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ΠΡΟΛΟΓΟΣ

Κατά τη διάρκεια της Βενετοκρατίας στην Κέρκυρα, όπως και σε 
άλλες περιοχές, κυρίως στην Κρήτη, ο ορθόδοξος πληθυσμός γνώρισε 
περιόδους ειρηνικής συνύπαρξης με τους καθολικούς κατακτητές, αλλά 
και περιόδους αντιθέσεων και συγκρούσεων. Οι αντιθέσεις και οι 
συγκρούσεις κορυφώθηκαν, κυρίως, κατά τον 15ο και 16ο αιώνα, 
εξαιτίας των επεμβάσεων των εκπροσώπων της Λατινικής Εκκλησίας 
στα θρησκευτικά θέματα του νησιού και δημιούργησαν σοβαρές 
διενέξεις και έριδες ανάμεσα στους πιστούς των δύο δογμάτων.

Τη λύση των εκάστοτε θρησκευτικών διενέξεων αναλάμβανε από 
την πλευρά των ορθοδόξων το Ιερό Τάγμα, του οποίου η σύσταση, 
όπως σε γενικές γραμμές είναι γνωστό, ανάγεται στην εποχή των 
Ανδεγαυών (13ος-14ος αι.). Το εκκλησιαστικό αυτό σώμα, μοναδικό 
μέσα στο σύνολο των Βενετοκρατούμενων περιοχών που συνέχισε να 
υπάρχει καθ’ όλη τη διάρκεια της Βενετοκρατίας, απαρτιζόταν αρίχικά 
από 32 κληρικούς, με επικεφαλής τον Μεγάλο Πρωτοπαπά. Κατά τη 
διάρκεια των θρησκευτικών διενέξεων κατάβαλλε συνεχώς προσπάθειες 
για τη διαφύλαξη των εκκλησιαστικών προνομίων των ορθοδόξων, τα 
οποία είχαν χορηγηθεί, με σχετικό διάταγμα από τον Ανδεγαυό 
βασιλιά Φίλιππο Β' (1370-1373).

Στους πρώτους αιώνες της λειτουργίας του Ιερού Τάγματος στην 
Κέρκυρα, δηλ. ώς τα μέσα του 16ου αιώνα, μαρτυρείται επώνυμα 
μόνο ένα μέλος του να έχει αναλάβει επίσημα την επίλυση σοβαρής 
θρησκευτικής διένεξης. Το μέλος αυτό του Ιερού Τάγματος ήταν ο 
λόγιος και Μέγας Πρωτοπαπάς Αλέξιος Ραρτούρος (1504-1574).

Στο πρόσωπο του Αλεξίου Ραρτούρου, της λόγιας αυτής 
εκκλησιαστικής μορφής, αντικατοπτρίζεται ο μετά την άλωση
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ελληνισμός της εποχής με τις αλλεπάλληλες προσπάθειές του για 
επιβίωση ως έθνους.

Με τη μελέτη αυτή φιλοδοξώ μέσα από την παρουσίαση του 
έργου και των δραστηριοτήτων του προσώπου αυτού, άγνωστου λίγο 
ως πολύ ως τώρα, να δώσω και την εικόνα της εποχής και της 
κοινωνίας στην οποία αυτό έζησε και δημιούργησε.

Για το άτομο και το έργο του λόγιου αυτού Κερκυραίου 
ιερωμένου γνωρίζαμε ώς τώρα ελάχιστα. Οι πληροφορίες που τον 
αφορούν είχαν _ αποσπασματικό χαρακτήρα, ήταν κυρίως
ατεκμηρίωτες και οπωσδήποτε όχι συστηματοποιημένες, ενώ το έργο 
του, εκτός από τις "Διδαχές", παρέμενε άγνωστο.

Στην προσπάθειά μου να σκιαγραφήσω την προσωπικότητά του 
και να παρακολουθήσω όσο ήταν δυνατόν το οδοιπορικό της ζωής του, 
βγήκαν στο φως άγνωστα στοιχεία όχι μόνο για την καταγωγή, την 
παιδεία, τη δράση, την περιουσία, το άμεσο οικογενειακό του 
περιβάλλον και φυσικά το έργο του, αλλά και για πρόσωπα της 
κερκυραϊκής κοινωνίας του 15ου και 16ου αιώνα, που άμεσα ή 
έμμεσα συνδέθηκαν μαζί του. Έτσι, με αφορμή την παρουσίαση της 
λόγιας αυτής φυσιογνωμίας, συμβάλλω, θέλω να πιστεύω, στην έρευνα 
της ιστορίας της κερκυραϊκής κοινωνίας του 15ου και ιδιαίτερα του 
16ου αιώνα.

Η  εργασία αυτή βασίζεται σχεδόν αποκλειστικά στα στοιχεία που 
παρέχει το έργο του Αλεξίου Ραρτούρου και σε αρχειακό υλικό. Το 
είδος και η μορφή του υλικού αυτού καθώς και ή έλλειψη 
προγενεστέρων ερευνών επικεντρωμένων στο πρόσωπο και το έργο του 
κερκυραίου λογίου, απαίτησαν πολύ κόπο και χρόνο. Στη 
γνωστοποίηση και παρουσίαση του άγνωστου μέχρι τώρα υλικού 
έγκειται, θέλω να πιστεύω, και η πρωτοτυπία της εργασίας αυτής. 
Αρχικά σκόπευα να περιλάβω στη διατριβή μου και την έκδοση των 
δεκατεσσάρων Διδαχών του Ραρτούρου. Ο τεράστιος όμως όγκος τους 
δεν μου επέτρεψε να πραγματοποιήσω το σκοπό αυτό. Πρόθεσή μου 
είναι να τις παρουσιάσω στο προσεχές μέλλον.

Στην εισαγωγή παρέχω πληροφορίες για την ώς τώρα έρευνα 
σχετικά με το πρόσωπο και το έργο του Αλεξίου Ραρτούρου.

Στο πρώτο κεφάλαιο προσπαθώ να δώσω μία εικόνα της 
πολιτικής και θρησκευτικής κατάστασης στην Κέρκυρα τον 16ο αιώνα
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και κάνω παράλληλα μια γενική αναφορά στα ιστορικά γεγονότα του 
προηγούμενου αιώνα, τα οποία καθόρισαν τα πλαίσια του πολιτικού 
και θρηκευτικού κλίματος της εποχής του Αλεξίου.

Το δεύτερο κεφάλαιο πραγματεύεται τα βιογραφικά του Αλεξίου 
Ραρτούρου. Κατ' αρχήν αναφέρονται ειδήσεις που αφορούν την 
πιθανή προέλευση της οικογένειας του Ραρτούρου, στη συνέχεια 
ακολουθείται λεπτομερειακά η πορεία της ζωής του από το 1504 ως 
το 1574. Στο ίδιο κεφάλαιο δίνεται ξεχωριστή σημασία στην παιδεία 
του, στην δράση του στη Ρώμη, στη Βενετία και φυσικά στην 
Κέρκυρα, με τις ιδιότητές του ως μέλους και απεσταλμένου του Ιερού 
Τάγματος, του δημοσίου ελληνοδιδασκάλου, του νοταρίου, του 
συγγραφέα' και τέλος του Μεγάλου Πρωτοπαπά. Στη συνέχεια 
παρατίθενται στοιχεία για πρόσωπα του άμεσου οικογενειακού του 
περιβάλλοντος και δίνονται σε γενικές γραμμές πληροφορίες για τους 
άλλους σύγχρονους και μεταγενέστερους Ραρτούρους της Κέρκυρας, με 
βάση τα στοιχεία που παρέχουν τα κατάστιχα των συμβολαιογράφων. 
Ακόμη γίνεται λόγος για τα περιουσιακά της οικογένειας των 
Ραρτούρων στο νησί κατά τον 16ο αιώνα και σκιαγραφείται το 
γενεαλογικό τους δέντρο με τις προσθήκες των προσώπων της 
οικογένειας που επισημάνθηκαν κατά την έρευνά μας.

Το τρίτο κεφάλαιο της διατριβής είναι αφιερωμένο στο έργο του 
Αλεξίου Ραρτούρου. Χωρίζεται σε δύο μέρη. Στο πρώτο εξετάζεται το 
κυριότερο έργο του λόγιου, οι "Διδαχές", από άποψη βιβλιογραφική, 
περιεχομένου, δομής, πηγών, γλώσσας και ύφους. Δίνεται ιδιαίτερη 
έμφαση στο πρόβλημα των δυτικών επιδράσεων στα κηρύγματα των 
πρώτων ορθοδόξων ιεροκηρύκων και στις Διδαχές του Ραρτούρου. Στο 
δεύτερο μέρος εκδίδονται για πρώτη φορά τα δύο επιγράμματα προς 
τιμήν του φιλλέληνα ανθρωπιστή Πάπα Παύλου Γ' που περιέχονται 
στον κώδικα Vat.Gr. 1902 και δίνονται στοιχεία για τις ιδιότητες του 
Ραρτούρου ως αντιγραφέως και συμβολαιογράφου Κερκύρας. Η 
εργασία ολοκληρώνεται με τα γενικά συμπεράσματα στα οποία 
κατέληξε η έρευνά μας και με το παράρτημα, όπου δημοσιεύονται και 
σχολιάζονται μερικά ανέκδοτα έγγραφα σχετικά με τη δράση του 
Ραρτούρου και ο αυτόγραφος κώδικας της Perugia (Ps.H 57) με μικρό 
κριτικό υπόμνημα.
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Το θέμα της διατριβής μου το υπέδειξε ο καθηγητής κ. Νίκο 
Παναγιωτάκης, τον οποίο θέλω να ευχαριστήσω για τη βοήθεια πο 
μου παρέσχε στο πρώτο στάδιο της εργασίας.

Ιδιαίτερες ευχαριστίες οφείλω στο σεβαστό δάσκαλό μου καθηγητ 
κ. Στέφανο Παπαδόπουλο, ο οποίος με αμέριστο ενδιαφέρο 
συζητούσε το προβλήματα που προέκυπταν και με ενθάρρυνε από τη 
αρχή των προσπαθειώ μου ως την ολοκλήρωση της εργασίας. Με τ 
βοήθειά του και την καθοδήγησή του μπόρεσα να εξοικειωθώ με τ 
βασικότερο χώρο της έρευνάς μου, το Ιστορικό Αρχείο Κερκύρας. Σ 
εκείνον και την υποστήριξή του σε δύσκολες στιγμές χρωστώ τ 
διαμόρφωση του οριστικού κειμένου της μελέτης αυτής.

Αισθάνομαι επίσης βαθιά την ανάγκη να ευχαριστήσω το 
καθηγητή κ. Μανώλη Παπαθωμόπουλο για την παρότρυνση και τ 
ακαταπόνητο ενδιαφέρον που επέδειξε κατά το τελικό στάδιο τη 
συγγραφής, τις πολύτιμες υποδείξεις του κυρίώς στα φιλολογικά 
θέματα και στην ουσιαστική του βοήθεια σε δύσκολες στιγμές.

Θερμά ευχαριστώ ακόμη, το τρίτο μέλος της Συμβουλευτική 
Επιτροπής, την επίκουρο καθηγήτρια κα Φανή Μαυροειδή για τι 
πολύτιμες υποδείξεις και παρατηρήσεις που έκανε στ< 
δακτυλογραφημένα κείμενα της εργασίας.

Θα ήταν παράλειψη να μην αναφέρω όσους συνέβαλαν με ττ 
βοήθειά τους στην ολοκλήρωση της εργασίας αυτής.

Τον καθηγητή κ.Γ.Πλουμίδη, που είδε με πολύ ενδιαφέρον ττ 
μελέτη μου και έκανε χρήσιμες υποδείξεις και σημαντικέ: 
παρατηρήσεις. Την καθηγήτρια κ.Ε.Νικολαΐδου, η οποία μι 
συγκινητική προθυμία και ζωηρό ενδιαφέρον ανταποκρίθηκε όσε: 
φορές της ζήτησα τη συμβουλή της σε θέματα ιστορικά και 
μεθοδολογικά και για τις συστηματικές της παρατηρήσεις στο 
δακτυλογραφημένο κείμενό μου. Τον αναπληρωτή καθηγηττ 
κ.Α.Καραθανάση για τις διεξοδικές παρατηρήσεις και τις 
βιβλιογραφικές πληροφορίες που μου έθεσε υπόψη και για το 
ξεχωριστό ενδιαφέρον, με το οποίο είδε και μελέτησε τη διατριβή μοι 
στη δακτυλογραφημένη μορφή της. Τον επίκουρο καθηγητή κ.Τ.Κόλιο 
για το ιδιαίτερο ενδιαφέρον που έδειξε στην πορεία της έρευνας και 
της συγγραφής της μελέτης αυτής και για την προθυμία του να μι 
βοηθήσει κάθε φορά που χρειάστηκα τη βοήθειά του. Τον επίκουρο
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καθηγητή κ.Μ.Βέλλα για τη συμπαράσταση και τη βοήθειά του σε 
δύσκολες στιγμές.

Το μεγαλύτερο μέρος της έρευνάς μου πραγματοποιήθηκε στο 
Ιστορικό Αρχείο της Κέρκυρας, στη διευθύντρια και το προσωπικό του 
οποίου οφείλω θερμότατες ευχαριστίες για την πρόθυμη ανταπόκριση 
τους^να με εξυπηρετούν κατά τις συχνότατες επισκέψεις μου εκεί ως 
ερευνήτρια. Εκφράζω και από τη θέση αυτή τις ευχαριστίες μου στη 
διευθύντριά του κ.Αλίκη Νικηφόρου-Τεστόνε, στον προκατοχό της 
κ.Ι.Δόϊκα και στον υπάλληλο κ.Γ.Στάθη.

Ευχαριστίες ανήκουν επίσης στην Εποπτική επιτροπή και στον 
διευθύνοντα τότε το Ελληνικό Ινστιτούτο Βενετίας κ.Σωτήρη Μεσσήνη, 
που ενέκριναν τη φιλοξενία μου εκεί, καθώς επίσης και στην τέως 
διευθύντρια των Κρατικών Αρχείων Βενετίας κ.Μιιιϊα Francesca 
Tiepolo για τις υποδείξεις της σε θέματα ειδικά.

Ποικίλες διευκολύνσεις και δυνατότητες σε επί μέρους 
προβλήματα της έρευνας μου παρείχε το προσωπικό των Κρατικών 
Αρχείων Βενετίας και της Μαρκιανής Βιβλιοθήκης. Αισθάνομαι την 
υποχρέωση να ευχαριστήσω προσωπικά τους αρχειοθηκονόμους 
x.Pierro Scarpa και Michela da Borgo και τη βιβλιοθηκάριο της 
Μαρκιανής Patrizia Bravetti.

Ευχαριστίες οφείλω επίσης στην κ.Βάσω Πετροπούλου για τη 
δακτυλογράφηση του κειμένου.

Στην οικογένειά μου και ιδιαίτερα στο σύζυγό μου και τον γιό 
μου οφείλω να εκφράσω την ευγνωμοσύνη μου για την συμπαράσταση 
και κατανόηση σ'όλη τη διάρκεια της εκπόνησης της εργασίας αυτής.



XV

— ΒΡΑΧΥΓΡΑΦΙΕΣ

ΑΕΙΒ : Αρχείο Ελληνικού Ινστιτούτου Βενετίας

Α.Ν.Ι.Σ. : Αρχείο Νεοελληνικού Ινστιτούτου Σορβόννης.

Βροκίνης, Σχεδάρια 

*

: Λ. Βροκίνης, Έργα, Βιογραφικά Σχεδάρια, επιμέλεια- 

προλεγόμενα Κώστα Δαφνή, Κερχνραϊχά Χρονικά , 

16(1972).

Βροκίνης, Δικαιώματα : Λ. Βροκίνης, Προνομιακά Παλατινής Κομητείας, 

Δικαιώματα εν Κερκύρα κατά την ιστ' εκατονταετηρίδα, 

Κερχνραϊχά Χρονικά, 17(1973).

Χασιώτης : Ι.Χασιώτης, Οι έλληνες στις παραμονές της ναυμαχίας της 

Νανπάκτον. Εκκλήσεις, επαναστατικές κινήσεις και 

εξεγέρσεις στην Ελληνική Χερσόνησο από τις παραμονές ώς 

το τέλος τον Κυπριακού πολέμου 1568-1571, Θεσσαλονίκη 1970.
Χιώτης : Π. Χιώτης, Σειρά Ιστορικών Απομνημονευμάτων Επτανήσον, 

Κέρκυρα 1863.

Δ.Ε.Γ.Ε .Ε . : Δελτίον Εραλδιχής και Γενεαλογικής Εταιρείας Ελλάδος.
Δ.Ι.Α. : Δελτίον της Ιονίου Ακαδημίας.

Δ .Ι.Ε .Ε . : Δελτίον Ιστορικής και Εθνολογικής Εταιρείας.
Δ Σ . : Διάφοροι Συμβολαιογράφοι.
Ε.Ε.Β.Σ. : Επετηρίς Εταιρείας Βυζαντινών Σπονδών.

Ε.Μ.Α. : Επετηρίς τον Μεσαιωνικού Αρχείου.
ΕΦ .Σ.Κ . : Ελληνικός Φιλολογικός Σύλλογος Κωνσταντινουπόλεως.
Γ ιωτοπούλου-Σ ισιλιάνου : Έλλη Γιαποπούλου-Σισιλιάνου, Αντώνιος ο Έπαρχος.

Ενας Κερκυραίος ουμανιστής του ιστ ' αιώνα, Αθήνα 1978.

Θ.Η.Ε. : θρησκευτική και Ηθική Εγκνκλοπαιδεία, τόμ.1-12, Αθήναι 

1962-1968.

Ι.Α.Κ. : Ιστορικό Αρχείο Κερκύρας.

ΚΝΕΕΙΕ : Κέντρο Νεοελληνικών Ερευνών Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών.
Λούντζης : Ερ. Λούντζης, Π ερί της πολιτικής καταστάσεως της 

Επτανήσον επί Ενετών, Αθήνα 1969.

^Ιίλας : Ν. Μίλας, Γο Εκκλησιαστικόν δίκαιον της Ορθοδόξου



.XVI

Π. A. A.

Ανατολική Εκκλησίας σννταγέν κατά τας γενικός 

εκκλησιαστικός πηγάς και κατά τους εν ταις αντοκεφάλοις 

εκκλησίαις ισχύοντας ειδικούς νόμους, (μτφ. Μελετίου 

Αποστολοπούλου), εν Αθήναις 1906.

: Πρακτικά Ακαδημίας Αθηνών.

Παπαγεωργίου : Σπ. Παπαγεωργίου, Ιστορία της εκκλησίας της Κερκύρας 

από της σνστάσεως αυτής μέχρι του νυν, εν Κέρκυρα 1920.

Πλουμίδης, Χώρες : Γ. ΠλουμΙδης, Οι Βενετοκρατούμενες Ελληνικές 

χώρες μεταξύ του δευτέρου και του τρίτου Τονρκοβενετικού 

πολέμου (1503-1537), Ιωάννινα 1974.

ΠλουμΙδης, Αιτήματα : Γ. ΠλουμΙδης, Αιτήματα και πραγματικότητες των 

Ελλήνων της Βενετοκρατίας (1554-1600), Ιωάννινα 1985.

Ράλλης-Ποτλής : Γ. Ράλλης και Μ. Ποτλής, Σύνταγμα των θείων και ιερών 

κανόνων των τε Αγίων και Πανευφήμων Αποστόλων και 

των ιερών οικουμενικών και τοπικών Συνόδων και των 

κατά μέρος αγίων Πατέρων, τόμ.Α-ΣΤ Αθήνησιν 1852-1859.

θεοτόκης : Σπ. θεοτόκης, Αναμνηστικόν τεύχος της Πανιονίου 

Αναδρομικής Εκθέσεως, εν Κέρκυρα 1914.

Τσίτσας : Α. Τσίτσας, Η  εκκλησία της Κερκύρας κατά την 

Λατινοκρατίαν 1267-1797, Κέρκυρα 1969.

A.D. : ΙΑΚ, Argomenti Diversi della Communita di Corfil

A.S.V. rArchivio dl Stato di Venezia.

Bacchion : Eug. Bacchion, Π dominio Veneto su Corfil (1386-1797), 

Venezia 1956.

Boerio : G. Boerio, Dizionario del dialetto Veneziano, Venezia 1856 

(ανατύπ. ΤορΙνο 1967).

C.A.L. : IAK, Convento Beata Vergine Annunziata de Latin!.

Darrouz£s : J. Darrouzis Recberches sur les όφφίκια de l'6glise 

byzantine, Archives de l'Orient Chritien 11, Paris 1970.

Goar : J. Goar, Eucbologion sive Rltuale Graecorum, 

Graz 1960 (φωτοανατΟπ. της έχδ. Βενετίας 1730).

Lampe : G. Lampe, A Patristic Greek Lexicon, Oxford 1961.



XVII

Legrand, B .H  

(15e~16e siicles)

Legrand, B.H ., 

(17e siid e)

Legrand, B.I.

M.A.Gr.

P.G.

Rangabi

Sathas

Thlriet

b.
κ,ά.
Not.
?eg.
X.a.

: E. Legrand, Bibliographic beliinique des 

XVe-XVIe slides, ou description raisonnie des ouvrages 

publiis en grec ou par des Grecs au XVe et XV Ie siicles 

accompagnie de notices bibliograpbiques, tables 

chronologiques, notes, documents et index τόμ. Ι-ΙΠ, 

ανατύπ. Paris 1962.

: £. Legrand, Bibliographic hellinique ou 

description raisonnie des ouvrages publiis 

par des Grecs au dix-septiime siid e , Paris 1894.

: £. Legrand, Bibliographic Ionienne, description raisonnie 

ouvrages publiis par les Grecs des Sept 27es ou concemant 

Hes du quinziime siid e  a I'annie 1900, Oeuvre posthume 

com plitie et publiie par Hubert Pemot, τόμ. Ι-Π Paris 

1910, (επανέκό. 1963).

: Mensa Arcivescovlle Graeca.

: J.P. Migne, Patrologiae cursus completus, Series 

graeca, Paris 1857, κ.ε.

: Eug. Rizo Rangabi, Uvre dor de la noblesse Ionienne, 

Corfou, Attunes 1925.

: C.N. Sathas, Documents inidits relatifs a lhistoire de la 

Grice au moyen &ge, τόμ 1-6, Paris 1880-1884.

: F. Thiriet, La Romanie Venitienne au moyen Sge.

Le diveloppement et Γ  exploitation du domaine colonial 

venitien (XJ/e-XVe siicles), Paris 1959 (επανέκδ. 1975).

SIGLA

= busta
= και άλλα
= notario
= registro
= χωρίς αρίθμηση φύλλων

des

ces



9 1

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Ο Κερκυραίος ιερωμένος και λόγιος του 16ου αιώνα Αλέξιος 
Ραρτούρος δεν είναι ευρύτερα γνωστός. Οι μέχρι σήμερα αναφορές στο 
πρόσωπό του είχαν, όπως θα δούμε, εντελώς ευκαιριακό χαρακτήρα και ?
όλες σχεδόν' εστιάζονταν σε ένα κορυφαίο γεγονός της ζωής του, στο Ί
ότι συνέγραψε και εξέδωσε με δικές του δαπάνες το 1560 στη Βενετία, !
τις Διδαχές. Στην ουσία οι αναφορές αυτές επαναλαμβάνουν τα \j
στοιχεία που περιλαμβάνονται στον πρόλογο των Διδαχών του. Το ?<
σημαντικό του επίτευγμα, η συμβολή του δηλαδή στην έκδοση της '
ευνοϊκής για τους ορθόδοξους κληρικούς της Κέρκυρας παπικής βούλλας 
του 1540, αποδιδόταν ως τώρα από πολλούς μελετητές όχι στον Αλέξιο 
αλλά στον πατέρα του Αλοΐσιο1. Πληροφορίες για τους προγόνους του, 
το άμεσο οικογενειακό του περιβάλλον και κυρίως για το βιογραφικό 
του οδοιπορικό δεν υπήρχαν.

Ο πρώτος που μνημονεύει τον Ραρτούρο είναι ο γνωστός 
φιλέλληνας, Γερμανός θεολόγος του Tlibingen, Μαρτίνος Κρούσιος. Στο 
γνωστό βιβλίο του Turcograecia, τυπωμένο το 1584, μας πληροφορεί ότι 
έίχε αποκτήσει τις Διδαχές έντεκα χρόνια μετά την έκδοσή τους μέσω 
του πεθερού του Urbano Vetschero2. Στους Annales Suecici, το 1589,
’κάνει λόγο για τον Δημήτριο Πάγκαλο, τον ανεψιό από αδελφή του

* Βλ. παρακάτω σ. 4 και σημ. 3, 4, 5. 6
2 Βλ. Martinus Crusius, Turcograecia, libri octo, Basiliae 1584, (ανατΰπ. 

Modena-Italy), a. 250. Πρβλ. Legrand, B.H. 15e-16e sidcles, τόμ. 1, σ. 312.

j
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Αλεξίου Ραρτούρου, που την εποχή εκείνη βρισκόταν στο Tubingen1 *. 
Τέλος σε μία επιστολή του προς τον Γαβριήλ Σεβήρο στη Βενετία, το 
1599, του αναφέρει ότι είχε ήδη προμηθευτεί τις Διδαχές*.

Ο Κερκυραίος ιερομόναχος Ιωαννίκιος Μαρκοράς, γνωστός λόγιος 
του Που αιώνα3, είναι ο πρώτος που έγραψε εκτενέστερα για την

1 Πρβλ. Γ. Ζερλέντης, Σημειώματα περί Ελλήνων εκ των Μαρτίνου Κρονσίον 
Σονηχιχών Χρονικών, εν Αθήναις 1922, σσ. 31-32 και παρακάτω σ. 63.

*  Βλ. Ε. Conrad, Diarium Martini Crusii, 1598-1599, τόμ. 2, TUbingen 1931, 
σσ. 386-387, πρβλ. Ελένη Κακουλίδη-Πάνου, Συμβολές Νεοελληνικά μελετήματα, 
Έρευνες στη Νέα Ελληνική Φιλολογία 4, Ιωάννινα 1982, σ. 3.

3 Δεν γνωρίζουμε πού και πότε γεννήθηκε και πέθανε ο Ιωαννίκιος Μαρκοράς. 
Για τη ζωή του οι πληροφορίες μας είναι ελάχιστες (βλ. Γεώργιος Ζαβίρας, Νέα 
Ελλάς ή ελληνικόν θέατρον, Αθήνησι 1872, σ. 367, Ματθαίος Κ. Παρανίκας, 
Σχεδίασμα Περί της εν τω ελληνικώ έθνει καταστάσεως των γραμμάτων από αλώσεως 
Κωνσταντινουπόλεως (1453 μ .Χ .) μέχρι των αρχών της ενεστώσης ιθ ' 
εκατονταετηρίδος. Εν Κωνσταντινουπόλει 1867, σ. 134 και Κωνσταντίνος Σάθας, 
Νεοελληνική Φιλολογία, Βιογραφίας εν Αθήναις 1868, σ. 409). Η οικογένεια Μαρκορά 
ή Μαρκουρά μνημονεύεται στο libro d'oro της Κέρκυρας από το έτος 1525 (βλ. 
Θεοτόκης, σ. 36). Δεν γνωρίζουμε αν ο Ιωαννίκιος ήταν γόνος αυτής της οικογένειας. 
Πάντως αργότερα με την πτώση και την παράδοση του Ναυπλίου στους Τούρκους 
(1540), Μαρκοράδες μετοίκησαν από εκεί στην Κέρκυρα. Τα ονόματα Ιωάννης ή 
Τζουάννης Μαρκοράς και Ανδρέας Μαρκοράς απαντιόνται το 1566 στην Κέρκυρα ως 
υποψήφια και εκλεγέντα μέλη στο Συμβούλιο των 150 (βλ. ΙΑΚ, A.D., b.5, φ. 316Γ 
και φ. 317Γ αντίστοιχα). Ο Τζουάννης, μάλιστα, ασχολούμενος πιθανόν με το 
εμπόριο, κινείται μεταξύ Κέρκυρας, Βενετίας και Ζακύνθου [βλ. ΙΑΚ, Not.Zaccaria 
Metaxa, φακ. Μ.192, φ. 1601" (24 Φεβρουαρίου 1563) και φ. 504ν (16 Φεβρουαρίου 
1564)]. Η πληροφορία ότι η οικογένεια είχε αφήσει φεύγοντας πολλά κτήματα στο 
Ναύπλιο, προέρχεται από την ιδιόχειρη διαθήκη του Θεοδοσίου Μαρκορά το 1575 (12 
Νοεμβρίου), γιου του ποτέ Οδηγητριανού Μαρκορά και της Αικατερίνης, κόρης του 
Κανάκη Φανταλούρη (βλ. ΙΑΚ, Not. Nicolo Rarturo, φακ. P.17, filza 2, φ. 315Γ*ν). 
Ο Θεοδόσιος αυτός άφηνε την περιουσία που είχε στην Κέρκυρα στη σύζυγό του 
Lianora, στους ανήλικους γιούς του Andrea, Lunardo και Marino και την κόρη του 
Marietta. Αδελφοί του ήταν ο Νικόλαος και ο Πρίαμος (βλ. Α.Ν.Ι.Σ. Βροκίνης, 
Σημειωματάριον Α\ φακ. 5, λυτό). Ο Πρίαμος που είχε τέσσερις γιούς τον Μιχαήλ, 
τον Αντώνιο, τον Οδηγητριανό και τον Δονάδο, απαντάται σε νοταριακά έγγραφα 
στην Κέρκυρα από το 1564 ώς το 1588 [βλ. ενδεικτικά ΙΑΚ, Not. Teodoro Vragianiti, 
φακ. Β. 178, φ. 14Γ (12 Μαρτίου 1564), Not. Fottio Palatiano, φακ. Π. 41, φ. 324Γ 
(10 Μαρτίου 1574) και Not. Alessandro Camali, φακ. X. 18, φ. 456ν -457Γ (11 
Ιανουάριου 1588)]. Πιθανόν ο ιερομόναχος Ιωαννίκιος Μαρκοράς ή Μαρκουράς να 
ήταν απόγονος του κλάδου αυτού των Μαρκοράδων. Ο Ιωαννίκιος εκλέχτηκε για το 
1634 δημόσιος διδάσκαλος στην Κέρκυρα (βλ. τον κατάλογο των ελληνοδιδασκάλων
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προσωπικότητα του Αλεξίου Ραρτούρου. Πρόκειται για τον 
επιμνημόσυνο λόγο που περιέχεται στο τέλος του σπανιότατου βιβλίου 
του Μετεωρολογικόν, που έχει τυπωθεί στη Βενετία το 1642* 1. Εκεί ο 
Μαρκοράς σκιαγραφεί με συμπάθεια την προσωπικότητα του Αλεξίου

Κίρκύρας στου Βροκίνη, Σχεδάρια, σ. 263). Το 1642 εξέδωσε στη Βενετία το βιβλίο 
του Μετεωρολογικόν. Στο τέλος του Μετεωρολογικού, εκτός από το εγκώμιό του προς 
τον Αλέξιο Ραρτούρο, περιέχεται γραμμένος "είς κοινήν γλώτταν" από τον ίδιο και ο 
βίος του Αγίου Αρσενίου (βλ. σχετικά Legrand, Β.Η. 17e stecle, τόμ. I, αριθ. 316, σ. 
428). Το 1672 με την προσωνυμία "λοϊότατος" αναφέρεται ως εφημέριος της μονής 
της Υπεραγίας Θεοτόκου της Φανερωμένης στο Τρίκλινο [βλ. ΙΑΚ, Not. Giacomo 
Marato, φακ. Μ. 81, filza 47, φ. 2ν και 7Γ_ν (12 και 17 Ιουνίου αντίστοιχα)]. Η 
μονή αυτή δεν περιλαμβάνεται στον κατάλογο όλων των εκκλησιών και μοναστηριών 
της Κέρκυρας που δημοσιεύει ο Παπαγεωργίου (σ. 213). Με την ιδιότητα αυτή ορίζει 
επιτρόπους τον ιερομόναχο Σωφρόνιο Κοέρο και τον ευγενή Τρόϊλο Μαρκορά, 
αντίστοιχα, με τον όρο να επιμεληθούν την περιουσία της μονής αυτής. Ο 
ιερομόναχος ΙωαννΙκιος αναφέρεται επίσης ως ''όσιώτατος" (βλ. Α.Ν.Ι.Σ. Βροκίνης, 
Σημειωματάριον Α\ φακ. 5, σ. 250). Πέραν του έτους 1672, όσο τουλάχιστον 
γνωρίζουμε, δεν υπάρχουν γ ι’ αυτόν αρχειακές μαρτυρίες.

1 Βλ. την περιγραφή του βιβλίου από τον Παναγιώτη Λάμπρο, Βιβλιακά, 
Πανδώρα 9(1858-1859), σ. 389 και Legrand, Β.Η., 17e si£cle, τόμ. 1, άρθ. 316, σσ. 
427-428), ο ίδιος Β.Η. 15e-16e sidcles, τόμ. 1, αρθ. 160, σ. 49. Νεότερη περιγραφή 
του βιβλίου βλ. στου Λίνου Μπενάκη, Η χειρόγραφη παράδοση των σχολίων στο "Περί 
ψυχής" του Αριστοτέλη του Νικολάου Κουρσουλα και Γερασίμου Βλάχου. Από αφορμή 
την ανεύρεση του κώδικα άλλοτε Καλλιπόλεως 23 του Βησσαρίωνος Μακρή 
(αφιέρωμα στη μνήμη Λ. Πολίτη), Δ.Ι.Α . 2(1986), σσ.148-149 και σημ. 19. Αναφορά 
στο περιεχόμενο του βιβλίου αυτού κάνει ο Θανάσης Παπαδόπουλος στο Η  
νεοελληνική φιλοσοφία , Αθήνα 1988, σσ. 237-240. Σχετικά με το φιλοσοφικό 
περιεχόμενο του επιμνημόσυνου λόγου του I. Μαρκορά για τον Αλέξιο Ραρτούρο, ο 
οποίος επανεκδόθηκε από τον Ε. Legrand (Β.Η., 15e-16e sidcles, τόμ. 2, σσ. 356- 
359), στου Παπαδόπουλου, ό.π., σ.σ. 239-240, ο Παπαδόπουλος κρίνει ότι ο λόγος 
του Μαρκορά για τον Ραρτούρο διέπεται απο το πνεύμα της νεοαριστοτελικής 
φιλοσοφίας, γεγονός που μαρτυρεί οτι ο έλληνας φιλόσοφος γνώριζε τη σύχρονη 
ευρωπαϊκή φιλοσοφία και επιστήμη και είχε επηρεαστεί απο αυτήν. Η νεοαριστοτελική 
του τάση και σκέψη επισημαίνεται ιδιαίτερα στο θέμα της σχέσης θεωρίας και 

’  πράξης. Ενώ δηλαδή η αριστοτελική φιλοσοφία υποστηρίζει οτι η θεωρία είναι 
ανώτερη απο την πράξη, η νεοαριστοτελική ταυτίζει τη θεωρία και την πράξη και 
εκφράζει την άποψη οτι ο άνθρωπος, που ενδιαφέρεται εξίσου και για τα δύο, 
κατορθώνει να διαπρέπει και στα δύο. Η ανάπτυξη της φιλοσοφικής αυτής σκέψης 
επισημαίνεται στο λόγο του Μαρκορά στο σημείο όπου επαινεί τον Ραρτούρο και τον 
θεωρεί εξαίρετη φυσιογνωμία ακριβώς "Ιπειδή όχι μόνον ήτο θεωρητικός, άλλά και 
πρακτικός, πρβλ. Legrand, Β.Η. 15e-16e sitcles, τόμ. 2 σ. 357.
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και δεν παραλείπει να σημειώσει τα δύο κυριότερα γεγονότα της ζωής 
του, την αποστολή του δηλ. στη Ρώμη και την έκδοση των Διδαχών. Οι 
πληροφορίες του Μαρκορά για τον Αλέξιο, ο οποίος είχε ζήσει αρκετά 
χρόνια πριν απ' αυτόν, προέρχονται προφανώς ή από ανθρώπους που 
είχαν γνωρίσει τον Αλέξιο ή, το πιθανότερο, από τον απόγονο του 
Αλεξίου Πρίαμο Ραρτούρο, στον οποίο άλλωστε ο Μαρκοράς αφιερώνει 
το βιβλίο τουΐ. Στην αρχή του Μετεωρολογικού κάνοντας λόγο για "rdv 
σοφώτατον κύριον 'Αλέξιον τόν Ραρτοϋρον, όπου έτελείωσε ταύτην την 
φθαρτήν ζωήν", ο Μαρκοράς εξαιρεί τη σοφία, τη φρόνηση, τη 
δικαιοσύνη, την ευσπλαχνία, τη φιλοξενία, την αγάπη προς τους 
δυστυχείς και την τιμιότητά του. Στη συνέχεια, αναφέρεται ειδικότερα 
στη σοφία του Αλεξίου και εξαιρεί τη σημαντικότατη συμβολή του για 
την αποκατάσταση των σχέσεων καθολικών και ορθοδόξων στο νησί, και 
την έκδοση της βούλλας που ο Αλέξιος πέτυχε να αποσπάσει απο τον 
Πάπα, μεταβαίνοντας ο ίδιος στη Ρώμη. Και καταλήγει: "άλλά δτι νά 
ήτον θεωρητικότατος άνθρωπος, τά γραψίματά του και μάλιστα οί 
Διδαχαίς τον τό δείχνουσι, ταίς όποίαις όχι μόνον ταίς εχει 
στολισμέναις μέ τρόπους καί σχήματα τής ρητορικής και μέ 
ίσχυρόταταις άπόδειξες τής λογικής, άλλά καί μέ υψηλότατα νοήματα 
τής θείας καί Ιεράς θεολογίας καί μέ πάν είδος των άλλων έπιστημών, 
ανταις φανερόνονσι τήν σοφίαν τον, ανταίς είς δλον τόν κόσμον τήν 
κηρύττονσιν"* 2.

Ο Ανδρέας Marmora στην Ιστορία του (1672)3 ωστόσο συγχέει τα 
πράγματα και αποδίδει τη μετάβαση στη Ρώμη το 1540 και την 
επιτυχία του ταξιδιού όχι στον Αλέξιο, αλλά στον πατέρα του Αλοΐσιο 
Ραρτούρο. Την ίδια εσφαλμένη άποψη επαναλαμβάνουν και οι τρεις 
μεταγενέστεροι επτανήσιοι ιστορικοί, ο Λούντζης (1856)4, ο Χιώτης 
(1866)5 και ο Καιροφύλλας6.

* Για τον Πρίαμο Ραρτούρο γίνεται λόγος παρακάτω, σ. 127 και σημ. 4 .
2 Βλ. Legrand, Β.Η., 15e-16e siicles, τόμ. 2, σ. 358-359.
3 Βλ. Andrea Marmora, Ιστορία της Κερχύρας, μτφ. Ιωάννη Μάρμορα, 

Κέρκυρα 1902, σσ. 249-251.
4 Βλ. Λούντζης, σ. 184.
3 Βλ. Χιώτης, τόμ. 6, σ. 55.
6 Βλ. Κώστας Καιροφύλλας, Η  Επτάνησος υπό τους Βένετους, Αθήναι 1942, 

σ. 233.
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Ο Γεώργιος Ζαβίρας (1844-1904) είναι ο πρώτος που δίνει ένα 
σύντομο βιογραφικό σημείωμα του Αλεξίου1. Ο Ανδρέας 
Παπαδόπουλος-Βρετός αντιγράφοντας, όπως ο ίδιος ομολογεί, τον 
Κρούσιο και μη έχοντας υπόψη του τις Διδαχές, παρουσιάζει το 
προοίμιο της πρώτης Διδαχής στο γνωστό του έργο το 18542. Στον 
Βρετό στηρίζεται στη συνέχεια ο Ματθαίος Παρανίκας μνημονεύοντας 
αιίλώς τον Ραρτούρο3, ενώ ο Κωνσταντίνος Σάθας, την ίδια περίπου 
εποχή, δημοσιεύει σύντομο βιογραφικό σημείωμα του Κερκυραίου λογίου 
χωρίς να αναφέρει τις πηγές του4. Εκείνος που είχε συγκεντρώσει 
πολλές πληροφορίες για τον Αλέξιο Ραρτούρο -αν κρίνουμε από τις ώς 
σήμερα αδημοσίευτες σημειώσεις του- είναι ο γνωστός Κερκυραίος 
ιστορικός και ερευνητής του Ιστορικού Αρχείου Κερκύρας Λαυρέντιος 
Βροκίνης (1850-1911). Στο Α' τεύχος των βιογραφικών του Σχεδαρίων, 
που δημοσιεύτηκαν το 18775, ο Βροκίνης δίνει πληροφορίες για την 
ιδιότητα του Αλεξίου ως νοταρίου και διδασκάλου της Κέρκυρας, που 
τις αντλεί από το αρχείο και ήταν άγνωστες μέχρι τότε6. Στο τεύχος 
Β' των Σχεδαρίων, που κυκλοφόρησαν λίγο αργότερα, το 1884, ο 
Βροκίνης διατυπώνει μερικές απόψεις του για τη γλώσσα και τη 
φιλολογική αξία των Διδαχών7: "Ό συγκρίνων την γλώσσαν ταύτην 
πρός τά έν τοίς όπισθεν παρατεθειμένα παλαιά μνημεία αυτής ευκόλως 
πείθεται, δτι ό Κερκυραίος ίεροκήρυξ ούδέν έπενόησε νέαν γλώσσαν,

1 Βλ. Ζαβίρας, ό.π., σσ. 110-111. Πρόκειται για το σημείωμα που περιείχε το 
χειρόγραφο του συγγραφέα, με τίτλο "Νέα Ελλάς ή ελληνικόν θέατρον" το οποίο 
εκδόθηκε τελικά, όπως είναι γνωστό, το 1872 από τον Γεώργιο Π. Κρέμο.

2 Βλ. Ανδρέας Παπαδόπουλος-Βρετός, Νεοελληνική Φιλολογία ήτοι κατάλογος 
των από πτώσεως της βυζαντινής Αυτοκρατορίας μέχρι εγκαθιδρύσεως της εν Ελλάδι 
βασιλείας τυπωθέντων βιβλίων παρ' Ελλήνων εις τήν ομιλουμένην, ή εις την αρχαίαν 
ελληνικήν γλώσσαν, μέρη Α'-Β', εν Αθήναις 1854, τόμ.Α, σ. 5 (αριθ. 12) και σ. 241.

3 Βλ. Παρανίκας, ό.π., σ. 141 και 367.
4 Βλ. Σάθας, ό.π., σ. 229.
3 Η ανατύπωση της έκδοσης αυτής έγινε το 1972. Επιμελητής ήταν ο Κώστας 

i Δαφνής (βλ. Βροκίνης, Σχεδάρια).
6 Βλ. Βροκίνης, Σχεδάρια, σσ. 28 και 73 αντίστοιχα, καθώς και τον 

χρονολογικό πίνακα των δημοσίων ελληνοδιδασκάλων Κερκύρας (ό.π., σ. 263). Το 
σχετικό έγγραφο της εκλογής του Αλεξίου Ραρτούρου ως δασκάλου της κερκυραϊκής 
κοινότητας το. 1571 (26 Νοεμβρίου) είχαμε ήδη επισημάνει στο ΙΑΚ, προτού δούμε 
ακόμη το Αρχείο του Βροκίνη στο Νεοελληνικό Ινστιτούτο της Σορβόννης.

7 Βροκίνης, Σχεδάρια, σσ. 345-346.

Λ
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άλλά άπλώς έσνστηματοποίησε την άπό τών Πτολεμαϊκών χρόνων 
λαλονμένην κοινήν. Ή  γλώσσα τών Διδαχών τούτων διακρινομένη έηί 
άρμονίμ καί γραμματική κανονικότητι κατέστη εκτοτε ή εθνική τών 
'Ελλήνων γλώσσα· πρός ταντην κατά τό μάλλον ή ήττον 
σννεμορφώθησαν οί μέχρι τών άρχών τής ενεστώσης έκατονταετηρίδος 
σνγγράψαντες εις φωτισμόν τοϋ έλληνικοϋ λαού,...”. Στα κατάλοιπά του 
που σώζονται στο Νεοελληνικό Ινστιτούτο της Σορβόννης1 ο Βροκίνης 
είχε επισημάνει από αρχειακά έγγραφα και άλλες μαρτυρίες σχετικές με 
τον πατέρα του Αλεξίου, την αποστολή του στη Ρώμη, την περιουσία 
που είχε από κοινού με τα δύο του αδέλφια, καθώς και την καταγωγή 
της οικογένειας της συζύγου του. Επιπλέον είχε συντάξει πρόχειρα ένα 
σύντομο βιογραφικό σημείωμα εντάσσοντας τις παραπάνω πληροφορίες 
στις ώς τότε γνωστές, με σκοπό προφανώς κάποτε να το δημοσιεύσει. 
Η  δημοσίευση αυτή δεν έγινε ποτέ2.

Ο επόμενος που ασχολείται με τον Αλέξιο Ραρτούρο είναι ο Emile 
Legrand3, που περιγράφει, το 1885, τη μοναδική έκδοση των Διδαχών, 
έχοντας υπόψη του ένα από τα δύο ή ίσως και τα δύο αντίτυπα που 
είχαν ώς τότε εντοπισθεί4. Τα σχόλιά του στηρίζονται στον Κρούσιο και

1 Σύντομη παρουσίαση του αρχείου αυτού κάνει ο Παναγιώτης Μουλλάς, Το 
αρχείο του Α.Σ. Βροκίνη στο Νεοελληνικό Ινστιτούτο της Σορβόννης, Κέρκυραϊκά  
Χρονικά, 17(1973), σσ. ιστ', πρβλ. επίσης Φίλιππος Ηλιού, Προσθήκες στην Ελληνική 
βιβλιογραφία, Τα βιβλιογραφικά κατάλοιπα του Ε. Legrand και του Η. Pemot (1515- 
1799), Αθήνα 1973, σ. 15.

2 Βλ. Α.Ν.Ι.Σ. Βροκίνης, Σημειωματάριον Α’, φακ. 5, σσ. 154-158.
3 Βλ. Legrand, Β.Η. 15e-16e slides, τόμ. 1, αριθ. 138, σσ. 308-313.
4 Πρόκειται για ένα αντίτυπο της Εθνικής Βιβλιοθήκης του Παρισιού και ένα 

της Βρετανικής Βιβλιοθήκης (Legrand, Β.Η., 15e-16e slides, τόμ. 1, σ. 309). Ένα 
τρίτο αντίτυπο βρίσκεται σήμερα στη Γεννάδειο Βιβλιοθήκη (ένδειξη Τ. 1537, βλ. 
Catalogue o f the Gennadius Library-American School o f Classical Studies at Athens, 
τόμ. 6, Boston 1968, σ. 395). To τέταρτο είχε εντοπιστεί από τον Αχιλλέα Λαζάρου 
στη βιβλιοθήκη της μονής Ολυμπιώτισσας της Ελασσώνος (Κατάλογος εντύπων 
βιβλιοθήκης Ολυμπιωτίσσης Ελασσώνος, Αθήναι 1964, σσ. 41-42, αριθ. 74), και το 
πέμπτο στη βιβλιοθήκη του Μουσείου Μπενάκη (βλ. Πίτσα Τσάκωνα, Μ ουσείο 
Μπενάκη, Παλαιό έντυπα της Βιβλιοθήκης, Αθήνα 1985, σ. 69). Από τα αντίτυπα 
αυτά είδαμε σε μικροφίλμ τα δύο πρώτα, δηλ. της Εθνικής Βιβλιοθήκης του Παρισιού 
και της Βρετανικής Βιβλιοθήκης. Το αντίτυπο της Γενναδείου το είδαμε από κοντά. 
Από τον συσχετισμό και των τριών εντύπων προκύπτει ότι πρόκειται για την ίδια 
έκδοση. Αξίζει επίσης να σημειωθεί, ότι δεν παρατηρούνται σημειώματα ή άλλες τυχόν 
πρόχειρες γραφές στα περιθώρια και στα εξώφυλλα των τριών εντύπων.
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στον Σάθα. Αν ο Legrand είχε και άλλα στοιχεία για τον Αλέξιο, απο 
την αλληλογραφία του με τον Βροκίνη, δεν το γνωρίζουμε1.

Μία δεκαετία περίπου αργότερα, το 1888, ο Henri Omont2 στον 
κατάλογο των χειρογράφων της Εθνικής Βιβλιοθήκης του Παρισιού 
περιγράφει τον κώδικα Parisinus 2412, που τον είχε αντιγράψει ο 
Αλέξιος το 1540. Έτσι έγινε γνωστή για πρώτη φορά και μια άγνωστη 
από αλλού ιδιότητα του Αλεξίου, εκείνη του αντιγραφέα. Ο Σπυρίδων 
Λάμπρος αρκετά χρόνια αργότερα, το 19233, δημοσίευσε ολόκληρο τον 
κολοφώνα του κώδικα Parisinus 2412, απ' όπου συνάγεται ότι ο 
Αλέξιος βρισκόταν την εποχή εκείνη στη Ρώμη.

Από τις αρχές του αιώνα μας οι αναφορές στον Αλέξιο Ραρτούρο 
γίνονται συχνότερες, αλλά εντάσσονται στα πλαίσια γενικότερων 
μελετών και δεν αφορούν ειδικότερα τον Αλέξιο. Συμβαίνει συχνά οι 
περισσότεροι απ' αυτούς τους μελετητές να μην ελέγχουν τις, ώς τότε 
γνωστές, πληροφορίες σχετικά με τον Αλέξιο και έτσι να 
επαναλαμβάνουν τα ίδια σφάλματα.

Ο Νικόλαος Γερακάρης, παραδείγματος χάριν4, ενώ υποστηρίζει ότι 
ο Αλέξιος Ραρτούρος ήταν εκείνος που πήγε στη Ρώμη, τον αναφέρει 
τότε ως πρωτοπαπά (ενώ έγινε αργότερα), πράγμα που σημαίνει ότι και 
αυτός συγχέει τη δράση του Αλεξίου με εκείνη του πατέρα του, 
πρωτοπαπά Αλοϊσίου. Σε πλάνη πέφτει και ο Σπυρίδων Παπαγεωργίου

1 Βλ. Α.Ν.Ι.Σ. Βροκίνης, Σημειωματάριων Α', φακ. 5, σ. 157. Στη σελίδα αυτή 
των βιβλιογραφικών σημειωμάτων του Βροκίνη υπάρχει, πλάι σε μεταγραμμένο 
αρχειακό έγγραφο του ΙΑΚ, η σημείωση από τον ίδιο: "έστάλη άντίγραφον τούτου τφ 
έν Παρισίοις χ. Emile Legrand...". Το εν λόγω έγγραφο της 13ης Μαρτίου 1572, στο 
οποίο ο Αλέξιος υπογράφει ως πρωτοπαπάς, δεν το χρηάιμοποιεί ο Legrand στη 
βιβλιογραφία του, προφανώς γιατί το έλαβε μεταγενέστερα.

2 Βλ. Henri Omont, Inventaire sommaire des manuscnts grecs de la 
Bibliotbique Nationale, τόμ. 2, Paris 1888, σ. 256 (2412).

3 Βλ. Σπυρίδων Λάμπρος, Σύμμικτα, Νέος Έλληνομνήμων 17(1923), σσ. 92- 
93. Βλ. και Marie Vogel-Victor Gardthausen, Die griecbiscben Schreiber des 
Mittelalters and der  Renaissance, Leipzig 1909, σ. 13.

4 Νικόλαος Σπ. Γερακάρης, Κερχυραϊχαί σελίδες 1204-1386, εν Κέρκυρα 1906, 
σ. ζ'. Την ίδια άποψη, ότι δηλαδή ο πρωτοπαπάς Κερκύρας, του οποίου δεν 
αναφέρεται το όνομα, μετέβη στη Ρώμη, είχε εκφράσει παλιότερα και ο Γεώργιος 
Μαρκοράς (βλ. Περί της εν ταις Ιονίοις νήσοις Ελληνικής Εκκλησίας, Ε θνικό ν  
Ημερολόγιον του έτους 1866 εκδοθέν υπό Μαρίνου Π. Βρεττοΰ, έτος 6, σ. 325).
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λίγα χρόνια αργότερα, το 19201, που αποδίδει στον Αλοΐσιο Ραρτοΰρο 
όχι μόνο το ταξίδι στη Ρώμη το 1540 αλλά και τη συγγραφή των 
Διδαχών, ενώ για τον Αλέξιο τα στοιχεία που παραθέτει είναι πενιχρά 
και ατεκμηρίωτα.

Στηριζόμενος στο κείμενο του I. Μαρκορά και στις πληροφορίες 
του Γεωργίου Ζαβίρα ο Μανουήλ Γεδεών το 19342 κάνει μία πολύ 
σύννομη αναφορά στον Αλέξιο και κυρίως στις Διδαχές. Δεν 
παραλείπει επίσης να μνημονεύσει το ταξίδι του Αλεξίου στη Ρώμη, 
του οποίου όμως αγνοεί το χρόνο και το σκοπό.

Καμιά νεότερη πληροφορία δεν προσφέρει και ο Τρύφων 
Ευαγγελίδης, το 1936, στο γενικό έργο του για τα σχολεία στον 
ελληνικό χώρο κατά την περίοδο της Τουρκοκρατίας3. Οι κάπως 
συγκεχυμένες πληροφορίες, που δίνει ο Πέτρος Καλλιγάς σε εκτενές 
άρθρο του, το 1968, για τον πατέρα του Αλεξίου Ραρτούρου και την 
ιδιότητα του ίδιου ως νοταρίου της Κέρκυρας δεν προάγουν σημαντικά 
το θέμα4.

Αξιοσημείωτα γεγονότα στη βιβλιογραφία σχετικά με τον Αλέξιο 
Ραρτούρο αποτελούν η μελέτη του Κ. Κούρκουλα, το 19575, και η 
περιγραφή από τον Elpidio Mioni, το 1964, ενός νέου κώδικα που 
βρίσκεται στην Biblioteca Comunale της Perugia6. Ο κώδικας αυτός 
περιέχει ένα άγνωστο, ώς τότε, και ανέκδοτο ως σήμερα

1 Παπαγεωργίου, σ. 93, όπου αναφέρει ότι: "ό πρωτοπαπας 'Αλοΐσιος 
Ραρτοϋρος γέρος ήδη μετέβηκε αυτοπροσώπως στή Ρώμη".

2 Βλ. Μανουήλ Γεδεών, Μνεία τών πρό έμοϋ, Αθήναι 1934, σσ. 149-151.
3 Βλ. Τρύφων Ε. Ευαγγελίδης, Η παιδεία επί Τουρκοκρατίας, τόμ. 2, εν 

Αθήναις 1936, σσ. 198-200. Ο συγγραφέας μεταφέρει αυτούσια τον πίνακα των 
Κερκυραίων ελληνοδιδασκάλων από τον Λ. Βροκίνη (Σχεδάρια, σ. 263)

4 Βλ. Πέτρος Καλλιγάς, Η εκκλησία του Παντοκράτορα, Συμβολή στην 
επτανησιακή τέχνη, Κερκυραϊκά Χρονικά 14(1968), σσ. 95-145.

5 Βλ. Κωνσταντίνος Κούρκουλας, Η θεωρία τον κηρύγματος κατά τους 
χρόνους της Τουρκοκρατίας, Αθήναι 1957, σσ. 17-18.

6 Βλ. Elpidio Mioni, Catalogo di manoscrittl greci esistenti nelle bibliotecbe 
italiane, τόμ. 2, Roma 1964, σσ. 313-314. Ο κώδικας είχε περιγράφει παλιότερα από 
τον T.W. Allen, The Greek Mss. of Perugia, Centralblatt fUr Bibliotbekswesen. 
10(1893), σ. 476, και τον A. Bellucci, I manoscrittl della biblioteca Comunale di 
Perugia στο: G. Mazzatini, Inventari dei manoscrittl delle bibliotecbe dltalia V(1895), 
σ. 152.
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αυτόγραφο κείμενο του Αλεξίου1. Πρόκειται για μια έκθεση ηθών και 
εθίμων της ανατολικής ορθόδοξης εκκλησίας, όπως τη χαρακτηρίζει ο 
ίδιος ο συγγραφέας, που χρονολογείται πριν το 1558.

Αλλες νεότερες έρευνες επιβεβαίωσαν ότι η αποστολή στη Ρώμη, 
που έγινε αφορμή να εκδοθεί η περιβόητη παπική βούλλα το 1540, 
πραγματοποιήθηκε από τον Αλέξιο. Ο Τσίτσας ανασκευάζει την άποψη 
του Marmora και των επόμενων μελετητών δημοσιεύοντας το σχετικό 
έγγραφο της απόφασης των κερκυραίων κληρικών για τη μετάβαση του 
Αλεξίου στη Ρώμη2. Παράλληλα, ο ίδιος μελετητής εξετάζει συνοπτικά 
την εκκλησιαστική κατάσταση στην Κέρκυρα την περίοδο της 
Λατινοκρατίας, δίνοντας μια χρήσιμη συγκεντρωτική εικόνα.

Πολύ ενδιαφέρουσες είναι οι πληροφορίες για τον Αλέξιο 
Ραρτούρο που παραθέτει ο Ιωάννης Χασιώτης σε εργασίες :ου το 1968 
και το 19703. Ο Χασιώτης παρουσιάζει νέα στοιχεία από τα Βενετικά 
αρχεία, από τα οποία συνάγεται ότι ο Κερκυραίος λόγιος ήταν έξοχος 
ρήτορας και ότι το 1571 είχε συλληφθεί από τις βενετικές αρχές του 
νησιού, επειδή διαβίβαζε μυστικά στους Ισπανούς επιστολές που 
προέρχονταν από τις ηπειρωτικές ακτές.

Την ίδια χρονιά (1970) ο Paul Canart γνωστοποιεί ότι σ' έναν 
κώδικα του Βατικανού από τη συλλογή του Καρδιναλίου Sirleto, 
καταχωρίζονται δύο επιγράμματα του Αλεξίου, άγνωστα μέχρι τότε, 
γραμμένα προς τιμήν του Πάπα Παύλου Γ4.

Ορισμένες μνείες για τον Αλέξιο Ραρτούρο υπάρχουν και σε 
εργασίες μεταγενέστερων μελετητών. Δεν πλουτίζουν, όμως, ουσιαστικά

1 Ο κώδικας αυτός είναι αχρονολόγητος. Όπως αποδεικνύεται όμως, γράφτηκε 
πριν το 1558 και μετά το 1554 (βλ. παρακάτω σ. 183 και σημ. 1).
‘ 2 Βλ. Τσίτσας, σσ. 48-51. Ο Τσίτσας δημοσιεύει σ' αυτή τη μελέτη (με αρκετές

παραναγνώσεις) αντίγραφο του εγγράφου, με την απόφαση του Ιερού Τάγματος 
Κέρκυρας για την αποστολή του Αλεξίου Ραρτούρου στη Ρώμη. Βλ. σχετικά παρακάτω 
σ. 27 και σημ. 1.

3 Βλ. Ιωάννης Χασιώτης, Η επανάσταση των Χιμαριωτών στα 1570 και η 
άλωση του Σοποτού, Ηπειρωτική Εστία 17(1968), σσ. 272-73, και Χασιώτης, σσ. 87- 
88 όπου και η σχετική βιβλιογραφία.

4 Βλ. Paulus Canart, Codices Vaticani Graecit codices 1745-1962, Cittd del 
Vaticano 1970, σ. 610.
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τα μέχρι σήμερα γνωστά για αυτόν1. Στην παρούσα εργασία μας 
συγκεντρώνουμε όλα τα γνωστά στοιχεία απο την υπάρχουσα 
βιβλιογραφία και επιχειρούμε να συνθέσουμε μία, όσο το δυνατόν, 
ολοκληρωμένη μονογραφία για την προσωπικότητα, καθώς και τη 
συγγραφική και γενικότερα πνευματική δραστηριότητα του Αλεξίου, που 
στηρίζεται κυρίως, σε ανέκδοτο αρχειακό υλικό και στο αδημοσίευτο 
έργο του.

Το υλικό των εγγράφων, σε συνδυασμό με τις γνωστές πηγές μας̂  
επέτρεψε να προβούμε παράλληλα σε μιά γενική επισκόπηση της 
πολιτικής και κυρίως της εκκλησιαστικής κατάστασης που επικρατούσε 
στην Κέρκυρα τον 15ο και κυρίως τον 16ο αιώνα, με σκοπό να 
εντάξουμε το πρόσωπο που μας ενδιέφερε στον τόπο και την εποχή 
κατά την οποία έζησε και έδρασε, παρά για να δώσουμε πλήρη εικόνα 
της βενετοκρατούμενης Κέρκυρας την περίοδο αυτή.

Τα νέα αρχειακά στοιχεία για πρόσωπα και γεγονότα που 
-^περιλαμβάνονται στο τμήμα αυτό της εργασίας, παρουσιάζονται 

επειδή τελούν σε στενή συνάρτηση με το πρόσωπο που μας ενδιαφέρει. 
Η αξιολόγηση και η έκθεση του αρχειακού υλικού έγινε με βάση τα 
στοιχεία που μας παρείχε για την προσωπικότητα, τη δράση και το 
έργο του Κερκυραίου λογίου, για τα πρόσωπα που άμεσα ή έμμεσα

1 Αναφορά στον Αλέξιο Ραρτοΰρο είχαν κάνει παλιότερα οι Γεώργιος Βαλέτας, 
[Ανθολογία της Δημοτικής Πεζογραφίας, Αθήνα 1947, τόμ. Α'. Από τον Μαχαιρά ώς 
το Σολωμό (1340-1827), σσ. 60-66], Μιχαήλ Περάνθης (Ελληνική Πεζογραφία,
Ανθολογία του ελληνικού πεζού λόγου. Από την άλωση ως σήμερα, τόμ. 1, σσ. 301- 
302), Νικόλαος Κοντοσόπουλος [Τα εν Βενετία τυπογραφεία ελληνικών βιβλίων κατά 
την Τουρκοκρατίαν, Αθηνά 58(1954), σ. 229], Barge Kn8s (Lhistoire de la literature 
neo-grecque, la p6riode Jusqu'en 1821, Uppsala 1962, σ. 283), Απόστολος 
Βακαλόπουλος (Ιστορία του νέου Ελληνισμού, τόμ. 3, Θεσσαλονίκη 1968, σ. 214), 
Αθανάσιος Καραθανάσης, [Η εκκλησιαστική ρητορική στον Αγιο Γεώργιο των Ελλήνων 
της Βενετίας (1534-1788), θησαυρίσματα 9(1972), σ. 144], Ευτυχία Λιάτα, [Ιερείς των 
Ελλήνων της Βενετίας από 1412-1558, Θησαυρίσματα 13(1976), σ. 86], Γιωτοποΰλου- 
Σισιλιάνου (σ. 48 και σημ. 1, σ. 78), Λίνος Πολίτης (Ιστορία της Νεοελληνικής 
Λογοτεχνίας, Αθήνα 1978), Θωμάς Παπαδόπουλος [Ελληνική βιβλιογραφία (1466- 
1800), τόμ. 1, Αθήναι 1984, Πραγματείαι της Ακαδημίας Αθηνών, σ. 383] και 
τελευταία Αικατερίνη Κουμαριανοΰ-Λουκία Δροΰλια-Evro Layton [Το ελληνικό βιβλίο, 
1476-1830, Αθήνα 1986, (έκδ. Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος), σσ. 268, 288], Claire 
Lecuir (Les dditeurs grecs a Venise au XVIe sidcle, mdmoire de maitrise prtsenti a 
l'U.E.R. d' Italien de Paris-IV, sous la direction de monsieur C. Bee, σσ. 98-99).
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συνδέθηκαν μαζί του, καθώς και για τα πολιτικά και εκκλησιαστικά 
γεγονότα που σημάδεψαν το χώρο και την εποχή του και στα οποία ο 
ίδιος συμμετέσχε.

Κύριες πηγές της έρευνας για το υλικό αυτό ήταν το Ιστορικό 
Αρχείο της Κέρκυρας, τα Κρατικά Αρχεία της Βενετίας, το Αρχείο του 
Ελληνικού Ινστιτούτου Βενετίας και το Αρχείο του Νεοελληνικού 
Ινστιτούτου της Σορβόννης. Τα μικροφίλμ των χειρογράφων που 
περιέχουν έργα του Ραρτούρου, καθώς και τα μικροφίλμ του εντύπου 
των Διδαχών, προέρχονται απο τις βιβλιοθήκες στις οποίες ανήκουν, 
δηλαδή την Εθνική των Παρισίων, το Βρεττανικό Μουσείο, τη Δημοτική 
Βιβλιοθήκη της Perugia, τη Βιβλιοθήκη του Βατικανού και τη 
Γ εννάδειο.

Στο Ιστορικό Αρχείο της Κέρκυρας, του οποίου το υλικό που έχει 
διασωθεί για την εποχή αυτή είναι σχεδόν ανεξερεύνητο, ερευνήθηκαν 
και μελετήθηκαν τα κατάστιχα όλων σχεδόν των νοταρίων του 16ου 
αιώνα της πόλης της Κέρκυρας και, κατ' επιλογήν, ορισμένων χωριών, 
τόπων δηλαδή που σχετίστηκαν άμεσα με το πρόσωπο που μας 
ενδιαφέρει.

Παράλληλα ερευνήθηκαν τα έγγραφα των φακέλλων της Ενετικής 
Διοίκησης (Argomenti Diversi) και για πρώτη φορά οι μέχρι πρόσφατα 
αταξινόμητες και άγνωστες1 αρχειακές σειρές της ορθόδοξης 
Αρχιεπισκοπής (Mensa Arcivescovile Greca), της Λατινικής 
Αρχιεπισκοπής (Mensa Arcivescovile Latina) και του Καθολικού 
Μοναστηριού της Annunziata (Convento Beata Vergine Annunziata).

Στα Κρατικά Αρχεία της Βενετίας η έρευνα στράφηκε σε υλικό 
που αφορά την κοινωνική δομή και τη λειτουργία των διαφόρων 
κρατικών υπηρεσιών στην Κέρκυρα, τη στάση και το ρόλο των βενετών 
αξιωματούχων στα προβλήματα του τόπου και τη σχέση τους με τη 
μητρόπολη. Κατευθυντήριος άξονας της έρευνας υπήρξε το πρόσωπο του

’ 1 Τα τελευταία χρόνια έγινε επίσημα η ταξινόμηση των σειρών αυτών από τον
αγαπητό φίλο, ερευνητή τότε του εν λόγω αρχείου κ. Νίκο Καραπιδάκη. Η καταγραφή 
και αρίθμηση των φακέλλων διατηρήθηκε σύμφωνα με τη σειρά και την αρίθμηση που 
είχα δώσει, όταν εντόπισα για πρώτη φορά και εκτίμησα, σε γενικές γραμμές, το 
σημαντικό αυτό για την ιστορική έρευνα υλικό. Στην παρούσα μελέτη παρουσιάζω 

"* μόνο μέρος αυτού του υλικού, εκείνο δηλαδή που ήταν αναγκαίο για την εποχή που 
μελετώ. Το υπόλοιπο παραμένει, λόγω του όγκου του, ακόμη χωρίς να έχει μελετηθεί.

\
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Αλεξίου Ραρτοΰρου και γενικότερα το ελληνικό στοιχείο του νησιού, 
έλληνες δηλαδή κερκυραίοι που άμεσα συνδέθηκαν μαζί του και με την 
ιστορία του νησιού.

Στα Αρχεία του Ελληνικού Ινστιτούτου Βενετίας και του 
Νεοελληνικού Ινστιτούτου της Σορβόννης η έρευνα, στηριζόμενη σε 
συγκεκριμένες ενδείξεις, στόχευε στην ανεύρεση νέων βιογραφικών 
στοιχείων για το πρόσωπο του κληρικού λογίου και τα πρόσωπα του 
άμεσου περιβάλλοντός του.

Από το αδημοσίευτο έργο του Ραρτούρου και το βιβλίο του 
Διδαχές προσπαθήσαμε να αντλήσουμε και να παρουσιάσουμε οτιδήποτε 
είχε σχέση με την παιδεία του συγγραφέα, που, σε γενικές γραμμές, 
αντικατοπτρίζει την παιδεία μιας ορισμένης μερίδας μορφωμένων 
ανθρώπων της εποχής του και του χώρου του, τις επιδράσεις που 
δέχτηκε και φυσικά οτιδήποτε είχε σχέση με τα ιδεολογικά ρεύματα και 
γενικότερα την πνευματική κίνηση κατά την μεταβυζαντινή περίοδο σε 
βενετοκρατούμενο ελληνικό χώρο και κατ'επέκταση, και στον 
τουρκοκρατούμενο ελλαδικό χώρο, εφόσον όπως είναι γνωστό, η 
Εκκλησία παίζει πρωτεύοντα ρόλο στην παιδεία και τη ζωή κατά τους 
αιώνες της τουρκοκρατίας.



ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ

ΣΥΝΤΟΜΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ 
ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΕΡΚΥΡΑ 

ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΑ ΚΑΤΑ ΤΟΝ 16ο ΑΙΩΝΑ

Α. Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Μετά την κατάχτηση της Κωνσταντινούπολης και της Θεσσαλονίκης 
(Απρίλιος και Μάιος 1204 αντίστοιχα) από τους Λατίνους της Δ' 
Σταυροφορίας τα εδάφη της βυζαντινής αυτοκρατορίας διανεμήθηκαν 
μεταξύ των Βενετών και των Λατίνων ανάμεσα στον Δόγη Dandolo και 
τους Λατίνους Βασιλείς Βαλδουΐνο και Βονιφάτιο. Σύμφωνα με τη 
σχετική συμφωνία της διανομής (partitio) η Κέρκυρα και τα υπόλοιπα 
νησιά του Ιονίου, το Δυρράχιο, η δυτική και νότια Πελοπόννησος, η 
Σαλαμίνα, η Αίγινα, η Κρήτη και η Εύβοια παραχωρήθηκαν στους 
Βενετούς.

Οι Βενετοί εγκαταστάθηκαν στην Κέρκυρα το 1206, αφού 
προηγουμένως καταδίκασαν σε θάνατο τον Γενουάτη πειρατή Λέοντα 
-Vetrano1 που είχε εγκατασταθεί εκεί από το 1199, όταν το νησί 
περιήλθε στα χέρια των σταυροφόρων κατά την Δ' Σταυροφορία. * *·

1 Βλ. σχετικά Thiriet σ. 86 και Alain Ducellier, La fagade maritime de
*· VAJbanie au moyen iget Durazzo et Valona du X le au X V t sidcle, Thessaloniki 1981, 

σσ. 124-125
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Η  πρώτη περίοδος της Βενετοκρατίας στην Κέρκυρα διήρκεσε ώς 
το 1214, οπότε ο Μιχαήλ Α' Δούκας (1204-1214), δεσπότης της 
Ηπείρου, την απέσπασε από τους Βενετούς και την προσάρτησε στα 
εδάφη του δεσποτάτου του. Έτσι το νησί συνέχισε να ζει και πάλι 
κάτω από βυζαντινό καθεστώς. Το 1259, όμως, ο Μιχαήλ Β' Δούκας 
(1231-1268) έδωσε το νησί ως προίκα στην κόρη του Ελένη, που 
παντρεύτηκε τον βασιλιά Μαμφρέδο της Σικελίας (1253-1266). Μετά το 
θάνατο του Μαμφρέδου (1266) ο Κάρολος ο Ανδεγαυός (1226-1285), 
που είχε επικρατήσει στη Ν. Ιταλία και είχε ανακηρυχθεί βασιλιάς της 
Σικελίας στη Ρώμη (1266), αναγνωρίζοντας τη σπουδαιότητα της 
γεωγραφικής θέσης της Κέρκυρας επιδίωξε να την αποκτήσει.

Μολονότι η συνθήκη του Viterbo (1267)1 κατοχύρωνε τα 
κυριαρχικά του δικαιώματα στην Πελοπόννησο, στην περιοχή του 
θέματος του Δυρραχίου και στην Κέρκυρα, διάδοχοι των παλιών 
κατόχων του νησιού παρακώλυαν την εγκατάστασή του2. Το νησί 
παραδόθηκε τελικά στους Ανδεγαυούς το 1272. Τότε πιθανότατα 
διαιρέθηκε σε τέσσερεις διοικητικές περιφέρειες (βαηλάτα): (1) του Γύρου 
(Bailato Agiru) στη δύση, (2) του Όρους (Oro) στην ανατολή, (3) της 
Μέσης (Balia di Mezzo) στο εσωτερικό και (4) της Λευκίμμης 
(Alefchino) στα νότια3. Ο Κάρολος, παράλληλα με το φεουδαρχικό 
σύστημα που εισήγαγε στο νησί, διατήρησε και το τοπικό κερκυραϊκό 
δίκαιο. Έτσι η βυζαντινή παράδοση συνυπήρχε με τους νέους δυτικούς 
θεσμούς. Η  ανδεγαυική κυριαρχία στην Κέρκυρα διήρκεσε ώς το 1386, 
οπότε το νησί περιήλθε και πάλι στους Βενετούς ύστερα απο 
αλλεπάλληλες παρεμβάσεις τους στα εσωτερικά των Ιονίων νησιών, με 
εύγλωττες τις προθέσεις τους για επικυριαρχία4.

Όπως είναι γνωστό η Κέρκυρα ήταν το πρώτο από τα Ιόνια νησιά 
που με πρωτοβουλία των κατοίκων του πέρασε στις 8 Ιανουάριου 1386

1 Βλ. Μαρία Ντούρου-Ηλιοπούλου, Η  ανδεγαυική κυριαρχία στη Ρωμανία επί 
Καρόλου A ' (1266-1285), Αθήνα 1987, σσ. 49-50.

2 Για περισσότερες λεπτομέρειες βλ. Μαρία Ντούρου-Ηλιοπούλου, ό.π., σ. 60.
3 Πρβλ. Ντούρου-Ηλιοπούλου, ό.π„ σ. 61.
4 Βλ. F. Thiriet, Les interventions vdnitiennes dans les lies Ioniennes au XlVe 

stecle. Πρακτικά Τρίτου Πανιονίον Συνεδρίου (23-29 Σεπτεμβρίου 1965), τόμ. 1, εν 
Αθήναις 1967, σσ. 374-385.



στο βενετικό αποικιακό κράτος1. Ο φόβος των Τούρκων από τη μια
μεριά και η υπόσχεση της Βενετίας ότι θα εξασφάλιζε τα υπάρχοντα
από την εποχή των Βυζαντινών και των Ανδεγαυών προνόμια2, ώθησαν
τους κατοίκους του νησιού να προβούν σ' αυτή την ενέργεια. Η
Βενετοκρατία στο νησί έμελλε να διαρκέσει ώς την πτώση του βενετικού
κράτους, το 1797.

*

Η πολιτική της Βενετίας στην Κέρκυρα, όπως εξάλλου και στα 
υπόλοιπα νησιά του Ιονίου πελάγους μετά την κατάλυση του δουκάτου 
των Τόκκων από τους Τούρκους (1479), υπήρξε ευέλικτη. Με απώτερο 
σκοπό να εξυπηρετεί απρόσκοπτα τα συμφέροντά της προσάρμοζε την 
πολιτική, ̂ όπως και τη θρησκευτική της γραμμή, αποφεύγοντας να 
έρχεται αντιμέτωπη με τις επικρατούσες προηγούμενες τοπικές 
συνθήκες3.

Το διοικητικό σύστημα που επέβαλε η μητρόπολη Βενετία στην 
Κέρκυρα προέβλεπε άμεσο έλεγχο από το κέντρο, όπως άλλωστε 
συνέβαινε και για τις υπόλοιπες κτήσεις. Από τα πρώτα χρόνια της 
βενετικής κυριαρχίας στην Κέρκυρα επικράτησε ο θεσμός του βαΐλου. Ο 
βάϊλος της Κέρκυρας, βενετός ευγενής, εκλεγόταν από τη βενετική 
Σύγκλητο (Senato), είχε καθορισμένα καθήκοντα, μισθό και θητεία και 
ήταν το κυριότερο πρόσωπο στη διακυβέρνηση του νησιού, ήταν δηλαδή 
επικεφαλής των τοπικών αρχών, του καλούμενου Reggimento4.

Από τα μέσα περίπου του 16ου αιώνα η ανώτερη εξουσία 
μεταβιβάστηκε στον Γενικό Προβλεπτή θαλάσσης (Proveditor General da 
Mar), ο οποίος είχε τη γενική εποπτεία των Ιονίων Νήσων5. Τρίτος στη

1 Βλ. Bacchion, σ. 30.
2 Μιχαήλ Λάσκαρις, Εξ Κερκυραϊκά συμβόλαια των ετών 1398-1458, 

Πρακτικά  Γ ' Π ανιονίου Συνεδρίου, τόμ. 1, σ. 210 και Χρυσά Μαλτέζου, 
Λατινοκρατούμενη Ελλάδα-Βενετικές και Γενουατικές κτήσεις, Ιστορία του Ελληνικού 
Έθνους, τόμ. 9, σ. 274.

3 Γενικά για τον ρόλο της Βενετίας στην ιστορική εξέλιξη των Επτανήσων βλ. 
Σπύρος Γασπαρινάτος, Η Βενετοκρατία εις την Επτάνησον, Κερκυραϊκά Χρονικά  
15(1970), σσ. 77-100.

4 Για την εκλογή του βαΐλου της Κέρκυρας και τις κατά καιρούς -ιδιαίτερα 
τον 16ο αιώνα- αρμοδιότητές του βλ. Bacchion, σσ. 37-39, Πλουμίδης, Χώρες, σσ. 
22-23, 28-29. Για το τοπικό διοικητικό σύστημα (reggimento) των βενετικών κτήσεων

-· της Ανατολής βλ. Thiriet, σσ. 190-196, 216, Πλουμίδης, Χώρες, σ. 24.
5 Βλ. Bruno Dudan, Π dominio Vencziano di Levante, Bologna 1938, σσ. 171-



16

σειρά, μετά τον Γενικό Προβλεπτή θαλάσσης και τον βάϊλο, στη 
βενετική διοικητική ιεραρχία της Κέρκυρας ερχόταν ο Προβλεπτής και 
Καπετάνος (Proveditor e Capitano), που ήταν επιφορτισμένος να 
εκδικάζει τις υποθέσεις τις σχετικές με την καταβολή των φόρων. 
Τελευταίος στην ιεραρχία ήταν ο Φρούραρχος (Castellano), ο οποίος 
είχε τη φροντίδα και τον έλεγχο των οχυρωματικών έργων του νησιού̂ .

Παράλληλα, η τοπική διοίκηση, που ίσχυε ήδη στην Κέρκυρα και 
που διατηρήθηκε από τους κυρίαρχους Βενετούς για αρκετό χρονικό 
διάστημα, συγκεκριμένα μέχρι τις 20 Ιουνίου 1440, ήταν στα χέρια του 
Συμβουλίου της Κοινότητος (Comunita di Corfii). Το Συμβούλιο 
απαρτιζόταν από όλους τους Λατίνους και Έλληνες κερκυραίους πολίτες 
της τάξης των ευγενών και ήταν ο πυρήνας της δημόσιας διοίκησης. Η 
ανάμιξη όμως τόσο πολλών μελών στις συνελεύσεις του Συμβουλίου για 
τη λήψη αποφάσεων και την επίλυση των δημοσίων θεμάτων, καθώς 
και η έλλειψη καθοριστικών διατάξεων για τη συγκρότηση του 
διοικητικού αυτού σώματος, είχαν ως αποτέλεσμα την κακή λειτουργία 
της δημόσιας διοίκησης* 2.

Ύστερα από απαίτηση και των πολιτών η Βενετική Σύγκλητος, 
στις 20 Ιουνίου 1440, όρισε με απόφασή της ως κύριο διοικητικό σώμα 
το Μέγα ή Γενικό Συμβούλιο (Maggior Consiglio), που συγκροτήθηκε 
από τους κερκυραίους πολίτες της τάξης των ευγενών. Βασική 
προϋπόθεση ήταν τα μέλη του να έχουν συμπληρώσει το εικοστό έτος 
της ηλικίας τους για να έχουν το δικαίωμα ψήφου και το εικοστό 
πέμπτο για να μπορούν να εκλέγονται σε αξιώματα3. Το Μέγα 
Συμβούλιο συνερχόταν μια φορά το χρόνο την άνοιξη στην Spianada, 
και με μυστική ψηφοφορία εξέλεγε τους 150 του Μικρού Συμβουλίου4 
(Minor Consiglio). Η  αρμοδιότητα του Συμβουλίου των 150 ήταν να 
εκλέγει τους φορείς των τοπικών αξιωμάτων. Συνερχόταν κάθε 
φθινόπωρο και όταν υπήρχε ανάγκη επίλυσης κάποιου έκτακτου

172, και Μαλτέζου, Επτάνησα, Διοικητική και κοινωνική σύνθεση, Ιστορία τον 
Ελληνικού Έθνους, τόμ. 1, Αθήναι 1974, σ. 220.

3 Βλ. Λούντζης, σσ. 103-104.
2 Βλ. Λούντζης, σ. 113.
3 Βλ. Λούντζης, σ. 119.
4 Αρχικά τα μέλη ήταν 70. Στις 11 ΜαΤου 1489, λόγω της αύξησης του 

πληθυσμού, αποφασίστηκε τα μέλη στο εξής να είναι 150, πρβλ. Λούντζης, σ. 119.



προβλήματος. Για την απαρτία ήταν απαραίτητη η παρουσία 76 
τουλάχιστον μελών του Συμβουλίου των 150, η ψηφοφορία ήταν 
μυστική και ο κάθε υποψήφιος για να εκλεγεί σε δημόσιο αξίωμα 
έπρεπε να πλειοψηφήσει.

Τα δημόσια αξιώματα που αναφέρονται στην Κέρκυρα κατά τον 
16ο αιώνα είναι πολλά. Απ' αυτά άλλα ήταν έμμισθα και άλλα απλώς 
τιμητικά. Πολλά καθιερώθηκαν κατά τη διάρκεια του αιώνα αυτού, 
εξαιτίας άμεσων αναγκών που έπρεπε να καλυφθούν1. Η  θητεία σε 
κάθε τοπικό αξίωμα, είτε Βενετός ήταν ο κάτοχός του είτε αυτόχθονας, 
ήταν μικρής διάρκειας για ευνόητους λόγους2.

Ο πληθυσμός του νησιού περιλάμβανε τους αυτόχθονες 
Κερκυραίους, τους μόνιμους Βενετούς κατοίκους, τους Βενετούς 
υπηκόους που υπηρετούσαν και έμεναν για ένα μικρό χρονικό διάστημα 
στο νησί, τους Εβραίους3, τους Αθίγγανους4 και τους πρόσφυγες, που,

1 Βλ. Λούντζης, σσ. 126-130 και Sathas, τόμ. 5, σ. 270.
2 Ένα συγκεντρωτικό κατάλογο αξιωμάτων δημοσιεύει ο Νίκος Καραπιδάκης 

(Η κερκυραϊκή ευγένεια στις αρχές του ιζ' αιώνα. Τα Ιστορικά 3(1985), σ. 124). 
Πρβλ. επίσης, ΠλουμΙδης, Χώρες, σ. 20.

3 Οι Εβραίοι της Κέρκυρας τον 16ο αι. ήταν 400 και αποτελούσαν σημαντικό 
παράγοντα της δημόσιας οικονομίας με τη μεγάλη τους δραστηριότητα στον εμπορικό 
τομέα, βλ. A.S.V., Collegio Relazioni, b. 62, filza 2, φφ. 103v-110v Relaz. Piero 
Pisani Man 1580(;), επίσης Πλουμίδης, Αιτήματα, σ. 36. Σε αντίθεση με τις άλλες 
βενετικές κτήσεις, οι Εβραίοι της Κέρκυρας ήταν εγκατεστημένοι σε διάφορα σημεία 
της πόλης [βλ. την περίπτωση του Aaron "Ebreo bancbiero", που κατοικούσε μέσα στο 
κάστρο κοντά στο παλάτι του προβλεπτή και καπετάνου, [A.S.V., Collegio Relazioni, 
b. 84, Relaz. Andrea Gabriel, (18 Zugno 1599)]. Πρόκειται ασφαλώς για τον Aron
Mazza πρβλ. Πλουμίδης, Αιτήματα, σ. 60]. Το γεγονός αυτό, ως αποτέλεσμα γενικά 
της φιλοεβραϊκής στάσης της Βενετίας, προκαλούσε έντονες διαμαρτυρίες των 
χριστιανών κατοίκων. Οι κατά καιρούς Βενετοί κυβερνήτες του νησιού στις εκθέσεις 
τους προς τη Βενετική Σύγκλητο, στο τέλος της θητείας τους, εκθέτουν το πρόβλημα 
και ζητούν να διευθετηθεί οριστικά με την απομάκρυνση και την εγκατάσταση των 
Εβραίων σε προκαθορισμένες συνοικίες [βλ. A.S.V., Senato Mar, reg. 22, φ. 170ν (12 
Αυγούστου 1524), πρβλ. Πλουμίδης, Χώρες, σσ. 55-56]. Η Βενετική Σύγκλητος, με 
απόφασή της, καθόρισε το 1562 (26 Ιουνίου) ως τόπο διαμονής τους τη Σπηλαία [βλ. 
A.S.V., Collegio Relazioni, b. 84, Relaz. Dolfin Venier (20 Νοεμβρίου 1598)]. Ωστόσο 
στις 8 Σεπτεμβρίου 1588 ο Antonio Foscarini και το 1598 ο Dolfin Venier 
εξακολουθούν να θίγουν το θέμα στις εκθέσεις τους, γεγονός που σημαίνει ότι το 
εβραϊκό στοιχείο δεν είχε ακόμη απομακρυνθεί τελείως από τις συνοικίες των 
χριστιανών (βλ. A.S.V. Collegio Relazioni, b. 84, Relaz. Antonio Foscarini και Relaz.
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ιδιαίτερα μετά την πτώση του Ναυπλίου (1540), κατέφυγαν στο νηόί. 
Μερικοί από τους πρόσφυγες ήρθαν σε επιμιξία με το ντόπιο στοιχείο 
και εγκαταστάθηκαν μόνιμα στην Κέρκυρα, αποκτώντας σιγά σιγά 
περιουσία και τίτλους* 1. Στους πρόσφυγες από τη μια μεριά και στις 
τουρκικές και πειρατικές επιδρομές που παρατηρούνται κατά τον 16ο 
αιώνα από την άλλη, οφείλεται και η σημαντική αυξομείωση του 
πληθυσμού της Κέρκυρας2.

Dolfin Venier ό.π.). Σύμφωνα με αρχειακές μαρτυρίες και άλλες πληροφορίες η 
εβραϊκή συνοικία βρισκόταν ήδη από τις αρχές του 15ου αιώνα στον ομώνυμο λόφο, 
( ιουδαϊκό όρος, κοινώς Βρηοβοννι) έξω από το φρούριο, κοντά στην περιοχή της 
Σπηλαίας μεταξύ των ναών Ταξιάρχου Μιχαήλ, Υπεραγίας Θεοτόκου 
Αντιβουνιώτισσας, Υπεραγίας Θεοτόκου Κρεμαστής και του Αγίου Νικολάου, [βλ. 
ενδεικτικά ΙΑΚ, Ενετοκρατία, b. 109, filza 42, αριθ. 42 (18 Μαρτίου 1462), Not. 
Nicolo Rarturo, φακ. Ρ. 17, filza 1, φ. 129 (24 Ιανουαρίου 1587) και Ιωάννης Α. 
Ρωμανός, (Η εβραϊκή κοινότης της Κερκύρας, Κερκνραϊκά Χρονικά 7(1959), σσ. 387 
και 397-398)]. Σχετικά με τους ναούς που προαναφέρθηκαν βλ. Παπαγεωργίου, σσ. 
200-201, 212, 201-202, 198 αντίστοιχα). Για το Ιουδαϊκό Όρος βλ. επίσης Σπυρίδων 
Λάμπρος, Περί των εν Κερκύρα τιμαρίων των Αθιγγάνων και της πρώτης Μαϊου, 
Νεοελληνικά Ανάλεχτα 2(1874), σσ. 526-540, και Φρειδερίκος Αλβάνας, Περί των εν 
Κέρκυρα τίτλων ενγενείας και περί των τιμαρίων, Κέρκυρα 1894, σ. 13.

4 Οι Αθίγγανοι της Κέρκυρας ανήκαν στη δικαιοδοσία του τιμαριούχου του 
ομώνυμου τιμαρίου. Κατά τον 16ο αιώνα ανέρχονταν σε 100 άτομα. Δεν είχαν καμιά 
συμμετοχή στη δημόσια ζωή και εργάζονταν μόνιμα για το συμφέρον του φεουδάρχη 
κυρίου τους. Γενικά για την κοινωνική αυτή μερίδα βλ. Αλβάνας, ό.π., σσ. 365-375.

1 Μεταξύ των προσφύγων αυτών πρέπει να συμπεριληφθούν και οι μισθοφόροι 
στρατιώτες (stradioti), που έρχονταν από την Ήπειρο, Αλβανία και Δυτική 
Πελοπόννησο, με σκοπό να υπηρετήσουν στη βενετική φρουρά για την άμυνα του 
νησιού από τις τουρκικές επιδρομές, βλ. σχετικά Πλουμίδης Χώρες σ. 30, όπου και η 
σχετική βιβλιογραφία, και Γιωτοπούλου-Σισιλιάνου, σσ. 275-276.

2 Μαρτυρίες για την αδιάκοπη αυξομείωση του πληθυσμού τον 16ο αι. στην 
Κέρκυρα περιέχουν οι εκθέσεις των βαΐλων και των προβλεπτών και καπετάνιον της 
Κέρκυρας. Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι ο πληθυσμός όλου του νησιού σύμφωνα με την 
έκθεση του βαΐλου Giovanni Luigi Soranzo, της 14ης Σεπτεμβρίου 1532, ήταν 14.246 
χωρίς τους κατοίκους των μπόργων (βλ. A.S.V., Collegio Relazioni, b. 61, filza 1, 
φφ. 133v-134v, πρβλ. Sathas, τόμ. 6, σ. 296 και Πλουμίδης, Χώρες , σ. 41). Στις 28 
Αυγούστου 1553 στην έκθεσή του ο βάιλος Donato Malipieri μας πληροφορεί ότι οι 
κάτοικοι ήταν 21.500, από τους οποίους οι 8.000 κατοικούσαν στην πόλη και τα 
μπόργα (βλ. A.S.V., Collegio Relazioni, b. 62, φφ. 3Γ-9ν). Ο βάιλος Pietro Pisani 
τον Μάιο (;) 1580 αναφέρει ότι ο πληθυσμός της Κέρκυρας φτάνει τις 16.360 (βλ. 
A.S.V., Collegio Relazioni, b. 62, filza 2, φφ. 103v-110v), ενώ κατά την τελευταία 
απογραφή του αιώνα αυτού, σύμφωνα με την έκθεση του προβλεπτή και καπετάνου



Η  κοινωνία της Κέρκυρας ήταν διαρθρωμένη σε τρεις τάξεις, των 
ευγενών, των αστών και του λαού. Η πρώτη τάξη ήταν προνομιούχος 
και σ' αυτή στηριζόταν η διοίκηση του νησιού. Ο τίτλος της ευγενείας 
ήταν κληρονομικός και για να γίνει κάποιος δεκτός ως νέο μέλος της 
τάξης αυτής έπρεπε να εκπληρώνει τους τρεις όρους ευγενείας (i tre 
gradi di civilta), δηλαδή: 1) ούτε ο πατέρας ούτε ο παππούς του να 
είχαν εξασκήσει χειρωνακτικά επαγγέλματα, 2) να ήταν γνήσιο τέκνο 
ιθαγενών γονέων, και 3) να ήταν μόνιμος κάτοικος του τόπου από 
δεκαετίας1. Οι ευγενείς της Κέρκυρας, μέχρι τα μέσα περίπου του 16ου 
αιώνα που έχουμε στοιχεία, ανέρχονταν σε 78 οικογένειες, από τις· 
οποίες οι 32 ήταν ελληνικές και οι υπόλοιπες 46 βενετικές2.

x
Την αστική τάξη αποτελούσαν οι έμποροι, οι ναυτικοί και οι 

επιστήμονες, οι οποίοι, αν κάποτε αποκτούσαν περιουσία, ή χάρη των 
υπηρεσιών τους προς το κράτος, γίνονταν δεκτοί στην τάξη των 
ευγενών και συμμετείχαν στη δημόσια διοίκηση. Κατά τον 16ο αιώνα η 
τάξη αυτή σημειώνει μεγάλη οικονομική και κοινωνική άνοδο, που 
πιστοποιείται από την ανάληψη καθηκόντων στο δημόσιο τομέα και την 
εγγραφή μελών της στο νεοσύστατο (1572)3 libro d'oro.

Στην τρίτη τάξη ανήκαν οι υπόλοιποι κάτοικοι του νησιού, και 
κυρίως όσοι εργάζονταν στα φέουδα. Αυτοί αποτελούσαν την πιο 
πολυάριθμη και την πιο μειονεκτική σε θέση μερίδα του πληθυσμού 
μέσα στην κερκυραϊκή κοινωνία4.
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Andrea Gabriel (28 Ιουνίου 1599), ο πληθυσμός της Κέρκυρας ανέρχεται σε 15.500 
(βλ. A.S.V., Collegio Relazioni, b. 84, αριθ. 20). Μεγάλη πληθυσμιακή απώλεια 
(8.000 άτομα περίπου) σημειώθηκε στην Κέρκυρα μετά την επιδρομή του 
Μπαρμπαρόσα το 1537 (βλ. A.S.V., Collegio Relazioni, b. 61, filza 2, Relaz. 
Alexandro Contareno, 8 Ιανουαρίου 1540). Αριθμητικά, όμως, η σημαντική αυτή 
μείωση δεν γίνεται αντιληπτή στα μετέπειτα χρόνια, γιατί το νησί δέχεται μεγάλα 
προσφυγικά κύματα από την ηπειρωτική Ελλάδα. Γενικά για τον πληθυσμό του νησιού 
τον αιώνα αυτό βλ. Γιωτοπούλου-Σισιλιάνου, σσ. 273-274.

* Βλ. Χιώτης, τόμ. 3, σ. 507 και Αλβάνας, ό.π., σσ. 4-6, Καραπιδάκης, 
^ό.π., σσ. 103-106 και παρακάτω σ. 49 και σημ. 3.

2 Βλ. Πλουμίδης, Χώρες , σ. 48.
3 Βλ. σχετικά Λούντζης, σσ. 116-117 και 142-144. Για τη συχνότητα 

ενσωμάτωσης οικογενειών στην τάξη των Κερκυραίων ευγενών τον 16ο αι. βλ. 
Καραπιδάκης, ό.π., σσ. 110-114 και 118.

4 Για την κατάσταση των χωρικών της Κέρκυρας στα τέλη του 15ου αιώνα βλ. 
τη μελέτη του Freddy Thiriet, Agriculteurs et agriculture έ Corfil au XVdme sificle.
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Κατά τα μέσα του 15ου αιώνα η Βενετία εισήγαγε στην Κέρκυρα 
το φεουδαρχικό σύστημα των Ασσιζών της Ρωμανίας* 1, το οποίο είχε 
επικρατήσει ήδη στις άλλες κτήσεις της από την εποχή της Ανδεγαυικής 
κυριαρχίας. Την εποχή που πέρασε στη βενετική κυριαρχία το νησί ήταν 
χωρισμένο σε εικοσιτέσσερες βαρωνίες (φέουδα). Κατά τον 16ο αιώνα οι 
βαρωνίες έγιναν δώδεκα, από τις οποίες οι εννέα περιήλθαν στα χέρια 
βενετών ευγενών δια μέσου κερκυραίων συζύγων τους. Μέχρι το τέλος 
της Βενετοκρατίας στην Κέρκυρα δεν δημιουργήθηκαν άλλα φέουδα. Σ' 
αυτά ίσχυε το κληρονομικό δίκαιο· μεταβιβάζονταν δηλ. στον πρωτότοκο 
απόγονο. Αν μεταξύ των κληρονόμων δεν υπήρχε άρρεν μέλος, το 
φέουδο μεταβιβαζόταν σε θήλυ. Στην περίπτωση έλλει-ψης απογόνων το 
τιμάριο επέστρεφε στο κράτος, το οποίο το μεταβίβαζε σε νέο 
τιμαριούχο, ο οποίος αναλάμβανε τον τίτλο σε ειδική τελετή, που 
γινόταν στη Βενετία ή στο νησί, τη λεγόμενη τελετή της περιβολής 
(investitura).

Τα φέουδα διακρίνονταν: α) σε άμεσα και νόμιμα (diretti e 
legali), και β) σε απονεμημένα (feudi oblati). Αυτά ήταν τα στρατιωτικά 
φέουδα. Υπήρχαν και τα εκκλησιαστικά φέουδα (jus patronato), που 
ανήκαν σε μοναστήρια και εκκλησίες. Οι τιμαριούχοι διέθεταν τα 
κτήματα για καλλιέργεια στους αγρολήπτες (σέμπρους) και εισέπρατταν 
τα ανάλογα έσοδα.

Κέρκυραϊκά Χρονικά 23(1980), σσ. 317-321. Σχετικά μ' αυτή την κοινωνική τάξη 
κατά τους επόμενους δύο αιώνες βλ. Γεώργιος Λινάρδος, Η κερκυραϊκή κοινωνία 
κατά τη Βενετοκρατία και η εξέγερση των Κερκυραίων χωρικών του 1640, 
Δημοσιεύματα Εταιρείας Κερχυραϊχών Σπουδών, Κέρκυρα 1983, σσ. 20-36. Κατά τον 
18ο αιώνα θα διαμορφωθεί μια άλλη τάξη ανάμεσα στους κατοίκους του νησιού, οι 
τεχνίτες. Αυτοί θα διαφοροποιούνται απο τους χωρικούς, γιατί θα βρίσκονται σε 
καλύτερη οικονομική κατάσταση και θα έχουν λιγότερες υποχρεώσεις, βλ. σχετικά 
Δημήτριος Καπάδοχος, Η απονομή της δικαιοσύνης στην Κέρκυρα από τους 
Μεγάλους Πρωτοπαπάδες την Ενετική περίοδο (1604-1797), Αθήνα 1990, σσ. 19-20.

1 Γενικά για το δίκαιο των Ασσιζών της Ρωμανίας βλ. Georges Recoura, Les 
Assises de Rornmie, Paris 1930, passim, Νικόλαος Πανταζόπουλος, Τιμαριωτισμός 
και επίμορτος αγροληψία εν Επτανήσω επί Βενετοκρατίας, Πρακτικά Γ ' Πανιονίου 
Συνεδρίου, τόμ. 2, εν Αθήναις 1965, σσ. 170-172, όπου και η σχετική βιβλιογραφία, 
David Jacoby, La fiodaliti en Grice m idiirale. "Les Assises de Romanie", sources, 
application et diffusion, Paris 1971,.σσ. 253-270. Σχετικά με τις Ασσίζες και την 
εφαρμογή τους, σύμφωνα με σχετικό χειρόγραφο, στην Κέρκυρα, ο ίδιος, Les Assises 
de Romanie et le droit vinitien dans les colonies vinitiennes, Firenze 1973.
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Τα έσοδα αυτά προέρχονταν ή από ακαλλιέργητες γαίες που 
δίνονταν με τη μορφή πακτώσεως, εμφυτεύσεως ή εδαφονομής είτε από 
καλλιεργημένες γαίες που ο τιμαριούχος παραχωρούσε σε 
δουλοπαροίκους ή σε ακτήμονες καλλιεργητές. Ο αγρολήπτης στον οποίο 
είχε παραχωρηθεί ακαλλιέργητη γη ήταν υποχρεωμένος να καταβάλλει 
στον φεουδάρχη το σολιάτικο ή σολδιάτικο (=δικαίωμα επιφάνειας), που 
ισοδυναμούσε με το δυτικό λίβελλο. Στην περίπτωση που είχε πάρει 
καλλιεργημένη γη έπρεπε να καταβάλλει ό,τι περιελάμβανε η συμφωνία 
κατά τη σύμβαση αγροληψίας. Η  αγροληψία μπορούσε να είναι διαρκής 
(=συγκράτεια ) ή πρόσκαιρη (=κανισκεψία )λ

Β. Η ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

1. Η στάση των Ανδεγαυών στο εκκλησιαστικά θέματα

Ο ορθόδοξος Μητροπολίτης καταργήθηκε, όπως είναι γνωστό, από 
τα πρώτα ακόμα χρόνια που οι Ανδεγαυοί κατέλαβαν το νησί (1272). 
Στη θέση του ο Κάρολος Α' εγκατέστησε Λατίνο επίσκοπο1 2. Η 
αυθαίρετη αυτή ενέργεια προκάλεσε εντονότατες διαμαρτυρίες των 
ορθόδοξων του νησιού3. Ο Κάρολος για να αποκαταστήσει την ηρεμία, 
αναγκάστηκε να προχωρήσει σε συμβιβασμό: ανέθεσε σε 32 κερκυραίους 
εφημερίους4 (canonici) και σε ισάριθμους ευγενείς την εκλογή ενός

1 Για το φεουδαρχικό σύστημα της Κέρκυρας, στο οποίο, ας σημειωθεί, 
ίσχυσαν παράλληλα με το φραγκικό-βενετικό δίκαιο και ελληνικοί (βυζαντινοί) θεσμοί 
και ρήτρες βλ. Αλβάνας, ό.π., σσ. 10-15, Πανταζόπουλος, ό.π., σσ. 155-195 και 
ιδιαίτερα σσ. 170-179, 185-195, Αικατερίνη Ασδραχά-Σπύρος Ασδραχάς, Στη 
φεουδαλική Κέρκυρα από τους παροίκους στους vassali angararil, Τα Ιστορικά 
3(1985), σσ. 77-79, 82-86 και ιδιαίτερα 93-94. Για την ευρύτερη χρήση του όρου 
χανίσκιον, βλ. Manlio Cortelazzo, L'influsso linguistico greco a Venezia, Bologna 
.1970, σ. 284.

2 Βλ. Ντούρου-Ηλιοπούλου, ό.π., σ. 135.
3 Μια άλλη αυθαιρεσία του Καρόλου ως προς τα θρησκευτικά πράγματα του 

νησιού ήταν η δήμευση της εκκλησιαστικής περιουσίας των ορθοδόξων και η 
παραχώρησή της αργότερα στη Λατινική εκκλησία (βλ. Ντούρου- Ηλιοπούλου, ό.π., σ.

-  136).
4 Τότε ανάγεται και η σύσταση του Ιερού Τάγματος (Λούντζης, σ. 194 πρβλ.
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αρχιπρεσβυτέρου, του Μεγάλου Πρωτοπαπά, ο οποίος θα ήτάν 
προϊστάμενος των ορθόδοξων κληρικών και των πιστών του ανατολικού 
δόγματος. Έτσι δημιουργήθηκε το Ιερό Τάγμα και ο θεσμός του 
Μεγάλου Πρωτοπαπά στην Κέρκυρα, που διατηρήθηκαν σ’ όλη τη 
διάρκεια της βενετοκρατίας και έπαιξαν σημαντικότατο ρόλο στην 
εδραίωση και στη συνοχή, όπως θα δούμε στη συνέχεια, της 
θρησκευτικής συνείδησης του κερκυραϊκού λαού.

Ο Κάρολος, και στη συνέχεια οι διάδοχοί του, ακολούθησαν 
μετριοπαθή πολιτική απέναντι στον ορθόδοξο κλήρο του νησιού και 
αναγνώρισαν πολλά από τα προνόμια που είχε αποκτήσει το 1246 με 
τα δύο χρυσόβουλλα του δεσπότη Μιχαήλ Β'* 1.

Η  θρησκευτική πολιτική της Βενετίας στην Κέρκυρα (1386-1789) 
ήταν άμεσα συνδεδεμένη με τις οικονομικές και πολιτικές της βλέψεις. 
Ως αποικιοκρατική δύναμη θεωρούσε ότι, για να εξυπηρετούνται 
καλύτερα τα συμφέροντά της, έπρεπε οι κάτοικοι των κτήσεών της να 
μη παρενοχλούνται, ιδιαίτερα στα θέματα της θρησκείας, και να μη 
ταράσσονται από διαμάχες, οι αιτίες των οποίων θα μπορούσαν να 
αναζητηθούν στην αντιορθόδοξη πολιτική της. Έτσι, λοιπόν, από την 
πρώτη στιγμή της εγκατάστασής τους στο νησί η στάση των Βενετών 
απέναντι στους ορθόδοξους υπήρξε γενικά ευνοϊκή. Χωρίς όμως να 
πάψει να ασκεί έλεγχο και να παρακολουθεί από κοντά τα θρησκευτικά 
ζητήματα των ελλήνων υπηκόων της, απέρριπτε οποιαδήποτε καινοτομία 
πάνω σ'αυτό το θέμα και εμπόδιζε, όσο ήταν δυνατόν και φυσικά 
αναγκαίο για τα πολιτικοοικονομικά της συμφέροντα, κάθε επέμβαση 
είτε από τη Δύση είτε από την Ανατολή2.

επίσης Παπαγεωργίου, σ. 63 και ΤσΙτσας, σ. 72).
1 Κατά καιρούς, όπως π.χ. στα 1346, 1356, 1386, αναφέρεται ότι διάδοχοι του 

Καρόλου με διατάγματα εντέλλονταν στους διοικητές του νησιού να φροντίζουν, ώστε 
να μην παρενοχλούνται οι ορθόδοξοι ιερείς στα καθήκοντά τους. Πρβλ. Ντούρου- 
Ηλιοπούλου, ό.π„ σ. 136. Για το ίδιο θέμα βλ. επίσης Ιωάννης Ρωμανός, Ιστορικά 
έργα, Δεσποτάτον Ηπείρου, Κερχνραϊχά Χρονιχά 7(1959), σσ. 99-101.

2 Γενικά για τη θρησκευτική πολιτική της Βενετίας στις κτήσεις της στην 
Ανατολή βλ. Thiriet, σσ. 283-286, 287-298 και ιδιαίτερα σσ. 403-404. Επίσης 
Ζαχαρίας Ν. Τσιρπανλής, Το χληροδότημα τον Καρδιναλίου Βησσαρίωνος για τους 
φιλενωτιχούς της βενετοχρατούμενης Κρήτης (1439-17ος at.), Θεσσαλονίκη 1967, σσ. 
27-28, σημ. 2, όπου και η σχετική βιβλιογραφία, ο ίδιος. Από τη φιλορθόδοξη 
πολιτική της Βενετίας στην Ελληνική Ανατολή, Ανέκδοτα έγγραφα των ετών 1531-



Από την άλλη μεριά οι δεσμοί της Ορθόδοξης Εκκλησίας της 
Κέρκυρας με το Πατριαρχείο είχαν σχεδόν διακοπεί* 1. Αν και τυπικά η 
Εκκλησία της Κέρκυρας υπαγόταν στο Πατριαρχείο 
Κωνσταντινουπόλεως, τουλάχιστον για τους δύο πρώτους αιώνες της 
Βενετοκρατίας δεν μαρτυρούνται συχνές επαφές του Πατριάρχη με τους 
Κε^κυραίους ιερείς. Μοναδικές ίσως εξαιρέσεις, όπως θα δούμε 
παρακάτω, αποτελούν η σθεναρή άρνηση του πατριάρχη Ιερεμία του 
Τρανού (1572-1579, 1580-1584 και 1587-1595) να εισαχθεί το 
Γρηγοριανό ημερολόγιο στο εορτολόγιο των βενετοκρατούμενων 
περιοχών2 και οι επισκέψεις στο νησί πατριαρχικών εξάρχων. 
Συγκεκριμένα πρόκειται για τη διέλευση κατά την επιστροφή του από 
τη Βενετία το 1549 (μετά τις 12 Ιουλίου και πριν από τον Οκτώβριο 
του ίδιου έτους) του φιλενωτικού Μητροπολίτη Καισαρείας Μητροφάνη 
(μετέπειτα Οικουμενικού Πατριάρχη, 1565-1572 και 1579-1580)3 και την 
αποστολή, στις αρχές του 1559, του ιερομονάχου Θεωνά (μετέπειτα 
Μητροπολίτη Θεσσαλονίκης 1560-1565) από τον Οικουμενικό πατριάρχη 
Ιωάσαφ Β' τον Μεγαλοπρεπή (1556-1565)4.

Αμέσως μετά την εγκαθίδρυση της κυριαρχίας της στην Κέρκυρα 
στις 8 Ιανουάριου 1389, η Βενετία επικυρώνει το διάταγμα του 
Ανδεγαυού βασιλιά Φιλίππου Β’ (1370-1373): ο πρωτοπαπάς και οι 32

1597, Ε .Ε .Β .Σ . Λειμών 39-40(1972-1973), σσ. 295-296. Ειδικά για την πολιτική 
ανεξιθρησκείας που εφάρμοσε η Βενετία στις ορθόδοξες ελληνικές κτήσεις της βλ. Β. 
Cechetti, La Republica di Venezia e la corte di Roma nei rapporti della religione, 
τόμ. 1, Venezia 1874, σσ. 455-473, και Σταμάτιος Λάσκαρις, Η  καθολική Εκκλησία 
εν Ελλάδι, από απόψεως δημοσίου δικαίου, εν Αθήναις 1924, σ. 29. Για τον πολιτικό 
έλεγχο που ασκεί η Βενετία στις αποικίες της βλ. Πλουμίδης, Χώρες, σσ. 27-28, 
όπου και η βιβλιογραφία.

1 Βλ. Παπαγεωργίου, σσ. 46-47, 56..
‘ 2 Βλ. σχετικά παρακάτω, σ. 32.

3 Ότι ο Μητροφάνης Καισαρείας επισκέφτηκε την Κέρκυρα μαρτυρείται σε 
έγγραφο της 12ης Ιουλίου 1549 (βλ. Α.Ε.Ι.Β., φακ. 50, no 713, φ. 75Γ)· Για τη 
δράση του Μητροφάνη ως πατριαρχικού εξάρχου στη Βενετία βλ. Μανούσος 
Μανούσακας, Ανέκδοτα Πατριαρχικά γράμματα (1547-1806), Βενετία 1968, σ. 7, σημ. 
11. Σύμφωνα με το παραπάνω έγγραφο ο βάιλος και Γενικός Προβλεπτής της 
Κέρκυρας Alvise Gritti (1547-1549) και οι consiglleri Zuan Molin και Zuan Dolfin 
έδωσαν την άδεια στον Μητροφάνη να διευθετήσει θέματα του κερκυραϊκού κλήρου.

4 Βλ. σχετικά παρακάτω, σ. 143.
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ιερείς της πόλης της Κέρκυρας διατηρούν τα προνόμιά τους και είναι 
ελεύθεροι να ασκούν τα ιερατικά τους καθήκοντα όπως και πριν1.

Ωστόσο ο λατινικός κλήρος είχε ήδη αρχίσει να αποκτά δύναμη, 
με αποτέλεσμα να προβάλλει αντιρρήσεις για τα προνόμια του 
ορθόδοξου κλήρου και να έχει ιδιαίτερες αξιώσεις ως προς την 
απόκτηση εκκλησιαστικής περιουσίας σε βάρος εκείνης των ορθοδόξων2.

Η επίσημη θρησκευτική πολιτική της Βενετίας αρχίζει να 
εφαρμόζεται, σύμφωνα με τα έγγραφα που υπάρχουν, από τα μέσα 
περίπου του 15ου αιώνα. Με διάφορα θεσπίσματα που εκδίδει από το 
1444, σχετικά με τα καθήκοντα των ορθοδόξων ιερέων, τον αριθμό τους 
και το αξίωμα και τα καθήκοντα του σακελλίωνα μέσα στο Ιερό Τάγμα 
η Βενετία κατοχυρώνει επίσημα τις δικαιοδοσίες του ορθόδοξου 
κερκυραϊκού κλήρου, προστατεύοντας έτσι τα θρησκευτικά δικαιώματα 
των κατοίκων του νησιού3. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το 
ψήφισμα του δόγη Nicolo Marcello (1473-1474) στις 25 Σεπτεμβρίου 
1474. Σύμφωνα μ' αυτό δινόταν το δικαίωμα στους ιερείς της 
Κέρκυρας, που την εποχή εκείνη ήταν μόνο επτά, να συστήσουν 
αδελφότητα και απο επτά να γίνουν είκοσι. Από αυτούς θα εκλεγόταν 
ο πρωτοπαπάς Κερκύρας4. Υπάρχει επίσης πληροφορία ότι κατά τον

1 Βλ. ΙΑΚ, M.A.Gr. b. 7, φφ. 121ν-122Γ, πρβλ. ΤσΙτσας, σ. 39.
2 Βλ. Ντούρου-Ηλιοπούλου, ό.π., σσ. 135-136. Σχετικά με την αντιδραστική 

στάση του ντόπιου καθολικού κλήρου απέναντι στον ορθόδοξο και την ευνοϊκή στάση 
της Παπικής Έδρας στο Ιδιο θέμα την περίοδο αυτή και αργότερα βλ. Giorgio 
Fedalto, Ricerche storiche suila posizione giuridica et ecclesiastica dei Greci a Venezia 
nei Secoli X V  & XVI, Firenze 1967, σ. 76.

3 Σύμφωνα με την απόφαση αυτή, που την υπογράφει ο δόγης Francisco 
Foscari (1423-1457) στις 24 Δεκεμβρίου 1444, σε όποιον παρακώλυε το λειτούργημα 
των ορθόδοξων ιερέων θα του επιβαλλόταν ποινή 500 δουκάτων (βλ. ΙΑΚ, M.A.Gr., 
b. 7, φ. 222ν). Στις 28 Αυγούστου 1458 αποφασίζεται ότι οι 32 ιερείς του Ιερού 
Τάγματος δεν πρέπει να δέχονται άλλους ιερείς που έρχονταν από έξω από το νησί, 
για να εκτελούν εκεί τα ιερατικά τους καθήκοντα (βλ. ΙΑΚ, M.A.Gr., b. 7, φ. 2230· 
Με απόφαση που υπογράφεται και πάλι από τον δόγη Francisco Foscari στις 8 
Οκτωβρίου 1444, καθορίζονται τα καθήκοντα του σακελλίωνα (βλ. ΙΑΚ, M.A.Gr., b. 
7, φ. 223Γ_ν).

4 Βλ. ΙΑΚ, M.A.Gr„ b. 7, φ. 242Γ-244Γ. Η απόφαση απευθύνεται προς τον 
βάιλο Κερκύρας Marco Bembo (1472-1472): “dignemur eis concedere quod possint 
inter se facere unam fratem itatem  et de septem papatis qui nunc sunt augere 
numerum usque ad numerum viginti de papatis" (φ. 243r)· Στην πραγματικότητα δηλ.
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ίδιο αιώνα πραγματοποιήθηκε αποστολή πρεσβείας στη Βενετία. Σκοπός 
της πρεσβείας ήταν να εκθέσει στο Συμβούλιο των Δέκα τα προβλήματα 
του ορθόδοξου κλήρου και να ζητήσει να πάψουν οι καταπιέσεις από 
τους αντιπροσώπους του δυτικού κλήρου στο νησί και να επικυρωθούν 
τα προνόμια που είχαν οι ορθόδοξοι και πριν. Το γεγονός αυτό, το 
οποίο δεν γνωρίζουμε πότε έγινε ακριβώς, μαρτυρεί ότι ο καθολικός 
κλήρος ασκούσε πιέσεις στους ορθοδόξους του νησιού, με αποτέλεσμα οι 
τελευταίοι να αναγκάζονται να προσφεύγουν στη μητρόπολη Βενετία* 1.

Φαίνεται πως η αχρονολόγητη αυτή προσφυγή θα ήταν μία από 
τις πολλές που πιθανόν να έγινε πριν από την έκδοση της παπικής 
βούλλας του 1521 (18 Μαΐου) από τον πάπα Λέοντα Γ (1513-1521)2. 
Όπως γίνεται γνωστό από τη βούλλα αυτή, οι Λατίνοι ιερείς 
παρεκώλυαν την εκτέλεση των ιερατικών καθηκόντων των ορθόδοξων 
κληρικών καταλαμβάνοντας τις εκκλησίες πριν από τη λειτουργία. 
Επίσης ανάγκαζαν τους ορθόδοξους να ξαναβαφτίζουν τα παιδιά τους

25

η συγκρότηση του εικοσαμελούς Ιερού Τάγματος ανάγεται στο έτος 1474. Επίσημα 
πλέον ο αριθμός αυτός ορίστηκε το έτος 1533 (9 Ιουλίου) (βλ. G. Pojago, Le leggi 
municipali delle Isole Ionie, τόμ. 1, Corfft 1846, σ. 68, Λούντζης, σ. 194, 
Παπαγεωργίου, σ. 63).

1 Βλ. ΙΑΚ, M .A.Gr, b. 7, φ. 237ν -238Γ. Πρόκειται για αντίγραφο. Οι 
χρονολογίες του πρωτότυπου εγγράφου, που είχε συντάξει ο νοτάριος Δημήτριος 
Μουζακίτης, όπως προκύπτει από το αντίγραφο αυτό, δεν αποδίδονται σωστά. Ως 
χρονολογία σύνταξης του εγγράφου αναφέρεται το έτος 1436. Στο τέλος το έγγραφο 
φέρει την από κτήσεως κόσμου χρονολογία 6971, ενώ στο κείμενό του αναφέρεται ως 
μέλος της πρεσβείας ο πρωτοπαπάς Κέρκυρας Λέων Ροκοκέφαλος, ο οποίος είναι 
γνωστό ότι είχε το αξίωμα αυτό αργότερα από το 1480 ως τα τέλη του 1490 (βλ. 
ΙΑΚ, M.A.Gr., b. 3, filza 3, φ. 97ν-98Γ, και τον κατάλογο που παραθέτει ο Τσίτσας, 
σ. 167). Ως μέλη της πρεσβείας αυτής αναφέρονται, εκτός από τον Λέοντα 
Ροκοκέφαλο, ο καγκελλάριος Σταμάτιος Κόμητος και ο παπάς Θεόδωρος Φλεβοτόμος. 
Από την άλλη πλευρά είναι γνωστό ότι επί των ημερών του Μεγάλου Πρωτοπαπά 
Μιχαήλ Καλέκα (1431-1441) πραγματοποιήθηκε πρεσβεία του ορθόδοξου κλήρου της 
Κέρκυρας στη Ρώμη (βλ. Λεωνίδας X. Ζώης, Μέλη της βυζαντινής οικογενείας 

*Καλέκα εν Κέρκυρα και Ζακύνθω, Ε.Ε .Β .Σ . 13(1937), σ. 180). Αραγε πρόκειται γι' 
αυτήν την πρεσβεία;

2 Βλ. Γ.Σ. Πλουμίδης, Αι βούλλαι των παπών περί των Ελλήνων ορθοδόξων 
της Βενετίας (1445-1782), Θησανρίσματα  7(1970), σσ. 240-245. Αντίγραφο της 
βούλλας αυτής βλ. στο ΙΑΚ, Ενετοκρατία, b. 103, Bolla d'oro, φφ. 95Γ-96ν . Βλ.

• ·  επίσης όσα αναφέρουν σχετικά οι Λούντζης (σσ. 182-183), Χιώτης (τόμ. 6, σ. 29), 
Παπαγεωργίου (σσ. 54-55) και Τσίτσας (σσ. 46-47, όπου και η σχετική βιβλιογραφία).
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σύμφωνα με το δόγμα της καθολικής εκκλησίας και πρόβαλλαν 
αντιρρήσεις για τη συνήθεια των ορθόδοξων ιερέων να νυμφεύονται και 
να τρέφουν γενειάδα. Επιπλέον αναμιγνύονταν στις χειροτονίες και 
απαιτούσαν να διαχειρίζονται εκείνοι τους ορθόδοξους ναούς και τα 
μοναστήρια. Ο πάπας Λέων I' ενέκρινε την ελεύθερη άσκηση των 
θρησκευτικών καθηκόντων των ορθόδοξων, σύμφωνα με το δόγμα τους 
και όπως είχε καθοριστεί κατά τη Σύνοδο της Φλωρεντίας (1439), και 
διακήρυξε ρητά ότι οποιαδήποτε ανάμιξη των Λατίνων στα θέματα των 
ορθόδοξων θα τιμωρείται.

2. Οι αντιδράσεις του τοπικού λατινικού κλήρου
Οι παπικές βούλλες

Φαίνεται, όμως, πως η παπική βούλλα του Λέοντα Γ δεν έθεσε 
τέρμα στις διαμάχες των οπαδών των δύο δογμάτων στο νησί. Στις 25 
Μαρτίου 1526 νέα επικύρωση της παπικής βούλλας του 1521 από τον 
πάπα Κλήμεντα Ζ' (1523-1534) αποδεικνύει ότι οι ορθόδοξοι ιερείς 
αναγκάστηκαν και πάλι, εξαιτίας των επεμβάσεων των Λατίνων στα 
θρησκευτικά τους ζητήματα, να καταφύγουν στη Ρώμη και να ζητήσουν 
νέα επικύρωση των γνωστών προνομίων1.

Κατά τη δεκαετία του 1530 παρατηρείται νέα όξυνση των σχέσεων 
μεταξύ ορθόδοξων και λατίνων, παρά τα πολεμικά γεγονότα που το 
διάστημα αυτό σημαδεύουν τη ζωή του νησιού2.

Το 1535 (9 Ιουλίου) στο θρόνο του Μεγάλου Πρωτοπαπά Κερκύρας 
εκλέχτηκε ο Αλοΐσιος Ραρτούρος3, πατέρας του Αλεξίου Ραρτούρου. Ο

1 Βλ. Leonis AHatii, De aetate, et interstitiis, in collatione ordinum etiam apud 
Graecos serrantis, Romae 1638, (ελλ. μτφ.), σσ. 14-21. ΙΙρβλ. επίσης Λούντζης, σ. 
184, Παπαγεωργίου, σ. 55 και Τσίτσας, σσ. 47-48.

2 Πρόκειται για τα γεγονότα που προηγήθηκαν και για την ίδια την πολιορκία 
από τους Τούρκους το 1537. Βλ. σχετικά Marmora, ό.κ., σσ. 234-249. Επίσης Sathas, 
τόμ. 5, σσ. 269-270, Γεράσιμος Χυτήρης, Η τουρκική πολιορκία της Κερκύρας στα 
1537 και ο Νούκιος Νίκανδρος, ΔελτΙον Αναγνωστικής Εταιρίας Κερκύρας 6(1969), 
σσ. 99-106. Τα ολέθρια αποτελέσματα της πολιορκίας του 1537 περιγράφει 
παραστατικά και η πρεσβεία των Κερκυραίων στη Βενετία το 1542 (βλ. ΙΑΚ, 
Πρεσβείες, b. 97, αριθ. 4, φφ. 1-22ν).

3 Βλ. σχετικά παρακάτω, σ. 60.



Αλοΐσιος, επιδιώκοντας να αποκαταστήσει την ηρεμία στο νησί και να 
κατοχυρώσει για άλλη μια φορά τα προνόμια των κληρικών, 
εισηγήθηκε, μαζί με τον σακελλίωνα Γεώργιο Φλώρο, στο Ιερό Τάγμα 
να μεταβεί ο Αλέξιος στη Ρώμη για να συναντήσει τον Πάπα. Η 
απόφαση ελήφθη μέσα στην εκκλησία του Αγίου Αντωνίου στην αγορά 
της^Κέρκυρας στις 20 Σεπτεμβρίου 1539, παρουσία και άλλων ιερέων 
του τάγματος. Σύμφωνα με την εισήγηση τα αιτήματα των Κερκυραίων 
ήταν: 1) να δίνεται άδεια και στον Πρωτοπαπά Κέρκυρας, όπως είχε 
δοθεί και στον Επίσκοπο Κεφαλλονιάς και Ζακύνθου, να εκδικάζει 
εκκλησιαστικές υποθέσεις, και 2) οι ιερείς να τελούν ελεύθερα και 
σύμφωνα ̂ ιε το δόγμα τους τα ιερατικά τους καθήκοντα, χωρίς να 
είναι αναγκασμένοι προηγουμένως να ζητούν άδεια από τον Λατίνο 
Επίσκοπο1/ Αποδεικνύεται, λοιπόν, οτι τα κυριότερα άρθρα (4-6) της 
βούλλας του Λέοντα Γ τα οποία αναφέρονταν, ακριβώς, στην ελευθερία 
των θρησκευτικών καθηκόντων και στη δικαιοδοσία του ορθόδοξου 
μητροπολίτη να εκδικάζει εκκλησιαστικές υποθέσεις, δεν τηρούνταν απο 
τους εκπροσώπους του καθολικού δόγματος στο νησί, μολονότι ήταν 
δικαιοδοσίες που είχαν καθιερωθεί ήδη απο τη βυζαντινή εποχή.

Ο Αλέξιος πήγε στη Ρώμη και εκτέλεσε την εντολή των ιερέων του 
Ιερού Τάγματος. Στις 8 Μαρτίου 1540 εκδόθηκε η περίφημη παπική 
βούλλα από τον πάπα Παύλο Γ  (1534-1539)2. Με τη βούλλα αυτή 
γίνονταν δεκτά τα αιτήματα του κερκυραϊκού κλήρου και

ψ

27

1 Βλ. ΙΑΚ, Not. Antonio Metaxa, b. Μ.180, φ. 293Γ'ν , ΙΑΚ, A.D., b. 81, filza 
12, λυτό. Πρόκειται για το έγγραφο που όπως είπαμε (βλ. παραπάνω σ. και σημ. 
33), έχει δημοσιεύσει ο Τσίτσας (σσ. 48-50). Ο παραπάνω ερευνητής είχε υπόψη του 
το αντίγραφο του εγγράφου από την παραπάνω αρχειακή σειρά Argomenti Diversi. 
Στα κατάστιχα του συμβολαιογράφου Κερκύρας Αντωνίου Μεταξά υπάρχει το 
πρωτότυπο του εγγράφου. Επειδή το πρωτότυπο παρουσιάζει σημαντικές διαφορές από 
το αντίγραφο, κυρίως ως προς την ορθογραφία, θεωρήσαμε σκόπιμο να το 
^αναδημοσιεύσουμε (βλ. παράρτημα, έγγρ. 5). Έχουμε επίσης υπόψη μας περίληψη 
του ίδιου εγγράφου στην ιταλική γλώσσα, που συντάχθηκε και τέθηκε σε ψηφοφορία 
στις 3 Νοεμβρίου 1540 στο συμβούλιο των 150, Πέρασε με 132 ψήφους υπέρ και 8 
κατά. Εντύπωση προκαλεί το γεγονός ότι το όνομα του Αλεξίου δεν αναφέρεται σ' 
αυτό το τελευταίο αντίγραφο (βλ. ΙΑΚ, A.D., b. 2, φ. 5Γ). Αλλο αντίγραφο της 
αίτησης υπάρχει επίσης στο A.S.V., Senato Mar, Reg. 26 (1541-1542), φ. 143Γ.

2 Βλ. Archivio di Napoli, Brancacciano J.B.6, φ. 330Γ-332Γ και Πλουμίδης, 
ό,π., σ. 250 και σημ. 1, όπου η σχετική βιβλιογραφία.
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επικυρώνονταν όλα τα προνόμια που από παλιά τους είχαν δοθεί. Η 
επικύρωση της ίδιας βούλλας από τη Βενετική Σύγκλητο εκδόθηκε στις 
27 Νοεμβρίου 1544 ̂  ύστερα από τη μετάβαση πρεσβείας των 
Κερκυραίων στη Βενετία στις 22 Ιουλίου 1542 γι' αυτό το σκοπό1 2.

Ο βικάριος (τοποτηρητής) όμως του λατίνου Επισκόπου Κερκύρας 
Jacopo Cocco (1527-1585)3 Nicolao Vido, στις 12 Φεβρουάριου 1544, 
αντέδρασε θεωρώντας ότι τα προνόμια αυτά του Μεγάλου Πρωτοπαπά 
δεν έπρεπε να ισχύουν, αφού στο νησί υπήρχε λατίνος Επίσκοπος4. Η 
στάση αυτή του βικαρίου, που ασφαλώς πρέπει να ενεργούσε σύμφωνα 
με το πνεύμα της Αντιμεταρρύθμισης, ήταν και η αιτία μιας νέας 
διαμάχης μεταξύ των πιστών των δύο δογμάτων, που έληξε με την 
απόφαση του βαΐλου Francesco Sanudo (1544-1546) στις 31 Μαρτίου 
1546: ο βικάριος να παυθεί από τα ιερατικά του καθήκοντα5.

Την έκρυθμη κατάσταση που παρατηρείται κατά τη διάρκεια του 
16ου αιώνα, εξαιτίας της παπικής προπαγάνδας στις κτήσεις της 
Βενετίας στην Ανατολή, η Γαληνοτάτη Δημοκρατία την αντιμετωπίζει με 
διπλωματικότητα. Τα γεγονότα που δημιουργούνται εξαιτίας της

1 Βλ. ΙΑΚ, M.A.Gr., b. 7, φφ. 248-249.
2 Βλ. ΙΑΚ, Πρεσβείες, b. 97, άρθ. 4, φ. 26Γ (κεφ. 24). Επίσης A.S.V.. Senate 

Mar, Reg. 26(1541-1542), φφ. 132-145. Μέλη της κερκυραϊκής αυτής πρεσβείας ήταν 
οι Ανδριόλος Κουαρτάνος, Βένος Λάντζας και Μανόλης Μόσχος.

3 Περί του λατίνου αυτού Επισκόπου Κερκύρας βλ. Emmanuele Antonio 
Cicogna, Delle iscrizioni veneziane, τόμ. 5, Venezia 1853, σσ. 258-262, Χιώτης, τόμ. 
6, σσ. 81. Κατάλογο των λατίνων Αρχιεπισκόπων της Κερκύρας με σύντομο 
βιογραφικό σημείωμα για τον καθένα βλ. Ανδρέας Μουστοξύδης, Ιστορικά και 
Φιλολογικά Ανάλεχτα, τόμ. Α' (1840-1853), στο κεφ. Ε': κατάλογος των εν Κέρκυρα 
Λατίνων Αρχιεπισκόπων μετά βραχέων βιογραφικών ειδήσεων, σ. 110 και το άρθρο 
του A. Foa στο Dizionario blografico degli Italian/, τόμ. 22, σσ. 537-539. Ανεψιός του 
Ιακώβου Κόκκου ήταν ο Αντώνιος Κόκκος. Ο Αντώνιος διαδέχτηκε τον Ιάκωβο στον 
επισκοπικό θρόνο της Κερκύρας (1568-1580), βλ. Χιώτης, τόμ. 6, σ. 81, 
Μουστοξύδης, ό.π., σσ. 111-112. Ήταν γνωστή φυσιογνωμία των γραμμάτων και με 
ελληνική παιδεία, φανατικός υπερασπιστής του καθολικού δόγματος στην Κέρκυρα, 
μέλος της Congregazione dei Greci και ιδρυτής, το 1564, του καθολικού 
Ιεροσπουδαστηρίου στο νησί, βλ. σχετικά Σπυρίδων Δε Βιάζης, Η εν Κέρκυρα ιερατική 
σχολή των δυτικών επί Ενετοκρατίας, Παρνασσός 16(1894), σ. 298

4 Βλ. ΙΑΚ, M.A.Gr., b. 7, φφ. 250-251, επίσης A.S.V., Senato Mar, Reg. 
28(1545-1546), φ. 169r-178v (31 Martii 1546).

 ̂ Βλ. IAK, M.A.Gr., b. 7, φ. 251, επίσης ΙΑΚ, Ενετοκρατία, Πρεσβείες, b. 97, 
αριθ. 4, φ. 33ν-35ν και Sathas, τόμ. 5, σσ. 278-279.
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ανάμιξης καθολικών ιερέων στα θρησκευτικά ζητήματα των 
Ελληνορθοδόξων των κτήσεων της, τα διαχειρίζεται με μεθοδικότητα και 
προσπαθεί πάντα να είναι καλά πληροφορημένη για τα πρόσωπα και 
τα προβλήματα των αντιμαχόμενων θρησκευτικών παρατάξεων. 
Παράλληλα, όπως είδαμε, εμποδίζει οποιαδήποτε επέμβαση που 
προέρχεται από την ελληνορθόδοξη Ανατολή1, δηλαδή το Πατριαρχείο 
Κωνσταντινουπόλεως. Αυτό αποδεικνύεται και από το γεγονός ότι 
επικυρώνεται εκ νέου (28 Σεπτεμβρίου 1551) παλιά δογική απόφαση, 
σύμφωνα με την οποία οι ορθόδοξοι ιερείς που έρχονταν απ' έξω δεν 
είχαν το δικαίωμα να παραμένουν για μεγάλο χρονικό διάστημα στο 
νησί ούτε βέβαια να ασκούν εκεί τα ιερατικά τους καθήκοντα2.

Παρά τη ρητή εντολή του πάπα Παύλου Γ (1534-1549) στη 
βούλλα του 1540, ότι δηλ. οι ορθόδοξοι κληρικοί δεν έπρεπε να 
παρακωλύονται από τους λατίνους στις δικαιοδοσίες τους, αυτό δεν 
ίσχυσε για πολύ. Οι διαμάχες, που ανακινήθηκαν αυτή τη φορά στο 
νησί και διήρκεσαν μέχρι το τέλος του αιώνα, υποκινήθηκαν και 
υποστηρίχτηκαν από τους ίδιους τους πάπες, οι οποίοι, όπως είναι 
γνωστό, εφάρμοζαν την πολιτική της επικράτησης και διάδοσης της 
καθολικής πίστης ακολουθώντας και υποθάλποντας την ιδέα της 
Αντιμεταρρύθμισης που σκοπό είχε να πατάξει το μεταρρυθμιστικό 
κίνημα και να προβάλλει ακέραιο το κύρος της λατινικής εκκλησίας σε 
περιοχές όπως στην Ανατολή, όπου συνυπήρχαν το δυτικό και το 
ανατολικό δόγμα.

Ο Πάπας Πίος Δ' (1564-1565) αναθεώρησε τη σχετική απόφαση 
των προηγουμένων παπών και όρισε άτι οι λατίνοι Επίσκοποι μπορούν, 
αν υπήρχε ανάγκη, να τελούν τα εκκλησιαστικά τους καθήκοντα και 
στις ορθόδοξες εκκλησίες, ενώ ο Πίος Ε' (1566-1572), με θέσπισμα στις 
13 Σεπτεμβρίου 1566, ακύρωσε το δικαίωμα των ορθόδοξων κληρικών 
να τελούν ελεύθερα τη θεία λειτουργία και άλλα μυστήρια. Στα τέλη 
του 16ου αιώνα ο πάπας Κλήμης Η' (1592-1605) προχώρησε σε 
ουσιαστικότερη ακόμη καταπάτηση των προνομίων των ορθοδόξων. Στις 
31 Αυγούστου 1599, με απόφασή του, καθόρισε ώστε οι ορθόδοξοι των

1 Ειδική στο θέμα αυτό είναι η μελέτη του Τσιρπανλή, (Από τη φιλορθόδοξη 
πολιτική, ό.π., σσ. 295-312).

2 Βλ. ΙΑΚ, M.A.Gr., b. 7, φφ. 251ν-252Γ. Όπως αναφέρθηκε (βλ. παραπάνω, 
σ. 24, σημ. 3) η ίδια απόφαση είχε εκδοθεί και στις 28 Αυγούστου 1458.
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βενετοκρατούμενων περιοχών: 1) να επαναλαμβάνουν το βάπτισμα και 
σύμφωνα με το καθολικό δόγμα, 2) να παίρνουν άδεια από τον λατίνο 
Επίσκοπο για να τελέσουν τη θεία λατρεία, 3) να αποδεχτούν το δόγμα 
του filioque, 4) στις περιπτώσεις μεικτών γάμων η ορθόδοξη σύζυγος να 
αλλάζει δόγμα, 5) οι έλληνες ορθόδοξοι να τηρούν και τις γιορτές της 
καθολικής εκκλησίας, τέλος 6) στη Ρώμη εγκατέστησε ελληνοκαθολικό 
Επίσκοπο για να χειροτονεί τους ορθόδοξους κληρικούς της Ιταλίας1.

Το θέμα, όμως, εκείνο που για χρόνια αποτέλεσε τη βασική αιτία 
της διαμάχης των πιστών των δύο δογμάτων στη διάρκεια του 16ου 
αιώνα ήταν οι μεικτοί γάμοι. Σύμφωνα με τη νομοθεσία δεν 
επιτρεπόταν στους ιερείς να ευλογούν άλλους γάμους εκτός απ' αυτούς 
των ομοδόξων τους. Οι δυτικοί προσπάθησαν να καταργήσουν τον 
περιορισμό αυτόν, με σκοπό από τη μια μεριά να προσηλυτίζουν και 
να εισπράττουν χρήματα από τους γάμους και από την άλλη να 
περιορίσουν τους γάμους κερκυραίων γυναικών με δυτικούς ευγενείς, 
που είχαν ως συνέπεια την απώλεια των πιστών τους με τη συγχώνευσή 
τους στους κόλπους του ανατολικού θρησκεύματος.

Έντονη αντίδραση εκ μέρους των κερκυραίων ορθοδόξων 
προκάλεσε η αυθαίρετη ενέργεια του λατίνου επισκόπου του νησιού 
Bernardo Suriano (1574-1583), ο οποίος στις 25 Μαΐου 1580 εμπόδισε 
τη βάπτιση και το γάμο Εβραίας με ορθόδοξο Κερκυραίο και 
απαγόρευσε την τέλεση του μυστηρίου από τους ορθοδόξους ιερείς2. Η 
στάση της Βενετίας απέναντι στα γεγονότα, όπως και κατά κανόνα ώς 
τότε, είναι διαλλακτική. Τα αισθήματα των νέων βενετών πατρικίων με 
τα αντιπαπικά και αντιισπανικά αισθήματα που προβάλλουν αυτή την 
εποχή επηρεάζουν ουσιαστικά την ευνοϊκή ρύθμιση του θέματος3. Μετά 
την προσφυγή ελληνικής αντιπροσωπείας στο Συμβούλιο των 10, δογική 
διαταγή της 10ης Δεκεμβρίου 1582, ορίζει ότι οι μεικτοί γάμοι δεν 
πρέπει να εμποδίζονται με κανέναν τρόπο από τον λατίνο Επίσκοπο. 
Στη συμπεριφορά του νέου λατίνου επισκόπου Κέρκυρας Vincentio 
Querini (1595-1618), ο οποίος δείχνει πλήρη αδιαλλαξία στο θέμα των

1 Βλ. Λάσκαρις, ό.π., σσ. 29-32, πρβλ. Τσίτσας, σ. 58.
2 Βλ. A.S.V., Sant. Ufficio, b. 162 (processi).
3 Βλ. Aldo Stella, Chiesa e stato nelle relazioni dei nunzi pontifici a Venezia, 

Citta del Vatlcano 1964, Studi e Testi 239, σσ. 10-16. Πρβλ. Τσιρπανλής, Από τη 
φιλορθόδοξη πολιτική, ό.π., σ. 295.



μεικτών γάμων και το 1599 διαλύει αυθαίρετα και με βίαιο τρόπο τους 
γόμους δύο ετερόδοξων ζευγαριών1, προφανώς παρακινούμενος από τη 
δυσμενή διάθεση του Πάπα Κλήμεντος Η' (1598-1605), η Βενετία θα 
απαντήσει με το διάταγμα της 9ης Αυγούστου 1599. Σύμφωνα με την 
απόφαση αυτή, οι γάμοι μεταξύ πιστών των δύο δογμάτων επιτράπηκαν 
και ο καθένας από τους συζύγους μπορούσε να ακολουθήσει το δικό του 
δόγμα. Τα παιδιά των γονέων αυτών ανατρέφονταν κατά το δόγμα του 
πατέρα, ενώ το μυστήριο μπορούσε να τελείται είτε από λατίνο είτε 
από ορθόδοξο ιερέα, ανάλογα με την επιλογή των μελλονύμφων. Σε 
περίπτωση διαζυγίου η υπόθεση εκδικαζόταν από τον εκκλησιαστικό 
προϊστάμενο (Prelato) του δόγματος εκείνου σύμφωνα με το οποίο 
τελέστηκε το μυστήριο2. Για να αποφύγει ίσως νέα οξύτητα στο θέμα 
των μεικτών γάμων, ο Μέγας Πρωτοπαπάς όρισε, στις 10 Δεκεμβρίου 
1599 οι ιερείς των επαρχιών του νησιού να μη τελούν γόμους χωρίς 
προηγουμένως να έχουν πάρει την έγκριση του ίδιου του Μεγάλου 
Πρωτοπαπά3.

Μια άλλη απόπειρα των λατίνων Επισκόπων να επιβάλουν τη 
θέλησή τους, για προπαγανδιστικούς βέβαια λόγους, ήταν να 
απαγορεύσουν στους έλληνες ιερείς να κηρύττουν τον θείο λόγο χωρίς 
την άδειά τους. Και σ' αυτή την περίπτωση η Βενετία στάθηκε 
προστάτης των ορθοδόξων και με ψήφισμά της, του 1591, διατήρησε τη 
συνήθεια αυτή, με τον όρο ο ιεροκήρυκας να μην εκφράζεται εναντίον 
του κράτους και του καθολικού δόγματος4.

Σοβαρή διαμάχη επίσης μεταξύ των πιστών των δύο δογμάτων 
στην Κέρκυρα προέκυψε το 1582, όταν ο πάπας Γρηγόριος Η' (1590- 
1591) άλλαξε το ημερολόγιο. Η τροποποίηση βρήκε αντίθετους τους 
ορθοδόξους, γιατί επήλθε σύγχυση ως προς τις ημέρες των εορτών, 
ιδιαίτερα των κινητών και των νηστειών. Παρά τη μεσολάβηση της 
Βενετίας, η οποία ζήτησε από τον Πατριάρχη Ιερεμία Β' τον Τρανό 
(1572-1574, 1580-1584 και 1587-1595) να επιτρέψει στους κατοίκους
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1 Βλ. Παπαγεωργίου, σ. 56.
2 Βλ. Λούντζης, σσ. 186-188, πρβλ. Παπαγεωργίου, σ. 57 και Τσίτσας, σσ. 59-

60.
3 Βλ. ΙΑΚ, M.A.Gr., b. 7, φ. 268Γ.
4 Βλ. Λούντζης, σ. 189, πρβλ. Παπαγεωργίου, σ. 55 και πρβλ. Τσίτσας, σσ.

66-67.
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των κτήσεών της τη χρήση του νέου ημερολογίου, το Γρηγοριανό 
ημερολόγιο δεν επικράτησε στο νησί. Ο Πατριάρχης πρόβαλε μεγάλη 
αντίδραση, η οποία διαφαίνεται έντονα στις δύο επιστολές του προς 
τον δόγη Nicolo Daponte (1578-1585) το 1585 και προς τον 
Μητροπολίτη Φιλαδέλφειας Γαβριήλ Σεβήρο1 (1578-1585) το 1590. Η  
ανυποχώρητη στάση του Πατριάρχη ανάγκασε τον Πάπα Σίξτο (1585- 
1590) στις 8 Σεπτεμβρίου 1588, να αναθέσει με ειδική απόφαση στον 
Λατίνο Επίσκοπο Κέρκυρας Ιωάννη Balbi (1586-1595) την τήρηση του 
βενετικού διατάγματος, σύμφωνα με το οποίο οι καθολικοί της 
Ανατολής θα διατηρούσαν και αυτοί το παλιό ημερολόγιο για τον 
εορτασμό του Πάσχα και των άλλων εορτών2.

Από τη σύντομη αυτή αναδρομή στην εκκλησιαστική ιστορία της 
Κέρκυρας, κυρίως κατά τον 16ο αιώνα, μπορεί να διακρίνει κανείς ότι 
ο ορθόδοξος κλήρος, παρά τους φανατισμούς των εκπροσώπων του 
παπικού κλήρου, κατόρθωσε με αγώνες και με την ευνοϊκή στάση της 
Βενετίας να διατηρήσει τα προνόμιά του. Τον επόμενο αιώνα μάλιστα 
οι διαμάχες αυτές εξασθενούν ή εκλείπουν οριστικά με την έκδοση 
σχετικών βενετικών θεσπισμάτων3.

3. Το Ιερό Τάγμα

Το Ιερό Τάγμα της Κέρκυρας ήταν ένας ιδιόμορφος θεσμός του 
ντόπιου ορθόδοξου κλήρου που μόνο στην Κέρκυρα απαντά. Το Ιερό 
Τάγμα, όπως είπαμε, συγκροτήθηκε κατά την εποχή της δυναστείας των 
Ανδεγαυών στο νησί και πιθανόν παράλληλα με την κατάργηση του 
ορθόδοξου επισκόπου4. Οι ιερείς του Τάγματος αρχικά ήταν 32, επειδή, 
όμως, κατά καιρούς ο αριθμός αυτός ελαττωνόταν λόγω της μη 
αντικατάστασης των μελών που πέθαιναν, στις 9 Ιουλίου 1537, επίσημα

1 Βλ. Ιωάννης Βελούδος, Χρνσόβουλλα γράμματα τών Οικουμενικών 
Πατριαρχών, Βενετία, 1893, σσ. 12-19 και 20-24 αντίστοιχα.

2 Βλ. όσα αναφέρουν οι Λοΰντζης, σσ. 189-190 και Παπαγεωργίου, σ. 59. 
Αναλυτικότερα βλ. και Ludovico barone von Pastor, Storia dei Papi della fine del 
medioevo, τόμ. 9, Roma 1955, σσ. 206-208 και Τσιρπανλής, Από τη φιλορθόδοξη 
πολιτική, ά.π., σ. 229 και ιδιαίτερα σσ. 300-309, όπου και η σχετική βιβλιογραφία.

3 Βλ. σχετικά Τσίτσας, σ. 67 κ.ε.
4 Βλ. Λοΰντζης, σ. 194, πρβλ. Τσίτσας, σ. 72.
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πλέον καθορίστηκε, όπως αναφέραμε, τα μέλη του στο εξής να είναι 
είκοσι1. Έτσι, μέχρι το τέλος της Βενετοκρατίας στο νησί το Ιερό 
Τάγμα είχε είκοσι μέλη. Καθένα από τα μέλη του σώματος αυτού είχε 
ορισμένες εκκλησιαστικές αρμοδιότητες, οι οποίες καθορίζονταν από τον 
τίτλο τους, που, ας σημειωθεί, διατηρούσε τη βυζαντινή παράδοση και 
ως^ προς την ονομασία και ως προς τις δικαιοδοσίες και το 
περιεχόμενο2. Τα νέα μέλη που προέρχονταν από τους ορθόδοξους 
ιερείς του νησιού, εκλέγονταν διά ψηφοφορίας απο όλα τα παλαιά 
μέλη του Τάγματος και παρέμεναν μέλη του ώς το τέλος της ζωής τους. 
Αν πέθαινε κάποιος ιερέας του τάγματος, έπρεπε, σύμφωνα με έγγραφο 
της 18ης ̂ Δεκεμβρίου 1555, να βρεθεί και να εκλεγεί αντικαταστάτης 
του μέσα σ' ένα μήνα3. Οι οφικιούχοι ιερείς, που τους εξέλεγε ο Μ. 
Πρωτοπαπάς, τουλάχιστον για την περίοδο που εξετάζουμε, ήταν ο 
σακελλάριος ή σακελλίων, ο εκκλησιάρχης, ο αρχιμανδρίτης και ο 
ιερομνήμων4. Ενα άλλο οφφίκιο, εκείνο του χαρτοφύλακα, δεν απαντά 
στα έγγραφα της εποχής που εξετάζουμε μολονότι, όπως είναι γνωστό ο 
Ραρτούρος, αποδίδει τον τίτλο αυτό στον εαυτό του σύμφωνα με την 
προμετωπίδα του βιβλίου του Διδαχές. Ποιά ήταν τα καθήκοντα του 
αξιώματος αυτού δεν γνωρίζουμε. Επίσης δεν γνωρίζουμε αν το 
οφφίκιο του χαρτοφύλακα της εκκλησίας της Κέρκυρας αντιστοιχεί στο
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1 Βλ. σχετικά παραπάνω σ. 24, σημ. 4.
2 Βλ. Κωνσταντίνος Μ. Ράλλης, Περί του αξιώματος του πρωτοπρεσβυτέρου, 

Π.Α.Λ. 11(1936), σ. 98, ο ίδιος, Περί του αξιώματος του εκκλησιάρχου, Π.ΑΛ. 
8(1933), σ. 306, και το άρθρο του Παναγιώτη Παναγιωτάκου στη Θ.Η.Ε, τόμ. 3, σσ. 
338-339 (για τον αρχιμανδρίτη), Darrouẑ s, σ. 314 (για το οφφίκιο του 
καγκελλαρίου), σσ. 285-288 (για το οφφίκιο του εκκλησιάρχη), σσ. 368-373 (για το 
οφφίκιο του ιερομνημονα). Επίσης για τα καθήκοντα του καθενός εκπροσώπου των 
ιερατικών αξιωμάτων της πρώτης πεντάδας βλ. ΙΑΚ, M.A.Gr., b. 1, λυτό. Το 
έγγραφο αυτό είναι αντίγραφο του έτους 1774 (7 Σεπτεμβρίου) και προέρχεται απο τα 
κατάστιχα του νοταρίου Antonio Marazzo. Το πρωτότυπο ήταν της 24ης ΜαΧου 1527, 
είχε εκδοθεί στην Κέρκυρα και είχε επικυρωθεί ως inviolabiliter observatum 
(=απαραβάτως τηρούμενο) από τον πρωτοπαπά Αλοΐσιο Ραρτούρο στις 20 
Φεβρουάριου 1540 (βλ. σημείωση από το ίδιο χέρι στην αρχή του εγγράφου). Για τον 
καθορισμό των καθηκόντων του κάθε αξιώματος, όπως εκτίθενται στο έγγραφο, βλ. 
αμέσως παρακάτω.

3 Βλ. ΙΑΚ, M.A.Gr., b. 1 (λυτό) αντίγραφο.
4 Γενικά για την πρώτη αυτή πεντάδα βλ. Darrouẑ s, σσ. 192, 196-198, 204- 

205, 217.
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οφφίκιο του χαρτοφύλακα της Μεγάλης Εκκλησίας της 
Κωνσταντινουπόλεως. Οπως είναι γνωστό κατά τη Βυζαντινή εποχή 
ανάμεσα στα ποικίλα καθήκοντα του ο χαρτοφύλακας είχε και το 
καθήκον να κηρύττει το λόγο του Θεού, να κατηχεί, χωρίς επισκοπική 
άδεια, να είναι γραμματέας του αρχιερέα και να γράφει, να υπογράφει 
και να σφραγίζει εκκλησιαστικά έγγραφα1. Απο τις πηγές μας γίνεται 
γνωστό, οτι ο Ραρτούρος είχε αυτές ακριβώς τις αρμοδιότητες. Άραγε 
για τους λόγους αυτούς αυτοαποκαλείται χαρτοφύλακας; Απο 
διοριστήριο πάντως έγγραφο των αρχών του 18ου αιώνα (1703) 
συνάγεται οτι το οφφίκιο του χαρτοφύλακα της Κέρκυρας είχε σχέση με 
την απονομή της δικαιοσύνης2.

Ενα άλλο ακόμα οφφίκιο του Ιερού Τάγματος ήταν του άρχοντα 
των μοναστηρίων. Για αυτό το οφφίκιο όμως δεν έχουμε ειδήσεις απο 
τα έγγραφα της περιόδου που εξετάζουμε. Σε έγγραφα του 18ου αιώνα 
αναφέρεται συχνά ως οφφίκιο του Τάγματος χωρίς ωστόσο και πάλι να 
καθορίζονται οι αρμοδιότητές του3.

Ο σακελλάριος4 είχε τις κυριότερες αρμοδιότητες μέσα στο Τάγμα. 
Αντικαθιστούσε το Μ. Πρωτοπαπά και απολάμβανε τα προνόμιά του σε 
περίπτωση απουσίας του. Είχε την επίβλεψη όλων των πρωτοπαπάδων 
του νησιού, παρευρισκόταν σε όλες τις επίσημες τελετές και του 
απονεμόταν ο απαιτούμενος σεβασμός απο τους ιερείς5. Σε θρησκευτικές 
τελετές στις οποίες έπρεπε να παρευρίσκονται παραπάνω απο δύο 
ιερείς, όπως στα μνημόσυνα, ο τρίτος έπρεπε να είναι ο σακελλάριος6. _

1 Βλ. Hans-Georg Beck, Kircbe und Theologische Litaratur im Byzantinische 
Reich, MUnhen 1959 σ. 134 και Pseudo-Kodinos, Tiait6 des offices (par Jean 
Verpeaux), Paris 1966, σ.291 και σημ. 1

2 Βλ. Καπάδοχος, ό.π., σ. 59.
3 Βλ. Καπάδοχος, ό.π., σ. 59.
4 Σχετικά με τον όρο σακελλάριος-σακελλίων βλ. Darrouẑ s, σ. 319 και σημ. 

1. Για το αξίωμα γενικά του σακελλαρίου βλ. Ράλλης - Ποτλής, τόμ. 5 σσ. 531, 534, 
535 και Darrouz6s σ. 310-314.

5 Βλ. Καπάδοχος, ό.π., ο. 58.
6 ΙΑΚ, M.A.Gr., b. 1 (λυτό). Το έγγραφο αυτό κατατέθηκε στον δημόσιο 

νοτάριο Antonio Marazzo. στις 7 Φεβρουαρίου 1774 απο τον ιερέα Μαρίνο Βούλγαρη 
για να αντιγραφεί απο ένα άλλο, επίσης αντίγραφο, του 1629 (26 Φεβρουαρίου), που 
είχε εκδοθεί για τον εκκλησιάρχη ιερέα Θεοδόσιο. Το πρωτότυπο είχε εκδοθεί απο 
τον τότε Μ. Πρωτοπαπά Κερκύρας στις 24 Μαΐου 1527 και είχε θεωρηθεί ως



Σύμφωνα με απόφαση του Ιερού Τάγματος, στις 8 Αυγούστου 1564, ο 
Μ. Πρωτοπαπάς έπρεπε να ενημερώνει τον σακελλάριο για οποιοδήποτε 
θέμα του Ιερού Τάγματος, όπως λ.χ. για τις συνάξεις ή ψηφοφορίες 
των ιερέων, για τις αποφάσεις τις σχετικές με τις χάριτες κλπ1. Σε 
περίπτωση που ο Μ. Πρωτοπαπάς δεν τον ενημέρωνε, σύμφωνα πάντα 
με ̂ την ίδια απόφαση, θα τιμωρούνταν με πρόστιμο ίσο με 50 
υπέρπυρα.

Ο εκκλησιάρχης ήταν αρμόδιος για τις εκκλησίες του νησιού. 
Επέβλεπε αυτές και γνώριζε ποιες είχαν καλή διαχείριση ή όχι2. Απο 
έγγραφο μεταγενέστερο, του 1728, μαθαίνουμε ότι μια άλλη 
αρμοδιότητα του εκκλησιάρχη ήταν το θείο κήρυγμα. Το γεγονός αυτό 
μαρτυρεί ότι εκείνος που κατείχε το οφφίκιο έπρεπε να έχει το 
χάρισμα του λόγου και να είναι μορφωμένος3.

Ο αρχιμανδρίτης ήταν αρμόδιος για όλους τους πμευματικούς 
(εξομολογητές) ιερείς και γενικά για το μυστήριο της εξομολόγησης. Σε 
περίπτωση κουράς μοναχού ήταν απαραίτητα παρών, όπως παρών * *

απαραβάτως τηρούμενον απο τον Μ. Πρωτοπαπά Αλοΐσιο Ραρτούρο, στις 20 
Φεβρουάριου 1540. Το έγγραφο, γραμμένο στα ιταλικά, καταγράφει και καθορίζει τις 
αρμοδιότητες του εκκλησιάρχη, του αρχιμανδρίτη, του ιερομνημονα, του σακελλαρίου 
και του Μεγάλου Πρωτοπαπά. Είναι το μόνο έγγραφο που έχουμε υπόψη μας για 
αυτή την εποχή το οποίο εκθέτει συνοπτικά τις αρμοδιότητες των οφφικιούχων ιερέων 
της πρώτης πεντάδας. Μεταφέρω ακριβώς τη φράση που περιγράφει τη σχετική 
αρμοδιότητα του σακελλαρίου: si e cbe ogni volta cbe in alcun esseguio sono chiamati 
ρΐύ de doi sacerdoti, ii saceUario sia U terzo, et questo medesimo alle commemorantii 
de morti.

* IAK, M.A.Gr., b. 1 (λυτό).(8 Αυγούστου 1564). To έγγραφο αυτό στα 
ιταλικά, αποτελεί αντίγραφο του πρωτότυπου που ήταν γραμμένο στις 28 Απριλίου 
1558 και ήταν καταχωρισμένο σε βιβλίο του Ιερού Τάγματος. Το αντίγραφο αυτό 
έγινε για τον σακελλάριο Ιωάννη Ραρτούρο προκειμένου να υπενθυμίσει στον Μ. 
Πρωτοπαπά Αντώνιο Σπυρή αυτό το καθήκον. Η απόφαση είχε παρθεί, σύμφωνα με 
το έγγραφο, στις 28 Απριλίου 1558 και ο Μ. Πρωτοπαπάς δεν την έλαβε υπόψη. Για 
το λόγο αυτό ο Ιωάννης Ραρτούρος εισηγείται να πληρώσει ο Σπυρής το καθορισμένο 
πρόστιμο.

2 IAK, M.A.Gr., b. 1 (λυτό).Μεταφέρω ακριβώς το σχετικό σημείο του 
εγγράφου: si 6 di andar et frequentar per Je chiese et veder si siano tenute nette e 
bene govemate. Για το αξίωμα του εκκλησιάρχη βλ. Ράλλης, Περί του αξιώματος του

m εκκλησιάρχου, ό.π., σ. 306 και Darrouz£s σσ. 119,554 και 557.
3 Βλ. Καπάδοχος, ό.π., σ. 58.
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έπρεπε να είναι και στις κηδείες των μοναχών και των ιερομονάχων1. 
Σε διοριστήριο έγγραφο του 16902 αναφέρονται επιπλέον αρμοδιότητες, 
όπως ότι ήταν υπεύθυνος για τις προσφωνήσεις στις επίσημες τελετές, 
ότι εξέταζε ασθενείς μάρτυρες στο σπίτι τους και ότι εκδίκαζε υποθέσεις 
οικογενειακού δικαίου. Ο ιερομνήμων ήταν ο μόνος υπεύθυνος ύστερα 
από τον Μ. Πρωτοπαπά για το κτίσιμο μιας εκκλησίας3. Άλλες 
μαρτυρίες σχετικές με τις αρμοδιότητές του δεν έχουμε.

Σημαντική θέση στο Ιερό Τάγμα είχε ο προϊστάμενος (priore), ο 
γραμματέας δηλαδή, ο οποίος είχε την εποπτεία όλων των θεμάτων που 
αφορούσαν το Ιερό Τάγμα. Συνέτασσε τα πρακτικά των συνεδριάσεων 
του Ιερού Τάγματος και ανακοίνωνε τις αποφάσεις του Μεγάλου 
Πρωτοπαπά4. Παρά το γεγονός ότι δύο μέλη της ίδιας οικογένειας δεν 
επιτρεπόταν να συμμετέχουν στο Ιερό Τάγμα, αυτό δεν ίσχυε πάντα. Ο 
Αλοΐσιος Ραρτούρος, παραδείγματος χάριν, και οι δύο γιοι του ήταν 
και οι τρεις ταυτόχρονα μέλη του Ιερού Τάγματος. Οι ορθόδοξοι 
κληρικοί του Τάγματος τελούσαν, σύμφωνα με τις παλιές συνήθειες, τα 
ιερατικά τους καθήκοντα χωρίς αμοιβή. Στον παραβάτη, που θα 
χρηματιζόταν σύμφωνα με απόφαση του βαΐλου Bernardo Sagredo, στις 
19 Μαρτίου 1558, θα επιβαλλόταν χρηματική ποινή 50 δουκάτων και 
ταυτόχρονα θα διατασσόταν να παρουσιάσει στη γραμματεία του βαΐλου 
(=καγκελλαρία) σε διάστημα οκτώ ημερών, ο,τι είχε λάβει σε είδος και 
σε χρήμα5. *

* ΙΑΚ, M.A.Gr., b. 1 (λυτό).Μεταφέρω και εδώ το σχετικό σημείο του 
εγγράφου: si έ che appartiene li padri spiritual! vuol far alcun monaco sono obnoxii di 
cbiamar esso archimandrita che sii presente et questo medesimo quando morono essi 
monad.

2 Βλ. Καπάδοχος, ό.π., σ. 59.
3 ΙΑΚ, M.A.Gr., b. 1 (λυτό). Το σχετικό σημείο του εγγράφου είναι: si έ che 

fabricasse alcuna chiesa esso officio nel protopapa die far questo effetto non 
intravenendo altro. Για το ίδιο αξίωμα βλ. Ράλλης-Ποτλής, τόμ. 5, σσ 534, 536.

4 Βλ. Λούντζης, σ. 194 και Τσίτσας, σ. 78. Πριόρης του Τάγματος διατέλεσε 
και ο Αλέξιος Ραρτούρος, βλ. ΙΑΚ, M.A.Gr., b. 1, λυτό αντίγραφο (19 Οκτωβρίου 
1563), b. 7, φ. 257ν (19 Οκτωβρίου 1563) και παρακάτω σ. 89, 107. Σχετικά με την 
εκλογή του γραμματέα ή πριόρη βλ. ΙΑΚ, M.A.Gr., b. 3, filza 3, φ. 71ν και τις 
αρμοδιότητές του M.A.Gr., b. 7, φ. 255Γ (11 Ιανουαρίου 1558) και φ. 256ν (4 
Ιανουαρίου 1561). Η θητεία του πριόρη ήταν ετήσια, αλλά συνήθως ανανεωνόταν.

5 Βλ. ΙΑΚ, M.A.Gr., b. 1, λυτό.
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Στις συνεδριάσεις του ιερατικού αυτού σώματος έπρεπε να 
παρευρίσκονται τα 2/3 των μελών, για να υπάρχει απαρτία. Οι 
αποφάσεις λαμβάνονταν ύστερα απο μυστική ψηφοφορία.

Σύμφωνα με την απόφαση της 19ης Οκτωβρίου 1563, άμεση 
προϋπόθεση για να έχει ο ιερέας μέλος το δικαίωμα ψήφου, ήταν να 
έχει εκπληρώσει τις οικονομικές του υποχρεώσεις προς το Ιερό Τάγμα1. 
Δεν είναι γνωστό το ποσό της εισφοράς κάθε κληρικού στο ταμείο του 
Τάγματος. Τα χρήματα που συγκεντρώνονταν φυλάσσονταν, όπως μας 
πληροφορεί έγγραφο της 16ης Μαΐου 15582, σε ειδική κασέλα με δύο 
κλειδιά. Το ένα από αυτά κρατούσε ο σακελλάριος και το άλλο ένας 
ιερέας ταρ Ιερού Τάγματος εκλεγμένος γι' αυτό το σκοπό. Από το κοινό 
ταμείο αγοράζονταν οι λαμπάδες, τα λάβαρα και οι σταυροί για τις 
διάφορες λιτανείες, ή καλύπτονταν, όπως θα δούμε, τα έξοδα των 
απεσταλμένων του Τάγματος στη Δύση3.

Το Ιερό Τάγμα διέθετε και κτηματική περιουσία, όπως συνάγεται 
από αρχειακές μαρτυρίες, που πιθανότατα προερχόταν από 
κληροδοτήματα. Τα κτήματα αυτά τα εκμεταλλεύονταν εκμισθώνοντας ή 
πουλώντας τα4.

Ανάμεσα στα καθήκοντα των ιερέων του Τάγματος απέναντι στον 
λατινικό κλήρο ήταν να παρευρίσκονται στις επίσημες τελετές, που 
οργάνωνε η λατινική Επισκοπή τρεις φορές το χρόνο5. Ως προνόμιο 
είχαν να παίρνουν διάφορα δώρα κατά τις γιορτές των Χριστουγέννων 
και του Πάσχα, και να δικαιούνται να δίνουν χάρη σε τέσσερεις 
καταδίκους κάθε χρόνο. Το προνόμιο αυτό, που ήταν από τα παλιότερα 
του Ιερού Τάγματος, επικυρώθηκε εκ νέου στις 3 Ιουλίου 15426.

