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Χορηγία οικογένειας Νικολάου Σ. Βεργωτή

Αφιερωμένη στην Κίττυ Ιερωνυμάκη-Βεργωτή
για την αγάπη της στην Ιστορία του Ελληνισμού

με την παντοτινή δική μας αγάπη
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ΠΡΟΛΟΓΟΣ

ΣΤΟ ΙΑ΄ ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΑΝΙΟΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ

ΓΓεεώώρργγιιοοςς  ΝΝ..  ΜΜοοσσχχόόπποουυλλοοςς
Πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής του Συνεδρίου

Πέρασαν τριάντα δύο χρόνια από τότε, όταν η Εταιρεία Κεφαλληνιακών
Ιστορικών Eρευνών, νεαρή ακόμη (ιδρύθηκε το �97�), πραγματοποίησε, το
�98�, το Πέμπτο (Ε΄) Διεθνές Πανιόνιο Συνέδριο, οι εργασίες του οποίου έλαβαν
χώρα και τότε στο Αργοστόλι, στο Ληξούρι και στα Κουρκουμελάτα. Η συμμε-
τοχή στο εν λόγω Συνέδριο υπήρξε αξιόλογη. Οι Σύνεδροι ξεπέρασαν τους �00 με
σημαντική τη συμμετοχή ξένων έτσι ώστε δικαίως το Πέμπτο Πανιόνιο καθιε-
ρώθηκε, τότε, ως Διεθνές. Πρόκειται για χαρακτηρισμό, που, ως γνωστόν, δια-
τηρήθηκε εν πολλοίς και στα ακολουθήσαντα Πανιόνια Συνέδρια.

Οι τέσσερις τόμοι των εργασιών του Συνεδρίου αυτού, που τυπώθηκαν σχεδόν
αμέσως μετά τη λήξη του, νομίζω πως χάραξαν ασφαλή την πορεία στην περαι-
τέρω έρευνα τη σχετική με τον επτανησιακό βίο και πολιτισμό. Τότε, στην κα-
ταληκτήρια ομιλία μου, στην οποία εκτέθηκαν τα συμπεράσματα των εργασιών
του Συνεδρίου, υπογραμμίσθηκε το περιορισμένο ποσοστό ανακοινώσεων των
βασισμένων στα κλειστά ή υποτυπωδώς λειτουργούντα Αρχεία της Επτανήσου.
Σήμερα, μετά την παρέλευση τριών και πλέον δεκαετιών, τα Ιστορικά Αρχεία
της Επτανήσου είναι οργανωμένα ως δημόσιες υπηρεσίες και ανεκτά στελεχω-
μένα, ενώ το υλικό τους έχει ήδη ψηφιοποιηθεί κατά το μεγαλύτερο μέρος. Ση-
μαντική είναι, οπωσδήποτε, η νέα κατάσταση των αρχειακών θυλάκων για την
περαιτέρω έρευνα του επτανησιακού χώρου. Στις θεματικές των συνέδρων,
όπως προκύπτει από το πρόγραμμα, δεν υστερούν οι ανακοινώσεις που στηρίζο-
νται σε αρχειακές σειρές των Αρχείων του Ιονίου: της Κέρκυρας, της Κεφαλο-
νιάς, της Λευκάδας, της Ιθάκης, των Κυθήρων και σε ό,τι έμεινε και σώθηκε
από το άλλοτε πλουσιότατο Αρχείο της Ζακύνθου, που, ως γνωστόν, υπέστη τις
συνέπειες των σεισμών του �9�� και της φωτιάς που επακολούθησε.

Σήμερα, στο Ενδέκατο (ΙΑ΄) Διεθνές Πανιόνιο Συνέδριο, επισημαίνεται,
δυστυχώς, έντονη η απουσία διακεκριμένων προσωπικοτήτων εκείνης της
εποχής. Ενδεικτικά σημειώνω τον ακαδημαϊκό και διακεκριμένο βυζαντινο-
λόγο Διονύσιο Α. Ζακυθηνό, που υπήρξε, τότε, ο Πρόεδρος του Συνεδρίου, τον
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πολύν Κ. Θ. Δημαρά, τον εμπνευσμένο ιστορικό Νίκο Σβορώνο, τον Γιώργο
Σαββίδη, τον Ζακύνθιο Διον. Ζήβα, τον ιστορικό Σπύρο Ασδραχά και τους δι-
κούς μας Κεφαλονίτες: τον διεθνούς εμβέλειας λαογράφο πανεπιστημιακό
καθηγητή Δημήτριο Σωτ. Λουκάτο, τον διακεκριμένο φιλόλογο νεοελληνιστή
Γιώργο Γ. Αλισανδράτο, τον ιστορικό Σπύρο Λουκάτο, τον ακαδημαϊκό Σπύρο
Αντ. Ευαγγελάτο, το αξιόλογο στέλεχος της Εταιρείας Κεφαλληνιακών
Ιστορικών Ερευνών και άλλοτε πρόεδρο αυτής πανεπιστημιακό καθηγητή Γε-
ράσιμο Η. Πεντόγαλο, τον αρχαιολόγο Πέτρο Καλλιγά και τόσους άλλους,
που άφησαν, ωστόσο, τον αμητό της εργασίας τους μνημειώδη κληρονομιά
στους μεταγενεστέρους. Τιμούν, βέβαια, με την παρουσία τους και την επι-
στημονική συμμετοχή τους και το ΙΑ΄ Πανιόνιο Συνέδριο ισάξιες προσωπικό-
τητες υψηλού κύρους, ακαδημαϊκοί, πανεπιστημιακοί δάσκαλοι, γνωστοί
ερευνητές του Επτανησιακού βίου και πολιτισμού, Έλληνες και ξένοι. Η
πλούσια και αξιόλογη επιστημονική συμβολή τους, που θα δημοσιευθεί, μετά
τη λήξη του Συνεδρίου, σε σειρά τόμων, θα καταστεί, οπωσδήποτε, εφαλτήριο
και ασφαλής αφετηρία στους νέους θεράποντες της επιστήμης, στις γενιές
που ακολουθούν, σ΄ όσους έρχονται να αντικαταστήσουν τους παρόντες.

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΘΕΣΜΟ

Ο θεσμός των Πανιονίων Συνεδρίων καθιερώθηκε το �9�� με στόχο την
έρευνα και τη μελέτη του επτανησιακού βίου και πολιτισμού. Το πρώτο Συνέ-
δριο πραγματοποιήθηκε στην Κέρκυρα με την παρουσία του τότε Βασιλέως
Κωνσταντίνου, του διαδόχου Γεωργίου, του πρωθυπουργού Ελευθερίου Βενι-
ζέλου, του τότε προέδρου της Βουλής Κ. Ζαβιτζιάνου, των Μητροπολιτών,
των Νομαρχών και των Δημάρχων της Επτανήσου. Πρόεδρος του Πρώτου
Πανιονίου ήταν ο ιστορικός Σπυρίδων Λάμπρος, τότε καθηγητής του Πανεπι-
στημίου Αθηνών.

Το Δεύτερο Πανιόνιο Συνέδριο συνήλθε στην Ιθάκη κατά το χρονικό διά-
στημα ��-�8 Αυγούστου �9�8 με την πρωτοβουλία και την οργάνωση της
Εταιρείας Επτανησιακών Μελετών. Ο πρώτος παγκόσμιος πόλεμος και οι
εθνικές περιπέτειες που ακολούθησαν δεν επέτρεψαν νωρίτερα τη σύγκλησή
του. Με το Δεύτερο Πανιόνιο συνδέεται η ανακάλυψη του τάφου του ποιητή
Ανδρέα Κάλβου στην Αγγλία και οι πρώτες ενέργειες για την ανακομιδή των
οστών του στη γενέθλια γη, στη Ζάκυνθο. Λόγω του δεύτερου παγκόσμιου πο-
λέμου, τα Πρακτικά του Συνεδρίου αυτού δημοσιεύθηκαν, δυστυχώς, �0 χρό-
νια αργότερα.

Το Τρίτο Πανιόνιο Συνέδριο πραγματοποιήθηκε �7 χρόνια αργότερα, το
�9��, λόγω του δεύτερου παγκόσμιου πολέμου και γενικότερα των εθνικών
περιπετειών της δεκαετίας �9�9-�9�9, και εξαιτίας βεβαίως του γεγονότος
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ότι δεν υπήρχε φορέας για την οργάνωσή του. Τη φροντίδα για την οργάνωσή
του ανέλαβε η Επιτροπή Εορτασμού της Εκατονταετηρίδας της Ενώσεως
της Επτανήσου. Το Συνέδριο αυτό υπήρξε περιφερόμενο. Άρχισε τις εργασίες
του από την Κέρκυρα, τις συνέχισε στην Κεφαλονιά και τις τερμάτισε στη
Ζάκυνθο. Πρόεδρος του εν λόγω Συνεδρίου υπήρξε ο Ακαδημαϊκός και διε-
θνούς φήμης βυζαντινολόγος καθηγητής του Πανεπιστημίου Αθηνών Διον. Α.
Ζακυθηνός. Τα Πρακτικά του Συνεδρίου τυπώθηκαν σε δύο ογκώδεις τόμους.

Το Τέταρτο Πανιόνιο οργανώθηκε από την Εταιρεία Κερκυραϊκών Σπου-
δών και πραγματοποιήθηκε στην Κέρκυρα ύστερα από �� χρόνια, το �978, με
πρόεδρό του και πάλιν τον Ακαδημαϊκό Διον. Α. Ζακυθηνό και με συμμετοχή
αρκετών συνέδρων από τους οποίους οι � ήταν ξένοι. Τα Πρακτικά του Συνε-
δρίου αυτού εκδόθηκαν από την οργανώτρια Εταιρεία των Κερκυραϊκών
Σπουδών, πρόεδρος της οποίας ήταν ο Κωνσταντίνος Δαφνής. Η καταληκτή-
ρια ολομέλεια του Συνεδρίου αυτού ανέθεσε, με ομόφωνη απόφασή της, την ορ-
γάνωση του Πέμπτου Πανιονίου Συνεδρίου στην Εταιρεία Κεφαλληνιακών
Ιστορικών Ερευνών και τα παρόντα εκεί μέλη της –ως σύνεδροι– Γεράσιμος
Πεντόγαλος (αντιπρόεδρος τότε της Εταιρείας) και Γεώργιος Ν. Μοσχόπου-
λος (γεν. γραμματέας) αποδέχθηκαν την πρόταση.

Οι ευνοϊκότερες ευτυχώς εθνικές και πολιτιστικές συνθήκες επέτρεψαν
στην Εταιρεία Κεφαλληνιακών Ιστορικών Ερευνών να προχωρήσει στην ορ-
γάνωση του Πέμπτου Πανιονίου σε συντομότερο χρονικό διάστημα από τα
προηγούμενα. Έτσι μόνο 8 χρόνια από την πραγματοποίηση του Τετάρτου,
πραγματοποιήθηκε, τον Μάιο (�7-��) του �98� και στο πλαίσιο των εκδηλώ-
σεων για τον εορτασμό της Ένωσης, το Πέμπτο Πανιόνιο Συνέδριο.

Μετά το Ε΄ Διεθνές Πανιόνιο Συνέδριο ακολούθησαν: το ΣΤ΄ Διεθνές Πα-
νιόνιο Συνέδριο (Ζάκυνθος, Σεπτέμβριος �997), που οργανώθηκε από το Κέ-
ντρο Μελετών του Ιονίου και την Εταιρεία Ζακυνθιακών Σπουδών, τα Πρα-
κτικά του οποίου δημοσιεύθηκαν σε � τόμους (�000-�00�).

Το Ζ΄ Πανιόνιο Συνέδριο (Λευκάδα, Μάιος �00�), οργανώθηκε από την
Εταιρεία Λευκαδικών Μελετών και τα Πρακτικά του δημοσιεύθηκαν σε � τό-
μους (�00�).

Το Η΄ Διεθνές Πανιόνιο Συνέδριο (Κύθηρα, Μάιος �00�), οργανώθηκε από
την Εταιρεία Κυθηραϊκών Μελετών και τα Πρακτικά του δημοσιεύθηκαν σε
� τόμους (�009).

Το Θ΄ Πανιόνιο Συνέδριο (Παξοί, Μάιος �0�0), οργανώθηκε από την Εται-
ρεία Παξινών Μελετών και τα Πρακτικά του δημοσιεύθηκαν σε � τόμους
(�0��).

Το Ι΄ Διεθνές Πανιόνιο Συνέδριο (Κέρκυρα, �0.�.�0��-�.�.�0��), οργανώ-
θηκε από την Εταιρία Κερκυραϊκών Σπουδών, η προσέλευση επιστημόνων
ήταν πολύ μεγάλη και η έκδοση των Πρακτικών του Συνεδρίου ολοκληρώθη-
κε σε έξι τόμους στα τέλη του �0�8.
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ΤΙΜΗΤΙΚΗ ΠΡΟΕΔΡΙΑ

ΤΟΥ ΙΑ΄ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΠΑΝΙΟΝΙΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

Από την Ακαδημία Αθηνών υπό την αιγίδα της οποίας τελεί το Συνέδριο

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΒΟΚΟΤΟΠΟΥΛΟΣ 
ακαδημαϊκός,

ομότιμος καθηγητής του Πανεπιστημίου Αθηνών

ΧΡΥΣΑ ΜΑΛΤΕΖΟΥ
ακαδημαϊκός,

ομότιμη καθηγήτρια του Πανεπιστημίου Αθηνών

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΦΩΚΑΣ 
ακαδημαϊκός,

καθηγητής του Πανεπιστημίου Cambridge
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ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΤΟΥ ΙΑ΄ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΠΑΝΙΟΝΙΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 
ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΚΩΝ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ν. ΜΟΣΧΟΠΟΥΛΟΣ

τ. καθηγητής Νεότερης Ιστορίας του Πανεπιστημίου Πατρών

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΜΠΑΛΛΑΣ

πτυχιούχος Πολιτικών Επιστημών του Παντείου Πανεπιστημίου
τ. διευθυντής Τραπέζης της Ελλάδος (υποκαταστ. Αργοστολίου)

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΡΕΝΕ ΛΙΝΑΡΔΑΤΟΥ-ΜΑΡΤΙΝΗ

τ. λυκειάρχης

ΤΑΜΙΑΣ
ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΓΑΡΜΠΗΣ

οδοντίατρος

ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΔΩΡΑ Φ. ΜΑΡΚΑΤΟΥ

τ. αναπληρώτρια καθηγήτρια Ιστορίας της Τέχνης του Πανεπιστημίου 
Ιωαννίνων, έφορος του Κοργιαλενείου Ιστορικού και Λαογραφικού Μουσείου

Αργοστολίου, υπεύθυνη ενότητας Ιστορίας της Τέχνης του Συνεδρίου

ΗΛΙΑΣ ΤΟΥΜΑΣΑΤΟΣ
διδάκτωρ Ιστορίας του Ιονίου Πανεπιστημίου

υπεύθυνος της ενότητας Φιλολογίας του Συνεδρίου

ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΛΥΚΟΥΔΗ
τ. λυκειάρχης, υπεύθυνη Δημοσίων Σχέσεων
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ΣΥΝΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ

�. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ – ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ
ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ

�. ΔΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ – Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Κεφαλονιάς
(Κ.Ε.ΔΗ.ΚΕ.)

�. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ (Π.Ε.Δ.Ι.Ν.)

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

• Διονύσιος Γαρμπής, ταμίας της Εταιρείας Κεφαλληνιακών Ιστορικών
Ερευνών

• Νικόλαος Μαραγκάκης, φιλόλογος, πρ. διευθυντής Δευτεροβάθμιας Εκ-
παίδευσης Ν. Κεφαλονιάς, τακτικό μέλος της Ε.Κ.Ι.Ε.

• Νικόλαος Μπούκας, καθηγητής ΤΕΙ Ιονίων Νήσων (τώρα Ιονίου Πανεπι-
στημίου), τακτικό μέλος της Ε.Κ.Ι.Ε.

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ 
ΤΗΣ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

ΤΟΥ ΙΑ΄ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΠΑΝΙΟΝΙΟΥ 

ΘΕΟΔΩΡΑ ΖΑΦΕΙΡΑΤΟΥ-ΓΑΡΜΠΗ
διδάκτωρ Ιστορίας του Ιονίου Πανεπιστημίου, 

προϊσταμένη ΓΑΚ-Αρχείων Νομού Κεφαλληνίας,
τακτικό μέλος της Εταιρείας Κεφαλληνιακών Ιστορικών Ερευνών

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΟΥ
αναπληρωτής καθηγητής Ιστορίας της Τέχνης του Πανεπιστημίου Κρήτης

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΕΟΝΤΣΙΝΗΣ
ομότιμος καθηγητής Νεότερης Ελληνικής Ιστορίας και Διδακτικής 

της Ιστορίας του Πανεπιστημίου Αθηνών

ΕΥΘΥΜΙΑ ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗ
επίκουρος καθηγήτρια Ιστορίας Ευρωπαϊκής Τέχνης
στο Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας του ΕΚΠΑ

Πρακτικά, Τόμος Ι��



ΝΙΚΟΛΑΟΣ Γ. ΜΟΣΧΟΝΑΣ
ομότιμος διευθυντής Ερευνών του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών,

πρόεδρος του Κέντρου Μελετών Ιονίου,
τακτικό μέλος της Εταιρείας Κεφαλληνιακών Ιστορικών Ερευνών

ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΠΑΓΚΡΑΤΗΣ
δικηγόρος, πρόεδρος της Εταιρείας Κερκυραϊκών Σπουδών

ΠΕΤΡΟΣ ΠΕΤΡΑΤΟΣ
διδάκτωρ Ιστορίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης,
πρόεδρος του Εφορευτικού Συμβουλίου της Ιακωβατείου Δημοσίας 

Βιβλιοθήκης Ληξουρίου,
τακτικό μέλος της Εταιρείας Κεφαλληνιακών Ιστορικών Ερευνών

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΠ. ΠΛΟΥΜΙΔΗΣ 
ομότιμος καθηγητής Ιστορίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων,

διευθυντής του Ελληνικού Ινστιτούτου Βυζαντινών και 
Μεταβυζαντινών Σπουδών της Βενετίας

ΘΕΟΔΟΣΗΣ ΠΥΛΑΡΙΝΟΣ
ομότιμος καθηγητής Ιστορίας της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας

του Ιονίου Πανεπιστημίου

ΤΕΝΙΑ ΡΗΓΑΚΟΥ
αρχαιολόγος, προϊσταμένη Εφορείας Αρχαιοτήτων Κέρκυρας
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ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΙΜΗΣ ΣΤΙΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ 
ΤΗΣ ΕΠΤΑΝΗΣΟΥ

Αναγνωστική Εταιρία Κερκύρας, πρόεδρος Γιάννης Πιέρρης
Εταιρεία Ζακυνθινών Πολιτισμικών Ερευνών, πρόεδρος Νίκιας Λούντζης
Εταιρεία Κερκυραϊκών Σπουδών, πρόεδρος Περικλής Παγκράτης
Εταιρεία Κυθηραϊκών Μελετών, πρόεδρος Νικόλαος Πετρόχειλος
Εταιρεία Λευκαδικών Μελετών, πρόεδρος Τριαντάφυλλος Σκλαβενίτης
Εταιρεία Παξινών Μελετών, πρόεδρος Σπύρος Μπογδάνος
Κέντρο Μελετών του Ιονίου, πρόεδρος Νικόλαος Γ. Μοσχονάς
Κέντρο Οδυσσειακών Σπουδών (Ιθάκη), πρόεδρος Μενέλαος Χριστόπουλος

ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΚΑΤΑ ΤΙΣ ΗΜΕΡΕΣ ΤΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ (��-�� Μαΐου)

ΥΥππεεύύθθυυννοοιι  γγιιαα  ττιιςς  ττρρεειιςς  ααίίθθοουυσσεεςς  ττοουυ  θθεεάάττρροουυ  ««ΟΟ  ΚΚέέφφααλλοοςς»»
�. Νίκος Λάσκαρης 
�. Γεράσιμος Μπάλλας 
�. Νικόλαος Μπούκας 
�. Πέτρος Πετράτος 
�. Αγγελική Γιαννάτου

ΥΥππεεύύθθυυννοοιι  γγιιαα  ττιιςς  δδύύοο  ααίίθθοουυσσεεςς  ττηηςς  ΚΚοορργγιιααλλεεννεείίοουυ  ΒΒιιββλλιιοοθθήήκκηηςς
�. Θεοδώρα Ζαφειράτου 
�. Ευρώπη Μοσχονά 
�. Λάμπρος Σιμάτος 

ΠΠλληηρροοφφοορρίίεεςς (στον χώρο όπου εργάζεται το προσωπικό της Βιβλιοθήκης)
�. Αικατερίνη Αντωνέλου 
�. Ανδρέας Γαβριελάτος 
�. Ελένη Στελλάτου

ΚΚεεννττρριικκήή  ΓΓρρααμμμμααττεείίαα (στην είσοδο της Κοργιαλενείου Βιβλιοθήκης)
Υπεύθυνοι Κεντρικής Γραμματείας: Ηλίας Τουμασάτος και 
Θεοδώρα Ζαφειράτου 
Μέλη: Έμελη Χατζηχρήστου, Βιβλιοθηκονόμος 
Βεατρίκη Γαβριελάτου, αρχιτέκτων 
Σταματούλα Καλλιβωκά, φιλόλογος
Χριστοθέα Κοσμάτου, θεολόγος 
Άντζελα Μαρούλη, ιστορικός 
Ειρήνη Μοσχονά-Καρκαβέλα, καθηγήτρια φυσικής αγωγής
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ΥΥππεεύύθθυυννοοιι  ΟΟλλοομμέέλλεειιααςς  ΛΛηηξξοουυρρίίοουυ  
�. Γεράσιμος Γαλανός, εκπαιδευτικός 
�. Διονύσιος Κατερέλος, καθηγητής του ΤΕΙ Ιονίων Νήσων (τώρα Ιονίου
Πανεπιστημίου)

ΥΥππεεύύθθυυννοοιι  ππρροοώώθθηησσηηςς  αανναακκοοιιννώώσσεεωωνν  σστταα  ΜΜ..ΜΜ..ΕΕ..  
�. Ηλίας Τουμασάτος 
�. Έμελη Χατζηχρήστου
�. Αικατερίνη Αντωνέλου
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ΧΟΡΗΓΟΙ

• Ακαδημία Αθηνών
• Κληροδότημα Σπυρίδωνος Φωτ. Αντύπα υπέρ της Κεφαλληνίας
• Ίδρυμα Γεωργίου και Μάρης Βεργωτή
• Kίττυ και Νικόλαος Βεργωτής
• Margo και Γεράσιμος Βεργωτής
• Επιμελητήριο Κεφαλληνίας και Ιθάκης
• Δημήτρης Γιαννικάκης, τηλεπικοινωνιολόγος
• Τασία Ευθυμιάτου-Αλισανδράτου, φιλόλογος, τ. καθηγήτρια του Γαλλικού

Ινστιτούτου
• Αλέξανδρος Καλαφάτης, καθηγητής Μαθηματικών, τ. υφυπουργός
• Φώτης Κρεμμύδας, δικηγόρος Αθηνών
• Νικόλαος Μπαζίγος Α.Ε.
• Διονύσιος Σέρρας, καθηγητής Φιλολογίας, πρ. εκδότης του περιοδικού

Επτανησιακά Φύλλα

ΕΥΓΕΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

• Κοργιαλένειο Ίδρυμα Αργοστολίου
• Kefalonian Lines, Ναυτιλιακή Εταιρεία
• Ληξούρι Α.Ε. Ξενοδοχειακές και τουριστικές επιχειρήσεις
• ΚΤΕΛ Κεφαλονιάς Α.Ε.
• Αυτοτελές Τμήμα Τουριστικής Ανάπτυξης Δήμου Κεφαλονιάς
• Λύκειο των Ελληνίδων Παράρτημα Αργοστολίου
• Συνεταιρισμός Παραγωγών Ρομπόλας Κεφαλονιάς
• Χορωδία και Μαντολινάτα Λειβαθούς
• Κανταδόροι, χορωδία και μαντολινάτα Αργοστολίου
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ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΦΟΡΕΩΝ

Έκθεση αρχειακών τεκμηρίων των ΓΑΚ – Αρχείων Ν. Κεφαλληνίας, προϊ-
σταμένη Θεοδώρα Ζαφειράτου, στην Κοργιαλένειο Βιβλιοθήκη.

ΜΟΥΣΕΙΑ ΚΑΙ ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΑΛΛΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΠΡΟΣ ΕΠΙΣΚΕΨΗ

• Κοργιαλένειο Ιστορικό και Λαογραφικό Μουσείο (στο ισόγειο του κτηρίου
της Βιβλιοθήκης). 

• Έκθεση χαρακτικών κεφαλληνιακής θεματικής από τη συλλογή του Φώ-
τη Κρεμμύδα, δικηγόρου, (αίθουσα Αντίοχου Ευαγγελάτου στο ισόγειο
του Δημοτικού Θεάτρου “Ο Κέφαλος”). Εποπτεία: Κοργιαλένειο Ίδρυμα.
Οργάνωση-Επιμέλεια: Υβόννη Μαρκαντωνάτου. Η έκθεση θα παραμείνει
ανοικτή και μετά τη λήξη του Συνεδρίου προκειμένου να την επισκεφθούν
τα σχολεία. 

• Μόνιμη Συλλογή ζωγραφικής του Κώστα Κουνάδη (Κοργιαλένειος Βι-
βλιοθήκη), (αίθουσα Τέχνης). 

• Ίδρυμα Φωκά Κοσμετάτου, Πλατεία Βαλλιάνου �, (Μόνιμη έκθεση: «Το
χρονικό του νομίσματος»). 

• Εκκλησιαστικό Μουσείο Ιεράς Μονής Αγίου Ανδρέου Μηλαπιδιάς (βρί-
σκεται στην περιοχή της Λειβαθούς, νοτιοδυτικά του Κάστρου του Αγί-
ου Γεωργίου, στο χωριό Περατάτα). 

• Διαπολιτισμικό Κέντρο Ιονίου – Σπίτι-Μουσείο στον Καραβόμυλο Σάμης.

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

• Δευτέρα �� Μαΐου �0�8, μετά την λήξη της πρώτης Ολομέλειας (Δημοτι-
κό Θέατρο Αργοστολίου “Ο Κέφαλος”): Λύκειο των Ελληνίδων, Παράρτη-
μα Αργοστολίου: χορευτική εκδήλωση “Κύμα το Ιόνιον” (πρόεδρος: Ευρώ-
πη Μοσχονά-Μαραγκάκη). 

• Πέμπτη �� Μαΐου �0�8, ώρα �0:�0 (Πνευματικό Κέντρο Κουρκουμελά-
των) Συναυλία από τη Χορωδία και Μαντολινάτα Λειβαθούς (μαέστρος:
Βασίλης Καλογηράς).

• Παρασκευή �� Μαΐου �0�8, ώρα ��:00 (μετά τη λήξη των εργασιών του
Συνεδρίου, Αίθουσα Φιλαρμονικής Σχολής Κεφαλληνίας-Ωδείο Ρόκκου
Βεργωτή): μουσική εκδήλωση: “Παύλος Καρρέρ: Έργα για πιάνο σε τέσ-
σερα χέρια”. Πιάνο: Διονύσης Σεμιτέκολος, Βέρα Στραβοπόδη. Παρουσία-
ση καταγραφής έργων Παύλου Καρρέρ του Μουσείου Σολωμού και Επι-
φανών Ζακυνθίων: Κατερίνα Δεμέτη, αρχαιολόγος-διευθύντρια Μουσείου
Σολωμού και Επιφανών Ζακυνθίων.

Πρακτικά, Τόμος Ι ��



ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΕΠΙΣΚΕΨΗ

Τετάρτη �� Μαΐου ώρα �0 π.μ.: Εκδρομή για προσκύνημα και ξενάγηση στην
Ιερά Μονή του Αγίου Γερασίμου στο οροπέδιο των Ομαλών (για τους συνο-
δούς των Συνέδρων). Αναχώρηση με λεωφορεία έξω από το θέατρο «Ο Κέφα-
λος».

ΔΕΞΙΩΣΕΙΣ – ΣΥΝΕΣΤΙΑΣΕΙΣ

• Δευτέρα �� Μαΐου �0�8, μετά τη λήξη της Ολομέλειας: Συνεστίαση από
τον Δήμαρχο Κεφαλονιάς

• Τετάρτη �� Μαΐου �0�8: Συνεστίαση από την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων -
Περιφερειακή Ενότητα Κεφαλληνίας 

• Πέμπτη �� Μαΐου �0�8, μετά τη λήξη της Ολομέλειας: Δεξίωση από τον
πρόεδρο του Ιδρύματος Γεωργίου και Μάρης Βεργωτή Γεράσιμο Βεργωτή,
στο Πνευματικό Κέντρο Κουρκουμελάτων 

• Παρασκευή �� Μαΐου �0�8, μετά την καταληκτήρια Ολομέλεια: Συνε-
στίαση από την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων - Περιφερειακή Ενότητα Κε-
φαλληνίας

ΧΩΡΟΙ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ
Δημοτικό θέατρο Αργοστολίου «Ο Κέφαλος»,
Λεωφόρος Βεργωτή ��, ��7�0-���00, (σε � αίθουσες):
Κεντρική αίθουσα 
Αίθουσα Αντίοχου Ευαγγελάτου, στο ισόγειο 
Υπερώο

Κοργιαλένειος Βιβλιοθήκη,
Ηλία Ζερβού ��, ��7�0-���8�, (σε � αίθουσες): 
Αίθουσα Διαλέξεων 
Αίθουσα Τέχνης

ΛΗΞΟΥΡΙ
Αίθουσα εκδηλώσεων ξενοδοχείου “Palatino”

ΚΟΥΡΚΟΥΜΕΛΑΤΑ
Πνευματικό Κέντρο Κουρκουμελάτων Βεργωτή
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ΟΛΟΜΕΛΕΙΕΣ ΤΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

ΔΔεευυττέέρραα  ����  ΜΜααΐΐοουυ  ��00��88,,  ώώρραα  ��77::��00..
ΕΕππίίσσηημμηη  εεννααρρκκττήήρριιαα  σσυυννεεδδρρίίαα  ––  ΟΟλλοομμέέλλεειιαα

ΔΔηημμοοττιικκόό  θθέέααττρροο  ΑΑρργγοοσσττοολλίίοουυ  ““ΟΟ  ΚΚέέφφααλλοοςς””,,  ΚΚεεννττρριικκήή  ΑΑίίθθοουυσσαα

Αφιερωμένη τιμητικά στη μνήμη του νεοελληνιστή Γιώργου Γ. Αλισανδράτου
για την υψίστης σημασίας συμβολή του στην ίδρυση και δράση της Εταιρείας
Κεφαλληνιακών Ιστορικών Ερευνών και γενικότερα για την επιστημονική
συμβολή του στα Επτανησιακά Γράμματα.

Πρόεδροι: 
Παναγιώτης Βοκοτόπουλος, τακτικό μέλος της Ακαδημίας Αθηνών
Χρύσα Μαλτέζου, τακτικό μέλος της Ακαδημίας Αθηνών, 
Αναστάσιος-Ιωάννης Μεταξάς, ομότιμος καθηγητής Πανεπιστημίου Αθη-

νών, επίτιμος καθηγητής ευρωπαϊκών πανεπιστημίων, τακτικό μέλος της
Académie Européenne Interdisciplinaire des Sciences

�8:00-�9:00 • Προσφωνήσεις της Υπουργού Πολιτισμού, των Σεβασμιώ-
τατων Μητροπολιτών Επτανήσου, του Περιφερειάρχη Ιο-
νίων Νήσων, των Δημάρχων της Επτανήσου και των Βου-
λευτών (και υπουργών) της Επτανήσου.

• Χαιρετισμός του προέδρου του Κέντρου Μελετών του Ιονίου.
• Χαιρετισμοί των προέδρων των επτανησιακών επιστημονι-

κών εταιρειών.
• Χαιρετισμός ενός εκπροσώπου εκ μέρους όλων των ξένων

συνέδρων.
• Κήρυξη των εργασιών του Συνεδρίου από τον ανώτερο εκ-

πρόσωπο της Πολιτείας. 
�9:00-�9:�0 Εισαγωγικά στο Συνέδριο και ενημέρωση για τον θεσμό των

Πανιονίων Συνεδρίων από την τ. αναπληρώτρια καθηγήτρια
Ιστορίας της Τέχνης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και μέλος
του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας Κεφαλληνιακών
Ιστορικών Ερευνών Δώρα Φ. Μαρκάτου. 

�9:�0-�0:00 Διάλεξη του καθηγητή Συνταγματικού Δικαίου του Πανεπι-
στημίου Αθηνών Νίκου Αλιβιζάτου με θέμα: «Η “διά σφαιρι-
δίων ψηφοφορία”: Μια επτανησιακή συμβολή που εξακολουθεί
να σημαδεύει την πολιτική αντιπαράθεση στη χώρα μας».

ΛΛήήξξηη  ττηηςς  ππρρώώττηηςς  ΟΟλλοομμέέλλεειιααςς
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ΤΤρρίίττηη  ����  ΜΜααΐΐοουυ  ��00��88,,  ώώρραα  ��77::��00
ΑΑπποογγεευυμμααττιιννήή  ΟΟλλοομμέέλλεειιαα  σσττοο  ΛΛηηξξοούύρριι

ΑΑίίθθοουυσσαα  εεκκδδηηλλώώσσεεωωνν  ξξεεννοοδδοοχχεείίοουυ  ““PPaallaattiinnoo””  

Αφιερωμένη στη μνήμη του εκ Ληξουρίου καταγομένου διακεκριμένου βυζα-
ντινολόγου καθηγητή του Πανεπιστημίου Αθηνών και Ακαδημαϊκού Διονυ -
σίου Α. Ζακυθηνού.

Πρόεδροι:
Παναγιώτης Μαστροδημήτρης, ομότιμος καθηγητής του Πανεπιστημίου

Αθηνών
Ναπολέων Μαραβέγιας, καθηγητής και αντιπρύτανης του Πανεπιστημίου

Αθηνών, Σχολή Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών, Τμήμα Πολιτι-
κής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης

Δημήτρης Αγγελάτος, καθηγητής Νεοελληνικής Φιλολογίας και Θεωρίας
της Λογοτεχνίας του Πανεπιστημίου Αθηνών

�7:�0-�8:00 Διάλεξη από την ακαδημαϊκό, ομότιμη καθηγήτρια του Πανε-
πιστημίου Αθηνών ΧΧρρύύσσαα  ΜΜααλλττέέζζοουυ: «Η βενετική πτυχή της
επτανησιακής Ιστορίας». 

�8:00-�8:�0 Διάλεξη από τον ομότιμο διευθυντή Ερευνών του Εθνικού Ιδρύ-
ματος Ερευνών ΝΝιικκόόλλααοο  ΓΓ..  ΜΜοοσσχχοοννάά: «Η καινοτομική πολιτι-
κή των δημοκρατικών Γάλλων στα Ιόνια νησιά». 

�8:�0-�8:�0 Διάλεξη από τον ομότιμο καθηγητή του Πανεπιστημίου Αθη-
νών π. ΓΓεεώώρργγιιοο  ΜΜεεττααλλλληηννόό: «Η πορεία της έκδοσης της
“Δογματικής” του Βικεντίου Δαμοδού». 

�8:�0-�9:00 Διάλεξη από τον καθηγητή του Ιονίου Πανεπιστημίου και πρό-
εδρο του Εφορευτικού Συμβουλίου των Γενικών Αρχείων του
Κράτους ΝΝιικκόόλλααοο  ΚΚααρρααππιιδδάάκκηη: «Η ίδρυση, η οργάνωση και η
λειτουργία των Ιστορικών Αρχείων της Επτανήσου».

�9:00-�9:�� ΔΔιιάάλλεειιμμμμαα

““ΟΟ  ΛΛηηξξοουυρριιώώττηηςς  πποοιιηηττήήςς  κκααιι  σσττοοχχαασσττήήςς  ΑΑννδδρρέέααςς  ΛΛαασσκκααρράάττοοςς””
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ΑΑνναακκοοιιννώώσσεειιςς

Πρόεδροι: 
Αθανάσιος Καραθανάσης, ομότιμος καθηγητής του Πανεπιστημίου Θεσσα-

λονίκης, πρόεδρος της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών
Νικόλαος Καραπιδάκης, καθηγητής του Ιονίου Πανεπιστημίου, πρόεδρος του

Εφορευτικού Συμβουλίου των Γενικών Αρχείων του Κράτους
Θεοδόσης Πυλαρινός, ομότιμος καθηγητής του Ιονίου Πανεπιστημίου
�9:��-�9:�0 Δημήτρης Αγγελάτος: «Η σάτιρα στα Επτάνησα και το αθη-

ναϊκό κέντρο στο β΄ ήμισυ του �9ου αιώνα: το παράδειγμα των
“Μυστηρίων της Κεφαλονιάς” του Ανδρέα Λασκαράτου».

�9:�0-�9:�� Μαρία Σγουρίδου: «Ανδρέας Λασκαράτος και Ιταλία: διακει-
μενικές συνομιλίες του Επτανήσιου ποιητή με Ιταλούς λογο-
τέχνες του ��ου, �7ου και �9ου αιώνα».

�9:��-�0:00 Αγγελική Γιαννάτου: «Οι έμφυλες σχέσεις στο έργο του Αν-
δρέα Λασκαράτου».

�0:00-�0:�� Μυρτώ Μ. Κατσίγερα: «Γλωσσολογικές αναθεωρήσεις (τυπι-
κό της γραμματικής, γλωσσικοί τύποι, γλωσσικά σύνολα)
στη δεύτερη (ανέκδοτη) σύνθεση των “Μυστηρίων της Κεφα-
λονιάς” από τον Ανδρέα Λασκαράτο».

�0:��-�0:�0 π. Ιωάννης Μεσολωράς: «Η απουσία των εκκλησιαστικών αρ-
χείων από την υπόθεση “Αφορισμός του Ανδρέα Λασκαρά-
του”».

�0:�0-��:00 ΣΣυυζζήήττηησσηη
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ΠΠέέμμππττηη  ����  ΜΜααΐΐοουυ  ��00��88
ΑΑπποογγεευυμμααττιιννήή  ΟΟλλοομμέέλλεειιαα  σστταα  ΚΚοουυρρκκοουυμμεελλάάτταα
ΠΠννεευυμμααττιικκόό  ΚΚέέννττρροο  ΚΚοουυρρκκοουυμμεελλάάττωωνν  ΒΒεερργγωωττήή

Αφιερωμένη στον Γεώργιο και στη Μάρη Βεργωτή για τη μεγάλη και διαχρο-
νική συμβολή τους στον πολιτισμό της Κεφαλονιάς και ευρύτερα της χώρας.

Πρόεδροι: 
Αθανάσιος Σπ. Φωκάς, ακαδημαϊκός, καθηγητής πανεπιστημίου Cambridge.
Νικόλαος Μαρκάτος, ομότιμος καθηγήτης Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνεί-

ου, πρώην πρύτανης Ε.Μ.Π., επισκέπτης καθηγητής του Πανεπιστημίου
TEXAS A&M.

Νικόλαος Μπούκας, επίκουρος καθηγητής Ιστορικής Μουσικολογίας στο
Τμήμα Τεχνολογίας Ήχου και Μουσικών Οργάνων του ΤΕΙ Ιονίων Νή-
σων (τώρα Ιονίου Πανεπιστημίου).

�8:00-�8:�0 Χαιρετισμός υποδοχής από τον Γεράσιμο Βεργωτή, πρόεδρο
του Ιδρύματος “Γεωργίου και Μάρης Βεργωτή” και πρόεδρο
της Φιλαρμονικής Σχολής Αργοστολίου. 

�8:�0-�8:�0 Χαιρετισμός και διάλεξη από τον ακαδημαϊκό, καθηγητή πα-
νεπιστημίου Cambridge Αθανάσιο Σπ. Φωκά: «Αντίληψη και
Αισθητική». 

�8:�0-�8:�0 Διάλεξη από τον ακαδημαϊκό, ομότιμο καθηγητή του Πανεπι-
στημίου Αθηνών Παναγιώτη Βοκοτόπουλο: «Το Ευρετήριο Βυ-
ζαντινών Τοιχογραφιών Ιονίων νήσων της Ακαδημίας Αθηνών». 

�8:�0-�9:00 ΔΔιιάάλλεειιμμμμαα

ΜΜννήήμμηη  ΓΓεερράάσσιιμμοουυ  ΣΣκκλλάάββοουυ

ΑΑνναακκοοιιννώώσσεειιςς

�9:00-�9:�� Νέλλη Κωνσταντάκη-Χιόνη: «Γεράσιμος Σκλάβος: Μια προ-
σωπική εκτίμηση για τον άνθρωπο που γνώριζα και το έργο
του». 

�9:��-�9:�0 Βασιλική Χρυσοβιτσάνου, Χριστίνα Παλαιολόγου: «Μια κρι-
τική προσέγγιση στα κείμενα για την Τέχνη του Γεράσιμου
(Σταματελάτου) Στέρη». 

�9:�0-�9:�� Μάγδα Κουμπαρέλου: «Η τελευταία έκθεση του ζωγράφου
Γεράσιμου Σταματελάτου (Στέρη) στον Βόλο το �9�� πριν
την αναχώρησή του για την Αμερική». 
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�9:��-�0:00 ΣΣυυζζήήττηησσηη
�0:00-��:00 ΣΣττρροογγγγυυλλήή  ΤΤρράάππεεζζαα. Οργάνωση-συντονισμός ΔΔώώρραα  ΜΜααρρκκάά--

ττοουυ, με θέμα: «Κρίσιμα ζητήματα της καλλιτεχνικής δημι-
ουργίας στα Επτάνησα (�8ος-αρχές �0ού αιώνα)». Συμμετέ-
χουν: ΑΑφφρροοδδίίττηη  ΑΑγγοορροοπποούύλλοουυ--ΜΜππιιρρμμππίίλληη, ΔΔηημμήήττρρηηςς  ΑΑρρββααννιι--
ττάάκκηηςς, ΠΠααννααγγιιώώττηηςς  ΙΙωωάάννννοουυ, ΤΤέέννιιαα  ΡΡηηγγάάκκοουυ. 

��:00 Συναυλία από τη Χορωδία και Μαντολινάτα Λειβαθούς (μαέ-
στρος: Βασίλης Καλογηράς).

Δεξίωση από τον πρόεδρο του Ιδρύματος Γεωργίου και Μάρης Βεργωτή Γερά-
σιμο Βεργωτή. 
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ΠΠααρραασσκκεευυήή  ����  ΜΜααΐΐοουυ  ��00��88,,  ώώρραα  ��88::0000
ΚΚααττααλληηκκττήήρριιαα  ΟΟλλοομμέέλλεειιαα

ΚΚοορργγιιααλλέέννεειιοοςς  ΒΒιιββλλιιοοθθήήκκηη  ΑΑρργγοοσσττοολλίίοουυ,,  ααίίθθοουυσσαα  δδιιααλλέέξξεεωωνν

Αφιερωμένη στη μνήμη του Δημητρίου Σωτ. Λουκάτου, διακεκριμένου καθηγη-
τή της Λαογραφίας, και στη μνήμη του Σπύρου Α. Ευαγγελάτου, ακαδημαϊ-
κού, για τη συμβολή τους, πέραν των άλλων, στα κεφαλληνιακά Γράμματα και
για τη στήριξή τους στην Εταιρεία Κεφαλληνιακών Ιστορικών Ερευνών.

Πρόεδροι: 
Νίκος Αλιβιζάτος, καθηγητής Συνταγματικού Δικαίου του Πανεπιστημίου

Αθηνών
π. Γεώργιος Μεταλληνός, ομότιμος καθηγητής του Πανεπιστημίου Αθηνών

(Δρ. Θ. και Phil.Dr)
Νίκος Μοσχονάς, ιστορικός, διευθυντής Ερευνών του Εθνικού Ιδρύματος

Ερευνών

�8:00-�8:�0 Διάλεξη από τον ομότιμο καθηγητή του Πανεπιστημίου Αθη-
νών επίτιμο καθηγητή ευρωπαϊκών πανεπιστημίων, τακτικό
μέλος της Académie Européenne Interdisciplinaire des Scien -
ces Αναστάσιο-Ιωάννη Μεταξά: «Νομιμότητα και Δικαιότη-
τα σε κείμενα του Ιωάννου Καποδίστρια. Μια άλλη προοπτική
αντίληψη για την Ευρώπη». 

�8:�0-�8:�0 Διάλεξη από τον ομότιμο καθηγητή του Εθνικού Μετσοβίου
Πολυτεχνείου, πρώην πρύτανη, Νικόλαο Μαρκάτο: «Η συμβο-
λή των μονάδων ανώτατης εκπαίδευσης στη γενικότερη ανά-
πτυξη των περιοχών ίδρυσής τους: Η περίπτωση του ΤΕΙ Ιο-
νίων Νήσων». 

�8:�0-�9:00 Διάλεξη από τον καθηγητή Σεισμολογίας του Πανεπιστημίου
Αθηνών Άκη Τσελέντη: «Η αντιμετώπιση του εγκέλαδου στα
Ιόνια νησιά». 

�9:00-�9:�0 Διάλεξη από τον καθηγητή και αντιπρύτανη του Πανεπιστημί-
ου Αθηνών Ναπολέοντα Μαραβέγια: «Επιχειρηματικότητα
και καινοτομία ως μοχλός ανάπτυξης των Ιονίων Νήσων στη
σύγχρονη εποχή».

�9:�0-�9:�0 Διάλεξη από τον ομότιμο καθηγητή Πανεπιστημίου Θεσσα-
λίας Ηλία Μπεριάτο: «Αργοστόλι �9��: Οι σεισμοί, το σχέδιο
ανοικοδόμησης και το μοντέρνο κίνημα στην αρχιτεκτονική
και την πολεοδομία».

�9:�0-��:00 • Συμπεράσματα από το Συνέδριο: Ηλίας Τουμασάτος, μέλος
του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας Κεφαλληνιακών
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Ιστορικών Ερευνών, διδάκτωρ Ιστορίας του Ιονίου Πανεπι-
στημίου.

• Ψηφίσματα.
• Ανάθεση της πραγματοποίησης του επόμενου (ΙΒ΄) Διε-

θνούς Πανιονίου Συνεδρίου σε επιστημονικό φορέα με από-
φαση της Ολομέλειας.

• Ευχαριστίες της Εταιρείας Κεφαλληνιακών Ιστορικών
Ερευνών προς τους Συνέδρους.

• Λήξη των εργασιών του ΙΑ΄ Διεθνούς Πανιονίου Συνεδρίου. 
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Γιώργος Ν. Μοσχόπουλος�0



Ο ΘΕΣΜOΣ ΤΩΝ ΠΑΝΙΟΝΙΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ �9��-�0�8

ΔΔώώρραα  ΦΦ..  ΜΜααρρκκάάττοουυ
τ. αναπληρώτρια καθηγήτρια Ιστορίας της Τέχνης 

του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου 
της Εταιρείας Κεφαλληνιακών Ιστορικών Ερευνών 

Η Εταιρεία Κεφαλληνιακών Ιστορικών Ερευνών είναι ο φορέας που για
δεύτερη φορά στην ιστορία του θεσμού οργάνωσε το Πανιόνιο Συνέδριο. Πρό-
κειται για κορυφαία επιστημονική συνάντηση που συγκεντρώνει επτανησιολό-
γους, Έλληνες και αλλοδαπούς, οι οποίοι ερευνούν την ιστορία και τον πολιτι-
σμό των Επτανήσων, μιας ελληνικής περιοχής που η γεωγραφική της θέση,
μεταξύ Ανατολής και Δύσης, της επεφύλαξε και μια ιδιαίτερη θέση στην ελ-
ληνική και την ευρωπαϊκή ιστορία. Το παρόν ΙΑ΄ Πανιόνιο Συνέδριο είναι αφιε-
ρωμένο στη μνήμη του διαπρεπούς φιλολόγου και επτανησιολόγου, Γιώργου
Αλισανδράτου (�9��-�00�), ο οποίος τα μέγιστα συνέβαλε στο έργο της
Εταιρείας Κεφαλληνιακών Ιστορικών Ερευνών και είχε ενεργή συμμετοχή
στα Πανιόνια Συνέδρια, ενώ παράλληλα με τις μελέτες του ανέδειξε σημαντι-
κές πτυχές της ιστορίας και του πολιτισμού των Επτανήσων�.

Έντεκα χρόνια μετά την ίδρυσή της, η Εταιρεία είχε να παρουσιάσει ένα
υπολογίσιμο επιστημονικό έργο και μπόρεσε να οργανώσει με επιτυχία, το
�98�, το Ε΄ Πανιόνιο Συνέδριο. Στα �� χρόνια που μεσολάβησαν ανάμεσα στο
Ε΄ και στο IA΄ Πανιόνιο Συνέδριο, η Εταιρεία έχει αναπτύξει και ένα εκδοτικό
έργο που αριθμεί �� τόμους, εκ των οποίων οι δεκαοκτώ ανήκουν στα Κεφαλ-
ληνιακά Χρονικά, το επιστημονικό ιστορικό περιοδικό που εκδίδει. Όταν ιδρύ-
θηκε το �97�, και το επόμενο ήδη έτος το �97� εξέδωσε τον πρώτο τόμο των
Κεφαλληνιακών Χρονικών, εκπληρώθηκε ένα παλιό αίτημα περί ιδρύσεως
ενός Κεφαλληνιακού ιστορικού και φιλολογικού περιοδικού. Σύμφωνα με όσα

Ο θεσμός των Πανιονίων Συνεδρίων �9��-�0�8 ��

�. Για τη ζωή και το έργο του, ενδεικτικά βλ. Γεώργιος Ν. Μοσχόπουλος, Σπύρος Βρετ-
τός, Περικλής Παγκράτης, Θεοδόσης Πυλαρινός, Πέτρος Πετράτος, Τιμή στον Γιώργο Γ.
Αλισανδράτο, Κέρκυρα �00�. Κώστας Τσικνάκης, Εργογραφία Γιώργου Γ. Αλισανδράτου,
Μουσείο Μπενάκη, Αθήνα �0��. Δημήτρης Αρβανιτάκης (επιμ.), Γιώργος Γ. Αλισανδράτος.
Ο άνθρωπος και το έργο του, Μουσείο Μπενάκη �0��.



αναφέρει ο Διονύσιος Ζακυθηνός στα Προλεγόμενα του πρώτου τόμου των
Κεφαλληνιακών Χρονικών, η ιδέα της ίδρυσης ενός περιοδικού είχε τεθεί στο
Β΄ Πανιόνιο Συνέδριο το �9�8�, το οποίο συνήλθε στην Ιθάκη, με μεγάλη επι-
τυχία, η οποία οφειλόταν σε μεγάλο βαθμό στη φιλοξενία των κατοίκων, σύμ-
φωνα με την περιγραφή του Κώστα Δαφνή�. Σήμερα, έχοντας στις αποσκευ-
ές της και ένα βραβείο της Ακαδημίας Αθηνών από το �009, παρά τη δυσμε-
νή συγκυρία, λόγω της οικονομικής και κοινωνικής κρίσης που μαστίζει τη
χώρα μας, κατορθώσαμε , με την υποστήριξη δημόσιων και ιδιωτικών φορέων
αλλά και απλών πολιτών, να πραγματοποιήσουμε τους περισσότερους από
τους στόχους που εξ αρχής είχαμε θέσει�. Όλους όσους μας συνέδραμαν τους
ευχαριστούμε θερμά.

Το Πανιόνιο Συνέδριο συμπληρώνει εφέτος εκατόν τέσσερα (�0�) χρόνια
ζωής, ένα διάστημα ικανό, ώστε να έχει καταστεί ένας θεσμός όχι μόνο με
πανελλήνια αναγνώριση αλλά και με απήχηση στο εξωτερικό. Είναι μάλι-
στα, το πρώτο επιστημονικό συνέδριο που ιδρύθηκε στην περιφέρεια της ελλη-
νικής επικράτειας. Είναι γνωστό, ότι το Α´ συνέδριο πραγματοποιήθηκε στην
Κέρκυρα το �9��, στο πλαίσιο του επίσημου εορτασμού της Πεντηκονταετη-
ρίδος της Ενώσεως των Επτανήσων με την Ελλάδα. Το επίσημο πρόγραμμα,
εκτός από δοξολογίες, εκφωνήσεις πανηγυρικών, συναυλίες και άλλες εκδη-
λώσεις περιελάμβανε και μια πανελλήνια εικαστική έκθεση και ένα συνέδριο,
με σκοπό τη μελέτη του επτανησιακού πολιτισμού. Ψυχή και της οργανωτι-
κής επιτροπής του εορτασμού αλλά και του συνεδρίου ήταν ο ιστορικός Σπυ-
ρίδων Λάμπρος. Αν λάβουμε υπόψη μας, ότι ο Σπυρίδων Λάμπρος ήδη το
�899 είχε προτείνει τον πανελλήνιο εορτασμό της Εκατονταετηρίδος της Ελ-

Δώρα Φ. Μαρκάτου��

�. Για την ακρίβεια, ο Σπυρίδων Λάμπρος στην ανακοίνωσή του «Η ιστορική Σχολή της
Επτανήσου» στα Πρακτικά του εν Κερκύρα Πρώτου Πανιονίου Συνεδρίου, εν Αθήναις �9��,
σ. ��7, πρότεινε να ιδρυθεί επτανησιακό περιοδικό στην Κέρκυρα, “εν ω να δημοσιεύονται
ιστορικαί και άλλαι επιστημονικαί πραγματείαι αφορώσαι εις τας Ιονίους Νήσους”. Στο Β΄
Πανιόνιο Συνέδριο ο Διονύσιος Ζακυθηνός πρότεινε να ιδρυθεί στην Αθήνα Επιτροπή Ιστορι-
κών Μελετών της Επτανήσου ενώ οι τοπικές επιτροπές να «μεριμνήσωσι περί της βελτιώσε-
ως της καταστάσεως των τοπικών αρχείων και περί της επιστημονικής επεξεργασίας των εν
αυτοίς αποκειμένων συλλογών». Προφανώς κατά τις σχετικές συζητήσεις ετέθη και θέμα
ιδρύσεως περιοδικού στην Κεφαλονιά, αν και δεν εντόπισα ρητή αναφορά. Σχετικά βλ., Διονυ-
σίου Α. Ζακυθηνού, «Δια την οργάνωσιν των ιστορικών Σπουδών της Επτανήσου», στα Κερ-
κυραϊκά χρονικά, τόμος ΙΓ΄, Β΄ Πανιόνιον Συνέδριον Πρακτικά – Ανακοινώσεις, Κερκυραϊκά
Χρονικά �9�7, σ. ��.

�. «Το Β΄ Πανιόνιον Συνέδριον. Ένα κείμενο της εποχής», στα Κερκυραϊκά Χρονικά, τό-
μος ΙΓ΄, ό.π., σ. ��. Βλ. επίσης, Κερκυραϊκά Χρονικά, τόμος ΧΧΙΙΙ, Δ΄ Πανιόνιο Συνέδριο,
Πρακτικά, τόμος Α΄, Κέρκυρα �980, σ. ιστ΄.

�. Δεν μπορέσαμε, π.χ. να οργανώσουμε τη μεγάλη έκθεση Επτανησίων καλλιτεχνών που
αρχικά είχαμε σχεδιάσει.



ληνικής Επανάστασης και ότι το περιεχόμενο του προγράμματος, όπως αυτό
εφαρμόστηκε τελικά στην Εκατονταετηρίδα του Ελληνικού Κράτους το
�9�0 στηριζόταν στον σχεδιασμό εκείνου�, θεωρούμε βέβαιο, ότι και η Πε-
ντηκονταετηρίς ήταν δικής του έμπνευσης. Αξίζει να σημειώσουμε, ότι οι ελ-
ληνικές εορτές είχαν ως πρότυπό τους τις αντίστοιχες εορτές στην υπόλοιπη
Ευρώπη τον δέκατο ένατο και στις αρχές του εικοστού αιώνα. Μόλις ένα
χρόνο ενωρίτερα, το �9��, είχε εορταστεί στη Γερμανία η Εκατονταετηρίς
της Μάχης της Λειψίας.

Από το �9�� έως το �0�� πραγματοποιήθηκαν �0 συνέδρια, δηλαδή με μια
συχνότητα ένα ανά δέκα χρόνια, παρά την απόφαση του Α΄ Πανιονίου Συνεδρί-
ου ότι θα πραγματοποιούνταν ανά τριετία� και την πρόταση του Γ΄ Πανιονίου
πραγματοποιούνται ανά πενταετία7. Οι καθυστερήσεις οφείλονταν κυρίως στα
πολεμικά γεγονότα που μεσολαβούσαν και στις συνέπειές τους αλλά και σε
χαλάρωση των συνεκτικών δεσμών μεταξύ των νησιών. Μόλις τα τελευταία
χρόνια τα Πανιόνια Συνέδρια αποκτούν μια κανονικότητα: έτσι ενώ το δεύτερο
συνέδριο το �9�8 πραγματοποιήθηκε �� χρόνια μετά το πρώτο, και το τρίτο το
�9��, �7 χρόνια μετά το δεύτερο, το τέταρτο το �978, δεκατρία χρόνια μετά το
τρίτο, και το πέμπτο, το �98�, οκτώ χρόνια μετά το τέταρτο, μετά το ΣΤ΄ Πα-
νιόνιο στη Ζάκυνθο το �997 αρχίζουν τα μεσοδιαστήματα να μικραίνουν. Έτσι
πέντε χρόνια μετά οργανώθηκε το Ζ΄ στη Λευκάδα το �00�, και από κει και
πέρα το μεσοδιάστημα έγινε τετραετία: το όγδοο στα Κύθηρα το �00�, το ένα-
το στους Παξούς το �0�0, το δέκατο και επετειακό το �0�� στην Κέρκυρα και
το ενδέκατο το �0�8. Δεν μένει παρά να ευχηθούμε να συνεχίσουν απρόσκο-
πτα να πραγματοποιούνται τα πανιόνια συνέδρια ανά τετραετία. Η ευημερία
μέχρι το �0�0, η οργάνωση των επτανησιακών αρχείων που αποτελούν ανεξά-
ντλητη πηγή μαρτυριών για τον βίο και τον πολιτισμό των Επτανησίων, η επι-
στημονική πρόοδος που ενέταξε στην έρευνα νέα πεδία και διεύρυνε τους ιστο-
ρικούς ορίζοντες και προπαντός η ίδρυση και η δράση επιστημονικών εταιρειών
σε κάθε νησί που στελεχώθηκαν από έμπειρους αλλά και νέους ερευνητές και
που έγιναν οι οργανωτικοί φορείς, επέτρεψαν την κανονική διεξαγωγή των
Πανιονίων Συνεδρίων.

Κάνοντας τον απολογισμό των μέχρι τώρα οργανωθέντων Πανιονίων Συ-
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νεδρίων, απαριθμούμε �9 τόμους πρακτικών8. Τα θέματά τους αγκαλιάζουν
όλες τις ιστορικές και φιλολογικές επιστήμες αλλά και θέματα από τη σύγ-
χρονη ζωή, σύμφωνα με τον σκοπό της ίδρυσης του θεσμού, όπως διατυπώθηκε
το �9��.9 Ο αριθμός των ανακοινώσεων έβαινε προοδευτικά αυξανόμενος. Έτσι
από τις �8 ανακοινώσεις το �9��, φθάσαμε το �0�8, και χωρίς να έχουμε κά-
νει προκήρυξη, τον αριθμό �8� –στην Κέρκυρα το �0�� ήταν πολύ περισσότε-
ρες– συν �� διαλέξεις στις ολομέλειες και � στρογγυλές τράπεζες. Παράλληλα
με το αυξανόμενο ενδιαφέρον για το συνέδριο αυξανόταν και ο αριθμός των μη
Επτανησίων Ελλήνων. Ενώ στο Α΄ Πανιόνιο Συνέδριο συμμετείχε μόνο ένας
αλλοδαπός, από το Δ΄ Πανιόνιο συνέδριο πύκνωσε η συμμετοχή ξένων και τα
Πανιόνια Συνέδρια έγιναν επισήμως διεθνή από το Ε΄. Από τη σειρά των Πανιο-
νίων Συνεδρίων αναφέρουμε αρχικά το Γ΄ και το Ε΄. Όπως υπογράμμισε ο αεί-
μνηστος Διονύσιος Α. Ζακυθηνός, ο οποίος είχε την τιμή να προεδρεύσει στο Γ΄,
το Δ΄ και το Ε΄ Πανιόνια Συνέδρια, το Γ΄ που πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο
του εορτασμού της Εκατονταετηρίδος από την Ένωση των Επτανήσων με την
Ελλάδα είχε και την πρωτοτυπία να συνέλθει στην Κέρκυρα, την Κεφαλονιά
και τη Ζάκυνθο, «εκόμιζε καίρια ερωτήματα» όσον αφορά τα μεγάλα θέματα
και τις ερευνητικές μεθόδους που θα ανανέωναν τις επτανησιακές σπουδές.
Έτσι το θεώρησε «ως απαρχήν και αφετηρίαν δια την ανερεύνησιν της Ιστορίας
και του βίου των Νήσων, ίσως δε και πέραν τούτου και εις τον πνευματικόν
βίον αυτών»�0. Οι προβλέψεις του επαληθεύτηκαν στο Δ΄ και προπαντός στο Ε΄
Πανιόνιο Συνέδριο, στο οποίο συμμετείχαν και πολλοί ξένοι σύνεδροι. Η μεγάλη
προσέλευση Ελλήνων και ξένων ερευνητών ήταν ένας λόγος για τον οποίο πα-
ρατήρησε, ότι τούτο έφερε «ένα αισιόδοξο μήνυμα»: το ενδιαφέρον του επιστη-
μονικού κόσμου ολονέν εντείνεται δια την σπουδήν και την μελέτην του Ιονίου
χώρου»��. Κι αυτό φάνηκε στο επόμενο ΣΤ΄ Πανιόνιο Συνέδριο στη Ζάκυνθο το
�99�, γεγονός που οδήγησε στην καθιέρωση θεματικών κύκλων, με στόχο να
προσελκύσουν ανακοινώσεις για τομείς που μέχρι τότε είχαν περιορισμένα
ερευνηθεί. Το Ζ΄ Πανιόνιο Συνέδριο στη Λευκάδα και το Θ΄ στους Παξούς δια-
φοροποιούνται από τα υπόλοιπα γιατί είχαν περιορισμένη θεματολογία και οι
σύνεδροι είχαν να ασχοληθούν με προκαθορισμένα θέματα, γεγονός που επέ-
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��. Εταιρεία Κεφαλληνιακών Ιστορικών Ερευνών, Πρακτικά του Ε΄ Πανιονίου Συνεδρί-
ου..., ό.π., σ. ��.



τρεπε την επιλογή ανάμεσα στους πιο εξειδικευμένους ερευνητές. Το Συνέδριο
στη Λευκάδα, όπως υπογράμμισε ο Πρόεδρος της Εταιρείας Λευκαδικών Με-
λετών και Αντιπρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής, Δημήτριος Σκλαβενί-
της, «ασχολείται με ορισμένα μόνο πεδία της επτανησιακής ιστορίας, όσα κρί-
θηκαν ότι η επιστημονική παραγωγή τα καθιστούσε έτοιμα να παρουσιάσουν
νέες γνώσεις και νέες συνθέσεις»�� . Το Η΄ Πανιόνιο Συνέδριο στα Κύθηρα το
�00� κατέδειξε την πολυμορφία της ιστορίας των πιο μικρών νησιών και τη ση-
μασία που αυτή έχει για τη σύνταξη της Επτανησιακής Ιστορίας γενικά. Τέ-
λος το Ι΄ Πανιόνιο Συνέδριο, το οποίο συνήλθε στην Κέρκυρα το �0��, εκατό
χρόνια ακριβώς μετά το Α΄, κατέδειξε τη ζωτικότητα του θεσμού με την πλη-
θώρα των ερευνητών και την ευρεία θεματική βάση. Αξίζει να σημειωθεί ότι
καταβλήθηκε προσπάθεια να ενισχυθεί η ενότητα της Αρχαιολογίας, ενώ στο
παρόν ΙΑ΄ Πανιόνιο Συνέδριο ενισχύθηκε τόσο η ενότητα της Αρχαιολογίας��

όσο και η ενότητα της Ιστορίας της Τέχνης.
Η συμμετοχή κορυφαίων επιστημόνων και η ποικιλία των θεμάτων, όχι

μόνο από τις ανθρωπιστικές επιστήμες και την ιστορία όλων των τεχνών αλ-
λά και από τις θετικές επιστήμες και τα σύγχρονα αναπτυξιακά θέματα, κα-
θιστούν το Πανιόνιο Συνέδριο, όπως ήδη παρατήρησε στο Γ΄ Πανιόνιο ο πρύτα-
νυς του Πανεπιστημίου Αθηνών, Φώτιος Μήτσης, «εκδήλωση αντάξια της
πνευματικής παραδόσεως των Ιονίων Νήσων, εκφράζει το υψηλό πολιτιστικό
επίπεδο αυτών και υπόσχεται τη δημιουργική συνέχιση και συμβολή για πρό-
οδο σε όλους τους πνευματικούς τομείς του τόπου»��. Ο εκπρόσωπος της
Ακαδημίας Αθηνών, Γρηγόρης Κασιμάτης, αναφερόμενος και στο αίτημα να
ιδρυθεί Ιόνιο Πανεπιστήμιο, προσδιόρισε τα νησιά μας ως «κρίκο ανάμεσα Ελ-
λάδος και Ευρώπης. Όχι μονάχα στον τομέα της ιστορικής έρευνας αλλά και
στον ευρύτερο πολιτιστικό τομέα. Μήπως η Επτάνησος δεν ήταν εκείνη που
επί χρόνια ήταν ο συνδετικός κρίκος της Ελλάδος με την Ευρώπη;»��. Ό,τι
ήταν ευχή το �9�� σήμερα φαίνεται ότι έχει γίνει πραγματικότητα. Σε κάθε
συνέδριο διατυπώνονταν «Προτάσεις και ευχές», πολλές από τις οποίες έχουν
γίνει πραγματικότητα. Για παράδειγμα, στο Δ΄ Πανιόνιο στην Κέρκυρα το
�978, ανακινήθηκε το θέμα ίδρυσης Μουσείου Καποδίστρια που άνοιξε πρό-
σφατα τις πύλες του.
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Η Σύνοδος του Α΄ Πανιονίου Συνεδρίου το �9�� προσδιορίζει και τη σημα-
σία του και το συγκαταλέγει στα πολιτισμικά γεγονότα που αποτελούν δείκτη
προόδου και πνευματικής ανάτασης που παρατηρείται στην Ελλάδα από το
�9�0 και μετά: την ίδια χρονιά, το �9��, ιδρύθηκαν επίσης τα Γενικά Αρχεία
του Κράτους, το Βυζαντινό Μουσείο και η Πινακοθήκη του Δήμου Αθηναίων.
Όλα είναι θεσμοί που πιστοποιούν, ότι η στροφή των Νεοελλήνων από τη με-
λέτη του ενδόξου παρελθόντος προς όλες τις περιόδους της ελληνικής ιστορίας,
συμπεριλαμβανομένης της νεότερης και της σύγχρονης εποχής, που είχε πα-
ρατηρηθεί από τον δέκατο ένατο αιώνα, έχει πια χαράξει την ιστορική της πο-
ρεία. Το Α΄ Πανιόνιο Συνέδριο είχε θέματα από τη νεότερη εποχή, σήμερα που
έχει παγιωθεί ως θεσμός και έχουν ενταχθεί σ’ αυτό και νεότερες επιστήμες
τα θέματα καλύπτουν όλο το φάσμα της πορείας των Επτανήσων μέσα στον
χρόνο, από την προϊστορική εποχή έως και σήμερα και τα καυτά προβλήματα
που ως κοινωνία αντιμετωπίζουμε. Η έμφαση, όμως, παραμένει στη νεότερη
εποχή. Έτσι η παρουσία του βασιλιά, του πρωθυπουργού, Ελευθερίου Βενιζέ-
λου, και σύσσωμης της πολιτικής και πνευματικής ηγεσίας του κράτους στο
Α΄ συνέδριο δεν οφείλεται μόνο στην παρουσία τους στην Κέρκυρα, λόγω του
επίσημου εορτασμού, αλλά και στη σημασία που απέδιδαν στο πρώτο επιστη-
μονικό περιφερειακό συνέδριο που διεξαγόταν όχι στην πρωτεύουσα αλλά σε
μια απομακρυσμένη ελληνική επαρχία. Άλλωστε ο σκοπός του, μελέτη του
πολιτισμού και των συγχρόνων προβλημάτων, το φέρουν στην πρώτη γραμμή
των αιτημάτων της ιστορικής επιστήμης την εποχή της πρώτης συγκρότησής
του. Οι Νεοέλληνες ενδιαφέρονται για τους προγόνους αλλά το ίδιο ενδιαφέρο-
νται και για τον δικό τους βίο.

Και μια και ο λόγος για ένα συνέδριο που αποσκοπεί στη μελέτη του επτα-
νησιακού πολιτισμού, ας σταθούμε για λίγο σ’ αυτό τον όρο και στις απόψεις
τριών κορυφαίων Επτανησίων με ενεργή ανάμιξη στην οργάνωση των Πανιο-
νίων Συνεδρίων: του Διονυσίου Ζακυθηνού, του Γρηγορίου Κασιμάτη και του
Σπύρου Ασδραχά.

Ο Διονύσιος Ζακυθηνός έγραψε: «Υπό την δυναστείαν της Βενετίας αι νή-
σοι του Ιονίου απήρτισαν κοινότητα γεωγραφικήν και πολιτικήν, οίαν ουδέπο-
τε εν τω παρελθόντι επέτυχον»��. Στη συνέχεια υποστηρίζει, ότι η πολιτική
ενότητα δημιούργησε τις προύποθέσεις για πολιτική και πολιτιστική ενότητα,
που οδήγησε στη δημιουργία πολιτισμού. Ο Γρηγόρης Κασιμάτης, στην ανα-
κοίνωσή του στο Γ΄ Πανιόνιο Συνέδριο, με τον τίτλο «Περί “επτανησιακού”
Πολιτισμού», αναζητεί εκείνες τις λεπτομέρειες που αποτελούν ιδιομορφίες
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στην επτανησιακή ζωή και μεταξύ πολλών άλλων σημειώνει: «Π.χ. ένα αί-
σθημα ελευθερίας που υπεκρύπτετο υπό την σχετικήν αυτοδιοίκησιν, η οποία
έφθανε μέχρι υποτυπώδους ομοσπονδιώσεως, θα ηδύνατο να θεωρηθεί ως χα-
ρακτηριστικόν, αν εγίνετο σύγκρισις με την κατάστασιν εις την Τουρκοκρα-
τουμένην Ελλάδα [...]»�7. Και οι δύο μελετητές τονίζουν ως καθοριστικό πα-
ράγοντα την ενότητα που επετεύχθη υπό την ξενική κυριαρχία. Ο ιδιότυπος
πολιτισμός που αναπτύχθηκε συνθέτει τις κατακτήσεις του ελληνικού πνεύ-
ματος με εκείνες της Δύσης, από την Αναγέννηση και μετά, και αντανακλά,
σύμφωνα με τον Σπύρο Ασδραχά, παρά τις διαφορές από νησί σε νησί, πνευ-
ματικά φαινόμενα, τα οποία συνθέτουν πολυποίκιλες επιδράσεις από τη Δύση
αλλά και από την υπόλοιπη Ελλάδα με τα τοπικά χαρακτηριστικά και τις ιδι-
αιτερότητες. Στο Θ΄ Πανιόνιο Συνέδριο στους Παξούς το �0�0, ο Σπύρος Ασ-
δραχάς, αντί του όρου «επτανησιακός πολιτισμός», χρησιμοποίησε τον όρο
«πολιτισμική ιδιοπροσωπία των Επτανήσων»�8.

Οι ανακοινώσεις στα Πανιόνια Συνέδρια και οι εργασίες των Επτανησιολό-
γων γενικά αναδεικνύουν συνεχώς πτυχές αυτού του ιδιαίτερου πολιτισμικού
μορφώματος, για το οποίο όλοι εμείς οι Επτανήσιοι σεμνυνόμαστε και δεν πτο-
ούμαστε, όταν τύχει να μας κατηγορήσουν ότι αυτοεγκωμιαζόμαστε. Ευχό-
μαστε και οι εργασίες του ΙΑ΄ Διεθνούς Πανιονίου Συνεδρίου να ευωδοθούν και
τα συμπεράσματα των ανακοινώσεων και των συζητήσεων να πλουτίσουν την
ελληνική και τη διεθνή βιβλιογραφία για την ιστορία, τον πολιτισμό και τις δυ-
νατότητες περαιτέρω ανάπτυξης των νησιών μας.

Ο θεσμός των Πανιονίων Συνεδρίων �9��-�0�8 �7

�7. ΚΑΣΙΜΑΤΗΣ Π. ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ, «Περί Επτανησιακού Πολιτισμού», στα Πρακτικά του Γ΄
Πανιονίου Συνεδρίου (��-�9 Σεπτεμβρίου �9��), τόμος Α΄, Εν Αθήναις �9�7, σσ. ���-���.

�8. ΑΣΔΡΑΧΑΣ Ι. ΣΠΥΡΟΣ, «Οι ανανεούμενοι ορίζοντες της επτανησιακής ιστοριογρα-
φίας», Εταιρεία Παξινών Μελετών, Θ΄ Πανιόνιο Συνέδριο, Παξοί, ��-�0 Μαΐου ��0, Πρακτι-
κά Τόμος Α΄, επιμ. Αλίκη Νικηφόρου, Παξοί �0��, σ. �0-��.
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ΨΗΦΙΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΙΑ΄ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΠΑΝΙΟΝΙΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

Α. Ψήφισμα για τη στήριξη του Τμήματος Τεχνολογίας Ήχου και Μουσικών
Οργάνων Ληξουρίου

Κατατέθηκε και εγκρίθηκε την Τρίτη �� Μαΐου, στην ολομέλεια του Ληξουρί-
ου, από τον Νικόλαο Μαρκάτο, ομότιμο καθηγητή και πρώην Πρύτανη του
Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου.

Οι Σύνεδροι που συμμετέχουν στο ΙΑ΄ Διεθνές Πανιόνιο Συνέδριο, σήμερα,
ημέρα Τρίτη �� Μαΐου �0�8, κατά τη δεύτερη συνεδρίαση της Ολομέλειας που
πραγματοποιείται στο Ληξούρι, πληροφορούμενοι την προσπάθεια απορρόφη-
σης –μεταφοράς– στην Κέρκυρα, του Τμήματος Τεχνολογίας Ήχου και
Μουσικών Οργάνων του Τ.Ε.Ι. Ιονίων Νήσων που εδρεύει στο Ληξούρι στο
πλαίσιο ενοποίησης του Τ.Ε.Ι. Ιονίων Νήσων με το Ιόνιο Πανεπιστήμιο, απο-
φάσισαν ομόφωνα την έκδοση του παρόντος ψηφίσματος ως ακολούθως:

Το Σώμα χαιρετίζει την προσπάθεια ενοποίησης των δύο τριτοβάθμιων
Ιδρυμάτων που εδρεύουν στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων, όμως δεν αποδέχεται
την απορρόφηση του Τμήματος Τεχνολογίας Ήχου και Μουσικών Οργάνων
από τα δύο τμήματα του Ιόνιου Πανεπιστημίου που εδρεύουν στην Κέρκυρα:
Το Τμήμα Τεχνών Ήχου και Εικόνας και το Τμήμα Μουσικών Σπουδών.

Το Σώμα δεν αποδέχεται την ως άνω απορρόφηση –παύση λειτουργίας του
Τμήματος στο Ληξούρι– για τους παρακάτω λόγους:

�. Το Τμήμα Τεχνολογίας Ήχου και Μουσικών Οργάνων λειτουργεί αδιάλει-
πτα από το ακ. έτος �000-�00� μέχρι σήμερα.

�. Έχει αναδειχθεί πέρα από φορέας εκπαίδευσης και παροχής γενικής και
εξειδικευμένης γνώσης στα αντικείμενα που θεραπεύει – Τεχνολογία
Ήχου και Τεχνολογία Μουσικών Οργάνων, σε φυτώριο στελεχών της ελ-
ληνικής και διεθνούς μουσικής βιομηχανίας, μουσικής εκπαίδευσης και
τεχνολογικής προσέγγισης που σχετίζεται με τη συντήρηση, επισκευή και
κατασκευή μουσικών οργάνων. Τομέας μοναδικός στη χώρα.

�. Έχει αποδεδειγμένα συμβάλει καταλυτικά στην ανάπτυξη –πνευματική
και υλική– της περιοχής στην οποία εδρεύει, στο Ληξούρι και γενικότερα
στην Κεφαλονιά.

�. Ειδικότερα: Έχει αναδειχθεί σε σημαντικό παράγοντα καταγραφής και
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ανάδειξης της κεφαλληνιακής και γενικότερα επτανησιακής υλικής και
άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς.

Το παρόν ομόφωνο ψήφισμα κατατίθεται στην Οργανωτική Επιτροπή του
ΙΑ΄ Διεθνούς Πανιονίου Συνεδρίου, προκειμένου να προωθηθεί στον Υπουργό
Παιδείας κ. Κωνσταντίνο Γαβρόγλου, στον Πρύτανη του Ιονίου Πανεπιστη-
μίου κ. Βασίλειο Χρυσικόπουλο και στον Πρόεδρο της Διοικούσας Επιτροπής
του Τ.Ε.Ι. Ιονίων Νήσων κ. Ιωάννη Δραγώνα.

Ληξούρι, Τρίτη �� Μαΐου �0�8
[Ακολουθούν υπογραφές των συνέδρων]

Β. Ψήφισμα για τη στήριξη των πολιτισμικών δομών της Κεφαλονιάς

Κατατέθηκε και εγκρίθηκε την Παρασκευή �� Μαΐου, στην καταληκτήρια
συνεδρία, από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας Κεφαλληνιακών Ιστο-
ρικών Ερευνών.

Το ΙΑ΄ Διεθνές Πανιόνιο Συνέδριο
ΔΔιιααππιισσττώώννοοννττααςς ότι, ιδιαίτερα μετά τους μεγάλους σεισμούς του �0��,

αλλά και προϊούσης της οικονομικής κρίσης, πολλές από τις δομές Πολιτι-
σμού του νησιού της Κεφαλληνίας απειλούνται ποικιλοτρόπως με αναστολή
της λειτουργίας τους, ειδικότερα:

(α) Η Ιακωβάτειος Δημόσια Βιβλιοθήκη Ληξουρίου, κατερειπωμένη από
τον σεισμό απειλείται με κατάρρευση και καθυστερούν οι εργασίες αποκατά-
στασής της αλλά και μεταφοράς του σπάνιου υλικού της στον χώρο του Μου-
σείου Ληξουρίου

(β) Το Αρχαιολογικό Μουσείο Αργοστολίου παραμένει επί τέσσερα χρόνια
κλειστό και είναι άγνωστη η μοίρα του κτηρίου που χαρακτηρίστηκε ακατάλ-
ληλο

(γ) Η Κοργιαλένειος Βιβλιοθήκη Αργοστολίου και το Λαογραφικό Μου-
σείο απειλούνται με συρρίκνωση της λειτουργίας τους λόγω της έλλειψης προ-
σωπικού και επαρκούς κρατικής χρηματοδότησης

(δ) Το Δημοτικό Θέατρο Ληξουρίου παραμένει κλειστό και πληγωμένο βα-
ριά μετά τον σεισμό

ΘΘεεωωρρώώννττααςς ότι η ενίσχυση των υποδομών πολιτισμού των νησιών αποτελεί
πρωταρχική υποχρέωση της Πολιτείας και της κοινωνίας των πολιτών, ως
μοναδικό εργαλείο διάσωσης της πολιτιστικής κληρονομιάς αλλά και παρα-
γωγής πολιτισμού
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αποφασίζει

Να διατυπώσει δημόσια την αδήριτη αναγκαιότητα άμεσης παρέμβασης
τόσο από το κράτος όσο και από την αυτοδιοίκηση και την κοινωνία των πολι-
τών ώστε να αποκατασταθούν όλες οι ζημιές και να εξασφαλιστεί η ομαλή
και παραγωγική λειτουργία των παραπάνω δομών.

Να επισημάνει τις δυσμενέστατες συνέπειες από την αναστολή λειτουρ-
γίας των φορέων αυτών αλλά και την απειλούμενη υπολειτουργία τους

Να δημοσιοποιήσει με κάθε μέσο την απαίτηση για ενίσχυση και αποκα-
τάσταση των υποδομών αυτών.

Γ. Ανάθεση της διοργάνωσης του ΙΒ΄ Διεθνούς Πανιονίου Συνεδρίου στην
Εταιρεία Ζακυνθινών Πολιτισμικών Ερευνών

Στην καταληκτήρια ολομέλεια του ΙΑ΄ Διεθνούς Πανιονίου Συνεδρίου, που
έλαβε χώρα στην Αίθουσα Διαλέξεων της Κοργιαλενείου Βιβλιοθήκης Αργο-
στολίου την Παρασκευή �� Μαΐου �0�8, και αφού ελήφθησαν υπ’ όψιν:

(α) Η εθιμικώς τηρούμενη ανάθεση της διοργάνωσης του επόμενου Πανιο-
νίου Συνεδρίου εκ περιτροπής στα νησιά του Ιονίου

(β) Το γεγονός, ότι, όπως είχε συμβεί μετά το Ε΄ Διεθνές Πανιόνιο Συνέ-
δριο, στις εκ περιτροπής διοργανώσεις επόμενος σταθμός είναι το νησί της Ζα-
κύνθου

(γ) Η επιστολή του Προέδρου της Εταιρείας Ζακυνθινών Πολιτισμικών
Ερευνών (και συνέδρου στο παρόν Συνέδριο) κ. Νικολάου Λούντζη, με την
οποία εκδηλώνεται το ενδιαφέρον να αναλάβει η Εταιρεία τη διοργάνωση του
ΙΒ΄ Διεθνούς Πανιονίου Συνεδρίου στη Ζάκυνθο

αποφασίστηκε ομόφωνα

η ανάθεση διεξαγωγής του επόμενου, ΙΒ΄ Διεθνούς Πανιονίου Συνεδρίου, στην
Εταιρεία Ζακυνθινών Πολιτισμικών Ερευνών, και στο νησί της Ζακύνθου.

Ο Πρόεδρος της Εταιρείας Ζακυνθινών Πολιτισμικών Ερευνών κ. Νίκιας
Λούντζης ευχαρίστησε τους συνέδρους και ευχαρίστως ανέλαβε την ευθύνη
διοργάνωσης του Συνεδρίου για λογαριασμό της Εταιρείας.

Η Οργανωτική Επιτροπή του Συνεδρίου συγχαίρει την Εταιρεία Ζακυνθι-
νών Πολιτισμικών Ερευνών και εύχεται κάθε επιτυχία στη διοργάνωση και
διεξαγωγή του ΙΒ΄ Διεθνούς Πανιονίου Συνεδρίου.
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΙΑ΄ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΠΑΝΙΟΝΙΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

ΗΗλλίίααςς  ΑΑ..  ΤΤοουυμμαασσάάττοοςς
Δρ Ιστορίας, μέλος δ.σ. Εταιρείας Κεφαλληνιακών Ιστορικών Ερευνών

Η ώρα των συμπερασμάτων ενός Συνεδρίου είναι ίσως η πιο αμήχανη ώρα.
Η ώρα που αναλογίζεσαι τι είναι αυτό που μένει μετά από πέντε ημέρες και
χιλιάδες λέξεις που εκφωνήθηκαν. Επειδή δεν πιστεύω ότι είμαι κάποιος μετα-
μοντέρνος homo universalis δεν πρόκειται αυτή τη στιγμή να αξιολογήσω την
συμβολή των πάνω από �00 ανακοινώσεων του ΙΑ΄ Διεθνούς Πανιονίου Συνε-
δρίου στο επιστημονικό πεδίο καθεμιάς. Αυτό θα κριθεί από την ίδια την επι-
στήμη και τις μελέτες που θα ακολουθήσουν αξιοποιώντας ή ανασκευάζοντας
τις ανακοινώσεις. 

Θεωρώ ότι το Συνέδριο έδωσε την ευκαιρία αλλά και την ευθύνη σε κάθε
Σύνεδρο να εκθέσει τη μελέτη (ή και τον εαυτό του) στα μάτια των υπολοί-
πων. Κρίναμε ότι η ελευθερία επιλογής θέματος συνδυασμένη με την επιστη-
μονική ευθύνη μπορούν να αναδειχθούν σε εργαλεία δημιουργικότητας. Το
αποτέλεσμα είναι επίσης ελεύθερος να κρίνει υπεύθυνα ο καθένας.

Θα επιχειρήσω, από την άλλη, να προσεγγίσω το Συνέδριό μας με αυτό
που η διοικητική επιστήμη ονομάζει «έλεγχο των αποτελεσμάτων». Να δού-
με, τί στόχους βάλαμε, και τί στόχους πετύχαμε, αν πετύχαμε. Και μ’ αυτό
τον τρόπο, να ανατροφοδοτήσουμε τους οργανωτές του επόμενου Συνεδρίου με
ιδέες και προτάσεις.

Ήδη μιλήσαμε για την ανοικτότητα του συνεδρίου, που οδήγησε σε μεγά-
λο αριθμό ανακοινώσεων. Αυτό οπωσδήποτε προσέδωσε ποικιλία θεματικών
και πλούτο περιεχομένου, ωστόσο αυτό είχε ως συνέπεια, λόγω των παράλλη-
λων συνεδριών, κάποιοι από τους συνέδρους να μην έχουν την ευκαιρία να πα-
ρακολουθήσουν από κοινού κάποιες ενότητες.

Η «ταξιθέτηση» των χώρων του Συνεδρίου είχε δύο αντικειμενικούς στό-
χους. Πρώτον, να υπερσκελιστούν τα προβλήματα που δημιουργούσε η αχρή-
στευση πολλών τέτοιων χώρων από τους σεισμούς του �0��, και δεύτερον να
κατορθώσουμε παρόλα αυτά το συνέδριο να είναι συνέδριο της Κεφαλονιάς και
όχι του Αργοστολίου. Είναι ευτύχημα ότι είχαμε ολομέλεια στο πληγωμένο
Ληξούρι αλλά και ότι ξανάνοιξαν οι πόρτες του Πνευματικού Κέντρου Κουρ-
κουμελάτων, ενώ τα δύο κέντρα (Κοργιαλένειος Βιβλιοθήκη και Θέατρο Κέ-
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φαλος) λόγω της εγγύτητάς τους πιστεύουμε ότι διευκόλυναν την παρακο-
λούθηση.

Στόχος του συνεδρίου, διατυπωμένος στην πρώτη του εγκύκλιο ήταν η πα-
ρουσίαση ανακοινώσεων γύρω από τους ακόλουθους κλάδους της Επιστήμης:
Αρχαιολογία, Ιστορία από των αρχαιοτάτων χρόνων έως την εποχή μας (Πο-
λιτική, των Ιδεών, Οικονομική, κ.λπ.), Ιστορία της Τέχνης (Ζωγραφική, Γλυ-
πτική, Αρχιτεκτονική κ.λπ.), Φιλολογία, Λαογραφία-Κοινωνική Ανθρωπολο-
γία, Θετικές Επιστήμες.

Το αποτέλεσμα μπορεί να το δει κανείς σε μια προσεκτικότερη μελέτη του
προγράμματος αυτού του Συνεδρίου. Τόσο του επίσημου προγράμματος, όσο και
του συνόλου των ανακοινώσεων που πραγματικά ακούστηκαν σε αυτούς τους
χώρους. Εδώ θα διαπιστώσουμε ότι οι ενότητες όπως τελικά διαμορφώθηκαν
ήταν άνισες ως προς τον όγκο των ανακοινώσεων καθεμιάς. Οι Θετικές Επι-
στήμες δεν μπόρεσαν τελικά να αποτελέσουν ολόκληρη ενότητα ενώ η Ιστορία,
η Αρχαιολογία, η Ιστορία της Τέχνης και η Φιλολογία είχαν μεγαλύτερους
αριθ μούς ανακοινώσεων, πράγμα που συνέχισε την «παράδοση» των Πανιονίων
Συνεδρίων ως συνεδρίων των θεωρητικών επιστημών. Αλλά και από αυτές ακό-
μη απουσιάζουν οι κοινωνικές επιστήμες (Δίκαιο, Κοινωνιολογία, Οικονομία
κλπ). Στοίχημα για τα επόμενα Πανιόνια Συνέδρια πρέπει να αποτελέσει το
άνοιγμα προς τις θετικές και τις κοινωνικές επιστήμες, κι αυτό μπορεί να επι-
τευχθεί μέσα από τη συνεργασία των αντίστοιχων επιστημονικών φορέων.

Αλλά ακόμη και στις περισσότερο εκπροσωπούμενες ενότητες μπορεί να
διακρίνει κανείς άνισα μεγέθη σε ιστορικές περιόδους ή επιμέρους κλάδους.
Στην ενότητα της Ιστορίας για παράδειγμα κυριάρχησε η Νεότερη Ιστορία
έως το �800, καθώς και οι «ειδικές» κατηγορίες Ιστορίας. Θα θέλαμε περισσό-
τερες ανακοινώσεις από τις λιγότερο χαρτογραφημένες περιοχές της Επτανη-
σιακής Ιστορίας (Αρχαία, Βυζαντινή, Μεσαιωνική), καθώς και για την Ιστο-
ρία του Εικοστού Αιώνα, που αντιμετωπίζεται ακόμα με επιφυλακτικότητα.
Πρέπει να δυναμώσει η συζήτηση γύρω από τον εικοστό αιώνα στα Επτάνησα,
κι αυτό είναι ένα ακόμα στοίχημα για τα επόμενα Πανιόνια Συνέδρια.

Περισσότερο αναλογικά κατανεμημένες ως προς τις χρονικές περιόδους
που αφορούν, είναι οι ανακοινώσεις της ενότητας της Αρχαιολογίας, αν και
εδώ οφείλουμε να σημειώσουμε ότι είναι αισθητή η αριθμητική υπεροχή των
ανακοινώσεων που έχουν σχέση με μνημεία της Κεφαλονιάς. Στην Ιστορία
της ζωγραφικής, της χαρακτικής και τις γλυπτικής διαπιστώνουμε μεγαλύ-
τερη γεωγραφική και χρονική ποικιλία, ενώ αισθητά μικρές είναι οι ενότητες
που αφορούν την Ιστορία του Θεάτρου και (κυρίως) της Μουσικής. Στην τε-
λευταία, ευκταίο θα ήταν να είχαμε και ανακοινώσεις για τη μουσική των
Επτανήσων στον �0ό αιώνα.

Οφείλω να σας ομολογήσω ότι στον τομέα της Φιλολογίας αισθάνομαι με-
γάλη αμηχανία. Με προβλημάτισε, πρώτον, ο μικρός αριθμός ανακοινώσεων
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γύρω από τη Γλωσσολογία, τη Λαογραφία – Κοινωνική Ανθρωπολογία, τη
Φιλοσοφία, αλλά και τη λαϊκή λογοτεχνία. Από την άλλη, αισθάνομαι ότι η φι-
λολογία ως επιστήμη φαντάζει στα μάτια μου όλο και περισσότερο παγιδευμέ-
νη στον πεπερασμένο εκ των πραγμάτων αριθμό λογοτεχνών και έργων της
εκάστοτε περιόδου που μελετά. Δεν εννοώ τις άκρως ενδιαφέρουσες προσεγγί-
σεις που φωτίζουν από νέα οπτική γωνία τα σπουδαία έργα της Επτανησια-
κής σχολής – και είχαμε τέτοιες στο Συνέδριο. Εννοώ το αίσθημα που μεγα-
λώνει όσο περνάει ο καιρός, πως το αντικείμενο της φιλολογίας, παρά την αύ-
ξηση της λογοτεχνικής παραγωγής, στενεύει και ασφυκτιά. Οι μεγάλοι του
�9ου αιώνα διαβάστηκαν πολλές φορές, αλλά επειδή είναι μεγάλοι «ξαναδια-
βάζονται» ευχαρίστως. Και μετά, τί; Αν σ’ ένα νησί σήμερα εκδίδονται (ιδίοις
αναλώμασιν) δέκα ποιητικές συλλογές τον χρόνο που μοιράζονται σε συγγε-
νείς και φίλους, σε ποιο βαθμό αυτό θα πρέπει να αφορά την επιστήμη της Φι-
λολογίας; Μήπως πρέπει η τελευταία να ανοίξει λίγο περισσότερο τα σύνορά
της προς πιο δύσκολους δρόμους, όπως της συγκριτικής ανάλυσης και των
κοινωνικών επιστημών; Είναι μια αγωνία που, και ως ερευνητής αισθάνομαι
όλο και μεγαλύτερη όσο περνάει ο χρόνος. Πρέπει να βρει η φιλολογία μας νέο
βηματισμό, νέους δρόμους. Ποιοι θα είναι αυτοί; Αν τους είχα βρει, θα το ξέ-
ρατε ήδη, γιατί θα είχα μια τέτοια ανακοίνωση. Δεν είχα όμως.

Θεωρώ ιδιαίτερα θετική την παρουσία της ενότητας «Τα Ιόνια Νησιά σή-
μερα», που θα μπορούσε στα επόμενα συνέδρια να διαμορφωθεί ως ένα δυναμι-
κότερο forum ανταλλαγής επιστημονικών απόψεων που σχετίζονται με πρα-
κτικές εφαρμογές της επιστημονικής γνώσης σε κοινωνικές ομάδες.

Και με αφορμή το τελευταίο, θα ήθελα να εστιάσω σε μια ανάγκη που δια-
πιστώνω ότι γίνεται ολοένα μεγαλύτερη, όσο περισσότερα γίνονται τα συνέ-
δρια που παρακολουθώ. Αισθάνομαι ότι έχω ανάγκη από λιγότερες ανακοινώ-
σεις και μεγαλύτερες συζητήσεις, αλλά και περισσότερα στρογγυλά τραπέ-
ζια. Ίσως θα πρέπει, από το επόμενο Πανιόνιο Συνέδριο να εστιάσουμε περισ-
σότερο στη φιλοσοφία της συν-ύπαρξης, της ανταλλαγής απόψεων, της παρα-
γωγής μέσα από τη σύνθεση και από την αντίθεση. Οι ανακοινώσεις συχνά
παίζουν τον ρόλο παράλληλων μονολόγων, κι αυτό ίσως είναι πολύ ενδιαφέρον
για ένα επιστημονικό περιοδικό ή ένα διαδικτυακό αντίστοιχο. Το συνέδριο
όμως, ως «ζωντανή» συνύπαρξη ανθρώπων από διαφορετικές επιστήμες, είναι
μια τόσο υπέροχη ευκαιρία για συζήτηση, για συνεργασία, για «ζύμωση». 

Θα ήθελα λοιπόν από το επόμενο Πανιόνιο Συνέδριο περισσότερα στρογγυ-
λά τραπέζια. Θα ήθελα ομάδες εργασίας, που θα μπορούσαν να ανταλλάξουν
δημόσια τα ευρήματά τους και να παράξουν μέσα στο ίδιο το Συνέδριο νέα
γνώση. Ακόμα και αγώνες λόγου για ζητήματα και αντιθέσεις που έχουν
απασχολήσει την επιστήμη. Όταν το μεγαλύτερο μέρος της ζωής και της
δράσης μας υλοποιείται εξ αποστάσεως, αυτό το «μαζί» που εγγυάται η φυσι-
κή παρουσία των ανθρώπων, συχνά περιορίζεται από τη μοναχικότητα των
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ανακοινώσεων. Θα ήθελα περισσότερες ανοιχτές συζητήσεις γύρω από θεμα-
τικές του συνεδρίου και λιγότερες ανακοινώσεις. Περισσότερο «εμείς» και λι-
γότερο «εγώ».

Ασφαλώς και είναι αναγκαίες οι διαλέξεις σε ένα συνέδριο, και τούτο το
Συνέδριο είχε τη χαρά και την τιμή να περιλάβει στο πρόγραμμά του διαλέξεις
κορυφαίων επιστημόνων. Ίσως θα πρέπει να στοχεύσουμε, σε κάθε συνέδριο,
και σε ένα σεμιναριακό τμήμα όπου κορυφαίοι επιστήμονες θα μπορούν να
μοιράζονται τις γνώσεις και τις εμπειρίες τους με νέους επιστήμονες, φοιτη-
τές και μεταπτυχιακούς.

Η παρουσία των νέων επιστημόνων θα πρέπει σε κάθε Συνέδριο να είναι
εντονότερη. Είχαμε την ευκαιρία να ακούσουμε εξαιρετικές ανακοινώσεις από
νέους επιστήμονες και πρέπει, ακόμα και χωρίς ανακοίνωση, να ενθαρρύνου-
με τη συμμετοχή των νέων στο Συνέδριο. Οι ανθρωπιστικές σπουδές έχουν ιδι-
αίτερα μεγάλη ανάγκη από τις νέες δυνάμεις. Από εκεί θα προκύψουν οι νέες
ιδέες, οι νέοι τρόποι, οι νέοι δρόμοι. Πρέπει τα επόμενα Συνέδρια να τολμήσουν,
να πειραματιστούν, να μη φοβηθούν να αλλάξουν.

Θα ήθελα να θυμάμαι το ΙΑ΄ Πανιόνιο Συνέδριο ως το τελευταίο από την
αξιόλογη σειρά των συνεδρίων που γνωρίζαμε μέχρι τώρα, αλλά και το πρώτο
που ανοίγει τη συζήτηση για το τί μέλλει γενέσθαι για να ανανεωθεί ο θεσμός,
να γίνουν τα επόμενα συνέδρια πιο δυναμικά, πιο διαδραστικά, αλλά και πιο
ανοιχτά στην κοινωνία. Εντάξει, ένα επιστημονικό συνέδριο δεν μπορεί να
αφορά όλους, ίσως δεν μπορεί να αφορά καν πολλούς, ωστόσο η γνώση πρέπει
να διαχέεται. 

Πρέπει λοιπόν να σκεφτούμε τα πρακτικά αυτού του Συνεδρίου εκτός από
την έντυπη μορφή να δημοσιευθούν και στο διαδίκτυο, όπως συμβαίνει ήδη με
τα πρακτικά του προηγούμενου Συνεδρίου, εκείνου της Κέρκυρας – ήδη ο κύ-
κλος της ψηφιακής εποχής είχε αρχίσει από τα πρακτικά του Η΄ Πανιονίου
Συνεδρίου των Κυθήρων που κυκλοφόρησαν και σε δίσκο ακτίνας. Πρέπει να
φροντίσουμε, δε, οι επιστημονικές εταιρείες των Επτανήσων, σε συνεργασία
μεταξύ τους, και για τη σταδιακή δημοσίευση των πρακτικών όλων των συνε-
δρίων που έχουν πραγματοποιήσει, στο διαδίκτυο. Για τα συνέδρια που έχουν
πραγματοποιηθεί τα τελευταία χρόνια το εγχείρημα δεν είναι δύσκολο, μια
και τα κείμενα πρέπει να υπάρχουν σε ηλεκτρονική μορφή.

Μπορεί να ζούμε σε μια εποχή με πολλές ψηφιακές δυνατότητες και η επι-
στημονική γνώση να πολλαπλασιάζεται, ωστόσο ολοένα και μικρότερο μέρος
της διαχέεται στην κοινωνία. Ποτέ άλλοτε δεν είχαμε περισσότερες δυνατότη-
τες πρόσβασης σε πληροφοριακές πηγές, και ποτέ άλλοτε ο σκοταδισμός και
οι εκφραστές του δεν γνώριζαν τόσο μεγάλη και ραγδαία εξαπλωνόμενη απή-
χηση. Η επιστήμη και η γνώση, ιδίως οι ανθρωπιστικές επιστήμες, απαξιώνο-
νται, λιθοβολούνται. Στα μάτια πολλών γινόμαστε «κουλτουριάρηδες» ή «τρε-
λοί επιστήμονες». Η κατάκτηση της γνώσης, η επιστημονική αριστεία, λοιδο-
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ρούνται και αποθεώνονται οι προς τα κάτω ισοπεδώσεις που φορούν το μανδύα
διαφόρων ειδών ισοτήτων που δεν είναι ισότητες, είναι ομογενοποιήσεις.

Ευτυχώς ή δυστυχώς, μάλλον ευτυχώς, δεν είμαστε όμοιοι. Νιώθω πολύ
περήφανος που βρίσκομαι σ’ ένα συνέδριο μαζί με αγαπημένους μου καθηγη-
τές, και αντιλαμβάνομαι ότι τα δεκαπέντε λεπτά της ανακοίνωσής μου απο-
κρυσταλλώνουν πολύ λιγότερη γνώση και εμπειρία από τα δικά τους. Και για
μένα δεν θα ήταν υποτιμητικό αλλά αντίθετα ιδιαίτερα τιμητικό να βρίσκομαι
σε μια ομάδα συζήτησης ή εργασίας υπό τον συντονισμό τους. Κι αναρωτιέ-
μαι πολλές φορές, πόσο δύσκολο είναι να ξεπεράσουμε το εγώ μας για να χα-
ρούμε τη συνεργασία, την ανταλλαγή, ακόμα και τη διαφωνία.

Ναι, πρέπει να αλλάξουμε κι εμείς για να αλλάξουν και τα συνέδριά μας.
Πρέπει να κάνουμε στην άκρη την εικαζόμενη αυθεντία μας, για να μπορέ-
σουμε να απολαύσουμε πραγματικά τη γνώση που έρχεται από το έργο των
άλλων. Στο συνέδριο δεν κομίζουμε το εγώ μας. Κομίζουμε το έργο μας. Κα-
θώς και την ανοικτότητά μας απέναντι στο έργο των άλλων. Ερχόμαστε για
να αλληλεπιδράσουμε, να εστιάσουμε στην ουσία των πραγμάτων, να εκτιμή-
σουμε τις νέες ειδήσεις, να μάθουμε. Να γυρίσουμε πίσω και να ξανανοίξουμε
τα βιβλία και τις σημειώσεις μας έχοντας εμπνευστεί, έχοντας ανακαλύψει
άλλες πλευρές των πραγμάτων.

Ακόμα κι αν έχεις ξανακούσει κάτι που ειπώθηκε στο Συνέδριο, ακόμη κι
αν μια ανακοίνωση δεν είναι πρωτότυπη, σου δίνει την ευκαιρία να ξανασκε-
φτείς. Ναι, κάποια πράγματα ίσως έχουν ειπωθεί πολλές φορές. Ναι, ίσως θα
θέλαμε να είχαμε περισσότερες νέες ειδήσεις απ’ όσες πραγματικά είχαμε,
αλλά τις νέες ειδήσεις δεν τις φέρνει ένα Συνέδριο, τις φέρνει η αρχειακή έρευ-
να, που δεν έχει ημερολογιακές προθεσμίες, που δεν τελειώνει ποτέ, ενώ το δι-
κό μας Συνέδριο τελειώνει απόψε. Αν λοιπόν αυτό που τελειώνει απόψε είναι
απλώς μια γραμμή στο βιογραφικό μας, τότε αυτό το Συνέδριο δεν πέτυχε τί-
ποτα. Αν όμως αυτό το Συνέδριο έκανε έστω και έναν νέο άνθρωπο να αγαπή-
σει τη μαγευτική βάσανο της Επιστήμης, τότε πέτυχε τα πάντα. 

Το Συνέδριο άλλωστε είναι όλοι οι άνθρωποί του, και σ’ αυτούς θα ήθελα να
απευθύνω τις θερμές ευχαριστίες της Οργανωτικής Επιτροπής.

Πρώτα πρώτα σε όλους εσάς, τους Συνέδρους, που μας τιμήσατε με την πα-
ρουσία σας εδώ σε μια εποχή δύσκολη για όλους, και καταθέσατε τις ερευνητι-
κές σας εμπειρίες – οι τόμοι των πρακτικών του συνεδρίου θα δημιουργήσουν το
αποθετήριο αυτής γνώσης, όμως η φυσική σας παρουσία εδώ νομίζω είναι που
χρωμάτισε τούτη δω την όμορφη στιγμή στην ιστορία των Πανιονίων Συνεδρίων.
�� χρόνια μετά από το προηγούμενο Πανιόνιο Συνέδριο στην Κεφαλονιά, ο χώ-
ρος αυτός γέμισε με αναμνήσεις, αλλά και γέννησε καινούριες αναμνήσεις, αυ-
τές που όλοι θα πάρουμε μαζί μας φεύγοντας από εδώ. Κι αυτό το χρωστάμε σε
όλους εσάς. Σας ευχαριστούμε λοιπόν μέσα από την καρδιά μας.

Ευχαριστούμε επίσης τους συνδιοργανωτές του Συνεδρίου αυτού: Τον Δή-
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μο Κεφαλονιάς, την Κοινωφελή Επιχείρηση του Δήμου Κεφαλονίας, τον πρό-
εδρό της κ. Άγγελο Κωνσταντάκη. Την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων, Περιφερει-
ακή Ενότητα Κεφαλληνίας, τον αντιπεριφερειάρχη κ. Παναγή Δρακουλό-
γκωνα. Επίσης, την Περιφερειακή Ένωση Δήμων Ιονίων Νήσων.

Θερμές ευχαριστίες και σε όσους εργάστηκαν για το Συνέδριο αυτό: Την
Οικονομική Επιτροπή, αποτελούμενη από τους κ.κ. Νικόλαο Μπούκα, Νικό-
λαο Μαραγκάκη και Διονύσιο Γαρμπή.

Τους επιστημονικούς συνεργάτες του Συνεδρίου κ.κ. Θεοδώρα Ζαφειράτου-
Γαρμπή, Παναγιώτη Ιωάννου, Γεώργιο Λεοντσίνη, Ευθυμία Μαυρομιχάλη,
Νικόλαο Μοσχονά, Περικλή Παγκράτη, Πέτρο Πετράτο, Γεώργιο Πλουμίδη,
Θεοδόση Πυλαρινό και Τένια Ρηγάκου.

Τους ανθρώπους που εργάστηκαν, μαζί με τους παραπάνω, τις μέρες του
Συνεδρίου ως υπεύθυνοι αιθουσών, ή μέλη της γραμματειακής υποστήριξης:
Τους κ.κ. Νίκο Λάσκαρη, Αγγελική Γιαννάτου, Ευρώπη Μοσχονά, Αικατερί-
νη Αντωνέλου, Ελένη Στελλάτου, Ανδρέα Γαβριελάτο, Έμελη Χατζηχρή-
στου, Βεατρίκη Γαβριελάτου, Σταματούλα Καλλιβωκά, Χριστοθέα Κοσμά-
του, Ειρήνη Μοσχονά, Άντζελα Μαρούλη, και όλο το προσωπικό του Δημοτι-
κού Θεάτρου «Ο Κέφαλος», αλλά και την ομάδα του κ. Όθωνα Κουταβά για
την τεχνική υποστήριξη. Επίσης τους κ.κ. Γεράσιμο Γαλανό και Διονύσιο Κα-
τερέλο που επιμελήθηκαν την ολομέλεια του Ληξουρίου. Δεν θα μπορούσα να
παραλείψω τη συμβολή της κ. Κικής Μοσχοπούλου, που προσέφερε ουσιαστι-
κά στο Συνέδριο σ’ όλη τη διάρκεια της προετοιμασίας και διεξαγωγής του.

Τους χορηγούς του συνεδρίου, χωρίς τους οποίους τίποτα απ’ όσα έγιναν
δεν θα είχε πραγματοποιηθεί.

• Ακαδημία Αθηνών
• Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού
• Κληροδότημα Σπυρίδωνος Φωτ. Αντύπα υπέρ της Κεφαλληνίας
• Ίδρυμα Γεωργίου και Μάρης Βεργωτή, που μας χάρισαν τη σημαντική

στιγμή της επαναλειτουργίας του Πνευματικού Κέντρου Κουρκουμελάτων
• Kίττυ και Νικόλαος Βεργωτής
• Margo και Γεράσιμος Βεργωτής
• Επιμελητήριο Κεφαλληνίας και Ιθάκης
• Δημήτρης Γιαννικάκης, τηλεπικοινωνιολόγος
• Τασία Ευθυμιάτου-Αλισανδράτου, φιλόλογος τ. καθηγήτρια του Γαλλικού

Ινστιτούτου
• Αλέξανδρος Καλαφάτης, καθηγητής Μαθηματικών, τ. υφυπουργός
• Φώτης Κρεμμύδας, δικηγόρος Αθηνών
• Νικόλαος Μπαζίγος Α.Ε.
• Διονύσιος Σέρρας, καθηγητής Φιλολογίας, πρ. εκδότης του περιοδικού

Επτανησιακά Φύλλα
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Όσους ευγενικά υποστήριξαν το Συνέδριο:
• Κοργιαλένειο Ίδρυμα Αργοστολίου
• Kefalonian Lines, Ναυτιλιακή Εταιρεία
• Ληξούρι Α.Ε. Ξενοδοχειακές και τουριστικές επιχειρήσεις
• ΚΤΕΛ Κεφαλονιάς Α.Ε.
• Αυτοτελές Τμήμα Τουριστικής Ανάπτυξης Δήμου Κεφαλονιάς
• Λύκειο των Ελληνίδων Παράρτημα Αργοστολίου
• Συνεταιρισμός Παραγωγών Ρομπόλας Κεφαλονιάς
• Χορωδία και Μαντολινάτα Λειβαθούς (μαέστρος: Βασίλης Καλογηράς)
• Κανταδόροι, χορωδία και μαντολινάτα Αργοστολίου

Την κ. Υβόννη Μαρκαντωνάτου, που επιμελήθηκε την έκθεση της συλλο-
γής Φώτη Κρεμμύδα στο Θέατρο «Ο Κέφαλος».

Τη Φιλαρμονική Σχολή Κεφαλληνίας, και τους καλλιτέχνες κ.κ. Διονύση
Σεμιτέκολο και Βέρα Στραβοπόδη.

Θα ήθελα επίσης να ευχαριστήσω όλους τους συμπολίτες μας που επέλε-
ξαν να παρακολουθήσουν κάποιες από τις συνεδρίες, δείχνοντας το ενδιαφέρον
τους για την επιστήμη και τον πολιτισμό.

Τέλος, θα ήθελα προσωπικά να ευχαριστήσω τον καθηγητή κ. Γεώργιο Ν.
Μοσχόπουλο, που ήταν η ψυχή και του προηγούμενου συνεδρίου, το �98� και,
�� χρόνια μετά ήταν η ψυχή και του παρόντος. Δεν θέλει να λέμε πολλά, γι’
αυτό θα μείνω σ’ αυτό το ειλικρινές ευχαριστώ.

Είπα νωρίτερα πως το Συνέδριο ολοκληρώνεται, η έρευνα δεν τελειώνει. Η
ευχή είναι το επόμενο Πανιόνιο Συνέδριο να στηριχτεί σε όσα πέτυχε αυτό και
να επιτύχει όσα δεν πέτυχε αυτό. Η Εταιρεία Κεφαλληνιακών Ιστορικών
Ερευνών προσπάθησε, έκανε αυτό που μπορούσε, θα ήταν αστείο και γραφικό
μόνοι μας να αυτοθαυμαστούμε και να αυτοεπαινεθούμε. Πάντως, προσπα-
θήσαμε. 

Ναι, ξέρω ότι μετράει το αποτέλεσμα. Εμείς βάλαμε την προσπάθεια. Το
αποτέλεσμα είναι στην κρίση τη δικιά σας και την κρίση όλων. Να είστε όλοι
καλά, και με το καλό να γυρίσετε στα σπίτια σας και στα διαβάσματά σας.
Και στα δύο αυτά, και στα σπίτια και στα διαβάσματα, όπως λέμε και εδώ,
«μπαμπάκι να ναι ο δρόμος σας».
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Η «ΔΙΑ ΣφΑΙΡΙΔIωΝ ψΗφΟφΟΡIΑ»

ΜΙΑ εΠΤΑΝΗΣΙΑΚH ΣυΜβΟΛH ΠΟυ εξΑΚΟΛΟυθεI ΝΑ ΣΗΜΑΔεYεΙ
ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚH ΑΝΤΙΠΑΡAθεΣΗ ΣΤΗ χωΡΑ ΜΑΣ

ΝΝίίκκοοςς  ΚΚ..  ΑΑλλιιββιιζζάάττοοςς
Ομότιμος καθηγητής Συνταγματικού Δικαίου

Πανεπιστημίου Αθηνών

Aφιερώνεται στη μνήμη δύο σημαντικών Κεφαλλήνων,
του ιατρού Γεράσιμου Πεντόγαλου

και του φιλολόγου Γιώργου Αλισανδράτου

Το Σύνταγμα του �864 κατέχει κορυφαία θέση στη νεότερη πολιτική ιστο-
ρία μας. Όχι μόνο γιατί εξακολουθεί να είναι το μακροβιότερο από την ανε-
ξαρτησία έως τις μέρες μας, αλλά κυρίως γιατί αποτέλεσε το σταθερό πλαί-
σιο, μέσα στο οποίο αποκρυσταλλώθηκαν δύο θεμελιώδη χαρακτηριστικά της
νεοελληνικής ταυτότητας: το κοινοβουλευτικό πολίτευμα από τη μια, και ο
σεβασμός των ατομικών δικαιωμάτων –και κυρίως της ελευθεροτυπίας– από
την άλλη. χάρη σε αυτά, όπως διαμορφώθηκαν μετά την καθιέρωση της «αρ-
χής της δεδηλωμένης», το �87�, η ελλάδα μπόρεσε στον �0ό αιώνα να αντι-
σταθεί στις προκλήσεις των δυο άκρων και να παραμείνει τελικά μια φιλελεύ-
θερη δημοκρατία.

Σε αυτό, η συμβολή των επτανησίων ήταν καθοριστική. θα προσπαθήσω
να δείξω με ποιον ειδικότερο τρόπο.

Μετά την έξωση του Όθωνα, δύο κυρίως ήταν διατάξεις του Συντάγματος
του �864 που συμβόλιζαν το πέρασμα στη νέα εποχή, δηλαδή από τη συνταγ-
ματική μοναρχία στη βασιλευόμενη δημοκρατία. Η πρώτη, πιο διακηρυκτική,
ήταν το άρθρο ��, το οποίο καθιέρωνε την δημοκρατική αρχή:

Άπασαι αι εξουσίαι πηγάζουσιν εκ του Έθνους, ενεργούνται δε καθ’ όν
τρόπον ορίζει το Σύνταγμα.

Τη διάταξη επανέλαβαν έκτοτε, με επουσιώδεις παραλλαγές, όλα μας τα
Συντάγματα. Διότι, στο βαθμό που με τη λέξη «Έθνος» οι συντάκτες εκείνου
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του Συντάγματος εννοούσαν τον ελληνικό λαό, το άρθρο αυτό θεωρήθηκε ευ-
θύς εξ αρχής ότι συμβόλιζε τη μετάβαση από την πρωτοκαθεδρία του στέμ-
ματος στη λαϊκή κυριαρχία�.

Στην άρτια διατύπωση του άρθρου αυτού συνέβαλε τότε με μια από τις
πρώτες αγορεύσεις του στην βουλή των ελλήνων ένας παλαιός γνώριμος στα
Ιόνια νησιά, ο Ιωσήφ Μομφεράτος, ο οποίος, μαζί τους άλλους 8� επτανήσι-
ους πληρεξουσίους είχε γίνει δεκτός με πανηγυρισμούς στη β΄ εθνοσυνέλευση,
δυο μήνες μετά την Ένωση, τον Ιούλιο του �864:

[...] δεν δύναμαι να υποθέσω ότι, αφού μια μεταπολίτευσις έγεινεν εν
ονόματι της εθνικής κυριαρχίας και προς στήριξιν αυτής, και ενώ η συ-
νέλευσις καταγίνεται προς ρύθμισιν αυτής της μεταπολιτεύσεως, θέλει
διστάσει ποσώς να παραδεχθή μίαν αρχήν, ήτις είναι η σημαία της�.

Σημαία, λοιπόν, της εθνοσυνέλευσης και όχι απλή διακήρυξη προθέσεων
αποκαλούσε την λαϊκή κυριαρχία ο αγνός εκείνος ιστορικός ηγέτης των Ριζο-
σπαστών. Αν και «θιασώτης του δημοκρατισμού [...] και του κοινωνισμού»,
σύμφωνα με τον επιγραμματικό χαρακτηρισμό του Ηλία Τσιτσέλη�, είχε με-
τάσχει τελικά στην κατάρτιση του Συντάγματος, το οποίο πάντως ήταν ο μό-
νος πληρεξούσιος που καταψήφισε διότι, βέβαια, διαφωνούσε με το μείζον: δεν
καθιέρωνε την αβασίλευτη δημοκρατία, όπως ο ίδιος επιθυμούσε, αλλά τη βα-
σιλευομένη.

Το πέρασμα πάντως στη νέα εποχή θα μπορούσε να μείνει στα χαρτιά αν
το άρθρο �� δεν συνοδευόταν και από την αντίστοιχη πρακτική εγγύηση –«ορ-
γανωτική» κατά την συνταγματική ορολογία–, που ήταν βέβαια η καθιέρωση
από το ίδιο το Σύνταγμα της καθολικής ψηφοφορίας.

Στο σημείο αυτό υπενθυμίζεται ότι το οθωνικό Σύνταγμα του �844 σιω-
πούσε, αφού απλώς ανέθετε στον κοινό νομοθέτη να ρυθμίσει τον τρόπο εκλο-
γής των βουλευτών, όπως εκείνος έκρινε. Και ναι μεν ο πρωτοποριακός για
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�. Για την σημασία της διάταξης αυτής στην ελληνική συνταγματική ιστορία, βλ. ΑΡ.
ΜANEΣHΣ, «Η δημοκρατική αρχή εις το Σύνταγμα του �864», ήδη στον τόμο μελετών του ιδί-
ου Συνταγματική θεωρία και πράξη, θεσσαλονίκη, Σάκκουλας, �980, σσ. 6� & επ., 77, Γ.
ΣωΤΗΡεΛΗΣ, Σύνταγμα και εκλογές στην ελλάδα. Ιδεολογία και πράξη της καθολικής ψη-
φοφορίας, πρόλ.: Αρ. Μάνεση, Αθήνα, θεμέλιο, �99�, σσ. ��0 & επ. Για την απόπειρα διαστρέ-
βλωσης του νοήματος της θεμελιώδους αυτής αρχής στον περιπετειώδη ελληνικό �0ό αιώνα,
βλ. Ν.Κ. ΑΛIBIZATOΣ, «“Έθνος” κατά “λαού” μετά το �940», στον συλλογ. τόμο του Δ. ΤΣΑ-
ΟυΣΗ (επιμ.), ελληνισμός και ελληνικότητα, Αθήνα, εστία, �98�, σσ. 8� & επ.

�. επίσημος εφημερίς της Συνελεύσεως, εν Αθήναις, �86�-�864, τ. ΣΤ΄, συνεδρ.
4.9.�864, σ. ���, παραπέμπεται από τον Γ. Σωτηρέλη, όπ.π., σ. ���.

�. Κεφαλληνιακά Σύμμικτα, τ. Α΄, εν Αθήναις, τύποις Π. Λεωνή, �904 (φωτογρ. ανα-
τύπ.), σ. 484.



την εποχή του εκλογικός νόμος του �844 καθιέρωνε κατ’ ουσίαν την καθολι-
κή ψήφο –του άρρενος τότε ακόμη– πληθυσμού, πλην όμως δεν προέβλεπε τις
εγγυήσεις εκείνες που θα εξασφάλιζαν την ελεύθερη και ανόθευτη έκφραση
της βούλησης των εκλογέων. Προέβλεπε, για παράδειγμα, ότι η ψηφοφορία θα
διεξάγεται με ψηφοδέλτιο, στο οποίο κάθε εκλογέας θα ανέγραφε το όνομα του
υποψηφίου που προτιμούσε. ωστόσο, αν σκεφθεί κανείς ότι ο αναλφαβητισμός,
εκείνα τα χρόνια άγγιζε το 90% του συνολικού πληθυσμού και ότι τα μέλη των
εφορευτικών επιτροπών που διεξήγαγαν τις εκλογές ήταν δημόσιοι υπάλληλοι,
που εκτελούσαν σχεδόν πάντοτε τις διαταγές της εκάστοτε κυβέρνησης, μπο-
ρεί εύκολα να αντιληφθεί πόσο εύκολη υπόθεση ήταν η νοθεία. Δεν είναι, συνε-
πώς, τυχαίο ότι καμιά από τις επτά εκλογές της οθωνικής περιόδου δεν ήταν
γνήσια.

Αυτό ακριβώς το κενό θέλησαν να θεραπεύσουν οι πατέρες του Συντάγμα-
τος του �864. Έτσι, η μεν επί του Συντάγματος επιτροπή πρότεινε –χωρίς
βέβαια να λείπουν οι αντιδράσεις των πιο συντηρητικών πληρεξουσίων– να συ-
μπεριληφθεί στο ίδιο το Σύνταγμα διάταξη που να ορίζει ότι η βουλή θα εκλέ-
γεται με καθολική ψηφοφορία4. Η δε Ολομέλεια της εθνοσυνέλευσης όρισε με
ποιόν τρόπο αυτή θα εκλέγεται: θα εκλεγόταν λοιπόν με ψηφοφορία «διά σφαι-
ριδίων». Το τελευταίο το πρότειναν οι επτανήσιοι πληρεξούσιοι και έγινε δεκτό
εκθύμως και ομοφώνως.

Ας δούμε όμως τα πράγματα με τη σειρά. Τι ήταν ακριβώς η ψηφοφορία με
σφαιρίδιο;

Αν και αναφέρεται ότι η ψηφοφορία με κυάμους (δηλαδή με κουκιά), με νο-
μίσματα ή και με βόλους εφαρμοζόταν και σε άλλες ιταλικές πόλεις στον
ύστερο Μεσαίωνα, καθώς και σε ορισμένα μοναστικά τάγματα, η ψηφοφορία
με σφαιρίδιο και κάλπη αποτελούσε σταθερό κανόνα –ρουτίνα θα μπορούσε να
πει κανείς– στη βενετία. Και τούτο, αν όχι ευθύς εξ αρχής με την ίδρυση της
Γαληνότης, τουλάχιστον με την μεταρρύθμιση του ��97, οι κανόνες της οποί-
ας ίσχυσαν έως την κατάλυση του βενετικού κράτους από τον Ναπολέοντα,
το �797�. είναι περιττό να θυμίσω ότι ο ηγέτης της βενετίας, ο Δόγης, ήταν
αιρετός. Και ότι το σύστημα της εκλογής του προέβλεπε τη διεξαγωγή δέκα
τουλάχιστον διαδοχικών ψηφοφοριών (γύρων), από ένα εκλεκτορικό σώμα ευ-
γενών που, με την εξέλιξη της διαδικασίας διευρυνόταν και στένευε, ώστε να
αποκλεισθεί η οικογενειοκρατία και γενικά η εύνοια ορισμένων υποψηφίων εις
βάρος άλλων. Ο τρόπος αυτός ψηφοφορίας ήταν ένας συνδυασμός σφαιριδίου –
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λευκού, μαύρου ή χρυσού– από τη μια, που το έριχναν σε κάλπη, και κλήρω-
σης από την άλλη, την οποία συνήθως έκανε ένα δωδεκάχρονο αγόρι, ο
ballotino, που τραβούσε μέσα από την κάλπη τα σφαιρίδια των υποψηφίων οι
οποίοι, κατ’ αυτόν τον τρόπο, σε κάποιο στάδιο της ψηφοφορίας αποκλείονταν.

Η χρήση του σφαιριδίου καθιερώθηκε πρώτα στην Κέρκυρα. Με δουκική
διαταγή του �440, η συνέλευση των ευγενών εξέλεγε «δια καλπών και σφαι-
ριδίων» το Συμβούλιο αρχικά των 70 και αργότερα των ��0 μελών, το οποίο
ήταν αρμόδιο για την επιλογή των δημόσιων λειτουργών και υπαλλήλων, δια-
βουλευόμενο, όπως διευκρινίζει ο ερμάννος Λούντζης, «περί των κοινών
πραγμάτων»6. Το σύστημα αυτό, με σημαντικές παραλλαγές, εφαρμοζόταν
και στα άλλα νησιά επί ενετοκρατίας. Ήταν λοιπόν φυσικό να εφαρμοσθεί και
στην Ιόνιο Πολιτεία όταν, επί αρμοστείας Seaton, το �848 και το �849, αναθε-
ωρήθηκε το Σύνταγμα του �8�7, δηλαδή του Μaitland, και προβλέφθηκε αφ’
ενός μεν η κατάργηση της λογοκρισίας και, αφ’ ετέρου, ότι η βουλή των
επτανήσων θα εκλέγεται με καθολική και μυστική ψηφοφορία7. Έτσι, η βου-
λή της θ΄ περιόδου, που εκλέχθηκε το �8�0 και που υιοθέτησε λίγο μετά τη
σύγκλησή της το περίφημο ψήφισμα των Ριζοσπαστών για την Ένωση8, ήταν
η αντιπροσωπευτικότερη που είχε ποτέ εκλεγεί στα επτάνησα. Δεν συνέβη
βέβαια το ίδιο με την αμέσως επόμενη, την βουλή της Ι΄ περιόδου, που εκλέ-
χθηκε το �8��, η ανάδειξη της οποίας σημαδεύτηκε, ιδίως στην Κεφαλονιά,
από πρωτόγνωρη βία και νοθεία και από τη λεγόμενη «δεκακαλπία»: εδώ, οι
υποψήφιοι των Ριζοσπαστών αποκλείσθηκαν, με παρότρυνση και εκφοβισμό
των εκλογέων να μην ψηφίσουν σε όλες τις κάλπες, όπως προβλεπόταν, ρίχνο-
ντας σφαιρίδιο υπέρ ή κατά κάθε υποψηφίου, αλλά μόνον στις �0 πρώτες κάλ-
πες, οι οποίες –όλως τυχαίως!– ήταν οι κάλπες των υποψηφίων τους οποίους
υποστήριζε η Προστασία. Έτσι, ριζοσπάστες βουλευτές είχε εκλέξει μόνον η
Ζάκυνθος, ο Έπαρχος της οποίας Νικόλαος Λούντζης είχε αρνηθεί να συνερ-
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6. Bλ. Περί της πολιτικής καταστάσεως της επτανήσου επί ενετών, εν Αθήναις, τύποις
χ. Νικολαΐδου φιλαδελφέως, �8�6 (φωτογρ. ανατύπ. Δ.Ν. Καραβία, Αθήνα, ΜΜ΄), σσ. �9-�0.

7. βλ. ήδη την αδημοσίευτη διδακτ. διατριβή της ΖωΗΣ ΜΙχΑΛΟΠΟυΛΟυ, Ο επτανησιακός
συνταγματισμός στα χρόνια της Αγγλοκρατίας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο θεσσαλονίκης,
Τομέας Δημοσίου Δικαίου και Πολιτικής επιστήμης, �0�4, σσ. �98 & επ. βλ. επίσης Ν. ΜΟ-
ΣχΟΝΑΣ, «Το Ιόνιο Κράτος και οι αγώνες των επτανησίων», στην Ιστορία του ελληνικού
έθνους της εκδοτικής Αθηνών, τ. ΙΓ΄ (�8��-�88�), σσ. �0� & επ. Για την παράλληλη ιστορία
του ριζοσπαστισμού στα επτάνησα, βλ. Γ. ΑΛΙΣΑΝΔΡΑΤΟΣ, επτανησιακός Ριζοσπαστισμός.
Σχέδιο για δοκίμιο πολιτικής ιστορίας, φιλολογική επιμέλεια, εισαγωγικά, σχόλια, βιβλιογρα-
φία: Γεώργιος Μοσχόπουλος, Αργοστόλι, εταιρεία Κεφαλληνιακών Ιστορικών ερευνών,
�006.

8. βλ. διεξοδικά για το ψήφισμα αυτό Α. ΓΙΑΝΝΑΤΟυ, επτανησιακός Ριζοσπαστισμός,
Αδημ. Διδακτ. Διατριβή, εθνικό και Καποδιστριακό Πνεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Πολιτικής
επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης, Αθήνα, �04, σσ. �0� & επ.



γασθεί με τον διάδοχο του Seaton αρμοστή Ward9. Η δικαιοσύνη πάντως επι-
βάλει να λεχθεί ότι η «δια κυάμων» εκλογή είχε εφαρμοσθεί σποραδικά και
στην ηπειρωτική ελλάδα, στα χρόνια της επανάστασης του �8�� και λίγο
μετά, όπως π.χ. για την εκλογή των πληρεξουσίων της Δ΄ εθνικής Συνέλευ-
σης επί Καποδίστρια, τον Ιούλιο του �8�9.

Γεμάτοι από αυτές τις εμπειρίες, θετικές και αρνητικές, οι επτανήσιοι
πληρεξούσιοι δεν δυσκολεύτηκαν να πείσουν την β΄ εθνοσυνέλευση, τον
Οκτώβριο του �864, ότι, με κάλπη και σφαιρίδιο, θα εξασφαλιζόταν η μυστικό-
τητα της ψήφου και θα μπορούσαν να ψηφίζουν στην ελεύθερη και δημοκρατι-
κή ελλάδα και οι αγράμματοι, χωρίς τη συνδρομή κανενός. Τη μάχη έδωσαν
τότε στην Αθήνα δυο έμπειροι Ριζοσπάστες, ο πολύ γνωστός Ζακυνθινός
Κωνσταντίνος Λομβάρδος, το μετέπειτα δεξί χέρι του χαρίλαου Τρικούπη, και
ένας λιγότερο διάσημος Κεφαλονίτης, ο Νικόλαος Λούζης�0. Για τον τελευ-
ταίο, «ουδέν είναι η καθολική ψηφοφορία άνευ της κρυπτής ψηφοφορίας»��. Σε
Πελοποννήσιο δε βουλευτή, τον πληρεξούσιο Γορτυνίας Α. Γόντικα, ο οποίος
χαρακτήριζε το σφαιρίδιο «ολέθριον δια την κοινωνίαν» και «βενετζιάνικον, το
οποίον μας αφανίζει», ο Λομβάρδος απαντούσε ως εξής:

Αι κάλπαι και τα σφαιρίδια δεν είναι στόματα κανονίων, τα οποία θα
μας φοβίσουν, αλλά κανονίων τα οποία θα εξορίσουν δια πάντα τας
καλπονοθεύσεις από την ελλάδα [εύγε, εύγε], να μην επανέλθη το σύ-
στημα της δια ψηφοδελτίων ψηφοφορίας [χειροκροτήματα]��.

Με λεπτομερέστατες διατάξεις, ο εκλογικός νόμος του �864, όπως συ-
μπληρώθηκε το �877, εισήγαγε σπουδαίες εγγυήσεις για την διασφάλιση της
γνησιότητας της ψηφοφορίας. Αρκεί να λεχθεί ότι εκτός από τον διορισμό ανε-
ξάρτητων εφορευτικών επιτροπών, προέβλεπε απίθανες λεπτομέρειες όπως
π.χ. να κατασκευάζονται τα σφαιρίδια μόνο από μολύβι, που είναι μαλακό μέ-
ταλλο και δεν κάνει θόρυβο όταν πέφτει, και να επενδύεται το εσωτερικό της
κάλπης με τσόχα, ώστε να μην είναι σαφές αν ο μικρός γδούπος που ακουγό-
ταν όταν έπεφτε το σφαιρίδιο προέρχεται από το λευκό ή από το μαύρο μέρος
της κάλπης��.
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9. βλ. ΖωΗ ΜΙχΑΛΟΠΟυΛΟυ, όπ.π., σ. 404, καθώς και Π. χΙωΤΗΣ, Ιστορία του Ιονίου
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��. επίσημος εφημερίς, τ. ΣΤ΄, συνεδρ. ��.�0.�864, σ. 789.
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�864 βλ. ε. ΛυΚΟυΔΗΣ, εκλογικός Κώδηξ, εν Αθήναις, �889.



Η κατοχύρωση του σφαιριδίου από το ίδιο το Σύνταγμα καταργήθηκε με
την συνταγματική αναθεώρηση του �9��. Άνοιξε έτσι ο δρόμος για την αλλα-
γή του εκλογικού νόμου, που επήλθε τελικά το �9�6. Τότε ήταν που καταργή-
θηκε οριστικά ως παρωχημένο και αντικαταστάθηκε με το ψηφοδέλτιο στο
πλαίσιο του συστήματος της απλής αναλογικής που είχε λίγο πρωτύτερα ει-
σηγηθεί και πείσει την Δ΄ εθνοσυνέλευση για τα πλεονεκτήματά του ο Αλέ-
ξανδρος Παπαναστασίου. Έκτοτε, όποιο και αν ήταν το εκλογικό σύστημα
που ίσχυσε, χρησιμοποιήθηκε αδιαλείπτως το γνωστό μας ψηφοδέλτιο

Δίχως άλλο, ο απολογισμός της χρήσης του σφαιριδίου ήταν θετικός. Για
να σταθούμε μόνο στις βουλευτικές εκλογές –υπενθυμίζεται ότι χρησιμοποιή-
θηκε και στις δημοτικές εκείνης της περιόδου– εφαρμόσθηκε σε όλες που διε-
ξήχθησαν από το �86� έως το �9��, δηλαδή σε �� συνολικά�4. Δίχως άλλο,
στη μεταβατική πρώτη δεκαετία του Συντάγματος του �864, δηλαδή μέχρις
ότου καθιερωθεί η «δεδηλωμένη», σημειώθηκαν πολλά έκτροπα, με συχνότε-
ρο, εκτός από τις πιέσεις που ασκούνταν στους προσερχόμενους ψηφοφόρους
πάνω στην κάλπη από τους «κουμπάρους» των υποψηφίων, το αναποδογύρι-
σμα της κάλπης –την λεγόμενη «ανατροπή»– ώστε να μπερδεύονται τα λευ-
κά με τα μαύρα των «ανεπιθύμητων» υποψηφίων. Έτσι, με εμπνευστή τον
Δημ. βούλγαρη, τον γνωστό «Τσουμπέ», οι εκλογές του �868 και ιδίως του
�874 ήταν τελικά παρωδίες. ωστόσο, από τις εκλογές του �87�, που τις διεξή-
γαγε και τις έχασε ο ίδιος ο χαρ. Τρικούπης, και εφεξής η ποιότητά τους βελ-
τιώθηκε κατακόρυφα, με αποτέλεσμα, στο γύρισμα του αιώνα, να μην έχουμε
τίποτα να ζηλέψουμε από τις εκλογές που διεξάγονταν στην ίδια περίοδο σε
άλλες χώρες.

Αξίζει, στο σημείο αυτό, μια μικρή παρέκβαση, για να δούμε τί συνέβαινε
εκείνα ακριβώς τα χρόνια στις κατά τεκμήριο πιο προηγμένες χώρες της Δυ-
τικής και της βόρειας ευρώπης. Στις περισσότερες από αυτές –συμπεριλαμ-
βανομένων της Μεγ. βρετανίας, του βελγίου, της Ολλανδίας, της Ιταλίας,
της Ισπανίας, της Πορτογαλίας και της Σουηδίας– ίσχυαν ακόμη σημαντικό-
τατοι περιορισμοί –κυρίως περιουσιακοί, μα και μορφωτικοί– στο δικαίωμα
της ψήφου, καθώς εφαρμοζόταν η λεγόμενη «τιμηματική» ψήφος, ενώ μόνον
σε τρεις χώρες, τη Γαλλία, την ελβετία και τη Δανία, είχε καθιερωθεί η κα-
θολική ψηφοφορία του άρρενος, βεβαίως, τότε ακόμη πληθυσμού, όπως και σε
μας��. Για τα βαλκάνια, παρά τα φιλελεύθερα Συντάγματα που είχαν υιοθε-
τηθεί στις κατ’ ιδίαν χώρες, μετά την ανεξαρτητοποίηση τους, ούτε λόγος να
γίνεται για ελεύθερες και ανόθευτες εκλογές.

Νίκος Κ. Αλιβιζάτος�8

�4. Στις εκλογές του �9�0 και του �9��, το σφαιρίδιο εφαρμόσθηκε εκ παραλλήλου με το
ψηφοδέλτιο.
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Κοντολογίς, όπως έχει δείξει πειστικά ο Γιώργος Σωτηρέλης – και όπως
μπορεί κανείς εύκολα να διαπιστώσει διατρέχοντας τα γνωστότερα συγγράμ-
ματα συνταγματικού δικαίου της εποχής�6, στο τέλος του �9ου αιώνα και τις
αρχές του �0ού, η ελλάδα, χάρη στον συνδυασμό καθολικής ψήφου, ελεύθε-
ρων (και σφαιριδίου ένεκεν) ανόθευτων εκλογών και «δεδηλωμένης», βρισκό-
ταν στην ελίτ των φιλελεύθερων δημοκρατιών της εποχής. Για να το πω ακό-
μη πιο εμφαντικά, η χώρα μας απέδειξε τότε ότι το πολίτευμα της κοινοβου-
λευτικής δημοκρατίας δεν προσιδίαζε μόνο στις εκβιομηχανισμένες χώρες της
Δυτικής και της βόρειας ευρώπης, αλλά μπορούσε να εξαχθεί και ανατολι-
κότερα, πέραν των παραδοσιακών συνόρων της. Διαπίστωση ακόμη σημαντι-
κότερη αν λάβει κανείς υπ’ όψη ότι, την ίδια ακριβώς εποχή, η βιλχελμιανή
Γερμανία του β΄ Ράιχ, επιχειρούσε επιτυχώς να εξαγάγει στα βαλκάνια και
την Τουρκία, το μοντέλο του αυταρχικού κοινοβουλευτισμού που είχε διαμορ-
φώσει ο Μπίσμαρκ, το οποίο, σημειωτέον, επιχειρούσε να εισαγάγει περίτεχνα
αλλά με δόλιο τρόπο στην ελλάδα ο διάδοχος και μετέπειτα βασιλιάς Κων-
σταντίνος�7.

Συμπερασματικά, η πρωτοποριακή για την εποχή εμπέδωση του κοινοβου-
λευτισμού στη χώρα μας οφείλει τα μέγιστα θα έλεγα– στην απρόσκοπτη
εφαρμογή της καθολικής ψηφοφορίας, η οποία, με τη σειρά της, οφείλει πολλά
στο επτανησιακής εμπνεύσεως σφαιρίδιο.

ωστόσο, στον υπότιτλο της παρούσας εισήγησης το σφαιρίδιο αναφέρεται
ως μια επτανησιακή συμβολή η οποία εξακολουθεί να επηρεάζει την πολιτική
αντιπαράθεση στη χώρα μας. Μήπως πέρα από την «κανονικότητα» των
εκλογών, πέρα δηλαδή από την κατ’ αρχήν αποδοχή του ως τρόπου επίλυσης
ακόμη και των οξύτερων πολιτικών διαφορών, μήπως το σφαιρίδιο επηρέασε
το είδος του κοινοβουλευτισμού που τελικά επικράτησε στη χώρα μας;

εξηγούμαι. Το σφαιρίδιο και οι «συνδυασμοί» που κατάρτιζαν τα κόμματα
στις επί μέρους εκλογικές περιφέρειες, λειτουργούσαν κατ’ αποτέλεσμα ως
πλειοψηφικό εκλογικό σύστημα. Για παράδειγμα, αν οι τρικουπικοί υποψήφιοι
σε όλη την επικράτεια συνεννοούνταν μεταξύ τους –όπως βέβαια συνέβαινε–
και καλούσαν τους εκλογείς να ψηφίσουν μόνον τους ίδιους και όχι τους υπο-
ψηφίους του αντίπαλου –του δηλιγιαννικού εν προκειμένω– κόμματος, τότε,
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�6. Αντί άλλου παραδείγματος βλ. το πολύ δημοφιλές γαλλικό εγχειρίδιο του Α. εSMEIN,
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κρατία, �0�6, σσ. 9� & επ.



θεωρητικά τουλάχιστον, το «Νεωτεριστικόν» κόμμα θα μπορούσε να κερδίσει
το σύνολο των προς πλήρωση εδρών. θα ήταν δηλαδή δυνατό οι ηττημένοι να
μην εκλέξουν ούτε έναν βουλευτή και η μειοψηφία να μην εκπροσωπείται καν
στην βουλή που θα εκλεγόταν. Αυτό βέβαια δεν συνέβη ποτέ, αφού η δύναμη
των εθνικής εμβέλειας κομμάτων δεν ήταν κατανεμημένη ισομερώς σε όλη
την επικράτεια. Πολύ περισσότερο που υπήρχαν και οι αναπότρεπτοι τοπικι-
σμοί, η σημασία των οποίων εξακολουθεί να είναι σημαντική έως τις μέρες
μας. Στην πράξη πάντως, ο νικητής των εκλογών στηριζόταν σε μονοκομμα-
τική κατ’ αρχήν πλειοψηφία, όχι βέβαια όσο πειθαρχημένη είναι σήμερα, αλ-
λά πάντως στοιχειωδώς συντεταγμένη. Αυτή ήταν η βάση του ελληνικού δι-
κομματισμού, πρώτη εκδήλωση του οποίου ήταν η σύγκρουση Τρικούπη-Δηλι-
γιάννη, στις δεκαετίες του �880 και του �890.

Η πλειοψηφική αυτή λειτουργία του σφαιριδίου είχε ευεργετικές κατ’ αρ-
χάς συνέπειες, αφού ξεκαθάριζε για τους εκλογείς τις μείζονες πολιτικές επι-
λογές που τους προσφέρονταν, αναδεικνύοντας συμπαγέστερες κοινοβουλευτι-
κές πλειοψηφίες. είχε όμως και αρνητικές συνέπειες, διόλου αμελητέες. Οι
δημόσιοι υπάλληλοι, για παράδειγμα, που δεν ήταν ακόμη μόνιμοι, απολύο-
νταν κάθε φορά που έβγαινε το αντίπαλο κόμμα. Από την άλλη, προγραμμα-
τισμός μεγάλων έργων δεν μπορούσε βέβαια να γίνει, ούτε να ασκηθούν μα-
κροπρόθεσμες πολιτικές, αν το ίδιο κόμμα δεν κέρδιζε δυο συνεχόμενες εκλο-
γές. Αυτό βέβαια δεν συνέβαινε στις χώρες όπου ίσχυε η απλή αναλογική. Σε
εκείνες, δεν υπήρχε εναλλαγή πλειοψηφιών από εκλογή σε εκλογή, αλλά μόνο
–λιγότερο «επικίνδυνες»– μικρές διαφοροποιήσεις, κάτι που ο Ν.Ν. Σαρίπολος,
πρύτανης το ελλήνων συνταγματολόγων, υπογράμμιζε με έμφαση στην πο-
λυσχολιασμένη διδακτορική διατριβή την οποία υποστήριξε, εκείνα ακριβώς
τα χρόνια, στο Παρίσι�8. Και οι τελευταίες αυτές χώρες, καθόλου τυχαία,
ήταν τότε στην ευρώπη οι περισσότερες.

Στην πολιτική επιστήμη έχει επικρατήσει από παλιά ο κοινοβουλευτισμός
του πρώτου τύπου, στον οποίο ανήκε και ανήκει και η ελλάδα, να ονομάζεται
πλειοψηφικός (ή τύπου Westminster, εν όψει του βρετανικού αρχετύπου). Αντί-
θετα, στις χώρες που ακολουθούν την αναλογική εκλογή, ο κοινοβουλευτι-
σμός τους αποκαλείται συναινετικός. Αρχέτυπο της κατηγορίας αυτής θεω-
ρείται ο ιταλικός κοινοβουλευτισμός�9.

Νίκος Κ. Αλιβιζάτος60
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ξεφεύγει από τη θεματολογία της παρούσας εισήγησης η στάθμιση των
υπέρ και των κατά κάθε συστήματος και η αξιολόγηση των επιδόσεών τους.
Ποταμοί μελάνης έχουν χυθεί για το θέμα αυτό και μια συνοπτική παρουσία-
ση θα κινδύνευε να οδηγήσει σε επιπόλαια συμπεράσματα. θέλω απλά να
σταθώ σε μια προφανή διαπίστωση: η απλή αναλογική στη χώρα μας, παρ’ ότι
αρχικά τουλάχιστον εμφανίσθηκε ως η ενδεδειγμένη εναλλακτική λύση για
να ξεπερασθεί ο εθνικός Διχασμός και τα άλλα δεινά που είχαν επισωρεύσει
πολλών δεκαετιών οξύτατες αντιπαραθέσεις, δεν ρίζωσε. Ακριβέστερα, όχι
μόνο δεν ρίζωσε, αλλά ταυτίσθηκε με την αστάθεια αν όχι και με την εκτροπή.
Διότι στη χώρα μας έλειπε –και πολύ φοβούμαι ότι εξακολουθεί να λείπει– μια
κουλτούρα διαβούλευσης, ανοιχτού διαλόγου και εν τέλει συναίνεσης, που
αποτελεί τον sine qua non όρο για τον σχηματισμό κυβερνήσεων συνασπισμού
και τη αποτελεσματική διακυβέρνηση της χώρας από περισσότερα κόμματα.
Να είναι άραγε συμπτωματικό ότι είμαστε η μόνη ευρωπαϊκή χώρα, όπου η
λέξη συμβιβασμός έχει αρνητική χροιά;

Να θυμίσω τι συνέβη την άνοιξη του �9�6 όταν, μη διαθέτοντας την πλει-
οψηφία, οι δυο μεγάλες παρατάξεις δεν κατάφεραν να συνεννοηθούν και αυτο-
κτόνησαν, παρέχοντας ψήφο εμπιστοσύνης στον Ιωάννη Μεταξά; Να θυμίσω
την αστάθεια και τις εσωτερικές έριδες της διετίας �9�0-��; Ή μήπως το
αποτυχημένο πείραμα του �989-90;

Έτσι, από τις �� εκλογικές αναμετρήσεις που πραγματοποιήθηκαν στη
χώρα μας μετά την κατάργηση του σφαιριδίου, το �9�6, στις �� ίσχυσαν διά-
φορες παραλλαγές του πλειοψηφικού, συμπεριλαμβανομένου και του ισχύο-
ντος σήμερα εκλογικού συστήματος που, με θρασεία ευρηματικότητα, ονομά-
σαμε ενισχυμένη αναλογική, ενώ κατ’ ουσίαν αποτελεί παραλλαγή του πλειο-
ψηφικού, αφού ενισχύει καταλυτικά το �ο σε δύναμη κόμμα. Στις υπόλοιπες 9
ίσχυσε η απλή αναλογική, που όταν δεν οδήγησε σε αδιέξοδα, όπως το �9�6,
είχε πενιχρά αποτελέσματα. Με άλλα λόγια, ο πλειοψηφικός κοινοβουλευτι-
σμός και η παράδοση των μετωπικών αντιπαραθέσεων, ακόμη και όταν οι
διαφορές μεταξύ των αντίπαλων κομμάτων είναι επουσιώδεις, αποτέλεσαν την
κανονικότητα στη χώρα μας.

Πιστεύω ότι είναι λάθος οι καταβολές της παράδοσης αυτής να αναζητού-
νται, όπως συνήθως συμβαίνει, στον «χαρακτήρα του Έλληνος», όπως έλεγαν
οι παλαιότεροι, ή στη δήθεν έμφυτη ροπή μας προς τον διχασμό. Νομίζω ότι
σπουδαίο ρόλο έπαιξε το προηγούμενο που δημιούργησαν οι �� εκλογές που διε-
ξήχθησαν με σφαιρίδιο, από το �864 έως και το �9��. Με αυτή την έννοια, το
σφαιρίδιο, εξακολουθεί να σημαδεύει την πολιτική αντιπαράθεση στη χώρα μας.

