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ΑΡΧΕΙΑΚΕΣ ΜΑΡΤΥΡΙΕΣ 

ΓΙΑ ΤΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΖΩΓΡΑΦΩΝ ΣΤΗΝ ΚΕΡΚΥΡΑ 

ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΓΙΟΓΡΑΦΗΣΗ ΝΑΩΝ 

Τό αρχειακό υλικό πού παρουσιάζεται στην παρούσα εργασία συνάχθη

κε κατά τη διάρκεια των ερευνών μας στό Ιστορικό 'Αρχείο της Κέρκυρας 

γιά άλλα θέματα, ώς εκ τούτου γιά τη συλλογή του δέν τηρήθηκε κάποια 

συγκεκριμένη μεθοδολογική αρχή. Πρόκειται γιά υλικό πού καλύπτει χρονι

κά τήν περίοδο άπό τό δεύτερο μισό του 15ου εως τόν 19ο αιώνα καί περι

λαμβάνει πληροφορίες γιά γνωστούς καί άγνωστους ζωγράφους καί αγιο

γράφους, πού διέμεναν καί δημιουργούσαν στό νησί, γιά παραγγελίες 

εικόνων, καθώς καί πληροφορίες πού αφορούν στην αγιογράφηση, συνολι

κή ή μερική, ναών. Τό υλικό αυτό, άγνωστο εως σήμερα στους ερευνητές, 

επιβεβαιώνει γιά άλλη μιά φορά τή γενικότερη πεποίθηση οτι τό Τστορικό 

'Αρχείο της Κέρκυρας κρύβει ακόμη πλήθος πληροφοριών πού μπορούν νά 

διαφωτίσουν οχι μόνον τήν παρουσία καί τό έργο γνωστών καί άγνωστων 

ακόμη ζωγράφων, αλλά καί νά δώσουν στοιχεία πού θά καταστήσουν δυνα

τή τή μελέτη τών διασωθέντων έργων (απόδοση ανυπόγραφων εικόνων, 

χρονολόγηση άλλων, τιμές κ.λπ.)1. 

Τό υλικό αυτό, παρότι αποδελτιωμένο καί ταξινομημένο, όλα αυτά τά 

χρόνια παρέμενε αναξιοποίητο μέ τήν ελπίδα της συγκέντρωσης μεγαλύτε

ρου όγκου πληροφοριών πού θά δικαιολογούσαν μιά περισσότερο απαιτη

τική, άπό άποψη επιστημονική, μελέτη. Ή παρουσίαση του σήμερα σέ τούτη 

τήν εργασία οφείλεται όχι τόσο στή συμπλήρωση του όσο στή συνειδητοποί

ηση οτι δέν είχαμε δικαίωμα νά κρατάμε κρυμμένο υλικό, τό όποιο θά 

1. ΒΟΚΟΤΟΠΟΥΛΟΣ, Εικόνες, σ. ιά. "Εως τώρα έχουν δημοσιευτεί αξιόλογες μελέτες στίς όποιες 
παρουσιάζονται τά αποτελέσματα της σχετικής έρευνας τών αρχειακών συλλογών του 
Ιστορικού 'Αρχείου της Κέρκυρας. Βλ. ΚΑΖΑΝΑΚΗ, Ειδήσεις. ΚΑΖΑΝΑΚΗ, Μπαθάς. 
ΜΕΛΕΝΤΗ, Ειδήσεις. ΜΑΡΊΑ ΚΑΖΑΝΑΚΗ-ΛΑΠΠΑ, Ή ζωγραφική στην Κέρκυρα μέσα άπό 
αρχειακές μαρτυρίες, στό: Ό Περίπλους τών Εικόνων, Κέρκυρα 14ος-18ος αιώνας, Ίούνιος-
Σεπτέμβριος 1994, Ναός 'Αγίου Γεωργίου στό Παλαιό Φρούριο Κέρκυρα, Ελληνική 
Προεδρία Ευρωπαϊκής "Ενωσης 1994, σ. 50-55. ΜΕΛΕΝΤΗ, Προσθήκες. ΑΓΓΕΛΙΚΉ 
ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ-ΜΑΚΡΗ, Ή παρουσία του ζωγράφου Θεόδωρου Πουλάκη στην Κέρκυρα, 
Κρητικά Χρονικά 28-29 (1988-1989) 212-223. 
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μπορούσε νά χρησιμεύσει σέ άλλους ειδικούς ερευνητές, νά συμπληρώσει τίς 

εως τώρα γνώσεις μας καί ενδεχομένως νά ωθήσει στην περαιτέρω διερεύ

νηση του θέματος. Μέ τούτη τη σκέψη παρουσιάζουμε λοιπόν τά δελτία μας, 

επεξεργασμένα στό μέτρο των δυνατοτήτων μας, καί τά έγγραφα πού εντο

πίσαμε, μεταγραμμένα σύμφωνα μέ τους κανόνες της διπλωματικής. 

Ή εργασία χωρίζεται σέ δύο ενότητες. Στην πρώτη περιλαμβάνονται οι 

πληροφορίες πού αφορούν στην αγιογράφηση ναών. Στή δεύτερη παρου

σιάζονται οι ζωγράφοι καί ή δραστηριότητα τους, όπως έχει αποτυπωθεί 

στίς πηγές. Τόσο στην πρώτη όσο καί στή δεύτερη ενότητα ή παρουσίαση 

των λημμάτων γίνεται μέ αλφαβητική σειρά. Στό τέλος της εργασίας προστί

θεται χρονολογικός πίνακας των ζωγράφων, πίνακας τών ναών καθώς καί 

παράρτημα εγγράφων. 

ΟΙ ΝΑΟΙ ΚΑΙ Η ΑΓΙΟΓΡΑΦΗΣΗ ΤΟΥΣ 

Τά νοταριακά κατάστιχα, εκτός άπό ονόματα ζωγράφων - αγιογράφων 

καί συμβάσεις ανάληψης εργασιών αγιογράφησης ναών ή εικόνων, περι

λαμβάνουν πλήθος πληροφοριών πού αφορούν σέ σχέδια ή υποσχέσεις γιά 

τήν αγιογράφηση ναών. Οι πληροφορίες αυτές, παρά τήν αδυναμία μας νά 

βεβαιώσουμε τήν εκτέλεση τών αναφερομένων εργασιών, παρέχουν τόν 

terminus post quem της τοιχογράφησης ή αγιογράφησης τών ναών αυτών, γι' 

αυτό καί ως πληροφορίες είναι ιδιαίτερα σημαντικές, παρότι συχνά δέν 

περιέχουν λεπτομέρειες γιά τή θεματογραφία ή τόν αγιογράφο. Στην παρού

σα ενότητα περιλαμβάνονται οι πληροφορίες αυτές, καθώς καί εκείνες οι 

όποιες δέν περιέχουν τό όνομα τοΰ ζωγράφου ή αγιογράφου. Αντίθετα, ή 

ανάληψη της αγιογράφησης ναών άπό επώνυμους ζωγράφους, καθώς καί οι 

σχετικές αποδείξεις, παρουσιάζονται στή δεύτερη ενότητα, όπου συγκε

ντρώθηκαν καί όλες οι νέες ειδήσεις γιά τή ζωή καί τό έργο τών αναφερο

μένων ζωγράφων καί αγιογράφων. 

ΑΓΙΑ ΚΥΡΙΑΚΉ - ΣΤΑΝΟΠΟΥΛΑΔΕΣ. Ό χρόνος ιδρύσεως τοΰ ναού δέν είναι 

γνωστός. Ό αρχικός ναός κτίστηκε πρό τοΰ 1569, καί όπως προκύπτει άπό 

έγγραφο τοΰ 1589 κτίστηκε σέ χώρο «μπενεφικίου» της λατινικής 

'Εκκλησίας2. Ό ναός περί τό 1569 ήταν κατεστραμμένος ή ετοιμόρροπος, γιά 

τούτο στίς 12 Απριλίου 1569 πολλοί άπό τους κατοίκους τοΰ χωριού «έσιμ-

φωνησαν θεληματικός τρώπον ήνα ανηκοδομίσονν κε ανήστώρίσονν τον 

θιων κε πάνσεπτων ναών της άγιας Κνρϋακής εις τήν μπεριοχήν χορίου τον 

2. ΚΑΡΥΔΗΣ, Αδελφότητες, σ. 121. 
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Στανοποϋλάδων εις τώπων λεγάμενον εις τήν Λευκά, καθος πιούσιν ή 

φηλώθεη κέ φηλώκλησιη άνδρες, ώπος έχωσιν μνημώσινων εώνηων». Τήν 

απόφαση τους αύτη κατέγραψαν στίς πράξεις του νοταρίου Βασιλείου 

Βλάση3. 

ΑΓΙΑ ΤΡΙΆΔΑ. Σε διαθήκη άγνωστου (λείπει ή αρχή της), πού συντάχθηκε 

περί τό 1534, περιλαμβάνονται τά της ταφής τοϋ διαθέτη καί της διακοσμή-

σεως του μνημείου του. Όρίζει: «και οι κονμεσάριοί μου όπου θέλω διορ-

θώσι νά έξοδιάσονν νά ύστ[ορή]σονν την εκκλησίαν δλην μέσα την άγίαν 

Τριάδα ενω μέλλω θαφηναι και νά φθιάσονν καί το εμω μνημίω με τό βόλτω 

καί να νστορήσονν άνωθεν τον εμοϋ μνήματος την κοίμησιν της ύπεραγίας 

Θεοτόκου...». Ό ναός δεν σώζεται σήμερα. Πρόκειται γιά κάποιον άπό τους 

ναούς του εμπορείου των Κορυφών ή τοϋ προαστείου της Γαρίτσας. 

ΑΓΙΟΣ ΑΘΑΝΆΣΙΟΣ - ΚΑΡΟΥΣΑΔΕΣ. Οι πληροφορίες μας γιά τόν ναό καί 

τήν αγιογράφηση του σχετίζονται με τή δραστηριότητα τοϋ Αλιβίζη Σκιάδα, 

στον όποιο οι κτήτορες είχαν παραχωρήσει, μέ πράξη της 17 Απριλίου 1737, 

τόν ναό μέ ολα τά εισοδήματα του. Ή παραχώρηση αποτελούσε τήν ελάχι

στη δυνατή ανταπόδοση γιά τή σημαντική δωρεά αγαθών πού είχε κάνει γιά 

τόν ναό καί γιά τή δημιουργία καί λειτουργία*ξενοδοχείου, στό όποιο θά 

κατέφευγαν οι περιπλανώμενοι ζητιάνοι, οι Ιερομόναχοι καί οι άρρωστοι4. 

Στό διάστημα 1737-1739 ό Αλιβίζης Σκιάδας προέβη σέ έργα ανακαίνισης, 

αγιογράφησης καί εξοπλισμού τοϋ ναοϋ μέ βιβλία. Πιό συγκεκριμένα, γιά τό 

θέμα πού μας ενδιαφέρει έδώ, τό 1738 ανέθεσε τήν αγιογράφηση τμημάτων 

της εκκλησίας καί στά έξοδα του ίδιου έτους σημείωσε: «του αγιογράφου 

δια να φτηασι την πλατητερα την αγιαν προθεσι του Χρίστου και το τέμπλο 

να φτηαση τους άγιους στην εκλισια και να καμι τις εικόνες στο απαλατι τοϋ 

εδοκα μουνεδα λίτρες εκατό»5. Τό επόμενο έτος ό Σκιάδας φρόντισε γιά τή 

συντήρηση τοϋ κτίσματος τοϋ ναοϋ. Στίς 28 Ιανουαρίου 1739 «εσινεφονισε 

μετά τον μπαροντα μιστρο Στέφανο Παλαβές κτίστη οπιος μαστρω 

Στέφανος υπόσχετε παρευτις να χαλασι ολο το μιστρισμα το παλεο οπού 

ησην μιστρισμενι η ανοθεν μονή ήγουν ενα ποδάρι απο κατο απο τα στασί

δια και εις τους άγιους και απο πανό απο τα γεγραφισματα εως την κοριφι 

όσον και ολο το άγιο βήμα της αυτής εκκλησίας ήγουν απο μέσα φτηανο-

ντας και τα σκισματα της εκλησιας επητα να μιστρισι διο βολές την αυτήν 

εκλισια ο μιστριτης ήγουν προτοχοντρα και δεύτερο ψηλατον την αυτήν 

εκλισια όσον και αγιον βήμα ήγουν ολο το αγιογραφιστο απομεσα εξο και 

3. A.N.K, Συμβ. Β.94, φ. 298v-299r. 
4. Βλ. ΚΑΡΥΔΗΣ, Αδελφότητες, σ. 664. 

5. A.N.K, Συμβ. Γ.87, βιβλίο 60, φ. 37ν. 
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τον μπατον τον στασιοιον....»6. 'Από τά ανωτέρω, λοιπόν, παρέχεται ό 

terminus ante quem των τοιχογραφιών τοΰ ναοΰ και προσδιορίζεται με 

ακρίβεια ò χρόνος της τοιχογράφησης της κόγχης τοΰ ιεροΰ καί της 

Πρόθεσης. 

ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΉΤΡΙΟΣ ΚΑΙ ΙΆΚΩΒΟΣ ΠΈΡΣΗΣ - ΠΌΛΗ. Στό βιβλίο εξόδων τοΰ 

ναοΰ, υπάρχει γιά τό έ'τος 1606 ή ακόλουθη σημείωση: «εδώσαμε πού έκάμα-

με όιο ήκονες δεσπωτικές τον Χρίστου και την Παναγήα ως φενοντε μας 

έκόστησαν ήτη πάσα με τα ολα, πανή τζονρούνη καρφήα κόλα καί τον 

μαστόρον πον της έκαμε καί τον άγηογράφον πον της άγηογραφησε όλα 

τολορα no 11, λίτρες 5, γαζέτες 2 1.2»1. Ό ναός δέν σώζεται σήμερα. 

ΑΓΙΟΣ ΕΛΕΥΘΈΡΙΟΣ - ΠΕΡΙΒΌΛΙ. Στίς 15 Μαΐου 1567 οι ιερομόναχοι 

Μελέτιος Γαρδικιώτης καί Αγάθων Φραγγιάτης «κυβερνήτες» καί ιερουργοί 

τοΰ μοναστηρίου της Ύ. Θ. Βλαχερνών στό νησί της Έγρίπου στους 

Κορακάδες καί τοΰ Αγίου 'Ελευθερίου στό Περιβόλι, μετοχίου της μονής, 

ανέλαβαν τήν υποχρέωση «να ιστορίσονν την εκκλησιαν τον Λγίον 

Ελενθερίον»*. 

ΑΓΙΟΣ ΕΛΕΥΘΈΡΙΟΣ - ΠΌΛΗ. Γιά τήν εικονογράφηση τοΰ ναοΰ, όπως είχε 

διατηρηθεί έ'ως τήν καταστροφή τοΰ 1944, χαρακτηριστική είναι ή μαρτυρία 

τοΰ εφημερίου τοΰ ναοΰ Γεωργίου Σαββανή, όπως ό ϊδιος τήν κατέγραψε 

στον Κώδικα τοΰ ναοΰ: «1943. Ανγούστον 8. Ό Ιταλός Διοικητής των 

Νήσων Πιέρο Παρίνη εφερεν Ίταλόν φωτογράφον καί έφωτογράφησεν τήν 

ονρανίαν καί τό έσωτερικόν τον Ιερ. Ναοϋ Αγ. Έλενθερίον ϊνα άποστείλη 

αντάς εις τήν άρχαιολογικήν έταιρείαν της Ρώμης. Ή ονρανία είναι έργον 

τον Σπνρίδωνος Σπεράντσα. Κατά τήν γνώμην των αρχαιολόγων είναι εν εκ 

των καλντέρων έργων τον Σπεράντσα, είναι εκ τον "Ασματος των 'Ασμάτων, 

ό γάμος τον Ννμφίον Χρίστου μετά της Νύμφης Εκκλησίας, έργον μοναδι-

κόν, έχει τους προφήτας καί τους Εναγγελιστάς, τό οέ χρύσωμα είναι εις 

άρίστην κατάστασιν. Ή εκκλησία έχει θανμασίας εικόνας έργα τον 1600 καί 

1700, Κωνσταντίνον Κονταρίνη, Χρνσολορά, Σπεράντσα, Κόκλα καί 

Παραμνθιώτη. Τά Δεσποτικά είναι αρίστης Βνζαντινής τέχνης αλλά ανεν 

χρονολογίας καί άγνώστον ζωγράφον»9. 

ΑΓΙΟΙ ΙΆΣΩΝ ΚΑΙ ΣΩΣΊΠΑΤΡΟΣ - ΓΑΡΙΤΣΑ. Ό οριζόμενος στά 1514 ιερουρ

γός τοΰ ναοΰ, ιερομόναχος Παλλάδιος Κουρτέσης, ανέλαβε τήν υποχρέωση 

6. A.N.K., Συμβ. Γ.87, βιβλίο 60, φ. 30ν. Ό ορός «αγιογραφιστο» στό παράθεμα σημαίνει τό 
μέρος τοΰ ναοΰ πού δέν είναι αγιογραφημένο. 

7. A.N.K., Ε.Ε. 234, filzetta 1, φ. 141r. 
8. A.N.K., Συμβ. Β.178, φ. 335r. 
9. 'Ιερός Ναός Αγίου Ελευθερίου Πόλεως, Κώδικας, φ. 136r (σ. 265). 



ΑΡΧΕΙΑΚΕΣ ΜΑΡΤΥΡΙΕΣ ΠΑ ΤΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΖΩΓΡΑΦΩΝ ΣΤΗΝ ΚΕΡΚΥΡΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΓΙΟΓΡΑΦΗΣΗ ΝΑΩΝ 13 

νά «ποιήσει ζωγραφιάς άνωθεν της βασιλικής πύλης της μονής τας μορφάς 

των αποστόλων Ιάσωνος και Σωσιπάτρου» μέ δικά του έξοδα1". 

ΑΓΙΟΣ ΙΩΆΝΝΗΣ ΘΕΟΛΌΓΟΣ - ΕΞΑΧΕΙΡΑΔΕΣ. Τό 1526 ό Ανδρέας Θόδοτος, 

κτήτορας τοΰ ναοΰ, κατέστησε τόν ιερέα Σέβο Σεμικό αδελφό καί κτήτορα 

του ναοϋ μέ τόν ορο νά αποπερατώσει τόν ναό «σκεπάσει, οικοδομήσει και 

ιστορήσει»η. 

ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΌΛΑΟΣ ΡΙΓΑΝΙΤΗΣ - ΤΡΊΚΛΙΝΟ. Στίς 14 Μαΐου 1569 ή ιδιοκτήτρια 

κατά τό ήμισυ τοΰ ναοϋ τοΰ Αγίου Νικολάου τοΰ Ριγανίτη όρισε ιερουργό 

στό μερίδιο της τόν ιερέα Μιχαήλ, ό όποιος έκτος των άλλων ανέλαβε τήν 

υποχρέωση νά ιστορήσει τά βημόθυρα καί τό τέμπλο τοΰ ναοϋ12. 

ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΉΜΩΝ - ΚΑΒΑΛΟΥΡΙ. Μέ τήν πράξη της 29 Μαρτίου 1511 

οι κτητόρισσες τοΰ ναοΰ τόν παραχώρησαν ισοβίως στον μέλλοντα νά 

ίερωθεΐ Ιωάννη Αμπροΰζο, ό όποιος αναλάμβανε τήν υποχρέωση νά φτιά

ξει τόν νάρθηκα «τον αγίου Παντελεήμονος και το κελί και να τελειώσει την 

ζωγραφησην όπερ αρχησαν από κει και έμπροσθεν»™. 

ΤΑΞΙΆΡΧΗΣ - ΛΟΥΚΆΔΕΣ. Στίς 25 Μαρτίου 1536 οι κτήτορες τοΰ ναοΰ, μέλη 

των γενεών Αίβερη καί Γλυκιώτη, αποφάσισαν «να βάζουνε άσπρα ν ήγουν 

πενιτα τα ημησα η λιβερατες και τα έτερα ημησα η γλικιοταοες δια να καμου 

την ιστορία του άγιου»14. 

Υ. Θ. ΑΝΤΙΒΟΥΝΙΩΤΙΣΣΑ - ΚΟΡΑΚΑΔΕΣ. Στίς 16 Νοεμβρίου 1695 ή Κορνέ-

λια, σύζυγος ποτέ Δημητρίου Πετρετίνου, άφησε μέ τή διαθήκη της χρήμα

τα γιά τήν κατασκευή τοΰ τέμπλου καί τών εικόνων τών Αποστόλων στον 

ναό15. 

Υ. Θ. ΠΑΝΤΆΝΑΣΣΑ - ΒΟΥΝΙΟΧΩΡΙ. Στίς 16 'Ιουνίου 1513 ό ιερομόναχος 

Μαλαχίας Λιτσάρδης ορίστηκε 'ισόβιος ιερουργός τοΰ ναοΰ της Ύ. Θ. 

Παντάνασσας στό χωριό Βουνιοχωρι (=Έγνιοχώρι = Νεοχώρι), ιδιοκτησίας 

τοΰ Αντωνίου Ρεμούνδου, μέ τόν ορο νά τόν ανακαινίσει εκ βάθρων «και να 

ηστορίση και την ηκώνα του προσκυνημάτου της Υπεραγίας Θεοτόκου» σέ 

τρία χρόνια16. Ό ναός πρέπει νά ταυτίζεται μέ αυτόν πού ανέλαβε νά ιστο

ρήσει πολλά χρόνια αργότερα ό Λεονάρδος Δελάρτας. 

10. A.N.K., Δ.Σ. 4.7, φ. 43r. 
11. A.N.K., Δ.Σ. 7.3, φ. 7v-8r. 
12. A.N.K., Συμβ. Ρ.17, φ. Ir. 
13. Α.Ν.Κ.,Συμβ.Τ.11,φ.58ν. 
14. A.N.K., Συμβ. Τ.145, φ. 52ν. 
15. να κάμουν ενα τέμπλο τανληνο με τους αποστόλους (A.N.K., Συμβ. A.392, βιβλίο 2, φ. 91 ν-

92ν). 
16. A.N.K., Συμβ. Μ.225, φ. 246r. 
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Υ. Θ. ΚΟΚΚΙΝΆΔΑ - ΑΓΙΟΙ ΘΕΌΔΩΡΟΙ. Στίς 11 Φεβρουαρίου 1590 ό «αγιο

γράφος» Τζώρτζης Δεληγότης συμφώνησε μέ τόν ιερομόναχο Λαυρέντιο 

Χαρίτωνα, ηγούμενο καί ιερουργό της Ύ. Θ. Κοκκινάδας, νά αγιογραφήσει 

ολη την εκκλησία. Σε καταγραφή των έργων του μοναχοί] Λαυρεντίου 

Χαρίτωνος στή μονή, πού έγινε έπειτα άπό πρόσταγμα τοϋ Βάιλου Jacopo 

Pesaro στίς 27 'Ιανουαρίου 1592, σημειώνεται μεταξύ άλλων καί μία εικόνα 

της Θεοτόκου καθώς καί οτι πήρε ό «στορογραφος τολορα ιά κανομεν και 

εξοδον τον μαστόρον και τον μαθητή τον τολορα η»11. 

ΟΙ ΖΩΓΡΑΦΟΙ ΚΑΙ ΟΙ ΑΓΙΟΓΡΑΦΟΙ 

Στην ενότητα αυτή περιλαμβάνονται αλφαβητικά ολα τά ονόματα των 

ζωγράφων καί αγιογράφων, γιά τους οποίους εντοπίστηκαν στοιχεία. 'Από 

τόν Μ. Χατζηδάκη έχει διατυπωθεί ή αμφιβολία αν όλοι όσοι χαρακτηρίζο

νται ως ζωγράφοι ήταν πράγματι ζωγράφοι, εφόσον δέν υπάρχει μνεία 

συγκεκριμένου έργου τους, καί οχι απλοί διακοσμητές18. 'Αφήνουμε τήν αντι

μετώπιση της προβληματικής αυτής σέ .άλλους ειδικούς μελετητές. Έδώ 

περιοριζόμαστε νά αναφέρουμε καθέναν πού προσφωνείται ή αυτοχαρα

κτηρίζεται ως ζωγράφος, αγιογράφος ή εικονογράφος· άλλωστε ή πιθανό

τητα νά βρεθεί κάποιο νέο έ'ργο ή νά ταυτιστεί έργο άπό τά ήδη γνωστά 

παραμένει πάντα. 