3 7

1 Βλ. ΙΑΚ, MA.Gr., b. 7, φ. 257ν.
2 Βλ. ΙΑΚ, M.A.Gr„ b. 7, φ. 255Γ'ν.
3 Βλ. την παραπάνω σημείωση. Επίσης M.A.Gr., b. 3, filza 3, φ. 68Γ-69Γ και 

M.A.Gr., b. 3, filza 3, φ. 68Γ-69Γ (; 1580). Πρβλ. παρακάτω σ. 84 κ.ε.
4 Στα έγγραφα των φακέλλων της M.A.Gr. (b. 7, b. 3, κ.α.) υπάρχουν πολλές 

’αναφορές που αφορούν σε διαχειρίσεις ακίνητης περιουσίας του Ιερού Τάγματος,
όπως ενοικιάσεις κτημάτων, σπιτιών, επικαρπίες και κληροδοσίες. Σημαντικό επίσης 
υλικό για το θέμα αυτό περιέχουν τα νοταριακά κατάστιχα. Έχουμε εντοπίσει εκεί 
πολλές νοταριακές πράξεις, κυρίως καλλιεργητικές συμβάσεις, για κτήματα 
ιδιοκτησίας του Τάγματος.

5 Βλ. σχετικά παρακάτω σ. 43.
6 Βλ. ΙΑΚ, M.A.Gr., b. 3, filza 3, φ. 235Γ. Οι παλιότερες αποφάσεις της
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Σύμφωνα με έγγραφο του 1558 (28 Απριλίου)* 1, ο βάϊλος και Γενικός 
Προβλεπχής της Κέρκυρας Bernardo Sagredo2, ύστερα από αίτηση του 
ίδιου του Ιερού Τάγματος, αποφάσισε οι χάριτες να απονέμονται 
κατόπιν ψηφοφορίας και των 20 μελών του. Μέχρι τότε η απόφαση 
μπορούσε να ληφθεί και από τον ελάχιστο αριθμό των 
παρευρισκόμενων μελών·

Οι ιερείς του Τάγματος είχαν ως υποχρέωση να παρευρίσκονται 
ανελλιπώς στα μνημόσυνα (παννυχίδες) των ευεργετών του Τάγματος 
και στις κηδείες των απόρων. Σύμφωνα με απόφαση του Μεγάλου 
Πρωτοπαπά Αντώνιου Σπυρή στις 16 Δεκεμβρίου 1558, όποιος ιερέας 
δεν τηρούσε τον όρο αυτόν έπρεπε να πληρώσει πρόστιμο ένα ποσό 
αντίστοιχο με δύο άσπρα ή με πέντε υπέρπυρα3.

4. Ο Μέγας Πρωτοπαπάς Κέρκυρας

Ο Μέγας Πρωτοπαπάς Κερκύρας, όπως αναφέρθηκε, αντικατέστησε 
τον ορθόδοξο επίσκοπο το 12724. Εκκλησιαστικά η Κέρκυρα δεν έπαψε 
να εκπροσωπείται απ' αυτόν σε όλη τη διάρκεια της Βενετοκρατίας 
(1376-1793)5. Ο πρωτοπαπάς της πόλης της Κερκύρας αποκαλούνταν 
Μέγας, για να διακρίνεται από τους άλλους δέκα πρωτοπαπάδες που 
έδρευαν στα δέκα διοικητικά διαμερίσματα του νησιού6·

Βενετικής Συγκλήτου, πριν από αυτή του 1542, για το θέμα των χαρϊτων, ως 
προνομίου των ιερέων του Ιερού Τάγματος, ήταν της 29ης Σεπτεμβρίου 1436 και της 
11ης Δεκεμβρίου 1443. Πρβλ. για το ίδιο θέμα όσα αναφέρει ο Τσίτσας (σ. 79).

1 Βλ. ΙΑΚ, M.A.Gr., b. 7, φ. 255ν-256Γ.
2 Για το πρόσωπο αυτό βλ. παρακάτω σ. 91 και σημ. 2.
3 Βλ. ΙΑΚ, M.A.Gr„ b. 3, filza 3, φ. 72Γ.
4 Βλ. παραπάνω σ. 21.
6 Για τον όρο αρχιπρεσβύτερος και την αντικατάστασή του από τον όρο 

πρωτοπαπάς βλ. Beck, ό.π., σ. 115. Αναλυτικά για το οφφίκιο του πρωτοπαπά στη 
βυζαντινή εποχή και κατά τη διάρκεια της Βενετοκρατίας βλ. τη μελέτη του 
Τωμαδάκη, Οφφικίων Διάκρισις, Περί πρωτοπαπάδων, Χωρεπισκόπων και των 
συναφών αυτοίς, Αθηνά 76(1976-77), σσ. 3-58. Για το λειτούργημα αυτό στην 
Κέρκυρα βλ. στου ίδιου σσ. 34-37, όπου και η σχετική βιβλιογραφία. Πρβλ. επίσης 
Παπαγεωργίου, σσ. 45-47 και Κωνσταντίνος Ράλλης, Περί του δευτερεύοντος των 
διακόνων, Π.Α.Α. 11(1936), σ. 98.

6 Ο Λούντζης (σ. 196) αναφέρει ότι οι πρωτοπαπάδες του νησιού ήταν 
τέσσερις. Την άποψη αυτή ασπάζεται και ο Τωμαδάκης (ό.π., σσ. 5-7 και 36). Ο



Από το έτος 1480 και εξής, σύμφωνα με αρχειακές μαρτυρίες, ο 
Μέγας Πρωτοπαπάς της Κέρκυρας υπογράφει και προσφωνείται ως: ό 
ευλαβέστατος πρωτοπαπάς Κορυφών1, ό αιδεσιμότατος πρωτοπαπάς 
Κέρκυρας κύριος..., il reverendo protopapa di Corfu.2.

To 1556 (6 Νοεμβρίου) για πρώτη φορά ο Μέγας Πρωτοπαπάς 
Κέρκυρας Αντώνιος Σπυρής (1556-1572) χρησιμοποιεί στην υπογραφή 
του και τον τίτλο του χωρεπισκόπου, πρωθιερέα δηλαδή και 
αναπληρωτή Επισκόπου με ορισμένες δικαιοδοσίες: "ήμεϊς !Αντώνιος 
Σπυρής χωροεπίσκοπος Κέρκυρας καί Μέγας Πρωτοπαπάς δυνάμει τοϋ 
ήμετέρου όφφικίου...'3. Και ο Μέγας Πρωτοπαπάς Αλέξιος Ραρτούρος 
(1572-1574) εξακολουθεί να υπογράφει με τον ίδιο τίτλο: "Ό
θεοφιλέστατος χωροεπίσκοπος Κέρκυρας κύριος !'Αλέξιος Ραρτούρος'4.

Τσίτσας (σ. 94 και σημ. 5) πολύ σωστά βεβαιώνει ότι οι πρωτοπαπάδες της εξοχής 
ήταν εννιά παραλείποντας τον πρωτοπαπά Παξών. Κατά την έρευνά μας στα αρχεία 
της Βενετίας εντοπίσαμε σε σχετικό εκκλησιαστικό κατάστιχο των αρχών του Που 
αιώνα της Κέρκυρας, που πρόκειται να δημοσιεύσουμε, ότι οι πρωτοπαπάδες ήταν 
δέκα. Δίπλα στο όνομά τους αναφέρεται και ο τόπος της εκκλησιαστικής τους έδρας. 
Στο Ι.Α.Κ. αναφορές σε πρωτοπαπάδες της επαρχίας γίνονται σε διάφορα νοταριακά 
έγγραφα, (βλ. π.χ. ΙΑΚ, Not. Nicolo Rarturo, φακ. P.17, filza 2, φ. 39Γ "καί 
πρωτοπαπά έπαρχίας νΟρους χωρίου Σηνιών..."). Εσφαλμένα ο Νίκος Ζαχαρόπουλος 
αναφέρει ότι και οι 32 ιερείς του Ιερού Τάγματος είχαν τον τίτλο του πρωτοπαπά (Η 
Εκκλησία στην Ελλάδα κατά τη Φραγκοκρατία, Θεσσαλονίκη 1981, σ. 158) . Τα δέκα 
διοικητικά διαμερίσματα του νησιού ήταν του Αγίου Αθανασίου, Επάνω Γύρου, Αγίου 
Ματθαίου, Αρχαγγέλων, Όρους, Γύρου Όρους, Ανω Μέσης, Κάτω Μέσης, Κάτω 
Γύρου και Λευκίμμης.

* Βλ. ΙΑΚ, ενδεικτικά, Not. Petro Vragianiti, φακ. Β.176, φ. 1Γ (4 Δεκεμβρίου 
1541), Not. Mattio Parastati, φακ. Π.187, filza 2, φ. 148Γ (29 Οκτωβρίου 1549).

2 Βλ. ενδεικτικά, Not. Antonio Metaxi, φακ. Μ.180, φ. 344ν (20 Σεπτεμβρίου 
1539), φακ. Μ. 184, φ. 182ν (23 Ιουλίου 1545).

3 Βλ. ΙΑΚ, M.A.Gr., b. 3, filza 3, φ. 12Γ επίσης M.A.Gr., b. 3, φ. 71ν (18 
Αυγούστου 1557). Σχετικά με το θέμα των χωρεπισκόπων βλ. Τωμαδάκης, ό.π., σσ. 
21-25.

4 Βλ. ΙΑΚ ενδεικτικά, A.D., b. 81, filza 14, χ.α. Για την προσφώνηση 
' θεοφιλέστατος βλ. Τωμαδάκης, ό.π., σσ. 36-37, Ενεπεκίδης, ό.π., σ. 391, αριθ. 137.0 
Τωμαδάκης (σ. 37), ισχυρίζεται ότι με την προσωνυμία θεοφιλέστατος απαντά το 
1574, Μέγας Πρωτοπαπάς κάποιος Αλέξανδρος Φλώρος. Η πληροφορία του 
Τωμαδάκη προέρχεται πιθανότητα από τον Παπαγεωργίου (ό.π. σσ. 60-61). Ο 
Τσίτσας (σ. 86 σημ. 3) αποκαθιστά τη λανθασμένη άποψη των δύο προηγουμένων, 
επισημαίνοντας ότι δεν υπάρχει την εποχή αυτή Μέγας Πρωτοπαπάς με αυτό το 
ονοματεπώνυμο, αλλά ούτε και ποτέ υπήρξε σύμφωνα με τους γνωστούς καταλόγους
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«
Το τόλμημα όμως αυτό των δύο Κερκυραίων Μεγάλων Πρωτοπαπάδων 
να κληθούν αυτόβουλα χωρεπίσκοποι, προκάλεσε τη σοβαρή αντίδραση 
του λατίνου Επισκόπου του νησιού Bernardo Suriano (1574-1583). Έτσι 
το Ιερό Τάγμα αποφασίζει στις 7 Μαΐου 1582 να στείλει 
αντιπροσωπεία στη Βενετία, η οποία θα ζητούσε από τη Βενετική 
Σύγκλητο να αναγνωρίσει τον τίτλο του Χωρεπισκόπου και να 
κατοχυρώσει για άλλη μια φορά τις δικαιοδοσίες του ορθόδοξου 
κλήρου, για τις οποίες διαφωνούσε έντονα ο Bernardo Suriano* 1. Ενώ 
στην απάντησή της, στις 10 Δεκεμβρίου 1582, η Βενετική Σύγκλητος, 
προασπίζεται και υπερασπίζεται τα προνόμια του Μεγάλου Πρωτοπαπά' 
και του κλήρου, δεν εγκρίνει τον τίτλο του Χωρεπισκόπου. Θεωρεί ότι 
είναι νεωτερισμός για τα θρησκευτικά πράγματα και έρχεται σε 
αντίθεση με την παραδοσιακή γραμμή της θρησκευτικής πολιτικής: "ηοΐ 
che siamo desiderosi, che nelle cose della religione non si fad 
innovazione...". Δεν παραλείπει όμως να σημειώσει ότι το πρόσωπο του 
πρωτοπαπά της Κέρκυρας ήταν και θα είναι προσφιλέστατο γι' αυτήν 
και ότι θα ευνοείται και θα προστατεύεται πάντοτε από τη Βενετική 
Πολιτεία2. Στην ουσία βέβαια, εκείνο που εμπόδισε τη Βενετία να 
αναγνωρίσει στον πρωτοπαπά Κερκύρας τον τίτλο του Χωρεπισκόπου 
ήταν ότι αργότερα θα αναγκαζόταν ίσως να τον αναγνωρίσει και ως 
Επίσκοπο3, πράγμα επικίνδυνο για τα συμφέροντά της.

των Μεγάλων Πρωτοπαπάδων του νησιού. Καταλόγους Μεγάλων Πρωτοπαπάδων βλ. 
Andrea Marmora, Raccolta di varie notizie concementi d'isola di Corfu, in Venezia 
1778, σ. 31, Σπύρος N. Αβούρης, Σύντομος Ιστορία της Εκκλησίας των Ιονίων νήσων, 
εν Αθήναις 1966, σσ. 15-16, ΤσΙτσας, σσ. 165-170. Στο ΙΑΚ, M.A.Gr., b. 3, filza 2, 
φφ. 97ν-98Γ υπάρχει επίσης άγνωστος ως τώρα κατάλογος των πρωτοπαπάδων 
Κερκύρας με τίτλο: "ΟΙ κατά καιρόν ψνφισθέντες μέγιστοι πρωτοπαπάδες καί 
πρόεδροι πόλεως καί νήσου Κερκύρας". Από εδώ και στο εξής αυτόν θα 
χρησιμοποιούμε.

1 Βλ. ΙΑΚ, M.A.Gr., b. 3, filza 3, φφ. 66Γ"ν. Εκπρόσωποι του Ιερού 
Τάγματος ορίστηκαν ο Μέγας Πρωτοπαπάς Φώτιος Παλατιανός (1578-1593) και ο 
σακελλάριος Στυλιανός Ρίκης (περισσότερες πληροφορίες για το πρόσωπο αυτό βλ. 
παρακάτω σ. 107, σημ. 6).

2 Βλ. ΙΑΚ, M.A.Gr., b. 1, λυτό. Για τις βασικές αρχές της βενετικής 
θρησκευτικής πολιτικής βλ. Τσιρπανλής, Από τη φιλορθόδοξη πολιτική, ό.π., σ. 295, 
όπου και η σχετική βιβλιογραφία.

3 Βλ. Τωμαδάκης, ό.π„ σ. 37.
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Η εκλογή του Μεγάλου Πρωτοπαπά γινόταν με μυστική 
•ψηφοφορία από επιτροπή που τη συγκροτούσαν οι ιερείς του Ιερού 
Τάγματος και τριάντα ευγενείς που εκλέγονταν από το Γενικό 
Συμβούλιο ειδικά γι' αυτόν το σκοπό. Η ανακήρυξή του γινόταν με 
μεγάλη επισημότητα και στην τελετή της ορκωμοσίας παρευρίσκονταν 
όλες οι βενετικές αρχές1 2. Η θητεία του είχε διάρκεια πέντε χρόνια,
αλλά όλοι οι πρωτοπαπάδες διατηρούσαν το αξίωμά τους εφ'όρου 
ζωήςΖ. Ώσπου να εκλεγεί νέος Μέγας Πρωτοπαπάς, ύστερα απο το 
θάνατο του προηγουμένου τη θέση αναπλήρωνε ο σακελλάριος.

Ο Μέγας Πρωτοπαπάς εξαρτιόταν από τον Πατριάρχη 
Κωνσταντινουπόλεως, του οποίου όμως οι αποφάσεις έπρεπε, για να 
ισχύουν,να εγκριθούν πρώτα από τον βάϊλο του νησιού3. Οι 
δικαιοδοσίες του ήταν ίδιες μ' εκείνες ενός Επισκόπου- είχε την 
επίβλεψη του κλήρου και των μοναχών, καθώς και την εποπτεία των 
εκκλησιών και των μοναστηριών και προσφωνούνταν από όλους τους 
ιερείς στα ευχέλαια και στις επίσημες γιορτές4. Σ' αυτόν υπάγονταν 
επίσης και οι άλλοι εννέα πρωτοπαπάδες του νησιού, καθώς και ο 
πρωτοπαπάς των Παξών5. Κατά την άφιξή του στην εκκλησία γινόταν 
δεκτός με κωδωνοκρουσίες, είχε θέση στο δεσποτικό, χρησιμοποιούσε 
δικηροτρίκηρα και οι ιερείς του ασπάζονταν το χέρι. Επίσης 
μεταλάμβανε τους ιερείς που συλλειτουργούσαν και φορούσε το 
καλυμμαύχι όσο διαρκούσε η θεία λειτουργία αν το έβγαζε,το κρατούσε 
ο διάκονος ή άλλος ιερέας6. Ο Μέγας Πρωτοπαπάς μπορούσε, όπως

1 Βλ. Λοΰντζης, σσ. 192-193, Χιώτης, σσ. 50-51 και Παπαγεωργίου, σσ. 95- 
96, πρβλ. Τσίτσας, σσ. 88-91 Λεπτομερέστερα για τη διαδικασία της εκλογής και της 
ανάδειξης του Μεγάλου Πρωτοπαπά Κέρκυρας για την περίοδο 1604-1797 βλ. 
Καπάδοχος, ό.π., σ.54.

2 Γενικά βλ. Τωμαδάκης, ό.π., σσ. 47-48, ειδικότερα για την Κέρκυρα βλ. 
Χιώτης, τόμ. 6, σ. 39, Παπαγεωργίου, σ. 63 και Τσίτσας, σσ. 87-88.

3 Βλ. Παπαγεωργίου, σ. 69.
» 4 Βλ. ΙΑΚ, M.A.Gr., b. 1, λυτό: L' officio del Protopapa si 6 di esser

conosciuto per primo in tutto, et esser chiamato da tutti U sacerdoti et padri confessori 
ogni volta che fanno efchelego ad alcuno, et questo medesimo in ogni festa sollenne.

5 Πρβλ. Τσίτσας, σσ. 95-98.
6· Ενδιαφέρον σχετικά με το αξίωμα του Μεγάλου Πρωτοπαπά Κέρκυρας, τη 

• * σχέση του με τον Πατριάρχη Κωνσταντινουπόλεως, τις δικαιοδοσίες, την ενδυμασία 
και την παρουσία του στη θεία λειτουργία παρουσιάζει ένα άγνωστο ώς τώρα,
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είναι γνωστό, να εκδικάζει τις εκκλησιαστικές υποθέσεις του νησιού. Το 
προνόμιο αυτό, αν και πολύ παλιό, θεωρήθηκε από τους λατίνους 
υπερβολικά ευνοϊκό και αυτό ήταν η αιτία να δημιουργηθούν πολλές 
διαμάχες και έριδες. Το Ιερό Δικαστήριο, στο οποίο προέδρευε ο Μέγας 
Πρωτοπαπάς, ήταν ελεύθερο από κάθε εξωτερική ή εσωτερική επιρροή. 
Οι αποφάσεις του ήταν τελεσίδικες και ανέκκλητες, αλλά πριν από την 
έκδοσή τους έπρεπε να επικυρωθούν από τις βενετικές αρχές1. Οι 
εκδικάσεις των υποθέσεων, σύμφωνα με έγγραφο της 17ης Φεβρουάριου 
1562, δεν γίνονταν κατά τη διάρκεια της Μεγάλης Τεσσαρακοστής, 
εκτός άν υπήρχε ιδιαίτερο πρόβλημα2. Ο πρωτοπαπάς της Κέρκυρας δεν * *

αχρονολόγητο κείμενο που βρίσκεται στην αρχειακή σειρά του ΙΑΚ, M.A.Gr., b. 13, 
λυτό, με τίτλο: "Riflessioni riguardanti la dignita Protopapale osia esame degl'attivi 
introdotti nell esercizio della sua autorita e delle sue p re ro g a tiv eΟ συγγραφέας 
του κειμένου αυτού είναι ανώνυμος. Στο κείμενο, που πιθανότατα γράφτηκε τον 18ο 
αιώνα, διαφαίνονται έντονα τα αντιορθόδοξα αισθήματα του, ίσως κληρικού, 
συγγραφέα. Η αντιπάθεια του συγγραφέα προς τον πρωτοπαπά Κερκύρας είναι 
εύγλωττη: ηΛ Corfu dove no vi έ vescovo Grecof e dove in conseguenza non vi 
doveria esser neppur Protopapaf il Protopapa tento di divenire vescovo e non essentole 
riuscito almeno di parerlo. La veste che lo copre έ Ducale. Porta in capo un camauro 
di veliuto cremese... quest'insegna alle vescovile la uguaglia a certi de Greci 
Imperatori...” και σ' άλλο σημείο: "Quanto celebra la santa Messa vuol colla propria 
sua mano introdur in bocca de sacerdoti concelebranti la santissima Patricola quandone 
sacramentali non avendo altro carattere cbe quello di semplice sacerdote non puo per i 
canons comunicare i suoi similT. Γενικά για την ενδυμασία του κλήρου στο Βυζάντιο 
και στην Τουρκοκρατία βλ. Παναγιώτης Σ. Παπαευαγγέλου, Η διαμόρφωσις της 
εξωτερικής εμφανίσεως τον Ανατολικού και ιδία τον ελληνικού κλήρον, Θεσσαλονίκη 
1965, σσ. 85-92 και 108-128, όπου και η παρουσίαση εικόνων με επτανησίους 
κληρικούς του 16ου αιώνα (βλ. σ. 122) οι οποίοι φέρουν σκιάδων όμοιο με εκείνο 
που φορεί ο Αλέξιος Ραρτούρος στην ξυλογραφία του εξωφύλλου των Διδαχών (βλ. 
Legrand, Β.Η., (15e-16e sitcles), τόμ. 1, αριθ. 138, σ. 368) και Ευάγγελος Σκορδάς, 
Η  ιστορική εξέλιξις της ενδνμασίας των ορθοδόξων ελλήνων κληρικών, Αθήναι 1971, 
ιδιαίτερα τις σσ. 32-39 και 67-81.

* Βλ. ΙΑΚ, M.A.Gr., b. 13, λυτό. Σημειώνω ακριβώς το σχετικό απόσπασμα 
απ’ αυτό το έγγραφο "I  protopapa di Corfu essendo quando religions delle loro diocesi 
i Giudici annali legali di prima instanza, tenendo Curia, e Ministero rilasciando 
mandati publicando pene e praedento in tutto cio quanto ail'ordine coi mettodi 
osservati in prattica nelle controversie criminali cbe s'agittano...'\ επίσης Pojago, ό.π., 
τόμ. 1, σσ. 245-249, Τωμαδάκης, άπ., σ. 20 και σημ. 2, σ. 21 και σημ. 2, Λούντζης, 
σ. 197, Παπαγεωργίου, σ. 70 και Τσίτσας, σ. 95.

2 Βλ. ΙΑΚ, M.A.Gr., b. 7, φ. 257Γ.
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είχε το δικαίωμα να χειροτονεί ιερείς1, αλλά μόνο να δίνει την άδεια 
σε κάποιον που ανήκε στην δικαιοδοσία του να χειροτονηθεί ιερέας2 *. Η 
ενδυμασία του ήταν πολυτελής και έμοιαζε με εκείνη του Επισκόπου. 
Στο χέρι κρατούσε την ποιμαντική ράβδο που κατέληγε στο επάνω 
μέρος σε σταυρό και σφαίρα2.

* Ο πρωτοπαπάς Κέρκυρας, όπως και οι άλλοι πρωτοπαπάδες των 
βενετοκρατούμενων περιοχών, ήταν έγγαμος γιατί δεν υπαγόταν στους 
κανόνες του επισκοπικού αξιώματος4. Οι θείες λειτουργίες των 
καθολικών, στις οποίες έπρεπε να παρευρίσκεται ο Μέγας Πρωτοπαπάς, 
ήταν καθορισμένες και η παράταξη των εκπροσώπων των δύο δογμάτων 
στις λιτανείες, σύμφωνα με απόφαση του βαΐλου και γενικού προβλεπτή 
του νησιού Francasco Gritti, στις 9 Ιουνίου 1574, ακολουθούσε και αυτή 
ένα ορισμένο πρωτόκολλο5.

Το λείψανο του Μεγάλου Πρωτοπαπά, όταν πέθαινε, μεταφερόταν 
στο μητροπολιτικό ναό του νησιού, όπου ψαλλόταν η νεκρώσιμη 
ακολουθία, παρουσία και πάλι των βενετικών αρχών του νησιού6.
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1 Στις ως τώρα σχετικές μελέτες δεν διασαφηνίζεται, από όσο γνωρίζω, πού 
χειροτονούνταν οι κερκυραίοι παπάδες. Πιθανόν να χειροτονούνταν απο τον 
Επίσκοπο Κεφαλλονιάς και Ζακύνθου που είχε αυτή τη δικαιοδοσία. Από τον ίδιο 
Επίσκοπο και απο εκείνον της Μονεμβασίας χειροτονούνταν οι ορθόδοξοι παπάδες 
της Κρήτης [βλ. Τωμαδάκης, Οι ορθόδοξοι παπάδες επί ενετοκρατίας και η 
χειροτονία αυτών, Κρητικά Χρονικά 13 (1959), σσ. 39-72, ιδιαίτερα σ. 47].

2 Για το θέμα αυτό βλ. Λούντζης, σσ. 197-198, Παπαγεωργίου, σσ. 66 και 71- 
72 και Τσίτσας, σ. 95.

2 Βλ. ΙΑΚ, M.A.Gr., b. 3, λυτό. Επίσης βλ. σχετικά Λούντζης, σ. 193 και 
Παπαγεωργίου, σ. 65, πρβλ. Τσίτσας, σσ. 91-92.

4 Βλ. Τωμαδάκης, Οφφικίων Διάκρισις, ό.π., σ. 4.
5 Σχετικά με τη διάταξη κατά τις λιτανείες βλ. ΙΑΚ, M.A.Gr., b. 1, λυτό, το 

ίδιο στη b. 7, φ. 263Γ"ν, και b. 13, λυτό χ.α. Σύμφωνα με το έγγραφο αυτό, που 
είναι αντίγραφο, κατά την λιτανεία προπορευόταν η Scola di Bombardieri, 
ακολουθούσε η Scola delle maestranze και στη συνέχεια οι αδελφότητες του San 
Giacomo, του Santissimo Sacramento, il cZero greco, la croce di S. Rocco, la croce 
dell'Annuanziata, la croce di S. Francesco και τέλος la croce del Cathedral col suo 
■ clero. Γενικά για τις μεικτές τελετές βλ. Παναγιώτης Γρηγορίου, Σχέσεις καθολικών 
και ορθοδόξων, Αθήναι 1958, σσ. 111-132, πρβλ. Αβούρης, ό.π., σσ. 19-20, Τσίτσας, 
σσ. 130-162.

6 Βλ. Παπαγεωργίου, σ. 81 και Τσίτσας, σσ. 100-101.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΛΕΥΤΕΡΟ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ

Α. ΟΙ ΠΡΩΤΟΙ ΡΑΡΤΟΥΡΟΙ

1. Η καταγωγή της οικογένειας του Ραρτούρου

Η  οικογένεια του Αλεξίου Ραρτούρου είναι από τις πιο γνωστές 
κερκυραϊκές οικογένειες του 16ου αιώνα. Η  καταγωγή της δεν είναι 
γνωστή. Δεν υπάρχουν στοιχεία για την προέλευση της οικογένειας, αν 
δεν ήταν γηγενής, ούτε ρίχνουν φως στο θέμα αυτό τα νοταριακά και 
τα άλλα αρχειακά έγγραφα. Το μόνο στοιχείο που διαθέτουμε είναι το 
επώνυμο, που οπωσδήποτε δεν είναι ελληνικό. Για την προέλευσή του 
υπάρχει η ένδειξη ότι πρέπει να σχετίζεται με το κελτικό όνομα 
Arturus1.

χ *

* Το όνομα απαντά για πρώτη φορά στη Μεγάλη Βρεττανία στο χρονικό του 
Nannius τον 6ο αιώνα. Το χρονικό αυτό έχει ως κύριο θέμα του τον πόλεμο των 

’  Κελτών της Μεγάλης Βρεττανίας με τους Σάξωνες (5ος-6ος αιώνας). Το όνομα 
ανήκε σε Κέλτη βασιλιά και διαδόθηκε από τα έπη "των ιπποτών της στρογγυλής 
Τραπέζης" (βλ. Marie-Th6r£se Morlet, Les noms de personnes sur le territolre de 
J'ancienne Gaule du Vie an X lle  stecle, II, Les noms latins ou transmis par le latin, 
Centre National de la recherche scientifique, Paris 1972, σ. 21. Η εξιταλισμένη μορφή 
του ονόματος είναι Arturo. Δεν απαντά όμως ευρέως ως επώνυμο ή ως όνομα 
βαπτιστικό.
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Αν πραγματικά το επώνυμο Ραρτούρος προέρχεται από το κελτικό 
αυτό όνομα1, δεν θα ήταν παράλογο να υποθέσουμε, μολονότι βέβαια η 
ετυμολογία δεν οδηγεί πάντα σε ασφαλή ιστορικά συμπεράσματα, ότι 
πρόκειται για εξελληνισμένη φραγκική οικογένεια, της οποίας 
αναμφίβολα οι ρίζες πρέπει να αναζητηθούν πολύ παλιότερα, πριν δηλ. 
από την έλευση των Βενετών. Η υπόθεσή μας θα μπορούσε να 
ενισχυθεί, αν απαραίτητα συνδυαζόταν με ένα ακόμη στοιχείο: ο 
πρώτος εξελληνισμένος ορθόδοξος Ραρτούρος στην Κέρκυρα απαντά, όσο 
γνωρίζουμε, πριν από τον 15ο αιώνα2. Η  εθνική όμως και θρησκευτική 
μεταστροφή μιας οικογένειας προύποθέτει ένα διάστημα γενεών. Δεν· 
αποκλείεται λοιπόν η οικογένεια να μετοίκησε στον ελληνικό χώρο την 
εποχή της Ανδεγαυικής κυριαρχίας.

Η  οικογένεια πάντως από τότε που εμφανίζεται στο προσκήνιο της 
ιστορίας είναι ελληνική και ακολουθεί το ανατολικό δόγμα. Ο 
εξελληνισμός, αν πράγματι πρόκειται για εξελληνισμό, είναι φαινόμενο 
γενικό και ευεξήγητο εκείνη την εποχή. Πολλές αλλοδαπές οικογένειες 
που μετανάστευαν σε ελληνόφωνες περιοχές ανήκαν στην κατώτερη 
κοινωνική τάξη και ταυτίζονταν ευκολώτερα με το λαό της τάξης τους, 
γεγονός που είχε ως συνέπεια να αφομοιώνονται από το νέο τους 
περιβάλλον, αν μάλιστα δεν υπήρχαν οικονομικοί ή άλλοι δεσμοί που 
να τους συνέδεαν με τον τόπο της αρχικής καταγωγής τους. 
Πιθανότατα, λοιπόν, οι πρόγονοι του Αλεξίου κάτω από παρόμοιες 
συνθήκες να εξελληνίστηκαν και να ασπάστηκαν το ορθόδοξο δόγμα.

Οι ώς τώρα ειδήσεις για την οικογένεια Ραρτούρου αρχίζουν από 
το δεύτερο μισό του 15ου αιώνα. Τα στοιχεία που διαθέτουμε για τα 
μέλη της είναι αρκετά περιορισμένα, γιατί το σωζόμενο αρχειακό υλικό 
της εποχής εκείνης δεν είναι αρκετό. Πρέπει να επισημάνουμε αμέσως 
από την αρχή ότι πολλά μέλη της οικογένειας, που έζησαν στην 
Κέρκυρα το δεύτερο μισό του 15ου αιώνα, κατείχαν εκκλησιαστικά 
αξιώματα, διετέλεσαν διαχειριστές εκκλησιαστικών περιουσιών και

1 Το γλωσσικό φαινόμενο που έχουμε εδώ είναι η προληπτική ανάπτυξη του 
αρκτικού συμφώνου ρ, επειδή ακολουθεί το ίδιο σύμφωνο. Σχετικά με την προέλευση 
του επωνύμου Ραρτούρος ο Γιάννης Σταμνόπουλος, (βλ. Βόλτες ονοματολογιχές, 
Αθήνα 1929, σ. 200), εκφράζει την άποψη ότι το επίθετο Ραρτούρος προέρχεται από 
το Gherardo. Η εκδοχή αυτή δεν φαίνεται πιθανή.

2 Βλ. σχετικά αμέσως παρακάτω.
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μετείχαν ενεργά στη ζωη του τόπου. Φαίνεται ότι ήταν έγκριτα μέλη 
της κερκυραϊκής κοινωνίας της εποχής.

2. Οι Ραρτούροι του 15ου αιώνα

* Ο πρώτος Ραρτούρος που γνωρίζουμε ονομάζεται Νικηφόρος και 
αναγράφεται σε ένα δίπτυχο "των ζώντων και τεθνεώτων" κληρικών 
μελών της κερκυραϊκής κοινότητας1. Η πρώτη χρονολογική ένδειξη που 
υπάρχει είναι το 1443 στη μέση περίπου του διπτύχου2. Ο Νικηφόρος 
είναι γραμμένος στα πρώτα φύλλα και επειδή στον κατάλογο, όπως 
διαπιστώσαμε, ακολουθείται κάποια χρονολογική σειρά, θεωρούμε 
πιθανό ότι ίσως γεννήθηκε πριν από τις αρχές του 15ου αιώνα. Η  
μνεία του ονόματός του στον κατάλογο δεν συνοδεύεται από καμιά 
πληροφορία σχετική με την ιδιότητά του ή την οικογενειακή του 
κατάσταση. Για να είναι όμως γραμμένος στο εκκλησιαστικό αυτό 
βιβλίο, πρέπει να ήταν ιερωμένος ή να κατείχε κάποιο πολιτικό 
αξίωμα, ή να ήταν ανακαινιστής ναού3.

Στις 18 Μαΐου 1462 έχουμε από νοταριακό έγγραφο την πρώτη, 
όσο γνωρίζουμε, χρονολογημένη είδηση για κάποιον πρόγονο του 
Αλεξίου4. Πρόκειται για τον Νεόφυτο Ραρτούρο, που ήταν "Ιερεύς καί

1 Βλ. ΙΑΚ, MA.Gr., b. 3, filza 3, φ. 14Γ. Ο φάκελλος περιέχει τέσσερεις filze 
(υποφακέλους). Η πρώτη αποτελεί ταμειακό βιβλίο του Ιερού Τάγματος και είναι του 
έτους 1713. Η δεύτερη αποτελεί το βιβλίο των δωρητών του Ιερού Τάγματος και 
αρχίζει, χωρίς να υπάρχει χρονολογική ένδειξη, πιθανόν από την ίδρυσή του. Η τρίτη 
αποτελεί το δίπτυχο. Σ' αυτή η αναφορά ενός μέλους γίνεται συνήθως με απλή μνεία 
του ονόματος. Σε αρκετές όμως περιπτώσεις προστίθεται και το ιερατικό του αξίωμα 
καθώς και τα μέλη της οικογένειάς του. Τις περισσότερες φορές κάτω από το 
ονοματεπώνυμο υπάρχει και η πράξη θανάτου του μνημονευομένου καθώς και το 
όνομα και το αξίωμα του διαδόχου του. Γενικά για τα δίπτυχα των ζώντων και των 
τεθνεώτων της Ανατολικής Εκκλησίας βλ. αναλυτικά τη μελέτη του Παναγιώτη Ν. 
Τρεμπέλα, Αι τρεις λειτονργίαι κατά τους εν Αθήναις κώδικας, Αθήναι 1935, σσ. 86,
*117-123, 170, 184 και 187.

2 Βλ. ΙΑΚ, MA.Gr., ό.π., φ. 53ν. Πιθανόν να υπήρχαν και άλλες τέτοιες 
ενδείξεις. Όμως οι φθορές που έχουν υποστεί τα φύλλα, κυρίως στις άκρες και στο 
πάνω μέρος των σελίδων, δεν μας επιτρέπουν να εντοπίσουμε τυχόν άλλες 
χρονολογίες.

3 Βλ. σχετικά Τρεμπέλας, ό.π., σσ. 117-118.
4 Το έγγραφο σώζεται σε περγαμηνή, μια από τις παλιότερες που σώζονται
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Ιερουργός" της μονής του Αρχιστρατήγου Μιχαήλ του "έν τφ Ίονδαϊκφ 
δρει"λ

Σύμφωνα με το έγγραφο, που το συνέταξε ο Κερκυραίος νοτάριος 
Ζαχαρίας Αλλαμάνος2, ο Νεόφυτος Ραρτούρος παραχωρεί, με τη μορφή 
σολιάτικου, ένα αμπέλι, το οποίο ανήκε στο μοναστήρι του Ταξιάρχη 
Μιχαήλ στο Ιουδαϊκό όρος, στον Μανόλη Μάνεση3.

στο ΙΑΚ (βλ. Ενετοκρατία, b. 109, filza 42). Έχει παλιά αρίθμηση 20 και διαστάσεις 
30X32 mm. Βρίσκεται σε πολύ καλή κατάσταση και η γραφή της είναι ευανάγνωστη. 
Στο verso υπάρχει η σημείωση: "Censuale per la cbiesa di S. Michele" και με 
μικρότερα γράμματα "ad/ Marzo 1462”, Βλ. παράρτημα έγγρ. 1.

* Η μονή του Ταξιάρχου Μιχαήλ είναι από τις πιο παλιές της πόλης. 
Κτίστηκε τον 14ο αι. και βρισκόταν στο Οβριοβούνι (Εβραιοβούνι) ή Ιουδαϊκό όρος. 
Βλ. Παπαγεωργίσυ, σσ. 200-201. Για την συνοικία αυτή της Κέρκυρας βλ. παραπάνω 
σ. 17 και σημ. 3.

 ̂ Η οικογένεια Αλλαμάνου, ιταλικής καταγωγής, είναι από τις πιο γνωστές 
στην Κέρκυρα. Από το 1477 ήταν μέλος του Maggior Consiglio του νησιού (βλ. 
Βροκίνης, Σχεδάρια, σ. 93). Ο Ζαχαρίας Αλλαμάνος ήταν μέλος της πρεσβείας του 
1473 μαζί με τον Ιωάννη Μορέλλο (βλ. την επόμενη σημείωση) και τον Νικόλαο 
Βελάνδα (βλ. ΙΑΚ, Ενετοκρατία, Πρεσβείες, b, 97, αριθ. 1). Φαίνεται ότι ήταν από 
τους πρώτους συμβολαιογράφους που απόκτησαν οι Κερκυραίοι μετά το σχετικό 
διάβημά τους στις βενετικές αρχές (βλ. Βροκίνης, Δικαιώματα, σ. 12). Από το 
έγγραφο αυτό που είναι γραμμένο καλλιγραφικά αποδεικνύεται ότι ο Αλλαμάνος 
χειριζόταν καλά την ελληνική γλώσσα. Για την οικογένεια βλ. επίσης Χασιώτης, σ. 
210 και σημ. 4

3 Το οικογενειακό επώνυμο Μάνεση, αλβανικής προέλευσης, αναγράφεται στον 
κατάλογο των ευγενών οικογενειών Ζακύνθου (βλ. θεοτόκης, σ. 38). Δεν γνωρίζουμε 
αν ο Μανόλης αυτός του εγγράφου καταγόταν από τη ζακυνθινή οικογένεια Μάνεση. 
Ως μάρτυρες υπογράφουν οι ευγενείς Ιαννούτζος (Ιωάννης) Μορέλλος, Μιχαήλ 
Δεληγότης, Νικόλαος Ροκοκέφαλος και Ζαχαρίας Αλλαμάνος. Το ίδιο αυτό έγγραφο, 
εκτός από την είδηση για την ύπαρξη του Νεοφύτου Ραρτούρου, το εκκλησιαστικό του 
αξίωμα και την διαμονή του ως ιερωμένου στο μοναστήρι αυτό, είναι και για άλλο 
λόγο σημαντικό σ’ αυτό αναφέρονται αξιόλογα πρόσωπα της κερκυραϊκής κοινωνίας 
του τέλους του 15ου αιώνα. Για τον Ιαννούτζο Μορέλλο γνωρίζουμε ότι ανήκε στη 
γνωστή ιταλική οικογένεια Murello ή Morello που συμμετείχε στο Γενικό Συμβούλιο 
του νησιού από το 1473 και ήταν στενός συγγενής του Ζαχαρία Αλλαμάνου (βλ. 
Βροκίνης, Σχεδάρια, σ. 87 και Σπύρος Κατσαρός, Libro d'oro di Corfu, Χρονικά των 
Κορυφών, τόμ.1, Κέρκυρα 1980, σσ. 75-78). Ο Μιχαήλ Δεληγότης ασφαλώς θα ανήκε 
στην οικογένεια των Δεληγότων ή Digotti ή De Hugot της Κέρκυρας (για την 
οικογένεια βλ. Βροκίνης, Σχεδάρια, σ. 87 και Γιωτοπούλου-Σισιλιάνου, σ. 33 και σημ. 
1). Η οικογένεια Ροκοκέφαλου γράφτηκε στο libro d'oro το 1557 (βλ. Βροκίνης, 
Σχεδάρια, σ. 92). Ο Νικόλαος Ροκοκέφαλος του εγγράφου μας ήταν πιθανότατα
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Στο δεύτερο μισό του 15ου αιώνα αναφέρεται και ο Ιωάννης 
Ραρτοϋρος, που και αυτός πιθανότατα ανήκει στους προγόνους του 
πρωτοπαπά Αλεξίου Ραρτούρου. Και το πρόσωπο αυτό δεν μπορέσαμε 
να το ταυτίσουμε με βεβαιότητα. Ο Ιωάννης Ραρτούρος, όπως και ο 
Νικηφόρος, αναγράφεται στο ίδιο δίπτυχο της κερκυραϊκής κοινότητας* 1. 
Το 1490 θέτει υποψηφιότητα και εκλέγεται με 57 ψήφους υπέρ και 41 
κατά στο Συμβούλιο των 150 έχοντας συνυποψήφιό του τον συνεπώνυμό 
του Γεώργιο Ραρτούρο2. Από το γεγονός αυτό, το ότι δηλ. ένα μέλος 
της οικογένειας συμμετέχει στο Συμβούλιο των 150 (Minor Consiglio), 
επιβεβαιώνεται η υψηλή κοινωνική θέση της οικογένειας. Βασική 
προϋπόφεση για τη συμμετοχή μιας οικογένειας στο διοικητικό αυτό 
όργανο ήταν, όπως είναι γνωστό, η κοινωνική της θέση. Έπρεπε να 
ανήκει στην ανώτερη κοινωνική τάξη του νησιού, στην τάξη των 
ευγενών, και να πληροί και τους τρεις όρους της ευγενείας (i tre gradi 
di civilta)3. Τον Ιωάννη Ραρτούρο δεν τον συναντούμε σε άλλα 
έγγραφα. Όσο για τον συνυποψήφιό του Γεώργιο, πιστεύουμε ότι ίσως 
είναι το ίδιο πρόσωπο με τον αρχιμαραγκό Γεώργιο Ραρτούρο που σε 
ένα συμβόλαιο του 1502 (19 Σεπτεμβρίου) μνημονεύεται ως διαιτητής σε 
οικονομική διαφορά4. Ο Γεώργιος Ραρτούρος αναφέρεται ήδη ως 
εκλιπών το 1542 (21 Οκτωβρίου)5.

4 9

απόγονος του συνονόματου του πρωτοπαπά Κέρκυρας, ο οποίος το 1410, για λίγους 
μόνο μήνες, κατείχε το αξίωμα, και πατέρας πιθανόν του Λέοντος Ροκοκέφαλου, που 
από το 1472, σύμφωνα με νέες αρχειακές μαρτυρίες ήταν πρωτοπαπάς Κέρκυρας (βλ. 
Γεράσιμος Πεντόγαλος, Ανέκδοτα έγγραφα του ιε' αιώνα σχετιζόμενα με την 
εκκλησιαστική ιστορία της Κέρκυρας, Κερχυραϊχά Χρονικά 19(1974), σ. 130). Σχετικά 
με τα ονόματα των Μεγάλων Πρωτοπαπάδων Κέρκυρας και το χρονικό διάστημα της 
θητείας τους στο αξίωμα αυτό βλ. τον κατάλογο ΙΑΚ, M.A.Gr., b. 3, filza 2, φφ. 
97ν-98Γ> καθώς και τους γνωστούς δημοσιευμένους καταλόγους.

1 Βλ. ΙΑΚ, M.A.Gr., b. 3, filza 3, φ. 31ν.
2 Βλ. A.D., b. 5, φ. 281ν.
2 Για τους τρεις όρους της ευγενείας βλ. σχετικά παραπάνω σ. 19 και 

σημ. 1.
 ̂ Βλ. ΙΑΚ, Not. Manoli Toxioti, φακ. Τ.11, φ. 20ν. Οι αντίδικοι είναι ο 

Γεώργιος Τζόρης και ο Γεώργιος Μαλακάσας.
 ̂ Πρόκειται για συμφωνητικό που κάνει η κόρη του εκλιπόντος Γεωργίου 

Ραρτούρου θόδω, σύζυγος του Τζανή Δεσημένικου, με τον Στέφανο Τορνίκη, 
προκειμένου να του νοικιάσει πατρικό της χωράφι που βρίσκεται στην περιοχή του
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3. Ο Αλέξιος Ραρτούρος και η οικογένεια του

Το 1498 εμφανίζεται για πρώτη φορά ο παππούς του πρωτοπαπά 
Αλεξίου Ραρτούρου, ιερέας Αλέξιος. Το σχετικό έγγραφο, με 
ημερομηνία 3 Απριλίου 14981, είναι από τα λιγοστά έγγραφα του 15ου 
αιώνα που σώζονται στο Ιστορικό Αρχείο Κέρκυρας. Σύμφωνα με αυτό 
σε συνεδρία της κερκυραϊκής κοινότητας του ίδιου έτους (1498), το Ιερό 
Τάγμα, οι ευγενείς2 του νησιού και κάποιος Δημήτριος Γαρούφαλος, 
άγνωστος από αλλού, έλαβαν αποφάσεις σχετικά με την εκκλησία και 
την περιουσία της μονής των Αγίων Πατέρων3. Την εκκλησία και την

Αγίου Ιωάννη της Καρακούζενας [βλ. ΙΑΚ, Not. Petro Vragianiti, φακ. Β.176, φ. 92Τ 
(1542)]. Για to ναό του Αγίου Ιωάννη της Καρακούζενας βλ. Παπαγεωργίου, σ. 220.

* Το έγγραφο αυτό το δημοσίευσε χωρίς να το σχολιάσει ο Λ. Βροκίνης, (βλ. 
Περί των ετησίως τελουμένων εν Κέρκυρα λιτανειών του θείου λειψάνου του Αγίου 
Σπυρίδωνος και της εν έτει 1716 πολιορκίας της Κέρκυρας. Έκδοσις τρίτη επηυξημένη 
δια προσθήκης λίαν σπουδαίων και περιέργων τέως αγνώστων ειδήσεων, εν Κέρκυρα 
1909, σ. 38).

2 Αναφέρονται ο Ολιβέριος Μουρέλος, ο Δομένιγος Δελάρτας και ο Ανδρέας 
Παραμάνας. Ο Ολιβέριος ή Ολιβέρης Μουρέλος εμφανίζεται σε συμβολαιογραφικό 
έγγραφο, που συντάχθηκε στις 7 Σεπτεμβρίου 1514 από τον νοτάριο Κέρκυρας Πέτρο 
Αγαπητό να διαχειρίζεται περιουσιακά του στοιχεία στην Κέρκυρα. Σε άλλο έγγραφο 
του ίδιου νοταρίου στις 3 Δεκεμβρίου του ίδιου χρόνου, μνημονεύεται ως εκλιπών (βλ. 
ΙΑΚ, Δ.Σ., φακ. 4, βιβλ. 7 (Πέτρος Αγαπητός) φφ. 77ν και 109Γ αντίστοιχα). Ένας 
συνώνυμός του, πιθανότατα εγγονός του, εμφανίζεται στην Κέρκυρα, στις 13 
Νοεμβρίου 1560, ως έμπιστος υπάλληλος της Βενετίας (βλ. A.S.V., Senato Mar, Reg. 
35, φ. 72ν). Η οικογένεια Παραμάνα ή Παραμάνη ήταν γραμμένη στο Libro d'oro 
από το 1506 (βλ. Βροκίνης, Σχεδάρια, σ. 92 και Ρωμανός, Η Εβραϊκή κοινότης της 
Κερκύρας, ό.π., σ. 387). Στην οικογένεια Δομένιγου Δελάρτα, για την οποία 
διαθέτουμε ελάχιστες μαρτυρίες, ανήκουν πιθανότατα ο Ιωάννης Δελάρτα που στις 21 
Φεβρουάριου 1514 απαντά ως μάρτυρας σε νοταριακή πράξη και ο ζωγράφος 
Λεονάρδος που, ως συμβαλλόμενος, απαντά σε δύο νοταριακές πράξεις της 13ης 
Οκτωβρίου 1584 και της 23ης Μαρτίου 1590 [βλ, ΙΑΚ, Δ.Σ., φακ. 4 (Πέτρος 
Αγαπητός), φ. 7Γ και για τον ζωγράφο ΙΑΚ, Not. Nicolo Rarturo, φακ. P.17, fllza 1, 
φφ. 97Γ και 298Γ-299Γ αντίστοιχα]. Πρβλ. και Μαρία Καζανάκη-Λάππα, Ειδήσεις από 
αρχειακές πηγές για τη ζωγραφική και τους ζωγράφους στην Κέρκυρα το 16ο αι., 
Δελτίον της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας, περίοδος Δ\ τόμ. ΙΓ (1985- 
1986), Αθήνα 1988, σσ. 296-297, 299-300.

3 Ο ναός των Αγίων Πατέρων είναι από τους πιο παλιούς που σώζονται 
σήμερα στην Κέρκυρα (βλ. Παπαγεωργίου. σ. 203). Το έγγραφο αυτό που αναφέρεται 
σε άγνωστες, ώς τώρα, πτυχές της ιστορίας και της περιουσίας της εκκλησίας αυτής
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περιουσία της μονής αυτής είχε κληροδοτήσει με τη διαθήκη της η Βίβα 
Καροφύλλου* 1 στο Ιερό Τάγμα. Παρόντες από το Ιερό Τάγμα ήταν ο 
"παπά κυρ Αλέξιος ό Ραρτοϋρος άρχηκλίσεως" (δηλ. εκκλησιάρχης)2, ο 
πρωτοπαπάς Κέρκυρας Μιχαήλ Βουκιέντης3· ο σακελλάριος Γρηγόριος 
Πολύευκτος4, ο αρχιμανδρίτης Φίλιππος Καλοχαιρέτης5 και ο

παρουσιάζει ξεχωριστό ενδιαφέρον. Ο ναός αρχικά ήταν ιδιωτικός. Με τη διαθήκη της 
Βίβας Καροφύλλου περιέρχεται στη δικαιοδοσία του Ιερού Τάγματος, το οποίο και θα 
διαχειρίζεται τα περιουσιακά του. Με το έγγραφο καθορίζονται με κάθε λεπτομέρεια 
τα σύνορα και οι τοποθεσίες των τριών σημαντικότερων ακινήτων κτημάτων της 
μονής. Το εργαστήριο βρισκόταν "στην άγορά τών Κορυφών". Το είχε αφήσει ή ποτέ 
κνρά Κουρκούλενα στην εκκλησία και ήταν νοικιασμένο στον Θεόδωρο Πολίτη. Το 
σπίτι βρισκόταν "έν τφ έμπορίψ τών Κορυφών”, δίπλα στο δημόσιο δρόμο και στο 
πηγάδι της εκκλησίας, είχε δύο εισόδους και σ' αυτό κατοικούσαν "αίγύπτιοι* (= 
γύφτοι). Ο "άδειος τόπος" βρισκόταν στις Γαστράδες” (=Γαρίτσα), στο εμπορικό 
κέντρο της Κέρκυρας, πλάϊ στη μονή του Αγίου Αθανασίου. Για τη μονή αυτή βλ. 
Βροκίνης, Δικαιώματα, σ. 136 και Παπαγεωργίου, σ 217.

1 Το πρόσωπο της διαθέτριας δεν μας είναι γνωστό. Έναν αιώνα περίπου 
αργότερα απαντά κάποιο άλλο συνώνυμο πρόσωπο, ο Ιωάννης Καρόφυλλος (πρβλ. 
παρακάτω, σ. 136 και σημ. 2).

2 Με τον τύπο αυτό δεν απαντά, άπ' όσο γνωρίζουμε, τέτοιο ιερατικό αξίωμα. 
Πιστεύουμε ότι ο όρος αποτελεί παραφθορά της λέξης εκκλησιάρχης ή εκκλησίαρχος.

3 Ο πρωτοπαπάς Μιχαήλ Βουκιέντης ήταν ώς τώρα άγνωστος από αλλού. 
Δεν μνημονεύεται σε κανένα κατάλογο πρωτοπαπάδων Κερκύρας. Στηριζόμενοι στο 
έγγραφο αυτό, όπου ο Μιχαήλ Βουκιέντης μνημονεύεται ως πρωτοπαπάς το 1498, και 
στους γνωστούς μας καταλόγους πρωτοπαπάδων υποθέτουμε, ότι διαδέχτηκε τον Μ. 
Πρωτοπαπά Κερκύρας Νικόλαο Πολυλά, που είχε εκλεγεί στις 12 Νοεμβρίου 1490. 
Διάδοχός του ήταν ο Ιάκωβος Κύριος που εκλέχτηκε στις 4 Απριλίου 1500. Φαίνεται 
όμως ότι επανεκλέχτηκε, γιατί το 1506 αναφέρεται και πάλι στο αξίωμα αυτό (βλ. 
παράρτημα, έγγρ. 2).

4 Το 1450, ο σακελλάριος Γρηγόριος Πολύευκτος διέσωσε και στη συνέχεια 
μετέφερε το λείψανο του Αγίου Σπυρίδωνος από την Κωνσταντινούπολη στην 
Κέρκυρα. Πριν πεθάνει το δώρησε στον Γεώργιο Καλοχαιρέτη, ο οποίος με τη σειρά 
του το κληροδότησε στον γιο του Λουκά, (βλ. Παπαγεωργίου, σσ. 196-197 καθώς και 
την επόμενη σημείωση).

3 Ο αρχιμανδρίτης Φίλιππος Καλοχαιρέτης ήταν ο τρίτος γιος του Γεωργίου 
Καλοχαιρέτη (οι άλλοι δύο ήταν ο Μάρκος και ο Λουκάς). Σύμφωνα με τον Andrea 
Marmora, ο Γεώργιος είναι εκείνος που μετέφερε το λείψανο του Αγίου Σπυρίδωνα 
από την Κωνσταντινούπολη στην Κέρκυρα και στη συνέχεια το κληροδότησε στους 
τρεις γιους του (βλ. Marmora, ό.π., σσ. 219-220). Για το θέμα αυτό καθώς και τον 
εσφαλμένο ισχυρισμό του Marmora βλ. Παπαγεωργίου, σσ. 196-197.
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ιερομνήμων Αντώνιος Χρυσοβελόνης1. Την εποχή λοιπόν αυτή ο 
εκκλησιάρχης παπά Αλέξιος, ζούσε στην Κέρκυρα και ήταν από τα 
σημαντικότερα μέλη του Ιερού Τάγματος. Σε συμβολαιογραφική πράξη, 
που συντάσσεται λίγα χρόνια αργότερα την 1η Μαρτίου 15062, ο παπά 
Αλέξιος εμφανίζεται ως σακελλίων, αξίωμα που θα το απέκτησε μετά 
το 1498. Σύμφωνα με το έγγραφο αυτό, δανείζει στην "κυρά Φιλίππα 
του ποτέ Πέτρου ’Αγγέλου" δέκα λίτρες σιταριού, με την προϋπόθεση 
να του τις επιστρέφει εντός του έτους. Στο ίδιο έγγραφο εμφανίζεται 
για πρώτη φορά και ο Αλοΐσιος (Αληβίζης) Ραρτούρος, ο ένας από 
τους τρεις γιους του, που ως εκπρόσωπος του πατέρα του εισπράττει 
λίγους μήνες αργότερα, τον Αύγουστο του ίδιου χρόνου, το χρέος της 
"κυρά ΦιλΙππας".

Για τη σύζυγο του παπά Αλεξίου Ραρτούρου, δηλ. τη γιαγιά του 
συγγραφέα των Διδαχών, γνωρίζουμε μονάχα, ότι την έλεγαν Ειρήνη. 
Η  Ειρήνη, εκτός από το βιβλίο των δωρητών μελών της κοινότητας, 
όπου αναγράφεται με τον σύζυγό της παπά Αλέξιο Ραρτούρο3, 
μνημονεύεται άλλη μια φορά σε νοταριακή πράξη της 31ης Αυγούστου 
15144. Στο έγγραφο αυτό η πρεσβυτέρα Ειρήνη, χήρα ήδη του παπά 
Αλεξίου Ραρτούρου, είναι παρούσα στην καταγραφή των κινητών 
πραγμάτων της πεθαμένης κόρης της Ζαμπέτας, συζύγου του Τζάννη 
(=Ιωάννη) Κουαρτάνου5. Ο παπά Αλέξιος Ραρτούρος, σύμφωνα με τα

1 Για την οικογένεια Χρυσοβελόνη δεν έχουμε καμμιά πληροφορία από αλλού.
2 Βλ. ΙΑΚ, Not. Pietro Spongo, φακ. Σ.147, β. 12ν. Το έγγραφο έχει υποστεί 

αρκετές φθορές από την υγρασία. Στο τέλος υπάρχει προσθήκη από το ίδιο χέρι, 
σύμφωνα με την οποία το χρέος εξοφλήθηκε από τη συμβαλλόμενη κυρά Φιλίππα στις
3 Αυγούστου 1506 στον γιό και "σέμπρο" του Αλεξίου Ραρτούρου, Αληβίζη (βλ. 
παράρτημα έγγρ. 2).

3 Βλ. ΙΑΚ, M.A.Gr., b. 2, φ. 45ν και b. 3, filza 3, φ. 54Γ "τοϋ Ραρτούρου 
’Αλεξίου Ιερέως καί τής πρεσβυτέρας αύτοϋ Ειρήνης καί τών τέκνων αύτοϋ”.

4 Όσο γνωρίζω το νοταριακό αυτό έγγραφο είναι το μοναδικό μέχρι στιγμής, 
που αναφέρεται άμεσα σε θήλυ μέλος των πρώτων της οικογένειας των Ραρτούρων 
[βλ. ΙΑΚ, Δ.Σ., φακ. 4, βιβλ. 7 (Πέτρος Αγαπητός), φ. 73Γ).

3 Ο μοναδικός Ιωάννης ή Τζουάννης Κουαρτάνος που μνημονεύεται και που 
θα μπορούσε εκείνη την εποχή να είναι ήδη έγγαμος, είναι ο γιος του Νικολάου 
Κουαρτάνου (βλ. Rangab̂ , σ. 169). Ο Ιωάννης αυτός, κατά τις ιστορικές μαρτυρίες, 
ήταν πρέσβυς των Κερκυραίων στην Βενετία το 1516 (βλ. Sathas, τόμ. 5, σ. 249) και 
πρωτοστάτησε στην οχύρωση της πόλης της Κέρκυρας το 1535 (βλ. Marmora, ό.π., σ. 
234). Από νοταριακό έγγραφο της 23ης Ιουλίου 1523 (βλ. ΙΑΚ, Not. Petro Spongo,



στοιχεία που έχουμε, πέθανε κατά το χρονικό διάστημα μετά την 1η 
Μαρτίου 1506* 1 και πριν από τις 9 Μαΐου 15II2, ενώ η σύζυγός του 
Ειρήνη μετά τις 31 Αυγούστου 15143.

Ο παπά Αλέξιος Ραρτούρος άφησε πέντε παιδιά. Τρεις γιους, τον
Αλοΐσιο, τον Μιχαήλ και τον Αντώνιο, και δύο θυγατέρες, την
Ζαμπέτα και την Έλενα.

♦

Ο Αλοΐσιος Ραρτούρος, ο μετέπειτα πρωτοπαπάς Κέρκυρας, ήταν 
πιθανότατα ο πρωτότοκος· εμφανίζεται, όπως είδαμε, αρκετά νωρίς, 
ήδη από το 15064, και είναι ο περισσότερο γνωστός. Αντίθετα, για τους 
αδελφούς του Μιχαήλ και Αντώνιο και τις αδελφές του Ζαμπέτα και 
Έλενα υπάρχουν ελάχιστες μαρτυρίες. Ο Μιχαήλ Ραρτούρος είναι 
γνωστός από την απογραφή (inventario) των κινητών πραγμάτων της 
αδελφής του Ζαμπέτας (31 Αυγούστου 1514), όπου μνημονεύεται μαζί 
με τον αδελφό του Αλοΐσιο ως επίτροπος της περιουσίας της πεθαμένης 
αδελφής του. Ο Μιχαήλ φαίνεται πως για ένα μεγάλο χρονικό 
διάστημα έζησε στη Βενετία. Σ' αυτό το συμπέρασμα οδηγούμαστε απο 
την έλλειψη ειδήσεων για το πρόσωπό του στα κερκυραϊκά
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φακ. Σ.147, φ. 5Ο1), έχουμε τη μαρτυρία ότι ο μισέρ Τζουάνης Κουαρτάνος 
παραχώρησε ως jus patronato στον Σταυράκη τον Φρόνιμο και στους διαδόχους του 
τη μονή της Υπαπαντής στην Κέρκυρα με τον όρο, αφού την ανακαινίσει, να του 
δίνει μια λίτρα κερί το χρόνο και να μνημονεύει κατά τό εΐωθώς τους πεθαμένους 
του γονείς, σύζυγο και παιδιά. Είναι πολύ πιθανό ο Τζουάννης αυτός του εγγράφου 
να ήταν σύζυγος της Ζαμπέτας Ραρτούρου και πατέρας, όπως αποδεικνύεται 
τουλάχιστον δύο πεθαμένων παιδιών. Αν εξάλλου αποκλεισθεί το ενδεχόμενο να 
υπήρξε αυτήν την εποχή στην οικογένεια Κουαρτάνου και άλλο μέλος με το ίδιο 
βαπτιστικό όνομα και αν ο θρύλος της Καλής Κουαρτάνου, κόρης Τζσυάνη (βλ. 
Θεοτόκης, σ. 53), στηρίζεται σε κάποιο γεγονός, τότε ο Τζουάννης, για τον οποίο 
γίνεται λόγος εδώ, ήταν πατέρας της και την είχε αποκτήσει από άλλο γάμο.

1 Βλ. παραπάνω, σ. 52 και σημ. 2.
2 η  αρχή του εγγράφου είναι κατεστραμμένη από υγρασία και με δυσκολία 

διαβάζουμε ελάχιστα αποσπάσματα, λ.χ. "... τόν παρόντα κυρ’ 'Αλνβίξην τόν 
,Ραρτονρον τον ποτέ... σακελαρίου τών Κορυφών κύρ 'Αλεξίου τοϋ Ραρτονρον καί...". 
Στα ελάχιστα αυτά αποσπάσματα υπάρχουν και οι μαρτυρίες που μας ενδιαφέρουν 
άμεσα, ότι δηλ. ο παπά Αλέξιος ήταν πατέρας του Αλοϊσίου και ότι την ημέρα που 
συντάχθηκε το έγγραφο είχε ήδη πεθάνει. Βλ. ΙΑΚ, Not. Manoli Taxiotl, φακ. Τ. 11, 
φ. 77ν.

3 Βλ. παραπάνω, σ. 52 και σημ. 2.
4 Βλ. παραπάνω, σ. 52.
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συμβολαιογραφικά έγγραφα της εποχής και απο τη μαρτυρία ότι 
κηδεύτηκε και θάφτηκε στη Βενετία, στο campo dei Greci, στο μεταξύ 
της 2ας και της 13ης Μαρτίου 1540 διάστημα1. Η κηδεία, όπως 
αναφέρεται, έγινε με πολυτέλεια, πράγμα που δείχνει την καλή 
οικονομική του κατάσταση. Σε νοταριακό έγγραφο της 20ής Δεκεμβρίου 
1555 σημειώνεται ότι ο Μιχαήλ είχε στην κατοχή του σπίτι στην 
Κέρκυρα, μέσα στο κάστρο, το οποίο μετά το θάνατό του περιήλθε στη 
δικαιοδοσία του γιου του Θεοφίλου, που την ημέρα της σύνταξης του 
εγγράφου το πωλεί2. Από τον Μιχαήλ Ραρτούρο προήλθε, όπως θα 
δούμε, ένας κλάδος της οικογένειας των Ραρτούρων που φτάνει ώς τις 
αρχές του 18ου αιώνα.

Ο τρίτος γιός του παπά Αλεξίου, Αντώνιος, εμφανίζεται για 
πρώτη φορά ως συμβαλλόμενος σε νοταριακή πράξη στις 2 Μαρτίου 
15143. Σύμφωνα με το έγγραφο, αναθέτει στον Ανδρέα Κάλεση την 
καλλιέργεια ενός αμπελιού που έχει στο νησί Βίδο. Δύο μήνες 
αργότερα, στις 2 Μαΐου, νοικιάζει για ένα εξάμηνο τις αλυκές του, 
που βρίσκονται στον "κάμπο της αυθεντίας" στον Λεονάρδο Ασωνίτη4. 
Στις 3 Δεκεμβρίου του ίδιου χρόνου (1514) υπογράφει ως μάρτυρας σε 
νοταριακή πράξη5 και λίγους μήνες αργότερα, στις 10 Φεβρουάριου 
15156 7, νοικιάζει για ένα χρόνο το εργαστήριό του, που είχε στην 
Καμάρα, "στον μάστρο Νικολό Γκλομποτζιάρη'η.

Η  μοναδική μαρτυρία για τις θυγατέρες Ζαμπέτα και Έλενα του 
παπά Αλεξίου Ραρτούρου υπάρχει στην απογραφή (31 Αυγούστου 1514)

1 Βλ. Λιάτα, ο.π, σ. 210, σημ. 55.
2 Βλ. ΙΑΚ, Not. Mattio Parastati, φακ. Π. 188, φ. 276Γ. Το σπίτι βρισκόταν 

στην ενορία της Θεοτόκου της Σωτηριώτισσας και πλάι στα σπίτια του ποτέ Σήφη και 
του ποτέ Αντώνη Βουτξινά.

3 Βλ. ΙΑΚ, Δ.Σ., φακ. 4, βιβλ. 7 (Πέτρος Αγαπητός), φ. 12ν .
4 Βλ. ΙΑΚ, ΑΣ., φακ. 4, βιβλ. 7 (Πέτρος Αγαπητός), φ. 36Γ.
5 Βλ. ΙΑΚ, Δ.Σ., φακ. 4, βιβλ. 7 (Πέτρος Αγαπητός, φ. 100ν). Πρόκειται εδώ

για συμφωνία ναύλωσης πλοίου που θα μετέφερε βελανίδι από την Κέρκυρα στη 
Βενετία.

5 Βλ. ΙΑΚ, Δ.Σ., φακ. 4, βιβλ. 7 (Πέτρος Αγαπητός), φ. 1201.
7 Κάποιος Αντώνιος Γκλομποτζιάρης που απαντά τριάντα χρόνια αργότερα 

(1545) ως μάρτυρας στην απόφαση του Ιερού Τάγματος να σταλεί ο Αλέξιος για 
δεύτερη φορά στη Βενετία, (βλ. παρακάτω, σ. 83) δεν αποκλείεται να ήταν απόγονος 
του μάστρο-Νιχολό του εγγράφου αυτού.
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των κινητών πραγμάτων της Ζαμπέτας. Η  Ζαμπέτα που είχε ήδη 
πεθάνει, χωρίς πιθανότατα να αφήσει απογόνους1, πριν από τις 31 
Αυγούστου 1514, που έγινε η απογραφή, είχε παντρευτεί τον Ιωάννη 
Κουαρτάνο, γόνο της ομώνυμης αρχοντικής κερκυραϊκής οικογένειας2. 
Σύμφωνα με την απογραφή είχε κληροδοτήσει3 στην "ανταδέλφη της 
*Ελενα κολαρίνα μαύρη μαργαριταρένια μέ μαύρα κορέλια,\ Το 
γεγονός, ότι δεν αναφέρονται άλλα πρόσωπα ως κληρονόμοι, ενισχύει 
την υπόθεση ότι η Ζαμπέτα δεν είχε απογόνους.

Την ίδια εποχή (πρώτες δεκαετίες του 16ου αιώνα), που δρουν οι 
γιοι του Αλεξίου Ραρτούρου, Αλοΐσιος, Μιχαήλ και Αντώνιος, 
μνημονεύεται σε συμβολαιογραφικό έγγραφο που συντάχθηκε στις 2 
Σεπτεμβρίου 15024 και κάποιος Νικόλαος Ραρτούρος, πιθανότατα 
εμπορευόμενος και ναυτικός5. Σύμφωνα με το έγγραφο αποφασίζει με 
τους συντρόφους του (τον καραβοκύρη Μιχαήλ Βουκελάτο, τον Λάζαρο 
Κουρτέση, τον Νικόλαο Μανιάτη και τον Γεώργιο Σασά) να διαθέσουν 
από κοινού χρήματα6 για να πραγματοποιήσουν κάποιο εμπορικό 
ταξίδι. Στις 5 Σεπτεμβρίου 15497 είχε ήδη πεθάνει και το μόνο που
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1 Είναι πιθανότατο η Ζαμπέτα να μην άφησε απογόνους, αφού η προίκα 
σύμφωνα με το έγγραφο αυτό επιστρέφει στη μητέρα της Ειρήνη και στα αδέλφια της. 
βλ. σχετικά Spyridon Flogaitis, Systtme v6nitien ad in test at et structure familial* dans 
les lies Ioniennes, Geneve 1981 (Librairie Droz) σσ. 104-106.

2 Για την οικογένεια Κουαρτάνου ή Καρτάνου που μνημονεύεται στο libro 
d'oro από τον 15ο αι. βλ. Βροκίνης, Σχεδάρια, σ. 87· επίσης πρβλ. Θεοτόκης, σ. 36, 
Rangabfc, σσ. 168-187, πρβλ. και παραπάνω σ. 52 και σημ. 5.

3 Η κληροδοσία έγινε με διαθήκη της Ζαμπέτας, όπως αναφέρεται στο 
έγγραφο, που ασφαλώς είχε συνταχθεί πρωτύτερα, άγνωστο για ποιό λόγο, πότε και 
από ποιόν, αν δεν ήταν ιδιόχειρη, νοτάριο.

4 Βλ. ΙΑΚ, Not. Manoli Taxioti, φακ. Τ.11, φ. 8Γ.
5 Για την τάξη αυτή των ελληνορθόδοξων ναυτικών και εμπόρων της 

Μεσογείου τον 16ο αιώνα βλ. Νικόλαος Παναγιωτάκης, Η χρητιχή περίοδος της ζωής 
του Δομήνιχον Θεοτοχόπονλου, Αθήνα 1986, σσ. 40-41, όπου και η σχετική 
βιβλιογραφία.

6 Το χρηματικό ποσό με το οποίο συμμετέχει ο Νικόλαος ανέρχεται, σύμφωνα 
με το έγγραφο, σε 31 δουκάτα (προς 5 άσπρα το καθένα) και είναι μεγαλύτερο από 
εκείνο των άλλων συμβαλλομένων. Γενικά για την εμπορική δραστηριότητα των 
Κερκυραίων στις αρχές της Ενετοκρατίας βλ. Καίτη Τσίχλη-Αρώνη, Το εμπόριο στην 
Κέρκυρα στις αρχές της Ενετοκρατίας, Παρνασσός 20(1978), σσ. 519-521, 523-525.

7 Βλ. ΙΑΚ, Not. Petro Vragianiti, φακ. Β.176, φ. 207ν.
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γνωρίζουμε γι' αυτόν είναι ότι είχε κληροδοτήσει ρίζες ελιές στην 
εκκλησία του Σωτήρος1. Με βάση τις πενιχρές αυτές μαρτυρίες δε 
μπορούμε να προσδιορίσουμε αν είχε συγγενικούς δεσμούς με την 
οικογένεια του Αλεξίου Ραρτούρου.

4. Ο Αλοϊσιος Ραρτούρος

Πατέρας του Πρωτοπαπά Αλεξίου Ραρτούρου ήταν ο γνωστός 
Μέγας Πρωτοπαπάς Κέρκυρας Αλοϊσιος2. Πληροφορίες για το έτος της 
γέννησής του δεν υπάρχουν. Ο Αλοϊσιος εμφανίζεται για πρώτη φορά 
σε νοταριακό έγγραφο του 15063, όπου, όπως είπαμε και παραπάνω, 
αναφέρεται ως λαϊκός και ως συνεργάτης του πατέρα του παπά 
Αλεξίου Ραρτούρου. Εκτός όμως από το έγγραφο αυτό, ο Αλοϊσιος 
εμφανίζεται ως λαϊκός και σε άλλα έξη έγγραφα του έτους 15II4. 
Αυτό μας κάνει να υποθέσουμε ότι ο Αλοϊσιος την εποχή εκείνη ήταν 
σε νεαρή ηλικία, είκοσι περίπου χρονών. Αν η υπόθεση αυτή είναι 
σωστή, τότε ο Αλοϊσιος θα πρέπει πιθανότατα να γεννήθηκε στη 
δεκαετία του 1480 και να χειροτονήθηκε ιερέας, σύμφωνα με το 
εκκλησιαστικό δίκαιο5, περίπου τριάντα χρονών, δηλ. αμέσως μετά το

* Για την εκκλησία του Σωτήρος στην πόλη της Κέρκυρας βλ. Παπαγεωργίου, 
σσ. 217-218. Από το έγγραφο του 1549 προκύπτει ότι ο ναός υπήρχε ήδη από το 
1502. Αποτελούσε, ως γνωστόν, την Εμπαρουνία του Σωτήρος Χριστού εις  το 
Καρδάχι, που υπήρξε διαδοχικώς τιμάριον: (1) της οικογένειας Midei (Μιδέη) ώς το 
1574, (2) του μοναχού Ιωάννη Μούρσουλη (ώς το 1633), (3) του ιερομονάχου 
Φλώρου, (4) του ιερομονάχου κυρίου Ιωνά Χαλχιόπουλου, (5) του ηγουμένου 
Φίλιππου Καρτάνου, (6) του Καθηγουμένου Α μβροσίου  Γραδενίγου, (7) της 
οικογένειας Αβράμη και (8) της οικογένειας Καίσαρη (βλ. Πανταξόπουλος, ό.π„ σσ. 
156, 182, όπου και άλλες λεπτομέρειες).

2 Το ξενικό του όνομα προέρχεται από το Alvise, το οποίο παράγεται από το 
Ludovico (βλ. Emidio de Felice, Dizionario dei nomi italiani, Milano 1986, σ. 58 
(λήμμα Aloisio). Στις αρχειακές μαρτυρίες απαντά ως Αληβίζης, ΑλοΤζιος ή 
(Αλοϊσιος), Λοήζης και Alvise. Στο εξής θα υιοθετήσουμε το Αλοϊσιος, γιατί έτσι 
απαντά τις περισσότερες φορές στα νοταριακά έγγραφα της εποχής.

3 Βλ. παραπάνω, σ. 52.
4 Βλ. ΙΑΚ, Not. Manoli Toxioti, φακ. Τ.11, φ. δΟ1" (25 Φεβρουαρίου), 70ν (17 

Μαΐου), 77ν (18 Μαϊου), 82Γ (23 Ιουνίου) και 107ν (22 Ιουλίου).
5 Βλ. Ράλλης-Ποτλής, τόμ. 2, σ. 337. Εσφαλμένη πρέπει να θεωρηθεί η 

ατεκμηρίωτη άποψη του Παπαγεωργίου (βλ. σ. 99), που υποστηρίζει ότι ο Αλοϊσιος
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1511 ή λίγα χρόνια αργότερα. Στα πέντε από τα έξη συμβολαιογραφικά 
έγγραφα του 1511 ο Αλοΐσιος είναι παρών και υπογράφει ως 
μάρτυρας, ενώ στο έκτο* 1 εμφανίζεται ως συμβαλλόμενος. Τα πέντε 
πρώτα έγγραφα όπου, όπως είπαμε μνημονεύεται ως μάρτυρας, 
δείχνουν ότι από τον Φεβρουάριο ώς τον Ιούνιο του 1511 ο Αλοΐσιος 
ζούσε στην Κέρκυρα2. Στο έκτο έγγραφο, με ημερομηνία 18 Μαΐου 
1511, ο Αλοΐσιος αγοράζει από τον επίατρο των Κορυφών, κατά πάσα 
πιθανότητα Βρετόπουλο3, αμπέλι στην περιοχή της Παλαιόπολης4.
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γεννήθηκε το 1490. Δεν είναι δυνατόν ο Αλοΐσιος να ήταν μόνο 14 ετών όταν, 
σύμφωνα^πάντα με τον ίδιο μελετητή, το 1504 γεννήθηκε ο γιος του Αλέξιος (βλ. 
Παπαγεωργίου, σ. 96).

1 Βλ. ΙΑΚ, Not. Manoli Toxioti, φακ. Τ.11, φ. 77ν. Η υγρασία έχει διαβρώσει 
την αρχή του εγγράφου, με αποτέλεσμα το κείμενο να είναι δυσανάγνωστο.

2 Και στα έξι αυτά έγγραφα υπογράφει ως "κυρ Άληβίζης" ή "'Αλιβήζης ό 
Ραρτοϋρος".

3 Από το όνομα του πωλητή διαβάζουμε την κατάληξη "...τόκονλος" του 
επωνύμου καθώς και το "έπίατρος των Κορυφών" Η πιθανότητα το επίθετο να είναι 
Βρετόπουλος ή Ευρετόπουλος στηρίζεται στο γεγονός ότι: (1) πριν από αυτή την 
κατάληξη το περιθώριο του εγγράφου δε δικαιολογεί παραπάνω από τρία ή τέσσερα 
γράμματα το πολύ και (2) με τέτοια κατάληξη δεν υπάρχει άλλο επώνυμο αυτή την 
εποχή ούτε στην Κεφαλλονιά ούτε και στη Ζάκυνθο (βλ. Βροκίνης, Σχεδάρια, σσ. 91- 
92, θεοτόκης, σσ. 36-39). Ο πωλητής αυτός είχε κληρονομήσει με πράξη της 7ης 
Ιουνίου 1473 το χωράφι αυτό από την εκ μητρός γιαγιά του σύζυγο Αλεξίου Σκιαδά 
(βλ. ΙΑΚ, Not. Manoli Toxioti, φακ. Τ.11, φ. 107ν και παράρτημα έγγρ. 3). Για την 
ταύτιση του Βρετόπουλου είναι δύσκολο να εκφέρουμε συγκεκριμένη άποψη, μια που 
το βαπτισακό του δεν διακρίνεται καθόλου στο έγγραφο. Πρόκειται άραγε για τον ίδιο 
τον Ιωάννη Βρετόπουλο ή Ευρετόπουλο, που χρημάτισε επί τόσα χρόνια αρχίατρος 
Κέρκυρας (βλ. σχετικά παρακάτω σ. 151 και σημ. 3)* ή για κάποιο πρόγονό του με 
την ίδια ιδιότητα. Η πρώτη εκδοχή είναι αρκετά πιθανή. Μπορεί δηλαδή ο 
Βρετόπουλος αυτός να ήταν ο Ιωάννης και μόλις γεννήθηκε ή έστω λίγα χρόνια 
αργότερα να κληρονόμησε το χωράφι από τη γιαγιά του (1473), το οποίο 38 χρόνια 
αργότερα (1511) πωλεί, σύμφωνα μ1 αυτό το έγγραφο, στον Αλοΐσιο Ραρτούρο. Δεν 
θα ήταν δηλαδή το 1565, που αποχωρεί οριστικά από τις επαγγελματικές του 
δραστηριότητες, αν γεννήθηκε γύρω στα 1473, πολύ παραπάνω από 92 χρονών. 
Βέβαια η ηλικία αυτή υπερβαίνει το μέσο όρο ζωής του ανθρώπου της εποχής του. 
Γενικά για τους αρχίατρους Κερκύρας βλ. τον πρόχειρο χειρόγραφο κατάλογο στα 
κατάλοιπα του Βροκίνη (ΑΝΓΣ, Σημειωματάριον Α\ φακ. 5).

4 Το αμπέλι της Παλαιόπολης, σύμφωνα με το έγγραφο, βρισκόταν δίπλα στα 
αμπέλια του Αγίου Νικολάου του "Τραχανιώτη", "τόν μάστρο Νταμοδό Καλαφάτη, τής 
Μ(αρίας) τής καλογριάς καί τής 'Αγίας Ε υ φ η μ ία ςΟ Αγιος Νικόλαος ο
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Γίνεται λοιπόν φανερό ότι ο Αλοΐσιος ώς το 1511 πριν γίνει κληρικός, 
φρόντιζε πιθανόν για την απόκτηση κτημάτων και για την αύξηση της 
πατρικής περιουσίας.

Από το 1511 ώς το 1529, δηλ. για 18 περίπου χρόνια, δεν έχουμε 
καμιά πληροφορία για τη ζωή και τη δράση του ΑλοΤσιου στην 
Κέρκυρα. Δεν ξέρουμε αν η παρουσία του όλο αυτό το χρονικό 
διάστημα στην Κέρκυρα ήταν συνεχής. Υπάρχει ρητή μαρτυρία ότι στις 
6 Φεβρουάριου του 1529 είναι ήδη ιερεύς και διαχειριστής της 
περιουσίας του Ταξιάρχου Μιχαήλ ("...ηνανα νυν Ιερουργεί ό

Ταρχανιώτης ταυτίζεται με το "κάθισμα" του αγίου Νικολάου του Ταρχανιώτη που 
υπαγόταν στη μονή των Αποστόλων Ιάσωνος και Σωσιπάτρου, όπου ο ιστορικός της 
άλωσης Γεώργιος Σφραντζής πέρασε μερικά από τα τελευταία χρόνια της ζωής του: 
"... χαί διά τό έξειν ήμάς πλείονα τον ηολυήλασιασμόν τον χαλοχαγαθοϋ φίλου χαί 
πνευματικού πατρός Δωροθέου, ευρισκομένου αύτοϋ είς την μονήν τών άγιων 
άποστόλων Ίάσωνος χαί Σωσιπάτρου, ενρόντες χαί ημείς άπό τής τάξεως τών 
τριάκοντα δύο ίερέων τον άγίον Νικολάου κάθισμα τό έπονομαζόμενον τον 
Ταρχανιώτον παρελάβομεν αυτό Μαρτίου ιε' τοϋ έτους χαί χατέμενον μετά τών 
έμών..." (Sphrantzes XVI 91, εκδ. Grecu, IV, 19, 11, πρβλ. και Paul Lemerle, Trois 
actes du Despote d'Epire Michel II, Προσφορά εις Στίλπωνα Π. Κυριακίδην, 
Ελληνικά 4, Θεσσαλονίκη 1953, σ. 425).

Η επωνυμία Ταρχανιώτης θα πρέπει ίσως να ταυτιστεί με την επωνυμία 
Τραχανιώτης της ομώνυμης βυζαντινής οικογένειας, της οποίας μέλη απαντούν λίγα 
χρόνια μετά την άλωση πρόσφυγες στη Νεάπολη της Ιταλίας και αλλού (βλ. Nicolai 
Iorga, Το Βυζάντιο μετά το Βυζάντιο (μετφ. Γιάννη Καρρά), Αθήνα 1985, σο. 22-23, 
113). Για την μεγάλη πελοποννησιακή οικογένεια των Ταρχανιωτών και μέλη της βλ. 
Διονύσιος Ζακυθηνός, Μιχαήλ Μάρουλλος, Ταρχανιώτης, Έλλην ποιητής των χρόνων 
της Αναγεννήσεως, Ε .Ε .Β .Σ . 5(1928), σ. 201, σημ. 3 όπου και η σχετική 
βιβλιογραφία, Benedetto Croce, Michele Marullo Tarcaniota, Le elegie per la patria 
perduta ed altri suoi carmi, Bari 1938, και Alessandro Perosa, Michaelis Marulli 
carmina, Turici 1951. Μερικά χρόνια μετά τη διαμονή του ιστορικού της άλωσης, 
Γεωργίου Σφραντζή, στον Αγιο Νικόλαο τον Ταρχανιώτη της Κέρκυρας η εκκλησία δε 
μνημονεύεται πλέον με την επωνυμία αυτή, αλλά με την επωνυμία "Σφραντζή”, [βλ. 
παράρτημα έγγρ. 8, επίσης ΙΑΚ, Not. Mattio Parastati, φακ. Π.187, φ. 148Γ (29 
Οκτωβρίου 1549)], ασφαλώς από το επώνυμο του ιστορικού της άλωσης, (πρβλ. 
Παπαγεωργίου, σ. 217).

Ως μάρτυρας εξάλλου του ιδίου εγγράφου υπογράφει ένας ηχνρ Μανουήλ ό 
Τραχανιώτης" (ΙΑΚ, Not. Manoli Toxioti, φακ. Τ.11, φ. 77ν). Θα πρόκειται, 
ασφαλώς, για μέλος της οικογένειας των Ταρχανιωτών ή Τραχανιωτών, που θα 
κατέφυγε στην Κέρκυρα μετά την άλωση της Κωνσταντινούπολης.
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ευλαβέστατος έν ίερεϋσι Ιερεύς κυρ Λοήσης ό Ραρτοϋρος ώς έχεϊνος 
έξονσία έχει έν τη ρηθείση μονή τέλος τής ζωής αντοϋ...")1.

Η  ιδιότητα αυτή είχε δοθεί στον Αλοΐσιο από την κερκυραϊκή 
κοινότητα πιθανότατα ανάμεσα στα 1511 και 1529, στο χρονικό δηλ. 
διάστημα για το οποίο δε διαθέτουμε αρχειακές μαρτυρίες. Σύμφωνα με 
το^έγγραφο αυτό, ο Αλοΐσιος ζήτησε με αίτησή του από την κερκυραϊκή 
κοινότητα ("... την ικεσίαν αΐτήσει τοϋ ρηθέντος Ιερέως...") να αναλάβει 
ο γιος του Αλέξιος τη διαχείριση της μονής του Ταξιάρχου Μιχαήλ. 
Την εποχή εκείνη ο γιός του Αλοϊσίου Αλέξιος ήταν περίπου 25 χρονών 
και ασφαλώς δε θα είχε χειροτονηθεί ιερεας2. Στην αίτηση του 
Αλοΐσιος Ραρτούρου οι Κερκυραίοι ευγενείς3 απαντούν θετικά, αλλά 
θέτουν ως όρο ότι ο γιος του Αλέξιος έπρεπε να χειροτονηθεί ιερεύς 
(”... Ινα έν τή ρηθείση μονή τόν υίόν αντοϋ !Αλέξιον βεβαιωθέντος 
τοιώσδε δτι γενόμενος Ιερεύς ό είρημένος κύριος !Αλέξιος έχέτω την

1 Βλ. ΙΑΚ, Not. Pietro Spongo, φακ. Σ.147, φ. 103ν. Το έγγραφο είναι 
δυσανάγνωστο, εξαιτίας της υγρασίας (βλ. παράρτημα έγγρ. 4).

2 Για την ηλικία χειροτονίας ιερέως βλ. παραπάνω σ. 56 και σημ. 5.
3 Στο έγγραφο μνημονεύονται οι Κερκυραίοι ευγενείς Ανδρέας Ανισίνης(;), 

Γαλτιέρος Μουρέλος, Στέφανος Οφεομάχος και Ανδριόλ Κουρτάνος. Ο πρώτος υπήρξε 
πιθανώς μέλος της κερκυραϊκής οικογένειας Ανιζίνη (βλ. Βροκίνης, Σχεδάρια, σ. 91). 
Ο Γαλτιέρος Μουρέλος ήταν γιος του ευγενή Ολιβιέρη (βλ. σχετικά παρακάτω σ. 84 
και σημ. 1). Ο Στέφανος Οφεομάχος ή Φιομάχος ανήκε στη γνωστή κερκυραϊκή 
οικογένεια, που ήταν γραμμένη στο libro d'oro από το 1432 (βλ. Βροκίνης, Σχεδάρια, 
σ. 87). Πιθανότατα ο Στέφανος αυτός ήταν ο αδελφός της συζύγου του Νικολάου 
Ραρτούρου (για το θέμα αυτό βλ. παρακάτω σ. 124). Ο Ανδριόλ Κουαρτάνος ανήκε 
κι αυτός σε παλιά και έγκριτη κερκυραϊκή οικογένεια (βλ. Βροκίνης, Σχεδάρια, σ. 87 
καθώς και Rangab£, σ. 168), και έλαβε μέρος στην πρεσβεία του 1542 (βλ. ΙΑΚ, 
Ενετοκρατία, Πρεσβείες, φακ. 97, αριθ. 4). Ο Ρίζος-Ραγκαβής αναφέρει ότι ο 
Ανδριόλος (=Ανδριόλ), που έλαβε μέρος στην πρεσβεία των Κερκυραίων το 1542, 
γεννήθηκε το 1520. Αν αληθεύει η πληροφορία αυτή, τότε πρόκειται για κάποιον 
άλλον Ανδριόλ Κουαρτάνο και όχι για τον Ανδριόλ Κουαρτάνο του εγγράφου, αφού 
το 1529 θα ήταν μόνο 9 χρονών και επομένως δε μπορούσε να συμμετέχει σε
’συμβούλιο της κερκυραϊκής κοινότητας. Ωστόσο η πληροφορία του Ρίζου-Ραγκαβή 
δεν φαίνεται να είναι σωστή και για τον πρόσθετο λόγο ότι κανένα άλλο μέλος της 
οικογένειας αυτής δεν μαρτυρείται με το όνομα Αντριόλ (=Ανδριόλος). Περισσότερο 
πειστική νομίζουμε ότι η πληροφορία που δίνει ο Σπ. Κατσαρός, ότι δηλ. ο Αντριόλ 
Κουαρτάνος γεννήθηκε το 1510 (ό.π., τόμ. 1, σ. 119). Στηριζόμενοι, με πολλές όμως 
επιφυλάξεις, στη μαρτυρία του Κατσαρού, μπορούμε να ταυτίσουμε τον Ανδριόλ 
Κουαρτάνο του εγγράφου του 1529 με εκείνον της πρεσβείας του 1542.
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φηθεϊσαν μονήν έν δλφ τφ χρόνφ τής ζωής αντοϋ μετά πάντων των 
έσόδων καί άπολαύσεων αυτής, καθώς τά Εχει καί αυτός ό προδηλωθείς 
παπάς κυρ Λοήσης...Δεν είναι γνωστό αν ο Αλέξιος ανέλαβε τη 
διαχείριση της μονής του Ταξιάρχου Μιχαήλ. Τουλάχιστο με την 
ιδιότητα αυτή δεν αναφέρεται σε κανένα από τα αρχειακά έγγραφα. 
Αντίθετα, ο Αλοΐσιος απαντά με την ιδιότητα του εφημερίου και 
επιτρόπου της περιουσίας της μονής στα επόμενα χρόνια1. Όπως 
γίνεται γνωστό από μεταγενέστερο έγγραφο της 29ης Οκτωβρίου 1549, ο 
Αλοΐσιος με την ιδιότητα του επιτρόπου αυτής της μονής είχε πωλήσει 
το 1534(;) στο Δημήτριο Κάτρη έξη αμπέλια, που ανήκαν στο 
μοναστήρι, και με το ποσό των χρημάτων που πήρε είχε αγοράσει, για 
λογαριασμό της μονής2, πενήντα ρίζες ελιές στην περιοχή του 
Μαντουκιού, ενώ, στις 3 Νοεμβρίου 1551, πωλεί στον Ιωάννη Βήτουλα 
άλλα έξη αμπέλια της μονής στην περιοχή του Ποταμού3. Στις 9 
Ιουλίου 1535, ο Αλοΐσιος εκλέχτηκε Μέγας Πρωτοπαπάς Κέρκυρας4. 
Σύμφωνα με το έγγραφο, συνυποψήφιος του Αλοϊσίου στην εκλογή 
αυτή ήταν ο Αλοΐσιος Βουκιέντης και ο Γεώργιος Σακελλάριος. Ο 
τελευταίος φαίνεται ότι απέσυρε την υποψηφιότητά του και έτσι 
υποψήφιοι παρέμειναν οι δύο Αλοΐσιοι, από τους οποίους ο Ραρτούρος 
πήρε δεκαπέντε ψήφους υπέρ, ενώ ο Βουκιέντης μονάχα πέντε5. Ο

1 Για την κινητή και ακίνητη περιουσία της μονής βλ. ΙΑΚ, Έγγραφα 
εκκλησιών, φακ. 239, 240, 241, 242 και Καλλιγάς, ό.π., σ. 96.

2 Βλ. ΙΑΚ, Not. Mattio Parastati, φακ. Π. 187, φ. 148Γ'ν . Όπως αναφέρεται 
στο έγγραφο, το συμβόλαιο του 1534 κάηκε το 1537, κατά την πολιορκία του νησιού 
από τους Τούρκους. Έτσι ο Κάτρης δώδεκα χρόνια αργότερα, στις 29 Οκτωβρίου 
1549, ζητά νέο συμβόλαιο, που συνάπτεται εκείνη την ημέρα, με το οποίο 
επικυρώνεται η συμφωνία του 1534.

3 Βλ. ΙΑΚ, Not. Antonio Metaxa, φακ. Μ.185, φ. 194Γ' ν . Ο Ιωάννης 
Βήτουλας μνημονεύεται στο έγγραφο ως χρυσοχόος το επάγγελμα.

4 Το σχετικό έγγραφο της εκλογής που βρίσκεται στη σειρά του ΙΑΚ, MA.Gr., 
b. 7, φ. 244ν και έχει ως εξής:

A  Die νΠΠ Julii 1535 Clarissimam Reverendam visa electione et creatione 
Reverendi Papatis Aloysii A Rarturo in benemeritum protopapatum dvitatis... caudavit 
et aprobavit, earn [...] sui et comunis Corcyrae. A Auctonatatem interposuit pariterque 
in ducaie decretum A mandans micbi Filippo Fabricio Cancellario suo ut A  de 
predictis in actis cancellariae mencionem facere A  ad futuromm memonam.

 ̂ Βλ. IAK, M.A.Gr., b. 7, φ. 244Γ. Δεν είναι βέβαιο αν ο Αλοΐσιος
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Αλοΐσιος κατέχοντας το αξίωμα του Μεγάλου Πρωτοπαπά Κέρκυρας 
για είκοσι ολόκληρα χρόνια, από το 1535 ώς το θάνατό του (1555), 
ανέπτυξε αξιόλογη δράση. Κατά το χρονικό αυτό διάστημα, 1535-1555, 
συνέβησαν σημαντικά γεγονότα που οριοθέτησαν σε μεγάλο βαθμό τις 
σχέσεις καθολικών και ορθοδόξων της Κέρκυρας. Με δική του 
πρωτοβουλία πραγματοποιήθηκε το 1540, όπως είδαμε, η αποστολή 
εκπροσώπων του Ιερού Τάγματος στη Ρώμη, που είχε ως αποτέλεσμα 
την έκδοση της παπικής βούλλας στις 8 Μαρτίου του ίδιου χρόνου. 
Ύστερα από την επιτυχία της αποστολής αυτής ο Αλοΐσιος θα 
απέκτησε, όπως είναι εύλογο, μεγαλύτερο κύρος, με αποτέλεσμα να 
αναδειχθεί σε έναν από τους σημαντικότερους πρωτοπαπάδες της 
Κέρκυρας κατά τον 16ο αιώνα. Μία από τις πρώτες του ενέργειες, αν 
όχι η πρώτη, αμέσως μετά την εκλογή του ως πρωτοπαπά, ήταν να 
ενημερώσει εγκαίρως τις βενετικές αρχές στις 9 Ιουλίου του 1535 για τη 
διαδικασία της εκλογής του Μεγάλου Πρωτοπαπά Κερκύρας και να τους 
γνωστοποιήσει τον αριθμό και τα ονόματα των εν ενεργεία ιερέων του 
νησιού* 1. Ως Μέγας Πρωτοπαπάς ήταν διαχειριστής της περιουσίας του 
Ιερού Τάγματος2 και όριζε επιτρόπους του στη Βενετία κάθε φορά που 
έπρεπε να διεκπεραιωθεί εκεί κάποια υπόθεση που αφορούσε την 
ορθόδοξη εκκλησία της Κέρκυρας3. Υπάρχουν ενδιαφέρουσες αρχειακές 
μαρτυρίες, ότι ο Αλοΐσιος μεσολάβησε αρκετές φορές σε αντιδικίες 
μελών του Ιερού Τάγματος προσπαθώντας να επιβάλ ει την αναγκαία 
ηρεμία στην ορθόδοξη εκκλησία της Κερκύρας. Σε ορισμένες μάλιστα
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Βουκιέντης είναι ο ίδιος που είχε όιατελέσει Μέγας Πρωτοπαπάς Κερκύρας από το 
1520 μέχρι το 1526.

1 Το έγγραφο, γραμμένο στα λατινικά, έχει αντιγραφεί το 1648 από το 
γραμματέα του Ιερού Τάγματος Georglo Cormareno (βλ. ΙΑΚ, M.A.Gr., b. 7, φ. 
244ν).

2 Γενικά για την περιουσία του Ιερού Τάγματος βλ. παραπάνω, σ. 37. Εδώ 
επισημαίνουμε ότι το Ιερό Τάγμα είχε δύο χωράφια και στην περιοχή των Αγίων

’  θεοδώρων της Λευκίμμης. Στις 15 Δεκεμβρίου 1542 ο Αλοΐσιος με τον σακελλίωνα 
του Τάγματος ιερέα Γεώργιο Φλώρο, παραδίδουν τα χωράφια αυτά στον Μαρίνο 
Πλασκοβίτη με τη συμφωνία ο τελευταίος να παραδίδει στο Ιερό Τάγμα κάθε χρόνο 
το δέκατο της σοδειάς (βλ. ΙΑΚ, Not. Petro Vragianitl, φακ. Β.176, φ. 49ν ). 
Παρόμοιες περιπτώσεις υπάρχουν πολλές που μνημονεύονται στα έγγραφα του ΙΑΚ, 
βλ. παραπάνω, σ 37. Επίσης Πεντόγαλος, ό.π., σσ. 127-132.

3 Βλ. σχετικά παρακάτω, σ. 84.
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περιπτώσεις δε δίστασε να επιβάλει την ποινή της απομάκρυνσης από 
το Ιερό Τάγμα, όπως λόγου χάρη στον ιερέα Θωμά Αυλωνίτη, γιατί η 
εν γένει συμπεριφορά του καθώς και η εριστική του διάθεση απέναντι 
στους άλλους ιερείς θεωρήθηκαν απαράδεκτες και επιβλαβείς για το 
Ιερό Τάγμα1. Για να θέσει τέρμα στις αντιδικίες μεταξύ των ορθοδόξων 
κληρικών εξέδωσε, στις 29 Σεπτεμβρίου του 1551, απόφαση, σύμφωνα 
με την οποία οι επίσκοποι, οι ιερείς και οι ιερομόναχοι που δεν 
προέρχονταν από το νησί της Κέρκυρας δεν είχαν δικαίωμα να ασκούν 
ιερατικά καθήκοντα στο νησί ούτε να παραμένουν για πολύ σ' αυτό2. 
Για την περιουσία του Αλοϊσίου έχουμε ορισμένες ιδιαίτερα 
ενδιαφέρουσες αρχειακές μαρτυρίες για τις οποίες θα γίνει λόγος σε 
ξεχωριστό κεφάλαιο3.

Ο Αλοΐσιος πέθανε στις 24 Νοεμβρίου 1555, σύμφωνα με την 
πράξη του θανάτου του4: "1555 καί ημέρα κδ' τοϋ Νοεμβρίου ft μηνάς 
έν μακαρίμ τή λήξει ’Αλοΐζιος Ραρτονρος χωρεπίσκοπος ft καί μέγας 
πρωτοπαπάς Κερκύρων άπότυχε τής παρούσης ζωής καί άποπέμπτει ft 
είς τάς αΐωνίας μονός εις δέ τόν αύτοϋ τόπον έψηφίσθη ft διά 
πρωτοπαπάς κύριος Αντώνιος Σπυρίς ημέρα 6η Ίανοναρίον 1556". Αν 
η υπόθεση που διατυπώσαμε στην αρχή είναι σωστή, ότι δηλ. ο 
Αλοΐσιος γεννήθηκε στη δεκαετία του 1480, πότε πρέπει να πέθανε σε 
ηλικία 70 περίπου χρόνων.

1 Βλ. ΙΑΚ, M.A.Gr., b. 3, filza 3, φ. 78 (αχρονολόγητο). Δεν γίνεται γνωστό 
ποιά ακριβώς ήταν η απαράδεκτη συμπεριφορά του Αυλωνίτη και ποιοί οι λόγοι που 
την προκαλούσαν. Από έγγραφο μαθαίνουμε ότι, στις 21 Οκτωβρίου 1547 ο Θωμάς 
Αυλωνίτης είχε οριστεί στη Βενετία γενικός και νόμιμος πληρεξούσιος του ήδη 
πεθαμένου πατέρα του Πέτρου (βλ. A.S.V. Notai di Venezia, Pallestrina Agostino, 
Atti, b. 10642, φ. 247v), ενώ στις 12 Απριλίου 1551 εκλέχτηκε για δύο χρόνια ιερέας 
του ναού του Αγίου Γεωργίου της ελληνικής κοινότητας της Βενετίας (βλ. Α.Ε.Ι.Β., 
Reg. 219, φ. 50^. Όπως μαθαίνουμε από το τελευταίο αυτό έγγραφο, ο Αυλωνίτης 
επεδίωξε να έχει τη θέση αυτή για έξη χρόνια, με σκοπό να συγκεντρώσει χρήματα 
και να μεταφέρει και την οικογένειά του από την Κέρκυρα. Φαίνεται όμως πως ο 
στόχος του δεν πραγματοποιήθηκε, γιατί ξαναγύρισε στην Κέρκυρα. Από τις 19 
Ιανουαρίου 1566, που πέθανε ο προκάτοχός του Ιωάννης Ραρτούρος, και ώς το 
θάνατό του (29 Ιουνίου 1569) ήταν σακελλίων του Ιερού Τάγματος (βλ. και 
παρακάτω, σ. 66 και σημ. 2).

2 Βλ. ΙΑΚ, M.A.Gr., b. 7, φ. 251ν-252Γ.
3 Βλ. παρακάτω, σ. 132 κ.ε.
4 Βλ. ΙΑΚ, M.A.Gr., b. 3, filza 3, φ. 59ν .
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Για τη σύζυγό του Ελένη, τη μητέρα του Πρωτοπαπά Αλεξίου, η 
οποία απαντά μονάχα μια φορά στα αρχειακά έγγραφα1, δεν έχουμε 
περισσότερες πληροφορίες.

5. Ο Ιωάννης και ο Σ ω φ ρόνιος  Ραρτούροι.
♦

Ο Αλοΐσιος είχε τρεις γιούς: τον Αλέξιο, τον Ιωάννη και τον 
Σωφρόνιο, και μία κόρη, για την οποία έχουμε μια και μοναδική 
ένδειξη που αφορά το γιο της Δημήτριο Πάγκαλο2. Ο Αλέξιος, πρέπει 
να ήταν ο μεγαλύτερος από τους τρεις, γιατί απαντά νωρίτερα στις 
αρχειακές μαρτυρίες και προτείνεται να διαδεχτεί αυτός τον πατέρα του 
στη διαχείριση της μονής του Ταξιάρχη Μιχαήλ3. Από τους δύο άλλους, 
τον Ιωάννη και τον Σωφρόνιο, δε μπορούμε με βεβαιότητα να 
καθορίσουμε ποιός ήταν ο μεγαλύτερος και ποιός ο μικρότερος. Γεγονός 
πάντως είναι ότι και οι δύο το 1548 ήταν ιερείς. Ο Σωφρόνιος 
μάλιστα ήταν και μοναχός4.

Ο Ιωάννης Ραρτούρος μας είναι γνωστός ως σακελλάριος ή 
σακελλίωνας του Ιερού Τάγματος της Κέρκυρας. Στο αξίωμα αυτό 
εκλέχτηκε στις 6 Μαΐου 1550, αμέσως μετά το θάνατο του προκατόχου 
του Γεωργίου Φλώρου5. Σε νοταριακά έγγραφα που συντάσσονται μετά 
το 1550 στην Κέρκυρα αναφέρεται πάντα ως "Ιωάννης Ραρτοϋρος καί 
σακελλίων Κορυφών'6 ή ώς "ευλαβέστατος ίερεϋσιν Ιωάννης ό

63

1 Βλ. ΙΑΚ, M.A.Gr., b. 3, filza 3, φ. 54ν. Απαντά στο δίπτυχο μαζί με τον 
σύζυγό της και τα παιδιά τους. Τα τελευταία δεν αναγράφονται ονομαστικά.

2 Βλ. Ζερλέντης, ό.π., σσ. 31-32. Το όνομά της δεν αναφέρεται στη σχετική 
μαρτυρία.

3 Βλ. παραπάνω σ. 59 και παράρτημα έγγρ. 4).
4 Βλ. ΙΑΚ, Not. Petro Spongo, φακ. Σ.148, φ. 335Γ-336ν.
5 Στη σχετική πράξη σημειώνεται: "Έχημήθη ό άνωθεν σαχελλίων tv μηνί 

μαΐφ στ ημέρα Τρίτη καί έψηφίσθη άντ’ αυτού σαχελίων Ιωάννης ίερενς ό Ραρτοϋρος 
έν μηνί μαΐφ ια' ήμέρα Κυριακή". Τα αρχικά κεφαλαία γράμματα των λέξεων είναι 
γραμμένα με κόκκινο μελάνι, ενώ ιχνογραφημένο χέρι δείχνει την αμέσως 
προηγούμενη πράξη θανάτου, που αναφέρεται στον Γεώργιο Φλώρο, τόν άνωθεν 
σακελλίωνα, προκάτοχο του Ιωάννη (βλ. ΙΑΚ, M.A.Gr., b. 3, filza 3, φ. 54).

6 Βλ. ΙΑΚ, M.A.Gr., b. 3, filza 3, φ. 71Γ. Η πράξη είναι της 20ής Αυγούστου
1556.
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Ραρτοϋρος ώς σακελλάριος πόλεως Κορυφών,'1. Σε δύο έγγραφα της 
31ης Ιανουάριου 1550 και της 6ης Μαρτίου 1552 αναφέρεται και ως " 
ό ευλαβέστατος παπά Καλοϊωάννης ό Ραρτοϋρος" 2. Η  σύζυγος του 
Ιωάννη ονομαζόταν Δεσμαλίνα ή Δαμαλίνα και ήταν κόρη του Τομάζου 
Αλταβήλα3 και της Ούρσας, θυγατέρας του Τζουάνη Δεσμαλίνου. Ήταν 
κληρονόμος της μητέρας της Ούρσας και της γιαγιάς της Πετρουνέλλας 
και την περιουσία της τη διαχειριζόταν ο σύζυγός της Ιωάννης 
Ραρτούρος. Σε δύο νοταριακά έγγραφα των ετών 1550 και 1560 γίνεται 
λόγος για συμφωνίες που κάνει ο ίδιος και που αφορούν ενοικίαση και 
πώληση τμημάτων της περιουσίας της γυναίκας του4.

Ο Ιωάννης ταξίδεψε στη Βενετία τουλάχιστον μία φορά. Ο σκοπός 
και η διάρκεια του ταξιδιού αυτού, για το οποίο έχουμε μια και 
μοναδική πληροφορία, μας είναι άγνωστος. Γνωρίζουμε ότι στις 30 
Ιανουαρίου του 1543 βρισκόταν στη Βενετία και με συμβολαιογραφική 
πράξη όρισε πληρεξούσιό του τον Ιάκωβο Κακούρη5, για να 
συγκεντρώνει τα ενοίκια των τριών εργαστηρίων που είχε στην 
Κέρκυρα, στην περιοχή της Σπηλαίας. Δύο χρόνια αργότερα, το 1545, 
τον συναντάμε στην Κέρκυρα. Τη χρονιά αυτή με εξουσιοδότηση του

1 Βλ. Not. Mattio Parastati, φακ. Π.188, φ. 19Γ' ν . Η πράξη είναι της 6ης 
Απριλίου 1553.

2 Βλ. ΙΑΚ, Not. Petro Vragianiti, φακ. Β.176, φ. 232ν και 63ν αντίστοιχα.
3 Βλ. ΙΑΚ, Not. Zaccaria Metaxa, Μ. 190, φ. 460Γ'ν . Η οικογένεια Αλταβήλα, 

ήταν από τις παλιότερες οικογένειες ευγενών στην Κέρκυρα. Από το 1432 συμμετείχε 
στο Γενικό Συμβούλιο του νησιού (βλ. Βροκίνης, Σχεδάρια, σ. 87). Ο τελευταίος 
απόγονος της οικογένειας ήταν πιθανότατα ο Ιωάννης Αλταβήλας. Στα μέσα του 16ου 
αιώνα μνημονεύεται ως κάτοικος της Κέρκυρας και του είχε ανατεθεί από τις 
βενετικές αρχές η διακπεραίωση, κατ' αποκλειστικότητα, της δημόσιας αλληλογραφίας. 
Το 1547 με αίτησή του προς τις βενετικές αρχές ζητά μεγαλύτερη αμοιβή, ανάλογη με 
τις υπηρεσίες που προσφέρει. Δηλώνει επίσης ότι είναι φτωχός και ότι με δυσκολία 
συντηρεί την οικογένειά του. Βλ. A.S.V., Capi del consiglio di X , b. 292, fascicoli ni 
94, 95. 97-99.

4 Βλ. IAK, Not. Petro Vragianiti, φακ. Β.176, φ. 232Γ και Not. Zaccaria 
Metaxd, M.190, φ. 460Γ'ν . Η περιουσία αποτελούνταν από κινητά και ακίνητα (βλ. 
παρακάτω σ. 134 κ.ε.).

5 Βλ. A.S.V., Notai di Venezia, Agostino Pellestrina, Atti b. 10638, φφ. l l v- 
12Γ. Για τις υπηρεσίες του αυτές ο Κακούρης αμείφθηκε από τον Ιωάννη με 10 
δουκάτα. Όπως θα δούμε στη συνέχεια, ο Ιάκωβος Κακούρης ήταν παππούς της 
γυναίκας του Νικολάου Ραρτούρου, γιου του Θεοφίλου (βλ. παρακάτω, σ. 123 σημ.8).



αδελφού του Σωφρονίου και μαζί με τον μεγαλύτερό του αδελφό 
Αλέξιο συμφωνούν να ξεπληρώσουν κάποιο χρέος τους προς τη 
Μαρούλα, χήρα του Ιωάννη Χοντρομάτη1. Ως γενικός πληρεξούσιος του 
αδελφού του Σωφρονίου εμφανίζεται και λίγα χρόνια αργότερα. Στις 
27 Οκτωβρίου του 1548 ο Ιωάννης με την ιδιότητα αυτή διαχειρίζεται 
υποθέσεις που αφορούν την κοινή τους περιουσία. Στις 21 Φεβρουάριου 
1561 εμφανίζεται σε νοταριακή πράξη και ως πληρεξούσιος του 
αδελφού του Αλεξίου, όταν εκείνος λείπει στη Βενετία2. Ως 
σακελλάριος του Ιερού Τάγματος ανήκε στην πρώτη Ιερή Πεντάδα3, και 
είχε σημαντικές αρμοδιότητες όπως ειπώθηκε παραπάνω. Είχε δικαίωμα 
να επιπλήττει τον Μέγα Πρωτοπαπά για ενέργειες που δεν

1 Ο Ιωάννης Χοντρομάτης ή Χονδρομάτης ήταν νοτάριος (βλ. γι' αυτόν 
Πεντόγαλος, ό.π., σ. 126 κ.ε.), και θείος, όπως πληροφορούμαστε από έγγραφο της 
17ης Μαρτίου 1545, των τριών αδελφών Ραρτούρου (βλ. ΙΑΚ, Not. Petro Spongo, 
φακ. Σ.146, φ. 149ν). Δεν αποκλείεται λοιπόν, ο Αλέξιος Ραρτούρος να μυήθηκε από 
τον θείο του στο επάγγελμα του συμβολαιογράφου. Σύμφωνα με το ίδιο έγγραφο, ο 
ήδη πεθαμένος Χοντρομάτης με τη διαθήκη του, γραμμένη το 1536 στο νοτάριο παπά 
Πέτρο Βραγιανίτη (δε μπορέσαμε παρά τις έρευνές μας να βρούμε τη διαθήκη), είχε 
καταστήσει γενικούς κληρονόμους τους τρεις Ραρτούρους. Ο Ιωάννης Χονδρομάτης 
ήταν γιος του Παύλου Χονδρομάτη και αδελφός του Νικολάου, του Βασιλείου και του 
Δημητρίου. Τα τέσσερα αδέλφια στις 12 Μαρτίου 1514 (βλ. ΙΑΚ, Δ.Σ., φακ. 4, βιβλίο 
7, (Πέτρος Αγαπητός), φ. 16ν) συμφωνούν από κοινού για την περιουσία που τους 
είχε αφήσει ο πατέρας τους. Αρκετά από τα κτήματα των Ραρτούρων ήταν 
κληρονομιά από τον θείο τους Χονδρομάτη (βλ. ΙΑΚ, Not. Mattio Parastati, φακ. 
Π.187, φ. 353ν). Στη διαθήκη του ο Χονδρομάτης, όπως πληροφορούμαστε από το 
έγγραφο της 17ης Μαρτίου 1545, όριζε ότι οι τρεις αδελφοί έπρεπε να πληρώνουν στη 
χήρα του Μαρούλα, που ήταν τώρα σύζυγος του Προγόνου Μπούα, εφ’ όρου ζωής το 
ενοίκιο του σπιτιού της. Για την οικογένεια Μπούα που μνημονεύεται στην Κέρκυρα 
από το 1486 βλ. Βροκίνης, Σχεδάρια, σ. 88. Γενικά για την οικογένεια αυτή και το 
γενεαλογικό της δένδρο από τον 14ο μέχρι και τα τέλη του 15ου αι. βλ. 
Κωνσταντίνος Σάθας, "Ελληνικά Ανέκδοτα" Τζάνε Κορωναίον Μπούα

‘ Ανδραγαθήματα, τόμ. 1, Αθήνησι 1867, σ. Γ, ξε', πρβλ. Giusepe Schiro, La 
genealogia degli Spata, Rivista di Studi Bizantini e Neoellenici, N.S., 8-9 (XVII-XIX) 

* 1971-1972, οσ. 68-71, 81-85. Επειδή οι τρεις αδελφοί δεν εκπλήρωσαν τον όρο της 
διαθήκης, υπήρξε αντιδικία μεταξύ αυτών και της χήρας του διαθέτη. Η διαφορά 
λύεται ομαλά την ημέρα της συντάξεως του εγγράφου (17 Μαρτίου 1545), οπότε οι 
τρεις αδελφοί συναινούν και πληρώνουν την οφειλή τους.

2 Βλ. αντίστοιχα ΙΑΚ, Not. Petro Spongo, φακ. Σ.146, φ. 350ν-351ν και Not. 
Teodoro Vragianiti, φακ. Β.177, φ. 52ν.

3 Βλ. Ράλλης-Ποτλής, τόμ. 5, σ. 531.
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συμβιβάζονταν με τις αρχές και τον κανονισμό του Τάγματος, και να 
προετοιμάζει την εκλογή του νέου πρωτοπαπά σε περίπτωση θανάτου 
του προηγουμένου1. Ο Ιωάννης Ραρτούρος πέθανε στις 19 Ιανουαρίου 
15662 πιθανότατα χωρίς απογόνους. Την έλλειψη απογόνων την 
επιβεβαιώνει όχι μόνο η απουσία οποιοσδήποτε σχετικής αρχειακής 
μαρτυρίας, αλλά και το γεγονός ότι στο βιβλίο των δωρητών και στο 
βιβλίο των ζώντων και τεθνεώτων της κερκυραϊκής κοινότητας, όπου 
αναφέρεται μαζί με τη γυναίκα του Δεσμαλίνα, δεν υπάρχει, όπως 
συνηθίζεται, αναφορά σε παιδιά τους3.

Και για τον τρίτο από τους γιους του Αλοϊσίου Ραρτούρου, τον 
Σωφρόνιο, δε διαθέτουμε μαρτυρίες που να καθορίζουν τα χρονικά όρια 
της ζωής του. Η  πρώτη μαρτυρία γι' αυτόν υπάρχει σε νοταριακό 
έγγραφο της 17ης Μαρτίου 1545, όπου αναφέρεται ότι είχε 
εξουσιοδοτήσει, όπως είπαμε, τους αδελφούς του Αλέξιο και Ιωάννη, 
για να πληρώσουν κοινό τους χρέους4. Και στο έγγραφο αυτό, καθώς 
και στα λίγα μεταγενέστερα που έχουμε υπόψη μας, μνημονεύεται 
πάντα ως ιερομόναχος. Σε ένα μάλιστα από τα έγγραφα αυτά, που 
συντάχθηκε τον Ιούλιο (;) του 1547 ο πατέρας του Αλοΐσιος, με τη 
συγκατάθεση του συνόλου των μελών του Ιερού Τάγματος, του ανέθεσε 
τη διαχείριση της μονής του Αγίου Νικολάου του λεγόμενου του 
Σφραντζή και της μονής του Αγίου Παντελεήμονος στην Παλαιόπολη5.

1 Μετά το θάνατο του Αλοϊσίου Ραρτούρου καθυστερούσε η εκλογή ίου  
διαδόχου του. Οι βενετικές αρχές παράγγειλαν στον Ιωάννη να επισπεύσει τη 
διαδικασία για την εκλογή (βλ. ΙΑΚ, M.A.Gr„ b. 1, λυτό και b. 7, φ. 253ν-254).

2 Βλ. ΙΑΚ, M.A.Gr., b. 3, υποφ.. 3, φ. 61Γ, "αφξζ' ήμέρα ιθ' τού Ίανοναρίον 
έπειδή ό έν μαχαρίφ τή λήξει παπά Ιωάννης ό Ραρτούρος χαί σαχελίων άπότνχε τής 
παρούσης ζωής, ό αΐδεσιμώτατος πρωτοπαπάς χαι χωρεπίσχοπος Κορυφών κύριος 
'Αντώνιος ό Σπνρίς, ώς αύτφ χρέος χαι έξουσίαν ίδίςι χεχειροτονημένη χαί τέθηχεν 
εις τόν έχείνον τόπον, σαχελίωνα δηλαδή τών Κορυφών τόν ενλσβέστατον χαί τίμιον 
πρωτοπαπά κύριον θωμά τόν Αύλωνίτην". Ο Θωμάς Αυλωνίτης πέθανε τρία χρόνια 
αργότερα (29 Ιουνίου 1569) και τον διαδέχτηκε ο Νικόλαος Πετρίτσης (βλ. ΙΑΚ, 
M.A.Gr., b. 3, filza 3, φ. 62Γ).

3 Βλ. ΙΑΚ, M.A.Gr., b. 3, φ. 59Γ: 'Τού Ραρτούρου Ίωάννου Ιερέως χαί τής 
πρεσβυτέρας αυτού Δεσμαλίνας χαί τών γονέων αυτού".

4 Βλ. παραπάνω σ. 65 και σημ. 1.
5 Οι μονές είχαν παραχωρηθεί, όπως αναφέρεται σ' αυτό το έγγραφο, παλιά 

στο μοναχό Παλλάδιο, με όλη την περιουσία τους (κινητά, ακίνητα). Ο Παλλάδιος, 
πριν πεθάνει, την είχε παραχωρήσει στο Ιερό Τάγμα, με την προϋπόθεση, ότι ο



Βασικό κριτήριο για την ανάληψη της εποπτείας της παραπάνω μονής 
θεωρήθηκε η μόρφωσή του* 1, στοιχείο που αποτελεί και τη μοναδική 
μαρτυρία που έχουμε για την προσωπικότητά του. Στις 29 Ιανουάριου 
1548 με την ιδιότητα του διαχειριστή της μονής του Αγίου Νικολάου, 
τον συναντούμε να διαχειρίζεται τμήμα της περιουσίας της2. Από τον 
Οκτώβριο του ίδιου χρόνου, τότε που ορίζει γενικό πληρεξούσιο της 
κινητής και ακίνητης περιουσίας τον αδελφό του Ιωάννη3, δεν έχουμε 
πλέον μαρτυρίες για τη ζωή του.

Β. Ο ΑΛΕΞΙΟΣ ΡΑΡΤΟΥΡΟΣ

1. Η περίοδος της ζωής του από τη γέννησή του ως την 
εποχή της εξορίας του στη Βενετία (1504-1558).

a) Οι πρώτες ειδήσεις για τον Αλέξιο.
Από τα στοιχεία που παρατίθενται στα προηγούμενα κεφάλαια 

συνάγεται οτι ο Αλέξιος Ραρτούρος ήταν γιός του Μεγάλου Πρωτοπαπά 
Αλοϊσίου και εγγονός του ιερέα Αλεξίου Ραρτούρου.
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πρωτοπαπάς Αλοΐσιος Ραρτούρος, που συνδεόταν συγγενικά μαζί του (δεν είναι
γνωστός ο βαθμός της συγγένειάς τους), θα μεριμνούσε και θα διάλεγε ικανό
πρόσωπο ως αντικαταστάτη του στη διαχείριση. Με την πράξη αυτή ο Αλοΐσιος και
όλοι οι ιερείς του Ιερού Τάγματος, μεταξύ των οποίων και ο Αλέξιος, ορίζουν εφ
όρου ζωής ως άξιο αντικαταστάτη και διαχειριστή των μονών του Αγίου Νικολάου του
Σφραντζή και του Αγίου Παντελεήμονος τον ιερομόναχο Σωφρόνιο, με τον όρο να
μένει εκεί, να ιερουργεί και να μεριμνά για την αύξηση της περιουσίας τους (βλ.
ΙΑΚ, Not. Petro Spongo, φακ. Σ.148, φ. 335-336ν και παράρτημα έγγρ. 8). Για την
εκκλησία του Αγίου Νικολάου του Σφραντζή βλ. παραπάνω σ. 57 και σημ. 4. Η μονή
του Αγίου Παντελεήμονα, σύμφωνα με τον Παπαγεωργίου (σ. 215) ήταν ναΐδριο και
κατεδαφίστηκε το 1799. Στο έγγραφο, τον 16ο αιώνα, αναφέρεται ως μονή και <μάλιστα με περιουσιακά στοιχεία.

1 Το έγγραφο αυτό χαρακτηριστικά τον αναφέρει ως "πεπαιδενμένον όντα" 
*(βλ. ΙΑΚ, Not. Petro Spongo, ό.π„ 335ν και παράρτημα έγγρ. 8, στ. 30).

2 Πρόκειται για συμφωνητικό μεταξύ του Σωφρονίου και του Γεωργίου Νώε, 
που υπογράφτηκε στις 22 Ιανουαρίου 1548. Το συμφωνητικό αφορούσε αμπέλι της 
μονής στη Μεσσογγή, το οποίο είχε παραχωρήσει η Ελένη Καστρινή. Ο Νώε 
υποσχέθηκε να δίνει το μισό της ετήσιας εσοδείας στη μονή για τρία συνεχή χρόνια 
(βλ. ΙΑΚ, Not. Antonio Metaxd, φακ. Μ.180, φ^Ο1*).

3 Βλ. ΙΑΚ, Not. Petro Spongo, φακ. Σ.148, φ. 350ν-351ν.
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Το έτος γέννησης του Αλεξίου δεν είναι γνωστό. Ο Σπυρίδων 
Παπαγεωργίου μας πληροφορεί ότι γεννήθηκε στην Κέρκυρα το 1504, 
χωρίς όμως να αναφέρει από πού άντλησε την πληροφορία1. Αν 
υπολογίσουμε, με βάση τη χρονολογία αυτή, τη συνολική διάρκεια της 
ζωής του Αλεξίου, ο οποίος πέθανε εξακριβωμένα, όπως θα δούμε, 
κατά τη διάρκεια του έτους 15742, οδηγούμαστε στην άποψη ότι η 
ηλικία του Αλεξίου δεν ξεπερνά τα φυσιολογικά όρια ζωής του 
ανθρώπου στην εποχή του3. Η ίδια πληροφορία, αν συνδυαστεί με τη 
μαρτυρία ότι το 1529 ο Αλέξιος ήταν ακόμη λαϊκός, λιγότερο δηλ. από 
30 χρόνων4, οδηγεί στο συμπέρασμα ότι το έτος 1504 ως έτος γέννησης 
του Αλεξίου δεν πρέπει να απέχει από την πραγματικότητα. Οι λόγοι 
αυτοί και η έλλειψη αρχειακών στοιχείων που θα μας βοηθούσαν να 
προσδιορίσουμε ακριβέστερα την χρονολογία γέννησης του Αλεξίου, μας 
οδηγούν να δεχτούμε κατ' αρχήν την άποψη του Κερκυραίου μελετητή.

Ο Αλέξιος Ραρτούρος εμφανίζεται για πρώτη φορά στις πηγές μας 
στις 6 Φεβρουαρίου 15295, όταν ύστερα από αίτηση του πατέρα του 
Αλοϊσίου η κερκυραϊκή κοινότητα αποφάσισε να του αναθέσει τη 
διαχείριση του μοναστηριού του Ταξιάρχη Μιχαήλ στο Ιουδαϊκό όρος, 
με την προϋπόθεση ότι προηγουμένως θα χειροτονείτο ιερεύς. Η  ηλικία 
του επομένως, εφόσον ακόμη ήταν λαϊκός, δεν υπερέβαινε το 30ό έτος6. 
Ήταν μάλιστα, αν πραγματικά γεννήθηκε το 1504, ακριβώς 25 χρονών.

Για ένα διάστημα δέκα ετών ως τις 20 Σεπτεμβρίου 15397, που ως 
ιερέας πλέον ο Αλέξιος εκλέγεται από το Ιερό Τάγμα να εκπροσωπήσει - 
τον ορθόδοξο κερκυραϊκό κλήρο στη Ρώμη, δεν υπάρχουν μαρτυρίες για 
τη ζωή του.

1 Βλ. Παπαγεωργίου, σ. 96.
2 Βλ. παρακάτω σ. 112.
3 Γενικά για την ενηλικίωση των παιδιών την εποχή αυτή στην Ευρώπη βλ. 

Philippe Ari6s, L'enfant et la vie familiale sous l'Ancien Regime, Paris 1973, σσ. 50- 
51. Επίσης για τον καθορισμό της γεροντικής ηλικίας την Ιδια εποχή βλ. Philippe 
Ari6s- Georges Duby, Histoire de la vie ριΐνέε, τόμ. 2, Paris 1985, σσ. 230-231.

4 Βλ. παρακάτω.
3 Βλ. ΙΑΚ, Not. Petro Spongo, φακ. Σ.147, φ. 103ν και παράρτημα έγγρ. 4.
6 Βλ. Ράλλης-Ποτλής, τόμ. 6, σ. 302.
7 Βλ. ΙΑΚ, Not. Antonio Metaxa, φακ. Μ.180, φ. 293Γ"ν και παράρτημα έγγρ.
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β) Η  παιδεία τον.
Ο Αλέξιος τα χρόνια ως το 1529 που αναφέρεται για πρώτη φορά 

στις πηγές φοιτούσε σε κάποιο σχολείο στον Ελλαδικό χώρο ή στην 
Κέρκυρα. Η  άποψη αυτή ενισχύεται από το γεγονός ότι σε έγγραφο 
αυτής της χρονιάς, 6 Φεβρουάριου 15291, αναφέρεται ότι: "... τόν 
αυτόν ’Αλέξιον προκόπτοντος... πνευματικής τροφής γράμματα... τοϊς 
γράμμασι προσκοληθείς...". Η  έμμεση αυτή πληροφορία μαρυυρεί 
αναμφίβολα ότι ο Αλέξιος την εποχή αυτή φοιτούσε κάπου και μάλιστα 
με αξιόλογη επίδοση και πρόοδο. Η  μόρφωση που απέκτησε προϋπέθετε 
οπωσδήποτε κάποια μαθητεία. Οι πιθανότητες να φοίτησε τόσο σε 
σχολείο^ του ελληνικού χώρου όσο και σε δημόσιο ή ιδιωτικό 
εκπαιδευτήριο στην Κέρκυρα είναι εξίσου δυνατές, εφόσον δεν 
υπάρχουν συγκεκριμένες μαρτυρίες για τον τόπο της εκπαίδευσής του. 
Απο γενικές εκτιμήσεις και διάφορες υποθέσεις συνάγεται οτι στον 
τουρκοκρατούμενο ελληνικό χώρο το πρώτο μισό του 16ου αιώνα 
λειτουργούσαν σχολεία και μάλιστα σε γειτονικές προς την Κέρκυρα 
πόλεις, αν θέλουμε να θεωρήσουμε οτι ο Ραρτούρος αναγκάστηκε ή για 
διάφορους λόγους προτίμησε να μην απομακρυνθεί απο την Κέρκυρα 
για σπουδές2. Συγκεκριμένα λειτουργούσαν σχολεία στα Ιωάννινα, στη 
Ζίτσα της Ηπείρου, στο Ναύπλιο, στη Μονεμβασία, στο Αργος. 
Λειτουργούσαν επίσης, ήδη απο τον προηρίχενο αιώνα, σχολεία και σε 
άλλες περιοχές όπως στην Κωνσταντινούπολη, στην Αδριανούπολη, στην 
Αγχίαλο, στη Φιλιππούπολη. Δεν αποκλείεται λοιπόν ο Ραρτούρος να 
εκπαιδεύτηκε σε κάποιο απο αυτά τα κέντρα και μάλιστα σε ένα τέτοιο 
όπου δινόταν μεγαλύτερη βαρύτητα3 στίς θεολογικές σπουδές. Ωστόσο 
εξίσου δεν πρέπει να αποκλεισθεί το ενδεχόμενο ο Ραρτούρος να

1 Βλ. ΙΑΚ, Not. Petro Spongo, φακ. Σ.147, φ. 103ν. και παράρτημα έγγρ. 4 
στ. 16-21.
‘ 2 Γενικά για τα σχολεία που κατά υπόθεση λειτουργούν στον τουρκοκρατούμενο
ελληνικό χώρο κατά το πρώτο μισό του 16ου αιώνα βλ. Παναγιώτης Ζιώγας, 

• Προβλήματα παιδείας τον Ελληνισμού κατά τον πρώτο αιώνα της Τουρκοκρατίας. Η 
βυζαντινή παράδοση, το καθεστώς της δονλείας και οι ιδεολογικοί στόχοι των 
Ελλήνων ως ρυθμιστές της μορφής και του περιεχομένου της παιδείας, Θεσσαλονίκη 
1982, σσ. 11-12 και σημ. 3 και 1 αντίστοιχα, όπου και η σχετική βιβλιογραφία γι’ 
αυτό το θέμα.

3 Σχετικά με τη χριστιανική παιδεία μετά την άλωση και ως τα 1520 περίπου, 
στον τουρκοκρατούμενο χώρο, βλ. Ζιώγας, ό.π., σσ. 31, 39.
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φοίτησε σε κάποιο σχολείο στην Κέρκυρα, μολονότι μαρτυρίες για 
ύπαρξη και λειτουργία δημόσιου σχολείου στο νησί αυτή την εποχή δεν 
υπάρχουν1. Μονάχα μια μνεία σχετική έχουμε και προέρχεται απο έναν 
ανώνυμο περιηγητή. Η  μνεία αυτή αφορά τη λειτουργεία σχολείου στο 
νησί το 14802. Πάντως, πράγματι, δεν είναι απίθανο να λειτούργησε 
σχολείο ή ιδιωτικό εκπαιδευτήριο στο νησί το πρώτο τέταρτο του 16ου 
αιώνα και λίγο νωρίτερα αφού, ως γνωστόν, εκεί έζησαν και δίδαξαν 
γύρω στα 1500 οι διδάσκαλοι Ιουστίνος Δεκάδιος και Ιωάννης Μόσχος3. 
Η  οικογένεια του τελευταίου μάλιστα, όπως μαρτυρείται, είχε στην

1 Βλ. σχετικά Ανδρέας Ιδρωμένος, Περί της εν ταις Ιονίοις νήσοις 
εκπαιδεύσεως από της εις τους Ενετούς υποταγής μέχρι της εθνικής αυτών 
αποκαταστάσεως (1386-1864), Αττικόν Ημερολόγιον 8(1874), σσ. 199, 201-202, 
Γιωτοπούλου-Σισιλιάνου, Η επτανησιακή παιδεία στα χρόνια της ξενοκρατίας, 
Κερκνραϊχά Χρονικά 15(1970), σσ. 102-104, Άλκης Αγγέλου, Η παιδεία στην Κρήτη 
και τα Επτάνησα, Ιστορία του Ελληνικού Έθνους, τόμ. 10, σσ. 378-379. Ωστόσο ο 
Γεώργιος Ζώρας, χωρίς να παραθέτει τις πηγές του, ισχυρίζεται ότι: "ήδη άπό τής 
έπανριον τής χαταλήψεως τών νήσων τοϋ Ίονίον ύπό των Ενετών, ήρχισαν νά 
Ιδρύωνται έν ανταϊς Ιδιωτικά έκπαιδευτήρια, άτινα, συν τφ χρόνφ ηϋξανον είς 
άριθμόν καί άπόδοσιν. ΕΙς τήν προσπάθειαν ναύτην μεγάλος σννέβαλεν ό κλήρος, 
έργαζόμενος άόκνως διά τήν διάδοσιν της στοιχειώδους έκείνης διδασκαλίας την 
όποίαν έπέτρεπεν ή Ιδία αύτοϋ περιωρισμένη μόρφωσις καί τά διατιθέμενα 
πενιχρότατα μέσα. Από τάς διασωθείσας μαρτυρίας προκύππει δτι οί Ιερείς έδίόασκον 
τά έλληνικά γράμματα, χρησιμοποιοϋντες ώς έπί τό πλείστον μόνον έκκλησιαστικά 
βιβλία. Είς τά πλέον άπομεμακρισμένα κέντρα τών νήσων είς τήν άποστολήν ταυτην 
συνεπίκουροι προσήρχοντο καί άλλοι σχετικώς μορφωμένοι έπαγγελματίαι τής εποχής, 
Ιδίρ οί συμβολαιογράφοι. J \  (Η ιστορία και η κοινωνική και πνευματική κατάστασις 
εν Επτανήσω. Από Ενετοκρατίας μέχρι σήμερον. Ελληνική Δημιουργία 12(1953), σ. 
334.

2 Βλ. Elie Denissoff, Maxime le Grcc et I'Occident, Paris-Louvain 1943, σ. 
139, X. Πατρινέλης, Η κατάσταση της παιδείας στις υπόδουλες ελληνικές χώρες. Από 
την άλωση ώς τις απαρχές της πρώτης αναγεννήσεως της παιδείας, Ιστορία τον 
Ελληνικού Έθνους, τόμ. 10, σ. 371.

3 Για τον Ιωάννη Μόσχο, βλ. Ανδρόνικος Δημητρακόπουλος, Ορθόδοξος 
Ελλάς ήτοι περί των Ελλήνων των γραψάντων κατά Λατίνων και περί των 
συγγραμμάτων αυτών, εν Λειψία 1872, σ. 121, Σπ. Λάμπρος, Λακεδαιμόνιοι 
βιβλιογράφοι, Νέος Ελληνομνήμων 4(1907), σ. 348, Λεοντοπόλεως Σωφρόνιος, Ο 
νεομάρτυς Μιχαήλ Μαυροειδής, θρακικά 10(1938), σ. 7, Τσιρπανλής, Οι Μακεδόνες 
σπουδαστές του Ελληνικού Κολλεγίον Ρώμης και η δράση τους στην Ελλάδα και στην 
Ιταλία (16ος αι.Ί650Κ Θεσσαλονίκη 1971, σ. 20 και σημ. 3, σ. 21 και σημ. 1.
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κυριότητά της αξιόλογες συλλογές χειρογράφων1. Είναι γνωστό ότι 
κοντά στους δύο αυτούς άνδρες μαθήτευσαν οι φημισμένοι αργότερα 
στον τουρκοκρατούμενο ελληνικό χώρο Θεοφάνης Ελεαβούλκος2 και ο 
όσιος Δαβίδ "ό έν Εύβοίςι άσκησας"3. Οι μαρτυρίες ότι και ο γιος του 
Ιωάννη Μόσχου, Γεώργιος, μετά το θάνατο του πατέρα του συνέχισε να 
διδάσκει στο νησί κατά τις αρχές του 16ου αιώνα4, η κατά διαστήματα 
διαμονή του δραστήριου ιερομονάχου και συγγραφέα Ιωαννίκιου 
Καρτάνου ώς το 1533 τουλάχιστον5, η μόνιμη διαμονή του ουμανιστή 
και συλλέκτη κωδίκων Αντωνίου Επάρχου στην Κέρκυρα ώς το 15376, 
καθώς και η συνεχής έλευση και εγκατάσταση γνωστών βυζαντινών 
λογίων, ̂ κληρικών και λαϊκών προσφύγων τα τέλη του 15ου και στο 
πρώτο μισό του 16ου αιώνα7, είναι ικανές, πιστεύουμε, να

1 Πρβλ. Γιωτοπούλου-Σισιλιάνου, σ. 21.
2 Βλ. Βασιλική Μπόμπου-Σταμάτη, Ανέκδοτα κείμενα, θεοφάνους 

Ελεαβούλκου και Ερμοδώρου Ληστάρχου, Πρακτικά Β' Διεθνούς Συνεδρίου 
Πελοποννησιακών Σπουδών, τόμ. 3, Αθήνα 1981-82, σσ. 24-43, όπου συγκεντρώνεται 
η ώς τότε γνωστή βιβλιογραφία.

2 Βλ. Πατρινέλης, ό.π., ο. 371.
4 Βλ. Ανδρέας Μουστοξύδης, Ελληνομνήμων ή Σύμμικτα Ελληνικά 1-12(1843- 

1853), σ. 390 (επανέκδ. Αθήναι 1965), Marino Sanuto, I  Diarii, τόμ. 2(1498- 1499), 
Venezia 1879, σ. 624, πρβλ. Γιωτοπούλου-Σισιλιάνου, σ. 21 και σημ. 1. Την 
επιβεβαίωση για τη στενή συγγένεια του Ιωάννη Μόσχου με τον λόγιο και 
κωδικογράφο Γεώργιο, καθώς και την ταύτιση του τελευταίου με τον γνωστό νοτάριο 
Κέρκυρας, βλ. Πεντόγαλος, Γεώργιος Μόσχος, νοτάριος Κερκύρας στα τελευταία 
χρόνια του ιε' αιώνα (νεότερα στοιχεία), Πρακτικά Δ' Πανιονίου Συνεδρίου, τόμ. 1, 
Κέρκυρα 1980, σσ. 293-302. Για τη συγγραφική και βιβλιογραφική δραστηριότητα του 
Γεωργίου Μόσχου βλ. Λάμπρος, ό.π., σ. 348.

5 Βλ. Κακουλίδη-Πάνου, ΙωαννΙκιος Καρτάνος Συμβολή στην δημώδη 
πεζογραφία του 16ου αιώνα, θησαυρίσματα 12 (1975) σσ.230-231 και πρόσφατα 
επιμέλεια κειμένου-εισαγωγή-σχόλια-γλωσσάριο της ίδιας Ιωαννίκιος Καρτάνος, 
Παλαιό τε και νέα Διαθήκη, Βενετία 1536, εκδ. "Τήνος", Αθήνα 1988, σσ. 13-17 (στο 
εξής Ιωαννίκιος Καρτάνος).

5 Βλ. Γιωτοπούλου-Σισιλιάνου, σσ. 15 κ.ε.
7 Βλ. σχετικά Ιδρωμένος, ό.π., α. 201-202. Αναφορά για τη μετάβασή του στη 

Βενετία, μέσω Κερκύρας, κάνει ο (υποδιάκονος ίσως τότε) Δαμασκηνός Στουδίτης σε 
αχρονολόγητη επιστολή του προς τον Γεώργιο Αιτωλό [βλ. Ανδρέας Παπαδόπουλος- 
Κεραμεύς, Συμβολαί εις την Ιστορίαν της νεοελληνικής Φιλολογίας, Μέρος πρώτον 
περιλαμβάνον επιστολάς λογίων ανδρών της ιστ' και ιζ' εκατονταετηρίδος. Ε.Φ.Σ.Κ. 
17(1882-1883), σ. 63, πρβλ. σχετικά Ευάγγελος Δεληδήμος, Δαμασκηνός Στουδίτης, 
Γρηγόριος ο Παλαμάς 53(1970), σσ. 439-440]. Για τη συμβολή του βυζαντινού
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υποστηρίξουν την παραπάνω άποψη, ότι δηλ. στην Κέρκυρα 
λειτουργούσε από τα τέλη του 15ου αιώνα και στις αρχές του' 16ου 
σχολείο, πιθανότατα ιδιωτικό, όπου φοιτούσαν φιλομαθείς νεαροί 
κερκυραίοι, που προέρχονταν από την τάξη των ευγενών και των 
αστών. Ανάμεσα σ' αυτούς, στις πρώτες δεκαετίες του 1500, πιθανόν 
να συγκαταλεγόταν και ο Αλέξιος.

Ποιά ήταν όμως η σχολική παιδεία και γενικότερα η μορφή της 
παιδευτικής λειτουργίας το διάστημα αυτό, τόσο στον τουρκοκρατούμενο 
όσο και στον βενετοκρατούμενο χώρο, είναι δύσκολο να διατυπωθεί τη 
στιγμή που, όπως είναι γνωστό1, δεν υπάρχουν στοιχεία ικανά να 
συνθέσουν την εικόνα της εκπαίδευσης. Έτσι, ελλείψει αυτών των 
στοιχείων, τα έργα και ειδικότερα οι πηγές των έργων των συγγραφέων 
αυτής της εποχής είναι που αντικατοπτρίζουν ως ένα βαθμό τις 
γνώσεις και γενικότερα την παιδεία του καθενός. Ωστόσο στο σημείο 
αυτό είναι εύκολο να υπερεκτιμηθούν οι γνώσεις των συγγραφέων με το 
να τους αποδοθούν και αυτές που ασυνείδητα, αντιγράφοντας δηλαδή 
άλλα παρεμφερή έργα, εισάγουν στα κείμενά τους. Ετσι ως ποιό σημείο 
ενσυνείδητα ή όχι κατείχαν τις πηγές τους, είναι θέμα που ποτέ δεν θα 
μπορέσουμε να εξακριβώσουμε. Εκείνο που μπορούμε να κάνουμε, σε 
ό,τι αφορά την παιδεία και τις γνώσεις των πηγών του Ραρτούρου, για 
να ειδικεύσουμε το θέμα, είναι να κρίνουμε ως ποιό βαθμό αντιγράφει 
τις πηγές του ή ακολουθεί έμμεσα ή άμεσα τα βοηθήματά του, πως 
επιλέγει και αξιοποιεί τα θέματα απο τις πηγές του, πως τα εντάσσει 
στα κείμενά του και γενικά ως ποιό βαθμό πρωτοτυπεί.

Σύμφωνα πάντως με τον Π. Ζιώγα2 το κυρίαρχο ιδεολογικό 
στοιχείο στην εκπαίδευση της εποχής αυτής ήταν το ορθόδοξο 
χριστιανικό. Η  χριστιανική παιδεία σε συνάρτηση με τη βυζαντινή

στοιχείου στην ανάπτυξη πολιτιστικού κλίματος στο νησί και το ρόλο του ντόπιου 
κλήρου στην ενίσχυση και διατήρηση της ελληνοχριστιανικής παράδοσης βλ. Iorga, 
ό.π„ σσ. 25-26 και Βακαλόπουλος, ό.π., σσ. 10-11. Για την εγκατάσταση κληρικών 
στην Κέρκυρα που προέρχονταν από την Κωνσταντινούπολη και την Πελοπόννησο βλ. 
ειδικά τη μελέτη του Μανούσακα, Η εν Κρήτη συνωμοσία του Σήφη Βλαστού (1453- 
1454) και η νέα συνωμοτική κίνησις του 1460-1462, Αθήναι 1960, (έγγρ. κατ'). Για το 
ρόλο του ορθόδοξου κλήρου στον τομέα της εκπαίδευσης στα Επτάνησα βλ. Σπυρίδων 
Δε Βιάζης, Η εκπαίδευσις εν Επτανήσω 1386-1864, Εθνική Αγωγή (1904), σσ. 10-11.

1 Βλ. σχετικά Ζιώγας, ό.π., σ. 11.
2 Βλ. σχετικά Ζιώγας, ό.π., σ.23.
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παράδοση και λιγότερο με την ελληνική, η οποία εκφράζεται εντονότερα 
στις βενετοκρατούμενες περιοχές εξ αιτίας της παρουσίας των 
ελληνιστών λογίων καθώς και των πνευματικών ζυμώσεων που 
επιτελούνται εκεί1, δημιουργούν τα πλαίσια της παιδείας όπως 
διαμορφώνονται τα χρόνια αυτά μετά την άλωση και ως το 1520 
περίπου, χρόνια κατά τα οποία ο Ραρτούρος βρισκόταν στο στάδιο της 
εκπαίδευσής του.

Το οτι η παιδεία του Ραρτούρου βασίζεται πράγματι στο 
χριστιανικό ιδεώδες φαίνεται έντονα απο το έργο του όπως θα δούμε 
παρακάτω. Η  χρήση, ο σχολιασμός και η ερμηνεία διαφόρων χωρίων 
της Αγίους Γραφής, η ένταξη αυτών μέσα στα κείμενά του, καθώς και 
οι αναφορές σε θεολογικά θέματα, στη Λειτουργική, στη Συμβολική, στη 
Χριστιανική Ηθική και στην Απολογητική αποδεικνύουν ότι ο 
Ραρτούρος διέθετε χριστιανική παιδεία της οποίας ένα μέρος 
οπωσδήποτε θα οφειλόταν στην οικογενειακή παράδοση και στην 
πολυετή του δράση ως κληρικού. Εξ άλλου δεν πρέπει να αποκλεισθεί η 
εκδοχή ότι ο Ραρτούρος δεν έπαψε ποτέ να μελετά και να 
ενημερώνεται για τα πνευματικά ζητήματα αν μάλιστα τη συνδυάσουμε 
με τα ενδιαφέροντα για τα εκκλησιαστικά και τις ευκαιρίες για μάθηση 
που του πρόσφεραν τα ταξίδια του στην Ιταλία.

Οι θεολογικές γνώσεις του Ραρτούρου εντοπίζονται σε όλα του τα 
έργα και ιδιαίτερα στις Διδαχές. Η  Τριαδολογία, το τρισυπόστατον 
(Δ.2.23.5-7), η ενσάρκωση του Χριστού (Δ.9.119.15 κ.ε.), το θέμα του 
αζύμου και ενζύμου άρτου (Έκθεση σ.347 στ. 117-120), ο σταυρικός 
θάνατος (Δ. 12.146), η κάθαρση της ψυχής (Δ.3.40, Δ. 12.145.27-33) 
αποτελούν τα κυριώτερα δείγματα των γνώσεών του στον τομέα αυτόν. 
Τα θέματα αυτά τα γνωρίζει είτε άμεσα είτε έμμεσα, το πιθανότερο, 
γιατί τα επεξηγεί και τα ερμηνεύει με σχετική ευχέρεια.

Ως κείμενα ηθικοδιδακτικά οι Διδαχές έχουν πάμπολλα στοιχεία 
απο τη χριστιανική ηθική. Ο Χριστός για το Ραρτούρο πρέπει να είναι 
.το ιδεώδες κάθε χριστιανού. Η αληθινή μετάνοια (π.χ. Δ. 1.14.22 κ.ε.), 
η αυτογνωσία (π.χ. Δ.2.17.14 κ.ε.), η ευσπλαχνία (π.χ. Δ.2.24.20 κ.ε), 
η ταπεινότης (π.χ. Δ.4.56.10-15), η ανεξικακία (π.χ. Δ.4.50.24 κ.ε.), η *

* Βλ. σχετικά Ζιώγας, ό.π., σ.76.
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αγάπη προς τον πλησίον (π.χ. Δ.3.40.5-25) κλπ, αναφέρονται 
επανειλημμένα στις Διδαχές.

Θέματα που ανάγονται στη Λειτουργική ή στην ερμηνεία της θείας 
λειτουργίας βρίσκει κανείς πολλά στο έργο του Έκθεσις περί των 
Γραικών..... Παραδείγματος χάριν η ερμηνεία του άρθρου (σ.349 
στ. 150-152), η ερμηνεία του μυστηρίου της βάπτισης (σ.363 στ.442-447) 
κλπ.

Ζητήματα που διαπραγματεύεται η Συμβολική υπάρχουν τόσο στις 
Διδαχές όσο και στην Έκθεση.... Παραδείγματος χάριν η εξήγηση και η 
σημασία του συμβόλου του σταυρού στη Δ.7 (85 κ.ε.) και οι δογματικές 
διαφορές με τους Αρμενίους ως προς το θέμα της νηστείας της 
Απόκρεω (σ.374 στ.665-685) κλπ. Μνείες στις δογματικές διαφορές των 
ρωμαιοκαθολικών με τους ορθοδόξους δεν υπάρχουν στο έργο του 
Ραρτούρου και αυτό για ευνόητους λόγους.

Η  Απολογητική του Ραρτούρου εκφράζεται, στις Διδαχές κυρίως, 
με το να εξαίρει την υπεροχή του χριστιανισμού σε σχέση με τη 
θρησκεία των εθνικών και των εβραίων (Δ.5.61.1-16), καθώς και την 
καθολικότητα του χριστιανικού συναισθήματος (Δ.5.61.30 κ.ε.)

Οι κοσμικές γνώσεις του συγγραφέα περιορίζονται σε θέματα επι 
το πλείστον γνωστά. Τα θέματα αυτά ανήκουν στους τομείς της 
κοσμογραφίας, της φυσιογνωσίας, της πρακτικής ιατρικής, της 
φιλοσοφίας και ελάχιστα της αρχαιογνωσίας. Παρεμβάλλονται στα 
κείμενά του για να ερμηνεύσουν ευρύτερα τη διδασκαλία της 
θεογνωσίας και να μεταδόσουν ελκυστικότερα, μέσω των φυσικών 
φαινομένων και των εικόνων τις χριστιανικές αλήθειες. Ο σχολιασμός, 
η ερμηνεία και η ένταξή τους μέσα στα -κείμενα δείχνουν πως ο 
Ραρτούρος τα ήξερε τόσο από διάφορες εκκλησιαστικές πηγές και από 
τα γενικότερα διαβάσματά του, δυτικά ή ελληνικά, όσο και από τις 
προσωπικές του εμπειρίες.

Έτσι ο Ραρτούρος θεωρεί: δτι 6 γοϋν ήλιος δταν δύνη, 
σκοτίζονται τα γήινα καί λάμπονσιν τά ουράνια (Δ.7.83.25-26), δτι 6 
ήλιος άεί έκ τής άνατολής άνατέλλει καί εις την δύσιν δύνει- τά άστρα 
οι ουρανοί δλα εις την τεταγμένην αυτών βαδίζουσι (Δ. 11.133.10-12), 
ότι δεν υπάρχει σύγκριση του απείρου με το πεπερασμένο (Δ. 11.136.32), 
ότι στις 25 Μαρτίου, που γιορτάζεται ο Ευαγγελισμός, ο ήλιος 
υψώνεται σε ένα ζώδιο, τον Κριό, που συμβολίζει το σώμα του



Χριστού στο σταυρό (Δ.9.118.3-7), ότι ό χρυσός ούδέν καθαρίζεται έάν 
ούδέν βαλθή είς τήν κάμινον (Δ. 10.126· 13-14) ότι rd πϋρ δσον 
φουσκώνει τοσοϋτον ύψοϋται άνω, rd πιπέρι, δσον μασάται τοσοντον 
δεικνύει θερμότητα περισσήν (Δ. 10.126.10-11) ότι rd πϋρ εναι δυνατόν 
πράγμα και δύναται τά σκληρότατα σώματα άπαλϋναι, Ιδητε τήν 
πέτραν πώς τό πϋρ τήν άπαλύνει καί τήν κάνει άσβέστην, τόν σίδηρον 
ώσαύτως τόν άπαλύνει (Δ. 12.144.19-21), ότι τά λιοντάρια οι αρκούδες 
τα φίδια και οι σκορπιοί προκαλούν τον θάνατο (Δ.6.75.23-24) ότι το 
φίδι, η καμήλα, η αλεπού, το άλογο, το γαϊδούρι βαδίζουν καθένα με 
τον τρόπο του (Δ.2.27.1-2), ότι οι έγκυες γυναίκες πρέπει να τρέφονται 
καλά γιατί φέρουν το βρέφος στην κοιλιά τους (Δ.6.78.29-30) ότι αν 
σπάσουν τα βασιλικά κόκκαλα των ποδιών (=μηρός) ο άνθρωπος δεν 
μπορεί να σηκωθεί (Δ. 11.136.18-19) κ.α.

Τα ψήγματα φιλοσοφίας που εντοπίζει κανείς στο έργο του 
Ραρτούρου δεν είναι ενδεικτικά κάποιας συστηματικής φιλοσοφικής 
παιδείας. Εξηγούνται στα πλαίσια μιάς γενικότερης παιδείας. Οι 
γνώμες και οι απόψεις, ως γνωστόν, πολλών αρχαίων ελλήνων 
φιλοσόφων (του Πυθαγόρα, του Πλάτωνα, του Αριστοτέλη, του 
Πλωτίνου κ.α.) αποτελούσαν συχνά την αφετηρία της 
επιχειρηματολογίας για την επίλυση διαφόρων θεολογικών ζητημάτων 
πολλών χριστιανών στοχαστών του Μεσαίωνα1.

Ρ
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1 Βλ. σχετικά Νίκος Ψημμένος, Η  Ελληνική Φιλοσοφία από το 1453 ως το 
1821, τόμ.Α’, Αθήνα 1988, σσ. 53*60. Ιδιαίτερη θέση ανάμεσα στους βυζαντινούς 
στοχαστές κατέχει ο Ιωάννης Δαμασκηνός (675-749). Το φιλοσοφικό του έργο, που 
συνόψισε και διέσωσε την αριστοτελική παράδοση και αποτέλεσε τα πλαίσια της 
ελληνικής πατερικής σκέψης και τη βάση της δυτικής φιλοσοφίας, είναι ήδη γνωστό, 
την εποχή αυτή, σε έντυπες εκδόσεις τόσο ελληνικές όσο και λατινικές (βλ. Ιωάννης 
Δαμασκηνός, Διαλεκτικά, σχόλια Ιγνάτιος Σακαλής, εισαγωγή Χρήστος Γιανναράς, 
Αθήνα 1978 σ.14, στο εξής Διαλεκτικά. Το φιλοσοφικό έργο του Δαμασκηνού είναι το 
έργο Πηγή Γνώσεως που διαιρείται 1) στα Διαλεκτικά 2) στο Π ερί αιρέσεων και 3) 
στην Έκδοση ή Έκφραση ακριβής της ορθοδόξου πίστεως.) Το γεγονός αυτό μας 
επιτρέπει να υποθέσουμε ότι ο Ραρτούρος μπορεί να γνώριζε άμεσα το έργο του 
Δαμασκηνού και να το ακολούθησε στην ερμηνεία διαφόρων θεολογικών ζητημάτων 
που τον απασχολούν στις Διδαχές. Από μια σύντομη ματιά στο έργο Πηγή Γνώσεως ( 
P.G. 94, και Διαλεκτικά) δεν εντοπίσαμε κοινές εκφράσεις ή αποσπάσματα που να 
αποδεικνύουν φανερή επίδραση του ενός στο άλλο έργο. Ωστόσο υπάρχει ομοιότητα 
στην ερμηνεία γενικά διαφόρων θεμάτων αστρονομίας, κοσμογραφίας, θεολογίας.
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Οι σχετικές απόψεις του Ραρτούρου απλά παρατίθενται κατά την 
ανάλυση των εξεταζομένων θεμάτων, χωρίς να κατονομάζονται οι 
αρχαίοι έλληνες φιλόσοφοι ή οι πηγές από όπου αντλούνται. Το 
γεγονός αυτό μας επιτρέπει να υποθέσουμε ότι ο Ραρτούρος γνώριζε 
έμμεσα μόνο κάποιες πηγές της αρχαίας ελληνικής φιλοσοφίας και ότι 
είχε διαμορφώσει τις όποιες φιλοσοφικές του αντιλήψεις από διάφορα 
διαβάσματά του όπως π.χ. από το έργο του Comelio Musso1 2, από 
όπου αντιγράφει ορισμένα τέτοια στοιχεία και κατά την διάρκεια των 
σπουδών του. Οι απόψεις αυτές παρουσιάζονται στο έργο του μέσα απο 
το πρίσμα της χριστιανικής θρησκείας.

Ο Ραρτούρος τοποθετεί τη θρησκεία σε ανώτερη βαθμίδα από κάθε 
άλλη επιστήμη, όπως γενικά το ίδιο πιστεύεται από διάφορους 
σύγχρονούς του στοχαστές και λαϊκούς φιλοσόφους (πχ. ο Καρτάνος, ο 
ανώνυμος συγγραφέας του "Άνθους χαρίτων

Ως στοχαστής ο Ραρτούρος χαρακτηρίζεται απο έντονη 
θρησκευτικότητα. Η  κοσμοθεωρία του είναι απόλυτα χριστιανική και 
συμπληρώνεται απο στοιχεία της αρχαίας ελληνικής και ειδικότερα της 
αριστοτελικής φιλοσοφίας, του πλατωνισμού και του νεοπλατωνισμού. 
Έτσι ο Ραρτούρος δέχεται σύμφωνα με την άποψη του Εμπεδοκλή (DK 
31.Β.6) και την αριστοτελική παράδοση ότι τα βασικά στοιχεία του 
κόσμου είναι τέσσερα, η γη, ο αέρας, το νερό και η φωτιά (Δ.3.36.12- 
13). Τα στοιχεία αυτά που αποτελούν τον κόσμο δημιουργήθηκαν απο 
τον Θεό, ο οποίος δημιούργησε τον άνθρωπο, το τελειότερο των 
κτισμάτων του (Δ.2.16.6 κ.ε.). Η  χριστιανική του αντίληψη δεν 
συμμερίζεται την αριστοτελική άποψη για το άφθαρτον και ατελεύτητον. 
Ο Ραρτούρος, αντίθετα ορίζει ότι πάντα τα επίγεια υπόκεινται εις την 
τέλειαν φθοράν: καί ουρανοί καί άγγελοι καί πάντα τά έπίγεια ήθελαν 
ύπάγει είς άπώλειαν καί φθοράν (Δ. 12.147.12 κ.ε.). Το τέλος του 
ανθρώπου είναι ο θεός (Δ.4.46.10.). Με το θάνατο ελευθερώνεται η 
ψυχή (Δ.4.46.22) αφού αποχωρίζεται απο το σώμα (Δ.14.187.8-9). Ενα 
άλλο φιλοσοφικό αλλά και θεολογικό ζήτημα που θίγει είναι η 
αθανασία της ψυχής. Ο Ραρτούρος αντίθετα με τον Αριστοτέλη και

1 Βλ. σχετικά παρακάτω, σ. 192 κ.ε.
2 Βλ. σχετικά Θανάσης Παπαδόπουλος, Η νεοελληνική φιλοσοφία απο τον 16ο 

εως τον 18ο αιώνα, Αθήνα 1988, σ. 63 και εξής.
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γενικά τους αρχαίους φιλοσόφους δέχεται τη χριστιανική αντίληψη1 και 
διατυπώνει ότι ό άνθρωπος έκ Θεοϋ έχει τό άεί δν (πχ. Δ.12.147.15).

Στα θέματα (1) της ψυχής : ή αισθητική ψυχή ύπόκειται τής 
λογικής ψυχής, ή λογική ψυχή ύπόκειται εις τήν θεωρίαν, ή θεωρία 
ύπόκειται εις τήν άλήθεια, ή θρεπτική ψυχή ύπόκειται τής αισθητικής 
(Δ.12.145.) και (2) της δύναμης του νου ότι έχομεν έντός μας τινά 
δύναμιν νοητικήν ή όποια ούδέν εναι μόνον είς τά όργανα τού 
σώματος δεδεμένη διότι ού μόνον τά συμβεβηκότα των πραγμάτων 
γνωρίζομεν άλλά καί τάς ουσίας αύτών, όποια ού δύναται ή αίσθητική 
γνώσις καταλαβείν μόνη άνευ τής νοητικής καί αϋτη ϊσταται έν μέσφ 
σχημάτων τής ψυχής καί τοϋ σώματος φωτίζων τάς αίσθήσεις καί 
λαμπρύνων αύ τάς (Δ. 12.144.2 κ.ε.), οι απόψεις του Ραρτούρου
στηρίζονται κυρίως, δια μέσου της χριστιανικής φιλοσοφίας, στη 
θεωρεία του Σταγιρίτη φιλοσόφου (Περί Ψυχής).

Μέσω της χριστιανικής αντίληψης ερμηνεύει και τα θέματα της 
ομοίωσης του ανθρώπου με τον Θεό (Δ.2.19.16-19) και ότι ο αληθινός 
άνθρωπος είναι η ψυχή του, η οποία κυβερνά το σώμα του (Δ.7.93.13- 
14) θέματα τα οποία ανάγονται στον Πλάτωνα (Θεαίτητος, Νομ. 956α 
αντίστοιχα). Στοιχεία νεοπλατωνισμού βρίσκουμε στην άποψη του 
Ραρτούρου ότι η ανθρώπινη ψυχή ενώνεται με το θείον μετά θάνατον 
(Δ.3.35.18-21).

Το σωκρατικό γνώθι σαύτόν (Δ.2.17.19 κ.ε.) αντικρύζεται απο τον 
Ραρτούρο και πάλι μέσω της χριστιανικής θεώρησης. Δέχεται, σε γενικές 
γραμμές, ότι η αυτογνωσία οικοδομεί την ηθική ζωή. Η αυτοκυριαρχία 
βρίσκεται σε στενή συνύφανση με την αυτογνωσία. Ο χριστιανός αποκτά 
την δύναμη να απορρίπτει το κακό και να δέχεται το καλό όταν 
κυριεύεται απο άγρυπνη προσοχή και αταλάντευτη λογική σκέψη. Η 
αληθινή γνώση του εαυτού μας και του θεού δικαιολογεί την ανθρώπινή 
μας υπόσταση (πχ. Δ.12.144).

1 Πρβλ. πχ. Διαλεκτικά, σσ. 202-203 και Πλήθωνος Α ντιλήψεις, PG, 160, 
992c. Αναλυτικότερα για τις απόψεις του Πλήθωνα γι αυτό το θέμα σε σχέση με τον 
Αριστοτέλη βλ. Λ. Μπαρτζελιώτης, Η  κριτική τον Αριστοτέλους παρά Πλήθωνι ως 
έκφρασις τον αντιαριστοτελισμού κατά τον ιε' αιώνα, Αθήναι 1980, σσ. 55-58, 141, 
148-151.
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Η  αρχαιογνωσία του συγγραφέα είναι πολύ περιορισμένη όπως θα 
δούμε αναλυτικότερα παρακάτω1. Η  πηγή του για όλες σχεδόν τις 
αναφορές που κάνει σε πράγματα και πρόσωπα της αρχαίας εποχής 
είναι το έργο του Musso. Οι αρχαίοι έλληνες για το Ραρτούρο είναι οι 
ειδωλολάτρες (Δ.6.75.32), οι βάρβαροι (Δ.2.17.8), οι σοφοί (Δ.2.17.2) 
ενώ αντίθετα οι αληθινοί σοφοί είναι οι θεολόγοι (Δ.2.17.3). Η ίδια 
άποψη εκφράζεται απο τον Musso. Επικαιρικά στοιχεία ή στοιχεία 
γενικά που να προέρχονται από τη σύγχρονη ζωή στο έργο του 
Ραρτούρου δεν θα βρούμε παρά μόνο σποραδικά στις Διδαχές, όπως: 
αναφορά στον τρόπο με τον οποίο ζωγραφίζουν οι ζωγράφοι 
(Δ.2.17.33-35), αναφορά στην κυρίαρχη θέση του οικοδεσπότη μέσα στο 
σπίτι αντίθετα με τη θέση του δούλου (Δ.13.168.23-25) κ.α.

