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ΤΟ ΜΕΤΟΧΙ TOT ΠΑΝΑΓΙΟΤ ΤΑΦΟΤ Σ Τ Η Ν ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ 

(τέλη 16ου αι.) 

Ό τερματισμός της κατοχής της Παλαιστίνης άπο τους Μαμελούκους 

και ή κατάληψη των 'Ιεροσολύμων άπο το σουλτάνο Σελίμ Α' αποτελούν, 

δπως είναι γνωστό, την αφετηρία της νέας ιστορικής περιόδου του Πατριαρ

χείου Ιεροσολύμων 1. *0 σουλτάνος οχι μόνο ανανέωσε τα προνόμια του ορθό

δοξου πατριάρχη, άλλα αναγνώρισε και την κυριότητα του στα προσκυνήματα 

των 'Αγίων Τόπων, αποκαθιστώντας συγχρόνως την ελευθερία τής λατρείας2. 

'Από την άλλη μεριά ή προσάρτηση τής Συρίας, τής Παλαιστίνης και τής 

Αιγύπτου συνετέλεσε στην αποκατάσταση τής ελεύθερης επικοινωνίας με την 

υπόλοιπη 'Οθωμανική αυτοκρατορία, διευκόλυνε τή διακίνηση καί τις επαφές 

των μοναχών του 'Αγίου Τάφου με τον ορθόδοξο κόσμο καί έκανε δυνατή τήν 

αποδημία προσκυνητών στα προσκυνηματικά κέντρα τής Παλαιστίνης3. 

Ή σταδιακή όμως εγκατάσταση, άπο τα μέσα περίπου του 16ου αι., 

Λατίνων καί 'Αρμενίων κληρικών στην 'ίδια περιοχή καί ο'ι συνεχώς αυξα

νόμενες απαιτήσεις κυριότητας τών προσκυνημάτων τις όποιες προέβαλλαν, 

κατέληξαν σε έναν όξύ ανταγωνισμό έπικρατήσεως με συνέπειες πολιτικές 

καί ιδίως οικονομικές. 

1. Χ Ρ Υ Σ . ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ, 'Ιστορία της 'Εκκλησίας Ιεροσολύμων, 'Ιεροσόλυμα 

καί 'Αλεξάνδρεια 1910, σ. 457. Για την πτώση του κράτους τών Μαμελούκων βλ. J . 

H A M M E R , His to i re de l 'Empire O t t o m a n , τ . 4, Παρίσι 1836, σ. 304· M. M. Z I A D A , 

T h e fall of the Mamluks · 1516 - 1517, «Bullet in of the F a c u l t y of Arts» (Cairo 

U n i v e r s i t y ) , τ . 6 (1942), σσ. 1 - 3 6 . 

2. Μετάφραση του σχετικού σουλτανικού ορισμού βλ. Α θ . ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ -

Κ Ε Ρ Α Μ Ε Ω Σ , 'Ανάλεκτα Ίεροσολυμιτικής Σταχυολογίας, τ . 3, σσ. 219 - 222 (φωτοανα-

στατική επανέκδοση, Βρυξέλλες 1963), και Χ Ρ . ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ, δ.π., σσ. 4 5 7 - 4 5 9 . 

Τα προνόμια ανανεώθηκαν καί άπο τον Σουλεϋμάν ΚανουνΙ το 1526 (Α. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥ

ΛΟΥ - Κ Ε Ρ Α Μ Ε Ω Σ , δ.π., τ . 4, σ. 498, καί Χ ρ . ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ, δ.π., σ. 465). 

3 Χρ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ, δ.π., σσ. 463 - 464. 'Από τους πρώτους επισκέπτες τών 

Ά γ ι ω ν Τόπων ήταν καί ό πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως 'Ιερεμίας Α ' . Γ ια την επί

σκεψη του καί τη σύνοδο πού συγκλήθηκε στα 'Ιεροσόλυμα μέ τή συμμετοχή καί τών 

τριών άλλων πατριαρχών της Ανατολής, μετά τήν παράνομη έκπτωση του άπο τον 

πατριαρχικό θρόνο της Κωνσταντινουπόλεως, βλ. ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ Π Α Λ Α Μ Ά , Ίεροσολυμιάς, 

'Ιεροσόλυμα 1862, σ. υοθ' - Χρ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ, δ.π., σ. 464, καί Χ ρ . ΠΑΤΡΙΝΕΛΗ, 

Χρονολογικά ζητήματα τής πατριαρχείας τοϋ 'Ιερεμίου Α ' ( 1 5 2 2 - 1 5 4 6 ) , «Μνημοσύνη», 

τ . 1 (1967), σσ. 255 - 2 5 7 . 
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Κάτω άπ' αυτές τις πιεστικές συνθήκες ή Άγιοταφική αδελφότητα ανα

διοργανώνεται και αρχίζει μια συστηματική εκστρατεία προς τις ορθόδοξες 

χώρες, τουρκοκρατούμενες ή μη, με σκοπό τήν εξεύρεση οικονομικών πόρων, 

πού ήταν απαραίτητοι οχι μόνο για τήν επιβίωση της, άλλα καί για τήν ανα

χαίτιση ιδιαίτερα τών Λατίνων, οι όποιοι διέθεταν για το σκοπό αύτο άφθονα 

οικονομικά μέσα ένισχυόμενοι πάντοτε άπο τα καθολικά βασίλεια της Δύσης4. 

Οι πατριάρχες Ιεροσολύμων άπα το 16ο ως και το 19ο αιώνα, 'ιδιαίτερα 

μάλιστα σε περιόδους όξύνσεως τοΰ ανταγωνισμού, με εγκυκλίους πού απευ

θύνουν προς τους «απανταχού ορθοδόξους», ή αναλαμβάνοντας οι ϊδιοι ταξίδια 

για συλλογή προσφορών (ζητεΐες), ή με τήν αποστολή δραστήριων κληρικών, 

τών «ταξιδιωτών», προκαλούν τή χαρακτηριστική ευαισθησία τών ορθοδόξων 

για τα προσκυνήματα της Παλαιστίνης καί δημιουργούν τις προϋποθέσεις 

για τή σταδιακή οικονομική εγκατάσταση τοΰ Πατριαρχείου τους σε δλες τις 

ορθόδοξες χώρες 5. Ό θεσμός της ζητείας στην περίπτωση του Πατριαρχείου 

'Ιεροσολύμων, πού φυσικά δέν εξετάζεται εδώ, είναι πολυδιάστατος καί οι 

επιπτώσεις του έ'χουν μεγάλη σημασία για τήν οικονομική καί κοινωνική ζωή 

της Τουρκοκρατίας". 

Έ ξ ι χρόνια μετά τήν κατοχύρωση τών προνομίων τοΰ Πατριαρχείου 

'Ιεροσολύμων, αό 1523, συναντάμε τήν πρώτη γνωστή ως σήμερα δωρεά. 

Είναι ή δωρεά τοΰ Φιλίππου Φλάτρου άπο τήν Κύπρο, ό όποιος δωρίζει με 

ορούς το «χωρίον Τάλα», κοντά στην Πάφο, στον "Αγιο Τάφο 7 . Το 1550 

βρίσκεται στην Κρήτη ό ιερομόναχος της μονής τοΰ 'Αγίου Σάββα Γαβριήλ, 

ό όποιος, μαζί με μή κατονομαζόμενους Κρήτες, είναι εξουσιοδοτημένος να 

4 . Χρ. Π Α Π Α Δ Ο Π Ο Ύ Λ Ο Υ , δ.π., σ. 466 κ.έξ. 

5. Προβλήματα πού σχετίζονται μέ τήν οικονομική δραστηριότητα τοΰ Πατριαρ

χείου Ιεροσολύμων καί μέ τα όποια ασχολούμαι άπο καιρό, θα εξεταστούν σέ ειδική 

μελέτη. 

6. Για το θεσμό της ζητείας, τα «ταξίδια» καί τους «ταξιδιώτες» βλ. Ι. Κ. Bo

r i ATZIAH, Ταξιδιωτικαί ενθυμήσεις του I H ' αιώνος, «'Αφιέρωμα εις Γ. Ν. Χατζιδάκιν>>, 

'Αθήνα 1921, σσ. 143 - 144· J . K A B R D A , Le système fiscal do l 'Église Orthodoxe 
dans l 'Empire Ot toman , Brno 1969, σσ. 6 8 - 6 9 · Μ Α Ρ Ί Α Σ Ν Υ Σ Τ Α Ζ Ο Π Ο Υ Λ Ο Υ - Π Ε Λ Ε -

ΚΙΔΟΥ, Τέσσαρα άγνωστα ρωσικά έγγραφα υπέρ της εν Μήλω μονής της Θεοτόκου, 

«Σύμμεικτα» τοΰ Κέντρου Βυζαντινών 'Ερευνών τοΰ Εθνικού 'Ιδρύματος 'Ερευνών, τ. 1 

(1966), σσ. 2 4 6 - 2 4 7 " Τ Η Σ ΙΔΙΑΣ, Τα ρουμανικά έ'γγραφα τοΰ 'Αρχείου της έν Π ά τ μ ω 

μονής, δ.π., τ . 2 (1970), σσ. 2 6 3 - 2 6 4 . 

7. Α. Π Α Π Α Δ Ο Π Ο Ύ Λ Ο Υ - Κ Ε Ρ Α Μ Ε Ω Σ , ' Α ν ά λ ε κ τ α . . . , τ. 2, σσ. 2 5 8 - 2 6 1 . Πρβλ. 

καί Χρ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ, 6.π., σ. 461. Φαίνεται Οτι καί σημαντικές οικονομικές εισφο

ρές συνεχίσθηκαν να στέλνονται άπο τήν Κύπρο στα προσκυνήματα τής Παλαιστίνης, 

γιατί το 1547 ό σουλτάνος Σουλεϋμάν Κανουνί μέ φιρμάνι απαλλάσσει άπο τήν κατα

βολή τελωνειακών δασμών τις δωρεές πού προέρχονται άπο τρία χωριά τής Κύπρου καί 

προορίζονται για τή Λαύρα τοΰ Α γ ί ο υ Σάββα (Α. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ - Κ Ε Ρ Α Μ Ε Ω Σ , δ.π.» 

τ . 4, σ. 461). 



Tò μετόχι τοϋ Παναγίου Τάφου στην Κεφαλονιά 197 

συλλέγει προσφορές και να παραλάβει ώς πληρεξούσιος της μονής του το 

μετόχι πού τυχόν θά της δώριζαν 8. Το ίδιο έ'τος εμφανίζονται στον ηγεμόνα 

της Μόσχας Ίβάν τον Τρομερό απεσταλμένοι του πατριάρχη Γερμανού, για 

να ζητήσουν τή συνδρομή του για την επισκευή των ναών τών 'Αγίων Τόπων 

πού είχαν υποστεί ζημιές άπα σεισμούς9, ενώ ενα έ'τος αργότερα, το Νοέμβριο 

του 1551, ό βασιλιάς της Πολωνίας Σιγισμοΰνδος δίνει εντολή στους άρχοντες 

του δουκάτου της Λιθουανίας να επιτρέψουν σε ομάδα μοναχών της ίδιας μονής 

να διαπεραιωθει στο εχθρικό γι' αυτούς ρωσικό έδαφος, με σκοπό τή συλλογή 

οικονομικών εισφορών. 'Επιπλέον τους απαλλάσσει προκαταβολικά από κάθε 

τελωνειακό δασμό κατά τήν επιστροφή τους ι υ . 