Άγγελάτος Θεόδωρος19, ιερέας, 1806-1816 

Στά έ'ως σήμερα γνωστά γιά τήν επαγγελματική του δραστηριότητα προ-

σθετέα καί τά ακόλουθα: 

Στίς 4 Μαρτίου 1797 τοϋ καταβλήθηκαν 20 τάλαρα γιά τήν κατασκευή 

εικόνας καί δύο άντιμινσίων γιά τήν Ύ. Θ. Άγραφων2 0. 

Στίς 25 'Οκτωβρίου 1808 καί στίς 15 'Ιουνίου 1809 σύναψε συμφωνίες μέ 

τους επιτρόπους τοϋ ναοϋ της Αγίας Παρασκευής Βαρυπατάδων γιά τήν 

αγιογράφηση τμημάτων της εκκλησίας21. 

17. Α.Ν.Κ., Συμβ. Κ.404, φ. 197ν. 

18. ΧΑΤΖΗΔΆΚΗΣ, Ζωγράφοι, σ. 12. 

19. Γιά τό έργο του βλ. ΧΑΤΖΗΔΆΚΗΣ, Ζωγράφοι, σ. 145-146. 'Επίσης ΜΕΛΕΝΤΗ, Προσθήκες, σ. 

164-166. 

20. Α.Ν.Κ., Ε.Ε. 5, βιβλίο 1, φ. 154r. 

21. Α.Ν.Κ., Ε.Ε. 52, δέσμη χ.ά. 
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Τό 1815 ασχολήθηκε με τήν αγιογράφηση των δύο «ποδιών» τοΰ τέμπλου 

του Αγίου 'Ιωάννη Καρακούζη στό Μαντούκι καθώς και με τήν αγιογρά

φηση της εικόνας τών άγιων Θεοδώρων γιά τόν ϊδιο ναό, δπως προκύπτει 

άπό βεβαίωση του ζωγράφου της 23 Ιουνίου 1815, οπού βεβαιώνει οτι έλαβε 

γιά τήν εργασία του τό ποσό τών 24 ταλήρων22. 

Άλιπράντης Σπύρος 2\ 1755 

Σε κατάλογο εξόδων τοΰ έτους 1755 τοΰ ναοϋ της Ύ. Θ. Σπηλαιώτισσας 

πόλεως σημειώνεται στίς 3 Αυγούστου ή καταβολή χρημάτων στους αγιο

γράφους ιερέα Δαμαρα καί Σπύρο Άλιπράντη, «δια την τελήοσιν τών σουά-

τζων καί σάλδο φατούρας τους»2\ 

Άσπιώτης Νικόλαος, 1845 

Στίς 12 'Ιουλίου 1845 υπογράφει βεβαίωση οτι έ'λαβε 16 τάληρα γιά ένα 

δεσποτικό της Ζωοδόχου Πηγής, πού ζωγράφισε, καί γιά τό χρύσωμα της 

κορνίζας τοΰ Προδρόμου της εκκλησίας της Ύ. Θ. Πλατυτέρας καί 

Τριμάρτυρος25. 

Άστρος Μανώλης, 1721 

Σημειώνεται ώς μάρτυρας μέ τήν ιδιότητα τοΰ ζωγράφου - «κιρ Μανολις 

Λστρας ζογραφος» - σέ συμφωνητικό πού συντάχθηκε στίς 14 Σεπτεμβρίου 

1721 ανάμεσα στους επιτρόπους καί τους εφημέριους τοΰ ναοϋ τοΰ 

Παντοκράτορα Μακράδων26. 

Βιτονλαδίτης Χαράλαμπος, 1844 

Στίς 15 Νοεμβρίου 1844 βεβαιώνει οτι κατά παράκληση τών επιτρόπων 

τών Αγίων Πάντων Πόλεως άσημοχρύσωσε τό πρώτο μέρος του καταπετά-

22. Γ. ΖΟΥΜΠΟΣ, 'Εκκλησία άγ. Ιωάννη τοΰ Καρακούζη (αη Γιαννόπουλος). Ή ανακαίνιση τοΰ 
1815, έφημ. Κερκυραϊκό Βήμα, άρ. φ. 1689 της 9.6.1985. 

23. Βλ. ΧΑΤΖΗΔΆΚΗΣ, Ζωγράφοι, σ. 161. 

24. Α.Ν.Κ., Ε.Ε. 214, βιβλίο 2, φ. 133ν. 
25. Αθ. ΤΣΙΤΣΑΣ, "Τριμάρτυρος" ναός τών Κρητών προσφύγων στην Κέρκυρα, Δελτίον 

'Αναγνωστικής Εταιρίας Κερκύρας 19 (1982) 174. ΛΥΚΙΣΣΑΣ, Εστία, σ. 79-80. 
26. Α.Ν.Κ., Μ.Π. 23, φ. 137ν. 
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σματος. Ή εργασία του κόστισε 23 ενετικά τάληρα. Γιά την πληρωμή του 
δέχτηκε νά λάβει μερικές παλαιές εικόνες άχρηστες γιά την εκκλησία, οι 
όποιες κοστολογήθηκαν στά 10 τάληρα, καί τό υπόλοιπο τό έ'λαβε σέ μετρη
τά27. Στην απόδειξη ό ϊδιος δηλώνει «μάστορας ζωγράφος» καί υπογράφει 
ως «χρωματογράφος». 

Δαμαράς [Νικόλαος]2*, ιερέας, 1755 

Σημειώνεται μαζί μέ τόν Σπύρο Άλιπράντη σέ εργασίες στον ναό της Ύ. 
Θ. Σπηλαιώτισσας Πόλεως29. Πιθανότατα ταυτίζεται μέ τόν ιερέα Νικόλαο 
Δαμαρά, ό όποιος σημειώνεται ως εφημέριος τοϋ ναοϋ της Ύ. Θ. 
Σωτηριώτισσας στό Παλαιό Κάστρο της πόλης στην πρωτοπαπαδική 
επίσκεψη τοΰ ναοΰ πού έγινε στίς 19 Σεπτεμβρίου 175430. 

Δελάρτας Λεονάροος31,1563-1598 

Στίς πηγές σημειώνεται ώς «αγιογράφος»32. Είναι ήδη γνωστό οτι στίς 13 
'Οκτωβρίου 1584 ανέλαβε νά διδάξει ζωγραφική στον 'Ιωάννη, γιό τοΰ 
Δημητρίου Προσαλέντη, καί οτι στίς 23 Μαρτίου 1590 ανέλαβε τήν αγιο
γράφηση της Παντάνασσας (Έγνιοχωρίου = Νεοχωρίου) Λευκίμμης. 
Νεότερες πληροφορίες εκτείνουν τά χρονικά όρια τοϋ βίου του άπό τό 1563 
έ'ως τό 1598. 

'Αναφέρεται ώς μάρτυρας στή συμφωνία μεταξύ των ζωγράφων Ίωαννί-
κιου Μπογδάνου καί Ηλία Μαυροκέφαλου, πού συντάχθηκε στίς 2 
Δεκεμβρίου 1563, χωρίς μνεία τοϋ επιτηδεύματος του33. Όρίστηκε διαιτητής 
γιά τήν επίλυση διαφοράς οικονομικής φύσεως μεταξύ των ζωγράφων 
Ιωάννη Προσαλέντη καί Ματθαίου Κάφιρη στίς 13 καί 14 'Οκτωβρίου 
159634. 

27. Γ. ΖΟΥΜΠΟΣ, Ή συναδελφική εκκλησία των Αγίων Πάντων Πόλεως, έφημ. Κερκυραϊκό 

Βήμα, άρ. φ. 2086-2091 της 3-10.12.1986. 

28. Βλ. ΧΑΤΖΗΔΆΚΗΣ, Ζωγράφοι, σ. 238. 

29. Α.Ν.Κ, Ε.Ε. 214, βιβλίο 2, φ. 133ν. 

30. ΚΑΠΑΔΟΧΟΣ, Ναοί, σ. 368. 

31. Γιά τόν ζωγράφο βλ. ΚΑΖΑΝΑΚΗ, Ειδήσεις, σ. 296-297, οπού τά βιογραφικά του στοιχεία, καί 

σ. 299-300, ή δημοσίευση της μαθητείας καί της σύμβασης αγιογράφησης της Παντάνασσας. 

Βλ. επίσης ΧΑΤΖΗΔΆΚΗΣ, Ζωγράφοι, σ. 260. ΤΖΙΒΑΡΑ, Σχολεία, σ. 254. 

32. Α.Ν.Κ., Συμβ. Π.213, φ. 124ν της 6.6.1597. 

33. Έγγραφο άρ. 2. 

34. Έγγραφα άρ. 5 καί 6. 
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Άπό την οικονομική του δραστηριότητα σημειώνουμε: την πράξη της 13 

Φεβρουαρίου 1575 με την όποια έδωσε χωράφι γιά καλλιέργεια35, την πράξη 

τού 1592 με τήν όποια πάκτωσε έλαιόδενδρα της περιουσίας του36, την 

πράξη της 6 'Ιουνίου 1597 με τήν οποία πάκτωσε στον Άθάνο Κουβάτη, 

στον Μικέλη Στρατηγό και στον 'Αντώνιο Πάσκα τά έλαιόδενδρα πού είχε 

στην περιοχή τοϋ Κατατζάρου37, τήν πράξη της 3 'Ιουλίου 1598 μέ τήν οποία 

πάκτωσε στον 'Αντώνιο Σκουρδουμπή αμπέλι του στην περιοχή της Άφρας 3 8 

καί τήν πράξη της 5 'Ιουλίου 1598 μέ τήν οποία πάκτωσε στον Πέτρο 

Περούλη τήν τεταρτία πού πλήρωνε γιά τό αμπέλι στην περιοχή των 

Μαμάλων39. 

Αεληγότης Τζώρτζης, 1590 

Στις 11 Φεβρουαρίου 1590 ό «αγιογράφος» Τζώρτζης Δεληγότης συμφώ

νησε μέ τόν ιερομόναχο Λαυρέντιο Χαρίτωνα, ηγούμενο καί ιερουργό της Ύ. 

Θ. Κοκκινάδας, νά αγιογραφήσει ολη τήν εκκλησία. Συγκεκριμένα, συμφώ

νησε «να ήστορησι καί όονλενσι καί τεληοση όλην την εκλησηα ano μέσα 

ολη τρηγήρον άποκάτου έος άπάνου αγίους μεγάλους, πόλους, εορτάοες 

καί τάλα πάντα στασήόηα ώμορφα καλά καί τήμηα καθός ενε η τάξη των 

εκλησηων». 'Επίσης συμφώνησε «να ήστορησι καί τόν Άσάνη καί την γηνή 

του ός καθός ήτον εκπαλε», καθώς επίσης νά επιμεληθεί «την κημησι της 

Παναγηας προσκηνημα να κάμη τα στεφάνια με το χρησάφη όλης της 

εορτής της κήμησις ος καθος ενε η τάξη καίπρέπος καλά καί πίστα». Γιά τήν 

ολη εργασία οι συμβαλλόμενοι συμφώνησαν στό ποσό των 67 ταλήρων καί 

στην καταβολή των εξόδων διατροφής, όταν θά δούλευε στή μονή. Ή 

αποπληρωμή θά γινόταν σταδιακά μέ τήν πρόοδο των εργασιών: «όουλεβο-

ντας καί πληρονοντας κατά την όουληά οπού κάνη». Ό αγιογράφος θά 

άρχιζε τήν εργασία άπό τήν αρχή της Μεγάλης Τεσσαρακοστής, πού συνέ

πιπτε τότε μέ τήν 1 Μαρτίου, καί υποσχόταν πώς δέν θά απασχολούνταν σέ 

άλλη εργασία, χωρίς τήν άδεια τού ιερομόναχου. 

Προφανώς ή συμφωνία αφορούσε στην τοιχογράφηση τού ναού. Τό 

εικονογραφικό πρόγραμμα δέν ορίζεται βέβαια μέ ακρίβεια, θά έπρεπε 

όμως νά ακολουθήσει τήν «τάξη τών εκκλησιών». Σημειώνεται πάντως 

35. Α.Ν.Κ., Συμβ. Β.206, βιβλίο 1, φ. 279Γ. 

36. Α.Ν.Κ., Συμβ. Ρ.26, φυλλάδιο 3, φ. 43r. 

37. Α.Ν.Κ., Συμβ. Π.213, φ. 124ν. 

38. Α.Ν.Κ., Συμβ. Κ.233, φ. 16ν. 

39. Α.Ν.Κ., Συμβ. Π.213, φ. 223r. · 
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χαρακτηριστικά οτι ή αγιογράφηση των τοίχων θά γινόταν άπό κάτω εως 

πάνω, καί οτι θά υπήρχαν μεγάλοι άγιοι, μάλλον ολόσωμοι, καθώς καί 

«πόλοι», δηλαδή μορφές αγίων σε κυκλικά πλαίσια. Ενδιαφέρον παρουσιά

ζει ή επισήμανση ότι θά έπρεπε νά ιστορηθεί επίσης ο Άσάνης με τή σύζυγο 

του, όπως ήταν παλαιότερα. Τούτο σημαίνει ότι ή συμφωνία αναφέρεται σέ 

εκ νέου αγιογράφηση του ναού καί επανάληψη, τουλάχιστον σ' ό,τι άφορα 

τόν Άσάνη, του παλαιότερου εικονογραφικού προγράμματος. Ό Άσάνης, 

πιθανότατα ήταν ό παλαιός κτήτορας τού ναοΰ, δέν γνωρίζουμε όμως τίπο

τε γι' αυτόν40. 

Αημησίάνος'Άντζολος41,1786-1798 

Άπό απόδειξη της 26 Φεβρουαρίου 1786 προκύπτει ή συνεργασία του μέ 

τους συνδίκους της Κοινότητας της πόλης καί ή ανάθεση σ' αυτόν της 

εικονογράφησης κουτιού (σκάτολας) μέ τίς μορφές τού Χριστού, της 

Παναγίας καί τού Αγίου 'Ιωάννη Προδρόμου, πιθανότατα στον τύπο της 

Δέησης42. 

40. Οι πληροφορίες μας γιά τή μονή αρχίζουν άπό τό 1512 (Α.Ν.Κ., Συμβ. Μ.225, φ. 202Γ πράξη 
της 10.3.1512), εως τό 1550, όμως στίς πηγές αναφέρονται μόνον οί ιερομόναχοι πού τήν 
ίερουργοϋσαν, οί όποιοι έφεραν παράλληλα καί τόν τίτλο τοϋ ηγουμένου. Άπό πράξη της 
3.9.1550 πληροφορούμαστε ότι τότε κτήτορας της μονής ήταν ό Άλιβίζης Δελαμπιόντας 
(Α.Ν.Κ., Συμβ. Π.187, φ. 198r), σέ πράξη της 26.2.1563 ως κτήτορες αναφέρονται ή Έλενα 
Δαρμέρα, ό Άλιβίζης καί ό Λουκάς Δελαμπιόντας (Α.Ν.Κ., Συμβ. Π.40, φ. 337v-338r) καί σέ 
πράξη της 21.12.1588 ως κτήτορας αναφέρεται ό ευγενής Σίμος Δελαμπιόντας (Α.Ν.Κ., 
Συμβ. Κ.404, φ. 32Γ). Στά μετέπειτα χρόνια ό ναός καί ή μονή αποκτούν συναδελφικό χαρα
κτήρα. 

Τό επώνυμο Άσάνης άπαντα στίς πηγές σπάνια. Γνωρίζουμε τόν Γεώργιο Άσάνη, τόν επιλε
γόμενο Σοφιανό, ό όποιος τόν 'Ιανουάριο τοϋ 1473 συμφώνησε μέ τήν Άγγελίνα καί τήν 
δέχτηκε στή δούλευσή του γιά 4 χρόνια, αναλαμβάνοντας τήν υποχρέωση νά τήν παντρέψει 
καί νά τήν προικίσει (ΙΩ. ΚΟΝΙΔΑΡΗΣ - Γ. ΡΟΔΟΛΑΚΗΣ, Οί πράξεις του νοταρίου Κέρκυρας 
'Ιωάννη Χοντρομάτη (1472-1473), Επετηρίδα τον Κέντρου Έρεννης της 'Ιστορίας τοϋ 
Ελληνικού Δικαίου της 'Ακαδημίας Αθηνών 32 (1996) 173, άρ. πράξης 51). Ό ϊδιος πιθανόν 
αναφέρεται ως «ποτέ» σέ πράξη της 8.6.1511, όπου επίσης σημειώνεται ό γιος του Φράγγος 
καί ή σύζυγος του Μάρθα (Α.Ν.Κ., Συμβ. Τ.11, φ. 96ν). Τέλος, είναι γνωστός καί ό νοτάριος 
Νικόλαος Άσάνης, τοϋ όποιου σώζεται μιά πράξη τοϋ έτους 1524, ή δραστηριότητα του 
όμως βεβαιωμένα εκτείνεται τουλάχιστον άπό τό 1511 εως τό 1531, ό δέ θάνατος του ορίζε
ται πριν άπό τό 1535 (ΔΗΜ. ΚΑΡΥΔΗΣ, Νοταρικές πράξεις Κορυφών (1488-1489), Περί Ιστο
ρίας 3 (2001) 101). 

41. Βλ. επίσης ΧΑΤΖΗΔΆΚΗΣ, Ζωγράφοι, σ. 265. ΜΕΛΕΝΤΗ, Προσθήκες, σ. 154-155. 
42. Α.Ν.Κ., Ένετ. 90, δέσμη 5, φ. 8 (απόδειξη άρ. 8). 

1786 Φευρουαρίου 26: Ε.Π. Πίστην ποιώ εγώ ό κάτωθεν γεγραμένος οτι νά εζωγράφισα εις 
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Γνωρίζουμε επίσης οτι ζωγράφισε μεγάλη εικόνα μέ την απεικόνιση της 

εορτής της πρώτης της Ίνδίκτου γιά λογαριασμό της μονής Παλαιο-

καστρίτσας. Ή εικόνα είχε ήδη φιλοτεχνηθεί καί είχε πληρωθεί πρίν από τό 

τέλος του 1797. Την 1 'Ιανουαρίου 1798 μεταφέρθηκε στό μοναστήρι καί 

πληρώθηκαν οι μεταφορείς, ενώ δόθηκε επιπλέον «μποναμας» στον ζωγρά

φο. Οι πληροφορίες μας προέρχονται άπό τήν καταγραφή τών εξόδων τής 

μονής τοϋ έτους 179843. 

Ευστάθιος Ιάκωβος, 1545-1546 

Είναι γνωστός μέ τήν ιδιότητα τοϋ «ζωγράφου» άπό πράξη χωρίς ημερο

μηνία, ή οποία όμως μπορεί νά χρονολογηθεί μεταξύ τών ετών 1545 καί 

1546, μέ τήν οποία εξουσιοδοτεί τόν Ιωάννη Κρούστα νά λάβει άπό τόν 

ζωγράφο Δανιήλ Πρινοκοκά 52 άσπρα τούρκικα, πού τοϋ χρεωστούσε ό 

τελευταίος44. 

Ταυτίζεται, πιθανόν, μέ τόν ομώνυμο ζωγράφο καί πρωτονοτάριο 

Άρτης, ή δραστηριότητα τού οποίου εκτείνεται στά έτη 1537-155245. 

Κάφιρης Ματθαίος, 1596 

Πληροφορίες γι' αυτόν υπάρχουν σέ δύο έγγραφα τής 13 καί 14 

'Οκτωβρίου 1596 πού αναφέρονται στην επίλυση διαφορών του μέ τόν 

ζωγράφο 'Ιωάννη Προσαλέντη. Βλ. αναλυτικότερα γιά τό ζήτημα παρακάτω. 

Κόκλας Δανιήλ*6, ιερομόναχος, 1833-1842 

Στις γνωστές πληροφορίες γιά τό έργο του προσθετέα καί τά εξής: 

μίαν σκάτολα τόν Εστανρομένον Χριστόν, τήν Παναγίαν, καί "Αγων Ίωάννην καί έλαβα 
διό. κόπον μου, καί εξοόον, άπό τους εκλαμπροτάτους, καί ευγενέστατους σιντίχους, λίτρες 
είκοσι τέσσαρες, ήγουν τάλαρο βενετικό ενα, καί οϋτος υπογράφωμε. "Αντζολος 
Δημησιάνος εικονογράφος. 

43. Α.Ν.Κ., Ε.Ε. 333, βιβλίο 2, φ. 210ν. Τό κείμενο έχει ώς εξής: 1798 προτη Ιαννουαρίου έοοσα 
όιο ανθρώπων όπου ύφεραν την μεγαλην ικονα ζογραφισμένη ή εορτή τής πρότης τής ίνδί
κτου ζογραφισμένη από τον Δημησιανο και πλερομενην προ κηερού μονέδα 20. Καί δια 
μποναμάν του αφτου ζογραφου Δημησιανου ηκοση τεσερης24. 

44. "Εγγραφο άρ. 4. 
45. ΧΑΤΖΗΔΆΚΗΣ, Ζωγράφοι, σ. 286. 

46. Γιά τόν ζωγράφο βλ. ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ-ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ, Ζωγράφοι, σ. 100. ΜΕΛΕΝΤΗ, Προσθήκες, 
σ. 171-174. 
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To 1833 ζωγράφισε εικόνα σε μετάξι και ασήμωσε τά πόμολα της «σκό-
λας» στό μοναστήρι της Παλαιοκαστρίτσας. Γιά τήν εργασία του έλαβε 39 
βενετικά τάληρα47. 

Γνωρίζουμε επίσης ότι τό 1842 ζωγράφισε τήν εικόνα των αγίων Πάντων 
πού είναι τοποθετημένη στον νότιο τοίχο της εκκλησίας των Αγίων Πάντων 
Πόλεως48. 'Αναφέρονται επίσης εικόνες του στον 'Άγιο Ελευθέριο Πόλεως49. 

Κονοφάος Ιωάννης50, ιερέας, 1786-1807 

Τό 1786 ζωγράφισε γιά τόν ναό της Όδηγήτριας τοΰ Μιτζιβίρη στή 
Γαρίτσα τους τέσσερις προφήτες Δαβίδ, Δανιήλ, 'Ηλία καί Έλισσαιο καί 
έλαβε ως αμοιβή τέσσερα βενετικά τάληρα. Οι εικόνες παραγγέλθηκαν από 
τόν ηγούμενο της μονής Ζωοδόχου Πηγής Καστελλάνων Μέσης Ευγένιο 
Στέφανο, ό όποιος κατέγραψε τό έξοδο σέ κατάστιχο τής μονής51. 

Τό 1795 εργάστηκε στον ναό τής Ύ. Θ. των Μαμάλων, όπως προκύπτει 
από βεβαίωση στην οποία σημειώνει ότι «ζωγράφισε» τά στασίδια καί δεκα
οκτώ άστρα καί τίς εικόνες τής Θεοτόκου μέ δύο αγγέλους πάνω άπό τήν 
Αγία Τράπεζα καί τή Γέννηση στην Πρόθεση τοΰ ναοΰ52. 

Τό 1803 ζωγράφισε γιά τόν ναό τής Ύ. Θ. των Πάγων τρεις εικόνες, ενα 
δεσποτικό καί δύο τοΰ Τριμόρφου, καί πληρώθηκε μέ τό ποσό των 22 ταλήρων53. 

47. Α.Ν.Κ., 'Αρχείο Θρησκείας Ι, φάκελος 242, φίλτζα 12, φ.χ.ά. 
1833 Νοεμβρίου 15 Ε.Π. 

Ελαβα έγω ό κάτωθεν γεγραμένος άπό τόν κυρ Αναστάσιον Μιχαλά άπό χωρίον Λάκονες 
ώς επίτροπος τον καθηγουμένον κυρίου Καλλινίκου Βηόηνιότην τάληρα βενέτηκα τριάκο
ντα ένέα και αυτά τά έλαβα οιά τήν ζωγραφίαν καί μετάξη το πανί, καί πόμολα άσιμομένα 
τής σκάλας όπου έγινε εις το μοναστήριον Παλαιοκαστρήτησας και ομολογώ νποσειμειού-
μενος. 

