
ΜΕΛΗ ΤΙΙΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΚΑΛΕΚΑ 

ΕΝ ΚΕΡΚΥΡΑ ΚΑΙ ΖΑΚΥΝΘΟ.

ΙΊερΐ τής εκ Κωνσταντινουπόλεως καταγόμενης οικογένειας Καλέκα 
έχομεν πληροφορίας από τοΰ ΙΔ' αίώνος. Εις αυτήν ανήκει ό Πατριάρχης 
’Ιωάννης, μετά ταϋτα ό δογματικός θεολόγος Μανουήλ καί έπειτα δ Θεόφιλος.

ΙΩΑΝΝΗΣ

Οΰτος πατριαρχεΰσας από τοΰ 1333- 1347 άνεμίχδη εις τήν έριδα των 
'Ησυχαστών ταχθείς μέ τό μέρος τοΰ Βαρλαάμ και ’Ακίνδυνου, κατά τοΰ 
Παλαμά. Ή υπό επτά επισκόπων κατ’ αΰτοΰ γενομένη κατηγορία προς τήν 
αΰτοκράτειραν ’Άνναν έμεινεν άνευ αποτελέσματος, επί Ίωάννου δμως 
Καντακουζηνοΰ καθηρέθη υπό συνόδου, έπικυρωθείσης τής άποφάσεως υπό 
τοΰ βασιλέως (1347).

Τοΰ όμιλητικοΰ τοΰτου θεολόγου σώζονται οι τίτλοι εξήκοντα Κυριακών 
ομιλιών, ών έλάχισται εξεδόθησαν1.

ΜΑΝΟΥΗΛ

Ό δογματικός οΰτος θεολόγος, κατά τον Πέτρον Galesini, εν τή βιο
γραφία τοΰ Μποναβεντοΰρα κεφ. 14, παρέστη έν τή δευτέρα εν Λουγδούνω 
συνόδφ (1274), ένθα ένθερμος ΰποστηρικτής τοΰ Λατινικοΰ δόγματος έγέ- 
νετο1 2 *, φαίνεται δμως δτι έζησεν αρκετά έτη μετ’ αυτήν, άφ’ ου δ ίδιος έν 
τοϊς συγγράμμασί του δμολογεϊ δτι ή σύνοδος αΰτη είχε συνέλθει καί λήξει 
πολλά προ αΰτοΰ έτη. ’Άλλοι ΰποστηρίζουσιν δτι έγραψε κατά τό δεύτερον

διδασκαλίας τοΰ Παλαμά. Καί τό έτος άλλως τε τοΰ θανάτου του (1410) 
τον άπομακρΰνει πολύ από τής συνόδου τοΰ Αουγδοΰνου.

Τοΰ Μανουήλ τοΰτου σφζονται διάφορα έργα, ώς τό περί ουσίας καί 
ένεργείας, περί τής αγίας Τριάδος, κατά Ελλήνων, περί έκπορεΰσεως 
τοΰ άγιου πνεύματος, λόγοι θεολογικοί, δογματικόν έργον περί πίστεως εν

1 Κ. Krumbacher, BLGS, 175. Μ. Γεδεών, Πατριαρχικοί πίνακες σ. 420 έξ.
2 Τά αύτά λέγονται καί έν τή Λατινική μεταφράσει τής άληθοΰς Ιστορίας τοΰ

Σγουροποΰλου.
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δέκα κεφαλαίοις, λόγος εις τον πρωτομάρτυρα Στέφανον, λόγος εις την περι
τομήν τοΰ Κυρίου, γραμματική, μονφδίαι εις Μελιδώνην καί έπιστολαί1.

ΘΕΟΦΙΛΟΣ

Τοΰ Βυζαντινού τούτου εκκλησιαστικού ρήτορος, οΰτινος άγνωστος είναι 
ό χρόνος τής ακμής, έσώθησαν χειρόγραφοι 33 Κυριακαί όμιλίαι εν κώδικι 
Μονάχου 275 τού 17" αίώνος1 2.

