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Ι Ε Ρ Ε Ι Σ Τ Ω Ν Ε Λ Λ Η Ν Ω Ν Τ Η Σ Β Ε Ν Ε Τ Ι Α Σ Α Π Ο 1412 - 1 5 5 8 

( Κ Α Τ Α Λ Ο Γ Ο Σ ΚΑΙ Ε Γ Γ Ρ Α Φ Α ) 

Ή εργασία αύτη αποτελεί συμβολή στην Ιστορία της Ελληνικής 'Αδελ

φότητας Βενετίας στα πρώτα της χρόνια, για τα όποια εξαιτίας της έλλειψης 

στοιχείων δεν έχουμε ακόμα καθαρή εικόνα '. Οι περισσότερες μελέτες πού 

δημοσιεύτηκαν για τήν πρώιμη αυτή εποχή αναφέρονται στο θρησκευτικό κυ

ρίως τομέα, επειδή για τους άλλους (οικονομικό, κοινωνικό κ.λ.π. ) τα στοιχεία 

είναι ανεπαρκή ή λείπουν εντελώς. Αύτο οφείλεται ϊσως στο δτι ή θρησκεία 

είχε τήν πρώτη θέση στή ζωή της Αδελφότητας κατά τα χρόνια αυτά, άφοΰ 

κύριος σκοπός της ϊδρυσής της ήταν ή άσκηση φιλανθρωπίας και ή αλληλο

βοήθεια τών μελών της, άλλα και άλλων Ελλήνων έξω άπο τα δριά της, δταν 

οι συνθήκες το επέτρεπαν. Σκοπός της εργασίας αυτής δεν είναι να έπεκταθή 

πάνω σ' αύτο το θέμα, άφου οι περιπέτειες τής Ελληνικής 'Αδελφότητας 

Βενετίας μέχρι να πάρη τήν οριστική της μορφή, τά ιστορικά τής 'ίδρυσης 

τής εκκλησίας της και τών πρώτων Ιερέων της έχουν ήδη μελετηθή και μια 

ακόμα επανάληψη τους εδώ θα ήταν περιττή 2 . Θεώρησα αντίθετα απαραί

τητο καί για εξυπηρέτηση τοΰ ερευνητή τήν κατάρτιση ενός καταλόγου τών 

ιερέων πολύ πιο ολοκληρωμένου άπο εκείνον πού έχει δώσει ό Βελουδος 3 . Για 

το σκοπό αύτο συγκέντρωσα σκόρπια στοιχεία, ειδήσεις βιβλιογραφικές κι 

αρχειακές, καί συνέταξα τον κατάλογο πού παραθέτω. Τον περιόρισα χρονικά 

μέχρι το 1558, επειδή τότε αρχίζει το πρώτο Βιβλίο Πρακτικών (Capi tolare Ι ) 

της 'Αδελφότητας, πού απλοποιεί τα προβλήματα τής έρευνας στον τομέα 

αυτό, γιατί εκεί μέσα βρίσκει πια κανείς δλες τις εκλογές τών εφημερίων 

δίχως κενά καί με απόλυτη χρονολογική σειρά καί ακρίβεια. Διεύρυνα δμως 

τον κατάλογο μου ως προς το αντικείμενο, περιλαμβάνοντας οχι μόνο τους 

1. Για τή ζωή της Ελληνικής 'Αδελφότητας Βενετίας στο 16ο αιώνα βλ. πρόσφατα 
ΦΑΝΗΣ ΜΑΥΡΟΕΙΔΗ, Συμβολή στην ιστορία της Ελληνικής 'Αδελφότητας Βενετίας στο 
I T ' αιώνα, 'Αθήναι 1976, σ. 1 - 151. 

2. ΙΩΑΝ. ΒΕΛΟΥΔΟΥ, Ελλήνων 'Ορθοδόξων αποικία εν Βενετία, Βενετία 21893, σ. 
15-67. — Ν Ι Κ . Γ. ΜΟΣΧΟΝΑ, Ι Greci a Venezia e la loro posizione religiosa nel 
XV0 secolo, « Ό Ερανιστής» 5 (1967), σ. 105-137. — M . Ι. ΜΑΝΟΥΣΑΚΑ, Ή εν 
Βενετία Ελληνική Κοινότης καί οι μητροπολϊται Φιλαδέλφειας, ΕΕΒΣ 37 (1969 -1970), 
σ. 170 - 181. — ΦΑΝΗΣ ΜΑΥΡΟΕΙΔΗ, ο.π., σ. 1 2 - 1 7 , 4 7 - 50. 

3. ΙΩΑΝ. ΒΕΛΟΎΔΟΥ, δ.π., σ. 180-183. 
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εφημέριους του ναοϋ, άλλα και τους παρεπιδημοΰντες "Ελληνες κληρικούς 

στη Βενετία για δσους βρήκα στοιχεία, εξαντλώντας έτσι, Οσο ήταν δυνατό, 

το θέμα στά πρώτα σκοτεινά χρόνια της ζωής της 'Αδελφότητας. Οί ιερείς, 

για τους όποιους δεν έχω μαρτυρίες δτι χρημάτισαν εφημέριοι στην ορθόδοξη 

ελληνική εκκλησία, έζησαν δμως για Ινα μεγάλο ή μικρό χρονικό διάστημα 

στη Βενετία, σημειώνονται στον κατάλογο με αστερίσκο. Ή σειρά πού ακο

λουθώ στην καταγραφή είναι χρονολογική με βάση τήν πρώτη μνεία εφημε

ρίας τών Ιερέων ή παρουσίας στή Βενετία τών κληρικών. 

Παράλληλα έκρινα σκόπιμη τή δημοσίευση μερικών ανέκδοτων εγγρά

φων, γιατί δίνουν αδρά τήν εικόνα τής ελληνικής εκκλησίας τής Βενετίας 

στά πρώτα της χρόνια, τα προβλήματα της καί τον αγώνα της να ξεφύγη 

άπο τήν καταπιεστική βενετσιάνικη κηδεμονία. Τ ή μεγαλύτερη σπουδαιό

τητα έχει το έγγραφο Β' και σα συμπληρωματικά του μπορούν να θεωρηθούν 

τα Β 1 ' , Β 3 ' καί Γ'. Το έγγραφο Α' 4 , αν καί είναι μερικά χρόνια προγενέστερο 

τών άλλων καί αυστηρά κρινόμενο δε φαίνεται να συνδέεται με αυτά, στην 

ουσία σχετίζεται αρκετά μέ το Β' καί βοηθάει στην κατανόηση καί τή 

δικαιολόγηση του περιεχομένου του. Είναι ένα κατηγορητήριο κατά του 

παπά Νικολού Τριζέντου καί πρέπει νά εχη συνταχτή μετά τον 'Ιούλη του 

1540, γιατί προϋποθέτει τήν κλοπή τής εικόνας τής Παναγίας τής Κρυπτής. 

'Επειδή ή ενασχόληση με τήν περίπτωση Τριζέντου 5 ξεφεύγει άπο τά δρια 

τής εργασίας αυτής, δεν θα προβώ σε ανάλυση καί σχολιασμό τοΰ εγγράφου 

αυτού, άλλα θα περιοριστώ σε απλή απαρίθμηση τών κατηγοριών εναντίον 

του, οί όποιες είναι : Λαθρεμπόριο δπλων, κοινοποίηση επαγγελματικού 

μυστικού, κλοπή χρημάτων, πολύτιμων αντικειμένων τής εκκλησίας καί 

συνενοχή στην κλοπή τής εικόνας τής «Κρυπτής»* πλαστογράφηση πατριαρ

χικού γράμματος, ίερολόγηση παράνομων γάμων, άρνηση τέλεσης ιερουρ

γιών χωρίς χρηματικά ανταλλάγματα, σιμωνία, ιεροσυλία, θαυματοποιια με 

σκοπό τήν εκμετάλλευση τών θρησκευτικών αισθημάτων τών χριστιανών, 

εκβιασμός τών έξομολογουμένων σ' αυτόν προσώπων μέ απειλή τή λύση 

τής εχεμύθειας του σαν έξομολόγου. 

"Οσο κι αν φαίνωνται υπερβολικές αυτές οί κατηγορίες, δεν θα πρέπει 

νά είναι πολύ μακριά άπο τή θλιβερή πραγματικότητα, πού 15 χρόνια αργό

τερα οδήγησε στή λήψη αυστηρών μέτρων για τους ιερείς, δπως φαίνεται 

4. Έλλην. Ίνστ. Βεν. — Παλ. 'Αρχ., φάκ. 713, φ. 118Γ-119Γ. 
5. Για τήν υπόθεση τοϋ παπά - Νικολού Τριζέντου βλ. Μ. Ι. ΜΑΝΟΥΣΑΚΑ, 

Γράμματα πατριαρχών καί μητροπολιτών τοϋ I T ' αιώνος εκ τοΰ 'Αρχείου της εν Βενετία 
Ελληνικής Άδελφότητος, «Θησαυρίσματα» 5 (1968), σ. 8-13. — Τ ο ν ΙΔΙΟΥ, 'Ανέκ
δοτα πατριαρχικά γράμματα (1547 - 1806) προς τους εν Βενετία μητροπολίτας Φιλαδέλ
φειας καί τήν Όρθόδοξον Έλληνικήν 'Αδελφότητα, Βενετία 1968, σ. 5-11 (αριθ. 2), 
δπου καί ή σχετική βιβλιογραφία καί μνεία τών ανέκδοτων πηγών. 
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στο έγγραφο Β'. Το δεύτερο αυτό έγγραφο, πού δεν έγινε προληπτικά, άλλα 

για να θεραπεύση μια υπάρχουσα άσχημη κατάσταση, αποτελεί κατά κάποιο 

τρόπο κωδικοποίηση ορισμένων κανόνων, τους οποίους έπρεπε να τηρούν 

οι εφημέριοι της 'Αδελφότητας* προέρχεται κι αυτό άπο το 'Αρχείο του 

Ελληνικού 'Ινστιτούτου Βενετίας ϋ καί είναι άχρονολόγητο. 'Από εσωτερικά 

στοιχεία μπορούμε να το τοποθετήσουμε στα χρόνια μεταξύ 1555 καί 1567. 

Υπάρχει καί μια εξωτερική ένδειξη : στο τέλος του κειμένου καί σίγουρα 

οχι με το χέρι του 'Ιππόλυτου Βάρελη, πού είναι, όπως θα δούμε, ό συντά-

χτης του εγγράφου, διαβάζουμε τη χρονολογία 1556. Δε νομίζω δμως πώς 

πρέπει αβασάνιστα να κατατάξουμε το έγγραφο στο χρόνο εκείνο, χωρίς να 

το επαληθεύσουμε. Ά ς δοΰμε λοιπόν ποια άλλα έμμεσα στοιχεία συνηγορούν 

υπέρ της αποδοχής αυτής τής χρονολογίας : Το έγγραφο αυτό έγινε για να 

περαστή σε κάποιο επίσημο κώδικα τής 'Αδελφότητας (βλ. στ. 59 - 61)* το 

γεγονός πώς δέν υπάρχει στα σωζόμενα μετά το 1558 βιβλία μας οδηγεί στη 

σκέψη δτι, αν ψηφίστηκε, θα βρισκόταν σε κάποιο άλλο κατάστιχο πριν άπο 

το 1558, πού χάθηκε. Το Οτι λέει απλώς πώς το χαρτί αυτό έγινε «. . .εις τον 

καιρόν τον αίοεσίμωτάτου άρχοντος κυρον'Εμμανουήλ τονΚαντακονζινον. . .» 

σημαίνει 'ίσως δτι ήταν ή πρώτη περίοδος τής γασταλδίας του, διαφορετικά 

θά έπρεπε να κάνη κάποια διευκρίνιση, νά το τοποθέτηση ακριβέστερα χρονι

κά "'. Το 1556 είναι πιο κοντά στα σκάνδαλα πού τάραξαν την 'Αδελφότητα 

κι έτσι δικαιολογείται καλύτερα εδώ μια τέτοια απόφαση, πού τα πράγματα 

είναι ακόμα νωπά καί οι αρμόδιοι θέλουν νά προλάβουν χειρότερα. Το Μάη 

του 1556 ό Καντακουζηνός προβαίνει στη λήψη διαφόρων μέτρων για νά 

εξοικονόμηση χρήματα, πού τά έχει ανάγκη για τήν αποπεράτωση τής εκ

κλησίας 8, πράγμα πού μπορεί νά συνδυαστή με τά άρθρα α' καί β' του εγ

γράφου. Συνδυάζοντας όλες αυτές τις ενδείξεις πιστεύω δτι το έγγραφο συν

τάχτηκε στην πρώτη γασταλδία του Καντακουζηνού, ίσως καί αμέσως μετά 

το Μάη του 1555 πού γίνεται ή εκλογή του, άφοΰ είναι γνωστό πόσο δρα

στήριος υπήρξε στη διευθέτηση τών υποθέσεων τής 'Αδελφότητας. 'Αργότερα 

κάποιος, μεταγενέστερα οπωσδήποτε άπο τη σύνταξη του εγγράφου, άλλα 

δμως πολύ κοντά στα πράγματα, για νά μπορή μέ σιγουριά νά το άποδίδη στο 

1556, πρόσθεσε τη χρονολογία στο τέλος. 

Το έγγραφο, δπως ήδη ειπώθηκε, έγινε μέ το σκοπό νά περαστή σε 

6. Έλλην Ίνστ. Βεν. — Παλ. 'Αρχ., Reg. 116, φ. 1Γ - 2Γ. 
7. Ό 'Εμμανουήλ Καντακουζηνός διατέλεσε γαστάλδος της 'Αδελφότητας άπο 

25 Μάη 1555 μέχρι 18 Ιούλη 1557, 21 Αυγούστου 1558 εως 10 Σεπτέμβρη 1559 (βλ. 
ΦΑΝΗΣ ΜΑΥΡΟΕΙΔΗ, Οί πρώτοι πρόεδροι της Ελληνικής 'Αδελφότητας Βενετίας 
(1498-1558), «Θησαυρίσματα» 7 (1970), σ. 180-181), άπο 13 'Ιούνη 1563 μέχρι 
24 Αυγούστου 1563 (Mariegola, φ. 66ν, 68Γ) καί για τελευταία φορά το έτος 1567. 

