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ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΑΡΧΕΙΑΚΕΣ ΠΗΓΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ ΚΑΙ 
ΤΟΥΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥΣ ΣΤΗΝ ΚΕΡΚΥΡΑ ΤΟ 16ο ΑΙ. 

1~1 μεταβυζαντινή ζωγραφική στην Κέρκυρα δέν 
έχει ακόμη μελετηθεί συστηματικά. Σέ πρόσφατη μελέ
τη παρουσιάστηκαν οί τοιχογραφίες ορισμένων εκ
κλησιών καί έγινε προσπάθεια νά ερμηνευθούν φαινό
μενα όπως ή διαμόρφωση διαφορετικών τάσεων στή 
ζωγραφική της πόλης καί της υπαίθρου1. Ή κατα
γραφή καί ή μελέτη τών μνημείων πού έχουν διασωθεί 
αποτελεί βέβαια τό πρώτο καί τό πιό σημαντικό μέρος 
της έρευνας. 'Ωστόσο, στά πλαίσια μιας ευρύτερης 
μελέτης της ζωγραφικής πού αναπτύσσεται στό νησί 
στά μεταβυζαντινά χρόνια, δέ θά πρέπει νά παραμελη
θεί ή συγκέντρωση ειδήσεων άπό τίς υπάρχουσες αρ
χειακές πηγές. ' Η σημασία τών αρχειακών πηγών το
νίστηκε ιδιαίτερα τά τελευταία χρόνια μετά άπό τίς 
συστηματικές έρευνες στά βενετικά αρχεία της Κρή
της, πού έδειξαν οτι οί αρχειακές ειδήσεις μπορούν νά 
συμβάλουν αποφασιστικά στην επίλυση ζητημάτων 
της ιστορίας της μεταβυζαντινής τέχνης2. 
Μέ σκοπό τή συγκέντρωση ειδήσεων γιά τή ζωγραφι
κή καί τους ζωγράφους στην Κέρκυρα εργάστηκα τό 
1976, μέ εντολή της 'Ιονίου 'Ακαδημίας, γιά ένα δί
μηνο στό 'Ιστορικό 'Αρχείο της πόλης όπου φυλάσ
σεται τό αρχείο της βενετικής διοίκησης καί τό νοτα-
ριακό αρχείο τοΰ νησιού 3. Στό διάστημα αυτό επιχεί
ρησα μιά πρώτη διερευνητική προσέγγιση στά κατά
στιχα τών νοταρίων τής πόλης τοΰ 16ου αιώνα. Σύμ
φωνα μέ μιά πρόχειρη καταμέτρηση, άπό τήν περίοδο 
αυτή σώζονται 77 κατάστιχα, πού ανήκουν σέ 39 συμ
βολαιογράφους, άπό τά όποια ερεύνησα τά 26. Ή 
έρευνα έφερε στό φώς τά ονόματα πέντε άγνωστων άπό 
άλλες πηγές ζωγράφων, στοιχεία γιά τή ζωή τους (βλ. 
κατάλογο ζωγράφων) καί τήν επαγγελματική τους 
δραστηριότητα (βλ. έγγραφα Β', Γ ' , Δ ') . Ή περαιτέ
ρω έρευνα στό 'Ιστορικό 'Αρχείο τής Κέρκυρας θά 
είναι ενδιαφέρουσα, γιατί θά φωτίσει τό θέμα τής καλ
λιτεχνικής παραγωγής σ ' έ ν α μικρό αστικό κέντρο, 
όπως ή Κέρκυρα, πού δέχεται ταυτόχρονα επιρροές 
άπό τήν Κρήτη, τήν ηπειρωτική ' Ελλάδα καί τή Βενε
τία, καί θά επιτρέψει συγκρίσεις μέ ο,τι συμβαίνει τήν 
'ίδια στιγμή στην Κρήτη, τό μεγάλο καλλιτεχνικό κέν
τρο τής εποχής. Τό ενδιαφέρον τής έρευνας θά πρέπει 
νά στραφεί επίσης καί προς τό Κρατικό 'Αρχείο τής 
Βενετίας οπού σώζεται υλικό σχετικό μέ τήν Κέρκυρα. 

'Από τό αρχείο αυτό προέρχεται ένα εξαιρετικά ενδια
φέρον έγγραφο πού δημοσιεύεται έδώ (έγγρ. Α ' ) καί 
άφορα στην τοιχογράφηση τοΰ παρεκκλησίου τοΰ λα-

τίνου αρχιεπισκόπου τό 1505. Ή επισήμανση τοΰ εγ
γράφου οφείλεται σέ πρόσφατες έρευνες τής καθηγή
τριας κ. Χρύσας Μαλτέζου στή Βενετία. ' Η κ. Μαλτέ-
ζου είχε τήν καλοσύνη νά μοΰ τό παραχωρήσει γιά 
δημοσίευση καί τήν ευχαριστώ θερμά. Τό έγγραφο, 
συνταγμένο άπό τή γραμματεία τοΰ λατίνου αρχιεπι
σκόπου Sancto Venier4, χαρακτηρίζεται ώς scripto di 
commandimento καί σώζεται σέ αντίγραφο. Στίς 16 
'Ιουλίου 1505 ό Venier αναθέτει στό ζωγράφο Anzolo 
τήν τοιχογράφηση τοΰ παρεκκλησίου του. ' Ο Anzolo 
αναλαμβάνει νά καλύψει τους τοίχους μέ τοιχογραφίες 
ακολουθώντας τίς υποδείξεις τοΰ αρχιεπισκόπου:... che 
Li depenzi la Capella... tuta cum quelle historié et figure 
che ordenara sua Signoria Reverentissima..., καί νά ζω
γραφίσει τήν πάλα τοΰ άλταρίου ...et similiter la pala 
del altare cum tre figure... (στίχ. 5-8). Στή συνέχεια θά 
περάσει μέ λάδι καί ψιμμύθι τίς κορνίζες καί τήν πόρ
τα καί θά βάψει τους πάγκους τής εκκλησίας. Τέλος, 
σ ' ένα λεπτό πολυτελές ύφασμα (biso, στίχ. 10), πού θά 
τοΰ δώσει ό αρχιεπίσκοπος καί πού θά χρησιμεύσει 
γιά κάλυμμα σέ τζάκι, θά ζωγραφίσει τήν παράσταση 
τής Παναγίας καί τό πορτραίτο τοΰ Venier. ' Ο ζωγρά-

1. Βλ. D. T r i a n t a p h y l l o p u l o s , Die nachbyzantinische Wandma
lerei auf Kerkyra und den anderen Ionischen Inseln. Untersuchungen 
zur Konfrontation zwischen ostkirchlicher und abendländischen 
Kunst (15.-18. Jahrhundert), Miscellanea Byzantina Monacensia 
30A, München 1985. 
2. M. C h a t z i d a k i s , Les débuts de l'école Cretoise et la question de 
l'école dite italogrecque, Μνημόσυνον Σοφίας 'Αντωνιάδη, Βενετία 
1974, σ. 170-174, καί ανατύπωση στον τόμο Etudes sur la peinture 
postbyzantine, Variorum Reprints, IV, London 1976. ' Ο ί δ ι ο ς , La 
peinture des "madonneri" ou "vénéto-crétoise" et sa destination, 
Venezia Centro di Mediazione tra Oriente et Occidente (secoli 
XV-XVI), Aspetti e problemi. Atti del II Convegno Internazionale di 
Storia della Civiltà Veneziana (1973) II, Firenze 1977, σ. 673. 

3. Γιά τό νοταριακό άρχεΐο τής Κέρκυρας βλ. Χρ. Μ α λ τ έ ζ ο υ , 
'Επτάνησα, ΙστΕΕ, Γ, σ. 228, καί ή Τδια, Τό νοταριακό αρχείο 
Κυθήρων, Δελτίον τής 'Ιονίου 'Ακαδημίας 1 (Κέρκυρα 1976), σ. 
17, σημ. 2. 
4. ' Ο Xanthus Venier κατείχε τόν αρχιεπισκοπικό θρόνο άπό τό 
1498, όπως φαίνεται άπό τόν κατάλογο τών λατίνων αρχιεπισκό
πων τοΰ Μουστοξύδη· βλ. Σ π υ ρ . Θ ε ο τ ό κ η ς , Άναμνηστικόν τεύ
χος τής Πανιονίου 'Αναδρομικής 'Εκθέσεως, Μέρος Α ' . 'Ενετο
κρατία, Κέρκυρα 1914, σ. 27-29 καί Ά θ α ν . Τ σ ί τ σ α ς , Ή εκκλη
σία τής Κέρκυρας κατά τή Λατινοκρατία 1267-1797, Κέρκυρα 1969, 
σ. 173. Τό 1506 ό Venier διαμένει στην Πάδοβα ά π ' οπού διαμαρτύ
ρεται προς τό Δούκα γιά τή σχεδιαζόμενη κατεδάφιση τής λατινι
κής μητρόπολης πού προβλέπει κάποιο άπό τά σχέδια οχύρωσης 
τής ακρόπολης, βλ. Eu g. B a c c h i o n , Il dominio veneto su Corfu 
(1386-1797), Βενετία 1976, σ. 86. 
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φος υπόσχεται νά χρησιμοποιήσει καλά χρώματα καί 
σμάλτα:...meiere colori fini e smalti e azuro ungaro 
(στίχ. 15). Tó χρυσάφι, οσο χρειαστεί, θά τοϋ τό δώσει 
ό αρχιεπίσκοπος. ' Η αμοιβή του γιά τίς εργασίες αυ
τές θά είναι 27 δουκάτα, πού θά του καταβληθούν σέ 
δύο δόσεις. Ή πρώτη, 17 δουκάτα, τέσσερις ημέρες 
πρίν ολοκληρώσει τίς τοιχογραφίες καί ή δεύτερη, 10 
δουκάτα, όταν θά τελειώσει τήν πάλα. "Οσο θά εργά
ζεται ό ζωγράφος στό παρεκκλήσιο, δέ θά μπορεί νά 
αναλάβει άλλες εργασίες. "Αν συμβεί αυτό θά απομα
κρυνθεί άπό τό έργο, χάνοντας τήν αμοιβή του, καί ό 
αρχιεπίσκοπος θά αναθέσει σέ άλλον τήν ολοκλήρω
ση της εργασίας μέ έξοδα τοϋ ζωγράφου. Τό έργο θά 
παραδοθεί ως τόν Αύγουστο. 