Συμπερασματικά λοιπόν θα μπορούσαμε να πούμε, ότι στο έργο 
του Ραρτούρου επικρατεί το χριστιανικό ιδεώδες, γεγονός που, ως ένα 
βαθμό, μαρτυρεί την παιδεία του. Η ερμηνεία, ο σχολιασμός των 
θεολογικών ζητημάτων και η χρήση των εκκλησιαστικών πηγών, 
ανεξάρτητα από τις επιδράσεις που δέχτηκε, γίνεται με σχετική 
ευκολία, πράγμα που μας επιτρέπίΐνα υποθέσουμε ότι η μόρφωση του 
Ραρτούρου θα ήταν θρησκευτική αλλά όχι ειδικευμένη. Οι κοσμική του 
μόρφωση είναι αρκετά περιορισμένη και βέβαια όχι συστηματική. Η 
βασική πηγή του, δηλαδή το έργο του Musso, οι διάφορες 
εκκλησιαστικές πηγές, η εκκλησιαστική πρακτική, τα διάφορα 
διαβάσματα και ακούσματα και οι προσωπικές του εμπειρίες είναι που 
του προσφέρουν υλικό σ'αυτόν τον τομέα. Βέβαιο πρέπει να θεωρηθεί 
ότι στη χριστιανική του παιδεία και γενικότερα στη μόρφωση που 
απέκτησε συνετέλεσαν η οικογενειακή του παράδοση και η εκκλησιαστική 
του ιδιότητα, ο χώρος που γεννήθηκε και οι συνθήκες κάτω από τις 
οποίες, για ορισμένα χρονικά διαστήματα της ζωής του, έζησε.

γ) Η  αποστολή τον στη Ρώμη
Στις 18 Οκτωβρίου 15392, πριν ο Αλέξιος αναχωρήσει για τη 

Ρώμη, το Ιερό Τάγμα αποφάσισε να του παραχωρήσει για δέκα χρόνια

1 Βλ. παρακάτω σ. 206
2 Βλ. ΙΑΚ, Not. Antonio Metaxd, φακ. Μ.180, φφ. 344ν-345Γ και παράρτημα 

έγγρ. 6, στ. 11-14.



το εισόδημα των περιοχών της Στρογγυλής και των Επισκοπιανών που
βρίσκονταν στο νότιο τμήμα του νησιού1. Η  δεκαετής αυτή επικαρπία,
που δε γνωρίζουμε σε τι συνίστατο, θα αποτελούσε, όπως
χαρακτηριστικά αναφέρεται στο σχετικό έγγραφο, την αμοιβή του
Αλεξίου, αν τελικά έφερνε σε πέρας την αποστολή του στη Ρώμη: ("είς
άντιμισθίαν τής χάριχος κόπον καί έξόδον μέλλει, καί αύτός άνωθεν *
ένδείξασθαι τφ Τάγματι..." ).

Ο Αλέξιος αναχώρησε για τη Ρώμη, προφανώς όχι πολύ μετά την 
εκλογή του, αφού στις 8 Μαρτίου 1540, λίγους μήνες δηλ. αργότερα, η 
αποστολή του είχε τελειώσει με επιτυχία: εκδόθηκε η σημαντική για 
τους Κερκυραίους ορθοδόξους παπική βούλλα, που επικύρωνε τη βούλλα 
του πάπα Λέοντα I' και επέτρεπε στην κερκυραϊκή εκκλησία, κυρίως με 
τη διατήρηση των προνομίων της και την ελεύθερη άσκηση των 
καθηκόντων των κληρικών, να διαδραματίσει ενα σημαντικό πραγματικά 
ρόλο μέσα στον ορθόδοξο χριστιανικό κόσμο.

Ο Αλέξιος βρέθηκε στη Ρώμη σε μια εποχή που οι ιδέες της 
Αναγέννησης βρίσκονταν ακόμη στην ακμή τους. Οι διάφοροι 
πνευματικοί κύκλοι, που είχαν δημιουργηθεί κάτω από την επιρροή του 
ουμανιστικού πνεύματος, προωθούσαν τις ελληνικές σπουδές και 
δέχονταν στους κόλπους τους τους Έλληνες λόγιους της διασποράς, οι 
οποίοι προσπαθούσαν απεγνωσμένα, με διάφορα διαβήματα, να 
ξεσηκώσουν τον δυτικό κόσμο σε μια σταυροφορία εναντίον των 
Τούρκων2. Ο Αλέξιος δεν μπορούσε, όπως ήταν φυσικό, να μείνει 
ανεπηρέαστος από ένα τέτοιο κλίμα. Η  ιδιότητα, άλλωστε, με την 
οποία ερχόταν στη Ρώμη του προσέδιδε επιπλέον κύρος. Ήταν 
εκπρόσωπος του ανατολικού δόγματος μιας βενετοκρατούμενης ελληνικής 
περιοχής και ερχόταν στη Ρώμη με σκοπό να επισκεφθεί τον Πάπα 
Παύλο Γ' και να του ζητήσει βοήθεια για τους ομοδόξους του. Η 
θεολογική του κατάρτιση και η ελληνομάθειά του ήταν φυσικό να τον 
φέρουν σε επαφή με ένα κύκλο διανοουμένων της ρωμαϊκής κοινωνίας

1 Βλ. Στυλιανός Βλασσόπουλος, Ιστορικοί και στατιστικοί περί Κέρκυρας 
ειδήσεις, Κερκυραϊκά Χρονικά 21(1977), σ. 4.

2 Για λίγο παλιότερες ανάλογες περιπτώσεις βλ. Μανοΰσακας, Εκκλήσεις 
(1453-1535) των Ελλήνων της Αναγεννήσεως προς τους ηγεμόνες της Ευρώπης για 
την απελευθέρωση της Ελλάδος, Θεσσαλονίκη 1965, σσ. 23-25, 39-41, όπου και η 
σχετική βιβλιογραφία.
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του πρώτου μισού του 16ου αιώνα, τον κύκλο του ανθρωπιστή και 
φιλλέληνα Giovanni Gaddi1. Όπως μας πληροφορεί ο Αλέξιος σε 
σημείωση στο τέλος του κώδικα Parisinus Gr. 24122, ο Gaddi καταγόταν 
από τη Φλωρεντία και ήταν δεκάνος της αποστολικής εκκλησίας.3 Το 
σπίτι του, σύμφωνα με τις πληροφορίες του Αλεξίου, ήταν χώρος 
συγκεντρώσεων των πιο γνωστών λογιών, ιταλών και ελλήνων, που 
ζούσαν ή περνούσαν από την αιώνια πόλη4. Ο Αλέξιος πιθανότατα 
γνωρίστηκε με τον Gaddi μέσω κάποιου Έλληνα λογίου που σύχναζε 
στο σπίτι αυτό. Η  γνωριμία τους θα διάρκεσε ώς την εποχή που ο 
Αλέξιος έφυγε απο τη Ρώμη, δηλ. ώς τις 9 Ιουνίου 1540 περίπου, 
ημερομηνία κατά την οποία, όπως πληροφορούμαστε από την ίδια 
σημείωση, τελείωσε η αντιγραφή του Parisinus Gr. 2412. Είναι πολύ 
πιθανό η. αντιγραφή, που σύμφωνα με τον Αλέξιο πραγματοποιήθηκε 
στο σπίτι του Gaddi, να έγινε ύστερα από παραγγελία του ίδιου του

1 Η  καταγωγή της οικογένειας Gaddi ήταν από τη Φλωρεντία. Απαντά εκεί 
από τον 14ο αιώνα με τον Taddeo Gaddi και τον γιό του Agnolo που ήταν και οι 
δύο ζωγράφοι. Ο πρώτος μάλιστα μνημονεύεται ως μαθητής του Giotto (βλ. το άρθρο 
του Roberto Salvini στην Endclopedia Cattolica, τόμ. 5, σ. 1842) (λήμμα Gaddi και τα 
λήμματα (Gaddi Agnolo, Gaddi Taddeo). Επίσης John White στο A Concise 
Encyclopaedia o f the Italian Renaissance, London 1981, σ. 146. Ο κληρικός 
ανθρωπιστής Giovanni Gaddi, γιός του Taddeo, γεννήθηκε στη Φλωρεντία στις 22 
Απριλίου 1493 και πέθανε εκεί στις 17 Οκτωβρίου 1542. Υπήρξε λάτρης των 
γραμμάτων και θεωρείται από τους πιο καλλιεργημένους άνδρες της εποχής του. Είχε 
στην κατοχή του πλουσιότατη βιβλιοθήκη και στο σπίτι του συγκεντρώνονταν γνωστά 
ονόματα ανθρώπων των γραμμάτων (βλ. Giulio Negri,Istoria degli scrittori Fiorentini, 
Ferrara 1722, σσ. 282-283 και Filippo Argelati, Biblioteca saiptorum Mediolanensium 
seu acta et elogia virorum omnigena eruditione Ulustrium, τόμ. 2, Mediolani 1745, σσ. 
649-650). Ανεψιός του ήταν ο Nicolo Gaddi, γνωστός συλλέκτης, ανθρωπιστής και 
λάτρης των καλών τεχνών στη Φλωρεντία κατά τον 16ο αιώνα. Ο Nicolo (+1591) 
ήταν από τα τελευταία μέλη της γνωστής για την αγάπη της προς την τέχνη και τα 
γράμματα οικογένειας Gaddi. Για το Nicolo βλ. τη μελέτη της Cristina Acidinl 
Luchinat, Ricerche d'Archivio, Nicolo Gaddi collezionista e dilettante del cinquecento, 
Paragone n. 359-361 (Arte), Gennaio-Marzo 1980, σσ. 141-175.

2 Βλ. Λάμπρος, Σύμμικτα, ό.π., σσ. 92-93.
3 Αξιωματούχος δηλ. του ναού του Αγίου Πέτρου. Βλ. σχετικά το άρθρο του 

Pietro Palazzini στην Endclopedia Cattolica, τόμ. 1„ σσ. 1264-1265 (λήμμα decano) 
όπου και η βιβλιογραφία.

4 Μαρτυρείται ότι ο Gaddi είχε στην υπηρεσία του ως γραμματέα τον ποιητή 
Annibale Caro (Acidini Luchinat, ό.π„ σσ. 141, 164 και σημ. 1).
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φλωρεντινού λογίου1. Στο τέλος του κώδικα, ο Αλέξιος, εκτός από τη 
σημείωση που αναφέραμε παραπάνω, αντιγράφει και ένα δικό του 
ελεγειακό πεντάστιχο, στο οποίο εγκωμιάζει την προσωπικότητα και τα 
φιλελληνικά αισθήματα του φλωρεντινού ιεράρχη και του εύχεται 
μακροζωία2. Θα ήταν πολύ ενδιαφέρον να γνωρίζαμε ποιοί ήταν οι 
λόγ,ιοι Έλληνες του κύκλου του Gaddi με τους οποίους γνωρίστηκε και 
ίσως συνδέθηκε φιλικά ο Αλέξιος κατά την παραμονή του στη Ρώμη, 
όμως δεν υπάρχουν άλλα στοιχεία. Επίσης δεν υπάρχει καμιά σαφής 
μαρτυρία σχετική με άλλες τυχόν ασχολίες του Αλεξίου κατά το 
ολιγόμηνο διάστημα της παραμονής του στη Ρώμη. Είναι βέβαια γνωστό 
ότι με αφορμή τη λειτουργία του Ελληνικού Γυμνασίου (1514-1521) 
είχαν συγκεντρωθεί στη Ρώμη οι πιο επιφανείς Έλληνες λόγιοι3. Δεν 
αποκλείεται μερικοί από τους Έλληνες μαθητές τους να συνέχιζαν να 
ζουν και να εργάζονται εκεί, και ο Αλέξιος να είχε την ευκαιρία να 
γνωριστεί με ορισμένους απ' αυτούς4. Γεγονός πάντως παραμένει ότι η 
διαμονή του Αλεξίου στη Ρώμη, όσο σύντομη και αν υπήρξε, αποτέλεσε 
σταθμό στη ζωή του. Η  γενικότερη ωφέλεια που αποκόμισε από αυτήν 
πρέπει να άσκησε σημαντική επιρροή στην προσωπικότητα και στην 
ιδεολογία του. Η επιδίωξή του, λίγα χρόνια αργότερα, να μεταδίδει με 
κάθε τρόπο, ως δάσκαλος των ελληνικών, τα φώτα της παιδείας στους 
νέους της πατρίδας του5 και η χρήση της απλοελληνικής γλώσσας στα 
λίγα γραπτά του, υποδηλώνουν ότι ο Αλέξιος πρέπει να είχε έρθει σε 
άμεση επαφή με τους γνωστούς Έλληνες λογίους, που δρούσαν εκείνη 
την εποχή στην Ιταλία, όπως λόγου χάρη με τους δύο συμπατριώτες του 
Αντώνιο Έπαρχο και Νικόλαο Σοφιανό, τον Νικόλαο Μαλαξό κ.ά., με 
τους ανθρώπους δηλαδή που αγωνίζονταν για την πνευματική επιβίωση 
του νέου Ελληνισμού6.

1 Ανάλογη περίπτωση βλ. στου Ιωάννη Καλλιτσουνάκι, Ματθαίος Δεβαρής, 
Αθηνά 26(1914), σσ. 87-88.

2 Βλ. παρακάτω σ. 248-249
’ 3 Βλ. Μανούσακας, Η παρουσίαση από τον Ιανό Λάσκαρι των πρώτων
μαθητών του Γυμνασίου της Ρώμης στον πάπα Λέοντα I, (15 ΦεβρουαρΙου 1514), Ο 
Ερανιστής 1(1963), σσ. 161-172, όπου και η βιβλιογραφία.

4 Πρβλ. Καλλιτσουνάκις, ό.π., σσ. 90-94.
5 Βλ. παρακάτω σ. 106.
6 Βλ. Ζιώγας, Μία κίνηση πνευματικής αναγεννήσεως, ό.π., σσ. 50-78 και 

268-303 αντίστοιχα, ιδιαίτερα βλ. σσ. 56-59, 269-271, 277, 287, 299-303.
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Σε μεταγενέστερο έγγραφο του 1551 (4 Οκτωβρίου), σώζεται η 
μαρτυρία ότι ο Αλέξιος μετά τη Ρώμη ταξίδεψε στη Βενετία1. Ήταν 
προφανώς το πρώτο του ταξίδι εκεί για το οποίο, εκτός του ότι το 
πραγματοποίησε με δικά του έξοδα, δεν υπάρχει άλλη πληροφορία. Το 
ταξίδι αυτό θα έγινε στο διάστημα του χρόνου που μεσολάβησε από τις 
9 Ιουνίου 1540, όταν δηλ. τελείωσε την αντιγραφή του κώδικα Parisinus 
Gr. 2412, ώς τις 19 Αυγούστου 1541, οπότε τον ξαναβρίσκουμε στην 
Κέρκυρα2.

Πόσο διάστημα έμεινε στη Βενετία, με ποιους ήρθε σε επαφή και 
ποιός ο σκοπός του ταξιδιού αυτού, είναι στοιχεία που δεν μας τα 
αποκαλύπτουν οι πηγές. Βέβαιο πάντως πρέπει να θεωρηθεί ότι ο 
Αλέξιος, ώσπου να επικυρωθεί η χορηγία που του είχε παραχωρήσει το 
Ιερό Τάγμα, αναγκάστηκε να δαπανήσει και δικά του χρήματα για να 
αντεπεξέλθει στα έξοδα της αποστολής του στην Ιταλία.

δ) Άλλες δραστηριότητες τον Ραρτονρον στην Κέρκυρα και Ιταλία 
(1541-1558). Η  εκλογή τον ως ελληνοδιδασκάλου (1558).

Στις 19 Αυγούστου 1541 ο Αλέξιος βρίσκεται στην Κέρκυρα. Στη 
συνεδρία του Ιερού Τάγματος, που γίνεται εκείνη την ημέρα για να 
επικυρώσει τη χορηγία του ύστερα από „την επιτυχή έκβαση της 
αποστολής του, είναι παρών3.

Το επόμενο χρονικό διάστημα, δηλ. ώς τις 14 Ιουλίου 1545 που 
του ανατέθηκε και πάλι επίσημα να μεταβεί για δεύτερη φορά στην

1 Βλ. ΙΑΚ, Not. Antonio Metaxa, φακ. Μ. 185, φφ. 172Γ-173Γ. Το έγγραφο, 
παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, γιατί σ' αυτό αναφέρονται όλες οι μετακινήσεις του 
Αλεξίου κατ' εντολή του Ιερού Τάγματος από το 1539 ώς το 1551, οπότε συντάχτηκε 
(βλ. παράρτημα έγγρ. 9).

2 Βλ. αμέσως στη συνέχεια.
3 Βλ. ΙΑΚ, Not. Antonio Metaxa, φακ. Μ. 180, φφ. 344ν-345Γ και παράρτημα 

έγγρ. 6, στ. 1-10. Η επικύρωση αυτή συμπληρώθηκε κάτω από το έγγραφο της 
απόφασης για τη χορηγία (19 Οκτωβρίου 1539) από τον ίδιο τον νοτάριο στην ώα 
του εγγράφου και υπογράφτηκε από τον Αντώνιο Μαρκέση και τον ιερομόναχο Ιώβ. 
Σε άλλη λίγο μεταγενέστερη σημείωση (19 Αυγούστου 1541), γραμμένη κάτω ακριβώς 
από την προηγούμενη, παρόντος και του Αλεξίου, οι μάρτυρες Αντώνιος Μαρκέσης 
και Ιωάννης Βρετόπουλος (βλ. για το πρόσωπο παρακάτω σ. 147 κ.ε.) διαβεβαιώνουν 
ότι κανένα εμπόδιο δεν θα ανακόψει τη χορηγία και ότι η απόφαση θα ισχύσει 
αναδρομικά και όπως πρωταρχικά ορίστηκε (βλ. παράρτημα έγγρ. 6, στ. 1-10).



Ιταλία1, ο Αλέξιος βρισκόταν στην Κέρκυρα, όπως μαρτυρούν αρχειακά 
έγγραφα, στα οποία εμφανίζεται ως συμβαλλόμενος και τακτοποιεί 
διάφορες περιουσιακές του υποθέσεις. Μέσα απ' αυτά διαφαίνεται ότι 
προσπαθεί να εξεύρει οικονομικούς πόρους. Τα έξοδα του ταξιδιού του 
και η καθυστέρηση της καταβολής του εισοδήματος, που το Ιερό Τάγμα 
του είχε παραχωρήσει ως αμοιβή, είναι πιθανόν τα αίτια της 
οικονομικής στενότητας.

Έτσι, το 1542 (4 Ιανουάριου) μισθώνει για δύο χρόνια έναν 
αμπελώνα που έχει στα Γουβιά2. Τον ίδιο χρόνο (28 Ιανουαρίου) 
μισθώνει επίσης τρία μαγαζιά, που ήταν προίκα της γυναίκας του, στη 
Σπηλαία·3, ενώ παραχωρεί (12 Απριλίου) ένα άλλο μαγαζί, γιατί δεν 
έχει να επιστρέφει τοις μετρητοίς 18 δουκάτα που του είχε 
προκαταβάλει, ως ενοίκιο, ο ενοικιαστής πριν από το 15374. Ως 
οφειλέτης 18 δουκάτων εμφανίζεται και σε άλλο έγγραφο του ίδιου 
χρόνου (16 Μαΐου)5.

Στις 14 Ιουλίου 1545 ο Αλέξιος εκλέχτηκε και πάλι ομόφωνα από 
τους ιερείς του Ιερού Τάγματος, ως επίσημος απεσταλμένος στη Ρώμη 
και τη Βενετία6. Οι λόγοι που οδήγησαν στην απόφαση της αποστολής 
αυτής είναι γνωστοί. Ο Nicolao Vido, βικάριος του αρχιεπισκόπου 
Iacopo Cocco, πρόβαλλε σοβαρές αντιρρήσεις στο θέμα των 
δικαιοδοσιών του Μεγάλου Πρωτοπαπά7. Η  διένεξη που επακολούθησε 
ήταν σοβαρή. Από το κείμενο του εγγράφου της αποστολής αυτής 
διαφαίνεται καθαρά η επιθυμία των κερκυραίων κληρικών να τους

83

1 Βλ. αμέσως παρακάτω.
2 Βλ. ΙΑΚ, Not. Antonio Metaxa, φακ. Μ. 182, φ. 20ν πρβλ. παρακάτω σ. 

133 και σημ. 1.
3 Βλ. ΙΑΚ, Not. Antonio Metaxi, φακ. Μ.182, φ. 35ν πρβλ. παρακάτω σ. 132 

και σημ. 4.
4 Βλ. ΙΑΚ, Not. Antonio Metaxi, φακ. Μ.182, φ. 50ν πρβλ. παρακάτω σ. 132 

και σημ. 6. Πρόκειται προφανώς για το οίκημα που το 1561 (13 Οκτωβρίου) 
μαρτυρείται ως ερείπιο. Βλ. X. Μαλτέζου, ΟσπΙτια και οσπιτοχαλάσματα Αντωνίου 
Επάρχου και Αλεξίου Ραρτούρου, (Αφιέρωμα στη μνήμη του Λίνου Πολίτη), Δ.Ι.Α. 
2(1986), σσ. 39-40 και έγγρ. 4).
 ̂ 3 Βλ. ΙΑΚ, Not. Antonio Metaxi, φακ. Μ.182, φ. 96Γ.

6 Βλ. ΙΑΚ, Not. Antonio Metaxi, φακ. Μ. 184, φ. 146ν πρβλ. και παράρτημα 
έγγρ. 7, στ. 7-11.

7 Βλ. σχετικά παραπάνω σ. 28.
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εκπροσωπήσει κάποιος δικός τους άνθρωπος στη νέα αυτή διαμάχη με 
τους καθολικούς και να υπερασπίσει τα δικαιώματά τους. Ο 
πρωτοπαπάς και οι παρόντες ιερείς δηλώνουν αδυναμία να 
πραγματοποιήσουν οι ίδιοι την αποστολή (... δτι μή δνναμένων αυτών 
ύπάγειν είς τήν Βενετίαν καί Ρώμην άποκριθήναι κατά των άντιδίκων 
τοϋ τάγματος... ).Δυστυχώς δεν έχουμε πληροφορίες γαι το ταξίδι 
καθώς και τη διαμονή του Ραρτούρου στις ιταλικές αυτές πόλεις. 
Πάντως φαίνεται ότι η απόφαση πάρθηκε ύστερα από ορισμένες 
σκέψεις. Ο Αλοΐσιος Ραρτούρος λίγο πριν, στις 23 Ιουνίου, και με νέα 
επικύρωση του ίδιου εγγράφου στις 10 Ιουλίου 1545, είχε ορίσει ως 
επιτρόπους του στη Βενετία, τους Ιάκωβο Πετρετίνο και Γαλδιέρο 
Μουρέλο Η  σχετική απόφαση είχε ώς εξής: "... πρεσβευτάς παρά τής 
κοινότητος Κορυφών καί έκλελεγμένους διά τήν πόλιν Βενετίας, δπως 
έκείνοις έσομένων είς τήν Βενετίαν όννανται έμφανισθήναι εις τήν 
έκλαμπροτάτην αυθεντία τόσον εις τούς άλδιδόρους δσον καί είς παν 
άλλον όφφίκιον δποι άν υπάρχει χρεία εις βοήθειαν καί εις πάσαν 
άπόκρισιν τοϋ είρημένου τίμιου πρωτοπαπά.."1. Για τα δύο αυτά 
πρόσωπα, μέλη προφανώς των ομωνύμων ευγενών κερκυραϊκών 
οικογενειών2 δε γνωρίζουμε τίποτε άλλο. Λίγες μέρες αργότερα στις 14 
Ιουλίου, ο Αλοΐσιος Ραρτούρος αναθέτει την ίδια επιτροπεία στον γιό 
του Αλέξιο. Ενδεχομένως ο πρωτοπαπάς και το Ιερό Τάγμα 
προβληματίστηκαν να ξαναστείλουν τον Αλέξιο στην Ιταλία, γιατί ίσως 
αντιλαμβάνονταν κάποια οικονομική του δυσχέρεια. Θεωρώντας, όμως, 
σοβαρή τη διαμάχη με τον βικάριο και έχοντας περισσότερη 
εμπιστοσύνη στον Αλέξιο, που ήδη είχε αρκετή πείρα, αποφάσισαν να 
τον στείλουν. Ώσπου, όμως, να φτάσει ο'Αλέξιος στη Βενετία και 
εξαιτίας, πιθανόν, αναμενόμενης όξυνσης των γεγονότων, ο Αλοΐσιος 
όρισε ως επιτρόπους του εκεί, με έγγραφο της 23ης Ιουλίου 1545, τον 
Ματθαίο Βάρελι3 και τον γιό (;) του Βασίλειο (... constituisse suoi

1 Βλ. ΙΑΚ, Not. Antonio Metaxi, φακ. Μ.184, φ. 156Γ'ν και 173Γ*ν.
2 Βλ. Βροκίνης, Σχεδάρια, σ. 87.
3 Για τον Ματθαίο Βάρελι και τη δράση του μέσα στην Αδελφότητα της 

Βενετίας, καθώς και για τα υπόλοιπα μέλη της οικογένειάς του (βλ. Χασιώτης, σ. 50 
και σημ. 2, όπου και η σχετική βιβλιογραφία, Μαυροειδή, Οι πρώτοι πρόεδροι της 
ελληνικής αδελφότητος Βενετίας, θησανρίσματα 7(1970), σ. 177, της ίδιας Συμβολή, 
ό.π., σσ. 98, 99, 114 και 121. Π̂ βλ. Γιωτοπούλου-Σισιλιάνου, σσ. 160-161 και σημ.
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comessi il miser Matheo Vareli absente come presente et il misser 
Vassilio suo figliulo insieme et insolidum,..)1. Η  εξουσιοδότηση στους 
δύο Βάρελη αναφέρεται ως εξής στο έγγραφο: "... ado possano insieme 
et insolidum comparve alii offici delli magnifies alditori et ubicusque 
opus fuerit... per la dtatoria fatta del ditto offido et instantia del Rmo 
d* monsignor Archiepiscopo di Corfu Jacopo Cocho et quelo meglio 
pareat ali ditti dui comessi possano agire effetuare et fare se per atual 
termine come fosse personalmente esso reverendo protopapa et si 
come fosse cui spintualmente...).

Απ' ό,τι μπορεί να συναχθεί από τις ιδιόχειρες 
συμβολαιογραφικές του πράξεις, καθώς και από εκείνες στις οποίες 
εμφανίζεται ως συμβαλλόμενος, ο Αλέξιος φαίνεται ότι επιστρέφει από 
τη Βενετία στην Κέρκυρα πριν από τις 8 Ιουλίου 1546, οπότε συντάσσει 
κάποιο προικοσύμφωνο2. Η  σύναψη συμφωνητικού με τον Εμμανουήλ 
Μόσχο στις 13 Αυγούστου 1548 για την ενοικίαση τριών αλυκών3,

2, σσ. 205, 208, 209, Αντώνης Πάρδος, Αλφαβητικός κατάλογος των πρώτων μελών 
της Ελληνικής Αδελφότητας Βενετίας από το κατάστιχο 129, 1498-1530, 
Θησανρίσματα 17(1980), σ. 196. Ο Ματθαίος Βάρελης είχε διατελέσει και εγγυητής 
του κερκυραίου ιερομονάχου Ιωαννίκιου Καρτάνου, βλ. Κακουλίδη-Πάνου, Συμβολή 
στη Δημώδη πεζογραφία, ό,π., σσ. 231-233. Αν δεν πρόκειται για λεκτικό λάθος (αντί 
fratello, figliuolo) του νοταρίου, που συνέταξε το έγγραφο αυτό, τότε, όπως προκύπτει, 
ο Ματθαίος Βάρελης εκτός από την Angiola και τον Πρίαμο (βλ. σχετικά Μαυροειδή, 
Συμβολή, ό.π., σ. 121) είχε και άλλον γιό ονόματι Βασίλειο, άγνωστο από αλλού. Αν 
όμως πρόκειται για λάθος, τότε ο Βασίλειος αυτός είναι ο αδελφός του Ματθαίου 
(βλ. Μαυροειδή, Ειδήσεις για ελληνικά τυπογραφεία της Ιταλίας τον 16ο αι., Δωδώνη 
4(1975), σσ. 241-242 και σήμ. 1, σ. 252), ο γνωστός κωδικογράφος και διορθωτής 
εκκλησιαστικών εκδόσεων (βλ. Μανούσακας, Ανέκδοτα Πατριαρχικά Γράμματα, ό.π., 
σσ. 14-15, όπου και η σχετική βιβλιογραφία, Χασιώτης, σ. 50 και σημ. 2, Μαυροειδή, 
Συμβολή, ό.π., σσ. 98, 121 και Πάρδος, Κατάλογος, ό.π.·, σ. 196).

* Βλ. ΙΑΚ, Not. Antonio Metaxi, φακ. Μ.184, φ. 182ν.
2 Βλ. ΙΑΚ, Not. Nicolo Rarturo, φακ. P.17, filza 1, φ. 102Γ"ν.
3 Βλ. ΙΑΚ, Not. Matio Parastati, φακ. Π.187, φ. 41Γ“ν. Ο Μόσχος, όπως 

προκύπτει από το έγγραφο, είχε νοικιάσει τις αλυκές του Ραρτούρου το 1539. Την 
εποχή εκείνη ο Αλέξιος είχε δανειστεί χρήματα από τον Μόσχο, προφανώς για να 
καλύψει τα οικονομικά προβλήματα που του δημιουργούσε το επικείμενο ταξίδι του 
στη Ρώμη. Φαίνεται, όμως, πως τότε είχε γίνει συμφωνία μεταξύ τους, κατά την 
οποία ο Αλέξιος δεν θα έπαιρνε τα ενοίκια από τον Μόσχο μέχρις ότου να εξοφλήσει 
το χρέος του. Μέχρι την ημέρα που συντάσσεται το έγγραφο (13 Αυγούστου 1548) 
αποδεικνύεται πως το χρέος του Αλεξίου προς τον Μόσχο είχε εξαλειφθεί. Για τον
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μαρτυρεί ότι αμέσως μετά την άφιξή του άρχισε και πάλι νά 
ασχολείται με τα περιουσιακά του θέματα.

Συνοπτικά ειδήσεις για τα δύο πρώτα ταξίδια-αποστολές του 
Αλεξίου στην Ιταλία έχουμε από έγγραφο της 4ης Οκτωβρίου 15511, 
στο οποίο αναφερθήκαμε και παραπάνω. Στο έγγραφο αυτό, εκτίθενται 
οι λόγοι που ανάγκασαν τους ιερείς του Ιερού Τάγματος να τον 
στείλουν ως εκπρόσωπό τους στη Ρώμη και στη Βενετία με τις 
αποφάσεις τους το 1539 (20 Σεπτεμβρίου) και το 1545 (14 Ιουλίου). 
Επίσης αναφέρεται η απόφαση του Ιερού Τάγματος να παραχωρηθεί 
στον Αλέξιο το εισόδημα της Στρογγυλής και των Επισκοπιανών, 
προκειμένου να αντεπεξέλθει στα έξοδα των ταξιδιών.

Ο Αλέξιος, όπως μας πληροφορεί το ίδιο έγγραφο, κατά το 
δεύτερο ταξίδι του πήγε μόνο στη Βενετία και όχι στη Ρώμη, όπως

λόγο αυτόν ο Αλέξιος ζητά από τον Μόσχο να του δώσει ενοίκιο (7 δουκάτα) για το 
υπόλοιπο χρονικό διάστημα που είχε εκμεταλλευτεί τις αλυκές, χωρίς να του 
καταβάλει τίποτα. Σύμφωνα με το έγγραφο, ο Μόσχος καταβάλλει την ημέρα αυτή το 
ζητούμενο ποσό. Όπως γίνεται γνωστό από μεταγενέστερο έγγραφο της 9ης Οκτωβρίου 
1558 (βλ. ΙΑΚ, Not. Zaccaria Metaxa, φακ. Μ.188, φ. 105Γ'ν), ο Μόσχος είχε 
κρατήσει προφανώς κατόπιν συμφωνίας, τις αλυκές του Ραρτούρου άλλη μια δεκαετία. 
Ο Εμμανουήλ Μόσχος ανήκε ασφαλώς στη γνωστή κερκυραϊκή οικογένεια (βλ. 
Βροκίνης, Σχεδάρια, σ. 88). Για πρώτη φορά απαντά σε συμβόλαιο της 22ας Μαΐου 
1521 (βλ. Πεντόγαλος, Γεώργιος Μόσχος, ό.π., σ. 30). Έλαβε μέρος στην πρεσβεία 
των Κερκυραίων το 1542 μαζί με τον Ανδριόλ Κουαρτάνο και τον Βένο Λάντζα (βλ. 
ΙΑΚ, Ενετοκρατία, Πρεσβείες, b. 97, αριθ. 4). Στις 10 Ιουλίου 1554, κατόπι διαταγής 
των βενετικών αρχών της Κέρκυρας, στάλθηκε, μαζί με τους Alvise Arcoudi, Giacomo 
Calotheto και Gerasimo Venier, ως πρεσβευτής εκ μέρους της κερκυραϊκής κοινότητας, 
στον τουρκικό στόλο (βλ. A.S.V., Senato Secreta ΠΙ, Dispacd Rettori Corfd (1554- 
1566) χ.ά.). Στις 4 Απριλίου 1557, με την ίδια ιδιότητα στάλθηκε, αυτή τη φορά μόνο 
με τον Αλοΐσιο Αρκούδη, στο Δέλβινο (βλ. A.S.V., ό.π„ (1557) χ.ά.). Για την 
κερκυραϊκή οικογένεια Αρκούδη και διάφορα μέλη της βλ. Α.Ν.Ι.Σ., Βροκίνης, 
Σημειωματάριον Α', φ. 132 κ.ε„ του ίδιου, Σχεδάρια, σ. 87, Χασιώτης, σ. 86 και 
σημ. 2. Το 1559 η Βενετική Γερουσία αντάμειψε τον Αλοΐσιο Αρκούδη για τις 
υπηρεσίες του, κατά τη διάρκεια τούρκικης επιδρομής στο νησί απονέμοντάς του τον 
τίτλο του ιππότη (cavalier) και χορηγία 50 δουκάτων (βλ. A.S.V., Senato Mar, filza 
21(1559) χ.ά., Μαυροειδή, Συμβολή, ό.π., σ. 108). Ο Ιάκωβος Καλόθετος πρέπει να 
ήταν μέλος της ομώνυμης κερκυραϊκής οικογένειας που είχε αναγραφεί στο libro 
d'oro το 1490. Την ίδια χρονιά είχε αναγραφεί και η οικογένεια Venier, της οποίας 
μέλος προφανώς ήταν ο Γεράσιμος (βλ. Βροκίνης, Σχεδάρια, σ. 88).

1 Βλ. ΙΑΚ, Not. Antonio Metaxd, φακ. Μ.185, φφ. 172Γ-173Γ.



αναφέρεται στην αρχική απόφαση (14 Ιουλίου 1545). Επειδή όμως τα 
έξοδά του, στο διάστημα που παρέμεινε εκεί, ήταν πολύ περισσότερα 
απ' όσα έπαιρνε από τα ενοίκια των κτημάτων της Στρογγυλής και των 
Επισκοπιανών, το Ιερό Τάγμα με το έγγραφο αποφασίζει να του 
παρατείνει τη χορηγία για άλλα τρία χρόνια ακόμη. Η  απόφαση αυτή 
τηρήθηκε, όπως αποδεικνύει το γεγονός, ότι στις 6 Νοεμβρίου 1554 ο 
Αλέξιος εκμισθώνει στον Νικόλαο Σταζήρη την περιουσία του Ιερού 
Τάγματος στη Στρογγυλή και τα Επισκοπιανά, για μια τριετία, προς 27 
δουκάτα το χρόνο1.

Από την εποχή αυτή, δηλαδή μετά το 1554 και ως το 1559, που, 
όπως θα’.δούμε, έφυγε ξανά για τη Βενετία, ο Αλέξιος συμμετέχει 
ζωηρά στη δημόσια ζωή της Κερκύρας. Η συμμετοχή του στα δημόσια 
πράγματα θα διαρκέσει μέχρι τα τελευταία χρόνια της ζωής του και τα 
χρόνια αυτά θα είναι τα πιο σημαντικά και παραγωγικά. Κατά το ίδιο 
διάστημα θα συγγράφει και την "Έκθεση περί τής των γραικών 
διαγωγής" ύστερα από σχετική εντολή του Βενετού διοικητή στο νησί 
Astorre Baglioni2.

Στις 28 Δεκεμβρίου 1555, ένα μήνα μετά το θάνατο του πατέρα 
του, πρωτοπαπά Αλοϊσίου, άρχισε η διαδικασία για την εκλογή του 
νέου Μεγάλου Πρωτοπαπά Κέρκυρας. Στο προτελικό στάδιο για την 
ανάδειξη του Μεγάλου Πρωτοπαπά ο Αλέξιος ήταν μαζί με τον 
Αντώνιο Σπυρή, τον Ιωάννη Ραρτούρο, τον Δημήτριο Βάλμη, τον Θωμά 
Αυλωνίτη, τον Νικόλαο Πετρίτση και τον Ματθαίο Ροξόπουλο, από 
τους επκρατέστερους υποψηφίους για τη θέση αυτή3. Από τα πρακτικά 
της κερκυραϊκής κοινότητας την ίδια μέρα μαθαίνουμε, όμως, ότι ούτε 
ο Αλέξιος ούτε ο αδελφός του Ιωάννης είχαν το δικαίωμα να εκλεγούν, 
γιατί υπήρχαν καταγγελίες εις βάρος τους και οι δικαστικές αποφάσεις 
εκκρεμούσαν ακόμη4.

1 Βλ. ΙΑΚ, M.A.Gr., b. 17, φ. 119Γ"ν. Είναι η μοναδική φορά που γίνεται 
λόγος για ενοικίαση του κτήματος της Στρογγυλής και των Επισκοπιανών από τον 
Αλέξιο.

2 Βλ. σχετικά παρακάτω σσ. 239-241.
3 Βλ. ΙΑΚ, A.D., b. 2, φ. 52ν και M.A.Gr., b. 14 χ.ά. Για τη διαδικασία της 

εκλογής του Μεγάλου Πρωτοπαπά βλ. παραπάνω σ. 41.
4 Βλ. ΙΑΚ, A.D., b. 2, φ. 52ν-53Γ "... quel reverendo papa Zuane Rartvro et 

papa AJexio Rarturo, stante 1 process1 contra di loro format1 et ancora non Io sta
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Ο Μέγας Πρωτοπαπάς σύμφωνα με τους κανονισμούς του Ιερού 
Τάγματος έπρεπε να έχει άμεμπτη συμπεριφορά: habbi causa di viver 
costumatamente et religiosamente senza far magniarie alii popoli...A. 
Δε γίνεται, ωστόσο, γνωστό από τις πηγές ποιές ήταν ακριβώς οι αιτίες 
για τις οποίες κατηγορούνταν οι αδελφοί Ραρτούροι και τις οποίες 
υπαινίσσονται εδώ οι σύμβουλοι της κερκυραϊκής κοινότητας. 
Πιθανότατα το θέμα να είχε άμεση σχέση με την έκρυθμη κατάσταση 
που είχε δημιουργηθεί στους κόλπους του Τάγματος την εποχή αυτή 
μετά το θάνατο του Μεγάλου Πρωτοπαπά Αλοϊσίου Ραρτούρου. Ποιός 
όμως ήταν ακριβώς ο λόγος που προκάλεσε τη ταραχή αυτή δε γίνεται' 
γνωστό. Απο τις σκόρπιες ειδήσεις των εγγράφων, λαμβάνοντας 
ταυτόχρονα υπόψη το διάστημα των είκοσι χρόνων που μεσολάβησε απο 
τις προηγούμενες εκλογές για το αξίωμα, πιθανολογούμε οτι οι αιτίες 
θα μπορούσαν να αναζητηθούν στις αντιδράσεις που προκλήθηκαν 
ανάμεσα στους εκλέκτορες του Μεγάλου Πρωτοπαπά κυρίως για θέματα 
που αφορούσαν την διαδικασία που έπρεπε να τηρηθεί και τον τρόπο 
της εκλογής του2. Οι ταραχές πάντως αποκαταστάθηκαν με την 
επέμβαση των τοπικών βενετικών αρχών, που καθόρισαν για άλλη μια 
φορά, σύμφωνα με έγγραφο της 18ης Δεκεμβρίου 15553, απο ποιούς θα 
εκλέγεται ο Μέγας Πρωτοπαπάς και ποιά θα ήταν η διαδικασία που 
έπρεπε να ακολουθείται. Ο Ιωάννης Ραρτούρος, που ως σακελλάριος 
ήταν αρμόδιος γι αυτό το θέμα, εντέλλεται, στις 25 Δεκεμβρίου 1555, 
να μην καθυστερήσει άλλο και να επισπεύσει μέσα σε διάστημα τριών 
ημερών τη σύσταση του εκλεκτορικού σώματος των 32 ιερέων για την 
ανάδειξη του νέου Μεγάλου Πρωτοπαπά, προκειμένου να μη μείνει η 
πρωτοπαπαδική έδρα του νησιού ακέφαλη, μάλιστα κατά τις ημέρες των 
Χριστουγέννων που πλησίαζαν4.

Αν λοιπόν θεωρήσουμε, οτι οι κατηγορίες εναντίον των δύο 
αδελφών σχετίζονταν με αυτά τα γεγονότα, τότε οι αφορμές μπορεί να 1 2 3 4

purgati le sue imputation, et stante che loro apresentati nelle forze del predetto 
Clarissimo Reggimento iuxta le leze che per adesso non siino balotati in quello 
officio".

1 Βλ. IAK, M.A.Gr, b. 7, <p. 253v.
2 Βλ. ΠαπαγεωρνΙου, σ. 64.
3 Βλ. IAK, MA.Gr, b. 7, φ. 252v-253v .
4 Βλ. IAK. M.A.Gr, b. 7, φ. 253v-254r
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ήταν ποικίλες. Ανάμεσα σε αυτές η στάση του Ιωάννη Ραρτούρου που 
δεν επέσπευσε τη διαδικασία για την εκλογή του Μεγάλου Πρωτοπαπά, 
διάφορες πιθανόν αντιρρήσεις των δύο αδελφών για τον τρόπο της 
επίλυσης των σχετικών θεμάτων, καθώς επίσης και τυχόν ενέργειές 
τους, που είχαν σκοπό την ανάληψη του αξιώματος και που τους 
έφεραν σε αντιπαράθεση με τα άλλα υποψήφια μέλη και με τους 
εκλέκτορές τους. Πάντως η προσωπική διαμάχη και η ρήξη των σχέσεων 
του Αλεξίου Ραρτούρου με τον Αντώνιο Σπυρή, που θα φανεί 
εντονότερα ύστερα από μερικά χρόνια, πρέπει να χρονολογείται από 
αυτή την εποχή, τότε δηλαδή που και οι δύο διεκδικούν τον τίτλο του 
Μεγάλου» Πρωτοπαπά και που στον Αλέξιο αφαιρείται το δικαίωμα 
υποψηφιότητος λόγω καταγγελιών σε βάρος του. Οπως και να είχε 
πάντως το πράγμα εξ αιτίας των κατηγοριών αυτών οι σύνδικοι 
αποφάσισαν τη μέρα αυτή (28 Δεκεμβρίου 1555) οτι οι δύο αδελφοί 
έπρεπε να διαγραφούν από τον κατάλογο των υποψηφίων, πράγμα που 
έγινε, αφού τα ονόματά τους λείπουν από το έγγραφο της τελικής 
αναμέτρησης (5 Ιανουάριου 1556). Μέγας Πρωτοπαπάς Κερκύρας, στις 6 
Ιανουαρίου 1556, εκλέχτηκε ο Αντώνιος Σπυρής1.

Όπως μαρτυρεί έγγραφο της 20ής Αυγούστου 1556, ο Αλέξιος το 
διάστημα εκείνο ήταν προϊστάμενος, γραμματέας (priore) του Ιερού 
Τάγματος. Με την ιδιότητα αυτή συμμετείχε την ημέρα εκείνη στην 
εκλογή νέου μέλους του Ιερού Τάγματος στη θέση του εκλιπόντος 
Δημητρίου Αγγέλου. Το νέο μέλος ήταν ο Τιμόθεος Σπυρής2. Φαίνεται 
λοιπόν, ότι οποιεσδήποτε και να ήταν οι καταγγελίες εις βάρος του 
είχαν, εν τω μεταξύ, εκλείψει, αφού ασκεί σημαντικό λειτούργημα μέσα 
στο Ιερό Τάγμα.

Τα επόμενα δύο χρόνια 1557 και 1558 ο Αλέξιος ήταν υποψήφιος 
για το αξίωμα του δημοσίου ελληνοδιδασκάλου (precettor greco) της 
Κέρκυρας. Την πρώτη φορά (31 Οκτωβρίου 1557) συνυποψήφιο στο 
λειτούργημα αυτό είχε τον Μιχαήλ Παραστάτη3, ο οποίος εκλέχτηκε με
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1 Βλ. ΙΑΚ, A.D., b. 2, φ. 53Γ και M.A.Gr., b. 14 χ.ά.
2 Βλ. ΙΑΚ, M.A.Gr., b. 3, filza 3, φ. 71Γ. Οι υποψήφιοι ήταν εννιά. Ο 

εκλεγμένος πήρε 14 ψήφους υπέρ.
3 Για το πρόσωπο αυτό βλ. όσα αναφέρει ο Μουστοξύδης (Ελληνομνήμων, 

ό.π., σσ. 338-341) και ο Βροκίνης στον κατάλογο των δημοσίων ελληνοδιδασκάλων 
(Σχεδάρια, σ. 263).
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μία ψήφο διαφορά. Ο Αλέξιος πήρε 85 ψήφους υπέρ και 43 κατά1. Τη 
δεύτερη φορά (24 Οκτωβρίου 1558) οι υποψήφιοι ήταν τέσσερεις. Εκτός 
από τον Αλέξιο και τον προηγούμενο συνυποψήφιό του Μιχαήλ 
Παραστάτη, οι δύο άλλοι ήταν ο Αλέξανδρος Φόρτιος2 και ο Τζώρτζης 
Έπαρχος3.

Αυτή τη φορά ο Αλέξιος εκλέχτηκε ελληνοδιδάσκαλος με 83 
ψήφους υπέρ και 52 κατά. Είναι γνωστό ότι ο Αλέξιος θα πληρωνόταν 
το διάστημα αυτό με 80 δουκάτα: ο μισθός του δημοσίου 
ελληνοδιδασκάλου και λατινοδιδασκάλου στην Κέρκυρα είχε θεσπιστεί 
με απόφαση της Βενετικής Συγκλήτου στις 31 Μαρτίου 1546 και 
καταβαλλόταν από τα χρήματα που εισέρρεαν στο δημόσιο ταμείο από 
την πώληση του αλατιού4. Υποψήφιος στο ίδιο αξίωμα ήταν ο Αλέξιος, 
όπως θα δούμε, και κατά την επόμενη δεκαετία, όταν επέστρεψε από 
τη Βενετία μετά την έκδοση των ΑιδαχώτΡ.

1 Βλ. ΙΑΚ. A.D., b.2, φ. 56ν.
2 Για την οικογένεια των Φορτίων και την προσωπικότητα του Αλεξάνδρου βλ. 

Βροκίνης, Δικαιώματα, σσ. 127-129.
3 Βλ. ΙΑΚ. A.D., όπ., φ. 78ν. Στη θέση του δημοσίου ελληνοδιδασκάλου δεν 

εκλέχτηκε ο Τζώρτζης Έπαρχος. Η Γιωτοπούλου- Σισιλιάνου λανθασμένα υποστηρίζει 
ότι ο Τζώρτζης Έπαρχος εκλέχτηκε τότε στη θέση αυτή (σσ. 78-79). Ο Τζώρτζης πήρε 
σύμφωνα με το παραπάνω έγγραφο τους περισσότερους αρνητικούς ψήφους (104) 
ανάμεσα στους τέσσερεις υποψήφιους. Αλλωστε και στον κατάλογο των 
ελληνοδιδασκάλων του Βροκίνη (βλ. Σχεδάρια, σ. 263) δεν αναφέρεται ότι ο Τζώρτζης 
άσκησε ποτέ αυτό το λειτούργημα.

4 Βλ. Sathas, τόμ. 5, σ. 281. Πρβλ. Augusto Levi, Venezia, Corfu et il
Levante, relazione storico-archiristica, τόμ. 1, Venezia 1907, σ. 41, Σπ. θεοτόκης, 
Περί της εκπαιδεύσεως εν Επτανήσω (1453-1864), Κερχνραΐχά Χρονιχά 5(1956), 
σ. 12. Την ίδια εποχή στη Βενετία ο μισθός του δασκάλου της ανάγνωσης των 
ελληνικών (lettura greca), ήταν διπλάσιος: 160 δουκάτα το χρόνο. Στις 10
Ιανουαρίου 1561 μάλιστα ο ίδιος μισθός (πρόκειται για τον μισθό του δασκάλου 
Battista Rosario) αυξάνεται από 160 που έπαιρνε από το 1552, σε 200 δουκάτα, 
επειδή οι μαθητές του, όπως μας πληροφορεί σχετικό έγγραφο, ήταν 
ικανοποιημένοι από τη διδασκαλία του (βλ. A.S.V., Senato Terra, Reg. 43, 
φ. 1470-

3 Βλ. παρακάτω σ. 105.
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2. Η δεύτερη περίοδος της ζωής του Αλεξίου Ραρτούρου 
στην Κέρκυρα (1559-1568)

α) Η  εξορία τον στη Βενετία. Η  έκδοση των "Διδαχών" (1560).
Σε έγγραφο της 12ης Δεκεμβρίου 15601 αναφέρεται οτι στις 14 

Αίςριλίου 1559 ο τότε βάϊλος και Γενικός Προβλεπτής Κέρκυρας 
Bernardo Sagredo2 εξέδωσε καταδικαστική απόφαση κατά του Αλεξίου 
Ραρτούρου3. Σύμφωνα με αυτή ο Αλέξιος εξορίστηκε δια βίου από το 
νησί4. Για ποιό τόσο σοβαρό αδίκημα κατηγορήθηκε ο Ραρτούρος ώστε 
να του επιβληθεί η βαριά αυτή ποινή δεν διασαφηνίζεται ούτε από το 
έγγραφο -ΐχυτό ούτε από εκείνο των Κρατικών αρχείων της Βενετίας, 
στις 21 Μαρτίου 1561, στο οποίο αναφέρεται η απόφαση του Consiglio 
των X  να εκδικαστεί η υπόθεσή του κανονικά από το Consiglio των 
XL al Criminal5, αλλά ούτε και από την αίτηση του ίδιου του 
Ραρτούρου προς το Consiglio των X  για γρήγορη εκδίκαση της δίκης

1 Βλ A.S.V. Avogaria di Coraun, Intromission! ( 1554-1563), Reg. 3380, χ.α.
2 Σύμφωνα με τον κατάλογο των βαΐλων της Κέρκυρας που παραθέτει ο 

Charles Hoph (Ctroniques greco-romanes, Berlin 1873, σ. 394) o Bernardo Sogredo 
εκλέχτηκε βαΐλος Κέρκυρας στις 20 Δεκεμβρίου 1556. Ο διάδοχός του Francesco 
Duodo, ανέλαβε τη θέση αυτή στις 4 Δεκεμβρίου 1558. Κατά το έγγραφο ο Sagredo 
εξέδωσε την καταδίκη του Αλεξίου Ραρτούρου στις 14 Απριλίου 1559, όταν δηλ. 
κανονικά βαΐλος ήταν ο διάδοχός του Duodo. Πιθανόν πρόκειται εδώ για κάποια 
καθυστέρηση του Duodo στην ανάληψη των καθηκόντων του και την ως εκ τούτου 
παράταση της παραμονής στη θέση αυτή του Sagredo. Ότι η έκδοση της ποινής του 
Αλεξίου έγινε από την γραμματεία του βαΐλου αναφέρεται και σε έγγραφο της 30ής 
Οκτωβρίου 1561 ("ώς έν τχ} χαγχελλαρίφ γέγραπται" ) πρβλ. ΙΑΚ, Not. Zaccaria 
Metaxd, φακ. Μ.191, φ. 84Γ_ν και παράρτημα έγγρ. 12, στ. 4). Η εξορία πάντως δεν 
αναφέρεται ως εκκλησιαστική ποινή (βλ. Μίλας, σσ. 706-711).

3 Sententiam Bannitoriam latam per splenditum D. Bemardum Sagredo olim 
Ballum et provisorem generaiem Corfoi qua sub Die X JIII Aprilis 1 5 5 9 . . βλ 
A.S.V. Avogaria di Comun, Intromissioni ( 1554-1563), Reg. 3380, χ.α.

4 "....Imputiae ut in proclamate banivit papa Alexium perpetuo de Corfoi insula 
et distictu tenons et continentiae..."

5 Βλ. A.S.V. Consiglio di X , Comune, Reg. 72 (1561-1562), φ. 2r. Σύμφωνα 
με τη βενετική νομοθεσία και οι ποινικές υποθέσεις των καταδικασθέντων κληρικών 
έπρεπε να εκδικάζονται από το Consiglio di XL al Criminal και όχι από τον 
εκκλησιαστικό δικαστή (βλ. Statuta Veneta, Venetiis 1709, τόμ. 2, σσ. 243-244, 
απόφαση 21 Σεπτεμβρίου 1523).
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του1. Η  μοναδική σχετική αλλά μή ακριβής πληροφορία που υπάρχει',
αντλείται από το συμβολαιογραφικό έγγραφο της 30ής Οκτωβρίου 1561
του Ιστορικού Αρχείου της Κέρκυρας στο οποίο θα αναφερθούμε πάλι
στη συνέχεια, όπου γίνεται λόγος απο το Ιερό Τάγμα για την εξορία
του2. Εκεί αναφέρεται οτι δημιουργήθηκε μεγάλη αναστάτωση στην
Κέρκυρα εξαιτίας της διαμάχης του Αλεξίου Ραρτούρου με το Μεγάλο
Πρωτοπαπά Αντώνιο Σπυρή. Αποτέλεσμα των γεγονότων που
προέκυψαν από τη διένεξη των δύο ανδρών ήταν να εξοριστεί ο
Αλέξιος: "έπειδή έσννέβησαν σκάνδαλα πολλά, άντιρρήσεις καί
κατηγορίαι άναμεταξύ τοϋ παρόντος αΐδεσίμου πρωτοπαπά κυρίου
’Αντωνίου Σπυρή μετά τοϋ εύλαβεστάτου παπά κύρ 'Αλεξίου τοΰ
Ραρτούρου καί μάχαι σφοδροί διά τούτων ενεκα έξορίσθη ό ρηθείς
παπά κύρ 'Αλέξιος, ώς γέγραπται έν τή καγκελαρίρ". Ωστόσο ποιά
ήταν η αιτία της διαμάχης των δύο ανδρών και ποιός ο ρόλος του
Ραρτούρου σε αυτήν δε γίνεται γνωστό. Όπως συνάγεται πάντως από
το ίδιο έγγραφο (30 Οκτωβρίου 1561), η διαμάχη αυτή προκάλεσε
δημόσιο πρόβλημα, γι αυτό πιθανόν επιβλήθηκε στο Ραρτούρο η ποινή
της εξορίας, που, όπως είναι γνωστό, επιβαλλόταν σε άτομα των
οποίων οι πράξεις στρέφονταν κατά της πολιτείας και της δημόσιας
ασφάλειας3. Πολλά θα μπορούσαν να πιθανολογηθούν ως αφορμές.

*

Από εξύβριση των αρχών, ανάρμοστη συμπεριφορά, απείθεια σε τυχόν 
κλήση του στις διοικητικές υπηρεσίες, μέχρι και υπαιτιότητα σε ταραχές 
κατά τη διάρκεια των σχετικών γεγονότων. Το ενδεχόμενο επίσης οι 
κατηγορίες πρός τις τοπικές αρχές να προήλθαν από έχθρα των 
αντιπάλων του, ισχυρότερων πιθανότατα εκείνη τη στιγμή, δεν πρέπει 
να αποκλεισθεί, δεδομένου οτι ο χρηματισμός των δημοσίων υπαλλήλων 
της Βενετίας ήταν φαινόμενο πολύ διαδεδομένο4.

* Βλ. A.S.V. Consiglio di X , Comune, filza 81, 1561 χ.α., λυτό.
2 Βλ. ΙΑΚ. Not., Zaccaria Metaxd, φακ. Μ. 191, φ. 84Γ“ν και παράρτημα 

έγγρ. 12.
Ήταν μέτρο που διέτασσε η διοικητική αρχή και μπορούσε να είναι και 

πρόσθετη ποινή (βλ. το παράδειγμα που αναφέρει ο Πλουμίδης, Χώρες, σ. 85). Όπως 
το αποδεικνύουν αρχειακά έγγραφα η ποινή ήταν εξαγοράσιμη βλ. Πλουμίδης, 
Banditi, έλληνες επικηρυγμένοι από τις βενετικές αρχές (1678-1794), Δωδώνη 3 
(1974), σσ. 56-57, ο ίδιος, Χώρες, σ. 86, Καπάδοχος, ό.π., σσ. 24-25 και έγγρ. 2, 
31. Η εξορία δεν θεωρούνταν εκκλησιαστική ποινή (βλ. Μίλας, σσ.706-711).

4 Βλ. Πλουμίδης, Χώρες, σσ. 86-87.
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Ο Αλέξιος ύστερα από την έκδοση της απόφασης (14 Απριλίου 
1559) κατέφυγε στη Βενετία με σκοπό να απαλλαγεί από την ποινή του 
προσφεύγοντας στα δικαστήρια της μητρόπολης1. Το γεγονός μαρτυρεί 
ότι η υπόθεσή του δεν ήταν μόνο σημαντική αλλά και αξίας παραπάνω 
από 50 δουκάτα, αφού είχε δικαίωμα να την εφεσιβάλει2. Οι 
δικαστικές ωστόσο υποθέσεις, που παραπέμπονταν στη Βενετία ώσπου 
να εκδικαστούν έπαιρναν πολύ χρόνο και ήταν πολυδάπανες3. Ετσι η 
παραμονή του Ραρτούρου στη Βενετία διήρκεσε πολύ περισσότερο από 
δύο χρόνια. Όπως συνάγεται από το έγγραφο της 30ής Οκτωβρίου 
1561, πρέπει να επέστρεψε στην πατρίδα του εκείνη περίπου την εποχή, 
ίσως και* λίγο νωρίτερα. Η  περίοδος αυτή στη Βενετία πρέπει να 
υπήρξε από τις πιό δύσκολες και δυσάρεστες στη ζωή του, αλλά 
ταυτόχρονα και σημαντική, γιατί το διάστημα αυτό είχε την ευκαιρία 
να εκδώσει τις Διδαχές του. Σύμφωνα με τις πληροφορίες του 
εγγράφου του 1561, προκειμένου να βρεί το δίκαιό του αναγκάστηκε να 
προστρέξει στα βενετικά δικαστήρια όπου χρειάστηκε να ξοδέψει πολλά 
χρήματα. Πράγματι στην αίτησή του πρός τους Capi di Consiglio των X  
της Βενετίας το 1561 (;) διαφαίνεται έντονα η προσπάθεια και η 
αγωνία του να απαλλαγεί από την ποινή του και να επιστρέψει στην 
πατρίδα του. Ζητά ικετευτικά ευνοϊκή μεταχείριση από τους δικαστές 
και παρακαλεί να δοθεί στον δικηγόρο του Antonio Zane4, που η

1 Όπως είναι γνωστό, οι κάτοικοι των βενετικών κτήσεων είχαν δικαίωμα 
εφέσεως και μπορούσαν γι αυτό να καταφύγουν στα δικαστήρια της Βενετίας που 
λειτουργούσαν ως ακυρωτικά δικαστήρια. Βλ. Πλουμίδης, Χώρες, σ. 84, όπου και η 
σχετική βιβλιογραφία.

2 Βλ. σχετικά Λούντζης, σ. 228 και Πλουμίδης Χώρες, σ. 84 και σημ. 6.
3 Βλ. Statuta Veneta, ό.π., σ. 223-224 και Λούντζης, σσ. 228-229. Στη 

Βενετία, όπως είναι γνωστό, κατέφευγαν πολλοί εξόριστοι ή επικηρυγμένοι από τις 
αποικίες με σκοπό είτε να προσφύγουν στα εκεί δικαστήρια, είτε να κρυφτούν και να 
χαθούν στην ανωνυμία. Αποτέλεσμα της συρροής αυτής ήταν να δημιουργηθεί στη 
Βενετία τεράστιο κοινωνικό πρόβλημα με την αύξηση της εγκληματικότητας, της 
επαιτείας κλπ. που ήταν επακόλουθα της αργομισθίας και του τυχοδιωκτισμού των 
περιθωριακών αυτών ατόμων. Για την καταστολή του προβλήματος η Βενετία 
αναγκαζόταν να ψηφίζει συνεχώς νόμους ή να τροποποιεί αυστηρότερα τους 
παλιότερους χωρίς να έχει όμως πάντα τα αναμενόμενα αποτελέσματα (βλ. Vladimir 
Lamansky, Secrets d' 6tat de Venise, τόμ. 2, New York 1968, σσ. 686-693).

4 Βλ. A.S.V. Consiglio di X , Comune, filza 81, 1561 χ.α., λυτό. Την περίοδο
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αρμόδια βενετική υπηρεσία (Avogaria di Comun) είχε ορίσει με σχετικό 
έγγραφο, στις 12 Δεκεμβρίου 1560* 1, η άδεια να επισπεύσει την 
διαδικασία της δίκης του: "essendo questa introdutta nell Eccelentissimo 
Consiglio de X L  al Criminal la intromissione fatta per il clarissimo 
Avogador Zane a favor di me povero et devotissimo habitator di 
questo illustnssimo Dominio papa Alexio Rarturi da Corfu et principiata 
la lettura del proccesso et dovendose continuar per espedir il ditto mio 
caso accio, io poverino, no resti sempre in questo travaglio essendo 
bandito in perpetuo dalla patria mia supplico reverentemente Vostre 
IUustrissimi Signorie che si degnino aiutarmi accio la causa mia possi 
haver il debito fine con buona gratia del Vostro Illustnssimo Signor 
alia qual devotimamente mi ricordo". Η  διαδικασία της δίκης του 
πρέπει να άρχισε τον Μάρτιο του 1561. Σε σχετικό έγγραφο των 
βενετικών αρχείων της 21ης Μαρτίου (;) στο οποίο όμως δεν 
καθορίζεται επακριβώς η ημερομηνία της δίκης του επισημαίνεται απο 
το Consiglio de XL al Criminal οτι η δίκη θα γίνει χωρίς άλλες 
αναβολές2. Η  απόφαση, αν και δεν χρονολογείται, πρέπει να είναι του 
1561, αφού όπως προκύπτει από το νοταριακό έγγραφο της 30ής 
Οκτωβρίου 1561 τότε είχε ήδη επιστρέφει ελεύθερος και δικαιωμένος 
στην Κέρκυρα. Ποιοι όμως τον βοήθησαν, αν·» τον βοήθησαν, οικονομικά 
ή με άλλους τρόπους ή ποιοί εγγυήθηκαν γι αυτόν μέχρι την οριστική 
λύση της υπόθεσης δεν είναι γνωστό. Ωστόσο η ενέργεια του Ραρτούρου 
να εγγραφεί και να πληρώσει τη συνδρομή του στην ελληνική 
αδελφότητα της Βενετίας στις 13 Αυγούστου 15593, αμέσως ή σχεδόν 
αμέσως ύστερα από την άφιξή του στην πόλη ως εξόριστου, μαρτυρεί 
οτι επιθυμούσε ή επεδίωκε να έχει την προστασία των ομοεθνών του. Η 
παραπάνω πληροφορία αποτελεί τη μοναδική χρονολογημένη ένδειξη

αυτή δεν μνημονεύεται, όσο γνωρίζω, κανένας Antonio Zane ως avogador di Comun 
πρβλ. Barbaro, ό.π., τόμ. 3, No. 32, σ. 325.

1 Βλ. A.S.V. Avogaria di Comun reg. 3380, Intromission! (1554-1563) χ.α.
2 Βλ. A.S.V. Consiglio di X , Comune, Reg. 72 (1569-1562), φ. 2r_v.
3 Βλ. A.E.I.B., Reg. 87, φ. 74Γ. Μεταφέρω εδώ την πράξη εγγραφής: "In 

Cristi nomine amen adi 13 Avosto. Per cassa alia ditta contadi da signor Daniel 
Mitilineo patron et da misser papa Alexi Rarturo da Corfu per sua intrada soldi 19, 
16 summa in tutto 8 L. 12" πρβλ. Λιάτα, Ιερείς των Ελλήνων της Βενετίας από το 
1412-1558, θησαυρίσματα 13 (1976), σ. 86.
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που διαθέτουμε και μαρτυρεί οτι ο Αλέξιος διατηρούσε επαφή με την 
αδελφότητα κατά τη δύσκολη εκείνη περίοδο της ζωής του. Πληροφορίες 
όμως για την παραμονή του, τις τυχόν διασυνδέσεις με τους ομοεθνείς 
του ή συμπατριώτες του, τον τρόπο που εξοικονομούσε τα προς το ζην 
και τα έξοδα που απαιτούσαν οι δικαστικοί αγώνες δεν υπάρχουν. 
Όπως δεν υπάρχουν ειδήσεις για το που βρισκόταν το σπίτι του, το 
οποίο χρησιμοποιήθηκε συγχρόνως ως τυπογραφείο για την εκτύπωση 
των Αιδαχών1 με ποιούς συνεργάστηκε ως τυπογράφος και ποιοι 
επιμελήθηκαν την έκδοση. Βέβαιο ωστόσο πρέπει να θεωρηθεί ότι ο 
Αλέξιος είχε ήδη γραμμένες, ίσως όχι στην τελική τους μορφή τις 
Διδαχές του όταν ήρθε στη Βενετία, αφού είχαν ήδη προλογιστεί απο 
τον Πατριαρχικό έξαρχο Θεωνά κατά την επίσκεψη του τελευταίου στην 
Κέρκυρα. Την αίτησή του προς τη Γερουσία και τους Αναμορφωτές 
(Riformatori dello Studio di Padova) για να του δοθεί η άδεια 
εκτύπωσης την υπέβαλε λίγους μήνες αργότερα, στις 5 Νοεμβρίου 15592. 
Η στερεότυπη απάντηση των Αναμορφωτών και του Consiglio di X, 
ανακοινώθηκε στις 25 Νοεμβρίου 15593. Του δινόταν η άδεια και το 
προνόμιο της εκτύπωσης του βιβλίου του για δέκα χρόνια. Η  βενετική 
πολιτεία, όπως σαφώς αποδεικνύεται από το γεγονός αυτό καθώς και 
από την περίπτωση του Ιωαννίκιου Καρτάνου4, δεν απαγόρευε τη 
χορήγηση σε κάποιον που όιωκόταν' ποινικά να τυπώσει έργο του μέσα 
στην ίδια την επικράτειά της. Και ο Ραρτούρος^ όπως και ο Καρτάνος, 
κατά το διάστημα της έκτισης της ποινής τους, δεν στερήθηκαν απο την 
ίδια την πολιτεία από την οποία είχαν καταδικαστεί του δικαιώματος 
να τυπώσουν τα έργα τους.

Η διαδικασία της εκτύπωσης διήρκεσε τρεις περίπου μήνες. Το 
βιβλίο εκδόθηκε στις 15 Φεβρουαρίου 1560.

1 Βλ. Legrand, Β.Η., 17e siicle, τόμ. 1, σ. 309.
2 Βλ. A.S.V., Senato Terra, filza 30(1559) και παράρτημα έγγρ. 10. Ο 

Κωνσταντίνος Μέρτζος (βλ. Οκτώ άδειαι δια την εκτΰπωσιν βιβλίων εν Βενετία 
(1559-1572), Αθηνά 69(1966-67), σσ. 171-180) δεν είχε υπόψη του το παρακάτω 
έγγραφο.

3 Βλ. A.S.V., Senato Terra, Reg. 42, filza 30 και παράρτημα έγγρ. 11. επίσης 
Μέρτζος, ό.π., σσ. 171-180. Ο Μέρτζος είχε παραναγνώσει το όνομα του Αλεξίου 
Ραρτοΰρου. Διάβασε Barbara.

4 Βλ. ΚακουλΙδη- Πάνου, Συμβολή, ό.π., σ. 234.
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Δεν γνωρίζουμε τον αριθμό των αντιτύπων της έκδοσης των 
Διδαχών1.

Μια που η πρώτη έκδοση ήταν πιθανότατα και η μοναδική αυτό 
σημαίνει ότι το έργο δεν είχε μεγάλη επιτυχία2.

Πώς όμως ο Αλέξιος τύπωσε μόνος του τις Διδαχές; Είναι γνωστό 
ότι η τυπογραφική τέχνη ήταν πολυδάπανη και απαιτούσε μακρόχρονη 
προπαρασκευή. Είναι μάλλον απίθανο ο Αλέξιος να κατόρθωσε μέσα σε 
τόσο μικρά χρονικά διαστήματα διαμονής στη Βενετία να εκμάθει την 
τέχνη τόσο καλά, ώστε μόνος του να τυπώσει το βιβλίο του. Κατά 
πάσα πιθανότητα πλήρωσε κάποιον τυπογράφο, ο οποίος διέθετε τα 
ελληνικά τυπογραφικά στοιχεία που χρησιμοποιήθηκαν και ο οποίος 
μετέφερε στο σπίτι, όπου διέμενε ο Αλέξιος, τα σύνεργά του και του 
τύπωσε τις Διδαχές3. Έτσι μόνο θα μπορούσε να ερμηνευθεί η

1 Για τον αριθμό των αντιτύπων διαφόρων ελληνικών εκδόσεων του 16ου 
αιώνα καθώς και τα "τραβήγματά" τους βλ. Φίλιππος Ηλιου, Σημειώσεις για τα 
"τραβήγματα" των ελληνικών βιβλίων το 16ο αιώνα, Ελληνικά 28(1975), σσ. 103, 138 
και ιδιαίτερα σσ. 139-140. Για την ταχύτητα εκτυπώσεων ενός τυπογραφείου αυτής 
της εποχής δεν υπάρχουν πληροφορίες, πρβλ. Ηλιού, ό.π., σ. 122 και σημ. 1. Για την 
παραγωγή του βιβλίου στη Βενετία το 16ο αι. βλ. Κουμαριανού-Δρούλια-Layton, ό.π., 
σ. 288, σημ. 131. Όσο για την τιμή πώλησης των., Διδαχών είναι δύσκολο να 
προσδιοριστεί. Αν σταθούμε στον πίνακα 1, που παραθέτει στη μελέτη του ο Paul F. 
Grendler (βλ. L'inquisizione Romana e l'editoria a Venezia, 1540-1605f Roma 1983, 
σ. 30) και με μοναδικό κριτήριο τον αριθμό των φύλλων (96) και τις διαστάσεις (4ο) 
των Διδαχών η αξία τους στη Βενετία αυτή την εποχή, κατά προσέγγιση βέβαια και 
με μεγάλη επιφυλακτικότητα θα ανερχόταν ίσως στα 15 soldi (=25 δουκάτα). Η τιμή 
όμως αυτή είναι ολωσδιόλου υποθετική και δεν λαμβάνεται υπόψη το είδος του 
εντύπου δηλ. θρησκευτικό στην προκειμένη περίπτωση* σύμφωνα με την ορολογία του 
Τωμαδάκη (Η εν Ιταλία έκδοσις ελληνικών εκκλησιαστικών βιβλίων, Ε.Ε.Β.Σ. 
37(1969-1970), σ. 32.

2 Βλ. Ηλιού, ό.π., σ. 141. Δεν αποκλείεται βέβαια το έργο να βρήκε το δρόμο 
του προς τους αναγνώστες μέσω χειρογράφου προτού ακόμη να εκδοθεί, δηλ. δεν 
αποκλείεται στο σύνολό τους ή μεμονωμένα οι Διδαχές να αντιγράφηκαν, να 
κυκλοφόρησαν και να έγιναν γνωστές σε κοινό βέβαια που ενδιαφερόταν άμεσα γι' 
αυτές (σχετικά βλ. τη μελέτη του Τριαντάφυλλου Σκλαβενίτη, Η δυσπιστία στο έντυπο 
βιβλίο και η παράλληλη χρήση του χειρογράφου, Κ.Ν.Ε.Ε.Ι.Ε., Αθήνα 1982 
(ανάτυπο).

3 Βλ. σχετικά για την τέχνη αυτή Πλουμίδης, Το βενετικόν τνπογραφείον τον 
ΔημητρΙον και Πάνου Θεοδοσίου (1755-1824), Αθήναι 1969, σ. 7, Κουμαριανού- 
Δρούλια-Layton, ό.π., σ. 29.



σημείωση στο τέλος του βιβλίου: "τό παρόν βιβλίον έτυπώθη ένετίησιν, 
έν οίκίςι ’Αλεξίου ίερέως τον Ραρτούρου καί χαρτοφύλακος Κερκύρας"^.

Τα στοιχεία που χρησιμοποιήθηκαν για την εκτύπωση του βιβλίου 
ήταν ίσως τα στοιχεία του διάσημου Γάλλου χαράκτη Pierre Haultin1 2. 
Θα ήταν πολύ ενδιαφέρον να γνωρίζαμε ποιό ή ποιά τυπογραφεία στη 
Βενετία εκείνη την εποχή χρησιμοποιούσαν αυτά ακριβώς τα στοιχεία. 
Θα εντοπίζαμε έτσι, έστω και κατά προσέγγιση, πού τυπώθηκαν οι 
Διδαχές και ενδεχομένως τις τυπογραφικές και φιλολογικές διασυνδέσεις 
του Ραρτούρου στη Βενετία.

Η  μακροπρόθεσμη ωστόσο παραμονή του στη Βενετία, αλλά 
προπάντων οι φοβερές δαπάνες για τα έξοδα των δικαστηρίων και της 
έκδοσης του βιβλίου του εξήντλησαν και τις τελευταίες οικονομίες του. 
Θέλοντας λοιπόν να εξοικονομήσει ορισμένα χρήματα και συνάμα να 
διευκολύνει την προώθηση του βιβλίου του στην αγορά της εποχής, 
συνάπτει στις 29 Μαΐου 15613 συμφωνητικό με το Δήμο Ριζικάρη4 και

m
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1 Βλ. Legrand, Β.Η., 15e - 16e socles, τόμ. 1, σ. 309.
2 Η πληροφορία προέρχεται από την κ. Evro Layton, την οποία και από εδώ 

ευχαριστώ θερμότατα. Τα ελληνικά στοιχεία του Haultin όπως και τα στοιχεία του 
Robert Graujon (Παρίσι-Λυών-Ρώμη 1551-1599), ήταν σχεδόν αντιγραμμένα από τα 
"grecs du roi". Τα στοιχεία αυτά των grecs du roi τα είχε παραγγείλει ο Φραγκίσκος 
Α' της Γαλλίας. Τα κατασκεύασε ο Γάλλος χαράκτης Claude Garamont από τον 
γραφικό χαρακτήρα του κρητικού καλλιγράφου Αγγέλου Βεργίτση και είχαν την άδεια 
να τα χρησιμοποιούν μόνο οι τυπογράφοι του βασιλέως. Για τον Haultin βλ. το 
ανυπόγραφο άρθρο στην Enciclopedia Italiana, τόμ. 17, σ. 724 (λήμμα Haultin).

3 Βλ. ΙΑΚ, Not. Nicolo Rarturo, φακ. P.17, filza 1, φ. 132Γ και παράρτημα 
έγγρ. 12. Το έγγραφο είναι αντίγραφο του πρωτοτύπου που είχε συνταχτεί στη Βενετία 
στις 29 Μαΐου 1561. Το αντίγραφο είναι της 16ης Φεβρουαρίου 1563, και εκδόθηκε 
για λογαριασμό του Κωνσταντίνου Ριζικάρη αδελφού του Δήμου Ριζικάρη. Η ύπαρξη 
του αντιγράφου στα κατάστιχα του Νικολάου Ραρτούρου μπορεί να σημαίνει: (1) ή ότι 
ο Αλέξιος μετά την επιστροφή του στην Κέρκυρα ζήτησε το αντίγραφο από τους 
αδελφούς Ριζικάρη που έτυχε να βρίσκονται ή να πηγαίνουν στη Βενετία εκείνη την 
εποχή για να το έχει στο προσωπικό του αρχείο, (2) ή ότι ένας αριθμός των βιβλίων 
που ο Αλέξιος είχε αναθέσει στον Ριζικάρη να του πουλήσει είχε μείνει απούλητος και 
ο Δήμος επιστρέφοντας θεώρησε σκόπιμο να του τα στείλει ή ίσως να του δώσει ένα 
αντίγραφο εκείνης της συμφωνίας. Ο Κωνσταντίνος Ριζικάρης ορίστηκε αργότερα (25 
Ιουνίου 1567) γενικός επίτροπος του αδελφού του Δήμου στην Κέρκυρα (βλ. ΙΑΚ, 
Δ.Σ., φακ. 1, βιβλ. 1 (Πέτρος Καβάσιλας), φ. 291).

4 Η οικογένεια Ριζικάρη μνημονεύεται ως κερκυραϊκή και είναι γραμμένη στο 
libro d’oro από το 1449 (βλ. Θεοτόκης, σ. 36). Την ίδια περίπου εποχή εντοπίσαμε
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του παραδιδει 50 αντίτυπα των Διδαχών να τα πουλήσει στη βενετική 
ενδοχώρα (terraferma).

Προφανώς ο Αλέξιος είχε αναγκαστεί στο διάστημα που βρισκόταν 
στη Βενετία να δανειστεί από το Ριζικάρη 540 άσπρα. Μη έχοντας τον 
τρόπο να του επιστρέφει το ποσό, τον εξουσιοδοτεί με απόλυτη 
κυριότητα να πουλήσει τα βιβλία που του παραδίδει* 1 και από τα κέρδη 
της πώλησης να εξοφληθεί. Αν δεν πουληθούν τα βιβλία, ο Αλέξιος 
ζητά από τον Ριζικάρη να του τα στείλει στην Κέρκυρα και θα βρει 
τρόπο να του επιστρέφει το ποσό που του χρωστά. Δεν γνωρίζουμε 
βέβαια αν ο Ριζικάρης πούλησε ή όχι τα 50 αντίτυπα του βιβλίου.

β) Η  επάνοδος στην Κέρκυρα.
Μετά την αίσια έκβαση της δίκης του, σύμφωνα με το έγγραφο 

της 30ής Οκτωβρίου 1561, ο Αλέξιος επέστρεφε στην Κέρκυρα (... καί 
είς τήν αντοϋ πατρίδα μετά νίκης νποστρέψας...)2·. Επιστρέφοντας

στην Κέρκυρα και ορισμένα άλλα συνεπώνυμα πρόσωπα, προφανώς μέλη της ίδιας 
οικογένειας. Πρόκειται για τον Θεόδωρο Ριζικάρη [βλ. ΙΑΚ, Δ.Σ., φακ. 4, βιβλ. 7 
(Πέτρος Αγαπητός), φ. 14ν (2 Μαρτίου 1514)], τον Στάμο Ριζικάρη [βλ. ΙΑΚ, Δ.Σ., 
φακ. 1, βιβλ. 1 (Πέτρος Καβάσιλας) φ. 42ν (10 Νοεμβρίου 1567)], τον Μέξα Ριζικάρη 
και τα παιδιά του Τζανέτο, Νικόλαο και Φιόρα [βλ. ΙΑΚ, Δ.Σ., φακ. 1, βιβλ. 1 
(Πέτρος Καβάσιλας), φ. 68Γ (17 Οκτωβρίου 1568)]. Για τον Νικόλαο αυτόν, μέλος 
της πρεσβείας των Κερκυραίων στη Βενετία το 1577, βλ. ΙΑΚ, Not. Constantino 
Vervizioti, φακ. Β.77, φ. 1Γ (11 Οκτωβρίου 1582), φ. 342ν (29 Ιουλίου 1590), A.D., 
b. 5, φ. 23Γ (28 Οκτωβρίου 1600), και Marmora, ό.π., σ. 277. Ο Δήμος ή Δημήτριος 
Ριζικάρης ήταν μέλος της Αδελφότητας Βενετίας από το 1537 (βλ. Μαυροειδή, 
Συμβολή, ό.π., σ. 243, άρθ. 418). Με την ιδιότητα του εμπόρου απαντά στην Κέρκυρα 
από το 1566 ώς το 1567 σε διάφορες νοταριακές πράξεις. Απ' αυτές συνάγεται ότι 
κατά διαστήματα βρισκόταν στην Κέρκυρα για αγορά και διακίνηση εμπορευμάτων 
(βλ. ΙΑΚ, Δ.Σ., φακ. 1, βιβλ. 1 (Πέτρος Καβάσιλας), φ. 13Γ (18 Σεπτεμβρίου 1566), 
φ. 13Γ (25 Νοεμβρίου 1566), φ. 13ν (25 Νοεμβρίου 1566), φ. 27Γ (4 Ιουνίου 1567), φ. 
27ν (5 Ιουνίου 1567), φ. 29Γ (25 Ιουνίου 1567), φ. 28Γ (10 Ιουνίου 1567) και φ. 28ν 
(23 Ιουνίου 1567).

1 Ο λόγος της εξουσιοδότησης για την πώληση των βιβλίων στην βενετική 
ενδοχώρα ερμηνεύεται ίσως από το γεγονός ότι στην περιοχή εκείνη υπήρχε αξιόλογο 
ελληνικό κοινό (βλ. Ηλιού, ό.π., σσ. 134-135).

2 Βλ. ΙΑΚ, Not. Zaccaria Metaxa, ό.π„ φ. 84Γ"ν και παράρτημα έγγρ. 13. Ο 
Αλέξιος επέστρεψε στην Κέρκυρα ασφαλώς στο διάστημα μεταξύ Αυγούστου 1561 και 
30ής Οκτωβρίου 1561. Ότι τον Αύγουστο 1561 (ημερομηνία δεν διακρίνεται) ο Αλέξιος 
βρισκόταν ακόμη στη Βενετία υπάρχει ρητή μαρτυρία στο δίπτυχο (βλ. ΙΑΚ, M.A.Gr.,
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κίνησε αυτός πλέον δικαστικό αγώνα εναντίον των κατηγόρων του, 
προβάλλοντας την απαίτηση να του πληρώσουν τα χρέη που όλο αυτό 
το διάστημα, εξαιτίας των κατηγοριών τους, δημιούργησε στη Βενετία. 
Η  νέα κρίση και σύγχυση που ξέσπασαν στην εκκλησία της Κέρκυρας 
ανάγκασε τους ιερείς του Ιερού Τάγματος να του παραχωρήσουν την 
ημέρα αυτή (30 Οκτωβρίου 1561) το εισόδημα της Στρογγυλής και των 
Επισκοπιανών, ύστερα απο ψηφοφορία, για άλλα 10 χρόνια. Κατά την 
ψηφοφορία όλοι οι παρόντες ιερείς (14 την ημέρα εκείνη), ψήφισαν 
υπέρ αυτής της απόφασης, με τους όρους ότι: (1) ο Αλέξιος να μην 
απαιτήσει στο εξής από το Ιερό Τάγμα οποιαδήποτε άλλη επιχορήγηση 
για εξόφληση χρεών, και (2) ο πρωτοπαπάς να σταματήσει κάθε 
εχθρική ενέργεια κατά του Αλεξίου. Ο παραβάτης των όρων αυτών θα 
τιμωρούνταν με ποινή 50 δουκάτων και αφορισμό. Φαίνεται πως η 
διαμάχη Σπυρή-Ραρτούρου σταμάτησε εδώ, γιατί δεν υπάρχουν 
μεταγενέστερες πληροφορίες που να αποκαλύπτουν νέα όξυνση των 
σχέσεων τους.

Η διεκπεραίωση από επιτρόπους του διαφόρων υποθέσεών του 
στην Κέρκυρα μετά την 17η Νοεμβρίου 1561* 1, η έλλειψη οποιοσδήποτε 
μαρτυρίας για την παρουσία του στο νησί μέχρι τις 15 Δεκεμβρίου 
1563, οπότε εμφανίζεται ως συμβαλλόμενος σε συμφωνητικό2, καθώς

b. 3, filza 3, φ. 54ν), κάτω ακριβώς από την αναγραφή του ονόματός του: "αφξα'. 
’Επειδή ό ήμέτερος άδελφός παπά κύρ 'Αλέξιος ό Ραρτοϋρος, άπεδήμησεν έν τή τών 
Ενετών περιφημφ πόλει ένεχεν τινός χρείας αυτού καί έν τφ τόπψ αύτοϋ έθηκαμεν 
έτερον ιερέαν, έο>ς άν ό κύριος αυτός εύωδώσει έν-τή τής άποδημίας έπιστροφή. Διό  
χάριτι Χριστού έλήλνθε πάλιν αυτόν έβάλλομεν εις τόν προρρηθέντα τόπον αυτού ώς 
καί πρώην καί τόν μεταθέμενον άντ' αυτού έκβάλλομεν έν... τού Αϋγούστου μηνάς, έν 
τή πανυχίδι... έσω έν τή ένδόξφ μονή... ευρισκόμενοι είς τό Ιουδαϊκόν όρος... τού 
παπά κυρίου ’Αντωνίου Σπειρή, ίερέως Παλατιανού". Πρέπει να σημειωθεί ότι η 
συμπλήρωση αυτή έγινε από άλλο χέρι. Πολλά σημεία του κειμένου δεν διαβάζονται, 
γιατί το χαρτί είναι σητόβρωτο.

1 Στις 17 Νοεμβρίου ορίζει επίτροπό του τον Αντώνιο Καρτάνο για να 
εισπράξει το χρέος που του οφείλει ο Μιχάλης Παραστάτης, (βλ. ΙΑΚ, Not. Zaccaria 
Metaxd, φακ. Μ.191, φ. 123Γ). Ως πληρεξούσιός του σε έγγραφο της 30ής Δεκεμβρίου 
1561 εμφανίζεται ο εξάδελφός του Ιωάννης Βουτζηνάς, ενώ σε άλλο λίγο 
μεταγενέστερο, της 21ης Φεβρουαρίου 1561, ο αδελφός του Ιωάννης Ραρτούρος (βλ. 
παραπάνω σ. 65 και σημ. 2).

2 Βλ. ΙΑΚ, Not. Zaccaria Metaxd, φακ. Μ.192, φ. 433Γ. Πρόκειται για αγορά 
ενός βαρελιού από τον Πέτρο Δατζάρα.
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επίσης και η αχρονολόγητη ένδειξη στην αρχή του μητρώου των ετών 
1563-1701 για πληρωμή της συνδρομής του στην Ελληνική Αδελφότητα 
της Βενετίας1 αποδεικνύουν ασφαλώς ότι ο Αλέξιος ξαναταξίδεψε στη 
Βενετία. Οι λόγοι όμως αυτού του ταξιδιού παραμένουν άγνωστοι.

Στις 15 Δεκεμβρίου 15632 πάντως βρίσκεται στην Κέρκυρα, κατά 
πάσα πιθανότητα οριστικά, αφού έκτοτε αναφέρεται τακτικότερα ως 
συντάκτης συμβολαιογραφικών πράξεων3. Το σπίτι του μάλιστα, που 
βρισκόταν "έστό βριοβοϋνι πλισίον όσπιτίον τοϋ Ανγουστή Ραίνεση όπιο 
όνομάζεται τής κνρά Φίλιππος", ήταν ο τόπος σύνταξης πολλών από 
αυτές4.

Στις 12 Μαΐου 15645 ο Αλέξιος υπογράφει, με την ιδιότητα πάλι 
του ιερέα του Ιερού Τάγματος την απόφαση να μισθώσουν στον Γεώργη 
Κουλούρη6 χωράφι στην περιοχή της Λευκίμμης, πράγμα που σημαίνει 
ότι η συμμετοχή του στο Ιερό Τάγμα συνεχιζόταν, αν και για άγνωστη 
αιτία, όπως συνάγεται από το επόμενο χρονολογικά έγγραφο τόσο ο 
ίδιος όσο και ο αδελφός του Ιωάννης, είχαν κάποιες διαφορές με το 
Τάγμα. Σύμφωνα με το έγγραφο αυτό (12 Αυγούστου 1564)7, μαζί με

1 Βλ. Α.Ε.Ι.Β., Reg. 134(1563-1701), φ. 6Γ.
2 Βλ. ΙΑΚ, Not. Zaccaria Metaxd, φακ. Μ.192, φ. 433Γ.
3 Βλ. ΙΑΚ, Not. Nicolo Rarturo, φακ. P.17, filza 1, φ. 123Γ (10 Νοεμβρίου 

1563), φ. 124Γ (12 Δεκεμβρίου 1564), φ. 126Γ (20 Ιανουαρίου 1564), φ. 128Γ (27 
Μαρτίου 1568), φ. 130Γ (21 Ιουνίου 1568), φ. 131-134Γ-ν, 136Γ'ν (17 Οκτωβρίου), 
filza 2, φ. 1Γ (14 Μαΐου 1569) και 2Γ (χ.χ.), φ. 3Γ-ν (22 Μαΐου 1569), 4Γ'ν (8 
Ιουνίου 1568).

4 Βλ. ΙΑΚ, Έγγραφα Εκκλησιών, b. 241, φ. 1ν. Η πληροφορία προέρχεται 
από έγγραφο της 31ης Αυγούστου 1574. Σ' αυτό αναφέρεται ότι η χήρα του "Παίτρου 
Μοραήτι" χρωστάει πέντε δουκάτα στη μονή του Ταξιάρχη Μιχαήλ για σπίτι που έχει 
νοικιασμένο και το οποίο βρίσκεται κοντά στο σπίτι του "Θεοφιλεστάτου πρωτοπαπά 
’Αλεξίου Ραρτούρου καί τοϋ Αύγουστή Ραίνεση". Για τη ναυπλιώτικη οικογένεια Ρένεση 
και για τη δράση των μελών της στα μέσα του 16ου και στις αρχές του Που αιώνα 
βλ. Βροκίνης, Η περί τα μέσα τον ιστ' αιώνος εν Κέρκυρα αποίκισις των Νανπλιέων 
και των Μονεμβασιέων, εν Κέρκυρα 1905, σσ. 12, 39, Μαυροειδή, Συμβολή..., ό.π., 
σσ. 108-109. Για την ίδια οικογένεια τον 17ο αι. βλ. Στέφανος Παπαδόπουλος, Η 
κίνηση του Δούκα του Νεβέρ Καρόλου Γονζάγα για την απελευθέρωση των 
βαλκανικών λαών (1603-1625), Θεσσαλονίκη 1966, σσ. 29, 66, 72, 79-85 , 88, 92, 93, 
95, 173, 214-219 και Χασιώτης, σσ. 142 και σημ. 2, σ. 218 και σημ. 1.

5 Βλ. ΙΑΚ, Not. Fottio Palatiano, φακ. Π.40, φ. 412ν.
6 Γιά την οικογένεια αυτή βλ. Βροκίνης, Σχεδάρια, σ. 91.
7 Βλ. ΙΑΚ, Not. Zaccaria Metaxi, φακ. Μ. 192, φ.627Γ.



τον αδελφό του Ιωάννη, λίγο καιρό πριν αυτός πεθάνει, ορίζουν 
πληρεξούσιους τους τον ιερομόναχο Ακάκιο και τον Σταύρο Βέργη για 
οποιαδήποτε διαφορά που τυχόν θα προκύψει ανάμεσα σ' αυτούς και 
το Τάγμα.

Κατά την τελευταία πενταετία της δεκαετίας 1560-1570, η 
συμμετοχή του Αλεξίου Ραρτούρου στην κερκυραϊκή ζωή σύμφωνα με τα 
δεδομένα συνεχίστηκε με τον ίδιο τρόπο· με τη συμβολαιογραφική του 
δηλ. δραστηριότητα, που φαίνεται, όπως είπαμε, από τα ιδιόχειρά του 
συμβόλαια και από τη διεκπεραίωση ιδιωτικών του υποθέσεων που 
αφορούν κυρίως την περιουσία του. Έτσι στις 22 Ιανουάριου 1566 
ορίζεται από τον ιερέα του Γαστουρίου Αντώνιο Κοντό ανακαινιστής 
και εν συνεχεία κτήτορας της ερειπωμένης μονής του Αγίου Βασιλείου 
στο Γαστούριΐ, ενώ στη συνέχεια στις 14 Μαΐου και 5 Νοεμβρίου του 
ίδιου χρόνου νοικιάζει και ανανεώνει το ενοίκιο σε κτήμα του1 2.

Η προσωπικότητά του, η κοινωνική προβολή που του παρείχε το 
ιερατικό του αξίωμα, οι εμπειρίες από όλη την προηγούμενη δράση του 
και η καλή του παιδεία του εξασφάλιζαν ξεχωριστή θέση στα μάτια 
των πιστών του και γενικά στην κοινωνία της Κερκύρας. Δυστυχώς, 
όμως, η ευσπλαχνία, η καλοσύνη, η συμπαράσταση προς τους 
δυστυχισμένους και άλλες αρετές που τόσο εγκωμιαστικά εξαίρει ο 
Ιωαννίκιος Μαρκουράς στον επιμνημόσυνο λόγο του, είναι δύσκολο να 
πιστοποιηθούν με ακρίβεια από τα αρχειακά έγγραφα.

9
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1 Βλ. LAX, Not. Teodoro Vragianlti, φακ. Μ.178, φ. 131ν-132Γ και παράρτημα 
έγγρ. 14. Ο Σπυρίδων Παπαγεωργίου (βλ. ό.π., σ. 205) αναφέρει ότι ο ναός κτίστηκε 
τον 16ο αιώνα. Αν αυτό αληθεύει και αν ο Αλέξιος ίδρυσε και αφιέρωσε τον ναό 
στον Αγιο Βασίλειο πάλι (γιατί του επέτρεπε ο διαθέτης αν θέλει να αφιερώσει σε 
άλλον άγιο τον ναό που θα έκτιζε), τότε δεν αποκλείεται ιδρυτής και κτήτωρ του 
Αγίου Βασιλείου Κερκύρας να ήταν ο Αλέξιος.

2 Βλ. ΙΑΚ, Not. Zaccaria Metaxd, φακ. Μ. 193, φ. 267Γ, Not. Teodoro 
Vragianlti, φακ. Β.178, φ. 250ν. Ως ενοικιαστής και τις δύο φορές αναφέρεται ο 
Αλέξανδρος Πόθος, που μας είναι άγνωστος από αλλού.
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3. Η τελευταία περίοδος της ζωής του και η δράση τον 
ως Μεγάλου Πρωτοπαπά Κέρκυρας (1569-1574)

α) Η  παρεμβολή των Ισπανών. Η  δράση του Αλεξίου υπέρ των 
Ισπανών.

Στο δεύτερο μισό του 16ου αιώνα με την παγίωση της ισπανικής 
κυριαρχίας στη Νότια Ιταλία και Σικελία οι Ισπανοί αρχίζουν να 
αναμειγνύονται στις υποθέσεις της Ανατολικής Μεσογείου. Η 
αντιτουρκική εξωτερική τους πολιτική δημιουργεί στους υπόδουλους 
λαούς της βαλκανικής χερσονήσου ελπίδες για απελευθέρωση από τον. 
τουρκικό ζυγό. Ο Ισπανός μονάρχης Φίλιππος Β’ (1556-1598) και οι 
σύμμαχοί του, αποβλέποντας στην εξασθένηση και απομάκρυνση του 
γειτονικού μουσουλμανικού κινδύνου απο τη βόρεια Αφρική, 
εμψυχώνουν και υποθάλπουν αντιτουρκικά σχέδια, που σε μεγάλη 
έκταση αρχίζουν να εκδηλώνονται στο μεσογειακό χώρο, ιδιαίτερα από 
την πλευρά των Ελλήνων, το διάστημα 1568-1571, πριν δηλ. από τη 
ναυμαχία της Ναυπάκτου (7 Οκτωβρίου 1571)1. Η  ευνοϊκή στάση των 
Ισπανών ηγεμόνων απέναντι στο ελληνικό στοιχείο που καταφεύγει στις 
αυλές τους, ενθαρρύνει τη στροφή υπέρ των τελευταίων και άλλων 
υπηκόων των τουρκοκρατούμενων και βενετοκρατούμενων περιοχών και 
τη συμμετοχή τους σε κατασκοπευτικές ενέργειες σε τουρκοκρατούμενα 
εδάφη προς όφελος των Ισπανών. Στόχος των Ισπανών με τις 
κατασκοπευτικές ενέργειες ήταν από τη μιά να ενημερώνονται για τα 
συμβαίνοντα στην Ανατολική Μεσόγειο και από την άλλη να εστιάζουν 
το ενδιαφέρον της οθωμανικής αυτοκρατορίας στις κτήσεις της στην 
Ευρώπη και όχι στη Βόρεια Αφρική υπέρ των ομοθρήσκων της. 
Αντίθετα, ο στόχος των Ελλήνων που συμμετείχαν σ' αυτές τις κινήσεις 
ήταν να προκαλούν αντιπερισπασμό στα τουρκικά στρατεύματα και τον 
τούρκικο στόλο με πολεμικές μικροεπιχειρήσεις και συνάμα να 
προσελκύουν το ενδιαφέρον των ευρωπαϊκών δυνάμεων για επέμβαση 
στην τουρκοκρατούμενη Ελλάδα2. Η  πολιτική της Βενετίας απέναντι 
στις αντιτουρκικές ενέργειες των Ελλήνων υπηκόων της είναι

1 Βλ. εκτενέστερα για το θέμα Χασιώτης, ιδιαίτερα σσ. 19-85.
2 Για τα θέματα αυτά βλ. Χασιώτης, Σχέσεις Ελλήνων και Ισπανών στα 

χρόνια της Τουρκοκρατίας, Θεσσαλονίκη 1969, ιδιαίτερα σσ. 16-24, όπου και η σχετική 
βιβλιογραφία.
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αποθαρρυντική παρ' όλο που οι Τούρκοι με μικροεπιθέσεις προσπαθούν 
να εξασθενήσουν τη βενετική δύναμη στα τελευταία οχυρά των κτήσεών 
της στην ηπειρωτική και στη νησιωτική Ελλάδα. Η Βενετία προτιμά να 
διαφυλάσσει την ειρήνη στο χώρο αυτόν παρά να έρχεται σε 
οποιαδήποτε πολεμική αναμέτρηση με την οθωμανική αυτοκρατορία. Η 
απώλεια σημαντικών εδαφών της και τα προβλήματα που δοκιμάζει με 
τον κυπριακό πόλεμο (1570-1571) αποτελούν οπωσδήποτε πλήγματα. 
Από την άλλη, ανησυχώντας για την πολιτική της επιρροή και 
υπερασπιζόμενη τα εμπορικά της συμφέροντα στο χώρο αυτό, θα 
προτιμούσε να αποφευχθεί οποιαδήποτε ισπανική ανάμιξη στα θέματα 
της Ανατολικής Μεσογείου. Η  κατάσταση όμως των πραγμάτων όταν 
αρχίζει να έρχεται και η ίδια σε διαπραγματεύσεις με την Ισπανία για 
σύναψη συνασπισμού εναντίον των Τούρκων, δεν της επιτρέπει καμιά 
υπονόμευση της ήδη γνωστής ισπανικής πολιτικής. Οποιαδήποτε όξυνση 
στις σχέσεις της με την Ισπανία θα δημιουργούσε δυσχέρειες στην 
πορεία των διαπραγματεύσεων, πράγμα τελείως ασύμφορο εκείνη τη 
στιγμή. Στις 20 Μαΐου 1571 θα υπογραφεί, όπως είναι γνωστό, η Ιερή 
Συμμαχία (Sacra Liga) μεταξύ της Βενετίας, της Ισπανίας και του 
Πάπα Πίου Ε' (1566-1572) και η βενετική πολιτική στο εξής θα πάρει 
άλλη κατεύθυνση1. Έτσι, στην αποκάλυψη διαφόρων ελληνοϊσπανικών 
συνεννοήσεων που διεξάγονται κρυφά στα εδάφη της τα χρόνια 1568- 
1570 και στις οποίες συμμετέχουν γνωστοί Έλληνες υπήκοοί της ακόμα 
και έμπιστοι υπάλληλοί της, η Βενετία αντιδρά στην αρχή πολύ 
αυστηρά, ιδιαίτερα όταν πρόκειται για υπονόμευση των εμπορικών της 
συμφερόντων, αργότερα όμως αδιάφορα2.

Ανάμεσα στα γνωστά πρόσωπα, που αποκαλύπτονται το 1570 ως 
μέλη φιλοϊσπανικών κατασκοπευτικών οργανώσεων, εμφανίζεται και ο 
Αλέξιος Ραρτούρος3. Υποκινούμενος μάλλον, όπως αποδεικνύεται στη 
συνέχεια, από την αγάπη για την τουρκοκρατούμενη πατρίδα του4 και

1 Βλ. Χασιώτης, σσ. 91-134. Για τον συνασπισμό της Sacra Liga βλ. 
Βακαλόπουλος, σ. 252, και Χασιώτης, σσ. 89, 194-199.

2 Βλ. Χασιώτης, Σχέσεις, ό.π., σσ. 75-80, 89.
3 Βλ. A.S.V., C.C.X. Rettori, b. 292, αριθμ. 53 και παράρτημα έγγρ. 15. Βλ. 

Χασιώτης, σ. 88 και σημ. 1.
4 Βλ. σχετικά Χασιώτης, Η επανάσταση των Χιμαριωτών στα 1570 και η 

άλωση του Σοποτσΰ, Ηπειραπιχή Εστία 17 (1969), σσ. 272-273.
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πιθανόν από ορισμένους συμπατριώτες του ή άλλους ομοεθνείς του1, 
καθώς επίσης ορμώμενος απο τις ιδέες του για την αναβίωση του 
Ελληνισμού, γίνεται μεταβιβαστής απόρρητων εγγράφων, που 
προέρχονται από την Κωνσταντινούπολη, μέσω της γειτονικής Ηπείρου, 
προς τις Ισπανικές αρχές της Ιταλίας. Η  δράση του αποκαλύπτεται στις 
21 Μαΐου 1570. Ο Αλέξιος αναγκάζεται να ομολογήσει στις βενετικές 
αρχές που τον ανακρίνουν, ότι οι τρεις ανώνυμες και χωρίς ένδειξη 
παραλήπτη επιστολές του είχαν σταλεί μέσω του Νικολάου Μαλμινιώτη2 
και του Μιχάλη Κολούρη από την Ήπειρο, είχαν γραφτεί από το Δήμο 
Κολούρη3, έμπιστο του βενετού βαΐλου στην Κωνσταντινούπολη, και 
προορίζονταν η μια για τον Illustrissimo vice principe di Napoli, η 
δεύτερη για τον vice re general del regno και η τρίτη για τον resoner 
di Napoli4.

Για τις ενέργειές του αυτές ο Αλέξιος δεν υπέστη καμιά δίωξη 
από τις βενετικές αρχές. Λίγες μέρες αργότερα μάλιστα, συγκεκριμένα 
στα τέλη Μαΐου ή τις αρχές Ιουνίου του ίδιου έτους, εμφανίζεται να 
εκφωνεί ένθερμο και μνημειώδη πατριωτικό λόγο, μπροστά σε ολόκληρο 
τον κερκυραϊκό λαό, στα μισθοφορικά στρατεύματα και στη βενετική 
ηγεσία για να βοηθήσουν τους Χιμαριώτες στον ξεσηκωμό τους κατά

1 Είναι γνωστό ότι ο άνδρας της αδελφής ίσως της γυναίκας του Μαρίας, 
Ανδρέας Αρκούδης, είχε συλληφθεί λίγα χρόνια πριν το 1568 να μετέχει σε παρόμοιες 
ενέργειες (βλ. παρακάτω σ. 113 και σημ. 2).

2 Για το πρόσωπο αυτό βλ. Χασιώτης, σ. 88 και σημ. 1.
3 Πρόκειται πιθανότατα για μέλη της κερκυραϊκής οικογένειας Κουλούρη (στα 

ιταλικά Colluri) και ίσως για συγγενείς του Γεωργίου Κουλούρη που συναντήσαμε 
παραπάνω (σ. 100).

4 Προφανώς πρόκειται για λανθασμένη απόδοση των τίτλων από τον συντάκτη 
του εγγράφου. Αντιβασιλιάς (vice τέ ) της Νεάπολης την εποχή αυτή είναι ο Perofan 
di Ribera, duca d'Alcala (1558-1571), βλ. A. Cappelli, Cronologia cronografia e 
calendano Perpetuo, Milano 1969, σ. 439. Βλ. Χασιώτης, σ. 85, όπου και η σχετική 
βιβλιογραφία. Τον τίτλο του πρίγκηπα (principe) την εποχή αυτή έχει ο ηγεμών του 
Τάραντα, που υπαγόταν στο βασίλειο της Νεάπολης, Claudio de la Trdmoille duca di 
Thouars (-1577) (βλ. Cappelli, ό.π., σ. 449). Αν πάλι με το: vicerd del regno εννοεί 
τον αντιβασιλέα του βασιλείου της Σικελίας, που κι' αυτό ανήκε στην κυριαρχία της 
Ισπανίας, τον τίτλο αυτό, την εποχή εκείνη είχε ο Francisco Ferdinando d'Avalos, 
Μαρκήσιος της Pescara (1568-71), (βλ. Cappelli, ό.π., σ. 453). Όσο για τον τρίτο 
παραλήπτη, πρόκειται, σύμφωνα με τον Χασιώτη, για τον θησαυροφύλακα ή 
οικονομικό διαχειριστή του βασιλείου της Νεάπολης.
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των Τούρκων1. Η  μη δίωξή του από τις βενετικές αρχές είναι φανερό 
ότι οφείλεται στην αλλαγή της πολιτικής γραμμής της Βενετίας 
απέναντι στους Ισπανούς, σύμφωνης άλλωστε προς τις προσδοκίες των 
Ελλήνων. Επιπλέον μαρτυρεί, ότι ό λόγος που είχε ωθήσει τον Αλέξιο 
να στραφεί προς τους Ισπανούς ήταν η ως. τότε αποθαρρυντική στάση 
της Βενετικής Δημοκρατίας απέναντι στις συνεχείς προσπάθειες των 
συμπατριωτών του να προκαλέσουν επέμβαση των ευρωπαϊκών 
δυνάμεων στην τουρκοκρατούμενη πατρίδα του.

β) Η  επανεκλογή τον Ραρτούρου ως ελληνοδιδασκάλου της 
κερκυραϊκής κοινότητας.

Στις 3 Νοεμβρίου 1569, στην ετήσια συνεδρία της κερκυραϊκής 
κοινότητας για την εκλογή υποψηφίων στα διάφορα δημόσια αξιώματα, 
ο Αλέξιος θέτει υποψηφιότητα για τη θέση του δημοσίου 
ελληνοδιδασκάλου2. Είναι η τρίτη κατά σειρά φορά που επιδιώκει να 
εκλεγεί στο δημόσιο αυτό λειτούργημα. Συνυποψήφιός του και πάλι στις 
εκλογές αυτές εμφανίζεται ο Μιχαήλ Παραστάτης. Ο Αλέξιος εκλέγεται 
με 91 ψήφους υπέρ και 39 κατά, ενώ ο Παραστάτης συγκεντρώνει 64 
ψήφους υπέρ και ισάριθμους κατά. Ο Αλέξιος ήταν υποψήφιος για την 
ίδια θέση και κατά τις επόμενες εκλογές της κερκυραϊκής κοινότητας 
(28 Οκτωβρίου 1570), έχοντας και πάλι τον Παραστάτη ως 
συνυποψήφιο. Την φορά όμως αυτή απέτυχε: πήρε 50 ψήφους υπέρ και 
45 ψήφους κατά, ενώ ο αντίπαλός του, ο οποίος εκλέχτηκε, 55 ψήφους 
υπέρ και 41 ψήφους κατά3.

Στις 26 Νοεμβρίου 1571 όμως, κατά τις εκλογές της κερκυραϊκής 
κοινότητας, ο Αλέξιος εκλέχτηκε για τα επόμενα δύο χρόνια στην ίδια 
θέση4. Σύμφωνα με το σχετικό έγγραφο κατά το διάστημα του 
τελευταίου χρόνου τα χρήματα που προορίζονταν για την πληρωμή του 
ελληνοδιδασκάλου εξαιτίας άλλων οικονομικών αναγκών5 δαπανήθηκαν

105

1 Βλ. λεπτομερέστερα Χασιώτης, Η επανάσταση των Χιμαριωτών, ό.π., σσ. 
265-276 και 172-273.

2 Βλ. ΙΑΚ, A.D., b. 2, φ. 315ν.
3 Βλ. ΙΑΚ, A.D., b. 2, φ. 238ν.
4 Βλ. ΙΑΚ, A.D., b. 3, φ. 1, φ. 17ν. Το έγγραφο είναι γραμμένο στην ιταλική

γλώσσα και εκδόθηκε από τον Βροκίνη (βλ. Σχεδάρια, σ. 263).
5 Είναι γνωστό ότι η σοβαρή οικονομική κρίση την εποχή αυτή στην Κέρκυρα
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διαφορετικά· διατέθηκαν με απόφαση του βαΐλου και του γενικού 
Προβλεπτή για την κάλυψη των εξόδων τριμελούς πρεσβείας των 
Κερκυραίων στη Βενετία1.

Έτσι λοιπόν οι Σύμβουλοι της κερκυρα'ικής κοινότητας ήταν 
αναγκασμένοι εκ των πραγμάτων να μην εκλέξουν ελληνοδιδάσκαλο για 
εκείνο το χρόνο. Ο Αλέξιος όμως, προκειμένου να λειτουργήσει 
κανονικά το ελληνικό σχολείο, προσφέρθηκε να διδάξει τον πρώτο 
χρόνο χωρίς αμοιβή. Για το δεύτερο χρόνο οι σύνεδροι αποφάσισαν να 
του χορηγήσουν τον καθορισμένο μισθό του, με την προϋπόθεση το έτος 
αυτό να κηρύττει τις ημέρες της Τεσσαρακοστής και των κανονικών 
εορτών: " ... offerendosi oltre la scuola ordinaria di far prediche alii 
giomi santi dalla quadragesima et feste ordinarie che veramente e cosa 
necessaria che la sufficienza et dottrina del detto Reverendo padre, 
pochi pari habbiano qui a Corfu in quanto al greco... "2. Όταν η 
παραπάνω απόφαση τέθηκε σε ψηφοφορία, πήρε 69 ψήφους υπέρ, στο 
σύνολο των 86 παρόντων ψηφοφόρων, εκείνη την ημέρα3. Από την 
προσφορά του αυτή γίνεται φανερό λοιπόν πόση σημασία έδινε ο

οφειλόταν στην τουρκική επίθεση της 14ης Ιουλίου 1571 και στα γεγονότα που 
προηγήθηκαν και ακολούθησαν τη ναυμαχία της Ναυπάκτου (7 Οκτωβρίου 1571). Βλ. 
Ε. Γιωτοπούλου-Σισιλιάνου, Ο αντίχτυπος τον Λ' Βενετοτονρχιχού πολέμου στην 
Κέρκυρα, Αθήνα 1982, σσ. 1-20, ιδιαίτερα για τις συνέπειες της επίθεσης, σσ. 35-51, 
για τη συμμετοχή των Κερκυραίων και τα γεγονότα πριν και μετά από τη ναυμαχία 
της Ναυπάκτου, σσ. 53-88.

* Πρόκειται για την πρεσβεία των Κερκυραίων του 1572. Η πρεσβεία ήταν 
αρχικά τριμελής, αλλά εξαιτίας του θανάτου του ενός απαρτίστηκε από τα δύο άλλα 
μέλη, που ήταν ο Γεώργιος Έπαρχος και ο Δήμος'Τριβώλης, βλ. Γιωτοπούλου- 
Σισιλιάνου, Ο αντίκτυπος...., ό.π., σσ. 207-233, ιδιαίτερα σ. 223.

2 Η δύναμη της ρητορικής ικανότητας του Αλεξίου αποδεικνύεται και από την 
απήχηση που είχε ο λόγος του προς τον κερκυραϊκό λαό στις αρχές Ιουνίου 1570 (βλ. 
Χασιώτης, Η επανάσταση των Χιμαριωτών, ό.π., σσ. 272-273).

3 Βλ. ΙΑΚ., A.D., b.3., φ.1, φ. 17ν. Το λατινικό σχολείο της Κέρκυρας δεν 
είχε την ίδια τύχη. Για αρκετό χρονικό διάστημα δεν εξελέγη λατινοδιδάσκαλος 
(precettor latino). 'Οπως γίνεται γνωστό, από μεταγενέστερο έγγραφο της 15ης ΜαΤου 
1574 (βλ. ΙΑΚ, A.D., b. 3, filza 1, φ. 18ν) η ανάγκη για εκλογή λατινοδιδασκάλου 
ήταν έντονη. Η έλλειψή του, όπως ισχυρίζονται οι ευγενείς της κοινότητας, είχε 
σοβαρές συνέπειες στους νέους (... U figliuoli di questa citta, vanno vagabond!...), γΓ 
αυτό αναθέτουν στον padre fra Antonio το λειτούργημα. Ο προηγούμενος απ' αυτόν 
διδάσκαλος της λατινικής ήταν, σύμφωνα με το έγγραφο, ο fra Comelio.
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Αλέξιος στη διαπαιδαγώγηση των νέων και πόσο φρόντιζε να μη μείνει 
κλειστό το ελληνικό σχολείο της κερκυραϊκής κοινότητας.

γ) Μέγας Πρωτοπαπάς Κέρκυρας.
Το αξίωμα που έχει ο Αλέξιος Ραρτούρος στο Ιερό Τάγμα την 

εποχή αυτή είναι σημαντικό. Είναι πριόρης =γραμματέας, και με την 
ιδιότητα αυτή υπογράψει την 1η Ιουνίου 1570 συμφωνία που αφορά 
ενοικίαση κτήματος του Ιερού Τάγματος που βρισκόταν στην περιοχή της 
Λευκίμμης1.

Στις εκλογές της κοινότητας της 3ης Ιανουάριου 1572 έθεσε 
υποψηφιότητα για το αξίωμα του Μεγάλου Πρωτοπαπά Κέρκυρας2. 
Συνυποψήφιό του στην εκλογική αυτή αναμέτρηση είχε τον παπά Φώτιο 
Παλατιανό3. Ο Αλέξιος στο σύνολο των 54 ψηφοφόρων πήρε 41 
ψήφους υπέρ και 11 κατά και εκλέχτηκε, ενώ ο Παλατιανός απέσπασε 
μονάχα 13 ψήφους υπέρ. Φαίνεται, όμως, πως η ήδη προχωρημένη 
ηλικία του δημιουργούσε προβλήματα, γιατί λίγες ημέρες μετά την 
εκλογή του δηλαδή στις 18 Ιανουάριου, απούσιασε από τη συνεδρία της 
Κερκυραϊκής κοινότητας δηλώνοντας αδυναμία να παρευρεθεί" ... 
absente il Reverendo protopapa per esere impotente... '4. Επειδή η 
παρουσία του στη συνεδρία εκείνη ήταν απαραίτητη, μια και είχε 
συγκληθεί για να εκλεγεί ο γραμματέας του Μεγάλου Πρωτοπαπά5, 
αναγκάστηκε να εξουσιοδοτήσει το γιό του, του οποίου δεν αναφέρεται 
το όνομα, που παρουσιάστηκε και ψήφισε γι’ αυτόν6.

1 Βλ. ΙΑΚ, Not. Fottio Palatiano, φακ. Π.41, φ. 8,ν-9Γ. Το ακίνητο αυτό του 
Ιερού Τάγματος βρισκόταν στην περιοχή της εκκλησίας του Αγίου Θεοδώρου στη 
Λευκίμμη. Από το έγγραφο δε γίνεται γνωστό αν πρόκειται για το ίδιο κτήμα που 
παλιότερα, το 1564 (17 Μαίου) το Ιερό Τάγμα είχε νοικιάσει στον Γεώργιο Κσυλούρη 
(βλ. παραπάνω σ. 100).

2 Βλ. ΙΑΚ, A.D., b. 2, φ. 275ν.
3 Ο Φώτιος Παλατιανός εκλέχτηκε αργότερα το 1578, στο αξίωμα του 

Μεγάλου Πρωτοπαπά Κερκύρας (βλ. ΙΑΚ, M.A.Gr., b. 3, filza 3, φφ. 97ν).
4 Βλ. ΙΑΚ, A.D., b. 3, φ. 19ν και παράρτημα έγγρ. 16, στ. 2.
5 Με απόφαση του Ιερού Τάγματος στις 21 Απριλίου του 1571 καθιερώθηκε 

ότι για να εκλεγεί ο αρχιγραμματεύς ή σφραγιδοφύλακας έπρεπε να συγκληθεί 
ολόκληρο το Συμβούλιο των 150 της Κοινότητας, όπως δηλ. και για την εκλογή των 
άλλων δημοσίων αξιωματούχων βλ. ΙΑΚ, M.A.Gr., b. 7, φ. 261Γ.

® Με την φήφο του ο Αλέξιος υποστήριξε τον Stelio Ricchi, ο οποίος και
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Τον τίτλο του Μεγάλου Πρωτοπαπά και Θεοφιλέστατου 
χωρεπισκόπου Κέρκυρας ο Αλέξιος Ραρτούρος τον είχε για δυο μόνο 
χρόνια, που ήταν και τα τελευταία της ζωής του. Οι δραστηριότητές 
του κατά το διάστημα αυτό περιορίζονταν στα πλαίσια των 
αρμοδιοτήτων που είχε το αξίωμά του.

Σε δύο περιπτώσεις, στις 3 Ιανουάριου 1573 και στις 12 Μαρτίου 
1574, εμφανίζεται να ασκεί ένα από τα προνόμια που με τόσους 
αγώνες είχε κατορθώσει ο κερκυραϊκός κλήρος να διασώσει με τη 
παπική βούλλα του 15451. Πρόκειται για το προνόμιο εκδίκασης 
εκκλησιαστικών υποθέσεων και το δικαίωμα επιβολής τιμωρίας στον, 
εκάστοτε ορθόδοξο καταδικαζόμενο2 αίτημα, το οποίο είδαμε 
προβαλόταν στο σχετικό έγγραφο του Ιερού Τάγματος προς τον Πάπα. 
Οι υποθέσεις που εκδίκασε ήταν μια μοιχεία και το ειδύλλιο ενός 
μοναχού με μια μοναχή. Οι κατηγορούμενοι ήταν όλοι ιερωμένοι. Ο 
Αλέξιος ως πρόεδρος του εκκλησιαστικού δικαστηρίου3 εξέδωσε την

εκλέχτηκε (43 ψήφους υπέρ και 1 κατά), αν και δεν φαίνεται από την ψηφοφορία 
ότι υπήρξε άλλος υποψήφιος. Ο Στυλιανός Ρίκης ήταν γνωστός συμβολαιογράφος 
Κέρκυρας (βλ. ΙΑΚ, Not. Stiliano Ricchi, Contratti e testamenti, dal 1570 al 1596, 
φάκ. P.26), μέλος της παλιάς κερκυραικής οικογένειας Ricchi, (βλ. Βροκίνης, 
Σχεδάρια, σ. 87, επίσης Θεοτόκης, σ. 36 και Rangab£, σσ. 188-189) και λόγιος του 
16ου αιώνα (βλ. Σάθας, Βιογραφίαι, ά.π., σσ. 168-169). Στη θέση του γραμματέα του 
μεγάλου πρωτοπαπά Κέρκυρας ο Στυλιανός Ρίκης παρέμεινε ώς το θάνατό του τον 
Οκτώβριο του 1601. Στις 3 Μαρτίου 1602, εκλέχτηκε ο διάδοχός του Γεώργιος 
Πολίτης (βλ. ΑΝΙΣ, Βροκίνης, Σημειωματάριον Α\ φάκ. 1, σ. 54). Για τον Στυλιανό 
Ρίκη βλ. επίσης παρακάτω σ. 110.

* Βλ. ΙΑΚ, A.D., b. 81, filza 14, χ.ά (και τα δύο έγγραφα). Για καθένα από 
τα δύο αυτά έγγραφα υπάρχει και αντίγραφο στην ιταλική γλώσσα. Στο πρώτο της 
3ης Ιανουαρίου 1573, αμέσως μετά το ελληνικό κείμενο ακολουθεί το ιταλικό 
αντίγραφο με τη σημείωση στην αρχή: "copia tratta da un volume de raccolti esistenti 
nella concelleria Protopapatum di CorfU" (παράρτημα έγγρ. 17). Στο δεύτερο έγγραφο 
της 12ης Μαρτίου 1574 στο φ. 57Γ_ν της filza 12, b. 81 της ίδιας αρχειακής σειράς 
υπάρχει ιταλικό αντίγραφο με τη σημείωση στην αρχή: ”Copia tratta da un volume 
esistente nella Protopapal cancellana".

2 Βλ. IAK, Not. Antonio Metaxi, φακ. 180, φ. 293Γ'ν και παράρτημα έγγρ. 5.
Στην αίτηση αναφέρονταν ακριβώς τα εξής: "εις τό κρίνειν, όνακρίνειν καί
κατακρίνειν τούς ϋπ* αύτών ίεροίς γραικοΐς καί μοναχοϊς...".

3 Η φράση με την οποία δηλώνεται η δικαστική ιδιότητα του Αλεξίου είναι 
ίδια στα δύο παραπάνω έγγραφα: "... καθήμενος έν τφ ίερφ αύτοϋ κριτηρίψ, όπου 
την έκκλησιαστικήν κρίσιν ποιεΐν..." (βλ. ΙΑΚ, A.D., b. 81, filza 14, φφ. χ.ά.). Δεν
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απόφαση, η οποία κοινοποιήθηκε από τον γραμματέα της γραμματείας 
του Ιερού Τάγματος μετά τρεις μέρες, κατά το πρώτο έγγραφο, και 
αυθημερόν κατά το δεύτερο.

Ο πρώτος κατηγορούμενος, σύμφωνα με το έγγραφο της 3ης 
Ιανουάριου 1573, ήταν ο ιερεύς και αγιογράφος Ιωαννίκιος 
Μπόγδανος* 1. Ο Μπόγδανος είχε συνάψει ερωτική σχέση με κάποια 
γυναίκα, της οποίας το όνομα αποσιωπάται2. Οι κατήγοροι με τις 
ένορκες καταγγελίες τους τον κατηγόρησαν ότι κατ' εξακολούθηση (... 
ώς χοίρος έν βορβόρφ... ) μοιχεύει, χωρίς να λαμβάνει υπόψη του ούτε 
την κοινωνία ούτε το ιερατικό του αξίωμα3. Ο Αλέξιος Ραρτούρος στη 
συνέχεια τον καλεί σε απολογία, αλλά αυτός δεν εμφανίζεται. Οι 
ένορκες καταθέσεις των μαρτύρων για τις πράξεις του Μπογδάνου 
θεωρούνται αρκετές για να εκδώσει ο Αλέξιος την απόφαση. Στον 
Μπόγδανο επιβάλλεται η πιο βαριά ποινή για κληρικό: η καθαίρεση (... 
από τόν ναόν έν δλφ τφ χρόνψ τής ζωής αύτοϋ άργός έκ πάσης 
ιεροπραξίας τής Ιερατικής άξίας τό σύνολον, καί άλλότριος καί ξένος 
άπό πάσης Ιερουργίας... )4. Συγχρόνως του απαγορεύται αυστηρότατα

είναι γνωστό όμως πού ακριβώς- σε εκκλησία ή ίσιος σε άλλο δημόσιο οίκημα-, αυτή 
την εποχή, εκδικάζονταν οι εκκλησιαστικές υποθέσεις». Γενικά για τις δικαστικές 
δικαιοδοσίες του Μεγάλου Πρωτοπαπά, κυρίως για τον 17ο αιώνα, βλ. Καπάδοχος, 
ό.π., passim.

1 Υπάρχει η μαρτυρία ότι ο ιερομόναχος Ιωαννίκιος Μπόγδανος ζωγράφισε 
αργότερα το 1577, τις τοιχογραφίες της εκκλησίας του Παντοκράτορα στο χωριό Αγιος 
Μάρκος της Κέρκυρας, (βλ. J. Papadimitriou, Antichitd Bizantine di Corfu, Atti del V. 
Congresso intemazionale di studi Bizantini, Roma 1940, σ. 341, Manolis Chatzidakis, 
Contribution a l'dtude de la peinture postbyzantine, ανάτυπο από L ’Hell6nisme 
Contemporain Μάιος 1953, Αθήνα 1953, σ. 23, Παναγιώτης Βοκοτόπουλος, 
Μεσαιωνικά Ιονίων Νήσων, Αρχαιολογικόν Αελτίον 24(1969), μέρος Β2> Χρονικά, σ.
280, Φοίβος Πιομπίνος, Έλληνες αγιογράφοι μέχρι το 1821, Αθήνα 1979, σ. 179 και 
κυρίως Dimitris D. Triantaphyllopulos, Die nachbyzantinische Wandmalerei auf 
Kerkyra und den andcren Ioniscben Inseln, τόμ. 2, MUnchen 1985, σσ. 129-130 και 
335.

2 Στο σημείο του εγγράφου, όπου έπρεπε να αναφέρεται το όνομα της 
γυναίκας, και στο ελληνικό όσο και στο ιταλικό (copia) αντίγραφο, υπάρχουν 
αποσιωπητικά.

3 "... μιαρά έργα καί Ανομήματα...",.
4 Σχετικά με την ποινή αυτή βλ. Μίλας, σ. 718. Η μοιχεία ως πράξη 

διαπραχθείσα από κληρικό ήταν ένας από τους σπουδαιότερους λόγους για να του 
επιβληθεί η ποινή καθαίρεσης. Βλ. Μίλας, σ. 704.
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να ασκεί την τέχνη της ζωγραφικής των αγίων εικόνων, αφού θεωρείται 
πλέον ξένος προς την εκκλησία1. Σύμφωνα με το έγγραφο, αν 
παρέβαινε αυτή την απαγόρευση, τότε θα τιμωρούνταν με τριετή 
κάθειρξη στα κάτεργα χωρίς δικαίωμα χάρης2. Αν παρέβαινε επίσης την 
απόφαση και ασκούσε ιερατικά καθήκοντα, θα ,κλεινόταν για δύο 
μήνες στη φυλακή, χωρίς πάλι το δικαίωμα χάρης. Αν τέλος παράκουε 
και*ξανασυναντιόταν με τη γυναίκα, θα καταδικαζόταν για τρία χρόνια 
στα κάτεργα χωρίς αναστολή. Τη βαρύτατη αυτή τιμωρία, που επέβαλε 
στον ιερέα και ζωγράφο Ιωαννίκιο ο Πρωτοπαπάς Αλέξιος Ραρτούρος, 
εκφώνησε ο γραμματέας του πρωτοπαπά Στυλιανός Ρίκης από τον 
άμβωνα της εκκλησίας του Αγίου Λαζάρου κατά την ημέρα της γιορτής 
των Θεοφανείων, κατόπιν εντολής του ίδιου του πρωτοπαπά.

Στις 12 Μαρτίου 1574, όπως αναφέρθηκε, ο Αλέξιος Ραρτούρος 
εμφανίζεται και πάλι ως κριτής. Οι κατηγορούμενοι είναι δύο, ο 
μοναχός Ανθιμος και η μοναχή Πελαγία. Οι δύο παραπάνω μοναχοί 
είχαν συνάψει πιθανότατα ερωτικό δεσμό3, με αποτέλεσμα να υποβληθεί 
στον Μεγάλο Πρωτοπαπά έγγραφη καταγγελία εναντίον τους. Η 
μοναχή καταδικάστηκε κατ' αρχήν σε 48ήμερη φυλάκιση. Μετά την 
έκτιση της ποινής της επιβλήθηκε να μπει σε ένα από τα γυναικεία 
μοναστήρια της πόλης της Κέρκυρας, ή, δηλαδή, της Λαμποβίτισσας ή 
του Αγίου Νικολάου του Κατζίνα ή του Αγίου Νικολάου του Αβράμη, 
και να μην έχει πλέον το δικαίωμα να μεταβεί στο μοναστήρι του 
Αρκουδίλα, όπου μόναζαν οι καλόγεροι4. Αν παρέβαινε την απόφαση

1 Η ποινή αυτή πιθανότατα ανακλήθηκε κατά το διάστημα των τεσσάρων 
χρόνων που μεσολάβησαν, δηλ. από το 1573 που καταδικάστηκε ώς το 1577, οπότε 
έχουμε τη μαρτυρία ότι ζωγράφισε τις τοιχογραφίες της εκκλησίας του Παντοκράτορα 
στο χωριό Αγιος Μάρκος. Σχετικά με την άρση εκκλησιαστικών ποινών βλ. Μιλάς, σσ. 
726-733.

2 Για την ποινή αυτή βλ. A. Viario, La pena della galera. La condizione del 
condannati a bordo delle galere veneziane, in Stato e Societa e Giustizia nella 
Republica Veneta (sec. XV-XVII) a cura di Gaetano Cozzi, Roma 1980, σσ. 379-430.

3 Η σπουδαιότερη από τις ιερές υποσχέσεις που έδινε ένας μοναχός ή μια 
μοναχή, ήταν της παρθενίας. Αν αθετούσαν την υπόσχεση, τιμωρούνταν αυστηρά, βλ. 
Μίλας, σσ. 946-948.

4 Η μονή της Λαμποβίτισσας δεν υπάρχει πια σήμερα, βλ. Παπαγεωργίου, σ. 
217. Για τις μονές Αγίου Νικολάου του Κατζίνα και Αγίου Νικολάου του Αβράμη, βλ. 
Παπαγεωργίου, σσ. 206 και 222 αντίστοιχα. Ο Παπαγεωργίου, ας σημειωθεί, δεν
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αυτή, θα καταδικαζόταν σε ένα χρόνο φυλάκιση. Ο μοναχός τιμωρήθηκε 
με την ποινή της τρίμηνης κάθειρξης. Σε περίπτωση που παράκουε και 
ξανασυναντούσε την κατηγορουμένη Πελαγία, θα καταδικαζόταν χωρίς 
αναστολή για δύο χρόνια στα κάτεργα και θα πλήρωνε επιπλέον και τα 
έξοδα της δίκης. Η  απόφαση εκδόθηκε την ίδια μέρα και διαβάστηκε 
ενώπιον των μαρτύρων Αλεξίου Χάμαλη και Ιωάννη Μπαγακούρη στη 
φυλακή, όπου βρίσκονταν ήδη έγκλειστοι οι κατηγορούμενοι.

Οι νεωτερισμοί που γνωρίζουμε ότι εισήγαγε ο Αλέξιος Ραρτούρος 
στο Ιερό Τάγμα και γενικά στην εκκλησία της Κέρκυρας, όσο ήταν 
Μέγας Πρωτοπαπάς, περιορίζονται στα εξής* 1: α) στις 15 Ιανουάριου 
1573 με απόφασή του ορίστηκε οι κατά καιρούς εκμεταλλευόμενοι τις 
σοδειές των κτημάτων που ανήκαν σε εκκλησίες ή μοναστήρια του 
νησιού να προσφέρουν ένα μέρος των προϊόντων τους στο Ιερό Τάγμα. 
Η  αξία των προϊόντων, που θα μετατρέπονταν σε χρήμα από τον ίδιο 
τον πρωτοπαπά Αλέξιο, θα διατίθονταν για τη συντήρηση και την 
επαύξηση της περιουσίας του αντίστοιχου ναού ή της μονής. Ο 
παραβάτης θα τιμωρούνταν με 18μηνη καταδίκη στα κάτεργα. Η 
εκτέλεση της απόφασης ανατέθηκε στους κοντοσταύλους2 και τους ιππείς 
της Κέρκυρας και επικυρώθηκε στις 28 Μαΐου του ίδιου χρόνου από

λ

τον βάιλο Francesco Gritti και τον Γενικό Προβλεπτή3, β) στις 16

περιλαμβάνει ανάμεσα στα γυναικεία μοναστήρια της Κέρκυρας τις τρεις παραπάνω 
μονές. Για πρώτη φορά γίνεται εδώ γνωστό ότι την εποχή αυτή στην Κέρκυρα, μέσα 
στην πόλη, λειτουργούσαν τρία γυναικεία μοναστήρια. Η περιοχή Αρκουδίλα βρίσκεται 
στο νότιο και δυτικό τμήμα του νησιού δηλ. προς το ανοιχτό πέλαγος. Εκεί σήμερα 
υπάρχει ναός αφιερωμένος στην Παναγία. Στην έκθεση του βαΐλου της Κέρκυρας 
Antonio Foscarini το 1588 η περιοχή Αρκουδίλα αναφέρεται ως ένας από τους λόφους 
με ελαιώνες του νησιού, (βλ. A.S.V., Collegio Relazioni, b. 84, no 10).

1 Βλ. IAK, M.A.Gr.t b. 7, φ. 262r_v. To έγγραφο, που περιέχει τους όρους 
αυτούς, είναι στα ελληνικά και είχε αντιγραφεί από τον γραμματέα του Πρωτοπαπά 
Χριστόδουλου Βούλγαρη (Μέγας Πρωτοπαπάς Κερκύρας 14 Απριλίου 1675-8 Απριλίου 
1679), Georgio Cormareno.

2 Βλ. για το στρατιωτικό αυτό βυζαντινό αξίωμα Ντούρου-Ηλιοπούλου, άπ., 
σσ. 46, 80, 83, 91.

3 Κάποια σχέση με τον πρώτο όρο μπορεί να έχει και η απόφαση του 
Μεγάλου Πρωτοπαπά Κερκύρας Παλατιανού, (Φώτιος Παλατιανός Μέγας

Πρωτοπαπάς Κερκύρας 6 Δεκεμβρίου 1578-11 Νοεμβρίου 1593) στις 9 ΜαΓου 1584, 
(βλ. IAK, M.A.Gr, b. 7, φ. 267Γ_ν). Σύμφωνα με το έγγραφο αυτό οι εκκλησίες 
Κερκύρας, που κυβερνούνταν από επιτρόπους ή ως jus patronato θα επιβλέπονται στο
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Μαρτίου 1574 έγινε η επικύρωση από τον συγκλητικό Paruta της 
απόφασης του Αλεξίου να κλείνουν τα καταστήματα τις μέρες' των 
εορτών και των Κυριακών. Οποιος παρέβαινε την απόφαση θα πλήρωνε 
πρόστιμο 50 υπέρπυρα. Τα χρήματα θα τα πλήρωνε στους διαχειριστές 
του νέου υγειονομείου* 1 και μόνο το 1/3 στους εισπράκτορες2, γ) στις 
25 Αυγούστου του ίδιου χρόνου, με δική του πάλι πρωτοβουλία, 
καθιερώθηκε να μην έχουν δικαίωμα συμμετοχής στο συμβούλιο των 150 
ούτε βέβαια καμιά άλλη αρμοδιότητα, όσοι από τους πολίτες είχαν 
αφοριστεί από τον Μεγάλο Πρωτοπαπά3.

Από τις 25 Αυγούστου 1574 το όνομα του Αλεξίου δεν απαντά ■ 
πια σε αρχειακές μαρτυρίες. Φαίνεται ότι πέθανε στο διάστημα που 
μεσολάβησε από τις 25 Αυγούστου 1574 ώς την ημέρα των εκλογών για 
την ανάδειξη νέου Πρωτοπαπά, δηλαδή ώς τις 2 Οκτωβρίου 1574.

Διάδοχός του στο αξίωμα του Μεγάλου Πρωτοπαπά εκλέχτηκε ο 
Νικόλαος Πετρίτσης, που και αυτός πρόλαβε να ασκήσει το αξίωμά του 
μόνο για δυο χρόνια, δηλ. ώς τις 24 Αυγούστου 15764.

εξής, όσον αφορά τη διαχείριση και την καλή τους λειτουργία, από τον Μεγάλο 
Πρωτοπαπά. Επιπλέον καθορίζεται οι ιδιοκτήτες, οι jus patronatarii και οι επίτροποι 
των ιερών αυτών χώρων να αναθέτουν σε ιερωμένους (μοναχούς, ιερομονάχους ή 
ιερείς), ύστερα από έγκριση του ίδιου του πρωτοπαπά, τη διαχείρισή τους. Αιτία για 
την απόφαση αυτή, όπως αναφέρεται, στάθηκε το γεγονός ότι τα μοναστήρια και οι 
εκκλησίες παρουσίαζαν εικόνα εγκατάλειψης, αφού οι κατά καιρούς ιδιοκτήτες και οι 
επίτροποί τους επιδίδονται μόνο στην εκμετάλλευση των εκκλησιαστικών περιουσιών, 
χωρίς να ενδιαφέρονται γενικά για την κατάστασή τους. Αποτέλεσμα, λοιπόν, ήταν οι 
επιθυμίες των διαθετών, που άφηναν περιουσία προκειμένου να λειτουργήσει καλύτερα 
η μονή ή η εκκλησία της προτίμησής τους, να μην εκπληρώνονται, πράγμα αντίθετο 
προς τους ιερούς κανόνες.

1 Πρόκειται για το νοσοκομείο Santa Giustina, που θεμελιώθηκε την εποχή της 
ναυμαχίας της Ναυπάκτου. Εκτενέστερα βλ. Bacchion, σσ. 112-113.

2 Βλ. ΙΑΚ, M.A.Gr., b. 7, φ. 262ν-263Γ. Το έγγραφο, που είναι και αυτό 
αντίγραφο γραμμένο από τον Georgio Cormareno, είναι στα ελληνικά.

3 Βλ. ΙΑΚ, M.A.Gr., b. 7, φ. 164ν-265Γ. Το έγγραφο (copia) είναι γραμμένο 
στα ιταλικά.

4 Βλ. ΙΑΚ, M.A.Gr., b. 3, filza 2, φ. 97ν-98Γ.
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4. Η οικογένεια του Αλεξίου Ραρτούρου

Σύζυγος του Αλεξίου Ραρτούρου ήταν η Διάνα, κόρη του 
Σταματέλου Σταυράκη1 και πιθανόν στενή συγγενής του Στυλιανού, του 
Γεωργίου και της Μαρίας Σταυράκη, συζύγου Ανδρέα Αρκούδη2.

Ασφαλώς ο γάμος του Αλεξίου με τη Διάνα πραγματοποιήθηκε 
πριν από τη χειροτονία του Αλεξίου3 και πριν από την 18η 
Φεβρουαρίου 15394, οπότε για πρώτη φορά η Διάνα αναφέρεται ως 
μέλος της οικογένειας των Ραρτούρων, ως νύφη δηλ. του πρωτοπαπά 
Αλοϊσίου Ραρτούρου.

Η  Διάνα πήρε ως προίκα από την πατρική της οικογένεια τρία 
καταστήματα στην περιοχή της Σπηλαίας, στο εμπορικό κέντρο της 
πόλης κοντά στο λιμάνι. Αυτά, όπως είδαμε, ο Αλέξιος τα 
εκμεταλλεύεται νοικιάζοντάς τα5. Μαζί με τον σύζυγό της και τα 
παιδιά τους, η Διάνα αναγράφεται δύο φορές στο δίπτυχο της Mensa

1 Η πληροφορία προέρχεται από νοταριακό έγγραφο της 28ης Μαρτίου 1539 
(βλ. ΙΑΚ, Not. Petro Spongo, φακ. 2.147, φ. 414ν). Σύμφωνα μ' αυτό η Διάνα 
νοικιάζει ένα από τα τρία μαγαζιά που είχε πάρει προίκα από τον πατέρα της (ήδη 
πεθαμένον την εποχή αυτή) στον Ανδρέα Ανύση πρόσωπο που πιθανόν ήταν μέλος 
της οικογένειας Ανιζίνη (βλ. Βροκίνης, Σχεδάρια, σ. 91).

2 Εκτός από το πατρώνυμο της Διάνας, των άλλων τριών συνεπωνύμων 
προσώπων το πατρώνυμο δεν αναφέρεται στα σχετικά έγγραφα. Ο Γεώργιος 
Σταυράκης και η Μαρία ήταν αδέλφια. Αυτό πιστοποιείται από έγγραφο της 26ης 
Ιουνίου 1568 (βλ. ΙΑΚ, Δ.Σ., φακ. 1, βιβλ. 1 (Πέτρος Καβάσιλας), φ. 61ν). Ο 
Στυλιανός Σταυράκης ορίστηκε από τον Αλέξιο Ραρτούρο επίτροπός του στις 6 
Νοεμβρίου 1541 (βλ. ΙΑΚ, Not. Antonio Metaxd, φακ.,Μ.181, φ. 336ν). Το γεγονός 
αυτό, καθώς και το ότι δεν μνημονεύονται άλλα συνεπώνυμα πρόσωπα την εποχή 
αυτή στην Κέρκυρα, μας κάνει να υποθέσουμε ότι κάποια συγγένεια θα πρέπει να 
υπήρχε μεταξύ της Διάνας και των τριών άλλων προσώπων με το ίδιο επώνυμο. Η 
οικογένεια Σταυράκη δεν μνημονεύεται ανάμεσα στις κερκυραϊκές οικογένειες. Ο 
Ανδρέας Αρκούδης ήταν προφανώς μέλος της κερκυραϊκής οικογένειας Αρκούδη (βλ. 
Βροκίνης, Σχεδάρια, σ. 87, θεοτόκης, σ. 36). Είναι πιθανόν να είναι το ίδιο πρόσωπο 
που συνελήφθη και φυλακίστηκε από τους Βενετούς το 1568,επειδή διατηρούσε 
μυστικές επαφές με τον Ισπανό αντιβασιλέα (Χασιώτης,σ. 86 και σημ. 2).

3 Βλ. Ράλλης-Ποτλής, τόμ. 2, σσ. 318-319.
4 Βλ. ΙΑΚ, Not. Antonio Metaxi, φακ. Μ. 180, φ. 54ν. Σύμφωνα με το 

έγγραφο ο πρωτοπαπάς Αλοΐσιος Ραρτούρος κάνει πληρεξούσιό του τη νύφη του 
Διάνα.

5 Βλ. παραπάνω σ. 83 και παρακάτω σ. 132.
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Arcivescovile Greca: "τού Ραρτούρου ’Αλεξίου Ιερέως καί τής 
πρεσβυτέρας αυτού Διάνας καί των τέκνων αυτού"'1.

Ωστόσο, μόνον ένα από τα παιδιά του Αλεξίου και της Διάνας 
γνωρίζουμε, τον Νικόλαο. Αυτός μνημονεύεται αρκετές φορές, ιδιαίτερα 
κατά την περίοδο 1590-1595, ως γιός του παπά Αλεξίου Ραρτούρου2.

Ο Νικόλαος Ραρτούρος δεν ήταν, όπως ο πατέρας του, οι θείοι 
και οι υπόλοιποι πρόγονοί του, ιερωμένος. Άσκησε το επάγγελμα του 
συμβολαιογράφου στην Κέρκυρα και με την ιδιότητά του αυτή απαντά 
σε πολλά αρχειακά έγγραφα της περιόδου 1580-1596. Στο επάγγελμα 
αυτό τον μύησε ασφαλώς ο πατέρας του Αλέξιος, που σ' όλη του. 
σχεδόν τη ζωή ασκούσε, όπως είναι γνωστό, το επάγγελμα του νοταρίου 
στην Κέρκυρα.

Στο Ιστορικό Αρχείο Κερκύρας σώζεται σήμερα ένας φάκελλος με 
το όνομα του Νικολάου Ραρτούρου, όπου περιέχονται πράξεις (contratti 
e testamenti) των ετών 1580-15963. Στον φάκελλο αυτόν σώζονται 
έγγραφα που συνέταξαν ο Νικόλαος Ραρτούρος και ο πατέρας του 
πρωτοπαπάς Αλέξιος4. Οι νοταριακές πράξεις του Νικολάου Ραρτούρου, 
συντάχτηκαν στο διάστημα μεταξύ της 4ης Δεκεμβρίου 1571 και ώς την 
1η Μαρτίου 1597s. Η ακμή μάλιστα της συμβολαιογραφικής του 
δραστηριότητας μπορεί να τοποθετηθεί ανάμεσα στα 1580 και 1596. Ο 
γραφικός χαρακτήρας του Νικολάου Ραρτούρου μολονότι υποδηλώνει 
σχετική άνεση, δε μπορεί να συγκριθεί με τον κατά πολύ 
καλλιγραφικότερο χαρακτήρα του πατέρα του Αλεξίου. Ωστόσο 
χρησιμοποιεί σωστά τόσο την ελληνική όσο και την ιταλική γλώσσα, 
γεγονός που μαρτυρεί την παιδεία του.

* Βλ. ΙΑΚ, M.A.Gr., b. 3, filza 2, φ. 46ν και filza 3, φ. 54ν.
2 Αρκετές φορές μνημονεύεται και ως Nlcolo Rarturo quondam reverendo papi 

Alexio (βλ. IAK, Not. Nicolo Rarturo, φακ. P.17, filza 2, φ. 341Γ'ν και A.D., b. 2, 
φφ. 518v, 598r, 609r).

3 Βλ. παρακάτω, σσ. 2 5 0 -2 5 1 .
4 Βλ. σχετικά παρακάτω, σ. 2 5 1 -2 5 2 .
s Σε μια από τις νοταριακές πράξεις του Νικολάου απαντά και το 

συμβολαιογραφικό του σήμα. Παριστάνει έναν πύργο με τρεις επάλξεις ανάμεσα από 
τα αρχικά N.R. του ονοματεπωνύμου του. Πλάι ακριβώς στο νοταριακό του σήμα 
υπάρχει ιδιόχειρη σημείωση όπου αυτοαποκαλείται il vecchio. Η σημείωση είναι η 
εξής: "Ιο Nicolo Rarturo il vecchio nodaro publico ho stipulato et con il mio nome e 
cognome e signo conlirmaico come all incontro appar per fede della verita".
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Αυτό άλλωστε μαρτυρεί και το επόμενο γεγονός: στις 12 
Οκτωβρίου 1585 επιχείρησε να ταξιδέψει από την Κέρκυρα στην Κρήτη, 
όπου με την ιδιότητα του δασκάλου των ελληνικών σκόπευε να διδάξει 
ελληνικά στα παιδιά του τόπου1. Για κακή του όμως τύχη ο καπετάνιος 
του καραβιού2, στο οποίο ο Νικόλαος θα επιβιβαζόταν για το ταξίδι 
του* την τελευταία στιγμή αρνήθηκε να δεχτεί επιβάτες. Ο Νικόλαος, 
όπως περιγράφεται στις καταθέσεις των μαρτύρων3, παρά τις ικεσίες 
του προς τον καπετάνιο και το πλήρωμα του σκάφους να τον πάρουν, 
δεν κατόρθωσε να φύγει. Στη μήνυση, που υπέβαλε αμέσως την ίδια 
μέρα προς τον Προβλεπτή Θαλάσσης και την οποία κατέθεσε στον 
καπετάνιο'της βενετικής γαλέρας Zuanne Emo4, για να καταγγείλει το 
περιστατικό, ζητούσε να του αποδοθεί δικαιοσύνη και να μεταφερθεί

1 Βλ. A.S.V., Avogaria di Comun, penale, b. 54 (processo no 1) και 
παράρτημα έγγρ. 18, στ. 5-9. Η μετακίνηση διαφόρων λογίων ή δασκάλων από την 
μια περιοχή στην άλλη είτε από βενετοκρατούμενη σε τουρκοκρατούμενη περιοχή είτε 
σε περιοχές της Ιδιας επικράτειας και η άσκηση του λειτουργήματός τους στο νέο 
μέρος δεν είναι φαινόμενο άγνωστο (βλ. λόγου χάρη την περίπτωση του Ιωάννη 
Μόσχου ή του Δαμασκηνού Στουδίτη, ή του Θεοφάνη Ελεαβούλκου ή του Κρητικού 
Ματθαίου, ή λίγο αργότερα του Αγαπίου Λάνδου στων Τσιρπανλή, Οι Μακεδόνες 
σπουδαστές, ό.π., σ. 20 (για τον Μόσχο), σ. 27 (για τον Κρητικό Ματθαίο), 
Μπόμπου-Σταμάτη, ό.π., σ. 28, σημ. 4, σ. 29 (για τον Θεοφάνη Ελεαβούλκο), 
Κακουλίδη-Πάνου, Συμβολές, ό.π., σσ. 88-90 (για τον Στουδίτη), σσ. 148-149 (για 
τον Λάνδο). Σύμφωνα με τα στοιχεία που μας παραδίνει το σχετικό έγγραφο, ο 
Νικόλαος Ραρτούρος είχε διατελέσει δημόσιος δάσκαλος στην Κέρκυρα "come precettor 
detto di questa magniflca corte" πριν το 1585. Κάτι τέτοιο δεν συνάγεται όμως από 
τον κατάλογο των δημοσίων ελληνοδιδασκάλων του ΒροκΙνη (Σχεδάρια, σ. 263). 
Ενδεχομένως λοιπόν ή ο κατάλογος του Βροκίνη είναι ελλιπής ή ο Νικόλαος, όταν 
ανφέρεται εδώ στην προηγούμενη δράση του ως δασκάλου, εννοεί τα μαθήματα που 
ίσως παρέδιδε ως ιδιώτης και όχι ως δημόσιος λειτουργός.

2 Καπετάνιος του καραβιού, του οποίου το όνομα αναφέρεται στην απόφαση 
του Προβλεπτή θαλάσσης, ήταν ο nobile signor Zuanne Comer da Rettimo. Για την 
οικογένεια Comer Ρεθύμνου βλ. Μανούσακας, Η παρά Trivan απογραφή της Κρήτης 
(1644) και ο δήθεν κατάλογος των κρητικών οίκων Κερκύρας, Κρητικά Χρονικά 
3(1949), σσ. 46, 56.

3 Στη σχετική δικογραφία υπάρχουν οι καταθέσεις των μαρτύρων: Nicolo 
Potho, Nicolo Galatti, Costantin Sclavo, Ferigo Schiadd, Stamati da Corfd quondam 
Anastasio και Giovanni Antonio Caraca (βλ. A.S.V., Avogaria di Comun, ό.π.).

4 Πρόκειται, ίσως, για τον Zuanne quondam Constantin quondam Agustin Emo 
(1560-1615), βλ. Barbaro, Arbori de Ratritii Veneti (Misc. Codici Storia Veneta, τόμ. 
3, no 15 39).
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στην Κρήτη1, ή να του επιστραφούν οι αποσκευές, τα ρούχα και βιβλία 
του (... li miei drappi et molti libri greci e latini di valor...)· Αυτά 
είχαν ήδη φορτωθεί στο καράβι με το οποίο ο Νικόλαος επρόκειτο να 
φύγει. Η  απόφαση του Προβλεπτή Θαλάσσης Almoro Tiepolo2, στις 21 
Οκτωβρίου 1585, όριζε ρητά να επιστραφούν στον κάτοχο οι αποσκευές, 
χωρίς κανένα έξοδο εκ μέρους του. Δεν είναι γνωστό, αν ο Νικόλαος 
πραγματοποίησε μέσα στα επόμενα χρόνια την απόφασή του να διδάξει 
ελληνικά σε δημόσια ή ιδιωτικά σχολεία της Κρήτης. Χρημάτισε 
πάντως στην ιδιαίτερη πατρίδα του για δύο χρόνια δάσκαλος των 
ελληνικών, το 1586-1587 (εκλέχτηκε στις 23 Οκτωβρίου 1586)3 4 και το 
1589 (εκλέχτηκε στη μέση του χρόνου, 3 Φεβρουαρίου 1589)4. 2τις 17 
Οκτωβρίου 15875, στις 18 Νοεμβρίου 1595 και στις 20 Οκτωβρίου 1596 
απέτυχε να εκλεγεί στο ίδιο αξίωμα6.

1 Βλ. παράρτημα έγγρ. 18, στ. 25-28.
2 Για το πρόσωπο αυτό, παρά την έρευνά μας, δεν κατορθώσαμε να βρούμε 

στοιχεία.
3 Εκλέχτηκε με 118 ψήφους υπέρ και 10 κατά. Συνυποψήφιο κατά τις εκλογές 

αυτές είχε τον καλόγερο Λεόντιο. Βλ. ΙΑΚ, A.D., b. 2, φ. 433Γ. Το ίδιο πρόσωπο ως 
συνυποψήφιο στο ίδιο αξίωμα είχε και κατά τις εκλογές της 15ης Οκτωβρίου 1587 
(βλ. ΙΑΚ, A.D., b. 2, φ. 433Γ και παρακάτω, επίσης Βροκίνης, Σχεδάρια, σ. 263).

4 Εκλέχτηκε με 90 ψήφους υπέρ και 41 κατά, όταν αυτή τη φορά
συνυποψήφιο είχε τον Χριστόδουλο Βούλγαρη. Βλ. ΙΑΚ, A.D., b. 2, φ. 482Γ. Ο 
Χριστόδουλος Βούλγαρης που κατά τις εκλογές αυτές πήρε μόνο 14 ψήφους υπέρ και 
57 κατά, μνημονεύεται ως δάσκαλος των Ελληνικών στην Κέρκυρα μέχρι και το 1606 
με απουσία ενός μόνο χρόνου, το 1604 (βλ. Βροκίνης, Σχεδάρια, σ. 263).

6 Ο συνυποψήφιός του καλόγηρος Λεόντιος πήρε 99 ψήφους υπέρ και 32 κατά 
έναντι των δικών του 60 υπέρ και 68 κατά (βλ. ΙΑΚ, A.D., b. 2, φ. 433Γ). Η 
πληροφορία του Ανδρόνικου Κ. Δημητρακόπουλου, ότι δηλ. ο Νικόλαος Ραρτούρος 
ήταν δάσκαλος κατά το έτος 1588 στην Κέρκυρα μαζί με τον Μανουήλ Παραστάτη, 
είναι ανεξακρίβωτη (Προσθήχσι χσι διορθώσεις εις την Νεοελληνικήν Φιλολογίαν 
Κων/νον Σάθα, εν Λειψία 1871, σ. 36). Την ίδια πληροφορία, παραθέτει και ο 
Ζερλέντης, ό.π., σ. 32 και σημ. 2). Αυτός όμως δεν αναφέρει ούτε το έτος 1588 ούτε 
κάποιον άλλον που να διετέλεσε διδάσκαλος στην Κέρκυρα την ίδια εποχή με τον 
Νικόλαο Ραρτούρο. Πάντως απ' όσο γνωρίζουμε ελληνοδιδάσκαλος στην Κέρκυρα το 
1588 είχε διατελέσει ο Μιχαήλ Παραστάτης (βλ. Βροκίνης, Σχεδάρια, σ. 263) και όχι 
ο Μανουήλ Παραστάτης ο γνωστός νοτάριος Κερκύρας του 16ου αιώνα (βλ. ΙΑΚ, 
Not. Manoli Parastati, φακ. Π.186, contratti e testament! dal 1541 al 1547).

6 Και τις δύο αυτές φορές ως συνυποψήφιο είχε τον Χριστόδουλο Βούλγαρη 
(βλ. ΙΑΚ, A.D., b. 2, φφ. 609 και 518). Ο Βροκίνης (Σχεδάρια, σ. 263) αναφέρει ότι
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Με την προσωνυμία ο γέρων "ϋ vecchio", ο Νικόλαος Ραρτούρος 
απαντά για πρώτη φορά στις 14 Οκτωβρίου 1589* 1 και για τελευταία 
στις 25 Οκτωβρίου 15932. Η προσωνυμία αυτή θα του δόθηκε 
πιθανότατα για να διακρίνεται από τον συνονόματό του και ασφαλώς 
νεώτερό του, γιό του θείου του Θεοφίλου3, που την ίδια εποχή ζούσε 
σχην Κέρκυρα και μετείχε ενεργά στη δημόσια ζωή θέτοντας 
επανειλημμένα υποψηφιότητα και εκλεγόμενος στα διάφορα τοπικά 
αξιώματα.

Ως μέλος του Συμβουλίου των 150, ο Νικόλαος Ραρτούρος 
εκλέχτηκε στις 14 Οκτωβρίου 1589, έχοντας συνυποψήφιο τον 
συνονόματό του Νικόλαο Ραρτούρο. Στο αξίωμα αυτό εκλέχτηκε άλλες 
δύο φορές, την πρώτη στις 24 Οκτωβρίου 1590 έχοντας συνυποψήφιο 
και πάλι τον Νικόλαο Ραρτούρο4, και τη δεύτερη στις 2 Νοεμβρίου 
1591 με συνυποψήφιο τον άλλο γιό του Θεοφίλου, Μίχο Ραρτούρο5 6. 
Κατά τις ετήσιες εκλογές της κερκυραϊκής κοινότητας στις 10 Νοεμβρίου 
1593^ ο Νικόλαος εκλέχτηκε "catasticator alii libri di nodari"7. 
Συνυποψήφιο στο αξίωμα αυτό είχε τον γνωστό επίσης νοτάριο της 
Κέρκυρας Στέλιο Ρίκη8. Με την ιδιότητα αυτή απαντά σε αρκετά 
έγγραφα που συντάσσει εκείνη την εποχή9.

ο Νικόλαος εκλέχτηκε για το έτος 1596 στο αξίωμα αυτό. Δεν προκύπτει όμως το Ιδιο 
από τις μαρτυρίες που έχουμε υπόψη.

1 Βλ. LAX, A.D., b. 2, φ. 491Γ.
2 Βλ. ΙΑΚ, A.D., b. 2, φ. 563̂ .
3 Βλ. ΙΑΚ, A.D., b. 2, φ. 491ν.
4 Βλ. ΙΑΚ, A.D., b. 2, φ. 511ν-512Γ.
5 Βλ. ΙΑΚ, A.D., b. 2, φ. 5191” επίσης παρακάτω σ. 120.
6 Βλ. ΙΑΚ, A.D., b. 2, φ. 563Γ.
7 Για το λειτούργημα αυτό γίνεται λόγος από τον Βροκίνη (Δικαιώματα, σ. 

134). Ο ΒροκΙνης χρησιμοποιεί τους όρους ταξινομητής, συντηρητής, τους οποίους και 
θα διατηρήσουμε.

8 Για το πρόσωπό του έγινε εκτενέστερα λόγος παραπάνω (βλ. σ. 107 σημ. 6, 
σ. 110). Στις εκλογές αυτές ο Νικόλαος πλειοψήφησε με μεγάλη διαφορά έναντι του 
αντιπάλου του. Πήρε 104 ψήφους υπέρ και 31 κατά, ενώ ο αντίπαλός του μόνο 60 
υπέρ και 68 κατά.

9 Ο Νικόλαος Ραρτούρος ήταν συντηρητής των καταστίχων, όπως συνάγεται 
από δηλώσεις του ίδιου του Νικολάου και από σχετικές αναφορές στα νοταριακά 
κατάστιχα, των ήδη πεθαμένων συμβολαιογράφων: α) Λεονάρδου Βρισινιώτη (βλ. 
ΙΑΚ, Not. Nicolo Rarturo, φακ. P.17, filza 2, φ. 38r), β) Αλεξίου Ραρτούρου (βλ.
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Ο Νικόλαος Ραρτούρος, για του οποίου την οικογενειακή* * 
κατάσταση δεν έχουμε μαρτυρίες, αναφέρει σε ιδιόχειρη σημείωσή του 
στο τέλος συμβολαιογραφικής του πράξης, ότι κατοικούσε στην περιοχή 
του Ιουδαϊκού όρους κοντά στη μονή της Υπεραγίας Θεοτόκου της 
Ευαγγελίστριας και του Παμμεγίστου Ταξιάρχη Μιχαήλ1. Δεν 
αποκλείεται το σπίτι στο οποίο διέμενε να ήταν το πατρικό του, αφού, 
όπως είπαμε, στην ίδια περιοχή έμενε και ο Αλέξιος2.

Ως terminus post quem του θανάτου του Νικολάου Ραρτούρου 
μπορούμε να θεωρήσουμε την 1η Μαρτίου 15973. Την ημέρα εκείνη ο 
Νικόλαος συνέταξε την τελευταία νοταριακή πράξη που σώζεται στα 
κατάστιχά του.

5. Αλλοι σύγχρονοι και μεταγενέστεροι Ραρτούροι της 
Κέρκυρας

α) Οι σύγχρονοι τον Αλεξίου Ραρτούροι.
Η  συνέχιση της οικογένειας των Ραρτούρων μαρτυρείται ώς τον 

18ο αιώνα. Ο κλάδος της οικογένειας, που τελικά επιβίωσε, προέρχεται 
από τον Θεόφιλο, τον γιό του Μιχαήλ, αδελφού του πρωτοπαπά 
Αλοϊσίου.

Λ

Ο Θεόφιλος απαντά για πρώτη φορά στις πηγές στις 20 
Δεκεμβρίου 1555, οπότε για μοναδική φορά μνημονεύεται ως γιός του 
ποτέ Μιχαήλ Ραρτούροι. Στη συνέχεια, στις 20 Οκτωβρίου 1556, ο

ό.π., φ. 34Γ'ν), γ) Αρσενίου Μπούμπλια (βλ. ό.π., φ. 21&), δ) Μάρκου Φρόνιμου 
(βλ. ΙΑΚ, Not. Marco Fronimo, φακ. Φ.22, φ. 22Γ) και κάποιου άλλου δημοσίου 
νοταρίου Κέρκυρας, που ήταν και πρωτοπαπάς της επαρχίας Όρους, του οποίου το 
όνομα δεν αναφέρεται στη σχετική αρχειακή πηγή (βλ, ΙΑΚ, Not. Nicolo Rarturo, φακ. 
P.17, fUza 2. φ. 39*).

* Η  σημείωση που απαντά ίδια ή με μικρές παραλλαγές σε διάφορα έγγραφα 
έχει ως εξής: "ένδον όσπιτίου έμοϋ Νικολάου Ραρτούρου τοϋ δντος είς τήν περιοχήν 
τοϋ Ιουδαϊκού όρους λεγομένου κοινώς Έβραιοβούνι πλησίον μονών, τής Υπεραγίας 
Θεοτόκον Εναγγελιστρίας λεγομένης καί Κεχαριτωμένης καί Κρεμαστής καί τοϋ 
Παμμεγίστου Ταξιάρχου Μιχαήλ τής κοινότητας Κορυφών1 (βλ. ΙΑΚ, Not. Nicolo 
Rarturo, φακ. P.17, filza 2, φ. 21 επίσης φφ. 59ν, 129ν, 218Γ κ.ά.).

2 Βλ. παραπάνω σ. 100 και σημ. 4.
3 Βλ. ΙΑΚ, Not. Nicolo Rarturo, φακ. P.17, filza 2, φ. 17Γ.
4 Βλ. ΙΑΚ, Not. Mattio Parastati, φακ. Π.188, φ. 276Γ. Σύμφωνα με το
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Θεόφιλος διεκδικεί θέση στο Συμβούλιο των 150 με συνυποψήφιο τον 
Ανδρέα Μαρκουρά* 1 και δεν εκλέγεται. Αν υποτεθεί ότι τότε ήταν η 
πρώτη φορά που έθετε υποψηφιότητα για το σώμα αυτό, τότε πρέπει 
να ήταν πάνω από 25 ετών, αφού, όπως είναι γνωστό, οι υποψήφιοι 
δεν ήταν εκλόγιμοι μέχρι αυτή την ηλικία2. Ο Θεόφιλος λοιπόν θα 
πρέπει να γεννήθηκε τουλάχιστο στα 1530.