8. ΦΑΝΗΣ ΜΑΥΡΟΕΙΔΗ, Συμβολή στην ιστορία..., σ. 61-62. 
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κάποιο (χαμένο σήμερα) κώδικα της 'Αδελφότητας, για να λαβαίνουν γνώση 

του περιεχομένου του δλοι οι μέλλοντες εφημέριοι και κληρικοί "Ελληνες, 

πού έ'ρχονταν στη Βενετία' για το λόγο αυτό ακριβώς καί είναι σε γλώσσα 

ελληνική αντίθετα με δλες τις αποφάσεις στα σωζόμενα βιβλία πού αφορούν 

στή λειτουργία της Κοινότητας κι έπρεπε υποχρεωτικά νά εϊναι στην ιταλική, 

για να έλέγχωνται άπο τή Βενετική Πολιτεία. "Ας δούμε όμως ποιοι είναι 

οί κανόνες, πού υποχρεώνονταν να τηρούν οί "Ελληνες ιερείς της Βενετίας. 

Το πρώτο άρθρο απαγορεύει στους εφημέριους να απαιτούν άπα τους 

χριστιανούς πληρωμή για τήν εξομολόγηση καί τους επιβάλλει ν' αρκούνται 

σε ο,τι αύτοπροαίρετα τους δίνουν. Το άρθρο αυτό, ακόμα κι αν υπαινίσσεται 

το συγκεκριμένο κακό προηγούμενο του παπά Τριζέντου9, δε μένει μόνο 

εκεί, άλλα μπορεί να επεκτείνεται καί σ' άλλες περιπτώσεις. 

Το δεύτερο άρθρο μας οδηγεί στη σκέψη δτι ή ζητιανιά στή Βενετία 

άπο μέρους Ελλήνων παπάδων οργίαζε. 'Εφοδιασμένοι κάποιες φορές με 

συστατικά γράμματα έφταναν στή Βενετία κι άπο "Ελληνες ή Βενετούς 

αδιάκριτα ζητούσαν ελεημοσύνες για τις εκκλησίες τους στην Ελλάδα ή καί 

γι' αυτούς τους ίδιους ακόμα. Εύκολα βρίσκουμε κάποια εξήγηση, αν σκε

φτούμε δτι οί βενετοτουρκικοί πόλεμοι του 1540 ήταν ακόμα πρόσφατοι καί 

σε ορισμένες μάλιστα περιοχές συνεχίζονταν ι 0 με αποτέλεσμα τήν αδιάκοπη 

εξαθλίωση καί αυξανόμενη ένδεια των κατοίκων. Τήν επαιτεία αύτη απαγο

ρεύει το προεδρείο της 'Αδελφότητας, με μοναδική εξαίρεση τις προσφορές 

πού γίνονται για τον "Αγιο Γεώργιο καί μάλιστα ύστερα άπο έγκριση τοΰ 

γαστάλδου. Το μέτρο αυτό αποσκοπούσε στή συγκέντρωση δσο γίνεται περισ

σότερων χρημάτων, πού τά είχαν άμεση ανάγκη για το χτίσιμο της δικής 

τους εκκλησίας. Για τον ϊδιο σκοπό ό Καντακουζηνός άνοιξε ειδικό λογαριασμό 

εισφορών τών μελών Π καί επέβαλε στους ναυτικούς Ινα είδος έκτακτης 

φορολογίας 12. 

Με το τρίτο καί τέταρτο άρθρο απαγορεύεται στους ιερείς νά αξιώνουν 

πληρωμή άπο τους χριστιανούς για τά μυστήρια βαφτίσματος ή γάμου ή 

για τις κηδείες καί νά γυρίζουν στους δρόμους ζητιανεύοντας άπο άλλους 

τήν αμοιβή τους γι' αυτά. "Αν πάλι ό ιερέας αρνείται νά τελέση μυστήριο 

αφιλοκερδώς ακόμα καί σε περιπτώσεις μεγάλης ένδειας, τότε μπορεί νά 

9. "Εγγρ. Α', στ. 5 9 - 7 1 . Γιά τήν αμοιβή τών εφημερίων βλ. ΦΑΝΗΣ ΜΑΥΡΟΕΙΔΗ, 
δ\π., σ. 35 - 36. 

10. ΑΠΟΣΤ. ΒΑΚΑΛΟΠΟΥΛΟΥ, 'Ιστορία τοϋ Νέου Ελληνισμού, τ. Γ', Θεσσαλονίκη 
1968, σ. 102-170. 

11. ΦΆΝΗΣ ΜΑΥΡΟΕΙΔΗ, δ.π., σ. 61. 

12. ΚΡΙΣΤΑΣ ΠΑΝΑΠΩΤΟΠΟΥΛΟΥ, "Ελληνες ναυτικοί καί πλοιοκτήτες άπο τα 
παλαιότερα οικονομικά βιβλία της Ελληνικής 'Αδελφότητας Βενετίας (1536-1576), 
«Θησαυρίσματα» 11 (1974), σ. 288-289, 304-307. 
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καταφεύγη μόνο στο γαστάλδο κι αυτός θα κάνη τρόπο, ώστε άπο το ταμείο 

της 'Αδελφότητας να πάρη ό λειτουργός την αποζημίωση του. Πράγματι 

στα ταμιακά βιβλία βρίσκουμε συχνά πληρωμές πού ή 'Αδελφότητα κάνει 

για το γάμο ή την κηδεία κάποιου φτωχού 13. 

Ή πέμπτη απαγόρευση είναι καθαρά «κανονικού» χαρακτήρα. "Οταν 

καλούνται οι ιερείς να μεταλάβουν άρρωστους στα σπίτια, δεν πρέπει να 

πηγαίνουν μετά το ηλιοβασίλεμα και στο δρόμο πρέπει να βαδίζουν μ' Ολη 

τη σοβαρότητα κι ευλάβεια, πού απαιτεί ή στιγμή, ώστε να μη γίνωνται 

περίγελος. ΜΑν πάλι κληθούν έκτακτα για κάποια σοβαρή περίπτωση, να 

τρέξουν, οποιαδήποτε ώρα κι αν είναι, αφήνοντας στην άκρη κάθε δικαιολο

γία u . Έ δ ώ πια φαίνεται καθαρά ή προσπάθεια των «σχισματικών» Ελλή

νων οχι μόνο να ξεφύγουν άπο τον έλεγχο, άλλα και ως ένα σημείο να κερ

δίσουν το σεβασμό της λατινικής 'Εκκλησίας* αποφεύγουν έτσι με κάθε 

τρόπο να δίνουν λαβές για άσχημα σχόλια σέ βάρος τους και να προκαλούν 

την περιφρόνηση πρώτα κι ύστερα τήν αντίδραση και τον πόλεμο τών Καθο

λικών κατά τών ορθόδοξων Ελλήνων, πού αγωνίζονται να ορθοποδήσουν και 

να ανεξαρτητοποιηθούν άπο τη βενετσιάνικη «προστασία». 

Το έκτο άρθρο απαγορεύει στους εφημέριους νά συχνάζουν σ' ακατάλ

ληλους για το σχήμα τους τόπους 1 5 (καπηλειά κ.λ.π. ) και γενικά τους προ

τρέπει σέ βίο αυστηρά ενάρετο. 

Το έβδομο άρθρο κάπως μας παραξενεύει. "Αν — λέει — τύχη τα παιδιά 

ενός εφημερίου ή ακόμα κι è 'ίδιος νά βρίσουν κάποιον άπο τά μέλη της 

'Αδελφότητας, ό γαστάλδος έχει το δικαίωμα νά καλέση συνέλευση καί νά τον 

άπολύση αμέσως. Τόση αυστηρότητα πώς νά έξηγηθή για κάτι, πού μάλλον 

δεν μπορεί νά χαρακτηριστη τόσο συχνό ή τόσο σοβαρό παράπτωμα; Κα! 

πάλι, μόνο αν δεχτούμε Οτι το διοικητικό συμβούλιο καί ιδίως ό Καντακου

ζηνός μέ τη δυνατή του προσωπικότητα ήταν αποφασισμένοι νά κάνουν υπο

δειγματική τη ζωή τών ιερέων για καλό ολόκληρης της 'Αδελφότητας, μπο

ρούμε νά κατανοήσουμε καί νά δικαιολογήσουμε τήν αυστηρότητα του άρθρου 

αύτου. Δέν κατάφερα νά βρώ συγκεκριμένη περίπτωση, στην οποία νά ανα

φέρεται το άρθρο. Πιθανότατα νά υπήρχε κάποιο προηγούμενο 16, άλλα 

1 3 . ΕΥΤΥΧΙΑΣ AIATA, Μνείες θανάτων Ελλήνων της Βενετίας άπο τα ταμιακά 

βιβλία της Ελληνικής'Αδελφότητας τών ετών 1 5 3 6 - 1 5 7 6 , «Θησαυρίσματα» 11 (1974), 

σ. 2 0 0 - 2 0 2 . 

14. Κι έδώ μπορεί νά γίνεται υπαινιγμός για τη συμπεριφορά τοϋ παπα Τριζέντου 

στη συγκεκριμένη περίπτωση, ό όποιος δέν πήγαινε νά κοινωνήση άρρωστο στο σπίτι, 

αν δέν πληρωνόταν, έστω κι αν ή πληρωμή για το μυστήριο αυτό ήταν ανέκαθεν απαγορευ

μένη (βλ. έγγρ. Α', στ. 5 3 - 5 8 ) . 

1 5 . Π Η Δ Α Λ Ι Ο Ν , 'Αθήναι 1957, σ. 47. 

16. Ό γιος τοϋ Τριζέντου π.χ. είχε άναμειχτή ενεργά στα σκάνδαλα τοϋ πατέρα 
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ακόμα κι αν δεν συνέβαινε κάτι τέτοιο, ό Καντακουζηνός έσπευσε να έπιση-

μάνη κάθε κίνδυνο παραπτώματος κι αύτοΰ εδώ ακόμα, πού μας φαίνεται 

ασήμαντο, για να μην άφήση στους ιερείς κανένα περιθώριο παρεκτροπής. 

Το όγδοο και τελευταίο άρθρο δεν είναι πια απαγόρευση, άλλα έντονη 

υπογράμμιση και επανάληψη της δικαιοδοσίας του γαστάλδου και της Banca 

πάνω στους ιερείς της Βενετίας· τονίζει πόσο είναι αποφασισμένοι να τηρή

σουν οπωσδήποτε την ποινή της απόλυσης του παραβάτη τών εφτά προη

γούμενων άρθρων. Λέει λοιπόν πώς, αν ό ιερέας ό διωγμένος για έναν από τους 

προαναφερθέντες λόγους καταφυγή στις βενετσιάνικες λαϊκές ή εκκλησιαστι

κές αρχές ζητώντας το δίκιο του κι αν ακόμα ή υπόθεση κατάληξη σε δίκη, 

ό γαστάλδος να μήν παραιτηθή, άλλα να άναλάβη ακόμα καί τα έξοδα της 

δίκης μαζί με τα μέλη της 'Αδελφότητας προκειμένου να έπιβάλη τη θέληση 

του. Είναι φανερή πια ή αποφασιστικότητα της ορθόδοξης Εκκλησίας της 

Βενετίας ν' αποτίναξη τη βενετσιάνικη κηδεμονία, να σταματήση τη λατινική 

επέμβαση στα εσωτερικά της. Στην περίπτωση αυτή δμως έχουμε μαρτυ

ρημένα συγκεκριμένα γεγονότα* κάτω άπο το άρθρο αυτό μπορούμε να ξεχω

ρίσουμε τήν υπόθεση κλοπής της Παναγίας της Κρυπτής, πού συνδέθηκε 

μέ το δνομα του παπα - Τριζέντου κι έ'φερε τόση αναστάτωση στην 'Αδελ

φότητα ι 7. 

Προς το τέλος του εγγράφου τονίζεται καθαρά δτι, τώρα πού ή ελληνική 

'Εκκλησία τής Βενετίας μέ επίσημη παπική βούλλα απόχτησε τήν ανεξαρτη

σία της, οφείλει μέ κάθε τρόπο να τή διατήρηση 18. Το κείμενο κλείνει μέ τή 

δήλωση του 'Ιππόλυτου Βάρελη δτι αυτός είναι ό συντάχτης του εγγράφου 

κι δτι έγινε στή γασταλδία του Έμμαν. Καντακουζηνού. 

'Από τα έγγραφα - σπαράγματα το Β 1 ' επαναλαμβάνει δ,τι καί το δεύ

τερο άρθρο του εγγράφου Β'* ίσως αποτελεί πρώτη σύνταξη εκείνου καί είναι 

σίγουρα κι αυτό γραμμένο άπο το χέρι του Βάρελη. Είναι άχρονολόγητο, 

άλλα είναι σύγχρονο του άλλου" ακολουθεί λοιπόν τή χρονολόγηση εκείνου. 

του καί τον βοηθούσε στις ύποπτες δουλειές του (βλ. εγγρ. Α', στ. 1 0 - 1 4 , 1 8 - 2 7 ) . Ό 

γιος του επίσης ήταν αυτός, πού το Μάρτη τοϋ 1542 πήγε στή Ρώμη καί προκάλεσε τήν 

έκδοση της βούλλας τοϋ πάπα Παύλου Γ', ή οποία ανακαλούσε δλα τα προηγούμενα παρα

χωρηθέντα προνόμια στους ορθόδοξους "Ελληνες τής Βενετίας {Μ. Ι. ΜΑΝΟΥΣΑΚΑ, 

Γράμματα π α τ ρ ι α ρ χ ώ ν . . . , δ.π., σ. 11, 13, σημ. 7). 