Πριν κλείσω, θέλω να αποτρέψω μια παρεξήγηση που ίσως προκάλεσαν τα
προαναφερθέντα: η πλειοψηφική παράδοση ασφαλώς υπέθαλψε τον κομματι-
σμό και το πελατειακό κράτος, με τις αρνητικές επιπτώσεις που όλοι αντι-
λαμβανόμαστε. Η απουσία σοβαρής διοικητικής παράδοσης και μιας δημό-
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σιας διοίκησης με επαγγελματισμό η οποία, όπως συνέβη πρόσφατα στην
Ιταλία και, λίγο παλαιότερα, στο βέλγιο ή την Ολλανδία, θα μπορούσε να
εξασφαλίσει τη συνέχεια του κράτους όταν σημειώνεται πολύμηνο κενό εξου-
σίας, οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στην κομματοκρατία, που γέννησε η μετω-
πική σύγκρουση «καλών» και «κακών» και η νοοτροπία ότι «ο νικητής τα
παίρνει όλα».

υπάρχουν όμως και τα θετικά αυτής της παράδοσης, στην κορυφή των
οποίων θα τοποθετούσα την διαχρονικά μεγάλη συμμετοχή του ελληνικού λα-
ού στις πολιτικές διαδικασίες, η οποία τόσο εντυπωσιάζει τους ξένους γιατί
συνεχίζεται ακόμη και σε καιρούς αυξανόμενης αδιαφορίας για τα κοινά,
όπως αυτή που διανύουμε σήμερα στην ευρώπη. Δεν μιλώ μόνο για τα σχετι-
κά υψηλά ποσοστά συμμετοχής στις εκλογές –σε όλων των ειδών τις εκλο-
γές– στην ελλάδα. Μιλώ κυρίως για το ενδιαφέρον που προκαλεί η πολιτική
αντιπαράθεση των κομμάτων εξουσίας –των mainstream κομμάτων– σε βάρος
εκείνων που αυτό-τοποθετούνται στα άκρα του πολιτικού φάσματος. Η έλξη
που από παλιά ασκούσε η σύγκρουση τρικουπικών και δηλιγιανικών, βενιζελι-
κών και αντιβενιζελικών, εΡε και εΚ, ΝΔ και ΠΑΣΟΚ είχε ως συνέπεια να
μην εκδηλωθούν ποτέ, στη σύγχρονη ιστορία μας μεγάλα πλειοψηφικά ρεύμα-
τα στα άκρα του πολιτικού φάσματος, ούτε όταν αυτό ήταν της μόδας, όπως
π.χ. στην ευρώπη του Μεσοπολέμου. Ούτε ο Ιωάννης Μεταξάς, ούτε η χού-
ντα των συνταγματαρχών απέκτησαν ποτέ μαζικό κόμμα, αν και το επιχεί-
ρησαν. Το δε ΚΚε, αν μπόρεσε στη δεκαετία του �940 να αναδειχθεί σε μείζο-
να πολιτική δύναμη, αυτό κατά τη γνώμη μου οφειλόταν στις αντικειμενικές
συνθήκες που προκάλεσε η Κατοχή και την αυταπάρνηση που έδειξαν τα στε-
λέχη και μέλη του στην εθνική Αντίσταση, και όχι στην απήχηση που είχε η
ιδεολογία του.

θέλοντας να ανταποκριθώ στην πολύ τιμητική πρόσκληση των οργανωτών
του Συνεδρίου, ίσως ανοίχθηκα σε υπερβολικά μεγάλο αριθμό θεμάτων. θα
επιχειρήσω, αντί άλλου συμπεράσματος, να αναδείξω το νήμα των επιχειρη-
μάτων μου, προτείνοντάς τις ακόλουθες επιγραμματικές θέσεις:

• Το σφαιρίδιο καθιερώθηκε ως πάγιο και συνταγματικά κατοχυρωμένο
εκλογικό σύστημα χάρη στους επτανήσιους πληρεξουσίους. Ήταν η
σπουδαιότερη συμβολή τους στην β΄ εθνοσυνέλευση και την κατάρτιση
του πρωτοποριακού Συντάγματος του �864.

• Το σφαιρίδιο βοήθησε καθοριστικά στην εντυπωσιακή άνοδο του επιπέ-
δου των εκλογών κατά την περίοδο του πρώτου ελληνικού κοινοβουλευ-
τισμού. Με αποτέλεσμα, στο γύρισμα του �9ου προς τον �0ό αιώνα, η
χώρα μας να συγκαταλέγεται στη μικρή εκείνη ελίτ των προηγμένων
φιλελεύθερων δημοκρατιών με καθολική ψήφο και σεβασμό των βασι-
κών ελευθεριών.

Νίκος Κ. Αλιβιζάτος6�



• Οι �� εκλογικές αναμετρήσεις που έγιναν με σφαιρίδιο δημιούργησαν
μια σημαντική παράδοση στη σύγχρονη ιστορία μας. Η διεξαγωγή
εκλογών σε τακτά χρονικά διαστήματα ήταν η ασφαλιστική δικλείδα
για την επίλυση –με τις γνωστές, ευάριθμες πάντως εξαιρέσεις– ακόμη
και των οξύτερων διαφορών. Σε αντίθεση με τις δικτατορίες που επι-
βλήθηκαν σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, στον �0ό αιώνα, οι δυο δικές
μας –της 4ης Αυγούστου �9�6 και της ��ης Απριλίου �967– δεν κατά-
φεραν να ριζώσουν ούτε να μακροημερεύσουν εξ αιτίας της παράδοσης
αυτής.

• Η ίδια παράδοση είχε βέβαια και αρνητικές επιπτώσεις, με πρώτη την
οξύτητα που προσλαμβάνει συχνά και άνευ λόγου η κομματική αντιπα-
ράθεση. Με συνέπεια να μην διαθέτουμε σοβαρή δημόσια διοίκηση, ού-
τε να εκπονούνται –ακόμη λιγότερο να εφαρμόζονται– μακροπρόθε-
σμες πολιτικές, αφού κάθε κυβέρνηση σκέφτεται πρώτιστα πώς θα κα-
τεδαφίσει το έργο της προηγούμενης και όχι πως η ίδια θα χτίσει πάνω
στο έργο της.

• Από την άλλη, έχει κανείς την εντύπωση ότι η οξύτητα αυτή είναι το τί-
μημα για να έχουμε μιαν από τις πιο ζωντανές δημοκρατίες στη σημε-
ρινή ευρώπη, για να έχουμε μια πολιτική αντιπαράθεση στην οποία,
όπως έχει λεχθεί, «δεν βαριέσαι ποτέ». Όσο καταφέρνουμε να μην απο-
γοητεύουμε τους φίλους μας με αυτές τις εθνικές μας επιδόσεις, αλλά
αντίθετα να τους συγκινούμε, ώστε στα δύσκολα τουλάχιστον να μας
συνδράμουν, θα έλεγα ότι το επίτευγμα αυτό δεν είναι μικρό!

Η «διά σφαιριδίων ψηφοφορία» 6�
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Η βεΝεΤΙΚΗ ΠΤυχΗ 
ΤΗΣ εΠΤΑΝΗΣΙΑΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ

χχρρύύσσαα  ΜΜααλλττέέζζοουυ
Ἀκαδημαϊκός, ὁμότιμη καθηγήτρια τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν

Στὸ γνωστὸ ὑπόμνημα γιὰ τὴν πολιτικὴ κατάσταση τῶν Ἰονίων Νήσων
ποὺ ὑπέβαλε τὸ �8�9 ὁ Ἀνδρέας Μουστοξύδης πρὸς τὸν βρετανὸ ὑπουργὸ τῶν
Ἀποικιῶν, μὲ τὸ ὁποῖο ζητοῦσε διάφορες μεταρρυθμίσεις, ὁ λόγιος βουλευτὴς
ἀναφέρεται στὴ βενετία, γιὰ νὰ ἐπισημάνει ὅτι οὔτε κάτω ἀπὸ τὴ βενετικὴ κυ-
ριαρχία τὰ Ἑπτάνησα δὲν εἶχαν τόσο πολὺ ταπεινωθεῖ ὅσο κάτω ἀπὸ τὴν προ-
στασία τῆς βρετανίας. Οἱ βρετανοί, συνεχίζει ὁ Μουστοξύδης, εἶχαν ταπεινώ-
σει περισσότερο ἀπὸ τοὺς βενετοὺς τὰ Ἰόνια Νησιά, διευκρινίζοντας ὅτι δὲν
ἦταν στὶς προθέσεις του νὰ γίνει ὁ ἀπολογητὴς τῆς βενετοκρατίας στὰ Ἑπτά-
νησα�. Τὸ ζήτημα τῆς ἀποτίμησης τοῦ βενετικοῦ παρελθόντος τῶν νησιῶν
ἔχει κατὰ καιροὺς ἀπασχολήσει τὴν ἑλληνικὴ ἱστοριογραφία, χωρὶς ὡστόσο τὸ
θέμα νὰ ἔχει ἐπαρκῶς διαφωτιστεῖ, παρόλο ποὺ ἔχουν περάσει δύο περίπου
αἰῶνες ἀπὸ τὸ τέλος τῆς περιόδου τῆς βενετοκρατίας στὸν ἑπτανησιακὸ χῶρο.
Πῶς ἀποτιμᾶται λοιπὸν ἡ βενετοκρατία στὰ Ἑπτάνησα; εἶχε γίνει ἡ βενετία,
σύμφωνα μὲ τὴν ἔκφραση νεώτερων ἐρευνητῶν ποὺ ἀκολούθησαν τὴ σκέψη
τοῦ Ἑρμάννου Λούντζη, μάνα τῶν Ἑλλήνων μετὰ τὴν ἀποκοπή τους ἀπὸ τὸ
βυζαντινὸ κέντρο ἢ μητριά τους�; Ἂν ἡ Γαληνοτάτη ἦταν, ὅπως ἔχει ὑποστη-
ριχθεῖ, ἡ ἰδεατὴ πατρίδα τῶν ἀπόδημων μετὰ τὴν Ἅλωση Ἑλλήνων ποὺ εἶχαν
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�. Sulla condizione attuale delle isole ionie, promemoria, presentato in agosto, �8�9, da
ANDREA MUSTOXIDI... a Sua Signoria il Ministro delle Colonie ..., Londra �840, σ. �7 ἀρ. �4�·
πρβλ. G. BεΝΖΟΝΙ, «Sa d’ Ionio la Venezia da mar», Venezia e le Isole Ionie, a cura di CΗRYSSA
MALTEZOU e GH. ORTALLI, Venezia (Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti) �00�, σ. ��8.

�. EΡ. ΛΟυΝΤΖΗΣ, Περὶ τῆς πολιτικῆς καταστάσεως τῆς Ἑπτανήσου ἐπὶ Ἑνετῶν, Ἀθήνα
�969, σ. �87· πρβλ. D. ARVANITAKIS, «Un viaggio nella storiografia neogreca. Imagini della
Dominante e degli ordini sociali delle città Ionie (secoli XVI-XVIII)», Italia-Grecia: temi e
storiografie a confronto, Atti del convegno di studi organizzato in collaborazione con il
Dipartimento di Studi Storici dell’Università Ca’ Foscari di Venezia, Venezia, �0-�� ottobre
�000, a cura di CHRYSSA A. MALTEZOU e GH. ORTALLI, Venezia (Istituto Ellenico di Studi
Bizantini e Postbizantini, Convegni - �), σ. 9�.



ἐκεῖ καταφύγει, ἡ βενετία γιὰ τὸν Ἕλληνα τοῦ βενετοκρατούμενου ἑλληνικοῦ
χώρου ἦταν κυρίαρχη ἢ προστάτις του�; θὰ ἐπιχειρήσω στὴν ἀνακοίνωσή μου
νὰ προσεγγίσω μία μόνον ὄψη τοῦ ζητήματος, δηλαδὴ τὸν τρόπο μὲ τὸν ὁποῖο
οἱ Ἑπτανήσιοι ἀντιλαμβάνονταν τὴ βενετικὴ ἐξουσία.

Ἡ ἔρευνα πρὸς τὴν κατεύθυνση αὐτὴ συνάπτεται ἀμέσως μὲ τὸν καλούμε-
νο «μύθο» τῆς βενετίας ποὺ εἶχε καλλιεργήσει συστηματικὰ ἡ βενετικὴ πολι-
τικὴ προπαγάνδα4. Μὲ βάση τὸν μύθο ποὺ εἶχε ἀρχίσει νὰ διαδίδεται μεταξὺ
τῶν εὐρωπαϊκῶν χωρῶν ἤδη ἀπὸ τὸν �4ο αἰώνα, ἡ τεναγήτιδα πολιτεία ἦταν
ἄξια θαυμασμοῦ, γιατὶ ἐκεῖ κυριαρχοῦσε ἡ εὐνομία, ἡ ἐλευθερία, ἡ τάξη, ἡ
ἁρμονία, ἡ ὀμορφιά, ἡ ἰσχὺς καὶ ἡ κοινωνικὴ εἰρήνη. Στόν «μύθο» πίστευαν γιὰ
παράδειγμα ὁ Γεώργιος Τραπεζούντιος, ὁ ὁποῖος τὸ �4�� ἔγραφε γιὰ τὴ σχέ-
ση τῆς βενετικῆς διοίκησης μὲ τὸ ἰδανικὸ πολίτευμα τοῦ Πλάτωνα, ὁ πολὺς
βησσαρίων, ὁ ὁποῖος δώρισε τὸ �468 τὴ βιβλιοθήκη του στὴ βενετία, γιατὶ ἡ
πόλη εἶχε δίκαιους νόμους καὶ οἱ ἡγεμόνες της τὴ διοικοῦσαν μὲ ἠρεμία, ἰσο-
νομία καὶ σοφία�, τέλος ὁ γεννημένος στὴν Κέρκυρα θωμὰς Διπλοβατάτζης,
ὁ ὁποῖος στὶς ἀρχὲς τῆς δεύτερης δεκαετίας τοῦ �6ου αἰώνα ἐξύμνησε τὴ δύ-
ναμη καὶ τὴν ἐλευθερία τῆς βενετίας ποὺ ὑπερεῖχε σὲ λαμπρότητα ὅλων τῶν

χρύσα Μαλτέζου66

�. βλ. Α. ΑΝΔΡεΑΔΗΣ, Περὶ τῆς οἰκονομικῆς διοικήσεως τῆς Ἑπτανήσου ἐπὶ βενετοκρα-
τίας, τ. �, Ἀθήνα �9�4, σσ. ��7-���, A.VΙGGIANO, «Venezia e le Isole del Levante. Cultura
politica e incombenze amministrative nel Dominio da Mar del XVIII secolo», Nota presentata
dal s.e. Gaetano Cozzi nell’adunanza ordinaria del �7 marzo �99�, Atti dell’Istituto Veneto di
Scienze, Lettere ed Arti, τ. ���, �99�-�99�, Classe di scienze morali, lettere ed arti, σ. 7�4 κ.ἑ.,
ARVANITAKIS, «Un viaggio», ὅ.π., σσ. 9�-���, Ν.ε. ΚAΡΑΠΙΔΑΚΗΣ, «Οι σχέσεις διοικούντα
και διοικούμενου στη βενετοκρατούμενη Κέρκυρα», Κέρκυρα, μια μεσογειακή σύνθεση: νη-
σιωτισμός, διασυνδέσεις, ανθρώπινα περιβάλλοντα, �6ος-�9ος αι., επιμ. ΑΛΙΚΗ ΝΙΚΗφΟΡΟυ,
Κέρκυρα �998, σ. �79 κ.ἑ., Ο ΙΔΙΟΣ, «Narrazione e concetti della storiografia greca sul periodo
del dominio veneziano», Italia-Grecia, ὅ.π., σσ. ��4-��� καὶ τὰ ἄρθρα στὸν τόμο Il Common -
wealth veneziano tra ��04 e la fine della Repubblica. Identità e peculiarità, a cura di GH. ORTAL -
LI, O.J. SCHMITT, ER. ORLANDO, Venezia �0��: B. ARBEL, «Una chiave di lettura dello Stato da
mar veneziano nell’Età moderna:la situazione coloniale» (σσ. ���-�79), ALESSANDRA RIZZI
«Dominante e dominati: strumenti giuridici nell’esperienza “statuale” veneziana» (σσ. ���-
�7�), N. KARAPIDAKIS, «Dominants e dominés dans le Levant vénitien: les zones d’ombre des
identités» (σσ. �7�-�9�), καὶ G. SAINT-GUILLAIN, «Protéger ou dominer? Venise et la mer
Égée (χΙΙΙe-χVe siècle)» (σσ. �0�-��8).

4. Ἀπὸ τὴν πλούσια βιβλιογραφία γιὰ τόν «μύθο» βλ. ἐνδεικτικὰ G. FASOLI, «Nascita di un
mito», Studi Storici in onore di Gioacchino Volpe per il suo 80o compleanno, τ. �, Firenze
�9�8, σσ. 44�-479, J. GRUBB, «When Myths Lοse Power: Four Decades of Venetian Historio -
graphy», Journal of Modern History, τ. �8, �986, σσ. 4�-94, G. BENZONI, «Venezia, ossia il
mito modulato», Studi Veneziani, τ. �9 n.s., �990, σσ. ��-�4, καὶ Il mito di Venezia.Una città
tra realtà e rappresentazione, a cura di P. SCHREINER, Venezia (Centro Tedesco di Studi
Veneziani, Venetiana �) �006.

�. Μ. ZORZI, La libreria di San Marco. Libri, lettori, società nella Venezia dei Dogi, Milano
�987, σ. 8�.



ἄλλων πόλεων6. Ἡ ἰδέα τοῦ μύθου διατυπώνεται μὲ καθαρότητα στὸ χρυσό-
βουλλο τοῦ ��86, μὲ τὸ ὁποῖο οἱ Κερκυραῖοι προσαρτήθηκαν μὲ τὴ θέλησή τους
στὸ βενετικὸ κράτος, ἐξασφαλίζοντας καὶ κατοχυρώνοντας σὲ ἀντάλλαγμα
ὁρισμένα προνόμια. Στὸ κείμενο τῆς ἐθελούσιας προσχώρησης τῆς Κέρκυρας
στὴ βενετικὴ ἐξουσία καταγράφονται οἱ λόγοι ποὺ ὤθησαν τοὺς Κερκυραίους
σ᾽αὐτὴν τὴν ἀπόφαση. Ἀφοῦ σημείωσαν ὅτι κάτω ἀπὸ τὴ σκέπη τῆς βενετίας
δὲν θὰ κινδύνευε πιὰ νὰ καταληφθεῖ τὸ νησί τους ἀπὸ τοὺς Τούρκους, τοὺς
Ἄραβες ἤ ἄλλους ἐχθρούς, οἱ Κερκυραῖοι ἐπισήμαναν ὅτι δὲν ὑπῆρχε μεγαλύ-
τερο προνόμιο ἀπὸ τὸ νὰ εἶναι κανεὶς ὑπήκοος (suddito) τῆς βενετίας καὶ νὰ
ἔχει ἕναν ἀήττητο ἡγεμόνα ὡς προστάτη του. Μὲ τὴν προσάρτηση στὸ βενε-
τικὸ κράτος, πρόσθεσαν, θὰ ζοῦσαν μὲ τοὺς δικούς τους νόμους, θὰ ἔμεναν
στὶς οἰκίες τους, θὰ ἀπολάμβαναν τὶς περιουσίες τους, ἄλλων πλοῖα θὰ φρου-
ροῦσαν τὶς ἀκτές τους, καὶ ἄλλων σιτοβολῶνες θὰ φρόντιζαν γιὰ τὴν εὐμάρειά
τους. Καὶ συνέχισαν, ἐξηγώντας τὸν λόγο γιὰ τὸν ὁποῖο εἶχαν ἀποφασίσει νά
«ἐλευθερώσουν» τὴν πατρίδα τους μὲ τὸ νὰ τὴν κάνουν «ὑποτελή» (metter la
patria in libertà col farla vassala)7. Ἡ φαινομενικὰ παράδοξη αὐτὴ φράση ποὺ
ὑποκρύπτει σπέρματα τῆς θεωρίας τῆς πολιτικῆς ἐλευθερίας διασαφηνίζεται
μὲ τὴ χρήση τῆς ἀκόλουθης παραβολῆς: Τὸ λιοντάρι, ἀναφέρουν οἱ Κερκυ-
ραῖοι, ὑπονοώντας τὸν λέοντα τοῦ ἁγίου Μάρκου, δηλαδὴ τὴ βενετία, μολονό-
τι εἶναι βασιλιάς, δὲν τυραννᾶ τὰ ζῶα ποὺ τοῦ εἶναι ὑποταγμένα, τὰ ἀφήνει
ἐλεύθερα, ἀλλὰ ἀπαιτεῖ ἀπὸ αὐτὰ νὰ τὸ σέβονται8. Ἔτσι, μὲ βάση τὶς δια-
πραγματεύσεις τῆς βενετίας μὲ τοὺς κατοίκους καὶ τὴν τελικὴ συμφωνία, οἱ
μὲν Κερκυραῖοι γίνονταν μὲ τὴ θέλησή τους «πιστοί, πιστότατοι» (fideli,
fidelissimi) ὑπήκοοι ἑνός «ἐκλαμπρότατου κράτους» (illustrissimo dominio), ἡ
δὲ βενετία ἔναντι τῆς fidelitatis καὶ τῆς devotionis τῶν κατοίκων ἀναλάμβανε
την ὑποχρέωση νὰ διοικεῖ τὴ νέα κτήση της μὲ εὐταξία καὶ καλὴ ὀργάνωση
(bene regulata et ordinata)9. Ἡ χρηστὴ διακυβέρνηση τῶν κτήσεών της καὶ ἡ
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6. Γιὰ τὴ ζωὴ καὶ τὸ ἔργο τοῦ Διπλοβατάτζη βλ. Δ. ΜAυΡΑΓΙΑΝΝΗΣ, Ἀρχειακὲς ἔρευνες
γιὰ τὴ ζωὴ καὶ τὸ ἔργο τῆς ἱστορικῆς κοινωνιογραφίας τῆς εὐρωπαϊκῆς νομικῆς ἐπιστήμης
τοῦ θωμᾶ Διπλοβατάτζη (�468-��4�), Ἀθήνα - Κομοτηνὴ �98�, σσ. 49, �06 καὶ ELLY
YOTOPOULOU-SICILIANOU, «Profughi bizantini da Corfù a Venezia», Venezia e le Isole Ionie,
ὅ.π., σσ. �0-�4, ὅπου συγκεντρωμένη προγενέστερη βιβλιογραφία.

7. Στὴν κατάσταση ὑποτέλειας στὴν ὁποία εἶχαν περιέλθει μὲ τὴ βούλησή τους ἀναφέρο-
νταν συχνὰ οἱ Κεκυραῖοι κατὰ τοὺς αἰῶνες ποὺ ἀκολούθησαν · βλ. EΛΛΗ ΓΙωΤΟΠΟυΛΟυ-ΣΙΣΙ-
ΛΙΑΝΟυ, Πρεσβείες της βενετοκρατούμενης Κέρκυρας (�6ος-�8ος αι.). Πηγή για σχεδίασμα
ανασύνθεσης της εποχής, Ἀθήνα �00�, σσ.���, 664. Περιπτώσεις ἐθελούσιας ὑπαγωγῆς
ἐδαφῶν κάτω ἀπὸ τὴ σημαία τοῦ ἁγίου Μάρκου βλ. στὸ ἐμπεριστατωμένο ἄρθρο τῆς
ALESSANDRA RIZZI, «Dominante e dominati, ὅ.π., σσ. ���- �7�.

8. G. POJAGO, Le leggi municipali delle Isole Ionie, Corfù �846, σσ. �7, �0, ��.
9. βλ. συγκεντρωμένα τὰ σχετικὰ μὲ τὴν προσάρτηση ἔγγραφα: ELENI STABOGLI, Corfu.The

negotiations for the acquisition of the island by Venice ��8�-��87, Athens �996, σσ. 40-77.



προστασία ποὺ πρόσφερε ἡ βενετία στοὺς ὑπηκόους της ἦταν ὑπέρτατα ἀγαθὰ
καὶ ἀποτελοῦσαν συνεκτικὰ στοιχεῖα τοῦ μύθου τῆς Dominante. Ὁ μύθος ἦταν
ἕνα καλὸ ἐργαλεῖο γιὰ τὴν κατασκευὴ τῆς εἰκόνας ποὺ οἱ βενετοὶ ἤθελαν νὰ
ἔχουν οἱ ἄλλοι γι αὐτούς.

Ἡ ἔννοια τῆς ὑποτέλειας (vassallaggio), ἔστω ἐθελούσιας, ὅπως στὴν περί-
πτωση τῆς Κέρκυρας, σὲ συνδυασμὸ μὲ αὐτὴν τῆς πίστης, συνάπτεται
ἀσφαλῶς μὲ φεουδαρχικὲς συνήθειες ποὺ δὲν ἔπαψαν στὰ Ἑπτάνησα νὰ συνυ-
πάρχουν μὲ τοὺς βενετικοὺς νόμους. Ἐνδεικτικὸς τῆς φεουδαρχικῆς νοοτρο-
πίας ποὺ εἶχε εἰσχωρήσει στὴ λογικὴ τῆς βενετικῆς διακυβέρνησης εἶναι ὁ
ὅρκος πίστης πρὸς τὶς βενετικὲς ἀρχὲς ποὺ ὄφειλε νὰ δώσει σὲ εἰδικὴ τελετὴ
περιβολῆς ἐκεῖνος στὸν ὁποῖο χορηγοῦσε ἡ βενετία φέουδο ἢ τιμητικὸ τίτλο.
Στὸ κείμενο ὅρκου πίστης στὴ βενετία ποὺ εἶχε δώσει μέλος τῆς οἰκογένειας
Delladecima ἀπὸ τὴν Κεφαλονιά, μνημονεύονται οἱ ἀποφάσεις τῶν διοικη-
τικῶν ὀργάνων τῆς μητρόπολης τοῦ ��86 καὶ ��87 ποὺ ἀφοροῦσαν τὰ φεου-
δαρχικὰ ἔθιμα, ἐνῶ χρησιμοποιοῦνται οἱ ὅροι vassallagio καὶ vassalo γιὰ νὰ χα-
ρακτηρίσουν τὴν κατάσταση ὑποτέλειας ἐκείνου ποὺ εἶχε λάβει ἀπὸ τὶς βενε-
τικὲς ἀρχὲς φέουδα. Ὁ Ἱερώνυμος Δελλαδέτσιμας εἶχε ὁρκιστεῖ ὅτι θὰ ἦταν
πάντα πιστὸς στὴ Γαληνοτάτη καὶ ὅτι θὰ παρεῖχε ὅλες τὶς ὑπηρεσίες στὶς
ὁποῖες ὑπόκεινταν οἱ «buoni e fedeli vassalli»�0. Ἐνδιαφέρουσα εἶναι ἡ παρατή-
ρηση ὅτι οἱ συγκεκριμένοι αὐτοὶ ὅροι ἀπουσιάζουν ἀπὸ ἀνάλογα κείμενα ὅρκων
πίστης ποὺ ἔδιναν οἱ ἐπαναστάτες κρητικοὶ ἄρχοντες, ὅταν συνθηκολογοῦσαν
μὲ τὶς βενετικὲς ἀρχὲς τῆς Κρήτης καὶ ἐπιτύγχαναν ἐπικύρωση τῶν ἐδαφῶν
τους σὲ ἀντάλλαγμα τῆς δήλωσης πίστης στὸν δόγη. Στὰ κρητικὰ ἔγγραφα
μαρτυρεῖται ὁ ὅρος fidelis et bonus καὶ fidelis servus, ἀλλὰ ὄχι ὁ ὅρος vassallus.
Στὶς ἀρχὲς π.χ. τοῦ ��ου αἰώνα ὁ ἐπαναστάτης θεόδωρος Μελισσηνὸς εἶχε
ὁρκιστεῖ νὰ εἶναι πιστὸς δοῦλος τοῦ δόγη καὶ μὲ τὴ σειρά τους ὁ Μιχαὴλ Με-
λισσηνὸς καὶ ὁ Νικόλαος Δαιμονογιάννης εἶχαν ὑποσχεθεῖ μὲ ὅρκο νὰ εἶναι
καλοὶ καὶ πιστοί (esse fideles et bonos), χωρὶς ἡ λέξη fidelis νὰ συνοδεύεται
ἀπὸ αὐτὴν τοῦ suddito ἢ vassallo��. Στὴν ἀντίληψη πάντως τόσο τῆς βενετίας
ὅσο καὶ τῶν ὑπηκόων της ἡ πίστη καὶ ἡ ἀφοσίωση ἦταν στοιχεῖα ποὺ συνδέο-
νταν μὲ τὴν ἰδιότητα τοῦ ὑποτελοῦς καὶ ἀπέρρεαν ἀπ᾽αὐτήν. «Πιστοὶ καὶ καλοὶ
ὑπήκοοι» καί «πιστότατος λαός» (fideli et buoni sudditi, fidelissimo populo)
αὐτοχαρακτηρίζονταν οἱ Κερκυραῖοι στὰ μέσα τοῦ �6ου αἰώνα�� καὶ fidelis -
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sima δήλωναν πὼς εἶναι ἡ κοινότητά τους. «φτωχό» καί «πιστότατο» χαρα-
κτήρισαν τὸν λαὸ τῆς Ζακύνθου (povero et fidelissimo popolo del Zante) οἱ
ἐκπρόσωποι τῶν ποπολάρων στὴ βενετία τὸ �6�8, καταγγέλλοντας τὶς κα-
ταχρήσεις τῶν πολιτῶν εἰς βάρος τους��. «Ἡ πάντοτε πιστότατη κοινότητα
αὐτῆς τῆς πατρίδας» (la sempre fidelissima comunità di questa patria) ἀποκά-
λεσαν τὸ σωματεῖο τους οἱ ἐκπρόσωποί του Κυθήριοι σὲ ἔγγραφο ποὺ ἀπηύθυ-
ναν πρὸς τὸν προνοητὴ Giacomo Canal τὸ �6�4�4. Ἀλλὰ καὶ οἱ βενετοὶ ἀξιωμα-
τοῦχοι στὶς ἐκθέσεις καὶ ἀναφορὲς ποὺ ἔστελναν στὴ μητρόπολη συνήθιζαν νὰ
τονίζουν τὴν πίστη καὶ ἀφοσίωση τῶν νησιωτῶν πρὸς τὴ βενετία. Ἀκόμη καὶ
ὅταν ἀναφέρονταν στοὺς Κεφαλονίτες ποὺ δὲν φημίζονταν γιὰ τὴν ὑπακοή
τους πρὸς τὶς ἀρχὲς οἱ προνοητὲς δὲν παρέλειπαν νὰ ὑπογραμμίζουν ὅτι παρὰ
τὸ ἀπείθαρχο φρόνημά τους ἦταν πιστοὶ καὶ ἀφοσιωμένοι ὑπήκοοι τῆς Γαληνο-
τάτης. Δὲν ἔτρεφαν, γράφει ὁ προνοητὴς Giovanni Michiel τὸ ��8�, λιγότερη
ἀπὸ τοὺς ἄλλους ὑπηκόους «πίστη καὶ ἀφοσίωση» (devotione et fedeltà) πρὸς
τὴ βενετία��. Καὶ τοῦτο παρὰ τὶς ἀρνητικὲς κρίσεις γιὰ τοὺς Κεφαλονίτες ποὺ
εἶχε διατυπώσει ἀρκετὰ χρόνια πρίν, τὸ ��48, ἕνας ἄλλος προνοητής, ὁ Alvise
Calbo, ὁ ὁποῖος εἶχε γράψει ὅτι ἡ ψυχὴ τῶν κατοίκων τοῦ νησιοῦ ἦταν ποταπή,
ὅτι δὲν εἶχαν κοινοτικοὺς νόμους καὶ ὅτι, χωρὶς νὰ τὸν ἔχουν ἐνημερώσει, ἀντι-
πρόσωποί τους εἶχαν μεταβεῖ στὴ βενετία, ὅπου ὑπέβαλαν αἰτήματα, γιὰ τὴ
νομιμότητα καὶ σκοπιμότητα τῶν ὁποίων ἔπρεπε προηγουμένως ἐκεῖνος νὰ
ἔχει σχετικὰ γνωματεύσει�6.

Ἡ ταυτότητα τοῦ ὑποτελοῦς δημιουργοῦσε κατ᾽ ἀνάγκην αἰσθήματα μει-
ονεξίας ἀπέναντι στοὺς κυριάρχους. Ἀκόμη κι ἂν δεχθοῦμε ὅτι ἡ φρασεολογία
στὰ κείμενα τῶν πρεσβειῶν καὶ στὰ ἄλλα ἔγγραφα ποὺ ἀπηύθυναν κατὰ και-
ροὺς οἱ νησιῶτες στὶς μητροπολιτικὲς ἀρχὲς καὶ στοὺς τοπικοὺς ἀξιωματού-
χους ἦταν τυποποιημένη, ἐπιτηδευμένη καὶ ὑποκριτική, γιὰ νὰ ἐπιτυγχάνονται
τὰ αἰτήματά τους, ἢ ἀκόμη καὶ ἂν θεωρήσομε ὅτι ἐπιβαλλόταν ἀπὸ τοὺς ἴδιους
τοὺς διοικητικοὺς φορεῖς, δὲν πάβει ἐντούτοις νὰ ἐκφράζει τὴν ἀντιθετικὴ σχέ-
ση ἀνάμεσα σὲ ἀνώτερη καὶ κατώτερη κοινωνικὰ ὁμάδα. Λίγα παραδείγμα,
ἐρανισμένα ἀπὸ τὸ διαθέσιμο ἀρχειακὸ ὑλικό, ἀρκοῦν γιὰ νὰ δηλώσουν τὸ
αἴσθημα κατωτερότητας: ...εμεις τα πτοχα ποπολα του Τσηρίγου με τα δά-
κρια ης τα ματηα ερχομεστα με τα γονατα ης τη γήν με την κεφαλήν κληνο-
ντας να ζητηξομεν ελεημοσύνη... (Κύθηρα �67�)�7..., όλι γονιπετὸς προστρέ-
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χομεν ης τιν σπλαχνικίν δικαιοσίνιν τις εξοχότισου, παρακαλόντας τιν ικαιτι-
κός... (Κύθηρα �707)�8, ... απο ημᾶς τοῦς ταπινοῦς δούλους (Παξοὶ �604)�9,
basciati li piedi alla Sublimità Vostra con la debita humilità et lacrime ...
fidelissimi Corphioti... (Κέρκυρα ���6)�0, ...coperti ... sotto il largo manto della
sua gratiosa protettione... humilissima sua serva... (Κέρκυρα ��77)��.

Σὲ συνάρτηση μὲ αὐτὸν τὸν τρόπο σκέψης ποὺ διακατεῖχε, φαινομενικὰ
ἔστω, εὐρέα στρώματα τοῦ πληθυσμοῦ ἦταν ἡ στάση μελῶν τῆς ἑπτανησιακῆς
κοινωνίας ποὺ προσπαθοῦσαν νὰ προβάλουν ἢ νὰ διεκδικήσουν τίτλους εὐγένει-
ας, γιὰ νὰ καταδειχθεῖ ἡ κοινωνικὴ θέση τῆς οἰκογένειάς τους σὲ ἕνα περιβάλ-
λον στὸ ὁποῖο οἱ ἀνώτερες βαθμίδες τῆς κοινωνικῆς κλίμακας καταλαμβάνο-
νταν ἀπὸ τοὺς ξένους. Ἦταν ἕνας τρόπος νὰ δηλώσουν ὅτι βρίσκονταν στὴν
ἴδια μὲ αὐτὴν τῶν βενετῶν θέση τῆς κοινωνικῆς πυραμίδας καὶ ὅτι ἡ οἰκογέ-
νειά τους διέθετε ἴση μὲ αὐτὴν τῶν κυριάρχων κοινωνικὸ κύρος καὶ γόητρο. Δὲν
εἶναι ἀσφαλῶς τυχαῖο τὸ γεγονὸς ὅτι στὴν Historia di Corfu τοῦ Ἀνδρέα Μαρ-
μορᾶ, ἀφιερωμένη στὸν δόγη τῆς βενετίας τὸ �67�, ἐκτὸς ἀπὸ ὁλόκληρο κεφά-
λαιο μὲ θέμα τὴν οἰκογένεια τοῦ συγγραφέα, στὸ ὁποῖο μνημονεύεται ἡ σχέση
τοῦ προγόνου του μὲ τὸν βυζαντινὸ αὐτοκράτορα Μανουὴλ Κομνηνό, καταχω-
ρίζονται διάφορα ἐπιγράμματα ποὺ ἀναφέρονται στήν «αὐτοκρατορική του κα-
ταγωγή» (da Prosapia Imperial Egli discende)��. Οὔτε ἐπίσης πρέπει νὰ εἶναι
τυχαῖο τὸ γεγονὸς ὅτι ἀμφίβολης γνησιότητας ἀντίγραφα τίτλων εὐγένειας
τῶν λεγόμενων κρητικῶν ἀρχοντόπουλων ἢ κωνσταντινουπολιτῶν εὐγενῶν
ποὺ τοὺς θεωροῦσαν προγόνους τους κάποιοι Ἑπτανήσιοι σώζονται σὲ οἰκογε-
νειακὰ ἀρχεῖα τῶν Ἰονίων νησιῶν (τῶν βλαστῶν στὴ Ζάκυνθο, τῶν Μπάλμπι
Σκορδίλη στὴν Κέρκυρα, τῶν βαρούχα στὴν Κεφαλονιά)��. Ἡ προβολὴ τῆς
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εὐγενικῆς καταγωγῆς θὰ πάψει νὰ χρησιμοποιεῖται ὡς στοιχεῖο ἀνωτερότη-
τας ἀργότερα, ὅταν οἱ Γάλλοι διαδέχθηκαν τοὺς βενετοὺς στὴν ἐξουσία. Οἱ
κάτοικοι τοῦ Ἰονίων Νήσων, ἀποσκοπώντας τότε νὰ δείξουν στοὺς νέους κυ-
ρίαρχους ὅτι ἦταν ἄξιοι τῆς ἐκτίμησής τους, δὲν προσέφυγαν στοὺς τίτλους
εὐγένειας ὁρισμένων οἰκογενειῶν, ἀλλὰ ἐξῆραν μὲ ὑπερηφάνεια τὸ γεμάτο δό-
ξα ἱστορικὸ παρελθόν τους. Ἂς ξαναφέρουμε στὴ μνήμη μας τὰ λόγια, μὲ τὰ
ὁποῖα ὁ Μέγας Πρωτοπαπὰς Κερκύρας χαλικιόπουλος Μάντζαρος ὑποδέ-
χθηκε τὸ �797 τοὺς Γάλλους στὸ νησί του: «Γάλλοι, θέλετε εὑρεῖ ἐν ταύτῃ τῇ
νήσῳ λαὸν ἀμαθῆ μὲν ἐπιστημῶν καὶ τεχνῶν, αἵτινες λαμπρύνουσι τὸ ἔθνος,
οὐχὶ ὅμως ἀχρεῖον καὶ οὐτιδανόν. Αὐτὸς δύναται νὰ ἐπανέλθῃ εἰς τὴν ἀρχαίαν
αὐτοῦ λαμπρότητα. Μάθετε νὰ ἐκτιμᾶτε αὐτὸν ἀναγινώσκοντες τοῦτο τὸ βι-
βλίον». Τὸ βιβλίο ποὺ ὁ χαλικιόπουλος πρόσφερε στὸν Γάλλο στρατηγὸ ἦταν ἡ
Ὀδύσσεια τοῦ Ὁμήρου�4. Πρὸς τὴν ἴδια ἰδεολογικὴ κατεύθυνση κινήθηκε, πά-
λι τὸν ἴδιο χρόνο, τὸ �797, σ᾽ ἕνα ἄλλο νησὶ τοῦ Ἰονίου, στὰ Κύθηρα, ὁ λόγιος
θεόδωρος Στάθης Μπιρμπιλιός. Ἀκολουθώντας τὸ νεωτερικὸ ρεῦμα τοῦ δια-
φωτισμοῦ ποὺ εἶχε ξαπλωθεῖ στὶς εὐρωπαϊκὲς χῶρες, ὁ Μπιρμπιλιὸς στὸν πα-
νηγυρικὸ λόγο ποὺ ἐκφώνησε τὴν ἡμέρα τῆς ἀνύψωσης τοῦ δένδρου τῆς ἐλευ-
θερίας τῆς γαλλικῆς ἐπανάστασης στὰ Κύθηρα ἔκανε λόγο γιὰ τήν «κραταιο-
τάτη γαλλικὴ δημοκρατία» ποὺ εἶχε λυτρώσει τοὺς νησιῶτες «ἀπὸ τόσας τυ-
ραννίας», γιὰ τὴν ἐλευθερία, «ἀπὸ τὴν ὁποίαν ἡμεῖς ἤμασθεν πρότερον ὑστερη-
μένοι», «τόσον καιρὸν ὑποκάτω εἰς ἐξουσιαστάς, ὁποῦ δυναστικῶς καὶ κατὰ
τὴν ὄρεξίν τους ἐναντίον μας ἀπεφάσιζαν», καὶ τόνισε ὅτι μὲ τὴν ἀλλαγὴ τῆς
κυριαρχίας ὁ κόσμος θὰ ἔβλεπε «νὰ ἀναλάμψῃ ... ἡ παλαιὰ δόξα τῶν ἀρχαίων
ἐκείνων περιφήμων Ἑλλήνων» καὶ νά «φυτρώσουν... Μιλτιάδαι καὶ Ἀριστεῖδαι
καὶ θεμιστοκλεῖς καὶ Κίμωνες»��. Στοὺς λόγους τοῦ Πρωτοπαπᾶ Κερκύρας
καὶ τοῦ Τσιριγώτη Μπιρμπιλιοῦ διακρίνει εὔκολα κανεὶς τὸ νῆμα ποὺ συνδέει
νοερὰ τὸν ἑπτανήσιο τῆς βενετικῆς περιόδου μὲ αὐτὸν τῆς ἔνδοξης ἐποχῆς τῆς
ἀρχαιότητας.

Μὲ τὴν ἐγκαθίδρυση τῆς βενετικῆς κυριαρχίας, τὸ νησιωτικὸ σύμπλεγμα
τοῦ Ἰονίου, ἡ configuration, ὅπως ἐπιτυχημένα τὸ ἀποκαλεῖ ὁ βενετὸς χρονο-
γράφος τοῦ ��ου αἰώνα Gian Giacomo Caroldo, ἀπέκτησε ἰδεατὴ ἑνότητα�6.
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Ἀναμφίβολα, στὴ διάρκεια τῆς βενετοκρατίας οἱ ὅροι διαβίωσης τοῦ ντόπιου
πληθυσμοῦ ἀνατράπηκαν: ἡ κοινωνία διαστρωματώθηκε, σύμφωνα μὲ κωδι-
κοποιημένα κριτήρια τῆς Δύσης, δημιουργήθηκαν κάστες προνομιούχων πο-
λιτῶν καὶ ἡγεμονικῶν οἰκογενειακῶν ὁμάδων, ἐνῶ τὸ μεγαλύτερο μέρος τοῦ
ντόπιου πληθυσμοῦ ἀποκλείστηκε ἀπὸ τὸ ἐξουσιαστικὸ σύστημα καὶ ἐντάχθη-
κε στὶς κατώτερες θέσεις τῆς κοινωνικῆς ἱεραρχίας. Ὁ κόσμος τῶν κυριάρ-
χων ἐπικάθισε σ᾽ αὐτὸν τῶν κατακτημένων καὶ συνακόλουθα ὁ ἡγετικὸς ρό-
λος στὴν οἰκονομία καὶ ἡ ἐκμετάλλευση τῶν ὑλικῶν δυνατοτήτων τῶν νησιῶν
περιῆλθε στοὺς ξένους, ἐνῶ παράλληλα ἐπιβλήθηκε ἕνας περίτεχνος διοικη-
τικὸς μηχανισμὸς μέσω τοῦ ὁποίου ἀσκήθηκε ἔλεγχος ἐπὶ τῶν ἐκφάνσεων τοῦ
βίου τῶν ὑπηκόων τῆς Γαληνοτάτης. Ὅμως, παρὰ τὶς ἀναμφισβήτητα ἀρνη-
τικὲς αὐτὲς πλευρὲς τῆς ξένης κατοχῆς, «ἡ χρυσὴ ἅλυσις τῶν Ἰονίων Νή-
σων», κατὰ τὴν προσφυὴ διατύπωση τοῦ Διονυσίου Ζακυθηνοῦ, μετατράπηκε
στὴ διάρκεια τῆς βενετοκρατίας σέ «γέφυρα μεταξὺ Ἀνατολῆς καὶ Δύ -
σεως»�7. Πράγματι, στὰ χρόνια τῆς κυριαρχίας τῶν βενετῶν, οἱ Ἑπτανήσιοι,
ἐμμένοντας ἀπὸ τὴ μιὰ μεριὰ στὴ διατήρηση τοῦ δόγματος, τῆς γλώσσας καὶ
τῶν πολιτιστικῶν τους συνηθειῶν καὶ διατηρώντας στενὴ καὶ ἀδιάκοπη ἐπι-
κοινωνία τόσο μὲ τοὺς πληθυσμοὺς τῶν τουρκοκρατούμενων περιοχῶν ὅσο καὶ
μὲ τοὺς συσσωματωμένους σὲ ἀδελφότητα Ἕλληνες ποὺ ζοῦσαν στὴν ἴδια τὴ
μητρόπολη, καὶ βρίσκοντας ἀπὸ τὴν ἄλλη μεριὰ ἀνοικτὸ τὸν δρόμο πρὸς τὴν
ἀνανεωτικὴ εὐρώπη, συμπορεύτηκαν μὲ τὶς πολιτιστικὲς παραδόσεις τῶν κυ-
ριάρχων καὶ μοιράστηκαν μὲ τοὺς τελευταίους τὶς πνευματικὲς ἀνησυχίες καὶ
τὰ νεωτερικὰ ἐπιτεύγματά τους. Στὸν εὐρὺ χρόνο καὶ μέσα ἀπὸ μιὰ τραυμα-
τικὴ συχνὰ διαδικασία συναλλαγῆς τὰ δύο ἐθνικὰ στοιχεῖα ἐπέτυχαν νὰ πα-
ραμερίσουν τὶς μεταξύ τους διαφορές, νὰ προσεγγίσουν τὸ ἕνα τὸ ἄλλο καὶ νὰ
διαμορφώσουν τελικὰ ἕνα κοινὸ πολιτιστικὸ γλωσσάρι ποὺ συνέβαλε στὴ δημι-
ουργία ἀξιόλογων πνευματικῶν καὶ καλλιτεχνικῶν καρπῶν. Ἤδη στὶς τελευ-
ταῖες δεκαετίες τοῦ �8ου αἰώνα, ὁ βενετὸς καπιτάνος τοῦ Κόλπου, Paolo
Boldù, ἔγραφε ὅτι οἱ κάτοικοι τῆς Κέρκυρας, τῆς Λευκάδας, τῆς Κεφαλονιᾶς
καὶ τῆς Ζακύνθου εἶχαν τόσους πολλοὺς δεσμοὺς μὲ τοὺς βενετούς, ὥστε δι-
καίως ἔπρεπε νὰ θεωροῦνται ὅτι ἀποτελοῦσαν ἕνα σῶμα μαζί τους�8. Στὴν
ὀπτικὴ ἐξάλλου τῶν βενετῶν, τὰ Ἑπτάνησα εἶχαν εἰσχωρήσει πλέον στὴ
σφαίρα τοῦ ἀναγεννησιακοῦ ἐνδιαφέροντος, μὲ τὸ ὁποῖο ὁ εὐρωπαῖος ἀντιμε-
τώπιζε τὸν ἑλληνικὸ γενικότερα χῶρο. εἶναι χαρακτηριστικὸ ὅτι ὅταν στὶς
παραμονὲς τῆς κατάλυσης τῆς Γαληνοτάτης ἀπὸ τὸν Ναπολέοντα ὁ πάπας
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ρώτησε τὸν Carlo Antonio Marin, ποὺ ἔφευγε γιὰ νὰ ἀναλάβει καθήκοντα γε-
νικοῦ προνοητῆ στὴν Κεφαλονιά, ποιὸς ἦταν ὁ σκοπὸς τῆς ἀναχώρησής του,
ἐκεῖνος τοῦ ἀπάντησε ὅτι πήγαινε ἐκεῖ γιὰ νὰ διοικήσει τά «βασίλεια» τοῦ
Ὀδυσσέα�9. εἶχε περάσει βεβαίως πολὺς καιρὸς ἀπὸ τότε ποὺ ἡ βενετία εἶχε
προσαρτήσει τὰ Ἑπτάνησα στὸ λεγόμενο θαλάσσιο κράτος της. Στὸ χρονικὸ
αὐτὸ διάστημα ὁ Ἑπτανήσιος, μολονότι ἐνταγμένος στὴν ἱστορικὴ τροχιὰ τῆς
βενετίας, ἀνέπτυσσε παράλληλα ἰσχυρὲς ἀμυντικὲς κοινωνικὲς καὶ πολιτι-
στικὲς δυνάμεις καὶ εἶχε ἀρχίσει νὰ διαμορφώνει ἐκεῖνα τὰ γνωρίσματα ποὺ
τὸν ὁδήγησαν ἀργὰ ἀλλὰ σταθερὰ στὴν αὐτογνωσία. ῾Ο δρόμος πρὸς τὴν
αὐτοσυνειδησία θὰ περάσει ἐντέλει μέσα ἀπὸ τὰ ἀρνητικὰ βιώματα τῆς μα-
κραίωνης βενετικῆς κατοχῆς, ἰδιαίτερα μέσα ἀπὸ τοὺς δεσμοὺς ὑποτέλειας,
ὅπως αὐτοὶ εἶχαν σχηματιστεῖ ἀνάμεσα στοὺς βενετοὺς διοικοῦντες καὶ στοὺς
ἑπτανήσιους διοικούμενους. Ἀπὸ τὴν ἄποψη αὐτὴ ἡ βενετοκρατία συνιστᾶ μεί-
ζονα περίοδο τῆς ἑπτανησιακῆς ἱστορίας, ἐνῶ καίριας σημασίας εἶναι ἡ συμ-
βολὴ τῆς ἱστορικῆς ἐμπειρίας τῆς περιόδου στὴ διαμόρφωση τῆς ἑπτανη-
σιακῆς ταυτότητας.

ABSTRACT

THE VENETIAN ΑSPECT OF THE HISTORY 
OF THE IONIAN ISLANDS

CChhrryyssssaa  MMaalltteezzoouu

The appraisal of the Venetian historical past of the Ionian Islands has been
contemplated time and time again in Greek historiography, and yet, it has never
been adequately enlightened despite the fact that more than two centuries have
elapsed since the end of the Islands’ Venetian occupation. So how can we assess
the Venetian rule of the Ionian Islands? Did Venice become a “mother” of all
the Greeks following their division from the core of their byzantine motherland
or a sort of “stepmother”? If the Serenissima became – as it has been maintained
– the ideal homeland for the Greek migrants fleeing to the city after the fall of
Constantinople, what exactly was its role and representation with reference to
those Greeks who already lived under its rule: was Venice considered by them
their protector or their sovereign? To examine all these matters one has to take
into account the way the islanders themselves reckoned Venetian authority.
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During the Venetian rule the inhabitant of the Ionian Islands, although
incorporated in the historical orbit of the Venetian Republic, developed
simultaneously powerful defensive social and cultural mechanisms, eventually
adopting all those distinctive features and qualities that brought him slowly and
decisively to acquire self-knowledge. The path to self-awareness passed through
all the negative experiences of the long lasting occupation. From that point of
view, the experience of historical reality acquired by the Ionian subjects during
this period had a major contribution in the formation of the Ionian identity.
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Η ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 
ΤωΝ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚωΝ ΓΑΛΛωΝ ΣΤΑ ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ

ΝΝιικκόόλλααοοςς  ΓΓ..  ΜΜοοσσχχοοννάάςς
Ομότιμος διευθυντής ερευνών ε.Ι.ε.

Κυρίες και κύριοι, 
Η συνεδρία είναι αφιερωμένη στη μνήμη του Διονύσιου Ζακυθηνού. επι-

τρέψτε μου να συναφιερώσω τη σύντομη ομιλία μου στη μνήμη του Σπύρου
Λουκάτου. υπήρξε ο πρώτος σύγχρονος ιστορικός που ασχολήθηκε επιστημο-
νικά και συστηματικά με την ιστορία του Ιονίου και ιδιαίτερα της Κεφαλονιάς
στη νεότερη εποχή.

Στις �7 Ιουνίου �797 οι Κερκυραίοι είδαν να καταφθάνει και να αγκυροβο-
λεί στο νησί ένας στόλος από �� πολεμικά πλοία. Σε όλα κυμάτιζε η σημαία
του Αγίου Μάρκου, παρ᾽ όλο που τα τέσσερα ήταν γαλλικά. Ο μικτός βενετο-
γαλλικός στόλος είχε ξεκινήσει στις �� Ιουνίου από το λιμάνι του Μαλαμόκκο
μεταφέροντας �.��9 άνδρες. Σκοπός της επιχείρησης ήταν ο εκδημοκρατι-
σμός των νησιών του Ιονίου και των λοιπών ηπειρωτικών κτήσεων της βενε-
τίας. είχε προηγηθεί ένα μήνα νωρίτερα, στις �� Μαΐου, η κατάρρευση του
αριστοκρατικού καθεστώτος στην πανικόβλητη βενετική μητρόπολη που είχε
συντελεστεί εσπευσμένα κάτω από τη ναπολεόντεια απειλή. Και είχαν ακο-
λουθήσει οι λαϊκές γιορτές για την εγκαθίδρυση της Δημοκρατίας. Αλλά όλα
αυτά δεν είχαν ακόμη επίσημα ανακοινωθεί στις Αρχές και τους κατοίκους
των νησιών. Κάποιες πληροφορίες σχετικά με τη μεταπολίτευση είχαν φτάσει
στον βενετό Γενικό Προνοητή Widmann στην Κέρκυρα από ένα σκάφος που
είχε σταλεί στις ιταλικές ακτές για να μάθει τα σχετικά με τον γαλλο-βενε-
τικό πόλεμο και το οποίο είχε επίσης συλλέξει επιστολές ιδιωτών στον υδρού-
ντα και σε ένα πλοίο που προερχόταν από τη Δαλματία. Λίγες ημέρες αργότε-
ρα ο Widmann έλαβε επιστολή του Προσωρινού Δημαρχείου της βενετίας που
του γνωστοποιούσε την εγκαθίδρυση του δημοκρατικού καθεστώτος, τον πλη-
ροφορούσε για την άφιξη στο Ιόνιο μικτής ναυτικής και πεζικής δύναμης και
του υποδείκνυε τα νέα του καθήκοντα. Ο μέχρι εκείνη τη στιγμή βενετός Γε-
νικός Προνοητής, εκπρόσωπος του αριστοκρατικού καθεστώτος της βενετι-
κής Πολιτείας, έπρεπε να ακολουθήσει το παράδειγμα του τελευταίου δόγη
Λουδοβίκου Μανίν που ανέλαβε το αξίωμα του προέδρου του Προσωρινού Δη-
μαρχείου της βενετίας, και να προετοιμάσει το έδαφος για την αποδοχή του
δημοκρατικού πολιτεύματος από τους νησιώτες. 
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Έπρεπε να προληφθούν ενέργειες των κατοίκων που θα μπορούσαν να οδη-
γήσουν στην αποδιοργάνωση και στην αναρχία. Αλλά επίσης έπρεπε να φροντί-
σει για την τήρηση των νόμων, την πρόληψη αντιδράσεων των αριστοκρατών
που θα δημιουργούσαν ταραχές ή θα εμπόδιζαν την πορεία του εκδημοκρατι-
σμού. ενημερωνόταν επίσης ότι θα έφθαναν στην Κέρκυρα δύο επίτροποι από
τη βενετία και μαζί τους θα έπρεπε να φροντίσει ώστε να εκλεγούν από τον λαό
οι τοπικές δημοκρατικές διοικήσεις στις διάφορες πρώην βενετικές κτήσεις.

είναι ενδιαφέρον ότι μαζί έφτασε και μία ποιμαντορική επιστολή του πατριάρ-
χη βενετίας, Federico Maria Giovanelli (�776-�800), με την οποία ανήγγειλε
στον λατινικό κλήρο την πολιτική μεταβολή και του συνιστούσε να διαδώσει στον
λαό την είδηση της μεταπολίτευσης και να του εμπνεύσει «σεβασμό, εμπιστοσύ-
νη, αγάπη, αλλά και πρόθυμη και πλήρη υποταγή στο νέο καθεστώς». 

Ακολούθησε η άφιξη αξιωματικού ειδικά απεσταλμένου από το Προσωρινό
Δημαρχείο για να ειδοποιήσει τον Προνοητή ότι επρόκειτο να φτάσουν στην
Κέρκυρα μαζί με τον βενετικό στόλο γαλλικά στρατεύματα για τα οποία θα
έπρεπε να φροντίσει να ετοιμαστούν καταλύματα και μαζί θα έφταναν οι δύο
επίτροποι με χρήματα και οδηγίες.

είναι άξιο μνείας ότι προκειμένου η καθεστωτική αλλαγή να εξελιχθεί
ομαλά και να αποφευχθούν τυχόν ταραχές οι Σύνδικοι της Κοινότητας αποφά-
σισαν να συνταχθεί και να υπογραφεί από το σύνολο των κατοίκων συμβολαι-
ογραφική πράξη ως διακήρυξη της σύμπνοιας των πολιτών. Τελικά η πράξη
υπογράφηκε μόνον από �77 πολίτες από τους οποίους οι 7� ήταν ευγενείς και
παρά τον στόχο της δεν κατάφερε να επιτύχει την ομοψυχία. Η αβεβαιότητα
για την εξέλιξη της πολιτικής κατάστασης και η δυσπιστία των νησιωτών στις
προθέσεις των Γάλλων συνυπήρχαν μαζί με κάποια σπέρματα ενθουσιασμού
και ελπίδων για την έναρξη νέας εποχής και δικαιότερου πολιτεύματος.

Ο Ναπολέων είχε ενωρίς εκτιμήσει τη γεωπολιτική σημασία των νησιών
του Ιονίου για την εξυπηρέτηση των στρατηγικών του σχεδίων, κυρίως για
την επίτευξη των στόχων της ανατολικής πολιτικής του, τόσο στη βαλκανική
όσο και στη Μέση Ανατολή. Όπως διευκρίνιζε στο Διευθυντήριο, στις �6
Μαΐου �797, οι ενέργειές του απέβλεπαν στην κατάληψη από τους Γάλλους
της Κέρκυρας, της Κεφαλονιάς και της Ζακύνθου, ενώ την ίδια μέρα ανέθετε
στον κορσικανό στρατηγό Άνσελμο Gentili την αρχηγία της στρατιωτικής
επιχείρησης που είχε στόχο την κατάληψη όλων των έως τότε βενετικών κτή-
σεων της Ανατολής με σαφείς οδηγίες για τις ενέργειες στις οποίες έπρεπε να
προβεί. Την όλη υπόθεση περιέβαλε με μία πολιτική φενάκη. Ο Gentili έπρεπε
να δώσει την εντύπωση στους βενετούς ότι ενεργούσε υποστηρίζοντας τα
συμφέροντα της δημοκρατικής πλέον βενετικής Πολιτείας και ως εντολοδό-
χος των αντιπροσώπων της. ωστόσο, όφειλε να ελέγχει ο ίδιος την κατάστα-
ση. Αυτό βέβαια δημιουργούσε κάποια σύγχυση ακόμη και στο γαλλικό στρά-
τευμα που πήρε μέρος στην επιχείρηση του εκδημοκρατισμού. ως προς τον νη-
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σιωτικό πληθυσμό ο Gentili έπρεπε να καλλιεργήσει την όποια τάση προς ανε-
ξαρτησία και στις προκηρύξεις που θα εξέδιδε έπρεπε να αναφέρεται στην ελ-
λάδα, στην Αθήνα και στη Σπάρτη. Δηλαδή, ενώ θα προφασιζόταν την από
κοινού με τους βενετούς ενέργεια, θα ενέπνεε στους γηγενείς διαχωριστικές
τάσεις με σκοπό την απόσπασή τους από τη βενετική Πολιτεία. Στο εγχείρη-
μα αυτό θα είχε συνεργάτες πέντε ή έξη κορσικανούς αξιωματικούς γνώστες
της ελληνικής, ώστε να μπορούν να διαπραγματεύονται με τους νησιώτες, οι
οποίοι θα διοικούσαν τις τοπικές στρατιωτικές δυνάμεις. Στην επιχείρηση θα
έπαιρνε μέρος και ο λόγιος Arnault με αρμοδιότητα να συντάσσει προκηρύξεις
και να μελετά τα νησιά ενημερώνοντας τον Ναπολέοντα. θα μπορούσε επι-
πλέον να διοριστεί κυβερνήτης των νησιών. Ο ίδιος είχε σταλεί το �797 στη
Μάνη για διαπραγματεύσεις μαζί με τον στρατιωτικό και βοτανολόγο Δήμο
Στεφανόπουλο και τον ανιψιό του Νικόλαο, όταν ζητήθηκε η γαλλική υποστή-
ριξη από τον μπέη της Μάνης Τζαννέτο Γρηγοράκη. Στο μεταξύ ο βοναπάρ-
της μέσω του επιτετραμμένου στη βενετία Lallemant διευκρίνιζε στους βενε-
τούς ότι οι ενέργειές του απέβλεπαν στην εξάλειψη του κινδύνου απόσπασης
των νησιών και ζητούσε αποστολή ναυτικής και στρατιωτικής βενετικής δύ-
ναμης, ενώ παράλληλα ο γαλλικός στόλος απέπλεε από την Τουλώνα για την
Κέρκυρα. Οι Γάλλοι θα γίνονταν κύριοι της βενετικής δύναμης χωρίς να με-
ταβληθούν οι μεταξύ τους αγαθές σχέσεις και οι βενετοί θα παρασύρονταν
εξυπηρετώντας τα σχέδια του βοναπάρτη, δηλαδή την ουσιαστική κατάληψη
των νησιών, τα οποία κατά την άποψη του Ναπολέοντα που διατύπωνε σε επι-
στολή του της �6 Αυγούστου �797 ενδιέφεραν τους Γάλλους περισσότερο απ᾽
όσο ολόκληρη η Ιταλία.

είναι γνωστά όσα επακολούθησαν. Οι Γάλλοι έγιναν χωρίς εμφανείς αντι-
δράσεις κύριοι της κατάστασης και άρχισε ο εκδημοκρατισμός των νησιών με
τη μεταβολή του διοικητικού συστήματος. Σε αυτό βρήκαν την υποστήριξη
ορισμένων κύκλων ιδίως νέων που είχαν εμποτισθεί με δημοκρατικές ιδέες και
είχαν συγκροτήσει ιακωβινικούς ομίλους, αλλά και άλλων λογίων με πατριω-
τικά αισθήματα, ενώ επιφυλακτικοί έως αντιδραστικοί παρέμεναν πολλοί ευ-
γενείς, όπως ήταν επόμενο. 

φορείς και κήρυκες των νέων προοδευτικών ιδεών της ελευθερίας, της
Ισότητας, της Αδελφοσύνης και των δικαιωμάτων του πολίτη, οι δημοκρατι-
κοί Γάλλοι προσπάθησαν να καταστήσουν τους Ιόνιους συνοδοιπόρους και συ-
νεργούς στην αλλαγή του πολιτικού κλίματος στα νησιά. Στις προκηρύξεις
τους προς τον τοπικό πληθυσμό οι Γάλλοι φρόντιζαν να υπογραμμίζουν την ελ-
ληνικότητά του. Αυτό φυσικά απέβλεπε στον διαχωρισμό του από το παρελθόν
της βενετικής κυριαρχίας. επιπλέον υπενθύμιζαν ότι η καταγωγή τους συν-
δεόταν με δημοκρατικούς θεσμούς, αυτούς που οι Γάλλοι επαγγέλλονταν:
«θυμηθείτε πως κατάγεσθε από τον πρώτο λαό που έγινε ένδοξος με δημο-
κρατικούς θεσμούς» έγραφε η πρώτη προκήρυξη προσθέτοντας ότι στους Ιόνι-
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ους έλαχε ο κλήρος να αναβιώσουν τις προγονικές αρετές και να ξαναδώσουν
στο ελληνικό όνομα την αρχική του αίγλη. Άρα οι Ιόνιοι θα ήταν οι πρώτοι
ανάμεσα στο ελληνικό έθνος που θα γίνονταν ελεύθεροι με δημοκρατικό πολί-
τευμα. Και αυτό το κλίμα έπρεπε να το μεταδώσουν σε όλους τους Έλληνες.
Οι Γάλλοι τόνιζαν ότι έφερναν την ελευθερία, την ισότητα, τον σεβασμό στην
ιδιοκτησία, την ανεξιθρησκεία. Αυτά τα δικαιώματα ήταν πρωτόγνωρα για
τους νησιώτες. Πολιτική ελευθερία, κοινωνική ισότητα, ανοχή διαφορετικότη-
τας θρησκευτικών πεποιθήσεων. Σε όλα τα έγγραφα της εποχής θα αναγρά-
φονταν στην προμετωπίδα οι συνταρακτικές λέξεις ελευθερία, Ομοιότης,
Αδελφότης. Συγκλονιστική και η διατύπωση χρόνος πρώτος της ελευθερίας
των Γραικών ή όπως αλλιώς ποικιλότροπα διατυπωνόταν. 

Πρωταρχικής σημασίας ήταν η επισημοποίηση της χρήσης της ελληνικής
στη σύνταξη των προκηρύξεων είτε παράλληλα με τη γαλλική και την ιταλική εί-
τε αποκλειστικά. βέβαια τη χρήση της ελληνικής είχαν καθιερώσει και οι βενετοί
τουλάχιστον κατά τον τελευταίο αιώνα της κυριαρχίας τους τόσο σε δημόσιες
προκηρύξεις όσο και στις επιγραφές νομισμάτων με κυκλοφορία στις κτήσεις της
Ανατολής. Αλλά οπωσδήποτε ήταν περιορισμένη. Στα έγγραφα της δημοκρατι-
κής περιόδου η ελληνική άλλοτε απηχεί τη λόγια παράδοση κι άλλοτε προσεγγίζει
τη λαϊκή έκφραση. Συχνά εγκαταλείπεται η ιστορική ορθογραφία για να αντικα-
τασταθεί με επαναστατικά απλοποιημένη γραφή (ενοποίηση των ομόηχων φωνη-
έντων, ε, αι | η, ι, υ, ει, υι | ο, ω, ως ε, ι, ο, σύνδεση των εγκλιτικών με τη λέξη στην
οποία αναφέρονται κ.λπ.). Πολύ σημαντικό στοιχείο ήταν προσπάθεια να αποδο-
θούν στην ελληνική οι νέοι όροι της πολιτικής και της διοίκησης. Έτσι, διαμορφώ-
νεται αξιόλογη νεοελληνική πολιτική και διοικητική ορολογία.

Τα κηρύγματα των Γάλλων κέντρισαν τους πόθους των Ιονίων για εθνική
αποκατάσταση και κοινωνική δικαιοσύνη. Και είναι γνωστό ότι η παρουσία
των δημοκρατικών Γάλλων είχε ενθουσιάσει τους Έλληνες του Ιονίου. Ας θυ-
μηθούμε τα επαναστατικά τραγούδια, τη Μασσαλιώτιδα και την Καρμανιόλα
που είχαν πλατιά διάδοση, όπως και τους στίχους του Αντώνιου Μαρτελάου ή
του χριστόφορου Περραιβού. Αρκετοί μάλιστα ενθουσιώδεις νησιώτες εντά-
χθηκαν στις τάξεις του γαλλικού στρατού. Το ναπολεόντειο πείραμα είχε επι-
τυχία και το επαναστατικό πνεύμα πέρασε όχι μόνον στην ηπειρωτική ελλάδα
αλλά και στις χώρες της βαλκανικής στη Ρωσία και στην Αυστρία, παρά την
εχθρότητα που έδειχναν τα καθεστώτα εκείνων των χωρών προς τη Γαλλική
επανάσταση. ως προς την κοινωνική διαστρωμάτωση της διείσδυσης των δη-
μοκρατικών ιδεών, διαπιστώνεται ότι ένθερμοι αποδέκτες ήταν οι καλλιεργη-
μένοι αστοί και το λαϊκότερο στοιχείο των αστικών κέντρων, ενώ λιγότερο
επιρρεπείς και όχι σπάνια αντιδραστικοί ήταν οι χωρικοί που επηρεάζονταν από
τους ευγενείς αλλά και επειδή δεν έβλεπαν άμεση βελτίωση της δικής τους κα-
τάστασης. Προφανώς ελάχιστη αποδοχή είχαν στις τάξεις των ευγενών που
καιροφυλακτούσαν για την αποκατάσταση των συμφερόντων τους.
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Σύντομα οι δημοκρατικοί Γάλλοι διαφοροποιήθηκαν από τη βενετική Δη-
μοκρατία η οποία καταργήθηκε οριστικά με τη συνθήκη του Καμποφόρμιο
(�7 Οκτωβρίου �797). Τα Ιόνια νησιά και οι άλλοτε βενετικές ηπειρωτικές
κτήσεις (βουθρωτό, Πάργα, Πρέβεζα, βόνιτσα) πέρασαν στην πλήρη κυριαρ-
χία της Γαλλικής Δημοκρατίας. Οι Γάλλοι επίτροποι θα εφάρμοζαν το γαλ-
λικό σύνταγμα του �79�, τα πλοία των Ιονίων θα έφεραν την επαναστατική
γαλλική σημαία και θα έπλεαν με γαλλικά διαβατήρια.

Πρώτιστο μέλημα των Γάλλων υπήρξε η δημοκρατική διοικητική οργάνω-
ση. Τα Ιόνια νησιά αποτέλεσαν τρία διαμερίσματα (νομούς): Κερκύρας, Ιθάκης
και Αιγαίου. Στα διοικητικά κέντρα συγκροτήθηκαν προσωρινά δημαρχεία και
ειδικές επιτροπές με εξειδικευμένο αντικείμενο: Ασφάλειας (Κοινής σωτηρίας),
υγείας, επισιτισμού, εμπορίου και Τεχνών, Οικονομίας, Αστυνομίας, Δημό-
σιας εκπαίδευσης, Στρατιωτικών. Σε κάθε διαμέρισμα ιδρύθηκε η επιτροπή
Γενικής Ασφάλειας, και σε όλα τα νησιά ειρηνοδικεία και υγειονομεία.

Η επιτροπή Γενικής Ασφάλειας ανέλαβε και το έργο της οργάνωσης της
άμυνας. Τα γαλλικά στρατεύματα στα νησιά υπάγονταν στη Μεραρχία της
Ανατολής, τμήμα της Στρατιάς της Ιταλίας. Το γενικό επιτελείο της Μεραρ-
χίας έδρευε στην Κέρκυρα και ξεχωριστή στρατιωτική διοίκηση υπήρχε σε
κάθε νησί. Τα προσωρινά δημαρχεία ανέλαβαν να αναδιοργανώσουν τα τμή-
ματα πολιτοφυλακής που υπήρχαν και παλαιότερα και επιφορτίστηκαν επίσης
με τη φροντίδα του καταυλισμού και της διατροφής των Γάλλων στρατιωτών.

Στον τομέα της οικονομίας η δημοκρατική διοίκηση επέδειξε άμεσο και
ενεργό ενδιαφέρον για τη ρύθμιση των οικονομικών και των δημοσιονομικών
ζητημάτων: καθιέρωση νομισματικής ισοτιμίας, άσκηση αγορανομικού ελέγ-
χου, εφαρμογή δημοσιονομικής πρακτικής, έλεγχο της παραγωγής, αποθή-
κευσης και διάθεσης αλλά και φορολογία των παραγόμενων αγαθών (ιδιαίτε-
ρα σταφίδας, λαδιού, αλατιού). Παράλληλα έλαβε σύντονα μέτρα για την πά-
ταξη του λαθρεμπορίου στο οποίο επίσης επιδίδονταν οι νησιώτες με απώλεια
του δημόσιου συμφέροντος.

Στο πεδίο της δημόσιας υγείας οι Γάλλοι μερίμνησαν για την προστασία
του πληθυσμού από λοιμικές νόσους παίρνοντας αυστηρά μέτρα για την ανα-
διοργάνωση των λοιμοκαθαρτηρίων που ήδη υπήρχαν και την ίδρυση νέων σε
κάθε παράλια πόλη. Τα μέτρα ίσχυαν σε όλη τη διάρκεια του έτους αλλά
εντείνονταν σε περιπτώσεις που εκδηλωνόταν επιδημία. Ας σημειωθεί, ότι
όπως είχε διαπιστωθεί, ήταν εύκολη η προσέγγιση σκαφών σε ακτές όπου δεν
υπήρχε έλεγχος με αποτέλεσμα να υπάρχει κίνδυνος διάδοσης της ασθένειας.
Αρχικά οι υγειονομικές επιτροπές που συστάθηκαν ενεργούσαν με βάση συ-
γκεκριμένες οδηγίες της διοίκησης κάθε νησιού, ενώ τα προσωρινά δημαρχεία
συγκρότησαν υγειονομικές επιτροπές για την εποπτεία των λιμανιών και των
ακτών, καθώς και δύναμη πολιτοφυλακής για τη φρούρηση του παράλιου χώ-
ρου. επιπλέον επιβαλλόταν το μέτρο της προληπτικής επιφυλακής σε πλοία

Η καινοτομική πολιτική των δημοκρατικών Γάλλων στα Ιόνια νησιά 79



που ταξίδευαν επί πολλές ημέρες χωρίς να προσεγγίσουν σε λιμάνια και χωρίς
να έχουν εκδηλωθεί σε αυτό συμπτώματα ή υποψίες μολυσματικής νόσου.
εξάλλου, στην Κέρκυρα συστάθηκε επιτροπή με σκοπό τη σύνταξη νέου εκ-
συγχρονισμένου υγειονομικού κανονισμού. Τα κατά τόπους υγειονομικά γρα-
φεία (Burò di Sanità) εκτός από τις υγειονομικές φροντίδες είχαν επιφορτιστεί
και με το καθήκον της συλλογής πληροφοριών πολιτικού ενδιαφέροντος από
τα προσορμιζόμενα σκάφη τις οποίες διαβίβαζαν στην κεντρική διοίκηση και
στον στρατιωτικό διοικητή.

Από τα σημαντικότερα ζητήματα που αντιμετώπισαν οι δημοκρατικοί
Γάλλοι υπήρξε το πρόβλημα της αυτοδικίας το οποίο επιχωρίαζε λόγω της
πλημμελούς απόδοσης δικαιοσύνης κατά την προγενέστερη περίοδο. Σύμπτω-
μα κοινωνικής ανωμαλίας η αυτοδικία και η εξαγορά της εκδίκησης με μί-
σθωση του εκτελεστικού οργάνου ερχόταν σε αντίθεση με την προσπάθεια επι-
βολής τάξης και ευνομίας μέσα από την ισονομία των πολιτών. Οι κακοποιοί
θεωρούνται πλέον ως όργανα της αντίδρασης και οι πολίτες όφειλαν να τους
καταγγέλλουν ώστε να τιμωρούνται νόμιμα από τη δικαιοσύνη.

Στο κοινωνικό πεδίο δεν περιορίστηκαν στις τελετουργικές καύσεις των
χρυσών βίβλων, των διπλωμάτων ευγένειας και των οικοσήμων των ευγε-
νών, αλλά προχώρησαν (�� Νοεμβρίου �797) στην κατάργηση φεούδων και
προνομίων, προκαλώντας φυσικά τις αναμενόμενες αντιδράσεις των πληττό-
μενων προνομιούχων.

Στο θρησκευτικό πεδίο η πολιτική τους υπήρξε επίσης επαναστατική. Απο-
δεσμευμένοι από την άμεση επιρροή θρησκευτικών παραγόντων λόγω του
αθεϊστικού χαρακτήρα της επανάστασης, οι δημοκρατικοί Γάλλοι μέσα σε
πνεύμα φιλελευθερισμού πρόταξαν την ανεξιθρησκεία και την ισονομία ως κύ-
ρια προϋπόθεση λαϊκής ομοψυχίας που θα διευκόλυνε τον εκδημοκρατισμό της
κοινωνίας. Από την αρχή αναγνωρίστηκε, λοιπόν, η ελευθερία των θρησκευτι-
κών πεποιθήσεων και η ελεύθερη άσκηση των θρησκευτικών καθηκόντων. Με
αυτό το πνεύμα και καταργώντας την προνομιακή θέση μιας θρησκευτικής
κατηγορίας, οι Γάλλοι κάλεσαν εκπροσώπους από όλες τις θρησκευτικές κοι-
νότητες να συμμετάσχουν αναλογικά στα συλλογικά σώματα. Ήδη στη συ-
γκρότηση του προσωρινού Δημαρχείου της Κέρκυρας μετείχαν ο λατίνος αρ-
χιεπίσκοπος κόμης φραγκίσκος Fenzi, ο ορθόδοξος πρωτοπαπάς Γεώργιος
χαλικιόπουλος Μάντζαρος, ένας λατίνος και ένας ορθόδοξος ιερέας, δύο
εβραίοι, έξι ευγενείς, δέκα αστοί, δύο βιοτέχνες και έξι αγρότες. Ανάλογη συ-
γκρότηση είχαν και τα προσωρινά Δημαρχεία στα άλλα νησιά. Οι κληρικοί,
μολονότι αντιμετωπίζονταν ως απλοί πολίτες, καλούνταν να συμμετάσχουν
στα δημόσια αξιώματα εφόσον ήταν ικανοί και οι ίδιοι δέχτηκαν να πρωτοστα-
τήσουν στις δημοκρατικές εκδηλώσεις φορώντας την τρίχρωμη κονκάρδα.
ωστόσο, στην Κέρκυρα σημειώθηκαν οχλοκρατικές αντιεβραϊκές εκδηλώσεις
φανατικών που είχαν υποκινηθεί από αριστοκρατικά στοιχεία με αίτημα τον
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αποκλεισμό των εβραίων από το προσωρινό Δημαρχείο. Ο ίδιος ο λατίνος επί-
σκοπος διαμαρτυρήθηκε επειδή αισθάνθηκε ότι εξισωνόταν με τον ορθόδοξο
πρωτοπαπά και τον εβραίο ραββίνο. Οι Γάλλοι χρησιμοποίησαν το κύρος του
κλήρου για την εξυπηρέτηση της πολιτικής και κοινωνικής αλλαγής και για
να κάμψουν την αντίδραση που άρχισε να εκδηλώνεται ποικιλότροπα. Οι κλη-
ρικοί όφειλαν νὰ ἐπιχειρίζωνται τὴν ἀξίαν τοῦ χαρακτῆρος τους διὰ νὰ φυλα-
χθῇ ἡ κοινὴ εἰρήνη, σε αντίθετη περίπτωση η διοίκηση δεν θα δίσταζε να τιμω-
ρήσει όσους έπρατταν διαφορετικά. είχε ήδη κυκλοφορήσει η γνωστή πατριαρ-
χική εγκύκλιος κατά της επανάστασης.

βέβαια, υπήρχαν και ιδεολογικές ακρότητες που επηρέαζαν αρνητικά τις
σχέσεις του νέου καθεστώτος με την εκκλησία, όπως η δράση του ιακωβινι-
κού Συνταγματικού Συλλόγου στην Κεφαλονιά με ακραίες ιδεολογικές από-
ψεις και τολμηρές κοινωνικές και πολιτικές διαθέσεις. εκεί καλλιεργήθηκε
μεταξύ άλλων και η ιδέα της κατάργησης της χριστιανικής θρησκείας με πα-
ράλληλη αναβίωση της αρχαίας και της ανασύστασης των Ολυμπιακών
αγώνων. Ταυτόχρονα είχε αρχίσει η εισαγωγή στα νησιά του νέου θρησκεύ-
ματος της θεοφιλανθρωπίας που είχε εμφανιστεί στη Γαλλία με εμπνευστή
τον Ιωάννη βαπτιστή Chemin χωρίς να γίνει αποδεκτό από τις λαϊκές μάζες.
Το κίνημα αυτό έδυσε το �80� με το κλείσιμο των χώρων συναθροίσεων των
οπαδών του από τον Ναπολέοντα.

ενδεικτικά της πολιτικής ανεξιθρησκείας που ακολούθησε η γαλλική διοί-
κηση είναι τα άρθρα του Προστάγματος του Αρχιστρατήγου βοναπάρτη
(Μάλτα, �� Πραιριάλ 6ου έτους / �� Ιουνίου �798) με τα οποία απαγορευόταν
σε λατίνους ιερείς να ιερουργούν σε ορθόδοξους ναούς και παρεχόταν προστα-
σία σε εβραίους που επιθυμούσαν να ιδρύσουν συναγωγή. 

Μεγάλης σημασίας ήταν οι πρωτοβουλίες των Γάλλων για την ανάπτυξη
της δημόσιας εκπαίδευσης. φρόντισαν για την οργάνωση και την καλή λει-
τουργία δημόσιων, εθνικών όπως τα ονόμασαν, σχολείων και ίδρυσαν ειδικά
σχολεία για τη διδασκαλία της γαλλικής γλώσσας. Η προσπάθεια βέβαια
αυτή προωθούσε την προσέγγιση του γηγενούς πληθυσμού στη γαλλική παι-
δεία και την άσκηση γαλλικής επιρροής στο κοινωνικό σύνολο. Για την κάλυ-
ψη των σχετικών δαπανών διατέθηκαν τα εισοδήματα που προέκυψαν από τη
δήμευση των λατινικών εκκλησιαστικών κτημάτων. Στην Κέρκυρα ιδρύθηκε
εθνική βιβλιοθήκη στην οποία διορίστηκε βιβλιοθηκάριος ο πολίτης Ιωάννης
Μάρμορας (�0 Μαΐου �798). Παράλληλα ιδρύθηκε εθνικό Τυπογραφείο με δι-
ευθυντή τον Γάλλο Jouenne (�� Αυγούστου �798). Οι πρωτοβουλίες αυτές
ήταν πραγματικά καινοτόμες και άλλαζαν το πολιτισμικό κλίμα στα νησιά
του Ιονίου προετοιμάζοντας περισσότερο καλλιεργημένους και συνειδητοποιη-
μένους πολίτες προσκείμενους φυσικά στη γαλλική παιδεία.

Οι δημοκρατικοί Γάλλοι εμφορούμενοι από το πνεύμα και τις αρχές της
επανάστασης θέλησαν να μεταλαμπαδεύσουν τους δημοκρατικούς θεσμούς

Η καινοτομική πολιτική των δημοκρατικών Γάλλων στα Ιόνια νησιά 8�



στα Ιόνια νησιά, τα οποία θεώρησαν όχι ως γαλλική κτήση αλλά ως τμήμα της
Γαλλικής Δημοκρατίας. Αναγνωρίζοντας τον ιδιαίτερο εθνικό χαρακτήρα των
νησιωτών, τους αποδέχονταν ως μέρος του ευρύτερου γαλλικού έθνους και απέ-
νεμαν σε αυτούς τα προνόμια που είχαν οι Γάλλοι πολίτες, εφαρμόζοντας στην
πράξη τη γνωστή κοραϊκή ρήση δὲν εἶναι Γραικοὶ ἢ Γάλλοι ἀλλ᾽ ἕν ἔθνος Γραι-
κογάλλοι. Στην πολιτική πράξη υπήρξαν καινοτόμοι: ενίσχυσαν το εθνικό φρόνη-
μα των ελλήνων, επέβαλαν κοινωνική και πολιτική ισονομία, κατάργησαν τα
προνόμια του λατινικού κλήρου και εφάρμοσαν την ανεξιθρησκεία, καθιέρωσαν
δημόσια εκπαίδευση, ενώ παράλληλα οργάνωσαν τη διοίκηση αντλώντας διοι-
κητικά στελέχη από τους γηγενείς, έθεσαν σε νέες βάσεις το καθεστώς απονο-
μής της δικαιοσύνης, φρόντισαν για την άμυνα, ασχολήθηκαν με την επίλυση
των ζητημάτων της οικονομίας και του εμπορίου. Ιδεαλισμός και πραγματι-
σμός συμφύρονται στην πολιτική που άσκησαν οι δημοκρατικοί Γάλλοι στο Ιό-
νιο. Αυτό δεν απέτρεψε να αναφανούν αντιθέσεις στις σχέσεις των Γάλλων με
τους νησιώτες και να εξελιχθούν σε έντονες αντιδράσεις και συγκρούσεις που
έβλαψαν τις γαλλικές προοπτικές. ωστόσο, παρά τα μεμονωμένα αρνητικά ση-
μεία της γαλλικής παρουσίας, η δημοκρατική παρένθεση άφησε ισχυρό ίχνος
στη νησιωτική κοινωνία. Και δεν είναι υπερβολή να λεχθεί ότι ο σπόρος εκείνης
της περιόδου βλάστησε αργότερα και κάρπισε με την αντίσταση κατά της βρε-
τανικής προστασίας και τους αγώνες των Ριζοσπαστών, τουλάχιστον εάν λά-
βουμε υπόψη τις θέσεις που διατυπώθηκαν από τους ίδιους.

ββιιββλλιιοογγρρααφφιικκήή  σσηημμεείίωωσσηη
Για την Δημοκρατική περίοδο στα Ιόνια νησιά βασικό πάντα παραμένει το έργο του εε..

LLuunnzzii, Storia delle Isole Jonie sotto il reggimento dei repubblicani Francesi, βενετία �860 και
εε..  ΛΛοούύννττζζηη, Τα επτάνησα επί Γάλλων Δημοκρατικών, �797-�798, μετάφρ. Αβιγαήλ Λούν -
τζη Νικοκάβουρα, Κέρκυρα �97�. βλ. επίσης ΓΓ..  εε..  ΜΜααυυρροογγιιάάννννηηςς, Ἱστορία τῶν Ἰονίων Νή-
σων, ἀρχομένη τῷ �797 καὶ λήγουσα τῷ �8��, τόμ. �, Αθήνα �889. ΝΝ..  ΓΓ..  ΜΜοοσσχχοοννάάςς, «Τα Ιό-
νια Νησιά κατά  την περίοδο �797-�8��», στην Ιστορία του ελληνικού Έθνους, τόμ. ΙΑ´,
Αθήνα �97�, σσ. �8�-40� και εελλέέννηη  εε..  ΚΚοούύκκκκοουυ, Ιστορία των επτανήσων από το �797 μέ-
χρι την Αγγλοκρατία, Αθήνα �999. ειδικότερα βλ. JJ..  BBaaeeyyeennss, Les Français à Corfou (�797-
�799 et �807-�8�4), Αθήνα �97�. ΝΝ..  ΓΓ..  ΜΜοοσσχχοοννάάςς, «L’idéologie politique dans les Iles
Ioniennes pendant la période républicaine (�797-�799)», στον τόμο Actes du IIIe Colloque
d’Histoire: La Révolution Française et l’Hellénisme Moderne, Αθήνα �989, σσ. ���-��6 και ΝΝ..
ΓΓ..  ΜΜοοσσχχοοννάάςς, «Η πολιτική ιδεολογία στα Ιόνια Νησιά κατα τη δημοκρατική περίοδο (�797-
�799)», Κεφαλληνιακά χρονικά 6 (�994), σσ. ���-�69. ΝΝ..  ΓΓ.. ΜΜοοσσχχοοννάάςς, «Η έννοια της
εθνότητας και η εθνική ιδέα στα επτάνησα», Κεφαλληνιακά χρονικά 8 (�999), σσ. �9�-
406. ΝΝ..  ΓΓ..  ΜΜοοσσχχοοννάάςς, «Ὅτι τό βιβλίον ἔτζι καλούμενον χρυσσοῦν θέλει κατακαυθῆ. H επίση-
μη απόφαση για την καύση της χρυσής βίβλου και των τίτλων ευγένειας στην Κεφαλονιά»,
Κεφαλληνιακά χρονικά �4 (�0��), σσ. 8�-94. ΝΝ..  ΓΓ..  ΜΜοοσσχχοοννάάςς, «Η θρησκευτική πολιτική
των δημοκρατικών Γάλλων στα Ιόνια Νησιά», Κεφαλληνιακά χρονικά �6 (�0�6), σσ. �07-
��6 [και «La politica religiosa dei repubblicani Francesi nelle isole Ionie occupate, στον τόμο
Studi in onore del prof. Giorgio Fedalto», Αθήνα - βενετία, Ιstituto Ellenico di Studi Bizantini
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Η ΙΔΡυΣΗ, Η ΟΡΓΑΝωΣΗ ΚΑΙ Η ΛεΙΤΟυΡΓΙΑ 
ΤωΝ ΙΣΤΟΡΙΚωΝ ΑΡχεΙωΝ ΤΗΣ εΠΤΑΝΗΣΟυ

εΝΑΣ ΑΝΑΣΤΟχΑΣΜΟΣ

ΝΝίίκκοοςς  εε..  ΚΚααρρααππιιδδάάκκηηςς
Πρόεδρος της εφορείας των Γενικών Αρχείων του Κράτους

θα ήθελα να ευχαριστήσω την οργανωτική επιτροπή του ΙΑ΄ Πανιονίου Συ-
νεδρίου για την εξαιρετική τιμή που μου κάνει, να μιλήσω με θέμα τα Ιστορικά
Αρχεία της επτανήσου. Να ευχαριστήσω ιδιαιτέρως τον επί χρόνια συνεργάτη
και φίλο κ. Γεώργιο Μοσχόπουλο. Μου έδωσε την ευκαιρία μ’ αυτήν την πρό-
σκληση να θυμηθώ ένα άλλο Πανιόνιο Συνέδριο που διεξήχθη επίσης στην Κε-
φαλονιά, το �986, κατά τη διάρκεια του οποίου, παρουσία του τότε υπουργού
Παιδείας Αντώνη Τρίτση και του Νομάρχη Κεφαλονιάς Ηλία Μπεριάτου, εί-
χαν διατυπωθεί πολλές ευχές και θερμές εκκλήσεις, ώστε να μεριμνήσει το
κράτος για την βελτίωση των επτανησιακών ιστορικών αρχείων.

ξανασκέφτηκα, όμως, το θέμα που μου ζητήθηκε να παρουσιάσω και μου
’ρθε στο νου πως ο φίλος κύριος Μοσχόπουλος, ως πανέξυπνος Κεφαλονίτης,
ήθελε να μου κάνει κάποια φάρσα· να μου βάλει δηλαδή ένα δύσκολο θέμα στο
οποίο δεν θα μπορούσα ν’ ανταποκριθώ, και να γίνω, έτσι, ο περίγελως πά-
ντων. Έκανα λοιπόν κι εγώ σαν εκείνο τον Κεφαλονίτη του θρύλου που βάζει
στοίχημα ότι μπορεί να περπατήσει την απόσταση Ληξούρι-Αργοστόλι με
κουκιά μέσα στα παπούτσια του. Τα κατάφερε αφού έβρασε τα κουκιά πρώτα.

είναι, πράγματι, δύσκολο να καλύψει κανείς, ένα θέμα που ξεκινά από την
εποχή της βενετοκρατίας και φθάνει μέχρι σήμερα. Ένα θέμα που προϋποθέ-
τει γνώσεις της πολιτειακής και της διοικητικής οργάνωσης του κράτους της
Πολιτείας της βενετίας· της Γαλλίας του Διευθυντηρίου και της γαλλικής
Αυτοκρατορίας· του κράτους της Μεγάλης βρετανίας και, τέλος, του ελληνι-
κού Κράτους. Αλλά προϋποθέτει και βαθύτερες γνώσεις της ιστορίας του θέ-
ματος, που συχνά είναι διαφορετικές απ’ αυτήν που αντανακλούν τα επίσημα
έγγραφα.

Το θέμα «επτανησιακά αρχεία» ξεκινά βέβαια από τη βενετοκρατία και
περνά από συμβολικούς σταθμούς. Από το κάψιμο των χρυσών βίβλων και
των φεουδαρχικών τίτλων με την άφιξη των Γάλλων στα επτάνησα· από το
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κάψιμο των φακέλων του ελληνικού υπουργείου Δημόσιας τάξης, το καλο-
καίρι του �989· από τις καταστροφές των δημόσιων αρχείων, τις οποίες ανα-
φέρεται ότι διέπραξε και η βρετανική διοίκηση κατά τις ημέρες της αποχώρη-
σής της μετά το �864.

Μερικά παραδείγματα για τα παραπάνω: «εκ των επιμελώς τηρουμένων
εν των Αρχειοφυλακείω ήτο και το βιβλίον ένθα ήταν καταγεγραμμένα τα
μέλη ων ευγενών οικογενειών, η λεγόμενη χρυσή βίβλος, ης μετά ταύτα διε-
τάχθη η δημόσια πυρπόλησις υπό των Γάλλων δημοκρατικών.» Η φράση είναι
από τον Ν. Τ. βούλγαρη, συγγραφέα του περίφημου δοκιμίου, «Το Αρχειοφυ-
λακείον Κερκύρας»�.

Σας διαβάζω τώρα ένα τηλεγράφημα με ημερομηνία από �9 Αυγούστου
�989, ώρα ��.0�, σταλμένο στα Γενικά Αρχεία του Κράτους στην Αθήνα, από
το Τοπικό Ιστορικό Αρχείο της Κεφαλονιάς: «Αυτή τη στιγμή απροσδόκητα
ενώπιον επιτροπής αποτελουμένης από τον εισαγγελέα τον νομάρχη και τον
αστυνομικό δ/ντή καίγονται αρχειακά έγγραφα της αντίστασης ύψηστης
(sic) αξίας στοπ παρά την έντονη διαμαρτυρία μας και την υπόμνηση μας ότι
παραβαίνουν τον αρχειακό νόμο �0�7/�9 περί διασώσεως ιστορικού υλικού ου-
δέν θετικό αποτέλεσμα επήλθε στο. Για τα ιστορικά αρχεία της κεφαλλονιάς,
Γ. Ν. Μοσχόπουλος Γεώργιος Π. Γεωργίου»�.

Όσο για τις αρχειακές καταστροφές της απερχόμενης βρετανικής διοίκη-
σης, η εφημερίδα των Αθηνών Νομιμόφρων έγγραφε στις �0 Μαΐου του �864:
«Την παραμονήν της παραδόσεως των Αρχείων Κερκύρας εις τον βασιλικόν
απεσταλμένον, Άγγλοι στρατιώται... έκαυσαν πολυάριθμα έγγραφα και βι-
βλία χειρόγραφα»�.

Τρεις σταθμοί, που δείχνουν την πολυπλοκότητα των συμβολισμών με τους
οποίους επενδύουν οι άνθρωποι τα αρχεία, αλλά και τις συνέπειες αυτών των
συμβολισμών.

Το θέμα δεν είναι μόνο μεγάλο και απλωμένο στο χρόνο, αλλά είναι και
πολύπλοκο, αφού μας λείπουν οι επιμέρους ιστορίες των αρχειοφυλακείων της
επτανήσου, που το καθένα απ’ αυτά ήταν –και είναι ακόμα σήμερα– ένα ξε-
χωριστό μνημείο πνευματικής και διανοητικής ιστορίας, με τους δικούς του δι-
ευθυντές, με τα δικά του ευρετήρια, με τις δικές τους εκδηλώσεις, με το δικό
του ερευνητικό κοινό· έτσι που να μην μπορούμε να μιλήσουμε, γενικά, για τα
ιστορικά αρχεία της επτανήσου, αλλά μόνο ν’ αναζητήσουμε, προς το παρόν,
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για την ιστορία του καθενός ξεχωριστά. Αλλά και σ’ αυτό είμαστε, ιστοριο-
γραφικά τουλάχιστον, μάλλον καθυστερημένοι. επειδή βέβαια τα Ιστορικά
Αρχεία (ανεξαρτήτως της κατά καιρούς ονομασίας των) δεν διαφύλαξαν μόνο
–και στον βαθμό που τα διαφύλαξαν– τα έγγραφα των διαφορετικών διοικήσε-
ων, αλλά αποτέλεσαν ισάριθμους τόπους μνήμης, τόπους επεξεργασίας της
τοπικής αλλά και της γενικής ιστορίας, ενώ ήσαν ταυτόχρονα και μνημεία
της διοικητικής ιστορίας, δηλαδή του τρόπου που αντιμετωπίστηκαν τα αρχεία
από τις διαδοχικές διοικήσεις των Ιονίων Νήσων, από τον �4ο αιώνα έως σή-
μερα. Και λέγοντας «του τρόπου που αντιμετωπίστηκαν τα αρχεία», δεν εννο-
ούμε βέβαια τι θα έπρεπε να περιέχουν τα αρχεία4, αλλά τι πραγματικά κατέ-
ληξε σ’ αυτά, πώς κατέληξε και πώς διατηρήθηκε.

υπαινιχτήκαμε παραπάνω μια διάσταση μεταξύ της βαθύτερης ιστορίας
και της ιστορίας όπως αποτυπώνεται στα επίσημα έγγραφα. Και μιλώντας
για την ιστορία των αρχείων, αυτό σημαίνει δύο πράγματα, συχνά διαφορετι-
κά μεταξύ τους, δηλαδή αφενός την μέριμνα που λαμβάνουν οι κατά καιρούς
διοικήσεις για τα αρχεία τους και αφετέρου την κατάσταση των αρχείων,
όταν πάψουν να έχουν υπηρεσιακή χρησιμότητα. Προκειμένου για τα επτα-
νησιακά αρχεία –αφήνοντας κατά μέρος τα αρχεία της βενετοκρατίας–,
έχουμε σχετικώς επαρκείς γνώσεις ως προς τα μέτρα που ψήφισε η επτάνη-
σος Πολιτεία και στη συνέχεια το Ιόνιο Κράτος, σχετικά με τα αρχεία τους.
είναι γνωστή σε όλους η ίδρυση των κατά τόπους Αρχειοφυλακείων και σε
γενικές γραμμές είναι γνωστή και η λειτουργία τους. Διαθέτουμε αρκετές
και επαρκείς ερευνητικές εργασίες γι’ αυτήν την οργάνωση. Αλλ’ αυτή η ορ-
γάνωση των αρχείων του Ιονίου Κράτους εξυπηρετούσε κυρίως τις διοικητι-
κές ανάγκες του κράτους, τη διατήρηση αποδεικτικών στοιχείων και τη δια-
τήρηση των τίτλων κυριότητας. Αντιθέτως μας είναι λιγότερο γνωστή η
χρήση των Αρχειοφυλακείων ως ιστορικών αρχείων. Μας είναι, δηλαδή, λι-
γότερο γνωστός ο τρόπος που διενεργούνταν οι εκκαθαρίσεις, και ακόμα λι-
γότερο γνωστές οι τυχόν καταστροφές –που όπως είδαμε υπήρξαν– καθώς
και η πραγματική μέριμνα γι’ αυτό που εμείς σήμερα θα ονομάζαμε ιστορι-
κά αρχεία, δηλαδή αρχεία ανοικτά στην ιστορική έρευνα. Ας πάρουμε ένα
παράδειγμα από την Κέρκυρα του �8��: «εν τω Παλατίω των Αγίων Μι-
χαήλ και Γεωργίου το Αρχειοφυλακείον υπόκειται [εν] δωματίω εις [ο] κα-
τοικούσιν Άγγλοι αξιωματικοί της στρατιωτικής ακολουθίας του Αρμοστού.
ως δε αναφέρει ο μνησθείς Αρχειοφύλαξ τη �0 Σεπτεμβρίου �8��, οι τα υπερ-
κείμενα εκείνα δωμάτια κατοικήσαντες Άγγλοι απαιτούσιν αμέσως να πα-
ραδοθή εις αυτούς η κλεις της θύρας κλίμακος δ’ ης εις τον απόπατον κατα-
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βαίνουσι, διερχόμενοι όμως δια μέσου των εγγράφων και δεσμίδων του Αρ-
χειοφυλακείου»�.

Και παραλείπουμε εδώ τις μεταγενέστερες επί Αγγλοκρατίας μετεγκα-
ταστάσεις του Αρχειοφυλακείου Κέρκυρας και τις βλάβες που υπέστη το υλι-
κό του. Αλλά, ωστόσο, ας μιλήσουμε για την αναφορά του αρχειοφύλακα βάρ-
θη, ενός εκ των αξιολογοτέρων του �9ου αιώνα, όταν λίγες μέρες μετά τον διο-
ρισμό του βρίσκει τα έγγραφα της βενετοκρατίας, να έχουν καταντήση όλα εν
σώμα αναδίδοντα πολλήν δυσωδίαν6. Ούτε λοιπόν και τότε υπήρχε πλήρης μέ-
ριμνα· ούτε βέβαια τα αρχεία αντιμετωπίζονταν ακόμα ως συστατικό στοιχείο
της ιστορίας, όπως τα καταλαβαίνουμε εμείς σήμερα· ούτε στις θεωρούμενες
ευδαίμονες εποχές ήταν η κατάσταση ιδανική· ούτε στις πολιτισμένες διοική-
σεις έτυχαν πάντα της καλύτερης μεταχείρισης. Πολλά αρχεία, όταν σώθη-
καν, σώθηκαν χάρις, κυρίως, στην πρωτοβουλία ανθρώπων, που για διαφόρους
λόγους τα αγάπησαν.

Αδύνατον, άρα, να συλλάβουμε τον κόσμο των αρχείων, αν δεν περάσουμε
από την ξεχωριστή φυσιογνωμία του αρχειοφύλακα ή του αρχειονόμου όπως
λέμε σήμερα· το μορφωτικό του επιπέδο, τις σχέσεις του με τη δημόσια διοίκη-
ση, της οποίας ήταν κι’ αυτός μέρος, αλλά και τις σχέσεις του, συχνά αντα-
γωνιστικές, με τους ερευνητές. Αλλά μήπως και οι ερευνητές δεν έχουν τη δι-
κή τους ιστορία, και αναλόγως προς το ποιοί υπήρξαν, επηρέασαν με τον τρό-
πο τους, τα ιστορικά αρχεία στα οποία εργάστηκαν.

Τα παραδείγματα για όλα τα παραπάνω είναι πολλά. Για το γενικώς θεω-
ρούμενο από τη βιβλιογραφία ως κανονικώς επιζήσαν αρχείο της πόλης της
Κέρκυρας, θα διαπιστώσουμε ότι λίγα χρόνια μετά τη μετάβαση στη γαλλική
διοίκηση, βρίσκεται σε κακή κατάσταση καθώς διαβάζουμε ήδη από το �808,
ότι: «τοιαύτη είναι η αταξία του Αρχειοφυλακείου, ώστε προς εύρεσιν οιουδή-
ποτε εγγράφου δέον να εξετασθώσι πάσαι αι πράξεις των παρελθουσών Κυ-
βερνήσεων»7. Ούτε πρέπει να θεωρούμε αυτονόητη την απρόσκοπτη μεταβί-
βαση των αρχείων από κυβέρνηση σε κυβέρνηση, αφού, για να μείνουμε στο
κερκυραϊκό παράδειγμα, το παλαιό αρχείο της πόλης της Κέρκυρας, παραδό-
θηκε στα δημόσια αρχεία του Ιονίου Κράτους από τον τέως καγκελλάριο της
πόλεως, τον Γεώργιο Ιωάννη-βαπτιστή Καλογερά του ποτέ βενέδικτου, μόνο
κατά το �8��8. Η κατάσταση φαίνεται να ήταν σαφώς καλύτερη στα Κύθη-
ρα, αν κρίνουμε από τις ευσυνείδητες εργασίες των θεοδώρου Στάη και του
Ιωάννη Μόρμορη. Καταλαβαίνουμε με αυτό το παράδειγμα τον προσωπικό
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ρόλο που έχει σ’ αυτού του είδους τις μεταβιβάσεις ο ίδιος ο αρχειοφύλακας9.
Ότι δηλαδή: συντείνει ουσιωδώς εις την διάσωσιν και διατήρησιν.

Η σειρά των αρχειοφυλάκων που συνέτειναν σ’ αυτήν τη διάσωση –συνι-
στώντας κι ένα άγνωστο κεφάλαιο της πνευματικής ιστορίας των επτανή-
σων που μένει να γραφτεί– θα ήταν μακρά, αλλά δεν μπορούμε να μην ξεχω-
ρίσουμε τον Αλέξανδρο Δελβινιώτη στην Κέρκυρα, που ταξινόμησε μεταξύ του
�8�� και του �8�8, σε ��6� ογκώδεις φακέλους, τα επιζώντα μεν, αλλά σχε-
δόν κατεστραμμένα αρχεία της βενετικής διοίκησης του νησιού· δηλαδή μέρος
των αρχείων των υπηρεσιών του Προνοητή και Καπετάνιου αλλά και των
υπηρεσιών του Γενικού Προνοητή θαλάσσας, των οποίων αντίγραφα δεν σώ-
ζονται στα αρχεία της βενετίας. Πώς δούλευαν αυτοί οι άνθρωποι, πώς σκέ-
φτονταν, ποιές ήσαν οι αρχειονομικές τους γνώσεις; Το �989, ο Αντώνης Πάρ-
δος στην έκθεση του, διαβιβασμένη στα ΓΑΚ από την κυρία Λουκία Δρούλια,
τότε διευθύντρια στο ΚΝε, έγραφε πολύ εύστοχα: «τομή στις εργασίες οργά-
νωσης του αρχείου στο παρελθόν (ομιλεί για τα αρχεία της Λευκάδας) αποτέ-
λεσε η ταξινόμηση του Angelo Benvenuti, ενός πολύ ευσυνείδητου αρχειοφύλα-
κα της πρώτης περιόδου του Ιονίου Κράτους... ομαδοποίησε με ενιαία αρίθμη-
ση τα βιβλία που προέρχονταν από το ίδιο φορέα, αντικατέστησε τα εξώφυλλα
που έλειπαν με άλλα χαρτονένια και αρίθμησε τα φύλλα τους»�0.

θέλουμε κυρίως να τονίσουμε, ότι τόσο επί Ιονίου Κράτους όσο και επί του
ελληνικού, η διάσωση των ιστορικών αρχείων και παρά τη νομοθεσία που όρι-
ζε περί αρχείων γενικώς, υπήρξε κυρίως υπόθεση του ζήλου των ευσυνείδητων
αρχειοφυλάκων, που είχαν την ευθύνη τους. Και τέτοιοι αρχειοφύλακες υπήρ-
ξαν και κατά την περίοδο του Ιονίου Κράτους αλλά και στα χρόνια που ακο-
λούθησαν την ένσωμάτωση των επτανήσων στο βασίλειο της ελλάδος. Ας
σημειωθεί και εδώ το σοβαρό ιστοριογραφικό κενό μας. Όλοι οι περί τα αρχεία
ασχολούμενοι γνωρίζουμε, βέβαια, στην καλύτερη περίπτωση, τα ονόματα
των σημαντικών αρχειοφυλάκων των επτανησιακών αρχείων μετά την Ένω-
ση μέχρι σήμερα. Γνωρίζουμε, όμως, ελάχιστα για την πραγματική υπηρεσία
που προσέφεραν��. υπηρεσία αρχειονομική, αν κρίνουμε από τα ευρετήρια που
έκαναν –πολλά απ’ αυτά τα χρησιμοποιούμε μέχρι σήμερα–, αλλά και υπηρε-
σία σωστική, κρίνοντας από τις διαρκείς τους προσπάθειες να κρατήσουν τις
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υπηρεσίες τους ζωντανές, επαναλαμβάνοντας διαρκώς τα ίδια ανικανοποίητα,
μέχρι σήμερα, αιτήματα: στέγη και προσωπικό. Δεν υπάρχει καμία περίπου
αναφορά επτανησίου αρχειοφύλακα προς τα Γενικά Αρχεία του Κράτους, όλο
τον προηγούμενο αιώνα, που δεν αναφέρει το πρόβλημα της στέγης. Το αίτη-
μα είναι μονότονα επαναλαμβανόμενο. Δυο παραδείγματα: «βασική ανάγκη
του Αρχείου είναι η στέγασή του σε ειδικό κτήριο γιατί η Λευκάδα είναι υπερ-
βολικά υγρή, τόσο σε έδαφος, που είναι στο επίπεδο της θάλασσας σχεδόν, όσο
και σε αέρα», γράφει το �976 από τη Λευκάδα ο επαμεινώνδας βαγενάς��.
Ποιό ήταν αυτό το ακατάλληλο κτήριο; Μια σύντομη διοκητική του ιστορία
μας διαφωτίζει αρκετά για το συνολικό πρόβλημα των αρχείων. Διαβάζουμε
από μια υπηρεσιακή έκθεση του �00�: «Τα αρχεία Ν. Λευκάδας στεγάζονται
στο ισόγειο του κτιρίου που κατασκευάστηκε επί Αγγλοκρατίας για να συ-
στεγάσει το “Κεντρικό Αλληλοδιδακτικό Σχολείο” και το “Δευτερεύον Σχο-
λείο Λευκάδας”... Σύμφωνα με το σχέδιο στο ισόγειο είχε δυο αίθουσες. Στο
κτήριο αυτό τελικά στεγάστηκε μόνο το Δευτερεύον Σχολείο μέχρι το �9��.
Το �8�� τα Δικαστήρια το πήραν ετσιθελικά και παρέμειναν μέχρο το �990
περίπου. Το Αρχειοφυλακείο Λευκάδος, στεγάστηκε στο ισόγειο του κτιρίου
αυτού, και συγκεκριμένα στα δύο τρίτα του ισογείου, τουλάχιστον από το
�9��»��. Ας πάρουμε ένα άλλο παράδειγμα, από το αρχειοφυλακείο Κεφαλο-
νιάς αυτή τη φορά, σε έκθεση του Κωνσταντίνου Καγκελλάρη με ημερομηνία
από �0 Ιανουαρίου του �980: «Το κατάστημα είναι ιδιωτικό και συστεγάζεται
η υπηρεσία μας με τα αρχεία της Νομαρχίας. Η μίσθωση έληγε στις �0 Νο-
εμβρίου του �979»�4. Ο ίδιος αυτός Καγκελλάρης έγραφε ήδη από το �960,
δηλαδή �0 χρόνια πριν από το �980: «προβλέπεται η στέγασίς μας εν τω ανε-
γειρομένω κτιρίω της Κοργιαλενείου βιβλιοθήκης, το διοικητικόν συμβούλιον
της οποίας μοι εγνώρισεν ελλείψει πιστώσεων [ότι] δεν είναι δυνατόν ν’ απο-
περατώση την πρωοριζόμενη δια την στέγασιν του Αρχειοφυλακείου πτέρυ-
γα»��. Και βέβαια πρόκειται για δυο-τρία από τις δεκάδες παραδείγματα, για
να μην αναφερθούμε στα μείζονα σχετικά προβλήματα που προέκυψαν στην
Κεφαλονιά μετά του σεισμούς, όταν π.χ. διαβάζουμε σε τηλεγράφημα προς τα
ΓΑΚ, με ημερομηνία από τις �7 Οκτωβρίου του �9��, ώρα �4.�0: «Το υπό
σκηνήν αρχείο εστεγάσθη εις τολ. υπογραφή: θεοσόπουλος»�6. Από το αντί-
σκηνο στην παράγκα δηλαδή. Στη Ζάκυνθο η καταστροφή υπήρξε ολοσχερής,
όπως γνωρίζουμε, και σήμερα η μόνο δυνατή λύση είναι η προσπάθεια έμμε-
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σης αποκατάστασης. Μια ιδέα που πρώτος διατύπωσε ο Διονύσης Ρώμας�7,
σε μια επιφυλλίδα του, δημοσιευμένη στα Ζακυνθινά του, και η οποία πιστεύ-
ουμε ότι θα βρει τη συνέχειά της, ιδίως και μετά τις εργασίες τις κυρίας Μα-
ριάννας Κολυβά�8.

θα με ρωτήσετε δικαίως γιατί αυτά τα αιτήματα δεν ικανοποιήθηκαν σχε-
δόν ποτέ ικανοποιητικά από το Ιόνιο Κράτος μέχρι σήμερα; Μ’ αυτό το ερώτη-
μα αγγίζουμε ένα βαθύτερο πρόβλημα της σχέσης της κοινωνίας μας με την
ιστορία της και της σχέσης του κράτους με τη δική του· ένα πρόβλημα που δεν
θα μας απασχολήσει σήμερα. Πιο συγκεκριμένα ως προς τα αρχεία, ας πα-
ρατηρήσουμε την πολυνομία που χαρακτήριζε τη λειτουργία τους μετά την
Ένωση: Αρχειοφυλακεία στη δικαιοδοσία του υπουργείου εσωτερικών, Ιστο-
ρικά Αρχεία ή Τοπικά Ιστορικά Αρχεία στη συνέχεια με εποπτική επιτροπή,
στη δικαιοδοσία διαδοχικά των υπουργείων Προεδρίας, Πολιτισμού, και Παι-
δείας. Αρχείο Ιονίου Γερουσίας υπαγόμενο προγενέστερα στην Ιόνιο Κυβέρνη-
ση και απευθείας στα Γενικά Αρχεία του Κράτους αργότερα. Πολυνομία που
μεταφραζόταν σε διαφορετικές μεθόδους εργασίας από αρχείο σε αρχείο, που
ακόμα δεν έχουμε εντελώς ξεπεράσει.

Αν ο ρόλος των αρχειοφυλάκων υπήρξε σημαντικός για την ιστορία των
αρχείων όπως προαναφέραμε, εξίσου σημαντικός ήταν ο ρόλος των κατά και-
ρούς ερευνητών, των οποίων ο ερευνητικός ζήλος προκάλεσε και ιδιαίτερες κι-
νήτοποιήσεις για τη διάσωση και βέβαια, την αξιοποίηση των αρχείων. Γνω-
ρίζουμε όλοι, αλλά θα μπορούσαν να εμβαθυνθούν περισσότερο, τις σχέσεις του
Διονυσίου Ζακυθηνού με το αρχείο της Κεφαλονιάς, που ξεκινούν από το �9�9
περίπου, και θα συνεχιστούν υπό τις διάφορες ιδιότητές του έως τα χρόνια του
�970, προκαλώντας και την επέμβαση σ’ αυτά τα αρχεία του νεαρού ερευνη-
τή τότε, του Νίκου Μοσχονά, αλλά και τις εργασίες ταξινόμησης που ακολού-
θησαν. Το από μακρού ενδιαφέρον του Δ. Ζακυθηνού για το Αρχειοφυλακείον
Κεφαλονιάς, και αργότερα Τοπικό Ιστορικό Αρχείο, μπορεί κανείς να παρακο-
λουθήσει από τη σχετική αλληλογραφία του, που σώζεται στα ΓΑΚ.�9 Τον ρό-
λο του Ν. Μοσχονά, μπορεί κανείς να παρακολουθήσει από τις πολυάριθμες
δημοσιεύσεις του, που εκτός των άλλων συγκαταλέγουν κι ένα βιβλίο με επι-
κό χαρακτήρα, που αφηγείται ακριβώς αυτήν τη σύνθετη εμπειρία που ονομά-
ζουμε ιστορικά αρχεία· και αναφερομάστε ασφαλώς στο βιβλίο του Αναμνή-
σεις αρχείου. Ο απόπλους για το Ιστορικό Αρχείο Κεφαλονιάς�0. Μια παράλ-
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ληλη ιστορία, σχέσεων επιστημονικής έρευνας και αρχείου, με όλο τον δυναμι-
σμό που απελευθερώνουν, μπορούμε να παρακολουθήσουμε από τον πρόλογο
της χρύσας Μαλτέζου στο βιβλίο της βενετική Παρουσία στα Κύθηρα, όπου
γράφει: «αν όμως η ερευνητική αυτή αποστολή δεν κατέληξε ούτε στην ανεύ-
ρεση καταλοίπων βυζαντινών εγγράφων... ούτε στον εντοπισμό αρχειακού
υλικού της βενετικής καγκελλαρίας της Κρήτης, εντούτοις είχε ως αποτέλε-
σμα την επισήμανση στο Κάστρο της χώρας ενός από τα αξιολογότερα αρ-
χεία της περιόδου της βενετοκρατίας στη χώρα μας»��. θα ήταν παράλειψη
να μην αναφέρουμε τις αποστολές, και άρα το ενδιαφέρον για τα αρχεία, του
Κέντρου ερεύνης της Ιστορίας του Δικαίου της Ακαδημίας Αθηνών�� αλλά
και βέβαια του Ινστιτούτων Ιστορικών ερευνών του εΙε, που εκτός από τις
αποστολές του κυρίου Ν. Μοσχονά που προαναφέραμε��, οι αποστολές των
ετών �989-�990 του κυρίου Αντώνη Πάρδου, ολοκληρώθηκαν για τη Λευκά-
δα, αργότερα με την καθοδήγηση της κυρίας ευτυχίας Λιάτα. Στην Κέρκυρα
αντιθέτως δεν είχαμε ερευνητικές αποστολές, και τις πρωτοβουλίες αναδιορ-
γάνωσης πήρε από τα χρόνια του �984-�986, η εποπτική επιτροπή του τότε
Ιστορικού Αρχείου. Ανάλογο ρόλο είχε και η εποπτική επιτροπή του Τοπικού
Ιστορικού Αρχείου Κεφαλονιάς, η οποία συνέδραμε ποικιλοτρόπως στην ανα-
διοργάνωση του.

Σήμερα, βρισκόμαστε το �0�8, καλούμαστε να κάνουμε έναν απολογισμό.
υπενθυμίζουμε ότι το �986, από αυτήν την πόλη που βρισκόμαστε σήμερα, γι-
νόντουσαν θερμές εκκλήσεις, για την αναδιοργάνωση των αρχείων και ειδικά
των επτανησιακών αρχείων.

�� χρόνια μετά το �986, λοιπόν και �7 χρόνια μετά τον νόμο περί αρχείων
του �99�, που ενοποίησε τις αρχειακές υπηρεσίες σε μια ενιαία. Τί μπορούμε
να πούμε;

Οπωσδήποτε πρέπει και ν’ αναφέρουμε μια νεότερη τώρα γενιά αρχειονό-
μων, οι περισσότεροι αποσπασμένοι από τον κλάδο των φιλολόγων της Μέσης
εκπαίδευσης, που επένδυσαν στην αρχειακή αναδιοργάνωση της χώρας. Από
τους παλαιότερους ο Γιώργος Μοσχόπουλος στην Κεφαλονιά�4 και λίγο μετά
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απ’ αυτόν η κυρία Αλίκη Νικηφόρου στην Κέρκυρα. Στεκόμενοι στο ερώτημα
των ευρετηρίων και των ταξινομήσεων, είναι εμφανής η παραγωγή εργαλείων
έρευνας που ξεπέρασε σε ποιότητα και σε όγκο ό, τι είχε γίνει ως τότε, τόσο σε
δημοσιευμένα ευρετήρια όσο και σε αδημοσίευτα, που ωστόσο έχουν τεθεί στη
διάθεση των ερευνητών. Πολλά απ’ αυτά τα εργαλεία έρευνας, αποτελούν μά-
λιστα εξαιρετικά παραδείγματα αρχειονομικής δουλειάς, που τα καθιστούν
υποδειγματικά. θα αναφέρουμε ανάμεσά τους τα εξαιρετικά ευρετήρια των
αρχείων της εκτελεστικής Αστυνομίας από την κυρία Αλίκη Νικηφόρου και
τους συνεργάτες της στην Κέρκυρα��, και των αρχείων της εκτελεστικής
Αστυνομίας, από τον Γ. Μοσχόπουλο στην Κεφαλονιά�6. Τα ευρετήρια των
διαβατηρίων της Κέρκυρας, πάλι από την ομάδα της κυρίας Νικηφόρου�7 τα
ευρετήρια του Ληξιαρχείου, των διαθηκών, τους συμπληρωματικούς καταλό-
γους του νοταριακού αρχείου Κεφαλληνίας από τον Γ. Μοσχόπουλο�8, το ευ-
ρετήριο του εγχώριου Συμβουλίου Κεφαλονιάς από την κυρία Ζαπάντη�9, κα-
θώς και τις πολυάριθμες εκδόσεις νοταρίων της Κεφαλονιάς και της Ιθάκης
τόσο από την κυρία Σταματούλα Ζαπάντη�0 στην Κεφαλονιά, όσο και από την
κυρία Σοφία-Αικατερίνη Πανταζή στην Κέρκυρα��, από την κυρία ελένη χά-
ρου-Κορωναίου και τον κύριο Μανόλη Δρακάκη στα Κύθηρα��, της κυρίας
ελένης Γράψα στη Λευκάδα��, καθώς και την έκδοση από τα αρχεία Κέρκυ-
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ρας των κερκυραϊκών πρεσβειών προς τη βενετία, από την κυρία Έλλη Γιω-
τοπούλου-Σισιλιάνου�4. Μια παραγωγή, που οπωσδήποτε αλλάζει εντελώς το
τοπίο. Αλλά ιδιαίτερη μνεία επιβάλλεται να γίνει και στα μη δημοσιευμένα ευ-
ρετήρια, που έχουν όμως τεθεί στη διάθεση των ερευνητών, όπως η υποδειγ-
ματική ταξινόμηση του αρχείου εποικισμού από την κυρία Σοφία-Αικατερίνη
Πανταζή στην Κέρκυρα, πρόσφατα, και παλαιότερα η ταξινόμηση και η κα-
ταγραφή του Αρχείου εγχωρίου Διαχειρίσεως από τον ομιλούντα και την κυ-
ρία Καμονάχου��. Τα παραδείγματα είναι για τη ριζική αλλαγή που έχει
επέλθει. Ένα μεγάλο μέρος έχει ψηφιοποιηθεί, και είναι πολλές και σημαντι-
κές οι εκθέσεις αρχειακού υλικού και τα επιστημονικά συνέδρια που οργανώ-
θηκαν από τα ιστορικά αρχεία της επτανήσου. Αλλά ας μη νομίσουμε ότι όλα
τα παραπάνω, τώρα που τα βλέπουμε τελειωμένα, ήταν εύκολα. Για να ταξι-
νομηθεί π.χ. το αρχείο της εκτελεστικής Αστυνομίας της Κέρκυρας, έπρεπε
πρώτα να ταξινομηθεί το αρχείο της εγχωρίου Διαχειρίσεως που το σκέπαζε.
Όπως αναφέρει η κυρία Νικηφόρου στον πρόλογο του ευρετηρίου της για το
αρχείο της εκτελεστικής Αστυνομίας: «κανείς δεν γνώριζε την ύπαρξή του
(του Αρχείου της εκτελεστικής Αστυνομίας) ως το �986, που ταξινομήθηκε
το Αρχείο της εγχωρίου Διαχειρίσεως...»�6 Και να σκεφτεί κανείς ότι το αρ-
χείο είχε ήδη κατατεθεί ήδη από το �868.

Ακόμα μεγαλύτερη σημασία κατά τη γνώμη μου, είναι η ένταξη των ιστο-
ρικών αρχείων, που σήμερα λειτουργούν στην πλειοψηφία τους ως αρχεία Νο-
μών, στην κρατική δομή, ως παραληπτών των ανενεργών αρχείων της δημό-
σιας διοίκησης. Για να έχουμε μια εικόνα του βάθους αυτής της δραστηριότη-
τας πρέπει ν’ ανατρέξουμε σ’ ένα από τα τετραμηνιαία δελτία που συντάσσουν
οι αρχειακές υπηρεσίες. Ας πάρουμε επειδή βρισκόμαστε στην Κεφαλονιά, ένα
παράδειγμα από τη τα αρχεία του Ν. Κεφαλονιάς. Πρόκειται για το τετραμη-
νιαίο δελτίο εργασιών του α΄ τετραμήνου του �0�0, συνταγμένο από την κυρία
Σταματούλα Ζαπάντη, τότε προϊσταμένη των αρχείων. Ποιες ήσαν οι εργα-
σίες σε ένα μόνο τετράμηνο; Διαβάζουμε: «Αναλυτική αρχειοθέτηση και ευρε-
τηρίαση των παλαιοτέρων αρχείων, και συγκεκριμένα του αρχείου της διοίκη-
σης του Ιονίου Κράτους. Αρχειοθέτηση και ευρετηρίαση των αρχείων του
υγειονομείου Αργοστολίου, καταγραφή των νέων εισαγωγών, όπως των αρ-

Νίκος ε. Καραπιδάκης9�

�4. εΛΛΗ ΓΙωΤΟΠΟυΛΟυ-ΣΙΣΙΛΙΑΝΟυ, Πρεσβείες της βενετοκρατούμενης Κέρκυρας
(�6ος-�8ος αι.). Πηγή για σχεδίασμα ανασύνθεσης της εποχής, Αθήνα, ΓΑΚ-Αρχεία Ν.
Κερκύρας, �0��.

��. Ν. ΚΑΡΑΠΙΔΑΚΗΣ, ΜΑΡΙΑ ΚΑΜΟΝΑχΟυ, «Το Αρχείο εγχωρίου Διαχειρίσεως», Τα
Ιστορικά, τ. � τχ. 6, Αθήνα, Μέλισσα, �986. Τόσο το ευρετήριο του Αρχείου εγχωρίου Διαχει-
ρίσεως όσο και το ευρετήριο του Αρχείου εποικισμού βρίσκονται σε δακτυλόγραφη μορφή στα
ΓΑΚ-Αρχεία Ν. Κερκύρας.

�6. ΑΛ. ΝΙΚΗφΟΡΟυ-TESTONE, Αρχείο εκτελεστικής Αστυνομίας, ό.π., σ. ιγ΄- ιδ΄.



χείων του υφυπουργείου Αποκατάστασης Σεισμοπλήκτων Νήσων (�9��-
�9��). εισαγωγή νέων αρχείων, όπως του Δημοτικού Σχολείου Μεταξάτων
(�9�7-�987), του αρχείου Κοινότητας Δαυγάτων (�9��-�998) και του ιδιω-
τικού αρχείου Ν. Κουταβά. Συμμετοχή στο επιστημονικό συνέδριο “�40 χρό-
νια από τη γέννηση του Ηλία Μηνιάτη”, ολοκλήρωση της έκδοσης του κώδι-
κα της μονής “Η Κυρία των Αγγέλων (�6��-�7�6)”, προωθείται η ταξινόμη-
ση της Νομαρχίας Κεφαλληνίας �900-�97�. υπογραφή Σταματούλα Ζαπά-
ντη, �4 Μαΐου �0�0»�7.

Στα χρόνια που πέρασαν από το �986, μεταστεγάστηκαν τα αρχεία Ν.
Κερκύρας στο κτήριο των στρατώνων του Παλαιού φρουρίου, ενώ είχε ολο-
κληρωθεί η πτέρυγα της Κοργιαλενείου που περιμέναμε από το �960. Μετα-
κινήθηκαν σε καλύτερο κτήριο τα αρχεία των Παξών. Αλλά το στεγαστικό
πρόβλημα στα Κύθηρα και στην Λευκάδα και στη Ζάκυνθο, δεν έχει λυθεί. Οι
νέες παραλαβές αρχείων καθιστούν ούτως ή άλλως τα υπάρχοντα κτήρια
ανεπαρκή. Η στελέχωση σε προσωπικό παραμένει εξαιρετικά ατελής, για να
μην πούμε ανεπαρκής. Μερικά δηλαδή αλλά δομικά προβλήματα, που συντρέ-
χουν από τον �9ο αιώνα, εξακολουθούν να υπάρχουν.

Δεν έχουμε κανένα λόγο εξαιρετικής αισιοδοξίας, αλλά όπως και παλαιό-
τερα το μόνο πραγματικό στήριγμα παραμένουν οι άνθρωποι.

Η ίδρυση, η οργάνωση και η λειτουργία των ιστορικών αρχείων 9�

�7. ΓΑΚ (Κ.υ.), υπηρεσιακό αρχείο, φακ. Κεφαλονιάς.
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ΤΟ ΚΡυΜΜεΝΟ εΓχεΙΡΙΔΙΟ

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚεΣ ΚΑΙ ΤΑΚΤΙΚεΣ ΣΤΗ ΔΙΠΛωΜΑΤΙΚΗ ΣΚεψΗ 
ΚΑΙ ΠΡΑξΗ ΤΟυ ΙωΑΝΝΟυ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑ

ΑΑ--ΙΙ..  ΔΔ..  ΜΜεεττααξξάάςς
Membre Titulaire de l’Académie Européenne 

Interdisciplinaire des Sciences

εειισσααγγωωγγιικκάά

Α. Ήδη, από τα «πρώτα χρόνια του XIX αιώνα»�, οι εξελίξεις στα Ιόνια
Νησιά, στρατιωτικές, γεωπολιτικές και συνταγματικές, παύουν να έχουν το-
πική διάσταση. Με όρους διεθνούς πολιτικής δείχνουν να εξέρχονται του κάθε
επαρχιακού πεδίου. Γίνονται μέρος της «παγκόσμιας ιστορίας της ευρώ-
πης»�. Αυτή η αναγωγή, αν και αποπνέει –ως έκφραση– εκτατική υπεροψία,
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�. Τα «πρώτα χρόνια του χΙχ αιώνα», ως φιλολογική ρομαντίζουσα έκφραση, δεν συνι-
στούν, προφανώς, περιοδολόγηση ακριβείας. Η αοριστία υπαινίσσεται ότι μια νέα εποχή αρχί-
ζει και να μορφοποιείται αρκετά πριν από τα τέλη του XVIII και να συνεχίζεται, με τα ίδια πε-
ρίπου διακριτά χαρακτηριστικά, μέχρι τις πρώτες δεκαετίες του XIX. Οι χρονοδοτικοί αριθμη-
τικοί εγκλεισμοί με αναφορά σε «αιώνες» –λέξη ιδιαίτερα επιβλητική– πρέπει, νομίζω, να προ-
σλαμβάνονται ως μισάνοικτες οριοθετήσεις. Ώστε να μην αποκρύβονται τα πραγματικά «τό-
τε», εκείνα δηλαδή που δείχνουν πως κάτι από κάποιο «περίπου» φαίνεται να ξεκινά και σε
κάποιο «περίπου» φαίνεται να τελειώνει. Τα σύνορα της ιστορίας είναι πορώδη, ιδιαιτέρως σε
ό,τι αφορά τα κοινωνικοπολιτικά φαινόμενα. Και πολύ περισσότερο ευάλωτα όταν σχετίζονται
με τις δευτερογενείς συνέπειες, αλλά και ερμηνείες των γεγονότων. 

�. Ο όρος «παγκόσμια ιστορία» μιας άλφα ή βήτα περιοχής ή και κρατικής κοινωνίας φι-
λοξενεί τις τελευταίες δεκαετίες δύο τουλάχιστον ευρετικές προσεγγίσεις. Κατά την πρώτη,
κάθε επιμέρους ιστορία πρέπει να λαμβάνει υπόψη της το ευρύτερο παγκόσμιο πλαίσιο μέσα
στο οποίο η πάσα ζωή διεξάγεται. Οπότε το κάθε ειδικότερο γεγονός οφείλει να ερμηνεύεται
όχι μόνο με αναφορά σε κάποιο προνομιούχο ή και προνομικοποιημένο κέντρο, αλλά κυρίως σε
συνάρτηση με ό,τι συμβαίνει «γύρω» από αυτό. Ακόμα και όταν η διεξάρτηση δεν διαφαίνεται
ξεκάθαρα, στην πραγματικότητα οι επηρεασμοί είναι υπαρκτοί και οι «συναλλαγές» πρέπει
να αναζητούνται, να επισημαίνονται και να σχολιάζονται. Η προσέγγιση αυτή θα μπορούσε
να αποκαλείται κεντρόφυγος. Κατά τη δεύτερη ευρετική επιλογή, η χρήση του όρου «παγκό-
σμια ιστορία» καταγράφει την εντελώς αντίθετη τάση, όπου μια περιοχή, ένα κράτος ή και



συμβαίνει να υπενθυμίζει ότι η συγκεκριμένη ήπειρος, κατά την περίοδο εκεί-
νη, εξακολουθεί να είναι το κύριο κέντρο των εξελίξεων, εμφανών και αφανών,
του τότε Κόσμου.

Τα επτάνησα, μετά την πτώση της Γαληνότατης Δημοκρατίας, εισέρχο-
νται, ως γεωστρατηγικό σύμπλεγμα, –παρακολουθούμενα και από τα αντί-
περα στα αδριατικά και ιονικά ηπειρωτικά παράλια συμβαίνοντα– στις Διε-
θνείς Σχέσεις της εποχής. Και αποτελούν, για μισό περίπου αιώνα, αντικεί-
μενο αντιπαραθέσεων και εναλλασσόμενων κυριαρχιών. Παρ’ ότι, ακόμα, οι
κατακτημένοι Λαοί δεν ερωτώνται για το υπό ποια εθνικο-ιστορική αναφορά,
αλλά και πολιτειακό καθεστώς επιθυμούν να υπάρχουν και να αναγνωρίζο-
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μια κοινωνία θεωρούνται κάθε φορά το καθένα ως σχεδόν αποκλειστικό κέντρο του κόσμου, με
την έννοια ότι η επιρροή που από αυτές τις οντότητες ασκήθηκε υπήρξε παγκοσμίως καθορι-
στική. Έτσι, άλλοτε η Γαλλία, άλλοτε η Γερμανία, άλλοτε η ευρώπη, ένας επώνυμος πολιτι-
σμός (ελληνικός, ρωμαϊκός, ανατολικός, δυτικός) θεωρούνται τόσο ευρέως αναγνωριζόμενες
αναφορές που προσλαμβάνονται ως αξιακές καταστάσεις, ώστε σε αυτές να αποδίδεται η κρί-
σιμη επιρροή για το πώς εξελίχθηκαν τα πράγματα του Κόσμου. Η θεώρηση αυτή θα μπορού-
σε να αποκαλείται κεντρομόλος, με την έννοια ότι αυτή είναι η επικυριαρχική σε σχέση με άλ-
λες. επιτρέψτε μου, όμως, να θυμίσω ότι τόσο η πρώτη, η κεντρόφυγος, όσο και η δεύτερη, η
κεντρομόλος, –και μη απαλλαγμένες και οι δύο από ιδεολογικές προτιμήσεις– δεν συνιστούν,
από επιστημολογική άποψη, παρά αναλυτικές κατηγορίες. Ένα πάντως παράδειγμα μιας
πρόσφατης κεντρόφυγης προσέγγισης είναι το έργο του P. BOUCHERON (και των συνεργατών
του N. DELALABRE, F. MAZEL, Y. POTIN και P. SINGARAVÉLOU) Histoire mondiale de la France,
Seuil, �0�7. Σύμφωνα με αυτήν την επιλογή, η ιστορία της συγκεκριμένης χώρας δεν μπορεί
να επιχειρηθεί παρά με αναφορές στο τι συμβαίνει κάθε φορά «εδώ και εκεί», δηλαδή στον Κό-
σμο όλο. Στον πίνακα βάθους αυτής της προσέγγισης, διαγράφεται η ανάγκη απομάκρυνσης
από ερμηνευτικές τάσεις του τύπου «roman national», οι οποίες εξακολουθούν να κυριαρχούν σε
κοινωνίες με «καθιερωμένη» και αναμφισβήτητη συμβολή στην ιστορία του κόσμου. βλ. σχε-
τικά, έστω και με άλλη αφορμή, και στο A.-J. D. MÉTAXAS, «Vieilles choses et des gens qui
passent. Une hypothèse sur les incidences politiques d’un superlatif architectural». Άρθρο που
ζητήθηκε από την Unesco και πρόκειται να κυκλοφορήσει από τις εκδόσεις της. Και ενώ γρά-
φεται αυτή η υποσημείωση (φεβρουάριος �0�9), μόλις εξεδόθη το τελευταίο έργο του
P. BOUCHERON, La trace et l’aura, Vies posthumes d’Ambroise de Milan (IVe-XVIe siècle),
Seuil, �0�9. Με το έργο αυτό ο αιρετικός μεσαιωνολόγος Καθηγητής στο Κολλέγιο της Γαλ-
λίας (εκεί εκλέγονται και τέτοιου είδους στοχαστές) επιφέρει ένα νέο «κτύπημα» στην κεντρο-
μόλο ιστοριογραφία. Ο συγγραφέας μελετά τις πολλαπλές ύστερες στοχαστικές εξελίξεις αυ-
τών των ιδεών που εγκαλούν τους ηγεμόνες με ανθρωπιστικές επερωτήσεις. επερωτήσεις,
όμως, που εξήλθαν πέραν του Μιλάνου, πέραν του κέντρου από το οποίο απέρρευσαν και συνέχι-
σαν για αιώνες να απασχολούν κάποιους. επρόκειτο δηλαδή για μνημονικές οικειοποιήσεις τύ-
που Nachleben που, ως «ίχνη» και ως «αύρες», συνόδευαν τα διερωτήματα για την εξουσία και
μετείχαν έτσι, γενικότερα, στις στοχαστικές περιπέτειες της Δύσης. Κατ’ αυτήν την έννοια 
–απασχολώντας τις σκέψεις μας για μια μεγάλη χρονική περίοδο, σ’ έναν παγκόσμιο χρόνο
και τόπο– συνιστούν εδώ μια κεντρόφυγο τώρα παγκόσμια ιστορία. Μια ιστορία της κριτικής
της εξουσίας από την παρακείμενη έπαλξη μιας, εν προκειμένω, κοινωνικο-θρησκευτικής πρά-
ξης μάς προσφέρεται από έναν διακλαδικό και εν πολλοίς και διεπιστημονικό διανοούμενο.



νται, αρχίζουν να επιζητούν, με τρόπους λιγότερο ή περισσότερο αποτελεσματι-
κούς, κάποιο είδος εξαρτημένης ανεξαρτησίας, ή προστατευομένης αυτονομίας.
Ή ακόμα και μιας άλλης νόθας, ατελούς κρατικής υπόστασης τα πιθανά ευερ-
γετήματα. Οι παραχωρήσεις που γίνονται προς αυτήν την κατεύθυνση εμφανί-
ζουν μεγάλη πολυτυπία, κάτι που αποκαλύπτει το πόσο ό,τι και όπου συμβαίνει
συνεξαρτάται από ένα πλήθος παραγόντων, εμφανών ή αθέατων, που δεν είναι
πάντα οι ίδιοι τόσο στην κάθε “στιγμή” όσο και στην κάθε “περιοχή”.

β. Σε αυτήν την περίοδο, –και σε αυτήν την ποικίλη πολλαπλότητα χωρι-
κών πλαισίων και συγκυριών– ο Ι. Καποδίστριας διαδραματίζει ήδη έναν διε-
θνή ρόλο. Συχνά σσηημμααννττιικκόό για τα επτανησιακά –και παρακειμένως και για
τα ελλαδικά– πράγματα, ενώ κυρίως εμπλέκεται, ή καλείται να εμπλακεί,
και σε κάποιες από τις ευρύτερες εξελίξεις�.

Δεν πρόκειται, όμως, κάτω από τον προτεινόμενο τίτλο μιας εισαγωγικής
παρέμβασης να στεγασθεί το σύνολο των δραστηριοτήτων του. Στο προκείμενο
πλαίσιο, θα περιορισθώ στο να προβάλω, ακριβέστερα να επαναφέρω στη μνή-
μη –και με την ελπιζόμενη ανοχή των ειδικών– ορισμένους μόνον από τους
συλλογισμούς του. θα περιορισθώ σ’ εκείνες τις σκέψεις και τις πράξεις του οι
οποίες –και στο πλαίσιο μιας «rational choice» προσέγγισης– συγκροτούν ένα
πρόπλασμα εγχειριδίου. Πρόκειται για εκείνες που προκύπτουν από δύο κυρίως
κείμενα και οι οποίες δείχνουν να είναι τόσο διαχρονικής όσο και διατοπικής
ισχύος. Και αυτό, γιατί με τα συγκεκριμένα κείμενα, νομίζω ότι συγκροτείται
ήδη ένα μικρό, ένα multum in parvo, εγκόλπιο διεθνούς πολιτικής4. 
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�. βλ. σχετικά στα ακόλουθα έργα: Σ. ΛΑΣΚΑΡΗΣ, «Ο Ι. Καποδίστριας ως Ρώσος διπλω-
μάτης και υπουργός εξωτερικών», Ημερολόγιον Μεγάλης ελλάδος �9��, σ. 97-��8. ΓΡΗΓΟ-
ΡΙΟΣ ΔΑφΝΗΣ, Ιωάννης Α. Καποδίστριας. Η γένεση του ελληνικού Κράτους, εκδ. Ίκαρος,
Αθήνα �976. Α. ΤΟυΝΤΑ-φεΡΓΑΔΗ, Ο Ιωάννης Καποδίστριας ως διπλωμάτης, εκδ. Ι. Σιδέ-
ρης, Αθήνα �009. Π. ΠεΤΡΙΔΗΣ, Η ευρωπαϊκή πολιτική του Ιωάννη Καποδίστρια. θέσεις και
προτάσεις για μια προοδευτικότερη τάξη πραγμάτων στην ευρώπη �8�4-�8��, �988 α, Συλ-
λογή �008 β, και Ν.Κ. ΚΟυΡΚΟυΜεΛΗΣ, «“Αι καρδίαι αμοιβαίως εχωρίσθησαν και εξ αδιαλ-
λάκτου μίσους αμοιβαίως κατέχονται”: Ο Ιωάννης Καποδίστριας ως επίτροπος της επτανή-
σου Πολιτείας κατά την περίοδο των στάσεων της Κεφαλονιάς (�80�, �80�)». Σελίδες Ιστο-
ρίας και Πολιτισμού, Τόμος αφιερωμένος στον Δημήτρη ε.-Γ. Καρύδη, Ιόνιος εταιρεία Ιστο-
ρικών Μελετών, Κέρκυρα �0�8, σ. ��7-��9.

4. Πρόκειται (α) για τις σκέψεις του όπως εκτίθενται στο «OBSERVATIONS SUR L’ETAT
INTERIEUR DES ILES IONIENNES» της �0/�� Νοεμβρίου �8��, απευθυνόμενες στον Τσάρο
Αλέξανδρο (και εφεξής παραπεμπόμενο εδώ ως OB με την αναφορά της σελίδας από το Αρ-
χείο Καποδίστρια, και (β) για τις σκέψεις του όπως εκτίθενται στο JEAN KAPODISTRIAS,
Aperçu de ma carrière publique, depuis �798 jusqu’à �8��, απευθυνόμενες στον Τσάρο Νικό-
λαο I. Το τελευταίο έχει ληφθεί από την έκδοση της Société d’études de l’histoire grecque,
Athènes �00� –«ouvrage publié avec le concours de Spyros Sagias, du barreau d’ Athènes»–
(και εφεξής παραπεμπόμενο εδώ ως ΑΡ με την αντίστοιχη αναφορά σελ.). Τέλος, όπου τα πα-
ραθέματα αποδίδονται με πλάγια συνιστούν δικές μου υπογραμμίσεις.



θα μπορούσε, βέβαια, κανείς να αμφισβητήσει το κατά πόσον είναι επι-
στημολογικώς ορθό να επιχειρούνται γενικότερες συναγωγές από δύο, και
μάλιστα μικρής έκτασης, τεκμήρια, ενώ αυτά συνυπάρχουν με άλλα, και δεν
μπορεί παρά να συνερμηνεύονται με αυτά μέσα σ’ ένα ευρύτερο corpus πη-
γών. Η ένσταση είναι παραδεκτή. Σημειώνω, όμως, πως ό,τι εδώ θα υποστη-
ριχθεί αντλείται από αυτά τα κείμενα, με τη διευκρίνιση του «κυρίως». Κάτι
που σημαίνει ότι η προσφυγή σε άλλες πηγές, επαληθευτική ή αναιρετική για
τα υποστηριζόμενα, είναι υπαρκτή. Αλλά περιορισμένη. Γιατί περιορισμένη
είναι και η υπόθεση εργασίας. Οφείλω, όμως, αυτήν την επιστημολογική
πλημμέλεια να την επισημάνω, όχι για να προλάβω τον κριτικό σκεπτικισμό,
αλλά για να υποστηρίξω, ab initio, ότι και μόνο με αναφορές σε αυτά τα κεί-
μενα διαφαίνεται η ύπαρξη αυτού του κάποιου εγχειριδίου. Δηλαδή ότι αυτά
τα κείμενα αποτελούν γενικότερης διαχρονικής και διατοπικής ισχύος πονή-
ματα, στα οποία τόσο οι στρατηγικοί όσο και οι τακτικοί χειρισμοί υπερβαί-
νουν μία εποχική περίπτωση. Και να προσθέσω, ίσως, και κάτι ακόμα: ότι,
ενώ η συγκεκριμένη απόπειρα ανακατάταξης του υλικού, πλην μιας περί-
πτωσης, βασίζεται αποκλειστικώς σε αυτά τα κείμενα, είναι αυτονόητο ότι
κάποιες από τις σκέψεις, που εδώ αναπτύσσονται, αντλούν την τεκμηρίωσή
τους και από όσα ο γράφων γενικώς γνωρίζει από το έργο του διακεκριμένου
διπλωμάτη. Κατ’ αυτόν τον τρόπο, η όλη προσέγγιση θα μπορούσε να χαρα-
κτηρισθεί και ως συναγωγική.

ειδικότερα, οι τρόποι με τους οποίους εκτελούσε ο Ι. Καποδίστριας την
εντολή που του δόθηκε –ή του αφέθηκε να υποθέτει ότι διέθετε– δείχνουν πα-
ραπλήσιοι με αυτά που σήμερα οφείλουν, lege artis, να καταγράφονται και να
αναλύονται ως διπλωματικές τεχνικές. Και κυρίως να πιθανολογούνται ως
προβλέψιμα αποτελέσματα. Οι συλλογισμοί του, οι συναρτήσεις του είναι κυ-
ρίως διερωτηματικού χαρακτήρα, και μόνον όπου η προηγούμενη ιστορική
εμπειρία δικαιολογεί τη μετακίνηση από το ενδεχόμενο περιστατικό στη γενί-
κευση, μόνο τότε, ενδίδει ο Ι. Καποδίστριας σε μία επιτακτικότερη και αξιω-
ματικότερη διατύπωση.

Γ. Σε αυτό το κείμενο, και με ό,τι ακολουθεί, αλλά και τηρώντας από την
πλευρά μου, του πολιτικού επιστήμονα, την απαιτούμενη κλαδική ορολογία,
καταγράφονται, ως ενδείξεις εγχειριδίου, ή και ανιχνεύονται, τα εξής:

Ι. ό,τι φαίνεται να συνιστά υπερκείμενες Δικαιοπολιτικές «Αναφορές»,
οι οποίες, θεωρούμενες ως ασυζήτητες αξίες, «υπηρετούν» στην προ-
κειμένη περίπτωση θέσεις στρατηγικές και τακτικές, αλλά και τις συ-
ναφείς προς αυτές στάσεις και συμπεριφορικές επιλογές. Πρόκειται,
δηλαδή, για ένα σύστημα διευθυντικών προκαθορισμών που δικαιοποι-
ούν, ad legitimitatem, την υιοθέτηση και εκτέλεση της Διεθνούς Πολιτι-
κής μίας χώρας. Ή και άλλων χωρών που ανήκουν ή ισχυρίζονται, ή
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ακόμα και αισθάνονται, ότι ανήκουν σε αυτόν τον ίδιο δικαιοπολιτικό
πολιτισμό.
ΙΙ. όσες ειδικότερες επικλήσεις στο πεδίο της κοινής γνώμης συγκρο-
τούν το περιεχόμενο δύο λιγότερο ή περισσότερο καθιερωμένων και ανα-
γκαίων νομιμοποιήσεων των αποφάσεων και των πρωτοβουλιών στις
Διεθνείς Σχέσεις. Πρόκειται για ό,τι μπορούμε να αποκαλούμε εσωτε-
ρικές και εξωτερικές ενισχύσεις (supports), με τις οποίες οι φορείς της
εξουσίας επιδιώκουν να μεγιστοποιούν και να αριστοποιούν τα προσδο-
κώμενα αποτελέσματα και τη γενικότερη δικαιοποίηση, με την έννοια
της legitimatio, των αποφάσεών τους τόσο στη «μικρή» όσο και στη
«μακρά» διάρκεια. 
ΙΙΙ. ό,τι προτείνεται ως ειδικότερο εργαλείο με το οποίο μια διεθνής πο-
λιτική οφείλει να είναι ταυτόχρονα πραγματολογική και πραγματιστι-
κή. Πραγματολογική ως διαγνωστική των «αληθινών» καταστάσεων
εντός των οποίων μια πολιτική θα σχεδιασθεί, και πραγματιστική ως
ακριβής εκτίμηση των υπαρχόντων μέσων με τα οποία θα μπορεί να
εφαρμοσθεί. Και στις δύο περιπτώσεις, προϋποτίθεται διαρκής συνυπο-
λογισμός των αντιδράσεων που απέναντι σε αυτή την πολιτική θα μπο-
ρούσαν να παραχθούν.