Η  συμμετοχή του Θεοφίλου στη ζωή του τόπου εμφανίζεται 
παραστατικά μέσα από πολλά έγγραφα, πράγμα που σημαίνει ότι ήταν 
δραστηριότατο μέλος της κερκυραϊκής κοινωνίας. Η  δράση του καλύπτει 
την περίοδο από το 1558 ώς το θάνατό του, περίπου γύρω στα 15893. 
Επί δύο συνεχή χρόνια 1558 (23 Οκτωβρίου) και 1559 (13 Νοεμβρίου) 
εκλέχτηκε στο Συμβούλιο των 1504 5. Στις 4 Οκτωβρίου 15605 εκλέχτηκε 
μαζί με τον Μάριο Κουαρτάνο στη μία θέση των δύο proveditori sopra 
le tolette6 ανάμεσα από οκτώ συνολικά υποψήφιους7. Στις 21

1 1 9

έγγραφο αυτό, ο Θεόφιλος πωλεί το πατρικό του σπίτι, στο κάστρο της Κέρκυρας, 
στον Ιάκωβο Καλόθετο.

1 Βλ. ΙΑΚ, A.D., b. 5, φ. 317Γ
2 Βλ. Λούντζης, σ. 158.
3 Ειδήσεις που αφορούν την περιουσία του, τις σχέσεις του με διάφορα μέλη 

της κερκυραϊκής κοινωνίας και το άμεσο οικογενειακό του περιβάλλον υπάρχουν στα 
διάφορα συμβολαιογραφικά έγγραφα του ΙΑΚ. Για τη διαχείριση κτημάτων του και 
γενικά για την περιουσιακή του κατάσταση βλ. παρακάτω σ. 135. Από έγγραφο της 
31ης Μαρτίου 1560 μαθαίνουμε ότι συνδεόταν φιλικά με τον Βενετό Francesco Franco. 
Εκείνος τον εξουσιοδοτεί, όσο θα λείπει στη Βενετία, να παραλαμβάνει το ενοίκιο από 
ένα μύλο του (βλ. σχετικά ΙΑΚ, Not. Leonardo Forcigo, φακ. Φ.21, φφ. 146ν-147Γ). 
Στη διαθήκη του, συνταγμένη στις 15 Νοεμβρίου 1571, ο Τζάννης Βουτζηνάς τον 
καθιστά πληρεξούσιο της περιουσίας του (βλ. ΙΑΚ, Not. Spiridione Teofilacto, φακ. 
Θ.11, φ. 69*). Ο Θεόφιλος ως κηδεμόνας των ανηλίκων εγγονών του, από τη χήρα 
κόρη του Μαργέτα, μνημονεύεται το 1588 (21 Οκτωβρίου). Εκείνη την ημέρα συνάπτει 
συμφωνητικό, για λογαριασμό βέβαια των εγγονών του, με τον συνιδιοκτήτη σε κτήμα 
του πεθαμένου γαμπρού του Αληβίζη Νεόφυτου και το μισθώνει στον μισέρ Μπατίστα 
Μπράτο έναντι καταβολής της τεταρτίας (βλ. ΙΑΚ, Not. Leonardo Forcigo, φακ. Φ.21, 
φφ. 495Γ-496Γ). Για την οικογένεια Νεόφυτου βλ. Βροκίνης, Σχεδάρια, σ. 88.

4 Βλ. ΙΑΚ, A.D., b. 2, φφ. 75ν και 103ν.
5 Βλ. ΙΑΚ, A.D., b. 2, φ. 162Γ.
6 Για το αξίωμα αυτό βλ. Χιώτης, σσ. 500-501.
7 Οι άλλοι εφτά ήταν οι Jacopo Sasuprano, Jacopo Benvegnudo, Mario 

Quartano, Galeazzo Pecatoro, Zorzi Quartano il VecchJo, Andrea Quartano και Zuan 
Bassa (βλ. σχετικά IAK, A.D., b. 2, φ. 162Γ).
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Οκτωβρίου 15611 ήταν υποψήφιος, αλλά δεν εκλέχτηκε στο Συμβούλιο r 
των 150, ενώ οκτώ χρόνια αργότερα (1569) υπάρχει η πληροφορία ότι 
έγινε contratore ordinario του ταμείου της Κέρκυρας2. Στις εκλογές της 
3ης Ιανουάριου 1572 ήταν ανάμεσα στους 30 εκλέκτορες που ανάδειξαν 
ως Μέγα Πρωτοπαπά Κέρκυρας τον Αλέξιο Ραρτούρο3. Την ίδια αυτή 
χρονιά (22 Οκτωβρίου 1572) απαντούν μαζί με τον γιό του Νικόλαο ως 
υποψήφια μέλη του Συμβουλίου των 1504. Το γεγονός αυτό μπορεί να 
μας βοηθήσει να προσδιορίσουμε το έτος γέννησης του γιού του 
Νικολάου, αν φυσικά ο Νικόλαος, που πρωτοεμφανίζεται το έτος 1572 
ως υποψήφιο μέλος του Συμβουλίου, είχε τότε μόλις συμπληρώσει το. 
25ο έτος της ηλικίας του. Είναι πολύ πιθανόν, αν έτσι έχουν τα 
πράγματα, ο Νικόλαος να γεννήθηκε περίπου το 1547, όταν δηλαδή ο 
πατέρας του Θεόφιλος, σύμφωνα με την παραπάνω υπόθεσή μας, ήταν 
περίπου 17 ετών. Ως υποψήφιο και εκλεγέν μέλος για το Συμβούλιο 
των 150 ο Θεόφιλος μνημονεύεται επίσης στις εκλογές των 1573, 1574, 
1581, 1583, 15845. Στις 18 Νοεμβρίου 1586 είναι υποψήφιος για 
proveditor al fontego, αλλά δεν εκλέγεται6. Στις εκλογές της 7ης 
Νοεμβρίου 1589 πάντως ο Θεόφιλος είχε ήδη πεθάνει, αφού ο γιός του 
Μίχος (=Μιχαήλ) μνημονεύεται ως γιός του ποτέ Θεοφίλου Ραρτούρου 
(quondam Teofili Rarturi)7.

Σύζυγος του Θεοφίλου Ραρτούρου ήταν η Σασουπράνα κόρη του 
Νικολάου Σασουπράνου8. Μαζί της ο Θεόφιλος απέκτησε τέσσερα

1 Βλ. ΙΑΚ, A.D., b. 2, φ. 171ν.
2 Πλουμίδης, Αιτήματα, σ. 78.
3 Βλ. ΙΑΚ, A.D., b. 2, φφ. 246*-247ν και 275Γ.
4 Βλ. ΙΑΚ, A.D., b. 2, φ. 280ν.
6 Βλ. ΙΑΚ, A.D., b. 2 αντίστοιχα φφ. 323Γ (16 Οκτωβρίου), 337ν (24 

Οκτωβρίου), 366ν (3 Νοεμβρίου), 389ν (19 Νοεμβρίου), 411Γ (14 Οκτωβρίου) και 427Γ 
(2 Νοεμβρίου).

6 Συνυποψήφιους είχε τους κερκυραίους ευγενείς Filareto Quartano, Michele 
Bellanda, Nicheforo Eparcho, Filippo Quartano, Zanni Caloteto και Dario Calucico (βλ. 
IAK, A.D., b. 2, φ. 480Γ). Για τα οικογενειακά ονόματα αυτών των προσώπων βλ. 
Βροκίνης, Σχεδάρια, σ. 87 (για Quartano), σ. 88 (για Eparcho, Caloteto, Calucico) 
και θεοτόκης, σ. 36 (για Bellanda).

7 Βλ. ΙΑΚ, A.D., b. 2, φ. 464ν.
8 Η  οικογένεια, οσο ξέρω, δεν μνημονεύεται σε κανένα από τα libri d'oro της 

Εφτανήσου. Εκτός από τον Νικόλαο Σασουπράνο και φυσικά την κόρη του, ένα άλλο 
πρόσωπο συνεπώνυμο, ο Jacopo (=Ιάκωβος), συναντάται στην Κέρκυρα αυτή την
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παιδιά, δύο γιους, τον Νικόλαο και τον Μιχαήλ, και δύο θυγατέρες, 
την Μαργέτα και την Έλενα. Η  Σασουπράνα, μετά τον θάνατο του 
συζύγου της, φαίνεται ότι έμεινε στο σπίτι της χήρας κόρης της 
Μαργέτας στην περιοχή της Υπεραγίας Θεοτόκου της Κρεμαστής στο 
Ιουδαϊκό όρος* 1. Εκεί συντάσσει δύο έγγραφα, από τα οποία το ένα (3 
Ιουλίου 1592) είναι η διαθήκη της2. Η  Σασουπράνα, πέθανε πιθανότατα 
αμέσως μετά ή κατά το έτος 1596. Αυτό συνάγεται από έγγραφο της 
3ης Μαρτίου 1596 οπότε για τελευταία φορά η Σασουπράνα 
εμφανίζεται να πωλεί κάποιο χωράφι της3. Από τη διαθήκη της 
Σασουπράνας καθώς και από το προικοσύμφωνο της κόρης της Έλενας4

εποχή (βλ.παραπάνω σ. 119 και σημ. 7). Σε νοταριακό έγγραφο της 23ης Μαρτίου 
1590 ως διαχειρίστρια της μονής "τής χνράς τής Παντάνασσας" στη Λευκίμμη και 
σύζυγος Ιακώβου Σασουπράνου μνημονεύεται η "χυράτζα Διάνα" (βλ. ΙΑΚ, Not. 
Nicolo Rarturo, φακ. P.17, filza 2, φ. 298Γ'ν). Πρόκειται άραγε για τη σύζυγο αυτού 
του Ιακώβου Σασουπράνου που θέτει υποψηφιότητα για proveditor sopra le tolette.

1 To σπίτι αυτό ανήκε στον πεθαμένο γαμπρό της ΑληβΙζη Νεόφυτο (βλ. ΙΑΚ, 
Not. Constantino Vervigioti, φακ. Β.77, φ. 310Γ”ν). Από το προικοσύμφωνο της

κόρης της Έλενας (βλ. ΙΑΚ, Not. Spiridione Teofilacto, φακ. Θ.11, φφ. 122Γ-123ν) 
αποδεικνύεται ότι, όσο ζούσε ο σύζυγός της Θεόφιλος, η οικογένεια κατοικούσε στο 
σπίτι τους μέσα στο κάστρο. Αυτό πιθανότατα η Σασουπράνα κληροδότησε στην κόρη 
της Μαργέτα (βλ. τη διαθήκη της Σασουπράνας, ΙΑΚ, Not. Constantino Vervizioti, 
φακ. Β.77, φφ.441Γ-442Γ)·

2 Σύμφωνα με το πρώτο έγγραφο της 10ης Μαρτίου 1590 (βλ. ΙΑΚ, Not. 
Constantino Varvizioti, φακ. Β.77, φ. 310Γ'ν) η Σασουπράνα εκχωρεί μέχρι το θάνατό 
της στον ηγούμενο της μονής της Παλαιόπολης Παρθένιο τη διαχείριση της μονής και 
της περιουσίας της Αγίας Αναστασίας, που βρισκόταν στην Παλαιόπολη (για τη μονή 
που δεν σώζεται πλέον βλ. Παπαγεωργίου, σ. 217), με τον όρο ο Παρθένιος να 
πραγματοποιεί τις καθιερωμένες λειτουργίες και να μνημονεύει τους κτήτορές της, που 
ανάμεσά τους αναμφίβολα ήταν και η ίδια. Ωστόσο για τη μονή αυτή η Σασουπράνα 
στη διαθήκη της, συνταγμένη δύο χρόνια αργότερα (3 Ιουλίου 1592), δεν κάνει λόγο 
(βλ. ΙΑΚ, Not. Constantino Varvizioti, φακ. Β.77, φφ. 441Γ-442Γ). Πιθανόν να 
περιλαμβάνεται μέσα σ' όλα τα ακίνητα που μονολεκτικά αναφέρει ότι αφήνει στους 
δύο γιούς της. Αντίθετα, για ό,τι αφήνει στις κόρες της η Σασουπράνα είναι πιο 
σαφής. Στην Μαργέτα άφηνε το σπίτι "δπερ είναι άπαλάτι” μέσα στο κάστρο και αν 
έχουν αντίρρηση τα άλλα παιδιά, αντί αυτού κάποιο από τα πέντε μαγαζιά που είχε 
στη Σπηλαία. Στην Έλενα άφηνε την επιτροπεία ενός μύλου, όπως είχε ορίσει ο 
πατέρας της στο προικοσύμφωνό της (βλ. αμέσως παρακάτω), και στους γιούς της, 
όπως είπαμε, όλα τα υπόλοιπα κινητά και ακίνητα.

3 Βλ. ΙΑΚ, Not. Nicolo Petrizzi, φακ. Π.213, φ. 14r‘v.
4 Το προικοσύμφωνο συντάχθηκε στο σπίτι του Θεοφίλου μέσα στο κάστρο
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συνάγεται ότι η οικογένεια του Θεοφίλου ήταν αρκετά ευκατάστατη. '
Από τους δύο γιούς του Θεοφίλου συχνότερα εμφανίζεται την 

εποχή αυτή ο Νικόλαος. Για τον άλλο αδελφό του Μιχαήλ δε γίνεται 
σχεδόν καθόλου λόγος παρά μόνο στις 7 Νοεμβρίου 1587 και στις 2 
Νοεμβρίου 1591 *, όταν έθεσε υποψηφιότητα για το Συμβούλιο των 1502.

Ο  Νικόλαος απαντά σε διάφορα έγγραφα από το έτος 1572 ώς το 
1601 περίπου. Πιθανότατα ήταν το πρωτότοκο παιδί της οικογένειας, 
γιατί είναι απίθανο, σε ηλικία κάτω των 17 ετών, ο πατέρας του να 
είχε αποκτήσει άλλο παιδί.

Η  μελέτη των σχετικών εγγράφων αποκαλύπτει ότι η 
δραστηριότητα του Νικολάου συγκεντρώνεται ιδιαίτερα στη διαχείριση 
και βελτίωση της περιουσίας τους. Ο γάμος του με τη Νικολέτα 
Φιομάχου, γόνου μιας από τις 15 οικογένειες που κατείχαν φέουδα 
στην Κέρκυρα3, αύξησε τις ασχολίες του στον τομέα αυτόν, μια που 
στη δική του περιουσία ήρθε να προστεθεί και εκείνη που πήρε ως 
προίκα από τη σύζυγό του. Στα έγγραφα ο Νικόλαος εμφανίζεται ως 
εισοδηματίας. Αλλοτε νοικιάζει και πωλεί κτήματα και άλλοτε συνάπτει 
εταιρικά σχετιζόμενα με τη διαχείριση των ακινήτων του4. Ελάχιστες 
φορές κατέλαβε δημόσιες θέσεις, πράγμα που σημαίνει ότι το 
ενδιαφέρον του για τα δημόσια δεν ήταν ιδιαίτερα μεγάλο ή ότι η 
ενασχόληση με τα κτήματά του δεν του άφηνε χρόνο. Ως υποψήφιος 
και εκλεγέν μέλος στο Συμβούλιο των 150, ο Νικόλαος Ραρτούρος 
εμφανίζεται τα έτη 1572 (22 Οκτωβρίου), 1573 (16 Οκτωβρίου), 1581 (3 
Νοεμβρίου), 1582 (23 Οκτωβρίου), 1583 (19 Νοεμβρίου), 1591 (15 1 2 3 4

στις 27 Μαρτίου 1489 (βλ. ΙΑΚ, Not. Spiridione Teofilacto, φακ. Θ.11, φφ. 122Γ- 
123ν). Ο μέλλων γαμπρός ήταν ο Ντονάδος Σοφιανός. Για την οικογένεια Σοφιανού 
στην Κέρκυρα βλ. Βροκίνης, Σχεδάρια, σ. 88, θεοτόκης, σ. 36. Διάφορα συνεπώνυμα 
πρόσωπα μνημονεύονται να δρουν τον 16ο αιώνα στην Κέρκυρα (βλ. ΙΑΚ, Not. 
Leonardo Forcigo, φακ. Φ.21, φ. 77Γ'ν, Not. Antonio Metaxi, φακ. Μ.180 και Μ.186, 
φφ. 251Γ και 105Γ αντίστοιχα. Not. Alessandro Camali, φακ. Χ.18, φ. 320Γ, φ. 270Γ, 
Not. Fottio Palatiano, φακ. Π.40, φ. 60ν και Not. Petro Vragianiti, φακ. Β.177, φ. 
75 0. Ο Ντονάδος Σοφιανός έπαιρνε ως προίκα, εκτός από τον ρουχισμό, ασημικά, 
χρυσαφικά και 200 τάληρα σε μετρητά.

1 Βλ. ΙΑΚ, A.D., b. 2, φ. 464ν.
2 Βλ. παραπάνω σ. 120.
3 Βλ. θεοτόκης, σσ. 40-41.
4 Βλ. σχετικά παρακάτω σ. 135.
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Οκτωβρίου), 1592 (5 Νοεμβρίου), 1593 (25 Οκτωβρίου), 1594 (10 
Νοεμβρίου), 1596 (15 Νοεμβρίου)1. Το έτος 1589 (30 Οκτωβρίου) δεν 
εκλέχτηκε στη θέση του εισπράκτορα του δασμού του αλατιού στη 
Σπηλαία (uno che vende sal in Spilea)2, ούτε το 1592 (6 Νοεμβρίου) ως 
giustizier greco3. To 1594 (13 Νοεμβρίου) όμως εκλέγεται καστελλάνος 
του κάστρου του Sant Angelo, θέση την οποία απέτυχε να διατηρήσει 
και τον επόμενο χρόνο4. Την ίδια χρονιά, δηλ. το 1594 (17 Νοεμβρίου), 
εμφανίζεται ως υποψήφιος και για τη θέση του ενός από τους ετήσιους 
esaminadori sopra li nodari. Τη θέση αυτή δεν την καταλαμβάνει5. 
Σύζυγος του Νικολάου ήταν, όπως είπαμε, η Νικολέτα Φιομάχου, κόρη 
του Τζόρτζη Φιομάχου και της Γαλεράνας Κακούρη6 7. Η  μητέρα της 
Νικολέτας πέθανε φαίνεται νωρίς, πριν από το 1556, γιατί ως 
κηδεμόνας αυτής και της αδελφής της Κακουρέτας? εμφανίζεται ο οι 
μητρός παππούς τους Ιάκωβος Κακούρης8. Ο Ιάκωβος Κακούρης, καθώς
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1 Βλ. ΙΑΚ, A.D., b. 2, φφ. 280ν, 323ν, 337ν, 366ν, 376ν, 412Γ, 519ν, 542Γ, 
578Γ, 598Γ, αντίστοιχα.

2 Βλ. ΙΑΚ, A.D., b. 2, φ. 503Γ. Το αξίωμα αυτό μνημονεύεται στην Κέρκυρα 
από τις 4 Απριλίου 1542 (βλ. ΙΑΚ, A.D., b. 48, φ. 61Γ). Πρβλ. επίσης Sathas, τόμ. 
5, σ. 270.

3 Βλ. ΙΑΚ, A.D., τόμ. 2, φ. 560ν.
4 Βλ. ΙΑΚ, A.D., τόμ. 2, φφ. 584ν, 610ν αντίστοιχα.
5 Βλ. ΙΑΚ, A.D., τόμ. 2, φ. 586ν. Συνυποψήφιοι και εκλεγέντες ήταν ο Zorzi 

Prossalendl και ο Perota Politi.
6 Η Γαλεράνα μνημονεύεται μια φορά εν ζωη στη διαθήκη του πατέρα της 

Ιακώβου Κακούρη (βλ. παρακάτω σ. 124 και σημ. 1) και μια φορά όταν έχει ήδη 
πεθάνει, στην διαθήκη της μητέρας της Έλενας (βλ. παρακάτω).

7 Η Κακουρέτα θα ήταν παντρεμένη με τον Δράκο Μουζακίτη, αφού σε ένα 
νοταριακό έγγραφο, ο Μουζακίτης και ο Νικόλαος Ραρτούρος αναφέρονται ως 
σύγγαμπροι (βλ. ΙΑΚ, Not Spiridione Teofilacto, φακ. Θ.26, φ. 207Γ).

8 Ο Ιάκωβος Κακούρης ήταν γόνος της γνωστής ομώνυμης κερκυραϊκής 
οικογένειας (βλ. Βροκίνης, Σχεδάρια, σ. 91). Η διαθήκη του είναι συνταγμένη από 
τον δημόσιο νοτάριο ιερέα Αλέξιο Ραρτούρο στις 3 ΦεβρουαρΙου 1558 (βλ. ΙΑΚ, Not. 
Nicolao Rarturo, φακ. P.17, filza 1, φφ. 115, 117, 134 και 136) και παρουσιάζει 
ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Ας σημειωθεί ότι ο Ιάκωβος είχε κτήματα όχι μόνο στην 
Κέρκυρα, αλλά και στην Ιταλία (Lecce, και Otranto) τα οποία κληροδοτεί σύμφωνα 
με τη διαθήκη στα νόμιμα και στα νόθα παιδιά του. Το 1558 και το 1565 έλαβε 
μέρος με επιτυχία στην πρεσβεία των Κερκυραίων στη Βενετία (βλ. Ενετοκρατία, 
Πρεσβείες, αριθ. 9 και 11), Για το ίδιο πρόσωπο γίνεται λόγος και παρακάτω.
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και η γυναίκα του Έλενα, στις διαθήκες τους1 άφησαν το μεγαλύτερο * 
μέρος της περιουσίας τους στις δύο ορφανές εγγονές τους. Αν στην 
περιουσία της Νικολέτας, που της έδιναν οι γονείς της μητέρας της, 
προστεθεί και η προίκα που θα της έδωσε ο πατέρας της Τζόρτζης 
Φιομάχος, τότε η Νικολέτα φαίνεται ότι ήταν αρκετά πλούσια για την 
εποχή της2. Η  ίδια όρισε ως γενικό επίτροπο της περιουσίας της τον 
σύζυγό της Νικόλαο στις 16 Ιουνίου 15813. Τα καθήκοντα αυτά, όπως 
συνάγεται από έγγραφο της 22ας Φεβρουάριου, τα είχαν ώς τότε ο 
παππούς της Στέφος Φιομάχος και ο αδελφός της ονομαζόμενος επίσης 
Στέφος Φιομάχος4.

Μετά το θάνατο του συζύγου της η Νικολέτα, από το σπίτι του 
Νικολάου Ραρτούρου στο Εβραιοβούνι, διεκπεραιώνει (1 Φεβρουαρίου 
1604) περιουσιακή της υπόθεση5, μολονότι λίγο πιο πριν, το 1601, ως 
πληρεξούσιός της μνημονεύεται ο γιός της Στέλιος6. Παιδιά του 
Νικολάου και της Νικολέτας Ραρτούρου, σύμφωνα με το libro d'oro του

1 Σύμφωνα με τη διαθήκη της που συντάχθηκε στις 30 Σεπτεμβρίου 1556, η 
Έλενα Κακούρη εξουσιοδοτεί τον άνδρα της Ιάκωβο, να διαθέσει από το συνολικό 
ποσό των χιλίων πεντακοσίων δουκάτων της προίκας της τα χίλια για την προίκα 
των δύο εγγονών, ενώ τα υπόλοιπα πεντακόσια τα αφήνει στον ίδιο (βλ. ΙΑΚ, Not. 
Leonardo Forcigo, φακ. Φ.21, φ. 379Γ*ν). Σε περίπτωση .που οι εγγονές της πεθάνουν 
ή δεν παντρευτούν και δεν αφήσουν απογόνους, τα χίλια δουκάτα που τους 
αντιστοιχούν θα μοιραστούν στα δύο και θα διατεθούν τα μισά στην εκκλησία του 
Αγίου Αθανασίου (πρόκειται πιθανότατα για την ομώνυμη εκκλησία της περιοχής 
Γαρίτσας, βλ. Παπαγεωργίου, σ. 217), που, όπως αναφέρεται στη διαθήκη, ήταν 
κοντά στην εκκλησία του Αγίου Νικολάου των Ξένων, και τα άλλα μισά, στην 
εκκλησία της Παναγιάς της Οδηγήτριας στους Καστελλάνους (βλ. Παπαγεωργίου, σ. 
226). Αξιοσημείωτο είναι ότι η διαθέτρια αποκλείει κατηγορηματικά τον γαμπρό της 
Τζώρτζη Φιομάχο "νά μην άπολαύση οντε πολύ ούτε όλίγον" από την περιουσία της, 
"διά πολλάς αίτιας δικαιοτάτας” πράγμα που σημαίνει ότι οι σχέσεις πεθεράς και 
γαμπρού, για άγνωστες σε μας αιτίες, δεν ήταν καλές.

2 Το γεγονός πιστοποιείται και από τον τρόπο που οι πληρεξούσιοί της 
φρόντιζαν για τη διασφάλιση των περιουσιακών της υποθέσεων "... έχειν μάρτυρας 
προσφέρειν, άβονκάτονς θέτει έξερέτους δέ νά ζητήσουν χαί άναχιρίσσονν τά 
δικαιώματα διά τά στάμενα...'\ βλ. ΙΑΚ, Not. Constantino Vervizioti, φακ. Β.77, φ. 
12ν .

5 Βλ. ΙΑΚ, Not. Spiridione Teofilacto, φακ. Θ.11, φ. 17Γ.
4 Βλ. ΙΑΚ, Not. Constantino Vervizioti, φακ. Β.77, φ. 12ν.
5 Βλ. ΙΑΚ, Not. Zuanne Vervizioti, φακ. Β.76, φ. 26Γ.
6 Βλ. ΙΑΚ, Not. Nicolo Petrizzi, <ρακ. Π.213, φ. 259Γ.
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Ιστορικού Αρχείου Κέρκυρας, ήταν, όπως είπαμε, ο Στέλιος και ο 
Θεόφιλος. Για τον Θεόφιλο δε διαθέτουμε στοιχεία.

Ο Στέλιος εμφανίζεται για πρώτη φορά το 1592 (2 Ιουλίου), όταν 
ο πατέρας του τον ορίζει γενικό επίτροπο για κάποια εκκρεμούσα 
υπόθεσή του1. Στη συνέχεια επανειλημμένα είναι υποψήφιος για την 
κΛάληψη διαφόρων δημοσίων θέσεων2. Εμφανίζεται συχνά ιδιαίτερα 
κατά τις αρχές του 17ου αιώνα, στα συμβολαιογραφικά έγγραφα, με 
την ιδιότητα άλλοτε του αγοραστή και άλλοτε του ενοικιαστή ακινήτων3.

β) Οι μεταγενέστεροι Ραρτούροι, Οι τελευταίοι απόγονοι της 
οικογένειας.

Στις επόμενες γενιές η οικογένεια των Ραρτούρων ήλθε σε 
επιγαμίες με γόνους γνωστών ιταλικών οίκων (Beneviti, Midei, 
Giustinian). Διατηρήθηκαν όμως σε μέλη της ώς και τις αρχές του 19ου 
αιώνα τα γνωστά οικογενειακά βαπτιστικά ονόματα Alvise, Alessio, 
Zuanne, Teofilo και Nicolo4.

Θα ξεφεύγαμε από τα όρια και το σκοπό της μελέτης αυτής, αν 
επιμέναμε να παραθέσουμε διεξοδικά στοιχεία για όλα τα μέλη της 
οικογένειας των Ραρτούρων μέχρι τις αρχές του 19ου αιώνα. 
Περιοριζόμαστε μόνο στην αναφορά μερικών μελών του Που και 18ου 
αιώνα, των πιο γνωστών, αφού αυτά εμφανίζονται στο προσκήνιο με 
την ευκαιρία ενός κληροδοτήματος άγνωστου ώς τώρα5. Πρόκειται για

1 Βλ. LAX, Not. StiUano Ricchi, φακ. Ρ.26, φ. 172Γ.
2 Στις 15 Οκτωβρίου 1595 ήταν υποψήφιος 7101 έναν από τους dazien &Ι 

transito (βλ. ΙΑΚ, A.D., b. 2, φ. 160ν) αλλά δεν εκλέχτηκε. Τα έτη 1598 (10 
Οκτωβρίου), 1599 (3 Νοεμβρίου) και 1600 (5 Νοεμβρίου) ήταν υποψήφιος χωρίς να 
εκλεγεί στο Συμβούλιο των 150 (βλ. ΙΑΚ, A.D., b. 2, φφ. 644Γ, 702Γ και 715ν 
αντίστοιχα).

3 Βλ. ΙΑΚ, Not. Zuanne Vervizioti, φακ. Β.76, φ. 148ν επίσης Not. Michele 
Assimopullo, φακ. Α.298, φφ. 29Γ"ν και 70Γ'ν και Not. Nicolo Petrlcci, φακ. Π.214, 
φ. 338Γ"ν.

4 Βλ. το γενεαλογικό δένδρο της οικογένειας Ραρτούρων (σ. 140).
5 Η υπόθεση αυτή περιέχεται σε μια filza (no 4) του φακέλλου no 13 της 

άγνωστης αρχειακής σειράς, που περιέχει 24 συνολικά φακέλλους, του Ιστορικού 
Αρχείου Κερκύρας Convento Beata Verglne Annunztata de Latin! και επιγράφεται 
"Livello Rarturo" (βλ. IAK, C.A.L., b. 13, filza 4 (3 δίφυλλα συρραμμένα). Τα 
έγγραφα που αναφέρονται στο κληροδότημα αυτό είναι τρία και αντιγράφτηκαν από 
τον ιερέα και γραμματέα του μοναστηριού Agostino Ferro από τις πράξεις του
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το κληροδότημα που άφησε στις 20 Ιανουάριου 1660 ο βενετός υπήκοος * 
Zuanne Bravi* 1 στην εκκλησία της Annunziata2 στην Κέρκυρα. Το ποσό 
έφτανε τα 200 αργυρά δουκάτα και διαχειριστής του ορίστηκε από τους 
ιερείς που διοικούσαν τη μονή αυτή3 ο γιός του εκλιπόντος Θεοφίλου

νοταρίου Zorzi Assimopulo (τα κατάστιχα του νοταρίου αυτού της Κέρκυρας 
καλύπτουν τα έτη 1623-1661, ΙΑΚ, φάκελοι Α. 236-270). Το α’ έγγραφο (φ/1Γ_ν) 
είναι η πράξη με την οποία ο Bravi κληροδοτεί το ποσό αυτό στη μονή της 
Annunziata, το β' (2Γ"ν) η απόφαση των ιερέων της Annunziata, για το κληροδότημα 
και το γ* (3Γ*ν) η πρώτη καταβολή της εισφοράς από τον Νικόλαο στο μοναστήρι, 
παρουσία των ιερέων. Και τα τρία αυτά έγγραφα έχουν την ίδια ημερομηνία (20 
Genaro 1660) και είναι γραμμένα στα ιταλικά.

1 Δεν αναφέρεται η ιδιότητα του προσώπου αυτού στα σχετικά έγγραφα. Ο 
λόγος που τον κάνει να διαθέσει το ποσό αυτό στην εκκλησία είναι γιατί στο ναό 
αυτό έχει ταφεί η κόρη του Anneta (βλ. ΙΑΚ, C.A.L., φακ. 13 (filza 4, 63, φ. 1Γ (του 
α' δίφυλλου) και 2Γ του β' δίφυλλου).

2 Η απόφαση για την ίδρυση αυτού του κατ' εξοχήν καθολικού μοναστηρίου 
στην Κέρκυρα περιέχεται σε ένα αντίγραφο της 12ης Μαΐου 1635 (βλ. ΙΑΚ, C.A.L., 
b. 24, filza 105, λυτό δίφυλλο). Σύμφωνα με το έγγραφο αυτό, ιδρυτής της ήταν ο vir 
egregius Dominus Capice de ducentis et intelectis Hominum Baro ο οποίος divinae 
inspirazione commotus αποφάσισε να κτίσει μαζί με τη γυναίκα του Φιλίππα το 
μοναστήρι αυτό έξω από το κάστρο των Κορυφών στις 7 Ιανουάριου 1394, secondo 
ordine corfioto. Κατόπιν αιτήσεώς του στον Πάπα Βονιφάτιο τον Η', η επιθυμία του 
να καθιερωθεί το μοναστήρι στο Τάγμα των Αυγουστιανών μοναχών επικυρώνεται με 
παπική βούλλα της 22ας Μαΐου 1393 (βλ. αντίγραφα του κειμένου της στο 2Γ του 
χ.ά. διφύλλου ΙΑΚ, C.A.L., b. 24, ό.π.). Το έγγραφο παρουσιάζει σημαντικό 
ενδιαφέρον, γιατί εκθέτει με λεπτομέρεια τις επιθυμίες του ιδρυτή, που είναι να 
κτιστεί συγχρόνως και καμπαναριό με μια καμπάνα, κοιμητήριο, κελλιά για τους 
μοναχούς, φούρνος κλπ. Αναφέρονται επίσης μερικά ακίνητα, που ο ιδρυτής 
αφιερώνει στη μονή, καθώς και με ποιό τρόπο επιθυμείωνα διαχειρίζονται τη μονή οι 
μοναχοί. Στο τέλος αναγράφονται τα ονόματα των μαρτύρων. Το έγγραφο αυτό 
αντιγράφηκε από τον Fra Zaperco που σύμφωνα με το έγγραφο ήταν την εποχή εκείνη 
33 ετών για χάρη του reverendo padre fra Vigilio Querini di Candia, 63 ετών 
αντίστοιχα. Η μονή, όπως συνάγεται από τη μελέτη των φακέλλων της σειράς 
Conventio Beata Vergine Annunziata de Latini, με τον καιρό απόκτησε μεγάλη ακίνητη 
περιουσία στην Κέρκυρα (βλ. ΙΑΚ, CA.L., φάκελλοι 13, 14, 24). Για τον ιδρυτή της 
Μονής Piero Capice, που ήταν μεταξύ αυτών που παραχώρησαν το νησί στους 
Βενετούς βλ. Bacchion, σ. 28.

3 Αναφέρονται οι monsigniori, Gregorio Critti, Reverendo fratte Francesco 
Zaperco Priore, patre Dionisio Bravi, Reverendo Fratte Sampelinco, Segala da Corfu 
και Reverendo Fratte Anastasio Corona (βλ. IAK, C.A.L., φακ. 13, filza 63, φ. lr 
(του α' διφύλλου) 2Γ (του β1 διφύλλου) και 3Γ (του γ’ διφύλλου).
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και της Φραντζέσκας Σοφιανού1, Νικόλαος Ραρτούρος. Η επιθυμία του 
Bravi ήταν να τελείται μια λειτουργία κάθε εβδομάδα προς χάριν των 
ζωντανών και ως μνημόσυνο των νεκρών της οικογένειάς του. Ο 
Νικόλαος, όπως πληροφορούμαστε, διαχειριζόταν το κληροδότημα μέχρι 
προφανώς το θάνατό του, το 16932. Από τότε και μέχρι το 1696 
αναφέρεται ως διαχειριστής ο D.D. Teofilo Rarturo Rglio magntfico del 
quondam Nicolo Rarturo, δηλ. ο γιός του3. Ο Θεόφιλος όμως πέθανε 
τον ίδιο χρόνο και ανέλαβε την διαχείριση ο αδελφός του Priamo4. Στη 
συνέχεια, μέχρι να εξανεμιστεί παντελώς το κληροδότημα (1765), 
ανέλαβαν με τη σειρά τη διαχείριση οι τρεις γιοί του Priamo, 
Νικόλαος^ Θεόφιλος και Πιέρος, και ύστερα απ' αυτούς τα τρία 
εγγόνια από το γιό του Νικόλαο, Πρίαμος, Σπυρίδων και Ιωάννης5.

Άλλο γνωστό πρόσωπο της οικογένειας ήταν ο Alvise, που 
σύμφωνα με το libro d'oro του ΙΑΚ, ήταν γιός του Νικολάου και της 
Κατερούτζας Marcora και αδελφός του Θεοφίλου6. Ο Alvise 
παντρεύτηκε στις 11 Οκτωβρίου 1632 την κόρη του Νικολάου Σκιαδά7. 
Ήταν αυτός που το 1648 χρηματοδότησε την εικονογράφηση του 
τέμπλου του Παντοκράτορα8 στην Κέρκυρα και που το 1673 (15 
Νοεμβρίου) ως προβλεπτής υγείας (Proweditor alia Sanita) θεωρήθηκε 
υπεύθυνος για την εξάπλωση του λοιμού9.

1 2 7

1 Για την οικογένεια Σοφιανού (βλ. παραπάνω σ. 121 σημ. 4).
2 Ο Νικόλαος αυτός, σύμφωνα με την πράξη γάμου του, παντρεύτηκε στις 29 

Δεκεμβρίου 1655 σε πρώτο γάμο την κόρη του Δημήτρη Μπενεβίτη, Φιορέττα (βλ. 
ΙΑΚ, Μ. Πρωτοπαπάδες, τόμ. 3, σ. 142).

3 Πρόκειται πιθανότατα για τον Θεόφιλο Ραρτούρο, που στις 12 Σεπτεμβρίου 
1681 γράφτηκε στο Πανεπιστήμιο της Padova· βλ. ΠλουμΙδης, Αι πράξεις εγγραφής 
των Ελλήνων σπουδαστών του Πανεπιστημίου της Παδούης, μέρος A' Artist! (1634- 
1782), Ε.Ε.Β.Σ. 38(1971), σ. 110 (αριθμ. 557).

4 Πρόκειται για τον Πρίαμο Ραρτούρο, στον οποίο ο Ιωάννης Μαρκουράς 
αφιερώνει το 1642, το βιβλίο του "Μετεωρολογικόν" βλ. Legrand B.J., τόμ. 1, σ. 49 
και παραπάνω σ. 4 και σημ. 1.

5 Βλ. ΙΑΚ, C.A.L., b. 13, filza 63, φ. 3ν-5ν.
6 Βλ. το γενεαλογικό δένδρο της οικογένειας σ. 140.
7 Βλ. ΙΑΚ, Μ. Πρωτοπαπάδες, τόμ. 2, φ. 156Γ.
8 Βλ. Καλλιγάς, ό.π., σσ. 113, 115.
9 Βλ. A.S.V., Avogaria di Comun, Penale, b. 164 (processo no 23). Τη 

δικογραφία αυτή πρόκειται σύντομα να δημοσιεύσω.
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Τελευταία απόγονος της οικογενείας των Ραρτούρων, η οποία , 
μνημονεύεται στις 10 Φεβρουαρίου 1808, φαίνεται ότι ήταν η nobile 
signora Pierina Giovanna Fini1, κληρονόμος του κόμητα Σπυρίδωνος 
Γεωργίου Θεοτόκη2 και κληρονόμος Ραρτούρου. Το επώνυμο Ραρτούρος, 
απ' όσο γνωρίζω, δεν υπάρχει έκτοτε στην Κέρκυρα. Η  οικογένεια 
εξέλιπε, πιθανότατα λόγω θηλυγονίας. Μόνο το καντούνι "Ραρτούρου" 
κοντά στην εκκλησία Αντιβουνιώτισσα, σήμερα Μουσείο Βυζαντινών 
Εικόνων, μέσα στην πόλη της Κέρκυρας, θυμίζει την ομώνυμη 
κερκυραϊκή οικογένεια.

γ) Αταύτιστα πρόσωπα

Στο χρονικό διάστημα από 1541 ώς το 1591 μαρτυρούνται στην 
Κέρκυρα άλλα τέσσερα πρόσωπα με το επώνυμο Ραρτούρος, ο 
Σταμάτιος, ο Παύλος, ο Θεόδωρος και ο Μπαστιά.

Με τα δεδομένα που έχουμε στη διάθεσή μας για τους Ραρτούρους 
αυτούς, δε μπορούμε να τους συνδέσουμε με την οικογένεια του 
Αλεξίου, πιστεύουμε όμως, χωρίς να μπορούμε να το τεκμηριώσουμε, 
ότι πιθανότατα ανήκαν σε κλάδους της ίδιας οικογένειας.

Ο Σταμάτιος μνημονεύεται για πρώτη φορά σε νοταριακή πράξη 
στις 7 Αυγούστου 1555: αναλαμβάνει να καλλιεργεί τα χωράφια και τα 
ελαιόδενδρα που έχει ο Νασιμπέν Δαμπαδδυβά στην περιοχή της 
Παλαιόπολης και να δίνει μερίδιο στο Νασιμπέν από την εσοδεία3. 
Φαίνεται πως αυτός όπως και ο Θεόδωρος4, που θα τον συναντήσουμε 
παρακάτω, ήταν παραγωγός και μεταπράτης λαδιού. Φυσικά από το 
έγγραφο αυτό και μόνο δεν μπορεί να συναχθεί με βεβαιότητα αυτό το 
συμπέρασμα, παρά μόνο αν συνδυαστεί με παρόμοιες, λίγο 
μεταγενέστερες περιπτώσεις που αφορούν άμεσα τον Θεόδωρο Ραρτούρο.

1 Βλ. ΙΑΚ, C.A.L., b. 13, filza 63, λυτό. Για το πρόσωπο αυτό δεν έχουμε 
πληροφορίες από αλλού.

2 Για τον χωρίς απογόνους κόμητα Σπυρίδωνα Γεώργη Θεοτόκη, που ήταν 
από τα σημαντικότερα μέλη της κοινωνίας της Κέρκυρας τον 18ο αιώνα, βλ. 
Βροκίνης, Σχεδάρια, σ. 42-57, και Rangab0, σ. 233.

3 Συγκεκριμένα ο Σταμάτιος θα δίνει του Νασιμπέν το τέταρτον της εσοδείας 
των χωραφιών και το μισό λάδι της παραγωγής για τα τρία χρόνια που τα έχει 
πακτωμένα (βλ. ΙΑΚ, Not. Antonio Metaxi, φακ. Μ.181, φ. 2371).

4 Βλ. παρακάτω σσ. 129-130.
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Ένα χρόνο αργότερα, στις 25 Σεπτεμβρίου 1542, ο Σταμάτιος 
μνημονεύεται μαζί με τον αδελφό του Παύλο Ραρτούρο σε σχέση με 
κάποια κληρονομική διαφορά που δεν αφορά άμεσα τα δύο αδέλφια, 
αλλά τον θείο τους Ερίτζο Ζωτικό και τα δύο αδέλφια του πεθαμένου 
γαμπρού τους Ιωάννη Πελάγη1, Νικόλαο και Μαργαρίτα. Αλλη μνεία 
για τον Παύλο Ραρτούρο δεν εντοπίσαμε. Όσο για το Σταμάτιο 
μνημονεύεται μια φορά ακόμη λίγα χρόνια αργότερα, στις 9 Οκτωβρίου 
15492, ως μάρτυρας σε συμφωνία που γίνεται ανάμεσα στον ευγενή 
Πιέρο Ντακανάλη3 και τον Καλοϊωάννη Καθρέπτη.

Ο Θεόδωρος ή Θοδωρής Ραρτούρος απαντά σε έγγραφα που 
καλύπτουν συνολικά δύο δεκαετίες, από το 1561 μέχρι το 1580. Ο 
Θεόδωρος αυτός ήταν μεταπράτης και παραγωγός λαδιού στην Κέρκυρα. 
Κατά καιρούς, ειδικά μετά το 1570, εμφανίζεται να αναλαμβάνει υπό 
μορφή εδαφονομίου ή πακτώματος την καλλιέργεια διαφόρων 
φεουδαλικών γαιών, όπου καλλιεργεί ελαιόδενδρα4. Την παραγωγή του 
ορισμένες φορές φαίνεται να τη διακινεί μόνος του, τις περισσότερες 
όμως φορές συνεταιρικά5.

Οι καταστροφές της εσοδείας, οι εμπρησμοί και η ερήμωση της 
υπαίθρου από μεγάλο μέρος του πληθυσμού, που προκάλεσαν οι 
βανδαλισμοί του βενετικού στρατού και στόλου τον Ιούλιο 1571, καθώς

1 2 9

* Ο Πελάγης ήταν παντρεμένος με την αδελφή τους Θεοδώρα Ραρτούρου. 
Μετά τον θάνατο του ζεύγους Πελάγη (άγνωστο πότε) η περιουσία τους στο χωριό 
Αγιος Μάρκος περιήλθε στον Σταμάτιο και στον Παύλο Ραρτούρο. Ο θείος τους όμως 
Ερίΐζος Ζωτικός (άγνωστος από αλλού) αγόρασε τα πράγματα της κληρονομιάς 
δίνοντας κάποιο μερίδιο (δεν αναφέρεται πόσο) στους κληραποδόχους. Τα αδέλφια 
του Πελάγη, επικαλούμενοι τη δικαιοσύνη, ζητούν και αυτοί μερίδιο από την 
κληρονομιά. Τελικά συμφωνούν με το έγγραφο αυτό να δώσουν στον Ζωτικό εφτά 
δουκάτα και να πάρουν τα μισά από τα πράγματα της κληρονομιάς. Μέχρι όμως να 
δώσουν το ποσό αυτό στον Ζωτικό, εκείνος θα καρπώνεται ολόκληρη την κληρονομιά 
(βλ. ΙΑΚ, Not. Antonio Metaxa, φακ. Μ.182, filza 2, φ. 106Γ).

2 Βλ. ΙΑΚ, Not. Petro Vragianiti, φακ. Β.176, φ. 208Γ.
3 Για το πρόσωπο βλ. ΙΑΚ, Not. Petro Vragianiti, φακ. Β.176, φ. 16ν.
4 Περί του θέματος των τιμαρίων στην Κέρκυρα βλ. τη μελέτη του Αλβάνα, 

άπ., επίσης Θεοτόκης, σσ. 39-40, Ασδραχά-Ασδραχάς, ό.π., σ. 93.
5 Σχετικά βλ. ΙΑΚ, Not. Teodoro Vragianiti, φακ. Β.177, φ. 176ν, Β.178, φφ. 

383Γ, 384Γ, Not. Alessandro Camali, φακ. Χ.18, φ. ISO1", Not. Zuanne Bubiia, φακ. 
Μ.328, φ. 98ν-99Γ, Not. Nicolo Ramiro, φακ. P.17, filza 3, φ. 35Γ και Δ.Σ., φακ. 6, 
βιβλ. 7 (Αντώνιος Σπυρής), φφ. 183ν, 185Γ.
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και η τουρκική επιδρομή της 2ας Σεπτεμβρίου 1571, είχαν ως 
αποτέλεσμα μια σοβαρή οικονομική κρίση1. Η κρίση φαίνεται ότι 
επέδρασε αρνητικά στις μικροεμπορικές δραστηριότητες του Θεοδώρου. 
Έτσι, κατά τη δεύτερη δεκαετία της παρουσίας του στα έγγραφα (1571- 
1580), εμφανίζεται συχνότερα ως καλλιεργητής παρά ως έμπορος2. Η 
τελευταία πάντως μνεία που έχουμε γι' αυτόν (στις 30 Οκτωβρίου 
1580)3 αποδεικνύει ότι συνέχιζε να ασκεί το επάγγελμα του εμπόρου 
στην Κέρκυρα.

Για τον τέταρτο από τα αταύτιστα πρόσωπα, τον Μπαστιά' 
Ραρτούρο, υπάρχουν πληροφορίες σε δύο αρχειακές μαρτυρίες της 2ας 
Μαρτίου 15 914 και της 22ας Φεβρουάριου 16025. Πρόκειται για μια 
αγορά σπιτιού στο Μανδούκι, που κάνει ο ίδιος ο Μπαστιά, και για 
μια καλλιεργητική σύμβαση του ιδίου με τον Μένη Μαλασπίνα.

6, Η περιουσία της οικογένειας Ραρτούρου

Η  οικογένεια του Αλεξίου δεν πρέπει να ήταν από τις πιο 
ευκατάστατες της Κέρκυρας. Ωστόσο είχε στην κατοχή της ορισμένα 
κτήματα, που δεν αποκλείεται, πριν από την ̂ πολιορκία του 1537, να 
ήταν ακόμη περισσότερα.

1 Βλ. Bacchion, σσ. 103-105 και Γιωτοπούλου-Σισιλιάνου, Ο αντίχτυπος, ό.π„ 
σσ. 35-37, 43-44 και 49-50. Για τη γενικότερη οικονομική κρίση που άρχισε να 
σημειώνεται στην περιοχή της Μεσογείου τον 16ο αι. και για την αύξηση των τιμών 
βλ. Fernand Braudel, La Mediterrann6e et Is monde Mdditerranten a l'6poque ds 
Philippe Π, τόμ. 1, Paris 1966, σσ. 468 κ.ε.

2 Στις 25 Μαρτίου 1573 με συνεταίρο τον Γεώργιο Μπάλτζα (άγνωστον από 
αλλού) αναλαμβάνουν το ελαιοτριβείο της μονής του Σωτήρος στο Καρδάκι. Η 
συμφωνία γίνεται με τον ηγούμενο της μονής αυτής ιερομόναχο Κύριλλο Σάββα, ο 
οποίος τους θέτει ως όρο να δουλέψουν "χαλά χαί πιστά" το ελαιοτριβείο και όσα 
άσπρα πάρουν "έξωθεν προκαταβολικά" για το λάδι της επομένης εσοδείας να 
υποσχεθούν ότι θα τα "σχοδάρονν" (βλ. ΙΑΚ, Not. Alessandro Camali, φακ. Χ.18, φ. 
53ν). Στις 17 Οκτωβρίου 1577 η ευγενής χήρα Πασχαλίνα Κουερίνα του εκχωρεί "In 
perpetuum" τις ελιές που έχει στο λόφο της Αναλήψεως (βλ. ΙΑΚ, Not. Fottio 
Palatiano, φακ. Π.41, φ. 540).

3 Βλ. ΙΑΚ, Not. Alessandro Camali, φακ. Χ.18, φ. 150Γ_ν’.
4 Βλ. ΙΑΚ, Not. Leonardo Vrissinioti, φακ. Β.214, φφ. 43ν-44Γ.
 ̂ Βλ. ΙΑΚ, Not. Nicolo Petricci, φακ. Π2Ϊ4, φ. 308Γ.
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Η  εγκατάσταση μελών της οικογένειας στην περιοχή της μονής του 
Ταξιάρχου Μιχαήλ στο Ιουδαϊκό όρος και η διαμονή τους σε σπίτια 
που ανήκαν στην περιουσία του μοναστηριού, μαρτυρούνται από 
διάφορα έγγραφα του Ιστορικού Αρχείου Κερκύρας1. Ο Αλέξιος, ο 
αδελφός του Ιωάννης, ο γιός του Νικόλαος και ο Νικόλαος ο γιός του 
Θεοφίλου κατέβαλλαν, για τα σπίτια που έμεναν, ετησίως στη μονή το 
δικαίωμα επιφάνειας ή φεουδαλικό δικαίωμα (=σολιάτικο ή σολδιάτικο). 
Αυτό κυμαινόταν γύρω στα πέντε κερκυραϊκά δουκάτα2 το χρόνο. Η  
κτηματική περιουσία των Ραρτούρων αρχίζει να γίνεται γνωστή από την 
εποχή του πρωτοπαπά Αλοϊσίου Ραρτούρου. Ώς τότε οι αρχειακές 
μαρτυρίες είναι, περιορισμένες, γι' αυτό και τα στοιχεία για την 
περιουσιακή και κατ' επέκταση την οικονομική κατάσταση κάθε γνωστού 
μέλους της οικογένειας είναι δυσεξακρίβωτα. Οι διάφορες 
συμβολαιογραφικές πράξεις (πληρεξούσια-συμφωνητικά), που είναι και 
η κύρια πηγή των ειδήσεων μας γι' αυτό το θέμα, αποκαλύπτουν τις 
περιοχές όπου κάποιος Ραρτούρος είχε ιδιοκτησία ή εκθέτουν την 
περιουσιακή του κατάσταση και τον τρόπο που τη διαχειρίζεται σε μια 
δεδομένη χρονική στιγμή. Τα κτήματα των Ραρτούρων εντοπίζονται 
κυρίως μέσα στην πόλη της Κέρκυρας καθώς και στα κοντινά 
περίχωρα3. Πολλά απ' αυτά περιήλθαν στην κυριότητα της οικογένειας 
από κληρονομιές ή από προίκες των συζύγων τους.
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1 Βλ. παραπάνω σσ. 47-48, 100.
2 Βλ. ΙΑΚ, έγγραφα Εκκλησιών, φακ. 246, φφ. 1ν, 2ν, 13Γ, 36Γ. Για τη 

μορφή αυτού του συμβολαίου βλ. Ανδρέας Ανδρεάδης, Περί της οικονομικής 
διοικήσεως της Επτανήσου επί Βενετοκρατίας, τόμ. 1, εν ΑΟήναις 1914, σ. 235, 
Ασδραχά-Ασδραχάς, ό.π., σ. 91, σ. 93.

3 Σήμερα στην Κέρκυρα υπάρχουν δύο τοπωνύμια αναφερόμενα ως "στον 
Ραρτούρου". Πρόκειται: 1) για τοποθεσία στην περιοχή μεταξύ του χωριού Αγ. 
Δούλων, Νυμφών και Πλάτωνος (βλ. Ιωάννης Μπουνιάς, Κερχνραϊχά, τόμ. 2, 
Κέρκυρα 1959, σ. 72 και 2) για τοποθεσία στο χωριό Βρυώνη, όπου είναι 
εξακριβωμένο ότι υπήρχε και νερόμυλος [βλ. Αύγουστος Σορδίνας, Οι παραδοσιακοί 
αλευρόμυλοι της Κέρκυρας, Κερχνραϊχά Χρονικά 25(1981), σ. 118]. Ωστόσο είναι 
δύσκολο να συνδεθούν τα τοπωνύμια αυτά με τυχόν Ραρτούρους του 16ου αιώνα, 
αφού συγκεκριμένες πληροφορίες δεν υπάρχουν.
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Ο Πρωτοπαπάς Αλοΐσιος Ραρτούρος είχε ελαιόδενδρα στην περιοχή 
του Σωτήρος, κληρονομιά από τον ποτέ Νικόλαο Ραρτούρο1. Είχε 
επίσης ένα αμπέλι κληρονομιά από τον ποτέ Ιωάννη Χονδρομάτη στην 
περιοχή του Περάματος2 και ένα άλλο επίσης στην περιοχή της 
Παλαιόπολης που, όπως είπαμε, το είχε αγοράσει ο ίδιος στις 20 
Μαΐου 15II3. Ποιά από τα κτήματα αυτά μεταβίβασε στον ένα ή στον 
άλλο από τους τρεις γιους του είναι άγνωστο.

Ο Αλέξιος μαρτυρείται ότι εκτός από ένα μαγαζί με τέσσερις 
εισόδους (bottega con quattro porte) στην περιοχή της Σπηλαίας4 είχε 
και άλλα τρία ακόμη μαγαζιά στην ίδια περιοχή5. Αυτά ήταν προίκα 
της γυναίκας του Διάνας, το γένος Σταυράκη. Μέσα στο κάστρο της 
Κέρκυρας είχε επίσης ένα σπίτι6, που στις 13 Οκτωβρίου 1561 
ερειπώθηκε και το πούλησε για 24 δουκάτα7. Στην περιοχή των

* Βλ. ΙΑΚ, Not. Petro Vragianiti, φακ. Β.176, φ. 207ν. Τα ελαιόδενδρα αυτά, 
στις 5 Σεπτεμβρίου 1549, εκμισθώνει στον Μερκούρη Δουκάκη και στη σύζυγό του 
Ζαμπετούλα με τον όρο ότι σε κάθε εσοδεία να τον καλούν στο ελαιοτριβείο και να 
του παραδίδουν πέντε ξέστες καθαρό λάδι.

2 Βλ. ΙΑΚ, Not. Mattio Parastati, φακ. Π. 187, φ, 353ν. Το έγγραφο αυτό της 
3ης Οκτωβρίου 1552 είναι κολοβό. Λείπει το τελευταίο μέρος του όπου καθορίζονταν 
οι όροι συμφωνίας του πρωτοπαπά Αλοϊσίου με τον Ιωάννη Κοντό, στον οποίο 
νοικιάζει το αμπέλι.

3 Βλ. ΙΑΚ, Not. Manoli Toxioti, φακ. Τ.11, φ. 77ν πρβλ. παραπάνω σ. 57.
4 Βλ. ΙΑΚ, Not. Teodoro Vragianiti, φακ. Β.177, φ. 52ν. Την αποθήκη, όπως 

γίνεται γνωστό από το ιταλικό αυτό έγγραφο (21 Φεβρουάριου 1561), τη νοικιάζει, 
επειδή ο ίδιος λείπει στη Βενετία, ως πληρεξούσιός του ο αδελφός του Ιωάννης στους 
Francesco Baiabio καί' Zuan Paniperi για τρία χρόνια, προς 15 δουκάτα το χρόνο (βλ. 
παραπάνω σ. 65 και σημ. 2). Ένα άλλο μαγαζί που παραχωρεί στον Πόλο 
Δεμπενεδίτη δεν γνωρίζουμε αν ήταν το ίδιο που μαρτυρείται ότι είχε στη Σπηλαία. 
Στο σχετικό έγγραφο (12 Απριλίου 1542) περιέχεται η πληροφορία ότι το μαγαζί 
βρισκόταν κοντά στα σπίτια των αδελφών του χωρίς άλλες λεπτομέρειες. (Βλ. ΙΑΚ, 
Not. Antonio Metaxa, φακ. Μ.182, φ. 50ν) πρβλ. παραπάνω σ. 83, σημ. 4.

5 Βλ. ΙΑΚ, Not. Antonio Metaxa, φακ. Μ.182, φ. 35ν. Αυτές όπως 
αναφερθήκαμε παραπάνω (σ. 83 και σημ. 3) ο Αλέξιος τις είχε νοικιάσει στον 
αγιογράφο Φράγκο Πρινοκοκά προς 15 δουκάτα το χρόνο, με τη συγκατάθεση της 
συζύγου του.

6 Βλ. ΙΑΚ, Not. Antonio Metaxa, φακ. Μ.182, φ. 50ν και παραπάνω σ. 83 
και σημ. 4.

7 Πρβλ. X. Μαλτέζου, Οσπίτια και οσπιτοχαλάσματα Αντωνίου Επάρχου και 
Αλεξίου Ραρτούρου, ό.π., σσ. 37-53 και παραπάνω σ. 83.
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Γουβιών είχε ένα αμπέλι με υποστατικό1, ενώ μας είναι άγνωστο σε 
ποια τοποθεσία βρισκόταν ένα άλλο χωράφι του για το οποίο γίνεται 
λόγος σε έγγραφα της 3ης Νοεμβρίου 1565 και της 14ης Μαΐου 15662. 
Ο Αλέξιος ήταν επιπλέον κάτοχος τριών αλυκών που δεν γνωρίζουμε σε 
ποιά από τις τρεις περιοχές αλυκών της Κέρκυρας βρίσκονταν3. Τις 
αλυκές αυτές, όπως ειπώθηκε και παραπάνω, τις είχε εκμισθώσει για 
αρκετά χρόνια στον Εμμανουήλ Μόσχο4. Απ' αυτές πρέπει να είχε ένα 
σταθερό εισόδημα, αν ληφθεί υπόψη ότι ποτέ δεν θα έμεναν 
ανεκμετάλλευτες, αφού η Βενετική διοίκηση έδινε μεγάλη σημασία στη 
διατήρηση της παραγωγής του φυσικού αυτού προϊόντος5. Αν ο Αλέξιος 
έγινε και ιδιοκτήτης ναού στο διάστημα που μεσολάβησε από τις 22

1 Βλ. 1AK, Not. Antonio Metaxa, φακ. Μ.182, φ. 20ν πρβλ. και παραπάνω σ. 
3 και σημ. 1. Ως ενοικιαστής για δυο χρόνια (1543-1544) αναφέρεται ο Εμμανουήλ 
ΡΙκης. Το ίδιο κτήμα επειδή ο ίδιος απούσιαζε στη Βενετία, το πακτώνει ο πατέρας 
του Αλοΐσιος, εξουσιοδοτημένος προφανώς από τον ίδιο στις 18 Σεπτεμβρίου 1545, 
στον γεωργό Θωμά Μαλασπίνα με τον όρο ο τελευταίος να το σκάβει, να το κλαδεύει 
και να το προστατεύει από ζημιές. Ως μισθό συμφώνησε να του δίνει εννέα δουκάτα 
και τον ρουχισμό του (βλ. 1ΑΚ, Not. Ajitonio Metaxa, φακ. Μ. 184, φ. 235 ν). Για τον 
ίδιο λόγο και για το ίδιο κτήμα ο Αλέξιος εξουσιοδοτεί λίγα χρόνια αργότερα τον 
εξάδελφό του Ιωάννη Βουτζηνά. Με την ιδιότητα αυτή ο Βουτζηνάς, στις 30 
Δεκεμβρίου 1561 το υπενοικιάζει στον Ανδρέα Κορφιάτο για τρία χρόνια με τον όρο 
να καρπώνεται τη μισή εσοδεία (βλ. IAJC, Not. Teodoro Vragianiti, φακ. Β.177, φ. 
3 1 Γ' ν ).

2 Βλ. ΙΑΚ, Not. Teodoro Vragianiti, φακ. Β.178, φ. 250ν και Not. Zaccaria 
Metaxa, φακ. Μ. 193, φ. 267Γ αντίστοιχα. Ως ενοικιαστής και στα δύο έγγραφα 
εμφανίζεται ο Αλέξανδρος Πόθος του Νικολάου. Κατά το πρώτο έγγραφο το χωράφι 
νοικιάζεται για ένα χρόνο, ενώ κατά το δεύτερο για έξι μήνες.

3 Αλυκές στο νησί υπήρχαν σε τρία σημεία: 1) 129, όλες κρατικές, στη 
Λευκίμμη, καθώς και μεγάλη αποθήκη για την στέγαση του προϊόντος. 2) 136 
κρατικές μαζί και ιδιωτικές στους Αγίους και 3) 10 ιδιωτικές του Nicolo Semitecolo 
στον Ποταμό. Οι δύο τελευταίες βρίσκονται σε μικρή απόσταση από την πόλη. Βλ. 
σχετικά για τις αλυκές της Κέρκυρας και την παραγωγή αλατιού στο νησί, Thiriet, 
Agriculteurs..., ό.π., σσ. 321-323. Για την παραγωγή του ίδιου προϊόντος και την 
εκμετάλλευσή του από τις βενετικές αρχές της Κέρκυρας κατά τον 15ο αιώνα βλ. 
Bacchion, σσ. 105-106, Ανδρεάδης, ό.π., σσ. 298-299). Πιθανόν οι αλυκές του Αλεξίου 
Ραρτούρου να βρίσκονταν στην περιοχή των Αγίων, όπου σύμφωνα με τα παραπάνω 
υπήρχαν αλυκές και ιδιωτικές και δημόσιες.

4 Βλ. σχετικά παραπάνω σ. 85 και σημ. 3.
5 Βλ. σχετικά Ανδρεάδης, ό.π., σ. 298 κ.ε.
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Ιανουάριου 1566, οπότε ο ιερέας Κοντός τον διόρισε ιδρυτή της μονής 
του Αγίου Βασιλείου, ώς το θάνατό του (1574), δεν το γνωρίζουμε1.

Από κοινού με τα δύο του αδέλφια, τον Ιωάννη και τον 
Σωφρόνιο, ο Αλέξιος είχε ένα κτήμα με ελαιόδενδρα στην περιοχή του 
Περάματος, κοντά στη μονή της Υπεραγίας Θεοτόκου της λεγομένης 
Γουλιμίχας2. Αυτό τους το είχε αφήσει με όρο στη διαθήκη του ο θείος 
τους Ιωάννης Χονδρομάτης.

Ο αδελφός του Αλεξίου, Ιωάννης Ραρτούρος, μαρτυρείται ότι είχε 
ως προικώα κτήματα ένα χωράφι, άγνωστο σε ποιά περιοχή3, και ένα 
νερόμυλο και χωράφι στο χωριό Βελονάδες4, ενώ μαζί με τον αδελφό 
του Σωφρόνιο είχε ένα εργαστήριο στην περιοχή του Αγίου Δημητρίου 
του λεγάμενου Χονδρομάτη5.

Για την περιουσία του τρίτου αδελφού Ραρτούρου, ιερομονάχου

1 Βλ. παραπάνω σ. 101 και σημ. 1.
2 Βλ. ΙΑΚ, Not. Petro Spongo, φακ. 2.148, φ. SSÔ -SSl7-. Σύμφωνα με το 

έγγραφο αυτό (17 Οκτωβρίου 1545), ο ιερομόναχος Σωφρόνιος παραδίδει το μερίδιό 
του από το κτήμα στον αδελφό του Ιωάννη. Μία από τις δύο μονές του χωριού 
Περάματος, αφιερωμένες στη Θεοτόκο επωνομαζόταν της Γουλιμίχας (βλ. 
Παπαγεωργίου, σ. 229).

3 Βλ. ΙΑΚ, Not. Teodoro Vragianiti, φακ. Β.176, φ. 232ν. Στο σημείο του 
εγγράφου όπου θα αναγραφόταν η τοποθεσία του χωραφιού έχει μείνει κενό.

4 Βλ. ΙΑΚ, Not. Mattio Parastati, φακ. Π.188, φ. 19Γ'ν. Ο νερόμυλος αυτός 
επωνομαζόταν τής Καλίγης. Στις 6 Απριλίου 1553, ο Ιωάννης Ραρτούρος νοίκιασε 
στον Δράκο Φάντη τον νερόμυλο και το χωράφι με τον όρο ο ενοικιαστής με δικά του 
έξοδα, αφού ανοικοδομήσει τον μύλο και τοποθετήσει καινούργιες μυλόπετρες 
(.λιθάρια), πτερωτή και κανάλι, να τον θέσει σε λειτουργία. Από τα κέρδη από κοινού 
ιδιοκτήτης και ενοικιαστής θα επιδιώξουν να φτιάξουν δίδυμο κανάλι, όπως δηλ. ήταν 
και πριν, για την μεγαλύτερη απόδοση του νερόμυλου (βλ. σχετικά Σορδίνα5, άπ., σσ. 
107-108). Λίγα χρόνια αργότερα σύμφωνα με πληροφορίες εγγράφου της 21ης Ιουλίου 
1560, ο νερόμυλος αυτός δεν λειτουργούσε, γιατί τα έξοδα επισκευής και εξοπλισμού 
του ήταν μεγάλα. Έτσι, ο Ιωάννης την ημέρα αυτή συμφωνεί με τον ενοικιαστή τον 
Ιάκωβο Καλόθετο και του νοικιάζει το νερόμυλο με τον όρο ότι, όταν λειτουργήσει, να 
του δίνει το 1/3 από τα κέρδη, (βλ. ΙΑΚ, Not. Zaccaria Metaxi, φακ. Μ. 190, φ. 
460Γ_ν).

5 ο  ναός βρισκόταν και βρίσκεται στην περιοχή της εβραϊκής συνοικίας (βλ. 
Παπαγεωργίου, σ. 205). Ο προσδιορισμός του Χοντρομάτη που υπάρχει στο έγγραφο 
ενισχύει πιστεύω την άποψη του Παπαγεωργίου ότι ο ναός ήταν "ανέκαθεν χτητοριχός 
πολλών ενγενών οικογενειών" (πρβλ. ό.π.). Μία από αυτές, όπως συνάγεται και 
διατυπώνεται για πρώτη φορά εδώ, είναι και η οικογένεια Χονδρομάτη.
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Σωφρονίου, τα στοιχεία είναι περιορισμένα, και για ένα επιπρόσθετο 
λόγο: για την ιδιότητά του ως ιερομόναχου1. Επίσης λίγες είναι και οι 
πληροφορίες για την περιουσία του γιού του πρωτοπαπά Αλεξίου 
Ραρτοΰρου, Νικολάου. Το μόνο που γνωρίζουμε είναι ότι είχε αμπέλι 
στα Γουβιά, πιθανότατα το ίδιο που είχε και ο πατέρας του2, και ένα 
σπίτι, όπως ο ίδιος μας πληροφορεί, στην περιοχή του Ιουδαϊκού 
όρους3.

Από τους άλλους συγγενείς της οικογένειας των Ραρτούρων τον 
16ο αιώνα εκείνοι που διέθεταν αρκετά αξιόλογη περιουσία ήταν ο 
Θεόφιλος και ο γιός του Νικόλαος. Ο πρώτος, όπως μαρτυρείται στη 
διαθήκη της γυναίκας του Σασουπράνας, είχε σπίτια μέσα και έξω από 
το κάστρο4, κτήματα με ελαιόδενδρα5, μύλο6, χωράφι στο Μανδράκι7 
και μαγαζιά στη Σπηλαία8. Η  Σασουπράνα ήταν επίσης, όπως 
αναφέρθηκε, και κτήτορας της μονής της Αγίας Αναστασίας στην 
Παλαιόπολη9. Ποιά από τα κτήματα αυτά που εμφανίζεται να τα 
διαχειρίζεται ο Θεόφιλος ήταν προίκα της γυναίκας του και ποιά 
πατρικά, είναι στοιχείο που δεν διευκρινίζεται στα σχετικά 
συμβολαιογραφικά έγγραφα.

Ο γιός του Θεοφίλου και της Σασουπράνας Νικόλαος, εκτός από 
την πατρική περιουσία που κληρονόμησε, όπως συνάγεται από τη 
διαθήκη της μητέρας του, είχε στην κατοχή του και πολλά κτήματα που 
είχε πάρει ως προίκα η σύζυγός του Νικολέτα Φιομάχου. Έτσι, λοιπόν,

* Βλ. σχετικά Ράλλης-Ποτλής, τόμ. 2, σσ. 658-662.
7 Βλ. ΙΑΚ, Not. Leonardo Vrissinioti, φακ. Β.214, φ. 26Γ~ν. Σύμφωνα με το 

έγγραφο (4 Φεβρουάριου 1588), ο Νικόλαος μισθώνει για έξι χρόνια το αμπέλι, στον 
στρατιώτη Τζάνη Σανταμάουρα με τον όρο ότι θα παίρνει ποσότητα κρασιού σε κάθε 
εσοδεία.

8 Βλ. σχετικά παραπάνω σ. 118 και σημ. 2.
4 Βλ. ΙΑΚ, Not. Constantino Vervizioti, φακ. Β.77, φ. 441Γ-442Γ και 

παραπάνω σ. 121 και σημ. 2.
5 Βλ. ΙΑΚ, Not. Fotio Palatiano, φακ. Π.41, φ. 642ν. Πρόκειται για ενοικίαση 

των ελαιοδένδρων από τον Θεόφιλο στον Δημήτριο Πουλημένο στις 2 Οκτωβρίου 1585.
6 Βλ. σχετικά παραπάνω σ. 121 και σημ. 2.
7 Βλ. ΙΑΚ, Not. Spiridione Teofilacto, φακ. Θ.10, φ. 148Γ. Ο Θεόφιλος 

μισθώνει το χωράφι αυτό στις 30 Σεπτεμβρίου 1577 στον κυρ Αναπλιώτη.
8 Βλ. τη διαθήκη της Σασουπράνας, ΙΑΚ, Not. Constantino Vervizioti, ό*.π., φ.

441ν.
9 Βλ. ΙΑΚ, Not. Constantino Vervizioti, φακ. 77, φ. 310**.
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ο Νικόλαος εμφανίζεται στα νοταριακά έγγραφα να είναι κάτοχος 
σπιτιών στην περιοχή του Ιουδαϊκού όρους1: ενός χωραφιού στην 
τοποθεσία Μαλακάσα2, αλόγων3, οικοπέδου στην περιοχή του 
Καινούριου Πηγαδιού4, ελαιοτριβείου και ελαιοδένδρων στο Κοθονίκι5, 
άλλων ελαιοδένδρων στην περιοχή του Τρίκλινου και του Αγίου 
Σπυρίδωνος6, ενός αμπελιού7 και δύο χωραφιών στο Σκριπερό8 και 
ενός καμινιού στο Γαστούρι9.

1 Βλ. ΙΑΚ, Not. Constantino Vervizioti, φακ. 77, φ. 429Γ'ν. Όπως συνάγεται 
από το έγγραφο (13 Απριλίου 1592), ο Νικόλαος είχε νοικιάσει κάποιο σπίτι στην 
περιοχή αυτή στην Έλεγα Τζακόμη.

2 Το χωράφι αυτό το νοικιάζει στις 27 Αύγουστου 1575 στον Ιωάννη 
Καρόφυλλο με τον όρο να παίρνει το μισό της εσοδείας. Το συμβόλαιο ανανεώνεται 
στον επόμενο χρόνο (4 Ιουλίου 1576). Βλ. ΙΑΚ, Not. Leonardo Vrissiniotl, φακ. 207, 
φ. 184ν και φακ. Β.208, φ. 80Γ_ν. Το ίδιο κτήμα εμφανίζεται να νοικιάζει η χήρα του 
Νικολέτα στις 11 Φεβρουάριου 1604 (βλ. ΙΑΚ, Not. Zuanne Vervizioti, φακ. Β.76, φ. 
26Γ (105) πρβλ. και παραπάνω σ. 124 και σημ. 5.

3 Βλ. ΙΑΚ, Not. Stiliano Ricchi, φακ. Ρ.26, φ. 197Γ. Στις 28 Ιουλίου 1592 ο 
Νικόλαος εμφανίζεται πωλητής αλόγου προερχομένου απδ το στάβλο του στον ιππέα 
Γεώργιο Πάλη.

4 Από το σχετικό έγγραφο (13 Φεβρουάριου 1588) συνάγεται ότι το οικόπεδο
αυτό το είχε νοικιασμένο επί τέσσερα χρόνια στον ιερέα Φίλιππο Λεπενιώτη. Την 
ημέρα εκείνη του ανανεώνει για άλλη μια τετραετία το συμβόλαιο, βλ. ΙΑΚ, Not. 
Spiridione Teofilacto, φακ. Θ.11, φ. 323ν-324Γ.

6 Στις 28 Ιανουαρίου 1583 τα πακτώνει στον Μπενέτο Δαμόντη με τη 
συμφωνία να παίρνει τη μισή εσοδεία, βλ. ΙΑΚ, Not. Spiridione Teofilacto. φακ. θ.11, 
φ. 191ν.

6 Στις 18 Ιουνίου 1577 τα πακτώνει στον Ιωάννη Περούλη με τη συμφωνία να 
παίρνει το μισό λάδι της κάθε εσοδείας. Βλ. ΙΑΚ, Not. Spiridione Teofilacto, φακ. 
0.10, φ. 143ν.

7 Αυτό είναι που πιθανόν να νοικιάζει στις 18 Οκτωβρίου 1575 στον Κοσμά 
Κεφαλλονίτη με τον όρο να του καταβάλλει την τετραετία (βλ. ΙΑΚ, Not. Spiridione 
Teofilacto, φακ. Τ.26, φφ. 161ν-162Γ) και στις 25 Σεπτεμβρίου 1577, στη "Χιόνα τοϋ 
Γγίγη", με τον ίδιο όρο (βλ. ΙΑΚ, Not. Spiridione Teofilacto, φακ. Θ.10, φ. 147ν).

8 Αυτά που τα παραδίδει "είς άεί" με συμβόλαιο της 12ης Αυγούστου 1575, ο 
πεθερός του Τζώρτζης Φιομάχος (βλ. ΙΑΚ, Not. Spiridione Triandafillo, φακ. Τ26, φ. 
102Γ.

9 Το καμίνι αυτό ο Νικόλαος αναθέτει στις 24 Ιουνίου 1601 στον Σπύρό 
Σύφαντο να του το επισκευάσει. Για-τον κόπο του θα του δώσει δέκα τάλλαρα (βλ. 
ΙΑΚ, Not. Nicolo Petrizzi, φακ. Π.214, φ. 188ν).
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Από τα παραπάνω λοιπόν στοιχεία που είναι, όπως είπαμε, 
περιορισμένα λόγω έλλειψης αρχειακών πηγών, ιδιαίτερα για το πρώτο 
μισό του 16ου αιώνα, συμπεραίνουμε ότι η οικογένεια των Ραρτούρων 
είχε ακίνητα και ήταν εγκατεστημένη σε παλιές τοποθεσίες του νησιού 
(κάστρο, Παλαιόπολη, Σπηλαία, Ιουδαϊκό όρος, κ.ά.). Το γεγονός αυτό 
μας επιτρέπει γι άλλη μια φορά να διατυπώσουμε την άποψη οτι η 
οικογένεια ήταν μια απο τις παλαιότερες ευγενείς οικογένειες του 
τόπου. Από τις νοταριακές πράξεις, που αφορούν τα περιουσιακά 
στοιχεία των μελών της οικογένειας, συνάγεται οτι οι γυναίκες1 
μπορούσαν να διαχειρίζονται την κοινή περιουσία σε περίπτωση χηρείας 
και την προίκα τους ακόμα και όταν ήταν εν ζωή ο σύζυγος. Ο 
σύζυγος έπρεπε προηγουμένως να έχει την συγκατάθεση της συζύγου για 
τυχόν πώληση ή ενοικίαση ακινήτου μέρους της προίκας της. Η  γυναίκα 
όριζε συνήθως επίσημα επίτροπο, με πληρεξούσιο έγγραφο για τη 
διαχείριση της περιουσίας της. Ο επίτροπος προερχόταν, αν δεν υπήρχε 
σύζυγος ή ήταν χήρα, από την ίδια την οικογένειά της. Ηταν συνήθως 
αδελφός ή γιός ή άλλο πρώτου βαθμού συγγένειας πρόσωπο. Στην 
περίπτωση θανάτου της συζύγου η προίκα, αν δεν υπήρχαν τέκνα ή δεν 
είχε γίνει προηγουμένως διαθήκη, επέστρεφε στην πατρική της 
οικογένεια. Αν υπήρχαν τέκνα αναλάμβαναν την ανατροφή τους οι 
γονείς της εκλιπούσης μητέρας. Στη διαθήκη της η γυναίκα όριζε, κατά 
την επιθυμία της, τη διανομή των περιουσιακών της στοιχείων.

Μέσα λοιπόν στα πλαίσια της κοινωνικής πολιτικής που εφάρμοσε 
η Βενετία στις αποικίες της, υπό το πνεύμα της αμοιβαίας προσέγγισης, 
η γυναίκα που καταγόταν από ευγενή οικογένεια της Κέρκυρας, όπως 
άλλωστε και των άλλων βενετοκρατούμενων περιοχών, τον 16ο αιώνα, 
είχε μια κοινωνική προβολή όχι άσχετη με τη θέση του συζύγου. Εκείνο 
επίσης που παρατηρείται από τα σχετικά έγγραφα της εποχής που 
εξετάζουμε, είναι ότι η περιουσία της οικογένειας των Ραρτούρων 
αυξάνεται κυρίως ύστερα από το πρώτο μισό του 16ου αιώνα, όταν 
δηλαδή μέλη της παντρεύονται γόνους γνωστών ευγενών και με φέουδα 
οικογενειών της Κέρκυρας.

1 Βλ. το πολύ ενδιαφέρον άρθρο για τη θέση της γυναίκας στη 
Βενετοκρατούμένη Κρήτη, μέσα από τα νοταριακά έγγραφα, της Μαλτέζου, Η 
παρουσία της γυναίκας στις νοταριακές πράξεις της περιόδου της Βενετοκρατίας, 
Κρητολογία τευχ. 16-19(Ιανουάριος 1983-Δεκέμβριος 1984), σσ. 62-79.
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7. Το οικόσημο και to γενεαλογικό δένδρο των 
Ραρτούρων

Γνωρίζουμε δύο γενεαλογικά δένδρα της οικογένειας των 
Ραρτούρων: ένα βρίσκεται στο libro d'oro του Ιστορικού Αρχείου 
Κερκύρας και ένα στο libro d'oro της Αναγνωστικής Εταιρείας 
Κέρκυρας. Και τα δύο είναι χειρόγραφα και τα ονόματα αναγράφονται 
κατα χρονολογική σειρά από πάνω προς τα κάτω. Είναι όμως ελλιπή. 
Τα ονόματα που σημειώνονται αρχίζουν από το δεύτερο μισό του 16ου 
αιώνα. Πατρώνυμα ή άλλη συγγενική σχέση, ιδιαίτερα μεταξύ των 
πρώτων ονομάτων, δεν σημειώνονται. Απλώς αναγράφονται τα ονόματα 
των προσώπων και πλάι στο όνομα και το γένος της συζύγου αν 
υπάρχει.

Το δένδρο που παραθέτουμε εδώ καταρτίστηκε με βάση τα στοιχεία 
που συνήγαγε η μελέτη διαφόρων εγγράφων του Ιστορικού Αρχείου 
Κερκύρας. Σ' αυτό δεν εντάσσονται τα πρόσωπα που δεν έχουν 
ταυτιστεί και χρησιμοποιούνται μόνο ορισμένα στοιχεία από τα δένδρα 
των δύο libri d'oro, όσα ήταν δυνατόν να ελεγχθούν.

Απεικονίσεις του οικοσήμου Ραρτούρων υπάρχουν σήμερα στον 
κώδικα 482 του Archivio Antico della Uoiversita di Padova, στον 
κώδικα Grotto dell'Ero της Biblioteca Comunale της Padova, στο libro 
d'oro του Ιστορικού Αρχείου Κερκύρας και σε χαλκογραφία στην 
προμετωπίδα του βιβλίου "Κατήχησις Ιερά του Νικολάου Βούλγαρη"1 
(έκδοση Βενετίας 1681). Το οικόσημο έτσι όπως παρουσιάζεται στις 
απεικονίσεις αυτές είναι διμερές με οριζόντια- διαίρεση. Στο επάνω

1 Βλ. σχετικά Ιωάννης Τυπάλδος-Λασκαράτος, Οικόσημα Κερκυραϊκών 
οικογενειών από ανέκδοτες αρχειακές ιταλικές πηγές, Δ.Ε.Γ.Ε.Ε. 2(1980), σσ. 41-42. 
Γενικά για τα οικόσημα βλ. Ιωσήφ Δεκιγάλλας, Περί οικοσήμων, Πανδώρα 6(1856), 
σσ. 517-519 και την κατατοπιστική μελέτη του I. Τυπάλδου-Λασκαράτου, Εισαγωγή 
εις την Εραλδικήν (οικοσημολογία), Δ.Ε.Γ.Ε.Ε. 1(1979), σσ. 17-23, όπου και η 
βιβλιογραφία. Το οικόσημο των Ραρτούρων που περιέχεται στην "Ιερά Κατήχηση" (βλ. 
Legrand, Β.Η., 17e siicle, τόμ. 2, σ. 367 (αριθ. 558) φέρει πάνω το όνομα Alvise 
Rarturo. Πρόκειται για τον Alvise ή Aloisio Rarturo του Που αιώνα (βλ. παραπάνω 
σ. 127). Σ' αυτόν αφιερώνεται και το ελεγειακό τετράστιχο στην αρχή του ίδιου 
βιβλίου ("Κατήχησις Ιερά"): "occurit Aloysius Rartunis / Non tam canis insignibus 
quam splendore / Virtutum omatissimus senex, / Nec nomine untaxat Arcturus" (βλ. 
Legrand, ό.π., a. 375).
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μέρος απεικονίζεται λιοντάρι προκύπτον, ενώ στο κάτω μέρος δικέφαλος 
αετός με επίκεντρο θυρεΐσκο. Σύμφωνα με τον εραλδιστή Γ. Τυπάλδο1 
το λιοντάρι στην οικοσημολογία συμβόλιζε το ακατάβλητο θάρρος. Το 
ζώο αυτό σ' αυτή ακριβώς τη στάση, που παριστάνεται στο οικόσημο 
των Ραρτούρων, απεικονιζόταν ολόκληρο στο θυρεό της οικογένειας 
d'Anjou (οίκος Plantagenet) της Αγγλίας από τον 12ο αιώνα, φυσικά 
στο θυρεό των πρώτων d'Anjou της Νεάπολης της Ιταλίας (13ος αιώνας) 
και στον θυρεό των οίκων Capet και Valois της Γαλλίας (12ος, 14ος 
αιώνας)2. Το ανδεγαυικό αυτό έμβλημα συνδυασμένο στο οικόσημο των 
Ραρτούριρν με το καθαρά βυζαντινό πολιτειακό σύμβολο του δικέφαλου 
αετού3, θα μπορούσε ίσως να στηρίξει την υπόθεση που διατυπώσαμε 
παραπάνω σχετικά με την ενδεχόμενη ανδεγαυϊκή προέλευση και τον 
εξελληνισμό των Ραρτούρων κατά τη διάρκεια της δυναστείας των 
d'Anjou στην Κέρκυρα (1267-1386) ή και αργότερα. Ο αετός, ένα από 
τα συχνότερα οικογενειακά εμβλήματα στην ελληνική οικοσημολογία, 
συμβόλιζε, σύμφωνα με τον Γ. Τυπάλδο, την αξιοθαύμαστη ανδρεία

Ο τύπος του κράνους και το λοφίο που κοσμούν το οικόσημο 
μαρτυρούν την ευγενή προέλευση της οικογένειας4.

* Πρβλ. Τυπάλδος-Λασκαράτος, Εισαγωγή, ό.π., σ. 20
2 Βλ. σχετικά Jiti Louda-Michael Maclagan, Les dynasties d'Europe, 

Hdraldique et gdndalogie des families imperiales et royales, Paris 1984, tab. 2, 125, 
64, 65 αντίστοιχα.

3 Βλ. Γεώργιος Σπυριδάκης, Ο δικέφαλος αετός ιδία ως σύμβολον ή ως θέμα 
κοσμήσεως κατά την βυζαντινήν και μεταβυζαντινήν μέχρι των νεωτέρων χρόνων 
περίοδον, ΕΕΒΣ 39-40 (1972-73) Λειμών, σσ. 162-174. Επίσης πρβλ. Τυπάλδος- 
Λασκαράτος, Εισαγωγή, ό.π., σ. 20 και Αναστάσιος Γαβαλάς Ο αετός εις την 
ελληνικήν Εραλδικήν, Δ.Ε.Γ.Ε.Ε. 1(1979), σσ. 57-63.

4 Βλ. σχετικά Δεκιγάλλας, Περί οικοσήμων..., ό.π., σ. 518, G. d'Aucourt-G. 
Durivault, Le blason, Paris 1970 (Press Univ. de France: que sais-je?), σ. 114, Felice 
Tribolatl, Grammatica Araldica, Milano 1904 (Mannali Hoepli 1983, σσ. 146-148), 
πρβλ. Γεώργιος Τυπάλδος-Λασκαράτος, Οικόσημα Κερκυραίκών οικογενειών από 
ανέκδοτες αρχειακές ιταλικές πηγές, Κερχνραϊχά Χρονιχά 23(1980), σ. 359, Ιωάννης 
Τυπάλδος Λασκαράτος, Οιχόσημα Κερχυραϊχών οικογενειών..., ό.π.. σσ. 41-42.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ

ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΟΥ ΑΛΕΞΙΟΥ ΡΑΡΤΟΥΡΟΥ

Α. ΟΙ ΔΙΔΑΧΕΣ

1. Βιβλιογραφική περιγραφή και πρόσωπα που 
αναφέρονται

Οι Διδαχές του Αλεξίου Ραρτούρου εκδόθηκαν στις 15 
Φεβρουάριου 1560 στη Βενετία σύμφωνα με τη σημείωση που υπάρχει 
στο recto του τελευταίου φύλλου του εντύπου1. Η  έκδοση αυτή είναι 
σπάνια και είναι γνωστά σήμερα, όσο ξέρουμε, πέντε αντίτυπα2 *.

Το έντυπο είναι σχήματος 4ου και αποτελείται από 96 χωρίς 
αρίθμηση φύλλα5, χωρισμένα σε 22 δυάδια των τεσσάρων φύλλων4. 
Μονάχα τα δύο πρώτα δυάδια αποτελούνται από οκτώ φύλλα το 
καθένα.

1 "Το παρόν βφλίον έτνπώθη ένετίτχην, έν οίκίρ 'Αλεξίου ίερέως τοϋ 
Ραρτούρου καί χαρτοφύλακας Κέρκυρας, φ καί παρά τής έκλαμπροτάτης άρχής των 
Ενετών σννεχωρήθη ή χάρις ώς dgm ai έν τή άρχή τοϋ βιβλίου. "Ετει τής ένσάρκου 
οικονομίας σφξ έν μννί Φεβροναρίφ ιέ'.

2 Βλ. παραπάνω σ. 6 και σημ. 4.
5 Σελιδαριθμήσαμε τις Διδαχές από τη σ. έως 1-191. Στο εξής θα 

παραπέμπουμε στη δική μας σελιδαρίθμηση που μας διευκολύνει ιδιαίτερα στο 
κεφάλαιο των πηγών.

4 Βλ. και τη σημείωση στη σ. 191 του εντύπου: "α, β, γ, δf ε, ζ, η, Θ, ι, κ, λ, 
* μ, ν, ξ, ο, π, ρ, σ, τ, ν, φ, χ, άπαντα είσί δυάδια, πλήν τοϋ α' και τού β ' άτινα

είσί τετράδιαΓ.
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Στην πρώτη σελίδα του βιβλίου υπάρχει ο τίτλος1 και στο μέσον 
της σελίδας, σε τετράγωνο πλαίσιο, ξυλογραφία επτανήσιου κληρικού, 
πιθανότατα του ίδιου του Αλεξίου Ραρτούρου, σε πλάγια όψη2.

Στη δεύτερη σελίδα (verso) παρατίθεται ο πίνακας των 
περιεχομένων του βιβλίου: "Πίναξ τον παρόντος βιβλίου", όπου 
αναγράφονται οι τίτλοι των 15 Διδαχών. Όμως η ενδέκατη Διδαχή "είς 
τό Σάββατον τοϋ Λαζάρου" και η δωδέκατη ”εΙς την Κυριακήν των 
Βαΐων", μολονότι στον πίνακα περιεχομένων αριθμούνται ως δύο 
Διδαχές, στο αντίστοιχο μέρος του βιβλίου συναποτελούν μία ενότητα 
με τίτλο: ”είς την Ανάστασιν τοϋ Λαζάρου καί είς την Κυριακήν των

1 Άιδαχαί 'Αλεξίου ίερέως τοϋ Ραρτούρου καί χαρτοφυλακος Κέρκυρας τοντί 
τό βιβλίον καλείται, έπειδή περιέχει έν έαυτφ, τάς ιδίας αύτού διδαχάς οϋτω καθ' 
εΙρμόν καί τάξιν διηρημένας ενρύθμως καί τεχνικώς συν χόίς ανχοίς προοιμίοις 
ήθικοϊς τε και έπιλόγοίς και έρμηνενθείσσς παρ’ αυτού είς κοινήν διάλεκτον πρόζ 
μεγίστην ώψέλειαν παντός τον χριστωνύμου λαού. Χάριτι τής έκλαμπροτάτης άρχής 
των Ενετών, δωρηθείση τφ είρημένφ ίερεϊ δ ι’ έτών δέκα ϊνα μή τις έτερος τολμήση 
τνπώσαι αυτός έν ταύτη τή πόλει, μήτε άλλοθί που τνπωθείσας πώληση έν τοϊς 
χωρίοις ταντης τής άρχής. Εί δε μή δώσει δίκην χρυσίνους διακοσίους καί τ’ άλλα 
ώς έν τή χάριτι γέγραπται'\ Πρβλ. και Legrand, Β.Η., (15e-16e steeles), τόμ. 1, σ. 
309, αριθ. 138.

2 Βλ. Κουμαριανού-Δρούλια-Layton, <5.π., σ. .*268, όπου δέχονται ότι η 
ξυλογραφία απεικονίζει τον Αλέξιο Ραρτούρο. Ξυλογραφία με την προσωπογραφία του 
Κρητικού ιερέα Ζαχαρία Μαραφαρά Σκορδίλη που μοιάζει τεχνοτροπικά με την 
ξυλογραφία της προσωπογραφίας του Ραρτούρου στις Διδαχές, υπάρχει στο έργο του 
Νικήτα του Φιλοσόφου: rot? καί Δαβίδ έρμηνεία είς τά τετράστιχα τοϋ Μεγάλου 
πατρός Γρηγορίον τοϋ Ναζιανζηνοϋ. Τοϋ αύτοϋ έρμηνεία είς τά μονόστιχα. Τοϋ αύτοϋ 
είς τά έπιγράμματα, πού έκδόθπκε στή Βενετία τό 1563. Η ξυλογραφία αυτή φέρει 
την υπογραφή του ζωγράφου Μάρκου Μπαθά: χείρ Μάρκου Βαθά. Βλ. Legrand, 
Β.Η., (15e-16e sidcles) τόμ. 1, σ.135 και σημ. 1. Η συγγενής τεχνοτροπία των 
παραπάνω δύο ξυλογραφιών, θέτει το ερώτημα αν ήταν ίδιος ο καλλιτέχνης που 
φιλοτέχνησε τα δύο πορτρέτα αφού όλο αυτό το διάστημα ζούσε στη Βενετία. Για τα 
διάφορα σχεδιάσματα του Μάρκου Μπαθά σε ελληνικούς κώδικες της Βιέννης βλ. 
Herbert Hunger. Markos Bathas ein griechischer Maler des Cinquecento in Venedig, 
Jahrbuch Osterreicbiscben Byzantinistik 21(1972), σσ. 131-137. Για τη ζωή του στη 
Βενετία και για τα άλλα ζωγραφικά του έργα βλ. αντίστοιχα Μανούσακας, Έλληνες 
ζωγράφοι εν Βενετία μέλη της Ελληνικής αδελφότητος κατά τον ιστ" αιώνα, 
Μνημόσυνον Σοφίας Αντωνιάδη, Βενετία 1974, σσ. 217-218, και Μυρτάλη 
Αχειμάστου-Ποταμιάνου, Φορητές εικόνες του ζωγράφου Μάρκου Στριλίτζα Μπαθά ή 
Μάρκου Μπαθά στην Ήπειρο, Δελτίον της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας 
8(1975-1976), σσ. 73-81 και ιδιάτερα σσ. 112-113,



Βαΐων". Στο εξής τη Διδαχή αυτή θα την θεωρούμε ως ενδεκάτη, τη 
δέκατη τρίτη ως δωδεκάτη κ.ο.κ. Αμέσως ύστερα από τον τίτλο αρχίζει 
ο πρόλογος. Τον έχει γράψει, σύμφωνα με την επικεφαλίδα1, ο 
πατριαρχικός έξαρχος Θεωνάς, Μητροπολίτης Παροναξίας και μετέπειτα 
Θεσσαλονίκης2.

m
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Ο θεωνάς ήταν μαθητής του γνωστού διδασκάλου του 16ου αιώνα 
Θεοφάνη Ελεαβούλκου. Το στοιχείο αυτό είναι ένα από τα λίγα που 
υπάρχουν σχετικά με τη ζωή του θεωνά. Ο θεωνάς ως ιερομόναχος και 
με την ιδιότητα του πατριαρχικού εξάρχου στάλθηκε το 1553 στη Νάξο. 
Εκεί ύστερα από έξι χρόνια δράσης, η οποία χαρακτηρίζεται, σύμφωνα με 
 ̂ορισμένες μαρτυρίες, από ανταγωνιστική διάθεση απέναντι στους 
Φράγκους δυνάστες του νησιού3, στις αρχές του 1559 εκλέχτηκε 
μητροπολίτης Παροναξίας. Στο θρόνο όμως αυτόν παρέμεινε λίγους μόνο 
μήνες. Η άτεγκτή του στάση απέναντι στην καθολική εκκλησία και η τάση 
του να ξεσηκώνει τα αισθήματα του ορθόδοξου πληθυσμού κατά των 
Φράγκων, και ιδιαίτερα κατά του δούκα Ιωάννη Δ' του Κρίσπου (1517- 
1564), είχε ως συνέπεια να διωχτεί από το νησί4. Με την ιδιότητα και 
πάλι του πατριαρχικού εξάρχου πήγε στα Ιόνια νησιά5 6. Στην Κέρκυρα, 
όπου ασφαλώς γνώρισε τον Αλέξιο Ραρτσύρο για χάρη του οποίου έγραψε 
τον πρόλογο στις Διδαχές, θα πρέπει να βρέθηκε πριν από την 13η 
Αυγούστου 1559*\ γιατί την ημέρα αυτή ο Αλέξιος, που βρισκόταν ήδη

1 "Ό έν άρχιερεΰσιν έλάχιστος θεωνάς, καί έξαρχος τον παναγιωτάτον 
Πατριάρχου της Κωνσταντινουπόλεως τοϊς αίδεσίμοις άρχιερενσι καί φιλαρέτοις 
πατράσι τφ τε λοιπφ τον κυρίου χρκπωνύμφ πληρώ μάτι εΰ πράττε ιν".

2 Βασική μελέτη για τον θεωνά αποτελεί το άρθρο του Απόστολου Γλαβίνα, 
θεωνάς Β*, ο από Παροναξίας Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης, Γρηγόριος ο Παλαμάς 
56(1973), τεύχ. 635, σσ. 233-248. Στην περιεκτική αυτή μελέτη του ο Γλαβίνας 
παραθέτει την ώς τότε γνωστή βιβλιογραφία και αποκαθιστά την εσφαλμένη αντίληψη 
ορισμένων προηγούμενων μελετητών, ότι ο θεωνάς Β' ήταν το ίδιο και αυτό 
πρόσωπο με τον θεωνά Α\ επίσης Μητροπολίτη, Θεσσαλονίκης και τον άλλον θεωνά 
ο οποίος είχε διατελέσει Μητροπολίτης Μελενίκου. Επίσης βλ. Γέωργιος 
Δημητροκάλλης, Οι κατά τον ιστ αιώνα Μητροπολίτες Παροναξίας, Παρνασσός 
16(1974), σσ. 403-405.

3 Βλ. Βακαλόπουλος, ό.π., σ. 214, Γλαβίνας, ό.π., σσ. 233-236, 2*0-241.
4 Γενικά για το δουκάτο του Αιγαίου το 16ο αιώνα και για τη δυναστεία των 

Κρίσπων την εποχή αυτή μέχρι την κατάλυσή της βλ. Ουΐλιαμ Μίλλερ,Ιστορία της 
Φραγκοκρατίας εν Ελλάδι (1204-1566), (μτφ. Σπ. Λάμπρου), εν Αθήναις 1909-1910, 
σσ. 399-420.

5 Βλ. Γλαβίνας, ό.π., σ. 241.
6 Βλ. σχετικά παραπάνω σ. 94 και σημ. 3.
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στη Βενετία, πλήρωνε, σύμφωνα με τη σχετική μαρτυρία, τη συνδρομή του 
στην Αδελφότητα. Επομένως η συνάντηση των δύο ιερωμένων στην 
Κέρκυρα είχε αναμφίβολα προηγηθεί.

Το 1560 ο θεωνάς έγινε Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης. Από τον 
Σεπτέμβριο όμως του ίδιου έτους η παρουσία του μαρτυρείται στην 
Κωνσταντινούπολη. Εκεί, σύμφωνα με τις γνωστές πληροφορίες, 
παρέμεινε ώς το Σεπτέμβριο του 1565, οπότε και παραιτήθηκε από τον 
μητροπολιτικό θρόνο της Θεσσαλονίκης1.

Ο πρόλογός του (σσ. 2-4) είναι γραμμένος στην αττική διάλεκτο 
πράγμα που μαρτυρεί και την παιδεία του. Το ύψος του είναι απλό, 
αφού απευθύνεται σε ευρύ κοινό και ο λόγος του σαφής. Το 
περιεχόμενο του προλόγου συνοψίζεται στα εξής: Στην αρχή ο Θεωνάς 
απευθυνόμενος προς τους μορφωμένους ιερείς υποστηρίζει ότι η 
απουσία οποιοσδήποτε πνευματικής κίνησης εκ μέρους των Ελλήνων τον 
τελευταίο καιρό είναι η αιτία της κατάρρευσης του ελληνικού 
χριστιανικού κόσμου. Μέσα όμως σ' αυτόν τον σκοταδισμό φωτεινό 
παράδειγμα αποτελεί, προς το κοινό συμφέρον, η παρουσία "τον 
λογιωτάτου 'Αλεξίου Ραρτούρου" ο οποίος γεμάτος από θεία σοφία και 
"πρός τής θύραθεν σοφίας άρίστως έξησκημένος" έδωσε το σημαντικό 
αυτό έργο του, τις ομιλίες, που αποτελούν δείγματα της ευφράδειας 
και της βαθυστόχαστης σκέψης του. Η  ωφέλεια ̂ που θα αποκομίσει ο 
κάθε χριστιανός που θα μελετήσει ή θα ακούσει τις Διδαχές αυτές θα 
είναι μεγάλη. Ο νους, τα μάτια, η ακοή και η γλώσσα του θα 
αρχίσουν να ενεργοποιούνται, ενώ η ψυχή γεμάτη από το φως της 
θείας γνώσης, θα φτάσει στην τελείωση και τη λύτρωση. Ο δρόμος της 
σωτηρίας είναι πιο εύκολος, γενικεύει ο Θεωνάς, όταν έχουμε δεχτεί 
όλοι, νέοι και γέροι, απόλυτα τη χριστιανική παιδεία. Τέλος κλείνει το 
κείμενό του ευχόμενος να δοθεί από τον Βενετό συγκλητικό 
Βαρθολομαίο Soranzo η άδεια της εκτύπωσης του σημαντικού αυτού 
βιβλίου.

Γίνεται φανερό, πιστεύουμε, και από το κείμενο αυτό, αλλά και 
από τις μαρτυρίες που έχουμε σχετικά με την προηγούμενη δράση του 
Θεωνά στη Νάξο, ότι ο εκπρόσωπος αυτός της Εκκλησίας, ήταν 
υποστηρικτής μιας ιδεολογίας που είχε αρχίσει να διαμορφώνεται στον 
τουρκοκρατούμενο ελληνικό χώρο ήδη ύστερα από την άλωση. Σύμφωνα

1 Βλ. σχετικά Γλαβίνας, ό.π., oq. 245-246.
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με την αντίληψη αυτή στην οποία, όπως υποστηρίζει ο κ. Π. Ζιώγαςί, 
στηρίχτηκε ο χριστιανικός ανθρωπισμός, που εκπροσωπήθηκε κυρίως 
από τους εκκλησιαστικούς λογίσυς, για να απελευθερωθεί ο υπόδουλος 
ελληνο-χριστιανικός κόσμος από τον ζυγό έπρεπε να υπάρξει ορθόδοξη 
χριστιανική συνείδηση, η οποία θα συντελούσε άμεσα στο να διατηρηθεί 
ανέπαψος ο χριστιανικός κόσμος από τον μουσουλμανισμό. Και είχε 
πιθανόν ο Θεωνάς κάθε λόγο να στηρίζει την αντίληψη αυτή: ζώντας 
και περιοδεύοντας, λόγω της ιδιότητάς του, στον τουρκοκρατούμενο 
ελληνικό χώρο, είχε γνωρίσει από κοντά τον κίνδυνο του εξισλαμισμού 
που απειλούσε τον υπόδουλο ελληνισμό.

Η  ευχή που εκφράζεται στο τέλος του προλόγου, δηλ. να 
συγκατατε&εί ευνοϊκά ο συγκλητικός Βαρθολομαίος Soranzo1 2 ώστε να 
εκδοθούν γρήγορα οι Διδαχές, είναι φανερό ότι σχετίζεται με την όλη 
διαδικασία που ακολουθούσε ο συγγραφέας μέχρι την θετική απάντηση 
της Βενετικής Γερουσίας για το τύπωμα3.
Οι δεκατέσσερεις Διδαχές του Ραρτούρου καταλαμβάνουν 185 σελίδες4

1 Ζιώγας, Μιά κίνηση της πνευματικής αναγεννήσεως του υπόδουλου 
Ελληνισμού κατά τον 16ο αιώνα (1540-1550) Ελληνικά 2(1974) μέρη Α-Β\ σσ. 54- 
57, ο ίδιος, Προβλήματα..., ό.π., σσ. 52-57.

2 Με το βαπτιστικό όνομα Βαρθολομαίος δεν μνημονεύεται κανένα μέλος της 
βενετικής οικογένειας Soranzo την εποχή εκείνη (βλ. το γενεαλογικό δένδρο της 
οικογένειας Soranzo όπως παραδίδεται στον Μ. Barbaro, (Arbor! de Patritli Veneti 
Misc. Codici, Storia Veneta, τόμ. 4, σ. 120). Ωστόσο ως μέλος της Βενετικής 
Συγκλήτου (senatore) αναφέρεται το 1562 (4 Φεβρουάριου) ο Benedetto Soranzo. 
Πρόκειται άραγε για το ίδιο πρόσωπο του οποίου η λανθασμένη απόδοση του 
ονόματός του Βαρθολομαίος (Bartolomio ιταλ.) αντί Benedetto, οφείλεται σε λάθος 
του συγγραφέα, ή απλά και μόνο λείπουν τα στοιχεία που θα επιβεβαίωναν την 
ύπαρξη του προσώπου αυτού; Πάντως ο Benedetto Soranzo είχε εφτά παιδιά. Ένα 
απ' αυτά ο Francesco μαρτυρείται ότι εκλέχτηκε προβλεπτής των Κυθήρων στις 29 
Ιουνίου 1575 (βλ. Hbph, ό.π., σ. 411). Αλλος Francesco Soranzo που ήταν προβλεπτής 
Ζακύνθου το 1561 δεν είναι το ίδιο πρόσωπο. Βλ. A.S.V., Senato Lettere da Terra e 
Mar, b. 876 (25 Αυγούστου 1561), και Hbpf, ό.π., σ. 407.

3 Για τη διαδικασία αυτή βλ. όσα αναφέρει ο Μέρτζιος, ό.π., σσ. 171-173.
4 Ο Κωνσταντίνος Κούρκουλας στηριξόμενος προφανώς στον πίνακα 

περιεχομένων του βιβλίου,. αναφέρει ότι οι Διδαχές ήταν συνολικά δεκαπέντε (Η 
εκκλησιαστική ρητορεία εις τα Επτάνησα από του ιστ’ μέχρι του ιθ' αιώνος, 
Παρνασσός 6(1964), σ. 324)
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(σσ. 5-190), του εντύπου1.
Οι Διδαχές 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12 αναφέρονται στα 

Ευαγγέλια του Τριωδίου. Η  9η στον Ευαγγελισμό της Θεοτόκου. Η  11η 
στο Σάββατο του Λαζάρου και την Κυριακή των Βαΐων. Η  12η και η 
13η στη Μεγάλη Τετάρτη και τη Μεγάλη Παρασκευή αντίστοιχα και η 
14η στην Ανάσταση του Χριστού.

Ο τίτλος της κάθε Διδαχής φέρεται κάτω από ομοιόμορφο 
κόσμημα και είναι γραμμένος σε δύο ή τρεις αράδες. Στην πρώτη με 
κεφαλαία γράμματα αναγράφεται η σειρά της Διδαχής και ο τίτλος της 
παραβολής που αρκετές φορές συνεχίζεται και στη δεύτερη σειρά με 
μικρά γράμματα. Σε τέσσερεις Διδαχές (1, 4, 7, 8) η έννοια που 
αποτελεί και το θέμα της σχετικής ομιλίας προαναγγέλλεται στη 
δεύτερη ή την τρίτη αράδα. Το πρωτόγραμμα των Διδαχών, εκτός από 
εκείνο της 2ης, 12ης, 13ης και 14ης, φέρεται σε τετραγωνισμένα 
ξυλογραφικά πλαίσια τα οποία εναλλάσσονται σε τρεις τύπους. Στα 
περιθώρια των σελίδων σημειώνεται σε δύο περιπτώσεις η σημείωση 
στάσις β ' '(Δ.5.64, Δ.6.79) και μία φορά στη Δ. 1(6) η λέξη ήθοποιϊα. 
Στο πάνω μέρος κάθε σελίδας verso αναγράφεται η λέξη Διδαχή ενώ 
στην επόμενη σελίδα recto ο τίτλος της. Οι σελίδες δεν αριθμούνται.

Η  μικρότερη σε έκταση Διδαχή είναι η δωδέκατη (264 αράδες, σσ. 
144-151) και η μεγαλύτερη η δεκάτη τρίτη (966 αράδες, σσ. 152-179). 
Από τις υπόλοιπες Διδαχές η πρώτη αποτελείται από 387 αράδες (σσ. 
5-15), η δεύτερη από 559 (σσ. 16-32), η τρίτη από 369 (σσ. 32-45), η 
τέταρτη από 345 (σσ. 46-58), η πέμπτη από 376 (σσ. 59-69), η έκτη 
από 462 (σσ. 70-83), η έβδομη από 535 (σσ. 83-98), η όγδοη από 396 
(σσ. 99-110), η έννατη από 426 (σσ. 110-122),’η δέκατη από 309 (σσ. 
123-131) και η ενδέκατη από 408 (σσ. 132-143).

Ορισμένα τυπογραφικά σφάλματα που παρατηρούνται στο έντυπο 
δεν είναι ουσιώδους σημασίας. Πρόκειται κυρίως για μεταβολές 
συμφώνων ή συμφωνικών συμπλεγμάτων και ανάπτυξη γραμμάτων 
μέσα στη λέξη. Λόγου χάρη, ππέρυξ (αντί πτέρυξ στη Δ.2.17.25), 
ούϊσίαν (αντί ουσίαν στη Δ.4.51.10), κλίκακι (αντί κλίμακι στη 
Δ.7.86.14), τού (αντί ό στη Δ. 13.158.18), βατιλεία (αντί βασιλεία στη

1 Πρβλ. Ραρτούρος, Διδαχαί, Βενετία 1560, σ. 2.
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Δ. 13.168.23), παπέρα (αντί πατέρα στη Δ.14.181.23), Νώω (αντί Νώε 
στη Δ. 14.184.14).

Στην τελευταία σελίδα του εντύπου (σ. 191) είναι τυπωμένο 
κείμενο με τίτλο: "Ευχή ήν όφείλει ό χριστιανός ευχαρίστως ποιεϊν έν 
όξέφ νοσήματι ύποπεσών. Ποίημα κυρίου Ίωάννου Βροτοπόλου 
άρχιητροϋ Κερκύρας". Το κείμενο, σύμφωνα με τον τίτλο, γράφτηκε 
από τον αρχίατρο Κερκύρας Ιωάννη Βροτόπολο ή Ευρετόπουλο ή 
Βρετόπουλο. Η  πληροφορία αυτή είναι ενδιαφέρουσα γιατί, όπως θα 
φανεί στη συνέχεια, διευρύνεται ο κύκλος των γνωριμιών του 
Ραρτούρου. Η  γνωριμία του Ραρτούρου με τον Ευρετόπουλο 
μαρτυρείται από το 1541, τότε που ο δεύτερος υπογράφει την απόφαση 
να παίρνει ο Αλέξιος -τη' χορηγία από το Ιερό Τάγμα* ασφαλώς 
ανάμεσά τους θα υπήρχε αμοιβαία εκτίμηση1 2 3.

Ο Ιωάννης Ευρετόπουλος ανήκε στην ομώνυμη κερκυραϊκή 
οικογένεια που ήταν γραμμένη στο libro d'oro από το 14772. χον Ιωάννη 
τον συναντούμε για πρώτη φορά με την ιδιότητα του αρχιάτρου ή medico 
fisico της Κέρκυρας̂  το 1538. Με την ίδια ιδιότητα εμφανίζεται και κατά 
τα έτη 1541, 1544, 1545, 1546, 1558, 1560, 1561, 1562, 1564 και 15654 *. 
Έμενε μέσα στο κάστρο της Κέρκυρας στην ενορία του Αγίου Ιωάννη του 
Προδρόμου, όπως φαίνεται από αρκετές νοταριακές πράξεις στις οποίες 
εμφανίζεται ως συμβαλλόμενος^. Σύζυγός του ήταν η Αδέλω δε ΓαΧτη, 
κόρη του ΑλοϊζΙου6. ο Ιωάννης, όπως συνάγεται από τις αρχειακές

1 Βλ. παραπάνω, σ. 78 και σημ. 2.
2 Βλ. Βροκίνης, Σχεδάρια, σ. 91. Ο Ζαβίρας, ό.π., σ. 347 τον μνημονεύει ως 

Αβροτόπονλος: την παραλλαγή αυτή του ονόματος δεν την συναντήσαμε αλλού.
3 Για την ιατρική στην Κέρκυρα βλ. Σπυρίδων Χαροκόπος, Επτανησιακή 

Ιατρική, Αθήναι 1976, σ. 93 κ.ε.
4 Βλ. Α.Ν.Ι.Σ., Βροκίνης, Σημειωματάριον Α\ φακ. 5 (κατάλογος αρχιάτρων 

της Κερκύρας 1494-1714).
 ̂ Βλ. ΙΑΚ, Not. Antonio Metaxi, φακ. Μ.184, φ. 142Γ-143Γ (10 Ιουνίου 1545), 

Not. Teodoro Vragianiti, φακ. Β.177, φ. 99ν (22 Ιουνίου 1561) και Not. Demetrio 
Padovan, φακ. Π.14, φ. 56ν και φ. 127Γ. Για το ναό του Αγίου Ιωάννη του 
Προδρόμου μέσα στο κάστρο βλ. Παπαγεωργίσυ, σ. 196,

 ̂ Η Αδέλω είχε ήδη πεθάνει την 1η Μαρτίου 1564. Η πληροφορία προέρχεται 
από συμβολαιογραφικό έγγραφο που συντάχτηκε την ημέρα αυτή. Σύμφωνα μ*.αυτό ο 
Ευρετόπουλος, ως κτήτορας της μονής Υπαπαντής στην τοποθεσία Αντιχωρατάδες του 
χωριού Σταυρός, ορίζει διαχειριστή και λειτουργό της μονής, για τρία χρόνια, τον
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μαρτυρίες, είχε έναν γιο, τον Θεόδωρο Ευρετόπουλο*, μία θυγατέρα, την 
Λόνα, που ήταν σύζυγος του Αποστόλου Αραβανή̂  και μία ψυχοπαίδα, 
την Αικατερίνη, την οποία προίκησε και πάντρεψε με τον Γεώργιο Χαλδία 
από το χωριό Σταυρός̂ . * 2 3

ιερέα Αλέξιο Χαλικιόπουλο από την Κεφαλλονιά, υπό τον όρο ότι θα φροντίζει για 
την καλή λειτουργία του μοναστηριού, θα του δίνει το 1/4 των εσόδων από τα 
προϊόντα των χωραφιών που θα σπέρνει και θα τελεί ετήσια μνημόσυνα στον ποτέ 
Αλοΐζιο δε Γαΐτη και στην κόρη του Αδέλω, τη σύζυγό του δηλαδή. (ΙΑΚ, Not. 
Zaccaria Metaxa, φακ. Μ.192, φ. 546Γ'ν).

* Ο Θεόδωρος Ευρετόπουλος αναφέρεται σε διάφορα συμβολαιογραφικά 
έγγραφα να διαχειρίζεται την πατρική περιουσία που είχε σε περιοχές του νησιού. 
Λόγου χάρη στις 8 Αυγούστου 1560, εξουσιοδοτημένος από τον πατέρα του, συμφωνεί 
με την χήρα του κοχέ Τζώρτζη Σχράτον να της δίνει ενοίκιο (10 δουκάτα το χρόνο) 
για το μερίδιό της σε μύλο που έχουν μεσιακό. (ΙΑΚ, Not. Zaccaria Metaxi, φακ. 
Μ.190, φ. 507Γ). Στις 30 Αυγούστου 1566, παρευρίσκεται ως μάρτυρας 
χαρακτηριζόμενος μάλιστα ως άρχοντας από τον συντάκτη νοτάριο, μαζί με τον 
Ιάκωβο Δαβέγια και τον Ανδρέα Μεταλινό στη σύνταξη της διαθήκης της Έλενας 
Αλταβήλα συζύγου του Αλεξάνδρου Αλταβήλα. ΙΑΚ, Δ.Σ., φακ. 5, βιβλ. 4 (Δημήτριος 
Κανακάρης), φ. 15Γ (30 Αυγούστου 1566). Στις 7 Ιανουάριου 1572 και στις 18 
Ιουνίου 1579 εμφανίζεται να φροντίζει την καλλιέργεια ενός αμπελιού και ενός 
χωραφιού στο χωριό Σταυρός (ΙΑΚ, Δ.Σ., φακ. 3, βιβλ. 2 (Δημήτριος Βάρδας), φ. 2Γ 
και 43ν αντίστοιχα).

2 Η πληροφορία προέρχεται από έγγραφο της 3ης Φεβρουαρίου 1539 και 
σύμφωνα μ' αυτό ο Ευρετόπουλος ως κτήτορας της μονής της Θεοτόκου της 
Οδηγήτριας στην Κέρκυρα, έδινε στην κόρη του Λόνα και στο σύζυγό της Απόστολο 
Αραβανή τόπο -καθορίζονται τα όριά του στο έγγραφο- δίπλα στην παραπάνω 
εκκλησία με τον όρο να δίνουν κάθε 31 Αυγούστου μίσθωμα, 16 δουκάτα, στην 
εκκλησία (ΙΑΚ, Not. Antonio Metaxa, φακ. Μ. 180, φ. 38Γ'ν). Για το ναό και τους 
κτήτορες της Θεοτόκου της Οδηγήτριας, που βρισκόταν στην εβραϊκή συνοικία της 
Κέρκυρας βλ. όσα αναφέρει ο Παπαγεωργίου (σ. 204). Ο παραπάνω μελετητής, 
αναφερόμενος στο έτος 1588, επισημαίνει ως κτήτορες του ναού τον Θεόδωρο 
Ευρετόπουλο και τους γιους του. Πιθανόν ο ναός αυτός, αν κτίστηκε γύρω στα 1500 
και- εφόσον ανήκε στην οικογένεια Ευρετόπσυλου, όπως ισχυρίζεται ο Παπαγεωργίου, 
να είχε ιδρυτή τον ίδιο τον Ιωάννη Ευρετόπουλο ή το πολύ τον πατέρα του.

3 Βλ. ΙΑΚ, Not. Zaccaria Metaxa, φακ. Μ. 193, φ. 273ν (15 Αυγούστου 1565). 
Το έγγραφο αποτελεί το προικοσύμφωνο της Αικατερίνης και παρόντες στη συμφωνία 
είναι ο Ευρετόπουλος και ο μέλλων γαμπρός του Γεώργιος Χαλδίας. Εκτός από το 
ρουχισμό και τα λίγα χρυσαφικά η Αικατερίνη έπαιρνε προίκα και 100 δουκάτα 
μετρητά. Αξίζει επίσης να σημειωθεί ότι σε έγγραφο της 12ης Ιανουαρίου 1563 
μνημονεύεται και η βάγια του Ιωάννη Ευρετόπουλου που ονομαζόταν Λούγρω, στην 
οποία ο Ευρετόπουλος έδινε ένα σπίτι στο κάστρο jiai 12 τζεκίνια μετρητά (βλ. ΙΑΚ,
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Σύμφωνα με αρχειακές μαρτυρίες» στις 18 Μ αρτίου 1553 η Βενετία  

αποφάσισε να δεχτεί έναντι του ποσού 500 δουκάτων, το κρασί που 

πρόσφερε ο Ευρετόπουλος στο δημόσιο ταμείο προκειμένου να ξεπληρώσει 

ένα μέρος από το χρέος που όφ ειλε σ' αυτή. Όπως συνάγεται από τη 

μελέτη του ίδ ιου εγγράφου, ο Ευρετόπουλος χρωστούσε στη Β ενετική  

Π ολιτεία  ένα ποσό (άγνωστο πόσο), το οποίο είχε λά βει από αυτή σε 

ένδειξη αναγνώρισης γ ια  τ ις  υπηρεσίες που πρόσφερε ως γιατρός της 

κερκυραϊκής κοινότητας. Μ ολονότι δεν δίνονται περισσότερες λεπτομέρειες, 

είνα ι φανερό ό τι το ποσό αυτό το χρησιμοποίησε γ ια  να εξαγοράσει την 

οικογένειά του που είχε αιχμαλω τιστεί στη διάρκεια κάποιας πιθανότατα 

^πειρατικής επ ιδρομής στο ν η σ ί* 1. Έ τσ ι, μη έχοντας τη δυνατότητα ο 

Ευρετόπουλος να εξοφλήσει το χρέος του το ις  μετρητοίς, πρόσφερε το 

κρασί της εσοδείας του. Σύμφω να με το ίδ ιο  έγγραφο, η Β ενετ ικ ή  

Σύγκλητος αποφάσισε ό τ ι το υπόλοιπο ποσό του χρέους του με τους

Not. Zaccaria M etaxa, φακ. Μ. 192, φ. 46*). Τα τζεκ ίν ια  ήταν χρυσά βενετσ ιάνικα  

δουκάτα και υποδιαιρούνταν το κάθε ένα σε 48 λίρες προς 2 σολδία η κάθε μία, βλ. 

Λεωνίδας Ζώης, Λ εξικόν Ιστορικόν και Ααογραφιχόν Ζακύνθου, εν Αθήναις, τόμ. 1, 

σ. 683. Στην Κέρκυρα απαντούν επίσης την ίδ ια  εποχή δύο άλλα συνεπώνυμα 

πρόσωπα, που παραμένουν αταύτιστα. Ε ίνα ι ο Στέφος Βροτόπουλος (ΙΑΚ, Not. Petro 

Vragianiti, φακ. Β .176, filza 1, φ. 299ν  (18 Φ εβρουαρίου 1558) κα ι ο Π έτρος 

Βροτόπουλος (ΙΑ Κ, Not. Nicolo Rarturo, φακ. P.17, filza 2, φ. 48Γ (15 Οκτωβρίου 
1572).

1 Βλ. A .S.V ., Senato Mar, Reg. 32 (1552-1554), φ. 97Γ. Πρβλ. Sathas, τόμ. 5, 

σ. 298, Bacchion, σ. 112.Ε ίνα ι γνωστό ότι πολλές πειρατικές επιδρομές σημειώνονται 

την εποχή αυτή και λυμαίνονται στα παράλια της Κέρκυρας, (βλ. ειδ ικά για  το θέμα 

αυτό Bacchion, σσ. 72-74). Γενικότερα για τις πειρατικές επιδρομές στη Μεσόγειο τον 

16ο αιώνα βλ. Alberto Tenenti, Naufrages ciorsaires et .assurances maritimes & Venise 

(1392-1609), ports-routes ( trafics V III> Ecoie Pratique des Hautes Etudes} Vie Sectionf 
Centre de Recherches Historiques, Paris 1959, σσ. 27-31. Γ ια  την τ ιμή  εξαγοράς ενός 

σκλάβου την ίδ ια  εποχή βλ. τα έγγραφα που δημοσιεύει από το ΙΑ Κ  ο Ιωάννης 
Δόικας [Έγγραφα κα ι επιστολές αναφερόμενες σε σκλάβους Κερκύρας-Παξών, Δελτίο  
Αναγνωστικής Εταιρίας Κέρκυρας 19(1982), σσ. 138-142]. Σύμφωνα με τον Ζώη λίγο 
αργότερα στις 3 Ιουλίου 1560 στη Ζάκυνθο θεσπίστηκε από τη Βενετική Π ολιτεία  να 

υπάρξει ειδ ικ ό  τα μείο , όπου θα συγκεντρώνονταν τα χρήματα γ ια  την εξαγορά 

αιχμαλώτων [Ταμείον εξαγοράς αιχμαλώτων, Ε.Ε,Β.Σ. 5(1928), σ. 342]. Η απόφαση 

αυτή φαίνετα ι να ίσχυσε και στην Κέρκυρα, γ ια τί σε μεταγενέστερη απόφαση της 

Βενετικής Συγκλήτου (4 Αυγούστου 1564), αναφέρεται ότι η νέα μισθοδοσία των δύο 

γιατρών της κερκυραϊκής κοινότητας θα απέρρεε από το ταμείο εξαγοράς αιχμαλώτων 

(βλ. παρακάτω σ. 151 κα ι σημ. 5)



150

αντίστοιχους τόκους, έπρεπε να το καταθέτει κάθε χρόνο στο Δημόσιο 

Ταμείο έχοντας βάλει προηγουμένως ενέχυρο την περιουσία του.

Η περιουσία  του Ευρετόπουλου θα πρέπει να ήταν σημαντική, αν 

κ ρ ίν ε ι κα νείς από τα σχετικά νοταριακά έγγραφα. Ε ίχε αμπέλια στις 

Μ π ε ν ίτ σ ε ς ΐ,  ελα ιώ νες, αμπέλια , χωράφια κα ι χέρσα οικόπεδα στην 

περιοχή της Λ ευκίμμης κα ι στο χωριό Σταυρός^ και ένα μύλο μεσιακό με 

τη χήρα Ζαμπέτα του "ποτέ Τξώρτζη Στράτου", άγνωστο σε ποιά ακριβώς 

περιοχή^. Ήταν επίσης κτήτορας της μονής της Υπαπαντής του χωριού 

Στα υρός κ α ι της Θεοτόκου της Ο δηγήτριας στο Ε βρα ιοβούνι στην 

Κέρκυρα4 .

Ο Ε υρετόπ ουλος απαντά στα αρχειακά έγγραφα άλλοτε ως 

αρχίατρός κα ι άλλοτε ως medico fisico. Με την ιδιότητα αυτή έπαιρνε 

ετήσιο μισθό 60 δουκάτα. Ο μισθός του είχε καθορισθεί με απόφαση της 

Βενετικής Συγκλήτου π ρ ιν  τις 31 Μαρτίου 1545, οπότε γίνετα ι η σχετική 

μνεία  στα Καπίτσυλα της Κερκυραϊκής Κοινότητας και προερχόταν, όπως 

και των δημοσίω ν δασκάλων από τους δασμούς του αλατιού. Το ίδ ιο  

ίσχυε κα ι γ ια  το μισθό του δεύτερου γιατρού της Κέρκυρας (medico 

c iro ic o )^ . Φ α ίνετα ι όμως ό τι ο μισθός αυξήθηκε κατά 20 δουκάτα 

επιπλέον στο ενδιάμεσο διάστημα ώς τ ις  4 Αυγούστου 1565. Τότε υπάρχει 

η μα ρτυρία  ό τ ι η Β ενετική  Σύγκλητος πρόάθετε στο ποσό των 160 

δουκάτων για τη μισθοδοσία των δύο γιατρών της κερκυραϊκής κοινότητας 

άλλα 40  δουκάτα, συνολικά δηλ. 200. Ο ι δύο γιατροί είχαν καθήκον να 

γιατρεύουν τόσο τους κατοίκους του νησιού όσο και τα πληρώματα του * 2 3 4 5

* Βλ. ΙΑ Κ , Not. Demetrio Padovan, φακ. Π.14, φ. i 8 v  (17 Οκτωβρίου 1564).
2 Βλ. ΙΑ Κ , Not. D em etrio Padovan, φακ. Π.14, φ. 56Γ (7 Ιουνίου 1564) και 

φ. 127Γ (22 Μ αρτίου 1565).
3 Β λ . παραπάνω σ. 148 κα ι σημ. 1.
4 Για  τη μονή της Θεοτόκου της Οδηγήτριας βλ. σχετικά παραπάνω σ. 148 σημ. 2. 

Γ ια  τη μονή της Υπαπαντής στο Σταυρό στις 29 Οκτωβρίου 1545 ο Ευρετόπουλος 

συνάπτει συμφωνητικό με τον ιερέα Αντώνιο Αγνατικό και του παραδίδει τη μονή με 

όλα τα β ιβλ ία  και τα σκεύη της καθώς και την περιουσία της με τον όρο ότι από την 

εκμετάλλευση των κτημάτων της (χωράφια κα ι ελαιόδενδρα) να του δ ίν ε ι ενο ίκ ιο  

πέντε δουκάτα το χρόνο. Μ ια παρόμοια συμφωνία συνάπτει για  το ίδ ιο  κτήμα την 1η 

Μ αρτίου 1564 με τον ιερέα Α λέξιο Χαλικιόπουλο. Βλ. ΙΑΚ, Not. Petro Spongo, φακ. 

Σ.148, φ. 350Γ (19 Οκτωβρίου 1545) και Not. Zaccaria M etaxi, φακ. Μ .192, φ. 546Γ*

ν αντίστοιχα.
5 Βλ. Sathas, τόμ. 5, σ. 286.
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βενετικού στόλου, όποτε βρίσκονταν αγκυροβολημένα πλοία στο λ ιμά ν ι της 

Κ έρκυρα ς*. Όπως συνάγεται από το ίδ ιο  έγγραφο δεν υπήρχε πάντοτε 

δεύτερος γιατρός στην κοινότητα είτε  γ ια τ ί δεν βρισκόταν, ε ίτε  γ ια τ ί ο 

μισθός ήταν χαμηλός κα ι δεν παρουσιαζόταν υποψήφιος. Έ τσ ι, ιδ ια ίτερα  

για  τα χρόνια από το 1541- 1545 κα ι από το 1562-1565 ο μοναδικός 

κρατικός γιατρός στο νησί ήταν ο Ιωάννης Ευρετόπουλος* 2  *. Η  Βενετική  

Σύγκλητος αντιμετωπίζοντας το πρόβλημα αυτό και αναγνωρίζοντας ό τ ι ο 

Ευρετόπουλος δεν μπορούσε να επισκέπτεται όλους τους αρρώστους του 

νησιού όχι τόσο γ ια τί ήταν κουρασμένος λόγω της ηλικίας του5, όσο γ ια τί 

στη ζωή του είχε περάσει πολλά βάσανα4 , αποφασίζει λο ιπόν την ημέρα 

αυτή, σ τις 4 Αυγούστου 1565, να αυξήσει το ποσό του μ ισθού τω ν
X.

γιατρώ ν κα ι να προσλάβει κα ι δεύτερο γιατρό, ακόμη κα ι ξένο, να 

κατάγεται δηλ. από αλλού. Η  νέα μισθοδοσία, σύμφωνα πάντα με την 

απόφαση αυτή, θα προερχόταν από το ποσό που θα καταβαλλόταν γ ια  

την εξαγορά των αιχμαλώτων5 .

Η εκτίμηση της οποίας έχαιρε ο Ιωάννης Ευρετόπουλος από τη 

Β ενετική  Π ο λ ιτε ία  κα ι από τους Κ ερκυρα ίους κα το ίκους γ ια  την 

πολύχρονη προσφορά του στον τομέα της επιστήμης του δ ια φ α ίνετα ι 

έντονα στην παραπάνω απόφαση της 4ης Αυγούστου 1565, η οποία εκτός 

των άλλων αποτελεί και την τελευταία μνεία που έχουμε για  το πρόσωπό 

του: "Che 1'excellente messer Zuanne Evretopulo, il quale, se ben per il 

passato e stato ρίύ che amorevole verso questa sua patria, e bon padre 

niente di meno bora...".

* Βλ. Sathas, τόμ. 5, σσ. 317-318.

2 Β λ . Sathas, ό.π. Σύμφωνα με τον κατάλογο των γιατρώ ν Κέρκυρας που 

δ ίν ε ι ο Βροκίνης (ΑΝΙΣ, Σημειωματάριον Α\ φακ. 5) ο Ευρετόπουλος συνυπηρετούσε 

το 1546 με τον γιατρό Caxnillo Fortio, το 1558, 1560, 1561 με τον Cesare Fortio, ενώ 
τα υπόλοιπα χρόνια μόνος του.

5 Δεν μπορεί να υπολογιστεί η ηλικία  του γιατί δεν γνωρίζουμε ούτε το έτος 
γεννήσεώς του ούτε σε ποιά ηλικία  ανέλαβε τα καθήκοντα του γιατρού Κερκύρας, Στο 

επάγγελμα πάντως αυτό, σύμφωνα με τ ις  γνωστές μαρτυρίες, απαντά για 25 χρόνια, 

από το 1538 ώς το 1565 οπότε έχουμε την τελευταία μαρτυρία για το πρόσωπό του. 

Σχετικά με την ηλικία  του Ευρετόπουλου βλ. και παραπάνω σ. 57 κα ι σημ. 3.

4 Ισω ς υπονοείτα ι εδώ η ψυχική του οδύνη όταν η ο ικογένειά  του ήταν 

αιχμάλωτη.
5 Βλ. Sathas, τόμ. 5, σσ. 317-318.
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Το κείμενο που έγραψε ο Ευρετόπουλος και που το δημοσιεύει στο . 
τέλος των Διδαχών είναι μία προσευχή. Αποτελείται από 36 αράδες 
και είναι γραμμένο στη γλώσσα του Ευαγγελίου με ύφος απλό χωρίς 
λεκτικές ή συντακτικές ιδιαιτερότητες. Είναι γραμμένο σε πρώτο 
πρόσωπο και το περιεχόμενό του συνοψίζεται στα ακόλουθα: Ο 
προσευχόμενος, που είναι άρρωστος, επικαλείται τον Κύριο και ζητά 
απ' αυτόν να τον ευσπλαχνιστεί και να του ημερέψει τους σωματικούς 
του πόνους ώσπου να πεθάνει. Στο τέλος ζητά συγχώρεση για τις 
επίγειες αμαρτίες του και εύχεται η ψυχή του μετά το θάνατο να βρει 
γαλήνη κοντά στο θεό στον οποίο, ώς τώρα, πρόσφερε την αγάπη του, 
στήριξε τις ελπίδες του και πίστεψε στη δικαιοσύνη του.

Εκφράσεις, λέξεις καθώς και το ύφος μαρτυρούν ότι το κείμενο 
επηρεάστηκε από άλλα αντίστοιχα κείμενα της εκκλησιαστικής μας 
γραμματείας και τέτοιου είδους κείμενα υπάρχουν πολλά στη 
λειτουργική της ορθόδοξης εκκλησίας. Οι φράσεις λόγου χάρη: (1) ... ό 
τάς σωματικός όδύνας ίώμενος (στ. 4) νοηματικά θυμίζει τη φράση: . . . 
ό τάς άσθενείας τοϋ κόσμου Ιώμενος.. {'Ακολουθία τής παρακλήσεως, 
Goar, σ. 678); (2)... στήσον τήν καταιγίδα των σαρκικών
άρρωστημάτων, κοίμισον τήν όδύνην... (στ. 9) θυμίζει τή φράση:...και 
λϋσον τόν δοϋλον σου... τής άφορήτου ταύτης όδύνης καί τής 
συνεχούσης αυτόν πικρός άσθενείας... (Ευχή έτέρα εις ψυχορραγοϋντα, 
Goar, σ. 588). Σε δύο σημεία (στ. 20, 35) ο Ευρετόπουλος μεταφέρει 
αυτούσια δύο χωρία, ένα από τον Ησαΐα "δτι πάσα δικαιοσύνη 
άνθρώπου ώς ράκος άποκαθημένης" (64.6) και ένα από τον ευαγγελιστή 
Λουκά "Κύριε είς χείρας σου παρατίθεμι τό πνεϋμά μου... " (23.46). 
Του πρώτου χωρίου δηλώνεται η πηγή: "κατά τόν Ήσαΐαν".

Ποιές ήταν οι θεολογικές γνώσεις του σύγγραφέα και ποιά τα 
κίνητρά του να γράψει την ευχή αυτή δεν το γνωρίζουμε. Με μοναδικό 
κριτήριο το μικρό αυτό κείμενο δεν μπορούμε ασφαλώς να 
συναγάγουμε συμπεράσματα που να έχουν σχέση με την παιδεία του 
συγγραφέα. Ίσως πρόκειται για κείμενο γραμμένο από τον ευσεβή 
κερκυραίο γιατρό που το χρησιμοποιούσε στο επάγγελμά του, όταν ίσως 
είχαν πια εξαντληθεί τα περιθώρια να γιατρέψει ο ίδιος με την τέχνη 
του τον ασθενή. Το κείμενο αυτό θα είχε κάνει εντύπωση στον 
Ραρτούρο και γι' αυτό, όπως ίσως και για λόγους εκτίμησης προς τον 
Ευρετόπουλο, το περιέλαβε στο βιβλίο του.
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2. Το περιεχόμενο

Στην πρώτη Διδαχή ερμηνεύεται η παραβολή του Τελώνη και του 
Φαρισαίου (Λουκ. ιη 10-14) που αποτελεί την ευαγγελική περικοπή της 
πρώτης Κυριακής του Τριωδίου.

Στο προοίμιο της Διδαχής του αυτής ο Ραρτούρος αναλύει μια 
παρομοίωση. Παρομοιάζει με περιβόλι την εκκλησία του Θεού και με 
λουλούδια τις αρετές. Αυτές είναι η πίστις, η ελπίς, η αγάπη, η αγία 
προσευχή, η αγία νηστεία, η αγία ταπείνωση, η αγία φιλοξενία και η 
αγία ελεημοσύνη. Κάθε μια ελκύει τον άνθρωπο με την ευωδία της, 
όπως και τα άνθη ελκύουν τους διαβάτες που περπατούν μέσα σε ένα

x
περιβόλι. Με παραδείγματα από την Αγία Γραφή εξηγεί το όφελος που 
αποκομίζει ο χριστιανός ενστερνιζόμενος κάθε μια από αυτές τις 
αρετές. Στο τέλος του προοιμίου δηλώνει οτι στη Διδαχή θα 
απασχοληθεί διεξοδικά με την προσευχή, που αποτελεί το κυρίαρχο 
νόημα της ευαγγελικής περικοπής της ημέρας.

Στην πρώτη στάση ο συγγραφέας δίνει τον ορισμό της προσευχής, 
η οποία είναι ύψωση του νου προς τον Θεό και ένωση του Θεού με 
τον άνθρωπο. Η  προσευχή του ανθρώπου πρέπει να είναι ευχαριστήρια 
και παρακλητική. Ευχαριστήρια, γιατί ο άνθρωπος πρέπει να ευχαριστεί 
τον δημιουργό του για όσα αγαθά του έδωσε, και παρακλητική, γιατί ο 
Θεός είναι το καταφύγιό του σε κάθε δύσκολη περίσταση. Η  προσευχή, 
τονίζει ο Ραρτούρος, πρέπει να πηγάζει από την καρδιά, να εκφράζεται 
με λόγια και να γίνεται κατ' εξακολούθηση. Αυτά τα χαρακτηριστικά 
έχει η προσευχή του Τελώνη της περικοπής.

Στη δεύτερη στάση γίνεται αναφορά στην προσευχή του 
Φαρισαίου, της οποίας χαρακτηριστικά είναι η αγνωσία και η 
αχαριστία. Ο Φαρισαίος δεν γνωρίζει τίνος είναι δημιούργημα, 
ξεχωρίζει τον εαυτόν του από τους άλλους ανθρώπους και τον θεωρεί 
μοναδικό κύριο των όντων, Θεό. Προσφέροντας στο Θεό το 1/10 των 
υλικών αγαθών του, τα οποία στην πραγματικότητα δεν ανήκουν σε 
αυτόν αλλά στον Θεό, γίνεται άδικος, άρπαξ, αχάριστος, και αντίθεος. 
Παραγνωρίζει το πραγματικό του χρέος προς το Θεό που είναι η 
προσφορά των πνευματικών αγαθών, δηλ. το έκ τού νοός τό καλώς καί 
τελικώς νοεΐν τό άγαθόν καί έκ τής αίσθήσεως τό καλώς καί τελικώς 
αίσθάνεσθαι καί έκ τοϋ λόγον τό καλώς λέγειν.
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Ο Φαρισαίος ζητά στην προσευχή του αμοιβή για τις προσφορές . 
του αγνοώντας ότι ο άνθρωπος είναι γεμάτος αμαρτίες, από τις οποίες 
μόνο το έλεος του Θεού μπορεί να τον σώσει. Αντίθετα ο Τελώνης 
ζητά έλεος και την άφεση των αμαρτημάτων του. Γι αυτό εισακούεται.

Στον επίλογο, το ακροατήριο προτρέπεται να προσεύχεται 
αδιάλειπτα και ταπεινά, ιδιαίτερα τις μέρες αυτές της Τεσσαρακοστής, 
να αναγνωρίζει τις αμαρτίες του και να ζητά το έλεος του Θεού, όπως 
ακριβώς ο Τελώνης.

Στη δεύτερη Διδαχή ερμηνεύεται η παραβολή του ασώτου υιού 
(Λουκ. ιε 11-32).

Το τελειότερο δημιούργημα του Θεού, ορίζεται στο προίμιο, είναι 
ο άνθρωπος, γιατί ο Θεός, όταν τον δημιούργησε, του έδωσε το 
μοναδικό χάρισμα της γνώσης: να μπορεί να γνωρίζει τον εαυτόν του 
και, μέσω αυτής της γνώσης τον δημιουργό του. Πόσο σημαντική είναι 
η γνώση, αποδεικνύεται από το γεγονός ότι στην αρχαιότητα οι κάτοχοί 
της, θεωρήθηκαν θεοί. Ωστόσο για τον χριστιανό είναι απαραίτητη η 
γνώση του εαυτού του και του Θεού. 'Οποιος δεν γνωρίζει τον εαυτόν 
του, δεν γνωρίζει ούτε τον Θεό, και όποιος δεν γνωρίζει το Θεό, δεν 
τον αγαπά, γιατί δεν τον διακρίνει η ταπείνωση, που είναι βασικό 
στοιχείο για τη γνώση του Θεού. Η γνώση του έαυτού μας αποτελεί το 
θέμα της Διδαχής.

Στην πρώτη στάση διατυπώνεται ότι, όταν ο άνθρωπος γνωρίζει 
τον εαυτόν του, μπορεί με λίγο κόπο να αποκτήσει και τη σοφία του 
έξω κόσμου. Μέσω της αυτογνωσίας οδηγείται στη γνώση του Θεού, 
στην οποία περιέχεται η αιώνια ζωή. Αποκτά σύνεση, ενώνεται με το 
Θεό και κερδίζει τη σωτηρία της ψυχής του. Όταν δε γνωρίζει τον 
εαυτόν του, πλανιέται όπως ο άσωτος υιός, που περιπλανιόταν ως 
χοίρος μέσα στον υλικό κόσμο και μόνο όταν γνώρισε τον εαυτόν του 
κατάλαβε ότι η ψυχή του είναι η κατοικία του θεού και αναζήτησε την 
επιστροφή του σε αυτόν.

Στη δεύτερη στάση ερμηνεύεται η παραβολή και επισημαίνεται ότι 
ο άσωτος, επειδή απομακρύνθηκε από τον Θεό και τον εαυτόν του, 
έφτασε στο σημείο να γίνει υποχείριο των χοίρων, δηλ. του διαβόλου. 
Επανήλθε στην τάξη μόνο όταν αναγνώρισε τον εαυτόν του, τις 
αμαρτίες του, και μετανόησε ειλικρινά. Τότε βρήκε τον πατέρα του, τον



Ρ 155

Θεό, φιλοικτήρμονα και φιλεύσπλαχνο. Ο στοργικός πατέρας για χάρη 
του υιού του, του ανθρώπου δηλαδή, θυσίασε τον μόσχο το σιτευτό. Η  
πράξη αυτή συμβολίζει τη σταυρική θυσία του Χριστού. Η  οδός της 
μετανοίας οδηγεί τον άνθρωπο στο Θεό, ο οποίος του δείχνει την 
αγάπη του και τον οδηγεί στην τελείωση.

Στην τρίτη στάση ο Ραρτούρος κηρύσσει ότι όποιος δεν ακολουθεί 
αυτόν το δρόμο, πλανιέται, χάνεται και κυβερνάται από πάθη και 
αμαρτίες. Γίνεται δούλος της σάρκας και καθημερινά σκοτώνει τον 
εαυτό του. Είναι παράλογο λοιπόν ο άνθρωπος να μισεί τον εαυτόν 
του και να αγαπά τους άλλους. Αλλά για να αγαπήσει τον εαυτόν του, 
πρέπει πρώτα να τον γνωρίσει. Αυτό μπορεί να το πετύχει με το 
λογικό του που είναι το σημαντικότερο γνώρισμα της ανθρώπινης 
φύσης. Ο άνθρωπος γίνεται άσωτος, όταν υποτάσσσεται στο φθαρτό, το 
σαρκικό. Τότε του αρμόζει να ζεί με τα ζώα και όχι ανάμεσα στους 
ανθρώπους.

Ο χριστιανός οφείλει να φροντίζει τον εαυτόν του, να τον 
γνωρίζει και να ξέρει καλά ποιός τον έπλασε: να στραφεί στον εαυτόν 
του, να αναγνωρίσει και να μετανοήσει για τις αμαρτίες του. Ο Θεός 
που είναι φιλεύσπλαχνος και ελεήμων, θα τον αξιώσει να γευτεί το 
μόσχο το σιτευτό, την ένωση δηλαδή με το Θεό, τη σωτηρία.

Η  τρίτη Διδαχή αναφέρεται στο ευαγγέλιο (Ματθ. κε 31-46) που 
διαβάζεται την Κυριακή της Αποκριάς.

Ο εκκλησιαστικός ρήτορας αρχίζει τη Διδαχή με ένα παράδειγμα: 
όποιος κοιμάται και ονειρεύεται ωραία ή άσχημα πράγματα, χαίρεται ή 
λυπάται ανάλογα. Αυτά όμως που ονειρεύεται είναι ψεύτικα και 
μάταια, γι αυτό θα του έκανε μεγάλο καλό άν κάποιος τον ξυπνούσε. 
Έτσι ακριβώς συμβαίνει και όταν ο εχθρός του ανθρώπου, ο διάβολος, 
του προκαλεί διάφορες φαντασιώσεις, που τον κάνουν να οραματίζεται 
μάταιες και ψευδείς καταστάσεις. Γι’αυτό ο άνθρωπος πρέπει να 
παραμένει πάντοτε σε εγρήγορση, για να αποφεύγει έτσι τους 
πειρασμούς και να κερδίσει την Αιώνια Βασιλεία κατά την ημέρα της 
κρίσης του Θεού, οπότε θα αποδοθεί δικαιοσύνη στους δικαίους και 
τιμωρία στους αδίκους. Η θεία -Κρίση θα είναι το θέμα της Διδαχής 
αυτής, προεξαγγέλλεται στο τέλος του προοιμίου.
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Στην πρώτη στάση ο Ραρτούρος κηρύσσει ότι τρία είναι τα 
χαρακτηριστικά γνωρίσματα της Μέλλουσας Κρίσης: η αλήθεια, η 
απόδειξη και η παράδοξη φύση της. Η αλήθειά της στηρίζεται στη θεία 
δικαιοσύνη, στις μαρτυρίες των θείων γραφών και σε παραδείγματα 
που προέρχονται από τα ιερά κείμενα. Η απόδειξή της στηρίζεται στην 
ιδέα ότι το τέλος κάθε επιστητού είναι ο Θεός, και η παραδοξότητά 
της στην ιδέα ότι ο, ως τώρα, ελεήμων Θεός θα κρίνει όλους τους 
ανθρώπους με μοναδικό κριτήριο τη δικαιοσύνη. Οι δίκαιοι θα 
πορευτούν στη δεξιά οδό καί οι άδικοι στην αριστερή.

Στην δεύτερη στάση τονίζεται ότι το γέρας αυτών που θα 
καθίσουν στα δεξιά του Κριτή θα είναι η Αιώνια Βασιλεία, ενώ αυτών 
που θα καθίσουν στα αριστερά του, είναι η αιώνια κόλαση. Η  αγάπη 
προς τον πλησίον θα είναι το κριτήριο για να στεφανωθούν οι δίκαιοι, 
γιατί η αγάπη περιέχει όλες τις αρετές και είναι το κύριο 
χαρακτηριστικό του κάθε χριστιανού. Αντίθετα οι άδικοι θα κριθούν 
αυστηρά, γιατί ακολούθησαν τον γήινο και σαρκικό δρόμο.

Καταλήγοντας ο Ραρτούρος θέτει στο ακροατήριό του τον 
προβληματισμό με ποιούς θέλει να βρεθεί κατά την ημέρα της Θείας 
Κρίσης. Προτρέπει να είναι όλοι πάντοτε έτοιμοι για την ημέρα αυτή 
ζώντας ενάρετη ζωή, για να οδηγηθούν στα δ|ξιά του Θεού, στην 
Αιώνια Βασιλεία.

Το ευαγγέλιο που ερμηνεύεται στην τέταρτη Διδαχή είναι η 
περικοπή (Ματθ. στ' 14-21) της Κυριακής της Τυροφάγου (Τυρινής).

Στο προοίμιο ο Ραρτούρος ορίζει οτι το φυσικό τέλος του 
ανθρώπου είναι ο Θεός, από τον οποίο προήλθε και ότι ο φυσικός 
θάνατος είναι η απελευθέρωση της ψυχής και η ένωσή της με τον Θεό. 
Όποιος όμως θέλει να ενωθεί με τον Θεό, πρέπει να προσφέρει 
αληθινή αγάπη και στο Θεό και και στον πλησίον.

Η  πρώτη στάση εισάγεται με την προβολή του δόγματος της 
ενσάρκωσης. Πριν από την ενσάρκωση ο Θεός παρουσιάστηκε με 
διάφορες μορφές: άλλοτε με τη μορφή άγριου ζώου, που δείχνει τον 
χαρακτήρα του φοβερού πατρός και άλλοτε με τη μορφή ειρηνικού 
προσώπου, φιλεύσπλαχνου πατέρα. Στη συνέχεια τονίζεται ότι ο Θεός 
προίκηΟε τον άνθρωπο με αρετές, κυρίως με την σύνεση που είναι η 
προϋπόθεση για τη γνώση του Θεού και την ευσέβεια. Ωστόσο τα
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εμπόδια που είναι η σάρκα, ο κόσμος, οι επιθυμίες, απομακρύνουν τον 
άνθρωπο από τον δρόμο της αλήθειας. Πρόσωπα της Παλαιάς 
Διαθήκης, κατά τα άλλα ενάρετα, παρασύρθηκαν από τα παραπάνω 
εμπόδια και έχασαν τον δρόμο που οδηγεί προς τον Θεό. Η  ρίζα της 
αμαρτίας είναι η απώλεια του ανθρώπου, ο οποίος πρέπει να φωτιστεί 
απο το Θείο πνεύμα και τις θείες γραφές για να βρεί την αλήθεια. Με 
το*φωτισμό από τα άνω, τη θεία δηλαδή συμβουλή, τη θεία έμπνευση, 
ο άνθρωπος αποκτά σύνεση και μεταστρέφεται. Ο Χριστός με τα λόγια 
του προς τον άνθρωπο για σεμνότητα και αρετή τον βοηθά στην 
επιλογή του σωστού δρόμου.

Στη δεύτερη στάση ο Ραρτούρος αναπτύσσει την ιδέα ότι ο 
άνθρωπος πρέπει να συγχωρεί τον συνάνθρωπό του, για να συγχωρεθεί 
από το Θεό. Η  αμαρτία των ανθρώπων απέναντι στο Θεό είναι 
μεγαλύτερη από την αμαρτία των ανθρώπων μεταξύ τους. Η  αγάπη 
προς τον πλησίον πρέπει να είναι ανεξίκακη και μακρόθυμη. Δεν 
πρέπει οι άνθρωποι να υποκρίνονται, αλλά να συμπεριφέρονται όπως 
τους έπλασε ο Θεός. Ο διάβολος έχει την εξουσία γιατί εισέρχεται στο 
νού και τη θέληση του ανθρώπου και τον εμπλέκει σε πειρασμούς. 
Ωστόσο εκείνος, με τη λογική που διαθέτει ως χάρισμα από το Θεό, 
πρέπει να καταλαβαίνει και να απομακρύνεται από το κακό.

Στον επίλογό του ο Ραρτούρος προτρέπει τουί ακροατές του να 
αποδέχονται και να διαφυλάττουν τη θεία συμβουλή και να κρίνουν, 
για να μην πέφτουν σε παγίδες του διαβόλου, ο οποίος 
μεταμορφώνεται και τους πλανά κάθε στιγμή. Η  τήρηση της θείας 
συμβουλής, καταλήγει, οδηγεί τον άνθρωπο στο φώς που είναι ο Θεός.

Η πέμπτη Διδαχή αναφέρεται στο ευαγγέλιο (Ιωάν, α' 44-52) που 
διαβάζεται την πρώτη Κυριακή των Νηστειών, της Ορθοδοξίας.

Στο προοίμιο ο Ραρτούρος παρομοιάζει τους ανθρώπους με 
οδοιπόρους. Όταν αυτοί δεν γνωρίζουν το δρόμο τους κυριεύονται από 
φόβους για το τι πρόκειται να τους συμβεί γι αυτό περπατούν 
διατακτικά και φοβισμένα. Αντίθετα, όταν τον γνωρίζουν, περπατούν 
με χαρά και σιγουριά. Έτσι και ο άνθρωπος, όταν δε γνωρίζει το 
δρόμο του, που είναι αυτός που τον οδηγεί στο Θεό, δειλιάζει, 
φοβάται και χάνεται. Προαναγγέλλοντας το θέμα της Διδαχής του, στο 
τέλος του προοιμίου, ο ρήτορας ορίζει ότι θα μιλήσει για το δρόμο
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αυτό: ποιός είναι δηλαδή, ποιά τα εμπόδια και ποιά τα μέσα που 
διευκολύνουν τον άνθρωπο και τον οδηγούν στην πατρίδα, τον 
παράδεισο, την αιώνια βασιλεία, το Θεό δηλαδή.

Στην πρώτη στάση ορίζεται ότι το τέλος του κάθε ανθρώπου είναι 
ο Θεός, από τον οποίο πλάστηκε. Ο δρόμος των εθνικών ήταν τα έργα 
τέχνης, των εβραίων τα γράμματα και οι νόμοι, των χριστιανών όμως 
ήταν και είναι ο Χριστός, το πνεύμα. Αυτός είναι ο αληθινός δρόμος 
που οδηγεί στο Θεό. Αν ο άνθρωπος δεν ακολουθεί το Χριστό, τα 
λόγια του Χριστού και δεν καθοδηγείται από το πνεύμα του, άδικα 
κοπιάζει και ποτέ δεν πρόκειται να βρεί το τέλος, δηλαδή το Θεό και 
πατέρα του. Κάθε άνθρωπος πρέπει να γνωρίζει και να αγαπά το Θεό, 
όταν ξέρει καλά ποιός τον έπλασε και τον κυβερνά και τον αγαπά, 
όταν αναγνωρίζει τις ευεργεσίες του. Τρία είναι τα μέσα που 
διευκολύνουν την πορεία της οδού για το Θεό: η προσευχή, η 
ελεημοσύνη και η νηστεία. Αντίθετα τα εμπόδια είναι η υπερηφάνεια, 
η φιλοχρηματία και η φιληδονία που θεωρούνται αμαρτίες πνευματικές. 
Η  υπερηφάνεια κάνει τον άνθρωπο να νομίζει πως είναι Θεός, γι’αυτό 
αγαπά μόνο τον εαυτόν του. Η  φιλοχρηματία και η φιληδονία τον 
κάνουν να σκέφτεται μόνον τις αισθήσεις του, τις επιθυμίες του και 
όχι την ίαση της ψυχής του. Έτσι γίνεται κτήνος και δεν είναι άξιος 
να ζει ανάμεσα στους ανθρώπους. Για την θεραπεία των τριών αυτών 
μεγάλων αμαρτημάτων του ανθρώπου ο Θεός, ως ελεήμων και 
φιλεύσπλαχνος πατέρας, έστειλε τον γιό του τον μονογενή. Ο Χριστός 
δίδαξε παραδειγματικά το δρόμο που οδηγεί στο Θεό: όπως ο ίδιος 
νήστευσε και νίκησε τον διάβολο ή όπως ελέησε φτωχούς και 
παραλυτικούς ή όπως προσευχήθηκε στο όρος των ελαιών και ζήτησε 
συγχώρηση από τον πατέρα του, έτσι και ο άνθρωπος οφείλει να 
ακολουθήσει τα τρία αυτά μέσα για να φτάσει στο θεό.

Στη δεύτερη στάση ο Ραρτούρος αναλύει τα τρία μέσα δια των 
οποίων ο άνθρωπος οδηγείται στο Θεό. Η  προσευχή αναιρεί την 
υπερηφάνεια, γιατί ο προσευχόμενος αληθινά ευχαριστεί και δοξάζει το 
Θεό συνεχώς για ό,τι του δίνει. Η ελεημοσύνη του αποτρέπει την 
φιλοχρηματία, πρέπει να ξεκινά από τη θέληση του ανθρώπου, να 
γίνεται ελεύθερα και να προσφέρεται από τα προσωπικά του 
υπάρχοντα. Η  νηστεία πρέπει να είναι φυσική, ηθική και γνωστική. Ο 
άνθρωπος νηστεύοντας φυσικά, δεν τρώγει τροφές που ωθούν το σώμα
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στην ηδονή. Νηστεύοντας ηθικά δεν αποφεύγει μόνο τις διάφορες 
τροφές αλλά και τους πονηρούς λογισμούς. Νηστεύοντας γνωστικά, ζει 
με εγκράτεια και γνωρίζει ότι όσα του προσφέρονται, προέρχονται από 
το Θεό.

Η  προσευχή λοιπόν, η ελεημοσύνη και η νηστεία, ορίζει ο 
Ραρτούρος στον επίλογό του, είναι τα τρία μέσα που οδηγούν τον 
άνθρωπο στο Θεό. Αν ο άνθρωπος δεν τα ακολουθεί θα χαρακτηρίζεται 
ως δόλιος, πονηρός και ψευδής και τότε δεν πρόκειται να γνωρίσει την 
φιλευσπλαχνία του Θεού. Ας στραφούν λοιπόν οι άνθρωποι στην 
άσκηση των τριών αυτών αρετών, για να ανταμειφθούν από το Θεό με 
αιώνια δόξα.

Το ευαγγέλιο που διαβάζεται τη δεύτερη Κυριακή της Αγίας 
Τεσσαρακοστής αποτελεί το θέμα της έκτης Διδαχής (Μαρκ. β' 1-2).

Οι αρχαίοι Αθηναίοι, αρχίζει ο Ραρτούρος τη Διδαχή του, όταν 
ήθελαν να εκπαιδεύσουν τους νέους, τους άφηναν να διαλέξουν μόνοι 
τους την επιστήμη που θα ακολουθούσαν. Οι νέοι που διάλεγαν την 
επιστήμη επειδή ήταν εύκολη, κερδοφόρα και θα τους απέδιδε δόξα και 
τιμές, επαινούνταν από τους γεροντότερους, γιατί η λογική και η 
φυσική τους όρεξη ομοφωνούσαν. Ο άνθρωπος λοιπόν έχει δύο τάσεις ή 
επιθυμίες, τη λογική και την φυσική. Καί οι δύο τείνουν στο καλό. 
Ωστόσο η λογική γνωρίζει και γι αυτό τείνει στο καλό, η φυσική όμως 
επειδή ορμάται από τις αισθήσεις, μπορεί να δεχτεί το κακό αντί του 
καλού.

Ο άνθρωπος λοιπόν πρέπει να ξεχωρίζει τις επιθυμίες του και τα 
χαρακτηριστικά της κάθε μιας από τις επιστήμες που θα ακολουθήσει. 
Ποιά είναι τίμια ή πραγματοποιείται εύκολα και ποιοι είναι εκείνοι 
που θα τον επαινέσουν στο τέλος. Αυτά θα είναι, τονίζει στο τέλος του 
προοιμίου, τα θέματα που θα διαπραγματευτεί στη Διδαχή αυτή.

Στην πρώτη στάση αρχικά θεωρείται οτι οι επιθυμίες είναι του 
διαβόλου, του κόσμου, της σάρκας και του Χριστού. Οι απόστολοι, οι 
μαθητές του Χριστού, αναλύουν την κάθε μια από αυτές. Οι άνθρισποι 
που ακολουθούν την πρώτη έχουν για δάσκαλο τον διάβολο. Όργανα 
της επιθυμίας αυτής είναι η υπερηφάνεια, ο φθόνος, η μνησικακία, ο 
δόλος, οι ρίζες δηλαδή όλων των αμαρτιών. Όσοι ακολουθούν αυτήν 
χάνονται και γίνονται υποχείρια του δασκάλου τους. Η  επιθυμία για
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τα κοσμικά αγαθά, οδηγεί στη φιλοχρηματία. Οι άνθρωποι που 
δυναστεύονται από αυτήν την επιθυμία γίνονται δούλοι της δόξας και 
του πλούτου. Γίνονται πονηροί ακόρεστοι, δόλιοι, κακοί ψεύτες, 
απατεώνες και αχάριστοι, πλανιόνται και τυραννιούνται καθημερινά και 
δεν μπορούν να ξεφύγουν από τον ζυγό τους, τον κόσμο, που τους 
απατά συνεχώς. Η  τρίτη, η επιθυμία που καθοδηγείται από τη σάρκα, 
είναι πολύ επικίνδυνη γιατί στη σάρκα στηρίζονται οι δούλοι του 
κόσμου και του διαβόλου και αυτή οδηγεί τον άνθρωπο στην αρπαγή, 
στην κλεψιά, στην αδικία, στην πλεονεξία. Καμία αρετή δεν έχει ο 
σαρκικός άνθρωπος και όσο κολακεύει και εκπληρεί τις επιθυμίες της 
σάρκας τόσο γίνεται δούλος της, ώσπου οδηγείται στο σκότος το 
εξώτερον.

Θέμα της δεύτερης στάσης της Διδαχής αποτελεί επιθυμία εκείνων 
που βρίσκονται κοντά στο Χριστό. Όποιος κατακλύζεται από αυτή έχει 
κέρδος και τιμές. Κέρδος, γιατί θα αποκτήσει μελλοντικό πλούτο, τη 
μέλλουσα Βασιλεία· τιμές, γιατί υπηρετεί άξιο, τιμημένο και ανδρείο 
βασιλιά. Οι δούλοι του Χριστού λάμπουν ως φωστήρες, είναι ανδρείοι, 
δεν φοβούνται, δεν δειλιάζουν. Επαινούνται από τις θείες γραφές και αντα- 

είβονται από το Θεό με το μεγάλο βραβείο της αιώνιας ζωής.
Κάνοντας, τέλος, μια σύντομη αναφορά ̂ στον παραλυτικό της 

Καπερναούμ, θέμα του ευαγγελίου της ημέρας, ο Ραρτούρος προτρέπει 
τους ακροατές του να μην αφήσουν σε ψεύτες αυθέντες την ψυχή τους 
και να καταντήσουν όπως ο παραλυτικός της παραβολής, αλλά να 
υπηρετούν και να ακολουθούν με το πνεύμα και την ψυχή τον Χριστό, 
τον πραγματικό Κύριό τους.

Η  έβδομη Διδαχή αναφέρεται στο ευαγγέλιο (Μαρκ. η' 34, θι') 
που διαβάζεται την τρίτη Κυριακή της Αγίας Τεσσαρακοστής (της 
Σταυροπροσκυ νήσεως).

Με την αναφορά στο όνειρο του πατριάρχη Ιακώβ, που έφτασε να 
γνωρίσει το Θεό, τον αρχηγό του σύμπαντος, αρχίζει ο Ραρτούρος τη 
Διδαχή αυτή. Τονίζει οτι η σκάλα του ονείρου είναι ο Σταυρός του 
μαρτυρίου του Χριστού, μέσω του οποίου ο άνθρωπος ανεβαίνει στο 
Θεό και ενώνεται μαζί του. Για να ανεβεί όμως τη σκάλα αυτή ο 
άνθρωπος, πρέπει να αποχωριστεί τα γήινα και άστατα και φθαρτά. Ο
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τρόπος λοιπόν με τον οποίο ο άνθρωπος μπορεί να ανεβεί την οδό του 
σταυρού αποτελεί το θέμα της Διδαχής αυτής.

Τα παραδείγματα από την Αγία Γραφή είναι πολλά και
αποδεικνύουν ακριβώς τη δύναμη του Σταυρού, που είναι η τιμωρία
των απίστων και η βοήθεια και σωτηρία των πιστών. Πολλά είναι τα
εμπόδια που απομακρύνουν τον άνθρωπο από τη σωτηρία του. Είναι ο
κόσμος, το δαιμόνιον, η ανθρώπινη σοφία με την πονηριά της, οι ♦
αισθήσεις και ο φόβος του θανάτου. Ο Χριστός όμως κατέβηκε στη γή 
και έζησε σαν άνθρωπος, πρόσφερε αγάπη, ελέησε, πέθανε στο σταυρό 
και με τη σταύρωσή του απάλλαξε τον κόσμο από την αμαρτία, του 
χάρισε τη · σωτηρία της ψυχής του. Για όλα αυτά λοιπόν ο άνθρωπος 
πρέπει να τιμά και να ευχαριστεί το Θεό, να μην τον βρίζει και τον 
ατιμάζει. Για να ανεβεί ο άνθρωπ,ος την-κλίμακα που θα τον οδηγήσει 
στο Θεό, πρέπει να έχει μεγάλη θέληση και αγάπη. Πρέπει όμως να 
αρνηθεί τον εαυτό του, δηλαδή το σώμα και τις αισθήσεις του για να 
απομακρυνθεί έτσι από τα γήινα. Με αυτόν τον τρόπο θα σηκώσει το 
σταυρό του, θα φωτισθεί, θα τελειωθεί.