Τό περιεχόμενο τοϋ έγγραφου παρουσιάζει ενδιαφέ
ρον άπό πολλές απόψεις. Κατ' αρχήν γίνεται λεπτο
μερής απαρίθμηση όλων των εργασιών πού αναλαμβά
νει ό ζωγράφος καί, αντίστοιχα, τών δεξιοτήτων καί 
τών τεχνικών γνώσεων πού διαθέτει. Τοιχογραφία, 
ζωγραφική στό σανίδι καί σέ ύφασμα καί ζωγραφική 
έκ τοϋ φυσικού θά είναι τό κύριο έργο του. 'Αλλά καί 
εργασίες διακόσμησης, χρυσώματα καί τοποθέτηση 
σμάλτου, καί εργασίες καθαρά τεχνικής φύσης ανή
κουν επίσης στην αρμοδιότητα του. "Οσο κι αν αυτές 
οί τελευταίες θά εκτελεσθούν άπό τους βοηθούς καί 
μαθητές του, είναι φανερό οτι βρισκόμαστε πάντα στή 
μεσαιωνική αντίληψη πού δέ διαχωρίζει τόν καλλιτέ
χνη άπό τόν τεχνίτη καί τήν καλλιτεχνική δημιουργία 
άπό τήν τεχνική ικανότητα. Τήν 'ίδια αντίληψη υπο
δηλώνει καί ό πρωταρχικός ρόλος τοϋ παραγγελιοδό-
τη στή συμφωνία. Εικονογραφικό πρόγραμμα, αμοι
βή, χρόνος παράδοσης καί πληρωμής, ποινική ρήτρα 
υπαγορεύονται μονομερώς άπό τόν αρχιεπίσκοπο, ένώ 
ό ζωγράφος περιορίζεται νά δώσει απλώς τή συγκατά
θεση του: de consentimento del dito mastro Anzolo5 

(στίχ. 29). 

Tó 1505 πού συντάσσεται τό έγγραφο, καθολική μη
τρόπολη καί έδρα τοϋ λατίνου αρχιεπισκόπου είναι ή 
εκκλησία τοϋ 'Αγίου 'Αρσενίου, τρίκλιτη βασιλική, 
ή οποία διακρίνεται στά παλιότερα γνωστά σχέδια της 
Κέρκυρας μέσα στό φρούριο, όπου είναι περιορισμένη 
ή πόλη, ανάμεσα στους οχυρούς πύργους της θάλασ
σας καί της στεριάς6. Τό παρεκκλήσιο γιά τό όποιο 
γίνεται έδώ λόγος 'ίσως αποτελούσε παρεκκλήσιο της 
μητρόπολης ή ήταν μιά ανεξάρτητη μικρή εκκλησία 
κοντά σ'αυτήν. Είναι ακόμη πιθανό νά πρόκειται γιά 
παρεκκλήσιο στην κατοικία τοϋ αρχιεπισκόπου πού 
δέ θά βρισκόταν μακριά άπό τή μητρόπολη. "Ομως, 
γιά τήν ύπαρξη αρχιεπισκοπικού μεγάρου μέσα στό 
παλιό φρούριο δέν έχουμε ειδήσεις καί οί γνώσεις μας 
γιά τήν τοπογραφία της πόλης στά χρόνια αυτά δέν 
επιτρέπουν τή διατύπωση καμιάς υπόθεσης7. 'Εκείνο 
πού συμπεραίνεται πάντως άπό τή διατύπωση τοϋ εγ

γράφου είναι οτι τό παρεκκλήσιο έχει διαμορφωθεί 
πρόσφατα καί είναι μικρών διαστάσεων, αν κρίνουμε 
άπό τό σύντομο χρονικό διάστημα στό όποιο θά τοι-
χογραφηθεΐ ολόκληρο. 
Στό άλτάριο τοϋ παρεκκλησίου θά τοποθετηθεί ή πά
λα, στην οποία ò ζωγράφος θά απεικονίσει τρεις μορ
φές πού δέν κατονομάζονται καί θά τή διακοσμήσει μέ 
χρυσό καί σμάλτο8. "Οσο γιά τήν παράσταση της Πα
ναγίας μέ τό πορτραίτο τοϋ αρχιεπισκόπου, προφανώς 
σέ στάση δεομένου, τό έργο θά πρέπει νά προορίζεται 
γιά τήν κατοικία τοϋ Venier, άφοϋ θά χρησιμοποιηθεί 
ως κάλυμμα τοϋ τζακιοϋ σέ κάποια επίσημη, υποθέ
τουμε, αίθουσα. ' Η απεικόνιση τών άφιερωτών, ιδιαί
τερα πάνω σέ αντικείμενα χρήσης, είναι συνήθεια πο
λύ διαδεδομένη στή Δύση καί φανερώνει τήν ανάγκη 
τών ανθρώπων νά αποτυπώνουν τήν προσωπική τους 
σφραγίδα στά έργα τέχνης πού αφιερώνουν στό Θεό9. 

' Ο ζωγράφος πού αναλαμβάνει τίς παραπάνω εργασίες 
αναφέρεται μόνο μέ τό μικρό του όνομα, πράγμα πού 
δέ μας επιτρέπει νά προσδιορίσουμε τήν ταυτότητα 
καί τήν καταγωγή του. "Ετσι, δέν μποροΰμε παρά νά 
κινηθούμε στό χώρο τών υποθέσεων. Τό σύντομο χρο
νικό διάστημα στό όποιο θά εκτελεσθεί τό έργο (16 
'Ιουλίου - Αύγουστος 1505) καί ή ποικιλία τών εργα
σιών προϋποθέτουν, νομίζω, ένα οργανωμένο εργαστή
ριο μέ βοηθούς καί μαθητές πού θά άπασχοληθοΰν μέ 
τίς δευτερεύουσες εργασίες. "Αν ή υπόθεση αυτή ευ
σταθεί, τότε πρέπει νά δεχτούμε οτι πρόκειται γιά κά
ποιον κερκυραίο ή κρητικό ζωγράφο εγκαταστημένο 
προσωρινά ή μόνιμα στό νησί. Φυσικά δέν μπορούμε 
νά αποκλείσουμε τήν εκδοχή —αν καί δέν τή θεωροΰ-
με πιθανή— ό ζωγράφος νά ήταν 'Ιταλός. 
Περισσότερες πιθανότητες συγκεντρώνει, κατά τή 
γνώμη μου, ή υπόθεση οτι ό Anzolo ήταν Κρητικός. 
' Ο ζωγράφος καλείται νά τοιχογραφήσει ένα καθολι
κό παρεκκλήσιο, είναι δηλαδή εξοικειωμένος μέ τους 
τρόπους της ιταλικής ζωγραφικής καί γνωρίζουμε σή
μερα οτι τήν εξοικείωση αυτή είχαν οί κρητικοί ζωγρά
φοι, οί όποιοι μπορούσαν νά ζωγραφίζουν άλλοτε 
σύμφωνα μέ τή βυζαντινή παράδοση (a la greca) κι 
άλλοτε ακολουθώντας βενετικά πρότυπα τοΰ Μου καί 
τοϋ 15ου αί. (all' italiana). Ή διπλή αυτή ικανότητα 
τους είχε κάνει γνωστούς καί τους εξασφάλιζε τίς πα
ραγγελίες μιας πελατείας πού περιλάμβανε τά μεγάλα 
ορθόδοξα μοναστικά κέντρα, τίς καθολικές μητροπό
λεις, τους βενετούς καί έλληνες ευγενείς καί αστούς. 
"Αν κρίνουμε άπό τόν αριθμό τών «ίταλοκρητικών» 
εικόνων πού έχουν διασωθεί ή πού αναφέρονται σέ 
παραγγελίες, ή τέχνη αυτή μέ τόν ιδιότυπο εκλεκτικι
σμό ασκούσε ιδιαίτερη γοητεία σέ συντηρητικούς κύ
κλους καθολικών της Κρήτης, της 'Ιταλίας καί της 
Δαλματίας1 0. "Ισως σ' ένα τέτοιο κλίμα νά άνηκε ό 
αρχιεπίσκοπος της Κέρκυρας Sancto Venier, βενετός 
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ευγενής, άνθρωπος μέ καλλιέργεια καί διαμορφωμένες 
αισθητικές αντιλήψεις πού θά αναζήτησε έναν ικανό 
ζωγράφο γιά τήν τοιχογράφηση του παρεκκλησίου 
του. 
Τήν παρουσία ενός κρητικού ζωγράφου στην Κέρκυρα 
κάνει πολύ πιθανή τό γεγονός οτι οί ζωγράφοι της 
Κρήτης δέ δούλευαν μόνο στην πατρίδα τους άλλα 
ταξίδευαν γιά επαγγελματικούς λόγους καί έξω άπ'αυ
τήν. Ό "Αγγελος Πιτζαμάνος ζωγραφίζει τό 1518 στό 
Κόμολακ της Δαλματίας, μετά άπό παραγγελία της 
αδελφότητας του 'Αγίου Πνεύματος, μιά πάλα άπό 
τήν οποία σώζεται ένα τμήμα μέ τήν υπογραφή του 
στό Dubrovnic". Ή εγκατάσταση κρητικών ζωγρά
φων στην Κέρκυρα τεκμηριώνεται εξάλλου άπό τήν 
παρουσία του Θωμά Μπαθά στό νησί στά τέλη του 
16ου αι. 1 2, καθώς καί άπό τόν τοιχογραφικό διάκοσμο 
της εκκλησίας της ' Αγίας Αικατερίνης τών Καρουσά-
δων, έργο πιθανώς κρητικού ζωγράφου1 3. 'Ακόμη κι 
αν δεχτούμε οτι ό Anzolo ήταν Κερκυραίος, θά πρέπει 
νά θεωρήσουμε οτι είχε διατελέσει μαθητής σέ κρητι
κό εργαστήριο. Γνωρίζουμε μιά τέτοια περίπτωση μα
θητείας άπό τό νοταριακό αρχείο τοΰ Χάνδακα: στά 
1491 ό Demetrio Milani fu Giorgio άπό τήν Κέρκυρα 
μαθήτευσε επί πέντε χρόνια κοντά στό ζωγράφο Γεώρ
γιο Βλαστό1 4. 

