
Αμφικτιονία Ακαρνάνων 

ύλλογος Ερευνας Ιστορίας 

Γξάθεη ν Αληηπξόεδξνο ηεο Ακθηθηηνλίαο 

ΝΣΗΝΟ ηπιηαλόο 

 

 

1871-1911, 

40 χρόνια έντασης στις δύο μεγαλύτερες συνοικίες του Borgo 

της μεταενετικής Βόνιτσας,  της Ρεστέλας και του Αρδίκα. 

υνέχιση της έντασης ανάμεσα στα Pagliampella και Σσουγκριά 

  

 

Ειζαγωγή 

ηα πξώηα ρξόληα ηεο απειεπζέξσζε ηεο Βόληηζαο από ηνπο 

Οζσκαλνύο, ε πόιε ηεο Βόληηζαο αξρίδεη λα νξγαλώλεηαη ηόζν 

πνιηηηθά όζν θαη ζξεζθεπηηθά. Ξαλαιεηηνπξγνύλ νη παιηέο 

βελέηηθεο θνληξάδεο θαη επηζθεπάδνληαη νη εθθιεζίεο. Ζ 

κεγαιύηεξε επηζθεπή γίλεηαη ζηελ εθθιεζία ηνπ Αγίνπ ππξίδσλα, 

ζηε πεξηνρή ηνπ Αξδίθα,  ε νπνία ζηηο εκέξεο ηεο πνιηνξθίαο ηεο 

Οζσκαληθήο  Βόληηζαο από ηα ζηξαηεύκαηα ηνπ Σδώξηδ είλαη ήδε 

Αρδίκα 

 

Ρεςτζλα 

 



θαηεζηξακκέλε ζε κεγάιν κέξνο ηεο νξνθήο ηεο. Μεηξνπνιηηηθόο 

λαόο ηεο ειεύζεξεο Βόληηζαο είλαη ν Άγηνο Νηθόιανο ζηελ πεξηνρή 

ηεο Ρεζηέιαο. 

 

Σν 1870 ν πξσζππνπξγόο Κνπκνπλδνύξνο επηζθέπηεηαη ηε Βόληηζα 

θαη  αλαγγέιιεη ηελ πξννπηηθή αιιά θαη ηελ ζέιεζε ηεο 

Κπβέξλεζεο λα  κεηαηξαπεί ε Βόληηζα 

θαη ην ιηκάλη ηεο σο ην θύξην εμαγσγηθό 

θέληξν πξνο ηελ δύζε. 

Γελ ήηαλ ιόγηα πνιηηηθώλ αιιά όζα είπε, 

άκεζα ηα ππνζηήξημε κε ηηο πξώηεο 

πξάμεηο: 

 Άκεζε δηάζεζε  15000 δξρ. γηα 

ηελ απνμήξαλζε ηνπ βάιηνπ πνπ ήηαλ 

ζην αλαηνιηθό κέξνο ηεο Βόληηζαο  

 Γηάλνημε δύν κεγάισλ απιάθσλ γηα δηνρέηεπζε (ν έλαο ζηα 

αλαηνιηθά θαη ν άιινο ζηα δπηηθά ηεο πόιεο)  όισλ ησλ 

λεξώλ έμσ από ηελ πόιε  

 πάζηκν ηνπ θξάγκαηνο πνπ ήηαλ ζηελ είζνδν ηνπ Ληκέλη 

θαη θξαηνύζε ηα λεξά ηεο ιηκλνζάιαζζαο ηνπιάρηζηνλ έλα 

κέηξν πην ςειά από ηελ επηθάλεηα ηεο ζάιαζζαο, 

απνμεξαίλνληαο ηελ πεξηνρή ηνπ Καηάθνινπ θαη όιε ηελ 

έθηαζε πξνο ηελ Οξλίηζα (δπηηθό κέξνο πόιεο). 

 

Ζ Βόληηζα ζα ήηαλ ε πύιε πξνο ηελ Γύζε. 

Απηό έθαλε πνιινύο επελδπηέο άιισλ πόιεσλ λα έξζνπλ θαη λα 

επελδύζνπλ κε πάγηεο ππνδνκέο (θηίξηα) αιιά θαη εκπνξηθνύο 

νίθνπο.  

Γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ λένπ ιηκαληνύ ν Γήκνο Αλαθηνξίσλ 

θαηαζέηεη ζηελ Κπβέξλεζε ςήθηζκα ζηεξηδόκελν ζηνλ λόκν ΡΚΘ 

ηνπ 1865. Πάλσ ζε απηό ηνλ λόκν εθδόζεθε ην δηάηαγκα ηελ 7ε 

Ννεκβξίνπ 1872 πνπ ελέθξηλε ην ςήθηζκα ηνπ 1871 ηνπ δήκνπ 

Αλαθηνξίσλ , δηα ηνπ νπνίνπ ζεζπίζηεθαλ λένη θόξνη ζε όζα πινία 

έδελαλ ζηνπο ιηκέλεο Βόληηζαο θαη Εαβέξδαο θαζώο θαη ζε θάζε 



πξντόλ πνπ επηβηβάδνληαλ θαη απνβηβάδνληαλ ζε απηά. Οη θόξνη 

απηνί ζα ρξεζηκνπνηνύληαλ γηα ηελ θαηαζθεπή πξνθπκαηώλ, 

αλαγθαίσλ γηα ηελ εμαζθάιηζε ησλ πινίσλ θαη ηελ επθνιία ησλ 

απνβηβαδόκελσλ θαη επηβηβαδόκελσλ πξντόλησλ. 

Σαπηόρξνλα ζην εθθιεζηαζηηθό άξρηζε λα ζπδεηηέηαη ε κε λόκν 

θαζηέξσζε πνιύ ιηγόηεξσλ ελνξηώλ ζε θάζε πόιε ή αθόκα θαη 

θαζηέξσζε κόλν κηαο ζε πόιεηο θάησ ησλ 3000 θαηνίθσλ. 

Σελ αξρή ησλ θαηαζθεπώλ γηα ηελ ζεηηθή επηινγή σο ε κόλε 

ελνξία, ηελ θάλεη ν Αγηνο Νηθόιανο ζηε πεξηνρή ηεο Ρεζηέιαο. 

Μεγαιώλεη ηελ ρσξεηηθόηεηα ηνπ, κε επέθηαζε ηξηώλ από ηηο 

ηέζζεξεο πιεπξέο ηνπ θαη ηαπηόρξνλα θαιεί ηερλίηεο μύινπ γηα λα 

ζπκπιεξώζνπλ ην ηεξό ηέκπιν ζηα αξηζηεξά θαη δεμηά. Οη εξγαζίεο 

ηεο επέθηαζεο ηειεηώλνπλ ην 1877 καδί κε ηελ ηνπνζέηεζε 

πέηξηλνπ δαπέδνπ.. 

ηνλ Αγην ππξίδσλα θαινύλ ηνλ Λεπθάδην αγηνγξάθν Γαδή. Γηα 

ηελ επέλδπζε ηνπ δαπέδνπ πξνηηκνύλ ηα κόιηο ηόηε εκθαληδόκελα 

εθθιεζηαζηηθά πιαθάθηα. 

ηνλ Αγην Νηθόιαν θαινύλ ηνλ Λεπθάδην αγηνγξάθν ίδεξε ,  κηα 

επηινγή κάιινλ γηα ηελ δηαθνξνπνίεζε ζηνλ δπηηθό ξπζκό πνπ έρεη 

αξρίζεη λα δσγξαθίδεη ν Γαδήο.  

Οη πνιηηηθνί δελ βγήθαλ έμσ από ην παηγλίδη ησλ ππνζρέζεσλ. 

Σόζν ε πεξηνρή ηεο Ρεζηέιαο (Αγηνο Νηθόιανο), όζν θαη ε πεξηνρή 

ηεο Αξδίθα (Αγηνο ππξίδσλ)  ήηαλ θαιέο πεξηνρέο ςεθνθόξσλ. 

Σειηθά ζηηο 31 Οθησβξίνπ 1911/ 10 Ννεκβξίνπ 1911 εθδόζεθε ην 

ΒΓ «πεξί νξηζκνύ ησλ ελνξηώλ ησλ ρσξηώλ ηνπ Γήκνπ 

Αλαθηνξίσλ». ε ζρέζε κε πιήζνο άιισλ Β.Γ ζε απηό ην ΒΓ 

παξνπζηάδεηαη ε έληαζε θαη νη αλππέξβιεηεο δηαθσλίεο πνπ 

ππήξραλ όρη κόλν γηα ην πνηα ελνξία ζα νξίδνληαλ ζηελ πόιε ηεο 

Βόληηζαο αιιά θαη πνηα ελνξία ζην ρσξηό Παιεάκπεια. 

 Έηζη ελώ γηα όια ηα ρσξηά πξνζδηνξίδεηαη ε κία θαη κνλαδηθή 

ελνξία, γηα ηελ Βόληηζα θαη ηα Παιηάκπεια νξίδεηαη όηη ε ελνξία 

ζα είλαη κία αιιά δελ πξνζδηνξίδεηαη ε εθθιεζία πνπ ζα έρεη απηό 

ην πξνλόκην.  

 



«Αι ενορία του δήμου Ανακτορίων προσδιορίζονται ως εξής: 

1. Σων Παληαμπέλων εις μίαν 

2. Σης Ζαβέρδας εις μίαν, την του Αγίου Γεωργίου 

3. Σου Παλήμπεη εις μίας, την του Αγίου Δημητρίου 

4. Σου Αγίου Βασιλείου εις μίαν, την της  Κοιμήσεως της Θεοτόκου 

5. Σου Μοναστηρακίου εις μίαν, την του Αγίου Ιωάννη  

6. Σων κλαβαίνων εις μίαν, την της Αγίας Παρασκευής 

7. Σης Πωγωνιάς εις μίαν, της Πεφανερωμένης 

8. Σης Πλαγιάς εις μίαν, του Αγίου Δημητρίου 

9. Σης Περατιάς εις μίαν, την του Αγίου Ιωάννη 

Και της Βονίτσης εις μίαν και 

10. Σου Μυρταρίου εις μίαν, την του Αγίου Δημητρίου.» 

 

Ζ κεηά από ιίγα έηε θαζηέξσζε ζαλ ελνξία ηνλ λαό ηνπ Αγίνπ 

ππξίδσλα ζηελ Βόληηζα θαη ηνλ Ναό ηνπ Αγίνπ Αζαλαζίνπ ζηα 

Παιεάκπεια, δελ ζήκαηλε όηη απηόκαηα θαηαξγνύληαλ θαη δελ 

ιεηηνπξγνύζαλ νη άιιεο εθθιεζίεο. 

Μπνξεί όιεο νη εθθιεζίεο ηεο Βόληηζαο λα παξέδσζαλ ηα 

νηθνλνκηθά ηνπο (αθίλεηε πεξηνπζία θαη εηήζηνη πξόζνδνη από 

ελνηθηάζεηο) ζηελ δηαρείξηζε κηάο θαη κόλν ελνξίαο, νη ηεξείο 

παξέκεηλαλ ζηηο εθθιεζίεο ηνπο θαη ιεηηνύξγεζαλ κέρξη λα 

πεζάλνπλ, κε κόλα έζνδα δηαβίσζεο όηη ηνπο έδηλαλ νη παιηνί 

ελνξίηεο. 

Από ηελ άιιε πιεπξά ην θξάηνο θαη ε εθθιεζηαζηηθή εμνπζία δελ 

παξέκβεθαλ  ζε απηό ην θαζεζηώο θαζόζνλ ν ζθνπόο ηνπ έιεγρνπ 

ηεο εθθιεζηαζηηθήο  πεξηνπζίαο  είρε επηηεπρηεί θαη δελ ππήξρε 

ιόγνο λα ζπλερηζηεί ε έλζηαζε ζην εθθιεζίαζκα. 

Όκσο ηη είρε ζπκβεί γηα λα επηιεγεί σο κία θαη κνλαδηθή ελνξία ε 

εθθιεζία ηνπ Αγίνπ ππξίδσλα; Τπήξρε θαη άιιε παιαηόηεξε 

εθθιεζία ηνπ Αγίνπ ππξίδσλα ζε άιιε πεξηνρή ηεο Βόληηζαο; 

 

Καιή Υξνληά 

Γηα ηελ Ακθηθηηνλία Αθαξλάλσλ 

Ο Πξόεδξνο                    Ο Αληηπξόεδξνο 

ΝΣΟΒΑ Φίιηππνο         ΝΣΗΝΟ ηπιηαλόο 



 

Αναλσηικά ζηοιτεία ηης εργαζίας 

Από ηα ρξνληθά ηεο Δλεηηθήο Βόληηζαο θαζηεξώζεθαλ θαη 

ιεηηνύξγεζαλ νη «θνληξάδεο», νη ζπλνηθίεο,  κε επίθεληξν ηελ θαηά 

ηόπν εθθιεζία. Οη ηόηε θπξηόηεξεο  θνληξάδεο ήηαλ: 

 ε Borgo serato (ζεκεξηλή ρώξα) κε εθθιεζίεο  

o ηελ Παλαγία ηεο Υώξαο γηα ηνπο Οξζόδνμνπο θαη   

o ηελ Παλαγία ηνπ Ρνδάξην γηα ηνπο Καζνιηθνύο,   

 ην Cochino (ζεκεξηλόο Κόθθηλνο) κε εθθιεζία ηνλ Άγην 

Αζαλάζην ,  

 ε Ornitsa (ζεκεξηλέο εξγαηηθέο θαηνηθίεο- κπξηαξηώηηθα – 

παιηνθνύιηα,  Οξλίηζα) κε εθθιεζία ηνλ Άγην Υαξάιακπν,  

 ην Boccale (ζεκεξηλή Μπνύραιε) κε εθθιεζίεο  

o ηνπο Αγίνπο Απνζηόινπο θαη  

o ηνλ Αγην Ησάλλε,  

 Σν Neochori (ζεκεξηλόο Άγηνο Γεκήηξεο) κε εθθιεζία ηνλ 

Άγην Γεκήηξην,  

 Σν Borgo (ζεκεξηλό παδάξη-παξαιία) κε εθθιεζίεο  

o Αγηνο Νηθόιανο,  

o Αγηνο Παληειεήκνλαο,  

o Άγηνο ππξίδσλ 

 Σν  Mirtari (ζεκεξηλόο θάβνο Μπξηαξίνπ) κε εθθιεζία ηελ 

Ηεξά Μνλή Μπξηαξίνπ  

 Fortezza (Κάζηξν)  

o κε ηελ κεγάιε θαζνιηθή εθθιεζία ζηε ζέζε ηεο 

Καδάξκαο 

o ηελ νξζόδνμε εθθιεζία ηεο Αγίαο νθίαο (ζηελ ζέζε 

ηεο ππξηηηδαπνζήθεο)  

o ηελ νξζόδνμε εθθιεζία πνπ ζπλέρηζε λα είλαη 

ππόγεηα δεμακελή 

 Ζ ζσνοικία ηων Ιοσδαίων (αλάκεζα από Ληκέλη θαη 

Καηάθνιν) κε ηεξό ρώξν ηελ «Πέηξα ηνπ νινκώληα».  

