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Η ΑΥΤΟΒΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΠΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΝΙΚΟΔΗΜΟΥ Β' 
ΜΕΤΑΞΑ ΣΤΑ ΜΕΤΑ Ξ ΑΤΑ ΤΗΣ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ (1642) 

Στον πρώτο και δεύτερο τόμο των «Κεφαλληνιακών Χρονικών» 
(1976 και 1977) δημοσιεύθηκαν δύο μικρά μελετήματα του Άθ. Ε. Κα-
ραθανάση για τον αρχιεπίσκοπο Κεφαλληνίας, Ζακύνθου και 'Ιθάκης 
Νικόδημο Β' Μεταξά (1585-1646)'. 'Επίσης στο δεύτερο τόμο του 
ϊδιου περιοδικού δημοσιεύθηκε άπό την 'Αλίκη Γ. Κράβαρη ενα ρη
τορικό εγκώμιο του "Αγγέλου Μπενιζέλου (α' μισό τοΰ Που ai.) για 
τον επιφανή κληρικό της Κεφαλονιάς2. Τό σημερινό δημοσίευμα δεν 
έρχεται να φέρει νέα στοιχεία για τή ζωή και τή δράση του Νικόδημου 
Β' Μεταξά, άλλα να αποκαταστήσει και να σχολιάσει ενα αυτοβιο
γραφικό κείμενο του, πού μας έχει παραδοθεί παραποιημένο άπό τους 
αντιγραφείς. Πρόκειται για τή μεγάλη επιγραφή στα Μεταξάτα της 
Κεφαλονιάς (1642), πού εξιστορεί συνοπτικά τή δράση τών επισκόπων 
Νικόδημου Α' και Νικόδημου Β' Μεταξά στην επισκοπή Κεφαλλη-

1. Βλ. Άθ. Ε. Καραθανάσης, «Για ορισμένα βιογραφικά τοΰ Νικόδημου Μεταξά», 
Κεφαλληνιακά Χρονικά, τ. Α', 1976, σ. 124-129· του ίδιου, «"Ενα ανέκδοτο έγγραφο τοΰ 
Κύριλλου Λούκαρη για τό Νικόδημο Μεταξά (Δεκέμβριος 1628)», ο.π., τ. Β', 1977, 
σ. 78-82. Για τό Νικόδημο Β' Μεταξά βλ. Π. Χιώτης, 'Ιστορικά απομνημονεύματα 
'Επτανήσου, τ. ΣΤ', Ζάκυνθος 1887, σ. 127-143- 'Ηλίας Α. Τσιτσέλης, Κεφαλληνιακά 
Σύμμικτα, τ. Β', 'Αθήνα I960, σ. 101-115, οπού και ή προηγούμενη βιβλιογραφία. ( Ό 
Τσιτσέλης, αύτ., σ. 101 και 115, αναφέρει ώς έτος του θανάτου του Μεταξά τό 1647. 
'Επίσης στή σ. 116 αναφέρει πάλι ώς έτος εκλογής του διαδόχου του το 1647. Αυτό 
φαίνεται να είναι ανακρίβεια. Βλ. και Μ. Ι. Μανούσακας, 'Ανέκδοτα πατριαρχικά γράμ
ματα (1547-1806) προς τους εν Βενετία μητροπολίτας Φιλαδέλφειας και την Όρθόδοξον 
Έλληνικήν 'Αδελφότητα, Βενετία 1968, σ. 68. 'Αλλά και ό Π. Χιώτης, δ. π., σ. 143 ανα
φέρει λαθεμένα ώς έτος τοΰ θανάτου του τό 1640). Για τήν κυριότερη βιβλιογραφία τοΰ 
Νικόδημου Β' Μεταξά μετά τον Τσιτσέλη βλ. Evro Layton-Ζένιου, «Nicodemus Me-
taxas, the first Greek printer in the Eastern world», Harvard Library Bulletin, τ. XV, 
αριθ. 2, Άπρίλ. 1967, σ. 161-166- Gunnar Hering, Ökumenisches Patriarchat und Euro
päische Politik, 1620-1638, Wiesbaden 1968, σ. 162-165, 167-170, 174-175. 'Επίσης βλ. 
Ντ. Κονόμος, Ζάκυνθος. Πεντακόσια χρόνια (1478-1978), τόμος τρίτος. Πολιτική ιστορία, 
(Τεύχος Α' 1478-1800), 'Αθήνα 1981, σ. 100, 101. 113, 114, 127, 135· πβ. τοΰ ϊδιου Ζα
κυνθινά Χρονικά (1485-1953), 'Αθήνα 1970, σ. 32. 

2. Βλ. 'Αλίκη Γ. Κράβαρη, «"Αγγέλου Μπενιζέλου ανέκδοτο εγκώμιο στον Νικό
δημο Μεταξά», Κεφαλληνιακά Χρονικά, τ. Β', 1977. σ 901 -ι ι« 
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νίας, Ζακύνθου και ' Ιθάκης ( 1591 -1600 ό πρώτος και 1628-1646 ό δεύ
τερος). Ή μαρμάρινη πλάκα της επιγραφής αυτής, όταν τοποθετήθηκε 
το 1642, ήταν εντοιχισμένη στο κωδωνοστάσιο του ναοΰ του Αγίου 
Νικολάου των Μεταξάτων, οπού τότε είχε τήν έδρα της ή επισκοπή 
των τριών νησιών. Μετά τους σεισμούς του 1953, όταν γκρεμίστηκαν 
ολα τα κτίσματα τής παλαιάς 'Επισκοπής, ή επιγραφή έμεινε καταγής, 
ακουμπισμένη στον τοίχο του παλαιού επισκοπικού νεκροταφείου πού 
είναι δίπλα στο ναό τοΰ 'Αγίου Νικολάου- άπό το 1980 όμως έχει εν
τοιχιστεί στο δυτικό τοίχο τοΰ ναοΰ, δεξιά καθώς μπαίνουμε, στο έξω 
μέρος. 