Ή προσπάθεια οικονομικής ενισχύσεως τών 'Αγίων Τόπων εντείνεται 

κατά τή διάρκεια τής πατριαρχείας του Σωφρονίου Δ' (1579-1608), εποχή 

κατά τήν οποία οι επεμβάσεις τών λατίνων κληρικών έχουν ώς αποτέλεσμα τίς 

πρώτες σοβαρές απώλειες προσκυνημάτων και τήν αύξηση του χρέους τών Άγιο-

ταφιτών Π . Τήν ίδια περίοδο, και ιδιαίτερα μέσα στή δεκαετία 1590-1600, 

μαρτυροΰνται και οι παλιότερες γνωστές δωρεές μετοχιών. Το 1593 δωρί

ζεται ή μονή Γρούια στή Βλαχία , 2, ένώ τήν ίδια εποχή μνημονεύεται ώς 

8. Το σχετικό γράμμα του ηγουμένου τής Λαύρας τοΰ 'Αγίου Σάββα Η σ α ΐ α 

εξέδωσε ό Α θ . ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ - Κ Ε Ρ Α Μ Ε Υ Σ , δ.π., τ . 4, σσ. 1 0 4 - 1 0 5 (επανέκδοση 

άπο IQ. ΦΩΚΥΛΙΔΗ, Ή ιερά Λαύρα Σάββα τοΰ Ήγιασμένου. . ., 'Αλεξάνδρεια 1927, 

σσ. 5 2 8 - 5 2 9 ) . Πρβλ. Χρ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ, ο.π., σ. 474, και Ζ . Ν. ΤΣΙΡΠΑΝΛΗ, Ό 

'Ιωάννης Πλουσιαδηνος και ή σιναϊτική εκκλησία τοΰ Χρίστου Κεφάλα στο Χάνδακα, 

«Θησαυρίσματα», τ . 3 (1964), σσ. 21 - 2 2 . Για τίς σχέσεις τών εκκλησιαστικών ιδρυ

μάτων της Παλαιστίνης μέ την Κρήτη στα μέσα τοΰ 15ου αί. βλ. Μ. Ι. ΜΑΝΟΥΣΑΚΑ, 

Βενετικά έγγραφα αναφερόμενα εις τήν έκκλησιαστικήν ίστορίαν της Κρήτης τοΰ 14ου -

16ου αιώνος. (Πρωτοπαπάδες και πρωτοψάλται Χάνδακος), Δ.Ι .Ε.Ε. , τ . 15 (1961), σ. 

185, εγγρ. 12 Α', και σ. 186, εγγρ. 12 Γ' - Ζ . Ν. ΤΣΙΡΠΑΝΛΗ, ο.π., σσ. 1 9 - 2 1 , δπου 

μνημονεύονται μετόχια πού δεν υπήρχαν πια το 1550. 

9. Χρ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ, ο.π., σ. 475. Γενικότερα για τίς σχέσεις τών πατριαρ

χών 'Ιεροσολύμων μέ τους Ρώσους βλ. Χ Ρ . ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ, Οί πατριάρχαι 'Ιεροσο

λύμων ώς πνευματικοί χειραγωγοί της Ρωσίας κατά τον Ι Ζ ' αιώνα, 'Ιεροσόλυμα 1907. 

10. Κ. Α. ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ, Ρωσσικά περί 'Ελλήνων έγγραφα, «Παρνασσός», τ . 12 

(1888), σσ. 2 5 0 - 2 5 2 . 

1 1 . Για τον Σωφρόνιο Δ', πατριάρχη 'Ιεροσολύμων, βλ. Χρ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ, 

' Ι σ τ ο ρ ί α . . . , σσ. 4 8 1 - 4 8 7 · Τ. Α. ΓρίΤΣΟΠΟΥΛΟΥ, Μονή Φιλοσόφου, 'Αθήνα I960, 

σσ. 241 - 248. Πρβλ. ΤΟΥ ΙΔΙΟΥ, Ή αρχιεπισκοπή Δημητσάνης και 'Αργυροκάστρου, 

Ε.Ε.Β.Σ., τ. 20 (1950), σσ. 2 2 2 - 2 2 9 . 

12. Χρ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ, ο.π., σ. 483. Για τήν παραχώρηση μονών προς τον 

Πανάγιο Τάφο στή Μολδαβία και τή Βλαχία, ιδιαίτερα στην εποχή τής πατριαρχείας 

τοΰ Δοσίθεου ( 1 6 6 9 - 1 7 0 7 ) , βλ. J . V. D U R A , Ό Δοσίθεος 'Ιεροσολύμων και ή προσ

φορά αύτοΰ εις τάς Ρουμανικάς χώρας και τήν έκκλησίαν αυτών, 'Αθήνα 1977, σσ. 

97 - 116. 
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μετόχι του Αγίου Τάφου ή μονή 'Ιωάννου Χρυσοστόμου του Κουτσοβένδη 

στην Κύπρο 1 3. 

Ή επέκταση της δραστηριότητας των Άγιοταφιτών στα βενετοκρατού

μενα Επτάνησα δεν φαίνεται να υπήρξε υπερβολικά δύσκολη. Ή θρησκευτική 

πολιτική των Βενετών, μολονότι δεν ενθαρρύνει τήν επικοινωνία της εκεί 

'Εκκλησίας με το Πατριαρχείο της Κωνσταντινουπόλεως και παρά τα κατα

πιεστικά μέτρα πού λαμβάνονται κατά καιρούς εναντίον της ορθόδοξης εκκλη

σιαστικής διοικήσεως, ακολουθεί με διπλωματική περίσκεψη τή μέση οδό 

ανοχής ή πολλές φορές και ενισχύσεως τοΰ ορθόδοξου κλήρου u . 'Ακόμη και ή 

Καθολική 'Εκκλησία, πού αποβλέπει στην εκκλησιαστική και δογματική εξάρ

τηση των Έπτανήσων άπό τή Ρώμη, αναγκάζεται να συμβιβαστεί με το 

καθεστώς αυτό. Είναι χαρακτηριστική άλλωστε ή περίπτωση τής βούλας τοΰ 

πάπα Λέοντα Γ (1513-1521), ή όποια αναγνωρίζει το αναφαίρετο τών εκ

κλησιαστικών κτημάτων, χρημάτων καί σκευών τών ορθόδοξων ναών και 

μοναστηριών 15. 

Μέσα σ' αυτό το κλίμα δημιουργείται ή δυνατότητα επικοινωνίας καί 

εγκαταστάσεως τών εκκλησιαστικών ιδρυμάτων τής 'Ανατολής στα 'Ιόνια 

νησιά. Ειδικά μάλιστα για τον Πανάγιο Τάφο, στα μέσα του 17ου cd. ή Κέρ

κυρα, ή Λευκάδα, ή Κεφαλονιά, ή Ζάκυνθος καί ή Βενετία συγκροτούν το 

«ταξίδιον τής Βενετίας», πού αποτελεί μείζονα οικονομική περιφέρεια, στην 

όποια εντεταλμένος ταξιδιώτης συλλέγει τις προσφορές προς αυτόν l f i. 

Για τήν Κεφαλονιά ειδικότερα, οι πληροφορίες για τήν ύπαρξη μετοχιού 

έκει ήταν μέχρι σήμερα ασαφείς καί συγκεχυμένες. Μόνον ό Τσιτσέλης ανα

φέρει τή μονή τοΰ Άγιου 'Αντωνίου ως μετόχι τοΰ 'Αγ. Τάφου, ή όπ>ία 

δμως μνημονεύεται συγχρόνως καί ως πατρωνική τής οικογένειας Κρασά Π . 

Ή ανεύρεση όμως δύο εγγράφων πού δημοσιεύονται παρακάτω, μαζί με 

1 3 . Ι Ω . Π . Τ Σ Ι Κ Ν Ο Π Ο Υ Λ Ο Υ , Ή ιερά μονή τοΰ Χρυσοστόμου τοΰ Κουτζοβένδη 

καί τα ιερά αυτής κτίσματα, Λευκωσία 1958, σ. 57. 

14. ΕΡΜΑΝΝΟΥ ΛΟΥΝΤΖΗ, Περί τής πολιτικής καταστάσεως τής 'Επτανήσου επί 

Ε ν ε τ ώ ν , 'Αθήνα 1856, σσ. 91 - 92. Τ Ο Υ ΙΔΙΟΥ, Del la condizione poli t ica delle Isole 

Ionie so t to il dominio Veneto, Βενετία 1858, σσ. 359 - 361. Πρβλ. καί Δ. Α. Ζ Α Κ Υ -

ΘΗΝΟΥ, Αϊ Ιστορικαί τύχαι τής 'Επτανήσου καί ή διαμόρφωσις του 'Επτανησιακού πο

λιτισμού, «Πρακτικά Τρίτου Πανιονίου Συνεδρίου» ( 2 3 - 2 9 Σεπτεμβρίου 1965), τ . Β', 

'Αθήνα 1967, σ. 363, Ν. Ι. ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΥ, Τιμαριωτισμός καί έπίμορτος άγρολη-

ψία εν Έπτανήσω επί Βενετοκρατίας, δ.π., σσ. 167 - 1 6 8 . 

15. Π . ΧίΩΤΟΥ, 'Ιστορικά απομνημονεύματα 'Επτανήσου, τ . Τ ' , σ. 30* Ν. Ι. ΠΑΝ

ΤΑΖΟΠΟΥΛΟΥ, δ.π., σ. 181. 

16. Κώδ. Μετοχ. Παν. Τάφου Κωνσταντινουπόλεως 622, φ. 4 8 ν ( Α θ . ΠΑΠΑΔΟ

ΠΟΥΛΟΥ - ΚΕΡΑΜΕΩΣ, Ίεροσολυμιτική Βιβλιοθήκη, τ . 5, σ. 155). 

17. Η Λ . Α. ΤΣΙΤΣΕΛΗ, Κεφαλληνιακά Σύμμικτα, τ . Β', 'Αθήνα 1960, σσ. 241, 

249 καί 362. 
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άλλες πληροφορίες άπο το Τοπικό 'Ιστορικό 'Αρχείο της Κεφαλονιας και άπα 

κατάστιχα ταξιδιωτών πού περιόδευσαν στην Κεφαλονια, διαφωτίζουν τα σχε

τικά με την 'ίδρυση καΐ την τύχη του μετοχιοΰ αυτού. 

Τον Αύγουστο του 1591 ό ευγενής Αυγουστίνος Κρασάς, άπο το Κάστρο 

Κεφαλληνίας, καί οι κληρονόμοι του Φραγκίσκου Κρασά, με την ευκαιρία της 

παρουσίας στο νησί τοΰ άγιοταφίτη Ιερομόναχου Μαξίμου, δωρίζουν στο Πα

τριαρχείο Ιεροσολύμων καί ειδικότερα στο ναό της 'Αναστάσεως τον πατρω-

νικό τους ναό τοΰ 'Αγίου 'Αντωνίου, πού βρίσκεται ανάμεσα στα χωριά Ί λ -

λάροι καί Μιχαλιτσάτα, προικίζοντας τον συγχρόνως με ορισμένο αριθμό κτη

μάτων. Το γεγονός αυτό οχι μόνο είναι ή παλιότερη γνωστή μνεία σχέσεων 

της Κεφαλονιας μέ το Πατριαρχείο 'Ιεροσολύμων, άλλα συγχρόνως αποτελεί! 

καί τήν πρώτη γνωστή δωρεά μετοχιοΰ στα Επτάνησα προς εκκλησιαστικό 

'ίδρυμα της 'Ανατολής κατά τή διάρκεια της Τουρκοκρατίας 18. 

Ή δωρεά αυτή προς τον Πανάγιο Τάφο έπικυροόθηκε μέ νοταριακή πράξη 

πού συντάχθηκε στις 2 Αυγούστου τοΰ 1591 από το νοτάριο Στεφανή Τσι-

μάρα καί καταχωρίσθηκε στο βρέβιο τοΰ ναοΰ τοΰ 'Αγίου 'Αντωνίου. Ό 

νοτάριος αυτός είναι, άπ' δσο γνωρίζω, άγνωστος μέχρι σήμερα, καί πρέπει να 

προστεθεί στον ήδη δημοσιευμένο κατάλογο των νοταρίων της Κεφαλονιας 19. 