 



Από ηελ επνρή ηνπ Βελέηηθνπ όιεο νη εθθιεζίεο ζην πεξίβνιό ηνπο 

είραλ θαη ην δηθό ηνπο λεθξνηαθείν.  ύκθσλα κε ηα λνηάξηα
1
  ην 

ζπλεζηζκέλν  ήηαλ θάζε θάηνηθνο ηεο θνληξάδαο λα ζάβεηαη ζην 

λεθξνηαθείν ηεο θνληξάδαο ηνπ, ρσξίο όκσο απηό λα είλαη 

ππνρξεσηηθό. ε απηό ην ζπκπέξαζκα θαηαιήγνπκε από ηελ 

επεμεξγαζία ησλ λνηάξησλ-δηαζήθεο, όπνπ ν δηαζέηεο εθθξάδεη ηελ 

ζέιεζή ηνπ γηα ηνλ ηόπν πνπ ζα ηνπνζεηεζεί ην άςπρν ζώκα ηνπ 

όηαλ ζα έιζεη ν ζάλαηνο. 

Δπί ελεηηθήο επνρήο, νη επίηξνπνη ησλ ελνξηώλ ησλ θνληξάδσλ, 

εθιέγνληαλ αθνινπζώληαο ην ελεηηθό πξόηππν, πνπ ζε όιεο ηηο 

βαζκίδεο δηαθπβέξλεζεο, πξνζηάηεπε θαη εμαζθάιηδε ηελ 

δηαθάλεηα. ηα εθθιεζηαζηηθά ην πξόηππν ήηαλ αθόκα πην 

πεξηνξηζηηθό, κε θαζ΄εηνο ππνρξεσηηθή αιιαγή ησλ επηηξόπσλ θαη 

κε πεξηνξηζκό ζηελ επαλεθινγή ηνπ ηδίνπ επίηξνπνπ. 

ε όιν απηό ην πιέγκα ησλ θνληξάδσλ, πξέπεη λα πξνζηεζεί θαη η 

επιηροπεία ηοσ Πανάγιοσ Σάθοσ, κε κεγάιε πεξηνπζία ζηελ πόιε 

θαη γξαθείν κόληκεο δηακνλήο ηνπ επίηξνπνπ. 

Γηα ηνπο ηεξείο ησλ εθθιεζηώλ ησλ θνληξάδσλ, έγηλε κηα  

πξνζπάζεηα γηα ηελ ζπγθέληξσζε ησλ νλνκάησλ ηνπο, αιιά θαη ηεο 

εθθιεζίαο πνπ ιεηηνπξγνύζαλ. Σα ζηνηρεία ιήθζεθαλ από ηα 

λνηάξηα πεξηόδνπ 1724-1814
2
. ηνλ θαηάινγν πνπ αθνινπζεί εθηόο 

από ην όλνκα ηνπ ηεξέα ή ηνπ ηεξνκόλαρνπ ή ηνπ επηηξόπνπ, δίπια 

αθνινπζεί ην έηνο ζην νπνίν ζπληάρζεθε ε λνηαξηαθή πξάμε θαη ε 

εθθιεζία πνπ ήηαλ εθεκέξηνο, ζε όζα νλόκαηα δελ ππάξρεη ε 

εθθιεζία ηεο θνληξαδαο, ζεκαίλεη όηη δελ ππήξρε ε δπλαηόηεηα γηα 

πιήξε ηαπηνπνίεζε.  

Απηό ζπκβαίλεη επεηδή ζε κηα λνηαξηαθή πξάμε δηαζήθεο ή 

αλάγλσζεο δηαζήθεο, έλαο ηεξέαο κπνξεί λα θαιείηαη θαη λα 

παξεπξίζθεηαη ιόγσ ζπγγέλεηαο   ή  γλσξηκίαο κε ηνλ δηαζέηε. Δηζη 

παξαηεξνύκε όηη έρνπκε παξνπζίεο ζε  αλαγλώζεηο δηαζήθεο 

ηεξέσλ ζε πεξηζζόηεξεο εθθιεζίεο θνληξάδαο ηεο κηάο.  

                                                           
1
 Σρίτομο «ιςτορικά κείμενα Βόνιτςασ» του κακθγθτι κ. Νικόλα Βερνίκου 

2
 Αναφορζσ ςε νοτάρια διακικεσ ι ςε νοτάρια ανακοίνωςθσ ςτο εκκλθςίαςμα τθσ 

τελευταίασ επικυμίασ του διακζτθ. Πάνω από πενιντα τζτοια νοτάρια περιζχονται ςτα 
ιςτορικά κείμενα Βόνιτςασ του κακθγθτι κ. Νικόλα Βερνίκου 



Οη ηεξείο
3
 ησλ εθθιεζηώλ, θαζώο θαη ησλ κνλώλ ιεηηνπξγνύζαλ 

ζηηο δηθέο εθθιεζίεο αιιά ζύκθσλα κε ηα λνηάξηα ηνπο βιέπνπκε 

λα ιεηηνπξγνύλ θαη ζε εθθιεζίεο πνπ δελ ήηαλ ε ελνξία ηνπο. 

 

1. Αδάκεο *Παπά Ζιίαο, 1778  

2. Ατηηλόο *Παπά Κσλζηαληήο, 1788  
3. Ατηηλόο Παπά Γεώξγηνο, 1792   Αγ. Παληειεήκσλ . Άγηνο ππξίδσλ. 

4. Ατηηλόο, Παπά Υξήζηνο ηνπ ποτέ Απνζηόιε,1778  

5. Ακπξαθηώηεο, Γεκήηξηνο ηνπ Μαλιάνπ ηεξέαο 1809  

6. Απνζηόιεο παπάο 1799 . 

7. Βαζίιεηνο ηεξέαο Αγ. Γεκεηξηνο 1814 

8. Γεξάζηκνο, ηεξέαο ζηε θνπιηθαξηά1802 . 

9. Γεξνδξάθνο, Καιιίληθνο, ηεξνκόλαρνο. 

10. Γεξνθαιόγεξνο, Παπά Αλαζηάζεο 1778  
11. Γεσξγνπιάο, αθειιάξηνο ιερέας 1793  Αγηνο ππξίδσλ. 

12. Γησξγνπιάο, Αληξέαο αθειιάξηνο ηεξέαο,  1800   

13. Γησξγάθεο,*Παπα ηάζεο, 1778  

14. Γησξγάθεο,*Παπά Αληξέαο, 1778  

15. Γησξγνπιάο,*Παπά Νηθόιαο, 1778  
16. Γξεγόξηνο ηεξνκόλαρνο ηγούμενος μονής Αγίοσ Βασιλείοσ, 1807 

17. Γηακάληεο ηεξέαο Αγ. Γεκήηξηνο 1814 

18. Γσξόζενο, ηεξνκόλαρνο, 1807 Άγηνο Νηθόιανο. 

19. Δπγέληνο, Βαζίιεο ηεξνκόλαρνο,1796 

20. Δπζηάζηνο ηεξέαο εθεκέξηνο Αγ. Νηθνιάνπ 1809  

21. Εαβεξδηλόο,*Παπά Πνιύδσξνο,1778  

22. Εαινγγίηεο, Γεκήηξηνο ηεξέαο 1797  Αιεζηληώηηζζα 
23. Εαινγγίηεο, Ηάθσβνο ηεξέαο εθεκέξηνο Αγ. Απνζηόισλ 

24. Εεξβαο, Αλδξέαο, επίηξνπνο Αγίνπ ππξίδσλα 1807 
25. Ηγλάηηνο, ηεξνκόλαρνο, 1794  ηγούμενος Μονής Κοιμήσεως της Θεοτόκοσ. 

26. Ηγλάληηνο, ηεξνκόλαρνο εθεκέξηνο Αγ. Απνζηόισλ 1796  

27. Καιιίληθνο ηεξνκόλαρνο 1814  

28. Καξάκπαιεο, παπά Γηαθνπκήο τοσ ποτέ Αληξέα, 1778  

29. Καξάκπαιεο, Αζαλάζηνο ηεξέαο 1816 . 

30. Καξάκπαιεο, Γησξγάθεο ηεξέαο 1797 , 1805 
31. Καξάκπαιεο, Βαζίιεο, ηεξέαο (εθεκέξηνο Αγ. Γεκεηξίνπ), 1802  

32. Καξάκπαιεο, Αλαζηάζεο ηεξέαο 1816  

33. Καξνύζνο ηεξέαο 1803  
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 τοιχεία από το τρίτομο «ιςτορικά κείμενα Βόνιτςασ» του κακθγθτι κ. Νικόλα 

Βερνίκου 



34. Κνιπβάο, παπά Απνζηόιεο ηνπ ποτέ Γήκνπ, 1778 . 

35. Κνιπβάο, Ησάλλεο ηεξέαο, 1809. 

36. Κνπβαιιάο, Παπάς Αζαλάζεο, 1728 

37. Κνπβαξάο παπα Κσλζηαληήο, 1793  
38. Κξεκαζθόιεο Παληειηόο ηεξέαο 1806 -14/4/1806 Μπόραιε. 

39. Κξίθνο, Γηώηεο, επίηξνπνο Αγίνπ ππξίδσλα 1807 
40. Υξήζηνο αθειιάξηνπ Λάκπνπ, παπάο, 1794 , Άγηνο ππξίδσλ. 

41. Λεθαηδάο, Παΐζηνο, ηεξνκόλαρνο, 1794  Άγηνο ππξίδσλ. 

42. Λεθαηδάο, Πέηξνο ηεξέαο, από Ηζάθε 1803. 
43. Λεπεληώηεο, Γηακαληήο ηεξέαο, 1805 Άγηνο Αζαλάζηνο.  

44. Μαξνπηδήο ίκσλ ηεξέαο, 1799  

45. Οηθνλόκνο, Ησάλλεο ηεξέαο,  Μπνύραιεο 1794  
46. Οηθνλόκνο, Παπά Υξήζηνο, εθεκέξηνο Αγίνπ 

Παληειεήκνλα, 1788, γηνο ηεο Θαλάζαηλαο. 

47. Οηθνλόκνπ, Ηγλάηηνο ηεξνκόλαρνο, εγνύκελνο ηεο 

Τπεξαγίαο Θενηόθνπ ζην Παιαηνρώξη ηνπ Πξνθήηε 

Ζιία, 1797, εγνύκελνο Μνλήο Κνηκήζεσο ηεο 

Θενηόθνπ, . 

48. Παπαγεξάζηκνο, ηεξέαο ζηε θνπιηθαξηά 1802  

49. Papanelopulo, *παπά πύξνο, 1778  

50. Παπαηδίλνο, Γεώξγηνο ηεξέαο 1767  

51. Παπαηδίλνο,* παπά Νηθόιαο, 1778. 

52. Παπαηδίλνο, Δπζηάζηνο, ηεξέαο 1810. 

53. Πέξνο Γηακαληήο ηεξέαο, 1801 

54. Πολύζος,*Παπά Πνιύδνο, 1778 . 

55. αθειιάξηνο, Αληξέαο ηεξέαο , Άγ. Αζαλάζηνο, 1793 . 

56. βίγθαο, Αγάπηνο ηεξνκόλαρνο, 1792  

57. πκεώλ ηεξνκόλαρνο κνλήο Βαξεηάδσλ, 1800  

58. Σδηγαξίδεο, Παπά Γηάλλεο  τοσ ποτέ Οηθνλόκνπ 1778  
59. Σδηγαξίδεο, Γεκήηξηνο, ηεξέαο, 1795, 1805 Άγ. Απόζηνινη. 

60. Σδηγαξίδεο, ηέξγηνο ηεξέαο  ησλ Αγίσλ Απνζηόισλ , 1792  

61. Σδίλνο, Γεώξγηνο ηεξέαο 1766 Άγηνο ππξίδσλαο  

62. Σδίλνο, Δπζηάζηνο ηεξέαο, 1799 . 
63. Υξήζηνο ποτέ Γηώξγνπ, ηεξέαο, 1793  Άγηνο ππξίδσλ. 

64. Υξηζηόθνξνο, ηεξνκόλαρνο, 1768  

65. Υξηζηόθνξνο, ηεξνκόλαρνο ηγούμενος Βαρκού, 1788  
66. Υξηζηόθνξνο ηεξνκόλαρνο εθεκέξηνο Αγίνπ Αζαλαζίνπ 1792  

 

Οη λανί είηε κε ηηο ζπλδξνκέο ησλ πηζηώλ, είηε κε ηηο δσξεέο από 

θιεξνλνκηέο, αιιά θαη κε ζσζηή δηαρείξηζε, είραλ απνθηήζεη 



αμηόινγα ρξεκαηηθά πνζά. Από ηα λνηάξηα ηεο επνρήο 

δηαπηζηώλνπκε ηελ ρνξήγεζε  δαλείσλ εθ κέξνπο ησλ εθθιεζηώλ ή 

κνλαζηεξηώλ ζε ηδηώηεο. Δπίζεο πνιινί ηδηώηεο παξαρσξνύζαλ ηα 

δσληαλά ηνπο ή ηα ρσξάθηα ηνπο ζηελ θύιαμε ή αμηνπνίεζε εθ 

κέξνπο ησλ εθθιεζηώλ ή κνλαζηεξηώλ. 

Οη εθθιεζίεο , ε κία κεηά ηελ άιιε πξνρσξνύζαλ ζε αλαθαηλίζεηο 

ησλ θηηξίσλ αιιά θαη ζε εζσηεξηθέο θαιισπίζεηο.  Οη εθθιεζίεο 

απνθηνύλ ζθαιηζηά ηέκπια θαη άιιεο αγηνγξαθνύληαη.  Σα 

ζηαζίδηα ηνπο εξγνλνκηθά ζηελ θαηαζθεπή θαη ζηελ ηνπνζέηεζε. 

Πξώηε ζηελ θαηαζθεπή ηεξνύ ηέκπινπ, ε εθθιεζία ηνπ Αγίνπ 

Νηθνιάνπ. Πξνζεγκέλε θαηαζθεπή κε πνιύ κηθξέο ζθαιηζηέο  

παξαζηάζεηο. 

Γηα ηελ εθθιεζία ησλ Αγίσλ Απνζηόισλ ππάξρνπλ καξηπξίεο γηα 

ππέξνρεο αγηνγξαθίεο αιιά θαη από ηα ηόηε λνηάξηα ηελ δηαηήξεζε 

έμσ από ηνλ λαό (πεξηνρή θνπινύξη) κηαο αξραίαο Διιεληθήο 

βξύζεο.  

Ο Άγηνο ππξίδσλ, αξγόηεξα από ηνλ Αγην Νηθόιαν,  απνθηά 

ζθαιηζηό ηέκπιν πνπ ππνιείπνληαλ όκσο  ηεο ιεπηήο θαηαζθεπήο 

ησλ παξαζηάζεσλ ηνπ ηέκπινπ ηνπ Αγίνπ Νηθνιάνπ. 