Δ. Και οι τρεις αυτές «επαγγελματικές» λειτουργίες δεν καταγράφονται
βέβαια με τις παραπάνω ορολογικές κωδικοποιήσεις στα απολογιστικά υπο-
μνήματα του Ι. Καποδίστρια. Ούτε στο Aperçu του �8�6, ούτε στις Observa tions
του �8��. Συγκροτούν, όμως, και τις συναντούμε διάσπαρτες εδώ ή εκεί, άλλο-
τε συχνότερα και άλλοτε όχι, ό,τι μπορεί να δικαιολογήσει την υπόθεση ενός τέ-
τοιου υφέρποντος, και με αυτή την έννοια κρυμμένου, εγχειριδίου. Και ακόμα
πρέπει να υπογραμμισθεί ότι η κάθε μια από αυτές τις τρεις επαγγελματικές
λειτουργίες υπεισέρχεται η μια στην άλλη, παράγοντας αλληλοεξαρτήσεις, άλ-
λοτε ορατές και άλλοτε αθέατες. Η ανάγνωση αυτής της διηγηματικής� από

Το κρυμμένο εγχειρίδιο 99

�. Ο διηγηματικός χαρακτήρας είναι εκείνος που με έκανε να σκεφτώ ότι έπρεπε, ίσως, να
παρακρατήσω τα παραπεμπόμενα παραθέματα στη γαλλική πρωτότυπη σύνταξη και ορθο-
γραφία. Τούτο έγινε διότι σε κάθε πεδίο σχεδίασης και άσκησης πολιτικής, και ιδιαιτέρως της
διεθνούς, η αποφυγή της μετάφρασης μπορεί να διασώσει τις νοηματικές αποχρώσεις, οι οποί-
ες πολλές φορές είναι κρίσιμες για την κατανόηση ενός ιδιαίτερα σύνθετου και συχνά αθέα-
του, ή και ανομολόγητου, συσχετισμού των δυνάμεων. Από μια γενικότερη άποψη πάντως, η
διάκριση μεταξύ «συστηματικής» και «διηγηματικής» παρουσίασης των γεγονότων είναι
χρήσιμη. Στην πρώτη περίπτωση επιδιώκεται η αυστηρή κατηγοριοποίηση των συμβάντων
και των αξιολογήσεων, ώστε να προκύπτει ένα «όλον» μεθοδολογικού χαρακτήρα, κατάλλη-
λο και για περισσότερες χρήσεις. Στη δεύτερη, τη διηγηματική παρουσίαση, δίνεται συχνά η
εντύπωση μιας μυθιστορηματικής έκθεσης των συμβάντων και των εντυπώσεων πάνω



τον Ι. Καποδίστρια παράθεσης γεγονότων, εντυπώσεων και αξιολογικών κρί-
σεων, ιδικών του ή άλλων, έχω την εντύπωση ότι μπορεί να κάνει παραδεκτή
την περαιτέρω υπόθεση ότι ένα τέτοιο corpus χειρισμών στις Διεθνείς Σχέσεις
είναι και σήμερα χρήσιμο τόσο από ιστοριογραφική άποψη όσο και από εκείνη
που επιδιώκει να διακρίνει, όσο βέβαια αυτό δείχνει εφικτό, μεταξύ αξιολογι-
κών κρίσεων και πραγματικών γεγονότων. Αν συνεπώς τα επιμέρους «ανα-
ταξινομηθούν» –και αυτό προτείνω– με αναφορά σ’ ένα λιγότερο ή περισσότε-
ρο καθιερωμένο σχήμα των υπό στοιχεία Ι, ΙΙ, ΙΙΙ διπλωματικών επιλογών,
τότε η παραπάνω υπόθεση εργασίας μπορεί να επαληθευθεί. Και να θυμίσει
ότι η σχεδίαση μιας στρατηγικής ή τακτικής πολιτικής δεν προκύπτει πάντα
από ένα αντίστοιχου κλαδικού τίτλου συστηματικό έργο, αλλά από οποιαδή-
ποτε πηγή, ευθεία ή παρακείμενη, η οποία καταλλήλως θα μπορούσε, ή και
πρέπει, να προσεγγισθεί.

Και τέλος, είναι εξίσου προφανές ότι το εδώ από εμένα αποκαλούμενο «Το
κρυμμένο εγχειρίδιο» δεν «σημειώνει» κάποια τεχνηέντως μυστική επιλογή
του Ι. Καποδίστρια που αποκαλύπτεται με αυτό το δημοσίευμα. Απλά, αυτό
που προτείνεται συνίσταται στο ότι κάποιες διεθνολογικής σημασίας συναρτή-
σεις μπορούν να εξαχθούν, αν καταλλήλως αναδιαταχθούν. Όπως μόλις πιο
πάνω ειπώθηκε. Ώστε να καταφανεί ότι τα από τον Ι. Καποδίστρια συναγόμε-
να και προτεινόμενα υπερβαίνουν τις συγκεκριμένες περιπτώσεις και αφορμές
από τις οποίες προέκυψαν.

ΙΙ..  υυΠΠεεΡΡΚΚεεΙΙΜΜεεΝΝεεΣΣ  ΔΔΙΙΚΚΑΑΙΙΟΟΠΠΟΟΛΛΙΙΤΤΙΙΚΚεεΣΣ  ««ΑΑΝΝΑΑφφΟΟΡΡεεΣΣ»»

εεννννοοιιοολλοογγήήσσεειιςς

Συνήθως, με αυτήν την επιθετική μετοχή, υπερκείμενες, αναφερόμαστε σε
κάποιες ευρέως μοιραζόμενες πεποιθήσεις για τη ζωή, οι οποίες δείχνουν να
μην έχουν ανάγκη κάθε φορά να επαναξιολογούνται ως τέτοιες, ως υπέρτερες
αξίες. Στο υψηλότερο σημείο αποδοχής τους, ως επιστεψείς, παραπέμπουν σε
εξίσου υιοθετούμενες υποχρεώσεις, ορισμένες από τις οποίες είναι Πολιτικές.
Δηλαδή, έχουν σχέση με την ανιδιοτελή υπηρέτηση των πολλών από κάποιους
που «πιστεύουν» ότι αυτές οι αξίες αποτελούν «Αναφορές», τις οποίες οι πολί-
τες επικαλούνται ώστε στο όνομά τους να ελέγχουν όχι μόνο τους επιλεγόμε-
νους στόχους, αλλά και τους τρόπους άσκησης της εξουσίας.

Αυτά στη θεωρία. Στην πράξη το ποιες θα είναι κάθε φορά αυτές οι υπερ-
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σε αυτά, η αίσθηση δηλαδή μιας περισσότερο ανεπεξέργαστης εξιστόρησης, αλλά όχι λιγότε-
ρο χρήσιμης, επειδή ακριβώς συνιστά μια αμεσότερη και απροφύλακτη αποτύπωση. 



κείμενες Δικαιοπολιτικές Αναφορές εξαρτάται από το είδος του γενικού και
«γενικευτικού» πολιτισμού που συνήθως για κάποια μακρά περίοδο επικρατεί
σε ορισμένη γεωπολιτική περιοχή.

Στις αρχές του XIX αιώνα, διαβάζοντας με την απαιτούμενη κριτική προ-
σοχή το Aperçu του �8�6, αισθανόμαστε το κείμενο να κυριαρχείται από τρεις
τέτοιες υπερκείμενες «Αναφορές», οι οποίες δείχνουν να συγκροτούν, στον νου
του Ι. Καποδίστρια, ένα σταθερό ιδεολογικό σύστημα, ιδιαίτερα επικαθοριστι-
κό των σκέψεων και των πράξεών του. Πρόκειται (α) για τον ρόλο της εκπαί-
δευσης, (β) για τους δημοκρατικούς θεσμούς και (γ) για την ευρώπη ως τον
ιστορικο-συμβολικό βιότοπο μέσα στον οποίον επιδιώκεται η ικανοποίησή
τους. Οι «Αναφορές» αυτές άλλοτε διατυπώνονται, άλλοτε διακηρύσσονται
σθεναρώς και συχνά και με ενθουσιασμό, και άλλοτε διαρρέουν υπαινικτικά,
όταν μόνο κάτι τέτοιο είναι επιτρεπτό. Όπως συμβαίνει, π.χ., στο πλαίσιο μίας
«συμφωνημένης» διπλωματικής αποστολής που πρέπει να γίνει σεβαστή.
Όταν, δηλαδή, οι συνθήκες το επιτρέπουν ή το ανέχονται. Αυτό το προσωπικό
τριμερές ιδεολογικό σύστημα, αυτές οι καποδίστριες «Αναφορές» μετέχουν,
στη συγκεκριμένη περίπτωση, στην απόπειρα διαμόρφωσης της ρωσικής εξω-
τερικής πολιτικής και, κατ’ επέκταση, στην εξέλιξη των Διεθνών Σχέσεων
μιας εποχής. Ώστε με διάφορους κάθε φορά τρόπους –στρατηγικούς ή τακτι-
κούς, απροσχημάτιστους ή διακριτικούς– να προωθείται η ικανοποίηση των
στόχων που έχουν επιλεγεί. Κατά κανόνα, αυτή η προώθηση δεν συντελείται
σε ένα υποχρεωτικά ειρηνόφιλο πλαίσιο. Αντιθέτως, πάσης φύσεως ιδιοτέλειες
συλλογικές ή ατομικές αποτελούν τις συνθήκες, ή και τις έκτακτες συγκυ-
ρίες, μέσα στις οποίες διεξάγονται συγκρούσεις και επιχειρούνται συμβιβα-
σμοί. Νίκες και ήττες πιστώνονται και χρεώνονται εδώ ή εκεί. Όμως, και
ενώ, τελικά, πολλά «κατ’ έριν γίγνεσθαι», ο δεοντολογικά διακηρυσσόμενος
στόχος είναι αυτή η εμπόλεμη κατάσταση να περιορίζεται στο όνομα του Αν-
θρώπου. Αλλά και υπό την επίκληση κανόνων ενός προδρομικού για τα τότε
συμβαίνοντα «Διεθνούς Κράτους Δικαίου», που ως τέτοιο υποτίθεται ότι
εμποδίζει, τερματίζει, αναβάλλει ή περιχαρακώνει τις συγκρούσεις6. Όσο υπο-
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6. Για το «Κράτος Δικαίου», ως κοινωνικοπολιτική προϋπόθεση της Δημοκρατίας, αλλά
και σε συσχέτιση με άλλες φιλοσοφικές παραμέτρους, τα τρία τελευταία έργα του Π. ΠΑυΛΟ-
ΠΟυΛΟυ – (�) Στο λίκνο του ευρωπαϊκού πολιτισμού. Οι συμβολισμοί της «σκεπτόμενης Αθη-
νάς», εκδ. Gutenberg, �0�7 (�) Αλλάζει αυτός ο κόσμος; Ισχυρή ενωμένη ευρώπη – ευρω-
παϊκή Συνοχή και ευρωπαϊκή ενοποίηση, εκδ. Gutenberg, �0�8 και (�) Ένας εχθρός της
αντιπροσωπευτικής δημοκρατίας. Η επικυριαρχία του «οικονομικού» επί του «θεσμικού», εκδ.
Gutenberg, �0�8 – συνιστούν μια έντονη έκκληση προς όλους, ώστε να μη λησμονείται το χρέ-
ος του καθενός απέναντι σ’ εκείνο που αποτελεί τη θεσμική εγγύηση της ελευθερίας του, αλ-
λά και της αξιοπρέπειάς του. Ανάλογης ανησυχίας, αλλά και συστηματικής αυστηρότητας,
είναι το βιβλίο του Γ. ΜΟΛυβΑ, Αξιοκρατία και κοινωνική δικαιοσύνη, εκδ. Πόλις, �0�8. Το



κριτική και αν είναι, συχνά, η «Αναφορά» στον Άνθρωπο, ή στους κανόνες,
που εξειδικεύουν τη δημόσια υποχρέωσή του, κάποτε αρκεί που υπάρχει αυτή η
δυνατότητα της επίκλησης τους, ώστε να μην τερματίζεται η προσπάθεια, συ-
χνά η μάχη, για μία ειρηνόφιλη, καλύτερη, αλλά και δημιουργικότερη ζωή.

Από τις τρεις «Αναφορές», η εκπαίδευση και η δημοκρατία βρίσκονται τό-
σο εξ υποκειμένου, δηλαδή στον νου του Ι. Καποδίστρια, όσο και εξ αντικειμέ-
νου, από τον τρόπο της λειτουργίας τους, σε μια ιεραρχική σχέση, ώστε η παι-
δεία να είναι προϋποθετική για τη δημοκρατία. ενώ η ευρώπη, «l’existence
européenne», κατά τη λέξη του, να είναι ο ιστορικο-πολιτικός χώρος, μέσα
στον οποίο το διώνυμο αυτό, εκπαίδευση-δημοκρατία, μπορεί να επιδιωχθεί
εκείνους τους καιρούς. 

Κάποιες ειδικότερες διευκρινήσεις και με τη βοήθεια παραθεμάτων από το
Aperçu μπορούν να δείξουν σε ποια έκταση και με ποια ένταση αυτές οι τρεις
«Αναφορές» διοικούν τη σκέψη του.

��..  ΗΗ  ααππααίίττηησσηη  γγιιαα  εεκκππααίίδδεευυσσηη  κκααιι  ηη  ππααρράάμμεεττρροοςς  ττοουυ  πποολλιιττιικκοούύ  χχρρόόννοουυ
Αυτή η πρώτη υπερκείμενη «Αναφορά» –στην οποία ήδη υφέρπει η διάστα-

ση μετεξέλιξής της σε παιδεία, ως γενική καλλιέργεια– δεν διατυπώνεται στο
Aperçu ως ένα αυτόνομο αίτημα. Αλλά συνδυάζεται και με τον ρόλο που μπο-
ρεί να διαδραματίσει στη διεκδίκηση στόχων στον διεθνή χώρο. Ώστε, αν εκ-
παίδευση υπάρχει, τότε η ευόδωσή τους είναι πολύ πιο πιθανή. Και απαιτείται
η παιδεία –αυτό συχνά είναι υπαινισσόμενο– ώστε να μετριάζεται η κυριάρχη-
ση του νου από συναισθηματισμούς που μπορεί να οδηγήσουν σε λάθη και σε
ανεπίκαιρες πρωτοβουλίες. Κάτι που συνδέεται ευθέως, αλλά και εμμέσως, με
τον πολιτικό χρόνο7, στον οποίον αυτές επιτρέπεται να αναληφθούν. Έτσι, το
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θέμα των σχέσεων «Κράτους Δικαίου» και Δημοκρατίας ανακύπτει σχεδόν ως κάτι το ανα-
μενόμενο στις περιπτώσεις προσφυγής σε «καταστάσεις ανάγκης». βλ. Α-Ι. Δ. ΜεΤΑξΑΣ,
Καταστάσεις ανάγκης. Άδοξες μορφές και διλημματικές πρωταρχίες, στο: του ιδίου, Το Δί-
καιο της ανάγκης και η διάστασις της νομολογίας Συμβουλίου επικρατείας και Αρείου Πά-
γου, επετειακή Ανατύπωση (με τις συνοδεύουσες την επανέκδοση συνεργασίες των χ. ΑΝ-
θΟΠΟυΛΟυ, Σ. βΛΑχΟΠΟυΛΟυ και Κ. ΜεΝΟυΔΑΚΟυ), �0�7, εκδ. ευρασία. Μια ιδιαίτερη άπο-
ψη που αφορά τον κίνδυνο της πολιτικής αναίρεσης του Δικαίου αναπτύσσεται στο: Α. ΜεΤΑ-
ξΑΣ, «H έκτακτη ανάγκη ως η νέα legitimitas: Προκαταρκτικές σκέψεις για μια (εκ νέου;)
συνάντηση του ευρωπαϊκού δικαίου με τις κοινωνικές επιστήμες», εφημερίδα Διοικητικού Δι-
καίου, 6ο Τεύχος (υπό έκδοση).

7. Όσο και αν το θέμα της εφαρμογής μιας εκπαιδευτικής και γενικότερα μορφωτικής
επιλογής δεν αναμένεται να αποδώσει από τη μια μέρα στην άλλη, είναι, δηλαδή, διαχρονικά
υποταγμένο στη «μακρά διάρκεια», στο επίπεδο της πρακτικής πολιτικής ο ποιοτικός χρόνος
παραβλέπεται. Με αποτέλεσμα ο στρατηγικός χαρακτήρας να υποχωρεί. Ο ποιοτικός χρόνος,
συνεπώς, αν και είναι λιγότερο δεσμευτικός από τον πολιτικό, δεν είναι πάντα στις εύκολες
επιλογές της κάθε εξουσίας. 



«θέμα της παιδείας» δεν επανέρχεται στο κείμενο μόνον ως προϋπόθεση ενός
αυθεντικά ελεύθερου δημοκρατικού βίου, αλλά και ως αναγκαία εικόνα κύ-
ρους σ’ έναν φορέα που δρα στον διεθνή χώρο. Με αυτήν την έννοια επανέρχε-
ται στα χείλη του Ι. Καποδίστρια ως ύπατο ηθικο-πολιτικό αίτημα. Και συ-
γκεκριμένα όταν απευθύνεται στους συμπατριώτες του, επτανησίους, υποψια-
ζόμενος τους λόγους για τους οποίους οι συμβουλές του δεν έχουν τη δέουσα
απήχηση. Κάτι το οποίο καταγράφεται κατά την ενημέρωση του Τσάρου. 

«... je leur montrai l’état prospère des établissements d’éducation qui déjà
subsistaient en Grèce... Tout ce qui on fesait et tout ce qu’on était disposé
en Europe pour favoriser le progrès des jeunes Hellènes dans la carrière
des lettres, des sciences, des arts et des métiers...

Les deux envoyés semblèrent partager mon opinion sur la manière
d’envisager l’état de la Grèce et son avenir. Je doutai néanmoins de la
sincérité de leurs paroles parce que des esprits prévenus accueillent
difficilement la vérité lorsqu’elle détruit leurs espérances.» ((AAPP 88��))

Και εδώ δεν είναι μόνον η υπογράμμιση του υπερδιατακτικού ρόλου της
παιδείας, αλλά και η παρατήρηση του –σε ένα καθαρά ψυχολογικό και επικοι-
νωνιακό επίπεδο– ότι η αλήθεια έχει πάντα εχθρό την απειλή της ματαίωσης
μιας παράπλευρης προσδοκίας, στην οποία κάποιοι έχουν επενδύσει.

Σε κάθε περίπτωση όμως, ο ρόλος της παιδείας, λόγω της απουσίας της,
ενώ επανέρχεται ως στρατηγική προϋπόθεση, ομολογείται ότι συνιστά προο-
πτικό και μόνο πλεονέκτημα υπό τας παρούσας συνθήκας. Η παρατιθέμενη
άποψη του Τσάρου είναι αυτή με την οποίαν ο Ι. Καποδίστριας ομολογεί ότι
συμφωνεί.

«... mais que pour cela ils devaient s’armer de patience et de résignation,
et tacher en attendant de procurer une bonne éducation nationale à leurs
enfants, en abandonnant le reste au temps et la providence.» ενώ ο Ι.
Καποδίστριας σχολιάζει πως «... le langage que l’ Empereur m’avait
prescrit – langage qui d’ailleurs dans les circonstances actuelles était
celui de ma propre conviction». ((ΑΑΡΡ 99��)) χωρίς βέβαια στη συνέχεια να
παραλείπει να προειδοποιεί –με αφορμή την κακομεταχείριση των
επτανησίων από τον Maitland– ότι «Enfin prenez y garde et calculer
d’avance les effets du désespoir» ((ΑΑΡΡ ��00��)), καταλήγοντας στη γενικό-
τερη και προφητική υπόθεση ότι «Les Grecs qui portent les armes, lui
répondis-je, se défendront dans leurs montagnes comme ils l’ont fait
depuis des siècles». ((ΑΑΡΡ ��0088))

Και απέναντι σε όλα αυτά
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«L’Empereur me répondait toujours que je poussais trop loin les
appréhensions et mon impatience». ((ΑΑΡΡ  ������))

Η απουσία θεσμών παροχής, αυθεντικής δημόσιας μόρφωσης και συνεπό-
μενης παιδείας αποτελούσε στην αντίληψη του Ι. Καποδίστρια ένα θέμα δια-
χρονικής απαίτησης, αν όχι και διαμαρτυρίας. Γι’ αυτό και στο υπόμνημα του
�8��, καταγγέλλει το πόσο αυτή η παράλειψη ήταν μια μεθοδευμένη επιλογή.

«Le Sénat de Venise n’a jamais permis qu’on établit des écoles publiques
aux sept îles. C’est dans sa capitale, c’est à l’Université de Padoue que les
indigènes de sept îles devaient aller s’instruire; mais par un privilège
machiavélique, ils pouvaient obtenir des diplômes en droit et dans toutes
les facultés sans être obligés d’avance de faire un cours régulier aux
académies. Cette espèce de despotisme appliquée à toutes les branches de
l’administration ionienne assujetisait complétement les sommes et les
propriétés au pouvoir de la faiblesse et de l’ignorance.» ((ΟΟββ  9966))

Και παρ’ όλη την έλλειψη συμπάθειας που έτρεφε για τη γαλλική διοίκη-
ση, παραδέχεται ότι τώρα ο ιόνιος λαός 

«... suivit avec ardeur une nouvelle marche dans son éducation. L’esprit
du siècle vint à son secours et au milieu de toutes les exagérations de cette
époque révolutionnaire, l’Italie et la France offrirent aux jeunes gens des
sept îles une masse nouvelle de lumières et des connaissances dont ils
firent profit. Rentrés dans leur patrie ils se trouvérent à même de la
servir». ((ΟΟββ  9977))

Στο σημείο αυτό πρέπει, ίσως, ιδιαίτερα να υπογραμμισθεί ότι η αναγνώρι-
ση του ρόλου της παιδείας από έναν λαό, και μάλιστα εκείνη την εποχή, είναι
και αυτή μια διακύβευση για την οποία απαιτούνται –και γι’ αυτήν– προϋπο-
θέσεις. Απαιτείται μέθοδος, αν όχι και κάποια μεθόδευση8. Σχετικά δηλαδή με
ό,τι θα πρέπει να ακολουθείται όταν πρόκειται να εισαχθεί ένα νέο μέτρο, ένα
σύστημα εκπαίδευσης. Η επιτυχία του, κατά τον Ι. Καποδίστρια, εξαρτάται
(α) από την ευρύτερη δυνατή υιοθέτηση των διατάξεων που πρέπει να επιδιω-
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8. Αν και η διαφορά μεταξύ μεθόδου και μεθόδευσης είναι αυτονόητη, υπενθυμίζω εδώ ότι,
ενώ η μέθοδος είναι κατ’ αρχήν μια εξωτερικώς ελέγξιμη διαδικασία με αναφορά σε μια μοι-
ραζόμενη λογική εκτύλιση, η μεθόδευση αποτελεί ελιγμό, ο οποίος προσπαθεί να διαφύγει από
έναν τέτοιο έλεγχο, ώστε να επιτευχθεί το σκοπούμενο για όσο ακριβώς χρόνο το τελευταίο
δεν επιτρέπεται να αποκαλύπτεται, προκειμένου να μπορεί να πραγματοποιηθεί.



χθούν (le plus convenable de leur faire adopter), (β) από τη μη παράβλεψη του
αναγκαίου πολιτικού χρόνου, (γ) από την ανάγκη μιας υπερκείμενης ενωτι-
κής νομιμοποίησης και (δ) από την αναζήτηση κατάλληλων ανθρώπων για
την εφαρμογή μιας τέτοιας εκπαιδευτικής πολιτικής (... choisis parmi les
Grecs qui, à juste titre, jouissent d’une grande considération dans la république
des lettres et des sciences; ... ΟΟββ  9999). Και μπορεί ο Ι. Καποδίστριας να μη χρη-
σιμοποιεί αυτή τη σύγχρονη και ιδιαιτέρως χρήσιμη ορολογία του «πολιτικού
χρόνου», αλλά γράφοντας με συγκεκριμένα επιχειρήματα, διευκρινίζει, ήδη
από το �8��, τον ρόλο που θα διαδραμάτιζε η ίδρυση ενός Πανεπιστημίου.

«Cet avantage (l’établissement d’instruction publique) cependant ne
saurait être senti d’abord par la totalité des habitants des sept îles. Il est
très rare qu’un malade apprécie le remède auquel il doit sa guérison et
souvent son existence. Cependant, plutôt que d’imposer sévèrement aux
sept îles l’Institut dont il s’agit (πρόκειται για το πρώτο «Πανεπιστήμιο»
το οποίο έπρεπε να ιδρυθεί στην Ιθάκη!) serait-il peut-être plus conven -
able de le leur faire adopter, en mettant en jeu à cet effet les ressorts
puissants de l’intérêt et de l’honneur national». Και επανερχόμενος στο
θέμα του πολιτικού χρόνου, υπενθυμίζει πως «les résultats bienfaisants
de cette institution (Το Πανεπιστήμιο) ne peuvent améliorer considér -
ablement l’administration publique, que dans l’espace de quel ques an -
nées». ((ΟΟββ  9999))

βλέπουμε, συνεπώς, ότι η θέση αυτή, ως υπερκείμενη Αναφορά, και ως
έχει διατυπωθεί από το �8��, απλώς επανέρχεται όταν και πάλι απευθύνεται
στους νέους της επτανήσου. υπενθυμίζει το επίπεδο της παιδείας, όπου εκεί –
και παρά τις κατακρίσεις στις οποίες προβαίνει για την περίοδο της βενετικής
διοίκησης– δείχνει τώρα να είναι κάπως υπαρκτό. Και είναι κάτι περισσότερο
από προφανές ότι εκείνο το «Rentrés dans leur patrie, ils se trouvérent à même
de la servir», όπως στο παράθεμα ΟΟββ  9977 προαναφέρθηκε, συνδέεται με έναν
από τους όρους επιτυχούς άσκησης μιας πολιτικής όχι μόνο στο εσωτερικό
της χώρας του, αλλά και στη διεθνή σκηνή.

��..  ΗΗ  ααννααγγκκααιιόόττηητταα  ττηηςς  δδηημμοοκκρρααττίίααςς  ωωςς  ««υυππεερρδδιιαατταακκττιικκήήςς»»  ΑΑννααφφοορράάςς
Η άλλη υπερκείμενη Δικαιοπολιτική «Αναφορά», η οποία διατρέχει το

Aperçu, είναι η υποστήριξη –με κάθε ευκαιρία, αλλά και με τον απαιτούμενο,
κατά τη συγκεκριμένη περίσταση, «διακριτικό τρόπο»– της αναγκαιότητας
της ύπαρξης δημοκρατικών θεσμών. θεσμών θεμελιακών τόσο για τις εσωτε-
ρικές όσο και για τις Διεθνείς Σχέσεις. Και ιδιαιτέρως μάλιστα για τις δεύτε-
ρες, στο μέτρο που αυτή η υπερκείμενη Δικαιοπολιτική Αναφορά συνδέεται
εμμέσως και με τα θέματα των εξωτερικών νομιμοποιήσεων που ανάγονται

Το κρυμμένο εγχειρίδιο �0�



στο υπό στοιχείο ΙΙ αυτής της υπόθεσης εργασίας. Διότι, όπως διευκρινίστηκε
στα εισαγωγικά, όσα επισημάνθηκαν ότι συμπράττουν στη στοιχειοθέτηση
ενός άτυπου εγχειριδίου Διεθνούς Πολιτικής αλληλοκαθορίζονται και αλληλο-
εξαρτώνται.

υπενθυμίζεται, όμως, ότι, αναφερόμενοι στους δημοκρατικούς θεσμούς, εί-
μαστε ιστοριογραφικά υποχρεωμένοι να τους εκλαμβάνουμε όπως επιβάλλε-
ται. Πρώτα, σε σχέση με το περιεχόμενο που πράγματι έχουν ή τους αποδίδε-
ται τη συγκεκριμένη εποχή, και μετά σε σχέση με τον γενικότερο ρόλο που η
ιδεολογία της δημοκρατίας διαδραματίζει, τόσο στο πεδίο του δημοσίου λόγου
όσο και σ’ εκείνο των διεκδικήσεων των λαών για «ελευθερία, ισότητα, αδελ-
φότητα», αλλά και ισονομία. Έχουν περάσει δύο δεκαετίες από τη Γαλλική
επανάσταση, και το μεγάλο αυτό γεγονός, ανεξαρτήτως των εσωτερικών
γαλλικών πολιτευματικών εναλλαγών, διατηρεί αλώβητη τη μυθική του λει-
τουργία τόσο για τις κοινωνίες όσο και για τις διακρατικές, αλλά και γενικό-
τερα τις Διεθνείς Σχέσεις της περιόδου. Αναφέρει λοιπόν στο Aperçu ο Ι. Κα-
ποδίστριας την απάντηση που του δίνει ο Τσάρος ως προς το πώς εκτιμά τους
δημοκρατικούς θεσμούς –ως πολίτευμα– απάντηση την οποία θεωρεί προφα-
νώς ως ιδιαίτερα σημαντική για να την καταγράψει. Και έτσι, να την υπενθυ-
μίσει στον νέο Τσάρο, Νικόλαο, ως ορθή αντίληψη του προκατόχου του.

«... Vos principes –απαντά ο Τσάρος Αλέξανδρος στον Ι. Καποδίστρια–
et vos sentiments sont connus. Vous aimez les républiques et je les aime
aussi. Il s’agit maintenant d’en sauver une que le despotisme français
asservit et à laquelle il réserve plus tard le sort des villes libres de
l’Allemagne, Gênes et de Venise. C’est de la Suisse qu’il est question.»
((ΑΑΡΡ  ��44))  

Και εδώ, όπως και αλλού, η παράμετρος του πολιτικού χρόνου συγκαθορί-
ζει μαζί με άλλα κριτήρια την τελική επιλογή. 

θα μπορούσαμε βέβαια να υποθέσουμε ότι η φράση «Vous aimez les
républiques et je les aime aussi» δεν είναι τίποτα περισσότερο από ένας παρα-
χωρημένος καθησυχασμός προς ικανοποίηση των απόψεων και των επιδιώξε-
ων του Ι. Καποδίστρια. Όμως, δεν αποκλείεται και δύο άλλες επιδιώξεις να
μπορούν να υποτεθούν. Πρώτα να δηλωθεί στον νέο Τσάρο ότι οι απόψεις του Ι.
Καποδίστρια δεν αποκρούονταν από τον προκάτοχό του, όπως προανέφερα,
τουλάχιστον στο επίπεδο των αρχών. Και, συνεπώς, ότι δεν αποδοκιμαζόταν η
ελπίδα του Συμβούλου του να δοθεί κάποια ικανοποίηση, να μπορεί κάτι να αι-
τηθεί και για τα επτανησιακά, αλλά και για τα ευρωπαϊκά πράγματα σε άλ-
λους μελλοντικούς χρόνους και καιρούς. ελπίδα η οποία έχει ήδη διατυπωθεί
στις Observations του �8��. Όπου μιλά για τις inquiétudes démocratiques du
peuple ((ΟΟββ  9977)), τις οποίες θεωρεί ως μια υπαρκτή αφετηρία από την οποία
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μπορεί να εκκινήσει ένας πραγματικός και θεσμικός εκδημοκρατισμός.
Το κρισιμότερο, όμως, σημείο σε αυτό το προαναφερόμενο παράθεμα του

Aperçu βρίσκεται, νομίζω, στο διερώτημα μήπως αυτή η υπενθύμιση προς τον
νέο Τσάρο –αρκετά χρόνια μετά τον διάλογο με τον Αλέξανδρο και παρά την
ασθενή δεσμευτικότητά της– αποτελεί διακριτική αλλά σαφή υπόδειξη προς
τον αυτόν. Ότι, δηλαδή, θα μπορούσε και εκείνος τώρα να δει τα ζητήματα
στα οποία η τότε συζήτηση αναφερόταν στη βάση της ίδιας ενσυναίσθησης
αρχών. Δηλαδή «Vous aimez les républiques et je les aime aussi».

θυμίζω πάντως ότι η αντίληψη του Ι. Καποδίστρια για τον υπερκείμενο
χαρακτήρα της δημοκρατίας ως «υπερδιατακτικής» Αναφοράς είχε δηλωθεί
κατά τον πλέον επιγραμματικό τρόπο στο κείμενο ενός άλλου υπομνήματος
που κατατέθηκε κατά τη διάσκεψη του Troppau. Κατ’ αυτό, «Μόνον η συνε-
τή και η έλλογη επικράτησις των φιλελευθέρων και δημοκρατικών ιδεών, ο
σεβασμός των δικαιωμάτων των μικρών λαών και όχι η επιστροφή στους πα-
λαιούς και ξεπερασμένους θεσμούς της βίας, είναι εκείνα τα οποία πρέπει να
αποφασίσομε, προκειμένου να επιτύχουμε την επικράτηση της ειρήνης και της
συμφιλίωσης των Λαών της ευρώπης»9.

Όσο και αν σε αυτό το κείμενο οι όροι «συνετή» και «έλλογη επικράτησις»
δείχνουν τα όρια προς τα οποία μπορεί να επιδιωχθεί η κάποια δημοκρατία, ο
διακηρυκτικός χαρακτήρας του ύφους είναι αβίαστος και έκδηλος. Σε συν-
δυασμό μάλιστα με τις αναφορές προς τα «δικαιώματα των μικρών άλλων
λαών» –φράση με την οποία εμμέσως απορρίπτεται το «δίκαιο του ισχυρότε-
ρου»– και κυρίως με την αποδοκιμασία της βίας ως στοιχείου ενός νέου καθε-
στώτος «ειρήνης και συμφιλίωσης των λαών της ευρώπης», το κείμενο του
Τροππάου συνιστά ό,τι πιο απροσχημάτιστο «Πιστεύω» θα μπορούσε να «εκ-
φωνηθεί» από τον Ι. Καποδίστρια. 

Και στις δύο αυτές περιπτώσεις, οι δημοκρατικές ιδέες –έστω και αν δεν
λαμβάνουν ακόμα την επιδιωκόμενη θεσμική καθιέρωσή τους– θα μπορούσα-
με να πούμε ότι συνιστούν την «υπερκείμενη» στοχαστική επιταγή στη σκέψη
του Ι. Καποδίστρια. 

��..  ΗΗ  εευυρρώώππηη,,  ωωςς  ππρροοοοππττιικκόόςς  χχώώρροοςς  εευυττυυχχοούύςς  σσυυννύύππααρρξξηηςς  κκααιι  πποολλιιττιισσμμέέννηηςς
ζζωωήήςς

Πρόκειται για την τρίτη υπερκείμενη Δικαιοπολιτική Αναφορά, κατά την
οποίαν η ευρώπη αξιολογείται ως μία τελική ιστορικο-πολιτιστική προοπτική,
τόσο για τα Κράτη όσο και για τις Κοινωνίες. 

Γράφοντας, λοιπόν, στο Aperçu για κάποιες περιοχές και για τους κατα-
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Αθήνα �984, σ. ��0-��9. 



κτημένους λαούς που υποφέρουν, αναφέρεται σε όσα εξέθεσε στον Τσάρο Αλέ-
ξανδρο με αφορμή την εκπλήρωση μιας συγκεκριμένης ειρηνόφιλης αποστο-
λής. Και διευκρινίζει τα εξής:

«D’autre part, pour assurer à celles-ci une existence européenne, on les
placerait sous la garantie non seulement de la Russie et de l’Autriche,
mais encore, s’il le fallait, de l’Angleterre et de la France».

Je développai mon idée en montrant comment une combinaison
semblable guérirait l’Europe de ses vieilles terreurs et de la méfiance que
la Russie lui inspire, et comment enfin les chrétiens de l’Orient qui
seraient las du joug musulman, trouveraient dans ses trois états l’asyle et
la sécurité qu’ils cherchent et qu’ils attendent avec une si longue et si
douloureuse impatience...» ((ΑΑΡΡ  6644))

Η υπερκείμενη Δικαιοπολιτική Αναφορά, η οποία, κυρίως αυτή, θα πρέπει
να παρακρατηθεί από το συγκεκριμένο παράθεμα, είναι αυτή που δηλώνεται
ως «existence européenne». Ο όρος «existence»�0, και συνακόλουθα ο τρόπος
ζωής, είναι ταυτόχρονα πολιτικός και ουμανιστικός. Το δεύτερο, όμως, το
«européenne», είναι αυτό που επικαθορίζει ποιοτικά το πρώτο. εδώ ο όρος
«existence» υπογραμμίζει όχι μόνο το γεγονός της συνύπαρξης, αλλά την προ-
ϋπόθεση μιας συνειδητοποιημένης κοινής ζωής. Το «coexistence» υφέρπει
έστω και αν η λέξη παραλείπεται. Και είναι αυτή η ευρωπαϊκή χωροχρονική
διάσταση που κάτι τέτοιο μπορεί να το εγγυηθεί, όπως εξίσου πρέπει να το εγ-
γυηθούν όλες οι Δυνάμεις. Ώστε δια του «co» να μην αναιρείται η «existence»
ή να μην υπονομεύεται από άλλες χωριστικές αντιλήψεις –όπως, για παρά-
δειγμα, μια εθνο-θρησκευτική αντίληψη, εν προκειμένω η μουσουλμανική. Η
οποία, κατά την τότε μοιραζόμενη πεποίθηση, ήταν αδιανόητο να χαρακτηρι-
σθεί ως ευρωπαϊκή. Τόσο γεωγραφικά όσο και πολιτισμικά. 
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�0. Για τον όρο «existence» –ο οποίος παραπέμπει σε μια λιγότερο ή περισσότερο υπερκεί-
μενη (supra-positive) υπαρξιακή διάσταση– βλ. A-J. D. MÉTAXAS, Constitution et légitimité
existentielle, Librairie de l’Université, �970. Σε αυτή τη μελέτη παρατίθενται τέσσερα πλαί-
σια ελέγχου της συνταγματικότητας του... ίδιου του Συντάγματος. Η κυκλοφορία του έργου
αυτού απαγορεύθηκε στην ελλάδα κατά την περίοδο εκείνη. Και ίδια τύχη είχε και το τεύχος
44 της επιθεώρησης Δημοσίου και Διοικητικού Δικαίου του πρώτο τριμήνου του �967, και το
εκεί, από τον ίδιο συγγραφέα, δημοσιευόμενο άρθρο: Η κοινωνικότης του Συντάγματος. Συμ-
βολή εις την ζωντανήν προσαρμοστικήν ερμηνείαν. Ανάλογης ανησυχίας έργο είναι το πρό-
σφατο, άκρως ενδιαφέρον βιβλίο του Καθηγητού Σ. βΛΑχΟΠΟυΛΟυ, Η δυναμική ερμηνεία του
Συντάγματος. Η προσαρμογή του συνταγματικού κειμένου στις μεταβαλλόμενες συνθήκες,
όπου με τη δέουσα πληρότητα αναπτύσσεται το σχετικό διερώτημα για το σε ποια έκταση και
πώς ένα συνταγματικό κείμενο μπορεί να είναι νομιμοποιημένο, ad legitimitatem, και στη
«μακρά διάρκεια 



ΙΙΙΙ..  εεΠΠΙΙΔΔΙΙωωΚΚΟΟΜΜεεΝΝεεΣΣ  ΝΝΟΟΜΜΙΙΜΜΟΟΠΠΟΟΙΙΗΗΣΣεεΙΙΣΣ  ««εεΣΣωωΤΤεεΡΡΙΙΚΚεεΣΣ»»  
ΚΚΑΑΙΙ  ««εεξξωωΤΤεεΡΡΙΙΚΚεεΣΣ»»  ΤΤωωΝΝ  ΔΔΙΙΠΠΛΛωωΜΜΑΑΤΤΙΙΚΚωωΝΝ  ΠΠΡΡωωΤΤΟΟββΟΟυυΛΛΙΙωωΝΝ

εεννννοοιιοολλοογγήήσσεειιςς

Πρόκειται για δύο σύνθετες επικοινωνιακές ενέργειες από τις πλέον επιζη-
τούμενες και συχνά απολύτως προϋποθετικές στις Διεθνείς Σχέσεις. χωρίς
αυτές –αν η γενίκευση είναι ανεκτή– είναι κάποτε εξαιρετικά δύσκολο μια πο-
λιτική να εφαρμοσθεί. Αν, δηλαδή, δεν υποστηρίζεται, στην έκταση, στην
ένταση και στη διάρκεια που απαιτείται, από ένα ή περισσότερα, γενικά ή κα-
τηγοριακά ακροατήρια στα οποία η πολιτική αυτή απευθύνεται. 

Η πρώτη, η εσωτερική νομιμοποίηση, αναμένεται να προέρχεται από την
εθνική κοινωνία μιας χώρας και να δρα ως θετική κοινή γνώμη. Ώστε ένα μέ-
τρο που αποφασίζεται, να επικουρείται από αυτήν. Αλλά και ταυτόχρονα, να
μετριάζονται οι τυχόν αντιρρήσεις, ή άλλες εναντιώσεις, που μπορεί η λήψη, ή
η απειλή της λήψης του, να προκαλέσει. Η πλειοψηφική συμφωνία μιας εθνι-
κής κοινωνίας, και πολύ περισσότερο η πάνδημη, δεν είναι πάντα δεδομένη.
Όπως επίσης δεν είναι δεδομένες οι ειδικότερες «προσφυγές» σε μέτρα που
προαπαιτούνται ώστε η επιζητούμενη legitimatio να προκύπτει.

Η δεύτερη, η εξωτερική νομιμοποίηση, έχει άλλη προέλευση. είναι προφα-
νές ότι αφορά σ’ εκείνες τις εξωχώριες συνηγορίες, ή έστω ανοχές, που μια
πολιτική, είτε κρατική είτε όχι, οφείλει να διαθέτει στο διεθνές πεδίο. είτε αυ-
τό προέρχεται από άλλο κράτος ή από άλλη κοινωνία. Και επειδή είναι προφα-
νές ότι και η πιο ισχυρή και αναμφισβήτητη εξουσία μπορεί να έχει μια άλλη,
ίσης ισχύος, απέναντί της –και αυτό συνήθως συμβαίνει– αυτό το «απέναντι»
πρέπει να... αντιμετωπισθεί.

Τόσο η εσωτερική όσο και η εξωτερική νομιμοποίηση δεν αφορούν μόνον ή
αποκλειστικώς ορισμένου τύπου πολιτεύματα, δημοκρατικά, αυταρχικά, ή
άλλα ενδιάμεσα, ενώ είναι ιστοριογραφικά επαληθευμένο ότι τα δεύτερα, αδο-
ξία απολαμβάνοντα, με κάθε τρόπο επιζητούν πολύ περισσότερο από τα πρώ-
τα αυτή τη νομιμοποίηση. Ώστε να την αντιτάσσουν σε όσους τα αμφισβη-
τούν, αξιοποιώντας έναν ή περισσότερους τρόπους «αισθητικοποίησης»�� της
εξουσίας. Όπως επίσης πρέπει να ληφθεί υπόψη, χωρίς βέβαια να γενικεύου-
με, και κάτι ακόμη. Ότι όσο οπισθοχωρούμε στην ιστορία, όπου κυριαρχούν οι
«μοναρχικές» εξουσίες, όπως είναι η περίοδος ευθύνης του Ι. Καποδίστρια, τό-
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��. Για την καταγωγή, τις χρήσεις, αλλά και για την αναμφισβήτητη κωδικοποιητική
χρησιμότητα αυτού του όρου, από το πλατωνικό «καλλύνειν» μέχρι την εννοιολόγηση του W.
Benjamin. βλ. Α-Ι. Δ. ΜεΤΑξΑΣ, Η υφαρπαγή των μορφών. Από την πολιτική ομιλία του κλα-
σικισμού, εκδ. Καστανιώτης, �004.



σο λιγότερο οι δημοκρατικές νομιμοποιήσεις κρίνονται από τους φορείς της
εξουσίας απαραίτητες. Και κυρίως οι εσωτερικές, όπου οι λαοί δεν είναι ελεύ-
θεροι να εγκαλούν ή, εθισμένοι στην υποταγή, δεν αισθάνονται την ανάγκη να
το κάνουν. Την εντύπωση, όμως, ότι διαθέτουν κάποια δημοκρατική νομιμο-
ποίηση ορισμένα από αυτά τα καθεστώτα δείχνουν να την επιδιώκουν.

είναι σ’ ένα τέτοιο πλέγμα σχεδιασμών και ελιγμών στρατηγικών και τα-
κτικών και επικοινωνιακών συνάμα, στο οποίο ο Ι. Καποδίστριας καλείται να
συμπράξει και να εκτελέσει τις εντολές μιας συγκεκριμένης πολιτειακής μο-
ναρχικής εξουσίας. Την οποία, όμως, ενώ εύορκα υπηρετεί, όπως είδαμε στο
υπό στοιχείο Ι αυτής της δημοσίευσης, ο τρόπος της σκέψης του δεν παύει να
επηρεάζεται, ακόμα και εξ αντικειμένου, από τις δικές του ενδιάθετες πεποι-
θήσεις. Από αυτές που, στη συγκεκριμένη περίπτωση, συγκροτούν ό,τι εκεί
ονομάσαμε υπερκείμενες Δικαιοπολιτικές «Αναφορές».

Το ποια τώρα από τις δύο αυτές νομιμοποιήσεις είναι κρισιμότερη στο πεδίο
άσκησης της ρωσικής πολιτικής, η εσωτερική ή η εξωτερική, είναι κάτι που
κάθε φορά θα κριθεί, κατά τον Ι. Καποδίστρια, ad hoc, ad rem και ad perso -
nam. Για κάποιες περιπτώσεις φαίνεται να είναι κυρίως η μια και λιγότερο η
άλλη. Αυτό το «κυρίως», όμως, είναι που δείχνει ότι και οι δύο είναι κατά κα-
νόνα αναγκαίες, ενώ η δοσολογία εξαρτάται από τη φύση των προβλημάτων
και τις συγχρονικές ή διακαιρικές δυσχέρειες και συγκυρίες που συνοδεύουν
την επιδίωξη των εκάστοτε επιλεγμένων στόχων τακτικών και στρατηγικών.

Με αναφορά σε όλα τα ανωτέρω, η επιδίωξη τέτοιων νομιμοποιήσεων εσω-
τερικών ή εξωτερικών από τον Ι. Καποδίστρια, είναι κατάδηλη. Και αβιάστως
μπορεί να συναχθεί από την ανάγνωση του Aperçu. Και αυτό γίνεται άλλοτε
προγραμματικά, ηθελημένα, και άλλοτε «ασυναίσθητα», ως φυσιολογική
απόρροια ενός κλίματος, μιας ατμόσφαιρας, μέσα στην οποία κυριαρχούν οι
στόχοι της ρωσικής πολιτικής. Δεν είναι μάλιστα χωρίς ιδιαίτερη αξιωματική
σημασία για την αναγκαιότητα των νομιμοποιήσεων, και κυρίως των εξωτε-
ρικών, η από τον Ι. Καποδίστρια παρατιθέμενη άποψη σύμφωνα με την οποία
– έστω και προκαλούμενη από άλλη αφορμή

«... les occupations de la chacellerie du général en chef eurent constam -
ment pour but d’éclairer l’opinion publique en Europe sur la marche des
événements de la guerre.» ((ΑΑΡΡ ��00))

��..  ΤΤαα  εεκκ  ττωωνν  ππααρρααθθεεμμάάττωωνν  σσυυννααγγόόμμεενναα
Σε μια απαντητική προς τον Τσάρο Αλέξανδρο διατύπωση –την οποία ο Ι.

Καποδίστριας συμπεριλαμβάνει στο Aperçu– βεβαιώνεται ότι η προστασία
των «δικαιωμάτων και των θεσμών» των λαών της ευρώπης εξαρτάται από
την ευρύτερη συμφωνία τους, δηλαδή εσωτερική και εξωτερική, η οποία αυτή
μπορεί να τα διασφαλίσει. Την απάντηση αυτή πρέπει να τη θεωρεί ιδιαίτερα
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κρίσιμη για να τη συσσωματώνει στο απολογιστικό του υπόμνημα. Κατ’ αυ-
τήν, ο Τσάρος βεβαιώνει ότι πρέπει (να):

«Rendre à chaque nation la pleine et entière jouissance de ses droits et de
ses institutions, les placer toutes et nous placer nous-mêmes sous la
sauvegarde d’une alliance générale, nous garantir et les préserver de
l’ambition des conquérants, telles sont les bases sur lesquelles nous
espérons avec l’aide de Dieu faire reposer ce nouveau système» ((ΑΑΡΡ ����))

Η κρίσιμη διακύβευση σε αυτό το παράθεμα είναι ότι τα δικαιώματα και οι
θεσμοί του κάθε έθνους πρέπει να προστατεύονται, και ότι σε μια τέτοια βάση θα
πρέπει να οργανωθεί το νέο ευρωπαϊκό σύστημα. Και ότι αυτό είναι που πρέπει
να έχει ως στόχο μια γενική συμμαχία, «alliance générale», ενώ από αυτή τη
νέα τάξη πραγμάτων κανένα κράτος δεν θα αποκλεισθεί, αλλά, αντίθετα, το κα-
θένα έχει δικαίωμα να προστατεύεται. Μια προδρομική αντίληψη ενός «διεθνούς
κράτους δικαίου», ανεξαρτήτως των λέξεων που από τον Τσάρο χρησιμοποιού-
νται, δείχνει να υφέρπει εδώ. Και αυτό ο Ι. Καποδίστριας μπορούμε να υποθέσου-
με ότι θέλει να το υπογραμμίσει. Και επιπλέον δεν πρέπει να αποκλεισθεί ότι ένα
καθεστώς «γενικής συμμαχίας» είναι αυτό που παρέχει τα εχέγγυα ενός αμοι-
βαίου ελέγχου του ενός κράτους πάνω στο άλλο. Κατά έναν τέτοιον τρόπο μάλι-
στα ώστε η οποιαδήποτε επιδίωξη ενός επίδοξου κατακτητή να μη μπορεί να ευ-
δοκιμήσει. Με μια τέτοια, συνεπώς, οργάνωση «συλλογικής ασφάλειας», ο πό-
λεμος μπορεί να αποφευχθεί, και μόνον έτσι η απόλαυση των δικαιωμάτων και η
λειτουργία των θεσμών μπορεί να είναι αποτελεσματικά εγγυημένες.

Το νέο σύστημα, όσο και αν υπακούει στην αρχή της «légitimité», αφήνει
να εννοηθεί ότι κάποιες αλλαγές σε σχέση με το «παλιό» δεν μπορούν παρά να
επενεχθούν. Ώστε, σε θεσμικό επίπεδο, κάτι άλλο, πιο βέβαιο και πιο λειτουρ-
γικό, να προκύψει. Η κλασική αρχή της συστημικής λογικής, persistence
through change, δεν είναι άγνωστη, ως σκέψη, στον Τσάρο Αλέξανδρο. Και
αυτήν την ενδεχόμενη προοπτική ο Ι. Καποδίστριας αισθάνεται ότι πρέπει να
την αξιοποιήσει, αφού μέσω αυτής προωθεί τη δική του ομόλογη άποψη επί
της ανάγκης μιας άλλης «alliance générale». 

��..  ΗΗ  ααππρροοσσχχηημμάάττιισσττηη  ππρροοσσφφυυγγήή  σσττηη  δδιιεεθθννήή  κκοοιιννήή  γγννώώμμηη,,  ωωςς  εεξξωωττεερριικκήή  ννοομμιιμμοο--
πποοίίηησσηη  γγιιαα  ττηηνν  εεγγκκααθθίίδδρρυυσσηη  κκααιι  δδιιαασσφφάάλλιισσηη  εεννόόςς  κκααθθεεσσττώώττοοςς  ««εελλεευυθθεερρίίααςς»»

Το ακόλουθο παράθεμα –και εδώ μιλά ο ίδιος ο Ι. Καποδίστριας– είναι
απόλυτα σαφές για το τι πρέπει διεθνώς να επιδιωχθεί, και όχι μόνο γιατί ο
ίδιος θα το επιθυμούσε:

«C’est de cet espoir qu’ils existent depuis des siècles et en le voyant enfin
réalisé en faveur de leurs frères les Daces et les Serviens, pourquoi le
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chercheraient-ils ailleurs que dans la justice et dans la liberalité de la
Russie? Mais il y aurait plus. En donnant à la face du monde un pareil
exemple de modération, la Russie ne désarmerait-elle pas la jalousie de
toutes les autres cabinets?» ((ΑΑΡΡ  66��))

Το «face au monde un pareil exemple» είναι προφανές ότι συνιστά μια απρο-
σχημάτιστη επίκληση μιας υπερεθνικής διευρυμένης κοινωνικής αντίδρασης,
η οποία τη δύναμή της, ως εξωτερικής νομιμοποίησης εκείνη την ώρα, δεν
μπορεί να εγγυηθεί. 

Κάτι το οποίο καταφαίνεται και στο ακόλουθο παράθεμα, όπου και πάλι
εκκινώντας από μια πραγματική προσβολή της ειρήνης, προσβλέπει στη βοή-
θεια μιας «παγκόσμιας» –στα μέτρα της εποχής– κοινής γνώμης. 

Πρόκειται εδώ για την

«... urgente nécessité de ne plus abandonner à leur malheureux sort les
chrétiens d’Orient à une époque où tous les peuples obtenaient sous les
auspices de Sa Majesté Impériale les bienfaits d’une paix durable et d’un
ordre légal.» ((ΑΑΡΡ  4488))

θέση η οποία συνιστά μια κατ’ εξοχήν πανηγυρική αναφορά στην κοινή
γνώμη, ως αναγνωριστικό στοιχείο μιας εποχής. 

Τι άλλο μπορεί να σημαίνει το «à une époque où tous les peuples»; Τίποτα
λιγότερο από το ότι η εσωτερική κοινή γνώμη των λαών υποστηρίζεται ήδη
από μια ισόλογη εξωτερική. Το «à une époque», αυτή η χρονική υπόμνηση πα-
ραπέμπει στο esprit du temps. Σε αυτό που, μαζί με τόσα άλλα, συγκροτεί την
επικρατούσα δημόσια πίστη και το οποίο ο Ι. Καποδίστριας θεωρεί, έστω και
κάπως, υιοθετούμενο από τον Αυτοκράτορα. Γιατί στο μέτρο που το παραθέ-
τει, σημαίνει ότι είναι κάτι το οποίο δεν θα μπορούσε να το «ζητήσει» παρά μό-
νον αν και ο ίδιος ο Αυτοκράτωρ δεν παραδεχόταν ή δεν έδινε την εντύπωση ότι
υιοθετεί ανάλογες αντιλήψεις.

��..  ΗΗ  ααννάάγγκκηη  μμιιααςς  κκοοιιννήήςς  γγννώώμμηηςς  μμεε  πποοιιοοττιικκήή  εεππααλλήήθθεευυσσηη
Η προαναφερόμενη διαλεκτική μιας κοινής γνώμης που ως «εσωτερική

νομιμοποίηση» υποστηρίζεται από μια αντίστοιχη «εξωτερική», είναι αυτή που
νομιμοποιεί ένα καθεστώς, αλλά και τις πρωτοβουλίες που εκτελούνται στο
όνομά του. Δεν πρόκειται εδώ για μια αριθμητική κοινή γνώμη, δηλαδή ποσο-
τική. εκείνη που έχει στον νου του ο Ι. Καποδίστριας –και που με αναφορά σε
σύγχρονα τυπικά κριτήρια θα ηχούσε ως αντιδημοκρατική– είναι ποιοτική.
Αυτή η κοινή γνώμη δια να έχει τα δικαιώματά της πρέπει να προκύπτει από
μια εκπαίδευση που –χωρίς ο όρος να έχει προφερθεί– θα πρέπει να έχει εξελι-
χθεί σε πολιτική παιδεία. Σύμφωνα, δηλαδή, με την πρώτη από τις υπερκείμε-
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νες Δικαιοπολιτικές Αναφορές που καταγράφηκαν στο υπό στοιχείο I αυτού
του κειμένου. 

Όλα αυτά, όμως, δεν αιτούνται για πρώτη φορά. Τα καταθέτει ως προα-
παιτούμενα ήδη στο κείμενο του �8��, όπου και πάλι ο ρόλος της κοινής γνώ-
μης συναρτάται προς μια παιδεία που αυτή πρέπει να είναι εκείνη που τη νομι-
μοποιεί. Και διευκρινίζει εκεί ότι:

«Ce degré de perfection dans le caractère moral d’une nation, ou pour
mieux dire, dans celui des hommes qui la représentent et la gouvernent,
n’est en général que le produit immédiat de l’éducation, et l’effet
indifférent de cette force qui régit les États, et que dans le langage
moderne on appelle l’opinion publique. 

Dans les îles Ioniennes, l’opinion publique n’a pas eu le temps de
devenir une puissance morale, et l’éducation des jeunes gens a constam -
ment été l’effet du hasard et des évenements plutôt que le résultat d’un
système fondé sur des principes.» ((ΟΟββ 9988))

«En composant cette administration générale ou pouvoir exécutif des
magistrats les plus accrédités dans le pays, en les choisissant parmi ceux
qui peuvent le plus mériter la confiance publique et celle de la puissance
protectrice.» ((ΟΟββ  ��0000))  

Από τα παραθέματα αυτά καταφαίνεται, συνεπώς, ότι ο Ι. Καποδίστριας
αναφέρεται σε μια αξιακά υπέρτερη κοινή γνώμη, εσωτερική εδώ, η οποία, ως
τέτοια, θα υποστηρίζει όχι απλώς μια κυβέρνηση γενικώς, αλλά μια ποιοτική
εξουσία. Γι’ αυτήν, τώρα όμως, απαιτείται η «confiance publique», η οποία ως
έλλογη εμπιστοσύνη υπερβαίνει την οποιαδήποτε τρέχουσα «opinion publique».
Όπου και πάλι για να επιτευχθεί κάτι τέτοιο, η παιδεία συνιστά την πιο θεμελια-
κή προϋπόθεση. Ώστε η «confiance publique» να προκύπτει από εκείνους που
μορφωσικά «δικαιούνται» να την εκφράζουν, έστω και αν και στους πολλούς στο
μεταξύ πρέπει να δίδεται αυτή η δυνατότητα να την αποκτήσουν. 

Με αυτήν την κορυφαία ανησυχία, ο Ι. Καποδίστριας τάσσεται υπέρ της
θεμελιακής πλατωνικής συνάρτησης, σύμφωνα με την οποία αυτοί που εκ-
προσωπούν και κυβερνούν έναν λαό, και στο όνομά του ασκούν την εξουσία,
πρέπει να διαθέτουν το ήθος εκείνο το οποίο προκύπτει από μια ανάλογη εκ-
παίδευση. Συνεπώς, εκείνο το «produit immédiat», οι κυβερνώντες πρέπει να
το αποδεικνύουν, να το φανερώνουν κατά τρόπο αυτόματο. Άρα, η «éduca -
tion», σε καλλιέργεια θα πρέπει να έχει μετεξελιχθεί. Ώστε ως στάση ζωής
αβίαστα να εξωτερικεύεται��.

Το κρυμμένο εγχειρίδιο ���

��. Στην παραγωγή αυτού του ήθους –και ανεξαρτήτως του εδώ πραγματευόμενου θέμα-
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εεννννοοιιοολλοογγήήσσεειιςς

Πρόκειται εδώ για ό,τι εξαρχής, αλλά και στην κάθε μεθεπόμενη στιγμή,
είναι απαραίτητο να γνωρίζει εκείνος, ο οποίος, σχεδιάζοντας, ή εκτελώντας,
μια πολιτική, έχει την υποχρέωση να διαγνώσει τι αποτελεί πραγματικό γε-
γονός και τι εντύπωση από αυτό το γεγονός, ή από τις ενέργειές του, μπορεί
να προκληθεί.

Το τι αποτελεί κάθε φορά «πραγματικό γεγονός» –με ένα, όσο είναι εφι-
κτό, θουκυδίδειο ιστοριογραφικό κριτήριο– είναι δυσχερές να διαπιστωθεί. Διό-
τι και όταν ακόμα μια τέτοια βεβαιότητα δείχνει να σχηματίζεται, η επιφύλα-
ξη δεν πρέπει να απουσιάζει. Κανείς, όπως γενικώς ομολογείται, ως άνθρω-
πος, αλλά ακόμη και ως έμπειρος ερευνητής, δεν είναι δυνατόν να απαλλαγεί
από προϊδεάσεις�� που απειλούν τη γνωσιολογική αμεροληψία της σκέψης
του. Από το πώς, δηλαδή, έχει μάθει να αναλύει ένα ερευνώμενο θέμα. είναι
ακριβώς οι προϊδεάσεις αυτές που καθιστούν την απαίτηση για αντικειμενική
πρόσληψη ιδιαιτέρως σχετική.

Σε ό,τι αφορά τις εντυπώσεις που συνοδεύουν τα γεγονότα –είτε είναι εκεί-
νες που έχουν επικαθήσει σε αυτά ως κρίσεις, είτε πρόκειται για τις γνώμες
προηγούμενων ερευνητών, είτε ακόμα για όσες σχηματίζονται από έναν συ-
γκεκριμένο ερευνητή, κατά τη διαδικασία της πρόσληψης ή και μεταγενέστε-
ρα– είναι ευκταίο από τα γεγονότα να διαχωρίζονται. Και ενώ οι εντυπώσεις
«υποκειμενοποιούν» τα γεγονότα και τα νοθεύουν στην πραγματική τους υπό-
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τος– κρίσιμο ρόλο διαδραματίζουν οι Κοινωνικές επιστήμες, με την έννοια ότι οι πολιτικοί 
–και όσοι ασκούν εξουσία– πρέπει να προβληματίζονται με αναφορά και σε αυτές. Η «απου-
σία» των Κοινωνικών επιστημών από το συλλογιστικό σύστημα της εξουσίας μπορεί να απο-
βεί μοιραία. χαρακτηριστική είναι η έκφραση θλίψης γι’ αυτήν την κατάσταση της S.
WAHNICH, Καθηγήτριας στο Princeton. «Le savoir –γράφει– n’a aucun effet sur la société...
Parce que les politiques ne lisent plus les sciences sociales et que les chercheurs n’ont, pour la
plupart, plus d’ambition transformatrice». θέση επικαλούμενη από τον Α. LILTI, Διευθυντή
της E.H.E.S.S. με αναγνωρισμένη τη συμβολή του στην ιστορία των «Lumières». (βλ. LE
MONDE, 9 φεβρουαρίου �0�9, σ. 6). Η σημασία αυτής της διαμαρτυρίας θα πρέπει να αναζη-
τηθεί όχι απλώς στην απουσία γνώσης –savoir– αλλά στην απουσία εκείνης που συμβάλλει
στην απόκτηση γενικής πολιτικής παιδείας, και στην οποίαν οι Κοινωνικές επιστήμες, ιδιαί-
τερα αυτές, μπορούν να εισφέρουν. 

��. Για τη λειτουργία των «προϊδεάσεων» και των συναφών παραλλαγών, μέσω των
οποίων προσλαμβάνονται τα γεγονότα, και σε συνδυασμό με την ευγενή ουτοπία της επιδίω-
ξης αντικειμενικής γνώσης, βλ. Α-Ι. Δ. ΜεΤΑξΑΣ, Πολιτική επιστήμη. Ι. Πολιτική Μεθοδο-
λογία, εκδ. Αντ. Ν. Σάκκουλα, �979, σ. �6� επ.



σταση, το αναπάντητο ερώτημα δεν παύει να επανέρχεται για το πόσο αυτός ο
διαχωρισμός είναι εφικτός. χωρίς ταυτόχρονα να παροράται πως ό,τι συνιστά
«εντύπωση», ή κρίνεται ως τέτοια, θα πρέπει και αυτή να συμπεριλαμβάνεται
στη διαδικασία της πραγματολογικής εκτίμησης. Ώστε ό,τι προκύπτει να
αξιολογείται ως ένα τρίτο ενιαίο όλο. 

Στο υπό εξέταση κείμενο του Ι. Καποδίστρια η απαίτηση για πραγματολο-
γική προσέγγιση αποτελεί κατάδηλη και σταθερή επιδίωξη. θεωρείται απα-
ραίτητη προϋπόθεση για την άσκηση μιας πραγματιστικής διεθνούς πολιτι-
κής. Όσο, δηλαδή, γίνεται εφικτής και αποτελεσματικής, τόσο σε στρατηγικό
όσο και σε τακτικό επίπεδο. Μην παύοντας, όμως, να συνειδητοποιεί το πρό-
βλημα του εφικτού της πραγματολογικής εκτίμησης –ως πρώτο στάδιο–
αφήνει να διαφανεί πόσο και ο ίδιος αντιλαμβάνεται τη σχετικότητά της. είτε
αυτή αφορά τόσο τα γεγονότα και τις εντυπώσεις των τρίτων που τα συνοδεύ-
ουν είτε και τις δικές του εντυπώσεις πάνω σε αυτά. θέτει έτσι υπό ταυτόχρο-
νο ενσυνείδητο αυτοέλεγχο: (α) όχι μόνον τι οι τρίτοι κατέγραψαν, είδαν ή
άκουσαν (τόσο για τα γεγονότα όσο και για τις εντυπώσεις τους πάνω σε αυ-
τά, εφόσον οι τελευταίες έχουν καταγραφεί ή μπορεί να υποτεθούν), αλλά και
(β) τη δική του ερευνητική αξιοπιστία (τι ο ίδιος είδε ή άκουσε και τι σκέφτη-
κε πάνω σε ένα γεγονός).

Η αναζήτηση της ακριβέστερης δυνατής γνώσης των γεγονότων και των
εντυπώσεων, αυτού του τρίτου ενιαίου όλου που προαναφέρθηκε, δείχνει να εί-
ναι, συνεπώς, σταθερή μεθοδολογική επιλογή στη σκέψη αυτού του διακεκρι-
μένου διπλωμάτη. Κάτι που καταφαίνεται σε ένα πλήθος περιπτώσεων, ορι-
σμένες από τις οποίες, ενδεικτικά, μπορούν να αναφερθούν στη δημοσίευση
αυτή. Πέντε από αυτές τις θεώρησα ως ιδιαίτερα χαρακτηριστικές, αλλά και
κρίσιμες.

��..  ΤΤοο  ππρρόόββλληημμαα  ττηηςς  δδιιάάγγννωωσσηηςς  ττηηςς  ύύππααρρξξηηςς  ήή  μμηη  μμιιααςς  μμοοιιρρααζζόόμμεεννηηςς  ααίίσσθθηη--
σσηηςς  κκοοιιννήήςς  πποολλιιττιικκήήςς

Αυτή απαιτείται να διακριβώνεται πόσο πράγματι υπάρχει ανάμεσα σε,
με οποιονδήποτε τρόπο, εμπλεκόμενα μέρη. Αλλά και πόσο η απροκάλυπτη
επίκλησή της είναι εφικτή. Αυτό προκύπτει από τη σημασία που ο ίδιος ο Ι.
Καποδίστριας αποδίδει στη συνετή υπόδειξη του αυτοκράτορα Αλέξανδρου
σχετικά με την αυτο-διαλυτική δυνητικότητα που μπορεί να εμφανίζει μια
συμμαχία. 

«Il me montra», σημειώνει, «la nature des éléments dont elle se
composait, et combien, dans les premiers moments et surtout au milieu
des chances incertaines de la guerre , il avait fallu et il fallait encore de
précaution, de modération et de persévérance pour cimenter l’union de
ces éléments de manière à ce que dans toutes les hypothèses l’ennemi
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commun ne pût les séparer et les opposer les uns aux autres, comme il
l’avait fait autre fois.» ((ΑΑΡΡ  ����))

Από αυτή την υπόδειξη προκύπτει όχι μόνον η ευθυκρισία του Αυτοκράτο-
ρα, αλλά και η, με ταυτόσημο τρόπο, αξιολόγησή της από τον Ι. Καποδίστρια,
ώστε να τη συμπεριλάβει στο υπόμνημα. Συμπληρωματικώς προς αυτή την
ανάγκη της ακριβέστερης δυνατής γνώσης των πραγματικών συνθηκών, επι-
τρέψτε μου να επισημάνω και ένα άλλο απόσπασμα από το Aperçu, το οποίο,
κατά τη άποψή μου, –και συγχωρήστε μου την προσωπική υπογράμμιση–
αποτελεί μια υπόμνηση αξιωματικού χαρακτήρα. Ιδιαίτερα μάλιστα σε ό,τι
αφορά τη συνδεδυασμένη αξιοποίηση πραγματολογικών εκτιμήσεων και
πραγματιστικών δυνατοτήτων. Και με την υπογράμμιση ότι στις δεύτερες εί-
ναι επιτρεπτό κατά κανόνα μόνον ό,τι επιβάλλεται από την ισχύουσα τυπική
νομιμότητα. Ό,τι από αυτήν ισχύει πραγματικά και ακόμη ό,τι έχει εν μέρει
εξασθενίσει ή υποβαθμιστεί. Κάτι που δείχνει το πώς ερμηνεύει ο Ι. Καποδί-
στριας τον ρόλο των Συνθηκών, κατά το γράμμα, κατά το πνεύμα, αλλά και
κατά την ένταση της αίσθησης της υποχρεωτικότητας της τήρησής τους.
Αναφέρει, λοιπόν, στο απόσπασμα αυτό, ότι, σε συζητήσεις με τον Αυτοκρά-
τορα, ήταν υποχρεωμένος να λάβει υπόψη του ότι: 

«Il s’agissait, d’une part, de définir la nature de ces bouleversements et
d’en déterminer les causes. Il s’agissait, de l’autre, de chercher les
remèdes à ces maux, et d’en faire l’application, en nous renfermant
toujours dans le système que les actes de Vienne, de Paris et d’Aix-la-
Chappelle avaient sanctionné.» ((ΑΑΡΡ  ����00))

Αυτό το πνεύμα το μεταφέρει ο Ι. Καποδίστριας και στις συνομιλίες που εί-
χε, κατά καιρούς, με τους διαφόρους έλληνες. Για να τους προειδοποιήσει ότι
είναι αυτή η «νομιμότητα», η légitimité που επιτρέπει «tout ce qui était
faisable» (AAΡΡ  99��). Κάποια πράγματα δηλαδή δεν μπορούμε να τα υπερβούμε
όταν ακαίρως τα διεκδικούμε. Και αφορούν τόσο τη φύση των στοιχείων
(éléments) όσο και τη φύση των ανατροπών (bouleversements), δηλαδή τους
λόγους που τα προκαλούν.

��..  ΗΗ  εεφφααρρμμοογγήή  ττωωνν  σσυυννθθηηκκώώνν  ωωςς  ππρρααγγμμααττοολλοογγιικκήή  δδιιααππίίσσττωωσσηη  κκααιι  ωωςς  ππρρααγγ--
μμααττιισσττιικκήή  ττήήρρηησσηη

Η πραγματολογική διαπίστωση, όταν αναφέρεται σε αυτήν την πηγή του
Διεθνούς Δικαίου, δηλαδή στις διεθνείς συνθήκες, δεν συνιστά από μόνη της
μια ανάγνωση, η οποία οδηγεί πάντα στην απαρέγκλιτη τήρησή τους. Τα
πράγματα εξελίσσονται και η ερμηνευτική ευελιξία απαιτείται, χωρίς να πα-
ραβλέπεται, βέβαια, ότι κάθε νέα ερμηνεία των συνθηκών δεν είναι χωρίς κιν-
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δύνους για το σύνολο των ρυθμίσεων που περιλαμβάνουν. Σε κάθε περίπτωση
πάντως, και ενώ το θέμα του σεβασμού των συνθηκών, όπως και η ευρύτερη
αναφορά του Ι. Καποδίστρια στο «en nous renfermant toujours dans le
système» αποτελεί τον κανόνα, όχι μόνον η πραγματολογική εκτίμηση αλλά
και η πραγματιστική εφαρμογή επιβάλλει και κάτι άλλο να ληφθεί υπόψη: ότι
όπου η τήρηση των συνθηκών έχει παραβιασθεί, δεν συνεπάγεται υποχρεωτι-
κά, μια τυφλή επιστροφή σε αυτές. Με την έννοια ότι η πιστή επαναφορά δεί-
χνει όχι μόνον ανέφικτη, αλλά και επικίνδυνη.

«L’Empereur –γράφει– admettait alors en principe que dans tous les pays
où la révolution avait détruit le passé, il était impossible et dangereux d’y
vouloir revenir, qu’il fallait conséquemment déjouer les complots des
hommes de la révolution, en fortifiant par de sages institutions les
gouvernements que la pacification générale avait réintégrés dans leurs
droits, et que ces institutions pour être légales et conservatrices, devaient
descendre d’en haut et non monter d’en bas.» ((ΑΑΡΡ  ��00��))

��..  ΗΗ  ααδδιιααμμεεσσοολλάάββηηττηη  ααιιττιιοολλόόγγηησσηη  ωωςς  δδιιααγγννωωσσττιικκήή  εεγγγγύύηησσηη
Η υιοθέτηση αυτού του τρόπου σκέψης από τον Ι. Καποδίστρια προκύπτει

από τη σημασία που αποδίδει στην υπόδειξη του Αλέξανδρου: να υπάρχει προ-
φορική, άμεση, δηλαδή αδιαμεσολάβητη, ανταλλαγή απόψεων, ώστε οι απο-
φάσεις να μην λαμβάνονται μόνο στη βάση των επισήμων και απρόσωπων
αναφορών. Και είναι από την άποψη αυτή χαρακτηριστικό το απόσπασμα –
όπου υπογραμμίζεται η ανάγκη συνεκτίμησης γεγονότων και εντυπώσεων
πάνω σε αυτά. Μια υπόδειξη με την οποία ο Τσάρος, απευθυνόμενος στον
στρατηγό Barklay, του ζητά να αναθέσει στον Ι. Καποδίστρια να του κάνει
προφορικές αναφορές.

«“C’est très bien.” –παραθέτει ο Ι. Καποδίστριας τα λόγια του Αλέξαν-
δρου– Mais vous pourriez”, dit-il alors au général, “charger le comte de
me faire des communications verbales, au lieu de multiplier, comme vous
êtes obligé de le faire, les rapports écrits”.» ((AAΡΡ  ����))

Η απαίτηση αυτή επιβεβαιώνεται και με μια άλλη αφορμή, ιδιαίτερα κρί-
σιμη και συγκεκριμένη, όπως ήταν η ελβετική περίπτωση. υπερθεματίζοντας
την απαίτηση του Αυτοκράτορα για αδιαμεσολάβητη ενημέρωση, παραθέτει
σχετικώς ότι ο Αυτοκράτωρ

«me ordonna de Lui rendre compte directement des négociations qui
allaient être entamées relativement à la Suisse et de n’agir que d’après ses
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propres directions. A cet effet Il m’autorisa à me faire annoncer sans
autre intermédiaire que celui de son Valet de chambre.» ((ΑΑΡΡ  4477))

Η ανάγκη αυτή, της αδιαμεσολάβητης, και δια ζώσης σε ορισμένες περι-
πτώσεις, ενημέρωσης –που, όταν απουσιάζει, εκφράζει κάποια δυσπιστία για
την αξιοπιστία των όσων δεν είχαν ελεύθερα ακουσθεί ή επισημανθεί– κατα-
φαίνεται και από κάτι άλλο: από το πώς βλέπει το μέχρι ποίου σημείου η «φα-
ντασία» –ως βοηθός πρόβλεψης– είναι επιστημολογικώς παραδεκτή, και
στην οποία αποδίδει προέχουσα σημασία. Ώστε πάνω στα ίδια τα συμβάντα,
απ’ ευθείας, όμως, προσλαμβανόμενα, να μορφώνεται μια ανοικτή υπόθεση
πάνω στο τι σημαίνουν γεγονότα και εντυπώσεις. Και κυρίως στο πού μπο-
ρούν στη «μακρά διάρκεια» να οδηγήσουν. Σχετικώς με το θέμα αυτό, και σε
μια άκρως ενδιαφέρουσα επιστολή προς τον Ανδρέα Μουστοξύδη, την �η Αυ-
γούστου �8�8, επιβεβαιώνει πως:

«Τελευταίως περιώδευσα επ’ αρκετόν χρόνον εις την δυτικήν ελλάδα
και την Πελοπόννησον και εις μέρος της ανατολικής ελλάδος. θα πε-
ριοδεύσω και πάλιν διότι μόνον εφ’ όσον βλέπω τα πράγματα και τους
ανθρώπους με τους δικούς μου οφθαλμούς, δύναμαι να αποκτήσω εν
συνειδήσει ευκρινή έννοιαν της ποιότητος των υποχρεώσεών μου και
του λογικωτάτου τρόπου της εκπληρώσεών των...» (σ. �0 Ι.Κ. Κείμε-
να, Ο.ε.Σ.β. �976).

44..  ΗΗ  ππρροοϋϋππόόθθεεσσηη  ττηηςς  ππρροοσσωωππιικκήήςς  υυππεευυθθυυννόόττηηττααςς
Ο βαθμός συμμόρφωσης σε αυτή την απαίτηση πρέπει, σε κάθε περίπτωση

και ανεξαρτήτως οιουδήποτε κόστους, να είναι ιδιαίτερα υψηλός, ενώ είναι συ-
χνά ψυχολογικά δυσχερής η ικανοποίησή του.

Η στάση αυτή σχεδόν διακηρύσσεται –και όχι απλώς διαφαίνεται– όταν
κρίνει ότι οφείλει να διαφωνήσει με τον ίδιο τον Αυτοκράτορα. Με την ίδια την
αυτοκρατορική γραμμή, και ίσως και με τη βαθύτερη προδιάθεση του τελευ-
ταίου. Με όση, όμως, διακριτικότητα και αν το κάνει, υποχρεώνει τον συνομι-
λητή του να τον ακούσει. Δεν λαμβάνει, δηλαδή, υπ’ όψη του μήπως μια τέ-
τοια εναντίωση θα είχε αρνητικά αποτελέσματα γι’ αυτόν τον ίδιο. Κάτι, βέ-
βαια, που το είχε εντάξει στο πλαίσιο μιας γενικότερης στάσης υπευθυνότη-
τας: να μην ανταλλάσσει την ευθύνη του με τις οποιεσδήποτε εύνοιες. Δεν
γράφει χαρακτηριστικά πως «j’étais si peu disposé à me laisser éblouir par ces
premières faveurs de la fortune»;

Η υποχρεωτική συμμόρφωση, λοιπόν, προς την άποψη του Αυτοκράτορα
έχει εκτοπισθεί ώστε να τηρηθούν οι αρχές της πραγματολογικής εκτίμησης
και της πραγματιστικής τήρησης και αντιμετώπισης ενός οιουδήποτε προ-
βλήματος που πρέπει να χειρισθεί. Και μάλιστα, ως συνήθως συμβαίνει, σε
περιορισμένο τόσο διπλωματικό όσο και γενικότερα πολιτικό χρόνο.

Α-Ι. Δ. Μεταξάς��8



επιστρέφοντας, λοιπόν, στο Fribourg en Brisgau από τη Ζυρίχη, όπου υπέ-
γραψε τη διακήρυξη τη σχετική με τη διευθέτηση των ελβετικών πραγμάτων,
αντίθετα προς τη άποψη του Αλέξανδρου, παραθέτει τη συνομιλία που ακολού-
θησε.

«Sa Majesté Impériale me reçut et me dit d’abord: “J’espère que vous
n’avez pas signé la déclaration autrichienne”. – “Tout au contraire, Sire,
je l’ai signée et je viens vous soumettre quelques observations sur les
avantages que la Suisse et la cause européenne peuvent retirer de cette
complication imprévue”.

“Je ne m’attendais pas à vous voir débuter par une déviation complète
des instructions que je vous avais données”. – “Daignez m’entendre, Sire,
et puis condamnez moi”. – “Et bien, voyons”, à ces mots Sa Majesté me
fit entrer dans Son cabinet, me fit asseoir auprès d’Elle et m’encouragea
à Lui exposer mes motifs. 

“Je me suis demandé, Sire, pourquoi l’Autriche violait le territoire
de la Suisse à l’insu de Votre Majesté et au moment où les armées
combinées pouvaient passer par Bâle. La mission secrète du comte
Senft à Berne a complètement répondu à cette question. Or si je n’avais
pas signé la déclaration, les Suisses se seraient aperçus de la
mésintelligence entre les puissances alliées, et redoutant les consé -
quences de l’acte du canton de Berne, ils se seraient livrés peut-être
encore une fois à Buonaparte. 

“Et signant la déclaration en en quittant immédiatement ma place
pour venir prendre Vos ordres, je tiens en Suisse les partis de en suspens,
et je prends la liberté de Vous soumettre, Sire, un moyen qui les ramènera
tous à la cause nationale et au système des puissances alliées.

“Votre Majesté a une alternative à proposer au cabinet autrichien: ou
il consent à désavouer par un acte public la mission du comte Senft; οu
bien en cas de refus Votre Majesté désavouera la signature que j’ai
apposé à la déclaration. ...”

“Je suis parfaitement d’ accord avec vous, et, certes, on ne saurait
tirer un meilleur parti d’une complication aussi fâcheuse. ...”» ((AAΡΡ  
4400--44��))

��..  ΗΗ  ααννααγγκκααιιόόττηητταα  ττηηςς  σσύύγγκκρριισσηηςς  μμεε  ππρροοηηγγοούύμμεεννεεςς  κκαατταασσττάάσσεειιςς  κκααιι  εεμμππεειιρρίίεεςς
Η πρόνοια αυτή –ώστε τόσο ο σχεδιασμός όσο και η άσκηση μιας διεθνούς

πολιτικής με πραγματολογικά και πραγματιστικά κριτήρια που να είναι εφι-
κτά και κυρίως ελέγξιμα– συνδέεται με την ανάγκη να μην παραμεληθούν
στοιχεία, τα οποία αποτελούν υποχρεωτικό περιεχόμενο του κάθε φακέλου που
αναφέρεται σε προηγούμενες ομόλογες ή παρόμοιες καταστάσεις. Αυτή τη
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στάση δεν παύει να την υπογραμμίζει σε κάθε περίπτωση, όπως, για παρά-
δειγμα –και ως πρόθεση μιας γενικότερα θεμελιακής τοποθέτησης– κάνει
από τις πρώτες σελίδες του Aperçu. Όταν δηλαδή η εμπειρία αγνοείται, και ο
Ι. Καποδίστριας ειρωνεύεται οποιαδήποτε απόφαση που δεν θα τις ελάμβανε
υπόψη. 

«Cette combinaison politique, –γράφει– qui paraissait avoir heureu se -
ment terminé les longues et pénibles négociations de Constantinople, ne
put résister à l’épreuve de l’expérience. A l’extérieur, au bout de
quelques mois, le littoral ci-devant Vénitien fut envahi par Ali-Pacha, et
dans les îles, la terreur qu’inspirait cette infraction des traités, et les
troubles intérieurs qui en furent le résultat, portèrent le gouvernement
ionien à solliciter la protection immédiate de la Russie...» ((ΑΑΡΡ  ����))

Σε άλλη ευκαιρία υποστηρίζει την ανάγκη της συνεκτίμησης των δεδομέ-
νων που προκύπτουν από την προηγούμενη εμπειρία. Καθόσον αντίθετα προς
αυτήν δεν πρέπει κανείς να ενεργεί. Με αφορμή τη συμμετοχή του σε μια επι-
τροπή σχετική με την ειρήνευση στα βαλκάνια, και κυρίως μετά τις άστοχες
κινήσεις ενάντια σε κάθε προηγούμενη εμπειρία, του ανατίθεται η μελέτη ενός
σχεδίου συνέχισης και ενίσχυσης των απελευθερωτικών κινημάτων, ενώ τα
προαναφερόμενα στρατεύματα ευρίσκοντο στις ιλλυρικές περιοχές. Και ση-
μειώνει:

«Mr le comte de Stackelberg me chargea d’analyser ce projet, de discuter
les moyens d’exécution et les chances de succès d’après les données que
nous fournissait l’expérience. En m’acquittant de cette commission
j’avais tâché de démontrer dans la première partie de mon mémoire, que
l’expérience rejetait complètement ces plans hazardeux et compliqués.
En supposant toutefois qu’on persisterait à leur donner suite, je
développais dans la seconde partie du mémoire les précautions à prendre
à l’effet de prévenir les grands désastres dont les nations avaient été
frappées aussi souvent qu’on leur avait mis les armes à la main pour de
semblables tentatives.» ((ΑΑΡΡ  ��88))

εεππιιλλοογγιικκάά

Από τα παραθέματα που παρακρατήθηκαν από αυτά τα δύο έργα και,
ίσως, και από το πώς, με δική μου ευθύνη, αναταξινομήθηκαν, νομίζω ότι 
ο αναγνώστης μπορεί να αντιληφθεί την έκταση στην οποία ο τρόπος σκέ-
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ψης του Ι. Καποδίστρια δεν μπορεί να καταχωρισθεί μόνον ως η «ομιλία»
μιας εποχής. Οφείλουμε, έχω την εντύπωση, να της αναγνωρίσουμε –ως
διαχρονικής και διατοπικής συλλογιστικής που είναι– κάτι πολύ περισσότε-
ρο. Και ίσως τότε, ο τίτλος «Το κρυμμένο εγχειρίδιο» να μην αδικείται. ει-
δικότερα: 

�. Όλα τα προβλήματα, όπως ίσως έγινε σαφές, τα πραγματεύεται
στη βάση μιας σταθερής δικαιοπολιτικής ιεράρχησης. Στο σχήμα που
προκύπτει υπέρκεινται ορισμένες θεμελιακές αξίες, ακολουθούν οι νο-
μιμοποιήσεις, «εσωτερικές» και «εξωτερικές», για να υπογραμμισθεί,
στη συνέχεια, η ανάγκη «πραγματολογικών» διαγνώσεων και
«πραγματιστικών» αποφάσεων. Αυτή, όμως, η διάκριση πραγματο-
λογικής προσέγγισης – πραγματιστικής εφαρμογής δεν διαθέτει τε-
λολογική αυτονομία. Και αυτό γιατί, αν η πραγματολογική προσέγ-
γιση εκληφθεί ως επαρκής προϋπόθεση για την άσκηση εξουσίας –
χωρίς «ηθικές» αναφορές– τότε η αποκομιζόμενη γνώση από μια τέ-
τοια κλινική θεώρηση είναι «μακιαβέλειας» επιλογής. θέση που δια-
τρέχει και την «προγονική» θεώρηση του Hobbes και την «επιγονική»
του C. Schmitt. Αν, όμως, η πραγματολογική προσέγγιση είναι προϋ-
πόθεση για την αποτελεσματική άσκηση όχι απλώς μιας εξουσίας,
αλλά της πολιτικής εξουσίας (οπότε η ηθική δέσμευση δεν απουσιά-
ζει), τότε η απορρέουσα δεοντολογία προκύπτει από άλλες ανησυχίες,
περισσότερο ερασμιακές. Και εδώ είναι ακριβώς η τεράστια διαφορά
ανάμεσα στον Ν. Μακιαβέλι και τον Ι. Καποδίστρια. Ο τελευταίος
θέτει απροσχημάτιστα την πραγματολογική προσέγγιση ως προϋπό-
θεση άσκησης όχι απλώς μιας κρατικής δύναμης, αλλά μιας δικαιο-
πολιτικά νομιμοποιημένης απόφασης. 

�. εκείνο που προέχει σε αυτό το «εγχειρίδιο» είναι η προσπάθεια
της ακριβέστερης καταγραφής των συμβάντων, τόσο ως επαγγελμα-
τική υποχρέωση όσο και ως επιστημολογική νουθεσία. Ο κριτικός βα-
σανισμός των πληροφοριών και των όσων συντελούνται δεν παραλείπε-
ται. Και μάλιστα σε μια εποχή που ούτε μέθοδοι προσομοίωσης υπάρ-
χουν ούτε δημοσκοπικές διαγνώσεις επιχειρούνται (εκτός βέβαια από
τις κατασκοπευτικές αποτιμήσεις των πρακτόρων της εξουσίας, που
ακόμα και αυτές δεν είναι πάντα τόσο ακριβείς ή ανιδιοτελείς). Και
αυτό ισχύει είτε τα συμβάντα αφορούν τα ευρωπαϊκά πράγματα είτε
και ευρύτερα, ενώ τα ελληνικά και τα επτανησιακά τα πραγματεύεται
πάντα σ’ ένα συγκείμενο πλαίσιο –cadre contextuel– μέσα στο οποίο
ανακτούν την κρίσιμη σημασία τους.

�. Δεν πρέπει επίσης να μην υπογραμμισθεί η επιρροή που ασκεί το
«πνεύμα των καιρών». Το «esprit du temps». Όπως και οι διακηρυκτι-
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κές και αισθητικές «απηχήσεις» του Διαφωτισμού�4. Κατά κάποιον
τρόπο, διέπεται από αυτό το πνεύμα, τόσο ως διανοούμενος όσο και ως
πολιτικός.

4. Τέλος, σταθερά διακατέχεται ο νους του από μια οραματική αντί-
ληψη για κάποια άλλη, αυριανή ευρώπη. Στην οποία το τωρινό, το προ-
εχόντως κρατικό –σύμφωνα με τον souverainisme της εποχής– θα πα-
ραχωρήσει τη θέση του σε μια συμπολιτειακή προοπτική. Έστω και αν
μια τέτοια λέξη δεν απαντάται στο κείμενό του.

Αυτά τα υπομνήματα, –και κυρίως το Aperçu– αν για κάποια πράγματα
που έχουν σχέση με ορισμένες πολύτιμες διπλωματικές και πολιτικές πρωτο-
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�4. Οι «απηχήσεις» του Διαφωτισμού, ως μετεπίπτον φαινόμενο, συνιστούν κάτι το οποίο
φθάνει από κάπου «μακριά», όχι ακριβώς όπως ήταν όταν ξεκίνησε, αλλά με ό,τι το εμπλού-
τισε ή το αλλοίωσε ο χρόνος. Αίσθηση η οποία συχνά επικαθορίζεται από κάποια μυθοποίηση
που το συνοδεύει. Και που κατά κανόνα μπορεί, ως «απηχήσεις», να επιτρέπει να συμβιώνουν
εντός αυτής παλαιότερες ανησυχίες. Και επειδή ο Ι. Καποδίστριας σε διάφορα σημεία του
Aperçu του �8�6, αλλά και των Observations του �8��, αναφέρεται στις Τέχνες, στα Γράμ-
ματα και στις επιστήμες, αισθάνομαι την ανάγκη να διευκρινίσω ότι εκείνο το οποίο εισφέρει
ο Διαφωτισμός –και συνεπόμενα επηρεάζει τον πολιτικό στοχασμό– δεν είναι κάτι το περιοδο-
λογικώς αυτόνομο. Όπως εξάλλου και το κάθε κίνημα ιδεών που απέκτησε διαχρονική κατα-
ξίωση. Παραθέτω λοιπόν εδώ ό,τι με άλλη αφορμή υποστήριξα για το κίνημα αυτό. Ότι δηλα-
δή «αυτό που τελέσθηκε, συντελέσθηκε στα επτάνησα τον XVIII και τον XIX αιώνα, ενώ
μπορεί να έχει την άμεση καταγωγική του αφετηρία σε πολλά από τα χαρακτηριστικά του κι-
νήματος του Διαφωτισμού, δεν παύει να επηρεάζεται και από προηγούμενες εισφορές. Η διεκ-
δίκηση της ελευθερίας και της ανεξαρτησίας προέκυψε βέβαια, το επαναλαμβάνω, «και» εκ
του Διαφωτισμού, ή και κυρίως απ’ αυτόν. Αλλά όχι μόνον από αυτόν. Προέκυψε και εκ του
προηγούμενου αποθέματος. Με το οποίο εφθάσαμε αργότερα σε ό,τι μπορούμε να αποκαλού-
με –αλλά όχι και χωρίς την πρέπουσα μετριοπάθεια– επτανησιακό πολιτισμό. Αν τώρα όλη
αυτή η σύνθετη περιπέτεια «πνεύματος και ζωής», η οποία έλαβε την πολιτική και πολιτεια-
κή της μεταγραφή τον χΙχ αιώνα, απετέλεσε σε ορισμένη έκταση και τη βάση για να εξα-
χθεί η «φιλελεύθερη» ανησυχία –ταυτόχρονα πολιτισμική και πολιτική– και προς την ηπειρω-
τική ελλάδα, αυτό είναι θέμα μιας άλλης συζήτησης.» βλ. Α-Ι. Δ. ΜεΤΑξΑΣ, «Ο Ύστερος
Διαφωτισμός και η ενδεχδόμενη διάχυση δημοκρατικών ανησυχιών στους επτανησιακούς τό-
πους. Αυτόνομη επιρροή ή και προϋποστηριζόμενη εισέλευση;» (επτανησιακές συναντήσεις,
Ίδρυμα φωκά Κοσμετάτου, �� Ιουλίου �00�). Και επειδή όλα αυτά τα «ασαφή» συχνά μι-
λούν στην «ύπαρξή» μας, χωρίς ταυτόχρονα και να μπορούν με ακρίβεια να περιγραφούν, δεν
μπορώ να μην αναφερθώ σε δύο τουλάχιστον από τα δημοσιεύματα του Ν. ΚΑΡΑΠΙΔΑΚΗ, στο:
«Αντί του έθνους η πόλη: Η ιστορία πριν από τα “φώτα”», Ο ερανιστής, ��, �997, σ. ��-��,
καθώς και στο: «Communità politiche nelle isole Ionie: usi del discorso retorico e nuove
sensibilità fra le élites di potere ; nel XVI e nel XVII secolo», in Il contributo veneziano
nella formazione del gusto dei Greci (XV-XVII sec.). Atti del convegnio internazionale
Venezia, �-� giugno �000. βενετία, �00�, σ. ���-���. [Istituto Ellenico di studi Bizantini e
Postbizantini di Venezia, convegni �]. Με τα έργα αυτά –αλλά και με άλλα του ίδιου συγγρα-
φέα– δείχνεται πώς μια αίσθηση για κάτι «διασώζεται», χωρίς εκείνοι που τη βιώνουν να εί-
ναι και σε θέση με αποδειξιακή ακρίβεια να την επικαλεσθούν. Απλά τη νοιώθουν.



βουλίες δείχνουν πόσο χρήσιμες είναι αυτές, στο επίπεδο των γενικότερων
προοπτικών για την ειρήνη και τη δημοκρατία τα οράματα του Ι. Καποδίστρια
δεν δείχνουν να δικαιώνονται. Διακόσια χρόνια μετά από τα τότε συμβάντα,
εμμένουμε, όλοι σχεδόν οι ευρωπαίοι, να προσπερνάμε, να περιφρονούμε τις
ύψιστες δικαιοπολιτικές αρχές, στη συγκρότηση των οποίων κάποιοι ιδιαίτερα
έχουν συμβάλει. Και το κάνουμε, αγνοώντας την ανάγκη μιας πραγματικής
φιλοευρωπαϊκής εμπλοκής των Κοινωνιών. Κοινωνιών, όμως, που πρέπει, τώ-
ρα, να εκληφθούν στη μικτή τους σύνθεση: πολιτών και κατοίκων. Δηλαδή,
της συμμετοχής όλων σε μια αντίληψη δημιουργικής συνύπαρξης, σύμφωνα
με την οποία το σήμερα, το κάθε σήμερα, δεν είναι ιδιοκτήτης του Αύριο. είναι
επικαρπωτής πολλών υλικών και άυλων αγαθών, με όλες τις υποχρεώσεις
που έχει μια τέτοια κληρονομούμενη τύχη. Η ευρώπη, ως προοπτική, εξαρτά-
ται από το πόσο κάποια πράγματα θα τα δούμε, τόσο ανάμεσά μας όσο και
έξω από εμάς, ως αδιαίρετα. Ανάμεσα σε αυτά η Δημοκρατία, το Κράτος Δι-
καίου και η προστασία του Συνολικού Περιβάλλοντος, φυσικού και πολιτισμι-
κού, είναι προέχοντα απαιτήματα, ενώ τελούν εδώ και καιρό σε ασυγχώρητη
διακινδύνευση.

«Το κρυμμένο εγχειρίδιο» –για το πώς μια διεθνής πολιτική πρέπει να
ασκείται– δεν δίνει βέβαια απαντήσεις στις πολλαπλές διακυβεύσεις από τις
οποίες εξαρτάται η ειρήνη, ο σεβασμός των ανθρώπινων δικαιωμάτων και η
υποχρέωση παραγωγής των όρων για μια αξιοπρεπή, ατομική και συλλογική
ζωή. 

Αλλά, ανάμεσα σε τόσα άλλα που πρέπει να έχουμε υπ’ όψη μας, δείχνει
και αυτό: το πόσο μια πολιτική έχει ανάγκη από μια υπερδιατακτική νομιμο-
ποίηση, στην οποία η αναφορά στον Άνθρωπο να είναι συστατική και επιτα-
κτική��. 
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��. Για μια κάπως πληρέστερη συζήτηση αυτής της απαίτησης, βλ. A-J. D. MÉTAXAS,
Des champs de bataille. Pour une relégitimation politique de l’Europe, interne et internationale
(υπό δημοσίευση).
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Κώστας Αντύπας���



ΟΤΑΝ Ο ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΑΝΑΚΑλΥΨΕ ΤΗΝ ΙΘΑΚΗ

ΝΑΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΜΥΘΟλΟΓΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΤΕΝΟΥ
ΚΕΦΑλΟΝΙΑΣ-ΙΘΑΚΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕπΟΧΗ ΤΗΣ ΕΞΕΡΕΥΝΗΣΗΣ

ΤΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ (�0ος-8ος αι. π.Χ.)

ΚΚώώσσττααςς  ΑΑννττύύππααςς
Διδάκτωρ Φιλολογίας

��..  ΕΕξξεερρεευυννηηττιικκέέςς  κκααιι  ααπποοιικκιιαακκέέςς  ααπποοσσττοολλέέςς  ττωωνν  ΕΕυυββοοέέωωνν  
κκααιι  ττωωνν  ΚΚοορριιννθθίίωωνν  ((��00οοςς--88οοςς  ααιι..  ππ..ΧΧ..))

Ο ��ος αιώνας π.Χ. ήταν η εποχή των μεγάλων ανατροπών για την ανα-
τολική Μεσόγειο. Η αυτοκρατορία των Χετταίων και τα Μυκηναϊκά βασί-
λεια διαλύθηκαν, σημαντικές πόλεις-κράτη όπως η Ουγκαρίτ και η Καντές
λεηλατήθηκαν, η Αιγυπτιακή αυτοκρατορία συρρικνώθηκε και παγιδεύτηκε
μέσα στην ξενοφοβία, την εσωστρέφεια και τις εμφύλιες συγκρούσεις· και, ως
φυσικό επακόλουθο, η πολυκεντρική και ακμάζουσα οικονομία της Μεσογεια-
κής Ύστερης Εποχής του Χαλκού κατέρρευσε, παρασύροντας παγιωμένες
διεθνείς σχέσεις και διαπεριφερειακές συναλλαγές�.

Όπως συμβαίνει πάντα, από την καταστροφή κάποιοι βγήκαν κερδισμένοι:
στον αιγαιακό χώρο, από τις αρχές του �0ου αιώνα και μετά, Ευβοείς από τη
Χαλκίδα και την Ερέτρια οργάνωσαν εξερευνητικές επιχειρήσεις στις ακτές
της Χαλκιδικής ψάχνοντας για κοιτάσματα μετάλλου�, συνεταιρίστηκαν με
τους Φοίνικες και ίδρυσαν από κοινού αποικία στην αλ Μίνα3, στις ακτές της
Συρίας, αλλά κυρίως κινήθηκαν προς τα δυτικά, σε μια επιχείρηση εμπορικής
επανασύνδεσης των ακτών του Αιγαίου με την Ετρουρία4 (χάρτης �). Μερι-
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κές δεκαετίες αργότερα, ήλθε η σειρά της Κορίνθου που εκμεταλλεύτηκε τη
γεωγραφική θέση της και επιχείρησε να αποκτήσει πρόσβαση στους αγροτι-
κούς και μεταλλευτικούς πόρους της Σικελίας και της Αδριατικής�. πώς,
όμως, τα ευβοϊκά και κορινθιακά καράβια μπορούσαν να φτάσουν στη νότια
Ιταλία, στη Σικελία και στο Τυρρηνικό πέλαγος, από τη στιγμή που η ναυτι-
κή σύνδεση με τη δυτική λεκάνη της Μεσογείου είχε ουσιαστικά διακοπεί για
��0 περίπου χρόνια και οι γνώσεις για τις ρότες που οδηγούσαν στη Δύση εί-
χαν σχεδόν ξεχαστεί; Οι Ευβοείς και οι Κορίνθιοι έπρεπε να ανακαλύψουν από
την αρχή τις ασφαλείς πορείες για τις ακτές της Σικελίας και της Ιταλίας.

��..  ΗΗ  ρρόότταα  γγιιαα  ττηη  ΔΔύύσσηη

Θα προσπαθήσουμε να ανασυνθέσουμε κάποια στάδια αυτής της δυτικής
ρότας· όμως είναι απαραίτητες δύο προκαταρτικές επισημάνσεις:

πρώτον: η ρότα ενός καραβιού καθορίζεται τόσο από τα γεωγραφικά,
υδρογραφικά και μετεωρολογικά δεδομένα, όσο και από τις δυνατότητες και
τους περιορισμούς της ναυτικής τεχνογνωσίας και της ναυπηγικής τεχνολο-
γίας στον συγκεκριμένο τόπο και χρόνο.

Δεύτερον, για το χρονικό διάστημα μεταξύ του ��ο αιώνα π.Χ. και του 7ο
αιώνα π.Χ. δεν έχουν εντοπιστεί ακόμη πρωτογενή ευρήματα (ναυάγια, κου-
φάρια ή άλλα υπολείμματα) σχετικά με τα καράβια που ταξίδευαν στην βό-
ρεια Μεσόγειο. Όμως, μια σειρά ενδείξεων, τόσο εικονογραφικών όσο και
γραμματειακών, οδηγούν στη μάλλον ασφαλή υπόθεση ότι τα εμπορικά πλοία
που συνέδεαν την Εύβοια και την Κόρινθο με την Ιταλία και τη Σικελία κατά
τα μέσα του 8ου αιώνα π.Χ., είχαν μήκος γύρω στα �0 μέτρα και μέγιστο
πλάτος περί τα �-7 μέτρα· μπορούσαν να μεταφέρουν μερικές δεκάδες τόνους
εμπορευμάτων· ήταν ἄφρακτα (χωρίς κατάστρωμα), με εξαίρεση δυο μικρές
εξέδρες (ἴκρια) στην πρύμη και στην πλώρη· είχαν πλήρωμα 4-� ανδρών· η
ωστική ισχύς τους προερχόταν από το μοναδικό ορθογώνιο πανί, καθώς και
από την εκμετάλλευση των θαλάσσιων ρευμάτων�· και, τέλος, ταξίδευαν με
μέση ταχύτητα 3-4 κόμβων, υπό φυσιολογικές συνθήκες7. προφανώς, ένα τέ-
τοιο ευρύγαστρο και βαρύ καράβι δεν είχε δυνατότητα ελιγμών αποφυγής
αιφνίδιου κινδύνου. Η βέλτιστη ρότα του έπρεπε να είναι προσεκτικά σχεδια-
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σμένη, ώστε να περιλαμβάνει όσο το δυνατόν περισσότερα ενδιάμεσα φιλικά
λιμάνια για καταφυγή σε δύσκολες καταστάσεις, και, βεβαίως, να πλέει μα-
κριά από επικίνδυνες θαλάσσιες περιοχές. Εδώ πρέπει να σημειώσουμε ότι όλα
τα προηγούμενα αφορούν τα φορτηγά ποντοπόρα πλοία που εξυπηρετούσαν τις
τακτικές εμπορικές γραμμές. Για εξερεύνηση και ταξίδια σε άγνωστα νερά, οι
Έλληνες της Γεωμετρικής και Αρχαϊκής εποχής χρησιμοποιούσαν μια άλλη
κλάση καραβιού, τη στενόμακρη, ταχεία και ευέλικτη πεντηκόντορο8.

Ας υποθέσουμε, λοιπόν, ότι στα μέσα του 8ου αιώνα π.Χ. ένα εμπορικό
πλοίο απέπλεε από τη Χαλκίδα ή την Ερέτρια με προορισμό τη νεαρή τότε ευ-
βοϊκή αποικία των πιθηκουσσών, στο σημερινό νησί Ischia, στη βόρεια απόλη-
ξη του κόλπου της Νάπολης. Κάποια στιγμή, περί τις δέκα-δεκαπέντε ημέρες
μετά τον απόπλου το πλοίο είχε περιπλεύσει την πελοπόννησο και είχε φτάσει
στο βορειοδυτικό άκρο της, κάπου μεταξύ Τρυπητής και Κυλλήνης. Από εκεί
και μετά έπρεπε να επιλεγεί το λιμάνι από το οποίο θα επιχειρούσε το μεγάλο
άλμα, τον διάπλου των �00 περίπου μιλίων από τις δυτικές ακτές της Ελληνι-
κής χερσονήσου μέχρι τις ακτές της Απουλίας. Αυτό το τελευταίο λιμάνι πριν
την είσοδο στη «θαλάσσια έρημο» που ενώνει την ελληνική με την ιταλική
χερσόνησο είχε καθοριστική σημασία: ήταν ο τελευταίος σταθμός πριν τον
διάπλου του Ιονίου9, ενός ταξιδιού που διαρκούσε κάπου 3-4 εικοσιτετράωρα
και κατά τη διάρκειά του οι ναυτικοί έβλεπαν μόνο θάλασσα και ουρανό· ταυ-
τόχρονα, ήταν η πύλη εξόδου από τον οικείο κόσμο προς τον επίφοβο κόσμο
των Άλλων, των ξένων που ζούσαν δυτικά από τις ελληνικές ακτές· και, τέ-
λος, κατά τον νόστον, κατά την επιστροφή στην πατρίδα μετά την ολοκλήρω-
ση των συναλλαγών στον τόπο των Άλλων, ήταν η πύλη εισόδου στον καθ’
ἡμᾶς κόσμο�0.

Ένα τέτοιο σημαντικό λιμάνι έπρεπε να διαθέτει τέσσερα απαραίτητα χα-
ρακτηριστικά: να είναι απολύτως προστατευμένο από τον άνεμο· να υπάρχει
κάπου κοντά πηγή πόσιμου νερού για τον ανεφοδιασμό του πλοίου· να προσφέ-
ρει τη δυνατότητα πρόβλεψης του καιρού τουλάχιστον για τα πρώτα μίλια του
διάπλου και μέχρι το πλοίο να συναντήσει το ισχυρό ρεύμα που κινείται προς
τα δυτικά��· και τέλος να συνδέεται με τη λατρεία κάποιας ναυτικής θεότη-
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τας που η συμπαράστασή της θα προσέφερε αγαθή τύχη πριν από αυτό το δύ-
σκολο τμήμα της διαδρομής.

Δεν μπορούμε να υποθέσουμε ότι κάποια περιοχή κοντά στην Κυλλήνη
ήταν το τελευταίο λιμάνι πριν το άλμα προς την Απουλία για λόγους καθαρά
ναυτικούς. Το πλοίο έπρεπε να διασχίσει το στενό ανάμεσα στο ακρωτήριο
Σχοινάρι της Ζακύνθου και στο ακρωτήριο Μούντα της Κεφαλονιάς, μια θα-
λάσσια περιοχή άκρως επικίνδυνη λόγω των ακατάστατων θαλάσσιων ρευμά-
των και των αιφνίδιων ριπιαίων ανέμων. Για τον ίδιο λόγο θα αποκλείσουμε τις
αμμουδιές στα νοτιοδυτικά της Κεφαλονιάς (Σκάλα, Καμίνια, λουρδάς), οι
οποίες, επιπλέον, δεν προσφέρουν καμία προστασία από δυτικούς και νότιους
ανέμους. Οι περιοχές του πόρου και της Σάμης-Αντισάμου πρέπει επίσης να
απορριφθούν, αφού η γεωγραφική θέση τους δεν επιτρέπει να υποθέσουμε ότι
κάποια από αυτές ήταν το «τελευταίο λιμάνι» πριν το μεγάλο άλμα από τις
ανατολικές στις δυτικές ακτές του Ιονίου.

πολύ πιο πιθανή φαίνεται η πορεία μέσα από το Στενό Κεφαλονιάς Ιθάκης
και η επιλογή ενός λιμανιού στο βόρειο άκρο του Στενού. Η απόσταση που χω-
ρίζει το βόρειο άκρο του Στενού από το βορειοδυτικό άκρο της πελοποννήσου
είναι μικρότερη από 40 μίλια· συνεπώς, ένα εμπορικό πλοίο της αρχαιότητας,
που σάλπαρε από οποιοδήποτε σημείο μεταξύ Τρυπητής και Γλαρέντζας, υπό
κανονικές συνθήκες χρειαζόταν περί τις �0-�4 ώρες για να προσεγγίσει την
θαλάσσια περιοχή μεταξύ του Φισκάρδου και του όρμου της πόλης στην Ιθά-
κη, άρα, αν απέπλεε με το ξημέρωμα μιας θερινής ημέρας θα έφτανε στον
προορισμό του πριν δύσει ο ήλιος. Μέχρι και τα μέσα Ιουνίου, το πλοίο δεν θα
περίμενε πάνω από τρεις-τέσσερις ημέρες το πολύ μέχρι να βρει τον ούριο νό-
τιο άνεμο που θα το ωθούσε από την πελοπόννησο στα βόρεια του Στενού Κε-
φαλονιάς Ιθάκης (χάρτης �).

Μολονότι υπάρχουν πολλά υποψήφια «τελευταία λιμάνια» και στις δύο
ακτές του Στενού, ο όρμος της πόλης, στη βόρεια Ιθάκη, είναι το μοναδικό
που συγκεντρώνει και τα τέσσερα αναγκαία χαρακτηριστικά: είναι απάνεμο,
διαθέτει πηγή πόσιμου νερού, προσφέρει δυνατότητα πρόβλεψης του καιρού
από το ύψωμα της Εξωγής και, τέλος, στην είσοδο του όρμου υπήρχε τόπος
λατρείας, προφανώς ναυτικής λατρείας, ήδη από την Εποχή του Χαλκού��.

Άρα δεν υπάρχει κάτι παράδοξο στο γεγονός της ένταξης τόσο της Ιθάκης
όσο και της Κεφαλονιάς στη σφαίρα επιρροής της Κορίνθου κατά τον 8ο αιώ-
να, καθώς και της ύπαρξης ευρημάτων που δείχνουν ευβοϊκή παρουσία στην
Ιθάκη κατά την εποχή αυτή: ο έλεγχος αυτού του τελευταίου λιμανιού και
των γύρω περιοχών ήταν αναγκαίος για τη θαλάσσια σύνδεση της Κορίνθου,
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της Χαλκίδας και της Ερέτριας με την Απουλία, τη Σικελία και τις ακτές
του Τυρρηνικού πελάγους.

33..  ΟΟδδύύσσσσεειιαα,,  ΟΟδδυυσσσσεεύύςς  κκααιι  λλααττρρεευυττιικκέέςς  ππρραακκττιικκέέςς

Το ερώτημα είναι πώς σχετίζεται ο Οδυσσεύς με όλα αυτά. Η έρευνα της
Sylvia Benton κατά τη δεκαετία του �930 εντόπισε στο ιερό της «σπηλιάς του
λοΐζου», στην είσοδο του όρμου της πόλης, δώδεκα ορειχάλκινους αναθηματι-
κούς τρίποδες της Γεωμετρικής Εποχής�3. Είναι τόσο εμφανής η σχέση αυ-
τών των τριπόδων λεβήτων με τη διήγηση της Οδύσσειας (ν��7, 3��-�9)
σχετικά με τους τρίποδες που έκρυψε ο Οδυσσεύς σε μια σπηλιά, ώστε είναι
αδύνατον να μην σχετίζεται η οδυσσειακή διήγηση με τη λατρευτική πρακτι-
κή στο συγκεκριμένο ιερό. Συνεπώς, τίθεται το παρακάτω ερώτημα: θα μπο-
ρούσαμε να υποθέσουμε ότι ο ομηρικός Οδυσσεύς είναι η ανάμνηση ενός ισχυ-
ρού Μυκηναίου άνακτα ή ενός προγενέστερου άρχοντα που μυθοποιήθηκε από
το έπος και λατρεύτηκε ως ήρωας και προστάτης των ναυτικών σε ένα λιμά-
νι τόσο σημαντικό για τα ταξίδια των καραβιών κατά τους προκλασικούς αι-
ώνες; Μια τέτοια ερμηνεία θα ήταν συμβατή με τη λατρεία ηρώων σε Μυκη-
ναϊκούς τύμβους, μια πρακτική που ξεκίνησε από τον �0ο αιώνα και μετά�4,
αλλά χρειάζεται και μια θετική απόδειξη: είναι αναγκαίο να εντοπίσουμε μια
ισχυρή κρατική οντότητα, προγενέστερη του �.000 π.Χ., της οποίας οι ηγεμό-
νες πέρασαν στον μύθο υπό το όνομα του Οδυσσέα, κατά αντιστοιχία με τον
Αγαμέμνονα στις Μυκήνες ή τον Νέστορα στην πύλο. Κι εφόσον στα ομηρι-
κά έπη ο Οδυσσεύς είναι ἄναξ Κεφαλλήνων και η έδρα του βρίσκεται στην
Ιθάκη, η διερεύνησή μας περιλαμβάνει και τα δύο νησιά.

44..  ΚΚεεφφααλλοοννιιάά  κκααιι  ΙΙθθάάκκηη::  ΟΟιικκιισσμμοοίί  κκααιι  κκρρααττιικκέέςς  οοννττόόττηηττεεςς  
ααππόό  ττηηνν  ΕΕππιιππααλλααιιοολλιιθθιικκήή  ΕΕπποοχχήή  έέωωςς  κκααιι  ττοονν  88οο  ααιιώώνναα  ππ..ΧΧ..

Οι πρώτες πειστικές ενδείξεις περί μόνιμης ή ημιμόνιμης ανθρώπινης κα-
τοίκησης�� στην Κεφαλονιά και στην Ιθάκη χρονολογούνται από τη Νεολιθι-
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κή Εποχή�� (Χάρτης 3). Κατά την πρώιμη Εποχή του Χαλκού εμφανίστη-
καν μικρές διάσπαρτες αγροκτηνοτροφικές κοινότητες στη δυτική και νότια
Κεφαλονιά, καθώς και στη βόρεια Ιθάκη�7 (Χάρτης 4). Μέχρι και τέλη του
��ου αιώνα π.Χ., και στα δύο νησιά, λίγοι οικισμοί, απομονωμένοι μεταξύ
τους και με μικρό αριθμό κατοίκων, αγωνίζονταν να επιβιώσουν, με μία εξαί-
ρεση: την περιοχή της Κρανιάς, όπου υπάρχουν ενδείξεις ύπαρξης αρθρωμένης
κοινωνίας με διακριτή ανώτερη τάξη από τον ��ο έως και τον ��ο αιώνα
π.Χ.�8 (Χάρτης �).

Κατά τον ��ο αιώνα ο πληθυσμός μειώθηκε σημαντικά (Χάρτης �), ενώ
από τον �4ο αιώνα π.Χ. και μετά άρχισαν να επικρατούν μυκηναϊκά πολιτι-
σμικά στοιχεία με βήματα αργά και ασταθή�9 (Χάρτης 7). πάντως οι κοινό-
τητες τόσο της Κεφαλονιάς όσο και της Ιθάκης, παρά την ένταξή τους στον
ευρύτερο μυκηναϊκό κόσμο, διατήρησαν τον εσωστρεφή αγροκτηνοτροφικό χα-
ρακτήρα τους, παραμένοντας εκτός των δικτύων συναλλαγών και επαφών
που συνέδεαν όλο και πιο πυκνά τον κόσμο της Μεσογείου, αλλά με μία σημα-
ντική εξαίρεση: το δίκτυο μεταφοράς και διανομής ηλέκτρου από τη Βαλτική
στη βόρεια Αδριατική και από εκεί στην ανατολική Μεσόγειο περιλάμβανε ως
σταθμό και την Κεφαλονιά�0.

Mε την είσοδο του ��ου αιώνα ο πληθυσμός της Κρανιάς αυξήθηκε εντυ-
πωσιακά�� (Χάρτης 8). Μάλιστα, τα ευρήματα από την περίοδο ��00-�0�0
π.Χ. είναι τόσα πολλά στην περιοχή αυτή, ώστε η Κ. Σουγιουτζόγλου θεωρεί
ότι οι οικισμοί της Κρανιάς ενοποιήθηκαν σε μία ενιαία πολιτική οντότητα��,
ενώ στην περιοχή του πόρου τα ταφικά ευρήματα δείχνουν την ύπαρξη μιας
κοινωνίας ιεραρχικά οργανωμένης και, πιθανώς, πλουσιότερης από εκείνη της
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ΑΝΤΥπΑΣ �0�4: 379-9�.
�0. Εκτός από τη γνωστή προέλευση από τη Βαλτική, μικρές ποσότητες εισάγονταν και

από την περιοχή του ποταμού Simeto (Σύμαιθος), στη Σικελία (για την πιθανότητα εισαγω-
γής σικελικού ήλεκτρου, βλ. CAZZELLA-RECCHIA �009: 3�· σχετικά με το σικελικό ήλεκτρο
γενικά, CAVENAgO-BIgNAMI, �980: ���4). Σχετικά με τη θέση της Κεφαλονιάς στο δίκτυο
διακίνησης και διανομής ηλέκτρου βλ. HARDINg-HugHES �974: �70 κ.ε.· HARDINg �984: 70
κ.ε.· CuLTRANO: �007: �0-��

��. Η άποψη του DESBOROugH �9�4: 8� ότι η Κεφαλονιά ήταν χώρος υποδοχής προσφύ-
γων από τις ηπειρωτικές περιοχές κατά την εποχή κατάρρευσης των μυκηναϊκών κρατών,
δεν φαίνεται να ευσταθεί, καθώς δεν φαίνεται να διαταράσσεται η πολιτισμική συνέχεια, του-
λάχιστον στην περιοχή της Κρανιάς (Souyoudzoglou �999: �38).

��. SOuYOuDZOgLOu �999: �38.



Κρανιάς. πάντως είναι σαφές ότι ακόμη κι αν γύρω στο �.�00 π.Χ. δημιουρ-
γήθηκαν κάποια πραγματικά κράτη στην περιοχή της Κρανιάς και του πό-
ρου, δεν υπάρχει κανένα στοιχείο που να δείχνει ότι η εξουσία τους επεκτάθη-
κε σε άλλες περιοχές της Κεφαλονιάς ή έξω από αυτήν.

Και ξαφνικά, περί το �.0�0 π.Χ., ο πληθυσμός της Κεφαλονιάς άρχισε να
μειώνεται με τέτοια ταχύτητα ώστε το νησί έμεινε σχεδόν έρημο από κατοί-
κους καθ’ όλη τη διάρκεια του �0ου και του 9ου αιώνα π.Χ.�3 Δεν γνωρίζουμε
τους λόγους αυτής της μαζικής εξόδου των κατοίκων, όμως το γεγονός είναι
ότι μόλις κατά τον 8ο αιώνα π.Χ., όταν η Κεφαλονιά εισήλθε στη σφαίρα επιρ-
ροής της Κορίνθου, το νησί κατοικήθηκε ξανά�4. Κι ενώ από τα τέλη του ��ου
αιώνα η Κεφαλονιά ερημωνόταν, η Ιθάκη πορευόταν προς την αντίθετη κα-
τεύθυνση. Τα ευρήματα δείχνουν ότι μεγάλος αριθμός ανθρώπων που εγκατέ-
λειψαν την Κεφαλονιά εγκαταστάθηκαν στη βόρεια Ιθάκη, στον όρμο της πό-
λης. Η Ιθάκη κατά τον �0 αιώνα π.Χ. γνώρισε σημαντική δημογραφική και
οικονομική ανάπτυξή, όμως δεν έχε βρεθεί μέχρι στιγμής καμία ένδειξη περί
συγκροτημένης κρατικής οργάνωσης.

��..  ΟΟδδυυσσσσεεύύςς::  μμιιαα  ππρροοεελλλληηννιικκήή  κκααιι  δδιιααπποολλιιττιισσμμιικκήή  ννααυυττιικκήή  θθεεόόττηητταα

Από τα παραπάνω γίνεται σαφές ότι μέχρι και τα τέλη του 8ου αιώνα
π.Χ. ούτε στην Κεφαλονιά ούτε στην Ιθάκη υπήρξε ποτέ κρατική οντότητα
που η επικράτειά της υπερέβαινε τα στενά τοπικά όρια μίας μοναδικής πεδι-
νής περιοχής· συγκεκριμένα, μπορούμε να μιλήσουμε με κάποια βεβαιότητα
για ύπαρξη δύο κρατικών οντοτήτων, που όμως δεν επεξέτειναν την επικρά-
τειά τους ή την επιρροή τους πέρα από τις μικρές πεδινές περιοχές της Κρα-
νιάς (η πρώτη) και των πρόννων (η δεύτερη)· όσο για την Ιθάκη, δεν έχει
εντοπιστεί κανένα ίχνος ύπαρξης κάποιου κράτους, έστω και με υποτυπώδη
δομή.

Από τη στιγμή που δε έχουν εντοπιστεί ενδείξεις για ύπαρξη κάποιου αξιό-
λογου Μυκηναϊκού ή προγενέστερου κράτους στην Κεφαλονιά ή στην Ιθάκη,
δεν μπορούμε να υποστηρίξουμε ότι ο Οδυσσεύς αποτελεί ανάμνηση ενός ισχυ-
ρού Μυκηναίου ή προγενέστερου ηγεμόνα. Συνεπώς, ο Οδυσσεύς δεν είναι
ένας βασιλιάς της Ιθάκης που το έπος τον έκανε ήρωα· έχουμε να κάνουμε με
έναν μυθικό ήρωα που το έπος τον έκανε βασιλέα στην Ιθάκη· με έναν ήρωα

Όταν ο Οδυσσέας ανακάλυψε την Ιθάκη �33

�3. kALLIgAS �98�: 78, σημ.7· RANDSBORg �00�. Τα μόνα ίχνη ανθρώπινης παρουσίας
εντοπίζονται στις περιοχές των Μεταξάτων (PETRAkIS �00�: 379) και του πόρου (ΚΟλΩΝΑΣ
�99�: ���).

�4. D’AgOSTINO-SOTERIOu �998: 3��-9.



πολύ παλαιότερο των επών, ο οποίος διαιρέθηκε σε δύο πρόσωπα, το ιλιαδικό,
για ταιριάξει ως συμπρωταγωνιστής στην Ιλιάδα, και το οδυσσειακό, για να
γίνει ο μοναδικός πρωταγωνιστής στην Οδύσσεια��.

Η Οδύσσεια ετυμολογεί το όνομα Ὀδυσσεύς από το ρήμα *ὀδύσσομαι ή
*ὀδύομαι (τ407-9)· η ρίζα od- του ρήματος αυτού εντοπίζεται σε λέξεις όπως
το λατινικό ρήμα odio (μισώ). Με τη λογική αυτή ο Ὀδυσσεύς είναι εκείνος
που μισεί ή μισείται��. Όμως αυτή η ετυμολογία δεν φαίνεται να ευσταθεί. Σε
διάφορες παραδόσεις ο γνωστός μας Ὀδυσσεύς ονομάζεται, μεταξύ άλλων,
Ὀλυττεύς, Ὀλυσσεύς, Ὀλυσεύς, Ὀλισεύς, Ὠλυσσεύς, Οὐλιξεὺς και Οὐλίξης·�7

αυτή η ποικιλία παραλλαγών οδηγεί στην υπόθεση ότι το όνομα προέρχεται
από κάποιο γλωσσικό δάνειο, πιθανώς προελληνικό, πιθανώς ανατολικής προ-
έλευσης�8. Άλλωστε, στοιχεία της θεματικής της Ιλιάδας και της Οδύσσειας
έχουν αντληθεί από πολύ αρχαίες πηγές επικής δημιουργίας: η σχέση ανάμε-
σα στις περιπλανήσεις του Οδυσσέα και εκείνες του Γκιλγκαμές δεν μπορεί να
αμφισβητηθεί, κυρίως μετά την ανάλυση του Μ. west�9, ενώ οι έρευνες δίνουν
όλο και περισσότερα στοιχεία για κοινά σημεία θεματικής και μορφολογίας
των επικών ποιημάτων που δημιουργήθηκαν από τους λαούς της ανατολικής
λεκάνης της Μεσογείου30.

Είναι προφανές ότι οι αφηγήσεις για τις περιπλανήσεις του Οδυσσέα απο-
τελούν μια επιδέξια, αλλά συχνά αντιφατική και αινιγματική σύνθεση αντιλή-
ψεων, βιωμάτων, μύθων και λογοτύπων που προέρχονται από διάφορες εποχές
και, σε κάποιες περιπτώσεις, από διαφορετικούς πολιτισμούς. Όλα αυτά τα
στοιχεία σταθεροποιήθηκαν με την οριστική γραπτή παγίωσή τους κατά τον
�ο αιώνα π.Χ,. μέσω μιας διαδικασίας που έχει περιγραφεί μάλλον πειστικά

Κώστας Αντύπας�34

��. ΑΝΤΥπΑΣ �0�4: 3��-�4, 393-97.
��. CHANTRAINE �9�8: λήμμα ὀδύσ(σ)ασθαι, 77�· BEEkES �0�0: λήμμα οδύσ(σ)ασθαι,

�048.
�7. kretschmer �894: �4�, �47 κ.α.· CHANTRAINE �9�8: λήμμα Ὀδυσσεύς, 77�· MALkIN

�998: 87. LSJ: λήμμα Ὀδυσσεύς.
�8. Για πλήρη κατάλογο των παραλλαγών του ονόματος Ὀδυσσεύς: ROSCHER �90�: �4�-

48. Η θεωρία του FAuRE �980: 33-4, σύμφωνα με την οποία το όνομα Ὀδυσσεύς δημιουργεί-
ται από το θέμα ὀλίγ-, δεν έχει βρει υποστήριξη από τους ερευνητές. Για μια σύνοψη των θε-
ωριών προέλευσης του ονόματος Ὀδυσσεύς, βλ. BEEkES �0�0: λήμμα Ὀδυσσεύς, �048-9.

�9. wEST �997: 4�� κ.ε.
30. Αν και τα ερωτήματα σχετικά με τις μη ελληνικές θεματικές πηγές της Ιλιάδας και

της Οδύσσειας είχαν τεθεί ήδη από το πρώτο τρίτο του �0ού αιώνα (βλ. SCHADEwALDT �983:
�7), τα τελευταία χρόνια έχουν εντοπιστεί κείμενα προερχόμενα από περιοχές ανατολικά του
Αιγαίου που φέρουν εντυπωσιακές ομοιότητες με τη θεματική και την οργάνωση του ελληνι-
κού αρχαϊκού έπους (για ένα πολύ σημαντικό παράδειγμα, προερχόμενο από τη Μικρά Ασία
της Ύστερης Εποχής του Χαλκού βλ. NEu �99�). Μάλιστα, σε κάποιες περιπτώσεις αυτές οι
ομοιότητες δεν περιορίζονται μόνο στη θεματική, αλλά επεκτείνονται σε περιγραφές (wEST
�997: 4��), ακόμη και στη μορφολογία και στο μέτρο (BACHVAROVA �00�: ��0).



στις δημοσιεύσεις του καθηγητή gregory Nagy και του Κέντρου Ελληνικών
Σπουδών του Harvard3�.

��..  ΣΣυυμμππεερράάσσμμαατταα

Όπως φαίνεται, για τους ναυτικούς του �0ου, του 9ου και του 8ου αιώνα
π.Χ. που ταξίδευαν από τον αιγαιακό χώρο προς τη δυτική Μεσόγειο, η Ιθάκη
και συγκεκριμένα ο όρμος της πόλης, ήταν ο πιο σημαντικός ενδιάμεσος
σταθμός της πορείας τους. Είναι πολύ πιθανό ότι το ιερό της σπηλιάς του
λοΐζου, χώρος λατρείας των Νυμφών ήδη από την Εποχή του Χαλκού3�, «ει-
δικεύτηκε» στη λατρεία θαλασσίων και Ολυμπίων θεοτήτων33 με πανελλήνια
αποδοχή για την εξυπηρέτηση των θρησκευτικών αναγκών αυτών των ναυτι-
κών από διάφορα λιμάνια της Ελλάδας που ταξίδευαν προς τη Δύση. O Οδυσ-
σεύς, μια αρχαιότατη και αρχετυπική μυθική μορφή εξερευνητή, ήταν πιθα-
νώς μια από τις κεντρικές μορφές λατρείας στο ιερό, μολονότι η πρώτη από-
δειξη περί λατρείας του Οδυσσέα χρονολογείται μόλις από τον 3ο ή �ο αιώνα
π.Χ. και είναι ένα όστρακο όπου διαβάζουμε τη φράση εὐχὴν <Ὀ>δυσσεῖ.

Από τα τέλη του 8ου αιώνα και μετά τη ίδρυση της αποικίας της Κορκύ-
ρας34 και του δικτύου των Κορινθιακών αποικιών κατά μήκος των ανατολι-
κών ακτών του Ιονίου και της Αδριατικής, η ρότα προς τη Δύση έγινε πολύ πιο
εύκολη. Τώρα, τα πλοία διέπλεαν το στενό του Ὀτραντο για το τελικό άλμα
προς την Απουλία, άρα έπρεπε να διασχίσουν μόλις 40-�0 μίλια αντί για �00-
��0. Η Ιθάκη εξακολούθησε να είναι ένα ενδιάμεσο λιμάνι, χωρίς όμως την
αίγλη της πύλης εξόδου και εισόδου προς και από τα λιμάνια της Δύσης.
Όμως εκείνη ακριβώς η Οδύσσεια είχε χάσει πλέον τη ρευστή προφορική μορ-
φή της και είχε παγιωθεί σε μια συγκεκριμένη εκδοχή, μάλλον στην Ιωνία και
μέσω των αγώνων ραψωδών στις εορτές των πανιωνίων στη Μυκάλη. λίγο
αργότερα, στα τέλη του �ου αιώνα, παγιώθηκε και η γραπτή μορφή της. προ-
φανώς, αυτή η τελική μορφή, παρά τα πολυπεπίπεδα αφηγηματικά στρώμα-
τα, παρά την ύπαρξη στοιχείων που η γέννησή τους ανιχνεύεται στις βαθιές

Όταν ο Οδυσσέας ανακάλυψε την Ιθάκη �3�

3�. Μεταξύ πολλών και σημαντικών άλλων ερευνών, βλ. NAgY �980· NAgY �99�· NAgY
�999· NAgY �003· FRAME �0�0· FRAME �0��.

3�. MALkIN �998: 99.
33. Μέχρι στιγμής, έχει βρεθεί επιγραφή όπου αναφέρονται μια τοπική Αθηνά πολιάς και

η Τελεία Ήρα (JEFFERY �990: �3�), καθώς και απεικονίσεις της Αρτέμιδος (BENTON �939:
43). Το πρώτο εύρημα που επιβεβαιώνει λατρεία του Οδυσσέα χρονολογείται μόλις από τον 3ο
ή �ο αιώνα π.Χ. και είναι η γνωστή επιγραφή Εὐχὴν Ὀδυσσεῖ.

34. Η Κόρκυρα (Κέρκυρα) ιδρύθηκε το 70� π.Χ., σύμφωνα με τα στοιχεία των αρχαιολογι-
κών ερευνών. COLDSTREAM �977: �8�· kALLIgAS �984· DE FIDIO �99�: 90-94· LANg �99�: 30�.



πρωτο-ινδοευρωπαϊκές και μεσοποτάμιες παραδόσεις, διασώζει πληροφορίες
από κάθε εποχή σύνθεσης και ανασύνθεσης της αφήγησης. προφανώς, δια-
σώζει και στοιχεία που ενσωματώθηκαν στο έπος σε εποχές ελάχιστα προγε-
νέστερες της εποχής παγίωσης. Ας δούμε ένα τυπικό παράδειγμα αυτής της
πολυεπίπεδης σύνθεσης:

Σε πρώτο επίπεδο, στο ταξίδι του Οδυσσέα από το νησί της Καλυψούς στο
νησί των Φαιάκων, τόσο το σημείο εκκίνησης (Ωγυγία) όσο και το σημείο
άφιξης (Σχερία) είναι δυο μυθικές τοπικές οντότητες, προερχόμενες από μια
αρχαιότατη πρωτο-ινδοευρωπαϊκή παράδοση και συνδεόμενες με τον θάνατο
και την αναγέννηση3�. Το δεύτερο επίπεδο, η αντίληψη περί χώρου και η σύν-
δεση των περιπλανήσεων του Οδυσσέα με τη δυτική λεκάνη της Μεσογείου,
δημιουργήθηκε μετά τις εξερευνήσεις των Ελλήνων στη δυτική Μεσόγειο,
από τον �0ο αιώνα και μετά. Και τέλος, η ακριβής μέτρηση των �7 ημερών
ταξιδιού από τα πέρατα του κόσμου, τον Ωκεανό, μέχρι τα όρια του καθ’ ἡμᾶς
κόσμου, απηχεί την εμπειρία των Φωκαέων ναυτικών του 7ου αιώνα π.Χ., οι
οποίοι είχαν καθιερώσει τακτικά εμπορικά δρομολόγια μεταξύ των ακτών της
Μικράς Ασίας και της Huelva, μιας περιοχής που βρίσκεται έξω από το Γι-
βραλτάρ, στις νότιες ατλαντικές ακτές της Ισπανίας3�.

Η σύνδεση του Οδυσσέα με την Ιθάκη, μια ιστορία που μέσω του έπους
ακούστηκε και διαβάστηκε σε όλη τη Μεσόγειο, που αμφισβητήθηκε, και κά-
ποτε γελοιοποιήθηκε, εκφράζει, κατά τη γνώμη του ομιλούντος, μια συγκε-
κριμένη ιστορική κατάσταση ναυτικής λατρείας που ήκμασε μεταξύ του �0ου
και του 8ου αιώνα π.Χ.

Από εκεί και μετά, το έπος, μέσω των δικών του μηχανισμών, μετέτρεψε
τον Οδυσσέα και την Ιθάκη του σε αυτό που προσλαμβάνουν και κατανοούν οι
άνθρωποι κάθε εποχής.

Κώστας Αντύπας�3�

3�. πρέπει να σημειώσουμε ότι όνομα Καλυψώ (εκείνη που κρύβει, που σκεπάζει, που κα-
λύπτει) έχει την ίδια σημασία με τα ονόματα άλλων ινδoευρωπαϊκών χθονίων θηλυκών θεο-
τήτων του Κάτω Κόσμου (για παράδειγμα: Mania ή Laria στη ρωμαϊκή παράδοση, Hel στη
σκανδιναβική μυθολογία, Frau Holle στη γερμανική μυθολογία, Hludana στις παραδόσεις των
Φριζίων (MALLORY-ADAMS �997: ���)).

3�. Σχετικά με το θέμα της πολυεπίπεδης αφήγησης βλ. ANTYPAS �0�7a· σχετικά με το
θέμα των Φωκαέων και των ταξιδιών τους έξω από το Γιβραλτάρ βλ. ΑΝΤΥπΑΣ �0��, όπου
παρατίθεται εκτεταμένη βιβλιογραφία.
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Χάρτης �. Αρχαιολογικώς τεκμηριωμένες ρότες εξερεύνησης, εμπορίου και αποικισμού 
των Ευβοέων προς το βόρειο Αιγαίο και τη Χαλκιδική (ρότα Α), τη Συρία (ρότα Β), 
το Στενό της Μεσίνας και τον κόλπο της Νάπολης (ρότα Γ - βόρεια ρότα σύνδεσης 

της ανατολικής με τη δυτική λεκάνη της Μεσογείου).

Χάρτης �. Κεφαλονιά και Ιθάκη: πιθανές περιοχές ενδιάμεσων λιμανιών 
στη ρότα σύνδεσης με το δυτικό Ιόνιο.

a: περιοχή λουρδά-Κατελειού-Σκάλας
b: περιοχή πόρου
c: περιοχή Σάμης-Αντισάμου
d: περιοχή Φισκάρδου-πόλης. (πηγή: Antypas �0�7: χάρτης �).
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Χάρτης 3. ΚΕΦΑλΟΝΙΑ ΚΑΙ ΙΘΑΚΗ. Βεβαιωμένες περιοχές ανθρώπινης παρουσίας
ή/και κατοίκησης. Επιπαλαιολιθική και Νεολιθική Εποχή (40.000-3.000 π.Χ.).

Χάρτης 4. ΚΕΦΑλΟΝΙΑ ΚΑΙ ΙΘΑΚΗ: Βεβαιωμένες περιοχές κατοίκησης. 
πρώιμη Εποχή του Χαλκού (3�00-��00 π.Χ.).
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Χάρτης �. ΚΕΦΑλΟΝΙΑ ΚΑΙ ΙΘΑΚΗ. Βεβαιωμένες περιοχές κατοίκησης 
κατά τη Μέση Εποχή του Χαλκού (��00-���0 π.Χ.).

Χάρτης �. ΚΕΦΑλΟΝΙΑ ΚΑΙ ΙΘΑΚΗ. Βεβαιωμένες περιοχές κατοίκησης 
κατά τον ��ο και τον �4ο αιώνα π.Χ.
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Χάρτης 7. ΚΕΦΑλΟΝΙΑ ΚΑΙ ΙΘΑΚΗ. Βεβαιωμένες περιοχές κατοίκησης 
κατά τον �3ο και ��ο αιώνα π.Χ.

Χάρτης 8. ΚΕΦΑλΟΝΙΑ ΚΑΙ ΙΘΑΚΗ. Βεβαιωμένες περιοχές κατοίκησης 
από τον ��ο μέχρι και τα μέσα του ��ου αιώνα π.Χ.
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ABSTRACT

This paper attempts to discuss the bonds connecting Odysseus with Ithaca.
At first, it rejects the assumption that Odysseus was the epic mutation of one or
more Mycenean or earlier rulers of Cephalonia or/and Ithaca; the reason of this
rejection is the fact that, until the end of the geometric Era, there is no evidence
of any polity in Cephalonia or Ithaca modelled on the shape of the powerful
Mycenean kingdoms, like Pylos or Mycenae; hierarchical articulated societies
appeared in Middle Bronze Age krania and in Late Bronze Age krania and
Pronnoi (both on Cephalonia island), but they never extended their realm or
their influence beyond their original territory. On the other hand, an increasing
amount of literal evidence proves that the myths of Odysseus and his
wanderings originate from ancient Proto-Indo-European and Mesopotamian
traditions. Between the �0th and the 8th centuries B.C.E. a harbor on the
northern coast of the Cephalonia-Ithaca Straight became the crucial port of call
before the dangerous crossing of the Ionian Sea, from the western greek littoral
to the coasts of Sicily, Calabria and Apulia. The author believes that this port of
call was the Polis Bay, in Ithaca. The discovery of a cave sanctuary at the
entrance of the bay, probably consecrated to sea and nautical deities since the
Bronze Age, offers an evidence that the first greek explorers and colonists of
the western Mediterranean basin, namely Euboeans and Corinthians, intro -
duced an Odysseus cult (or intensified and popularized it), connecting Odysseus
with Ithaca, and specially with the Polis Bay sanctuary. The constantly remo -
deled and temporally synchronized oral epic tradition became a standard written
text in the �th century B.C.E. In this “frozen” text Odysseus appeared with his
latest persona, as basileus of Ithaca. In other words, Odysseus was not a ruler of
Ithaca or/and Cephalonia being transformed into an epic/mythical hero; he was
a pre-Hellenic sea deity or hero who find his final place in the Iliadic cycle as a
ruler of Ithaca and a sailor-king.
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γειος, ρότα προς τη δυτική Μεσόγειο, Στενό Κεφαλονιάς-Ιθάκης, διάπλους
του Ιονίου πελάγους, όρμος της πόλης, σπηλιά του λοΐζου, αναθηματικοί τρί-
ποδες, παγίωση των επών.

Κώστας Αντύπας�4�



πΟλΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙπλΩΜΑΤΙΑ ΤΩΝ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 
ΚΑΤA ΤΗΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΑ

ΣΎΝΤΟΜΗ πΡΟΣEΓΓΙΣΗ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΚΟπΟλΙΤΙΚHΣ πΑΡΟΥΣIΑΣ
ΤΩΝ πOλΕΩΝ-ΚΡΑΤΩΝ ΣΤΑ ΙOΝΙΑ ΝΗΣΙA λΕΥΚAΔΑ ΚΑΙ ΚΕΦΑλλΗΝIΑ,

ΚΑΤA ΤΗΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΑ 
(ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΗ, ΑΡΧΑϊΚΗ, ΚλΑΣΙΚΗ πΕΡΙΟΔΟΣ)

ΚΚωωννσσττααννττίίννοοςς  λλιιννττοοββόόηηςς
φιλόλογος, αρχαιολόγος

Η ιστορικοπολιτική θεώρηση-ανίχνευση της πορείας των Ιονίων Νήσων,
και ειδικότερα της λευκάδας, της Κεφαλονιάς και της Ιθάκης, καθώς και
της Ζακύνθου από την Γεωμετρική Εποχή έως το τέλος των Κλασικών Χρό-
νων αποτελεί προέκταση ανάλογης μελέτης για την Κέρκυρα, της οποίας μια
συνοπτική εικόνα παρουσιάσθηκε στο Ι΄ πανιόνιο Συνέδριο�.

Η θέση των Ιονίων Νήσων έχει ιδιαίτερη γεωπολιτική και στρατηγική ση-
μασία, εφόσον ως σύνολο, αλλά και ένα έκαστο παίζουν ρόλο στην θαλάσσια
οδό προς/από τον Αδρία και την Μεγάλη Ελλάδα, κατά τον άξονα Βορρά-Νό-
του και κατά τον άξονα Ανατολής-Δύσης. Αφενός στρατιωτικά ή μάλλον
ναυτικά συνιστούν νευραλγικά σημεία ελέγχου και προστασίας των διερχομέ-
νων πλοίων, αφετέρου λειτουργούν ως εμπορικά κέντρα και κυρίως εμπορικοί
σταθμοί για τα ίδια αλλά και για τις ισχυρότερες εμπορικές δυνάμεις της επο-
χής, την Αθήνα και την Κόρινθο.

Το κάθε νησί και ακριβέστερα οι πόλεις-κράτη που διαμορφώθηκαν σε αυ-
τά, η κάθε μια διέγραψε τη δική της πορεία, η οποία ήταν άλλοτε παράλληλη
και άλλοτε αντίθετη προς τις άλλες ή και διάφορη προς προηγούμενη δική της
πολιτική. Η επιλογή «στρατοπέδου» αυτών των πόλεων και ειδικά κατά τον
�ο αιώνα –κυρίως από τα Κερκυραϊκά έως και το τέλος του πελοποννησια-
κού πολέμου– δεν φαίνεται να συνιστούσε προϊόν απολύτως ιδίας βουλήσεως.
Αλλά και στον 4ο αι. π.Χ. δεν υπάρχει μονοδιάστατη πολιτική, τη στιγμή που
ακόμα και οι ισχυροί ενίοτε συνασπίζονται προ κοινού εχθρού και προς ικανο-
ποίηση αμοιβαίων συμφερόντων.

πολιτική και διπλωματία των Ιονίων Νήσων κατά την αρχαιότητα �47
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παρά την όποια ανάπτυξη παρουσίασαν οι πόλεις-κράτη των εν λόγω νή-
σων, φαίνεται πως δεν είχαν την απαιτούμενη για τους καιρούς ευρωστία ούτε
κατ’ επέκταση την πολιτική δυναμική, ώστε να αναλάβουν σημαντικό –ηγετικό
ρόλο στις εξελίξεις, πλην της Κέρκυρας και αυτή όχι σε όλη την Αρχαιότητα.

Η πορεία τους ανιχνεύεται στις γραπτές πηγές είτε των ιστορικών συγ-
γραφέων είτε των επιγραφικών μνημείων και η καταγραφή τους στον ιστορι-
κό χάρτη ομοιάζει μάλλον με επίπονη, πλην όμως ελλιπή, ιχνηλάτηση. Θετικό
είναι ότι έρχονται ολοένα και νέα αρχαιολογικά κατάλοιπα στο φως (οχυρω-
ματικά, άλλα αρχιτεκτονικά, ταφικά κ.λπ.) να πληρώσουν ως ένα κάποιο
βαθμό κενά και να δώσουν κατ’ αρχήν τουλάχιστον απαντήσεις σε ερευνητι-
κά και ποικίλα άλλα ερωτήματα, θέτοντας ταυτόχρονα άλλα, νέα, είτε απλά
είτε σύνθετα.

Ούτως ή άλλως η ιστορική συγκυρία έχει δείξει ότι και την περίοδο αυτήν οι
ισχυρές πόλεις-κράτη, όπως η Αθήνα, η Σπάρτη ή η Κόρινθος, και ακολούθως
λιγότερο ισχυρές και περιφερειακές, όπως η Κέρκυρα, με οικονομική ευρωστία
και ικανές να ναυπηγούν πολεμικά σκάφη σε μεγάλους αριθμούς, είχαν τον πρώ-
το λόγο στην πολιτική και τη διπλωματία της εποχής, ενώ οι μικρότερες
ἑκοῦσαι-ἄκουσαι ακολουθούν τύχες ανάλογες των ηγέτιδων συμμάχων τους.

ΗΗ  λλεευυκκάάδδαα

Οι αρχαιότερες γραπτές ιστορικές πηγές για την λευκάδα παραδίδονται
από τον Ηρόδοτο, τον Θουκυδίδη, τον Ξενοφώντα, τον Διόδωρο τον Σικελιώτη,
τον Διονύσιο τον Αλικαρνασσέα, τον πολύβιο... Η δε αρχαιολογική σκαπάνη
έχει συνεισφέρει νέα δεδομένα – τεκμήρια τα οποία συνεχώς συσχετιζόμενα με
τα γραπτά μνημεία συμβάλλουν στην ολοένα συμπληρούμενη εικόνα της
Ιστορίας των Νησιών του Ιονίου.

Τον �ο αιώνα π. Χ. είναι ήδη συγκροτημένα τα νησιά σε πόλη-κράτος ανά
νησί πλην της Κεφαλονιάς, στην οποία η πολιτικοκοινωνική οργάνωση περιε-
λάμβανε τέσσερεις πόλεις-κράτη. Η λευκάδα είναι γνωστή ως αποικία κοριν-
θιακή από τον 7ο αι., όταν ακόμα ήταν χερσόνησος της Ακαρνανίας�. Η λευ-
κάδα των ιστορικών χρόνων αποτελεί δημιούργημα της Κορίνθου: λευκάδιοι δὲ
τρεῖς, ἔθνος ἐόντες οὗτοι Δωρικὸν ἀπὸ Κορίνθου3. Σε αυτήν ο «πολέμαρχος»
Κύψελος (��7-��8 π.Χ.) με την αρωγή του «δήμου των οπλιτών» κατέλαβε
την εξουσία, διαμοίρασε σε ακτήμονες την περιουσία των Βακχιαδών και έλυ-
σε το αγροτικό – πολιτικό πρόβλημα με την ίδρυση αποικιών όπως ήταν η λευ-
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κάδα, το Ανακτόριο, η Αμβρακία4 και άλλες�. Η Κόρινθος με το δίκτυο αυτό
των αποικιών είχε δημιουργήσει μια πολύ ισχυρή σύνθετη δομή, η οποία, διαθέ-
τουσα και ικανό εμπορικό και πολεμικό ναυτικό, απετέλεσε τον ισχυρότερο πο-
λιτικοοικονομιό παράγοντα στο Ιόνιο, πράγμα που την έφερε εν τέλει αντιμέτω-
πη και με την οσημέραι ενισχυόμενη ναυτικά και ανθούσα οικονομικά Κέρκυ-
ρα και με την Αθήνα, η οποία είχε συμφέροντα στην περιοχή. Γι’ αυτό και συμ-
μάχησε με τους Κερκυραίους, επαυξάνοντας και την δύναμη κρούσης της σε
όλη την περιοχή του Ιονίου.