Ή επιγραφή αυτή τών Μεταξάδων δεν είναι ανέκδοτη· αντίθετα, 
έχει δημοσιευτεί τέσσερις φορές εως σήμερα: άπό τον Κ. Ν. Σάθα στή 
«Νεοελληνική Φιλολογία» του το 18683, άπό τον Επαμεινώνδα Κ. 
Μεταξά στο βιβλίο του για τήν οικογένεια Μεταξά το 18934, άπό το 
μητροπολίτη Κεφαλληνίας Γερμανό Ρουμπάνη (1934-1951) σε μονό
φυλλο το 1938 ή 19395, και άπό το Νικόλαο Β. Μεταξά στο βιβλίο του 
για τό μητροπολίτη Γερμανό Καλλιγά το 19726. Άλλα και τις τέσσερις 
φορές τό κείμενο τής επιγραφής μας έχει παραδοθεί παραλλαγμένο 
άπό πάρα πολλά λάθη. (Τα περισσότερα τα έχει ή τελευταία δημο
σίευση, τοΰ Ν. Β. Μεταξά, ή οποία επιπλέον παραποιεί και τις τέσσε
ρις χρονολογίες πού υπάρχουν στην επιγραφή). Και είναι απορίας άξιο 
πώς έγιναν ολα αυτά τα λάθη, αφού ή επιγραφή είναι πολύ καθαρά 
σκαλισμένη στο μάρμαρο και διαβάζεται πολύ άνετα, πράγμα πού 
μπορεί νά τό διαπιστώσει καί ό αναγνώστης τών γραμμών αυτών άπό 
τή φωτογραφία πού δημοσιεύεται σήμερα εδώ. 

3. Βλ. Κωνσταντίνος Ν. Σάθας. Νεοελληνική Φιλολογία, 'Αθήνα 1868. σ. 286-287. Ό 
Σάθας γράφει μακρό κείμενο για το Νικόδημο Β' Μεταξά, ο. π., σ. 274-287. 

4. Βλ. 'Επαμεινώνδας Κ. Μεταξάς. 'Ιστορία τής Οικογενείας Μεταξά άπό τοΰ 1081 
μέχρι τοΰ 1864 έτους, 'Αθήνα 1893, σ. 44-45. 

5. Πληροφορία τοΰ κ. Γεράσιμου Σταματίου, πού υπηρετούσε τότε στή Μητρόπολη 
Κεφαλληνίας. Τό μονόφυλλο δεν έχει χρονολογία- έχει διαστάσεις 228X255 χιλ. καί 
τίτλο τον έξης: 'Επιγραφή 'Επισκοπής Μεταξάτων επί πλακός εντοιχισμένης εις το κωδω-
νοστάσιον τοΰ Ι. Ναοΰ Άγ. Νικολάου- 'Επισκοπής. Τό κείμενο είναι τυπωμένο σέ δίστη
λο — όπως είπαμε πώς είναι σκαλισμένο καί στο μάρμαρο—. στή μία όψη. 'Εννοείται 
ότι ό τίτλος τοΰ μονόφυλλου δέν υπάρχει στην πλάκα τής επιγραφής. (Συλλογή Γ. Γ. 
Άλισανδράτου). 

6. Βλ. Νικόλαος Β. Μεταξάς, Ό μητροπολίτης 'Αθηνών Γερμανός Καλλιγάς (1844-
1896), έκδοση τής 'Αποστολικής Διακονίας τής 'Εκκλησίας τής 'Ελλάδος. 'Αθήνα 
1972, σ. 102-103. Ό συγγραφέας τοΰ βιβλίου εκτός τοΰ ότι παραποιεί τό κείμενο τής 
επιγραφής (βλ. παρακάτω) τής βάζει καί έναν άσχετο τίτλο: «Περιγραφή τής οικοδο
μής τής εις χωρίον Μεταξάτα Επισκοπής». 
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Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι συντάκτης της επιγραφής είναι ό ϊδιος 
ό Νικόδημος Β ' Μεταξάς καί επομένως τα στοιχεία πού μας δίνει είναι 
αυτοβιογραφικά, δηλ. αυθεντικά. 'Ιδιαίτερα μας ενδιαφέρουν τα χρο
νολογικά στοιχεία του κειμένου, πού είναι τα έξης: το 1591 επίσκοπος 
Κεφαλληνίας, Ζακύνθου καί 'Ιθάκης έγινε ό Νικόδημος Α' Μεταξάς-
το 1628 αρχιεπίσκοπος στην ϊδια επισκοπή, —πού τώρα προβιβάστη-
κε σε αρχιεπισκοπή— έγινε ό Νικόδημος Β' Μεταξάς, ανεψιός του 
προηγούμενου· στις 30 Σεπτεμβρίου τοΰ 1636 έγινε τρομακτικός σει
σμός στην Κεφαλονιά· ό Νικόδημος Β ' διετέλεσε μητροπολίτης Φι
λαδέλφειας στη Βενετία τρία χρόνια- καί ή επιγραφή έγράφτηκε τό 
1642. 