"Ας έλθουμε τώρα στά δύο έγγραφα ( Γ ' καί Δ') πού 
προέρχονται άπό τό νοταριακό αρχείο της Κέρκυρας 
καί αναφέρονται σέ τοιχογραφήσεις δύο εκκλησιών 
της υπαίθρου. Στά 1584 ό ζωγράφος Γεώργιος Τζαν-
φουρνάρης συμφωνεί μέ τους επιτρόπους της εκκλη
σίας τού Παντοκράτορα, πού βρίσκεται στό χωριό Ζυ
γός, ...να τους ήστορήσει τήν έκκλησίαν τοΰ Παντο-
κρατόρου ολην ήγουν τους τίχους άπό μέσα (στίχ. 5-
7). ' Η αμοιβή του θά είναι 82 ^ δουκάτα, άπό τά όποια 
έχει ήδη εισπράξει εις πολάς φοράς καί άπό πόλους 
ανθρώπους, τά 45. Τά υπόλοιπα θά τοΰ καταβληθούν 
καθώς θά προχωρεί ή εργασία. Τή διατροφή τοΰ ζωγρά
φου καί τοΰ βοηθού του κατά τή διάρκεια της παραμο
νής τους στό χωριό αναλαμβάνουν οί επίτροποι της 
εκκλησίας, πού θά φροντίσουν επίσης νά προμηθευ
τούν άσβεστη καί ο,τι άλλο χρειαστεί. Στό έγγραφο δέ 
γίνεται καθόλου λόγος γιά τό εικονογραφικό πρό
γραμμα γιά τό όποιο αναγνωρίζεται, σιωπηρά, αρμό
διος ό ζωγράφος, ούτε γιά τό χρόνο έναρξης καί παρά
δοσης τοΰ έργου, στό όποιο, όπως είναι φανερό, συμ
βάλλουν οικονομικά οί κάτοικοι τοΰ χωριού. 

' Η δεύτερη νοταριακή πράξη αναφέρεται στην τοιχο
γράφηση μιας εκκλησίας στην περιοχή της Λευκίμ-
μης 1 5 . Στίς 23 Μαρτίου 1590 ό ζωγράφος Λεονάρδος 
Δελάρτας συμφωνεί μέ τή Διάνα, χήρα τοΰ 'Ιακώβου 
Σασουπράνου καί ιδιοκτήτρια τοΰ μοναστηριού της 
Παντάνασσας νά τοιχογραφήσει τό ιερό της εκκλη
σίας: ...υπόσχεται, ίνα ζωγραφήση εις το αυτό μοναστή-

ριον πρώτον άπό το τέμπλον καί μέσα τήν άνάληψιν, 
τήν πλατυτέραν καί τους τεσσάρας Ίεράρχας καί τον 
εύαγγελισμόν καί οτι χρειάζεται εις ταϊς πάνταις μέσα 
εις το αγιον βήμα κατά τήν τάξιν τών εκκλησιών τών 
ορθοδόξων χριστιανών (στίχ. 15-20). Ό Δελάρτας θά 
ακολουθήσει τό καθιερωμένο εικονογραφικό πρόγραμ
μα καί θά απεικονίσει στό τεταρτοσφαίριο της κόγχης 
τήν Πλατυτέρα καί χαμηλότερα τους συλλειτουργοΰν-
τες ιεράρχες, στην καμάρα τοΰ ιερού τήν 'Ανάληψη, 
στά μέτωπα τοΰ τόξου της αψίδας τόν Ευαγγελισμό 
καί στους τοίχους τοΰ ιερού τους αγίους πού απεικονί
ζονται συνήθως. Ό ζωγράφος θά συνεχίσει τήν εργα
σία του καί έξω άπό τό τέμπλο καί θά απεικονίσει στό 
νότιο τοίχο τήν Παναγία Βρεφοκρατούσα, ένθρονη, 
τήν Κυρία τήν Παντάνασσα, στην οποία ήταν άφιε-

5. Γιά τά θέματα αυτά βλ. τίς παρατηρήσεις τοΰ Fr. An tal, La 
pittura fiorentina e il suo ambiente sociale nel Trecento e nel primo 
Quattrocento, Torino, Einaudi, 1960, σ. 394-398. 
6. Βλ. τό σχέδιο τοΰ Breydenbach (1486), R. M a t t o n , Corfu, Athè
nes 1960, σ. 97, πίν. 8 καί σ. 105-106. Ή εκκλησία τοΰ 'Αγίου 
'Αρσενίου καθιερώθηκε ώς καθολική μητρόπολη άπό τους Άνδε-
γαυούς καί παρέμεινε ώς τό 1633, οπότε τά λείψανα τοΰ αγίου με
ταφέρθηκαν στή νεόδμητη λατινική μητρόπολη τοΰ 'Αγίου 'Ια
κώβου, στην οχυρωμένη πόλη, βλ. Τ σ ί τ σ α ς , ο.π., σ. 148. Κοντά 
στον "Αγιο 'Ιάκωβο βρισκόταν καί τό μέγαρο πού παραχωρήθηκε 
τό 1632 στό λατίνο αρχιεπίσκοπο γιά κατοικία, βλ. Π. Κ α λ λ ι γ ά ς , 
Μνημεία της νεότερης Κέρκυρας. ' Η κατοικία τοΰ λατίνου αρχιε
πισκόπου, ΑΔ 21 (1966), Μελέται, σ. 158. 

7. Γιά θέματα τοπογραφίας τοΰ παλιοΰ φρουρίου βλ. 'Α. ' Α γ ο -
ρ ο π ο ύ λ ο υ - Μ π ι ρ μ π ί λ η , Ή αρχιτεκτονική της πόλεως της Κερ
κύρας κατά τήν περίοδον της 'Ενετοκρατίας, 'Αθήνα 1976, σ. 78-
103. 
8. Γιά τή χρήση σμάλτου στή διακόσμηση άλταρίου βλ. Μ. Κ α ζ α -
ν ά κ η - Λ ά π π α , Οί ζωγράφοι τοΰ Χάνδακα κατά τό Ι7ο αι., Θησαυ
ρίσματα 18 (1981), σ. 259-261. Στό έγγραφο, όπως είδαμε, αναφέρε
ται οτι ό ζωγράφος θά χρησιμοποιήσει colori fini e smalti e azuro 
ungaro. Ό τελευταίος όρος προσδιορίζει πιθανότατα απόχρωση 
τοΰ κυανού καί χρησιμοποιείται, κατά τή γνώμη μου, γιά νά χαρα
κτηρίσει τό χρώμα τοΰ σμάλτου. 

9. Σχετικά μέ τίς απεικονίσεις άφιερωτών βλ. T a n i a Velmans, La 
peinture murale byzantine à la fin du Moyen Age, Bibliothèque des 
Cahiers Archéologiques XI, Paris 1977, σ. 60-97 καί ιδιαίτερα σ. 
88-89. 
10. C h a t z i d a k i s , Les débuts, σ. 207-208. 
11. Ό . π . , σ. 195-196. 
12. Βλ. Μ. Κ α ζ α ν ά κ η , Ειδήσεις γιά τό ζωγράφο Θωμά Μπαθά 
(1554-1599) άπό τό νοταριακό αρχείο της Κέρκυρας, Δελτίον της 
'Ιονίου 'Ακαδημίας 1 (Κέρκυρα 1976), σ. J24-138. 
13. T r i a n t a p h y l l o p u l o s , δ.π., σ. 73-126, πίν. 1-23. 
14. Μ. C a t t a p a n , Nuovi elenchi e documenti dei pittori in Creta 
dal 1300 al 1500, Θησαυρίσματα 9 (1972), σ. 217, αριθ. 23. 
15. "Οπως μαθαίνουμε άπό άλλη νοταριακή πράξη, ό ναός βρισκό
ταν στό χωριό Είνωχώριον. Στίς 4 'Απριλίου 1569 ό 'Ιάκωβος Σα-
σουπράνος υπόσχεται νά παραχωρήσει στό Νικόλαο Πέτρου πού 
πρόκειται νά χειροτονηθεί ιερέας ròv ναον της ύπεραγίας Θεοτό
κου επονομαζόμενη Παντάνασσας εις τό χορίον τοΰ Είνωχορίον...έ
ως τέλους ζωής αύτοΰ, γιά νά παραμένει έκεΐ καί νά ίερουργεΐ, 
Ι.Α.Κ., Διάφοροι συμβολαιογράφοι, πρωτ. 6/7 ('Αντώνιος Σπύρης 
Πρωτοπαπάς), φ. 367ν. 
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ΜΑΡΙΑ ΚΑΖΑΝΑΚΗ-ΛΑΠΠΑ 

ρωμένη ή εκκλησία, καί απέναντι άπό την Παναγία, 
στό βόρειο τοίχο, τη Δέηση. Ή εικονογραφία αύτη, 
γνωστή από βυζαντινές εκκλησίες, φαίνεται νά συνε
χίζεται καί εδώ1 6. Ό Δελάρτας θά καθαρίσει επίσης 
τό τέμπλο, πού πρέπει νά ήταν ξυλόγλυπτο καί τίς 
δεσποτικές εικόνες. Γιά τήν εργασία του θά εισπράξει 
12 δουκάτα. Τά χρώματα καί τά υλικά θά είναι δικά 
του* ή ιδιοκτήτρια της εκκλησίας θά τοΰ δώσει τόν 
άσβεστη καί τό λινάρι. 