17. Στις 26 'Ιούλη 1540 χάθηκε άπο το "Αγιο Βήμα ή εικόνα τής Παναγίας τής 

Κρυπτής, πού είχε αφιερώσει ή "Αννα Νοταρά - Παλαιολογίνα. Υπεύθυνοι για τήν κλοπή 

θεωρήθηκαν ο'ι δυο εφημέριοι, ό 'Αναστάσιος Πορφυρός καί ό Νικόλαος Τριζέντος. Ό Σύλ

λογος τής 'Αδελφότητας καταδίκασε τους δυο ιερείς σέ αργία μέχρι να βρεθή ή εικόνα. 

Τότε ό Τριζέντος έκανε προσφυγή στον Π ά π α κατηγορώντας τους "Ελληνες καί πέτυχε 

τήν έκδοση τής βούλλας τοϋ 1542. Περισσότερα για τον παπά - Νικολό Τριζέντο βλ. Κατά

λογο αριθ. 23, δπου καί ή βιβλιογραφία γιά τήν υπόθεση κλοπής τής «Κρυπτής». 

18 . 'Αναφέρεται στή βούλλα τοϋ 1549, για τήν οποία βλ. σχόλια εγγράφου Β', σημ. 13. 
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Το έγγραφο - σπάραγμα Β 2 ' είναι παλαιότερο των άλλων δυο και πρέπει 

να έχη γραφτή κι αυτό από το ϊδιο χέρι, άλλα τρία τουλάχιστο χρόνια νωρί

τερα, πρίν δηλαδή άπο τον 'Απρίλη του 1553 πού εκλέγεται εφημέριος του 

Αγίου Γεωργίου ό Νικ. Μαλαξός, γιατί κατά τον Ί ω . Βελούδο υπαινίσ

σεται την εκλογή του 19. Μιλάει το έγγραφο για τήν άμεση ανάγκη πού έχει 

ή 'Αδελφότητα άπο ένα καλό εφημέριο για να ποιμάνη τίς ψυχές των αμαρ

τωλών χριστιανών της Βενετίας. 

Το έγγραφο Γ' πρέπει να είναι γραμμένο κι αυτό άπο το Βάρελη κι είναι 

άχρονολόγητο* αναφέρεται στις κατοικίες πού ή 'Αδελφότητα παραχωρεί 

στους εφημέριους. Στα σπίτια αυτά απαγορεύεται να μένουν γυναίκες ή 

άλλα πρόσωπα πού δεν είναι κληρικοί20. 'Επιτρέπεται μόνο στους κληρι

κούς, πού έρχονται για δουλειές τους, να διαμένουν σ' αυτά οχι περισσότερο 

άπο 15 ημέρες. 'Εδώ παίρνεται επίσης απόφαση για τήν αμοιβή τών ψαλτών, 

πού θα βγαίνη κάθε Κυριακή άπο το δίσκο της εκκλησίας. Ή παράγραφος 

αυτή στο έγγραφο έχει διαγραφή με μια διαγώνια γραμμή. 

19. ΙΩΑΝ. ΒΕΛΟΎΔΟΥ, δ.π., σ. 67 καΐ 171. 

20. Για τίς κατοικίες τών εφημερίων βλ. ΦΑΝΗΣ ΜΑΥΡΟΕΙΔΗ, Συμβολή στην 
ιστορία..., σ. 37. 
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Κ Α Τ Α Λ Ο Γ Ο Σ 

1) Μιχάλης τοϋ ποτέ Κοσμά (Michali q u o n d a m Cosme, de Nigro-

p o n t e ) . Την πρώτη είδηση γι ' αυτόν έχουμε άπο έγγραφο της 27 'Απρίλη 

τοϋ 1412, οπού το Συμβούλιο των Δέκα τον καταδικάζει, σε πέντε χρόνια 

εξορία, επειδή λειτουργούσε «in r i to greco» στη λατινική εκκλησία τοϋ San 

Giovanni in Bragora. "Εγγραφο της 25 Μάη αναφέρει με ποιους δρους μπορεί 

να παραμείνη στή Βενετία '. Σ τ α 1418 τόν ξαναβρίσκουμε νά ίερουργή στο San 

M a r t i n o 2 . Ή τελευταία είδηση γι ' αυτόν είναι στις 4 Φλεβάρη 1430, όταν 

— ενώ είναι ακόμα παπάς στο San M a r t i n o — το Συμβούλιο τοϋ επιβάλλει 

για δεύτερη φορά ποινή πεντάχρονης εξορίας 3 . Με επιφυλακτικότητα για 

τή σταθερότητα τών χρονικών ορίων μποροΰμε να τοποθετήσουμε τή δράση 

τοϋ παπά - Μιχάλη στή Βενετία γύρω στα χρόνια 1412 - 1430. 

2) 'Αρσένης (Assené) . Ό Βελοΰδος τον μεταγράφει Ά σ ά ν η 4 · πιστεύω 

δμως οτι πρόκειται για παρεφθαρμένο τύπο του 'Αρσένη, πού στα λατινικά 

πέρασε σαν Assené, ενώ, αν ήταν Άσάνης, θα έπρεπε να άποδοθή Assane. 

Τον συναντούμε στις αρχές τοϋ 1416 να λειτουργή τίς γιορτές σε σπίτια 

διαφόρων Ελλήνων της Βενετίας και μάλιστα μπροστά σε μεγάλο εκκλησία

σμα. Το Συμβούλιο τών Δέκα, περιφρουρώντας τα συμφέροντα της λατινικής 

Εκκλησίας, σπεύδει να τον άπειλήση με εξορία, αν δεν πάψη το έργο του 5 . 

3 ) 'Ιωάννης ( J o h a n n e s Grecus, de Neapoli R o m a n i e ) . Για μοναδική 

φορά τον συναντούμε σε έγγραφο της 3 Αυγούστου 1418, οπού το Συμβούλιο 

τών Δέκα τον διατάσσει να σταματήση να τελή τή λειτουργία στο σπίτι τοϋ 

Δημήτρη Φιλομάτη, γιατί αλλιώτικα τον περιμένει ή γνωστή καταδίκη της 

πεντάχρονης εξορίας 6 . 

4) Άκάκιος Άτταλειώτης (Achachio Atal iot i Caloicio). Σ τ α 1430 

τον βρίσκουμε να λειτουργή σε ελληνικό σπίτι κοντά στην εκκλησία της P ie tà . 

1. ΙΩΑΝ. ΒΕΛΟΥΔΟΥ, Ελλήνων 'Ορθοδόξων αποικία εν Βενετία, Βενετία Μ893, σ. 
11. Περισσότερα στοιχεία για το πρόσωπο αυτό βλ. ΝίΚ. Γ. ΜΟΣΧΟΝΑ, Ι Greci a Vene
zia e la loro posizione religiosa nel XV0 secolo, « Ό Ερανιστής» 5 (1967), σ. 109-
110, 126 - 127. Ό Fedalto, πού φαίνεται πώς αντλεί άπο τον Cecchetti (Β. CECCHETTI, 
La Republica di Venezia e la corte di Roma nei rapporti della religione, voi. I, 
Venezia 1874, p. 458), αναφέρει τήν περίπτωση, δε μνημονεύει δμως το συγκεκριμένο 
πρόσωπο* βλ. GIORGIO FEDALTO, Ricerche storiche sulla posizione giuridica ed 
ecclesiastica dei Greci a Venezia nei secoli XV e XVI, Firenze 1967, σ. 20. 

2. ΝίΚ. Γ. ΜΟΣΧΟΝΑ, δ.π., σ. 111 - 112, 128 - 129. 
3. Στο ίδιο, σ. 112, 129-130. 
4. ΙΩΑΝ. ΒΕΛΟΎΔΟΥ, δ.π., σ. 11. 

5. ΝίΚ. Γ. ΜΟΣΧΟΝΑ, δ.π., σ. 111, 128. 
6. ItìAN. ΒΕΛΟΥΔΟΥ, δ.π., σ. 11. —ΝίΚ. Γ. ΜΟΣΧΟΝΑ, δ.π., σ. 111-112, 129. 
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Ή Δεκανδρία με απόφαση της 15 Φλεβάρη 1430 σπεύδει φυσικά να πάρη 

τα γνωστά μας άπο προηγούμενες παρόμοιες περιπτώσεις μέτρα. "Οσο για 

το δεύτερο άνετυμολόγητο επίθετο, δεν είναι Καλοίκιος 7, άλλα το προσηγο

ρικό caloiero, δπως διαπίστωσα εξετάζοντας το πρωτότυπο έγγραφο. 

5) "Ιωσήφ Περδικάρης (Josep Perdicari). Μοναδική φορά απαντάται 

στά 1430 να λειτουργή μαζί με τον παπά-'Ακάκιο στο σπίτι του Φίλομάτη 8 . 

6) Γεώργιος Βάριος (Georgii Varii). Ξέρουμε γι' αυτόν πώς στα 

1445 — μαζί με άλλους "Ελληνες παπάδες — εμποδίζεται άπο τον εφημέριο 

(piovano) του Castello να λειτουργή στην εκκλησία του San Biagio. Ε π ε μ 

βαίνει ό Πάπας Ευγένιος IV καί με γράμμα του (19 Όχτώβρη 1445) στον 

επίσκοπο του Castello ζητάει να δοθή άδεια στους "Ελληνες ίερεϊς ν' άσκουν 

ανεμπόδιστα τα καθήκοντα τους 9. 

7) Γεώργιος Τριβίζιος (Georgius Trivisanus). Είναι ό γνωστός Κρη

τικός κωδικογράφος, του οποίου πρώτη μνεία άπο κώδικες ανάγεται στα 

1464 καί με το προσδιοριστικό «των εν Βενετίαις Γραικών ιερεύς» άπαντα 

στα 1479 10. Ό Τριβίζιος δμως ίερουργεΐ ήδη άπο μερικά χρόνια στο San 

Biagio με άδεια παπική, δπως αναφέρεται σε έγγραφο της 24 Όχτώβρη 

1474 1 ι . Στά 1477 ό ανώνυμος "Ελληνας παπάς του 'Αγίου Βλασίου, πού 

αναφέρεται σε κείμενο καταγραφής τής περιουσίας των Ελλήνων της Βενε

τίας, πρέπει να είναι ό Τριβίζιος 1 2. Στά 1480 Ι 3, 1481 καί τέλος στα 1482 ι\ 

7. Λεπτομέρειες για την περίπτωση του παπα - Άκάκιου βλ. ΝίΚ. Γ. ΜΟΣΧΟΝΑ, 

ο.π., σ. 112, 1 3 0 - 131. 

8. Στο ΐδιο. 

9. Το γράμμα αυτό άπο το Archivio storico Patr iarca le di Venezia το εκδίδει 

6 G. F E D A L T O , δ.π., σ. 26, 116. — ΝίΚ. Γ. ΜοΣΧΟΝΑ, ο.π., σ. 114. 

10. Χ. Γ. ΠΑΤΡΙΝΕΛΗ, "Ελληνες κωδικογράφοι των χρόνων της Αναγεννήσεως, 

«Έπετηρίς τοϋ Μεσαιωνικού Αρχείου», τ. 8 - 9 ( 1 9 5 8 - 1 9 5 9 ) , σ. 1 1 7 - 1 1 8 . Ειδική 

εργασία βλ. Π. Δ. ΜΑΣΤΡΟΔΗΜΗΤΡΗ, Γεώργιος Τριβίζιος (προ τοϋ 1 4 2 3 - 1 4 8 5 ) κω-

δικογράφος τοϋ Βησσαρίωνος καί ιερεύς των εν Βενετία Ελλήνων, ((Θησαυρίσματα», τ. 

8 (1971), 4 9 - 6 2 . — E L P I D I O M I O N J , Bessarione scriba e alcuni suoi collaboratori, 

«Miscellanea Marciana di s tud i bessarionei», P a d o v a 1976, σ. 309 - 312. 

11. G. F E D A L T O , δ.π., σ. 34 - 35, 118 - 119. — N I K . Γ. ΜοΣΧΟΝΑ, δ.π., σ. 119, 

ό όποιος άντλεϊ άπο το F e d a l t o . 

12. Tò έγγραφο αυτό τοϋ 1477 δημοσιεύεται άπο τον Κ. Θ. ΔΗΜΑΡΑ, Βενετία : 

1477, 1828, ανέκδοτα κείμενα, «Θησαυρίσματα», τ . 1 (1962), σ. 2 - 3 . Ή ταύτιση τοϋ 

ανώνυμου ιερέα τοϋ εγγράφου με τον Γ. Τριβίζιο έγινε άπο τον Μ. Ι. Μ Α Ν Ο Υ Σ Α Κ Α , Ή 

πρώτη άδεια (1456) γιά το ναό των Ελλήνων τής Βενετίας, «Θησαυρίσματα», τ . 1 

(1962), σ. 118. 

13. ΝίΚ. Γ. ΜΟΣΧΟΝΑ, δ.π., σ. 123.—ΦΑΝΗΣ Μ Α Υ Ρ Ο Ε Ι Δ Η - Π Λ Ο Υ Μ Ι Δ Η , Έ γ 

γραφα για τίς Ιριδες των Ελλήνων τής Βενετίας στά τέλη τοϋ Ι Ε ' αιώνα, «Θησαυρίσμα

τα», τ . 8 (1971), σ. 130. 

14. Τά έγγραφα δημοσιεύει ό G. F E D A L T O , δ.π., σ. 1 2 1 - 1 2 2 . 
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καθώς προκύπτει, άπο έγγραφα, είναι ακόμα παπάς στην ϊδια εκκλησία. 