"Οπως συμπεραίνεται άπο το έγγραφο της δωρεάς, ό Στεφανής Τσιμάρας 

άσκοΰσε το νοταριακο λειτούργημα στην περιοχή τοΰ Κάστρου το 1591. Μνεία 

τοΰ ονόματος του καί τοΰ άδελφοΰ του Zorzi συναντούμε το Μάρτιο τοΰ 

1593 3 0, ενώ τέσσερα χρόνια αργότερα, το Σεπτέμβριο τοΰ 1597, μνημονεύεται 

δυο φορές στο κείμενο της διαθήκης τοΰ Αυγουστίνου Κρασά, τήν πρώτη ως 

18. Το μετόχι της μονής τοΰ 'Αγίου 'Ιωάννου τοΰ Θεολόγου της Πάτμου στη 

Ζάκυνθο ιδρύεται το 1650 ( Ε Ρ Α Σ Α. Β Ρ Α Ν Ο Υ Σ Η , 'Ένα μετόχι της μονής Πάτμου στη 

Ζάκυνθο, «Πρακτικά Τρίτου Πανιονίου Συνεδρίου», τ. Α', σ. 36" ΝΤΙΝΟΥ ΚΟΝΟΜΟΥ, 

Ό Ά γ ι ο ς 'Ιωάννης καί Ευαγγελιστής τής Πάτμου. ('Ανέκδοτα κείμενα τοΰ μετοχιοΰ 

τής μονής Πάτμου στη Ζάκυνθο), «'Επτανησιακά Φύλλα», τ . 7 ( 1 9 6 9 - 1 9 7 0 ) , σσ. 7 5 -

76), ενώ το μετόχι τής μονής Σινά στο ΐδιο νησί ιδρύεται το 1675 (Λ. Χ. ΖΩΗ, Ναός 

καί μονή εν Ζακύνθω" μετόχιον τής εν τω άγίω ορει τοΰ Σίνα μονής τής 'Αγίας Αικα

τερίνης, «Κρητικά Χρονικά», τ . 9, 1955, σσ. 5 1 2 - 5 1 3 ) . Για τις σχέσεις, γενικότερα, 

Ζακύνθου καί Παν. Τάφου βλ. Α. Χ. ΖΩΗ, Ό Ά γ ι ο ς Τάφος καί ή Ζάκυνθος, « 'Εκκλη

σιαστικός Φάρος», τ . 4 (1909), σ. 2 5 3 - 2 6 1 , καί ΑΝΩΝΥΜΟΥ, Έ ν α ανέκδοτο γράμμα 

τοΰ πατριάρχη 'Ιεροσολύμων προς τον μητροπολίτη Ζακύνθου, «'Επτανησιακά Φύλλα», 

τ . 6 (1968), σσ. 69 - 7 1 . 

19. Α. Σ Ι Φ Ω Ν Ί Ο Υ - Κ Α Ρ Α Ι Ι Α , Μ. Τ Ο Υ Ρ Τ Ο Γ Λ Ο Υ , Σ . Ν. Τ Ρ Ω Ϊ Α Ν Ο Υ , Τ Ο Νοτα-

ριακόν Άρχεΐον Κεφαλληνίας, «Έπετηρίς τοΰ Κέντρου Έρεύνης τής 'Ιστορίας τοΰ 'Ελ

ληνικού Δικαίου» τής 'Ακαδημίας 'Αθηνών, τ . 1 6 - 17 (1969 - 1 9 7 0 ) , σ. 41 κ.εξ. (στο 

ε ξ ή ς : Τ.Ι.Α.Κ., Νοταριακο 'Αρχείο). 

20. Στο Α' Βιβλίο Πρακτικών τοΰ Συμβουλίου τής Κοινότητας Κεφαλονιας, φ. 

2 ν . (Τήν πληροφορία χρωστώ στο συνάδελφο Ν. Γ. Μοσχονά, πού ετοιμάζει τήν 

έκδοση του). 
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νοτάριος - συντάκτης της παραπάνω δωρεάς (έγγραφο Β', στ. 41-42) και τη 

δεύτερη ως οφειλέτης 60 δουκάτων στην Κάμαρα της Κεφαλονιάς (έγγραφο 

Β', στ. 6 8 - 6 9 ) . 

Ή δωρεά του μετοχιοΰ φαίνεται ως αποτέλεσμα κοινής αποφάσεως του 

ευγενούς Αυγουστίνου Κρασά και των κληρονόμων του Φραγκίσκου Κρασά, 

πού είναι και συνιδιοκτήτες των περισσότερων κτημάτων τα όποια δωρίζουν 

μαζί με το ναό του 'Αγίου 'Αντωνίου στον Πανάγιο Τάφο. "Αν ©Αυγουστίνος 

και ό Φραγκίσκος Κρασάς ήταν αδέλφια, δεν αναφέρεται στα δύο έγγραφα, 

οΰτε εϊναι γνωστό άπό άλλες μαρτυρίες. Πάντως ή πρωτοβουλία γι' αυτήν 

τήν ενέργεια φαίνεται να προήλθε άπό τον Αυγουστίνο Κρασά, ό όποιος δωρίζει 

και κτήματα άπό τήν ατομική του περιουσία, ενώ πολλές φορές μνημονεύον

ται τα ονόματα μελών τής οικογενείας του. "Αλλωστε ό ΐδιος στή διαθήκη 

του, επιβεβαιώνοντας τή δωρεά του μετοχιοΰ, αναφέρει μόνο τον εαυτό του 

ως δωρητή. 

Για τον 'ίδιο τον Αυγουστίνο Κρασά υπάρχουν ελάχιστες πληροφορίες21. 

Το Δεκέμβριο του 1584 αναφέρεται ως οφειλέτης 30 τσεκινιών στο συγγενή 

του Χριστόφορο Κρασά2 2, ενώ το 1597 το χρέος του προς τον ϊδιον ανερχόταν 

σε 100 δουκάτα. Πρέπει πάντως να ήταν κάτοχος σημαντικού αριθμού κτη

μάτων στην περιοχή τής Λιβαθώς και τής Παλικής. 

Για τήν παρουσία τοΰ Ιερομόναχου ιού Παναγίου Τάφου Μαξίμου, ό 

όποιος δεν μας είναι γνωστός άπό άλλου, μπορούμε να υποθέσουμε οτι ήταν 

ένας άπό τους ταξιδιώτες πού συνέλεγαν εράνους στην περιοχή εκείνη για 

λογαριασμό τοΰ Πατριαρχείου 'Ιεροσολύμων. "Αλλωστε είναι γνωστοί τέ^ιοι 

ταξιδιώτες στην Κεφαλονιά καί σε μεταγενέστερους χρόνους : το 1660 ό ιερο

μόναχος Ζωσιμάς καί το 1720- 1725 ό ιερομόναχος Γαλακτίων, τών οποίων 

μάλιστα σώζεται καί το κατάστιχο στο όποιο ανέγραφαν τα ονόματα τών 

δωρητών κάθε περιοχής πού επισκέπτονταν23. 

""Ως μοναδικός ορός στή δωρεά τίθεται ή παρουσία ενός άγιοταφίτη κ>η-

2 1 . Το όνομα Κρασάς μνημονεύεται ήδη στο Πρακτικό της Λατινικής Ε π ι σ κ ο π ή ς 

Κεφαλληνίας τοΰ 1264 (εκδ. Θ. ΤΖΑΝΝΕΤΑΤΟΥ, 'Αθήνα 1965, σ. 35, στ. 83, σ. 56, στ. 

399, σ. 63, στ. 511, καί σ. 67, στ. 577). Πληροφορίες σχετικές με τήν ιστορία τής οικο

γενείας βλ. Γ. Η . ΠΕΝΤΟΓΑΛΟΥ, Χριστόφορου ή Χριστόδουλου Κρασσα διαθήκη (1584) 

καί ακύρωση της (1589), «Κεφαλληνιακά Χρονικά», τ . 1 (1976), σ. 144. 

22. Γ. Η . ΠΕΝΤΟΓΑΛΟΥ, δ.π., σ. 149, στ. 48. 

2 3 . Κώδ. Μετοχ. Παν. Τάφου Κωνσταντινουπόλεως 543 («Ίεροσολυμιτική Βιβλιο

θήκη», τ . 5, σσ. 107 - 109). Ό Γαλακτίων χρησιμοποίησε το κατάστιχο του Ζωσιμά, 

καταχωρίζοντας τις εγγραφές του στα λευκά φύλλα τοΰ κώδικα. Παρόμοιο κατάστιχο 

(ό υπ ' αριθ. 324 κώδ. του Μετοχ. Παν. Τάφου Κωνσταντινουπόλεως), αναφερόμενο στην 

περιοχή τοΰ Πόντου, περιέγραψε ό Ν. Α. Β Ε Η Σ , 'Αφιερώματα καί λειτουργικαί συνδρο-

μαί Τραπεζουντίων καί άλλων Ποντίων υπέρ του Παναγίου Τάφου κατ' άναγραφάς Ίερο-

σολυμιτικοΰ κωδικός, «Άρχεϊον Πόντου», τ . 14 (1949), σσ. 1 2 4 - 1 6 0 . 
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ρικοΰ, ό όποιος θα είναι, επιφορτισμένος με τα πνευματικά και διαχειριστικά 

καθήκοντα του μετοχιου. Σε περίπτωση δμως μακράς απουσίας του έχουν το 

δικαίωμα ο'ι δωρητές και οι απόγονοι τους να διορίζουν αυτοί έναν ιερομόναχο 

ως εφημέριο. Φαίνεται Οτι μέχρι το 1597 δεν είχε εγκατασταθεί άγιοταφίτης 

κληρικός, γιατί ό Αυγουστίνος Κρασάς στη διαθήκη του ορίζει, εάν δεν εμφα

νισθούν μοναχοί άπο τα Ιεροσόλυμα, ό ναός καί ή ακίνητη περιουσία του να 

περιέλθουν στο γυιό του καί κληρονόμο του Φιεραβάντε. Ό όρος αυτός της 

διαθήκης έρχεται σε αντίθεση με τους όρους της δωρεάς και πρέπει να μην 

εκτελέστηκε, γιατί πολύ αργότερα, το 1776, οπότε έχουμε σαφή μαρτυρία 

για την παρουσία άγιοταφίτη στο μετόχι, του Χρύσανθου Νέγρη, αυτό ανή

κει στην οικονομική δικαιοδοσία του Παναγίου Τάφου 2 4. 

Για τη μετέπειτα τύχη του μετοχιου ελάχιστα είναι γνωστά. Πιθανόν 

μια ειδική έρευνα στο Τοπικό 'Ιστορικό 'Αρχείο της Κεφαλονιάς να απέδιδε 

περισσότερα στοιχεία. 

Το 1660 ό ταξιδιώτης 'ιερομόναχος Ζωσιμάς αναφέρει στο κατάστιχο του 

δτι «έλαβα από τον πνευματικόν κυρ Φιλάρετον άπο το μετόχιον τον "Αγιον 

Άντώνιον γρόσια όνο» -5. Στην εγγραφή αυτή, ένώ ό "Αγιος 'Αντώνιος ανα

φέρεται σαφώς ως μετόχι, δεν διευκρινίζεται αν ό Φιλάρετος είναι άγιοταφί

της ή εφημέριος διορισμένος άπο τήν οικογένεια Κρασά. Πάντως το ποσό των 

δύο γροσιών πού προσφέρει είναι προσωπική του εισφορά καί οπωσδήποτε 

δεν έχει καμία σχέση με τα έσοδα άπ' τήν εκμετάλλευση τών κτημάτων του 

μετοχιου. 

Στο 'ίδιο κατάστιχο ό Ζωσιμάς αναφέρει καί τα ονόματα τών λαϊκών 

επιτρόπων του Παναγίου Τάφου σε διάφορες πόλεις καί περιοχές της Κεφα

λονιάς26. "Ετσι το 1660 μνημονεύονται ως επίτροποι ό Φλώριος Δελαδετζίμας 

του "Αγγέλου καί ό Νικολός Πελίκας του 'Αντωνίου στο 'Αργοστόλι καί ό 

Στεφανής Καββαδίας τοΰ Δήμου στην "Ερισο* το 1664 στο Κάστρο της 

Κεφαλονιάς ό 'Ανάστασης "Αννινος τοΰ 'Ηλία καί στο Ληξούρι ό Μανώλης 

Τυπάλδος τοΰ 'Ιωάννου καί ό 'Ανάστασης Περλιγγής τοΰ Ματιοΰ. 'Αντίθετα 

άπ1 ο,τι θα περίμενε κανείς, το Ονομα τών Κρασάδων δέν εμφανίζεται στο 

κατάστιχο ανάμεσα στους επιτρόπους ή ακόμη καί στους χορηγούς τοΰ Πα

ναγίου Τάφου. Το 1709 όμως μνημονεύονται ως «νοικοκυραίοι» καί «προκου-

ρατόροι» τοΰ 'Αγίου 'Αντωνίου2 ', ένώ δέν υπάρχει πάλι καμιά εγγραφή μέ το 

δνομά τους στις καταχωρίσεις τοΰ ιερομόναχου Γαλακτίωνα το 1721 μέ 1725. 

Το 1736 ό "Αγιος Άντο^νιος είναι μονή. Σύμφωνα μέ ανέκδοτη συμβο-

24. Η Λ . ΤΣΙΤΣΕΛΗ, δ.π., τ . Β ' , σ. 249 καί 362. 

25. Κωδ. ΛΙετοχ. Παν. Τάφου Κωνσταντινουπόλεως 548, φ. 116 ν . 

26. "Ο.π., φφ. 58 - 61 καί 9 8 ν - 100. 