Ά π ό τίς ειδήσεις αυτές διαπιστώνουμε οτι στά τέλη 
του 16ου αι. ή τοιχογραφία στην Κέρκυρα βρίσκεται 
σέ άνθηση, οσο κι αν τό περιορισμένο δείγμα αρχεια
κών ειδήσεων πού διαθέτουμε αυτή τή στιγμή, καθώς 
καί ή ελλιπής γνώση τών μνημείων, επιβάλλουν κά
ποια επιφύλαξη στή διατύπωση συμπερασμάτων. Ή 
σχεδόν αποκλειστική στροφή στή ζωγραφική τών φο
ρητών εικόνων καί ό βαθμιαίος παραμερισμός της 
τοιχογραφίας, πού έχει ήδη συντελεστεί στή Δύση 
άλλα καί στην Κρήτη, δέν έχει εμφανιστεί ακόμη 
στην Κέρκυρα. Φαινόμενα όπως αυτό συνδέονται μέ 
μεταβολές στή θρησκευτικότητα καί τίς αισθητικές 
προτιμήσεις τών ανθρώπων πού συντελούνται σέ μεγά
λα αστικά κέντρα καί εισδύουν μέ σχετική βραδύτητα 
στά επαρχιακά 1 7. "Ομως καί εδώ τά πράγματα σιγά 
σιγά αλλάζουν. Ό κερκυραίος ζωγράφος 'Εμμανουήλ 
Τζανφουρνάρης, γιος όπως υποθέτουμε τοΰ Γεωργίου 
Τζανφουρνάρη πού συναντήσαμε παραπάνω, μαθητεύ
ει στό εργαστήριο τοΰ Θωμά Μπαθά στή Βενετία καί 
στρέφεται αποκλειστικά στή ζωγραφική φορητών ει
κόνων1 8. Ή περίπτωση αυτή βέβαια δέ θά είναι μονα
δική. 

Ά π ό τή μικρή αυτή αρχειακή έρευνα προκύπτουν με
ρικά πρώτα συμπεράσματα γιά τους ζωγράφους της 
Κέρκυρας. Καί εδώ, όπως καί στην Κρήτη, είναι αστοί 
επαγγελματίες. ' Η παρουσία τους σημειώνεται συχνά 
στή σύνταξη συμβολαίων καί διαθηκών οπού παρευ
ρίσκονται ώς μάρτυρες καί υπογράφουν ιδιοχείρως. 
Μερικές φορές υπογράφουν σέ συμφωνητικά συνα
δέλφων τους ή δύο ζωγράφοι υπογράφουν μαζί- άλλοτε 
ορίζονται διαιτητές σέ ιδιωτικές διαφορές ή παρευρί
σκονται ώς μάρτυρες μέ πρόσωπα πού ανήκουν στην 
κοινωνική καί πνευματική άρχουσα τάξη 1 9 . Διαπιστώ
νουμε επίσης οτι διατηρούν εργαστήρια στην πόλη μέ 
βοηθούς καί μαθητές στους οποίους διδάσκουν τήν 
τέχνη τους. Στά 1584 ό Λεονάρδος Δελάρτας (εγγρ. Β') 
αναλαμβάνει νά διδάξει τόν 'Ιωάννη, γιό τοΰ Δημη
τρίου Προσαλέντη ολλην τήν τέχνην τής ζωγραφι
κής... με ολα τά μυστήρια τής αυτής τέχνης, ώς το εθος 
τών καλών τεχνιτών (στίχ. 16-18). Παράλληλα, θά τόν 
διδάξει ανάγνωση καί γραφή. Ώ ς αμοιβή τοΰ ζωγρά
φου γιά τή διδασκαλία τής ζωγραφικής καί τών γραμ
μάτων θεωρείται ή εργασία πού θά προσφέρει ό μαθη
τής στή διάρκεια τών τριών χρόνων τής μαθητείας. 

' Η οικονομική κατάσταση τών ζωγράφων είναι αρκετά 
καλή. Συνήθως διαθέτουν αγροτική, κάποτε καί αστι
κή περιουσία κι έχουν ρευστό χρήμα πού τους επιτρέ
πει μιά σχετική άνεση. Πελάτες τους είναι οί ευγενείς 
πού έχουν ιδιόκτητες εκκλησίες στην ύπαιθρο ή καί 
μέσα στην πόλη, οί αστοί καί οί κάτοικοι τών χωριών. 
Οί οροί εργασίας περιέχονται στά συμφωνητικά πού 
συντάσσονται άπό τους νοταρίους καί καθορίζουν τό 
χρόνο παράδοσης, τήν αμοιβή τών ζωγράφων, τίς ποι
νικές ρήτρες. 

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΩΝ ΖΩΓΡΑΦΩΝ 

1. Άντζολο, 1505 
Ό ζωγράφος αναλαμβάνει στίς 16 'Ιουλίου 1505 νά 
εκτελέσει εργασίες τής τέχνης του στό παρεκκλήσιο 
τοΰ λατίνου αρχιεπισκόπου (εγγρ. Α ' ) . Αναφέρεται 
μόνο μέ τό μικρό του όνομα καί υπογράφει ό 'ίδιος τό 
έγγραφο τής παραγγελίας: miser Anzolo son contento 
di quello sopra scripto. Δέν έχουμε άλλη μνεία γιά τό 
ζωγράφο. 

2. 'Αντώνιος, 1562-1573 
Μνείες τοΰ ζωγράφου ώς μάρτυρα σέ νοταριακές πρά
ξεις απαντώνται στά ετη 1562-1573. Σ'όλες αυτές τίς 
μνείες αναφέρονται μόνο τό μικρό του όνομα καί ό 
χαρακτηρισμός ζωγράφος ή αγιογράφος2 0. Μιά πληρέ
στερη έρευνα στά κατάστιχα τών νοταρίων θά απέδιδε 
ίσως περισσότερες πληροφορίες2 1. 

3. Λεονάρδος Δελάρτας, 1569-1590 
Δύο ενδιαφέροντα έγγραφα πού δημοσιεύονται εδώ 
(εγγρ. Β' καί Δ') αναφέρονται στό ζωγράφο πού φαί
νεται οτι ήταν ιδιαίτερα γνωστός καί δραστήριος, δια-
τηροΰσε εργαστήριο στην πόλη καί δίδασκε ζωγραφι
κή καί γράμματα στους μαθητευόμενους του. Συγκέ
ντρωσα μερικά στοιχεία γιά τή ζωή του άπό τά νοτα-
ριακά κατάστιχα. Στίς 25 'Ιανουαρίου 1569 υπογράφει 
ιδιοχείρως σέ διαθήκη: + εγώ Λεονάρδος Δελάρτας 
μαρτυρώ τά άνωθεν καί υπόγραψα. 'Ιδιόχειρη υπο
γραφή του υπάρχει επίσης σέ διαθήκη τοΰ 1572, ενώ 
σέ άλλη διαθήκη τοΰ ίδιου χρόνου αναφέρεται οτι ή 
διαθέτρια τοΰ κληροδοτεί ενα τζεκίνι2 2. Τό 1578 καί τό 
1581 ό Δελάρτας παρευρίσκεται ώς μάρτυρας σέ νοτα-
ριακές πράξεις2 3. 

Ό ζωγράφος είχε παντρευτεί πρίν άπό τό 1572 τήν κό
ρη τοΰ Αλέξανδρου Ζερβού, Μαρίνα. Διέθετε αγρο
τική περιουσία στην περιοχή τοΰ «Γουλήου τής λί
μνης» καί στά χωριά Δάφνη καί Ά φ ρ α 2 4 . Τό 1575 κα
τοικούσε στην περιοχή τοΰ ' Αγίου Στεφάνου καί αργό
τερα, τό 1582, στή Σπιανάδα, στην Κερά τήν Πλατυτέ
ρα, οπού καί νοικιάζει ενα κοντινό σπίτι γιά ενα χρό
νο 2 5 . "Ενα άλλο σπίτι νοικιάζει τό 1586 στην περιοχή 
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τοΰ Σάν Φραντζέσκο, κοντά στό σπίτι του πεθερού 
του, μέ την υποχρέωση νά τό επισκευάσει μέ εξοδά 
του 2 6 . Τον ίδιο χρόνο ή πεθερά του τοΰ παραδίδει μέ
ρος άπό τά πράγματα της προίκας του 2 7. Τελευταία του 
μνεία στη συμφωνία γιά την τοιχογράφηση της Παντά
νασσας τό 1590 (εγγρ. Δ') . 