Μέλη τής ανωτέρω οικογένειας μικρόν προ τής Άλώσεως καί μετ’ αυτήν 
εΰρίσκομεν εν Έπτανήσφ καί δή τον

ΜΙΧΑΗΛ

Οΰτος, εκλεγείς Πρωτοπαπάς Κέρκυρας τήν 12 Αύγουστου 1431 μετά 
τον Άνδρέαν Μελισσηνόν, κατέστειλε τάς πιέσεις καί καταδρομάς, τάς οποίας 
ΰφίστατο έν Κέρκυρα υπό των Λατίνων ό ορθόδοξος κλήρος. Καταφυγών εις 
Βενετίαν καί παρουσιαστείς ενώπιον τοΰ Λόγου Φόσκαρη, υπέβαλε προς 
αυτόν τά παράπονα τού ορθοδόξου κλήρου κατά των Λατίνων καί προ- 
εκάλεσε Λογικόν διάταγμα προς τον Βάϊλον Κέρκυρας, έν ω λέγεται δτι 
«πρέπει νά κρατώσι τά παλαιά νόμιμα καί προνόμια τών ορθοδόξων καί 
τού Τεροΰ Τάγματος»... Έπί τών ημερών τοΰ Πρωτοπαπά Μιχαήλ Καλέκα, 
διήλθον καί παρέμειναν έπί ίκανάς ημέρας έν Κέρκυρα δ αύτοκράτωρ τοΰ 
Βυζαντίου ’Ιωάννης Ζ' δ Παλαιολόγος, δ Πατριάρχης Ιωσήφ καί οί περί 
αυτούς μεγιστάνες τής πολιτείας καί εκκλησίας μεταβαίνοντες εις τήν έν 
Φλωρεντία Σύνοδον.

Ό Καλέκας έποίμανε τήν έκκλησίαν Κερκύρας έπί δεκαετίαν καί άπέ- 
θανε τώ 14413 *.

ΙΩΑΝΝΗΣ - ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ - ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Μετά τον θάνατον τού έκ τών προυχόντων τών ’Αθηνών Δη μητριού 
Καλέκα, έπισυμβάντα εις τήν πόλιν έκείνην τφ 1612, ό υιός του ’Ιωάννης 
μετφκησεν εις Ζάκυνθον, δπου ένυμφεύθη νέαν έκ τού αριστοκρατικού οίκου 
τών Κομούτων, έκ τής οποίας απέκτησε δύο θυγατέρας, τήν Άναστασούλαν 
καί τήν Μαρινέταν καί τρεις υιούς, τύν Άργυρόν, τον Δημήτριον καί τύν

1 Περί τοΰ Μανουήλ Καλέκα βλ. L. Allatii, De ecclesiae Occidentals et Orien
tals perpetua consensione, μέρ. Δ' κεφ. 18, στίχ. 855. Franciscus Maced ο, 
Concentus Euchologicus sanctae matris Ecclesiae, o. 429.— Migne, P. G, 152. 10. 11 
K. Krumbacher, BLG5, 110, 111.

2 K. Krumbacher, BLG2 o. 176.
3 Βλέπε Σπ. Παπαγεωργίου, Ιστορία τής έκκλησίας τής Κερκύρας ο. 87, ένθα

άναφέρεται ό Καλέκας ύπό τό έπώνυμον Κλέκης.
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Γεώργιον. Έκ τούτων ή μέν πρώτη έλαβεν εΐς πρώτον γάμον τον Νικόλαον 
Κοκκίνην (1641) και εις δεύτερον τον Τιμόθεον Τσαγκαρόπουλον (1647), ή δε 
Μαρινέτα τον Μάρκον Βάλσαμον τών Βαλσάμων (1664). Ό Άργυρός ένυμ- 
φεύθη εν Άθήναις νέαν έκ τής πατριαρχικής οικογένειας τών Παλαιολόγων.