Ή επιγραφή είναι σκαλισμένη με πολλή επιμέλεια σέ πλάκα μαρ
μάρινη πλάτους 2,35 μ. περίπου, ύψους 1,10 μ. περίπου καί πάχους 
115 χιλ. περίπου. Τις τέσσερις πλευρές τής πλάκας τίς περιτρέχει κομ
ψό κυμάτιο με τήν κορυφή στραμμένη προς τα μέσα. Τό κείμενο είναι 
σκαλισμένο σέ δύο στήλες, άπό τίς όποιες ή αριστερή έχει 29 στίχους 
καί ή δεξιά 32. Τα γράμματα είναι κεφαλαία, κομψά καί πολύ ευδιά
κριτα, ύψους 23 χιλ. περίπου στην πρώτη στήλη καί κάπως μικρότερα 
προς τό τέλος τής δεύτερης (γιατί εδώ, καθώς είπαμε, οί στίχοι είναι 
περισσότεροι). Τίς δύο στήλες τοΰ κειμένου τίς περιτρέχει άλλο κυμά
τιο, όμοιο με τό προηγούμενο, άλλα με τήν κορυφή στραμμένη προς 
τά έξω. 'Ανάμεσα στίς δύο στήλες υπάρχει ένα καλλιτεχνικό ανάγλυ
φο, πού παριστάνει τό οίκόσημο τών δύο επισκόπων τής οικογένειας 
Μεταξά. Κάτω άπό τό οίκόσημο υπάρχει κενός χώρος τετράγωνος, 
35X35 χιλ., πού τον περιτρέχει επίσης κυμάτιο με τήν κορυφή προς 
τά έξω. 

Ή επιγραφή έχει ώς εξής (τηρώ τήν ορθογραφία τού κειμένου): 

α' στήλη -\ Εί θέλεις γνώναι, ώ φίλε παροδϊτα, 
πώς μεν ύπήρχεν αύτη ή επαρχία, 
Κεφαληνίας, Ζακύνθου τε κ' 'Ιθάκης, 
τούτο πρώτον γίνωσκε αναμφιβόλως. 

5 Ην μεν εκπαλαι επίσκοπος ταϊς Νήσοις 
καθέδραν δ' είχε τήν εαυτού οίκίαν. 
Έν δε τω χρόνω ένενικοστω πρώτφ 
τω χιλιοστω πεντακοσιοστω ετει 
γέγονεν επίσκοπος Κεφαληνίας, 

10 Ζακύνθου τε, Ιθάκης καί τών Στροφάδων 
Νικόδημος τοΰνομα ό Μεταξάς γε 
καυτός πρώτος ήγειρε κοινήν καθέδραν 
τον ναόν τούτον, δν οράς ήρμωσμένον. 
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"Αλλος δε Νικόδημος, ό του πρωτέρου 
15 ανεψιός υπάρχων του πατραδέλφου, 

εν εμπιστευθείς την ποιμαντικήν ράβδον 
τω χιλιοστω εξακοσιοστ' ετει 
και εικοστω όγδόω τω σωτηρίω, 
ζήλφ θείψ κινηθείς, ώς και ό πρώτος, 

20 προσανήγειρε πάνθ' οσα βλέπεις. 
Πλην ό γεγονώς, φευ!, μετά ταύτ' αθρόως 
σεισμός μέγας τε και φοβερός τοις πασι 
τω χιλιοστω εξακοσιοστ' ετει 
και τριακοστω εκτω τω σωτηρίω, 

25 τη τριακοστή μηνός του Σεπτεμβρίου, 
διαφθείρας απαντάς ναούς και οίκους 
συνδιέφθειρε και ταύτην την καθέδραν. 
'Αλλ' ό προρρηθείς Νικόδημος ό νέος 
θείφ εμπνευσθείς ερωτι της πατρίδος 

β' στήλη 30 προσεπωκοδόμησε πάλιν τα τείχη 
νεοποιήσας πάσας τάς κατοικήσεις. 
Ούτος ούν δεξάμενος την προστασίαν, 
χειροτονηθείς παρά του Πατριάρχου 
και ονομασθείς αρχιεπίσκοπος τε 

35 Κεφαληνίας, Ζακύνθου τε κ' 'Ιθάκης, 
προσεπανεβίβασε την έπαρχίαν 
ε'ις παμμέγιστον τιμήν τε και άξίαν. 
Εύρων γαρ ταύτην έπισκοπήν μεν ούσαν 
εις αρχιεπισκοπής ήγαγε τάξιν 

40 βουλή και γνώμη τής Ιεράς Συνόδου, 
και τή σφραγίδι τής 'Αριστοκρατίας 
το βέβαιον εϊληφεν εξ Ένετίας. 

"Ος πολλά παθών ύπερ τής 'Εκκλησίας 
ούδενος εφείσατο πλούτου ή μόχθου 

45 ούδε τάς καταδρομάς τών εναντίων 
έφοβήθη πώποτε ή τους κινδύνους, 
άλλα πάντα σκύβαλα νομίσας τάδε 
προς έκεϊν' απέβλεπε τα τής πατρίδος, 
Ίνα μη τι στεριθή τών προνομίων. 

50 Τούτων ένεκα άπήλθ' εις Βενετίαν 
κάκεϊ μεν ούν γε το γένος τών 'Ελλήνων 
εν τω ίερω του Μέγα Γεωργίου 
τούτον έπεψήφισαν πάσαις ταϊς ψήφοις 
και προσανεκήρυξαν μητροπολίτην 

11 D Ό 'Ερανιστής, Τόμος 18 
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Είκ. 2. Το μεσαίο τμήμα της επιγραφής. 

με το επισκοπικό οίκόσημο του Νικόδημου Β ' Μεταξά 
(Φωτογραφία Ν. Γ. Μοσχονδ. 1979) 
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55 Φιλαδελφίας καυτής της Ένετίας. 