27. Η Λ . ΤΣΙΤΣΕΛΗ, δ.π., τ. Β', σ. 249 καί 362. 
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λαιογραφική πράξη του νοτάριου Χριστόπουλου λΐάνεση της 8 'Οκτωβρίου 

1736, ό ηγούμενος της μονής Διονύσιος Βουτζινάς και οι επίτροποι. Γιάννης 

και 'Αντώνης Κρασάς πακτώνουν ενα χωράφι της μονής στους Λάσκαρη και 

Μικέλη Ρουχοτα για 20 λίτρες σιτάρι το χρόνο2*. Με το έγγραφο αύτο μολο

νότι επιβεβαιώνεται ή παρουσία ηγουμένου στη μονή και ή ιδιότητα μελών 

τής οικογένειας Κρασά ως επιτρόπων («προκονρατόροι» και «νοικοκυραίοι»), 

δεν αφήνεται πουθενά να νοηθεί Οτι ή μονή ανήκει στον Πανάγιο Τάφο. Μόνο 

το 1776 και 1777, όπως αναφέρθηκε πιο πάνω, υπάρχει σαφής μαρτυρία 

παρουσίας άγιοταφίτη, του ιερομόναχου Χρύσανθου Νέγρη, ό όποιος ως αντι

πρόσωπος του ΙΙατριαρχείου 'Ιεροσολύμων υπογράφει απόδειξη εισπράξεων 

για λογαριασμό τής μονής, γεγονός πού επιβεβαιώνει τή διοικητική και οικο

νομική της εξάρτηση από το Πατριαρχείο 'Ιεροσολύμων29. Δέν είναι γνωστό 

όμως αν ό Χρύσανθος Νέγρης ήταν διορισμένος ηγούμενος τής μονής ή απλώς 

διερχόμενος ταξιδιώτης για τή συνήθη ζητεία. 

Ή τελευταία μνεία τής μονής βρίσκεται σε επίσημο πίνακα προσωπικού 

και προσόδων τών μονών τής Κεφαλονιας του 1805, δπου ό "Αγιος 'Αντώνιος 

αναφέρεται ως πατρωνική μονή τής οικογένειας Κρασά ή του 'Αγίου Τάφου, 

με ετήσια έσοδα 168 πιάστρες, άλλα χωρίς προσωπικό3 0. 

Ή πενιχρότητα τών πληροφοριών γύρω άπο τήν ιστορία του μετοχιοϋ 

και ή αντιφατικότητα τους σχετικά μέ τήν εξάρτηση του άπο τον Πανάγιο 

Τάφο δημιουργούν τήν ανάγκη να εξεταστεί το νομικό καθεστώς ιδιοκτησίας 

κάτω άπο το όποιο βρισκόταν. 

Ή βενετική διοίκηση, μέ νομοθετικά διατάγματα πού εξέδιδε κατά και

ρούς, καθόριζε τους κανόνες λειτουργίας τών ναών καί μονών στα 'Ιόνια νησιά. 

Οί κανόνες αυτοί κωδικοποιήθηκαν άπο το Γενικό Προβλεπτή τής Θαλάσσης 

Αυγουστίνο Sagredo μέ διάταγμα πού εκδόθηκε στις 26 Αυγούστου του 

1754, το όποιο ρύθμιζε και παγίωνε μια κατάσταση πού ύφίστατο άπο πολλά 

χρόνια3 1. Σύμφωνα μ' αυτό οί ναοί πού άνεγέρθηκαν άπο ιδιώτες καί προικί

στηκαν άπο τους ίδιους μέ κτηματική περιουσία, υπάγονταν στο καθεστώς 

τής ιδιωτικής πατρωνίας (juspatronato privato). Οί πάτρωνες τέτοιων ναών 

δεν είχαν κανένα δικαίωμα κυριότητας πάνω στο ναό καί τα κτήματα του, 

28. Τ.Ι.Α.Κ., Νοταριακο 'Αρχείο, νοτάριος Χριστόδουλος Μάνεσης, 352 (Φ.Μ 

24), βιβλίο συμβολαίων 1 7 3 6 - 1 7 3 8 , φ. 50. 

29. Η Λ . ΤΣΙΤΣΕΛΗ, δ.π., τ. Β', σ. 249 καί 362. 

30. Η Λ . ΤΣΙΤΣΕΛΗ, δ.π., τ . Β', σ. 241. 

3 1 . G. P O J A G O , Le leggi municipal i delle Isole Jonie da l l ' anno 1386 fino alla 

c a d u t a della R e p u b l i c a Veneta, τ. 2, Κέρκυρα 1848, σσ. 1 5 7 - 1 7 0 . Μετάφραση άπο 

το ιταλικό κείμενο βλ. στοΰ Κ. Γ. ΜΑΧΑΙΡΑ, Ναοί καί μοναί της Αευκάδος, 'Αθήνα 

1957, σσ. 26 - 35 (οί διατάξεις για τους ναούς) καί σσ. 220 - 226 (οί διατάξεις νια τα 

μοναστήρια). 
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ήταν απλώς διαχειριστές των εισοδημάτων και τα προνόμια τους ήσαν μόνον 

ηθικά. Για τον έλεγχο της διαχειρίσεως των πατρώνων διορίζονταν δύο επί

τροποι με εξαετή θητεία, οι όποιοι κάθε χρόνο απέδιδαν λογαριασμό για τα 

έσοδα και έξοδα του ναοΰ. Το τυχόν πλεόνασμα άπό τα έσοδα έπρεπε να δια

τεθεί για τα έκτακτα έξοδα του ναοΰ ή της μονής3 2. 

Μέχρι τό 1591 ό "Αγιος 'Αντώνιος είναι ιδιωτικός ναός της οικογένειας 

Κρασά, οπότε, με τή γνωστή δωρεά καί τήν παραχώρηση κτηματικής περιου

σίας, μετατρέπεται σε μετόχι του Παν. Τάφου. Ή απουσία Ομως άγιοταφίτη 

αντιπροσώπου για μεγάλα χρονικά διαστήματα αναγκάζει τους απογόνους 

των δωρητών να ασκήσουν τό δικαίωμα πού έχουν βάσει τής διαθήκης, να 

διορίζουν δηλαδή εφημέριο στο ναό, καί αργότερα ηγούμενο, για τις πνευμα

τικές ανάγκες του μετοχιοΰ, ενώ οι 'ίδιοι ενεργούν ως πάτρωνες, άφοΰ είναι 

άλλωστε καί οι δωρητές. Κάτι αντίστοιχο συμβαίνει καί με τό μετόχι τής 

'Αγίας Αικατερίνης τής μονής Σινά στή Ζάκυνθο, δπου ό δωρητής Γρηγόριος 

Σαβόγιας παραμένει «επίτροπος» καί «προκονρατόρος» καί μετά τή δωρεά, 

απολαμβάνοντας τα ηθικά του δικαιώματα σύμφωνα μέ τό πατρωνικό δίκαιο3 3. 

Για τόν 'ίδιο λόγο στή συμβολαιογραφική πράξη πακτώσεως κτήματος τής 

μονής του 1736, για τήν όποια έγινε λόγος παραπάνω, οί Γιάννης καί 'Αν

τώνιος Κρασάς πρέπει να υπογράφουν ώς «προκονρατόροι» καί «νοικοκυ

ραίοι». Ό δέ μνημονευόμενος ώς ηγούμενος Διονύσιος Βουτζινάς πιθανόν να 

ήταν κληρικός διορισμένος άπό τήν οικογένεια Κρασά χωρίς να έχει καμιά 

σχέση μέ τήν Άγιοταφική 'Αδελφότητα3 '. 

Ώ ς διοικητικό καί πνευματικό κέντρο ή αδελφότητα του Παν. Τάφου θα 

διατηρούσε τήν επαφή μέ τό μετόχι τής Κεφαλονιάς μέ τήν περιοδική παρου

σία τών ταξιδιωτών. Τέτοιος ταξιδιώτης, εκτός άπό τό Ζωσιμά καί τό Γα-

λακτίωνα, αναφέρεται καί τρίτος, ό Π αίσιος άπό τή Μήλο, ό όποιος μέ βοηθό 

τόν Κεφαλονίτη μοναχό Νεκτάριο διορίστηκε άπό τόν πατριάρχη 'Ιεροσολύ

μων Δοσίθεο υπεύθυνος στό «ταξίαιον τής Βενετίας»3δ. "Αν καί τό κατάστιχο 

πού θα τηρούσαν δέν σώθηκε, πρέπει να θεωρείται βέβαιο ότι θα παρέμειναν 

για αρκετό χρονικό διάστημα στην Κεφαλονιά για ζητεία3''. Στην περίπτωση 

Ομως τών δύο πρώτων μπορούμε να παρατηρήσουμε Οτι ό Ζωσιμάς περιοδεύει 

στην Κεφαλονιά άπό τό 1660 μέχρι τό 1664, μέ μικρά διαλείμματα απουσίας 

32. Κ. Γ. Μ Ά Χ Α Ι Ρ Α , δ.π., σσ. 3 0 - 32. 

3 3 . Λ. Χ. ΖΩΗ, Ναός καί μονή εν ΖακύνΟω. . ., δ.π., σ. 518. 

34. Βλ. προηγούμενη σελίδα, σημ. 28. 

35. Α θ . ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ- ΚΕΡΑΜΕΩΣ, ' Α ν ά λ ε κ τ α . . . , τ . 4, σ. 53. 

36. Ό συνήθης χρόνος παραμονής τών «ταξιδιωτών» στην περιφέρεια πού τους 

διόριζε ό πατριάρχης ήταν τρία χρόνια (Κωδ. Μετ. Π . Τάφου Κωνσταντινουπόλεως 622, 

φ. 40 ν , Α θ . ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ - Κ Ε Ρ Α Μ Ε Ω Σ , Ίεροσολυμιτική Βιβλιοθήκη, τ . 5. σ. 154, 

άρ. 27) . 
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κατά τα όποια περιόδευσε στην Κέρκυρα και τή Βενετία, ενώ ό Γαλακτίων 

άπό τό 1721 μέχρι το 1725, με ορισμένο χρονικό διάστημα παραμονής στην 

Κέρκυρα, τους ΙΙαξούς, την 'Ιθάκη και τή Ζάκυνθο. Ή τετραετής τουλάχι

στον παραμονή τους στην Κεφαλονιά δέν εξηγείται παρά μόνο με τό ότι οί 

ταξιδιώτες θα διέμεναν στό μετόχι του Ά γ . 'Αντωνίου, μια και δέν υπάρχουν 

άλλα μετόχια του Παν. Τάφου στα υπόλοιπα Επτάνησα. Τό αν θα ασκούσαν 

συγχρόνως χρέη προϊσταμένου του μετοχιοΰ, δέν είναι γνωστό, πάντως θα 

διεκπεραίωναν τις οικονομικές υποθέσεις του, όπως μαρτυρεί ή περίπτωση 

του Χρύσανθου Νέγρη τό 1776 και 1777. Στό κατάστιχο τών δύο ταξιδιωτών, 

Οπως άλλωστε και σε όλα τα σωζόμενα κατάστιχα αύτοΰ του είδους, δεν 

αναφέρονται καθόλου τέτοιες δραστηριότητες, γιατί περιέχει αποκλειστικά 

καταγραφή δωρεών και ονομάτων προσώπων για χάρη τών οποίων θα πρέπει 

να τελεσθούν ειδικές εκκλησιαστικές ακολουθίες στα 'Ιεροσόλυμα. 

Τό ότι δέν στέλνεται από τόν πατριάρχη ηγούμενος ειδικά για τό μετόχι 

αυτό, μπορεί 'ίσως να εξηγηθεί και άπό τό ότι ή οικονομική του επιφάνεια 

είναι πολύ περιορισμένη. Στην καταγραφή προσωπικού και προσόδων τών 

μονών του 1805 πού αναφέρθηκε παραπάνω, τό ετήσιο εισόδημα του 'Αγίου 

'Αντωνίου ήταν μόνο 168 πιάστρες και είναι στην 'ίδια κλίμακα με εκείνο 

τών άλλων ιδιωτικών ή πατρωνικών μονών, ενώ τό εισόδημα τών μονών πού 

υπάγονταν στή δικαιοδοσία τής τοπικής εκκλησιαστικής αρχής έ'φθανε τα 

1845 πιάστρα (μονή 'Αγ. Ανδρέα Μηλαπιδιάς) ή ακόμη καί τα 7751 πιά

στρα (μονή Ά γ . Γερασίμου 'Ομαλών) 3 7. Άλλωστε, αν τα έσοδα του ήσαν ση

μαντικά, τό Ονομα του μετοχιοΰ θα περιλαμβανόταν στό φοροδοτικό πίνακα 

τής Κεφαλονιάς του 1678, όπως άλλες μονές3 8. Μια πρόχειρη σύγκριση, 

ακόμη, με τις προσόδους άλλων μετοχιών του IIαν. Τάφου άρκεΐ για να 

δώσει την εικόνα τής οικονομικής καταστάσεως του. "Ετσι π.χ. τό μετόχι 

τών Αθηνών μόνο τό 1790 είχε εσοδεία 2500 οκάδες λάδι3 9, ένώ τό 1792 

ό πρωτοσύγκελος του Παν. Τάφου στην Αθήνα Νεόφυτος προκειμένου να 

αναλάβει τό διακόνημά του εκεί καταβάλλει στον οικείο μητροπολίτη έκτος 

άπό τό «πεσκέσι» καί 250 γρόσια4 0. 