Δανιήλ Ιερομόναχος Κόκλας ζωγράφος. 
48. Γ. ΖΟΥΜΠΟΣ, Ή συναδελφική εκκλησία των Αγίων Πάντων Πόλεως, έφημ. Κερκυραϊκό 

Βήμα, άρ. φ. 2086-2091 τής 3-10.12.1986. 
49. Ιερός Ναός Άγιου 'Ελευθερίου, Κώδικας, φ. 136r (σ. 265) ενθύμηση τής 8.8.1943. 

50. Βλ. ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ-ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ, Ζωγράφοι, σ. 101. ΜΕΛΕΝΤΗ, Προσθήκες, σ. 161-162. 
51. εκαμεν.... εις τήν έκκλησίαν τής Όόηγήτριας τον Μυτζιβήρι εις τήν άκρογναλιά τής 

Γαρίτζας τους τέσσαρους προφήτας ήγουν τόν προψητάναξ Δαβίδ. Δανιήλ. Ήλιαν. καί 
Έλισσαϊον. καί επήρε ό ευλαβέστατος παπά κυρ Ιωάννης Κονοφάος ζωγράφος όιά μισθόν 
του τάλαρα βαινέτικα τέσσαρα (Α.Ν.Κ., Α.Ε.Δ. 224, κατάστιχο 7, φ. 11). 

52. Πίστιν ποιώ ότι εζωγράφισα εις την έκκλησίαν της Υ. Θ. των Μαμάλων τα στασίδια φιντο 
ριμεσο καί όεκοχτώ άστρα. Ακομι εζωγράφισα καί μέσα εις το βήμα επάνω εις την Αγία 
Τράπεζα την Θεοτόκο με δύο Αγγέλους και εις την Πρόθεσιν την Γεννησιν τον Χριστού ... 
καί έλαβα τάλαρα 17 καί λίτρες 5 (Α.Ν.Κ., Ε.Ε. 352, δέσμη 2, έγγραφο 22). 

53. Α.Ν.Κ., Ε.Ε. 502, βιβλίο, φ. 48r: 3 Σεπτεμβρίου 1803 δια τάλαρα είκοσι δύο δοσμένα τον 
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Τό 1807 ζωγράφισε χόν Επιτάφιο Θρήνο γιά τό τέμπλο τοϋ ναοΰ τοΰ 

Αγίου Νικολάου της Πέτρας στό χωριό Περίθεια και πληρώθηκε μέ τό ποσό 

των 12 ταλήρων, όπως προκύπτει άπό τη σχετική απόδειξη πού υπογράφει 

ο Ιδιος54. 

Κόνταρης Κωνσταντίνος55,1700 

Γιος τοϋ Νικολάου, κάτοικος Κερκύρας. Τήν 1 'Οκτωβρίου 1700 σύναψε 

συμφωνία γιά τήν αγιογράφηση δύο εικόνων. Σύμφωνα μέ τό έγγραφο πού 

συντάχθηκε, ό ιερομόναχος Νικόδημος Διμόρης, μοναχός της μονής 

Σταυρονικήτα τοϋ Αγίου Όρους, χρειαζόταν δύο εικονίσματα, τό ένα μέ 

τήν ιστόρηση τής Θεοτόκου μέ τους 24 Οίκους καί τό άλλο μέ τόν άγιο 

Δημήτριο πλαισιωμένο άπό δέκα σκηνές τοϋ μαρτυρίου του, τά όποια νά 

είναι σέ μέγεθος ίδια μέ τό εικόνισμα τής Θεοτόκου μέ τους Οίκους πού ήταν 

τότε κρεμασμένο στον δεξιό τοίχο τοϋ ναοϋ τοϋ Αγίου 'Ιωάννου καί Αγίας 

Παρασκευής στίς Στέρνες. Συμφώνησε λοιπόν μέ τόν «αγιογράφο» 

Κωνσταντίνο Κόνταρη τήν κατασκευή των δύο εικόνων, οι όποιες θά παρα

δίδονταν έ'ως τόν επόμενο 'Απρίλιο τοϋ 1701, καί ορίστηκε ή τιμή τους στά 

24 ρεάλια, άπό τά όποια ό ζωγράφος έλαβε προκαταβολικά 10 ασημένια 

δουκάτα. Τελειώνοντας τά δύο εικονίσματα ό Κόνταρης θά τά παρέδιδε 

στον «σπιτζιέρη» Στέλιο Γκογίτζα άπό τόν όποιο θά λάμβανε καί τό υπόλοι

πο τής αμοιβής του. Σέ περίπτωση θανάτου τοϋ ζωγράφου πριν άπό τήν 

ολοκλήρωση τοΰ έργου, θά γινόταν εκτίμηση τής έ'ως τότε εργασίας άπό 

«αγιογράφο» καί θά καθορίζονταν οι υποχρεώσεις των δύο μερών56. 

Κονταρίνης Κωνσταντίνος57,18ος αιώνας 

Αναφέρονται ώς έργα του τό τέμπλο καί ή εικόνα τοϋ Αγίου 

ευλαβούς Ιωάννου ιερέως Κονοφάου διά οίκονογράφισμα τριών ήκονων όιά το τέμπλο ένα 
δεσποτικό καί όύο δια το τρίμορφο. 

54. Α.Ν.Κ., Ε.Ε. 450, ύποφάκελος [7], απόδειξη άρ. 8. 
1807 Άπρηλιου 13 Πίστην πυώ ò ύπογεγραμένος δτη έζωγράφησα ης τήν έκκλησίαν τοϋ 
αγίου Νικολάου εις τό χορών Περίθηα μήα ήκώνα διά τό τέμπλο επάνο ταις θήραις τόν 
επιτάφιον θρίνον καί όιά κόπον καί έξοδών μου έλαβα άπό τόν κήρ Πέτρον Κηρδάρη 
κιβερνιτήν τής άνοθεν τάλαρα 12. Ιωάννης ιερεύς Κονοφάος. 

55. Βλ. ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ-ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ, Ζωγράφοι, σ. 102. 

56. Βλ. έγγραφο άρ. 8. 
57. Γιά τόν ζωγράφο καί τό έργο του βλ. ΒΟΚΟΤΟΠΟΥΛΟΣ, Εικόνες, ο. 163, όπου καί άλλη βιβλιο

γραφία. ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ-ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ, Ζωγράφοι, σ. 104-106. ΡΗΓΟΠΟΥΛΟΣ, 'Επιδράσεις, σ. 
176-188. 
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Παντελεήμονος στον ναό της Ύ. Θ. Μανδρακιώτισσας58. 'Αναφέρονται 

επίσης εικόνες του στον 'Άγιο Ελευθέριο πόλεως59. 

Κονταρίνης Νικόλαος60,1689 

Στις 16 Αυγούστου 1689 ό «μισέρ Νηκολάκις Κονταρίνης αγιογράφος 

κάτικος Κοριφόν» υπογράφει ώς μάρτυρας σέ αναγραφή (Ίνβεντάριο) αντι

κειμένων της μονής Ύ. Θ. Παλαιοκαστρίτσας61. 

Κονταρίνης Νικόλαος, ιερέας, 1751 

Γιος πιθανόν τοϋ Κωνσταντίνου Κονταρίνη, ή διάσωση τού οποίου απει

κονίζεται σέ αναθηματική εικόνα του έτους 171862. 

Από καταγραφή εξόδων πού έγιναν άπό τόν ιερουργό της εκκλησίας της 

Αγίας Μαρίνας καί Αγίου Ιωάννου Χρυσοστόμου ίερέα 'Ιωάννη Θεοτόκη, 

πού φέρει ημερομηνία 20 Δεκεμβρίου 1751, προκύπτει οτι αυτός ανέθεσε 

στον ζωγράφο τήν ανακαίνιση των εικόνων του ναοΰ. Σημειώνεται χαρα

κτηριστικά: «οιά νά ανακαινίσω ταις ήκόνες όπου ήτον σχεδόν δλαις χαλα-

σμέναις τόσον τον όεσπότου, δσον ακόμη καί της Θεοτόκου, καί τοϋ 

Προδρόμου καί των δώδεκα αποστόλων, ακόμη καί αυτό τό τρίμορφον, 

έδωκα τοϋ ζωγράφου παπα Νικολάου Κονταρίνη L.90»63. 

Κόντης Ιωάννης64,1802-1806 

Άπό απόδειξη της 29 'Ιουνίου 1806 γνωρίζουμε οτι ζωγράφισε τρεις 

εικόνες γιά τόν Προφήτη Ηλία, μετόχι της μονής της Παλαιοκαστρίτσας. 

Πρόκειται γιά τήν Πυρφόρο Ανάβαση, καί δύο δεσποτικά, του Χριστού καί 

της Παναγίας. Καί οι τρεις εικόνες έγιναν σέ ξύλο καί χρυσώθηκαν. Τό 

κόστος τους ανήλθε σέ 30 ασημένια τάληρα καί δύο μίλιτρα λάδι65. 

58. Ιερός Ναός Άγιου 'Ελευθερίου, Κώδικας, φ. 134r (σ. 261) ενθύμηση. 

59. Ιερός Ναός Αγίου Ελευθερίου, Κώδικας, φ. 136r (σ. 265) ενθύμηση της 8.8.1943. 

60. Βλ. ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ-ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ, Ζωγράφοι, σ. 106. 

61. Α.Ν.Κ., Συμβ. Μ.29, βιβλίο 37, φ. 38r. 

62. Βλ. Π. ΒΟΚΟΤΟΠΟΥΛΟΣ, Κερκυραϊκές αναθηματικές εικόνες, Δελτίο 'Αναγνωστικής 

Εταιρίας Κέρκυρας 22 (1988) 37. 

63. Α.Ν.Κ., Ένετ. 53, δέσμη 13, φ. 6r. 

64. Βλ. καί ΜΕΛΕΝΤΗ, Προσθήκες, σ. 160-161. 

65. Α.Ν.Κ., Ε.Ε. 333, ύποφάκελος 2, έγγραφο άρ. 15. 
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Κοντός Κωνσταντίνος, 1519 

Μνημονεύεται σε πράξη της 22 'Ιανουαρίου 1519, ως συμβαλλόμενος, ό 

«Κωνσταντίνος ζωογράφος ό Κοντός άπο χωρίον των Μαγουλάδων»^. 

Κορτέσης Ευστάθιος, 1731 

Ό Ευστάθιος Κορτέσης ή Κορτέζε, κατ' άλλη γραφή, ήταν γιος τοϋ 

Μιχελή καί αναφέρεται στίς πηγές ώς «αγιογράφος». 

Τό 1731 ανέλαβε τήν αγιογράφηση τοϋ τέμπλου τοϋ ναοϋ τοϋ Ταξιάρχη 

Συναράδων, στον όποιο τό χρονικό διάστημα 1731-1732 πραγματοποιήθη

καν ευρείας εκτάσεως ανακαινιστικά έργα, μέ χρήματα από τό κληροδότη

μα πού άφησε ό κτήτορας τοϋ ναοϋ ιερέας Νικηφόρος Λουκάνης. Οι εκτε

λεστές της διαθήκης του στίς 5 Αυγούστου 1731 συμφώνησαν μέ τόν ζωγρά

φο Ευστάθιο Κορτέση (Κορτέζε) καί τοϋ ανέθεσαν τήν αγιογράφηση τοϋ 

τέμπλου τοϋ ναοϋ. Μέ τή σύμβαση ό ζωγράφος υποσχέθηκε νά κάμει μέ 

δικό του κόπο καί έξοδα τους δώδεκα 'Αποστόλους καί τό Τρίμορφο, σύνο

λο δηλαδή 15 κομμάτια, σέ σανίδι «λάρζινο» μέ χρυσάφι καί χρώματα 

«φίνα». Οι μορφές δλες θά ήταν ζωγραφισμένες «επί θρόνου». Ή συμφωνία 

προέβλεπε επίσης τήν παράδοση των εικόνων τόν επόμενο Σεπτέμβριο, μέσα 

δηλαδή σέ δύο μήνες, καί τήν αμοιβή, ή οποία ορίστηκε στά πέντε τζεκίνια67. 

Στίς 5 Νοεμβρίου 1732 οι κτήτορες βεβαίωσαν σέ σχετική πράξη καί περιέ

γραψαν τό σύνολο των έργων πού πραγματοποιήθηκαν στον ναό καθώς καί 

τό κόστος τοϋ καθενός68. 

Ό ζωγράφος ταυτίζεται, πιθανόν, μέ τόν Ευστάθιο Κούρτεση, γνωστό 

έργο τοϋ οποίου είναι οι εικόνες τοϋ τέμπλου της μονής Άγνοϋντος στην 

'Αργολίδα, τό 171369. 

1806 Ιουνίου 29 Ε. Π. Κορυφούς. 
"Ελαβα εγώ ό κάτωθεν ύπογεγραμένος από τον Πανοσιότατον Ίερομόναχον κ(ύριο)ν 
κ(ύριο)ν Καλλίνικον Βιόινιότην Καθηγούμενον της Ύπεραγίας Θ(εοτό)κου Παλαιοκα-
στρήτισας, τάλλαρα ασημένια Βενετικά τριάντα ήτοι Ν. 30 καί ελαιόλαοον λαμπάντε μίλι-
τρα δύο όιά μίαν πυρφόρον άνάβασιν όπου τοϋ έζωγράφισα με τήν κορνίζαν της χρυσσιο-
μένην κατάξυλα με όύο Δεσποτικά Ι(ησοϋ)ν Χ(ριστο)ν και Μ(ήτ)ηρ Θ(εο)ϋ και αυτά 
ζωγραφισμένα και χρυσσιομένα κατάξυλα όιά τήν Έκκλησίαν τοϋ 'Αγίου Προφήτου Ηλία 
Μετοχίου της άνωθεν μονής καί υπογράφω. 

Ιωάννης ό Κόντης Ζωγράφος. 
66. Α.Ν.Κ.. Δ.Σ. 3.10, σ. 64. 
67. Βλ. έγγραφο άρ. 10. 
68. Α.Ν.Κ., Συμβ. Α.105, βιβλίο 21, φ. 7r-8r. 
69. ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ-ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ, Ζωγράφοι, ο. 119. Γιά τό έργο του ζωγράφου στη μονή 
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Κυριακής, 1512 

Σέ πράξη πού συντάχθηκε τόν Σεπτέμβριο τοϋ 1512 σημειώνεται ως μάρ

τυρας ό «μαστρω Κυριάκις ό ζογράφος»70. 

Λογαράς, 1469 

Σέ πράξη της 18 Σεπτεμβρίου 1469 σημειώνεται οτι τοϋ ανατέθηκε ή 

αγιογράφηση τοϋ ναοϋ της Ύ. Θ. Παλαιοκαστρίτσας άπό την τότε αδελφό

τητα τοϋ ναοϋ71. 

Λογγοβίτης Λέος (Ηλίας), 1545 

'Αναφέρεται ώς «ιστοριογράφος» σέ πράξη της 26 Απριλίου 1545 όπου 

παρίσταται ώς μάρτυρας {«υπό μαρτυρίας κυρ Γεωργίου Μόσχου... και κυρ 

Αέου Λογκοβήτου ιστοριογράφου»12). Μέ δεδομένη τη σημασία τοϋ ορού 

ώς ζωγράφου ή αγιογράφου στην πράξη της 28 'Ιανουαρίου 1599 πού δημο

σιεύουμε στό παράρτημα73, πιστεύουμε ότι καί εδώ σημαίνει τόν ζωγράφο. 

Ταυτίζεται, πιθανόν, μέ τόν 'Ηλία Λογγοβίτη, ζωγράφο καταγόμενο άπό 

τη Δρυϊνούπολη, ή δραστηριότητα τοϋ οποίου ορίζεται περί τό 152574. Γιά 

την εναλλαγή τών ονομάτων 'Ηλίας, Λέος, Λέων στίς πηγές της εποχής βλ. 

καί τήν χαρακτηριστική περίπτωση τοϋ ζωγράφου 'Ηλία Μαυροκέφαλου 

παρακάτω. 

Μαυρογιάννης Ιάκωβος, 1551 

Ό «κυρ Ιάκωβος Μαβρογιάνις ζωγράφος» αναφέρεται σέ πράξη της 21 

Άγνοΰντος βλ. ΕΥΣΤ. ΣΤΙΚΑΣ, Ή έν Άργολίδι μονή Άγνοϋντος, στό: Χαριστήριον εις 

Αναστάσιον Κ. Όρλάνοον, τ. Β', 'Αθήναι 1966, σ. 318. Τ. ΓΡΙΤΣΟΠΟΥΛΟΣ, Παρουσία ζωγρά

φων εξ 'Αργολίδος κατά τους ιζ' καί ιη' αιώνας, στό: Πρακτικά τον Β' Τοπικού Συνεδρίου 

'Αργολικών Σπουδών (Άργος 30 Μαΐου -1 'Ιουνίου 1986), Αθήναι 1989, σ. 285. 

70. Α.Ν.Κ.,Συμβ.Τ.11,φ.207ν. 

71. Σπ. ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ - Σπ. ΚΑΡΥΔΗΣ, Ή μονή Παλαιοκαστρίτσας Κερκύρας. (Ιστορικά έξ 

ανεκδότων εγγράφων), Επιστημονική Έπετηρίς της Θεολογικής Σχολής τοϋ 
Πανεπιστημίου 'Αθηνών 29 (1994) 648. Ή πληροφορία άφορα τόν παλαιό ναό τής μονής. Ό 

σημερινός είναι κτίσμα τοϋ 18ου αιώνα. 

72. Α.Ν.Κ., Συμβ. Γ.54, φ. 240r. 

73. "Εγγραφο άρ. 7. 

74. ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ-ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ, Ζωγράφοι, σ. 159. 
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'Ιουλίου 1551, στη σύνταξη της όποιας παρίστατο ώς μάρτυρας μαζί με τόν 

ιερέα Τιμόθεο Σπυρή75. 

Μανροκέφαλος Ηλίας76,1547-1598 

Γιος τοϋ Δημητρίου Μαυροκέφαλου77, αδελφός της Άγγέλως78 καί 

εξάδελφος της Μαργέτας, θυγατέρας τοΰ ποτέ Φιλίππου Χαϊκάλη, ή οποία 

στίς 11 Φεβρουαρίου 1565 τοΰ παραχώρησε ολα της τά δικαιώματα79. Ό 

ζωγράφος εμφανίζεται στίς πηγές από τό 1544 εως τό 1598 μέ τά ονόματα 

Ηλίας καί Λέων80. Γιά την ταύτιση των δύο προσώπων καθοριστικό είναι τό 

περιεχόμενο της διαθήκης της Μαρίας, συζύγου του ποτέ Λοΐζου Σπάτα καί 

τότε μοναχής Μαγδαληνής, ή οποία συντάχθηκε στίς 13 Αυγούστου 1552. 

Στη διαθήκη ή διαθέτρια αναφέρει οτι ήταν πέντε χρόνια κατάκοιτη, ότι δέν 

έγνώρισε εξυπηρέτηση από κανέναν άλλον έκτος από τόν εγγονό της τόν 

«μάστρο Λέοντα τόν Μανροκεφαλον ζωγραφον δντινα έγνώρισε ώς νίόν 

ϊδιον αυτής καί άπήλανσεν έξ αντοϋ μεγάλας αναπαύσεις καί λατρείας διά 

τάς οποίας σχεδόν ειπείν δέν έχει τίτοϋ άνταποδοϋναι εις άνταμοιβήν προς 

τόν αυτόν μάστρο Λέοντα, όστις ρηθείς μάστρω Ηλίας εϊχεν καί έχει αεί την 

φροντίδα της ζωής αυτής»*1. Ή ταύτιση του Λέοντα μέ τόν Ηλία προκύπτει 

καί από τή χρήση τοΰ ονόματος «Λέων» καί σέ πράξεις πού σχετίζονται μέ 

τή διαχείριση των περιουσιακών στοιχείων τοΰ ναοΰ τοΰ Ταξιάρχη Βυροΰ, 

τόν όποιον, όπως θά δοΰμε παρακάτω, είχε κληροδοτήσει στον Ηλία ή 

σύζυγος τοΰ ιερέα Νικολάου Προνοητή82. 

75. Α.Ν.Κ., Συμβ. Γ.55, φ. 45r. 
76. Γιά τόν Ηλία Μαυροκέφαλο οι εως τώρα πληροφορίες μας ήταν οτι έδρασε στην Κέρκυρα 

άπό τό 1556 ώς τό 1587, χωρίς νά έχουν εντοπισθεί υπογραμμένα έργα του. Βλ. ΚΑΖΑΝΑΚΗ, 
Μπαθας, σ. 130, σημ. 2. ΚΑΖΑΝΑΚΗ, Ειδήσεις, σ. 297. ΒΟΚΟΤΟΠΟΥΛΟΣ, Εικόνες, σ. κά. 

ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ-ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ, Ζωγράφοι, σ. 181-182. 

77. Α.Ν.Κ., Συμβ. Β.176, φ. 292ν. Τόν Δημήτριο γνωρίζουμε ήδη άπό πράξη της 17.3.1523 στην 
όποια αναφέρεται ώς μάρτυρας (Α.Ν.Κ., Συμβ. Σ.147, φ. 39ν). Ό ϊδιος άπαντα επίσης στίς 
11.2.1565 (Α.Ν.Κ., Συμβ. Μ.196, φ. 261ν). Στίς πηγές απαντούν επίσης καί άλλα μέλη της 
οικογένειας Μαυροκέφαλου. Στίς 28.4.1534 συντάσσεται πράξη στό σπίτι τοΰ Χρυσού 
Μαυροκέφαλου στην ενορία τοϋ Αγίου Νικολάου τοϋ Σαχλίκη (Α.Ν.Κ., Συμβ. Γ.54, φ. 4Γ). 
Τό 1545 εμφανίζονται ό Νικόλαος Μαυροκέφαλος καί ό Ανδρέας Μαυροκέφαλος ώς μάρ
τυρες (Α.Ν.Κ., Συμβ. Γ.54, φ. 192r, 248ν). 

78. Α.Ν.Κ., Συμβ. Τ.25, φ. 237Γ, πράξη της 11.7.1573 στην όποια αναφέρεται ώς «ποτέ». 
79. Α.Ν.Κ.. Συμβ. Μ.196, φ. 262v-263r. 
80. Α.Ν.Κ.. Συμβ. Γ.54, φ. 132ν της 1.10.1544 όπου αναφέρεται ώς μάρτυρας μέ τό όνομα Λέων. 
81. Α.Ν.Κ., Συμβ. Γ.55. φ. 140ν-142ν. 
82. Α.Ν.Κ., Συμβ. Γ.55, φ. 142ν, πράξη της 17.8.1552. Α.Ν.Κ., Συμβ. Τ.53, φ. 213ν πράξη της 

25.1.1562. 



26 ΣΠΥΡΟΣ XP. ΚΑΡΥΔΗΣ 

Άπαντα στίς πηγές με την ιδιότητα του «ζωγράφου» άπό τό 1552 και 
έξης83. Δηλώνεται επίσης καί ώς «αγιογράφος»84. Άπό την επαγγελματική 
του δραστηριότητα σημειώνουμε τά ακόλουθα: 

Στίς 2 Δεκεμβρίου 1563 συμφώνησε μέ τόν αγιογράφο μοναχό Ίωαννίκιο 
Μπογδάνο καί ανέλαβε τη συνέχιση καί την ολοκλήρωση της αγιογράφησης 
του ναοϋ της Ύ. Θεοτόκου στό χωριό Μελίκια, τήν οποία ό μοναχός 
Μπογδάνος είχε αναλάβει καί είχε διεκπεραιώσει έ'να μόνο μέρος της85. 

Όρίστηκε διαιτητής στίς 13 'Οκτωβρίου 1596 γιά τήν επίλυση διαφοράς 
μεταξύ των ζωγράφων Ματθαίου Κάφιρη καί 'Ιωάννη Προσαλέντη86. 

Στά νοταριακά κατάστιχα της εποχής εμφανίζεται συχνά, είτε ώς συμ
βαλλόμενος καί μισθωτής των περιουσιακών του στοιχείων87 είτε ώς μάρτυ
ρας σέ συμβόλαια καί διαθήκες88. Ό ίδιος, φαίνεται πώς είχε τήν εκτίμηση 
των συμπολιτών του, όπως διαπιστώνεται άπό τή συχνότητα μέ τήν οποία 
αναλάμβανε τόν ρόλο του κριτή σέ πράξεις διαιτησίας89, αλλά καί τόν ρόλο 
του πληρεξουσίου («κουμεσίου»)90. Άπό τή λοιπή δραστηριότητα του σημει-

83. Α.Ν.Κ., Συμβ. Γ.55, φ. 140ν-142ν. Βλ. και συνυποσχετικό διαιτησίας της 22.7.1574 μέ τό 

όποιο ορίζουν κριτή τόν «μαΐστρο Ηλίαν τον ζωγράφον Μανροκέφαλον» (Α.Ν.Κ., Συμβ. 