Τα αρχαιολογικά ευρήματα στην λευκάδα είναι πια «ομιλούσες» μαρτυ-
ρίες για τον τειχισμό της πόλης και για την ευημερία της μαρτυρούν επιπλεέ-
ον τα επιγραφικά και ταφικά ευρήματα, όπως κεραμικά και χρυσά κοσμήμα-
τα από το Βόρειο νεκροταφείο στη θέση Τσεχλιμπού, καθώς και το Νότιο στη
θέση Σπασμένη Βρύση�. Τα αρχαιολογικά δεδομένα στην περιοχή της λοφο-
σειράς του Κούλμου, Ν. της σημερινής πόλεως, και στην περιοχή του Καλι-
γονίου έως την θάλασσα βεβαιώνουν την ύπαρξη μιας ακμάζουσας πόλης
από την αρχαϊκή έως την ελληνιστική εποχή. Από τις αλυκές έως το λόφο του
Κούλμου εξικνούνται τα τείχη της.

πολιτικά η λευκάδα ακολουθεί κατά κανόνα τις στρατηγικές επιλογές
της Κορίνθου τηρούσα την πατροπαράδοτη τακτική της αποικίας και τον
οφειλόμενο σεβασμό στην μητρόπολη. Ειδικότερα σε μια σπάνια πολιτική
αναφορά της από τον Αριστοτέλη παρουσιάζεται να έχει ολιγαρχικό πολίτευ-
μα (οὐ γὰρ ἔτι συνέβαινεν ἀπὸ τῶν ὡρισμένων τιμημάτων εἰς τὰς ἀρχὰς
βαδίζειν7), το οποίο άλλαξε σε «δημοτικό» (δημοκρατικό-λαοκρατικό) μετά
την κατάργηση του νόμου για την κληροδότηση ολόκληρης της περιουσίας σε
έναν κληρονόμο, συνήθως στον πρωτότοκο γιο, (τοῦτο δὲ λυθὲν καὶ περὶ
λευκάδα δημοτικὴν ἐποίησε λίαν τὴν πολιτείαν αὐτῶν.)8.

Στον πλούταρχο αναφέρεται ως αποικία της Κορίνθου επί περιάνδρου
και μάλιστα ως λευκαδίων χερρόνησος9. Οι Κορίνθιοι άποικοι έσκαψαν –
έτεμον τον ισθμό και δημιούργησαν μια διώρυγα στα Ανατολικά της πόλης
Νήρικος-λευκάδας, διευκολύνοντας έτσι τους πλόες προς τις ακαρνανικές
ακτές και την Ήπειρο�0, αλλά και προς Βορρά (Κέρκυρα, Αδρία) και προς
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το Νότο��. Ο Στράβων γράφει: Κορίνθιοι δὲ πεμφθέντες ὑπὸ Κυψέλου καὶ
Γόργου ταύτην τε κατέσχον τὴν ἀκτὴν καὶ μέχρι τοῦ ᾿Αμβρακικοῦ κόλπου
προῆλθον, καὶ ἥ τε ᾿Αμβρακία συνῳκίσθη καὶ ᾿Ανακτόριον, καὶ τῆς χερ-
ρονήσου διορύξαντες τὸν ἰσθμὸν ἐποίησαν νῆσον τὴν λευκάδα��. παρεμφε-
ρώς και ο Διονύσιος Αλικαρνασεύς�3 γράφει: κἀν ταύτῃ πάλιν ἱερὸν
᾿Αφροδίτης ἱδρύονται τοῦτο, ὃ νῦν ἐστιν ἐν τῇ νησῖδι τῇ μεταξὺ τοῦ Διορύκτου
τε καὶ τῆς πόλεως, καλεῖται δὲ ᾿Αφροδίτης Αἰνειάδος. Επίσης, σχετική είναι
και η αναφορά του πολύβιου για την διώρυγα της λευκάδας την οποία και
παραθέτει ως τον Διόρυκτον�4. Ακόμη δε ο Σκύλαξ��: Ἀκτὴ καὶ πόλις
λευκὰς καὶ λιμήν· ...Αὕτη δ’ ἐστὶ νῦν νῆσος τὸν ἰσθμὸν ἀποτεταφρευμένη
[Εὔριπος Διόρυκτος ἐν τῷ ἰσθμῷ]. Και από τον Αρριανό�� παραδίδεται:
κατάπερ ἐν τῷ μεσσηγὺς λευκάδος τε νήσου ἰσθμῷ καὶ ᾿Ακαρνανίης. Και ο
Ευστάθιος Θεσσαλονίκης�7 σημειώνει τον ηπεριωτικό χαρακτήρα του νησι-
ού βάσει αρχαίων πηγών.

ΣΣυυμμμμεεττοοχχήή  σστταα  ππεερρσσιικκάά

Αναπτύχθηκε κατά τον �ο αι. και απέκτησε ικανή ναυτική και οπλιτική
δύναμη. λαμβάνει μέρος στα περσικά. Μετείχε δε στην πρώτη μετά τα τρω-
ικά, κρίσιμη, ναυμαχία των Ελλήνων κατά του ασιατικού-περσικού επεκτα-
τισμού και μάλιστα νικηφόρα. Έτσι, στη Σαλαμίνα οι λευκάδιοι είναι παρό-
ντες με τρία πολεμικά σκάφη μαζί με τους Αμπρακιώτες�8. προσήλθαν δε
από απομακρυσμένες περιοχές, όπως και οι γείτονές τους Θεσπρωτοί και οι
Αμπρακιώτες�9.

Είναι παρούσα η λευκάδα και στη μάχη των πλαταιών (480 π.Χ.), στην
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οποία, συμπαραταχθέντες οι λευκάδιοι με τους Ανακτορίους –800 συνολικά
άνδρες– και έχοντες στα δεξιά τους πεντακόσιους Αμπρακιώτες και στα αρι-
στερά τους διακόσιους παλείς Κεφαλλονίτες�0 πολέμησαν τους Σάκες: Άξιο
μνείας είναι ότι οι Έλληνες οι οποίοι ήταν με τους πέρσες, είχαν μάντη τον
Ιππόμαχο τον λευκάδιο��.

ΔΔιιααιιττηησσίίαα  ΚΚεερρκκυυρρααίίωωνν--ΚΚοορριιννθθίίωωνν  γγιιαα  ττηηνν  λλεευυκκάάδδαα

Σώζεται πληροφορία από τον πλούταρχο ότι ο Θεμιστοκλής κατέφυγε
στην Κέρκυρα, γιατί γνώριζε ότι θα τύχει ευμενούς υποδοχής. Κι αυτό συνέ-
βη, επειδή είχε παράσχει ευεργεσία στην Κέρκυρα, όταν χρειάστηκε να προ-
σφέρει τις υπηρεσίες του σε διαιτησία σχετικά με το καθεστώς της λευκάδας,
αν δηλ. ήταν αποικία της Κορίνθου, της Κέρκυρας ή αμφοτέρων. Επεδίκασε
δε υπέρ της Κέρκυρας είκοσι τάλαντα, τα οποία όφειλαν να καταβάλουν σε
αυτήν οι Κορίνθιοι, θεωρώντας ότι ήταν αποικία αμφοτέρων και, επομένως,
έπρεπε λευκάδα κοινῇ νέμειν. Συνεπώς, εξ αυτών τεκμαίρεται ότι υπήρξε αμ-
φισβήτηση για την ίδρυση της εν λόγω αποικίας και ανεφύη έχθρα – μεταξύ
της μητροπόλεως Κορίνθου και της τότε ισχυρής Κέρκυρας. Κι αυτήν την
έριδα προσεκλήθη και ἔλυσε ο Θεμιστοκλής περί το 47�/470��.

Η λευκάδα συντάχθηκε με την μητρόπολη Κόρινθο, η οποία θεωρεί τις δυ-
τικές παραλίες της Στερεάς Ελλάδας και της Ηπείρου ως σφαίρα της πολιτι-
κής και οικονομικής της επιρροής. Έτσι, το 43� π.Χ., η λευκάδα μετείχε στη
διένεξη Κερκύρας-Κορίνθου για την Επίδαμνο, ακολουθήσασα την μητρόπο-
λή της με οπλιτικό στράτευμα, το οποίο μάλιστα κινήθηκε πεζή προς την
Απολλωνία, κορινθιακή αποικία, από φόβο μήπως εμποδισθούν στη θάλασσα
από τον κερκυραϊκό στόλο�3. Αργότερα, στην πρόσκληση για συμμετοχή στην
κατά των Κερκυραίων εκστρατεία της Κορίνθου στην Επίδαμνο το 43� π.Χ.,
ανταποκρίνεται αποστέλουσα δέκα τριήρεις�4.

Οι Κερκυραίοι, μόλις πληροφορήθηκαν την κίνηση αυτήν, απέστειλαν εικο-
σιπέντε τριήρεις και άλλα πλοία αργότερα, για να εκδιώξουν τους Κορινθίους
οικήτορες και τους λευκαδίους και Αμπρακιώτες φρουρούς, ζητώντας και
την συνδρομή των Επιδαμνίων. Εκείνοι, όμως, δεν αποδέχθηκαν την θέση των
Κερκυραίων, οπότε οι δεύτεροι εξεστράτευσαν στην Επίδαμνο. Αμέσως οι Κο-
ρίνθιοι ζήτησαν την ναυτική αρωγή των συμμάχων, οι οποίοι ανταποκρίθηκαν
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και έστειλαν αρκετά πλοία, οι λευκάδιοι δέκα. Φαίνεται πως το φυλετικό κρι-
τήριο και ο σεβασμός στην μητρόπολη Κόρινθο λειτούργησαν υπέρ αυτής��.

Όμως, παρά τις προσπάθειες για διπλωματική διευθέτηση του θέματος της
Επιδάμνου μέσω διαιτησίας και μεσολαβήσεως και του μαντείου των Δελ-
φών�� οι Κορίνθιοι δεν θέλησαν, πολιορκουμένης της Επιδάμνου, να συζητούν
για ειρηνική λύση και με εβδομήντα πέντε πλοία και δύο χιλιάδες οπλίτες
έπλεαν κατά της Κέρκυρας�7. Και πάλι οι Κερκυραίοι ζήτησαν με κύρηκα,
αποσταλέντα στο ναό του Απόλλωνα στο Άκτιο, να μη συγκρουστούν, όμως οι
Κορίνθιοι επέμεναν να επιτεθούν. Τότε οι Κερκυραίοι αντιπαρατάξαντες ογδό-
ντα τριήρεις εναυμάχησαν και νίκησαν τους Κορινθίους και τους συμμάχους
τους�8. Συνέπεια αυτού ήταν να τραπούν σε φυγή οι αντίπαλοι επ’ οίκου –για
τις πατρίδες τους, αφού οι Κερκυραίοι είχαν τον πλήρη έλεγχο πια της θαλάσ-
σιας περιοχής του Ιονίου– τῆς θαλάσσης ἁπάσης ἐκράτουν τῆς κατ’ ἐκεῖνα τὰ
χωρία οἱ Κερκυραῖοι�9. Έπλευσαν μάλιστα ἐς λευκάδα τὴν Κορινθίων
ἀποικίαν τῆς γῆς ἔτεμον καὶ Κυλλήνην τὸ ᾿Ηλείων ἐπίνειον ἐνέπρησαν, ὅτι
ναῦς καὶ χρήματα παρέσχον Κορινθίοις30. Συνέχισαν δε τις επιδρομές στην
λευκάδα και σε άλλα μέρη συμμαχικά της Κορίνθου, μέχρις ότου οι Κορίνθιοι,
ἐπεὶ σφῶν οἱ ξύμμαχοι ἐπόνουν3�, έστειλαν πλοία και πεζικό στο Άκτιο, όπου
και στρατοπέδευσαν, και στο ακρωτήριο Χειμέριο της Θεσπρωτίας φυλακῆς
ἕνεκα τῆς τε λευκάδος καὶ τῶν ἄλλων πόλεων ὅσαι σφίσι φίλιαι ἦσαν3�.

Στη συνέχεια ενεπλάκησαν και οι Αθηναίοι ερειδόμενοι στην επιμαχία που
είχαν συμφωνήσει με την Κέρκυρα33. Οι δε Κορίνθιοι με εκατόν-πενήντα πλοία
έπλεαν κατά της Κέρκυρας, έχοντας στις τάξεις τους, πλην των άλλων, και δέ-
κα πλοία των λευκαδίων, με ναυάρχους από την κάθε πόλη χωριστά34, και,
αφού συγκεντρώθηκαν στην λευκάδα3�, προσορμιστήκαν στο Χειμέριο, κοντά
στην Εφύρα. Η Ζάκυνθος έστειλε χίλιους οπλίτες σε βοήθεια της Κέρκυρας, οι
οποίοι στρατοπέδευσαν στην λευκίμμη μαζί με το κερκυραϊκό πεζικό3�.

Στην καίρια αυτήν φάση, η αποστολή έξη στρατηγών με τριάντα τριήρεις
εκ μέρους των Αθηναίων στην Κέρκυρα, καθώς και η αποσταλείσα δύναμη
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των Ζακυνθίων, συμμάχων της Αθήνας, αποδεικνύει την πολιτική και στρα-
τιωτική σημασία που είχε γι’ αυτούς το ζήτημα στην περιοχή του Βορείου Ιο-
νίου και γενικά της Δυτικής Ελλάδας. Ο έλεγχος των πλουτοπαραγωγικών
πηγών και των εμπορικών οδών προείχε πάντοτε. Και στην φάση αυτή πλεο-
νεκτούν οι Αθηναίοι και οι Κερκυραίοι, συρρικνώνεται δε η εμπορική δράση
των Κορινθίων και των λευκαδιών. Οι Κορίνθιοι θα βρεθούν σε δύσκολη θέση,
αφού λόγω της εμπλοκής της Αθήνας όχι μόνο στερούνται τον βασικό και μο-
ναδικό έως τότε προμηθευτή αργύρου – πολύτιμου για την κοπή των εύχρη-
στων και αξιόπιστων στατήρων στο ούτως ειπείν διεθνές εμπόριο της εποχής,
αλλά λόγω της κερκυραϊκής υπεροχής στο Ιόνιο αδυνατούν να προμηθευτούν
από τις δυτικές πηγές το πολύτιμο μέταλλο.

ΣΣττοονν  ππεελλοοπποοννννηησσιιαακκόό  ππόόλλεεμμοο

Κατά τον πελοποννησιακό πόλεμο του οποίου οι φλόγες ανάβουν το 43�
π.Χ., οι Έλληνες διαιρέθηκαν σε δύο στρατόπεδα: σε εκείνο των λακεδαιμο-
νίων με συμμάχους τους Κορινθίους με τους οποίους συντάχθηκαν οι λευκα-
δίοι37 και άλλοι38. Στο δε στρατόπεδο των Αθηναίων οι: Μεσσήνιοι οἱ ἐν
Ναυπάκτῳ, ᾿Ακαρνάνων οἱ πλείους, Κερκυραῖοι, Ζακύνθιοι καὶ ἄλλαι πό -
λεις39. Από τους Κεφαλλήνες οι παλείς εντάσσονται στη σφαίρα των πελο-
ποννησίων, ενώ οι Κράνιοι και πρωνναίοι με τους Αθηναίους.

Κατά τις επιχειρήσεις στην Αιτωλία και Ακαρνανία το 4�9 π.Χ. ο Κνή-
μος, Σπαρτιάτης στρατηγός, προχώρησε εναντίον της Στράτου. Ειδικότερα οι
λευκάδιοι κι οι Ανακτόριοι έδρασαν ως ξεχωριστό μέρος κατά της Στράτου,
χωρίς επικοινωνία με τον Κνήμο και τους Χάονες οι οποίοι έπεσαν στις ενέ-
δρες των Στρατίων40. Ο Κνήμος υποχώρησε στις Οινιάδες, μετά στην λευκά-
δα και μαζί με τους ηττημένους από τον Φορμίωνα Κορινθίους κατέφυγαν
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37. Ο ΚΕϊΓΚΑΝ (�004:���) αναφέρει την προσάρτηση της λευκάδας και της Κέρκυρας
μαζί με την Κεφαλληνία στην Αθήνα. Μόνο για την τελευταία ισχύει (ΘΟΥΚΥΔΙΔΟΥ Ιστοριών
�.30.�). Η Κέρκυρα είχε συνάψει επιμαχία και η λευκάδα περιλαμβανόταν στην κορινθιακή
επιρροή.

38. ΘΟΥΚΥΔΙΔΗΣ Ιστοριών �.9.3.
39. ΘΟΥΚΥΔΙΔΗΣ Ιστοριών �.9.4-�. Και ο ΔΙΟΔΩΡΟΣ ΣΙΚΕλΙΩΤΗΣ ��.4�.3-�: λευκάδιοι

σύμμαχοι με Σπάρτη - οἱ δὲ λακεδαιμόνιοι κρίναντες καταλελύσθαι τὰς σπονδὰς ὑπὸ τῶν
᾿Αθηναίων, δύναμιν ἀξιόλογον ἤθροισαν ἔκ τε τῆς λακεδαίμονος καὶ παρὰ τῶν ἄλλων πε-
λοποννησίων. συνεμάχουν δὲ τότε λακεδαιμονίοις πελοποννήσιοι μὲν πάντες πλὴν ᾿Αρ-
γείων· οὗτοι δ’ ἡσυχίαν εἶχον· τῶν δ’ ἐκτὸς τῆς πελοποννήσου Μεγαρεῖς, ᾿Αμβρακιῶται,
λευκάδιοι, Φωκεῖς, Βοιωτοί, λοκροὶ τῶν μὲν πρὸς Εὔβοιαν ἐστραμμένων οἱ πλείους, τῶν δ’
ἄλλων ᾿Αμφισσεῖς.

40. ΘΟΥΚΥΔΙΔΗΣ Ιστοριών �.8�.3-�.



στην Κυλλήνη, επίνειο της Ηλείας4�. Στη συνέχεια, ενωμένοι οι στόλοι Κοριν-
θίων, λευκαδίων και των άλλων συμμάχων τους επεχείρησαν ως υπεράριθμοι
να καταβάλουν τον στόλο του Φορμίωνα, αλλά απέτυχαν. Η ύπαρξη δε του
λακεδαιμόνιου Τιμοκράτη σε λευκάδιο πολεμικό σκάφος4� μάλλον δεν είναι
τυχαία και ίσως είναι μέρος της πρακτικής και τακτικής των Σπαρτιατών να
έχουν έναν άνδρα δικό τους και μάλιστα σύμβουλο του Κνήμου στο συμμαχι-
κό πλοίο για επιτήρηση –για διεκπεραίωση της αποστολής, για πιστή τήρηση
οδηγιών– εντολών και για εφαρμογή (της) τακτικής.

44��88  ππ..ΧΧ..  ––  ΣΣπποοννδδέέςς  λλεευυκκάάδδααςς  μμεε  ΑΑθθηηννααίίοουυςς!!

Ο Ασώπιος, γιος του Φορμίωνος, απέπλευσε για την πελοπόννησο και
έφθασε στη λευκάδα όπου επεχείρησε απόβαση στην Νήρικο43-λευκάδα.
Στην επιχείρηση σκοτώθηκε αυτός και μέρος του εκστρατευτικού σώματος
από τους λευκαδίους ή και Κορίνθιους φρουρούς και τους ντόπιους συμμά-
χους τους, όμως οι Αθηναίοι κατίσχυσαν. Οι λευκάδιοι αναγκαστικά συνήψαν
σπονδές με τους Αθηναίους παρά την παραδοσιακή πολιτικοστρατιωτική συ-
νεργασία τους με την μητρόπολη Κόρινθο. Κατόπιν οι Αθηναίοι, αφού παρέ-
λαβαν τους νεκρούς τους, απέπλευσαν οίκαδε44. Δεν πρέπει να κράτησε και
πολύ χρόνο αυτή η συνθήκη, αφού στη συνέχεια η λευκάδα τίθεται και πάλι
στη σφαίρα επιρροής της Κορίνθου και στο πλευρό της στρατιωτικά.

Κατά τα Κερκυραϊκά (4�8-4�� π.Χ.) μετέχουν οι λευκάδιοι κατά της
Κέρκυρας – ο δε λευκάδιος ισθμός σώζει για άλλη μια φορά τους λακεδαιμο-
νίους από τα χειρότερα. Ο Αλκίδας με τον στόλο των πελοποννησίων από σα-
ράντα πλοία απέπλευσε από την Έφεσο, αφού κατέπλευσε στην Κυλλήνη,
όπου συνάντησε δεκατρείς τριήρεις των λευκαδίων και των Αμβρακιωτών,
καθώς και τον Βρασίδα του Τέλλιδος4�. Αυτά τα πενήντα τρία πλοία υπό τον
Αλκίδα και τον Βρασίδα προσορμίστηκαν στο λιμάνι των Συβότων και την
επομένη έπλευσαν κατά της Κέρκυρας4�. Ακολούθησε ναυμαχία, στην οποία
οι πελοποννήσιοι, οι λευκάδιοι και οι Αμβρακιώτες πολέμησαν κατά των
Κερκυραίων και υπερίσχυσαν47. Μετά προέβησαν τα πληρώματα του Αλκίδα
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4�. ΘΟΥΚΥΔΙΔΗΣ Ιστοριών �.84.�. (Βλ. και Ημερησία διάταξις Φορμίωνος, ΘΟΥΚΥΔΙΔΟΥ
Ιστοριών �.84.�. �.79.9-�0).

4�. ΘΟΥΚΥΔΙΔΗΣ Ιστοριών �.9�.3.
43. ΟΜΗΡΟΣ Οδύσσεια ω 377 και ΣΤΡΑΒΩΝ Γεωγραφικά �0.�.8.�-7, αναφέρεται ως Νήρι-

τος.
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47. ΘΟΥΚΥΔΙΔΗΣ Ιστοριών 3.77-78.



σε λεηλασία των αγρών στην λευκίμμη48, μέχρι το μεσημέρι της επομένης,
οπότε και απεχώρησαν. Μόλις δε πληροφορήθηκαν την νύκτα, μέσω φρυκτω-
ριών, την έλευση από την λευκάδα εξήντα αθηναϊκών πλοίων υπό τον Ευρυ-
μέδοντα, απεχώρησαν εσπευσμένα49 και, αφού πέρασαν τα πλοία πάνω από
τον ισθμό�0 της λευκάδας, προς αποφυγή συγκρούσεως με τους Αθηναίους
που ανέπλεαν το Ιόνιο, κατέφυγαν στην πελοπόννησο��. Ο Αλκίδας και ο σύμ-
βουλός του Βρασίδας έκριναν προφανώς ότι με εβδομήντα δύο αθηναϊκά συν
τα κερκυραϊκά πλοία θα βρισκόταν σε δύσκολη θέση (αν και ο Ευρυμέδων δεν
έφτασε ποτέ στην Κέρκυρα��), οπότε αποφάσισαν την εσπευσμένη και εν κρυ-
πτώ αποχώρηση από την Κέρκυρα.

Για την χρήση του ισθμού στη λευκάδα αναφέρεται και πάλι�3 ότι οι Σπαρ-
τιάτες πέρασαν εξήντα πολεμικά πλοία από τον Ισθμό της λευκάδας, γιατί
διατάχθηκαν να μεταβούν στην πύλο, και έτσι ξέφυγαν από τους Αθηναίους,
οι οποίοι ναυλοχούσαν στην Ζάκυνθο και περιπολούσαν στην περιοχή υπό τον
Ευρυμέδοντα�4.

ΚΚίίννδδυυννοοςς  ααφφααννιισσμμοούύ  ττηηςς  λλεευυκκάάδδααςς......  ααππόό  ΚΚεεφφααλλλλήήννεεςς,,  ΖΖαακκυυννθθίίοουυςς  
κκααιι  ΚΚεερρκκυυρρααίίοουυςς

Ο στρατηγός των Αθηναίων Δημοσθένης και ο προκλής με τριάντα τριή-
ρεις επιχειρούσαν το 4�� π.Χ. στην Δυτική Ελλάδα. Ἀθηναῖοι περὶ πελο -
πόννησον ὄντες πρῶτον ἐν ᾿Ελλομενῷ τῆς λευκαδίας φρουρούς τινας λοχήσα-
ντες διέφθειραν��. Κατόπιν επιτέθηκαν στην λευκάδα με συμμάχους τους
Ακαρνάνες, λίγους Κεφαλλήνες και Ζακυνθίους, καθώς και δεκαπέντε κερ-
κυραϊκά πλοία με τη συνδρομή των Μεσσηνίων από την Ναύπακτο��. Αυτοί
λεηλάτησαν την ύπαιθρο χώρα σε τέτοιο βαθμό, ώστε αυτή σχεδόν καταστρά-
φηκε εντός και εκτός του ισθμού, όμως η πόλη λευκάς δεν καταλήφθηκε, αν
και πιεζόταν από υπέρτερους αριθμητικά αντιπάλους και ἡσύχαζον (εντός της
πόλεως τους). Τότε οι Ακαρνάνες ζήτησαν –ἠξίουν– από τον Δημοσθένη να
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αποκλείσει με τείχος την πόλη και έτσι εύκολα θα την εκπολιορκούσε και αυ-
τοί θα απαλλάσσονταν από μια πόλη συνεχώς εχθρική. Οι Μεσσήνιοι της
Ναυπάκτου, όμως, παρενέβησαν και έπεισαν τον Δημοσθένη να επιτεθεί
στους Αιτωλούς, αφού διέθετε αρκετό στρατό, και στη συνέχεια, αν νικήσει,
θα προσαρτήσει και τους Ηπειρώτες στην αθηναϊκή δύναμη�7. Έτσι ο Δημο-
σθένης αποχωρεί πανστρατιά από την λευκάδα και μεταβαίνει στο Σόλλιον�8,
από όπου χωρίς τους δυσαρεστημένους για την μη περιτείχιση της λευκάδας
Ακαρνάνες και με τον υπόλοιπο στράτευμα από Κεφαλλήνες, Μεσσηνίους και
Ζακυνθίους και τριακόσιους Αθηναίους, προχωρεί κατά των Αιτωλών�9. Έτσι
η λευκάδα σώθηκε.

Αξιοσημείωτο μάλιστα είναι ότι η λευκάδα το 4�� π.Χ., όπως και η Αμ-
βρακία, είναι ενισχυμένες με πεντακόσιους Κορινθίους φρουρούς�0, όπως «πα-
ρεμπιπτόντως» αναφέρεται από τον Θουκυδίδη, ενώ παραθέτει τα γεγονότα
της εκστρατείας κατά της Κορίνθου��. Αυτοί μάλλον λειτουργούν υποστηρι-
κτικά και επιβεβαιώνεται η παρουσία της Κορίνθου στην λευκάδα και η πρό-
νοιά της να μην απωλέσει αυτό το πολύτιμο έρεισμα, μετά μάλιστα την κατά-
ληψη του Ανακτορίου από τους Αθηναίους κατά το αυτό έτος��.

Συνεπώς, το 4��/4�� π.Χ. αυτή αποτελεί ένα από τα λίγα ερείσματα των
Κορινθίων στην ΒΔ Ελλάδα, μαζί με το Ανακτόριο και τις Οινιάδες. Η υπερο-
χή των Κερκυραίων και των Αθηναίων, όμως, είναι σχεδόν καταλυτική και
έτσι ελέγχουν όχι μόνο το εμπόριο με την Αδριατική και την Μεγάλη Ελλάδα,
αλλά και τις περιοχές προμήθειας ναυπηγικής ξυλείας, όπως την Ήπειρο και
την Ιλλυρία.

Η λήξη, όμως, του Αρχιδαμείου πολέμου βρήκε την λευκάδα μάλλον να ακο-
λουθεί διαφορετική πολιτική από εκείνη της μητρόπολης. Γιατί στις διαπραγμα-
τεύσεις για ειρήνευση η Κόρινθος διαφώνησε με την Σπάρτη και δεν συμμετείχε
στην Ειρήνη του Νικία 4�� π.Χ.�3, αφού δεν είχε καμία ωφέλεια ούτε στο θέμα
της ποτίδαιας ούτε στο θέμα της Κέρκυρας, είχε δε απολέσει το Σόλλιον και το
Ανακτόριο. Μαζί με αυτήν δεν μετείχαν στην ειρήνη η Θήβα, η Ήλιδα και τα
Μέγαρα�4. πιθανόν να διαφοροποιήθηκε η λευκάδα από την πολιτική επιλογή
της μητρόπολής της, απολαμβάνουσα τους γλυκείς καρπούς της ειρήνης.

Κωνσταντίνος λιντοβόης���

�7. ΘΟΥΚΥΔΙΔΗΣ Ιστοριών 3.94.3.
�8. ΘΟΥΚΥΔΙΔΗΣ Ιστοριών 3.9�.�.
�9. ΘΟΥΚΥΔΙΔΗΣ Ιστοριών 3.9�.3.
�0. Άγνωστο πόσοι από αυτούς φρουρούσαν σε κάθε πόλη.
��. ΘΟΥΚΥΔΙΔΗΣ Ιστοριών 4.4�.3.
��. Κατάληψη και εποικισμός Ανακτορίου: ΘΟΥΚΥΔΙΔΗΣ Ιστοριών 4.49.�.
�3. Κείμενο σπονδών: ΘΟΥΚΥΔΙΔΗΣ Ιστοριών �.�8.�.�-�9.�.��.
�4. ΘΟΥΚΥΔΙΔΗΣ Ιστοριών �.�7.�.��-�3. Βλ. και ό.π. �.��.�. Και �.30.�.�-�. Επίσης, πΕ-

λΕΚΙΔΗΣ �97�:���-��7.



ΗΗ  λλεευυκκάάδδαα  σσττηηνν  ΣΣιικκεελλιικκήή  ΕΕκκσσττρρααττεείίαα  ––  
ηη  σσυυμμββοολλήή  ττηηςς  φφυυλλεεττιικκήήςς  σσυυγγγγέέννεειιααςς

Το 4�4 π.Χ. ο Γύλιππος ως ηγέτης του εκστρατευτικού σώματος προς
βοήθεια των Συρακοσίων είχε ορίσει ως τόπο συγκέντρωσης και ορμητήριο
την λευκάδα��. Μετείχαν δε στην εκστρατεία οι λευκάδιοι υπό τους Κορινθί-
ους και τους Σπαρτιάτες, όπως και οι Αμβρακιώτες, κατά το ξυγγενές��.

Η λευκάδα εξακολουθεί να μετέχει στις πολεμικές επιχειρήσεις των συμ-
μάχων της. Το 4�� π.Χ. μετά την κατάλυση της εξουσίας των Τετρακοσίων,
κατά τη ναυμαχία στον Ελλήσποντο – στη Σηστό οι Αθηναίοι με 7� τριήρεις
νίκησαν τους πελοποννησίους με 8��7 και τους συμμάχους τους, κατέλαβαν
δε πολλά πλοία των αντιπάλων τους μεταξύ των οποίων και μια τριήρη των
λευκαδίων�8.

Η λευκάδα, λοιπόν, έως το τέλος του πελοποννησιακού πολέμου είναι
σύμμαχος των Κορινθίων και άρα και των Σπαρτιατών. Όμως, τα πράγματα
αλλάζουν κατά τον 4ο π.Χ. αι., είναι πιο ρευστά και οι ηγέτιδες πόλεις δεν
κρατούν την ηγεμονία επί μακρόν. Οι συμμαχίες δεν είναι σταθερές. Μετά δε
τα μέσα του αιώνα εμφανίζεται ισχυρότατο και αποφασιστικό το μακεδονικό
στοιχείο, εναντίον του οποίου αρχικά συμπαρατάσσονται όλες σχεδόν οι πόλεις
της Νότιας Ελλάδας.

Έτσι, η λευκάδα συντάσσεται με την Αθήνα στις αρχές του 4ου π.Χ. αι-
ώνα. Το 39�/� π.Χ. η ήττα των Σπαρτιατών στην Αλίαρτο αποτελεί έναυσμα,
για να αποσκιρτήσουν πολλοί σύμμαχοί τους και να προσδεθούν στο Βοιωτικό
και Αττικό άρμα. Μαζί με τους Κορινθίους και οι λευκάδιοι, όπως οι Ακαρνά-
νες, οι Μεγαρείς κ.ά., επειδή μισούσαν τώρα τους Σπαρτιάτες λόγω των πιέ-
σεων που ασκούσαν στους συμμάχους τους�9.

Το 37� π.Χ. ο Τιμόθεος, στρατηγός, εντάσσει την λευκάδα στην Β΄ Αθη-
ναϊκή Συμμαχία. Αργότερα, το 37� π.Χ. η λευκάδα είναι φιλική προς την
Σπάρτη. Γι’ αυτό και χρησιμοποιήθηκε ως καταφύγιο του Υπερμένους «ἐπι-
στολιαφόρου» (υποδιοικητή) του Μνάσιππου μετά την ήττα των Σπαρτιατών
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γεῖοι, συμμαχίαν πρὸς ἀλλήλους ἐποιήσαντο. μισουμένων γὰρ τῶν λακεδαιμονίων ὑπὸ τῶν
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μεγίστας πόλεις συμφρονούσας ἔχοντες. Και ΣΑΚΕλλΑΡΙΟΥ �97�α: 3��-3�7.



στην Κέρκρυα και την άτακτη φυγή τους με τα λάφυρα των Κερκυραίων70.
Κάτα την εκστρατεία του Τιμολέοντος του Κορινθίου στη Σικελία, κατό-

πιν προσκλήσεως των Συρακουσίων, το 34�/4 π.Χ., συμμαχούν με την Κόριν-
θο και οι λευκάδιοι και οι Κερκυραίοι με τρεις τριήρεις7�.

Και το 34� π.Χ. εντάχθηκε στον ανιμακεδονικό-αντιφιλιππικό συνασπι-
σμό7�, αφού ο Φίλιππος Β΄ της Μακεδονίας καταλαμβάνει τα παράλια της
Κασσωπίας και εξεστάτευσε κατά της Αμβρακίας. Θορυβήθηκαν οι Αιτωλοί,
οι Ακαρνάνες, οι Αχαιοί και οι λευκάδιοι, Κεφαλλήνες και Κερκυραίοι. Οι τε-
λευταίοι με τους Κορινθίους ζητούν την βοήθεια της Αθήνας, η οποία συγκρό-
τησε ταχέως μια σημαντική συμμαχία, αφού έστειλε τον στρατηγό/ρήτορα
Δημοσθένη, τον Ηγήσιππο και τον πολυευκτο στην Κόρινθο στις πόλεις αυ-
τές73. Η εύθραυστη ειρήνη κινδύνευσε, επειδή από την μάχη στην Μαντινεία
(3�� π.Χ.) είχε τεθεί τέλος στην ηγεμονία των πόλεων και τη θέση της πήρε
τώρα η αρχή της ισορροπίας των δυνάμεων74.

Μετά την Χαιρώνεια 338 π.Χ. στην οποία δεν πολέμησε μεν η λευκάδα,
μετέσχε όμως στο Συνέδριο του Ισθμού, ακολούθησε υποχρεωτικά, όπως σχε-
δόν όλοι οι Έλληνες, την πολιτική του Φιλίππου και μετά του Αλεξάνδρου, αν
και αυτό δεν αναφέρεται ρητά, ίσχυε όμως de facto. Ο Φίλιππος εγκατέστησε
μακεδονικές φρουρές στη Χαλκίδα, την Κόρινθο και την Αμβρακία. Δεν απο-
κλείεται και στη λευκάδα.

Αργότερα, με το που διαδόθηκε η είδηση του θανάτου του Αλεξάνδρου (3�3
π.Χ.), οι Αθηναίοι εξεγέρθηκαν κατά των Μακεδόνων, έστειλαν δε πρέσβεις
σε όλες της πόλεις της Νότιας Ελλάδας για συμμαχία μεταξύ των οποίων
και στην λευκάδα που την αποδέχθηκε όπως και πολλοί άλλοι7�. Έτσι, σχη-
ματίσθηκε ισχυρή αντιμακεδονική παράταξη και ξεκίνησε ο λαμιακός πόλε-
μος (3�3-3�� π.Χ.)7�.

Όταν δε το 3�4 π.Χ. ο Κάσανδρος, βασιλιάς της Μακεδονίας, βάδισε κατά
της λευκάδας με ικανές δυνάμεις, αυτή με διπλωματικές διαδικασίες και όχι με
άσκηση βίας πήγε με το μέρος του: ὁ δὲ Κάσανδρος [...] τὴν πόλιν διὰ πρεσβείας
προσηγάγετο77. Διόρισε δε τον λυσανδρο τον Αθηναίο διοικητής της78. Αργότε-
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ρα δοθείσης ευκαιρίας και αποχωρίσαντος από την περιοχή του Κασάνδρου, οι
λευκάδιοι προσλαβόμενοι βοήθειαν παρὰ Κορκυραίων ἐξέβαλον τὴν φρουρὰν
τοῦ Κασάνδρου79.

ΑΑππόό  ττιιςς  εεππιιγγρρααφφέέςς

πλην αυτών των ιστορικών πηγών αρυόμεθα και από το επιγραφικό υλικό
στοιχεία επιβεβαιωτικά της Ιστορίας ή και νέα. Έτσι, επιβεβαιώνεται η συμ-
μετοχή της λευκάδας στη μάχη των πλαταιών το 479 π.Χ. από την επιγρα-
φή στον αναθηματικό τρίποδα προς τον Απόλλωνα των Δελφών, ο οποίος βρί-
σκεται κοντά στην Αγία Σοφία της Κωνσταντινούπολης, στον Ιππόδρομο80.
Επίσης, τεκμαίρεται ότι η λευκάδα είχε πολιτική και άρτια πολεμική οργά-
νωση: στην Ig Ix,� �348� αναφέρονται πλην των εννοουμένων θεσμικών δια-
δικασιών τα αξιώματα του στρατηγού, του προβούλου και του πολεμάρχου.
παραδίδονται δε και στοιχεία για ειρηνικές σχέσεις με πολίτες άλλων πόλεων
(άρα και με τις πόλεις τους) από την Ig Ix,� �3�8�, εφόσον σε αυτήν αναγρά-
φεται ότι Ἀπολλωνιάται οἰκοδόμησαν προφανώς κάποιο δημόσιο κτήριο ή ιερό.

Ακολούθως, η λευκάδα, λόγω εμπορικών και άλλων σχέσεων και ως ακ-
μάζουσα πόλη, είχε επισκέπτες ή μετοίκους οι οποίοι παρέμειναν εκεί για πά-
ντα, καθώς δηλώνουν οι επιγραφές. Στην περίπτωση αυτή εμπίπτουν οι Φιλι-
στὶς Ἀριστομέδοντος, και Ἡράκλεια Ἀριστομέδοντος Κορκυραία83, ο Δημή -
τριος Μασσαλιώτης84, ο Θεαγένης ο Αστυπαλεύς8�, ο Δίων Μιτυληναῖος8�, η
Μνησίκλεια πελλαία την οποία χαιρετούν ή μάλλον αποχαιρετούν: χαῖρε.
περνάει, όμως, στην αιωνιότητα η αρετή της: χρηστὴ γυνή, ὦ παριόντες87.
Ακόμα, ο [πυ]θιάδας [Εὐ]θύμου [Σι]κυώνιος88, ο γειτονικός Φάλαρις Αἰ σ -
χρίωνος Στράτιος89 κι ο μακρόθεν καταγόμενος ανώνυμός τις — — — Συρα -
κόσιος, με τον οποίον μοιράζεται την μοιραία κατοικία η Βουβαλὶς Ἐπιγέ-
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νεος90, αβέβαιο αν είχαν συγγένεια9�. Από τις νεώτερες έρευνες έχει ευρεθεί 
η επιγραφή με σωζόμενο εθνικό επώνυμο Συρακόσιο: πΑΡΜΟΝΙΣΚ-ΑΡΙ-
ΣΤΟΦΟΝ[0] - ΣΥΡΑΚΟΣΙΟΣ9� σε τμήμα επιτύμβιας στήλης με επίστεψη
(Α.Μ.λ. �87�), όπου η τρίστιχη επιγραφή (3ου αι. π.Χ.).

ΤΤοο  άάσσττυυ  ττηηςς  λλεευυκκάάδδααςς

Η πόλη της λευκάδας Νήρικος ή λευκάς ήταν ιδρυμένη σε κατάλληλο
για άμυνα χώρο, στον λόφο του Κούλμου, όπου και η ακρόπολή της, με τείχη
εξικνούμενα σε μήκος 4,� χλμ.93. πρόσφορη ναυτικά κι εμπορικά την καθι-
στούσαν τεχνικά έργα, όπως ο Διόρυκτος για ευχερή πρόσβαση και ασφαλή
διέλευση στην ανατολική πλευρά του νησιού, ο λιμενοβραχίονας για ασφάλεια
από τους ανέμους και τον κυματισμό –στη νότια είσοδο του αρχαίου λευκαδί-
τικου λιμανιού– μήκους �00 μ. και με άνοιγμα 30 μ. για τον διάπλου των
πλοίων, η γέφυρα94 για σύνδεση με την απέναντι στεριά μήκους 7�0 μ., καθώς
και οχυρωματικές εγκαταστάσεις για προστασία αυτής και του λιμανιού.
Έχουν εντοπιστεί θραύσματα κεραμίδων με έντυπο σφράγισμα ΔΑ (ΔΑΜΟ-
ΣΙΟΥ), στοιχείο επιβεβαίωσης για ύπαρξη και δημοσίων οικοδομημάτων.
Ήταν δε κτισμένη κατά τις αρχές του ιπποδάμειου συστήματος9�.

Οι αρχαίοι λευκάδιοι ανέπτυξαν την γεωργία, την αλιεία, την υφαντική,
την κεραμουργία, την νομισματοκοπία-μεταλλουργία για την κατασκευή ερ-
γαλείων, όπλων, εμβόλων και εξαρτημάτων των πλοίων και ασφαλώς για
εμπορικούς σκοπούς9�. προφανώς λειτούργησε η αγορά της και για αγορα-
πωλησίες δούλων: ο Ευξίθεος ο Αθηναίος πωλήθηκε ως δούλος στην λευκά-
δα97. Και ασφαλώς έκανε και εισαγωγή αντικειμένων, όπως κεραμεικών98.

Γενικότερα η κοπή νομισμάτων από την λευκάδα, αφότου άρχισε περί το
�00 π.Χ. έως και τα ρωμαϊκά χρόνια99, και η διασπορά τους παρουσιάζει εν-
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διαφέρον, σχετίζεται με τις τύχες της Κορίνθου, όσον αφορά τους τύπους, το
σταθμητικό σύστημα και την πρώτη ύλη, τον άργυρο�00. Ειδικά δε σε «Θη-
σαυρούς» έχουν βρεθεί λευκάδίτικα νομίσματα στην Asyut της Αιγύπτου,
στην Κατάνη, δύο στην Κέρκυρα, δύο στην Κόρινθο, στην Contessa Κορελόνε,
στο παλέρμο, Vito Superiore Ρήγιο (387), στην Malayer (αρχ. Εκβάτανα,
Μέντια, δύο στη Σικελία, στη Στράτο, στην Κεφαλληνία, στην Κόρινθο-Χι-
λιομόδι, και στις Συρακούσες, Γέλα, λευκάδα, Δαλματία, επίσης στον Σελι-
νούντα, λεοντίνους, δύο στον Κρότωνα, στο Ρούβο-Μπάρι, στο Καταντσάρο,
στα Υβλαία Μέγαρα, στην Καμαράτα, στη Μεσίνα, στην Ήπειρο, στο Ανα-
κτόριο, στην Καμάρινα, στις Οινιάδες, στην Άρτα-Αμβρακία, στην Καλα-
βρία, στην Ακαρνανία, στον Κρότωνα, στην Μητρόπολη, στην Κρήτη (Φαι-
στό, Αρκαλοχώρι και Κερατόκαμπο), στο Μπρίντιζι, στις Μυκήνες, στο λέ-
τσε, στη λαμία-Μακρακώμη. Του �ου αι. π.Χ. σε Καρδίτσα-Αργιθέα, Αμφι-
λοχία, Βόνιτσα-Ακαρνανία (Ανακτόριο), Δωδώνη, πρέβεζα�0�.

Οι λατρευόμενες θεότητες στην λευκάδα είναι ανάλογες εκείνων του κο-
ρινθιακού λατρευτικού κύκλου. Η Αθηνά Χαλινίτις, ο Απόλλων λευκάτας 
–Αρχηγέτης– ο εν Ἀκτίῳ καὶ ἐν λευκάδι, Η Άρτεμις λευκαδία, η Αφροδίτη
Αινείας-λευκαδία, η Ήρα, ο Ερμής και ο ήρωας Βελλερεφόντης και επιπλέον
ο «γειτονικός» Αχελώος�0�. Σχετίζεται με την Δωδώνη�03. Κι επίσης περι-
λαμβάνεται σε ένα μεγάλο δίκτυο πόλεων-περιοχών, όπως η Κέρκυρα, η Κύ-
προς, η Ακαρνανία, η Μακεδονία, ο Ελλήσποντος�04.

ΣΣυυννοοππττιικκάά  σσυυμμππεερράάσσμμαατταα

Συνεπώς, η λευκάδα υπήρξε μια πόλη-κράτος, αποικία της Κορίνθου, η
οποία αναπτύχθηκε έχοντας ολιγαρχικό πολίτευμα αρχικά, το οποίο αργότερα
(;) έγινε δημοκρατία ή απέκτησε δημοκρατικά στοιχεία. Στην εξωτερική της
πολιτική κατά κανόνα ακολούθησε την μητρόπολή της, την Κόρινθο (και κατ’
επέκταση την Σπάρτη), και τις διπλωματικές πολιτικές επιλογές της, σε με-
ρικές δε περιπτώσεις είτε λόγω πολιτικοστρατιωτικής πίεσης είτε για άλλους
λόγους συντάχθηκε με την Αθήνα ή την Μακεδονία. Αναδείχθηκε σε αξιόλο-
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γη περιφερειακή εμπορική και ναυτική δύναμη, στοιχεία που επιβεβαιώνονται
αρχαιολογικά και από τις οχυρωματικές και ναυτικές της εγκαταστάσεις,
από το στόλο που διέθετε, αλλά και από την κεραμική και την ευρεία νομι-
σματική κυκλοφορία η οποία ακολουθούσε σχεδόν σταθερά τον κορινθιακό
σταθμητικό κανόνα.

ΚΚεεφφααλλλληηννίίαα

Κεῖται δὲ ἡ Κεφαλληνία κατὰ ᾿Ακαρνανίαν καὶ λευκάδα τετράπολις οὖσα,
παλῆς, Κράνιοι, Σαμαῖοι, προνναῖοι�0�, έγραψε ο Θουκυδίδης. Και στον
Στράβωνα: τετραπόλεως γὰρ οὔσης τῆς νήσου μία τῶν τεττάρων ἐστὶν ἡ καὶ
Σάμος καὶ Σάμη καλουμένη καθ’ ἑκάτερον τοὔνομα, ὁμωνυμοῦσα τῇ νήσῳ�0�.

Η μελέτη της αρχαιας Κεφαλονιάς εγείρει ευθύς εξαρχής ερωτήματα
όπως: τι αληθεύει από την ομηρική παράδοση; Για ποιον ή ποιους λόγους ιδρύ-
θηκαν τέσσερεις πόλεις-κράτη; Τα αίτια είναι γεωμορφολογικά ή φυλετικά ή
μήπως οικονομικά και πολιτικά; Γιατί άλλοτε ακολουθούν διάφορη και άλλο-
τε ενιαία πολιτική μέχρι το τέλος της Κλασικής περιόδου; Αυτό οφείλεται μό-
νο στις έξωθεν πολιτικοστρατιωτικές πιέσεις;

Ιχνηλατείται η πορεία τους στο χρόνο όσο είναι εφικτό, ελλείψει επαρκών
γραπτών πηγών, οι οποίες, ακόμη κι όταν αναφέρονται στο νησί, είναι συνή-
θως επιγραμματικές, ελάχιστα έως λίγο κατατοπιστικές, με αποτέλεσμα να
προσδοκά η έρευνα να ανακύπτουν αρχαιολογικά και επιγραφικά δεδομένα
και να τα αξιοποιεί. Είχαν ενιαία ή όχι πολιτική ως Τετράπολις ή λειτουργού-
σαν αυτονόμα; Και πάντοτε; Και τα πολιτεύματά τους τι είδους ήταν;

Την στρατηγική σημασία της Κεφαλληνίας εξετάζουν οι Αθηναίοι προ του
πελοποννησιακού πολέμου και διερευνούν κατά πόσο θα μπορούσαν να είναι
σταθερή σύμμαχός τους�07. Όμως, δεν περιλαμβάνεται στους αρχικούς συμ-
μάχους της Αθήνας ούτε της Σπάρτης και της Κορίνθου�08. περιλαμβάνεται
δε στα σχέδια των αντιπάλων, όπως των Σπαρτιατών, για να εμποδίζεται ο
περίπλους της πελοποννήσου από τους Αθηναίους�09.

Η παλαιότερη αναφορά της Κεφαλληνίας σε ιστορικά κείμενα φέρεται να
είναι εκείνη του Ηροδότου κατά την οποία διακόσιοι παλείς συμπαρατάχθη-
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καν στις πλαταιές (479 π.Χ.) έχοντες εκ δεξιών τους λευκαδίους, Ανακτορί-
ους και Αμβρακιώτες και εξ αριστερών τους Αιγινήτες��0 Αντιμετώπισαν δε
από κοινού τους Σάκες���. Η πάλη, λοιπόν, είχε την δυνατότητα και την απο-
φασιστικότητα και απέστειλε διακόσιους οπλίτες, προφανώς μέλη των αν όχι
όλων αριστοκρατικών, τουλάχιστον πλουσίων οικογενειών της. Οι άλλες πό-
λεις γιατί δεν μετείχαν στην πανελλήνια εκείνη συστάτευση; Μήπως το γεγο-
νός της συμπαρατάξεως των παλέων με οπλίτες γειτονικών πόλεων οι οποίες
ήταν αποικίες της Κορίνθου και ανήκαν στην σφαίρα επιρροής της, αποτελεί
ένδειξη ανάλογη πολιτικής της πάλης και αποτρέπει τις άλλες τρεις πόλεις;
Αλλά, έστω ότι ήταν με την αθηναϊκή πλευρά, γιατί και πάλι δεν μετείχαν,
αφού η Αθήνα πρωταγωνιστούσε τότε; Μήπως τήρησαν ουδετερότητα, καιρο-
σκοπικά ή μη, ή μήπως δεν διέθεταν δυνάμεις να αποστείλουν;

Αργότερα, περί το 4�� π.Χ. προσαρτήθηκαν, πιεζόμενες, όλες οι πόλεις του
νησιού στο αθηναϊκό άρμα. Γιατί οι Αθηναίοι στράφηκαν δυτικά, λόγω συμφε-
ρόντων, και επιχειρούσαν να ελέγξουν το Ιόνιο πέλαγος είτε με πίεση είτε δια
της διπλωματικής οδού με την αποστολή του στρατηγού Τολμίδη. Αυτός λεη-
λάτησε τις ακτές της πελοποννήσου και στράφηκε στην Ζάκυνθο και την
Κεφαλονία, τις οποίες προσάρτησε στην Αθήνα: ἐκεῖθεν δὲ ἀναχθεὶς ἔπλευσε
τῆς Κεφαλληνίας εἰς Ζάκυνθον· ταύτην δὲ χειρωσάμενος καὶ πάσας τὰς ἐν τῇ
Κεφαλληνίᾳ πόλεις προσαγαγόμενος���.

Το 43� π.Χ. η πάλη είχε συνταχθεί ως εκ της παραδόσεώς της με την
Κόρινθο κατά της Κέρκυρας στην υπόθεση της Επιδάμνου: καὶ παλῆς Κε-
φαλλήνων τέσσαρσιν (ναυσίν)��3. Φαίνεται πως χάραξε δική της πολιτική και
επέλεξε να συστρατευτεί με την Κόρινθο, παραμένοντας στη σφαίρα επιρροής
της και ευελπιστώντας σε κάποια οφέλη, εμπορικά ή άλλα, σε περίπτωση νί-
κης. Ατυχώς γι’ αυτούς οι Κερκυραίοι επικράτησαν και ανέλαβαν τον έλεγχο
της θάλασσας έως και την περιοχή τους��4.

Κατά τον πελοποννησιακό πόλεμο η Κεφαλληνία δεν συντάχθηκε αρχικά
με την Αθήνα όπως η Κέρκυρα και η Ζάκυνθος, αφού δεν συγκαταλέγεται,
όπως ήδη σημειώθηκε, στους συμμάχους της��� στοιχείο που δεν αναφέρει και
ο Διόδωρος��� ούτε για την Κεφαλονία, ούτε για την Ζάκυνθο.

Σχετικά δε με την ύπαρξη πόλεων-κρατών ο Θουκυδίδης παραδίδει πρώτος
την πληροφορία για την κεφαλληνιακή τετράπολη με αφορμή την αναφορά
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στην ναυτική εκστρατεία των Αθηναίων το 43� π.Χ. κατά του Σολλίου με
εκατό τριήρεις ο οποίες περιπολούσαν στα νερά της πελοποννήσου��7. Στη συ-
νέχεια επιτέθηκαν στον Αστακό, σημαντικό λιμάνι στην ακαρνανική στεριά
και τον προσάρτησαν στη αθηναϊκή συμμαχία��8.

Και, αφού ρύθμιζαν τα πράγματα εκεί, ώστε να ελέγχουν την περιοχή αυ-
τή του Ιονίου και κυρίως το δυτικό μέρος του Κορινθιακού (πατραϊκού) κόλ-
που, δεν θα άφηναν την Κεφαλληνία στην τύχη. Έτσι, ἐπί τε Κεφαλληνίαν τὴν
νῆσον προσπλεύσαντες προσηγάγοντο ἄνευ μάχης· κεῖται δὲ ἡ Κεφαλληνία
κατὰ ᾿Ακαρνανίαν καὶ λευκάδα τετράπολις οὖσα, παλῆς, Κράνιοι, Σαμαῖοι,
προνναῖοι. ὕστερον δ’ οὐ πολλῷ ἀνεχώρησαν αἱ νῆες ἐς τὰς ᾿Αθήνας��9. Δεν
θα άφηναν ένα υπολογίσιμο νησί και σε καίρια στρατηγική-ναυτική θέση ούτε
μετέωρο – ουδέτερο ούτε τους επέτρεπε η διπλωματική τους διορατικότητα
και η εξωτερική πολιτική και πρακτική τους να αφήσουν το νησί διαθέσιμο
στις ορέξεις των Κορινθίων και εν γένει των πελοποννησίων. Υπό το κράτος
δε των αθηναϊκών δυνάμεων και την εμφανή υπεροπλία προσχώρησαν αμαχη-
τί στην αθηναϊκή πλευρά. Οι Κεφαλλήνες προφανώς ενέδωσαν, όταν είδαν στα
νερά τους τον πανίσχυρο και αμείλικτο αθηναϊκό στόλο. Ειδάλλως, εάν δηλ.
είχαν την πρόθεση να ενταχθούν στην Αθηναϊκή Συμμαχία, θα είχαν εκ των
προτέρων εκδηλώσει την πρόθεση για σύναψη συμμαχίας με την Αθήνα. Επί-
σης, δεν αποκλείεται στη φάση αυτήν να υπερίσχυσαν οι φιλαθηναίοι-δημο-
κρατικοί Κεφαλλήνες. Σε αντίθετη περίπτωση, μάλλον θα πολεμούσαν, όπως
έκαναν με τους Κορινθίους λίγο μετά��0. Έπειτα, θα είχαν βέβαιο και το συ-
γκυριακό πλεονέκτημα των ελεύθερων πλόων, αφού οι Αθηναίοι είχαν τον
έλεγχο της εκεί θάλασσας και του διάπλου για την Σικελία.

ΕΕσσωωττεερριικκέέςς  δδιιααφφοορροοπποοιιήήσσεειιςς  κκααιι  ηη  εεκκδδίίωωξξηη  ττωωνν  ΚΚοορριιννθθίίωωνν

Στη συνέχεια το 430 π.Χ. οι Κορίνθιοι μετά τη επιχείρηση στον Αστακό,
τον οποίο επανένταξαν στη συμμαχία τους���, αποχώρησαν και, πλεόντας κο-
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ντά στην Κεφαλληνία, έκαναν απόβαση στην Κράνη. Εξαπατήθηκαν, όμως,
από τους Κράνιους πως τάχα θα κάνουν συμφωνία με αυτούς. Κατόπιν δε οι
Κράνιοι τούς επιτέθηκαν αιφνιδιαστικά, οπότε αναγκαστικά απεχώρησαν
στην Κόρινθο���.

Η πολιτική αυτή δείχνει ότι πιθανόν υπήρχαν εσωτερικές έριδες και τριβές
και όχι κατ’ ανάγκην προσήλωση στην Αθήνα. ίσα ίσα, θα υπήρχαν και φιλο-
κορίνθιοι ολιγαρχικοί Κράνιοι οι οποίοι θα συνέβαλαν στην απόβαση των Κο-
ρινθίων. Όμως, η φιλαθηναϊκή παράταξη υπερίσχυσε και εξεδίωξαν απροσδο-
κήτως τους Κορινθίους. Έτσι, η Κράνη θα ακολουθήσει στο εξής φιλαθηναϊ-
κή πολιτική��3.

παρά ταύτα, οι αντίπαλοι της Αθήνας δεν ησύχασαν ούτε αποδέχθηκαν το
γεγονός. Η αποστολή του λακεδιαμόνιου στρατηγού Κνήμου το θέρος του
4�9 π.Χ., λόγω έλλειψης επικοινωνίας, κακής τακτικής και συντονισμού με
τους Αμβρακιώτες, τους Χάονες, τους Ανακτορίους και τους λευκαδίους
απέτυχε��4 και η Κεφαλληνία δεν διέτρεξε κίνδυνο, ιδίως οι φιλαθηναίοι.

Το 4�� π.Χ. Κεφαλλήνες μετέχουν με Αθηναίους, Ακαρνάνες, Ζακυνθίους
και Κερκυραίους στη λεηλασία της λευκάδας υπό την στρατηγία του Δημο-
σθένους και του προκλέους���. Οι Κεφαλλήνες με τους Μεσσηνίους και τους
Ζακυνθίους ακολούθησαν κατόπιν τον Δημοσθένη στην εκστρατεία κατά των
Αιτωλών���.

Αργότερα, το 4��/0 π.Χ., η Κράνη με αθηναϊκή παρέμβαση ή συνεργασία
δέχεται εγκατάσταση Μεσσηνίων, ειλώτων και άλλων φυγάδων: λόγων γε-
νομένων ἐν τῷ θέρει τούτῳ ἔπεισαν [λακεδαιμόνιοι] τοὺς ᾿Αθηναίους ὥστε
ἐξαγαγεῖν ἐκ πύλου Μεσσηνίους καὶ τοὺς ἄλλους Εἵλωτάς τε καὶ ὅσοι ηὐτο-
μολήκεσαν ἐκ τῆς λακωνικῆς· καὶ κατῴκισαν αὐτοὺς ἐν Κρανίοις τῆς Κε-
φαλληνίας��7, υπό την πίεση των ειρηνόφιλων Αθηναίων και για καλύτερη
προσέγγιση των Σπαρτιατών, ενώ ήταν επίμονοι και σχεδόν ανένδοτοι οι αντί-
παλοι της απόψεως αυτής Αθηναίοι, ήτοι οι φιλοπόλεμοι��8. Οι Αθηναίοι όχι
μόνο συμμαχούν με τους Κρανίους, αλλά μεταφέρουν και στη γη τους εποί-
κους. Με ποιες τοπικές συνέπειες; Κτίσθηκε νέος οικισμός στην Κράνη ή
ίσως εκδιώχθηκαν φιλολάκωνες-φιλοκορίνθιοι πολίτες; πιθανόν το δεύτερο.
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Μετά δύο έτη, το 4�9 π.Χ., οι Αργείοι, που βρίσκοντια σε πόλεμο με τους Επι-
δαυρίους, ζητούν να μεταφέρουν οι Αθηναίοι Μεσσηνίους και είλωτες στην
πύλο, για να παρενοχλούν τους λακεδαιμόνιους που υποστήριζαν τους Επι-
δαυρίους��9. Σε αυτό συμφωνούσαν και οι περι τον Αλκιβιάδη και οι Αθηναίοι:
ἐς δὲ πύλον ἐκόμισαν τοὺς ἐκ Κρανίων εἵλωτας�30. Υπάρχουν δε στην Κρανη
το 404 π.Χ. Μεσσήνιοι και είλωτες, ενώ οι Μεσσήνιοι της Ναυπάκτου είχαν
ήδη εκδιωχθεί από το 40� π.Χ.�3�. Επ’ αυτού ο Διόδωρος αναφέρει πως εκδιώ-
χθηκαν ταυτοχρόνως και οι Μεσσήνιοι από την Ναύπακτο και οι Μεσσήνιοι
της Κράνης�3�.

Στη Σικελική Εκστρατεία το 4�� π.Χ. οι Κράνιοι συνέπλευσαν με τον
αθηναϊκό συμμαχικό στόλο�33. Μετά τον πελοποννησιακό πόλεμο η Κεφαλ-
ληνία περιήλθε για λίγο υπό την Σπάρτη. Οι λακεδαιμόνιοι, μετά την διευθέ-
τηση της σχέσης τους με τους Ηλείους, επιτέθηκαν στους Μεσσηνίους που εί-
χαν (από τους Αθηναίους) ένα φρούριο στην Κεφαλονία�34 και ένα στους προ-
σεσπερίους λοκρούς στην Ναύπακτο, τους εξεδίωξαν και έδωκαν το πρώτο σε
Κεφαλλήνες κατοίκους, πιθανώς στους εκδιωχθέντες το 4��/0 π.Χ. φιλολά-
κωνες, το δεύτερο στους λοκρούς�3�.

Με την ίδρυση της Β΄ Αθηναϊκής Συμμαχίας (378/7 π.Χ.) η Κεφαλονία
εντάχθηκε αμέσως σε αυτήν. Στο Ψήφισμα του Αριστοτέλους�3� που αναφέρει
τους όρους της συμμαχίας και τους συμμάχους αναγράφονται και ο Κερκυ-
ραίων Δῆμος και Ζακυνθίων δῆμος ὁ ἐν Νήλλῳ, όμως από τους Κεφαλλήνες
μόνο οι πρώννοι εμπεριέχονται ρητά και ονομαστικά. περιλαμβανόταν και
άλλες κεφαληνιακές πόλεις; Οι άλλες τρεις πόλεις μετείχαν ή όχι στη συμμα-
χία; Μάλλον όχι.

Το 37�/� π.Χ. ο Τιμόθεος επαναφέρει την τετράπολη στη αθηναϊκή συμ-
μαχία: Τιμόθεος δὲ παραλαβὼν τὴν ναυαρχίαν καὶ πλεύσας εἰς τὴν Κεφα-
ληνίαν, τάς τ’ ἐν αὐτῇ πόλεις προσηγάγετο, όπως τους υπό τον Αλκέτα Μο-
λοσσούς και τους Ακαρνάνες�37 και τους Κερκυραίους. Οι δύο τελευταίοι και
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οι Κεφαλλήνες αναφέρονται σε επιγραφή Ig II� 9� (37�/4 π.Χ.) σχετική με
την ένταξή τους στην Β΄ Αθηναϊκή Συμμαχία. Αξιοσημείωτο είναι ότι αναφέ-
ρεται συλλήβδην η Κεφαλληνία, για όλες τις πόλεις της, και ότι οι πρέσβεις
«εἰσὶ ἄνδρες ἀγαθοὶ περὶ τὸν δῆμον τὸν Ἀθηναίων καὶ τοὺς συμμάχος καὶ νῦν
καὶ ἐν τῷ πρόσθεν χρόνωι», άρα ήταν γνωστοί για τα φιλαθηναϊκά τους φρο-
νήματα και πιθανώς ηγέτες των δημοκρατικών παρατάξεων στις πόλεις τους.
Υποτίθεται και στις τέσσερεις.

Το 37�/4 υπογράφεται ειρήνη με όρο την αυτονομία και ελευθερία των ελ-
ληνικών πόλεων, στην οποιά μετείχαν προφανώς και οι κεφαλληνιακές πόλεις.

Όμως, το 37� π.Χ. φαίνεται πως οι Κεφαλλήνες υποχρεώθηκαν να συμμα-
χήσουν με την Σπάρτη, αφού κατά την επιγραφή από την Αρχαία Αγορά της
Αθήνας σε κάποια/-ες πόλεις του νησιού υπήρχαν και νόμοι εχθρικοί προς τους
Αθηναίους�38, γιατί προφανώς δεν διέκειντο όλες οι πόλεις ή αρκετοί πολίτες σε
αυτές φιλικά προς αυτούς. Γι’ αυτό οι Αθηναίοι απέστειλαν τον στρατηγό Ιφι-
κράτη (373/�) στην Κέρκυρα και κατά τον εκεί πλου πήρε με το μέρος της
Αθήνας τις κεφαλληνιακές πόλεις, προφανώς με τον όρο να συμβάλλουν οικονο-
μικά στο Συμμαχικό Ταμείο (ή στην Αθήνα καθαυτήν;): Καταστρεψάμενος δὲ
τὰς ἐν τῇ Κεφαλληνίᾳ πόλεις ἔπλευσεν εἰς Κέρκυραν�39. Επέστρεψε δε ο Ιφι-
κράτης για την είσπαξη χρημάτων στην Κεφαλληνία. Τότε άλλες πόλεις κατέ-
βαλαν το ποσό εκουσίως, άλλες ακουσίως: καὶ τὸ ἀπὸ Κερκύρας ναυτικὸν προ-
σλαβών, σχεδὸν περὶ ἐνενήκοντα ναῦς, πρῶτον μὲν εἰς Κεφαλληνίαν πλεύσας
χρήματα ἐπράξατο, τὰ μὲν παρ’ ἑκόντων, τὰ δὲ παρ’ ἀκόντων�40. πράγμα που
δεικνύει ότι δεν είχαν ενιαία πολιτική και διπλωματία οι τέσσερεις πόλεις, όπως
και σε άλλες περιπτώσεις, όπως έχει ήδη αναφερθεί. Η επιγραφή που προανα-
φέρθηκε, αποτελεί σημαντικό διπλωματικό έγγραφο της εποχής:

[����]ν μηδὲ ο[ἱ Κεφαλλῆνες ἄνευ Ἀ]- [...] μήτε οι Κεφαλλήνες χωρίς τους Αθηναίους. 
� [θη]ναίων· ἐὰν δέ [τις ἐπὶ τὴν Ἀττικ]- Και, εάν κάποιος εκστρατεύσει κατά της

[ὴν] ἐπιστρατ[εύηται ἐναντίον τῶ]- [ι Αττικής ..., να σπεύσουν 
ψ]ηφίσματι τ[ῶιδε, βοηθεῖν Κεφα]- σε βοήθεια οι Κεφαλλήνες ...
[λλ]ῆνας καθάπερ [οἱ ἄλλοι σύμμαχ]- Όπως ακριβώς και οι άλλοι σύμμαχοι. 
[οι]· ὁπόσοι δὲ νό[μοι εἰσὶ κατ’ Ἀθην]- Όσοι δε νόμοι έχουν θεσπιστεί κατά των 

�0 [α]ίων κείμενο[ι ἐν Κεφαλληνίαι, κ]- Αθηναίων στην Κεφαλληνία (γενικώς),
αθελόντων [οἱ ἄρχοντες καὶ ἐξαλ]- να τους καθαιρέσουν οι άρχοντες και 
ειψάντ[ων ἁπανταχόθεν ἐπάναγκ]- αυτοί υποχρεωτικά να τους διαγράψουν 

όπου τυχόν έχουν τοποθετηθεί. 
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�38. Ig II� 98 και Agora xVI 4�.�. του 37� π.Χ.
�39. ΞΕΝΟΦΩΝ Ελληνικά �.�.33.
�40. ΞΕΝΟΦΩΝ Ελληνικά �.�.38.



ες· πέ[μψαι δὲ καὶ οἵτινες ἐπιμελ]- Να αποτείλουν δε και συνεργάτες των
ήσονται [Ἀθηναίων τῶν ἐν τοῖς νή]- Αθηναίων στα νησιά (;) και να τους 

�� σοις, κα[ὶ χρείας παρέχεσθαι τού]- παρέχουν αρωγή, εάν χρειάζονται οι 
τοις, ἐάν [τινος δέωνται τὰς φρ]- φρουρές, 
ορὰς αἵπ[ερ εἰσὶν ἐν ταῖς νήσοις]· που είναι στα νησιά. 
ἐπιμελη[τ]ὰς δ’ [ἑλέσθαι ἐς Κεφαλλ]- Να ορίσουν δε τρεις επιμελητές στην
ηνίαν τρε͂�ς ἄν[δρας, ἕως ἂν ὁ πόλεμ]- Κεφαλληνία, όσο χρόνο εξακολουθεί ο

�0 ος ἦι, ὑπὲρ τεττα� [ράκοντα ἔτη γεγ]- πόλεμος. Αυτοί να είναι πάνω από σαράντα
ονότας, οὗτοι δ’ ἐ[πιμελείσθων Κε]- ετών. Και αυτοί να φροντίζουν την 
φαλληνίας ὅπω[ς ἂν ἦι σᾶ τοῖς τε Ἀ]- Κεφαλληνία, για να ... 
θηναίοις καὶ Κε[φαλλῆσιν· τὸ δὲ ψ]- 
[ήφ]ισμα ὁ γραμματ[εὺς ἀναγραψάτ]- Το ψήφισμα να αναγράψει ο γραμματεύς με 

�� [ω ἐν] στήληι λιθί[νηι καὶ θέτω ἐν ἀ]- ευθύνη του σε στήλη και να τοποθετηθεί
[κροπόλ]ει τέλεσ[ι τοῖς Κεφαλλήν]-�4� Στην Ακρόπολη με έξοδα των Κεφαλλήνων (;)

πρόκειται για μια «Συμφωνία «συμμαχίας» –υποστήριξης φρουρών– πλη-
ρωμών με τους όρους τηρήσεώς της». Οι Κεφαλλήνες προφανώς όλοι (εκτός
αν αναγραφόταν κάποια εξαίρεση που έχει χαθεί), όπως και οι άλλοι σύμμαχοι
της Αθήνας να σπεύδουν σε βοήθειά της, όταν επιτίθεται οποιοσδήποτε στην
Αττική. Επίσης, θεωρούν οι Αθηναίοι αναγκαίο να εξαλειφθούν από οπουδή-
ποτε υπάρχουν νόμοι κατά της Αθήνας. Υπεύθυνοι γι’ αυτό είναι οι άρχοντες
(των πόλεων). Και να βοηθούν οι Κεφαλλήνες όπου υπαρχουν στα νησιά
φρουρές (των Αθηναίων) και να παρέχουν ό,τι αυτές τυχόν χρειάζονται:
πράγμα που δηλώνει ότι οι Αθηναίοι δεν εμπιστευόνται τους ντόπιους και, άρα,
τα νησιά τελούν υπό τον στρατιωτικό έλεγχο των Αθηναίων. Και να οριστούν
τρεις άρχοντες, για να επιμελούνται τα της Κεφαλονιάς. Τώρα μάλιστα οι
Αθηναίοι φαίνεται πως τοποθέτησαν σε όλες τις κεφαλληνιακές πόλεις φρου-
ρές και προφανώς φιλαθηναίους – δημοκρατικούς στις ηγετικές θέσεις. Ασφα-
λώς και πρόκειται για καθαρή περίπτωση επέμβασης στα εσωτερικά των πό-
λεων –κρατών του νησιού και ρύθμισης θεμάτων, στα οποία δεν εμπιστεύονται
αποκλειστικά στους πολίτες αυτών.

Επί Μακεδόνων εγένετο συμφωνία με τον Φίλιππο Β΄ της Μακεδονίας, η
οποία έχει αποτυπωθεί σε επιγραφή Ig II� �3� του 338/7 π.Χ.�4� από την
Ακρόπολη των Αθηνών, στην οποία αναφέρεται η Κεφαλονία. Σε αυτήν δίνε-
ται έμφαση στην ειρηνική συνύπαρξη των Ελλήνων και στον σεβασμό στη
βασιλεία του Φιλίππου και των απογόνων του.
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�4�. Ig II� 98 και Agora xVI 4�.�. του 37� π.Χ.
�4�. Ig II� �3�. Και Syll.3 ��0. Επίσης, RHODES & OSBORNE �003,7�, σσ. 37�-379.



ΤΤαα  ααρρχχααιιοολλοογγιικκάά  δδεεδδοομμέένναα,,  οο  μμύύθθοοςς  ττοουυ  ΚΚεεφφάάλλοουυ......

λατρευόμενοι θεοί στην Κεφαλληνία ήταν κυρίως ο Ζευς�43, η Αθηνά, ο
ποσειδώνας, ο Απόλλων, η Δήμητρα, η περσεφόνη�44. Και τιμώνται ως ήρω-
ας των Κεφαλλήνων ... ο Κέφαλος και ακολούθως η πρόκρις, καθώς και ο
πιστός του σκύλος, η λαίλαψ. Ο αιτιολογικός μύθος του Κεφάλου, της πρό-
κριδος και της λαίλαπας και του αλάθευτου ακοντίου σχετίζονται και με την
Φωκίδα, αλλά πιο πολύ με την Αθήνα�4�, αφού η λατρεία του ήρωα Κέφαλου
σχετίζεται κατ΄εξοχήν με την Αττική, η δε συσχέτιση με την Κεφαλλονιά εί-
ναι μεταγενέστερη, του �0ου π.Χ. αι. και υπηρετούσε πολιτικές σκοπιμότητες
σχετικές με την ναυτική-στρατιωτική και εμπορική συνεργασία με τους Αθη-
ναίους κατά τον �ο π.Χ. αι.�4�. ίσως να έπαιξε ρόλο και στην φιλική αντιμε-
τώπιση των Αθηναίων και την συμμαχία τους, αφού συχνά αυτά τα στοιχεία
επιστρατεύονται, για να πεισθούν πόλεις-κράτη και να συμπράξουν. Από τους
πρώννους προέρχεται η επιγραφή [θ]εοῖς π[ᾶσι] στην επιγραφή Ig Ix,� �0�8.
Εκεί τιμούν και τον Ηρακλή, στη Σκάλα δε πιθανόν υπήρχε ναός του ποσει-
δώνα, άμεσα σχετιζόμενος με την προστασία των ναυτικών.

Σχετικά με τα οικονομικά – έκδοση νομίσματος: Η Κράνη εξέδωσε πρώτη
στις αρχές του �ου π.Χ. αι. αργυρό νόμισμα�47 και αργότερα περί το 3�0 π.Χ.
έκοψε και χάλκινο νόμισμα με τον ποσειδώνα Ιστάμενο με το συμπίλημα του
ονόματος ΚΡ για διευκόλυνση του εμπορίου. Εξέδιδε και η πάλη νόμισμα δι-
κό της, αργυρό, κατά τον σταθμητικό κανόνα της Κέρκυρας�48, με ΕΤ κόκκο
κριθαριού μέσα σε π και ΟΤ δελφίνι. Άλλα μεμονωμένα (;) νομίσματα της
πάλης φέρουν κεφαλή της περσεφόνης ή της πρόκριδος (συζύγου του Κεφά-
λου) και συμπίλημα των αρχικών της πόλης πΑ. Τριώβολο με την Αθηνά και
κριό φέρει τη λέξη ΣΑΜΑΙ (370 π.Χ.). Τα νομίσματα με κριό σχετίζοντια κα-
τά τον πετράτο�49 με την ενασχόληση των Κεφαλλήνων ήδη από τα Μυκη-
ναϊκά χρόνια με την κτηνοτροφία και την εριουργία, όπως συμπεραίνει μετά
την έρευνά του για την ομηρική πόλη Κροκύλεια: αργυρός οβολός με κεφαλή
του Απόλλωνος (ΕΤ) και την λαίλαπα (ΟΤ) (37�-330 π.Χ.)��0. Άρα, και
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�43. Αναφορά σε ιερό του Διός στην Κεφαλληνία κάνει ο ΨΕΥΔΟ-ΗΣΙΟΔΟΣ (Απόσπ. ���)
και αργότερα ο Στράβων: μέγιστον δ’ ὄρος ἐν αὐτῇ ἐν ᾧ τὸ Διὸς Αἰνησίου ἱερόν, �0.�.��.

�44. ΜΟΣΧΟπΟΥλΟΣ �990.38.
�4�. ΣΤΡΑΒΩΝ Γεωγραφικά �0.�.�4.
�4�. ΚΑλλΙΓΑΣ �99�:73.
�47. kRAAY �97�:9� και ΜπΟΝΕλΟΥ & ΣΩΤΗΡΙΟΥ �0�7.�39.
�48. ΜπΟΝΕλΟΥ & ΣΩΤΗΡΙΟΥ �0�7.�40.
�49. πΕΤΡΑΤΟΣ �003:���-���.
��0. ΜπΟΝΕλΟΥ & ΣΩΤΗΡΙΟΥ, για νομίσματα της πάλης, των πρώννων και της Σάμης

BMC (Peloponnesus) 8 Pl. xVIII. Percy gardner, British Museum Department of Coins and
Medals, Και στο http://snible.org/coins/bmc/peloponnesus/�8.html. Και



εδώ λειτουργεί ο σχετικός μύθος που αξιοποιήθηκε και πολιτικά. Τα νομίσμα-
τα της Κεφαλληνίας χρονολογούνται κυρίως στον 4ο αι. και 3ο αι. π.Χ., πε-
ριόδους κατά τις οποίες οι πόλεις της Κεφαλληνίας φαίνεται να συμπορεύο-
νται ιστορικά���.

Η κεραμουργία, επίσης, αναπτύχθηκε στην Κεφαλονιά. Η εύρεση στη Σά-
μη κεραμικού κλιβάνου αρχαϊκών χρόνων δείχνει την ύπαρξη κεραμουργίας
για τις ανάγκες τουλάχιστον την ντόπιας αγοράς και των εισαγωγών-εξα-
γωγών όπως δείχνουν ενσφράγιστες λαβές αμφορέων με ονόματα ως ΞΕΝΩ-
ΝΟΣ, ΖΩπΑΣ, ΑπΟλλΩΝΙΔΑΣ. Εύρημα –θραύσμα κρατήρα– αναγόμενο
στο τελευταίο τέταρτο του 8ου αι. μαζί με όστρακα από κοτύλες του 7�0 π.Χ.
(;) και άλλα των αρχών του 7ου π.Χ. αι. από την πάλη συνιστά ένδειξη πρώ-
ιμης για τα δεδομένα της Κεφαλλονίας εγκατάστασης, με πρωιμότερη εκείνη
του λουτρού Σάμης���.

Οι Κεφαλλήνες οχύρωσαν τις πόλεις τους για λόγους ασφαλείας και υγι-
εινής, εφοδιασμού και εν γένει οικονομίας��3. Ο πολύβιος αναφέρεται στην
ισχυρή οχύρωση της πάλης και στην μεγάλη παραγωγή σταριού λόγω ευφο-
ρίας��4 (πάλη=παχειά γη, πηλός, κατά τον παρτς)���, παράλληλα διέθετε
φυσικό λιμάνι κι έναν κόλπο που μπορούσε να φιλοξενήσει μεγάλο αριθμό πλοί-
ων με ασφάλεια και προσφερόταν για πλούσια αλιεία. Η Σάμη διέθετε ισχυρή
οχύρωση, μήκους 3,4 χιλιομέτρων και καλό φυσικό λιμάνι��� με λιμενοβραχίο-
να��7 για προστασία από τον Βόρειο άνεμο και τον κυματισμό του στενού της
Ιθάκης. Τα τείχη της ανάγονται χρονικά στην περίοδο από τα τέλη του �ου
π.Χ. αι. έως και τα τέλη του 3ου π.Χ. αι.��8. Η δε Κράνη ιδρυμένη στον μυχό
της λιμνοθάλασσσας του Κουτάβου (κοντά στο Αργοστόλι) διέθετε οχύρω-
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http://snible.org/coins/hn/peloponnesus. Και
http://snible.org/coins/hn/peloponnesus.html#Pale. Επίσης, 
http://snible.org/coins/hn/peloponnesus.html#Proni. 
http://snible.org/coins/hn/peloponnesus.html#Same, στις 0�/0�/�0�8 τελευταία πρόσβαση.
���. ΜπΟΝΕλΟΥ & ΣΩΤΗΡΙΟΥ �0�7.�38.
���. ΣΩΤΗΡΙΟΥ �00�, �49. Και ΣΜπΟΝΙΑΣ & ΜΑΤΑΡΑΓΚΑ �0�3. �87-3�3.
��3. ΘΩΜΑΣ �009, 4�-47.
��4. πΟλΥΒΙΟΣ �.3-4 και ΣΩΤΗΡΙΟΥ �998α.�4�.
���. πάλη: ΘΩΜΑΣ �009. 48 και ���-��8. Για την έρευνα των Ιταλών και του ΥππΟ B.

D’AgOSTINO / P. gASTALDI, «Ricerche Archeologiche a Pale (Cefalonia)», Annuario della
Scuola Archeologica Italiana di Atene e delle Missioni Italiane in Oriente, Volume Lxxx, Serie
III, � - Tomo I, Roma �003.

���. Σάμη: ΣΩΤΗΡΙΟΥ �000.���. Και ΘΩΜΑΣ �009.47-48 και ��-89. Επίσης ΣΩΤΗΡΙΟΥ
�998β.��0 και �998γ.��3.

��7. Μήκους 8� μ. και βυθισμένο σήμερα. RANDSBORg �00�.�.�98, πίν. D LVII� ή στο
ΘΩΜΑΣ �00�.�48�-Εικ. �8.

��8. RANDSBORg �00�.�.��9-�74. Επίσης, ΘΩΜΑΣ �009.��-��.



ση��9 χρονολογούμενη από τον �ο έως και τον 3ο αι. π.Χ.��0. Οι πρώννοι χα-
ρακτηρίζονται από γεωφυσικό ανάγλυφο το οποίο αποτελεί ιδεώδη φυσική
οχύρωση (παλαιόκαστρο��� και πόρος) και λιμάνι (του πόρου π.χ.)��� και
έχουν την δυνατότητα ελέγχου του θαλάσσιου δρόμου προς την λευκάδα, την
Κέρκυρα και την Αδριατική, προς τον Κορινθιακό κόλπο και την πελοπόννη-
σο, την Ζάκυνθο και την Σικελία. Με την Σάμη αποτελούσαν τα ορμητήρια
για εμπόριο και ... επιδρομές στην απέναντι ηπειρωτική ακτή. Επίσης, σώζο-
νται «διάσπαρτες» στο νησί πολλές άλλες οχυρώσεις μικρότερης των αστικών
οχυρώσεων κλίμακας για φρούρση της περιοχής κάθε πόλεως-κράτους προ-
φανώς.��3 Έτσι, οι αρχαίοι Κεφαλλήνες προστάτευαν τις πόλεις τους, το βιός
τους και εξυπηρετούσαν τις εμποροναυτικές και πολεμικές ανάγκες τους,
ακολουθώντας όμως συχνά πυκνά την πολιτική των ισχυρότερων πόλεων-
κρατών στην σφαίρα της επιρροής των οποίων εντάσσονταν άλλοτε εκουσίως
και άλλοτε υπό το κράτος ναυτικής-στρατιωτικής πίεσης.

ΣΣυυννοοππττιικκάά  ΣΣυυμμππεερράάσσμμαατταα

Συνεπώς, η Κεφαλονιά υπήρξε μια αξιόλογη περιφερειακή δύναμη, την
οποία αποπειράθηκαν να προσεταιρισθούν οι ηγέτιδες πόλεις και των δύο αντι-
πάλων παρατάξεων κάτα την Αρχαιότητα. Και, ενώ η πάλη ακολούθησε την
Κόρινθο αρχικά, η ισχυρή παρουσία του αθηναϊκού στόλου και οι φιλαθηναίοι
δημοκρατικοί της Κράνης και πιθανώς και των άλλων πόλεων του νησιού συ-
ντάχθηκαν με τους Αθηναίους. Μετείχαν δε σε πολλές επιχειρήσεις με αυ-
τούς, όπως στην Κέρκυρα, και με τους συμμάχους εκείνων, όπως με τους
Κερκυραίους, σε επιχείρηση κατά της λευκάδας.

Την ισχύ της Κεφαλληνίας συνιστούν κατ’εξοχήν η γεωπολιτικής σημα-
σίας θέση της στο στόμιο του «Κορινθιακού κόλπου», η οποία αποτελεί και
τον τελευταίο σταθμό��4 για τα πλοία, εμπορικά και πολεμικά, προς την Με-
γάλη Ελλάδα - Ν. Ιταλία, της Σικελία και γενικά την Δύση και πρώτο σταθ-
μό κατά τον αντίστροφο πλου.
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��9. ΔΙΟΔΩΡΟΣ ΣΙΚΕλΙΩΤΗΣ Ιστορική Βιβλιοθήκη �4.3�.�, σχετικά με την υπόθεση των
Μεσσηνίων. Επίσης, RANDSBORg �00�.�.�78-�8�.

��0. Κράνη: RANDSBORg �00�.�.�77-Σχ.ΙΧ.80 και 30�-πιν. x.8. Επίσης, ΘΩΜΑΣ �009.
48, 90, 9�-�38 και ��8-Εικ. ��9, ��9-Εικ. �30 και ���-Εικ. �43α-β.

���. πρώννοι παλαιόκαστρο, RANDSBORg �00�.�.���, πίν. Β xxV��I.
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Η ενασχόληση των Κεφαλλήνων με την θάλασσα τούς προσέδωσε δύνα-
μη, εφόσον διέθεταν και άριστης ποιότητας και επαρκή πρώτη ύλη για ναυ-
πήγηση κάθε είδους σκαφών –κυρίως πολεμικών– λόγω της ύπαρξης της
σπάνιας ποικιλίας ελάτης του Αίνου (Abies Cephalonica Loud). Ιδιαίτερη
αναφορά μπορεί να γίνει και για τους πρώννους, την ΝΑ περιοχή της Κεφα-
λονίας που, όπως υποστηρίζεται���, η μορφολογία του εδάφους και η γειτνιά-
ση με τη θάλασσα στο στενό Κεφαλονιάς-Ζακύνθου επιτρέπει την από στεριά
και θάλασσα εποπτεία και τον έλεγχο της ενδοχώρας και του θαλάσσιου πε-
ράσματος, το οποίο διευκόλυνει τους τολμηρούς ναυτικούς στα ταξίδια προς
και από την Σικελία και την Μ. Ελλάδα. Για τους λόγους αυτούς και κατοι-
κήθηκε η περιοχή από τα προϊστορικά χρόνια���. Έτσι, η νευραλγική γεωπο-
λιτική θέση της Κεφαλονιάς και η δραστήρια ενασχόληση των Κεφαλλήνων
με τα οικονομικά και δη τα ναυτικά, ποικιλοτρόπως, συνέβαλαν στην ανά-
πτυξή της κατά την ιστορική αρχαιότητα και της προσέδωσαν μια σημαντι-
κή θέση στην Ιστορία.

ΣΣυυννττοομμοογγρρααφφίίεεςς

ΑΔ = Αρχαιολογικό Δελτίο, περιοδικό αναφερόμενο στο έργο των Εφορειών
του Υπουργείου πολιτισμού

Α.Μ.λ. = Αριθμός Καταλόγου Μουσείου λευκάδας.
BMC = British Museum Catalog of greek Coins
BCH = Bulletin de correspondance hellénique
CIg = Corpus Inscriptionum graecarum
Ιg = Inscriptiones graecae
ΕΤ = Εμπροσθότυπος σε νόμισμα.
ΟΤ = Οπισθότυπος νομίσματος.
Μ.Ι.Ε.Τ. = Μορφωτικό ίδρυμα Εθνικής Τραπέζης.
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Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΙΟΝΙΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ 
ΤΩΝ ΝΟΡΜΑΝΔΙΚΩΝ ΕπΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 

ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΤΟΥ ΒΥΖΑΝΤΙΟΥ

ΒΒιιχχεελλμμίίνναα  ΖΖάάχχοουυ
Διδάσκουσα Τμ. Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας 

και Μουσειολογίας του Ιονίου πανεπιστημίου

Οι Νορμανδοί, «άνθρωποι του βορρά», με κοιτίδα τη Σκανδιναβία, είχαν αρ-
χίσει από τα τέλη του 8ου αι., αλλά εντονότερα από τα μέσα του 9ου, να επι-
δίδονται με τα στενά τους σκάφη σε ευρείας κλίμακας επιδρομές στη Γαλα-
τία, τη Βρετανία, την Ιβηρική χερσόνησο, ακόμη και την Ιταλία. Αφού κατέ-
λαβαν μεγάλο μέρος της Αγγλίας, εγκαταστάθηκαν στη βόρεια Γαλλία όπου
ίδρυσαν το κράτος της Νορμανδίας. Στις αρχές του ��ου αι. οι Νορμανδοί εμ-
φανίζονται στο χώρο της Κάτω Ιταλίας αρχικά ως προσκυνητές στη μονή του
Αγίου Μιχαήλ στο Monte gargano της Απουλίας, σημαντικός τόπος προσκυ-
νήματος της εποχής. Σύντομα ήλθαν σε επαφή με τον αυτονομιστή Μέλο και
συμφώνησαν να μετακαλέσουν από τη Νορμανδία μισθοφόρους συμπατριώτες
τους στην υπηρεσία του, ενώ σε ανάλογες συμφωνίες προχώρησαν και με τον
πρίγκιπα του Amalfi. Έτσι άρχισε η εγκατάσταση στην περιοχή σημαντικού
αριθμού Νορμανδών τυχοδιωκτών, που τέθηκαν στην υπηρεσία των αλληλο-
συγκρουόμενων τοπικών ηγεμονίσκων.

Σε έναν χώρο λοιπόν που αρκετοί από τους άρχοντες της «λογγοβαρδικής»
Απουλίας δεν αποδέχονταν τη βυζαντινή κυριαρχία και οι εξεγέρσεις τους
ήταν συχνές, οι Νορμανδοί διαπίστωσαν ότι η κατάληψη ολόκληρης της
Απουλίας ήταν στις δυνατότητές τους. Το �07� το Μπάρι, η πρωτεύουσα του
κατεπανάτου της Ιταλίας, δηλαδή όλων των βυζαντινών κτήσεων του ιταλι-
κού νότου, έπεσε στην εξουσία των Νορμανδών�. Οι Νορμανδοί ήξεραν καλά να
εκμεταλλεύονται την πολιτική κατάσταση της στιγμής. Ο ρόλος της πρώην
βυζαντινής επαρχίας της Ιταλίας ήταν ιδιαίτερα σημαντικός γιατί ήταν το
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βασικό πέρασμα των Δυτικών προς την αντίπερα όχθη με πρώτο σταθμό το
νησί της Κέρκυρας. Τον ��ο και ��ο αιώνα άρχισε λοιπόν μια σειρά νορμανδι-
κών επιχειρήσεων εναντίον του Βυζαντίου κατά τις οποίες τα Ιόνια νησιά δια-
δραμάτισαν καθοριστικό ρόλο στις πολιτικές και πολιτιστικές εξελίξεις των
ιδίων και της γειτονικής περιοχής. Στην πρώτη θέση αυτών των εξελίξεων και
των επιρροών βρίσκεται η Κέρκυρα, που χάρη στη γεωγραφική της θέση ήταν
το προγεφύρωμα για τις απέναντι ηπειρωτικές ακτές και έλεγχε την είσοδο
της Αδριατικής.

Το �08� ανέβηκε στο θρόνο του Βυζαντίου ο Αλέξιος Α΄ Κομνηνός (�08�-
���8) σε μια περίοδο που η αυτοκρατορία έπρεπε να αντιμετωπίσει επιθέσεις
από διάφορα μέτωπα μεταξύ των οποίων και την επίθεση των Νορμανδών, που
τότε εμφανίζονταν ως η πιο επικίνδυνη απειλή. Ενδεχομένως για πρώτη φορά
τα δυτικά σύνορα της αυτοκρατορίας αποκτούν ιδιαίτερη σημασία για την
έκβαση των πολιτικών πραγμάτων της. Οι Νορμανδοί μετά την κατάληψη
της νότιας Ιταλίας στόχευαν στην κατάληψη του αυτοκρατορικού θρόνου. Με
επικεφαλής το Ροβέρτο Γυϊσκάρδο άρχισαν να προετοιμάζονται για την πρώ-
τη αντιβυζαντινή επιχείρηση. Ο νορμανδός δούκας δεν αισθανόταν μόνο ως
διάδοχος των βυζαντινών ηγεμόνων στην Ιταλία, αλλά είχε αρχίσει να έχει
πιο μεγάλες φιλοδοξίες, προς την Ανατολή, όπως δείχνει ένα δίπλωμα που
χρονολογείται τον Ιούλιο του �079 και η σφραγίδα του, σχεδιασμένη με βάση
τα βυζαντινά πρότυπα, φέρει σε ένα στίχο την εικόνα του Χριστού με φωτο-
στέφανο και την επιγραφή ΕΜΜΑΝΟΥΗλ, ενώ σε ένα άλλο στίχο, πάντα με
ελληνικά γράμματα, ΚΕΒΟ ΡΟΜπΕΡΤΩ ΝΩΒΕλλΙΣΙΜΟΣ ΔΟΥΚΙ ΙΤΑ-
λΙΑΣ ΚΑλΑΒΡΙΑΣ ΣΙΚΕλΙΑΣ�.

Χρειαζόταν λοιπόν μόνο η αφορμή για να επιτεθεί ο Γυϊσκάρδος εναντίον
του Βυζαντίου. Και η απάντηση δόθηκε από τη βυζαντινή διπλωματία. Το
�074 ο Μιχαήλ Ζ΄ είχε προτείνει τον γιο του, Κωνσταντίνο Δούκα, ως μελλο-
ντικό σύζυγο της κόρης του Ροβέρτου, Ελένης. Ο Γυϊσκάρδος είχε δεχθεί την
πρόταση και είχε στείλει την κόρη του στην Κωνσταντινούπολη, για να συνε-
χίσει τις σπουδές της στον αυτοκρατορικό γυναικωνίτη, μέχρις ότου ο νηπια-
κής ηλικίας μνηστήρας της φθάσει σε ηλικία γάμου. Η ανατροπή όμως του
Μιχαήλ Ζ΄ το �078 ακύρωσε το σχέδιο του Ροβέρτου να φθάσει κοντά στον αυ-
τοκρατορικό θρόνο και η άτυχη πριγκίπισσα βρέθηκε κλεισμένη σε μοναστήρι·
ο τρόπος με τον οποίο είχε αντιμετωπιστεί η κόρη του, αποτελούσε μια τέλεια
πρόφαση για επέμβαση και έτσι το καλοκαίρι του �080 άρχισε τις προετοιμα-
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σίες3. Άμεσος όμως στόχος ήταν η κατάληψη του Δυρραχίου, που θα του άνοι-
γε τον δρόμο προς την Κωνσταντινούπολη4.

πιθανότατα, το Μάρτιο του �08� (σύμφωνα με τον Γουλιέλμο της Απου-
λίας)�, το νησί της Κέρκυρας είχε πέσει αρκετά εύκολα στα χέρια των Νορ-
μανδών�, ενδεχομένως γιατί ευνοήθηκε και από κάποιους αντι-βυζαντινούς
υποστηρικτές ή από ένα μέρος του πληθυσμού που δεν είχε ελληνική καταγω-
γή, μεταξύ των οποίων υπήρχαν άτομα κυρίως βουλγαρικής καταγωγής7. Η
Άννα Κομνηνή8 αναφέρει μόνο ότι οι Νορμανδοί έγιναν κύριοι της Κέρκυρας
και άλλων κοντινών οχυρών με ένα πραξικόπημα από επικουρική αποστολή
και όχι από τον ίδιο τον Ροβέρτο. Το βέβαιο όμως ήταν ότι, ήδη στις αρχές της
επιδρομής, ο Ροβέρτος εξασφάλισε αμέσως τον έλεγχο του νησιού, που βρι-
σκόταν σε μια άριστα αμυντική θέση.

Στις �8 Οκτωβρίου �08� ο νορμανδικός στόλος με αρχηγό τον Ροβέρτο εί-
ναι έτοιμος να συγκρουστεί με τα στρατεύματα του Αλεξίου Κομνηνού μπρο-
στά στο Δυρράχιο. Ο νορμανδός δούκας με τη κατάληψη του Δυρραχίου θα
εξασφάλιζε τον έλεγχο του Ιλλυρικού που θα τον βοηθούσε στην επίτευξη των
στόχων του. Η έκβαση της πολιορκίας δεν ήταν ιδιαίτερα ενθαρρυντική για
τον Αλέξιο· απέτυχε και κάθε διαπραγμάτευση ειρήνης. Κάποια στιγμή όμως
η σύγκρουση άρχισε να εξελίσσεται σε βάρος των νορμανδικών στρατευμάτων
και τότε ο Ροβέρτος εμψυχώνοντας τους πολεμιστές του κατάφερε να αλλάξει
τις τύχες της μάχης και να αναγκάσει τον Αλέξιο να αποσυρθεί. Αξίζει να ση-
μειώσουμε πως ο Γουλιέλμος της Απουλίας αναφέρει ότι ο νορμανδός δούκας
μετάπεισε τα στρατεύματά του στηριζόμενος στο λάβαρο που του είχε δώσει ο
πάπας, ανάγοντας έτσι την νορμανδική επιχείρηση στο επίπεδο του «ιερού πο-
λέμου»9.

Φαίνονταν ότι κανείς δεν μπορούσε να σταματήσει την πορεία του, αλλά
μια μεγάλη εξέγερση στη νότια Ιταλία ανάγκασε τον Ροβέρτο να επιστρέψει
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στην Ιταλία (τον Απρίλιο ή τον Μάιο του �08�) αφήνοντας την αρχηγία της
επιδρομής στο γιό του Βοημούνδο. Στο μεταξύ ο αυτοκράτορας με ένα έγγρα-
φο του Μαΐου του �08� έκλεισε συμφωνία με τη Βενετική Δημοκρατία, η
οποία με το στόλο της τον είχε ήδη βοηθήσει στη σύγκρουση με το νορμανδικό
στόλο στο Δυρράχιο, παραχωρώντας της αρκετά προνόμια�0.

Ο Γυϊσκάρδος ήταν έτοιμος το φθινόπωρο του �084 να ξαναρχίσει την επί-
θεση. Αφού συγκέντρωσε ένα στόλο από ��0 πλοία με τα οποία απέπλευσε
από το λιμάνι του Υδρούντα με προορισμό την Κέρκυρα, έστειλε δύο από τους
γιους του, το Ρογήρο και τον Γκουίντο, να καταλάβουν τον Αυλώνα, ενώ ο
ίδιος κατευθυνόταν στο Βουθρωτό. Ο Ροβέρτος ήθελε να μεταβεί στην Κέρκυ-
ρα��, η οποία εν τω μεταξύ είχε επιστρέψει στον έλεγχο των Βυζαντινών, αλ-
λά έμεινε για δύο μήνες στο Βουθρωτό, πιθανόν έως τον Νοέμβριο λόγω της
θαλασσοταραχής που δεν του επέτρεπε να κινηθεί. Όταν τελικά ο Ροβέρτος
έφθασε στο νησί, βρήκε τον βενετικό στόλο έτοιμο για αντίσταση. Ο Ροβέρτος
κινήθηκε προς το λιμάνι της Κασσιόπης και οι Βενετοί βρίσκονταν στο λιμάνι
του πασαρόν, στην ανατολική ακτή της Κέρκυρας. Μόλις έμαθαν για την
άφιξη του Ροβέρτου, κατευθύνθηκαν και αυτοί προς την Κασσιόπη��. Στη
ναυμαχία που ακολούθησε ο Ροβέρτος νικήθηκε.

Ο συμμαχικός στόλος (βενετικός και βυζαντινός) επιτέθηκε ξανά μετά
από τρεις μέρες εναντίον των Νορμανδών και πέτυχαν νέα νίκη. Αμέσως μετά
επέστρεψαν στο λιμάνι του πασαρόν θεωρώντας ότι είχαν πετύχει την καθορι-
στική νίκη στέλνοντας μάλιστα μερικά πλοία τους στη Βενετία για να αναγ-
γείλουν την ήττα του Γυϊσκάρδου. Ωστόσο, ο Ροβέρτος, όταν πληροφορήθηκε
για την κατάσταση, από κάποιο Βενετό ονομαζόμενο Pietro Contarini που εί-
χε καταφύγει σε αυτόν�3, κινήθηκε ξανά σε επίθεση εναντίον των Βενετών, οι
οποίοι έντρομοι από την ξαφνική του άφιξη, αποσύρθηκαν κοντά στο λιμάνι της
Κέρκυρας. Εκεί διέταξαν τα πιο μεγάλα καράβια να προστατεύσουν τα μι-
κρότερα περιβάλλοντάς τα, δημιουργώντας με τον τρόπο αυτό ένα πλωτό πε-
ρίβλημα στη θάλασσα�4. Ακολούθησε βιαιότατη μάχη, στην οποία κανείς από
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τους μαχόμενους δεν ήταν διατεθειμένος να υποχωρήσει. πολλοί Βυζαντινοί
πνίγηκαν και πάνω από �.�00 πιάστηκαν αιχμάλωτοι από τους Νορμανδούς.
Η νορμανδική νίκη κρίθηκε τη στιγμή που ο βυζαντινός στόλος τράπηκε σε
φυγή και έμειναν μόνο τα βενετικά πλοία, από τα οποία βυθίστηκαν επτά με-
γάλα· και οι Βυζαντινοί φεύγοντας υπέστησαν μεγάλες απώλειες��. Η Άννα
Κομνηνή συμπληρώνει ότι τα βενετικά πλοία βρίσκονταν περισσότερο εκτε-
θειμένα στα χτυπήματα του εχθρού, γιατί, αφού καταναλώθηκαν οι προμήθει-
ες, είχαν γίνει ελαφρύτερα και οι μαχητές συγκεντρώνονταν μόνο στη μια
πλευρά του πλοίου με αποτέλεσμα αυτό να γέρνει��.

Η νίκη του Ροβέρτου απελευθέρωσε από την πολιορκία τη νορμανδική
φρουρά που συνέχισε να αντιστέκεται με πείσμα μέσα στο κάστρο της Κέρκυ-
ρας�7. Το νησί της Κέρκυρας επέστρεψε ωστόσο στον έλεγχο του Ροβέρτου, ο
οποίος τον χειμώνα εγκατέστησε τα στρατεύματά του στις όχθες του ποτα-
μού Γλυκύ (σημερινού Αχέροντα). Κατά τη ίδια χειμερινή περίοδο ξέσπασε
και μια μεγάλη επιδημία και καταγράφονται επίσης και μερικές συγκρούσεις
με τους Βενετούς. Στη αρχή του καλοκαιριού του �08� ο Γυϊσκάρδος προχώ-
ρησε σε επιδρομή εναντίον της Κεφαλονιάς, πιθανόν με σκοπό να λεηλατήσει
σταδιακά όλα τα νησιά του Ιονίου. Κατά τη διάρκεια αυτής της επιδρομής ο
Ροβέρτος αρρώστησε και αναγκάστηκε να σταματήσει στο βόρειο μέρος του
νησιού, στο Φισκάρδο, όπου και πέθανε στις �7 Ιουλίου του �08��8.

Με τον θάνατο του Ροβέρτου Γυϊσκάρδου εξαφανίζεται κάθε άμεσος κίνδυ-
νος νορμανδικής εισβολής, αλλά χωρίς αμφιβολία τα εξαιρετικά φιλόδοξα σχέ-
δια του Γυϊσκάρδου πέρασαν ως πολιτική κληρονομιά στους διαδόχους του.
Ήδη ο γιος του Βοημούνδος, μερικά χρόνια μετά τον θάνατο του πατέρα του,
έδειχνε καθαρά τους στόχους του. Από την πλευρά της η ιθύνουσα αυτοκρατο-
ρική τάξη δεν μπορούσε εύκολα να ξεχάσει τη σοβαρότητα του κινδύνου που
διέτρεξε, ως συνέπεια της επίθεσης του Γυϊσκάρδου, όπως φανερώνει στην
Αλεξιάδα�9 η Άννα Κομνηνή. Επομένως, μπορούμε εύκολα να καταλάβουμε
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πώς η μνήμη εκείνης της απειλής επηρέασε και την πολιτική του απέναντι
στο σταυροφορικό κίνημα. Η ξαφνική άφιξη των σταυροφόρων βρήκε το Βυζά-
ντιο σε στιγμή σχετικής ηρεμίας, όταν οι πολιτικο-στρατιωτικές σχέσεις με
τους συνοριακούς λαούς φαίνονταν αρκετά καλύτερες. Η άφιξη των σταυρο-
φόρων έγινε από τις ιταλικές ακτές προς τα λιμάνια του Δυρραχίου και του
Αυλώνα�0. πλησίαζε, ωστόσο, η άφιξη που έτρεμαν περισσότερο οι Βυζαντινοί,
εκείνη του παλιού εχθρού Βοημούνδου��.

Με την πρώτη σταυροφορία η βυζαντινή κυβέρνηση έπρεπε να αντιμετωπί-
σει το πρόβλημα της κατάκτησης της Αντιόχειας, στις 3 Ιουνίου του �098��,
και της παραχώρησής της στον Βοημούνδο. Ήταν πλέον ξεκάθαρο ότι μεταξύ
Βυζαντινών και σταυροφόρων είχε επέλθει μια οριστική διάσπαση. πράγματι,
το ��04, ο Βοημούνδος άφηνε στον ανιψιό του Τανκρέδο την κυβέρνηση του
πριγκιπάτου της Αντιόχειας, για να αναχωρήσει προς τη Δύση�3. Η Άννα Κο-
μνηνή�4 περιγράφει ένα στρατήγημα που θα πραγματοποιούσε ο Βοημούνδος
με σκοπό να ταξιδέψει χωρίς τον κίνδυνο να εμφανιστούν οι εχθροί του. Διέδω-
σε λοιπόν τη φήμη ότι ήταν νεκρός και, για να πιστέψουν ακόμη περισσότερο
τον δόλο του, έδωσε την εντολή στους συντρόφους του να τον κλείσουν σε ένα
ξύλινο φέρετρο στο οποίο είχαν ανοίξει μικρές τρύπες για να μπορεί να αναπνέ-
ει. Το φέρετρο οδηγήθηκε στο λιμάνι της Αντιόχειας και φορτώθηκε πάνω σε
μια γαλέρα που είχε πένθιμο στολισμό. Το ακολουθούσαν συγγενείς που προ-
σποιούνταν βαθιά θλίψη κάθε φορά που πλησίαζαν σε κάποιο λιμάνι. Σκέφτο-
νταν μάλιστα να προσποιηθούν ότι το πτώμα ήταν σε αποσύνθεση, γι’ αυτό
σκότωναν και απέθεταν δίπλα του ένα κόκορα. Τέσσερις ή πέντε μέρες μετά,
αναδυόταν από το σκοτωμένο ζώο μια απαίσια μυρωδιά, που φυσικά έπρεπε να
φαίνεται ότι βγαίνει από το σώμα του Βοημούνδου, που βρισκόταν πλέον σε
σήψη.

Η «νεκρική πομπή» έφτασε μετά από ένα διάστημα στην Κέρκυρα��. Μό-
λις έφθασε το πλοίο στο λιμάνι, ο Βοημούνδος πήδηξε έξω από το φέρετρο και
έτσι έδωσε τέλος στο στρατήγημά του, αναπνέοντας καθαρό αέρα και ζεσταί-
νοντας το σώμα του κάτω από τις ακτίνες του ηλίου. Τότε αποφάσισε να δια-
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σχίσει το νησί της Κέρκυρας. Αυτοί που τον έβλεπαν ντυμένο με ρούχα ξένου
έτρεχαν να τον συναντήσουν για να μάθουν ποιος ήταν, από πού ερχόταν και
πού πήγαινε. Ο Βοημούνδος τους αντιμετώπισε με μεγάλη περιφρόνηση και
ζήτησε να μιλήσει με εκείνον που εξουσίαζε την πόλη. Αυτό το αξίωμα το είχε
τότε κάποιος Αλέξιος, αρμενικής καταγωγής. Όταν συναντήθηκαν, ο Βοη-
μούνδος τον περιέβαλε με ύβρεις, με μεγάλη θρασύτητα, διατάζοντάς τον να
μεταφέρει στον αυτοκράτορα Αλέξιο το ακόλουθο μήνυμα: «Αυτός ο Βοημούν-
δος, γιος του Ροβέρτου, γνωστός (όπως ο αυτοκράτορας γνώριζε καλά) για
την ανδρεία του, ορκιζόταν ότι αυτός θα εκδικούνταν σύντομα για όλα τα κα-
κά που είχε υποστεί, σύμφωνα με εκείνον, από τους Βυζαντινούς». Ο αυτοκρά-
τορας πείστηκε ότι ο Βοημούνδος δεν είχε πεθάνει και ότι έστελνε αυτό το δυ-
σάρεστο μήνυμα από την Κέρκυρα. Μόλις έφθασε στην απέναντι ακτή, στην
Απουλία, ο Βοημούνδος συγκέντρωσε μεγάλο στράτευμα για να επιτεθεί στην
καρδιά του Βυζαντίου. Εν τω μεταξύ τον Σεπτέμβριο του ��0�, ο Βοημούνδος
συναντήθηκε στη Ρώμη με τον πάπα πασχάλιο Β΄, τον οποίο έπεισε χωρίς ιδι-
αίτερη προσπάθεια ότι εχθρός των κρατών που είχαν ιδρύσει οι σταυροφόροι δεν
ήταν ούτε οι Άραβες ούτε οι Τούρκοι αλλά ο βυζαντινός αυτοκράτορας και έτσι
κήρυξαν Ιερό πόλεμο κατά του Βυζαντίου.

Στις 9 Οκτωβρίου του ��07 ο Βοημούνδος έφθασε στον Αυλώνα με 34.000
άνδρες. Μερικές μέρες μετά άρχισε η πολιορκία του Δυρραχίου��. Ένα μέρος
αυτού του στόλου το έστειλε ο Βοημούνδος για να λεηλατήσει την Κέρκυρα
καθώς και τα άλλα νησιά του Ιονίου�7. πέθανε όμως τρία χρόνια αργότερα,
στις 7 Μαρτίου του �����8 και τα σχέδια του έμειναν ανεκπλήρωτα.

Οι Νορμανδοί παρουσιάστηκαν εκ νέου στο βυζαντινό έδαφος και στο Ιόνιο
γύρω στα μέσα του ��ου αιώνα. Αυτοκράτορας του Βυζαντίου ήταν ο Μανου-
ήλ Α΄ Κομνηνός (��43-��80) και παράλληλα με την έναρξη της Δεύτερης
Σταυροφορίας, έλαβε χώρα και η τρίτη νορμανδική επιχείρηση εναντίον της
Κέρκυρας (��47-��49), με εντολή του βασιλιά της Σικελίας Ρογήρου Β΄
(��30-���4)�9. Είναι η στιγμή που η Κέρκυρα αποκτά ίσως για πρώτη φορά
τόσο μεγάλη σημασία για τη βυζαντινή αυτοκρατορία. Ο Μανουήλ Κομνηνός
δεν είχε εκλάβει την εκστρατεία των Νορμανδών εναντίον της Κέρκυρας ως
μια απλή αμυντική επιχείρηση, αλλά ως μέρος ενός φιλόδοξου σχεδίου επανά-
κτησης του ιταλικού εδάφους. Είχε σκοπό, αφού θα ελευθέρωνε την Κέρκυρα,
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να μεταφέρει τον πόλεμο στο νορμανδικό βασίλειο για να τελειώσει μια για
πάντα με τους παντοτινούς εχθρούς του· γι’ αυτόν τον λόγο σκόπευε να ηγη-
θεί ο ίδιος προσωπικά.

Η έναρξη των επιχειρήσεων προβλεπόταν για την άνοιξη του ��48. Ο Ρο-
γήρος ετοίμασε30, ένα μεγάλο στόλο από πολεμικά και φορτηγά πλοία, που
συγκέντρωσε από κάθε μέρος του βασιλείου, και έδωσε την αρχηγία σε έναν
μεγάλο ναύαρχο, τον Γεώργιο της Αντιόχειας. Ο ναύαρχος σάλπαρε από το
λιμάνι του Μπρίντιζι3� και έφθασε χωρίς προβλήματα στο νησί της Κέρκυρας·
η πόλη πολιορκήθηκε και, σύμφωνα με τον Νικήτα Χωνιάτη, δεν πρόβαλε ου-
σιαστικά καμία αντίσταση, χάρη και στη συνεργία των ίδιων των κατοίκων
του νησιού και ιδιαίτερα εκείνης της μερίδας του πληθυσμού που ονομαζόταν
«γυμνοί»3�. πρόκειται για το μέρος του πληθυσμού που ήταν εξαντλημένο από
τους φόρους και δεν έβλεπε άλλο τρόπο σωτηρίας παρά τη συμφωνία με τον
αρχηγό των εχθρών. Αυτοί πράγματι, μετά από κάποιες διαπραγματεύσεις με
τον Γεώργιο της Αντιόχειας, δέχθηκαν μια φρουρά από �0 στρατιώτες και με
αυτόν τον τρόπο υποτάχθηκαν στους Νορμανδούς33. Αντίθετα ο Κίνναμος,
σύγχρονος του αυτοκράτορα Μανουήλ και σύντροφός του σε όλες τις εκστρα-
τείες, επιβεβαιώνει ότι οι Νορμανδοί κυρίευσαν το κάστρο της Κέρκυρας με τη
δύναμή τους34.

Αφού πραγματοποίησε με επιτυχία το πρώτο μέρος της επιχείρησής του, ο
Γεώργιος της Αντιόχειας κατηύθυνε τον στόλο προς άλλες ελληνικές ακτές,
σκορπίζοντας τον τρόμο στους πληθυσμούς της ακτής έως και την Εύβοια·
μετά οδήγησε και πάλι τα πλοία του, γεμάτα λάφυρα, στο λιμάνι της Κέρκυ-
ρας3�. Εκεί ενίσχυσε το κάστρο με συμπληρωματικά έργα, έτσι ώστε να δυ-
σκολέψει οποιαδήποτε αντεπίθεση. Φυσικά, όταν ο αυτοκράτορας Μανουήλ
έμαθε για τις καταστροφές αυτές, αποφάσισε να αντιμετωπίσει τους εισβο-
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λείς από στεριά και από θάλασσα3�. Γι’ αυτόν τον σκοπό προετοίμασε αμέσως
στόλο και έδωσε την ανώτατη αρχηγία – με τον τίτλο του μεγάλου δουκός
(megadux) – στον Κοντοστέφανο. Επικεφαλής των στρατευμάτων της ξηράς
τέθηκε ο Ιωάννης Αξούχος, που ήταν πέρσης στην καταγωγή και έφερε τον
τίτλο του μεγάλου δομέστικου. Ο αυτοκράτορας πέτυχε κατόπιν τη βοήθεια
των Βενετών, στους οποίους ανανέωσε τα εμπορικά προνόμια που απολάμβα-
ναν.

Ο αυτοκρατορικός στρατός μαζί με τον συμμαχικό έφθασε μέχρι το λιμάνι
της Κέρκυρας, αρχίζοντας τις ενέργειες για την κυρίευση της πόλης, μια επι-
χείρηση βεβαίως πάρα πολύ δύσκολη37. Οι μεγαλύτερες δυσκολίες πήγαζαν
από τα τεχνικά χαρακτηριστικά της οχύρωσης, η οποία όχι μόνο βρισκόταν
πάνω σε ψηλούς βράχους, αλλά και πρόβαλλε κατακόρυφα σε ένα βαθύ κομ-
μάτι. Επίσης, η πόλη περιστοιχιζόταν από ισχυρά τείχη και πανύψηλους πύρ-
γους. Οι συμμαχικές ναυτικές δυνάμεις (βυζαντινές και βενετικές) κύκλω-
σαν ολόκληρη τη χερσόνησο. Κατόπιν, ο Κοντοστέφανος38, πριν δώσει εντολή
για επίθεση, πρότεινε στη νορμανδική φρουρά να παραδοθεί χωρίς μάχη. Οι
στρατιώτες της φρουράς, αντίθετα, έκλεισαν τις πύλες και τοποθέτησαν πάνω
στα τείχη μεγάλο αριθμό τοξοτών, σφενδονιστών και πολεμικών μηχανών κά-
θε τύπου, προετοιμαζόμενοι για μια αποφασιστική και μακρά άμυνα.

Εκείνη τη στιγμή δόθηκε εντολή στα πολιορκητικά στρατεύματα να αρχί-
σουν την επίθεση εκτοξεύοντας βλήματα κάθε είδους. Ωστόσο, οι Βυζαντινοί
εκσφενδόνιζαν με πολύ κόπο βέλη και πέτρες χωρίς να καταφέρνουν να προ-
καλέσουν ζημιά στους εχθρούς. Αντίθετα, οι Νορμανδοί με πολλή ευκολία
εκτόξευαν προς τα κάτω τα βλήματά τους, καταφέρνοντας έτσι να σκοτώ-
σουν πολλούς από εκείνους που τους επιτίθονταν. Ο διοικητής προσπαθούσε να
εμψυχώσει τους στρατιώτες του με την παρουσία του, ώστε αυτοί, ακόμη κι
αν βρίσκονταν εν μέσω τεράστιων δυσκολιών και κινδύνων, να συνεχίσουν να
φαίνονται γενναίοι και να χρησιμοποιούν κάθε τύπο πολεμικής τεχνικής.
Ωστόσο κάθε προσπάθεια δεν κατάφερνε να έχει αποτέλεσμα.

Ο μέγας δουξ39 Κοντοστέφανος κατασκεύασε μια πολύ μεγάλη σκάλα, η
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οποία ξεπερνούσε σε ύψος τα τείχη της πόλης40. Έλπιζε μέσω αυτής να κα-
ταφέρει να μπει στην πόλη ένα τμήμα από τα στρατεύματά του. Και ενώ εκεί-
νος ήταν απασχολημένος στο να ετοιμάσει αυτήν την επιχείρηση, ένας τερά-
στιος βράχος έπεσε με μεγάλη ορμή πάνω στη σκάλα, με αποτέλεσμα να τη
σπάσει στα δύο· ένα από τα δύο κομμάτια χτύπησε τον Κοντοστέφανο, προ-
καλώντας του θανάσιμο τραύμα4�. Ο ίδιος, αφού αισθάνθηκε να πλησιάζει η
στιγμή του θανάτου, διέταξε να τον μεταφέρουν στο πλοίο του και οι υπόλοι-
ποι να συνεχίσουν την επίθεση. Μετά φώναξε τον Ανδρόνικο, τον μικρότερο
γιο του, και τον υπεύθυνο του στόλου προτρέποντάς τον να παραμείνει αφο-
σιωμένος και να συνεχίσει την επιχείρηση, που σίγουρα θα οδηγούσε στην εκ-
πόρθηση της πόλης. Δυστυχώς, όταν διαδόθηκε η είδηση του σοβαρού συμβά-
ντος, ο πανικός διαπέρασε τα βυζαντινά στρατεύματα, ενώ οι Νορμανδοί κα-
τάφεραν να αποκρούσουν την επίθεση. Όταν πληροφορήθηκε αυτά τα γεγονό-
τα ο αυτοκράτορας, φυσικά δυσαρεστήθηκε πολύ. Αμέσως ονόμασε νέο με-
γάλο δομέστικο τον Ιωάννη Αξούχο4� και τον διέταξε να συνεχίσει με ζήλο
την πολιορκία.

Αυτά τα γεγονότα φυσικά παρέτειναν το χρονικό διάστημα της πολιορ-
κίας, προκαλώντας, όπως ήταν αναμενόμενο, μεγαλύτερη ένταση στα στρα-
τεύματα. Αυτό οδήγησε τελικά, όπως φάνηκε, στη διάσπαση Βυζαντινών και
Βενετών. Ο μέγας δομέστικος έφθασε σε σημείο να στείλει εναντίον των Βε-
νετών τους στρατιώτες της φρουράς του και ένα μέρος του στρατού43. Οι Βε-
νετοί τότε επιβιβάστηκαν στα πλοία τους και κατέφυγαν σε ένα κοντινό νησά-
κι, την Αστερίδα, το οποίο πιθανότατα μπορεί να ταυτιστεί με το σημερινό Αρ-
κούδι, που βρίσκεται στο μέσο της διαδρομής ανάμεσα στο νησί της Ιθάκης
και της λευκάδας. Όντας δυσαρεστημένοι από αυτή τη διαμάχη, οι Βενετοί
επιτέθηκαν και σε μερικά εμπορικά βυζαντινά πλοία, τα οποία και πυρπόλη-
σαν. προέβησαν μάλιστα και σε κάτι ακόμη πιο σοβαρό και προσβλητικό:
αιχμαλώτισαν το καράβι του αυτοκράτορα, το στόλισαν με μεταξωτά υφά-
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ρία. Ο τίτλος καθιερώθηκε από τον Αλέξιο Κομνηνό και ήταν αντίστοιχος με τον Υψηλό Ναύ-
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CHALANDON, Les Comnène, ό.π., Ι, σσ. 3�8-3�9.

4�. ΝICETAE CHONIATAE, Historia, ό.π., σ. �88 (βιβλίο III, κεφ. �, παρ. 3). IOANNIS CIN -
NAMI, Epitome rerum, ό.π., σ. 4�� (βιβλίο III, κεφ. 4).

43. ΝICETAE CHONIATAE, Historia, ό.π., σσ. �94-�9� (βιβλίο III, κεφ. �, παρ. �).



σματα κεντημένα με χρυσό και με χαλιά από πορφύρα· μετά έντυσαν σαν αυ-
τοκράτορα έναν άνθρωπο σκούρου δέρματος. Ο Μανουήλ δεν έδωσε σημασία
σε αυτές τις προσβλητικές πράξεις, γιατί επιθυμούσε να μη θέσει σε κίνδυνο
την πολιορκία. Εν τω μεταξύ έτεινε χείρα φιλίας προς τους Βενετούς και αφού
συμφιλιώθηκαν οι δύο παρατάξεις οδήγησε ξανά τα στρατεύματα στην πολιορ-
κία, περιβάλλοντας το κάστρο και από τη μεριά της θάλασσας44.

Όταν ο Ρογήρος Β΄ έμαθε ότι ο αυτοκράτορας αυτοπροσώπως βρισκόταν
στην Κέρκυρα, την άνοιξη του ��49, έδωσε εντολή στον στόλο του να πραγ-
ματοποιήσει ελιγμούς με σκοπό να οδηγήσει τον Μανουήλ στη λύση της πο-
λιορκίας. Αντίθετα, ο Μανουήλ δεν κινήθηκε καθόλου, αλλά περιορίστηκε στο
να στείλει εναντίον του νορμανδικού στόλου ένα μέρος από τα πλοία του, με
αρχηγό τον Κουρούπη4�. Ωστόσο, η πολιορκία γινόταν όλο και πιο στενή κι
έτσι αποφασίστηκε να τοποθετήσουν πάνω σε μερικά πλοία, τα οποία ήταν δε-
μένα μεταξύ τους ώστε να σχηματίζουν βάση, μια μεγάλη σκάλα για να επι-
τεθούν στα τείχη της πόλης. Στο μεταξύ ο άρχοντας παρακινούσε τα στρα-
τεύματά του να ριχτούν με θάρρος στη μάχη. Ο ίδιος τους υποσχόταν ότι, αν
ξέφευγαν από τον θάνατο εκείνη τη σοβαρή και δύσκολη στιγμή, θα τους αντι-
μετώπιζε όχι ως αυτοκράτορας αλλά ως πατέρας, με την αγάπη που εκείνος
δείχνει στα παιδιά του. Αν όμως η μοίρα ήθελε να πέσουν πολεμώντας με τι-
μή, υπερασπιζόμενοι την πατρίδα, αυτός θα προέβλεπε για ό,τι θα είχαν ανά-
γκη οι οικογένειές τους (τα παιδιά και οι σύζυγοί τους) σε σημείο που θα τους
ζήλευαν όλοι οι επιζώντες. Αυτός ο λόγος του αυτοκράτορα, αν και ανύψωνε
ηθικά τους στρατιώτες, δεν επρόκειτο να τους πείσει να συνεχίσουν αυτήν την
πολύ επικίνδυνη αποστολή, αν δεν έβρισκε το θάρρος κάποιος πουπάκης (ο
αρχηγός της φρουράς του μεγάλου δομέστικου Αξούχου) να αναρριχηθεί στη
σκάλα. Τον ακολούθησαν αμέσως άλλοι τέσσερις γενναίοι άντρες, ιταλικής
καταγωγής, τα αδέλφια πετραλίφα και μετά και άλλοι ωθούμενοι από το πα-
ράδειγμά τους. Συνολικά ο αυτοκράτορας κατάφερε να παροτρύνει σε αυτήν
την επιχείρηση τετρακόσιους βετεράνους. Αυτοί με σηκωμένες τις ασπίδες
για προστασία της κεφαλής και με τα σπαθιά στο χέρι άρχισαν την επίθεση
στο κάστρο· οι αντίπαλοί τους, απ’ την άλλη, αμύνονταν πετώντας πέτρες και
άλλα βλήματα. Οι επιτιθέμενοι θα είχαν σίγουρα καταφέρει το καλύτερο, αν
δεν συνέβαινε ένα ιδιαίτερα ατυχές περιστατικό4�: ο πουπάκης είχε ήδη κα-
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44. Στο ίδιο, σσ. �98-�00 (βιβλίο III, κεφ. �, παρ. 4).
4�. IOANNIS CINNAMI, Epitome rerum, ό.π., σ. 4�8 (βιβλίο III, κεφ. �). ΝICETAE CHONIA -

TAE, Historia, ό.π., σ. �90 (βιβλίο III, κεφ. �, παρ. �).
4�. Για μια λεπτομερή περιγραφή όλων αυτών των γεγονότων βλ. ΝICETAE CHONIATAE,

Historia, ό.π., σσ. �9�-�94 (βιβλίο III, κεφ. �, παρ. 7). Επίσης, CHALANDON, Les Comnène,
ό.π., I, σ. 330.



ταφέρει να φθάσει στην κορυφή των βράχων, σε άριστη θέση για να πολεμήσει
σώμα με σώμα τους εχθρούς, όταν η σκάλα έσπασε. Έτσι, όλοι αυτοί που εί-
χαν σκαρφαλώσει γκρεμίστηκαν χάνοντας τη ζωή τους κατά το μεγαλύτερο
μέρος με φρικτό τρόπο: μερικοί συντρίφθηκαν από τα κύματα της θάλασσας
που έσκαγαν πάνω στους βράχους ή στα πλοία, ενώ άλλοι θάφτηκαν κάτω
από τη μεγάλη ποσότητα πετρών που πετούσαν οι αμυνόμενοι. Μόνο λίγοι κα-
τάφεραν να σωθούν. Ωστόσο, ο πουπάκης κατάφερε να εισχωρήσει τελικά στο
εσωτερικό των τειχών μέσω μιας μικρής πύλης που ήταν ανοιχτή.

παρά τις εξαιρετικές εκδηλώσεις ανδρείας, η πολιορκία παρέμενε ανεπιτυ-
χής. Βεβαίως, ο αυτοκράτορας δεν εννοούσε επ’ ουδενί λόγω να εγκαταλείψει
την πολιορκία, αν και η αντίσταση της εχθρικής φρουράς ήταν σκληρή και οι
προσπάθειες που καταβλήθηκαν για να κυριευτούν τα τείχη της πόλης είχαν
αποβεί μάταιες47. Ο Μανουήλ θεωρούσε, απ’ τη μια μεριά, ότι θα ήταν ατιμω-
τικό για εκείνον να εγκαταλείψει την πολιορκία μετά από τόσο κόπο και τόσες
απώλειες· από την άλλη δεν ήθελε να αφήσει στα χέρια του εχθρού το νησί της
Κέρκυρας, το οποίο μπορούσε να γίνει ιδανική βάση επιχειρήσεων για τους
Νορμανδούς εναντίον της βυζαντινής αυτοκρατορίας, δίνοντας έτσι στον στό-
λο τους ένα άριστο λιμάνι-σταθμό. Ο αυτοκράτορας θεωρούσε σκόπιμο να
κερδίσει χρόνο, ελπίζοντας ότι η παράταση της πολιορκίας θα οδηγούσε την
εχθρική φρουρά στην παράδοση. Οι ελπίδες του δεν διαψεύστηκαν. παρά το ότι
η φρουρά συνέχιζε να αμύνεται εκμεταλλευόμενη την εξαιρετική θέση του
φρουρίου και ταυτόχρονα εκσφενδονίζοντας εναντίον των πολιορκητών μεγάλη
ποσότητα από πέτρες και βέλη, η κατάσταση άρχισε να αλλάζει48. Οι πολιορ-
κημένοι έστειλαν απεσταλμένους για να ζητήσουν να τους επιτραπεί να απο-
συρθούν με τα όπλα τους και με ό,τι άλλο κατείχαν, καθώς οι ελπίδες για άφι-
ξη προς βοήθεια άλλων νορμανδικών στρατευμάτων διαψεύστηκαν και επι-
πρόσθετα η έλλειψη προμηθειών ήταν πλέον αισθητή. Φαίνεται επίσης ότι ο δι-
οικητής της φρουράς, Θεόδωρος49, είχε συμφωνήσει με τον Μανουήλ την πα-
ράδοση της φρουράς και το πέρασμά της στην υπηρεσία του αυτοκράτορα.

λίγο μετά, τα γεγονότα οδήγησαν στην παράδοση των Νορμανδών. πράγ-
ματι, ο αυτοκράτορας, αφού άκουσε πολύ προσεκτικά τα αιτήματα αυτών που
είχαν σταλεί εκ μέρους των πολιορκημένων, στην αρχή προσποιήθηκε ότι είναι

Βιχελμίνα Ζάχου�88

47. ΝICETAE CHONIATAE, Historia, ό.π., σ. �00 (βιβλίο III, κεφ. 7, παρ. �-�).
48. Όσον αφορά στη στρατηγική θέση του οχυρού και τα κριτήρια άμυνας, βλ. τις περι-

γραφές του Κίνναμου [IOANNIS CINNAMI, Epitome rerum, ό.π., σ. 4�8 (βιβλίο III, κεφ. �)] και
του Χωνιάτη [ΝICETAE CHONIATAE, Historia, ό.π., σ. �0� (βιβλίο III, κεφ. 7, παρ. �)].

49. Το όνομα δόθηκε από τον Χωνιάτη [ΝICETAE CHONIATAE, Historia, ό.π., σ. �0� (βιβλίο
III, κεφ. 7, παρ. 3)]. Βλ. επίσης ό,τι αναφέρει ο Κίνναμος [IOANNIS CINNAMI, Epitome rerum,
ό.π., σ. 4�9 (βιβλίο III, κεφ. �)] σχετικά με την αφοσίωση του διοικητή της φρουράς (του οποί-
ου όμως δεν αναφέρει το όνομα) απέναντι στον αυτοκράτορα.



εξοργισμένος και μετά έδειξε μεγάλη ευμένεια απέναντι σε όλα τα μέλη της
αποστολής. πολλοί στρατιώτες της φρουράς παρέμειναν στην υπηρεσία του
αυτοκράτορα, συμπεριλαμβανομένου και του καστελάνου Θεόδωρου, ενώ οι
υπόλοιποι κατάφεραν να επιστρέψουν στο βασίλειο της Σικελίας. πετυχαίνο-
ντας κατ’ αυτόν τον τρόπο την παράδοση του φρουρίου, ο αυτοκράτορας μπή-
κε τελικά στο εσωτερικό της πόλης το καλοκαίρι του ��49. Αφού εγκατέστη-
σε στο κάστρο ισχυρή φρουρά, πιθανότατα αποτελούμενη από νορμανδικά ή
βαραγγικά στρατεύματα, έφυγε από την Κέρκυρα για τον Αυλώνα και από
εκεί, μετά από μακρά στάση, σάλπαρε για το βασίλειο της Σικελίας.

Σύμφωνα με την τοπική παράδοση�0, ο Μανουήλ, αφού βράβευσε μερικούς
από τους αξιόλογους τοπικούς άνδρες για την πίστη τους, εμπιστεύτηκε σε
κάποιον Γεώργιο την αποστολή να φροντίσει με τον καλύτερο τρόπο την περαι-
τέρω βελτίωση της οχύρωσης. Εκτός από τα έργα καθαρά στρατιωτικού χα-
ρακτήρα, προνόησε με τα χρήματα που είχε στη διάθεσή του να οχυρώσει και
το λιμάνι, να σκάψει δεξαμενές, να κατασκευάσει μηχανές πολέμου που θα
χρησιμοποιούνταν από ψηλά, από τους πύργους και τα τείχη·επίσης, ανακα-
τασκεύασε ό,τι είχε καταστραφεί κατά τη διάρκεια των συγκρούσεων. Για
όλες αυτές τις ευεργεσίες οι κάτοικοι της Κέρκυρας θεώρησαν σκόπιμο να τι-
μήσουν τον Μανουήλ με ένα λευκό μαρμάρινο άγαλμα, στο οποίο χάραξαν την
ακόλουθη επιγραφή:

«ΕΜΜΑΝΟΥΗλΚΟΜΝ.ΑΥΤΟΚ.ΗΝΩ/ΕΥΔΑΙΜ.ΥΙΩ,ΕΥΔΑΙΜΟΝΕΣΤΑ-
ΤΩ/ΣΙΚΕλΟΥΣΤΥΡΑΝΟΥΝΤΑΣ/ΕΚπΟλΕΜΗΣΑΝΤΙ,ΕΥΧΑΡΙΣΤΗ-

ΡΙΟΝ/ΚΕΡΚΥΡΑ ΝΙΚΗΤΗΡΙΟΝ».

Αμέσως μετά, ο Μανουήλ προετοιμαζόταν για τη συνέχιση της εκστρατεί-
ας, μεταφέροντας τον πόλεμο στην Ιταλία, όμως τα σχέδια του ματαιώθηκαν
γιατί έπρεπε να καταστείλει την εξέγερση των Σέρβων και να αντιμετωπίσει
τον πόλεμο με την Ουγγαρία.

Το νησί της Κέρκυρας επιστρέφει στο προσκήνιο με κάποια γεγονότα κα-
τά τα τέλη του ��ου αιώνα. Γύρω στα ��77 ο Μανουήλ διαπραγματεύονταν
με τον αυτοκράτορα Φρειδερίκο Α΄ Βαρβαρόσσα· σε μια επιστολή του ο Βαρ-
βαρόσσα προσκαλούσε τον βυζαντινό αυτοκράτορα να υποταχθεί στον πάπα
και να αναγνωρίσει την εξουσία του αυτοκράτορα της Γερμανίας��. Από τον
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�0. Α. ΜΑΡΜΟΡΑΣ, Ιστορία της νήσου Κερκύρας, Κέρκυρα �90�, σ. �89, όπου παρουσιά-
ζεται και το κείμενο της επιγραφής (η πρωτότυπη έκδοση στα ιταλικά, Storia di Corfú,
Venezia ��7�, με λατινική μετάφραση της προαναφερόμενης επιγραφής). Βλ. επίσης ό,τι
αναφέρει ο CHALANDON, Les Comnène, ό.π., Ι, σ. 333 και σημ. 3.

��. CHALANDON, Les Comnène, ό.π., II, σσ. �00-�0� κ.ε.



Μανουήλ θεωρήθηκε ότι ο γερμανός αυτοκράτορας είχε σκοπό να επιτεθεί
στην Κέρκυρα��. Μερικά χρόνια αργότερα, το ��8�, άρχισε η τέταρτη και τε-
λευταία νορμανδική επιχείρηση εναντίον του Βυζαντίου, όταν βασιλιάς της Σι-
κελίας ήταν ο Γουλιέλμος Β΄ (����-��89). Ένας μεγάλος νορμανδικός στό-
λος, με κυβερνήτη τον Τανκρέδο, κόμη του Lecce, και συγκυβερνήτη τον
Μαργαριτώνη�3 σάλπαρε από το Δυρράχιο στις �� Ιουνίου του ��8��4. Στις �4
του ίδιου μήνα οι Νορμανδοί κατάφεραν να κυριεύσουν το Δυρράχιο και να ξε-
κινήσουν την πορεία τους προς τη Θεσσαλονίκη. Ο άγγλος ανώνυμος συγγρα-
φέας των gesta regis Henrici secundi et regis Ricardi��, ο οποίος βασίστηκε σε
ένα ημερολόγιο ή σε πληροφορίες ενός αυτόπτη μάρτυρα, περιγράφει το πέρα-
σμα του νορμανδικού στρατού κατά μήκος της ακτής του Ιονίου πελάγους και
αναφέρει ότι κατέλαβε τρία νησιά, την Κεφαλονιά, τη Ζάκυνθο και την Ιθάκη.
Η Κέρκυρα και τα υπόλοιπα νησιά του Ιονίου δεν πέρασαν στην κυριαρχία του
Μαργαριτώνη. Εκείνη την περίοδο, περί το ��9�, η Κέρκυρα βρισκόταν υπό
βυζαντινή κυριαρχία και σε ιδιαίτερη άνθηση από οικονομική και εμπορική
άποψη, αφού κατάφερνε να πληρώνει τον ετήσιο φόρο των �.�00 λιβρών χρυ-
σού στον Ισαάκ Β΄ Άγγελο, και μάλιστα σε εποχή γενικότερης οικονομικής
παρακμής της αυτοκρατορίας��.

Σύμφωνα με μια άλλη εκδοχή, τα Ιόνια νησιά κατακτήθηκαν την άνοιξη
του ��8�, πριν από την αποβίβαση του Μαργαριτώνη (πειρατή ακόμη) στην
Κύπρο, που έγινε το καλοκαίρι του ίδιου χρόνου�7. Η επιδρομή στην Κύπρο,
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��. Στο ίδιο, σσ. �00-�03.
�3. C.A. gARuFI, «Margarito di Brindisi conte di Malta e ammiraglio del re di Sicilia», στο

Miscellanea di archeologia, storia e filologia dedicata al prof. A. Salinas nel xL anniversario del
suo insegnamento accademico, Palermo �907, σσ. �73-�8�. g. ANTONuCCI, «Margarito da
Brindisi», Archivio storico per la Calabria e Lucania 4 (�934), σσ. ��-��. E. JAMISON, Admiral
Eugenius of Sicily, his Life and work and the Authorship of the Epistola ad Petrum and the
Historia Hugonis Falcandi Siculi, London �9�7, σ. ��.

�4. Αντιθέτα, τα Annales Ceccanenses και ο ΝΙΚΗΤΑΣ ΧΩΝΙΑΤΗΣ αναφέρουν ότι μόνο ο
Τανκρέδος του λέτσε ήταν ο ανώτατος κυβερνήτης του νορμανδικού στόλου εναντίον του Βυ-
ζαντίου το ��8�: g.H. PERTZ (επιμ.), Annales Ceccanenses, MgH SS, xIx, Hannover �8��,
σσ. �7�-30� και συγκεκριμένα σ. �87. Nicetae Choniatae Historia, ό.π., xII �, σ. 3�9.
CONIATAE, grandezza e catastrofe, ό.π., II, σ. 3�� (στις άρτιες σελίδες υπάρχει το ελληνικό
κείμενο και στις μονές η μετάφραση του A. Pontani).

��. gesta regis Henrici secundi et regis Ricardi, επιμ. w. Stubbs (The Chronicle of the
Reigns of Henry II. and Richard I. A. D. ���9-��9� known Commonly under the Name of
Benedict of Peterborough), II (Rerum Britannicarum Medii Aevi Scriptores xLIx/�), Londra
�8�7, σσ. �9�-�0�.

��. gesta regis Henrici, ό.π., II, σ. �04. ROgER OF HOwDEN, Chronica, επιμ. w. Stubbs
(Chronica magistri Rogeri de Houvedene), III Rerum Britannicarum Medii Aevi Scriptores
LI/3, Londra �870, σ. ���.

�7. Ι. ΣΑΚΚΕλΙΩΝ - Κ. ΒΟϊΝΗΣ (επιμ.), «Εγκώμιον εις τον όσιον πατέρα υμών Χριστό-



που έκλεισε με την καταστροφή του αυτοκρατορικού στόλου (70-80 τριήρεις),
περιγράφεται και από τον Χωνιάτη�8. Έτσι, η κατάληψη της Ζακύνθου, της
Κεφαλονιάς και της Ιθάκης πιθανότατα χρονολογείται το ��8� και φθάνει
μέχρι το ��94, δεδομένης της αδυναμίας του βυζαντινού στόλου μετά την κα-
ταστροφή της Κύπρου και την υπεροχή του νορμανδικού στόλου στην ανατολι-
κή Μεσόγειο εκείνη την περίοδο. Φαίνεται ότι τα νησιά αυτά παραχωρήθηκαν
από τον βασιλιά της Σικελίας Γουλιέλμο Β΄ στον Μαργαριτώνη σε αναγνώρι-
ση των υπηρεσιών του· ο Μαργαριτώνης έγινε ο πρώτος κόμης της παλατινής
κομητείας Κεφαλληνίας και Ζακύνθου. Το ��94 τον διαδέχθηκε στις κτήσεις
του στο Ιόνιο ο γαμβρός του Μάιος ή Ματθαίος Ορσίνι. Ωστόσο, δεν υπάρχει
πηγή που να αναφέρει ότι μια κόρη του είχε παντρευτεί κάποιον Μάιο ή Ματ-
θαίο�9.

Η εμπειρία των Ιονίων νήσων, και κυρίως της Κέρκυρας, που παρέμεινε
στη βυζαντινή κυριαρχία, αποτελούσε απόδειξη ότι υπήρχαν ακόμη άθικτες
μεγάλες δυνάμεις που τροφοδοτούνταν από την αγάπη για την αυτοκρατορία
και από την αφοσίωση στην ορθόδοξη θρησκεία.
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δουλον», στο Κ. ΒΟϊΝΗΣ, Ακολουθία ιερά του οσίου και θεοφόρου πατρός ημών Χριστοδούλου
του θαυματουργού, Αθήνα �884, στ. ��-�3, σσ. �77-�79. Ε. ΒΡΑΝΟΥΣΗ, Τα αγιολογικά κεί-
μενα του οσίου Χριστοδούλου, ιδρυτή της εν �ατμώ μονής, Aθήνα �9��, σσ. �48-��3. Magnus
von Reichersberg, Chronicon, επιμ. w. wattenbach, MgH SS xVII, Hannover �8��, σσ. 47�-
��3 και συγκεκριμένα σσ. ���-���, που μιλάει για «octoginta galeas optime armatas...,
Margaritus eas in Cipro potentissime cum suis expugnavit». CHALANDON, Histoire, ό.π., II, σ.
4��. MÉNAgER L.R., Amiratus - Ἀμηρᾶς. L’Émirat et les Origines de l’Amirauté (xIe-xIIIe
siècles), Paris �9�0, σ. �00.

�8. Nicetae Choniatae Historia, ό.π., xII 7, �97�, σσ. 3�9-370.
�9. w. MILLER, Η Φραγκοκρατία στην Ελλάδα, Αθήνα �9�0, σ. �. D.M. NICOL, The

Despotate of Epiros, I, Oxford �9�7, σ. �0. Του ιδίου, Byzantium and Venice. A Study in Diplo -
matic and Cultural Relations, Cambridge �988, σ. ���. HOFFMANN J., Rudimente von Terri -
torialstaaten im Byzantinischen Reich (�07�-���0), München �974, σ. 4�. ΣΑΒΒΙΔΗΣ Α.Γ.Κ.,
Τα βυζαντινά Επτάνησα ��ος - αρχές �3ου αιώνα. Το ναυτικό θέμα Κεφαλληνίας στην υστε-
ροβυζαντινή περίοδο, Αθήνα �98�, σ. �7. Μόνο στα ακόλουθα έργα γίνεται η παρατήρηση ότι
ο Μαργαριτώνης δεν είχε καμία συγγένεια με τον Μάιο Ορσίνι: ΡΩΜΑΝΟΣ Ι.Α., «Γρατιανός
Ζώρζης, αυθέντης λευκάδος. Ιστορική πραγματεία», Ιωάννου Ρωμανού ιστορικά έργα, επιμ.
Κ. Δαφνής, Κερκυραϊκά Χρονικά 7 (�9�9) [Corfù ��870], σσ. �08-�09. DESIMONI C., «I
genovesi ed i loro quartieri in Costantinopoli nel secolo xIII», giornale ligustico di archeo -
logia, storia e letteratura 3 (�87�), σσ. ��7-�74, σ. ���. BEES N.A., «Ein politisches Treu be -
kenntnis von Benedictus, dem römisch-katholischen Bischof von kefalonia (���8)», Byzan -
tinisch-Neugriechische Jahrbücher 3 (�9��), σσ. ���-�7�, ειδικότερα σ. ��9.



ABSTRACT

THE IMPORTANCE OF IONIAN SEA 
DuRINg THE NORMAN ENTERPRISES AgAINST BYZANTIuM

Ionian Sea with Ionian Islands near the continental coast have played a
decisive role over the centuries in the political and cultural developments of the
region as well as in the neighboring region. The first place of these develop -
ments and influences is Corfu, the northernmost island of the Ionian Sea. Its
protagonist role is due to its geographical position because it was a bridgehead
for the opposite continental shores and controlled the entrance to the Adriatic;
the Norman invasion period was a mandatory passage of the Normans in the
context of their expansionary policy towards the East. Norman Roberto
giscardo’s goal was to loot and the island of kefalonia and gradually the other
Ionian islands.

The four Norwegian enterprises in total against Byzantium highlight the
importance of space. Perhaps for the first time, the empire’s western borders
acquire immense importance in imperial consciousness. when Roger II carried
out the third operation against Corfu, Manuel komnenos decided to lead the
Byzantine corps personally because he had realized that the campaign was not
just a defensive operation but part of an ambitious plan to regain the Italian
territory.

with Byzantium, therefore, to make its presence felt in Adriatic and Ionian
regions and to play a prominent role in the historical development of things,
space becomes of particular importance for the surrounding areas and affects
the political outcomes of the various at a time his contenders. In this case the
Norman presence in the site is of unique significance and becomes the precursor
of the crusade movement.

Βιχελμίνα Ζάχου�9�



Ο ΙΘΑΚΗΣΙΟΣ ΙΩΣΗΦ ΡΑΚΕΝΔΥΤΗΣ
ΕΝΑΣ πΟλΥΜΑΘΗΣ λΟΓΙΟΣ ΤΟΥ �4ου αι.

ΆΆνννναα  ΣΣ..  ΣΣκκλλααββεεννίίττηη

ΜΜααννοουυὴὴλλ  ΦΦιιλλῆῆ,,  ἘἘππιιττάάφφιιοοιι  εεἰἰςς  ττὸὸνν  φφιιλλόόσσοοφφοονν  ἸἸωωσσήήφφ
Σύ μὲν πάτερ ζῇς καὶ φθορᾶς κρείσσων μένεις
τὸν τῆς ὕλης ἄγευστον ἀσκήσας βίον
εἶτα διεκδὺς τῆς ῥοῆς τὸ σαρκίον
ὅπερ φέρων δύσοιστον ἡγοῦ φορτίον.
ἅπαν δὲ σοι τέθνηκεν σεμνὸν ἐνθάδε,
ᾧ σαυτὸν ἐρρύθμιζες εὐθὺς ἐκ βρέφους·
τῶν γὰρ λόγων ἔκρυψεν ἡ γῆ τὸ κράτος,
ὦ γλῶσσα καὶ νοῦ καὶ τεθηγμένη φύσις.
Μετὰ βραχὺν δ’ οὖν ἐξαναστήσῃ χρόνον,
ὡς ἂν τὸ σὸν σκόπιμον εἰς πέρας φθάσῃ�.