Συμπερασματικά μπορούμε να παρατηρήσουμε ότι, ένώ τό μετόχι τής 

Κεφαλονιάς καί ως περιφερειακή μονάδα καί ως τοπική πνευματική εστία 

έχει δευτερεύουσα σημασία για τή λειτουργία του θεσμού τού Παναγίου Τά

φου, εντούτοις, ή Άγιοταφική Αδελφότητα, μέ τό οικονομικό καί διοικητικό 

37. HA. Τ Σ Ι Τ Σ Κ Λ Η , Ο.- . , τ. Β', σ. 241. 

38. Ν. Γ. ΜΟΣΧΟΝΑ, Φοροδοτικός πίνακας τής Κεφαλονιάς τοΰ έτους 1678, «Δελ-

τίον τής 'Ιονίου Ακαδημίας», τ. Α' (1977), σσ. 102 - 1 0 5 . 

39 . Δ. Γ. Κ Α Μ Π Ο Υ Ρ Ο Γ Λ Ο Υ , Μνημεία τής Ιστορίας τών 'Αθηναίων, τ. 2,'Αθήνα 

1890, σ. 322. 

40. Δ. Γ. ΚΑΜΠΟΥΡΟΓΛΟΥ, δ.π., σ. 325. 
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σύστημα πού καθιέρωσε (ηγούμενοι - επίτροποι - ταξιδιώτες), άλλα και αξιο

ποιώντας τοπικά θεσμικά πλαίσια, διατήρησε για πολλούς χιωνεε τον έλεγχο 

μιας τελικά ασήμαντης δωρεάς. 

Ι ίαρακάτω δημοσιεύονται τα δυο παλαιότερα γνωστά έγγραφα πού ανα

φέρονται στο μετόχι του 'Αγ. 'Αντωνίου. 

Το έγγραφο Α ' είναι ή νοταριακή πράξη της δωρεάς του ναού του 'Αγ. 

'Αντωνίου στον Πανάγιο Τάφο. Σώζεται σε αντίγραφο στον κώδ. 622 του 

Μετοχιοΰ του Παν. Τάφου Κωνσταντινουπόλεως, στα φφ. 216 - 2 1 8 ν 4 ι . Στο 

ϊδιο χειρόγραφο, πού, σύμφωνα με τον 'Αθ. Παπαδόπουλο - Κεραμέα, είναι 

επίσημος κο')δικας του Πατριαρχείου 'Ιεροσολύμων 4 2, άντιγράφηκαν σταδιακά 

από το 1661 ως το 1741 διάφορα έγγραφα σχετικά με τη δραστηριότητα 

του Πατριαρχείου, όπως απανταχού* σες, συστατικά γράμματα άγιοταφιτών 

ταξιδιωτών, διοριστήρια επιτρόπων σε διάφορους τόπους κλπ. 'Ιδιαίτερα με

ταξύ των φφ. 2 1 6 - 2 5 2 ν έχουν καταχωρισθεί άπο διάφορους γραφείς αντί

γραφα δωρεών και καταγραφές περιουσιακών στοιχείου μετοχιών σε διάφορα 

μέρη. Ή νοταριακή πράξη της δωρεάς της Κεφαλονιάς, πού άντιγράφηκε άπο 

το βρέβιο του ναού του 'Αγίου 'Αντωνίου, πρέπει να καταχωρίσθηκε στον 

κώδικα κατά το α' τέταρτο του 18ου αι. καί πιθανόν μετά το 1725, έτος κατά 

το όποιο ό Γαλακτίων φαίνεται οτι αποχωρεί άπο τήν Κεφαλονιά, οπότε 

παρέδωσε αντίγραφο της πράξεως για να συμπεριληφθεί στον επίσημο κο')δικα 

του Πατριαρχείου. 

Σ τ ο κείμενο του αντιγράφου υπάρχουν παραλείψεις καί παραναγνώσεις, 

οι όποιες, δσο ήταν δυνατό, αποκαταστάθηκαν. 

Το έγγραφο Β' είναι ή διαθήκη του Αυγουστίνου Κρασά καί βρίσκεται στο 

αρχείο του νοτάριου Γεωργίου Καραντινοΰ, ιερέως (Τοπικό 'Ιστορικό 'Αρχείο 

Κεφαλονιάς, Νοταριακο 'Αρχείο, Φ.Κ 30, βιβλίο συμβολαίων 1 5 8 5 - 1 6 0 0 , 

φφ. 1 2 8 ( 1 2 7 ν ) - 1 2 9 ( 1 2 8 ν ) / 

4 1 . Α θ . ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ - ΚΕΡΑΜΕΩΣ, Ίεροσολυμιτική Βιβλιοθήκη, τ . 5, σσ. 

169- 170, άρ. 97. 
42. Α Θ . ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ - ΚΕΡΑΜΕΩΣ. 'ίεροσολυμιτική Βιβλιοθήκη, δ.π., σ. 150. 
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Α'. Η ΔΩΡΕΑ TOT ΝΑΟΤ TOT ΑΓΙΟΤ ΑΝΤΩΝΙΟΤ 

ΣΤΟΝ ΠΑΝΑΓΙΟ ΤΑΦΟ 
1591, Αυγούστου 4 

('Αντίγραφο : κωδ. Μετοχ. Παν. Τάφου Κωνσταντινουπόλεως 622, φφ. 216-218 ν . 
Το πρωτότυπο άγνωστο). 

Π ε ρ ί λ η ψ η . Στο Κάστρο της Κεφαλονιάς, με την ευκαιρία της παρου

σίας του ιερομόναχου του Π. Τάφου Μαξίμου, ό ευγενής Αυγουστίνος Κρασάς 

και οι κληρονόμοι του Φραγκίσκου Κρασά δωρίζουν στον Πανάγιο Τάφο τον 

ιδιωτικό τους ναό τοϋ Άγιου Αντωνίου, πού βρίσκεται στην περιοχή της 

Παλικής, μέ δλα τα υποστατικά του. Ό πατριάρχης Ιεροσολύμων Σωφρόνιος 

αναλαμβάνει τήν υποχρέωση να στέλνει έναν άγιοταφίτη ιερομόναχο ως εφη

μέριο του ναού. Σε περίπτωση απουσίας του έχουν το δικαίωμα οι δωρητές 

να διορίζουν αυτοί εφημέριο, δεν διατηρούν όμως κανένα δικαίωμα νομής 

πάνω στην κτηματική περιουσία του ναού. Επιπλέον ό Αυγουστίνος Κρασάς 

δωρίζει ενα αμπέλι αξίας 100 φλωρίων για να μνημονεύονται τα μέλη της 

οικογενείας του. 'Ακολουθεί απαρίθμηση επτά χωραφιών, τεσσάρων αμπελιών 

και τών πάχτων άπο τρία κτήματα μέ τα όποια προικοδοτείται το μετόχι. 

φ. 2ΐ6ν ,αφ\α 

"Ισον εκ τοϋ βραβείου τοϋ ναοϋ τοϋ Άγιου Αντωνίου εις το Στράτη. 

f Έν ονόματι τοϋ Χρίστου αμήν. Έν ετει της αύτοϋ γεννήσεως αφ\α Αυ

γούστου δ', εν τη πάλει της Κεφαλληνίας, εστωντας και να τύχη παρών ο 

δ όσιώτατος εν ιερομονάχοις και πνευματικός πατέρας κυρ Μάξιμος ιερεύς 

εις αυτήν τήν νήσον, επαρακινήθη εις μεγαλην εύλάβειαν ό ευγενής σινιώρ 

Αυγουστίνος Κρασσας, άρχων της αυτής πόλεως, άντάμας με τήν κληρονο-

μίαν τοϋ ποτέ Φραγγίσκου Κρασσά, θεληματικά) τρόπω, ευρισκόμενοι εις 

καλήν προαίρεσιν, έκραξαν εμε τον νοτάριον με τών υπογεγραμμένων παρόν-

IQ των κάτωθεν εντίμων μαρτύρων δια να γράψω τήν παρούσαν γραφήν, με τήν 

οποίαν θέλγει φανή άπλα καΐ καθαρά πώς αφιερώνουν από τήν σήμερον και εις 

τον αιώνα άπαντα δια λόγου τους και τους κληρονόμους διαδόχους αυτών 

πάντοτε τήν εκκλησίαν καλουμένην τοϋ 'Αγίου 'Αντωνίου, εις τήν περιοχήν 

της Παλικής, εν μέσω τών χωρίων Μιχαλιτσατα α και Ίλάρων, με δλα τα καλά 

15 και υποστατικά όθεν ευρίσκονται, εμπασιαις και εύγαλσιαϊς τής αυτής εκκλη

σίας, τοϋ μοναστηρίου εις τον άγιον και ζωοδόχον Τάφον τοϋ Κυρίου ημών 

Ίησοϋ Χρίστου τής αγίας πόλεως 'Ιερουσαλήμ, όπου ενορεύει ό μακαριώτατος 

πατριάρχης κύριος Σωφρόνιος, εξαιρέτως τήν Άνάστασιν. 'Υπόσχονται τα 

α. Στον κώδ, : Μιχάλη και Τράτα 
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ϊδιά τους καλά, δια δσονς ήθελ' ήσθε εις εναντιότητα εΙς τα άνωθεν καλά τον 

20 Άγιου 'Αντωνίου, και έξεκαθαρίζοντας ότι δ μακαριώτατος πατριάρχης να 

εχη ενα ιερέα, δαον δια πνευματικόν και έφημέριον της αυτής εκκλησίας τοϋ 

'Αγίου "Αντωνίου, στέλλωντας τον μήνα δλ.ον τον Αύγουστοι' τον ερχόμενον 

εις τους /αφ\βα. Kai δ αυτός ιερομόναχος ηθελ" είναι άπα ανάγκην να προβο-

φ. 217 δήση καιρόν, να εχη πάντοτε ή αύτη || εκκλησία ενα ιερομόναχοι1 δια να εφη-

25 μερεύεται. Και αν πολλάκις λάχη άργητα να ελθη ο αυτός ιερομόναχος η 

οικονόμος και σε καιρόν όπου ηθελ' ελθη από ανάγκην, να ήμπορη δ αυτός 

Αυγουστίνος ο Κρασσας και ή άνωθεν κληρονομιά τοϋ ποτέ Φραγγίσκου 

να βάνουν Ιερομόναχον να έφημερεύη, δσον καιρόν να στείλη δ μακαριώτατος 

πατριάρχης ενα ιερομόναχον του. Kai οι άνωθεν Κρασσάδες να μη ημπορούν 

30 να επέρνουν τα καλά τοϋ μοναστηρίου, μήτε δ άνωθεν Αύγουστής, μήτε οι 

κληρονόμοι τοϋ ποτέ Φραγγίσκου. Και σιμά εις τοϋτο αφιερώνει αιωνίως 

ό προγεγραμμένος μισερ Αυγουστίνος Κρασσάς ενα αμπέλι καθολικόν του, 

ως κάτωθεν θ ε?.' ήσθε ύπογεγραμμένον (το όποιον αξίζει φλωρία εκατόν), 

εις τον ναδν τοϋ ζωοδόχου Τάφου, τοϋ μακαριότατου πατριάρχου, με δσα 

35 και αν ευρίσκονται είς αυτό. Και το αφιερώνει δια την ψυχήν τοϋ ποτέ Στα

ματίου νιου του, και τοϋ υιοϋ του τοϋ Φιεραβάντε, και τής συμβίας αύτοϋ 

τοϋ άνωθεν Αύγουστή 'Ακριβής &, εις τα να μνημονεύονται εις την πρόθεσιν, 

εξαίρετους δ αυτός και δ γραμματικός (;). 