8) Μακάριος (Machar ius Cretensis calojerus). Ά π ο έγγραφο του 

1474 τον βρίσκουμε π α π ά στον "Αγιο Βλάσιο μαζί με τον Γεώργιο Τριβίζιο , 5 . 

Σ τ α 1480 δμως, ενώ ό Τριβίζιος κατέχει, ακόμη τη θέση, ό Μακάριος 'έχει 

άποσυρθή Ι 6 . 

9 ) 'Ιωάννης Ρώϋος ( J o a n n e s Rosso) άπο το Χάνδακα, γνωστός κωδι-

κογράφος. Σ τ α 1473 έχουμε την είδηση οτι ό Πάπας συνιστά το Ρώσο στο 

λατίνο Πατριάρχη της Βενετίας και Οτι παίρνει ά π ' αυτόν την άδεια να ίε-

ρουργήση για τους ορθόδοξους "Ελληνες Π . Διορίζεται επίσημα με «breve» 

του Π ά π α Σίξτου IV της 10 Νοεμβρίου 1480 δεύτερος ίερέας στον "Αγιο 

Βλάσιο στη θέση του Μακάριου 1 8. 'Από μαρτυρίες εγγράφων 1 9 μαθαίνουμε 

δτι είναι ακόμα παπάς στην 'ίδια εκκλησία στα 1481, 1482 και 1485. Το 

όνομα του Ρώσου σαν 'ιερέα τών Ελλήνων της Βενετίας εμφανίζεται και στα 

1490 σε α'ίτηση, πού μερικοί "Ελληνες κάνουν στον Πάπα'Ιννοκέντιο V I I I 2 ' . 

Μέχρι το Νοέμβρη του 1492 είναι ακόμα παπάς, οπότε, εξαγοράζοντας τους 

επιτρόπους, παίρνει τη θέση του ό 'Ανδρέας Σέρβος. Τέλος, στα 1496 ό 'ίδιος 

Σέρβος, για να διατήρηση τη θέση του στον Ά γ ι ο Βλάσιο, υπόσχεται να δίνη 

τα μισά άπο τα εσοδά του στον παπά - Γιάννη Ρώσο, ώστε να εξόφληση το 

χρέος, πού ό δεύτερος έχει στον ιππότη Polo Tr iv i san 2 1 . Τότε ό Ρώσος 

δεν ήταν πια παπάς εν ενεργεία της Αδελφότητας. Πεθαίνει στα 1498 2 2 . 

10) Ιωάννης Καηνίϋης ( J a n n i Capniss i) . Σ τ α 1491 ό Πατριάρχης 

Βενετίας επεμβαίνει στα εκκλησιαστικά τών Ελλήνων και μεταθέτει κάποιον 

παπά - Γιάννη άπο την ενορία του Α γ ί ο υ Βλασίου στο S. P i e t r o di Castello 2 3 . 

Ό ίερέας αυτός πιθανότατα είναι ό 'Ιωάννης Καπνίσης, ό όποιος στα 1493 

συντάσσει στη Βενετία την ανορθόγραφη διαθήκη της Ά ν ν α ς Νοταρά και 

υπογράφει σαν ίερέας και πνευματικός της 2 4 . 

11) 'Ανδρέας Σέρβος (Andrea Servo) . Κατάγονταν άπο τη Μεθώνη, 

15. G. FEDALTO, δ.π., σ. 34, 118. —ΝίΚ. Γ. ΜΟΣΧΟΝΑ, ο.π., σ. 119. 
16. ΝίΚ. Γ. ΜΟΣΧΟΝΑ, ο.π., σ. 123. 
17. G. FEDALTO, ο.π., σ. 35 - 36. —ΝίΚ. Γ. ΜΟΣΧΟΝΑ, δ.π., σ. 123, σημ. 1. 
18. G. FEDALTO, δ.π., σ. 36, 120 - 121, — ΝίΚ. Γ. ΜΟΣΧΟΝΑ, δ.π., σ. 123. — 

ΦΆΝΗΣ ΜΑΥΡΟΕΙΔΗ - ΠΛΟΥΜΙΔΗ, δ.π., σ. 130, σημ. 1. 

19. G. FEDALTO, δ.π., σ. 36 - 37 και τα έγγραφα στις σ. 121 - 122. 
20. Στο ΐδιο, σ. 36. 
21. ΦΆΝΗΣ ΜΑΥΡΟΕΙΔΗ - ΠΛΟΥΜΙΔΗ, δ.π., σ. 120 και το έγγραφο τοϋ 1496 

εκδίδεται στη σ. 128. 
22. Στο ΐδιο, σ. 125. Για τους κώδικες πού αντέγραψε ό Ρώσος βλέπε Χ. Γ. Π Α -

ΤΡΙΝΕΛΗ, δ.π., σ. 105. 

23. G. FEDALTO, δ.π., σ. 39, 123 (doc. IX). 

24. Κ. Δ. ΜΕΡΤΖΙΟΥ, Ή διαθήκη της Άννας Παλαιολογίνας - Νοταρά, «Άθηνα», 
τ. 53 (1949), σ. 17 -32. 
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οπού και είχε υπηρετήσει σαν εφημέριος. 'Επειδή κατηγορήθηκε για ανάρ

μοστη σε κληρικό συμπεριφορά, κατέφυγε στη Βενετία. Σ τ α 1492 εξαγοράζει 

τους επιτρόπους του 'Αγίου Βλασίου καί του παραχωρείται για 4 χρόνια 

ή θέση του ιερέα, υστέρα άπα τον παραμερισμό του Ί . Ρώσου. Σ τ α 1496 

ανανεώνει τη σύμβαση καί μοιράζεται τα έσοδα του ναοΰ με το Ρώσο. "Ολη 

ή παραμονή του στη Βενετία καί οσο άσκοϋσε το λειτούργημα του ιερέα 

μέχρι το 1499, πού έχουμε την τελευταία αρχειακή είδηση γι ' αυτόν, χαρακτη

ρίζεται από σκάνδαλα 2 5 . Ή χρονολογία 1499 δε σημαίνει κατ ' ανάγκη καί 

το τέλος της θητείας του σαν 'ιερέα. 

12) 'Αντώνιος* ( A n t o n i o ) . Σ τ α 1508 ό « p a p a A n t t o n i o » παίρνει 

από το ταμείο της 'Ελληνικής 'Αδελφότητας Βενετίας κάποια ελεημοσύνη' 

το ποσό όμως δέν έχει περαστή στο βιβλίο 2,;. Πιστεύω πώς πρόκειται για 

έναν άπό τους τόσους πρεπιδημουντές "Ελληνες 'ιερείς στή Βενετία κι οχι 

για εφημέριο. 

13) Πέτρος (papà P e t r o ) . Σ τ α 1 5 0 8 2 7 καί 1509 2* είναι κι αυτός 

γραμμένος στο βιβλίο της 'Αδελφότητας για τις ελεημοσύνες, πού δίνονται 

σε φτωχούς. Το 1510 όμως τον βρίσκουμε να είναι « re t tore della cappel la 

greca» 2 9 . 

14) Νήφων ή Νυμφών (Nifio calogioro). Τον συναντούμε κι αυτόν, 

Οπως καί τους δυο προηγούμενους συναδέλφους του, στα 1508 καί 1509 

να παίρνη τήν ελεημοσύνη τής 'Αδελφότητας 3 0 . Σ τ ο 1510 δμως έ'χουμε την 

είδηση οτι τέλει διάφορα μυστήρια δίχως τήν άδεια του π α π α - Π έ τ ρ ο υ (βλ. 

αριθ. 13), ό όποιος καταφεύγει στον Πατριάρχη τής Βενετ ίας 3 1 . 'Από το 

Βελούδο αντλούμε τήν πληροφορία δτι στις 13 Φλεβάρη 1515 ό καλόγερος 

N i p h o n είναι λειτουργός στον "Αγιο Βλάσιο 3 2 . Τέλος, στις 6 Μάη του 1517 

ξαναβρίσκουμε τον πολυσυζητημένο καλόγερο στή φυλακή, ύστερα άπό κα

ταγγελία του «piovan» του 'Αγίου Βλασίου για κλοπή ενός δισκοπότηρου, 

άρνηση πληρωμής του ενοικίου για τό σπίτι πού έμενε καί διάφορα άλλα παρα

π τ ώ μ α τ α 3 3 . 

15) Μιχαήλ Σαβίνας (Michael S a b i n u s ) . Ό π α π ά - Μ ι χ ά λ η ς Σαβίνας 

25. Λεπτομέρειες για τον Α. Σέρβο καί τήν ταραχώδη ζωή του βλ. ΦΑΝΗΣ Μ Α Υ -
ΡΟΕΙΔΗ - ΠΛΟΥΜΙΔΗ, δ.π., σ. 115 - 187. — ΝίΚ. Γ. ΜΟΣΧΟΝΑ, ο.π., σ. 124. 

26. Α.Ε.Ι . ('Αρχεία Έλλην. Ινστιτούτου), Reg. 129, φ. 19Γ. 
27. Στο ΐδιο. 
28. Στο ΐδιο, φ. 20Γ. 
29. G. F E D A L T O , δ.π., σ. 41. 

30. Α.Ε.Ι. , Reg. 129, φ. 19Γ, 20«\ 
31. G. F E D A L T O , δ.π., σ. 41 - 42 καί έκδοση των εγγράφων στις σ. 124 - 125. 
32. Α.Ε.Ι . Κατάλοιπα Βελούδου, b . Β', s.η. 
33. G. F E D A L T O , δ.π., σ. 54. 
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από την Κορώνη διορίζεται επίσημα άπό τον Πάπα Λέοντα Ι εφημέριος των 

Ελλήνων, δπως φαίνεται στη βούλλα της 18 Μάη του 1514, μέ την οποία 

δίνεται στους "Ελληνες και ή άδεια ανέγερσης εκκλησίας μέ έξοδα δικά τους 3i. 

"Αλλες μνείες για το Σαβίνα έχουμε στα 1521 3 5 και κατόπιν στα 1526, 

δταν ή 'Αδελφότητα δίνη σ' αυτόν και στον «zago» του (διάκονο του) ψωμί 

και κερί3 δ. Στα 1527 ό Πατριάρχης Βενετίας στέλνει παραινετικό γράμμα 

στον παπά-Σαβίνα, εφημέριο της ορθόδοξης εκκλησίας, σχετικά μέ κάποιο 

σκάνδαλο πού έ'γινε στην 'Αδελφότητα37. Το 1534 στο καταστατικό της 

Κοινότητας βρίσκουμε το διορισμό του σαν ενός άπό τους ιερείς της ελληνι

κής εκκλησίας 3 8. Στα χρόνια 1535 - 1539 τον συναντούμε στα οικονομικά 

βιβλία της 'Αδελφότητας να πληρώνεται για τις λειτουργίες πού κάνει3 9. 

Ό παπά-Σαβίνας διατηρεί τη θέση του εφημερίου μέχρι το 1540, οπότε 

εξαιτίας τών γερατειών αντικαθίσταται άπα τον ανιψιό του 'Αναστάσιο 

Πορφυρό 40. 

16) Κωνσταντίνος * (papa Costantin dal Zante). Ή μοναδική είδηση 

γι' αυτόν προέρχεται άπό κατάστιχο της Ελληνικής 'Αδελφότητας, δπου 

στα 1518 του δίνουν ψωμί και κερί συμβολικά «γι' αγάπη τοϋ Θεοΰ» 4 1. 

'Ακόμα μια περίπτωση παρεπιδημουντός ιερέα κι οχι εφημερίου του ναοϋ. 

17) 'Αντρέας* (Andrea). Μοναδική μνεία του γίνεται στα 1523, δταν 

δίνη μια λίρα για τις luminarie του 4 2 , άρα ήταν μέλος τής 'Αδελφό

τητας. 

18) Ίωαννίκος Καρτάνος (Joannichio Cariano). Κερκυραίος ιερο

μόναχος ή καλόγερος, γνωστός συγγραφέας, ήταν ιδιοκτήτης ή προϊστάμενος 

μοναστηρίου. Για τα συμφέροντα του μοναστηρίου του ταξίδεψε στή Ρώμη, 

Κωνσταντινούπολη και Βενετία (1524). Στή Βενετία ζούσε διδάσκοντας τά 

ελληνικά, λειτουργώντας και συγγράφοντας. Το Σεπτέμβρη του 1537 γί

νεται αναφορά στον Πατριάρχη τής Βενετίας, για να πάρη ό Καρτάνος 

34. Ή παπική βούλλα εκδίδεται άπό τον BARTOL. C E C H E T T I , δ.π., σ. 461 - 462 

καί μερικώς επανεκδίδεται άπό τον Γ. Σ . Π Λ Ο Υ Μ Ι Δ Η , Βοϋλλαι Παπών περί τών Ελλήνων 

ορθοδόξων τής Βενετίας, «Θησαυρίσματα», τ. 7 (1970), σ. 2 3 8 - 2 3 9 . 

35. G. F E D A L T O , δ.π., σ. 55. 

36. Α.Ε.Ι., Reg. 129, φ. 4 1 Γ . 

37. G. F E D A L T O , δ.π., σ. 60, 128. 

38. Α.Ε.Ι . — Mariegola ( = R e g . 219) φ. 2 1 ν . 

39. Α.Ε.Ι . —Κατάλοιπα Βελούδου, b . Α', τεμ. 5, φ. 9 ν , 17Γ. — Reg. 68, φ. 6 ν , 

7 r, 8 r" v, 9Γ" ν, 25Γ, 34Γ, οπού οί αναγραφές τών πληρωμών του γιά τις λειτουργίες 

πού κάνει. 

40. Α.Ε.Ι . — Mariegola, φ. 28 Γ . — Μ. Ι. Μ Α Ν Ο Υ Σ Α Κ Α , 'Ανέκδοτα πατριαρχικά 

γράμματα (1547 - 1806), Βενετία 1968, σ. 4, 8. — Reg. 68, φ. 43Γ, 45Γ . 