Με αυτούς τους στίχους αποχαιρέτησε ο Μανουήλ Φιλής τον λόγιο, μονα-
χό και φιλόσοφο Ιωσήφ Ρακενδύτη (PLP, 9078), του οποίου η είδηση του θα-
νάτου σκόρπισε τη θλίψη στην Κωνσταντινούπολη του �330. Την ίδια στιγμή ο
πάλαι ποτέ πανίσχυρος άνδρας της βυζαντινής αυτοκρατορίας, Θεόδωρος Με-
τοχίτης, έχοντας παρέα τον αγαπημένο του μαθητή Νικηφόρο Γρηγορά, τα-
λαιπωρημένος από την διετή εξορία του στο Διδυμότειχο, μαθαίνει στη μονή
της Χώρας ότι ο Ιωσήφ πέθανε στη Θεσσαλονίκη. Συγκινημένος γράφει μια
μακροσκελή επιστολή «πρός τινα φίλον�» και εκθέτει κάποια βιογραφικά
στοιχεία του θανόντος, μαζί με τον απόηχο των συναισθημάτων του για εκεί-

Ο ιθακήσιος Ιωσήφ Ρακενδύτης �93

�. Ἐπιτάφιοι εἰς τὸν φιλόσοφον Ἰωσήφ, Manuelis Philae Carmina inedita, ed. A. MARTINI,
Neapoli �900, σσ. ��0-���.

�. Ο πλήρης τίτλος είναι «προς τινα φίλον ἐπὶ τῇ τελευτῇ τοῦ φιλοσοφωτάτου καὶ ὁσιωτά-
του ννέέοουυ  Ἰωσήφ», υποδηλώνοντας έτσι ότι ο φιλόσοφος υπήρξε ένας κκααιιννοοφφααννήήςς  άάγγιιοοςς βλ. 
ΙΩΑΝΝΗΣ πΟλΕΜΗΣ, «Ἀρετὴ καὶ λόγος: παραδοσιακὰ θέματα καὶ νέοι προσανατολισμοὶ στὸν
Ἐπιτάφιο λόγο τοῦ Θεοδώρου Μετοχίτη γιὰ τὸν Ἰωσὴφ τὸν φιλόσοφο», στο: Εὐκαρπίας ἔπαι-
νος, αφιέρωμα στὸν καθ. π. Μαστροδημήτρη, επιμ. Γ. ΑΝΔΡΕΙΩΜΕΝΟΣ, Αθήνα �007, σ. 940
(στο εξής: πΟλΕΜΗΣ, Ἀρετὴ καὶ λόγος).



νον. Ας παρακολουθήσουμε την πορεία της σκέψης του Μετοχίτη, για να ανα-
συνθέσουμε μέσα από αυτήν –σε συνδυασμό και με άλλες πηγές της παλαιο-
λόγειας περιόδου, κυρίως δε την σύντομη βιογραφία που ο ίδιος μας άφησε3–
τον βίο και τη δράση του Ἰωσήφ Ρακενδύτου «ἰατροῦ, φιλοσόφου, πιναροῦ».

Σύμφωνα με τον Μετοχίτη, ο Ιωσήφ καταγόταν από την περιοχή του Ιονί-
ου, από «Ἕλληνες πατέρες» που είχαν εκ διαδοχής κληρονομήσει την «Ῥω-
μαϊκὴ εὐγένεια», η οποία μάλιστα παρέμεινε ανόθευτη από τους Ιταλούς κα-
τακτητές των Επτανήσων:

Γενόμενος δὲ κατὰ τὸν Ἰόνιον οὐ πολλὰ πρότερον τυραννηθέντων τόπων
καὶ νήσων Ἰταλικῆς χειρὸς, οἷα δῆτ’εἰσὶ ττὰὰ  ΚΚεερρκκυυρρααίίωωνν  κκααὶὶ  ΚΚεεφφααλλήή--
ννωωνν  ππρράάγγμμαατταα  κκααὶὶ  ττῶῶνν  οοἰἰκκοούύννττωωνν  ἸἸθθάάκκηηνν  κκααὶὶ  ΖΖάάκκυυννθθοονν  κκααὶὶ  οοὐὐκκ  οοἶἶδδαα
ἅἅτττταα  ἕἕττεερραα  ννηησσίίδδιιαα  κατὰ τὸν εἰρημένον κόλπον4...

Ο ίδιος ο Ιωσήφ στο αυτοβιογραφικό του έργο «Σύνοψις εἰς τὰ κατ’ αὐτόν»
θα πει με πνεύμα ταπεινοφροσύνης ότι είναι άνδρας «ὁρμώμενος ἐκ τῆς σμι-
κροτάτης καὶ κραναῆς Ἰθάκης» (το επίθετο «κραναός»: πετρώδης απαντάται
στα ομηρικά έπη, συνοδεύοντας πάντα το νησί της Ιθάκης), ωστόσο δηλώνει
ευθύς εξ αρχής ότι δεν προτίθεται να μιλήσει για την πατρίδα του ή τους γο-
νείς του, για να μην δείξει ότι περιαυτολογεί�.

Στο νησί του ο Ιωσήφ έλαβε μόρφωση καθώς, κατά τα λεγόμενα του Με-
τοχίτη, δεν εξέλιπε εντελώς (λόγω των λατίνων κατακτητών προφανώς) η
ελληνική ευγένεια και η άσκηση της σκέψης και του λόγου. παραμένει
άγνωστο από πού έλαβε την παιδεία αυτή στην Ιθάκη, ο Μετοχίτης όμως βε-
βαιώνει ότι οἱ τῆς πατρίδος κρατοῦντες (Orsini) εξετίμησαν δεόντως την μόρ-
φωση του και τον είχαν στην υπηρεσία τους (προσλαμβάνονται μετ’ ἔρωτος).
Ο θαυμασμός των κατακτητών (Orsini) έφθασε σε τέτοιο σημείο, ώστε να
καταστεί ο Ιωσήφ σύντομα τῶν οἴκοι πάντων ἐπίτροπος. Κατά πόσο η αφήγη-
ση του Μετοχίτη ανταποκρίνεται πλήρως στα γεγονότα ή αποτελεί μια εξιδα-
νικευμένη θεώρηση του βίου του Ιωσήφ, δεν είμαστε σε θέση να το γνωρίζου-
με. Άλλωστε, ο ίδιος ο Ιωσήφ –όπως ήδη προαναφέρθηκε– αποφεύγει να μιλή-
σει για την πατρίδα του, αναφέρει όμως ότι γεννήθηκε και ανατράφηκε παρὰ
πατράσι, οἷς μέτριος μὲν ὁ βίος, μέτρια δὲ τὰ ἐπιτηδεύματα�. Ο Μετοχίτης, δι-
καιολογώντας τις τιμές που γνώρισε στην Ιθάκη ο Ιωσήφ, σκιαγραφεί το πορ-
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3. Με τον τίτλο «Σύνοψις ἐν ἐπιτομῇ εἰς τὰ κατ’ αὐτόν», βλ. Μ. TREu, “Der Philosoph
Joseph”, BZ 8 (�899), σσ. 34-38.

4. Μ. TREu, “Der Philosoph Joseph”, BZ 8 (�899), σ. �, �9-�3.
�. Ό.π., σ. 3�, �8-33. Το έργο αποτελεί πρόλογο στη «Βίβλο εὐσυνόπτων μαθημάτων»,

ένα εγκυκλοπαιδικό έργο που συνέθεσε ο Ιωσήφ δι’ ερανισμού.
�. Ό.π., σ. 3�, 3�-3�.



τραίτο τόσο της νεότητάς του, όσο και της ώριμης ηλικίας του, τονίζοντας ότι
ο νεαρός Ιωσήφ ήταν ἡδὺς τὴν ὁμιλίαν, διακρινόταν για την σεμνότητα του
ήθους του και για τη ρητορική του δεινότητα, σε συνδυασμό με το ελκυστικό
παρουσιαστικό του. Εδώ μάλιστα, ο Μετοχίτης στέκει για να εξηγήσει ότι το
παρουσιαστικό αυτό αλλοιώθηκε συν τω χρόνω, με την αφοσίωση του Ιωσήφ
στον Θεό και την παραμέληση κάθε υλικής και σωματικής μέριμνας, ωστόσο
μέχρι το πέρας του βίου του παρέμεινε φανερή σε όλους η χάρις του προσώπου
του, ως αψευδής μάρτυρας της ωραιότητάς του, που ήταν δώρο της φύσης(M.
Τreu, ό.π., σ. �, ��-38).

Ωστόσο, ο Μετοχίτης –ακολουθώντας τα πρότυπα των αγιολογικών κει-
μένων– τονίζει πως ήδη από τη βρεφική του ηλικία ο Ιωσήφ είχε θέσει σε δεύ-
τερη μοίρα τιμές και αξιώματα, καθώς προσέβλεπε στον ἔρωτα τῶν καλλί-
στων, στην αφοσίωσή του δηλ. στον Θεό. Μέσα από μια αντίθεση δίνει ο Μετο-
χίτης την αμετάκλητη απόφαση του Ιωσήφ να γίνει μοναχός: συγκρίνει τον
Ιωσήφ με τον ηγεμόνα των Κεφαλλήνων, τον αρχαίο Οδυσσέα. Εκείνος επι-
θυμούσε να δει καπνό από την πατρική του εστία και ας πέθαινε πιο μετά.
Αντίθετα, ο Ιωσήφ αποφάσισε να εγκαταλείψει αυτήν την γλυκιά πατρίδα,
την οικογένειά του και τους συγγενείς του και να αφοσιωθεί στα θεία. Ενδια-
φέρουσα είναι και η αφήγηση του ίδιου του Ιωσήφ για την απόφασή του: από
μικρός, όπως λέει, είχε προτίμηση στον «κατὰ θεωρίαν» βίον, ο οποίος δίνει
φτερά «πρὸς τὰ ἄνω» και περιφρονούσε τον πρακτικό βίο, ο οποίος εμποδίζει
τους ανθρώπους να αντικρύσουν ττὸὸ  ὄὄννττωωςς  ὄὄνν,,  ττὸὸ  ὄὄννττωωςς  κκααλλὸὸνν  κκααὶὶ  ἐἐππέέρραασσττοονν7.
Για τον λόγο αυτό δηλώνει ότι εγκατέλειψε οικογένεια και πατρίδα, ντύθηκε
το ράσο και σαν άλλος Οδυσσέας «πολλῶν ἀνθρώπων εἶδον ἄστεα, ἀἀλλλλ’’οοὔὔττοοιι--
γγεε  ννόόοονν  ἔἔγγννωωνν». Ο παραλληλισμός του δηλ. με τον Οδυσσέα ανιχνεύεται μόνο
στα ταξίδια και τις περιπλανήσεις, καθώς ο Ιωσήφ δηλώνει ότι δδεενν ενδιαφέρ-
θηκε να γνωρίσει την κοσμοθεωρία άλλων ανθρώπων, αλλά τον ίδιο τον Θεό8,
αντανακλώντας την κοσμοθεωρία του μεσαιωνικού ανθρώπου, ο οποίος ανάγει
τα πάντα στο θείο.

Έτσι, στα τέλη του �3ου αι. φθάνει στην Θεσσαλονίκη και γίνεται μονα-
χός, συνάμα ωστόσο αφοσιώνεται και στη σπουδή τῶν λόγων, καθώς, σύμφω-
να με τα λεγόμενα του Μετοχίτη, ο Ιωσήφ πίστευε ότι η μελέτη των επιστη-
μών συνεργεί στη θέαση των ανωτέρων, λειτουργώντας ως «προάγων» και δί-
νει φτερά στην ψυχή9.

Ο Ιθακήσιος Ιωσήφ Ρακενδύτης �9�

7. Ό.π., σ. 3�, 4-�.
8. Ό.π., σ. 3�, �3-��.
9. Για την παιδεία ως μέσο επίτευξης ενός ανωτέρου χριστιανικού βίου στο έργο του Με-

τοχίτη βλ. πΟλΕΜΗΣ, Ἀρετὴ καὶ λόγος, σσ. 9�3-944. Για την υπεράσπιση της παιδείας, η
αξία της οποίας αμφισβητούνταν στην εποχή του, βλ. Ι. πΟλΕΜΗΣ, Θεόδωρος Μετοχίτης,
Ἠθικὸς ἢ περὶ παιδείας, Αθήνα �00�, σσ. �4-��.



Η Θεσσαλονίκη δεν αποτελεί τυχαία επιλογή για ένα ανήσυχο πνεύμα,
όπως ο Ιωσήφ, καθώς εκείνα τα χρόνια αποτελεί το δεύτερο σπουδαιότερο πο-
λιτικό και πνευματικό κέντρο�0. Εκεί –κατά τον Μετοχίτη πάντα– ο Ιωσήφ
έζησε μια τρόπον τινά αλλόκοτη ζωή. Αδιαφορώντας για τα υλικά, ζητιάνευε
για την τροφή του, ενώ συνάμα ήταν αφοσιωμένος στην εν Χριστώ ζωή, αλλά
και στη μελέτη.

ἦν... ἐκεῖνος ὡς ἀληθῶς ὁρῶμενος θαῦμα ἄνθρωπος ξένος ἀλήτης,
ἀγνοούμενος ὅστις εἴη καὶ ὅθεν εἴη, τῆς καθ’ ἡμέραν ἀναγκαστῶς εἰς
τροφὴν χρείας ἐπιδεὴς καὶ πρὸς μόνας ὁρῶν τὰς φιλανθρώπους τῶν
οἰκτειρόντων χείρας... (Μ. Treu, ό.π., σ. 9, � κ.ε.)

Σύμφωνα με τον Μετοχίτη, ο ίδιος ο Ιωσήφ δεν ήθελε να αφήσει το πνευ-
ματικό του έργο του σε βιβλία, όμως ασχολήθηκε σε βάθος με τη φιλοσοφία,
μελέτησε τον πλάτωνα, τον Αριστοτέλη, τον πλωτίνο, τον πρόκλο, σημειώνει
ωστόσο ότι πήρε από αυτούς ό,τι χρήσιμο και δρεψάμενος ἀζήμιος διεγένετο��

(σ. ��, �3-��). Είμαστε σε θέση να γνωρίζουμε αρκετά χειρόγραφα που περιέ-
χουν είτε ολόκληρο, είτε τμηματικά το συγγραφικό έργο του Ιωσήφ, συνεπώς
δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα η παραπάνω άποψη, αλλά είναι
δείγμα της ταπεινότητας του ως μοναχού.

πού μόνασε ο Ιωσήφ; Ο Μετοχίτης αναφέρει ότι ο Ιωσήφ φόρεσε το τρίχινο
ράσο στην Θεσσαλονίκη και επισκέφθηκε κάποιες μονές της ορεινής Θεσσα-
λίας, μονές νησιών, καθώς και μονές στον Άθω, όπου μάλιστα με ταπεινοσύνη
ασχολήθηκε με τους αμπελώνες των μονών και με άλλες γεωργικές εργασίες.

Η περιγραφή του λογίου για το παρουσιαστικό του Ιωσήφ συνάδει με αγιο-
λογικά κείμενα��, ωστόσο δεν θα πρέπει να απέχει και πολύ από την αλήθεια:

ἄνθρωπος τρίβωνι καὶ διερρωγότι ῥακενδυτῶν, οὐδὲν ἔχων μεθ’ ἑαυτοῦ,
οὐ πήραν, οὐχ ἱμάτιον ὁπηοῦν δεύτερον, οὐχ ὑποδήματα... οὔκουν γε οὐδ’
εὔπορος ὀβολοῦ. (σ. ��, �9 κ.ε.)
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�0. Ενδεικτικά, βλ. Β. λΑΟΥΡΔΑΣ, Ἡ κλασσικὴ φιλολογία εἰς τὴν Θεσσαλονίκην κατὰ
τὸν δέκατον τέταρτον αἰῶνα, Θεσσαλονίκη �9�0, Κ.Ν. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ, «Οἱ ἀπαρχὲς τῆς
πνευματικῆς ἀκμῆς στὴ Θεσσαλονίκη κατὰ τὸν �4ο αι.», Δωδώνη ��/� (�99�), σσ. �33-�48,
Ε. ΚΟΥΝΤΟΥΡΑ-ΓΑλΑΚΗ, «Ἰωάννης Σταυράκιος, Ένας λόγιος στη Θεσσαλονίκη της πρώι-
μης παλαιολόγειας εποχής», Σύμμεικτα �� (�003-4), σσ. 379-394.

��. TREu, ό.π., σ. ��, �3-��. Ο Μετοχίτης παραθέτει απόψεις γνωστές για την χρησιμό-
τη τα της θύραθεν γνώσεως και συγκεκριμένα, όπως παρατηρεί ο Ι. πολέμης, αναπαράγει τις
απόψεις του Μ. Βασιλείου, από τον λόγο του «πρὸς τοὺς νέους, ὅπως ἐξ ἑλληνικῶν ὡφελοῖντο
λόγων», βλ. πΟλΕΜΗΣ, Ἀρετὴ καὶ λόγος, σσ. 9�9-930.

��. πΟλEΜΗΣ, ό.π., σσ. 940-943, όπου ανιχνεύονται ομοιότητες μεταξύ του βίου του Ιω-
σήφ και του βίου του αγίου Αθανασίου του Αθωνίτου.



παρά την ταπεινοσύνη του, η φήμη του στον Άθω μεγάλωσε, καθώς πολύς
κόσμος έμαθε για την ασιτία και τη χαμευνία του, αφού όπως αναφέρει ο Με-
τοχίτης, μια ψάθα ήταν το στρώμα του και για μαξιλάρι μια πέτρα ή ένα ξύ-
λο. Μάλιστα, τα ρούχα του συν τω χρόνω δεν είχαν καμιά χρησιμότητα, αφού
είχαν διαλυθεί (εξ ου και τα προσωνύμια «πιναρός, ρακενδύτης»). Όσο αδια-
φορούσε για καθετί υλικό, τόσο περισσότερο χρόνο αφιέρωνε σε γονυκλισίες
και προσευχές, στη βοήθεια προς οποιονδήποτε έπασχε. Χαρακτηριστικό πα-
ράδειγμα της περιφρόνησής του για καθετί υλικό είναι ότι κάποτε, ενώ πεζο-
πορούσε ασθένησε με υψηλό πυρετό και σωριάστηκε στο δρόμο. Τότε κάποιοι
ληστές του επιτέθηκαν για να τον ληστεύσουν�3, προς μεγάλη τους όμως έκ-
πληξη και αγανάκτηση συνάμα δεν βρήκαν τίποτα πάνω του, οπότε

Τοῦτο μὲν δυσχεραίνοντες καὶ μηνίοντες, τοῦτο δ’ ἐξαπορούμενοι,
ἐμπτύουσι κατὰ τοῦ προσώπου, «σὺ δὲ τι ποτ’εἶ»; φάμενοι...

Στη Θεσσαλονίκη γνωρίζουμε ότι ο Ιωσήφ συνδέθηκε φιλικά με τον περί-
που συνομήλικό του και σπουδαίο λόγιο Θωμά (μετέπειτα) Θεόδουλο Μάγι-
στρο�4. Μετά από χρόνια παραμονής του εκεί, στο Άγιο όρος και σε άλλες
μονές, ο Ιωσήφ αποφάσισε να επισκεφθεί και την Κωνσταντινούπολη, κα-
θώς είχε ακόμη μέσα του τον πόθο της σοφίας, οπότε ήθελε να γνωρισθεί με
λογίους άνδρες της Βασιλεύουσας (προφανώς μεταξύ αυτών και τον κατα-
ξιωμένο τότε Μετοχίτη)��. Στην Κωνσταντινούπολη ήρθε μάλλον το �307
και παρέμεινε σίγουρα μέχρι το �3�3. Εκεί, κατά τον Μετοχίτη, αφοσιώθη-
κε σε τρία πράγματα: την προσευχή και τις νηστείες, τη μελέτη των επιστη-
μών και τέλος τη συνεχή φροντίδα ενός άρρωστου μοναχού που ονομαζόταν
Μακάριος. Η φήμη του γρήγορα έφθασε στα αυτιά όλων των αξιόλογων
(ἀστείων καὶ φιλοκάλων) ανδρών της Βασιλεύουσας, οι οποίοι μάλιστα, προ-
κειμένου να απολαμβάνουν τη συντροφιά του Ιωσήφ, ευεργετούσαν με κάθε
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�3. Τα ταξίδια στη στεριά είχαν μεγάλη επικινδυνότητα βλ. επί παραδείγματι την επ. 3�
του Νικηφόρου Γρηγορά, LEONE Epistulae II, σσ. �03-��4.

�4. Σώζεται επιστολή του Μαγίστρου «Τῷ ἰσαγγέλῳ πατρὶ καὶ φιλοσόφῳ Ἰωσὴφ περὶ τῶν
ἐν τῇ Ἰταλῶν καὶ περσῶν ἐφόδῳ γεγενημένων». Την επιστολή αποστέλλει ο Μάγιστρος περί
το �309, για να αφηγηθεί στον Ιωσήφ, ο οποίος πλέον ευρίσκεται στην Κωνσταντινούπολη, τα
περὶ της καταλανικής επιδρομής στην Μακεδονία. Εκεί, μεταξύ άλλων, ο Μάγιστρος εκθέτει
πόσο τον έχει πληγώσει η απουσία του Ιωσήφ από την Θεσσαλονίκη και πόσο τον θυμάται εί-
τε εν μέσω άλλων σοφών, είτε βλέποντας κόσμο που ο Ιωσήφ είχε ευεργετήσει στην πόλη, βλ.
Pg �4�, cols. 43�-44�. Για τον Μάγιστρο, βλ. NIELS gAuL, Thomas Magistros und die
sp�tbyzantinische Sophistik, wiesbaden �0��, σσ. ��0-�7� και σ. 3�3.

��. TREu, ό.π., σ. 3�, ��-�7: τέλος ἐπιδημῶ καὶ τῷ τῶν λόγων ἐδάφει, τῇ Κωνσταντίνου,
καὶ τοῖς ἐν ταύτῃ πνευματικοῖς καὶ σοφοῖς ἀνδράσι συγγίνομαι.



τρόπο τον Μακάριο, εφόσον ο Ιωσήφ αδιαφορούσε για καθετί υλικό��. Έτσι,
ο Μακάριος ευεργετήθηκε πολλαπλά από την παρουσία του Ρακενδύτου,
εφόσον και ιατρικής φροντίδας έτυχε και πολλά δώρα έλαβε από τους αν-
θρώπους που επισκέπτονταν τον Ιωσήφ και έγινε το σπίτι του «κέντρον ἀρε -
τῆς», με αποτέλεσμα να γίνει και ο ίδιος γνωστός στην κοινωνία της Κων-
σταντινούπολης�7.

Κατά τη μακρόχρονη παραμονή του στην Κωνσταντινούπολη ο Ιωσήφ
κέρδισε τον θαυμασμό όλων, ακόμη και του αυτοκράτορα Ανδρονίκου Β΄. Δεν
είναι υπερβολικά τα λόγια του Μετοχίτη ότι η αυτοκρατορική οικογένεια τι-
μούσε τον Ιωσήφ σαν πατέρα της με κάθε τρόπο οὐ πράγμασι μόνον καὶ ἀπο-
δείξει τῶν ἔργων ἀλλὰ καὶ λόγοις. Μάλιστα, τον προσφωνούσαν στις επιστο-
λές που του απηύθυναν ως «πατέρα» και έδειχναν ότι περισσότερο τιμώνται
αυτοί από την παρουσία του, παρά το αντίστροφο. Την ίδια περίοδο, ο Ιωσήφ
συνδέεται φιλικά με εξέχουσες προσωπικότητες της πολιτικής και της πνευ-
ματικής ζωής της Κωνσταντινούπολης, όπως τον Ματθαίο, μητροπολίτη
Εφέσου (Μανουήλ Γαβαλά), τον Νικηφόρο Χούμνο, τον Μιχαήλ Γαβρά και
τον Μανουήλ Μοσχόπουλο, τον Θεόδωρο Μετοχίτη και τον Νικηφόρο Γρηγο-
ρά. Μέσα από την σωζόμενη αλληλογραφία των παραπάνω λογίων προς τον
Ιωσήφ, μπορούμε κάλλιστα να επιβεβαιώσουμε ως αληθή την εκτίμηση του
Μετοχίτη, ότι δηλ. ο Ρακενδύτης έχαιρε της εκτίμησης του ίδιου του αυτοκρά-
τορα. Επί παραδείγματι, ο Μιχαήλ Γαβράς παρακαλεί στα τέλη του �3�� τον
Ιωσήφ να παρέμβει στον Ανδρόνικο Β΄, έτσι ώστε να ανακτήσει αγροτεμάχιο
που καταπατήθηκε από τους άνδρες του Ανδρονίκου Γ΄, κατά την α΄ φάση του
πολέμου μεταξύ παππού και εγγονού�8. Επίσης, ο Νικηφόρος Χούμνος, σε
σειρά επιστολών του δείχνει τη στενή σχέση που είχε με τον Ρακενδύτη, στον
οποίον αναγνωρίζει ότι άγγιξε τον ουρανό, σε αντίθεση με τον ίδιο και άλλους
ανθρώπους που ασχολούνται με τα γήινα�9.

Ένα ακόμη πρόσωπο με το οποίο συνδέθηκε o Ιωσήφ φιλικά και επιστημο-
νικά είναι ο ακτουάριος (ιατρός) Ιωάννης Ζαχαρίου (PLP �489), ο οποίος πι-
θανώς μαθήτευσε κοντά στον Ρακενδύτη, προκειμένου να διδαχθεί από αυτόν
στοιχεία Ιατρικής. Ο Ιωάννης αφιερώνει το έργο του «περὶ ἐνεργειῶν τοῦ ψυ-
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��. TREu, ό.π., σ. ��, �7 κ.ε.: καὶ τοίνυν ἐπεὶ μὴ τι κατὰ τοῦ ἀνδρὸς εἶχον δρᾶν ὧν ἔρως
εἶχε καὶ περιγενέσθαι πάνυ τι ποθοῦντες καὶ πάντα πειρώμενοι τρόπον οἵδ’ ἔκλεπτον ἔπειτα
τὴν μετάδοσιν καὶ εὐποιίαν καὶ ἥκιστ’ αἠδῶς ἐντεῦθεν ἦν σφίσιν ἰᾶσθαι καὶ τελεσφορεῖν τὰ τοῦ
πόθου καὶ συχνὰ παρ’ αὐτῶν ἐπέρρει Μακαρίῳ (τόδε γὰρ ὄνομα τῷ κάμνοντι) τῶν ἐν χρείᾳ
καὶ ὑπὲρ τὴν χρείαν δι’ Ἰωσὴφ καὶ ὡς μήπω τέως...

�7. Ό.π., σ. ��, �-�8.
�8. ΣΤ. ΚΟΥΡΟYΣΗΣ, Μανουὴλ Γαβαλᾶς, εἶτα Ματθαῖος μητροπολίτης Ἐφέσου, Αθήνα

�97�, σ. 3� και σ. 87.
�9. BOISSONADE, Anecdota nova, �844, σ. �38, επ. ρζ΄.



χικοῦ πνεύματος»�0 στον Ιωσήφ, εκφράζοντας σε αυτόν τη βαθιά του ευγνω-
μοσύνη, επειδή ο φιλόσοφος καθάρισε «τὴν διανοητικὴν ἀχλύν» που είχε στο
μυαλό του και τον έπεισε για την ύπαρξη «νοεροῦ» πνεύματος��. Εκτός από
τη μαρτυρία του ακτουάριου Ιωάννου, τη σοβαρή ενασχόληση του Ιωσήφ με
την Ιατρική μαρτυρεί επιστολή του Γαβρά, με την οποία ο λόγιος ευχαριστεί
τον φιλόσοφο για τη συμβολή του στην θεραπεία των ματιών του��, αλλά και
το γεγονός ότι η «Βίβλος εὐσυνόπτων μαθημάτων» που συνέγραψε ο Ρακεν-
δύτης αφιερώνει ένα μεγάλο μέρος στο ανθρώπινο σώμα και στις ασθένειες�3.

Κατά τον Μετοχίτη, τέσσερις φορές προτάθηκε στον Ιωσήφ να ανέλθει
στον πατριαρχικό θρόνο�4, μια πρόταση που επικροτούσε το σύνολο των ιερω-
μένων, των ευγενών, του λαού:

τετράκις δὲ καὶ προείλοντο τὸν ἄνδρα καὶ ἀνεῖπον ταῖς ἐκλογαῖς συνη-
γοροῦντες... (ό.π., σ. ��, ��-�7)

Όμως εκείνος επέμενε, σύμφωνα πάντα με τον Μετοχίτη, στην αρχή του
να ἰδιωτεύει μακριά από τιμές και αξιώματα. Για αυτόν άλλωστε τον λόγο
αποφάσισε να εγκαταλείψει μετά το �3�3 την Κωνσταντινούπολη, επειδή
ήθελε να φύγει μακριά από βασιλιάδες, βασίλεια, προεδρίες και προκλήσεις
και να ζήσει μια ζωή απέριττη, χωρίς ίχνος μεγαλοπρέπειας και αλαζονείας:

ὅλῃ φορᾷ φεύγειν ᾤετο χρῆναι τοὺς πολλοὺς καὶ τὴν μεγαλόπολιν ταύ-
την καὶ βασιλεῖς καὶ βασίλεια καὶ πατρότητας καὶ προεδρίας τε καὶ
προκλήσεις καὶ ξυνουσίαν τῶν ἐν ὑπεροχαῖς καὶ τιμὰς καὶ πᾶσαν τὴν
ἀντισπῶσαν καὶ ἀνθέλκουσαν ἔφεδρον ἐπὶθεσιν καὶ ἀσχολίας πάσης
ὑπόθεσιν... (ό.π., σ. ��, �4-�8)
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�0. Η αφιέρωση σώζεται σε αρκετά χειρόγραφα, όπως το Paris.gr. �30�, f. ���r και
Paris.gr. �30�, �89r. Για το κείμενο του έργου «περὶ ἐνεργειῶν», που χωρίζεται σε δυο μέρη,
βλ. I. IDELER, Physici et medici graeci minores, Berolini �84�, σσ. 3�3-38�.

��. Ό.π., σ. 3�3. Στο τέλος του έργου του (ό.π., σ. 38�) ο Ιωάννης ζητά από τον Ιωσήφ να
μην σταματήσει να μεταλαμπαδεύει τις γνώσεις του και να οδηγεί τον ίδιο και τους συγχρό -
νους του προς τα «κάλλιστα θεάματα», απομακρύνοντάς τους από την άγνοια.

��. Γ. πΕΝΤOΓΑλΟΣ, «Οἱ ἰατρικὲς γνώσεις Ἰωσὴφ τοῦ Ῥακενδύτη καὶ ἡ σχετικὴ ἀνέκδο -
τη ἐπιστολὴ τοῦ Μιχαὴλ Γαβρᾶ» (Ἀνακοίνωση στην Ἑλληνικὴ Ἐταιρεία Ἱστορίας τῆς ἰα-
τρικῆς, ��-�-�970) και g. FATOuROS, Die Briefe des Michael gabras II, wien �973, επ. �93,
σσ.4�4-4�4.

�3. Χειρόγραφο Barb.gr. ��3, f. ���r-�7�.
�4. Όπως επισημαίνει ο Treu, ό.π., σ. 33, βάσει του γεγονότος ότι ο Ιωσήφ ήρθε στην

Κωνσταντινούπολη περίπου το �308 και αποχώρησε μετά το �3�3, οι τέσσερις φορές που προ-
τάθηκε για τον πατριαρχικό θρόνο είναι κατά τα έτη �3�� (Νίφων), �3�� (Ιωάννης Γλυκύς),
�3�0 (Γεράσιμος Α΄) και �3�3 (Ησαΐας).



πέρα από την έκδηλη περιφρόνηση του Ιωσήφ για τα αξιώματα –στάση
που έρχεται σε αντίθεση με τον τρόπο ζωής συγχρόνων του που ανήκαν είτε
στη διοίκηση, είτε στην Εκκλησία– δεν μπορούμε να μην αναλογισθούμε και
τις συνθήκες υπό τις οποίες απεφάσισε να εγκαταλείψει την Βασιλεύουσα. Η
κρίσιμη δεκαετία του �3�0-�330 είναι περίοδος που προοιωνίζει δεινά, καθώς
μαίνεται ο πόλεμος μεταξύ των δυο Ανδρονίκων. Αναμφίβολα ο Ιωσήφ, ζώ-
ντας στο αυτοκρατορικό περιβάλλον, γνωρίζει πολύ καλά την πολιτική κατά-
σταση. Τούτο επιβεβαιώνεται και από πληροφορία που δίνει στο ιστορικό του
έργο ο Ιωάννης Καντακουζηνός ως προς τον ρόλο του Ρακενδύτη στη διένεξη
των δυο Ανδρονίκων. Στην πρώτη φάση της εμφύλιας διαμάχης ο Ανδρόνικος
Γ΄ επιλέγει τον Ιωσήφ ως διαμεσολαβητή ανάμεσα στον ίδιο και στον παππού
του. Ο Καντακουζηνός στο σημείο αυτό περιγράφει με τα πιο κολακευτικά λό-
για τον Ιωσήφ, λέγοντας ότι επρόκειτο για άνθρωπο:

τῶν ἐπ’ ἀρετῇ καὶ φιλοσοφίᾳ γνωρίμων, ὃς... εἰς τοσοῦτον ἦλθε περιφα-
νείας, ὡς ψήφῳ κοινῇ βασιλέως τε καὶ συνόδου τῆς ἱερᾶς, ἔτι δὲ καὶ συ-
γκλήτου πάσης, τῶν ἐκκλησιαστικῶν θρόνων τῆς νέας ταυτησὶ Ῥώ-
μης ἄξιος ἀποδειχθῆναι, κἂν αὐτὸς τῷ λλίίαανν  ττααππεειιννῷῷ  κκααὶὶ  μμεεττρρίίῳῳ  ττοοῦῦ
ἤἤθθοουυςς  ἀἀππώώσσααττοο  ττὴὴνν  ἀἀξξίίαανν��..

Βεβαιωμένα λοιπόν ο Ιωσήφ αρνήθηκε τον πατριαρχικό θρόνο, παρότι είχε
κερδίσει την εκτίμηση όλων. Επέστρεψε στην Θεσσαλονίκη και εγκαταστά-
θηκε σε μονή που κατά τον Μετοχίτη, βρισκόταν σε περίοπτη θέση, στην κο-
ρυφή όρους (δεν γνωρίζουμε ποια είναι η μονή). Εκεί έζησε, συνασκητεύοντας
με αγαπημένο φίλο του και ζώντας λιτά-τρώγοντας επί το πλείστον χόρτα
και όσπρια. Ωστόσο, η αλληλογραφία του με τους λογίους που γνώρισε στην
Κωνσταντινούπολη συνεχίστηκε. Το �3��, ο Μανουήλ Γαβαλάς του αποστέλ-
λει τον λόγο που εκφώνησε για την Κοίμηση της Θεοτόκου τον Δεκαπενταύ-
γουστο, ενώπιον του Ανδρονίκου Β΄��. λίγο πιο πριν (ενόσω μάλλον βρισκόταν
ακόμη στην Κωνσταντινούπολη), του απευθύνει επιστολές με την παράκληση
να δείξει τη συνήθη φιλανθρωπία του και να μεσολαβήσει στον αυτοκράτορα
υπέρ του�7. Την ίδια περίοδο αλληλογραφεί με τον Νικηφόρο Γρηγορά. Σε μια
επιστολή του προς τον Ιωσήφ�8 ο Γρηγοράς τον παραλληλίζει με τον κυνικό
Διογένη, για να συμπεράνει ότι ο σοφός εκείνος δεν γνώρισε την τιμή που του
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��. Iωάννης Καντακουζηνός, L. SCHOPEN, Ioannis Cantacuzeni ex imperatoris histo riarum
libri IV [CSHB], vols. I-III, Bonn �8�8-�83�, τ. �, σ. �8, 8-�8.

��. ΚΟΥΡΟYΣΗΣ, ό.π., σσ. �84-�8�.
�7. Ό.π., σσ. 340-344.
�8. LEONE, Nicephori gregorae Epistulae II, Matino, �98�, επ. ��.



αναλογούσε, σε αντίθεση με τον Ρακενδύτη, τον οποίον τιμά όλος ο κόσμος.
Στην ίδια επιστολή ο Γρηγοράς επαινεί τον Ιωσήφ για τη συγγραφική του δρα-
στηριότητα, η οποία έρχεται να συμπληρώσει το έργο του πολυπράγμονος Με-
τοχίτη. Η δραστηριότητα αυτή αφορά στο αριστοτελικό έργο και κυρίως στη
λογική του Αριστοτέλη, καθώς και στο έργο «Μετὰ τὰ φυσικά». Μάλιστα, ο
Γρηγοράς παρακινεί τον Ιωσήφ να κάνει σύγκριση της αριστοτελικής θεωρίας
περί πλανωμένων σφαιρών με το έργο του πτολεμαίου.

Σε ποιο έργο του Ιωσήφ αναφέρεται ο Γρηγοράς; Γνωρίζουμε από τον ίδιο
τον Ρακενδύτη ότι «έσκυψε πάνω στα βιβλία των σοφών» και μελέτησε τη
Ρητορική, τη Φιλοσοφία, την τετρακτύν (Γεωμετρία, Αριθμητική, Μουσική,
Αστρονομία), και στοιχεία ιατρικής και κατόπιν συνέθεσε δι’ ερανισμού ένα
χρηστικό εγχειρίδιο, προκειμένου οι αναγνώστες να προσεγγίζουν χωρίς κόπο
την απαραίτητη γνώση�9. Το εγκυκλοπαιδικό αυτό έργο αυτό, που ονομάζεται
«Βίβλος εὐσυνόπτων μαθημάτων» περιελάμβανε όλα τα παραπάνω γνωστικά
πεδία και ακόμη πραγματεία περί των τεσσάρων αρετών (φρόνηση, σωφροσύ-
νη, ανδρεία, δικαιοσύνη), καθώς και στοιχεία θεολογίας (συγκεκριμένα, κεί-
μενο «περὶ εὐσεβείας» και αποσπάσματα από το έργο του Κυρίλλου Αλεξαν-
δρείας «Βίβλος τῶν θησαυρῶν περὶ τῆς ἁγίας καὶ ὁμοουσίου Τριάδος)30. προ-
φανώς, ο Γρηγοράς στην παραπάνω επιστολή ζητούσε δυο από τα κεφάλαια-
μαθήματα του βιβλίου, αυτά δηλαδή που αναφέρονται στη λογική του Αρι-
στοτέλη και αυτά που υπομνηματίζουν τα «Μετὰ τὰ φυσικά». Γνωρίζουμε άλ-
λωστε, ότι ο Γρηγοράς είχε ειδικό ενδιαφέρον για τα δυο συγκεκριμένα έργα
και από το γεγονός ότι αποτελούσαν υλικό διδασκαλίας στο διδακτήριό του,
στη Μονή της Χώρας3�.

Σε μια ακόμη επιστολή του, ο Γρηγοράς ζητά επίμονα το σύγγραμμα του
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�9. TREu, ό.π., σ. 37,�-38,7.
30. Ό.π., σσ. 39-4�, όπου ο Treu έχει εκδώσει το ποίημα του Ιωσήφ με τον τίτλο «Στίχοι

ἰαμβικοὶ περιέχοντες ἐν ἐπιτομῇ τὴν ἅπασαν ὑπόθεσιν καὶ τάξιν καὶ δύναμιν τῶν ἐγκειμένων
τῇδε τῇ βίβλῳ εὐσυνόπτων μαθημάτων». πρόκειται για ποίημα, στο οποίο ο Ιωσήφ εκθέτει
αναλυτικά το περιεχόμενο του βιβλίου του. Το πρώτο μέρος του έργου του, με τίτλο «Σύνοψις
ῥητορικῆς» σώζεται σε πολλά άλλα χειρόγραφα και έχει εκδοθεί από τον CHR. wALZ, Rhe -
tores graeci III, �834, σσ. 4��-��9. Η «Σύνοψις ῥητορικῆς» αποτελεί ένα εγχειρίδιο ρητορι-
κής για τον επίδοξο ρήτορα της εποχής του, τον οποίον ο Ιωσήφ συνδέει άρρηκτα με τον πρα-
κτικό-πολι τικό βίο, βλ. ΣΩΤΗΡΙΑ ΤΡΙΑΝΤΑΡΗ, «Ἡ ῥητορικὴ ὡς ἐγχειρίδιο πολιτικῆς ἀγωγῆς
στὸν Ἰωσὴφ Ῥακενδύτη ἢ Φιλόσοφο», παρνασσός 4� (�999), σσ. ��4-���.

Τα άλλα μέρη της «Βίβλου τῶν εὐσυνόπτων μαθημάτων» (τα οποία σώζονται σε πλήθος
χειρογράφων) παραμένουν ανέκδοτα, εκτός από το «περὶ ἀρετῆς», το οποίο εκδόθηκε προ-
σφατα από την E. gIELEN, Nicephori Blemmydae de virtute et ascesi, σσ. 3�-78, Turnhout
�0��.

3�. A. ΣΚλΑΒΕΝIΤΗ, Το διδασκαλείον του Νικηφόρου Γρηγορά, Βυζαντινά Σύμμεικτα �8
(�0�8), σσ. �4�-��7, κυρίως σ. �48.



Ιωσήφ, ενώ τον παρακαλά να του προσφέρει την κριτική του στα έργα που ο
ίδιος του στέλνει3�. Επίσης, ο Γρηγόριος Ακίνδυνος που ζούσε στη Θεσσαλονί-
κη παραλαμβάνει από τα χέρια του Γρηγορίου παλαμά έργο του Γρηγορά που
προοριζόταν για τον Ιωσήφ, καθώς ο Ρακενδύτης έχει πια πεθάνει33. Όλα
τούτα αποδεικνύουν μια συνεχή ανταλλαγή επιστημονικών απόψεων και έρ-
γων μεταξύ του Ρακενδύτη και λογίων που δρούσαν μεταξύ Θεσσαλονίκης
και Κωνσταντινούπολης.

Οι τελευταίες ίσως μαρτυρίες για τον Ιωσήφ ανιχνεύονται πάλι στο επιστο-
λογραφικό έργο του Γρηγορά. Στην επ. 77 (στ. 48-7�), προς τον μεγάλο δομέ-
στικο Καντακουζηνό γίνεται αναφορά σε μια «εκκεντρική» εμφάνιση του Ρα-
κενδύτη ενώπιον του Καντακουζηνού. Μάλιστα, ο Γρηγοράς παρακαλεί τον
Καντακουζηνό να μην επιτρέψει σε κανέναν να διακωμωδήσει τον Ιωσήφ που
εμφανίστηκε ούτε λίγο ούτε πολύ γυμνός ενώπιόν του. Στο ίδιο θέμα επανέρχε-
ται στην επιστολή 83 (στ. ��-38), για να κατηγορήσει έναν μοχθηρό άνδρα, ο
οποίος έφυγε πλέον από την Θεσσαλονίκη και βρίσκεται στην Κωνσταντινού-
πολη, πρόλαβε όμως να χλευάσει πριν τον Ιωσήφ για την εκκεντρική του εμ-
φάνιση. πιστεύουμε ότι βρισκόμαστε με την επιστολή αυτή λίγο πριν τον θά-
νατο του Ιωσήφ (�330) και ότι ο μοχθηρός άνδρας που μνημονεύεται δεν είναι
άλλος από τον Βαρλαάμ τον Καλαβρό, που έζησε επί τουλάχιστον δυο έτη
στην Θεσσαλονίκη, κερδίζοντας την εκτίμηση πολλών λογίων. Αν έχουν έτσι
τα πράγματα, τότε ο Ιωσήφ, λίγο πριν πεθάνει βρέθηκε στο στόχαστρο του
Βαρλαάμ, όπως άλλωστε και άλλοι μοναχοί που σχετίζονταν με το Άγιον όρος
και τον αναχωρητισμό34.

Ας ξαναγυρίσουμε στην επιστολή-μονωδία του Μετοχίτη. Έπειτα από λί-
γα χρόνια σε μονή της Θεσσαλονίκης, ο φίλος και συνασκητής του Ιωσήφ πέ-
θανε και σύντομα τον ακολούθησε και ο ίδιος ο Ιωσήφ, καθώς –κατά τον Με-
τοχίτη– έτσι είχαν ευχηθεί οι δυο τους, να είναι αχώριστοι. Και μπορεί ο Ιωσήφ
να έφυγε από την «κοιλάδα τοῦ κλαυθμῶνος» (σ. �8, �4), ο θάνατός του
ωστόσο αφήνει απαρηγόρητους όσους τον γνώρισαν από κοντά και ιδίως τον
ίδιο τον Μετοχίτη που γεύτηκε και την αρετή και την πνευματική συγκρότη-
ση του ανδρός. Μόνη παρηγοριά του είναι ότι ο άγιος άνδρας μετά θάνατον θα
μεσιτεύσει στον Θεό υπέρ των φίλων του.

Άννα Σ. Σκλαβενίτη�0�

3�. LEONE, Epistulae II, επ. 4�. Από ενεπίγραφη επιστολή στο χφ. Vat.gr. �08�, fol. 7�r
την οποία ο Leone δεν ενέταξε στο corpus των επιστολών του συγγραφέα) γνωρίζουμε ότι ο
Γρηγοράς είχε αποστείλει στον Ιωσήφ την απόδειξη για τον υπολογισμό του πάσχα βλ. Α.
ΣΚλΑΒΕΝΙΤΗ, Συμβολή στη μελέτη των επιστολών του Νικηφόρου Γρηγορά, διδ. διατριβή,
Ιωάννινα �0�4, σ. �99 [=phdtheses.ekt.gr/eadd/handle/�044�/3883�], (�3/09/�0�8).

33. LEONE ΙΙ, επ. 4 σ. 39�, �4-34.
34. Βλ. ενδεικτικά τις επιστολές 7, 9, �0 του Γρηγορίου Ακινδύνου προς τον Βαρλαάμ στο:

Letters of gregory Akindynos, εκδ. A. CONSTANTINIDES-HERO, washington �983, σσ. �0-�4.



Τι αποκομίζει κανείς από τον πολυκύμαντο και ενδιαφέροντα βίο του Ιθα-
κησίου Ιωσήφ Ρακενδύτου; Σίγουρα επρόκειτο για έναν καλλιεργημένο μονα-
χό που συνεργάστηκε με τους σπουδαιότερους λογίους της εποχής του σε θέ-
ματα επιστημονικά, ενώ κατά την μακρά περίοδο της παραμονής του στη Βα-
σιλεύουσα αναμίχθηκε ενεργά στα πολιτικά τεκταινόμενα και άσκησε μεγά-
λη επίδραση στους πνευματικούς κύκλους, τόσο ως πνευματικός πατέρας,
όσο και ως διδάσκαλος. Το συγγραφικό του έργο –ανέκδοτο ακόμη στο μεγα-
λύτερο μέρος του, παρότι σώζεται σε αρκετά χειρόγραφα3�– αναδεικνύει την
ανάγκη της περιόδου για έργα συνθετικά, «εγκυκλοπαιδικά» και χρηστικά
για τους αναγνώστες. Οπωσδήποτε, το έργο αυτό, αν κρίνουμε βέβαια από το
υπάρχον εκδεδομένο τμήμα του, δεν βρίθει πρωτοτυπίας, όμως εκπροσωπεί
επάξια τη μετάβαση σε μια νέα εποχή αναγέννησης των γραμμάτων, στην
περίφημη παλαιολόγεια αναγέννηση. Δείχνει επίσης τη γόνιμη συνύπαρξη
ενός πρώιμου ουμανισμού μαζί με το ιδανικό της αυστηρά ασκητικής ζωής3�.
Αποτελεί desideratum η έκδοση ολόκληρης της «Βίβλου τῶν εὐσυνόπτων μα-
θημάτων», προκειμένου να ανιχνεύσουμε μέσα από αυτήν τα ενδιαφέροντα
του Ιωσήφ, καθώς και τις συγγραφικές του προτιμήσεις.

ABSTRACT

The present paper aims to shed light on the life of a prominent scholar of the
Palaiologan period, Joseph Rhacendytes. Joseph was born in Ithaca (ca. ��80)
in a period that the island was possessed by the Italian noble family of Orsini.
Soon after his adulthood, he moved to Thessaloniki. There he entered the
monastic life and started studying every science field, as he strongly believed
that education (namely θεωρητικός βίος) gives everybody the ability to reach
the upper divine world. His life in Thessaloniki combined studies and intera -
ction with famous literati, such as Thomas Magistros, as well as the disregard
for everything material. The words “πιναρός” and “ῥακενδύτης” accompanying
his name in several manuscripts are not just just tropes; several texts prove that
Joseph lived truly as a ragged man, begging for money in order to help other
people.

In the years �307-�3�3 Joseph moved once again and went to Constan -

Ο Ιθακήσιος Ιωσήφ Ρακενδύτης �03

3�. R. CRISCuOLO, «Note sull’ “Enciclopedia” del filosofo giuseppe», Byzantion 44
(�974), σσ. ���-�8�.

3�. MERgIALI SOPHIA, L’enseignement et les Lettres pendant l’époque des Palaiologues
(����-�4�3), Ἀθῆναι �99�, σσ. 8�-8�.



tinople. There, he became so famous, that he was asked four times to become
Patriarch, having gained the approval of every single person, including the
emperor’ s family. we know that in Constantinople Joseph fostered new friend -
ships with prominent scholars (e.g. Metochites, gregoras, Choumnos). More -
over, he seems to have played an important political role during the first period
of the civil war between the elder Andronikos II and his grandson. At the same
time he offered people medical service.

Having built up a reputation, he suddenly decided to return to Thessalonike,
in order to live an ascetic life as a monk. In the last years of his life he
maintained his correspondance with scholars, such as Manuel gavalas and
gregoras. Through this correspondence we get information about his oeuvre, a
book containing synoptically chapters of every branch of knowledge, a so-called
Encyclopedia (Compendium Scientiae), which is partly edited. we also receive
information about Joseph s last years (�3�8-�330) and his possible conflict
with the newcomer Barlaam kalabros.

A new critical edition of the whole “Compendium Scientiae”, which still
remains a desideratum, is going to enlighten us about Joseph s education and
scientific interests.

Άννα Σ. Σκλαβενίτη�04
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ΟI ΜΠΑΡΜΠΑΡΟΣΣΑ ΠΕΙΡΑΤΕΥΟΥΝ ΣΤΟ ΑΙΓΑΙΟ ΚΑΙ ΙΟΝΙΟ

ΠΠααννααγγιιώώττηηςς  ΠΠααρραασσκκεευυααΐΐδδηηςς
Επίτιμος Σχολικός Σύμβουλος

Οι Μπαρμπαρόσσα γενάρχη είχαν τον πρώην Γενίτσαρο Γιακούμπ (Ιάκω-
βο), ο οποίος εγκαταστάθηκε στον Παλαιόκηπο της Γέρας της Λέσβου και
παντρεύτηκε τη χήρα ενός χριστιανού παπά, με το όνομα Κατερίνα. Μαζί της
απέκτησε έξι παιδιά, τέσσερις γιους, τον Αρούζδ, τον Ηλία, τον Ισαάκ και τον
Χιζρ. Ο πρώτος και ο τελευταίος αρχικά έγιναν αγγειοπλάστες και έμποροι
κεραμικών, όπως ήταν και ο αποστρατευμένος γενίτσαρος πατέρας τους. Ο
Ηλίας έγινε ιμάμης και ο Ισαάκ ξυλουργός. Οι αδελφές φαίνεται πως πα-
ντρεύτηκαν χριστιανούς, όπως επέτρεπαν για τα κορίτσια οι νόμοι ή οι συνή-
θειες των άρτι αφιχθέντων (το 14��) στη Λέσβο νέων κυριάρχων Τούρκων
Οθωμανών, και χάνονταν μέσα στην ανωνυμία των θηλέων της κοινωνίας της
φτώχειας και αμάθειας που ακολούθησε.

Ο Γιακούμπ έζησε και πέθανε σαν τίμιος χειρώναξ δίνοντας το παράδειγ-
μα αποφυγής της ίδιας πορείας στους δυο τουλάχιστον γιους του, τον Αρούζδ
και τον Χιζρ, που προτίμησαν τον πλουτισμό από την έντιμη πενία του σπιτιού
τους.

Ενωρίς έφυγαν από τη γενέτειρά τους, όπου δεν υπήρχε και τζαμί, γιατί
και κατά τον θρύλο ο τοπικός Άγιος Ερμόλαος έδιωχνε και με ξυλοδαρμούς
τους μουσουλμάνους αφήνοντας τον Παλαιόκηπο μόνο με χριστιανούς.

Ο πατέρας τους Γιακούμπ δυσκολευόταν να θρέψει και αναθρέψει την πο-
λυμελή οικογένειά του και δεν είχε αντίρρηση, φυσικά, οι δυο γιοι του να ανα-
ζητήσουν ευρύτερους ορίζοντες έξω απ’ τους στενούς του Κόλπου Γέρας.

Ο γιος Χιζρ εμπορευόταν τα κεραμικά της οικογένειας στο Πέραμα της
Γέρας. Εκεί ή κάπου πιο έξω απ’ τον Κόλπο τον άρπαξαν Αλγερίνοι πειρατές,
που μαζί με άλλους ληστές της θάλασσας λυμαινόταν και τα παράλια της
Λέσβου. Είχε προηγηθεί στην αιχμαλωσία από πειρατές κι ο μεγάλος αδελ-
φός Αρούζδ.

Οι πιο πολλοί απ’ τους πειρατές ασκούσαν το έργο τους «βλέποντας και
κάνοντας» τριγυρίζοντας στα νερά των κλειστών θαλασσών του Ιονίου και
του Αιγαίου και αιχμαλωτίζοντας μεμονωμένα καράβια ή ανύποπτους κατοί-
κους των ακτών. Γι’ αυτούς τους πειρατές κίνδυνος και φόβος ήταν οι μεγα-
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λύτεροι, εμπειρότεροι και πιο οργανωμένοι απ’ αυτούς, σαν τους Ιωαννίτες της
Ρόδου, που διέθεταν στα πλοία τους όργανα πλεύσης, ήξεραν από Πορτολά-
νους και χάρτες και εύρισκαν συνεργάτες-πληροφοριοδότες στα μικρά ή με-
γαλύτερα νησιά, οι οποίοι τους κατατόπιζαν για απόπλους και διευλεύσεις
πλουτοφόρων εμπορικών πλοίων, για σίγουρο πλιάτσικο.

Οι παράκτιοι πληθυσμοί ιδίως της Άσπρης Θάλασσας (Αιγαίου) μη αντέ-
χοντας τις συνεχείς επιδρομές και καταστροφές αποσύρθηκαν στο εσωτερικό
των νησιών σε δύσβατα, ορεινά και όσο το δυνατόν μη ορατά μακρόθεν εδάφη.

Στη Λέσβο μερικά χωριά δηλώνουν του λόγου το ασφαλές: Λαφιώνα (ίσως
Λαθιώνα, απ’ το λανθάνω, κρύβομαι), Γέλια (επειδή οι κάτοικοί τους, κατά
την παράδοση, «γελούσαν» εξασφαλισμένοι στο νέο τους χωριό), Μανταμάδος
χτισμένος μέσα σε «λάκκα» εδαφική. Ανάλογα και σ’ όλο τον ελληνικό χώρο.
Τα παράλια σχεδόν παντού εγκαταλειμμένα και με την προστασία για περαι-
τέρω φυγή των κατοίκων, που έδιναν οι ειδοποιήσεις για εμφάνιση πειρατών
από τις «βίγλες» και τις «σκοπιές», από τα «δασκαλιά» (da scoglia – από
τους βράχους), όπου εντεταλμένοι ή μη παρατηρητές ανίχνευαν τα κύματα
πέρα.

Κάποια νησιά μη βλέποντας σωτηρία, σαν τη Σάμο και την Κω, άδειασαν
σχεδόν ολοσχερώς από κατοίκους.

Οι πειρατές αλώνιζαν σ’ αυτές τις θάλασσες και είχαν την άνεση και πο-
λυτέλεια νά ’χουν στα πλεούμενά τους, μεγάλα ή μικρά «παιχνίδια», μουσικά
όργανα δηλ. για την ψυχαγωγία τους στις μακρές ώρες απραξίας και σχόλης
τους. 

– Για χορέψετε, κοπέλες, ώστε να βγει το φεγγάρι
κι ώστε να καλοφωτίσει κι άνεμος καλός να πάρει.
– Γιάλα! Παίξετε παιχνίδια!

Λένε στο πειρατικό τραγούδι απευθυνόμενοι στα αιχμάλωτα κορίτσια περι-
μένοντας να φυσήξει ούριος άνεμος για να απάρουν για το σκλαβοπάζαρό
τους.

Καταφύγιό τους, άμα και ορμητήριό τους ήταν για πολλούς απ’ αυτούς η
Β. Αφρική: Αλγερία, Τύνιδα, Λιβύη, Μαρόκο, περιοχές εγκαταλειμμένες απ’
τους Ισπανούς κατακτητές, έγιναν άντρο των «Μπαρμπαρέζων», όπως συλ-
λήβδην ονομαζόταν οι θαλάσσοι αυτοί κακούργοι. Οι «Μαύροι» (Μαυριτανοί),
μελαψοί Άραβες Μουσουλμάνοι διωγμένοι απ’ την ισπανική χερσόνησο για
φυλετικούς και θρησκευτικούς λόγους κατέφυγαν στην Αφρική αυτή διψώ-
ντας για αίμα και εκδίκηση.

Στη Λέσβο ο Χιζρ, που κοκκινοτρίχης καθώς ήταν ονομάσθηκε «Μπαρ-
μπαρόσσα», σύντομα διδάχθηκε ότι πολύ πειότερα θα του απέδιδε η εμπορική
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του βάρκα, αν γινόταν πειρατικό καΐκι. Δεν ξέρουμε ακριβώς πώς το κατάφε-
ρε αυτό, αλλά δεν ήταν και δύσκολο να αιφνιδιάσει τους συναλλασσομένους
μαζί του εμπόρους και να τους αρπάξει το πλοίο τους, που μετέτρεψε σε ταχύ-
πλοη γαλιότα και μ’ αυτή ξεκίνησε την πειρατική άμα και ένδοξη σταδιοδρο-
μία του.

Ο αδελφός του Αρούζδ είχε προηγηθεί και διακρίθηκε ήδη σε πλούτη και τι-
μές στο Αλγέρι, αλλά τα γνωστά οψώνια της αμαρτίας τον θανάτωσαν στα
44 του χρόνια.

Ο Χιζρ τον μιμήθηκε και τον υπερέβαλε κατά πολύ. Με διοικητικές ικανό-
τητες, αρχηγικές αρετές σ’ έναν κόσμο κι ένα περιβάλλον αρπαγής και βίας
δεν άργησε να επισημανθεί απ’ τον ίδιο τον Σουλτάνο, που έχοντας ανάγκη
συνεργατών αυτού του είδους για τα διαμεσογειακά του όνειρα και τα σύνορα
της καρδιάς του και αυτός προσέλαβε τον Χιζρ στην υπηρεσία του, τον ονόμα-
σε Χαΐρ Ελ Ντιν, δηλ. Υπερασπιστή της Πίστης και δεν άργησε να δικαιωθεί
στην επιλογή του.

Τη δράση του Χαϊρεντίν τη βρίσκουμε εν περιλήψει στη Χρονική Έκθεση
(εκδ. Σπ. Λάμπρου, London 1���) σε αναφορά στη ζωή του Σουλτάνου Σουλε-
ϊμάν του Μεγαλοπρεπούς γραμμένη τον 1�ο αιώνα και διορθωμένη απ’ τον Θ.
Ζυγομαλά:

«Εν δε τοις καιροίς εκείνοις ελθών τις ονόματι Χαϊρατίνης εκ Μαυρι-
τανίας, ος ην ηγεμονεύων εν τοις τόποις εκείνοις, περιβόητος εν κακία,
μηνυθείς παρά του αυθεντός ήλθεν εν τη Πόλει μετά κατέργων... Εποί-
ησεν (ο Σουλτάνος) αυτόν Καπετάνον πάσης θαλάσσης... Ώρμητο γαρ
ούτος εκ Μυτιλήνης, εκ πολιχνίου λεγομένου Μολύβου. Έτι δε νέος ον
γέγονε κουρσάριος αρπάζων και αφανίζων τα εν τη θαλάσση πλοία...
Έλαβε δε και κάστρη και χώρας...»

Ο ανταγωνισμός Ισπανίας-Πορτογαλίας τον 1�ο αιώνα άφηνε περιθώρια
άνετης δράσης και κακουργίας στη Β. Αφρική, όπου έρημα κάστρα, οχυρά και
εδάφη ήταν έρμαια στον κάθε τολμηρό διεκδικητή.

Στην αρχή ο Χιζρ συνεγάσθηκε με τον αδελφό του Αρούζδ, ο οποίος προ-
στατευόμενος από τον Σουλτάνο της Τύνιδας είχε εγκατασταθεί στη Μικρή
Σύρτη του Κόλπου Καρχηδόνας εξαπολύοντας εκείθεν τις διάφορες επιδρομές
του.

Μετά τον θάνατό του ο Χιζρ έγινε Μπεηλέρμπεης της Β. Αεφρικής και
Βασιλιάς του Αλγερίου. Το τελευταίο κατεχόμενο από τους Ισπανούς φρούριο
είναι το Πενιόν και ο Χιζρ το κυρίευσε το 1���.

Ο Σουλεϊμάν για να αντιμετωπίσει τον Αντρέα Ντόρια, Ναύαρχο του βασι-
λιά της Ισπανίας Καρόλου Ε΄, καλεί σε βοήθεια τον Χαϊρεντίν. Ο Ντόρια έχει
καταλάβει το 1�3� την Πάτρα και την Κορώνη κι ο Χαϊρεντίν, που είναι πια
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�8 ετών, οργανώνει στην Κων/πολη τον στόλο και τη ναυτική δύναμη της
Τουρκίας κατά του χριστιανικού στόλου. (Η περίπτωση θυμίζει τον Μαχμούτ,
που ζήτησε τη βοήθεια του Ιμπραήμ της Αιγύπτου, για να καταστείλει την
Ελληνική Επανάσταση το 18��).

Ο Βαρβαρόσσα δεν είναι πια ένας απλός πειρατής, αλλ’ ένας πολύπειρος
Ναύαρχος και ηγέτης με πολλά δικά του πλοία, ναύτες και στρατιώτες.

Το 1�3� ο Χαϊρεντίν σε σύγκρουσή του με τον Βενετσιάνικο στόλο έξω απ’
τα Χανιά έχασε τη ναυαρχίδα του, 4 γαλέρες και άλλες � που βυθίστηκαν.
Σκοτώθηκαν 4�� γενίτσαροί του και 1��� αιχμαλωτίσθηκαν. Μεγάλες απώ-
λειες δηλ., που όμως δεν τον πτοούν και δεν τον κάμπτουν.

Τον επόμενο χρόνο υφίσταται έξω απ’ τους Παξούς νέα ήττα από τον στό-
λο του Ντόρια, αλλά το 1�3� εξορμά από τον Κόλπο της Αυλώνας Αλβανίας
και δηώνει την Απουλία. Αιχμαλωτίζει 1� χιλιάδες χριστιανούς και φθάνει
ανενόχλητος στις ακτές της Κέρκυρας. Αποτυγχάνει να καταλάβει την πόλη,
αλλά ρημάζει την ύπαιθρο του νησιού και αιχμαλωτίζει �� χιλιάδες (!) χρι-
στιανούς. Μετά στρέφεται στην Πάργα και τα Κύθηρα αιχμαλωτίζοντας και
εκεί άλλους.

Μετά πλέει πάλι στο Αιγαίο, καταλαμβάνει τη Σύρο, Πάτμο και άλλα μι-
κρότερα νησιά αιχμαλωτίζοντας ξανά χιλιάδες ανύποπτους ανθρώπους ως
κωπηλάτες και ναύτες του. Μόνο στην Αίγινα αιχμαλώτισε ���� χριστια-
νούς. Μετά καταλαμβάνει την Πάρο, Αντίπαρο, Τήνο, το Δουκάτο της Νάξου,
που κάνει φόρου υποτελές. Στην Κων/πολη μεταφέρει 18 χιλιάδες αιχμαλώ-
τους για κωπηλάτες στον σουλτανικό στόλο.

Από την Κων/πολη αποπλέει το 1�38 λεηλατώντας κατά την πορεία του
προς Νότον τις Σποράδες, όπου σφάζει και αιχμαλωτίζει τους κατοίκους τους.
Από την Αίγυπτο έρχονται κι άλλα πλοία, που τίθεται υπό τις διαταγές του
και μ’ αυτό τον στόλο ρημάζει τα νησιά του Αιγαίου και την ύπαιθρο Κρήτη.
Φόρους επιβάλλει παντού και ενοποιεί έτσι όλο το Αιγαίο. Καθεστώς που έμει-
νε ως το 18�1.

Η Ενετία αναγκάζεται να υπογράψει συνθηκολόγηση με τον Σουλτάνο και
να παραχωρήσει σ’ αυτόν τη διοίκησή τους καταβάλλοντάς του συνάμα και
χρηματική αποζημίωση.

Στο τέλος –καθώς όλα έχουν ένα τέλος στη μη αιωνία ζωή και ύπαρξη– ο
Χαϊρεντίν Μπαρμπαρόσσας πεθαίνει (1���) στο Μπεσιχτάς της Κων/λης,
όπου είχε αποσυρθεί στα αυτόθι κτήματα που του παρεχώρησε ο Σουλτάνος.
Σαν άλλος Κιγκινάτος καλλιεργούσε λάχανα και άνθη, χάιδευε τη γάτα του
και εν δόξη και τιμή αναπολούσε το έργο που είχε αφήσει πίσω του.

Στην Τουρκία τιμάται ως εθνικός ήρως και το όνομά του δόθηκε στη ναυ-
αρχίδα του στόλου κατά τους Βαλκανικούς Πολέμους του 1�1�-13. Τότε ανα-
σύρθηκε από το Μουσείο της Κων/λης το σήμα-λάβαρο της Καπιτάνας του
πειρατή-ήρωα και αναρτήθηκε στη νέα ναυαρχίδα του τουρκικού στόλου, για
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να καταπέσει στη Ναυμαχία της Έλλης το 1�1� και το «Μπαρμπαρόσσα»
ηττημένο να αποσυρθεί στα Δαρδανέλλια.

Για τη Λέσβο, όπως προαναφέραμε, οι Μπαρμπαρόσσα δεν έχουν αφήσει
μνήμες. Το όνομά τους συμπεφυρμένο με τους Μπερμπερίνους (της Β. Αμερι-
κής) κουρσάρους πάγωνε και τρόμαζε τους Λεσβίους και νησιώτες, σε Αιγαίο
και Ιόνιο.

Η αλήθεια, ότι η Λέσβος δεν δέχθηκε κούρσεμα από τα τέκνα της Μπαρ-
μπαρόσσα. Σεβόταν τη γενέτειρά τους ή –το πιθανότερο– ο φόβος του Σουλτα-
νικού στόλου, που ήταν κοντά, απέτρεπε πειρατικές, και μάλιστα μεγάλες,
ενέργειες στις περιοχές αυτές.

Μια τέτοια όμως προσωπικότητα σαν τον Χαϊρεντίν ήταν φυσικό να ηρω-
ποιηθεί και να ιστορισθεί σε περιπέτειες και έρωτες.

Ο Ίμβριος συγγραφέας Σωτήριος Θεοχάρης μας λέει π.χ. ότι ο Μπαρμπα-
ρόσσα ως Καπουδάν Πασάς πια αγκυροβόλησε στα Νότια της Ίμβρου, στο
παραθαλάσσιο Σχοινούδι για να αποφύγει την κατ’ ευθείαν άφιξή του στην
Κων/πολη, γιατί τα πληρώματά του μαστίζονταν από διάφορες επιδημίες.

Εκεί, στο Σχοινούδι έθαψε τους νεκρούς του και την επίσης νεκρή συνεπι-
βαίνουσα αγαπημένη του χριστιανή Καλλιόπη. Προς τιμήν της έκανε την Ίμ-
βρο «βακούφι» με μειωμένους φόρους. Οι Ίμβριοι έχτισαν στον τάφο της εκ-
κλησία, απ’ την οποία σήμερα έμεινε μόνο το τοπωνύμιο «Αγιά Γκαλίπ».
(«Συμπεράσματα για την Ίμβρο», περιοδ. Ίμβρος, αριθ. 11� / Ιούλ. ��1�).

Οι Τούρκοι βέβαια και σήμερα ανακαλύπτοντας τη λεσβιακή καταγωγή
της σπουδαίας αυτής ιστορικής προσωπικότητας έλκονται από τη δόξα του
και αναζητούν στο νησί στοιχεία γι’ αυτήν.

Ενισχύοντας την κίνηση αυτή θα μπορούσε στη γενέτειρά του, Παλαιόκη-
πο, να αναπαρασταθεί ένα σπίτι από τα πολλά κλειστά και εγκαταλειμμένα
μικρόσπιτα του χωριού, σαν σπίτι του 1�ου αιώνα με τα «έπιπλα και τον οι-
κιακό εξοπλισμό των φτωχικών νοικοκυριών της εποχής εκείνης», χωρίς βέ-
βαια να δηλώνεται ως αυθεντικό σπίτι ή εργαστήριο του πρώτου αιώνα της
τουρκοκρατίας στη Λέσβο. Συνεργασία Ελλήνων και Τούρκων αρχαιολόγων,
ιστορικών και λαογράφων θα μπορούσε να στήσει ένα τέτοιο διδακτικό κτίσμα
για την οικιστική και ζωή σε λεσβιακό χωριό της εποχής εκείνης. Κατά κα-
νένα τρόπο ασφαλώς, επαναλαμβάνω, δεν θα βαπτισθεί «το σπίτι του Μπαρ-
μπαρόσσα».

Η Λέσβος, όπως είπαμε, δεν θυμάται τον Μπαρμπαρόσσα παρά σαν μεγά-
λο πειρατή και επιδρομέα, σε νησιά και παραλίες. Οι Τούρκοι σαν σπουδαίο
ηγέτη και ναυτικό. Ήταν και τα δυο.

Να θυμόμαστε πάντως πως σ’ όλο το μήκος της Ιστορίας της ανθρωπότη-
τας δεν είναι εύκολο να βρεθεί ηγέτης, κατακτητής, αναμορφωτής, που τα
χέρια του έμειναν καθαρά από το αίμα και τα δάκρυα όσων υποτάχθηκαν σ’
αυτόν.

Οι Μπαρμπαρόσσα πειρατεύουν στο Αιγαίο και Ιόνιο �11
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η αΦανΕΙα ΤΩν ΓΥναΙΚΩν ΚαΙ η ΤΥΧη Της ΠΡΟΙΚας,
ΟΠΩς αναΦΕΡΕΤαΙ ςΤα νΟΤαΡΙαΚα ΕΓΓΡαΦα

ΤΟΥ 16ου αΙΩνα

ΜΜααρριιέέτττταα  ΓΓρρ..  ΚΚααλλοογγηηρράάττοουυ
φιλόλογος

Το αντικείμενο της παρούσας ανακοίνωσης αφορά τα στοιχεία που προκύ-
πτουν από το σχετικό δημοσιευμένο υλικό των αρχειακών εγγράφων των
Επτανήσων κατά τον 16ο αιώνα και συγκεκριμένα κατά τη διάρκεια του Γ΄
και δ΄ Βενετοτουρκικού πολέμου. η οθωμανική απειλή και η πειρατική δρα-
στηριότητα προκαλούσαν πολύ συχνά κοινωνική αναστάτωση. Οι λεηλασίες
και οι αιχμαλωσίες διατάρασσαν την καθημερινή ζωή των κατοίκων. ςτην
παρούσα ανακοίνωση εξετάζεται το φαινόμενο της αρπαγής-αιχμαλωσίας
των γυναικών και οι προεκτάσεις του φαινομένου στην περίπτωση κυρίως της
νήσου της Κέρκυρας.

ςςχχεεττιικκάά  μμεε  ττοο  ιισσττοορριικκόό  ππλλααίίσσιιοο

Κατά τον 16ο αιώνα ανάμεσα στα δεινά των κατοίκων των νησιών ήταν οι
οθωμανικές αλλά και οι πειρατικές επιδρομές. ςχετικά με τις τούρκικες επιδρο-
μές αναφέρεται στη βιβλιογραφία η επίθεση του τουρκικού στόλου υπό την αρ-
χηγία του ναυάρχου Χαϊρεντίν Μπαρμπαρόσα, επιδρομή 25.000 Τούρκων στο
νησί της Κέρκυρας τον αύγουστο του 15�7 και πολιορκία της. η πολιορκητική
προσπάθεια των Οθωμανών αποτελματώνεται τις � ςεπτεμβρίου του 18�8, που
έγινε η τελική έφοδος χωρίς ουσιαστική στρατιωτική νίκη του Μπαρμπαρόσα.
Παρόλα αυτά με την αποχώρησή τους από το νησί της Κέρκυρας λεηλάτησαν
χωριά και πήραν πάνω από 15000 άμαχους αιχμαλώτους, ενώ στη συνέχεια
επιτέθηκαν στα υπόλοιπα νησιά. Τα χωριά της ν. Κέρκυρας ήταν περισσότερο
ευάλωτα λόγω της μορφολογίας των αμμωδών παραλιών και της ήπιας ορεο-
γένεσης δεν παρουσίαζαν δυσκολίες τόσο κατά την αποβίβαση όσο και κατά
την ανάπτυξη των στρατιωτικών επιχειρήσεων στα ενδότερα1. Το τμήμα της
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Κέρκυρας από τον Άγιο Ματθαίο ως το νοτιότερο άκρο της νήσου δοκιμάστη-
κε σκληρά. ακολουθούν οι μεγάλες επιδρομές του Οθωμανικού στόλου το
16�8 και 1640 στην Κεφαλονιά, οι οποίες είχαν σοβαρές συνέπειες στο νησί.
ςτη συνέχεια η επιδρομή του 1562 στην περιοχή της Ερίσσου και του Ουλου-
τζαλή τον αύγουστο του 1571 που θα προκαλέσουν νέα κοινωνική αναστάτω-
ση με την αιχμαλωσία 5000 ψυχών. δεν υπάρχουν μαρτυρίες για τις εμπειρίες
των σκλάβων στο διάστημα που περίμεναν την εξαγορά τους ούτε και για την
αντιμετώπισή τους από την κοινωνία με την επιστροφή τους.

ΤΤαα  έέγγγγρρααφφαα

Τα έγγραφα που μελετήθηκαν αφορούν κυρίως την γεωγραφική περιοχή
της Κέρκυρας και συγκεκριμένα προέρχονται από τη νότια Κέρκυρα και τις
νοταριακές πράξεις του νοταρίου, με έδρα το χωριό Άγιος Ματθαίος, Πέτρου
Βαραγκά2, του οποίου η δραστηριότητα καλύπτει το χρονικό διάστημα από το
νοέμβριο του 15�9 έως το δεκέμβριο του 1544. Όσον αφορά τα υπόλοιπα νη-
σιά της Επτανήσου (αν φυσικά σωστά έχουν επισημανθεί από τον ερευνητή)
αναφορές για αιχμαλωσίες πληθυσμών την ίδια περίοδο, σε εκδομένα έγγραφα
καταγράφονται στην Κεφαλονιά και στα κατάστιχα των νοταρίων ιερέα ςτα-
μάτη Μοντεσάντου� με έδρα τον Ελιό και καταχωρίσεις από το 15�5-155�
(χαρακτηριστική της μεγάλης κοινωνικής αναστάτωσης από τις επιδρομές,
που έζησε το νησί τα έτη 15�8 και 1540 είναι η απουσία κάθε δικαιοπραξίας
στο βιβλίο του νοτάριου4 για έναν περίπου χρόνο) και νικόλαου Καπιάνου5

από το Κάστρο Κεφαλονιάς με νοταριακές πράξεις από το 1571-157�. Τα νο-
ταριακά έγγραφα προέρχονται από τον πρώτο αιώνα της Βενετικής κατάκτη-
σης της Κεφαλονιάς, που το νησί χαρακτηρίζεται από αρκετή φτώχεια που
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διαρκεί μέχρι και τη ναυμαχία της ναυπάκτου το 1571, ενώ στη συνέχεια
ακολουθεί οικονομική άνοδος6.

από τις 145 νοταριακές πράξεις που περιέχονται στο κατάστιχο του Βαρα-
γκά οι σχέσεις οικογενειακού και κληρονομικού δικαίου είναι πολλές. Ωστόσο,
όσον αφορά τον τύπο των γαμήλιων εγγράφων-προικώων συμβολαίων7 απου-
σιάζει το προικοσύμφωνο, η «προικοπαράδοσις» ή «απόδειξη παραλαβής προί-
κας» όπως αναφέρεται σε κατάστιχα άλλου Κερκυραίου νοτάριου της ίδιας
περιόδου8, το λειψοπροίκι, η ανταλλαγή ή εξαγορά προίκας. Για την παρούσα
ανακοίνωση όμως το κατάστιχο του Βαραγκά είναι πολύτιμο αφού υπάρχουν
έγγραφα που μαρτυρούν τις ειδικές συνθήκες διαβίωσης του πληθυσμού. Πρό-
κειται για έγγραφα που σχετίζονται με την αιχμαλωσία κατοίκων, και συ-
γκεκριμένα του γυναικείου πληθυσμού, καθώς καταγράφονται περιπτώσεις
που έχουν σχέση με την προίκα σε περίπτωση αφάνειας ή αιχμαλωσίας της
γυναίκας. η γεωγραφική περιοχή αλλά και η περίοδος που δραστηριοποιείται
ο νοτάριος οδηγούν τον ερευνητή να συνδέσει τα έγγραφα με το προαναφερθέν
ιστορικό πλαίσιο και συγκεκριμένα με την οθωμανική επιδρομή του 15�7 στο
νησί της Κέρκυρας. Τα έγγραφα μαρτυρούν τις παρενέργειες του φαινομένου
στην ζωή και στην καθημερινότητα των κατοίκων που έπρεπε υπό αυτές τις
συνθήκες να συνεχίσουν τη διαβίωσή τους.

Τα δέκα έγγραφα του κατάστιχου του νοταρίου δεν διαφωτίζουν διεξοδικά
το αντικείμενο της έρευνας αποτελούν όμως αξιόλογη συμβολή. Μια πρώτη
κατάταξη αυτών των εγγράφων9 σε κατηγορίες ήταν απαραίτητη για την
αποδελτίωσή τους και είναι η ακόλουθη:

α. κληρονομιά προίκας �
β. επιστροφή προίκας �
γ. εμπράγματη ασφάλεια για εξασφάλιση γάμου 2
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δ. διγαμία 1
ε. εξοφλητική απόδειξη προίκας 1

Όσον αφορά τα έγγραφα που έχουν τον τίτλο «κληρονομιά προίκας» περι-
λαμβάνουν συμβόλαια που έχουν σχέση με την ανάληψη της προίκας από
συγγενείς της αιχμαλωτισμένης γυναίκας. Πρόκειται για συμφωνία που κά-
νουν τα αρσενικά αδέλφια της συζύγου να πάρουν πίσω την προίκα της αδελ-
φής τους «επειδή αιχμαλωτίστη και ουδέν ηκούστη». Περίπτωση που η αδελ-
φή της συζύγου έπαιρνε την προίκα της αδελφής της δεν καταγράφεται, όμως
καταγράφεται η «παραίτηση από κληρονομιά προίκας10» που αφορά την κυρά
Μπέλα, αδελφή της αιχμάλωτης κεράς αναστασίας, η οποία παραιτείται από
όποιο δικαίωμα έχει από την προίκα της κερα αναστασίας και το παραχωρεί
στον αδελφό της και υπόσχεται να μην γυρέψει ποτέ τίποτε. ςυνήθως τα
αδέλφια της συμβίας που απουσίαζε έπαιρναν κάποιο χρηματικό ποσό που
αντιστοιχούσε στη συνολική αξία της προίκας και σε περίπτωση που ο γα-
μπρός τους δεν ήταν σε θέση να πληρώσει ολόκληρο το ποσό οριζόταν η ακρι-
βής ημερομηνίας της αποπληρωμής, όπως στην περίπτωση του κυρ αρσένιου
του αρμενιάκου που συμφώνησε με τον γαμπρό του τον κυρ Μιχαήλ τον
αντριώτη να του δώσει δεκαεφτά φλωριά, απ τα οποία έλαβε δέκα και το ρε-
στο ποσό θα του το εξοφλούσε μέχρι του αγίου Φιλίππου11.

ςτο σημείο αυτό φαίνεται και η συνέπεια των συμβαλλομένων στην υπόσχε-
σή τους, αφού 21 Μαΐου 154� καταγράφεται η πράξη αυτή και ύστερα από με-
ρικούς μήνες 14 νοεμβρίου 154� στο κατάστιχο του νοταρίου υπάρχει η εξοφλη-
τική απόδειξη της παραπάνω οικονομικής εκκρεμότητας. Επίσης ο γαμπρός
μπορούσε να υποσχεθεί να δώσει τα χρήματα που αντιστοιχούσαν στην προίκα
της γυναίκας του και μετά από κάποια χρόνια ή σταδιακά, όπως στην περίπτω-
ση του κυρ Γιώργου του Κορώνη που υπόσχεται στα αδέλφια της συζύγου του
να δίνει από πενήντα υπέρπυρα για τέσσερα χρόνια12. Ενώ στο τέλος κάθε εγ-
γράφου δηλώνεται ρητά ότι σε περίπτωση που επιστρέψει η αιχμαλωτισμένη θα
αναζητήσει την προίκα της στους συγγενείς της. Τα παραπάνω έγγραφα έχουν
τον τίτλο «κληρονομιά προίκας» και παρατηρείται ότι η περιουσία της γυναίκας
επιστρέφεται στην οικογένειά της, όπως ίσχυε σε περίπτωση θανάτου της συζύ-
γου από άτεκνο γάμο. δυστυχώς στις περιπτώσεις των συγκεκριμένων Κερκυ-
ραϊκών εγγράφων δεν αναφέρονται παιδιά για να υπάρξει η ανάλογη σύγκριση.

Οι αιχμαλωσίες διατάρασσαν την καθημερινή ζωή των κατοίκων και η
αφάνεια μιας ή ενός συζύγου δημιουργούσε και την ενδεχόμενη «λύση» του
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10. Βλ. Γ. ΡΟδΟλαΚης - λ. ΠαΠαΡΡηΓα-αΡΤΕΜΙαδη, ό.π., έγγραφο 85.
11. Βλ. Γ. ΡΟδΟλαΚης - λ. ΠαΠαΡΡηΓα-αΡΤΕΜΙαδη, ό.π., έγγραφο �7.
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γάμου, αφού ένα μέρος από τους αιχμαλώτους δεν επέστρεφε. Ο σύζυγος αφού
περνούσε το χρονικό διάστημα των πέντε ετών προσέφευγε με αίτηση στο εκ-
κλησιαστικό δικαστήριο και ζητούσε να λυθεί ο γάμος και να επιτραπεί η σύ-
ναψη δεύτερου. ςτα νοταριακά έγγραφα αποτυπώνεται η μέριμνα για την
δεύτερη σύζυγο καθώς, μέσω της «εμπράγματης ασφάλειας για εξασφάλιση
γάμου»1�, ο σύζυγος εξασφαλίζει οικονομικά την μέλλουσα συμβία σε περί-
πτωση που «αν ποτέ τω καιρώ ήθελεν έρθει η πρώτη συβία και ηθελήσει να
λάβη τον άνδρα της». αυτόματα η δεύτερη σύζυγος έμενε εκτός γάμου επο-
μένως ήταν απαραίτητο να εξασφαλιστεί οικονομικά αφού αποτελούσε ρίσκο
ουσιαστικά γι αυτήν να προχωρήσει σε γάμο με έναν άνδρα που ενδεχομένως
να μην είχαν για μεγάλο διάστημα κοινό βίο.

Επρόκειτο για παραχώρηση μικρής έγγειας περιουσίας από το γαμπρό
στον πεθερό. Την περιουσία αυτή την κρατούσε ο πεθερός και λειτουργούσε ως
εγγύηση σε περίπτωση επιστροφής της πρώτης συζύγου. ςτη δεύτερη περί-
πτωση ίδιου τύπου εγγράφου ο γαμπρός τάζει στην πλευρά της νύφης αμπέλι,
με εγγύηση να το κρατήσουν ακόμα και αν δεν γινόταν ο γάμος. Εάν η πρώτη
σύζυγος επέστρεφε από την αιχμαλωσία και ο σύζυγος είχε παντρευτεί, προσέ-
φευγε στο εκκλησιαστικό δικαστήριο και αναλάμβανε όλα τα δικαιώματα του
γάμου της, όσα χρόνια και αν είχαν περάσει14, αν το επιθυμούσε . αυτό αποτυ-
πώνεται σε έγγραφα από το συγκεκριμένο νοταριακό κατάστιχο με τίτλο «επι-
στροφή προίκας» όπου καταγράφονται περιπτώσεις επιστροφής στο νησί αιχ-
μάλωτης συζύγου μετά την απελευθέρωσή της15. Τα νοταριακά έγγραφα μαρ-
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1�. ςτα Επτάνησα σχετικά με την προικοδότηση απ την μεριά του γαμπρού θα έπρεπε να
υπάρχει ιδιαίτερος λόγος και σπάνια ο αρσενικός μελλόνυμφος είχε να προσφέρει στο συμβό-
λαιο του γάμου. Ο παραπάνω τύπος εγγράφων αφορά ιδιάζουσες περιπτώσεις, όπως παρόμοια
γινόταν σε περίπτωση κλοπής της νύφης από το γαμπρό, τότε ο γάμος χαρακτηριζόταν «στα-
νικός.». Τότε απ την οικογένεια του γαμπρού δινόταν το «αντιπροίκι» αφού η κοπέλα δεν
έπαιρνε προίκα απ την οικογένειά της. (βλ. ςΤ. ΖαΠανΤη, Μοντεσάντος, ό.π., έγγραφο 1�7.

14. Εξάλλου το δικαίωμα του συζύγου που επέστρεφε να αναλάβει τη σύζυγό του διασπώ-
ντας το δεύτερο γάμο, προβλεπόταν από το Βυζαντινό δίκαιο. (δ.Χ. ΚαΠαδΟΧΟς, η απονομή
της δικαιοσύνης στην Κέρκυρα από τους μεγάλους πρωτοπαπάδες την ενετική περίοδο
(1604-1797), αθήνα 1990, σσ. 1�8-141).

15. Με τρία ψηφίσματα της Βενετσιάνικης Γερουσίας (1566, 1585, 1588 και 1695) φαί-
νεται η κρατική μέριμνα για την απελευθέρωση των σκλάβων. Με τα δύο πρώτα ψηφίσματα
ανατίθεται η φροντίδα για απελευθέρωση αιχμαλώτων στους Προνοητές για τα Ευαγή Ιδρύ-
ματα και τους ιερείς χώρους. αργότερα οι νοτάριοι της Βενετίας στη σύνταξη των διαθηκών
θυμίζουν στους διαθέτες την ύπαρξη αιχμαλώτων και την ανάγκη διάθεσης χρημάτων για
την απελευθέρωσή τους. ςτην Ζάκυνθο δημιουργούνται τα «ταμεία εξαγοράς σκλάβων» από
τον Προνοητή της Ζακύνθου Francesco Pisani το 1560, το ίδιο συμβαίνει και στην Κέρκυρα
τον επόμενο αιώνα. Ενώ στην Κεφαλονιά δεν γίνεται κάτι τέτοιο και η μέριμνα επιβαρύνει τα
οικεία πρόσωπα (Γ. ΠΕνΤΟΓαλΟς, «ςκλάβοι και εξαγορά τους στη Βενετοκρατούμενη Κε-
φαλονιά» Πρακτικά διεθνούς Πανιόνιου ςυνεδρίου, τ. 1, αργοστόλι 1989, σσ. 259-268.)



τυρούν τα δικαιώματα της πρώτης συζύγου ακόμα και μετά το θάνατο του ξα-
ναπαντρεμένου ανδρός της, όταν εκείνη επιστρέφει μετά την απελευθέρωσή της
από την «σκλαβιά» και διεκδικεί να λάβει την προίκα της από την κληρονομιά
που έχει αφήσει ο σύζυγός της στην επόμενη σύζυγο. η παρούσα σύζυγος δίνει
μέρος της κληρονομιάς που έχει από τον θανόντα σύζυγό της, στην πρώην συμ-
βία και αιχμάλωτη. ςτην περίπτωση αυτή ο σύζυγος δεν είχε επιστρέψει την
προίκα από την πρώτη σύζυγό του στην οικογένειά της όπως συνηθιζόταν16.

ςχετικά με την επιστροφή από την αιχμαλωσία, που προαναφέρθηκαν, τα
ίδια ίσχυαν και στην περίπτωση του αρσενικού αιχμαλώτου17. η σύζυγος που
προχώρησε σε δεύτερο γάμο επειδή αιχμαλωτίστηκε ο παρων συμβίος της και
δεν γνώριζε ότι είναι ζωντανός αναλαμβάνει να τον εξασφαλίσει κατά την επι-
στροφή του. Του παραχωρεί το σπίτι που είχε λάβει ως προίκα από τον έτερο
σύζυγο, ο οποίος είχε ήδη αποβιώσει. Το εύλογο ερώτημα που προκύπτει στη
συγκεκριμένη περίπτωση είναι ποια ήταν η τύχη της γυναίκας απ εδώ και στο
εξής σχετικά με την στέγασή της αφού δεν διευκρινίζεται αν η οικία που πα-
ραχωρείται στον ελευθερωμένο σύζυγο ήταν η πρώτη κατοικία..

Οι παραπάνω νοταριακές πράξεις φωτίζουν εν μέρει αυτή την ειδική συν-
θήκη διαβίωσης των πληθυσμών, αφού δεν γίνεται αναφορά στην τύχη της
προίκας της αιχμάλωτης σε περίπτωση που υπήρχαν ήδη τέκνα κατά την πε-
ρίοδο του γάμου και πριν την αφάνειά της. αναφορά σχετικά με τα δικαιώμα-
τα των τέκνων στην προίκα γίνεται σε κεφαλληνιακό έγγραφο. Το συγκεκρι-
μένο έγγραφο, του νοτάριου νικόλαου Καπιάνου, είναι απ τα ελάχιστα εκδο-
μένα έγγραφα του νησιού που αφορούν το φαινόμενο της αιχμαλωσίας των
πληθυσμών. Πρόκειται για αναφορά σε αιχμάλωτο τέκνο όπως καταγράφεται
σε έγγραφο επιστροφής προίκας στην οικογένεια της πεθαμένης συζύγου. Ξε-
κάθαρα δηλώνεται ότι, εάν απελευθερωθεί το αιχμάλωτο αρσενικό παιδί, το
ποσό της προίκας της μητέρας του θα επιστραφεί σ’ αυτό18. Το έγγραφο αυτό
αποτελεί την μοναδική αναφορά για το δικαίωμα που είχαν τα τέκνα στην πε-
ριουσία της μητέρας τους και σχετίζεται με το φαινόμενο της ευρύτερη αιχμα-
λωσίας των κατοίκων. Ενώ σε διαθήκη απ το κατάστιχο του νοτάριου ςτα-
μάτη Μοντεσάντου ο πατέρας μνημονεύει την κόρη του συμπεριλαμβάνοντάς
την στη διαθήκη του, που την είχαν πάρει σκλάβα19. Το έγγραφο καταχωρεί-
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16. Το ερώτημα που προκύπτει και δεν θα διερευνηθεί σ αυτή την ανακοίνωση, αλλά μπο-
ρεί να γίνει αντικείμενο προς έρευνα, αναλόγως με τις υπάρχουσες πηγές, είναι ποια θα ήταν
ενδεχομένως η κοινωνική κατάσταση και αντιμετώπιση της δεύτερης συμβίας όταν θα βρι-
σκόταν υπό αυτές τις συνθήκες εκτός γάμου.

17. Βλ. Γ.Ε. ΡΟδΟλαΚης - λ. ΠαΠαΡΡηΓα-αΡΤΕΜΙαδη, ό.π., έγγραφο 46.
18. Βλ. ΧΡ. ΒαΓΙΩναΚης - δ. ΜΙΧαλαΓας - ν. ΜΠλΕΤα, ό.π., έγγραφο 8.
19. Βλ. ςΤ. ΖαΠανΤη, Μοντεσάντος (δε) ιερέας ςταμάτιος, νοτάριος Ελειού. Κατά-



ται τις 27 Ιουλίου 154�, ενώ το γνήσιο έγγραφο έχει ημερομηνία 21 αυγού-
στου 1542 και ίσως μπορεί να συνδεθεί με την επιδρομή στην Κεφαλονιά του
1540, που προαναφέρθηκε.

Παρόλο που και στα δυο κεφαλληνιακά έγγραφα γίνεται αναφορά στην
εξαγορά των αιχμαλώτων, ως πρακτική για την επιστροφή τους, δεν συνα-
ντήθηκε στα κατάστιχα των δυο νοταρίων έγγραφο στο οποίο να καταγράφε-
ται η επιστροφή και η περαιτέρω τύχη αυτών, ώστε να μπορεί να γίνει μια σύ-
γκριση ανάμεσα στα δύο νησιά για την τύχη της προίκας αλλά και για τα δι-
καιώματα της γυναίκας σ’ αυτήν.

ςυμπερασματικά γίνεται αντιληπτό, ότι οι συνήθειες και η καθημερινότη-
τα των κατοίκων είχαν προσαρμοστεί με τα γεγονότα και οι άνθρωποι είχαν
αναζητήσει τρόπους ώστε να αποδίδεται το δίκαιο σ’ αυτές τις περιπτώσεις.
Το βέβαιο είναι ότι οι σχέσεις και οι συνήθειες που αποτυπώνονται γύρω από
το οικογενειακό δίκαιο μαρτυρούν αφενός την ελπίδα για την επιστροφή της
αιχμάλωτης και αφετέρου τη μέριμνα για την αποκατάσταση και προσαρμο-
γή της σε οποιαδήποτε συνθήκη διαβίωσης.

ABSTRACT

WOMEN DISAPPEARING AND THEIR DOWRY, ACCORDING 
TO THE NOTARY DOCUMENTS OF THE 16TH CENTURY

MMaarriieettttaa  GG..  KKaallooggiirraattoouu

The 16th century is connected with the suffering of the inhabitants of the
Ionian Islands and one of the many, the Ottoman raids. The subject of this
investigation is to examine the phenomenon of women disappearing and its
effects on the island of Corfu at the time. However, the subject of the survey is
not fully illuminated due to the small number of documents, but approached to a
considerable extent. Subject of study resulted a part of settlements from the
published Notary Petros Varagas, who testifies to the special living conditions
of the village of Saint Mattheos, located in S.Corfu. These documents relate to
the capture of women and their dowry, during the period of Ottoman attack,
probably around 15�7. These dowry contracts provide information about the
side effects in the life of the residents. Initially, it is referred to that the dowry
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στιχο 15�5-155�, ΓαΚ-αρχεία νομού Κεφαλληνίας, αργοστόλι 2002, σ. 88, έγγραφο 1�1
με ημερομηνία 27-7-154�.



was withdrawn by the relatives of the captured woman and the settlement and the
adjustment of repayment from the husband is mentioned. There is also
documentation in the case of a second marriage and the financial guarantee of
the second candidate husband to the father-in-law for the possibility of
returning the captive, since there were concerns from the state for the release of
slaves. The documents show the return of missing women, who maintain their
right to their marriage and their dowry no matter how many years have passed
even in the event of the death of their spouse. Cases of population captivity and
their economic rights are recorded on the island of Kefalonia, namely in the
register of Notary Nikolaos Kapianos from the   Kastro area (active 1571-157�)
a filed document of a captive child and his right to the dowry of the deceased
mother, on his return from captivity. From Notary Stamatis Montesantos, at the
Eleios area in N. Kefalonia (entries 15�5-155�), where a father includes his
captive daughter in his will. The conclusion of this investigation is the hope
upon the return and the adjustment from captivity to any kind of living
condition. 
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η ΤΥΧη ΤΟΥ ςΧΕδΙΟΥ ςΥνΤαΓΜαΤΟς ΤΟΥ ΟΥςαΚΟΦ 
ΚαΙ Ο ΡΟλΟς Της ΜΥςΤΙΚης δΙΠλΩΜαΤΙας ςΤην ΙδΡΥςη

Της ΕΠΤανηςΟΥ ΠΟλΙΤΕΙας (21 ΜαΡΤΙΟΥ 1800)

ΓΓεεώώρργγιιοοςς  νν..  λλεεοοννττσσίίννηηςς
Ομότιμος Καθηγητής ΕΚΠα, Καθηγητής νεότερης 

Ελληνικής Ιστορίας και διδακτικής της Ιστορίας

ΕΕιισσααγγωωγγιικκάά

Με το κείμενό μου επιχειρείται να αναδειχθεί το οδοιπορικό και η τύχη δω-
δεκαμελούς αντιπροσωπείας, την οποία είχε συγκροτήσει τον Ιούνιο του έτους
1799 και αποστείλει τον ςεπτέμβριο του ίδιου έτους η «Προσωρινή διοίκησις
των Ιονίων νήσων» στην Κωνσταντινούπολη για την οριστικοποίηση και την
έγκριση από τις συμμαχικές χώρες, Ρωσία και Οθωμανική αυτοκρατορία,
κειμένου συντάγματος του υπό ίδρυση κράτους της «Επτανήσου Πολιτείας».
Παρακολουθώ και αναδεικνύω βήμα προς βήμα τις διαδικασίες, διεργασίες
και συνθήκες υπό τις οποίες συγκροτήθηκε η αντιπροσωπεία, τα πρόσωπα
και τα κριτήρια με τα οποία αυτά επιλέχθηκαν, τον πρωταγωνιστικό ρόλο για
τις επιλογές αυτές του ρώσου ναυάρχου Fyodor Fyodorovich Ushakov, με τη
σύμφωνη γνώμη και του τούρκου ναυάρχου Abd al-Kadiz Bey αλλά και της
Iονίου Γερουσίας, με την έγκριση του προέδρου και των μελών της οποίας ορι-
στικοποιήθηκε η σύνθεση της αντιπροσωπείας αυτής.

αναδεικνύονται σημεία τριβής και αντιπαράθεσης μελών της, όπως και
παρεμβάσεις (επίσημες και παρασκηνιακές) των ηγεσιών της τριπλής συμ-
μαχίας (Ρωσίας, Οθωμανικής αυτοκρατορίας και Μ. Βρετανίας) σε ζητή-
ματα δομής, οργάνωσης και λειτουργίας του πολιτεύματος του υπό ίδρυση
κράτους, για το οποίο αναλήφθηκαν απ’ αυτές πρωτοβουλίες να ιδρυθεί,
εκλαμβάνοντας τα νησιά του Ιονίου ως δυνητικό ζωτικό τους χώρο στην νο-
τιανατολική λεκάνη της Μεσογείου έναντι της επεκτατικής, κατά την πε-
ρίοδο αυτήν, πολιτικής του ναπολέοντα. αναφέρομαι κυρίως στο παρασκή-
νιο της ρωσικής διπλωματίας, με κυρίαρχο τον ρόλο του ρώσου πρεσβευτή
στην Κωνσταντινούπολη, Vasili S. Tomara, όπως και με τη συνέργεια αυ-
τού, της αντίστοιχης οθωμανικής και της βρετανικής διπλωματίας. Εντοπί-
ζεται η μεθόδευση, που επινοήθηκε με τη συγκρότηση της αντιπροσωπείας
από ειδικώς επιλεγμένα πρόσωπα και αποστολής αυτών στην Κωνσταντι-
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νούπολη, με προδιαγεγραμμένο στόχο την εκτός συνόρων, με μεγάλη καθυ-
στέρηση και με μη επίσημα δημοσιοποιημένους λόγους, ακύρωση του προ-
γράμματος του Ουσακόφ.

αναδεικνύονται ανακολουθίες και κωλυσιεργίες με μυστικές και εξωθε-
σμικού χαρακτήρα ενέργειες του πρεσβευτή με ηγετικά στελέχη μελών της
Επτανησιακής Γερουσίας, που στόχευαν στον παραμερισμό του ναυάρχου Ου-
σακόφ από τις συλλογικές αποφάσεις, θέτοντας αυτόν αιφνιδιαστικά και
απροειδοποίητα εκτός του πολιτικού παιχνιδιού. Γενικότερα, έμφαση δίδεται,
με την απροσδόκητη αυτήν εξέλιξη, στις δυσμενείς επιπτώσεις και στην κακή
πλευρά της ξένης παρέμβασης στο νεοσύστατο κράτος της Επτανήσου Πολι-
τείας. Καταδεικνύεται ότι το εγχείρημα του Ουσακόφ συνάντησε τα αδιέξοδά
του μέσα στη δικτύωση της μυστικής διπλωματίας της τριπλής συμμαχίας
με πρωταγωνιστή τον πρεσβευτή της Ρωσίας στην Κωνσταντινούπολη, στο
πλαίσιο στήριξης αφανών διαβουλεύσεών του από μία μειοψηφική μερίδα ευ-
γενών με πολλή επιρροή στα πολιτικά πράγματα των νησιών του Ιονίου, η
οποία την πρώτη περίοδο του Ουσακόφ στα νησιά δεν τής ήταν εύκολο να προ-
βάλει δημόσια τις πραγματικές της προθέσεις και αντιστάσεις. αναδεικνύε-
ται, η δυναμική επιρροή της προσωπικότητας και του έργου του Ουσακόφ στις
κοινωνίες των νησιών του Ιονίου για την απόκτηση μιας μορφής αυτονομίας
τους, με όραμα την καθιέρωση συνταγματικών αρχών και λειτουργίας του
κράτους της Επτανήσου Πολιτείας, ακόμη και όταν ακυρώθηκε το σχέδιο του
συντάγματός του και ερήμην του είχε ήδη επιβληθεί άλλο, το «Βυζαντινό». Το
κείμενο στηρίζεται περισσότερο σε άγνωστες μέχρι τώρα αρχειακές πηγές
συνδυαστικά και με δημοσιευμένες μελέτες1.

ΚΚοοιιννωωννιικκέέςς  κκααιι  πποολλιιττιικκέέςς  σσυυννθθήήκκεεςς  κκααττάά  ττοονν  χχρρόόννοο  σσυυγγκκρρόόττηησσηηςς  κκααιι
ααπποοσσττοολλήήςς  ααννττιιππρροοσσωωππεείίααςς  σσττηηνν  ΚΚωωννσσττααννττιιννοούύπποολληη

η συγκρότηση τον Ιούνιο του έτους 1799 «Επτανησιακής αντιπροσωπεί-
ας» από τη Γερουσία πραγματοποιήθηκε μετά την εγκαθίδρυση τον Μάιο του
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1. ςε προγενέστερη μελέτη μου (Ι΄ διεθνές Πανιόνιο ςυνέδριο) έχω αναφερθεί στα κοινω-
νικά και στα πολιτικά χαρακτηριστικά των μελών της Επτανησιακής αντιπροσωπείας στην
Κωνσταντινούπολη και στην αγία Πετρούπολη. ςυνέχειά της είναι η παρούσα μελέτη, η
οποία λεπτομερειακά αναφέρεται στην τύχη του σχεδίου συντάγματος του Ουσακόφ και κυ-
ρίως στον ρόλο της μυστικής διπλωματίας στην ίδρυση της Επτανήσου Πολιτείας (Πβ. ΓΕ-
ΩΡΓ. ν. λΕΟνΤςIνης, «η Επτανησιακή αντιπροσωπεία στην Κωνσταντινούπολη και τα κοι-
νωνικά και τα πολιτικά χαρακτηριστικά των μελών της (1799-1800)», Πρακτικά Ι΄ διεθνούς
Πανιονίου ςυνεδρίου (2015), εκδ. από «Εταιρεία Κερκυραϊκών ςπουδών» [Κερκυραϊκά Χρο-
νικά, τόμ. η΄ (2015)], τόμ. 1, σσ. 207-221].



ίδιου έτους «Προσωρινής διοικήσεως των Ιονίων νήσων» στην Κέρκυρα. Είχε
προηγηθεί η ίδρυση προσωρινής διοίκησης σε κάθε νησί χωριστά και η εκπόνη-
ση, στη συνέχεια, σχεδίου συντάγματος με εισήγηση του Ουσακόφ και με τη
σύμφωνη γνώμη θεσμικά ορισμένων από τη Γερουσία επτανησίων πολιτικών
και ρώσων συνεργατών και συμβούλων του. Οι δύο ναύαρχοι, Ουσακόφ και
Κατήρ Bey, αποφάσισαν και εισηγήθηκαν στη Γερουσία να μεταβεί το ςε-
πτέμβριο του ίδιου έτους η αντιπροσωπεία, χωρισμένη σε δύο ισάριθμες υποεπι-
τροπές, στην Κωνσταντινούπολη και στην αγία Πετρούπολη για έγκριση προ-
τεινόμενου συντάγματος από τις συμμαχικές δυνάμεις (Ρωσία και Οθωμανική
αυτοκρατορία), προκειμένου η «Προσωρινή διοίκησις των Ιονίων νήσων», ως
άτυπη μέχρι τότε κρατική οντότητα, να τύχει διπλωματικής αναγνώρισης.

Με τη γνωστοποίηση της είδησης αυτής, από την πολιτική ατμόσφαιρα
του πολιτικού περιβάλλοντος της κοινωνίας της Κέρκυρας και των άλλων νη-
σιών αναδύθηκαν συναισθήματα ευφροσύνης και ενθουσιασμού. αυτά οφείλο-
νταν σε λόγους που σχετίζονταν με ήδη εφαρμοζόμενες πολιτικές από τις προ-
σωρινές διοικήσεις των νησιών, που είχαν ως εμπνευστή τους τον Ουσακόφ
μετά την απομάκρυνση των «μισητών» από τους κατοίκους και «άθεων»
Γάλλων. Οι νησιώτες, στην πλειονότητά τους, με διακηρυσσόμενη ευγνωμο-
σύνη και εγκωμιαστικούς λόγους προς τις Προστάτιδες δυνάμεις, προέβαλ-
λαν τα κοινωνικά και τα πολιτικά χαρακτηριστικά μίας νέας εποχής, που,
κατ’ αυτούς, ανέτελλε2. Με ποικίλους τρόπους διακήρυσσαν ότι όφειλε αυτή
να αναδειχθεί περαιτέρω και να περιενδυθεί με τα αναφαίρετα δικαιώματα του
ανθρώπου. Όπως οι ίδιοι δημόσια τα προσδιόριζαν, αυτά ήταν το δικαίωμα της
ιδιοκτησίας («ανενόχλητος εξουσία στα υποστατικά τους»), πολιτική αντι-
προσώπευση όλου του «λαού» στη διοίκηση του νέου κράτους, προσωπική
ελευθερία («ελευθερία εις το θέλειν και ελευθερία εις το πράττειν»), ισότητα,
δικαιοσύνη, αδελφοσύνη, αξιοπρέπεια του πολίτη και αυτονομία της βούλησής
του, ευκαιρίες γνώσης σε όλους των πραγματικών δεδομένων της ζωής τους
και αποκάλυψη της ουσίας και της αλήθειάς της, «προκοπή» του ανθρώπου
μέσω της «παιδείας» (ως αναφαίρετου δικαιώματος όλων των «πολιτών»),
αξιοσύνη, ισότιμη διαχείριση των μέσων ατομικής και συλλογικής επιβίωσης
με βάση την ενότητα των κατοίκων και την απόρριψη κάθε μορφής πολιτική
και ταξική «φατριοποίηση»�.
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2. ΓΕΩΡΓ. ν. λΕΟνΤςΙνης, «Ιόνια νησιά στη στροφή του 18ου προς το 19ο αιώνα: από το
“σκότος της δουλείας και της αμάθειας” στο “έαρ της ελευθερίας” και στο “φως του κό-
σμου”, Πρακτικά ςυμποσίου με θεματική «Ελληνικότητα και ετερότητα – πολιτισμικές δια-
μεσολαβήσεις και “εθνικός χαρακτήρας” στο 19ο αι.» (επιμέλεια αννα ΤαΜΠαΚη - ΟΥΡα-
νΙα ΠΟλΥΚανδΡΙΩΤη), τόμ. Β΄, σσ. 2�5-251. Βλ. TNA (The National Archives): C.O. (Colo -
nian Office), 1�6, Papers relative to Russian Protection, 1802-1805.

�. ςτο ίδιο, και Ι.α.Κ. (Ιστορικό αρχείο Κυθήρων), Επαναστατικά έγγραφα στην ελλη-



Με δηλώσεις αυτοπροσδιορισμού και αυτοκριτικής, ηγετικά πρόσωπα των
εξεγερμένων κατοίκων υπόσχονταν και επιδίωκαν την ιδεολογική αναδόμηση
μίας γκάμας νέων όψεων κοινωνικής και πολιτικής ζωής, τις οποίες ενσωμά-
τωναν στη γραπτή και στην προφορική συλλογική τους διαμαρτυρία και ανα-
ζήτηση4. ςημείωναν με έμφαση ότι αναγνώριζαν τη συμβολή των «κραταιο-
τάτων βασιλείων» (Ρωσίας και Οθωμανικής αυτοκρατορίας) κατά τη μετά-
βαση στη νέα αυτήν εποχή, συμπεριλαμβάνοντας, κατά περίπτωση σε αυτά
και την Μ. Βρετανία, στο πλαίσιο ενός διαμορφωθέντος συμμαχικού συνασπι-
σμού στην Ευρώπη κατά του επεκτατισμού σ’ αυτήν των Γάλλων. η Μ. Βρε-
τανία την περίοδο αυτήν στα νησιά του Ιονίου αλλά και στις οθωμανοκρατού-
μενες ελληνικές περιοχές, από κοινού με τη Ρωσία, συγκαταλέγονταν στις
πιο δημοφιλείς για τους Έλληνες ευρωπαϊκές δυνάμεις. Πριν αλλά και κατά
τη διάρκεια κατάληψης των νησιών από τους Γάλλους (1798-1799), η Μ.
Βρετανία δεν έπαυε να είναι δημοφιλής στις κοινωνίες των νησιών, καθώς οι
φιλελεύθερες πολιτικές της ιδέες και πρακτικές είχαν απήχηση και αποδοχή
στα νησιά του Ιονίου και στον ευρύτερο ελληνικό χώρο. Οι κάτοικοι συγκεκρι-
μένα αναγνώριζαν πως οι προξενικές της αρχές στα νησιά δρούσαν αποτελε-
σματικά, γι’ αυτό και εξελάμβαναν αυτές ως οιονεί προστάτιδές τους έναντι
κάθε εχθρού που θα επιβουλευόταν την επικυριαρχία της περιοχής τους. ανα-
γνωριζόταν συγκεκριμένα η Μ. Βρετανία από τους νησιώτες ως το «Υπέρλα-
μπρον Γένος του Μεγάλου Βασιλέως και προστάτου των»5.

η αναγνώριση αυτή προς το «κραταιότατον βασίλειον» της Μ. Βρετανίας
εκλαμβανόταν από τους νησιώτες την περίοδο της προσωρινής διοίκησης των
νησιών (1798-1800) αλλά και αργότερα επί της Επτανήσου Πολιτείας
(1800-1807) ως «χρέος» τους προς αυτό, που στήριξε, με τη μορφή του συμ-
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νική και στην ιταλική γλώσσα (βενετική διάλεκτο), περιόδου περίπου 1780-1817 (αταξινόμη-
τα). Βλ. στο ίδιο, Επαναστατικά έγγραφα περιόδων δημοκρατικών Γάλλων και Ρωσοτουρκι-
κής Προστασίας 1797-1799 (αταξινόμητα). Πβ. ςΤΡ. δΟΥΚας, «Χρονικόν ιερέως Γρηγορίου
λογοθέτη», αιώνας 8 (1949), σσ. 240-77.

4. Γ.ν. λΕΟνΤςΙνης, «Πρόσληψη των ιδεών της Γαλλικής Επανάστασης και πρακτικές
της “αυτόνομης Πολιτικής διοίκησης των αστών και των χωρικών των Κυθήρων” με βάση
δύο ανέκδοτους κώδικες (1799-1801) και άλλες αρχειακές πηγές», Πρακτικά του ςυνεδρίου
«Επτάνησος Πολιτεία (1800-1807)», 200 χρόνια από την ίδρυσή της (1800-2000), εκδ.
Εταιρεία Κεφαλληνιακών Ιστορικών Ερευνών, (200�), σσ. �97-419.

5. Πβ. Ι.α.Κ., Έγγραφα του γαλλικού υποπροξενείου στα Κύθηρα (αταξινόμητα) και
Τνα: C.O., 1�6, Papers relative to Russian Protection, 1802-1805, ό.π., και Ι.α.ς.λ.Κ.α.
(Ιδιωτικό αρχείο ςπυρίδωνος λογοθέτη-Καλούτση, αθήνα), Φάκελος εγγράφων του υπο-
προξένου της Μ. Βρετανίας στα Κύθηρα, Εμμανουήλ Καλούτση, 1802-1805 (αρχείο σήμερα
στην προσωπική κατοχή μου), και J. MACKNIGHT, Admiral Uskakov and the Ionian Republic;
The Genesis of Russia᾽s First Balkan Satellite, Ph.D. T᾽ hesis, University of Wisconsin, 1965,
σσ. 48 κ.εξ. και 191 κ.εξ.



μαχικού συνασπισμού, την ίδρυση, οργάνωση και λειτουργία της νέας διοίκη-
σης του τόπου τους, κρατώντας μακριά από τα εδάφη τους τους «μισητούς
φραντσέζους»6. Μάλιστα, παρότι η ρωσική πολιτική και η διπλωματία ήταν
εκείνες που συνέβαλαν αποφασιστικά στη διαμόρφωση συνθηκών παροχής
αυτονομίας στους κατοίκους με την ίδρυση της «Προσωρινής διοικήσεως
των Ιονίων νήσων», το πολιτικό κύρος της Μ. Βρετανίας παρέμενε κυρίαρχο
και ακέραιο στην περιοχή. Ήταν η περίοδος (δεκέμβριος του 1798), που ο
Ουσακόφ παρέλαβε επιστολή του Tomara από την Κωνσταντινούπολη με μια
πολύ ευχάριστη και γι’ αυτόν ενημέρωση. Με αυτήν τού ανακοίνωνε την προ-
σχώρηση της Μ. Βρετανίας στη συμμαχία της Οθωμανικής αυτοκρατορίας
με τη Ρωσία, εντάσσοντας στα θετικά της συγκεκριμένης πολιτικής εξέλι-
ξης τα ήδη διάχυτα φιλοβρετανικά αισθήματα των κατοίκων των νησιών του
Ιονίου7.

Οι συνθήκες της συγκυρίας έδειχναν να ευνοούν την ολοκλήρωση των δια-
δικασιών τελικής έγκρισης από τις συμμαχικές δυνάμεις, Ρωσία και Οθω-
μανική αυτοκρατορία, του συντάγματος της Επτανήσου Πολιτείας, καθώς
το αρχικό εγχείρημα ίδρυσης της προσωρινής διοίκησης των νησιών είχε θε-
τική ανταπόκριση στους «λαούς» των νησιών. Επίσης, στο επίπεδο της δι-
πλωματίας, οι εκπρόσωποι της τριπλής συμμαχίας (Ρωσίας, Οθωμανικής
αυτοκρατορίας και Μ. Βρετανίας) έδειχναν και αυτοί να είναι ιδιαιτέρως ευ-
νοϊκοί στο να προωθηθεί η διαδικασία ίδρυσης του ημιαυτόνομου κράτους της
Επτανήσου Πολιτείας με βάση τις καταστατικές αρχές της «Προσωρινής
διοικήσεως των Ιονίων νήσων» και του σχεδίου συντάγματος του Ουσακόφ,
ενός από τα πλέον, καθώς ήταν και από τα πιο σύγχρονα, φιλελεύθερα συ-
ντάγματα της Ευρώπης. αναγνωριζόταν δημόσια από τους εκπροσώπους
της τάξης των κοινών αστών («πολιτών») και των ευγενών των νησιών (των
«πρώτων πολιτών»), η αξιοπιστία προς την πολιτική της Ρωσίας και των
συμμάχων της.8

Ο Ουσακόφ, υπό την επήρειαν αυτών των εξελίξεων, όλο και περισσότερο
βεβαίωνε την ηγεσία των διπλωματικών αρχών στην Κωνσταντινούπολη πως
οι Ιόνιοι είχαν αναπτύξει μία δυναμική φιλελευθερισμού και ότι θα ήταν, μετά
απ’ αυτήν την εξέλιξη, πολιτικό σφάλμα, να αγνοηθεί το δεδομένο αυτό ή να
εφαρμοσθούν στα νησιά μερικώς οι υποσχέσεις της, γεγονός που μπορούσε,
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6. Τνα: C.O., 1�6, Papers relative to Russian Protection, 1802-1805, ό.π., και Ι.α.Κ.,
Έγγραφα προεστών, κριτών και εφημερίων προς την «Πολιτικήν διοίκησιν των Κυθήρων»,
περιόδου 1799-1802 (αταξινόμητα).

7. ΕΥΓ. ΤαΡλΕ, Ο ναύαρχος Ουσακόφ στα Ιόνια νησιά, ό.π., σσ. 112 κ.εξ. Πβ.
Ι.α.ς.λ.Κ.α., Φάκελος εγγράφων του υποπροξένου της Μ. Βρετανίας στα Κύθηρα, ό.π.

8. Τνα., C.O. 1�6, Papers relative to Russian Protection, 1802-1805 ό.π.



κατ’αυτόν, να έχει απρόβλεπτες και μη ελεγχόμενες γι’ αυτήν συνέπειες
στην περιοχή. ςτην περίπτωση αυτήν, κατά τον Ουσακόφ, η αξιοπιστία της
Ρωσίας θα χανόταν και οι νησιώτες θα οδηγούνταν σε πισωδρόμηση με ό,τι
αυτό μπορούσε να συνεπάγεται γι’ αυτούς και την ίδια. Κατά τον Ουσακόφ,
ανάλογη εμπειρία με εκείνην των Γάλλων, δεν έπρεπε να νοιώσουν οι νησιώτες
και, ως προς αυτό, ο Ουσακόφ έμενε με την εντύπωση ότι είχαν πεισθεί και οι
άλλες προστάτιδες δυνάμεις (Μ. Βρετανία και Οθωμανική αυτοκρατορία).
Όμως, στο πλαίσιο αυτής της ευρέως αναγνωριζόμενης κοινωνικής και πολι-
τικής κινητικότητας και παρά τις προσδοκίες της πλειονότητας των κατοί-
κων, στον ορίζοντα των νησιών του Ιονίου διέτρεχε κάτι άλλο μη ορατό και μη
απ’ αυτούς ελεγχόμενο9.

αυτό σχετιζόταν με μη δημόσια ομολογημένες αξιολογήσεις της τρέχου-
σας πολιτικής και κοινωνικής κατάστασης από μεγάλο μέρος της εγχώριας
και της ξένης διπλωματίας, η οποία ανήσυχα και, μέχρις ενός σημείου, πολύ
αμήχανα παρακολουθούσε διεργασίες που, κατά τις εκτιμήσεις αυτών, συντε-
λούνταν στη βάση ενός ορμητικά ανατέλλοντος ριζοσπαστικού φιλελευθερι-
σμού με τον οποίο είχαν αρχίσει στη στροφή του 18ου προς τον 19ο αιώνα να
εμφορούνται οι νησιωτικοί πληθυσμοί Κυρίως όμως επειδή παρατηρούσαν πως
το ίδιο το πρόγραμμα του Ουσακόφ και το σύνταγμά του προκαθόριζαν την υι-
οθέτηση ήδη εφαρμοζόμενων, μη αρεστών στους πολιτικούς του αντιπάλους,
κοινωνικών και πολιτικών αλλαγών, που είχαν σύμφωνη τη δεύτερη τάξη του
«ιονικού πληθυσμού», όπως αυτή οριζόταν από το σχέδιο συντάγματός του και
από τις οργανωτικές δομές της προσωρινής διοίκησης των νησιών, η οποία,
εφαρμοζόμενη, δοκιμαζόταν ήδη σ’ αυτά με επιτυχία, με αρχικό δείγμα πολι-
τικής εφαρμογής της, αυτό των Κυθήρων10.
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9. J. MACKNIGHT, ό.π., σσ. 14� κ.εξ., και G.N. LEONTSINIS, The Island of Kythera: A Social
History (1700-186�), University of East Anglia, School of Modern Language and European
History (Ph.D. Thesis), εκδ. Sofia Saripolos’ Library Series, School of Philosophy, National
and Kapodistrian University of Athens, Athens 1987 (επανέκδοση 2002, Κεντρ. διάθεση Ινστι-
τούτο του Βιβλίου - α. Καρδαμίτσα), σσ. 109 κ.εξ.

10. O όρος «παλαιό καθεστώς» (anciem régime), αν και χρησιμοποιείται συνήθως για να
ορίσει τον τρόπο ζωής και διακυβέρνησης, που επικρατούσε στη Γαλλία πριν τη Γαλλική
Επανάσταση, είναι εντούτοις δυνατόν να χρησιμοποιηθεί και για τον ευρύτερο ευρωπαϊκό χώ-
ρο. η σύγχρονη ιστοριογραφία έχει δείξει ότι τα χαρακτηριστικά του παλαιού καθεστώτος δε
συνιστούσαν μόνο ένα φαινόμενο στενά συνδεδεμένο με την παλαιά τάξη πραγμάτων στη
Γαλλία (Πβλ. C.B.A. BEHRENS, Τhe Ancien Régime, Library of European Civilisation, Thames
and Hudson, 1974, σσ. 9-10). η περάτωση του παλαιού καθεστώτος στα Επτάνησα είναι δυ-
νατόν να ορισθεί περίπου μεταξύ της περιόδου της γαλλικής διοίκησης (κατάλυση της βενετι-
κής κυριαρχίας) και των αρχών της Βρετανικής Προστασίας στα Επτάνησα (περίπου 1797-
1815). από τη δεύτερη μάλιστα φάση της ρωσοτουρκικής περιόδου (180� κ.ε.) διαφαίνονται



ΟΟ  ρρόόλλοοςς  ττηηςς  μμυυσσττιικκήήςς  δδιιππλλωωμμααττίίααςς

ςτο παρασκήνιο διαπιστευμένοι εκπρόσωποι της διαπραγμάτευσης, κυ-
ρίως όμως εξωθεσμικοί παράγοντες που διαφοροποιούνταν σε ουσιώδη ζητή-
ματα πολιτικής διοργάνωσης της «Ιονίου δημοκρατίας» από κοινού με μία
μερίδα ευγενών, έβλεπαν με καχυποψία την αποδοχή της παρουσίας του Ου-
σακόφ από τους «λαούς» των νησιών. Εκτιμούσαν οι αντιτιθέμενοι στο πρό-
γραμμα του Ουσακόφ πως τα κριτήρια επιλογής των μελών των προσωρινών
διοικήσεων στα νησιά όπως και εκείνα της Γερουσίας και της συγκεκριμένης
αντιπροσωπείας απ’ αυτήν είχαν ορισθεί με αρχές και αντιλήψεις των νησιω-
τών, που κυριάρχησαν εν θερμώ στις συνειδήσεις αυτών μετά τους «δημοκρα-
τικούς Γάλλους» (1797-1798). Ο Ουσακόφ, όμως, στο πλαίσιο της θεσμικής
διαδικασίας, που με ευρεία συναίνεση είχε αυτή προσδιορισθεί, ήταν φυσικό να
εκλαμβάνει τα εκλεγμένα μέλη της αντιπροσωπείας, που θα ενεχείριζαν στις
ηγεσίες των συμμαχικών δυνάμεων το σχέδιο συντάγματός του, ως αξιόπι-
στους και συνεπείς εκπροσώπους και συνομιλητές του11.

Κατ’ αυτόν, όπως αντιπροσωπευτικά είχαν εκλεγεί, τύγχαναν της αποδο-
χής μίας ευρείας πλειονότητας των νησιωτικών πληθυσμών, μεταξύ των οποί-
ων πολλοί μετριοπαθείς ευγενείς και μέλη της Γερουσίας, γι’ αυτό και ανέμενε
να υποστηριχθεί στις ηγεσίες των συμμάχων το σύνταγμά του από τις επιμέ-
ρους αντιπροσωπείες (τις υποεπιτροπές) στην Κωνσταντινούπολη και στην
αγία Πετρούπολη. ςυγκεκριμένα, την ανάμειξη και τη συμμετοχή στα συλλο-
γικά όργανα και στις διοικήσεις των νησιών μειοψηφικών ομάδων, που αποτε-
λούνταν από αντιδρώντες ευγενείς των κοινοτήτων των νησιών και περισσότε-
ρο της Κέρκυρας, ο Ουσακόφ εξελάμβανε αυτές ως μη ικανές να επικρατήσουν
για να ανατρέψουν την τρέχουσα πολιτική κινητικότητα, που, ως φυσική ακο-
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ευκρινέστερα τα στοιχεία εκείνα που διαχωρίζουν την παλαιά τάξη πραγμάτων από νέες μορ-
φές διοίκησης που επιβάλλονται, επειδή τότε κυρίως είχαν κινηθεί διαδικασίες επαναφοράς
στο παλαιό καθεστώς. Tην περίοδο αυτήν ένα μέρος από τα θεσμικά χαρακτηριστικά της δι-
οίκησης, που είχαν θεαματικά καταλυθεί με την άφιξη των Γάλλων στα Ιόνια νησιά, επανήλ-
θαν χωρίς όμως, αυτό να σημαίνει ότι δεν είναι έκτοτε εφικτή η διάκριση μιας διαχωριστικής
γραμμής ανάμεσα στο παλαιό και στο νέο καθεστώς (Πβ. Γ.ν. λΕΟνΤςIνης, «Εκπαιδευτι-
κή κινητικότητα και αντίδραση κατά τη διάρκεια της Βρετανικής Προστασίας στα Επτάνη-
σα», στο: Ζητήματα επτανησιακής κοινωνικής ιστορίας, εκδ. Ινστιτούτο του Βιβλίου – α.
Καρδαμίτσα, αθήνα 20055, σσ. 445-495). Βλ. G.N. LEONTSINIS, The Island of Kythera: A
Social History (1700-186�), ό.π., σσ. ��-179).

11. Τα μέλη της δωδεκαμελούς αντιπροσωπείας ήταν οι αντώνιος Μαρία Καποδίστριας,
αντώνιος Θωμάς λευκόκοιλος, νικόλαος Γραδενίγος-δεσύλλας, Θεόδωρος ςιγούρος, Ευφή-
μιος λοβέρδος, Ρόκος δετζώρτζης, Άγγελος Όριος, νικόλαος Μερκούρης, Παύλος Κλάδης,
Ιωάννης Γαήτας, Γεράσιμος Κλαδάς και νικόλαος ςτάης (ΓΡηΓ. δαΦνHς, Ιωάννης Καπο-
δίστριας – η γένεση του ελληνικού κράτους, εκδ. Ίκαρος, αθήνα 1976, σ. 12�).



λουθία επίσημων πολιτικών διεργασιών και κοινών με αυτούς αποφάσεων,
αναμενόταν αυτή να οδηγήσει στην έγκριση του προγράμματός του12.

Βαθμιαία και με δυναμική περνούσε αυτό, με τη σύμπραξη πολιτικών
αντιπάλων του Ουσακόφ, στον έλεγχο της μυστικής διπλωματίας, στην
οποία εισχώρησαν και οι τρεις συμμαχικές δυνάμεις με κυρίαρχο το ρόλο
(άτυπο και υπονομευτικό) του πρεσβευτή της Ρωσίας στην Κωνσταντινού-
πολη, αν και ο ίδιος, παραπλανητικά είχε από την αρχή δημόσια διακηρύξει
την αντίθεσή του στη διαιώνιση στα νησιά φεουδαλικών πρακτικών του πρώ-
ην «βενετικού καθεστώτος» τους. Ωστόσο, οι δηλώσεις (διακηρύξεις) αυτές
του πρεσβευτή της Ρωσίας, δε συνιστούσαν, όπως όμως δημόσια εκ των
υστέρων διευκρινιζόταν από πολιτικούς προσκείμενους προς αυτόν αλλά και
από τον ίδιο τον πρεσβευτή, υιοθέτηση και υπεράσπιση της διοίκησης εκείνης
που ο Ουσακόφ είχε ήδη εγκαθιδρύσει στην Κέρκυρα και στα άλλα νησιά.
ςτη συγκεκριμένη περίπτωση ο πρεσβευτής, συγκρίνοντας το παρελθόν των
νησιών (πριν από τους «αισχρούς και άθεους γάλλους») με τις τρέχουσες πο-
λιτικές εξελίξεις, αναφερόταν απλώς στη διαμόρφωση μίας νέας σχέσης κυ-
ρίαρχου και υποτελούς κράτους και όχι στην αλλαγή της εσωτερικής πολιτι-
κής δομής, της οργάνωσης και της διοίκησης αυτού του ιδρυόμενου και προ-
στατευόμενου κράτους, η οποία έπρεπε, κατ’ αυτόν, να διατηρηθεί όπως ήταν
στο παρελθόν, αμιγώς αριστοκρατική1�.

Οι παρασκηνιακές ενέργειες του πρεσβευτή, που συμπαρέσυραν και τις
άλλες δύο συμμαχικές δυνάμεις και κατέληξαν σε μυστικές αποφάσεις, λή-
φθηκαν εκτός της έδρας της «Προσωρινής διοικήσεως των Ιονίων νήσων», η
οποία όμως, με την έγκριση του Τσάρου Παύλου α΄, είχε νόμιμα συγκροτηθεί
εντός των κυριαρχικών της ορίων και που η ευθύνη αυτής της συγκρότησης
είχε δοθεί στον Ουσακόφ, ως εντεταλμένο του να συντονίσει την οργάνωση
της πολιτικής αυτονομίας των νησιών. η ξένη επιρροή και η διπλωματική πα-
ρέμβαση κατά την κρίσιμη αυτήν περίοδο έγραψε στα νησιά του Ιονίου (στην
πρώτη κρατική οντότητα επί ελληνικού εδάφους στους νεότερους χρόνους) την
μελανή της σελίδα, καθώς συνδέθηκε με το απατηλό πρόσωπο της ξένης και
της εγχώριας μυστικής διπλωματίας, διαγράφοντας ό,τι επίσημο, διαυγές και
με θεσμικές διαδικασίες επικυρωμένο είχε επιτευχθεί και συναινετικά ήδη λει-
τουργούσε εντός των εδαφικών τους ορίων.

ςτο μεταξύ, η δυσμενής εξέλιξη των γεγονότων εμφανίσθηκε σε μία περίο-
δο που, μετά την κατάληψη των νησιών από τους Γάλλους και τη δυσαρέ-
σκεια των κατοίκων από την πολιτική τους συμπεριφορά, το μέλλον των νη-
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12. ΓΡηΓ. δαΦνης, ό.π., σσ. 12� κ.εξ.
1�. Τνα: C.O 1�6, Papers relative to Russian Protection, 1802-1805, ό.π., και J. MACK -

NIGHT, ό.π., σσ. 191-19�.



σιών αποτελούσε αντικείμενο συζήτησης στις πρωτεύουσες των ευρωπαϊκών
κρατών, λόγω της μέριμνάς τους να αναζητηθούν τρόποι αποτελεσματικής
ανάσχεσης του γαλλικού επεκτατισμού στη Μεσόγειο, με δεδομένο πάντοτε
την αναγνωριζόμενη από όλες τις ευρωπαϊκές δυνάμεις γεωστρατηγικής ση-
μασίας γεωγραφική θέση των νησιών του Ιονίου. η συζήτηση αυτή στις ευ-
ρωπαϊκές αυλές εντάθηκε ακόμη και όταν ο αυτοκράτορας της Ρωσίας, Παύ-
λος α΄, είχε ήδη προτείνει και αποδεχθεί το σχηματισμό δημοκρατικής κυβέρ-
νησης στην Κέρκυρα και ο οποίος ήταν πληροφορημένος πως οι ενέργειες του
Ουσακόφ στα νησιά είχαν αποδώσει καρπούς με την εγκαθίδρυση προσωρινής
σ’ αυτά διοίκησης, η οποία διέθετε ζητούμενα χαρακτηριστικά δημοκρατικής
διακυβέρνησης και είχε τύχει της ευρύτατης αποδοχής από την πλειονότητα
των κατοίκων τους14.

H Υψηλή Πύλη, στο πλαίσιο τετελεσμένων επιλογών της Ρωσίας και της
αγωνίας της για την όσο το δυνατόν ανάσχεση του επεκτατισμού των Γάλ-
λων, είχε αναγκασθεί να αποδεχθεί τους όρους της για το σχηματισμό δημο-
κρατικής κυβέρνησης, παρόλο που με επιμονή επιχείρησε να διασφαλίσει τον
μεγαλύτερο δυνατό έλεγχο στη διοίκηση των νησιών και να καταστήσει το
υπό ίδρυση κράτος ως μία ακόμη από τις επαρχίες της Οθωμανικής αυτοκρα-
τορίας. Οι απαιτήσεις του ςουλτάνου σχετίζονταν κυρίως με την ίδρυση ενός
ελεγχόμενου μη δημοκρατικού κράτους από τις συμμαχικές δυνάμεις, ώστε
να μπορούν αυτές άμεσα να προλαμβάνουν τυχόν ανεξέλεγκτο ριζοσπαστισμό
των «λαών» των νησιών. Με τον πρεσβευτή Tomara ο ςουλτάνος στο παρα-
σκήνιο είχε τελικά διαμορφώσει ένα βασικό σημείο συναντίληψης, την ίδρυση
μεν «Ιονικής δημοκρατίας» αλλά με δομικά χαρακτηριστικά αριστοκρατικής
διακυβέρνησης, προστατευόμενης από τη Ρωσία και την Υψηλή Πύλη15.

Οι Tomara όμως και Ουσακόφ έδειχναν απλά μόνον να διαθέτουν δημόσια
διακηρυσσόμενες συμπτώσεις επιλογών και προθέσεων. Και οι δυο τους απέρ-
ριπταν τα προνόμια που ζητούσε ο ςουλτάνος επί της νέας κρατικής οντότη-
τας των νησιών του Ιονίου, απαιτώντας τη διπλωματική της απομόνωση.
Φαινόταν, επίσης, ότι συμφωνούσαν πως ενδεχόμενη οπισθοδρόμηση σε βενε-
τικού τύπου πολιτικές δομές και φεουδαλικές πρακτικές, θα κηλίδωνε το κύ-
ρος της Ρωσίας με το να επαναφέρει τις μισητές στους κατοίκους πρακτικές
της «βάρβαρης» (της βενετικής) εκείνης περιόδου. Όμως, όσα και αν επί της
αρχής περιλάμβαναν οι προσωπικές τους συζητήσεις, οι επίσημες διαπραγμα-
τεύσεις και προσωρινές αποφάσεις αναφορικά με την ίδρυση της «Ιονικής δη-
μοκρατίας», προστατευόμενης από τις συμμαχικές δυνάμεις, Ρωσία και
Οθωμανική αυτοκρατορία, τα νησιά, δεν οδηγούνταν τελικά στο δρόμο που
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14. ςτο ίδιο, και Τνα: C.O. 1�6, Papers relative to Russian Protection, 1802-1805, ό.π.
15. ςτο ίδιο.



φαινόταν ότι αυτές προωθούσαν, δηλαδή σε μία λύση που θα ικανοποιούσε την
πλειονότητα των νησιωτών.

Πρωταγωνιστές αυτής της χρονοβόρας διαδικασίας για την επικύρωση
του συντάγματος του Ουσακόφ ήταν από τη μια πλευρά ο τσάρος Παύλος, τον
οποίο όμως, όπως θα σημειωθεί κατωτέρω, στην πιο κρίσιμη χρονική στιγμή
παραπλάνησε ο πρεσβευτής, αν και κύριο εκπρόσωπό του στα «πρώην βενετι-
κά νησιά» είχε ορίσει τον υποναύαρχο Ουσακόφ. Ο Τσάρος είχε θέσει επικεφα-
λής εκστρατείας στην Μεσόγειο με πρώτο σταθμό τα νησιά του Ιονίου τον Ου-
σακόφ με στόχο την αφαίρεση, για λογαριασμό της Ρωσίας, της κυριαρχίας
των δημοκρατικών Γάλλων επί των νησιών του Ιονίου και την απόδοση όμως
αυτονομίας στους κατοίκους. Πολιτική μόνον εποπτεία στα νησιά όφειλε να
ασκεί ο πρεσβευτής της Ρωσίας στην Κωνσταντινούπολη, Tomara, με τον
οποίο, ως διπλωματικό εκπρόσωπο του τσάρου στην ευρύτερη περιοχή, όφειλε
να συνομιλεί και να ενημερώνει ο Ουσακόφ, χωρίς όμως να τού επιβάλει τις
θέσεις του.

από την άλλη όχθη βρίσκονταν διαπιστευμένοι εκπρόσωποι του ςουλτά-
νου, που θα συνομιλούσαν στην Κέρκυρα και στην Κωνσταντινούπολη με τη
ρωσική πλευρά και οι οποίοι φαίνονταν να έχουν υποχωρήσει έναντι των αρχι-
κών τους απαιτήσεων. Ενεργό ρόλο είχαν οι διορισμένοι από τον ςουλτάνο
ναύαρχοι του τουρκικού στόλου, Kadir Bey και Thiesenhausen, τους οποίους ο
Ουσακόφ όρισε αντιναυάρχους του ενιαίου εκστρατευτικού του στόλου και είχε
δημιουργήσει με αυτούς περιβάλλον καλής συνεργασίας και εποπτείας επί ζη-
τημάτων της συγκεκριμένης δικαιοδοσίας τους στα νησιά. ακόμη, πολιτική
επιρροή σε ζητήματα επί της αρχής και σε άλλα μη θεσμικού χαρακτήρα
αντικείμενα συζήτησης, όπως συνέβη κατά την πορεία των μυστικών διαβου-
λεύσεων των διπλωματών στην Κωνσταντινούπολη, είχε, μέσω του προξένου
της στην Κωνσταντινούπολη, και η Μ. Βρετανία ως μέλος της Τριπλής ςυμ-
μαχίας16.

ΕΕππιιννόόηησσηη  σσχχεεδδίίοουυ  εεκκττρροοππήήςς  ααππόό  τταα  θθεεσσμμοοθθεεττηημμέένναα

Ως μοχλός εκτροπής από τη θεσμική διαδικασία, που θα οδηγούσε στη διε-
θνή αναγνώριση του υπό ίδρυση κράτους, χρησιμοποιήθηκε η αντιπροσωπεία
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16. Ι.α.α.ς. (Ιδιωτικό αρχείο ανδρέα ςτρατηγού), Βιβλίον διορισμένον διά νά περιγράφο-
νται εἰς αὐτό αἱ κρίσεις καί ἀποφάσεις ὁποῦ ἤθελαν ἀκολουθήσει διά νά κρίνουν οἱ ἐκλεχθέντες
προεστοί μέ κοινήν γνώμη τοῦ λαοῦ [...] κατά τήν ἄδειαν πού μάς ἐδόθην ἀπό τούς δύο ἀρμι-
ράλιους ρουσοθωμανούς [...], 20 Μαρτίου 1799. Βλ. Τνα: C.O. 1�6, Papers relative to Russian
Protecrion, ό.π., και Ι.α.λ.Κ.α., Φάκελος εγγράφων του υποπροξένου της Μ. Βρετανίας στα
Κύθηρα, ό.π.



στην Κωνσταντινούπολη, η οποία όμως, όπως είχε συμφωνηθεί και αναμενό-
ταν να γίνει, όφειλε να υποβάλει προς έγκριση στις ηγεσίες των συμμαχικών
δυνάμεων σχέδιο συντάγματος του Ουσακόφ. ςτο μεταξύ για ένα μεγάλο
χρονικό διάστημα από το Μάιο του έτους 1799 έως τον Μάιο του 1800 η ανα-
θεώρηση του συντάγματος του Ουσακόφ στην Κωνσταντινούπολη (ουσιαστι-
κά τροποποίηση των κύριων και βασικών του αρχών), φαινόταν να λαμβάνει
χώραν μέσα σε ένα πλαίσιο κωλυσιεργιών και μυστικών διαβουλεύσεων. Το
«Βυζαντινό ςύνταγμα» της Επτανήσου Πολιτείας, όπως αποκλήθηκε από
τον εμβληματικό τόπο επινόησης της δημιουργίας του, συντάχθηκε στην
Κωνσταντινούπολη (21 Μαρτίου 1800), το οποίο και έμελλε να ακυρώσει τη
βούληση της πλειονότητας των Ιονίων, η οποία από την αρχή ήταν αντίθετη
στην επαναφορά στη διοίκηση του τόπου της «κληρονομικής αριστοκρατίας».
Μία ισχνή τελικά μειοψηφία ευγενών ήταν ιδιαιτέρως απρόθυμη και φοβική να
αφήσει τις πολιτικές εξελίξεις να ελέγχονται από ένα διευρυμένο σώμα εκλε-
κτόρων, στο οποίο ισάριθμα και ισοψηφικά θα συμμετείχαν εκλεγμένοι εκπρό-
σωποι των «κοινών αστών-πολιτών» («από τη δεύτερη τάξη») και ευγενείς
(«πρώτοι πολίτες») με μια πιο ανοικτή όμως πολιτική σκέψη, προσαρμοσμέ-
νη, ωστόσο, στις συνθήκες που επικράτησαν μετά τις ανατροπές που επέφεραν
οι Γάλλοι στην Ευρώπη και στα νησιά του Ιονίου.

η συγκρότηση και η αποστολή της αντιπροσωπείας, χωρισμένη σε δύο
υποεπιτροπές, στην Κωνσταντινούπολη και στην αγία Πετρούπολη αποδεί-
χθηκε παραπλανητική επινόηση, καθώς άφηνε πίσω της στους κατοίκους των
νησιών την εντύπωση πως όλα θα εξελίσσονταν σύμφωνα με τις προσδοκίες
τους, με βάση δηλαδή όσα είχαν συμφωνηθεί και δημοσίως κοινοποιηθεί. ςε
μια πρώτη φάση ακύρωσε στους τόπους αποστολής τους τα οκτώ από τα δώ-
δεκα μέλη της αντιπροσωπείας, με το να αφήσει αυτά σε απραξία και πλήρη
ανυποληψία. ςυγκεκριμένα, με το που έφθασαν οι δώδεκα απεσταλμένοι-αντι-
πρόσωποι της Επτανησιακής Γερουσίας στην Κωνσταντινούπολη, διαδόθηκε
ευρύτατα ότι οι οκτώ από τους δώδεκα ήταν ανεπιθύμητοι στο να λάβουν μέ-
ρος στις διαπραγματεύσεις. Τίποτε όμως και επί μήνες (πέρασε ένα διάστημα
δεκαοκτώ μηνών μέχρι την επιστροφή όλων των αντιπροσώπων στα νησιά
τους), δεν είχε επίσημα ανακοινωθεί σ’ αυτούς ούτε επίσης σε κανέναν από
τους οκτώ δόθηκε η δυνατότητα να έλθει σε επαφή με κάποια, σχετική με το
σκοπό της αποστολής, πολιτική ή διπλωματική υπηρεσία ή και με εκπρόσωπο
των συμμαχικών χωρών.

η άποψη του πρεσβευτή, που εκδηλώθηκε μόνον σε ορισμένα μέλη της
αντιπροσωπείας, αφότου είχαν φθάσει στην Κωνσταντινούπολη, ήταν ότι δύο
μόνον μέλη χρειάζονταν να μεταβούν στην αγία Πετρούπολη και άλλα δύο να
παραμείνουν για τις διαπραγματεύσεις στην Κωνσταντινούπολη. Ο πρεσβευ-
τής, που με αλληλογραφία του, χωρίς να το γνωρίζει ο Ουσακόφ, ενημέρωνε
τον αντιπρόεδρο της Γερουσίας, ςπυρίδωνα Γεώργιο Θεοτόκη, υποχρεώθηκε
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τελικά να ορίσει τον Άγγελο Όριο, που, ως πρόεδρος της Γερουσίας και αρχαι-
ότερος όλων (αλλά και ως ανώτατος επίσημος αυτής της αποστολής), ήταν
εκείνος, μεταξύ των έξι μελών, που ονομαστικά είχαν από τη Γερουσία καθο-
ρισθεί, ήδη πριν την αναχώρησή τους από την Κέρκυρα, να μεταβούν στην
αγία Πετρούπολη. Με την ιδιότητα όμως του επικεφαλής της υποεπιτροπής, ο
Όριος ζήτησε για συνοδό του τον κόμη Γεράσιμο Κλαδά από την Κεφαλονιά,
που, και εκείνος υποστήριζε τη διοίκηση του Ουσακόφ και το πρόγραμμά του
και είχε θεωρήσει, έστω και ύστερα από τη συρρίκνωση της υποεπιτροπής, ως
ευκαιρία να κερδίσουν την εύνοια του τσάρου17.

Ο Όριος ήταν ο συντάκτης του πρώτου σχεδίου κειμένου του συντάγματος
του Ουσακόφ. Με την παράδοση της Κέρκυρας τον Μάρτιο του έτους 1799
στους δύο ναυάρχους, ο Ουσακόφ ανέθεσε στον Όριο (πρόεδρο της Γερουσίας)
να συντάξει «σχέδιο οργανώσεως της διοικήσεως». Οι διαδικασίες, που ακο-
λουθήθηκαν για τη σύνταξη του σχεδίου αυτού, στηρίχθηκαν στα δεδομένα
της «Προσωρινής διοικήσεως των Ιονίων νήσων», δεδομένα που είχαν συμ-
φωνηθεί και θεσπισθεί να ισχύσουν με βάση τη συγκατάθεση εκπροσώπων
των αστών και των ευγενών των νησιών, με πρώτη των Κυθήρων και εκείνην
της Κέρκυρας, η οποία και καταλήφθηκε τελευταία, ορίζοντας αυτήν ως έδρα
της κεντρικής προσωρινής διοίκησης με μορφή συνομοσπονδιακής διακυβέρ-
νησης των νησιών. Την αφετηρία των εξελίξεων είχε καθορίσει διάταγμα του
Ουσακόφ αμέσως μετά την απόβαση των δύο ναυάρχων στα Κύθηρα τον ςε-
πτέμβριο του 1799, όπου συγκροτήθηκε η προσωρινή τοπική κυβέρνηση του
νησιού.

ςυγκεκριμένα, μετά την ενθουσιώδη υποδοχή τους από τον τοπικό πληθυ-
σμό και την αξιολόγηση από τους ναυάρχους της κοινωνικής και της πολιτι-
κής κατάστασης, με διακηρύξεις τους στους κατοίκους σημείωναν πως η δι-
οίκηση των Κυθήρων, με τη μορφή κυβερνητικού συμβουλίου, θα απαρτιζόταν
από ισάριθμο αριθμό εκλεγμένων ευγενών και αστών, που, ύστερα από ψηφο-
φορία, θα αξιολογούνταν ως διαπιστευμένοι να διοικήσουν τον τόπο. η τοπική
προσωρινή αυτή διοίκηση των Κυθήρων απετέλεσε στο μεταξύ το πρότυπο για
να συγκροτηθούν και οι τοπικές προσωρινές διοικήσεις των άλλων νησιών με
τη σειρά κατάληψής τους, προσαρμοσμένες, κατά το δυνατόν, και στα τοπικά
τους δεδομένα. ςτη βάση αυτή συμφιλίωσης αντιμαχόμενων πολιτικών ομά-
δων, ο ρώσος ναύαρχος, κατοχυρωμένος με πολιτική και διοικητική εξουσία,
ανέθεσε στον Όριο τη σύνταξη του σχεδίου συντάγματος, ο οποίος, μετά την
ολοκλήρωσή του, το παρέδωσε σε επιτροπή νομομαθών για να το μελετήσουν
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και ενδεχομένως τροποποιήσουν. η επιτροπή, αφού το μελέτησε και το τροπο-
ποίησε, το παρέδωσε στη Γερουσία, ως ανώτατο όργανο της «Προσωρινής δι-
οικήσεως», η οποία και το ενέκρινε18.