Καί τρία ετη μείνας εκεί ποψαίνων 

πάλιν εμνήσθη της φιλτάτης πατρίδος 

και ρίψας δόξαν εκεϊσε και αξίας, 

χαίρων παραιτήσατ' εκείνον τον θρόνον 

60 και ένηγκαλίσατο τον λαον τούτον. 

Έγράφη κατά το αχμβ' έτος το σωτήριον 

Σ Χ Ο Λ Ι Α 

1. (στ. 7-13). Ό Νικόδημος Α' Μεταξάς άρχιεράτευσε στην επισκοπή 
Κεφαλληνίας, Ζακύνθου και 'Ιθάκης στην περίοδο 1591-1600. Αυτός έκτισε 
τό ναό τοΰ 'Αγίου Νικολάου στα Μεταξάτα της Αιβαθώς. Βλ. γι' αυτόν Έπα-
πεινώνδα Κ. Μεταξά, δ. π., σ. 28-31 καί Ηλία Α. Τσιτσέλη, δ. π., τ. Β'. 1960. 
σ. 95-96 καί 81. Ή διαθήκη του, με χρονολογία 1 Σεπτεμβρίου 1599. δημο
σιεύτηκε από τους Marino e Nicolò Pignatorre. Memorie storiche e critiche dell' 
isola di Cefalonia, τ. Β'. Κέρκυρα, 1889. σ. 47-48. 

2. (στ. 14-20). Για τον Νικόδημο Β' Μεταξά, ανεψιό τοΰ Νικόδημου Α' 
Μεταξά καί συντάκτη της επιγραφής, βλ. παραπάνω σημ. 1. Τό 1628 ό μέχρι 
τότε ιερομόναχος Νικόδημος Μεταξάς, άπό τους ικανότερους συνεργάτες τοΰ 
οικουμενικού πατριάρχη Κύριλλου Αούκαρη (1572-1638), για να τιμηθεί για 
τις μεγάλες του υπηρεσίες στην 'Εκκλησία καί τό Γένος —αρκεί να θυμηθού
με τό ελληνικό τυπογραφείο πού έφερε τό 1627 στην Κωσταντινούπολη άπό 
τό Αονδίνο καί τις περιπέτειες πού αυτό τού προκάλεσε—. εκλέχτηκε άπό 
τό Πατριαρχείο στις 26 Μαΐου τιτουλάριος μητροπολίτης Νεαπόλεως, όπως 
συνήθιζε ό Λούκαρης «δια τό μή της επαρχίας ταύτης τό όνομα τέλεον σβε-
σθήναι». Ό Μεταξάς όμως δεν έδέχτηκε τό αξίωμα τού τιτουλάριου μητρο
πολίτη, άλλα παρακάλεσε να γίνει αρχιεπίσκοπος στην ιδιαίτερη πατρίδα 
του" καί ό προστάτης καί φίλος του Κύριλλος Λούκαρης. μαζί καί ή Σύνοδος 
τού Πατριαρχείου, δέν αρνήθηκαν να ικανοποιήσουν την εύλογη επιθυμία 
του. "Ετσι στις 8 'Ιουλίου τού 'ίδιου έτους εκλέχτηκε (για δεύτερη φορά) αρ
χιεπίσκοπος Κεφαλληνίας. Ζακύνθου καί 'Ιθάκης, μέ σύγχρονη απόσπαση 
της επισκοπής αυτής άπό τη μητρόπολη Κορίνθου, στην οποία υπαγόταν έως 
τότε. καί προαγωγή της σέ αρχιεπισκοπή. Ή εκλογή του όμως αυτή έγινε μέ 
τους έξης όρους: νά παραιτηθεί λόγω ηλικίας ό Παρθένιος Δοξαράς, μέχρι 
τότε επίσκοπος Κεφαλληνίας καί Ζακύνθου· νά τον εκλέξει και ή τοπική 
Κοινότητα κατά τό προνόμιο πού είχε- καί νά επικυρώσει την εκλογή του ή 
Βενετική Γερουσία ώς πολιτική εξουσία των 'Ιόνιων νησιών. Πράγματι στις 
23 Νοεμβρίου 1628 ό Μεταξάς εκλέχτηκε άπό τον κλήρο της Κεφαλονιάς, ώς 
διάδοχος τοΰ Παρθενίου Δοξαρά, πού είχε παραιτηθεί τον προηγούμενο μήνα 
(στις 8 'Οκτωβρίου). Ή επικύρωση όμως τής εκλογής του άπό τή Βενετική 
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Γερουσία έγινε με μεγάλη καθυστέρηση, στις 15 'Ιουλίου 1630. Βλ. για ολ' 
αυτά Μανουήλ Ι. Γεδεών. «Νικόδημος Μεταξάς. Κεφαλληνίας ή Νεαπόλεως;», 
'Εκκλησιαστική 'Αλήθεια, τ. ΙΘ', Κωσταντινούπολη 1899, σ. 518· Κ. Ν. Σά-
θας, ο. π., σ. 280' Π. Χιώτης, δ.π., σ. 129-130· 'Ηλίας Α. Τσιτσέλης, δ.π., 
τ. Β', 1960, σ. 106-110· Κωνστ. Δ. Μέρτζιος, Πατριαρχικά, ήτοι 'Ανέκδοτοι 
πληροφορίαι σχετικοί προς τους πατριάρχας Κωνσταντινουπόλεως άπό του 1556-
1702, [Πραγματεϊαι της 'Ακαδημίας 'Αθηνών, τ. 15 (1951), αριθ. 4], σ. 44-46. 
Ό Νικόδημος Β' Μεταξάς ώς αρχιεπίσκοπος έκτισε τό οίκημα της 'Επισκο
πής δίπλα στο ναό του 'Αγίου Νικολάου στα Μεταξάτα (στ. 20). 