41 . Α.Ε.Ι. , Reg. 129, φ. 28 Γ . 

42. Στο ίδιο, φ. 36Γ. 
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τη θέση του εφημέριου στον "Αγιο Γεώργιο μαζί με τον π α π ά Τριζέντο 4 3 . 

19) Μακάριος (Machar io) . Μοναδική μνεία γι ' αυτόν έχουμε στα 

1527, δταν μαζί με κάποιο π α π ά - J a n n i ό Πατριάρχης της Βενετίας τους 

άφορίζη, γιατί, παρά την απαγόρευση του, αυτοί συνεχίζουν να τελούν τη θεία 

λειτουργία καί τους καλεί για ανάκριση u . 

20) Ιάκωβος καλόγερος* ( F r a ' G i a c o m o di M o n t e S ina i ) . Σιναΐτης 

καλόγερος, μια ακόμα περίπτωση κληρικού πού παρεπιδημεΐ στη Βενετία' 

στις 30 Μάρτη 1527, στο capitolo, πού συγκαλείται γ ια την εκλογή του 

παπα-Αυγερινού, παίρνει μέρος κι α υ τ ό ς 4 5 . 

21) 'Ιωάννης Αυγερινός ( Ioanni Augerino da Zefalonia) . Στις 30 

Μάρτη του 1527 εκλέγεται εφημέριος της ελληνικής εκκλησίας 4 6 . Είναι 

αυτός, πού το Δεκέμβρη του 'ίδιου χρόνου αφορίζεται άπο τον Πατριάρχη 

της Βενετίας μαζί με τον π α π ά - Μακάριο* φαίνεται πώς τότε σταματάει 

κι ή δράση του, γιατί δεν έχουμε πια άλλες ειδήσεις γι ' αυτόν 4 7 . 

22) 'Αρσένιος Αποστόλης (Arsenio Apostol i ) . Πρόκειται για το 

γνωστό Κρητικό κληρικό καί φιλόλογο, πού έδρασε στή Βενετία, Φλωρεντία 

καί Ρ ώ μ η . Στις 30 Μάρτη 1534 με απόφαση του Συμβουλίου των Δέκα διο

ρίζεται ιεροκήρυκας του 'Αγίου Γεωργίου, πράγμα πού προκάλεσε έντονη 

αντίδραση των Ελλήνων της Βενετίας. Χάρη στις δικές του προσπάθειες 

το Συμβούλιο, το Μάη του ϊδιου χρόνου, έ'δωσε τήν άδεια χειροτονίας δύο 

ιερέων, πού με τη συγκατάθεση του Βενετού Πατριάρχη θα εκλέγονταν άπο 

τον 'Αρσένιο καί θα ήσαν εφημέριοι του ναού καί συγχρόνως βοηθοί του. 

Πεθαίνει τον 'Απρίλη του 1535 στή Βενετ ία 4 8 . 

23) Νικόλαος Τριζεντος (Nicolò T recen to ) . Πρόκειται για το δια

βόητο π α π ά , πού το ονομά του έχει συνδεθή με τή γνωστή υπόθεση κλοπής 

της εικόνας τής Παναγίας της Κρυπτής καί τις ταραχές πού προκλήθηκαν 

43. Για τα βιογραφικά και το έργο του Καρτάνου βλ. πρόσφατα ΕΛΕΝΗΣ ΚΑΚΟΥ-
ΛΙΔΗ - ΠΑΝΟΥ, Ίωαννίκιος Καρτάνος, συμβολή στή δημώδη πεζογραφία τοϋ 16ου αιώνα, 
«Θησαυρίσματα», τ. 12 (1975), σ. 218-256. 

44. G. FEDALTO, δ.π., σ. 62, 129. 

45. Α.Ε.Ι. — Κατάλοιπα Βελούδου, b. Β', s.η. 
46. Α.Ε.Ι. — Mariegola, φ. 20ν. — ΙΩΑΝ. ΒΕΛΟΎΔΟΥ, δ.π., σ. 27, 180. — ΦΆΝΗΣ 

ΜΑΥΡΟΕΙΔΗ, Συμβολή στην ιστορία της 'Ελληνικής 'Αδελφότητας Βενετίας στο IT' 
αιώνα, 'Αθήναι 1976, σ. 33. 

47. Βλ. κατάλογο αριθ. 19. 
48. Μ. Ι. ΜΑΝΟΥΣΑΚΑ, 'Αρσενίου Μονεμβασίας τοϋ 'Αποστόλη έπιστολαί ανέκδο

τοι (1521 - 1534), «Έπετ. τοϋ Μεσαίων. Άρχ.» 8/9 (1958/9), 'Αθήναι 1961, σ. 1 - 56. — 
Κ. Ι. ΓΐΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ, Έλληνες λόγιοι είς τήν Βενετίαν, 'Αθήναι 1965, (μετφρ. Χ. 
Πατρινέλη), σ. 69, 174, 176' ειδικότερα τα βιογραφικά στοιχεία για το πρόσωπο αυτό 
καί τή δράση του σαν λογίου βλέπε στις σ. 151 - 177. 
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στην Αδελφότητα εξαιτίας της υπόθεσης αυτής i9. Για πρώτη φορά τον 

συναντούμε εφημέριο του ορθόδοξου ναοΰ στις 4 'Απρίλη του 1536 να πλη

ρώνεται για τη λειτουργία. Για τον 'ίδιο σκοπό πληρώνεται κι άλλες φορές 

στον ίδιο χρόνο δ0. Στα χρόνια επίσης 1537, 1538, 1539 βρίσκουμε στα 

βιβλία της 'Αδελφότητας τις αναγραφές για τις πληρωμές πού του κάνουν, 

δταν κάθε δεύτερη Κυριακή του μήνα τελή τή θεία λειτουργία 5 1. 'Όταν το 

1540 ό 'Αναστάσιος Πορφυρός αντικαθιστά στη θέση του ιερέα το θείο του 

Σαβίνα, ό Τριζέντος υπογράφει σαν δεύτερος εφημέριος του 'Αγίου Γεωργίου 5 2. 

Τον 'ίδιο χρόνο ξεσπάει το σκάνδαλο της Κρυπτής κι οί δυο ιερείς παύονται5 3. 

Τέλος, μέ πατριαρχική βούλλα της 6 Μάρτη 1542, αποκαθίστανται κι οί 

δυό, άλλα ό Τριζέντος περιορίζεται μάλλον στην ανεπίσημη τέλεση Ιερουρ

γιών για χάρη ιδιωτών 54. Στα βιβλία τής 'Αδελφότητας τον βρίσκουμε εν

τούτοις να πληρώνεται άπα το ταμείο σάν παπάς και στα χρόνια 1543 - 1547, 

το 1550 και 1557, δέν φαίνεται δμως καθαρά αν κατέχη τήν επίσημη θέση 

του εφημερίου ή αν το ποσό πού κάθε φορά του δίνεται, είναι ή συνηθισμένη 

προς τους φτωχούς ελεημοσύνη 55. Τον Αύγουστο του 1558 έχουμε τήν είδηση 

πώς έ'χει πεθάνει56. 

24) 'Αναστάσιος Πορφυρός (Anastasio Porfiro). Διορίζεται εφημέριος 

του 'Αγίου Γεωργίου το 15405 Τ σ' αντικατάσταση του γέρου θείου του 

Σαβίνα κι ακολουθεί τήν τύχη του Νικολού Τριζέντου στο θέμα τής Κρυ

πτής. "Υστερα άπο τήν απόλυση του, ξαναπαίρνει μέ επίσημο διορισμό τήν 

παλιά του θέση το 1545 και μέχρι το Δεκέμβρη του 1547 τον συναν-

49. Για τον Τριζέντο σύντομο βιογραφικό σημείωμα βλ. Μ. Ι. ΜΑΝΟΥΣΑΚΑ, 'Ανέκ

δοτα πατριαρχικά γ ρ ά μ μ α τ α . . . , σ. 8 - 9. — ΤΟΥ ΙΔΙΟΥ, Γράμματα Πατριαρχών και 

Μητροπολιτών του I T ' αιώνος εκ του αρχείου της εν Βενετία Ελληνικής Άδελφότητος, 

«Θησαυρίσματα», τ . 5 (1968), σ. 8 - 16. — G. F E D A L T O , δ.π., σ. 76 - 79. 

50. Α.Ε.Ι. , Reg. 68, φ. 5 ν , 6Γ, 7Γ, 8 ν , 9Γ. Βλ. και Φ Ά Ν Η Σ Μ Α Υ Ρ Ο Ε Ι Δ Η , Συμβολή 

στην ιστορία.. ., σ. 34. 

51. Α.Β.Ι., Reg. 68, φ. 12 r , 18Γ, 22Γ, 31 Γ . 

52. Α.Ε.Ι. — Mariegola, φ. 28 1 - 29 ν , οπού οί αυτόγραφες υπογραφές καί τών δυό. 

53. Στο ίδιο, φ. 32αΓ. — Ι Ω Α Ν . ΒΕΛΟΥΔΟΥ, ο.π., σ. 62 - 64. — G. F E D A L T O , ο.π., 

σ. 7 7 - 7 9 . — Βλ. καί παραπάνω, σ. 90, σημ. 17. 

54. BARTOL. C E C C H E T T I , δ.π., σ. 4 6 6 - 4 6 7 . — Μ . Ι. ΜΑΝΟΥΣΑΚΑ, 'Ανέκδοτα 

πατριαρχικά γράμματα. . ., σ. 8, δπου καί ή σχετική βιβλιογραφία. — ΦΑΝΗΣ ΜΑΥΡΟΕΙΔΗ, 

Συμβολή στην ιστορία. . ., σ. 34. 

55. Α.Ε.Ι., Reg. 68, φ. 79Γ, 85Γ, 941*, 102 r . — Reg. 2, φ. 7 ν, 52 ν . — Reg. 87, 

φ. 5 1 ν . 

56. Στο Reg. 3, φ. 14 ν μέ ημερομηνία 29 Αυγούστου βρίσκουμε τήν αναγραφή : 

A cassa conttadi per il mandar della fiotta del quondam miser papà Nicolò Tresente 

ducati 60. 

57. A.E.I. — Mariegola, φ. 27 r , 28 v . — Φ Ά Ν Η Σ Μ Α Υ Ρ Ο Ε Ι Δ Η , Συμβολή στην ιστο

ρία. . . , σ. 34. 
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τοΰμε στα ταμιακά βιβλία να πληρώνεται τακτικά για τις λειτουργίες πού 
τελεί5 8. Στις 15 'Απρίλη του 1545 ή «madona Petrunella», γυναίκα του, 
πληρώνει για την είσοδο της στην 'Αδελφότητα 6 λίρες καί 4 σολδία δ 9. 

25) 'Ονούφριος (papà Onufrio). Για πρώτη φορά τον βρίσκουμε στα 
1542 να προσφέρη 18 σολδία για μια τάβλα της εκκλησίας καί πάλι 3 λίρες 
καί 10 σολδία για πέτρες για το χτίσιμο του ναοΰ 60. Από το 1543 καί μέχρι 
το 1545 πληρώνεται κανονικά για τίς λειτουργίες, πού σαν εφημέριος κάνει 
στον "Αγιο - Γεώργιο ΰ1. 

26) Πρωτοπαπάς Κεφαλλονιάς* (Protopapà da Jefalonia). Στις 8 
Σεπτέμβρη 1540 κάποιος πρωτοπαπάς της Κεφαλλονιάς πληρώνει στην 

Αδελφότητα για την είσοδο σ' αύτη του ίδιου καί του γιου του 6 2. "Ισως 
να πρόκειται για τον Κωνσταντίνο Καλόφωνο, για τον όποιο ξέρουμε δτι το 
1528 εγκαταλείπει τή θέση του στή Ζάκυνθο, επιθυμώντας να αναχώρηση 
για τή Βενετία 6 3. 

27) Βενεδικτος* (papà Benedin). Στις 20 Σεπτεμβρίου 1545 ό παπα-

Βενέδικτος δίνει στο ταμείο της 'Αδελφότητας 2 λίρες καί 16 σολδία, ποσό πού 

άφησε για την ψυχή του ό καπετάνιος Κωνσταντίνος Κακούρης6*. Είναι 

κι αυτός μάλλον ένας άπο τους παρεπιδημοϋντες ιερείς της Βενετίας. 

28) Νικόλαος Μαλαξος (Nicolò Malaxo). Για τον πρωτοπαπά Ναυ

πλίου, γνωστό λόγιο, τήν πρώτη είδηση για τίς σχέσεις του με τή Βενετία 

έχουμε άπο τα οικονομικά βιβλία της'Αδελφότητας στις 9 Αυγούστου 1546 ί ;5. 

Τον 'Ιούνη και το Σεπτέμβρη του 1547 τον βρίσκουμε να κηρύττη στον 

"Αγιο Γεώργιο tì;. Στίς 16'Απρίλη 1553 εκλέγεται εφημέριος της ελληνικής 

εκκλησίας 6 7. Στή Βενετία δμως βρίσκεται σαν εφημέριος ήδη άπο το καλο

καίρι του 1552, δπως αναφέρεται στα πρακτικά της 22 'Ιούλη 1554, οπότε 

επανεκλέγεται εφημέριος για 6 χρόνια, άλλα στο μεταξύ τοΰ δίνεται άδεια 

58. Μ. Ι. ΜΑΝΟΥΣΑΚΑ, Πατριαρχικά γράμματα. . ., σ. 5, οπού σύντομο βιογρα

φικό σημείωμα για τον Πορφυρό καί οί αρχειακές παραπομπές. 

59. Α.Ε.Ι. , Reg. 130, φ. 167 ν . 

60. Α.Ε.Ι. , Reg. 68, φ. 54 ν . 