4. 'Ηλίας Μαυροκέφαλος, 1557-1587 
Στίς 29 Σεπτεμβρίου 1557 ό Μαυροκέφαλος υπογράφει 
ιδιοχείρως σέ διαθήκη μαζί μέ τό ζωγράφο Δανιήλ 
Πρινοκοκά: + έγω Ήληας Μαβρωκαιφαλος μάρτιρας 
ης τα ανοθεν καί ηπόγραψα2*. 'Ιδιόχειρη υπογραφή 
του υπάρχει επίσης σέ άλλη διαθήκη, τοΰ 1577, στην 
οποία ό νοτάριος, αναφερόμενος στους μάρτυρες, ση
μειώνει τό επάγγελμα του: ενώπιον των παρόντων μαρ
τύρων... μάστρο Ηλία Μανροκεφαλον ζωγράφου19. 
Συχνές μνείες του ώς μάρτυρα σέ νοταριακά έγγραφα 
απαντώνται στά 156630, 156731, 157732, 1578", 157934, 
158135, 158236, 158437, 158638, 158739. Στά 1583 καί στά 
1586 ορίζεται διαιτητής στό διακανονισμό ιδιωτικών 
διαφορών καί υπογράφει ιδιοχείρως 4 0. Οί ειδήσεις γιά 
τό ζωγράφο πού περιέχονται σέ μιά σειρά δικαιοπρα-
κτικών εγγράφων δέν είναι ιδιαίτερα διαφωτιστικές 
γιά τή ζωή του καί τήν καλλιτεχνική του δραστηριό
τητα. Φανερώνουν ωστόσο οτι είναι ένας αστός επαγ
γελματίας, που διαθέτει αγροτική περιουσία στην πε
ριοχή τών Κυνοπιαστών, άλλα δέν ασχολείται ό ίδιος 
μέ τήν καλλιέργεια της. Συχνά εξουσιοδοτεί επιτρό
πους γιά νά τόν αντιπροσωπεύουν στίς αρχές 4 1 . Τελευ
ταία μνεία του στίς 21 Αυγούστου 158742. 

5. Δανιήλ Πρινοκοκάς τοΰ Γιάννα, 1547-1577 (f πρίν 
άπό τό Δεκέμβριο του 1577) 
Στίς 8 Φεβρουαρίου 1547 ό ζωγράφος παρευρίσκεται 
ώς μάρτυρας μαζί μέ τόν 'Αντώνιο "Επαρχο σέ νοτα-
ριακή πράξη που συντάσσεται μέσα στην πόλη, στην 
ενορία τού Προδρόμου. Ό νοτάριος σημειώνει: In 
presentia del molto spetabile miser Antonio Eparcho e 
de signor Daniel Prinococa, testimoni pregati ect43. Δέ
κα χρόνια αργότερα, στίς 29 Σεπτεμβρίου 1557, πα
ρευρίσκεται μάρτυρας στή διαθήκη της Διάνας, συζύ
γου τού παπα-Ίωάννη Χαμάλη, μέ τό ζωγράφο 'Ηλία 
Μαυροκέφαλο: ύπόμαρτυρίας μάστρο Ιλίου Μαυρο-

16. Ή παράσταση της Δέησης στό βόρειο τοίχο, δίπλα στό τέμ
πλο, άπαντα σέ πολλά βυζαντινά μνημεία τών Βαλκανίων αλλά 
καί στίς εκκλησίες της Καστοριάς καί στην Παναγία Γκουβερνιώ-
τισσα στην Κρήτη, βλ. Στ. Π ε λ ε κ α ν ί δ η ς , Καστοριά, Θεσσαλο
νίκη 1953, πίν. 150β 155β, 172β καί Τ σ ι γ α ρ ί δ α ς , Εικόνα Πανα
γίας Έλεούσας άπό τήν Καστοριά, ΔΧΑΕ, περ. Δ ' τ. Γ (1980-81), 
σ. 286, σημ. 54. Γιά τήν εκκλησία της Γκουβερνιώτισσας όπου ει
κονίζεται ή Δέηση στό βόρειο καί ή Παναγία Βρεφοκρατούσα έν-
θρονη ανάμεσα σέ δύο αγγέλους στό νότιο τοίχο, βλ. Μ. C h a t z i d a -
kis, Rapports entre la peinture de la Macédoine et de la Crète au 
XIVe siècle, Πεπραγμένα τοΰ θ- Διεθνούς, Βυζαντινολογικού Συ

νεδρίου, Θεσσαλονίκη, Α ' , 'Αθήνα 1954, σ. 140-142, ανατυπωμένο 
στό Studies in Byzantine Art and Archaeology, Variorum Reprints, 
XV, London 1972. Ή απεικόνιση εξάλλου τού πάτρωνα της εκ
κλησίας στό νότιο τοίχο, δεξιά άπό τό τέμπλο, συναντάται στά 
Ααγουδερά, στην εκκλησία της Παναγίας τού ' Αράκου, βλ. J. La-
f o n t a i n e - D o s o g n e , L'évolution du programme décoratif des égli
ses de 1071 à 1261, Actes du XVe Congrès International d'Etudes 
Byzantines, Athènes 1976 (1979), σ. 309. 

17. Anta l , ο.π., σ. 193-194. 
18. Γιά τό ζωγράφο 'Εμμανουήλ Τζανφουρνάρη βλ. M. C h a t z i -
d a k i s . Icônes de Saint-Georges des Grecs et de la Collection de l'In
stitut, Venise 1962, σ. 93-98 καί M. Ι. Μ α ν ο ύ σ α κ α ς , Ai δύο προ-
σωπογραφίαι τού Γαβριήλ Σεβήρου καί ό ζωγράφος 'Εμμανουήλ 
Τζανφουρνάρης, Θησαυρίσματα 7 (1970), σ. 7-14, πίν. Α -Γ' . 

19. Ό Δανιήλ Πρινοκοκάς παρευρίσκεται ώς μάρτυρας μαζί μέ τόν 
'Αντώνιο "Επαρχο, βλ. Κατάλογο τών ζωγράφων. 
20. Ι.Α.Κ., πρωτ. Μ/328 (Μπούμπλιας Ιωάννης), φ. 29r (23 'Οκτ. 
1562), πρωτ. Τ/53 (Τρούμπατσης Δημήτριος), φ. 130r (21 Ίουλ. 
1563), βιβλίο 2, φ. 37r (23 'Οκτ. 1564), φ. 46ν (7 Νοεμ. 1564), βι
βλίο 3, φ. 75ν (20 Ί α ν . 1565), πρωτ. Μ/327 (Μπούμπλιας Αρσέ
νιος), φ. 192ν (23 Ίουν. 1568), φ. 61 Ir (19 Αύγ. 1570), Διάφοροι 
συμβολαιογράφοι, πρωτ. 3/4 (Βάρδας Δημήτριος), φ. 25ν (28 Ί α ν . 
1573). 
21. Ό ζωγράφος θά μπορούσε ίσως νά ταυτιστεί μέ τό ζωγράφο 
'Αντώνιο τού παλαιού καθολικού της μονής Ξενοφώντος (1544), 
βλ. M. C h a t z i d a k i s , Note sur le peintre Antoine de l'Athos, 
Studies in Memory of David Talbot Rice, Edinburgh, University 
Press 1975, σ. 83-93, ανατυπωμένο στό Etudes sur la peinture post-
byzantine, Variorum Reprints, VII, London 1976. 
22. I.A.Κ., πρωτ. Μ. 329 (Μπούμπλιας Ιωάννης), φ. I34r(l l Φεβρ. 
1572) καί φφ. I40r-I41r ( 13 Φεβρ. 1572). 
23. I.A.Κ., πρωτ. Μ/187 (Μεταξάς Γαληανός), βιβλίο 2, φ. Ι5Γ (10 
Δεκ. 1578), φ. 414r (25 Ί α ν . 1581). 
24. Ι.Α.Κ. πρωτ. Μ/329 (Μπούμπλιας Ιωάννης), φ. 224r, πρωτ. 
Μ/199 (Μεταξάς Νικόλαος), φ. 8ν, φ. 20lr, φφ. 301r-v, πρωτ. 
Μ/187 (Μεταξάς Γαληανός), φ. 208r, φφ. 292v-293r. 
25. Ι.Α.Κ., πρωτ. Ρ/17 (Ραρτοΰρος Νικόλαος), φ. 8Ir. 
26. I.A.Κ., πρωτ. Μ/201 (Μεταξάς Νικόλαος), φ. Ι Ιν καί φ. I2r. 
27. "Ο.π., φ. I23r-v. 
28. Ι.Α.Κ., πρωτ. Φ/21 (Φόρτσιγος Δεονάρδος), φ. 124r. 
29. Πρωτ. Μ/199 (Μεταξάς Νικόλαος), φ. 267r-v. 
30. I.A.Κ., Διάφοροι συμβολαιογράφοι, πρωτ. 1/9 (Γεράσιμος Νι
κόλαος), φ. Ι4Γ, φ. 16r. 
31. Πρωτ. Μ/178 (Μεταξάς Αδάμ), φ. 12ν. 
32. Πρωτ. Μ/187 (Μεταξάς Γαληανός), φ. 267r, φ. 351 r. 
33. Πρωτ. Μ/178, φ. Ι33ν. 
34. Πρωτ. Μ/187, βιβλίο 2, φ. 38r, φ. 136r, φ. 163r, φ. 256Γ, φ. 264r. 
35. "Ο.π., φ. 406r. 
36. Πρωτ. Μ/178 (Μεταξάς Αδάμ), φ. 265r. 
37. "Ο.π., φ. 348ν. 
38. Πρωτ. Μ/201 (Μεταξάς Νικόλαος), φ. 30r, φ. 30ν, φ. 66Γ. 
39. "Ο.π., φ. 174ν, φ. Ι75Γ, φ. 209ν, φ. 210r, φ. 244ν, φ. 255ν, φ. 
256r. Ώ ς μάρτυρας επίσης σέ σύμβαση μαθητείας τού 1587, βλ. Μ. 
Κ α ζ α ν ά κ η , Ειδήσεις γιά τό ζωγράφο Θωμά Μπαθά, ο.π., σ. 130, 
138. 
40. Πρωτ. Μ/178 (Μεταξάς Αδάμ), φφ. 311v-312r, 313r, πρωτ. 
Μ/187 (Μεταξάς Γαληανός), φ. 186r. 
4L Πρωτ. 1/9 (Γεράσιμος Νικόλαος), φ. 32ν, πρωτ. Μ/178 (Μετα
ξάς Αδάμ), φ. Ι41ν, φ. 263r, φ. 264ν, φ. 295ν, φ. 351 Γ, φ. 306r. 
42. Πρωτ. Μ/201 (Μεταξάς Νικόλαος), φ. 300r. 
43. Πρωτ. Φ/21 (Φόρτσιγος Λεονάρδος), φ. 16r. Γιά τόν 'Αντώνιο 
"Επαρχο καί τήν παρουσία του στην Κέρκυρα τό 1547, βλ. " Ε λ λ η 
Γ ι ω τ ο π ο ύ λ ο υ - Σ ι σ ι λ ι ά ν ο υ , 'Αντώνιος ό "Επαρχος. "Ενας κερ
κυραίος ουμανιστής τού ΙΣΤ' αιώνα, 'Αθήνα 1978, σ. 51. 
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ΜΑΡΙΑ ΚΑΖΑΝΑΚΗ-ΑΑΠΠΑ 