3. (στ. 21-27). Για τό σεισμό της 30 Σεπτεμβρίου 1636 βλ. 'Ηλίας Α. Τσι-
τσέλης, δ. π., τ. Β'. 1960. σ. 420. «Διήγηση» για τό σεισμό αυτό έγραψε ό 
'Ιερόθεος Άββάτιος. λόγιος κληρικός του Που αι. (βλ. γι' αυτόν 'Ηλίας Α. 
Τσιτσέλης. δ. π., τ. Α', 1904, σ. 1-2). Αυτή δημοσιεύτηκε άπό τον Ε. Legrand, 
Bibliothèque Grecque Vulgaire, τ. 1. Παρίσι, 1880, σ. 331-338. [ Ό Ιερόθεος 
Άββάτιος (στην έκδοση του Legrand, σ. 331), χρονολογεί τό σεισμό αυτό 
στο 1637: «Διήγησις έμοϋ 'Ιεροθέου Ά β βατ ίου του εκ Κεφαλληνίας, περί του 
μεγάλου σεισμού του εν τή Κεφαλληνία νήσω γενομένου τω αχλζ'. Σεπτεμ
βρίου λ', ήμερα Παρασκευή, ώρα του δείπνου»· καί αμέσως παρακάτω: «τή 
άνωθεν ήμερα καί ώρα του αχλζ'». Τή «διήγηση» του αυτή ό 'Ιερόθεος Άββά
τιος τήν έγραψε τό 1648, καθώς ό ϊδιος μας πληροφορεί (Legrand, σ. 338): 
«Τα άνωθεν έγραψα άπ' όσα ενθυμήθηκα περί του σεισμού τούτου [...]. Έ ν 
Αουγδούνω τών Βαταβών. τω αχμη ' Μαρτίου α', κατά τό παλαιόν». Άλλα δε 
θυμάται καλά. Ή επιγραφή τών Μεταξάτων μας είναι ή πιο αξιόπιστη πηγή 
για τίς χρονολογίες πού αναφέρει· καί τό έτος του σεισμού έδώ πρέπει να 
διορθωθεί σέ 1636. Ή ϊδια διόρθωση πρέπει να γίνει καί στις σ. XXXI καί 
XXXII της «Εισαγωγής» του Legrand. Άλλα καί οί μεταγενέστεροι ιστορι
κοί, όταν αναφέρουν τό σεισμό τού 1636, κάνουν λάθος στή χρονολογία του. 
"Ετσι ό Ι. Π. Αοβέρδος Κωστής, 'Ιστορία της νήσου Κεφαλληνίας. Δοκίμιον 
συγγραφεν Ίταλιστί... έξελληνισθέν ύπό Παύλου Κωνσταντίνου Γρατσιάτου ... 
Έκδίδοται επιμέλεια Γερασίμου Α. Λοβέρδου Κωστή, Κεφαλληνία 1888. σ. 
139, γράφει ότι έγινε τό 1638· ό Κ.Ν. Σάθας. δ. π..σ. 407, τό 1627· ό Π. Χιώτης, 
δ. π., σ. 143. τό 1638. Τέλος ή Αλίκη Γ. Κράβαρη, δ. π., σ. 304. γράφει ότι 
έγινε τό 1536, πού πρέπει βέβαια να διορθωθεί σέ 1636. Ή ϊδια διόρθωση 
πρέπει να γίνει καί στο αντίστοιχο σημείο τοϋ 'Επαμεινώνδα Κ. Μεταξά, δ. π., 
σ. 44, άπό όπου φαίνεται ότι πήρε τήν πληροφορία ή κυρία Κράβαρη]. 

4. (στ. 28-31). Δηλ. ό Νικόδημος Β' Μεταξάς μετά τον καταστρεπτικό 
σεισμό τοϋ 1636 έξανάκτισε τό ναό τοϋ Αγίου Νικολάου, τό κωδωνοστάσιο 
καί τό οϊκημα τής 'Επισκοπής στα Μεταξάτα. Μια έρευνα στο Τοπικό 'Ιστο
ρικό Αρχείο τής Κεφαλονιάς νομίζω ότι θα μας φέρει σέ φώς σχετικά έγγρα
φα. Ή ανοικοδόμηση τοϋ συγκροτήματος πρέπει να τελείωσε τό 1642. δηλ. 
τό έτος πού εντοιχίστηκε ή επιγραφή. 

5. (στ. 32-35). Για τήν εκλογή του αυτή βλ. τό σχόλιο στους στ. 14-20. 
6. (στ. 36-42). Ή προαγωγή τής επισκοπής αυτής σέ αρχιεπισκοπή έγινε 

άπό τό Πατριαρχείο τό 1628, ταυτόχρονα με τήν εκλογή τοϋ Μεταξά ώς αρχι
επισκόπου (βλ. τό σχόλιο τών στ. 14-20). "Ετσι ή επισκοπή Κεφαλληνίας, 
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Ζακύνθου καί 'Ιθάκης αποσπάστηκε, καθώς εϊπαμε, άπο τη μητρόπολη Κο
ρίνθου και έγινε ανεξάρτητη αρχιεπισκοπή. 