Γηα ην έηνο θαηαζθεπή ηεο εθθιεζίαο ηνπ Αγίνπ ππξίδσλα κεξηθνί  

ηελ ηνπνζεηνύλ ειάρηζηα ρξόληα πξηλ ηελ πηώζε ηνπ Βελέηηθνπ. 

Έρνπλ παξαζπξζεί από ηελ επηγξαθή πνπ ππάξρεη πάλσ από ηελ 

δπηηθή ζύξα εηζόδνπ. Πξόθεηηαη γηα ην ζύκβνιν ηεο ελεηηθήο 

θπξηαξρίαο ζηελ θηήζε ηεο  Βόληηζαο. Πξόθεηηαη γηα έλα μέλν 

δνκηθό πιηθό πνπ ελζσκαηώζεθε εθεί θαηά ηελ επηζθεπή ηεο 

εθθιεζίαο κεηά ηελ απειεπζέξσζε ηεο πόιεο από ηνπο Οζσκαλνύο 

(πεξίνδνο Καπνδίζηξηα). 

 

Ζ θαηαζηξνθή ηεο πόιεο άξρηζε από ην 1821 δει. ιίγνπο κήλεο 

κεηά ηελ επίζεζε ηνπ Σζόγθα, ηελ αληίδξαζε ησλ Βνληηζηάλσλ γηα 

ηελ επεξρόκελε ιεειαζία , ην από ηνπο Οζσκαλνύο πιεκκύξηζκα 

ηεο Borgo serato (ζεκεξηλή ρώξα) γηα ηελ απνθπγή – πξόθιεζε 

λέαο επίζεζεο από ηνλ Σζόγθα θαη ηειηθά ηελ θπγή ηνπ πιεζπζκνύ 

.  



ηα πξώηα ρξόληα ηεο απειεπζέξσζεο άξρηζε πάιη ε θαηνίθεζε ηεο 

πεξηνρήο αιιά θπξηάξρεζε ην ρηηθηό (εινλνζία θαη 

βξνγρνπλεπκνλία) κε απνηέιεζκα ε θαηνίθεζε λα γίλεη κόλν ζε 

ιίγεο από ηηο παιηέο ζπλνηθίεο – θνληξάδεο. Σνπο θαινθαηξηλνύο 

κήλεο πιείζηνη ησλ θαηνίθσλ αλαρσξνύζαλ από ηελ Βόληηζα γηα 

άιιεο καθξηλέο πεξηνρέο 
4
ώζηε λα αληηκεησπηζηεί ν ζάλαηνο ιόγσ 

ηεο εινλνζίαο.  

Έηζη: 

 αλαβίσζε ε  ζπλνηθία  Κόθθηλνο,  

 ε Μπνύραιε ελζσκάησζε ην Νενρώξη θαη  

 ην παδάξη ρσξίζηεθε αξρηθά ζε ηξείο ζπλνηθίεο, όζεο θαη νη 

εθθιεζίεο ηεο, 

 για να κσριαρτήζοσν ζηο ηέλος οι ζσνοικίες ηοσ Αγίοσ 

Νικολάοσ ζηην περιοτή ηης Ρεζηέλας  και ηοσ Αγίοσ πσρίδωνα 

ζηη περιοτή  ηοσ Αρδίκα. 

Πξνζπαζήζακε λα εληνπίζνπκε ηη ζήκαηλαλ απηά ηα δύν 

ηνπσλύκηα θαζόζνλ ζε θακηά γξαθή κέρξη ζήκεξα δελ 

ζπλαληήζακε θάπνηα εμήγεζε. 

Ζ ιέμε ξεζηέια ζηελ μέλε βηβιηνγξαθία  απαληά ζε έλα κηθξό είδνο 

ζαύξαο, ηελ δηθή καο ζθνηαξλέια. Μηα άιιε αληηζηνηρία είλαη σο 

παξαθζνξά ηεο ιέμεο δξεζηέια , δει. ηνπ θπζηθνύ ή ηερλεηνύ 

θαηαξξάθηε πνπ ζα νδεγήζεη ην λεξό ζηελ ηερλεηή δίλε γηα λα 

θαζαξίζεη, λα  πιύλεη, ηνλ θάζε είδνπο ξνπρηζκό. 

Απηή ε δεύηεξε αληηζηνηρία έξρεηαη πην ζηξσηή  ζηελ έξεπλά καο 

γηα ην ηνπσλύκην, θαζόζνλ ζηελ πεξηνρή ηεο θνληξάδαο ηνπ Αγίνπ 

Νηθνιάνπ ππήξρε  λεξόκπινο
5
  κε ηελ λεξνζπξκή πνπ νδεγνύζε 

ηελ ξνή ηνπ λεξνύ ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπ κύινπ. 

Ζ ιέμε Αξδίθα πεξηέρεη κέζα ηεο ηελ ξίδα «αξδ» πνπ νδεγεί ζηελ 

ξνή ηνπ λεξνύ. Ζ θνληξάδα ηνπ Αγίνπ ππξίδσλα δηαζρίδνληαλ από 

ηνλ κπιαύιαθα. Ο λεξόκπινο ζηελ ζέζε άλνδνο  πξνο ην θάζηξν 
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 Από τθν αυτοβιογραφία του πυρίδωνα Μόςτρα διαβάηουμε τθν καλοκαιρινι 

διαμονι όλθσ τθσ φαμίλιασ ςτο χωριό Παραδείςι, ζνα οικιςμό λίγα χιλιόμετρα κάτω 
από το ςθμερινό χωριό Μοναςτθράκι. 
5
 Δεσ τθν εργαςία για το εργοςτάςιο τθσ ενετικισ γλυκόριηασ, τθν περίοδο  του 1760 μχ 



δέρνληαλ ην λεξό ηνπ κπιαύιαθα, ελώ κεηά ηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπ 

κύινπ θαη κέρξη ε λεξνζπξκή λα θηάζεη ζηηο αθηέο , ηξνθνδνηνύζε 

κε λεξό πιήζνο θήπσλ. Γελ ππήξρε θάπνην ζπίηη ζηελ πεξηνρή ηεο 

παξαιίαο ηεο Βόληηζαο πνπ λα κελ είρε θήπν κε ιαραληθά θαη 

θξνπηόδεληξα.  

Μηα  πξνζέγγηζε γηα ην ηνπσλύκην Αξδίθα είλαη ην θπηό πνπ έρεη 

απηή ηελ νλνκαζία. Δκείο ζήκεξα ζηε Βόληηζα ην θπηό ην 

νλνκάδνπκε ρεισλόρνξην. Γηα ην πιήζνο απηώλ ησλ απηνθπώλ 

θπηώλ  αθόκα θαη ζηηο κέξεο πνπ ήκαζηαλ παηδηά, κπνξνύκε λα 

πνύκε πνιιά. Όκσο θαη γηα ην πιήζνο ησλ ρεισλώλ ζε εθείλα ηα 

ρξόληα έρνπλ λα καο πνπλ πνιιά ηα εκεξνιόγηα ησλ 

γαξηβαιδελώλ
6
. 

Με ηα κέρξη ζηηγκήο ζηνηρεία ζεσξνύκε όηη γηα ηελ ζπλνηθία 

ξεζηέια πξέπεη λα ιάβνπκε ηελ πξνέιεπζε από ηελ λεξνζπξκή πνπ 

πιέλνληαλ ηα ξνύρα, ελώ γηα ηελ ζπλνηθία Αξδίθα πξέπεη λα ηελ 

απνδώζνπκε ζηα ρεισλόρνξηα πνπ αθζνλνύζαλ εθεί. 

Γηα ηα λεθξνηαθεία
7
, ζα παξεκβάινπκε ηελ πιεξνθνξία, όηη 

ζηαδηαθά ππήξμε ε θαηάξγεζή ηνπο, κε έλαξμε από ηνλ Άγην 

Νηθόιαν, κεηά ηνλ Άγην ππξίδσλα θαη ηνπο Αγίνπο Απνζηόινπο 

θαη Άγην Παληειεήκνλα. 

 Απηή ε ηδηαηηεξόηεηα κεηαμύ ησλ εθθιεζηώλ ησλ θνληξάδσλ, 

δεκηνύξγεζε θαη ηελ δηαδξνκή ησλ επηηαθίσλ. Ο επηηάθηνο ησλ 

Αγίσλ Απνζηόισλ πξαγκαηνπνηνύζε ηελ δηαδξνκή πξνο ηνλ Αγην 

Γεκήηξην. Γελ έρνπκε πιεξνθόξεζε γηα ηελ ηπρόλ δηαδξνκή ηνπ 

επηηαθίνπ ηνπ Αγίνπ Γεκήηξηνπ ηνπο Αγίνπο Απνζηόινπο. Πάλησο 

θάπνηα ζηηγκή ε θνληξάδα ηνπ Αγίνπ Γεκεηξίνπ ζηακάηεζε λα 

θηηάρλεη επηηάθην θαη ν επηηάθηνο ησλ Αγίσλ Απνζηόισλ αθνύ 
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 Σο 1897 θ λεγεϊνα του Μπερτιζ ειςζρχεται ςτθν Βόνιτςα από τθν διαδρομι τθσ 

Ηαβζρδασ και με προοριςμό το Μενίδι και από εκεί ςτθν Αρτα ,  ςτθν μάχθ του 
Γρίμποβου. τα θμερολόγια των γαριβαλδθνϊν μασ μιλοφν για τθν τροφι των 
κατοίκων τθσ Βόνιτςασ. Θταν θ προβατίνα. Είτε βραςτι, είτε ψθτι ολόκλθρθ, είτε ψθτι 
ςε κομμάτια. Οι γαριβαλδθνοί δεν τουσ άρεςε αυτό το φαγθτό και χωρίσ δυςκολία 
βρικαν πολλζσ χελϊνεσ τισ οποίεσ ζβραςαν και τισ ζφαγαν. Σο μόνο παράπονο που 
είχαν από αυτό το υπζροχο για αυτοφσ φαγθτό ιταν ότι δεν είχαν αλάτι. Σο αλάτι ιταν 
ςπάνιο. 
7
 Κάκε εκκλθςία είχε και το νεκροταφείο τθσ , ςτο περίβολο. 



εηζέξρνληαλ ζηελ εθθιεζία ηνπ Αγίνπ Γεκεηξίνπ, ζπλέρηδε κέζα ηε 

δηαδξνκή κέζα λεθξνηαθείν, γηα λα επηζηέςεη πίζσ ζηνπο Αγίνπο 

Απνζηόινπο. Σν πόηε ζηακάηεζε ε πεξηθνξά ηνπ επηηάθηνπ ηνπ 

Αγίνπ Γεκεηξίνπ, κπνξνύκε λα παξαθηλδπλεύζνπκε θαη λα 

ηνπνζεηήζνπκε ην γεγνλόο, σο απηό ζπλέβε πνιύ αξγόηεξα ζηνλ 

Αγην Νηθόιαν, δει. κε ηνλ ζάλαην ηνπ Ηεξέα ηνπ Νανύ, ζηα έηε 

κεηά ηελ εθαξκνγή ηνπ Ν 3596/1910.  

 

ην πξώελ ελεηηθό Borgo  όπσο αλαθέξακε θπξηάξρεζαλ νη   δύν  

θνληξάδεο. Σεο Ρεζηέιαο θαη ηνπ Αξδίθα 

ηα εθθιεζηαζηηθά πξάγκαηα ηεο Διιάδαο ε ζπδήηεζε γηα ηελ 

ηαθηνπνίεζε ζεκάησλ εθθιεζηώλ ήηαλ ζε κόληκε δηαβνύιεπζε. 

Όιεο νη θπβεξλήζεηο ήζειαλ λα ηαρηνπνηήζνπλ  ηηο γηα απηνύο 

εθθξεκόηεηεο  αιιά θάζε θνξά πεξηνξίδνληαλ ιόγσ ηνπ πνιηηηθνύ 

θόζηνπο. Από ηελ άιιε πιεπξά νη επίζθνπνη θαη νη κεηξνπνιίηεο 

ήζειαλ λα πεξηνξίζνπλ θαη λα ειέγμνπλ ην εθθιεζίαζκα θαζώο θαη 

ηελ πεξηνπζία θάζε κηαο ελνξίαο. 

Όινη ζηε Βόληηζα αιιά θαη ζηηο άιιεο θσκνπόιεηο (θαη ρσξηά) 

γλώξηδαλ όηη θάπνηα ζηηγκή ζα εθαξκόδνληαλ λόκνο πνπ ζα 

θαηαξγνύζε ηηο ελνξίεο-θνληξάδεο θαη ν έιεγρνο ζα 

πξαγκαηνπνηνύληαλ από κία θαη κόλν ελνξία. Μόλν νη κεγάιεο 

πόιεηο θαη αλάινγα ηνπ πιεζπζκνύ ηνπο ζα είραλ δύν ή θαη 

πεξηζζόηεξεο ελνξίεο. 

ηε Βόληηζα ν πιεζπζκόο ηεο πόιεο ήηαλ θάησ ησλ 3000 θαηνίθσλ 

θαη όιεο νη πξνβιέςεηο νξηνζεηνύζαλ γηα απηνύο ηνπο πιεζπζκνύο 

κόλν κία ελνξία. Από ηηο ππάξρνπζεο ελνξίεο ηεο Βόληηζαο κόλν νη  

ελνξίεο ηνπ Αγίνπ Νηθνιάνπ (ζηε Ρεζηέια) θαη ηνπ Αγίνπ 

ππξίδσλα (ζηνλ Αξδίθα) ζα κπνξνύζαλ λα δηεθδηθήζνπλ ην 

πξνλόκην ηεο κηαο θαη κνλαδηθήο ελνξίαο ζηελ πόιε. 

Γηα  40 έηε νη δύν εθθιεζίεο γίλνληαη εξγνηάμηα λέσλ έξγσλ. 

Δπεθηείλνληαη νη δηαζηάζεηο ηνπο, γίλνληαη θακπαλαξηά,  εζσηεξηθά 

αξρίδνπλ νη αγηνγξαθίεο θαη θπζηθά δεκηνπξγνύληαη νη πνιηηηθνί 

ζύλδεζκνη γηα λα επεξεάδνπλ ηελ Κπβέξλεζε πνπ ζα απνθαζίζεη 

θαη ζα θαζηεξώζεη ηνλ λέν εθθιεζηαζηηθό λόκν. 