καίφαλου και μάστρο Δανηήλου Προινοκοκά αγιογρά
φων εις τούτο κληθέντων καί άξηοθέντων. ' Ακολουθεί 
ή ιδιόχειρη υπογραφή του: +εγω Δανηΐλ Πέρνοκας 
μαρτιρό όσανοθεν και ήπόγραψα44. Ιδιοχείρως επί
σης υπογράφει σέ διαθήκη του 1560 καί σέ μιά διαιτη
σία τό 156445. Ώ ς μάρτυρας παρευρίσκεται σέ νοτα-
ριακές πράξεις τό 156346. 
ΤΗταν γιος τοΰ μαΐστρο Γιάννα Πρινοκοκά καί είχε 
τρία αδέλφια: τή Ζαμπέτα, τή Σιμωνή καί τόν Πέρ-
σιον 4 7. Παντρεμένος μέ τή Λουτζία, κόρη τοϋ Τζανή 
Παπαδάτου, είχε ένα γιό, τό Νικολό, πού δέ ζοϋσε 
στην Κέρκυρα4 8. Διέθετε αγροτική περιουσία στην 
περιοχή της "Αφρας καί αστική: σπίτι, στην περιοχή 
της Σπιανάδας, όπου καί κατοικούσε, καί ενα εργαστή
ριο πού νοικιάζει τό 157249. Ή οικονομική του κατά
σταση ήταν αρκετά καλή, ώστε νά τού επιτρέπει μιά 
κάποια πολυτέλεια· έτσι, τό 1564 αγοράζει ενα κίτρινο 
πάπλωμα μεταξωτό προς 6,5 δουκάτα5 0. Τελευταία 
μαρτυρία γιά τό ζωγράφο είναι ή ιδιόχειρη υπογραφή 
του σέ διαθήκη στίς 5 'Οκτωβρίου 157751. Ό θάνατος 
του τοποθετείται κοντά σ' αυτή τήν ημερομηνία, αφού 
ή γυναίκα του Λουτζία κάνει τή διαθήκη της στίς 22 
Δεκεμβρίου 1577 καί ό ζωγράφος δέ βρίσκεται πιά στή 
ζωή 5 2. 

6. Γεώργιος Τζανφουρνάρης, 1584 (f πρίν άπό τό 1605) 
Ό ζωγράφος αναλαμβάνει στίς 17 Νοεμβρίου 1584 νά 
τοιχογραφήσει τήν εκκλησία τοΰ Παντοκράτορα στό 
χωριό Ζυγός (έγγρ. Γ ') . Δέ βρήκα άλλη μνεία γι ' αυ
τόν, νομίζω όμως οτι είναι εύλογο νά υποθέσουμε οτι 
είναι ό πατέρας τοΰ γνωστού ζωγράφου 'Εμμανουήλ 
Τζανφουρνάρη, ό όποιος σέ ιδιόχειρη υπογραφή του 
στή Βενετία τό 1605 σημειώνει τό όνομα τού πατέρα 
του: εγό εμμανοήλ νιος τον ποτέ Τζόρτζη Τζανφονρ-
νάρη μαρτιρό, παρακαλετός μάρτνρας καί εις τόν δρ-
κονμον5*. "Οπως διαπιστώνεται άπό τή μαρτυρία αυτή 
στά 1605 ό ζωγράφος δέ βρισκόταν πιά στή ζωή. 

44. Πρωτ. Φ/21, φ. 124r. 

45. Ό . π . , φ. 160 (+ εγο Δανηιλ Περνοκκοκας μάρτηρας υπέγραψα), 
πρωτ. Μ/328 (Μπούμπλιας Ιωάννης), φ. 208r-v. 

46. Πρωτ. Τ/53 (Τρούμπατσης Δημήτριος), φ. 94r, φ. 154r. 
47. Πρωτ. Τ/53, φ. 2ν. 
48. "Οπως συνάγεται άπό τή διαθήκη της γυναίκας του, βλ. παρακά
τω ύποσημ. 52. 

49. Πρωτ. Μ/328 (Μπούμπλιας Ιωάννης), φ. 224r, πρωτ. Μ/178 
(Μεταξάς Αδάμ), φ. 58r-v, πρωτ. Τ/25 (Τριαντάφυλλος Σπυρίδων), 
φ. 38Ir. 

50. Πρωτ. Μ/328, φ. 225. 
51. Πρωτ. Τ/26 (Τριαντάφυλλος Σπυρίδων), φ. 156r-v. 
52. ' Η κνράτζα Λουτζία. συμβήα τοΰ ποτέ μισερ Δανήλλη Πρηνο-
κοκά υπαγορεύει τή διαθήκη της στό σπίτι της στή Σπιανάδα καί 
ορίζει γενική της κληρονόμο τήν κόρη της αδελφής της σέ περί
πτωση πού δέ θά επιστρέψει ό γιος της Νικολός, πρωτ. Τ/26, φφ. 
188v-189r. 

53. Βλ. Κ. Μ έ ρ τ ζ ι ο ς , Θωμάς Φλαγγίνης καί ό Μικρός Έ λ λ η ν ο -
μνήμων, 'Αθήναι 1939, σ. 236. 

ΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ 5 4 

Α' . ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΖΩΓΡΑΦΙ
ΚΗΣ ΣΤΟ ΠΑΡΕΚΚΛΗΣΙΟ ΤΟΥ ΛΑΤΙΝΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ 

ΚΕΡΚΥΡΑΣ 

1505, 'Ιουλίου 16 
A.S.V.-Miscellanea Gregolin, b. 36 (sec. XV-XVIII), 
χωρίς αρίθμηση φύλλου. 

Π ε ρ ί λ η ψ η . Ό Sancto Verrier, αρχιεπίσκοπος της 
Κέρκυρας έρχεται σέ συμφωνία μέ τό ζωγράφο Anzo-
1ο, ό όποιος, όπως αναφέρεται στό συμφωνητικό πού 
συντάσσεται άπό τό γραμματέα τού αρχιεπισκόπου 
Troilo da Maderno, αναλαμβάνει νά τοιχογραφήσει τό 
αρχιεπισκοπικό παρεκκλήσιο, νά ζωγραφίσει τήν πά
λα τοΰ άλταρίου, νά περάσει λάδι καί ψιμμύθι τίς κορ
νίζες καί τήν πόρτα, νά βάψει τους πάγκους καί νά 
ζωγραφίσει πάνω σέ ύφασμα μιά εικόνα της Παναγίας. 
' Η αμοιβή του ορίζεται σέ 27 δουκάτα, που θά τοΰ 
καταβληθούν σέ δύο δόσεις, όταν ή εργασία θά πλη
σιάζει προς τό τέλος. 