Τίποτε μέχρι τότε (Ιούνιος 1799) όπως και μέχρι την αποστολή και την
άφιξη της αντιπροσωπείας στην Κωνσταντινούπολη (ςεπτέμβριος, 1799) δεν
έδειχνε ότι η έγκριση του προγράμματος μπορούσε να μην έχει ευνοϊκή εξέλι-
ξη. Ο Όριος, μάλιστα, που είχε αυτήν τη συμβολή στην πολιτειακή οργάνωση
της προσωρινής διοίκησης των νησιών, με την έγκριση της ρωσικής ηγεσίας
και του ρώσου πρεσβευτή της Ρωσίας στην Κωνσταντινούπολη, επιλέχθηκε
για να συναντήσει και επιδώσει στον Τσάρο το σχέδιο του συντάγματος του
Ουσακόφ, επικυρωμένο από την Επτανησιακή Γερουσία. Είχε όμως, όπως εί-
δαμε, απαιτήσει να τον συνοδεύσει ο κόμης Γεράσιμος Κλαδάς, υποστηρικτής
του προγράμματος του Ουσακόφ όπως και ο Όριος. Ο πρεσβευτής, που ήθελε
να τον συνοδεύσει άλλο πρόσωπο, προσκείμενο προς αυτόν και δεν κατέστη να
το επιτύχει, ήταν ιδιαίτερα προβληματισμένος ως προς την επίτευξη των στό-
χων του, καθώς τον κόμη Κλαδά προόριζε να κρατήσει και αφήσει αδρανοποι-
ημένο στην Κωνσταντινούπολη.

Με την εξέλιξη αυτήν οι αντίπαλοι του πολιτικού προγράμματος του Ουσα-
κόφ δε θα είχαν υποστηρικτή-εισηγητή τους στην αγία Πετρούπολη και αυτό
ήταν που οδήγησε τον πρεσβευτή να επινοήσει τρόπους, ώστε άμεσα να ελεγ-
χθεί η κατάσταση. Ευνοϊκή για τον πρεσβευτή αναδεικνυόταν η απόφαση της
Υψηλής Πύλης να ζητήσει να συνομιλήσει και εκείνη αντίστοιχα με δύο μόνον
μέλη της αντιπροσωπείας από τα δέκα που παρέμεναν στην Κωνσταντινού-
πολη. Εκείνη την περίοδο «μέγας διερμηνέας» της Υψηλής Πύλης (1799-
1801) διατελούσε ο δραγουμάνος του Οθωμανικού στόλου, αλέξανδρος ν.
ςούτσος, ο οποίος έλαβε εντολή να καλέσει δύο μόνον μέλη για να συνδιασκε-
φθούν μαζί του, προκειμένου να οριστικοποιήσουν τα δομικά χαρακτηριστικά
της ιονικής κυβέρνησης. αυτά που προσκάλεσε ήταν ο κόμης αντώνιος-Μα-
ρία Καποδίστριας και ο κόμης νικόλαος ςιγούρος, πρόσωπα που και ο ίδιος
γνώριζε και εμπιστευόταν. Και οι δυό τους ήταν αντίθετοι με τις εφαρμοζόμε-
νες από τον Ουσακόφ πολιτικές στα νησιά19.

από τα λοιπά οκτώ μέλη της αποστολής, κυρίως οι μη ευγενείς, συνειδη-
τοποίησαν την ακύρωση του ρόλου τους και γι’ αυτό άλλοι αμέσως παραιτή-
θηκαν και άλλοι σκέφθηκαν να εξεύρουν τρόπους επιστροφής στα νησιά τους.
Όμως ανάμεσα στους ευγενείς κυριαρχούσε, ως ισχυρότερη, η φυσιογνωμία
του Καποδίστρια, αν και δεν ήταν όλοι τους εχθρικοί προς τη διοίκηση και το
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σύνταγμα του Ουσάκοφ. Το κύριο πρόβλημα που θεώρησαν ως μείζον και γι’
αυτό εσπευσμένα επιδίωξαν να το αντιμετωπίσουν, πρεσβευτής Tomara και
ομάδα Καποδίστρια, ήταν η ακύρωση έγκαιρα του ρόλου της διμερούς απο-
στολής στην αγία Πετρούπολη. αυτήν δε την ήλεγχαν και γνώριζαν πολύ κα-
λά πως, εφόσον στον τσάρο θα επιδιδόταν η θεσμικά συγκροτημένη γραπτή ει-
σήγηση της Επτανησιακής Γερουσίας για το πολιτειακό καθεστώς του υπό
ίδρυση κράτους και αυτή θα υποστηριζόταν από δύο διακεκριμένους εκπροσώ-
πους της Γερουσίας, εκείνος θα ενέκρινε αυτήν, δημιουργώντας για την Κων-
σταντινούπολη πολιτικά τετελεσμένα.

η κινητοποίηση του Tomara ήταν άμεση. απέστειλε με έμπιστο απεσταλ-
μένο του επιστολή στον προεδρεύοντα αντιπρόεδρο της Γερουσίας ςπυρίδωνα
Γεώργιο Θεοτόκη, απαιτώντας να αποσύρει την εμπιστοσύνη του από τα δύο
αυτά μέλη, Καποδίστρια και ςιγούρο. Ο πρεσβευτής θεώρησε ότι θα ήταν πε-
ρισσότερο πειστικό και νομιμοφανές για τον Τσάρο και για τα εμπλεκόμενα
μέρη να προκαλέσει για εκείνους θεσμικά κατοχυρωμένη απόφαση της Γε-
ρουσίας, καθώς τη δικαιοδοσία να αποφασίσει δεν την είχε ο ίδιος. Όμως στον
Θεοτόκη, λόγω της φιλίας και της εκτίμησης που έτρεφε προς τον Όριο και με
βάση τα αποφασισθέντα, ήταν δύσκολο να άρει από τον Όριο την εμπιστοσύνη
του, ακυρώνοντας, ερήμην του, την απόφαση της Γερουσίας. Ύστερα από ένα
βαθύ προβληματισμό και αφού πέρασε ένα διάστημα δύο μηνών ο Θεοτόκης,
με απεσταλμένο του ανακοίνωσε στον πρεσβευτή ότι δεν μπορούσε να ακυρώ-
σει το ρόλο των δύο αντιπροσώπων και ζητούσε να μεταβούν και οι άλλοι αντι-
πρόσωποι, που είχαν καθορισθεί από τη Γερουσία, στην αγία Πετρούπολη. Ο
Θεοτόκης, αν και βρέθηκε σε πολύ δύσκολη θέση, εξαιτίας των μεγάλων πιέ-
σεων που υφίστατο από ευγενείς, ισχυρούς αντιπάλους του Ουσακόφ και με-
λών της Γερουσίας, δεν μεταπείστηκε. Ο πρεσβευτής, διαισθανόμενος τα
αδιέξοδα, επινόησε στο μεταξύ εναλλακτικό σχέδιο ακύρωσης του ρόλου της
υποεπιτροπής, που θα αποστελλόταν στην αγία Πετρούπολη για να συναντή-
σει τον τσάρο Παύλο α΄20.

ΟΟ  εεππίίλλοογγοοςς  ττηηςς  ππεερριιππέέττεειιααςς  ττωωνν  μμεελλώώνν  ττηηςς  ααννττιιππρροοσσωωππεείίααςς

Όταν οι Όριος και ςιγούρος έφθαναν στην αγία Πετρούπολη και εκπρόσω-
πος του Τσάρου (ο υφυπουργός Panin) υποδεχόταν με τις προβλεπόμενες τιμές
την αντιπροσωπεία, την ίδια στιγμή πληροφορούνταν ότι οι διαπραγματεύσεις,
σχετικά με την τύχη των νησιών, περνούσαν πλέον, με την έγκριση του Τσά-
ρου και της Υψηλής Πύλης, στην αρμοδιότητα του ρώσου πρεσβευτή στην
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Κωνσταντινούπολη. Ο πρεσβευτής, ενεργώντας άτυπα και εξωθεσμικά, πριν
λάβει απάντηση από τη Γερουσία αναφορκά με την αντικατάσταση του Όριου
και του ςιγούρου αλλά και για να προλάβει τετελεσμένα από την αγία Πε-
τρούπολη, συγκεκριμένα πριν οι Όριος και ςιγούρος φθάσουν στην αγία Πε-
τρούπολη, είχε εξασφαλισθεί ο χρόνος και είχαν επινοηθεί οι τρόποι να προλά-
βει να αποσπάσει την έγκριση του τσάρου, ώστε να δεχθεί να λάβει η αντιπρο-
σωπεία τελικά τις αποφάσεις της στην Κωνσταντινούπολη με συνευθύνη του
Καποδίστρια και του ίδιου. ςτον Όριο, εγκλωβισμένο ήδη στην μακρινή Ρω-
σία, χωρίς δηλαδή δυνατότητα επικοινωνίας με τη Γερουσία, αφαιρείτο με την
κίνηση αυτήν η δυνατότητα να επηρεάσει άμεσα την εξέλιξη των γεγονότων.
Τις εξελίξεις μπορούσε έκτοτε να διαχειρισθεί εσπευσμένα και με τη συνέργεια
του πρεσβευτή, η ισχυρή ομάδα του Καποδίστρια, που, αν και μειοψηφική,
ήταν πολιτικά δυναμική τόσο στην Κέρκυρα όσο και μέσα στην «αντιπροσω-
πεία» της Κωνσταντινούπολης, καθώς απαρτιζόταν από ευγενείς, ισχυρούς
αντιπάλους της πολιτικής και του προγράμματος του Ουσακόφ21.

Τα περιθώρια στους αντιπάλους του Ουσακόφ να ολοκληρώσουν τα σχέδιά
τους ανοίγονταν έκτοτε διάπλατα, καθώς μάλιστα ούτε ο πρεσβευτής υπολό-
γιζε στην ευκολία με την οποία θα αποσπούσε τελικά την προσοχή του τσάρου
επί των ζητημάτων διευθέτησης του επτανησιακού ζητήματος. Με επιδέξιο
τρόπο επινόησε την παραπληροφόρησή του, ώστε να μην τού γνωστοποιηθούν
οι διαβουλεύσεις των συνομιλητών του παρασκηνίου του, που οδηγούσαν σε
εκτροπή από τα θεσμοθετημένα και τα πραγματικά γεγονότα, συγκεκριμένα
από τις αποφάσεις της Γερουσίας και από το σκοπό της επίσημης αποστολής
για τη διαπραγμάτευση στην Κωνσταντινούπολη. Επίσης, να μην γίνουν
αντιληπτές οι αντιθέσεις και οι αντιπαλότητες αντιφρονούντων προς στο πρό-
γραμμα και στη διοίκηση του Ουσακόφ, περισσότερο όμως οι μεγάλες αντι-
δράσεις μίας μειοψηφικής μόνον ομάδας αντιδρώντων ευγενών προς το πρό-
γραμμα του Ουσακόφ, αν και επιλεκτικά σε πολλές περιπτώσεις προβάλλο-
νταν αυτές ωσάν να προέρχονταν από το σύνολο των «πρώτων πολιτών». Κυ-
ρίως όμως αποκρυπτόταν η αποδοχή του Ουσακόφ και του σχεδίου συντάγμα-
τός του από την πλειονότητα των κατοίκων των νησιών και των μελών της
Επτανησιακής Γερουσίας.

Όλα μέχρι τότε προωθούνταν με σχέδιο. Οι αντίθετοι προς το πρόγραμμα
του Ουσακόφ και σφοδροί αντίπαλοί του ευγενείς της αντιπροσωπείας με κάθε
τρόπο επιχείρησαν, με την άφιξή τους στην Κωνσταντινούπολη, να διαβάλουν,
στον ήδη προκατειλημμένο πρεσβευτή, το έργο της διοίκησης του Ουσακόφ
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στα νησιά και να υποβαθμίσουν την υπόληψη και τις πολιτικές πρακτικές και
των ρώσων αξιωματούχων (διοικητών) και συνεργατών του σ’ αυτά. Χρησι-
μοποιώντας οι αντιπρόσωποι αυτοί την πολιτική τους επιρροή και τη δυνατό-
τητα άμεσης επικοινωνίας με τον πρεσβευτή, κατάφεραν, κατά την απουσία
του Ουσακόφ από την Κέρκυρα, να τον πείσουν να διατάξει το ρώσο διοικητή
της Κέρκυρας όπως και εκείνους των άλλων νησιών να απέχουν από τις πο-
λιτικές υποθέσεις, που είχαν μέχρι τότε υπό την δικαιοδοσία τους. Επίσης, να
διαβεβαιώσει τον αντιπρόεδρο της Γερουσίας ότι, με την απόφαση και την
εντολή του αυτήν, οι ρώσοι διοικητές θα ενισχύονταν γεγονός που θα είχε ως
αποτέλεσμα να διατηρούν περισσότερο αποτελεσματικά την πειθαρχία των
στρατιωτικών δυνάμεων, που είχαν υπό την διοίκησή τους.

η πολύμηνη παράταση της εκκρεμότητας σύνταξης του συντάγματος διευ-
κόλυνε τη μυστική διπλωματία να ολοκληρώσει το υπονομευτικό της έργο σε
βάρος του προγράμματος του Ουσακόφ. η στάση του πρεσβευτή προς τον Ου-
σακόφ, που σταδιακά γινόταν ευρύτερα γνωστή στα νησιά και στην Κέρκυρα,
έδινε την ευκαιρία στους αντιπάλους του Ουσακόφ να οργανώνουν πιο αποτελε-
σματικά και ανοικτά την υπονόμευση του έργου του. η αποδυνάμωση αυτή,
(ουσιαστικά ακύρωση) της πολιτικής επιρροής του Ουσακόφ και των άλλων
ρώσων συνεργατών του στα νησιά, οδηγούσε σε ακραίες καταστάσεις οπαδούς
αντίπαλων ομάδων. Το γεγονός αυτό χρησιμοποιούσαν ως επιχείρημα ηγετικά
πρόσωπα, αντίθετα προς το πρόγραμμα του Ουσακόφ, για να στοχοποιούν ως
ένοχο πρόκλησης δυσάρεστων καταστάσεων (ταραχών, συμπλοκών και αναρ-
χίας), που προέκυπταν και διαρκώς εξαπλώνονταν στα νησιά, τον ίδιο τον Ου-
σακόφ και για να αξιολογούν ως αποτυχημένο το πολιτικό του πρόγραμμα.

Μία ισχνή ουσιαστικά μειοψηφία ευγενών με τη συνέργεια και τις παρα-
πλανητικές πολιτικές πρακτικές του ρώσου πρεσβευτή και των άλλων πρε-
σβευτών των Μ. δυνάμεων (Μ. Βρετανίας και Οθωμανικής αυτοκρατορίας),
παραγνώριζε το ευρύτατα διαχεόμενο στα νησιά φιλορωσικό ρεύμα, όπως
όμως και το αντίστοιχο προς τις άλλες δύο συμμάχους χώρες, κυρίως αυτό
προς την Μ. Βρετανία. ςτόχος της ήταν η υπονόμευση του κύρους του ρώσου
ναυάρχου, αν και αναγνωριζόταν ως απελευθερωτής των κατοίκων από τους
«μισητούς γάλλους» με την ηγετική παρουσία και του γενικού διοικητή και
ναυάρχου του ενωμένου ρωσοτουρκικού στόλου στη Μεσόγειο. ςτο παιχνίδι
αυτό της μυστικής διπλωματίας είχαν ενεργά εμπλακεί, ευγενείς και διπλω-
μάτες της Υψηλής Πύλης, που, με κάθε τρόπο, απέβλεπαν στην ακύρωση του
προγράμματος του Ουσακόφ και στην μη έγκριση του σχεδίου συντάγματός
του. η ευρέως χαρακτηριζόμενη ως «φιλοτουρκική» καποδιστριακή ομάδα με
πρωτουργούς τους Καποδίστρια, ςιγούρο και λευκόκειλο, απέβλεπε στην
ακύρωση του προγράμματος του Ουσακόφ, καθώς μόνον με τον τρόπο αυτόν
θα εξασφαλιζόταν ο πολιτικός έλεγχος της επερχόμενης ίδρυσης της νέας «ιο-
νικής κυβέρνησης».
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απέβαινε όμως την περίοδο αυτήν τραγική η στιγμή της ρωσοτουρκικής
παρουσίας και της διοίκησης στα νησιά, καθώς και οι δύο ναύαρχοι, Ουσακόφ
και Κadir Βey, με αφετηρία την κατάκτηση των Κυθήρων, είχαν τύχει ευνοϊ-
κής αποδοχής από τους κατοίκους των νησιών. Χωρίς μείωση της δημοφιλίας
τους συνέχιζαν να αναγνωρίζουν ως έμπιστο και προεξάρχοντα ηγέτη τους
τον ρώσο ναύαρχο. Τα όποια και μικρής έκτασης «φιλοτουρκικά» ή «αντιτουρ-
κικά» αισθήματα των κατοίκων αφομοιώνονταν μέσα στο διάχυτο φιλορωσικό
πνεύμα των «λαών» των νησιών, αναγνωρίζοντας στον Ουσακόφ την μεγάλη
δεξιότητα και τη διπλωματική του ικανότητα να ελέγχει και να ανακόπτει την
τουρκική επιρροή στα νησιά, που όμως και η επίσημη και η μυστική διπλωμα-
τία το ίδιο επιδίωκε. η διαφορά όμως στις δύο ανταγωνιζόμενες ομάδες και
στη διπλωματία της τριπλής συμμαχίας εντοπιζόταν στο ζήτημα της φύσης
του πολιτεύματος, το οποίο ήθελαν να παραμείνει αμιγώς αριστοκρατικό,
όπως δηλαδή εκείνη των «πρώην ενετικών νησιών» (άσκηση της διακυβέρνη-
σης του τόπου από έναν αμιγή πυρήνα ευγενών).

Μία αυτής της μορφής διακυβέρνηση των νησιών εύρισκε σύμφωνους και
άγρυπνους υποστηρικτές, τον πρεσβευτή στην Κωνσταντινούπολη, Thomas
Lord Elgin, τον βρετανό ναύαρχο του Βασιλικού Βρετανικού ναυτικού, Hora -
tio Nelson και τον πρόξενο της Μ. Βρετανίας στα Ιόνια νησιά (με έδρα τη Ζά-
κυνθο), ςπυρίδωνα Φορέστη. Και οι τρεις τους έβλεπαν με πολλή καχυποψία
την πολιτική αποδοχή των Ρώσων από την πλειονότητα των κατοίκων των
νησιών, καθώς σημείωναν πως το ενδιαφέρον τους για τα νησιά ήταν η ολο-
κληρωτική κατάκτησή τους και ο έλεγχος αποκλειστικά απ’ αυτούς του νέου
κράτους και όχι απλώς η ανάσχεση του γαλλικού επεκτατισμού στη Μεσό-
γειο και στα νησιά22. Ήταν άλλωστε αυτός ο λόγος που συμμάχησαν Ρωσία
και Οθωμανική αυτοκρατορία. Όπως από τους εκπροσώπους αυτών σημειω-
νόταν, ανομολόγητος στόχος τους ήταν ο ρωσικός επεκτατισμός να λάβει τη
θέση του γαλλικού2�.

ςτο πλαίσιο μάλιστα των επερχόμενων αρνητικών εξελίξεων στην Κων-
σταντινούπολη, που βαθμιαία γίνονταν γνωστές, ο στενός συνεργάτης και
σύμμαχος του προγράμματός του Ουσακόφ στα νησιά, ναύαρχος Thiesen hau -
sen, όλο και περισσότερο ενδυνάμωνε την πολιτική του επιρροή στη Ζάκυνθο.
Ως χαρακτηριστικό γεγονός των εντάσεων αναφέρεται πως, κατά την επι-
στροφή του από την Κωνσταντινούπολη ο κόμης νικόλαος ςιγούρος, απει-
λούμενος από τους συμπολίτες του, απέφυγε να μεταβεί στο νησί του, βρίσκο-
ντας καταφύγιο στην Κέρκυρα. Γενικότερα, οι αντιδράσεις των νησιωτών με-
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τά την πληροφόρηση που δέχονταν από την Κωνσταντινούπολη, οδηγούσαν
οπαδούς αντίπαλων πολιτικών μερίδων σε όλα τα νησιά, κυρίως όμως στα
Κύθηρα, στην Κεφαλονιά και στην Ζάκυνθο, σε μορφές κοινωνικής αναστά-
τωσης και αναρχίας. Τα γεγονότα αυτά έδιναν τροφή στους αντιπάλους του
Ουσακόφ και της φιλελεύθερης πολιτικής του να βρίσκουν αφορμές και δικαι-
ολογίες να ζητούν από τους εκπροσώπους διπλωμάτες των τριών μεγάλων δυ-
νάμεων αφενός να επισπεύσουν τη διαδικασία επίλυσης του ζητήματος της
αυτονομίας των νησιών και αφετέρου την απόρριψη του προγράμματος του
Ουσακόφ ως μη εφικτού να εφαρμοσθεί.

ΠΠααρρέέμμββαασσηη  ττηηςς  ββρρεεττααννιικκήήςς  δδιιππλλωωμμααττίίααςς

Εκτός από τον κύριο εμπνευστή του σχεδίου εκτροπής από τα επισήμως
θεσμοθετημένα, ρώσο πρεσβευτή, οι Επτανήσιοι αντιπρόσωποι στην Κωνστα-
ντινούπολη (Καποδίστριας, ςιγούρος και λευκόκειλος), που είχαν ζητήσει
την προστασία και την αναγνώριση του νέου κράτους από τις συμμαχικές ευ-
ρωπαϊκές δυνάμεις, έδιναν τη μεγαλύτερη έμφαση στην αναγνώριση άμεσα
της «Ιόνιας δημοκρατίας» από τη Μεγάλη Βρετανία. Ο λόγος ήταν ότι αυτή
αναγνωριζόταν ως η μεγαλύτερη δύναμη στη Μεσόγειο, αναφορικά με την
ναυτική της κυριαρχία και το εμπόριο αλλά και για το λόγο ότι οι εκπρόσωποί
της στην Κωνσταντινούπολη διέκειντο ευνοϊκά προς τους ευγενείς εκείνους
των νησιών, με ακραιφνή συντηρητικά πολιτικά χαρακτηριστικά, απαιτώντας
κυβέρνηση συγκροτημένη αμιγώς από ευγενείς μη διακείμενους ευνοϊκά σε
φιλορωσικές ομάδες (κόμματα). Ο πρεσβευτής της Μ. Βρετανίας, Spencer
Smith, όπως και ο πρόξενος Fοresti, που ήταν προσκείμενοι στην πολιτική
ομάδα των ευγενών αυτών, προέβαλλαν επιχειρήματα επιμένοντας άμεσα σε
συγκρότηση κυβέρνησης στα νησιά αμιγώς αριστοκρατική. Ο πρεσβευτής
αυτός, που θα παραμείνει στη θέση του μέχρι τις 8 νοεμβρίου του 1799, ενε-
θάρρυνε τους ευγενείς, που επιδίωκαν κυβέρνηση προερχόμενη αμιγώς απ’
αυτές, να εμπιστεύονται όσα η Μ. Βρετανία υποσχόταν στους Ιόνιους αλλά
και εκείνος προσωπικά στο όνομα του Βασιλέως του. Ωστόσο, και όταν ο επό-
μενος πρεσβευτής που θα τον διαδεχθεί στην Κωνσταντινούπολη, ο λόρδος
Έλγιν, θα συνεχίσει, ως προς το ζήτημα αυτό, μάλιστα με περισσότερη ακό-
μη στήριξη, την πολιτική του προκατόχου του.

Ο Έλγιν, αν και δεν είχε πάρει μέρος στις επίσημες συνομιλίες για την τύ-
χη των νησιών, κατέστη υπέρμαχος υποστηρικτής των απόψεων της ομάδας
Καποδίστρια. Άμεσα και ύστερα από παράκληση των μελών της, εξέφρασε
στον ρώσο πρεσβευτή, Τοmara και στον Reis Efendi (Reis ul Kuttab), ανώτα-
το διοικητικό υπάλληλο της Υψηλής Πύλης, ότι δεν έπρεπε οι συνομιλίες στην
Κωνσταντινούπολη να παραταθούν άλλο, καθώς ήταν, κατ’ αυτόν, αναγκαίο
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το συντομότερο να συγκροτηθεί (επαναφερθεί) μια κυβέρνηση στα νησιά όπως
υπήρχε και πριν από την κατάκτηση αυτών από τους Γάλλους. ςτο μεταξύ,
παρότι οι θέσεις του Tomara για εγκαθίδρυση στα νησιά κυβέρνησης με χαρα-
κτηριστικά όμοια με εκείνα της βενετικής περιόδου, είχαν βαθειά προσωπικό
χαρακτήρα, εκείνος γνώριζε καλά, πως μπορούσε να τις υποστηρίζει με άνε-
ση, αφού οι ευγενείς (ομάδα Καποδίστρια στην Κωνσταντινούπολη και ευά-
ριθμοι άλλοι στην Κέρκυρα) επιχειρούσαν να εγκαθιδρύσουν καθαρά μια τελι-
κά «αριστοκρατική» κυβέρνηση είτε υπό την προστασία του ρώσου αυτοκρά-
τορα, Παύλου α΄, εφόσον θα μπορούσε με εκείνον να ιδρυθεί, είτε ακόμη υπό
τον σουλτάνο, ςελίμ Γ΄, είτε υπό την προστασία του βασιλιά, Γεωργίου Γ΄ της
Μ. Βρετανίας. ςτην εξεύρεση τελικά λύσης με αυτά τα πολιτικά χαρακτηρι-
στικά (υπό την προστασία Ρωσίας και Οθωμανικής αυτοκρατορίας), η συμ-
βολή του Έλγιν υπήρξε καθοριστική, καθώς η ταύτιση των απόψεών του με
εκείνες του Tomara ήταν απόλυτη24.

Υπό αυτές τις συνθήκες γράφτηκε ο επίλογος του προγράμματος του Ου-
σακόφ, μολονότι είχε τη στήριξη των ρώσων αξιωματούχων και των συνεργα-
τών τους στα νησιά όπως και της πλειονότητας των κατοίκων τους. Γράφτη-
κε στην Κωνσταντινούπολη και όχι, π.χ., στην Κέρκυρα ή στην αγία Πετρού-
πολη. Ως βασικός ανταγωνιστής του προγράμματος του Ουσακόφ, ο ίδιος ο
ρώσος πρεσβευτής, κατόρθωσε να επιλέξει για τις διαπραγματεύσεις την έδρα
του, για να προωθήσει ευκολότερα και με περισσότερη βεβαιότητα σχέδιο
απόρριψης του σχεδίου συντάγματος του ναυάρχου, επιφορτισμένου όμως
εκείνου γι’ αυτό από τον αυτοκράτορα Παύλο α΄. Είναι ο ίδιος που παρασύρει
και φέρει προς το μέρος του και τους επιτετραμμένους στην Κωνσταντινούπο-
λη των άλλων δύο συμμάχων, τους πρεσβευτές της Μ. Βρετανίας Spencer
Smith και Lord Elgin όπως και τους εντεταλμένους συμβούλους για το ζήτη-
μα αυτό της Υψηλής Πύλης25.

ΤΤoommaarraa  κκααιι  ΟΟυυσσαακκόόφφ::  δδύύοο  δδιιααφφοορρεεττιικκοοίί  κκόόσσμμοοιι

Όσοι Ρώσοι και Οθωμανοί αξιωματούχοι δρούσαν εντός του οριοθετημένου
χώρου των νησιών, είχαν πεισθεί πως μόνον μία ουσιαστική μεταρρυθμιστική
πολιτική στη διοίκηση της περιοχής σε σχέση με εκείνην της βενετικής περιό-
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δου, θα μπορούσε να καταστεί επωφελής για τα συμφέροντα της Ρωσίας σ’
αυτήν και στην ευρύτερη Μεσόγειο. Ο Ουσακόφ, που στην έδρα του εμπιστευ-
όταν και βίωνε το διάχυτο φιλορωσικό αίσθημα των νησιωτών, είχε διαισθαν-
θεί και βιώσει την απογοήτευση των κατοίκων από τους «Γάλλους δημοκρα-
τικούς» και πίστευε πως οι «λαοί» δεν θα έπρεπε να νοιώσουν και από τους
Ρώσους, όπως είχε συμβεί με τους Γάλλους, την ίδια πικρία και απογοήτευση.
Παρατηρούσε στα νησιά έναν εμπεδωμένο πολιτικό φιλελευθερισμό, που ήταν
εδραιωμένος πάνω σε μια κοινωνική, πολιτική και ιδεολογική δυναμική του
Ιόνιου και του ευρύτερου ελληνικού χώρου, που ενεργοποιούσε ιδεολογικά τους
κατοίκους, ώστε με ποικίλους τρόπους και μέσα να αφορίζουν το «παλαιό αρι-
στοκρατικο-βενετικό καθεστώς». Ο ίδιος, ενστερνιζόμενος την ανάγκη αυτήν
εφαρμογής πολιτικών κοινωνικής και πολιτικής αλλαγής, εναρμονιζόταν με
τα αιτήματα των κατοίκων και από τις δύο τάξεις, στους οποίους, με εντολή
του τσάρου, είχε υποσχεθεί να τούς παρασχεθεί αυτονομία με χαρακτηριστικά
δημοκρατικής διακυβέρνησής τους. Άλλωστε, είχε επιλέξει να υλοποιείται αυ-
τή στα νησιά, με τη σειρά κατάκτησής τους άμεσα, για να προλαμβάνεται η
τυχόν γένεση αισθημάτων πολιτικής δυσπιστίας και αμφισβήτησης προς τους
συνεργαζόμενους ναυάρχους.

O Tomara, τελικά, αντίθετος με τις πολιτικές πρακτικές του Ουσακόφ,
έβλεπε από διαφορετικό πολιτικό πρίσμα τις εξελίξεις στα νησιά. Φοβούμενος
επέκταση των ταραχών και της αναρχίας σ’ αυτά, τις οποίες χρησιμοποιούσε
και ως όπλο των επιχειρημάτων του για να αμαυρώσει το κύρος και την υπό-
ληψη του Ουσακόφ, συνεργάσθηκε με μίαν ίδιων αντιλήψεων και ιδεολογίας
ισχνή αλλά δυναμική ομάδα ευγενών «πρώτων πολιτών», προκειμένου να
ακυρωθεί το πρόγραμμα του Ουσακόφ. Θεωρούσε πως με την εφαρμογή του
συντάγματος του Ουσακόφ, που ήδη έτρεχε στα νησιά με τη μορφή της προ-
σωρινής διοίκησης, μπορούσε να ακυρωθούν τα σχέδια της Ρωσίας στον ζωτι-
κό γι’ αυτήν χώρο του Ιονίου. Εκτιμούσε και γι’ αυτό παρασκηνιακά διέδιδε
δήθεν την μεγάλη πολιτική αδυναμία του Ουσακόφ να εφαρμόσει πολιτικές
που δε θα ελέγχονταν από εκείνους που, συνειδητά ή ασύνειδα, ήταν επηρεα-
σμένοι από τον γαλλογενούς υφής πολιτικό ριζοσπαστισμό.

Ήταν ακριβώς αυτό το κοινό χαρακτηριστικό γνώρισμα των απόψεων και
της ιδεολογίας του Tomara με εκείνους, που διαφωνούσαν με το πρόγραμμα
του Ουσακόφ και παρέμεναν οπαδοί του παλαιού καθεστώτος. Τούς ανησυ-
χούσαν τα ευρέως διαδεδομένα φιλορωσικά αισθήματα της πλειονότητας των
κατοίκων, τα οποία ο Tomara, αν μπορούσε βίαια να καταλαγιάσει, θα το
έπραττε, παρά το γεγονός ότι ήταν υπαρκτή η διάσπαση της τάξης των «πρώ-
των πολιτών» ως προϊόν και ενός ανταγωνισμού που προέκυψε ανάμεσα σε
φανατικές ομάδες φιλορώσων και μη στα νησιά. Τούς προβλημάτιζε που ικα-
νός αριθμός μετριοπαθών από την τάξη τους αποδεχόταν να ενσωματωθούν
φιλελεύθερες πολιτικές αρχές στο σύνταγμα του υπό ίδρυση αυτόνομου κρά-
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τους. αυτός τελικά ο ανταγωνισμός δύο αντίπαλων πολιτικών ομάδων, που
διαμόρφωναν επιχειρήματα από διαφορετικές ιδεολογικές αφετηρίες οδήγησε
στην ακύρωση του προγράμματος του Ουσακόφ και στην επαναφορά των ευ-
γενών στην εξουσία με συνταγματική νομοθεσία, που όμως διέθετε συντηρη-
τικά χαρακτηριστικά.

ABSTRACT

THE FATE OF USHAKOV’S DRAFT CONSTITUTION 
AND THE ROLE OF SECRET DIPLOMACY IN THE FOUNDATION 

OF THE SEPTINSULAR REPUBLIC (21 MARCH 1800)

GGeeoorrggee  NN..  LLeeoonnttssiinniiss

This paper offers a presentation of the journey and the fate of the twelve-
member delegation that was created in June 1799 and sent in September of that
same year by the “Temporary Administration of the Ionian Islands” to
Constantinople so that the allied states of Russia and the Ottoman Empire could
complete and ratify a text for the constitution of the “Septinsular Republic”,
which was in the process of being founded. I trace and highlight step-by-step the
processes and conditions under which the Delegation was formed, the people and
the criteria according to which they were selected, the leading role in these
choices of the Russian admiral Fyodor Fyodorovich Ushakov with the
agreement also of the Turkish admiral Abd al-Kadiz Bey and the Ionian Senate,
the approval of the president and members of which finalised the composition of
this delegation. I chiefly discuss the background to the Russian diplomacy, the
leading role in which was played by the Russian ambassador to Constantinople,
Vasili S. Tomara, as well as the contribution of Ottoman and British diplomacy.
I will identify the tactics used by forces outside of the Ionian islands, which had
been devised with the creation of the delegation comprised of specially-selected
members and its mission to Constantinople, and the intention of which was to
have Ushakov’s plan cancelled due to great delays and for reasons not officially
made public.
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ΠΠααννααγγιιώώτταα  ΤΤζζιιββάάρραα
Επίκουρη Καθηγήτρια Ιστορίας του Βενετοκρατούμενου 

Ελληνισμού Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης

Αντικείμενο της παρούσας εργασίας είναι η παρουσίαση της ομάδας των
υποδικηγόρων ή δικολάβων στο νησί της Ζακύνθου καθώς και η ένταξή τους
σε συσσωμάτωση, στην περίοδο της όψιμης βενετικής κυριαρχίας. Οι δικολά -
βοι, οι οποίοι στις ιταλικές πηγές απαντούν ως intervenienti, procuratori, co -
messi, sollecitadori, causidici1, μαζί με τους δικηγόρους ήταν οι επαγγελμα-
τίες, που αναλάμβαναν την υπεράσπιση των διαδίκων στα δικαστήρια, ή πα-
ρείχαν νομική αρωγή, ανάλογα με τον τόπο εκδίκασης της υπόθεσης και τον
βαθμό αρμοδιότητας του δικαστηρίου.

Η δικολαβία ήταν γενικά «professione onorata»� και στη Βενετία, τη μη-
τρόπολη των νησιών του Ιονίου, ήδη από τον 16ο αιώνα, είχαν καθοριστεί κα-
νόνες και προαπαιτούμενα για την άσκηση της τέχνης: εγγραφή των υποδι-
κηγόρων σε κατάστιχο, βεβαίωση για απουσία οποιασδήποτε καταδίκης, βε-
βαίωση για την επαγγελματική και γνωστική επάρκεια, συμμετοχή σε εξε-
τάσεις. Η εμμονή της Βενετίας και η προκατάληψη για τη χειρωνακτική εν
γένει ανθρώπινη δραστηριότητα�, σε συνδυασμό με την εξέλιξη της ιδέας του
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1. Για τους συνώνυμους στην ιταλική όρους, βλ. CRIST. TENTORI, Saggio sulla storia civile,
politica, ecclesiastica e sulla corografia e topografia della Repubblica di Venezia, τ. I, Venezia
1785, σ. 187 και M. FERRO, Dizionario del diritto comune e veneto, τ. II, seconda edizione, Ve -
nezia 18�7, σ. 1��. Για την απόδοση των όρων στην ελληνική, βλ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΤΖΙΒΑΡΑ, «Οι
Εβραίοι υποδικηγόροι στη βενετοκρατούμενη Κέρκυρα: προνόμια και απαγορεύσεις (17ος-
18ος αι.)», Δίκαιο και Ιστορία � (�018), σ. 181.

�. Βλ. M. MERIGGI - AL. PASTORE (επιμ.), Le regole dei mestieri e delle professioni, secoli
XV-XIX, Milano �000, σ. 7.

�. A. ZANNINI, «Il “pregiudizio meccanico” a Venezia in età moderna. Significato e tras -
formazioni di una frontiera sociale», M. MERIGGI - Al. PASTORE (επιμ.), Le regole dei mestieri
e delle professioni, secoli XV-XIX, Milano �000, σσ. �6-51.



επαγγέλματος (professione), πρόσθεσαν το 1779 στα κριτήρια και την απα-
γόρευση άσκησης χειρωνακτικής εργασίας. Το 1781, στη θητεία του δόγη
Paolo Renier, το Μείζον Συμβούλιο αναγνώρισε το κολλέγιο (collegio, συσσω-
μάτωση) των sollecitadori. Η εισαγωγή στο κολλέγιο γινόταν με περιορισμούς
αριθμητικούς και προβλέπονταν εξετάσεις για όσους ήταν εγγεγραμμένοι λι-
γότερο από δέκα χρόνια. Το κολλέγιο διοικούνταν από τρεις προέδρους
(priori), εννέα εξεταστές (esaminadori) και έναν γραμματέα, οι οποίοι εκλέ-
γονταν κάθε χρόνο από τα μέλη του κολλεγίου. Ο κρατικός έλεγχος συνίστα-
το στις εισόδους νέων μελών για την κάλυψη κενών θέσεων�.

Η παρουσία των υποδικηγόρων στα δικαστήρια των κτήσεων στο Κράτος
της Θάλασσας ήταν εξαιρετικά έντονη στον 17ο και 18ο αιώνα, όπως προκύ-
πτει από τα αρχειακά τεκμήρια, και η επαγγελματική τους φυσιογνωμία
ήταν όμοια με εκείνη των ομοτέχνων τους στη μητρόπολη, τη Βενετία5.

Η αύξηση του αριθμού των υποδικηγόρων στις κτήσεις, σε συνδυασμό με
τη συμπερίληψη στην επαγγελματική ομάδα ατόμων χωρίς τα απαραίτητα
προσόντα και τις ικανότητες για την υπεράσπιση των πελατών τους στις αί-
θουσες των δικαστηρίων, υπαγόρευσαν τα σχετικά διατάγματα των απε-
σταλμένων στις κτήσεις βενετών διοικητών, για την πάταξη των ατασθαλιών
και την εφαρμογή ενός ρυθμιστικού πλαισίου. Ο γενικός προβλεπτής Agostin
Sagredo, το 175�, όρισε τη διενέργεια εξετάσεων για εκείνους που ενδιαφέρο-
νταν να δραστηριοποιηθούν επαγγελματικά ως δικολάβοι και ενέταξε στην
εξεταστική επιτροπή έξι δικηγόρους, προερχόμενους ισάριθμα από την τάξη
των πολιτών που μετείχαν στο Συμβούλιο και από την τάξη των αστών, που
ήταν εκτός αστικού Συμβουλίου, με δεκαετή προϋπηρεσία. Λίγο αργότερα, το
1759, ο γενικός προβλεπτής Francesco Grimani, καθόρισε με λεπτομέρειες τη
συγκρότηση της εξεταστικής επιτροπής, την ύλη των εξετάσεων, τη διενέρ-
γειά τους ανά διετία, και επέμεινε για τη νόμιμη ηλικία των υποψηφίων, την
προηγούμενη μαθητεία στην τέχνη καθώς και τη βεβαίωση για τα χρηστά
τους ήθη. Το διάταγμα Grimani είχε ισχύ και για τις Κοινότητες των υπόλοι-
πων νησιών και ρύθμιζε το θέμα και για τις κτήσεις στην απέναντι ηπειρωτι-
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�. SILVIA GASPARINI, Tra fatto e diritto: avvocati e causidici a Venezia nell’età moderna,
Padova �005, σσ. �7-��, 69-7�, 8�-8�. Για τον κανονισμό του κολλεγίου των sollecitadori, βλ.
Stampa delli Signori Priori o siano Presidenti del Colleggio de Signori Intervenienti di Corfù
(στο εξής: Stampa), σσ. �5-�5 και TENTORI, Saggio sulla storia civile, σσ. 187-188.

5. Για την παρουσία των υποδικηγόρων στις βενετικές κτήσεις του Ιονίου, την κοινωνική
και επαγγελματική τους ταυτότητα καθώς και για τα διατάγματα των βενετών διοικητών
που αφορούσαν την επαγγελματική τους ομάδα, βλ. στην εργασία μου «Δικηγόροι και δικο-
λάβοι στο βενετικό Κράτος της Θάλασσας (18ος αι.): ένα σύντομο περίγραμμα», Μαρία Γι-
ούνη (επιμ.), Τόμος στη μνήμη του Καθηγητή Κωνσταντίνου Πιτσάκη, Δημοκρίτειο Πανεπι-
στήμιο Θράκης (υπό έκδοση).



κή γη. Προκειμένου να αποφύγει καθυστερήσεις στη διενέργεια των εξετάσε-
ων και στην επιλογή των υποψηφίων ο ίδιος προβλεπτής, με νέο διάταγμα τον
επόμενο χρόνο, ενέπλεξε στην επιλογή των υποδικηγόρων τους ίδιους, ορίζο-
ντας τη δυνατότητα συμπλήρωσης της εξεταστικής επιτροπής με υποδικηγό-
ρους από τις αντίστοιχες τάξεις, στις περιπτώσεις κατά τις οποίες δεν θα
υπήρχε ισάριθμη αντιπροσώπευση των δικηγόρων από τις κοινωνικές τάξεις
των cittadini και civili. Στα χρόνια του έκτακτου γενικού προβλεπτή Nicolò
Erizzo δημοσιεύτηκε ένας κανονισμός με εννέα άρθρα, ο οποίος προέβλεπε
κλειστό αριθμό μελών του σώματος, ποσόστωση χριστιανών και εβραίων δι-
κολάβων στο σώμα, διοίκηση από τριμελές προεδρείο, μαθητεία δύο μόνο υπο-
ψηφίων ανά δικολάβο. Ο κανονισμός Erizzo εισήγαγε τον διαχωρισμό με βάση
τη θρησκευτική ταυτότητα, αφού στέρησε το δικαίωμα του εκλέγειν από τους
εβραίους δικολάβους και τους απέκλεισε από τη συμμετοχή στο προεδρείο του
σώματος6.

Οι Κερκυραίοι υποδικηγόροι παρόλο που οργανώθηκαν σε σώμα, σύμφωνα
με το διάταγμα του Nicolò Erizzo, δεν κατόρθωσαν να λάβουν την έγκριση
από την αρμόδια βενετική υπηρεσία, δεν έφτασαν ποτέ στην ποθεινή «regola -
zione del loro corpo onde stabilirsi in forma di legale collegio»7.

Διαφορετικά όμως διαμορφώθηκε η κατάσταση στο μικρότερο νησί της
Ζακύνθου, το οποίο αποδείχθηκε περισσότερο αποτελεσματικό στη μίμηση μο-
ντέλων της μητρόπολης. Υπακούοντας στη διαταγή του Maggior Consiglio,
με ημερομηνία �0 Απριλίου 1781, που όριζε ότι όσοι εμπλέκονταν με επιτηδεύ-
ματα της Δικαιοσύνης έπρεπε να πάρουν την έγκριση από την υπηρεσία
Magistrato Conservatori ed Esecutori delle Leggi8, η ομάδα των Ζακυνθινών,
όπως και εκείνη των Κερκυραίων, δικολάβων κατέφυγε ομοίως στη Βενετία.
Ο ακριβής χρόνος κατάθεσης του αιτήματος δεν είναι γνωστός, ούτε εντοπί-
στηκαν τα ίδια τα έγγραφα των Ζακυνθινών, προς την αρμόδια υπηρεσία.
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6. Αναλυτικά για τα διατάγματα των βενετών διοικητών που αφορούσαν τους δικολά-
βους, βλ. ΤΖΙΒΑΡΑ, «Δικηγόροι και δικολάβοι στο βενετικό Κράτος της Θάλασσας». Για τη
συμμετοχή των Εβραίων στην ομάδα των δικολάβων και την καταδίωξή τους, βλ. της ίδιας,
«Οι Εβραίοι υποδικηγόροι».

7. Γενικά Αρχεία του Κράτους, Αρχεία Νομού Κέρκυρας (στο εξής: ΑΝΚ), Ενετοκρα-
τία, φάκ. 7�, φίλτζα ��, φ. 11r. Περισσότερα για το θέμα, βλ. ΤΖΙΒΑΡΑ, «Δικηγόροι και δικο-
λάβοι στο βενετικό Κράτος της Θάλασσας».

8. Βλ. Archivio di Stato di Venezia (στο εξής: ASV), Conservatori ed Esecutori alle Leggi,
busta 51, φ.χ.α., απόφαση της Υπηρεσίας με ημερομηνία �0 Ιουνίου 1790 («Dovendo per
osservanza della legge del illustrissimo Maggior Conseglio �0 aprile 1781 chiunque essendo ad
esercitare la professione del Foro nelle città, terre et isole del Serenissimo Dominio comprobare
la sua sufficienza e gli altri requisiti stabiliti dalla Legge alla competente auttorità di questo
eccelentissimo Magistrato»).



Γνωρίζουμε ότι η υπηρεσία των Conservatori ed Esecutori, με τη βοήθεια
του γενικού προβλεπτή Carlo Widmann και του τοπικού διοικητή της Ζακύν-
θου, όρισε, στις �� Απριλίου 1795, τους κανόνες που θα διείπαν εφεξής το σώ-
μα των causidici ή intervenienti del Foro της Ζακύνθου. Οι κανόνες αυτοί, ου-
σιαστικά δηλαδή το καταστατικό του κολλεγίου, αποτυπώνονται σε εννέα σε-
λίδες ενός εντύπου, αδημοσίευτου έως σήμερα, το οποίο, τυπωμένο από τους
γνωστούς τυπογράφους Pinelli, έχει τίτλο Terminazione degli illustrissimi
ed eccelentissimi Signori Conservatori ed Esecutori delle Leggi infrascritti,
MDCCXCV, Per li figliuoli del qu. Z. Antonio Pinelli Stampatori Ducali9. Ο κα-
νονισμός περιλαμβάνει δώδεκα συνολικά άρθρα τα οποία όριζαν με λεπτομέ-
ρειες την οργάνωση και διοίκηση του σώματος, με στόχο «di ridurre in forma
di pubblico corpo, e di collegio legale li causidici o siano intervenienti del foro
del Zante»10.

Όλοι οι υποδικηγόροι που δραστηριοποιούνταν τότε στα δικαστήρια της Ζα-
κύνθου θα εγγράφονταν σε έναν κατάλογο που θα απέστελνε στον προβλεπτή
του νησιού η υπηρεσία Magistrato di Conservatori ed Esecutori και θα απήρτι-
ζαν ένα κλειστό κολλέγιο, το οποίο θα έπρεπε συν τω χρόνω να περιοριστεί
στον αριθμό των δεκαπέντε μόνο μελών. Ο αριθμός αυτός θα παρέμενε αμε-
τάβλητος και θα μπορούσε να αλλάξει μόνο με σύμφωνη γνώμη των �/5 των
μελών του κολλεγίου και της γερουσίας11. Ο κλειστός αριθμός μιμούνταν το
βενετικό πρότυπο, αφού και στη Βενετία το 1781 ο αριθμός των μελών είχε
προσδιοριστεί στα εκατό1�. Η μείωση του αριθμού των μελών στη Ζάκυνθο,
από �0 ή �1 σε 15, όπως θα παρουσιαστεί στη συνέχεια, θα επιτυγχανόταν με-
τά από την παρέλευση ικανού χρόνου ενώ για την εισαγωγή νέων μελών θα
δημιουργούνταν σαφώς μία εκτενής λίστα για την υλοποίηση της προσδοκίας.

Το κολλέγιο μετά τη σύστασή του θα συνερχόταν εντός οκτώ ημερών στην
κατοικία του προβλεπτή (Palazzo Pubblico)1� και παρουσία της τοπικής βε-
νετικής Διοίκησης (Reggimento) θα εξέλεγε τρεις προέδρους (presidenti),
τρεις επιθεωρητές ή εξεταστές (esaminatori), έναν γραμματέα (cancelier) και
τους άλλους αξιωματούχους. Η θητεία των ανωτέρω θα ήταν διετής και ο
χρόνος υποχρεωτικής αποχής από τα καθήκοντα ομοίως δύο χρόνια. Η τα-
κτική συνέλευση του σώματος για την εκλογή των αξιωματούχων θα γινόταν
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9. Το έντυπο βρίσκεται στο Archivio di Stato di Venezia, στη σειρά Conservatori ed
Esecutori alle Leggi, busta �78 και έχει αρίθμηση σελίδων �-11.

10. Terminazione degli illustrissimi ed eccelentissimi Signori Conservatori ed Esecutori
delle Leggi infrascritti, MDCCXCV (στο εξής; Terminazione 1795), σ. �.

11. Terminazione 1795, σ. �.
1�. Stampa, σ. �8.
1�. Στη Βενετία οι συνεδριάσεις γίνονταν στη Sala dell’Auditor Novo (Stampa, σ. �9).



κάθε δύο χρόνια ενώ έκτακτες συγκλήσεις μπορούσαν να γίνουν, ανάλογα με
τις ανάγκες κυβέρνησης του σώματος. Οι συνελεύσεις ήταν έγκυρες μόνο με
την παρουσία των �/� των μελών. Στους απόντες και μη δικαιολογούντες την
απουσία τους θα επιβαλλόταν πρόστιμο πέντε δουκάτων υπέρ του ταμείου του
κολλεγίου, για την κάλυψη των εξόδων του σώματος1�.

Όσοι νέοι επιθυμούσαν να ασκήσουν το επάγγελμα του υποδικηγόρου όφει-
λαν να καταθέσουν αίτηση στους εξεταστές και να αποδείξουν ότι ήταν γεν-
νημένοι από νόμιμο γάμο, κοσμούνταν με ενάρετα ήθη και δεν είχαν ασκήσει
χειρωνακτική εργασία, ή αγροτική ή άλλη ταπεινωτική ενασχόληση (arte
mecanica, rurale, ville impiego). Στη συνέχεια όφειλαν να εγγραφούν στο
σφραγισμένο και αριθμημένο βιβλίο, το οποίο διατηρούσε ο γραμματέας του
κολλεγίου και στον οποίο θα διαβιβάζονταν από τους εξεταστές οι αιτήσεις
των υποψηφίων. Η εγγραφή θα γινόταν με πράξη των προέδρων του σώματος.
Οι εγγεγραμμένοι στο βιβλίο υποψήφιοι θα ξεκινούσαν κατόπιν την πρακτική
τους άσκηση για τρία χρόνια κοντά σε έναν υποδικηγόρο, μέλος του κολλεγί-
ου. Μετά το πέρας της μαθητείας όφειλαν να προσκομίσουν στους προέδρους
βεβαίωση από τον ασκούντα την τέχνη υποδικηγόρο ότι μαθήτευσαν σε εκεί-
νον για τρία χρόνια και βεβαίωση από τον γραμματέα του κολλεγίου ότι τρία
χρόνια νωρίτερα είχαν εγγραφεί στο βιβλίο, προκειμένου να τους επιτραπεί η
συμμετοχή στις εξετάσεις.

Οι εξετάσεις θα γίνονταν κάθε χρόνο, την επόμενη εβδομάδα του Πάσχα,
παρουσία της τοπικής βενετικής Διοίκησης, των τριών προέδρων του κολλεγί-
ου, των τριών εξεταστών, του γραμματέα, του δικηγόρου, κήνσορα της διοι-
κούσας επιτροπής του σώματος (avvocato censor alla Banca), καθώς και δύο
άλλων δικηγόρων που θα επιλέγονταν με κλήρωση ανάμεσα στα ονόματα
όλων των ασκούντων τη δικηγορία στο Φόρο15. Οι εξετάσεις θα διενεργούνταν
από τους ανωτέρω, οι οποίοι θα είχαν λάβει τρεις μέρες νωρίτερα την πρόσκλη-
ση, και θα ήταν στην «ύλη» των γνωστικών αντικειμένων του Αστικού Δικαί-
ου, της βενετικής Νομοθεσίας και της Δικαστηριακής Πρακτικής (Legge
Civile, Statuto Veneto, Pratica del Foro), όπως ακριβώς συνέβαινε και στη
Βενετία16. Από ένα σύνολο έξι θεμάτων θα κληρώνονταν από τον προβλεπτή
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1�. Στην Κέρκυρα, τον Απρίλιο του 1789, μετά τη δημοσιοποίηση του κανονισμού Erizzo
για το σώμα των δικολάβων, ορίστηκε η μηνιαία εισφορά των μελών του στο ταμείο, βλ. A.
Stampa. Dell’Università degli Ebrei di Corfù, σσ. 1�6-1�7.

15. Terminazione 1795, σ. 7. Για το θέμα των εξετάσεων βλ. ΕΡΜ. ΛΟΥΝΤΖΗΣ, Περί της
πολιτικής καταστάσεως της Επτανήσου επί Ενετών, εν Αθήναις 1856 (ανατύπωση Δ. Ν.
Καραβίας �000), σσ. 1�9-150 και ERM. LUNZI, Della condizione politica delle Isole Jonie sotto
il dominio veneto, Venezia 1858, σ. ��0.

16. Stampa, σ. ��.



τα δύο, στα οποία ήταν υποχρεωμένος να απαντήσει ο υποψήφιος. Μετά από
την ανάπτυξη των θεμάτων, από την πλευρά των υποψηφίων, και την ένορκη
διαβεβαίωση, από την πλευρά της εξεταστικής επιτροπής, ότι ανάμεσα στα
δύο μέρη δεν υπήρχε διαπλοκή, η επιτροπή θα ψήφιζε για την επάρκειά τους.
Οι υποψήφιοι που θα κέρδιζαν την πλειοψηφία θα εγγράφονταν στο βιβλίο/μη-
τρώο και θα μπορούσαν να καταλάβουν την πρώτη κενούμενη θέση17, ενώ όσοι
δεν συγκέντρωναν μεγάλο αριθμό θετικών ψήφων δικαιούνταν να επαναλά-
βουν την εξεταστική δοκιμασία μετά από έναν χρόνο.

Σε περίπτωση θανάτου κάποιου μέλους του κολλεγίου ή παραίτησης δύο
ενεργών υποδικηγόρων, τότε το κολλέγιο, και με την παρέμβαση της τοπικής
βενετικής Διοίκησης, θα προέβαινε εντός οκτώ ημερών στην εκλογή ενός
(μόνο) προσώπου, το οποίο έπρεπε να εξασφαλίσει την πλειοψηφία. Η ίδια τα-
κτική θα ακολουθούνταν και κάθε φορά που θα έπρεπε να συμπληρωθεί το δε-
καπενταμελές σώμα18.

Οι υποψήφιοι για την κατάληψη κενής θέσης θα έπρεπε να προσκομίσουν
μία σειρά από βεβαιώσεις, όπως επικυρωμένο αντίγραφο από τον γραμματέα
του κολλεγίου για την εγγραφή τους στο βιβλίο, ένορκη βεβαίωση του ασκού-
ντος υποδικηγόρου για τριετή μαθητεία, αντίγραφο επιτυχίας και καταλληλό-
τητας στις εξετάσεις, πιστοποιητικό βάπτισης για την απόδειξη της ηλικίας
των �� χρόνων, βεβαίωση από τον γραμματέα του πραιτωριανού δικαστηρίου
(cancelier prettoreo) και από τον υπεύθυνο του Αρχείου (archivista pubblico)
για την απουσία αγωγής εναντίον τους ή καταδικαστικής απόφασης (raspa).
Η εκλογή του νέου υποδικηγόρου ήταν έγκυρη και η άσκηση της τέχνης του
εφικτή μόνο μετά από την έκδοση εντολής (mandato), υπογεγραμμένης από
την τοπική βενετική Διοίκηση και τους προέδρους του κολλεγίου και καταγε-
γραμμένης στη γραμματεία του.

Οι πρόεδροι του κολλεγίου ήταν υποχρεωμένοι στην τήρηση ενός καταστί-
χου (registro), ουσιαστικά ενός καταλόγου-μητρώου με τα ονόματα όλων των
υποδικηγόρων, που άσκούσαν νόμιμα το επάγγελμά τους. Ο κατάλογος αυ-
τός, υπογεγραμμένος από την τοπική βενετική Διοίκηση, θα έπρεπε να αναρ-
τηθεί στη γραμματεία του πραιτωριανού δικαστηρίου, σε όλες τις υπηρεσίες
και στα εργαστήρια των νοταρίων, ώστε να ήταν γνωστά και προσιτά, σε
όσους εμπλέκονταν σε δικαστικές υποθέσεις, τα ονόματα όσων νόμιμα μπο-
ρούσαν να παρίστανται στα δικαστήρια. Οι εμπλεκόμενοι με δικαστικές υπο-
θέσεις πολίτες όφειλαν να είναι ενημερωμένοι για την ακυρότητα των πράξε-
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17. Στη Βενετία ο υποψήφιος έπρεπε να λάβει θετικές ψήφους ίσες με τα �/� του εκλε-
κτορικού σώματος (Stampa, σ. ��).

18. Για την αντίστοιχη διάταξη στη Βενετία, βλ. Stampa, σ. �1, όπου εκεί η εθελούσια
αποχώρηση οριζόταν μετά τη συμπλήρωση τριετίας μη άσκησης της τέχνης.



ων, των συνταγμένων από υποδικηγόρους που δεν διέθεταν πιστοποίηση. Επί-
σης, οι γραμματείς, οι υπάλληλοι, οι συμβολαιογράφοι και οι πρακτικογράφοι
(attuari) όφειλαν να μην παραλαμβάνουν πράξεις που δεν έφεραν επικύρωση
(immarginato) από υποδικηγόρο, ο οποίος δεν συμπεριλαμβανόταν στον κατά-
λογο.

Το μοντέλο διοίκησης του ζακυνθινού κολλεγίου στοιχιζόταν σχεδόν από-
λυτα με το βενετικό πρότυπο και οι μικρές αποκκλίσεις εξηγούνται από τον
αριθμό των μελών των δύο συσσωματώσεων. Στο βενετικό κολλέγιο, για να
αναφέρουμε κάποιες από τις διαφορές, η διοίκηση ασκούνταν ομοίως από τρεις
προέδρους (priori) και έναν γραμματέα αλλά από εννέα εξεταστές, η απαρτία
οριζόταν από την παρουσία εβδομήντα μελών (που είναι περίπου τα �/� του
σώματος), η ποινή για τους αδικαιολογήτως απόντες ήταν 15 δουκάτα, τρι-
πλάσια δηλαδή, όπως αυξημένη ήταν και η ποινή για όσους υποδικηγόρους
δάνειζαν το όνομά τους σε άλλους στην υπογραφή κειμένων, αφού εκτός από
την ακύρωση των πράξεων και την τιμωρία των εμπλεκομένων μερών, προ-
βλεπόταν και η κατάθεση του ποσού των �00 δουκάτων19.

Η πιστή τήρηση του κανονισμού, από όλους τους εμπλεκόμενους, στόχευε
στην εφαρμογή της μεταρρύθμισης (Riforma), που είχε σχεδιαστεί από την
κεντρική βενετική Διοίκηση. Η διαταγή (terminazione) του Magistrato για τη
σύσταση του κολλεγίου των υποδικηγόρων στη Ζάκυνθο, υπογεγραμμένη από
τους τρεις βενετούς υπαλλήλους (esecutori), και από τον Κερκυραίο Γεώργιο
Ζανδίρη�0, με την ιδιότητα του deputato στην ανωτέρω υπηρεσία, προωθήθηκε
στη γερουσία από την οποία εγκρίθηκε, με διάταγμα (decreto) στις � Σε-
πτεμβρίου 1795�1.

Το Magistrato απέστειλε, στις 1� Σεπτεμβρίου 1795, στον γενικό προβλε-
πτή θαλάσσης, στην Κέρκυρα, �� αντίτυπα της διαταγής προκειμένου να συ-
ντάξει εκείνος το κείμενο για την τήρησή της��. Ο γενικός προβλεπτής Carlo
Widman φρόντισε για την αποστολή των αντιτύπων στον προβλεπτή Ζακύν-
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19. Stampa, σσ. �8, �9, ��.
�0. Για την κερκυραϊκή οικογένεια Ζανδίρη, την εγκατεστημένη στη Βενετία, βλ. ΑΘ.

ΤΣΙΤΣΑΣ, «Μνείες μελών της οικογένειας Ζανδίρη στην Κέρκυρα», Θησαυρίσματα 17 (1980),
σσ. �17-���. Του ιδίου, «Η κερκυραϊκή οικογένεια Ζανδίρη. Συμπληρωματικά», Ροδωνιά. Τι-
μή στον Μ.Ι. Μανούσακα, τ. Β΄, Ρέθυμνο 199�, σσ. 5�1-550. Ο Γεώργιος Ζανδίρης είχε λάβει
πτυχίο από τη Νομική σχολή του πανεπιστημίου της Πάδοβας το 1770, βλ. Γ. ΠΛΟΥΜΙΔΗΣ,
«Έλληνες Σπουδαστές στο Πανεπιστήμιο της Πάδοβας (Πτυχιούχοι, 18ος αιώνας)», Ηπει-
ρωτικά Χρονικά �� (�009), αρ. ��9.

�1. Terminazione 1795, σ. 11. ASV, Conservatori ed Esecutori alle Leggi, busta 666, φ. 7r.
Την ίδρυση του σωματείου των υποδικηγόρων από την «ενετική κυβέρνηση» το 1795 αναφέρει
ο Ζώης (Λ. ΖΩΗΣ, Αι εν Ζακύνθῳ συντεχνίαι, Ζάκυνθος 189�, σ. 186).

��. ASV, Conservatori ed Esecutori alle Leggi, busta 666, φ. 7r.



θου, Zan Marco Balbi��. Την ίδια ημέρα, 1� Σεπτεμβρίου 1795, το Magistrato
ενημέρωσε τον προβλεπτή Ζακύνθου για την αποστολή των αντιτύπων και
έστειλε σε εκείνον τον κατάλογο με τα ονόματα των υποδικηγόρων που είχαν
δικαίωμα συμπερίληψης στο κολλέγιο, τονίζοντας ότι μόνο όσοι ήταν εγγε-
γραμμένοι θα μπορούσαν να γίνουν μέλη του κολλεγίου και κανένας άλλος. Η
βενετική υπηρεσία υπενθύμιζε ακόμη στον προβλεπτή την ανάρτηση της από-
φασης, με βάση το περιεχόμενο του δωδέκατου άρθρου του κανονισμού��.

Από τον κατάλογο που απέστειλε το Magistrato στον προβλεπτή γνωρίζου-
με τα ονόματα των τριάντα υποδικηγόρων που δραστηριοποιούνταν τότε στο
νησί�5. Οι τριάντα αυτοί δικολάβοι εξυπηρετούσαν έναν αστικό πληθυσμό 1�
χιλιάδων περίπου κατοίκων, σύμφωνα με τα στοιχεία που είναι γνωστά για το
έτος 1760�6. Η αναλογία δικολάβων-κατοίκων του νησιού δεν τεκμηριώνει
απόλυτα ούτε τη δικομανία του πληθυσμού, όπως αυτή καταγραφόταν στις
αναφορές των βενετών διοικητών, ούτε το πλήθος των δικαστικών υποθέσεων
που εκδικάζονταν στο δικαστήριο του βενετού διοικητή�7. Η παρουσία των δι-
κολάβων όμως παραπέμπει στην αδυναμία του ντόπιου πληθυσμού να υπερα-
σπιστεί τον εαυτό του στις δικαστικές υποθέσεις που τον αφορούσαν.

Μετά τη φυσική, βιολογική φθορά των μελών του κολλεγίου, τα άλλα μέ-
λη του έπρεπε να φανούν αυστηρά στην είσοδο νέων και να επαναλάβουν ενέρ-
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��. ASV, Conservatori ed Esecutori alle Leggi, busta �56, έγγραφο με ημερομηνία 19
Οκτωβρίου 1795 (η απάντηση του Carlo Widman) και Conservatori ed Esecutori alle Leggi,
busta �78, φ.χ.α. (στις �� Ιανουαρίου 1795/1796 ο προβλεπτής Ζακύνθου ενημέρωσε για την
παραλαβή των αντιτύπων).

��. ASV, Conservatori ed Esecutori alle Leggi, busta 666, φ. 11�v.
�5. Πρόκειται για τους υποδικηγόρους Arvanitachi Dionisio, Balsamo Giorgio quondam

Spiridion, Boldù Steffano, Cariati Antonio, Carvelà Giovanni, Cittadino Dionisio, Cittadino
Giovanni, Cittadino Emanuel, Cornelio Liveri Andrea, Costantini Emanuel, Curumalo Nicolò,
Curzola Nicolò, Cuttufari Demetrio, Flamburiari Stelio, Flamburiari Marco, Genimatà
Dionisio, Lisgara Eustachio, Mengula Giovanni, Metaxan Santorini Paolo, Naranzi Nicolò,
Nomico Anastasio, Papanolopulo Zorzi, Peta Zorzi, Rossi Salamon Dionisio, Scordili Dionisio,
Sicuro Ettore, Someriti Antonio, Strussa Andrea, Vidali Dionisio, Zavardinò Zorzi (ASV,
Conservatori ed Esecutori alle Leggi, busta �78, λυτό φύλλο μετά το έντυπο). Με υπόδειξη του
προβλεπτή, το Magistrato αναγνώρισε αργότερα ένα λάθος που είχε παρεισφρήσει στον κατά-
λογο. Στη θέση του Teodoro Cittadino είχε αναγραφεί Emanuel (ASV, Conservatori ed Ese -
cutori alle Leggi, busta �78, φ. χ.α. και αυτόθι, busta 666, φ. 11�r).

�6. ΣΕΒΑΣΤΗ ΛΑΖΑΡΗ, «Η συγκρότηση του επτανησιακού πληθυσμού: η απογραφή του
Πέτρου Καστροφύλακα (158�) και του Fr. Grimani (1760)», Ζ΄ Πανιόνιο Συνέδριο Λευκάδα,
�6-�0 Μαΐου �00�, Πρακτικά τ. Β΄, Αθήνα �00�, σ. ��8. Όλο το νησί είχε την ίδια εποχή
�5.��5 κατοίκους ή �0.000. Βλ. και Δ. ΑΡΒΑΝΙΤΑΚΗΣ (έκδ.), Οι αναφορές των βενετών προ-
βλεπτών της Ζακύνθου, Βενετία �000, σ. �91.

�7. Το 159� ο προβλεπτής Lorenzo Cocco έγραφε για την εριστικότητα των Ζακυνθινών
«né credo che in alcun loco vi sia maggior numero de litiganti di quello si trova in quella
picciol’isola» (ΑΡΒΑΝΙΤΑΚΗΣ, ό.π., σ. 1�9).



γειες κάθαρσης όπως άλλοτε με τη σύνθεση του αστικού Συμβουλίου�8. Η
άσκηση της τέχνης του υποδικηγόρου, άλλωστε, εμφανιζόταν κάποιες φορές
και ως οικογενειακή προτίμηση και συνδυαζόταν με την άσκηση της νοταρια-
κής τέχνης�9. Αναφέρουμε, για παράδειγμα, ότι τό 1786 δραστηριοποιούνταν
ως υποδικηγόρος και νοτάριος ο Νικόλαος Βιδάλης, γιος του επίσης υποδικη-
γόρου Κοσμά�0. Γνωρίζουμε επίσης ότι το έτος 1757 δραστηριοποιούνταν ως
«causidico» ο Αναστάσιος Κουρούμαλος ενώ το έτος 1795 ο Νικόλαος Κου-
ρούμαλος�1. Αν και δεν γνωρίζουμε την μεταξύ τους σχέση ή συγγένεια δεν
αποκλείεται να υπήρχε.

Στις 10 Φεβρουαρίου 1796 το βενετικό Magistrato απέστειλε στον προβλε-
πτή Ζακύνθου δύο αριθμημένα και σφραγισμένα βιβλία για το κολλέγιο των
υποδικηγόρων, όπως είχε οριστεί στις �� Σεπτεμβρίου 1795��. Μετά τη δημο-
σίευση του κανονισμού το κολλέγιο των υποδικηγόρων εξέλεξε τους τρεις προ-
έδρους και τον γραμματέα του, ο οποίος ήταν επιφορτισμένος με τη γραμμα-
τεία στην οποία τηρούνταν και το βιβλίο των αποφάσεων (Libro Parti). Τον
Ιούλιο του 1796 αναφέρονται ονομαστικά οι πρόεδροι του σώματος, ο Ιωάννης
Μέγκουλας (Zuanne Mengula), ο Ιωάννης Καρβελάς (Zianne Carvella) και ο
Διονύσιος Αρβανιτάκης. Στη θέση του γραμματέα εκλέχτηκε ο Νικόλαος
Κούρτζολας��.

Ο κατάλογος των μελών του κολλεγίου, σύμφωνα με τον κανονισμό, θα
παρέμενε εφεξής κλειστός γι’αυτό προκλήθηκε μεγάλη ταραχή όταν στις �0
Μαΐου 1796 ο Νικόλαος Μεσσάλας, ο οποίος απουσίαζε από την πόλη και δεν
είχε εγγραφεί στον κατάλογο, με την ιδιότητα του causidico del Foro, κατέθε-
σε, δια του αντιπροσώπου του στη Βενετία, ικετήριο έγγραφο στους Conser -
vatori για τη συμπερίληψή του. Στην αίτησή του ανέφερε την πολύχρονη
άσκηση του επαγγέλματος, την κατάρτισή του και τη μαθητεία του σε ανα-
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�8. Βλ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΤΖΙΒΑΡΑ, Βενετοκρατούμενη Ζάκυνθος. 1588-159�. Η νομή και η
διαχείριση της εξουσίας από το Συμβούλιο των 150, Αθήνα �009 και ειδικά σσ. 5�-69.

�9. Για τον συνδυασμό των δύο ιδιοτήτων, του νοταρίου και του δικολάβου στο ίδιο πρόσω-
πο, βλ. FERD. TREGGIARI, «“Nobiltà e viltà” delle professioni legali», στο MARIA TERESA GUER -
RINI-REGINA LUPPI-MARIA MALATESTA (επιμ.), Un monopolio imperfetto. Titoli di studio,
professioni, università (sec. XIV-XXI), Bologna �016, σ. �� όπου γίνεται λόγος για την fun -
zione certificatoria.

�0. ASV, Conservatori ed Esecutori alle Leggi, busta �78, βεβαίωση με ημερομηνία 1�
Mar zo 1786 sv: «il sr Niccolo Vidali causidico, figlio del sr Cosmo, che pur egli fu causidico, et
in attualità nodaro».

�1. ASV, Inquisitori di Stato, busta 1�7 no 186 και Conservatori ed Esecutori alle Leggi,
busta �78, λυτό φύλλο.

��. ASV, Conservatori ed Esecutori alle Leggi, busta 666, φ. 11�r.
��. ASV, Conservatori ed Esecutori alle Leggi, busta �78, φ.χ.α., έγγραφο με ημερομηνία

8 Ιουλίου 1796.



γνωρισμένους υποδικηγόρους των δικαστηρίων της Ζακύνθου, προσκομίζο-
ντας μία σειρά από έγγραφα��. Όπως προέκυπτε από τα έγγραφα, είχε μαθη-
τεύσει για επτά χρόνια (χρονικό διάστημα 178�-1791) κοντά στον υποδικη-
γόρο Ιωάννη Μέγκουλα�5 και ήταν καλά καταρτισμένος, σύμφωνα με την
ένορκη δήλωση εκείνου. Στο αρχείο των τριών προβλεπτών (Polo Paruta,
Aluise Diedo, Zan Marco Balbi), που είχαν υπηρετήσει στο νησί τα τελευταία
χρόνια, υπήρχαν πολλές δικαστικές υποθέσεις και έγγραφα των εναγόμενων,
που έφεραν την υπογραφή του Μεσσάλα ή είχαν συνταχθεί από εκείνον με την
ιδιότητα του υποδικηγόρου, σύμφωνα με δήλωση του Γεωργίου Βάλσαμου,
coadiutore alla Banca, καθώς και του γραμματέα του προβλεπτή. Η δραστη-
ριότητα του Μεσσάλα τεκμηριωνόταν επίσης από τα πρακτικά και από τα
εντάλματα που υπήρχαν στη γραμματεία του δικαστηρίου του βάιλου και άλ-
λων αντίστοιχων υπηρεσιών. Τελικά, μετά από πολλές συζητήσεις, κατάθεση
εγγράφων και μαρτυριών για το ήθος και τη θητεία εκείνου στην τέχνη της δι-
κολαβίας και με τη θετική εισήγηση του προβλεπτῆ, Zan Marco Balbi, το
Magistrato όρισε να συμπεριληφθεί ο υποψήφιος στο κολλέγιο και ειδοποίησε
γι’ αυτό τον νέο προβλεπτή, στις 7 Μαρτίου 1797�6.

Η υπηρεσία των Conservatori ed Esecutori delle Leggi, στις �� Μαρτίου
1797, τρεις μήνες πριν την αναχώρηση των Βενετών από το νησί, επικύρωσε
τις αποφάσεις του κολλεγίου των υποδικηγόρων της Ζακύνθου που αφορούσαν
στην καλή λειτουργία του σώματος�7, ανυποψίαστη ίσως για το ανώφελο των
ενεργειών της.

Στη Ζάκυνθο λοιπόν του τέλους του 18ου αιώνα έχουμε οργανωμένους σε
σώμα τους υποδικηγόρους και επικυρωμένο και αναγνωρισμένο το κανονιστι-
κό πλαίσιο της συντεχνίας τους, όπως ακριβώς και στη Βενετία, κάτι που δεν
είχε καταστεί προηγουμένως εφικτό για την Κέρκυρα.

Οι Ζακύνθιοι δικολάβοι δεν ενεπλάκησαν σε έριδες με τους δικηγόρους πα-
τριώτες τους, το αντίπαλον δέος, υποθέτουμε, και για εκείνους, όπως συνέβη
με τους Κερκυραίους ομοτέχνους τους. Τα κέρδη των δύο ομάδων, από τις δί-
κες στη Ζάκυνθο, σαφώς δεν συγκρίνονταν με εκείνα της Κέρκυρας, έδρας
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��. ASV, Conservatori ed Esecutori alle Leggi, busta 666, φ. 7v. Αυτόθι, busta �78, φ.χ.α.
(μία φίλτζα με έγγραφα που αφορούν στην αλληλογραφία της υπηρεσίας των Conservatori με
τον προβλεπτή Ζακύνθου, του τελευταίου με το προεδρείο του κολλεγίου καθώς και βεβαιώ-
σεις από τις διάφορες υπηρεσίες).

�5. Για την οικογένεια Μέγκουλα (Μέγγουλα), βλ. ΑΠ. ΚΟΥΡΟΥΠΑΚΗΣ, «Η μονή της
Παναγίας των Χαρίτων (Santa Maria delle Grazie) στη Ζάκυνθο, 16ος-18ος αιώνας», Περί
Ιστορίας 7 (�015), σ. 11� σημ. �0.

�6. ASV, Conservatori ed Esecutori alle Leggi, busta 666, φ. 11�v. Αυτόθι, busta �78,
φ.χ.α., εισήγηση του προβλεπτή Balbi, με ημερομηνία 1� Αυγούστου 1796.

�7. ASV, Conservatori ed Esecutori alle Leggi, busta 666, φ. 115r.



περισσότερων δικαστηρίων, και γι’ αυτό ίσως δεν έχουμε έκδηλη τη σύγκρου-
ση συμφερόντων. Αλλά ούτε και με τους συναδέλφους τους Εβραίους φαίνεται
να υπήρξε έριδα και επιθυμία εξαίρεσης των μεν από τους δε, όπως συνέβη
στην Κέρκυρα. Στον κατάλογο των ονομάτων δεν υπάρχουν βέβαια πρόσωπα
με έκδηλη την εβραϊκή ταυτότητα�8, ούτε εξάλλου στον κανονισμό γίνεται
έστω νύξη σε διάκριση προσώπων, με βάση τη θρησκευτική ταυτότητα, ούτε
σε ποσόστωση συμμετοχής στο σώμα, όπως γνωρίσαμε στην Κέρκυρα. Αν
βέβαια δεν μπορούμε να είμαστε σίγουροι ότι στη Ζάκυνθο του 18ου αιώνα δεν
έλειπε ο φιλοσημιτισμός, ο οποίος εκδηλώθηκε αργότερα, μπορούμε, νομίζω,
να υποστηρίξουμε ότι περίσσευε ο ορθολογισμός των Ζακυνθινών υποδικηγό-
ρων, που υπαγόρευε την πειθαρχία της συντεχνίας και τη λειτουργία της κα-
τά το βενετικό πρότυπο.

Οφείλουμε να αναγνωρίσουμε ότι η συσσωμάτωση των υποδικηγόρων σε
όλες τις κτήσεις απέκτησε σαφώς κύρος και μεγαλύτερη υπόληψη με τους
κανονισμούς των προβλεπτών Sagredo και Grimani. Οι ζακυνθινοί δικολάβοι
φαίνεται ότι συμμορφώθηκαν άμεσα με τα παραπάνω διατάγματα και ενδε-
χομένως, όταν ήρθε το πλήρωμα του χρόνου με τη βενετική μεταρρύθμιση,
κατέθεσαν προτάσεις και αιτήματα για τη βελτίωση της επαγγελματικής
τους ομάδας, χωρίς να ασχοληθούν με τους ετερόδοξους εβραίους συναδέλ-
φους τους ή τους δικηγόρους αξιολογητές τους, που κατείχαν τον διδακτορικό
τίτλο και την τιμή που αυτός συνεπαγόταν�9.

Η επαγγελματική και η κοινωνική ταυτότητα των υποδικηγόρων της Ζα-
κύνθου αναβαθμίστηκε με τις διατάξεις του 1795. Η επιτυχία στις εξετάσεις,
με την αυξημένη ποσοτικά ύλη, σε σχέση με τους ορισμούς προηγούμενων
διαταγμάτων, σήμαινε κατοχή γνώσεων, θεωρητική κατάρτιση όμοια με των
ομοτέχνων της μητρόπολης, και σχεδόν ισοδύναμη με των δικηγόρων, αφού
τα γνωστικά αντικείμενα των εξετάσεων συνέπιπταν με εκείνα που διδάσκο-
νταν στη σχολή τους οι προηγούμενοι. Η απαίτηση για τη γνώση έδειχνε, χω-
ρίς να το προσδιορίζει λεκτικά, την απαίτηση αν όχι για νομικές σπουδές, του-
λάχιστον για την κατοχή νομικών γνώσεων και ικανής γνωστικής κατάρτι-
σης.

Στην επιτροπή αξιολόγησης βαρύνοντα λόγο στην ψηφοφορία απέκτησαν
οι αξιωματούχοι της συντεχνίας, ενώ μειώθηκε σημαντικά ο ρόλος των δικη-
γόρων. Σύμφωνα με το έκτο άρθρο του κανονισμού, στην εξεταστική επιτροπή
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Ρώσση», Παρνασσός 17 (1895), σσ. 916, 918).

�9. Βλ. TREGGIARI, «“Nobiltà e viltà” delle professioni legali», σσ. ��, �6.



μετείχαν εκτός από τα μέλη της τοπικής Διοίκησης, μόνο τρεις από τους έξι
δικηγόρους, που όριζε το διάταγμα του Grimani του έτους 1759, και επτά μέ-
λη της συντεχνίας, τα οποία σαφώς θα καθόριζαν τη φυσιογνωμία του σώμα-
τος με τις επιλογές τους.

Θετικά ήταν επίσης τα άρθρα του κανονισμού που όριζαν τον χρόνο της μα-
θητείας και τον χρόνο αναμονής για τις επαναληπτικές εξετάσεις. Ενώ το
διάταγμα Grimani όριζε την εξάχρονη μαθητεία των υποψήφιων υποδικηγό-
ρων, δίπλα σε αναγνωρισμένους επαγγελματίες, και το διάταγμα του Μείζο-
νος Συμβουλίου του 1781 απαιτούσε την πενταετή μαθητεία για τους Βενε-
τούς�0, στον κανονισμό του 1795 τα χρόνια μαθητείας μειώθηκαν σε τρία.
Ομοίως στον ένα χρόνο, από δύο παλαιότερα, ορίστηκε και το διάστημα ανά-
μεσα στις δύο εξεταστικές δοκιμασίες. Η τελευταία «διευκόλυνση», σε συν-
δυασμό με την καθιέρωση σε ετήσια βάση των εξετάσεων, μείωνε τον χρόνο
αναμονής των υποψηφίων, προκειμένου να δοκιμάσουν την ένταξή τους, και
στο ίδιο συνέτεινε και η μείωση του ορίου ηλικίας από τα �� έτη, που όριζε το
διάταγμα Grimani, και τα �5 που όριζε το διάταγμα του 1781 για τους Βενε-
τούς, στα �� έτη�1. Η μείωση του ηλικιακού ορίου για τους Ζακυνθινούς δικο-
λάβους δεν γνωρίζουμε αν μαρτυρεί λανθάνουσα αναγνώριση της «ωριμότη-
τας» των επαγγελματιών της βενετικής κτήσης, είναι όμως ιδιαίτερα αξιο-
πρόσεκτη. Περισσότερο όμως ενδιαφέρουσα είναι η απουσία από τον κανονι-
σμό του 1795 μιας διάταξης, που περιλαμβανόταν στο διάταγμα του Μείζονος
Συμβουλίου του 1781, και όριζε την καταβολή εγγύησης �00 δουκάτων από
τους υποψήφιους για την άσκηση της δικολαβικής τέχνης��. Οι Ζακύνθιοι δι-
κολάβοι σίγουρα δεν ήταν περισσότερο «φερέγγυοι» από τους Βενετούς��,
αγνοούμε όμως τους λόγους που οδήγησαν το βενετικό συμβούλιο στην παρά-
λειψη μιας όμοιας διάταξης για τη Ζάκυνθο, παρόλο που από την υποχρέωση
αυτή δεν είχαν εξαιρεθεί οι δικολάβοι των άλλων κτήσεων��.

Εκτός από την ανωτέρω «απουσία», αναφέρουμε και κάποιες άλλες, ευά-
ριθμες ωστόσο, που μαρτυρούν ιδιαίτερη αντιμετώπιση της ζακυνθινής ομά-
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καταβάλει 50 δουκάτα ως «idonea pieggieria» (ASV, Conservatori et Esecutori alle Leggi,
busta 51, φ.χ.α.).



δας. Στον κανονισμό του 1795 δεν υπήρχε η ρήτρα για τον αποκλεισμό των
υποψηφίων μετά από την επί τρεις φορές αποτυχία τους στις εξετάσεις, όπως
στη Βενετία�5. Ομοίως, δεν υπήρχε η πρόβλεψη για την τοπική ισχύ του
mandato που λάμβαναν οι Ζακύνθιοι δικολάβοι, ενώ γνωρίζουμε ότι όσοι Βενε-
τοί είχαν mandato per Venezia δεν μπορούσαν να ασκήσουν την τέχνη σε άλ-
λους τόπους�6. Παραμένει βέβαια ερευνητικό ζητούμενο αν πράγματι μπορού-
σαν να αναλάβουν υποθέσεις στα δικαστήρια των άλλων νησιών. Τέλος, στον
βενετικό κανονισμό υπήρχε πρόβλεψη για τους πτυχιούχους της Νομικής, οι
οποίοι εξαιρούνταν από ένα τμήμα των εξετάσεων, κάτι που έλειπε όμως από
τον αντίστοιχο ζακυνθινό. Δεν γνωρίζουμε αν η παράλειψη του συγκεκριμένου
άρθρου οφείλεται στην απουσία πτυχιούχων δικολάβων στη Ζάκυνθο ή αν η
συγκεκριμένη σιωπή συνδέεται με συνετή αποφυγή δημιουργίας προβλήμα-
τος, που θα προέκυπτε με επικάλυψη αρμοδιοτήτων δικηγόρων και υποδικη-
γόρων. Αξίζει να παρατηρήσουμε ότι στο σχέδιο κανονισμού που κατέθεσαν
στη Βενετία οι Κερκυραίοι δικολάβοι, μετά το 1788, είχαν συμπεριλάβει και
την περίπτωση του δικηγόρου που θα επιθυμούσε να ασκήσει τη δικολαβία και
είχαν προβλέψει τη συμμετοχή στις εξετάσεις�7, γεγονός που παρέπεμπε στη
μίμηση του βενετικού προτύπου. Ομοίως, είχαν προτείνει τη διαγραφή των
υποψηφίων που θα αποτύγχαναν για τρίτη φορά στις εξετάσεις, αλλά για το
θέμα της ηλικίας και τη διάρκεια της μαθητείας επέμεναν στην τήρηση της
διάταξης Grimani�8. Πουθενά όμως στα �� άρθρα του μακροσκελέστατου
εκείνου κανονισμού, που κατέθεσαν για έγκριση στη Βενετία, δεν υπήρχε η
αναφορά στα προαπαιτούμενα για την εγγραφή των δικολάβων, στη γέννηση
από νόμιμο γάμο και στην απουσία της άσκησης χειρωνακτικής τέχνης για
τους υποψήφιους και τους γονείς τους. Για τον λόγο αυτό, κρίνουμε ότι το πιο
σημαντικό σημείο στον κανονισμό του 1795, που έμελλε να εφαρμοστεί στη
Ζάκυνθο, ήταν η ρήτρα για τον αποκλεισμό των χειρωνακτών και των μη νο-
μίμων τέκνων. Η ίδια απαγόρευση για τους υποδικηγόρους της μητρόπολης
υπήρχε ήδη στον κανονισμό του 1779, και η οποία, όπως έχει γραφεί, έφερνε
τους δικολάβους πιο κοντά στους dottori giuristi�9 και η ίδια ρήτρα συμπεριλή-
φθηκε και στον νόμο του 178150. Ο κανόνας, που ίσχυε ήδη στη μητρόπολη,
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ακόμα και αν αυτό ήταν γνωστό στους Ζακυνθινούς δικολάβους, σίγουρα θα
δημιουργούσε τον συνειρμό με το κριτήριο αστικότητας και σημαντικό προα-
παιτούμενο για την εισαγωγή στο αστικό Συμβούλιο51. Όσο και αν τα συγκε-
κριμένα κριτήρια «δεν αποσκοπούσαν σε ένα αυστηρό έλεγχο από το κέντρο ή
σε ένα πειθαρχημένο επαγγελματισμό», όπως έχει γραφτεί για άλλη κατηγο-
ρία νομοεμπειρογνώμων5�, δεν έπαυαν να προσθέτουν κύρος και κοινωνική
αξία στη συγκεκριμένη επαγγελματική κατηγορία.

Οι βαθμοί αστικότητας, στην περίπτωση των υποδικηγόρων, τόσο της μη-
τρόπολης όσο και της κτήσης, ήταν μόνο δύο και όχι τρεις, αφού η νομιμότη-
τα της γέννησης έπρεπε να αποδειχθεί για τον ίδιο τον υποψήφιο και για τον
πατέρα του (la legittimità della nascita per sè e padre) και όχι και για τον πα-
τέρα του δεύτερου και παππού του πρώτου. Σε κάθε περίπτωση, η ανωτέρω
προϋπόθεση για τη συμπερίληψη των Ζακυνθινών στον κατάλογο των υποδι-
κηγόρων ήταν μία δυνάμει εξίσωση με τους ευγενείς. Εκείνο που δεν είναι ξε-
κάθαρο στη διατύπωση του άρθρου είναι η εφαρμογή του κριτηρίου της άσκη-
σης χειρωνακτικής τέχνης και για τους πατέρες των υποψηφίων, υποθέτουμε
όμως ότι θα ίσχυε το βενετικό παράδειγμα. Σε κάθε περίπτωση, η επόμενη γε-
νιά των υποδικηγόρων, εφόσον και το επιτήδευμα ήταν ενδημικό στην οικογέ-
νεια, θα είχε εξασφαλίσει την απουσία χειρωνακτικής τέχνης.

Από άποψη σημειωτικής βαρύτητας, επίσης, σημαντικός ήταν ο προσδιορι-
σμός της χρονικής περιόδου για τις εξετάσεις των υποδικηγόρων. Η πασχαλι-
νή περίοδος, η επόμενη εβδομάδα της Ανάστασης, που ορίστηκε για την εξε-
ταστική δοκιμασία των νεαρών υποδικηγόρων, συνέπιπτε με την ετήσια σύ-
γκληση του γενικού αστικού Συμβουλίου και με τις εκλογές για την ανάδειξη
των μελών του σώματος των 1505�. Παρότι πιστεύουμε ότι η επιλογή του χρό-
νου δεν ήταν σίγουρα ενσυνείδητη, δεν μπορούμε να αποφύγουμε τον συνειρμό
για τα αισθήματα των υποψήφιων δικολάβων που θα προσέρχονταν, όντας
γνήσια τέκνα και μη χειρώνακτες, ενώπιον της εξεταστικής επιτροπής.

Μήπως όμως το σώμα των υποδικηγόρων είχε αποκτήσει ήδη τα χαρα-
κτηριστικά της αστικότητας και αυτά θέλησε να περιφρουρήσει με την έκδοση
του κανονισμού, τον οποίο σίγουρα απαίτησε από τη μητρόπολη και του οποίου
την ταχεία αποστολή δρομολόγησε, μέσω των βενετών απεσταλμένων; Αν
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και γενικά η τάξη των αστικών (civili) είχε απεμπολήσει τη χειρωνακτική
ενασχόληση, υποψιαζόμαστε ότι το σώμα των δικολάβων, στο τέλος του 18ου
αιώνα, περιλάμβανε και μέλη οικογενειών που μετείχαν ήδη στο αστικό Συμ-
βούλιο. Από την ανάγνωση των ονομάτων του καταλόγου, που κατατέθηκε το
1795 (�7 οικογενειακά ονόματα), προκύπτει ότι έξι από αυτά παραπέμπουν
κατευθείαν σε γνωστές οικογένειες που μετείχαν στο Συμβούλιο των 150 ήδη
τον 16ο αιώνα. Πρόκειται για τα οικογενειακά ονόματα Balsamo, C(h)ariati,
Curumalo, Nomico, Siguro, Someriti5�. Επιπλέον, άλλα οκτώ ονόματα παρα-
πέμπουν σε οικογένειες που μετείχαν στο Συμβούλιο τον 17ο και 18ο αιώνα,
συμπεριλαμβανομένων και των αστών που εισήλθαν κατά καιρούς, μετά το
Componimento του 168�. Πρόκειται για τα οικογενειακά Arvanitachi, Boldù,
Curzola, Cuttufari (Cottuvali), Flamburiari, Messala, Rossi, Strussa55. Η ταύ-
τιση των υποδικηγόρων του 1795 με συγκεκριμένα μέλη των ευγενών ζακυν-
θινών οικογενειών, σαφώς είναι ένα παρακινδυνευμένο εγχείρημα. Από τη με-
λέτη όμως αρχειακών τεκμηρίων και από τη γνωστή βιβλιογραφία τολμούμε
να καταθέσουμε τις υποθέσεις ότι ο δικολάβος Ettore Sicuro ενδεχομένως να
ταυτίζεται με τον γεννημένο το 176�, ο οποίος υπηρέτησε το 1791 στο αξίωμα
του giustiziere, ο συνάδελφός του Salamon Rossi με τον ομώνυμό του, τον γεν-
νημένο το 17�5, ο Stelio και ο Marco Flamburiari με τους ομώνυμους πατέρα
και γιο αντίστοιχα, όλοι μέλη της ζακυνθινής αριστοκρατίας. Τέλος, το όνομα
του Andrea Strussa παραπέμπει στον ομώνυμό του, που εισήχθη στο Συμβού-
λιο το 1788 και εκείνο του Demetrio Cuttufari στον κόντε Demetrio Cottuvali,
ο οποίος το 179� συμμετείχε σε επαναστατικές κινήσεις56.

Υποθέτουμε ότι στη Ζάκυνθο, στο δεύτερο μισό του 18ου αιώνα, η σύ-
γκρουση ανάμεσα σε «πλούσιους» και σε «φτωχούς ευγενείς»57, ώθησε τους
τελευταίους στην άσκηση της τέχνης του δικολάβου εφόσον δεν είχαν την άνε-
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56. EUG. RIZO-RANGABĖ, Livre d’ Or de la noblesse Ionienne, τ. �, Athènes 19�7, σσ. 1�

αρ. �1 (βλ. και αρ. �0, �8, �0), 89 αρ. 5, 90 αρ. 10, ��9 αρ. �7, �5� αρ. ��1. ASV, Inquisitori
di Stato, busta �9�, filza [anni] 1777-179�. Για την εκλογή της οικογένειας Strussa (Στρού-
σα) στο ζακυνθινό Συμβούλιο «elezione provisionale del conseglio del Zante della famiglia
Strussa senza pregiudizio e con salvezza delle ragioni delle parti sopra l’appellazione in actis
Planitero», βλ. ΑΝΚ, Ενετοκρατία 7�, φίλτζα �1, Stampa. Per la fedelissima città del Zante,
σ. ��6.

57. Για την επανάσταση των «φτωχών ευγενών» κατά του «κόμματος των πλουσίων ευ-
γενών», βλ. ALFR. VIGGIANO, «Venezia e le isole del Levante. Cultura politica e incombenze
amministrative nel Dominio da Mar del XVIII secolo», Atti dell’ Istituto Veneto di Scienze,
Lettere ed Arti 151(199�-199�), Classe di scienze morali, lettere ed arti, σ. 770 και του ιδίου,
Lo specchio della Repubblica. Venezia e il governo delle isole Ionie nel ’700, Cierre Edizioni
[Verona] 1998, σ. 18�.



ση της απόκτησης ή της «εξαγοράς» του πτυχίου από το παταβινό πανεπι-
στήμιο, ώστε να ασκήσουν την τέχνη του δικηγόρου58. Εξάλλου, ήδη από το
1760, στο διάταγμα Grimani (16 Μαΐου 1760) υπήρχε ο υπαινιγμός για τη
συμπερίληψη των υποδικηγόρων στο σώμα του αστικού Συμβουλίου. Στο διά-
ταγμα εκείνο οριζόταν ότι η εξαμελής εξεταστική επιτροπή για τους υποδικη-
γόρους, που αποτελούνταν από τρεις ευγενείς και τρεις αστούς δικηγόρους, σε
περίπτωση αδυναμίας μπορούσε να συμπληρωθεί και από υποδικηγόρους των
αντίστοιχων κοινωνικών τάξεων59.

Αν όντως οι ομώνυμοι υποδικηγόροι ταυτίζονταν με τα μέλη του αστικού
Συμβουλίου, τότε η συσσωμάτωση των δικολάβων, όπως περιγράφτηκε στον
κανονισμό του 1795, με τον περιορισμό των μελών της (από �0 σε 15), θα γι-
νόταν, σύντομα και εύκολα, μια συσσωμάτωση «ευγενών» επαγγελματιών
της Δικαιοσύνης, αφού η «κάθαρση» θα επιτυγχανόταν σύντομα. Δεδομένης
μάλιστα της αδυναμίας ή της ολιγωρίας της Βενετίας να εντάξει σε συσσω-
μάτωση και την αντίστοιχη ομάδα των δικηγόρων, μπορούμε να φανταστούμε
τη δύναμη ή την αλαζονεία της δύναμης που θα εκπορευόταν από την ομάδα
των δικολάβων απέναντι σε εκείνη των δικηγόρων. Μέλη της τελευταίας,
όπως ο Ιωάννης Μακρής, την ίδια χρονική περίοδο, είχαν δημιουργήσει ταρα-
χή και αναστάτωση με τις μυστικές συνελεύσεις τους για (μια ακόμη) κά-
θαρση του σώματος των ευγενών60.

Αν πάλι, στο εσωτερικό του Συμβουλίου, εκείνη τη χρονική στιγμή, δεν
υπήρχαν εντάσεις που να στηρίζονταν στη διαφοροποίηση δοτόρος – μη δοτό-
ρος, ή στην κατασκευή στερεοτύπων61, ενδεχομένως οι «ευγενείς» δικολάβοι
να συνεργάζονταν με τους δικηγόρους και ως ενιαία ζακυνθινή αριστοκρατία
να μονοπωλούσαν τη διαχείριση της δικαιοσύνης, δημιουργώντας μία ισχυρή
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58. Για την απόκτηση του πτυχίου, βλ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΤΖΙΒΑΡΑ, «Πανεπιστημιακά διπλώ-
ματα, προνόμια και «επαγγελματικά δικαιώματα» βενετών υπηκόων: Η περίπτωση δύο Κερ-
κυραίων δοτόρων (18ος αι.)», Κεφαλληνιακά Χρονικά 16 (�015), σσ. ���-��8. Για την κα-
τοχή του πτυχίου ως προαπαιτούμενου για την άσκηση της δικηγορίας, βλ. ό.π., σ. ��5 και
της ίδιας, «Απόψεις περί δικηγορίας στο βενετικό Κράτος της Θάλασσας τον 18ο αιώνα»,
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΠΑΓΚΡΑΤΗΣ - ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΤΖΙΒΑΡΑ (επιστ. επιμ.), Σελίδες Ιστορίας και Πολιτι-
σμού. Τόμος αφιερωμένος στον Δημήτρη Ε.-Γ. Καρύδη, Κέρκυρα �018, σσ. ��9, �5�-�55.

59. POJAGO, Leggi Municipali, τ. II, σσ. �05-�06. Stampa, σσ. 17-18. Βλ. και ΤΖΙΒΑΡΑ,
«Δικηγόροι και δικολάβοι στο βενετικό Κράτος της Θάλασσας».

60. Το γνωστό συνωμοτικό κίνημα του 1788 (βλ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΠΑΠΑΔΙΑ ΛΑΛΑ, Ο θεσμός
των αστικών κοινοτήτων στον ελληνικό χώρο κατά την περίοδο της Βενετοκρατίας (1�ος-
18ος αι.). Μία συνθετική προσέγγιση, Βενετία �00�, σ. �65) είχε μία «λαμπρή» συνέχεια και
στα επόμενα χρόνια. Βλ. ASV, Inquisitori di Stato, busta �9�, filza [anni] 1777-179�.

61. Η αντίθεση ανάμεσα στη nobiltà του advocatus και τη viltà του procurator είναι στερε-
ότυπο που διαδόθηκε ήδη στα χρόνια του ουμανισμού, βλ. TREGGIARI, «“Nobiltà e viltà” delle
professioni legali», σ. �7.



ομάδα απέναντι στον εκάστοτε απεσταλμένο βενετό διοικητή και παράλληλα
δικαστή6�.

Αλλά όλα τα παραπάνω θα παραμείνουν υποθέσεις εφόσον η διάλυση της
Βενετίας ανέστειλε τη λειτουργία όλων εκείνων των συσσωματώσεων και
ακύρωσε τις προϋποθέσεις και τους όρους εισαγωγής σε αυτές. Οι Ζακυνθινοί
δικολάβοι όμως, οι εργάτες της δικαιοσύνης, η γλώσσα και η γραφίδα για
τους αγράμματους χωρικούς και η αρωγή για όλους εκείνους που έμπλεκαν
με το δικαστηριακό περιβάλλον, δυναμώθηκαν επαγγελματικά χάρη στον κα-
νονισμό της Βενετίας. Τα άτομα εκείνα, –μέλλει ακόμα να διευκρινιστεί–, με-
τά την αποχώρηση των Βενετών και την έλευση των νέων κυριάρχων ανέλα-
βαν θέσεις διοικητικές, νομής και διαχείρισης της εξουσίας, και έμελλε να
διαφεντεύουν για καιρό ακόμη στον τόπο τους6�.
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6�. Πρβλ. CRISTINA SETTI, «Avocats, procureurs, juges. Rhétorique et praxis dans le
procès pénal vénitien», Récit et Justice. France, Italie, Espagne xive-xixe siècles, sous la
direction de L. Faggion - Chr. Regina, Presses Universitaires de Provence, Aix Marseille �01�,
σ. 106. Η διάκριση των ρόλων και των ταυτοτήτων των δύο επαγγελματικών ομάδων είναι
γνωστή (βλ. και L. TEDOLDI, Professione, Giustizia, Possidenza. Le professioni legali tra la
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Brescia. Dipartimento dei Studi Sociali, 1997, σ. 5), δεν έχουμε όμως τεκμήρια για τον συγ-
χρωτισμό και τη συμπεριφορά των δύο ομάδων στις κτήσεις του Κράτους της Θάλασσας.

6�. Στο κερκυραϊκό Αρχείο έχουν εντοπιστεί κατάλογοι με ονόματα δικολάβων που
άσκησαν την τέχνη στις πρώτες δεκαετίες μετά τη βενετική κυριαρχία (η παρουσίαση του
υλικού γίνεται στη μελέτη «Αβοκάτοι και σολετσιταδόροι στο Κράτος της Θάλασσας: μια με-
ταρρύθμιση που δεν πρόλαβε να γίνει»). Για τη Ζάκυνθο είναι μάλλον δύσκολο να εντοπιστεί
και γι’αυτό δεν μπορούμε να αποφανθούμε με βεβαιότητα αν, για παράδειγμα, ο Διονύσιος
Αρβανιτάκης ο οποίος ορίστηκε προσωρινός αξιωματούχος του Κράτους το 1805 και διοικη-
τής Ζακύνθου στα χρόνια των Άγγλων, ταυτίζεται με τον ομώνυμο δικολάβο, ή αν ο Γεώρ-
γιος Βάλσαμος, δικολάβος το 1795, ταυτίζεται με τον λογιστή στο Ενεχυροδανειστήριο Ζα-
κύνθου το 1819 ή με τον πρόξενο του βασιλιά των Δύο Σικελιών το 181� (βλ. Θ. ΠΑΠΑΔΟ-
ΠΟΥΛΟΣ, Ιονική Βιβλιογραφία. Bibliographie Io nienne. 16ος-19ος αιώνας. Ανακατάταξη -
Προσθήκες - Βιβλιοθήκες, τ. πρώτος 1508-1850, Αθήνα 1998, αρ. 87�, 1�99. ΖΩΗΣ, Λεξικόν,
σσ. 59, 7�).



ABSTRACT

INTERVENIENTI COLLEGIATI DEL ZANTE.
“ΝOBLEMEN” PRACTITIONERS OF JUSTICE 

IN VENETIAN RULED ZAKYNTHOS

The subject of the present study is the professional group of the procurators
or solicitors (intervenienti, causidici, procuratori, commessi, sollecitatori),
which along with the group of advocates or lawyers (avvocati) was present in the
courtrooms and provided legal aid to persons involved in lawsuits. In 1781 the
Venice’s Great Council recognised the college of the sollecitadori of Venice and
granted to the Magistrato Conservatori ed Esecutori delle Leggi the control of
courtrooms in all territories under the venetian rule. After 1781, the procu -
rators of Zante asked Venice to let them implement the metropolitan model on
their island. The Magistrato di Conservatori ed Esecutori delle Leggi, with the
help of the proveditore generale da Mar and the proveditore del Zante, defined
on April the ��th 1795, the regulation framework which the procurators
(intervenienti del Foro di Zante) had to obey.

All procurators who had a professional activity had to be registered in a
ledger. Τhe college would consist of a closed number of members. Three
presidents would participate in the administration, along with three examiners
and the secretary. Candidates had to prove through certificates that they were
legitimately born, that they were virtuous persons, that they had never practiced
manual or field labour or any other humiliating work, and also that they were
over �� years of age. They had to prove that for three years they had been
apprentices to a procurator, a member of the college, and to have successfully
passed the exams which would include topics of Civil Law, Venetian Statute,
Practice of the Courts of Law (judicial practise). The local venetian Admi -
nistration (reggimento) would give the command, the approval (mandato) for
practicing the profession.

The social and professional identity of the procurators of Zante was
upgraded thanks to the regulations of 1795. The clause which was excluding
manual labourers and illegitimate children applied also for the entrance of
candidates in the urban council, adding social value and prestige to the
professional group of Zantiot procurators.

Παναγιώτα Τζιβάρα�6�



ΤΟ ΚΑΣΤΡΟ ΤΗΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ

O ΟΧΥΡΟΣ ΠΕΡΙΒΟΛΟΣ ΚΑΙ Ο ΟΙΚΙΣΜΟΣ
(τέλη 15ου αι. - αρχές 16ου αι.*)

ΜΜααρριιάάνννναα  ΚΚοολλυυββάά
Καθηγήτρια Αρχειονομίας του Ιονίου Πανεπιστημίου, 

πρώην διευθύντρια των ΓΑΚ 

Με την λήξη του πρώτου βενετο-οθωμανικού πολέμου (1�60-1�8�) και
σύμφωνα με τους όρους της συνθήκης1, η Ζάκυνθος παραχωρείται από την
Υψηλή Πύλη στην Γαληνοτάτη Δημοκρατία με την υποχρέωση ετήσιας κα-
ταβολής, προς την Υψηλή Πύλη, πεντακοσίων χρυσών δουκάτων και με την
δέσμευση να παραμείνει ανοχύρωτη�.

Παρ’ όλα αυτά, ήδη το έτος 1�86, η Βενετική Πολιτεία δίδει οδηγίες στους
βενετούς αξιωματούχους να φροντίσουν για την έναρξη των οχυρωματικών
έργων και αποστέλλονται, προς τούτο, σημαντικά χρηματικά ποσά, αμυντι-
κός εξοπλισμός και οικοδομικά υλικά�. Tο κάστρο της Ζακύνθου εντάσσεται
στο αμυντικό σύστημα της Γαληνοτάτης.

Το κάστρο, terra, αποτελείται από τον οχυρό περίβολο, muraglia, και τον
εντός αυτού οικισμό, città.

ΙΙ..  MMuurraagglliiaa::  οοχχυυρρόόςς  ππεερρίίββοολλοοςς

Στα τέλη του 15ου αι. και στις αρχές του 16ου αι., πραγματοποιούνται
στον οχυρό περίβολο του κάστρου, muraglia, συμπληρωματικά έργα στις προ-

Το κάστρο της Ζακύνθου �6�

* Την παρούσα εργασία, σε ανεπτυγμένη μορφή και στην ιταλική γλώσσα, βλ. Μεσαιωνι-
κά και Νέα Ελληνικά, 1� (�017).

1. ΑRCHIVIO DI STATO DI VENEZIA, Βενετία, Ιταλία (στο εξής A.S.V.), Libri Com memoriali,
reg. 16, c. 170r-17�v. Α. PREDELLI, I Libri Commemoriali, τόμ. 5, Βενετία 1901, σ. ��8, no 1�6.
I Documenti Turchi dell’Archivio di Stato di Venezia. Inventario della miscellanea, a cura di
Maria Pia Pedani Fabris con l’edizione dei regesti di Alessio Bombacci, Ρώμη 199�, no �5.

�. A.S.V., Senato, Deliberazioni, Secreti, reg. ��, c. 19v.
�. A.S.V., Senato, Dispacci, Dispacci dei Rettori, Zante, filza �1, c. 1��r-1�5r.



υπάρχουσες οχυρώσεις για να καλυφθούν στοιχειώδεις αμυντικές ανάγκες�.
Οι συχνοί καταστρεπτικοί σεισμοί που πλήττουν το νησί5 και η έλλειψη συνε-
χούς, τακτικής, ροής οικονομικών πόρων δεν βοηθούν στο όλο εγχείρημα.

Οι εργασίες πραγματοποιούνται με εθελοντική προσφορά προσωπικής ερ-
γασίας, δηλαδή με την επιβολή “αγγαρείας”, σε εβδομήντα εναλλασσόμε-
νους νησιώτες· ακόμη, οι κάτοικοι του χωριού-κοινότητας, Comun6, του ορει-
νού χωριού Κερί πλέκουν και προσφέρουν, με επιβολή “αγγαρείας”, τα ψάθινα
και καλαμένια καλάθια με τα οποία μεταφέρονται τα αναγκαία υλικά. O
γραφέας και επιστάτης των δημοσίων έργων, scrivan delle fabriche, φροντίζει
για την εγγραφή των αγγαρεύσιμων νησιωτών στους σχετικούς πίνακες7.
Υπεύθυνοι για τις εργασίες αναφέρονται [...] el proto dei marangoni και [...] el
proto dei murari8.

Μηχανικοί του στρατού, όπως ο Olivier Morello9 και ο Jacomo Coltrin10, γνω-
στοί από την συμμετοχή τους στα οχυρωματικά έργα της Κέρκυρας, o Lactantio
di Bergamo και ο Fra’ Jacondo11, που συμμετείχαν ως ειδικοί σύμβουλοι οχυρώ-
σεων στο επιτελείο του βασιλέα της Γαλλίας, προσκαλούνται στην Ζάκυνθο για

Μαριάννα Κολυβά�6�

�. Ι. ΣΤΕΡΙΩΤΟY, «Αρχές χαράξεων και κατασκευής των οχυρώσεων του 16ου αιώνα και
η εφαρμογή τους στις οχυρώσεις του Χάνδακα», στο Πεπραγμένα Δ΄ Διεθνούς Κρητολογικού
Συνεδρίου (Ηράκλειον, �9 Αυγούστου - � Σεπτεμβρίου 1976), τόμ. II, Αθήνα 1981, σσ. ��9-
�75 και πίνακες σσ. 119-1��, όπου και σχετική βιβλιογραφία.

5. ΦΛ. ΕΥΑΓΓΕΛΑΤΟΣ-ΝΟΤΑΡΑΣ, Σεισμοί στο Βυζάντιο από 1�ο μέχρι και 15ο αιώνα.
Ιστορική εξέταση, Αθήνα 199�, σ. 107. ΕΥΘ. ΛΕΚΚΑΣ, Μ. ΚΟΛΥΒΑ, Γ. ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ, Ι.
ΚΟΠΑΝΑΣ, «Οι σεισμοί της Ζακύνθου. Προσπάθεια ερμηνείας των περιγραφών των σεισμών
και συσχέτισης με την υφιστάμενη γεωλογική δομή», Annales Géologiques des Pays
Helléniques, τόμ. �7, Αθήνα: 1996-1997, σσ. 10��-107�.

6. Για τις πολιτικές συσσωματώσεις των κατοίκων των χωριών-κοινοτήτων της υπαί-
θρου χώρας, βλ. M. KOLYVA, «I Comuni nel contado dell’isola di Zante. Politica territoriale,
contesto sociale, apparato amministrattivo», στο Κοινωνίες της υπαίθρου στην ελληνοβενετική
Ανατολή (1�ος-18ος αι.), επιστημονική επιμέλεια Κ.Ε. Λαμπρινός, έκδ. Ακαδημία Αθηνών-
Κέντρο Ερεύνης Μεσαιωνικού και Νέου Ελληνισμού, Aθήνα �018, σσ. 9�-1��.

7. A.S.V., Senato, Deliberazioni, Mar, reg. 59, c. ��r.
8. A.S.V., Collegio, V, Secreta, Relazioni, busta 61/tomo 1, c. 10�r [προνοητής Zuan Fran -

cesco Badoer, έτος 15�8].
9. M. SANUDO, I Diarii, επιμέλεια R. Fulin, F. Stefani, G. Berchet, N. Barozzi, M. Allegri,

τόμ. 1-58, Βενετία 1879-190�, τόμ. IIΙ, στήλη 9�1. Λ. ΒΡΟΚΙΝΗΣ, Ο επί Ενετοκρατίας τειχι-
σμός του κερκυραϊκού άστεως, 1576-1588 και η βασιλική πύλη, Κέρκυρα 189�, σ. �61.

10. Με απόφαση του Συμβουλίου της Γερουσίας, την �1η Ιανουαρίου 1�99, ανατίθεται
στον ingenarium Coltrin η οχύρωση της Κέρκυρας, βλ. A.S.V., Senato, Deliberazioni, Mar, reg.
1�, f. 17�r. Ο Jacomo Coltrin προσκαλείται στην Ζάκυνθο από τον γενικό προνοητή Θαλάσ-
σης Benedetto Pesaro, βλ. M. SANUDO, I Diarii, όπ.π., τόμ. IIΙ, στήλη 770, 780, 1105. Βλ. επί-
σης ΑΦΡ. ΑΓΟΡΟΠΟΥΛΟΥ-ΜΠΙΡΜΠΙΛΗ, Η Αρχιτεκτονική της πόλεως της Κέρκυρας κατά
την περίοδο της Ενετοκρατίας, Αθήνα 1977, σ. �0 σημ. 15, �1-��.

11. Αυτόθι, σ. �61, σημ. 19, �0.



να προσφέρουν τις γνώσεις και την εμπειρία τους. Ο Jacomo Coltrin επισκέπτεται
την Ζάκυνθο στις αρχές του 1501, δίδει οδηγίες για εκτεταμένες οπλισμένες επι-
χωματώσεις, fassine1�, παραγγέλλει οχυρωματικό υλικό και αναχωρεί για το
Ναυαρίνο (Zonchio)1�. Ο φόβος όλων είναι το σπηλαιώδες έδαφος, cavernoso, του
λόφου που θα επέτρεπε στον εχθρό την διάνοιξη στοών και την μέσω αυτών κα-
τάληψη του κάστρου1�. Επίσης αναφέρουν πως το τείχος του κάστρου είναι χα-
μηλό ως προς το ύψος και ασθενές ως προς την κατασκευή.

Στις αρχές του 16ου αι., οι προνοητές Donato da Lezze και Antonio da Mulla
φροντίζουν για την κατασκευή, περιμετρικά, των στρογγυλών πυργίσκων,
torrioni15, και ο προκάτοχός τους Piero Foscolo για την κατασκευή όχι μόνον
πυργίσκων αλλά και του ευθύγραμμου τείχους του οχυρού περιβόλου, cortina,
στο ανατολικό και βόρειο πλευρικό τείχος16, o Polo Valaresso ενισχύει το ασθε-
νές δυτικό πλευρικό τείχος17, ενώ ο Sebastian Contarini κατασκευάζει τα merli
alla francese, δηλαδή τις ειδικές προεξοχές με τις πολεμίστρες, στο τελείωμα
του τείχους του περιβόλου και των πυργίσκων, οι οποίες προστατεύονται με πε-
ρίφρακτη γαλαρία σύμφωνα με τον γαλλικό τρόπο της οχυρωματικής18.

Παρά τις προσπάθειες και την κινητοποίηση των βενετών αξιωματούχων
και παρά την άφιξη του Lactantio di Bergamo19 και του μηχανικού Fra’ Ja -
condo�0, οι εργασίες διακόπτονται για τα επόμενα έτη. Τόσο οι βενετοί προ-
νοητές Ζακύνθου όσο και το Συμβούλιο της Κοινότητας της νήσου φροντίζουν
κατ’ εξοχήν για την καλή εμφάνιση του ευθύγραμμου τείχους προς την πλευ-
ρά της πόλης του Αιγειαλού, borgo della marina, και του λιμένος, porto ή molo,
και ιδιαίτερα κατά την ετήσια επίσκεψη του οθωμανικού στόλου στο νησί και
την φιλοξενία των οθωμανών αξιωματούχων στον κάμπο του Αργασιού�1.
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1�. Μ. ΑΡΑΚΑΔΑΚΗ, «Το προμαχωνικό σύστημα οχύρωσης του ΙΣΤ΄-ΙΗ΄ αιώνα στην ελ-
ληνική βιβλιογραφία. Προβλήματα ορισμών και ορολογίας», στο Επιστημονική Επετηρίς Πο-
λυτεχνικής Σχολής Α.Π.Θ. - Τμήμα Αρχιτεκτόνων, τόμ. 1�, Θεσσαλονίκη: 1995, σσ. ��-115,
από όπου αντλούμε, στην συνέχεια, και την σχετική ορολογία.

1�. Ο Jacomo Coltrin πεθαίνει στο Ναυαρίνο (Zonchiο) κατά την διάρκεια της πολιορκίας,
βλ. Μ. SANUDO, I Diarii, όπ.π., τόμ. IIΙ, στήλη 156�.

1�. A.S.V., Collegio, V, Secreta, Relazioni, busta 61/tomo 1, c. 10�v-10�r [προνοητής Fran  -
cesco Badoer, έτος 15�8].

15. Μ. SANUDO, I Diarii, όπ.π., τόμ. XXVII, στήλη ���, �65-�66.
16. Μ. SANUDO, I Diarii, όπ.π., τόμ. XXVII, στήλη ���, �65-�66.
17. Μ. SANUDO, I Diarii, όπ.π., τόμ. XXVII, στήλη ���, ���
18. M. SANUDO, I Diarii, όπ.π., τόμ. ΧΧΙΧ, στήλη �6�.
19. Μ. SANUDO, I Diarii, όπ.π., τόμ. VI, στήλη �1�, ���
�0. Μ. SANUDO, I Diarii, όπ.π., τόμ. VI, στήλη ���.
�1. M. KOLYVA, «Cittadin e mercadante de li: The Early Sixteenth century sopracomito in

Αrmata Jacomo Siguro», στο Venetian Rule in the Eastern Mediterranean, 1�00-1700: Empi -
res, Connectivities and Entanglements-Festscrift in Honour of Benjamin Arbel, Georg Christ
ed., Leiden: Brill, υπό εκτύπωση.



Η Υψηλή Πύλη παραπονείται συχνά στους εκάστοτε διπλωματικούς
απεσταλμένους της Γαληνοτάτης στην Κωνσταντινούπολη γι’ αυτές τις
επισκευές, που πραγματοποιούνται κατά παράβαση των όρων της υπογρα-
φείσης συνθήκης κατά την παραχώρηση της νήσου στην Γαληνοτάτη (το
έτος 1�8�), και απειλεί με επίθεση εναντίον της νήσου και κατάληψή της��.
Όμως, για την Γαληνοτάτη, η ανάγκη οχύρωσης του κάστρου γίνεται επι-
τακτική, ιδίως μετά την πτώση της Μεθώνης και της Κορώνης�� και την
αποτυχημένη απόπειρα κατάληψης του φρουρίου του αγ. Γεωργίου της Κε-
φαλληνίας�� από τις δυνάμεις του Antonio Grimani (1500)�5 στις οποίες
συμμετείχε και σώμα stradiotti από την Ζάκυνθο με αρχηγό τον Θεόδωρο
Παλαιολόγο�6.

Κατά τα επόμενα έτη, η Βενετική Πολιτεία αποστέλλει χρηματικά ποσά,
οικοδομικά υλικά καθώς και τεχνικούς για τα οχυρωματικά έργα. Όμως, οι
καταστρεπτικοί σεισμοί του έτους 151��7 δημιουργούν σοβαρά προβλήματα
τόσο στον οχυρό περίβολο όσο και στα σπίτια των κατοίκων του οικισμού,
città, του κάστρου. Το ίδιο συμβαίνει και το φθινόπωρο του 15�1�8 και το κα-
λοκαίρι του 155��9.

Την ασφάλεια του κάστρου και του εντός αυτού οικισμού αναλαμβάνουν οι
από την Βενετία αποστελλόμενοι πολιτοφύλακες, fanti, και ομάδα από τους
stradiotti, κατοίκους Ζακύνθου. Την φύλαξη της εισόδου της Calle Giustiniana
αναλαμβάνει ο caporal della Porta και αυτή της εισόδου των Tre Porte και του
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��. M. SANUDO, I Diarii, όπ.π., τόμ. II, στήλη 61�, 699-700.
��. Μ. ΚΟΛΥΒΑ, Η Ζάκυνθος μεταξύ του α΄ και του γ΄ βενετο-τουρκικού πολέμου. Συμ-

βολή στην πολιτική ιστορία και στην ιστορία των θεσμών, Αθήνα 1989 [δ.δ.], σσ. 5� κ.ε.
��. Μ. ΚΟΛΥΒΑ, Η Ζάκυνθος μεταξύ του α΄ και του γ΄ βενετο-τουρκικού πολέμου, όπ.π.,

σσ. 51-5�.
�5. Για τον Antonio Grimani, βλ. EST. ZILLE, «Il processo Grimani», Archivio Veneto, σει-

ρά. V, τόμ. �6-�7, Βενετία: 19�5, σσ. 1�7-19�. A. VIGGIANNO, «Il processo al capitano gene -
rale da mar Antonio Grimani “ruina de’ Christiani”, “rebello de’ Venetiani” (1�99-1500)», στο
Les procès politiques (XIVe-XVIIe siècles), Ρώμη �007, σσ. �51-�7�.

�6. Μ. ΚΟΛΥΒΑ, «Θεόδωρος Παλαιολόγος, αρχηγός μισθοφόρων “στρατιωτών” και διερ-
μηνέας στην υπηρεσία της Βενετίας», Θησαυρίσματα / Thesaurismata, τόμ. 10, Βενετία:
197�, σσ. 1�8-16�.

�7. M. SANUDO, I Diarii, όπ.π., τόμ. ΧVI, στήλη �65-�66. ΕΥΘ. ΛΕΚΚΑΣ, Μ. ΚΟΛΥΒΑ, Γ.
ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ, Ι. ΚΟΠΑΝΑΣ, «Οι σεισμοί της Ζακύνθου», ό.π.

�8. Biblioteca Nazionale Marciana, Βενετία, Ιταλία - Manoscritti (στο εξής B.N.M. -
Mss), Cod. Gr., Cl. II, 99 [=1�61), olim Nani CXXI, f. 11�r. Βλ. Μ. Ι. ΜΑΝΟΥΣΑΚΑΣ, «Ανέκ-
δοτα σημειώματα και έγγραφα (1506-15�1) του νοταρίου Θεοδώρου Ραφτοπούλου», Πρακτι-
κά Γ΄ Πανιονίου Συνεδρίου (��-�9 Σεπτεμβρίου 1965), τόμ. I, Αθήνα 1967, σ. ���. ΕΥΘ. ΛΕΚ-
ΚΑΣ, Μ. ΚΟΛΥΒΑ, Γ. ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ, Ι. ΚΟΠΑΝΑΣ, «Οι σεισμοί της Ζακύνθου», όπ.π.

�9. M. SANUDO, I Diarii, όπ.π., τόμ. VI, στήλη ���. ΕΥΘ. ΛΕΚΚΑΣ, Μ. ΚΟΛΥΒΑ, Γ. ΑΝΤΩ-
ΝΟΠΟΥΛΟΣ, Ι. ΚΟΠΑΝΑΣ, «Οι σεισμοί της Ζακύνθου», ό.π.



οχυρού περιβόλου αναλαμβάνει ο contestabile με την compagnia greca των
υπηρετούντων στο κάστρο stradiotti.

Θα περιγραφεί ό,τι σώζεται από την εξωτερική χάραξη της οχύρωσης η
οποία αποτελεί και την κύρια γραμμή άμυνας.

Στην νοτιοανατολική πλευρά του οχυρού περιβόλου και στην κατάληξη της
Calle Giustiniana, δηλαδή του δρόμου που ενώνει τον οικισμό του κάστρου,
città, με αυτόν του Aιγειαλού, borgo della marina, ευρίσκεται η κεντρική είσο-
δος του κάστρου, Porta�0. Είναι προστατευμένη με σημαντικό εξωτερικό οχύ-
ρωμα σφηνοειδούς μορφής, revellin, που εμποδίζει, σε περίπτωση προσέγγισης
εχθρού, τα εναντίον της εισόδου κοντινά πυρά.

Το ευθύγραμμο αυτό τείχος του οχυρού περιβόλου, cortina, συναντά στην
ανατολική πλευρά το revellin Grimani, εξωτερικό σφηνοειδές οχύρωμα που
ενισχύει τους υπάρχοντες στρογγυλούς πυργίσκους, έναν εξωτερικό και έναν
εσωτερικό, με τα κανονιοστάσιά τους. Το revellin Grimani, συμπαγής πολυ-
γωνική οχυρωμένη πλατεία, προωθείται προς τα έξω τόσο όσο είναι αναγκαίο
για να ελέγχει, με τις βολές των κανονιών του, το λιμάνι και τις ανατολικές
υπώρειες του λόφου· στην βόρεια πλευρά του συναντάται σειρά κανονιοθυρίδων
οι οποίες ελέγχουν το τμήμα του τείχους μεταξύ του revellin Grimani και της
νοτιοανατολικής πλευράς του παρακείμενου revellin Tre Porte.

Το έργο αυτό έχει σημαντική αμυντική ικανότητα και είναι το κύριο έργο
που πραγματοποιήθηκε με την φροντίδα, προφανώς, του προαναφερθέντος γε-
νικού προνοητή Θαλάσσης Antonio Grimani. Πίσω από το τείχος έχει κατα-
σκευασθεί τείχος με σειρά κανονιοθυρίδων. Το τείχος έχει, επίσης, ενισχυθεί,
σύμφωνα με τις οδηγίες του Jacomo Coltrin, με εσωτερικές εκτεταμένες οπλι-
σμένες επιχωματώσεις και φέρει κεκλιμένη εξωτερική τείχιση με ισχυρό πέδι-
λο, scarpa, στην προς τα έξω κλίση της εξωτερικής όψης· διάδρομος με θολω-
τή οροφή, contramina, διατρέχει την βάση του πέδιλου για τον αναγκαίο έλεγ-
χο του τείχους από τους αμυνόμενους στην περίπτωση που οι επιτιθέμενοι
υπονομεύσουν τα θεμέλια του τείχους· σειρά από μεγάλες πέτρες, με ημικυ-
κλική διατομή στην εξωτερική πλευρά, σχηματίζει διάζωμα, cordone, που δια-
τρέχει το άνω τμήμα του τείχους καθ’ όλο το μήκος του.

Ακολουθεί εξωτερικό οχύρωμα σφηνοειδούς μορφής, αποκαλούμενο revel -
lin Tre Porte το οποίο οφείλει την ονομασία του, “Τρεις Θύρες”, στην μια εξω-
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�0. Η απόληξη της Calle Giustiniana δεν είναι στην είσοδο των Tre Porte, όπως εσφαλμέ-
να αναφέρεται, βλ. Δ.Α. ΖΗΒΑΣ, «Πολεοδομικά σχέδια της Ζακύνθου του ΙΖ΄ αιώνα», στο Οι
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Ζακυνθιακών Σπουδών, Αθήνα 199�, σσ. 1��-155. Ζ.Α. ΜΥΛΩΝΑ, «Ανασκαφικές έρευνες
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τερική και στις δύο εσωτερικές θύρες, για την αναχαίτιση εχθρικού ιππικού,
πεζοπόρων σωμάτων καθώς και πυροβολικού.

Το τείχος του οχυρού περιβόλου που ενώνει το revellin Tre Porte και το
revellin Minotto –μεταγενέστερη κατασκευή– έχει επίσης σημαντική αμυντι-
κή ικανότητα· το τείχος καταλήγει, στην κορυφή του, σε κτιστό επιχωματω-
μένο θωράκιο, parapetto· η κατασκευή του είναι πληρέστερη και ισχυρότερη
από αυτή του απλού στηθαίου· έχει επίσης το απαιτούμενο ύψος και πάχος
για την κάλυψη των αμυνομένων και του πυροβολικού τους.

Στην συνέχεια, ο αναδιπλωμένος οχυρός περίβολος ακολουθεί την γεωμορ-
φολογία του λόφου· στα έγγραφα αναφέρεται, συνήθως, mandra και είναι το
ασθενέστερο σημείο του οχυρού περιβόλου· ενισχύεται με στρογγυλούς πυργί-
σκους καθώς και ένα τριγωνικό οχύρωμα που την ονομασία του, posto del
Pozzeto, οφείλει στην παρακείμενη δεξαμενή-πηγάδι· στο σημείο αυτό δημι-
ουργείται εξωτερικό οχύρωμα σφηνοειδούς μορφής, revellin dell’Acquilla, στου
οποίου το εσωτερικό τμήμα σχηματίζεται και διαμορφώνεται πλατεία, piat -
taforma.

Από το σημείο του revellin dell’Acquilla –οφείλει την ονομασία του στον
dell’Acquilla, στρατιωτικό μηχανικό της οχυρωματικής αυτής μεταγενέστε-
ρης κατασκευής– το τείχος ακολουθεί την μορφολογία του εδάφους, όπως αυ-
τή διαμορφώθηκε με το ρήγμα του αγ. Ηλιού, και συναντά τον στρογγυλό
πυργίσκο αφιερωμένο στον αγ. Μάρκο, torrion di San Marco, και αναδιπλού-
μενο συναντά το εξωτερικό οχύρωμα σφηνοειδούς μορφής και το πλευρικό ευ-
θύγραμμο τείχος της κεντρικής εισόδου στο οποίο καταλήγει, όπως ήδη ανα-
φέρθηκε, η Calle Giustiniana.

Αντιφατικές είναι οι εικόνες που μας παραδίδονται από τις αναφορές των
βενετών αξιωματούχων. Αφού συμφωνήσουν για την θαυμαστή καλή θέση
του κάστρου, άλλοι διαπιστώνουν πως δεν υπάρχει ούτε ένα τμήμα του οχυρού
περιβόλου κατάλληλο και άλλοι πως είναι απόρθητο.

ΙΙΙΙ..  CCiittttàà::  οοιικκιισσττιικκόόςς  χχώώρροοςς  ττοουυ  κκάάσσττρροουυ..

Με την αποχώρηση, το 1�8�, της οθωμανικής φρουράς από το κάστρο της
Ζακύνθου�1, οι παλαιοί κάτοικοι της περιτειχισμένης πολιτείας επιστρέφουν
στα σπίτια τους, τα επισκευάζουν και προσδίδουν εκ νέου στον χώρο του κά-
στρου την εικόνα του κατοικημένου οικισμού. Εγκαθίστανται σταδιακά τα
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�1. A.S.V., Senato, Deiberazioni, Secreti, reg. �0, έγγραφο με χρονολογία �5 Απριλίου
1�8�.



μέλη της τοπικής βενετικής διοίκησης, Reggimen, και εν γένει το υπαλληλικό
προσωπικό�� καθώς και η πολιτοφυλακή.

Παρατηρείται�� ότι ο οικισμός έχει στοιχεία από την τυπική διάρθρωση
των μεσαιωνικών πόλεων: διακρίνεται η κεντρική πλατεία στην οποία είναι
συγκεντρωμένοι οι εκπρόσωποι της πολιτικής και στρατιωτικής αρχής καθώς
και ο ναός του San Francesco με την παρακείμενη μονή όπου συνεδριάζει η
Universitas και η Comunitas των νησιωτών.

Οι δύο κεντρικοί δρόμοι του οικιστικού χώρου ενώνουν την πλατεία αυτή με
τις δύο εισόδους του οχυρού περιβόλου: με την Porta, στη νοτιο-ανατολική
πλευρά του οχυρού περιβόλου, στην κατάληξη της Calle Giustiniana, και με
την είσοδο των Tre Porte (στην ανατολική πλευρά).

Οι δευτερεύοντες δρόμοι διατάσσονται ακτινωτά προς την πλατεία προσαρ-
μοσμένοι και στην φύση του εδάφους. Οι δρόμοι αυτοί περικλείουν ομάδες κτι-
σμάτων με την μορφή συνοικίας. Είναι έντονο το αίσθημα της οικονομίας του
εδάφους και η ανάγκη της προσαρμογής στον στενό οικιστικό χώρο. Τα κτί-
σματα είναι απλά και δεν χαρακτηρίζονται από κάποιο ρυθμό και στο σύνολό
τους συνθέτουν μια αμετάβλητη και άχρονη αρχιτεκτονική· φέρουν επικλινή
στέγη που ευνοεί την συγκέντρωση των ομβρίων υδάτων��. Οι συχνοί σεισμοί
δεν επιτρέπουν την μεταφορά των αισθητικών στοιχείων της μητρόπολης αν
και μέρος των υλικών για την κατασκευή όχι μόνον των οχυρώσεων αλλά και
των δημοσίων κτηρίων αποστέλλονται από την Βενετία.

Είναι εντυπωσιακός ο μεγάλος αριθμός ναών�5, ορθόδοξων και λατινικών,
εκ των οποίων κάποιοι λειτουργούν και ως ενοριακοί�6. Επίσης λειτουργούν ο
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198�, σσ. 17-76. Eadem, «Cattastico delle chiese greche. Καταστίχωση των ναών και μονών της
Ζακύνθου (το έτος 16�7)», In Memoria di Manoussos Manoussacas / Μνημόσυνο Μανούσου Μα-
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αι.», όπ.π., Eadem, «I Comuni nel contado dell’isola di Zante», ό.π.



ναός του Χριστού Σωτήρος που είναι η λατινική μητρόπολη�7, και ο ναός του
αγ. Στεφάνου�8 που είναι το παρεκκλήσι του εκάστοτε προνοητή Ζακύνθου,
και βέβαια ο ναός του αγ. Φραγκίσκου. Στην città κατοικεί και ο λατίνος επί-
σκοπος και σε παρακείμενα κτίσματα στεγάζονται οι υπάλληλοι που εργάζο-
νται για την γραμματειακή υποστήριξη της επισκοπής. Οι ναοί, με το χαμηλό
τους όγκο, βρίσκονται σφιγμένοι ανάμεσα στις οικίες ξεχωρίζοντας από τα
καμπαναριά τους. Απέναντι από την κεντρική είσοδο των ναών διαμορφώνεται
“πλάτωμα” για την διευκόλυνση των πιστών που αποτελεί, ουσιαστικά, και
τον πνεύμονα της κάθε συνοικίας-ενορίας.

Ένα δυσεπίλυτο πρόβλημα αποτελεί η ύδρευση του οικισμού του κάστρου·
καθ’ όλον τον 16ο αι. κατασκευάζονται στέρνες-δεξαμενές, cisterne, και ανοί-
γονται νέα πηγάδια, pozzi, από τεχνικούς που αποστέλλονται από την Βενε-
τία�9. Εκτός αυτών διατηρούνται και ιδιωτικές στέρνες και πηγάδια�0.

Ένα ακόμη πρόβλημα είναι η τακτική πώληση του άρτου στον οικισμό�1.
Για τον λόγο αυτό, δύο φορές την εβδομάδα, το ψωμί διανέμεται σε δύο συ-
γκεκριμένα σημεία: στο “πλάτωμα” του ναού του αγ. Στεφάνου κοντά στα
γραφεία του Reggimen και στο “πλάτωμα” του ναού της Θεοτόκου Λαουρέ-
νταινας.

Τα κατοικημένα σπίτια του κάστρου είναι τετρακόσια περίπου��. Όμως, οι
ιδιωτικές αυτές κατοικίες εγκαταλείπονται από τους κατοίκους τους που
προβάλλουν, ως δυσκολία παραμονής τους στον οικισμό, τον καθημερινό εφο-
διασμό σε τρόφιμα, νερό και ένδυση από τον οικισμό του Αιγειαλού��.

Στις αρχές του 16ου αι. η Ζάκυνθος ορίζεται σταθμός διαμετακομιστικού
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�7. Το έτος 150�, ο ναός επισκευάζεται, μετά από αίτημα του λατίνου επισκόπου και
άδεια της Βενετικής Πολιτείας [...] et che sia in soa libertà e conscientia a spender in quella. Οι
εργασίες κόστισαν �00 δουκάτα, βλ. Μ. SANUDO, I Diarii, όπ.π., τόμ. IV, στήλη ��0.

�8. Να σημειωθεί ότι κατά τους μεσαιωνικούς χρόνους το κάστρο και ο εντός αυτού οικι-
σμός ήταν γνωστοί ως κάστρο του αγ. Στεφάνου, βλ. Ch. HOPF, Chroniques Gréco-romanes
inédites ou peu connues, Berlin: Weidmann, 187�, σ. 195.

�9. A.S.V., Senato, Deliberazioni, Mar, reg. 17, c. �0-�1. A.S.V., Collegio, V, Secreta,
Relazioni, busta 61/tomo II, c. �8r-�9v [προνοητής Marco Basadonna, έτος 15�6].

�0. Λ.Χ. ΖΩΗΣ, «Το Φρούριον Ζακύνθου», όπ.π.
�1. Μ. ΚΟΛΥΒΑ, «Για το Fontego της Ζακύνθου (16ος-17ος αι.). Το πρόβλημα του επισι-

τισμού», στο Ο άρτος ημών ο επιούσιος: από το σιτάρι στο ψωμί, Αθήνα 199�, σσ. �0�-�06.
��. Ο προνοητής Zuan Francesco Badoer, το έτος 15�8, απογράφει στον οικισμό του κά-

στρου τετρακόσιες είκοσι πέντε οικίες, βλ. A.S.V., Collegio, V, Secreta, Relazioni, busta
61/tomo 1, συνημμένο έγγραφο. Και ο προνοητής Marco Basadonna, το έτος 15�6, απογράφει
διακόσια πενήντα έξι κατοικημένα σπίτια, fuoghi, και χίλιους επτακόσιους δύο κατοίκους εκ
των οποίων διακόσιοι σαράντα οκτώ μάχιμοι άνδρες, βλ. A.S.V., Collegio, V, Secreta, Rela -
zioni, busta 61/tomo �, c. �7v.

��. A.S.V., Collegio, V, Secreta, Relazioni, busta 61/tomo �, c. �9r [προνοητής Marco
Basadonna, έτος 15�6].



εμπορίου��. Τα βενετικά πλοία, που ταξιδεύουν στην Βηρυτό και στην Αλεξάν-
δρεια, ξεφορτώνουν υποχρεωτικά τα μεταφερόμενα εμπορεύματα στην Ζάκυν-
θο ή στην Κέρκυρα και τα εμπορεύματα παραμένουν σε αποθήκες μέχρι την
μεταφορά τους στην Βενετία με βενετικές γαλέρες�5. Στα μέσα κιόλας του
16ου αι. είναι έντονη η παρουσία ξένων εμπόρων και οργανωμένων και ανα-
γνωρισμένων εμπορικών πρακτορείων και προξενείων�6. Τα κτήρια στον Αι-
γειαλό αποτελούν από τα κυριότερα είδη πάγιου, ικανού προς αναπαραγωγή,
κεφαλαίου. Και οι κάτοικοι του οικισμού του κάστρου «ροβολούν» προς τον οι-
κισμό του Αιγειαλού.

Το «ροβόλισμα» αυτό αντιμετωπίζεται αρνητικά από τους βενετούς προ-
νοητές που μένουν senza decoro. Οι κάτοικοι του οικισμού του κάστρου απο-
σπούν τις πέτρες από τους τοίχους των οικιών τους και τον γύρω τειχισμό και
τις μεταφέρουν στον Αιγειαλό όπου τις χρησιμοποιούν στην κατασκευή των
εκεί νέων οικοδομών�7. Αυτή η ενέργεια, εκτός των άλλων, αποδυναμώνει τον
τειχισμό του οχυρού.

Οι βενετοί προβλεπτές της Ζακύνθου, φοβούμενοι την πλήρη εγκατάλειψη
και την ερήμωση του οικισμού του κάστρου και την ταυτόχρονη αποδυνάμωση
του οχυρού περιβόλου, προτείνουν, με σκοπό την συγκράτηση των κατοίκων, την
απαλλαγή από τον φόρο οικήσεως, livello, με την υποχρέωση της διατήρησης
ενός ίππου από τους κατοίκους του οικισμού, την απομάκρυνση από το Συμβού-
λιο της Κοινότητας των μετοικούντων μελών του στον οικισμό του Αιγειαλού,
την ανάκληση των παραχωρήσεων, concessiones, τόσο των οικοπέδων και των
επ’ αυτών κτισμάτων, όσο και των θέσεων, officii, στην τοπική διοίκηση�8.

Στα μέσα του 16ου αιώνα, διαπιστώνεται η εγκατάλειψη των σπιτιών και
προτείνονται πιο δραστικά μέσα, δηλαδή η παραχώρηση των οικοπέδων και
των επ’ αυτών κτισμάτων σε άλλα πρόσωπα (πιθανότατα για την στέγαση
προσφύγων από το Ναύπλιο και την Μονεμβασία)�9 και η επισκευή των
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��. B. ARBEL, «The Ionian Islands and Venice’s Trading System during the Sixteenth
Century», στο Πρακτικά Στ΄ Διεθνούς Πανιονίου Συνεδρίου, Ζάκυνθος, ��-�7 Σεπτεμβρίου
1997, τόμ. �, Αθήνα-Θεσσαλονίκη �000-�001, σσ. 1�7-160.

�5. M. SANUDO, I Diarii, όπ.π., τόμ. �, στήλη16��, τόμ. 18, στήλη 10, τόμ. �6, στήλη �8�,
τόμ. 58, στήλη 15��.

�6. Μ. KOLYVA, «The Jews of Zante between the Serenissima and the Sublime Porte: the
local community and the Jewish consuls (sixteenth to seventeenth centuries)», στο Minorities in
Colonial Settings. Jews in Venice’s Hellenic Territories, 1�00-1800, Benjamin Arbel ed., Medi -
ter ranean Historical Review, Λονδίνο: τόμ. �7/τεύχος � (�01�), σσ. 199-�1�.

�7. A.S.V., Collegio, V, Secreta, Relazioni, busta 61/tomo 1, c. 10�v [προνοητής Zuan
Francesco Badoer, έτος 15�8].

�8. A.S.V., Collegio, V, Secreta, Relazioni, busta 61/tomo 1, c. 10�r (προνοητής Zuan
Francesco Badoer, έτος 15�8).

�9. Μ. ΚΟΛΥΒΑ, Ε. ΜΟΑΤΣΟΣ, «Η αποκατάσταση Ναυπλιωτών και Μονεμβασιωτών προ-



υπαρχουσών οικιών από το βενετικό δημόσιο για να χρησιμοποιηθούν ως κα-
ταλύματα των στρατιωτικών σωμάτων.

Παρά ταύτα, η Βενετική Πολιτεία δεν υιοθετεί καμιά από τις προτάσεις
των προνοητών της νήσου για την αναγκαστική επιστροφή των κατοίκων του
οικισμού και δεν λαμβάνει καμιά σχετική απόφαση. Φροντίζει όμως για την
κατασκευή και την οχύρωση του περιβόλου και την επισκευή όλων των δημο-
σίας χρήσεως κτηρίων με ιδιαίτερη έμφαση σε αυτά που χρησιμοποιούνται για
κατοικίες και γραφεία από τα μέλη της βενετικής πολιτικής διοίκησης,
Reggimen, καθώς και τις κατοικίες και τους χώρους παραμονής της στρα-
τιωτικής διοίκησης και τους στρατώνες.

Φροντίζει, επίσης, τα κτίσματα των υπηρεσιακών μονάδων του λεγομένου
δημοσίου τομέα50, όπως της πυριτιδαποθήκης, των φυλακών, των αποθηκών
φύλαξης των πολεμοφοδίων καθώς και της αποθήκης της φύλαξης των σιτη-
ρών. Για τον σκοπό αυτό, αποστέλλονται επανειλημμένα από την Βενετία υλι-
κά, κυρίως ξυλεία, σιδηροπλισμός και σιδηρά εργαλεία.

Μόνο προς το τέλος του 16ου αι., η Βενετική Πολιτεία προτείνει την παρα-
χώρηση των εγκαταλελειμμένων κτισμάτων σε δημοσίους λειτουργούς και
κοινοτικούς υπαλλήλους, με ιδιαίτερη αναφορά στους συμβολαιογράφους, συ-
στήνει όμως και δεξιοτεχνία, destra maniera, στον χειρισμό του θέματος προς
αποφυγή δυσαρεσκειών και αρνητικών εντυπώσεων για την διοίκηση51.

Στον οικισμό του κάστρου κατοικούν οι δημόσιοι λειτουργοί, όπως ο προ-
νοητής και οι δύο σύμβουλοι, οι οποίοι συναποτελούν την κύρια πολιτική διοί-
κηση της νήσου, οι βενετοί πολιτικοί και στρατιωτικοί υπάλληλοι καθώς και οι
εκκλησιαστικοί αξιωματούχοι.

Οι κάτοικοι των οικισμών του κάστρου και του Αιγειαλού δεν έχουν εμπει-
ρία στις πολεμικές συρράξεις, ασχολούνται εν πολλοίς με το εμπόριο και την
ναυσιπλοϊα και οι τριακόσιοι αγγαρεύσιμοι άνδρες των δύο αυτών οικισμών
προορίζονται να υπηρετήσουν ως αξιωματούχοι στις βενετικές γαλέρες5� και
όχι ως απλοί κωπηλάτες, όπως οι κάτοικοι των χωριών-κοινοτήτων της υπαί-
θρου χώρας5�.
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σφύγων στην Κρήτη (το 15�8)», Byzantinischen – Neugriechischen Jahrbücher, τόμ. ��, Βε-
ρολίνο-Αθήνα: 1979-1985, σσ. �75-�5� (και ιδίως Μ. ΚΟΛΥΒΑ, σσ. �75-�90 όπου αποφά σεις
της Γαληνοτάτης για την αποκατάσταση των προσφύγων, αποτέλεσμα έρευνας της υπογρά-
φουσας στο Κρατικό Αρχείο Βενετίας).

50. A.S.V., Senato, Deliberazioni, Mar, reg. ��, c. 77r-v.
51. A.S.V., Senato, Deliberazioni, Mar, reg. 56, f. 59r-v.
5�. A.S.V., Collegio, V, Secreta, Relazioni, busta 6�/tomo �, c. 11�v [προνοητής Gabriel

Emo, έτος 1580] και busta 87, c. �r [προνοητής Giovanni Antonio Venier, έτος 158�].
5�. M. KOLYVA, «Cittadin e mercadante de li», όπ.π. Eadem, Μ. ΚΟΛΥΒΑ, «I Comuni nel

contado dell’isola di Zante», όπ.π.



Η ΑΓΝΩΣΤΗ ΔΙΑΘΗΚΗ ΤΟΥ ΠΡΩΤΕΡΓΑΤΗ ΤΟΥ ΡΕΜΠΕΛΙΟΥ
ΤΩΝ ΠΟΠΟΛΑΡΩΝ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΤΖΙΜΗ

ΔΔιιοοννύύσσηηςς  ΦΦλλεεμμοοττόόμμοοςς
Λογοτέχνης, εκπαιδευτικός, ερευνητής

Ανάμεσα στους ελάχιστους (σε σχέση με αυτούς που υπήρχαν) κώδικες
των ναών της Ζακύνθου, οι οποίοι σώθηκαν από τον καταστροφικό σεισμό του
Αυγούστου του 195� και προπάντων από την φωτιά, που τον ακολούθησε, εί-
ναι και αυτός της Παναγίας της Πικριδιώτισσας της Χώρας, ο οποίος σήμε-
ρα φυλάσσεται στο Ιστορικό Αρχείο του νησιού. Μετά την ολοσχερή, μάλιστα,
αποτέφρωση του περίφημου Αρκίβιου1, η διάσωσή του είναι ανεκτίμητη και οι
πληροφορίες, όπου αντλούμε από αυτόν, πολύτιμες και διαφωτιστικές�.