61. Στο ΐδιο, φ. 66 r, 73 r , 83 r , 84Γ, 85Γ, 88 r . 

62. Α.Ε.Ι., Reg. 68, φ. 60 r . 

63. ΗΛΙΑ Α. ΤΣΙΤΣΕΛΗ, Κεφαλληνιακά Σύμμικτα, εν Άθήναιε 1960, τ. Β', σ. 500. 
64. Α.Ε.Ι., Reg. 68, φ. 89Γ. 

65. Στο ίδιο, φ. 99Γ . Για τή ζωή καί το έργο του Ν. Μαλαξοϋ βλ. ΠΕΤΡΟΥ Π . 

ΠΕΤΡΗ, Νικόλαος Μαλαξος πρωτοπαπάς Ναυπλίου (1500 ci - 1594;), «Πελοποννησια

κά», τ. Γ ' - Δ ' (1960), σ. 348 - 375. - Κ. Δ. Μ Ε Ρ Τ Ζ Ι Ο Υ , Περί Νικολάου Μαλαξοϋ 

πρωτοπαπά Ναυπλίου, εφημερίου Ελληνικής Κοινότητος Βενετίας, «Στάχυς»,τεΰχ. 6 - 7 

(1966), σ. 6 9 - 1 1 7 . 

66. Α.Ε.Ι., Reg. 68, φ. 106 ν , 107 ν . 

67. Α.Ε.Ι., Mariegola, φ. 5 8 r - v . _ R e g . 2 , φ . 46 ν , 47 ν , 52 ν , 5 3 ν . 
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να πάη στην Κρήτη, για να φέρη την οικογένεια του και δεν ξαναγυρίζει 6 8 . 

29) Βενέδικτος (Benedeto m o n a c h o ) . Στις 22 Δεκέμβρη 1549 δ 

«Benedeto m o n a c h o c h a p e l a n della scholia» πληρώνει για την είσοδο 

του στην 'Αδελφότητα 6 9 . Σ τ α κατάστιχα της Κοινότητας μνείες του συναν

τούμε και στο χρονικό διάστημα άπο Μάρτη μέχρι Αύγουστο του 1550 7 0 . 

"Ισως να ταυτίζεται με τον ομώνυμο του, αριθ. 27. 

30) Βαϋίλειος Βάρελης (Basilio Barel l i) . Κερκυραίος, γνωστός κωδι-

κογράφος και διορθωτής 7 1 , ψάλτης, στα 1549 χειροτονείται ιερέας στον 

"Αγιο Γεώργιο 7 2 . 'Από τον 'Ιούλη του 1554, πού εκλέγεται εφημέριος του 

ναοΰ, μέχρι το Σεπτέμβρη του 1556, πού έχουμε την τελευταία μνεία γ ι ' 

αυτόν, τον συναντούμε στα ταμιακά βιβλία τακτικά να πληρώνεται για τις 

λειτουργίες πού κάνει στην εκκλησία 7 3 . 

31) Παπάς Κυπριώτης* (prete J i p r i o t o ) . Στίς 8 'Ιούνη 1550 πλη

ρώνει μια μικρή συνδρομή για τήν κατασκευή της εκκλησίας τοϋ 'Αγίου 

Γεωργίου 7 4 . 

32) Νικόλας άπο τήν Πάτμο* (papà Nicola da P a t i n o ) . Στίς 23 'Απρί

λη τοϋ 1550 και στίς 11 Γενάρη τοϋ 1551 δίνει διάφορα ποσά στην 'Αδελφό-

τητα για την κατασκευή τής εκκλησίας '°. 

33) Θωμάς Αυλωνίτης ( T o m a s o Auloni t i ) . Για πρώτη φορά στίς 2 

Νοέμβρη 1550 έχουμε τήν πληροφορία πώς ή 'Αδελφότητα πληρώνει στον 

εφημέριο π α π ά - Θ ω μ ά τή συνηθισμένη ελεημοσύνη. Είναι εφημέριος τοϋ 

'Αγίου Γεωργίου μέχρι το Μάη τοϋ 1560, οπότε στην τελευταία ψηφοφορία 

δεν εκλέγεται 7 β . 

34) Σταμάτης Γραμματικόπουλος* (Starnat i G r a m a t i c o p u l o ) . Τον 

68. Α.Ε.Ι., Mariegola, φ. 60ν - 61 r . — Reg. 2, φ. 56«-*. — Κ. Δ. ΜΕΡΤΖΙΟΥ, 

6.π., σ. 72. 
69. Α.Ε.Ι., Reg. 130, φ. 191Γ. 
70. Α.Ε.Ι., Reg. 2, φ. 4ν, 7\ 8ν, 11Γ, 13ν αντίστοιχα. 

71. Σύντομο βιογραφικό του σημείωμα βλ. ΦΑΝΗΣ ΜΑΥΡΟΕΙΔΗ, Συμβολή στην 

ιστορία.. ., σ. 98. 
72. Μ. Ι. ΜΑΝΟΥΣΑΚΑ, 'Ανέκδοτα πατριαρχικά γράμματα. . . , σ. 11-15. 
73. Τα πρακτικά της εκλογής του (αυτόγραφο του) βλ. Mariegola, φ. 61 ν . Τις 

ανάγραφες πληρωμών βλ. Reg. 2, φ. 52ν. - Reg. 87, φ. 5ν, 28', 38ν. - Reg. 3, φ. 
5\ 6\ 9ν. — Reg. 6, φ. 36Γ, 42ν, 43Γ. 

74. Α.Ε.Ι., Reg. 2, φ. 11Γ. 
75. Στο ϊδιο, φ. 7ν, 20ν. 
76. Τις διάφορες αναγραφές πληρωμών του για τΙς λειτουργίες ή άλλες μνείες γιά 

τον παπά - Αυλωνίτη βλ. Reg. 2, φ. 18', 19', 20', 22', 24ν, 25r-v, 31 ν, 32ν, 33\ 34ν, 
36', 48\ 53 ν. - Reg. 87, φ. 9Γ, 13\ 15Γ, 17ν, 2 1 \ 26Γ, 27ν, 30«·, 38ν, 40«·, 53 ν. - Reg. 
3, φ. 6ν, 9ν, 13ν, 36Γ, 43 ν, 44r. — Mariegola, φ. 55Γ, 61 ν , 65Γ. — Reg. 130, φ. 198ν. — 
Reg. 188, φ. 91 (τελευταία μνεία}. 
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Ιούλη τοΰ 1554 είναι, μαζί με τον παπά-'Ονούφριο άπο τ'Άνάπλι, κάποιον 

παπά 'Ανάσταση καί το Βασίλειο Βάρελη, υποψήφιοι για τη θέση τοϋ εφη

μερίου* εκλέγεται ό Βάρελης (βλ. αριθ. 30). 

35) Ίωαννίκιος* (Zoanichio veschovo dal Zante). Πρόκειται μάλ

λον για τον Ίωαννίκιο Μαρκόπουλο, ό όποιος υστέρα άπο την απαγόρευση 

που τοϋ επέβαλε ό Προβλεπτής Ζακύνθου, να άσκή τα επισκοπικά του καθή

κοντα, έφυγε άπο τή Ζάκυνθο το 1552 7 7. Στις 25 Φλεβάρη τοϋ 1554 τον 

συναντοΰμε στα βιβλία της 'Αδελφότητας να πληρώνη (λείπει το ποσό) 

για τήν εί'σοδό του 7 8. 

36) Γρηγόριος* (papà Grigorio dal Zante). Ό Ζακυνθινός αυτός 
ίερέας, πού το Φλεβάρη τοΰ 1554 παρεπιδημεΐ στή Βενετία, προσφέρει στην 
'Αδελφότητα μια λίρα και τέσσερα σολδία 7 9. 

37) Μανασής* (Manasi dal Zante). "Οπως κι ό προηγούμενος παπά-
Γρηγόρης, έτσι κι ό παπά - Μανασής στις 25 Φλεβάρη τοΰ 1554 είναι γραμ
μένος στα ταμιακά βιβλία για κάποια προσφορά πού έκανε στην 'Αδελ
φότητα 8 J. 

38) Ποθητός* (Pothitto Patignotti). Ό παπά-Ποθητός άπο τήν 

Πάτμο είναι συγχρόνως καί πλοιοκτήτης 81. "Οχι σαν εφημέριο τοΰ ναοΰ 

φυσικά, τον βρίσκουμε δμως στα οικονομικά βιβλία να προσφέρη διάφορα 

μικροποσά στις 24 'Ιούνη 1556, 4 'Ιούλη 1557 καί 9 'Απρίλη 1559 8 2. 

39) Παχώμιος Μακρής (Pahumio Maori). Ζακύνθιος επίσκοπος Κεφαλ

ληνίας - Ζακύνθου· με απόφαση της 'Αδελφότητας εκλέγεται στις 8 Αυγούστου 

1557 πρώτος επίσκοπος καί ίερούργησε μόνο ένα χρόνο 8 3. 

40) Κωνσταντίνος Λάζαρος (Costantin Lazaro). Για το Ζακύνθιο 

αυτό ιερέα τήν πρώτη μνεία έχουμε στις 31 'Ιούλη 1558, οπότε εκλέγεται 

εφημέριος τοΰ Αγίου Γεωργίου. Τελευταία φορά πληρώνεται άπο τήν 'Αδελ

φότητα για τήν εκτέλεση των καθηκόντων του στις 2 'Ιούνη 1560 8 4. 

77. ΛΕΩΝ. Χ. ΖΩΗ, 'Ιστορία της Ζακύνθου, Αθήναι 1955, σ. 290. 

78. Α.Ε.Ι . , Reg. 130, φ. 2 1 1 ν . 

79. Α.Ε.Ι. , Reg. 2, φ. 50 ν . — Reg. 130, φ. 212Γ. 

80. Βλ. σημ. 79. 

81. ΚΡΙΣΤΑΣ Π Α Ν Α Π Ω Τ Ο Π Ο Υ Λ Ο Υ , "Ελληνες ναυτικοί καί πλοιοκτήτες άπο τα 

παλαιότερα οικονομικά βιβλία της Ελληνικής 'Αδελφότητας Βενετίας ( 1 5 3 6 - 1 5 7 6 ) , 

((Θησαυρίσματα», τ . 11 (1974), σ. 318, αριθ. 187. 

82. Α.Ε.Ι. , Reg. 87, φ. 3 1 ν , 48Γ, 64 ν . 

83. ΙΩΑΝ. ΒΕΛΟΥΔΟΥ, δ.π., σ. 67 - 68. — Μ. Ι. Μ Α Ν Ο Υ Σ Α Κ Α , Ή εν Βενετία 

Ελληνική Κοινότης καί οι μητροπολϊται Φιλαδέλφειας, Ε Ε Β Σ , τ. 37 ( 1 9 6 9 - 1 9 7 0 ) , σ. 

182. — Λ Ε Ω Ν . Χ. ΖΩΗ, δ.π., σ. 290. — Ρ. P I S A N I , Ι cristiani di r i to orientale a Ve

nezia e nei possedimenti veneziani, «Ateneo Veneto», τ. 20 (1897), σ. 369. 

84. Μέ χρονολογική σειρά οί παραπομπές στο αρχείο τής Ελληνικής Κοινότητας 
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41) 'Αλέξιος Ραρτονρος* (Allexi R a r t u r o ) . Ό Κερκυραίος ιερέας και 

γνωστός συγγραφέας των «Διδαχών» (Βενετία 1560) πληρώνει την έγγραφη 

του στην 'Αδελφότητα στις 20 Αυγούστου 1559 8:\ 

42) 'Ιωάννης Ντράγκας* ( Z u a n n e D r a g a ) . Μοναδική του μνεία έχουμε 

στις 31 Ιούλη 1558 8 ΰ. 

43) 'Ιωάννης Ναθαναήλ ( Z u a n n e A t h a n a i l ) . Ό Κρητικός, γνωστός 

λόγιος του 16ου αιώνα, παπά- ' Ιωάννης Ναθαναήλ 8 7 βάζει υποψηφιότητα 

για τή θέση τοϋ εφημερίου του 'Αγίου Γεωργίου Βενετίας στίς εκλογές τοϋ 

'Ιούλη τοϋ 1558, άλλα δεν εκλέγεται 8 8 . Τή θέση αυτή τήν παίρνει πολύ αργό

τερα, το 1571 8 \ Το 1574 μετέφρασε στή δημοτική ερμηνεία της Θείας 

Λειτουργίας 9 0 . 

για τις πληρωμές πού έκαναν στον παπά - Κοονσταντϊνο είναι οί έξης : Mariegola, φ. 
65 r. — Reg. 87, φ. 66\ 69\ 75Γ, 76Γ. — Reg. 3, φ. 19Γ, 26Γ. — Reg. 188, φ. 9 ν. 

85. Α.Ε.Ι., Reg. 87, φ. 74·\ 
86. Α.Ε.Ι. — Mariegola, φ. 65Γ. 
87. PAUL CANART, La carrière ecclésiastique de Jean Nathanael, chapelain de 

la communauté grecque de Venise (XVIe siècle), «La chiesa greca in Italia dall'VII 
al XVI secolo», τ. 2, Padova 1972, σ. 793 - 824. 

88. A.E.I.—Mariegola, φ. 65 r. 
89. ΕΛΕΝΗΣ Δ. ΚΑΚΟΥΛΙΔΗ, Κατάλογος των ελληνικών χειρογράφων του Ελληνι

κού 'Ινστιτούτου Βενετίας, «Θησαυρίσματα», τ. 8 (1971), σ. 249. 
90. PAUL CANART, δ.π., σ. 816. 
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Τ Α Ε Γ Γ Ρ Α Φ Α * 

Α'. ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΕΣ TOT ΠΡΟΕΔΡΟΤ ΤΗΣ ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΑΣ 
ΚΑΤΑ TOT ΠΑΠΑ ΝΙΚΟΛΟΤ ΤΡΙΖΕΝΤΟΤ 

Πρωτότυπο (Ελληνικό 'Ινστιτούτο Βενετίας.— Παλαιό 'Αρχείο, 23/50, 
φάκ. 713, φ. 118Γ-119Γ). 