Ζ ελνξία ηνπ Αγίνπ Νηθνιάνπ ήηαλ ν κεηξνπνιηηηθόο λαόο ηεο 

πόιεο. Δληζρύεηαη από ηελ δηθαηνδνζία ηεο θαη ζηελ ελνξία ηνπ 

Αγίνπ Αζαλαζίνπ, ελνξία κε ζεκαληηθή πεξηνπζία, πξνζόδνπο θαη 

θπξίσο ην έλα από ηα δύν λεθξνηαθεία. Ο Άγηνο ππξίδσλαο κε ηελ 

θαηάξγεζε ηνπ λεθξνηαθείνπ ηνπ, αλαγθάδεηαη λα δηαλείκεη ηνπο 

ελνξίηεο ηνπ είηε ζην λεθξνηαθείν ηνπ Αγίνπ Αζαλαζίνπ είηε ζην 

λεθξνηαθείν ηνπ Αγίνπ Γεκεηξίνπ, είηε ζην λεθξνηαθείν ηεο 

Παλαγίαο ηεο Υώξαο
8
.. Σόηε είλαη πνπ αξρίδνπλ νη ζπδεηήζεηο γηα 

ηελ δεκηνπξγία θαη ελόο λένπ λεθξνηαθείνπ ζηνλ Άγην Γεώξγην
9
 ή 

ζηνλ Άγην Σαμηάξρε
10

 . 

Ο Άγηνο ππξίδσλ κε ηηο πξόζθαηεο αγηνγξαθίεο ηνπ, ην ηέκπιν 

ηνπ, έξγα ησλ ηειεπηαίσλ 25 εηώλ, δεηά λα γίλεη επίζεκα ε 

κεηξόπνιηο ηνπ δηεπξπκέλνπ δήκνπ Αλαθηνξίσλ. Μέρξη απηή ηε 

πεξίνδν θαη κε ηα κέρξη ζήκεξα επεμεξγαζκέλα ζηνηρεία, ν Άγηνο 

ππξίδσλ δελ είρε ηελ επίζεκε πξνέρνπζα πξώηε ζέζε ζηελ ηάμε 

ησλ εθθιεζηώλ. 

Με απνδνρή ηεο εμηζηόξεζεο ηνπ Θ. Παληαδόπνπινπ, ν νπνίνο καο 

κεηέθεξε όζα ηνπ είραλ νκνινγήζεη  νη επίηξνπνη ηνπ Αγίνπ 

ππξίδσλα, Π.Παληαδόπνπινο θαη Ν. Βαζηιάθνο, όηη άηππα ηελ 

πξνέρνπζα ζέζε, σο Μεηξόπνιε,  ηελ είρε ν Αγηνο Νηθόιανο. Απηή 

ε κνλαδηθή νκνινγία έρεη θαη ηελ επαιήζεπζή ηεο. Σν 1877 έρεη 

ηειεηώζεη ε θηεξηαθή αλαθαίληζε ηεο εθθιεζίαο ηνπ Αγίνπ 

Νηθνιάνπ, όπσο απηό εκθαλίδεηαη ζην λόηην αλαηνιηθό κέξνο ηνπ 

εμσηεξηθνύ ηεο εθθιεζίαο. Ζ θηεξηαθή αλαθαίληζε αθνξνύζε κόλν 

ηηο ηξείο πιεπξέο, ηελ ζθεπή, ηνλ ζρεκαηηζκό ηνπ ελαπνκείλαληα 

                                                           
8
 Σελευταία ταφι ςτο νεκροταφείο τθσ Παναγίασ τθσ Χϊρασ γίνεται ςτισ αρχζσ τθσ 

δεκαετίασ του 1970 με τθν ταφι τθσ γριά-Μαρτίνωσ, ςφηυγοσ Παντελι Κοντομίχθ και 
μθτζρασ τθσ Ολυμπίασ και τθσ Καςςιανισ. 
9
 Όταν άρχιςε θ καταςκευι τθσ μάντρασ που κα περιζκλειε τον χϊρο του 

νεκροταφείου ςτουσ πρόποδεσ του όρου Αχείμαςτου (ακριβϊσ δίπλα από τον 
ςθμερινό δρόμο Βόνιτςασ-λειβαδάκια-Ακτιο) υπιρξε μεγάλθ αναςτάτωςθ ςτθν πόλθ 
με τα όνειρα που ζβλεπαν οι επίτροποι τθσ εκκλθςίασ. Μιλοφςαν για ζνα καβαλάρθ 
που τουσ ζλεγε ότι ςτθν γιορτι του κζλει άλογα και όχι μαυροφορεμζνεσ να κλαίνε).  
10

 Μζχρι και το 1938 διατθροφνταν θ ςυηιτθςθ για τθν δθμιουργία νεκροταφείου ςτθν 
περιοχι του Αγίου Σαξιάρχθ (βλζπε εφθμερίδα Ανακτόριο φφλλα 1937-1938). 



θνπινπξηνύ
11

, θαη ην θακπαλαξηό. Σα ππόινηπα κέξε, απηά πνπ 

ζήκεξα ηα βιέπνπκε, έγηλαλ ζηα κεηέπεηηα ρξόληα. 

Γηα ην όηη ην 1829 κρ ε εθθιεζία ηνπ Αγ. Νηθνιάνπ δελ είρε 

επέλδπζε δαπέδνπ θαη ήηαλ ρώκα πνπ ζε πνιιά ζεκεία ήηαλ 

αλώκαιν θαη ιάζπσλε ζηα βαζνπιώκαηα, καο ην βεβαηώλεη ε 

εμηζηόξεζε ηνπ π. Μόζηξα, αξρηλαππεγνύ ηνπ Διιεληθνύ ζηόινπ, 

όηαλ ην 1829, έκεηλε ζηε Βόληηζα θηινμελνύκελνο ηνπ Θείνπ ηνπ, ν 

νπνίνο ήηαλ πνιηηηθόο δηνηθεηήο ηεο Βόληηζαο. Σόηε ν Άγηνο 

Νηθόιανο εθηόο από εθθιεζία θνληξάδαο ήηαλ θαη ην πξώην 

ζρνιείν ηεο Διιεληθήο Βόληηζαο. 

 

Από ηα απνκλεκνλεύκαηα ηνπ ππξίδσλα Μόζηξα (αξρηλαππεγόο 

ηνπ Διιεληθνύ ζηόινπ).: 

…Είς  την μικράν δηλαδή έκκλησίαν του Αγίου 

Νικολάου(Βονίτσης), της όποίας  το έδαφος ήτο χώμα 

άκανόνιστον  με μικρούς λάκους (και όταν έβρεχε το 

έδαφος αυτό μετεσχηματίζετο είς λάσπην),  

…ήσαν συσσωρευμένα 40 ή 50 παιδία, από 7 έως 15 ετών, 

καθήμενα ή επί μικρών εύτελεστάτων ψαθών , τας όποίας 

κατεσκεύαζεν ο ίδιος ο διδάσκαλος και τας έπωλούσε  είς 

τους μαθητάς ή μικρά χαμηλά ξύλινα σκαμνάκια, τα όποία 

έφερον έκ της οίκίας  των.  

…Ήσαν δε διηρημένα τα παιδία είς τρείς ομίλους  ή τάξεις: 

 Ή τάξις του άλφαβητάριου, 

  ή τάξις του όκτωηχίου και  

 ή τάξις των μεγάλων 

μαθητών, 

 …οίτινες εκράτουν εις χείρας των τα μεγάλα 

εκκλησιαστικά βιβλία, με τας πράξεις των Αγίων 

Αποστόλων.  
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 Ωσ κουλοφρι ονοματίηονταν θ μάντρα γφρω από τθν εκκλθςία και οι καταςκευζσ 
ειςόδου(ςκαλοπάτια) ςε αυτό.  



…Ο διδάσκαλος, χωρικός 50ούτης, περίπου, βρωμερότατα 

ενδεδυμένος, με την φλοκάτη του και το λιγδωμένο φέσι 

του, είχε βάλει καρφιά εις τον τοίχον  της εκκλησίας.  

…Και επι των καρφίων  είχε κρεμάσει σχοινία ή βούρλα  

και επισκεύαζε τας ψάθας.  

…Ητο δε μονόφθαλμος. Μαζί με τα ψαθιά εκράτει και 

μίαν βέργαν από λυγαριάν, εως 2 μέτρων μήκους.  

Σα παιδιά δε, όλα μαζί, έπρεπε μεγαλοφώνως να 

αναγινώσκωσι.  

Σά μεν μικρότερα, την φυλλάδα των:  «α,β,γ,δ,ε…ω»  Η: 

«αω,βψ,γχ,δφ,ευ,ζτ,ηρ…μι».  

Σά παιδιά του οκτωηχίου έπρεπε να φωνάζουν όλα μαζί:  

«Σάς εσπερινάς ημών ευχάς πρόσδεξε Άγιε Κύριε κ.λ».      

 Σα δε μεγαλύτερα παιδιά να φωνάζουν όλα μαζί : «Προς 

Κορινθίους επιστολή Παύλου το ανάγνωσμα. Αδελφοί, 

κλ» 

Ας φανταστεί ο αναγνώστης οποία χάβρα φωνών εγίνετο 

εκεί μέσα εις την εκκλησίαν από 40 – 50 στόματα. Ο 

διδάσκαλος, βέβαια δεν ηδύνατο να διακρίνει ποιος 

αναγιγνώσκει το μάθημά του καλώς ή κακώς.  

Αλλ’ αλοίμονον στο μαθητή εκείνον , του οποίου τα χείλη 

δεν εκινούντο σπασμωδικώς. Ο μόνος αριστερός οφθαλμός 

του διδασκάλου διέκρινε τα μη κινούμενα χείλη και η 

λυγαριά  επιπτε μετά δυνάμεως εις την κεφαλήν του, 

αδιάφορον αν εκτυπώντο οι οφθαλμοί ή τα ώτα, ως 

εξέχοντα, και τα οποία έβλεπέ τις εματωμένα.  

O διδάσκαλος δεν έδιδε μεγάλην προσοχήν εις τα 

αποτελέσματα της λυγαριάς του, αλλά μάλλον εις το 

πλέξιμο της ψάθας του. 

τιμωρίες  

Αν δε ο σοφός ούτος ακαδημαικός διδάσκαλος έκρινε 

εύλογον να τιμωρήση μαθητήν τινά, ή μαθητάς, 

αυστηρότερον, τότε, τον τιμωρούμενον  



τιμωρίες  

Σον τιμωρούμενον τον έβαζε καβάλλα επί του άλλου 

μαθητού, εσήκωνε την φουστανέλλαν του παιδιού, και η 

λυγαριά εκτελούσε το χρέος της, επί του γυμνού σώματος 

του ατυχούς μαθητού, εις τρόπον ώστε να ανατριχιάζουν  

όλοι οι θεαταί από τα μουγκρίσματα του τιμωρούμενου.  

Αν δε , δια μεγαλυτέραν έτι τιμωρίαν, κρίνετο άξιον 

ατυχές τι παιδάκι, υπήρχε ο φάλαγγας. Σο εργαλείον 

[τούτο] συνίστατο από ξύλο και σχοινία, με αυτά δε 

εσφίγγοντο οι δύο γυμνοί πόδες του παιδιού, ριπτομένου 

επί του εδάφους.  Η λυγαριά έπιπτε εις τα πέλματα των 

δυο ποδών, εις τρόπον ώστε αιμάτωνε αυτά, και ενίοτε 

εξερρίζωντο και οι όνυχες. Σο δε παιδίον επί πολλάς 

ημέρας έμενε πληγωμένον και χωλόν. 

 …… Από το τοιούτον σχολείον ελευθερώθη ο καλός μου 

αδελφος Αθανασιος, χαριν της φιλοστοργίας του θείου 

Αναγνώστη οστις τον εκάλεσεν εις Ναύπλιον, πλησίον 

του, και τον έστειλεν εις τακτικόν αλληλοδιδακτικόν 

σχολείον,  

…..εν από εκείνα, με τα οποία επροίκησε τα περισσοτέρας 

πόλεις της Ελλάδας ο αείμνηστος πατήρ του Εθνους Ι. 

Καποδίστριας 

…..Εγώ ότε ήμην εις Βόνιτσαν , μόλις ήμην 5 ετών και 

επομένως δεν είχον την λαμπράν τύχην να είμαι μαθητής 

του μονόφθαλμου καθηγητού. Δύο ή τρείς φορές έτυχεν να 

διαβώ εκείθεν μετά της καλής μου Νταντάς Ελένης και να 

ίδω μετά φρίκης τας ωραίας θεατρικάς παραστάσεις και 

την ευφρόσυνον και ευεργετικήν ενέργειαν της λυγαριάς. 

  

Ζ επίζηξσζε κε ηηο ππάξρνπζεο πέηξηλεο πιάθεο πξέπεη λα έγηλε κε 

ηα έξγα ηνπ 1904-1905, έξγα ζηα νπνία ζπκπεξηιακβάλεηαη θαη ε 

αγηνγξάθεζε από ηνλ ίδεξε. 



Ζ εθθιεζία ηνπ Αγίνπ ππξίδσλα κε ηα έξγα ηνπ 1880-1885, έξγα 

πνπ ζπκπεξηιακβάλνπλ θαη ηελ αγηνγξάθεζε από ηνλ Γαδή, πξέπεη 

λα είρε ην ίδην πέηξηλν δάπεδν, όπσο απηό ηνπ Αγίνπ Νηθνιάνπ, 

όπσο θαη ηα ζπίηηα ηεο Βόληηζαο εθείλεο ηεο επνρήο. 

Μάιηζηα ηελ πεξίνδν ηνπ 1880 έλαο επελδπηήο βιέπνληαο ηελ 

πξννπηηθή ηεο Βόληηζαο σο ην ηειεπηαίν πξνο δπζκάο  ιηκάλη, 

έιαβε κεγάιε δαλεηνδόηεζε θαη θαηαζθεύαζε 5 κεγάια δηώξνθα 

θηίξηα γηα λα ζηεγαζηνύλ νη δεκόζηεο ππεξεζίεο ή νη εκπνξηθέο 

αληηπξνζσπείεο. Όκσο ε ζπλζήθε ηνπ 1881, ζην Λνλδίλν, θαζώο 

θαη ε επηθείκελε ελζσκάησζε ηεο  Πξέβεδαο, ηξνπνπνίεζαλ ηηο 

παξακέηξνπο πνπ είρε ππνινγίζεη, κε απνηέιεζκα γξήγνξα λα 

δειώζεη πηώρεπζε θαη ηα θηίξηα απηά λα ηα δεκνπξαηήζεη ε 

ηξάπεδα πνπ παξείρε ηα δάλεηα. ε απηά ηα ζπίηηα έρνπκε ηελ ίδηα 

πιαθόζηξσζε, όπσο απηή ηνπ Αγίνπ Νηθνιάνπ. 

Πιεξνθνξηαθά πξέπεη λα πξνζζέζνπκε όηη ηελ ππάξρνπζα 

πιαθόζηξσζε, ε εθθιεζία ηνπ Αγίνπ ππξίδσλα ηελ έιαβε ηελ 

ηειεπηαία πεληαεηία ηνπ 1895-1900, θαζόζνλ κηα αληηπξνζσπεία 

ζηε Πάηξα θπθινθόξεζε ζηε δπηηθή αγνξά ηα ππέξνρα ηζηκεληέληα 

πιαθάθηα, κε ζρέδηα ξόκβσλ θαη ηξηγώλσλ. ε εθεκεξίδεο ηεο 

Πάηξαο από εθείλε ηελ επνρή, βιέπνπκε ηηο δηαθεκίζεηο απηώλ ησλ 

εηαηξώλ πνπ πξνκήζεπαλ απηνύ ηνπ είδνπο ηα πιαθάθηα. 