Δύο είναι οι σταυροί που ο άνθρωπος πρέπει να σηκώνει: τον 
σταυρό του Χριστού που είναι γλυκύς και ευφραίνει, γιατί βαστάζεται 
με την καρδιά, και το σταυρό του κόσμου που είναι οι αμαρτίες.

Ο χριστιανός πρέπει να ακολουθεί το Χριστό για τη νίκη, για την 
ωφέλεια και την τιμή και από ανάγκη, για να νικά δηλαδή το 
διάβολο, να γίνεται τιμημένος και να κερδίζει έτσι τα ουράνια.

Κλείνοντας το λόγο του, ο Ραρτούρος, προτρέπει τους ακροατές 
του να αναλογισθούν όλα τα αμαρτήματά τους και να καταλάβουν έτσι 
για ποιό λόγο ο Χριστός οδηγήθηκε στο Σταυρό. Μόνο τότε τονίζει, 
μπορούν όλοι τους να αγκαλιάσουν το Σταυρό και να οδηγηθούν κοντά 
σ’ Εκείνον.

Η  μέλλουσα κρίση και πως πρέπει ο άνθρωπος να προετοιμαστεί 
για τη στιγμή εκείνη, προκειμένου να κερδίσει την Αιώνια Βασιλεία, 
αποτελεί, όπως προαναγγέλλεται στο προοίμιο, το θέμα της όγδοης 
Διδαχής η οποία αναφέρεται στο Ευαγγέλιο της Τετάρτης Κυριακής 
(Μαρκ. θ. 17-31) της Μεγάλης Τεσσαρακοστής (Δ' Νηστειών)

Στην πρώτη στάση ο Ραρτούρος ορίζει ότι τα κριτήρια με τα
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οποία θα κριθεί ο χριστιανός κατά την Δευτέρα Παρουσία, είναι το 
χριτήριον της μετάνοιας και το μέλλον της ανταποόόσεως. Η  μετάνοια 
λοιπόν συντελείται με το βάπτισμα, που είναι το καθαρτήριο των 
αμαρτιών, και με την εξομολόγηση που βοηθάει στην ιατρεία των 
αμαρτιών. Ομως η εξομολόγηση πρέπει να είναι αληθινή, ο άνθρωπος 
να συνδιαλέγεται πνευματικά με το Χριστό ζητώντας έλεος για τα 
αμαρτήματά του. Δηλαδή η μετάνοια είναι εσωτερική όταν οι θελήσεις 
και οι ενέργειές του κλίνουν προς τον Θεό και εξωτερική όταν το 
σώμα, ο νους, η καρδιά, η θέληση στρέφονται σε έργα αγαθά.

Στη δεύτερη στάση ερμηνεύεται το ευαγγέλιο της ημέρας για να 
αποδειχτεί πως κανένα φάρμακο δεν είναι ικανό να φέρει το 
προσδοκώμενο αποτέλεσμα στον αμαρτωλό, αν ο νους και η καρδιά του 
δεν στραφεί τελείως προς το Θεό, αν δεν προηγηθεί δηλαδή η 
εσωτερική μετάνοια. Στην καρδιά δηλαδή πρώτα, όπου κατοικεί η 
αμαρτία, εισέρχεται η χάρις του Θεού και έτσι διώκεται η αμαρτία. 
Όπως ακριβώς συνέβη και στον άρρωστο υιό του ανθρώπου της 
παραβολής. Μόλις η χάρις του Θεού εισήλθε σ’ αυτόν, έδιωξε το 
δαιμονικό πνεύμα και γιατρεύτηκε. Η  ταπείνωση με την οποία 
προσήλθε ο άνθρωπος με τον άρρωστο υιό του ζητώντας έλεος ήταν η 
κύρια αιτία της ίασης. Ύστερα από την ειλικρινή-· μετάνοια πέτυχε την 
ανταπόδοση, δηλ. την αναγέννηση του πνεύματος και την εξαφάνιση 
των αμαρτιών. Με την προτροπή προς το ακροατήριό του, τις άγιες 
αυτές μέρες, να ζητά ταπεινά έλεος από το Χριστό για τα αμαρτήματά 
του, κλείνει ο Ραρτούρος τη Διδαχή αυτή.

Το θέμα της ένατης Διδαχής είναι το ευαγγέλιο που διαβάζεται 
την ημέρα της Γιορτής του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου. (Λουκ. α' 24- 
38).

Ο Θεός είναι φοβερός Κριτής των αμαρτωλών γι’αυτό προξένησε 
το μεγάλο εκείνο κατακλυσμό, αλλά και αγαθός και φιλεύσπλαχνος 
γιατί με τον ευαγγελισμό της Θεοτόκου χάρισε σε μας τη σωτηρία. Με 
την αντίθεση αυτή στο προοίμιο αρχίζει το κήρυγμά του ο Ραρτούρος 
τονίζοντας οτι η Παρθένος είναι ή τιμιωτέρα καί καθαρωτέρα πόσης 
τής κτίσεως τής άοράτου καί όρατής.

Στην πρώτη στάση δίνει το θέμα του: το μεγαλείο του μυστηρίου 
του ευαγγελισμού. Οι προφήτες στις προτυπώσεις και οι απόστολοι στις



w
1 6 3

γραφές τους ύμνησαν το μεγαλείο του μυστηρίου του ευαγγελισμού. Ο 
Θεός έδειξε τη μεγαλειότητα και τη δύναμή του στο μυστήριο αυτό με 
τρία παραδοξα: μητέρα χαί Παρθένον εις ίνωσιν μίαν, ένωση Θεόν καί 
άνθρώπων καί ένωση πίστης καί καρδίας.

Στη δεύτερη στάση ο Ραρτούρος απαριθμεί τα χωρία από τους 
προφήτες και τους ευαγγελιστές που υπαινίσσονται και προφητεύουν 
ακριβώς το μυστήριο αυτό, ενώ στην τρίτη στάση ερμηνεύει το διάλογο 
του αγγέλου Γαβριήλ με τη Θεοτόκο Μαρία. Τονίζει λοιπόν ότι η 
Παναγία έγινε δούλη του Θεού και ενσαρκώθηκε το λόγο του Θεού, ο 
οποίος είναι παντοδύναμος, δημιούργησε τη σάρκα του Χριστού έκ των 
άγιων αίμάτων τής Παρθένου μία. ψυχή νοερά, έμψυχωμένη. Η 
Παρθένος αναδείχτηκε η μόνη ανθρώπινη φύση ικανή να ενσαρκώσει το 
μεγάλο αυτό μυστήριο και απ’ αυτή γεννήθηκε η σωτηρία, ο σωτήρας 
Χριστός.

Στον επίλογο το ακροατήριο παροτρύνεται να εμπιστευτεί τον 
εαυτό του και τη ψυχή του στο γιό της Παρθένου, τον ευαγγελισθέντα 
Χριστό, ο οποίος θα το οδηγήσει στην ευθεία οδό.

Η  δέκατη Διδαχή αναφέρεται στο ευαγγέλιο (Μαρκ. ι' 32-45) της 
πέμπτης Κυριακής των Νηστειών.

Το περιστατικό της πηγής της Μερράς αποτελεί για το Ραρτούρο 
το παράδειγμα για να ισχυριστεί ότι οι άνθρωποι είναι σαν τους 
Ισραηλίτες, που διάβηκαν τη θάλασσα των παθών και των 
αμαρτημάτων έχοντας ως μόνο οδηγό τον Μεσαία Χριστό. Το ξύλο με 
το οποίο ο Μωϋσής χτύπησε την πηγή και ανάβλυσε είναι ο Χριστός. 
Ετσι και ο χριστιανός, που έχει το Χριστό μέσα του, παίρνει κουράγιο 
και βαδίζει με σιγουριά. Τα αποτελέσματα αυτής της συνύπαρξης είναι 
λαμπρά. Μ ’ αυτό το θέμα θα ασχοληθεί σ’αυτή τη Διδαχή, 
προαναγγέλλει στο τέλος του προοιμίου, ο Ραρτούρος. Ο Χριστός 
δίδαξε οτι η μόνη αναψυχή, ευφροσύνη και αγαλλίαση στη ζωή του 
ανθρώπου είναι Εκείνος. Πολλά είναι τα παραδείγματα των γραφών 
στα οποία φαίνεται ακριβώς ότι η επέμβαση του Χριστού αναζωογονεί 
τον άνθρωπο και του γλυκαίνει τον πόνο. Ο Χριστός αυτό ήθελε να 
πεί με τα λόγια του προς τους μαθητές του σύμφωνα με το ευαγγέλιο 
της ημέρας, ότι εκείνος είναι η νίκη και το τρόπαιον του κάθε 
χριστιανού. Επειδή οι μαθητές δεν τον κατανοούσαν τους εξήγησε ότι
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πρέπει να εργάζονται σκληρά για να κερδίσουν το βραβείο, γιατί ο 
κόσμος είναι πικρότατος, όπως το νερό της Μερράς, χωρίς το Χριστό. 
Συμβαδίζοντας όμως με το Χριστό ο Χριστιανός υπομένει τα μάταια 
και κερδίζει την αιώνια δόξα. Οι πικρίες προέρχονται από το διάβολο 
ο οποίος ρίχνει στον άνθρωπο την υπερηφάνεια, τη φιλοχρηματία, την 
ασωτία, την οργή, την τρυφή, το φθόνο, την κακία. Από τα κακά αυτά 
σώζεται ο άνθρωπος μονάχα απο το Χριστό που είναι το φώς του 
κόσμου, η αληθινή γνώση.

Τέλος παροτρύνεται το ακροατήριο στη συχνή αναζήτηση του 
Χριστού, στο συνεχή αγώνα να τον κρατήσει μέσα του διώχνοντας 
μακριά τους πειρασμούς του διαβόλου.

Η  ενδέκατη Διδαχή αναφέρεται στην ανάσταση του Λαζάρου 
(Ιωαν. ια 1-45) και στην Κυριακή των Βαΐων (Ιωαν, ιβ' 1-18).

Στο προοίμιο της Διδαχής αυτής προβάλλεται η ιδέα οτι ο κάθε 
άνθρωπος έχει επιδιώξεις στις οποίες πιστεύει. Προς εκπλήρωση των 
επιδιώξεων αυτών αγωνίζεται και παλεύει. Έτσι και ο Χριστιανός 
βλέποντας τα εξαίσια δημιουργήματα του Χριστού πρέπει να πιστέψει 
σ’ αυτόν και συνεχώς να αγωνίζεται για να τον κερδίζει.Ο Χριστός 
πρέπει να είναι η μοναδική αλήθεια, ο σκοπός·> και η επιδίωξη, το 
τέλος του κάθε ανθρώπου. Διαφορετικά ο άνθρωπος είναι άρρωστος, 
μωρός και τυφλός.. Η  πίστη είναι η αφετηρία για την ένωση του 
ανθρώπου με το Θεό. Στην πίστη λοιπόν, στις προϋποθέσεις της και τα 
αποτελέσματά της θα στηριχτεί το θέμα της Διδαχής αυτής.

Η  πίστη, ορίζεται στην πρώτη στάση, είναι το θεμέλιο του
πνεύματος απομακρύνει τον νού από τις αμαρτίες- και τον φωτίζει στη 
γνώση της αλήθειας. Χωρίς αυτή καμία αρετή δεν είναι αληθινή. Για 
να πιστεύει όμως κάποιος στο Θεό πρέπει να πιστεύει ότι υπάρχει, να 
πιστεύει στους λόγους του και να στηρίζεται σε αυτόν, τον δημιουργό 
και σωτήρα του. Μονάχα από το Θεό δίδεται η άφεση των αμαρτιών, 
από εκείνον παίρνουμε τα αγαθά και εκείνος μας χαρίζει την αιώνια 
ζωή. Και η απόδειξη των τριών αυτών ιδεών είναι η σταυρική θυσία, 
δια της οποίας εδόθη ο ιλασμός των αμαρτιών και σωτηρία, η 
ανάσταση δια της οποίας εδόθη η δικαιοσύνη και η δόξα, και η 
ανάληψη δια της οποίας κερδήθηκε η Αιώνια Βασιλεία. Οι αδελφές του 
Λαζάρου πίστευαν στο Χριστό και σε αυτόν έτρεξαν με ταπείνωση και



ευλάβεια να αναγγείλουν το θάνατο του αδελφού τους. Η  πίστη τους 
έσωσε τον αδελφό τους από τον αιώνιο θάνατο, την κόλαση. Ο 
άνθρωπος πεθαίνει, όπως ο Λάζαρος, επειδή είναι αμαρτωλός. Μονάχα 
με τη χάρη του Χριστού ο άνθρωπος μπορεί να αναστηθεί και να 
ελευθερωθεί δηλαδή από τις αμαρτίες του.

Στη δεύτερη στάση απαριθμούνται οι τέσσερεις τρόποι με τους 
οποίους αμαρτάνει ο άνθρωπος: κατά σνναρπαγήν, κατά απάτην, κατ’ 
ενέργειαν και κατά απόγνωσιν. Και το πρώτο συμβαίνει όταν ο 
άνθρωπος αμφιβάλλει και δεν πιστεύει, το δεύτερο όταν πιστεύει με τις 
αισθήσεις του και όχι με το νου, το τρίτο όταν ενεργεί μόνο 
στηριγμένος στις σαρκικές του επιθυμίες, και το τέταρτον όταν 
στηρίζεται μόνιμα στην αμαρτία χωρίς σκοπό επαναστροφής. Και η 
αμαρτία καθιστά τον άνθρωπο δούλο του διαβόλου, τον απομακρύνει 
από το Χριστό και τον ρίχνει στο πύρ το εξώτερον. Γι’ αυτό, 
καταλήγει ο Ραρτούρος προτρέποντας το ακροατήριό του, ο άνθρωπος 
πρέπει να στραφεί μέσα του, στην καρδιά του, για να βρεί τον 
Χριστό. Με πίστη, ελπίδα και αγάπη προς αυτόν να ζητήσει το έλεός 
του, να μετανιώσει αληθινά για κάθε αμάρτημά του και να λυτρωθεί 
όπως ακριβώς έκαναν η Μάρθα και η Μαρία. Ο ελεήμων Χριστός που 
ταπεινά εισήλθε στα Ιεροσόλυμα την ημέρα αυτή, είναι ο σωτήρας και 
ο λυτρωτής του ανθρώπου.

Η  δωδέκατη Διδαχή αναφέρεται στη Μεγάλη Τετάρτη. Στην αρχή 
του προοιμίου διατυπώνεται η άποψη ότι η γνώση του εαυτού μας 
δείχνει ότι στον κάθε άνθρωπο υπάρχει μια νοητική δύναμη που 
φωτίζει τις αισθήσεις και ανάγει τον άνθρωπο στην θεωρία της 
αλήθειας. Η  νοητική αυτή δύναμη είναι το πνεύμα του Θεού που κάνει 
τον άνθρωπο να αναζητά την σωτηρία και τη λύτρωση. Αυτή ακριβώς η 
θεϊκή δύναμη, ο τρόπος που ενεργεί ο άνθρωπος και τα αποτελέσματα 
της ενέργειάς της θα αποτελέσουν τα θέματα της Διδαχής αυτής του 
Ραρτούρου.

Ο Θεός, διατυπώνεται στην πρώτη στάση, είναι η μόνη αλήθεια 
των πραγμάτων και αυτό μαρτυρείται από τις γραφές. Γι αυτό είναι 
ανάγκη ο νούς του ανθρώπου να ερευνά την αλήθεια. Όποιος ερευνά 
την αλήθεια, δηλ. το Θεό, βοηθείται από το Θεό και φτάνει στα άνω, 
δηλαδή στην κάθαρση. Ωστόσο πολλοί αναζητώντας την αλήθεια την
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κατάλαβαν εσφαλμένα, γιατί δεν καθοδηγούνταν από το πνεύμα. 
Οποιαδήποτε ασάφεια της Παλαιάς Διαθήκης διαλύθηκε με τη δύναμη 
του Χριστού που είναι η αλήθεια. Σ’αυτή τη γνώση της αλήθειας 
έφτασε και η Μαρία και θέλησε να ευωδιάσει με μύρα το Χριστό, 
δηλαδή το θάνατο αυτού.

Στη δεύτερη στάση αναλύεται ότι σε τρία πράγματα οφείλεται η 
τελειότης του Θεού, στο δν, στό αεί δν, και τό άεί εϋ δν. Ο άνθρωπος 
έχει από το Θεό τό δν, τό άεί δν, και τό άεί εύ δν στο τέλος της 
μέλλουσας ζωής. Μόνο στον άνθρωπο από όλα τα δημιουργήματα 
δωρίζεται από τον Θεό το άεί εϋ δν. Το έλαβε η Μαρία η Μαγδαληνή, 
γιατί πρόσφερε την καρδιά της, τα μύρα στο Χριστό, σφούγγισε με τα 
μαλλιά της τα πόδια του Χριστού, δηλ. πρόσφερε τους λογισμούς της, 
και φίλησε τα πόδια του, δηλ. πήρε τη γνώση και τη σωτηρία, γιατί 
ενώθηκε με αγάπη με εκείνον. Δύο ήταν οι αιτίες που ανάγκασαν τη 
γυναίκα να τρέξει στο Χριστό: ο φόβος και η αγάπη. Φόβος, γιατί 
κατάλαβε ότι ο Θεός είναι ο Κύριος των πάντων που απονέμει τη 
δικαιοσύνη. Αγάπη, γιατί η αγάπη του Χριστού είναι τέλεια και οδηγεί 
τον άνθρωπο στην ασφάλεια. Αντίθετα ο Ιούδας δεν γνώρισε ποιό είναι 
το τέλος της αλήθειας. Δεν γνώρισε το Χριστό ως σωτήρα και λυτρωτή 
γι’ αυτό και χάθηκε. Έτσι και ο άνθρωπος, που δεν γνωρίζει τη χάρη 
του Θεού, κινδυνεύει να μείνει άψυχος.

Στον επίλογο, το ακροατήριο προτρέπεται να προσφύγει στο 
Χριστό προσφέροντας, αντί του μύρου της Μαρίας, δάκρυα, ταπείνωση, 
μετάνοια, συντριβή καρδίας και ομολογία των αμαρτημάτων του, για 
να λάβει η ψυχή του τη σωτηρία.

Η  δέκατη τρίτη Διδαχή αναφέρεται στη Μεγάλη Παρασκευή.
Στο προοίμιο ο Ραρτούρος ορίζει ότι ο άνθρωπος πρέπει να 

γνωρίζει πως ο Χριστός είναι η δικαιοσύνη του, γιατί εκείνος πλήρωσε 
στο Θεό για τις αμαρτίες του κόσμου. Το μυστήριο των παθών είναι 
μεγαλειώδες, αναφέρει ο Ραρτούρος, γι’ αυτό θα προσπαθήσει να το 
αναλύσει. Τρία πράγματα πρέπει να δεί στο άγιο πάθος ο χριστιανός, 
ορίζεται στην πρώτη στάση. Κατ’ αρχήν την αιτία για την οποία έγινε, 
δεύτερον τον τρόπο με τον οποίο έγινε, και τρίτο την ενέργεια αυτού 
δηλ. τα αποτελέσματα που είχε. Στο πρώτο υπάρχει η άπειρη αγάπη, 
στο δεύτερο μια μεγάλη ταπείνωση και στο τρίτο μεγάλη υπομονή. Με



αυτά τα τρία το Πάθος λύτρωσε τον άνθρωπο από την υπερηφάνεια 
από την επιθυμία της σάρκας του και από την επιθυμία των υλικών. Ο 
Χριστός, μολονότι είναι ο μόνος δίκαιος, θυσιάστηκε για τις αμαρτίες 
του ανθρώπου. Μόνο και μόνο για το λόγο αυτό ο άνθρωπος πρέπει 
να συμπάσχει με τον εσταυρωμένο Χριστό. Οι ήλοι συμβολίζουν τα 
κακά έργα των ανθρώπων, οι άκανθοι τους κακούς διαλογισμούς, η 
λόγχη το φθόνο κατά του πλησίον, το όζος και η χολή, τις ηδονές, τα 
ραπίσματα, οι ύβρεις, τα εμπτύσματα και ο σταυρός την τρυφηλή ζωή 
του ανθρώπου και την ηδονή της σάρκας του. Για όλα αυτά λοιπόν ο 
άνθρωπος πρέπει να αισθάνεται ένοχος και να σκέφτεται το μέλλον, τη 
Θεία Κρίση.

Εφτά είναι τα μέσα που οδηγούν τον άνθρωπο στο Χριστό: η 
πίστις, η δυναστεία, η συμφωνία, η προθυμία, η ταπείνωσις, η πραότης 
και η ακολούθηση. Η πίστη είναι το θεμέλιο της πνευματικής οικοδομής 
του ανθρώπου πάνω στο οποίο κτίζονται οι άλλες αρετές. Χωρίς αυτή 
είναι αδύνατο να σωθεί ο άνθρωπος. Ο χριστιανός, αν πιστεύει, 
καταφεύγει στο Χριστό που μόνο αυτός μπορεί να τον σώσει από το 
προπατορικό αμάρτημα. Εκείνος είναι ο δοτήρ και αυτό το έδειξε με 
τον Μυστικό δείπνο και με το νιπτήρα. Κατά τον δείπνο πρόσφερε τη 
χάρη του και με το πλύσιμο των ποδών την κάθαρση. Ετσι λοιπόν οι 
άνθρωποι πρέπει να πιστεύουν αληθινά, για να ενωθούν με τον 
Χριστό.

Το δεύτερο μέσο, που οδηγεί στην κορυφή του σταυρού, είναι η 
δυναστεία. Ο χριστιανός έχει διάφορους εχθρούς, τη σάρκα του και τα 
πονηρά πνεύματα, γι’αυτό πρέπει .να τα καταπολεμεί. Η  πίστη στο 
Χριστό είναι το όπλο του. Αυτό τον οδηγεί στον κήπο του Χριστού.

Το τρίτο μέσο είναι η συμφωνία. Πρόκειται για τη συμφωνία της 
λογικής θέλησης του ανθρώπου με το δίκαιο του Χριστού. Ο άνθρωπος 
έχει δυο ορέξεις, τη φυσική και τη λογική. Και οι δύο ορέγονται το 
καλό αλλά η φυσική, επειδή κυβερνάται από τις αισθήσεις, πρέπει να 
έχει και τη λογική η οποία πρέπει να είναι σύμφωνη με το Χριστό, 
όπως η θέληση του Χριστού στο Σταυρό ήταν ομόφωνη με εκείνη του 
πατέρα του.

Το τέταρτο μέσο είναι η προθυμία. Με την προθυμία ο άνθρωπος 
εκπληρώνει το θείο θέλημα που είναι η σωτηρία του. Δύο 
παραδείγματα έδωσε ο Παύλος: πρώτα την κακή συμπεριφορά του
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Ιούδα που τον οδήγησε στο θάνατο και δεύτερο την προθυμία του 
Χριστού, ο οποίος έζησε το σταυρικό πάθος, για να εκπληρώσει τη θεία 
δικαιοσύνη.

Το πέμπτο χαρακτηριστικό του ενάρετου ανθρώπου είναι η 
ταπείνωση. Ο άνθρωπος πρέπει να είναι ταπεινός και να προσεύχεται 
νυχθημερόν στο Χριστό, για να μη του λείψει η πίστη. Η διάνοια 
εύκολα αναθαρρεί και τότε ο άνθρωπος χάνει την ταπεινότητά του, 
χάνει τον Χριστό.

Το έκτο είναι η πραότης, η ήρεμη στάση του ανθρώπου απέναντι 
στις δοκιμασίες των παθών. Δεν είναι ραθυμία, οκνηρία και ηρεμία 
επεξηγείται, ούτε θυμός, αλλά υπομονή μπροστά στους ραπισμονς και 
ραβδισμονς. Η  στάση δηλ. του Χριστού μπρος στο μαινόμενο πλήθος 
που τον ακολούθησε ως το Σταυρό του μαρτυρίου.

Η  έβδομη αρετή που πρέπει να έχει ο άνθρωπος είναι η 
ακολούθηση. Οφείλει να αγωνίζεται συνεχώς, να είναι τέλειος και να 
ακολουθεί τη χριστιανική ζωή μέχρι το τέλος της ζωής του, όπως ο 
Χριστός που υπέμεινε τα πάνδεινα μέχρι το τέλος Του. Με αυτά τα 
επτά χαρακτηριστικά ο χριστιανός οδηγείται στη λύτρωση, καταλήγει ο 
Ραρτούρος, όπως και ο Χριστός. Ο θάνατος του Χριστού έγινε αιτία 
ζωής και δόξας για τους ανθρώπους. Ας., στηριχτούν λοιπόν οι 
άνθρωποι στη δόξα αυτή, εύχεται ο Ραρτούρος, και ας ακολουθήσουν 
τον Κύριο μέχρι τέλους καλώντας Τον συνεχώς να είναι μαζί τους και 
να τους στεφανώνει με τη θεία Χάρη Του.

Η  τελευταία, η δέκατη τέταρτη Διδαχή του Ραρτούρου αναφέρεται 
στην Ανάσταση του Χριστού.

Στο προοίμιο της Διδαχής ο Ραρτούρος, αναφερόμενος στο μεγάλο 
γεγονός της Ανάστασης, κηρύσσει ότι οι χριστιανοί πρέπει να 
αποβάλλουν το φόβο του θανάτου, να στηριχθούν στους λόγους του 
Θεού, για να πορευθούν προς την Ανάσταση, την ουράνια ευφροσύνη 
και αγαλλίαση. Η  Ανάσταση είναι η τροπαιοφόρος νίκη του Χριστού 
και δείχνει την απεριόριστη δύναμη του Θεού απέναντι στο γεγονός 
του θανάτου. Ο τρόπος που συντελέστηκε η Ανάσταση και τα 
αποτελέσματα του θαυμάσιου αυτού γεγονότος θα είναι το θέμα της 
Διδαχής αυτής, προεξαγγέλλει ο εκκλησιαστικός ρήτορας. Στην πρώτη 
στάση εξηγεί ότι τό πάσχειν είναι ή όόός νά ύπάγη τις είς την δόξαν
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τον Θεόν. Είναι ανάγκη, επεξηγεί στη συνέχεια, ο κάθε χριστιανός να 
πορευθεί την οδό του πάθους προκειμένου να φτάσει στη δόξα του 
Θεού. Ο Χριστός με το Πάθος του στον Σταυρό δώρησε στους 
ανθρώπους την άφεση των αμαρτιών και τη δόξα του Θεού. Για δύο 
λόγους αναστήθηκε ο Χριστός: (1) για να βεβαιώσει την πίστη και (2) 
για να δείξει ότι η δικαιοσύνη του είναι αληθινή. Το πρώτο σημαίνει 
ότι θα ήταν μάταιη η πίστη των ανθρώπων, αν δεν ανασταινόταν ο 
Κύριος. Το δεύτερο σημαίνει ότι αυτός που πάσχει δικαιώνεται και 
δοξάζεται. Ο αναστηθείς Χριστός παρουσιάστηκε στους μαθητές του για 
να πιστέψουν όλοι στο μεγάλο γεγονός της Ανάστασης που σημαίνει:
(1) άφεση των αμαρτιών, (2) ανάσταση του σώματος και (3) αιώνια 
ζωή. Στην Ανάσταση πρέπει να στηρίζεται και να ελπίζει ο άνθρωπος, 
γι' αυτή πρέπει να αγωνίζεται και να επιμένει. Καταλήγοντας ο 
Ραρτούρος προτρέπει τους ακροατές του να έχουν πίστη για να έρθει ο 
αναστημένος Χριστός ανάμεσά τους να τους γλυκάνει και να τους 
ευφράνει, γιατί Αυτός είναι η μόνη ζωοποιός δύναμη, η ανάσταση δηλ. 
και η ζωή.

Από την απόδοση, σε γενικές γραμμές, του νοήματος της κάθε 
Διδαχής, γίνεται φανερό ότι τα κείμενα αυτά είναι ηθικοδιδακτικά και 
το επίκεντρό τους είναι ο άνθρωπος, οι αμαρτίες του και κυρίως ο 
τρόπος με τον οποίο ο χριστιανός μπορεί να κερδίσει την Αιώνια 
Βασιλεία.

Το θέμα της Μέλλουσας Κρίσης και η άμεση εξάρτηση του 
ανθρώπου από το Θεό κυριαρχεί σε όλες τις Διδαχές. Μέσα από μια 
σειρά προϋποθέσεων ο χριστιανός μπορεί να κερδίσει την αιώνια δόξα 
και αυτό θα είναι η ανταμοιβή των πράξεών του και η λύτρωση. Όσο 
και αν το θέμα της Δευτέρας Παρουσίας παρουσιάζεται, μερικές φορές, 
φοβερό, κυριαρχεί πάντα η ελπίδα σωτηρίας. Οι ιδέες αυτές πάντως 
αντικατοπτρίζουν γενικότερα το πνεύμα της εποχής. Το
αντιμεταρρυθμιστικό ρεύμα και τα πρότυπα χριστιανικής ζωής που 
προτείνονται έχουν ίσως ως ένα βαθμό επηρεάσει το πνεύμα των 
κηρυγμάτων της εποχής1. Η  ερμηνεία των ευαγγελίων από το Ραρτούρο

1 Βλ. σχετικά Ολγα Γκράτζιου, Η εικόνα του Γεωργίου Κλόντζα στο Σεράγεβο 
και τα επάλληλα επίπεδα σημασιών της, Δελτίον της Χριστιανικής Αρχαιολογικής 
Εταιρείας, τόμ. 14, Αθήναι 1989, σσ. 20-22.
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δε γίνεται με τρόπο απλοϊκό, εκλαϊκευτικό, όπως συμβαίνει σε άλλα 
αντίστοιχα κείμενα της εποχής. Το περιεχόμενο των Διδαχών 
αποδεικνύει κάποια θεολογική κατάρτιση του συγγραφέα. Οι ιδέες του 
οικονομούνται σωστά μέσα στο κείμενο, αν και γενικά υπάρχει σε αυτό 
μια τάση για φλυαρία και επανάληψη που το καθιστούν 
δυσμνημόνευτο. Αυτό ίσως να οφείλεται στο γεγονός ότι ο Ραρτούρος 
προσπαθεί να δώσει πλούσιο υλικό παρεμβάλλοντας στοιχεία που 
παίρνει από τις πηγές του και κυρίως από τον ComeLio Musso1. 
Πάντως είναι γεγονός πως ό,τι παίρνει το ερμηνεύει σωστά και το 
εντάσσει εύστοχα στα κείμενά του, χωρίς παρανοήσεις και λάθη.

3. Η  δομή του έργου

Ο εκκλησιαστικός ρητορικός λόγος υπάγεται στα δύο είδη του 
ρητορικού λόγου, το συμβουλευτικό και το επιδεικτικό (ηθικοί και 
πανηγυρικοί λόγοι)2. Ως ρητορικό λοιπόν κείμενο ακολουθεί μία 
ορισμένη διάταξη, η οποία καθορίζεται από ορισμένες ανάγκες που 
πρωτίστως αποβλέπουν στο ενδιαφέρον, την προσοχή και την πειθώ των 
ακροατών.

Η  διάταξη των Διδαχών του Ραρτούρου ακολουθεί την τεχνική του 
ρητορικού κειμένου. Κάθε Διδαχή χωρίζεται σε πέντε μέρη: στο 
προοίμιο, στην πρόταση, στη διαίρεση, στο κύριο θέμα και στον 
επίλογο3 4.

Η  λέξη τό προοίμιον αναγράφεται πάντοτε κάτω ακριβώς από τον 
τίτλο της κάθε Διδαχής και αποτελεί, όπως είναι φυσικό, το πρώτο 
μέρος της ομιλίας που σκοπό έχει να εισαγάγει τον ακροατή στο κύριο 
θέμα. Εκτείνεται περίπου από μία έως δύο σελίδες το πολύ, και 
τελειώνει συνήθως στήν α' στάση*. Σ' αυτό υπάγονται η πρόταση 
καισυνήθως η διαίρεση. Στο προοίμιο ο Ραρτούρος παρουσιάζει ένα 
παράδειγμα συναφές προς το νόημα της παραβολής του Ευαγγελίου

1 Βλ. σχετικά παρακάτω.
2 Πρβλ. Ευάγγελος Ψήμας, Μητροπολίτης Ερμουπόλεως, Ρητορικά δοκίμια, 

Αλεξάνδρεια 1954, σ. 23.
3 Βλ. Ψήμας, ό.π., σσ. 16-22 και Ιωάννης Φουντούλης, Ομιλητική,  

Θεσσαλονίκη 1985, σσ. 175-194.
4 Για τις στάσεις βλ. αμέσως παρακάτω.



9
171

εκείνης της ημέρας κατά την οποία εκφωνείται. Το παράδειγμα αυτό
αντλείται συνήθως από την καθημερινή ζωή (π.χ. Δ. 1.5, Δ.3.32, Δ.6.70
κ.ά.), ή προέρχεται από κάποιο συγγραφέα της Αγίας Γραφής (π.χ.
Δ.4.46, Δ.7.83 κ.ά.). Ο συγγραφέας το παρουσιάζει πάντως απλά, λιτά
και εύληπτα κάνοντας το λόγο του περισσότερο ευχάριστο, ελκυστικό
και σαφή με εύλογη την πρόθεσή του να διεγείρει την προσοχή των *
ακροατών του για τη διαπραγμάτευση του θέματος. Από το ίδιο 
παράδειγμα ο Ραρτούρος απομονώνει την κεντρική ιδέα ή μια 
χαρακτηριστική γνώμη συναφή προς το νόημα του Ευαγγελίου στο 
οποίο πρόκειται να αναφερθεί (π.χ. Δ.1.5-8, Δ.2.16-18 κ.α.). Σε 
κανένα προοίμιο των Διδαχών ο Ραρτούρος δεν περιλαμβάνει, σε

•κ

συντομία, την αφήγηση της περικοπής ούτε κάνει παρουσίαση των 
σχετικών περιστατικών του Ευαγγελίου από όπου αντλείται το θέμα 
της. Κυρίως τονίζονται σ’ αυτό ιδέες ή αντίθετες έννοιες (π.χ. Δ.4.46- 
47: το τέλος του ανθρώπου, Δ.2.16-18: γνώση-αγνωσία κλπ.). 
Συγκεκριμένη αναφορά στο Ευαγγέλιο της ημέρας γίνεται με μία ή δύο 
φράσεις απλώς για να στηριχτεί μία γνώμη του ομιλητή ή ίσως για να 
εισαχθεί το ακροατήριο στην επικαιρότητα του θέματος (π.χ. 
Δ.9.111.7κ.ε.: έκ Θεόν τον εναγγελισθέντος υιόν τον Θεοϋ εις την 
Παρθένον σήμερον, Δ. 11.133.35, 134.1: όποιον έγνωρίσασαι ή Μάρθα 
καί Μαρία δη έκ τής άπονσίας τοϋ Χριστοϋ έσυνέβη ή άρρωστία καί ό 
θάνατος τοϋ άδελφοϋ...). Οι εικόνες, οι παρομοιώσεις, οι μεταφορές 
και τα παραθέματα από την Παλαιά και Καινή Διαθήκη αφθονούν στα 
προίμια των Διδαχών του Ραρτούρου, προκειμένου να υποστηριχθούν 
τα νοήματα των παραδειγμάτων του που, όπως είπαμε, εισάγουν κάθε 
Διδαχή. Το γεγονός αυτό καθιστά σε ορισμένες Διδαχές το προοίμιο 
μακροσκελές. Τα προοίμια των Διδαχών του Ραρτούρου παρουσιάζουν 
ομοιότητες, όπως θα δούμε παρακάτω αναλυτικότερα, με τα προοίμια 
των διδαχών του Comelio Musso1, αν και τα τελευταία είναι πολύ πιο 
σύντομα.

Πρός το τέλος του προοιμίου υπάρχει η πρόταση, μια σύντομη 
δηλαδή φράση με την οποία εξαγγέλλεται το θέμα της Διδαχής (π.χ. 
Δ.1.8.5-10: καί έπειόή ήγαπημένοι άδελφοί, σήμερον περί τής άληθοϋς 
προσευχής διδάσκει ημάς ό Κύριος ημών Ίησονς Χριστός καί τίνα

1 Για τον συγγραφέα και το έργο του βλ. αναλυτικά παρακάτω.
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τρόπον όφείλομεν ποιεϊν αυτήν...δι’ έτοϋτο περί ταύτης καί μόνον να 
είποϋμε σήμερον...). Ο σκοπός της πρότασης που είναι να κατανοήσει ο 
ακροατής το θέμα, και να συγκροτήσει την κυριότερη έννοια του 
επιτυγχάνεται στις Διδαχές του Ραρτούρου γιατί αυτή είναι σαφής, 
χωρίς επαναλήψεις και περιττολογίες, ευκολομνημόνευτη και φυσικά 
προσαρμοσμένη στα κυριότερα σημεία του κηρύγματος του. Η  πρόταση 
παραλείπεται στη Δ.9 που έχει θέμα τον Ευαγγελισμό. Αυτό ίσως γιατί 
στο προοίμιο ο Ραρτούρος έχει καθορίσει ήδη και διασαφηνίσει το θέμα 
του. Η  έννοια που αναπτύσσεται σε κάθε Διδαχή είναι μία. Αυτό 
θεωρείται προτέρημα του ρήτορα γιατί έτσι επιτυγχάνει να την 
αναλύσει διεξοδικά και να την καταστήσει αντιληπτή στους ακροατές 
του.

Στο τέλος του προοιμίου απαριθμεί αναλυτικά τις προεκτάσεις που 
θα κάνει στο λόγο του προκειμένου να εξηγήσει τη συγκεκριμένη 
έννοια και διαιρεί φανερά τα σημεία στα οποία θα επιμείνει (π.χ. 
Δ.1.8.10-13: πρώτον τί έστι προσευχή, δεύτερον τίνα τρόπον... τρίτον 
τήν καρποφορίαν... εϊτα θέλωμεν ποιήσει τινά ηθικόν καί οϋτω 
τελειώσωμεν τόν λόγον...). Το σημείο αυτό του λόγου αποτελεί τη 
διαίρεση. Η  διαίρεση στις Διδαχές του Ραρτούρου μπορεί να βρίσκεται 
και στην αρχή της πρώτης στάσης, δηλαδή, στην αρχή του κυρίου 
θέματος (π.χ. Δ.9.112.10-13).

Το προοίμιο στις Διδαχές κατακλείεται με την επίκληση. Στο 
σημείο αυτό ο Ραρτούρος προσφωνεί τους ακροατές συνήθως με τις 
φράσεις: καί παρακαλώ τήν ανθεντείαν σας νά μοϋ δώσητε άκρόασιν 
μετά σιωπής (Δ. 1.8.13-14), ή καί ή ανθεντεία σας δώτε μον άκρόασιν 
μετά σιωπής σάς παρακαλώ (Δ.8.100.10). Οι φράσεις αυτές που 
διατυπώνονται έτσι ή με μικρές συντακτικές · και υφολογικές 
παραλλαγές στις υπόλοιπες Διδαχές αποτελούν το συνδετικό κρίκο του 
προοιμίου με την πρώτη στάση. Εξαίρεση αποτελούν οι Διδαχές 9 , 13 
και 14, όπου η μετάβαση δεν γίνεται με αυτή την προτρεπτική στάση 
στο συγκεκριμένο σημείο. Αντ’ αυτής στη Δ.9 υπάρχει χωρίο αντλημένο 
από την Καινή Διαθήκη. Το χωρίο προέρχεται από το Ευαγγέλιο, το 
οποίο αποτελεί και το περιεχόμενο της Διδαχής (χαΐρε κεχαριτωμένη 
Μαρία ό Κύριος μετά σου, ευλογημένη ον έν γνναιξί καί ευλογημένος 
ό καρπός τής κοιλίας σου..., (Λουκ. 1.28,42). Στις άλλες δύο Διδαχές 
(13, 14) τα αντίστοιχα χωρία είναι ανεξάρτητα από τα Ευαγγέλια στα
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οποία αναφέρεται το περιεχόμενό τους. Συγκεκριμένα στη Δ. 13 
(153.23-27) δίδεται το χωρίο: δεύτε πρός με πάντες οΐ κοπιώντες καί 
πεψορτισμένοι... (Ματθ. 11.28). Αυτό ο Ραρτούρος το αναλύει με τρεις 
δικές του φράσεις των οποίων το θέμα επικεντρώνεται στο Σταυρό. Στη 
Δ. 14 δίδεται το αναστάσιμο τροπάριο (Χριστός άνέστη..., κλπ, ηχ. 
πλάγιος α’).

Οι επικλητικές αυτές φράσεις, όπως θα δούμε και στη συνέχεια, 
αποτελούν πιστά αντίγραφα των αντιστοίχων φράσεων των διδαχών 
του Musso.

Το κύριο θέμα, η πραγματεία δηλαδή του λόγου, βρίσκεται μετά 
την πρόταση και τη διαίρεση και κατακλείεται πρίν τον επίλογο. Το

•ν

τμήμα αυτό της Διδαχής διαιρείται νοηματικά σε μία ή περισσότερες 
ενότητες ανάλογα με την οικονομία της ύλης. Ο Ραρτούρος τις 
νοηματικές αυτές ενότητες τις ονομάζει στάσεις. Διαιρεί δηλαδή το 
κύριο θέμα των Διδαχών του σε στάσεις, σε δύο, τρεις και σε μία 
Διαδοχή σε οκτώ (Δ. 13). Οι στάσεις αυτές σημειώνονται στα αντίστοιχα 
σημεία μέσα στο κείμενο και σε δύο περιπτώσεις στο περιθώριο (Δ.4.47 
και Δ.6.79). Η  ίδια τεχνική παρατηρείται και στις διδαχές του 
Comelio Musso. Μονάχα που τις νοηματικές του ενότητες ο Musso τις 
ονομάζει parti (=μέρη). Είναι φανερό πως ο Ραρτούρος επηρεάστηκε 
από την τεχνική των διδαχών του παραπάνω Ιταλού εκκλησιαστικού 
ρήτορα.

Το θέμα των στάσεων μας απασχόλησε αρκετά. Το φαινόμενο 
αυτό, όσο ξέρουμε, δεν απαντά στα ως τώρα γνωστά κείμενα της 
νεοελληνικής γραμματείας. Έτσι το ζήτημα της σύγκρισης των στάσεων 
των Διδαχών του Ραρτούρου με άλλα κείμενα, το ίδιο δομημένα δεν 
μπορεί να τεθεί. Για την εξασφάλιση λοιπόν ασφαλών συμπερασμάτων 
περί του ποιού και του είδους των στάσεων του Ραρτούρου μείναμε 
στην μελέτη των ίδιων των κειμένων μας, ενώ παράλληλα ανατρέξαμε 
στις γνωστές θεωρίες για τις στάσεις, από όπου προαπαθύσαιιε να 
εξαγάγουμε ορισμένα συμπεράσματα για να διατυπώσουμ^ιήν Yu?iia, 
το σκοπό και το ρόλο τους στον Ραρτούρο. Στη συνέχεια για την 
μεγαλύτερη πιστότητα θα παρεμβάλουμε ό,τι σχετικό γνωρίζουμε για το 
φιλολογικό αυτό είδος προκειμένου να εκθέσουμε τις τελικές απόψεις 
και τα συμπεράσματά μας.
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Η  στάση, όπως είναι γνωστό, είναι μια μορφή ρητορικού λόγου 
που μπορεί ανάλογα με το περιεχόμενό της να υπαχθεί σε ένα από τα 
τρία είδη του, δικανικό, συμβουλευτικό και επιδεικτικό1. Κάθε στάση 
αποτελεί μια ολοκληρωμένη μορφή ρητορικού κειμένου και χωρίζεται 
σύμφωνα με το Γεμιστό Πλήθωνα2 σε τέσσερα μέρη, το προοίμιο, τη 
διήγηση, τον αγώνα (αντίθεση-λύση) και τον επίλογο. Η στάση στην 
ύστερη αρχαιότητα3 και στο Βυζάντιο αποσκοπούσε, όπως τα 
προγυμνάσματα και οι ασκήσεις4, στην προπαίδεια των μαθητών που 
διδάσκονταν τη ρητορική.

Στο Βυζάντιο και μέχρι τον 16ο αιώνα η στάση, όπως εξάλλου 
και το υπόλοιπο ρητορικό υλικό διδασκαλίας, ήταν εξαρτημένη από τη 
θεωρία του Ερμογένη και των άλλων κλασικών ρητοροδιδασκάλων 
(Αφθονίου, Συριανού, Σώπατρου κά), οι οποίοι είχαν επηρεαστεί ή 
διαφοροποιηθεί λίγο πολύ από τη θεωρία του Ερμογένη5.

Ειδικότερα για τις στάσεις μας έχει σωθεί μια συλλογή 
παραδειγμάτων τους που υπάρχει σε 30 χειρόγραφα. Είναι η μικρότερη 
ίσως συλλογή ρητορικών υποδειγμάτων. Ο συγγραφέας και η εποχή της

1 Το θέμα όμως είναι πολύπλοκο και προϋποθέτει γνώσεις νομικής. Υπάρχουν 
πολλά είδη στάσεων, κυρίως στο δικανικό λόγο, οι οποίες υποδιαιρούνται ανάλογα με 
το κρινόμενο και το ζητούμενο σε διάφορα κεφάλαια και υποκεφάλαια. Πρόχειρα για 
τη νομική σημασία του όρου βλ. το λήμμα (στάσις) του Ι.Φ. Δημαράτου στη Μεγάλη 
Ελληνική Εγκυκλοπαίδεια, τόμ. 22, σ. 292, όπου και η παραπομπή σε άλλα σχετικά 
λήμματα. Για τη σημασιολογική εξέλιξη του όρου βλ. Stephanus, τόμ. νίΠ, στ. 661- 
662 (λήμμα στάσις).

2 Βλ. Γεωργίου Πλήθωνος, Σύντομη περί τινων μερών τής 'Ρητορικής, εκδ. Cb. 
Walz, Rhetores Graeci, τόμ. 6, Στουτγάρδη 1832-1836,'άνατύπ. OsnabrUck 1968, σσ. 
548-550.

3 Η  θεωρία των στάσεων διατυπώθηκε για πρώτη φορά τον 2ο αιώνα π.Χ. 
από τον Ερμαγόρα τον Τήμνιο. Ο Ερμογένης από την Ταρσό λίγο αργότερα (2ος-3ος 
αιώνας) τη διαμόρφωσε στην κλασική της μορφή, έτσι δηλ. όπως μας παραδίδεται στο 
έργο του Π ερί Στάσεως. Βλ. σχετικά Η. Hunger, Βυζαντινή Λογοτεχνία ή λόγια 
κοσμική γραμματεία των Βυζαντινών, Μορφωτικό Ίδρυμα Εθνικής Τραπέζης, Αθήνα 
1987, σσ. 125-137, G. Kennedy, Greek Rhetoric under Christian emperors. New Jersey 
1983, σσ. 73-86.

4 Βλ. σχετικά Hunger, ό.π., σσ. 160-196.
5 Πολλοί Βυζαντινοί συγγραφείς, όπως είπαμε και αλλού, ασχολήθηκαν με τα 

έργα των κλασικών ρητοροδιδασκάλων υπομνηματίζοντας ή σχολιάζοντας τα σχετικά 
έργα. Το μαρτυρεί το πλήθος των χειρογράφων. Βλ. σχετικά Hunger, ό.π., σσ. 138- 
159.
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συλλογής αυτής παραμένουν ανεξακρίβωτα1. Ωστόσο ο αριθμός αυτός 
των χειρογράφων μαρτυρεί το ενδιαφέρον που παρουσίαζαν, μολονότι, 
όσο γνωρίζουμε, η στάσις δεν είναι φαινόμενο τόσο διαδεδομένο σε 
έργα, μάλιστα εκκλησιαστικού περιεχομένου, γνωστών βυζαντινών 
συγγραφέων. Βέβαιο όμως πρέπει να θεωρηθεί ότι ο Ραρτούρος είχε 
διδαχτεί ρητορική από κάποιους δασκάλους ή στο σχολείο στο οποίο 
φοίτησε. Θεωρώντας, πολύ σωστά βέβαια, ότι οι Διδαχές του ήταν 
ρητορικά κείμενα, προσπάθησε να εφαρμόσει τις ρητορικές του γνώσεις 
σ' αυτές, πέρα από τις ιδέες που του παρείχε το βιβλίο και η τεχνική 
του Musso, φιλοδοξώντας πιθανόν να δώσει στα κείμενά του, όταν τα 
έγραφε, προτού τα εκδόσει, μία τελειοποιημένη μορφή ρητορικού λόγου. 
Για το σκοπό αυτό φαίνεται ότι είχε υπόψη του κάποιο ρητορικό 
εγχειρίδιο, χειρόγραφο ή έντυπο, το οποίο περιλάμβανε παραδείγματα 
στάσεων. Πάντως, όπως και να έχει το πράγμα, είναι γεγονός ότι ο 
Ραρτούρος από κάπου άντλησε ή κάπου διδάχτηκε, ώστε να χωρίσει τις 
Διδαχές του σε στάσεις.

Το περιεχόμενο της κάθε μιας στάσης του Ραρτούρου αποτελεί την 
ανάλυση μιας έννοιας, αποτελεί δηλαδή μια θεματική ενότητα που 
υπάγεται στην όλη διαπραγμάτευση του θέματος.

Συγκεκριμένα η πρώτη στάση στις Διδαχές εισάγεται με τον 
ορισμό της κεντρικής έννοιας της Διδαχής, που έχει ήδη προεξαγγελθεί 
στη διαίρεση (Διδαχές 1, 2,5,11 και 12), ή κατ' ευθείαν με την 
απαρίθμηση και ανάλυση των επιχειρημάτων προκειμένου να 
υποστηριχτεί το σκέλος του θέματος το οποίο έχει καθοριστεί ήδη 
(Διδαχές 3,4,6,7,8,10,13 και 14). Σε μια περίπτωση, στη Δ.9, η πρώτη 
στάση στην αρχή όπως είπαμε περιλαμβάνει τη διαίρεση που αντί, 
όπως συνήθως, να υπάρχει στο τέλος του προοιμίου μπαίνει εδώ. Η 
πρώτη στάση κατακλείεται με την προεξαγγελία του θέματος που 
πρόκειται να απασχολήσει τον Ραρτούρο στην επόμενη στάση και με 
προτρεπτικές φράσεις προς το ακροατήριο που σκοπό έχουν να 
επιστήσουν την προσοχή του. Οι φράσεις αυτές αποτελούν τη ματάβαση 
στη δεύτερη στάση, έχουν το ίδιο νόημα αλλά διατυπώνονται κατά τον 
ίδιο τρόπο ή με μικρές εκφραστικές παραλλαγές (π.χ. Δ2.21.32: καί 
λάβετε καί άνάπαυσιν όλίγην..., Δ.4.52.15: λάβετε γοϋν όλίγην άνεσιν

1 Βλ. Hunger, ό.π., α. 158.
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άδελφοί Iνα άκούσωμεν την θαυμαστήν ταύτην συμβουλήν... καί 
άνοίξατε τά ώτα υμών Ινα είσέλθχι είς τήν καρδίαν... , Δ. 12.147.1-2: 
λάβετε όλίγην άνεσιν σάς παρακαλώ, ΐνα έρμηνενσωμεν καθαρωτέρως 
αυτήν...). Μονάχα στη Δ.5 η προτρεπτική αυτή φράση παραλείπεται. Ο 
συγγραφέας εδώ εισέρχεται κατ’ ευθείαν στο θέμα της δεύτερης στάσης.

Η  δεύτερη στάση που υπάρχει σε όλες τις Διδαχές εκτός από την 
έκτη, αρχίζει κατά κανόνα με αναφορές στο ίδιο το Ευαγγέλιο που 
αποτελεί το θέμα της Διδαχής (π.χ. Δ.1.2.3 κ.ε.), ή με την απαρίθμηση 
διαφόρων επιχειρημάτων που αναλύονται με τη σειρά (π.χ. Δ.4.52.21 
κ.ε. κλπ.). Στην περίπτωση που ακολουθεί τρίτη στάση (Διδαχές 2, 9, 
13, 14), η δεύτερη στάση κατακλείεται και πάλι με την προεξαγγελία 
του σκέλους του θέματος που διαπραγματεύεται στην επόμενη στάση 
(Δ.9.117.23: καί άκουσον τήν ένέργειαν...) και με παρόμοιες, όπως και 
πριν, προτρεπτικές φράσεις (π.χ. Δ.2.26.2-3: λάβετε γοϋν άνεσιν
άδελφοί διά νά έρμηνεύσωμεν τάς όδούς ποΐαι είσιν, Δ.14.188.15-16: 
ίδωμεν γοϋν πώς άνέστη καί μετά τίνων σημείων άδελφοί καί τί 
διδάσκει ημάς).

Η τρίτη στάση, που υπάρχει όπως είπαμε στις τέσσερες παραπάνω 
Διδαχές (2,9,13,14), εισάγεται με την έκθεση των επιχειρημάτων που

λπρόκειται να αναλυθούν στη συνέχεια (π.χ. Δ.14.188.17 κ.ε.: διά δύο 
τινά ευλογημένοι χριστιανοί ήν άνάγκη τόν Χριστόν νά άναστηθη...). 
Στην περίπτωση που έπονται και άλλες στάσεις, όπως μονάχα 
συμβαίνει στη Δ. 13, η τρίτη στάση αφού τελειώσει με το θέμα που 
διαπραγματεύτηκε κατακλείεται με τη φράση: ίδωμεν καί τό τρίτον. 
Εννοείται το τρίτο επιχείρημα στο οποίο στηρίζει το θέμα για το οποίο 
γίνεται λόγος. Με την ίδια φράση γίνεται η μετάβαση και στις 
επόμενες στάσεις ειδικά της Διδαχής αυτής. Στην άλλη περίπτωση, όταν 
δηλαδή δεν έπονται άλλες στάσεις, η στάση κατακλείεται κανονικά με 
το τέλος της διαπραγμάτευσης του θέματος, που όπως θα δούμε στη 
συνέχεια, αποτελεί το στοιχείο της εφαρμογής. Εδώ δηλαδή εκτίθενται 
οι λόγοι για τους οπΊους ο χριστιανός πρέπει να εφαρμόζει αυτά που 
παραπάνω άκουσε.

Συνοψίζοντας λοιπόν διαπιστώνουμε ότι οι στάσεις στον Ραρτούρο 
είναι θεματικές ενότητες και εμπεριέχονται στο κύριο θέμα της κάθε 
Διδαχής. Ο Ραρτούρος εφαρμόζει την τεχνική αυτή στο λόγο του, 
δηλαδή την κατάτμηση σε ενότητες; επηρεασμένος προφανώς από τις



διδαχές του Musso οι οποίες χωρίζονται αντίστοιχα σε parti= μέρη. 
Σκοπός ίσως της διαίρεσης αυτής ήταν τόσο να διευκολυνθεί ο ίδιος 
κατά την πορεία της διαπραγμάτευσης του θέματός του, όσο να 
διευκολύνει και τους ακροατές του στην κατανόηση και εμπέδωση των 
λεχθέντων. Οι στάσεις, όπως είδαμε, αν και σαφώς χωρίζονται μεταξύ 
τους, δεν διασπούν το κείμενο και δεν διασαλεύουν την αρμονία και 
τη* συνοχή του. Ο αριθμός τους σε κάθε Διδαχή καθορίζεται από το 
ίδιο το θέμα της, την έκτασή του δηλαδή και τις προεκτάσεις που 
κάνει, αντλώντας βασικά από την πρωταρχική έννοια. Σε κάθε μια 
από αυτές εξετάζεται μία έννοια, μολονότι κατ' αυτόν τον τρόπο δεν 
αποφεύγονται πάντα οι επαναλήψεις. Πολλές από τις στάσεις των 
Διδαχών'υποδιαιρούνται σε επί μέρους θεματικές ενότητες (π.χ. Δ.3.34- 
39 στάσις σ')1. Αυτό συμβαίνει στις περιπτώσεις που ερευνούνται και 
επεξηγούνται διάφορα σκέλη της έννοιας που αποτελεί το περιεχόμενο 
της στάσης. Ανάλογα με το περιεχόμενο και το ύφος της κάθε στάσης 
όπως θα δούμε, μπορεί να αποτελέσει κάποιο από τα τρία στοιχεία 
που διέπουν το κυρίως θέμα ενός εκκλησιαστικού λόγου, δηλαδή την 
εξήγηση, την απόδειξη και την εφαρμογή2. Οι χαρακτηριστικές φράσεις 
κλισέ που εντοπίστηκαν παραπάνω σε κάθε στάση δίνουν μια τυπική 
εικόνα στις Διδαχές, ενώ ταυτόχρονα υποδεικνύουν το σκοπό των 
κειμένων αυτών, εξ ολοκλήρου ηθικοπλαστικό. Θα μπορούσαμε λοιπόν 
σύμφωνα με αυτά τα στοιχεία να διατυπώσουμε την άποψη ότι οι 
στάσεις του Ραρτούρου δεν είναι τυπικά όμοιες με τις στάσεις του 
Ερμογένη και των μεταγενεστέρων υποστηρικτών της θεωρίας του.

Πάντως το κύριο θέμα των Διδαχών του Ραρτούρου, το τμήμα 
εκείνο του λόγου που εμφανώς ξεχωρίζει από το προοίμιο και τον 
επίλογο, ανεξάρτητα από τις στάσεις, τις θεματικές ενότητες από τις 
οποίες απαρτίζεται, παρουσιάζει τη μορφή που έχει το κυρίως θέμα σε 
κάθε εκκλησιαστικό λόγο (π.χ. Δ.1, στάσεις α' β'). Έχοντας λοιπόν

1 Το θέμα της στάσης αυτής είναι η Μέλλουσα Κρίση. Το θέμα ερευνάται 
βάσει τριών λογικών αρχών: (1) αν υπάρχει το αληθές στο θέμα και βάσει ποιών 
στοιχείων (2) πως αποδεικνύεται μέσα από τις θείες Γραφές η Μέλλουσα Κρίση και 
(3) πως περιγράφεται σε αυτές. Τα τρία αυτά ζητήμτα αποδίδονται σε τρείς μικρές 
θεματικές ενότητες που αποτελούν τμήματα της ίδιας στάσης.

2 Βλ. Φουντούλης, ό.π., σ. 190.
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υπόψη τη δομή ενός εκκλησιαστικού λόγου, ή ομιλίας1, θα 
προσπαθήσουμε στη συνέχεια να δώσουμε τα χαρακτηριστικά του κυρίως 
θέματος των Διδαχών του Ραρτούρου.

Το πρώτο μέρος του κυρίου θέματος, σύμφωνα με την άποψη του 
I. Φουντούλη, θα μπορούσε να κληθεί εξήγηση. Αυτό ακολουθεί, ως 
γνωστό, μετά το προοίμιο, την πρόταση και τη διαίρεση, όταν η 
τελευταία υπάρχει εδώ. Η  εξήγηση περιλαμβάνει στις Διδαχές συνήθως 
την πρώτη στάση ή την πρώτη και τη δεύτερη στις περιπτώσεις που 
υπάρχουν τρεις στάσεις (π.χ. Δ. 2,3,4 κλπ)2. Στην αρχή του τμήματος 
αυτού του λόγου ο Ραρτούρος δίνει συνήθως τον ορισμό της έννοιας 
που αποτελεί και το θέμα της Διδαχής του όσο γίνεται πιό απλά, ώστε 
να γίνει κατανοητή στους ακροατές του (π.χ. Δ. 1.8.15-16) και τη 
διασαφηνίζει επεξηγώντας την (π.χ. Δ. 1.8.17-19). Στη συνέχεια με 
καθαρά διδακτικό σκοπό εξηγεί, παρουσιάζει, περιγράφει, αφηγείται 
γεγονότα, πράγματα, πρόσωπα και διασαφηνίζει την έννοια ή τις ιδέες 
που αποκλίνουν από αυτή, πάντα βάσει αυθεντικών στοιχείων και με 
πλήρη κατοχύρωση από την Αγία Γραφή. Για τη μεγαλύτερη κατανόηση 
των θεωρητικών αληθειών ο Ραρτούρος χρησιμοποιεί στο σημείο αυτό 
του λόγου του, σε όλες σχεδόν τις Διδαχές, πολλά παραδείγματα ή 
εικόνες παρμένες από την καθημερινή ζωή (π.χ. Δ. 1.12.10-16: πώς έστι 
σκιά τοϋ δένδρου, εΐκών τοϋ πρωτοτύπου, βλαστός τής ρίζης..., 
Δ.8.101.28-29: διότι όταν ό άνθρωπος τζακίση τό βασιλικόν κόκκαλον 
τοϋ ποδός...), ή επικαλείται παραδείγματα ανδρών που ενσάρκωσαν στη 
ζωή τους διάφορες αρετές (π.χ. Δ.6.74.15-17: ώς τόν Θεμιστοκλέα 
εκείνον ό όποιος όταν ένίκησεν τόν πλούτον τόν έμέρισεν....). Με τον 
τρόπο αυτό ό λόγος του ακούγεται (διαβάζεται) περισσότερο ευχάριστα 
και κεντρίζει το ενδιαφέρον του ακροατή (αναγνώστη). Σε ορισμένες 
Διδαχές, που το θέμα είναι εορτολογικό, όπως π.χ. στον Ευαγγελισμό 
της Θεοτόκου (Δ.9), ο Ραρτούρος μελετά το θέμα από τις ίδιες τις 
πηγές του δηλαδή την Καινή Διαθήκη (Λουκ. 1.26-38) και τα Απόκρυφα 
(Ιακ. κεφ.11, Ψευδό-Ματθ. κεφ.9).

1 Βλ. Φσυντούλης, ό.π., σσ. 178-195.
2 Στη Δ. 13 που υπάρχουν οκτώ στάσεις η εξήγηση αποτελεί την πρώτη στάση. 

Οι υπόλοιπες στάσεις αποτελούν την απόδειξη. Στο τέλος της όγδοης στάσης 
περιλαμβάνεται η εφαρμογή.
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- Στην πορεία της διαπραγμάτευσης του θέματός του ο Ραρτούρος 
προσπαθεί να αποδείξει ότι εκείνα που παρουσίασε στο πρώτο μέρος 
είναι πραγματικά. Το τμήμα αυτό του λόγου καλείται απόδειξη και 
περιλαμβάνει τη δεύτερη στάση όταν στη Διδαχή υπάρχουν δύο μόνο 
στάσεις, ή την τρίτη όταν σ’αυτή υπάρχουν τρεις. Προκειμένου να 
αποδείξει αυτά που είπε προηγουμένως, αντλεί τα επιχειρήματά του 
από την Αγία Γραφή, όπου πραγματώνονται όλες οι χριστιανικές 
αλήθειες. Τα χωρία που χρησιμοποιεί τα μεταφέρει τις περισσότερες 
φορές αυτούσια αλλά συχνότατα και με παραλλαγές ή και σε ελεύθερη 
απόδοση. Η  επιχειρηματολογία του είναι αρνητική, όταν ανασκευάζει 
τις ενστάσεις του, και θετική στις περιπτώσεις που υποστηρίζει τις 
θέσεις τόυ. Συνήθως προηγείται η αρνητική επιχειρηματολογία, έτσι με 
τη θετική που έπεται επηρεάζοντας ψυχολογικά τους ακροατές του 
γίνεται περισσότερο πειστικός. Οι μέθοδοι αποδείξεων που ακολουθεί 
κατά τη θετική επιχειρηματολογία του ποικίλουν. Αλλοτε είναι 
επαγωγικές (π.χ. Δ.13.178.33-35: διότι ό Χριστός...γέγονεν ποιμήν... 
άμνός... κεφαλή... όδός... Θεός... Πάσχα, άρτος, θυσία, προσφορά, 
ευλογία, τά πάντα δι’ ήμάς γέγονεν...), άλλοτε παραγωγικές (π.χ. 
Δ. 11.139.30-32: διά νά λύουν τόν λαόν τοϋ Χριστού έκ των δεσμών 
των άμαρτημάτων... όποιον γέγονεν... εις τούτον τόν Λάζαρον...), 
άλλοτε αναλογικές (π.χ. Δ1.14.7-13: έάν διά τό πρώτον ου δυνάμεθα 
είς μέρος πληρώσαι πώς διά δλον θέλωμεν πληρώσει... παντελώς ού 
δυνάμεθα εις ούδέν άποπληρώσαι αυτόν ούτε εις τό έλάχιστον), άλλοτε 
από το ισχυρόν στο ασθενέστερο ή το αντίθετο, από το πολύ στο λίγο 
κλπ. (π.χ. Δ.1.13.34: ούχ εις άνθρωπος άλλά δλη ή άνθρωπίνη 
φύσις...). Στη θετική επιχειρηματολογία ο Ραρτούρος ορισμένες φορές 
εισάγει και συγκινησιακά επιχειρήματα (πάθη) με σκοπό να συγκινήσει 
τους ακροατές του και να τους ωθήσει στην εφαρμογή των όσων 
διδάχτηκαν (π.χ. Δ.4.57.36, 58.1-3: ώ πόσοι άκούουν τήν συμβουλήν 
τοϋ Χριστού καί ούδέν θέλουν νά τήν κάνουν, οί τοιούτοι όμοιάζουν 
ωσάν τόν σίδηρον...).

Το τέλος του κυρίου θέματος που συμπίπτει με το τελευταίο τμήμα 
της τελευταίας στάσης κάθε Διδαχής αποτελεί το κυριότερο σημείο του 
λόγου, την εφαρμογή. Εδώ υποδεικνύονται οι τρόποι με τους οποίους 
πρέπει να γίνουν, όσα εξήγηθηκαν και αποδείχτηκαν παραπάνω, 
βιώματα των πιστών. Ιδιαίτερο στοιχείο του τμήματος αυτού του λόγου
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είναι η παραίνεση. Η  παραίνεση ωστόσο στις Διδαχές υπάρχει 
συχνότατα ή σχεδόν πάντα και στο τέλος κάθε στάσης και έχει βέβαια 
σχέση με ένα σκέλος της έννοιας που σ’αυτή εξετάζεται (π.χ. 
Δ.5.64.17-20: <5ιό εναι χρεία να τά τιμήσωμεν ταϋτα τά τρία την 
προσευχήν... ά έκαθαίρουν ημάς έχ... δαίμονος καί νά τά ένδυώμεθα 
ώς άρματα συνεχώς...). Η παραίνεση στο τέλος του κυρίου θέματος 
αφορά τό κεντρικό θέμα της Διδαχής και αντανακλά τη χριστιανική 
ηθική και διδασκαλία (π.χ. Δ.6.82.21-25: ούχ έστιν αισχύνη άδελφοί 
τού μαθεΐν... μή γενώμεθα σοφοί είς έμαυτούς...).

Η  κάθε Διδαχή κατακλείεται, όπως είναι φυσικό, με τον επίλογο 
που διακρίνεται από το υπόλοιπο κείμενο λόγω του ύφους του και του 
περιεχομένου του. Κατά την εκφώνηση θα παρεμβαλλόταν μια παύση 
μεταξύ αυτού και του κυρίου μέρους της Διδαχής.

Στην αρχή του επιλόγου ο Ραρτούρος χρησιμοποιεί μια 
προσφώνηση όχι διαφορετική από εκείνη που είχε χρησιμοποιήσει και 
στο προοίμιό του (π.χ. Δ. 1.8.5 και 14.28: ήγαπημένοι άδελφοί). Το 
περιεχόμενο του επιλόγου απαρτίζεται από μια σύντομη ανακεφαλαίωση 
των όσων ελέχθησαν, από την εφαρμογή των κυριοτέρων αληθειών, την 
παραίνεση για την πραγμάτωση των παραπάνω και από μια προσευχή

Λ

ή μια ευχή.
Στην ανακεφαλαίωση γίνεται σύντομη αναφορά στα κύρια 

νοήματα της Διδαχής και η συσχέτισή τους με τα πρόσωπα ή τους 
λόγους του Ευαγγελίου από όπου αντλείται το θέμα του κηρύγματος 
(π.χ. Δ. 1.14.28-32). Στην εφαρμογή εκτίθενται με συντομία οι λόγοι 
για τους οποίους ο χριστιανός πρέπει να διαφυλάξει και να εφαρμόσει 
τις αλήθειες που απορρέουν από την όλη διαπραγμάτευση του θέματος 
(π.χ. Δ.4.58.20-22: Γνα φωτίση ημάς φωτισμόν θειον καί δείξη ήμίν τό 
άγαθόν ήμέτερον δηλαδή τό τέλος). Στο σημείο αυτό ο Ραρτούρος δεν 
χρησιμοποιεί εκφοβισμούς αλλά αντίθετα με ήπιο ύφος και αισιόδοξο 
τόνο για τα έσχατα, επιχειρεί να πείσει το ακροατήριό του για ποιό 
λόγο, όλα όσα είπε παραπάνω πρέπει να εφαρμόζονται. Για 
μεγαλύτερη πειστικότητα δεν παραλείπει να παραθέσει και ένα σχετικό 
χωρίο από την Αγία Γραφή [(π.χ. Δ. 1.15.4-9 ώ Κύριε εγνωμεν τά 
άμαρτήματα ήμών... κόπασον (Ιερ. 14.20-22)] Η επισφράγιση της 
Διδαχής γίνεται συνήθως με την εξής φράση που παραλλάσσει 
ορισμένες φορές ως προς το ρήμα· αντί δηλαδή επιτυχεΐν απαντά το
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ρήμα άξιωθείημεν ή το ρήμα τυχεΐν. π.χ. Δ. 1.15.14-20: fig γένοιτο 
πάντας ημάς έπιτυχεϊν έν Χριστφ τφ Κυρίφ ημών φ ή δόξα καί τό 
κράτος είς τούς αΙώνας άμήν (πρβλ. Δ.2.32.4-6, Δ.3.45.30-33,
Δ.5.69.24-29, Δ.6.83.14, Δ.7.98.20-24, Δ.8.110.12-13, Δ.9.122.22-26,
Δ. 10.131.34-36, Δ.11.143.24-29, Δ.12.151.22-25, Δ.13.25-28). Στις
Διδαχές 4 (58.26-30) και 14 (21-24), η φράση αυτή αντικαθίσταται 
αντίστοιχα από: (1) καί Ιδεΐν έμφανώς αυτόν πρόσωπον πρός πρόσωπον 
καί προσκυνησαι αυτόν συν τφ πατρί καί τφ άγίω πνεύματι νϋν καί 
άεί καί είς τούς αΙώνας των αΙώνων άμην και (2) ... καί αξίωσον 
ημάς ίδεϊν ταϋτα έμφανώς καί προσκυνησαι μετ’ εύλαβείας ταϋτα εις ά 
καί οί άγγελοι έπιθυμοϋσι παρακϋψαι καί λέγειν άγιος ό Θεός άγιος 
Ισχυρός άγιος άθάνατος έλέησον ημάς.

Συμπερασματικά λοιπόν μπορούμε να πούμε ότι οι Διδαχές του 
Ραρτούρου ακολουθούν τους κανόνες δομής των εκκλησιαστικών λόγων 
και γενικότερα της εκκλησιαστικής ρητορικής. Από πλευράς τεχνικής και 
από πλευράς ύφους είναι τέλεια υποδείγματα εκκλησιαστικών λόγων. Η  
ικανότητα του Ραρτούρου να συνθέτει το λόγο του είναι εμφανής· 
κατορθώνει να ταξινομεί, να καταρτίζει το υλικό που αντλεί από την 
Αγία Γραφή και να οικοδομεί το κήρυγμά του βάσει ορισμένων 
τεχνικών αρχών. Το γεγονός αποδεικνύει ότι ο Ραρτούρος πέρα από το 
ότι διέθετε το φυσικό χάρισμα του λόγου είχε διδαχθεί τη ρητορική 
τέχνη, γιατί όσο κι αν επηρεάζεται από την τεχνική του Musso δεν τον 
αντιγράφει. Πιστεύουμε ότι μελέτησε με επιμέλεια και κατενόησε προη
γουμένως την τεχνική των Διδαχών του Musso και ύστερα την 
εφάρμοσε στα δικά του κηρύγματα με βάση πια και τις δικές του 
γνώσεις.

Η  επιτυχημένη γενικά διαπραγμάτευση του θέματος της κάθε 
Διδαχής, παρά τους πλατειασμούς και τις επαναλήψεις με την 
παράθεση πολλών αγιογραφικών χωρίων και διδακτικών εκφράσεων 
που διακόπτουν την συνοχή του λόγου και που οφείλονται, πιστεύουμε, 
πιθανότατα στην επίδραση του Musso, δείχνει ότι ο Ραρτούρος διέθετε 
θεολογικές γνώσεις αλλά και έντονα το συναίσθημα της διδασκαλίας 
και διάσωσης της ορθόδοξης χριστιανικής πίστης.
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Αξιο λόγου επίσης να αναφερθεί στο σημείο αυτό είναι ότι στο 
περιθώριο της Δ. 1(6), όπως είπαμε, αναγράφεται η λέξη ηθοποιία. Η  
ηθοποιία1, όπως είναι γνωστό, είναι ένα σχήμα ρητορικού λόγου. Με 
το σχήμα αυτό ο Ραρτούρος παρομοιάζει την εκκλησία με κήπο, που 
αντί για φυσικά άνθη έχει τις αρετές, δηλ. την πίστη, την ελπίδα, την 
αγάπη, την ελεημοσύνη, τη νηστεία και την προσευχή. Το σχήμα αυτό 
δίνει στο λόγο του περισσότερη ζωντάνια και τον κάνει ελκυστικό με 
σκοπό να αναζωπυρώσει τα συναισθήματα της ψυχής του ακροατή του.

4. Οι επιδράσεις, το πιθανό πρότυπο και οι πηγές των 
Διδαχών

α) Οι επιδράσεις και το πιθανό πρότυπο
Προτού αναφερθούμε σε γενικές γραμμές στις επιδράσεις που 

δέχτηκε ο Ραρτούρος στο έργο του Διδαχές κρίναμε σκόπιμο να 
δώσουμε μία συνοπτική εικόνα για το ιερό κήρυγμα στην ανατολική 
και στη δυτική εκκλησία από την εμφάνισή του ώς την εποχή του 
Ραρτούρου.

Η  διδαχή ή το κήρυγμα του θείου λόγου ή η ομιλία ή ο 
εκκλησιαστικός λόγος στην ορθόδοξη εκκλησία αποτελεί, όπως είναι 
γνωστό, είδος της εκκλησιαστικής φιλολογίας, γενικότερα της ρητορικής 
και έχει τις ρίζες του στο Βυζάντιο2. Εκεί τον 4ο και τον 5ο αιώνα 
γνώρισε τη μεγαλύτερη άνθηση με εκπροσώπους τον Γρηγόριο 
Ναζιανζηνό, Ιωάννη Χρυσόστομο, Γρηγόριο τον Μέγα κ.ά3.

Στους νεώτερους χρόνους, από τον 15ο αιώνα, το θείο κήρυγμα 
γνωρίζει στην Τουρκοκρατούμενη και Βενετοκρατούμενη Ελλάδα νέα 
άνθηση4. Η  πλούσια παράδοση χειρογράφων με ομιλίες5, τα έντυπα -

1 Για το σχήμα αυτό στον εκκλησιαστικό λόγο βλ. Ψήμας, ό.π., σ. 218 κ.ε.
2 Βλ. σχετικά Φουντσύλης, ό.π., passim.
3 Πρβλ. Δημήτριος Μπαλάνος, Η εκκλησιαστική ρητορική από των χρόνων της 

δουλείας, Νέα Εστία 32(1942), σσ. 7-12, βλ. επίσης Kennedy, ό.π., σ. 325.
4 Βλ. Μανουήλ Γεδεών, Το κήρυγμα του θείου λόγου εν τη εκκλησία των 

κάτω χρόνων, Εκκλησιαστική Αλήθεια 12(1887-1888), σσ. 186-188, 192-196, 198-203. 
Π. Τρεμπέλας, Ομιλητική ή Ιστορία και θεωρία τον κηρύγματος, Αθήναι 1950 
(passim). Ο Herbert Hunger εντάσσει τα κείμενα αυτά στους ευκαιριακούς λόγους 
(Die HochsprachUlche profane Literatur der Byzantiner, τόμ. 1, MUnchen 1978, σσ.
145-154 και μετφ. του ίδιου Βυζαντινή Λογοτεχνία, ό.π., σ. 239. Κούρκουλας, Η
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από τα μέσα περίπου του 16ου αιώνα και μετά* 1- και οι πραγματείες 
(σε χειρόγραφα ή έντυπα) με θέμα την τεχνική του ρητορικού λόγου 
γραμμένες από εκκλησιαστικά πρόσωπα για την βοήθεια των

θεωρία τον κηρύγματος, ό.π., α. 15, ο Ιδιος Η Εκκλησιαστική ρητορεία, ό.π., σσ.324- 

325 και Φουντούλης, ό . π σ α .  41-48.

5 Βλ. σχετικά το άρθρο του Ευάγγελου θεοδώ ρου στη ΘΗΕ, τόμ. 9, στ. 907- 

908 (λήμμα ομιλητική). Τα περισσότερα από τα χειρόγραφα αυτά παραμένουν 

άγνωστα γιατί είνα ι ανέκδοτα.

1 Ο ι έντυπες εκδόσεις στις αρχές του 16ου αιώνα με κήρυγμα ή λόγους ώς 

την έκδοση των Διδαχών του Ραρτούρου (1560) ήταν δύο: (1) το πολύκροτο β ιβλ ίο  

του Κ ερκυραίου ιερομονάχου Ιω αννίκιου Καρτάνου, Άνθος Παλαιός και Νέας 
Διαθήκης, που εκδόθηκε στη Βενετία  για  πρώτη φορά το 1536 και περιείχε 19 λόγους 

(βλ. Legrand, Β.Η. 15e-16e sidcles, τόμ. 1, σσ. 223-226, αριθ. 95 και την πρόσφατη 

έκδοση του έργου Ιωαννίκιος Καρτάνος, Παλαιό τε και Νέα Διαθήκη, Βενετία  1536, 

Ε π ιμ έλεια  κειμένου-Εισαγω γή-Σχόλια-Γλω σσάριο Ελένη Κακουλίδη-Π άνου, Αθήνα 

1988 (στο εξής: Ιω αννίκιος Καρτάνος), και (2) ο θησαυρός του Δαμασκηνού 

Στουδίτη που γνώρισε επανειλημμένες εκδόσεις στη Βενετία . Η πρώτη του έκδοση 

ωστόσο παραμένει άγνωστη. Οπωσδήποτε όμως έγινε π ρ ιν  το 1558. Στο σημείο αυτό 

συμπληρωματικά διατυπώνουμε την άποψη ό τι το έργο του Δαμασκηνού πρέπ ει να 

τυπώθηκε π ρ ίν  το 1558 και μετά το 1554. Στη γνώμη αυτή οδηγούμαστε απο το 

γεγονός ό τ ι ο Δαμασκηνός πιθανόν γνώ ριζε το έργο του M m so, που τυπώθηκε το 

1554, γ ια τ ί εντοπίσαμε ορισμένες κοινές ιδέες στα δύο έργα (βλ. σχετικά παρακάτω). 
Γ ια  την έκδοση του έργου βλ. Θησαυρός Δαμασκηνού τον υποδιακόνου και Στσυδίτον 
του θεσσαλονικέως, Εισαγω γή- Β ιογρα φ ία  συγγραφέως υπό Ευαγγέλου Χ ρ . 

Δεληδήμου, Θεσσαλονίκη 1961, σ. 8 (στο εξής: Δαμασκηνός Στουδίτης). Η έκδοση του 

Θησαυρού, Βενετία 1589, περιλαμβάνει κα ι επτά λόγους του Καρτάνου από τους 19 

που περ ιλα μβά νοντα ν στο β ιβ λ ίο  του Άνθος. Τ ο ίδ ιο  σ υμβα ίνει κ α ι σ τις 

επανεκδόσεις. Τους επτά αυτούς λόγους τους έχουμε δ ε ι στην έκδοση του Δεληδήμου. 
Πάντως για  εκκλησιαστικούς λόγους στον τουρκοκρατούμενο ελληνικό χώρο, τον 

πρώτο αιώνα μετά την άλωση ώς το 1560 κα ι για πρόσωπα που έγραψαν τέτο ιου 

είδους κείμενα  δεν γνωρίζουμε -εκτός βέβαια από τον Καρτάνο κα ι τον Στουδίτη- 

τίποτε. Έ χομε γενικές μαρτυρίες γ ια  ύπαρξη κα ι άλλων ομιλιών-λόγων-διδαχών που 

στο σύνολό τους παραμένουν ανέκδοτες ή και άγνωστες. Δειγματοληπτικά αναφέρουμε 

τ ις  47 ο μ ιλ ίες του Ιωάννη Πλουσιαδηνού που χρονολογούνται μεταξύ των ετών 1488- 

1489 κα ι 1491-1492, (βλ. Πάνος Βασιλείου, Ο αυτόγραφος " Θρήνος της Θεοτόκου" 

του Ιωάννη Πλουσιαδηνού, Ελληνικά 32(1980), σσ. 267-275, όπου κα ι η προηγούμενη 
βιβλιογραφ ία  κυρίω ς για  τον Πλουσιαδηνό) και μ ία  διδαχή που αποδίδεται στον 

Θεοφάνη Ελεαβούλκο κα ι περιέχετα ι σε κώδικα του Π ατριαρχείου Αλεξανδρείας (η 

πληροφορία προέρχεται από τον θ .  Μοσχονά, Πατριαρχείον Αλεξανδρείας, Κατάλογοι 
της Πατριαρχικής Βιβλιοθήκης, τόμ. Α' Χειρόγραφα, Αλεξάνδρεια 1945, χφ 304, φ. 

27, πρβλ. Μ πόμπου Σταμάτη, ό.π., σ. 28 κα ι σημ. 5).
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ιεροκηρύκων1, μαρτυρούν ότι η εκκλησιαστική ρητορική αποκτά από την 
εποχή αυτή καινούριο παλμό.

Ο  κυριότερος λόγος για την αναβίωση του φιλολογικού αυτού 
είδους ήταν, αναμφισβήτητα, ο νέος πνευματικός προσανατολισμός του 
ελληνισμού σ' ό,τι αφορούσε την παιδεία του υπόδουλου γένους. 
Σύμφωνα με αυτόν, για να μπορέσει ο ελληνισμός να διαφυλάξει τη 
χριστιανική του συνείδηση και την εθνικότητά του, που θα τον 
οδηγούσε αργότερα στην αποτίναξη του ζυγού της δουλείας, έπρεπε να 
έχει παιδεία η οποία θα βασιζόταν στη χριστιανική παράδοση. Η  
άποψη αυτή επικράτησε στον ελληνικό χώρο καθ' όλη την διάρκεια του 
πρώτου αιώνα μετά την άλωση2. Υποστηρικτής της υπήρξε η εκκλησία 
και εκφραστής της το θρησκευτικό κήρυγμα3. Το κήρυγμα που 
εκφωνούνταν από εκκλησιαστικά πρόσωπα όλων των ιερατικών 
βαθμιδών (ιερείς και άνω)4 από τον άμβωνα της εκκλησίας, 
ακολουθώντας τις επιταγές του Ευαγγελίου j.u ';, προσέγγιζε ένα
ευρύ κοινό και μετέδιδε άμεσα με έντονο ηθικοδιδακτικό τόνο όσα 
διψούσαν να μάθουν οι Έλληνες για τις χριστιανικές αλήθειες5. 
Παράλληλα ήταν ένας τρόπος διακίνησης ιδεών που απηχούσαν κοινούς 
τόπους μια και το βιβλίο ακόμη δεν είχε διαδοθεί ευρύτατα. Πηγές του 
φιλολογικού αυτού είδους ήταν η Αγία Γραφή, η Λειτουργική, οι

1 Βλ. σχετικά το άρθρο του θεοδώ ρου στη ΘΗΕ, ό.π., στ. 907-908.

2 Β λ . σχετικά Ζ ιώ γας, Προβλήματα παιδείας, ό.π., σσ. 120-125, 131-133, 

137-143, 156-160.

3 Β λ . Β α σ ίλειο ς  Τατάκης, Σκούφος-Μ ηνιάτης-Βούλγαρης-Θεοτόκης, Βασική 
Βιβλιοθήκη 8, Α θήναι 1953, σσ. 7-9, Ο Ιδιος, Μελέτες Ιστορίας της Φιλοσοφίας, 
Αρχαία Ελλάδα και Βυζάντιο, Αθήνα 1980, passim, ιδια ίτερα σσ. 199-212.

4 Β λ . Γρ η γ ό ρ ιο ς  Ν αζιανζηνός, P .G . 36 (Λογ. 27, Λ ογ. 32), Ιω άννης 

Χρυσόστομος, P.G. 48 (Π ερί ιερωσύνης, βιβλ. 4, 5, στ. 660-67]).

5 Στη μεταβυζαντινή ζωγραφική υπάρχει εικόνα (μοναδική όσο ξέρουμε), όπου 

παριστάνεται το εσωτερικό ορθόδοξης εκκλησίας σε ώρα ιερού κηρύγματος. Η  εικόνα 

αυτή βρίσκετα ι σήμερα στην πα λιά  Ορθόδοξη Εκκλησία του Σεράγεβο κα ι είνα ι έργο 

του Κ ρητικού ζωγράφου Γεω ργίου Κλόντζα. Για  το θέμα αυτό βλ. Όλγα Γκράτζιου, Η 

εικόνα του Γεω ργίου Κλόντζα στο Σεράγεβο και τα επάλληλα επίπεδα σημασιών της, 

Δελτίον της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας, Περίοδος Δ 1, τόμ. 14 (1987- 

1988), Αθήνα 1989, σσ. 9-31. Στην εργασία αυτή η συγγραφέας αναλύοντας τ ις  

μορφολογικές ιδ ιοτυπ ίες κα ι το θέμα του έργου επισημαίνει ότι ο ρόλος των ιδεών 

της Α ντιμετα ρρύθμ ισ ης τόσο στο ίδ ιο  το ζωγραφικό έργο όσο γενικά  κα ι στην 
εκκλησιαστική ρητορική του 16ου αιώνα στον ελληνικό χώρο ήταν σημαντικός.



Πατέρες της Εκκλησίας, οι αποφάσεις των Συνόδων, η Εκκλησιαστική 
Ιστορία και οι Θεολογικές πραγματείες. Με γλωσσικό όργανο τη λαϊκή 
γλώσσα1 οι περισσότεροι εκκλησιαστικοί ρήτορες της εποχής αυτής 
επιζητούν να πλησιάσουν τον απλό και αμαθή χριστιανό και να τον 
αναμορφώσουν μέσα από τις χριστιανικές αλήθειες2 *.

Κάτι παρόμοιο συμβαίνει την ίδια εποχή (16ος αιώνας) και στη 
Δύση, σε ό,τι αφορά το ιερό κήρυγμα (=predica, oratoria sacra, omilia, 
sermo), όμως κάτω από άλλες συνθήκες. Στη Δυτική Εκκλησία, έπειτα 
από ένα διάστημα σιγής από τον 6ο περίπου αιώνα και πέρα, το 
κήρυγμα εμφανίζεται πάλι συστηματικά τον 13ο αιώνα με σκοπό να 
καταπολεμηθούν οι διάφορες αιρέσεις5. Κατά τη διάρκεια των δύο 
επομένων αιώνων (14ος και 15ος) στην Ιταλία εμφανίζονται πολλοί και 
γνωστοί predicatori, μερικών από τους οποίους τα έργα μας έχουν 
σωθεί. Πολλά, αν όχι τα περισσότερα, είναι σε λαϊκή γλώσσα (in 
volgare) και γνώρισαν επανειλημμένες εκδόσεις4.
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1 Βλ. Ιωαννίκω ς Καρτάνος, σ. 46 και σημ. 3. Επίσης τη γλώσσα των λόγων 
του Δαμασκηνού Στουδίτη.

2 Βλ. Τατάκης, Μελέτες Ιστορίας..., ό.π., σσ. 210-211.

5 Από τους σημαντικότερους Ιταλούς predicatori του 13ου αιώνα θεω ρείτα ι ο 

δομηνικανός θεολόγος Αγιος θω μάς Ακινάτης. Στη Γερμανία  εξέχουσα θέση στον 
τομέα αυτό κατέχει ο Bertoldo di Radisbona (t 1272), (βλ. επόμενη σημείωση).

4 Αναφέρουμε ενδεικτικά  τον Αγιο Bernardino της Siena (1380-1444) του
οποίου ο ι διδαχές σε λα ϊκή γλώσσα σώθηκαν χάρις σε ένα Φραγκισκανό μοναχό που 

τ ις  περισυνέλεξε δ ια  ζώσης, τον S. Giacomo della M arca (1*1479) του οποίου το έργο 
του σώζεται σε χειρόγραφο, τον Michele da Milano (t l4 8 0 : Sermoni in volgare), τον 

San Lorenzo Giustinianf, πρώτο πατριάρχη της Βενετίας (t 1455: Sermoni), τον San 
Antonino αρχιεπίσκοπο Φλωρεντίας, τον μοναχό Roberto da Lecce (t 1494) του οποίου 

το έργο (Q uaresim ale) γνώ ρισε πέντε εκδόσεις ενώ ακόμη ζούσε ο ίδ ιο ς . Ο 

ονομαστότερος όμως εκπρόσωπος της εκκλησιαστικής ρητορικής του 15ου αιώνα στην 

Ιτα λ ία  ήταν ο μοναχός G erolam o Savonarola (1452-1498). Ο ι δ ιδαχές του 
συλλεγμένες από διάφορους ακροατές του θεωρούνται εκπληκτικές όχι τόσο για  την 

μορφή και την τεχνική τους όσο για το πάθος, την ορμή του λόγου, τ ις  παραστατικές 

εικόνες κα ι κυρίως για  τον τρόπο που χρησιμοποιεί τα θεία κείμενα των οποίων η 

απήχηση θεωρεί ότι είνα ι αιώνια και μπορεί να φωτίσει τη συνείδηση των συγχρόνων 

του. Το κύριο θέμα των κηρυγμάτων του ήταν η τιμω ρία, η θ ε ία  Δ ίκη και η ανάγκη 

ανανέωσης της Καθολικής Εκκλησίας. Γενικά για τους εκπροσώπους του είδους στην 
Ιταλία βλ. το άρθρο του Remigio Penello στην Enciclopedia Cattolica, τόμ. 9(1952), 

στ. 187-188 (λήμμα oratoria sacra). Για  τ ις  διδαχές του Α γίου Bernardino της Siena 

κα ι του Savonarola βλ. τα λήμματα: Prediche volgari di San Bernardino και Prediche
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Στον επόμενο αιώνα (16ο) στη Δυτική Εκκλησία υπάρχουν 
αξιόλογοι εκπρόσωποι του ιερού κηρύγματος* 1. Ιδιαίτερα στην Ιταλία 
όπου ο αιώνας αυτός αποτελεί εποχή δημιουργικής ανόδου και ακμής 
στα γράμματα και στις τέχνες και όπου άρχισε να διαμορφώνεται η 
ιταλική λογοτεχνία2, παρουσιάζονται πολλοί ονομαστοί predicatori της 
Δυτικής Εκκλησίας3.

Οι αυλές των αριστοκρατών, η ίδρυση των Ακαδημιών και άλλων 
σχολείων, η εκτύπωση και διάδοση του βιβλίου, η ίδρυση βιβλιοθηκών, 
η χρήση της λαϊκής γλώσσας από πολλούς ποιητές και συγγραφείς, 
καθώς και οι νέες πολιτικο-οικονομικές συνθήκες συντέλεσαν 
αναμφισβήτητα στην άνθηση όλων των λογοτεχνικών ειδών αυτή την 
εποχή4. Ωστόσο για την άνθηση του κηρύγματος στην Δυτική Εκκλησία 
σημαντικότατο ρόλο έπαιξε η Μεταρρύθμιση5.

di Savonarola, στο Dizionano letterario delle opere e dei personaggi dj tutti i tempi 
e di tutte le letterature (Bom piani), τόμ. 5, σσ. 761-762 και 759-760 αντίστοιχα κα ι 

ε ιδ ικ ότερα  τη μελέτη της L ina Bolzoni, O ratoria e Prediche, στη σειρά Letteratura 
Italiana, τόμ. 3, Torino 1984, (ed. Einaudi), σσ. 1057-1063.

1 Βλ. Penello, ό .π„ στ. 188-189

2 Γ εν ικ ά  γ ια  τη λογοτεχνία , τ ις  μορφές της κα ι τους εκπροσώπους στη 

δ ιά ρκεια  του 16ου αιώνα βλ. Giorgio Bertone e Luigi^Surdich, La lerteraiura Italiana 

dalle origini al Seicento, τόμ. 1, [La letteratura, la lingua, Storia Bramante Sodale e 
Culturale d* Italia], 1987 (χ.τ.), σσ. 347-441.

3 Α ναφέρουμε ενδεικτικ ά  τον Callisto di Piacenza, Franceschino Visdom ini 

(11573), τον Gabriele Fianuna, τον Cornelio M usso (βλ. για  to  έργο του αναλυτικά 

παρακάτω  σ. 192 κ .ε.), τον C arlo  B orrom eo συγγραφέα 126 ο μ ιλ ιώ ν  σε λα ϊκή  

γλώσσα κ α ι άλλων έργων, τον Francesco Girolamo Panigarola, επίσκοπο (1548-1594) 

(βλ. Penello, ό .π ., στ. 188 κα ι Bolzoni, ό.π., σσ. 1057-1063). Ο ικανότερος κα ι ο 
π ιο  φ ημισμένος όμως εκκλησιαστικός ρήτορας στην Ιταλία αυτή την εποχή ήταν ο 

B ern ard in o  O chino από τη S ien a  (1487-1564), που ανήκε στο Τ άγμα  τω ν 

Κ απουτσίνω ν προτού να ασπαστεί τον λουθηρανισμό. Γ ια  το πρόσωπο και το έργο 

του βλ. το άρθρο του C ostan zo  Cargnoni στο Dictionnaire de Spirituality, fasc. 

L X X I I - L X X m , Paris 1981 κα ι fasc. L X X IV -L X X V  Paris 1982 και παρακάτω σ.347- 

191.

4 Βλ. Bertone-Surdich, ό.π., σσ. 353-356.

5 Ο ρισμένα  από τα κηρύγματα αυτά είνα ι γνωστά σήμερα από διάφορες 

συλλογές που εκδόθηκαν επ α νειλημμένα  την ίδ ια  εποχή ή λ ίγο  μεταγενέστερα. 

Γνω στές εκδόσεις ε ίν α ι της Β ενετ ία ς του έτους 1546, με επ ιμελητή τον Florido 

(Oration! diverse di diversi ran ingegni non mai piu insieme, ηά con tanta diligenza 
date in luce) κα ι του έτους 1561 με επιμελητή και εκδότη τον Francesco Sansovino: 

Orationi volgarmente scritte da molti huomini illustri dei tempi nostri. Nelle quaii si



Όπως είναι γνωστό η Καθολική Εκκλησία από το α' μισό του 
16ου αιώνα κάτω από το βάρος των μεταρρυθμιστικών διδασκαλιών και 
κηρυγμάτων, αγωνιζόμενη να προλάβει απώλειες των πιστών της και 
να διατηρήσει το κύρος της, εφαρμόζει νέα πολιτική γραμμή τόσο μέσα 
στους κόλπους της (ίδρυση του Τάγματος των Ιησουιτών), όσο και έξω 
απ' αυτούς. Ειδικά κατά τη διάρκεια της Συνόδου του Trento (1545- 
1565) και στα επόμενα χρόνια υπό το πνεύμα της Αντιμεταρρύθμισης 
και προκειμένου να ελέγξει το προτεσταντικό κίνημα εφαρμόζει μία 
εκπαιδευτική πολιτική που ως στόχο της έχει να εδραιώσει και 
διαδώσει την καθολική πίστη. Τα μέσα που χρησιμοποιεί η Αγια Έδρα 
σ' αυτόν τον αγώνα είναι το ιερό κήρυγμα, η ίδρυση σχολείων και 
φροντιστηρίων, η εκπαίδευση ιεροκηρύκων και λαμπρών διαφωτιστών 
και η διάδοση βιβλίων1.

Ιδιαιτερότητα αποκτά η στάση της απέναντι στους Έλληνες 
Ορθοδόξους και κυρίως εκείνους που κατάγονταν από τις 
Βενετοκρατούμενες περιοχές, τη στιγμή ειδικά που αρχίζουν οι επίσημες

ψ
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contegono ragionamenti convenevoli a Principi, a senatori, a capitani, et ad ogni altra 
qualiti di persone. Racolte, rivedute et correte per Francesco Sansovino. Con un 
trattato del medesimo intomo aUa materia dell' arte. Con la tavola delle cose notabili 

per ordine d’ alfabeto. Con privUegio in Venezia 1561.). Την έκδοση του 1546, παρά 

τ ις  προσπάθειές μας δεν κατορθώσαμε να βρούμε. Την έκδοση του Sansovino είδαμε 

σε μικροφ ίλμ που προμηθευτήκαμε από τη Μαρκιανή Β ιβλ ιοθήκη . Π ρόκειτα ι για  
πανηγυρικούς κα ι επ ικήδειους λόγους προς τιμήν  επιφανώ ν προσώπων, παπών, 

βασιλέω ν, πριγκήπων, στρατιω τικών διοικητώ ν, συγκλητικών κα ι άλλων. Ο ι λόγοι 

αυτοί εκφωνήθηκαν σε διάφορες εποχές. Ο πρώτος π.χ. προς τ ιμ ήν  του Πάπα 

Κ λήμεντα Ζ ' είχε εκφωνηθεί το 1529 απο τον Claudio Tolom ei, ο δεύτερος στην 

πρώτη εκδήλωση της Ακαδημίας των Φιλάρετων της Ferrara απο τον Alberto Lolio 

κλπ. Ανάμεσα σε αυτούς υπάρχουν λόγοι προς τιμήν  του Πάπα Λέοντα X ', της 

Α ικατερίνης της Αραγωνίας, της Α ικατερίνης των Μ εδίκω ν, του Καρόλου Ε \  του 

Μάρκο Bem bo, του M alatesta Baglioni, του Taddeo Gaddi, του Stefano Colonna, της 
Λουκρητίας των Μ εδίκω ν, του M arcantonio Grimanl, του Jacopo  C om aro κ.α. Ως 

συγγραφείς των λόγων αυτών υπογράφουν διάφορα ονόματα μεταξύ αυτών ο 
Benedeto Varchi, ο G irolam o Faleta, ο C om elio  Franglpane, o LeUo Tolom ei. o 

Giovanni Batista Pigna, o Jacom o BonfadJo κ.α.
1 Γ ια  το θέμα αυτό βλ. Τσιρπανλής, Οι Μακεδόνες απονδαοτές, ό.π., σσ. 7-8, 

28-33, ο ίδ ιο ς, "Σχέσεις της Ορθοδόξου Εκκλησίας με τ ις  εκκλησίες της Δύσεως", 

στην Ιοτορία τον Ελληνικού Έθνους, τόμ, 10, Αθήναι 1974, σσ. 115-117, ο ίδιος. Το 
Ελληνικό Κολλέγιο της Ρώμης και οι μαθητές του (1576- 1700), Θεσσαλονίκη 1980, 

σσ. 25-31.
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επαφές και ανταλλαγές απεσταλμένων μεταξύ ορθοδόξων και 
διαμαρτυρομένων. Ενώ ως τότε (δηλ. τη Σύνοδο του Trento) η πολιτική 
του Βατικανού, όπως αναφέρθηκε και παραπάνω, σε ό,τι αφορούσε τον 
προσηλυτισμό των ορθοδόξων στο θρήσκευμά της ήταν απλά πιεστική, 
από τη στιγμή αυτή και έπειτα, για ευνόητους λόγους γίνεται 
παρεμβατική και προσπαθεί επίμονα και με ποικίλους τρόπους να 
διαδίδει τα δόγματά της στην Ανατολή μέσω της Congregazione dei 
Greci1. Η  ίδρυση του Ελληνικού Κολλεγίου της Ρώμης (1576-1700)2 και 
άλλων ιεροσπουδαστηρίων3, η σύνταξη των ιερών της κατηχήσεων, η 
μετάφρασή τους στα ελληνικά και η αποστολή τους στην Ελλάδα σε 
12.000 αντίτυπα4, καθώς και οι εκάστοτε παρεμβάσεις και αντιδράσεις 
του λατινικού κλήρου των ελληνικών Βενετοκρατούμενων περιοχών 
απέναντι στον ορθόδοξο κλήρο στο ζήτημα της αυτοδυναμίας των 
τοπικών εκκλησιών και στα θέματα των μεικτών γάμων, της βάπτισης, 
του ιερού κηρύγματος και των ιεροκηρύκων5, μαρτυρούν τον μεγάλο 
προπαγανδιστικό αγώνα (propaganda fidei) που κατέβαλε η 
Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία για να υπερισχύσει του Λουθηρανισμού και 
να διατηρήσει την αίγλη της στην Ανατολή.

Τα κηρύγματα των καθολικών και των διαμαρτυρομένων, όπως 
εξάλλου και των ορθοδόξων, αυτή την εποχή (16ος αιώνας), 
εκφωνούνταν από τον άμβωνα των εκκλησιών, σύμφωνα με τις 
παραστάσεις ζωγραφικών έργων -από τον 14ο αιώνα κιόλας στην 
Ιταλία- και τις απεικονίσεις μικρογραφιών6. Οι καθολικοί ιεροκήρυκες

1 Β λ . Τσιρπανλής, Σχέσεις..., ό.π., σσ. 122-123.

2 Γ εν ικ ά  γ ια  τ ις  συνθήκες που συνέβαλαν στην ίδρυση του Κ ολλεγ ίου , τη 

λε ιτουργία  κα ι τους μαθητές βλ. τη μελέτη του Τσιρπανλή, Το Ελληνικό Κολλέγιο..., 
ό.π ., passim .

3 Ε ίν α ι γνωστό ό τ ι λ ίγο  νω ρίτερα το 1564, στην Κέρκυρα, είχε ιδρυθεί το 

Κ α θολ ικό  Ιεροσπουδαστήριο. Έ να  από τα ιδρυτικά  του στελέχη ήταν ο λατίνος 

Επίσκοπος του νησιού κα ι μέλος της Congregazione dei Greci Αντώνιος Κόκκος.

4 Βλ. Τσιρπανλής, Σχέσεις..., ό.π., σ. 123.

5 Β λ . παραπάνω σ. 26 κ.ε.

6 Ε νδ ε ικ τ ικ ά  αναφέρουμε ό τ ι ζωγραφικό έργο του Bernardo Daddi (14ος 

α ιώ νας) με αυτή τη θεματογραφία, υπάρχει στο Μ ουσείο των Καλώ ν Τεχνών του 

Π α ρισ ιού . Π α ρισ τά νει τον Α γιο Π έτρο που κηρύσσει σε άμβωνα εκκλησίας. Αλλο 

ζωγραφικό έργο ε ίν α ι του Sano di Pietro (15ος αιώνας), που παριστάνει τον San 

Bernardino της Siena να κηρύσσει στην εκκλησία του Αγίου Φραγκίσκου και βρίσκεται 

στον καθεδρικό ναό της Siena. Μ ικρογραφία της σχολής της Bologna (14ος αιώνας)
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ήταν κι αυτοί εκκλησιαστικά πρόσωπα. Είχαν τον ιερατικό βαθμό του 
ιερέα (=sacerdote, parroco) έως του Επισκόπου, ο οποίος είχε -για 
ευνόητους φυσικά λόγους- και την επίβλεψη των ιεροκηρύκων, 
σύμφωνα με σχετικό κανόνα της Συνόδου του Trento. Το περιεχόμενο 
των κηρυγμάτων της Δυτικής Εκκλησίας ήταν δογματικό και ηθικό με 
κύριο στόχο, όπως αναφέρθηκε και παραπάνω, τη διάδοση και 
διαφύλαξη της λατινικής πίστης σύμφωνα με τις εντολές του Χριστού 
(πρβλ. Μαρκ.6.15, Λουκ. 4.43). Στα πλαίσια της Αντιμεταρρύθμισης 
εκτός απ' αυτή τη μορφή, το κήρυγμα στη Δυτική Εκκλησία αποκτά 
βέβαια και ιεραποστολικό χαρακτήρα (mlssione), αφού στο θέμα του 
προσηλυτισμού δίνεται αυτή την εποχή σαφέστατα ιδιαίτερη έμφαση* 1.

Από τη σύντομη αυτή παρουσίαση της κατάστασης του κηρύγματος 
στην Ανατολική και τη Δυτική εκκλησία κατά τον 16ο αιώνα 
διαφαίνεται ότι το φιλολογικό και εκκλησιαστικό αυτό είδος γνωρίζει 
πρωτοφανή άνθηση κάτω από την πίεση συγκεκριμένων παραγόντων: 
στην Ανατολική Εκκλησία υπό την πίεση του εξισλαμισμού και την 
ανάγκη, συνειδητά πλέον, να αποκτήσει παιδεία ο υπόδουλος 
ελληνισμός και στη Δύση υπό την πίεση των μεταρρυθμιστικών ιδεών. 
Ωστόσο η Εκκλησία και στους δύο αυτούς χώρους παραμένει ο 
υποστηρικτής του φιλολογικού αυτού είδους, ενώ η γλώσσα, οι πηγές 
και το περιεχόμενο, πέρα βέβαια από τις δογματικές διαφορές, 
κινούνται στα ίδια ή σε παραπλήσια πλαίσια.

Πόσο όμως επηρεάστηκε το ορθόδοξο κήρυγμα από το δυτικό κατά 
το πρώτο, κυρίως, μισό του 16ου αιώνα ως προς τη μορφή, τη 
διάρθρωση της ύλης και το περιεχόμενο είναι δύσκολο να καθοριστεί με 
ακρίβεια. Θα μπορούσαν να διατυπωθούν συγκεκριμένες απόψεις μόνον

με θέμα: κήρυγμα του Αγίου θω μά  μπροστά σε λαϊκούς κα ι εκκλησιαστικούς υπάρχει 

στο M ilano (collezione Hoelpi). Προμετωπίδα σε μία έκδοση της Perugia 1521, του 

β ιβλ ίο υ : Sermoni da molti I at ini in volgare του Baldassare Olimpio da Sassoferrato 
υπάρχει σε έντυπο της Β ιβλιοθήκης του Βατικανού (βλ. σχετικά Endciopedia Cattolica, 
τόμ. 9, ό .π „  στ. 186. π ίνακ. 10, στ 183, στ. 187 αντίστοιχα). Επ ίσης βλ. τη 

φωτογραφία (εικ. 5) του φιλομεταρρυθμιστικού μονόφυλλου (χαρακτικό) που εκδόθηκε 

στη Νυρεμβέργη το 1529 και απεικονίζει δύο σκηνές κηρύγματος (Γκράτζιου, ό.π., σ. 

23).
1 Γεν ικά  γ ια  τα θέματα αυτά βλ. το άρθρο του Giuseppe de Lucca, στην 

Endciopedia Italiana, di Scienze, Lettere et Arti, τόμ. 28, R om a 1949, σσ. 174-176 
(λήμμα predicazione) κα ι το άρθρο του θεοδώρου στη ΘΗΕ, ό.π., στ. 912-913.
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αν είχαν μελετηθεί λεπτομερειακά όλα τα κείμενα -έντυπα ή 
χειρόγραφα- των γνωστών εκκλησιαστικών ρητόρων της εποχής στην 
ανατολική και δυτική εκκλησία1. Το θέμα όμως αυτό της λεπτομερούς 
συγκριτικής εξέτασης των κειμένων, είναι ευρύτατο και ξεπερνά τα 
πλαίσια της διδακτορικής διατριβής2. Έτσι θα περιοριστούμε σε 
συγκεκριμένες διατυπώσεις, ύστερα από μια πρώτη προσέγιση που 
κάναμε στο θέμα, στην προσπάθειά μας να ανεύρουμε τις δυτικές 
επιδράσεις στο έργο του Ραρτούρου.

Για τα δυτικά πρότυπα των προγενεστέρων του Ραρτούρου 
συγγραφέων εκκλησιαστικών λόγων έχουν διατυπωθεί γενικώς και 
αορίστως διάφορες υποθέσεις. Η  εκδότρια των λόγων του Καρτάνου κ. 
Ελένη Κακουλίδη-Πάνου σημειώνει ότι: "... τα κύρια θέματα στους 
περισσότερους λόγους αποτελούν κεφάλαια χριστιανικής ηθικής, 
κηρύγματα που θα μπορούσαν να είχαν εκφωνηθεί από τον άμβωνα 
αυτούσια. Όποια κι αν είναι η πηγή από την οποία άντλησε τα 
θέματά του, φαίνεται ότι τα έχει προσαρμόσει στις ανάγκες των 
αναγνωστών του..." 3.

Ο  Ευαγ. Δεληδήμος, εκδότης των 36 λόγων του Δαμασκηνού 
Στουδίτη, ισχυρίζεται ότι: "... η θεολογι#ή διδασκαλία των είναι 
καθαρώς ορθόδοξη πατερική, άνευ δυτικών επιδράσεων, αι οποίαι είναι 
δυστυχώς έντονοι εις τα έργα άλλων λογίων της Τουρκοκρατίας'4.

Ο  Κ. Κούρκουλας διατυπώνει την άποψη: Ό  Ραρτούρος 
επηρεασμένος εκ της Δυτικής κηρυγματικής παραδόσεως, απηλλαγμένος 
όμως του υπερβολικού λυρισμού και του φόρτου των ρητορικών ανθέων,

1 Β λ . Κωνσταντίνος Τσάτσος, Νεοελληνική Ρητορεία, Βασική Βιβλιοθήκη, τόμ. 

41, Α θήναι 1960, σσ. ζ’-ιθ ’.

2 Το θέμα αυτό π ροϋπ οθέτει ευρύτατη έρευνα κα ι α ποτελεί α ντικείμ ενο  

μ ελ λ ο ν τ ικ ή ς  μας ε ιδ ικ ή ς  εργασίας της οποίας το υ λ ικ ό  έχ ε ι ως ένα βαθμό 

συγκεντρω θεί κ α ι μελετηθεί. Τα περισσότερα κείμενα συγγενούς περιεχομένου της 

Δ υτικ ή ς Εκκλησίας αυτής της περιόδου παραμένουν άγνωστα γ ια τ ί ε ίνα ι ανέκδοτα, 

πράγμα  π ο υ  καθιστά  δυσκολότερη τη συγκέντρωσή τους. Όσα έχουν εκδοθεί 

προσφ έροντα ι σήμερα στην έρευνα από τ ις  αρχικές τους εκδόσεις, αρκετές φορές 

δυσεύρετες κ α ι ορισμένω ς απρόσιτες, ή από ανθολογημένες εκδόσεις σύγχρονες ή 

μεταγενέστερες.

3 Β λ . Ιω αννίκιος Καρτάνος, σ. 79.

4 Βλ. Δαμασκηνός Στουδίτής, σ. 9.
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αναδειχννεται πρόδρομος ιδίας σχολής κηρύγματος..." Ο παραπάνω
όμως μελετητής υποστηρίζει την άποψη χωρίς να παραπέμπει σε 
συγκεκριμένα έργα ή να παραθέτει παρατηρήσεις που να στηρίζονται 
στη συγκριτική μελέτη τέτοιων κειμένων. Έτσι το ερώτημα μας 
απασχόλησε ευρύτερα και προσπαθήσαμε ως ένα βαθμό να 
προσεγγίσουμε και να διαφωτίσουμε το θέμα για το οποίο, όπως 
είπαμε και παραπάνω, γνωρίζουμε ελάχιστα. Η  προσέγγιση αυτή έγινε 
με βάση το υλικό που προσφέρεται στην ιταλική βιβλιογραφία, επειδή 
ο Ραρτούρος μιλούσε τη γλώσσα και άρα του ήταν ευκολότερο να 
αναζητήσει βοήθημα γραμμένο στα ιταλικά. Αρχικός μας στόχος ήταν 
να ενταπίσουμε βιβλία συγγενούς περιεχομένου, σύγχρονων του 
Ραρτούρου Ιταλών εκκλησιαστικών ρητόρων. Βέβαια στο σημείο αυτό 
υπήρξαν επιφυλάξεις, πράγμα που δεν παραλείπουμε να σημειώσουμε, 
στο γεγονός μήπως ο Ρατούρος είχε υπόψη του κάποιο χειρόγραφο 
απρόσιτο σε μάς σήμερα.

Το υλικό που εντοπίσαμε ήταν ογκώδες1 2, συχνότατα δυσεύρετο και 
αρκετές φορές απρόσιτο. Έτσι λοιπόν μείναμε στην άποψη να

1 Κούρκουλας, Η θεωρία..., ό.π., σσ. 18-19.

2 Γ ια  τον Ιδιο σκοπό μελετήσαμε την έκδοση του Sansovino του 1561 (βλ. 

παραπάνω). Το β ιβλ ίο  αυτό δεν έχει καμμία σχέση με το β ιβλ ίο  του Ραρτούρου, όπως 
επίσης και το έργο ενός άλλου γνωστού ιταλού ρήτορα του 16ου αιώνα του Bemardin 

Ochino. Το έργο του, με τίτλο Prediche, εκδόθηκε για πρώτη φορά ολοκληρωμένο στη 

Βασιλεία το 1562, αλλά σύμφωνα με μαρτυρίες αρκετές διδαχές του είχαν αρχίσει να 

εκδίδονται αποσπασματικά ήδη από το 1542. Η έκδοση του 1562 κυκλοφόρησε σε 
πέντε τόμους, σύμφωνα κα ι με χειρόγραφη σημείωση που υπάρχει σήμερα σ' έναν 

τόμο της Μ αρκιανής Β ιβλιοθήκης με τίτλο : Ochino Bernardino da Sienna, Prediche 
scelte, Staiwo in opuscoli e lettere di Riformatori Italian! del '500, vol. I, Bari 1913. 

Κ α ι στο εσώφυλλο: Prediche di Bemardin Ochino da Sienna, novamente ristampate et 
con grande diligentia revedute et corrette, con la sua tavola nel /Ine. Η σχετική 

σημείωση έχει ως εξής: L'opera completa cominciata a stampers! in Basiiea I'anno 
J562, έ distribuita in sei volumi; il sesto έ imperibile, onde sia creduto che fussero 
cinque soltanto. Υπογράφει o G. Valestrelli. To β ιβλ ίο  το είδαμε σε μ ικροφ ίλμ. 2 ' 
αυτό περιέχονται 50 διδαχές του Ochino, που εκτείνονται σε 424 σελίδες. Ο ι διδαχές 

είνα ι αριθμημένες με λατινικούς αριθμούς, είνα ι γραμμένες στην ιταλική της εποχής 

και το περιεχόμενο της κάθε μιας προεξαγγέλλεται στον τίτλο: π.χ.: della confessione, 

predica X III  κλπ. Εκείνο λοιπόν που μπορούμε να ισχυριστούμε, ύστερα σπο την 

μελέτη των διδαχών του Ochino, είνα ι ότι ο Ραρτούρος δεν πρέπει να τις  γνώριζε για 

δύο κυρίω ς λόγους: (1) γ ιατί ο Ochino ήταν προτεστάντης και (2) γ ια τ ί το έργο του 

εκδόθηκε ολοκληρωμένο δύο χρόνια  αργότερα απο τ ις  Δ ιδαχές του Ραρτούρου. Ο τι
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μελετήσουμε αρχικά και να ερευνήσουμε, όσο ήταν δυνατόν, το έργο 
των εκκλησιαστικών εκείνων ιταλών ρητόρων, που εκδόθηκε στη Βενετία 
όπου ή από όπου ο Ραρτούρος θα μπορούσε να το προμηθευτεί και ως 
εκ τούτου να το γνωρίζει.

Ένας από τους πιο γνωστούς εκλησιαστικούς ρήτορες του 16ου 
αιώνα στην Ιταλία ήταν ο Comelio Musso. Ο Musso γενήθηκε στην 
Piacenza το 1511 και πέθανε στη Ρώμη το 1574. Σπούδασε στη Βενετία 
και στην Padova και δίδαξε θεολογία στα πανεπιστήμια της Pavia και 
της Bologna* 1. Ηταν επίσκοπος του Forlimopoii και αργότερα εκλέχτηκε 
από την οικογένεια Famese για τη γνώση και τη σοφία του επίσκοπος 
του Bitonto. Ηταν πολύ αγαπητός στον Πάπα Παύλο Γ'2.

Έργο του Musso με τίτλο Prediche (=διδαχές) εκδόθηκε στη 
Βενετία το 1554 από το τυπογραφείο του Gabriel Giolito de Ferrari et 
fratelli3. Σύμφωνα με τον υπότιτλο της έκδοσης αυτής οι Διδαχές

σίγουρα δεν τ ις  γνώ ριζε απο αποσπασματικές εκδόσεις το αποδεικνύει η γενική 

εξέταση που κάναμε στις Δ ιδαχές σε σχέση με το έργο του Ochino. θεμα τικά  βέβαια 

ο ι Δ ιδα χές του Ραρτούρου κ α ι του Ochino ασχολούνται με γενικές έννοιες της 

χ ρ ισ τ ια ν ικ ή ς  ηθικής ή ερμηνείες  χρ ισ τια νικώ ν αληθειώ ν. Αυτά τα θέματα όμως 

αποτελούν κοινό τόπο στο ιερό κήρυγμα, αφού ο σκοπός τους ε ίνα ι ηθικοδιδακτικός. 

Ο ι ιδέες πίστη, αγάπη, ελεημοσύνη, μετάνοια, εξομολόγηση και η σειρά προϋποθέσεων 

γ ια  τη σω τηρία του ανθρώπου κα ι την Α ιώ νια  Βασιλεία , που κυριαρχούν στο έργο 

κα ι των δύο ιεροκηρύκων, αντανακλούν το γενικότερο πνεύμα του ιερού κηρύγματος 

κ α ι βεβα ίω ς κα ι της εποχής. Ελάχιστες φορές που εντοπίσαμε κο ινές εκφράσεις 

διαπιστώ σαμε αμέσως ό τ ι αυτό συμβαίνει επειδή κα ι ο ι δύο αντλούν από τα ίδ ια  

εκκλησ ιαστικά  κείμενα , κυρίω ς την Αγία Γραφή. Η  κατακλείδα επίσης που είνα ι 
π ερ ίπου παρόμοια  και στους δύο συγγραφείς οφ είλετα ι στο γεγονός ό τ ι ε ίνα ι ευχή 

που συμβα ίνει να περιέχεται, με παραλλαγές φυσικά, στα λειτουργικά β ιβλ ία  κα ι των 

δύο εκκλησιών.

1 Βλ. το άρθρο του Giuseppe Toffanin, Encyclopedia italiana, τόμ. 24, (λήμμα 

M usso).

2 Η  π ληρ ο φ ο ρ ία  π ρ ο έρ χ ετα ι από κ ε ίμ ενο  με τ ίτ λο :  D iscorso d e ll 
eccelentissimo dottore monsignor Bemadrin Tomitano, sopra Γ elocquentia et Γ 
aitificio delle prediche di monsignor Comelio Musso, που υπάρχει στο τέλος του 

β ιβλ ίο υ  του M usso (εκδ. 1554, φφ. 450Γ-453ν), το οποίο παρουσιάζουμε στη συνέχεια.

3 Ο πλήρης τ ίτλο ς του εντύπου είνα ι: Prediche del reverendo monsignor 
Comelio Musso, Vescovo di Bitonto fatte in diversi tempi et in diversi luoghi. nelle 
quali si contegono molti santi et evangelid precetti non meno utili, che necessari alia 
interior fabrics del Γ huomo christiano. Con la tavoia delle cose ριύ notabili in esse
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εκφωνήθηκαν σε διάφορες εκκλησίες πόλεων της Ιταλίας από το 1540 
ως το 1552Τ Ο τίτλος της κάθε διδαχής περιλαμβάνει τον τόπο και 
τον χρόνο που εκφωνήθηκε και το θέμα της* 2. Συνολικά οι διδαχές 
είναι δέκα και καταλαμβάνουν 244 πυκνογραμμένα και αριθμημένα 
φύλλα. Αμέσως μετά την τελευταία σελίδα της δέκατης διδαχής (f.244v) 
υπάρχει κείμενο δύο περίπου σελίδων χωρίς αρίθμηση γραμμένο από 
τον Μ. Bemardin Tomitano με τίτλο: A.M. Giolito και με χρονολογία 
29 Μαΐου 15543. Ακολουθεί το κείμενο με τίτλο: discorso dell' 
eccellentissimo... 4. Στο τέλος υπάρχει ευρετήριο 11 σελίδων, χωρίς 
αρίθμηση, με τα κυριότερα θέματα της κάθε διδαχής ξεχωριστά.

Οι διδαχές του Musso από την πρώτη ματιά αποδεικνύεται ότι 
δεν εκφωνήθηκαν τις ίδιες Κυριακές ή εορτές, οπότε να αναφέρονται 
στα ίδια ευαγγέλια με τις Διδαχές του Ραρτούρου. Μονάχα η δεύτερη 
και η τρίτη του Musso αναφέρονται στα ίδια που είναι αντίστοιχα τα 
ευαγγέλια του Λαζάρου (Δ. 11) και της πρώτης Κυριακής της 
Τεσσαρακοστής (Δ.3). Το γεγονός αυτό κατέστησε τη σύγκριση και την 
παραβολή των κειμένων δύσκολη αφού, το περιεχόμενό τους δεσμεύεται 
από του όρους που θέτει η διαφορετική θεματική των ευαγγελικών 
περικοπών.

contenute. Con privilegio di Papa. Giulio ΙΠ e della illustrissima Signoiia di Venegia. 
In Venegia appresso Gabriel Giolito de Ferrari et fratelli 1554.

* Μ ε τη σειρά που υπάρχουν στο έντυπο ο ι διδαχές αυτές εκφωνήθηκαν, η 

πρώτη στον καθεδρικό ναό του Bitonto το 1549, η δεύτερη σε εκκλησία του M onte 

Oliveto της Napoli το 1549, η τρίτη στον San Lorenzo in D am aso της Ρώμης το 

1542, η τέταρτη στην Padova το 1550, η πέμπτη στην εκκλησία delle M urate της 
Φλωρεντίας το 1540, η έκτη στον Αγιο Αντώνιο της Padova το 1543, η έβδομη στο 

San Donato του Trento το 1545, η όγδοη στη Γένοβα το 1553 κα ι ο ι δύο τελυταΐες 

στο Trento το 1546 και το 1552 στην εκκλησία των Γερμανών.

2 Ε νδεικτικά  αναφέρω τον τ ίτλο  της πρώτης: Predica fatta nella sua Chiesa 

Cathedrale, la prtma Domenica dopo Natale, quando visit6 e salutd il popul suo nel 

prim o ingresso che fece I'anno 1549. Nella quale si tratta  della verra  pace. R ex 

pacificus magnificatus, Pax vobis.
3 To κείμενο αναφέρεται στη σημασία της έκδοσης αυτής κα ι στην ικανότητα 

του τυπογράφου που πραγματοποίησε την έκδοση.

4 Βλ. παραπάνω, σ. 192 κα ι σημ. 2 Η σελιδαρίθμηση του μικρού αυτού 

κειμένου (φφ. 450r-453v) δημιουργεί ερώτημα. Μήπως πρόκειτα ι για  κείμενο  που 

περιλαμβανόταν σε άλλη έκδοση του Giolito, αψού τα τυπογραφικά στοιχεία ε ίνα ι 

πανομοιότυπα και συμπεριλήφθηκε μετά στην έκδοση αυτή;
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Η  συγκριτική εξέταση των δύο βιβλίων δείχνει ότι ο Ραρτούρος 
όχι μόνο είχε υπόψη του το βιβλίο του Musso, αλλά ότι πρόκειται 
πιθανότατα για το πρότυπό του. Μολονότι οι διδαχές του Musso 
αναφέρονται σε άλλα ευαγγελικά θέματα, ο Ραρτούρος αντλεί, επιλέγει 
παραδείγματα, ιδέες και αντιγράφει πολλές φορές μεταφράζοντας 
αυτούσια ολόκληρες ενότητες τις οποίες προσαρμόζει στη συνέχεια στα 
δικά του κείμενα.

Η  άποψη ωστόσο αν το έργο του Musso υπήρξε το μοναδικό 
πρότυπο των Διδαχών του Ραρτούρου εκφράζεται με κάθε επιφύλαξη, 
αφού, όπως αναφέρθηκε, πρόκειται για συμπέρασμα που προκύπτει από 
μια πρώτη προσέγγιση που κάναμε στο θέμα.

Για τον έλεγχο πάντως της παραπάνω άποψης επιχειρήσαμε 
συγκριτική έρευνα των δύο βιβλίων. Η  έρευνα αυτή απέδειξε ότι:

(1) υπάρχουν σχέσεις στα έντυπα του Musso και του Ραρτούρου 
ως προς τη βιβλιογραφική παρουσία. Οι τίτλοι των διδαχών του Musso 
αναγράφονται κάτω από ομοιόμορφο κόσμημα, το πρωτόγραμμα 
περιέχεται σε τετράγωνο ξυλογραφικό πλαίσιο και προαναγγέλονται σ' 
αυτούς τα θέματα που θα αποτελέσουν το περιεχόμενο. Τα κείμενα των 
διδαχών του είναι πιο μακροσκελή μέχρι και τριάντα φύλλα (π.χ. 
pred.3,9) από του Ραρτούρου, με αποτέλεσμα να πλατειάζουν, να 
χάνεται η συνέχεια του λόγου και να καθίστανται αρκετές φορές 
κουραστικά.

(2) υπάρχουν σχέσεις ως πρός τη διάταξη της ύλης. Ο Musso 
διαιρεί κάθε Predica στο prohemio (=προοίμιο) και, όπως αναφέρθηκε, 
σε τρία ή το πολύ τέσσερα parti (=μέρη)1. Το προοίμιο είναι πιο 
σύντομο από εκείνο των Διδαχών του Ραρτούρου (μισή ή το πολύ μία 
σελίδα) αλλά αναφέρονται εκεί τα ίδια περίπου πράγματα, κάποιο 
δηλαδή παράδειγμα συναφές πρός το θέμα, ο σκοπός του κηρύγματος 
και αρκετές φορές, αντίθετα από το Ραρτούρο, γεγονότα της άμεσης 
επικαιρότητας. Κάθε parte της predica αποτελεί μια θεματική ενότητα 
όπως δηλαδή και οι στάσεις. Το πρωτόγραμμα του μέρους βρίσκεται 
και αυτό σε ξυλογραφικό πλαίσιο, ενώ ο τίτλος του: prima ή seconda 
ή terza ή quarta parte, αναγράφεται κάθε φορά με κεφαλαίο γράμμα.

1 Από τέσσερα μέρη αποτελούνται ο ι διδαχές 4 , 5, 8 κα ι 10. Ο ι υπόλοιπες 

αποτελούνται από τρία.
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(3) ο Ραρτούρος χρησιμοποιεί τις ίδιες καταληκτικές φράσεις με 
εκείνες που χρησιμοποιεί ο Musso σε κάθε μέρος. Π.χ.: (1) state 
adunque vi priego, cosi attenti a udirmi cos' io so d o  intento a 
ragionarvi (pred. 1, prima parte), (2) Horsii habbiam detto assai per 
questa prima parte. Vi rigratio che m' havete ascoltato con Γoration 
vostra, seguitate in favorinni perche io possa preder ffato e aggiungevi 
alia seconda (pred. 5, prima parte), (3) ma io voglio parlar hora a 
tutti voi Christiani generalmente due parole et presto ve n' andarete a 
casa con la benedition d' Iddio (pred. 10, terza parte).

(4) υπάρχουν περιορισμένες σχέσεις στην κατακλείδα των διδαχών 
των δύο έργων. Π.χ.

....Della veneranda antiquita 
della nostra Christiana religione, 
viviate si in Christo et a Christo, 
che non possa in voi la morte 
seconda, ma dopo la morte 
comune, habbiate eterna vita. 
Quod vobis concedat.

(pred. 4, φ. 115v)

—  i suoi (του Χριστού)...ci 
han dato materia di relegarci, cosi 
per Γ avenire le sue virtuti ci 
diano occasione di eternamente 
lodarlo a gloria di Dio per Giesu 
Christo, Nostro Signore, il quale 
vive et regna et per tutti i secoli 
de secoli. Amen.

(pred. 6.cp 168v)

...,άνάστησον ημάς εκ τού 
ύπνου ΐνα μή άποθάνωμεν καί 
άξίωσον ημάς στήναι εκ δεξιών 
σου, καί της σής γλυκυτάτης 
φωνής άκοϋσαι τής ευλογημένης 
καί εύλογούσης ημάς καί 
καλούσης εις την τοϋ πατρός 
βασιλείαν, ής τύχοιμεν έν Χριστφ 
υίφ τφ Κυρίφ ημών, φ ή δόξα
καί τό κράτος είς τούς αίώνας
άμήν.

(Δ.3.45.26-33) 
Αυτός μοϋ έδώρησε τούς 

θησαυρούς του όλους, μεθ’ ών σέ 
ευχαριστώ είς Ικανότητα.... Καί 
ταύτην τήν ύγείαν δώρησόν μοι 
μόνιμον διαμένειν είς τήν έμήν 
καρδίαν ΐνα ύμνώ, δοξολογώ την 
σήν άγαθότητα είς πάντας τούς
αίώνας άμήν, ού άξιωθείημεν
τυχειν έν Χριστφ υίφ τφ Κυρίφ 
ημών φ ή δόξα καί τό κράτος είς 
τούς αίώνας άμήν.

(Δ.8.110.6-13)
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Περισσότερες ομοιότητες παρουσιάζει η κατακλείδα των Διδαχών 
του Ραρτούρου με τις καταληκτικές φράσεις ομιλιών διαφόρων 
βυζαντινών πατέρων (π.χ. I. Χρυσόστομος, P.G.50.820: φ δόξα καί χό 
κράτος νυν καί άεί είς τούς αΙώνας των αιώνων άμήν, I. Καλέκας, 
P.G. 150.261: άτελευτήτου εύκλειας έπιτύχωμεν καί τής τών αίωνίων 
άγαθών άπολαύσεως εν Χριατφ Ίησοϋ τφ Κνρίφ ημών φ ή δόξα... 
καί τό κράτος είς τούς αιώνας τών αίώνων άμήν, Θ. Κεραμευς, 
P.G. 132.184: ής γένοιτο πάντας έπιτυχείν χάριτι τής νπερφώτου 
Τριάδος ή πρέπει πάσα ή δόξα είς τούς αΙώνας τών αίώνων άμήν).

(5) οι σχέσεις των έργων επεκτείνονται εν μέρει και στο 
περιεχόμενο των κειμένων τους. Ο Ραρτούρος αντιγράφει 
μεταφράζοντας ή ολόκληρες ενότητες ή μονάχα ορισμένα θέματα, 
παραδείγματα και ιδέες, τα οποία εντάσσει στα κείμενά του με το δικό 
του τρόπο, άσχετα με το αν οι τίτλοι και η θεματογραφία είναι ίδια. 
Ετσι βλέπουμε από τη μελέτη των δυο Διδαχών του Ραρτούρου που 
παρουσιάζουν αντιστοιχία ως προς τους τίτλους τους με τις δύο διδαχές 
του Musso να μην διαπραγματεύονται το θέμα στα ίδια πλαίσια. Ο 
Ραρτούρος δεν παίρνει απ' ευθείας από τον Musso αλλά αντίθετα το 
θέμα της αυτογνωσίας που αναφέρεται στη δεύτερη predica του Musso 
η οποία έχει ως θέμα το Ευαγγέλιο του Λαζάρου1, ο Ραρτούρος το 
χρησιμοποιεί στη δεύτερη δική του Διδαχή που έχει θέμα την παραβολή 
του ασώτου υιού και όχι στην ενδέκατη που αναφέρεται στο ευαγγέλιο 
του Λαζάρου. Για τη διαπίστωση αντιστοιχιών και πιστότητας του ενός 
έργου από το άλλο, ως προς τη θεματική, σε όλη τους την έκταση 
είναι δύσκολο να διατυπωθούν απόλυτα συμπεράσματα, αφού τα δύο 
έργα διαπραγματεύονται θέματα χριστιανικών αληθειών κοινά και στις 
δύο εκκλησίες. Ορισμένα χωρία που φαίνονται να πλησιάζουν 
νοηματικά βρίσκονται αρκετά παράλληλα στη χριστιανική γραμματεία 
των δυο εκκλησιών και λειτουργούν έτσι ως κοινοί τόποι. Εξάλλου 
είναι γνωστό ότι τα κηρύγματα είναι συνδεδεμένα αποκλειστικά με τη 
θρησκευτική θεματολογία της Γραφής από την οποία αντλούν 
ουσιαστικά την έμπνευσή τους. Πάντως εκείνο που πρέπει να 
διατυπωθεί είναι οτι ο Ραρτούρος αποφεύγει να χρησιμοποιήσει και να

1 Predica fatta a Napoli neila chiesa dl monte Oliveto il di VI d' Aprile V 
anno 1549, correndo V evangelo di Lazzaro risuscitato neila quale si tratta della 
cognitio di se stesso. Vado a sonno, exdtem eum. Cognosce te ipsum.



αντιγράψει τις ενότητες του Musso, όπου μνημονεύονται ιστορικά 
γεγονότα και πρόσωπα της κλασσικής αρχαιότητας, ιδέες και έργα 
αρχαίων ελλήνων φιλοσόφων και συγγραφέων, επικαιρικά στοιχεία και 
θέματα που άπτονται των δογματικών διαφορών. Το τελευταίο είναι
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ευνόητο γιατί το αποφεύγει. Τα
παρεμβάλει στο έργο του στοιχεία ·»
άμεση γνώση.

Στα ακόλουθα αποσπάσματα 
χαρακτήρες που αναφέρθηκαν π.χ. : 

Si come in un gran prato, 
pieno di varie et odorati fiori έ 
difificilissima cosa, a un girard’ 
ochio, saper discemere il piu bello 
tra tutti, e il piu odorifero, et col 
suo odore par che inviti gli occhi 
et le mani et con un parlar mutolo 
Γ uno a garra dell' altro dica: che 
fai viadante, che pensi, che miri? 
Io sono il primo, pigliame solo e 
lascia il resto....

(pred.l.qp. 3V)

Se Γ horenda et dura morte 
del signore come unico prezzo de 
.la redentio nostra ci e fatta in 
questi giomi si preciosi et cara et 
ben ragion che Γ honoratta sua et 
Ressuretione pegno certissimo de la 
vosta immortal vita, ci sia sempte 
gioconda e amabile sopra ogni 
tesoro....

άλλα ίσως γιατί δεν ήθελε να 
για τα οποία δεν είχε προφανώς

μπορεί κανείς να διακρίνει τους
(1)

Όταν τίς άνθρωπος είσέλθη 
είς τινά περιβόλιον είτε κήπον 
γιομάτον φυτών εύωδεστάτων είς 
τόν καιρόν τού έαρος... Διό θέλων 
έκεΐνος νά διαλέξη έκ πάντων τών 
φυτών ποιον εναι τό εύωδέστατον, 
δπως νά λάβη έκ τού άνθους τής 
ευωδίας εκείνου ... Καί έκαστον 
αύτών, μετά τής όσμής καί ευωδίας 
αυτού, φαίνεται έλκύειν πρός έαυτό 
τούς όφθαλμούς καί τάς χεΐρας ... 
λέγον: τί ποιείς, ώ δδοιπόρε; τί 
όράς; λάβε έξ έμοΰ άνθος και άφες 
τά λοιπά

(Δ.1.5.1-13)

Έάν ό φοβερός και σκληρός 
θάνατος του Χριστού, εύγενέστατοι 
άρχοντες, γέγονεν θησαυρός 
μέγιστος, και στηριγμός τής 
έλευθερίας ημών δικαιότατον 
πράγμα έναι δπως καί ή ένδοξος 
άνάστασις αυτού..
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la triomfale et gloriosa 
Vittoria del nostro Imperatore 
Christo Gesu benedetto distruttor 
della morte espugnator del' 
peccato, redentor...

(pred. 5, cp. 94r_v)

Ή  τροπαιοφόρος αύτη καί 
δεδοξασμένη νίκη τοΰ στρατηγού 
καί βασιλέως ημών Κυρίου Ιησού 
Χριστού τού ευλογημένου Θεού ό 
όποιος έθανεν έν τφ σταυροί μετά...

(Δ.14.180.1 κ.ε.)

Sansone non e mai preso, et Ό  Σαμψών διά να κοιμηθή 
raso da Philistei se non τόν ήχμαλώτησαν ol Φιλισταΐοι καί 
dormendo, Isboseph, dormendo e έξύρησαν τά τρίχας τής κεφαλής 
privato del regno, Iona dormendo του, ό ’Ιωνάς καθεύδων άπερρίφθη 
e gitato in mare, Tobia dormendo έν τή θαλάσση, ό Τωβίας καθεύδων 
diventa cieco Holofeme dormendo έτυφλώθη, ό Όλοφέρνης διά να
gli έ tagliato il capo, Saul.... άποκοιμηθή τού έκοψαν την
San Pietro dormendo e ripreso da κεφαλήν του... ό Πέτρος διά νά 
Christo. Ο sono detestabile ... κοιμηθή έκατηγορήθη έκ τού

(pred. 2.φ. 30 ν) Χριστού. Ώ  κακός ύπνος...
(Δ.3.33.14-23)

Ovell' infinita providentia del Έξ άρχής ή άπειρος πρόνοια 
grande Iddio con eterna ragion τού παντοδυνάμου Θεού όπού 
havendo ad ogni cosa datto i suoi έδωσεν έκάστου των κτισμάτων τό 
numeri, i suoi pesi, et le sue μέτρον καί τό Ιδίωμα αυτών, τά 
misure, il modo, le spetie, βάρη, τό ήθος, τόν τρόπον, τό 
l'ordine, l'essentia, l’operatione είδος, τήν τάξιν, την παιδείαν.... - 
....κλπ. κλπ.

(pred. 2, φ. 20 ν) (Δ.2.16.1-4)
(6) υπάρχουν επίσης σχέσεις στον τρόπο παρεμβολής των χωρίων 

από την Αγία Γραφή. Π.χ.: (1) Attendentes spitibus erroris (dice San 
Paolo) et doctrinis demoniorum in hipocrisi ioquentium (pred.2.qp. 32v),
(2) dice Mose questa parola: attende tibi (pred. 2. φ. 39v), (3) David 
con la speranza sola di questa annunciatione godeva tutto et diceva: 
Memor esto verbi tui...(pred. 10, φ. 2401), κλπ.

(7) το ύφος του Ραρτούρου παρουσιάζει ομοιότητες με εκείνο του 
Musso ιδιαίτερα όταν διατυπώνονται οι ίδιες απόψεις. Ο Musso 
χρησιμοποιεί στα κείμενά του περισσότερα λυρικά στοιχεία, τα 
διανθίζει με επιχειρήματα που προέρχονται από την κλασική παράδοση



και τη σύγχρονη ζωή καί έχει μεγαλύτερη αμεσότητα στο λόγο του. 
Π.χ. (1) Come tu sei stracco dai negotii o della Republica, o de gli 
amici, o tuoi, o d arme, o di mercantie non hai certo cosa, con cui ti 
possi recrear piii dolcemente che pigliar un Iibro in mano.... leger, et 
passerti Γ animo di quel cibo. (pred. 2 φ. 21v). (2) Napolitani miei 
can voi, che sopra tutte le altre cita di Italia fate profession d' 
hpnore (pred. 2.φ. 29v) κλπ.

Τα παραπάνω στοιχεία αποτελούν πειστικά, νομίζουμε τεκμήρια 
για το ότι το έργο του Musso χρησιμοποιήθηκε πιθανότατα ως πρότυπο 
για τις Διδαχές του Ραρτούρου. Ωστόσο ο Ραρτούρος δεν αντιγράφει 
άπ' ευθείας αλλά παρεμβαίνει, επιλέγει, προεκτείνει, ερμηνεύει με τον 
δικό του τρόπο και αναπτύσσει ανάλογα με τις ανάγκες και τούς όρους 
που του επιβάλλουν οι ευαγγελικές περικοπές, στις οποίες κάθε φορά 
αναφέρεται, τις ιδέες και τα επιχειρήματα που αντλεί από τα κείμενα 
του Musso. Δεν χρησιμοποιεί πιστά αλλά επιλεκτικά και σποραδικά 
την πηγή του, γεγονός που πιστοποιεί την ικανότητά του να οικοδομεί 
τα κείμενά του και να μην δεσμεύεται από το βοήθημά του. Στα 
σημεία που μεταφράζει η απόδοση είναι ακριβής σε ζωντανό 
νεοελληνικό λόγο χωρίς παρανοήσεις και λάθη, πράγμα που δεν αφήνει 
αμφιβολίες για τη ρητορική του δεινότητα, τις θεολογικές του γνώσεις 
και τη γνώση της ιταλικής.

Συμπερασματικά λοιπόν, προς το παρόν και σε συνδυασμό με τις 
απόψεις των μελετητών των έργων των προγενεστέρων του Ραρτούρου 
ορθοδόξων εκκλησιαστικών ρητόρων Καρτάνου και Δαμασκηνού, θα 
μπορούσε να ειπωθεί το εξής: Οι τρεις γνωστοί, ορθόδοξοι 
εκκλησιαστικοί ρήτορες (Καρτάνος, Δαμασκηνός, Ραρτούρος), του 
πρώτου μισού του 16ου αιώνα επηρεάστηκαν, ως ένα βαθμό που δεν 
μπορεί να καθοριστεί, από το πνεύμα των κειμένων της αντίστοιχης 
δυτικής εκκλησιαστικής γραμματείας. Προσάρμοσαν όμως, όπως 
φαίνεται, τα θέματά τους στις ανάγκες των αναγνωστών τους (συνάμα 
και ακροατών). Περισσότερη φανερή επίδραση θα άσκησε ίσως το 
δυτικό κήρυγμα στους εκκλησιαστικούς ορθόδοξους ρήτορες της αμέσως 
μεταγενέστερης περιόδου και συγκεκριμένα σ' αυτούς των τελευταίων 
δεκαετιών του 16ου αιώνα και αρχών του 17ου· τότε που έχουμε τους
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πρώτους απόφοιτους του Ελληνικού Κολλεγίου της Ρώμης και τότε που 
το φιλολογικό αυτό είδος εκπροσωπείται από τους γνωστούς ρήτορες 
Μάξιμο Μαργούνιο (1549-1602), Μελέτιο Πηγά (1549-1601), Μελέτιο 
Βλαστό (ακμή-τέλη16ου αιώνα), πρόσωπα δηλαδή που συνδέθηκαν 
άμεσα με τα γνωστά εκπαιδευτικά κέντρα της Δύσης, στα οποία το 
ιερό κήρυγμα, ως γνωστόν, αποτελούσε ένα από τα βασικότερα 
κριτήρια εκπαίδευσης1.

Για την εξέταση του θέματος, αν ο Ραρτούρος επηρεάστηκε από 
τα κηρύγματα των προγενεστέρων του εκκλησιαστικών ρητόρων 
Καρτάνου και Δαμασκηνού, επιχειρήσαμε, όσο ήταν δυνατόν, μια μικρή 
συγκριτική έρευνα της οποίας τα πορίσματα θα εκθέσουμε αμέσως στη 
συνέχεια.

Ο κατά λίγα χρόνια προγενέστερος του Ραρτούρου Ιωαννίκιος 
Καρτάνος έγραψε 19 εκκλησιαστικούς λόγους, που τυπώθηκαν, όπως 
είπαμε, το 1536 στη Βενετία. Τους λόγους αυτούς πρέπει να θεωρηθεί 
βέβαιο ότι ο Ραρτούρος θα είχε διαβάσει για τον επιπρόσθετο λόγο ότι 
είχαν συνδεθεί άμεσα με τον αφορισμό του συγγραφέα τους. Για να 
δούμε πόσο ο Ραρτούρος επηρεάστηκε από τον Καρτάνο προχωρήσαμε 
σε μια γενική σύγκριση των επτά, ώς τώρα, εκδεδομένων 
εκκλησιαστικών λόγων του Καρτάνου με τις Διδαχές του Ραρτούρου2. 
Από τη γενική αυτή συγκριτική εξέταση διαπιστώσαμε ότι δεν υπάρχει 
καμιά απολύτως αντιστοιχία ούτε ως προς τη δομή, το περιεχόμενο και 
τις εκφράσεις, αλλά ούτε και ως προς τον τίτλο3.

Ο Ραρτούρος για ευνόητους λόγους δεν θα χρησιμοποιούσε ως 
πρότυπο το έργο του γνωστού "αιρετικού", κατά τον Παχώμιο Ρουσάνο, 
συμπατριώτη του4, μολονότι όπως είπαμε είναι φυσικό να το γνώριζε.

1 Βλ. Τσιρπανλής, Το Ελληνικό Κολλέγιο, ό.π., σ. 28.
2 Είδαμε τους επτά αυτούς λόγους του Ιωαννίκιου Καρτάνου στη 

δημοσιευμένη έκδοση του θησαυρού του Δαμασκηνού Στουδίτη. Οι υπόλοιποι 12 από 
τους 19 λόγους πρόκειται να εκδοθούν σύντομα στον δεύτερο τόμο της έκδοσης του 
έργου Παλαιό τε και Νέα Διαθήκη του Ιωαννίκιου Καρτάνου, όπως μας διαβεβαίωσε 
η ίδια η εκδότρια Ελένη Κακουλίδη-Πάνου, την οποία από εδώ ευχαριστούμε.

3 Οι λόγοι του Καρτάνου έχουν ως τίτλο την ηθική έννοια την οποία 
αναλύουν π.χ. Περί αγάπης, Περί πειρασμού, κλπ.

4 Βλ. σχετικά Ζιώγας, Προβλήματα παιδείας, ό.π„ σσ. 120-128 και κυρίως 
Ιωαννίκιος Καρτάνος, ό.π„ σσ. 32-34.
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Με το έργο του άλλου προγενέστερου του εκκλησιαστικού ρήτορα 
και συγγραφέα κηρυγμάτων, Δαμασκηνού Στουδίτη, οι Διδαχές του 
Ραρτούρου φαίνεται να έχουν περισσότερες ομοιότητες. Ωστόσο ο 
Ραρτούρος δεν το αντιγράφει. Όπως είναι γνωστό, ο Στουδίτης έγραψε 
36 εκκλησιαστικούς λόγους που εκδόθηκαν άγνωστο πότε για πρώτη 
φορά, αλλά οπωσδήποτε πριν το 1558 και μετά το 1554 όπως 
αναφέρθηκε παραπάνω, στη Βενετία. Ανάμεσα στους 36 αυτούς λόγους 
οι δεκατέσσερις φέρουν τον ίδιο ακριβώς τίτλο που φέρουν οι 
δεκατέσσερις Διδαχές του Ραρτούρου. Για την εξαγωγή λοιπόν 
συμπερασμάτων που αφορούν τις επιδράσεις του έργου του ενός στον 
άλλον ιεροκήρυκα, προχωρήσαμε σε μια γενική συγκριτική εξέταση των 
δύο έργων1. Από την εξέταση αυτή διαπιστώσαμε ότι ο Ραρτούρος είχε 
πιθανότατα υπόψη του το βιβλίο του Στουδίτη αλλά δεν το αντιγράφει. 
Στοιχεία εκφραστικά ή ολόκληρα αποσπάσματα πανομοιότυπα, το ίδιο 
διατεταγμένα ή στα ίδια πλαίσια που θα μπορούσαν να υποκινήσουν 
υποψίες δεν υπάρχουν. Ο τρόπος ερμηνείας του ευαγγελίου στα 
αντίστοιχα κηρύγματα των δύο συγγραφέων άλλοτε είναι ίδιος2, αφού 
αναπτύσσονται οι ίδιες ακριβώς έννοιες, άλλοτε διαφέρει τελείως3 και 
άλλοτε πάλι ο ένας από τους δύο επεκτείνεται στην ανάλυση και 
άλλων εννοιών εκτός από αυτές που είναι κοινές και στους δύο4. Η  
διάταξη της ύλης είναι διαφορετική. Ελάχιστα παραδείγματα ή 
εκφράσεις που διανθίζουν τα αντίστοιχα κείμενα είναι κοινά ή 
παρόμοια* αυτό πιθανότατα να οφείλεται στο έργο του Musso το 
οποίο, όπως διαπιστώνουμε, πρέπει να είχε υπόψη του ο Δαμασκηνός,

1 Εξετάσαμε και τους 36 λόγους του Στουδίτη και όχι μόνο αυτούς που 
φέρουν τον Ιδιο τίτλο με τις Διδαχές του Ραρτούρου. Αυτό έγινε για να διαπιστωθεί 
αν ο Ραρτούρος είχε πάρει και συμπεριλάβει στοιχεία από όλους τους λόγους του 
Στουδίτη.

2 Βλ. Λογ. κβ' και Δ.2 (: Είς τήν παραβολήν τον "Ασώτου), Λογ. κγ' (: Περί 
τής σνντελείας τον Κόσμον καί περί τον Άντιχρίστον καί περί τής δευτέρας 
Παρουσίας τον Κνρίον ήμών Ιησού Χριστού) και Δ.3 (: εις την χρίσιν τον Θεόν, 
λεγομένη είς τήν Κυριακήν τής Άποκρέω).

3 Βλ. Λογ. κα’ (: είς τήν παραβολήν τοϋ Τελώνου καί Φαρισαίον) και Δ.1 (: 
είς τήν τοϋ Τελώνου καί Φαρισαίον παραβολήν), Λογ. κδ* (: είς τήν έξορίαν τοϋ 
Αδάμ έν ώ καί περί έλεημοσύνης) και Δ.4 (; είς τήν Κυριακήν τής Τνρινής, ής ό 
σκοπός περί άμνησικακίας καά άληθονς πολιτείας υπάρχει).

4 Βλ. Λογ. κα’ και Δ.1 κ.ά.
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άν κρίνουμε από λίγα κοινά στοιχεία που εντοπίζουμε στους δύο 
ορθόδοξους ιεροκήρυκες και τα οποία υπάρχουν στο Musso.

Οι δυο όμως ορθόδοξοι συγγραφείς ερμηνεύουν, αναλύουν και 
παρουσιάζουν ο καθένας με τον δικό του τρόπο και ανάλογα με τα 
συμφραζόμενά του τα στοιχεία που ενδεχομένως αντλούν από τον 
Musso. Παραθέτουμε ένα χαρακτηριστικό κοινό χωρίο και μία έκφραση 
από τα δύο έργα, δηλαδή του Δαμασκηνού και του Ραρτούρου. Το ίδιο
χωρίο εντοπίζεται στο Musso στην

Στουδίτης
Λόγος κα'. Λόγος κοινή 

γλώσση είς τήν παραβολήν τού 
Τελώνου καί Φαρισαίου. 
Διαλαμβάνει δέ σΰτος περί τού μή 
κατακρίνειν καί περί ταπεινώσεως 
καί έξομολογήσεως.

Εκείνοι όπού Ιδοϋν άπό 
μακρόθεν εύμορφα περιβόλια, 
ευλογημένοι Χριστιανοί, βλέ- 
πουσι μέν πλουμιστήν καί πολλήν 
εύμορφίαν των άνθέων, τότε δέ 
αίσθάνονται τήν ευωδίαν τους, 
όταν πλησιάσουν κοντά είς τά 
άνθη, καί τά πιάσωσιν καί μέ τά 
χέρια τους. Έτζι είναι καί ή 
κατάστασις τής Εκκλησίας μας· 
ώσάν άνθη άμάραντα καί 
εύωδέστατα είναι τά λόγια καί ή 
διήγησες τής άγιας μας Γραφής...

(σ. 304) 1

predica 1. (φ. 3ν)Α.

Ραρτοϋρος
Διδαχή πρώτη σύν Θεφ άγίφ 

είς τήν τού Τελώνου καί 
Φαρισαίου παραβολήν ής ό σκοπός 
περί τής άληθοΰς προσευχής 
υπάρχει.

Τί βούλομαι είπείν, 
ευλογημένοι χριστιανοί, πρός τήν 
ήμετέραν άγάπην: ήμεϊς έσμέν οΐ 
όδοιπόροι έκεϊνοι είς ούς έδόθη 
έξουσία είσελθεΐν είς τό 
εύωδέστατον τούτο περιβόλιον είτε 
κήπον ευοσμον, ήγουν τήν άγίαν 
τού Θεού Εκκλησίαν, τήν 
στολισμένην μετά παντοίων 
άρετών θείων τε καί ευωδέστατων, 
τήν πέμπουσαν τοΐς χριστιανοΐς 
τοΐς πλησιάζουσιν αύτήν πολλήν 
όσμήν εύωδίας πνευματικής...

(Δ. 1.5.17-22)

1 Βλ. παραπάνω σ. 197.
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Λόγος β’ Τη κε' Δεκεμβρίου, 
Δαμασκηνοί) Μοναχού τού 
Υποδιακόνου καί Στουδίτου. 
Λόγος πεζή φράσει είς τήν κατά 
σάρκα Γέννησιν του Κυρίου ημών 
’Ιησού Χριστού.

(σ.30)
Όμοιάζουσιν αί Έορταί τής 

Εκκλησίας μας, ευλογημένοι 
Χριστιανοί, ώσάν μέγα καί 
εύμορφον περιβόλιον είς τό όποιον 
νά είναι άπό κάθε άνθος καί 
λουλούδιον· μέσα δέ είς έκεϊνο, τό 
περιβόλιον... ετζι είναι καί τών 
Αγίων ή έορταϊς καί ή μνήμαις· 
περιβόλιον είναι ή Εκκλησία μας 
ή άγία καί τιμημένη άνθη δέ είναι 
at πανηγΰρεις τών Άγιων όλων, 
κάν τε Μαρτύρων...

(σ. 30)

Εις γάρ τήν άγίαν τού Θεού 
εκκλησίαν έναι συναγμένον πάν 
ώραΐον καί καλόν φυτόν 
εΰωδέστατον εύωδιάζον τούς 
πιστούς εις πάσαν τήν οικουμένην. 
Ποια δέ είσί ταύτα τά ευωδέστατα 
φυτά τής άγιας τού Θεού 
έκκλησίας, άδελφοί;... Όλαι έν τή 
έκκλησίςι τού Θεού είσί 
πεφυτευμέναι αύται καί άνθηφόροι 
μετά ωραίων βλαστών καί 
εύόσμων εύωδιών,

(Δ. 1.6.11-20)

Λόγος Η', Λόγος κοινή Διδαχή σύν Θεφ εις τήν 
γλώττη εις τήν έγερσιν τού Κυρίου Άγίαν καί λαμπρόν άνάστασιν 
ημών ’Ιησού Χριστού καί εις τό τού Χριστού .
Άγιον Πάσχα .

ώσάν ή πέτρα μηδέ αυξάνεται ό λίθος ούδέν αυξανεί ποτέ 
καί λέγεται άψυχον. άλλ’ Ισταται άψυχον.

(σ. 122) (Δ. 14.184)

Τα μέρη που παραθέσαμε αποτελούν την πρώτη παράγραφο από 
την παραβολή του Τελώνου και του Φαρισαίου στους δύο συγγραφείς. 
Το ίδιο παράδειγμα που ο Στουδίτης το χρησιμοποιεί και στην πρώτη 
παράγραφο του κα’ λόγου του που έχει ως θέμα τη Γέννηση του 
Χριστού δεν υπάρχει στον Ραρτούρο.
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Από τη γενική αυτή συγκριτική εξέταση διαπιστώνουμε ότι ο 
Ραρτοΰρος δεν επηρεάζεται απο το έργο του Ιωαννίκιου Καρτάνου και 
γνώριζε πιθανότατα το έργο του Στουδίτη αλλά δεν το αντιγράφει. Οι 
Διδαχές του, σε αντίθεση με εκείνες του Στουδίτη, που είναι 
περισσότερο απλές, με πολλά στοιχεία και διηγήσεις από τους βίους 
αγίων -αγαπητότατα τότε λαϊκά αναγνώσματα- και παραδείγματα από 
τη σύγχρονη ζωή, έχουν περισσότερο θεολογικό και θεωρητικό 
χαρακτήρα και το ύφος τους είναι περισσότερο επιτηδευμένο.

β) Οι πηγές
Η  κατ' εξοχήν πηγή των χωρίων και των αναφορών στις Διδαχές 

του Ραρτούρου είναι, όπως διαπιστώνει κανείς με την πρώτη ματιά, η 
Αγία Γραφή. Αυτό βέβαια είναι φυσικό, αφού πρόκειται για 
εκκλησιαστικό λόγο. Εκείνο που προκαλεί εντύπωση είναι 0 tl στις 
Διδαχές οι αναφορές και οι υπαινιγμοί γενικά σε πατερικά κείμενα 
είναι ελάχιστες. Ελάχιστες είναι επίσης οι αναφορές και τα χωρία από 
τους κλασικούς συγγραφείς.

Οι ελάχιστες αναφορές χωρίων που έχουμε στις Διδαχές από 
αρχαίους συγγραφείς εκφέρονται άμεσα (Δ-Σ-17.2: ό σοφός Πίνδαρος 
είπεν) ή απλώς μνημονεύεται το πρόσωπο ή το γεγονός χωρίς να 
αναφέρεται ο συγγραφέας ή το κείμενο από το οποίο προέρχεται 
(Δ.6.74.15-16: ώς τόν Θεμιστοκλέα έκεΐνον ό όποιος όταν ένίκησε, τόν 
πλούτον τόν έμέρισε δλον είπών είς τούς στρατιώτας έμοί άρκεϊ μόνον 
ή δόξά).

Στα αυτούσια παραθέματα και στις αναφορές από την Αγία 
Γραφή άλλοτε μνημονεύεται το όνομα του συγγραφέα, ο τίτλος του 
βιβλίου του και το κεφάλαιο (Δ. 1.5.24-25: καθώς φησίν ό Παύλος έν 
κεφαλαίφ β' τής πρός Κορινθίονς β' έπιστολής αυτού- Δ. 1.6.1-3: έκ 
τού Σολομώντος... ώς φησίν έν κεφαλαίφ δ’ είς τό άσμα άσμάτων 
κ.ά.), άλλοτε μόνο το όνομα του συγγραφέα (Δ.2.28.29: βλέπετε πώς 
άκριβώς περιπατεϊτε, φησίν ό Παύλος, κοιμώμεσθεν Δ.10.130.22-23: 
έφη ό Δαυίδ, οί έσθίοντες τόν λαόν μου έν βρώσει άρτου κ.ά. πολλά), 
άλλοτε το όνομα και η ιδιότητά του (Δ.3.36.16: δθεν ό Σοφονίας 6 
προφήτης■ Δ.3.36.22: καί ό Μαλαχίας ό προφήτης κ.ά. πολλά), άλλοτε 
μόνο ο τίτλος του βιβλίου (Δ.5.65.10: καί έν Δευτερονομίφ ιε'
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Δ.4.57.8: δι έτοϋτο ελεγεν ό Εκκλησιαστής· κ.ά.) και άλλοτε το
πρόσωπο που είπε κάποια φράση (Δ.1.9.28: καί ή Έσθήρ ώσαύτως 
έλεγε- Δ.4.57.1: καί ό Χριστός μακάριοι φησίν κ.ά.) ή που έπραξε ή 
του έτυχε κάτι (Δ.3.33.14-15: ό Σαμψών διά νά κοιμηθή τόν
ήχμαλώτισαν...· Δ.6.81.5-6: η έχιδνα τόν Παύλον δαγκάσασα ούκ 
εβλαψεν κ.ά.).

Τα παραθέματα από τους Πατέρες της Εκκλησίας ο συγγραφέας 
μας τα εισάγει όλα σχεδόν με το όνομα του συγγραφέα (Δ.4.49.19: 
φησίν ό θείος Μάξιμος- Δ.10.126.6: έπειδή κατά Μέγα Βασίλειο). 
Αλλες φορές χωρία από πατερικά κείμενα εισάγονται αόριστα 
(Δ.2.17.3:̂  άλλ’ οί θεολόγοι οί άληθινοί σοφοί είπον· , Δ.7.89.34: 
άλλος δέ τις των θεολόγων τόν είπε).

Τα χωρία που χρησιμοποιεί ο Ραρτούρος άλλοτε τα παραθέτει 
αυτούσια, χωρίς να επιφέρει δηλαδή καμιά μεταβολή (Δ.1.8.30: ώς 
έμεγαλύνθη τά έργα σου Κύριε πάντα έν σοφίςι έποίησας κ.ά. πολλά), 
άλλοτε παραλλαγμένα σε μία ή δύο λέξεις μόνο Δ. 1.12.17: ούδείς γάρ 
καθαρός άπό ρύπου (πρβλ. Ιώβ 14.4: Τίς γάρ έσται καθαρός άπό 
ρύπου;) ή σε περισσότερες Δ. 1.14.18-19: ούκ έστιν έτερον όνομα τοϊς 
άνθρώποις είς σωτηρίαν δοθέν εί μή τό Ιησού Χριστού τό έλεος αυτού 
(πρβλ. Πράξ. 4.12: καί ούκ έστίν έν άλλφ ούδενί ή σωτηρία, ουδέ γάρ 
όνομα έστιν έτερον ύπό τόν ουρανόν τό δεδομένον έν άνθρώποις έν’ φ 
δει σιοθήναι ημάς...), ή ακόμα καθολικά, αποδίδοντας δηλαδή μόνο το 
νόημα, π.χ. Δ.2.18.4-5: ό θέλων κτήσαι οικίαν, χρή θεμελίωσαι έπί 
πέτραν καί ούχί είς άμμον Iνα μή χαλάση... (πρβλ. Λουκ. 6.48-49: ... 
οίκοδομούντι οικίαν δς έσκαψεν καί έβάθυνεν καί έθηκεν θεμέλιον έπί 
τήν πέτραν... οίκίαν έπί την γην χωρίς θεμελίου, ή προσέρηξεν ό 
ποταμός καί ευθύς συνέπεσεν καί έγίνετο τό (δήγμα...) κ.ά.

Μερικές φορές γίνεται αναφορά σε κάποιο πρόσωπο ή γεγονός 
που μνημονεύεται σε ένα κείμενο (Δ.3.33.16: ’Ιωνάς καθεύδων
άπερρίφθη έν τή θαλάσση, πρβλ. Ιων. 1.5-16) ή και περισσότερα (π.χ. 
Δ. 14.182.16: ό Ιούδας ό Μακκαβαϊος έκ τού Άντιόχου, πρβλ.
Ι.Μακ.3.38, 4.25, 2.Μακ.8.8-29, 34-36) Δ.13.169.1: Πέτρε ου μήν
άλέκτωρ φωνήση έως ού άπαρνήση με τρεις· πρβλ. Ματθ. 26.34, Μαρ. 
14.30, Λουκ. 22.34 και Ιων. 13.38).
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Σε ορισμένες περιπτώσεις είναι δύσκολο να εντοπισθεί η πηγή του ’ 
παραθέματος, κυρίως όταν δεν αναφέρεται κάποια χαρακτηριστική λέξη 
ή φράση ή όταν κάποιο χωρίο αποδίδεται τελείως ελεύθερα. Η  ένταξή 
του στα συμφραζόμενα των Διδαχών γίνεται με τρόπο που δεν 
επιτρέπει πάντοτε την άμεση αναγνώρισή τους.

Στη συνέχεια θα προσπαθήσουμε να εξετάσουμε σε γενικές 
γραμμές τις πηγές των Διδαχών. Θα θέλαμε να τονίσουμε για άλλη 
μια φορά ότι, αφού πρόκειται για έντυπο, θα υπήρξαν μεταβολές 
γλωσσικές ή ορθογραφικές κατά το στάδιο της εκτύπωσης που μπορεί 
να οφείλονται στον ίδιο τον Ραρτούρο ή στον επιμελητή, αν υπήρξε, 
της έκδοσης. Στη γενική αυτή εξέταση θα στηρίξουμε τα συμπεράσματά 
μας διαφωτίζοντας έμμεσα την έκταση των γνώσεων του συγραφέα, 
κυρίως για τα κείμενα της Γραφής από όπου επηρεάστηκε ριζικά, αλλά 
διατηρώντας, όπως ειπώθηκε παραπάνω, τις ανάλογες επιφυλάξεις σε 
ό,τι αφορά την άμεση γνώση των χωρίων, κυρίως αυτών που 
προέρχονται από τους αρχαίους συγγραφείς και τους πατέρες της 
Εκκλησίας απ' όπου τα στοιχεία μας είναι πολύ περιορισμένα.