Adi 16 Luio 1505 

Sia noto e manifesto achadauna persona come Monsi
gnor mio Reverentissimo miserjSancto Venier Archie
piscopo di Corfu e remaso da cordo cum mastro Anzolo 
depentor che Li depenzi la Capella di sua Signoria Rev
erentissima tuta cum quelle historié et figure che orde-
nara sua Signoria Reverentissima et similiter la pala del 
altare cum tre figure e dar Voio e la biacha ai cornisoni 
et porta e depenzer i banchi dapoi parimente dati de 
biso e depenzer una napa de un camin dove sua Signo
ria Reverentissima sia rétracta cum la figura di nostra 
Donna e dove andera oro fine la rata come altrove sua 
Signoria Reverentissima gli darà. E questo per presio de 
ducati vintisete cioè 27 e obligase el dito mastro Anzolo 
metere colori fini e smalti e azuro ungaro. Cum questa 
conditione che come el commeta la predita Capella el 
non possi tuor altro lavoro fin che non la fera fornita. E 
sei torà alrti lavori chel habi perso quello chel habi fato 
e Monsignor mio Reverentissimo la possi far fare a sui 
damni et ineressi. E se obliga a la più longo commetarla 
a mese Augusto proximo venturo. El pagamento se ha a 
fare a questo modo che sua Signoria Reverentissima gli 
darà 4 zorni avanti chel commeti ducati 10 e sete come 
Vhabia fornita la Capella e 10 fornita la pala il tuto. AI 
quai scripto sera sottosrito el presente miser Antonio 
Trambachino et el dito mastro Anzolo de mani proprie. 
Miser Troilo da Maderno ho scripto el presente scripto 
di commandimento di Monsignor mio Reverentissimo e 
de consentimento del dito mastro Anzolo. 
Miser Antonio Trabachino fu presente al soprascrito 
scripto a di e milessimo sorascrito. 
miser Anzolo son contento di quello sopra scripto. 

54. Κατά τή μεταγραφή τηρήθηκε ή ορθογραφία των έγγραφων, 

διορθώθηκε μόνο σέ μερικά σημεία ή στίξη καί κεφαλαιογραφήθη-

καν τά αρχικά των κύριων ονομάτων. 
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ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΑΡΧΕΙΑΚΕΣ ΠΗΓΕΣ ΣΤΗΝ ΚΕΡΚΥΡΑ ΤΟ 16ο ΑΙ 

Β'. ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ 

1584, 'Οκτωβρίου 13 

Ι.Α.Κ.-Συμβολαιογράφοι, πρωτόκολλο Ρ/17 (Ραρτοΰ-
ρος Νικόλαος), φ. 97r-v. 

Π ε ρ ί λ η ψ η . Ό Λεονάρδος Δελάρτας αναλαμβάνει νά 
διδάξει ζωγραφική καί γράμματα στό γιό του Δημη
τρίου Προσαλέντη Ι ω ά ν ν η . Ό Δελάρτας αναλαμβά
νει την υπόδηση του παιδιού καί τη διατροφή του, 
όταν θά δουλεύουν εξω άπό τήν πόλη. ' Ως αμοιβή του 
δασκάλου θεωρείται ή εργασία πού θά προσφέρει ό 
μαθητευόμενος στά τρία χρόνια της μαθητείας του. 
+ αφπδ ήμερα ιγη του μηνός Οκτωβρίου ίνδικτιόνος δης 

ένδον εργαστηρίου μπαρμπερίου, εις ο κρατεί τήν τέ-
χνην ό παρών μάστρο 'Αντώνιος ό Κονύδης, όποιον 
έργαστήριον εστίν εις τήν περιοχήν της Σπηλαίας, 

5 πλησίον μονής του Αγίου 'Αντωνίου, μισέρ Δημή
τριος ό Πρεσαλέντης παρών σωματικώς εξ ενός μέ
ρους συνεφώνησεν μετά του παρόντος μισερ Αεονάρ-
δου Δελάρτα εξ ετέρου μέρους καί γαρ ό άνωθεν μισερ 
Δημήτριος υπόσχεται δια μέρος του υίοΰ αύτοΰ Ίωάν-

10 νου καί έπαρέδωσεν αυτόν προς τόν παρόντα μισερ 
Αεονάρδον 'ίνα όφείλη σταθή εις τήν ύπακοήν καί δού-
λεψιν του άνωθεν μισερ Αεονάρ καί εις παν θέλημα 
αύτοΰ, άπό του νυν καί 'έως χρόνους τρεις. Ό δε άνω-
Όεν μισέρ Αεονάρδος υπόσχεται 'ίνα όφείλη μαθητεύ-

15 ση τόν αυτόν Ίωάννην εις τήν άνωθεν διορίαν των 
τριών χρονών ολλην τήν τέχνην τής ζωγραφικής καλ-
λά, πιστά καί αληθινά με όλα τα μυστήρια τής αυτής 
τέχνης, ως τό έθος τών καλών τεχνιτών. "Οταν δέ εναι 
εδώ εις τήν χώραν, να εχη τους έξοδες τοϋ στόματος τό 

20 αυτό παιδύ άπό τόν άνωθεν μισερ Δημήτριον πατέρα 
αυτού, όταν δε ύπάν εξω άπό τήν παρούσαν χώραν νά 
όφείλη ζωοτροφεΐν τό αυτό παιδύ ό αυτός μισέρ Αεο
νάρδος. Τό όσον δέ κάμη άπό δούλεψιν τό αυτό παιδύ 
εις τους άνωθεν χρόνους τρεις, νά εναι τοΰ άνωθεν 

25 Δελάρτα. Καί τελειόνοντας οί άνωθεν χρόνοι τρεις νά 
μένη ελεύθερον το εν μέρος εκ τό έτερον καί τό έτερον 
εκ τό έτερον, μή ήμπορόντας νά εύγή τό αυτό παιδύ 
άπό τήν δούλεψιν καί ύπακοήν τοΰ άνωθεν Δελάρτα, 
πριν νά σώσουν οί άνωθεν χρόνοι τρεις, έάν δέ καί 

30 ήθελεν εύγή νά χρεώστη ό άνωθεν μισέρ Δημήτριος νά 
άποκρένεται εις πάν δάνον καί ίντερέσον τού άνω Δε
λάρτα εις τό όσον φανή τής δικαιοσύνης. 'Ομοίως δέ 
εάν καί ό αυτός Δελάρτας ούκ ήθελεν μαθητεύση τό 
άνωθεν παιδύ ως άνωθεν νά πίπτη καί ρεσποντάρη εις 

35 πάν ντάνον καί ίντερέσον προς τόν άνωθεν μισέρ Δη
μήτριον εις όσον φανή τής δικαιοσύνης, πάρεξ έάν 
ήθελεν λείψη άπό τόν νουν καί πάν άλον οπού νά ήθε
λεν λείψη τό αυτό παιδύ, δίχνοντας του καλλά καί 
πιστά ό άνωθεν Δελάρτας ως άνωθεν. 'Ομοίως δέ ύπό-

40 σχεται ό άνωθεν μισέρ Δημήτριος 'ίνα μαθητεύση τό 
παιδύ τού άνωθεν Δελάρτα τά γράμματα καί τό γράψι-
μον, ήγουν τά μικρά καί μεγάλα πινακίδια καί όκτώη-
χον καί τό ψαλητυρι καί τό γράψιμον ώς τό έθος τών 
καλών διδασκάλων καί τούτο ουχί εις διορίαν, μόνον 

45 έως ότου να δυνηθή νά τό μαθητεύση, έστοντας ελεύ

θερος ό άνωθεν Δελάρτας άπό πληρωμήν δια τήνμαθή-
τευσιν τού άνωθεν παιδιού. 'Ακώμι δέ νά όφείλη νά 
ποδένη τόν άνωθεν Ίωάννην παιδύ τοΰ άνωθεν Πρε-
σαλέντη άπό παπούτζια όλον ό άνωθεν Δελάρτας τους 
αυτούς χρόνους τρεις. Καί ούτως έσυμφώνησαν ενώ
πιον μαρτύρων μισέρ 'Ηλία Μαυροκέφαλου καί μά
στρο 'Αντωνίου Κονύδη. 
+ έγώ Διμήτριος Πρεσαλέντης βαιβαιόνω ώς άνωθεν. 
+ έγώ Αεονάρδος Δελάρτας βεβεόνω τά άνωθεν καί υπό
γραψα. 

Γ'. ΣΥΜΦΩΝΙΑ Π Α ΤΗΝ ΤΟΙΧΟΓΡΑΦΗΣΗ ΤΗΣ ΕΚΚΑΗΣΙΑΣ 
ΤΟΥ ΠΑΝΤΟΚΡΑΤΟΡΑ ΤΟΥ ΖΥΓΟΥ 

1584, Νοεμβρίου 17 

Ι.Α.Κ.-Συμβολαιογράφοι, πρωτόκολλο Χ/18 (Χαμά
λης Αλέξανδρος), φ. 330r. 