7. (στ. 43-46). 'Εννοεί την οξύτατη πολεμική πού του κήρυξε το άρχοντο-
λόι της Ζακύνθου για λόγους τοπικής αντιζηλίας. Ή πολεμική άρχισε με τήν 
πρόφαση ότι ό Παρθένιος Δοξαράς, πού ήταν Ζακυθινός, εξαναγκάστηκε σε 
παραίτηση (βλ. το σχόλιο των στ. 14-20) με εισήγηση δική του. Αυτή είναι ή 
άποψη του Κ. Ν. Σάθα καί τοϋ Π. Χιώτη. Τελευταία ό Ντίνος Κονόμος αφήνει 
να εννοηθεί ότι αιτία ήταν πού ό Νικόδημος εκδηλώθηκε ανοιχτά υπέρ του 
«ρεμπελιοϋ των ποπολάρων» (πού έγινε στή Ζάκυνθο το 1628, τή χρονιά της 
εκλογής του ώς αρχιεπισκόπου) καί ενάντια στους άρχοντες. 'Αλλά δεν είν' 
εδώ ό τόπος να εξετάσουμε το ζήτημα αυτό. 'Ακολούθησε μακροχρόνια δια
μάχη, μέ συκοφαντίες, εμπάθεια καί μηχανορραφίες άπο τους Ζακυθινούς 
αντιπάλους του, ώστε δημιουργήθηκε μια κατάσταση ανυπόφορη για το Νικό
δημο, ή οποία τόν οδήγησε στην επιθυμία να ανταλλάξει το θρόνο του αρχιε
πισκόπου Κεφαλληνίας. Ζακύνθου καί 'Ιθάκης μέ το θρόνο του μητροπολίτη 
Φιλαδέλφειας στή Βενετία. Βλ. Κ. Ν. Σάθας, δ. π.. σ. 280- 285· Π. Χιώτης, δ. π.. 
σ. 130. 'Ηλίας Α. Τσιτσέλης. ο.π., τ. Β'. 1960. σ. 108-112· Ντίνος Κονόμος, 
Ζάκυνθος, τ. Γ', σ. 100, 101, 113-114· τοϋ ίδιου, Ζακυνθινά Χρονικά (1485-
1953). 'Αθήνα 1970, σ. 32. 

8. (στ. 50-55). Ό Μεταξάς, κουρασμένος άπό τή σφοδρή αντίδραση εναν
τίον του τοϋ άρχοντολογιοϋ της Ζακύνθου, επήγε στή Βενετία το 1632 μέ δύο 
σκοπούς: να αποδείξει στις Βενετικές αρχές τήν αθωότητα του απέναντι στις 
κατηγορίες τών αντιπάλων του καί να πετύχει κάποια ευνοϊκή απόφαση της 
Γερουσίας, ώστε να μπορέσει να μετατεθεί άπό τα 'Ιόνια νησιά στή μητρό
πολη Φιλαδέλφειας. Καί πράγματι ή 'Ελληνική 'Αδελφότητα της Βενετίας 
εκτιμώντας τή φήμη, το ήθος καί τήν προηγούμενη δράση τοϋ Νικόδημου 
τόν εξέλεξε στις 12 'Απριλίου 1632 μητροπολίτη Φιλαδέλφειας, ώς διάδοχο 
τοϋ Κύπριου Θεοφάνη Ξενάκη, μέ ψήφους 362 υπέρ καί 3 εναντίον —«πάσαις 
ταϊς ψήφοις», λέει ό ϊδιος στή επιγραφή— καί μέ μισθό 12 δουκάτα το μήνα· 
βλ. 'Ηλίας Α. Τσιτσέλης, ο. π., τ. Β', 1960. σ. 113· Μ. Ι. Μανούσακας, «Συλ
λογή ανεκδότων έγγραφων (1578-1685) αναφερομένων εις τους έν Βενετία 
μητροπολίτας Φιλαδέλφειας». Θησαυρίσματα, τ. 6, 1969, σ. 42-44- Άθ. Ε. ΚαΓ 

ραθανάσης. Για ορισμένα βιογραφικά τοϋ Νικόδημου Μεταξά, ο. π., ιδίως σ. 124-
126. 

9. (στ. 56). Στην επιγραφή ό Μεταξάς λέει ότι έμεινε τρία χρόνια στή Βε
νετία, άλλα σέ επιστολή του προς τό Δόγη τό Φεβρουάριο τοϋ 1635 άπό τήν 
Κεφαλονιά γράφει ότι έμεινε δύο χρόνια —στα όποια καί αποδείχτηκε ή 
αθωότητα του για όσα τοϋ κατηγορούσαν οι άρχοντες της Ζακύνθου—, ενώ 
κατόπιν επήρε άδεια άπό τή Γαληνότητά του να επιστρέψει για ενα χρόνο 
στην πατρίδα του. 'Εκεί περίμενε τήν άδεια τοϋ Πατριαρχείου για τή μετά
θεση του άπό τήν αρχιεπισκοπή Κεφαλληνίας καί Ζακύνθου στή μητρόπολη 
Φιλαδέλφειας, ώστε να εγκατασταθεί οριστικά στή Βενετία. Ή άδεια αυτή 
χρειαζόταν, γιατί οί ιεροί κανόνες της 'Ανατολικής 'Εκκλησίας απαγορεύουν 
να γίνει κανείς επίσκοπος για τρίτη φορά, καί αυτός είχε εκλεγεί —άπό τή 
Σύνοδο— δύο φορές προηγουμένως, πρώτα ώς Νεαπόλέως καί ύστερα ώς 
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Κεφαλληνίας και Ζακύνθου. Την επιστολή αύτη τη δημοσίευσε ό Άθ. Ε. Κα-
ραθανάσης. Για ορισμένα βιογραφικά τον Νικόδημου Μεταξά, ο.π., σ. 124-129. 