Ό Ιωάννης έξη έν Ζακύνθω βίον έντιμον, εύοεβής δέ κα'ι ευκατάστα
τος, άνωκοδόμησεν εις την νήσον ταύτην διαφόρους ναούς και άνήγειρεν έκ 
βάθρων τον εν τώ προαστείφ τών Κήπων ναόν τών Άγιων Τεσσαράκοντα 
Μαρτύρων, δπου και έτάφη άποθανών την 21 Τανουαρίου 1668.

Οι αδελφοί Δη μητριός κα'ι Γεώργιος, έν γνώσει τής εύγενοϋς αυτών κατα
γωγής καί έπιθυμοϋντες ν’ άπολαύσο)σι τών προνομίων τών λοιπών αριστο
κρατών τής νήσου Ζακύνθου, ύπέβαλον τήν 24 Σεπτεμβρίου 1684 αΐτησιν 
προς τό Συμβούλιον τής Μεγαλοπρεπούς Κοινότητος Ζακύνθου, όπως συμ- 
περιληφθώσι μεταξύ τών Εύγενών καί καταγραφώσιν εις τήν Χρυσήν Βίβλον 
(Libro d’oro).

Διά τούς έγγραφομένους εις τήν Χρυσήν Βίβλον, μετά τήν εκλογήν αυτών 
ύπό τού Συμβουλίου τής Κοινότητος, έπρεπε νά ΰπάρχωσι τά εξής προσόντα: 
α') νά μή έχωσι μετέλθει βάναυσον επιτήδευμα επί τρεις γενεάς, β') νά έχω- 
σιν ετήσιον εισόδημα καί γ') νά έχωσι μόνιμον οΐκησιν εις τον τόπον τής 
εκλογής των. Τά προσόντα ταΰτα έπρεπε νά έπιβεβαιώνται παρ’ αξιόπιστων 
καί φερεγγύων προσώπων.

Διά τούς αδελφούς Καλέκα οί πρός έπιβεβαίωσιν προταθέντες μάρτυρες 
ήσαν οι εν Ζακύνθφ διατρίβοντες έντιμοι Αθηναίοι Μιχαήλ Δημάκης, 
Γεωργαντάς Μαζαλάκος καί Δημήτριος Μαρζέτης, οΐτινες διεβεβαίωσαν ενόρ
κως δτι οί αδελφοί Καλέκα, έξ αριστοκρατικής καί ιστορικής οικογένειας 
έλκοντες τήν καταγωγήν, ευκατάστατοι δέ καί ούδεμίαν ουδέποτε μετελθόντες 
τέχνην, διήγον εν Άθήναις άνεπίληπτον βίον, ό δέ διακεκριμένος Ιταλός 
Φίλιππος Biasi έβεβαίωσε καί αυτός ένυπογράφως δτι μεταβάς εις Ζάκυν
θον, τώ 1654, είχε γνωρίσει τόν Τωάννην Καλέκαν, πατέρα τών υποψηφίων 
αδελφών, ώς ένα τών άξιολογωτέρων Αθηναίων πολιτών. Τάς αύτάς δια
βεβαιώσεις διά τήν ευπρεπή βιοτήν τών αδελφών Καλέκα προταθέντες μάρ
τυρες παρέσχον καί οί Τούλιος Τζιμπλέτης, διδάκτωρ τής φιλοσοφίας καί 
θεολογίας, οί δ)ρες Γεώργιος Σουμάκης καί Γεώργιος Νομικός, 6 συνταγμα
τάρχης Κωνσταντίνος Ρώσσης, οί εύγενεϊς Έμμ. Λογοθέτης καί Αντώνιος 
Κούρτσολας, έξετασταί, ό ίεροδιάκονος Ευγένιος Καλόφωνος καί ά'λλοι.