Π.41,φ.353τ). 

84. Α.Ν.Κ., Συμβ. Β.176, φ. 292ν της 22.1.1559. 

85. Έγγραφο αρ. 2. 

86. Έγγραφα άρ. 5 καί 6. 

87. Στίς 18.5.1567 μίσθωσε τό ελαιοτριβείο του στον 'Απάνω Βυρό (Α.Ν.Κ., Συμβ. Μ.327, φ. 36r). 

Στίς 22.1.1559 μίσθωσε αμπέλια του στον Καμονα στον ιερέα 'Άνθιμο Μονοβασιώτη 

(Α.Ν.Κ., Συμβ. Β.176, φ. 292ν). Βλ. επίσης πράξη της 10.12.1595 (Α.Ν.Κ., Συμβ. Λ.22, φ. 724ν) 

καί πράξη της 20.2.1596 μέ τήν οποία κατέστησε πληρεξούσιο του τόν μισέρ Βιτζέντζο 

Κανάλη (Α.Ν.Κ., Συμβ. Λ.22, φ. 740r). 

88. 'Αναφέρεται ώς μάρτυρας εις Α.Ν.Κ., Συμβ. Φ.21, φ. 80r της 23.1.1557, όπου υπογράφει ιδιο

χείρως ώς εγω Ηλη(ας) Μαβροκαιφαλος. Α.Ν.Κ., Ε.Δ. 456, ύποφάκελος 3, φ. 378r πράξη της 

10.6.1561. Συμβ. Β.178, φ. 2r πράξη της 24.12.1564 καί φ. 94Γ πράξη της 7.8.1565. Συμβ. Π.40, 

φ. 705ν διαθήκη της 4.4.1569. Συμβ. Τ.25, φ. 233r της 23.11.1571. Συμβ. Τ.25, φ. 236ν της 

9.12.1571. Συμβ. Π.41, φ. 353r της 22.7.1574. Συμβ. Π.41, φ. 614τ της 13.5.1579. Βλ. επίσης 

ΤΖΙΒΑΡΑ, Σχολεία, σ. 490, έγγραφο 32 της 4.10.1564. 

89. 'Αναφέρεται ώς κριτής στίς ακόλουθες πράξεις διαιτησίας: Α.Ν.Κ, Συμβ. Π.40, φ. 405r της 

26.4.1564. Συμβ. Τ.53, φ. 349r της 31.10.1564. Συμβ. Τ.25, φ. 247ν της 12.3.1572. Συμβ. Τ.25, φ. 

215ν της 10.6.1573. Συμβ. Π.41, φ. 353r της 22.7.1574. Συμβ. Μ.187, βιβλίο 2, φ. 186r της 

13.5.1586. Συμβ. Λ.22, φ. 761r της 13.10.1596. Βλ. επίσης ΤΖΙΒΑΡΑ, Σχολεία, σ. 490, έγγραφο 

31 της 23.3.1563. Δ. ΚΑΠΑΔΟΧΟΣ, Ή απονομή της δικαιοσύνης στην Κέρκυρα άπό τους 

Μεγάλους Πρωτοπαπάδες τήν ενετική περίοδο (1604-1797), 'Αθήνα 1990, σ. 230, έγγραφο 9 

της 20.3.1565. 

90. Α.Ν.Κ., Συμβ. Τ.25, φ. 73r πληρεξούσιο της 14.1.1573. 
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ώνουμε την υποψηφιότητα του στις 10 Νοεμβρίου 1591 γιά τό αξίωμα του 

«stimador della doana»91. 

Τό 1547 κατέστη με τη διαθήκη της Τζουάνας, συζύγου του ποτέ ιερέα 

Νικολάου Προνοητή, «οικοκύρης» στον ναό τοϋ Ταξιάρχη στό χωριό Βυρός 

καί του μετοχίου του, τοΰ ναού δηλαδή των Αγίων Πάντων στό χωριό 'Άνω 

Γαρούνας, μαζί μέ τόν ιερομόναχο 'Άνθιμο Προνοητή, μέ τόν ορο μετά τόν 

θάνατο καί των δύο οι ναοί νά μεταβιβαστούν σέ κάποιον ιερομόναχο92. Στά 

μετέπειτα χρόνια τόν βρίσκουμε νά ασχολείται μέ τά οικονομικά καί τήν 

ιερουργία των ναών93. 

Ή τ α ν επίσης δωρεοδόχος των πραγμάτων της θείας του Άντώναινας 

καί μέ τήν ιδιότητα αυτή στις 19 'Οκτωβρίου 1569 μίσθωσε ακίνητο τού ναού 

τοΰ Άγιου Ανδρέα94. 

Ή τ α ν , τέλος, μέλος δύο σημαντικών κτητορικών αδελφοτήτων τού προ-

αστείου της Γαρίτσας, της αδελφότητας τοΰ ναού τού Άγιου Νικολάου τών 

Ξένων Γαρίτσας καί της αδελφότητας της Ύ. θ . Κεχαριτωμένης. Στην πρώτη 

υπογράφει μέ τήν ιδιότητα τοΰ αδελφού σέ πράξη της 25 'Απριλίου 1568 μέ 

τήν όποια εκλέχθηκε ό νέος ιερουργός τού ναού95. Στή δεύτερη αναφέρεται 

σέ πράξη της 21 Μαίου 1578 μέ τήν οποία αποφασίστηκε ή συνένωση τοΰ 

ναού μέ εκείνον της Ύ. Θ. Κρεμαστής96. 

Στις 27 Νοεμβρίου 1579 καταγράφτηκε ή διαθήκη του στις πράξεις τού 

νοταρίου Σπυρίδωνος Θεοφύλακτου97, στην οποία ρύθμιζε εκτός τών άλλων 

καί τήν τύχη τού ναού τού Ταξιάρχη καί τών μετοχιών του, της Παναγίας, 

στό χωριό Απάνω Βυρός καί τών Άγιων Πάντων στό χωριό Γαρούνας. Αίγο 

αργότερα, μέ άλλη πράξη αφιέρωσε στό μοναστήρι της Παλαιοπόλεως τους 

ναούς τοΰ Ταξιάρχη, της Παναγίας καί τών Άγιων Πάντων, όπως βεβαιώ

νεται άπό πράξη της 12 'Οκτωβρίου 1582 μέ τήν όποια ο ηγούμενος της 

μονής όρισε ιερουργό στον ναό τών Άγιων Πάντων98. Περί τά τέλη τοΰ βίου 

91. Α.Ν.Κ., Ένετ. 2, φ. 527ν. 
92. Α.Ν.Κ., Συμβ. Γ.54, φ. 630r. 
93. Στίς 27.8.1566 διευθέτησε τά οικονομικά τών ναών, έπειτα άπό τη διακοπή της σύμβασης 

ιερουργίας τοϋ ιερομόναχου Γρηγορίου Χαμάλη (Α.Ν.Κ., Συμβ. Β. 178, φ. 228ν). Στίς 7.4.1568 
όρισε ώς ιερουργό τόν ιερέα Δανιήλ Καμπίσα (Α.Ν.Κ., Συμβ. Μ.196, βιβλίο 2, φ. 148rv). Στίς 
21.2.1569 πάκτωσε ελιές (Α.Ν.Κ., Συμβ. Μ.327, φ. 306ν). Στίς 8.12.1571 αντάλλαξε σπίτι 
(Α.Ν.Κ., Συμβ. Τ.25, φ. 235ν). 

94. Α.Ν.Κ., Συμβ. Χ.18, φ. 19rv. 
95. Α.Ν.Κ., Συμβ. Π.40, φ. 589rv. Ή υπογραφή στην πράξη είναι πρωτότυπη. 
96. Α.Ν.Κ.. Συμβ. Θ.10, φ. 199r-200r. Γιά τό θέμα βλ. αναλυτικά ΚΑΡΥΔΗΣ, Αδελφότητες, σ. 188-

190. 
97. Α.Ν.Κ., Συμβ. Θ.10, φ. 410rv. Στό φ. 411 ή 'ιδιόχειρη διαθήκη του. 
98. Α.Ν.Κ., Συμβ. Π.2, φ. 48v-49r. 
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του εντάχθηκε και ό ϊδιος στη μοναστική αδελφότητα της Ύ. Θ. 

Παλαιοπόλεως. Στίς 7 Φεβρουαρίου 1598 εμφανίζεται ώς δόκιμος μοναχός 

καί μαζί με τόν ηγούμενο καί τους λοιπούς μοναχούς πακτώνει τό ελαιοτρι

βείο καί τίς ελιές του ναού του Ταξιάρχη, καθώς καί τίς ελιές του ναοΰ του 

Αγίου Παντελεήμονος στό χωριό Βυρός, γιά τήν κάλυψη χρεών της μονής". 

Μαυροκέφαλος Ιάκωβος, 1555 

Γνωστός από πράξη τής 3 'Απριλίου 1555 μέ τήν οποία ό Δημήτριος 

Μαυρογιάννης καί ο Σταματέλος [....] καθιστούν «κουμέσιον» τόν «κυρ 

Ιάκωβο Μαβροκέφαλο τον ζωγράφον»100. 

Μιχαήλ, 1599 

Ζωγράφος από τόν ηπειρωτικό ελληνικό χώρο. Τό 1599, μαζί μέ τους 

συντρόφους του, συμφώνησε καί ανέλαβε τήν αγιογράφηση τού ναού τών 

Άγιων 'Αναργύρων στό χωριό Στανοπουλάδες. Ή σχετική σύμβαση συντά

χθηκε στίς 28 'Ιανουαρίου 1599 μέσα στον ναό παρουσία όλων τών αδελφών 

καί κτητόρων του. Μέ τήν πράξη τό αδελφάτο τού ναού συμφώνησε καί 

ανέθεσε στον «κυρ Μηχαήλ και τους σηντρόφους αυτοϋ αγιογράφους άπο 

την στερηα» τήν αγιογράφηση τού ναού. Ειδικότερα οι αγιογράφοι συμφώ

νησαν «να ήστορήσούν καί άγιωγραφήσούν τήν άνοθεν μονην ολλην δλόγη-

ρα όλους τους τήχους άπο κάτου εος απάνο ος καθος ήτον και προϊ ολόκλη

ρη». Στή συμφωνία περιλήφθηκε επίσης ή ρητή υποχρέωση τους «να κάμουν 

καλή τέχνη ψυφίδα καλή» πού παραπέμπει πιθανόν στην κατασκευή ψηφι

δωτών, χωρίς πάντως νά διευκρινίζεται αν ή υποχρέωση αυτή αφορούσε στό 

σύνολο τού ναού ή μέρος του. Γιά τήν εργασία τους οι αγιογράφοι ή «ηστο-

ρογράφοι», κατά τό λεκτικό τής πράξης, θά λάμβαναν 73 τάλαρα προς 6 

λίτρες τό καθένα, χρήματα τά όποια θά συγκεντρώνονταν άπό τά εισοδή

ματα προφανώς τού ναού καί άπό τή συνδρομή τών κτητόρων ή οποία 

ορίστηκε στό έ'να τάλαρο γιά κάθε σπίτι101. 

Ή αγιογράφηση τού ναού ήταν προφανώς ή κατάληξη εκτεταμένων 

ανακαινιστικών έργων στον ναό πού είχαν ώς συνέπεια τήν καταστροφή τής 

παλαιότερης εικονογράφησης. Σ' αυτήν τήν εικονογράφηση παραπέμπουν 

99. Α.Ν.Κ., Συμβ. Π.213, φ. 164rv. 

100. Α.Ν.Κ., Συμβ. Γ.55, φ. 434ν. 

101. Έγγραφο άρ. 7. 
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οι κτήτορες όταν ορίζουν την αγιογράφηση των τοίχων άπό κάτω έ'ως πάνω, 

όπως ήταν και πρίν. 

Ό ζωγράφος Μιχαήλ μέ τους συνεργάτες του «άπό τή στεριά» πιθανόν 

νά ταυτίζονται μέ τους Λινοτοπίτες (Λινοτόπι Καστοριάς) ζωγράφους, τόν 

Μιχαήλ, τόν γιό του Κωνσταντίνο καί τόν Νικόλαο, ή καλλιτεχνική δραστη

ριότητα των οποίων εκτείνεται στά έτη 1570-1656 μέ έργα διασπαρμένα σέ 

μιά εξαιρετικά εκτεταμένη περιοχή πού περιλαμβάνει τή Μακεδονία, τή 

Θεσσαλία, τήν "Ηπειρο, τή Β. "Ηπειρο102. Μέ τήν ανωτέρω σύμβαση, καί 

εφόσον ή ταύτιση είναι ορθή, στις δραστηριότητες τους περιλαμβάνεται καί 

ή Κέρκυρα. 

Μονόλιθος Άνοριανός™, 1502-1526 

Τόν γνωρίζουμε μόνον άπό τήν παρουσία του ώς μάρτυρα στή σύνταξη 

νοταριακών πράξεων. Σέ πράξη της 7 'Οκτωβρίου 1502 αναφέρεται ώς μάρ

τυρας ό «κυρ 'Ανδριάνας ό Μονόλιθος ζογραφος»1™. Όμοίως καί σέ πράξη 

της 24 Σεπτεμβρίου 1512105. Ό ζωγράφος άπαντα ώς μάρτυρας επίσης σέ 

πράξη της 16 Σεπτεμβρίου 1526, οπού υπογράφει «κυρ Ανδριανός 

Μονόλιθος ό ζωγράφος»106. Πέθανε πρίν άπό τό 1548 όπως προκύπτει άπό 

πράξη του 1548 πού σύναψε ό Ηλίας, γιος του ποτέ μαΐστρο Φράγγου 

Στράνη ζωγράφου καί εγγονός τοΰ ποτέ μαΐστρο Άνδριανοϋ Μονόλιθου 

ζωγράφου107. 

Μονόλιθος Κωνστάντιος, ιερομόναχος, 1549 

Σέ νοταριακή πράξη της 22 'Οκτωβρίου 1549 αναφέρεται ό Ιερομόναχος 

«Κοστάντιος ζογράφος τό επίκλην αντοϋ Μονόλιθος» ό όποιος αφιερώνει 

102. Γι' αυτούς βλ. ΑΝΑΣΤΑΣΊΑ ΤΟΎΡΤΑ, Οι ναοί του Αγίου Νικολάου στή Βίτσα καί τοΰ Αγίου 
Μηνά στό Μονοδένδρι. Προσέγγιση στό έργο των ζωγράφων άπό τό Λινοτόπι, Αθήνα 1991. 
Η ΙΔΙΑ, Εικόνες ζωγράφων άπό τό Λινοτόπι (16ος-17ος αιώνας). Νέα στοιχεία καί διαπι
στώσεις γιά τή δραστηριότητα τους, Δελτίον Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας 22 
(2001) 341-355. Βλ. επίσης ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ-ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ, Ζωγράφοι, σ. 192-193, καθώς καί 
τήν πρόσφατη εργασία της ΑΓΓΕΛΙΚΉΣ ΣΤΡΑΤΉ, Νέα στοιχεία γιά τή δραστηριότητα των 
ζωγράφων άπό τό Λινοτόπι στην ιερά μονή Τιμίου Προδρόμου Σερρών, Μακεδόνικα 34 
(2003-2004) 331-357. 

103. ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ-ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ, Ζωγράφοι, σ. 198. 

104. Α.Ν.Κ.,Συμβ.Τ.11,φ.34ι\ 
105. Α.Ν.Κ., Συμβ. XII, φ. 202ν. 
106. Α.Ν.Κ., Ε.Δ. 458, Squarzi di atti notarili con nome e senza, δίφυλλο πράξεων της 16.9.1526. 
107. Ή πληροφορία άπό ΚΟΛΛΆΣ, Νήσος Β', σ. 144. 



3D ΣΠΥΡΟΣ XP. ΚΑΡΥΔΗΣ 

στη μονή της Ύ. Θ. Δικαίας Συναράδων οσα περιουσιακά στοιχεία είχε στην 

περιοχή του χωρίου Δραγοτινά108. Ό ϊδιος, λίγους μήνες νωρίτερα, στις 31 

'Ιουλίου 1549, μέ άλλη νοταριακή πράξη, στην οποία σημειώνεται ώς «κυρ 

Κωνστάντως ό Μονόλιθος υιός δε τοϋ ποτέ κυρ Γεωργίου Μονόλιθου εκ 

πόλεως Κορυφών», είχε καταστήσει κοινόβιο τή μονή της Ύ. Θ. Δικαίας, της 

όποιας ήταν κτήτορας, και είχε παραχωρήσει ολα τά δικαιώματα του στον 

ιερομόναχο Γεράσιμο Τορνίκη, τόν Σπυρίδωνα Βαντώρο και στους αδελ

φούς τους Νεόφυτο καί Παχώμιο, καθώς καί στους μοναχούς πού θά 

ζούσαν εκεί109. 

Μπαθάς Τομίος (Θωμάς), 1586-1587 

Γιά τόν ζωγράφο υπάρχουν ειδικές μελέτες110. Έ δ ώ σημειώνουμε κάποιες 

επιπλέον πληροφορίες πού εντοπίσαμε στά νοταριακά κατάστιχα καί οι 

όποιες αναφέρονται στή λοιπή δραστηριότητα τοϋ Μπαθά στην Κέρκυρα. 

Σημειώνουμε τις ακόλουθες μαρτυρίες. Στις 9 Αυγούστου 1586 ό μισέρ 

Τομίος ζωγράφος έδωσε στον μάστρο 'Ιωάννη Λιγνό 11 τάλαρα μέ τόν ορο 

νά τοϋ δώσει τήν επόμενη σοδειά λάδι καθαρό111. Στις 13 Αυγούστου 1586 ή 

κυράτζα Στυλιανή, σύζυγος τοϋ ποτέ Μιχαήλ Μπελιάρη, έλαβε άπό τόν 

«μισέρ Τωμίο Μπαθά ζωγράφο» 10 τάλαρα γιά τόν παραπάνω λόγο112. Ή 

απόδοση τοϋ λαδιού έγινε τόν Μάρτιο τοϋ 1587. 

Μπογοάνος Ίωαννίκιος, ιερομόναχος, 1563-1585 

Γιά τόν ζωγράφο έ'ως τώρα γνωρίζαμε οτι ήταν μάλλον ντόπιος καί οτι 

είχε διακοσμήσει τό 1577 τόν ναό τοϋ Παντοκράτορος στό χωριό 'Άγιος 

Μάρκος113. 

108. Α.Ν.Κ., Συμβ. Τ.13, φ. 298r. 

109. Ή σχετική πράξη εις Α.Ν.Κ., Δ.Σ. 8.1, φ. 6r. Δημοσιευμένη είς ΚΟΛΛΆΣ, Νήσος Α', σ. 393-394. 

110. Βλ. ΚΑΖΑΝΑΚΗ, Μπαθάς, σ. 124-138. Μ. ΧΑΤΖΗΔΆΚΗΣ, Τό έργο τοϋ Θωμά Βαθά ή Μπαθά 

καί ή divota maniera greca, Θησαυρίσματα 14 (1977) 239-250. ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ-ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ, 

Ζωγράφοι, σ. 215-218. 

111. Α.Ν.Κ., Συμβ. Χ.18, φ. 389Γ. 

112. Α.Ν.Κ., Συμβ. Χ.18, φ. 391Γ. Βλ. ανάλογη πράξη καί στις 28.8.1586 (Α.Ν.Κ., Συμβ. Χ.18, φ. 

394ν). 

113. Πά τόν ναό καί τόν ζωγράφο βλ. ΒΟΚΟΤΟΠΟΥΛΟΣ, A.A. 24 (1969) Β2, 280-282. Ο ΙΔΙΟΣ, 

Εικόνες, σ. κδ', σημ. 9. D. TRIANTAPNYLLOPOULOS, Die nachbyzantinische Wandmalerei auf 

Kerkyra und den anderen Ionischen Inseln. Untersuchungen zur Konfrontation zwischen 

östkirchlicher und abendländischer Kunst (15. -18. Jahrhundert), 1. Band: Text, München 
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Τά νοχαριακά κατάστιχα προσφέρουν επιπλέον υλικό. Σύμφωνα με την 

πράξη της 2 Δεκεμβρίου 1563 ό τότε μοναχός Ίωαννίκιος Μπογδάνος είχε 

«ισιασθή» μέ τους κτήτορες του ναοΰ της Ύ. Θ. Μελικίων «ίνα ζωγραφίση 

αυτήν για 40 δουκάτα». Ό ϊδιος ζωγράφισε μέρος της καί μέ την πράξη 

έβαλε στη θέση του ως συνεχιστή τοϋ έργου τόν 'Ηλία Μαυροκέφαλο114. 

Ώ ς ιερομόναχος, ό Ίωαννίκιος Μπογδάνος είχε αναλάβει την ισόβια 

ιερουργία του ναοϋ τοϋ Άγιου Νικολάου Έβραΐδος, μέ πράξη ή όποια είχε 

συνταχτεί άπό τόν Πρωτοπαπά Κερκύρας 'Αντώνιο Σπυρή115. Ή ημερομηνία 

σύνταξης της σύμβασης δέν είναι γνωστή, χωρίς άλλο όμως είχε συνταχτεί 

περί τό 1571, άφοϋ είναι γνωστό ότι ό Σπυρής πέθανε πριν άπό τόν Γενάρη 

τοϋ 1572, οπότε καί εξελέγη στό πρωτοπαπαδικό αξίωμα ό διάδοχος του 

'Αλέξιος Ραρτούρος. Μέ τή σύμβαση, μετά τόν θάνατο τοϋ Ίωαννίκιου, κλη

ρονόμος των περιουσιακών του στοιχείων οριζόταν ό ναός τοϋ Αγίου 

Νικολάου. 

Ό Ίωαννίκιος, μέ απόφαση τοϋ Μ. Πρωτοπαπά Αλεξίου Ραρτούρου 

στις 3 Ιανουαρίου 1573, τιμωρήθηκε μέ τήν ποινή της ισόβιας αργίας καί τήν 

απαγόρευση της άσκησης της τέχνης της αγιογραφίας116. "Επειτα άπό αυτό, 

τά καθήκοντα πού είχε αναλάβει στον ναό δέν μπορούσε φυσικά νά τά εκτε

λέσει, άλλα καί ούτε νά εξασφαλίσει τά προς τό ζην μέ τήν ανάληψη της 

ιερουργίας άλλου ναοΰ ή τήν άσκηση της τέχνης του. Τή δεινή οικονομική 

του κατάσταση αναγνωρίζοντας οι κυβερνήτες τοϋ ναοϋ, στις 10 Αυγούστου 

1574 συνέταξαν πράξη μέ τήν οποία τόν αποδέσμευσαν άπό τήν υποχρέωση 

της κληροδότησης τών υπαρχόντων του στον ναό καί τοϋ επέτρεψαν νά τά 

διαχειρίζεται όπως αυτός νόμιζε. Ή πράξη συντάχθηκε άπό τόν νοτάριο 

ιερέα Φώτιο Παλατιανό117. Ή τιμωρία του όμως φαίνεται πώς ανεστάλη λίγα 

χρόνια αργότερα, άφοϋ τό 1577 αγιογράφησε τόν ναό τοϋ Παντοκράτορα 

στό χωριό Άγιος Μάρκος, καί λίγα χρόνια αργότερα, στις 6 Νοεμβρίου 1585, 

τόν βρίσκουμε νά υπογράφει ώς μάρτυρας μέ τήν ιδιότητα τοϋ ιερέα118. 

1985 [Miscellanea Byzantina Monacensia 30Α], σ. 127-203. ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ-ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ, 
Ζωγράφοι, σ. 221. 