1. Αρχαίοι Έλληνες συγγραφείς

Οι μνείες του συγγραφέα μας σε αρχαίους έλληνες συγγραφείς ή 
κείμενα είναι, όπως είπαμε, σχεδόν ανύπαρκτες. Μία μόνο άμεση 
αναφορά γίνεται στον Πίνδαρο (Δ.2.17.3). Πρόκειται για το παράθεμα 
με παραλλαγή: "άναγκαιότατον τό ϋδωρ είναι” αντί του: "άριστον μέν 
ύδωρ" που προέρχεται από τις ωδές (ο.Ι.Ι) του Πινδάρου1. Το 
παράθεμα ο Ραρτούρος το μεταφράζει από τη δεύτερη διδαχή του 
Musso (φ. 21ν: Pindaro solea ben dire che niuna cosa e piu utile a1 
mondo, che Γ acqua...)

Σε τρία άλλα σημεία των Διδαχών γίνεται λόγος (α) για τα 
χαρίσματα των τριών μυθικών προσώπων Ερμή, Ασκληπιού και Ορφέα 
(Δ.2.17.9), (β) για την επιθυμία του Θεμιστοκλή μετά τη νίκη του 
(εννοείται στη Σαλαμίνα) να τιμηθεί με δόξα παρά με χρήματα

1 Πρβλ. Β. Snell-H. Maehler, Pindari caimina cum fragm ents, τόμ. 1. Leipzig 
1971, a. 2.



(Δ.6.74.15) και (γ) για τον τρόπο που εκπαίδευαν οι Αθηναίοι τους 
νέους τους (Δ.6.70.1-15). Οι παραπάνω όμως αναφορές, έκτος από την 
πρώτη που και η αυτή μεταφράζεται από την ιταλική πηγή δηλ. τη 
δεύτερη διδαχή του Musso (φ. 22r: Mercurio e Asclepio, perche furono 
stimati del., se non per le lettere; Orpheo perche fu detto che placava 
le Jigri et moveva le selve...), είναι μεμονωμένες στις Διδαχές, 
αποδίδονται ελεύθερα από τον συγγραφέα μας και επιπλέον αποτελούν 
κοινούς τόπους σε αρχαίους συγγραφείς. Για τους λόγους αυτούς είναι 
δύσκολο να εντοπισθεί η προέλευσή τους1. Πρόκειται πιθανότατα για 
αναμνήσεις του Ραρτούρου που οφείλονται σε γενικότερες γνώσεις του 
και που προέρχονται ίσως από το πιθανό ιταλικό του πρότυπο, τις 
διδαχές του Musso, ή από εκλαϊκευτικά χειρόγραφα ποικίλου 
περιεχομένου που κυκλοφορούσαν την εποχή εκείνη, καθώς και από 
έργα πατέρων της Εκκλησίας που τα είχε υπόψη του από χειρόγραφα ή 
από έντυπες εκδόσεις.
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2. Αγία Γραφή2 

α) Παλαιά Διαθήκη
Από το βιβλίο της Γένεσης έχουμε οκτώ παραθέματα αυτούσια

1 Η αναφορά στον Θεμιστοκλή αποτελεί κοινό τόπο και μπορεί να αντλείται 
τόσο από τον Ηρόδοτο (8, 123-124) όσο και από τον Πλούταρχο (Θεμιστοκλής: 
18.11-13).

2 Στα παραθέματα που παρουσιάζουμε εδώ διατηρούμε τη γραφή του εντύπου 
των Διδαχών. Με τον όρο παραλλαγή εννοούμε ότι τα χωρία από τις Διδαχές, που 
εκτίθενται εδώ, έχουν ορισμένες διαφορές από το πρωτότυπο ως προς τη χρήση 
διαφορετικών ή συνωνύμων λέξεων και την παράλειψη ή πρόσθεση λέξεων ή 
εκφράσεων. Δεν θεωρούμε παραλλαγμένο το χωρίο, όταν η σειρά των λέξεων δεν 
αντιστοιχεί απόλυτα με εκείνη του πρωτοτύπου. Το ίδιο συμβαίνει και στην περίπτωση 
που αλλάζει το πρόσωπο του ρήματος ή της αντωνυμίας ή όταν παραλείπεται ή 
προστίθεται κάποιο μόριο ή επίρρημα. Με τους όρους: αναφορά, μνεία, απήχηση 
εννοούμε ότι ο συγγραφέας αποδίδει ελεύθερα το νόημα ενός χωρίου και αναφέρεται, 
χωρίς να δεσμεύεται από το πρωτότυπο, για ερμηνευτικούς λόγους, σε κάποιο 
πρόσωπο ή επεισόδιο για τα οποία γίνεται λόγος στις συγκεκριμένες πηγές. Για τα 
κείμενα της Παλαιός Διαθήκης χρησιμοποιήσαμε την έκδοση του Ιωάννη Κολιτσάρα, 
τόμ. 1-5, Αθήναι 1972, και της Καινής Διαθήκης την έκδοση της United Bible 
Societies, West Germany 1983.
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(Δ.2.17.29, Δ.9.112.24-25, 115.35, 116.3-4, Δ.10.124.30,'
Δ.12.144.25, Δ.12.150.8, Δ.14.189.33-34)1 και ένα με μικρή παραλλαγή 
(Δ.2.30.21)2. Από το ίδιο βιβλίο βρίσκουμε επίσης πολλές αναφορές σε 
πρόσωπα και γεγονότα όπως το πρωτοευαγγέλιο (Δ.9.115.15-19), οι 
θυσίες του Άβελ και του Καιν και η αδελφοκτονία (Δ.6.73.21-23), η 
πίστη και η ελπίδα του Ενώχ στο Θεό (Δ.1.6.28)3, η πίστη του Νώε 
(Δ. 10.134.10), ο κατακλυσμός (Δ.9.110.17-22), το τέλος του 
κατακλυσμού (Δ.14.182.10), οι υποσχέσεις του Θεού στο Νώε μετά τον 
κατακλυσμό (Δ.9.115.19-20), η πίστη και η δικαιοσύνη του Πατριάρχη 
Αβραάμ (Δ. 1.6.26-28), η καταγωγή του ανθρώπου από το σπέρμα του 
Αβραάμ (Δ.9.120.29), η φιλοξενία των τριών αγγέλων από τον Αβραάμ 
και τη Σάρα (Δ.9.116.3-5), η καταστροφή των Σοδόμων και η σωτηρία 
του Αώτ (Δ. 1.7.1, Δ.14.182.11), η θυσία του Αβραάμ (Δ. 14.182.11), οι 
απειλές του Ησαύ και η φυγή του Ιακώβ (Δ. 14.182.12), το όνειρο του 
Ιακώβ (Δ.7.83.15-26) και το μίσος των αδελφών του Ιωσήφ προς τον 
ίδιον (Δ.6.73.23-25).
Τρία αυτούσια παραθέματα βρίσκουμε από το βιβλίο της Εξόδου 
(Δ. 1.10.21-22, Δ.14.182.18-19, 184.24)4. Οι αναφορές που απηχούν 
πρόσωπα και γεγονότα αυτού του βιβλίου δεν είναι λίγες: η φλέγόμενη 
βάτος (Δ. 7.89.12-13), η ανάθεση της εξόδου̂  των Εβραίων από την 
Αίγυπτο στον Μωϋσή (Δ.7.85.12-15), ο καθορισμός του Πάσχα 
(Δ. 14.161.9), οι πληγές του Φαραώ (Δ.7.85.15-22), ο καταποντισμός 
των Αιγυπτίων του Φαραώ στην Ερυθρά θάλασσα (Δ. 14.184.16), η 
έξοδος από την Αίγυπτο (Δ.1.11.3-4, Δ.4.50.34-35, Δ.14.182.13), η 
πηγή της Μερράς (Δ. 10.123.2-4, .125.35), το δέος του λαού στο όρος 
Σινά (Δ. 11.139.11), η προπαρασκευή για την αποδοχή του Νόμου 
(Δ.5.66.22.) οι Νόμοι οι σχετικοί με τους δούλους (Δ.3.41.15-16) και

1 Γεν. 18.27, 28.17, 26.4, 18.6, 17.5, 4.4, 49.9. Το ένα απ' αυτά 18.27: εγώ 
ειμ ί γη και σποδός, απαντά δΰο φορές. Στις Δ.2.(17.29) και Δ.12.(144.25).

2 Γεν. 18.27.
3 Εδώ ενώ ο Ραρτοΰρος αναφέρεται στον Ενώχ, στο συγκεκριμένο στίχο του 

βιβλίου των Διδαχών υπάρχει η λέξη Ενώς. Έτσι υπάρχει και στην πρώτη predica 
του Musso (φ. ). Ο Ραρτοΰρος εδώ μεταφράζει χωρίς να ελέγξει.

4 Αντίστοιχα Εξ. 14.15, 15.1, 15.6.
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τέλος η ειδωλολατρική θυσία του Ααρών (Δ.4.57.16-17)1.

Ένα χωρίο με παραλλαγές έχουμε από το βιβλίο των Αριθμών 
(Δ.14.189.32-33)2 * 4. Από το ίδιο βιβλίο προέρχεται η μνεία η σχετική με 
το παράπτωμα του Μωϋσή για το οποίο τιμωρήθηκε από το Θεό να μη 
φτάσει ποτέ στη γη της επαγγελίας (Δ.4.49.27)2 καθώς και οι μνείες οι 
σχετικές με την απιστία των Εβραίων στην έρημο που έτρωγαν το 
μάννα και νοσταλγούσαν τα σκόρδα και τα κρεμμύδια της Αιγύπτου 
(Δ.7.95.6-8, Δ.13.173.16-18)4.

Δύο χωρία βρίσκουμε από το Δευτερονόμιο. Πρόκειται για τα 
χωρία: (1) πρόσεχε σεαντφ μήποτε έν τη καρδίμ σου τί νόημα κρυπτόν, 
άνόμημα γένηται στη Δ.4 (57.31-32)5 και (2) ον μή σφίγξης την χεΐρα 
σου άπό τοϋ άδελφοϋ σου τοϋ έπιδεομένον άνοίγων άνοιξης τάς 
χεϊρας σου στη Δ.5 (65.10-12)6.

Από το βιβλίο του Ιησού του Ναυή έχουμε αναφορές (α) στη 
βαθειά πίστη του Ιησού του Ναυή που τον καθιστά ικανό να 
πραγματώσει τις βουλές του Κυρίου (Δ.11.134.10)7 και (β) στο 
επεισόδιο με την πόρνη Ραάβ (Δ. 11.134.11, Δ. 14.182.14)8.

Επτά αναφορές που έχουμε στις Διδαχές από τους Κριτές, 
αφορούν όλες τον Σαμψών και ειδικότερα τον τρόπο που τον 
συνέλαβαν οι Φιλισταίοι με τη βοήθεια της Δαλιδάς και τον θάνατό 
του (Δ.3.33.14-15, 34.4-5, Δ.4.49.28-29, Δ.6.80.28, Δ.13.169.25, 
Δ. 14.182.15, 189.8-10)9. Μια άλλη αναφορά στο ίδιο βιβλίο απηχεί το

1 Εξ. 3.1-6, 3.7-12, 12.8, κεφ.7-10, 14.1-14, 14.15-31, 15.22-27, 19.1-15, 
20.18-26, 21.2-3, 32.1-6.

2 Αρ. 23.24.
2 Αρ. 14.11-45. Η εκδημία του Μωϋσή περιέχεται και στο Δευτερονόμιο (34.1-

12).

4 Αρ. 11.5-8.
5 Δευτ. 15.9. Αντί της λέξης νόημα στο πρωτότυπο υπάρχει η λέξη ρήμα και 

αντί της λέξης μήποτε υπάρχει η λέξη μη. Η σειρά επίσης των λέξεων στο 
πρωτότυπο είναι διαφορετική.

6 Δευτ. 15.7-8.
7 Ιησ. Ναυ. 24.19-30.
8 Ιησ. Ναυ. 2.11-13 και 6.17-25.
9 Οι αναφορές αυτές απηχοΰν όλο το 16ο κεφάλαιο από το ομώνυμο βιβλίο. 

Συγκεκριμένα τους στίχους 16.4, 10-17 και 19-28.
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περιστατικό της δολοφονίας του Σισάρα (Δ.3.33.19)1. *
Αναφορές σε πρόσωπα και γεγονότα που πραγματεύεται το πρώτο 

βιβλίο των Βασιλειών έχουμε σε δέκα σημεία των Διδαχών. Στα σημεία 
αυτά οι μνείες απηχούν τις προσευχές και την επιθυμία της Αννας για 
τεκνογονία (Δ.1.10.35)2, τις σχέσεις του ιερέα Ηλεί με τον Σαμουήλ 
(Δ.6.82.20-21)3, τα λόγια του Σαμουήλ όταν έχρισε βασιλιά τον 
Σαούλ (Δ.9.121.3-4)4, τους πολέμους του Σαούλ με τον Αμαλήκ 
(Δ.4.57.18-19)5, την απόφαση του Δαυίδ να αγωνισθεί άοπλος με τον 
Γολιάθ (Δ.6.80.25-27)6 και τη νίκη του (Δ.13.169.24-25, Δ.6.80.25-27, 
Δ. 14.182.15)7 και τη μετάνοια του Σαούλ απέναντι στον Δαυίδ 
(Δ.7.108.26)8 . Ένα παράθεμα με παραλλαγή από το πρωτότυπο (1 
Βασ.10.6) απαντά στη Δ.8 (108.5) ως εξής: έλεύσεται έπί σέ πνεϋμα 
καί στραφήση εις άλλον άνόρα.

Η  ιστορία του έρωτα του Δαυίδ για τη γυναίκα του Ουρία 
Βηθσαβεέ και ο φόνος του Ουρία από τον Δαυίδ υπάρχει στο δεύτερο 
βιβλίο των Βασιλειών. Αναφορά σ' αυτό το περιστατικό γίνεται στη 
Δ.4 (49.30-31)9. Η  φράση η λεγάμενη από τον Δαυίδ: άντιλήπτωρ μου 
εϊ καί καταφυγή μου ό Θεός μου, που απαντά δύο φορές στη Δ.6.81 
(14-15 και 22-23) απηχεί το χωρίο (2 Βασ. 22.3) του ίδιου βιβλίου: 
υπερασπιστής μου καί κέρας σωτηρίας μου, άντιλήπτωρ μου καί 
καταφυγή μου.

Τέσσερεις αναμνήσεις απηχούν γεγονότα και πρόσωπα που 
αναφέρονται στο τρίτο βιβλίο των Βασιλειών. Πρόκειται για μνείες που 
αφορούν την αμαρτία του βασιλιά Σολομώντα να αφιερώσει ναούς και 
θυσιαστήρια σε ειδωλολατρικές θεότητες (Δ.4.49.31-32)10. την

1 Κριτ. 4.21 και 5.26-27.
2 1 Βασ. 1.6-12.
3 1 Βασ. 3.1-21.
4 1 Βασ. 11.15..
5 1 Βασ. 15.1-34.
6 Βασ. 11-39.
7 ι. Βασ. 17.40-58. Πρόκειται για την ίδια αναφορά, δηλαδή την αναμέτρηση 

του Δαυίδ με τον Γολιάθ, που επαναλαμβάνεται σε αυτές τις Διδαχές (6, 13 και 14).
8 1 Βασ. 24.17-23.
9 2 Βασ. 11.2-18.
1° 3 Βασ. 11.1-8.
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υπερηφάνεια του Ροβοάμ (Δ.7.97.11)1 και την εχθρότητα της Ιεζάβελ 
προς τον προφήτη Ηλία (Δ. 14.182.14-15)2.

Από το τέταρτο βιβλίο των Βασιλειών έχουμε μία ανάμνηση: την 
αλαζονία του Ναβουχοδονόσορα (Δ.7.97.12-13)3.

Στο δεύτερο βιβλίο Παραλειπομένων Βασιλέων Ιούδα βρίσκεται η 
διήγηση σύμφωνα με την οποία οι βασιλείς της Σαμάρειας ζήτησαν τη 
συμβουλή των θείων προφητών. Από εκεί ο συγγραφέας αντλεί το 
παράδειγμα που υπάρχει στη Δ.4 (57.6-7)4. Επίσης στο ίδιο βιβλίο 
περιέχεται και η ιστορία του ασεβούς Ιεροβοάμ για τον οποίο γίνεται 
λόγος από τον Ραρτούρο στη Δ.4. (S7.4-5)5 6.

Από τον Έσδρα Β' ο συγγραφέας αντλεί ένα παράθεμα στη Δ.3 
(45.17-20): Κύριε ήσχύνθημεν καί. ένετράπημεν τον νψώσαι, Θες τιμών 
τό πρόσωπον ημών πρός σέ, δτι αί άνομίαι ημών έπληθύνθησαν υπέρ 
κεφαλής ημών, καί αί πλημμέλειαι ημών έμεγαλύνθησαν έως τοϋ 
ουρανού5·

Η βασίλισσα Εσθήρ, της οποίας η ιστορία περιέχεται στο ομώνυμο 
βιβλίο της Παλαιός Διαθήκης, σε κάποιο σημείο προσεύχεται στο Θεό 
(Εσθ. 4.17λ). Ένας στίχος από την προσευχή της: Κύριέ μου 6 
Βασιλεύς μου βοήθησόν μοι τή μόνη καί μή έχούση βοηθόν είμή σέ 
μεταφέρεται αυτούσιος από τον Ραρτούρο στη Δ.1 (9.28-29).

Από το βιβλίο του Ιώβ, που φαίνεται να γνωρίζει καλά ο 
Ραρτούρος, έχουμε αρκετά παραθέματα: έξι αυτούσια χωρία (Δ.3.35.4- 
5, Δ.13.159.21-22, 161.16-17, Δ.14.184.25, 186.4, 189.27-29)7 και τρία 
με παραλλαγές: (Δ.1.12.17, Δ.5.63.11-13, Δ.12.144.25). Τα παραθέματα 
αυτά με τις παραλλαγές δεν απέχουν από το πρωτότυπο παρά 
ελάχιστα. Εκεί που παραλλάσσουν είναι στη σειρά των λέξεων και 
στην αλλαγή ορισμένων αντωνυμιών ή προθέσεων8· Η  φράση: δτι 
άένναος έστίν ό έκλύειν με μέλλων έπί γης (Ιώβ 19.25-26)

1 3 Βασ. 12.5-15.
2 3 Βασ. 19.2-4.

* 3 4 Βασ. 24.1-20.
4 Αντίστοιχα 2 Ιουδ. 18.9-34.
5 2 Ιουδ. 13.1-23.
6 Έσδρ. 9.6.
7 Πρόκειται αντίστοιχα για τα χωρία Ιώβ 19.25, 14.1, 1.21, 19.25, 10.15,

* 19.25. Όπως βλέπουμε το χωρίο 19.25 επαναλαμβάνεται.
8 Αντίστοιχα Ιώβ 14.4, 15.15, 30.19.
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επαναλαμβάνεται τρεις φορές στις Διδαχές, στην 3(35.4-5) και στην 
14(184.25, 189.27-29). Από το ίδιο βιβλίο υπάρχουν αναφορές και 
αφορούν τη δεύτερη δοκιμασία του Ιώβ, όταν δηλαδή άρρωστος καί 
μόνος καθόταν πάνω στην κοπριά (Δ.2.30.21), τα λόγια του Ελιούς 
όταν αναιρεί τα παράπονα του Ιώβ και του καταδεικνύει την αιτία και 
το σκοπό των θλίψεων (Δ.3.44.20-22) και τα λόγια του Βαλδάδ προς 
τον Ιώβ όταν αναφέρεται στη δικαιοσύνη του Θεού σε σχέση με τις 
αμαρτίες του καθενός (Δ.4.49.33-34)1.

Ο Ραρτούρος χρησιμοποεί ευρύτατα τους Ψαλμούς. Αυτούσια 
παραθέματα και παραλλαγμένες φράσεις που προέρχονται απ' αυτούς 
βρίσκουμε σε όλες τις Διδαχές2 3. Τα αυτούσια παραθέματα είναι εκατόν 
είκοσι περίπου2 ενώ με παραλλαγές περίπου δέκα οκτώ. Πριν από κάθε

1 Ιώβ. 2.8, 33.17-33, 8.1-8.
2 Συγκεκριμένα στη Δ.1 έχουμε έντεκα αυτούσια χωρία και δύο με 

παραλλαγές, στη Δ.2 δώδεκα αυτούσια και έξι με παραλλαγές, στη Δ.4 οκτώ 
αυτούσια, στη ΔΔ επτά αυτούσια και τρία με παραλλαγές, στη Δ.6 δύο αυτούσια. 
Στη Δ.7 έξι αυτούσια και ένα με παραλλαγές στη Δ.8 δώδεκα αυτούσια και ένα με 
παραλλαγές, στη Δ.9 έξι αυτούσια, στη Δ. 10 δέκα αυτούσια, στη Δ. 11 τέσσερα 
αυτούσια και ένα με παραλλαγές, στη Δ. 12 δύο αυτούσια και ένα με παραλλαγές, 
στη Δ.13 είκοσι επτά αυτούσια και δύο με παραλλαγές̂ και στη Δ.14 πέντε αυτούσια 
και δύο με παραλλαγές.

3 Δ. 1.8.30, 33-35, 9.9-13, 17-20, 10.16-18, 25-26, 27, 11.8, 18-19, 13.15, 
14.14-15, Δ.2.17.23-25, 26, 18.24-25, 22.30, 23.15-17, 26.1, 9-10, 27.7-9, 11-12, 
29.12-13, 16, 31.16-17, Δ.3.38.15, 43.20-21, 25-27, 44.31, 45.11-13, Δ.4.46.28-29, 
50.2-3, 51.26-28, 29, 53.5-7, 54.1, 55.1-2, 57.2-3, Δ.5.60.26, 28, 30, 61.35-36, 62.2- 
3, 66.28, Δ.6.80.6-7, 81.13-17, Δ.7.89.32, 92.10-11, 93.1-5, 95.28, 96.5-8, 97.23, 
Δ.8.100.17, 101.7-9, 10, 14-17, 35, 102.33-34, 106.5, 8, 10, 107.4-5, 108.4, 24-26, 
Δ.9.111.13-15, 112.17-18, 113.1, 114.27-28, 115.24-26, 120.3-6, Δ.10.123.23-24, 
124.17-19, 21-22, 125.20-22, 126.7-8, 16, 129.8-9, 130.16, 22-24, 131.5-8, 
Δ.11.135.21-22, 137.26, 28, 139.9-11, Δ.12.144.14-15, 149.22-25, Δ.13.154.27-18, 
156.11-12, 158.20-23, 160.4, 6-7, 17, 27-30, 163.9-10, 16-17, 28-29, 30-31, 165.5, 
167.2, 6, 11-12, 169.21, 32, 33, 170.1, 2, 34-35, 171.6-7, 172.28-29, 173.21-22, 
175.25-26, 176.5-6, 17-20, Δ.14.182.27, 28. 33-35, 183.31, 189.21. Συγκεκριμένα 
πρόκειται για τα αυτούσια χωρία αντίστοιχα σε κάθε Διδαχή: Δ.1 Ψαλ. 103.24, 
150.1-6, 144.15-21, 129.1-3, 50.19-20, 56.8-9, 103.35, 33.19, 38.3, 137.7, 115.3, Δ.2 
ψαλ. 54.7, 138.6, 9.21, 16.15, 48.13, 21, 15.11, 100.2, 17.46, 4.3, 81.6, 31.9, 18.13, 
Δ.3 Ψαλ. 6.1-3, 48.6, 48.7, 1.4. 2.12, Δ.4 Ψαλ. 141.8, 37.5, 32.10, 15.11, 15.8, 
18.13, 29.5-6, 118.127, Δ.5 Ψαλ. 104.5, 62.2, 5.4-6, 138.6, 17.2-3, 119.5, Δ.6 Ψαλ.
115.7, 90.1-6, Δ.7 Ψαλ. 50.7, 83.3, 41.1-5, 26.5, 120.5, 94.4, Δ.8 Ψαλ. 1.5, 50.1-2,
5.7, 18.12, 120.1, 83.3, 72.14, 56.5 , 21.16, 93.17, 76.11, 24.7-8, Δ.9 Ψαλ. 95.2, 144.
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παράθεμα ο Ραρτούρος σημειώνει το (κατά παράδοση) όνομα του
συγγραφέα των Ψαλμών Δαυίδ. Η  έκφραση: παραπτώματα συνήθεις
(Ψαλ.18.12) απαντά δύο φορές στις Διδαχές στη Δ.4(54.1) και στη
Δ.8(101.16). Την έκφραση: τοϋ σνντρίβειν τάς κάρας αύτών ώς σκεύη
κεραμέως (Ψαλ.2.9) στη Δ.2(24.5) ο Ραρτούρος τη χρησιμοποιεί και στο
άλλο έργο του, την 'Έκθεση περί τής των Γραικών..Λ *

Από το βιβλίο των Παροιμιών βρίσκουμε έξι αυτούσια 
παραθέματα (Δ.1.13.9, Δ.3.33.24, Δ.4.57.33-35, Δ.5.62.33, 65.14, 
Δ. 13.159.34-35) και ένα με παραλλαγή (Δ.10.129.7-9)2. Το ένα 
αυτούσιο χωρίο (Παρ.4.23: πόση φυλακή τηρεί σήν καρδίαν) 
επαναλαμβάνεται τρεις φορές στις Διδαχές 3, 4 και 5. Η  έκφραση: 
φόβος Κυρίου ζωής πηγή στη Δ.4(53.5) θυμίζει την έκφραση: φόβος 
Κυρίου εις ζωήν άνδρί του ίδιου βιβλίου (Παρ. 19.23). Η έκφραση: ώς 
δορκάς έκ βρόχων στη Δ.13 (163.15) εισαγόμενη: κατά τόν Σολομώντα 
λέγοντα αποτελεί παραλλαγή της έκφρασης: ώσπερ δορκάς έκ βρόχων 
(Παρ. 6.5). Τη φράση που υπάρχει στη Δ.1 (13.8): Κύριος ύπερηφάνοις 
άντιτάσσεται· ταπεινοΐς δέ δίδωσι χάριν (Παρ.3.34) ο συγγραφέας μας 
λαθεμένα αποδίδει στον Ησαΐα. Σε όλα τα παραθέματα από τις 
Παροιμίες δηλώνεται ο συγγραφέας του βιβλίου αυτού: ώς δι ’ έτοϋτο 6 
Σολομών έλεγε (Δ.3.33.24) καί ό Σολομών (Δ.4.57.33, Δ.5.65.14) κλπ.

Η φράση στή Δ.3(36.4-5): πάν τό ποίημα ό Θεός είς κρίαιν άξει 
προέρχεται από τον Εκκλησιαστή (12.14)· λαθεμένα, βέβαια, ο 
Ραρτούρος την αποδίδει στον Σιράχ. Η  γνωστή επίσης έκφραση στη 
Δ.7(96.26-28): τά πάντα ματαιότης φαίνεται να αντλείται από το ίδιο 
βιβλίο (Εκ. 1.2, 3.19, 12.8)3. Δύο παραθέματα με παραλλαγές που 
βρίσκουμε στις Διδαχές 2(29.14-16) και 4(57.8-9) και μία μνεία στη 1 2 3
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3, 102.21, 84.12, 57.8, 84.10, Δ.10 Ψαλ. 1.3, 93.14-15, 33.9, 33.6-8, 125.5-6, 29.6, 
115.4, 123.5-6, 13.4, 14.2, Δ.11 Ψαλ. 38.4, 38.3, 83.5, 28.4-6, Δ.12 Ψαλ. 62.2, 41.1, 
Δ.13 Ψαλ. 36.26, 118.164 , 50.9, 123.4, 123.7, 31.10, 140.9, 37.22, 89.1, 120.6, 120.8, 
17.46, 48.12, 48.15, 31.9, 126.1, 15.1-2, 119.2, 3.5, 24.15, 16.15, 34.13, 18.1, 77.8, 
21.16, 21.17, 68.7-9, Δ.14 Ψαλ. 33.20, 9.23, 115.6, 67.1.

1 Παρακάτω, σ. 319 στ. 697-698.
2 Αντίστοιχα Παρ.3.34, 4.23, 3.9, 8.8. Το χωρίο με παραλλαγές είναι το Παρ. 

9.5.
3 Βλ. Δ.2.27.12-13. Εδώ η έκφραση αποδίδεται παραλλαγμένη από το 

πρωτότυπο.
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Διδαχή 5(60.23-24) προέρχονται επίσης από τον Εκκλησιαστή1. Τα 
παραθέματα εισάγονται στη Δ.7(96.26) με τη φράση: τοϋ Σολομώντος 
λέγοντος, στη Δ.2(27.12): κατά τόν Σολομώντα, στη Δ.2.(29.14) 
άκονσον καί τοϋ έκκλησιαστοϋ κεφαλαίφ γ' στη Δ.4.(57.8) δι’ έτοϋτο 
ελεγεν ό εκκλησιαστής, και στη Δ.5.(60.23) κατά τόν έκκλησιαστήν .

Οκτώ αυτούσια παραθέματα στις Διδαχές αντλούνται από το 
Ασμα Ασμάτων (Δ.1.6.2-3, 3-4, 6, 10-11, Δ.2.29.3-4, Δ.4.51.4-7, 
Δ.5.66.33, Δ.13.177.26-27)2. Στα τέσσερα από τα παραθέματα αυτά 
δηλώνεται επακριβώς η πηγή από την οποία προέρχονται, δηλ. και ο 
συγγραφέας και το κεφάλαιο του βιβλίου: π.χ. τοϋ Σολομώντος έν 
κεςραλαίφ δ' εις τό $σμα άσμάτων (Δ. 1.6.2), διό έκάλει ό Σολομών 
(Δ. 13.177.26) κλπ. Η  φράση καί είς τήν όσμήν καί εύωόίαν τών 
άνθέων τούτων καί εύωδεστάτων μύρων ώς αί νεάνιδες έκειναι κατά 
τόν Σολομώντα στη Δ. 1(8.1-2) θυμίζει τους στίχους 1-4 του α' 
κεφαλαίου του ίδιου βιβλίου (: καί όσμή μύρων σου υπέρ πάντα τά 
άρώματα... διά τούτο νεάνιδες ήγάπησάν σε είς όσμήν μύρων σου 
δραμοϋμεν).

Ο Ησαΐας και ο Ιερεμίας κατέχουν ιδιαίτερη θέση στις Διδαχές. 
Μερικές φορές ο συγγραφέας συγχέει τα περιεχόμενα των βιβλίων τους 
αποδίδοντας χωρία του ενός στον άλλο. Από. τον Ησαΐα έχουμε δέκα 
έξι περίπου αυτούσια παραθέματα (Δ.2.24.6, 8, Δ.3.35.6-7, Δ.4.48.34- 
35, Δ.6.82.15, 26, Δ.8.100.16-17, 34, 101.1-2, 109.16-18, Δ.12.150.28- 
29, Δ.13.158.6, 171.33-35, 176.22-26, Δ.14.183.12, 189.16-17)3 και 
ενιά με παραλλαγές (Δ.2.27.6, Δ.3.36.28-35, Δ.5.65.30, 66.1-5, 
Δ.6.73.1, Δ.7.86.29-30, Δ.9.1.11.22-24, 116.19, Δ.13.165.1-2)4. Η  
έκφραση: ίμάτια σωτηρίου τοϋ Ησαΐα επαναλαμβάνεται στις Δ.2(24.6, 
8) και Δ.9(120.17). Οι εκφράσεις, οι περισσότερες παραλλαγμένες από 
το πρωτότυπο: καί ένώπιον αυτών έπιστήμονες στη Δ.6(82.25), έγώ είμί 
ό έξαλείφων πάσας τάς άνομίας στη Δ.8( 100.34), έντελοϋμαι τόν

1 Εκ.3.18, 12.12. Η μνεία αφορά το χωρίο Εκ.9.1-6 όπου γίνεται λόγος για 
τα παράδοξα της ζωής..

2 Αντίστοιχα Άσμ. 4.12, 14, 1.4, 1.3-4, 1.8, 3.1-2, 5.2, 3.11.
3 Αντίστοιχα Ησ. 61.10 (δύο φορές), 3.14, 5.13, 1.17 (δύο φορές), 26.10, 

43.25, 1.18, 1.19-20, 19.1, 58.1, 1.16, 3.11, 53.4-5, 25.8, 49.18. Δύο φορές σημαίνει 
ότι το χωρίο απαντά δύο φορές.

4 Ησ. 30.1, 13.9-10, 1.14, 58.5-6, 64.6, 49.12, 40.9, 6.6-7, 50.6-7.
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V

ουρανόν τοϋ μή βρέξαι αύτοΐς στη Δ.11(141.22) και μετά άνόμων 
έλογίσθη στη Δ.13(176.27) αποδίδονται λαθεμένα από τον συγγραφέα 
μας αντί στον Ησαΐα στον Ιερεμία1 2. Ορισμένες αναφορές που 
βρίσκουμε από το προφητικό βιβλίο του Ησαΐα αφορούν: (1) την 
προφητεία για τιμωρία της Αίγυπτου στη Δ.9(116.21-23) και 
αντιστοιχεί στο πρωτότυπο με το χωρίο 19.1, (2) την προφητεία για τα 
προσόντα και την παγκόσμια ακτινοβολία του Μεσσία στη Δ.9.( 122.7) 
και αντιστοιχεί στο πρωτότυπο με το χωρίο 11.1.

Δεκατέσσερα περίπου αυτούσια παραθέματα των οποίων 
αναφέρεται η πηγή (π.χ. φησίν ό Ιερεμίας Δ.7.96.10 κλπ.) 
προέρχονται από τον Ιερεμία (Δ.1.15.4-8, Δ.3.43.10, 45.2-4, Δ.4.58.7- 
8, Δ.5.67.17-18, 69.1-2, Δ.7.97.28-29, Δ.9.112.14-15, 114.5-7,
Δ. 11.141.30-32, Δ.12.149.12, Δ.13.158.13, 14, 174.23-26)2. Τα
παραθέματα με παραλλαγές από το ίδιο βιβλίο είναι έξι (Δ.3.37.6-10, 
51.34-35, Δ.6.77.21-22, Δ.7.96.10-12, Δ.8.106.6, Δ.14.189.20)3. Τρία 
ωστόσο παραθέματα μολονότι προέρχονται από τον Ιερεμία ο 
Ραρτούρος λαθεμένα τα αποδίδει στον Ιεζεκιήλ (Δ.7.96.11), στον 
Ζαχαρία (Δ.11.141.19) και στον Ησαΐα (Δ.13.167.6)4.

Από τον Ιεζεκιήλ βρίσκουμε στις Διδαχές δύο αυτούσια 
παραθέματα (Δ.3.37.1-6, Δ. 13.158.10-19)5 6 και τέσσερα με παραλλαγές 
(Δ.7.94.31-33, Δ.12.150.30-31, Δ.13.174.9-11, Δ.14.189.22)6. Το
παράθεμα με παραλλαγές από το πρωτότυπο στη Δ.7(94.34-35): 
έξεπόρνενσεν έν τοΐς έπετηδεύμασιν αύτής καί έμοιχάτο έν τφ ξύλψ 
προέρχεται από το ίδιο βιβλίο (6.9) και δεν το είπε ο Δαυίδ, όπως 
εσφαλμένα ισχυρίζεται ο συγγραφέας μας.

Ενα αυτούσιο παραθέμα εντοπίσαμε από τον Δανιήλ (Δ.3.38.21- 
29)7. Τα παραθέματα με παραλλαγές από το προφητικό αυτό βιβλίο

1 Πρόκειται αντίστοιχα για τα χωρία Ησ. 5.21, 43.25, 5.6 και 53.12.
2 Αντίστοιχα Ιερ. 14.20-22, 23.24, 13.16, 4.22, 2.19, 7.34, 2.25, 39.18-19, 

38.3, 2.12, 23.24, 4.14, 2.22, 11.19.
3 Ιερ. 4.23-29, 39.19, 4.22, 33.19, 5.8, 4.7.
4 Πρόκειται αντίστοιχα για τα χωρία Ιερ. 6.16, 19.15, 12.8.
5 Αντίστοιχα Ιεζ. 38.19-21, 36.25.
6 Αντίστοιχα Ιεζ. 23.10, 20.13, 33.18, 32.2-3.
7 Αντίστοιχα Δαν. 7.9-11.
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είναι τέσσερα (Δ.3.38.30-35, Δ.5.66.24, Δ.9.112.21, Δ.13.171.25-27)1. 
Τα παραθέματα εισάγονται με τη φράση: ώς ό Δανιήλ (Δ.3.38.30) κλπ.

Με δύο τρόπους εισάγονται τα παραθέματα από τον Ωσηέ: καθώς 
καί διά Ώσηέ εφη (Δ.4.47.30-31), δταν εΐπωμεν μετά τον Ώσηέ τον 
προφήτον (Δ. 14.183.15). Τα αυτούσια χωρία από το βιβλίο αυτό της 
Παλαιάς Διαθήκης είναι τρία (Δ.4.47.30-31, Δ.7.94.35-37, 95.1, 
Δ. 14.160.23)2. Το τρίτο από τα παραθέματα αυτά: εσομαι αντοΐς ώς 
λέων, καί πάρδαλις (Ωσ.13.7) στη Δ. 14, αποτελεί επανάληψη του 
πρώτου, δηλ. της Δ.4. Το παράθεμα: ποϋ σον Θάνατε τό νϊκος, ποϋ 
σοϋ Άδη τό κέντρον, που βρίσκουμε στη Δ. 14(183.15-16), απαντά στο 
πρωτότυπο έτσι: ποϋ ή δίκη σον, θάνατε; ποϋ τό κέντρον σον, άδη; 
(Ωσ.13.14).

Στις Διδαχές 5(60.27) και 14(189.18), υπάρχουν δύο αυτούσια 
χωρία από τον Αμώς: (1) έκζητήσατέ με, καί ζήσεσθε (5.4), (2) έν τάίς 
ήμέραις έκείναις άναστήσω την σκηνήν (9.11) και ένα με παραλλαγές 
στη Δ.5(68.34-35) ως: οναί πόλις Ίερονσαλήμ πέμψω έπί σέ πϋρ καί 
κατακανσω τήν πόλιν πάσαν καί έκριζώσω τά θεμέλιά σον καί 
άφανίσω πάσαν τήν δόξαν σον (Αμ.2.5). Όλα αυτά τα παραθέματα 
εισάγονται με το όνομα του ομώνυμου προφήτη.

Το χωρίο: άνάστα καί πορενον δτι ονκ εσται σοί αντη άνάπανσις 
στη Δ.7(97.30-31) προέρχεται από το προφητικό βιβλίο του Μιχαία 
(2.10) και εισάγεται με το όνομα του προφήτη. Στη Δ.9(117.17-18) η 
φράση: Ιδού Κύριος έχπορεύεται έκ τοϋ τόπον αντοϋ καί έπιβήσεται έπί 
τά νψη τής γης λαθεμένα αποδίδεται από τον Ραρτούρο στον προφήτη 
Μαλαχία· ανήκει στον Μιχαία (1.3).

Με μικρές παραλλαγές από το πρωτότυπο και με το όνομα του 
προφήτη Ιωήλ ο Ραρτούρος εισάγει δύο παραθέματα από το ομώνυμο 
αυτό βιβλίο της Γραφής. Στη Δ.5(66.21-22) άγιάσατε νηστείαν, 
κηρύξατε Θεραπείαν καί κράζετε οΐμοι, οιμοι και στη Δ.8(102.24-26): 
έπιστράφητε πρός με έξ δλλης τής καρδίας ημών καί διαρρήξατε τάς 
καρδίας υμών καί μη τά Ιμάτια υμών3.

1 Δαν. 10.13, 3.23-24, 11.25, 7.13.
2 Ωσ. 13.7, 2.4, 13.7.
3 Αντίστοιχα Ιωήλ 1.14-15 και 2.12-13
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Ο ύπνος του Ιωνά (Δ.3.33.16)1, η έξοδός του μετά την τριήμερη 
παραμονή του στην κοιλιά του κήτους (Δ. 14.189.10-II)2 καθώς και η 
νηστεία και οι προσευχές του λαού της Νινευί (Δ.2.30.22-23, 
Δ.5.66.24)3, αποτελούν τις αναφορές του Ραρτούρου στο ομώνυμο 
προφητικό βιβλίο. Τα περιστατικά αυτά τα εντάσσει στο κείμενό του ως 
παραδείγματα για να υποστηρίξει ορισμένους σκοπούς του κηρύγματός 
του.

Η  προσευχή του προφήτη Αββακούμ αποτελεί την πηγή ενός 
αυτούσιου παραθέματος στη Δ.2(19.3): Κύριε κατενόησα τά έργα σου 
καί έξέστην (Αβ.3.2). Η  φράση: δρος δασύ καί κατάσκιον στη 
Δ.9( 116.23) αποτελεί παραλλαγή της φράσης από το πρωτότυπο: καί ό 
άγιος έξ'όρους κατασκίου δασέος (Αβ.3.3).

Από τον Σοφονία έχουμε τρία αυτούσια παραθέματα στις 
Δ.3(36.17-21 και 45.4-7) και Δ.6(72.26-31)4. Η  έκφραση: δτι τφ Κυρίψ 
έξήμαρτον που απαντά στη Δ. 11(133.16) προέρχεται από το ομώνυμο 
βιβλίο (1.17). Η  έκφραση: θυσίαν κλυτήν που ως πηγή της από τον 
Ραρτούρο αναφέρεται ο Σοφονίας στη Δ.9(117.13) απηχεί το χωρίο 1.7 
από τον Σοφονία: την θυσίαν αύτοϋ καί ήγίακε τούς κλητούς αύτοϋ.

Τρεις στίχοι από τον Αγγαίο (2.7, 8, 9) απαντούν σε τρία σημεία 
των Διδαχών. Στη Δ.1(12.27-28) με την εισαγωγή: φησίν γάρ ό Κύριος 
διά Άγγαίου τοϋ προφήτου απαντά ο στίχος 8 αυτούσιος: έμόν έστί τό 
άργύριον, καί έμόν έστί τό χρυσίον. Στη Δ.9( 117.4-5) με την εισαγωγή: 
ιδετο ό Άγκαΐος καί είπεν, απαντά ο στίχος 9 παραλλαγμένος: εσται 
ή δόξα τοϋ οϊκου τούτου υπέρ την έσχάτην λέγει Κύριος Παντοκράτωρ 
και στη Δ.3(39.3-4) με την εισαγωγική φράση: κατά τόν Άγγιαϊον τόν 
προφήτην απαντά ο στίχος 7: διαχωρίσει τά έκλεκτά κατά τήν όδόν ήν 
έπορεύθησαν σε παραλλαγή αντί του πρωτοτύπου: καί ήξει τά έκλεκτά 
πάντων των έθνών...

Από τον Ζαχαρία προέρχονται ένα αυτούσιο παράθεμα στη 
Δ.9(116.33-34)5 και τρία με παραλλαγές (Δ.4.50.3, Δ.5.65.31-32,
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1 Ιων. 1.5-6.
2 Ιων. 2.1-3.
3 Ιων. 3.5-10.
4 Σοφ. 1.15-17, 2.1-3, 1.17.
5 Ζαχ. 4.2.
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Δ. 13.160-19-21)1- Την έκφραση στη Δ.14(182.8): ούτε νύξ ούτε ημέρα ' 
αντί της ονχ ημέρα καί ον νύξ που υπάρχει στο πρωτότυπο (Ζαχ.14.7) 
σωστά αποδίδει ο Ραρτούρος στον ίδιο προφήτη.

Ένα παράθεμα με παραλλαγή από το βιβλίο του Μαλαχία 
υπάρχει στη Δ.3(36.22-25) εισαγόμενο με τη φράση: καί ό Μαλαχίας δ 
προφήτης. Το παράθεμα αναφέρεται στη Δευτέρα Παρουσία, το κύριο 
θέμα δηλ. της Διδαχής αυτής και έχει ως εξής: Ιδού ή ήμέρα Κυρίου 
έρχεται καιομένη ώς κλίβανος πυρός και φλέξει τούς άπειθεϊς λέγει 
Κύριος παντοκράτωρ* ύμϊν δέ τοΐς φοβουμένοις τό όνομά μου άνατελεϊ 
ήλιος δικαιοσύνης (Μαλ.4.1, 2).

Η  διήγηση του τρόπου με τον οποίο τυφλώθηκε ο Τωβίτ (Τωβ.2.9- 
10) απηχεί παράθεμα από το ομώνυμο βιβλίο της Παλαιάς Διαθήκης.
Ο Ραρτούρος παραθέτει: ό Τιυβίας καθενδων έτυφλώθη (Δ.3.133.17). Ο 
πατέρας Τωβίας, εκείνος δηλ. που τυφλώθηκε, φέρει στα χειρόγραφα 
των θ ’ το όνομα Τωβίτ, ενώ ο γιός του το όνομα Τωβίας. Η  Vulgata 
τους αποκαλεί και τους δύο Τωβίες. Εδώ ο Ραρτούρος επηρεαζόμενος 
από τον Musso2 μεταφράζει χωρίς να ελέγξει αν το όνομα είναι αυτό 
που αναφέρεται στους θ'.

Αυτούσιο παράθεμα από το βιβλίο της Ιουδίθ υπάρχει στη 
Δ.1.(9.25-27)3. Οι αναφορές στο επεισόδιο κατά το οποίο η Ιουδίθ σε 
ένδειξη ταπείνωσης σκόρπισε στάχτη στο κεφάλη της και ήρθε στο ναό 
για να προσευχηθεί (Δ.2.30.21)4, στον αποκεφαλισμό του Ολοφέρνη 
(Δ.3.33.17-18)5 και στις τιμές που δέχτηκε η Ιουδίθ από το λαό για 
την πράξη της (Δ. 14.182.16)6 απηχούν το ίδιο βιβλίο. Και το 
παράθεμα και οι αναφορές προαναγγέλλονται με τα πρόσωπα των 
επεισοδίων, δηλ. την Ιουδίθ και τον Ολοφέρνη..

Από το α* βιβλίο των Μακκαβαίων επισημαίνουμε δύο αναφορές.
Η  μία απηχεί την εξαφάνιση του προφήτη Ηλία εν μέσω στροβίλου 
στους ουρανούς (Δ.5.66.23)7 και η άλλη την αναχαίτιση του βασιλιά

1 Ζαχ. 5.7, 8.19, 13.7.
2 Βλ. Musso, pred. 2, φ. 30ν (: Tobia dormendo diventato ciecco).
3 Ιουδ. 9.12-14.
4 Ισυό. 9.1-14.
5 Ιουδ. 13.2-10.
6 Ιουδ. 13.14-20.
7 ΙΜακ. 2.58.



w

219

Αντιόχου Δ' από τον Ιούδα τον Μακκαβαίο (Δ. 14.182.16)1.
Το δεύτερο θέμα, που αποτελεί ιστορικό γεγονός, περιέχεται και στο β' 
βιβλίο των Μακκαβαίων (2Μακ.8. 1-36, 11.1-12, 14-21).

Με τη φράση: καί ό Βαρονχ ό προφήτης έλεγεν εισάγεται με 
παραλλαγές στίχος από το ομώνυμο βιβλίο στην Δ.9(112.21-22): ό Θεός 
μέγιστος έστί καί ονχ έχει τέλος αντί του καί ονκ εστι τέλος τής 
κτήσεως αυτών (Βαρ.3.17).

Από το βιβλίο Σοφία Σολομώντος υπάρχουν τρία αυτούσια χωρία 
στις Διδαχές 6.(79.17), 7.(96.28) και 13.(152.16-172 και τρία με 
παραλλαγές (Δ.2.18.20-21, 26.14-15, Δ.3.44.25-26)3. Εισάγονται 
αντίστοιχα με τις φράσεις: φησίν ό Σολομών (Δ.6), καί ό Σολομών 
(Δ.7) κλπ. Με τις ίδιες · σχεδόν φράσεις εισάγεται ένα αυτούσιο 
παράθεμα στη Διδαχή 3(44.31-32) από το προφητικό βιβλίο Σοφία 
Ιησού υιού Σιράχ4.

β) Καινή Διαθήκη
Από τον ευαγγελιστή Ματθαίο ο Ραρτούρος χρησιμοποιεί πολλά 

παραθέματα, σαράντα τρία αυτούσια5 και δώδεκα με παραλλαγές6. Οι 
φράσεις: (1) άπέκρυψας αυτά άπό σοφών καί συνετών καί άπεκάλυψας 
αυτά νηπίοις στη Δ.10(125.1-2) και (2) αΐ άλώπεκες έχωσι φωλεούς καί 
τά πετεινό τοϋ ουρανού κατασκηνώσεις· ό δέ υιός τού άνθρώπου ούκ 
έχει τήν κεφαλήν πού κλϊναι στη Δ.6. (76.34-35, 77.1.) αποτελούν 
κοινούς τόπους τόσο στον Ματθαίο (11.25, 8.20 αντίστοιχα) όσο και

1 ΙΜακ. 3.27-37, 4.25-35.
2 Σολ. 8.2, 5.14, 15.3.
3 Σολ. 9.4, 5.7, 5.14.
4 Σιρ. 31.2.
5 Δ.1.33.34-35, Δ.3.35.9-12, 23-24, 39.12-24, 25-26, Δ.4.48.18-19, 51.16, 29- 

30, 52.1-4, 13-14, 53.32-33, 58.9, Δ.5.64.29, 66.5-6, Δ.6.73.10-12, 33, 35, 76.34-35, 
Δ.7.84.25-26, 86.17, 90.9, 92.2, 19-21, Δ.8.102.36-37, 105.29, 106.17-19, 108.33-35, 
109.4, Δ.10.128.22-23, Δ.12.146.15-16, 148.19-20, 149.31-32, Δ.13.153.22-23, 155.29- 
30, 160.18-19, 162.219-20, 163.1-4, 164.24-25, 168.22-23, 32, 170.6, 29-30, 178.21- 
22.

6 Δ.4.51.17-18, Δ.5.62.32-33, 65.17, Δ.6.77.8-9, 79.32, Δ.7.87.34-35 , 88.22-25, 
Δ.8.105.28-29, Δ.13.164.13-14, 165.9-11, 169.1-2, 189.25-26.
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στον Λουκά (10.21, 9.58 αντίστοιχα)1.
Οι εκφράσεις: (1) γρηγορεΐτε καί προσεύχεσθε ΐνα μή είσέλθητε εις 

πειρασμόν (Ματθ.26.41), (2) πώλησον δσον εχεις καί διάδος τοίς 
πτωχοϊς (Ματθ. 19.21), (3) Κύριε κέλενσόν με πρός σε έλθεϊν 
(Ματθ. 14.28), (δ) οί άλώπεκες εχουσι φωλεούς καί τά πετεινό τού 
ουρανού κατασκηνώσεις, ό δέ υιός τον άνθρωπον ούκ έχει την κεφαλήν 
πού κλϊναι (Ματθ.8.20) επαναλαμβάνονται από δύο φορές στις 
Διδαχές2 ενώ η φράση: δεύτε πρός με πάντες οί κοπιώντες καί 
πεφορτισμένοι (Ματθ. 11.28) τρεις φορές3. Σε μια περίπτωση στη 
Διδαχή 4(54.26-27) αντί του Ματθαίου (6.17) ο συγγραφέας μας 
λαθεμένα ισχυρίζεται ότι τό σχετικό χωρίο: σύ δέ νηστεύων αλειψαί 
σου την κεφιαλήν καί τό, πρόσωπόν σου νΐψαι προέρχεται από τον 
Παύλο. Αναμνήσεις από τον ίδιο επίσης ευαγγελιστή, τον Ματθαίο, 
απαντούν και στις Δ.3, 11 και 13. Στη Δ.3(33.20-21) έχουμε απήχηση 
από τις παραβολές των ζιζανίων4 και των μωρών παρθένων5. Στη 
Δ.11(133.25-27) μνημονεύεται το περιστατικό στα Γάδαρα σύμφωνα με 
το οποίο ο Ιησούς έβγαλε τα δαιμόνια από τους δαιμονιζομένους και 
τα διέταξε να εισβάλουν στους χοίρους6. Στη Δ.13(154.32-33) κάνει 
αναφορά στο επεισόδιο της θεραπείας της κόρης της Χαναναίας 
(Ματθ. 15.22-28) ενώ στη Δ.4(53.15-23) αναφέρεται στην ιστορία του 
δούλου με τα μύρια τάλαντα (Ματθ.18.25-34).

Πέντε αυτούσια παραθέματα7 και τέσσερα με παραλλαγές8 
βρίσκουμε και από τον ευαγγελιστή Μάρκο. Το χωρίο όπου ο 
ευαγγελιστής Μάρκος κάνει λόγο για τη μοιχαλίδα και τον αμαρτωλό

1 Τα χωρία αυτά τά συμπεριλαμβάνουμε τόσο εδώ στα παραθέματα με 
παραλλαγές από το Ματθαίο όσο και σ' εκείνα από το Λουκά. Η φράση του πρώτου 
χωρίου παραλλάσσει στους δυο ευαγγελιστές ως προς το ρήμα ίχρνψας άπέχρνψας.

2 Αντίστοιχα (α) Δ.1.33.34-35 και Δ.13.163.3-4, (β) Δ.4.51.16 και Δ.7.92.2, 
(γ) Δ.4.51.29-30 και Δ.10.128.22-23, (δ) Δ.6.76.34-35 και Δ.12.149.31-33.

3 Δ.13.153.22-23, 155.29-30, 178.21-22.
4 Ματθ. 13.24-30.
5 Ματθ. 25.2-13.
6 Ματθ. 8.28-34.
7 Δ.7.94.15-16, Δ.8.107.23, 31-32, Δ.10.127.14-21, Δ.14.189.5-6. Πρόκειται 

για τα χωρία αντίστοιχα Μαρ. 8.38, 9.24, 25, 10., 35-40, 16.6.
8 Δ.7.94.22, 104.28-31, 106.29-31, 107.11-12. Πρόκειται για τα χωρία 

αντίστοιχα Μαρ.8.38, 9.17-25, 9.21, 9.23.
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(8.38) απαντά δύο φορές. Τη μια φορά αυτούσιο στη Δ.7(94.15-16) και 
τη δεύτερη με μικρές παραλλαγές επίσης στην ίδια Διδαχή, ίδια σελίδα 
(94) και στο στίχο 22. Στα παραθέματα αυτά αντί του ονόματος του 
ευαγγελιστή Μάρκου υπάρχουν οι φράσεις: καί αύθις τοϊς μαθηταΐς 
(Δ.9.115.13), λέγων (Δ.8.102.3). Μια ανάμνηση από τον ίδιο 
ευαγγελιστή που αφορά τη θεραπεία του παραλυτικού της Καπερναούμ 
έχουμε στη Δ.6(82.30-35)1.

Τα αυτούσια παραθέματα από τον ευαγγελιστή Λουκά στις 
Διδαχές είναι είκοσι έξι2. Απ' αυτά η φράση: ό δέ Ίησοϋς ελεγεν, 
πάτερ, άψες αντοίς ού γάρ οΐδασιν τί ποιοϋσιν (Λουκ.23.34) απαντά 
με διάφορες παραλλαγές τέσσερεις φορές στις Δ.11(137.13), 
Δ. 13(154.12) και Δ.14(186.23, 187.6-7). Οι φράσεις: (1) χαϊρε
κεχαριτωμένη, ό Κύριος μετά σου (Λουκ.1.28), (2) ό Θεός Ιλάσθητί μοι 
τφ άμαρτωλφ (Λουκ.18.13) και (3) άποδεκατώ πάντα δσα κτώμαι 
(Λουκ.18.12) απαντούν η πρώτη στη Δ.9 δύο φορές (112.7-8, 117.26), 
η δεύτερη στη Δ.1 δύο φορές (11.12, 14.33-34) και η τρίτη στη Δ.1 
τρεις φορές (11.35, 12.22, 30). Τα παραθέματα με παραλλαγές είναι 
εννέα3. Οι τρεις αναμνήσεις από τον ίδιο ευαγγελιστή, τον Λουκά, που 
υπάρχουν στις Διδαχές, έχουν σχέση με την ελεημοσύνη του Ζακχαίον 
(Δ.1.7.3-4), την παραβολή του Τελώνη και του Φαρισαίου (Δ.1.7.14) 
και την περίπτωση που ο Ελισσαίος πρόσταξε τον Νεεμά τον Σύρο να 
καθαριστεί στον Ιορδάνη (Δ.13.156.15-16).

Από τον ευαγγελιστή Ιωάννη βρίσκουμε στις Διδαχές 32 αυτούσια 
παραθέματα4 και 10 με παραλλαγές5. Οι φράσεις: (1) έγώ είμί ή όδός

1 Μαρ. 2.4-12.
2 Δ.1.12-13, 32-35, 12.22, 30, 14.33, Δ.2.23.18-24, Δ.4.57.1-2, 58.10-11,

Δ.6.76.34-35, 81.3-4, Δ.8.109.3-4, Δ.9.111.8-9, 117.26-27, 119.13-4, 12-13,
Δ.11.137.13, 142.21-23, Δ.12.144.22, Δ.13.154.12, 13, 27-28, 159.25, 164.6-7, 174.7-9, 
Δ.14.186.22-24, 187.6-8.

3 Δ.1.13.16-17, Δ.2.18.4-5, 22.1 10, Δ.6.78.17-18, Δ.9.112.7-9, Δ. 10.125.1-2, 
Δ.13.159.25, Δ.14.163.22-25, 185.5.

4 Δ.2.19.7-8, Δ.4.56.4-5, Δ.5.59.21-22, 61.12, 64.3, Δ.7.84.17-18, 86.35-36, 
97.3-4, Δ.8.100.15-16, 104.7, Δ.9.119.23-24, Δ. 10.125.10-11, Δ.11,133.18-20, 22, 
134.32-33, 137.32-33, 34-35, 138.12-13, 23-24, 139.1-3, 27, 142.9, 34-35, Δ.12.145.5, 
33, Δ.13.154.13, 14, 157.10-12, 159.29-30, 161.21, 182.29-31, Δ.14.189.4.

5 Δ.3.42.32-33, Δ.6.73.19-20, 129.4, Δ.12.144.12, Δ 13.157.6-7, 30-33, 175.12- 
13, Δ.14.184.2-4, 188.13, 190.30.
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καί ή άλήθεια καί ή ζωή (Ιων.14.6)1, (2) καί ό λόγος σάρξ έγένετο 
(Ιων.1.14)2 και (3) καί πας γάρ ό δν έκ τής άλήθειας μον άκονει τής 
φωνής (Ιων. 18.37)3 απαντούν από δύο φορές το καθένα.

Η  παράδοση του Χριστού από τον Αννα στον Καϊάφα και τα 
λόγια του Χριστού προς τον Αννα στη Δ. 13(172.14-18)4 τα λόγια του 
Χριστού προς τον Πιλάτο στη Δ.13(174.28-32)5 και οι τελευταίες 
στιγμές του Χριστού στον σταυρό στη Δ.13(176.31-35)6, μολονότι είναι 
θέματα που τα βρίσκουμε και στους άλλους ευαγγελιστές7, εδώ απηχούν 
το ευαγγέλιο του Ιωάννη. Η  φρασεολογία που χρησιμοποιεί ο 
Ραρτούρος είναι βασισμένη περισσότερο σ' αυτό το ευαγγέλιο.

Στα παραθέματα από τους ευαγγελιστές αναφέρεται συνήθως 
η πηγή προέλευσης. Εισάγονται κυρίως με: διό καί ό Χριστός φησί 
(Δ.3.35.23), διό ό Χριστός έλεγε τοΐς μαθηταϊς (Δ.3.33.34), διό ελεγεν 
ό Χριστός (Δ. 10.124.35) κλπ. και σπανιότερα με το όνομα του 
συγγραφέα του ευαγγελίου. Συγκεκριμένα, στον Ματθαίο και στον 
Λουκά αναφέρεται από μια φορά επώνυμα: ώς λέγει διά τον Ματθαίου 
ό Χριστός (Δ.4.48.17), καί ό Λουκάς (Δ. 11.142.21). Στον Μάρκο καμιά 
φορά, ενώ στον Ιωάννη τρεις φορές: έφη ό Χριστός έν τφ εύαγγελίφ 
αύτοϋ 'Ιωάννη (Δ.2.19.6-7), περί ών ελεγεν ό ’Ιωάννης (Δ.5.59.21), 
κατά τόν Θεολόγον Ίωάννην (Δ.7.86.35). Μερικές φορές σε ορισμένα 
χωρία δεν αναφέρεται η πηγή προέλευσης, ενώ άλλα εισάγονται 
αόριστα: π.χ. διό καί λέγει, λέγων (Δ.8.102.3, 107.22 αντίστοιχα). 
Υπάρχουν περιπτώσεις κατά τις οποίες αναφέρεται το πρόσωπο, εκτός 
από τον Χριστό, που σύμφωνα με το ευαγγέλιο είπε κάτι: π.χ. διό ό 
Πέτρος έφη (Δ. 10.128.22) και ό Ιωάννης ό Βαπτιστής έλεγε είς τούς 
πρός αύτόν έπερχομένους (Δ.8.104.4).

Από τις Πράξεις των Αποστόλων ο Ραρτούρος χρησιμοποιεί τρία 
αυτούσια παραθέματα: (1) ό ούρανός μοι θρόνος ή δέ γή ύποπόδιον

1 Δ.5.61.12, Δ.7.97.3-4.
2 Δ.7.86.35-36, Δ.9.119.23-24.
3 Δ.11.133.21, Δ.12.145.33.
4 Ιωαν. 18.19-24.
5 Ιωαν. 18.36-38.
6 Ιωαν. 19.28-30.
7 Πρβλ. Ματθ. 27.11-17, 45-47, Μαρ. 14.53-63, 15.1-5, 16-38, Λουκ. 22.63- 

71, 23.1-47.
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των ποδών (7.49) στη Δ.3(43.11), (2) προορώμην τόν Κύριον ένώπιόν 
μου διά παντός, ότι εκ δεξιών μου έστιν Ινα μή σαλευθώ (2.25) στη 
Δ.7(91.19-21) και (3) rfj πίστει καθαρίσας τάς καρδίας ημών (15.9) στη 
Δ. 11(140.8). Το δεύτερο αυτούσιο παράθεμα αποτελεί χωρίο του 
Ψαλτηρίου (15.8) το οποίο περιέχεται και στις Πράξεις. Από τις 
Πράξεις έχουμε επιπλέον μια αναφορά στη Δ 1(14.19).1 Τα 
παραθέματα από τις Πράξεις εισάγονται: λέγει Κύριος (Δ.3.43.10), ώς 
έλεγεν ό Δαυίδ (Δ.7.91.19), ώς έλεγεν ό Πέτρος (Δ.11.140.8) κλπ. Η 
μνεία της φυλάκισης του Πέτρου στη Δ.3(33.32-35) προέρχεται από το 
ίδιο βιβλίο (12.4-10).

Στις, Διδαχές υπάρχουν χωρία από όλες τις επιστολές του 
Αποστόλου Παύλου. Ο· συγγραφέας μας φαίνεται να τις γνωρίζει καλά 
γιατί, εκτός από τα αυτούσια χωρία που παραθέτει, παραθέτει και 
πολλά παραλλαγμένα από το πρωτότυπο. Όλων γενικά των 
παραθεμάτων από τις επιστολές δηλώνεται η πηγή της προέλευσής τους 
(εκτός ορισμένων που εισάγονται σιωπηλά)2 με τους εξής τρόπους: καί 
ό Παύλος (Δ.3.35.12, Δ.4.46.30), παρά τού Παύλου Ρωμαίοι δ’ 
(Δ.2.36.5)3 4, ώς ό Παύλος λέγει Κορινθ. β’ (Δ.4.49.10) κλπ.

Από την επιστολή προς Ρωμαίους ο συγγραφέας μας αντλεί επτά 
αυτούσια χωρία στις Δ.4(46.30), Δ.5(56.35), Δ.7(90.5-6), Δ.8(103.5-7, 
Δ.11.(135.10-11, 142.19-28) και Δ. 14(183.11-12)4. Επίσης από την ίδια 
επιστολή έχουμε και δέκα χωρία με παραλλαγές στις Δ.2(26.21),

2 2 3

1 Αντίστοιχα Πράξ. 4.12.
2 Τα χωρία που προέρχονται από τις επιστολές του Παύλου και εισάγονται 

σιωπηλά στις Διδαχές είναι: Ρωμ.2.13 στη Δ.4(56.35), Φιλιπ.3.14 στη Δ.3(41.29), 
ΙΚορ.15.27 στη Δ.7(91.9).

3 Το παράθεμα της Δ.2(26.21) που εισάγεται παρά του Παύλον Ρωμαίοι δ', 
λαθεμένα αποδίδεται ότι περιέχεται στο τέταρτο κεφάλαιο. Περιέχεται στο έκτο 
κεφάλαιο αυτής της επιστολής και όχι στο τέταρτο όπως δηλώνεται από τον 
συγγραφέα. Αν δεν πρόκειται για τυπογραφικό λάθος ή για λάθος του Ραρτούρου, 
τότε μπορεί να οφείλεται στην πηγή της Καινής Διαθήκης την οποία συμβουλευόταν ο 
συγγραφέας. Για το πρόβλημα του αριθμού των κεφαλαίων της επιστολής αυτής 
στους διάφορους κώδικες βλ. το άρθρο του Β.Ν. Γιαννόπουλου στην Θ.Η.Ε., τόμ. 
10, σ. 184-185 (λήμμα Παύλος).

4 Αντίστοιχα Ρωμ.7.24, 2.13, 13.14, 6.13, 8.8, 10.8, 6.9.
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Δ.4(54.34-35), Δ.5(66.29-30), Δ.6(75.34, 77.10), Δ.7(85.10-11, 94.10), 
Δ.9(115.5-6), Δ.10(126.21-23) και Δ. 11(136.34)1.

Τα αυτούσια παραθέματα από την πρώτη επιστολή προς 
Κορινθίους είναι δώδεκα στις Δ.3(40.14-17), Δ.4(49.10, 51.13-14), 
Δ.6(76.2-3), Δ.7(92.3-4), Δ.8(101.25), Δ.10(131.4-5), Δ.13(152.12, 
14.168.13-14, 174.5) και Δ.14(184.9, 188.21-23)2. Τα παραθέματα με 
παραλλαγές είναι τέσσερα στις Δ.1(6.15-16), Δ.4(54.19), Δ.7(91.9,
95.15)3.

Από την δεύτερη επιστολή προς Κορινθίους υπάρχουν δέκα 
αυτούσια παραθέματα στις Δ.1(5.30-31), Δ.4(46.21-22), Δ.5(62.14, 65.8, 
9), Δ.6(73.14-15), Δ.12(146.2), Δ.13(169.20, 173.29-33), Δ.14(183.14)1 2 3 4 
και τέσσερα με παραλλαγές στις Δ.2(19.14-15), Δ.7(88.7), Δ.10(131.19- 
21) και Δ.13(161.12-13)5.

Από την προς Γαλάτας επιστολή ο Ραρτούρος αντλεί τρία 
αυτούσια παραθέματα που υπάρχουν στις Δ.4(48.22), Δ.13(159.11-12) 
και Δ. 14(188.10)6 και μια με παραλλαγή στη Δ.6(74.13-14)7, ενώ από 
την προς Εφεσίους επισημαίνουμε τέσσερα αυτούσια στις Δ.3(33.27-28), 
Δ.5(67.14-15), Δ.9(111.17-19) και Δ. 14(183.23-24)8 και δυο με 
παραλλαγές στις Δ.7(85.3-5, 87.4)9.

Πέντε εκφράσεις υπάρχουν στις Διδαχές από την επιστολή του 
Παύλου προς Φιλιππησίους. Απαντούν στις Δ.3(35.14-16, 41.29), 
Δ.4(56.17-18), Δ.5(68.11-12) και Δ.14(183.3-5). Πρόκειται για τις: (1) 
ημών δέ τό πολίτευμα έν ονρανοϊς υπάρχει έξ οϋ καί σωτήρα 
άπεκδεχόμεθα Κύριον Ίησοϋν Χριστόν δς μετασχηματίσει τό σώμα της

1 Ρωμ. 6.23, 8.17, 7.24, 1.25-26, 9.22, 1.16, 12.1, 1.2, 8.17, 11.6,. Το 
παράθεμα 8.17 επαναλαμβάνεται στη Δ.4(56.35) και στη Δ.10(126.20-21).

2 Αντίστοιχα ΙΚορ. 13.3, 2.14, 7.38, 15.50, 9.24, 13.11, 2.15, 2.2, 4.7, 9.24, 
15.31, 15.14. Το παραθέμα 1Κορ.9.24 απαντά, όπως είδαμε, δύο φορές.

3 1Κορ.13.13, 7.24, 15.27, 6.9.
4 2Κορ. 2.15, 5.6, 3.5, 9.7, 9.6, 12.7, 3.6, 3.5, 12.10, 5.15. Το 2Κορ.3.5 

επαναλαμβάνεται στις Δ.5(62.14) και Δ. 13(169.19-20).
 ̂ 2Κορ. 3.18, 4.3, 4.17. Το χωρίο 2Κορ.4.17 απαντά δύο φορές στη 

Δ.10(131.19-21 και στη Δ. 13(161.11-13).
6 Αντίστοιχα Γαλ. 6.7, 5.17, 6.17.
7 Γαλ. 1.10.
8 Εφεσ. 5.14, 6.14, 18, 2.19.
9 Εφεσ. 3.14-15, 2.3.



ταπεινώσεως ημών εις τό γενέσθαι αύτό σύμμορφον τφ όμοιώματι τής 
δόξης αύτοϋ (3.20, 21), (2) βραβεϊον κλήσεως (3.14), (3) υμών δέ τό 
πολίτευμα έν ούρανοΐς υπάρχει (3.20), (4) τούς έχθρούς τοϋ σταυρόν 
τον Χρίστον ών Θεός ή κοιλία (3.18-19), (5) δς μετασχηματίσει τό 
σώμα τής ταπεινώσεως ημών εις τό γενέσθαι αύτώ σύμμορφον τφ 
όμοιώματι τής δόξης αύτοϋ (3.21).

* Πέντε φράσεις συναντούμε και από την επιστολή προς 
Κολοσσαείς. Στη Δ.4(56.17-18) το παράθεμα: τά άνω φρονείτε τά άνω 
ζητείτε (3.1.2), στη Δ.7(95.22): καί ή ζωή αυτών κέκρνπται έν τφ 
Χριστφ (3.3), στη Δ.9(116.10-11): έν’ ώ πάν τό πλήρωμα είπών τής 
θεότητος κατοικεί σωματικώς (1.19), στη Δ. 10(124.12-13 ) ώ πάντες οι 
θησαυροί 'τής σοφίας είσίν άπόκρυφοι (2.3) και στη Δ. 14(184.18): 
σννηγέρθητε τφ Χριστφ τά πάντα φρονείτε (3.1-2)1. Με το γνωστό 
χωρίο που απαντά δύο φορές στις Διδαχές 1(10.1) και 5(64.32-33): 
άδιαλείπτως προσεύχεσθε έν παντί εύχαριστεϊτε απηχεί και η πρώτη 
προς Θεσσαλονικείς επιστολή (5.17,18).

Και από τις δύο επιστολές προς Τιμόθεον απαντούν ορισμένα 
χωρία στις Διδαχές. Πρόκειται για ένα αυτούσιο στη Δ.10(135.16-18): 
[ό έλθών] είς τόν κόσμον άμαρτωλούς σωσαι ών πρώτος έγώ είμί (1 
Τιμ.1.15) και τρία με παραλλαγές στις Δ.8(103.19), Δ.9(112.28) και 
Δ.14(163.33-34)2 αντλούνται από την πρώτη επιστολή. Το χωρίο: δς 
μόνος έστίν ό μεσίτης Θεού καί άνθρώπων (1. Τιμ.2.5), απαντά εκτός 
από την αράδα 19 της Διδαχής 8(103) και στην αράδα 31-32 της ίδιας 
σελίδας. Από τη δεύτερη επιστολή προς Τιμόθεον έχουμε τρία αυτούσια 
χωρία στη Δ.9(121.34): έκ πάντων έρρύσατο ημάς ό Κύριος τούς 
δούλους αύτοϋ (3.11), στη Δ. 13(159.23-24): έν φ κακοπαθώ μέχρι 
δεσμών ώς κακούργος (2.9) και στη Δ.13(164.4-5): έάν γάρ άθλή τις ού 
στεφανοϋται, έάν μη νομίμως καί προθύμως άθληση (2.5).

Με την εισαγωγή: ό Παύλος έφη πρός Τίτον β' βρίσκουμε ένα 
αυτούσιο παράθεμα στη Δ.4(48.23-25) αντλημένο από την ομώνυμη 
επιστολή. Πρόκειται για το: Γνα λντρώσηται ημάς έκ πόσης άμαρτίας 
καί άνομίας καί καθαρίση έαντφ λαόν περιούσιον, ζηλωτήν καλών 
έργων (2Τιτ.2.14).

1 Όπως διαπιστώνεται τα χωρία αυτά είναι προσαρμοσμένα στο λόγο του 
Ραρτοΰρου.

2 ΙΤιμ. 2.5, 6.15, 6.12.
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Από την προς Εβραίους επιστολή ο Ραρτούρος αντλεί πέντε 
αυτούσια παραθέματα που υπάρχουν στις Δ.3(44.5-6), Δ.6(80.30-33), 
Δ.7(89.11-12), Δ.13(159.6-7) και Δ. 14(183.28)1. Στη Διδαχή 10(134.12, 
30) υπάρχουν και δύο εκφράσεις από ένα στίχο (11.1) της ίδιας 
επιστολής. Πρόκειται για (1): έλπιζομένων νπόστασις και (2): έλεγχον 
των μή δρωμένων πραγμάτων, που απαντούν στην ίδια σελίδα σε 
διαφορετικές όμως αράδες. Το πρώτο στην αράδα 12 και το δεύτερο 
στην αράδα 30.

Και την επιστολή του Ιακώβου χρησιμοποιεί ο Ραρτούρος. Από 
εκεί αντλεί δύο αυτούσια χωρία που υπάρχουν στις Δ. 1(10.3) και 
Δ.14(188.11-12)1 2. Από την ίδια επιστολή υπάρχει και ένα άλλο χωρίο 
με μικρές παραλλαγές από το πρωτότυπο στη Δ. 1(10.4). Απαντά ως 
εξής: αιτείτε έν πίστει μηδέν διακρινόμενοι αντί του αΐτείτω δέ έν 
πίστει μηδέν διακρινόμενος (Ιακ.1.6). Δύο εκφράσεις παραλλαγμένες 
από το πρωτότυπο χωρίο της επιστολής αυτής: (1) μακάριος φησίν ό 
ύπομείνας πάντα πειρασμόν δτι δόκιμος γενόμενος μισθόν λήψεται στη 
Δ4.(54.34-34) και (2): ό φιλών τόν κόσμον έχθρός τοϋ Θεόν καθίσταται 
στη Δ.6.(82.8) λαθεμένα ο συγγραφέας τις αποδίδει την πρώτη στον 
Πέτρο και τη δεύτερη στον Ιωάννη. Οι εκφράσεις ανήκουν αντίστοιχα 
στα χωρία 1.12 και 4.4. αυτής της επιστολής.

Από την πρώτη επιστολή του Πέτρου βρίσκουμε δύο αυτούσια 
παραθέματα στις Δ.4(55.25-27) και Δ.10(126.18-20)3 και ένα με 
παραλλαγή στη Δ.13(177.31). Το τελευταίο αντί του πρωτοτύπου: δς τάς 
άμαρτίας ημών αυτός άνήνεγκεν έν τφ σώματι αυτόν έπί τό ξύλον 
(1Πετρ.2.24) εδώ υπάρχει έτσι: έσταύρωσε την άμαρτίαν ημών έν τφ 
ξύλφ. Από το δεύτερο βιβλίο βρίσκουμε ένα παράθεμα με μικρές 
παραλλαγές από το πρωτότυπο στη Δ.3(36.25-28). Πρόκειται για το 
παράθεμα: ηξει η ημέρα Κυρίου ώς κλέπτης έν νυκτί έν ή οί ουρανοί 
ζ>οιζηδόν παρελεύσονται, στοιχεία δέ καυσονμενα λυθήσονται καί γή καί 
τά έν αυτή έργα κατακαήσεται τούτων οΰν πάντων λνομένων ποταπούς 
δει ημάς είναι (3.10-12).

1 Εβρ. 4.16, 13-14, 11.33-34, 11.25, 11.33, 2.14-15.
2 Ιακ. 5.16, 1.2.
3 ΙΠέτρ. 5.8-9, 4.13. Έκφραση του παραθέματος 5.8 απαντά και στη 

Δ .5(67.11-12).
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Παραθέματα με παραλλαγές από το πρωτότυπο υπάρχουν στις
Διδαχές και από την πρώτη επιστολή του Ιωάννη. Στις Δ.5(61.26-28),
Δ.7(87.23-24) και Δ.8(104.24-25)1. Στα παραθέματα αυτά όπως και σ'
εκείνα που προέρχονται από την Αποκάλυψη, όπως θα δούμε αμέσως
στη συνέχεια, αναφέρεται η πηγή προέλευσης. Άλλοτε αναφέρεται μόνο
το όνομα του συγγραφέα: ώς καθώς λέγει ώ (sic) Ιωάννης ό Θεολόγος
(Δ.5.61.25-26) και άλλοτε συγχρόνως και το βιβλίο του, η Αποκάλυψη:
καί ό Ιωάννης ό Θεολόγος έν τή άποκαλύψει (Δ.3.37.12), κατά τον
Ίωάννην τον Θεολόγον λέγοντα έν τή άποκαλύψει (Δ.3.38.2). Από το
βιβλίο αυτό, την Αποκάλυψη, ο Ραρτούρος αντλεί πέντε αυτούσια
χωρία που υπάρχουν στις Δ.3(37.12-20, 38.2-3), Δ.7(92.13, 94.30-31), ■%
και Δ. 14(183.32)2. Επίσης υπάρχουν και δύο παραθέματα με μικρές 
παραλλαγές από το πρωτότυπο στις Δ.3(37.31-33), Δ.5(67.29-32)3. Το 
ένα από τα αυτούσια παραθέματα που αναφέραμε: μακάριοι οί νεκροί 
οί έν κνρίφ άποθνησκοντες άπ' άρτι (14.13) απαντά δύο φορές, όπως 
βλέπουμε, στη Δ.7(92.13) και στη Δ.14(183.32).

3. Πατέρες της Εκκλησίας
Σε σύγκριση με τις αναφορές του στην Αγία Γραφή ο Ραρτούρος 

δεν κατονομάζει στα κείμενά του σχεδόν καθόλου Πατέρες της 
Εκκλησίας. Τέσσερεις φορές αναφέρει επώνυμα τον Μάξιμο τον 
Ομολογητή (Δ.4.49.19, 56.14, Δ.7.88.31, Δ.11.140.22)4, μία φορά τον 
Μέγα Βασίλειο (Δ.10.126.5-6)5, μία φορά τον Ιωάννη τον Χρυσόστομο

1 ΙΙωαν. 4.20, 2.15-16, 2.2.
2 Αποκ. 6.12-17. 20.12-13, 14.13, 16.15, 14.13.
3 Αποκ. 9.6, 3.5-6.
4 Επειδή τα χωρία αποδίδονται ελεύθερα, προσπαθήσαμε να βρούμε κάποια 

αντίστοιχη προσέγγιση σε φράσεις ή αποσπάσματα του Μάξιμου. Το πρώτο θυμίζει 
πιθανόν αντίστοιχο χωρίο από το βιβλίο του Περί διαφόρων αποριών (P.G.91.1385b), 
το δεύτερο από τις Επιστολές (P.G.91-553cd), το τρίτο πιθανόν και το τέταρτο από 
το βιβλίο Opuscula Tbeologica et Polemica (P.G.91.12d, 13abc και 281c).

5 Η αναφορά απηχεί ίσως στο έργο του Μεγάλου Βασιλείου, Ασκητικά 
(P.G.31.880c). Η φράση πάντως αποτελεί κοινό τόπο στον Συνέσιο, στον Τίτο 
επίσκοπο Βόστρων και σε άλλους ίσως βυζαντινούς συγγραφείς (πρβλ. Stephanus, 
Thesaurus Graecae linguae, τόμ. 5, σ. 2026).
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(Δ.8.101.18-19)1 και μία φορά τον Γρηγόριο τον Θεολόγο 
(Δ. 12.145.22)2. Η  τελευταία αναφορά αποτελεί συμφυρμό ανάμεσα στο 
χωρίο (83.5) από τους Ψαλμούς και στην αναφορά στο ίδιο αυτό χωρίο 
από τον Γρηγόριο τον Θεολόγο στον τριακοστό θεολογικό του λόγο, 
κεφ. 26.

Από αναφορές στους Πατέρες της Εκκλησίας, που εισάγονται 
αόριστα, η μία στη Δ.2(17.3) απηχεί πιθανόν χωρίο από το Ερμηνεία 
Σύντομος (P.G.90.889d) του Μάξιμου του Ομολογητή και η άλλη στη 
Δ.7(89.32) από το Ομιλία 14 (P.G.31.452a) του Μεγάλου Βασιλείου.

Από την παραπάνω γενική εξέταση των πηγών των Διδαχών σε 
συνδυασμό με όσα ειπώθηκαν στο κεφάλαιο της παιδείας και 
γνωρίζοντας τα προσόντα που έπρεπε να διαθέτει κάποιος για να 
καταλάβει τη θέση του ελληνοδιδασκάλου ή να είναι στιχουργός, 
αντιγραφέας και συγγραφέας, μπορούμε να καταλήξουμε στο 
συμπέρασμα ότι ο Ραρτούρος γνώριζε άμεσα και σε βάθος την Αγία 
Γραφή. Μολονότι το έργο του Musso επέδρασε στις Διδαχές, η γνώση 
του συγραφέα στον τομέα αυτό δεν πρέπει να αμφισβητηθεί. Τα 
κείμενα των Γραφών ο Ραρτούρος τα γνωρίζει σε βαθμό που να μπορεί 
με ευκολία να τα χρησιμοποιεί και να τα αποδίδει σωστά. Στα σημεία 
που είναι και τα περισσότερα, όπου δεν δεσμεύεται από το έργο του 
Musso, εύστοχα παραθέτει αυτούσια χωρία, παραφράζει ή αποδίδει στη 
νεοελληνική γλώσσα αγιογραφικά αποσπάσματα. Ορισμένες φορές δεν 
παραλείπει να δώσει' τις ακριβείς παραπομπές των χωρίων 
ακολουθώντας τον τρόπο του συγγραφέα του πιθανού προτύπου του.

Πρέπει να θεωρηθεί σχεδόν βέβαιο, όπως αναφέρθηκε και αλλού, 
ότι οι Διδαχές πρίν να εκδοθούν δέχτηκαν την κατάλληλη επεξεργασία. 
Διαφορετικές οπωσδήποτε ήταν κατά την εκφώνησή τους από τον 
άμβωνα. Τα χωρία από την Αγία Γραφή, κυρίως τα αυτούσια, θα 
προστέθηκαν αφού ελέχθησαν, στο τελικό, πριν από την έκδοση,

* Πρβλ. Lampe, σ. 888. Η  χαρακτηριστική λέξη μυριάκις αποτελεί κοινό τόπο 
σε έργα του Χρυσοστόμου (πρβλ. Επιστολαί προς Ολυμπιάδα, Sources Chritidnnes. 
τόμ. , Paris, 9.4, 45, 12.1, 79, 12.1, 116, Επιστολή της εξορίας, ό.π., τόμ. 103, Paris 
1964, 1.27, 5.32, 6.5 , 6.17, Στην πρόνοια του θεού, ό.π., τόμ. 79, Paris 1961, 122, 
6, 19.7,12, 24.6).

2 P.G.36.161d.
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κείμενο. Κατά την προφορική τους απόδοση, πιστεύουμε, ότι οι Διδαχές 
ήταν συντομότερες και περιεκτικότερες. Θα έλειπαν οι πολλές 
παραπομπές στα αγιογραφικά κείμενα καθώς και οι εκτενείς θεματικές 
ενότητες στις οποίες ο συγγραφέας πλατειάζει, για λόγους 
ερμηνευτικούς, ή θεολογίζει.
„ Σε ότι αφορά την αρχαιογνωσία του, όπως ειπώθηκε και 

παραπάνω, ο χαρακτήρας του έργου δεν επιτρέπει ανεπιφύλακτα 
συμπεράσματα. Επειδή οι λίγες αναφορές σε αρχαίους συγραφείς 
προέρχονται σχεδόν απευθείας από τον Musso, πιστεύουμε, με κάθε 
επιφύλαξη, οτι ο Ραρτούρος δεν είχε ιδιαίτερη πρόσβαση στα κλασικά 
κείμενα. Πιθανότατα στον τομέα αυτό να του ήταν αρκετά διάφορα 
εκλαϊκευτικά αναγνώσματα, που κυκλοφορούσαν ευρέως αυτή την 
εποχή, καθώς και άλλα κείμενα σχετικού περιεχομένου, όπως 
αγιολογικές πηγές, Κυριακοδρόμια-Εορτοδρόμια, κηρύγματα 
εκκλησιαστικών πατέρων κλπ. Παραδείγματος χάριν μια σύντομη έρευνα 
μας έδειξε ότι το θέμα του Σταυρού που αποτελεί το περιεχόμενο της 
ενδέκατης Διδαχής του Ραρτούρου το διαπραγματεύονται σε ομιλίες 
τους ο Ιωάννης ο Χρυσόστομος (P.G.50.819-820), ο Αγιος Ανδρέας 
Κρήτης (P.G.97.1020-1029), ο Ιωάννης Καλέκας (P.G.150.253-261, 264- 
280), ο Θεοφάνης Κεραμεύς (P.G. 132.184-204), κ.α. Ο Ραρτούρος κατά 
τη διαπραγμάτευση του θέματος αυτού κινείται, σε γενικές γραμμές, 
στα ίδια ή σε παραπλήσια πλαίσια, ενώ οι προτυπώσεις που 
χρησιμοποιεί (η πηγή της Μερράς, το ξύλο, η διάβαση της Ερυθράς, το 
όνειρο του Ιακώβ κλπ.), είναι πανομοιότυπες.

5. Η  γλώσσα και το ύφος των Διδαχών

Η  γλώσσα των Διδαχών, όπως αυτές μας παραδίδονται στο 
έντυπο, είναι μεικτή. Περιέχει δηλαδή λόγια κατάλοιπα και δημώδη 
στοιχεία1. Τα λόγια στοιχεία επικρατούν, γεγονός που αναμφίβολα 
οφείλεται στην έντονη επίδραση που έχει στο έργο η εκκλησιαστική 
γλώσσα (Αγία Γραφή, κήρυγμα, θεολογία, λειτουργική). Παρόλο όμως 
που στην εκκλησιαστική ορολογία περιλαμβάνονται και λέξεις οι οποίες

1 Βλ. Σάθας, Νεοελληνικής Φιλολογίας Παράρτημα, Ιστορία του ζητήματος της 
νεοελληνικής γλώσσης, εν Αθήναις 1870, σο. 24, 27-28.
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δεν χρησιμοποιούνται στην καθημερινή ομιλία, όπως παρατηρεί ο R.M.. 
Dawkins αντές είναι πολύ καλά κατανοητές σχεδόν απ' όλους τους 
Έλληνες1. Το ίδιο συμβαίνει και στις Διδαχές. Λέξεις μεμονωμένες, 
εκφράσεις ή και αποσπάσματα ολόκληρα που θυμίζουν ή προέρχονται 
από εκκλησιαστικά κείμενα και δεν χρησιμοποιούνται στον καθημερινό 
λόγο δεν παρουσιάζουν καμιά δυσκολία στην κατανόηση. Οι λόγιες 
εκφράσεις, συχνές στους εκκλησιαστικούς λόγους, και τα αυτούσια 
γραφικά ή λειτουργικά χωρία σε συνδυασμό με τα δημώδη στοιχεία δεν 
μεταβάλλουν το δημώδη χαρακτήρα του κειμένου2.

Στις Διδαχές, στα σημεία που δεν υπάρχουν χωρία αυτούσια ή 
παραφρασμένα από τα εκκλησιαστικά κείμενα, δεν βρίσκουμε 
ιδιωματικά στοιχεία και σχεδόν καθόλου λέξεις ιταλικές ή ιταλότροπες, 
παρόλο που στην Κέρκυρα, όπως είναι γνωστό, επίσημη γλώσσα ήταν η 
ιταλική. Αυτό ίσως να οφείλεται στο γεγονός ότι οι Διδαχές 
προορίζονταν για το ευρύτερο ελληνικό κοινό, όπου οι γλωσσικές 
ιδιοτυπίες δεν είχαν κανένα σκοπό. Ίσως ο Ραρτούρος πίστευε ότι το 
βιβλίο του θα έπαιζε ρόλο βοηθήματος για όσους ήθελαν να εξασκηθούν 
στον εκκλησιαστικό ρητορικό λόγο, γι' αυτό έπρεπε να είναι όσο το 
δυνατόν πιό κατανοητό και σαφές, δηλαδή γραμμένο στην κοινή 
δημώδη της εποχής του. Δεν αποκλείεται εξάλλου η προσπάθειά του να 
παρουσιάσει τις Διδαχές του αμιγείς, χωρίς ξίνόγλωσσα ή ιδιωματικά 
στοιχεία, να οφειλόταν στη γενικότερη αντίληψή του, ότι μέσω αμιγούς 
ελληνικής γλώσσας και ορθόδοξης θρησκείας το έθνος θα κέρδιζε την 
ανεξαρτησία του. Μεμονωμένες πάντως εξαιρέσεις αποτελούν οι λέξεις: 
φιομπάρμπαρον = φυτ. μπαρμπαρόριζα (Δ.6.78.29, Δ.13.173.19)3 και 
άβουκάτον = δικηγόρος-συνήγορος (Δ.9.121.31)4. Οι λέξεις κοπέλια 
(Δ.6.74.24), άποτζίποτον (Δ.6.76.31), απαντούν συχνά στη

1 Πρβλ. R. Dawkins, Η ελληνική γλώσσα κατά τη βυζαντινή εποχή στο: 
Norman Η. Baynes και H.St.L.B. Moss, Βυζάντιο, Εισαγωγή στο Βυζαντινό 
Πολιτισμό, Αθήναι, σσ. 356-377 ιδιαίτερα σ. 362.

2 Για το θέμα της γλώσσας της εποχής ενδιαφέρον είναι το αντίστοιχο 
κεφάλαιο για τη γλώσσα του έργου του Ιωαννίκιου Καρτάνου στην εισαγωγή της 
Κακουλίδη-Πάνου, ό.π., σσ. 46-47.

3 Πρβλ. Dizionario etimologico italiano, Firenze, τόμ. 5, σσ. 3229, 3259.
4 Βλ. ό.π„ τόμ. 1, σ. 384.
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μεταβυζαντινή λογοτεχνία1. Η  λέξη σεντούκιον (Δ.13.178.29) θεωρείται
δάνειο από την τουρκική2. Ο Ραρτούρος αποκαλεί τους Ρωμαίους, δηλ.
τους κατοίκους της Ρώμης, Ρωμάνους (Ρωμάνοι: Δ.14.174.18),
επηρεασμένος ίσως από το λεξιλόγιο του Musso. Δεν αποκλείεται όμως
η συγκεκριμένη ορολογία να είχε καθιερωθεί σε βενετοκρατούμενες
περιοχές, γιατί έτσι απαντά και στον Καρτάνο3.

*

Η  γλώσσα των Διδαχών, όπως και η γλώσσα του έργου του 
Ιωαννίκιου Καρτάνου, στο μεγαλύτερο μέρος τους αποτελούν δείγματα 
της κοινής ομιλουμένης του 16ου αιώνα. Στον Ραρτούρο βέβαια το 
περισσότερο λόγιο ύφος και η τάση για χρήση λογιότερων γλωσσικών 
τύπων είναι στοιχεία εμφανή και μαρτυρούν την επίδραση που είχαν 
στο έργο του η εκκλησιαστική του ιδιότητα, η θεολογική του παιδεία 
και γενικά η εκκλησιαστική γλώσσα.

Γενικά το ύφος των Διδαχών, ο τρόπος δηλαδή με τον οποίο ο 
Ραρτούρος εκφράζει τα συναισθήματα και αποτυπώνει τις σκέψεις του 
για να τα μεταδώσει στους ακροατές-αναγνώστες του, είναι φυσικό 
και έντονα διδακτικό, όπως αρμόζει στο χαρακτήρα του έργου. Στις 
Διδαχές δεν θα παρατηρήσει κανείς το στομφώδες ή το γεμάτο από 
ποιητικά διανθίσματα και εξάρσεις ύφος. Αντίθετα αυτές 
χαρακτηρίζονται από υφολογική ακρίβεια, σαφήνεια και πλούσιο 
λεξιλόγιο το οποίο, όπως είπαμε, επηρεάζεται ριζικά από την Αγία 
Γραφή. Η  αφήγηση διαφόρων γεγονότων ή παραδειγμάτων είναι 
περιεκτική, σαφής και προετοιμάζει τον ακροατή για αυτό που 
πρόκειται να ακούσει. Το ύφος, στα σημεία που ο Ραρτούρος θέλει να 
δώσει έμφαση, δηλαδή να τα τονίσει ιδιαίτερα, γίνεται περισσότερο 
ζωηρό και δυνατό κάνοντας τα κείμενά του ευχάριστα και θελκτικά. 
Αυτό επιτυγχάνεται επιπλέον και με το διάλογο ή τις ερωτήσεις που 
υπεισέρχονται στο κείμενο απλά και είναι σύντομες, (π.χ. Δ.1.6.21-22: 
εις έαυτήν λέγουσα αύτφ: άνθρωπε, έγώ είμί η πρώτη άρετή, λάβε έκ

2 3 1

1 Βλ. Εμμανουήλ Κριαράς, Λεξικό της Μεσαιωνικής Δημώδους Γραμματείας, 
1100-1669, χόμ. 1-8, Θεσσαλονίκη 1982, σ. 274.

2 Βλ. Ν.Π.Ανδριώχης, Ετυμολογικό λεξικό της κοινής νεοελληνικής, 
Θεσσαλονίκη 1983, σ. 320

3 Βλ. όσα αναφέρονται στην εισαγωγή από την εκόότρια, Ιω αννίκιος  
Καρτάνος, σ. 78.
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τον έμοϋ άνθους καί θέλεις έγνωρίσει ευωδίαν μεγάλην...), με τις 
εύστοχες παρομοιώσεις (π.χ. Δ. 1.10.13: στήθος μία κάμινος θερμή, οί 
άναστεναγμοί άναβαίνουσιν ώς θυμίαμα...), τις υποδείξεις, νουθεσίες 
και παροτρύνσεις (Δ. 1.15.2-4: καί μάλιστα υπέρ τού άτιμήτου θανάτου 
τοϋ Χριστοϋ, δν ύπέστη δι ’ημάς. Άς τρέξωμεν είς μόνον τό έλεος 
αύτοϋ καί εΐπωμεν έξ δλης τής καρδίας την προσευχήν ταύτην κατά 
τόν Ιερεμίαν...), την παρεμβατική παρουσία πολλών παραδειγμάτων 
προς ενίσχυση των θεματικών στοιχείων (π.χ.Δ. 1.10.24-28: Είς τούτο τό 
Ιδίωμα εύρέθη ό Δαυίδ προσευχόμενος καί λέγων: έτοίμη ή καρδία μου, 
ό Θεός, έτοίμη ή καρδία μου,φσομαι καί ψαλώ έν τή δόξη μου· καί 
πάλιν: εύλόγει ή ψυχή. μου τόνΚύριον καί πάντα τά έντός μου τό 
όνομα τό άγιον αύτοϋ. Λάλει ή γλώσσα μου), καθώς και με τη χρήση 
πολλών και διαφόρων σχημάτων λόγου. Τα κυριότερα από αυτά, που 
γενικά μπορεί να επισημάνει κανείς, είναι το υπερβατόν (π.χ. Δ. 1.6. 7: 
πανταχοΰ τόν κόσμον αί τής έκκλησίας άρεταί καί τά άνθη καί..., 7.23: 
τόν κόσμον καί έν τή άγίμ τοϋ Θεοϋ έκκλησίμ πάντες οί μετέχοντες 
αυτών...), το πρωθύστερον (π.χ. Δ.7.84.14: άνέβη εις τα ουράνια καί 
έχωρίσθη τών γήινων), ο κύκλος (π.χ.Δ.2.28.27: κοιμώμεσθεν αδελφοί 
κοιμώμεσθεν), η παρονομασία ή παρήχηση (π.χ. Δ.1.6.12-13: εναι

a

συναγμένον πάν ώραΐον καί καλόν φυτόν εύωδέστατον εύωδιάζον τούς 
πιστούς είς πάσαν τήν οίκουμένην.), η επαναστροφή (π.χ. Δ.2.27-28: 
άγαπήσωμεν διό άδελφοί τόν έμαυτόν μας· τόν έμαυτόν μας λέγω ), η 
αναφώνηση ή επιφώνηση (π.χ.Δ. 1.6.32: λέγει, ήτις έστίν ό Θεός, ώ 
άνθρωπε, λάβε έξ έμοϋ, διότι έγώ είμί...) και άλλα. Στα σημεία που 
το κείμενο προέρχεται από τον Musso είναι φανερή η ομοιότητα του 
ύφους του ενός με τον άλλον συγγραφέα. Στο μακροπερίοδο λόγο οι 
προτάσεις συνδέονται μεταξύ τους με το συμπλεκτικό και, ενώ συχνά 
σε αυτές απαντούν αρκετές λεκτικές επαναλήψεις, που γενικά δε 
συσκοτίζουν την καθαρότητα του λόγου, αλλά αντίθετα επεξηγούν, 
αναλύουν και τονίζουν τα λεχθέντα (π.χ. Δ.9.115.30-35: θέλει
σκηνώσει... και θέλει έλευθερώσει... μάλιστα θέλει βρέξει...). 
Παράλληλα τα στοιχεία αυτά, χαρακτηριστικά του ρητορικού ύφους, 
τονίζουν ακριβώς το είδος του κειμένου των Διδαχών που είναι 
ρητορικοί εκκλησιαστικοί λόγοι. Το γεγονός αυτό βέβαια ενισχύεται και 
από το διδακτικό τους χαρακτήρα που οπωσδήποτε στην προφορική 
απόδοση θα ήταν ιδιαίτερα έντονος. Σε_ ορισμένες ωστόσο Διδαχές,
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όπως π.χ. στη Δ.4, παρατηρείται μια φλυαρία σε μακροσκελή τμήματα* 
του λόγου, φανερή ιδιαίτερα στην πρώτη στάση. Το γεγονός αυτό θα 
μπορούσε να θεωρηθεί ελάττωμα. Όμως πρέπει να λάβουμε υπόψη ότι 
μπορεί να οφείλεται στις συμπληρώσεις που, όπως είπαμε, δέχτηκαν, 
για τη γραπτή τους παρουσία, την επιρροή του έργου του Musso και 
γενικότερα στην προσπάθεια του συγγραφέα να ερμηνεύσει πειστικότερα 
τη χριστιανική διάάσκαλία.

Εκείνο λοιπόν που θα μπορούσε να τονιστεί συμπερασματικά είναι 
ότι, μολονότι τα κείμενα των Διδαχών επηρεάστηκαν από διάφορα 
κείμενα της εκκλησιαστικής μας γραμματείας και από το ύφος του 
πιθανού προτύπου του, εν τούτοις ο συγγραφέας κατορθώνει να 
διατηρήσει το προσωπικό του ύφος, εκείνο δηλαδή το ρητορικό ύφος 
του ιεροκήρυκα που καθορίζεται από τον έντονο ηθικοδιδακτικό τόνο 
και συνδυάζει τα λόγια στοιχεία με τα δημώδη και τις συνηθισμένες 
διδακτικές εκφράσεις με την απλή και κατανοητή περιγραφή των 
νοημάτων και των σκέψεων.

s
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Β. ΑΛΛΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΤΟΥ ΑΛΕΞΙΟΥ ΡΑΡΤΟΥΡΟΥ

1. Ο κώδικας της Perugia

- α) Περιγραφή τον χειρογράφου
Ο σύμμεικτος κώδικας Perusinus 572 (=Η57) έχει περιγραφεί για 

τελευταία φορά από τον Elpidio Mioni1. Ο  κώδικας είναι του 16ου 
αιώνα, χάρτινος και αποτελείται από 125 με παλιά αρίθμηση φύλλα. 
Τα γραμμένα με νέα αρίθμηση φύλλα είναι 78. Τα υπόλοιπα είναι 
λευκά κάι βρίσκονται στην αρχή, στα μέσα φύλλα και στο τέλος του 
κώδικα. Αυτά φέρουν όλα την παλιά αρίθμηση. Ο κώδικας, στο 
μεγαλύτερο τμήμα του (φφ. 19-40), περιλαμβάνει το χειρόγραφο: 
"Έκθεσις τής των Γραικών διαγωγής καί ενσεβείας αυτών, όπως τε οί 
άρχιερεΐς αυτών πολιτεύονται καί οί ιερομόναχοι μοναχοί τε καί 
κοσμικοί Ιερείς καί οί λαϊκοί ώσαύτως. Καί περί τών αυτών νηστειών 
καί τεσσαρακοστής γαμικών τε συναλλαγματικών καί περί πόσης 
πολιτείας αυτών ήν εις Χριστόν εχοντες διατελοϋσι, πονηθεϊσα παρ’ 
έμον 'Αλεξίου ίερέως τοϋ 'Ραρτονρου, είς γλώτταν κοινήν διά 
πρόσταξιν τοϋ εύγενικωτάτον άνδρός κυρίου Άστορίον τον Μπαλίωνος, 
άξιωτάτου στρατηγού πόλεως Κέρκυρας' και τη μετάφρασή του (φφ. 1- 
18) στην ιταλική με τίτλο: "Expositions delli costumi et religione dei 
greci et come 11 prelatti loro si reggono et li frail di messa monachi, 
sacerdoti et laid et delli degiunii loro, quadragesime et contratti 
nuptiali e di tutti li andamenti loro, scritta per mi Aiessio sacerdote 
Rarturo in lingua comune ad instantia del nobile signor Astor Baglione 
dignitissimo govematore della citta di Corfu. Consiosiache per la 
grandezza della natura sempre bene vale". Στο υπόλοιπο τμήμα του 
περιέχονται διάφορα άλλα κείμενα και σπαράγματα στην ιταλική, τα 
οποία ο Mioni δεν περιλαμβάνει, στην περιγραφή του. Συγκεκριμένα 
στο φ. 41Γ του κώδικα περιλαμβάνονται διάφορα αχρονολόγητα

1 Βλ. Mioni, ό.π., σσ. 313-314. Ο Elpidio Mioni περιγράφει μόνον τα φύλλα 
που περιέχουν την "Έχθεσιν τής τών Γραιχών διαγωγής..." στην ελληνική και τη 
μετάφρασή της στην ιταλική. Για τα υπόλοιπα φύλλα του κώδικα δεν κάνει λόγο. Η 
περιγραφή ολοκλήρου του κώδικα συμπληρώνεται εδώ για πρώτη φορά σύμφωνα με 
το μικροφίλμ που προμηθευτήκαμε από την Biblioteca Augusta της Perugia.



σημειώματα με ιατρικές οδηγίες. Τα φφ. 42Γ-51ν περιέχουν ένα 
αχρονολόγητο κατάλογο βιβλίων του Paulo Manutio με τίτλο: "Pauli 
Manutii in comercialis suis". Ο ίδιος κατάλογος συνεχίζεται και στα 
φφ. 55Γ, 59Γ-60ν. Με τίτλο: "Leges ecclesiastics in membranis, scriptus 
ab hinc annos 270 optimus et necessarius habitus ex biblioteca 
Pgtriarchatus Constantinopolis in folio carte 400 in quo continentur 
Patriarchs Constantinopolitani et Antiocheni et Alessandrini et 
hierosolimitani et eorum jurisditiones correctissimus et revera Regiis", 
ακολουθεί κείμενο που περιέχεται στα φφ. 61Γ-62ν, ενώ άλλο κείμενο 
με τίτλο "Methodus Historiarum" υπάρχει στα φφ. 63Γ-67ν. Ένα τρίτο 
κείμενο ̂με την επιγραφή "Bentivogli Ercole" περιλαμβάνεται στα φφ. 
68Γ-70Γ. Σπάραγμα τριών αράδων από κείμενο απροσδιορίστου 
περιεχομένου περιέχει το φ. 71Γ. Τα φφ. 72Γ-77Γ περιλαμβάνουν 
θεατρικό έργο σε τρεις πράξεις που επιγράφεται: Atto primo. La 
Nicolosa Canidia. Ο κώδικας τελειώνει με μια απογραφή βιβλίων 
χρονολογημένη το έτος 1587 με τίτλο: Capitolo di asta a Juligno l'anno 
1587. Inventario della robba rimasta a Juligno l'anno 1587 in colli 24 
(φφ. 77v-78v)1.

Η μετάφραση, στην κοινή ιταλική της εποχής της ",Εκθεσεως της 
τών Γραικών διαγωγής...", όπως είπαμε, περιέχεται στα φφ. 1-18 και 
ακολουθεί πιστά το ελληνικό κείμενο, όπως διαπιστώνεται από την 
αντιπαραβολή των δύο κειμένων. Η  γραφή είναι πλάγια, επιμελημένη, 
ευανάγνωστη, με ελάχιστες διαγραφές (βλ. φφ. 5ν, 7Γ, 1CF, 15Γ, 17Γ). 
Ο μεταφραστής μεταφράζει στην κοινή ιταλική ακόμη και τα χωρία της 
Αγίας Γραφής, όπου υπάρχουν, ενώ θα μπορούσε να επαναλάβει 
αυτούσια τα αντίστοιχα λατινικά χωρία από τη Vulgata.

Ειδικότερα το ελληνικό κείμενο της ",Εκθέσεως τής τών Γραικών 
διαγωγής..." που περιλαμβάνεται, όπως είπαμε στα φφ. 19-40, είναι 
αυτόγραφο του Αλεξίου Ραρτούρου και αυτό εύκολα διαπιστώνεται, αν 
συγκριθεί η γραφή του με τον γραφικό χαρακτήρα των συμβολαιο
γραφικών πράξεων που συνέταξε ο ίδιος. Η  χρονολόγηση του 
χειρογράφου πρέπει ασφαλώς να τοποθετηθεί ανάμεσα στα έτη 1554 
και 1557, τότε που το πρόσωπο κατά παραγγελία του οποίου γράφτηκε.

ψ
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1 Της απογ ραφής αυτής ετοιμάζουμε τη δημοσίευση.
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δηλ. ο Astorre Baglioni, όπως θα δούμε στη συνέχεια, ήταν’ 
στρατιωτικός διοικητής του νησιού.

β) Χαρακτήρας^ περιεχόμενο, γλώσσα και ύφος τον κειμένου

Όπως πληροφορεί ο τίτλος και όπως συνάγεται από το 
περιεχόμενο η "Έκθεσις τής των Γραικών διαγωγής..." που 
δημοσιεύουμε στο παράρτημα, αποτελεί μιά συνοπτική έκθεση των 
κανόνων που διέπουν τη ζωή των μοναχών και των ιερέων όλων των 
εκκλησιαστικών βαθμιδών της ανατολικής εκκλησίας, καθώς και του 
ορθόδοξου λαού, ως προς τα θέματα νηστείας, γάμου και βάφτισης. 
Σύμφωνα με τον Μ. Γεδεών τέτοιου είδους κείμενα συντάχτηκαν κατά 
καιρούς διάφορα*. Η  παλαιότερη συλλογή, όπως μας πληροφορεί ο 
παραπάνω μελετητής, περιέχεται σε χειρόγραφο του Αγίου Όρους^ και 
χρονολογείται στα τέλη του 15ου αιώνα ή στις αρχές του 16ου. Η  
συλλογή αυτή περιλάμβανε ερμηνείες των ιερών κανόνων του Ζωναρά 
και του Βαλσαμώνος και ανήκε, όπως σημειώνεται στο ίδιο το 
χειρόγραφο, στο Δημήτριο Πρωτοκανόναρχο 3. ο Νομοκάνων του 
Μανουήλ Μαλαξού, που εκδόθηκε στη Βενετία το 1562, αποτελεί την 
πρώτη έντυπη έκδοση κειμένου με τέτοιο περιεχόμενο^. Με τα 
παραπάνω δεδομένα είναι πιθανότατο ο Ραρτούρος όταν έγραφε την 1 2 3 4

1 Βλ. σχετικά Μ.Ι. Γεδεών, Αι παρ ημίν σύλλογοί των ιερών κανόνων κατά 
τους τελευταίους χρόνους. Εκκλησιαστική Αλήθεια 12 (1887-1888) σσ. 6-8.

2 Το χειρόγραφο φυλάσσεται στη Μονή των Ιβήρων (βλ. Γεδεών, ό.π., σ. 7). 
Τμήμα του κώδικα αυτού εξέδωσε ο Γεδεών [βλ. Ερωτήσεις Μοναχών Αγιορειτών 
προς τον Αγιώτατον Πατριάρχην Νικόλαον, Εκκλησιαστική Αλήθεια 3 (1882-1883) σσ. 
168-172]. Αν και δεν παρατηρούνται ομοιότητες μεταξύ του τμήματος του κώδικα που 
εξέδωσε ο Γεδεών και της Εκθέαεως... του Ραρτούρου ούτως ώστε να υποδηλώνεται 
αντιγραφή, εν τούτοις το ύφος και γενικά το πνεύμα των δύο κειμένων παρουσιάζουν 
ομοιότητες.

3 Βλ. Γεδεών, Αι παρ' ημίν σύλλογοί... ό.π„ σ.7.
4 Ο Νομοκάνων του Μαλαξού χρησιμοποιήθηκε γιά δύο περίπου αιώνες από 

τους ορθόδοξους ιερείς (βλ. Γεδεών, Αι παρ' ημίν σύλλογοί, ό.π., σ. 7). Αλλοι 
γνωστοί ιερείς που συνέταξαν κείμενα σχετικά με τις νηστείες του χρόνου και των 
τεσσαρακοστών, τους βαθμούς συγγενείας κλπ. κατά τον 16ο αιώνα ήταν ο κρητικός 
ιερέας (εκ Κυδωνίας) Ζαχαρίας Σκορδίλης, του οποίου το σχετικό έργο 
συμπεριλήφθηκε σε έκδοση του Ωρολογίου της Βενετίας το 1588, και ο Μάξιμος 
Μαργούνιος του οποίου το αντίστοιχο έργο εκδόθηκε στη Βενετία το 1602 (βλ. 
Γεδεών, ό.π., σ.7).
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"Έκθεσιν τής των Γραικών διαγωγής..." να είχε υπόψη του κάποιο 
σχετικό χειρόγραφο. Το κείμενο αυτό πάντως του Ραρτούρου πρέπει να 
συμπεριληφθεί ανάμεσα στα πρώτα γνωστά πριν τον Νομοκάνονα του 
Μαλαξού κείμενα τα οποία ο Γεδεών τα χαρακτηρίζει νομικά και των 
οποίων το περιεχόμενο είναι η έκθεση και η ανάλυση διαφόρων 
εκκλησιαστικών κανόνων.

Αναλυτικότερα το περιεχόμενο του κειμένου της ",Εκθέσεως τής 
των Γραικών διαγωγής..." συνοψίζεται στα εξής: Ο Αλέξιος 
απευθυνόμενος στον Baglioni δηλώνει ότι με χαρά ανέλαβε να εκτελέσει 
την επιθυμία του και να γράψει το κείμενο αυτό στο οποίο, όπως 
αναφέρει* παρουσιάζει και εξηγεί τους κανόνες που διέπουν την 
χριστιανική ζωή των ορθοδόξων ιερέων και λαϊκών.

Αρχικά ο Αλέξιος αναφέρεται στο θέμα της παρθενίας και του 
γάμου των ιερωμένων της κάθε βαθμίδας της ιερωσύνης και συνεχίζει 
με τους τρόπους που γίνεται η χειροτονία των επισκόπων, των 
μητροπολιτών και των ιερέων. Στη συνέχεια εξηγεί το μυστήριο της 
θείας κοινωνίας επιμένοντας κυρίως στη διαφορά ένζυμου και άζυμου 
άρτου και παρουσιάζει τον τρόπο με τον οποίον γίνεται η θεία 
λειτουργία των ορθοδόξων. Η  νηστεία των ιερωμένων και των λαϊκών, 
οι καθιερωμένες ημέρες του χρόνου για την κατάλυση ορισμένων 
τροφών, οι περιπτώσεις κατά τις οποίες αφορίζεται ο ιερωμένος κάθε 
βαθμίδας της ιεροσύνης, η περιβολή των μοναχών και των 
ιερομονάχων, καθώς και οι προϋποθέσεις που πρέπει να υπάρξουν για 
να χειροτονηθούν οι τελευταίοι στην ιερατική αυτή τάξη αναλύονται 
εκτενώς από τον Ραρτούρο στο κείμενό του. Με την εξήγηση του 
μυστηρίου του βαπτίσματος και τη σημασία των τριών καταδύσεων, με 
τα μυστήρια της εξομολογήσεως και του γάμου, με τους λατρευτικούς 
κανόνες που τηρούνται από τους ορθοδόξους χριστιανούς κατά τη 
γέννηση και τη λοχεία, καθώς και με την απαρίθμηση των μεγάλων 
κινητών και μη εορτών της χριστιανοσύνης και τη διαφορά από τους 
Αρμενίους στο θέμα της νηστείας των Απόκρεω, κλείνει ο Αλέξιος το 
κείμενό του.

Τέλος, στην κατακλείδα απευθυνόμενος και πάλι στον Baglioni του 
εύχεται μακροημέρευση και τύχη στις πολεμικές συγκρούσεις.

Όπως παρατηρείται λοιπόν τα θέματα που κυρίως θίγει ο Αλέξιος 
Ραρτούρος στην έκθεσή του αυτή είναι τα θέματα για τα οποία η
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καθολική εκκλησία έχει διαφορετική θέση. Το γεγονός αυτό ενισχύει, 
νομίζουμε, την άποψη που διατυπώνουμε παρακάτω σχετικά με την 
άγνοια του Baglioni για ορισμένα θέματα και κανόνες που αφορούσαν 
την ορθόδοξη χριστιανική ζωή ή που ανάγονταν στην ορθόδοξη 
εκκλησιαστική πρακτική.

Η  γλώσσα του κειμένου, όπως εξάλλου πληροφορεί και ο ίδιος ο 
Ραρτούρος στο προοιμιακό του σημείωμα, είναι μεικτή (στ. 7). Όπως 
διαπιστώνει όμως κανείς, τα λόγια στοιχεία είναι επικρατέστερα. Σε 
γενικές γραμμές στο κείμενο ακολουθούνται οι γραμματικοί και 
συντακτικοί κανόνες της αρχαίας. Είναι φανερή η επίδραση της 
γλώσσας και του ύφους των εκκλησιαστικών κειμένων, δηλ. της 
Γραφής, των Αποστολίκών κανόνων και των κανόνων και αποφάσεων 
των Οικουμενικών και Τοπικών Συνόδων, που χρησιμοποιήθηκαν ως 
πηγές από τον Ραρτούρο.

Κάθε σελίδα του κειμένου περιέχει 15 (φφ. 25, 26, 33, 40Γ), 16 
(φφ. 24Γ, 27Γ, 28Γ, 29, 31, 32, 33̂ , 34Γ, 35^ 36Γ, 39), 17 (φφ. 22, 
23Γ, 24\ 27ν, 30, 34ν, 36̂ , 37, 38), 18 (φφ. 19ν, 21) και 19 (φφ. 19, 
20Γ, 23ν) αράδες.

Η  εκπόνηση του κειμένου αυτού από τον Αλέξιο Ραρτούρο έγινε 
κατόπιν διαταγής του Astorre Baglioni σύμφωνα με τη δήλωση που 
υπάρχει στον πρόλογό του "διά πρόσταξιν τον εύγενικωτάτου άνδρός 
κυρίου Άστορίου τον Μπαλίωνος...". Προφανώς ο Baglioni, ο οποίος 
για πρώτη φορά διοριζόταν στην Ανατολή, ήθελε να μάθει από έγκυρη 
πηγή και με λεπτομέρεια τα λατρευτικά ήθη και έθιμα του λαού, τον 
οποίο για ένα χρονικό διάστημα ήταν ταγμένος να διοικεί. Από την 
άλλη μεριά, για να μεταφερθούμε και στο πνεύμα της εποχής, η 
διαταγή αυτή πολύ πιθανό να είχε σχέση με τη Μεταρρύθμιση. Όπως 
είπαμε και παραπάνω, τα χρόνια αυτά, κατά τη δεύτερη 
πεντηκονταετία του 16ου αιώνα, οι προσπάθειες των μεταρρυθμιστών 
να προσεγγίσουν τον ορθόδοξο χριστιανικό κόσμο της Ανατολής 
αποκτούν επισημότερο χαρακτήρα. Οι Λατίνοι κάτω από αυτή την 
πίεση αναγκάζονται να είναι προσεκτικοί στις οποιεσδήποτε ενέργειες 
που θα είχαν ως αποτέλεσμα την απώλεια των πιστών τους και την 
υποβάθμιση του κύρους τους στην Ανατολή. Ο Αλέξιος Ραρτούρος 
φυσικό ήταν, λόγω της προσωπικής του ακτινοβολίας, να ασκούσε 
επιρροή στο νησί. Αν οι ιδέες του και οι απόψεις του σχετικά με τα
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θρησκευτικά ζητήματα είχαν επηρεασθεί από τον προτεσταντισμό, αυτό 
έπρεπε να διερευνηθεί από τους καθολικούς. Και ο καταλληλότερος 
τρόπος θεωρήθηκε αυτός που εφάρμοσε ο Baglioni. Πάντως, όπως και 
νάχε το πράγμα, οποιεσδήποτε και αν ήταν οι σκοπιμότητες αυτής της 
διαταγής, το ότι κλήθηκε ο Αλέξιος να εκπληρώσει την επιθυμία του 
Βςνετού διοικητή σημαίνει ότι ήταν αξιόλογη προσωπικότητα εκείνη τη 
στιγμή στο νησί για τη μόρφωση, την παιδεία του, τη ρητορική του 
δεινότητα, αλλά και τη δυναμικότητα του χαρακτήρα του που 
οπωσδήποτε επισφραγιζόταν και από την προηγούμενη δράση του. Ο 
ίδιος ο Ραρτούρος στην αρχή του κειμένου του (13-15) δεν παραλείπει 
να τονίσει ότι ο Baglioni τον παρακάλεσε να ικανοποιήσει το αίτημά 
του ακριβώς επειδή διέθετε μεγάλη ικανότητα στον λόγο* και η 
αποδοχή του προς το αίτημα εκφράζεται με ανωτερότητα και 
ειλικρίνεια (στ. 18-26).

Ο Astorre Baglioni ή Baglione γεννήθηκε στην Perugia στις 3 Μαρτίου 
1526. Βρέφη ακόμη, αυτός κι ο αδελφός του Adriano, μεταφέρθηκαν κρυφά από 
τη γενέτειρα σε διάφορα μέρη, για να σωθούν από τις ταραχές που είχαν 
όημιουργηθεί εκεί μεταξύ του πατέρα τους και του θείου τους για την κατάληψη 
της ηγεμονίας της πόλης. Τα δύο αδέλφια ύστερα από πολλές περιπέτειες 
κατέληξαν στο σπίτι του θείου τους, αδελφού της μητέρα τους, Alessandro 
Vitelli, στην πόλη Castello. Πολύ νωρίς ο Astorre έλαβε μέρος σε διάφορους 
πολέμους* το 1540 στον πόλεμο της Ουγγαρίας ακολουθώντας το θείο του 
Vitelli, το 1546 στον πόλεμο της Smalcalda στη Γερμανία εναντίον των 
Διαμαρτυρομένων στο πλευρό του Καρόλου της Σαβοΐας και, τέλος, στη μάχη 
του Ingolstadt για την κατάληψη του Donauworth. Το 1547 επιστρέφοντας στη 
Ρώμη ονομάστηκε από τον Πάπα Παύλο Γ' διοικητής της πόλης, απέκτησε 
προνόμια και τον τίτλο του Ρωμαίου ευγενούς.

Τρία χρόνια αργότερα, ως διοικητής σώματος ιππέων, στάλθηκε στην 
Αφρική, όπου διακρίθηκε σε διάφορες μάχες εναντίον των μουσουλμάνων 
πειρατών. Στα τέλη του 1550 παντρεύτηκε την Ginevra Salviati, γόνο μιας από 
τις γνωστές οικογένειες ευγενών της Ρώμης. Ένα χρόνο αργότερα (1551) 
παραιτήθηκε από την υπηρεσία του στο παπικό κράτος και εισήλθε στην
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υπηρεσία της Βενετίας*. Το 1554 (20 Νοεμβρίου) με απόφαση της Βενετικής ,, 
Συγκλήτου διορίστηκε διοικητής της Κέρκυρας, στη θέση του Jeronimo 
Martinego1 2 3. Στην Κέρκυρα έμεινε περίπου τρία χρόνια, όπου φρόντισε ιδιαίτερα 
για την οχύρωσή της̂ .

Στο διάστημα της παραμονής του εκεί γνώρισε τον Αλέξιο Ραρτοΰρο ο 
οποίος και έγραψε κατά παραγγελία του το κείμενο αυτό. Ο Baglioni 
αναχώρησε από την Κέρκυρα μαζί με την οικογένειά του στα τέλη του 1557. 
Επειδή ο Baglioni είχε προσφέρει σημαντικές υπηρεσίες στην Κέρκυρα, του 
έδωσαν την άδεια να φύγει από το νησί, μαζί με την οικογένειά του, με την 
Βενετική αρμάδα (9 Νοεμβρίου 1557)4 5 6. Στη συνέχεια μέχρι το 1561 ήταν 
διοικητής στρατιωτικού σώματος στην Padova.

Το έτος αυτό διορίστηκε διοικητής της Verona, όπου παρακινημένος από 
την αγάπη του για τα γράμματα ίδρυσε, το 1565, την Ακαδημία των Filotimî . 
Μετά από τετραετή περίπου παραμονή στη διοίκηση της Verona μετατέθηκε στο 
Bergamo ως γενικός διοικητής του στρατού**. Από εκεί κατόπιν αποφάσεως της 
Βενετικής Συγκλήτου, αποχώρησε το 1568 (6 Νοεμβρίου) και στη συνέχεια 
στάλθηκε στην Κύπρο ως γενικός διοικητής του στρατού του βασιλείου στη θέση 
του Magnifico Conte Giulio Savorgnan, με μισθό 500 δουκάτα το χρόνο και ένα 
δώρο 1500 δουκάτων που πήρε προκαταβολικά7.0 Baglioni έμελλε να είναι 
ένας από τους πρωταγωνιστές της αντίστασης κατά την πολιορκία και του 
τελευταίου βενετικού προπύργιου της Κύπρου, τής Αμμόχωστου, πριν από την 
ολοσχερή κατάληψη του νησιού από τους Τούρκους (πτώση Αμμοχώστου 8 
Αυγούστου 1571). Ο Baglioni, όπως και και οι άλλοι βενετοί αρχηγοί 
(Marcantonio Bragadin, Luigi Martinengo, Giannantonio Quirini και Leonardo 
Tiepolo) βρήκε οικτρό θάνατο από τους Τούρκους, κατά την παράδοση της 
πόλης ύστερα από έναν χρόνο περίπου σθεναρής αντίστασης και γενναίας

1 Βλ. το άρθρο του G. De Caro στο Dizionario biografico degli Italiani, τόμ. 
5, σσ. 197-199.

2 Βλ. A.S.V., Senato Terra, Reg. 39(1553-1554), φ. 211Γ.
3 Βλ. ΙΑΚ, Not. Leonardo Fortio, φακ. Φ.21, φ. 101ν (αριθ. εγγρ. 278), και 

Bacchion, σ. 90.
4 Βλ. A.S.V., Senato Terra, Reg. 33(1556-1557), φ. 182ν.
5 Βλ. A.S.V., Senato Terra, Reg, 43(1560-1561), φ. 147ν.
6 Βλ. A.S.V., Senato Terra, Reg. 47(1568), φ. 102Γ.
7 Βλ. A.S.V., Senato Terra, Reg. 38(1567-1568). φ. 181Γ.
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“άμυνας*. Με απόφασή της η Βενετική Σύγκλητος, στις 17 Απριλίου 15721 2, 
θέλοντας να τιμήσει τη μνήμη του Baglioni και αναγνωρίζοντας έτσι τον 
ηρωισμό και τις ικανότητές του κατά τη θητεία του στο βενετικό στράτευμα, 
απένειμε στο γιο του, Giulio Baglioni, τον τίτλο του διοικητού 100 ιππέων, με 
μισθό 1000 δουκάτα το χρόνο και στη χήρα του Ginevra ως δώρο το ποσό των 
100 δουκάτων3 4. Ας σημειωθεί ότι η Ginevra είχε κατορθώσει να εξοικονομήσει 

* 1000 χρυσά σκούδα και μ' αυτά να οργανώσει τον εξοπλισμό και την αποστολή 
2000 ανδρών προς ενίσχυση των πολιορκουμένων της Αμμοχώστου. Η  αποστολή 
όμως αυτή έφτασε αργά και δεν βοήθησε την κατάσταση"*.

2. Τα επιγράμματα

Τα επιγράμματα του Ραρτούρου που περιέχονται στον κώδικα Vat. 
Gr. 1902, φ. 381Γ και που περιέγραψε ο Paulus Canart5, είναι δύο και 
είναι αφιερωμένα στον πάπα Παύλο Γ'6. Το γενικό περιεχόμενό τους 
είναι εγκωμιαστικό. Το πρώτο απ' αυτά είναι εξάστιχο, ενώ το δεύτερο 
τετράστιχο. Και τα δύο είναι αυτόγραφα του Αλεξίου Ραρτούρου, όπως 
προκύπτει από τη σύγκρισή τους με τον αυτόγραφο κώδικα της 
" Έκθέσεως..." και τα νοταριακά του έγγραφα και φέρουν στο κάτω 
μέρος, την υπογραφή: 'Αλεξίου Ιερέως Κερχνραίον. Χωρίς αμφιβολία 
τα επιγράμματα αυτά θα πρέπει να γράφτηκαν κατά το έτος 1540, τότε 
που ο Αλέξιος βρέθηκε στη Ρώμη με την ιδιότητα του απεσταλμένου 
του Ιερού Τάγματος της Κέρκυρας.

Έντονη είναι και στα δύο η επίδραση από το λεξιλόγιο του 
Ομήρου7. Πιθανόν πρότυπα των επιγραμμάτων αυτών να ήταν 
επιγράμματα άλλων στιχουργών της εποχής εκείνης αφού, κατά τον

1 Βλ. Βακαλόπουλος, ό.π., τόμ. 5, σσ. 247-248 όπου και η σχετική 
βιβλιογραφία. Πρβλ. επίσης Χασιώτης, σ. 143 και σημ. 1, De Caro, ό.π., τόμ. 5, σ. 
199 κ.ε.

2 Βλ. A.S.V., Senato Terra, Reg. 49(1572-1573), φ. 45Γ.
3 Βλ. A.S.V., Senato TerTa, Reg. 50(1574-1575), φ. 188Γ (13 Αυγούστου

1575).
4 Βλ. De Caro, ό.π., σ. 199.
5 Βλ. Canart, Codices graeci Vaticani (1745-1962), ό.π., σ. 610.
6 Βλ. σχετικά παρακάτω, σσ. 246-247.
7 Βλ. σχετικά παρακάτω, σσ. 244, 246.
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Ν.Παναγιωτάκη, "η σύνθεση των αρχαιοελληνικών επιγραμμάτων 
παρουσιάζει την μεγαλύτερη άνθηση τον 16ο αιώνα, όταν πολλοί και 
γνωστοί λόγιοι επιδίδονται και δοκιμάζουν τις δυνατότητές τους στο 
λογοτεχνικό αυτό είδος άλλοτε με επιτυχία και άλλοτε όχι"1. Πάντως 
και τα δύο επιγράμματα του Ραρτούρου δεν χαρακτηρίζονται από 
πρωτοτυπία ούτε ως προς το θέμα ούτε ως προς την έκφραση. Ομηρικές 
και άλλες ποιητικές λέξεις της αρχαίας, όπως θα διαπιστώσουμε από 
τα σχόλια, συρράπ .'ονται μεταξύ τους και δημιουργούν ένα ομοιογενές 
υφολογικά κείμενο. Μερικές από τις λέξεις που χρησιμοποιούνται εδώ 
απαντούν με την ίδια σημασία σε διάφορους αρχαίους συγγραφείς π.χ. 
η προσφώνηση στον Δία Παννπέρτατε χρησιμοποιείται απ' όσο ξέρουμε 
στον Καλλίμαχο2, ενώ η λέξη βίοτος (=ζωή) και στον Όμηρο και στον 
Πίνδαρο και στον Καλλίμαχο και στην Παλατινή Ανθολογία3, καθώς 
και σ' ένα επίγραμμα 132 στίχων που επιγράφεται: Στίχοι 
Ήρωελεγεϊοι εις την κοίμησιν τής Ύπερευλογημένης Θεοτόκου Μαρίας. 
Είσί δέ ώς έν εϊδει διηγήσεως. Ποίημα Δαμασκηνού Μοναχού 
Στουδίτου του Δαμασκηνού Στουδίτη που είναι του 16ου αιώνα4. Για 
τους λόγους αυτούς ο εντοπισμός των συγγραφέων από τους οποίους 
δέχτηκε επιδράσεις ο Ραρτούρος στα επιγράμματά του είναι δύσκολος.

Το πρώτο επίγραμμα αποτελείται από τρία δίστιχα. Το πρώτο 
δίστιχο αναφέρεται στην Αθηνά όπως παριστάνεται στην τέχνη

1 Για το αγνοημένο αυτό φιλολογικό είδος και για την περίοδο της ακμής 
του βλ. Ηλίας Βουτιερίδης, Ιστορία της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας από των μέσων 

τον ιε' αιώνος μέχρι των νεωτέρων χρόνων μετ' εισαγωγής περί της Βυζαντινής 

Λογοτεχνίας, τόμ. 1, Αθήνα 1924, σσ. 229-254. Ιδιαίτερα βλ. την εισαγωγή που 
κάνει ο καθηγητής Νίκος Παναγιωτάκης στη μελέτη του: Φραγκίσκου Πόρτου 
Επιγράμματα, Αντίχαρη, αφιέρωμα στον καθηγητή Σταμάτη Καρατζά (Ελληνικό 
Λογοτεχνικό και Ιστορικό Αρχείο), Αθήνα 1984, σσ. 335-354, όπου γίνεται 
συστηματικά λόγος για την αμεσότητα, τον αυθορμητισμό, τη ιιέθοδο σύνθεσης, τη 
μορφή και το περιεχόμενο των στιχουργημάτων αυτών κατά τον 16ο κυρίως 
αιώνα.

2 Πρβλ. Callimachus, ed. Pfeiffer, vol. II, Hymni et epigrammata, Oxonii 
1953, σ. 4 (Υμν. l.$l).

3 Βλ. παρακάτω σ. 245.
4 Βλ. Δαμασκηνός Στουδίτης, ό.π., σσ. 544-548.
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κρατώντας στο δεξιό της χέρι το δόρυ και στο αριστερό την ηλακάτη. 
Το δεύτερο δίστιχο αναφέρεται στην Αθηνά και στον Πάπα Παύλο Γ, 
ο οποίος, σύμφωνα με τον στιχουργό, εξουσιάζει όλους τους θνητούς.

Το δεύτερο επίγραμμα αποτελείται από δύο ελεγειακά δίστιχα. 
Στο πρώτο δίστιχο ο στιχουργός αναφέρεται στη γνώση και σοφία του 
Πά#α για να καταλήξει στο δεύτερο δίστιχο ότι ο Πάπας κρατά τα 
κλειδιά της γνώσης και είναι αυτός που καθοδηγεί τους θνητούς και 
που αγωνίζεται για τα ουράνια.

Το μέτρο των δύο επιγραμμάτων είναι το ελεγειακό δίστιχο. Στο 
πρώτο επίγραμμα οι δύο πρώτοι εξάμετροι στίχοι (1, 3) είναι άμετροι. 
Του πρώτου (1) λείπει μία μακρά συλλαβή μεταξύ των λέξεων μέν και 
δόρυ και του δευτέρου ένας μετρικός πόδας. Ο στίχος 5 είναι 
κανονικός εξάμετρος, όπως κανονικοί είναι και οι πεντάμετροι. Το 
δεύτερο επίγραμμα αποτελείται από δύο ελεγειακά δίστιχα. Η  
προσωδία του 4 στίχου είναι λανθασμένη γιατί το α του ονραγέ είναι 
μακρό, ενώ εδώ το χρησιμοποιεί ως βραχύ. Το α του κάτω είναι 
βραχύ, ενώ εδώ το χρησιμοποιεί ως μακρό και το α του πρόμαχος 
είναι βραχύ, ενώ εδώ το χρησιμοποιεί ως μακρό. Θα μπορούσαν να 
διορθωθούν αυτά τα σφάλματα αν γράφαμε: των κάτω ούραγέ, τών δέ 
άνω πρόμαχε, αλλά επειδή ο κώδικας είναι αυτόγραφος περιοριζόμαστε 
να επισημάνουμε τα προσωδιακά σφάλματα χωρίς να προβούμε σε 
καμιά διόρθωση.

Ο Ραρτούρος προφανώς έγραφε τα επιγράμματα αυτά μιμούμενος 
ή ακολουθώντας τον φιλολογικό συρμό του περιβάλλοντος1 στο οποίο 
βρέθηκε για λίγο, με σκοπό ίσως την εκδήλωση τιμής ή ακόμη 
φιλοφρόνησης προς τον Πάπα Παύλο Γ. Η προσπάθειά του βέβαια δεν 
είναι ασήμαντη. Παρά τα μετρικά σφάλματα που επισημάναμε 
κατόρθωσε να συνθέσει τα δύο στιχουργήματα εφαρμόζοντας γενικά 
τους μετρικούς κανόνες του ελεγειακού δίστιχου και χρησιμοποιώντας 
σωστά σπάνιες λέξεις και συντάξεις της αρχαίας γλώσσας. Το γεγονός 
αυτό μας επιτρέπει να διατυπώσουμε την άποψη, σε συνδυασμό με όσα 
αναφέρθηκαν στο κεφάλαιο της παιδείας, ότι διέθετε αξιόλογη μόρφωση 
για την εποχή του και ότι κατά τη διάρκεια των σπουδών του είχε 
διδαχτεί ως ένα βαθμό την αρχαία ελληνική στα πλαίσια πιθανόν

2 4 3

1 Βλ. Παναγιωτάκης, ό.π„ σ. 335.
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διδακτικών μαθημάτων. Ο βαθμός αυτός δεν μπορεί να καθοριστεί 
αφού το έργο του, όπως είδαμε, δεν προσφέρετει για την εξαγωγή 
τέτοιων συμπερασμάτων ή έστω πιθανολογημάτων λόγω του χαρακτήρα 
του. Μόνο τα δύο αυτά επιγράμματα, η ιδιόχειρη σημείωσή του στον 
κώδικα Paris. Gr. 24-12, και το τετράστιχο το γραμμένο και αυτό 
κατά τα ομηρικά πρότυπα προς τιμήν του Γάδη προσφέρονται για την 
διατύπωση κάποιων απόψεων σχετικών με την αρχαιομάθεια του 
Ραρτούρου. Και οι απόψεις αυτές που διατυπώνονται με κάθε 
επιφύλαξη, περικλείονται στα εξής: το γενικό επίπεδο της γλώσσας των 
στιχουργημάτων αυτών του συγγραφέα υποδηλώνει μια βασική κλασική 
παιδεία αξιόλογη για την εποχή και το χώρο που έζησε.

ΕΙς Παύλον άρχιερέα μέγιστον

Δεξιτερή μέν δόρυ Παλλάς, ήρετο δ’ άντην 
λαιήφιν δπατρις ή Διός ηλακάτην 
άγέ θεών Πανυπέρτατε ή γάρ Όλύμπου 
τέρματ’ έχει θνητών τ’ άμμιγα κοιρανέέίς.

5 At φρένες ώς κείναν δέ Ζηνός έγεντο καί αύτόν 
ώστ’ έμεναι βιότου καί ταμίαν θανάτου.

Η  Παλλάς κρατούσε με το δεξί χέρι ένα δόρυ με το αριστερό η κόρη 
του Δία, που έχει τον ίδιο πατέρα με σένα κρατούσε φανερά το 
αδράχτι, αρχηγέ πανυπέρτατε των Θεών· διότι αυτή έχει τα όριά της 
στον Όλυμπο (ο Όλυμπος είναι το όριο της δικαιοδοσίας της ή 
περιορίζεται στον Όλυμπο), ενώ εσύ βασιλεύεις κατ ανάμεσα στους 
ανθρώπους. Το μυαλό του Δία γέννησε και σένα, τον ίδιο όπως εκείνη 
ώστε να είσαι εξουσιαστής της ζωής και του θανάτου. 1

1. δεξιτερή: εννοείται η λέξη χειρί. Στον Όμηρο άλλοτε υπάρχει 
και άλλοτε παραλείπεται η λέξη χειρ. Οδ. Υ197, Φ.410; Ιλ. Α.501, 
Φ.490, Χ.320 Στα επιγράμματα της Παλατινής Ανθολογίας
παραλείπεται πρβλ. Ανθ. Π. 2.9-10: δεξιτερή δέ φάσγανον νψωσ’ 
άειρειν, 2.292-293: έόόκενε μέν έγχος δεξιτερή.
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2. λαιήφιν: εδώ οργανική, τοπική, αφαιρετική δοτική. Ιωνικός 
τύπος του επιθέτου λαιός, ά, όν (=αριστερός). Πρβλ. Απολλ. Ρόδ. 
1.495: λαιη άνασχόμενος.

2. δπατρις: Ο τύπος δπατρος (= αυτός που έχει τον ίδιο πατέρα) 
με δασεία όπως εδώ απαντά στα Αργοναυτικά του Ορφέως (1025): 
μαιστεύειν δ’ άρα παΐδα κασιγνήτην καί δπατρον. Στον Όμηρο απαντά 
με ψιλή, δπατρος (Ιλ. Μ.371και Λ.257: κασίγνητος καί δπατρος). Το 
επίθετο εδώ αναφέρεται στην Αθηνά. Τύπος δπατρις με αυτή τη 
σημασία δεν υπάρχει. Τύπος ομόπατρις υπάρχει και σημαίνει τον 
συμπατριώτη (Πρβλ. Theoph. Cont. 547.21). Πρόκειται εδώ για 
προσπάθεια του Ραρτούρου να κάνει λογοπαίγνιο;

2. ηλακάτην: Για την παρουσίαση της Αθηνάς στα έργα τέχνης 
να κρατά ηλακάτη μας πληροφορεί ο Παυσανίας (7, 5, 9): καί 'Αθήνας 
Πολιάδος ναός καί άγαλμα ξύλου μεγέθει μέγα καθήμενόν τε έπί 
θρόνον καί ηλακάτην έν έτέρμ τών χειρών. Για τις διάφορες μαρτυρίες 
στα αρχαία κείμενα βλ. W.H. Roscher, Lexicon der Griechischen und 
Romischen Mythologie, τόμ. 1, Leipzig 1884-1886, στηλ. 687.

3. άγέ θεών: (lege άγέ) To επίθετο αναφέρεται από τον Όμηρο 
για διάφορους βασιλείς, ηγέτες του Τρωικού πολέμου. Εδώ αναφέρεται 
στον Πάπα Παύλο Γ' και έχει τη σημασία του αρχηγού, αυτού που 
ηγείται.

3. Παννπέρτατε: Το επίθετο αποδίδεται στον Δία· Καλλίμ. Υμν. 
1.91: Χαΐρε μέγα, Κρονίδη, Πανυπέρτατε (G.R. Maclennan, 
Callimachus, Hymn to Zeus, Introduction and Commentary, Roma 
1977, σσ. 127-128). Συχνό όμως ως επίθετο για άλλες θεότητες (βλ. 
Ορφ. Υμν.: 3.8 (για τον Ουρανό), 7.17 (για τον Ήλιο), 9.4 (για τη 
Φύση), 11.6 (για τον Ηρακλή), 60.9 (για τη Νέμεση), 65.5 (για τον 
Ήφαιστο).

4. τέρματα: πρβλ. Ορφ. Υμν. 10.23, 13.3, 10.11: τέρματα γαίης 
και 33.17: έπί τέρματα βαίνων.

4. άμμιγα = ανάμιγα - ομού. Με γενική όπως εδώ Ανθ. Π. 7.22: 
μουσών άμμιγα καί χαρίτων

4. κοιρανέεις: Το ρήμα συντάσσεται εδώ με αιτιατική και έχει τη 
σημασία του οδηγώ, διευθετώ όπως στον Πίνδ. Ολ. 14.12: θεοί 
κοιρανέουσιν χορούς.

6. ταμίαν θανάτου: πρβλ. Ησιοδ. Αποσπ. 245.11: ΐν’ δ’ αντφ
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θανάτου ταμίης.
4

Τού αυτού είς τόν αύτόν

Ταύτη τοι σοφίης μετελήλυθας ευχεα καί σοι 
2. ούρανόθεν μήτις δώκεν έπιφροσύναν,

ώστε σε κλειδε ψορεΐν την ήττονα κρείττονα τ’ αύτως 
4. ούραγέ τών κάτω, τών δέ πρόμαχος άνω

Έτσι βέβαια επεδίωξες φήμη σοφίας και η ουράνια σύνεση έδωσε 
σε σένα σωφροσύνη ώστε να κρατάς (φέρεις) τα κλειδιά το μικρότερο 
και το μεγαλύτερο ομοίως αρχηγέ (της οπισθοφυλακής) των ανθρώπων 
που είναι σ’ αυτόν τον κάτω κόσμο και υπερασπιστή αυτών που είναι 
στα ουράνια.

Ο τίτλος πολύ συχνός στα επιγράμματα της Παλατινής 
Ανθολογίας.

2. σοφίης: πρβλ. Ανθ. Π. 1.82: ούρανίης σοφίης.
2. δώκεν έπιφροσύναν: πρβλ. Οδ. Ε.437: βΐ μή έπιφροσύνην δώκε 

γλανκώπις Άθηνη.

4. πρόμαχος: Απαντά συχνά στον Όμηρο με τη σημασία του 
υπερασπιστή. Πρβλ. Ιλ. Ξ.476,482 κ.α.

Το κοσμικό όνομα του Πάπα Παύλου Γ' ήταν Alessandro 
Farnese1 και καταγόταν από την ομώνυμη και -πλούσια οικογένεια του 
Βατικανού. Η  οικογένεια αυτή, με ρίζες ίσως λογγοβαρδικές, ίσως 
γαλλικές, διέθετε πλούσια φέουδα στην περιοχή γύρω από τη λίμνη 
Bolsena και στο Orvieto. Ο Alessandro γιος του Pier Luigi Farnese και 
της Giovanella Gaetani γεννήθηκε στα τέλη Φεβρουαρίου 1468. Η  
νεότητά του συμπίπτει με την χρυσή εποχή της Ιταλικής Αναγέννησης.

1 Για την προσωπικότητα και τη δράση του Πάπα αυτού συμβουλεύτηκα 
σε γενικές γραμμές τον ειδικά σ' αυτόν αφιερωμένο τόμο του Pastor, ό.π„ τόμ. 5, 
Roma 1959 και το λήμμα του Hubert Jedin στην EndclopedJa Cattolica, (τόμ. 9, 
σσ. 734-736).
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Οι σπουδές του αρχικά στη Ρώμη κοντά στον ουμανιστή Pomponio 
Leto και αργότερα στη Φλωρεντία στο σπίτι του Lorenzo de’ Medici, 
καθώς και στο Πανεπιστήμιο της Pisa του εξασφάλισαν μια τόσο 
αξιόλογη παιδεία, ώστε να θεωρείται ένας από τους πιο πολυμαθείς 
και πεπαιδευμένους άνδρες της εποχής του. Η  αδάμαστη ενεργητικότητά 
του, η ευστροφία, οι γνώσεις και οι ικανότητες που επέδειξε στην 
διπλωματική πολιτική του ποντιφηκικού κράτους ως καρδινάλιος επί της 
εποχής του προηγουμένου Πάπα Κλήμεντα VII (1523-1534), ευνόητα 
προετοίμασαν την άνοδό του στον παπικό θρόνο στις 13 Οκτωβρίου 
1534. Η  θητεία του ως αρχηγού της Αγίας Έδρας θεωρείται μια από 
τις πιο σημαντικές στην ιστορία των παπών. Η  αναδιάρθρωση του 
δυτικού κλήρου, οι νεωτερισμοί που εισήγαγε στην καθολική εκκλησία, 
οι προετοιμασίες καθώς και η οργάνωση της Συνόδου του Trento 
(1545), οι ενέργειες για τη σύσταση της πρώτης ιερής συμμαχίας (lega 
santa), με σκοπό την αντιμετώπιση των Τούρκων, η διεθνής 
εκκλησιαστική πολιτική του, η διορατικότητά του στα πολιτικά θέματα 
της Ευρώπης και της Μεσογείου, καθώς και η μεγάλη φροντίδα που 
επέδειξε για την καλλιέργεια των γραμμάτων και των τεχνών, 
αντιπροσωπεύουν σε γενικές γραμμές τη δεκαπενταετή δράση του ως 
Πάπα. Πέθανε στις 10 Νοεμβρίου 1569. Το όνομα του Παύλου Γ 
συνδέθηκε άμεσα με την εκκλησιαστική ιστορία της Κέρκυρας, επειδή 
εκείνος εξέδωσε κατόπιν αιτήσεως του Ιερού Τάγματος τη βούλλα του 
1540.

Ο Ραρτούρος κατά την παραμονή του στη Ρώμη με την ιδιότητα 
του απεσταλμένου του Ιερού Τάγματος ασφαλώς θα γνώρισε τον Πάπα, 
θα έμαθε γι αυτόν και θα εντυπωσιάστηκε από τη σοφία και την 
προσωπικότητα του καθολικού ιεράρχη. Ενθουσιασμένος επιπλέον και 
από την αίσια έκβαση της αποστολής του, -για να ευχαριστήσει και 
τιμήσει τον Πάπα- του αφιερώνει τα δυο του επιγράμματα των οποίων 
το νόημα επικεντρώνεται ακριβώς στην πολυμάθεια, την οξύνοια και τη 
δύναμη του χαρακτήρα του Ποντίφηκα.

3, Το αντιγραφικό έργο

Ο Αλέξιος Ραρτούρος κατά τη διάρκεια της παραμονής του στη 
Ρώμη το 1540 με την υποκίνηση του Ιωάννη Γάδη αντέγραψε δύο
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κείμενα ( Ή  παρούσα βίβλος τετέλεσται νυν, πονηθείσα ύπέρ άνδρός ' 
ενγενοϋς καί δεδοξασμένου κυρίου κυρίου Ίωάννου Γάδη....)̂ Πρόκειται 
για το υπόμνημα ενός ανώνυμου στην Τετράβιβλο1 2 του Πτολεμαίου του 
Κλαυδίου3 και την εισαγωγή στο ίδιο έργο του φιλοσόφου Πορφυρίου4. 
Τα δύο αυτά κείμενα αποτελούν τον κώδικα Paris. Gr. 24125. Ο 
κώδικας αυτός αποτελείται από 83 αριθμημένα φύλλα6.

Τα φύλλα Ι-ΤΟ1" περιέχουν το πρώτο κείμενο που επιγράφεται με 
καλλιγραφικά γράμματα: "’Εξήγησις είς την Τετράβιβλον τοϋ

Πτολεμαίου και τελειώνει στο φ. 7 Ο1 με τη σημείωση: A ... Τέλος τής 
έξηγήσεως τής τοϋ Πτολεμαίου Κλαυδίου μαθηματικής Τετραβίβλου. 
Τέρμα λάβεν έν ταυθί βίβλος ύψηγόροιο άρίστου Πτολεμαίοιο /  άνδρός 
εύγενοϋς, άρίστοιο ίνεκεν, Ίωάννου Κυρίου τούπίκλην Γάδη Α  ου τό 
κλέος θαυμαστόν έν πάσι πέλει, 'Αλέξιος ίερεύς έστίν ό γράψας 
Κερκυραίος". Το δεύτερο κείμενο, του Πορφυρίου, κατακλείεται στο φ. 
83ν με την ιδιόχειρη σημείωση του Αλεξίου Ραρτούρου που δημοσιεύει 
ο Σπυρίδων Λάμπρος7. Σύμφωνα μ' αυτή η αντιγραφή του Paris. Gr.

1 Βλ. Omont, ό.π., σ. 256, και την περιγραφή του Λάμπρου, Σνμμιχτα, 

ό.π., σσ. 92-93.
2 Το έργο αυτό του Πτολεμαίου σε μερικά χειρόγραφα φέρει τον τίτλο: 

"Μαθηματική Τετράβιβλος σύνταξις", σε άλλα 'Τα προς Σύρον αποτελεσματικά" ή 
απλώς "Αποτελεσματικά", at άλλα τον τίτλο "Τετράβιβλος". Για την χειρόγραφη 
παράδοση και τις εκδόσεις της Τετραβίβλου βλ. στη σειρά The Loeb Classical 

library, τόμ. Manetho Ptolemy, Tetrabiblos, σσ. V-ΧΧΠ. Η πρώτη έκδοση της 
Τετραβίβλου έγινε από τον Joachim Camerarius το 1535 στο NUrenberg. Προφανώς 
ο Γάδης είχε προμηθευτεί το βιβλίο και θέλοντας να έχει κάθε κείμενο, που είχε 
σχέση με το θέμα του, έβαλε τον Ραρτούρο να αντιγράφει τα δύο αυτά κείμενα 
από κάποιο προσιτό του χειρόγραφο.

3 Για τον Πτολεμαίο Κλαύδιο βλ. το άρθρο του Konrat Ziegler, Pauly- 
Wissova, Realencyclop0die, τόμ. 232, σσ. 1788-1793 (λήμμα Ptolemeus).

4 Για τον Σύρο φιλόσοφο Πορφύριο και τα έργα του βλ. το άρθρο του 
Rudolf Bluter στη Realencyclop6die, τόμ. 221, σσ. 275-313.

5 Βλ. Omont, ό.π„ σ. 256.
6 Τον κώδικα αυτόν μελέτησα σε μικροφίλμ που προμηθεύτηκα από την 

Bibliotĥ que Nationale του Παρισιού.
7 Πρβλ. Λάμπρος, ό.π., σ. 92-93.
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2412 τελείωσε στις 9 Ιουνίου 1540 στο σπίτι του ουμανιστή Ιωάννη 
Γάδη (έγραψα έν Ρώμη έτει αφμ' Ίουνίφ θ' έν τη οίκίμ τοΰ άνθρωπον 
ρηθέντος, Δωθ' Έρρωσθε). Γίνεται λοιπόν φανερό ότι ο Ραρτούρος 
συνδεόταν στενά με τον φλωρεντινό ανθρωπιστή τον οποίο, όπως 
αποδεικνύεται από αυτό το κείμενο, ο Ραρτούρος θαύμαζε όχι μόνο για 
τη σοφία του αλλά κυρίως για τις φιλελληνικές του απόψεις στις 
οποίες, για τους γνωστούς λόγους, προσέβλεπε και έλπιζε, όπως 
αναφέρει στη σχετική σημείωση του κώδικα (....έχετε καί άλλον 
άριστοκράτην τούτον πάντες οί *Ελληνες δη αυτός συνέχει καί κρατεί 
υμάς μετά πόσης ό τής σπουδής καί έπιμελείας καί κηρύττετε αυτόν 
άεί ΐνα δφ καί αύτφ ό Θεός εύβιωναΐ καί έν γηρφ μακρφ έλθεΐν, δτι 
καί άλλα' κρεΐττον ήμΐν δέσηται). Από το ίδιο αυτό κείμενο, όπως 
αναφέρθηκε, προέρχεται η πληροφορία ότι στο σπίτι του Γάδη 
σύχναζαν επιφανείς ιταλοί και έλληνες άνθρωποι των γραμμάτων και 
των τεχνών. Αλλες σημειώσεις στην αρχή ή στην ώα των φύλλων δεν 
υπάρχουν. Ωστόσο, δεν είναι στην αρμοδιότητά μας να ασχοληθούμε 
εδώ με την προέλευση του κώδικα αυτού. Απ' όσο γνωρίζουμε πάντως 
τα κείμενα αυτά, είχαν αντιγράφει μια φορά το 1497 από τον Μιχαήλ 
Σουλιάρδο (1477-1509)1 και περιέχονται στον κώδικα Paris. Gr. 24112, 
και μια δεύτερη το 1499 από άγνωστο γραφέα και αποτελούν τον 
κώδικα Paris. Gr. 24133. Επιπλέον το πρώτο, το υπόμνημα δηλαδή, 
περιέχεται και στον κώδικα Paris. Gr. 2414 του οποίου ως γραφέας 
φέρεται ο Ιάκωβος Διασσωρινός (1541-1563)4.
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1 Για το πρόσωπο βλ. Λάμπρος, Ναυπλιακόν έγγραφον του οίκου 
Πουλομμάτη εν έτει 1509 και ο βιβλιογράφος Σουλιάρδος, Νέος Ελληνομνήμων 

6(1909), σσ. 273-284 και X. Πατρινέλης, Έλληνες κωδικογράφοι των χρόνων της 
Αναγεννήσεως, Ε.Μ.Α. 8-9(1958-1959), σ. 79.

2 Βλ. Omont, ό.π., ο. 256.
3 Βλ. Omont, ό.π., σ. 256.
4 Βλ. Omont, ό.π., σ. 256. Για τον Διασσωρινό βλ. Λάμπρος, 

Σταχυολογίαι εκ κωδίκων του βαταβικοΰ Λουγδούνου, Νέος Ελληνομνήμων 

12(1915), σσ. 408-410, Πατρινέλης, ό.π., σ. 79 και C.C. Brach, Copisti greci del 
Medioevo e del Rinascimento, Ε.Ε.Β.Σ. 42(1975-1976), σ. 245 όπου και η 
προηγούμενη βιβλιογραφία.
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Η  πρώτη έκδοση των κειμένων αυτών έγινε στη Βασιλεία το 1559 
από τον Hieronymus Wolf1.

4. Νοταριακά Κατάστιχα

Τα νοταριακά έγγραφα που συνέταξε ο Αλέξιος Ραρτούρος 
περιέχονται στο φάκελλο που υπάρχει σήμερα στο ΙΑΚ με το όνομα 
του γιου του, συμβολαιογράφου επίσης Κέρκυρας, όπως είπαμε, 
Νικολάου Ραρτούρου. Τον φάκελλο αυτό τον απαρτίζουν δύο 
συρραμμένες μεταξύ τους filze και τρεις λυτές. Η  κάθε filza φέρει 
χωριστή μεταγενέστερη αρίθμηση. Η  filza 1 είναι ακέφαλη. Το πρώτο 
της φύλλο φέρει σήμερα τον αριθμό 26Γ. Η  filza έχει πολλά λευκά, 
χωρίς αρίθμηση, φύλλα που είναι τα εξής: μετά το φ. 39 δέκα λευκά 
φύλλα. Τέσσερα λευκά φύλλα μετά το φ. 41. Δέκα επίσης λευκά φύλλα 
μετά το φ. 131. Λευκό είναι και το τελευταίο φύλλο της filza. Εκτός 
από τα λευκά, χωρίς αρίθμηση, φύλλα υπάρχουν και τέσσερα 
αριθμημένα, τα φφ. 133, 135, 137 και 138. Στην ίδια filza και μετά 
το φ. 46, υπάρχει ένα μεγάλο χάσμα 48 φύλλων. Περιλαμβάνονται 
ακόμη ένα δίφυλλο και τρία μονόφυλλα χωρίς αρίθμηση. Τα δύο από 
αυτά τα μονόφυλλα είναι κατεστραμμένα και με δυσκολία διακρίνεται 
η υπογραφή του νοταρίου και πρωτοπαπά Αλεξίου Ραρτούρου. Τα 
περισσότερα έγγραφα της filza αυτής είναι γραμμένα από τον Αλέξιο 
Ραρτούρο. Στο τέλος υπάρχει αλφαβητικό ευρετήριο από 40 φύλλα 
συνταγμένο από τον Νικόλαο Ραρτούρο. Στην αρχή της filza 2, η οποία 
είναι συρραμμένη με τη filza 1, υπάρχει ένα'χάρτινο μουτζουρωμένο 
και μισοκαταστραμμένο εξώφυλλο. Στο επάνω μέρος του εξωφύλλου 
αναγράφεται: "εΐσίν φύλλα 81... αφοστ ήμέρα... αφοζ τον 'Οκτωβρίου 
μηνός. Κατάσηχον Νικολάου Ραρτούρου (...) ποιηθέν καί άρχήν λαβόν, 
εν μηνί ’Ιανουάριου ε' τής από Κυρίου ημών Ίησοϋ Χριστού γεννήσεως 
αφοστ"'. Στο μέσον αριστερά του εξωφύλλου με δυσκολία διακρίνεται

1 Βλ. British Museum, General Catalogue of Printed books to 1955, τόμ. 
20, New York 1967, o. 709 και σ. 1061, επίσης K. Ziegler, Pauly-Wissowa, 
Realencyclopddie, τόμ. 23̂ (1959), σ. 1833. Την έκδοση αυτή του 1559, δεν 
μπορέσαμε να τη δούμε.
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άλλη σημείωση γραμμένη από διαφορετικό χέρι: "τφ ημιωτάτψ κνρίφ 
[...] βόντων άδελφώθεων καταστιχαδούρου τον πανιερωτάτον Κύριον 
’Επισκόπου". Η  filza που φέρει σήμερα αρίθμηση από το 1 ώς το 419 
είναι όμοια με την αρίθμηση της filza 1. Όλα τα έγγραφα της filza 
αυτής είναι γραμμένα στην ελληνική εκτός από 63 που είναι γραμμένα 
σχην ιταλική γλώσσα. Τα περισσότερα τα συνέταξε, όπως 
συμπεραίνουμε από τον γραφικό χαρακτήρα, ο Νικόλαος Ραρτούρος και 
μόνο λίγα, όπως θα δούμε παρακάτω, είναι γραμμένα από το χέρι του 
Αλεξίου Ραρτούρου. Τα έγγραφα είναι χρονολογημένα, υπάρχει μάλιστα, 
και η ινδικτιώνα, αλλά δεν είναι καταγραμμένα κατά χρονολογική 
σειρά. Κατά χρονολογική σειρά (από 12 Νοεμβρίου 1575 ώς τις 7 
Αυγούστου 1580), είναι μονάχα τα έγγραφα που περιέχονται στα φφ. 
315-404. Η  τρίτη filza φέρει αρίθμηση από το 40 ώς το 93. Σ' αυτήν 
περιέχονται 59 έγγραφα από τα οποία μονάχα έξι είναι γραμμένα στην 
ιταλική γλώσσα (φφ. 46ν, 48ν, 57*·, 59Γ, 78ν και 92Γ)· Και τα 59 τα 
συνέταξε ο Νικόλαος Ραρτούρος από τις 8 Ιανουάριου 1580 ώς τις 13 
Δεκεμβρίου 1581 (40ν και 93Γ αντίστοιχα). Η  τέταρτη filza
περιλαμβάνει επτά μονάχα έγγραφα (πέντε διαθήκες, ένα 
προικοσύμφωνο και ένα συμφωνητικό). Είναι γραμμένα από τον 
Νικόλαο Ραρτούρο στην ελληνική γλώσσα κατά το έτος 1595 και φέρουν 
συνεχή αρίθμηση από το 64 ώς το 76. Λευκό είναι το φ. 72 της 
δέσμης. Η  πέμπτη και τελευταία λυτή filza είναι φθαρμένη στο δεξιό 
κάτω μέρος. Φέρει δύο αριθμήσεις. Η παλαιότερη αρχίζει από το φ. γ 
και τελειώνει στο φ. μδ, και η μεταγενέστερη από το φ. 248 ώς το φ. 
325. Τα τελευταία 16 φύλλα της δέσμης είναι λευκά και χωρίς 
αρίθμηση. Ο συμβολαιογράφος των πράξεων αυτών, που συντάχτηκαν 
από τις 17 Απριλίου 1574 ώς τις 13 Μαΐου του ίδιου έτους, είναι 
ανώνυμος και ο γραφικός του χαρακτήρας άγνωστος.

Τα έγγραφα του Αλεξίου Ραρτούρου αποτελούν τα μοναδικά 
δείγματα της συμβολαιογραφικής του δραστηριότητας που μας έχουν 
σωθεί. Είναι συνολικά 73, όλα ελληνικά και καταχωρισμένα, όπως 
είπαμε, στη filza 1 (58 έγγραφα) και στη filza 2 (15 έγγραφα) του 
νοταριακού κατάστιχου. Το παλαιότερο χρονολογικά έγγραφο είναι της 
3ης Νοεμβρίου 1544 (filza 1, φ. 112Γ), ενώ το νεώτερο της 29ης 
Δεκεμβρίου 1572 (filza 2, φ. 196Γ). Από αυτά τα 30 είναι διαθήκες, τα 
έξι προικοσύμφωνα και τα υπόλοιπα συμφωνητικά, πληρεξούσια,
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εταιρικά κ.ά. Η  γραφή των εγγράφων είναι επιμελημένη χωρίς 
ορθογραφικά σφάλματα γεγονός που μαρτυρεί την ελληνομάθεια του 
συντάκτη τους. Η  υπογραφή του Αλεξίου Ραρτούρου ως νοταρίου της 
Κέρκυρας εμφανίζεται σε όλα τα έγγραφα που μας σώθηκαν: 
"...’Αλέξιος ίερεύς ό Ραρτονρος δημόσιος νοτάριος έγραψα". Σύμφωνα 
λοιπόν με τις νοταριακές πράξεις του κατάστιχου αυτού στις οποίες ως 
συντάκτης εμφανίζεται να υπογράφει ο Αλέξιος Ραρτούρος, συνάγεται 
ότι ο συγγραφέας των Διδαχών άσκησε το επάγγελμα του 
συμβολαιογράφου στην Κέρκυρα τουλάχιστον από το 1544, τότε που 
έχουμε το πρώτο, γραμμένο από τον ίδιο, νοταριακό έγγραφο, ώς λίγο 
πριν από το θάνατό του (1574). Επιπρόσθετα πιστοποιεί, πιστεύουμε, 
τον τίτλο του "χαρτοφύλακα" που ο ίδιος χρησιμοποιεί στον υπότιτλο 
των Διδαχών.
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ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΚΑΙ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Σκοπός της εργασίας αυτής ήταν να ερευνηθεί και να δοθεί μία 
ολοκληρωμένη εικόνα της προσωπικότητας και του έργου του λόγιου 
Αλεξίου Ραρτούρου, για τον οποίο οι πληροφορίες μας ήταν ώς τώρα 
πενιχρές και συγκεχυμένες. Κανείς ως σήμερα δεν είχε εξετάσει 
λεπτομερειακά και σε όλη της τη διάρκεια τη ζωή του κερκυραίου 
λογίου, ενός από τους πρώτους εκπροσώπους της νεοελληνικής μας 
γραμματείας και από τους πρώτους αγωνιστές και υποστηρικτές των 
ιδεών για την απελευθέρωση του υπόδουλου γένους. Επειδή ωστόσο το 
πρόσωπο ̂δεν ήταν δυνατόν να μείνει έξω από το οικογενειακό και 
κοινωνικό του περιβάλλον, χρειάστηκε να οδηγήσουμε την έρευνά μας 
προς αυτήν την κατεύθυνση: τη γνώση δηλαδή καταστάσεων και 
προσώπων με τα οποία συνδεόταν άμεσα ή ήρθε σε επαφή ο Αλέξιος. 
Τα στοιχεία που ήρθαν στο φως για τη δράση προσώπων της 
οικογένειας του 16ου αιώνα, άγνωστα ώς σήμερα, συμβάλλουν 
ουσιαστικά στη γνώση μας για την πολιτική και εκκλησιαστική ιστορία 
του τόπου.