Πξέπεη λα νκνινγήζνπκε όηη κεηά ηελ επίζθεςε ηνπ 

Κνπκνπλδνύξνπ ζηε Βόληηζα, ηηο εληνιέο πνπ έδσζε γηα άκεζα 

έξγα, ηηο πξνδηαγξαθέο πνπ όξηζε γηα ηελ αλάπηπμε ηεο Βόληηζαο, 

ζε ζπλάξηεζε κε ηελ εκπνξηθή θαη ζηξαηησηηθή αμία ηεο πόιεο, 

δεκηνύξγεζε έλα θαιό θιίκα γηα ηελ αλάπηπμε ηεο πόιεο. ηα 

παξαγόκελα ή δηαθηλνύκελα πξντόληα, επηβάιινληαλ  εηδηθνί θόξνη, 

γηα ηελ ρξεκαηνδόηεζε έξγσλ θνηλήο σθέιεηαο. Οη ηξάπεδεο 

αληηιακβαλόκελεο ηελ επηθείκελε αλάπηπμε ηεο Βόληηζαο ρνξεγνύλ 

δάλεηα ζε ηδηώηεο θαη ζε νξγαληζκνύο, όπσο πρ ην ιηκεληθό ηακείν 

γηα ηελ θαηαζθεπή ηεο πξνθπκαίαο. Οη θάηνηθνη ηεο πόιεο έρνπλ 

ρξήκαηα θαη νη δσξεέο ζηηο εθθιεζίεο απμάλνπλ. Οη επίηξνπνη ηνπ 

Αγίνπ ππξίδσλα θαηνξζώλνπλ λα θέξνπλ ζηε πόιε γηα ηελ 

αγηνγξάθεζε ηνπ λανύ, ηνλ Γαδή. Σνπ ππόζρνληαη εθηόο από ηελ 



ακνηβή ηνπ θαη κηα ειεύζεξε βάξθα γηα απηόλ. Μόληκα αξαγκέλε 

ζηε παξαιία, γηα λα πεγαίλεη γηα ςάξεκα. Ο Γαδήο ήηαλ θαλαηηθόο 

ςαξάο θαη απηό νξηζκέλνη ηνπ ην θαηαιόγηδαλ σο κεηνλέθηεκα ζηα 

έξγα πνπ αλαιάκβαλε. Σνλ θαηεγνξνύζαλ όηη ηα άθελε ζηελ κέζε 

θαη πήγαηλε γηα λα ςαξέςεη. 

ηε Βόληηζα, ν Γαδήο, έθεξε θαη ηελ θόξε ηνπ, επίζεο θαιή 

δσγξάθν. ηνλ γπλαηθσλίηε είρε ζηεζεί ην εξγαζηήξην ηεο 

αγηνγξαθίαο. Ζ θόξε ηνπ Γαδή, λεαξή ηόηε ζηελ ειηθία, αλέπηπμε 

θηιίεο κε άιιεο λεαξέο Βνληηζηάλεο, όπσο ηελ Δηξήλε Σζηιηκίγθξα, 

ηελ Γηαλληώηε  θιπ. 

Ο Γαδήο ζηα ζέκαηα ηεο αγηνγξαθίαο ζπκπεξηέιαβε κνξθέο από 

ηνπο ηόηε Βνληηζηάλνπο, όπσο ζηελ αξηζηεξή πύιε, ην πξόζσπν ηνπ 

αξράγγεινπ ήηαλ ε κνξθή ελόο λεαξνύ Βνληηζηάλνπ , ην πξόζσπν 

ηνπ αλζξσπόκνξθνπ εξπεηνύ πνπ ην παηά ν αξράγγεινο, ηελ όςε 

ελόο επηηξόπνπ πνπ έθεξλε αληηξξήζεηο γηα ηελ ακνηβή ηνπ Γαδή. 

Δπίζεο ζηηο θαηαγξαθέο γηα ην έξγν ηνπ ζηε Βόληηζα ππάξρεη θαη ε 

πιεξνθνξία γηα ηελ κνξθή ηνπ Αιή παζά ζην πξόζσπν ελόο 

επαγγειηζηή, αγηνγξαθία ζηελ νξνθή ηνπ λανύ, ζην πίζσ δεμηό 

κέξνο θαη πξίλ ηνλ γπλαηθσλίηε.   

Όια ηα έξγα ηνπ Γαδή ραξαθηεξίδνληαη από ηνλ επεξεαζκό πνπ 

είρε από ηελ δύζε, όπνπ θαη ζπνύδαζε. Γελ πξέπεη λα μερλνύκε ηα 

ζρέδηα πνπ είρε θέξεη ζηε Βόληηζα γηα ηελ εμέδξα ηνπ αγηαζκνύ, 

έλα έξγν πνπ ηειηθά ην θαηαζθεύαζε έλαο Γεξκαλόο αξρηηέθηνλαο. 

Γηα ηελ ελ ιόγσ θαηαζθεπή ζα ζαο παξαζέζνπκε όιν ην ηζηνξηθό 

ηεο αλαθαηαζθεπήο ηεο, γηαηί κέζα από απηή ηελ δηήγεζε ζα γίλεη 

αληηιεπηό ην έξγν ηνπ αγηνγξάθνπ Γαδή. 

Ζ εμέδξα ηνπ αγηαζκνύ ρξεζηκνπνηήζεθε γηα αξθεηά ρξόληα κε 

πινύζην δηάθνζκν από κεγάινπο θιάδνπο επθαιύπηνπ, 

κεηαηξέπνληαο ην εζσηεξηθό ηεο εθθιεζίαο ζε έλαο δάζνο 

επθαιύπησλ. Ζ εμέδξα ήηαλ ρξσκαηηζκέλε κε όια ηα ρξώκαηα πνπ 

κπνξεί λα παξνπζηάζεη ν θνξκόο ελόο κεγάινπ ζε ειηθία 

επθαιύπηνπ, από ην απαιό γθξη κέρξη θαη ην θαθέ-θόθθηλν. 

Ζ εμέδξα θαηαζηξάθεθε από ηα θαξθηά πνπ αλεμέιεγθηα 

θαξθώλνληαλ γηα λα ζπλδέζνπλ ηηο πιεπξέο ηεο , κε ηειηθό 



απνηέιεζκα ηελ εγθαηάιεηςε όζσλ ζηνηρείσλ ηεο είραλ απνκείλεη 

ζηνλ γπλαηθσλίηε ηνπ Αγίνπ Νηθνιάνπ. 

Σν έηνο 2015 κε πξσηνβνπιία ηνπ Θ.Παληαδόπνπινπ, ηνπ 

αξρηκαλδξίηε Γέιια Γεώξγηνπ θαη ηεο ζπλδξνκήο ηεο Ακθηθηηνλίαο 

Αθαξλάλσλ (κε ηελ ελεκέξσζε θαη ηελ άδεηα ηνπ εθεκέξηνπ ηνπ 

λανύ Αγίνπ ππξίδσλα , παηήξ Γεκεηξίνπ Υέικε) παξειήθζεζαλ 

ηα ελαπνκείλαληα ζηνηρεία ηεο εμέδξαο θαη κε απηά αλαπαξάρζεθε 

όηη είρε θαηαζηξαθεί κε ηαπηόρξνλε ελζσκάησζε ησλ δηαζσζέλησλ 

ζηνηρείσλ.  

Αξρηθά είρακε απεπζπλζεί ζε μπινπξγό πνπ καο είρε ππνζρεζεί ηελ 

ελ ιόγσ θαηαζθεπή , αιιά κεηά από κεγάιν δηάζηεκα απάζεηαο, 

απεπζπλζήθακε ζηνλ μπινπξγό Παληαδή Παλαγηώηε  πνπ κόλν γηα 

ηα πιηθά δέρζεθε έλα ζπκβνιηθό πνζό, πξνεξρόκελν από ηνλ Θ. 

Παληαδόπνπιν θαη ηνλ αξρηκαλδξίηε Γ. Γέιια. Έλα δείγκα από ηα 

θνινλάθηα ην παξέιαβε ν από ηα Ησάλληλα σηήξεο Εαθείξεο , ν 

νπνίνο κε επηκέιεηά ηνπ θαη θξνληίδα απεπζύλζεθε ζε ηερλίηεο 

ηεξνγιπθηθήο Ησαλλίλσλ. Όηαλ όια ζπλαξκνινγήζεθαλ έπξεπε λα 

ρξσκαηηζηεί θαη λα ιάβεη όζν γίλνληαλ ηα πιεζηέζηεξα ρξώκαηα 

πνπ είρε ε ηόηε θαηαζθεπή θαη δηαθξίλνληαλ ζηα δηαζσζέληα 

ζηνηρεία ηεο παιαηάο εμέδξαο αγηαζκνύ. 

Σελ επηκέιεηα ηελ αλέιαβε ε Μαξία Φεξεληίλνπ-Γνύδα, απόθνηηνο 

ησλ θαιώλ ηερλώλ. Όιε ε θαηαζθεπή πνηίζηεθε επαλεηιεκκέλα κε 

εηδηθό πιηθό  θαη θαηόπηλ πάλσ ηεο άξρηζαλ λα «θάζνληαη» 

δηαδνρηθά ηα απαξαίηεηα ρξώκαηα ζαλ ζηξώκαηα, κε ηελ ηερληθή 

πνπ θάπνην ζηξώκα έπξεπε λα έρεη ηελ δηάθξηζε ζε θάπνην ζεκείν. 

Σν κόλν ρξώκα πνπ δελ απνηππώζεθε ήηαλ ην θόθθηλν-θαθέ, 

θαζόζνλ θαλέλα από ηα ελαπνκείλαληα ζηνηρεία ηεο παιηάο 

θαηαζθεπήο  δπζηπρώο δελ ην είρε. Σέινο γηα ηελ ρξπζαινηθή θαη 

ηελ επηινγή αλάκεζα ζε θύιια ρξπζνύ ή ρξπζαινηθή, επηιέρζεθε ε 

κε πγξό θάιπςε ζηα απαξαίηεηα ζεκεία. Δθαξκνζηήο όιεο ηεο, 

ρσξίο ακνηβή, εξγαζίαο ρξσκαηηζκνύ ν Γεξάζηκνο Καξαγηώξγνο. 



 
 

Ο Γαδήο εθηόο από ηηο αγηνγξαθίεο ζηηο δύν πιάγηεο πόξηεο ηνπ 

ηεξνύ, αγηνγξάθεζε όιε ηελ νξνθή κε δύν κεγάιεο εηθόλεο από ην 

ζείν δξάκα θαη ηελ πιαηπηέξα. Δπίζεο θαιιηηέρλεζε ζηηο δύν 

πιάγηεο θαη κεγαιύηεξεο ζε κήθνο πιεπξέο ηεο εθθιεζίαο κε ηηο 

θνιώλεο, νη νπνίεο ελώ είλαη δσγξαθηζηέο, ιόγσ ηεο ηερληθήο ηεο ζε 

βάζνο απεηθόληζε κνηάδνπλ κε πξαγκαηηθέο θνιώλεο πνπ ζηεξίδνπλ 

ηελ νξνθή. 

ηηο εηζόδνπο ηεο εθθιεζίαο , ηελ δπηηθή θαη ηελ βόξεηα, ηηο αςίδεο 

ζηνιίδνπλ ζθαιηζκέλνη ιένληεο, ελώ ζην άλσ κέξνο ηεο δπηηθήο 

εηζόδνπ ππάξρεη ελζσκαησκέλε κηα καξκάξηλε πιάθα, θαζαξά 

μέλν δνκηθό ζηνηρείν, κε απεηθόληζε ηνπ ζπκβόινπ ηεο ελεηηθήο 

θπξηαξρίαο ηελ Βόληηζα, έλαο ιένληαο πνπ ηα πίζσ πόδηα ηνπ 

παηνύλ ζην λεξό ελώ κπξνζηά θνηηάδεη ην θάζηξν. Κξαηά ζηα ρέξηα 

ηνπ πςειό ζηαπξό θαη κηα βίβιν κε ηελ πάγηα γξαθή ησλ ελεηώλ 

Pax Tibi Marce Evangelista Meus «ε εηξήλε καδί ζνπ Μάξθν 

Δπαγγειηζηή κνπ». 

Μέγαο δσξεηήο ζηελ αλαθαίληζε ηνπ Αγίνπ Νηθνιάνπ θαη βέβαηα 

ππνζηεξηθηήο ηεο αλαθήξπμεο ηνπ Αγίνπ Νηθνιάνπ σο 

κεηξνπνιηηηθόο λαόο, ήηαλ ν Αζαλάζηνο Καλέιινο ή 

Καλειόπνπινο. Σν όλνκά ηνπ (ΑΘ. ΚΑΝΔΛ) είλαη ραξαγκέλν ζην 

παξάζπξν ηεο λόηηαο πιεπξάο, απηό πνπ βξίζθεηαη σο ηειεπηαίν 

από ηελ δύζε πξνο ηελ αλαηνιή. 

Γηα ηνλ Καλλέιν ή Καλειιόπνπιν ππάξρεη θαη πξόζζεηε 

πιεξνθνξία ρσξίο όκσο λα κπνξνύκε άκεζα λα ηελ ζπζρεηίζνπκε. 

Μέζα ζηελ εθθιεζία ηνπ Αγίνπ Γεκεηξίνπ ππήξρε ηάθνο κε ηελ 

πιάθα λα ηνλ θαιύπηεη θαη λα γξάθεη Καλειιόπνπινο. 



 

Πιένλ ζηηο 9 Μαξηίνπ ηνπ 1910 θαηαηίζεηαη θαη ςεθίδεηαη ην 

λνκνζρέδην ηνπ λένπ εθθιεζηαζηηθνύ. Όια ηα ζεκεία ηνπ Νόκνπ 

ήηαλ αθξηβώο όπσο ηα ζπδεηνύζαλ επί ρξόληα. Όιεο νη ελνξίεο πνπ 

ππήξραλ ζε θάζε πόιε θαη θάζε ρσξηό ζα θαηαξγνύληαλ θαη ζα 

παξέκεηλε κόλν κία ή πεξηζζόηεξεο ηεο κηαο αλ ν πιεζπζκόο ήηαλ 

πην κεγάινο.  

Έηζη ν λόκνο αληηζηνίρεζε ηνλ πιεζπζκό κηαο πόιεο ζε πιήζνο 

νηθνγελεηώλ θαη αλάινγα κε ηνλ αξηζκό ησλ νηθνγελεηώλ όξηδε θαη 

ην πιήζνο ησλ ελνξηώλ πνπ ζα δηαηεξνύληαλ. Οη ελνξίεο πνπ ζα 

θαηαξγνύληαλ έπξεπε λα παξαδώζνπλ ηελ πεξηνπζία ηνπο ζηελ 

ελνξία πνπ ζα θαζνξίδνληαλ σο ελεξγή. 