Τα άνωθεν καλά και υποστατικά είναι όπου (οί) άνωθεν Κρασσάδες 

40 άφιερώσανε, ως άνωθεν, εις την έκκλ^ησίαν τοϋ Αγίου 'Αντωνίου με το περί-

γυρόν τους βατζελίων, ήγουν μοδίων, δώδεκα, εις τα σύνορα ( . . . ) . 

f χωράφι εις τον "Αγιον Γεώργιον βατζελ.άον ενός. 

f χωράφι εις ταΐς 'Αγγελάδες, συμπλιάζει με τον Καλέ πέρ μαΐστρο, 

βατζελίων ενός. 

45 f χωράφι βατζελίων δύο' συμπλιάζει με το ποτάμι στην Στράταν. 

f χωράφι καλούμενοι' είς ταϊς Πόρταις άνωθεν και κάτωθεν, βατζελίων 

τριών. 

f χωράφι εις τους Λαχιούς, δύο. 

f χωράφι καλούμενοι' Γλυκά, βατζελίο^ν ενός' το κρατεί ή κληρονομιά 

50 τοϋ ποτέ Άλοΐσου Δελαπόρτα. 

f χωράφι εϊς τα Δηματορά το κρατεί δ Άντριάς Ιίαλιμέρη. 

φ. 2ΐ7ν || f τδ πάχτι δποϋ πληρώνει ή κληρονομιά τοϋ ποτέ Μανοϋ Μαγουλά 

κηρι τον χρόνον λίτραις — 3 —. 

/ τδ πάχτι όπου πληρώνει (ή) κ?.ηρονομία τοϋ ποτέ Γηώργι Δαβή, 

55 κηρίον τον χρόνον λύτραις — 3 —·. 

α. Στον κώδ. : αφ\α 

β. Στον κώδ. : Άκριβυΰ: 
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f τό πάχτι δποϋ πληρώνει δ Νικόλαος Ζακυνθινός τον χρόνον κηρι 

?ώτραις —1 —. 

f αμπέλι εις το Ληξούρι α, εις το ποτάμι' το κρατεί ή κληρονομιά τον 

ποτέ Τζανέτου Πονκίνα, είναι της αυτής εκκλησίας. 

60 f Έξεκαθαρίζουν ακόμη δτι δια τα δύο κομμάτια αμπέλια, δ Φιερο-

βάντες Κρασσας, εις τόπον λεγόμενον εις το Στρατή, τα όποια είναι τής 

άνωθεν εκκλησίας του *Αγίου 'Αντωνίου, καΐ κάνει άλ,αξιά εϊς τον τόπον να 

δώση άμπέλιον ( ;). Και δίδει εις τον αγιον Τάφον, του αύτοϋ μετοχίου, δ 

αυτός Αυγουστίνος το αμπέλι όπου έχει εις την Φτέρι. Τό κρατεί ή κληρο-

65 νομία τοϋ ποτέ Βεροϋ Καραΐτη, και πέρνει από τα πάντα δύο. Και την πασαν 

φοράν δποϋ δεν ήθελεν άρέση ή άλλαξία τοϋ άνωθεν ιερωτάτου ιερομόναχου 

τοϋ μακαριωτάτου πατριάρχου, και τοϋ άνωθεν Αυγουστίνου Κρασσα, να 

πέρνη ή εκκλησία το δικό της. 

(?') Το αμπέλι είς την Παξίφιλον το κρατούν ή κληρονομιά τοϋ ποτέ 

70 Λνμπέρον Άραβαντηνοϋ βατζέλια — 3 —. 

f το άμπέλιον δπερ είναι τοϋ άνωθεν Αύγουστή Κρασσα, το όποιον 

προσήλωσεν δια την ψυχήν του κάί τοϋ υιού του Σταμάτη, δια να μνημο

νεύονται αιώνια. 

f Τό αμπέλι εις τον Δρυμώνα μοδίοίν δέκα, βατζελίων οκτώ, εις την 

75 Παλικήν τό κρατεί δ ευλαβέστατος ιερεύς και πνευματικός 'Αρδαβάνης και 

δ Βύζας Άραβαντηνός και (ό) Αντώνης Άραβαντηνός τοϋ ποτέ Νικολώ. 

Και ή κληρονομιά (τοϋ} ποτέ 'Ανάσταση ß Άραβαντινοϋ πέρνει τό φροϋτο. 

'Από τό μερτικόν τοϋ άνωθεν Βύζου πέρνει τό ήμυσι. Τό αφιερώνει και αυτό 

είς τον "Αγιον Τάφον, είς τό πατριαρχεΐον, δια νά μνημονεύωνται οι άνωθεν 

80 γεγραμμένοι. 

Έγένετο καί εδημοσιεύθη και εκυρώθη ενώπιον αξιόπιστων μαρτύρων, 

φ. 218 τοϋ ευλαβέστατου || πνευματικού Άρδαβάνη και πνευματικού Αεοντίου Δα-

μοντασάτου και ευλαβέστατου ιερέως Γεωργίου Καραντηνοϋ και 'Αλεξάνδρου 

Φόρτου. 

85 Έγο) Στεφανής Τζιμάρας τοϋ μισερ Σταματίου γ

; βασιλική εξουσία δη

μόσιος νοτάριος τά άνωθεν έγραψα. 

α. Στον κωδ. : Διαξονοι 
β. Στον κώδ. : Άναράση 
γ. Στον κωδ. : τον φακή ψιμάρα τοϋ ποτέ Σταματίου 

Σ Χ Ο Λ Ι Α 

1. (στ. 39 -41) τα άνωθεν καλά.. . βατζελίων, ήγουν μοοίων, δώδεκα. "Οπως είναι 

γνωστό, το βατσέλι ως άγρόμετρο ίσοϋται με 400 βενετικά τετραγ. βήματα ή με 1/8 τοϋ 

μοδίου ( = 3.2002 βενετ. βήματα). (Π. Ν. Π Λ Ε Σ Κ Α , Συγκριτικοί πίνακες νομισμάτων, 
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μέτρων καΐ σταθμών, Κέρκυρα 1866, σ. 83, Α. Μ. ΑΝΔΡΕΑΔΗ, Περί της οικονομικής 

διοικήσεως της Επτανήσου επί Βενετοκρατίας, τ . 1, 'Αθήνα 1914, σ. 47, και Λ. Χ. Ζ Ω Η , 

Λεξικον Ιστορικόν και Λαογραφικον Ζακύνθου, τ . Β ' , 'Αθήνα 1963, στα λήμματα : βα-

τσέλιον και μόδιος). Το ότι δμως στην προκειμένη περίπτωση το βατσέλι ίσοΰται με 

τον μόδιο, πρέπει να αποδοθεί σε άντιγραφικο σφάλμα, οπότε στη θέση του «ήγουν» θα 

υπήρχε πιθανόν ό αριθμός 96 (12 μόδιοι Χ 8 βατσέλια = 96 βατσέλια). Γ ια τη λαϊκή 

χρήση του μοδίου καί του βατσελίου βλ. Δ. Α. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ, Συμβολή εις την έ'ρευ-

ναν τών λαϊκών μέτρων καί σταθμών, « Έ π ε τ η ρ ί ς τοϋ Λαογραφικού Αρχείου» της 'Ακα

δημίας 'Αθηνών, τ . 7 (1952), σσ. 67 - 6 8 καί 72 - 73. 

2. (στ. 41) εις τα σύνορα ( . . . ) . Προφανώς λείπει ή συνέχεια τοΰ εγγράφου, οπού 

θα υπήρχε καί ό προσδιορισμός τών ορίων της εκτάσεως μέσα στην οποία βρισκόταν ό 

ναός τοϋ 'Αγίου 'Αντωνίου, δπως συμβαίνει με τα υπόλοιπα κτήματα πού απαριθμούν

ται παρακάτω. 

3. (στ. 4 9 - 5 0 ) χωράφι. . .ΆλοΪσον Δελαπόρτα. Πιθανόν ταυτίζεται με τον ομώνυμο 

πρέσβυ της κοινότητας Κεφαλονιας στή Βενετία το 1561 (Κ. Σ Α Θ Α , D o c u m e n t s inédi ts 

relatifs à l 'His to i re de la Grèce au Moyen Age, τ . 5, Παρίσι 1883, σ. 190). Ή 

οικογένεια Δαλλαπόρτα είναι ήδη εγκατεστημένη στην περιοχή της Πάλης το 1529 ( Η Λ . 

ΤΣΙΤΣΕΛΗ, Κεφαλληνιακά Σύμμικτα, τ . Α ' , σ. 91) . 

4 . (στ. 64 - 65) το αμπέλι. . . τοϋ ποτέ Βεροϋ Καραιτη. Το επώνυμο Καραίτης δεν 

έγινε δυνατό να εντοπισθεί. Πιθανόν στο έγγραφο να αναγραφόταν Κατσαιτης, πού είναι 

καί το επώνυμο γνωστής κεφαλονίτικης οικογένειας ( Η Λ . Τ Σ Ι Τ Σ Ε Λ Η , δ.π., σσ. 230 -

231). Πολλά μέλη της οικογένειας αυτής μνημονεύονται στις νοταριακές πράξεις πού 

εξέδωσε ό Γ. Α. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ, Αϊ νοταριακαί πράξεις Κεφαλληνίας της συλλογής 

Ε. Μπλέσσα τών ετών 1701 - 1 8 8 7 , 'Αθήνα 1962. 

5 . (στ. 74) το αμπέλι... βατζελίων οκτώ. Έ ά ν ό μόδιος καί το βατσέλι θεωρη

θούν καί στην περίπτωση αυτή ώς άγρόμετρα, είναι αδύνατο 10 μόδιοι να είναι ίσοι 

μέ 8 βατσέλια (βλ. καί σχόλ. 1 ) . Πιθανότατα το «μοδίου 1», ό όποιος πράγματι ισού

ται με 8 βατσέλια καί θα υπήρχε στο κείμενο αριθμητικά, να μεταγράφηκε ολογρά

φως σε «μοδιών δέκα». Ά λ λ ω σ τ ε το σφάλμα αυτό δεν είναι ασυνήθιστο στα αντίγραφα 

τέτοιων εγγράφων. 

6. (στ. 82) ...τοΰ ευλαβέστατου πνευματικού Άρδαβάνη. Ή οικογένεια Ά ρ δ α -

βάνη ήταν κάτοχος γαιών στην περιοχή τοΰ χωριού Μιχαλιτσάτα πριν άπα το 1526 

( Η Λ . ΤΣΙΤΣΕΛΗ, ο.π., τ . Α' , σσ. 2 9 - 3 0 ) . Φαίνεται δτι πολλά μέλη της ακολούθησαν 

το ιερατικό στάδιο, γ ιατί έκτος άπο τον εδώ μνημονευόμενο πνευματικό Ά ρ δ α β ά ν η , εί

ναι γνωστοί : ό ιερομόναχος Βενέδικτος Άρδαβάνης, πού αναφέρεται στο νέο κανονισμό 

τής μονής Σισίων τοϋ 1677 ( Η Λ . ΤΣΙΤΣΕΛΗ, δ.π., τ . Β ' , σ. 284) καί ό Ανδρέας Ά ρ 

δαβάνης πρωτόπαπας το 1712 ( Η Λ . ΤΣΙΤΣΕΛΗ, δ.π., τ . Α', σ. 30 καί Γ. Α. Π Ε Τ Ρ Ο -

ΠΟΥΛΟΥ, δ.π., εγγρ. αριθ. 83, στ. 13 καί 15) . 

7. (στ. 8 2 - 8 3 ) .. .πνευματικού Λεοντίου Δαμοντασάτου. Ανήκει στην οικογένεια 

τών Montes santo ( Δαμοντεσάντος - Δαμοντασάτος) . ΕΤναι γνωστοί ό Σταμάτιος Δε Μον-

τεσάντο, ιερέας, νοτάριος Έλιοΰ μεταξύ 1536 καί 1553 ( Α Ν . ΣίΦΩΝΙΟΥ - Κ Α Ρ Α Π Α , Μ. Α . 