Ή αϊτησις τών αδελφών Καλέκα, κατόπιν τών ανωτέρω δικαιολογητι- 
κών καί συμφώνως πρός τήν από 23 Σεπτεμβρίου 1683 μεταξύ Εύγενών καί 
Αστών γενομένην επίσημον Δικοσυμφωνίαν, έγένετο αποδεκτή, επετράπη δέ 
ή καταγραφή αυτών μεταξύ τών Εύγενών Ζακύνθου, κατόπιν τής εκλογής 
αύτών ύπό τού Συμβουλίου, διά τού από 3 αύγούστου 1684 διατάγματος 
τής Βενετικής Γερουσίας (Bene probatum) καί μετά τήν κατά Νόμον
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έξέλεγξιν ιών δικαιολογητικών παρά τοϋ Γενικού Προβλεπτοΰ Θαλάσσης 
Ιακώβου Κόρνερ, ό όποιος και πράγματι άπεφάνθη τήν 31 Αύγουστου 1685 
υπέρ τής εγγραφής αυτών.

Έκ τών βιβλίων τοϋ Συμβουλίου τής Μεγαλοπρεπούς Κοινότητος 
Ζακύνθου δεν έμφαίνεται ή εκλογή τών αυτών αδελφών Καλέκα. Ούτοι 
πιθανόν άπέσυρον τήν υποψηφιότητά των, άγνωστον διά ποιους λόγους. 
’Ίσως μειοψηφίσαντες δεν ήθέλησαν νά ύποβάλωσιν έκ νέου υποψηφιότητα1.

Τοσαΰτα είναι γνωστά περί τής όνομαστής οικογένειας τών Καλέκα, 
ή οποία άπαντα έν Ζακύνθω μέχρι τών σημερινών χρόνων.

Ώς έκ περισσού καί χάριν περιεργείας, προσθέτομεν, δτι ή έμφάνισις 
τού νεωστί έκλεγέντος μέλους τού Συμβουλίου, τών Εύγενών είς τήν αίθου
σαν συνεδριάσεων προσελάμβανε πανηγυρικόν χαρακτήρα. Προσεκαλεΐτο ό 
νεωστί εκλεγείς εις τήν αίθουσαν τού Ενεχυροδανειστηρίου (Monte di Pieta), 
οπού άνεκοινοϋτο, παρουσία τών μελών τοϋ Συμβουλίου ή έκλογή του, κατό
πιν οΰτος ώρκίζετο καί έδέχετο τά συγχαρητήρια τών προσκεκλημένων, Προ- 
βλεπτοϋ καί λοιπών ’Αρχών, ακολούθως δέ καθήμένος έπί δίφρου έπιχρύσου 
καί κρατούμενος υπό τών ψηφοφόρων, ένδεδυμένων ομοιομόρφους στολάς, 
έφέρετο είς τήν οικίαν του κατά τον εξής τρόπον. Τής πομπής προηγείτο 
αρκετόν πλήθος πολιτών, κατόπιν ό δημόσιος σαλπιγκτής κρατών σάλπιγγα, 
έπί τής οποίας ήτο προσκεκολλημένη μικρά σημαία τοϋ 'Αγίου Μάρκου, 
κατόπιν οί Άλαβαρδιέροι, τιμητική φρουρά, ένδεδυμένη ομοιομόρφους στο
λάς, ακολούθως ό Υπασπιστής τής Φρουράς, είτα ό δίφρος, ό φέρων τον 
έκλεγέντα Εύγενή, κρατούμενος, ως έλέχθη, υπό τών ψηφοφόρων, ειτα ήκο- 
λούθουν οί συγγενείς, οί φίλοι, τό σώμα τών Εύγενών, έν μέσφ δέ ζητω
κραυγών καί θορύβου καί ραινόμενος όπόθεν διήρχετο έκ τών παραθύρων 
μέ άνθη καί τετράστιχα (sonetti), άρτίσκους ισπανικούς (pan d’ Espagna), 
γλυκύσματα καί χρήματα, έφέρετο είς τήν οικίαν του, δπου έδέχετο τά συγχα
ρητήρια τοϋ πλήθους. Τό εσπέρας αί οίκίαι τών συγγενών καί φίλων έφωτα- 
γωγοϋντο, έρρίπτοντο δέ από καιρού είς καιρόν πυροβολισμοί.

ΛΕΩΝΙΔΑΣ X. ΖΩΗΣ
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1 Αί πληροφοριαι έλήφθησαν έκ τοΰ ’Αρχειοφυλακείου Ζακύνθου,
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