Ο Αλέξιος γεννήθηκε στην Κέρκυρα πιθανότατα το 1504. Η  
οικογένειά του εγκαταστάθηκε στο νησί κατά την εποχή ίσως της 
ανδεγαυικής κυριαρχίας. Παππούς του Αλεξίου Ραρτούρου ήταν ο παπά 
Αλέξιος, εκκλησιάρχης και αργότερα στις αρχές του 16ου αιώνα 
σακελίων του Ιερού Τάγματος της Κέρκυρας. Ο πατέρας του, Αλοΐσιος 
Ραρτούρος, διετέλεσε Μέγας Πρωτοπαπάς Κέρκυρας από το 1535 ώς το 
1555. Σ' αυτόν οφείλεται, κατά πολύ, η καθιέρωση του Αλεξίου 
ανάμεσα στις πιο γνωστές προσωπικότητες του νησιού κατά τον 16ο 
αιώνα. Αδελφοί του Αλεξίου υπήρξαν ο Ιωάννης και ο Σωφρόνιος, που 
ήταν και οι δύο ιερωμένοι και μέλη του Ιερού Τάγματος.

Ο Αλέξιος φοίτησε, με αξιόλογη επίδοση, πιθανότατα σε κάποιο 
δημόσιο ή ιδιωτικό σχολείο της Κέρκυρας. Οι γνώσεις που αποκόμισε 
ήταν κυρίως θεολογικές και εκκλησιαστικές, αλλά σημαντικές για την 
εποχή του, γεγονός που πιστοποιεί ότι στην Κέρκυρα υπήρχε την εποχή 
εκείνη πνευματική ζωή. Το ότι η παιδεία του ήταν κατά βάση 
θρησκευτική μαρτυρείται από τις πηγές του έργου του "Διδαχές" στις 
οποίες διακρίνονται έντονα οι γνώσεις των αγιογραφικών κειμένων και 
της χριστιανικής διδασκαλίας και ηθικής. Το γεγονός ωστόσο δεν
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μπορεί να μη συνδυαστεί τόσο με την ιδιότητά του ως ιερωμένου όσο 
και με την οικογενειακή του παράδοση και γενικά τη δράση που 
ανέπτυξε.

Στις 20 Σεπτεμβρίου 1539, ως ιερέας και με την ιδιότητα του 
εκπροσώπου του Ιερού Τάγματος, ανέλαβε να πάει στη Ρώμη για να 
επιτύχει την έκδοση παπικής βούλλας από τον Πάπα Παύλο τον Γ' με 
την οποία θα κατοχυρώνονταν τα προνόμια των ορθοδόξων του νησιού. 
Μετά από την αίσια έκβαση της αποστολής αυτής και ένα περίπου 
χρόνο διαμονής του στη Ρώμη, σημαντικής για την μετέπειτα εξέλιξή 
του ως συγγραφέα και ρήτορα, επέστρεψε στην πατρίδα του. Εκεί 
εμφανίζεται να ασκεί το επάγγελμα του συμβολαιογράφου της πόλης.

Στις 14 Ιουλίου 1545/ έπειτά από ορισμένα γεγονότα που 
προκλήθηκαν από καθολικούς εκπροσώπους του νησιού και που 
προκάλεσαν διαταραχές στις σχέσεις των πιστών των δύο δογμάτων, το 
Ιερό Τάγμα αποφάσισε να τον ξαναστείλει στην Ιταλία με την 
προσδοκία ότι, αφού επισκεφτεί τις βενετικές αρχές και άλλες δημόσιες 
υπηρεσίες, θα επιτύχει και πάλι την αποκατάσταση των σχέσεων 
ορθοδόξων και καθολικών του νησιού. Πρέπει να θεωρηθεί βέβαιο ότι η 
εκλογή του και τις δύο φορές οφειλόταν στην παιδεία, στην ευγλωττία 
και στην ενεργητικότητά του, χαρακτηριστικά προφανώς ήδη γνωστά 
στον κύκλο του. Τα έξοδα αυτής της αποστολής, όπως και της 
προηγούμενης, τα κάλυψε το Ιερό Τάγμα με μία επιχορηγία, που του 
ανανεώθηκε δύο φορές (1545, 1561) και η οποία διήρκησε συνολικά 23 
χρόνια.

Ύστερα από δεκάμηνη απουσία ο Αλέξιος εμφανίζεται, από τις 8 
Ιουλίου 1546, εγκατεστημένος στην Κέρκυρα. Οι ασχολίες του το 
διάστημα αυτό, εκτός από τη συμβολαιογραφική και διδακτική 
δραστηριότητα στο δημόσιο σχολείο της Κέρκυρας, είναι και η φροντίδα 
διαφόρων περιουσιακών του υποθέσεων.

Από τις 14 Απριλίου 1559 ώς τις 30 Οκτωβρίου 1561 ή και 
νωρίτερα που ξαναεμφανίζεται στο νησί, ο Αλέξιος ήταν εξόριστος στη 
Βενετία. Οι λόγοι της εξορίας του παραμένουν άγνωστοι. Σχεδόν 
βέβαιο πρέπει ωστόσο να θεωρηθεί, ότι η απομάκρυνσή του από την 
Κέρκυρα προκλήθηκε από ενέργειες του τότε Μεγάλου Πρωτοπαπά 
Αντωνίου Σπυρή. Μ' εκείνον ο Αλέξιος επιστρέφοντας έρχεται σε 
σύγκρουση και απαιτεί οικονομική ενίσχυση για τα έξοδα που έκανε
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τον καιρό της εξορίας του. Για την κατάπαυση της έριδας, που είχε ως 
αποτέλεσμα τη διχόνοια στους κόλπους της εκκλησίας του νησιού, το 
Ιερό Τάγμα αποφάσισε να ικανοποιήσει το αίτημα του Ραρτούρου. Στο 
διάστημα της παραμονής του στη Βενετία, παρά τις αντιξοότητες που 
αντιμετώπισε ως εξόριστος, εξέδωσε τις Διδαχές του τις οποίες, όπως 
εξακριβώνεται, θα πρέπει να είχε ήδη αρχίσει να γράφει στην 
Κέφιυρα.

Κατά τα έτη 1561-1563 ο Αλέξιος δεν φαίνεται να βρίσκεται στην 
Κέρκυρα. Πάντως από το 1565 ώς το τέλος της ζωής του βρίσκεται 
μόνιμα στο νησί και συμμετέχει ενεργά στη ζωή του τόπου. Εκτός από 
το επάγγελμα του συμβολαιογράφου ασκεί και το λειτούργημα του 
ελληνοδιδασκάλου της κερκυραϊκής κοινότητας, για ένα διάστημα 
μάλιστα χωρίς αμοιβή, ενώ παράλληλα, από τις 3 Ιανουαρίου 1573, 
κατέχει το αξίωμα του Μεγάλου Πρωτοπαπά Κερκύρας.

Ο Αλέξιος πέθανε μεταξύ του Αυγούστου και του Οκτωβρίου 
1574. Γιος του από το γάμο του με τη Διάνα Σταυράκη ήταν ο 
γνωστός συμβολαιογράφος Κερκύρας και δάσκαλος των ελληνικών 
Νικόλαος.

Το έργο του Ραρτούρου είναι πρωτότυπο και αντιγραφικό. Το 
πρωτότυπο έργο του αποτελείται από τις Διδαχές, την "Έχθεσιν τής 
των Γραικών..." και τα δύο επιγράμματα. Τα νοταριακά του κατάστιχα 
που σώζονται σήμερα στην αρχειακή σειρά των συμβολαιογράφων του 
Ιστορικού αρχείου Κέρκυρας υπό το όνομα του γιού του Νικολάου, 
μολονότι δεν μπορούν να αποτελέσουν τμήμα του συγγραφικού του 
έργου, μαρτυρούν, πιστεύουμε, ως ζωντανά δείγματα την ιδιότητα του 
μορφωμένου συγγραφέα τής εποχής. Το αντιγραφικό του έργο 
αποτελείται από τον κώδικα Pax. Gr.2412, που περιλαμβάνει κείμενα 
του Πτολεμαίου Κλαυδίου και του φιλοσόφου Πορφυρίσυ. Η αντιγραφή 
του κώδικα αυτού χρονολογείται από το 1541 και έγινε κατόπιν 
προτροπής του ουμανιστή Giovanni Gaddi με τον οποίο γνωρίστηκε και 
συνδέθηκε ο Αλέξιος την εποχή που βρισκόταν στην Ρώμη ως επίσημος 
απεσταλμένος του Ιερού Τάγματος της Κέρκυρας, όπως μας πληροφορεί 
σε ιδιόχειρη σημείωσή του ο Ραρτούρος στο τέλος του κώδικα αυτού.

Από το πρωτότυπο έργο του Ραρτούρου ιδιαίτερο ενδιαφέρον 
παρουσιάζουν οι Διδαχές. Αποτελούν εκκλησιαστικά ρητορικά κείμενα, 
από τα πρώτα του είδους στη νεοελληνική μας λογοτεχνία. Χωρίς
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βέβαια την φρεσκάδα και την απλότητα των λόγων του προγενεστέρου 
του ορθόδοξου εκκλησιαστικού ρήτορα Δαμασκηνού Στουδίτη, 
παρουσιάζουν μια σπουδαία αρετή: την ανάλυση και ερμηνεία ηθικών 
εννοιών με παλμό και έντονο ηθικοδιδακτικό ύφος, που αντικατοπτρίζει 
τις γενικότερες ιδέες και τα συναισθήματα του συγγραφέα τους: τις 
ιδέες δηλαδή για την ελευθερία του υπόδουλου γένους μέσω της 
ορθόδοξης παιδείας και των εκκλησιαστικών παραδόσεων. Οι 
δεκατέσσερις Διδαχές του Ραρτούρου τυπώθηκαν στη Βενετία το 1560, 
στο σπίτι του, σύμφωνα με τη σχετική σημείωση που υπάρχει στο 
τελευταίο φύλλο του βιβλίου. Η  έκδοση είναι σπάνια και σήμερα είναι 
γνωστά πέντε μόνο αντίτυπα. Οι Διδαχές προλογήθηκαν, πιθανόν στην 
Κέρκυρα, από τον Θεωνά Β' Μητροπολίτη Παροναξίας, ο οποίος 
επισκέφτηκε την Κέρκυρα εκείνη την εποχή (αρχές του 1559) με την 
ιδιότητα του πατριαρχικού εξάρχου. Η  έκδοση αυτή των Διδαχών ήταν 
η μοναδική. Το έντονα ρητορικό τους ύφος και γενικότερα η θεωρητική 
τους υφή και το θεολογικό τους περιεχόμενο συνετέλεσαν, ώστε να μην 
έχουν ευρεία απήχηση, αυτή που προσδοκούσε προφανώς ο Ραρτούρος, 
όταν αποφάσισε να τις τυπώσει. Ο σκοπός των Διδαχών ήταν 
ηθικοδιδακτικός. Οι Διδαχές εκφωνήθηκαν πιθανόν από τον άμβωνα 
της εκκλησίας μπροστά σε ένα εκκλησιαζόμενο άκροατήριο στα πλαίσια 
του κυριακού κηρύγματος, της θρησκευτικής διδασκαλίας. Δεν 
αποκλείεται ωστόσο το ενδεχόμενο να γράφτηκαν με σκοπό να 
χρησιμοποιηθούν ως εγχειρίδιο ρητορικών εκκλησιαστικών λόγων, 
εφόσον παρουσιάζουν τη μορφή τέλειου ρητορικού κειμένου. Οι Διδαχές 
αναφέρονται στα ευαγγέλια της Κυριακής του Τριωδίου και της 
Μεγάλης Τεσσαρακοστής, στον Ευαγγελισμό τηζ Θεοτόκου, στη Μεγάλη 
Τετάρτη, στη Μεγάλη Παρασκευή και στην Ανάσταση. Τα θέματά τους 
απορρέουν από την ανάλυση των εννοιών, που περιέχονται στα 
ευαγγελικά κείμενα και που απηχούν γενικότερες χριστιανικές αλήθειες. 
Είναι δηλαδή συνδεδεμένες, σχεδόν αποκλειστικά, με τη θρησκευτική 
θεματολογία της Γραφής από την οποία αντλούν ουσιαστικά την 
έμπνευσή τους. Σχεδόν βέβαιο πρέπει να θεωρηθεί οτι η μορφή με την 
οποία μας σώζονται στο έντυπο δεν ήταν αυτή που είχαν κατά την 
εκφώνησή τους από τον άμβωνα. Προτού να τυπωθούν δέχτηκαν την 
κατάλληλη επεξεργασία.
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Η  διερεύνηση των πηγών των Διδαχών στη διατριβή αυτή, έδειξε 
ότι ο Ραρτούρος επηρεάζεται ριζικά από την Αγία Γραφή, πράγμα που 
το προϋποθέτει ο χαρακτήρας τους εξ ολοκλήρου ηθικοδιδακτικός και 
ερμηνευτικός. Οι Διδαχές αναπτύσσουν χωρία της Γραφής και 
χρησιμοποιούν ευρύτατα τον πλούτο της. Υπαινιγμοί και αναφορές 
γίνονται επίσης σε κείμενα των πατέρων της εκκλησίας, αλλά η ένταξή 
τους στα συμφραζόμενα δεν επιτρέπει πάντοτε την αναγνώρισή τους. Σε 
ότι αφορά την αρχαιογνωσία του συγγραφέα ο χαρακτήρας του έργου 
δεν επιτρέπει ανεπιφύλακτα συμπεράσματα. Γενικά ωστόσο η γλώσσα 
του έργου του μαρτυρεί κάποια βασική κλασική παιδεία στα πλαίσια 
προφανώς των σπουδών του. Μια πρώτη και μοναδική ως τώρα 
συγκριτική έρευνα μεταξύ παρομοίων έργων, σύγχρονων ή λίγο 
προγενέστερων, ορθόδοξων και δυτικών εκκλησιαστικών ρητόρων έδειξε 
ότι οι Διδαχές του Ραρτούρου δεν έχουν καμιά σχεδόν σχέση με τα 
έργα των πρώτων, ενώ επηρεάζονται ουσιαστικά από κείμενα της 
δυτικής εκκλησιαστικής γραμματείας και συγκεκριμένα, όπως 
αποδεικνύεται στη διατριβή αυτή, από τις διδαχές (Prediche) του ιταλού 
ιερωμένου Comelio Musso που τυπώθηκαν στη Βενετία το 1554. Η 
αντιπαραβολή των δύο βιβλίων δείχνει οτι ο Ραρτούρος όχι μόνο 
γνώριζε την έκδοση των διδαχών του Musso, αλλά ότι τη χρησιμοποιεί 
ευρέως. Ωστόσο δεν αντιγράφει, παρά μόνο επιλεκτικά, ούτε ακολουθεί 
πιστά σε όλη της τους την έκταση και με την ίδια διάταξη της ύλης τα 
κείμενα του πιθανού αυτού προτύπου. Από το έντυπο αντλεί ιδέες 
κυρίως ως προς τη βιβλιογραφική παρουσία και δομή, ορισμένα 
επιχειρήματα τα οποία .είτε μεταφράζει σε ζωντανό νεοελληνικό λόγο 
είτε τροποποιεί και με το δικό του τρόπο εισάγει στα δικά του κείμενα 
προσθέτοντας, σχολιάζοντας και διδάσκοντας τους αναγνώστες του και 
διάφορες έννοιες, τις οποίες τις περισσότερες φορές, αναλύει και 
εντάσσει σύμφωνα με τα συμφραζόμενα και τη διάταξη των κειμένων 
του. Ο Ραρτούρος φαίνεται ότι ηθελημένα αποκλίνει από το πιθανόν 
αυτό πρότυπο και έχει τη δυνατότητα νε επιλέγει τα θέματά του και 
να αναπτύσσει τις δικές του ιδέες.

Μεταξύ των ετών 1554 και 1557 εκπονήθηκε στην Κέρκυρα από 
τον Ραρτούρο, κατόπιν διαταγής του Βενετού στρατιωτικού διοικητή του 
νησιού Astorre Bagiioni, κείμενο θρησκευτικού χαρακτήρα με τίτλο 
"Έκθεσις τής των γραικών διαγωγής...'', που αποτελεί σήμερα τμήμα
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του σύμμεικτου κώδικα Perusinus Μ.57. Το κείμενο αυτό περιγράφηκε 
για πρώτη φορά από τον Elpidio Mioni, ενώ ο κώδικας στο σύνολό του 
παρέμενε ως σήμερα άγνωστος. Ο σκοπός της διαταγής για την 
συγγραφή αυτού του κειμένου, χωρίς να αποκλείει το ενδεχόμενο απλής 
ενημέρωσης του Baglioni, για τις λατρευτικές συνήθειες των ορθοδόξων, 
τους εκκλησιαστικούς κανόνες και τις δογματικές δοξασίες, απηχεί 
πιθανότατα, τις αντιμεταρρυθμιστικές ιδέες και την propaganda fidei 
της Καθολικής Εκκλησίας. Το κείμενο που δεν παρουσιάζει λογοτεχνική 
αξία είναι αντιπροσωπευτικό, γιατί φανερώνει τη θεολογική και 
εκκλησιαστική κατάρτιση του Ραρτούρου, καθώς και την αίγλη της 
προσωπικότητάς του ως πνευματικού άνδρα, εκείνη την εποχή, στον 
τόπο του.

Τα δύο επιγράμματα, όπως και το αντιγραφικό έργο του 
Ραρτούρου, εκπονήθηκαν κατά το διάστημα που βρισκόταν στη Ρώμη το 
1540. Τα επιγράμματα περιέχονται στον κώδικα Vat. Gr.1902 (φ. 
381Γ). Είναι και τα δύο αφιερωμένα στον Πάπα Παύλο Γ και 
εκφράζουν τη βαθειά του εκτίμηση προς το πρόσωπο αυτό που χάρισε 
στους ομόθρησκους της πατρίδας του την παπική βούλλα της 8ης 
Μαρτίου 1540. Μολονότι παρουσιάζουν αδυναμίες, κυρίως μετρικές, 
είναι αρκετά ενδιαφέροντα γιατί δείχνουν την ευσυνειδησία και την 
προσοχή με την οποία εργάστηκε ο Ραρτούρος για να επιδείξει τις 
ικανότητές του και σ' αυτό το φιλολογικό είδος, που ήταν τόσο του 
συρμού εκείνη την εποχή.

Το συγγραφικό λοιπόν έργο του Αλεξίου, το οποίο περιορίζεται σε 
κείμενα κυρίως θεολογικά που στοχεύουν στη διατήρηση της πίστης και 
της ελληνικότητας του λαού, πρέπει μάλλον να'θεωρηθεί πρωτότυπο και 
πρωτοποριακό. Αυτό ισχύει κατ' εξοχήν για τις Διδαχές, που ως 
λογοτεχνικό είδος και ως έντυπο εισάγονται για πρώτη φορά στη 
νεοελληνική γραμματεία και είναι γραμμένες στην κοινή διάλεκτο, 
εύστοχα επιλεγμένη ως το καταλληλότερο γλωσσικό όργανο για την 
κατήχηση και τη λαϊκή διαπαιδαγώγηση. Η  ευρεία θεολογική κατάρτιση, 
η σωφροσύνη, η ενάργεια, η ρητορική δεινότητα και κυρίως το έντονο 
συναίσθημα της διδασκαλίας για την εδραίωση της ορθόδοξης 
χριστιανικής πίστης που απηχεί τις ιδέες του για την αποκατάσταση του 
υπόδουλου ελληνικού γένους διαφαίνονται σαφέστατα στο έργο του 
Αλεξίου και δικαιώνουν αντίστοιχα τα κολακευτικά γι' αυτόν λόγια



του Θεωνά Β' Μητροπολίτη Παροναξίας και του Ιωαννίκιου Μαρκουρά.
Με βάση λοιπόν τις μαρτυρίες που διαθέτουμε για τη ζωή και το 

έργο του μπορούμε να υποστηρίξουμε ότι ο Αλέξιος Ραρτούρος ως 
συγγραφέας, εκκλησιαστικός ρήτορας, δάσκαλος, κωδικογράφος και ως 
άνθρωπος με αγωνιστικότητα για τη διατήρηση των παραδόσεων της 
πατρίδας του και της θρησκείας του, υπήρξε μία από τις πιο ζωντανές 
και πιο αξιόλογες πνευματικές φυσιογνωμίες της Κέρκυρας τον 16ο 
αιώνα.
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Α. Ανέκδοτα έγγραφα

Τα 18 έγγραφα που εκδίδονται εδώ (1-18) ήταν ανέκδοτα και 
άγνωστα ώς σήμερα. Του 5ου εγγράφου έχει εκδοθεί αντίγραφο, κρίναμε όμως 
σκόπιμο να εκδώσουμε το πρωτότυπό του όχι μόνο γιατί 
ενδιαφέρει τη μελέτη αυτή, αλλά και γιατί παρουσιάζει ορισμένες 
διαφοροποιήσεις από το αντίγραφο το οποίο, ας σημειωθεί, είχε 
παραναγνωστεί σε πολλά του σημεία. Η  επιλογή των εγγράφων έγινε με 
βάση το -ιστορικό ενδιαφέρον που παρουσιάζουν και το ενδιαφέρον των 
πληροφοριών που παρέχουν σε ό,τι αφορά τα πιο γνωστά μέλη της 
οικογένειας των Ραρτοΰρων από τον 15ο αιώνα και εξής. Τα 
ενδιαφέροντα στοιχεία των εγγράφων αυτών δίνουμε μέσα στο κείμενο, 
γι’ αυτό εδώ σχολιάζουμε ορισμένα μόνο σημεία. Τα έγγραφα ήταν 
πολλά και εξίσου ενδιαφέροντα. Με βάση τις ειδήσεις τους, τις 
περισσότερες φορές απλές αναφορές, σχηματίσαμε το βιογραφικό και το 
οδοιπορικό όχι μόνο του Αλεξίου Ραρτούρου, αλλά και πολλών 
προσώπων της ίδιας οικογένειας.
Κατά τη δημοσίευση των εγγράφων ακολουθήσαμε τους κανόνες της 
διπλωματικής μεθόδου. Αναλύσαμε σιωπηρά όλες τις συντομογραφίες, 
κεφαλαιογραφήσαμε τα κύρια ονόματα και αποκαταστήσαμε τη στίξη.
Δεν διορθώσαμε την ορθογραφία και για χάρη πιστότητας̂  αλλά γιατί 
δεν δυσχεραίνεται η κατανόηση του νοήματος του εγγράφου. Μέσα στο 
κείμενο χρησιμοποιούμε την πλάγια κάθετη γραμμή / για να δηλώσουμε 
την αλλαγή στίχου και στις δύο κάθετες // για την αλλαγή σελίδος. 
Περικλείουμε μεταξύ δύο οξυγωνίων αγκυλών < ... > τις προσθήκες μας 
και χρησιμοποιούμε απλές στιγμές /.../ για να δηλώσουμε τη λέξη που 
είναι αδύνατον να διαβαστεί λόγω καταστροφής στο σημείο αυτό του 
εγγράφου.
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ΕΝ Ο ΙΚ ΙΑ ΣΗ  Μ ΕΡΟ Υ Σ Α Μ Π ΕΛ ΙΟ Υ ΤΗ Σ ΜΟΝΗΣ ΤΟ Υ  ΤΑΞΙΑ ΡΧΗ  Μ ΙΧΑΗ Λ ΤΗΣ 

Κ Ε Ρ Κ Υ Ρ Α Σ  ΑΠΟ ΤΟΝ ΝΕΟΦΥΤΟ ΡΑΡΤΟΥΡΟ ΣΤΟΝ ΜΑΝΩΛΗ Μ ΑΝΕΣΗ

ΙΑΚ, ΕΝΕΤΟΚΡΑΤΙΑ, φακ. 109, filza 42, no 20. Περγαμηνή. Ανέκδοτο

<Κέρκυρα>, 18 Μαρτίου 1462 
τφ προηγουμένςο
β Έν όνόματι τοΰ Κυρίου ημών Ίησοΰ Χρίστου άμήν. Τφ έκ τής 
γεννήσεως αυτού έτει χιλιοστφ τετρακοσιοστφ έξηκοστφ δευτέρφ κυρι/2 
εύοντος έν τή πόλει καί νήσμ> τών Κορυφών τής Γαληνότατης καί 
Ύψηλοτάτης Αυθεντίας τών Βενετών καί τών έτέρων, β ήμερα ιη τού 
Μαρτίου μηνάς τής πύλης τού Ιερού εντός εργαστηρίου εμού νοταρίου 
Ζαχαρίου τού Άλλαμάνου, Νεόφυτος /4 ό Ραρτούρος Ιερέας καί 
Ιερουργός τής μονής τού ’Αρχιστρατίγου Μιχαήλ τού έν τφ Ίουδαϊκφ 
δρει μηάς θελήσεως β τών έβρησκομένων συντύχων τού νύν έτους τής 
κοινότητος τών Κορυφών ήτι τού κυρ Ίαννούτζου τού Μουρέλου β κύρ 
Μιχάλη τού Δεληγότη κύρ Νικολάου τού Ροκοκεφάλου καί Ζαχαρίου τού 
’Αλλαμάνου. Παρών αυτός ό προρρηθείς Ρ ίερεύς όμολόγησεν καί είπεν

a
ότι έδωσεν καί έπαρέδωσεν υπό σολιατίκου πρός τόν παρόντα Μανόλη 
Ρ τόν Μάνεση ένκάτοικον Κορυφών καί δι αύτού πρός τούς 
κληρονόμους καί διαδόχους αύτού άπό τήν Ρ σήμερον καί εις τόν 
αΙώνα τόν άπαντα έκ τό άμπέλι τής είρημένης μονής, γήν ούργιές 
τέσσερις τό μάκρος /10 καί τό πλάτος ούργιές τρεις, όποια γής ένι 
διακοιμένη είς τό έξώπολον τών Κορυφών έν τή ένορία τής ρηθήσης /11 
μονής πλησίον έτέρας γής δπου έλαβεν ό Κώστας ό Ρωμαίος νά 
ποιήσει σπήτη, έχοντας στενορήμνη /12 άνάμεσον πλησίον τού άμπέλου 
τής ρηθήσης μονής /13 καί πλησίον τής όδού δημοσίας μετά τοιαύτης 
συμφωνίας καί τρόπου δτι ό ρηθείς Μανόλης όφείλει /,14 κρατεί καί 
άεί νέμεσθαι τήν προρρηθήσαν γήν καί ποιεΐν είς αύτήν ή τι δ’ άν 
θέλει καί βούλεται αύτός καί οί β5 κληρονόμοι καί διάδοχοι αύτού 
πωλεϊν δωρήσθαι άνταλάττειν καί τά έξης. ’Εποφελομένου καί τού 
χρεωστεΐν β6 δίδειν τελεϊν καί πληρειν τό κατ’ έτος άνεστερήτως πρός 
τήν είρημένην μονή τού ’Αρχιστρατίγου Μιχαήλ/17 σολιάτικον καί είς 
σολιατίκου όνόματος διά τήν προρρηθεΐσαν γήν είς τήν έσχάτην τού
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Αύγουστου μηνάς Ζ18 ύπέρπυρα δύο. Ά φ ’ ού καί εις νομήν τόν έθεσε 
διά κονδηλίου ώς τό σύνηθες Κορυφών καί υπόσχεται τοΰ διαυθεντίζειν 
Ζ19 αυτόν άπό παντός άνθρωπίνου σώματος καί τά έξης, διά δέ 
μειζοτέραν καί έπικρατεστέραν άσφάλειαν Ζ20 τοΰ είρημένου Μανουήλ 
καί τών κληρονόμων καί διαδόχων αυτού έγεγώνη τό παρόν, νοταρικόν 
έγγραφον καί ενώπιον Ζ21 Στεφάνου τού Καβαλάρη, Μανόλη τού 
’Αλλαμάνου καί Ελευθερίου τοΰ Φραγκόπουλου μαρτύρων Ζ22 πρός 
τούτο ίδικώς κληθέντων καί άξιωθέντων τοΰ γραφέντος άξιώσει τή έμή 
χειρί Ζαχαρίου τοΰ ’Αλλαμάνου Ζ23 δημοσίου νοταρίου τώ έμώ συνήθει 
σημειωθέν τάς ύπογραφάς τών ρηθέντων μαρτύρων καί τή υπογραφή Ζ24 
έμοΰ τοΰ είρημένου νοταρίου έπικυρωθέν μιας τής Ιδίας ύπογραφής καί 
δωθέν έν >ηνί ημέρα αύτη καί έτει τώ Ζ25 άναγεγραμμένφ επί έτους 
κτίσεως κόσμου 2970.

Ρ6 Έγώ Ζαχαρίας ό ’Αλλαμάνος ό άπό τών Κορυφών δημόσιος 
νοτάριος έκ προστάξεως δουκικής καί βασιλικής Ζ27 είς πάντα τά 
άναγεγραμμένα παρ’ ήμΐν καί παρακληθείς πίστεως γράψας καί είς 
τύπον δημοσιακόν θείς Ζ28 ώς τό ύφος δηλοί έτι καί ύπό κύρωσιν κατά 
μία τοΰ έμοΰ συνήθους σήμερον καί τής ύπογραφής ένεκεν Ζ29 πίστεως 
καί άσφαλείας.

ΣΧΟΛΙΑ

5. συντύχων: από τη λέξη sindaco αρχ. Τον 16ο αιώνα είχε τη 
σημασία του διευθύνοντος τη δημόσια διοίκηση, του κοινοτάρχη (πρβλ. 
Dizionario Etimologico Italiano, τομ. V σσ. 3503-3504)
10. ούργιές: βυζαντινό μέτρο. Αντιστοιχούσε προς 9 σπιθαμές και 27 
γρόνθους. Ο γρόνθος ήταν το 1Ζ3 της σπιθαμής και λεγόταν και 
τέταρτον γιατί αποτελούνταν από τέσσερα δάκτυλα. Ήταν το μέτρο γης 
και μετρούσαν με αυτό λιβάδια, αμπελώνες, χωράφια. Κατά τη μέτρηση 
χρησιμοποιούσαν την ουργιά, ένα σκοινί που αποτελούνταν από 12 
ουργιές δηλαδή 108 σπιθαμές. Βλ. σχετικά Δ. Πετρόπουλος Συμβολή εις 
την έρευναν των λαϊκών μέτρων και σταθμών, Επετηρίς του 
Λαο γραφικού Αρχ είου, 7(1952), σ. 59 και Erich Schilbach, 
Byzantimnsche Metrologische Quellen, Θεσσαλονίκη 1982, σσ. 54, 56.
11. στενορήμνη-στενορύμνη= στενοσόκακο, στενωπός, σοκάκι, 
πάροδος. Πρβλ. I. Σταματάκος, Λεξικόν Νέας Ελληνικής Γλώσσης, 
τομ.3, Αθήναι 1955, σ.2481 (λήμμα ρύμνη).
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18. διά κονδηλίου δηλ. κονδύλιον. Γιά τους βυζαντινούς η λέξη 
σήμαινε το γραφικό κάλαμο. Και εδώ σύμφωνα με την ίδια σημασία 
και σε ελεύθερη απόδοση δηλώνεται η έγγραφη συμφωνία. Βλ. Πρωίας, 
Λεξικόν Νέας Ελληνικής γλώσσης, Αθήναι, λήμμα κονδύλιον.
21. Η  οικογένεια Καβαλλάρη αναγράφεται στο libro d'oro της 
Κέρκυρας. Αγνωστος ο χρόνος εγγραφής της εκεί (βλ. Θεοτόκης, σ. 36). 
21. Η  οικογένεια Φραγκόπουλου αναφέρεται ως μία από τις
ευγενείς οικογένειες της Ζακύνθου (βλ. Θεοτόκης, σ. 38).

Έ γ γ ρ . 2 .

ΣΥ Μ Φ Ω Ν Η ΤΙΚ Ο  Μ ΕΤ Α ΞΥ  Τ Ο Υ  Α Λ ΕΞΙΟ Υ ΡΑ ΡΤΟ ΥΡΟ Υ ΚΑ Ι ΤΟ Υ  Π Ο Υ  Τ Ο Υ  

Α Λ Η ΒΙΖ Η  Μ Ε ΤΗΝ Κ Υ Ρ Α  ΦΙΛΙΠΠΑ ΧΗ ΡΑ  ΤΟ Υ  Π Ε Τ Ρ Ο Υ  Α ΓΓΕΛ Ο Υ

ΙΑΚ, Not. Petro Spongo, φακ. Σ.147, φ.12ν. Ανέκδοτο

<Κέρκυρα>, 11 Μαρτίου 1506 
3 Αυγούστου 1506.
Ρ αφστ ημέρα ια' τού μαρτίου μηνός ή κυρά Φιλίππα τού ποτέ 
Πέτρου ’Αγγέλου άπό χωρίου τού Ποταμού παρούσα όμολόγησε δτι 
χρεωστεί β δούναι πρός τόν παρόντα εύλαβέστατον καί σακελίων κύρ 
’Αλέξιον τόν Ραρτοϋρον σιτάρι δέκα λίτρες καί β υπόσχεται δεδούναι 
αύτό πρός αύτόν την ιε τού έρχομένου Ιουλίου μηνός χωρίς καμίαν 
έναντιώτητα όποιον Ζ4 έστί δι’ αυτά άσπρα λστ δπερ χρεώστε! ό υίός 
αυτής Γεώργιος τού ριθέντος ίερέως καί σέμπρου αυτού, ώς φαίνηται β 
υπό Ινστρουμέντου γεγραμμένου παρά χειρός νομικού Πέτρου τού 
Σπόνγκου καί διά τάς έξώδεις ώς έποίησεν ό ρηθείς β διά τούς 
ρηθέντας μάρτυρες τζεκίνια θ καθώς είς την άπόφασιν τού καβαλαρίου 
διαλαμβάνεται. Ό  δέ ρηθείς Ρ Ιερεύς όμολόγησεν δτι έλαβε παρά 
αυτής διά ένέχυρον... ένα παλαιόν καί.... δύο καί άν πολλάκις Ρ είς 
τούς ρηθέντας τέρμονας ού <δώσει> πρός αύτόν τό είρημένον σιτάρι νά 
έχει άδιαν ό ρηθείς νά παραδώσει Ρ νά πωλήσει τά ρηθέντα ένέχυρα 
χειρί τού καβαλαρίου Κορυφών άν ήθελε λείψει έκ την Ικανοποίηση /10 
τού ρηθέντος σιτηρού διά... τού ριθέντος σιταριού διά τής ρηθείσης



άποφάσεως νά μπορεί νά τής πέρνει εν άλλον διά Ικανοποίηση /Π τοΰ 
ρηθέντος σιτηροϋ, έχοντα τό Ινστρουμέντο τής ρηθείσης άποφάσεως νά 
άποπληρώσει αυτόν ώς άνωθεν δίδοντες δέ τό είρημένον β2 σιτηρόν νά 
λάβει τά ρηθέντα ένέχυρα. Μάρτυρες ευλαβέστατος πρωτοπαπάς Μιχαήλ 
ό Βικέντης καί παπά κύρ Γεώργιος ό Κώμητος.
Προσθήκη
/13 +τή γ τοΰ Αύγουστου άνωθεν κύρ ’Αληβίζης ό Ραρτοϋρος διά μέρους 
τοΰ άναγεγραμμένου Ιερέως πατρός αΰτοΰ παρών όμολόγησεν δτι έλαβε 
τά άνωθεν β* σιτηρά έκ τήν άνωθεν Φιλίππα καί αυτή έλαβε τά 
ένέχυρα αυτής καί κράζεται πληρωμένος διά μέρους τοΰ πατρός αΰτοΰ 
καί τότε ̂ σέμπρου αΰτοΰ μάρτυρες Θωμάς ό Καλωπα... καί Δημήτρης 
Πελ<άγης>.

ΣΧΟΛΙΑ
6. Πιθανότατα πρόκειται για το οικονομικό αξίωμα του camerario, 
και του πρωτοβεστιάριου της βυζαντινής διοίκησης, που διατηρήθηκε από 
τους Ανδεγαυούς και στη συνέχεια από τους Βενετσύς στην Κέρκυρα. 
Ήταν επιφορτισμένος να συγκεντρώνει τις ετήσιες προσόδους από τις 
γαίες της κρατικής εξουσίας και να δικάζει ποινικές υποθέσεις σύμφωνα 
με το τοπικό δίκαιο (για περισσότερα βλ. Ντσύρου-Ηλιοπούλου, ό.π., 
σσ. 86-87).
14. Πρόκειται για τον επίμορτο καλλιεργητή, τον επί συμβάσει 
καλλιεργητή ξένου κτήματος. Η  προέλευση της λέξης από το αρχαίο 
σλαβικό sebru. Βλ. σχετικά Albert Thumb, Alt und neugrichische 
Miszellen, Indogermanische Forschungen 14(1903), σ. 347, G. Weigand, 
Die Wiedergabe der slavischen Laute in den Ortsnamen des Peloponnes, 
Balkan Archiv 4(1928), σ. 22.

9
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Έγγρ. 3.

ΑΓΟΡΑ ΕΝΟΣ ΧΩ ΡΑΦΙΟΥ ΣΤΗΝ ΠΑΛΑΙΟΠΟΛΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΛΗΒΙΖΗ 

(ΑΛΟΪΖΙΟ) ΡΑΡΤΟΥΡΟ ΠΑΤΕΡΑ ΤΟ Υ  ΠΡΩΤΟΠΑΠΑ ΑΛΕΞΙΟ Υ

LAK, Not. Manoli Toxioti, φακ. Τ.11, φ. 77ν. Ανέκδοτο.
<Κέρκυρα>, 18 Μαΐου 1511.
β +αφι' ημέρα 18 τοΰ μαΐου μηνός έν τφ έργαστηρίψ έμοΰ τοΰ
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νοταρίου Εμμανουήλ Τοξιώτου Ρ έν χή αγορά των Κορυφών πλησίον 
τοΰ άγιου Νικολάου τοϋ Πόρτου ό... <Βρε> β τόπουλος επίατρος τών 
Κορυφών σωματικώς παρών καί δμοϋ... τοϋ βουλή καί /4 θελήσει 
όμολόγησεν καί εΐπεν δτι έπώλησεν έδωσε καί παρέδωσε καί 
σωματικώς... Is διά τοϋ παρόντος έγγράφου έλευθέρωσεν πρός τόν 
παρόντα κύρ ’Αληβίζην τόν Ραρτοϋρον Ρ τοϋ ποτέ Ιερέως καί 
σακελαρίου τών Κορυφών κυρ ’Αλεξίου τοϋ Ραρτούρου... καί δι αύτοϋ 
δέ... Ρ  πρός τούς αύτοϋ κληρονόμους καί διαδόχους άπό τοϋ νϋν καί 
είς τό έξης δλον τό έξάμπελον β ήτοι χωράφιον δπερ εχει είς την 
περιοχήν τής Παλαιοπόλεως συνιστάμενον άπό έλαϊκά Ρ ριζάρια... 
όποιον υπάρχει είς τά πράγματα ώπερ τοϋ είχεν ένδύση /10... ή συμβία 
τοϋ ποτέ κύρ ’Αλεξίου τοϋ Σκιαδά γιαγιά του μητρική τοϋ ρηθέντος, /Π 
νά λαμβάνει άπό ένα Ινστρουμέντο... τοϋ έγεγραμμένου παρά νοταρίου 
Κορυφών ποτέ κύρ Ζαχαρίου τοϋ <’Αλαμάνου> Ρ2 τοϋ ’Ιουνίου μηνός 
ημέρας ζ' έν τφ έτει 1473, όποια πράγματα δπερ εχει Ρ3... σύνεγγης 
άμπέλου τοϋ άγιου Νικολάου τοΰ Τραχανιώτου πλησίον /14 καί σύνεγγης 
άμπέλου μάστρο τοϋ Νταμοδοϋ Καλαφάτη, πλησίον καί σύνεγγης τοϋ 
άμπέλου τής Μαρίας Ρ5 Καλογριάς καί τής άγιας Ευφημίας, όποιον 
χωράφιον δταν τό έκαμαι τοΰ τζουδεκάδου της ή ρηθεΐσα... Ρ6 καλή 
δταν τό ένδύθη μέ τά έπάνω πράγματα δπερ ένδύθη ύπήρχεν τφ τότε 
καιρφ άμπελος καθώς φαί Ρ7 νεται είς τό τζουδεκάδον αυτής γενομένω 
ημέρα κα τοϋ Φεβρουάριου μηνός έν τφ έτει αυο /18 όποίω τζουδεγάδω 
είδα καί έδιάβασα έγώ ό άναγραμμένος νοτάριος Εμμανουήλ ό Τοξότης 
Ρ9 πάσαν άδιαν νομήν προνομών περιοχών καί έκπαλαι δικαιωμάτων 
μέ τό βάρος β° τοϋ σολδιάτικου δπερ όφείλει τό κατέτος ύπέρπυρον 
ένα τών Ρ 1 Κορυφών πρός τήν μεγάλην ’Εκκλησίαν τών Κορυφών 
ήγουν ύπέρπυρον ένα καί ούχί άλλο διά τιμήν τήν... έσωθεν αυτών 
συμφωνή β2 θησαν καί.,.τησαν ήτοι διά ύπέρπυρα έξήκοντα όποια 
έλαβε μετριτά ένώπιον ημών Ρ3 έκ χαιρών τοϋ είρημένου κύρ ’Αληβίζη 
καί κράζεται πληρομένος καί ευχαριστημένος παρ’ αυτών Ρ4 καί έδωσε 
πρός αύτόν πάσαν άδιαν δύναμιν κυριότιτα καί τέλειαν έξουσίαν είς τό 
προδηλωμένον Ρ5 έξάμπελον ειται χωράφιον καί δένδρη αύτοϋ ώς 
άνωθεν τοϋ ποιείν είς αυτό ήτοι δ θέλει καί Ρ6 βούλεται αυτός καί οί 
αύτοϋ κληρονόμοι καί διάδοχοι πωλεΐν, δωρήσθαι άνταλάζουν πλη... Ρ7 
διδόναι καί τά έξής καί εις νομήν διαμονήν δηλαδή θέσας αύτόν ώς τό 
σύνηθες τών Κορυφών β% καί υπόσχεται ό ρηθείς κύρ ’Αλέξιος καί τοΐς
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αυτού κληρονόμους καί διαδόχους καί πάντα τά άγαθά αύτοΰ β9 
κινητά καί άκίνητα καί αυτό μίνη τά παρόντα καί μέλλοντα, τοΰ 
όφείλειν διαυθεντίζουν τόν β° είρημένον κυρ ’Αληβίζην, καί όλους τούς 
κληρονόμους καί διαδόχους αΰτοϋ διά τήν παρούσαν β ι άπόφασιν άπό 
παντός άνθρωπίνου σώματος καί τά έξης μάρτυρες κύρ Μανουήλ ό 
Τρα^ανιώτης, β2 Γεώργιος ό Κλίμης καί κύρ Θεόδωρος ό Ροδαλός.

ΣΧΟΛΙΑ

2. Πρόκειται πιθανότατα για τον Άγιο Νικόλαο των Γερόντων (βλ. 
Παπαγεωργίου, σ. 206).
10. Η  οικογένεια μνημονεύεται γραμμένη στο libro d’oro του νησιού 
από το 1474 (Θεοτόκης, σ. 36).
15. Από τα παλιότερα μοναστήρια του νησιού σύμφωνα με 
αρχειακές πηγές (βλ. Παπαγεωργίου, σ. 235).
15. τζουδεκάδον= δικαστική απόφαση, το δεδικασμένο. Βενετσιάνικη 
λέξη. Βλ. Boerio, σσ. 823-824.

Έγγρ. 4.

Η ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΝΑΟΥ ΤΟΥ ΤΑΞΙΑΡΧΗ ΜΙΧΑΗΛ ΤΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 

ΟΡΙΖΕΙ ΕΦΗΜΕΡΙΟ ΤΟΥ ΝΑΟΥ ΤΟΝ ΑΛΕΞΙΟ ΡΑΡΤΟΥΡΟ ΜΕ ΤΟΝ ΟΡΟ ΝΑ 

ΓΙΝΕΙ ΠΡΩΤΑ ΙΕΡΕΑΣ

ΙΑΚ, Not. Petro Spongo, φακ. Σ.147, φ. 103ν. Ανέκδοτο.

<Κέρκυρα> 6 Φεβρουάριου 1529.
β... ημών Ιησού Χριστού καί τής Ύπεραγίας Θεοτόκου μητρός τού έν 
τή περιοχή τοΰ Σπυρίδωνος ’Αρχιεπισκόπου... Ρ- τού θαυματουργού καί 
πάντων τών άγιων άμήν έν έτει β τού Χριστού καί Θεού ημών α<ρκθ 
ημέρα στ' τού Φεβρουαρίου μηνός τού β. ’Επειδή εις τάς πλείστας καί 
μεγίστας /4 χάριτας &ς ή Έκλαμπρωτάτη ημών Αυθεντία τών Βενετιών 
έδωρίσατο τής τιμιωτάτης β κοινώτητος τής παρούσης πόλεως Κερκύρας 
παραδεχέτωσαν ότι οί εΰγενέστατοι σύντιχοι τής ρηθείσης πόλεως β οί 
έκ βουλής τής αυτής τιμιωτάτης Κοινώτητος οί κάτωθεν γεγραμμένοι
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έχέτωσαν πάσαν έξουσίαν προσβλέπειν Ρ καί κυβερνάν τά πάντα 
πράγματα τής ρηθείσης κοινώτητος είς πάσαν χρείαν αυτής είς τάς 
έξουσίας Ρ αυτής έστίν καί at έκκλησίαι τής ρηθείσης Κοινώτητος 
αίτινες κυβερνώνται έκπαλαι έκ τών κατά καιρούς Ρ ευρισκομένων 
εύγενεστάτων συντίχων. Ένας έστί καί ό πάνσεπτος ναός τοϋ 
Παμμεγίστου Ταξιάρχου Ρ° δντινα νϋν Ιερουργεί ό εύλαβέστατος έν 
ίερεϋσι Ιερεύς κύρ Λοήσης ό Ραρτοϋρος ώς εκείνος έξουσία έχει /u έν 
τή ρηθείση μονή εως τέλος τής ζωής αύτοϋ... παραλαβεϊν Ρ2 τόν άγιον 
ναόν... εύγενεστάτων συντίχων τών Ενετών δηλαδή /13 μισέρ Άντρέα 
τόν Άνιζίνο, μισέρ Γαλτιέρο Μουρέλο, μισέρ Στέφανο Όφεομάχο καί 
μισέρ Άνδριόλο /14 τόν Καρτάνην ίνα έν τή ρηθεΐσα μονή τόν υίόν 
αυτού ’Αλέξιον βεβαιωθέντος τοιώσδε δτι, Ρ5 γενόμενος ίερεύς ό 
είρημένος. ’Αλέξιος, έχέτω την ρηθεΐσα μονή έν δλφ τφ χρόνφ τής ζωής 
αύτοϋ μετά /18 πάντων τών έσόδων καί άπολαύσεων αυτού καθώς τά 
έχει καί αυτός δ προδηλωθείς παπάς Ρ1 κύρ Λοήσης είς τά έξης 
άπαντες διό οί άναγεγραμμένοι εύγενέστατοι σύντιχοι τήν Ικεσίαν Ρ6 
αίτήσει τοϋ ρηθέντος ίερέως ’Αλοϊζίου είδόντες καί τόν αυτόν ’Αλέξιον 
προκόπτοντος έν... Ρ9 πνευματικής τροφής γράμματα καί τοιαϋτα μετά 
πάσης σπουδής καί έπιμελείας Ρ° καί ούχ ώς... διότι έξ άπαλών 
όνίχων τοΐς γράμμασι προσκοληθείς Ρ 1 τών γάρ άγαθών σπερμάτων 
άγαθά τά γένη ούτως έκ ρίζης άγαθός ό κλάδος Ζ22 έξ ού καρπός 
έβλάστησεν. Διά τούτο οί προδηλωθέντες εύγενέστατοι σύντιχοι Ρ2 δντες 
έκ μιάς βουλής καί γνώμης είδόντες τήν καλήν κυβέρνησην καί 
εύπρεπεστάτην καθεκάστην Ρ4 καί έν τή ρηθείσει μονή παρά τοϋ 
είρημένου Ιερέως γενόμενη οια είκός... τοΐς αύτοϋ Ρ5 έν τή αίτήσει τοϋ 
ρηθέντος Ιερέως διά δυνάμεως τών αύτών όφφικίων έπακολουθέντα Ρ6 
τά πρό αύτοϋ οί εύγενέστατοι σύντιχοι ίχνη κινούμενοι μάλιστα έκ τής 
καλής άρετής τοϋ είρημένου Ιερέως Ρ1 διά νά βάνουν τοϋ ρηθέντος 
’Αλεξίου έν σπουδή ώς άνωθεν θεωροϋντες τήν άρέσκειαν καί 
πρέπουσαν κυβέρνησην Ρ% έν τή ρηθείση μονή έν τή ένεστώση έκ 
μέρους... τών Βενετιών τά μέλλοντα Ρ9 προορώντες έποίησαν πρός 
αύτόν διαλογισμόν τοιώδε: δτι γενόμενος ίερεύς 6 ρηθείς ’Αλέξιος Ρ° 
έστω έπικράτους τής ρηθήσης μονής τών πραγμάτων καί άπολαύσεων 
αύτής παρόντων τήν σήμερον Ρ 1 δηλαδή Ιερέων, σκευών, βιβλίων, 
πραγμάτων κινητών καί άκινήτων αύτής τήν έξουσίαν δέ... Ρ2 τρόπςρ 
έν αύτή... παντοίων δικαιωμάτων αύτοϋ έν αύτή όφείλει καί
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άνεμποδίστως y33 τφ' θεφ ίκετηρίδα ευχήν ψάλλε ιν την δπασα 
ακολουθία του δλου ενιαυτού έν νυκτί... Ρ* τής έκλαμπροτάτης 
αυθεντίας τών Βενετιών...

ΣΧΟΛΙΑ

1. Η  περιοχή ίου ναού του Αγίου Σπυρίδωνος ήταν μεταξύ της 
πόλης και του προαστείου Σαρρόκου. Ο ναός του Αγίου Σπυρίδωνος του 
εγγράφου στην περιοχή αυτή δεν υπάρχει σήμερα- κατεδαφίστηκε το 
1575. Προς τιμήν του Αγίου κτίστηκε καινούριος ναός, στο χώρο που 
υπάρχει και σήμερα, ο οποίος περατώθηκε το 1594. Στη σημερινή του 
μορφή ο ναός έφτασε μετά από πολλές βελτιώσεις και αλλαγές. Γιά 
περισσότερα βλ. Παπαγεωργίου, σ. 199.
5-9. Γίνεται φανερό ότι για τους ναούς της πόλης όπως και για τα 
κοινά, τον κύριο λόγο είχαν οι ευγενείς του νησιού που αποτελούσαν 
και το μέγα Συμβούλιο της Κοινότητας.
9. Ο ναός κτίστηκε τον 14ο αιώνα και θεωρείται από τους πιο 
παλιούς της Κέρκυρας. Βλ. σχετικά Παπαγεωργίου, σ. 200.
16. Ο Αλέξιος Ραρτούρος την εποχή αυτή φοιτούσε σε κάποιο 
σχολείο, όπου η επίδοσή του φαίνεται πως ήταν αξιόλογη.

Έγγρ. 5.

Η ΑΝΑΘΕΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΙΕΡΟ ΤΑΓΜΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ, ΣΤΟΝ ΠΑΠΑ ΑΛΕΞΙΟ 

ΡΑΡΤΟΥΡΟ ΤΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΣΤΗ ΡΩΜΗ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ  

ΠΑΠΙΚΗΣ ΒΟΥΛΛΑΣ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ ΚΕΡ ΚΥΡ ΑΙΩΝ

ΙΑΚ, Not. Antonio Metaxa, φακ. Μ. 180, φ. 293Γ'ν. Ανέκδοτο. 
<Κέρκυρα> 20 Σεπτεμβρίου 1539.
Ρ 293Γ +αφλθ ημέρα κ του Σεπτεμβρίου έν τφ νάρθηκι τού όσίου καί 
θεοψόρου πατρός Ρ ημών Άντωνίψ έν τφ έμπορίψ Κορφών, καί έν τή 
Σπηλαία οΐ εύλα Ρ βέστατοι Ιερείς δηλαδή κυρίος Άλοίζος Ραρτούρος 
τίμιος πρώτο Ρ παπάς Κορφών καί κυρίος Γεώργιος Φλώρος τίμιος 
σακελίον Ρ ταύτης τής πόλεως δι αυτών ένεργούσι τά υπογεγραμμένα 
p  ώσ κεφαλή καί αρχηγοί τού Ιερού Τάγματος τών λβ Ιερέων Ρ  ταύτης 
τής χώρας οίτινες πάνυ πολλά έπεθυμούσιν Ικέσθαι Ρ καί φθάσαι υπό
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της σκιάς τών έντίμων πτερύγων τού Ρ  Πανευφήμου καί Παναγιωτάτσυ 
πάπα 'Ρώμης όπως Ζ10 αΐτήσωσιν έκ τής πανευφήμου Ιεράς πηγής τής 
Ζ11 Παναγιώτητος αύτοΰ ευεργεσίαν καί μπρέβε, ώσπερ Ζ12 έκείνην 
έδωρήσατο καί τή άρχή τής Εκκλησίας Ζακύνθου Ζ13 καί Κεφαλληνίας 
’Επισκόπφ καί πρωτοπαπά είς Ζ14 τό κρίνειν, άνακρίνειν καί 
κατακρίνειν τούς ύπ’ αύτών Ζ15 Ιερείς γραικούς καί μοναχούς πλήν τό 
τής ένισταμένης Ζ16 αυτών πενίας άχθος διά την τών ’Ισμαηλιτών 
άποιχομένην Ζ17 έπιδρομήν οΐτινες άφείλοντο άπασαν τήν ύπαρξιν Ζ18 
αύτών ούκ εχουσι τό εύπορον έκείσε Ικέσθαι Ζ19 σωματικώς αΐτήσασθαι 
ώς άνω ειρηται παρά τής β° Παναγιώτη<τος> αύτοΰ. Τήν εύεργεσίαν 
εΐληφον ό τής Ζ21 Κεφαλληνίας ’Επίσκοπος καί τής Ζακύνθου 
πρωτοπαπάς β2 είς τό άνακρίνειν καί κατακρίνειν τούς ύπ’ αύτών β2 
γραικούς Ιερείς, και ού φοιτάν έν άλλοις όφφικίοις β* τών Ιταλών. Διά 
τό άσκανδάλιστον χάριν τούτου β5 μή δυναμένων ώς άνωθεν Ικέσθαι 
ύπό τής έξουσίας β6 τοΰ Παναγιωτάτου Πάπα άπηλαϋσθαι καί οΰτος 
β1 ό τίμιος πρωτοπαπάς τής όμιοίας έξουσίας ώς Ζ28 κεφαλή τοΰ 
Τάγματος τών λβ Ιερέων καί τών έξω β9 Ιερέων γραικών έκλέξαντο τόν 
παρόντα τίμιον Ζ/30 293ν Ιερέαν έκ τοΰ Ιεροΰ Τάγματος αύτών τών λβ 
Ιερέων β 1 κύριον ’Αλέξιον 'Ραρτοΰρον πρεσβύτερον δντα καί αύτόν β2 
ενα τών άδελφών τοΰ είρημένου ίεροΰ Τάγματος τών λβ β2 
έξαποστεΐλαι είς τόν ρηθέντα Παναγιώτατον Πάπαν άντ’ αύτοΰ β4, τοΰ 
τιμίου Πρωτοπαπά αίτήσασθαι τήν είρημένη δωραιάν, β5 δθεν διά 
παντός κρειτοτέρου τρόπου μεθοΰ δύναται ό ρηθείς κύριος β6 
πρωτοπαπάς συνευδοκών καί ό ρηθείς κύριος σακελάριος. Δι αύτών β7 
καί τοΰ ρηθέντος Τάγματος άξίωσαν νόμιμον έπίτροπον αύτών β8 τόν 
ρηθέντα Ιερέαν παπά κύρ ’Αλέξιον καί μηνυτήν τοΰ φθάσαι χάριτι τών 
β 9 ύπό τής σκιάς πνευματικής καί τοΰ άγιωτάτου πάπα καί δπου άν 
ύπάρχει χρεία /40 καί ύπό τών Ιερών όφφικίων αύτοΰ μετά 
ταπεινώσεως καί εύλαβώς /41 αίτήσαι όμοΐαν δωραιάν καί λύσιν, ύπό 
κήρωσιν καί Ασφάλειαν. /42 ’Εδώρησεν καί τή άρχή τής Κεφαλληνίας 
καί Ζακύνθου τοϊς γραικοΐς /43 ΐνα πείθωνται οί γραικοί Ιερείς τφ 
αύτφ πρωτοπαπά καί οί μονάζοντες Ζ44 καί κρίνειν, κατακρίνειν καί 
άνακρίνειν αύτούς καί μή άνα Ζ45 τρέχειν έν άλλοις όφφικίοις τοίς τών 
λατίνων, εΐ μέν καί χάριτι Ζ46 τοΰ Παναγίου Πνεύματος είς ούδέν 
διαφέρει ή δυτική καί Ιταλική ’Εκκλησία Ζ47 άλλά μιά όμόνοια έν 
ταυταΐς ούσα. Πλήν φύουσιν Ζ48 σκάνδαλα πολλάκις φοιτάν οί γρεκοί
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κληρικοί εΙς όφίκια Ζ49 Ιταλών χάριν πολλών προφάσεων. Όθεν χάριν 
εΙρήνης, προσ Ζ50 αϊτών ό ρηθείς τίμιος προσαιτών τήν δωραιάν 
έδωρήσατο, ή Παναγιώτης Ζ51 αύτοΰ καί τή αρχή τής Κεφαλληνίας καί 
Ζακύνθου, καί ζητήσαι τής αύτοΰ Παναγιώτητος αύθις τήν ταύτην 
δωραιάν Ζ,52 μπρέβε, λύσιν, λίβελον, σφραγίδαν, δρους, Ζ53 
προστάγματα, έντολάς, εντάλματα καί δλα δσα άν Ζ54 δύναται χάριν 
τής· ύποθέσεως περί τής άνω είρήνης καί Ζ55 δπερ ένεργήση ό αυτός 
κυρίος μηνυτής καί έπίτροπος Ζ56 υπέρ ταύτης τής ύποθέσεως ύπόσχεται 
ό ρηθείς τίμιος Ζ57 πρωτοπαπάς κύριος σακελίον καί τό Τάγμα αύτών 
νά Ζ58 μένει έν παντί άσφαλεία. Ού μήν άλλά καί είς τήν 
έκλαμπροτάτην Ζ59 αύθεντίαν δύνανται δ ρηθείς κουμέσος εις πάν 
όφφίκιον δπου άν ύπάρχει χρεία Ζ60 ένεφανήσασθαι, αίτήσασθαι τούτων 
ώς άνωθεν είπομεν... Άντ<ώνιος> Στρατιώτις.

ΣΧΟΛΙΑ

1-2. Ο ναός, σύμφωνα με το έγγραφο αυτό, βρισκόταν στο εμπορικό 
λιμάνι της Κέρκυρας, στη Σπηλαία, όπου και σήμερα. Θεωρείται από 
τους πιο παλιούς της πόλης. Βλ. σχετικά Παπαγεωργίου, σσ. 208-209.
4. Με την ιδιότητα αυτή ο Γεώργιος Φλώρος εμφανίζεται σε πολλά 
αρχειακά έγγραφα της εποχής. Τα στοιχεία μας για το πρόσωπό του δεν 
είναι επαρκή ούτως ώστε να τον ταυτίσουμε ή όχι με τον Μ. 
Πρωτοπαπά Κέρκυρας Γεώργιο Φλώρο των ετών 1595 (2 Απριλίου)- 
1605 (18 Νοεμβρίου). Αν θεωρήσουμε ότι το 1539, ως ιερεύς ήταν 
περίπου 30 χρονών, το 1605 που πιθανότατα πεθαίνει ήταν 95 χρονών 
περίπου, ηλικία αρκετά προχωρημένη. Η οικογένεια των Φλώρων ήταν 
κερκυραϊκή και αναγράφεται στο libro d'oro του νησιού. Κατά τη 
διάρκεια του Που αιώνα διατέλεσαν μεγάλοι πρωτοπαπάδες δύο 
πρόσωπα της ίδιας οικογένειας, ο Γρηγόριος Φλώρος (22 Δεκεμβρίου 
1608-17 Νοεμβρίου 1645) και ο Θεοδόσιος Φλώρος (17 Νοεμβρίου 1645- 
14 Απριλίου 1675). ΙΑΚ, M.A.Gr., φακ. 3, φ.97ν-98Γ.
11. μπρέβε (=breve): παπικό έγγραφο. Τον 15ο αιώνα είχε τη
σημασία της παπικής επιστολής ή έγγραφο που περιείχε λόγους. Στο 
μεσαίωνα είχε την ευρύτερη σημασία του documento. Για τους 
βυζαντινούς ανάλογο έγγραφο ήταν το κοντάκιο (Dizionario etimologico 
Italiano, τόμ. 1, σ. 596, λήμμα breve).
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12-14. Πρόκειται για τη σχετική Βούλλα (28 Μαρτίου 1527) του πάπα 
Κλήμη του Ζ ο οποίος επεκύρωνε αυτά που είχαν διαταχθεί από τον 
Πάπα Λέοντα τον Γ σχετικά με τα εκκλησιαστικά θέματα της Ζακύνθου 
και Κεφαλλονιάς (Χιώτης, τόμ. 6, σσ. 103-105).
15-17. Το έγγραφο αναφέρεται στην επιδρομή των Τούρκων υπό τον 
Χαϊρεδίν Βαρβαρόσσα το 1537, που είχε ως αποτέλεσμα την ολοσχερή 
καταστροφή του νησιού και την απώλεια μεγάλου μέρους του πληθυσμού 
της. Σύμφωνα με τις αρχειακές μαρτυρίες η έλλειψη αγαθών από την 
ερήμωση της εξοχής και γενικά η ανέχεια μετά την επιδρομή ήταν 
παντελής (ΙΑΚ, Ενετοκρατία, Πρεσβείες, φακ. 97, αριθ. 4).
46. Υπαινίσσονται ίσως εδώ την συνύπαρξη των δύο δογμάτων και 
όχι τις δογματικές διαφορές. Λίγα χρόνια αργότερα (1583), υπό άλλο 
βέβαια πνεύμα και καταστάσεις, κάτι παρόμοιο θα υποστηρίξει ο 
Λατίνος Επίσκοπος Ζακύνθου Comendoni: "Οι Γραικοί των νήσων είναι 
ενωμένοι μετά του Πάπα. Κατά τύπους εκκλησιαστικούς μόνον και 
ακολουθίας Ρωμαϊκού ρητού διαφέρουσι των Καθολικών..." (Χιώτης, 
τόμ. 6, σ. 42).
51. λίβελλον (=libello), σύντομο επίσημο έγγραφο (Dizionario
Etimologico Italiano, τόμ. 3, σ. 2220, λήμμα libello).
58. κουμέσος=α>ιηβ55θ=πληρεξούσιος (Βοειΐο,,σ. 183).

Έγγρ. 6.

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΤΑΓΜΑΤΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ  

ΤΟΥ ΑΛΕΞΙΟΥ ΡΑΡΤΟΥΡΟΥ ΚΑΤΑ ΤΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΤΗΣ ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ ΤΟΥ 

ΣΤΗ ΡΩΜΗ

ΙΑΚ, Not. Antonio Metaxa, φακ. Μ. 180, φ. 344ν-345Γ.

<Κέρκυρα> 18 Οκτωβρίου 1539.
I1 +Ot ευλαβέστατοι Ιερείς δηλαδή κύριος πρωτοπαπάς Κορφών 
’Αλοίζιος Ραρτοϋρος ί1 καί κύριος Γεώργιος Φλώρος σακελίον, διά 
μέρους αύτών καί τού Ιερού Τάγματος Ρ αυτών τών λβ ώς έκεΐ, 
έπεθυμοΰσι τού τυχεΐν, τής χάριτος /4 καί ευεργεσίας· ώς έν τοίς τρισί
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κεφαλαίοις, ύπετάγει ό εύλαβέ Ρ στατος παπά κυρ ’Αλέξιος Ραρτοϋρος 
υίός τοϋ είρημένου τιμίου πρωτοπαπά Ρ διά κόπου καί μόχθου αύτοΰ, 
στεραιώσαι ώς έν έκεινα δθεν Ρ καί ό ρηθείς παπάς κυρ ’Αλέξιος διά 
της μεσιτείας αύτοΰ έκεΐσε δπου Ρ άπέρχεται στηρίξαι έκ των έχόντων 
την έξουσίαν τά ρηθέντα κεφάλαια Ρ καί έρχομένου έδώ σύν τοΐς 
είρημένοις κεφαλαίοισιν έστηριγμένοις διά μέσου Ρ ° τοΐς κόποις 
μόχθοις καί άλλα αύτοΰ τού ίερέως, νά ώσιν ύποταγμένοι /Π οΐ 
άνωθεν Ιερείς τοΰ άνωθεν Τάγματος Ινα παρέξωσιν καί δόσωσι αύτώ 
//12 345Γ τφ Ιερεΐ, τό εισόδημα των λβ Ιερέων δ έχουσιν έν τή περιοχή 
χωρίου Στρογγυλής /13 καί Έπισκοπιανών εις χρόνους δέκα νά χαίρεται 
τούς καρπούς αύτοΰ /14 τοΰ είσοδήματος, είς δλλα τά αύτά ετεα δέκα, 
χωρίς τινός Ρ5 έμποδιάσεως είς άντιμισθίαν τής χάριτος κόπου καί 
εξόδου μέλλει Ρ6 καί αύτός ώς άνωθεν ένδείξασθαι τφ τάγματι ώς 
ούτως συμφώνησαν Ρ Ί μάρτυρες κύρ Μάρκος Πετροΰτζος καί μάϊστρο 
Άντώνης Μαρκέσης.

Στην ώα, 344ν,
Ρ αφμα ημέρα β' τοΰ αύγούστου δ άντικρύ εύλαβέ Ρ στατος 
πρωτοπαπάς έκκόπτει Ρ τήν άντικρύ / γραφήν μετά τοϋ άνα /4 
γεγραμμένου κυρίου σακελαρίου Ρ ΐνα μή έχει καμίαν Ισχύ Ρ  τόσον είς 
άντενέργειαν Ρ τών πράξεων τοΰ άνωθεν παπά κύρ ’Αλέξιον τόν 
άπόντα καί άν ήθελε ποτέ δ ρηθείς παπά κύρ ’Αλέξιος έναντιωθή τό 
παρόν <...> Ρ διά τινός τρόπου, ύποσχέθει έπιστρέψαι τά άγαθά όποια 
τά διαυθεντέψει τό Ιερόν τάγμα τών 32 Ρ ° Ιερέων διά τό κέρδος 
αύτών.
’Αντώνιος Μαρκέσης 
Ό  εύλαβέστατος Ίώβ Ιερομόναχος/

Στην ώα 345Γ:
Ρ ημέρα ιη τοΰ μηνός άνωθεν αφμά Ρ είς φωνήν εύλαβέστατοι Ιερείς 
Ρ πρωτοπαπάς καί σακελίον /4 πίπτουσι έκ τοΰ πτώματος ήτοι Ρ  

κοψίμου τοΰ άνωθεν ώς περ Ρ μή θέλει γενέσθαι ή κόψις ή άνωθεν 
τοΰ άνωθεν Ινστρουμέντου 1539 Ρ  άν στηριχθώσι τά κεφάλαια ύπετάγη 
ό παρών εύλαβέστατος παπά Ρ κύρ ’Αλέξιος ό άνωθεν καί ή άνωτέρα 
γραφή ή έν τή ιη' ’Οκτωβρίου ώς βεβαιώμεν τών κεφαλαίων ών 
έπεθυμοϋσιν Ρ ώς άνωθεν βεβαιωθή έπειδή έκοπίασε πολλά νά μένη έν
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πάση τή δυνάμει αυτής καί είς οΰδεμίαν δύναμιν μένεχαι ή άφαίρεσις 
/10 καί κόψις ή άνωθεν.
μάρτυρες ’Αντώνιος Μαρκέσης καί κυρ ’Ιωάννης Βρετόπουλος 

ΣΧΟΛΙΑ

12-13. Τα χωριά Στρογγυλή και Επισκοπιανά ανήκαν, όπως και 
σήμερα, στη μέση Κέρκυρα, περιοχή Μεσογγής.
17. Ο  Μάρκος Πετρούτζος πρέπει να ανήκε στη ζακυνθινή
οικογένεια Πετρούτσου (Θεοτόκης, σ. 38). Το επώνυμο Μαρκέσης δεν 
απαντά ούτε στην Κέρκυρα ούτε στη Ζάκυνθο ούτε στην Κεφαλονιά 
(Θεοτόκης, σσ. 36-38). Επίθετο όμως Μαρκέτη υπάρχει στην Κεφαλονιά 
(Θεοτόκης, σ. 38). Πρόκειται μήπως για μέλος αυτής της οικογένειας 
και στο έγγραφό μας αντί Μαρκέτη έχουμε Μαρκέση;

Έγγρ· 7 ·

Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΤΑΓΜΑΤΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΗ  

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΑΛΕΞΙΟΥ ΡΑΡΤΟΥΡΟΥ ΣΤΗΝ ΙΤΑΛΙΑ

ΙΑΚ, Not. Antonio Metaxa, φακ. Μ. 184, φ. 146ν.

<Κέρκυρα> 14 ’Ιουλίου 1545.
β +Ήμέρα 14 ’Ιουλίου (αφμε) αύτώ τώ ναώ τοϋ άγιου ’Αντωνίου είς 
τήν Σπηλαία οι ευλαβέστατοι β Ιερείς κύριος- ’Αλοίζιος 'Ραρτοϋρος 
πρωτοπαπάς Κέρκυρας β καί κύριος Γεώργιος Φλώρος δι αυτών καί 
παντός τοϋ κλήρου /4 καί Ιερού Τάγματος των 32 παρόντων είπον δτι, 
μή β δυναμένων αύτών ύπάγειν είς τήν Βενετίαν καί 'Ρώμην β 
άποκριθήναι κατά τών άντιδίκων τοϋ Τάγματος Ρ παρακάλεσαν τόν 
παρόντα τίμιον Ιερέαν παπά κύρ ’Αλέξιον Ρ 'Ραρτοΰρον υίόν τοΰ 
είρημένου κυρίου πρωτοπαπά ΐνα πάλιν Ρ κόποις λάβη άντ’ αυτού τοϋ 
Τάγματος έκεΐσε /10 γενέσθαι άποκριθήναι διευθεντεύση καί άλλα καί 
υπόσχονται /Π αύτοί κύριος πρωτοπαπάς καί σακελάριος, καί όνομάτων 
β1 άνωθεν, πρός αυτόν δπως τούς κόπους καί έξόδους αυτού /13 καί 
είς τάλλα νά πληρωθή καί εύχαριστηθή άπό τοϋ αυτού /14 τάγματος
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υποσχόμενων αυτών ώς άνωθεν μαρτύρων /15 παπά κυρ Μάρκου 
Μελισινού καί κυρ Στεφάνου /Ι6 Κακούρη καί κύρ Αντωνίου 
Κλομποτζιάρη καί /17κύρ Μανουήλ Μανιάτου.

ΣΧΟΛΙΑ
15. Για την καταγωγή της οικογένειας Μελισσηνών και την 
γενεαλογική ιστορία τους ειδική είναι η μελέτη του Χασιώτη (Μακάριος, 
Θεόδωρος καί Νικηφόρος οι Μελισσηνοί (Μελισσουργοί), 16ος-17ος αι., 
Θεσσαλονίκη 1966, ιδιαίτερα σσ. 15-22). Ο παπά Μάρκος Μελισηνός 
του εγγράφου πιθανότατα καταγόταν από την Κεφαλονιά, γιατί η 
οικογένεια αναγράφεται στη χρυσόβιβλο του νησιού (Θεοτόκης, σ. 37).
16. ' Για την οικογένεια Κακούρη και μέλη της τα χρόνια αυτά 
βλ. παραπάνω (σ. 157 και σημ. 44). Για τον Στέφανο Κακούρη δεν 
έχουμε άλλες πληροφορίες.

Έγγρ. 8.

ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΩΦΡΟΝΙΟΥ ΡΑΡΤΟΥΡΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΙΕΡΟ ΤΑΓΜΑ ΩΣ 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΤΩΝ ΜΟΝΩΝ ΤΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΤΟΥ 

ΣΦΡΑΝΤΖΗ ΚΑΙ ΑΓΙΟΥ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΟΣ

ΙΑΚ, Not. Petro Spongo, φακ. Σ.148, φ. 335Γ-336ν. Ανέκδοτο. 

<Κέρκυρα> 25 Αύγούστου 1547.
β ’Ιησού Γλυκύτατε έλέησόν με καί τών έντολών τών αύτών συνέτησον 
β +’Εν όνόματι τού Κυρίου ημών Ιησού Χριστού καί τής Ύπεράγνου 
καί 'Υπερενδόξου δεσποίνης ημών β Θεοτόκου καί Άειπαρθένου 
Μαρίας καί πάντων καί πασών τών άγιων άμήν Λ3 ’Επειδή πρό 
πλείστων χρόνων παρελθόντων ό ποτέ τιμιώτατος μοναχός κύρ /4 
Παλλάδιος καί κατά κόσμον κυρίου Πανσελήνου τού Χοντρόπουλους 
έλαβεν β έκ τού εύλαβεστάτου Ιερατικού Τάγματος τών τριάκοντα δύο 
Ιερέων β τής παρούσης πόλεως τήν ένδοξον μονήν τού άγιου Νικολάου, 
ή έπιλεγομένη Ρ τού Σφραντζή καί τή μονή τού άγιου Παντελεήμονος 
ήτις έστίν έγγύς τής είρημένης μονής τού άγιου Νικολάου, κείμεναι έν
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τή περιοχή τής Παλαιοπόλεως ΐνα έχει αύτάς Ζ8 μετά των παντίων 
αυτών κτημάτων κινητών τε καί άκινήτων Ρ καί μετά τών Ιερών 
σκευών καί βιβλίων καί πάντα τά δικαιώματα αύτών Ζ10 τοϋ εχειν 
αυτήν μέχρι τέλους έκεΐνος καί τών τε έκείνου τοΰ εχειν πάσαν 
έξουσίαν Ζ11 έγκαταλεΐψαι τάς είρημένας μονάς καί πάντα τά αυτών 
άγαθά ώς άνωθεν Ζ12 εν έτέροις δύο προσώποις τιμίοις ως έν αύτφ 
δόξη είς έλέησιν Ζ13 καί τιμήν τής είρημένης μονής καί πραγμάτων 
αυτής έτι κειμένων Ζ14 ό είρημένος παπά κύρ Παλάδιος διά δυνάμεως 
τής είρημένης δοθείσης αύτφ Ζ15 έξουσίαν ζώντος ετι έκείνου έδοσε τοΰ 
παρόντος εύλαβεστάτου άγιου πρωτοπαπά Ζ16 καί Χωροεπισκόπου τής 
παρούσης πόλεως κυρίου ’Αληβίζη τοϋ Ραρτοΰρου έν έκ Ζ17 τής έν μέσςο 
αυτών συγγενίας καί διά τής μεγίστης ευσπλαχνίας ήν έν αύτφ είχεν 
Ζ18 καί μάλιστα άξίαν καί έν ταΐς τοϋ Θεοϋ άγίαις έκκλησίαις άγαθόν 
κυβερνήτην δντινα./19 Καί προορών ό ρηθείς παπά μοναχός είς αϋξησιν 
καί τιμήν τής είρημένης μονής διά τούτου Ζ20 άπέδοσε πρός τόν 
είρημένον εύλαβέστατον πρωτοπαπά τής είρημένης ένδόξου μονής τοϋ 
άγιου Νικολάου καί τοϋ άγιου Παντελεήμονος Ζ21 μετά τών 
προδηλωθέντων έν αΰταΐς ζητημάτων κινητών τε καί άκινήτων Ιερών, 
Ζ22 σκευών τε καί βιβλίων καί μετά τών παντίων αύτών δικαιωμάτων 
παρόντων καί μελλόντων Ζ23 οΐων καί όσων $ν παντί τρόπω δι ού 
δυνατοϋ τρόπου καί τράτου αί αύταί μοναί έχουσιν /Ζ24 φ. 335ν όπως 
ό είρημένος ευλαβέστατος πρωτοπαπάς έχει τάς είρημένας μονάς Ζ25 
μετά τών παντίων αύτών άγαθών καί δικαιωμάτων ώς άνωθεν μέχρι 
τέλους τής Ζ26 ζωής αύτοϋ καί έν μέσςο τής ζωής αύτοϋ έχέτω έξουσία 
άφιέναι τάς είρημένας Ζ27 ένδόξους μονάς μετά τών παντίων κτημάτων 
καί δικαιωμάτων αύτών ώς άνω Ζ28 έν έτέρςο προσώπςο ΐνα καί αύτός 
άγιεύειν άν εις Ιερουργίαν καί εις δόξαν Θεοϋ εις αϋξησιν καί τιμήν 
έσται ώς έφημεν.Ζ29 Όστις μέγας πρωτοπαπάς, ίδών τόν παρόντα 
εύλαβέστατον πρωτοπαπάν Ιερομόναχον κύρ Ζ30 Σωφρόνιον τόν υιόν 
αύτοϋ πεπαιδευμένον όντα, καί άξιον έν ταΐς ρηθείσαις μοναΐς Ζ31 
είναι Ιερουργόν καί Κυβερνήτην καί διά τούτο προορών εις ώφέλειαν 
καί τιμήν τών ρηθέντων μονών Ζ32 καί πραγμάτων παντίων αύτών 
έπέδωσεν πρός αύτόν τήν είρημένην μονήν μετά τών είρημένων Ζ33 
παντίων άγαθών καί δικαιωμάτων αύτών ώς άνωθεν τοϋ ίερουργεΐν καί 
κραττεΐν αύτάς καί Ζ34 έχειν εις αϋξησιν καί ούχί εις έξώντωσιν ώς 
φαίνεται υπό ίνστρουμέντου γεγραμμένου έκ χειρός τοϋ Ζ35
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ευλαβέστατου ίερέως κύρ Πέτρου τοΰ Βραγανιώτη ημέρα.... τοΰ... αφμστ 
/36 δστις παπάς άπό τήν σήμερον Ιερουργεί έν ταύταις τάΐς μοναΐς καί 
έν αύταΐς έποίησεν πλείστην αύξησιν άναγκαία αυτή ΡΊ καί έκάστη 
ήμερα ποιεί έξιδίας αύτοϋ δαπάνης ώς φιλόθεος καί φιλόκληστος Ζ38 
ίδόντες δέ δλοι οί παρόντες ευλαβέστατοι Ιερείς δηλαδή Ζ39 ό 
προδηλωθείς ευλαβέστατος άγιος πρωτοπαπάς κύρ ’Αλοήσιος ό 
Ραρτοϋρος καί οί παρόντες Ζ40 ευλαβέστατοι Ιερείς ώς άδελφοί πάντες 
καί κύριοι τοΰ αύτοΰ Τάγματος των Τριάκοντα καί δύο ίερέων /41 ήτοι 
ό ευλαβέστατος παπάς κύρ Γεώργιος ό Φλώρος σακελίων ό ευλαβέστατος 
παπά κύρ Θωμάς ό Αύλωνίτης /42 πριόρης τοΰ αύτοϋ Τάγματος ό 
ευλαβέστατος παπά κύρ ’Αλέξιος ό Ραρτοϋρος, /43 ό ευλαβέστατος παπά 
κύρ Δημήτριος ’Ιάκωβος ό ευλαβέστατος παπά κύρ Νικόλαος ό 
Βρανιανίτης, Ζ44 ό ευλαβέστατος παπά κύρ Νικόλαος Πετρίτζης, ό 
εύλαβέστατος κύρ Δημήτριος ό Βάλμης, Ζ45 δ ευλαβέστατος παπά κύρ 
’Ιωάννης ό Ραρτοϋρος, όρώντες τήν καλίστην διαιτησία καί θεοφίλην τοϋ 
είρημένου εύλαβεστάτου Ζ46 ίερέως κυρίου Σοφρωνίου καί τάς πλείστας 
οίκοδομάς καί αϋξησιν είς τάς ρηθείσας μονάς Ζ47 άόκνως καί άεί ποιεί 
ώς Ιερεύς έν τή αύτή μονή ΖΖ48 φ. 336Γ καί προορώντες έν επί 
μείζωνος αύξήσεως καί τιμής των είρημένων μονών καί άγαθών αυτών 
Ζ49 Ινα μή εΐη έλάττωσις καί Ινα μετά τοϋ Παντοδυνάμου καί 
ευεργέτου τών όλων Θεού Ζ50 δνομα δοξάζηται Ιδόντες δτι έν 
έκκλησίαις εύλογεΐται δ Θεός ώς ή πνευματική Ζ51 τοϋ Δαυίδ λίρα 
φάσκει καί δτι τούς άγαπώντας τήν ευπρέπειαν τοϋ οίκου αύτοϋ Ζ52 
αύτός άντιδοξάζει αύτούς διά τούτο τήν σήμερον ημέρα είκοστή πέμπτη 
Ζ53 τοϋ Αύγούστου μηνός τής έκτης Ινδικτιώνος έν ετει χιλιοστφ 
πεντακοσιοστή) Ζ54 τετρακοστφ όγδόμ» δντες ένωμένοι άναγεγραμμένοι 
εύλαβέστατοι Ζ55 Ιερείς δντες δηλαδή ό προδηλωθείς εύλαβέστατος μέγας 
πρωτοπαπάς μετά τής είρημένης Ζ56 εύλαβεστάτης άδελφότητος τοΰ αύτοϋ 
Τάγματος, έσωθεν τής ένδόξου μονής Ζ57 τοΰ άρχιστρατηγοΰ Μιχαήλ τής 
τιμιωτάτης κοινότητος Κορυφών προορώντες είς Ζ58 τιμήν καί αύξησιν 
τής είρημένης μονής καί πραγμάτων αύτής ώς άνωθεν, καί τήν Ζ59 
άρίστην διαγωγήν καί τής μοναδικής πολιτείας καί τήν μεγίστην 
προσπάθειαν Ζ60 καί αύξήσεις έν τοΐς είρημένοις ναοΐς καί έν τοΐς 
κτήμασιν αύτών έποίησε Ζ61 καί άεί έν αύτοΐς άόκνως ποιεί, πάσα ή 
προδηλωθεϊσα αΰτη κοινώτης έκ μιάς Ζ62 βουλής τε καί γνώμης καί 
ούτως άπό τήν σήμερον δίδουσι τήν είρημένην μονήν τοϋ είρημένου Ζ63
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εύλαβεστάτου Ιερέως κυρίου Σωφρωνίου καί έν αύτφ ένδώσουσιν αύτήν: 
δπως ό ψηθείς ζ64 ίερεύς έχοιεν τάς αύτάς μονός μετά των αυτής 
παντίων κτημάτων κινητών τε καί άκινήτων ώς Ζ65 γενικόν κυβερνήτην 
τών παντίων αυτών δικαιωμάτων παρόντων καί μελλόντων συν πάσι 
τοις Ιερείς σκεύοις καί βιβλίοις Ζ66 αυτών καί έν αύταΐς όφείλει οίκεΐν, 
εις τό Ιερουργεΐν καί ψάλλειν τήν άπασαν άκολουθίαν τοϋ όλου Ζ67 
ενιαυτού ώς εΐωθε τοίς Ιερομονάχοις είς δόξαν τοϋ παντοδυνάμου Θεού 
είς φήμην Ζ68 τής έκλαμπρωτάτης ημών αυθεντίας τών Βενετιών είς 
μνημόσυνον τών μακαριωτάτων Ζ69 πατέρων τών αυτών θείων ναών καί 
τής άδελφότητος πόσης τοϋ αυτού Τάγματος καί όφείλει κρατείν είς Ζ70' 
τήν είρημένην μονήν καί παντία αυτής άγαθά είς αϋξησιν καί οϋχί εις 
έλάττωσιν ώς ούτως ειωθε ποιείν /Ζ71 φ. 336ν καί ταϋτα πάντα μέχρι 
τέλους ζωής αυτού: ετι δέ, ό είρημένος παπάς έλαβε έκ τής άδελφότητος 
έπέδωσε έξουσία πάσα έν τφ ρηθέντι Ζ72 Ιερέα ίνα έν μέσφ τής ζωής 
αυτού όταν αΰτφ άρεστόν δόξη βάλει έτερον έν πρόσωπον είς τάς 
είρημένας μονός τού είναι έν δυνάμει Ζ73 μετά τής άποβιώσεως αυτού 
έν ταΐς ρηθείσαις μοναϊς καί έν πασί τοίς κειμένοις Ζ74 αυτών κινητοίς 
τε καί άκινήτοις τοίς τε παρούσοις καί τοίς μελλούσοις καί έν τοίς 
Ιεροίς Ζ75 καί βιβλίοις αυτών μέχρι τέλους τής ζωής εκείνου τόσον έν 
άνδρί όσον Ζ76 καί έν γυναικί τιμίμ. Καί όφείλει έχειν ιερέαν έν τφ 
ΙερουργεΧν άξιον είς υπηρεσίαν καί Ζ77 Ιερουργίαν αυτών τών ναών άεί 
είς δόξαν, φήμην, τιμήν καί μνημόσυνον Ζ78 ώς άνωθεν έχοντες καί τά 
παντία κτήματα τών αυτών μονών άεί είς αϋξησιν καί Ζ79 οΰχί είς 
έλάττωσιν. Μετά δέ τής άποβιώσεως τοϋ δευτέρου προσώπου τοϋ 
είρημένου Ζ80 θέλουσιν μετά τών παντίων αυτών άγαθών παρόντων καί 
μελλόντων έπιστραφήναι είς τό θείον καί Ζ81 Ιερόν Τάγμα τών 
τριάκοντα καί δύο Ιερέων ώς κύριον τών αυτών άγαθών παρόντων Ζ82 
άεί καί κατά καιρόν ευρισκόμενος Ιερουργός έν αύταΐς τοϋ πληρειν τό 
βάρος τοϋ δικαιώματος Ζ83 τών αυτών δύο ναών δπερ πληρεΧ τό κατ’ 
έτος πρός τό ρηθέν Τάγμα είς πάσαν έσχάτην τοϋ Αύγούστου Ζ84 μηνός 
άσπρα δκτώ πρός είρημένον Τάγμα. Καί διά μείζωνα ένδειξιν καί... τοϋ 
εύλαβεστάτου κυρίου Σωφρωνίου έποίησαν τό παρόν νοταριακόν Ζ85 
έγγραφον ένώπιον μαστρο ’Αρσενίου τοϋ Σόφρωνος, κυρίου Δαμιανού 
Ζ86 τοϋ Τερπνού καί κυρίου Ίωάννου τοϋ Χαρτοφύλακος Σκυτοτόμου 
Ζ87 μαρτύρων πρός τούτο κληθέντων.
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ΣΧΟΛΙΑ

23 τράτου = trattato ταλ. Έγγραφη συμφωνία, σύμβαση,
διαπραγμάτευση.
76. Με το συμφωνητικό δεν αφαιρείται το δικαίωμα σε γυναίκα, 
προφανώς ιερωμένη, που θα διαλέξει ο Σωφρόνιος για να αναλάβει τη 
διαχείριση της μονής μετά το θάνατό του.

Έγγρ. 9.

Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΤΑΓΜΑΤΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΓΙΑ ΤΡΙΕΤΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗ 

ΤΗΣ ΓΝΩΣΤΗΣ ΤΟΥ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΑΛΕΞΙΟ ΡΑΡΤΟΥΡΟ

ΙΑΚ, Not. Antonio Metaxa, φακ. Μ.185, φ. 172Γ-173Γ. Ανέκδοτο.

<Κέρκυρα> 4 'Οκτωβρίου 1551.
Ρ +Έπειδή δ αίδεσιμώτατος πρωτοπαπάς πόλεως καί νήσου κύριος 
’Αλοίζιος ό ,Ταρτούρος β καί ποτέ κύρ σακελίων παπά κύρ Γεώργιος ό 
Φλώρος ώς πρώτοι τού β άγιου Ιερού Τάγματος τών λβ Ιερέων διά 
μέρους αυτών καί τών λοιπών /4 άδελφών τού αυτού Τάγματος 
ύπέσχοντο δούναι τού παπά β κύρ ’Αλεξίου τού Ταρτούρου τό 
έσώδημα όπού έχουσιν είς τήν I6 Στρογγυλήν καί Έπισκοπιανά διά 
χρόνους δέκα καθώς έγγράφως Ρ παρ έμού φαίνεται αφλθ μηνί 
Όκτωβρίφ ώς εκείνη φαίνεται β πλατυτέρως, όπως ό ρηθείς παπά κύρ 
’Αλέξιος όφείλει Ρ άπελθεΐν είς τήν Τώμην, καί κριθήναι μετά τού 
μητροπολίτου /10 έμπροσθεν τού πάπα, καί άλλων κριτηρίων ΐνα ό 
πρωτοπαπάς /Π έσται κριτής πασών τών έκκλησιαστικών υποθέσεων τής 
/12 παρούσης νήσου μετά Ιδίου έξόδου αύτού καί κόπου καί μόχθου /13 
είς τήν Ρώμην, καί είς τήν αυθεντίαν. Διό πληρώσας /14 ό ρηθείς 
Ιερεύς τήν ύπόσχεσιν ήν ύπέσχετο καλώς, καί άληθώς Ρ5 καί έν Ρώμη 
καί Βενετία μετά έξόδου αύτού καί λαβών ό ρηθείς Ρ6 πρωτοπαπάς τήν 
άπασαν έξουσίαν τού κρίνειν πάσας, τάς /17 έκκλησιαστικάς υποθέσεις 
τής πόλεως καί νήσου είς τούς αφμβ /18 όκτωβρίω λ καί ποιήσας μέχρι 
τών αφμε είς τήν έξουσίαν Ρ9 αυτήν συνέβη, καί αύθι κρίσεις περί τής 
αυτής έξουσίας β° μετά τού βικαρίσυ είς τό έκλαμπρότατον ρεγιμέντον
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δθεν μοχθήσας Ζ21 καί έξοδιάσας πολλά 6 αυτός παπά ’Αλέξιος καί * 
κερδίσας ό βικάριος β2 άνεκαλέσας δεύτερον είς τήν Βενετίαν τόν 
ανιόν πρωτοπαπά Ζ23 τοιγαροΰν, έπεί καί αύθις άναγκαιότατον, τόν 
παπά Ζ24 κύρ ’Αλέξιον άπελθεϊν, είς τήν Βενετίαν περί τής αυτής 
κρίσεως β5 προσελθών ό αυτός πρωτοπαπάς καί κύρ σακελίων μετά 
παρακλήσεως β6 πολλής Ικετέυσαν αυτόν άπελθεϊν είς τήν Βενετίαν 
υποσχόμενοι βΊ ποιήσαι κολλάς πάσας τάς εξόδους δσας έξοδιάση Ζ28 ό 
αυτός παπά κύρ ’Αλέξιος είς τήν αυτήν ΰπόθεσιν β9 καί είς τροφήν 
αύτοΰ καθώς έγγράφως παρ’ εμού φαίνεται β0 άπελθών καί ποιήσας 
έκεϊ μήνας 10 καί κερδίσας Ζ31 τοΐς έναντίοις έπειδή είχε πακτώσει διά 
τήν χρείαν β2 172ν τό αύτό έσώδημα διά χρόνους τρεις όποιον πάκτος 
έξοδιάσθη β3 είς τήν κρίσην αυτήν καί άλλον πλεΐον καί πλεΐον τούς 
κόπους β4 καί μόχθους τούς περισούς τού αυτού παπά κύρ ’Αλεξίου 
καί κινδύνους β5 οΰς ύπέμεινε πολλάκις υπέρ τού αυτού Τάγματος καί 
συνεχώς β6 ου πάβεται ύπερμαχεΐν υπέρ πάντων τών άδελφών. Διό 
θέλοντες β1 έκπληρώσαι τήν ύπόσχεσιν ήν ύπέσχοντο τού παπά κύρ 
’άλεξίου Ζ38 ό ρηθείς πρωτοπαπάς καί ποτέ κύρ σακελίων τήν σήμερον ό 
ρηθείς β9 πρωτοπαπάς ώς άρχή καί ό νΰν κύρ σακελίων καί ό πριόρης 
καί κυβερνήτης /40 τού αύτού Τάγματος καί γραμματικός δηλαδή παπά 
κύρ Ματθαίος /41 ό Ροξόπουλος καί έκκλησιάρχης καί παπάς κύρ 
Νικόλαος Πετρίτζης /42 καί άρχιμανδρίτης ήν καί παπάς κύρ Δήμος 
“Αγγελος όμού μετά τών άνωθεν /43 διά μέρους αυτών καί τών λοιπών 
άδελφών όμογνομούντες βούλονται Ζ44 καί θέλουσιν ΐνα ό ρηθείς παπά 
κύρ ’Αλέξιος έχη καί χαίρεται τό αύτό Ζ45 έσόδημα μετά τήν τελείωσιν 
τών δέκα χρόνων έτέρους χρόνους τρεις Ζ46 διά τάς εξόδους όποιας 
έποίησε τήν δευτέραν φοράν είς τήν Βενετίαν Ζ47 μήνας Ζ10Ζ καί καθώς 
ύπεσχέθησαν ό ποτέ κύρ σακελίων καί πρωτοπαπάς Ζ48 εύχαριστουμένων 
μεθ’ δρων Ιερατικών καί άλλας έξόδους Ζ49 τού παπά κύρ Άλεξίου μή 
έχειν έξουσίαν άναγορεύσαι παρ’ αυτών τών β° άδελφών πώποτε 
μόνον τούς τρεις χρόνους αυτούς καί ούτως Ζ51 έσυμφώνησαν 
εύχαριστηθέντων καί τών δύο μερών κρατεϊν στερητήν Ζ52 καί βεβαίαν 
τήν αυτήν συμφωνίαν είς άεί υπό μαρτύρων τών υπογεγραμμένων β3 
μαρτυρούν καί μάλιστα θέλουσι υπογράψει πάντα είς πίστιν τών 
γεγραμμένων κάτωθενΖ
Ζ54 +Έγώ Άλοίζιος Ιερεύς χωρεπίσκοπος καί μέγας πρωτοπαπάς 
Κερκύρας βεβεώ τά άνωθεν



283r

ft5' Έγώ Ιερεύς Ματθαίος Ροξόπουλους καί έκλισιάρχης καί κυβερνίτις 
τού Τάγματος βεβεόνο τά άνοθεν
+Έγώ Νικόλαος Ιερεύς ό Πετρίτης καί άρχιμανδρίτης βεβεώ τά άνωθεν 
+ίερεύς Δημήτριος ό 'Αγγελος ώς πριόρης όμολογώ καί βέβαιά) τά 
άνωθεν
//173Γ Έγώ παπά Δημήτριος Βάλμης όμολογό τά άνοθεν ις δν άδελφός 
τού Τάγματος
+Κάγώ τίμιος, Φώτιος ιερεύς Παλατιανός, είς ών των άδελφών τού 
αυτού Τάγματος βεβαιώ καί στέρΥω, πάντα τά άνωθεν γεγραμμένα 
+Έγώ Ιερεύς Νικόλαος ό Σπειρής εις των άδελφών τού Τάγματος τών' 
τριάκοντα καί δύο Ιερεών Κωρυφών βεβαιώνο τά άνωθεν.
+Έγώ Φίλιππος Ιερεύς Παλατιανός άπό τού Τάγματος τών λβ στέργων 
καί εύχαριστών πάντα τά άνωθεν.

Έγγρ. 10.

Η ΑΙΤΗΣΗ ΤΟΥ ΑΛΕΞΙΟΥ ΡΑΡΤΟΥΡΟΥ ΠΡΟΣ ΊΊΣ ΑΡΜΟΔΙΕΣ ΒΕΝΕΉΚΕΣ 

ΑΡΧΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΤΩΝ ΔΙΔΑΧΩΝ ΤΟΥ

A.S.V., Senato Terra, Reg. 42, Filza 30(1559). Ανέκδοτο.

<Βενετία> 5 Νοεμβρίου 1559.

ft Serenissimo principe et informatori di Padova, ft Havendo io papa 
Alexio Rarturo da Corfu coqiposto ft una opera da Prediche in lingua 
greca molto salutifera ft alle anime et molto divota la quale sta ft 
veduta dali signori deputati et havuto licentia dalli ft exelentissimi 
signori capi del excelso conseglio che ft altri habia il frutto delle mie 
fatiche per tanto ft genuflexo supplico la Serenita vostra. che la sia 
convinta ft conciedermi che altri per anni 10 non possa ft0 stampar 
ditta mia opera sotto pena de ducati ft1 100 et perder tutte le opere 
et pagar ducati ox per opera et il stampator de esse puo per anni ft1 
10 de poter stampare et perder arte de stampar como a molti altri e 
sta concesso grattia ft3 da esser divisa detta pena un terzo all' 
accusator /14 un terzo all' officio che fara Γ essecution et Γ altro 
terzo ft5 al detto papa Alessio si come ad altri in casi ft6 simili ad
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altri e stato concesso et alia /1? buona gratia di Vostra Serenita 
umilmente miracomando /.

Έγγρ. 11.

Η  Ε Γ Κ Ρ ΙΣ Η  ΓΙΑ  ΤΗ Ν  Ε Κ Τ Υ Π Ω Σ Η  ΤΩΝ ΔΙΔΑ ΧΩ Ν  ΑΠΟ Τ Ο Υ Σ  ΑΝΑΜΟΡΦΩΤΕΣ 

Τ Η Σ  PA D O V A  Κ Α Ι ΑΠΟ Τ Ο Υ Σ  CA PI Τ Ο Υ  Σ Υ Μ Β Ο Υ Λ ΙΟ Υ  ΤΩΝ Δ Ε Κ Α

A.S.V., Senato Terra, Reg. 42, Filza 30(1559). Ανέκδοτο.

<Βενετία> 14 Νοεμβρίου 1559.
<Βενετία> 25 Νοεμβρίου 1559.
Ρ Die XXVI suprascripti
β L'eccelentissimi signori capi infrascritti havuta fede dalli β clarissimi 
signori Riformatori dello Studio di Padoa, che P nel libro della 
Prediche scritto in lingua greca β peri il reverendo papa Alessio da 
Corphu non vi e β alcuna cosa contraria alia religion, alii P  principi 
ne alii boni costumi, concedono licentia β che possino esser stampato 
in questa citta Data Die 14 Novembris 1559

D. Aloysius Donato 
Zaccharia Barbaro Ulustrissimi

consiglieri X  capi
Joannes Mocenico

scrittores Eiarius Bevilaquam.
P 1559 Die 25 Novembris

β  Che per autorita di questo consilio sia concesso a papa β Alessio 
da Corfu che nium altro che lui o che β havera causa da lui non possa 
stampar in questa β nostra citta ne in alcun altro luogo del Dominio 
Nostro la β opera sua prediche in lingua greca per spatio de anni P 
X  sotto la pena contenuta nella supplicatione soa essedo β tenuto di 
operarare tutto quello che e disposto in materia P di stampe lettere 
patentee
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Έ γ γ ρ . 12

ΣΥΜ Φ Ω Ν ΙΑ  Τ Ο Υ  Α Λ Ε Ξ ΙΟ Υ  ΡΑ ΡΤ Ο Υ ΡΟ Υ  Μ Ε ΤΟΝ ΔΗ Μ Ο  Ρ ΙΖ ΙΚ Α Ρ Η  Σ Τ Η  

ΒΕΝ ΕΤΙΑ  ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΠΕΝΗΝΤΑ ΑΝΤΙΤΥΠΩΝ ΤΩΝ ΔΙΔΑ ΧΩ Ν  

♦

ΙΑΚ, Not. Nicolo Rarturo, φακ. P.17, filza 1, φ. 132r. Ανέκδοτο. 
Αντίγραφο.

<Βενετία> 29 Μαΐου 1561.
-ν

β Produtta per Constantino Risicari ut intus adi 16 Dicembre 1563
β 1561 adi 29 Maggio in Venezia β Confesso io Alessio 

Rarturo sacerdote qualmente debbo /4 dar a misser Dimo Risicari aspri 
bianchi 540 per β altri tanti chi ho recevuto qui in Venetia dal /6 
sudetto misser Dimo in contandi et per maggior P  sicurta del detto 
misser Dimo le ho consegnato /8 nelle sue mani libri, cioe delle mie 
prediche I? che ho messo in stampa no 50, cioe cinquanta /,10 li quali 
gli do ogni auttorita di vender in P 1 terra ferma dove che andera il 
detto misser P 2 Dimo al meglio che potra et se si cenderano. /13 che 
tolga il predetto misser Dimo li detti aspri 540 et /14 se avanzara a 
che melo renda et se non li potra P 5 vender nel luoco che andara ut 
supra P 6 che meli restituisca over che meli mandi /17 a Corfu con quel 
che li parera a risigo /18 mio et che io debba dargli detti aspri 540 
subito P 9 senza Iite et contradittione alcuna et P ° cusi confesso et ho 
sottoscritto di mano mia P l propria

Io Alessio sacerdote Rarturo confesso et P 2 affermo le cose 
sopradette.

ΣΧ Ο Λ ΙΑ

4. aspri bianchi. Νομισματική βυζαντινή μονάδα. Ενα άσπρο ήταν 
ίσο με 1/15 του νομίσματος και το 1/25 του νομίσματος σταυράτου 
πολιτικού. Ενα άσπρο ήταν ίσο προς 12 δουκάτα, 1/2 του κερατίου και 
ίσον προς 3 τουρνέσια, καθώς και ίσον προς 1/110 τουρκικό γρόσι. Για 
την εποχή που εξετάζουμε οι υποδιαιρέσεις ήταν διαφορετικές όπως



2 8 6

διαφορετικές ήταν στις βενετοκρατούμενες περιοχές και στη Βενετία. Το 
θέμα ωστόσο είναι ευρύτερο.

Έγγρ. 13.

ΑΠ ΟΦ ΑΣΗ  Τ Ο Υ  ΙΕ Ρ Ο Υ  ΤΑ ΓΜ Α ΤΟ Σ Κ Ε Ρ Κ Υ Ρ Α Σ ΓΙΑ ΔΕΚ Α ΕΤΗ  ΠΑΡΑΤΑΣΗ 

Τ Η Σ  ΓΝ Ω ΣΤΗ Σ ΑΠΌ Τ ΙΣ  18 Ο Κ ΤΩ ΒΡΙΟ Υ 1539 ΕΠ ΙΧ Ο ΡΗ ΓΗ ΣΗ Σ Γ ΙΟ Ν  ΑΛΕΞΙΟ 

ΡΑ ΡΤΟ ΥΡΟ

ΙΑΚ, Not. Zaccaria Metaxa, φακ. Μ. 191, φ. 84Γ*ν. Ανέκδοτο. 

<Κέρκυρα> 30 Οκτωβρίου 1561

β +αφξα ημέρα λ τοΰ μηνός .Οκτωβρίου έπειδή έσυνέβησαν σκάνδαλα 
πολλά άντιρρήσεις β καί κατηγορίαι, άναμεταξύ τοΰ παρόντος 
αίδεσίμου πρωτοπαπά κυρίου ’Αντωνίου β Σπιρή μετά τοΰ
εύλαβεστάτου παπά κύρ ’Αλεξίου τοΰ 'Ραρτούρου καί μάχαι σφοδραί / 4 
διά τούτων ένεκα έξωρίσθη ό ρηθείς παπά κύρ -Αλέξιος ώς γέγραπται 
έν τή καγγελαρία /.5 Διό δη άπελθών είς τήν Βενετίαν είς άνάκρισιν 
τής κατ’ αυτού γεγονείας έξορίας /,6 είς εξόδους πολλάς περιέπεσε ώς 
έν τοϊς κριτηρίοις τοΐς τοιούτοις εΐθισται Ρ  γεγονέναι. Τοιγαροΰν 
έκώψας πάσαν άπόφασιν κατ’ αυτού γεγονεϊαν β καί είς τήν αύτού 
πατρίδα μετά νίκης ύποστρέψας κρίσιν έμελλε κινήσαι κατά Ρ τού 
ρηθέντος αίδεσίμου πρωτοπαπά καί τών λοιπών αύτού κατηγόρων, ύπέρ 
των β° έξόδων αύτού. Δι ών πάλιν έμελλον είς μυρίας μάχας καί 
σκάνδαλα ύποπεσεΐν /u καί εις εχθος σφοδρότατον, έξ ών άδύνατον ήν 
γενέσθαι καλόν. Διά τούτο β1 ot εύλαβέστατοι άδελφοί καί κληρικοί τού 
'Αγίου Τάγματος τών τριάκοντα /13 λεγομένων ούτως ώς μαθηταί τού 
είρηνάρχου Χριστού μεμνημένοι τών /14 ών εΐσίν όφειλέται καί 
διασκεψάμενοι έν άκριβείςι, όπως τούς προρηθέντας β5 άδελφούς αύτών 
Ιερείς, δηλαδή τόν αΐδεσιμώτατον πρωτοπαπά β6 καί τούς λοιπούς 
είρηνεύσωσι μετά τού είρημένου εύλαβεστάτου παπά κύρ βΊ ’Αλεξίου 
καί διώξωσιν άπ’ αύτών, πάν εχθος, μίσος, μάχην, κρίσιν άπό /18 τής 
άληθείας έχθρός καί άποστάτης διάβολος, έν αύτοΐς έγκατέστησαν /ι9
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καί τούτους είς ένωσιν μίαν συναγωγήν ώς μέλη αυτών δντες β° καί 
άδελφοί αγαπητοί, διά μέρους αυτών καί διά καταδοχήν ήν β 1 έχουσιν 
ώς λέγουσιν έκ τών έτέρων άδελφών, έξ Ιδίας προαιρέσεως β2 καί ου 
βία πρός τούτο κινηθέντες, καί έκουσία αυτών βουλή καί β3 θελήσει· 
έπαρέδωσαν τού είρημένου παπά κύρ ’Αλεξίου, τό έσώδημα βΑ όποιον 
έχουν είς τήν περιοχήν χωρίων Στρογγυλής, ’Επισκοπιανών β5 όσον καί 
olov έστί, καί έσται κατ’ αύξησιν, άπό τού νΰν καί έως χρόνους β6 
δέκα έρχομένους τελείους, δηλαδή έσωδίας δέκα έρχομένας τελείας β1 
δπως καί ώς αυτός β% θέλει τάς είρημένας δέκα έσωδίας τών φηθέντων 
έσωδημάτων Λ29 Διά τάς εξόδους αυτού, ώς έμελλε ζητήσαι τοΐς αυτού 
κατηγόροις- β° τοΐς προρηθεΐσι, είς τήν τοιαύτην ύπόθεσιν καί διά 
μειζοτέραν β 1 άσφάλειαν καί πίστιν τού είρημένου παπά κύρ ’Αλεξίου 
καί τών λοιπών β2 έμπαλουτάρησαν μετά μπουσούλου καί μπαλώτων, 
κατά τήν όρδίνια β3 84ν τού έκλαμπροτάτου φεγγεμέντου Κορυφών ώς 
έν εκείνη γέγραπται, β4 τό είρημένον ίνστρουμέντο, ήγουν τήν τοιαύτην 
παράδωσιν τών δέκα β5 έσωδημάτων, ώς άνωθεν έν μέσω αυτών, είς 
τόν ναόν τής άγιας Τριάδος β6 δντες πρός τό παρόν δεκατέσσαρες, 
άδελφοί ών καί τά όνόματα β7 έν τή κανγγελαρία τού είρημένου 
πρωτοπαπά έπιγέγραπται καί ούτως β8 άπελθών ό μπούσουλας τό 
γύροθεν εύρεθήκασιν καί αί δεκατέσαρες β9 είς τό ναί, βεβαιώνουσαι 
τήν προρρηθεΐσαν γνώμην αυτών βεβαίαν /40 είναι καί άσφαλή, δηλαδή 
νά άπολαύση τήν ρηθείσαν έσωδία ώς άνωθεν είς τάς δέκα έσοδίας τών 
δέκα χρόνων ό άνωθεν παπά κύρ ’Αλέξιος /41 τής ένεστώσης έσοδίας 
τού πάκτους τού Καραντζά. Δι ών αίτιών β2 καί έξόδων αυτού ώς 
είρηται άνωθεν, μή έχων έξουσίαν ό ρηθείς παπά /43 κύρ ’Αλέξιος 
πλέον άναζητήσαι άλλους έξόδους έκ τών άνωθεν /44 μήτε ό ρηθείς 
κύριος πρωτοπαπάς κινήσαι τί έχθος ή δόλον κατά τού /45 είρημένου 
παπά κύρ ’Αλεξίου καί οί έτεροι άλλ’ έν είρήνη καί δμονοία /46 
συνδιάγειν ώς έντέλεται ό Χριστός τούτην τήν είρήνη παραβή καί 
ταύτην /47 άθετήση, ώς αίτιος κακού Ζ48 έστω ύπόδικος έν τή αυθεντική 
καγκελαρία δουκάτα πεντήκοτα πληρώσαι έπίπτων καί είς ποινήν 
άφωρισμού /,49 ΟΙ δέ είρημένοι ευλαβέστατοι Ιερείς καί άδελφοί ώς 
άνωθεν υπόσχονται β° ένώπιον τής είκόνος τού Χριστού, τού κρατεΐν 
στερκτήν καί βεβαίαν β 1 τήν άνωθεν γνώμην αυτών, καί δι αυτής έκ 
τών έσομένων άδελφών β2 έως τής άναπληρώσεως τών φηθέντων δέκα 
έσωδημάτων. β3 Καί τούτο έβεβαίωσαν καί βεβαιώνουσιν ένώπιον τών
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παρόντων Ζ54 μαρτύρων μισέρ 'Ιερωνύμου τού Φλώρου καί μισέρ 
Φιλίππου τού Καρτάνου. Ζ55 Τήν αύτήν ώραν μετά την τελείωσιν της 
άναγεγραμμένης μπαλωτατζιόνος έλθόντες Ζ56 έν τφ άναγεγραμμένψ 
ναφ δπου ήν άκόμη οΐ άνωθεν /14Ζ Ιερείς οί παρόντες Ζ57 τίμιοι Ιερείς 
παπά κύρ ’Ιωάννης Χάμαλης γραμματικός τού ίίερού Τάγματος, κύρ 
Δημήτριος ό Βολίμης οΐτινες όμνύουσι καί αυτοί τού θείου Εργου ώς έν 
τη άναγεγραμμένη Ζ58 γραφή διαλαμβάνεται, οΐτινες καί αυτοί έξ ένός 
στόματος I59 βεβαιώνουσι ταύτην ώς καί οί Ετεροι Ιερείς ενώπιον τών 
άνωθεν /14/ Ιερέων.

ΣΧ Ο Λ ΙΑ

4. Οποιαδήποτε απόφαση του Ιερού Τάγματος ανακοινωνόταν
στη γραμματεία του βαΐλου, όπου επικυρωνόταν.
31. μπούσουλου: (bussolo ή bossolo). Ξύλινο συνήθως σκεύος που
χρησιμοποιόταν κυρίως στη Βενετία για να συγκεντρώνονται οι ψήφοι 
κατά την ψηφοφορία. Το σκεύος ήταν χωρισμένο σε τρία τμήματα- το 
ένα ήταν χρώματος άσπρου και συγκέντρωνε τους θετικούς ψήφους, το 
άλλο ήταν πράσινο και συγκέντρωνε τους αρνητικούς ψήφους και το 
τρίτο κόκκινο για τους λευκούς ψήφους (Boerio, σ. 93).
31. μπαλώτων (=balota): σφαιρίδιο, κήνσος με το οποίο ψήφιζαν
(Boerio, σ. 59).

Έγγρ. 14.

Π Α ΡΑΧΩ ΡΗ ΣΗ  Τ Ο Υ  Ν Α Ο Υ Τ Ο Υ  Α ΓΙΟ Υ  ΒΑ ΣΙΛ Ε ΙΟ Υ  ΣΤΟ  ΓΑ ΣΤΟ Υ ΡΙ ΑΠΟ ΤΟΝ 

ΙΕ Ρ Ε Α  ΑΝΤΩΝΙΟ ΚΟΝΤΟ ΣΤΟ Ν  ΑΛΕΞΙΟ ΡΑΡΤΟΥΡΟ

ΙΑΚ, Not. Teodoro Vragianiti, φακ. Β.178, φ. 131ν-132Γ. Ανέκδοτο.

<Κέρκυρα> 22 ’Ιανουάριου 1566

/ι +Ήμέρα κβ τού άνωθεν έν τφ έργαστηρίφ έμοϋ νοταρίου ό 
ευλαβέστατος παπά Ζ2 κύρ ’Αντώνιος ό Κοντός δευτερέος άπό χωρίου 
τού Γαστουρίου Ρ παρόν σωματικός συνεφώνησε μέ τόν παρόντα
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εΰλαβέστατον //4 32Γ παπά κύρ ’Αλέξιον τόν 'Ραρτούρον καί έπέδωσεν 
πρός αυτόν Ρ τό παλεοκλήσιον αύτοϋ έν τι άφανισμένο έπονομαζόμενον 
ρ  ποτέ άγιος Βασίληος διακείμενον στά περίχωρα τοϋ Ρ  αύτοϋ χωρίου 
δπως ό ρηθείς παπά κύρ ’Αλέξιος όφείλει άνακενίσει Ρ τό ρηθέν 
μοναστήριον ήσέ δπιον τόπον τής παροΰσης πώλεως Ρ άρέσκεται τόσον 
ε’ις τό δνομα τοϋ άγιου Βασιλείου δσον καί ήσε Ρ ° άλον όνομα άγιου 
δπϊρ ό Θεός δδηγίση αύτόν είς δόξαν /Π τοϋ παντοδυνάμου Θεοϋ καί 
τοϋ άγιου δπερ μέλει άνακαινίσαι Ρ2 είς φύμην καί τής έκλαμπρότητος 
ημών αυθεντίας τών Βεναιτιών /13 καί είς μνυμόσυνον τών παλεών καί 
νέων έκτητόρων /14 τής αυτής μονής καί εις ψυχικήν σωτηρίαν τοϋ 
είρημένου εύλαβεστάτου Ρ5 Ιερέως παπά κύρ ’Αντωνίου καί τών εαυτού 
κληρονόμών καί δια Ρ6 δόχων νά μνημονεύονται πάντα δ δέ ρηθείς 
ίερεύς παπά κύρ ’Αλέξιος Ρ1 έστω κύριος καί οίκοκύρης τοϋ αύτοϋ 
ναού δπερ θέλει /18 άνακαινήσι ώς άνωθεν αυτός καί οί αύτοϋ 
κληρονόμοι καί /19 διαδόχοι καί ποιήσωσιν ώς σαυτόν ήτοι δ’ άν θέλει 
καί βούλονται Ρ ° ώς άληθής κύριοι καί δεσπότε τοϋ τόπου ύπό 
μαρτύρων Ρ 1 μισέρ Δημητρίου Καρτάνου τοϋ ποτέ μισέρ Φιλίππου καί 
μισέρ Ρ2 Νικολάου Πόθου.

ΣΧΟΛΙΑ
2. Ο δευτερέος είναι ο ιερέας που αντικαθιστά τον πρωτοπαπά ή ο 
διάκονος που αντικαθιστά τον αρχιδιάκονο. Μετά δηλ. τον πρώτο ιερέα 
ή διάκονο ιερέας ή διάκονος. Πρβλ. Δικαίος Β. Βαγιακάκος, Η  
εκκλησιαστική γλώσσα και η μεσαιωνική και η νεοελληνική
ονοματολογία, Αθηνά 63(1959), σ. 208, όπου και η σχετική 
βιβλιογραφία.
21. Δεν μπορέσαμε να ταυτίσουμε τον Δημήτριο Καρτάνο γιο του 
Φιλίππου σύμφωνα με τα γενεαλογικά στοιχεία που μας δίνει ο Eug. 
Rizo Rangabe (σσ. 168-175).

Έγγρ. 15

Η ΑΠ ΟΚΑ ΛΥΨ Η  Υ Π ΕΡ ΤΩΝ ΙΣΠΑΝΩΝ ΔΡΑ ΣΗ Σ Τ Ο Υ  Α Λ ΕΞΙΟ Υ  ΡΑΡΤΟ ΥΡΟ Υ

A.S.V., C.C.X., b. 292, no 53. Ανέκδοτο. Αντίγραφο 
<Κέρκυρα> 21 Mali 1570.
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β Miser Nicolo Malmignoti mandato heri per il Clarissimo β Signor 
proveditor general alia Bastia per intender β d'un flamburaro, che se 
diceva dover venir /4 col /... / cavalli per mal trattar Albanesi refferi 
/5 che e stato alia Bastia, et ha parlato con /6 Michali Coluri et per il 
qual li ha datto una β lettera per portar al Clarissimo proveditor 
General β et un altro plico driciato a protopapa Alessi P Rafturo, et 
a bocca li ha detto da novo /10 quel tanto, che si contiene nelle 
letter', che β 1 egli ha scritto al clarissimo Signor Proveditor general 
/12 per che le ha scritte alia sua custodia che /13 il Flamburaro, che
era alia Bastia, e andato /14 alia Prevesa per montar su l'armata, et
non β5 aspettano niun altro in quel luogo che un β6 chiaus si altrova 
a Paramatia forteza P 1 distante della Bastia meza giomata, et aspetta 
/18 ordine· da Constantinopoli, non si sa che β9 un Turco grand huomo, 
e venuto a Paramatia β° partito dalla Prevesa, et ha parlato col chiaus 
/21 presentato e poi si e partito dalla Prevesa. β 2 Fatto unir alia 
presentia del clarissimo Signor Proweditor β 3 General il sopra- 
presentato protopapa Alessio β Α fu datto, il suo plico et aperta la 
coperta β 5 furono viste tre lettere driciate all’ illustrissimo vice 
Principe β 6 di Napoli le seconde al vice re General β η del regno la
terza al resoner di Z28 Napoli et in essa coperta li e datto/ordine di
consignar le prescritte lettere β 9 immediate al consolo di Pugliesi et 
non β° essendo sottoscrittione de chi le manda / fu dimandato al detto 
protopapa chi li β 1 ha driciato dette lettere lui respose. Dimo β 2 
Coluri che sta con il clarissimo bailo in Constantinopoli.

Έγγρ. 16.

Α Π Ο Υ ΣΙΑ  T O Y  Α Λ ΕΞΙΟ Υ PA PTO YPO Y ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΝ ΕΔΡΙΑ  Τ Ο Υ  ΙΕΡΟ Υ 

ΤΑ ΓΜ Α ΤΟ Σ Κ Ε Ρ Κ Υ Ρ Α Σ  ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝ ΑΔΕΙΞΗ  ΓΡΑΜ Μ ΑΤΕΑ ΛΟΓΩ ΑΔΥΝΑΜ ΙΑΣ 

Τ Ο Υ

ΙΑΚ., A.D., b. 3, φ. 19ν. Ανέκδοτο.

<Κέρκυρα> 18 Ίανουαρίου 1572. 
β Adi 18 Jener 1572
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12 Congregato il Reverendo clero di 32 absente il Reverendo Protopapa 
/3 per esser impotente et il collegio di 30 per fal I'ellettion del 
canceller della sua Reverentia questa ha terminate) /4 del clarissimo 
Reggimento et compiuto esso clarissimo Reggimento et splenditi Judesi 
/5 furono li balotanti no 44. A1 qual collegio del sudetto Reverendo 
Protopapa fu mandato I6 il suo fiollo a proponer in nome suo Signor 
Stelio Ricchi, il qual fu balotato et ha havuto de si balote no 43 et di 
non balote no 1 et e rimasto.

Στην ώα:
Essendo dispotente il Reverendo Protopapa il suo figliolo ha proposto 
suo eletto un candidato di esso et balotato nel consiglio.

Έγγρ. 17.

Ο ΑΛΕΞΙΟΣ ΡΑΡΤΟΥΡΟΣ ΩΣ ΧΩ ΡΕΠ ΙΣΚΟ Π Ο Σ Κ Ε Ρ Κ Υ Ρ Α Σ  Ε Κ Δ ΙΚ Α Ζ Ε Ι 

ΥΠΟ Θ ΕΣΗ  Μ Ο ΙΧΕΙΑ Σ Μ Ε ΚΑ ΤΗ ΓΟ ΡΟ ΥΜ ΕΝ Ο ΥΣ ΤΟΝ ΑΓΙΟΓΡΑΦΟ ΙΩΑΝΝΙΚΙΟ 

ΜΠΟΓΔΑΝΟ ΚΑΙ ΜΙΑ ΑΓΝΩΣΤΗ ΓΥΝ Α ΙΚΑ

ΙΑΚ, A.D., b. 81, Filza 14, χ.ά. Ανέκδοτο.

<Κέρκυρα> 3 Ίανουαρίου 1573.
/ΐ αφογ' ημέρα γ' τοϋ Ίανουαρίου μηνάς
β + Ό  Θεοφιλέστατος Χωρεπίσκοπος Κερκύρας κύριος ’Αλέξιος ό 
Ραρτοΰρος β καθήμενος έν τφ Ιερφ αύτοϋ κριτιρίψ, δπου την 
έκκλησιαστικήν /4 κρίσιν ποιειν εΐωθεν καί τά έξης: έπειδή συν β 
άλλους άνηνέχθησαν ένώπιον Ίωαννικίου τοϋ Μπογδάνου μιαρά έργα β 
καί άνομήματα δ έπραττε καί πράττει συνεχώς έξακολουθών β τήν 
μοιχίαν καί μένων έν τη άμαρτίςι, μηδόλως βουληθείς β συνιέναι τό 
βάρος τής μοναδικής πολιτείας μήτε Ρ τό τής Ιερωσύνης άξίωμα, άλλ’ 
έξουθενών αύτά μίγνυται τή /10 άμαρτίμ ώς χοίρος έν βορβόρφ καθώς 
έκατηγόρησαν αύτόν /Π πρός ήμάς καί οΐ μάρτυρες μεθ’ όρκων 
έβεβαίωσαν. Τοιγαροΰν /12 χρέος όφειλόμενον δν τούτο τφ ρηθέντι 
Θεοφιλεστάτφ /ΐ3 Χωρεπισκόπψ τιμωρίσαι αυτόν καί παιδεύσαι κατά
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τούς Ιερούς β4 τής έκκλησίας νόμους είς τιμωρίαν αυτού καί 
σωφρονισμόν /15 έτέρων. Διά τούτο έωρακώς την κατηγορίαν τήν κατ’ 
αύτού /16 άποδειχθεϊσαν καί βεβαιωθείσαν παρά τών μαρτύρων άληθώς 
/17 μοιχεύειν τήν... καί άνακαλέσας αυτόν είς /18 άπολογίαν κατά τό 
είωθός παρά τού κομαντατούρου κυρ ’Αλεξίου β9 ούδ’ δλως έμφανίσθη 
ούτε παρεγένετο πρός ήμάς άπολογηθήναι /.20 Διά τούτο τό όνομα τού 
κυρίου ’Ιησού Χριστού έπικαλεσάμενος Ζ21 διά δυνάμεως τού αύτού 
όφφικίου τού δοθέντος αύτού παρά Ζ22 τής Έκλαμπροτάτης Αύθεντίας 
ημών τών Βενετιών, διορίσατο β3 καί άποφάσισε ούτω: ΐνα ό ψηθείς 
Ίωαννίκιος Μπόγδανος β4 ώς μοιχός άποδεδειγμένος είη, άπό τού ναού 
καί β5 έν δλςο τφ χρόνςο τής ζωής αύτού άργός εκ πάσης Ιεροπραξίας 
β6 τής Ιερατικής άξίας τό σύνολον καί άλλότριος καί ξένος βΊ άπό 
πάσης Ιερουργίας μη τολμών μεταχειρισθήναι είς τήν άγίαν τέχνην τήν 
ζωγραφικήν τών άγιων ώς άλλότριος /Ζ28 τής άγίας ταύτης έπιστήμης. 
Εί δέ παρακούση νά λάμνη είς β9 τό κάτεργον τών φορντζάδων 
χρόνους τρεις άσυμπάθητα άνευ βΌ τινός χάριτος ούτως έδιορίσατο καί 
άποφάσισε έν μηνί καί β 1 ημέρα ώς άνωθεν. Εΐη δέ καί υπόδικος να 
σταθή καί μίαν φυλακήν κεκλεισμένος β1 μήνες δύο άσυμπάθητα εί δέ 
καί ήθελε παρακούση νά μεταχειρισθή εις τι τών τής Ιερωσύνης ή ήθελε 
εύρεθεΐ β3 πλέον μετά τής άναγεγραμμένης μοιχαλίδος νά λάμνη είς 
β4 τό κάτεργον τών φορτζάδων χρόνους τρεις άνευ τινός χάριτος, ή β5 
εύεργεσίας καί νά μην τολμήση νά μεταχειρισθή είς β6 τήν άγίαν τέχνη 
τήν ζωγραφικήν τών άγιων είκόνων, ώς άλλότριός β1 τε καί άνάξιος 
τοιαύτης έπιστήμης ούτως έδιορίσατο β% καί άποφάσισε έν μηνί καί 
ημέρα ώς άνωθεν /.
β9 Έδημοσιεύθη ή άνωθεν άπόφασις έμπροσθεν ναού τού άγιου 
Λαζάρου /40 έπί τού άμβωνος ένθα έγινεν ό άγιασμός τών άγιων 
Θεοφάνιων προστάζει τού Θεοφιλεστάτου Χωρεπισκόπου κυρίου 
’Αλεξίου τού Ραρτούρου /41 παρ’ έμού Στυλιανού Ρίκη τού καγκελαρίου 
έν ήμέρρ έκτη τού ’Ιανουάριου αφογ' /.

ΣΧ Ο Λ ΙΑ

39. Ο  ναός, που δεν σώζεται πλέον σήμερα, βρισκόταν στη Ν.Δ.
πλευρά του νέου Φρουρίου, στην περιοχή του Σαρρόκου (Παπαγεωργίου, 
σ. 220).
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Έγγρ. 18.

ΑΠ Ο ΤΥΧΗ Μ ΕΝ Η  ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ ΤΟ Υ  ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΡΑ ΡΤΟ ΥΡΟ Υ ΝΑ ΤΑ ΞΙΔΕΨ ΕΙ 

ΣΤΗΝ ΚΡΗ ΤΗ  Ο ΠΟΥ Ε ΙΧ Ε  ΣΚΟ Π Ο  ΝΑ Α Σ Κ Η Σ Ε Ι ΤΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ Τ Ο Υ  ΩΣ 

ΔΑΣΚΑΛΟΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ.

A.S.V., Avogaria di Comun Penale, b. 54, proc. 1. Ανέκδοτο.

<Κέρκυρα> 12 Οκτωβρίου 1585.
/1 niustrissimo et Eccelentissimo Signor Proveditor 
dell'Annata /
β Io Nidblo Rarturo servitor di V.S. Eccelentissima qual presentato β 
per scapollo sopra la gailea, del Magnifico sopracomito /4 da Rethimo 
havendo messo sopra la detta li mei drappi, et molti libri greci, e latini 
di valor Z,5 con animo rissoluto, d'andar, et interfinirmi in Candia /6 
per disciplinar figliulli et altri che volessero P imparare lettere grece, 
havendo fatto in medema Z8 proffessione de qui, come precettor detto 
da questa P magnifica corte veni, a tempo, che la gailea era per /10 
partire in giomi prossimi passati, che andava a desarmar Zu et perche 
detta quella gailea non ne aveva scalla /12 in terra, piu volte feci 
instantia a quelli di /13 gailea et chiamai il capitano che venisse a Z14 
levarmi, ne mai essendo possibile con tutto di al /15 scrivan qual era 
alle share, che havesse detto Z16 che venissero a levarmi, si che partita 
detta galea et /17 portadomi via li libri, et drappi io rimasi in /18 terra 
et subbito mi appresentai sopra la galea Z19 all Clarissimo Emo, in 
absentia di V.S. Eccelentissima Z20 per insito intendedosi con prima 
occasion Z21 trasferirme in Candia per l'elletto prescritto /,22 a fine 
ch'io non sia dato per fallito, non Z23 essendo restato che qui per mio 
diffetto, ma /Z24 perche non mi hanno voluto levare, che la colpa par 
mi Z25 sin presa del comito, suplico V.S. Illustrissima che Z26 per 
libreto di giustizia facci esaminar sopra l'infrascritto Z27 capitolo acio 
con la giustificazione che sara fatta Z28 mi possi trasferire in Candia 
come li sopra, et Z29 con l'ordine che sara per giustitia da V.S. Z30 
Illustrissima sii fatta conciar e gualunque incison Z31 che fosse notata 
contra di me Z32 provar voglio qualmente avanti che fossero partite le 
galee Z33 Io sin venuto per venire s'attendeva d'imbarcar Z34 alcuni
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cavalli sopra la detta gallea da Rettimo. Ho piu f35 volte chiamato, et * 
fatto assentir a quelli della gallia che [■36 venissero a levarmi dal 
cappano, et essendo /37 in apperto detto dal scrivano che era sopra le 
share, che mi venissero a levare non per mai venuto alcuno ma /39 
mi lasciarono in terra dicendomi venire con qualche barca /40 et non 
havendo io trovato importo si levarono /41 la galea et io restai. /42 
Et subito partita, io mi son appresentato sopra /43 la gallea 
del'Clarissimo Emo secondo si vuol /44 fare in occasioni simili.
/4S Adi 12 Ottobre 1585/
/46 Presentata per Nicolo Rarturo neH'officio della Secrettaria /47 del 
Clarissimo Signor proveditor dell'Armata /48 instando come in quella la 
qual letta il Clarissimo /49 Signor proveditor li admesse dette prove si 
e in quantum commetemus./

ΣΧΟΛΙΑ

4. Φαίνεται πως ο Νικόλαος Ραρτούρος είχε στην κατοχή του 
αρκετά βιβλία γεγονός που μπορεί να σημαίνει ή ότι φρόντιζε να 
αγοράζει βιβλία γιά την προσωπική του μόρφωση ή γιατί του ήταν 
απαραίτητα στο επάγγελμά του. Δεν αποκλείεται ωστόσο πολλά από τα 
βιβλία αυτά να ανήκαν στον πατέρα του και στους άλλους προγόνους 
του γνωστούς γιά την επίδοσή τους στα γράμματα και να πέρασαν στην 
κατοχή του μετά το θάνατό τους. Πάντως πιστεύουμε ότι η γεωγραφική 
θέση της Κέρκυρας ευνοούσε ασφαλώς την προμήθεια βιβλίων κυρίως 
από τη γειτονική Ιταλία.
36. cappano = καλύβα ή υπόστεγο βλ. Dizionario Etimologico 
Italiano τόμ. 1, λήμμα capanna.



Β. '"Έκθεσις της των Γραικών διαγωγής..."

Αρχές της έκδοσης
*

Το κείμενο " Έκθεσις τής τών Γραικών διαγωγής καί εύσεβείας 
αυτών, όπως τε οί αρχιερείς... " που περιλαμβάνεται στον σύμμεικτο 
κώδικα Perusinus 572 (Η 57) εκδίδεται για πρώτη φορά.

Στο υπόμνημα δίνονται τα χωρία των διαφόρων κεφαλαίων της 
Αγίας Γραφής καθώς και οι κανόνες των Οικουμενικών Συνόδων, των 
Αποστόλων, των Αγίων Πατέρων της Εκκλησίας, τους οποίους 
χρησιμοποιεί ο Αλέξιος Ραρτούρος.

Η ορθογραφία και η στίξη του χειρογράφου αποκαθίστανται, αν 
και πρέπει να σημειωθεί ότι τα ορθογραφικά λάθη είναι πολύ λίγα 
και όχι ουσίας. Λάθη που επαναλαμβάνονται στο χειρόγραφο 
σημειώνονται στο υπόμνημα με την ένδειξη semper. Ορισμένοι 
εκκλησιαστικοί όροι καθώς και τα ονόματα των ημερών της εβδομάδας 
και των πόλεων κεφαλαιογραφούνται σιωπηρά. Οι συντομογραφίες που 
υπάρχουν στο εν λόγω χειρόγραφο αναλύονται επίσης σιωπηρά 
(Πατριάρχης, Μητροπολίτης, Πνεύμα, Πατέρα, άνθρωπος κλπ.). Η  
υπογεγραμμένη σημειώνεται απο τον Ραρτούρο σχεδόν πάντα, γεγονός 
που μας επιτρέπει να διατυπώσουμε ότι ο συγγραφέας γνώριζε τη 
χρήση της. Στις περιπτώσεις που δεν ·τη χρησιμοποιεί, την 
αποκαθιστούμε σιωπηρά. Αν λοιπόν στις Διδαχές δεν τηρείται σχεδόν 
καθόλου είναι προφανώς θέμα του τυπογράφου. Η  λέξη δλος και εδώ 
όπως και στις Διδαχές γράφεται πάντα με δύο λ, γεγονός που μαρτυρεί 
ότι η ορθογραφία αυτή οφείλεται στον ίδιο τον συγγραφέα.
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19Γ Έκθεσις τής των Γραικών διαγωγής καί εύσεβείας αύτών,
δπως τε οί άρχιερείς αύτών πολιτεύονται καί οί Ιερομόναχοι 
μοναχοί τε καί κοσμικοί Ιερείς καί οί λαϊκοί ωσαύτως. Καί περί 
τών αύτών νηστειών καί Τεσσαρακοστών γαμικών τε 

5 συναλλαγματικών καί περί πάσης τής πολιτείας αύτών ήν είς
Χριστόν έχοντες διατελοϋσι, πονηθεΐσα παρ’ εμού ’Αλεξίου ίερέως 
τοϋ 'Ραρτούρου, είς γλώτταν κοινήν διά πρόσταξιν τού 
εύγενικωτάτου άνδρός κυρίου Άστορίου τοΰ Μπαλίωνος, 
άξιωτάτου στρατηγού πόλεως Κέρκυρας.

10 ’Αλέξιος Ίερευς ό 'Ραρτοϋρος, τφ άξιωτάτφ στρατηγφ
κυρίφ Άστορίφ τφ Μπαλίωνι εύ πράττειν.

’Επειδή, κράτιστε Άστόριε, κατά τόν δμηρικόν 
Άστεροπαίον περιδέξιος τά ές λόγους ών, διά τό τής φύσεως 
μέγεθος καί άρετής, έκέλευσας ήμάς άναγράψασθαί σοι πάσαν τήν 

15 τών γραικών διαγωγήν καί εύσέβειαν, ήν είς τόν Χριστόν έχοντες
διατελοϋσι καί τάς αίτιας αύτών πάσας, δι’ ών ούτω πιστευουσι 
δεχόμεθα μέν τό σόν πρόσταγμα άσμενοι, γινώσκοντες δτι πλείω 
τήν τιμήν ή πόνον έχειν. Όκνοΰμεν δέ τοΰ τοιούτου έργου 
προσψαϋσαι ως μεγίστου καί ύπέρ ήμάς δντος. Ίνα δέ μή 

20 παρήκοοι φανώμεθα τή σή άξιότητι καί φθονεροί τών θείων
έργων, έπιβλητέον τφ πράγματι καί σαφηνιστέον, δσον είς 

igv δύναμιν/προσληπτέον δέ καί τόν Χριστόν αύτόν είς βοήθειαν, τόν 
παντός έργου άρχηγόν καί τελειωτήν, δι’ ού πάν δώρημα τέλειον

23-24 Ιάκ. α.17

5 συναλλαγματικών cod// 5. αύτών supra lineam// 7. είς γλώτταν κοινήν supra 
lineam// 11. τφ Μπαλίωνι supra lineam// 11. εύ πράττειν addita in margine // 16. 
αύτών supra lineam// 17. άσμένως a. corr.
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άνωθεν τοΐς πιστοΐς χορηγείται, ώ μόνφ θαρροϋντες, άρξώμεθα 
τοϋ συντάγματος.

ΟΙ άρχιερεϊς όφείλουσιν είναι παρθένοι καί πριν λαβεϊν 
την άρχιερωσύνην καί μετά τό λαβεϊν αυτήν, διάγοντες έν 
σωφροσύνη καί εΙρηνική ζωή καί ώς άνδρες πνευματικοί ζώντες, 
καί άπέχειν κρεών καί πάσης σαρκικής έπιθυμίας.

ΟΙ γάρ ’Απόστολοι οί δώδεκα μετά την χάριν τοΰ 
Παναγίου πνεύματος, ου συνεμίγνυντο μετά γυναικών Ιδίων ούτε 
ξένων, ούτε έφρόντιζον περί σαρκικών βρωμάτων, άλλ’ δλως τήν 
σωτηρίαν τών ανθρώπων έφρόνουν καί διελογίζοντο κηρύσσοντες 
τόν λόγον τοϋ θεού, ώς καί αί πράξεις αύτών μαρτυροΰσι 
λέγρντες: ούκ έξεστιν ήμϊν καταλιπεϊν τόν λόγον τοΰ Κυρίου καί 
διακονεΐν τραπέζαις. Δι’ έτοϋτο εΐ μέν τις αυτών φάγη κρέας ό 
μετά τίνος γυναικός μιγήσεται άπαξ καί μόνον, ό τοιοϋτος 
καθαίρεται έκ τής άρχιερωσύνης καί διώκεται έκ τής έπισκοπής ώς 
παράνομος καί παραβάτης τών ΟΙκουμενικών Συνόδων καί τής 
έκκλησιαστικής τάξεως αύτών. ΕΙ δέ, δτε ήν λαϊκός, είχε λάβει 
γυναίκα νόμιμον, παρθένον ύπάρχουσαν έκείνην, μετά τόν 

20Γ θάνατον εκείνης, δύναται λαβεϊν τήν άρχιερωσύνην,/ επειδή κατά 
τόν Παύλον γέγονεν άνήρ μιας γυναικός σώφρονος καί παρθένου. 
ΕΙ δ’ ούν ήν χήρα ή γυνή, ού δύναται λαβεϊν ίερωσύνην ούτε 
άρχιερωσύνην, ούτε μήν εις τινα βαθμόν έκκλησίας Ιερατικόν 
δύναται ποτέ προβιβασθήναι. Έάν δέ μετά δόλου λάβη τήν 
Ιερωσύνην ή άρχιερωσύνην καί φανερωθή τό Εγκλημα αύτοΰ μετά 
ταΰτα, ώς άνωθεν ειπομεν, καθαίρεται καί άφορίζεται έκ τής 
Ιερατικής είτε άρχιερατικής άξίας σύνολον κατά τόν δρον τής 
Τετάρτης Συνόδου, τόν λέγοντα: μή ώ φελεΐσθαι τόν παρανόμως 
χειροτονηθέντα έκ τής άνηνύτου χειροτονίας μηδέν.

Ή  δέ χειροτονία τοϋ άρχιερέως γίνεται έκ τριών ή δύο 
άρχιερέων τουλάχιστον, κατά τόν δρον τής Τετάρτης Συνόδου τόν

35-36. cf. Πραξ. στ’ 2// 36-40. cf Ράλλης Ποτλής, τομ. 6, σ.311// 43-44. cf. ΙΤίμ. 
3.2// 44-46. cf. Απ. καν. ιζ', ιη'// 50-51. cf. Δ' Οικ. Συν. καν. β'

23. άρχηγόν καί In margine// 24. Άνωθεν supra lineam// 40. λάβη// 49. αφωρίζεται 
semper.
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λέγοντα: '^Επίσκοπος ύπό δύο η τριών χειροτονείσθω. "Οταν δέ · 
μέλλη νά χειροτονηθή, Ισταται επάνω τού άμβωνος κηρύσσων 
μεγάλη τή φωνή την όμολογίαν της πίστεως αύτοΰ καί λέγων τό 
πιστεύω είς ένα θεόν πατέρα Παντοκράτορα μέχρι τέλους· κατά 
τόν δρον τής Τετάρτης Συνόδου τόν λέγοντα: ό μέλλων γενέσθαι 
επίσκοπος διδότω πρώτον έγγράφως την όμολογίαν τής πίστεως 

207 αύτοΰ, ΐνα μή αιρετικός είη, ούτω δέ σωφρόνως καί ένα / ρέτως 
ζήσας προβιβάζεται Μητροπολίτης ή Πατριάρχης. Μητροπολίτης 
μέν έκλεγόμενος παρά τής πολιτείας έκείνης είς ήν μέλλει 
γενέσθαι Μητροπολίτης, παρά τών κληρικών τε λέγω καί λαϊκών, . 
ού την χειροτονίαν ούδείς άλλος ποιεί, είμή ό Πατριάρχης τής 
Κωνσταντινουπόλεως μετ’ άλλου άρχιερέως, οΐου δόξη έκείνφ ώς 
κεφαλή πάντων καί τών άλλων ύπέρτερος. Καί δλως είπεϊν 
πάντας τούς Μητροπολίτας οί Πατριάρχαι χειροτονοϋσι. Ό  
Πατριάρχης τής Κωνσταντινουπόλεως χειροτονεί έκείνους δσοι 
είσίν είς τήν επαρχίαν αύτοΰ- τής ’Αντιόχειας, δσοι είσίν είς τήν 
έπαρχίαν αύτοΰ, τής ’Αλεξανδρείας όμοίως καί τών 'Ιεροσολύμων 
ώσαύτως. Έκαστος έξουσιάζων είς τά δρια αύτοΰ ώσπερ είς τήν 
Τρίτην Σύνοδον πλατυτέρως γέγραπται. "Οταν δέ συμβή τίς 
διαφορά, ή περί πίστεως ή άλλης αίτίας, είς τούς Πατριάρχας 
τούς ρηθέντας, δηλαδή είς τόν ’Αλεξανδρέίας ή ’Αντιόχειας ή 
'Ιεροσολύμων, ύπό τοΰ τής Κωνσταντινουπόλεως άνακρίνεται ή 
διαφορά έκείνη μόνου· όμοίως καί έάν τις ίερεύς ή λαϊκός, 
παραπονεΐται ύπό τίνος τούτων τών Πατριαρχών, τών τριών, είς 

21Γ χόν τής Κων σταντινουπόΛεως άπελάρεται ώς ύπέρτερον καί 
κεφαλήν πάντων δντα καί τά πρεσβεία τής πρεσβυτέρας 'Ρώμης 
έπέχοντα κατά τά δρια τής Τρίτης Συνόδου,' έν οίς διόρισται, τόν 
τής Κωνσταντινουπόλεως Πατριάρχην, μετά τόν 'Ρώμης είναι 
’Επίσκοπον είς άπαντα τά τής έώας μέρη, καί τά πρεσβεία τούτου 
διασώζειν είς πάντας τούς λοιπούς Πατριάρχας καί άρχιερεΐς,

55-56. cf. Απ. καν. α’// 58-61. cf. Ζ’ Οικ. Συν. καν. β’// 61-63. cf. Απ. Καν. λε’, 
Τοπ. Συν. Σαρδ. καν. γ7/ 71-72. Γ  Οικ. Συν. καν. η'// 78-87. cf. Β' Οικ. Συν. 
καν. γ', cf. Δ' Οικ. Συν. καν. κη’

62. post έκεΐντις scriptum erat είς μέλλει είς ήν quod post cancellatum est// 62. είς ήν 
μέλλει in margine// 66. δλλως semper. // 82. έώας
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- δποϊος ανακρίνει πάντα τά παρά τών έτέρων Πατριάρχων 
γινόμενα, κόπτων άποφάσεις καί τά πάντα άνακρίνων έκείνων, 
ώς υπέρτερος έκείνων κριτής καί τά πρεσβεία τοϋ Πάπα έχων ως 
άνωθεν εΐρηται. Καί δταν συμβή αύτφ τφ τής Κωνσταντινουπόλως 
Πατριάρχη, διαφορά ή δταν τις ίερεύς ή λαϊκός παραπονεΐται 
κατ’ αυτού, οί έτεροι τρεις Πατριάρχαι, τής ’Αλεξανδρείας, 

» Αντιόχειας καί 'Ιεροσολύμων άνακρίνουσιν αυτόν είς άπαντα τά 
συμβάντα έν τή έπαρχίμ έκείνου. Καί δλως είπεϊν, οί 
Μητροπολιται μετά τών αυτών ’Επισκόπων χειροτονοΰσι τούς τής 
αυτών έπαρχίας ’Επισκόπους. ΟΙ Πατριάρχαι δέ μετά τίνος 

2ιν άρχιερέως / χειροτονοΰσι τούς έν τή αύτών επαρχία ευρισκομένους 
Μητροπολίτας ώσότου έκαστος κέκτηται.

Ή  δέ έκλογή τού Πατριάρχου, γίνεται παρά τών κληρικών 
τής πόλεως έκείνης δηλαδή: τοϋ Κωνσταντινουπόλεως έκ τών 
κληρικών αύτοϋ, τής ’Αλεξανδρείας καί ’Αντιόχειας καί 
'Ιεροσολύμων ώσαύτως καί παρά τών ύπ’ αύτών άρχιερέων καί 
πολιτών μετά τών Ιερών ευαγγελίων έμπροσθεν τιθεμένων. Καί 
έάν ό ’Επίσκοπος ήθελεν γένη Μητροπολίτης, Πατριάρχης ου 
δύναται γενέσθαι, ώς Τρισεπίσκοπος κατά τά δρια τής Πρώτης 
Συνόδου, δπου γέγραπται, Τρισεπίσκοπον τινά μή είναι δλως μήτε 
εύρίσκεσθαι έν τοις όρίοις τών χριστιανών, δθεν καί τόν 
Νανζια^ΰ Γρηγόριον, χρηματίσαντα Πατριάρχην ποτέ τής 
Κωνσταντινουπόλεως, συναχθέντες οί έκατόν πεντήκοντα 
’Επίσκοποι, έδίωξαν αυτόν έκ τού Πατριαρχικού θρόνου ώς 
Τρισεπίσκοπον. "Οταν δέ θέλωσιν λειτουργήσαι οί άρχιερεΐς εΐ 
λειτουργοϋσι μετά Ιερέων καί ένός διακόνου όποιος άρχιερεύς 
μεταδίδωσι τών μυστηρίων ήγουν τοϋ σώματος καί αίματος τοϋ 

22Γ Χριστού, είς τούς ίερεις καί τόν διάκονα έξ έκείνου λέγω / τοϋ 
ένός άρτου καί τοϋ ένός ποτηρίου κατά τήν παράδοσιν τοϋ 
Χριστού καί τών ’Αποστόλων, οΐτινες έξ ένός άρτου και ποτηρίου

96-100. cf. Α' Οικ. Συν. καν. στ'. Ράλλης-Ποτλής τομ. 167/ 101-104. cf. Β' Οικ. 
Συν. καν. β'// 108-111. cf. Α' Οικ. Συν. καν. ιη'//
96 τή αΰτΟν έπαρχίμ supra lineam.
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έκοινώνουν τά μυστήρια τοΐς πιστοΐς. “Οστις άρτος όφείλει είναι 
ένζυμος, έχων καί γωνίας τέσσαρας. Ένζυμος μέν, δτι δ Χριστός 
έν τφ δείπνςρ τοΐς μαθηταΐς ενζυμον άρτον παρέδωκεν, είπών: 
λάβετε φάγετε τοΰτο έστί τό σώμα μου τό ύπέρ ημών κλώμενον 
είς δφεσιν άμαρτιών καί δτι οί ’Απόστολοι ενζυμον άρτον 
παρεδίδουν τοΐς πιστοΐς, ώσπερ καί είς τόν ευαγγελιστήν Ίωάννην 
πλατυτέρως φαίνεται περί τούτου. Τάλλα παρασιωπήσας διά τήν 
χρείαν. Τέσσαρας δε γωνίας έχει διότι τετραχώς όνομάζεται, 
λέγεται γάρ άπαρχή, θυσία, προσφορά καί ευλογία. ’Απαρχή μεν, 
κατά τόν Παύλον, δτι είς ύπέρ πάντων άπέθανεν ό Χριστός. 
Θυσία δέ, δτι έσφάγη ύπέρ ημών έν τφ σταυρφ, καί δτι 
θυσιάζεται συνεχώς ύπέρ τών τού λαού άμαρτημάτων καί δτι 
εκβάλλεται έκ τού άρτου, ώσπερ ό Χριστός έγεννήθη έκ τού 

2 2 V σώματος τής Παρθένου. Προσφορά δέ λέγεται / διότι είς τόν 
Πατέρα έκομίσθη ύπέρ πάντων ημών θυσίαν. Εύλογία δέ δτι δι’ 
αύτού εύλογήθησαν πάντες οί Χριστιανοί κατά τήν τού ’Αβραάμ 
έπαγγελίαν, έν τφ σπέρματί σου, είπών, εύλογηθήσονται πάντα τά 
έθνη τών πιστευσάντων δηλαδή. "Ητις λειτουργία παρέχει τάς 
είκόνας, καί τούς τύπους δπαντας, τής οίκονομίας τού μυστηρίου 
τού Χριστού, Ευαγγελισμού, Γεννήσεως, Μάγων καί ποιμένων 
έλεύσεως, άστέρων όδηγίαν, περιτομήν ΑΙγύπτου φυγής, 
βαπτίσματος, θαυματοποιίας, πάθους, ταφής, Άναστάσεως, 
Άναλήψεως, τής τε τού Παναγίου Πνεύματος έπιφοιτήσεως, τά 
πάντα σημαίνων καί πάντων τάς είκόνας φέρων καί τής 
Ύπεραγίας Θεοτόκου τήν άνοδον καί τήν έκ δεξιών μετά τού 
Χριστού καθέδραν καί πάντων τών άγγέλων τήν δοξολογίαν, καί 
τών άγιων τήν εύχαριστίαν, τήν τε κρίσιν τού Χριστού καί δτι 
αύτός δ Χριστός έλεύσεται κριτής ζώντων καί νεκρών άποδώσας 
ένί έκάστφ κατά τά έργα αυτών. Ταύτα πάντα περιέχει έν 
μυστηρίςα ή τών γραικών λειτουργία καί δτι δ λόγος τού Θεού

117-118. cf. 1 Κορ. 11.24.// 119-120. cf. Ιωαν. στ’ 23, 26, 31, 32. 33, 35. 41, 50-51,
58, ιγ· 18 κα’. 9, 13.// 122-123. cf. Ρωμ. η' 23// 127-131. cf. Εφεσ. ε' 2// 141- 
142. cf. Πραξ. ι' 42

134. περιτομήν supra lineam// 140. εΰχσριστεΧαν semper.



- τέλειον καί άληθινόν σώμα έφόρεσεν έκ τής Παρθένου, μείνας δ 
23Γ ήν, γέγονεν δ ούκ ήν άνθρωπος./ Ψάλλουσι δε καί έπτάκις τής 

ημέρας κατά τόν θειον Δαυίδ τόν λέγοντα: έπτάκις τής ημέρας 
ήνεσά σοι έπί τά κρίματα τής δικαιοσύνης σου, άρχόμενοι άπό 
δρθρου βαθέως, τό μεσονύκτιον, καί δρθρον καί την πρώτην ώραν 
δμοΰ ψάλλοντες έμμελα ατινα δρθρος καλείται. Είτα είς τήν 

• τρίτην ώραν λέγοντες τινά άκολουθίαν λεγομένην τρίτην ώραν καί 
εκτην μετά ’Αποστόλου καθημερινού καί Ευαγγελίου. Εΐτα τήν 
ένάτην ώραν μετά τού έσπερινοΰ. Εΐτα μετά τό άπόδειπνον καί 
τήν εύχαριστίαν, ήντινα λέγουσιν άπόδειπνον καί τούτο ποιούσι 
συνεχώς καί καθεκάστην ήμέραν. Νηστεύουσι δε καί πάσας τάς 
Τετράδας καί Παρασκευάς δλου τού χρόνου καί ού τρώγουσιν 
όψάρια ούτε έλαιον, ούτε πίνουσιν οίνον, είμή έάν τύχοι 
δεσποτική έορτή ή τής Θεοτόκου, ή τού Προδρόμου ή τινός 
έπισήμου άγιου. Ένταύταις γάρ καταλύουσιν ελαιον καί 
τρώγουσιν καί όψάρια πίνοντες καί οίνον. Τήν μέν Τετράδα 
νηστεύουσι διά τήν προδοσίαν, τήν δέ Παρασκευήν διά τό πάθος 

23V κατά τόν άποστολικόν κανόνα τόν λέγοντα: Εΐ τις καταλύει / τήν 
Τετράδα καί Παρασκευήν δλου τού ένιαυτοΰ κρεών έσθίων ή 
όψάρια, ή τυρόν, ή ώά, εί μέν ίερεύς εΐη, καθαιρείσθω, εί δέ 
λαϊκός άφοριζέσθω. Αύτη ή παράδοσις όμοίως φυλάσσεται είς 
άρχιερεΐς, Ιερομονάχους, Ιερείς, κοσμικούς, μοναχούς τε καί 
λαϊκούς. Καί πάντες ταύτας νηστεύουσιν, άνδρες, γυναίκες καί 
άπαν τό τών γραικών γένος, ΟΙ μέν λαϊκοί νηστεύουσι τό κρέας 
καί τυρόν καί ώά, οί δέ άρχιερεΐς, Ιερομόναχοι, Ιερείς, κοσμικοί 
καί οί μοναχοί ού τρώγουσιν ούτε όψάρια, ούτε έλαιον, άλλ’ ουδέ 
οίνον πίνουσι. Μόνον ποιοϋσιν ένάτην, ήγουν έν τφ έσπερινφ 
τρώγουσιν ξηροφαγίαν, πίνοντες ύδωρ.

Έτι νηστεύουσιν τήν Μεγάλην Τεσσαρακοστήν τού Χριστού 
μήτε Ιχθύος, μήτε έλαίου, μήτε οίνου γευόμενοι, πάρεξ τό

144. cf. Ψαλμ. ξα7/ 146-147. Ψαλμ. ιη' 164.// 161-164 Απ. καν. ξθ'// 172-173 cf 

Στ' Οικ. Συν. καν. νβ

149. ψάλλοντες Εμμελα: in margine// 149. post καλείται scriptum erat δρθρος quod 

post, cancellatum est.// 152. έννάτην semper// 155. post χρόνου scriptum erat καί 

Δευτέρας quod cancellatum est// 164. post παράδοσις scriptum erat έπίσης quod 

cancellatum est// όμοίως supra Lineam.
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Σάββατον καί την Κυριακήν καταλύουσιν τό έλαιον καί πίνουσι* 
καί οίνον καί τρώγουσι καί δίς τής ημέρας. Όψάρια δέ ούδαμώς, 
μόνον τή ήμερα τοϋ Ευαγγελισμού καί τών Βαΐων. Πάσας δέ τάς 
λοιπός ημέρας τής Μεγάλης Τεσσαρακοστής δηλαδή Δευτέραν, 
Τρίτην, Τετράδα, Πέμπτην καί Παρασκευήν, ού τρώγουσιν, άλλο, 

24Γ είμή άρτον μόνον καί πίνουσιν ύδωρ καί τούτο πρός / δύσιν 
ήλιου. Καί τούτο τό ποιούσιν, δτι μιμούνται τήν τού Κυρίου 
νηστείαν, ήντινα ένήστευσεν ό Χριστός κατά τήν πρώτην ζωήν τού 
Άδάμ, ήν έζησε, πρό τής παρακοής, μηδενός έμψυχου γευσάμενος, 
ούτε οίνου, ούτε ελαίου, διότι ταύτα πρό τής παρακοής ούκ ήσαν. 
Νηστεύουσιν καί τήν Τεσσαρακονθήμερον νηστείαν τής τοϋ Χριστού 
Γεννήσεως καί ού τρώγουσιν ώά ούτε τυρόν, άρχόμενοι άπό τής 
ιδ' τού Νοεμβρίου μέχρι τής κε' τοϋ Δεκεμβρίου, καί τούτο διά 
εύλάβειαν καί προσκύνησιν τοϋ γεννηθέντος Χριστού. Νηστεύουσιν 
έτι καί τήν τών άγιων ’Αποστόλων τών δώδεκα καί ού τρώγουσιν 
ώά ούτε τυρόν, άπαραλλάκτως ποιοϋντες, ώσπερ καί είς τήν 
νηστείαν τής Γεννήσεως τοϋ Χριστού, ήτις αύξεται καί μειοϋται 
κατά τόν καιρόν τοϋ χρόνου. Καί τούτο ποιούσιν τιμώντες αύτούς 
ώς πνευματοφόρους άνδρας καί κήρυκας τής πίστεως τού Χριστού, 
καί ώς φωτισμένους τής εύσεβείας όντας. Νηστεύουσιν ετι καί τήν 
νηστείαν τής Κοιμήσεως τής Ύπεραγίας Θέοτόκου, άρχόμενοι άπό 

24V τήν πρώτην τοϋ Αύγουστου / μέχρι τής δεκάτης πέμπτης αύτοϋ. 
Καί τούτο ποιοϋσι δι’ εύλάβειαν, τιμώντες ταύτην ώς μητέρα 
Θεού καί τιμιωτέραν άπάσης τής κτίσεως καί τών χριστιανών 
πρεσβευτήν. Όποιαι νηστεΐαι όμοίως φυλάσσονται ύπό πάντων 
τών γραικών, άρχιερέων, Ίερομονάχων, Ιερέων, κοσμικών,
μοναχών τε καί λαϊκών, μικρών τε καί μεγ'άλων, κατά τούς δρους 
τών θείων καί Ιερών Συνόδων, μηδαμώς παρεκβαίνοντες έκ τών 
συνοδικών κανόνων μηδέν. Καί ΐνα τελειώσω τόν λόγον, ή 
πολιτεία τών Πατριαρχών, Μητρόπολι τών, ’Επισκόπων,

175-176. cf. Νικηφ. ΚωνΑεως καν.5, Πηδαλ. εκδ. Αστέρος σ.721, Ράλλης-Ποτλής 

τόμ.6, oATJ.ll 188-191. cf. Νικηφ. ΚωνΑεως καν. 19, Πηδαλ. εκδ. Αστέρος σ.728, 

Ράλλης-Ποτλής τομ. 6, 20, Νικηφ. ΚωνΑεως σ.428-429// 194-196. Νικολ. ΚωνΑεως 

καν. 3.

181. νηστείαν semper.
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ίερομονάχων τε καί ιερέων καί παντός τού γένους των γραικών, 
ού δύνανται παραβήναι τούς όρους καί κανόνας τών άγίων 
’Αποστόλων καί τών Οικουμενικών Συνόδων καί τό τοπικών άλλ’ 
έμμένουσιν είς όσα εκείνοι έδιώρισαν. Καί ούτε συγχωροϋσι τά 
όσα έκείνοι έδωσαν ούτε άφορίζουσι τά όσα έσυγχώρησαν κατά 
τόν όρον τής Οίκουμενικής έβδόμης Συνόδου, ούτε προστιθέασι, 

* ούτε άφαιροϋνται. Έάν δέ τις τών άρχιερέων ή Ιερέων παραβή τι 
25Γ ή δλον οΰν / έκ τών ρηθέντων όρων καί κανόνων ή Πατριάρχης, 

ή Μητροπολίτης, ή Επίσκοπος, Ιερομόναχος, μοναχός, ίερεύς, 
κοσμικός καθαίρεται καί διώκεται εκ τής αξίας καί τοϋ θρόνου. 
ΕΙ δέ λαϊκός υπάρχει, άφορίζεται τελείως έκ τής τάξεως τών 
χριστιανών. Καί ούτω μέν ή πολιτεία τών άρχιερέων πάντων 
υπάρχει καί ή ψήφος καί ή έκλογή αυτών ούτω γίνεται. Ούτω 
ζώσι καί ούτως πολιτεύονται, ώς άνωθεν είρηται. Ούτως 
ψάλλουσιν, ούτως νηστεύουσιν, τούτον τόν στύλον κρατώσι τής 
πίστεως τού Χριστού. Τά δέ ενδύματα αύτών, ά φορώσι, 
ύπάρχουσι μαύρα, ώσπερ καί τά τών μοναχών, διότι άρχιερεΐς ού 
δύνανται ποτέ γενέσθαι, έάν πρώτον ού γένη μοναχός, οίτινες καί 
τόν μακαρισμόν τοϋ Χριστού πενθοϋσι καί σκυθρωπάζουσι, μαύρα 
ένδύματα φοροΰντες, δηλαδή πάσαν θλίψιν σαρκικήν ύπομένουσιν 

25V διά τόν Χριστόν./ OL δέ Ιερομόναχοι όφείλουσι καί αύτοί είναι 
παρθένοι καί πρό τοϋ λαβεϊν τήν ίερωσύνην καί μετά τό λαβεϊν 
αύτήν. ’Απέχουσι καί αύτοίτοϋ κρέατος έν δλφ τφ τής ζωής αύτών 
χρόνψ καί μίξεως γυναικείας καί πάσης σαρκικής έπιθυμίας. ΕΙ 
δέ ήθελεν φανερωθή ότι πρίν νά λάβη τήν άξίαν είχεν πέσει είς 
τινά πτώμα άμαρτίας, ή είς μοιχείαν, πορνείαν, σοδομίαν, ή είς 
άλλην ενεργητικόν άμαρτίαν, καθαίρεται έκ τής Ιερωσύνης τελείως 
μηδέν ώφεληθείς έκ τής άνηνύτου χειροτονίας κατά τόν όρον τής 
Τετάρτης Συνόδου, μηδέ ποτέ συγχωρούμενος λειτουργήσαι. Ούτως 
γάρ ή καθαίρεσις τών άρχιερέων καί Ιερέων άμετάτρεπτος γίνεται,

207-210. cf Ζ Οικ. Συν. καν. 1.//224-227. cf. Δ' Οικ. Συν., καν. στ'// 230-232. cf.

ΣΤ' Οικ. Συν., καν. μ'.μα'.

212. μόναχος // 220. μάβρα semper// 229. μοιχείαν, πορνοΐαν
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δταν γένη έννόμως, διά τά πτώματα τών άμαρτιών, δ εΐπομεν 
άνωθεν. Τά αυτά πανθάνει, έάν καί μετά τήν ίερωσύνην πέση εις 

2άΓ χά αυτά άμαρτήματα. Έάν δέ πρό τοϋ λαβεΐν / τήν ίερωσύνην 
είχε λάβει γυναίκα νόμιμον παρθένον, μετά τόν θάνατον έκείνης 
δύναται γενέσθαι Ιερομόναχος καί άρχιερεύς. ΕΙ δέ ή γυνή έκείνη 
ήν χήρα, οΰ δύναται προβιβασθήναι εις τινά Ιερατικόν βαθμόν. ΕΙ 
δέ μετά δόλου τήν Ιερωσύνην λάβοι, καθαίρεται καί άφορίζεται 
τελείως μηδέν ωφεληθείς έκ τής άνηνύτου χειροτονίας.

Ενδύματα δέ φοροϋσιν, ώσπερ οί μοναχοί, μελανά καί έκ 
ράσου πάντα, διά τήν αίτίαν, ήν εΐπομεν άνωθεν. Ψάλλουσι δέ 
όμοίως τήν αυτήν άκολουθίαν, ώσπερ καί οί άρχιερεΐς τό 
μεσονύκτιον, τόν δρθρον, πρώτην ώραν, τρίτην, εκτην, ένάτην καί 
τόν έσπερινόν καί τό άπόδειπνον άπαραλλάκτως τά πάντα 
ποιοϋντες, ώσπερ καί οί άρχιερεΐς. Νηστεύουσι δέ καί τάς 
Τετράδας καί Παρασκευάς δλου τού ένιαυτοϋ, καί τήν Μεγάλην 

26V Τεσσαρακοστήν / τοϋ Χριστού καί τής Χριστού Γεννήσεως καί τών 
άγίων ’Αποστόλων τών δώδεκα άπαραλλάκτως, ώς άνωθεν 
εΐπομεν, μίαν ζωήν ζώντες, καί μίαν διαγωγήν εύσεβείας εχοντες 
είς άπαντα τά τής εύσεβείας δόγματα. Νηστεύουσι δέ ούτοι καί 
τήν Δευτέραν ημέραν καί ου τρώγουσιν όψάρια ούτε ελαιον μηδέ 
οίνον πίνουσι, ώσπερ καί τήν Τετράδα καί Παρασκευήν καί τούτο 
διά εύλάβειαν τής Δευτέρας τοϋ Χριστού Παρουσίας.