ΤοΥΡΤΟΓΛΟΥ, Σ π . Τ Ρ Ω ' Ϊ Α Ν Ο Υ , Το Νοταριακον Άρχεϊον Κεφαλληνίας, δ.π., σ. 49) 

καί ό Φραντζέσκος Δε Μοντεσάντο, ό όποιος μνημονεύεται στή διαθήκη τοΰ Χριστόφο

ρου Κρασά το 1584 (Γ. Η . Π Ε Ν Τ Ο Γ Α Λ Ο Υ , Χριστόφορου ή Χριστόδουλου Κρασσα δια

θ ή κ η . . . , «Κεφαλληνιακά Χρονικά», τ . 1, 1976, σ. 151, στ. 1 3 4 - 1 3 5 ) . 

8 . (στ. 85) . Ό Σταμάτιος ( S t a m a t e l l o ) Τσιμάρας βρισκόταν στη ζωή μέχρι το 

1594, γ ιατί το Μάρτιο τοΰ 1593 καί το 1594 συγκαταλέγεται στους συνδίκους τής κοι

νότητας Κεφαλονιας (Α' Βιβλίο Πρακτικών Συμβουλίου τής Κοινότητας Κεφαλονιας, φ. 

14 
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2 Γ καί Η Λ . ΤΣΙΤΣΕ\Η, δ.π., τ . Β', σ. 544). Ε π ο μ έ ν ω ς το οτι στην υπογραφή του 
Στεφανή Τσιμάρα φέρεται ως μή ζών, πρέπει να θεωρηθεί άντιγραφικό λάθος, όποτε 
στη θέση τοΰ «ποτέ» θα υπήρχε ίσως ή λέξη «μισέρ». Πιθανόν είναι το ίδιο πρόσωπο 
με τον οφειλέτη 60 τσεκινιών προς τον Χριστόφορο Κρασά, το 1584 ( Γ . Η . ÜENTO-
ΓΑΛΟΥ, β.π., σ. 149, στ. 46) και τον ομώνυμο δικηγόρο, ό όποιος εξουσιοδοτείται το 
1589 άπο τον επίσκοπο Παΰλο de Grasso να διεκπεραιώνει τις δικαστικές του υποθέ
σεις ( D . Α. Z A K Y T H I N O S - GHRYSSA M A L T E Z O U , C o n t r i b u t o a l la Stor ia dell 'Episco
p a t o L a t i n o di Gefalonia e Z a n t e , «Μνημόσυνον Σοφίας Αντωνιάδη», Βενετία 1974, 
σ. 101, άρ. 144). 

Β'. II ΔΙΑΘΗΚΗ TOT ΑΤΓΟΤΣΤΙΝΟΤ ΚΡΑΣΑ 

1597, Σεπτεμβρίου 4 
Τ.Ι.Α.Κ., Νοταριακο 'Αρχείο, νοτάριος Καραντίνας ιερεύς Γεώργιος, Φ.Κ 30, 

φφ. 128(127ν) -129(128 ν). 

Π ε ρ ί λ η ψ η . Ό Αυγουστίνος Κρασάς, κατά τη διάρκεια ασθενείας του, 

υπαγόρευε*, τη διαθήκη του στο νοτάριο Γεώργιο Καραντίνα, ιερέα. Στην αρχή 

ζητά να ταφεΐ στο ναό τοΰ Ά γ . Θεοδώρου, στον τάφο του γυιοΰ του Σ τ α μ α -

τέλου, και δωρίζει ταυτόχρονα στον 'ίδιο ναό δέκα δουκάτα καί 500 άσπρα, 

γ ι α να κατασκευασθεί δισκοπότηρο στή μνήμη του. Μεταβιβάζει κατόπιν τήν 

επικαρπία των περιουσιακών του στοιχείων στην περιοχή της Λιβαθώς στή 

σύζυγο του 'Ακριβή, τ α όποια όμως μετά το θάνατο της περιέρχονται στο 

γενικό κληρονόμο καί γυιό του Φιεραβάντε Κρασά. 'Ακόμη καθορίζει τα κτή

ματα καί χρηματικά ποσά πού πρέπει να λάβουν ή ψυχοκόρη του Μαργαρίτα 

καί ό νόθος γυιός του Δράκος. Σ τ ή συνέχεια επιβεβαιώνει τή δωρεά του ναοΰ 

τοΰ Ά γ . 'Αντωνίου στην Παλική, με τα εισοδήματα τών κτημάτων του, στον 

Πανάγιο Τάφο. 'Ορίζει δμως, εάν δεν έμφανισθοΰν μοναχοί άπο τα 'Ιεροσόλυμα 

για να μείνουν εκεί, να περιέλθει καί αυτός στην κατοχή τοΰ γυιοΰ του Φιε

ραβάντε. Ρυθμίζει ακόμη τον τρόπο με τον όποιο πρέπει να ταχτοποιηθοΰν οι 

οικονομικές εκκρεμότητες καί τ α χρέη του προς τρίτους καί τέλος ζήτα τήν 

τέλεση επιμνημόσυνων ακολουθιών σέ διάφορους ναούς γ ια τήν ψυχή του. 

'Ακολουθοΰν οι υπογραφές τών μαρτύρων. 

2 8 f Εις δόξαν τον Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ίησοϋ Χρίστου 

αμήν. 
f αφ\ζω, ήμερα δ τοΰ Σεπτευρίου μινός, εν τώ Έξόπουργω του Κά

στρου της Κεφαλονίας, εν τη οικία του μισερ Αυγουστή Κρασά, ό αυτός μι-

5 σερ Αυγουστής Κρασάς ευρισκόμενος εν άσθενία και φοβηθήσ το αδρός τον 

θανάτου τέλος μιπώς ενφνήδιος επελθη ό θάνατος επ αυτών και μίνη αδιόρ

θωτος, τήν σύμερον, έχοντας σώον το νουν και τας φρένας, βουληθής τον δια-

τάξασθαι, εϋαλε καί άνάκραξε εμένα τον νοτάριον και τονς κάτοθεν γεγραμ-

μενονς μάρτνρας. Και περή τήν μπαρονσα διαθήκη να ενεμένη στερεά καί 
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10 άπάρασάλεντη και άν εχη αλες διαθήκες πρόη καμομένες, να ήνε κομένες και 

ήληόμένες όσπερ χαρτή άγραφο. Μώνον ν παρούσα να ενεμένη στερεά. "Ετη 

δένη τ ας χείρας και κλήνει την κεφαλήν καί άφήνη τήν άγάπι και σνχώρη-

σην πάσης της ορθόδοξης χρνστηανής, δπερ καί αντος άναζητί τον λαβήν 

υπό πάντον. "Ετι θέλω δτι, δταν λάβη ό μεγαλοδνναμος Θεός τήν ταπινη μου 

15 ψυχή, το χωηκό μου σώμα να το κηδενσονν εις τον ναών τον Αγιον Θεόδό-

ρον, εις το ταφιο τον ήον μον τον ποτέ Σταματελον. "Ετι θέλο και ορίζω 

και έξονσιαζω και άφήνο εις τήν αντήν μωνήν δουκάτα δέκα, άσπρα πεντα

κόσια, δια να γένη ίνα δισκοπότηρο δια την ψνχήν μον. 'Ακόμη θέλο και 

ορίζω δτι να εχη ο αντος ναός τον μεγαλον Θεοδορον άπο τες ελιές, τα δεν-

20 δρη οπού εχο εις τόπον λεγάμενον εις τον Ανλόνα, λάδι παληατζες εξη τον 

κάθε χρονον, δια να κεγεται ενα καντήλη άπάνον εις τον τάφο τον, δπον θέ

λει ζογραφηστη το τρήμορφο. "Ετι θέλο και ορίζο καί άφήνο τήν σηβήα μον, 

τήν κηρα 'Ακριβή, κηρά και οικοκηρά εις τα πράματα μον δλα, άπερ μον 

ήβρήσκονται εις το μέρος τής Αηβαθώς, σπίτια, αμπέλια, σταφίδα, χοραφια, 

25 δένδρη, μεσαριές, ληνοκαμασϊες και πάν άλα να ήνε εις εξονσιας της δια ζοο-

θροφή της εος ζοής της, μήν εχωντας εξονσία μήτε να πονλησι μήτε να χα-

ρήσι, μήτε να ψνχοδορησι. Kai άποθανόντας της να ενεμενονν εις τον ήον 

μον το Φιεραβαντε και κληρονόμον μον, αντοϋ και τής κληρονομηας τον. 

Άκόμι ή αντή σηβήο μον, άφήνο να δόσι τής κοπελός μας τής Μαργαρήτας, 

30 άπο το σόδιμά μον, δονκάτα πενήντα εις μετρητά και εϊς ληνοκαμασίες. 

Άκόμι δονκάτα πενήντα αφήνει τον μπαστάρδον τον Δράκον, το αμπέλι 

εις τον άγχνρόκηπο με τες ελιές, καταπος ηβρησκονται, δια την ψνχήν μον. 

Άκόμι τον άφήνο και το σπίτι, λεγόμενο Στανλο, με τοϋτο' δτι άν ο πατέρας 

34 τον τον κάμι αλο σπίτι, όσάν καί αντήνο, να εχη εκείνο δπον τον κάμι ό πα-

Τΐ2βΓ τ ^ί? α £ τ ο ν καί αντώ να μένη εις \\ τον πατέρα τον. Ηδε και δεν το κάμι, νά εχη 

το άνοθε' και τοϋτο δια τήν 'ψνχήν τον. Και να μήν εχη εξονσίαν, άπο τα 

αντά δπον τον άφηνο απο τά ανοθεν, μήτε να πονλησι, μήτε να το χαρησι, 

μήτε να ψνχωδορήσι, μόνον νά ήνε εις τον αντών Δράκο και εις κληρονόμονς 

τον. Κάί α δεν ήθελε καμι κληρονομιαν να νπαγενονν τα ανοθε εις τον ήον μον 

40 τον Φιόραβαντι και εις κληρονόμονς τον. Άκομι θέλο και ορίζο, δτι το μο-

ναστήρη, τον "Αγιον Αντώνιον εις τήν Μπαληκήν, με τήν εσωδία τον, δς καθώς 

φένεται η γραφή καμομένη νπο χήρος μισερ Στεφανή Τζημάρα νοταρίον, 

να ενεμένη εις τα Ίεροσόλημα ως καθώς το επροσήλοσα, εώς ελθονν κάλο-

γέρη άπο τά Ίεροσόλημα και σταθούν κατά την γραφήν. "Ηδε και δεν ερθονν 

45 δια νά σταθούν, να ενεμένη το αντώ μοναστήρη εις τον κληρονόμο μον, τον 

Φιεραβαντε. Άκόμι θέλο, δτι το χοράφι το Κοντάτω, δπερ επροσήλοσα εις 

το μοναστήρη εις τον Όμαλόν, εις τήν αγία Ρονσαλήμ, να ενε καί διαμένη 

εις τήν αντήν μωνήν δια την ψνχήν μον, ός καθώς το εχο γραμένο νπο χειρός 

μον. Ακόμι θέλο καί ορίζω τήν διαληψοπρικιαν δπον χρεδστώ τον γαπρον 
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50 μον τον Σωλομοϋ' χρεόστό τον είς μετρητά δονκάτα 275, ητι διακόσια εν-

δομήντα πέντε. Ακόμι χρεοστό τον και είς γης δονκατδν 300, ητη δον-

κατών τρακόσια. Και έπερίλαβε τόσα χοραφια εις το Βάμα άπάνον δια τα 

μετριτα τα ανοθε 275 δονκάτα και αν τα θελησι (και αν τα θελη) στημάροντάς 

τα. Kai αν δεν τα θελησι, να ενε δπληγάδος δ κληρονόμος να τον δίδη εις 

55 την Μπαληκη εις τόσα αμπέλια. "Οσω και δια τον τρακοσίων δούκατόν την 

γεϊς εχη όπον επερήλαβε το πόστατηκώ είς τ ες 'Ανέμες στημαροντάς το. 