10. (στ. 57-60). Στις 4 Φεβρουαρίου 1635 ό Μεταξάς έστειλε άπο την Κε-
φαλονιά (όπου, σύμφωνα με οσα είδαμε στο προηγούμενο σχόλιο, πρέπει να 
βρισκόταν τον τελευταίο χρόνο) επιστολή στους "Ελληνες της Βενετίας στην 
οποία αναφέρει τις δυσκολίες πού αντιμετωπίζει για τήν εκ νέου εγκατάσταση 
του στή Βενετία ως μητροπολίτης Φιλαδέλφειας. Τρεις είναι οι λόγοι πού τον 
κάνουν να διστάζει: Πρώτα γιατί απαγορεύεται άπο τους κανόνες της 'Εκ
κλησίας να γίνει κανείς «τριτεπίσκοπος» (βλ. το προηγούμενο σχόλιο), και 
αυτό του τό πρόβαλε ήδη ό Πατριάρχης δύο φορές ως κώλυμα καί του σύ
στησε να αρκεστεί στην αρχιεπισκοπή Κεφαλληνίας καί Ζακύνθου. "Επειτα 
γιατί είναι ανάγκη να μείνει κοντά στα ανήλικα παιδιά του αδελφού του 'Ια
κώβου, πού πέθανε πρόσφατα. Καί τό σπουδαιότερο, γιατί ή υγεία του δεν του 
επιτρέπει να μείνει στο υγρό κλίμα της Βενετίας. Ή επιστολή του προς τό 
Δόγη, πού είδαμε στο προηγούμενο σχόλιο, καί αυτή τώρα προς τους "Ελλη
νες της Βενετίας —οι δύο επιστολές φαίνεται πώς είναι σύγχρονες, δηλ. τών 
άρχων Φεβρουαρίου 1635— θεωρήθηκαν ώς επιθυμία του να παραιτηθεί από 
τό θρόνο της Φιλαδέλφειας, τήν οποία ή Βενετική Γερουσία με θέσπισμά της 
της 28 'Απριλίου 1635 έκαμε αποδεκτή. 

"Ετσι ό Νικόδημος Β' Μεταξάς έμεινε πλέον οριστικά στην Κεφαλονιά ώς 
αρχιεπίσκοπος Κεφαλληνίας, Ζακύνθου καί 'Ιθάκης, δπως του είχε συστήσει 
καί ό Λούκαρης. Τό 1636 έγινε ό τρομακτικός σεισμός πού είδαμε παραπάνω, 
ό όποιος έγκρέμισε τό ναό του 'Αγίου Νικολάου, τό κωδωνοστάσιο καί τό 
οίκημα της 'Επισκοπής. 'Αλλά σε λίγα χρόνια ό δραστήριος Νικόδημος έξα-
νάκτισε ολα τα γκρεμισμένα κτίσματα της 'Επισκοπής —προφανώς με δικά 
του έξοδα ή καί μέ δικά του: «ούδενός έφείσατο πλούτου ή μόχθου» (στ. 44) — 
καί, θέλοντας ν ' αφήσει τή μνήμη του στους μεταγενέστερους, έτοποθέτησε 
τό 1642 (τότε θα τέλειωσε τό χτίσιμο) τήν επιγραφή πού μας απασχόλησε, μέ 
τήν οποία μας εξιστορεί συνοπτικά τις περιπέτειες τής ζωής του άπό τό 1628 
καί εξής, δηλ. μετά τήν εκλογή του ώς αρχιεπισκόπου. Βλ. Μ. Ι. Μανούσακας. 
Συλλογή, ο.π., σ. 46-50. 'Ηλίας Α. Τσιτσέλης, δ.π., τ. Β', 1960, σ. 113-114. 

Πρέπει να σημειωθεί ότι ή επιγραφή αυτή εκτός άπό τό ιστορικό κείμενο 
της μας ενδιαφέρει καί για τό ανάγλυφο οίκόσημο πού είπαμε πώς υπάρχει 
στή μέση τής πλάκας. Τό οίκόσημο αυτό, πού είναι αληθινό κομψοτέχνημα, 
παριστάνει ένα περιστέρι πού κρατεί στο ράμφος του ένα κλαδί ελιάς καί πα
τεί επάνω στην υδρόγειο —σαν να φέρνει μήνυμα ειρήνης στον κόσμο. Τα 
σύμβολα αυτά συνθέτουν τό γνωστό οίκόσημο τής οικογένειας Μεταξά. 'Εδώ 
όμως, επειδή πρόκειται για κληρικούς καί μάλιστα επισκόπους, τό οικογε
νειακό οίκόσημο συμπληρώνεται μέ τα γνωστά εραλδικά σύμβολα τής άρχιε-
ροσύνης, δηλ. έχει κάλυμμα στην κορυφή, άποκάτω τον πατριαρχικό σταυρό 
— πού έχει δυο οριζόντιες κεραίες αντί για μία τοΰ κανονικού σταυρού, τήν 
επάνω μικρότερη άπό τήν κάτω—, καί δεξιά καί αριστερά, σε άντιζυγία, σύμ
πλεγμα θυσάνων τοΰ επισκοπικού αξιώματος,πού εκφράζουν τους τρεις βαθ-
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μούς της ίεροσύνης: του διακόνου με ένα θύσανο, του ιερέα μέ δύο, και του 
επισκόπου μέ τρεις7. 

Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α 

Μέ την ευκαιρία της επιγραφής των Μεταξάτων θεωρώ σκόπιμο να φέρω 
στη δημοσιότητα και ενα μικρό ελληνικό αυτόγραφο τοΰ Νικόδημου Β' Με
ταξά της 27ης 'Ιουλίου 1629, πού έχει την υπογραφή του. Φωτοαντίγραφο 
τοΰ μικρού αυτού χειρογράφου μού έδωσε πριν από μερικά χρόνια ό φίλος 
κ. Γεράσιμος Η. Πεντόγαλος, γιατρός στο 'Αργοστόλι, σήμερα καθηγητής 
της Ιστορίας της 'Ιατρικής στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. "Οπως μέ πλη
ροφορεί ό κ. Πεντόγαλος μέ γράμμα του της 27.4.1982. τό πρωτότυπο, ένα μι
κρό σημείωμα διαστάσεων 107X150 χιλ. περίπου, βρίσκεται λυτό. μέσα στο 
Α' βιβλίο συμβολαίων, τών ετών 1627-1633. τοϋ νοταρίου της περιοχής Έλιοΰ 
Κεφαλληνίας Αυγουστίνου Χιόνη, στό Τοπικό 'Ιστορικό 'Αρχείο τής Κεφα-
λονιάς. (Βλ. γι' αυτόν 'Αναστασίας Σιφωνιού-Καράπα, Μενέλαου Α. Τουρ-
τόγλου, Σπυρίδωνος Ν. Τρωιάνου. «Τό Νοταριακόν Άρχεϊον Κεφαλληνίας». 
Έπετηρις τον Κέντρου Έρεύνης τής 'Ιστορίας τοΰ 'Ελληνικού Δικαίου, τής 'Ακα
δημίας 'Αθηνών, τ. 16-17. 1969-1970, 'Αθήνα 1972. σ. 62). Βέβαια τό μικρό 
αυτό σημείωμα μας ενδιαφέρει κυρίως για τό γραφικό χαρακτήρα και τήν 
υπογραφή τού Νικόδημου Β' Μεταξά. Πρέπει όμως να έχουμε υπόψη ότι με
ταγενέστερο καί σημαντικότερο αυτόγραφο τού ϊδιου ιεράρχη (τού 1635) δη
μοσιεύτηκε άπό τόν καθηγητή Μ. Ι. Μανούσακα στή μελέτη του «Συλλογή 
ανεκδότων έγγραφων (1578-1685) αναφερομένων εις τους έν Βενετία μητρο-
πολίτας Φιλαδέλφειας», Θησαυρίσματα, Βενετία, τ. 6. 1969. σ. 46-49· αυτόθι. 
πίνακας Γ', δείγμα γραφής καί υπογραφής του. 'Αλλά στό Τοπικό 'Ιστορικό 
'Αρχείο τής Κεφαλονιάς θα πρέπει να υπάρχουν καί άλλα δικαιοπρακτικά καί 
διοικητικά έγγραφα τοΰ Νικόδημου Β' Μεταξά. 

Τό κείμενο τοΰ σημειώματος —τοΰ οποίου δημοσιεύω καί φωτογραφία — 
έχει ως εξής: 

f "Αγιε καθηγούμενε τής μο[νής τοϋ 'Αγίου Νικο]/2λάον τής Γρούσπας, 

χάρις εϊη[...]/3 συν τοις λοιποϊς άδελφοϊς. 'Επειδή καί/4 έχετε μεγάλην 

ανάγκην να πουλήσε/5τε το αμπέλι εις τον Κάτω Λέον διά/β φτίασιν τοΰ 

αΰτοϋ μοναστηρίου, δια/1 τοϋτο παρέχω σοι αδειαν ν α / 8 το πούλησης έξε-

τίμόνωντάς το/9 εις οποίον ήθελες εΰρει άγορα/ιοστήν. Καί εις βεβαίωσιν 

τής που/ηλησίας γράφω το παρόν ί/ηδιόχειρόν μου γράμμα. 1629/η Ίουλ-

λίου 27. 

/ | 4 Ό Κεφαληνί(ας) και Ζακίν(θου) Νικόδημ(ος). 

7. Τό οίκόσημο αυτό περιγράφεται καί άπό τον Ι. Γ. Τυπάλδο-Λασκαράτο. «Συλ
λογή εραλδικών μνημείων τής Κεφαλονιδς», Κεφαλληνιακά Χρονικά, τ. 4. 1982. σ. 179-
180. οποί καί εικόνα του. στον πίνακα Ι. 



162 Ο Ε Ρ Α Ν Ι Σ Τ Η Σ , 18 (1986) 

ΣΧΟΛΙΑ 

1. (στ. 1-2). Ή μονή του 'Αγίου Νικολάου της Γρούσπας βρισκότανε στη 
Σάμη, κοντά στα χωριά Ζερβάτα και Χαλιωτάτα. Σήμερα δεν υπάρχει. Βλ. 
γι' αυτήν 'Ηλίας Α. Τσιτσέλης. δ. π., τ. Β', σ. 366-367. και 'Αντώνιος Μη-
λιαράκης, Γεωγραφία πολιτική νέα καί αρχαία του νομοϋ Κεφαλληνίας, 'Αθήνα 
1890, σ. 48. 

2. (στ. 5). είς τον Κάτω Λέον πρόκειται για τήν περιοχή του Κατελιοΰ, στο 
νοτιοανατολικό άκρο της Κεφαλονιδς- βλ. 'Αντώνιος Μηλιαράκης, δ.π., σ. 
37-38. 

Γ. Γ. Άλισανδράτος 
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Είκ. 3. Το μικρό αυτόγραφο του Νικόδημου Β' Μεταξά, 
27 'Ιουλίου 1629. 

(Φωτοαντίγραφο Γεράσ. Η. Πεντόγαλου, 1978) 
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