114. "Εγγραφο άρ. 2. 
115. Α.Ν.Κ., Συμβ. Π.41, φ. 356ν. 
116. Βλ. ΚΑΤΕΡΊΝΑ ΖΑΡΙΔΗ, Ό Μέγας Πρωτοπαπάς Κερκύρας 'Αλέξιος Ραρτοϋρος Λόγιος τοϋ 

16ου αι. (1504-1574), Κέρκυρα 1995, σ. 90-91,240-241, δπου ή απόφαση. 
117. Α.Ν.Κ., Συμβ. Π.41, φ. 356ν. 
118. Α.Ν.Κ., Συμβ. Μ.176, φ. 63ν. 
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Μπογοάνος, 1783 

Δέν αναφέρεται τό ονομά του. Γνωρίζουμε οτι τό 1783 ήταν διάκονος καί 

οτι τότε ζωγράφισε πέντε κεριά της μιας λίτρας γιά λογαριασμό της αδελ

φότητας της Φανερωμένης των Ξένων. Ή σχετική σημείωση στά έξοδα μέ 

ημερομηνία 30 Αυγούστου 1783 έχει ως εξής: «εοώσαμαι τοϋ διάκου 

Μπόγδανου όπου εζογραφησαι πένται κερηά από μηά λήτρα τό ενα. εδό

θησαν του αβοκάτου κομίσιου και τρής λουμιναριες»™. Πιθανόν νά ταυτί

ζεται μέ τόν κερκυραϊκής καταγωγής ιερέα καί αγιογράφο Δημήτριο 

Μπογδάνο, ο όποιος διετέλεσε εφημέριος τοϋ ναοϋ τοϋ Αγίου Νικολάου στό 

Lecce από τά τέλη τοϋ 18ου αιώνα έ'ως τό 1841120. 

Παντής Ιωάννης121, ιερέας, 1739-1754 

Τό 1739 ό ιερέας 'Ιωάννης Παντής «ίστόρισε» γιά λογαριασμό τοϋ ιερο

μόναχου Ευγενίου Στεφάνου 20 εικονίσματα τοϋ αγίου Σπυρίδωνος τά 

όποια απέστειλε στά 'Ιωάννινα, οπού βρισκόταν τότε ό Ευγένιος, πιθανόν 

προς πώληση. Γιά τήν εργασία του έλαβε τό ποσό των 44:8 λιρών122. Τόν 

'Απρίλιο τοϋ 1754 οι κυβερνήτες τοϋ ναοϋ τοϋ Αγίου Γεωργίου 

Καρουσάδων, αναζητώντας τά ασημικά τοϋ ναοϋ τά όποια οι προκάτοχοι 

τους είχαν δώσει σέ ενέχυρο, προσέφυγαν σέ «άβοκάτο» στον όποιο δώρι

σαν ένα κερί μέ ζωγραφισμένη πάνω του τήν εικόνα τοϋ αγίου Γεωργίου, 

έργο τοϋ ιερέα τοϋ Αγίου 'Ελευθερίου Πόλεως 'Ιωάννη Παντή. Στό «Ίνβε-

ντάριο» τοϋ ναοϋ σημειώνεται: «Έπήραμεν και ενα κερί άπο λίτρα μία τό 

όποιον εδώσαμεν τοϋ παπά Ιωάννου Παντι εφιμερίου τοϋ αγίου 

Ελευθερίου καί έζωγράφησεν επάνω τόν αγιον Γεώργιον, τήν οποία εκανι-

119. Ιερός Ναός Ύ. Θ. Φανερωμένης των Ξένων, Βιβλίο Ταμείου, φ. lOlr. 

120. Γιά τόν αγιογράφο βλ. PANAJOTA TZIVARA, Demetrio Bogdano (Δημήτριος Μπογδάνος), 

στό: Iconostasi dalla chiesa di San Nicolo dei Greci, A. CASSIANO (έπιμ.), Provincia di Lecce 

[1990], σ. 16-18. ΜΑΡΊΑ ΜΕΛΕΝΤΗ, Ό Δημήτριος Μπογδάνος καί ή ζωγραφική των εικόνων 

στό Λέτσε, τόν 18ο αιώνα, στό: Ελληνισμός καί Κάτω Ιταλία. 'Από τά Ιόνια Νησιά στην 

Grecia Salentina, τ. Α', Κέρκυρα 2002, σ. 185-212. Ώ ς παλαιότερη χρονολογική αναφορά της 

παρουσίας του Μπογδάνου στό Lecce θεωρείται ή ημερομηνία ολοκλήρωσης της εικόνας 

τοϋ Αγίου Σπυρίδωνος πού φυλάσσεται στον ναό τοϋ Αγίου Νικολάου, ό χρόνος της 

όποιας έ'χει μεταγραφεί ώς όψιμε' καί έχει αποδοθεί ώς 1775 (PANAJOTA TZIVARA, Le 

iscrizioni dell iconostasi, στό: Iconostasi dalla chiesa, ο.π., σ. 45. ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ-ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ, 

Ζωγράφοι, σ. 221) ή ώς 1795 (ΧΑΤΖΗΔΆΚΗΣ, Ζωγράφοι, σ. 274). 

121. ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ-ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ, Ζωγράφοι, σ. 274. 

122. Α.Ν.Κ, Α.Ε.Δ. 211, επιστολές μέ ημερομηνία 20.3.1739,3.4.1739,11.5.1739,25.6.1739. 
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σκέψαμεν τοϋ άβοκάτον. Εδώσαμε τον άνοθεν Ιερέως διά κόπον της ζωγρα

φιάς τον μονέδα L.15»m. 

Παονλίνης Τζανέτος, 1733 

Ό ζωγράφος στις 23 Αυγούστου 1733 συμφώνησε με τόν κτήτορα τοΰ 

ναοΰ τοΰ Άγιου Χαραλάμπους ιερομόναχο Ιωακείμ Άρμένη νά ζωγραφίσει 

τίς εικόνες τοΰ τέμπλου. Πιό συγκεκριμένα, συμφώνησε νά ζωγραφίσει 

«δλαις ταϊς φιγονραις τον τέμπλον της αντής έκκλισίας, ήγονν τά τρία 

δεσποτικά, δόδεκα άποστόλονς, τρίμορφο, στανρόν καίεσε τον αντοϋ σταν-

ροϋ», καθώς επίσης και τίς «δύο ποδιαΐς όπου ήναι νποκάτο τον Χρίστου 

και της Παναγίας». Τόν σταυρό θά τόν έφτιαχνε ϊδιον με εκείνο της 

Θεοτόκου Μαντρακιώτισσας, τό δέ τέμπλο όμοιο μέ τοΰ μοναστηρίου της 

Άγιας Αικατερίνης στη Χώρα. Ό ζωγράφος υποσχέθηκε νά χρησιμοποιήσει 

χρυσάφι «φίνο» σέ όλες τίς εικόνες, εκτός άπό τίς «ποδιές». Θά άρχιζε την 

εργασία άπό την επόμενη ήμερα, θά εργαζόταν συνεχώς μέσα στην εκκλη

σία και θά ολοκλήρωνε τό έργο στό τέλος τοϋ Νοέμβρη. Γιά τήν πληρωμή 

τών εξόδων και τοΰ κόπου του συμφώνησαν στό ποσό των 30 ρεαλίων, άπό 

τά όποια έλαβε ως προκαταβολή ένα τζεκίνι124. 

Παραμυθιώτης Αναγνώστης, 1791 

Δέν γνωρίζουμε αν τό Αναγνώστης δηλώνει τόν εκκλησιαστικό βαθμό ή 

τό βαπτιστικό του όνομα. Μέ τό όνομα αυτό και μέ τήν ιδιότητα τοϋ «πιτό-

ρου» αναφέρεται σέ σημείωση στό βιβλίο εξόδων τοΰ ναοΰ της Ύ. Θ. 

Φανερωμένης τών Ξένων όπου βεβαιώνεται οτι οι κυβερνήτες έδωσαν σέ 

αυτόν, στις 30 Ιανουαρίου 1791,30 λίτρες γιά νά καθαρίσει τίς εικόνες στους 

τοίχους και νά ζωγραφίσει τό κάτω μέρος τοΰ τέμπλου. Ή σημείωση έχει ως 

εξής: «30 detto ['Ιανουαρίου 1791] δια L. τριάντα έδωσα τοϋ άναγνώστι 

Παραμιθιώτι πιτώρον δια να επάστρεψαι και ερεπετζάρησε ταΐς είστορίαις 

εις τονς πίργονς, και έκολορίρησε το μπάτο τοϋ τέμπλον ως η φέδε 146»m. 

123. Α.Ν.Κ., Ε.Ε. 195, Ίνβεντάριο, φ. 82rv. 
124. "Εγγραφο άρ. 11. 
125. Ιερός Ναός Ύ. Θ. Φανερωμένης τών Ξένων, Βιβλίο Ταμείου, φ. 144r. 
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Παραμνθιώτης Παναγιώτης m, 1714 

Ζωγράφισε τη «σκόλα» τοϋ 'Αγίου Ελευθερίου στην πόλη της Κέρκυρας. 

Γιά την εργασία του έλαβε 30 ασημένια δουκάτα δπως φαίνεται άπό σημεί

ωση της 6 Σεπτεμβρίου 1714 στά έξοδα τοΰ ναοϋ127. 

Παραμνθιώτης Σπνρίοων, 1760-1767 

Στην κατάσταση των εξόδων πού συνέταξε ό ιερέας Ιωάννης Θεοτόκης, 

ως εφημέριος τοϋ ναοϋ της Αγίας Μαρίνας καί Αγίου Ιωάννου 

Χρυσοστόμου, ή οποία φέρει ημερομηνία 2 Αυγούστου 1760, σημειώνεται ή 

ανάθεση στον ζωγράφο Σπ. Παραμυθιώτη της ανακαίνισης εικόνας τοϋ 

Χρυσοστόμου καί ή καταβολή σ' αυτόν τοϋ ποσοϋ των 7 λίτρων128. 

Στην αναλυτική έκθεση των εξόδων πού πραγματοποιήθηκαν στον ναό 

της Αγίας Μαρίνας καί Αγίου 'Ιωάννου Χρυσοστόμου, ή οποία φέρει 

ημερομηνία 8 Δεκεμβρίου 1767, σημειώνεται ότι στίς 28 Απριλίου 1767 είχε 

ανατεθεί στον ζωγράφο Σπ. Παραμυθιώτη τό χρύσωμα της εικόνας της 

αγίας Μαρίνας καί ή καταβολή σ' αυτόν τοϋ ποσοϋ των 20 λίτρων129. 

Πρινοκοκάς ΑανιήλΧΜ, 1537-1577 

Με τήν πράξη της 17 Αυγούστου 1564 ή Ζαμπέτα, ή Σιμωνή καί ο 

Πέρσιος, παιδιά τοϋ ποτέ μαΐστρο Κανά Πρινοκοκά, κατέστησαν «κουμέ-

σιο» καί επίτροπο τους «τόν αντάδελφων αυτών μισέρ Δανιήλ Περνοκοκά 

αγιογράφων»"1. Ό Δανιήλ ήταν, λοιπόν, πιθανότατα γιος τοϋ επίσης 

ζωγράφου Κανά Πρινοκοκά, γιά τόν όποιο παραπέμπουμε στό σημείωμα 

πού ακολουθεί. Ό Δανιήλ ήταν παντρεμένος μέ τή Λουτζία, κόρη τοϋ Τζανή 

126. Βλ. ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ-ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ, Ζωγράφοι, σ. 280. Γιά την εικόνα μέ σκηνές άπό τή Γένεση 

στον ναό τοΰ Αγίου 'Ελευθερίου στην πόλη της Κέρκυρας, βλ. ΡΗΓΟΠΟΥΛΟΣ, Επιδράσεις, σ. 

189-190. 

127. Ιερός Ναός Άγιου Ελευθερίου. Κώδικας, φ. 17Γ (σ. 29). 

128. Α.Ν.Κ., Ένετ. 57, δέσμη 14, φ. 14ν: Διά νά ανακαινίσω ενα παλαιόν ήκόησμα τοϋ 

Χρυσοστόμου έδωκα τοϋ Σπυρίδωνος Παραμυθώτον ζωγράφου L.7. 

129. Α.Ν.Κ., Ένετ. 61, δέσμη 22, φ. 3rv ...καί πρώτον 1767 άπριλλίου 28 έδωκα τοϋ Σπυρίδωνος 

Παραμυθιώτου ζωγράφου διά νά χρύσωση τήν κορνίζαν της ήκόνος της αγίας Μαρίνης 

λιτραις ήκοσι. 

130. Γιά τόν ζωγράφο βλ. επίσης ΚΑΖΑΝΑΚΗ, Ειδήσεις, σ. 297-298. ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ-ΔΡΑΚΟΠΟΥΑΟΥ, 

Ζωγράφοι, σ. 319. 

131. Α.Ν.Κ., Συμβ. Τ.53, φ. 286(2)ν. Ή Καζανακη, παραπέμποντας στην ίδια πράξη, αναφέρει 

λαθεμένα τόν πατέρα του ώς «Γιάννα». 
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Παπαδάτου και είχε έναν γιό, τόν Νικολό132. Ό γιος του, πιθανόν, ταυτίζεται 

με τόν ζωγράφο Νικόλαο Πρινοκοκα, τόν οποίο εντοπίσαμε στά νοταριακά 

κατάστιχα της εποχής. 

Σε διαθήκη τής μοναχής Λουκίας Πολυλίχας, συζύγου του ποτέ μισέρ 

Νικολάου Πολυλά, ή οποία συντάχθηκε στίς 24 'Οκτωβρίου 1537, παρίστα

ται ώς μάρτυρας ό «μισέρ Δανιήλ Προινωκωκάς» καί υπογράφει ιδιοχείρως 

ώς «Δανήλ Πηρνοκοκας»ΙΏ. Ό Ιδιος σέ πράξη του 1545-46 εμφανίζεται νά 

οφείλει στον ζωγράφο Ευστάθιο 'Ιάκωβο 52 άσπρα τούρκικα134. 

Μέ τήν ιδιότητα του αγιογράφου εμφανίζεται γιά πρώτη φορά στίς 3 

Φεβρουαρίου 1538 καί μισθώνει αμπέλι του στην 'Άφρα ό «σερ Δανίλ 

Πρινοκοκάς αγιογράφος»™. Μέ τήν ιδιότητα αυτή υπογράφει ώς μάρτυρας 

καί σέ πράξη τής 29 Σεπτεμβρίου 1557136. 

'Από τήν επαγγελματική του δραστηριότητα έχουμε μιά μόνον πληροφο

ρία. Στίς 4 Μαΐου 1560 συμφώνησε μέ τόν Γεώργιο Μαζαράκη νά ζωγραφί

σει τή Δευτέρα Παρουσία στον ναό του Άγιου Νικολάου Έβραΐδος, «πλου-

σίαν, με τέχνη χροάδη, λαζουρη, και χρνσάφη καθώς έναι εις τήν 

Αντιβοννιώτισσα καί τιμή περισσωτέρα πλουσιότιτος καί τέχνης έως τεσσά

ρων δουκάτων απ' εκείνης». Ό ζωγράφος, λοιπόν, οφείλε νά φτιάξει τή 

Δευτέρα Παρουσία όμοια μέ εκείνη στον ναό τής Άντιβουνιώτισσας, πλου

σιότερη όμως καί καλύτερη σέ τέχνη, καί εως τέσσερα δουκάτα πιό ακριβή 

από εκείνη. Ό ζωγράφος όφειλε νά του τήν παραδώσει τελειωμένη εως τις 

15 'Ιουνίου, μέσα δηλαδή σέ ένα μήνα. Ό Μαζαράκης όφειλε μέ τή σειρά του 

νά του προσκομίσει «τόν ασβέστη, το λινάρη και το νερό» καί νά του κατα-

βάλει συνολικά γιά τήν εργασία του 11 δουκάτα137. 

Ή διατύπωση του εγγράφου, άλλα καί ή αναφορά των αναγκαίων 

υλικών τά όποια αναλάμβανε νά τοϋ φέρει ό παραγγελιοδότης δείχνουν ότι 

πρόκειται γιά παραγγελία τοιχογραφίας. 'Επίσης τό δηλούμενο πρότυπο, ό 

όρος νά γίνει πλουσιότερη ή εικονογράφηση καί περισσότερο επιμελημένη 

καί ό προσδιορισμός τοϋ κόστους σέ χρήμα (έως τέσσερα δουκάτα επιπλέ

ον) επιτρέπει νομίζουμε επίσης τήν υπόθεση οτι ό Πρινοκοκάς ήταν ό 

ζωγράφος τής Δευτέρας Παρουσίας καί στον ναό τής Άντιβουνιώτισσας, 

132. ΚΑΖΑΝΑΚΗ, Ειδήσεις, σ. 298. 

133. Α.Ν.Κ., Συμβ. Γ.54, φ. 15r, τό ίδιο κείμενο καί στό φ. 49r. 
134. "Εγγραφο άρ. 4. 
135. Α.Ν.Κ.. Συμβ. Β.176, φ. 6r. 
136. Ή πράξη δημοσιευμένη εις Λ. ΒΡΟΚΙΝΗΣ, Προνομιακά Παλατινής Κομητείας Δικαιώματα 

έν Κέρκυρα κατά τήν ΙΣΤ εκατονταετηρίδα, Κερκυραϊκά Χρονικά 17 (1973) [ΒΡΟΚΙΝΗΣ, 
"Εργα, τ. Β'], 133. Ή πράξη άπό τά κατάστιχα τοϋ νοταρίου Λεονάρδου Φορτίου. 

137. "Εγγραφο άρ. 1. 
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την απεικόνιση της οποίας καλείται νά επαναλάβει βάζοντας μεγαλύτερη 

επιμέλεια καί πλουσιότερα υλικά. 

Ό ναός τοΰ Αγίου Νικολάου, ό όποιος βρισκόταν στην περιοχή της 

Σπιανάδας, δεν σώζεται σήμερα. Ό ναός της Άντιβουνιώτισσας υπάρχει 

σήμερα, δέν έ'χει όμως διασωθεί ή παράσταση της Δευτέρας Παρουσίας. 

Στά νοταριακά κατάστιχα της εποχής ό ζωγράφος εμφανίζεται επίσης 

συχνά είτε ώς μάρτυρας138 εϊτε ώς συμβαλλόμενος γιά δικές του υποθέσεις139. 

Στίς 24 'Οκτωβρίου 1572 ό «Danil Prinococa» εκλέχθηκε γιά τό Συμβούλιο 

της Κοινότητας140. Πέθανε μετά τίς 5 'Οκτωβρίου 1577 καί πρίν από τίς 22 

Δεκεμβρίου 1577141. 

Πρινοκοκας Κανάς142,1511-1514 

Σέ πράξη της 9 Μαΐου 1511 ό «μαστρω Κανάς ό ζωγράφος» συντάσσει 

συνυποσχετικό μέ τόν Μανουήλ τόν Βέριβο(;), «βουτζάν» γιά τήν επίλυση 

διαφοράς οικονομικού χαρακτήρα143. Σέ πράξη της 11 'Ιανουαρίου 1513 

παρίσταται ώς μάρτυρας καί υπογράφει ώς «μαστρω Κανάς Προινοκοκας 

ζογράφος»144. Σέ πράξη της 28 Αυγούστου 1514 συμφώνησε μέ τόν 'Ιάκωβο 

Ράλη τόν Μελίκη καί έλαβε σέ πάκτο ακίνητα στην περιοχή τού Γύρου145. 

Πιθανότατα ταυτίζεται μέ τόν μαΐστρο Κανά Πρινοκοκά, πατέρα τού 

Δανιήλ, ό όποιος αναφέρεται ώς ήδη εκλιπών σέ πράξη της 1 Φεβρουαρίου 

1555146. Στίς 17 Αυγούστου 1564 τρία άπό τά παιδιά του, κατέστησαν πληρε-

138. Α.Ν.Κ., Συμβ. Γ.55, φ. 399ν της 24.1.1555 καί φ. 404r της 1.2.1555. Συμβ. Π.40, φ. 133ν της 

28.4.1560, φ. 202ν της 26.3.1561. Συμβ. Β.178, φ. 134r της 28.1.1566. Συμβ. Π.41, φ. 146r της 

15.7.1572 οπού υπογράφει ιδιοχείρως ώς Δανιήλ Περνοκοκάς. 

139. Στίς 3.2.1538 φροντίζει γιά τό κλάδεμα τοΰ αμπελιού του (Α.Ν.Κ., Συμβ. Β.176, φ. 6r). Στίς 

11.10.1564 πωλεί στον Γεώργιο Μαζαράκη τά κρασιά του (Α.Ν.Κ., Συμβ. Π.40, φ. 164ν). 

140. Α.Ν.Κ., Ένετ. 2, φ. 303β recto. 

141. ΚΑΖΑΝΑΚΗ, Ειδήσεις, σ. 298. Βλ. καί πράξη της 29 Δεκεμβρίου 1577, μέ τήν όποια ή κυρά-

τζα Λουτζία, σύζυγος τοΰ «ποτέ» Δανιήλ Πρινοκοκά. εις την σπηαναοα τον Κορυφών εν τη 

περηοχή μονής τής αγίας Παρασκεβης μίσθωσε αμπέλια (Α.Ν.Κ., Συμβ. Β.209, φ. 216r). 

142. Βλ. ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ-ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ, Ζωγράφοι, σ. 319, δπου σημειώνεται ώς «Γιάννας». 

143. Α.Ν.Κ.,Συμβ.Τ.11,φ.80ν. 

144. Α.Ν.Κ.,Συμβ.Τ.11,φ.256ι\ 

145. Ό μισέρ Ιάκωβος Ράλης ο Μελήκης σωματικώς παρών όμολόγησεν ότι έσνμφώνησε με 

τον παρόντα μάστρο Κανάν το Πϋρνοκοκάν ζωγράφον και έπάκτωσε προς αυτόν τήν 

ήμισιν άπό δλην τήν έσωόίαν των πραγμάτων τής προικός αύτοϋ οπού έχει εις τήν πρα-

κτωρίαν του Γύρους καί τού Φάλκου... (Α.Ν.Κ., Δ.Σ. 4.7, φ. 70r). Βλ. καί ΚΟΛΛΆΣ, Νήσος 

Α', σ. 354. 

146. Α.Ν.Κ., Συμβ. Γ.55, φ. 404r. 



ΑΡΧΕΙΑΚΕΣ ΜΑΡΤΥΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΖΩΓΡΑΦΩΝ ΣΤΗΝ ΚΕΡΚΥΡΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΓΙΟΓΡΑΦΗΣΗ ΝΑΩΝ 37 

ξούσιό τους τόν αδελφό τους ζωγράφο Δανιήλ147. 

Πρινοκοκας Νικόλαος, 1559 

Ό μάστρο Νικόλαος Πρινοκοκας «αγιογράφος», παρίσταται ώς μάρτυρας σε 

πράξη της 23 Ιανουαρίου 1559, με την οποία ο αγιογράφος Ηλίας 

Μαυροκέφαλος μίσθωσε τά αμπέλια του14*. Γιος, πιθανόν, τοϋ Δανιήλ Πρινοκοκά. 

Πρινοκοκας Σ[...], 1537 

Τό ονομά του σε πράξη της 4 Δεκεμβρίου 1537 όπου παρίσταται ώς μάρ

τυρας ό Σ[...] Πρινοκοκας «αγιογράφος»1™. 

Προσαλέντης 'Ιωάννης150,1584-1596 

Γνωρίζουμε ότι τό 1584 ήταν μαθητής του Λεονάρδου Δελάρτα151. 