Με ηνλ Ν. 3596/1910 νξίδνληαλ ε πξνέιεπζε ησλ εζόδσλ ηεο 

ελνξίαο.  

Α) θηλεηή θαη αθίλεηε πεξηνπζία 

Β) δσξεέο ησλ πηζηώλ 

Γ) Ζ πώιεζε ηνπ θεξηνύ 

Γ)  ε ζπλδξνκή πνπ έπξεπε λα θαηαζέηεη θάζε άξξελ ελήιηθνο. Γηα 

ηηο κεγάιεο πόιεηο ήηαλ 50 ιεπηά θάζε κήλα, ελώ  ζηηο κηθξέο 

ελνξίεο (κε πιεζπζκό θάησ ησλ 3000 θαηνίθσλ) ε ζπλδξνκή 

κπνξνύζε λα ήηαλ θαη ζε είδνο παξαγόκελνπ πξντόληνο, ην νπνίν 

δελ ζα κπνξνύζε λα ήηαλ αμίαο θάησ ησλ 6 δξρ. εηεζίσο.  

Δ) από θεδείεο, βαπηίζεηο θαη γάκνπο αλεμάξηεηα αλ απηά ηα 

κπζηήξηα πξαγκαηνπνηνύληαλ ζηνλ λαό ή ζην ζπίηη. 

Σ) Οη θαζηεξσκέλεο εηζπξάμεηο από ηνλ «δίζθν». Ο ζεζκόο απηόο 

ζα αθπξσζεί όηαλ νη λανί ζα έρνπλ απνθηήζεη ζεκαληηθή 

πεξηνπζία. 

Ε) Σν 1/5 ηεο πεξηνπζίαο πνπ αθήλνπλ νη απνζαλόληεο ηεξείο , νη 

νπνίνη δελ έρνπλ θιεξνλόκνπο. 

 

Οη Ηεξείο ηεο εγθξηζείζαο ελνξίαο ζα απνθηνύλ κηζζό ύςνπο  

αλάινγα ηνπ πιεζπζκό ηεο πόιεο ή ηνπ ρσξηνύ. Γηα ηελ δηθή καο 

πόιε ήηαλ 150 δξρ. ηνλ κήλα, κε ππνινγηδόκελσλ ησλ ηπρεξώλ. 



Οη επίηξνπνη ηεο ελνξίαο ζα ήηαλ πέληε. Σέζζεξεο ιατθνί θαη έλαο ν 

εθεκέξηνο. Ζ ζεηεία ηνπ ζπκβνπιίνπ ζα ήηαλ ηξηεηήο θαη ν 

πξόεδξνο ηεο επηηξνπήο εθιέγνληαλ από ηελ ςεθνθνξία ησλ πέληε 

επηηξόπσλ. 

Οη επίηξνπνη ήηαλ αηξεηνί θαη γηα λα εθιεγεί θάπνηνο ζε απηό ην 

αμίσκα έπξεπε λα κελ έρεη θαηαδηθαζηεί γηα έγθιεκα ή 

θαηαπάηεζε εθθιεζηαζηηθήο πεξηνπζίαο, αιιά θαη λα ιάβεη ην ½ 

ζπλ κηα ςήθν από ην ζύλνιν ησλ ελειίθσλ αξξέλσλ (θαη 

ζπλδξνκεηώλ) ηεο ελνξίαο. ε πεξίπησζε κε ζπγθέληξσζεο ηνπ ½ 

ζπλ κία ςήθν, ππήξραλ επαλαιεπηηθέο εθινγέο θαη εθεί ππήξρε ε 

πιεηνςεθία. 

Ζ ππεξέηεζε ηνπ αμηώκαηνο ηνπ επηηξόπνπ ήηαλ άκηζζνο θαη 

επηιακβάλνληαλ ηεο θάζε Κπξηαθήο παξνπζίαζεο ησλ εζόδσλ-

εμόδσλ ηεο ελνξίαο. 

 

Ζ ςήθηζε ηνπ Νόκνπ Ν. 3596/1910 δελ όξηδε ην πνία ελνξία ζε 

θάζε πόιε ή ρσξηό ζα ιάκβαλε ηνλ ηίηιν θαη ηελ αμία ηεο κίαο θαη 

κνλαδηθήο ελνξίαο. Απηό ήξζε λα ην νξίδεη κε δηαδηθαζία ην Β.Γ 

ηεο 29
εο

 Γεθεκβξίνπ 1910/ 4 Ηαλνπαξίνπ 1911 κε ηίηιν «πεξί 

κεξηθήο εθαξκνγήο ηνπ λόκνπ 3596  ηεο 6
εο

 Μαξηίνπ 1910 πεξί 

ελνξηαθώλ λαώλ θαη ηεο πεξηνπζίαο απηώλ.. 

Μεηά ηελ εθαξκνγή ηνπ ελ ιόγσ Βαζηιηθνύ Γηαηάγκαηνο, άξρηζαλ 

λα εθδίδνληαη Βαζηιηθά Γηαηάγκαηα δηα ησλ νπνίσλ νξίδνληαλ ην 

πόζεο ελνξίεο ζα ππάξρνπλ αλά πόιε-ρσξηό , θαζώο θαη πνηα 

ελνξία ζα ιάκβαλε ηνλ ηίηιν ηεο λόκηκεο ελνξίαο. 

ηηο 31 Οθησβξίνπ 1911/ 10 Ννεκβξίνπ 1911 εθδόζεθε ην ΒΓ 

«πεξί νξηζκνύ ησλ ελνξηώλ ησλ ρσξηώλ ηνπ Γήκνπ Αλαθηνξίσλ». 

ε ζρέζε κε πιήζνο άιισλ Β.Γ ζε απηό ην ΒΓ παξνπζηάδεηαη ε 

έληαζε θαη νη αλππέξβιεηεο δηαθσλίεο πνπ ππήξραλ όρη κόλν γηα ην 

πνηα ελνξία ζα νξίδνληαλ ζηελ πόιε ηεο Βόληηζαο αιιά θαη πνηα 

ζην ρσξηό Παιεάκπεια. Έηζη ελώ γηα όια ηα ρσξηά πξνζδηνξίδεηαη 

ε κία θαη κνλαδηθή ελνξία, γηα ηελ Βόληηζα θαη ηα Παιεάκπεια 

νξίδεηαη όηη ε ελνξία ζα είλαη κία αιιά δελ πξνζδηνξίδεηαη ε 



εθθιεζία πνπ ζα έρεη απηό ην πξνλόκην. Αο δνύκε ην πεξηερόκελν 

ηνπ Βαζηιηθνύ Γηαηάγκαηνο: 

«Αη ελνξία ηνπ δήκνπ Αλαθηνξίσλ πξνζδηνξίδνληαη σο εμήο: 

1) Σσλ Παιεακπέισλ εηο κίαλ 

2) Σεο Εαβέξδαο εηο κίαλ, ηελ ηνπ Αγίνπ Γεσξγίνπ 

3) Σνπ Παιήκπεε εηο κίαο, ηελ ηνπ Αγίνπ Γεκεηξίνπ 

4) Σνπ Αγίνπ Βαζηιείνπ εηο κίαλ, ηελ ηεο  Κνηκήζεσο ηεο 

Θενηόθνπ 

5) Σνπ Μνλαζηεξαθίνπ εηο κίαλ, ηελ ηνπ Αγίνπ Ησάλλε  

6) Σσλ θιαβαίλσλ εηο κίαλ, ηελ ηεο Αγίαο Παξαζθεπήο 

7) Σεο Πσγσληάο εηο κίαλ, ηεο Πεθαλεξσκέλεο 

8) Σεο Πιαγηάο εηο κίαλ, ηνπ Αγίνπ Γεκεηξίνπ 

9) Σεο Πεξαηηάο εηο κίαλ, ηελ ηνπ Αγίνπ Ησάλλε 

Καη ηεο Βνλίηζεο εηο κίαλ θαη 

10) Σνπ Μπξηαξίνπ εηο κίαλ, ηελ ηνπ Αγίνπ Γεκεηξίνπ.» 

 

Όπσο πξνεγνπκέλσο ζεκεηώζακε όηη ζε απηό ην Βαζηιηθό 

Γηάηαγκα , ππήξρε ε δηαθνξνπνίεζε κε απνηέιεζκα γηα δύν ελνξίεο 

λα κελ πξνζδηνξίδεηαη πνηα εθθιεζία αλαιακβάλεη ην δηθαίσκα ηεο 

εθπξνζώπεζεο. Μάιηζηα αλ ζα παξαηεξήζεηε γηα ηελ Βόληηζα δελ 

δηαηεξεί ηελ ζεηξά ώζηε λα ηεο απνδώζεη ην α/α 10 θαη ην 

πξνζπεξλά. 

 

Πξάγκαηη νη δηακάρεο κεγάιεο όρη ζε απηή ηελ ρξνληθή ζηηγκή αιιά 

θαη ζηα πξνεγνύκελα  έηε. Γηακάρεο πνπ εθθξάζηεθαλ ηόζν κε ηηο 

ζπνπδαίεο θαηαζθεπέο κέζα θαη έμσ από ηνλ Ναό, κε ζπκπηύμεηο 

ζε πνιηηηθέο παξέεο θαη δεκνηηθέο παξαηάμεηο. 

Σν ίδην παξαηεξνύκε όηη ζπλέβεθε θαη γηα ην ρσξηό Παιηάκπεια. 

Δθεί κέζα ζην ρσξηό ππήξραλ δύν Δθθιεζίεο. Ζ κία ηνπ Αγίνπ 

Αζαλαζίνπ θαη ε άιιε ηνπ Αγίνπ Νηθνιάνπ (ηνπ ενξηάδνληαλ 6 

Γεθεκβξίνπ). 

Σελ εθθιεζία ηνπ Αγίνπ Αζαλαζίνπ ηελ θαηαζθεύαζαλ νη θάηνηθνη 

ηνπ ρσξηνύ Pagliampela (Ηηαιηθή θξάζε πνπ ζήκαηλε θαιό Άρπξν) 

απηνί πνπ θαηνηθνύζαλ ζηα Βόξεηα-αλαηνιηθά ηεο ιίκλεο 



Αβειαξηάο. Δθεί ζην παιηό ρσξηό ππήξρε εθθιεζία Αγηνο 

Αζαλάζηνο, εθθιεζία πνπ δηαζώδεηαη κέρξη θαη ζήκεξα, έζησ θαη 

εκηθαηεζηξακκέλε. Καηά ην έζηκν θαη γηα λα κελ εγθαηαιείπεηαη 

ρσξίο ενξηή ε παιηά εθθιεζία, ζηελ  λέα εθθιεζία ηνπ Αγίνπ 

Αζαλαζίνπ ζα ηεο απνδόζεθε λέα εκέξα ενξηήο , δηαθνξεηηθή από 

απηή ηνπ παιαηνύ ρσξηνύ. ήκεξα ε λέα εθθιεζία ηνπ Αγίνπ 

Αζαλαζίνπ ενξηάδεηαη ζηελ απνθνκηδή ησλ ιεηςάλσλ κε ην παιαηό 

εκεξνιόγην.  

Σελ εθθιεζία ηνπ Αγίνπ Νηθνιάνπ ηελ θαηαζθεύαζαλ νη θάηνηθνη 

ηνπ ρσξηνύ  Σζνπγθξηά, απηνί πνπ θαηνηθνύζαλ πάλσ από ηνλ 

θόιπν ηεο Ρνύγαο θαη ζηα λόηηα. Δθεί είραλ ηελ εθθιεζία ηνπ 

Αγίνπ Νηθνιάνπ ηνπ Νένπ, ηνπ ελ Βνπλέλνηο, ηνπ Αγίνπ ησλ 

Βιάρσλ, ηνπ δηθνύ ηνπο Αγηνπ
12

 κηα θαη νη πεξηζζόηεξνη θάηνηθνη 

ηεο πεξηνρήο εηαλ βιάρηθεο θαηαγσγήο θαη αξγόηεξα πξνζηέζεθαλ 

θαη νη νπιηώηεο. 

Ζ εθθιεζία γηόξηαδε ζηηο 10 Μαΐνπ,  κε παλεγύξη μαθνπζηό ζε όιν 

ην Ξεξόκεξν. Ο Αγηνο Νηθόιανο ν ελ Βνπλέλνηο ζε όιε ηελ 

πεξηνρή ηεο Βνλίηζεο έρεη ηνπιάρηζηνλ 4 εθθιεζίεο (Ακαδαξόο 

Βόληηζαο, Σζνπγθξηά Παιηακπέισλ, Αγηνο Νηθόιανο πξνζθύγσλ, 

Αγηνο Νηθόιαο Εαβέξδαο ησλ Βαξδέιηδσλ). Όινη ενξηάδνπλ αληί 

ηηο 9 Μαΐνπ ζηηο 10 Μαΐνπ.  

Οη Σζνπγθξηώηεο όηαλ κεηνίθεζαλ ζην λέν ρσξηό ησλ 

Παιεακπέισλ έθηηζαλ θαη ηελ δηθή ηνπο εθθιεζία. Γελ κπνξνύζαλ 

λα έρνπλ ηνλ ίδην Άγην θαζόζνλ απηόο ν Άγηνο δελ είρε δύν 

εκεξνκελίεο ενξηαζκνύ, όπσο ν Άγηνο Αζαλάζηνο. Δηζη ε λέα 

εθθιεζία ζηα Παιηάκπεια νλνκάζηεθε Αγηνο Νηθόιανο (ν 

ζαιαζζηλόο) κε ενξηαζκό ζηηο 6 Γεθεκβξίνπ. 

Οη δύν θνηλόηεηεο (νη θάηνηθνη ησλ Pagliampela θαη νη θάηνηθνη ησλ 

Σζνπγθξηώλ) εληζρύζεθαλ ζηελ λέα θαηνίθεζε από θαηνίθνπο 

άιισλ πιεζηέζηεξσλ πεξηνρώλ , όπσο ηεο Ρνύγαο, ηεο Βιηζόξαο, 

ηεο Μνλήο Βαξθνύ, ηνπ Βνιηκηνύ. Αλνκνηόκνξθνο πιεζπζκόο κε 

θπζηθή ζπλέπεηα ηελ πξνζπάζεηα θαη ηελ δηακάρε ηεο εδξαίσζεο.   
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 Οι ιςτορίεσ του Αγίου Νικολάου του εν Βουνζνοισ ςτα Σςουγκριά ζχουν μζςα τουσ το 
μεγαλείο και τθν καυματουργικι δφναμθ του Αγίου. 



Ζ κεηά από ιίγα έηε θαζηέξσζε ζαλ ελνξία ηνλ λαό ηνπ Αγίνπ 

ππξίδσλα ζηελ Βόληηζα θαη ηνλ Ναό ηνπ Αγίνπ Αζαλαζίνπ ζηα 

Παιεάκπεια, δελ ζήκαηλε όηη απηόκαηα θαηαξγνύληαλ θαη δελ 

ιεηηνπξγνύζαλ νη άιιεο εθθιεζίεο. 