Cum ogni debita riverentia compar el fidelisimo et bon servitor dele 

vostre eccellentie Andrea Curcumeli, covernador delà scola di Greci posta 
in la gesia de missier San Zorzi delà nacion grecha, et serva et cun grave 
querele et acusa etdenoncio pre'Nicholo Trecento aserto pretegrecho Coroneo, 

5 cumsit che aveva havuto audatia non risguardando el timor delo omnipo
tente Idio neli precepti divini delà santa Madre giesia né manco li comanda
menti et pene gravissime delo illustrissimo Consilio di Dieci, ma in vili
pendio di quelo et delà religion et de tuta la nation greca si fato licito di 
cometer li sotoscriti deliti corno qui soto apar, et prima : 

10 1° El dito papa Tresento sia zetatto in casa sua et in la gesia nostra 
de San Zorzi pivi, fiade spade de suo cugnado et de suoi fioli et altre persone 
in bona suma et quele a mandato a Coron et in Turchia a vender ali Turchi 
gum suo fiozo Tteodoro fiozo de famiglia a vender in Tur eia come per 
testimonii sarà dichiarito. 

15 2° El dito papa sia fato et fa licito de revelar le confesion dele persone 
si confesa da lui casa insuportabile f f et dale persone del mondo, 
come se provera per testimonii degni. 

3° Havendo el dito papa in suo dominio le chiave delà nostra gesia 
et havendo lo suo filgolo Theodora in casa soa fiolo de famiglia si ha fato 

20 licito una note de fenzer che esta haver to uno balcon delà dita nostra gesia 
et tarnen loro Vano haverta con le chiave et hano tolto et robato le casselete 
delà oferta quale haveva da ducati 100 di contadi dentro et hano tolto etiam 
li arzenti la mazor parte che iera in dita iesia et la patena et altro et poi 
una festa coram populo ala mesa finse et fece una scomuniga a chi a tolto 

25 hover sapese cosa alcuna deba venir a revelar, et questo lo fece per coprir le 
sue vergogne et nui stesemo per fina che havemo saputo da degni testimonii 
che el dito suo fiolo a fato robaria et questo se offeremo a provar. 

4° Che in tenpo de dito papa ne sono manchato molte cose delà nostra 
gesia, come sono argenti, tapedi et altre molte cose et in cone et pionbi che 

30 ne portava le zurme dele galle per devocion. 
5°. Che dito papa ala mesa coram populo ne ha lesto uno breve finto 

* Τα έγγραφα εκδίδονται Οπως είναι, μέ διορθώσεις μόνο στη στίξη και αποκατά
σταση των κεφαλαίων γραμμάτων. 
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del Reverendissimo Patriarcha de Constantinopoli et tandem era fato 
da lui per mostrar corno ditto Patriarcha lo absolveva di soi pecadi et lo 
aveva per omo legai et da ben et tande iera falso fatto di suo cervelo et 

35 non mai de Reverendissimo Patriarcha et questo e noto a tuto el populo 
e perho dicamo el omo falsario à far brevi falsi. 

6°. El dito papa a fato molte tristecie in lo sacro zoé a spoxatto 
molti matrimonii che non li doveva spoxar perche lo ano aveva molgier 
et la dona aveva marito et tandem lui li spoxava con altri un'altra volta 

40 et questo piui volte. 
7°. Che avendo el dito papa insieme con uno altro papa le chiave 

delà nostra giexia de missier San Zorzi ni ha mancato una imagine delà 
glorioxa Vergine Maria, la qual iera domata de reliquie sante de Santi 
Apostoli et Santi Martiri et iera posta in Santa Sanctorum onde altri 

45 de loro preti non praticavano qual era de grande valore. 
8°. Che el dito papa in dita iesia haverze le selpolture deli morti 

et spolgia li morti et toli li sui vistimenti et etiam haverze e solpolture 
et tiol le osa di morti e fa far herbarie con diti ossi. 

9°. Che el dito papa si sta inzengnando per ingranar le persone et 
50 toleva deh olgio con el dedo suo et aspergeva sopra una figura de misser 

Iesu Cristo et feva che pareva dita figura sudase et poy feva le campane 
ad ciò le persone corresse e lui robare le mese et le oferte. j 

f. 118v 10°. Che dito papa non avendo timor de Dio ne vergogna dele per
sone del mondo quando veniva le persone a domandarlo che venise a comu-

55 nicar alcuno, lui non voleva andar se prima non li dava talgia tanto per 
omo da chi uno ducato da chi piui e da chi meno altramente non voleva 
andar et chi non aveva de darli moriva senza li ordeni delà Santa Madre 
Eclexia e questo asaisime volte si come sarà provato. 

11°. Che dito papa confeso uno stradioto Albanexe el qual li dise 
60 in confesion come Vaveva amazado una note in falò uno altro stradioto 

Albanexe suo conpagno el qual amazado aveva anche fradeli et diti fradeli 
non sapevano che dito aveva amazado suo fradelo et el dito papa dise al 
ditostradioto se tu voi che ti absolva de dito homicidio volgio che tu me 
dagi ducati 30 tanto che romaxeno dacordo in ducati 10 a darli in tenpo 

65 de ano uno ogi paga la rata lo corse che dito stradioto non li atexa ala 
promesa in capo de Vano per non aver el modo et el dito papa li domando 
li diti ducati 10 non li avendo et lui papa visto che non li esta atexo ala 
promesa andò e cercato li fradeli del morto et diseli sapiati come el dito 
stradioto tale a amazado vostro fradelo et io ve lo so dire per la sua con

io fesione a tal che dito stradioto li esta forza fuzir in Franza per schapolar 
la vita sua e per tanto dito papa e degno de ogni suplicio. 
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Si che, eccellentissimi signori, havendo conteso il simel nefandi deliti 

contra la leze cristiana et contra le leze et mandati deh inlustrisimo Con-

selgio et in vilipendio delà nacion nostra suplico ale vostre eccellentissime 

75 signorie che sia ad meso questa mia quarela et far examinar i vostri testi-
monii per favor dele raxon nostre et provando quelo dico di sopra prego 
vostre eccellentie per iusticia che sia punito et castigato ad esempio de altri 
a ciò che de tal sui nefandi diliti non si posa glorificar et vana gloriai 
ala grada dele eccellentissime signorie. Fixis genibus umiliter mi arico-

80 mando. 

Β'. ΚΑΝΟΝΕΣ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟΙ ΤΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΤΩΝ ΕΦΗΜΕΡΙΩΝ 
TOT ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΕΝΕΤΙΑΣ 

Πρωτότυπο (Ελληνικό 'Ινστιτούτο Βενετίας. — Παλαιό 'Αρχείο, Reg. 116, φ. 1Γ-2Γ). 

Ίησονς Χριστός. 

Πίνακας καιφαλεώδις και τάξης νόμου απερ εχοϋσην να φιλάσοντε ή 

εφιμέροίη όπου θέλουν να σταθούν εν τη Βενετία να εφιμεροϋν τον μέγαν Γεωρ

γών. Kai επηδΐ κάμνουσην πολλές φορές εί εφιμέρηοι κάποια παραδρομι 

5 εϊς ζημία σοματικήν και ψιχηκήν, θελομεν και άποφασίζομε ότη τα κάτοθεν 

καπίτουλα J || κεφάλεα \\ να τους ήνε άναγνοσμένα τον αυτόθι εφιμέριον ή 

άλλονόν, όγιος ήθελε ήστεν οπότε καιρής, όγια να μην ήποροϋν να πέσουν 

εις κανένα σφάλμα και εβροϋν ετία ότη ήμής δεν κατεχομε ταϊς όρδινιέ σας 

του αδελφάτου σας2 και οπότε καιρής ήθελαν πιήσι ενα από τα παρών 

10 || κάτοθεν \\ σφάλματα, εν το άμα, αν καλά τον λείπη καιρός να τεληώσι την 

έφιμεριάν του, να πορι πάντοτε ο γαστάλδος 3 μετά της σννοδίας || του \\ τον 

μ να τον εβγάνη τον εφιμέριον και τους διό, άν ήθελαν σφάλη, βάνοντας 

αλους εφιμέρηους εις τον τόπον τον. 

Πρότον : Ότη οι αύτήνη ή εφιμέροίη ή άλη || κατά καιρόν || όντε ξαγο-

15 ρέβγουν * να μην ποροϋν να στενέψου τήνάν για πλερομήν μόνον ότη τους 

δίδουσιν αύτοπροερέτος ή χριστιανή μίτε να ποροϋν να γιρέβουν τόν άστενών 

φλορία γεια άλλαΐς εκλησίες μόνον για την παροϋσαν την έδικί μας. 

Δεύτερον : Έτη να μην ποροϋν με γραφές \\ ή φέδες || 5 καμιανής λογής 

να ζητίξουν || ή Φράνκον ή Ρομέον \\ για λόγου τον μίτε για εκλησίες τον μίτε 

20 για άλον μόνον για τόν ναών μας και ετούτο πάντοτε γιρέβοντας || με || θέλημα 

πάντοτε του γαστάλδου και όχη άλεως' και άν παραβούν και κάμουν άλέος, 

να τους βγάνουσην τους πτέοντας, ός ανοθεν ήπαμεν. 

Τρίτον : Να μην πορι να στενέβγι τους επτοχοϋς όντε δεν εχουσην να 

δόσου τόσον εις βάπτησμα, εις ξαγορά, εις κινονίαν, εις θανήν και εις ή 

25 Τί άλόν. 

Τέταρτον : 'Ακόμη, άν άποθάνη ή κλησιαστικός ή λαηκός όπου να ήνε 
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πτοχώς νά μην εχη να θαντί, να μην πορονν οι εφιμέροιη να περπατούν τδ 

φόρο 6 ή άλώθε ζητόντας για να τον θάψουν μόνον να το κάμνουν για αγάπη 

29 Θεοϋ' καί âv ôèv εχουσην τον τρόπον εις τήποτε λιανό εξοδιά, να το λέγη του 

1. V γαστάλδον καί \ ο γαοτάλδος να δίδη από την κάβα της έκλησίας' και αν δεν 

εχη ή κάσα, δ αριθμός τον μ' 7 να κάμνουν τον τρόπο για τέτια ήπόθεσι. 

Πέμπτον : "Ετη να μην ποροΰν η εφιμέριοι να παγένουν να μεταλανβά-

νουν τους άστενής το τ άπόγεμα με παρισείαν, μόνον το τάχη' και αν λάχη 

άνάνκι, να παγένη κριπτώς, όσαν ενε το δίκιο, να μην μας άναγελούσΐ' και 

35 να ήνε κρατιμένι8 να παγένουσην εις καιρόν άνάνκις εις την μετάδοσιν, λέγο 

πάσα δραν, να μην ήποροϋν να βρίσκουν ετ'ια καμία. 

"Εκτον : "Οτη να μην πορονν ή εφιμέριη να ενπένουσην εις καπίλεία 

καί εις άλλους τόπους άπρεπους, οτη ήνε αταξία εδικήν τον καί εντροπι τον 

γένους. 

40 "Εβδομον : "Οτη αν οι εφιμέροι ήθελαν εχη πεδία και ήθελαν ήβρήσι 

τόσον ή εφιμέριοι όσον καί τα πεδιά τον τους εκλεκτούς || και τους άλους 

αδελφούς \\ δίχος ετία, τότες ο γαστάλδος να κράζη καπίτουλο καί να τους 

βγάζη δίχος καμία ψιχοπώνεσι. 

"Ογδοον : Έτη οπόταν ή εφιμέριοι τον ήθέλεν δόξη να ήπούσην οτη, 

45 άν ή αδελφοί θέλου θελίσι να μας βγάλουσην από την εφίμερίαν, εμής θέλομεν 

ήπάγη εις τον Πατριάρχην ή Λεγάτον91| ή Αυθεντία || και θέλομέν τους 

κάμη οτη να μας κρατίσουν στανικός τον, τότες όντεν το μάθη ο γαστάλδος, 

να κράζη καπίτουλο καί να τους βγάλη εκ την έφιμέρια άν καλλά ôèv εσοσε 

ο καιρός τον και άν αΰτίνη ήθελαν γιρέψη με τήν κρίση να σεβουν 1 0 μέσα, δ 

50 γαστάλδος να ήνε κρατιμένος μετά τους αδελφούς να κάμνουσην άπασαν εξο-

δον της κρίσεος. Kai ετοϋτο λέγο δτη εγηνεν άλλες φορές από εφιμέριους, ώς 

f. 2Γ καθώς το κατέχουσην ή παλεοί. Φανερδν ήνε εις τους πάντας \ και εις ήδισην 

πασανον άδελφον δτη ή ημετέρα εκκλησία έναν καιρόν ήτόν ήπόκλητι η της 

ρομαοικίς εκκλησίας. Τόρι δε ή αυτί ρομαηκή εκκλησία τδν διτικον επίησε 

55 χάριν του γένους τον γρεκδν καί εκαμέ τους èva μπρέβε 1 2 εις τον καιρόν του 

πάπα Παύλου Τρίτου 13, δτη ούδεοϊς άρχειερεύς λατ'ινος να μην πορή νά 

ενποδίση τους ήερής μας εις τήν τάξην μας, μα να ήμεστεν άνενπόδιστη, 

άσκανδαλιστη, άνερμίνευτη ήπ αυτόν. Και ετούτο το εκαμεν ήπδ χάρην ζη-

τιθίνε ήπδ τδν εμδν προαπελθώντον άδελφόν. Και ούτος εγινεν τδ παρόν 

60 νά ήνε γραμένο ούτος έληνικδς εϊς τδν κοντικά Ιί μας δδιά νά τδ άναγνώθουν 

ή ήερής δποϋ θέλουν εφιμερι τδν ναών μας. 