Πληροφορίες γι' αυτόν υπάρχουν καί σε δύο έγγραφα της 13 καί 14 

'Οκτωβρίου 1596 πού αναφέρονται στην επίλυση διαφορών του μέ τόν 

ζωγράφο Ματθαίο Κάφιρη152. Πιό συγκεκριμένα, στίς 13 'Οκτωβρίου 1596 

συντάχθηκε συνυποσχετικό μέ τό όποιο οι δύο ζωγράφοι, ό Ματθαίος 

Κάφιρης καί ό 'Ιωάννης Προσαλέντης, όρισαν ώς διαιτητές, γιά τήν επίλυση 

οικονομικών διαφορών πού αναφέρονταν στή «συντροφιά» τους, τους 

ζωγράφους 'Ηλία Μαυροκέφαλο καί Λεονάρδο Δελάρτα. Οι δύο κριτές 

επιλήφθηκαν αμέσως της υποθέσεως, άκουσαν καί τά δύο μέρη καί ζήτησαν 

μέ νέα πράξη νά τους καταθέσουν εγγράφως τά κέρδη πού αποκόμισε ό 

καθένας τους άπό τόν καιρό πού σύστησαν τή «συντροφιά» τους, καί τά 

όποια προέρχονταν άπό αγιογραφήσεις άλλα καί άπό κάθε άλλη εργασία 

147. Α.Ν.Κ., Συμβ. Τ.53, φ. 286(2)ν. Βλ. καί πράξη της 16.7.1573 στην όποια μνημονεύεται ή θηγά-
τηρ τον ποτέ μαστρο-Kavà Πρηνοκοκά (Α.Ν.Κ., Συμβ. Τ.25, φ. 244ν). Τό όνομα Κανάς 
Πρινοκοκας πού άπαντα στίς πηγές τοϋ τέλους τού 16ου αιώνα αναφέρεται προφανώς σέ 
απόγονο τού ζωγράφου. Σημειώνουμε ενδεικτικά ότι στίς 7.12.1572 είναι γραμματικός στην 
αδελφότητα τοϋ ναού τών Άγιων Πατέρων πόλεως (Α.Ν.Κ., Συμβ. Δ.5, φ. 172r). Στίς 
28.7.1573 εμφανίζεται ώς συμβαλλόμενος (Α.Ν.Κ., Συμβ. Τ.25, φ. 254ν). Στίς 9.2.1580 άπαντα 
ώς μάρτυρας (Α.Ν.Κ., Συμβ. Δ.5, φ. 177ν). 

148. Α.Ν.Κ., Συμβ. Β.176, φ. 292ν. 
149. Α.Ν.Κ., Συμβ. Β.176, φ. Ir. 
150. Βλ. ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ-ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ, Ζωγράφοι, σ. 320. 

151. ΚΑΖΑΝΑΚΗ, Ειδήσεις, ο. 296,299. 
152. "Εγγραφα άρ. 5 καί 6. 
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σχετική με τήν τέχνη τους: «τόσω εϊσε στορήσματα όσον και εις πάσαν άλην 

δονλίαν όπου να έκαμαν της τέχνης». 

Τήν επόμενη ήμερα, 14 'Οκτωβρίου 1596, συντάχθηκε ή πράξη διαιτησίας 

με τήν απόφαση των δύο κριτών. Σύμφωνα με αυτήν, οι δύο κριτές άφοϋ 

άκουσαν τους δύο αντιδίκους, είδαν τό συμβόλαιο της συντροφιάς, και τους 

όρκισαν μήπως έκρυψε ό ένας από τόν άλλον εϊτε χρώματα εϊτε χρήματα της 

συντροφιάς, μέ τήν απόφαση τους όρισαν στον Προσαλέντη νά πληρώσει 

μέσα σέ ένα μήνα στον Κάφιρη οκτώμισι λίτρες, γιά τήν αποπληρωμή του 

χρέους γιά τίς εικόνες πού έφτιαξαν στον 'Άγιο Νικόλαο. Σέ περίπτωση δέ 

πού ό Προσαλέντης δέν κατέβαλλε τό ανωτέρω ποσό μέσα στην ορισμένη 

διορία, ό Προσαλέντης υποχρεωνόταν νά δίνει στον Κάφιρη από κάθε μελ

λοντική του εργασία τό μισό άπό τά προκύπτοντα κέρδη. Μέ τήν καταβολή 

του ανωτέρω ποσοϋ λυνόταν επίσης καί ή συντροφιά πού είχαν συστήσει 

καί έμενε ό καθένας ελεύθερος. Ό σ ο γιά τά χρώματα πού είχαν εκείνη τή 

στιγμή, όφειλαν νά τά μοιράσουν στή μέση. 

Ράντος 'Αλέξιος, 1696 

Στις 19 Ιανουαρίου 1696 παρίσταται ώς μάρτυρας σέ σύμβαση μαθητεί

ας πού συντάχθηκε στον ναό του Άγιου Σπυρίδωνα στό χωριό Σπαρτίλας, 

όπως μάλιστα σημειώνεται άπό τόν νοτάριο, ό Ράντος ήταν κάτοικος του 

χωριού Περιβόλι στή Άευκίμμη153. Ή παρουσία του στή βόρεια Κέρκυρα 

πιθανόν νά σχετίζεται μέ τήν εκτέλεση κάποιας παραγγελίας. 

Ροοόσταμος Σπυρίδων, 1795 

Στις 29 Μαρτίου 1795 ό «ζωγράφος» βεβαιώνει ότι ασήμωσε 20 «βάζα» 

ξύλινα του ναού της Ύ. Θ. των Μαμάλων πού έκαμε ό 'Ιωάννης Άνδρώνης, 

κτήτορας τοϋ ναοϋ154. 

Σαγιαόινός 'Ιωσήφ, ιερομόναχος, 1733-1756 

Στις 10 Μαρτίου 1756 ο «εικονογράφος» ιερομόναχος Ιωσήφ Σαγιαδινός 

συμφώνησε μέ τόν ηγούμενο της Ζωοδόχου Πηγής Καστελλάνων Μέσης 

Ευγένιο Στέφανο τήν ανακαίνιση όλων των εικόνων της μονής, σύνολο 49, 

153. Α.Ν.Κ., Συμβ. Κ.319, βιβλίο 5, φ. 41rv ...ενοπιων μαρτηρον τον μισερ Αλεξηου Ραντον 

ζογράφον κατικος ηστο χορών τον Περηβοληον ηστο Αλενχί.... 

154. Α.Ν.Κ., Ε.Ε. 352, δέσμη 2, έγγραφο 38. 
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καθώς και τοϋ προσκυνήματος της Όδηγήτριας, με τήν κορνίζα «κολάρο 

κοράλο». Ό 'Ιωσήφ θά δούλευε μαζί με τόν μαθητή του γιά 6 τζεκίνια βενε

τικά. Εργάστηκε 30 ημέρες καί πληρώθηκε στίς 21 Μαΐου 1756155. 

Πρόκειται γιά τόν ιερέα 'Ιωάννη Σαγιαδινό, καί μετέπειτα ιερομόναχο 

'Ιωσήφ Σαγιαδινό, κτήτορα τοϋ ναοΰ της Ύ. Θ. Βλαχέρνας στό προάστειο 

τοϋ Σάν Ρόκκου. Γνωρίζουμε οτι στίς 11 'Ιουλίου 1733, ως ιερέας, ζήτησε 

από τόν Μ. Πρωτοπαπά τήν άδεια θεμελίωσης ναοϋ έπ' ονόματι της Ύ. Θ. 

Βλαχέρνας καί των Άγιων 'Αναργύρων Κοσμά καί Δαμιανού, υποσχόμενος 

νά φροντίζει καί νά εφημερεύει τόν ναό αυτός μέ τους κληρονόμους του. 

Τήν ϊδια ημέρα έλαβε τήν άδεια καί μέσα σέ τέσσερις μήνες είχε ολοκληρώ

σει τό έργο. Στίς 21 Νοεμβρίου 1733 μέ νέα αί'τησή του ζήτησε τήν άδεια 

έγκαινιασμοϋ τοϋ ναοΰ, ό όποιος πράγματι εγκαινιάστηκε στίς 25 

Νοεμβρίου τοϋ ϊδιου έτους156. Ώ ς ιερομόναχος ό 'Ιωσήφ Σαγιαδινός σημειώ

νεται στην πρωτοπαπαδική επίσκεψη τοϋ ναοϋ τό 1754 μέ τήν ιδιότητα τοϋ 

κτήτορα καί εφημερίου157. 

Σπεράντζας Σπυρίοωνλ™, 1762-1774 

Ό π ω ς προκύπτει άπό τά έξοδα των συνδίκων της Κοινότητας τοϋ έτους 

1761, ό Σπεράντζας είχε αναλάβει τή διόρθωση ή ανακαίνιση («restauro») 

των πινάκων πού κοσμούσαν τήν αίθουσα τοϋ Συμβουλίου159. Στίς 4 

'Απριλίου 1762 συμφώνησε μέ τόν ηγούμενο της Ζωοδόχου Πηγής 

Καστελλάνων Μέσης γιά τήν κατασκευή εικόνας16". 

Ζωγράφισε τήν ουράνια τοϋ Αγίου 'Ελευθερίου Πόλεως. Στίς 6 'Ιανουα

ρίου 1772 αποφασίστηκε άπό τήν αδελφότητα ή αγιογράφηση της ουράνιας 

καί δόθηκε ή άδεια στους κυβερνήτες νά χρησιμοποιήσουν τά χρήματα τοϋ 

ναοϋ161. Στίς 11 Αυγούστου 1774 οι κυβερνήτες ζήτησαν καί έλαβαν τήν 

άδεια νά δανειστούν χρήματα γιά τήν αποπεράτωση της αγιογράφησης της 

ουράνιας τήν οποία είχε αναλάβει ò Σπύρος Σπεράντζας162. Τήν ουράνια 

περιγράφει ό εφημέριος τοϋ ναού Γ. Σαββανής ώς έξης: «είναι εκ τον 

155. Α.Ν.Κ., ΑΕΔ 231, δέσμη 6, φ.χ.ά. 
156. Βλ. τά σχετικά έγγραφα εις Α.Ν.Κ., Μ.Π. 23, δέσμη 8, φ. 489r-490v, 495rv. 
157. ΚΑΠΑΔΟΧΟΣ, Ναοί, σ. 322. 

158. Μέ τόν ζωγράφο καί τό έργο του ασχολείται ή Μαρία Μελέντη στή διδακτορική της δια
τριβή. Βλ. επίσης ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ-ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ, Ζωγράφοι, σ. 369-370. 

159. Α.Ν.Κ., Ένετ. 58, δέσμη 7, φ. 6r. 
160. Α.Ν.Κ., ΑΕΔ 231, δέσμη 6, φ.χ.ά. 
161. Ιερός Ναός Αγίου Ελευθερίου, Κώδικας, φ. 90rv. 
162. Ιερός Ναός Αγίου 'Ελευθερίου, Κώδικας, φ. 93v-94r (σ. 180-181). 
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"Ασματος των Ασμάτων, ό γάμος τοϋ Νυμφίου Χρίστου μετά της Νύμφης 

Εκκλησίας, έργον μοναδικόν, έχει τους προφήτας και τους Εύαγγελιστάς, 

τό δέ χρύσωμα είναι εις άρίστην κατάστασιν»163. 

Στίλια ς Ίω (...;), 1614 

Σημειώνεται τό ονομά του στό τέλος πράξης της 15 Μαΐου 1689 με την 

οποία καταχωρίζεται στά κατάστιχα τοϋ νοταρίου Ζαφείρη Πρόβατα 

έφθαρμένη πράξη της 31 Αυγούστου 1614 πού άφορα στον Υψηλό 

Παντοκράτορα. Ή σημείωση έ'χει ως εξής: «Εγό Ιω() Στηλνας αγηογραφος 

παρακαλεστηκος παρά τον ανοθεν αόελφόν έγραψα ιστό βήμα τις ανοθεν 

μονις ος καθός ντον γεγραμενος εκπαλε ος ενεκινω απαραλακτος διαλαμ-

βανη επη έτους ςωνε ...βρηον ς"»164. Ό Ευστάθιος Μεταλληνός στη μελέτη 

του γιά τόν Παντοκράτορα, κάνοντας χρήση αντιγράφου τής πράξης αυτής, 

τό όποιο έγινε στίς 4 Αυγούστου 1831, σημειώνει τό όνομα ως Ιωάννης 

Τζήλιος165, μέ τό όποιο πέρασε καί στή μεταγενέστερη βιβλιογραφία166. 

Στράνης Ηλίας, 1548-1603 

Ό π ω ς προκύπτει άπό πράξη τοϋ 1548, ό Ηλίας ήταν γιος του ποτέ μαΐ

στρο Φράγγου Στράνη ζωγράφου καί εγγονός τοϋ ποτέ μαΐστρο Ανδριανοϋ 

Μονόλιθου ζωγράφου167. Στίς 20 Μαρτίου 1603 συμβάλλεται ή κυράτζα 

163. 'Ιερός Ναός Άγιου 'Ελευθερίου, Κώδικας, φ. 136r (σ. 265) ενθύμηση τοϋ 1943. 
164. Α.Ν.Κ., Συμβ. Π.350, κατάστιχο 4, φ. 5r. Βλ. καί ΚΑΡΥΔΗΣ, 'Αδελφότητες, σ. 513, δπου ή 

συντομογραφία αναπτύσσεται ώς 'Ιωάννης. 
165. ΕΥΣΤ. ΜΕΤΑΛΛΗΝΌΣ, Ή εκκλησία τοϋ Υψηλού Παντοκράτορος καί τής Κασσιώπης, φυλλά-

διον Ά, έν Κέρκυρα 1890, σ. 18. 
166. ΛΥΚΙΣΣΑΣ, Εστία, σ. 38. ΚΑΤΕΡΊΝΑ ΖΑΡΙΔΗ, 'Άγνωστα στοιχεία γιά τόν Κερκυραίο ιερομόνα

χο Ίωαννίκιο Καρτάνο άπό ανέκδοτα έγγραφα τού Ιστορικού Αρχείου Κερκύρας (1528-
1529),Αωόώνη Φιλολογία 21 (1992) 63. ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ-ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ, Ζωγράφοι, σ. 438. 
Άπό τη βιβλιογραφία είναι γνωστός ό ιερέας 'Ιωάννης Στίλιας, ό όποιος τό 1620 ήταν εφημέ
ριος τοϋ ναού της Υπαπαντής Πόλεως καί τής Άγιας Μαρίνας στό Καρδάκι καί περί τό 
1631 εφημέριος στον ναό τού Άγιου Γεωργίου τής Βενετίας (Γ. ΠΙΕΡΗΣ, Ό Θωμάς 
Φλαγγίνης καί ή Κέρκυρα, Κέρκυρα 1993, σ. 9,16-17). Στά νοταριακά έγγραφα εντοπίσαμε 
τόν ιερομόναχο Ίωνά Στίλια νά υπογράφει ώς μάρτυρας σέ πράξη τής 23.3.1656 (Α.Ν.Κ., 
Συμβ. Β.66, φ. 98r), καί τόν Ιερέα Αναστάσιο Στίλια, ό όποιος σημειώνεται σέ πράξεις τής 
6.4.1660 καί τής 23.4.1664 (Α.Ν.Κ, Συμβ. Β.66, φ. 448r. Συμβ. Β.66, βιβλίο 14, φύλλο τελευ
ταίο χ.ά.), ενώ στίς 31.12.1664 εμφανίζεται ώς υποψήφιος ελληνοδιδάσκαλος τον σχολείου 
τής Κοινότητας τής Κέρκυρας (ΤΖΙΒΑΡΑ, Σχολεία, σ. 101,126). 

167. Ή πληροφορία άπό ΚΟΛΛΆΣ, Νήσος Β', σ. 144. 
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Βιόλω γυνή τοϋ 'Ανδρέου Κυπραίου μαραγκού και θυγατέρα του ποτέ Ηλία 

Στράνη «αγιογράφου» και της Δράκως, κόρης τοϋ ποτέ Τζάνη Παπαδό

πουλου, καί εγκρίνει την πώληση σπιτιού που είχε άπό κοινού μέ τόν ανεψιό 

της Άλιβίζη Στράνη, γιό τοϋ άδελφοΰ της 'Αλεξίου168. 

Στράνης Φράγγος169,1545-1548 

Άπαντα ως μάρτυρας σέ δύο νοταριακές πράξεις. Στην πρώτη, της 15 

'Ιανουαρίου 1545, σημειώνεται ώς «μαστρω γράγκος στράνις ό ζωγράφος» 

καί στη δεύτερη, της 20 'Ιανουαρίου 1545, ώς «μαστρω φράγκος κανίτζας 

λεγόμενος στράνις ζωγράφος»™. Ή επαγγελματική του ιδιότητα προκύπτει 

καί από πράξη τοϋ 1548 πού συνάπτει ο 'Ηλίας γιος τοϋ ποτέ μαΐστρο 

Φράγγου Στράνη ζωγράφου καί εγγονός τοϋ ποτέ μαΐστρο Άνδριανοϋ 

Μονόλιθου ζωγράφου171. 

Τσιριγώτης Μαρίνος, 1845 

Σημειώνεται ώς «χρωματογράφος». Στις 22 Μαΐου 1845 έδωσε τήν προ

σφορά του γιά τήν εκτέλεση εργασιών στον ναό των Αγίων Πάντων 

Πόλεως, στις όποιες περιλαμβάνονταν τό άσημοχρύσωμα της «κούμπας» 

τοϋ άρχιερατικοΰ στασιδιοΰ, τό χρωμάτισμα τοϋ υπόλοιπου στό χρώμα της 

καρυδιάς, τό χρωμάτισμα τών εσωτερικών τοίχων σέ χρώμα «τζελέστε», τό 

χρωμάτισμα τοϋ γυναικείου καί τών κορνιζών του, τό χρύσωμα καί τό χρω

μάτισμα της εικόνας καί τοϋ «δεπόζιτου» τοϋ Αγίου Νικολάου, οπού χρεια

ζόταν. Ό Ιδιος στις 4 'Ιουνίου 1845 έκανε άλλη προσφορά γιά νέες εργασίες 

στον ϊδιο ναό, στις όποιες περιλαμβάνονται τό άσημοχρύσωμα τοϋ «δεπόζι

του» της Βλαχέρνας καί άλλα172. 

Φόσκαλης Δημήτριος"3,1704 

Στις 2 Φεβρουαρίου 1704 ό Δημητράκης Φόσκαλης «αγιογράφος» συμ

φώνησε μέ τους κουμεσίους τοϋ ναοϋ τοϋ Αγίου Νικολάου τοϋ Ανυφαντή 

168. Α.Ν.Κ., Συμβ. Β.75, φ. 192(390)r. 
169. Βλ. ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ-ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ, Ζωγράφοι, σ. 380. 

170. Α.Ν.Κ., Συμβ. Γ.54, φ. 186r καί 189ν αντίστοιχα. 
171. Ή πληροφορία άπό ΚΟΛΛΆΣ, Νήσος Β', σ. 144. 

172. Γ. ΖΟΥΜΠΟΣ, Ή συναδελφική εκκλησία τών Αγίων Πάντων Πόλεως, έφημ. Κερκυραϊκό 
Βήμα, άρ. φ. 2086-2091 της 3-10.12.1986. 

173. Βλ. ΧΑΤΖΗΛΑΚΗΣ-ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ, Ζωγράφοι, σ. 446-447. 
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Κ α ρ ο υ σ ά δ ω ν νά φτιάξει τίς εικόνες τοϋ τέμπλου. Ό Φόσκαλης θά έφτιαχνε 

με κ ό π ο και μέ σανίδια δικά του τους δ ώ δ ε κ α 'Αποστόλους και τό Τρίμορφο 

τοϋ τέμπλου, όμοια μέ εκείνα τοϋ ναοϋ των Ά γ ι ω ν Π ά ν τ ω ν στη Χώρα, μέχρι 

την εορτή τοϋ αγίου Λ α ζ ά ρ ο υ . Γιά τό έργο συμφωνήθηκε ως αμοιβή ή κατα

βολή 22 ρεαλίων, α π ό τά οποία έλαβε προκαταβολικά 11 ρεάλια. Σέ περί

πτωση πού δέν θά τηροϋσε τή διορία ύποχρεοϋτο νά καταβάλει στον ν α ό 10 

λίτρες κερί174. 

Φονκας Άλφίζης, 1589 

Τόν γνωρίζουμε ά π ό πράξη της 5 Μαρτίου 1589 μέ τήν οποία ό «μισέρ 

Αληβήζης Φονκάς ζωγράφος παρόν σωματικώς ομολογησεν ότι ποιή κουμέ-

σιον τον κυρ Μπερνάρδον Κνπρέον εις πασαν διαφοράν εχη μετά παντός 

ανθρώπου...»115. Δέν είναι γνωστός ά π ό άλλου. Μέ τό επώνυμο Φουκάς ή 

Φωκάς είναι γνωστοί πολλοί Κρήτες ζωγράφοι τοϋ 15ου καί 16ου αι.176, τό 

επώνυμο όμως «Φουκάς» έπιχωριάζει τόν 16ο αι. καί στην περιοχή Λευκίμμη 

της Κέρκυρας 1 7 7, ά π ό όπου πιστεύουμε οτι καταγόταν ό ανωτέρω ζωγράφος. 

Γεώργιος Χρνσολο (ν) ρας, 1733-1762 

Ή επαγγελματική του δραστηριότητα 1 7 8 εκτείνεται τουλάχιστον ά π ό τό 

1733 εως τό 1762. 

174. "Εγγραφο άρ. 9. 

175. Α.Ν.Κ., Συμβ. Χ.18, φ. 503ν. 

176. Γι' αυτούς βλ. Μ. CATTAPAN, Nuovi elenchi e documenti dei pittori in Creta dal 1300 al 1500, 

Θησαυρίσματα 9 (1972) 206, άρ. 69-73. Ο ΙΔΙΟΣ, Nuovi documenti riguardanti pittori cretesi 

dal 1300 al 1500, στό: Πεπραγμένα Β'Διεθνούς Κρητολογικοϋ Συνεδρίου, τ. Γ, έν 'Αθήναις 

1968, σ. 39, άρ.72. ΜΑΡΊΑ Γ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΥΔΑΚΗ, Οι ζωγράφοι του Χάνδακος κατά τό πρώτον 

ήμισυ τοϋ 16ου αιώνος οί μαρτυρούμενοι έκ τών νοταριακών αρχείων, Θησαυρίσματα 10 

(1973) 311, άρ. 11, 317 άρ. 17, 321-322 άρ. 22, 350 άρ. 69, 353 άρ. 78. Κ. Δ. ΜΕΡΤΖΙΟΣ, 

Σταχυολογήματα άπό τά κατάστιχα τοϋ νοταρίου Κρήτης Μιχαήλ Μαρά (1538-1578), 

Κρητικά Χρονικά 15-16 (1961-1962) 257 άρ. 37. Α. ΞΥΓΓΟΠΟΥΛΟΣ. Σχεδίασμα ιστορίας της 

θρησκευτικής ζωγραφικής μετά τήν Άλωσιν, Αθήναι 1957, σ. 83. Αθ. Δ. ΠΑΛΙΟΥΡΑΣ, Ή 

ζωγραφική ε'ις τόν Χάνδακα άπό 1550 -1600, Θησαυρίσματα 10 (1973) 123, άρ. 60. 

177. Σημειώνουμε ενδεικτικά πράξη της 18.7.1534 άπό τήν οποία προκύπτει οτι ό 'Αντώνης 

Φουκάς καί ή γενεά του εϊχαν κτητορικό μερίδιο στον ναό τοϋ 'Αγίου Θωμά Ποδαριώνων 

(Α.Ν.Κ., Συμβ. Μ.225, φ. 418ν). 

178. Βλ. ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ-ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ, Ζωγράφοι, σ. 462-464. ΡΗΓΟΠΟΥΛΟΣ, Επιδράσεις, σ. 198-

199. ΜΕΛΕΝΤΉ, Ειδήσεις, σ. 323 έξης. Βλ. επίσης ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΓΕΡΟΛΥΜΟΥ, Μία εικόνα τοϋ 

Κερκυραίου ζωγράφου Γεωργίου Χρυσολωρά άπό τό Ναύπλιο, Πελοποννησιακά 26 (2001-

2002) 131-144. 
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Τις εργασίες του στό Συμβούλιο της πόλης τό 1733 σημειώνει ό Ίδιος σε 

βεβαίωση την οποία υπογράφει, τό κείμενο της οποίας έ'χει ώς έξης: 

«1733 οεκεμβρίον 15 εδονλενσα τους έκλαμπροτάτονς συντίχονς ταίς 

κάτοθεν φατούρες ή όπίες ήσίν δια το κωνσέγιο και εμινα πλερομένος εις 

τους κόπους μου και έξοδες ή όπίαις φατούρες ήσίν. "Εκαμα τες κολόνες 

μέσα εις το κονσέγιο μαρμορίν. Άκόμι έκαμα τιν άρμα τις κονμουν<ι>τάς. 

Άκόμι έκαμα τίν ηκόνα με τίν κωρνίζα χρισί και έλαβα εις όλα τζεκίνια 

χρισά 9 καί μοννέδα λίτρες ήκοσιδιο. L.22. Γεώργιος Χρισολοράς ζωνγρά-

φος»119. 