Γηα ην πην θξηηήξην ίζρπζε θαη απνθαζίζηεθε λα δνζεί ην δηθαίσκα 

ηεο κηαο θαη κόλν ελνξίαο ζηε πόιε ηεο Βόληηζα, ζηελ εθθιεζία 

ηνπ Αγίνπ ππξίδσλα, δελ ην γλσξίδνπκε. ίγνπξα νη θάηνηθνη ηνπ 

Αξδίθα ζα είραλ κεγαιύηεξε επηξξνή από απηή ησλ θαηνίθσλ ηεο 

Ρεζηέιαο. Όκσο έπξεπε λα ππάξρεη θαη κηα αηηηνινγία. Πνηα λα 

ήηαλ; 

 

εκαληηθή πιεξνθνξία γηα ηνλ Άγην ππξίδσλα καο ηελ νκνινγεί ν 

από ηελ κεηέξα κνπ εμάδειθνο, ν Ησάλλεο Εέξβαο ηνπ 

Κσλζηαληίλνπ. Ο Γηάλλεο  έρεη ηελ παηξηθή ηνπ νηθία δίπια ζηνλ 

Άγην Γεκήηξην, ιίγα κέηξα από ηελ ζάιαζζα.  Μηα κέξα εθεί ζηνλ 

Άγην Γεκήηξην είρε έιζεη  κηα νκάδα μέλσλ αξραηνιόγσλ. 

ηάζεθαλ  εθεί πνπ ζήκεξα είλαη νη δύν κεγάιεο κνπξηέο. 

Αλαδεηνύζαλ ηελ εθθιεζία ηνπ Αγίνπ ππξίδσλα. Οη γείηνλεο ηνπο 

έδεημαλ δπηηθά ηνλ δξόκν γηα ηνλ ζεκεξηλό Άγην ππξίδσλα, αιιά 

απηνί δεηνύζαλ πιεξνθνξίεο γηα ηνλ Άγην ππξίδσλα πνπ ήηαλ εθεί 

θνληά. Πξνζδηόξηδαλ ηελ ζέζε πξνο ηα δπηηθά από εθεί πνπ 

βξίζθνληαλ αιιά όρη ηόζν πνιιά κέηξα καθξηά.  

Με απηή ηελ καξηπξία έρνπκε ηνλ ζεκεξηλό Άγην ππξίδσλα κηα 

λέα εθθιεζία ζε αλάκλεζε ηεο ζπλνλόκαηεο παιαηάο εθθιεζίαο. 

Πξόθεηηαη γηα ηελ πην ζεκαληηθή πιεξνθνξία, ην θεληξηθό 

ηζρπξηζκό πνπ κπνξεί λα επηθαινύληαλ νη θάηνηθνη ηεο ζπλνηθίαο-

θνληξάδαο ηνπ Αξδίθα γηα ηνλ ραξαθηεξηζκό ηεο εθθιεζίαο ηνπο 

σο ηελ κνλαδηθή ελνξία ηεο πόιεο. 

Έηζη αξρίζακε ηελ έξεπλα γηα ηνλ εληνπηζκό ηεο παιηάο εθθιεζίαο 

ηνπ Αγίνπ ππξίδσλα. Αξρίζακε λα εξεπλνύκε παιηά θείκελα αιιά 

θαη ελεηηθνύο ράξηεο. Ο πην παιηόο ελεηηθόο ράξηεο αλήθεη ζηελ 

ελόηεηα ηεο πνιηνξθίαο ηνπ 1717 κ.Υ.. Δθεί δελ έρνπκε 

αλαπηπγκέλνπο νηθηζκνύο παξά κόλν πέξημ ηνπ θάζηξνπ. ην 



δεύηεξν θαηά ρξνλνινγηθή ζεηξά ράξηε, ιίγα ρξόληα κεηά, έρνπκε 

απνηππσκέλε κεγάιε θαηνίθεζε ε νπνία έθηαλε: 

- ζηα λόηηα κέρξη ηελ Ρεζηέια,  

- ζηα λόηην-δπηηθά κε ζνβαξό βάζνο πξνο ηελ Οξλίηζα,   

- ζηα δπηηθά κε ηελ ηζρπξή Borgo Serato, ηελ πόιε ησλ 

επγελώλ, 

- ζηα βόξεην-αλαηνιηθά κέρξη ηελ ζεκεξηλή ηδηνθηεζία ηεο 

έλσζεο γεσξγηθώλ ζπλεηαηξηζκώλ (κε ζνβαξή πηζαλόηεηα) ή 

αθόκα πην αλαηνιηθά θαη κέρξη πξίλ θηάζνπκε ηελ πίζσ 

λόηηα γσλία ηνπ μελνδνρείνπ Βόληηζα (κε ζεκαληηθή 

πηζαλόηεηα)
13

.  

- ζηα λόηην αλαηνιηθά ιίγν πην πάλσ από ηελ πεξηνρή ησλ 

Αγίσλ Απνζηόισλ 

Ο ράξηεο απηόο  εκθαλίδεη ζην θάησ αξηζηεξό κέξνο ηνπ θαη εθεί 

πνπ είλαη ην βόξεην-αλαηνιηθό άθξν ηεο λέαο βελέηηθεο πόιεο, έλα 

ζεκάδη ζηαπξνύ θαη ηελ ιέμε S. Spirid .  

Με βάζε ην ζηαζεξό ζεκείν απηνύ ηνπ ράξηε, δει. ην θάζηξν αιιά 

θαη ηελ ζέζε ηνπ κύινπ
14

 ζηνλ Αξδίθα ή κε  βάζε ηηο ξνέο ησλ δύν 

πξνο ηα δπηηθά πνηακηώλ θαη κε ζπζρέηηζε κε ηνλ ράξηε ηνπ 1717, 

πξάγκαηη γεσγξαθηθά ε παιαηά εθθιεζία ηνπ Αγίνπ ππξίδσλα 

πξνζδηνξίδεηαη ζηελ ηδηνθηεζία ηεο έλσζεο γεσξγηθώλ 

ζπλεηαηξηζκώλ ή ζηα λόηηα-δπηηθά ηνπ μελνδνρείνπ Βόληηζα. 
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 Θ διαφοροποίθςθ γίνεται για δφο λόγουσ. Ο πρϊτοσ είναι ότι αυτι θ γεωγραφικι 
οριοκζτθςθ πραγματοποιικθκε με βάςθ τισ ροζσ των τότε ποταμιϊν, όπωσ 
απεικονίηονται ςτον χάρτθ τθσ πολιορκίασ του 1717. τον δεφτερο χρονολογικά χάρτθ 
(αυτόν που εμφανίηει τθν παλαιά εκκλθςία του Αγίου πυρίδωνα) υπάρχει κακαρι 
απεικόνιςθ όλθσ τθσ ροισ του πρϊτου ποταμοφ  από τα δυτικά ποταμιοφ, ενϊ για τον 
δεφτερο από τα δυτικά ποταμοφ , μασ παρουςιάηει τον ερχομό τθσ ροισ και όχι τθν 
κατάλθξθ τθσ ροισ ςτθν κάλαςςα. Με λίγα λόγια για το αν τότε απεικονίηονταν θ ροι 
του ποταμοφ που ςιμερα υπάρχει ςτο δυτικό μζροσ τθσ ιδιοκτθςίασ τθσ Ζνωςθσ 
γεωργικϊν ςυνεταιριςμϊν ι απεικονίηεται θ ροι του ποταμοφ ςτα ανατολικά του 
κζντρου υγείασ με κατεφκυνςθ ςτα παλιά ςφαγεία. 
14

 Ο μφλοσ ιταν ςτθ ςθμερινι κζςθ μπροςτά ςτθν οικία Μπάηιου, λίγο πριν τα 
ςκαλάκια που οδθγοφν ςτο κάςτρο  και 100 περίπου μζτρα απόςταςθ ςτα ανατολικά 
από τθν ςθμερινι εκκλθςία του Αγίου πυρίδωνα. τα χρόνια τθσ απελευκζρωςθσ ο 
μφλοσ αυτόσ ανικε ςτθν οικογζνεια Λογοκζτθ και αργότερα τθν πιρε προικιό ο από 
τον Καρβαςαρά Ηαλογγίτθσ. 



Ζ επηκνλή ηνπ Γηάλλε Εέξβα είρε βάζε. Όπσο κάιινλ ζα είραλ 

βάζε θαη απνηέιεζκα νη ηζρπξηζκνί ησλ θαηνίθσλ ηεο ζπλνηθίαο-

θνληξάδαο ηνπ Αξδίθα, γηα ηνλ νξηζκό ηεο λέαο εθθιεζίαο ηνπ 

Αγίνπ ππξίδσλα, σο ε κία θαη κόλε ελνξία ηεο πόιεο. 

 

 
 

Ό Ησάλλεο Εέξβαο πξνρώξεζε ζε κηα αθόκα εθηίκεζε γηα ηελ 

θαηαζθεπή ηεο παιαηάο εθθιεζίαο ηνπ Αγίνπ ππξίδσλα ζε απηή 

ηελ πεξηνρή. Να ήηαλ κηα κηθξή θαη πξόρεηξε θαηαζθεπή εθθιεζίαο 

ζε αλάκλεζε ηεο εθθιεζίαο πνπ είρε βπζηζηεί
15

. 

Μπνξεί νη όιεο νη εθθιεζίεο ηεο Βόληηζαο λα παξέδσζαλ ηα 

νηθνλνκηθά ηνπο (αθίλεηε πεξηνπζία θαη εηήζηνη πξόζνδνη από 

ελνηθηάζεηο) ζηελ δηαρείξηζε κηαο θαη κόλν ελνξίαο, νη ηεξείο 

παξέκεηλαλ ζηηο εθθιεζίεο ηνπο θαη ιεηηνύξγεζαλ κέρξη λα 

πεζάλνπλ, κε κόλα έζνδα δηαβίσζεο όηη ηνπο έδηλαλ νη παιηνί 

ελνξίηεο. 

Από ηελ άιιε πιεπξά ην θξάηνο θαη ε εθθιεζηαζηηθή εμνπζία δελ 

είραλ πξόζζεηε παξέκβαζε  ζε απηό ην θαζεζηώο θαζόζνλ ν 

ζθνπόο ηνπ έιεγρνπ ηεο εθθιεζηαζηηθήο  πεξηνπζίαο  είρε 

                                                           
15

  Μζςα ςτθν κάλαςςα και απζναντι από τον Αγιο Δθμιτριο , ςε απόςταςθ 5 μζτρα 
από τθν ακτογραμμι  υπάρχει βυκιςμζνθ μια εκκλθςία. το εξϊφυλλο του βιβλίου 
«αχτίδεσ πολιτιςμοφ από τθν Μεςαιωνικι Βόνδιτηα» υπάρχει θ ςχετικι φωτογραφία. 

τακερό ςθμείο. 

Ο  μφλοσ 

θμερινό ςθμείο 

μπροςτά από 

οικία Μπάηιου  



επηηεπρηεί θαη δελ ππήξρε ιόγνο λα ζπλερηζηεί ε έλζηαζε ζην 

εθθιεζίαζκα. 

Από ηελ εμηζηόξεζε ηνπ Θ.Παληαδόπνπινπ, έρνπκε ζηε ρξνληθή 

πεξίνδν κεηά ηελ εθαξκνγή ηνπ Ν. 3596/1910, δύν επηηαθίνπο.  

Ο επηηάθηνο ηνπ Αγίνπ Νηθνιάνπ μεθηλνύζε πξώηνο θαη πεξλώληαο 

από ην δξόκν ηεο Ρεζηέιαο, δίπια από ην θαλάιη , έθηαλε ζην 

πέξαζκα ηνπ θαλαιηνύ, αθξηβώο κεηά ηελ νηθία ηνπ 

αθειιαξόπνπινπ. Δθεί ιόγσ ηεο θπζηθήο δπζθνιίαο ζηε δηάβαζε, 

ιόγσ ηνπ κεγάινπ πδξαύιαθα, γίλνληαλ ε επίζεζε κε κάζθνπια16 

από ηνπο θαηνίθνπο ηεο θνληξάδαο  ηνπ Αγίνπ ππξίδσλα. Όηαλ ν 

επηηάθηνο ηνπ Αγίνπ Νηθνιάνπ θαηόξζσλε θαη πεξλνύζε ηνλ 

πδξαύιαθα17  θαηέβαηλε ηελ ζεκεξηλή νδό Ράγθνπ18 έθηαλε ζηε 

δπηηθή πύιε ηνπ Αγίνπ ππξίδσλα, όπνπ ηνλ αλέκελε ν ηεξέαο ηνπ 

Αγίνπ ππξίδσλα. Μεηά ηηο εζηκνηππηθέο αληαιιαγέο επρώλ , 

εηζέξρνληαλ ν επηηάθηνο ηνπ Αγίνπ Νηθνιάνπ κέζα ζηελ εθθιεζία 

ηνπ Αγίνπ ππξίδσλα.. 

 Όηαλ γίλνληαλ ε έμνδνο ηνπ επηηαθίνπ, αθνινπζνύζε ηελ 

δηαδξνκή, από ηηο ζθάιεο πξνο ην θάζηξν, έθηαλε ζην ηέινο από ηα 

ζθαιηά θαη έζηξηβε αξηζηεξά πξνο ηνλ Άγην Παληειεήκνλα θαη 

ζπλέρηδε γηα λα θηάζεη ζηνλ Άγην Νηθόιαν.  Από απηή ηελ 

πεξηνδεία κπνξνύκε λα αληηιεθζνύκε πεξίπνπ ηα όξηα απηήο ηεο 

Κνληξάδαο 

 Ο επηηάθηνο ηνπ Αγίνπ ππξίδσλα, αθνινπζνύζε ηελ δηαδξνκή πνπ 

έρεη θαη ζήκεξα, δει. αξρηθά αλαηνιηθά, κεηά πξνο ηνλ ζεκεξηλό 

θάξν, παξάιιεια ηελ αθηή θαη είζνδν πξνο ηα λόηηα από ην 

ζεκεξηλό ζπίηη ηνπ Ενξκπά θαη Μπαξκπάηζε. Όηαλ έθηαλε ζηε 

πεξηνρή ηνπ κύινπ Εαινγγίηε , ζην πέξαζκα ηνπ θαλαιηνύ πξνο ηα 

θάησ (ζεκεξηλά ζθαιηά κπξνζηά ζην ζπίηη ηνπ Αξρηκαλδξίηε 

Γέιια) εθεί δέρνληαλ ζηελ επίζεζε κε ηα κάζθνπια, ησλ ελνξηηώλ 
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 Είδοσ πυροτεχνιματοσ - κροτίδασ 
17

 Από το 1870 το πζραςμα του υδραφλακα γίνονταν με διάβα πάνω ςε ευρφχωρθ 
γζφυρα που βρίςκονταν ανάμεςα ςτισ περιουςίεσ του ακελλαρόπουλου και του 
Κουρκοφτα (ςιμερα Βαςιλάκου και πρϊθν Μπελζτςου). 
18

 το 1937 ονομάηονταν Ηορμπά και από το 1937 και μετά 4θσ Αυγοφςτου 



ηεο θνληξάδαο ηνπ Αγίνπ Νηθνιάνπ. Μεηά ην πέξαζκα ηνπ 

θαλαιηνύ ν επηηάθηνο έθηαλε ζηελ εθθιεζία ηνπ Αγίνπ ππξίδσλα 

εκεηώλνπκε όηη ν επηηάθηνο ηνπ Αγίνπ Αζαλαζίνπ έθαλε πεξηθνξά 

αλάκεζα ζηα κλήκαηα ηνπ λεθξνηαθείνπ, ην ίδην θαη ν επηηάθηνο 

ηνπ Αγίνπ Γεκεηξίνπ κέρξη λα απνβηώζνπλ νη ηεξείο. 