Π ε ρ ί λ η ψ η . Ό Γεώργιος Τζανφουρνάρης, ζωγράφος, 
συμφωνεί μέ τους επιτρόπους τής εκκλησίας τοΰ Παν
τοκράτορα, πού βρίσκεται στό χωριό Ζυγός, νά κάνει 
τίς τοιχογραφίες τής εκκλησίας. ' Η αμοιβή τοϋ ζωγρά
φου θά ανέλθει σέ 82'/2 δουκάτα, άπό τά όποια έχει ήδη 
λάβει τά 45, τά υπόλοιπα θά τοΰ καταβληθούν μέ τήν 
πρόοδο τής εργασίας. Οί επίτροποι αναλαμβάνουν 
ακόμη τή διατροφή τοΰ ζωγράφου καί τοΰ βοηθού του 
καί τά έξοδα γιά τά υλικά πού θά χρειαστούν. 
+ ,αφπδ ημέρα ιζ του νοευριου έσωθεν ναρθηκος της 
υπεραγίας Θεοτόκου τής 'Οδηγήτριας ό παρών κυρ 
Ιωάννης Βασιλάκις άπό χωρίον τοΰ Ζυγού ήχαν συνη-
βαστή αυτός καί με τους συντρόφους του με τόν παρόν
τα μισέρ Γεωργιον Ντζαφουρνάρη ζωγράφον νά τους 
ήστορήσει τήν έκκλησίαν τοΰ Παντοκρατόρου ολην 
ήγουν τους τίχους άπό μέσα δια δουκάτα 82'/> ώς κα
θώς τό ομολόγησαν ή άνωθεν Ντζαφουρνάρης καί Βα
σιλάκις κατεμπρωσθεν εμού νοταρίου καί μαρτύρων 
τών κάτωθεν, άπό τά όποια τολάρα δμολογησεν ό 
άνωθεν Ντζαφουρνάρης ζωγράφος ότι έλαβεν εις πο-
λάς φοράς και άπό πολούς ανθρώπους τολάρα 45 
ήγουν σαράντα πέντε και τα έπήληπα όλον τό ρέστο 
υπόσχονται νά τοΰ τά δώσουν κάνοντας καί δίδοντας ό 
παρών Βασιλάκις μέ τους συντρόφους του, ο οποίως 
Βασιλάκις υπόσχεται δια μέρος αύτοΰ καί τών συντρό
φων αύτοΰ, οί οποίοι σύντροφοι εισιν κουμέσιοι τής 
εκκλησίας, οί οποίοι υπόσχονται να τοΰ κάνουν καί 
τάς εξόδους του ομοίως αύτοΰ καί τοΰ συντρόφου του 
καί πάσα άλον έξοδον θελη χριασθή, άσβεστη ή καί 
άλλο τι υπόσχονται να τοΰ τα δίδουν άπο λογού τους. 
μαρτυρίας μάστρο Γεωργηου Πολητου και κυρ Γεωρ
γίου Βαρσάμη κρητικού. 

Δ' . ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΙΧΟΓΡΑΦΗΣΗ ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΤΟΥ 

ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΤΗΣ ΠΑΝΤΑΝΑΣΣΑΣ ΣΤΗ ΑΕΥΚΙΜΜΗ 

1590, Μαρτίου 23 

Ι.Α.Κ.-Συμβολαιογράφοι, πρωτόκολλο Ρ/17 (Ραρτού-
ρος Νικόλαος), φ. 298r- 299r. 
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Π ε ρ ί λ η ψ η . Ή κυράτζα Διάνα, χήρα τοΰ 'Ιάκωβου 
Σασουπράνου καί ιδιοκτήτρια της μονής τής Παντά
νασσας στην περιοχή τής Λευκίμμης, συμφωνεί μέ τό 
Λεονάρδο Δελάρτα, ζωγράφο, νά τοιχογραφήσει τό 
ιερό τής εκκλησίας καί νά καθαρίσει τίς δεσποτικές 
εικόνες καί τό τέμπλο, μέ αμοιβή 12 δουκάτα, πού θά 
τοΰ καταβληθούν σέ δύο δόσεις. 
+ αφ*7 ημέρα κγη τοΰ μηνός μαρτίον ίνδικτιόνος γης 

ένδον όσποιτίου, èv φ κατοικεί την σήμερον ή παρού
σα κυράτζα Διάνα, συμβία τοΰ ποτέ μισέρ 'Ιακώβου 
του Σασουπράνου, τοΰ όντος εις την περιοχήν των 
'Αγίων Τριακοσίων Θεοφόρων Πατέρων εις το νέον 
έσώπωλον των Κορυφών. Ή άνωθεν τιμία κυράτζα 
Λιάνα, ως κυρά όποια εστίν, καί οικοκυρά εις το μο-
ναστήριον τής Κυράς τής Παντάνασσας, όπερ ευρί
σκεται εις τήν περιοχήν τής Λευκύμου, παροΰσα σω-
ματικώς όμολόγησεν καί εϊπεν πώς επειδή χρειάζεται 
κάποια μερική ζωγράφησις, καί φτιάσις ζωγραφική, 
εις τήν άνωθεν μονήν, δι ' δ συνεφώνησε μετά τοΰ παρόν
τος καί στέργοντος μισέρ Λεονάρδου Δελάρτα καί 
εδωσεν αυτήν 'ίνα φτιάση αυτήν ώς κάτωθεν. Καί γαρ ό 
άνωθεν υπόσχεται, Ίνα ζωγραφήση εις τό αυτό μονα-
στήριον πρώτον από τό τέμπλον καί μέσα τήν άνάλη-
ψιν τήν πλατυτέραν καί τους τεσσάρας ίεράρχας καί 
τον εύαγγελισμόν καί ότι χρειάζεται εις ταϊς πάνταις 
μέσα εις τό αγιον βήμα κατά τήν τάξιν τών εκκλησιών 
τών ορθοδόξων χριστιανών, από δε 'έξω, νά κάμη τό 
προσκύνημα τής Παναγίας τής Θεοτόκου έπί θρόνου 
μετά τοΰ δεσπότου Χρίστου έπί χείρας, καί άντίκρυς 
τό τρίμορφον, καί τό τέμπλον, όποια νά χρεώστη νά τά 

κάμη μέ εξοδον έδικον του καί νά καθαρίση καί νά 
ταΐς λουστράρη ταίς άγίαις τρεις είκόναις ήτε καί πε- 25 
ρισσότεραις αν εναι μέ κόπον καί εξοδον εδικούς του 
καί κολόρα καί πάν άλλον όσον χρειάζεται, ήγουν μέ 
λαζοΰρον καί πάν άλλον έδικόν του εξοδον, πάρεξ 
άσβεστη καί λυνάρυ, όπου νά χρεώστη νά τοΰ δίδη ή 
άνωθεν άρχόντησα, ήτε άλλος δια όνομα της. Ή δε 30 
άνωθεν τιμία κυράτζα Διάνα υπόσχεται νά τοΰ δώση 
δια ολην τήν αυτήν ζωγράφησιν κάνοντας την καλλά, 
ώς τό εθος ώς εφημεν δουκάτα δώδεκα ήγουν τόλορα 
εξ όποια υπόσχεται νά τοΰ δώση τόρα, όταν θελήση νά 
ύπάγη πέντε, τά δέ έτερα υπόσχεται νά τοΰ τά δώση 35 
όταν σωση τήν αυτήν ζωγράφησιν, έστοντας υποσχό
μενος ό αυτός μάστρο Λεονάρδος ποιήσαι τήν αυτήν 
ζωγράφησιν καλλά, πιστά καί αληθινά ώς άνωθεν εις 
δεσμόν τών παντοίων αύτοΰ αγαθών παρόντων καί 
μελλόντων καί εαυτού του. 'Ομοίως δέ καί ή άνωθεν 40 
κυράτζα Διάνα νά εναι υποσχόμενη νά δώση τά άνω
θεν τόλορα τοΰ άνωθεν μάστρο Λεονάρδου εις τάς 
άνωθεν διορίας εις δεσμόν τών παντοίων αυτής αγα
θών παρόντων καί μελλόντων καί εαυτού της, καί νά 
μή ήμπορή νά κάμη άλλην δούλεψιν, μόνον νά στέκη 45 
εκεί, έως νά τήν σώση εις δεσμόν ώς άνωθεν, ομοίως 
δέ καί ναμήν λείψουν οί άνωθεν νά τοΰ δώσουν όλλα τά 
άνωθεν όσσα ε'ίναι υποσχόμενοι ώς άνωθεν εις δεσμόν 
ώς άνωθεν. Καί ούτως ομολόγησαν, συνεφώνησαν, ηύ-
χαριστήθηκαν καί ε'ίπον άμφώτερα τά αναγεγραμμένα 50 
μέρη ενώπιον μισερ Νικολάου 'Ροδόσταμου καί κύρ 
Λάμπρου Σκούρα από τον Πέλεκα μαρτύρων. 

ΜΑΡΙΑ ΚΑΖΑΝΑΚΗ-ΛΑΠΠΑ 

RESUME 

PEINTRES A CORFOU AU XVIe SIÈCLE D'APRES DES 
DOCUMENTS D'ARCHIVES 

V-^e travail présente des documents concernant la pein
ture et les peintres à Corfou au XVIe siècle. Les docu
ments puisés dans les registres des notaires de Corfou 
d'époque vénitienne, conservés aujourd' hui dans les Ar
chives Historiques de la ville, sont rassemblés pendant 
une recherche non exhaustive qui constitue une premiè
re approche dans ce domaine. Les noms de six peintres 
inconnus sont mis au jour ainsi que des éléments précis 
pour leur biographie, leurs affaires privées et leurs acti
vités artistiques. Il est bien évident que les données d'ar
chives apporteront une aide importante aux problèmes 
relatifs à la peinture développée à Corfou pendant la 
période postbyzantine. 
Appuyés sur ceux documents nous pouvons soutenir 
que les peintres de Corfou —comme par ailleurs leurs 
confrères de Candie —sont des artisans d'un haut 

degré installés dans la ville. Souvent ils sont présents 
comme témoins à la rédaction des contrats notariaux et 
des testaments; quelquefois ils y signent de leur propre 
main. Dans leurs ateliers ils enseignent des apprentis 
l'art de peindre, la lecture et l'écriture (doc. B') . Ils se 
déplacent avec leurs aides pour exécuter des peintures 
murales dans les églises de la campagne (doc. Γ ' ετ Δ ' ). 
Le document A ' qui provient des Archives d'Etat de 
Venise contient des informations particulièrement interes
santes. En 1505, un peintre, nommé Anzolo, très pro
bablement crétois, se charge de couvrir des peintures 
murales les parois de la chapelle de l'archevêque latin de 
Corfou Sancto Venier, de peindre le retable et d'exé
cuter une série de travaux secondaires dans la chapelle. 

MARIA CASANAKI-LAPPA 
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