Στον ζωγράφο αυτόν παρήγγειλε ό ηγούμενος της Ζωοδόχου Πηγής 

Καστελλάνων Μέσης τό 1761-1762 τήν ιστόρηση εικόνας με δεκατέσσερις 

«ιστορίες». Ό ηγούμενος σημείωσε στό βιβλίο εξόδων: «Μαρτίου 9 [1761-

1762]. "Εκαμα παζάρι ντακόρδο με τον άγιογράφον Γεώργιον Χρνσολονράν 

να ίστορίση εικόνα με δέκα τέσερονς ιστορίαις, με φίνα κολάρα καί νά χρν-

σόσι δλην τήν άνωθεν κορνίζα με δλα τα έξοδα εδικά τον να τον δώσω τζε

κίνια δεκανιά. τον εδοσα εις τό παρόν άκοντο τζεκίνια πέντε....»m. Σε δίφυλ

λο μέ έξοδα τής 25 Μαΐου χωρίς δήλωση χρόνου, πιθανότατα όμως του 1762, 

υπάρχει ή σημείωση: «εδοσα τό ρέστο των αγιογράφων διά την εικόνα τζε

κίνια χρνσά δέκα και ποναμάν των μαθητών λίτραις 5 και πορταδονρα εις 

τό μοναστήρι 10. εκόστησε όλον τό εξοδον τής εικόνας E. 1046»m. Παρότι τό 

κείμενο δέν είναι σαφές, πιστεύουμε οτι πρόκειται γιά τήν αποπληρωμή τής 

εικόνας πού είχε παραγγελθεί στον Χρυσολουρα. 'Άλλωστε τό τελικό 

κόστος, οι 1.046 λίτρες, δέν απέχουν πολύ άπό τήν αρχική συμφωνία των 19 

τξεκινιών. 

'Αναφέρονται επίσης ώς έ'ργα του τά δεσποτικά στον ναό τής Ύ. Θ. 

Μανδρακιώτισσας Πόλεως182, καθώς καί εικόνες στον 'Άγιο Ελευθέριο 

Πόλεως183. 

179. Α.Ν.Κ., Ένετ. 41, δέσμη 2, filzetta 8, φ. 38(227)Γ. 
180. Α.Ν.Κ., Α.Ε.Δ. 213, δέσμη 1 (έσοδα-εξοδα), φ.χ.ά. Πρόκειται γιά τήν εικόνα πού βρίσκεται 

σήμερα στό δεξί προσκυνητάρι του ναοί, ή όποια φέρει στό κάτω μέρος τήν ακόλουθη 
επιγραφή: ή οίκων αϋτη οίκοΐόομήθει οια σννορο/μής παρά τον παν/οσιωτάτον εν 
ίερε/ρομονάχοις κ(αί) ivi πν(ενματ)ικοΐς πατράσι κΙνρίον ευγενίου στεφανονΙ ηγουμένου 
εν τω αψξ[β]Ι ετη εν μηνίμαΐω κε. καί δίπλα τήν υπογραφή: Γεωργίου χρι/σολορά ζωνίγρά-
φου χειρ. 

181. Α.Ν.Κ., Α.Ε.Δ. 213, δέσμη 1 (εσοδα-εξοδα), φ.χ.ά. 
182. Ιερός Ναός Αγίου Ελευθερίου, Κώδικας, φ. 134r (σ. 261). 
183. Ιερός Ναός Αγίου 'Ελευθερίου, Κώδικας, φ. 136r (σ. 265) ενθύμηση τής 8.8.1943. 
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ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΖΩΓΡΑΦΩΝ 

ΟΝΟΜΑ 

1. Λογαράς 

2. Μονόλιθος Άνδριανός 

3. Πρινοκοκάς Κανάς 

4. Κυριακής 

5. Κοντός Κωνσταντίνος 

6. Πρινοκοκάς Δανιήλ 

7. Πρινοκοκάς Σ... 

8. Λογγοβίτης Λέων 

9. 'Ιάκωβος Ευστάθιος 

10. Στράνης Φράγγος 

11. Μαυροκέφαλος Ηλίας 

12. Στράνης Ηλίας 

13. Μονόλιθος Κωνστάντιος, ιερομόναχος 

14. Μαυρογιάννης 'Ιάκωβος 

15. Μαυροκέφαλος 'Ιάκωβος 

16. Πρινοκοκάς Νικόλαος 

17. Μπογδάνος Ίωαννίκιος 

18. Δελάρτας Λεονάρδος 

19. Προσαλέντης 'Ιωάννης 

20. Μπαθάς Τομίος 

21. Φουκάς Άλιβίζης 

22. Δεληγότης Τζώρτζης 

23. Κάφιρης Ματθαίος 

24. Μιχαήλ 

25. Στίλιας Ίω... 

26. Κονταρίνης Νικόλαος 

ΕΤΟΣ 

1469 

1502-1526 

1511-1514 

1512 

1519 

1537-1577 

1537 

1545 

1545-1546 

1545-1548 

1547-1598 

1548-1603 

1549 

1551 

1555 

1559 

1563-1585 

1563-1598 

1584-1596 

1586-1587 

1589 

1590 

1596 

1599 

1614 

1689 
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27. Ράντος Αλέξιος 

28. Κονταρίνης Κωνσταντίνος 

29. Κόνταρης Κωνσταντίνος 

30. Φόσκαλης Δημήτριος 

31. Παραμυθιώτης Παναγιώτης 

32. Άστράς Μανώλης 

33. Κορτέσης Ευστάθιος 

34. Παουλίνης Τζανέτος 

35. Σαγιαοινός Ιωσήφ, ιερομόναχος 

36. Χρυσολο(υ)ράς Γε(όργιος 

37. Παντής Ιωάννης, ιερέας 

38. Κονταρίνης Νικόλαος, ιερέας 

39. Άλιπράντης Σπύρος 

40. Δαμαρας, Ιερέας 

41. Παραμυθιώτης Σπυρίδων 

42. Σπεράντζας Σπυρίδων 

43. Μπογδάνος, διάκονος 

44. Δημησιάνος Άντζολος 

45. Kovoq άος 'Ιωάννης, ιερέας 

46. Παραμυθιώτης Αναγνώστης 

47. Ροδόσταμος Σπυρίδων 

48. Κόντης Ιωάννης 

49. Άγγελάτος Θεόδωρος, ιερέας 

50. Κόκλας Δανιήλ, ιερομόναχος 

51. Βιτουλαδίτης Χαράλαμπος 

52. Άσπιώτης Νικόλαος 

53. Τσιριγώτης Μαρίνος 

1696 

18ος αιώνας 

1700 

1704 

1714 

1721 

1731 

1733 

1733-1756 

1733-1762 

1739-1754 

1751 

1755 

1755 

1760-1767 

1762 

1783 

1786-1798 

1786-1807 

1791 

1795 

1802-1806 

1806-1816 

1833-1842 

1844 

1845 

1845 
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ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΝΑΩΝ 

ΝΑΟΣ 

Αγία Κυριακή, Στανοπουλάδες 

Άγια Μαρίνα, Καρδάκι 

Αγία Παρασκευή, Βαρυπατάδες 

'Άγιοι Ανάργυροι, Στανοπουλάδες 

ΑΓΙΟΓΡΑΦΟΙ 

Νικόλαος Κονταρίνης, ιερέας 

Σπυρίδων Παραμυθιώτης 

Θεόδωρος Άγγελάτος, ιερέας 

Μιχαήλ 

Άγιοι 'Ιάσων και Σωσίπατρος 

Άγιοι Πάντες, Χώρα Χαράλαμπος Βιτουλαδίτης 

Δανιήλ Κόκλας, ιερομόναχος 

Μαρίνος Τσιριγώτης 

Άγιος Αθανάσιος, Καρουσάδες 

Άγιος Δημήτριος καί Ιάκωβος Πέρσης, 

Χώρα 

Άγιος 'Ελευθέριος, Περιβόλι 

Άγιος 'Ελευθέριος, Χώρα Κωνσταντίνος Κονταρίνης 

Παναγιώτης Παραμυθιώτης 

Σπυρίδων Σπεράντζας 

Άγιος 'Ιωάννης Θεολόγος, Έξαχειράδες 

Άγιος 'Ιωάννης τοϋ Καρακούζη, Μαντούκι 

Άγιος Νικόλαος Έβραΐδος, Χώρα 

Θεόδωρος Άγγελάτος, ιερέας 

Δανιήλ Πρινοκοκας 

Άγιος Νικόλαος Ριγανίτης, Τρίκλινο 

Άγιος Νικόλαος της Πέτρας, Περίθεια 

Άγιος Νικόλαος τοΰ Ανυφαντή, 

Καρουσάδες 

'Ιωάννης Κονοφάος, ιερέας 

Δημήτριος Φόσκαλης 

Άγιος Παντελεήμων, Καβαλούρι 
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'Άγιος Χαράλαμπος, Χώρα 

Προφήτης Ηλίας, Λάκωνες 

Ταξιάρχης, Λουκάδες 

Ταξιάρχης, Συναράδες 

Ύ. Θ., Μελίκια 

Ύ. Θ., Πάγοι 

Ύ. Θ. Άντιβουνιώτισσα, Χώρα 

Ύ. Θ. Άντιβουνιώτισσα, Κορακάδες 

Ύ. Θ. Ζωοδόχος Πηγή, Καστελλάνοι 

Μέσης 

Ύ. Θ. Κοκκινάδα, 'Άγιοι Θεόδωροι 

Ύ. Θ. Μαμάλων, Μάμαλοι 

Ύ. Θ. Μανδρακιώτισσα, Χώρα 

Ύ. Θ. Όδηγήτρια, Άγραφοι 

Ύ. Θ. Όδηγήτρια, Γαρίτσα 

Ύ. Θ. Παλαιοκαστρίτσα 

Ύ. Θ. Παντάνασσα, Βουνιοχώρι 

Ύ. Θ. Σπηλαιώτισσα, Χώρα 

Ύ. Θ. Τριμάρτυρος, Γαρίτσα 

Ύ. Θ. Φανερωμένη των Ξένο ν̂, Χώρα 

Τζανέτος Παουλίνης 

Ιωάννης Κόντης 

Ευστάθιος Κορτέσης 

Ίωαννίκιος Μπογδάνος, μοναχός 

Ηλίας Μαυροκέφαλος 

Ιωάννης Κονοφάος, Ιερέας 

ίερομ. Ιωσήφ Σαγιαδινός 

Γεώργιος Χρυσολουράς 

Σπυρίδων Σπεράντζας 

Τζώρτζης Δεληγότης 

'Ιωάννης Κονοφάος, ιερέας 

Σπυρίδων Ροδόσταμος 

Κωνσταντίνος Κονταρίνης 

Θεόδωρος Άγγελάτος, ιερέας 

'Ιωάννης Κονοφάος, ιερέας 

'Άντζολος Δημησιάνος 

Δανιήλ Κόκλας, ιερομόναχος 

Λογαράς 

Λεονάρδος Δελάρτας 

Δαμαράς, ιερέας 

Σπύρος Άλιπράντης 

Νικόλαος Άσπιώτης 

Μπογδάνος, διάκονος 

Αναγνώστης Παραμυθιώτης 
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ΕΓΓΡΑΦΑ 

"Εγγραφο 1 

Συμφωνία τοΰ Γεωργίου Μαζαράκη με τόν ζωγράφο Δανιήλ Πρινοκοκα γιά την 

Ιστόρηση της Δευτέρας Παρουσίας στον ναό τοΰ Αγίου Νικολάου Έβραΐδος, στην 

πόλη. 

'Ανέκδοτο. Εκδίδεται άπό Α.Ν.Κ., Συμβ. Π.40, φ. 133ν. 

αφξ ημέρα δ' τον μαϊον έσωθεν τής ενδόξου μον(ής) της νπεραγί(ας) 

Θ(εοτό)κον της Κεχαριτωμένης/ κυρ Γεώργ(ίος) ο Μαζαράκης, παρόν 

σωματικός σννφών(ησε) με τόν παρόντα μισέρ Δανίλη τον/ Προινοκοκκά, 

ζωγράφο ότι ό είρημένοςμισέρ Δανίλης, να οφείλει ίστορίσαι την ιστορί(αν)/ 

της τον Χ(ριστο)ν δεντέρας παρονσίας, εις την μονήν τον αγίον Νικολάον 

της Εβραϊδος πλονσίαν,/ με τέχνη χροάδη, λαζονρη, και χρνσάφη καθώς 

έναι εις τηνΛντι/βοννιώτισσα καίτιμή περισσωτέρα πλονσιότιτος καί τέχνης 

έως τε/σσάρων δονκάτων απ' εκείνης και να τον την παραδώσει τελειωμέ-

νην έως τάςί ιε τον ερχομένον ίοννίον. και ό ρηθείς κύρ Γεώργιος, να οφεί

λει δώσαι/ αντώ τόν ασβέστη, το λινάρη και το νερό. ούχ άλλον τι και πλη

ρώνει/ το καθόλον δονκάτα ένδεκα κονρέντε και εάν ο ρηθείς μισέρ 

Δανίλης, είς/τήν αντήν διορίαν δεν την ήθελε δώσει τελειωμένην ώς άνωθεν 

να οφείλει πληρών<ει>/ εις τον πούντον της κοινώτιτος δονκάτα 4 καί να 

χάνει και τον κόπον αντού όλον άνεν τινός/ εναντιότητος και εξής. και 

ούτως σννεφώνησαν, και ενχαριστηθησαν αμφοτ(ε)ρ(α) τά ρηθέντα μέρη/ 

ενώπιον μαρτύρων κύρ Κωνσταντίνον Μούρεσι και κύρ Μαρινον τον 

Ταρωνά. 

"Εγγραφο 2 

Συμφωνία τοΰ ζωγράφου μονάχου Ίωαννίκιου Μπογδάνου μέ τόν ζωγράφο 'Ηλία 

Μαυροκέφαλο, μέ την οποία ό δεύτερος αναλαμβάνει τή συνέχιση καί ολοκλήρωση 

της αγιογράφησης τοΰ ναοϋ της Ύ. Θεοτόκου στό χωριό Μελίκια. 

'Ανέκδοτο. 'Εκδίδεται άπό Α.Ν.Κ., Συμβ. Π.40, φ. 385r. 

αφξγ' ήμερα β' τού Δεκεμβρίου έσωθεν νάρθηκος τής ένδόξον μονής τής 

νπ(ερα)γ(ίας) Θ(εοτό)κον τής Κεχαριτωμένης έν τώ <εξωπόλω>/ τών 

Κορυφών, είς την περιοχήν τών Γαστράδων κύρ Ιωαννίκ(ιος) (μον)αχ(ος) το 

κ(α)τ(α) κοσμον, Μπογδάνος, παρών/ σωματικώς έσυμφών(ησε) μετά τού 

παρόντος μαΐστρο Ηλία τού Μαβροκέφαλον ζωγράφον τοιωδε τρόπω/ επει

δή ρηθείς (μον)αχ(ος), είχεν ϊσιασθή μέ τους έκτητόρους τής ενδόξου μονής 
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τής υπ(ερα)γ(ιας) Θ(εοτό)κον εις τό χωρίον/των Μελικιων, ίνα ζωγραφήσεί 

αυτήν διά δονκ(άτα) no 40 ώς καθώς εις τό ίνστρονμέντο αυτών/ διαλαμ

βάνει και έζωγράφισε μέρος, και ή λοιπή υπάρχει ατελής, νυν δε ουκ ήβου-

λή/θη αυτώ τελειώσαι αυτήν, μετέθετο τοιγαρούν εις τόν τόπον αυτού τόν 

είρημένον μαΐστρο/ Ηλία, ίνα τελειώσει πάσαν την ζογραφικήν τέχνην εις 

τόν ρηθέντα ναόν, και να λάβει καίΐ πληρωθή παρ' εκείνων, τα ρηθέντα 

δουκ(άτα) 40 ώσπερ άν υπήρχεν αυτός και επειδή/ ό ρηθείς μοναχός, έλαβε 

παρά τών ρηθέντων κτητόρων δουκ(άτα) 12 απαυτά τα δουκ(άτα) 12/υπό

σχεται να δώσει του αυτού μαΐστρο Ηλία δουκ(άτα) 6 καίό αύτος μοναχός, 

να ένι αμέτοχος/από τόν δεσμόν τής ρηθείσης συμφωνίας, αλλ' εις τον τόπον 

αυτού με όλα εκείνα τα δικαιώματα/ να έναι ο ειρημένος μαΐστρο Ηλίας και 

εξής. Μάρτυρες ο αιδεσιμώτατος πρωτοπαπάς και χωρεπισκοπος/ 

Κερκύρας κυρίου Αντωνίου του Σπειρίκαι κύρ Λεωνάρδου του Δελάρτας:-

"Εγγραφο 3 

Συμφωνία τοΰ ηγουμένου τής μονής Ύ. Θ. Κοκκινάδας Λαυρεντίου Χαρίτωνος με 

τόν ζωγράφο Τζώρτζη Δεληγότη γιά την αγιογράφηση τοΰ ναοϋ. 

'Ανέκδοτο. Εκδίδεται άπό Α.Ν.Κ., Συμβ. Κ.404, φ. ρ' verso -ρα' recto. 

aq/y' ημερ(α) id του φλεβαρηου μηνός κϋρ Λαβρεντιος ϊερομω(να)χος το 

κατά/ κόσμου Χαρήτον ϊγούμενος και ιερουργός τής ύπεραγη(ας) 

Θ(εοτο)κου/της Κοκηνάδας τήν σήμερο παρ(ών) σοματικός όμολογισε και/ 

είπε ότι έσημφο(νη)σε με τ(ον) παρ(ον)τα μάστρο Τζόρτζη Δελη/γοτι αγιω-

γράφ(ον) εις τηουτον τρόπον και σημφονηα ός κατοθεν/ υποσχόμενος ό 

άνοθεν άγιωγράφος να ήστορησι κ(α) δουλευσι κ(α) τε/ληοση όλην την 

έκλησηα άπο μέσα όλη τρηγήρου άποκάτου ε/ος άπάνου αγίους 

μ(ε)γ(ά)λ(ους) πόλους εορτάδες κ(α) τάλα παντ(α) στασή/δηα ώμορφα 

καλά κ(α) τήμηα καθός ενε η τάξη τ(ων) εκληση(ων) κ(α)/ της αυτής πρά

ξης, το όμήος να ήστορησι κ(αί) τόν Άσάνη κ(αί) την/ γη(νή) του ός καθός 

ήτ(ον) εκπαλε υποσχομε(νος) ο άνοθεν ιερομω(να)χος να/ δόση του ανοθε 

αγιογράφου διά τ(όν) αυτού κόπον κ(αί) δουλευσι κ(αί) στορησι τολορα/ 

εξηντ(α) ευτά κ(αί) τες έξοδες στου οντά δουλεβη στην ανοθε μονή/ κ(αί) 

τούτο δουλεβοντας κ(αί) πληρο(νον)τας κατά την δουληά οπού κάνη/ την 

κημησι της Παναγη(ας) προσκηνημα να κάμη τα στεφα(νι)α/με το χρησά-

φη όλης της εορτής της κήμησις ος καθος ε/νε η τάξη καίπρέπος καλά κ(αί) 

πίστα κ(αί) να βαλι χερηκόν να δου//λεβη άπό τήν αρχήν της μ, ήγουν απο 

τ(ην) προτι του μαρτηου μηνός/ κ(αί) τούτο μι έχοντας εξουσηα ο ανοθε 

αγιωγράφος να πάγυ να δουλεύει/ αλου εξο απο την άνοθε μω(νήν) χορής 

θέλημα κ(αί) προσεροτισι τοϋ/ ανοθε ιερομω(να)χου κ(αί) του δήνη τήν 



50 ΣΠΥΡΟΣ XP. ΚΑΡΥΔΗΣ 

σήμερο αραβόνα τολορο α'/καί οντος εσνμφο(νη)σαν υπο μαρτιρη(ας) κϋρ 

Νήκον Γαστεράτον κ(αί)/κϋρ Γεόργηον Κηνηγόπουλου κ(αί) κϋρ Αντρηον 

Αντήνον κ(αί) Μήχον Μω(να)στιρηότι.-

"Εγγραφο 4 

Όρισμός επιτρόπου από τόν ζωγράφο Ευστάθιο Ιάκωβο. 

'Ανέκδοτο. Εκδίδεται άπό Α.Ν.Κ., Συμβ. Μ.188, φ. 38ν, χωρίς ημερομηνία (1545-

1546). 

+ κυρ Ευστάθιος Ιάκωβος ζωγράφος παρών οιορθωνει έπίτροπον αύτοϋ/ 

τόν παρόντα κυρ Ιω(άννη) Κρουόταν νά ζητή καίλάβη άσπρα 52 τούρκικα 

εκ τοϋ μ(αστρ)ο Δανιήλ Πρινοκοκάν ρέστον, από την τιμήν του τζα/μελετοϋ 

επώλησ(εν) τοϋ άνωθενμ(αστρ)ο Δανιήλ.-

Έ γ γ ρ α φ ο 5 

Συνυποσχετικό της 13 'Οκτωβρίου 1596. Οι ζωγράφοι Ματθαίος Κάφιρης καί 'Ιωάν

νης Προσαλέντης ορίζουν διαιτητές. Την ϊδια ήμερα οι δύο διαιτητές ζητούν μέ άλλη 

πράξη νά τους δοθούν εγγράφως τά κέρδη τοϋ καθενός. 

'Ανέκδοτο. Εκδίδεται άπό Α.Ν.Κ., Συμβ. Λ.22, φ. 761 r. 

Τη αυτή ήμερ(α), οι παρώντες μισερ Ματθαίος ό Κάφυρις κ(αί) μισερ 

Ιω(ά)ν(νης) ό Προσα/λεντ(ης), ό καθείς όηα μέρ(ους) αύτοϋ όμολόγησ(αν) 

κ(αί) ειπών, δτι έπειο(ή) εχωσ(ιν)/ τινά δηαφορ(άν) εν μεσ(ον) αυτών περί 

την συνδροψίαν οπού έχουν/ καθός διαλαμβάνη εις ένα ίνστρουμέντ(ο) 

γηναμένω εις τάς/ πράξεις τοϋ μισερ Γρηγωρ(ίου) Φλόρ(ου) κ(αί) περί 

τουτ(ου) ήλθαν εις κρήσιν/κ(αί) είςλόγηα κ(αί) έξοδα, άλλα δηα να λήψουν 

απο ταΐςκρισ(ες) κ(αί) εξωδ(ες)/έσϋμφώνησ(αν) κ(αί) έποίησ(αν) τό παρόν 

κομπρομεσ(ον) κ(αί) εθεσ(αν) κριτάς/ αλπιτρους δε γιούρε τάντουμ, τόν 

μισερ ϊλήα τόν Μαυροκέφαλ(ον)/ κ(αί) τόν μισερ Λεονάρδ(ον) τόν 

Δελάρτ(α) τό δε είτι αυτοί δύο κριταϋ κρίν(ουν) καί αποφασίσουν με τόν 

Θεόν κ(αί) με τήν ψυχή τους/ ύπόσχωντ(αι) τα άναγεγραμένα δύο μέρει τοϋ 

έχουν αύτώ βέ/βαιον κ(α'ι) άμετάτρεπτον κ(αί) ίναπελάμπελ(ε) εθη 

Βενετι/ών κ(αί) τα εξής. μαρτ(υρες) μ(αστρ)ο ΝικόλαοςΔαβενέτζιας κ(αί) ό 

εύλα/βέστατ(ος) παπ(α) κυρ Άντόνιος ό Φρόνημος. 

+ Ήμεϊς οι ανωθ(εν) κριταί καθεζώμενοι εις τόν οίκον εμοϋ τοϋ ανωθ(εν) 

Μαυ/ροκέφαλου καί ήκούσαμαι τήν άναζήτησ(ιν) τοϋ ενός μέρους κ(αί) 

τ(ήν)/ άπόκρισ(ιν) τοϋ ετέρ(ου) κ(αί) δηά τούτο τερμωνάρωμαι, δτι εις 

διο/ρίαν ολην τήν σήμερον, να φέρουν καί οι δύο εγράφος τό τί/ έκέρδεσε 
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άπό το τώτε κ(αι)ρώ όπου έκάμανε σννοροφία/τόσω είσε στορήσματα δσον 

κ(αί) εις πασ(αν) άλην οουλίαν όπου/ να έκαμαν τής τέχνης, άλέως τρόπου 

θέλ(ο)μαί αποφασ(ίσει)/ ώς καθός θέλη μας φανή κ(αί) τοντ(ο) με τόν 

ορκον τον καθε/νός να ήπή την αλήθεια όντως διωρίζωμαι προς τό παρόν.// 

"Εγγραφο 6 

Πράξη διαιτησίας της 14 'Οκτωβρίου 1596 γιά την επίλυση των διαφορών μεταξύ των 

ζωγράφων Ιωάννη Προσαλέντη καί Ματθαίου Κάφιρη. 