Και αν δεν ήθελε σωσι, να ήνε δπληγάδι η κληρονόμι να τον ερεφάρονε εις 

τόση γης. Τα δε έτερα μον πράματα, τα όσα μον ήβρήσκονται, ετζη εδώ εις 

την Ληβαθώ, ετζη εις την Μπαληκη, κηνητά και ακήνητα, να ηνε καϊ δια-

60 μένουν είς τον κληρονόμο μον τον Φιεραβαντε και κληρονόμονς τον. 'Ακόμι 

χρεδστώ Δονλον τον Κρασά δονκάτα 100, ητη δονκάτα εκατώ. Και να πον-

λήσονν το φροντω το εφετηνώ της σταφίδας, να τα δόσονν. Και α δεν σοσι, 

να πούλησονν και τα κρασιά της Παληκης εος να τον άποπληρόσονν. Χρεό-

στώ τον μισερ Αλησάνδρον τον Δελαπόρτα τζεκίνια χρύσα εξ ι. Ακόμι 

65 χρεδστώ τον μισερ Νικολάκι Τουλίο δονκάτα δεκαπέντε κονρέντε και να 

τα δοσι δ κληρονό{μο)ς μον τα ανοθε χρέη. Ακόμι χρεδστώ είς την Γκάμαρα 

δονκάτα 25 εις τους \Γ εις ενα τάτζιο σταφιδοδέκατο, ος καθώς φένεται 

δ λογαριαςμώς είς τα χέρια τον μισερ 'Ανδρέα Πελεκούδι. Και εις αντο το 

τάτζηο χρεδστη δ μισέρ Στεφανής δ Τζημάρας δονκάτα {60 [ και δ μισερ 

70 Βαγγέλης δ Κρασάς χρεδστη δονκάτα 42 =£ και δ ποτέ Στεφανής δ Κρασάς 

χρεόστη δονκάτα 22 φ και δ ποτέ μισερ Αονκάς Άγιατρίτής δονκάτα 12. 

Χρεόστη και δ μισερ Νικολός ο ΑΊος το οσω λέη ή γραφή και το σκρήτο 

**£ δπον εχη \\ δ μισερ Αίμος δ Κούπας εις το χέρη τον. "Ενε πληρομένος άπο 

τες σταφίδες δπον εδοσα εγώ τον μισερ Μάρκον Αντονιον τον Πανά, δ 

75 άνοθεν μισερ Αίμος. 'Ακόμι δια ëva σκρήτο δπον εχω είς τα χέρια μον τον 

ποτέ Μάρκον Καγγελάρη και Δοννια Καγγελάρη, ήμε πληρο μένος και εν-

χαρηστημενος. (Ακολουθούν τρεις ή τέσσερις λέξεις εντελώς δυσανάγνωστες). 

Ακομι θελο και ορίζο δτη ή σηνβια μον να ενε δπληγαδα να δόσι και 

πληρόσι είς τεσαρα σαρανταριά δια να μον -ψάλονν δια την ψνχήν μον και 

80 δια την ψνχήν τον ήον μον τον ποτέ Σταματέλον. Το ενα να ψάλη δ παπα 

Νικόλαος ο Αακορος και το αλο εις τον Αγιον Θεδδορο και το αλο είς τον ναδν 

της Ύπεραγίας Θεοτόκον της Φανερομένης και το αλο είς τον ναών της 

Εναγγελήστρας. Και οντος ετελιοσεν την μπαρούσα διαθήκη νπο μαρτνριαν 

μισερ Σταμάτι Βολτερα και μισερ Θεοδόρον Καστελάνον και μισερ Δρα-

85 γανίγον Δελαπόρτα και μάστρο Λούκα Παλαμηδά και μάστρο Δη μον Αεν-

κάκη και μάστρο Μπατήστα Κλώνη, ή δπίοι θέλονν ήπογράψη με το χέρη τονς, 

δσι ξέρονν. 

f 'Εγώ Σταμάτης Βολτερας μαρτιρο τανοθεν και απόγραφο και για 

[τδ] τον μισερ Θοδορή Καστελάνο. 
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90 f Έγώ Αραγανίγος Δελαπόρτας μαρτυρά τα ανοθε. 

ακομι απόγραψα για τον μάστρο Λουκά Παλαμηδά. 

ακομι και για τον μάστρο Αήμο Λευκάκη. 

άκόμι και για τον μάστρο Μπατήστα Κλονή. 

Σ Χ Ο Λ Ι Α 

1. (στ. 3 - 4) εν τω Έξόπουργω τοϋ Κάστρου. . . Γ ια το συνοικισμό « Έ ξ ω Μπόργο» 

πού δημιουργήθηκε εξω άπα το Κάστρο Κεφαλληνίας βλ. Ν . ΦΩΚΑ - ΚΟΣΜΕΤΑΤΟΥ, 

Το Κάστρο 'Αγίου Γεωργίου Κεφαλληνίας, ή παλαιά πρωτεύουσα της νήσου, 'Αθήνα 

1960, σ. 50. 

(στ. 8) άνάκραξε εμένα τον νοτάριον. Ό νοτάριος Γεώργιος Καραντίνας παρα

λείπει να αναφέρει το δνομά του. "Οπως συμπεραίνεται άπα την ομοιότητα της γραφής 

και άπο το ύφος της συντάξεως, ό ίδιος νοτάριος πρέπει να είναι και ό ανώνυμος συν

τάκτης της ακυρώσεως της διαθήκης του Χριστόφορου Κρασά στις 4 Δεκεμβρίου 1589 

(Γ. Η . Π Ε Ν Τ Ο Γ Α Λ Ο Υ , δ.π., σ. 183). "Αλλωστε είναι γνωστό Οτι κατά το 'έτος αυτό 

ασκούσε το νοταριακο λειτούργημα στο Κάστρο της Κεφαλονιας. 

2 . (στ. 15 - 16) . . .είς τον ναών του Αγιου Θεόδόρου. Προφανώς πρόκειται για το 

ναό τών Ά γ . Θεοδώρων στην περιοχή του Κάστρου, ό όποιος είναι ό αρχαιότερος και ό 

μεγαλύτερος της πόλεως. Κατά παράδοση σ' αυτόν εκτελούσαν τα θρησκευτικά τους 

καθήκοντα οι ντόπιοι ευγενείς, πριν χτιστεί ό ναός της Ευαγγελιστρίας (Ν. ΦΩΚΑ -

ΚΟΣΜΕΤΑΤΟΥ, δ.π., σ. 54 και 67" ΤΟΥ ΙΔΙΟΥ, 'Από χειρόγραφον τοΰ αειμνήστου Μ. 

Α. Καβαλιεράτου : Ε π τ ά παλαιαί έκκλησίαι είς την περιοχήν τοΰ Κάστρου «'Αγίου 

Γεωργίου» Κεφαλληνίας, « Ή Κεφαλονίτικη Πρόοδος», τ . 3, 1974, σσ. 2 2 2 - 2 2 3 ) . 

Στον ίδιο χώρο τάφηκαν και άλλοι ευγενείς, δπως ό 'Αλέξανδρος Δελαπόρτας το 1649 

( Ε . Rizo R A N G A B É , Livre d 'or de la Noblesse Ionienne, t . I I , Céphalonie, 'Αθήνα 

1926, σ. 224). 

3 . (στ. 22) . . . το τρήμορφο. Πρόκειται για την τριπλή παράσταση, σε εικόνες 

συνήθως, τοΰ Χρίστου, της Θεοτόκου καί τοΰ Προδρόμου. Γνωστή είναι ή εικόνα τοΰ 

ναοΰ τοΰ 'Αγίου Γεωργίου τών Αατίνων στή Ζάκυνθο, δπου ορκίζονταν οί Φιλικοί (Λ. 

Χ. Ζ Ω Η , Λεξικον 'Ιστορικόν καί Λαογραφικον Ζακύνθου, τ . Β ' , 'Αθήνα 1963, σ. 492) . 

4. (στ. 4 6 - 4 7 ) εις το μοναστήρη. . . Ρουσαλήμ. Είναι ή μονή τοΰ 'Αγίου Γερασίμου 

τών 'Ομαλών. Πιθανόν στον ίδιο τόπο βρισκόταν παλιότερα ή μονή τών 'Ιεροσολύμων 

ή Σολύμων ή της 'Αγίας 'Ιερουσαλήμ (για τήν ονομασία αυτή βλ. Δ. Α. Ζ Α Κ Υ Θ Η Ν Ο Υ , 

Κεφαλληνίας ιστορικά καί τοπωνυμικά, Ε . Ε . Β . Σ . , τ. 6, 1929, σ. 197 - 198, καί Δ. Β. 

Β Α Γ Ι Α Κ Α Κ Ο Υ , ' Ε κ τοΰ τοπωνυμικού της 'Ιθάκης. Ε . Ε . Β . Σ . , τ . 29, 1959, σσ. 342 - 348) . 

Ή δωρεά τοΰ Αυγουστίνου Κρασά προστίθεται στις πολλές δωρεές προς τη μονή άπο 

τήν εποχή της 'ιδρύσεως της άπο τον Γεράσιμο Νοταρά ( Η Λ . ΤΣΙΤΣΕΛΗ, Κεφαλληνιακά 

Σύμμικτα, τ . Β', σσ. 257 - 259 καί 265 - 266). 

5. (στ. 64) . . . Αλησάνδρου Δελαπόρτα. 'Ομώνυμος Δελαπόρτας μνημονεύεται το 

1584, ώς χρεώστης, μαζί με άλλους, 300 λιτρών λιναριοΰ προς τον Χριστόφορο Κρασά 

(Γ. Η . Π Ε Ν Τ Ο Γ Α Λ Ο Υ , Χριστόφορου ή Χριστόδουλου Κρασσά δ ι α θ ή κ η . . . , «Κεφαλλη-

τιακά Χρονικά», τ . 1, 1976, σ. 152, στ. 1 9 3 - 1 9 4 ) . 

6. (στ. 66 - 67) χρεόστώ εις τήν Γκάμαρα. . . αταφιδοδέκατο. "Οπως είναι γνωστό, 

κάθε οικονομική περιφέρεια στις βενετοκρατούμενες περιοχές είχε αυτοτελή δημοσιονο

μική οργάνωση, τήν «Camera fiscal» (Δημόσιο Ταμείο), πού στηριζόταν στα διάφορα φο-
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ρολογικά και φοροτεχνικά συστήματα πού Ι'σχυαν σε καθεμιά άπ' αυτές. "Ετσι ή Κεφα-
λονία και ή 'Ιθάκη συγκροτούσαν το èva άπ' τα πέντε δημόσια ταμεία τών Έπτανήσων 
(για τις «.camere» βλ. Α. Μ. ΑΝΔΡΕΑΔΗ, Περί της οικονομικής διοικήσεως της Ε π τ α 
νήσου επί Βενετοκρατίας, τ. Α', 'Αθήνα 1914, σσ. 32 - 34. Ειδικότερα για το Δημόσιο 
Ταμείο της Κεφαλονιας βλ. ΤΟΥ ΙΔΙΟΥ, δ.π., τ. Β', σσ. 118 κ.έξ. και ΑΓΑΘ. ΞΗΡΟΥ-
ΧΑΚΗ, Ή Βενετοκρατούμενη 'Ανατολή, Κρήτη και 'Επτάνησος,'Αθήνα 1934, σσ. 176 -
177 και 188 κ.έξ.). Σχετικά με το χρέος τών 25 δουκάτων άπό τον Αυγουστίνο Κρασά 
προς την Κάμερα της Κεφαλονιας, για έ'να μέρος («τάτζιο» = tagio) της δεκάτης της στα
φίδας, πιθανόν να έχει σχέση μέ την αύξηση της φορολογίας του προϊόντος αυτού, πού 
επιβλήθηκε αφενός για να ανακόψει τον υψηλό ρυθμό παραγωγής του και αφετέρου για 
να διατεθεί το πλεόνασμα τών εισπράξεων για την αγορά σιταριού και τη συντήρηση 
τών σιταποθηκών (για το θέμα αυτό βλ. Α. Μ. ΑΝΔΡΕΑΔΗ, ο.π., τ. Β', σ. 266 κ.έξ.). 
Το γεγονός μάλιστα δτι στο ϊδιο έγγραφο αναφέρονται άλλοι πέντε οφειλέτες προς το 
Δημόσιο Ταμείο για τον ϊ8ιο λόγο, ενισχύει την άποψη Οτι ή μεγάλη παραγωγή σταφί
δας δημιούργησε οικονομικά προβλήματα στους καλλιεργητές ήδη άπ' το τέλος τοϋ 
16ου αι. 

7. (στ. 82-83) . .. εις τον ναών της Ευαγγελήστρας. Ό ναός αυτός χτίστηκε το 1578 
και αποτέλεσε τη μητρόπολη τοΰ Κάστρου Κεφαλληνίας (για το ναό και την ιστορία του 
βλ. Ν. ΦΩΚΑ - ΚΟΣΜΕΤΑΤΟΥ, ΤΟ Κάστρο Αγίου Γεωργίου. . . , σσ. 54 - 60 και 70 - 71 
και Η Λ . ΤΣΙΤΣΕΛΗ, ο.π., τ. Β', σ. 80). 

ΚΡΙΤΩΝ Κ. ΧΡΤΣΟΧΟΪΔΗΣ 