 

Παξά ηελ αλσηέξσ αλαιπηηθή παξνπζίαζε ηεο επί 40 έηε έλζηαζεο 

ζηηο δύν θνληξάδεο ηεο κεηαελεηηθήο Βόληηζαο, ην βαζηθό εξώηεκα 

παξακέλεη θαη έρεη λα θάλεη κε ην πόηε έγηλε ην αξρηθό θηίζηκν ησλ 

δύν εθθιεζηώλ; 

ε απηό ην εξώηεκα  ζα ρξεηαζηνύκε  νξηζκέλα δεδνκέλα , ηα νπνία 

από ηελ κηα κεξηά ζα νξηνζεηνύλ ην «από» θαη ην «έσο» θαη από 

ηελ άιιε ζα ηζρπξνπνηνύλ ηελ νξηνζέηεζε.  

Βέβαηα από ηηο  αθξαίεο ρξνλνινγίεο ζα πξέπεη λα πξνζηεζνύλ 

ηνπιάρηζηνλ 10-15 ρξόληα ζην  «από» θαη λα αθαηξεζνύλ 

αληίζηνηρα 10-15 ρξόληα από ην  «έσο».  

1. Σν πξώην
19

 λνηάξην πνπ έρνπκε θαη ην έρεη επεμεξγαζηεί ν 

θαζεγεηήο θ. Νηθόιαο Βεξλίθνο, είλαη ζηηο 4 Οθησβξίνπ 

1792 . ην έηνο 1792 έρνπκε αξθεηά ζπκβόιαηα πνπ ζε απηά, 

θαηά πεξίπησζε,  αλαγξάθεηαη ε επίθιεζε ησλ δύν 

εθθιεζηώλ (Άγηνο ππξίδσλ – Άγηνο Νηθόιανο) είηε σο 

γεσγξαθηθόο πξνζδηνξηζκόο ηεο κεηαβηβαδόκελεο αθίλεηεο 

πεξηνπζίαο, είηε σο θαηνηθία ηνπ δηαζέηε θιεξνλνκηάο. 

2. ηελ δεθαεηία ηνπ 1720-1730 ππάξρνπλ κόλν νη εθθιεζίεο 

Άγηνο Αζαλάζηνο (ζηελ ίδηα ηνπνζεζία πνπ θαη ζήκεξα 
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 Όταν λζμε το πρϊτο δεν ςθμαίνει ότι τότε άρχιςαν να ςυντάςςονται ςυμβόλαια 
ςτθν ενετικι Βόνιτςα. Είναι το πρϊτο που ζχουμε τθν διάκεςι μασ και ανικει ςτον 
πρϊτο από τουσ δφο τόμουσ που ο ςυμβολαιογράφοσ του 20

ου
 αιϊνα είχε τθν 

φροντίδα και παρζδωςε ςτα αρχεία Λευκάδασ. Όλα αυτά τα ςυμβόλαια των δφο 
τόμων με ςυντονιςμό θ Αμφικτιονία Ακαρνάνων τα φωτογράφθςε και τα παρζδωςε 
τον κ. κακθγθτι και μζλοσ του ςυλλόγου μασ. Θ φωτογράφθςθ ζγινε ςταδιακά. Για τισ 
πρϊτεσ φωτογραφιςεισ το κόςτοσ ανά ςελίδα φωτογράφιςθσ που καταβάλλαμε ςτο 
αρχείο Λευκάδασ ιταν μεγάλο. Κατόπιν με παρζμβαςθ του κ. κακθγθτι ςτον 
Διευκυντι των Γενικϊν Αρχείων του Κράτουσ το κόςτοσ περιορίςτθκε ςε 0,1 ευρϊ ανά 
ςελίδα φωτογράφιςθσ, κόςτοσ που μασ επζτρεψε να φωτογραφιςουμε και τον 
δεφτερο τόμο  αλλά πάνω από 1500 ςελίδεσ με τισ δεκατιζσ  τθσ Βόνιτςασ κακϊσ και 
πολλζσ  αποφάςεισ ενετϊν προβλεπτϊν. 



είλαη)  θαη Άγηνο ππξίδσλ (ε παιηά εθθιεζία ζηελ 

ηνπνζεζία πνπ πξνζδηνξίζηεθε πην πάλσ). Υαξαθηεξηζηηθό 

ησλ δύν νξζόδνμσλ εθθιεζηώλ είλαη όηη βξίζθνληαη ζηηο δύν 

άθξεο ηεο πόιεο. Ζ κία άθξα αλαηνιηθά θαη ε άιιε άθξα 

δπηηθά. Πίζσ από ηηο εθθιεζίεο δελ ππάξρεη άιιε 

θαηνίθεζε. Δπίζεο ππάξρνπλ δύν αθόκα εθθιεζίεο κε 

ραξαθηεξηζηηθό ηεο ζέζεο ηνπο κόλν ην ζεκείν ηνπ ηαπξνύ. 

Οη ζέζεηο απηέο ηαπηίδνληαη κε ηηο δύν θαζνιηθέο εθθιεζίεο, 

ηελ εθθιεζία ηεο Παλαγίαο ηνπ Ρνδάξην (ζηελ Υώξα) θαη 

ηελ εθθιεζία
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 ζηε Καδάξκα ηνπ Κάζηξνπ. 

3. ηηο αξρέο ηνπ 18νπ αηώλα, ε πεξηνρή  έρεη θηππεζεί από 

ηξείο κεγάινπο ζεηζκνύο κε ηεξάζηηεο θαηαζηξνθέο. 

4. Ο ράξηεο ηνπ Girolamo ζηελ ζεκείσζε κε αξηζκό 33 καο 

γλσξίδεη όηη από ζεηζκό απηή ε πεξηνρή ηνπ Αθηίνπ 

«θάζηζε» κέζα ζην λεξό. Δπίζεο θαη ζε άιια ζεκεία – 

αξηζκήζεηο ν Girolamo καο κηιά γηα ηνλ ζεηζκό θαη ηηο 

επηζθεπέο ζην θάζηξν ηεο Βόληηζαο. Οη ζεηζκνί ζε εθείλε 

ηελ πεξίνδν ήηαλ «ην θάηη άιιν». Σόηε δελ ππήξρε ε 

θιίκαθα ηνπ ξίρηεξ θαη νη πξνζεγγίζεηο κε ηε ζεκεξηλή 

θιίκαθα ηνπ ξίρηεξ γίλνληαη κε ην κέγεζνο ησλ ηόηε 

θαηαζηξνθώλ (θιίκαθα Μεξθάιη). Ζ ζεηζκηθή 

δξαζηεξηόηεηα ζηηο αξρέο ηνπ 18
νπ

 αηώλα ήηαλ κε κηα 

ζπλερόκελε εκθάληζε θαη πνιιέο θαηαζηξνθέο.  

a. Σν 1709 κρ κέγαο ζεηζκόο κε επίθεληξν ηελ πεξηνρή 

από ηα Λεηβαδάθηα Βόληηζαο κέρξη ηελ Πνύληα.  

b. Σν 1723 κρ κε επίθεληξν ηελ Λεπθάδα θαη  

c. ην 1743 (20 Φεβξνπαξίνπ) κε πνιιά επίθεληξα, από 

ηηο αθηέο ηεο λόηηαο Ηηαιίαο κέρξη ηελ Αγία Μαύξα 

(Λεπθάδα) – Βόληηζα θαη Ξεξόκεξν . Οη ηόηε 

αλαθνξέο θαηαγξάθνπλ γηα ηελ δηάξθεηα ηνπ ζεηζκνύ 

όηη θξάηεζε όζν ηξία «πηζηεύσ», κάιινλ δηαδνρηθνύο 

ζεηζκνύο ρσξίο δηαθνπή. 
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 Δεν ζχουμε εντοπίςει ακόμθ το όνομα τθσ εκκλθςίασ. 



5. Σν 1757 πνπ ν Girolamo έρεη ζπληάμεη ηνλ ράξηε ηνπ, καο 

ελεκεξώλεη όηη ε πεξηνρή ηνπ Μνλαζηεξαθίνπ πνπ είρε 

θηινμελήζεη γηα θάπνηα ρξόληα ηελ Δπηζθνπή Βνλδίηδεο, 

ηώξα νλνκάδεηαη « Vescovate -Πηζθόπη» σο αλάκλεζε ηνπ 

γεγνλόηνο ηεο πξνζσξηλήο εγθαηάζηαζεο. Έηζη ιίγα ρξόληα 

πξίλ ην 1757 ε επηζθνπή έρεη εγθαηαζηαζεί πάιη  ζηελ 

Βόληηζα. 

6. Δπίζεο από ηνλ ίδην ράξηε ηνπ 1757 παξαηεξνύκε όηη ν 

νηθηζκόο ηεο ελεηηθήο Βόληηζαο έρεη πάξεη ηελ πιήξε κνξθή 

ηνπ θαη έρεη θηάζεη κέρξη θαη ηελ δεκηνπξγία ηνπ λεώηεξνπ 

νηθηζκνύ-θνληξάδαο, ηνπ Neochori κε εθθιεζία θνληξάδαο 

ηνλ Αγην Γεκήηξην. 

 
7. Σν 1760 ν γάιινο Badis απνθαζίδεη ηελ ιεηηνπξγία ηνπ 

δεύηεξνπ21 εξγνζηαζίνπ ηνπ γηα ηελ παξαγσγή ρπκνύ 

γιπθόξηδαο, κε εγθαηαζηάζεηο ζηελ Ρεζηέια ηεο Βόληηζαο.  

Ζ απόθαζε γηα ηελ επέλδπζή ηνπ, ζεκαίλεη όηη ε δσή, κεηά 

ηηο θαηαζηξνθέο ησλ ζεηζκώλ, έρεη επαλέιζεη ζηελ Βελέηηθε 

Βόληηζα. 

8. ηηο 28 Ννεκβξίνπ 1778 ε Βόληηζα έρεη πιήξε νξγάλσζε 

θαη ν ππάξρνλ θνηλσληθόο ηζηόο δηεθδηθεί από ηελ 

Γαιελόηαηε Γεκνθξαηία ηεο Βελεηίαο ηελ δεκηνπξγία ελόο 
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 Σο πρϊτο το είχε ςτον Σάραντα τθσ Ιταλίασ. Σο κτίριο που φτιάχτθκε ςτθν Βόνιτςα 
ιταν αρκετά κοντά ςτθν όψθ με αυτό που ζφτιαξε ςτον Σάραντα. 



θαηαιόγνπ Κνλζίιηνπ22. Μηα κνξθή πνύ ζα κπνξνύζε λα 

νδεγήζεη ζε έλα «ιίκπξν ντόρο» κε δηθαηώκαηα πνπ ζα είραλ 

ηελ δπλαηόηεηα  λα κεηαβηβαζηνύλ ζνπο απνγόλνπο. 

 

Όια ηα παξαπάλσ δεδνκέλα καο νδεγνύλ ζην όηη ιίγα ρξόληα κεηά 

ηνλ ηξίην θαηά ζεηξά θαηαζηξνθηθό ζεηζκό, ε Βόληηζα αξρίδεη λα 

αλαπηύζζεηαη. Οη Βελεηνί έρνπλ δεκηνπξγήζεη κηα αζθαιή πεξηνρή 

όρη κόλν γηα ηελ θαηνίθεζε αιιά θαη γηα ηηο βηνηερλίεο θαη εκπόξην. 

Σα λεξά ηνπ Βέξδα, ηεο αιβίλαο, ηεο Κνξπήο θαη ηεο Κπξά 

Βξύζεο θηάλνπλ ζηνλ θάκπν ηεο Βόληηζα θαη νη παξαγσγέο ζε 

θαιακπόθη είλαη θεξδνθόξεο. Οη ηδηνθηεζίεο πνπ απνδόζεθαλ ζε 

ρήξεο γπλαίθεο (πνιιώλ εζληθνηήησλ) σο αληάιιαγκα γηα ηελ 

ζπκκεηνρή ηνπ ζαλόληα άλδξα ηνπο ζηελ επηηπρή ππνζηήξημε 

δηαηήξεζεο ηεο Κέξθπξαο,  πνπιηνύληαη ζε λένπο έπνηθνπο ηεο  

Βόληηζαο.  

Δίλαη ε επνρή πνπ καδί κε ηηο λέεο θαηνηθίεο θηίδνληαη θαη νη 

εθθιεζίεο, κηθξνύ κεγέζνπο αιιά ζηηο ζέζεηο πνπ θαη ζήκεξα είλαη. 

Γηα ηελ εγθαηάιεηςε ηνπ ρώξνπ ηεο παιαηάο εθθιεζίαο ηνπ Αγίνπ 

ππξίδσλα κπνξεί λα ππνζέζνπκε ηελ θαηαζηξνθή ηνπ από ηνλ 3ν 

θαηά ζεηξά  ζεηζκό ή ηελ πξόρεηξε θαηαζθεπή ηνπ, σο αλάκλεζε 

γηα ηελ εθθιεζία πνπ είρε βπζηζηεί.. 

ηα κεηέπεηηα ρξόληα θαη θπξίσο ζηα ηειεπηαία ηνπ  κεζνπνιέκνπ 

αιιά θαη κεηά ηνλ πόιεκν ηνπ 40’ ε εθθιεζηαζηηθή έλζηαζε 

κεηαθέξζεθε  κεηαμύ ηνπ Παδαξηνύ (Παιαηό Borgo θαη Cochino)  

θαη ηεο Μπνύραιεο (παιαηό Boccale θαη Neochori). Γηα απηέο ηηο 

ζπλερείο εληάζεηο ζα αλαθεξζνύκε ζε επόκελε εξγαζία καο. 

 

 

https://www.academia.edu/44693911/%CE%95%CE%BD%CF%84%CE%B1%CF

%83%CE%B7_%CE%B5%CE%BA%CE%BA%CE%BB%CE%B7%CF%83%CE%B9%CF

%8E%CE%BD 
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 Βλζπε ονομαςτικό κατάλογο 170 περίπου ατόμων ςτον α’ τόμο Ιςτορικά Κείμενα 
Βόνιτςασ του κακθγθτι κ. Νικόλα Βερνίκου. 