'Ανέκδοτο. 'Εκδίδεται άπό Α.Ν.Κ., Συμβ. Λ.22, φ. 761v-762r. 

+ Ήμεϊς ϊλη(ας) ò Μανροκέφαλος κ(αί) Λεοναρδ(ος) ό Αελαρτ(ας)/ κριταί 

αλπιτροι κ(αί)/ δε γιούρη θεμένοι κ(αί) ήξιωμένοι παρά μισερ Ματθαίον 

Κάφνρι/ κ(αί) μισέρ Ιω(ά)ν(νη) Πρεσαλεντ(η) είνα ήδωμεν κ(αί) ήκούσω-

μεν την δηαφορ(αν)/ αυτών κ(αί) απόφασ(ιν) δώσομ(εν) εις αυτούς καθός 

η εξονσία ήμ(ών) φενετ(αι)/πάρα κομπρομεσ(ον) αντών γννωμέν(ο) εις τάς 

έμοϋ πράξεις. "Οθεν/ δε ήκούσαμεν την άναζήτησ(ιν) τον ενός μέρος κ(αί) 

την απόκρια(ιν) τον έτέρ(ον) κ(αί) τα παντ(α) καλός ένοήσαμεν, ήδωμεν δέ 

καίτό ίν/στρονμεντ(ον) τής σηνδροφί(ας) αντών. καί εδώσαμε κ(αί) ορκον/ 

οίκονηκόν μήπος κ(αί) εκριψαν ένας από τόν <έτερον> ή από/τα κολώρα ή 

και άπο σολδηά τής σννδροφί(ας) κ(αί) βονλώμεθ(α)/ δούναι τέλος τής 

αυτής νποθέοεως Χ(ριστο)ϋ τό όνομα έπεκα/λέσαμαι εξ ον βρήη ή πηγή τής 

δικαιοσύνης. κ(αί) οι δύο δια/ μιας βονλής κ(αί) γνώμης κρήνωμαι σϋμβη-

βάζωμαι καί ά/ποφασίζωμαι ούτως ότι νά ένε χρεόστης ό ρηθ(είς) 

Προσαλέντ(ης) να/ δώσ(ει) καί πληρώσ(ει) εις διόρίαν όλον τόν παρόντ(α) 

μήνα προς τόν ρηθεντ(α)/ Κάφνρι λήτρ(ας) όκτό ήμησ(ι) κ(αί) τούτο δια να 

ήπάγη να σκονδάρη/ τό χρέος όπον ήπε ότι τον χρεοστονν/ δηα τα προσω-

πατα όπον/ έπιησ(αν) εις τόν αγιον Νικόλαον άλέως τρόπον μή δήδωντας 

τα/ έως εις τήν ανωθ(εν) διορίαν να χρεόστή να τον δήδ(η) ό αυτός 

Προσα/λεντ(ης) άπό τι δονλία ήθελ(ε) δονλεύσ(η) από τον νήν κ(αί) έμπρο

σθεν/να τον δηδ(η) τά ήμησ(ι) χώρις τινός κρίσεως κ(αί) δίδωντ(άς) τα ώς 

άν<ωθεν>// ή σνμφωνία όπερ έχονν νά ένε κομεν(η) κ(αί) ήλιωμένη, κ(αί) 

να ώσι/ άπο τον νήν κ(αί) έμπροσθεν ό κάθε εις εις τήν εξονσία τον τό ει/τι 

ήθελ(ε) δονλενσ(ει) τα δέ κολορ(α) όπον τους ήβρίσκοντ(αι) να τα 

ήμιρά/ζονν εύφημισίας. ούτως δηορίζωμαι κ(αί) άποφασίζωμεν εν/ μηνί 

όκτοβρί(ον) ιδ' αφ >στω. 

+ ήλή(ας) Μαβροκέφ(α)λος παρ(ών) ησ την ανοθεν αποφ(α)σι. 

+ εγώ λεώναρδος Δελαρτας παρών ής τήν ανωθ(εν) άπόφασ(ιν). 

+ έγώ μαθε(ος) ό Καφνρης μενο ενχαριστιμεν(ος) ος άνοθ(εν). 

+ έγώ Ιω(ά)ν(νης) Πρώσαλετης μενο εχαρηστημενος ωσανοθε. 
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"Εγγραφο 7 

Σύμβαση της 28 'Ιανουαρίου 1599 γιά την αγιογράφηση τοϋ ναοϋ των Αγίων Κοσμά 

καί Δαμιανού στό χωριό Στανοπουλάδες. 

'Ανέκδοτο. 'Εκδίδεται άπό Α.Ν.Κ., Συμβ. Κ.404, φ. 485r. 

αφϊ'&ημ(ε)ρ(α) κητου γεναρηον μηνός εσοθεν ναοϋ τον αγι(ον) καί/ϊαμα-

τηκον Αναργήρον Κοσμά καί Δαμηάνοϋ εις/ το χορη(ον) τον 

Στανοπονλάτον σηναχθέντες όλο/ το αδελφάτο καί εκτητόρη της άνοθεν 

μωνής/ παρ(όν) ομολόγησαν καί είπαν δτη έσημφωνη/σαν με τους 

παρ(ον)τας κυρ Μηχαήλ καί τους σηντρό/φονς αντοϋ αγιογράφους άπο την 

στερηαΐ εις τηουτον τρόπον καί σημφονηα, υποσχόμενος/ ο άνοθε κυρ 

Μηχαήλ και ή σηντρόφη αύτοϋ δτη/ να ήστορήσούν καί άγιωγραφήσούν 

την άνοθεν μον(ην)/ δλλην δλόγηρα δλους τους τήχους άπα κάτου ε/ος 

απάνο ος καθός ήτον και προϊ ολόκληρη κ(αι)/ να ήνε όμπληγαο(η) να 

κάμουν καλή τέχνη ψυφ(ί)δ(α)/ καλή. καλή καί δια πλερομή καί κόπον τον 

η/στορογράφον ύπόσχετ(αι) δλο το αδελφάτο καί εκτη/τορες της ανοθ(εν) 

μωνής να τους δόσούν τόλορα ογ'το κάθε τολορο προςλιτρ(ες) ς'./ετη ομο

λόγησαν καί υπαν δλο το αδελφάτο και/ εκτήτορες της ανοθ(εν) μωνής δτη 

ύποσχοντ(αι) να β[οη]θήσουν καί δοσούν προς την ανοθε μωνή δια [την]/ 

αυτήν στόρηση πάσα σπήτη τολουρα α προς [λίτρες ς '[/χωρης καμήαν ενα-

ντηώτητα και ούτος ομο[λο]/γησαν υπο μαρτηρη(ας) μ(ισε)ρ Νικολάου 

Τζανσκλαβο[υ[/νου καί κϋρ Μηχαήλ Μηχαλοπουλου. 

στ. 6: την στερηά: μεταγενέστερη συμπλήρωση. 'Αρχικά είχε αφεθεί κενό στην πράξη. 

"Εγγραφο 8 

Συμφωνία τοϋ αγιογράφου Κωνσταντίνου Κόνταρη γιά την κατασκευή δύο εικόνων. 

Ανέκδοτο. 'Εκδίδεται από Α.Ν.Κ., Συμβ. Κ.532, βιβλίο 111, φ. 13r-14r. 

+ 1700 ήμερα προτι του οκτοβριου μινος ιστην μονι του άγιου/ Ιωανου και 

άγιας Παρασκεβις κιμενι ιστες στέρνες/ έχοντας χρια ο παρόν οσιότατος 

ιερομονα/χος κυρ Νικοδιμος Διμορις νιν δε ονομαζο/μενος Σταβρονικι-

τιανος απο διο ηκονισματα/ το ενα ιστορισις τις ηπεραγιας Θ(εοτο)κου με 

τους ηκοσι/ τεσερις ήχους και το αλο τον αγιον Διμη/τριον με δέκα μαρτυ

ρία τα όπια να ησην// και τα διο ιστην μεγαλοτιτα του ηκονισματος τις/ ηπε-

ραγιας Θ(εοτο)κου με τους ήχου στης οπού ηβρισκετε/ ιστό παρόν κρεμα

σμένη ιστον μπηργο ιστό δε/ξιο μέρος τις παρουσις μονις δια τούτο την 

ση/μερον ο παρόν sr Κοσταντινος Κονταρις αγιο/γραφος του ποτέ sr 
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Νικολάου κατικος ιστην παρούσα/ χορα σηνενφονησε μετά τον παρόντος 

και ανοθεν/ οσιότατου ιερομόναχου Διμορι και ηποσχετε/ να του καμι τα 

ανοθεν οιο ηκονισματα ιστην μεγα/λοτιτα του ανοθεν ηκονισματος οπού 

ηβρίσκετε/ ιστην παρούσα μονή και να εχη τελιομενα αυτά/ ις διορία όλον 

τον ερχομενον μίνα απρηλιον/ τον 1701 με πάσα κοπον και εξοδον εδικον/ 

του και δια πληρομι τον αυτόν διο ηκονισ/ματον εσηνενφονησαν τα αυτά 

μέρη δακορδο/ να δοσι ο αυτός ιερομόναχος Διμορις του ανοθεν sr/ 

Κοσταντινον μετρητά ριαλια ηκοσι τεσερα no 24/ απανου ις τα όπια έλαβε 

ιστό παρόν ο ανοθεν sr Κο/σταντινος απο τον ανοθεν οσιοτατον ιερομονα-

χον/ Διμορι μετρητά δουκάτα δέκα ασιμενια/ και τελιονοντας ο αυτός sr 

Κοσταντις τα ανοθεν διο/ ηκονισματα ιστην ανοθεν διορία ο αυτός ιερο-

μο/ναχος του δινι εξουσία να τα δοσι και κονσενιάρη/ δια όνομα του του 

απόντος sr Στελ(ι)ου Γκογητζα σπι/τζηερι κατικος ιστην παρούσα χορα απο 

τον ο/πιον να λαβενη το ρέστο τα σολδια την ενχαριστησην/ του δια τα ανο

θεν διο ηκονισματα και ετζη/ τάσι και ηποσχετε ο αυτός sr Κοσταντις να 

α/τεντερι όλος διόλου ος ανοθεν ις δεσμον τον πάντων/ του αγαθόν και τα 

έξις εος την κονσενια τον ανοθεν/ διο ηκονισματον με εξεκαθαρισι οτι άνι

σος/και ήθελε ελθι θάνατος του ανοθεν sr Κοσταντη/ πρην πάρα να τελιοσι 

τα ανοθεν διο ηκονισματα// οπού ο θεός αντο μι δοσι τότε να εξετιμονετε/ 

εκινι η δουλια οπού ήθελε εχι καμομενι ιστα/ αυτά ηκονισματα απο έναν 

αγιογράφο και/ να ρεφαρι ενα μέρος το αλο. και τούτο δια πάτο/ εσπρεσο. 

και ούτος εσηνενφονισαν ενοπιον/ μαρτυρον του τίμιου sr Τζανετου 

Πετρίτη/ του ποτέ τίμιου sr Σπιρου και μάστρο Μπενετου/ Τζιολου βαφια 

κατικος ιστην παρούσα χορα. 

"Εγγραφο 9 

Συμφωνία του αγιογράφου Δημητρίου Φόσκαλη μέ τους επιτρόπους του ναοΰ τοΰ 

'Αγίου Νικολάου 'Ανυφαντή στό χωριό Καρουσάδες, γιά την αγιογράφηση εικόνων 

τοΰ τέμπλου. 

Ανέκδοτο. 'Εκδίδεται άπό Α.Ν.Κ., Συμβ. Α.380, φ. 15v-16r. 

+ 1704 ήμερα 2 του φευρουαρηου μηνός ης/ το κανγγελο εμού νοταριου ο 

πάρων sr Διμη/τρακης Φοσκαλης αγηογραψος συνεμ/φονησεν μετά τους 

παρόντες ιερομονα/χους κυρ Γρηγορήου Κοντή και sr Γηοργακη/ Ροδαβα 

οπήη σημβενουν ος κουμε/σηη της μονής του αγήου Νηκολαου Λνη/φαντη 

κημενη ης το χορηο τον Καρου/σαδον και γαρ υπόσχεται ο ανοθεν sr 

Διμη/τρακης με καθέν λογής κοπον του/ και με σανηδια εδικαν του και με 

καθέν αλη εξοδίαν εδικην του να// καμη τους δοδεκα αποστόλους και/ το 

τρήμορφο του τεπλου της αυτής μονής/ όλος διόλου της μονής τον αγηων 
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Μπαντον/ οπού ηνε εοο ης την χορα. οονλεβοντας/ καλά και πηστα και να 

τα εχη καμομε/να και τεληομενα και τους τα οοση τεληα/ τεληος ης οιορηα 

εος την ήμερα τον/ αγήου Λαζάρου τον παρόντος χρόνου και/ δια τον 

κοπον και πλερομη αυτόν/ εσημφονησαν να τον οοσουν μετρητά/ ρεαληα 

ηκοση διο προς L. 10 το κα/θεν απανου ης τα οπηα ο ανοθεν sr Διμη/τρακης 

ελαβεν ης το παρόν παρημον/ απο τους ανοθεν κομεσηους ης μετρητά/ ρεα

ληα έντεκα προς L. 10 το καθέν/ ησε δουκάτα ασημενηα βενετηκα/ έντεκα 

και το ρέστο μουνεδα το δε/ ρέστο και αποπλερομην οπού ησην/ έτερα ρεα

ληα έντεκα υπόσχονται/ να του τα δοσονν όταν ήθελε τονς δο/ση και κον-

σενηαρη την ανοθεν δονληαν και/μην κάνοντας τα ης την ανοθεν διορηαν/ 

να ηνε νποσχομενος ο ανοθεν sr Διμητρα/κης να πλερονη δια πένα ης την/ 

ανοθεν μονην τον αγηον Νηκολαον κερη/ λητρες δέκα τον πεζον και τούτο 

δια πάτο/ εσπρεσο άνευ τηνος εναντηοτητος/ ης δεσμον και τα έξης και 

ούτος συνεμφο/νησαν παρόντων μαρτύρων του ευλαβέστατου παπα/ κυρ 

Κοσταντή Σκορδιλη και του τημήου/ sr Νηκολαου Φέστα του ποτέ τημήου 

sr Παουλου.-

Έ γ γ ρ α φ ο 10 

Πράξη της 5 Αυγούστου 1731. Συμφωνία των εκτελεστών της διαθήκης τοϋ Γεωργίου 

Παλαιοχωρίτη μέ τόν ζωγράφο Ευστάθιο Κορτέση γιά την αγιογράφηση τοϋ 

τέμπλου τοϋ ναοΰ τοϋ Ταξιάρχη Συναράδων. 

'Ανέκδοτο. Εκδίδεται από Συμβ. Κ.481, φ. 147v-148r. 

Τη αυτή ήμερα ηστο κανγγελο εμού νοταρηον, ο παρόν εβλαβεστατος 

ιερέας κιριος Γε/οργιος Σολομον, σηνβενοντας κε δια όνομα τον απόντος 

ενγιενον sr Τζαμ/πατιστα Μοτζαναγα κονμεσαριι τεσταμενταριον τον ποτέ 

sr Γεοργιον Πα/λεοκορητι δοτορον κε ηστην παρονσιαν τον παρόντος 

λογιοτατον κιριον Γριγο/ριον Φλορον αρχημαντρητη σννεφονισε μετά τον 

παρόντος sr Ενσταθιον/ Κορτεσι τον ποτέ Μιχελη αγιογράφος κατικος 

Κοριφον κε γαρ ηποσχετε/ ο ανοθεν sr Κορτεσης να καμι με κάθε κοπον κε 

εξοδον εδικον τον δοδεκα/ αποστολονς κε το τρημορφο οπον γηνοντε ολλα 

κοματια δεκαπέντε/ να ινεμε σανίδια λαρζηνα, με χρισαφι φηνο, κε με κολο-

ρα φίνα κε/ η φιγονρες ολλες να ηνε επι θρονον, να ηνε καλά δονλεμενα, τα 

όπια/ σερβηρονν δια το τέμπλο το κενονριο οπον εγηνε ηστην μονι τον 

παν/μεγηστον Ταξιαρχον ηστο χόριο Σηναραδον τα όπια ηποσχετε ο αντος/ 

sr Κορτεσης να τα δόση κε κονσενιαρη ολλα τελιομενα τον ανοθεν ε/βλαβε-

στατον Σολομον ης διορία εος ολλον τον ερχομενον σεπτεβριον/ τον παρό

ντος χρονον, κε δια πλερομη τον δια τα αντα δεκαπέντε ηκο/νισματα εσινι-

βαστισαν να τον δοσι ο ανοθεν εβλαβεστατος Σολομός τζεκι/νηα χρισα 
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πέντε ολο ολο κε ονχη αλο ακοντο ηστα όπια έλαβε ηστο/ παρόν ενοπιον 

ημον απο τον ανοθεν εβλαβεστατον Σολομον τζεκινια χρισα/ τρία, τα οε 

έτερα τζεκίνια διο να τον τα άοοι όταν τον κονσενιαρι τονς/ ανοθεν απο-

στολονς κε τριμορφο, κε μη πιοντας κε ατεντεροντας ο αντος/ sr Κορτεσης 

ηστα πάντα όλος όιολον ος ανοθεν να μενι ηποσχομενος ησε/ ολα τα òava 
κε ιντερεσα ης οεσμον τον παντιον τον αγαθόν, και τα έξης/ κε οντος ενο

πιον μαρτιρον sr Γεοργιος Παλαόας τον sr Μπορτολον// δοτορον αναγνο-

στις κε κιρ Λθανασις Βασιλακις τον ποτέ παπα Νικολαον εκ χόριο Ζιγο.-

"Εγγραφο 11 

Πράξη της 23 Αυγούστου 1733. Συμφωνία τοϋ ζωγράφου Τζανέτου Παουλίνη με τόν 

κτήτορα τοϋ ναοϋ του 'Αγίου Χαραλάμπους Πόλεως γιά την αγιογράφηση των 

εικόνων τοϋ τέμπλου. 

Ανέκδοτο. Εκδίδεται από Α.Ν.Κ., Συμβ. Α.105, βιβλίο 25, φ. 23rv. 

+ 1733 τριάντα τρής ήμερα 23 ήτη ηκοσιτρής τοϋ Ανγονστον μινός, εις 

την μονήν/ τοϋ άγίον ίερομάρτνρος Χαραλάμπονς νεοστή άνακενισμένη. ό 

παρόν sr Τζαν/νέτος Παονλίνης ζογράφος σινενφόνισε μετά τοϋ παρόντος 

όσιοτάτον ίερομο/νάχον Ίωακιμ Αρμένη γιους πατρονάτον κτιτορον, και 

νικοκίρι της παρούσης/ και άνωθεν αγίας μονής, και νπόσχετε ό αντός 

Παονλίνης με κάθε εξοδον/ και κόπον έδικόν τον νά ζογραφίση δλαις ταϊς 

φιγούραις τοϋ τέμπλον της αυτής εκ/κλισίας, ήγονν τά τρία δεσποτικά, 

δόδεκα άποστόλονς, τριμορφο, στανρόν/ και εσε τοϋ αντοϋ στανροϋ κάνο

ντας δλλα τά σανίδια από έδικόν τον, όμοιος και τόν/ στανρόν κομπάνιον 

δσάν της Θεοτόκον Μαντρακιότισας, όσον δε νά ήθελε ζογραφίση/ και 

δλλο τό τέμπλο της αντής έκκλισίας όμοιο όσάν έκίνο τοϋ μοναστιρίον/ 

'Αγίας Έκατερίνας εδώ εις την χώραν. Ακομεί και ταϊς δύο ποδιαΐς όπου 

ήναι ύπο/κάτο τοϋ Χρίστου και τής Παναγίας, ή όποια ζογραφία νά ήναι 

δλλη με χρι/σάφη φίνο, εξο από ταίς ανταϊς ποδιαϊς. βάνοντας αρχήν νά 

δονλέβη ό αντός/ sr Τζανέτος από τήν ανριον, και νά έξακολονθή κοντί-

νονα τήν αντήν ζογρα/φία εδώ εις τήν ήδιαν έκκλισίαν χορίς νά λίψη ονδε 

ποσός μέ κάθε/ επιμέλιαν έμπιστοσίνην, και φόβον θεοϋ καθώς ήναι ήδιον 

τής αντής/ επιστήμης, και καλών ζογράφων. Καί διά πλιρομήν πάσης λογής 

έξόδον όπου μέλη/ νά κάμη ό αντός sr Τζαννέτος, δσον καί διά τόν κόπον 

τον έσινιβάστισαν όλλο// δλλο διά μετριτά ρεάλια προς L.10 τό καθέν τριά

ντα καί ονχύ άλλο άκόντο εις τά/ όποια εις τό παρόν ενοποιών ημών έλαβε 

ό άναγεγραμμένος sr Τζανέτος εκ χιρός/ τοϋ άνωθεν ίερομονάχον τζεκίνη 

χρισό ενα. Καί τήν εξοδον όπου καμνη χρία/ ήσέ χρνσάφη, καί κολάρα νά 

ήθελε τήν πλιρόνη από βολάν εις βολάν ό άνωθεν/ ιερομόναχος άκόντον τοϋ 
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αντοϋ Παουλίνη εις τό ανοθεν παζάρι, και τελιόνοντας τάΐ πάντα εις διο-

ρίαν δλον τόν Νοέμβριον τον παρόντος χρόνου νά τον δίδη τό έναπολιφθέν 

εις δτη ήθελε έχει δοσμαίνο δια κοντό δικό τον εις τό ανοθεν χρνσάφη/ 

κολόρα, και άλλο, και με την μπονιφικατζιόν τον τζεκινίον ενός όπου εις τό 

παρόν/ ελαβαι, και ούτως έσινφόνισαν, και ενχαριστίθισαν, και νπόσχετε ό 

ανοθεν Παον/λίνης εις την διορίαν ώς γέγραπται νά ένεργίση, και πάση όλος 

διόλον ώς νποσχ/έθη, και λίποντας όχη μόνον νά διαμένη υποσχόμενος εις 

τα δάνα και ίντερέ/σα όπου ήθελαι ρισεντίρι ό αυτός κνριος ιερομόναχος 

άμη νά πλιρόνη δια κον/τά άσιμπάθιστα εις τόν ναόν τον άγίον και θανμα-

τονργοϋ Σπνρίδωνος δονκάτα δέκα/ από L. 6 τό ενα ετζη διά πάτο έσπρέ-

σο, νπό μαρτνρίας τον Δημήτρι Κοροναζίκι/ τον Ζαφνρι, και Δημήτρι 

Λανγγαδίτη τον "Ηλα κάτικοι εις την παρονσαν χώραν.-
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ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ, Έλληνες ζωγράφοι μετά την άλωση (1450-1830), τ. 2, 

'Αθήνα 1997. 
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RIASSUNTO 

TESTIMONIANZE ARCHIVISTICHE SULL'ATTIVITÀ DI PITTORI E 
SULLA DECORAZIONE DI CHIESE IN CORFÙ 

Il materiale archivistico presentato in questo lavoro proviene princi
palmente dal fondo notarile dell' Archivio Storico di Corfù e riguarda il 
periodo che va dalla seconda metà del XV alla prima metà del XIX sec, con 
informazioni su un considerevole gruppo di iconografi presenti e attivi allora 
neu' isola, e altre informazioni riguardanti il programma iconografico, totale 
ο parziale, delle chiese locali. 

Il lavoro è diviso in due unità, con la presentazione degli artisti e delle 
chiese in ordine alfabetico. La prima comprende le informazioni che 
riguardano i disegni ο gli impegni assunti dai giuspatronati ο gli ufficianti per 
la decorazione delle loro chiese, nonché le indicazioni di affreschi ο di 
immagini sacre anonime. La seconda unità presenta gli iconografi e la loro 
rispettiva attività. 

Alla fine, sono riportati Γ indice cronologico degli artisti, quello delle 
chiese e Γ appendice dei documenti. 

SPYROSKARYDIS 
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