Ή  δέ έκλογή αύτών, οΰτω γίνεται πρώτον ύπάγει είς τόν 
πνευματικόν εις δν έξομολογεΐται έκ πρώτης ηλικίας καί 
έξομολογεΐται κατά τό σύνηθες τάς άμαρτίας αύτοϋ καί εί μέν ό 
πνευματικός αύτοϋ εϋροι αύτόν καθαρού βίου καί άμέτοχον τών 
παραπτωμάτων, ώς άνωθεν εΐπομεν, δίδωσιν αύτψ έγγράφως καί 
τήν συμμαρτυρίαν αύτοϋ, δτι άξιος τής Ιερωσύνης ύπάρχει. Είθ’ 

27Γ ούτως άπέρχεται είς τούς Ιερείς τής πόλεως / ής κατοικεί, οΐτινες 
εί μέν γνωρίζωσιν αύτόν καθαρού βίου, συμμαρτυροϋσιν αύτοί καί

238-241. Αποστ. καν. ιη'// 260-261. cf. Τοπ. Συν. Αγκ. καν. ιγ\

237. λάβη// 246. άπαραλάκτως semper.
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αύτόν άξιον τής Ιερωσύνης. 'Οποίας μαρτυρίας λαβών ό μέλλων 
χειροτονηθήναι Ιερομόναχος, άπέρχεται εις τόν τεταγμένον 
άρχιερέα τής έπαρχίας αϋτοΰ, δεικνύων τάς συμμαρτυρίας τού 
πνευματικού καί τών Ιερέων, όποίας Ιδών ό άρχιερεύς, 
νοθευόμενος ύδατι, λέγει: ψήφος κίνδυνος έπί τάς κεφαλάς τών 
μαρτυρησάντων σε. Καί ούτω λειτουργών ό άρχιερεύς κατά τήν 

* τάξιν,ήν είπομεν άνωθεν, μετά Ιερέων διακόνων έν τή λειτουργίμ 
έκείνη τή πρώτή, ποιεί αυτόν διάκονο τής έπιστολής καί τοϋ 
εύαγγελίου αύριον είς τήν δέ έπερχομένην ημέραν, λειτουργήσας, 
ώσαύτως τελειοΐ αυτόν ιερέα, τέλειον, καί ούτως σωφρόνως ζήσας 
δίδωται αΰτφ καί χάρις τοϋ έξομολογείν τούς άνθρώπους παρά 

2 jv τού άρχιερέως κατά τούς όρους τών οικουμενικών Συνόδων./
°Οσοι δέ βούλονται γενέσθαι Ιερείς κοσμικοί, όφείλουσιν 

είναι παρθένοι καί καλής ζωής άνθρωποι καί πρίν λαβείν τήν 
Ιερωσύνην. Εί λαβείν βούλονται γυναίκα νόμιμον αυτών, δύνανται 
τούτο ποιήσαι παρθένον καί καθαρά. Είτα λαμβάνειν τήν 
χειροτονίαν κατά τήν τάξιν αυτής, ώς άνωθεν ειρηται, είς τούς 
Ιερομονάχους, εί, δέ γένη Ιερεύς πρίν τοϋ ύπανδρευθήναι, ού 
δύναται μετά ταϋτα λαβείν γυναίκα καί έπιστραφήναι άπό τοϋ 
ύψους τής Ιερωσύνης έπί τά κατώτερα καί σαρκικά. Τήν γάρ έπί 
τά κρείττω όδόν, σφείλωμεν άεί ζητεΐν ot χριστιανοί. Έάν δέ καί 
άποθάνη ή γυνή αύτοϋ, ό Ιερεύς ού δύναται λαβείν γυναίκα 
έτέραν ούτε έπείσακτον, ούτε νόμιμον, άλλά μένειν έν παρθενίμ 
καί σώφρονι ζω ή. Εί δέ, ού δύναται ύποφέρειν τήν σώφρονα καί 
παρθενικήν ζωήν, άδειαν εχει άπελθεΐν είς τόν άρχιερέα τής 
πόλεως έκείνης καί άναγγεΐλαι τήν άσθένειαν τής σαρκός αύτοϋ, 
δτι ού δύναται ζην παρθενικώς, όποιον ό άρχιερεύς, μεμαθηκώς 

2 gr δίδωσιν αύτώ / συγχώρησιν λαβείν έτέραν γυναίκα νόμιμον 
τοιουτοτρόπως, ΐνα μή ιερεύς έΐη πλέον, μήτε Ιερουργίαν τινα 
δυνηθείη έπιτελέσαι ποτέ είς δπασαν τήν ζωήν αύτοϋ, έχων μόνον

279-283 cf. ΣΤ' Οικ. Συν. καν. στ'.

268. post κίνδυνος scriptum erat καί δοκιμασία quod cancellatum est// 268. έπί τάς 

κεφαλάς supra lineam// 271. έκείνη xfl πρώτη// 274. τούς άνθρώπους supra lineam// 

281. είς τους Ιερομονάχους in margine// 282. post λαβείν scriptum erat Ιερωσύνην 

quod cancellatum est.
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εξουσίαν φορεΐν τά άμφια, ά φοροϋσιν οΐ Ιερείς, ήγουν τό ♦ 
σκιάδιον καί τό καμιλαύκιον καί τό έξωπεριβόλαιον άπό δε της 
Ιερατικής άπέχειν άξίας.Οΐτινες Ιερείς κοσμικοί τρώγουσι κρέας 
τάς ταγμένας ήμέρας, ώσπερ καί τούς λαϊκούς, δηλαδή Κυριακήν, 
Δευτέραν, Τρίτην, Πέμπτην καί τό Σάββατον ανευ τών
Τεσσαρακοστών, ώς τοΰ κόσμου άνθρωποι. Νηστεύουσι δε πάσας 
τάς Τετράδας καί Παρασκευάς δλου τοϋ χρόνου κρέας ούκ 
έσθίοντες, ούτε τυρόν ή ώά, ούτε ίχθύας διά τήν αΙτίαν, ήν
είπομεν άνωθεν είς τήν τών άρχιερέων καί ίερομονάχων 
πολιτείαν. Νηστεύουσι δέ καί τήν Τεσσαρακοστήν τοϋ Χριστού τήν 
μεγάλην καί τής Χριστού Γεννήσεως καί τής Ύπεραγίας Θεοτόκου 
καί τών άγιων ’Αποστόλων τών δώδεκα άπαραλλάκτως, ώς
άνωθεν εΐρηται / είς τήν τών άρχιερέων καί Ιερομονάχων 
πολιτείαν. Ψάλλουσι δέ όμοίως, καθώς είπομεν άνωθεν, τήν 
πάσαν άκολουθίαν τοϋ μεσονυκτίου, άρθρου, πρώτης ώρας, τρίτης, 
έκτης, ένάτης καί τοΰ έσπερινοΰ καί άποδείπνου, ώσπερ οί 
άρχιερεϊς καί οί Ιερομόναχοι άπαραλλάκτως ποιοϋντες καί 
ούδαμώς παρεκβαίνουσιν έκ τών δρων ούτε κανόνων τών
συνοδικών. Θυσιάζουσι δέ μετά ένζύμου άρτου, ώς άνωθεν 
είπομεν, κατά τήν παράδοσιν τοϋ Χριστού καί τών ’Αποστόλων 
καί μεταλαμβάνουσιν άρτον καί οίνον κατά τήν παράδοσιν τοϋ 
Χριστού τιθέμενοι έν τή ώρφ τής μεταλήψεως, είς τό άγιον 
ποτήριον, ύδωρ ζέον, ίνα μή -ψυχρόν φαίνηται τό μεταδιδόμενον 
σώμα καί αίμα τοϋ Χριστού. Όταν δέ θέλωσιν νά κοινωνησωσι 
ταϋτα τά μυστήρια τοΐς πιστοΐς άνθρώποις, δσοι άρα είσίν, άπ’ 
έκείνου τοϋ ένός άρτου καί ποτηριού κοινωνεϊ καί αυτούς, εί γε 
μύριόι ύπάρχουσιν, καί τούτο κατά τήν παράδοσιν τοϋ Χριστού, 
είρηκότος τοΐς αυτού μαθηταΐς έν τφ δείπνφ: λάβετε φάγετε τοϋτό 
μού έστι τό σώμα τό ύπέρ ήμών κλώμενον είς άφεσιν άμαρτιών 
καί αύθις πίετε έξ αύτοϋ πάντες, τούτο έστί / τό αίμα μου τό

316-317. cf. Νικηφ. Κω-ν/λεως καν. ιγ', Πηδαλ. εκδ. Αστέρος, σ.727, Ράλλης-Πστλής 

τομ. 6, σ.422// 321-325. cf. Ματθ. κατ', 27-28.

303. πολιτείαν sem per // 306....... μονάχων supra lineam.
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- τής καινής διαθήκης τό ύπέρ ημών καί πολλών έκχυνόμενον είς 
άφεσιν άμαρτιών. 5Εάν ούν ό Χριστός έδίδασκε τούς πάντας 
επίσης μεταλαμβάνειν έκ τοΰ ένός άρτου καί έκ τού ένός 
ποτηριού, πώς όφείλωμεν ημείς παραβήναι την παράδοσιν τοΰ 
Χριστού; Έν γάρ τφ εύαγγελίςο φησίν ό Χριστός δτι κλώσας τόν 
άρτον έδίδου τοΐς μαθηταΐς καί έν τφ ποτηρίφ, ωσαύτως φήσας, 

, πίετε έξ αυτού πάντες πώς τοίνυν ημείς όφείλομεν ποιήσαι άλλως, 
είπερ ευσεβείς μαθηταί τού Χριστού είναι βουλόμεθα; ’Αλλά καί 
ό τοΰ Παύλου άριστος μαθητής Διονύσιος ό Άρειοπαγίτης, περί 
τής κοινωνίας τών μυστηρίων τά αυτά διδάσκων λέγει, ημείς έξ 
ένός άρτου έσθίομεν καί έξ ένός ποτηριού πίνομεν, ώσπερ καί έκ 
μιάς̂  κολυμβήθρας άναγεννώμεθα, δηλούντος διά τούτου την τής 
πίστεως ενωσιν καί δτι ot πιστοί μίαν ένωσιν όφείλωσιν έχειν είς 
την πίστιν τού Χριστού.

Έτι οί Ιερείς τών γραικών κοινωνοΰσι τά βρέφη τών 
μυστηρίων τών άγιων, τού σώματος καί αίματος τού Χριστού 

29ν /καίπερ ου νοούσι τήν χάριν, διότι τού Χριστού τά πάντα χάρις 
είσί, κατά τόν Παύλον ούκ έξ έργων, φησίν, έδικαιώθημεν, άλλ’ 
έκ τής άπειρου χάριτος τού Χριστού τού παθόντος ύπέρ ημών καί 
ταφέντος καί άναστάντος. ΕΙ ούν ου νοούσι τήν κοινωνίαν, ουδέ 
τό βάπτισμα εύπίστανται τό πρώτον θεμέλιον τής ήμετέρας 
πίστεως δν δι' έτούτο κοινωνοΰσι τά νήπια παιδία οί γραικοί 
Ιερείς έκ τοΰ σώματος καί αίματος τού Χριστού- έκ τού ένός 
άρτου, λέγω, καί έκ τού ένός ποτηριού έξ ού μεταδίδεται δ αυτός 
Ιερεύς.

Μίαν δέ λειτουργίαν τήν ημέραν λέγουσι μόνον καί είς 
μίαν έκκλησίαν ή λειτουργία έπιτελεΐται, έπειδή άπαξ ό τού 
Κυρίου θάνατος γέγονεν καί δτι ό Παύλος, φησίν, Χριστός 
άναστάς ούκ έτι άποθνήσκει- δι' έτούτο είς Ιερεύς είς μίαν 
έκκλησίαν, μίαν λειτουργίαν τήν ημέρα έπιτελεΐ μετά ένζύμου

330-331. cf. Ματθ. ιδ' 19// 334-338. cf. Διονύσιος Αρεοπαγ. (P.G. 3, 425c, 444a)// 

340-343. Ρωμ. ια' 5. 6// 351-352. Ρωμ. στ' 9// 352-353. cf. Ιωάννης Χρυσόστομ. 

(P.G. 63. 135-136a).

329. ωσαύτως supra lineam// 330. άλλως: supra ILneam// 335. άναγενώμεθα// 336. 

post όφείλωσιν scriptum erat όφείλωσιν. quod supra lineam// 353. ήμέραν supra

lineam.
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άρτου καί τετραγώνου, δι’ άς αίτίας είπομεν άνωθεν, είς την τών· 
30* άρχιερέων καί ίερομονάχων πολιτείαν καί οϋ πλείονας. / Ή  δε 

λειτουργία ήν καθεκάστην έπιτελοϋσιν ήμέραν έστί τοϋ 
Χρυσοστόμου μηδέν παρεκβαίνοντες έκ τών δρων καί έκ τών 
κανόνων τών συνοδικών τά αύτά φρονοΰντες έν τόίς δόγμασι τής 
εύσεβείας, οΐα φρονοϋσιν οί άρχιερείς καί οί Ιερομόναχοι καί τήν 
αυτήν λειτουργίαν Ιερουργοϋντες τοϋτο δε μόνον διαφέρουσιν, δτι 
λαμβάνουσι γυναίκα νόμιμον αυτών καί είσίν είς τόν κόσμον είς 
τήν ύπηρεσίαν τών μυστηρίων τών έκκλησιαστικών βαπτίζειν, 
λειτουργεϊν, άγιάζειν τόν χριστώνυμον τοΌ Κυρίου λαόν είς τάλλα 
δέ πάντα ούδέν διαφέρουσι τών άρχιερέων καί Ιερομόναχων 
δηλαδή είς τά τής εύσεβείας δόγματα καί μυστήρια ούχί τής 
άξίας, ήν γάρ άξίαν ό άρχιερεύς έχει, ούδείς Ιερομόναχος 
κέκτηται ούτε Ιερεύς κοσμικός.

"Οσοι δέ βούλονται γενέσθαι μοναχοί, οΐοι άρα είσίν, ή 
παρθένοι, ή έν γάμςο, ή άμαρτίαις πτωμάτων ποτέ πεπτωκότες 
τυγχάνοιεν, δύνανται τυχεΧν τοϋ τοιούτου βαθμού, ώς μετανοίας 
σημαντικής καί πνευματικής ζωής αίτιον ύπάρχον άλλ’ δμως είς 

3QV τούτον τρόπον δφείλει γενέσθαι: / πρώτον όφείλει άπαρνηθήναι 
τών συγγενών αύτοϋ καί πάντων τών κοσμικών πραγμάτων και 
πάσαν έπιθυμίαν σαρκικήν γυναικός καί έκ τών βρωμάτων τό 
κρέας- ούτως γάρ ό δρος τοϋ μοναχού παρακελεύει Είτα είσελθείν 
έν μοναστηρίςμ καί μεΐναι έν τή τοιαύτη δοκιμή μήνας εξ ή 
τέλειον χρόνον καί μετά ταϋτα ό ηγούμενος τοϋ μοναστηριού 
άνακαλεί αυτόν ένώπιον πάντων καί έρωτά αυτόν, έάν άρέσκει 
αύτφ ή τοιαύτη πολιτεία καί έάν έκουσίρ γνώμη προαιρείται τήν 
μοναδικήν ταύτην πολιτείαν λαβείν καί μείναι έν δλςο τ ώ τής 
ζωής αύτοϋ χρόνφ έν ταύτη· ούτος δ’ άποκρινόμενος λέγει ναί 
τίμιε πάτερ τοϋ θεού συναιρομένου μοι, είθ’ ούτως ό ήγούμενος 
λέγει πρός αύτόν: τέκνον βλέπε τίνι σύνταξη καί τίνι άποτάξη·

368-380. cf. ΣΤ' Οικ. Συν. Καν. μ', μα’// 381-38?. cf. Ακολουθία του μικρού 

σχήματος (Goar, 383).
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- άγγελοι γάρ εΐσίν άοράτως ενταύθα τήν σήν όμολογίαν 
γραφόμενοι, ό δε καί αΰθις άποκρινόμενος λέγει, βούλομαι καί 
προαιρούμαι τήν μοναδικήν πολιτείαν λαβεΐν τίμιε πάτερ, ούκ εκ 
τίνος βίας ή άνάγκης, άλλ’ έκουσίμ βουλή καί Ιδίά μου γνώμή. 
Εΐτα ό ηγούμενος εΙσάγει τούτον έν τή έκκλησίρ, καί τά Ιερά 

31Γ ένδυθείς ποιεί ευλογητόν κατά τό είωθός / ψάλλων άκολουθίαν 
♦ τινα συνηθισμένην, κείρων τήν κόμην τής κεφαλής αύτού· καί 

ένδύσας αυτόν τά κοσμικά άμφια ένδύει αυτόν ετερα φάσινα κατά 
τήν των μοναχών τάξιν. Εΐτα περιτίθησιν επί τής κεφαλής αυτού 
τό μικρόν καμιλαύκιον, εΐθ’ούτως τό μέγα, εΐτα τόν έπενδύτην, 
δν καλούσιν μανδίον, ένδύει αυτόν καί τόν σταυρόν ώσαύτως 
πάντα μετά εύχής άνατιθέμενος καί ούτως δ μοναχός τελειωθείς, 
άλλάσσει τά ένδύματα, τήν τροφήν, τήν προαίρεσιν καί τήν 
γνώμην, ζή ζωήν μοναδικήν, έν προσευχή καί νηστείφ σχολάζων 
διηνεκώς, ποιων καθεκάστην ημέραν καί νύκτα μετάνοιας 
τριακοσίας, ούτω γάρ ή παράδοσις τών πατέρων διακελεύεται, καί 
ώς είπον άνωθεν, ουδέποτε έσθίει κρέας έν δλφ τφ χρόνφ τής 
ζωής αύτού, άλλ’ ουδέ δύναταί ποτέ έπιστρέψαι είς τήν κοσμικήν 
ζωήν, ούτε γυναίκα λαβεΐν ούτε τά μοναδικά άμφια έναλλάξαι.Εΐ 
δ’ ούν παραβή τί έξ’ ών ειπομεν πάντα, άφορίζεται καί τής 
έκκλησίας έκβάλλεται, έπιστρέψας ώς κύων είς τόν ίδιον έμετόν, 

3 ΐν καί τούτο ποιούσιν κατά τόν λόγον τού Χριστού / τόν είπόντα 
πρός τούς μαθητάς: ούδείς γάρ βαλών τήν χεΐρα αυτού έπ’ 
άροτρον καί στραφείς είς τά όπίσω εύθετός έστίν είς τήν 
βασιλείαν τού Θεού καί αΰθις, έάν μή τις άποτάξηται πάσι τοΐς 
ύπάρχουσιν αύτφ ού δύναταί μου είναι μαθητής.

Ανάγκη τοιγαρούν υπάρχει τόν μέλλοντα γενέσθαι 
μοναχόν, χωρισθήναι έκ τής αίσθητικής ζωής καί γενέσθαι 
πνευματικόν μαθητήν τού Χριστού καί άκολουθεΐν αύτφ μέχρι 
τέλους ζωής αύτού, κατά τόν λόγον τού Κυρίου: "Ος γάρ θέλει

401-402. cf. Νικηφ. ΚωνΛεως καν. λδ’, Πηδαλ. εκδ. Αστέρος, σ.731, Ράλλης-Ποτλής 

σ.430// 404-406. cf. 2. Πετρ. Β' 22// 408-409. cf. Λουκ. θ' 6.

384. γάρ supra lineam// 389. τό είωθός: supra lineam// 394. καί τόν σταυρόν 

ώσαύτως: supra lineam// 404. post έπιστρέψας scriptum erat ώς ό //405. τού 

Χριστού supra lineam.
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δπίσω μου έλθεΐν, άπαρνησάσθω έαυτόν καί άράτω τόν σταυρόν 
αυτού καί άκολουθείτω μοι, φησίν ό Χριστός αύθις πρός τόν 
νομικόν είρηκώς: εΐ θέλεις τέλειος είναι, ύπαγε πώλησόν σου τά 
υπάρχοντα καί δός πτωχοΐς, καί δεύρο, άκολούθει μοι εν γάρ τφ 
άκολουθεΐν αυτόν ή τελείωσις συμπεραίνεται. Όταν δέ θάνη, μετά 
τών ενδυμάτων αυτού θάπτουσιν αυτόν, ψάλλοντες τινά 
άκολουθίαν κατανυκτικήν, ήν είς οΰδένα άλλον ψάλλουσι καί αύτη 
μέν υπάρχει ή τάξις τής μοναδικής πολιτείας, ήτις διαφυλάττεται 

32Γ είς άπαν τό / τών γραικών γένος· τάξιν μίαν εχουσα, ουχί 
διαφόρου τόν Χριστόν μόνον οΰχί βασίλειον ή άλλον τινά. 
Νηστεύουσι δέ άπαραλλάκτως ώσπερ καί οί άρχιερεΐς καί οί 
Ιερομόναχοι· καί Τετράδας καί Παρασκευάς καί τάς
Τεσσαρακοστός άπάσας ώς άνωθεν ειπομεν. Νηστεύουσιν ετι καί 
τήν Δευτέραν ημέραν τής έβδομάδος δι’ εύλάβειαν, ώς ειπομεν 
άνωθεν, καί άλως ειπεΐν τά αυτά φρονούσιν εν τοΐς τής πίστεως 
δόγμασι, ώσπερ καί οί άρχιερεΐς, Ιερομόναχοι καί κοσμικοί Ιερείς 
μηδέν παρεκβαίνοντες έκ τών όρισθέντων καί τυπωθέντων παρά 
τών θείων πατέρων. Βαστάζουσι δέ καί τόν σταυρόν, κατά τόν 
λόγον τού Κυρίου: άράτω τόν σταυρόν αυτού, είρηκώς, ό 
βουλόμενος άκολουθεΐν μοι. ΟΙ δέ λαϊκοί τά αυτά φρονούσιν είς 
τήν πίστιν τού Χριστού, όποια φρονούσιν καί οί άρχιερεΐς, οί 
Ιερομόναχοι, οί κοσμικοί Ιερείς καί οί μοναχοί καί είς πάντα τά 
παρά τών ’Αποστολικών καί Συνόδων τυπωθέντα καί τών θείων 
πατέρων έμμένουσιν, άκλινώς βαπτιζόμενοι παρά τού Ιερέως είς 

32V τό όνομα τού πατρός καί τού υίού καί / τού αγίου πνεύματος 
κατά τόν λόγον τού Κυρίου. Καί είς τρεις καταδύσεις διά τήν 
τριήμερον τού Κυρίου Άνάστασιν, ής τήν εικόνα τό βάπτισμα 
περιέχειν, μεταλαμβάνοντες ευθύς μετά τού βαπτίσματος τού 
σώματος καί αίματος τού Χριστού. Καί τούτο ποιούσιν, ώς 
άνωθεν είπον, ότι τά δώρα πάντα τού Χριστού χάρις είσίν. Ώς

416-417. cf. Ματθ. ιστ' 24// 432-433. Μαρ. η' 34, Λουκ. θ' 23.

415. φησίν ο Χριστός in margine// 423. post μόνον scriptum erat καί άκολουθοϋντες 
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καί Παύλος πρός 'Ρωμαίους γράφει μετά δέ των δώδεκα 
ενιαυτών, έκαστος όφείλει έχειν πνευματικόν καί είς αυτόν νά 
έξομολογήται τάς άμαρτίας αυτού, όποιος πνευματικός ή 
Ιερομόναχος όφείλει είναι, ή ίερεύς κοσμικός. Καί εί μεν εύρεθή 
κατ’ εκείνον τόν χρόνον άμέτοχος ένεργητικής άμαρτίας 
έξομολογούμενος, ήγουν, μή πορνεύσαντα, μήτε μοιχεύσαντα ή 
άλλην άμαρτίαν πεποιηκότα, κοινωνεΐ αυτών τών θείων 
μυστηρίων, είδεμή, άπείργει αΰτων έκ τής θείας κοινωνίας είς 
ένιαυτόν και ενιαυτούς κατά την άμαρτίαν ήν έπραξεν. Καί τούτο 
ποιούσι κατά τόν λόγον τού Κυρίου τόν λέγοντα: τοις άγγέλοις τά 
περί τόν άσωτον, έκδύσατε αυτόν την πρώτην στολήν / καί 
β-νδύσατε αυτόν διδόντες δακτύλιον είς τάς χειρας αυτού καί 
υποδήματα εις τούς αυτού πόδας, είτσ τόν μόσχον τόν σιτευτόν 
φαγεΐν, πρός ευφροσύνην πάντα έγκελευσάμενος. Τοιγαρούν 
πρέπει τόν μετανοήσαντα άμαρτωλόν πρώτον έκδυθήναι την 
κακίαν, είθ’ ούτως ένδυθήναι τήν άρετήν μετ’ έργων καί κλΐναι 
εις τόν ζυγόν τού εύαγγελίου τού Χριστού. Τούτο γάρ δηλούσι τά 
υποδήματα καί ζήν ζωήν πνευματικήν τήν στενήν καί τεθλιμμένην 
τούτο γάρ δηλοί τό δακτύλιον τών χειρών καί πληρώσαι ταύτα δι’ 
έργων, ώσπερ καί τάς άμαρτίας ένεργητικώς έτελείωσεν, Ινα καί 
δι’έργων άποδειχθή ή μετάνοια αυτού, ώσπερ καί ή άμαρτία 
αυτού κατ’ ένέργειαν γέγονεν, είτα μεταλαβεΐν τού σώματος καί 
αίματος τού Χριστού. Δι’ έτούτο οί γραικοί άπείργουσι τών 
άμαρτωλών τής θείας κοινωνίας εις ένιαυτόν καί ένιαυτούς. 
Λαμβάνουσι δέ γυναίκα πρώτην είς γάμον, ής θανούσης 
λαμβάνουσι καί δευτέραν καί μετά τόν θάνατον ταύτης 
λαμβάνουσιν καί τρίτην / πλεΐον δέ τών τριών ού δύναται λαβεΐν 
τετάρτην γυναίκα, άλλά ζήν σωφρόνως. Εί δέ τετάρτην γυναίκα 
λήψεται, άφορίζεται καί έκ τής εκκλησίας εκβάλλεται αυτός τε καί 
ό εύλογήσας αυτούς Ιερεύς. Ού δύναται δέ ούτε Πατριάρχης, ούτε

447-449. cf. Τιμοθ. Αλέξ. αποκρ. ιη \ Ράλλης-Ποτλής τόμ.4, σ. 341// 454-456. cf. 

Λουκ. ιε ’ 22// 466-469. cf. Μέγας Βασίλειος καν. δ’.

453. τοίς άγγέλοις supra lineam.// 455. δακτήλιον// 464. αΰτοϋ supra lineam// 471. 
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πάντες δμοΰ ol άρχιερεΐς, συγχωρήσαι τόν τέταρτον γάμον, έπειδή ■ 
ο ΐ θείοι πατέρες άφώρισαν αυτόν, δ ι’ έτοϋτο οΰτοι ου δύνανται 
τούτον συγχωρήσαι, ίνα μή παραβάται τών θείων κανόνων 
φανήσωνται. Έ τ ι ό γάμος αυτών όφείλει είναι έννομος μή 
εμποδιζόμενος εις τινα βαθμόν συγγένειας· διό καί έξετάζεται 
άκριβώς καί έρευνάται μετ’ έπιμελείας περισσής, Ινα μή γένη 
αίμομιξία. Εξετάζεται πρώτον ή έξ αίματος υπάρχει ή έξ 
άγχιστείας, ή έκ συγγένειας, ή έξ υίοθεσίας, ή έκ τού 
βαπτίσματος. Καί ό μέν έξ αίματος μετρεΐται μέχρι τών δκτώ 
βαθμών, ό δέ έξ άγχιστείας μέχρι τών έξι, ό δέ έκ συγγένειας 
μέχρι τού τετάρτου, δ δέ τής υίοθεσίας μέχρι τών τριών, ό δέ τού 
άγιου βαπτίσματος έως δκτώ / καί αυτός διά τό είναι 
πνευματικόν ό έξ αίματος, ήγουν ούδείς δύναται λαβεϊν γυναίκα, 
τήν πρωτεξαδέλφην αυτού, οΰτε τήν δευτέραν, ούτε τήν τρίτην 
επειδή οί πρωτεξάδελφοι τετάρτου βαθμού είσίν οί δεύτεροι έκτου, 
ο ί τρ ίτο ι δγδόου, οί άδελφοί δευτέρου καί ό πατήρ καί ό υιός 
ένός, ώσπερ καί μήτηρ μετά θυγατέρος καί ούτω μετροϋνται οί 
βαθμοί αυτών. Έ ξ άγχιστείας δέ δταν έν γένος συμπεθερεύση 
μετ’ άλλου, δπερ καλείται άγχιστεία καί αύτό μετρεΐται μέχρι τών 
έξι. Δύο άδελφοί ού δύνανται λαβεΐν γυναίκας έτέρας δύο 
άδελφάς ούτε πατήρ καί υίός μητέρα καί θυγατέραν ούτε δύο 
άδελφάς, άθεσμον γάρ υπάρχει τούτο καί άνομον. 'Ομοίως καί ό 
έκ τριών γενών συγκείμενος είς τέταρτον βαθμόν έρευνάται καί 
τάλλα, ώς εΐπομεν άνωθεν. "Οταν δέ εύρεθή ό γάμος παράνομος, 
καθαίρεται καί δ άρχιερεύς καί δ εύλογήσας αυτόν Ιερεύς καί δ 
γάμος άφορίζεται καί χωρίζεται: τίς γάρ κοινωνία φωτί πρός 
σκότος, φησίν δ Χριστός, ή τίς μίξις Χριστφ πρός Βελίαρ καί δ 

34ν  'Ιερεμίας τ ί τό άχυρον πρός τόν σίτον./ Όποιον γάμον, ούδείς 
λαϊκός ποιεί αυτόν άνευ ίερέως εΐ δέ γένη παρά λαϊκού, άκυρος 
έστί· καί τά τέκνα αύτού νόθα εΐσί καί άκληρα έκ τής πατρικής

493-496 cf Συν. Νεοκαισ. καν.2, Ζωναρ, Βαλσ., Αριστ. ερμην. στον β' καν. Νεοκαι-σ., 

Π ηδαλ. ερμην. στον β καν. Σ υν  Νεοκαισ.//597-499. Β ’ Κορ. στ' 14-15//501-54. cf. 

Σ Τ ' Ο ικ . Συν. καν. πζ'.//

486. post πνευματικόν scriptum erat καί αύθις quod cancellatum est.// 502. &νευ 
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ουσίας. ’Εάν δέ μοιχευθή ή τοϋ άνδρός γυνή καί άποδειχθή, ό 
άρχιερεύς χωρίζει τόν γάμον τούτον καί δίδωσιν εξουσίαν τού 
άνδρός λαβεΐν άλλην γυναίκα αυτού, τής δέ μοιχαλίδος ούδαμώς 
καί τούτο δτι αΰτη τόν γάμον έμίανεν. "Ωστε τόν λόγον τού 
Κυρίου τόν έν εύαγγελίοις ρηθέντα τό δ ούν ό θεός εζευξεν 
άνθρωπος μή χωριζέτω μή νοείσθαι τούτον περί τού διαζυγίου τού 
γάμου, άλλά διά τόν μοιχόν, τόν μοιχεύοντα, την τού άνδρός 
γυναίκα, καί διαζευγνύοντα ταύτην εκ τού λόγου τού Χριστού τού 
είπόντος: δ άνήρ καί ή γυνή ούκ είσίν δύο, άλλά μία σάρξ διό 
μετά άπειλής τόν λόγον ειρηκεν ό Χριστός, δ ούν εζευξεν 
άνθρωπος μή χωριζέτω. Προσέχετε την άπειλήν τού Θεού, δ ούν ό 
θεός, αυτός δ κτίστης καί δημιουργός, εζευξεν, άνθρωπος μή 
χωριζέτω. Καταλάβατε τό διάφορον Θεού καί ανθρώπου. Ούτω 
τοιγαρούν νοούντες ο ΐ γραικοί τόν λόγον τόν ευαγγελικόν 

35Γ διαζευγνύουσι τόν γάμον. /
"Οταν ή γυνή μοιχεύηται τοϋ άνδρός δίδωσι δέ καί 

520 εξουσίαν λαβεΐν άλλην γυναίκα, δτι ούχ αμαρτάνει ούτε
μοιχεύεται. Ό γάρ Χριστός ειρηκεν έν τφ εύαγγελίφ: πάς δ στις 
άπολύση τήν γυναίκα αύτοϋ παρ’ εκτός λόγου πορνείας καί 
γαμήση άλλην μοιχάται, είς τρόπον δστις εϋροι τήν γυναίκα αυτού 
πόρνην καί λάβοι άλλην ού μοιχάται.

525 Νηστεύουσι δέ τάς Τετράδας καί Παρασκευάς δλου τού
ένιαυτού. Καί ούκ έσθίουσιν κρέας, ούτε τυρόν, ούτε ώά, διά τήν
προδοσίαν καί τά πάθη τού Χριστού, ώς άνωθεν εΐπομεν.
Νηστεύουσι δέ καί τήν Μεγάλην Τεσσαρακοστήν άπαραλλάκτως,
ώσπερ καί τούς άρχιερεΐς καί Ιερομονάχους καί τούς λοιπούς καί

530 ούκ έσθίουσιν κρέας ούτε τυρόν, ούτε ώά, ούτε Ιχθύας έναίμους.
Μόνον τή ημέρα τού Εύαγγελισμού καί τών Βαΐων όψάριον
καταλύουσι. Τάς δέ λοιπάς ήμέρας, δηλαδή Δευτέραν, Τρίτην,
Τετράδα, Πέμπτην καί Παρασκευήν ξηροφαγίαν έσθίουσιν, άνευ 

< ··
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521-524. Μ ατθ. L0' 6.11 526-527. Γρηγ. Νεοκαισ. καν. 15, Ζωναρ. Βαλσ. Πηδαλ. 

ερμην. στον καν. ιε. Γρηγ. Νεοκαισ..// 528-530. Πτ\δαλ. ερμην στον καν. 29 ΓΙανθεκτ. 

Σνν. // 531-532. Ράλλης-Ποτλής, τομ.6, σ.427ε.
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ελαίου. Τό Σάββατον δέ καί τήν Κυριακήν καταλύουσι καί ελαιον, 
35ν  αλλά τήν Τετράδα / καί τήν Παρασκευήν νηστεύουσι μέχρι 

έσπερινοϋ, είτα εις τήν εκκλησίαν έπερχόμενοι, άκούουσι 
λειτουργίαν παρά τού ίερέως, ή όποια λέγεται λειτουργία 
προηγιασμένη, διότι είς τήν Μεγάλην Τεσσαρακοστήν τελεία 
λειτουργία γενέσθαι οϋ δύναται, κατά τους των πατέρων δρους, 
ούτε γάμοι ούτε βάπτισμα, εί μή δ ’ άνάγκην, δ ιότι ούτω 
έθεσπίσθη παρά των Οίκουμενικών Συνόδων. Πνευματικός γάρ 
πόλεμος έστί, δπου ού χρή τραγωδεϊν καί μεθύειν, άλλά σχολάζειν 
εν προσευχή καί νηστεία, μιμούμενοι τήν τοΰ Κυρίου νηστείαν. 
Ό ποιον δέ ΐδωσιν έσθίοντα Ιχθύας, ή κρέας, ή τυρόν, ή ώά ού 
μεταδίδωσιν αύτφ τά θεία μυστήρια τοΰ σώματος καί αίματος τού 
Χριστού έκεϊνον τόν χρόνον. Ψάλλουσι δέ τότε τά πάντα μετά 
μετανοιών μεγάλων, καί δρθρων καί τά λοιπά άναγινώσκοντες δίς 
τής έβδομάδος τό -ψαλτήριον δλον είς πάντα αρθρον τέσσαρα 
καθίσματα άναγινώσκοντες λέγοντες ώρας μεγάλας καί άπόδειπνον 

μέγα. Ούτω γάρ ή πάσα άκολουθία τής άγιας Τεσσαρακοστής 
3 6 r  μεγίστη καί / εξαίρετος εκ των άλλων ημερών καί Τεσσαρακοστών 

υπάρχει, ώσπερ καί ή αυτής νηστεία. Νηστεύουσι δέ καί τάς 
λοιπάς νηστείας, τής Χριστού Γεννήαεως καί τών άγιων 
’Αποστόλων καί τής ύπεραγίας Θεοτόκου ώς άνωθεν είπομεν, καί 
ούκ έσθίουσι κρέας ή τυρόν, ή ώά μόνον δέ Ιχθύας, χωρίς τήν 
Τετράδα καί τήν Παρασκευήν καί ποιούσι καί μετάνοιας μεγάλας 
έν ταϊς δυσίν ήμέραις ταύταις, δηλαδή τήν Τετράδα καί 
Παρασκευήν τών Τεσσαρακοστών τούτων, ώσπερ καί είς τήν 
Μεγάλην Τεσσαρακοστήν ποιούσιν πλέον τιμήσαντες τήν Μεγάλην 
Τεσσαρακοστήν έκ τών άλλων τριών Τεσσαρακοστών οί θείοι 
Πατέρες καί διά τά άγια πάθη καί δτι δ Χριστός αύτήν ένή- 
στευσεν, ώς έφημεν άνωθεν. Αύτη μέν υπάρχει ή τών γραικών

546-550. cf. Σ Τ ’ Ο ικ. Συν. καν. νβ'.

560. τρ ιώ ν Τεσσαρακοστών supra lineam



διαγωγή καί αΐ νηστεΐαι καί αί Τεσσαρακοστοί αυτών τοιαύται 
είσί καί τά αυτών γαμικά συναλλάγματα, ώς άνωθεν εΐπομεν.

'Ομολογίαν πίστεως τήν αυτήν όμολογοϋσι, πάντες οί 
λαϊκοί ώσπερ καί οί αρχιερείς, Ιερομόναχοι, Ιερείς, κοσμικοί καί 
μοναχοί εν βάπτισμα εχοντες, έπειδή καί είς ήν ό Χριστός Σωτήρ 

36ν τού κόσμου / οΰτω πιστεύει, οΰτω όμολογεϊ, ούτω φρονεί, έν νοΐ, 
έν καρδίμ καί στόματι εργςο τε καί λόγςρ, άπαν τό τών γραικών 
γένος. Νηστεύουσι είς Πατέρα Υ ιόν καί Πνεύμα άγιον, άγίαν 
Τριάδα όμοούσιον καί άχώριστον Πατέρα άγέννητον, υιόν 
γεννητόν έκ μόνου τού Πατρός γεννπθέντα άνατρέπτως καί 
άναλλοιώτως, πνεύμα άγιον έκ μόνου τού πατρός έκπορευόμενον 
κατά τόν τού Κυρίου λόγον. Πιστεύουσι τόν λόγον τού Θεού κατ’ 
ευδοκίαν πατρικήν καί συνεργασίαν τού άγιου Πνεύματος 
συλληφθέντα έν τή άμώμςο μήτρα τής Παρθένου καί γεννηθέντα 
άναλλοιώτως, τέλειος θεός καί τέλειος άνθρωπος: Παθόντα,
ταφέντα, άναστάντα τριήμερον, άναληφθέντα τε είς τόν θρόνον 
τόν πατρικόν, μετά τού προσλήμματος τής άνθρωπότητος έν τφ 
τέλει έλθόντα κρϊναι ζώντας καί νεκρούς, ού τής βασιλείας τέλος 
ούκ έσται: Πιστεύουσιν έτι, δτι τό αίμα αυτού άνήχθη προσφορά 
είς τόν πατέρα αυτού δ ι’ ού έλευθερώθησαν πάντες οί άνθρωποι 
καί έλευθερούνται συνεχώς έκ τών άμαρτιών αυτών· καί δτι αυτός 
έβάστασε τάς άμαρτίας τών άνθρώπων καί τάς νόσους καί 

37Γ έπλήρωσεν υπέρ άπάντων, γεγονώς λυτρωτής / καί έλευθερωτής 
πάντων τών πιστευσάντων καί πιστευόντων είς αυτόν. Πιστεύουσιν 
έτι τήν αυτού Παρθενομήτορα μεταστάσαν εις τόν ουρανόν είναι 
έκ δεξιών τού υίού αυτής καί θεού- ύπεράνω πάσης τής κτίσεως 
πρεσβεύουσαν υπέρ πάσης τής άνθρωπίνης φύσεως τών πιστών. 
Θέλωσι δέ καί τιμώσι πάντας τούς άγιους καί εορτήν έπιτελούσι 
ενός έκάστου εις τήν ημέραν τής Κοιμήσεως αύτού οΰτω γάρ 
δρίσθη παρά τών Οικουμενικών Συνόδων καί δέονται τών άγιων,

565-570. Συν. Καρχηδ. καν.1, Ζωναρ. Πηδαλ. ερμην. στον καν. 1 Συν. Καρχηδ. 
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ίνα  πρεσβεύωσι πρός τόν θεόν υπέρ αυτών, λέγοντες ούτως άγιοι * 
ένδοξοι ’Απόστολοι, Προφήται καί μάρτυρες καί πάντες άγιοι 
πρεσβεύσατε υπέρ ημών τών άμαρτωλών, ούχ ώς θεούς έκείνους 
λατρεύοντες άλλα τιμώντες αυτούς ώς άνθρώπους, φρονίμους, 
ο ίτινες κατά τόν λόγον τού Χριστού Ιβάστασαν τόν καύσωνα τού 
ήλιου καί τό βάρος της ήμέρας ύπέμειναν ζήσαντες ζωήν στενήν 
καί τεθλιμμένην κατά τόν λόγον τού Χριστού, όποιους ό ’Ιωάννης 
είδεν έν τή ’Αποκαλύψει πρεσβυτέρους καί έπί θρόνων 

καθεζομένους μετ’ ένός σύμπαντος λαού, διό εύγνωμόνως τιμώσι 
37^ καί προσκυνούσιν αυτούς / καί τάς εΙκόνας αυτών έν τή έκκλησίςι 

ζωγραφούσιν καθ’ είρμόν ψάλλοντες τήν άκολουθίαν αύτών πρός 
δοξολογίαν Θεού τού ένδοξαζομένου έν ταίς μνείαις τών άγίων 

αυτού.
Έ τ ι πιστεύουσιν ο ΐ γραικοί δτι καί μετά τόν θάνατον τών 

κεκοιμημένων αΐ θυσίαι τών Ιερέων καί αΐ γινόμενοι υπέρ αύτών 
έλεημοσύναι, ώφελούσι τάς ψυχάς αύτών λέγοντες, δτι α ί ψυχαί 
έτι ούσαι υπό τόν ήλιον πειράζονται ύπό τών δαιμόνιων, έπειδή 
α ί άμαρτίαι τή ψυχή συνακολουθούσιν, ώσπερ αί σκιαί τοϊς 
σώμασιν· άτινα πνεύματα πονηρά διώκονται ύπό τών θυσιών τών 
Ιερέων καί τών έλεημοσυνών. Τούτου χάριν ποιούσι λειτουργία, 
τών τεθνηκότων καί δέονται ύπέρ άφέσεως τών αύτών άμαρτιών· 
κα ί δτ ι παρ’ αύτού τού Χριστού έδωρήθη τοϊς χριστιανοΐς ή τών 
άμαρτιών άφεσις μετά τήν άνάστασιν αύτού, διά πνεύματος 
άγιου. Καί θυσίαν ποιούσι τού τεθνηκότος τήν τρίτην ημέραν, 
δ ιότι ό Χριστός τριήμερον έκ τού τάφου άνέστη. Ένάτην διότι 
μεθ’ όκτώ έφάνη τοϊς μαθηταϊς πάλιν, δτε καί ή τού Θωμά 
ψηλάφησις γέγονεν, δπου έμακάρισεν ό Χριστός τούς μή Ιδόντας 

3gr καί πιστεύσαντας. / Θυσιάζουσιν έτι καί είς τήν Τεσσαρακοστήν 
τού θανόντος ημέραν· διότι ό Χριστός είς τεσσαράκοντα ήμέρας 
άνελήφθη καί έκάθισεν έν δεξιμ τού πατρός, άποκαταλλάξας

597-598. cf. Μ ατθ. κ’ 12.// 599-601. cf. Αποκ. δ’ 4// 606-612. cf. Εβρ. θ' 23. ι ’ 1, 

2 , 3// 619. Ιωάν, κ ’ 29

599. λόγον supra lineam// 603. αύτών supra lineam.
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630
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πάσαν τήν άνθρωπίνην φύσιν είς τόν ΤΓατέρα πληρώσας υπέρ 
άπάντων ημών διό έπεισε τόν Πατέρα πέμψειν τόν Παράκλητον 
τοίς άνθρώποις πρός φωτισμόν καί γνώσιν τοΰ άνθρωπίνου 
γένους. Οΰτω φρονοϋσιν, ούτω πιστεύουσιν, ούτω όμολογοΰσι· καί 
τούτοις έμμένουσι, τούτον τόν στύλον τής πίστεως αυτών κρατοϋσι 
στερεόν, τού μηδέποτε παραβαίνειν τ ι έκ τών δρων καί κανόνων 
τών θείων πατέρων καί δλως είπεΐν οί γραικοί έκ τής γεννήσεως 

τής μητρός αυτών άφιεροΰνται τφ θεφ.
“Οταν γάρ ή γυνή γεννά τό παιδίον, ό Ιερεύς άπέρχεται 

καί ποιεί ευλογητόν είς τήν οΙκίαν τής λεχώνης ευλογών τό 
γεννηθέν νήπιον είτα είς τήν όγδόην ημέραν ή μάμμη κομίζει τό 
βρέφος έν τή έκκλησίςι μετά άρτου καί οίνου, όποιον βρέφος 
δεξάμενος ό Ιερεύς είς χείρας αύτοϋ λέγει νΰν άπολύεις τόν 
δοϋλον σου δέσποτα κατά τό ρήμα σου έν είρήνη κα θώς εΐρηκεν 
ό Συμεών δεξάμενος τόν Χριστόν είς τάς αύτοϋ /  άγκάλας καί 
άντί ζεύγος τριγώνων κομίζει τήν ψυχήν καί τό σώμα είς τόν 
θεόν, άντί δέ νεοσσούς περιστερών, άρτον καί οίνον κομίζει. Είτα 
μετά τεσσαράκοντα ημέρας ή λεχώ άπέρχεται είς τήν έκκλησίαν 
λαμβάνουσα παρά τού Ιερέως εύχάς, πρός καθαρισμόν τής 
γεννήσεως τής σαρκικής, κατά τήν παράδοσιν τών άγιων πατέρων, 
μή παραβαίνοντες ούδέν έκ τών τυπωθέντων καί όρισθέντων έξ

άρχής-
Έ τ ι ο ί γραικοί καταλύουσιν δλην τήν εβδομάδα τής 

λαμπράς τού Πάσχα ημέρας. ΟΙ μέν λαϊκοί έσθίουσι κρέας, τυρόν, 
ώά καί Τετράδα καί Παρασκευήν, ο ί δέ άρχιερεΐς καί οί 
Ιερομόναχοι τυρόν καί ώά καί Ιχθύας, διότι αΰτη λέγεται νέα 
έβδομός καί μία ημέρα λέγεται, διό μίαν καί τήν αυτήν 
άκολουθίαν ψάλλουσι είς πάσας τάς ημέρας τής έβδομάδος αυτής. 
Ούτως γάρ ένομοθετήθη παρά τών θείων καί Ιερών πατέρων. Έ τ ι 
καταλύουσιν καί τήν έβδομάδα τήν μετά τήν Πεντηκοστήν καί

624-625. cf. Ιωαν. ιδ ' 26 . Α' Ιωαν. β' 12/ 635-636. Λουκ. β' 29// 637-638. Λουκ. 

β' 24// 640-643. cf. Ν ικηφ. Ο μολ. καν. Χη'

633. post ημέραν scriptum erat λεχώ quod cancellatum est.
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τρώγουσιν κρέατα, ώς καί άνωθεν, διά τήν χάριν τοΰ Παναγίου * 
Πνεύματος δ ι ’ ού έφωτίσθη τό γένος τών χριστιανών τού 

3 9Γ πιστεύειν /  είς ένα θεόν Πατέρα Παντοκράτορα ποιητήν ούρανοΰ 
καί γής όρατών τε πάντων καί άοράτων. Καί γινώσκειν αυτόν 
μόνον κτίστην καί δημιουργόν τών άπάντων. Έ τ ι καταλύουσιν 
άπό τήν ήμέραν τής Γεννήσεως τοϋ Χριστού, έως τού βαπτίσματος 
αυτού πάσας τάς ημέρας έκείνας. ’Επίσης κρέας έσθίοντες οί 
λαϊκοί, οί δέ άρχιερεΐς καί οί Ιερομόναχοι τυρόν καί ώά καί 
τούτο διότι τό γένος τών ’Αρμενίων νηστεύει ταύτας διά αΐρεσιν 
αυτών λέγοντες, δτι ή βάπτισις τοΰ Χριστού ήν θεία, ή δέ 
γέννησις ουτιδανή. Δ ιό  οί θειοι πατέρες πρός άνατροπήν τού 
δόγματος καί τής αίρέσεως έκείνων, έδιώρισαν ΐνα οί χριστιανοί 
ταύτας καταλύουσιν έπίσης, έπειδή είς τόν Χριστόν ή γέννησις καί 
ή βάπτισις παράδοξος ήν. Καταλύουσι δέ καί τήν έβδομάδα τήν 
πρό τής ’Απόκρεω αυτών διά τοιοϋτον τρόπον: δτι είς βασιλεύς 
είχεν ένα κύνα ’Αρτζιβούριον λεγόμενον, όποιον τόν έπεμπεν είς 
τάς χώρας αυτού, δτε ήθελεν άπελθεΐν πρός έκείνους καί κατά 
συνήθειαν ό λαός όρώντες αυτόν, έγνώριζον δτι ό βασιλεύς πρός 

39V αύτούς υπάγει /  καί ούτως ήτοίμαζον τά χρειώδη. Συνέβη γούν 
τούτον τόν κύνα πεμφθέντα βρωθήναι ύπό  ̂ τών λύκων εν τή όδφ, 
δθεν ό βασιλεύς μαθών τό συμβάν έπρόσταξε πάντα τόν αυτού 
λαόν νηστεύσαι ημέρας όκτώ υπέρ τού κυνός τού Άρτζιβουρίου, 

δ ι ’ ετούτο ένομοθέτησεν ή άγία Σύνοδος, ΐνα οί χριστιανοί 
καταλύωσι ταύτας, άς έκεϊνοι νηστεύουσι, πρός άνατροπήν τής 
αίρέσεως αυτών καί ΐνα μή συγκοινωνώσι τοϊς άθέοις έκείνων 
δόγμασι μήτε εργςο, μήτε λόγφ. νΕτι ούτω τοίνυν ώς διώρισται 
παρά τών θείων πατέρων, ποιούσιν οί γραικοί, είς τάς καταλύσεις 
καί νηστείας αυτών πάσας, ώς άνωθεν εΐπομεν. Πάσα γάρ ή 
γνώμη τών γραικών τοιαύτη υπάρχει τό πείθεσθαι έν τοϊς δροις 
τών πατέρων καί μή παραβαίνειν μηδέν έκ τών τυπωθέντων καί

656-657. cf. Εβρ. ια' 10// 666-667. cf. Απ. Καν. ζθ\

672. έν τ ή 6δφ cod. et supra lineam.
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όρισθέντων έξ άρχής παρά των ΟΙκουμενικών Συνόδων καί δντινα 
ΐδωσιν παραβάντα τ ί έκ τούτων, η ’Αρχιερέαν, ή Πατριάρχην, ή 

585 Επίσκοπον, η Ιερομόναχον, η μοναχόν, ή Ιερέα κοσμικόν, η
40Γ λαϊκόν τόν τοιοΰτον τόν άφο/ρίζουσι καί έκ τής εκκλησίας 

έξοστρακίζουσι, ώς παραβάτην καί παράνομον τών δρων καί 
κανόνων τών 'Αγίων Πατέρων.

Αυτά τοίνυν είσίν τά τών γραικών πολιτεύματα, άξιώτατε 
ego αύθέντα. Ούτω πιστεύουσιν οί γραικοί, οΰτω φρονοΰσιν, οΰτω

δμολογοϋσιν καί άρχιερεΐς καί Ιερομόναχοι καί Ιερείς κοσμικοί 
καί μοναχοί, λαϊκοί, γυναίκες καί άπλώς είπείν, άπαν τό γένος 
τών γραικών, ά προσδεξάμενος καί διεξελθών γνωρίσης. Γνώσει 
δτι τφ θεφ φίλα τυγχάνουσι, ημάς δέ τούς πεπο&ότας υπέρ σοϋ 

595 καί ταϋτα ξυγγρά-ψαντας έχοις αν εις μνήμην διηνεκώς. Θεός δέ
διδοίη σοι υγείαν καί μακράν ζωήν, άνώτερόν σε φυλάττων έκ 
πάσης έπηρείας διαβολικής καί τών σών έχθρών συντρίβοις τάς 
κάρας ώς σκεύη κεράμεως, έν πάσαις ταϊς παρατάξεσι, μενών 
αυτός άεί νικητής καί τροπαιοΰχος δθεν, άν εύρεθείης, άμήν. 

700 Έρρωσο καί εύ έχοις άεί.

697-698. cf. Αποκ. β' 27.

693. κ α ί δ ιεξελθώ ν γνω ρίσ ης in m argine// 695. δ ιηνεκώ ς su p ra  lineam // p o st 

διηνεκώς scriptum erat φ ιλήμονα κα ί συμπαθή διηνεκή quod canceUatum est.
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51.- άνηνύτου: Για τον τύπο αυτό βλ. Stephanus, Thesaurus 
Graecae linguae, τόμ. 2, σ. 743-744, λήμμα άνήνυτος.

78.- άπελάρεται: εξελληνισμένος τύπος του appellare με τη
σημασία του απευθύνω (=indirizarsi, verso, dirigersi verso) πρβλ. 
Dizionario Etimologico Italiano, τόμ. I, p. 252.

105.- δθεν καί τόν Νανζιανζον Γρήγορων... τρισεπίσκοπον: Για το 
θέμα αυτό βλ. Γρηγορίου Πρεσβυτέρου, Βίος Γρηγορίου 
Νανζιανζηνού, P.G. 35, στ. 296 c.d., 297, 301 a.b.c.

131.- Ήτις λειτουργία...: Σχετικά με τη λειτουργία κατά το 
ορθόδοξο δόγμα βλ. Π. Τρεμπέλας, Αι τρεις λειτουργίαι, ό.π., σσ. 
17-20.

147-154.- άρχόμενοι άπό δρθρου... καθ’ έκάστην ημέραν: Βλ. 
σχετικά Ι.Ε. Μεσολωράς, Λειτουργική, εν Αθήναις 1895, σσ. 97- 
110, επίσης την ειδική μελέτη του Ιωάννη Φουντούλη, Η  
ακολουθία του όρθρου, Γρηγάριος ο Παλαμάς 56(1967), σσ. 126- 
134, 212-221.

219-224.- τά όέ ένόύματα... μάβρα διά τόν Χριστόν: Για το μαύρο 
χρώμα των ενδυμάτων του ορθοδόξου κλήρου καθώς και για την 
ερμηνεία αυτού του χρώματος από τους βυζαντινούς θεολόγους βλ. 
Γεώργιος Σωτηρίου, Η  εξωτερική περιβολή του κλήρου κατά τους 
χρόνους της Τουρκοκρατίας, Γρηγόριος ο Παλαμάς 3(1919), σσ. 
243, 458-460. Επίσης στου Π. Παπαευαγγέλου, Η  διαμόρφωσις 
της εξωτερικής εμφανίσεως τον ανατολικού και ιδία τον ελληνικού 
κλήρου, Θεσσαλονίκη 1965, σσ. 77-78 και 111 και Ε. Σκορδάς, Η  
ιστορική εξέλιξις. της ενδυμασίας των ορθοδόξων κληρικών, 
(Ιστορική έρευνα), Αθήναι 1971, σσ. 5, 11, 35-42 και 70-71.

242-243.- μελανά καί έκ ράσου πάντα: Εννοούνται τα ενδύματα που 
ήταν φτιαγμένα από ευτελέστατο ύφασμα (=rasum, 
ράσο=ξυρισμένο, άρα χωρίς χνούδι ύφασμα) πρβλ. Σωτηρίου, ό.π., 
σ. 243, πρβλ. Παπαευαγγέλου, ό.π., σ. 110-117.

294-295.- φορεΐν άμφια... έξωπεριβόλαιον: Το σκιάδιον και το 
καμιλαύκιον ήταν καλύμματα της κεφαλής του ανατολικού κλήρου. 
Το σκιάδιον που ήταν εξέλιξη του αρχαίου πετάσσου (πρβλ. 
Σκορδάς, ό.π., σ. 48), ήταν όμοιο με το κάλυμμα της κεφαλής
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του δυτικού κλήρου (πρβλ. Παπαευαγγέλου, ό.π., σ. 92). Ο 
Αλέξιος απεικονίζεται σε ξυλογραφία του εξωφύλλου του βιβλίου 
των "Διδαχών" να φορεί σκιάδιον (βλ. Ε. Legrand, Β.Η., (15e-16 
siecles), τόμ. I, σ. 308 και παραπάνω σ. 142). Για το 
καμιλαύχιον ή καμηλαύχι και την ιστορική του εξέλιξη ώς τις 
μέρες μας βλ. Goar, σ. 381, Α.Α. Παπαδόπουλος, Καμελλαύκιον, 
Ε.Ε.Β.Σ. 5(1928), σσ. 293-299, Παπαευαγγέλου, ό.π., σσ. 118-120 
και Σκορδάς, ό.π., σσ. 46-50, 79-81. Για το ίδιο θέμα βλ. την 
πρόσφατη μελέτη του Taxiarchis Kolias, Kamelaukion, XVI 
Internationaler Byzantinisten-Kongress, Acten II/3, Jahrbuch der 
Oesterreichischen Byzantinistik 32/3(1982), σσ. 493-502. To 
περιβόλαιον ήταν ιμάτιο ή μεγάλο σάλι που κάλυπτε τους ώμους 
και το πίσω μέρος του σώματος. Για να συγκροτείται δενόταν με 
πόρπη στο στήθος (βλ. Παπαευαγγέλου, ό.π., σσ. 76, 79 και σημ. 
136, 112-114, επίσης Σκορδάς, ό.π., σ. 64.

316-317.- ϋδωρ ζέον... Χρίστου: Σχετικά με το ζέον ύδωρ βλ. 
Nicolaos Cabasilas, Explication de la divine liturgie, Sources 
Chrdtiennes 4bis, Paris 1967, σ. 226-229, Συμεών Επίσκοπος 
Θεσσαλονίκης, Περί τον θείου Ναού, P.G. 155. στ. 741, 744 a.c.), 
πρβλ. Ράλλης-Ποτλής τόμ. 4, σ.428, Κωνσταντίνος Καλλίνικος, Ο 
χριστιανικός ναός και τα τελούμενα εν αυτώ, εν Αλεξανδρεία 
1922, σσ. 228-229 και Τρεμπέλας, ό.π., σ. 13, 136 κ.ε.

383-387.- τέκνον βλέπε... σνντάξη... γνώμη πρβλ. Ευσταθίου 
Θεσσαλονίκης, Επίσκεψις βίου μοναχικού, P.G. 135, στ. 744C.D., 
Goar, 388, πρβλ. Ευχολόγιον το Μέγα, Βενετία 1848 (έκδ. 
έβδομη), σσ. 190-199.

439-442.- καί εις τρεις καταδύσεις διά... Χριστού: Βλ. σχετικά 
Μεσολωράς, ό.π., σ. 201.

451-452.- άπείργει έκ τής θείας κοινωνίας: πρβλ. Μέγας Βασίλειος,
‘ Επιστολάί, P.G. 32, στ. 484a.b., επίσης Τρεμπέλας, ό.π., σ. 137, 

146-149.
667-671.- Καταλύουσι.,.τοϋ Άρτζφονρίον: Βλ. σχετικά Du Cange, 

Glossaiium ad scriptores mediae et infimae Graecitatis, ανατύπ. 
Graz 1958, σ. 126.
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697-698.- σνντρίβοις τάς κάρας ώς σκεύη κεραμέως: (πρβλ. Ψαλμ.
2.9). Την ίδια έκφραση επίσης παραλλαγμένη τη χρησιμοποιεί, 
όπως είδαμε, και στη Δ.2(24.5).
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ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

A. Ανέκδοτες Πηγές 

ΚΕΡΚΥΡΑ
1. Ιστορικό Αρχείο Κερκύρας
Argomenti Diversi τόμ. 2, ορφ. 52ν-53Γ, 56ν , 75*, 78ν , 103ν , 160ν , 162Γ,· 171ν ,

238ν , 246Γ-247*, 275 , 280ν , 315ν , 323Γ, 337ν , 366ν , 376*.

389ν , 411Γ-412Γ, 427Γ, 433Γ, 464*, 480*·, 482Γ, 503Γ, 511*-

512*, 518ν , 519ν , 542Γ, 560ν , 563Γ, 578Γ, 584Γ, 586ν , 598Γ, 

609Γ, 610ν , 612Γ' * ,  644Γ, 702Γ, 71 5 *’ τόμ. 3, filza 1, φφ. 

17ν , 18*, filza 3, φφ. 19ν , 97ν ’ τόμ. 81, filza 12, fUza 13. 

Bolla d'oro : b.103, φφ.95Γ-96*. b.109, filza 42, αριθ. 42.

Πρεσβείες ·. b.97, αριθ.1, αριθ.4, φφ.1-22ν , 1& , 33ν-35Γ.

Έγγραφα Εκκλησιών : φακ. 239, 240, 241, 242, 246, φφ. 1*. 2ν , 13Γ, 36Γ. 

Convento Annunziata di : b. 13, filza 4, 63, φ. 1*. 2r , b. 24, filza 105.
Latini

Mensa A rcivescovile : b. 1, φ. 53*, b. 3, filza 2, 46 *, 97*-98r, filza 3, 12r, 14*,

Greca r  31V. 54*. 66Γ-* 68r -69r , 71*. 72', 78 '-*, b. 7, φφ. 121*-

122r , 222*. 223Γ-*, 237*-238Γ, 242Γ-244*. 248Γ, 249*, 250*- 

251*. 252r, 255r' * ,  256*. 257*, 263r-*.

Μεγάλοι
Πρωτοπαπάδες : τόμ. 2, φ. 156Γ, τόμ. 3, σ. 142.
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Συμβολαιογραφικά

Έγγραφα

Libro d'oro

L ib ro  d 'o ro  της  

Αναγνωστικής Εταιρίας 

Κέρκυρας

: Not. Michele Assimopoulo, φακ. A.298, Not. Zuanne * 

Bublia, φακ. M.328, 329, 330, Not. Alessandro Camali, 

φακ. X.18, Not. Leonardo Forcigo, φακ. Φ.21, Not. Marco 

Fronimo, φακ. Φ.22, Not. Giacomo Marato, φακ. M.81, Not. 

Antonio Metaxd, φακ. M.180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 

Not. Zaccaria Metaxa, φακ. M.188, 190, 191, 192, 193, Not. 

Demetrio Padovan, φακ. Π.14, Not. Fotio Palatiano, φακ. 

Π.40, 41, Not. Manoli Parastati, φακ. Π.186, Not. Mattio 

Parastati, φακ. Π.186, 187, 188, Not. Nicolo Petrizzi, φακ. 

Π.214, Not. Nicolo Rarturo, φακ. P.17, Not. Stiliano Ricchi, 

φακ. P.26, Not. Petro Spongo, φακ. Σ.146, 147, 148, Not. 

Spiridione Teofilacto, φακ. Θ.10, 11, Not. Manoli Toxioti, 

φακ. T .l l ,  Not. Spiridione Triandafillo, φακ. T.26, 27, Not. 

Teodoro Vragianiti, φακ. B.176, 177, 178, Not. Constantino 

Vervizioti, φακ. B.77, Not. Leonardo Vrissignoti, φακ. 

B207, 208, Διάφοροι Συμβολαιογράφοι, φακ. 1,3,43,6,7.

: Libro de cittadini corciresi con gli anni della loro nascita 

e matrimoni che al tempo dell'aristocrazia veneta avevano 

l'esclusivo ingresso nel consiglio della citta di Corfh cosi 

detto del nobilil.

ΒΕΝΕΤΙΑ
1. Archivio di Stato

Avogaria di Comun penale, b. 54, Avogaria di Comun Intromissioni 

(1554-1563), Reg. 3380, Capi del Consiglio di X , b. .292 fascicoli 94, 95, 

97, 98, 99, Collegio Relazioni b. 61, 62, 84, Consiglio di X  Comune, 

filza 81, (1566), Reg. 72 (1561-62), Notai di Venezia, Pellestrina 

Agostino, Atti b. 10638, φ. l l v-12r, b. 10642, φ. 247v , Senato Lettere da 

Terra e da Mar, b. 876 (1561), Senato Mar, filza 21, Reg. 26, 28, 32, 

35, Senato Terra, filza 30 (1559), Reg. 33, 38, 39. 43. 47, 49, 50, Senato 

Secreta ΙΠ Dispacd Rettori Corfh (1554-1566), Sant Ufficio, b. 162.

2. Αρχείο Ελληνικής Κοινότητας Βενετίας
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Reg. 87, φ. 74Γ, Reg. 134 (Μητρώον Αδελφότητας), φ. 6Γ, Reg. 219 
(Mariegola), φ. SO1·, φακ. 50, no 713, φ. 75.

ΝΕΑΠΟΛΗ 
Εθνική Βιβλιοθήκη

Cod. Brancaciano Ι.Β.6., φφ. 330Γ-332Γ.

ΠΑΡΕΙ
1. Εθνική Βιβλιοθήκη <BibIiotheque Nationale>

Par. Gr. 2412
2. Νεοελληνικό Ινστιτούτο της Σορβόννης

 ̂ Αρχείο Λ.Σ. Βροκίνη

PERUGIA
6. Biblioteca Augusta 

Cod. Ps. Μ5Ί

if
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Β. Δημοσιευμένες πηγές και βοηθήματα

_1. Ελληνόγλωσσα

Αβούρης Σπ., Σύντομος ιστορία της εκκλησίας των Ιονίων νήσων, εν 
Αθήναις 1966.

Αγγέλου Α., Η  παιδεία στην Κρήτη και τα Επτάνησα, Ιστορία του 
Ελληνικού Έθνους, τόμ. 10.

Αχειμάστου-Ποταμιάνου Μ., Φορητές εικόνες του ζωγράφου Μάρκου 
Στριλίτζα Μπαθά ή Μάρκου Βαθά στην Ήπειρο, Λελτίον της 
Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας 8(1975-1976) 73-81.

Αλβάνας Φρ., Περί των εν Κερκύρα τίτλων ευγενείας και περί των 
τιμαρίων, Κέρκυρα 1894.

Ανδρεάδης Α., Περί της οικονομικής διοικήσεως της Επτανήσου επί 
Βενετοκρατίας, τόμ. A', Β', εν Αθήναις 1914.

Ανδριώτης Ν., Ετυμολογικό λεξικό της κοινής νεοελληνικής, 
Θεσσαλονίκη 1983.

Ασδραχά Αικ.-Ασδραχάς Σπ., Στη Φεουδαλική Κέρκυρα από τους 
παροίκους στους vassali angararii, Τα Ιστορικά 3(1985) 77-94.

Βαγιακάκος Δ. Η  εκκλησιαστική γλώσσα και η μεσαιωνική και η 
νεοελληνική ονοματολογία, Αθηνά 63 (1959) 195-245.

Βακαλόπουλος Α., Ιστορία του νέου Ελληνισμού, τόμ. 3, Θεσσαλονίκη 
1968.

Βαλέτας Γ., Ανθολογία της Δημοτικής Πεζογραφίας, Αθήνα 1947, τόμ. 
Α'. Από τον Μαχαιρά ώς το Σολωμό (1340-1827).

Βασίλειος ο Μέγας, Επιστολαί, P.G.32, . 219-1112.
Βασιλείου Π., Ο αυτόγραφος θρήνος "της Θεοτόκου" του Ιωάννη 

Πλουσιαδηνού, Ελληνικά 32(1980), σσ. 267-287.
Βελούδος I., Χρυσόβουλλα γράμματα των Οικουμενικών Πατριαρχών, 

Βενετία 1893.
Βλασσόπουλος Στ., Ιστορικαί και στατιστικαί περί Κέρκυρας ειδήσεις, 

Κερκυραϊκά Χρονικά 21 (1977) 1-128.
Βοκοτόπουλος Π., Μεσαιωνικά Ιονίων νήσων, Αρχαιολογικόν Λελτίον 

24 (1969), μέρος Β2, Χρονικά 280-290.



Βουτιερίδης Η.Π., Ιστορία της νεοελληνικής λογοτεχνίας από των μέσων 
του ΙΕ' αιώνος μέχρι των νεωτέρων χρόνων, μετ' εισαγωγής 
περί της Βυζαντινής Λογοτεχνίας, τόμ. 1, Αθήναι 1924.

Βροκίνης Λ., Η  περί τα μέσα του ΣΣΤ' αιώνος εν Κέρκυρα αποίκισις 
των Ναυπλιέων και των Μονεμβασιέων, εν Κερκύρα 1905. 
Περί των ετησίως τελουμένων εν Κερκύρα λιτανειών του

* Θείου λειψάνου του Αγίου Σπυρίδωνος και της εν έτει 1716
πολιορκίας της Κέρκυρας. Έκδοσις τρίτη επηυξημένη δια 
προσθήκης λίαν σπουδαίων και περιέργων τέως αγνώστων 
ειδήσεων, εν Κερκύρα 1909.

___ Έργα, Βιογραφικά Σχεδάρια, τεύχη Α' και Β', επιμέλεια-
' προλεγόμενα Κώστα Δαφνή, Κερκυραϊκά Χρονικά 16(1972) 

3-400.
___ Προνομιακά Παλατινής Κομητείας, Δικαιώματα εν Κερκύρα

κατά την ΙΣΤ' Εκατονταετηρίδα, Κερκυραϊκά Χρονικά 
17(1973) 109-139.

Γαβαλάς Α., Ο αετός εις την Ελληνικήν Εραλδικήν, Δ.Ε.Γ.Ε.Ε. 1(1979) 
57-64.

Γασπαρινάτος Σπ, Η  Βενετοκρατία εις την Επτάνησον, Κερκυραϊκά 
Χρονικά 15(1970) 77-100.

Γεδεών Μ., Ερωτήσεις των Μοναχών Αγιορειτών προς τον Αγιώτατον 
Πατριάρχην Νικόλαον, Εκκλησιαστική Αλήθεια 3(1882-1883) 
168-172.

___ Αι παρ' ημίν συλλογαί των ιερών κανόνων κατά τους
τελευταίους χρόνους, Εκκλησιαστική Αλήθεια 12(1887-1888) 
6 - 8 .

___ Το κήρυγμα του θείου λόγου εν τη εκκλησία των κάτω
χρόνων, Εκκλησιαστική Αλήθεια 12(1887-1888) 186-188, 192- 
196.

-___ Μνεία των προ εμού, Αθήναι 1934.
___ Πατριαρχικοί εφημερίδες (1500-1912), εν Αθήναις 1936-1938.

’ Γερακάρης Ν., Κερκυραϊκαί σελίδες 1204-1386, εν Κερκύρα 1906.
Γιαννόπουλος Ν.Β., Θ.Η.Ε., τόμ. 10, λήμμα Παύλος.
Γιωτοπούλου-Σισιλιάνου Ε., Αντώνιος ο Έπαρχος. Ένας Κερκυραίος
' ουμανιστής τον ΣΣΤ' αιώνα, Αθήνα 1978.
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___ Ο  αντίκτυπος τον Α' Βενετοτουρκικού πολέμου στην'
Κέρκυρα, Αθήνα 1982.

___ Η  επτανησιακή παιδεία στα χρόνια της ξενοκρατίας,
Κερκνραϊκά Χρονικά 15(1970) 101-121.

Γκράτζιου Ολ., Η  εικόνα του Γεωργίου Κλόντζα στο Σεράγεβο και τα 
επάλληλα επίπεδα σημασιών της, Αελτίον της Χριστιανικής 
Αρχαιολογικής Εταιρείας, περίοδος Δ', τόμ. 14(1987-1988), 
Αθήνα 1989 9-31.

Γλαβίνας Α., Θεωνάς Β' ο από Παροναξίας Μητροπολίτης 
Θεσσαλονίκης, Γρηγόριος ο Παλαμάς 56(1973) 233-248.

Γουσίδης Α., Ο Ηλίας Μηνιάτης ως ιεροκήρυξ, Γρηγόριος ο Παλαμάς 
52(1966) 336-344.

Γρηγόριος Πρεσβύτερος, Βίος Γρηγορίον Ναζιανζηνού, P.G.35, στ. 243- 
304.

Γρηγορίου Π., Σχέσεις Καθολικών και Ορθοδόξων, Αθήναι 1958.

Δαμασκηνός Στουδίτης, Θησαυρός. Εισαγωγή-Βιογραφία συγγραφέως 
υπό Ευαγγέλου Δεληδήμου, Θεσσαλονίκη 1961.

λ
Δε Βιάζης Σπ., Η  εν Κέρκυρα ιερατική σχολή των δυτικών επί 

Ενετοκρατίας, Παρνασσός 16(1894).
___ Η  εκπαίδευσις εν Επτανήσω 1386-1864, Εθνική Αγωγή

(1904), μέρος 1,6-23.
Δε Κιγάλας J., Περί οικοσήμων, Πανδώρα 6(1856), 517-519.
Δεληδήμος Ε., Δαμασκηνός Στουδίτης, Γρηγόριος ο Παλαμάς 53(1970) 

438-448.
___ Θησαυρός Δαμασκηνού του Υποδιακόνου και Στουδίτου του

Θεσσαλονικέως, Εισαγωγή-Βιογραφία, Θεσσαλονίκη 1961.
Δημαράς Κ.Θ., Ιστορία της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας, Αθήνα 1983.
Δημάρατος I., Μεγάλη Ελληνική Εγκυκλοπαίδεια, τόμ. 22 (λήμμα 

στάσις).
Δημητρακόπουλος Α., Προσθήκες και διορθώσεις εις την Νεοελληνικήν 

Φιλολογίαν Κων/νον Σάθα, εν Λειψία 1871.
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___  Ορθόδοξος Ελλάς ήτοι περί των Ελλήνων των γραψάντων
κατά Λατίνων και περί των συγγραμμάτων αυτών, εν Λειψία 
1872.

Δημητροκάλλης Γ., Οι κατά τον ΙΣΤ αι. Μητροπολίτες Παροναξίας, 
Παρνασσός 16(1974) 400-417.

Δόϊκας I., Έγγραφα και επιστολές αναφερόμενες σε σκλάβους
* Κερκύρας-Παξών, Αελτίον Αναγνωστικής Εταιρίας Κερκύρας

19(1982) 131-166.
Ενεπεκίδης Κ.Π., Χρηστομάνος-Βικέλας-Παπαόιαμάντης, Επιστολαί 

Μάξιμου Μαργούνίου Επισκόπου Κυθήρων (1549-1602), 
Αθήναι 1970.

Ευαγγςλίδης Τρ., Η  παιδεία επί Τουρκοκρατίας, τομ. 1-2, Εν Αθήναις 
1936.

Ευστάθιος Θεσσαλονίκης, Επίσκεψις βίου μοναχικού, P.G.135, στ. 729- 
910.

Ζαβίρας Γ., Νέα Ελλάς ή Ελληνικόν Θέατρον, Αθήνησι 1872.
Ζακυθηνός Δ., Μιχαήλ Μάρουλλος Ταρχανιώτης, Έλλην ποιητής των 

χρόνων της Αναγεννήσεως, ΕΕΒΣ 5(1928) 200-242.
Ζαχαρόπουλος Ν., Η  Εκκλησία στην Ελλάδα κατά τη Φραγκοκρατία, 

Θεσσαλονίκη 1981.
Ζερλέντης Γ., Σημειώματα περί Ελλήνων εκ των Μαρτίνου Κρουσίου 

Σουηκικών χρονικών, εν Αθήναις 1922.
Ζιώγας Π., Μία κίνηση πνευματικής αναγεννήσεως του υπόδουλου 

ελληνισμού κατά τον 16ο αιώνα (1540-1550), Ελληνικά 
27(1974) 50-78, 268-303.

___ Προβλήματα παιδείας του Ελληνισμού κατά τον πρώτο αιώνα
της Τουρκοκρατίας. Η  βυζαντινή παράδοση, το καθεστώς της 
δουλείας και οι ιδεολογικοί στόχοι των Ελλήνων ως 
ρυθμιστές της μορφής και του περιεχομένου της παιδείας, 
Θεσσαλονίκη 1982.

Ζώης Λ., Ταμείον εξαγοράς αιχμαλώτων, Ε.Ε.Β.Σ. 5(1928) 342-347.
___ Μέλη της βυζαντινής οικογένειας Καλέκα εν Κερκύρα και

Ζακύνθω, Ε.Ε.Β.Σ. 13(1937) 179-182.
Λεξικόν Ιστορικόν και Λαογραφικόν Ζακύνθου, εν Αθήναις 
1963.
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Ζώρας Γ., Η  ιστορία και η κοινωνική και πνευματική κατάστασις εν * 
Επτανήσω. (Από Ενετοκρατίας μέχρι σήμερον), Ελληνική 
Δημιουργία 12(1953) 327-341.

Ηλιου Φ„ Προσθήκες στην ελληνική βιβλιογραφία. Τα βιβλιογραφικά 
κατάλοιπα του Ε. Legrand και Η. Pemot (1515-1799), 
Αθήνα 1973.

___ Σημειώσεις για τα "τραβήγματα" των ελληνικών βιβλίων τον
16ο αιώνα, Ελληνικά 28(1975) 102-141.

Θεοδώρου Ευ., ΘΗΕ, τόμ. 9 (λήμμα Ομιλητική).
Θεοτόκης Σπ., Αναμνηστικόν τεύχος της Πανιονίου Αναδρομικής 

εκθέσεως, εν Κέρκυρα 1914.
___ Περί της εκπαιδεύσεως εν Επτανήσω 1453-1864, Κερκυραϊκά

Χρονικά 5(1956) 9-142.
Ιδρωμένος Α., Περί της εν ταις Ιονίοις νήσοις εκπαιδεύσεως από της 

εις τους Ενετούς υποταγής μέχρι της Εθνικής αποκαταστάσεως 
(1386-1864), Αττικόν Ημερολόγιον 8(1874) 198-237.

Ιωάννης Δαμασκηνός, Διαλεκτικά} Σχόλια Ιγνάτιος Σακαλής, Εισαγωγή 
Χρήστος Γιανναράς, Αθήνα 1978.

Ιωαννίκιος Καρτάνος, Παλαιό τε και νέα Διαθήκη, Βενετία 1536, 
Επιμέλεια κειμένου-Εισαγωγή-Σχόλια-Γλωσσάριο Ελένη 
Κακουλίδη-Πάνου, Αθήνα 1988.

Καζανάκη-Λάππα Μ., Ειδήσεις από αρχειακές πηγές για τη ζωγραφική 
και τους ζωγράφους στην Κέρκυρα το 16ο αι., Δελτίον της 
Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας, περίοδος Δ ’, τόμ. 
ΙΓ’(1985-1986), Αθήνα 1988 293-300.

Καιροφύλας Κ., Η  Επτάνησος υπό τους Βένετους, Αθήναι 1942.
Κακουλίδη-Πάνου Ε. Ιωαννίκιος Καρτάνος, Συμβολή στην δημώδη 

πεζογραφία του 16ου αιώνα, Θησαυρίσματα 12(1975) 218- 
256.
Συμβολές. Νεοελληνικά μελετήματα, Έρευνες στη Νέα 
Ελληνική Φιλολογία 4, Ιωάννινα 1982.

Καλιτσουνάκις I., Ματθαίος Δεβαρής, Αθηνά 26(1914-1915) 81-101.
Καλλιγάς Π., Η εκκλησία του Παντοκράτορα, Συμβολή στην 

επτανησιακή τέχνη, Κερκυραϊκά Χρονικά 14(1968) 95-
145.
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Καλλίνικος K., Ο χριστιανικός ναός και τα τελούμενα εν αντώ, εν 
Αλεξανδρεία 1922.

Καπάδοχος Δ. , Η  απονομή της δικαιοσύνης στην Κέρκυρα απο τους 
Μεγάλους Πρωτοπαπάδες την Ενετική περίοδο (1604-1797), 
Αθήναι 1990.

Καραθανάσης Α., Η  εκκλησιαστική ρητορική στον Αγιο Γεώργιο των
• Ελλήνων της Βενετίας (1534-1788), Θησαυρίσματα 9(1972)

137-179.
Καραπιδάκης Ν., Η  Κερκυραϊκή ευγένεια στις αρχές του ΙΖ' αιώνα, 

Τα Ιστορικά 3(1985) 95-124.
Καρμίρης I., Το σΰμβολον Νικαίας-Κωνσταντινουπόλεως, Θεολογία 

* 22(1951) 617-633.
Κατσαρός Σπ., Libro d'oro di Corfu, Χρονικά των Κορυφών, τόμ. 1, 

2, Κέρκυρα 1980.
Κεφαλάς Ν., Μητροπολίτης Πενταπόλεως, Ιστορική μελέτη περί των 

διατεταγμένων νηστειών, Θεολογία 27(1956) 463-470.
Κολιτσάρας I., Η  Παλαιό Διαθήκη κατά τους Εβδομήκοντα, τομ. 1-5, 

Αθήναι 1973.
Κόντος Κ.Σ., Φιλολογικά ποικίλα, Αθηνά 1(1889) 10-190.
Κοντοσόπουλος Ν., Τα εν Βενετία τυπογραφεία ελληνικών βιβλίων κατά 

την Τουρκοκρατίαν, Αθηνά 58(1954) 286-342.
___ Διάλεκτοι και ιδιώματα της Νέας Ελληνικής, Αθήνα 1981.
Κουμαριανού Αικ.-Δρούλια Λ,-Layton Ε., Το ελληνικό βιβλίο (1476- 

1830), Αθήνα 1986 (Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος).
Κούρκουλας Κ., Η  θεωρία του κηρύγματος κατά τους χρόνους της 

Τουρκοκρατίας, Αθήνα 1957.
___ Η  εκκλησιαστική ρητορεία εις τα Επτάνησα από του ιστ’
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δράση τους στην Ελλάδα και στην Ιταλία (16ος αι.-1650), 
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3 3 9

___ Από τη φιλορθόδοξη πολιτική της Βενετίας στην Ελληνική
Ανατολή, ΕΕΒΣ Λειμών 39-40(1972-1973) 295-311.
Σχέσεις της Ορθοδόξου Εκκλησίας με τις εκκλησίες της 
Δύσεως, Ιστορία τον Ελληνικού Έθνους, τόμ. 10, Αθήναι 
1974.

___ Το Ελληνικό Κολλέγιο Ρώμης και οι μαθητές τον (1576-
1700), Θεσσαλονίκη 1980.

Τσίτσας Α., Η  εκκλησία της Κέρκυρας κατά την Λατινοκρατίαν, 1267- 
1797, Κέρκυρα 1969.

Τσίχλη-Αρώνη Κ., Το εμπόριο στην Κέρκυρα στις αρχές της 
Ενετοκρατίας, Παρνασσός 20(1978) 518-526

Τυπάλδος-Λασκαράτος Γερ. Οικόσημα κερκυραϊκών οικογενειών από 
ανέκδοτες αρχειακές ιταλικές πηγές, Κερκυραϊκά Χρονικά 
23(1980) 358-382.

Τυπάλδος-Λασκαράτος I., Εισαγωγή εις την εραλδικήν (οικοσημολογία), 
ΛΕΓΕΕ 1(1979) 17-23.

___ Οικόσημα κερκυραϊκών οικογενειών από ανέκδοτες αρχειακές
ιταλικές πηγές, ΛΕΓΕΕ 2(1980) 9-49.

Τωμαδάκης Ν., Οι ορθόδοξοι παπάδες επί ενετοκ ρατίας και η 
χειροτονία αυτών, Κρητικά Χρονικά 13(1959).

___ Η εν Ιταλία έκδοσις Ελληνικών εκκλησιαστικών βιβλίων,
ΕΕΒΣ 37(1969-1970) 3-33.

--- Οςρφικίων Διάκρισις, Περί Πρωτοπαπάδων Χωρεπισκόπων και
των συναφών αυτοίς, Αθηνά 76(1976-1977) 1-58.

Φουντούλης I., Η  ακολουθία του όρθρου, Γρηγόριος ο Παλαμάς 
56(1976)126-134, 212-221.

___ Ομιλητική Θεσσαλονίκη 1985.
Χαροκόπος Σ., Επτανησιακή Ιατρική, Αθήναι 1976.
Χασιώτης I., Μακάριος, Θεόδωρος και Νικηφόρος Μελισσηνοί 

(Μελισσουργοί), 16ος-17ος αι. Θεσσαλονίκη 1966.
___ Η επανάσταση των Χιμαριωτών στα 1570 και η άλωση του

Σοποτού, Ηπειρωτική Εστία 17(1968) 265-276.
___ Σχέσεις Ελλήνων και Ισπανών στα χρόνια της Τουρκοκρατίας,

Θεσσαλονίκη 1969.
J



3 4 0

___ Οι Έλληνες στις παραμονές της ναυμαχίας της Ναυπάκτον...
Εκκλήσεις, επαναστατικές κινήσεις και εξεγέρσεις στην 
Ελληνική Χερσόνησο από τις παραμονές ώς το τέλος τον 
Κυπριακού Πολέμου 1568-1571, Θεσσαλονίκη 1970.

Χιώτης Π., Σειρά Ιστορικών Απομνημονευμάτων Επτανήσου, τόμ. 5, 6, 
Κέρκυρα 1863.

Χυτήρης Γ., Η  τουρκική πολιορκία της Κέρκυρας στα 1537 και ο 
Νοΰκιος Νίκανδρος, Αελτίον Αναγνωστικής Εταιρίας Κερκύρας 
6(1969) 99-106.

___ Το γλωσσικό ιδίωμα της Κέρκυρας, Αελτίον Αναγνωστικής .
Εταιρίας Κερκύρας 15(1978) 29-74.

Ψήμας Ευαγ., Μητροπολίτης Ερμουπόλεως, Ρητορικά δοκίμια, 
Αλεξάνδρεια 1954.

I

Ψημένος Ν., Η  Ελληνική Φιλοσοφία από το 1453 ως το 1821, τομ. 
Α-Β, Αθήνα 1988

2. Ξενόγλωσσα.

Alatii L., De aetate et interstitiis, in collatione ordinum etiam apud 
Graecos servantiis, Romae 1638, (ελλ·. μετφ.) 14-21.

Allen Tw., The Greek Mss. of Perugia, Centralblatt filr Bibliothekswesen 
10(1893) 470-476.

Aries Ph., L'enfant et la vie familiale sous I'Ancien Regime, Paris 
1973.

Aries Ph.-Duby G„ Histote de la vie pnvde, τόμ. 2, Paris 1985.
Argelati F., Biblioteca scriptorum Mediolanensium seu acta et elogia 

virorum omnigena eruditione illustnum, τόμ. 2, Mediolani 
1745.

Bacchion Eug., Π dominio Veneto su Corfu (1386-1797), Venezia 1956.
Barbaro M., Arbori de Patritii Veneti (Misc. Codici, Storia Veneta), 

τόμ. 4.
Baynes N.-Moss H.St. L.B., Βυζάντιο, Εισαγωγή στο Βυζαντινό 

Πολιτισμό, Αθήναι (εκδ. Παπαδήμα).



341

Beck Hans-G., Kirche und theologische Litteratur im Byzantinische 
Reich, Mllnchen 1959.

Beckby H., Anthologia Graeca, Μόναχο (έκδ. 2η χ.χ.).
Belluci A., I manoscritti della biblioteca Comunale di Perugia, C.

Mazzatini Inventari dei manoscritti delle biblioteche d'ltalia, 
5(1895) 56-297.

J3ertone G.-Surdich L., La letteratura Italiana delle Origini al Seicento, 
τόμ. 1. (La letteratura, la lingua, Storia Bramante Sociale e 
Culturale d'ltalia 1987).

Blutler R., Paulus, Realencyclopadie der Klassischen Alter- 
turmswissenschaft, έκδ. Wissowa, 221(1953 275-313, λήμμα 

- Porphyrios.
Boerio G., Dizionario del dialetto Veneziano, Venezia 1856.
Bolzoni L., Oratoria e Prediche Letteratura Italiana, τόμ. 3, Torino 

1984, (ed. Einaudi).
Brach C.C., Copisti Greci del Medioevo e del Rinascimento, Ε.Ε.Β.Σ. 

42(1975- 1976) 234-252. \
Braudel F., La Mediterrannee et le monde Mediterranneen <X l'epoque 

de Philippe II, τόμ. 1, Paris 1966 468-489.
Brov/mg R., Η  ελληνική γλώσσα, μεσαιωνική και νέα, Αθήναι 1972. 
Cabasilas Ν„ Explication de la divine liturgie, Sources Chretiennes, 

Paris 1967, 4 bis.
Callaey F„ Encyclopedia Cattolica, τόμ. 9 57-59, λήμμα Ochino.
Canart P., Codices Bibliothecae Apostolicae Vaticanae Graeci. Codices 

1745-1962.
Capelli A., Cronologia, Cronogralia e calendario perpetuo, edit. Hoepli, 

Milano 1969.
Cecchetti B., La Republica di Venezia e la corte di Roma nei rapporti

della religione, τόμ. 1, Venezia 1874.
♦Chatzidakis M., Contribution a l'6tude de la peinture post-byzantine, 

L'Helldnisme Contemporain, Μάϊος 1953, Αθήνα 1953 5-31.
• Cicogna E.A., Delle inscrizioni veneziane, τόμ. 5, 6, Venezia 1842. 
Conrad E., Diarium Martini Crusii, 1598-1599, τόμ. 2, TUbingen 1931. 
Cortelazzo M., L'influsso linguistico greco a Venezia, Bologna 1970.



3 4 2

Croce B., Michele Marullo Tarcaniota, Le elegie per la patria perduta ' 
ed altri suoi caimini, Bari 1938.

Crusius M., Turcograeciae libri octo, Basiliae 1584, (ανατυπ. Modena- 
Italy).

D'Aucourt G.-Durivault G., Le blason, Paris 1970 (Press-Univ. de 
France, Que sais-je).

Darrouzes J., Recherches sur les οφφίκια de l'eglise byzantine, 
Archives de l'Orient Chrdtien 11, Paris 1970.

Dawkins R.A., Η  ελληνική γλώσσα κατά τη βυζαντινή εποχή, Ν.
Baynes-M oss. Βυζάντιο. Εισαγωγή στο Βυζαντινό Π ολιτισμό σσ.356-377„

De Caro G., Dizionano biografico degli Italiani, τόμ. 5, λήμμα 
Baglioni.

De Felice E., Dizionano dei nomi Italiani, Milano 1986, λήμμα Arturo.
De Lucca G., Enciclopedia Italiana di Scienze Lettere et Arti, τόμ. 28, 

Roma 1949, λήμμα predicazione.
Denissoff E., Maxime le Grec et {'Occident, Paris, Louvain 1943.
Dizionano Letterario delle opere e dei personaggi di tutti tempi e di 

tutte ue letterature (Bompiani) τομ.5.
Du Cange (Carolus du Frezne dominus du Cang^] Glossarium ad 

scriptores mediae ed infimae Graecitatis, τόμ. 1-2, Lugduni 
1688, ανατυπ. Graz 1958.

Dusselier A., La facade maritime de l'Albanie au moyen ige, Durazzo 
et Valona du Xle au XVe siecles, Thessaloniki 1981.

Dudan B., U dominio Veneziano di Levante, Bologna 1938(16).
Fedalto G., Richerche Storiche sulla posizione Qiuridica ed ecclesiastica 

dei Greci a Venezia nei secoli X V  etJCVI, Firenze 1967.
Flogaitis Sp„ Systeme VCnitien ad intestat et structure familial e dans 

les lies Ioniennes, Geneve 1981 (librairie Droz).
Foa A., Dizionano biografico degli Italiani, τόμ. 22, λήμμα Cauco.
Goar I., Euchologion sive rituale Graecorum, Graz 1960.
Grendler P., L'inquisizione Romana e 1'editona a Venezia 1540-1605, 

Roma 1983.
Hopf Ch., Chroniques greco-romanes, Berlin 1873.
Hoquet J.G., La sel et la fortune de Venise, Voiliers et commerce en 

Mediterannee (1200-1650), Lille 1979.



3439

Hunger H., Markos Bathas ein griechischer Maler des Cinquecento in 
Venedig, Jahrbuch der Osterreichischen Byzantinistik 21(1972) 
131-137.
Die Hochsprach&^profane literatur der Byzantin er, τόμ. 1, 
Miinchen 1978.
Βυζαντινή Λογοτεχνία ή λόγια κοσμική γραμματεία των 

• Βυζαντινών, Μορφωτικό Ίδρυμα Εθνικής Τραπέζης, Αθήνα
1987.

Iorga Ν., Το Βυζάντιο μετά το Βυζάντιο (μτφ. Γιάννη Καρρά), Αθήνα 
1985.

Jacoby D., Le feodalitd en Grece Medievale " Les Assises de Romanie" 
' sources , application et diffusion, Paris 1971.

___ Les Assises de Romanie et le dhit Venitien dans les colonies
Venitiennes, Firenze 1973.

Jedin H., Encyclopedia Cattolica, τόμ. 9, λήμμα Paolo IV papa.
Kennedy G., Greek Rhetoric under Christian emperors, New Jersey 

1983.
Kolias T., Kamelaukion, XVI Intemationaler Byzantinistenkongress, 

Akten II/3, Jahrbuch der Osterreichischen Byzantinistik 32/3, 
Sonderdruck 493-502.

Knos B., L'histoire de la litt6rature ηέο-grecque, la pdriode jusqu'en 
1821, Upsala 1962.

Lamansky VI. Secrets d‘ 6tat de V6nise, τομ. 1-2 , New York 
Lampe G., A  Patristic Greek Lexikon, Oxford 1961.
Lecuir C., Les editeurs grecs a Venise au XVIe siecle (memoire de 

maltrise prdsentd a I'U.E.R. d'ltalien de Paris IV, sous la 
direction de monsieur C. Bee).

Legrand E., Bibliographie hell6nique ou description raisonnde des 
ouvrages publids par des grecs au dix-septieme sidcle, Paris 
1894.·
Bibliographie Ionienne ou description raisonnde des ouvrages 
publids par les grecs des Sept-Ues ou concemant ces lies du 
quinzieme sidcle a l'annee 1900, Oeuvre postfhme completeeet 
publide par Hubert Pemot, τόμ. 1-2, Paris 1910 (επανέκδ. 
1963).



344

___ Bibliographic helldnique ou description raisonnee des ouvrages *
publics en grec ou par des Grecs aux XVe eixvie siecles, 
accompagnee de notices biographiques, tables chronologiques, 
notes, documents et index, τόμ. 1-3, ανατύπ. Paris 1962.

Lemerle P., Trois actes du despote d'Epire Michel II concemant Corfu.
Προσφορά εις Στίλπωνα Π. Κυριακίδην, Ελληνικά 4(1953) 
405-426.

Levi A., Venezia, Corfu et il Levant, relazione storicoarchivistica, τόμ. 
1, Venezia 1907.

Liddai aid Scott, Μέγα Λεξικόν της Ελληνικής γλώσσης, εν Αθήναις 1901 
κ.ε.

Louda J.-Maclagan Μ., Les dynasties d'Europe Heraldique et 
geneaiogie des families imperiales et royales, Paris 1984.

Luchinat-Acidini G., Ricerche d'Archivio. Nicolo Gaddi collezionista e 
dilettante del Cinquecento, Paragone n. 359-361 (Arte), 
Gennaio-Marzo 1980 141-175.

Maclennan G.R., Callimachus, Hymn to Zeus, introduction and 
Commentary, Roma 1977.

Marmora A., Raccolta di varie notizie concementi l'isola di Corfu, in 
Venezia 1778.

___ Ιστορία της Κέρκυρας, μτφ. I. Μάρμορα, Κέρκυρα 1902.
Mioni Ε., Catalogo di manoscritti greci esistenti nelle biblioteche 

Italiane, τόμ. 2, Roma 1964.
Morlet M.Th., Les noms de personne sur le territoire de l’ancienne 

Gaule du Vie au XII siecle. II, Les noms latins ou trasmis 
par le latin, Centre National de la Recherche Scientifique, 
Paris 1972.

Negri G., Istoria degli Scrittori Fiorentini, Ferrara 1722.
Omont H., Inventaire sommaire des manuscrits grecs de la 

Bibliotheque Nationale, τόμ. 2, Paris 1888 256.
Palazzini P., Enciclopedia Cattolica, τόμ. 1, λήμμα decano.
Papadimitriou J., Antichita Bizantine di Corfu, Atti del V Congresso 

Internationale di Studi Bizantini, Roma 1940.
Pastor Lud. barone von, Storia dei Papi dalla fine del medioevo, τόμ.

9, Roma 1955.



f

r 3 4 5

Penello R., Enciclopedia Cattolica, τόμ. 9(1952), λήμματα Ochino, 
Oratoria, Sacra.

Perosa A., Michaelis Marulli caimina, Turici, 1951.
Pfeiffer R., Callimachus /-//, Oxonii 1949-1953.
Pojago G., Le leggi municipali delle isole Ionie, τόμ. 1, Corfu 1846. 
Pseudo-Kodinos; Traite des offices (par Jean Verpeaux), Paris 1966. 
.Recoura G. Les Assises de Romanie, Paris 1930.
Rizo-Rangabe E., Livre d'or de la noblesse Ionienne, Athenes 1925.

1, Leipzig 1884-1886.
Salvini R., Enciclopedia Cattolica, τόμ. 5, 1842, λήμμα Gaddi.
Sanuto-M., I Diaxii, τόμ. 2(1498-1499), Venezia 1879.
Schiro G., La genealogia degli Spata, Rivista di studi Byzantini e 

Neoellenici N.S. 8-9(XVII-XIX) 1971-1972 68-71, 81-85. 
Schilbach E„ Byzantinische Metrologische Quellen, Θεσσαλονίκη 1982. 
Snell B.-Maehler H., Pindari carmini cum fragmentis, τόμ. 1, Leipzig

Sphrantzes XVI 91 (Έκδ. V. Grecu, IV, 19, 11).
Stella A., Chiesa e stato nelle relazioni dei nunzi Pontifici a Venezia, 

Cittk del Vaticano 1964 (Studi e Testi 239).
Stephanus H., Thesaurus Graecae Linguae, Graz 1954.
Tenenti A., Naufrages, corsaires et assurances maritimes de Venise 

(1392-1609), Ecole Pratique des Hautes Etudes, Section VI, 
Centre de Recherches Historiques, Paris 1959.

Thiriet F., La Romanie Venitienne au moyen age, Le developpement 
et Γ exploitation du domaine colonial venitien (Xlle-XVe), 
Paris 1959 επανέκδ. 1975.

___ Les interventions Venitiennes dans les lies Ioniennes au XlVe
sikcle. Πρακτικά Τρίτον Πανιονίον συνεδρίου (23-29 
Σεπτεμβρίου 1965), τομ. 1, εν Αθήναις 1967.

___ Agriculteurs et Agriculture a Corfu au XVeme sikcle,
Κερκυραϊκά Χρονικά 23(1980) 315-328.

Toffanin G., Enciclopedia Italiana, τομ.24, (λήμμα Musso).
Triantaphyllopoulos D., Die Nachbyzantinische Wandmalerei auf Kerkyra
' und den anderen Ionischen Inseln, τόμ. 1, 2, MUnchen 1985.

Rocher W.H., Lexicon der Gnechischen und Romischen

1971.

iI



3 4 6

Tribolati G.F., Grammatics Araldica, Milano 1904 (Manuali Hoepli,' 
Milano 1983).

Trumb A., Alt und neugrichische Miszellen, Indogermanische 
Forschungen 14(1903).

Viario A., La pena della gal era. La condizione dei condannati a bordo 
delle galere veneziane, Stato e Societa e Giustizia nella 
Republica Veneta (sec. XV-XVII), a cura di Gaetano Cozzi, 
Roma 1980.

Vitti Μ., Ιστορία της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας, έκδ. 1978, σ. 54.
Vogel Μ., V. Gardthausen: Die griechischen Schreiber des Mittelalters 

und der Renaissance, Leipzig 1909.
Weigand G., Die Wiedergabe der slavischen Laute in den Ortsnamen 

des Peloponnes, Balkan Archiv 4(1928).
White J., A  Concise Encyclopaedia of the Italian Renaissance, London 

1981.
Ziegler K., Realencyclopadie der Klassischen Alterturmswissenschaft, 

έκδ. Wissowa, τόμ. 232(1960), στ. 1788-1793, λήμμα 
PtolemuLos.



ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ*
κυρίων ονομάτων και τόπων

Αβράμη, (οικογένεια) 56 σημ. 1 

Αγαπητός Πέτρος, νοτάριος Κέρκυρας 

50 σημ. 2

Αγία Αναστασία, μονή στην 

Παλαιόπολη Κέρκυρας 121 σημ. 2, 135 

Αγία £υφημία 57 σημ. 4 

Αγία Έδρα 187 

Αγιο Όρος 236 

Ά γιοι Δούλοι 131 σημ. 3 

Ά γιοι Πατέρες, ναός 50 και σημ. 3 

Ά γιοι Τόποι 133 σημ. 3 

Άγιος Αθανάσιος μονή στη Γαρίτσα 50 

σημ. 3, 124 σημ. 1 

Ά γ ιο ς  Αθανάσιος, "τοπ. 38 σημ. 6 

Άγιος Ανδρέας Κρήτης 229

Άγιος Αντώνιος, ναός στην Κέρκυρα 27 

Άγιος Αντώνιος της Padova 193 σημ. 1 

Άγιος Αρσένιος, 2 σημ. 3 

Άγιος Βασίλειος, μονή 101, 134 

Άγιος Βασίλειος, ναός 101 σημ. 1 

Άγιος Γεώργιος Βενετίας 62 σημ. 1 

Άγιος Δημήτριος του Χονδρομάτη 134 

Άγιος Θεόδωρος στη ΛευκΙμμη, ναός 

107 σημ. 1

Άγιος Θωμάς Ακινάτης 185 σημ. 3, 

188 σημ. 6

Άγιος Ιωάννης ο Πρόδρομος, ναός στο 

Κάστρο της Κέρκυρας 147 

Ά ^ος Ιωάννης της Καρακούξενας, 

ναός 49 σημ. 5

*  Δεν αποδελτιώθηκαν τα λήμματα Αλέξιος Ραρτούρος (δηλ. ο Μ. Πρωτοπαπάς), 

Βενετία, Κέρκυρα δ ιό τι απαντούν πολύ συχνά. Επίσης δεν αποδελτιώθηκαν τα κύρια 

ονόματα των κειμένων του Παραρτήματος ούτε ο ι συγγραφείς της Αγίας Γραφής.
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Αραβανής, Απόστολος 148 και σημ. 2

Αργος 69

Αριστοτέλης 75, 76 

Αρκοΰδη (οικογένεια) 113 σημ. 2 

Αρκσύδη, Μαρία 104 σημ. 1 

Αρκούδης, Αλοίσιος 85 σημ. 3 

Αρκούδης, Ανδρέας 104 σημ. 1, 113 

και σημ. 2

Αρχάγγελοι 38 σημ. 6 

Ασκληπιός 206

Ασσίζες της Ρωμανίας 20 και σημ. 1 

Αθωνίτης, Λεονάρδος 54
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Αυλωνίτης, θωμάς 62 και σημ. ι ,  66 

σημ. 2, 87

Αυλωνίτης, Πέτρος 62 σημ. 1 

Αφθόνιος 174 

Αφρική 102, 239 

Βαλδουΐνος 13

Βαλέτας, Γεώργιος 10 σημ. 1*
Βάλμης, Δημήτριος 87 

Βάρελη, Angiola 84 σημ. 3 

Βάρελης, Βασίλειος 84 και σημ. 3 

Βάρελης ή Βάρελις, Ματθαίος 84 και 

σημ. 3^

Βάρελης, Πρίαμος 84 σημ. 3 

Βελάνδας, Νικόλαος 48 σημ. 2 

Βελονάόες 134 

ΒενετοΙ 13, 17 

Βέργης, Σταύρος 101 

ΒεργΙτσης, Αγγελος 97 σημ. 2 

Βήτουλας, Ιωάννης 60 και σημ. 3 

Βιβλιοθήκη του Βατικανού 188 σημ. 6 

Βιέννη 142 σημ. 2 

Βλαστός, Μελέτιος 200 

Βονιφάτιος 13

Βονιφάτιος Η, πάπας 126 σημ. 2 

Βουκελάτος, Μιχαήλ 51, 55 

Βουκιέντης, Αλοίσιος 60 και σημ. 5 

Βουκιέντης, Μιχαήλ, Μ. Πρωταπαπάς 

51 και σημ. 3

Βούλγαρης, Μαρίνος, ιερέας 34 σημ. 6 

Βούλγαρης, Νικόλαος 139 

Βούλγαρης Χριστόδουλος, διδάσκαλος 

, 116 σημ. 4,6

Βούλγαρης Χριστόδουλος, Μ. 

Π ροποπαπάς 111 σημ. 1 

- Βουτζινάς, Αντώνιος 54 σημ, 2

Βουτζινάς, Ιωάννης 99 σημ. 1, 119

σημ. 3, 133 σημ. 1

Βουτζινάς, Σήφης 54 σημ. 2

ΒραγιαννΙτης Πέτρος, νοτάριος

Κέρκυρας 65 σημ. 1

Βρεττανική Βιβλιοθήκη 6 σημ. 4

Βρεττανικό Μουσείο 11

Βρηοβούνι 17 σημ. 3

Βρισινιώτης Λεονάρδος, νοτάριος

Κέρκυρας, 117 σημ. 9

Βροκίνης, Λ. 5 και σημ. 5, 6, 7, 115

σημ. 1

Βροτόπουλος, Πέτρος 148 σημ. 3 

Βροτόπουλος, Στέφος 148 σημ. 3 

Βρυώνη 131 σημ. 3 

Βυζαντινοί 15 

Βυζάντιο 174, 182

Γάδης, Ιωάννης 244, 247, 248 και σημ. 

4, 249

Γαρούφαλος, Δημήτριος 50 

Γαστούρι 101, 136 

Γαστράδες= ΓαρΙτσα 50 σημ. 3 

Γεδεών, Μανουήλ 8 

Γεννάδειος Βιβλιοθήκη 6 σημ. 4, 11 

Γένοβα 193 σημ. 1 

Γερακάρης, Νικόλαος 7 

Γιωτοπούλου Σισιλιάνου, Ε. 10 σημ. 1 

Γκλομποτζιάρης, Αντώνιος 54 σημ. 7 

Γκλομποτζιάρης, Νικολός 54 

Γουβιά 83, 132, 135 

Γραδενίγος, Αμβρόσιος 56 σημ. 1 

Γρηγόριος Η’, πάπας 31 

Γρηγόριος ο Μέγας 182 

Γύρου (Bailato Agim), 14 

Γύρου Όρους 38 σημ. 6 

Δαβέγιας, Ιάκωβος 148 σημ. 1
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Δαβίδ, όσιος 71

Δαμαλίνα ή Δεσμαλίνα (σύζυγος 

Ιωάννη Ραρτούρου) 64, 66 

Δαμασκηνός Ιωάννης, 75 σημ 1 

Δαμπαδουβάς, Νασιμπέν 128 και σημ. 

3

Δατζάρας, Πέτρος 99 σημ. 1 

Δεκάδιος, Ιουστίνος 70 

Δελάρτας, Δομένικος 50 σημ. 2 

Δελάρτας, Ιωάννης 50 σημ. 2 

Δελάρτας, Λεονάρδος 50 σημ. 2 

Δέλβινο 85 σημ. 3 

Δεληγότης, Μιχαήλ 48 σημ. 3 

Δεληγότοι ή Digotti ή De Hugot 

(οικογένεια) 48 σημ. 3 

Δεμπενεδίτης, Πόλος 132 σημ. 4 

Δεσημένικος, Τζανής 49 σημ. 5 

Δεσμαλίνος, Τζουάνης 64 

δε Γαΐτη, Αδέλω 147 και σημ. 6 

δε Γαΐτης, Αλοίζιος 147 και σημ. 6 

Δημήτριος, Αγγελος 89 

Δημήτριος, Πρωτοκανόναρχος 236 

Διάνα, Σταυράκη (σύζυγος Αλεξίου 

Ραρτούρου) 113, 132 

Διασσωρινός, Ιάκωβος 249 και σημ. 4 

Δουκάκη, Ζαμπετούλα 132 σημ. 1 

Δουκάκης, Μερκούρης 132 σημ. 1 

Δρούλια, Λ. 10 σημ. 1 

Δυρράχιο 13, 14 

Δύση 22, 37

Δυτική Εκκλησία 185, 186, 189 

Εβραιοβούνι 17 και σημ. 3, 124 

Εθνική Βιβλιοθήκη του Παρισιού 6 σημ. 

4. 7

Ελεαβούλκος, Θεοφάνης 71, 115 σημ. 

1, 143, 183 σημ. 1

Ελένη (κόρη Μιχαήλ Β' Δούκα) 14

Ελληνικό Κολλέγιο της Ρώμης 188, 200

Emo, Zuanne 115 και σημ. 4.

Εμπεδοκλής 76

Ενώς 208 σημ. 3

Ενώχ 208 σημ. 3

Επάνω Γύρος 38 σημ. 6

Έπαρχος Αντώνιος 81

Έπαρχος Γεώργιος 106 σημ. 1

Έπαρχος Τζώρτζης 90 και σημ. 3

Επισκοπιανά, 87 σημ. 1, 79, 86, 87, 99

Επτάνησα 120 σημ. 8

Eparcho, Nicheforo 120 σημ. 6

Ερμαγόρας ο Τήμνιος 174 σημ 3

Ερμής 206

Ερμογένης 174

Ευαγγελίδης, Τρ. 8

Εύβοια 13

Ευρετόπουλος ή Βρετόπσυλος ή 

Βροτόπουλος Ιωάννης 57 και σημ. 3, 

82 σημ 3* 147 και σημ. 6, 148 σημ. 2, 

3, 149, 150 και σημ 4, 151 και σημ.

2, 3, 152 βλ. και Evretopulo Zuanne 

Ευρετόπουλος, Θεόδωρος 148 και σημ. 

U
Ευρετόπουλου (οικογένεια) 148 σημ 2 

Ευρετόπουλου, Αικατερίνη (ψυχοπαίδα 

Ιωάννη), 148 σημ. 3 

Ευρετόπουλου, Λόνα του Ιωάννη 148 

σημ 2

Ευρώπη 102, 247

Ζαβίρας, Γεώργιος 5 8

Ζάκυνθος 2 σημ 3, 43 σημ. 1, 48 σημ.

3, 57 σημ. 3, 145 σημ 2, 149 σημ 1 

Ζαμπέτα, χήρα Τζώρτζη Στράτου 150 

Ζίτσα Ηπείρου, 69
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Ζιώγας, Π. 72 

Ζωναράς 236

Ζωτικός, Ερίτζος 129 σημ. 1 

Ήπειρος 14, 18 σημ. 1 

Ηρόδοτος 207 σημ. 1 

Θεμιστοκλής 206, 207 σημ. 1 

^Θεοδόσιος, ιερέας 34 σημ. 6 

θεοτόκης, Σπυρίδων Γιώργιος 128 και 

σημ. 2

Θεοτόκος η Οδηγήτρια, μονή στην 

Κέρκυρα 148 σημ. 2, 150 και σημ. 4. 

θεοτόκρς η Σωτηριώτισσα, ναός στην 

Κέρκυρα 54 σημ. 2

Θεοτόκος η Φανερωμένη, στο Τρίκλινο 

2 σημ. 3

Θεοτόκος της Γουλιμίχας, μονή στο 

Πέραμα 134 σημ. 2 

Θεσσαλονίκη 13, 23

θεωνάς Α , Μητροπολίτης

Θεσσαλονίκης 23, 143 σημ. 2 

θεωνάς Β', Μητροπολίτης Παροναξίας 

και μετέπειτα Θεσσαλονίκης 143 και 

σημ. 2, 144, 145, 256, 259 

θεωνάς, Μητροπολίτης Μελενίκου 143 

σημ. 2

Ιερεμίας Β', ο Τρανός 23 

Ιόνια νησιά 13, 14, 15, 143 

Ιουδαϊκόν Ορος 17 σημ. 3, 48, 68, 

118, 135, 137 

Ισπανία 103 

Ισπανοί 9, 102, 105 

, Ιστορικό Αρχείο Κερκύρας, 131

Ιταλία 30, 81, 82, 83, 84 και σημ. 3, 

86, 104, 123 σημ. 8, 185 και σημ. 5 

Ιωάννης 127

Ιωάννης Δ' ο Κρίσπος 143

Ιωάννινα 69

Ιωάσαφ Β1 ο Μεγαλοπρεπής 23 

Ιώβ, ιερομόναχος 82 σημ. 3 

Καθεδρικός ναός της Siena 188 σημ. 6 

Καθολικό Ιεροσπουδαστήριο Κερκύρας 

188 σημ. 3

Καθρέπτης, Καλοϊωάννης 129 

Καινούριο Πηγάδι, τοπ. 136 

Καιροφύλλας, Κ. 4 

Καίσαρη, (οικογένεια) 56 σημ. 1 

Κακούρη, Γαλεράνα 123 και σημ. 6 

Κακούρη, Κακουρέτα 123 και σημ. 7 

Κακούρη, Έλενα 123 και σημ. 6, 124 

και σημ. 1

Κακούρης, Ιάκωβος 64 και σημ. 5, 123 

και σημ. 6,8, 124 σημ. 1 

Καλαφάτης, Νταμοδός 57 σημ. 4 

Καλέκας, Ιωάννης 229 

Καλέκας, Μιχαήλ, ΜΉρωτοπαπάς 25 

σημ. 1

Κάλεσης, Ανδρέας 54 

Καλίγη, τοπ. 134 σημ. 4 

Καλλιγάς, Πέτρος 8 

Καλλίμαχος 242

Καλόθετος, Ιάκωβος 85 σημ. 3, 118 

σημ. 4, 134 σημ. 4 

Καλοχαιρέτης, Γεώργιος 51 σημ. 4, 5 

Καλοχαιρέτης, Λουκάς 51 σημ. 4 

Καλοχαιρέτης, Φίλιππος 51 και σημ. 5 

Καμάρα, τοπ. 54 

Καραθανάσης, Αθ. 10 σημ. 1 

Καραπιδάκης, Ν. 11 σημ. 1 

Καρδάκι, τοπ. 56 σημ. 1 

Κάρολος Α' ο Ανδεγαυός 14, 21 και 

σημ. 3, 22 και σημ. 1 

Κάρολος Ε' 186 σημ. 5
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Καρόφυλλος, Ιωάννης 51 σημ. 1, 136 

σημ. 2

Καροφύλλου, ΒΙβα 50 σημ. 3, 51 

Καρτάνος Ιωάννης ή Τζουάνης, 52, 55, 

76, 95

Καρτάνος, Ιωαννίκιος 71, 95, 84 σημ. 

3, 183 σημ. 1, 190, 199, 200 και σημ. 

2, 3, 204, 230 σημ. 2, 231 βλ. και 

Κουαρτάνος Ιωάννης 

Καρτάνος, Φίλιππος 56 σημ. 1 

Καστελλάνοι, χωριό 124 σημ. 1 

Καστρινή, Ελένη 67 σημ. 2 

Κάστρο Κέρκυρας 137 

Κάτρης, Δημήτριος 60 και σημ. 2 

Κατσαρός, Σπ. 59 σημ. 3 

Κάτω Γύρος, 38 σημ. 6 

Κάτω Μέση 38 σημ. 6 

Κεραμεύς, Θεοφάνης 229 

Κεφαλλονιά 43 σημ. 1, 57 σημ. 3 

ΚεφαλλονΙτης, Κοσμάς 136 σημ. 7 

Κλήμης Ζ , πάπας 26, 186 σημ. 5, 

247

Κλήμης Η’, πάπας 29, 31 

Κλόντζας, Γεώργιος 184 σημ. 5 

Κοέρος, Σωφρόνιος, ιερομόναχος 2 

σημ. 3

Κόκκος, Αντώνιος 28 σημ. 3, 188 σημ. 

3

Κόκκος, Ιάκωβος 28 σημ. 3 

Κολούρης, Δήμος 104 

Κολούρης, Μιχάλης 104 

Κόμητος, Σταμάτιος 25 σημ. 1 

Κοντός, Αντώνιος 101 

Κοντός, Βασίλειος 134 

Κοντός, Ιωάννης 132 σημ. 2 

Κοντοσόπουλος, Ν. 10 σημ. 1

Κορφιάτης, Ανδρέας 133 σημ. 1 

Κουαρτάνος, Ανδριόλ 59 σημ. 3, 85 

σημ. 3

Κουαρτάνος, Ανόριόλος 28 σημ. 2 

Κουαρτάνος, Ιωάννης ή Τζσυάννης 52 

σημ. 5

Κουαρτάνος, Μάριος 119 

Κουαρτάνος, Νικόλαος 52 σημ. 5 

Κουαρτάνου ή Καρτάνου (οικογένεια) 

52 σημ. 5, 55 σημ. 2 

Κουαρτάνου, Καλή του Τζουάνη 52 

σημ. 5

ΚουερΙνα, ΠασχαλΙνα 130 σημ. 2 

Κουλούρη ή Κολούρη (οικογένεια) 104 

σημ. 3

Κουλούρης Γεώργιος, 100, 104 σημ. 3, 

107 σημ. 1

Κουμαριανσύ, Αικ. 10 σημ. 1 

Κούρκουλας, Κ. 145 σημ. 4 

Κουρκούλενα, 50 σημ. 3 

Κουρτέσης,·’ Λάζαρος 55 

Κρητικός, Ματθαίος 115 σημ. 1 

Κρήτη 13, 43 σημ. 1, 115, 116 

ΚρΙσποι 143 σημ. 4 

Κρούσιος, Μ. 1, 5, 6 

Κύθηρα 145 σημ. 2 

Κύπρος 240

Κύριος, Ιάκωβος, Μ. Πρωτοπαπάς 51 

σημ. 3

Κωνσταντινούπολη 13, 23, 29, 34, 41, 

51 σημ. 4,5, 57 σημ. 4, 69, 104, 144 

Λαζάρου, A  6 σημ. 4 

Λαμποβίτισσα, μονή, 110 και σημ. 4 

Λάμπρος, Σπ. 7, 248 

Λάνδος, Αγάπιος 115 σημ. 1 

Λάντζας, Βένος 28 σημ. 2, 85 σημ. 3
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Λατινική εκκλησία 21 σημ. 3 

Λατίνοι 238

Λεόντιος, καλόγερος 116 σημ. 3,5 

Λεπενιώτης, Φίλιππος ιερέας 136 σημ. 

4

Λευκίμμη 14, 38 σημ. 6, 100, 133 σημ. 

* 3

Λέων Γ, πάπας 25, 26, 27, 79 

Λέων ο X*. πάπας 186 σημ. 5 

Λιάτα, Ευ. 10 σημ. 1 

Λοήζης 56 σημ. 2 

Λούγρω 148 σημ. 3 

Λουκρητία των Μεδίκων 186 σημ. 5 

Λούντζης, Ε. 4 

Μαλακάσα, τοπ. 136 

Μαλακάσας, Γεώργιος 49 σημ. 4 

Μαλαξός, Μανουήλ 236, 237 

Μαλαξός, Νικόλαος 81 

Μαλασπίνας, θωμάς 133 σημ. 1 

Μαλασπίνας, Μένης 130 

Μαλμινιώτης, Νικόλαος 104 

Μαμφρέδος, βασιλιάς της Σικελίας 14 

Μανδράκι 135

Μάνεση, οικογένεια 48 σημ. 3 

Μάνεσης, Μανόλης 48 και σημ. 3 

Μανιάτης, Νικόλαος 55 

Μανουήλ ο Τραχανιώτης, 57 σημ. 4 

Μαντούκι ή Μανδούκι 60, 130 

Μαργσύνιος, Μάξιμος 200, 236 σημ. 1 

Μαρκέσης, Αντώνιος 82 σημ. 3 

Μαρκορά, Lianora 2 σημ. 3 

* Μαρκορά, Marietta 2 σημ. 3

Μαρκοράς, Ανδρέας 2 σημ. 3, 119 

Μαρκοράς, Αντώνιος 2 σημ. 3 

Μαρκοράς, Δονάδος 2 σημ. 3

Μαρκορά ή Μαρκουρά (οικογένεια) 2 

σημ. 3

Μαρκοράς ή Μαρκσυράς, Ιωαννίκιος 

ιερομόναχος 2 και σημ. 3, 3 και σημ. 

1, 4, 8, 101, 127 σημ. 4, 259 

Μαρκοράς, Θεοδόσιος 2 

Μαρκοράς, Lunardo 2 σημ. 3 

Μαρκοράς, Marino 2 σημ. 3 

Μαρκοράς, Μιχαήλ 2 σημ. 3 

Μαρκοράς, Νικόλαος 2 σημ. 3 

Μαρκοράς, Οδηγητριανός 2 και σημ. 3 

Μαρκοράς, Πρίαμος 2 σημ. 3 

Μαρκοράς, Τρόιλος 2 σημ. 3 

Μαρούλα, χήρα Ιωάννη Χονδρομάτη 65 

Μεγάλη Βρεττανία 45 σημ. 1 

Μέρτζιος, Κ. 95 σημ. 3 

Μέση (Balia di Mezzo) 14 

Μεσογγή, χωριό, 67 σημ 2 

Μεσόγειος 102, 103, 130 σημ. 2, 149 

σημ. 1, 247

Μεταλινός, Ανδρέας 148 σημ. 1 

Μεταξάς, Αντώνιος, νοτάριος Κέρκυρας 

27 σημ. 1

Μητροφάνης, Καισαρείας 23 και σημ. 3 

Μιχαήλ Α' Δούκας 14 

Μιχαήλ Β' Δούκας 14, 22 

Μονεμβασία 43 σημ. 1, 69 

Μονή των Ιβήρων 236 σημ. 2 

Μορέλλος, Ιαννούτσος (Ιωάννης) 48 

και σημ. 2, 3

Μόσχος Γεώργιος, κωδικογράφος 71 

και σημ. 4

Μόσχος, Εμμανουήλ 85 και σημ. 3, 

133

Μόσχος, Ιωάννης 67 σημ. 3, 70, 71 

και σημ. 4, 115 σημ. 1
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Μόσχος, Μανόλης 28 σημ. 2 

Μουζακίτης, Δημήτριος, νοτάριος 

Κέρκυρας 25 σημ. 1 

Μουζακίτης, Δράκος 123 σημ. 7 

Μουρέλος ή Μορέλος, Γαλτιέρος 59 

σημ. 3. 84

Μουρέλος ή Μορέλος, Ολιβέριος ή 

Ολιβέρης 50 σημ. 2, 59 σημ. 3 

Μσύρσουλης, Ιωάννης 56 σημ. 1 

Μουσείο Βυζαντινών Εικόνων 128 

Μουσείο Καλών Τεχνών του Παρισιού 

188 σημ. 6

Μουσείο Μπενάκη 6 σημ. 4 

Μπαγακσύρης, Ιωάννης i l l  

Μπαθάς ή Βαθάς, Μάρκος 142 σημ. 2 

Μπάλτζας, Γεώργιος 130 σημ. 2 

Μπανεβίτης, Δημήτρης 127 σημ. 2 

Μπαρμπαρόσσα 18 σημ. 2 

Μπεβενίτη, Φιορέττα 127 σημ. 2 

Μπενέτος, Δαμόντης 136 σημ. 5 

Μπενίτσες 150

Μπόγδανος Ιωαννίκιος, αγιογράφος 

109 και σημ. 1, 110 

Μπούα (οικογένεια) 65 σημ. 1 

Μπούα, Μαρούλα 65 σημ. 1 

Μπούας, Πρόγονος 65 σημ. 1 

Μπσύμπλιας Αρσένιος, νοτάριος 

Κέρκυρας 117 σημ. 9 

Μπράτος, Μπατίστα 119 σημ. 3 

Μωραΐτης, Πέτρος 100 σημ. 4 

Μωύσής 207 σημ. 1

Νανζιανζηνός, Γρηγόριος 142 σημ. 2, 

182

Νάξος 143

Ναύπακτος 102, 106 σημ. 5, 112 σημ.

1

Ναύπλιο, 2 σημ. 3, 18, 69 

Νεάπολη 57 σημ. 4, 104 σημ. 4 

Νεοελληνικό Ινστιτούτο της Σορβόννης 5 

σημ. 6, 11, 12

Νεόφυτος, Αληβίζης 199 σημ. 3, 121 

σημ. 1

Νικήτας ο Φιλόσοφος 142 σημ. 2

Νότιος Ιταλία 14

Ντακανάλης, Πιέρος 129

Νυμφές 131 σημ. 3

Νυρεμβέργη 188 σημ. 6

Νώε, Γεώργιος 67 σημ. 2

Οβριοβούνι ή Εβραιοβούνι 48 σημ. 1

βλ. και Ιουδαϊκό όρος

Ochino Bernardino 186 σημ. 3, 191

σημ. 2

Ολυμπιώτισσα, μονή στην Ελασσώνα 6 

σημ. 4

Όμηρος 241, 242 

Όρος (Oro) 14 

Ορφέας 206 

Otranto 123 σημ. 8 

Ούρσα 64

Οφεομάχος, Στέφανος 59 σημ. 3 

Πάγκαλος, Δημήτριος 1, 63 

Παλαιόπολη 57, 137 

Παλατιανός. ιερέας 98 σημ. 2 

Παλατιανός, Φώτιος, Μ-Πρωτοπαπάς 

107 και σημ. 3, 111 σημ, 3, 40 σημ. 1 

Πάλης, Γεώργιος 136 σημ. 3 

Παλλάδιος, μοναχός 66 σημ. 5 

Παναγία η Οδηγήτρια, στους 

Καστελλάνους 124 σημ. 1 

Παναγία του Αρκουδίλα 110 σημ. 4 

Παντάνασσα, μονή στη Λευκίμμη 120 

σημ. 8
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Παντοκράτωρ 127

Παντοκράτωρ, ναός στο χωριό Αγιος 

Μάρκος Κέρκυρας 109 σημ. 1. 112 

σημ. 1 

Παξοί 41

Παπαγεωργίου, Σπ. 68 

#Παπαδόπουλος, θ . 10 σημ. 1 

Παπαδόπουλος-Βρετός, Α. 5 

Παραμάνας, Ανδρέας 50 σημ. 2 

Παραμάνα ή Παραμάνη (οικογένεια) 

50 σημ. 2 

Παρανίκας, Μ. 5 

Παραστάτης Μανουήλ 116 σημ. 5 

Παραστάτης, Μιχαήλ νοτάριος 

Κέρκυρας 89, 90, 99 σημ. 1, 116 σημ. 

5

Παρθένιος, ηγούμενος 121 σημ. 2 

Παρίσι 248 σημ. 6

Πατριαρχείο Αλεξανδρείας 183 σημ. 1

Παύλος Γ , πάπας 9, 27, 29, 79, 192,

239, 241, 247, 243, 254, 258

Παυσανίας 245

Πελάγη, Μαργαρίτα 129

Πελάγης, Ιωάννης 129 και σημ. 1

Πελάγης, Νικόλαος 129

Πελαγία, μοναχή 110

Πελοπόννησος 13, 14, 18 σημ. 1

Πέραμα 132, 134 και σημ. 2

Περάνθης, Μ. 10 σημ. 1

Περούλης, Ιωάννης 136 σημ. 6

Πετρετίνος, Ιάκωβος 84

Πετρίτσης, Νικόλαος 66 σημ. 2, 87, 112

Πετρουνέλλα 64

Πηγάς, Μελέτιος 200

Πίνδαρος 206, 242

Πίος Δ’, πάπας 29

ΠΙος £ ’, πάπας 29, 103 

Πλασκοβίτης, Μαρίνος 61 σημ. 1 

Πλάτων 75, 131 σημ. 3 

Πλήθων, Γεμιστός 174 

Πλουσιαδηνός, Ιωάννης 183 σημ. 1 

Πλούταρχος 207 σημ. 1 

Πλωτίνος 75

Πόθος, Αλέξανδρος 101 σημ. 2 

Πόθος, Αλέξανδρος του Νικολάου 133 

σημ. 2

Πολίτης Γεώργιος 107 σημ. 6 

Πολίτης, Θεόδωρος 50 σημ. 3 

Πολύευκτος, Γρηγόριος 51 και σημ. 

Πολυλάς, Νικόλαος, Μ. Πρωτοπαπάς 

51 σημ. 3

Πορφύριος 248 και σημ. 4, 255 

Ποταμός, χωριό 60, 133 σημ. 3 

Πουλημένος, Δημήτριος 135 σημ. 5 

Πρινοκοκάς, Φράγκος, αγιογράφος 132 

σημ. 5

Πτολεμαίος, Κλαύδιος 248 και σημ. 3, 

255

Πυθαγόρας 75

Ραρτούρος, Αλέξιος, ιερεύς 45, 52 και 

σημ. 2, 3, 53 και σημ. 2, 54, 114 

Ραρτούρος, ΑλοΤσιος ή Αληβίζης, 1, 4, 

7, 8 και σημ. 1, 26, 27, 33 σημ. 2, 34 

σημ. 6, 36, 52 και σημ. 2, 53 και σημ. 

2, 56 και σημ. 2, 57 και σημ. 2, 3, 58, 

59, 60 και σημ. 5, 61 σημ. 2, 62, 63, 

66 και σημ. 5, 67, 84, 87, 113 και 

σημ. 4, 118, 131, 132 και σημ. 2, 4, 

253

Ραρτούρος, Αντώνιος 53 

Ραρτούρος, Γεώργιος 49 

Ραρτούρος, Θεόδωρος ή θοόωρής 129
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Ραρτσύρος, Θεόφιλος (του Νικολάου και 

της Κατερούτζας) 127 

Ραρτούρος Θεόφιλος (του Νικολάου και 

της Νικολέτας) 125

Ραρτούρος Θεόφιλος (του Νικολάου και 

της Φιορέτας) 127 και σημ. 3 

Ραρτούρος, Θεόφιλος (του Μιχαήλ) 54, 

64 σημ. 5, 118 και σημ.4, 119 και 

σημ.3, 120, 121 και σημ.2, 122, 135 

σημ. 7

Ραρτούρος, Ιωάννης 49, 62 σημ. 1. 63, 

64, 66 και σημ. 2,3, 67, 87, 88, 89, 99 

σημ. 1, 131, 134 και σημ. 2, 4, 253 

Ραρτούρος, Ιωάννης (του Ιωάννη και 

της Ιουστίνος) 127

Ραρτούρος Ιωάννης (του 15ου αι.) 49 

Ραρτούρος, Μιχαήλ (του Αλεξίου ιερέα) 

53, 54, 55, 118

Ραρτούρος, Μιχαήλ του Θεοφίλου 117,

120, 121, 122

Ραρτούρος, Μπαστιάς 128, 130 

Ραρτούρος, Νεόφυτος 47, 48 

Ραρτούρος, Νικηφόρος 47, 49 

Ραρτούρος, Νικόλαος (του Αλεξίου) 97 

σημ. 3, 114 και σημ. 5, 115 και σημ. 

1, 116 και σημ. 5, 117 σημ. 8, 9, 118, 

131, 135, 250, 251, 255 

Ραρτούρος, Νικόλαος (του Πριάμου) 

127

Ραρτούρος Νικόλαος (του Θεοφίλου και 

της Σασουπράνας) 59, 64 σημ. 5, 121, 

122, 123 και σημ. 7, 124, 135, 136 

Ραρτούρος Νικόλαος (σύζυγος 

Μαρκορά) 127

Ραρτούρος, Νικόλαος (του 15ου αι.)

132

Ραρτούρος, Νικόλαος 135 σημ. 2 

Ραρτούρος, Παύλος 128, 129 και σημ. 

1
Ραρτούρος, Πιέρος (του Πριάμου) 127 

Ραρτούρος, Πρίαμος 4, 127 και σημ. 4 

Ραρτούρος, Σπυρίδων 127 

Ραρτούρος, Σταμάτιος 128 και σημ. 3, 

129 σημ. 1

Ραρτούρος, Στέλιος 125

Ραρτούρος, Σωφρόνιος 63, 66 σημ. 5,

67 σημ.

2, 134 σημ. 2, 134, 135 

Ραρτούρου Διάνα (Σταυράκη) 113 σημ.

1, 255

Ραρτούρου, Ειρήνη 52, 53, 55 σημ. 1 

Ραρτούρου, Ελενα (του Αλεξίου ιερέα) 

53, 54, 55

Ραρτούρου, Ελένη (σύζυγος Αλοϊζίου) 

63

Ραρτούρου, θόδω 49 σημ. 5 

Ραρτούρου,’’ Μαργέτα 119 σημ. 3, 121 

και σημ. 2

Ραρτούρου, Έλενα (του Θεοφίλου) 121 

Ραρτούρου Σασουπράνα 120, 121 σημ.

2, 135 και σημ. 8

Ραρτούρου, Ζαμπέτα 52 σημ. 5, 53, 54, 

55 σημ. 1,3

Ρένεση (οικογένεια) 100 σημ. 4 

Ρένεσης Αυγσυστής, 100 σημ. 4 

Ριζικάρη, Μέξα 97 σημ. 4 

Ριζικάρη, οικογένεια 97 σημ. 4 

Ριζικάρης Δήμος ή Δημήτριος, 97 και 

σημ. 3, 4

Ριζικάρης, Θεόδωρος 87 σημ. 4 

Ριζικάρης, Κωνσταντίνος 97 σημ. 3
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Ριζικάρης Νικόλαος (του Μέξα), 97 

σημ 4

Ριζικάρης, Στάμος 97 σημ. 4 

Ριζικάρης, Τζανέτος (του Μέξα) 97 

σημ. 4

Ριζικάρη Φιόρα (κόρη του Μέξα), 97 

.σημ· 4

ΡΙζος, Ραγκαβής 59 σημ. 3 

Ρίκης, Εμμανοήλ 133 σημ. 1 

ΡΙκης, Στυλιανός νοτάριος Κέρκυρας 40 

σημ. 1107 σημ. 6, 110, 117 

Ροκοκέφαλος Λέων, Μ. Προποπαπάς 

25 σημ. 1, 49 σημ. 3 

Ροκοκέφαλος, Νικόλαος 48 σημ. 3 

Ροκοκέφαλου (οικογένεια) 48 σημ. 3 

Ροξόπουλος, Ματθαίος 87 

Ρουσάνος, Πσχώμιος 200 

Ρωμάνοι 231

Ρώμη 4, 5 σημ. 6, 6, 7, 8, 9, 25 σημ. 

1. 26, 27, 30, 68, 78, 79, 80, 81, 82, 

85 σημ. 3, 86, 192, 231, 239, 247, 254, 

255

Σάββας Κύριλλος ιερομόναχος 130 σημ. 

2

Σάθας Κ. 5, 7 

Σακελλάριος, Γεώργιος 60 

Σαλαμίνα 13, 206 

Σανταμάουρας, Τζάνης 135 σημ. 5 

Σάξωνες 45 σημ. 1 

Σασά, Γεώργιος 55

Σασουπράνος, Ιάκωβος ή Jacopo 120 

σημ. 8

Σασουπράνος, Νικόλαος 120 και σημ. 8 

Σασουπράνου, Διάνα 120 σημ. 8 

Σεβήρος, Γαβριήλ 2, 32 

Σεράγεβο 184 σημ. 5

Σικελία 14, 102, 104 σημ. 4

Σίξτος, πάπας 32

Σκιαδάς, Αλεξίου 57 σημ. 3

Σκιαδάς, Νικόλαος 127

Σκορόίλης, Μαραφαράς Ζαχαρίας

ιερέας 142 σημ. 2, 236 σημ. 4

Σκριπερό 136

Σαυλιάρδος, Μιχαήλ 249

Σοφιανός, Νικόλαος 81

Σοφιανός, Ντονάδος 121 σημ. 4

Σοφιανού, Φραντζέσκα 127

Σπηλαία 17 σημ. 3, 64, 113, 121 σημ.

2, 132, 143 σημ. 2, 135, 137

Σπυρής, Αντώνιος, Μ. Πρωταπαπάς 35

σημ. 1, 38, 66 σημ. 2, 87, 89, 92, 98

σημ. 2, 254

Σπυρής, Τιμόθεος 89

Σταζήρης, Νικόλαος 87

Σταυράκη (οικογένεια) 113 σημ. 2

Σταυράκη, Μαρία 113 και σημ. 2

Σταυράκης, Γεώργιος 113 και σημ. 2

Σταυράκης, Σταματέλος 113

Σταυράκης, Στυλιανός 113 και σημ. 2

Σταυρός, χωριό 148, 150

Στουδίτης, Δαμασκηνός 71 σημ. 7, 115

σημ. 1, 183 σημ. 1, 190, 199, 200 σημ.

2, 202, 203, 204, 210 σημ 1, 256

Στρογγυλή 79, 86, 87 και σημ. 1, 99

Συνέσιος 227 σημ. 5

Σύνοδος του Trento 188, 199

Συριανός 174

Σύφαντος, Σπύρος 136 σημ. 9 

Σφρανιζής, Γεώργιος 57 σημ. 4 

Σώπατρος 174

Σωτήρος, μονή στο Καρδάκι 56 και 

σημ 1, 130 σημ. 2, 132
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Ταξιάρχης Μιχαήλ ναός στο Ιουδαϊκό 

όρος 17 σημ. 3, 48 και σημ. 1, 58, 59, 

60, 63, 68, 100 σημ. 4, 118 σημ. 1, 

131, 118

Τάραντας, 104 σημ. 4

Ταρχανιώτη ή Τραχανιώτη (οικογένεια)

57 σημ. 4

Τζακόμη Έλενα, 136 σημ, 1 

Τζόρης, Γεώργιος 49 σημ. 3 

Τζώρτζης, Στράτος 148 σημ. 1 

Τίτος, επίσκοπος Βόστρων 227 σημ. 5 

Τ όκκο ι15

Τορνίκης Στέφανος 49 σημ. 5 

Τούρκοι 60 σημ. 2, 79, 105 

Τραχανιώτης, Μανουήλ 57 σημ. 4 

Τριβώλης, Δήμος 106 σημ. 1 

Τρίκλινο, 136 

Τσίτσας, Α. 4, 9

Υπαπαντή, μονή στο χωριό Σταυρός 

147 σημ. 6, 150 και σημ. 4 

Υπαπαντή, στην Κέρκυρα 52 σημ. 5 

ΥπεραγΙα Θεοτόκος Γουλιμίχα 134 

Υπεραγία Θεοτόκος Ευαγγελίστρια 

Κρεμαστή, ναός στην Κέρκυρα, 17 σημ. 

3, 118 και σημ. 1, 121 

ΥπεραγΙα Θεοτόκος η Αντιβουνιώτισσα, 

ναός στην Κέρκυρα, 17 σημ. 3, 128 

Φανταλούρη, Αικατερίνη 2 σημ. 3 

Φάντης, Δράκος 134 σημ. 4 

Φιλίππα, (κυρά) 52 και σημ. 2 

ΦιλΙππα, (σύζυγος Πέτρου Αγγέλου) 52 

Φιλίππα 100

Φίλιππος Β', Ανδεγαυός 23, 102 

Φιλιππούπολη 69 

Φιομάχος, Στέφος 124

Φιομάχος, Τζόρτζης 123, 124 και σημ. > 

1, 136 σημ. 8

Φιομάχου, Νικολέτα 122, 123, 124, 125, 

136

Φλεβοτόμος, Θεόδωρος 25 σημ. 1 

Φλωρεντία, 26, 80 και σημ. 1, 247 

Φλώρος Αλέξανδρος 39 σημ. 4 

Φλώρος, Γεώργιος 27, 61 σημ. 1, 63 

και σημ. 5

Φλώρος, ιερομόναχος 56 σημ. 1 

Φόρτιος, Αλέξανδρος 90 

Φόρτιου, (οικογένεια) 90 σημ. 2 

Φραγκίσκος Α' της Γαλλίας 97 σημ. 2 

Φρόνιμος Μάρκος, νοτάριος Κέρκυρας, 

117 σημ. 9

Φρόνιμος, Σταυράκης 52 σημ. 5 

Χαλδίας, Γεώργιος 148 και σημ. 3 

Χαλκιόπουλος. Αλέξιος 147 σημ. 6,

150 σημ. 4

Χαλκιόπουλος, Ιωνάς 56 σημ. 1 

Χάμαλης, Αλέξιος 111 

Χασκίπης, I. 9 

Χιμαριώτες 104 

Χιόνια, του Γγίνη 136 σημ. 7 

Χιώτης, Π. 4

Χονδρομάτη (οικογένεια) 134 σημ 4 

Χονδρομάτης, Βασίλειος 65 σημ. 1 

Χονδρομάτης, Δημήτριος 65 σημ. 1 

Χονδρομάτης, Νικόλαος 65 σημ. 1 

Χονδρομάτης, Παύλος 65 σημ. 1 

Χοντρομάτης ή Χονδρομάτης Ιωάννης, 

νοτάριος Κέρκυρας 65 και σημ. 1, 132,

134

Χρυσοβελόνη (οικογένεια) 52 σημ. 1 

Χρυσοβελόνης, Αντώνιος 52 

Χρυσόστομος, Ιωάννης 182, 196, 229
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Adriano 239 

Aloisio 56 σημ. 2

Alvise Rarturo (γιός Νικολάου και 

Κατερούτζας Μαρκορά) 56 σημ. 2, 125, 

127

Annunziata de Latlnl, μονή στην 

^Κέρκυρα, 11, 43 σημ. 5, 125 σημ. 5, 

126 και σημ. 2

Archivio Anti co della Universita di

Padova, 139

Arturo 45 σημ. 1

Arturus^45, 138 σημ. 1

Assimopulo Zorzl, νοτάριος Κερκύρας

125 σημ. 5

Baglioni, Astorre 87, 236, 237, 238,

239, 240, 257

Baglioni, Giulio 241

Baglioni, Malatesta 186 σημ. 5

Balabio, Francesco 132 σημ. 4

Balbi, Ιωάννης 32

Baro Hominum 126 σημ. 2

Bassa, Zuan 119 σημ. 7

Batista Rosario 90 σημ. 4

Battista, Rosario 90 σημ. 4

Bellanda, Michele 120 σημ. 6

Bembo, Μάρκος 186 σημ. 5 βλ. και

Bembo, Marco

Bembo, Marco 24 σημ. 4

Beneviti 125

Benvegnudo. Jacopo, 119 σημ. 7 

Bergamo 240

Bertoldo di Radisbona 185 σημ. 3 

Biblioteca Augusta di Perugia 8, 234 

σημ. 1

Bitonto 192, 193 σημ. 1 

Bologna 188 σημ. 6, 192

Bonfadio, Jacomo 186 σημ. 5

Borromeo, Carlo 186 σημ. 3

Bragadin, Marcantonio 240

Bravi 125 σημ. 5, 127

Bravi, Anneta 126 σημ. 1

Bravi, Dionisio, ηγούμενος 126 σημ. 3

Bravi, Zuanne 126

Callisto di Piacenza 186 σημ. 3

Caloteto, Zanni 120 σημ. 6

Calotheto, Giacomo 85 σημ. 3

Calucico, Dario 120 σημ. 6

Camerarius Joachim, 248 σημ. 2

campo dei Greci, 54

Canart, Paul 9, 241

Capdt 140

Capice, Piero 126 σημ. 2 

Capice, Φιλίππα 126 σημ. 2 

Caraca, Giovani Antonio 115 σημ. 3 

Caro, Annibal 80 σημ. 4 

Castello 239

chiesa delle Murate 193 σημ. 1 

chiesa των Γερμανών στο Trento 193 

σημ. 1

Cocco ή Cocho, Jacopo 28, 83, 85 

Colluri, 104 σημ. 3 

Colonna, Stefano 186 σημ. 5 

Connareno, Geoigio 61 σημ. 1, 111 

σημ. 1

Comaro, Jacopo 186 σημ. 5 

Corner, Zuanne da Rettimo 115 σημ. 2 

Corona, Anastasio 126 σημ. 6 

D* Avalos Francisco Ferdinando 

(Μαρκήσνος της Pescara) 104 σημ. 4 

d'Anjod (οίκος Plantagendt) 140 

d'Anjoil της Νεάπολης 140 

Dandolo, δόγης 13
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Daponte, Nicolo δόγης 32

de la Tremoille Claudio duca di

Thouan, 104 σημ. 4

Dolfin, Zuan 23 σημ. 3

Donauworth 239

Duodo, Francesco 91 σημ. 2

Emo, Zuanne 115 και σημ. 4.

Eparcbo, Nicheforo 120 σημ. 6

EvTetopulo, Zuanne 151

Zane, Antonio 93 και σημ. 4

Zuanne, ονομ. 125

Faleta, Girolamo 186 σημ. 5

Famese (οικογένεια) 192

Famese, Alessandro 246

Famese, Pier Luigi 246

Ferro, Agostino ιερέας 125 σημ. 5

Fiamma, Gabrielle 186 σημ. 3

Filippo, Fabrido 60 σημ 4

Finl, Pierina Glovanna 128

Florido 186 σημ. 5

Forllmopoll 192

Fortio, Camillo 151 σημ. 2

Fordo, Cesare 151 σημ. 2

Foscail, Frandsco δόγης 24 σημ. 3

Foscaiini, Antonio 17 σημ. 3, 110 σημ.

4

Franco, Francesco 119 σημ. 3 

Frangipane, Comelio 186 σημ. 5 

fra Antonio 106 σημ. 3 

fra Comelio 106 σημ. 3 

fra Zaperco, 126 σημ. 2,3 

Gabriel, Andrea 18 σημ. 2 

Gaddi (οικογένεια) 80 σημ. 1 

Gaddi, Agnolo, 80 σημ. 1 

Gaddi, Bernardo 188 σημ. 6

Gaddi, Giovanni του Taddeo 80 και

σημ. 1,4, 81, 255

Gaddi, Nicolo 80 σημ. 1

Gaddi, Taddeo 80 σημ. 1, 186 σημ. 5

Gaetani, Giovanella 246

Galatd, Nikolo 115 σημ. 3

Galeazzo, Pecatoro 119 σημ. 7

Garamont, Claude 97 σημ. 2

Giolito G. de Ferrari et fratelli 192 και

σημ. 3, 193 και σημ. 4

Giotto, 80 σημ. 1

Glusdnian (οικογένεια) 125

Graujon, Robert 97 σημ. 2

Giimani, Marcantonio 186 σημ. 5

Gritti, Alvise 23 σημ. 3

Gritti, Francesco 43, 111

Gritd, Gregorio 126 σημ. 3

Hauldn, Pierre 97 και σημ. 2

Ingolstadt 239

KnOs, Bbrge 10 σημ. 1

Layton, Eviro 10 σημ. 1, 97 σημ. 2

Lecce 123 σημ. 8

Legrand, E. 6 7

Lelio, Tolomei 186 σημ. 5

Leto, Pomponio 247

Lolio, Alberto 186 σημ. 5
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Mazza, Aaron 17 σημ. 3
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33 σημ. 2, 34 σημ. 6

Marcello, Nicolo 24
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Martinego, Jeronimo 240 

Martinengo, Luigi 240 

Michele da Milano 185 σημ. 4 

Midei (Μιόέη) 56 σημ. 1, 125 

Milano, 188 σημ. 6 
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3
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181, 183 σημ. 1, 186 σημ. 3, 192 και 
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201, 202, 207, 208 σημ. 3, 228, 229, 

231, 232, 233, 257 

Nannius 45 σημ. 1 
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Nikolo, Rartouro 114 σημ. 2,5 

Nuremberg 428 σημ. 2 
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σημ. 2
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Otranto 123 σημ. 8

Padova 127 σημ. 3, 139, 192. 193 σημ. 

1, 240
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επίσκοπος 186 σημ. 3 

Paniperi, Zuan 132 σημ. 4 

Paruta 112 
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Perugia 188 σημ. 6, 239 

Piacenza 192

Pigna, Giovanni Batista 186 σημ. 5 

Pisa 247

Pisani, Pietro 18 σημ. 2

Politi Perota, 123 σημ. 5 

Potho, Nikolo 115 σημ. 3 

predicatori 185 σημ. 3 

Prelato 31

Prossalendi Zorzi, 123 σημ. 5 

Quartano, Andrea 119 σημ. 7 

Quartano, Zorzi 119 σημ. 7 

Quartano, FUareto 120 σημ. 6 

Quartano, Filippo 120 σημ. 6 

Quartano Mario 119 σημ. 7 

Querini di Candia, Vigilio 126 σημ. 2 

Querini, Vincentio 30 

Quirini, Giannantonio 240 

Rarturo, Alvise ή Aloisio 138 σημ. 1 

Rarturo Zuane 

Rarturo, Priamo 127 

Rarturo, Teofilo 125, 127 

Rartums, Aloysious 138 σημ. 1 

Rlcchi (οικογένεια) 107 σημ. 6 

Ricchi, Stelio 107 σημ. 6 

Riformatori deUo Studio di Padova 95 

Roberto da Lecce, μοναχός 185 σημ. 5 

Sagredo, Bernardo βάιλος 36, 38, 91 

και σημ. 2

Sagredo, Bemardus 91 σημ. 3 

Salviatl Baglioni Glnevra 239, 241 

Sampelinco, Fratte 126 σημ. 3 

Sant Angelo, 123

San Antonino, αρχιεπίσκοπος 

Φλωρεντίας 185 σημ. 4 

San Bernardino της Siena 185 σημ. 4, 

188 σημ. 6

Sano di Pietro 188 σημ. 6 

San Donato di Trento 193 σημ. 1 

San Francesco, 43 σημ. 5
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Sansovino, Francesco 186 σημ. 5, 191 

σημ. 2

San Giacomo, 43 σημ. 5 

San Giacomo della Marca 185 σημ. 4 

Santa Giustina 112 σημ. 1 

San Lorenzo Giustiniani, πρώτος 

Πατριάρχης της Βενετίας 185 σημ, 4 

San Lorenzo in Damaso 193 σημ. 1 

San Michele 47 σημ. 4 

San Rocco 43 σημ. 5 
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Sanudo Francesco, βάιλος 28 

Sasuprano, Jacopo 119 σημ. 7 

Savonarola Gerolamo, μοναχός 185 

σημ. 4

Savorgnan, Giulio 240 

Schiada, Ferigo 115 σημ. 3 

Sdavo, Constatin 115 σημ. 3 

Segala da Corfu 126 σημ. 3 

Semitecolo, Nilcolo 133 σημ. 3 

Slrleto, Καρδινάλιος 9 

Smalcalda 239

Soranzo, Βαρθολομαίος 144, 145 και 

σημ. 2

Soranzo, Benedetto 145 σημ. 2 

Soranzo, Francesco 145 σημ. 2 

Soranzo, Giovani Luigi 18 σημ. 2 

Spianada 16

Stamati da Corfu, qw Anastasio 115 

σημ. 3

stradioti 18 σημ. 1 

Suriano, Bernardo 30, 40 

Tiepolo, Almoro 116 

Tiepolo, Leonardo 240 

Tolomei, Claudio 186 σημ. 5 

Tomitano, M. Bemardin 193

Trento 247 

TUbingen 1, 2 

Valestrelli, G. 191 σημ. 2 

Valois 140

Varchi, Benedeto 186 σημ. 5

Vareli, Matheo 85

Venier, (οικογένεια) 85 σημ. 3

Venier, Γεράσιμος 85 σημ. 3 βλ. και

Venier Gerasimo

Venier, Dolfin 17 σημ. 3
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Verona 240

Vetschero, Urbano 1

Vetrano, Λέων 13

Vido, Nicolao 28, 83

Visdominl, Franceschino 186 σημ. 3

Vitelll, Alessandro 239

Viterbo 14

Wolf, Hieronymus 250



RIASSUNTO

L’ erudito Corfioto del XVI secolo Alexio Rarturo, conosciuto 
come lo scrittore delle “Prediche” (1560) e come Grande Protopapa di 
Corfu, e tra i primi scrittori ecclesiastici greci, dopo la caduta di 
Const3ntinopoli, che hanno scritto in lingua volgare.

Le nostre informazioni su questo personaggio e la sua opera fin- 
ora erano frammentarie confuse. Le notizie sulla sua persona avevano 
carattere occasionaie e si limitavano ai ρίύ importante atto della sua
vita che e la scrittuta e la pubblicazione del libro Prediche, di sua 
privata iniziativa, nel 1560 a Venezia. Ripetono essenzialmente gli 
elementi contenuti nell’ introduzione di questo libro. Non esistevano 
element! particolari sulla sua epoca, la sua vita, le sue azioni, la sua 
cultura, 1’ ambiente familiare, la sua opera gia. conosciuta e quella
sconosciuta.

In questo libro si esaminano la vita e le opere di Alexio Rarturo 
in base a elementi archivistici e in base ai suoi scrtti.

La valutazione dell’ opera di Rarturo gia pubblicata e quella
inedita, insieme al nuovo e ricco materiale archivistico, messo in luce 
da questa iicerca, svolta per lo piu in archivi di Corfu e di Venezia, 
hanno aiutato a ricostruire la personalita di Rarturo in modo piu 
completo.

Alexio Rarturo nacque a Corfii, probabilmente nel 1504. La sua 
famiglia si stabili nell’ isola, forse durante il periodo della dominazione 
Angioma. Π nonno di Alexio, papa Alexio, fu ecclesiarca alia fine del 
1400 e successivamente sakelion dell’ Ordine Sacro di Corfu dal 1535
fino al 1555, e fu una delle prime importanti personalita dell’ isola 
durante il XVI secolo. Gli studl da lui sostenuti, con ottimi risultati, 
non έ sicuro si siano svolti a Corfu o altrove. La sua formazione era
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soprattutto di carattere teologico ed ecclesiastico, cosa che puo essere 
documentata dal contenuto della sua opera, spedalmente dalle Prediche.

Nel 1539 Alexio, in qualita di inviato deilOrdine Sacro di Corfii, 
assunse l’incarico di andare a Roma per chiedere al pontefice Paolo ΙΠ 
il rilasdo di una bolla papale con la quale venissero assicurati i privilegi 
degli ortodossi dell’ isola.

Dopo il buon esito della sua missione ritomb a Corfu, dove 
esercitava in citta la professione di notaio. Un nuovo peggioramento 
delle relazioni tra ortodossi e cattolici dell’ isola, rese necessaria una 
sua nuova missione in Italia nel Luglio del 1545. Anche le spese di 
questa missione furono coperte dall’ Ordine Sacro con una sowenzione 
della durata di 23 anni, dal 1539 al 1562.

Dali’ 8 Luglio 1546, e dopo urf assenza di died mesi, Rarturo 
risulta essersi ristabilito a Corfii. In quel periodo la sua occupazione, 
oltre il lavoro di notaio, fu anche Γ insegnamento nella scuola pubblica 
di Corfu. Nell’ intervallo tra Γ Aprile 1559 e Γ Ottobre del 1561 fu 
esiliato a Venezia per ragioni ignote. E quasi certo che i motivi 
devono essere ricercati nel suo scontro con il Grande Protopapa 
Antonio Spiri (1555-1572). Rarturo, al suo ritomo dall’ Italia, si trovo 
in disaccordo con lui e reclamo un aiuto economico per le spese 
sostenute durante il suo esilio. Per riconciliare i due uomini, Γ Ordine 
Sacro di Corfii decise di soddisfare la richiesta di Rarturo. Durante la 
sua permanenza in Italia, Rarturo pubblico le Prediche le quali, come si 
presume, aveva gia comindato a scrivere a Corfu. Dal 1561 al 1563 
Alexio pare non fosse a Corfu. Certo έ che dal 1565 fino alia fine 
della sua vita abito nelT isola. Oltre al suo lavoro di notaio si occupo 
anche dell’ insegnamento nella scuola della comunita di Corfii, senza 
ricevere, per un periodo, alcuno stipendio. Dal 3 Gennaio del 1572, 
assunse Γ incarico del Grande Protopapa di Corfii.

Alexio mori tra Γ Agosto e Γ Ottobre del 1574. Dal suo 
matrimonio con Dianna Stavraki ebbe un figlio, notaio pubblico di Corfii 
e insegnante della lingua greca, Nicolo.

L’ opera originale di Rarturo έ composta dalle Prediche, dall’
“espositione delli costumi et religione dei greci ...’’(Cod. Ps. H. 57).e 
da due epigrammi (Vat. Gr. 1902, f. 381 Γ). Come copista Rarturo ha 
trascritto il cod. Par. Gr. 2412 il quale contiene testi di Ptolemeo



3 6 5

Claudio e del filosofo Porfirio. La trascrizione έ stata fatta nel 1541, 
periodo durante il quale egli si trovava a Roma, sotto incitamento dell’ 
umanista Giovanni Gaddi.

Le Prediche sono orazioni, scritte per essere predicate dal pulpito 
della chiesa al pubblico dei fedeli cristiani. Sono 14 e si riferiscono ai 
vangeli del Triodio, della Quaresima, dell’ Annunciazone:, del Mercoledi 
e del Venerdi Santo e della Resurrezione. Oggi si conosce Γ esistenza 
di cinque sole copie della prima, e forse Γ unica edizione veneziana del 
1560. Fonte principale delle Prediche έ la Sacra Scrittura.

Le Prediche di Rarturo, anche se influenzate delle prediche di 
Comelio Musso (ed. Venezia 1554), non ne sono una sterile copiatura.

x
Si tratta di un lavoro di selezione. Alcune delle idee e degli argomenti 
del Musso sono inserite ed elaborate nei suoi testi, in maniera molto 
personale. L’ “espositione delli costumi...” e stata scritta negli anni tra 
il 1555 e il 1557, per ordine del comandante militare dell’ isola
Astorre Baglioni. Quest’ opera fa parte del cod. Ps. H. 57 ed e un
rapporto sui canoni liturgici e dogmatici della chiesa ortodossa.

I due epigrammi e il cod. Ps. H. 57 sono stati scritti durante il
periodo in cui si trovava a Roma cio£ nel 1540. Gli epigramini fanno
parte del cod. Vat. Gr. 1902 (f. 381 Γ). Sono entrambi dedicati al
pontefice Paolo ΙΠ ed esprimono la profonda stima per il papa, il
quale ha concesso agli ortodossi di Corfu la bolla papale del 8 Marzo 
1540.

Nell’ introduzione di questo libro vengono esposti dettagliatamente 
tutti gli elementi della ricerca Fin-ora compiuta dai vari studiosi. In
questa parte lo studio si basa sulla bibliografia esistente, della quale si 
da una rassegna per quanto possibile completa.

Π lavoro έ composto da tre capitoli.
Nel primo capitolo che contiene due paragrafi, viene esposta la

situazione politica e religiosa di Corfu sotto il dominio veneziano nel 
XVI secolo. In-oltre si da una veduta generaie dei fatti che hanno 
confermato il quadro politico e religioso di questo periodo, nel quale 
ha vissuto ed operato Alexio Rarturo. H primo paragrafo riguarda Γ 
organizzazione amministrativa dell’ isola. Π secondo la situazione della 
chiesa al tempo di Carlo d’ Angio. Viene sottolineato il suo ruolo 
nelle varie reazioni del clero cattolico di Corfu e vengono elencate le
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boile papali che confermavano i privilegi ecclesiastici degli ortodossi gia 
riconosciute dall’ imperatore Carlo I. In seguito viene esaminato il 
ruolo del Sacro Ordine di Corfu e del Grande Protopapa.

Nel secondo capitolo viene intrapresa una descrizione 
particolareggiata degli elementi biografici di Rarturo e dei suoi antenati. 
H primo paragrafo analizza le radici della famiglia di Rarturo, fornisce 
notizie sui Rarturo vissuti nel X V  secolo, del nonno, dei genitori e dei 
fratelli Giovanni e Sofronio. Nel secondo paragrafo ci si riferisce all’ 
attivita di Rarturo a Roma, a Corfu e a Venezia, dalla sua nascita fino 
alia sua morte. Si raccolgono gli elementi risultanti dalle sue opere e si 
traggono conclusioni sulla sua formazione culturale. Vengono esposte le 
vicende della sua missione a Roma nel' 1540, si danno notizie della sua 
attivita a Corfu e in Italia nel periodo 1541-1548 e della sua 
occupazione come insegnante. Nella seconda e terza parte del paragrafo 
si paria del periodo 1558-1560 e degli ultimi (1560-1574) anni della sua 
vita. Vengono esaminate le informazioni riguardo al suo esilio a 
Venezia e all’ edizione delle Prediche. Ci si sofferma particolannente 
sulla sua attivita a favore della Spagna e vengono riferite le sue attivita 
come insegnante e come Grande Protopapa. Paralellamente si danno 
notizie sulla sua famiglia e su suo figlio Nicolô sui suoi contemporanei 
e sui discedenti della famiglia Rarturo. Alla fine vengono raccolti 
elementi che riguardano i beni della famiglia nell’ isola, il suo albo 
familiare e viene esaminata la provenienza e il carattere delle figure 
del suo blasone. In questo capitolo lo studio si basa esclusivamente 
sulle fonti archivistiche corfiote e veneziane.

Π terzo capitolo e dedicato all’ opera di Alexio Rarturo. Π primo 
paragrafo esamina Γ opera principale, le Prediche. Studia le 
informazioni che fornisce il libro, presenta il suo contenuto, elabora la 
stuttura, le fonti e le influenze dal libro di Comelio Musso. Poi si 
prosegue esponendo elementi sullo stile linguistico. Π contenuto del 
secondo paragrafo e costituito dal resto delle sue opere, ignote fin 
ora, e precisamente dal codice autografo di Perugia, dagli epigrammi, 
dal lavoro di copiatura e della presentazione dei registri notarili di 
Alexio e di. suo figlio, i quali si trovano oggi nell’ Archivio di Corfii. 
Segue una ricapitolazione dei risultati· dello studio.
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I nuovi elementi archivistici e Γ elaborazione dell’ opera di 
Rarturo hanno dato un immagine completa della personality di questo 
personaggio come scrittore, insegnante, copista e uomo che lottava per 
la salvaguardia. delle tradizioni del suo paese e della sua religione.

L’ Appendice e composta da due parti. La prima contiene 18 
document! inediti attinenti alle attivita di Rarturo e la seconda Γ 
ddizione del codice autografo di Perugia. Alla fine del volume si 
riportano le fonti archivistiche e la bibliografia usata assieme al 
glossarioeadalcune copie fotograflche di document!.

Ρ
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Λ,,υψαϋ/ r ^  ^
^  ̂ ^ /  /■) ^y; f, *,, -λ* /«,« VV/^T/^y · .7
< ji >» ( i w j i / 1 it̂ y

snt cu »
ί̂ -'Λϊ

' i « ' - r. v s r * h j *  Ί  'Γ Χ -Ιφ )  f j & l i f  M / U / ^ U  (X L ifJ>t J t i £ S ^ L . P 7r^ . ^  / . l \ ~

j . . · .  ί α , 7 <  ■ ' r V A f & >  / k j /. n fj<±*u. ca/MAtB^^\
Y<j a j  1/ Λ  y r u j  „ /  ' **'·

ιΫ̂ ”*αη / & Λ l*̂1 / ) * Α .x/vTT̂ /fK«j£b·*- 
 ̂1 / C ^ K 9 - f J U ^  y*t* ^  f * / ^ '  V

.J-» μ Ί*f •opfjUsispJ*&>)(·* - fÛ 'rsA&'*uvj
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