Ο κώδικας αυτός έχει διαστάσεις �1Χ�1 εκ. και βρίσκεται σε αρκετά κα-
λή κατάσταση. Αρχίζει από τις �8 Απριλίου 16�� και τελειώνει στις 19 / �1
Δεκεμβρίου 18�7. Στο εξώφυλλό του έχει την εξής επιγραφή: «ΒΙΒΛΙΟΝ
ΠΡΩΤΟΝ / της Παναγίας του Πικρίδη / �09». Στις σελίδες 1r και 1v υπάρχει
ευρετήριο των περιεχομένων και διάφορες σημειώσεις, που αφορούν το ίδιο θέ-
μα και στο πάνω μέρος της σελίδας �r η σημείωση: «Λίμπρο� προτο όπου ρε-
γκιστράρανε� τάς γραφάδες τις / νοβελατζιόνες5 οπου προσεδερι6 ο θιος ναός
τις πανα / γίας ονομασομενι του πικριδι καί περιπλέον ινε ρεκιστρα / δες7 και
οσες διαθικες οπου απαρατουν και αφιερονου ις τον ανο / θεν ναον υποστατικα
ι κε αλο πραμα δια μνιμοσινο τους / το οποίο εχι φυλα γραμενα ενενιντα οκτο
Νο: 98 και διο αγραφα / οπου γινουντε φιλα εκατο – 1008».

Η άγνωστη διαθήκη του πρωτεργάτη του Ρεμπελιού των Ποπολάρων �7�

1. Αρχειοφυλακείου.
�. ΜΑΡΙAΝΝΑ ΚΟΛΥΒA-ΚΑΡΑΛEΚΑ, «Κατάλογος Ιστορικού Αρχείου Ζακύνθου – Α»,

Μνή μων, τόμος 10 (198�), σσ. 17-�1.
�. Βιβλίο.
�. Γράφανε.
5. Εδαφονόμια.
6. Κατέχει, κυριεύει.
7. Περασμένες, γραμμένες.
8. Λεπτομέρειες για τον κώδικα βλ. ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΦΛΕΜΟΤΟΜΟΣ, «Μια ανταλλαγή υποστα-

τικών στα μέσα του 18ου αιώνα», Ιονικά Ανάλεκτα, τεύχος 7 (�017), σσ. ��8-��9.



Ανάμεσα στις πολλές διαθήκες, οι οποίες διασώζονται στις σελίδες του, εί-
ναι και αυτή ενός από τους πρωτεργάτες του πολυσυζητημένου Ρεμπελιού
των Ποπολάρων, Χριστόδουλου Τζίμη, ο οποίος, όπως θα διαπιστώσουμε και
στην συνέχεια, είχε μιαν ιδιαίτερη σχέση με το ναό.

ΗΗ  δδιιααθθήήκκηη  ττοουυ  ΧΧρριισσττόόδδοουυλλοουυ  ΤΤζζίίμμηη

Η διαθήκη του Τζίμη είναι αντιγραμμένη στις (με την δική του, πρωταρ-
χική αρίθμηση9) σελίδες 8r και 8v του κώδικα10. Συντάχθηκε, όπως στην
αρχή της αναγράφεται, νωρίς το πρωί («ηστο χάραμα της ημερας») της 1ης
Νοεμβρίου 1651στο σπίτι του Τζίμη, το οποίο βρίσκεται στην «κοντράδα11»
της Αγίας Παρασκευής του Χαλβάτου, η οποία είναι γνωστή και με τις
επωνυμίες «στου Τεμνορίμνου», «στο Γυφτοκάντουνο» και «στους Αθιγγά-
νους».

Εδώ ας αναφέρουμε πως οι δύο πρώτες επωνυμίες του ναού και της συνοι-
κίας του οφείλονται στην κτητορική του οικογένεια, Χαλβάτου, η οποία είχε
το παρεπώνυμο Τεμνορίμνη, ενώ οι άλλες δύο στο γεγονός πως στα τέλη του
15ου αιώνα, κατοικούσαν εκεί πολλές ομάδες Αθιγγάνων, οι οποίες είχαν έρ-
θει από την Πελοπόννησο1�. Αργότερα, όμως, όταν έγιναν οι επιχωματώσεις
στον Αιγιαλό και δημιουργήθηκε η νέα πόλη, έξω από το Κάστρο, όπως μας
πληροφορεί ο Ντίνος Κονόμος, αραίωσαν οι Τσιγγάνοι και η περιοχή έγινε πο-
λυάριθμη και πυκνοκατοικημένη και πήρε αστική μορφή1�. Σε αυτήν την τε-
λευταία, αστική μορφή της γειτονιάς πρέπει να εντάξουμε και την παρουσία
του Χριστόδουλου Τζίμη στην περιοχή.

Ο νοδάρος1� ξεκινά την διαθήκη με την διαπίστωση πως παρευρίσκονται 
ο ίδιος «και / η κατοθεν υπογεγραμενη, παρακαλεστη μαρτυρες, από το
s[igno]r χρηστοδουλο τζιμι, του π[ο]τ[έ] γιωργου» και πως ο τελευταίος έχει
«τον νουν και τας φρενας ηγιας».

Ακολουθεί η κλασσική για την εποχή ερώτηση αν ο υπαγορεύων την δια-

Διονύσης Φλεμοτόμος�7�

9. Αυτήν την αρίθμηση ακολουθούμε σε όλες τις παραπομπές.
10. Σε αυτές τις δύο σελίδες είναι καταχωρημένη η διαθήκη. Για να αποφύγουμε τις πολ-

λές παραπομπές, σε αυτές υπάρχουν όλες οι πληροφορίες που την αφορούν και δημοσιεύονται
εδώ.

11. Γειτονιά, συνοικία.
1�. ΛΕΩΝΙΔΑΣ Χ. ΖΩΗΣ, Λεξικόν Ιστορικόν και Λαογραφικόν Ζακύνθου, τόμος Α΄, Ιστορι-

κόν – Βιογραφικόν, Αθήναι. Εκ του Εθνικού Τυπογραφείου, 196�, σ. 517.
1�. ΝΤΙΝΟΣ ΚΟΝΟΜΟΣ, Ζάκυνθος (Πεντακόσια χρόνια) 1�78-1978, τόμος πρώτος, «Κα-

στρόλοφος και Αιγιαλός», Αθήνα 1979, σ. 151.
1�. Συμβολαιογράφος.



θήκη αφήνει κάτι στο Ταμείο των Σκλάβων15 ή στο «σπιτάλε16» και αυτός
απαντά πως για μία φορά αφήνει «ηστο σπιταλε» πέντε δουκάτα και άλλα
τρία «ηστους φυλακωμενους17».

Αμέσως μετά υπάρχει καταγραμμένη η αιτία, στην οποία, μαζί με κάποι-
ες άλλες δωρεές, που αναγράφονται κατόπιν, οφείλεται και η καταχώρηση
της διαθήκης στον κώδικα. Σύμφωνα με αυτήν ο Τζίμης αφήνει στον εκάστο-
τε εφημέριο της Πικριδιώτισσας ένα σαρανταλείτουργο, με σκοπό να του το
κάνει κάθε σαρανταήμερο των Χριστουγέννων και να του διαβάζει αιωνίως
και ένα τρισάγιο πάνω στο μνήμα του. Επίσης ζητά με αυτό να γίνεται η κε-
ροδοσία των Χριστουγέννων και να κάνει ο ιερέας και δεκαπέντε λειτουργίες
τον κάθε Δεκαπενταύγουστο.

Ακολούθως αφήνει «κιρα / και νικοκιρα περ ολο μου το εδικο», όπως υπα-
γορεύει, την γυναίκα του και την θυγατέρα του, την Αναστασούλα. Αυτές
υποχρεώνονται να κατοικούν μαζί, καλά και αγαπημένα και η σύζυγός του
πρέπει να μαζώνει τις «ιντραδες»18 του και να ζούνε από αυτές. Αναφερόμε-
νος σε αυτήν την περιουσία του, την οποία λεπτομερώς θα γνωρίσουμε παρα-
κάτω, τονίζει πως αποτελείται από «αμπέλια χοραφια σπίτια και ότι ακόμη /
ηβρισκετε ηsτον γκοσμο». Τονίζει πως ό,τι κέρδη βγουν από την περιουσία του
να τα δίνουν για να τα διαχειρίζεται του ευγενή s[igno]r Βάλσαμου ντε Πάλ-
μου19, μέχρι να έρθει η κόρη του σε νόμιμη ηλικία και την παντρέψουν.

Το όνομα της συζύγου του Χριστόδουλου Τζίμη δεν αναγράφεται στην δια-
θήκη. Αυτό, όμως προκύπτει από ένα άλλο αντίγραφο νοταριακού εγγράφου
το οποίο υπάρχει στον ίδιο κώδικα και αφορά μια διένεξη για ένα κομμάτι στα-
φίδα στο Ρόιδο. Σε αυτό διαβάζουμε πως στις 1� Μαρτίου 168�, ενεφανίσθη-
σαν μπροστά στον συμβολαιογράφο Αναστάσιο Τούτζα, για την υπόθεση, από
το ένα μέρος «ι κυρατζα μαρινα χιρα γινι του ποτε s[igno]r χριστοδουλου τζι-
μι» και από το άλλο ο εφημέριος και οι επίτροποι της Πικριδιώτισσας�0. Έτσι
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15. ΛΕΩΝΙΔΑΣ Χ. ΖΩΗΣ, Λεξικόν..., σ. 6�6.
16. Ίδρυμα.
17. Φυλακισμένους. Εδώ εννοεί τους σκλάβους.
18. Εισοδήματα.
19. Λίγο παρακάτω τον ονομάζει Βάλσαμο δε Βάλσαμο. Για την ιστορική οικογένεια

Βάλσαμου, η οποία είναι μία από τις αρχαιότερες της Ζακύνθου και ήταν γραμμένη στο Libro
d’ Oro του νησιού βλ. ΛΕΩΝΙΔΑΣ Χ. ΖΩΗΣ, Λεξικόν..., σ. 7�-7�, όπου και η αναφορά στον Βάλ-
σαμο των Βαλσάμων (σ. 7�).

�0. «[...] ενεφανιστισαν κατεν / μπροστε εμου νοταριου και μαρτιρον απo ενα μερος ι κυ-
ρατζα / μαρινα χιρα του ποτε s[igno]r χριστοδουλου τζιμι, και από το / αλο ο ευλαβεστατος
παπα κιρ αναστασιος ψιμαρις εφιμεριος / τις εκλισιας τις κιριας Θεοτοκου του πικρίδι και ευ-
γενις s[ignor]i / μανολις βλαστος και αντονις μονοβασιοτις κανοντας και δια / τον γκολεγα
τους προκουρατορι του αυτου ναου [...]. (ΓΑΚ-Αρχεία Νομού Ζακύνθου, Κώδικας Πικριδιώ-
τισσας, σ. ��v). Η χήρα, βέβαια, δεν παρευρίσκεται, σαν γυναίκα, η ίδια στο γραφείο του νο-



μαθαίνουμε το όνομα της γυναίκας του Τζίμη. Μια άλλη σημαντική πληροφο-
ρία που αντλούμε από αυτό το νοταριακό έγγραφο είναι το ότι τότε (168�) η
κόρη της και κόρη του Τζίμη, Αναστασούλα είναι πεθαμένη, μια και σημειώ-
νεται πως το κτήμα αυτό της το άφησε «ι ποτε κιρατζα αναστασουλα θεγα-
τερα τις»�1. Επίσης πως η Αναστασούλα ήταν παντρεμένη με τον signor Θο-
δωρή Ανδρίτση, ο οποίος αναφέρεται στην ίδια συμβολαιογραφική πράξη σαν
γαμπρός της�� και ως εκ τούτου, εμπλέκεται στην υπόθεση��. Η οικογένειά
του ήταν μια από τις πιο σημαντικές της Ζακύνθου��, είχε χτίσει την εκκλη-
σία του Αγίου Αντωνίου της πόλης, που είναι γνωστή με το επώνυμό της και
μέλη της είχαν ενεργή δράση στο Ρεμπελιό�5, καθώς και στην κοινωνική ζωή
της Ζακύνθου. Στην προσπάθεια ταύτισης του συζύγου της κόρης του Τζίμη,
μεταφέρουμε μια πληροφορία, η οποία υπάρχει σε έναν άλλο κώδικα, αυτόν του
Αγίου Αντωνίου του Ανδρίτση. Αυτή έχει ημερομηνία «1666 σεπτεβρηου
ηστερη», συντάχτηκε «ης / τό Κάστρο τής ζακηνθου» από το νοδάρο Δημή-
τριο Μπαρμπία και αφορά περιουσιακή υπόθεση του ναού. Εκεί διαβάζουμε:
«[...] παροντες σωματηκα από ένα μερος / ο s[igno]r μανολης Καπνησης του
ποτέ s[igno]r πιερου και από το άλλο η / s[igor]i σπηρος θοδορης πιερος και
ιωαννης αδελφη αντρητζη ηι / του ποτέ s[igno]r νηκολαου Κ[ο]ν[τε] Κολονε-
λος [...]�6».

Η Μαρίνα ζει τουλάχιστον μέχρι το 1698, οπότε κάνει μια συνδιαλλαγή
στον συμβολαιογράφο Αναστάσιο Τούτζα και πάλι. Με αυτήν συνδιαλέγεται
με το ναό ένα αμπέλι της, το οποίο βρίσκεται στον Άγιο Ιωάννη του Μαντινει-
ού, στο χωριό Γαϊτάνι. Η πληροφορία αυτή προκύπτει από άλλη νοταριακή
πράξη του κώδικα, η οποία επειδή αφορά και αυτή περιουσία του ναού, αντι-
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δάρου, αλλά εκπροσωπείται από τους Τζώρτζη Κοκκίνη και Μανόλη Φαραό, οι οποίοι υπο-
γράφουν γι’ αυτήν μαζί με τον ιερέα και τους δύο επιτρόπους: «+ τζορτζης κοκινις μαρτιρο τα
ανοθεν και ιπογραφο και δια την νανοθεν χιρα ετζι παρακαλεστος από δαυτην / + μανολις φα-
ραος μαρτιρο τα ανοθεν και ιπογραφο και δια την νανοθεν χιρα ετζι παρακαλεστος από δαυ-
την». (Ό.π., σ. ��v).

�1. [...] ενα κομα / τι σταφιδα οσαν καλα του ανοθεν ποτε s[igno]r χριστοδουλου τζιμι /
κιμενο στο ροιδο που το εποσεδερισε ι αυτι χ[ήρα]α ος λεγατο τις / οπου τις αφισε ι ποτε κιρα-
τζα αναστασουλα θεγατερα της [...]. (Ό.π., σ. ��v).

��. [...] οπου / κανι κρισι με το s[igno]r αντριτζι το γαμπρο τις [...]. (Ό.π., σ. ��v).
��. [...] και επι / διτις ο s[igno]r θεοδορις αντριτζις δια τα τιτολα που λει να εζερ / τζιταρι

[...]. (Ό.π., σ. ��v).
��. ΛΕΩΝΙΔΑΣ Χ. ΖΩΗΣ, Λεξικόν..., σ. 50.
�5. ΔΗΜΗΤΡΗΣ Δ. ΑΡΒΑΝΙΤΑΚΗΣ, Κοινωνικές αντιθέσεις στην πόλη της Ζακύνθου, το

Ρεμπελιό των Ποπολάρων (16�8), Μουσείο Μπενάκη - Ελληνικό Λογοτεχνικό και Ιστορικό
Αρχείο, Αθήνα �001, ��1.

�6. ΓΑΚ-Αρχεία Νομού Ζακύνθου, Κώδικας Αγίου Αντωνίου Ανδρίτση, σ. 50r. (με τη
νεότερη αρίθμηση του κώδικα).



γράφεται στις σελίδες του�7. Αν δούμε πως η νοταριακή πράξη της Μαρίνας
συντάσσεται σαράντα εφτά (�7) ολόκληρα χρόνια μετά την σύνταξη της δια-
θήκη του συζύγου της, θα βγάλουμε το συμπέρασμα πως ο η γυναίκα του
Χριστόδουλου ήταν πολύ νεότερή του. Αν παρατηρήσουμε, μάλιστα, πως η κό-
ρη του, Αναστασούλα, ήταν ανήλικη, όταν γράφτηκε η διαθήκη, μπορούμε να
συμπεράνουμε πως ο γάμος τους πρέπει να είχε γίνει πρόσφατα. Η Μαρίνα,
όπως θα γνωρίσουμε παρακάτω, είναι γόνος της αρχοντικής οικογένειας Ρω-
μανού�8.

Ας επανέλθουμε, όμως, στην διαθήκη του Χριστόδουλου Τζίμη, η οποία
μας ενδιαφέρει περισσότερο.

Σε αυτήν διαβάζουμε πως αν η θυγατέρα του πεθάνει, πριν ενηλικιωθεί,
κάτι που δεν το εύχεται, αφήνει την σταφίδα, που έχει στο Ρόιδο, την οποία συ-
ναντήσαμε παραπάνω και το αμπέλι του στο Παλιοκάντουνο�9 στον s[igno]r
Γεώργιο Τζίμη του Θεοδώρου, με την δέσμευση αυτός να μην μπορεί να το
πουλήσει, να το χαρίσει ή να το κάνει αλλαξιά, αλλά αυτό να πηγαίνει από
κληρονομιά σε κληρονομιά. Προϋπόθεση γι’ αυτό, όπως αναγράφεται, είναι ο
Γεώργιος να έρθει να μείνει στην Ζάκυνθο. Άρα την εποχή εκείνη ήταν εκτός
του νησιού.

Ο κληρονόμος αυτός είναι ανεψιός του Χριστόδουλου και συγκεκριμένα γιός
του εξάδελφού του, Θοδωρή. Ο τελευταίος (Θοδωρής), σύμφωνα με τα στοιχεία
που έκανε πρώτη φορά γνωστά ο Δημήτρης Αρβανιτάκης, στο βιβλίο του «Κοι-
νωνικές αντιθέσεις στην πόλη της Ζακύνθου, το Ρεμπελιό των Ποπολάρων
(16�8)», είχε λάβει και αυτός ενεργό μέρος στο Ρεμπελιό και ήταν δικηγό-
ρος�0. Ο Γεώργιος φαίνεται πως τελικά ήρθε στη Ζάκυνθο, μια και τον Ιούλιο
του 165�, τρία χρόνια μετά την σύνταξη της διαθήκης του Χριστόδουλου, συ-
ντάσσει και αυτός την δική του, η οποία είναι και αυτή αντιγραμμένη στον ίδιο
κώδικα και έχει και αυτή ιδιαίτερο ενδιαφέρον�1. Προς το παρόν και επειδή μας
ενδιαφέρει περισσότερο, ας διευκρινίσουμε πως τα υποστατικά, τα οποία αναφέ-
ρονται σε αυτήν είναι τα περισσότερα γειτονικά και στην ίδια τοποθεσία με αυ-
τά που αναγράφονται και στην διαθήκη του θείου του, του Χριστόδουλου, όπως
στην συνέχεια θα γνωρίσουμε, καθώς και ότι και αυτός κατοικεί στην σκο-
ντράδα της Αγίας Παρασκευής. Αυτές οι πληροφορίες μας οδηγούν στο συμπέ-
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�7. [...] το οπίο τω άφισε εις τήν εκκλισίαν ι ποτε κιρα μαρινα χ[ήρ]α του, ποτέ s[igno]r
χριστοδου / λου τζιμι μέ τήν τρανσατζιόν γεναμενι εις τά άτι του ποτέ s[igno]r αναστασι τού-
τζα / νοταρ[ί[ου στους 1698 [...]. (ΓΑΚ-Αρχεία Νομού Ζακύνθου, Κώδικας Πικριδιώτισσας,
σ. 7�r).

�8. ΛΕΩΝΙΔΑΣ Χ. ΖΩΗΣ, Λεξικόν..., σ. 57�.
�9. Τοποθεσία στα σύνορα του χωριού Ρόιδο (Αμπελόκηποι).
�0. ΔΗΜΗΤΡΗΣ Δ. ΑΡΒΑΝΙΤΑΚΗΣ, Κοινωνικές..., σσ. �91-�9�.
�1. ΓΑΚ-Αρχεία Νομού Ζακύνθου, Κώδικας Πικριδιώτισσας, σσ. 6r-8r.



ρασμα πως το πιο πιθανόν είναι η οικογένεια να είχε σημαντική περιουσία, η
οποία κληρονομικά ήρθε στους δύο συγγενείς και διασαφηνίζει την καταγωγή
του Χριστόδουλου, αλλά και την οικονομική του κατάσταση.

Η σταφίδα αυτή στο Ρόιδο, δεν έφτασε ποτέ στα χέρια του Γεωργίου, για-
τί, όπως είδαμε παραπάνω, ανήκε πρώτα στην κόρη του Χριστόδουλου, Ανα-
στασούλα και μετά στην γυναίκα του Μαρίνα. Γι’ αυτό και δεν την συναντά-
με στην διαθήκη του.

Ακολούθως ο Χριστόδουλος, όπως επιθυμεί και υπαγορεύει στο νοδάρο, ζη-
τά αν η κόρη του πεθάνει πρόωρα, να πάρει ένα αμπέλι, το οποίο έχει στο Χα-
λικιερό�� και την σταφίδα του στο Άγιο Πνεύμα στο Γαϊτάνι ο s[igno]r Άντζο-
λος Σουμάκης του Άντζολου. Δεν πρόκειται, βέβαια, για τον συγγραφέα του
πολυσυζητημένου χρονικού της «Διήγησης», ο οποίος είναι του Γεωργίου, αλ-
λά του άλλου ομώνυμού του, γνωστού από διάφορες πηγές, ο οποίος σε έκκλη-
σή του το 16�� δήλωνε πως για 15 χρόνια είχε υπηρετήσει σαν βοηθός στην
Γραμματεία της Ζακύνθου. Επίσης είχε προσφέρει το 16�7 οικονομική βοή-
θεια στην Βενετία για τον πόλεμο της Κρήτης.

Ένα άλλο αμπέλι, που έχει στο Σαρακηνάδο, ο Χριστόδουλος το αφήνει
στην εκκλησία του Αγίου Ιωάννη στου Μπέμπου��. Επίσης αφήνει στην θυ-
γατέρα του s[igno]r Αναστάση Καλαματιανού, την Τζουαννέλα, ένα άλλο
αμπέλι, το οποίο έχει στο Γαϊτάνι, καθώς και το χωράφι του, που βρίσκεται
στον Άγιο Γεώργιο, κοντά στου Μπενάρδου. Την σταφίδα, που έχει στο Αγριο-
κάμπι��, το χωράφι του στην περιοχή Γλίνες�5 και ένα από τα σπίτια του με
τον κήπο του, στην ίδια περιοχή, τα αφήνει σε κάποιο γυναικείο πρόσωπο (αυ-
τό φαίνεται από την έκφραση: «εως ζοις της») του οποίου δεν σώθηκε το όνο-
μα, επειδή στο σημείο εκείνο της σελίδας υπάρχει φθορά, αλλά πρέπει να είναι
συγγενικό του, μια και το ακολουθεί το κτητικό «μου». Ένα κομμάτι αμπέλι
ρομπόλα στην Αγρία, το αφήνει στον μισέρ Ανδρία Τρεμουντάνα και ένα άλλο,
με τον ίδιο καρπό, το οποίο έχει κάποια Ζαβραδινή, πιθανόν σε λιβέλλο�6, το
αφήνει του κουνιάδου του signor Νικολού Ρωμανού, μαζί με το χωράφι του στο
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��. Τοποθεσία στην Αγρία, κοντά στο παραπάνω Παλικάντουνο.
��. Πρόκειται για την εκκλησία του Αγ. Ιωάννου του Χρυσοστόμου (και όχι Προδρόμου,

όπως γράφουν οι Ζώης και Κονόμος), η οποία βρισκόταν στο βόρειο άκρο της πόλης της Ζα-
κύνθου (συνοικία Αγ. Τριάδας) και είναι περισσότερο γνωστή με την επωνυμία «του Τράφου».
Βλ. ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΦΛΕΜΟΤΟΜΟΣ, «Ο Άγιος Ιωάννης του Τράφου, ιστορική αποκατάσταση του
μνημείου», Επιλογές, εφημ. Ερμής της Ζακύνθου, Παρασκευή 15 Απριλίου �016, σσ. � (10)
- � (11).

��. Τοποθεσία στο παραπάνω Παλιοκάντουνο.
�5. Γλίνα ονομάζεται η άργιλος, οπότε πολλές οι τοποθεσίες στα διάφορα χωριά με παρό-

μοια ονομασία.
�6. Εδαφονόμιο.



Παλιοκάντουνο. Από αυτήν την πληροφορία μαθαίνουμε, όπως αναφέραμε
παραπάνω, το γένος της συζύγου του Χριστόδουλου, η οποία ανήκει στην
γνωστή οικογένεια Ρωμανού.

Ένα χωράφι στου Χαλικιά, το αφήνει στην θυγατέρα του «μ[ι]s[έρ]»
Κωνσταντή Ραψομανίκη. Εδώ ας αναφέρουμε πως ο Κωνσταντής Ραψομανί-
κης ήταν αυτός που δώρισε το οικόπεδό του, για να χτιστεί η εκκλησία του
Αγίου Βασιλείου του Απάνου�7, καθώς και πως μαζί με τα αδέλφια του Τζάν-
νε και Δήμο, ήταν στις �5 Μαρτίου 1586 ένα από τα ιδρυτικά μέλη του αδελ-
φάτου του ναού, ο οποίος είχε το όνομα της οικογένειάς του�8. Επίσης στον
ήδη αναφερόμενο παραπάνω, σαν επίτροπο της ανήλικης κόρης του Βάλσαμο
δε Βάλσαμο, όπως τον αναφέρει αυτή τη φορά, κληροδοτεί ο Τζίμης τον αυ-
γουστιάτη του και τον μεγάλο του, όπως τονίζει, κήπο. Ξεκαθαρίζει πως ο αυ-
γουστιάτης είναι στο χωριό Μουζάκι («σινορο μουζακι») στο Δονάτο και ο
κήπος στο Γαϊτάνι.

Στην συνέχεια διευκρινίζει, σημειώνοντας τα εξής: «Ετη το σπιτι και αλό-
νη / ηστο γαητανη και η ελιες της Γυνεκος μου τα οσα λουσα�9 αφησα του
ανοθε λασαδορο�0 μου να τα / περνουν αποθανοντας του πεδιου μου ος ανοθεν
εξο μονον από το χοραφι οπου αφινο της ανα / στασιας ραψομανικι». Και συ-
νεχίζει: «Και τις ιντραδες μου ολες να εβρισκοντε ηστα χερια της γινεκος μου
/ και να μι δοσι κοντο�1 κανενου παρα του πεδιου μου και ναν της κανι δια
μπενεφητζιο�� του πεδιου μου».

Στο σημείο αυτό ζητά όταν πεθάνει να τον θάψουν στην εκκλησία της Πα-
ναγίας του Πικρίδη, όπου είναι το μνήμα του πατέρα του. Αυτή του η επιθυ-
μία, καθώς και το γεγονός πως η διαθήκη

είναι αντιγραμμένη στον κώδικα της εκκλησία, της οποίας, όπως είδαμε
παραπάνω, ο ίδιος, όπως και οι συγγενείς του, όπως φαίνεται σε άλλες σημει-
ώσεις του κώδικα, είναι ενορίτης, φανερώνει το ότι ο Χριστόδουλος θάφτηκε
στην Πικιδιώτισσα.

Η διαθήκη, όμως, δεν κλείνει εδώ. Θέλοντας να απαλλάξει τους κληρονό-
μους του από τυχόν προβλήματα, διευκρινίζει το εξής: «και ανισος ηθελε εβρε-
θι κανενα σκριτο�� κοντρο�� του γιου της μανενας να ινε κομενα / και λιομενα
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�7. ΜΙΛΤΟΣ ΚΑΡΚΑΖΗΣ - ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΛΥΚΟΓΙΑΝΝΗΣ, Μελέτες Ζακυνθινής Τέχνης, Εται-
ρεία Αρχειακών Μελετών και Εκδόσεων, Αθήνα �00�, σ. 105.

�8. Ό.π.
�9. Κατά λέξη καλλωπισμούς, εδώ καλά υποστατικά.
�0. Κληρονόμων.
�1. Λογαριασμό.
��. Όφελος.
��. Ιδιωτικό έγγραφο.
��. Κατά, εναντίον.



ωσπερ να μιν ιχανε γενι ποτε το κερο γιατι τα σπιτια ηχε δοσμενα η μανα
του». Επίσης τονίζει πως η παρούσα του διαθήκη «να ινε προτι και ηστερι μου
διορθοσις και οσες αλες διαθικες η κοντικε / λα�5 βρεθι προτιτερα να μιν αξι-
ζουν οσπερ να μιν ιχανε γενι».

Κλείνοντας τονίζει πως «κουμεσι�6» «ηστα μεντα�7» του ορίζονται οι ήδη
αναφερθέντες Βάλσαμος των Βαλσάμων, ο Άντζολος Σουμάκης και ο κου-
νιάδος του Νικολός Ρωμανός.

Η διαθήκη τελειώνει με την διευκρίνιση πως μετά τον θάνατο της κόρης
του αφήνει τα σπίτια, τα χωράφια και τα δένδρα, που έχει στην θέση Κανέση,
κάτω από το Κάστρο�8, στην εκκλησία της Πικριδιώτισσας, την ενορία του�9.
Όσο ζουν οι γυναίκα του και η θυγατέρα του θα πρέπει να φροντίζουν για το
σαρανταλείτουργο, τις λειτουργίες και την κεροδοσία, όπου ήδη αναφέραμε.
Αν, όμως, πεθάνει η θυγατέρα του, πριν ενηλικιωθεί, να παίρνουν οι επίτροποι
του ναού τον αυγουστιάτη στου Δονάτου και από τον καρπό του να πληρώνουν
τον εφημέριο, για όλα τα παραπάνω. Τέλος τονίζει πως αν κάποιος από τους
κληρονόμους («λεγατορους») του πεθάνει πριν την θυγατέρα του να μένει το
κληροδότημα («λασο») που του άφησε στην εκκλησία της Πικριδιώτισσας.

Σαν μάρτυρες υπογράφουν την διαθήκη ο ιερομόναχος Ιωσήφ Δόξας, ο
Αναστάσης Ραφτόπουλος και ο Νικολός Κοσμάς.

Κάτω από αυτήν και στο δεξιό μέρος υπάρχει η διευκρίνιση: «Αναστασιος
λιβανιος / νοδαριος εβαλα και / εκοπιαρανε50».

Θέλοντας να έχουμε μια γενικότερη εικόνα της περιουσίας του Χριστόδου-
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�5. Συμπληρώματα, τροποποιήσεις διαθήκης.
�6. Επίτροποι.
�7. Υποθέσεις.
�8. Το 1660 τα υποστατικά αυτά πρέπει να τα κατέχει η κόρη του. Αυτό φαίνεται από μια

συμφωνία, την οποία έκαναν οι επίτροποι της εκκλησίας Ρόκκος Ριξομάντης, Νικολός Μο-
νεμβασιώτης και Αναστάσης Αργυρόπουλος στις 11 Νοεμβρίου 1660 και με αυτήν παραχω-
ρούν ένα χωράφι, που έχει η εκκλησία στου Κανέση, στην Αλισάντρα Ρουμαντζά-Κωλαΐτη
και στον γαμπρό της Γιούλιο Ρουμαντζά, σε λιβέλλο παντοτινό. Στα όρια του χωραφιού ση-
μειώνεται πως νότια αυτό συνορεύει με το «χοραφι τις κλερονομιας του ποτε s[igno]r χριστο-
δουλου τζιμι». (ΓΑΚ-Αρχεία Νομού Ζακύνθου, Κώδικας Πικριδιώτισσας, σσ. 9v-10v).

�9. 88 χρόνια αργότερα, από την προηγούμενη σημείωση, στις 6 Μαρτίου 17�8 εμφανίζο-
νται στο συμβολαιογραφείο του Ιωάννη Γουζέλη οι απόγονοι και κληρονόμοι των παραπάνω,
Αννούλα Κωλαϊτη και τα παιδιά της Γιάννης, Κωνσταντής, Στυλιανή και Κατερίνα, οι οποί-
οι ζητούν να απαλλαγούν, λόγω οικονομικών δυσχερειών, από το παραπάνω λιβέλλο και οι
επίτροποι το δέχονται. (Ό.π., σ. 69r). Από τα όρια που αναγράφονται αυτήν τη φορά βλέπου-
με πως νότια του χωραφιού τώρα βρίσκονται το σπίτι του Αντωνίου Μιχαλίτση και ένα χωρά-
φι του Νικολέτου Αρβανιτάκη. (Ό.π., σ. 69v). Άρα το χωράφι του Τζίμη ή πουλήθηκε ή δόθη-
κε δε λιββέλλο.

50. Αντιγράψανε.



λου Τζίμη, ας δούμε και μια πληροφορία, την οποία διέσωσε ο Λεωνίδας Χ.
Ζώης και την δημοσίευσε ο Ντίνος Κονόμος, στην κατοχή του οποίου βρέθη-
καν διάφορες ανέκδοτες σημειώσεις του γνωστού ιστοριοδίφη, στο βιβλίο του
«Εκκλησίες και Μοναστήρια στη Ζάκυνθο». Εκεί σε αυτά που αφορούν την
εκκλησία της Πικριδιώτισσας διαβάζουμε: «– Εις τον άνω ναόν αφήκεν ο Τζί-
μης το εν τω Παλαιοκάντουνω αμπέλι του τω 16�5 (Σ/γρ. Κ[ωνσταντίνος].
Μίστορης, σ. 10�)51». Βέβαια δεν αναγράφεται το μικρό όνομα του δωρητή,
αλλά η σχέση του Χριστόδουλου με το ναό, που γνωρίσαμε, η τοποθεσία του
αμπελιού, καθώς και η χρονολογία, μας οδηγούν στο συμπέρασμα πως μάλ-
λον πρόκειται για αυτόν.

ΟΟ  ΧΧρριισσττόόδδοουυλλοοςς  εεππίίττρροοπποοςς  ττηηςς  ΠΠιικκρριιδδιιώώττιισσσσααςς

Πολύτιμη, επίσης, είναι και η πληροφορία πως ο Χριστόδουλος Τζίμης
χρημάτισε επίτροπος του ναού της Πικριδιώτισσας. Αυτό προκύπτει από δύο
πηγές, οι οποίες καταγράφονται στον κώδικά της. Η πρώτη είναι πράξη του
νοδάρου Ιωάννη δε Φραντζή και έχει ημερομηνία 18 Ιανουαρίου 16�0. Πρόκει-
ται για λιβέλλο ενός χωραφιού στην τοποθεσία Κούκου κάτω από το χωριό
Πηγαδάκια, που δίνεται από τους εκπροσώπους του αδελφάτου του ναού, τους
εκλεγμένους από το Καπίτολο5� γαστάλδους5� του, στον Σπηλιώτη Λευτάκη
του ποτέ Ανδρέα, κάτοικο του παραπάνω χωριού. Εδώ ένας από τους επιτρό-
πους, οι οποίοι εκπροσωπούν το Σώμα των Ενοριτών και των Αδελφών, ύστε-
ρα από δική του απόφαση σε συνέλευση και με το «μαντάτο5�» του «αφεντος
πρεβεδουρου γιακουμου μπενμπου» είναι και ο Χριστόδουλος Τζίμης, ο οποίος
είναι σωματικώς παρών, μαζί με τον άλλο γαστάλδο, τον Θεόφιλο Νταμικέλη,
στο «καντζελο55» του παραπάνω συμβολαιογράφου, στον Αιγιαλό της πόλης
και της νήσου της Ζακύνθου56. Οι δύο αυτοί επίτροποι παρευρίσκονται, εκπρο-
σωπώντας το Αδελφάτο της Πικριδιώτισσας και σε ένα άλλο συμβολαιογρα-
φείο, αυτή τη φορά του Κωνσταντή Βοναφέ, στις �� Ιουνίου της ίδιας χρονιάς
(16�0), για ένα άλλο λιβέλλο, ενός σπιτιού, που κατέχει ο ναός της Παναγίας
του Πικρίδη, στην ενορία της Αναλήψεως57.
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51. ΝΤΙΝΟΣ ΚΟΝΟΜΟΣ, Εκκλησίες και Μοναστήρια στη Ζάκυνθο, Αθήνα 1967, σ. 1�9.
5�. Σώμα ενοριτών και αδελφών του ναού.
5�. Επιτρόπους.
5�. Έγγραφο πρόσταγμα.
55. Γραφείο.
56. ΓΑΚ-Αρχεία Νομού Ζακύνθου, Κώδικας Πικριδιώτισσας, σ. 17r.
57. Ό.π., σ. ��r.



Εδώ ας τονίσουμε πως ο Χριστόδουλος είναι επίτροπος της Πικριδιώτισ-
σας δύο μόλις χρόνια μετά την έναρξη του Ρεμπελιού και ενώ αυτό βρισκόταν
σε εξέλιξη και πως οι επίτροποι τότε των ναών, οι οποίοι ήταν αδελφάτα, όπως
αυτός της Παναγίας του Πικρίδη, εκλέγονταν, ανά διετία, από το καπίτολο
του αδελφάτου, το οποίο αποτελούσαν οι ενορίτες και αδελφοί, που ήταν γραμ-
μένοι σε αυτό. Άρα η εκλογή τους απαιτούσε την κοινή συναίνεση και δεν
ήταν τυχαία πρόσωπα. Επειδή επίσης διαχειρίζονταν την περιουσία του αδελ-
φάτου, ήταν πρόσωπα εμπιστοσύνης και κοινής αποδοχής. Τέλος το πιο πιθα-
νόν είναι ο Τζίμης να είχε εκλεγεί επίτροπος την χρονιά του Ρεμπελιού.

Η αξία αυτής της διαθήκης, αλλά και των άλλων πληροφοριών του κώδι-
κα, είναι πως μας δίνει μια πιο σαφή εικόνα του Τζίμη, εντελώς διαφορετική
από αυτήν της «Διήγησης» του Άγγελου Σουμάκη και προπάντων μας φανε-
ρώνει την οικονομική του κατάσταση, που κάθε άλλο παρά τσαγκάρη τον πα-
ρουσιάζει. Επιβεβαιώνει την προσωπογραφία του, που αποκαθιστά ο Δημή-
τρης Αρβανιτάκης, στο ήδη αναφερθέν πολύτιμο βιβλίο του και μας πείθει,
όπως ο τελευταίος αναφέρει, πως: «Ο Χριστόδουλος Τζίμης πρέπει να ανήκε
σε κείνη την απαιτητική ομάδα των ποπολάρων που αμφισβητούσε το μονο-
πώλιο των μελών της Κοινότητας, την εποχή που ο δρόμος για την ένταξη στο
Συμβούλιο έκλεινε με τους νέους νόμους των αρχών του 17ου αιώνα»58. Μας
δίνει ακριβώς την «οικονομική επιφάνεια» του πολυσυζητημένου αυτού ποπο-
λάρου της Ζακύνθου, την οποία στην συνέχεια των παραπάνω ο Αρβανιτάκης
αναζητά για την οριστική βεβαίωση της άποψής του59.

Βέβαια η διαθήκη συντάσσεται το 1651, �� ολόκληρα χρόνια μετά το Ρε-
μπελιό. Όμως μια τέτοια περιουσία δεν αποκτιέται σε τόσο μικρό διάστημα.
Γνωρίζοντας πως και ο Χριστόδουλος Τζίμης, όπως και οι άλλοι πρωταγωνι-
στές του Ρεμπελιού, πήρε πίσω την κατασχεμένη περιουσία του60, επιβεβαιώ-
νουμε, μέσω της διαθήκης του, την οικονομική του άνεση, η οποία πρέπει να
ήταν η ίδια ή έστω σχεδόν η ίδια, όταν ξέσπασαν τα γεγονότα.

Δύο σημεία της διαθήκης επιβεβαιώνουν την παραπάνω πληροφορία της
επιστροφής της περιουσίας. Γνωρίζουμε πως τον Φλεβάρη του 16�� ο Τζίμης
κρυβόταν, κατά τις υπάρχουσες πληροφορίες, στο κτήμα του στο Γαϊτάνι, για
να αποφύγει τις ανακρίσεις, που διέταξε ο Pisani61. Το κτήμα αυτό, όμως, φαί-
νεται, από την διαθήκη, να το έχει και λίγο πριν τον θάνατό του και το παρα-
χωρεί στους κληρονόμους του. Επίσης από την κατάσταση των κατασχέσε-
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58. ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΑΡΒΑΝΙΤΑΚΗΣ, Κοινωνικές..., σ. �90.
59. Ό.π.
60. Ό.π., σσ. �60-�61.
61. Ό.π., σ. ��5.



ων, που απέστειλε στην Βενετία ο προβλεπτής Zuanne Bondumier, φαίνεται
πως εκτός των άλλων πουλήθηκε με την διαδικασία του πλειστηριασμού και
ένα κτήμα του στην περιοχή του Παλιοκάντουνου, το οποίο αγόρασε κάποιος
(μάλλον ο Γεώργιος Τζελεμάν, όπως παρατηρεί ο Αρβανιτάκης) που κατέβα-
λε στο ταμείο 500 ρεάλια6�. Αλλά και το κτήμα αυτό υπάρχει στην διαθήκη.

Ένα άλλο σημείο της διαθήκης, στο οποίο πρέπει να σταθούμε, είναι η κα-
τοχή σπιτιών και υποστατικών από τον Τζίμη στην τοποθεσία Κανέση, η
οποία βρίσκεται στις παρυφές του Κάστρου, όπου η πρωταρχική πόλη της Ζα-
κύνθου. Αυτό επιβεβαιώνει τα όσα ο ίδιος ισχυρίστηκε στην κατάθεσή του, για
την αρχαιότητα της οικογένειάς του. «Εγώ και οι πρόγονοί μου», δήλωσε,
«αρχαιότατοι κάτοικοι της πόλης και του νησιού [έζησαν], αλλά ειδικότερα
εγώ ζω έντιμα από τα εισοδήματα που έχω και τις ιδιοκτησίες μου»6�. Το πιο
φυσικό είναι στην περιοχή εκείνη να έχουν περιουσία οι παλιές μόνο οικογένει-
ες του τόπου.

Επίσης η σχέση του με την εκκλησία, είτε σαν επίτροπος του ναού της Πι-
κριδιώτισσας, είτε από τις δωρεές του σε άλλους ναούς, αλλά και η φροντίδα
του για τα σαρανταλείτουργα και τις κεροδοσίες, για την σωτηρία της ψυχής
του, όπως το ότι καλεί έναν κληρικό και μάλιστα ιερομόναχο, για μάρτυρα
στην συγγραφή της διαθήκης του, διαψεύδουν για άλλη μια φορά την «Διήγη-
ση» του Σουμάκη, που αναφέρει χαρακτηριστικά πως «ήταν το άγιον του δια-
βόλου»6�.

Τέλος ο Τζίμης φαίνεται να συγγενεύει και να συναναστρέφεται με πρόσω-
πα, τα οποία έχουν παίξει σημαντικό ρόλο στην οικονομική, πολιτική και κοι-
νωνική ζωή του τόπου. Η γυναίκα του, Μαρίνα ανήκει στην αρχοντική οικο-
γένεια Ρωμανού. Την κόρη του την πανδρεύει με γόνο της ιστορικής οικογένει-
ας Ανδρίτση. Επίσης διαχειριστές του αφήνει, εκτός από τον κουνιάδο του Νι-
κολό Ρωμανό, τον Βάλσαμο των Βαλσάμων και τον Άγγελο Σουμάκη του
Αγγέλου, πρόσωπα γνωστά και από οικογένειες του Libro d’ Oro και τα τρία.
Αυτό επιβεβαιώνει το κοινωνικό και οικονομικό του υπόβαθρο.

Όλα αυτά κάνουν πολύτιμη την διαθήκη του και τις άλλες πληροφορίες του
κώδικα και αποκαθιστούν την προσωπογραφία του. Γι’ αυτό και τα παρουσιά-
σαμε.
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6�. Ό.π., σ. �90-�91.
6�. Ό.π., σ. �90.
6�. Συγκεκριμένα ο Άγγελος Σουμάκης γράφει: «[...] Ετούτος ήταν το άγιον του διαβό-

λου, και εδασκάλευε τους ποπολάρους καθημερινώς, ωσάν ο δάσκαλος τα παιδιά εις το σκο-
λειό, εναντίον των αρχόντων, εις τρόπον οπού παρακίνα να κάμουν περισσότερα σκάνδαλα
από το ότι είχανε όρεξη, αγάπα περίσσια να βλέπη ανακατώματα, σύγχυσες και συμφορές εις
την χώρα, διότι τότε εχαιρότουνα κατά πολλά. [...]. (ΝΤΙΝΟΣ ΚΟΝΟΜΟΣ, Ζακυνθινά Χρονικά
(1�85-195�), Αθήνα 1970, σ. ��.



ΗΗ  δδιιααθθήήκκηη
ΓΑΚ-Αρχεία Νομού Ζακύνθου, Κώδικας Πικριδιώτισσας σσ. 8r-8v.

[recto] + Εν χ[ριστο]υ ονοματη αμιν 1651 νοεβριου πρωτη, ηστο χαραμα
της ημερας ανακραζομενος, εγω νοταριος, και / η κατοθεν υπογεγραμενη,
παρακαλεστη μαρτηρες, απο το s[igno]r χρηστοδουλο τζιμι, του π[ο]τ[έ]
γιωργου ιστο / νηκο οπερ κατηκι την σημερο, ηστην κοντραδα της αγιας πα-
ρασκεβης, δια να καμη την παρουσα του / διαθικι, εχο τον νου και τας φρενας
ηγιας Ερωτηθι αν αφηνη ισε σκλαβους ησε σπιταλε κανενα πρα / γμα, και
ηπε αφινο δια μια φορα ηστο σπιταλε δουκατα πεντε και ηστους φηλακομε-
νους δουκατα τρια / Ετη αφηνο ηστην Θεοτοκο του πικριδι ηγουν του εφημερι-
ου, οπου θελη εφημερευη κατά κερον ένα σαραν / ταλητουργο και ναν το ψαλη
κάθε τη σαρακοστη τον χρηστουγενον, και να λεγι και ενα τρισαγιον απανου
ηστο / μνιμα μου εονιος και να κανουν και την γκερο / δοσια του χριστογενον
ηστον ανοθε ναων πασα χρονον, / εονιος και να κανι και δεκαπεντε λητουρ-
γιες τον δεκαπενταγουστο ετη αφηνο της κοπελας μου ότι φα / νη της γυναι-
κος μου ναν της δοσι Ετη θελο και ορηζο και αφηνο την γινεκα μου ανταμος
με το πεδι μου, κιρα / και νικοκιρα περ ολο μου το εδικο να ινε του πεδιου μου
αμπελια χοραφια σπιτια, και οτι αλο μου / ηβρισκετε ηστον γκοσμο να ινε
κλερονομισα μου η ανοθε μου θιγατερα η αναστασουλα περο / να κατηκαι
ανταμος με τη γινεκα μου καλα και ηρινικα και να μαζονη και της ιντραδες
μου η γινεκα μου / να ζουνε απαυτες και τημασια και ποδεμι τους, κατά τη
γκοντετζιο τους και ότι αβαντζαρι από της ιντραδες μου / να τα δινουνε του
ευγενη s[igno]r μπαλσαμου ντε παλμου οστε που να ερθι νομου ηλικιας για να
την επαν / δρεψουνε και ανησος το πεδι μου ηθελε αποθανη πριν να ερθι του νο-
μου οπου ο Θ[εο]ς να μην το δοσι / αφηνο του s[igno]r τζιμι του π[ο]τ[έ]
μ[ισέ]ρ θοδορη τη σταφηδα μου ηστο ροϊδο και το αμπελη μου ηστο παλιο /
καντουνο να μιν μπορι να το πουλησι μιτε να το χαρισι μιτε να κανι αλαξια μο-
νο να πιγενουν / απο κλερονομια ησε κλερονομια εονιος, και να μιν ημπορι να
λαβη κανενα ποσεσο α δεν ερθι / επα ηστη Ζακυνθο Ετη αν τραβενιρι θανατος
ος ανοθε ηπε του πεδιου μου αφηνο του s[igno]r / αντζολου σουμακι του ποτε
αντζολου το αμπελη μου οπου εχο ηστο χαληκερο, και τη σταφηδα, στο αγι /
ον πνευμα / Ετη αφινο το αμπελη οπου εχο ηστο σαρακιναδο ιστο ναων του
αγιου ιωανου, στου μπεν / μπου να γενετε ησαυτι τοσι αναστιον Αφινο της θε-
γατερος του s[igno]r αναστασι καλαματιανου ονο / ματη τζουανελας, το
αμπελι οπου εχο ηστο γαϊτανι, και το χοραφι οπου εχο στον αγιο γεοργιον //
[verso] πλισιον του μπερναρδου Αφινο [...]ος μου εως ζοις της την σταφιδα
μου ης αγριοκαμπι και το / χοραφι μου ηστης γλινες και το ενα σπιτι με τον
γκιπαρακι Αφινο τι ρομπολα μου ηστην αγρια και / τι ρομπολα που μου εχη η
ζαβραδινη ηγουν τη ρομπολα της αγριας, τιν αφινο του μ[ισέ]ρ ανδρια τρε /
μουντανα, και τη ρομπολα της ζαβραδινης τιν αφινο του κουνιαδου μου του
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s[igno]r νικολου ρομανου και το / χοραφι ηστο παλιοκαντουνο Ετη αφινο της
αναστασιας της θεγατερος του μ[ισέ]ρ κοσταντη ραψο / μανηκι αποντης κα-
λεσι ο Θ[εό]ς το πνευμα μου το χοραφη οπου εχο ηστα χαλικια / Ετι αφινο τον
αγουστατη τον κηπο τον μεγαλο του ανοθεν s[igno]r μπαλσαμου δε μπαλσα-
μου ο α / γουστιατης ηνε ηστο σινορο του μουζακι στο δονατο και ο κιπος ηνε
ισε χ[ωρί]ο γαϊτανη Ετη το σπιτι και αλονη / ηστο γαϊτανη και η ελιες της γι-
νεκος μου, τα οσα λουσα αφησα τον ανοθε λασαδορο μου, να τα / περνουν
αποθανοντος του πεδιου μου ος ανοθε εξο μονο από το χοραφι οπου αφινο τις
ανα / στασιας του ραψομανικι Και της ιντραδες μου ολες να εβρισκοντε ηστα
χερια της γινεκας μου / και να μι δοσι κοντο κανενου παρα του πεδιου μου και
να της κανι δια μπενεφητζιο του πεδιου μου / α μου ερθι θανατος να με θαψουν
ηστην μπαναγια του πικριδι ηστο κινοταφιο του πα / τρος μου και ανισος και
ηθελε βρεθι κανενα σκριτο κοντρα του γιου της μανενας να ινε κομενα / και
λιομενα ωσπερ να μιν ιχανε γενι ποτ το κερο, γιατι τα σπιτια ηχε δοσμενα η
μανα του / η οποια μου διαθικι να ινε προτι και ηστερι μου διορθοσις και οσες
αλες διαθικες η κοντικε / λα θελανε βρεθι προτιτερα να μιν αξιζουν οσπερ να
μιν ιχανε γενι Ετι θελο και παρα / καλο να ινε κουμεσι μου ηστα μεντα μου ο
ανοθε s[igno]r μπαλσαμος και signo]r αντζολος σουμα / κης του π[οτ]ε
s[igno]r αντζολου και το s[igno]r νικολο ρομανο τον γκουνιαδο μου Ετι μετα
τον θανατον του πε / διου μου ος ανοθεν λεγο Αφινο τα σπιτια και χοραφια και
δενδρι ηστου κανεσι οπου εχο / ηστο ναων της παναγιας του πικριδι τιν ανοριαν
μου το οπιο σαρανταλητουργο λητουρ / γιες και κεροδοσια να τα κανι η ανοθε
μου κλερονομα η Γυνη θεγατερα μου και η κλερονομια της εονιος και ηθελε
αποθανι η θεγατερα μου πριν ερθι του νομου ος λεγο / με ανοθε να περνι η
εκλισια της παναγιας ηγουν η γασταλδι τον ανοθε αγουστιατι / μου στου δο-
νατου με το οπιο φρουτο να πλερονουν του ανοθεν εφημεριου το σαρανταλη /
τουργο λητουργιες και να κανουν και τιν ανοθεν κεροδοσια εονιος ος λεγο ανο-
θε και / οπιος απο τους λεγατοριους ηθελε αποθανι πριν τον θανατο της θεγα-
τερας μου / να μενι το αυτο λασο που του αφησα ηστο ναων της ανοθε πανα-
γιας του πικριδι υπο μαρτηριας πανοσιωτατου κιριου ιωσηφ δοξα ιερομοναχου
s[igno]r αναστασι ραυτοπουλου και μ[ισέ]ρ / νικολαου κοσμα/

+ Ιωσηφ ιερομοναχος δοξας μαρτηρω τα ανοθες
{ αναστασης ραυτοπουλος μαρτηρο τα ανοθες
{ νικολος κοσμας μαρτηρο τα ανοθες

Αναστασιος λιβανιος / νοδαριος εβαλα και / εκοπιαρανε
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ABSTRACT

In the codex of Pikridiotissa church in Zakynthos town, it can be found in
copied version –since some of its parts concern the church– the will of
Christodoulos Tzimis, one of the architects of the Plebeian revolution. This
fact, completely changes the previous impression that we had of him through the
“Narrative of the Plebeian revolution”, by Aggelos Soumakis. Tzimis, proves to
own quite a fortune and be much more than a common shoemaker. He was
related to noble families of the island, he used to socialize with members of
those families regularly, and he had also served as a churchwarden in Pikri -
diotissa church. Thus, he belonged among the priviledged plebeians.
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Ο ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΤΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΤΟΝ 16ο ΑΙΩΝΑ

ΜΕ ΑΦΟΡΜΗ ΜΙΑ ΑΝΕΚΔΟΤΗ ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΤΟΥ 1596

ΓΓεερράάσσιιμμοοςς  ΔΔ..  ΠΠααγγκκρράάττηηςς
Καθηγητής του Πανεπιστημίου Αθηνών

Η δημογραφική ιστορία των νησιών του Ιονίου Πελάγους για τους χρόνους
της βενετικής κυριαρχίας έχει ήδη απασχολήσει την πρόσφατη έρευνα. Σε
έναν όχι ιδιαίτερα μεγάλο αριθμό μελετών εξετάζονται πληθυσμιακές πληρο-
φορίες που γίνονται αναλυτικότερες από τις τελευταίες δεκαετίες του 16ου αι-
ώνα και μετά1. Κοινή διαπίστωση σε όλα αυτά τα κείμενα είναι ότι τα δεδο-
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1. Το μεγάλο συνθετικό έργο για την ιστορική δημογραφία των Επτανήσων, εστιασμένο
στον 1�ο και 19ο αι., υλοποιήθηκε από την ΕΥΤΥΧΙΑ ΚΟΣΜΑΤΟΥ με τη διδακτορική της δια-
τριβή (La population des Iles Ioniennes, XVIIIè-XIXè siècle, τ. 1-3, Παρίσι: Πανεπιστήμιο
Paris I-Panthéon-Sorbonne, �000). Στα έργα αναφοράς για την ιστορική δημογραφία του ελ-
ληνικού χώρου κατά την προεπαναστατική περίοδο περιλαμβάνονται τα εξής: ΧΡΙΣΤΟΣ ΠΑ-
ΤΡΙΝΕΛΗΣ, «Κατανομή ελληνικών πληθυσμών σε φύλα και σε ομάδες ηλικιών (τέλη 16ου –
αρχές 19ου αιώνα», Ελληνικα� , τ. 34, 19��-19�3, σσ. 369-411. ΒΑΣΙΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥ-
ΛΟΣ, Πληθυσμός και οικισμοί της Πελοποννήσου (13ος-1�ος αι.), Αθήνα: Ιστορικό Αρχείο
Εμπορικής Τράπεζας της Ελλάδας, 19��. ΚΩΣΤΑΣ ΚΟΜΗΣ, Πληθυσμοί και οικισμοί της
Μάνης, 15ος-1�ος αι., Ιωάννινα: Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, 1995. ΝΙΚΟΣ ΑΝΔΡΙΩΤΗΣ, Πλη-
θυσμοί και Οικισμοί της Ανατολικής Κρήτης (16ος-19ος αι.), Ηράκλειο: Βικελαία Δημοτική
Βιβλιοθήκη, �006. Για την ιστορική δημογραφία του συνόλου των Ιόνιων νήσων βλ. μεταξύ
των άλλων στις συμβολές των ΣΤΕΡΓΙΟΣ Γ. ΣΠΑΝΑΚΗΣ, «Οι οικισμοί της Επτανήσου και οι
κάτοικοί των τον 16ο αι.», Πρακτικά Ε΄ Διεθνούς Πανιονίου Συνεδρίου, τ. 1, Αργοστόλι 19�9,
σσ. 10�-1��. ΣΕΒΑΣΤΗ ΛΑΖΑΡΗ, «Η συγκρότηση του επτανησιακού πληθυσμού: η απογραφή
του Πέτρου Καστροφύλακα (15�3) και η απογραφή του Fr. Grimani (1�60)», Πρακτικά του
Ζ΄ Πανιονίου Συνεδρίου (Λευκάδα, �6-30 Μαΐου �00�), τ. Β΄, Αθήνα: Εταιρεία Λευκαδικών
Μελετών, �004, σσ. 301-34�. ΕΥΤΥΧΙΑ ΚΟΣΜΑΤΟΥ, «Πληθυσμιακά μεγέθη και γεωγραφική
κινητικότητα στα Επτάνησα (1�ος-19ος αιώνας)», Πρακτικά του Ζ΄ Πανιονίου Συνεδρίου, τ.
Β΄, σσ. 349-3�0. Μεμονωμένα για άλλα νησιά του Ιονίου βλ. σε ΧΡΥΣΑ ΜΑΛΤΕΖΟΥ, «Ο χώ-
ρος και οι άνθρωποι: Συγκρότηση του πληθυσμού στα Κύθηρα της Βενετικής περιόδου», Πρα-
κτικά του Ζ΄ Πανιονίου Συνεδρίου, τ. Β΄, σσ. ��9-�99. ΚΩΣΤΑΣ ΚΟΜΗΣ, «Πληθυσμιακές με-
τακινήσεις στη Λευκάδα: διαπιστώσεις και υποθέσεις με βάση ένα τεκμήριο του 19ου αιώνα»,
Πρακτικά του Ζ΄ Πανιονίου Συνεδρίου, τ. Β΄, σσ. 3�1-3��. Έχει εκδοθεί μεγάλος αριθμός
απογραφών από το νησί των Κυθήρων: Απογραφές πληθυσμού Κυθήρων, 1�ος αιώνας, έκδ.



μένα που έχουμε στη διάθεσή μας είναι ανεπαρκή στις ποσοτικές τους δια-
στάσεις, όχι πάντα αξιόπιστα, συγκροτημένα είτε βάσει εκτιμήσεων είτε με
κριτήρια ασταθή, και ότι σε κάθε περίπτωση συνιστούν ενδείξεις και τάξεις
μεγέθους που χρήζουν επιβεβαίωσης με πρόσθετη πληροφόρηση, ποιοτική και
ποσοτική.

Η πρώτη οργανωμένη καταμέτρηση του πληθυσμιακού δυναμικού του νη-
σιού εντάσσεται στη λεγόμενη απογραφή Καστροφύλακα που συντάχθηκε το
15�3, αφορά το σύνολο του βενετικού κράτους της θάλασσας (Ιόνιο Πέλαγος,
Κρήτη, Αιγαίο) και συνιστά σταθερό σημείο αναφοράς για εκείνες που προη-
γήθηκαν και για όσες θα ακολουθούσαν�. Ειδικά για την Κέρκυρα του 16ου
αιώνα, πέραν της παραπάνω, δεν είχε σωθεί μέχρι σήμερα καμία αναλυτική
απογραφή παρά μόνο συνοπτικές συγκεντρωτικές αναφορές για τον πληθυ-
σμό, που διαχωρίζουν την πόλη από την ύπαιθρο, επικεντρώνοντας, μάλλον
αναπόφευκτα, στην ομάδα των homini da fatti, όρος που έχει καθιερωθεί να
δηλώνει τους ενεργούς ή στρατεύσιμους ή μάχιμους άνδρες3.

Η απογραφή που παρουσιάζεται εδώ, συνταγμένη το 1596, εντοπίστηκε
από τον ομιλούντα προ εικοσαετίας στα αρχεία του Δημοτικού Μουσείου Κορ-
ρέρ της Βενετίας4. Παραδόξως παρέμεινε μέχρι σήμερα ανέκδοτη, μολονότι
δεν είναι εντελώς άγνωστη στους ερευνητές, καθώς μικρό μέρος της αξιοποί-
ησε ο αείμνηστος Ennio Concina σε παλιότερη μελέτη του, χρονολογώντας
την ωστόσο στα 15�65.

Θα μας απασχολήσουν σε αυτή τη μελέτη θέματα που σχετίζονται με την
παρουσίαση και επεξεργασία των δεδομένων αυτού του απογραφικού κειμένου
και ειδικότερα με τη χρονολόγησή του, τη διάρθρωση του περιεχομένου του,
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ΑΝΤΩΝΙΑ Κ. ΜΑΡΜΑΡΕΛΗ, ΜΑΡΙΑ Γ. ΠΑΤΡΑΜΑΝΗ, ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΔΡΑΚΑΚΗΣ, τ. 1-3, Αθή-
να 199�. Ληξιαρχικά βιβλία Κυθήρων. Ενορία Εσταυρωμένου Χώρας, 16�1-1�1�, έκδ.
ΑΣΠΑΣΙΑ ΠΑΠΑΔΑΚΗ, Αθήνα �001. Ληξιαρχικά βιβλία Κυθήρων. Ενορία Αγίου Ιωάννου
Προδρόμου Στραποδίου, 16��-1�50, έκδ. ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Π. ΚΑΛΛΙΓΕΡΟΣ, Αθήνα �001. Για
άλλα σημεία του βενετικού κράτους της θάλασσας βλ. μεταξύ άλλων σε ΙΩΑΝΝΑ ΑΘΑΝΑΣΟ-
ΠΟΥΛΟΥ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΝΤΟΚΟΣ, Η πόλη της Βοστίτσας και ο πληθυσμός της κατά την
περίοδο της Β΄ Βενετοκρατίας 16�5-1�15, Αίγιο: Εταιρεία Επιστήμης και Πολιτισμού Αιγια-
λείας, �00�. 

�. ΛΑΖΑΡΗ, «Η συγκρότηση του επτανησιακού πληθυσμού», σ. 30�. Επιλεκτική έκδοση
της έκθεσης του Καστροφύλακα έγινε από τον ΑΓΑΘΑΓΓΕΛΟ ΞΗΡΟΥΧΑΚΗ, Η Βενετοκρατού-
μενη Ανατολή, Κρήτη και Επτάνησος, εν Αθήναις 1934.

3. Το 1499 απογράφηκε ο πληθυσμός της Κέρκυρας με βάση την οικία με συνολικό απο-
τέλεσμα 3�.0�5 κατοίκους ή �.3�5 σπίτια. MARINO SANUDO, I Diarii, τ. �, στήλες 596-59�,
Venezia 1��9, απογραφή δημοσιευμένη συνοπτικά σε ΙΩΣΗΦ ΠΑΡΤΣ, Η νήσος Κέρκυρα, μτφρ.
Κέρκυρα 1�9�, σσ. ���-�34.

4. Museo Civico Correr di Venezia, Donà dalle Rose, φάκ. 153, υποφ. 5, φφ. ��r-44r.
5. ENNIO CONCINA, «Città e fortezze nelle tre isole nostre del Levante», Venezia e la difesa

del Levante: da Lepanto a Candia 15�0-16�0, Venezia 19�6, σ. 1��.



αλλά και τη γενικότερη εικόνα του πληθυσμού του νησιού, όπως αυτή προκύ-
πτει από τη συνεξέταση των περιεχόμενων πληροφοριών με τα υπόλοιπα στοι-
χεία που έχουμε στη διάθεσή μας για τον κερκυραϊκό 16ο αιώνα.

ΧΧρροοννοολλόόγγηησσηη

Το πρώτο ερώτημα που χρειάζεται να απαντηθεί αφορά το έτος σύνταξης
της απογραφής, καθώς το έγγραφο ξεκινάει και τελειώνει με δύο διαφορετικές
χρονολογίες: στην αφετηρία σημειώνεται η 15η Απριλίου 15�6, ενώ στο τέλος
η 15η Απριλίου 1596. Την απάντηση στο ερώτημα την υποδεικνύουν εσωτερι-
κές πληροφορίες της απογραφής και συγκεκριμένα τα πληθυσμιακά δεδομένα
και το όνομα του συντάκτη της.

Σε ό,τι αφορά τα δημογραφικά δεδομένα του νησιού, ο συνολικός πληθυ-
σμός του στην απογραφή μας ανέρχεται στους �3.�4� κατοίκους. Το 15�6 ο
σύνδικος και εξεταστής στην Ανατολή Andrea Justinian βεβαίωνε ότι στην
Κέρκυρα διέμεναν 1�.5�0 κάτοικοι, 9.9�9 στην ύπαιθρο και �.550 στην πόλη
και τα προάστεια. Η διαφορά των 6.��� ανθρώπων φαίνεται αδικαιολόγητα
μεγάλη6. Αντίθετα, σε ανάλογου χαρακτήρα μαρτυρίες κοντινότερες προς το
1596 ο συνολικός πληθυσμός του νησιού προσδιορίζεται στους �4.500�.

Ένα δεύτερο στοιχείο που συνηγορεί υπέρ της επιλογής της δεύτερης από
τις χρονολογίες, είναι το όνομα του συντάκτη Νικόλαου Λουκάνη�, συνδίκου
της κερκυραϊκής κοινότητας. Η κινητικότητα του Λουκάνη στη διαχείριση
των κοινοτικών ζητημάτων πύκνωσε από την τελευταία δεκαετία του 16ου
αιώνα και φαίνεται πως διήρκεσε έως τουλάχιστον το 16099. Ειδικότερα από
το 159�10 και μετά εκλεγόταν μεταξύ των 150 πολιτών που ασκούσαν τη διοί-
κηση της κοινότητας με ετήσια θητεία11.
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6. VLADIMIR LAMANSKY, Secrets d’etat de Venise, τ. �, Saint Petersburg 1��4, σ. 649.
�. Archivio di Stato di Venezia, Collegio (Secreta), Relazioni di Ambasciatori, Rettori e

altre cariche b. �4, φφ. �40v και ��1r-�93r.
�. Το ονοματοεπώνυμο αυτό έφερε πρόσωπο γνωστό στους φιλολόγους: ο γεννημένος στη

Ζάκυνθο Νικόλαος Λουκάνης, στον οποίον αποδίδεται η μεταφορά στη δημοτική γλώσσα της
Ιλιάδας του Ομήρου στις αρχές του 16ου αι. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΑΘΑΣ, Νεοελληνική Φιλολογία.
Βιογραφίαι των εν τοις γράμμασιν διαλαμψάντων Ελλήνων από της καταλύσεως της Βυζαντι-
νής Αυτοκρατορίας μέχρι της ελληνικής εθνεγερσίας (1453-1��1), εν Αθήναις 1�6�, σ. 135.

9. NICOLAS KARAPIDAKIS, Civis fidelis: l’avènement et l’affirmation de la citoyenneté
corfiote (XVIème-XVIIème siècles), Frankfurt am Main 199�, σ. ��5.

10. Το έτος αυτό κατέλαβε τη θέση του προβλεπτή του υγειονομείου της Κέρκυρας. Γενι-
κά Αρχεία του Κράτους, Αρχεία Νομού Κερκύρας, Ενετοκρατία, φάκ. 4, φφ. 506r, 51�r-v,
5�1v.

11. Δύο χρόνια (1600) μετά συμπεριλήφθηκε εκ νέου στους 150 του συμβουλίου (ΓΑΚ, 



ΗΗ  δδόόμμηησσηη  ττηηςς  ααπποογγρρααφφήήςς

Οι δημογραφικές πληροφορίες που περιλαμβάνονται σε αυτή την απογραφή
παρατίθενται ανά ηλικιακές κατηγορίες και φύλο, καθώς και ανά ομάδες που
απηχούν επαγγελματικές εξειδικεύσεις ή/και κοινωνικό status, κατά τα πρό-
τυπα δηλ. της απογραφής Καστροφύλακα.

Με τη σειρά του εγγράφου έχουν απογραφεί: ιερείς, καλόγεροι και καλό-
γριες, άνδρες ανήμποροι (inabili), που ουσιαστικά ταυτίζονται με τους γέρους,
άνδρες στρατεύσιμοι, γυναίκες, αγόρια και κορίτσια, υπηρέτες ή βοσκοί (ser -
vitori over pastori) και, τέλος, «δούλες» (masere). Πέραν αυτών, στην ύπαιθρο
απογράφονται και οι πρωτόγεροι (vecchiardi)1�.

Ρητά έχουν εξαιρεθεί οι μισθοφόροι στρατιώτες, οι βομβαρδιστές, οι καθο-
λικοί μοναχοί, οι ξένοι και οι Εβραίοι με τις οικογένειές τους, πρόσωπα τα
οποία γνωρίζουμε ότι δεν περιλαμβάνονταν στην κατηγορία των μόνιμων κα-
τοίκων του νησιού, με την εξαίρεση των Εβραίων η διαμονή των οποίων καθο-
ριζόταν από ειδικό καθεστώς13.

Η εξαίρεση αυτή, λαμβάνοντας υπόψιν τις μαρτυρίες για τον αριθμό των
στρατιωτών και των Εβραίων (με δεδομένο ότι οι καθολικοί μοναχοί ήταν ολι-
γάριθμοι και οι ξένοι δεν καταμετρώνται εύκολα), αποτιμάται σε έναν αριθμό
περίπου 1.000 επιπλέον προσώπων, που θα μπορούσαν να προστεθούν στον συ-
νολικό αριθμό των κατοίκων του νησιού14.

Ως προς τον χώρο γίνεται διάκριση μεταξύ αφενός αστικού κέντρου και
προαστείων, όπου οι κάτοικοι απογράφονται ανά contrada, όρος που δηλώνει τη
συνοικία αλλά εδώ ταυτίζεται με την ενορία, και αφετέρου της υπαίθρου όπου
εντοπίζονται 96 χωριά, κατανεμημένα σε τέσσερα βαϊλάτα με διαφορετικό το
καθένα αριθμό χωριών: Όρους: 1�, Αγύρου: 31, Μέσης: �3 και Λευκίμμης: ��
(πίνακας 3).
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ΑΝΚ, Ενετοκρατία, φάκ. 5, φ. 3�v). Το 1601 εντάχθηκε στο σώμα των τριάντα πολιτών, οι
οποίοι, σε συνεργασία με είκοσι ιερείς, θα επικύρωναν την ανανέωση της θητείας του Μεγάλου
Πρωτοπαπά Κερκύρας Γεωργίου Φλώρου, πέντε χρόνια μετά την πρώτη του εκλογή. ΓΑΚ,
ΑΝΚ, Ενετοκρατία, φάκ. 5, φ. 66r-6�r, olim 49r-50r.

1�. Museo Civico Correr di Venezia, Donà dalle Rose, φάκ. 153, υποφ. 5, φ. ��r.
13. REINΗOLD MUELLER, «The Status and Economic Activity of Jews in the Venetian

Dominions», στο M. TOCH (επιμ.), Wirtshaftsgeschichte der mittelalterlichen Juden, Olden -
bourg, �00�, σσ. 63-9�.

14. Την εβραϊκή κοινότητα συγκροτούσαν περίπου 400 πρόσωπα (400 τo 15�0, 43� το
15��, 400 το 15��. ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ Δ. ΠΑΓΚΡΑΤΗΣ, Οι εκθέσεις των Βενετών Βαΐλων και Προ-
νοητών της Κέρκυρας (16ος αι.), Αθήνα, Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών / Ινστιτούτο Βυζαντινών
Ερευνών, �00�, σσ. 199, ��9, ��0), ενώ οι στρατιώτες των φρουρίων σε καιρό ειρήνης δεν φαί-
νεται να ξεπερνούσαν τους 600 (650 το 15�3 και ισάριθμοι το 1590, παρόλο που τότε είχε ήδη
ολοκληρωθεί η κατασκευή του Νέου Φρουρίου). ΠΑΓΚΡΑΤΗΣ, Οι εκθέσεις των Βενετών
Βαΐλων και Προνοητών της Κέρκυρας, σσ. �51, 33�-336.



Στο τέλος κάθε συνοικίας ή χωριού παρατίθεται το άθροισμα των κατοί-
κων. Το ίδιο συμβαίνει και με τα επιμέρους υποσύνολα (πόλης και βαϊλάτων).

ΔΔηημμοογγρρααφφιικκοοίί  όόρροοιι

Είναι, θεωρώ, αναγκαίο σε αυτό το σημείο να γίνουν ορισμένες εννοιολογι-
κές διευκρινίσεις για βασικούς δημογραφικούς όρους που αξιοποιούνται στην
απογραφή. Ένας από αυτούς αναφέρεται στο άστυ και στα όριά του (zita).
Παρόλο που το 1596 είχε ήδη ολοκληρωθεί ο περιτειχισμός της πόλης της
Κέρκυρας μετά την κατασκευή και του Νέου Φρουρίου, στον αστικό χώρο συ-
μπεριλαμβάνονταν συνοικίες τόσο εντός των τειχών (συνολικά 1�) όσο και
εκτός αυτών, ορισμένες από τις οποίες αναπτύσσονταν γύρω από οχυρά
(Αβράμη: 1, Σαρόκο: 1) που υποστήριζαν την άμυνα του τειχισμένου χώρου,
ενώ άλλες συνδέονταν με οικισμούς τοποθετημένους στα δύο άκρα της πόλης,
είτε προς τον Νότο (Γαρίτσα: 3 και Παλαιόπολη: 1) είτε προς τον Βορρά (Μα-
ντούκι: 1) (πίνακας �).

Ενταγμένα στην «επικράτεια της πόλης» (territorio della zita) εμφανίζο-
νται στην απογραφή μας δύο ακόμη χωριά, οι Ευρωπούλοι και ο Ποταμός, λό-
γω της γειτνίασής τους με το αστικό κέντρο, από το οποίο, κατά τον συντά-
κτη, απείχαν «έως τρία μίλια»15.

Ανάλογες παρατηρήσεις μπορούν να γίνουν και για τις απογραφόμενες
πληθυσμιακές ομάδες. Έχει διατυπωθεί η άποψη ότι κύρια προτεραιότητα των
απογραφών, τουλάχιστον αυτής της περιόδου, ήταν η καταμέτρηση των ικα-
νών για στράτευση προσώπων, πράγμα που ίσως εξηγεί το γιατί αυτή η κα-
τηγορία εμφανίζει στερεότερα δεδομένα16. Σε αυτή τη θέση θα μπορούσαν να
προστεθούν και άλλες, όπως π.χ. ότι οι απογραφές στήριζαν τις εκτιμήσεις
για τη φοροδοτική ικανότητα των κατοίκων ενός τόπου. Χαρακτηριστικό πα-
ράδειγμα συνιστά η επιλογή των Βενετών να απογράψουν τον πληθυσμό της
Κέρκυρας το 1499, εστιάζοντας στην καταμέτρηση των οικιών – νοικοκυριών
ως κύριας φορολογικής μονάδας1�.

Στην απογραφή του 1596 οι ονομασίες που χρησιμοποιούνται για να δηλώ-
σουν τους ικανούς για στράτευση, πέρα από την προφανή διασύνδεση με τις
πολεμικές τους ικανότητες (homini da spada), είναι δηλωτικές και μιας άλ-
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15. Πράγματι το μεν πρώτο χωριό βρίσκεται σε απόσταση 5 χιλιομέτρων δυτικά της πό-
λης της Κέρκυρας, ενώ ο Ποταμός απέχει 4 χλμ. από την πόλη της Κέρκυρας, στην ίδια κα-
τεύθυνση με τους Ευρωπούλους.

16. ΛΑΖΑΡΗ, «Η συγκρότηση του επτανησιακού πληθυσμού», σσ. 301-30�.
1�. SANUDO, I Diarii, τ. �, στήλες 596-59�.



λης δραστηριότητας: της παροχής υπηρεσιών προς το δημόσιο. Η κύρια υπη-
ρεσία, πέραν της στρατολόγησης, την οποία το βενετικό κράτος ζητούσε από
τους ενήλικες άρρενες υπηκόους του σε καιρό πολέμου ή πολεμικής προετοι-
μασίας ήταν η συμμετοχή στις αγγαρείες. Στην Κέρκυρα του δεύτερου μισού
του 16ου αιώνα ήταν άλλωστε σχεδόν διαρκή τα οχυρωματικά έργα. Ειδικά
για τον περιτειχισμό των προαστείων, που επετεύχθη μέσω και της κατα-
σκευής ενός νέου φρουρίου, η κοινότητα της Κέρκυρας πρόσφερε 100.000 ημε-
ρομίσθια, τα οποία θα υλοποιούσαν αμισθί πρόσωπα προερχόμενα από την κα-
τηγορία των homini da fatti.

Ένα πρώτο ερώτημα που προκύπτει αναφορικά με αυτή την τελευταία κα-
τηγορία είναι το ηλικιακό όριο πέραν του οποίου υπερβαίνει κανείς την «ιδιότη-
τα» του putto και εντάσσεται σ’ εκείνην του homo da fatti ή da spada. Στην
απογραφή μας η μετάβαση αυτή εντοπίζεται στην ηλικία των 16 ετών1�.
Υπάρχει δηλαδή μια διαφοροποίηση σε σχέση π.χ. με την απογραφή του Κα-
στροφύλακα, καθώς και με άλλες, μεταγενέστερες και προγενέστερες, όπου
το όριο αυτό εντοπίζεται στα 14 έτη19.

Στους στρατεύσιμους της απογραφής μας συμπεριλαμβάνεται τόσο ο κά-
τοικος της πόλης και της υπαίθρου όσο και κάποιος εκ των «υπηρετών», είτε
αυτοί απογράφονταν στην πόλη είτε στην ύπαιθρο. Η ιδιαιτερότητα του «υπη-
ρέτη» που κατοικεί στην πόλη εντοπίζεται στο εξής: για να ενταχθεί στην κα-
τηγορία του homo da spada (στρατιώτη του πεζικού) θα έπρεπε να έχει φτάσει
στην ηλικία των 1� ετών.

Το ανώτατο ηλικιακό όριο για τους μάχιμους άνδρες ορίζεται, εδώ, στα 60
έτη. Μετά από αυτή την ηλικία γινόταν κανείς homo inabile, σε απλά ελληνικά
«ανήμπορος» ή vecchio (γέρος), κατά κυριολεξία όμως, και σύμφωνα με το
πνεύμα της απογραφής, «μη χρήσιμος» για το κοινωνικό σύνολο. Την κατά
κυριολεξία χρήση του όρου επιβεβαιώνουν αρκετοί Βενετοί αξιωματούχοι στις
εκθέσεις πεπραγμένων που υπέβαλαν προς τη βενετική Γερουσία. Ο απερχόμε-
νος το 159� βάιλος Κερκύρας Dolfin Venier έγραφε (σε δική μου μετάφραση):
το νησί της Κέρκυρας «είναι διαιρεμένο σε πέντε μέρη, δηλ. τέσσερα βαϊλάτα,
πόλη, φρούρια και μπόργα με χωριά 96, στα οποία ζουν περίπου �0.000 ψυχές.
Από αυτούς ικανοί για στράτευση είναι οι �.000, οι υπόλοιποι είναι άχρηστοι»�0.

Στις γυναίκες (donne) έχουν περιληφθεί τόσο οι παντρεμένες όσο και οι
χήρες (done vedove e maridate), παρόλο που δεν γίνεται σαφής αριθμητική
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1�. Το ηλικιακό αυτό όριο επιβεβαιώνεται και στην απογραφή του 15�6 που διενήργησε ο
προνοητής και καπιτάνος Davit Bembo. ΠΑΓΚΡΑΤΗΣ, Οι εκθέσεις των Βενετών Βαΐλων και
Προνοητών της Κέρκυρας, σ. ��1.

19. ΑΝΔΡΙΩΤΗΣ, Πληθυσμοί και Οικισμοί της Ανατολικής Κρήτης, σσ. �0 κ. εξ.
�0. ΠΑΓΚΡΑΤΗΣ, Οι εκθέσεις των Βενετών Βαΐλων και Προνοητών της Κέρκυρας, σσ. 404.



μεταξύ τους διάκριση. Δεν διευκρινίζεται εξάλλου η αριθμητική συμμετοχή
στην κατηγορία αυτή των ενήλικων ανύπαντρων γυναικών (πίνακας �).

Ξεχωριστή υποκατηγορία συγκροτούν οι «δούλες» (masere). Ο όρος δεν
αφορά τις κατά κυριολεξία σκλάβες, όπως συμβαίνει άλλωστε και με το αν-
δρικό αντίστοιχο (servitor o pastori). Πρόκειται, πιθανότατα, για τις ψυχοκό-
ρες, κατά βάση ανήλικα μέλη πτωχών οικογενειών της υπαίθρου ή του αστι-
κού κέντρου. Οι ψυχοκόρες «προσλαμβάνονταν» ως οικιακές βοηθοί έναντι
αμοιβής που λάμβαναν οι οικείοι τους από εύπορα πρόσωπα της πόλης�1.

ΟΟιι  οοιικκιισσμμοοίί  ττηηςς  ΚΚέέρρκκυυρρααςς

Στην ύπαιθρο της Κέρκυρας�� καταγράφηκαν 96 οικισμοί, είκοσι σχεδόν
περισσότεροι συγκριτικά με την απογραφή Καστροφύλακα το 15�3�3. Η από-
κλιση δεν θα πρέπει να αποδοθεί στην εγκατάλειψη οικισμών, αλλά στη δια-
φορετική μεθοδολογία συγκέντρωσης και παρουσίασης των δεδομένων. Έτσι
το 15�3 μικροί οικισμοί απογράφηκαν μαζί με άλλους μεγαλύτερους στο
πλαίσιο της ίδιας διοικητικής μονάδας, της μπαντιέρας, διοικητικού υποσυνό-
λου του βαϊλάτου. Αντίθετα, το 1�60, οπότε ο πληθυσμός της Κέρκυρας είχε
σχεδόν διπλασιαστεί, σε σχέση με το 1596 (44.��4 έναντι �3.�4�), επελέγη ο
«αναλυτικός» τρόπος απογραφής, στα πρότυπα του 1596.

Μερικά παραδείγματα: οι Αρκαδάδες, ένας μικρός οικισμός του βαϊλάτου
Αγύρου με 64 κατοίκους το 1596, το 15�3 δεν καταγράφεται. Το χωριό θα
περιληφθεί εκ νέου στην απογραφή του 1�60 ως μέρος της μπαντιέρας των
Πάγων, μαζί με τους γειτονικούς του οικισμούς των Καστελλάνων Αγύρου
και των Ραφαλάδων. Οι Μπενίτσες (Molini dele Benize), χωριό της νότιας
Κέρκυρας όπου το 1596 ζούσαν �4 κάτοικοι, το 15�3 απουσιάζει από την
απογραφή Καστροφύλακα, ενώ το 1�60 συμπεριλαμβάνεται στην μπαντιέρα
Γαστουρίου.

Ο πληθυσμός της Κέρκυρας τον 16ο αιώνα �95

�1. Βλ. μεταξύ άλλων σε ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΖΑΡΙΔΗ, «Η παρουσί�α της ψυχοκόρης και της υπη-
ρέτριας σε νοταριακά�  έγγραφα του 16ου αιώ� να στην Κέ�ρκυρα, Μια πρώτη προσέγγιση»»  Πρα-
κτικά ΣΤ΄ Διεθνούς Πανιονίου Συνεδρίου (Ζάκυνθος, �3-�� Σεπτεμβρίου 199�), τ. 3, Αθήνα
�00�, σσ. �55-�6�. ΕΦΗ ΑΡΓΥΡΟΥ, «Η γυναίκα ως εργατικό δυναμικό: Η περίπτωση της κο-
πέλας, της ψυχοθυγατέρας και της ρογιασμένης στη Λευκάδα τον 1�ο αιώνα», Επετηρίς
Εταιρείας Λευκαδικών Μελετών, τ. Ο΄, �003, σσ. 69-9�.

��. Για τους οικισμούς της κερκυραϊκής υπαίθρου, την οργάνωση και την εξέλιξή τους βλ.
σε ΝΙΚΟΣ Ε. ΚΑΡΑΠΙΔΑΚΗΣ, «Από τις Αδελφότητες καλλιεργητών στο χωρίον», Πρακτικά
του Ζ΄ Πανιονίου Συνεδρίου, τ. Β΄, σσ. 41�-434. ΕΛΕΝΗ ΑΓΓΕΛΟΜΑΤΗ-ΤΣΟΥΓΚΑΡΑΚΗ, «Η
εξέλιξη των οικισμών της υπαίθρου Κέρκυρας», Πρακτικά του Ζ΄ Πανιονίου Συνεδρίου, τ. Β΄,
σσ. 515-543.

�3. ΛΑΖΑΡΗ, «Η συγκρότηση του επτανησιακού πληθυσμού», σ. 315.



ΠΠίίνναακκααςς  11: Οικισμοί της υπαίθρου και αριθμός κατοίκων

ΟΟιικκιισσμμόόςς κκάάττοοιικκοοιι
Αγία Τριάδα και Παυλιάνα 60 
Άγιοι Δούλοι 165 
Άγιος Αθανάσιος και Αγρός 155 
Άγιος Θεόδωρος 50� 
Άγιος Μαθιάς 160 
Άγιος Μάρκος 163 
Αγραφοί �4� 
Αλειματάδες και Πλαταράδες 9� 
Αντιπερνοί 114 
Απάνω Γαρούνας 40 
Αργυράδες 4� 
Αρμενάδες �6 
Αρκαδάδες 64 
Ασπιωτάδες �4 
Αυλιώτες και Βουνιώτες 161 
Βαλανιό 10� 
Βαρυπρατάδες (Βαρυπατάδες) 1�� 
Βατωνιές 59 
Βελονάδες �09 
Βίστωνας 141 
Βιταλάδες (Λευκίμμης) 5� 
Βιτουλάδες και Μάμαλοι (Αγύρου) �1 
Βυρό 5� 
Γαρδελάδες �04 
Γαστούρι 13� 
Γιαννάδες 149 
Γουράδες (Αγύρου) 131 
Δέκα (Άγιοι Δέκα) 14� 
Δουκάδες 1��
Δραγωτινά 90 
Επίσκεψη 169 
Ζυγονό 53 
Καβαδάτες (Καβαδάδες) 13� 
Καβαλούρι �01 
Καλαφατιώνες και Κοθωνίκι 139 
Καμάρα 135 
Κανακάδες 10� 
Κανάλι 4� 
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Καρουσάδες 463 
Καστελλάνοι (Μέσης) 1�6 
Καστελλάνοι (Αγύρου) 65 
Κάτω Γαρούνας 110 
Κληματιά 154 
Κορακιάνα ��4 
Κουκνικάδες 53 
Κουραμάδες (Μέσης) 10� 
Κουραμάδες (Αγύρου) 50 
Κουσπάδες και Κορακάδες 5� 
Κοψοχειλάδες 40 
Κρήνη στο Αγγελόκαστρο 153 
Κρητικά �0 
Κυπριανάδες 4� 
Λάκωνες 19� 
Λαύκι 1�6 
Λιαπάδες 36� 
Μαγουλάδες �06 
Μακράδες 195 
Μαλακιοί 39 
Μάρμαρο 33 
Μελίκια 306 
Μεσαριά 114 
Μύλοι των Μπενιτσών (Μπενίτσες) �4 
Νιοχώρι 6� 
Νυμφές 300 
Ξωκαστρινοί (Εξωκαστρινοί) �� 
Ομαλοί �0 
Παγοπρινίλλας �3 
Παλιοχώρι 53 
Πέλεκας 6� 
Περιβόλι 130 
Περίθεια 60� 
Περλεψιμάδες �9 
Περουλάδες 14� 
Πισκοπιανά (Επισκοπιανά) 30 
Ποταμός 50� 
Ραφαλάδες 50 
Ραχτάδες �3 
Ριγγλάδες 106 
Σγουράδες 43 
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Σερβοπούλοι (Εβροπούλοι) 6� 
Σινιές 5�3 
Σκριπερό 443 
Σκυλοπιάστες (Κυνοπιάστες) 1�0 
Σπάγοι (Πάγοι) ��5 
Σπαρτερό και Ποδαριώνες 100 
Σπαρτίλας 36� 
Στανοπουλάδες �65 
Σταυρός 16� 
Στερμενάδες 35 
Στρινίλας και Πετάλεια 40� 
Στρογγυλή 156 
Συναράδες ��1 
Σωκράκι και Ζυγός 330 
Χλωμό(ς) �5 
Χωρεπισκόποι �1� 
Ψωραροί 61 

Πηγή: επεξεργασία δεδομένων της απογραφής του 1596

ΠΠίίνναακκααςς  ��: Οικισμοί της πόλης της Κέρκυρας

αα//αα σσυυννοοιικκίίεεςς ααρρ..  κκααττοοίίκκωωνν
1 Αγία Τριάδα (Γαστράδες) 565 
� Άγιος Ιάκωβος στην Σπιανάδα 496 
3 Σπιανάδα, στην πλευρά της πύλης των Γαστράδων 49� 
4 Υ.Θ. Οδηγήτρια, στην παλιά πλατεία 4�9 
5 Υ.Θ. Κρεμαστή 4�1 
6 Άγιος Νικόλαος των Ξένων στους Γαστράδες και την Παλιόπολη 406 
� Υ.Θ. Αντιβουνιώτισσα 394 
� Άγιοι Πατέρες 3�0 
9 Υπαπαντή στο Οβριοβούνι 354 

10 Άγιος Γεώργιος Αβράμη 344 
11 Άγιος Δημήτριος στην Ανουντσιάδα 34� 
1� Άγιος Σπυρίδων 331 
13 Υ.Θ. Σπηλιώτισσα 3�3 
14 Άγιος Λάζαρος στο Οβριοβούνι 305 
15 Άγιος Ρόκκος �9� 
16 Υ.Θ. Ελεούσα, έξω από το μπόργο των Γαστράδων ��� 
1� Άγιος Βασίλειος στη μικρή πλατεία ��0 
1� Άγιος Αντώνιος και Άγιος Φραγκίσκος στην Σπηλιά ��� 
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19 Άγιος Μιχαήλ στο Οβριοβούνι �54 
�0 Άγιος Νικόλαος του Σαχλίκη �40 
�1 Άγιος Σωτήρας στο Οβριοβούνι �33 
�� Άγιοι [Ιάσων και Σωσίπατρος] στην Παλιόπολη ��5 
�3 Παλιό Φρούριο �19 
�4 Άγιος Ιωάννης στις Στέρνες 191 
�5 Υ.Θ. Ελεούσα στο Μανδούκι 134 

Πηγή: επεξεργασία δεδομένων της απογραφής του 1596 

Δεν λείπουν, τέλος, οικισμοί καταγεγραμμένοι το 1596, τους οποίους δεν
θα ξαναβρούμε ούτε στην απογραφή Καστροφύλακα ούτε σ’ εκείνην του 1�60.
Το Κοθωνίκι, που το 1596 απογράφεται μαζί με τους Καλαφατιώνες, είναι
μια τέτοια περίπτωση�4. Το ίδιο συμβαίνει με οικισμούς όπως οι Πλαταρά-
δες�5, που το 1596 απογράφηκαν μαζί με τους Αλειματάδες, οι Βουνιώτες που
το 1596 απογράφηκαν μαζί με τους Αυλιώτες, αλλά και οι Βατωνιές�6 που το
1596 απογράφηκαν αυτόνομα (59 κάτοικοι) και δεν θα εντοπιστούν ξανά σε
απογραφή παρά μόνο στο ελληνικό κράτος ως μέρος της κοινότητας Αγίου
Γεωργίου.

ΤΤοο  μμέέγγεεθθοοςς  ττωωνν  οοιικκιισσμμώώνν

Το αστικό κέντρο συγκροτούσαν �5 οικισμοί-συνοικίες (contrade). Οι 1�
βρίσκονταν στον τειχισμένο χώρο και οι υπόλοιποι στα γειτονικά της πόλης
οχυρά (Άγιος Ρόκκος: 1, Λόφος Αβράμη: 1), καθώς και στις παρυφές της,
στο βόρειο (Μανδούκι: 1) και το νότιο (Γαρίτσα: 3, Παλαιόπολη: 1) άκρο της.
Αξίζει να σημειωθεί εδώ ότι στο Παλιό Φρούριο εξακολουθούσαν να ζουν �19
πρόσωπα, παρά την απομάκρυνση της συντριπτικής πλειονότητας των πα-
λιών του κατοίκων για λόγους ασφαλείας (πίνακας �).

Ο πληθυσμός της Κέρκυρας τον 16ο αιώνα �99

�4. Μαρτυρίες για την ύπαρξη του οικισμού υπάρχουν τουλάχιστον από το 1561. ΑΓΓΕΛΟ-
ΜΑΤΗ-ΤΣΟΥΓΚΑΡΑΚΗ, «Η εξέλιξη των οικισμών της υπαίθρου Κέρκυρας», σ. 53�

�5. Οικισμός γνωστός τουλάχιστον από το 1543. ΑΓΓΕΛΟΜΑΤΗ-ΤΣΟΥΓΚΑΡΑΚΗ, «Η εξέ-
λιξη των οικισμών της υπαίθρου Κέρκυρας», σ. 533.

�6. Αναφορά στον οικισμό αυτόν γίνεται από το 1533, ενώ για τις Βατωνιές από το 1503.
ΑΓΓΕΛΟΜΑΤΗ-ΤΣΟΥΓΚΑΡΑΚΗ ΑΓΓΕΛΟΜΑΤΗ-ΤΣΟΥΓΚΑΡΑΚΗ, «Η εξέλιξη των οικισμών της
υπαίθρου Κέρκυρας», σ. 5�9.



ΠΠίίνναακκααςς  33: Συγκεντρωτικός πίνακας οικισμών υπαίθρου ανά βαϊλάτο

ΒΒααϊϊλλάάττοο  ααρρ..  οοιικκιισσμμώώνν  ααρρ..  κκααττοοίίκκωωνν %%
Όρους 1� 4.4�6 1�,6 
Αγύρου 31 3.551 14,9 
Μέσης �3 4.1�4 1�,� 
Λευκίμμης �� �.�1� 11,4 

Πηγή: επεξεργασία δεδομένων της απογραφής του 1596

Στην ύπαιθρο η πυκνότερη κατοίκηση παρατηρείται στο βαϊλάτο του
Όρους, παρά το ορεινό του εδάφους του, ή μάλλον ακριβώς εξαιτίας αυτού,
καθώς ο τόπος ευνοούσε, μεταξύ των άλλων, την υγιεινή και την ασφάλεια,
παράγοντες που καθόριζαν άλλωστε τις συνθήκες διαβίωσης την εποχή αυτή
και σε άλλες ζώνες��. Αντίθετα, στο κατά βάση πεδινό έδαφος της Λευκίμμης
παρατηρείται η μικρότερη πληθυσμιακή συγκέντρωση (�.�1�, 11,4%).

ΠΠίίνναακκααςς  44: Μέγεθος οικισμών της κερκυραϊκής υπαίθρου (1596)

ααρρ..  κκααττοοίίκκωωνν ααρρ..  οοιικκιισσμμώώνν  %%
0-100 39 40,6 

100-�00 35 36,4 
�00-300 9 9,3 
300-400 5 5,� 
400-500 3 3,1 
500 και άνω 5 5,� 

Πηγή: επεξεργασία δεδομένων της απογραφής του 1596

Ως προς τον αριθμό των κατοίκων, ο κανόνας (��%) θέλει στα χωριά της
Κέρκυρας το 1596 να μην διαμένουν περισσότεροι από �00 άνθρωποι. Η μεγα-
λύτερη σε αριθμό κατηγορία περιλαμβάνει 39 χωριά όπου ζούσαν από 30 έως
9� πρόσωπα και 35 με 100 έως 19� ψυχές.

Μόλις πέντε χωριά είχαν περισσότερους από 500 κατοίκους (Περίθεια:
60�, Σινιές: 5�3, Ποταμός: 50�, Άγιος Θεόδωρος: 50�, με τον μεγαλύτερο οι-
κισμό, την Κορακιάνα, να κατοικείται από ��4 πρόσωπα), ενώ σε άλλα 1� ο
πληθυσμός κυμαινόταν από �00 έως 500 ψυχές.

Γεράσιμος Δ. Παγκράτης300

��. Στην Ανατολική Κρήτη μόνο το 1�,�% του πληθυσμού ζούσε σε υψόμετρο κάτω των
�00 μέτρων. ΑΝΔΡΙΩΤΗΣ, Πληθυσμοί και Οικισμοί της Ανατολικής Κρήτης, σ. �5.



Έχει προφανώς τη σημασία του ότι τα � (Περίθεια, Σινιές, Καρουσάδες,
Στρινίλας και Πετάλεια, Σπαρτίλας, Σωκράκι και Ζυγός, Νυμφές) από τα 1�
χωριά με πληθυσμό άνω των 300 κατοίκων ανήκαν στο βαϊλάτο του Όρους.
Τα περισσότερα χτίστηκαν σε μεγάλο υψόμετρο, στους πρόποδες του όρους
Παντοκράτωρ, στοιχείο πιθανότατα δηλωτικό των βιοποριστικών ενασχολή-
σεων των κατοίκων τους.

ΤΤαα  ααρριιθθμμηηττιικκάά  δδεεδδοομμέένναα

Ο συνολικός πληθυσμός της Κέρκυρας ανερχόταν στους �3.434 κατοί-
κους. Η έλλειψη στρογγυλοποιήσεων (0 και 5) ενισχύει την πεποίθηση ότι η
παρούσα απογραφή βασίστηκε στη συλλογή πραγματικών δεδομένων και όχι
σε εκτιμήσεις, χωρίς βεβαίως να λείπουν και τα λάθη. Έτσι, μετά τη διόρθω-
ση των σφαλμάτων στους επιμέρους υπολογισμούς, το τελικό άθροισμα υπήρ-
ξε ελαφρώς μεγαλύτερο από αυτό του χειρογράφου, καθώς ανήλθε στους
�3.�4� κατοίκους. Οι �.305 από αυτούς ζούσαν στην πόλη της Κέρκυρας, οι
5�5 στα προάστεια Ποταμός και Ευρωπούλοι και άλλοι 14.�6� στην ύπαιθρο,
μοιρασμένοι μεταξύ βαϊλάτου Όρους (4.4�6), Αγύρου (3.551), Μέσης
(4.1�4) και Λευκίμμης (�.�1�).

ΠΠίίνναακκααςς  55: Οικισμοί πόλης και υπαίθρου, αριθμός και κάτοικοι

ααρρ..  οοιικκιισσμμώώνν  ααρρ..  κκααττοοίίκκωωνν  %%
ΠΠόόλληη  �5 �.305 34,9
«προάστεια»
Ποταμός 1 50� �,1
Ευρωπούλοι 1 6� 0,�
ύπαιθρος
βαϊλάτο Όρους 1� 4.4�6 1�,6
βαϊλατο Αγύρου 31 3.551 14,9
βαϊλάτο Μέσης �3 4.1�4 1�,�
βαϊλάτο Λευκίμμης �� �.�1� 11,4
ΣΣύύννοολλοο  1�1 �3.�4� 

Πηγή: επεξεργασία δεδομένων της απογραφής του 1596

Ο πληθυσμός αυτός, συγκρινόμενος με τα δεδομένα που έχουμε στη διάθε-
σή μας για τον 16ο αι., ειδικότερα για το δεύτερο μισό του, δείχνει να εντάσ-
σεται στον κύκλο μιας μικρής αύξησης που ξεκινάει από το 15�3, οπότε απο-
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γράφηκαν στο νησί 19.46� ψυχές. Αριθμοί παραπλήσιοι με αυτούς του 1596
εμφανίζονται τόσο πριν το 15�3 όσο και κατόπιν. Συγκεκριμένα, το 156� στο
νησί απογράφηκαν �4.000 άνθρωποι��, το 155� και το 1553 ��.000�9, ενώ δεν
λείπουν και εκτιμήσεις από Βενετούς αξιωματούχους για πληθυσμό λίγο πα-
ραπάνω από τους 16.000 (το 15��, το 15�0, το 15�330). Βάσει αυτών βλέπου-
με τον συνολικό αριθμό των κατοίκων της Κέρκυρας στο δεύτερο μισό του
16ου αιώνα να κυμαίνεται μεταξύ 16.000 και �4.000, με το ανώτατο όριο να
δείχνει περισσότερο αξιόπιστο.

ΓΓρράάφφηημμαα  11: Διακύμανση του πληθυσμού της Κέρκυρας τον 16ο αιώνα

Αυτό που προκύπτει αβίαστα από τα παραπάνω είναι ότι καθ’ όλο τον 16ο
αιώνα η Κέρκυρα δεν κατόρθωσε να υπερκεράσει δημογραφικά τις τραγικές
συνέπειες της οθωμανικής πολιορκίας του 153�. Ο πληθυσμός της περισσότε-
ρα από 50 χρόνια μετά είχε παραμείνει καθηλωμένος στο ήμισυ σχεδόν των
κατοίκων που διέθετε έως τότε31. Για να φθάσει ο αριθμός των κατοίκων της
Κέρκυρας τους 45.000 κατοίκους του 15003� θα χρειαζόταν πολύς καιρός
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��. ΠΑΓΚΡΑΤΗΣ, Οι εκθέσεις των Βενετών Βαΐλων και Προνοητών της Κέρκυρας, 
σ. 140.

�9. Ό.π., σσ. ��, 91-93.
30. Ό.π., σσ. 1�4-�5, 199, �45-46.
31. Εκτιμήσεις για πληθυσμό 60.000 και �0.000 κατοίκων (SANUDO, I Diarii, τ. 3, στή-

λες ���, �03, �06, τ. 5, στήλη 345) δεν θα μπορούσαν να θεωρηθούν ρεαλιστικές.
3�. SANUDO, I Diarii, τ. 3, στήλη �53.

Πηγές: ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ Δ. ΠΑΓΚΡΑΤΗΣ, Κοινωνία και Οικονομία στο Βενετικό Κράτος της 
Θάλασσας: οι Ναυτιλιακές Επιχειρήσεις στην Κέρκυρα (1496-153�), Αθήνα: Πεδίο, �013,
σσ. 151-15�. ΠΑΓΚΡΑΤΗΣ, Οι εκθέσεις των Βενετών Βαΐλων και Προνοητών της Κέρκυρας.



ακόμη, πράγμα το οποίο επιβεβαιώνεται μόνο στην απογραφή του 1�60, οπό-
τε στο νησί καταγράφηκαν 44.��4 ψυχές.

ΠΠααρρααττηηρρήήσσεειιςς  γγιιαα  ττηηνν  κκααττααννοομμήή  ττοουυ  ππλληηθθυυσσμμοούύ  σσεε  κκααττηηγγοορρίίεεςς

Η κατανομή του πληθυσμού σε επιμέρους κατηγορίες δείχνει ότι οι ικανοί
για στράτευση άνδρες (homini da fatti) αθροίζονται σε 6.3�9 πρόσωπα ή ποσο-
στό ελαφρώς μεγαλύτερο του ενός τετάρτου του πληθυσμού (�6,9%), στο
οποίο η Κέρκυρα κατά τα φαινόμενα δεν διαφοροποιείται σημαντικά από άλ-
λες βενετοκρατούμενες περιοχές33. Εντούτοις μια διαφορά υφίσταται, καθώς
στην Κέρκυρα η αφετηρία της κατηγορίας των στρατευσίμων ορίζεται στην
ηλικία των 16 ετών και επομένως ο νεανικός ανδρικός πληθυσμός εμφανίζεται
μεγαλύτερος απ’ ό,τι ήταν στην πραγματικότητα.

ΠΠίίνναακκααςς  66:: Aριθμός και προέλευση «στρατευσίμων» 
(homini da fatti o da spada)

ααρρ..  σσττρρααττεευυσσίίμμωωνν  %%  %%
ππόόλληη  �.1�9 34,1
«προάστεια»
Ποταμός 160 �,5 36,9 
Ευρωπούλοι �� 0,3 
ύπαιθρος
βαϊλάτο Όρους 1.1�9 1�,6
βαϊλατο Αγύρου 96� 15 
βαϊλάτο Μέσης 1.16� 1�,1 6�,� 
βαϊλάτο Λευκίμμης �15 11,1 

6.3�9 
Πηγή: επεξεργασία δεδομένων της απογραφής του 1596

Είναι εξάλλου ευδιάκριτη (πίνακας 6) η μεγαλύτερη συνεισφορά της υπαί-
θρου στη συγκρότηση του ενεργού ανδρικού πληθυσμού. Από εκεί προέρχονταν
4.0�� πρόσωπα ή ποσοστό 6�,�%, έναντι της πόλης και των προαστείων που
συνεισέφεραν το 3�% (�.1�9 στρατευσίμους + 1��: Ποταμός και Ευρωπούλοι).
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33. Στην Κρήτη λ.χ. μεταξύ 16ου και 1�ου αι. οι στρατεύσιμοι αντιπροσώπευαν το ��%
του συνολικού πληθυσμού του νησιού. ΑΝΔΡΙΩΤΗΣ, Πληθυσμοί και Οικισμοί της Ανατολικής
Κρήτης, σ. �1.



ΚΚααττααννοομμήή  ππλληηθθυυσσμμοούύ  κκααττάά  φφύύλλοο

Αν στους στρατεύσιμους (6.3�9) προσθέσουμε τα ανήλικα αγόρια (3.440
+ 1.561), τους υπηρέτες και τους βοσκούς (���), τους ανήμπορους (10� +
�3�), τους ιερείς (�� + 161) και τους καλόγερους (1� + 50), τους πρωτόγε-
ρους της υπαίθρου (�5�) και τρεις τυφλούς που ζούσαν στην ύπαιθρο, ο συνο-
λικός αριθμός των αρρένων (13.1�9) που προκύπτει αντιπροσωπεύει το 55,3%
του πληθυσμού.

Η αναλογία ανδρών-γυναικών μοιάζει μάλλον παράδοξη, με δεδομένο ότι,
εκτός εξαιρετικών περιπτώσεων, η πραγματικότητα ήταν διαφορετική. Θα
ξαφνιαζόμασταν λιγότερο αν λαμβάναμε υπόψη μας και άλλες σύγχρονες και
μεταγενέστερες αυτής απογραφές. Για παράδειγμα στην Κρήτη του 16ου αι.
το ποσοστό του ανδρικού πληθυσμού κυμαινόταν από το 5�% έως το 6�,4% του
συνόλου. Ανάλογες τάσεις, με τις επιμέρους εξαιρέσεις τους, παρατηρούνται
και αργότερα, καθώς οι άνδρες υπερτερούσαν έναντι των γυναικών ακόμη και
στις απογραφές του ελληνικού κράτους μέχρι το 190�34.

Πέραν των διαφόρων γενικών ερμηνειών που έχουν διατυπωθεί, με κριτήρια
ιστορικοποιημένα ή μη (η σκληρή εργασία της Ελληνίδας, οι κίνδυνοι του το-
κετού, η κινητικότητα του ανδρικού πληθυσμού κ.ά.)35 και προσεγγίσεις που
εδράζονται σε πρόσφατες κατευθύνσεις της ιστοριογραφίας, η όποια παραδο-
ξότητα χαρακτηρίζει αυτή τη διαπίστωση θα μπορούσε να εκλογικευτεί αν
λάμβανε κανείς υπόψη του αφενός την εφαρμοζόμενη κατά καιρούς μεθοδολο-
γία συγκέντρωσης των δεδομένων, και αφετέρου τους κύριους στόχους των
βενετικών απογραφών, που προορίζονταν για την ικανοποίηση καθαρά πρα-
κτικών αναγκών (καταγραφή των στρατευσίμων, εκτίμηση της φοροδοτικής
ικανότητας του πληθυσμού κ.λπ.).

ΠΠίίνναακκααςς  ��: κατανομή αρρένων ανά ηλικιακή κατηγορία

κκααττηηγγοορρίίαα  ααρριιθθμμόόςς  %%
αγόρια (1-10) 5.001 3� 
«στρατεύσιμοι» (10-60) 6.3�9 4�,6 
ηλικιωμένοι (60 και άνω) 335 �,5 
υπηρέτες και βοσκοί ��� 6,�
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34. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ, Πληθυσμός και οικισμοί της Πελοποννήσου, σσ. 19�-�01. ΚΟ-
ΜΗΣ, Πληθυσμοί και οικισμοί της Μάνης, σσ. 13�-140. ΑΝΔΡΙΩΤΗΣ, Πληθυσμοί και Οικι-
σμοί της Ανατολικής Κρήτης, σσ. 6�-9.

35. ΑΝΔΡΙΩΤΗΣ, Πληθυσμοί και Οικισμοί της Ανατολικής Κρήτης, σ. 69.



πρωτόγεροι �5� 1,9 
ιερείς 1�� 1,4 
καλόγεροι 6� 0,5 
τυφλοί 3 0,0� 
ΣΣύύννοολλοο  13.149 

Πηγή: επεξεργασία δεδομένων της απογραφής του 1596

ΣΣύύννθθεεσσηη  ττοουυ  ππλληηθθυυσσμμοούύ  ααννάά  ηηλλιικκιιαακκήή  κκααττηηγγοορρίίαα

Ως προς τη σύνθεση του πληθυσμού, στους άρρενες απογράφονται συνολι-
κά 5.001 αγόρια (3.440 στην ύπαιθρο και 1.561 στην πόλη) που αντιστοιχούν
στο 3�% του συνολικού ανδρικού πληθυσμού, ποσοστό που κατανέμεται με
σχετικά άνισο τρόπο μεταξύ πόλης (1.561, 31%) και υπαίθρου (3.440, 6�,�%).

Οι στρατεύσιμοι, ο ενεργός, εν ολίγοις, ανδρικός πληθυσμός αντιπροσώπευ-
αν το 4�,6% των αρρένων, αφήνοντας για τις υπόλοιπες κατηγορίες το 13,4%,
εντός του οποίου οι ανήμποροι καταλάμβαναν μόλις το �,5% (335 πρόσωπα).

ΠΠίίνναακκααςς  ��: κατανομή θηλέων ανά ηλικιακή κατηγορία

κκααττηηγγοορρίίαα  ααρριιθθμμόόςς  %%
γυναίκες 5.�94 55,5 
κορίτσια 4.�51 40 
«δούλες» (masere) 439 4,1 
καλόγριες 35 0,3 
ΣΣύύννοολλοο  10.619 

Πηγή: επεξεργασία δεδομένων της απογραφής του 1596

Αντίστοιχη εικόνα εμφανίζουν τα ποσοστά και στον γυναικείο πληθυσμό
(10.619), όπου οι ενήλικες –συνολικά 5.�94, οι 3.501 στην ύπαιθρο και οι
�.393 στην πόλη– ξεπερνούσαν τις ανήλικες (55,5%, 40%) – συνολικά 4.�51, οι
3.1�9 στην πόλη και οι 1.06� στην ύπαιθρο. Είναι αξιοσημείωτο ότι στις γυ-
ναίκες απουσιάζει η κατηγορία των υπερηλίκων, τάση μάλλον καθολική στις
βενετικές απογραφές. Η κυριότερη ερμηνεία αυτής της απουσίας συνδέεται
με το μη παραγωγικό της ηλικίας τους, πράγμα που τις καθιστούσε ουσιαστι-
κά «περιττές», κατά το πρότυπο των υπερήλικων ανδρών, με τη διαφορά ότι οι
γυναίκες δεν καταγράφονται. Εδώ ίσως θα μπορούσε να εντοπιστεί ο κύριος
λόγος της σταθερής αριθμητικής υπεροχής των ανδρών στις περισσότερες
προ-στατιστικές απογραφές.
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ΑΑσσττιικκόόςς--εεξξωωαασσττιικκόόςς  ππλληηθθυυσσμμόόςς  κκααιι  δδηημμοογγρρααφφιικκήή  ππυυκκννόόττηητταα

Μια άλλη παρατήρηση που προκύπτει από την απογραφή του 1596 σχετί-
ζεται με την ποσοστιαία μείωση του πληθυσμού της πόλης και των προαστεί-
ων από το 54% (μ.ό.) του πρώτου μισού του 16ου αιώνα36, στο 34,5% το 1596
(�.305 κάτοικοι), με αντίστοιχη ενίσχυση του αριθμού των κατοίκων της
υπαίθρου από το 45,�% στο 65% (15.443) (πίνακας 6). Η τάση αυτή θα μπο-
ρούσε ενδεχομένως να αποδοθεί στην αξιοπιστία των ίδιων των δημογραφικών
πληροφοριών, αλλά και στον περιτειχισμό της πόλης που ολοκληρώθηκε το
15��, εξέλιξη που από τη μια ενίσχυσε το αίσθημα ασφάλειας των κατοίκων
του αστικού κέντρου, ικανοποιώντας ένα πάγιο, μετά το 153�, αίτημα της
κερκυραϊκής κοινότητας, από την άλλη όμως περιόρισε τα περιθώρια κίνησης
όσων από τους κατοίκους εμπλέκονταν σε επιχειρηματικές δραστηριότητες
που προέβλεπαν διακίνηση εμπορίου δια θαλάσσης.

Αντίστοιχη μείωση παρατηρείται και στη δημογραφική πυκνότητα του νη-
σιού, που είναι και σήμερα ένα από τα πλέον πυκνοκατοικημένα της Ανατολι-
κής Μεσογείου – βάσει της απογραφής του �011 στην Κέρκυρα κατοικούσαν
1�� κάτοικοι ανά τετραγωνικό χιλιόμετρο. Από τους �6 κατοίκους ανά τετρα-
γωνικό χιλιόμετρο το 1500, η δημογραφική πυκνότητα της Κέρκυρας το 1596
μειώθηκε σχεδόν στο μισό, φτάνοντας τους 40 κατοίκους/χλμ.� (�3.�4� / 59�
χλμ.�), δεδομένο που θεωρείται από τα υψηλότερα στον ευρωπαϊκό χώρο αυ-
τής της περιόδου. Στην Κρήτη λ.χ. η πυκνότητα του πληθυσμού δεν ξεπερνού-
σε τους �� κατοίκους/χλμ.�, στην Κύπρο το 14�9 ήταν 16/χλμ.�, στην Κορσι-
κή το 15��: 13/χλμ.�, στη Μαγιόρκα το 1591: �0/ χλμ.�, στη Σικελία το
15�0: 3�/χλμ.�, στην Ιβηρική 1�/χλμ.�. Η δημογραφική πυκνότητα της Κέρ-
κυρας δείχνει ωστόσο να είναι πολύ κοντά στα δεδομένα της Ιταλικής Χερσο-
νήσου όπου καταγράφονται 44 άνθρωποι/τ. χλμ.3�

ΗΗ  μμεεθθοοδδοολλοογγίίαα  ττωωνν  ααπποογγρρααφφώώνν

Σε ό,τι αφορά τη μεθοδολογία συγκρότησης των απογραφών, από τις επι-
μέρους περιπτώσεις που μας είναι γνωστές για το βενετικό κράτος έχει γίνει
φανερό ότι, πέρα από κάποιες γενικές αρχές, στη διαδικασία συγκέντρωσης
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των πληθυσμιακών δεδομένων υπήρχαν αρκετά περιθώρια για ιδιαιτερότητες
που σχετίζονταν με τοπικές συνήθειες, αλλά και προσωπικές επιλογές των
συντακτών τους. Η απογραφή κατοικιών το 1499 στην Κέρκυρα, οι διαφορε-
τικές ηλικιακές αφετηρίες στην κατηγορία των στρατευσίμων, η συμπερίλη-
ψη ή μη των «υπηρετών και των βοσκών» στον συνολικό αριθμό των στρατευ-
σίμων (Κέρκυρα, 1596), η δημιουργία ενιαίου πεδίου αφενός για τις γυναίκες
και τις ανήλικες και αφετέρου για τους «ανήμπορους» και τους ανάπηρους
κ.ά. είναι επιλογές που δεν φαίνεται να ανταποκρίνονται σε κάποιο γενικό πρό-
τυπο ή κανόνα. Το αντίθετο μάλλον θα ξάφνιαζε, καθώς τάσεις ενοποίησης
των πολιτειογραφικών παραμέτρων των απογραφών άρχισαν να παγιώνονται
μόνο μετά τα μέσα του 1�ου αιώνα3�.

Πώς όμως διενεργείται μια απογραφή στα νησιά της Βενετίας στα τέλη
του 16ου αιώνα; Το εδώ εξεταζόμενο παράδειγμα υποδηλώνει ότι ο ρόλος του
συντάκτη ανήκε στην κοινότητα με τους δύο «υπουργούς» της, τους συνδί-
κους, ή, για να ακριβολογούμε, τον έναν, τον ορθόδοξο (Greco). Η συγκέ-
ντρωση των δεδομένων υλοποιείται τοπικά, σε επίπεδο δηλ. χωριών ή συνοι-
κιών για την ύπαιθρο και την πόλη αντίστοιχα. Είναι, λοιπόν, οι ιερείς που συ-
γκεντρώνουν αυτά τα δεδομένα, αλλά και οι πρόκριτοι ή πρωτόγεροι, οι vec -
chiardi των απογραφών, τα πρόσωπα που τηρούν τους καταλόγους των κα-
τοίκων των χωριών από τους οποίους επιλέγονται ανά έτος οι υπόχρεοι για
αγγαρεία και οι φορολογούμενοι: giusta le polizze presentate per li papati et
contestabili d’esso territorio39.

Ο σύνδικος ή οι σύνδικοι ήταν οι διαμεσολαβητές που, ενεργώντας για λο-
γαριασμό της τοπικής αυτοδιοίκησης, συντόνιζαν μια διαδικασία την οποία
τους είχε αναθέσει ο ηγεμόνας ή μάλλον οι εκπρόσωποί του σε τοπικό επίπεδο.
Οι τελευταίοι (βάιλοι, προνοητές και καπιτάνοι ή σύνδικοι και εξεταστές στην
Ανατολή) ήταν τα πρόσωπα που «ονομάτιζαν» τις απογραφές, παρουσιάζο-
ντας τα αποτελέσματά τους στη βενετική Γερουσία ως έργο που υλοποιήθηκε
κατά δική τους εντολή στη διάρκεια της θητείας τους, με τη γνώριμη φράση
«descrittione fatta fare»40.

Η απογραφή, λοιπόν, του 1596, στη μορφή που μας παραδόθηκε, συνιστά
κατ’ ουσίαν την πρώτη ύλη στην οποία βασίζονταν οι Βενετοί αξιωματούχοι.
Το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό της είναι ότι αποτελεί την πρώτη πλήρη προ-
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στατιστική απογραφή που έχει σωθεί μέχρι σήμερα για την Κέρκυρα του 16ου
αι. –εξαιρείται η απογραφή Καστροφύλακα, η οποία εξακολουθεί να παραμέ-
νει ανέκδοτη –, αλλά κι εκείνη στην οποία για πρώτη φορά έχουμε μια σχετι-
κά καθαρή δημογραφική εικόνα της πόλης μετά την ολοκλήρωση των έργων
του τειχισμού.

ABSTRACT

THE POPULATION OF CORFU IN THE SIXTEENTH CENTURY: 
ON THE OCCASION OF AN UNPUBLISHED CENSUS OF 1596

Population censuses known to the scholars of historical demography of the
Venetian-held Greek regions, are considered inadequate and fragmented.
Even for the 1�th century complete series of statistics with continuity in time
are missing.

With this article we want to contribute so that some of the gaps in infor -
mation regarding the island of Corfu can be covered. We present here the
general trends characterizing the demographic course of the island, as derived
from the processing of the data in an unpublished 1596 census.
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ΑΡΧΕΙΑΚΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΛΙΟΡΚΙΑΣ 
ΤΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΟΘΩΜΑΝΟΥΣ (1�16)

ΔΔηημμήήττρριιοοςς  ΓΓ..  ΜΜεεττααλλλληηννόόςς
διδάκτωρ Ιστορίας, διδάσκων στο Τμήμα Αρχειονομίας-

Βιβλιοθηκονομίας-Μουσειολογίας του Ιονίου Πανεπιστημίου

Τριακόσια χρόνια συμπληρώθηκαν πρόσφατα (�016), από την ιστορική
σύγκρουση της Οθωμανικής-Ισλαμικής Ανατολής με τη Φεουδαρχική-Χρι-
στιανική Ευρώπη, με επίκεντρο των πολεμικών πράξεων την ιστορική πόλη
της Κέρκυρας.

Για να μπορέσουμε, όμως, να προσεγγίσουμε και στη συνέχεια να ερμη-
νεύσουμε τα γεγονότα αυτά, χρειάζονται να καλυφθούν δύο απαραίτητες επι-
στημονικές προϋποθέσεις. Η πρώτη αφορά στη βαθιά γνώση του χωρο -
χρονικού πλαισίου εντός του οποίου πραγματοποιείται η συγκεκριμένη πολιορ-
κία και το δεύτερο αφορά στην ανάλογη γνώση των αρχειακών πηγών, που
έχουν διασωθεί και μπορούν να διαφωτίσουν ορθά το ιστορικό γεγονός. Κάποι-
οι ερευνητές υποτιμούν ή το χειρότερο αγνοούν τις αναφερόμενες δύο προϋπο-
θέσεις, που συνθέτουν το προϋποθεσιακό πλαίσιο (Vorverständnis) ορθής ερ-
μηνείας του ιστορικού γεγονότος, με αποτέλεσμα να οδηγούνται όχι στην
ιστοριογραφία, αλλά στη μυθιστορία.

Το χωροχρονικό, λοιπόν, πλαίσιο, εντός του οποίου καταγράφεται το εν λό-
γω ιστορικό γεγονός αναλύεται ως προς τον χώρο κυρίως στην πόλη της Κέρ-
κυρας και ως προς τον χρόνο το έτος 1�16. Βρισκόμαστε, δηλαδή, αφενός
στην προδιαφωτιστική και προνεωτερική Ευρώπη των ταξικών και εθνοτικών
διαφοροποιήσεων και αφετέρου στην ιστορική περίοδο, όπου ο ελληνισμός είναι
υπόδουλος στα δύο κατέναντι, την ισλαμική ανατολή και τη φεουδαρχική δύ-
ση. Οι πολιορκητές Οθωμανοί, ήδη κατέχουν το μεγαλύτερο μέρος του γεωπο-
λιτισμικού και γεωπολιτικού χώρου της «καθ’ ημάς Ανατολής» και πολιορ-
κούν το προπύργιο της «καθ’ ημάς Δύσης», την ιστορική πόλη της Κέρκυρας
που βρίσκεται υπό Ενετική διοίκηση.

Πώς, όμως, θα μπορέσουμε να προσεγγίσουμε και να ερμηνεύσουμε ορθά,
δηλαδή επιστημονικά, το συγκεκριμένο γεγονός, χωρίς να παρασυρθούμε από
τον υπάρχοντα υποκειμενισμό μας; Για την επίτευξη και αυτού του στόχου,
εγγύηση παρέχουν τα διασωθέντα ιστορικά αρχεία και στην περίπτωσή μας
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εκείνα της Πολιορκίας του 1�16. Για το λόγο αυτό θα παρουσιάσουμε συνο-
πτικά:

1. τα κύρια διασωθέντα ιστορικά αρχεία, που αφορούν και καταγράφουν
το συγκεκριμένο γεγονός και

�. τις καταγραφές σημαντικών πτυχών της Πολιορκίας, όπως μας παρα-
δίδονται από τα αναφερόμενα αρχεία.

Τα ιστορικά αρχεία που επιλέξαμε είναι συνολικά δεκατέσσερα. Δεν είναι
ασφαλώς όλα τα σχετιζόμενα με την πολιορκία του 1�16 αρχεία, αφού έχουμε
εντοπίσει και άλλα1. Τα αναφερθέντα στην ανακοίνωσή μας είναι αντιπροσω-
πευτικά, αφού καλύπτουν όλο το φάσμα των εμπλεκόμενων στην πολιορκία
παραγόντων.

Ξεκινούμε από δύο αρχειακές σειρές των Γενικών Αρχείων του Κράτους
Νομού Κερκύρας και συγκεκριμένα την αρχειακή σειρά «Ληξιαρχικαί Πρά-
ξεις Εκκλησιών»� και τη σειρά «Μεγάλοι Πρωτοπαπάδες»3, που βρίσκονται
τεθησαυρισμένα στο χώρο όπου χτυπούσε ο παλμός της αγωνίας των πολιορ-
κημένων κατά το 1�16, δηλαδή το Παλαιό Φρούριο Κέρκυρας. Οι δύο αυτές
αρχειακές σειρές αποτελούν κύρια πηγή προσέγγισης της πολιορκίας από
κερκυραϊκής/ελληνικής πλευράς. Υπάρχουν και άλλα εκκλησιαστικά τεκμή-
ρια (υμνολογικά κείμενα, αγιολογικά, συναξάρια κ.ά.), στα οποία δεν θα ανα-
φερθούμε4.
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γονότων που συνέβησαν κατά τις ναυμαχίες του βενετικού στόλου το 1�1� και το 1�1�, όπως
αυτά καταγράφηκαν από έναν ανθυπολοχαγό, που υπηρετούσε τότε στις δυνάμεις της Πολι-
τείας της Βενετίας. J.C.S.), στο Αναμνηστικό Τεύχος 300 χρόνια από την Πολιορκία της
Κέρκυρας 1�16-�016, επιμέλεια έκδοσης: Νίκος Ε. Καραπιδάκης και Αλίκη Δ. Νικηφόρου,
μετάφρ. στα ελληνικά Hans Schlumm και Θεανώ Τράκα, μετάφρ. στα αγγλικά Στέργιος Γιώ-
τας και Σοφία Λαΐου, έκδ. Δήμος Κέρκυρας και Περιφερειακή Ένωση Δήμων Ιονίων Νήσων,
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Δεν μπορούμε, επίσης, να μελετήσουμε το γεγονός της πολιορκίας του
1�16 αγνοώντας το Αρχείο του Στρατάρχη-Διοικητή των στρατιωτικών δυ-
νάμεων προάσπισης της πόλεως κόμητος Johann Matthias von der Schulen -
burg. Έτσι θα αναφερθούμε από την πλευρά του πρωταγωνιστή στα ακόλουθα
αρχεία:

α) στις προσωπικές του σημειώσεις, όπως διασώζονται στα Κρατικά Αρ-
χεία της Βενετίας στην ιταλική, το επονομαζόμενο αρχείο Reflexions,5

β) του απογόνου του Friedrich Albrecht von der Schulenburg, ο οποίος δη-
μοσιεύει το ημερολόγιο του Στρατάρχη το έτος 1�346 σε δύο τόμους και

γ) στο προσωπικό του ημερολόγιο (Journal) γραμμένο πρωτοτύπως στη
γαλλική�.

Για να ολοκληρώσουμε τη γερμανοαυστριακή προσέγγιση του 1�16 παρα-
θέτουμε και ένα αρχείο ενός Ανωνύμου Γερμανού, το οποίο στηρίζεται στις
«Εκθέσεις» του Στρατάρχη για την Πολιορκία, που απέστειλε στον μέντορά
του Πρίγκιπα Ευγένιο της Σαβοΐας.�
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ΛΑΥΡΕΝΤΙΟΣ Σ. ΒΡΟΚΙΝΗΣ, Περί των ετησίως τελουμένων εν Κερκύρα λιτανειών του Θ. Λει-
ψάνου του Αγίου Σπυρίδωνος και της εν έτει 1�16 πολιορκίας της Κερκύρας Ιστορική Επιτο-
μή εξ εκδεδομένων και ανεκδότων εγγράφων, έκδοσις Τρίτη, εν Κερκύρα, Χρωμοτυπογραφεί-
ον Α. Λάντζα, 1909. Η θεία και ιερά Αγρυπνία του εν Αγίοις Πατρός ημών Σπυρίδωνος Επι-
σκόπου Τριμυθούντος του Θαυματουργού, Πατρός και Προστάτου Κερκύρας, εν τη Τυπογρα-
φία Νικολάου Γλυκέος του εξ Ιωαννίνων, εν Βενετία 1�0�. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΕΥΘΕΡΙΩΤΗΣ, «Η πο-
λιορκία της Κέρκυρας του 1�16 διηγημένη από τον ιερέα Δημήτριο Μανάτο, κερκυραίο συμ-
βολαιογράφο της εποχής εκείνης», περ. Πρόσπερος, φυλ. �ο, Κέρκυρα 195�. ΘΕΟΔΟΣΗΣ ΝΙ-
ΚΟΛΑΐΔΗΣ, «Η λατρεία του αγίου Σπυρίδωνα στην Κέρκυρα (16ος-1�ος αι.)», Ιστορικά, τ.
5�, Δεκέμβριος �01�. Πρωτ/ρος ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΣΙΤΣΑΣ, «Μνήμη του 1�16», Δελτίον Αναγνω-
στικής Εταιρείας Κερκύρας, έτος 9ο, αρ. 9, Κέρκυρα 19��. ΓΙΩΡΓΟΣ Σ. ΖΟΥΜΠΟΣ, «Η πο-
λιορκία του 1�16 και ο Άγιος Σπυρίδωνας», περ. Ιονικά Ανάλεκτα, τεύχ. �, εκδ. Οι Φίλοι του
«Μουσείου Δ. Σολωμού και επιφανών Ζακυνθίων», Αθήνα �01�, σσ. 39-50.

5. Arcivio di Stato Venezia, Secreta, Archivi propri, Archivio proprio del conte di Schu -
lenburg, Registro 4, (Reflexions), Registro 40 e Registro 4�.

6. Friedrich Albrecht von der Schulenburg und Kloster Rhoda, Leben und Denkwür digkei -
ten Johann Mathias Reichsgrafen von der Schulenburg, Weidmannsche Buchandlung, Leipzig
1�34.

�. Biblioteca Civica Correr, Codice Cicogna 3640, Schulenburg M.J., Journal de l’ anne
1�16 pendant laquelle arriva le siege de Corfou et l’ heurese delivrance de cette place και σε ελ-
ληνική μετάφραση ΣΤΡΑΤΑΡΧΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ ΚΟΜΗΣ ΤΟΥ ΣΟΥΛΕΝΜΠΟΥΡΓΚ, Ημερο-
λόγιο του έτους 1�16, κατά το οποίο συνέβη η πολιορκία της Κέρκυρας και η ευτυχής απαλ-
λαγή αυτής της πόλης, μετάφ. Λεωνίδας Κόλλας και Μιχάλης Πολίτης, χορηγός Ρωξάνη
Μάνου, έκδ. Φίλοι του Ιδρύματος «Μνήμη Albert Cohen» Κερκύρας, Κέρκυρα �01�.

�. Ανωνύμου Γερμανού, Venetianisch-Türckisches Kriegs-Theatrum auf welchen vorge -
stellt wird die Insel Korfu, Leipzig, Anno 1�16. Σημ.: Το πολύτιμο αρχειακό υλικό μου το διέ-
θεσε ο σεβαστός μου δάσκαλος Dr. Hans-Bernhard Schlumm, Ομότιμος Καθηγητής του Ιονί-
ου Πανεπιστημίου, τον οποίο και θερμά ευχαριστώ.



Από ιταλικής πλευράς αναφέρουμε την καταγραφή της Πολιορκίας, όπως
διασώζεται στο αρχείο του Καπιτάν Γκενεράλη Ανδρέα Πιζάνη,9 δευτεραγω-
νιστή του γεγονότος. Από την αντίπαλη παράταξη, αναφερόμαστε στον κατε-
ξοχήν και όπως διαπιστώσαμε μοναδικό Τούρκο ιστορικό, που κατέγραψε την
πολιορκία, Rashid, στην Ιστορία του (Tarichi Rashid)10. Τέλος, μελετήσαμε
και την κλασσική για την πολιορκία αρχειακή πηγή του Γάλλου Amaulry11, η
οποία διαμορφώνει τη φραγκική καταγραφή της.

Έτσι, προσεγγίσαμε ερευνητικά την πολιορκία του 1�16 μέσα από εννέα
κύριες πρωτογενείς αρχειακές πηγές. Σ’ αυτές συμπληρώνουμε και άλλες
πέντε πηγές, όπως αυτές εξετάζονται και καταγράφονται στο κλασσικό έργο
του Γεωργίου Αθανάσαινα Το Ασέδιο των Κορυφών «1�16»1�, οι οποίες συμ-
βάλλουν καθοριστικά στη συγκριτική αρχειακή μας έρευνα. Οι εν λόγω πέντε
πρωτογενείς πηγές είναι:

α) το χειρόγραφο Casanatense13, στην ιταλική,
β) ένα χειρόγραφο ανωνύμου Γάλλου, που αποτελεί Έκθεση της πολιορκίας

που αποστέλλεται γραμμένη προς τον Γραμματέα του Δούκα της Ορλεάνης,
αντιβασιλέα της Γαλλίας, μεταφρασμένο στην ιταλική από τον L. Molin14,

γ) ένα χειρόγραφο ανωνύμου Πορτογάλου, που σύμφωνα με τον Αθανάσαι-
να πρόκειται για τον Πορτογάλο Διοικητή Loredan15.

Δύο επιπλέον πηγές από τον Αθανάσαινα, τις χρησιμοποιούμε μόνο για να
καταθέσουμε την ύπαρξη ενός και μόνο στοιχείου της υπόθεσης, αφού αποτε-
λούν τις μοναδικές πηγές που υποστηρίζουν το εν λόγω στοιχείο. Οι δύο αυτές
πηγές είναι η καταγραφή της πολιορκίας του 1�16 από τους ιταλούς Caputi
(Νάπολη 1�16)16 και Merlo (1�16)1�.
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9. Arcivio di Stato Venezia, Filza 1135, Senato, Proveditori Terra e Mar. Cap.n G.nal dalli
�4.3 sino 1�.9.1�16. Andrea Pisani.

10. RASHID, TARICH-I RASHID, Istanbul, χ.χ. Σημ.: Ευχαριστώ τον σεβαστό μου διδάσκαλο
Τουρκολόγο και Θεολόγο Δρ. Ιωάννη Αλατζά, για τη συνεργασία μας στη μελέτη του αρχείου.

11. AMAULRY T., Campagnes de Monsieur le Prince Eugene en Hongrie et des Generaux
Venitiens dans la Moree, pendant les annees 1�16 et 1�1�, Tome 1er, Lyon 1�1�. Σημ.: Ευχα -
ριστώ τον συγγενή μου Δρ. Διονύσιο Προβή, καθηγητή στη Λυών, για τη συνεργασία μας στη
μελέτη του αρχείου.

1�. Βλ. ΓΕΩΡΓIΟΣ ΑΘΑΝΑΣΑΙΝΑΣ, Το Ασέδιο των Κορυφών «1�16», εκδ. όμιλος «ΙΩΝ»
και Μακεδονικές Εκδόσεις, Αθήνα �001. Σημ.: Ευχαριστώ τον εκλεκτό φίλο και συνερευνη-
τή κ. Γεράσιμο Κορακιανίτη, για την εν γένει αρωγή του στην παρούσα έρευνά μας.

13. Biblioteca Casanatense. Mss X, VI, 36.
14. Biblioteca Nazionale Marciana Venezia, Cl. �, n. 533 (ανωνύμου Γάλλου), πρβλ. Γε-

ωργίου Αθανάσαινα, όπ.π., σ. 63�.
15. Στο ίδιο, σ. 4�� επ. και σ. 643.
16. Στο ίδιο, σ. 644.
1�. Στο ίδιο, σ. 63�.



Στο σημείο αυτό ολοκληρώσαμε την περιγραφή της αρχειακής πλατφόρ-
μας των δεκατεσσάρων συνολικά αρχειακών πηγών, από τη διερεύνηση των
οποίων εξάγουμε τα παρακάτω συμπεράσματα, αναφορικά με κύριες πτυχές
της πολιορκίας. Κατά τη διερεύνησή τους εξετάσαμε συγκεκριμένα ζητήμα-
τα και από τη διαδικασία αυτή καταλήξαμε στις παρακάτω διαπιστώσεις1�:

1. Όλες οι εξεταζόμενες πηγές (και οι δεκατέσσερις) συμφωνούν στην
ημερομηνία έναρξης (5η Ιουλίου 1�16), όταν εμφανίζεται ο Οθωμανι-
κός Στόλος στο στενό. Συμφωνούν ως επί το πλείστον και στην περι-
γραφή των πολεμικών πράξεων κατά τις συνολικά επτά εβδομάδες
της Πολιορκίας, διαφωτίζοντας περισσότερο κάποιες πτυχές της,
ανάλογα με τις προϋποθέσεις του κάθε καταγραφέα.

�. Ο Καπουδάν Πασάς αποστέλλει πρόταση παράδοσης του Φρουρίου-
Πόλεως Κερκύρας στον Στρατάρχη Schulenburg, ο οποίος την απορ-
ρίπτει. Το σημαντικό αυτό στοιχείο, που επιτείνει την τραγικότητα του
γεγονότος, διασώζουν τα τρία αρχεία που συνδέονται με τον αυστρια-
κό Στρατάρχη (3, 4, και 5), του Πιζάνη (�), του Rashid (�) και του
ανωνύμου Γάλλου (11).

3. Η Γενική (και ουσιαστικά τελευταία) Έφοδος των Οθωμανών της
19ης Αυγούστου καταγράφεται απ’ όλες τις πηγές. Ποικίλει η κατα-
γραφή κάποιων λεπτομερειών, αλλά και οι δεκατέσσερις πηγές συμ-
φωνούν στην ένταση, αφού τη χαρακτηρίζουν ως «Γενική Έφοδο».

4. Όλες οι αναφερόμενες πηγές συμφωνούν ότι την �0ή Αυγούστου ξέ-
σπασε μια απρόσμενη και ανερμήνευτη για την εποχή καταιγίδα, πα-
ρόμοια της οποίας δεν είχε καταγραφεί στα χρονικά. Να σημειωθεί
στο σημείο αυτό, ότι την ίδια ακριβώς περίοδο του επόμενου έτους
(1�1�), όταν θα πραγματοποιηθεί η πρώτη λιτανεία του ιερού σκηνώ-
ματος του Αγίου Σπυρίδωνος, ζητείται η επίσπευσή της λόγω καύσω-
νος19! Η σφοδρή καταιγίδα εκλαμβάνεται απ’ όλες τις αναφερόμενες
πηγές, ως καθοριστικός παράγοντας τερματισμού της πολιορκίας
από τις Οθωμανικές δυνάμεις.

5. Στο ίδιο πλαίσιο, όλες οι πηγές συνηγορούν για την «άτακτη φυγή»
των οθωμανικών δυνάμεων. Ένα γεγονός, το οποίο δεν μπορεί να ερ-
μηνευθεί εύκολα από καμία από τις αναφερόμενες πηγές. Στο σημείο
αυτό εγείρονται από τους συντάκτες των εν λόγω αρχειακών πηγών,
όπως και από τον γράφοντα, κάποιες δικαιολογημένες απορίες: «Γιατί
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1�. Οι αναφερόμενες ημερομηνίες είναι με το νέο ημερολόγιο, αφού αυτό χρησιμοποιούν οι
πηγές μας ως μη εκκλησιαστικές.

19. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΑΙΝΑΣ, όπ.π., σ. 45�.



εγκατέλειψαν εσπευσμένα την πολιορκία οι Οθωμανοί και μάλιστα μέ-
σα στην νύκτα;», «Γιατί δεν αποχώρησαν συντεταγμένα, παίρνοντας
μαζί τους τον βαρύ οπλισμό, τα ζώα, αλλά και ολόκληρο το στράτευ-
μα;», «Τι ήταν εκείνο που τους τρόμαξε, ώστε εκατοντάδες Οθωμανοί
να ποδοπατηθούν ή να πνιγούν κατά την άτακτη υποχώρηση του
στρατεύματος;». Το κύριο ερώτημα της «άτακτης φυγής» των οθω-
μανικών δυνάμεων, παραμένει ένα άλυτο μέχρι σήμερα επιστημονικό
ζήτημα. Όσες απαντήσεις έχουν επιχειρηθεί να δοθούν, δεν μπορούν να
απαντήσουν επαρκώς στο ποιόν της φυγής, δηλ. το «άτακτον». Ο κα-
ταγεγραμμένος απ’ όλες τις αρχειακές πηγές απόλυτος πανικός των
οθωμανικών δυνάμεων δεν ερμηνεύεται πειστικά από καμία αναφερό-
μενη πηγή. Κατατίθενται εικασίες, αλλά καμία πειστική ερμηνεία.

6. Κατά την παρουσίαση της συνολικής πλατφόρμας των αρχειακών
μας πηγών, αναφέραμε ότι τις δύο τελευταίες πηγές (13. Caputi και
14. Merlo) τις χρησιμοποιούμε ουσιαστικά μόνο για ένα λόγο. Οι συ-
γκεκριμένες πηγές είναι οι μοναδικές που αναφέρουν ότι επετεύχθη
συμφωνία και ακριβέστερα δωροδοκία των Οθωμανών από τις Ενετι-
κές Αρχές, προκειμένου να σταματήσουν την πολιορκία και να απο-
χωρήσουν. Το γεγονός αυτό, δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να δικαι-
ολογήσει το «άτακτον» της φυγής και τον πανικό της αποχώρησης
των πολιορκητών. Αντίθετα, η οικονομική συμφωνία θα εξασφάλιζε
τις απαραίτητες συνθήκες, προκειμένου να υπάρξει ακριβώς το αντί-
θετο, δηλαδή οργανωμένη και συντεταγμένη αποχώρηση των στρα-
τευμάτων. Δεν είναι τυχαίο, άλλωστε, το γεγονός, ότι ουδείς επικα-
λείται τη μαρτυρία αυτή, πλην του Caputi (13), ενώ ο Merlo (14) ου-
σιαστικά αναμεταδίδει τη μαρτυρία του προηγουμένου.

�. Πλην των δύο τελευταίων πηγών, σχεδόν όλοι οι υπόλοιποι (δέκα πη-
γές) καταγράφουν τις μαρτυρίες των στρατιωτών (δυτικών, αλλά και
Οθωμανών από τον Rashid), σύμφωνα με τις οποίες ο Άγιος Σπυρίδω-
νας «συμμετέχει»�0 στις πολεμικές συγκρούσεις. Έτσι μέσα από κα-
ταγεγραμμένες μαρτυρίες εμφανίζεται ο Άγιος ως προστάτης των
χριστιανικών δυνάμεων, που συμμετέχει στην υπεράσπιση του Φρουρί-
ου, είτε ως καλόγερος, είτε ως αρχάγγελος που (καθ)οδηγεί μαζί με
την Υπεραγία Θεοτόκο μια στρατιά λευκοφορεμένων στρατιωτών.
Πρέπει να υπενθυμίσουμε στο σημείο αυτό, ότι οι πηγές μας δεν είναι
εκκλησιαστικές, πολύ περισσότερο ούτε καν ορθόδοξες. Οι συντάκτες
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�0. Σημαντικός παράγοντας ερμηνείας των ιστορικών γεγονότων αποτελεί και ο «ψυχο-
λογικός». Η «ψυχολογία» των εμπλεκομένων στην εν λόγω Πολιορκία, αποτελεί κύριο ερμη-
νευτικό εργαλείο.



των συγκεκριμένων, πλην των δύο πρώτων ελληνικών αρχείων, είναι
γερμανοί ή φράγκοι προτεστάντες, ιταλοί, φράγκοι ή πορτογάλοι ρω-
μαιοκαθολικοί κι ένας τούρκος ισλαμιστής. Είναι αξιοσημείωτο το
γεγονός, ότι παρ’ όλες τις διαφορετικές και για ορισμένους και αντι-
κρουόμενες προϋποθέσεις των συντακτών των αρχείων, καταγράφουν
όλοι τους την κοινή διαπίστωση της «συμμετοχής» του Αγίου Σπυρί-
δωνος κατά τη Γενική Έφοδο της 19ης Αυγούστου, γεγονός που σε
συνδυασμό με τη σφοδρή καταιγίδα έσπειρε τον πανικό στο οθωμανικό
στράτευμα, οδηγώντας το σε άτακτη φυγή, με αποτέλεσμα την απώ-
λεια μέρους του κατά την έντρομη αποχώρησή του.

�. Την «άτακτη» φυγή αποδεικνύει το πλήθος των λαφύρων και του πο-
λύτιμου οπλισμού, που ανακάλυψαν την ��α Αυγούστου οι πολιορκού-
μενες μέχρι τότε χριστιανικές δυνάμεις. Όλες οι πηγές καταγράφουν
το μέγεθος του οπλισμού και των λαφύρων που εγκατέλειψαν εξαιτίας
της άτακτης φυγής τους οι Οθωμανοί. Και αυτό το ζήτημα παραμέ-
νει ουσιαστικά ανερμήνευτο από τις πηγές.

9. Έτσι, όλες οι πηγές, ακόμη και ο Caputi (13), που εισήγαγε την πτυ-
χή της δωροδοκίας των Οθωμανών από τους Ενετούς, χαρακτηρίζουν
τη διάσωση της Κέρκυρας από τους Οθωμανούς και την απροσδόκη-
τη λύση της πολιορκίας τους ως «Θαύμα», αποδιδόμενο στον ΄Αγιο
Προστάτη της Νήσου Σπυρίδωνα.

10. Η καθιέρωση, μάλιστα, από τις Ενετικές Αρχές ευχαριστήριας Λιτά-
νευσης του ιερού σκηνώματος του Αγίου Θαυματουργού Σπυρίδωνος
κατά την 11η Αυγούστου (εκκλησιαστικό ημερολόγιο) κάθε έτους,
αποτελεί άμεση αναγνώριση του ιστορικού γεγονότος ως εκκλησια-
στικού-ορθόδοξου, με τον συνδυασμό της οικονομικής ενίσχυσης πτω-
χών κατά τη συγκεκριμένη περίοδο και μαρτυρείται από τις περισσό-
τερες πηγές (1, �, 3, 4, 5, �, 10, 13 και 14).

11. Οι γνωστοί κύκλοι ιδεολογικοποίησης της ιστορικής έρευνας προσπα-
θούν και στο συγκεκριμένο ιστορικό γεγονός της πολιορκίας του 1�16,
ιδιαίτερα κατά τις τελευταίες δεκαετίες, να μειώσουν και να αποσιω-
πήσουν τη συμβολή της (τοπικής) Ορθοδόξου Εκκλησίας, με την
υποτίμηση του αγιασμένου προσώπου του προκαθημένου της Ιερού
Σπυρίδωνος. Η ασέβειά τους, μάλιστα, φτάνει σε τέτοιο σημείο που να
επιζητούν ακόμη και την κατάργηση της Λιτανείας του ιερού σκηνώ-
ματος του Αγίου κατά την 11η Αυγούστου, υποστηρίζοντας ότι το
πρόσωπο που θα πρέπει να τιμάται κατά την ημέρα αυτή και ουσια-
στικά να «λιτανεύεται» είναι ο Στρατάρχης Schulenburg.

Οι αρχειακές πηγές, όμως, και στην περίπτωσή μας οι αναφερόμε-
νες δεκατέσσερις, μπορούν να αποκαταστήσουν την ιστορική αλήθεια.
Για την επίτευξη του υψηλού αυτού στόχου θα εξετάσουμε τον πρωτα-
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γωνιστή της πολιορκίας του 1�16 Schulenburg, τη σχέση του με το
Θεό, αλλά και τη στάση του απέναντι στον προστάτη Κερκύρας Ιερό
Σπυρίδωνα.