'Επιμέλεια εμού Ιππολύτου Βάρελη ν°, αδελφός του θείου ναού τού 

μεγάλου Γεωργίου, εις τδν καιρόν τού εδεσίμοτάτου άρχοντος κνρού Έμα-

νονήλ τον Καντακουζινον 1 6, τον αξιόπιστου γαστάλδου καί τδν έτερον άρχόν-

65 τον, τα όπια άνοθεν εις πίστοσην καί αλήθεια εμπαλοταρίστη π με τους σα

ράντα καί επιάστη είς το νε η° — και εις τδ οχη Τί° —. 
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Σ Χ Ο Λ Ι Α 

1. Καπίτουλο (ίταλ. capitolo) είναι το κεφάλαιο (βιβλίου π.χ.) ή άρθρο απόφασης 

ή συνθήκης, άλλα και ή συνέλευση, το συμβούλιο των μελών μιας 'Αδελφότητας ή άλλων 

θρησκευτικού χαρακτήρα σωματείων. 

2. Το καταστατικό βιβλίο της 'Αδελφότητας ήταν ή Mariegola ( = Reg. 219), 

όπου καταγράφονταν αποφάσεις και κρατικές διαταγές πού ρύθμιζαν τη λειτουργία της. 

3. Γαστάλδος (βενετ. gastaldo ή castaido) ή guardian ονομαζόταν ό πρόεδρος 

τοϋ συμβουλίου της 'Αδελφότητας. Για το αξίωμα του γαστάλδου βλ. ΦΑΝΗΣ Μ Α Υ Ρ Ο Ε Ι Δ Η , 

Συμβολή στην Ιστορία. . ., σ. 19 - 20. 

4. Ξαγορεύω = εξομολογώ. 

5. Φέδε, ή (ίταλ. fede) = πίστη, (εδώ) πιστοποιητικό. 

6. Φόρος, ό (λατ. forum) = αγορά. 

7. Είναι το συμβούλιο τών 40 πού ονομάζονταν Banca - βλ. Φ Ά Ν Η Σ Μ Α Υ Ρ Ο Ε Ι Δ Η , 

ο.π., σ. 2 9 - 3 1 . 

8. Κρατημένος = υποχρεωμένος, αναγκασμένος. 

9. Λεγάτος (ίταλ. legato) = ό αντιπρόσωπος του παπικού κράτους. 

10. Ή έννοια της φράσης είναι: αν θελήσουν μέ ένδικα μέσα να παραμείνουν στη 

θέση τους. 

11. 'Τποκλιτή = εξαρτημένη, ύποτεταγμένη. 

12. Μπρέβε, το (ίταλ. breve) = παπική επιστολή, βούλλα. 

13. Πρόκειται για τή βούλλα της 22 'Ιούνη 1549 πού εξαπόλυσε ό Πάπας Παύλος 

Γ'· βλ. G I O R G I O F E D A L T O , Ricerche storiche sulla posizione giuridica ed ecclesiastica 

dei Greci a Venezia nei secoli XV e XVI, Firenze 1967, σ. 81 - 82. 

14. Κώδικας (ίταλ. codice) είναι το βιβλίο πού περιέχει όλους τους κανόνες πού 

ρυθμίζουν τή ζωή της 'Αδελφότητας. 

15. Για τον 'Ιππόλυτο Βάρελη, γνωστό κωδικογράφο και τυπογράφο στή Βενετία, 

βλέπε σύντομο βιογραφικό σημείωμα Φ Α Ν Η Σ Μ Α Υ Ρ Ο Ε Ι Δ Η , δ.π., σ. 99. 

16. Βλ. παραπάνω, σ. 87, σημ. 7. 

17. Μπαλοταρίζομαι (ίταλ. ballotarsi) = ψηφίζομαι. 

Π Α Ρ Α Λ Λ Α Γ Ε Σ ΚΑΙ Σ Υ Μ Π Λ Η Ρ Ω Μ Α Τ Α Σ Τ Ο Ε Γ Γ Ρ Α Φ Ο Β' 

Β 1 ' . Α Π Α Γ Ο Ρ Ε Υ Σ Η ΣΤΟΥΣ Ε Φ Η Μ Ε Ρ Ι Ο Υ Σ ΝΑ Ζ Η Τ Ο Υ Ν Ε Λ Ε Η Μ Ο Σ Υ Ν Ε Σ 

ΓΙΑ Τ Ι Σ Ε Κ Κ Λ Η Σ Ι Ε Σ ΤΟΥΣ 

Πρωτότυπο, δ.π., φ. 3Γ . 

Τέταρτο : Έτη ό γαϋτάλδος ο έβρισκόμενος τόσον τόρα όσαν καί οπότε 

καιρής άντε βάνοντε και ψηφίζοντε ή ιερής μεθ' όρκου να τους γιρέβονν ότη 

γραφές ήθελαν εχη για ζητιά για εκλησιές τον και αντίνες ε γράψε να οτέκοντε 

εις χείρας τον γαστάλδον εως όπου αύτίνος ο έφιμέριος ή εφιμέριοι ήθελαν ή 

5 τελιόόη τον καιρόν τον ή εύγί από την έφιμερίαν μας καί τότες να τον δίδη 

ταϊς γραφές τον να πορή να κάμη ότη θέλη μα όχη ούτε ένε εφημεροιη μας να 

ζητούν για έκλίοιές τον, μόνον για ετούτην, όϋαν ήνε το δίκιο ός καθώς αντίνη 

ή εφιμέροιη ζόϋην ήπο της αυτής μονής ούτος και αντίνη ου φιλοϋαην δια 

ταντήν βοηθίνε με λόγο καί έργÒJ εις άνάκτισην του θείου αυτού ναού. 
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Β*'. ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΦΗΜΕΡΙΟΥ ΑΞΙΟΤ ΣΤΟΝ ΑΓΙΟ ΓΕΩΡΓΙΟ 

Πρωτότυπο, δ.π., φ. 4Γ. 

'Ετούτη ή εκκλησία εχη χρία παπάν έναν νέον καί έναν γέρον. 'Ετούτη 

ή εκκλησία εχη χρία έναν πνευματικόν Ιερομόναχον από κανένα μοναστήρι 

βασιληκφ * ήνα διορθόσι τάς ψνχάς των χριστιανών και να ήνε δ ιερομόναχος 

απεσταλμένος από του ηγουμένου ή καθιγουμένου, ότη πολήν κερον έχουν ε 

5 ψιχε τών χριστιανό^ άπου πάσκουν, ôià τώ μη ήνε ός καθώς πρέπη' και ο 

νοών νοήτο. 

* Βασιλικά μοναστήρια ήταν εκείνα πού είχαν 'ιδρύσει οι Βυζαντινοί αυτοκράτορες 
καί μέ χρυσόβουλλα είχαν απαλλάξει τις περιουσίες τους άπα κάθε φόρο. Την εποπτεία 
τών μοναστηριών αυτών είχε ό ϊδιος ό Πατριάρχης. 

Γ'. ΑΜΟΙΒΗ ΚΑΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΩΝ ΕΦΗΜΕΡΙΩΝ 

Πρωτότυπο (Ελληνικό 'Ινστιτούτο Βενετίας. — Παλαιό 'Αρχείο, Reg. 116, φ. 5). 

Parte sopra le caxe delà gexia sia un \\ dui \\ luogi per i capelani et 
li altri si debi tenir per cantori che paresse a li \ 40 \ et non possa el gas-
taldo ne altri frateli delli 40 ο altri di fora meter done, omeni, monege ο 

altro dove stano i religioxi ma veramente se vorano i quarantta possino 

5 prender ordine et passarla la volontà per il capitolo di 40 altramentte 
non si possi far. 

Et si come si scriva ogni prima domenega per uno nonjolo et ogni 
domenega a rechiesta di ogni uno si manda ilu jirca per conpiajir ogni 
uno ai sui poveri che He rechiede la guai cossa prima se die proveder atti 

10 poveri nostri religioxi ο altri che veramente vengono et cantano al culto 

divino et senca di quelli non si pò far sia et se intenda che ogni dominicha 
la segonda ofertta va a torno sia per i cantori et se si hora per qualche 
povero si pò la festa over il sabo far recoltta overo anche la domenega di
siedo a quella di cantori i qual danari siano dati con consenso del gastaldo 

15 et i dui govevradori et vicario et schrivan a ditto cantor ο cantori sechondo 

il meglio a loro parera. 

Et più et perche veneno qui pretti et frati per star qui senza cauxa 
Vandara parte che veramente tuti i pretti et frati che veniseno qui per 
litte ο per conprar ο vender per sui monesterii et con ordeni dei sui luogi 

20 quelli veramente possano star et albergar nelle caxe della gexia fino si 

espediscano ma tuti quelli simul far vagabondi che per tenpo veniseno ο 

f. 5V preti ο frati non siano alozadi per più di 15 \\ zorni \\ et questo I ajio insta 
interno ο vadi via overo vadi a star fora delli lochi over caxe della nostra 

gexia. 
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Ε Τ Ρ Ε Τ Η Ρ Ι Ο Ο Ν Ο Μ Α Τ Ω Ν T O T Κ Α Τ Α Λ Ο Γ Ο Τ 

Α\ ΣΤΟΥΣ ΙΤΑΛΙΚΟΤΣ ΤΟΥΣ ΤΥΠΟΥΣ 

Andrea 17 
Antonio 12 
Apostoli Arsenio 22 
Assené 2 
Atalioti Achachio 4 
Athanail Zuanne βλ. Nathanail 
Augerino Ioanni 21 
Auloniti Tomaso 33 

Barelli Basilio 30 
Benedeto monacho 29 
Benedin papà 27 

Caloicio· βλ. Atalioti Achachio 
Galofono Costantino 26 
Gapnissi Janni 10 
Gartano Joannichio 18 
Costantin dal Zante 16 

Draga Zuanne 42 

Giacomo Fra di Monte Sinai 20 
Gramaticopulo Starnati 34 
Grigorio dal Zante 36 

Jiprioto prete 31 
Joanichio veschovo dal Zante 35 
Johannes Grecus de N. di Romania 3 

Lazaro Costantin 40 

Machario 19 
Macharius Cretensis calojerus 
Macri Pahumio 39 
Malaxò Nicolò 28 
Manasi dal Zante 37 
Marcopulo Joannichio 35 
Michali quondam Cosme 1 

Nathanail Zuanne 43 
Nicola da Patino 32 
Nif io calogioro 14 

Onufrio 25 

Perdicari Josep 5 
Petro papà 13 
Porfiro Anastasio 24 
Pothitto Patignotti 38 

Rarturo Alexi 41 
Rosso Joannes 9 

Sabinus Michael 15 
Servo Andrea 11 

Trecento Nicolò 23 
Trivisanus Georgi us 7 

Varius Georgi us 6 

Β'. ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΕΤΑΓΡΑΦΗ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ 

'Αντρέας 17 
'Αντώνιος 12 
'Αποστόλης 'Αρσένιος 22 
'Αρσένης 2 
Άτταλειώτης Άκάκιος 4 
Αυγερινός 'Ιωάννης 21 
Αυλωνίτης Θωμάς 33 

Βάρελης Βασίλειος 30 

Βάριος Γεώργιος 6 
Βενέδικτος καλόγερος 29 
Βενέδικτος παπάς 27 

Γραμματικόπουλος Σταμάτης 34 
Γρηγόριος άπα τη Ζάκυνθο 36 

'Ιάκωβος καλόγερος Σιναΐτης 20 
'Ιωάννης άπο το Ναύπλιο 3 
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Ίωαννίκιος επίσκοπος Ζακύνθου 35 

Καλοίτσιος" βλ. Άτταλειώτης Άκάκιος 

Καλόφωνος Κωνσταντίνος 26 

Καπνίσης 'Ιωάννης 10 

Καρτάνος Ίωαννίκιος 18 

Κυπριώτης παπάς 31 

Κωνσταντίνος άπα τή Ζάκυνθο 16 

Λάζαρος Κωνσταντίνος 40 

Μακάριος καλόγερος άπο τήν Κρήτη 8 

Μακάριος 19 

Μακρής Παχώμιος 39 

Μαλαξος Νικόλαος 28 

Μανασής άπο τή Ζάκυνθο 37 

Μαρκόπουλος Ίωαννίκιος 35 

Μιχάλης τοϋ ποτέ Κοσμά 1 

Ναθαναήλ 'Ιωάννης 43 

Νήφων ή Νύμφων καλόγερος 14 

Νικόλας άπο τήν Πάτμο 32 
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R I A S S U N T O 

EFTICHIA LIATA, Preti greci a Venezia dal 1412 al 1558 (elenco e docu
menti), pp. 85-110. 

Durante i primi anni della sua fondazione la Confraternita dei 
Greci di Venezia è turbata spesso da scandali provocati soprattutto da 
sacerdoti che affluivano in numero sempre maggiore rivendicando un 
posto di cappellano dei greci ortodossi di questa città. Il Patriarcato 
cattolico di Venezia approfitta di questa situazione per intromettersi 
continuamente negli affari dei greci cercando di imporre la sua volontà. 
In questa circostanza il Consiglio Direttivo della Confraternita intra
prende una lotta per respingere la tutela ecclesiastica latina e cerca 
di stabilire regole severe che obbligano i cappellani ed in genere i preti 
ortodossi di Venezia ad un modo di vita irreprensibile, come risulta 
dai documenti, italiani e greci, qui pubblicati. Questi documenti sono 
preceduti da un elenco che contiene 43 nomi di preti greci, cappellani 
e non, incontrati nei documenti stessi come officianti della chiesa greca 
ο semplicemente dimoranti a Venezia dal 1412 al 1558. 