Όλες οι αναφερόμενες αρχειακές πηγές τεκμηριώνουν ένα στοιχείο,
που αποσιωπάται από τις νεώτερες ιστορικές προσεγγίσεις. Το γεγο-
νός ότι ο Στρατάρχης Schulenburg υπήρξε ευσεβής προτεστάντης.
Όπως, μάλιστα, μας διασώζει στο ημερολόγιό του ο τελευταίος, του
ασκήθηκαν αρκετές πιέσεις, ακόμη και από τον Πάπα της Ρώμης,
προκειμένου «να εγκαταλείψει την προτεσταντική πίστη και να γίνει
καθολικός»�1. Προτεστάντης, λοιπόν, ο Αυστριακός Στρατάρχης και
μάλιστα συνειδητοποιημένος, που γνωρίζει άριστα τα δογματικά όρια
της πίστεώς του. Δεν πρέπει, άλλωστε, να μας διαφεύγει το γεγονός
ότι βρισκόμαστε στη μετα-Λουκάρεια, αλλά και στην προ-μισσιονα-
ριστική από πλευράς των διαμαρτυρομένων περίοδο, κατά την οποία
έχει ενταθεί ο διάλογος μεταξύ Διαμαρτυρομένων, ιδιαίτερα των Λου-
θηρανών, και των Ορθοδόξων��. Συγκεκριμένα κατά την περίοδο που
εξετάζουμε των αρχών του 1�ου αιώνα (1�16-1��4) έρχεται να ενι-
σχύσει την προσέγγιση των δύο Χριστιανικών πλευρών η θετική στά-
ση των Αγγλικανών Ανωμότων (Nonjurors), «οι οποίοι επιδεικνύουν,
μέσα από τη διασωθείσα αλληλογραφία τους, μεγάλο βαθμό δογματι-
κής συμφωνίας με την Εκκλησία της Ανατολής. Οι Ανώμοτοι πλη-
σιάζουν δογματικά την Ορθοδοξία, περισσότερο από κάθε άλλη χρι-
στιανική ομάδα»�3. Η αντιπαπική στάση δημιούργησε τις μεταξύ Δια-
μαρτυρομένων και Ορθοδόξων γέφυρες.

Σ’ αυτό το πνευματικό κλίμα εντάσσεται και ο Αυστριακός Στρα-
τάρχης. Τη βαθιά σχέση του με τον Θεό, όπως την έμαθε και την
καλλιέργησε στη δική του χριστιανική παράδοση, την αποδεικνύει και
κατά τις τραγικές ημέρες της πολιορκίας του 1�16. Στο προσωπικό
του ημερολόγιο (Journal) επικαλείται συνεχώς τον Θεό�4, γεγονός
που τεκμηριώνει την άποψη ότι συνδετικός κρίκος που ένωνε ουσια-
στικά την συντριπτική πλειονοψηφία των πολιορκούμενων δυνάμεων
ήταν η πίστη στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού και του μεσίτου του ιε-
ρού Σπυρίδωνος.
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στο Ιόνιο Κράτος. Η εκκλησιαστική πολιτική του βρετανού Αρμοστή Sir Howard Douglas
(1�35-1�41), Κέρκυρα �013, σσ. 3�-45 και 55-6�.

�3. Στο ίδιο, σ. 40 επ.
�4. Journal, όπ.π., σ. ��v-�9r.



Στην ιδιωτική του αλληλογραφία, ιδιαίτερα με τον αδελφό του Ντα-
νιέλ Μπόντο, ξεδιπλώνει τα μύχια της ψυχής του, αλλά και της σκέ-
ψης του. Σε μια δραματική επιστολή του με ημερομηνία �1 Αυγού-
στου 1�16 (δηλαδή κατά την τελευταία πράξη του δράματος) εκμυ-
στηρεύεται τα εξής:

«...Ποτέ στρατιωτικός δεν βρέθηκε σε τέτοια κατάσταση εξ αιτίας
αμέτρητων περιστάσεων. Διαρκεί ήδη επτά εβδομάδες, δεν μπορώ πια
να αντέξω. Στους δεκατρείς λόχους του συντάγματός μου την ημέρα
της γενικής εφόδου σκοτώθηκαν και τραυματίσθηκαν 109 άνδρες. Εί-
ναι πραμάτεια ανακατωμένη, τα όπλα δεν αξίζουν καθόλου και μαζί
τους ένα σωρό άλλα πράγματα. Αυτά θα ξεκαθαριστούν, αν θέλει ο
Θεός και ζήσουμε. Προχτές με γλύτωσε ως εκ θαύματος πάνω από
είκοσι φορές, που τόσος κόσμος σκοτώθηκε και τραυματίσθηκε γύρω
μου...»�5

Την επομένη, �� Αυγούστου, όπου έχει διασωθεί η πόλη και η νήσος
της Κερκύρας, σημειώνει τα εξής και πάλι προς τον αδελφό του:

«Αυτά τα δύο λόγια είναι για να σου επιβεβαιώσω ότι εκεί που πε-
ρίμενα σήμερα το πρωί τη δεύτερη και μανιασμένη έφοδο του εχθρού,
αυτός τράπηκε σε φυγή και μου άφησε όλο το πυροβολικό του. Ας ευ-
χαριστήσετε μαζί μου τον Παντοδύναμο και ας αγαλιαστούμε μαζί
γι’ αυτή την ευφρόσυνη επιτυχία»�6.

Στο ημερολόγιό του σημειώνει τη χαρακτηριστική φράση: “Bei
Tages Anbruch veränderte sich aber die Szene auf einmal”��, δηλ. «με
την έναρξη της ημέρας, άλλαξε το σκηνικό μονομιάς». Αυτή την
απρόσμενη αλλαγή την αποδίδει ο ίδιος ο πρωταγωνιστής της Πολιορ-
κίας στη θεία παρέμβαση. Έτσι σημειώνει στο ημερολόγιό του��:

«Ιδού πως ευδόκησε ο Θεός να μας απαλλάξει με Θαύμα Του από
έναν επικρεμάμενο κίνδυνο, από τον οποίο δεν διαφαινόταν ελπίδα να
ξεφύγουμε, με δεδομένη την κακή κατάσταση της Πόλης»�9.

Τέλος σε επιστολή, με ημερομηνία �� Αυγούστου 1�16, του Στρα-
τάρχη προς τον πρώην γραμματέα του Oppermann, σημειώνει τα εξής
αποκαλυπτικά της βαθιάς χριστιανικής του πίστης και ευσέβειας:

«...Είμαι βέβαιος ότι θα χαρείτε μαζί μου για την καλή τύχη που
είχα. Αυτό οφείλεται στο χέρι του Θεού. Χωρίς Εκείνον θα είχα ασφα-
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λέστατα χαθεί στις 19 Αυγούστου. Ας είναι δοξασμένος ο Παντοδύ-
ναμος! Κάμετε όσες περισσότερες αγαθοεργίες μπορείτε σε πραγμα-
τικά φτωχούς, κυρίως σε χήρες και ορφανά, όπως κάνω κι εγώ εδώ.
Θα ήθελα να δει ο Θεός την καρδιά μου, που τον ευγνωμονεί και η
οποία είναι καθαρή και υποταγμένη σ’ Εκείνον για όλες τις χάρες και
τα αγαθά Του»30.

Με αφορμή ένα άλλο απρόσμενο γεγονός της νεώτερης ιστορίας μας, τη
Ναυμαχία του Ναυαρίνου, που πραγματοποιήθηκε στις �0 Οκτωβρίου 1���,
ημέρα που η αδελφή νήσος Κεφαλληνία τιμά τον δικό της προστάτη άγιο Γε-
ράσιμο, δύο έγκριτοι ιστορικοί της περιόδου οι καθηγητές Απόστολος Βακαλό-
πουλος και Πέτρος Πιζάνιας ερμηνεύουν το γεγονός, ως ακολούθως: ο μεν
πρώτος χαρακτηρίζοντάς το ως ένα τυχαίο γεγονός31, ενώ ο δεύτερος ως πο-
νηριά της ιστορίας3�. Θεωρούμε, ότι οι συγκεκριμένες ερμηνευτικές προσεγγί-
σεις του ιστορικού γεγονότος, επιτρέπουν και σ’ εμάς να χαρακτηρίσουμε την
εξεταζόμενη πολιορκία, κατ’ επέκταση και τη ναυμαχία του Ναυαρίνου, ως
θαυμαστά γεγονότα. Τα φαινόμενα αυτά μπορούν να ερμηνευθούν μέσα από
την προοπτική της ιστορίας ως του πεδίου, όπου δραστηριοποιείται μετά από
την εκζήτηση της παρέμβασής του (στην περίπτωσή μας από τον πρωταγω-
νιστή Schulenburg και τον πιστό λαό), ο σαρκωθείς, άρα ιστορικό πρόσωπο,
Ιησούς Χριστός.

Συμφωνούμε με την ερμηνευτική προσέγγιση του συγκεκριμένου ιστορικού
γεγονότος από τον Καθηγητή Νικόλαο Καραπιδάκη, ο οποίος σημειώνει χα-
ρακτηριστικά: «Ο καθένας από τους συντελεστές αυτού του πολέμου διάβασε
με τον τρόπο του τη συμμετοχή του και έβγαλε τα συμπεράσματά του. Οι
Οθωμανοί προσπάθησαν να τον αγνοήσουν. Οι Βενετοί εξύμνησαν τον ηρωισμό
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30. SCHULENBURG F-A, όπ.π., σ. 55 επ.
31. Σημειώνει χαρακτηριστικά: «Και μέσα σ’ αυτούς τους αγώνες ... η ναυμαχία του

Ναβαρίνου (�/�0-10-1���), κατά την οποία οι τρεις στόλοι της Αγγλίας, Γαλλίας και Ρω-
σίας στην προσπάθειά τους να εκτελέσουν τους όρους της συνθήκης της �4 Ιουνίου/6 Ιουλίου
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3�. Σημειώνει χαρακτηριστικά: «...οι πράξεις των ανθρώπων, όσο οργανωμένα, μεθοδικά
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ιστορική δυναμική. Υπάρχει, δηλαδή ο κανόνας της ετερογονίας των μέσων προς τους σκο-
πούς, ή, αν προτιμάτε, οι πονηριές που σκαρώνει η ιστορία πίσω από την πλάτη μας. Και αυ-
τές οι πονηριές εκδηλώνονται στο επίπεδο της πράξης...» (ΠΕΤΡΟΣ ΠΙΖΑΝΙΑΣ, «Από ραγιάς
Έλληνας πολίτης. Διαφωτισμός και Επανάσταση 1�50-1�3�», στον συλλογικό τόμο: Η Ελ-
ληνική Επανάσταση του 1��1. Ένα ευρωπαϊκό γεγονός, επιμ. Πέτρος Πιζάνιας, Κέδρος και
Ιόνιο Πανεπιστήμιο, Αθήνα �009, σ. 54.



των αξιωματούχων τους και εξύψωσαν τον μεγάλο Στρατάρχη. Οι Κερκυραί-
οι αναγνώρισαν την ισχυρή και διηνεκή προστασία του θαυματουργού αγίου
Σπυρίδωνα...»33.

Ο κοινός κίνδυνος της απειλής της «Χριστιανικής Ευρώπης» από τους
«Απίστους Τούρκους», όροι που κατά κόρον χρησιμοποιούνται στα αναφερόμε-
να αρχειακά τεκμήρια, δεν εμποδίζει τις χριστιανικές–ευρωπαϊκές Δυνάμεις
να ξεπεράσουν τα όποια εμπόδια και υπό τη σοφή καθοδήγηση του ευσεβούς
Στρατάρχη Johann Matthias von der Schulenburg, να οδηγηθούν στο Θαύμα.

Σήμερα, τριακόσια και πλέον έτη μετά την εμβληματική ευρωπαϊκή και
χριστιανική νίκη κατά της βαρβαρότητας του 1�16, τα Έθνη της Ευρώπης
χρειάζονται για την αντιμετώπιση της κοινωνικής κρίσης, αλλά και του ισλα-
μικού φουνταμενταλισμού, ηγέτες όπως ο Στρατάρχης Schulenburg, αλλά και
Προστάτες, όπως ο εδώ και 1.�00 έτη άγιος των πιστών Θαυματουργός Σπυ-
ρίδωνας.
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ABSTRACT

DDrr..  DDiimmiittrriiooss  GG..  MMeettaalllliinnooss

Three hundred years completed (�016) from the historic conflict of
Ottoman-Islamic East and Feudal-Christian Europe, to martial acts resort the
historic town of Corfu and the northern suburbs. To be able to reach safely and
then to interpret these events, they need to be covered two necessary scientific
conditions. The first one is referred to the deep knowledge of the spatio-
temporal context in which the specific siege of Corfu is taking place and the
second is referred to the knowledge of archival sources that have been saved and
can properly illuminate the historic event.

In our announcement, we attempt to briefly introduce two parameters:
the main surviving historical records, related and record this fact and
the approximate of their specific aspects, enlightened by these archives.
The historical records we chose are a total of fourteen and are, however,

representative, after covering the entire range of factors which are involved in
the siege.

The common danger of the threat of “Christian Europe” by “infidel Turks”,
terms routinely used in the cited archival documents, there were not prevented
the Christian - European Forces to overcome any obstacles and under the wise
guidance of pious Marshal Johann Matthias von der Schulenburg, to lead them
in the Miracle.

Today, three hundred years after the flagship European and Christian
victory against the barbarism of 1�16, the European nations need to address the
social crisis, but also of Islamic fundamentalism, leaders like wishful Marshal
Schulenburg, and protectors, such as for 1,�00 years’ Saint of faithful the
miraculous Spyridon.
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ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΕΥΘΥΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΝΤΙΜΟΤΗΤΑΣ 
ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΝΑΛΗΨΗ ΑΞΙΩΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΣΙΤΑΠΟΘΗΚΗΣ

(FONTICO) ΤΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΕΠΙ ΒΕΝΕΤΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΦΦωωττεειιννήή  ΚΚααρρλλάάφφττηη--ΜΜοουυρρααττίίδδηη
Διδάκτωρ Ιστορίας του Πανεπιστημίου της Σορβόννης, 

διδάσκουσα στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο

Στο πλαίσιο της επισιτιστικής πολιτικής της Βενετίας στις κτήσεις της,
στην περίπτωσή μας στην Κέρκυρα, εντάσσεται η ύπαρξη σιταποθήκης1, η
οποία, όπως έχουμε αναφέρει και αλλού, από το πρώτο μισό του δέκατου έκτου
αιώνα, λειτουργεί ως οργανωμένος φορέας με καθορισμένη δομή και λειτουρ-
γία, βάσει των ιδρυτικών καταστατικών τα οποία, καλή τη τύχη, έχουμε
εντοπίσει και δημοσιεύσει. Χαρακτηριστικό δε της εξέλιξης του εν λόγω θε-
σμού αποτελεί το γεγονός ότι οι αξιωματούχοι της Σιταποθήκης εκλέγονται
από την κερκυραϊκή κοινότητα� κατά τακτά και προκαθορισμένα χρονικά
διαστήματα. Οι αρμοδιότητες3 δε αυτών είναι επίσης προκαθορισμένες, με αρ-
κετές μεταγενέστερες συμπληρωματικές εκ μέρους της Διοίκησης διευκρινί-
σεις, και αφορούν την ασφαλή εισαγωγή και τη φύλαξη των εισαχθέντων σι-

Ζητήματα ευθύτητας  και εντιμότητας κατά την ανάληψη αξιωμάτων 3�3

1. Ενδεικτική βιβλιογραφία για τις σιταποθήκες: E. CARPENTIER, «Famines et épidémies
dans l’histoire du XIVe siècle», Annales 1�, 6 (196�) 106�-109�· E. CONCINA, Fondaci:
architettura, arte e mercatura tra Levante, Venezia e Alemagna, Βενετία 199�· M. DAZZI - M.
BRUNETTI - G. GERBINO, Il Fondaco nostro dei Tedeschi, Ρώμη 1941· G. MARANGONI, Le
Associazioni di mestiere nella Repubblica Veneta, Βενετία 19�4, σσ. 64, 65· Α. SAGREDO - F.
BERCHET, Il fondaco dei Turchi in Venezia, Βενετία 1�60· A. SEN, Poverty and famines: an essay
on entitlement and deprivation, Οξφόρδη 19�4· D. VLASSI, «La politica annonaria di Venezia a
Cefalonia: il fontaco delle biade (sec. XVI-XVIII)», Θησαυρίσματα �5 (1995) ��4-31�.

�. Η υιοθέτηση της εκλογικής διαδικασίας στην ανάδειξη των αξιωματούχων των συντε-
χνιών είναι δηλωτική της εξέλιξης του συντεχνιακού θεσμού. βλ. Φ. ΚΑΡΛΑΦΤΗ-ΜΟΥΡΑΤΙΔΗ,
«Δομή και λειτουργία των συντεχνιών στη βενετοκρατούμενη Κέρκυρα του 1�ου αιώνα»,
Πρακτικά του Η΄ Διεθνούς Πανιονίου Συνεδρίου (Κύθηρα, �1-�5 Μαΐου �006), τ. ΙΙΑ/Κοινω-
νία, Κύθηρα �009, 194-�13.

3. Για τις αρμοδιότητες των αξιωματούχων της Σιταποθήκης, βλ. τους ιδρυτικούς κανο-
νισμούς της Σιταποθήκης στο: Φ. ΚΑΡΛΑΦΤΗ-ΜΟΥΡΑΤΙΔΗ, Η τέχνη του ψωμιού στη βενετο-
κρατούμενη Κέρκυρα: το σιτάρι, οι χώροι, οι άνθρωποι, Αθήνα �009, σσ. 10� και εξής.



τηρών στη Σιταποθήκη, τη νόμιμη διανομή και την καταβολή της αξίας αυ-
τών, τη (δια)φύλαξη των κεφαλαίων της Σιταποθήκης και γενικώς την εύ-
ρυθμη λειτουργία αυτής, στο πλαίσιο εφαρμογής της αρχής της χρηστής διοί-
κησης.

Ωστόσο, το πλήθος και η σοβαρότητα των καθηκόντων που απορρέουν από
τα ανωτέρω θεωρούνται συχνά επαχθές βάρος και λειτουργούν αποτρεπτικά
στους εκλεγέντες αξιωματούχους, με συνέπεια κάποιοι εξ αυτών, είτε, στην
αρχή, να αρνούνται την ανάληψη του αξιώματος, είτε, κατά τη διάρκεια της
θητείας τους, να επιθυμούν να αποχωρήσουν από αυτό, επικαλούμενοι λόγους
που δεν είναι εύκολο να αποδειχθούν εάν είναι αληθείς ή ψευδείς. Έτσι, τίθεται
σε αμφισβήτηση η αρχικά τεκμαιρόμενη συμπεριφορά των εν λόγω αξιωμα-
τούχων βάσει της αρχής της καλής πίστης, βασικά στοιχεία της οποίας απο-
τελούν η ευθύτητα και η εντιμότητα. Ως εκ τούτου, αποτελεί ζητούμενο εάν
υφίσταται δήλωση της πραγματικής βούλησης των ανωτέρω ή όχι.

ΑΑιιττιιοολλοογγήήσσεειιςς

Οι αρνήσεις ανάληψης αξιωμάτων της Σιταποθήκης γνωστοποιούνται
στους αρμόδιους λειτουργούς με έγγραφα των εκλεγέντων, άλλοτε σύντομα
και περιεκτικά και άλλοτε αναλυτικότερα. Σε κάποιες μάλιστα ως λόγος δη-
λώνεται απλά, εγγράφως ή εμπράκτως, η μη επιθυμία ανάληψης. Καλό πα-
ράδειγμα αυτό της 13ης Ιανουαρίου 16�14, όταν ο signor Gieronimo Floro εμ-
φανίζεται στη Γραμματεία της Κοινότητας και δηλώνει ότι δεν επιθυμεί να
αναλάβει το αξίωμα του massaro της Σιταποθήκης. Μερικές ημέρες μετά,
στις �6 Ιανουαρίου 16�15, σε έγγραφό της η Διοίκηση αναφέρεται στην άρνη-
ση του Floro, αλλά και στο γεγονός ότι, αν και κλήθηκαν ο Αντώνιος Γεροπέ-
τρης και ο Αντρέας Βερνικιώτης, προκειμένου να δώσουν όρκο και να αναλά-
βουν το αξίωμα, δεν εμφανίσθηκε κανείς εκ των δύο. Λαμβάνοντας δε υπόψη
την αναγκαιότητα της ανάληψης αυτού του αξιώματος, αποφασίζεται, μόνον
για αυτήν τη φορά, η εφαρμογή της απόφασης του Andrea Valier6, της 30ης
Αυγούστου 16�4.

Με έγγραφό του, ο Νικολός Καλικιόπουλος, στις 3 Ιανουαρίου 16�6�, προς
τους συνδίκους σύντομα και περιεκτικά δηλώνει ότι επιθυμεί να μην αναλάβει
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4. Γενικά Αρχεία του Κράτους-Αρχεία Νομού Κέρκυρας, Ελλάδα, Ενετοκρατία Φ. 19,
υπ. 1�, φ. 3r.

5. ΓΑΚ-Αρχεία Νομού Κέρκυρας, Ενετοκρατία, Φ. 19, υπ. 1�, φ. 5r.
6. Βλ. και ΚΑΡΛΑΦΤΗ-ΜΟΥΡΑΤΙΔΗ, Η τέχνη, σ. 13�.
�. ΓΑΚ-Αρχεία Νομού Κέρκυρας, Ενετοκρατία, Φ. 19, υπ. �0, φ. 10r.



το αξίωμα του raggionato� της Σιταποθήκης, στο οποίο εξελέγη την προηγού-
μενη ημέρα, και να πραγματοποιηθεί νέα εκλογή, επειδή, όπως αναφέρει ο
ίδιος, δεν διαθέτει την απαιτούμενη ικανότητα και εμπειρία.

Υπό το βάρος των υποχρεώσεων που συνεπάγεται το αξίωμα, ορισμένοι
αποφασίζουν να το εγκαταλείψουν αφού ήδη το ανέλαβαν και το άσκησαν για
κάποιο χρονικό διάστημα. Η αόριστη επίκληση προσωπικών λόγων δεν είναι
βέβαιο ότι ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα ιδίως όταν, με την ύπαρξη
και άλλων εγγράφων, δηλώνονται οι προκύψασες δυσκολίες. Στις �5 Ιανουα-
ρίου 16�49, ο προνοητής10 της Σιταποθήκης Nicolò Eparcho, με αναφορά του
στους συνδίκους, δηλώνει ότι, μετά από ένα έτος, ο προκάτοχός του Mattio
Quartano11 δεν του έχει παραδώσει εξ ολοκλήρου τη Σιταποθήκη και ζητεί να
διευθετηθεί το ζήτημα προς το συμφέρον αυτής. Και με έγγραφό του, της επό-
μενης ημέρας1�, ζητείται εκ νέου η παράδοση του Ταμείου της Σιταποθήκης.
Ωστόσο, περίπου τρεις μόλις μήνες μετά, στις 1� Απριλίου 16�413, ο Nicolò
Eparc(h)o ζητεί να παύσει να ασκεί το αξίωμα του προνοητή της Σιταποθή-
κης14 εξαιτίας προσωπικών του υποχρεώσεων.

Ένας εκ των πραγμάτων αληθής λόγος, εφόσον εύκολα μπορεί να αποδει-
χθεί, είναι αυτός του ταξιδιού. Στις 10 Απριλίου 165�15, ο Στάμος Καλικιό-
πουλος, σε αναφορά του προς το Συμβούλιο, αρχικά τονίζει τη μεγάλη του επι-
θυμία να υπηρετεί την πατρίδα σε διάφορες περιστάσεις (a questa nostra
commune patria in tutte le occorenze), καθώς και ότι την έχει ήδη υπηρετήσει
επάξια στο παρελθόν σε διάφορα αξιώματα. Στην παρούσα στιγμή όμως ζητεί
να μην αναλάβει το αξίωμα του προνοητή της Σιταποθήκης16, επειδή πρέπει
οπωσδήποτε να μεταβεί στη Βενετία για διευθέτηση υποθέσεών του. Μπορού-
με να πούμε ότι το έγγραφο είναι τυπικό άρνησης ανάληψης οποιουδήποτε
αξιώματος. Στο προοίμιο υπενθυμίζεται η αποδειχθείσα στο παρελθόν ευπεί-
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�. Για τα αξιώματα της Σιταποθήκης, κατά το 16ο αιώνα, βλ. και N. KARAPIDAKIS, Civis
fidelis: l’avènement et l’affirmation de la citoyenneté corfiote (XVIème-XVIIème siècles),
Φρανκφούρτη 199�, σ. 193.

9. ΓΑΚ-Αρχεία Νομού Κέρκυρας, Ενετοκρατία, Φ. 19, υπ. 1�, φ. 4�r.
10. Για το αξίωμα, κατά το 16ο αιώνα, βλ. και Γ. ΠΑΓΚΡΑΤΗΣ, Οι εκθέσεις των βενετών

βαΐλων και προνοητών της Κέρκυρας, Αθήνα �00�, σ. 95.
11. Για την οικογένεια Quartano, βλ. KARAPIDAKIS, Civis fidelis, σ. �45.
1�. ΓΑΚ-Αρχεία Νομού Κέρκυρας, Ενετοκρατία, Φ. 19, υπ. 1�, φ. 4�r.
13. ΓΑΚ-Αρχεία Νομού Κέρκυρας, Ενετοκρατία, Φ. 19, υπ. 19, φ. �r.
14. Για το αξίωμα του προνοητή της Σιταποθήκης στην Κρήτη, βλ. Α. ΠΑΠΑΔΙΑ-ΛΑΛΑ,

Ο θεσμός των αστικών κοινοτήτων στον ελληνικό χώρο κατά την περίοδο της βενετοκρατίας
(13ος-1�ος αι.), Βενετία �00��, σ. 11�.

15. ΓΑΚ-Αρχεία Νομού Κέρκυρας, Ενετοκρατία, Φ. 19, υπ. 4, φ. ��r.
16. Για τους προνοητές της Σιταποθήκης της Κέρκυρας, βλ. και KARAPIDAKIS, Civis

fidelis, σ. �4�.



θεια και αφοσίωση του εκλεγέντα προς την Πατρίδα, εφόσον ο ίδιος την έχει
ήδη υπηρετήσει από διάφορες θέσεις, ενώ ταυτόχρονα δηλώνεται η διαρκής
επιθυμία του να συνεχίσει να το πράττει. Είναι προφανώς η απάντησή του
στην ενδεχόμενη αντίδραση που θα προκαλέσει η εκ μέρους του άρνηση ανά-
ληψης του αξιώματος, η οποία, όπως θέλει ο ίδιος να φανεί, δεν είναι αποτέλε-
σμα φόβου και ενδοιασμών, αλλά πραγματικών συγκυριών, εφόσον η μετάβα-
σή του στη Βενετία φαίνεται ότι είναι αναγκαία για τη διασφάλιση των προ-
σωπικών του συμφερόντων. Είναι μία από τις περιπτώσεις όπου, αν και το
αξίωμα συνεπάγεται αρκετές ευθύνες και είναι αναγκαίο, για το κοινό όφε-
λος, να ασκείται από κάποιον, ωστόσο, δεν υπέρκειται της προάσπισης των
ατομικών συμφερόντων των υπηκόων της Γαληνοτάτης. Ο Καλικιόπουλος
προβάλλει ως τεκμήριο του αληθούς των ισχυρισμών του τον πρότερο έντιμο
και ευπειθή βίο του, ότι πράγματι στο παρελθόν ενήργησε βάσει των αρχών
της επιμέλειας, της υπακοής και της αφοσίωσης, αρχές σταθερές στις σχέ-
σεις εξάρτησης ήδη από τη ρωμαϊκή εποχή1� μεταξύ του patronus και των
clientes.

Παρόμοια είναι και η περίπτωση της 4ης Δεκεμβρίου 16�41�, όταν η Διοί-
κηση και ο προνοητής και καπιτάνος της Κέρκυρας, αναφερόμενοι στην ανα-
χώρηση του προνοητή της Σιταποθήκης signor Stamatello Minio για τη Βενε-
τία, τονίζουν ότι μία τόσο σημαντική θέση δεν μπορεί να μένει κενή, βάσει και
του σχετικού διατάγματος της Συγκλήτου του 159�, και αποφασίζουν ο
signor Αντρέας Βερνικιώτης να αναλάβει αμέσως αυτό το αξίωμα και να το
ασκήσει για όσο διάστημα θα το ασκούσε ο Minio. Οι ανωτέρω σημειώνουν
(τυπικώς) ότι θεωρούν ως δεδομένο ότι ο Βερνικιώτης θα ανταποκριθεί επα-
ξίως (sicuri del suo zelo, puntualità et applicatione) στις υποχρεώσεις του, ότι
θα πρέπει να τύχει της αντίστοιχης αναγνώρισης, καθώς και ότι θα απολαμ-
βάνει όλα τα προνόμια της θέσης.

Διαπιστώνουμε ότι οι αιτούντες την απαλλαγή τους αξιωματούχοι συνη-
θέστατα στηρίζουν την επιχειρηματολογία τους, μεταξύ άλλων, επί της αρχής
Ultra posse nemo obligatur: κανείς δεν υποχρεούται να ενεργήσει πέραν των δυ-
νάμεών του. Είναι χαρακτηριστικά κάποια παραδείγματα. Η επίκληση προ-
βλημάτων υγείας αποτελεί και εδώ μία συνήθη, αληθή ή μη, τακτική. Δύο
χαρακτηριστικά παραδείγματα. Στις 13 Ιανουαρίου 165�19, ο signor Alvise
Minio καταθέτει στο Συμβούλιο προς ψήφιση έγγραφο του πατέρα του Marin,
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1�. Βλ. και Ε. ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗ - Η. ΑΡΝΑΟΥΤΟΓΛΟΥ - Α. ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ - Δ. ΚΑΡΑΜΠΕ-
ΛΑΣ - Α. ΛΙΑΡΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ - Ι. ΧΑΤΖΑΚΗΣ - Α. ΧΕΛΜΗΣ, Ιστορία Δικαίου. Από την αρχαι-
ότητα στο σύγχρονο ελληνικό κράτος, Αθήνα �015, σ. 65.

1�. ΓΑΚ-Αρχεία Νομού Κέρκυρας, Ενετοκρατία, Φ. 19, υπ. �1, φ. 1r.
19. ΓΑΚ-Αρχεία Νομού Κέρκυρας, Ενετοκρατία, Φ. 19, υπ. �, φ. 34r.



στο οποίο ο τελευταίος δηλώνει, εν πολλοίς, ότι, αν και θα ήθελε να προσφέρει
υπηρεσίες στην πατρίδα, αναλαμβάνοντας το αξίωμα του προνοητή της Σιτα-
ποθήκης, ωστόσο δεν δύναται επειδή αντιμετωπίζει προβλήματα υγείας. Ειδι-
κότερα, αναφέρει ότι δεν θα μπορεί να ανταποκριθεί στα καθήκοντα και στις
απαιτήσεις του εν λόγω αξιώματος επειδή ο ίδιος έχει προβλήματα ακοής,
μάλιστα ότι δεν ακούει πλέον, καθώς και ότι βρίσκεται στο κρεβάτι εξαιτίας
πόνων στα πλευρά, και ζητεί την αντικατάστασή του και την εκλογή άλλου
προσώπου. Η πρότασή του ψηφίζεται με �1 ψήφους υπέρ και 3� κατά. Ωστό-
σο, στο ίδιο έγγραφο ακολουθούν της ανωτέρω ψηφοφορίας δύο μεταγενέστε-
ρες, με αρνητικό για τον Minio αποτέλεσμα. Εάν οι τελευταίες αυτές ψηφο-
φορίες δεν αφορούν άλλο θέμα –οπότε και η καταχώρηση αυτών σε αυτό το
σημείο είναι λανθασμένη– πρόκειται για μία εκ νέου εξέταση της υπόθεσης
με ενδελεχέστερη προφανώς έρευνα εκ μέρους των αρμόδιων λειτουργών, η
οποία πιθανόν απέδειξε το ψευδές των ισχυρισμών του Minio, παρακινούμενοι
ίσως από την υπερβολή της εμφάνισης δύο νοσημάτων. Εάν αυτό ισχύει, τό-
τε πρόκειται, για ακόμη μία φορά, για προσπάθεια αποφυγής�0, με κάθε τρό-
πο, όπως ήδη επισημάνθηκε, ανάληψης αξιωμάτων�1 της Σιταποθήκης��,
προσπάθεια που αποδεικνύει τη δυσαρέσκεια, με την οποία αντιμετώπιζαν οι
μέλλοντες να εκλεγούν ή και οι ήδη εκλεγμένοι σε αυτά, σχετικά με τα ανα-
λογούντα καθήκοντα εξαιτίας των συνήθων προβλημάτων που ανέκυπταν
κατεξοχήν από τις συναλλακτικές σχέσεις της Σιταποθήκης με τους αρτο-
ποιούς, όπως αναφέρθηκε με τους αρτοποιούς, αλλά και της ίδιας με τους άλ-
λους διοικητικούς και οικονομικούς φορείς.

Η επίκληση ύπαρξης ανυπαίτιου κωλύματος εντοπίζεται και σε έγγραφο
της 1ης Ιουλίου 1669�3, με το οποίο ο signor Mich(i)el Digoti�4 καθιστά γνωστό
στο Συμβούλιο ότι επειδή υποφέρει από χειράγρα και ποδάγρα, δεν δύναται να
συνεχίσει να ασκεί το αξίωμα του προνοητή της Σιταποθήκης�5 και ζητεί να γί-
νει νέα εκλογή. Το σύντομο κείμενο της επιστολής του, μέσω της επανάληψης
των ίδιων θεμάτων, παρουσιάζει ενδιαφέρον ως δηλωτικό της επιθυμίας του
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�0. Βλ. και ΚΑΡΛΑΦΤΗ-ΜΟΥΡΑΤΙΔΗ, Η τέχνη, σ. 134.
�1. Όπως έχουμε αναφέρει και αλλού, οι οφειλέτες του Δημοσίου δεν είχαν το δικαίωμα

του εκλέγειν και εκλέγεσθαι στο Συμβούλιο της Κοινότητας. Ωστόσο, υπήρχαν περιπτώσεις
όπου συνέβαινε και το αντίθετο, δηλαδή ορισμένοι δήλωναν οφειλέτες, χωρίς στην πραγματι-
κότητα να είναι, προκειμένου να μην εκλεγούν σε κάποιο αξίωμα. ΚΑΡΛΑΦΤΗ-ΜΟΥΡΑΤΙΔΗ,
Η τέχνη, σ. 1��.

��. Για την ανάγκη ίδρυσης σιταποθήκης και τους αξιωματούχους αυτής στη Μονεμβα-
σία, κατά το 16ο αιώνα, βλ. ΠΑΠΑΔΙΑ-ΛΑΛΑ, Ο θεσμός, σ. �4�.

�3. ΓΑΚ-Αρχεία Νομού Κέρκυρας, Ενετοκρατία, Φ. 19, υπ. 10, φ. 3�r.
�4. Το έγγραφο κατατίθεται από τον υιό του, signor Alessandro Digoti.
�5. Ο Michel Digotti αναλαμβάνει το αξίωμα σε ηλικία 43 ετών. KARAPIDAKIS, Civis

fidelis, σ. �4�.



Digoti να μην υπάρξει καμία αμφιβολία για την αλήθεια των λόγων του: τονί-
ζει τη σοβαρότητα και τη διάρκεια της ασθένειάς του (continuatione delli avuti
do lo ri... cosi penosa indispositione), ότι είναι σε όλους γνωστό ότι πάσχει από
αυτήν, ότι μέχρι να αρρωστήσει, εκτελούσε τα καθήκοντά του με σταθερό ζή-
λο και αφοσίωση (con quel assiduo fervore... devotamente), όπως στο παρελ-
θόν, εφόσον και το εν λόγω αξίωμα (που είχε την καλοσύνη να του εμπιστευ-
θεί το Συμβούλιο) απαιτεί αυξημένη εργασία και μετακινήσεις (giro di
scritura... assistenze personali... assistenza continua). Η επιχειρηματολογία του
Digoti πείθει το Συμβούλιο και το αίτημά του γίνεται αποδεκτό, με 5� ψήφους
υπέρ και 19 κατά.

Λόγους υγείας επικαλούνται και άλλοι λειτουργοί της Σιταποθήκης. Στις
�� Φεβρουαρίου 16�6�6, σε έγγραφό τους οι Zuanne Vulgari και Mano Fiomaco
προς τους συνδίκους αναφέρουν ότι ο Δήμος Carioffilo, οικονομικός διαχειρι-
στής (raggionato) της Σιταποθήκης, είναι ασθενής, καθώς και ότι επί τη λή-
ξει της θητείας πρέπει να εκλεγεί άλλος για τις υποθέσεις της Σιταποθήκης,
να γίνει η σχετική παράδοση και η μεταβίβαση των χρηματικών ποσών
(ritrovante nel scrigno) από τον προηγούμενο fonticaro signor Αναστάσιο
Ασημόπουλο, παρουσία του βάιλου Stamo Rodostamo. Ενημερώνουν δε ότι ο
Carioffilo, εξαιτίας της ασθένειάς του, δεν μπόρεσε να καταχωρήσει αυτά τα
χρηματικά ποσά στα βιβλία.

Αδυναμία άσκησης αξιώματος προβάλλεται και για άλλους συναφείς των
προηγουμένων λόγους. Στις 1� Απριλίου 16�0��, σε έγγραφό του ο Στέλιος
Προσαλέντης�� προς το Συμβούλιο ζητεί να μην αναλάβει το αξίωμα του προ-
νοητή της Σιταποθήκης λόγω του προχωρημένου της ηλικίας του. Ειδικότε-
ρα, ο Προσαλέντης αρχικά τονίζει τη μέγιστη επιθυμία του (ardentissimo il
desiderio), που ο Θεός γνωρίζει, να υπηρετήσει την Πατρίδα του, όπως το
έπραξε στο παρελθόν, αλλά τώρα, επειδή είναι εβδομήντα δύο ετών πλέον δεν
δύναται να ανταποκριθεί σε ένα τόσο απαιτητικό αξίωμα. Το αίτημά του γίνε-
ται δεκτό, με 10� ψήφους υπέρ και 41 κατά.

Στο ίδιο πλαίσιο, ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η περίπτωση του Φίλιπ-
που Λισγάρα, ο οποίος, με έγγραφό του, της ��ης Ιανουαρίου 16�1�9, μέσω
των συνδίκων, προς τη Διοίκηση και τον προνοητή και καπιτάνο της Κέρκυ-
ρας, αναφέρεται στην εκλογή του, την προηγούμενη ημέρα, στο αξίωμα του
υπεύθυνου της Σιταποθήκης (masser) και δηλώνει ότι δεν έχει αναλάβει μέχρι
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�6. ΓΑΚ-Αρχεία Νομού Κέρκυρας, Ενετοκρατία, Φ. 19, υπ. �0, φ. 11r.
��. ΓΑΚ-Αρχεία Νομού Κέρκυρας, Ενετοκρατία, Φ. 19, υπ. 1�, φ. 16r.
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τότε παρόμοιο αξίωμα και κυρίως ότι η διαχείριση όλων των περιουσιακών του
στοιχείων έχει ανατεθεί σε άλλο πρόσωπο, ότι δηλαδή αυτά υπόκεινται σε συ-
νεχή καταπίστευση. Ο ίδιος θεωρεί ότι θα υπάρξει νέα εκλογή και οι αρμόδιοι
θα λάβουν σοβαρά υπόψη τη δήλωσή του εφόσον μάλιστα πρόκειται για σοβα-
ρότατα θέματα, όπως η διασφάλιση των κεφαλαίων της Σιταποθήκης, τα
οποία είναι απαραίτητα για την επιβίωση των πτωχών (destinati per ali mento
della povertà). Την επόμενη ημέρα, η Διοίκηση αναφέρει ότι μελέτησε το ανω-
τέρω έγγραφο των συνδίκων, καθώς και τη διαθήκη του παππού τού Λισγάρα,
της 4ης Οκτωβρίου 16�9, η οποία επιβεβαιώνει το ανωτέρω καταπίστευμα.
Δεδομένου δε του σκεπτικού της απόφασης του Valier, του 16�4, ότι δηλαδή
το αξίωμα του masser της Σιταποθήκης πρέπει να ασκείται από κατάλληλο
και ικανό πρόσωπο, προς διαφύλαξη των κεφαλαίων της Σιταποθήκης, απο-
φασίζεται ομόφωνα (unanimi e concordi) η ανάκληση της εκλογής του Λι-
σγάρα, προκειμένου, στην επόμενη συνέλευση του Συμβουλίου, να πραγματο-
ποιηθεί νέα εκλογή άλλου προσώπου που θα διαθέτει τα απαιτούμενα προσό-
ντα σύμφωνα με τους σχετικούς κανονισμούς. Ο εκλεγείς και εδώ προβάλλει
λόγους αδυναμίας άσκησης αξιώματος, που οφείλονται, όπως τουλάχιστον ο
ίδιος ισχυρίζεται, στην ανικανότητά του διαχείρισης υποθέσεων, υποδηλώνο-
ντας ίσως την ύπαρξη προβλημάτων ψυχικής ή διανοητικής υγείας, που τον
καθιστούν ανίκανο προς δικαιοπραξία επομένως και προς ανάληψη αξιωμά-
των. Βεβαίως, επισημαίνουμε ότι η διαθήκη την οποία επικαλείται συντάχθη-
κε πριν από 5� περίπου χρόνια, όταν ο Λισγάρας είναι πιθανόν να ήταν ανήλι-
κος και επομένως δεν είχε δικαιοπρακτική ικανότητα. Ωστόσο, ενδέχεται ο
Λισγάρας να λέει την αλήθεια, εάν θεωρήσουμε ως δεδομένο ότι οι σύνδικοι
της κοινότητας ερεύνησαν το αληθές των ισχυρισμών του και έπεισαν όλα τα
μέλη του Συμβουλίου, χωρίς όμως να γίνεται οποιαδήποτε περαιτέρω αναφορά
στο πρόβλημά του. Η ομόφωνη απόφαση ανάκλησης της εκλογής του Λισγά-
ρα  είναι δηλωτική, για ακόμη μία φορά, της (συνεχούς) μέριμνας, αλλά και
του διαρκούς φόβου για τα χρηματικά αποθέματα της Σιταποθήκης, τα οποία
και στην πραγματικότητα, αλλά και κατά προσδοκία ελαττώνουν τον κίνδυνο
εμφάνισης έλλειψης σιτηρών30.

Αρνήσεις εντοπίζουμε και στις περιπτώσεις που ο εκλεγείς ασκεί ήδη ένα
άλλο αξίωμα, όπως στο έγγραφο της 13ης Ιουνίου 16��31, στο οποίο ο Marco
Midei αναφέρει προς τους συνδίκους ότι ασκεί ήδη το αξίωμα του γραμματέα
του Δικαστηρίου (Corte Prettoria), αν και αυτό αρχικά είχε δοθεί στον Δήμο
Τριβόλη. Γι’ αυτόν το λόγο, ο Midei δηλώνει ότι δεν δύναται να αναλάβει και
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το αξίωμα του essattor3� της Σιταποθήκης. Η ταυτόχρονη υπηρέτηση σε δύο
θέσεις είναι ασύμβατη και αδύνατη κυρίως όταν αυτές συνεπάγονται πλήθος
αρμοδιοτήτων. Αξιοσημείωτη, εξάλλου, είναι και η απόφαση του γενικού προ-
νοητή της Θάλασσας Andrea Corner, στις � Δεκεμβρίου 16��33, δυνάμει της
οποίας ο Νικολός Καλικιόπουλος (Calichiopulo) υποχρεούται να παραιτη θεί
από το αξίωμα του προνοητή της Σιταποθήκης, προκειμένου, με την πείρα και
την ικανότητα που τον διακρίνει, να αναλάβει αξίωμα στο Φόρο του Τελωνεί-
ου. Σημειώνεται ότι θα τηρηθούν όλοι οι σχετικοί κανονισμοί και ότι θα εκλε-
γεί άλλος στη θέση του προνοητή της Σιταποθήκης και με την προϋπόθεση ότι
ο Καλικιόπουλος θα βοηθήσει, εάν παραστεί ανάγκη, προς όφελος της Σιτα-
ποθήκης. Σε αυτήν την περίπτωση η (δεδομένη) πείρα και ικανότητα αποτε-
λούν κριτήρια για την αλλαγή θέσης, ίσως σε σημαντικότερη κατά την κρίση
του γενικού προνοητή.

Ένα από τα χαμηλότερα αξιώματα της Σιταποθήκης είναι αυτό του γρα-
φέα (quadern(ier)o)34. Οι κατέχοντες αυτήν τη θέση δεν επωμίζονται βεβαί-
ως το βάρος των ευθυνών των προαναφερθέντων αξιωμάτων, ωστόσο, κάποτε
οι ίδιοι εκφράζουν και εγγράφως τη δυσαρέσκειά τους για τις εργασιακές τους
συνθήκες. Στις 16 Αυγούστου 165635, ο Zafferi Morello, ο οποίος είναι qua -
derno της Σιταποθήκης, υποβάλλει στο Συμβούλιο έγγραφο, στο οποίο, αφού
επισημαίνει ότι κανείς δεν εξελέγη σε αυτό το αξίωμα στη θέση του εξαιτίας
του φόρτου εργασίας, υπενθυμίζει τη χαμηλότατη αμοιβή που λαμβάνει, δη-
λαδή �1 δουκάτα (miseri ducati), δηλώνει ότι θα συνεχίσει να το ασκεί, αλλά
ζητεί να απαλλαγεί από την καταβολή των αναλογουσών εισφορών.

ΕΕγγγγυυήήσσεειιςς

Όπως και σε άλλα αξιώματα, οι εκλεγέντες σε αξιώματα της Σιταποθή-
κης κατέβαλλαν χρηματικές εγγυήσεις στο πλαίσιο διασφάλισης των οικονο-
μι κών αυτής, στοχεύοντας στη μείωση ή και την εξάλειψη του κινδύνου εμφά-
νισης θετικής ή και αποθετικής ζημίας των κεφαλαίων της Σιταποθήκης. Εί-
ναι ευνόητο ότι δεν είναι δυνατόν να αναλάβει αξιωματούχος της κάποιος που
ήδη οφείλει σε αυτήν. Στις 10 Αυγούστου 16�136, οι σύνδικοι απευθυνόμενοι
προς τη Διοίκηση και τον προνοητή και καπιτάνο αναφέρουν ότι διαπιστώθηκε
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ότι ο signor Georgio Ba(c)co, ο οποίος εξελέγη masser, δεν είναι το κατάλληλο
πρόσωπο, επειδή είναι οφειλέτης της Σιταποθήκης, αλλά και για άλλους λό-
γους, και τονίζουν ότι πρέπει άμεσα να γίνει εκ νέου ψηφοφορία, προκειμένου
να πραγματοποιηθούν οι αναγκαίες εισαγωγές σιτηρών, δεδομένου ότι οποια-
δήποτε καθυστέρηση είναι επιζήμια. Την επόμενη ημέρα, η Διοίκηση και ο
προνοητής και καπιτάνος δίδουν διαταγή, τις επόμενες ημέρες, να γίνει νέα
εκλογή masser από το Συμβούλιο, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις και να
ακυρωθεί η εκλογή του Bacco. Ωστόσο, αρκετές ημέρες μετά δεν έχει γίνει τί-
ποτε και οι σύνδικοι, στο τέλος του μήνα, απευθύνονται στο γενικό προνοητή
της Θάλασσας, αναφερόμενοι εκ νέου στην μη ικανότητα του Bacco να ανα-
λάβει το εν λόγω αξίωμα, τονίζουν ότι δεν είναι δυνατόν να γίνει νέα εκλογή,
βάσει των σχετικών διατάξεων, επειδή πολλά από τα μέλη του Συμβουλίου
βρίσκονται εκτός πόλεως, και ζητούν, μόνον για αυτήν τη φορά, να μην ισχύ-
σει ο περιορισμός του απαιτούμενου αριθμού μελών του Συμβουλίου για αυτήν
την εκλογή, αλλά η ψηφοφορία να πραγματοποιηθεί με τη συμμετοχή όσων θα
καταστεί δυνατόν να παρευρεθούν στη συνέλευση. Σημειώνεται δε, για ακόμη
μία φορά, η αναγκαιότητα του αξιώματος, αλλά και το γεγονός ότι κανείς δεν
προσφέρεται εθελοντικώς να το αναλάβει. Ο Grimani αποδέχεται την πρόταση
και αποφασίζει σχετικώς.

ΕΕππααννεειιλληημμμμέέννεεςς  εεκκλλοογγέέςς

Στις 19 Φεβρουαρίου 16533�, ο προνοητής και καπιτάνος, καθήμενος στο
Παλαιό Φρούριο, λαμβάνοντας υπόψη σχετικό αίτημα και στο πλαίσιο της εύ-
ρυθμης λειτουργίας της Σιταποθήκης, αποφασίζει να παραμείνει στο αξίωμα
του masser ο Zuanne Richi. Αυτό όμως φαίνεται ότι δεν συνέβη, αφού, λίγες
ημέρες μετά, την 1η Μαρτίου 16533�, έγγραφο των συνδίκων Vetor Caodistria,
Stefano Petretin και Stelio Mastraca προς το Συμβούλιο αναφέρεται στο γεγο-
νός ότι, αν και πραγματοποιήθηκε συνέλευση αρκετές φορές για την εκλογή
ενός massaro της Σιταποθήκης, ωστόσο η θέση αυτή εξακολουθεί να παραμέ-
νει κενή, μετά την αποχώρηση του Richi, εφόσον ο ακολούθως εκλεγείς
Costantin Vulgari αρνήθηκε να αναλάβει το αξίωμα, για τους λόγους που αυ-
τός αναφέρει σε σχετικό έγγραφο, και παρά τις επανειλημμένες, εν συνεχεία,
συνελεύσεις για αυτόν το σκοπό, κανείς δεν έχει δεχθεί. Οι σύνδικοι τονίζουν
ότι υπάρχει άμεση ανάγκη να εκλεγεί κάποιος, προκειμένου να παραλάβει τα
σιτηρά που αναμένονται, ο οποίος όμως θα συμφωνεί ευχαρίστως να αναλάβει
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το αξίωμα. Σημειώνουν δε ότι κατανοούν τους λόγους αυτής της άρνησης,
λαμβανομένων υπόψη των αντίξοων επικρατουσών συνθηκών και προτείνουν,
μόνον για αυτήν τη φορά, να εκλεγεί κάποιος για μικρό χρονικό διάστημα, με
τις σχετικές εγγυήσεις, ο οποίος θα είναι απαλλαγμένος από την καταβολή
των σχετικών εισφορών στην Κοινότητα. Ωστόσο, αν και εκλέχθηκαν39 αρ-
κετοί στο εν λόγω αξίωμα, κανείς δεν προσήλθε για να ορκισθεί επειδή κανείς
δεν επιθυμεί να αναλάβει αυτό το αξίωμα εξαιτίας των προβλημάτων που
παρουσιάζονται με τους αρτοποιούς σχετικά με τη διανομή και την πληρωμή
των σιτηρών. Αποφασίζεται δε ότι ο εκλεχθησόμενος, σε καμία απολύτως
περίπτωση, δεν θα πρέπει να υποχρεωθεί να διανείμει σιτηρά στους αρτοποι-
ούς ή σε άλλους επί πιστώσει, αλλά μόνον με εξασφαλισμένη την πληρωμή
αυτών. Τελικώς, εκλέγεται ο Piero Petretin. Κατά καιρούς, πράγματι η Δι-
οίκηση εκδίδει αποφάσεις απαγόρευσης πώλησης σιτηρών με πίστωση40,
πρακτική όμως που φαίνεται ότι συχνά υιοθετείται από τους αξιωματούχους
της Σιταποθήκης, στο πλαίσιο της διευκόλυνσης των αρτοποιών. Βεβαίως,
το πρόβλημα οξύνεται όταν οι τελευταίοι δεν ανταποκρίνονται στις υποχρεώ-
σεις τους και παραμένουν οφειλέτες της Σιταποθήκης για μεγάλα χρονικά
διαστήματα, με συνέπεια τη μείωση των κεφαλαίων της και τη συνακόλουθη
εμφάνιση και άλλων προβλημάτων. Κάποιες φορές, η Σιταποθήκη θέτει σε
εφαρμογή τους ισχύοντες κανονισμούς, προβαίνει σε δικαστική προσφυγή και
οι οφειλέτες οδηγούνται στη φυλακή41.

Κατά διαστήματα, κυρίως όταν οι οικονομικές συνθήκες είναι ιδιαιτέρως
αντίξοες και υπάρχει μεγάλη ανάγκη χρημάτων, ορισμένα αξιώματα τίθενται
σε πλειοδοτικό διαγωνισμό. Λόγου χάρη, στις �1 Ιουλίου 16�54�, σε τέτοιο δια-
γωνισμό, το αξίωμα του masser της Σιταποθήκης αναλαμβάνει ο signor Zuan -
ne Vernicioti, ο οποίος προσέφερε 100 δουκάτα. Ένα μήνα περίπου μετά, στις
31 Αυγούστου 16�543, για το αξίωμα του masser της Σιταποθήκης δεν έγινε
καμία προσφορά. Αμέσως μετά, η ράβδος τοποθετήθηκε στο έδαφος και άρχι-
σε η μέτρηση αντιστρόφως από τον κήρυκα από τα �00 δουκάτα και προς τα
κάτω ανά 5 δουκάτα τη φορά, μέχρι τα 650 δουκάτα, όταν ο signor Zuanne
Verni cioti, εξ ονόματος του signor Andrea Venier, σήκωσε τη ράβδο και οι
σύνδικοι κατακύρωσαν την ανάθεση. Ωστόσο, λίγες ημέρες μετά, ο Venier αρ-
νείται να αναλάβει το αξίωμα και το παραδίδει σε άλλον.
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ΛΛήήψψηη  μμέέττρρωωνν

Στις 1� Φεβρουαρίου 16�044, ο γενικός προνοητής της Θάλασσας Kavalier
Gerolamo Grimani45, επικαλούμενος το προηγούμενο έγγραφο του 16�4 και
αναφερόμενος στο επείγον του θέματος, αποφασίζει να ισχύσει, και σε αυτήν
την περίπτωση, η απόφαση του Valier σχετικά με την εκλογή του masser της
Σιταποθήκης. Σημειώνεται ότι ο εκλεχθησόμενος δεν δύναται να αρνηθεί για-
τί διαφορετικά θα του επιβληθεί χρηματικό πρόστιμο 30046 δουκάτων, τα
οποία θα καταβληθούν για τις οχυρώσεις άμεσα και απαράβατα, παρέχο-
ντας, ωστόσο, τη δυνατότητα, σε αυτήν την περίπτωση, στον εκλεχθησόμενο
να παρουσιάσει τα επιχειρήματά του στον προνοητή για λόγους δικαιοσύνης.
Η επιβολή κυρώσεων, με συνηθέστερη αυτή της χρηματικής ποινής, αποτελεί
μία πάγια πρακτική της βενετικής διοίκησης. Το ποσό και εδώ είναι αρκετά
υψηλό στο πλαίσιο ελάττωσης των πιθανοτήτων άρνησης. Δύο ακόμη ενδια-
φέροντα στοιχεία: οι επισκευαστικές εργασίες στις οχυρώσεις δεν σταματούν
σχεδόν ποτέ και τα αντίστοιχα οικονομικά ελλείμματα που συχνά δημιουρ-
γούνται, η Διοίκηση τα καλύπτει με τα χρήματα των καταβληθέντων από
ποικίλες παραβάσεις προστίμων. Το δεύτερο στοιχείο αφορά το δικαίωμα υπε-
ράσπισης και παρουσίασης των επιχειρημάτων που οδήγησαν στην άρνηση
ανάληψης του αξιώματος. Επιβεβαίωση, τυπική ή επί της ουσίας, της βενετι-
κής πολιτικής: pane in piazza e giustizia in palazzo.

Το πρόβλημα συνεχίζεται και τις επόμενες δεκαετίες. Έγγραφο της Διοί-
κησης, της ��ης Ιουλίου 16994�, αναφέρεται στο γεγονός ότι αρκετές φορές
επιχειρήθηκε στο Συμβούλιο η εκλογή ενός messaro της Σιταποθήκης χωρίς
αποτέλεσμα, εξαιτίας του γεγονότος ότι το εν λόγω αξίωμα προϋποθέτει πολ-
λές ευθύνες και προβλήματα (al peso e disturbi che vero porta la carica). Απο-
φασίζεται λοιπόν ότι κατά την πρώτη επόμενη σύγκληση του Συμβουλίου να
πραγματοποιηθεί εκ νέου ψηφοφορία και εφόσον κανείς δεν βρεθεί να θέλει να
αναλάβει το αξίωμα, να ακολουθήσει μυστική ψηφοφορία. Αναφέρεται ακο-
λούθως η ακριβής ετήσια διάρκεια της θητείας (από 1η Αυγούστου έως 30-1
Ιουλίου του επόμενου έτους)4�.
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Ενετοκρατία Φ. �6, υπ. 4, φ. 6r.

4�. Παρόμοια έγγραφα στις:
– �6 Ιουλίου 1�00, επί βάιλου Antonio Foscarini. ΓΑΚ-Αρχεία Νομού Κέρκυρας, Ενετο-

κρατία Φ. �6, υπ. 4, φ. �6r.



ΥΥππόόθθεεσσηη  ΛΛεεππεεννιιώώττηη

Στις 13 Ιουλίου 1�1049, εκλέγεται fonticaro (masser al Fontico) ο Σιδέριος
Λεπενιώτης, με 39 ψήφους υπέρ και 34 κατά, ο οποίος καλείται, ως είθισται,
να προσκομίσει τις απαιτούμενες εγγυήσεις (le pieggiarie idonee per la buona
amministrazione del maneggio del Fontico) εντός διορίας τριών ημερών. Διαφο-
ρετικά, τονίζεται ότι θα πρέπει να γίνει νέα εκλογή. Ο ίδιος αποδέχεται, αλλά
ζητεί διορία οκτώ ημερών. Επτά ημέρες μετά, εμφανίζονται στη Διοίκηση η
μητέρα, ο αδελφός και η αδελφή του Λεπενιώτη, οι οποίοι τίθενται εγγυητές
με τα περιουσιακά τους στοιχεία. Την επόμενη ημέρα, εμφανίζεται ο Fran -
cesco Capodistria50, ο οποίος, επίσης, με τα περιουσιακά του στοιχεία, τίθεται
εγγυητής της καλής διακυβέρνησης της Σιταποθήκης εκ μέρους του Λεπε-
νιώτη. Ωστόσο, ακολουθεί έγγραφο του τελευταίου προς το σύνδικο Antonio
Marcoran, της ίδιας ημέρας, στο οποίο o Leppegnoti διαμαρτύρεται επειδή
αβάσιμα (senza fondamento di raggione) οι σύνδικοι δεν δέχονται τις προανα-
φερθείσες προσκομισθείσες εγγυήσεις και προειδοποιεί για παρέμβαση των δι-
καστικών αρχών. Ακολουθεί έγγραφο των συνδίκων, οι οποίοι, από κοινού με
τους προνοητές της Σιταποθήκης, αντιδρούν στο διορισμό του Λεπενιώτη, δη-
λώνουν ότι οι ανωτέρω εγγυήσεις είναι ανίσχυρες και ότι ενδέχεται να οδηγή-
σουν σε ζημία τη Σιταποθήκη και επιφυλάσσονται.

Μερικές ημέρες αργότερα, η Διοίκηση, δια του βάιλου, από κοινού με τον
προνοητή και καπιτάνο επιλαμβάνονται της υποθέσεως. Ειδικότερα, στις ��
Ιουλίου 1�1051, στο Palazzo Preffetitio, ο βάιλος Piero Lorendan και ο προ-
νοητής και καπιτάνος Nutio Querini ακροώνται κατ’ αρχάς τον Λεπενιώτη, ο
οποίος καταθέτει ότι οι προσκομισθείσες εγγυήσεις είναι επαρκείς και κατάλ-
ληλες, εφόσον, άλλωστε, οι ίδιες έγιναν δεκτές το έτος 1�0� από τη Διοίκηση
και τον προνοητή και καπιτάνο εκείνης της περιόδου. Ο Λεπενιώτης αναφέρε-
ται στη θέση των συνδίκων, δηλαδή ότι η εκλογή του στο αξίωμα του fonticaro
πρέπει να θεωρηθεί ανυπόστατη, αν και το Συμβούλιο έκρινε τον ίδιο επαρκή
και ικανό, με αποδεδειγμένη την εμπειρία και την εργατικότητά του στο ίδιο
αξίωμα κατά το παρελθόν. Ακολουθεί η κατάθεση της άλλης πλευράς, των
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– 13 Ιουλίου 1�01. ΓΑΚ-Αρχεία Νομού Κέρκυρας, Ενετοκρατία, Φ. �6, υπ. 9, φ. �r.
– �� Ιουλίου 1�0�, επί βάιλου Bernardino Semitecolo. ΓΑΚ-Αρχεία Νομού Κέρκυρας,

Ενετοκρατία, Φ. �6, υπ. 9, φ. �r.
– 11 Ιουλίου 1�10, επί βάιλου Piero Lorendan, όπου γίνεται, για ακόμη μία φορά, αναφο-

ρά στις επανειλημμένες αλλά άκαρπες προσπάθειες να εκλεγεί από το Συμβούλιο ένας masser
της Σιταποθήκης. ΓΑΚ-Αρχεία Νομού Κέρκυρας, Ενετοκρατία, Φ. 30, υπ. 6, φ. 34r.

49. ΓΑΚ-Αρχεία Νομού Κέρκυρας, Ενετοκρατία, Φ. 30, υπ. 1�, φ. 1r.
50. Του ποτέ signor Nicolò.
51. ΓΑΚ-Αρχεία Νομού Κέρκυρας, Ενετοκρατία, Φ. 30, υπ. 1�, φ. 5r.



συνδίκων και του προνοητή και του raggionato της Σιταποθήκης, οι οποίοι επι-
καλούνται τους ιδρυτικούς κανονισμούς5� της Σιταποθήκης και ειδικότερα το
άρθρο 1�, καθώς και την απόφαση του Pasqualigo53, δυνάμει των οποίων ο Λε-
πενιώτης δεν δύναται να αναλάβει το εν λόγω αξίωμα, εφόσον κατά την
άσκηση των καθηκόντων του αποδείχθηκε ανεπαρκής, καθώς και οφειλέτης,
αφού εντοπίστηκε έλλειμμα σε χρήμα και σε σιτηρά και ο ίδιος υποχρεώθηκε
στην καταβολή χρηματικής ποινής, καθώς και στον αποκλεισμό ανάληψης
άλλων αξιωμάτων. Η εξεταστική αρχή τελικώς αποφασίζει ομοφώνως ο Λε-
πενιώτης να προσκομίσει αναλυτικό κατάλογο των περιουσιακών του στοιχεί-
ων, καθώς και των εγγυήσεων, και με επιφύλαξη προσκόμισης και άλλων εγ-
γυήσεων. Πράγματι ο Λεπενιώτης, την επόμενη ημέρα, προσκομίζει τα ζητη-
θέντα και δηλώνει την αυθεντικότητα και τη γνησιότητα αυτών. Τα καταγε-
γραμμένα σε δύο σελίδες αφορούν τα μερίδια του ίδιου του Σιδέρη, του αδελφού
του Νικολέτου, της αδελφής του Διαμάντης και της μητέρας του Ροδούλας,
και περιλαμβάνουν μεγάλο αριθμό από ελαιόδεντρα, αμπέλια, περιβόλια, χω-
ράφια, αγροικίες κ.ά.54.

Στο φάκελο της υπόθεσης υπάρχει απόσπασμα55 από το βιβλίο της Σιτα-
ποθήκης, του 1�04, στο οποίο αναφέρεται ότι ο Λεπενιώτης θεωρείται οφειλέ-
της και υποχρεούται να καταβάλει το χρηματικό πρόστιμο τού �5%56 των
3.���,3 λιρών, τρεις φορές το ποσό των 310,13 λιρών, δηλαδή το πρώτο στη
Σιταποθήκη, το δεύτερο στη Διοίκηση και στον προνοητή και καπιτάνο και το
τρίτο στους συνδίκους και τον raggionato της Σιταποθήκης. Στο ίδιο φύλλο,
δεύτερη εγγραφή αφορά επίσης καταβολή του �5% για 1.�5� λίρες: το τίμημα
για 36,6 μόδια σιτάρι προς 34 λίρες και 4 σολδία/μόδι, τα οποία βρέθηκε να
ελλείπουν κατά τη θητεία του. Το ποσό εδώ είναι τρεις φορές 105 λίρες που θα
καταβληθούν αντιστοίχως στους ίδιους, όπως προηγουμένως, αποδέκτες.

Ακολουθεί αντίγραφο5� του άρθρου της απόφασης του Pasqualigo, από το
οποίο, συμπληρωματικά των προαναφερθέντων, επισημαίνουμε τη μη δυνατό-
τητα των fontigari να επιστρέψουν στη Βενετία χωρίς κυρώσεις, εάν δεν προ-
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5�. ΚΑΡΛΑΦΤΗ-ΜΟΥΡΑΤΙΔΗ, Η τέχνη, σ. 10�.
53. Πρόκειται για την απόφαση του Filippo Pasqualigo, της ��ης Νοεμβρίου 1606, που

αφορά συμπληρωματική διευθέτηση θεμάτων της Σιταποθήκης. Στο άρθρο 6 αυτής, αφού το-
νίζεται το φαινόμενο ότι πολλοί fontigari είναι οφειλέτες για μεγάλα χρηματικά ποσά, εφόσον,
μετά τη λήξη της θητείας τους, δεν έχουν εξοφλήσει εξ ολοκλήρου το λογαριασμό της διαχεί-
ρισής τους, και διατάσσεται η επιβολή αυστηρών κυρώσεων στους παραβάτες και στα περι-
ουσιακά στοιχεία αυτών. ΚΑΡΛΑΦΤΗ-ΜΟΥΡΑΤΙΔΗ, Η τέχνη, σ. 1�9.

54. Στο μερίδιο της μητέρας του περιλαμβάνεται απαλάτιον δίπατο με πίλες τέσσερις
φόρνιδο με κορίδορα στην πόλη, στη συνοικία του Αγίου Νικολάου.

55. ΓΑΚ-Αρχεία Νομού Κέρκυρας, Ενετοκρατία, Φ. 30, υπ. 1�, φ. �r.
56. Βλ. και ΚΑΡΛΑΦΤΗ-ΜΟΥΡΑΤΙΔΗ, Η τέχνη, σ. 1�4.
5�. ΓΑΚ-Αρχεία Νομού Κέρκυρας, Ενετοκρατία, Φ. 30, υπ. 1�, φ. 9r.



σκομίσουν στην αρμόδια αρχή fede, υπογεγραμμένη ενόρκως από τους διαδό-
χους τους στο αξίωμα, καθώς και από τους σύνδικους της κοινότητας, στην
οποία να βεβαιώνεται ότι έχουν τακτοποιηθεί όλες οι οικονομικές εκκρεμότη-
τες κατά τη θητεία τους εντός των καθορισμένων χρονικών ορίων5�.

Τελικώς, την 1η Αυγούστου 1�1059, η Διοίκηση και ο προνοητής καπιτά-
νος εκ νέου καθεζόμενοι στο Palazzo Preffetitio, δηλώνουν ότι, αφού εξέτασαν
διεξοδικώς τα έγγραφα που προσκομίσθηκαν και από τις δύο πλευρές, ομοφώ-
νως αποφασίζεται και γίνονται αποδεκτές οι εγγυήσεις, με την επιφύλαξη της
τήρησης των συμφωνηθέντων, στο πλαίσιο της διαφύλαξης των συμφερόντων
της Σιταποθήκης.

Ωστόσο, κατά το επόμενο χρονικό διάστημα και μέχρι περίπου και το τέλος
εκείνου του έτους, εντοπίζεται στα επίσημα έγγραφα συνέχιση της αντιπαρά-
θεσης μεταξύ των αρμόδιων λειτουργών, κυρίως των συνδίκων της κοινότη-
τας, και του Λεπενιώτη, έχοντας ο τελευταίος αναλάβει το αξίωμα. Στις �0
Αυγούστου 1�1060, ο Λεπενιώτης απευθύνει έγγραφο στον εκπρόσωπο των
συνδίκων και των προνοητών της Σιταποθήκης, στο οποίο τους ενημερώνει ότι
η διανομή της ποσότητας σιταριού, που καθορίσθηκε βάσει απόφασης του
Colleggietto της 10ης Ιουλίου, δεν είναι δυνατόν να πραγματοποιηθεί λόγω ελ-
λιπούς ποσότητας. Ο ίδιος τονίζει ότι προβαίνει σε αυτήν την ενέργεια, προκει-
μένου να υπάρξει πρόβλεψη προς αποφυγή σημαντικής ζημίας, καθώς και ότι
αυτός έχει επιτελέσει όλα τα καθήκοντά του προς αποφυγή κυρώσεων (non
sarò mai per soggiacere ad alcuna censura). Η δίκαιη διανομή των σιτηρών της
Σιταποθήκης στους αρτοποιούς, αλλά και σε άλλους, αποτελεί, σε διαχρονικό
επίπεδο, κρατικό μέλημα, όπως δηλώνουν οι αντίστοιχοι πίνακες ή τα απλά
σημειώματα που εντοπίζουμε στα διοικητικά έγγραφα. Ο Λεπενιώτης εδώ δη-
λώνει εγγράφως το πρόβλημα και υπενθυμίζει ότι είναι συνεπής στα καθήκο-
ντά του, πιθανόν προκειμένου να αποτρέψει νέες κατηγορίες εναντίον του από
τους συνδίκους ή άλλους αρμόδιους αξιωματούχους. Ακολουθούν και άλλα
έγγραφα τα οποία ο Λεπενιώτης καταθέτει στην ανακριτική αρχή, προκειμέ-
νου να τεκμηριώσει όχι μόνον την επιτυχή εκτέλεση των καθηκόντων του, αλ-
λά και ότι οι ενέργειές του είναι καλόπιστες, νόμιμες και σύμφωνες με το αί-
σθημα δικαίου. Λόγου χάρη, στις 15 Σεπτεμβρίου 1�1061, ο ίδιος, σε έγγραφό
του προς τους ανωτέρω, αναφέρεται σε διαταγή της 5ης Σεπτεμβρίου για δια-
νομή 300 μοδίων ανά σάκκο στους αρτοποιούς6� della Scaffa και ενημερώνει
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5�. Ακολουθεί επίσης αντίγραφο του άρθρου 1�.
59. ΓΑΚ-Αρχεία Νομού Κέρκυρας, Ενετοκρατία, Φ. 30, υπ. 1�, φ. 11r.
60. ΓΑΚ-Αρχεία Νομού Κέρκυρας, Ενετοκρατία, Φ. 30, υπ. 1�, φ. 1�r.
61. ΓΑΚ-Αρχεία Νομού Κέρκυρας, Ενετοκρατία, Φ. 30, υπ. 1�, φ. 13r.
6�. Έχουμε εντοπίσει και δημοσιεύσει το καταστατικό της συντεχνίας των αρτοποιών

της Κέρκυρας ΚΑΡΛΑΦΤΗ-ΜΟΥΡΑΤΙΔΗ, Η τέχνη, σ. 59 κ. εξ.



ότι, μέχρι εκείνη την ημέρα, δεν έχουν προσκομισθεί οι απαιτούμενες έγγρα-
φες εγγυήσεις από όλους τους αρτοποιούς, και προτείνει να γίνουν οι απαιτού-
μενες ενέργειες, προκειμένου να υποχρεωθούν οι απειθείς να προσκομίσουν τις
ανωτέρω εγγυήσεις ή, με σχετική διαταγή, να τους αφαιρεθεί το δικαίωμα
άσκησης αυτού του επαγγέλματος.

Στο τέλος του επόμενου μήνα (30 Οκτωβρίου 1�1063), παρουσιάζεται ένα
ακόμη πρόβλημα και πάλι σχετικά με τα οικονομικά. Βάσει των κανονισμών,
τα ελλείμματα της Σιταποθήκης, τα οποία δημιουργούνται κυρίως από τη μη
εξόφληση των σιτηρών που λαμβάνουν οι αρτοποιοί, βαρύνουν τον υπεύθυνο
αυτής. Η Διοίκηση λοιπόν και ο προνοητής και καπιτάνος, σε έγγραφό τους,
μετά από σχετική δική τους ενημέρωση, απευθύνονται στον Λεπενιώτη και
του γνωστοποιούν ότι αυτός υποχρεούται, εντός διορίας οκτώ ημερών, (pro
ultimo che ex urbanitate) να καταβάλει και να εξοφλήσει στο ταμείο την αξία
της εισαχθείσας ποσότητας σιταριού, για την οποία ο ίδιος θεωρείται οφειλέ-
της. Διαφορετικά, θα υπάρξει σχετική καταχώρηση και θα επιβληθεί το ανα-
λογούν χρηματικό πρόστιμο, ενώ δηλώνεται ότι η ίδια πρακτική θα υιοθετείται
στο εξής σε μηνιαία βάση, για να μην υπάρξει έλλειψη (per non mancar il pane
alla povertà). Οι ανωτέρω προειδοποιούν ότι, εάν ο Λεπενιώτης δεν πράξει τα
δέοντα, θα εκπέσει του αξιώματος και το Συμβούλιο θα συγκληθεί για την
εκλογή άλλου στη θέση του.

Δύο ημέρες μετά64, σε νέο έγγραφο ο Λεπενιώτης αναφέρεται στο προη-
γούμενο έγγραφο της Διοίκησης, το οποίο, όπως ο ίδιος σημειώνει, εκδόθηκε
μετά από σχετικό αίτημα των συνδίκων και των προνοητών της Σιταποθή-
κης, και τονίζει ότι η εξαχθείσα ποσότητα σιταριού από τη Σιταποθήκη παρα-
δόθηκε με πίστωση στους αρτοποιούς, σύμφωνα με τους σχετικούς κανονι-
σμούς και τα συναλλακτικά ήθη. Ο Λεπενιώτης καταλογίζει επιλεκτική αρ-
νητική στάση εκ μέρους των συνδίκων και των προνοητών της Σιταποθήκης
προς τον ίδιο και σημειώνει, μεταξύ άλλων, ότι υπάρχει η λύση να μην παρα-
δοθεί η δεύτερη ποσότητα σιταριού στους αρτοποιούς εάν αυτοί δεν θα έχουν
εξοφλήσει την πρώτη. Ωστόσο, μερικές εβδομάδες αργότερα, στις 19 Δεκεμ-
βρίου 1�1065, ο Λεπενιώτης απευθύνεται στους συνδίκους και τους προνοητές
της Σιταποθήκης και τους ενημερώνει ότι υπάρχει στη Σιταποθήκη αρκετή
ποσότητα σιταριού που κινδυνεύει να χαλάσει, προς ζημία του ιδίου και των
φτωχών. Σημειώνει δε ότι 400 μόδια σιτάρι σύντομα θα γίνουν σκόνη. Την
επόμενη ημέρα66, κατατίθεται έγγραφο των ανωτέρω, για ακόμη μία φορά,
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63. ΓΑΚ-Αρχεία Νομού Κέρκυρας, Ενετοκρατία, Φ. 30, υπ. 1�, φ. 14r.
64. ΓΑΚ-Αρχεία Νομού Κέρκυρας, Ενετοκρατία, Φ. 30, υπ. 1�, φ. 15r.
65. ΓΑΚ-Αρχεία Νομού Κέρκυρας, Ενετοκρατία, Φ. 30, υπ. 1�, φ. 16r.
66. ΓΑΚ-Αρχεία Νομού Κέρκυρας, Ενετοκρατία, Φ. 30, υπ. 1�, φ. 1�r.



εναντίον του Λεπενιώτη, ότι δηλαδή ο ίδιος επανειλημμένως ενεργεί παρανό-
μως, προσπαθώντας να καλύψει τα σοβαρά λάθη και τις ελλείψεις του
(coprire li suoi inescusabili errori e diffetti), τα οποία, σε συνδυασμό με τα
ανορθόδοξα σχέδιά του (ogni suo mal concepito disegno) οδηγούν στην πρόκλη-
ση σημαντικής ζημίας εις βάρος της Σιταποθήκης. Η ρήξη φαίνεται ότι είναι
οριστική. Από τη μία πλευρά, οι σύνδικοι γενικοποιούν την ακαταλληλότητα
του Λεπενιώτη όσον αφορά την άσκηση του αξιώματος εκ μέρους του. Ο ίδιος,
θεωρούν, ότι δεν είναι ικανός να αντεπεξέλθει σε ένα σύνολο αρμοδιοτήτων, και
όχι μόνον αυτό, αλλά και ότι δημιουργεί πλήθος προβλημάτων, τα περισσότε-
ρα εκ των οποίων όμως δεν συγκεκριμενοποιούνται: κακές σχέσεις με τους
συναλλασσόμενους, παραβατική συμπεριφορά, δημιουργία οικονομικών ελ-
λειμμάτων, ενώ υπονοείται η ύπαρξη ιδιοτελούς σχεδίου εκ μέρους του, με
σκοπό πιθανόν τον πλουτισμό του, μέσω της κακοδιαχείρισης ή και της υπε-
ξαίρεσης των κεφαλαίων της Σιταποθήκης. Από την άλλη, ο Λεπενιώτης κα-
ταλογίζει στους συνδίκους γενικώς μεροληπτική και κακόβουλη στάση εις
βάρος του, καθώς και ότι αυτοί δεν ανταποκρίνονται, όπως θα όφειλαν, στα
καθήκοντά τους εφόσον χρονοτριβούν και δεν λαμβάνουν τα απαιτούμενα μέ-
τρα, αλλά ακόμη και άγνοια, αφού φαίνεται ότι δεν γνωρίζουν ότι, κατά και-
ρούς, υιοθετείται η πρακτική της πίστωσης, στο πλαίσιο της διευκόλυνσης
των αγοραστών των σιτηρών. Κάθε πλευρά επιχειρεί να αποδείξει ότι οι ενέρ-
γειες της άλλης είναι επιζήμιες για τη Σιταποθήκη και γενικώς για το κοινό
όφελος, το οποίο βεβαίως υπέρκειται του ατομικού συμφέροντος και των προ-
σωπικών αντιπαραθέσεων.

Η κρατική εξουσία, από την άλλη, στο πλαίσιο της εφαρμογής της γενικής
ρήτρας δικαίου, καλείται να διερευνήσει τα ανακύπτοντα ζητήματα: κατα-
χρηστική άσκηση αρμοδιοτήτων, πλημμελής εκτέλεση καθηκόντων, ασυνε-
πής και κακόπιστη συμπεριφορά, ζητήματα επάρκειας, ικανότητας, εντιμό-
τητας κ.ά. Ο εντοπισμός των αντίστοιχων εγγράφων στα βενετικά αρχεία, η
ανάλυση και η κωδικοποίησή τους μάς παρέχουν τη δυνατότητα να σχηματί-
σουμε μία αρκετά ικανοποιητική εικόνα της κατάστασης των προαναφερθει-
σών σχέσεων, καθώς και της δυναμικής αυτών.
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ABSTRACT

QUESTIONS OF HONESTY AND DIRECTNESS SINCE ASSUMING OFFICES
OF CORFU’S GRANARY (FONTICO) UNDER VENETIAN RULE

FFoottiinnii  KKaarrllaaffttii--MMoouurraattiiddii

The Granary’s institution, formed in the sixteenth century, was the main
organization for the implementation of Venice’s food policy in Corfu. In the
context of the development of the institution over the coming centuries and in
accordance with the principle of good faith, there is a thorough examination of
the prerequisites for the election of its officials, especially when there are
indications of unlawful renunciation, questioning the suitability of the
candidates or non-existence of the predetermined guarantees. These cases
further attract the attention of the state authorities, with the creation of
corresponding, usually short, filed cases, which often contain particularly
interesting earlier official administrative documents.

Indeed, in the context of the application of the general law clause, the state
authority is called upon to investigate the issues involved: misuse of powers,
mismanagement, inconsistent and bad behavior, aptitude, competence, integrity,
etc. The research and the identification of the corresponding documents in the
Venetian archives, their analysis and codification allow us to form a fairly
satisfactory picture of the state of the aforementioned relations as well as their
dynamics.
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ΔΙΚΤΥΑ ΕξΟΥΣΙΑΣ, ΔΟμΕΣ ΔΙΑΚΥβΕΡΝΗΣΗΣ,
μΗΧΑΝΙΣμΟΙ ΔΙΑμΑΡΤΥΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΑΤΑΤΑξΕΙΣ

ΣΤΗΝ ΠΕΡΙφΕΡΕΙΑ ΤΟΥ βΕΝΕΤΙΚΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΚΥΘΗΡΩΝ (�6ος-�8ος ΑΙΩΝΑΣ)*

ΕΕλλέέννηη  ΤΤσσοουυρρααππάά

Στις αρχές του �6ου αιώνα το βενετικό κράτος, που εκτεινόταν από την
βόρεια Ιταλία και την Αδριατική ώς την ανατολική μεσόγειο είχε εδραιωθεί
στην συνείδηση όλων ως κυρίαρχη δύναμη με κεντρικό ρόλο στη διαμόρφωση
των πολιτικών και των οικονομικών πραγμάτων στον ευρωπαϊκό χώρο. Η με-
λέτη αυτή επιχειρεί την διερεύνηση των μηχανισμών συγκρότησης των δι-
κτύων εξουσίας και λειτουργίας των διοικητικών και των πολιτικών δομών
διακυβέρνησης στα Κύθηρα κατά τη βενετική περίοδο (�6ος-�8ος αι.). Υπό
το ερμηνευτικό πρίσμα του σχήματος «κέντρο-περιφέρεια»� και των μεθοδο -
λογικών εργαλείων που παρέχει η θεωρία της διακυβέρνησης�, κατά την δια-
δικασία προσέγγισης του πλούσιου αρχειακού υλικού, θα επιχειρηθεί η ανα-
σύνθεση του συστήματος διακυβέρνησης του νησιού και της φυσιογνωμίας

Δίκτυα εξουσίας, δομές διακυβέρνησης, μηχανισμοί διαμαρτυρίας ���

* Η παρούσα μελέτη αποτελεί τμήμα ευρύτερης μελέτης μου για το βενετικό σύστημα
διακυβέρνησης, τις σχέσεις κυβερνώντων και κυβερνωμένων και τους μηχανισμούς διεκδίκη-
σης, διαμαρτυρίας και «επαναστατικής» δράσης στην περιφέρεια του βενετικού κράτους.

�. Από την θεωρητική βιβλιογραφία για τα δίκτυα και για το σχήμα «κέντρο-περιφέρεια»
βλ., ενδεικτικά, R. HuCKfEdLT, «Interdependence, density dependence, and Networks in Poli -
tics», American Politics Research �7 (�009), σσ. 9��-950, N.P. MOuzELIS, Politics in the
Semi-Periphery, London: Macmillan �986. Σχετικά με την εφαρμογή της θεωρίας στο βενετι-
κό παράδειγμα βλ. CL. POvOLO, «Centro e periferia nella Repubblica di venezia. un profilo»,
Chitto lini Giorgio, Molho Anthony, Schiera Pierangelo (eds), Origini dello Stato. Processi di
formazione statale in Italia tra medioevo ed età moderna, Bologna: Il Mulino �99�, σσ. �07-���.

�. Από την πλούσια βιβλιογραφία για την θεωρία της διακυβέρνησης βλ. J.Χ. INdA,
Anthropologies of Modernity: foucault, Governmentality, and Life Politics, Malden, MA:
Wiley-Blackwell �005, M. dEAN, Governmentality: Power and Rule in Modern Society, Lon -
don: Sage �999, T. LEMKE, «The birth of bio-politics: Michael foucault’s lectures at the College
de france on neo-liberal Governmentality», Economy and Society �0 (�00�), σσ. �90-�07, H.
HuNT - G. WICKHAM, foucault and Law, London: Pluto Press �99�.



των ανώτερων βενετικών Αρχών, θα αποκωδικοποιηθούν οι μηχανισμοί υλο-
ποίησης των κεντρικών σχεδιασμών, η διασύνδεση των κυβερνώντων με τους
τοπικούς πόλους εξουσίας και θα προσδιοριστεί ο βαθμός αποδοχής των κυ-
βερνητικών επιταγών από τους εγχωρίους, η ιδεολογική τους ταυτότητα, κα-
θώς και οι δυνατότητες και τα όρια της ατομικής και της συλλογικής διεκδί-
κησης, διαμαρτυρίας και αντίδρασής τους στο πλαίσιο του βενετικού συστή-
ματος διακυβέρνησης και δικαιοσύνης�. Αναζητώντας τις συγκλίσεις και τις
αποκλίσεις, τις τομές και τις συνέχειες, θα καταδειχθεί η εξελικτική πορεία
του κυβερνητικού οργανισμού στο νησί των Κυθήρων και η διασύνδεσή του τό-
σο με την διοίκηση της Κρήτης ώς το �669, όσο και με το μητροπολιτικό κέ-
ντρο. με πεδίο αναφοράς τα Κύθηρα θα επιχειρηθεί η σκιαγράφηση της πολ-
λαπλής ταυτότητας των εμπλεκομένων στην άσκηση της εξουσίας, η ανάλυ-
ση και η ερμηνεία του λεξιλογίου τόσο των κυβερνώντων όσο και των κυβερ-
νωμένων, καθώς και των συμβολικών αναπαραστάσεων της εξουσίας και η
αποκωδικοποίηση των νοητικών κατηγοριών των αφηγημάτων διεκδίκησης
και ο προσδιορισμός των αλλαγών που συνεπέφερε η πολυεπίπεδη «διαπραγ-
μάτευση» μεταξύ των κυβερνωμένων και της κυρίαρχης εξουσίας στην θε-
σμική λειτουργία του βενετικού κράτους γενικά, αλλά και στο σύστημα δια-
κυβέρνησης της βενετικής περιφέρειας ειδικότερα�.

Κατ’ αρχάς θα καταδειχθούν οι σσυυννέέχχεειιεεςς  σσττηηνν  δδιιαακκυυββέέρρννηησσηη του νησιού
των Κυθήρων κατά την βενετική περίοδο. Αφετηρία στην αναζήτηση αυτή συ-
νιστά η λεγόμενη «αποστασία του Αγίου Τίτου» στα ��6� στην Κρήτη, γεγο-
νός που αναμφίβολα αποτέλεσε τομή στην ιστορική πορεία της Κρήτης, αλλά
και του νησιού των Κυθήρων, καθώς οδήγησε σε καθοριστικές πολιτικές και
ιδεολογικές διεργασίες και συνεπέφερε εξελίξεις στην πολιτική ζωή της Κρή-
της, προκαλώντας ταυτόχρονα μια ολοκληρωτική αλλαγή στον τρόπο διακυ-
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�. Για το «επαναστατικό» φαινόμενο, τους όρους αντίδρασης, διεκδίκησης και διαμαρτυ-
ρίας στο πλαίσιο του βενετικού κράτους βλ., ενδεικτικά, Cl. POvOLO, «Liturgies of violence:
Social Control and Power Relationships in the Republic of venice between the �6th and �8th
Centuries», A Companion to venetian History, ��00-�797, Leiden-Boston: Brill �0��, σσ.
5��-5��, όπου και η θεωρητική βιβλιογραφία. Ειδικότερα για τα Κύθηρα και την Κρήτη κα-
τά την βενετική περίοδο βλ. ELENI TSOuRAPA, «from contestation to “revolt”: forms of
popular protest in the islands of Crete and Kythira (Cerigo) during the venetian period (�6th-
�7th c.)», People, politics and protests in venice (�5th-�7th centuries), International Work -
shop, Amsterdam, �7-�8 february �0�5, σσ. 56-65, όπου η προηγούμενη σχετική βιβλιογρα-
φία, καθώς και ΕλΕΝΗ ΤΣΟΥΡΑΠΑ, Οικογένεια και κοινωνική οργάνωση στα Χανιά κατά την
βενετική περίοδο. Δομές, ταυτότητες, νοοτροπίες (�6ος αι.-�6�5), Αδημοσίευτη διδακτορική
διατριβή, Αθήνα: ΕΚΠΑ �0�6.

�. Για το βενετικό παράδειγμα βλ., ενδεικτικά, AL. vIGGIANO, Governanti e governati. Le -
gittimità del potere ed esercizio dell’autorità nello stato veneto della prima età moderna,
Treviso: Canova-fondazione Benetton ed., �99�.



βέρνησης του νησιού των Κυθήρων. Τα γεγονότα είναι γνωστά. Στα ��8� οι
venier ανέκτησαν μέρος της περιουσίας τους στα Κύθηρα, όχι, όμως, και την
πολιτική εξουσία, που κατείχαν ώς τότε, καθώς, μετά την καταστολή της κί-
νησης του Αγίου Τίτου, η διοίκηση του νησιού ανατέθηκε σε βενετό αξιωμα-
τούχο με τον τίτλο του castellano (=καστελλάνου) με διετή θητεία. Στην συνέ-
χεια το δίκτυο της επίσημης ανώτερης βενετικής εξουσίας στο νησί5, που
έδρευε στο Κάστρο του Καψαλίου, συγκροτούσαν από την μία πλευρά ο βενε-
τός κυβερνήτης, με τον τίτλο του proveditore e castellano (=προνοητής και κα-
στελλάνος) ή μόνο του proveditore (=προνοητής), που εκλεγόταν μεταξύ των
βενετών ευγενών της μητρόπολης ή της Κρήτης, και οι ανώτεροι διοικητικοί
υπάλληλοι που τον πλαισίωναν και αποστέλλονταν και αυτοί, τουλάχιστον κατά
τους πρώτους αιώνες, από την βενετία, στην συνέχεια, όμως, επιλέγονταν και
μεταξύ των εγχωρίων, και από την άλλη οι venier6. Αυτοί εκπροσωπούσαν το
βενετικό κράτος και υλοποιούσαν τους πολιτικούς σχεδιασμούς της Serenissima
(=Γαληνοτάτης) στo περιφερειακό αυτό τμήμα της βενετικής επικράτειας,
υπερασπιζόμενοι τα συμφέροντά της και διασφαλίζοντας την κυβερνητική ομα-
λότητα και την συνέχεια στο εσωτερικό της κτήσης. Ώς το �669, σύμφωνα με
την κυβερνητική περιφερειακή ιεραρχία η ανώτερη βενετική διοίκηση των Κυ-
θήρων υπαγόταν στην ανώτερες Αρχές της Κρήτης. Υπό τους όρους αυτούς, ο
καστελλάνος ή προνοητής και καστελλάνος των Κυθήρων, αρχικά, υπαγόταν
στον δούκα της Κρήτης και, στην συνέχεια, διατηρώντας, συνήθως, μόνο τον
τίτλο του προνοητή, στον γενικό προνοητή της Κρήτης. μετά την πτώση του
νησιού της Κρήτης στους Οθωμανούς (�669), ο κυβερνήτης των Κυθήρων με
τον τίτλο του προνοητή και καστελλάνου7 υπαγόταν στον γενικό προνοητή της
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5. Για την διοικητική οργάνωση των Κυθήρων κατά την βενετική περίοδο βλ. IΚ. μΑ-
ΝΤΟYβΑλΟΣ-ΕλEΝΗ ΤΣΟΥΡΑΠA, «Από την οικογένεια στην πολιτική: Εκφάνσεις της κοινωνι-
κής ζωής των Κυθήρων μέσα από το παράδειγμα των οικογενειών Καλούτση, Κασιμάτη και
Στάη (�6ος-�9ος αιώνας)», Πρακτικά Ι΄ Διεθνούς Πανιονίου Συνεδρίου. Κέρκυρα, �0 Απριλί-
ου - � μαΐου �0��. I΄ Διεθνές Πανιόνιο Συνέδριο, Τα Πρακτικά. Ι. Ιστορία ενότητες Α΄ και β΄,
επιστ. επιμ. Θ. Πυλαρινός-Παναγιώτα Τζιβάρα, Κέρκυρα �0�5 [Κερκυραϊκά Χρονικά, περ.
β΄ 8 (�0�5)], σ. 7�0, όπου και η σχετική βιβλιογραφία.

6. μΑΝΤΟYβΑλΟΣ-ΤΣΟΥΡΑΠA, «Από την οικογένεια στην πολιτική», ό.π.,, σσ. 7�7-7�9,
όπου και η σχετική βιβλιογραφία. Ειδικότερα, για την βενετική διοίκηση των Κυθήρων κατά
τους πρώιμους αιώνες βλ. MARINA KOuMANOudI, «Illi de Ca’venier: The first venetian lords
of Kythera», venezia e Cerigo, Atti del Simposio Internazionale (venezia, 6-7 dicembre �00�),
Marina Koumanoudi-Chryssa Maltezou (a cura di), venezia �00�, σσ. �0�-�06.

7. Ενδεικτικά βλ. ARCHIvIO dI STATO dI vENEzIA (στο εξής A.S.v.), Collegio, Relazioni,
φάκ. 8�, Relazione di zuanne Marino donà, Provveditor e Castellano di Cerigo (�� Ιανουαρίου
�7�9 m.v.). Ενδεικτικά βλ. ΧΡYΣΑ Α. μΑλΤEζΟΥ, «Το νοταριακό αρχείο Κυθήρων», Δελτίον
της Ιονίου Ακαδημίας � (�976), σσ. �8, ��-�� (=ΧΡYΣΑ Α. μΑλΤEζΟΥ, βενετική παρουσία
στα Κύθηρα. Αρχειακές μαρτυρίες, Αθήνα �99�, Γ).



Θάλασσας, που ήταν ο ανώτερος βενετός αξιωματούχος στο Stato da Mar
(=Κράτος της Θάλασσας).

Οι αξιωματούχοι που αποστέλλονταν από τη βενετία, προκειμένου να στε-
λεχώσουν την ανώτερη διοίκηση των κτήσεων, αποτελούσαν τον ενδιάμεσο
κρίκο και κρατούσαν ανοιχτό το δίαυλο επικοινωνίας μεταξύ της μητρόπολης
και της περιφέρειας του βενετικού κράτους. Πολύτιμο εργαλείο στην διαδικα-
σία σκιαγράφησης των δομών της διακυβέρνησης των Κυθήρων κατά τη βε-
νετική περίοδο συνιστούν τα κείμενα των οδηγιών (commissioni)8 που έδινε η
βενετική Σύγκλητος στους νεοεκλεγέντες αξιωματούχους πριν την αναχώ-
ρησή τους για τον τόπο διορισμού. Η έρευνα οδήγησε στον εντοπισμό δυο αδη-
μοσίευτων κειμένων οδηγιών προς βενετούς προνοητές των Κυθήρων· την
commissione που δόθηκε στον προνοητή francesco Loredan στα �6�8 και αυ-
τήν προς τον προνοητή Marco venier στα �708. Η συγκριτική προσέγγιση
τους θα επιτρέψει να σκιαγραφηθεί η πλήρης εικόνα του θεσμικού ρόλου, αλλά
και της φυσιογνωμίας των ανώτερων αυτών αξιωματούχων και μάλιστα σε
δυο διαφορετικές φάσεις της διακυβέρνησης του νησιού, καθώς η πρώτη εντο-
λή χρονικά εμπίπτει στην περίοδο που τα Κύθηρα διοικητικά υπάγονταν στις
βενετικές Αρχές της Κρήτης, ενώ η δεύτερη απέπνεε τους βενετικούς κυβερ-
νητικούς σχεδιασμούς, όπως αυτοί διαμορφώθηκαν μετά την πτώση της Κρή-
της (�669) και την ένταξη για δεύτερη φορά της Πελοποννήσου στην επικρά-
τεια της Γαληνοτάτης. Η έκταση της παρούσας μελέτης, αλλά και η ειδική
στόχευσή της καθιστούν απαγορευτική την συγκριτική θεώρηση των σημα-
ντικών αυτών αδημοσίευτων αρχειακών τεκμηρίων για την ιστορία της βενε-
τίας και του νησιού των Κυθήρων9. Εδώ θα επιχειρηθεί μόνο μια γενική ανα-
φορά στο περιεχόμενο των κειμένων αυτών προκειμένου να δοθεί το σχήμα
των μηχανισμών της διακυβέρνησης και να κατανοηθεί ο ρόλος των διαφόρων
πόλων εξουσίας στο νησί και η μεταξύ τους διασύνδεση.
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8. Σχετικά με τα κείμενα των οδηγιών προς τους βενετούς αξιωματούχους βλ. ΧΡYΣΑ Α.
μΑλΤEζΟΥ (εκδ.), «Ire debeas in rettorem Caneae». Η εντολή του δόγη βενετίας προς το ρέ-
κτορα Χανίων, βενετία �00�. Επίσης για την παρουσία τους στον δημόσιο και ιδιωτικό χώρο
των κτήσεων βλ. γενικά MONIquE O’CONNELL, Men of Empire. Power and negotiation in
venice’s Maritime State, Baltimore �009, και ειδικότερα ΕλΕΝΗ ΤΣΟΥΡΑΠΑ, «Il buon governo:
σχεδιάζοντας το σύστημα διακυβέρνησης στην ελληνοβενετική Ανατολή. Το παράδειγμα της
Κρήτης (��ος-�7ος αι.)», Συνέχειες, ασυνέχειες, ρήξεις στον ελληνικό κόσμο (��0�-�0��).
Οικονομία, κοινωνία, ιστορία, λογοτεχνία, Πρακτικά Ε΄ Πανευρωπαϊκού Συνεδρίου Νεοελλη-
νικών Σπουδών της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Νεοελληνικών Σπουδών, Θεσσαλονίκη, �-5
Οκτωβρίου �0��, επιμ. Κ. Δημάδης, τ. 5, Αθήνα �0�5, σσ. �7�-�8�, όπου και η προηγούμενη
βιβλιογραφία.

9. Η μελέτη των κειμένων των οδηγιών προς τους βενετούς αξιωματούχους των Κυθή-
ρων αποτελεί αντικείμενο ξεχωριστής μελέτης μου, που πρόκειται να δημοσιευτεί στη συνέ-
χεια.



Τα κείμενα�0 αυτά περιελάμβαναν διατάξεις που αφορούσαν τα καθήκοντα
του αξιωματούχου, τον τρόπο διακυβέρνησης, τους όρους λειτουργίας του διοι-
κητικού, οικονομικού και δικαστικού μηχανισμού, καθώς και τα όρια της κα-
θημερινής δράσης του στο δημόσιο και τον ιδιωτικό χώρο κατά τη διάρκεια της
θητείας του. Χαρακτηριστική στο επίπεδο του λεξιλογίου που επιλέγει η βενε-
τική εξουσία είναι η χρήση του όρου governo (=διακυβέρνηση) σε όλα τα επί-
πεδα διαχείρισης της δημόσιας και ιδιωτικής ζωής, από την κρατική διοίκηση
ώς την οικογένεια. Δινόταν έμφαση στην ηθική διάσταση της διακυβέρνησης,
στην άσκηση, όπως επισημαίνεται, του buon governo (=καλή διακυβέρνηση).
Οι οδηγίες προς τους αξιωματούχους απέπνεαν τα συγκεκριμένα ηθικά αιτή-
ματα του βενετικού συστήματος διακυβέρνησης. μέσω αυτών η βενετία στό-
χευε στη διασφάλιση του ήθους των κυβερνώντων, οι οποίοι καλούνταν να
εφαρμόσουν τις κυβερνητικές επιταγές με ακεραιότητα, εντιμότητα και αμε-
ροληψία. Παράλληλα, η έννοια της διακυβέρνησης και στο βενετικό πολιτικό
σύστημα ενείχε διανοητικές υποκατηγορίες, όπως η αυτοδιαχείριση και η αυ-
τοπειθαρχία, εγκαθιδρύοντας σαφώς προσδιορισμένες ταυτότητες, που στό-
χευαν στη διασφάλιση της λειτουργίας του κράτους στη βάση ηθικών κανόνων
και κανόνων δικαίου.

Υπαγορευμένες από τους στόχους αυτούς ήταν οι διατάξεις που θέσπιζε το
βενετικό κράτος, επιδιώκοντας να εξασφαλίσει την πειθαρχία των υπηκόων
και να τους κατευθύνει στην υιοθέτηση κανόνων και συμπεριφορών, που θα
βελτίωναν τη ζωή τους, θα διασφάλιζαν τα συμφέροντα του κράτους και θα
μπορούσαν να εγγυηθούν την ασφάλεια, την συνέχεια και την ευημερία του.
Στο πλαίσιο αυτό, η Γαληνοτάτη προέβη στην εγκαθίδρυση ενός συστήματος
υπηρεσιών που κάλυπταν όλους τους τομείς της τοπικής ζωής, αξιοποιώντας
την τεχνογνωσία και το ανθρώπινο δυναμικό που είχε στη διάθεσή της. Ανώ-
τεροι διοικητικοί υπάλληλοι, όπως ο cancelliere (=καγκελάριος, επικεφαλής
της γραμματείας) και ο raggionato (=ταμίας, επικεφαλής του δημοσίου τα-
μείου), που αποστέλλονταν στα Κύθηρα από την βενετία ή την Κρήτη, πλαι-
σίωναν τον προνοητή· ενδεικτικά αναφέρεται ο zorzi Leoncini, cancelliere του
προνοητή Ambrosio Corner (�6�0-�6��)��, ενώ επισημαίνεται ακόμα ότι ο
capo (=καπιτάνο) Leoncini εκτελούσε χρέη διερμηνέα της διοίκησης του νησι-
ού υπό τον cancelliere domenico Saggio.�� Η παρουσία μελών της οικογένειας
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�0. ΤΣΟΥΡΑΠΑ, «Il buon governo», ό.π., σ. �76, όπου και η σχετική θεωρητική βιβλιογραφία.
��. A.S.v., Senato, Mar, φάκ. ��7, δουκικό γράμμα του δόγη Leonardo donato προς τον

Ambrosio Corner, προνοητή και καστελλάνο Κυθήρων (7 Νοεμβρίου �6�0) συνημμένο σε
απόφαση της Συγκλήτου (�0 Οκτωβρίου �6��), το οποίο αντιγράφει, υπογράφει και σφραγίζει
ο cancelliere zorzi Leoncini.

��. A.S.v., Senato, dispacci dei provveditori da Terra e da Mar ed altre cariche, (στο εξής 



των Leoncini στα Κύθηρα χρονολογούνταν από τον �6ο αιώνα· ήταν βενετοί
cittadini originari��, που αποστέλλονταν από την βενετία για να στελεχώσουν
την διοίκηση του νησιού. Ο Andrea Leoncini του zuanne συνυπέγραψε στον
κατάλογο των μελών της κοινότητας που αιτήθηκαν το «κλείσιμό» της στα
�57���. Ενδεικτική, επίσης, ήταν η περίπτωση του Nadalin Leoncini, ο οποίος
στα �590 σε επιστολή του από τα Κύθηρα, όπου κατοικούσε με την οικογένειά
του, προς τις Αρχές της βενετίας, τόνιζε τις στρατιωτικές και άλλες υπηρε-
σίες που προσέφεραν στην Γαληνοτάτη ο πατέρας του Girolamo, όσο και ο
παππούς του Nadalino και ο προπάππους του Girolamo, και ζητούσε αύξηση
του μισθού του για την θέση του contestabile della fortezza di Cerigo, στην
οποία υπηρετούσε τα τελευταία �6 χρόνια�5. μετά το «κλείσιμο» της κοινότη-
τας οι τοπικές διοικητικές, δικαστικές και οικονομικές υπηρεσίες στελεχώνο-
νταν από εγχώριους cittadini (=πολίτες), μέλη της κοινότητας�6· ωστόσο, για
να διασφαλιστεί η καλή διακυβέρνηση του νησιού και να αποφευχθούν τα λά-
θη του παρελθόντος στην διαχείριση της διοίκησης, επανήλθε και στα �575 το
αίτημα να συνεχίσουν να αποστέλλονται από την βενετία οι ανώτεροι διοικη-
τικοί υπάλληλοι του νησιού, δηλαδή ο raggionato, ο coadiutore (=βοηθός) και ο
cancelliere�7.

Οι venier�8, ο δεύτερος βενετικός πόλος εξουσίας στο νησί, συμμετείχαν
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Senato, P.T.M.), φάκ. 775, επιστολή του cancelliere των Κυθήρων domenico Saggio προς τον
Geronimo Capello, γενικό προνοητή της Κρήτης (�8 μαρτίου �6�0).

��. Για την κοινωνική διαστρωμάτωση στην πόλη της βενετίας και ειδικότερα για τους
cittadini originari βλ. A. zANNINI, Burocrazia e burocrati a venezia in età moderna: i cittadini
originari (sec. XvI-XvIII), venezia: Istituto veneto di scienze, lettere ed arti, �99�.

��. A.S.v., Miscellanea Archivii Proprii dei Rettori e dei Provveditori, φάκ. �, Secreta Or-
dini di Cerigo, (στο εξής ό.π., Secreta Ordini di Cerigo), φ. ��r.

�5. A.S.v., Collegio, Risposte di fuori, φάκ. ���, επιστολή (�9 Νοεμβρίου �590).
�6. Για την θεσμική φυσιογνωμία της κοινότητας των Κυθήρων, την ταυτότητα των με-

λών της, τους κοινωνικούς διαχωρισμούς, το περιεχόμενο του όρου cittadino και την άσκηση
της τοπικής εξουσίας στο ιδιαίτερο περιβάλλον των Κυθήρων κατά την βενετική περίοδο βλ.
μΑΝΤΟYβΑλΟΣ-ΤΣΟΥΡΑΠA, «Από την οικογένεια στην πολιτική», ό.π., σ. 7�0, και σε πολλά
σημεία.

�7. A.S.v., ό.π., Secreta Ordini di Cerigo, πρεσβεία του λαού και της κοινότητας των Κυ-
θήρων προς τον Giacomo foscarini, γενικό προνοητή της Κρήτης και ανακριτή (�� Ιουνίου
�575), φ. �8r: «...che creando reggimento di detto luoco si debbi da venezia menar seco Rag -
gionato, Coadiutore, e Canceliere affine non si commettino gl’errori, che fin ora si sono fatti, e
perche al presente non è niuno in dett’Officio del Raggionato, supplichiamo che sia mandato
qualche uomo da bene d’esercittar dett’Officio acciò li poveri non abbino à partire».

�8. Σχετικά με τον βενετικό οίκο των venier της Κρήτης, βλ. ΕλEΝΗ ΤΣΟΥΡΑΠA, «Οι -
κογενειακές πρακτικές, οικονομικές δραστηριότητες και πολιτικές διεργασίες: Η περίπτωση
του οίκου των venier της Κρήτης (�5ος-�7ος αι.)», Ανακοίνωση στο ΙΑ΄ Διεθνές Κρητολογι-
κό Συνέδριο (Ρέθυμνο ��-�7.�0.�0��), καθώς και ΤΣΟΥΡΑΠΑ, Οικογένεια και κοινωνική  



στην διακυβέρνησή του τόσο μέσω της εκλογής μελών της ευρύτερης οικογέ-
νειας στο ανώτατο κυβερνητικό αξίωμα του νησιού, αυτό του προνοητή�9, όσο
και μέσω της διαχείρισης της περιουσίας τους σε αυτό. Για τον σκοπό αυτό
διατηρούσαν εκεί μόνιμους εκπροσώπους, καθώς αυτοί υποχρεούνταν να κα-
τοικούν μόνιμα στην Κρήτη και μετέπειτα στην βενετία, ενώ είχαν αναπτύξει
δεσμούς με οικογένειες των Κυθήρων, στοιχείο που τους επέτρεπε με τρόπο
έμμεσο να παρεμβαίνουν στην διαχείριση των τοπικών πολιτικών πραγμάτων
και να επηρεάζουν τους συσχετισμούς τόσο στον αστικό χώρο, στο πλαίσιο
της κοινότητας, στην εκλογή αξιωματούχων, αλλά και της λειτουργίας των
δημοσίων υπηρεσιών και οργανισμών, όσο και στην ύπαιθρο, στο επίπεδο της
συλλογικής οργάνωσης των αγροτικών πληθυσμών και της εκπροσώπησης
των χωριών, της συλλογής των φόρων και της φύλαξης του νησιού.

με επανειλημμένες αιτήσεις τους προς την βενετία καθόλη την διάρκεια
του �6ου και του �7ου αιώνα ώς την πτώση της Κρήτης στους Οθωμανούς, οι
venier ζητούσαν αρχικά την επικύρωση των προνομίων τους, προκειμένου να
διασφαλίσουν τα κεκτημένα τους στα Κύθηρα, κυρίως σε φάσεις που επιχει-
ρούνταν μεταρρυθμίσεις στο σύστημα διακυβέρνησης της βενετικής περιφέρει-
ας· ενώ στην συνέχεια επεδίωκαν την εφαρμογή του θεσμικού πλαισίου για
την διαχείριση της περιουσίας τους στα Κύθηρα, επιχειρώντας να εξυπηρετή-
σουν τα συμφέροντά τους στο νησί, την διατήρηση της έμμεσης, αλλά δυναμι-
κής παρουσίας τους στην άσκηση της τοπικής διακυβέρνησης και την σταθε-
ρότητα της βενετικής εξουσίας στην περιφέρεια του κράτους. Ενδεικτικά, στα
�5�� μετά από αίτηση των Moyse venier του ποτέ Moyse, Lunardo venier του
ποτέ Bernardin, Agustin venier του ποτέ Marco και Nicolò venier και των
αδελφών του του ποτέ zuan francesco partecipi (=μετόχων στην ιδιοκτησία)
dell’ isola di Cerigo, στην οποία διαμαρτύρονταν επειδή οι προνοητές του νησι-
ού δεν σέβονταν τα προνόμιά τους και αρνούνταν να εφαρμόσουν τους νόμους,
ζημιώνοντας τα συμφέροντά τους, το Συμβούλιο των Δέκα εξέδωσε απόφαση
με την οποία επικύρωσε για τους ίδιους και τους κληρονόμους τους το δικαίω-
μα, που απέρρεε από σχετική απόφαση του μεγάλου Συμβουλίου προς τους
προγόνους τους, να μπορούν να διαθέτουν ελεύθερα και να εξάγουν όπου επι-
θυμούσαν τις ποσότητες σιταριού που παρήγαγαν στο νησί, ενώ ταυτόχρονα
υποχρέωνε τις ανώτερες Αρχές των Κυθήρων και της Κρήτης να τους το επι-
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οργάνωση στα Χανιά, ό.π., όπου η σχετική βιβλιογραφία και η αρχειακή τεκμηρίωση. Ειδικότε-
ρα για την παρουσία τους στα Κύθηρα, βλ. και μΑΝΤΟΥβΑλΟΣ-ΤΣΟΥΡΑΠΑ, «Από την οικογένεια
στην πολιτική», ό.π., σσ. 7�7-7�9, όπου και η προηγούμενη βιβλιογραφία.

�9. Ενδεικτικά αναφέρεται η περίπτωση των προνοητών Moyse venier (�59�-�596;), βλ.
παρακάτω σσ. �6�-�6�, Leonardo (�66�-�666) και Marco venier (�708-�7�0), βλ. Κατά-
λογο Ιστορικού Αρχείου Κυθήρων.



τρέπουν�0· στα �5�9 οι κληρονόμοι τους, βενετοί ευγενείς του Χάνδακα,
Bernardo venier του ποτέ Lunardo και zuan francesco venier του ποτέ
Lorenzo εκ μέρους και των υπολοίπων consorti (=συνδικαιούχων) dell’ isola di
Cerigo προσέφυγαν εκ νέου στο Συμβούλιο των Δέκα διαμαρτυρόμενοι για την
δήμευση της παραγωγής τους και την πώλησή της σε εξαιρετικά χαμηλή τι-
μή από τον προνοητή και επέτυχαν να τους επιστραφούν οι ποσότητες σιτηρών
που δεν είχαν διατεθεί και να αποζημιωθούν για το υπόλοιπο και για την οικο-
νομική ζημία που υπέστησαν��. Η βενετία φαινόταν διατεθειμένη να εγγυηθεί
την ισχύ των προνομίων και την συνέχιση της εξουσιαστικής παρουσίας των
venier στα Κύθηρα, τουλάχιστον κατά τον �6ο και �7ο αιώνα, σε αντίθεση με
τους προνοητές που παρεμπόδιζαν την απρόσκοπτη διαχείριση της περιουσίας
τους στο νησί, αν και στο τέλος συμμορφώνονταν στις αποφάσεις των κεντρι-
κών Αρχών.

Ωστόσο, η ανάγκη τους να επανέρχονται όλο και πιο συχνά στον �7ο αιώ-
να, διεκδικώντας την παρέμβαση της βενετίας για το σκοπό αυτό, καταδεί-
κνυε σαφώς ότι η τοπική πραγματικότητα και οι αντιδράσεις των εγχωρίων
καθιστούσαν όλο και πιο δύσκολη τόσο την επίτευξη του στόχου τους, όσο και
την διατήρηση της ομαλότητας και της συνέχειας στην διακυβέρνηση του νη-
σιού, όπως αποδείχθηκε, κυρίως, κατά τις τελευταίες δεκαετίες του �8ου αιώ-
να, όχι μόνο στα Κύθηρα, αλλά ευρύτερα στην περιφέρεια του βενετικού κρά-
τους. Ας προστεθεί εδώ ότι η πτώση του Χάνδακα στα �669 σήμανε την απο-
μάκρυνση της οικογένειας των venier από την βενετική περιφέρεια και την
εγκατάστασή της στην βενετία. Όπως ήταν εύλογο, τα μέλη της οικογένειας
που κληρονόμησαν τα δικαιώματα και την περιουσία στο νησί των Κυθήρων,
τα οποία και διατήρησαν ώς την λήξη της βενετικής κυριαρχίας��, δυσκολεύ-
ονταν όλο και περισσότερο να τα διαχειριστούν από το κέντρο του βενετικού
κράτους και να διασφαλίσουν τα συμφέροντά τους στην απομακρυσμένη περι-
φέρεια, με αποτέλεσμα κατά τον �8ο αιώνα να ατονήσει σταδιακά η εξουσια-
στική τους παρουσία στο νησί. Διαπιστώνεται ότι εξελικτικά όχι μόνο δεν μπο-
ρούσαν ή δεν ενδιαφέρονταν να εμπλακούν στα πολιτικά πράγματα του νησιού,
αλλά στο τέλος με δυσκολία κατόρθωναν να εισπράξουν τις προσόδους από τα
κτήματά τους στα Κύθηρα.
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�0. A.S.v., Senato, Mar, φάκ. ��7, απόφαση του Συμβουλίου των Δέκα (�9 Οκτωβρίου
�5��) συνημμένη σε απόφαση της Συγκλήτου (�0 Οκτωβρίου �6��).

��. A.S.v., Senato, Mar, φάκ. ��7, δουκικό γράμμα του δόγη francesco donato προς τον
Marco Antonio Longo, προνοητή και καστελλάνο Κυθήρων (� Ιουλίου �5�9) συνημμένο σε
απόφαση της Συγκλήτου (�0 Οκτωβρίου �6��).

��. LEONTSINIS G.N., The Island of Kythera. A social history (�700-�86�), Αθήνα: ΕΚ-
ΠΑ �987, σ. 9�.



Η θεσμική οργάνωση και η ίδια η άσκηση της διακυβέρνησης υπαγόρευε
την άμεση διασύνδεση της ανώτερης βενετικής διοίκησης του νησιού με τους
φορείς της τοπικής εξουσίας. Είναι κατανοητό ότι η εύρυθμη λειτουργία του
δικτύου εξουσίας απαιτούσε καλό σχεδιασμό και ευελιξία, προκειμένου να εξυ-
πηρετούνται κατά το δυνατόν τα συμφέροντα όλων των πόλων, κυρίως, όμως,
επέβαλε την ενίσχυση των διαύλων επικοινωνίας μεταξύ τους και των μηχα-
νισμών επίλυσης προβλημάτων προκειμένου να μην τεθεί σε κίνδυνο τo κυβερ-
νητικό εγχείρημα. Ενδεικτική των όρων διαμόρφωσης των σύνθετων συσχετι-
σμών και των μηχανισμών διατήρησης της ισορροπίας στο πλαίσιο αυτών
ήταν η πρωτοβουλία που ανέλαβε στα �6�� το popolo (=λαός) του νησιού με
επικεφαλής τον επίσκοπο Κυθήρων Σωφρόνιο Πάγκαλο και τους ιερείς, τους
μοναχούς και τους πρωτόγερους τους νησιού, εκπροσωπώντας το μεγαλύτερο
μέρος του πληθυσμού, να διαφοροποιήσει τη θέση του από το επίσημο συλλογι-
κό σώμα της τοπικής εξουσίας, δηλαδή την κοινότητα των cittadini, με την
οποία ώς τότε εκφράζονταν σε επίπεδο θεσμικό από κοινού��, και να ταχθεί,
δρώντας αυτόνομα ως ξεχωριστή συλλογικότητα, ξεκάθαρα υπέρ της ανώτα-
της βενετικής Αρχής του τόπου, αποστέλλοντας επιστολή�� στο δόγη της βε-
νετίας με την οποία ζητούσε να παραμείνει στο αξίωμα του προνοητή Κυθή-
ρων για μια επιπλέον θητεία ο Costantin Pasqualigo, παρά το γεγονός ότι ο βε-
νετικός νόμος το απαγόρευε�5.

Η επιστολή του �6�� αποτέλεσε, ενδεχομένως, την πρώτη μαζική και δυ-
ναμική προσπάθεια αυτόνομης έκφρασης και συλλογικής διεκδίκησης του
popolo των Κυθήρων. Συνοπτικά, επισημαίνεται ότι η επιστολή υπεγράφη από
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��. Ενδεικτικά στην πρεσβεία των Κυθήρων προς τον Giacomo foscarini, γενικό προνοη-
τή της Κρήτης και ανακριτή (�� Ιουνίου �575), εκπροσωπούνταν τόσο η κοινότητα όσο και ο
λαός των Κυθήρων, βλ. A.S.v., ό.π., Secreta Ordini di Cerigo, φφ. �8r-v: «...noi Michelin
Prinea quondam misser Nicola, e Manoli Michieletto quondam Michielin per nome nostro, e per
nome, e come nunzii, comessi, e procuratori del misero, et infelice suo popolo, e communità
dell’importantissima isola di Cerigo..., ενώ στην απαντητική επιστολή του ο foscarini ανέφερε
ότι οι πρεσβευτές του απευθύνθηκαν...» φ. �8r: «...per nome loro, e come nunzii, comessi,
procuratori del fidelissimo popolo, e città di Cerigo...»

��. A.S.v., Miscellanea Atti diversi Manoscritti, φάκ. ��6, επιστολή του λαού των Κυθή-
ρων προς τις Αρχές της βενετίας (� Νοεμβρίου �6��), φφ. �r-�0r. Επισημαίνεται ότι προη-
γείται η ιταλική μετάφραση της επιστολής (φφ. �r-�v) και έπεται (φφ. 5r-�0r) το πρωτότυπο
ελληνικό κείμενο της επιστολής και ακολουθούν οι υπογραφές των συντακτών της. Ευχαρι-
στώ θερμά τον συνάδελφο και φίλο ββαασσίίλληη  ΣΣιιαακκωωττόό που γενναιόδωρα έθεσε υπόψη μου την
παρούσα επιστολή, που συνιστά σημαντικό, μοναδικό και αδημοσίευτο αρχειακό τεκμήριο για
την ιστορία των Κυθήρων κατά την βενετική περίοδο, αλλά και για την ευρύτερη συνδρομή
του και τον διαρκή επιστημονικό μας διάλογο.

�5. A.S.v., Miscellanea Atti diversi Manoscritti, φάκ. ��6, επιστολή του λαού των Κυθή-
ρων (� Νοεμβρίου �6��), φφ. �r, 6v.



τις εκκλησιαστικές Αρχές του νησιού, τον επίσκοπο Κυθήρων Σωφρόνιο Πά-
γκαλο και τον πρωτοπαπά Κυθήρων Αρσένιο Δαρμάρο, και ακολουθούσαν οι
υπογραφές 95 ακόμη ατόμων�6, στην πλειονότητά τους ιερέων και μοναχών
του νησιού, που εκπροσωπούσαν τις ενορίες, τις μοναστικές αδελφότητες και
το ποίμνιό τους�7, αλλά και εκπροσώπων και πρωτόγερων των χωριών�8, κα-
θώς και μελών ισχυρών οικογενειών ως επικεφαλής μερίδας του πληθυσμού
των οικισμών που εξουσίαζαν�9, και των καπιτάνων (=capitani) των δυο δια-
μερισμάτων του νησιού, του Αγγελή Στάη, καπιτάνου του μυλοποτάμου�0 και
του Γεωργίου Καλούτζη, καπιτάνου του βούργου��, που ήταν υψηλοί αξιωμα-
τούχοι της κοινότητας των cittadini, αφού κατείχαν μία από τις πιο σημαντι-
κές θέσεις στις οποίες μπορούσε να εκλεγεί μέλος της, αυτή του διοικητή μιας
εκ των τριών περιφερειακών ενοτήτων του νησιού, του βούργου, του μυλοπο-
τάμου και του Αγίου Δημητρίου��. Η παρουσία μόνο δυο cittadini και μάλιστα
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�6. A.S.v., Miscellanea Atti diversi Manoscritti, φάκ. ��6, επιστολή του λαού των Κυθή-
ρων (� Νοεμβρίου �6��), φφ. 6v-�0r.

�7. A.S.v., Miscellanea Atti diversi Manoscritti, φάκ. ��6, επιστολή του λαού των Κυθή-
ρων (� Νοεμβρίου �6��), φ. �r: «...Noi vostri sudditti, il populo dell’ isola di Cerigo; tutti gli
sacerdoti con le loro contrade, tutti grandi e piccoli conforme sara sottoscritto ciascun sacerdote
per nome suo, e per nome della contrada... φ. 5r: ...Οἱμεῖς οἱ δούλοι σου, τό πόπουλον τοῦ Τζη-
ρίγου, οἱ ἱερείς με τάς ἐνωρίας τους, ὅλοι μικροί μεγάλοι, καθώς θέλει γράψει καθἕνας ἱερεύς
διά λόγου του και διά τήν ἐνορίαν του...»

�8. A.S.v., Miscellanea Atti diversi Manoscritti, φάκ. ��6, επιστολή του λαού των Κυθή-
ρων (� Νοεμβρίου �6��), φ. 7r: «...+Εγώ μανόλις Κομνινός κουμέσος κε προτόγερος... φ. 8r:
...+από το μανόλει μαμονά, προτογερο... +εγώ μιχάλης Κληματαράσ κουμέσος του μεγά-
λου χωριού μελητηάνηκα και Τριφυλιάνηκα στέργω ος λέγη οπίστε με την σκάντρα
(squadra=ομάδα, περιφερειακή ενότητα) μου... +εγώ μιχάλης Κληματαράς έτζη παρακαλε-
μένος από τον μηνά Πρινέα, προτόγερο... να γράψο διατην δεν κατέχη να γράψη, λέγοντας
πος στέργη ος λεγη οπίστε με την περιοχή του... φ. 9r: ...+εγό Γεοργη βερτώνης προτογερο
εστον ντεστρετο του ληβαδίου...»

�9. A.S.v., Miscellanea Atti diversi Manoscritti, φάκ. ��6, επιστολή του λαού των Κυθή-
ρων (� Νοεμβρίου �6��), φ. 9v: «...+εγο Θεοδορος Κασιματης παρακαλετος από το μηχαλη
Κασιματη κουμέσο με τη σκαντρα του οπηο στεργο τα ανοθε...»

�0. A.S.v., Miscellanea Atti diversi Manoscritti, φάκ. ��6, επιστολή του λαού των Κυθή-
ρων (� Νοεμβρίου �6��), φ. 6v.

��. A.S.v., Miscellanea Atti diversi Manoscritti, φάκ. ��6, επιστολή του λαού των Κυθή-
ρων (� Νοεμβρίου �6��), φ. 7r.

��. Απόφαση της Συγκλήτου της ��ης μαρτίου �50� προέβλεπε ότι η εκλογή των καπι-
τάνων των περιφερειακών φρουρίων και των διοικητικών διαμερισμάτων των κτήσεων θα γι-
νόταν από μέλη των συλλογικών σωμάτων των πόλεων, δηλαδή από την κοινότητα. Στα Κύ-
θηρα, με διάταξη του �576 του Giacomo foscarini, γενικού προνοητή της Κρήτης και ανακρι-
τή, η αρμοδιότητα για την εκλογή ανήκε αρχικά στις Αρχές της Κρήτης και στην συνέχεια
στον προνοητή του νησιού, ενώ προβλεπόταν διετής θητεία, βλ. A.S.v., ό.π., Secreta Ordini di
Cerigo, πρεσβεία της κοινότητας των Κυθήρων προς τον Giacomo foscarini, γενικό προνοητή
της Κρήτης και ανακριτή (�0 Δεκεμβρίου �576), φ. 50v.



με την θεσμική τους ιδιότητα, των καπιτάνων των διαμερισμάτων, καταδει-
κνύει ότι η πρωτοβουλία αυτή εξέφραζε σχεδόν αποκλειστικά το λαό�� των
Κυθήρων· ο όρος χρησιμοποιούνταν για να περιγράψει το σύνολο των μην
ενταγμένων στην κοινότητα κατοίκων του νησιού, ανάμεσα στους οποίους
επισημαίνονταν μέλη αρχοντικών οικογενειών, που δεν ήταν cittadini και διέ-
μεναν στο Κάστρο και στο βούργο, κυρίως, όμως, στα χωριά όπου βρισκόταν
η κτηματική περιουσία τους, οι οποίοι είχαν υπό την εξουσία τους πληθυσμια-
κές ομάδες της περιοχής τους��, καθώς και ιερείς και μοναχοί, το κατώτερο
κοινωνικό στρώμα της πόλης και η μεγάλη μάζα των μικροϊδιοκτητών γης
και των χωρικών, που ήταν καλλιεργητές στις γαίες του Δημοσίου, των
venier, των μοναστηριών και των εκκλησιών, καθώς και των ιδιωτών, δηλα-
δή των ισχυρών οικογενειών του νησιού�5.

Το κείμενο βρίθει εγκωμιαστικού λόγου και αποτελεί, ίσως, την μοναδική,
ώς τώρα, πηγή, που αποδίδει με τόση πληρότητα την εικόνα, κυρίως, των λαϊ-
κών κοινωνικών στρωμάτων και του κατώτερου κλήρου, δηλαδή μια ανάγνω-
ση από τα κάτω, και όχι τόσο της άρχουσας τάξης και των εκκλησιαστικών
Αρχών, αν και ηγούνταν της πρωτοβουλίας, για τον ανώτερο βενετό αξιωμα-
τούχο του νησιού και κατ’ επέκταση για την ίδια την βενετία, ως κυρίαρχη
δύναμη, αποκαλύπτοντας την ιδεολογική ταυτότητα της πλειονότητας του
κυθηραϊκού πληθυσμού, που δήλωναν σαφώς πως αν η βενετία δεν ικανοποι-
ούσε το αίτημά τους να παραμείνει ο προνοητής για μία επιπλέον θητεία, τότε
θα εγκατέλειπαν το νησί�6. Ενδεικτικά, και εδώ, όπως και στα κείμενα των
οδηγιών προς τους αξιωματούχους, γίνεται αναφορά στο περιεχόμενο της κα-
λής διακυβέρνησης (=buon governo)�7, που διαπνεόταν από έννοιες όπως η δι-
καιοσύνη, η καλοσύνη, η αρετή, η ανδρεία, η γενναιοδωρία, η φιλανθρωπία και
στόχευε στην διασφάλιση της τάξης και της ειρήνης και στην διαιώνιση του
βενετικού κράτους. Για τον λαό των Κυθήρων, αλλά και για το ιερατείο και
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��. Σχετικά με την χρήση του όρου βλ. A.S.v., Miscellanea Atti diversi Manoscritti, φάκ.
��6, επιστολή του λαού των Κυθήρων (� Νοεμβρίου �6��), φ. 5r: «...πόπουλον τοῦ Τζηρί-
γου...» φ. 6v: «...ὁ ἀρχηερεύς μας μέ ὅλους τους ἱερείς ἐξαφώρησε τόν λαόν και ὅλα τά δε-
στρέτα...»

��. A.S.v., Miscellanea Atti diversi Manoscritti, φάκ. ��6, επιστολή του λαού των Κυθή-
ρων (� Νοεμβρίου �6��), φ. 9v: «...+εγο Θεοδορος Κασιματης παρακαλετος από το μηχαλη
Κασιματη κουμέσο με τη σκαντρα του οπηο στεργο τα ανοθε...»

�5. Για την γαιοκτησία στο νησί των Κυθήρων κατά την βενετική περίοδο βλ. LEONTSINIS,
The Island of Kythera, ό.π., σσ. 7�-7�.

�6. A.S.v., Miscellanea Atti diversi Manoscritti, φάκ. ��6, επιστολή του λαού των Κυθή-
ρων (� Νοεμβρίου �6��), φ. �v: «...se vostra Serenita non ci concedera questa gratia sappi che
questa nostra Isola sara distruta, perche se questo homo non fosse capitato al sicuro tutti gli
huomini di questa isola erano pronti di fugire...»

�7. A.S.v., Miscellanea Atti diversi Manoscritti, φάκ. ��6, επιστολή του λαού των Κυθή-
ρων (� Νοεμβρίου �6��), φφ. �v, 5v.



τους άρχοντες�8, όπως εμφατικά επισημαίνεται στην επιστολή, ο προνοητής
Pasqualigo έφερε όλα αυτά τα χαρακτηριστικά του ενάρετου και ηθικού κυ-
βερνήτη στον υπέρτατο βαθμό�9:

...εὕθασε ὡς ἡμᾶς ὄχι μόνον πρεβεδόρος μας μά και ἐλευθερωτῆς μας
ἐς το σβησμένο και ἀπελπισμένο μας νησί, ὡς ὤν ἕνας ἥλιος λαμπρός
ὀντα φανῆ εἰς τήν ἀνατολήν, ἐτζη φωτιζωντάς μας ὅλους μέ τάς ἀκτί-
νας τῆς μεγάλης του καλοσύνης, οἱ ἀρρωστημένοι ἱατρεύθησαν, οἱ πι-
νασμένοι ἐχόρτασαν, οἱ δυψασμένοι ἑδροσέρεψαν, αἱ χηράδαις, τά ὀρφα-
νά και οἱ θλημένοι ἐγέλασαν, ὅλον μας τό νησί ἑξανακενουργιώθη...μέ
ταῖς ἐξοδαίς του και καλαίς κηβέρνησαις...�0 και οὐδένας θέλη και
μπορέση νά τό ξαναγηρήσι εἰς τό πρῶτον του στάτος ὡς ἄν τοῦτος ὁ
τζηριγοφυλακτῆς...��

Από την άλλη πλευρά, η κίνηση αυτή καταδείκνυε ενδεχομένως την ισχυ-
ρή βούληση του λαού των Κυθήρων, ο οποίος επιχειρούσε με επικεφαλής ορθό-
δοξους ιερωμένους, αλλά και τους εκπροσώπους των χωριών και των τριών
διαμερισμάτων, τους πρωτόγερους, με το σύνολο του πληθυσμού των αγροτι-
κών οικισμών που εκπροσωπούσαν, να ισχυροποιήσει την θέση του, να απο-
κτήσει ξεχωριστή πολιτική υπόσταση και συλλογική οργάνωση και να διαχω-
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�8. A.S.v., Miscellanea Atti diversi Manoscritti, φάκ. ��6, επιστολή του λαού των Κυθή-
ρων (� Νοεμβρίου �6��), φ. 5v: «...διὰ τοῦτο πρῶτον ὁ ἔμπειρος ποιμήν τῶν ψυχῶν μας μὲ
ὅλον του τὸ ἱερατίον και δεύτερον οἱ ἄρχωντες τοῦ τόπου μας και τρίτον ὅλον τὸ πόπουλον,
ἄνδρες τε και γηνέκαις σηκόνομεν τὰς χείρας μας κλίνωντας τάς κεφαλάς μας και μετά δα-
κρύων ζητοῦμεν ἀπό σένα την γαληνοτάτην και δικαιωτάτην μας κεφαλήν, ἤρωα τῶν ἤρώων,
θεοχαρίτατε πρηντζηπέ μας... νά μᾶς δώσετε και νά μᾶς κοντζετάρετε τοῦτην την μεγάλην
χάριν, ἡμᾶς τῶν φιδελήσιμων σας σουντίτων τοῦ Τζηρίγου...»

�9. A.S.v., Miscellanea Atti diversi Manoscritti, φάκ. ��6, επιστολή του λαού των Κυθή-
ρων (� Νοεμβρίου �6��), φ. 5r-v: «...δικαιότατον, γλικήτατον, σωφρονέστατον, ἀπροσοπόλη-
φτον, ἀδωρόκητον καί εἰς ὁλίγα λόγια κέντρον τῆς ἀρετῆς, φρωνίσεως καί ἀγάπης...ὁ θεικός
ἄνθρωπος... λέγωμεν τῆς γαληνωτητός σου πῶς εἰς τόν τόπον μας εὐρήσκοντε πολλοί γέρω-
ντες και γερώντισαις ὁποῦ περνοῦσι τους ἐκατόν χρόνους και μέ ὄρκον τες δηγοῦνται πῶς
οὔτε κατέχουσι ἀπό λόγους ως οὔτε ἤκουσαν ἀπό τους γονής τους νά ήλθεν ἄλλος δικαιότε-
ρος, εὔσπλαχνος και ἐλεήμων πρεβεδόρος ὡσάν τοῦτον μας τόν αὐθέντην...»

�0. A.S.v., Miscellanea Atti diversi Manoscritti, φάκ. ��6, επιστολή του λαού των Κυθή-
ρων (� Νοεμβρίου �6��), φφ. 5r-v και �v-�r, �r: «...essendo... in questa nostra isola non sola -
mente per nostro proveditor, ma per nostro liberator, a guisa d’ un resplendente sole quando
comparisce nell’ oriente, cosi illuminandoci tutti con le raggi della sua bonta... tutta la nostra
isola si rinovo... con le sue spese e buon gorverno... con la sua santa giustitia messe in ordine
tutte le cose...»

��. A.S.v., Miscellanea Atti diversi Manoscritti, φάκ. ��6, επιστολή του λαού των Κυθή-
ρων (� Νοεμβρίου �6��), φ. 6r.



ριστεί από τους ισχυρούς φορείς της τοπικής εξουσίας, ακολουθώντας αυτόνο-
μη πορεία υπό την σκέπη των επίσημων εκκλησιαστικών Αρχών, που επιθυ-
μούσαν, όπως διαφαινόταν, να ενισχύσουν τον θεσμικό τους ρόλο, εμπλεκόμε-
νοι στα πολιτικά πράγματα του νησιού, τασσόμενοι σαφώς υπέρ της βενετίας.
Όπως, μάλιστα, ανέφεραν στην επιστολή τους, όταν ο προνοητής Pasqualigo
ανέλαβε τα καθήκοντά του, προέβη στην οργάνωση της περιφερειακής διοίκη-
σης, αναγνωρίζοντας ταυτόχρονα την κοινωνική ιεραρχία και το σύστημα εκ-
προσώπησης των χωριών του νησιού, ενώ καθιέρωσε θεσμικές διαδικασίες,
όπως η εκλογή δυο γερόντων από κάθε χωριό και διαμέρισμα προκειμένου να
αποκατασταθεί η δίκαιη διακυβέρνηση και να προστατευθούν οι φτωχοί��. Ας
σημειωθεί εδώ ότι το ζήτημα της εκλογής εκπροσώπων των χωριών επανερ-
χόταν συχνά τόσο από τους κατοίκους των οικισμών των τριών διαμερισμά-
των, όσο και από την κοινότητα, καθώς αποτελούσε σημείο τριβής μεταξύ
τους, με δεδομένο ότι η θεσμική διαδικασία της εκλογής τους, που καθιέρωσε
η βενετία, τους έδινε πολιτική δύναμη σε τοπικό επίπεδο, κάτι που δυσαρε-
στούσε, όπως ήταν εύλογο, την άρχουσα τάξη του νησιού, που έθετε προσκόμ-
ματα, αφού εξαιτίας αυτού έχανε μερίδιο της εξουσίας και αναγκαζόταν, συ-
χνά, προκειμένου να διασφαλίσει τα συμφέροντά της, να συγκρούεται με την
πλειονότητα του πληθυσμού που στεκόταν απέναντί της και διεκδικούσε να
βελτιώσει την θέση του.

Το λεξιλόγιο που χρησιμοποίησαν οι συντάκτες, όπως αυτό επισημαίνεται
στην πρωτότυπη επιστολή, που ήταν γραμμένη στην ελληνική γλώσσα��,
ήταν αποκαλυπτικό τόσο των προθέσεών τους στο κοινωνικό πεδίο, όσο και
της ιδεολογικής τους κατεύθυνσης, ενώ η ταυτότητα αυτών που την υπογρά-
φουν επιβεβαίωνε την προσπάθεια συγκρότησης ενός νέου ξεχωριστού πόλου,
που στόχευε να ενταχθεί αυτόνομα στο τοπικό δίκτυο εξουσίας, προσεταιριζό-
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��. A.S.v., Miscellanea Atti diversi Manoscritti, φάκ. ��6, επιστολή του λαού των Κυθή-
ρων (� Νοεμβρίου �6��), φ. �r: «...messe in ordine tutte le cose, havendo fatto eletione di doi
buoni vecchii d’ oni distretto per custodia di questa isola et alla cura delle cose...» φ. 6r-v:
«...ᾔλθε τοῦτος ὁ προνοητικότατος κριτῆς εὐθύς με τήν δικαιοτάτην του προκλάμαν και μέ
τους γέροντες δύο δύο διαλεκτούς ἀπό πάσα δεστρέτο και χοριό ὁποῦ ἐβαλε διά φύλαξιν τοῦ νι-
σιοῦ και βλέπησιν τῶν πραγμάτων τῶν πτωχῶν, ὅλαις οἱ ἀρπαγιαῖς και οἱ ἀδικήαις ἐκηβερ-
νήθησαν...πῶς να μη ὁνομάζωμεν ὄμορφα λούλουδα τά ὁφέλιμα καπήτολα ὁποῦ μᾶς ἔκαμε
τοῦτος ὁ φρονημώτατος κριτής μὲ τους προτόγερους ὁποῦ μᾶς ἔκαμεν ὁποῦ ποτέ τὸ νησί μας
δεν τους ἤχε...»

��. Οι εκκλησιαστικές Αρχές και οι κληρικοί απηύθυναν τα αιτήματά τους στην βενετία
χρησιμοποιώντας πάντοτε την ελληνική γλώσσα σε αντίθεση με την κοινότητα και τα μέλη
της, που εξαιτίας της ιδεολογικής εγγύτητας με την κυρίαρχη βενετική εξουσία, αλλά και
επειδή θεσμικά αποτελούσαν τμήμα του βενετικού συστήματος κοινωνικής, πολιτικής και δι-
οικητικής οργάνωσης επέλεγαν την επίσημη γλώσσα της διοίκησης, την ιταλική, βλ.
LEONTSINIS, The Island of Kythera, ό.π., σ. ���.



μενος την επίσημες βενετικές Αρχές και ενστερνιζόμενος πλήρως τις επιτα-
γές της βενετίας. Ας προστεθεί εδώ ότι στην διαμεσολαβημένη ιταλική μετά-
φραση της επιστολής τα νοήματα αποδόθηκαν πιο συνοπτικά, αποπνέοντας,
πιθανότατα, την διάθεση του μεταφραστή να επικεντρωθεί στα κύρια σημεία
του κειμένου, αποφεύγοντας τις λεπτομερείς αναλύσεις και περιγραφές, που η
ελληνική γλώσσα επιτρέπει εξαιτίας του πλουσιότερου λεξιλογίου της, αλλά
και να υπακούσει στις πολιτικές επιταγές του βενετικού κράτους που στόχευε
στην διατήρηση της ομαλότητας. Υπό τους όρους αυτούς, αποσιωπούνταν
στην μετάφραση όροι φορτισμένοι ιδεολογικά, όπως η «πατρίδα»��, αν και γι-
νόταν γεωγραφική χρήση του όρου, που θα μπορούσαν να πυροδοτήσουν διερ-
γασίες ικανές να διαταράξουν την κοινωνική και πολιτική σταθερότητα του
κράτους�5, που συνιστούσε το βασικό ζητούμενο της διακυβέρνησης. Υπό το
ίδιο πρίσμα, θα μπορούσε να κατανοηθεί, επίσης, η συνοπτική παράθεση στο
μεταφρασμένο κείμενο αποσπασμάτων της πρωτότυπης επιστολής που ανα-
φέρονταν στην Εκκλησία και σε παραβολές από εκκλησιαστικά κείμενα· πι-
θανότατα, αυτό αποσκοπούσε στην απαλλαγή του κειμένου κατά το δυνατό
από το θρησκευτικό ύφος, ώστε να μην τροφοδοτείται το θρησκευτικό συναί-
σθημα των ορθοδόξων χριστιανών υπηκόων, που αποτελούσε κριτήριο διαφορο-
ποίησής τους σε σχέση με την κυρίαρχη εξουσία και ενδεχόμενη αιτία αντί-
δρασής τους, άλλα και για να μην ενισχύεται η θέση και ο ρόλος των εκκλη-
σιαστικών Αρχών και δη του ορθόδοξου ιερατείου ως φορέων πολιτικής εξου-
σίας, με την εμπλοκή τους στην πολιτική διακυβέρνηση του νησιού. Αντίθετα,
έπρεπε να τονίζεται ο αστικός χαρακτήρας του βενετικού κράτους, που δια-
σφάλιζε την συνοχή, καθώς μπορούσε να υπερκεράσει τα διαφοροποιητικά χα-
ρακτηριστικά, ειδικότερα στην νησιωτική περιφέρεια που το ελληνορθόδοξο
στοιχείο υπερτερούσε πληθυσμιακά. Πιθανότατα, στο πλαίσιο αυτό μπορούν
να κατανοηθούν και οι λόγοι που τα αποσπάσματα της ελληνικής επιστολής
που υμνούσαν την βενετία και τους βενετούς αξιωματούχους μεταφράστηκαν
σχεδόν αυτούσια.

Επιπλέον, στον πυρήνα της κίνησης αυτής θα μπορούσαν να ανιχνευθούν,
ενδεχομένως, και κίνητρα προσωπικής φιλοδοξίας των εκκλησιαστικών αρχό-
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��. A.S.v., Miscellanea Atti diversi Manoscritti, φάκ. ��6, επιστολή του λαού των Κυθή-
ρων (� Νοεμβρίου �6��), φ. 6r: «...οἱ ἄνθρωποι τοῦ τόπου ἐγηρεύασι φρεγάδαις να ἐξωρισθοῦσι
ἀπό τήν πατρίδα τους...» Αντίστοιχα στην ιταλική μετάφραση γίνεται χρήση των όρων paese
(=«χώρα»), loco (=τόπος) και isola (=νησί), φ. �r: «...tutti gli cittadini del nostro paese...
un’altro reggimento in questo loco...» φ. �r: «...se questo huomo non fosse capitato al sicuro tutti
gli huomini di questa isola erano pronti di fugesione...»

�5. A.S.v., Miscellanea Atti diversi Manoscritti, φάκ. ��6, επιστολή του λαού των Κυθή-
ρων (� Νοεμβρίου �6��), φ. 6v: «...διά το σταμπιλημέντο τό τέλοιον τοῦ νησιοῦ μας...»



ντων και μια υφέρπουσα, αλλά ξεκάθαρη διάθεση αμφισβήτησης της τοπικής
κυρίαρχης εξουσίας και των πολιτικά ισχυρών οικογενειών, καθώς οι συντά-
κτες της επιστολής στρέφονταν σαφώς ενάντια στην κοινότητα, την οποία
χωρίς να την κατονομάζουν ευθέως, την κατηγορούσαν έμμεσα για την δεινή
κατάσταση του νησιού και των ιδίων κατά το παρελθόν πριν την έλευση του
προνοητή Pasqualigo�6. Ωστόσο, παρά το γεγονός ότι ο τελευταίος, όπως φαί-
νεται, παρέμεινε στο νησί και το επόμενο έτος, ο κίνδυνος διασάλευσης των
κατεστημένων δομών εξουσίας στο νησί, αλλά και εξάπλωσής του ευρύτερα
στην βενετική περιφέρεια, καταδίκασε σε αποτυχία την προσπάθεια του popo -
lo να αναδειχθεί σε ξεχωριστό πόλο της τοπικής εξουσίας, καθώς παρά, ενδε-
χομένως, την πρόσκαιρη ενίσχυση της θέσης του, ως αποτέλεσμα της δυναμι-
κής αυτής πρωτοβουλίας, ουδέποτε συμμετείχε στην τοπική διακυβέρνηση,
αφού έως το τέλος της βενετικής κυριαρχίας η κοινότητα αποτελούσε το μο-
ναδικό θεσμικά αναγνωρισμένο φορέα διαχείρισης των τοπικών πολιτικών
πραγμάτων.

Ως το σημείο αυτό επιχειρήθηκε η παρουσίαση του κεντρικού σχεδιασμού
για την διακυβέρνηση της βενετικής περιφέρειας και ειδικότερα των Κυθήρων
και των μηχανισμών με τους οποίους επιχειρούσε η βενετία να διασφαλίσει
την ειρήνη, την ομαλότητα και την συνέχεια του κράτους. Ωστόσο, οι από τα
πάνω θεσμικοί σχεδιασμοί δεν έβρισκαν απόλυτη εφαρμογή εξαιτίας των αντι-
δράσεων των εγχωρίων, οι οποίοι κατέφευγαν σε ατομικές ή συλλογικές διεκ-
δικήσεις και διαμαρτυρίες, προκαλώντας αασσυυννέέχχεειιεεςς  σσττηηνν  δδιιαακκυυββέέρρννηησσηη της
περιφέρειας, οι οποίες συνεπέφεραν μεταβολές στην συνολική θεώρηση περί
διακυβέρνησης του βενετικού κράτους.

Κατ’ αρχάς, επισημαίνεται ότι η πολιτική αντίληψη που διείπε το σύστημα
διακυβέρνησης της Γαληνοτάτης Δημοκρατίας του Αγίου μάρκου και οι συ-
νακόλουθες διατάξεις που θεσπίζονταν στην βάση αυτής επέτρεπαν την συ-
γκρότηση και την διατήρηση ανοικτών διαύλων επικοινωνίας με όλους τους
υπηκόους, αναγνωρίζοντάς τους εξαρχής το δικαίωμα να απευθύνονται στην
βενετία συλλογικά και ατομικά και να διατυπώνουν τα αιτήματά τους. Είναι
εύλογο ότι η υψηλότερη θέση στην κοινωνική ιεραρχία, αλλά και η ένταξη σε
αναγνωρισμένα από το βενετικό κράτος συλλογικά σώματα έδινε περισσότε-
ρες δυνατότητες στους υπηκόους να εισακουστούν και να συμμετάσχουν με
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�6. A.S.v., Miscellanea Atti diversi Manoscritti, φάκ. ��6, επιστολή του λαού των Κυθή-
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αξιώσεις στην διαδικασία διαπραγμάτευσης με την κεντρική εξουσία. Στο πλαί-
σιο αυτό, γίνεται κατανοητό ότι τα αρχειακά τεκμήρια που έχουν διασωθεί είναι
προϊόντα μιας γραφειοκρατικής μηχανής που διεκπεραίωνε υποθέσεις που αφο-
ρούσαν τις θεσμικές σχέσεις του κράτους με τα ανώτερα κοινωνικά στρώματα,
αφού άλλωστε σε αυτά, σχεδόν κατ’ αποκλειστικότητα, επιτρεπόταν η πρόσβα-
ση στο σύστημα για να κατοχυρώνουν την θέση τους και τα προνόμιά τους
ώστε να διασφαλίζεται η σταθερότητα της κοινωνίας και η συνέχεια του κρά-
τους. Τα κατώτερα κοινωνικά στρώματα είχαν περιορισμένη δυνατότητα χρή-
σης του μηχανισμού αυτού και πάντοτε υπό αυστηρούς άνωθεν καθορισμένους
όρους, προκειμένου η δράση τους να είναι απόλυτα ελεγχόμενη και να μην απει-
λεί την στέρεη και εύρυθμη λειτουργία του κράτους. Υπό το πρίσμα αυτό μπορεί
να κατανοηθεί τόσο η έλλειψη αρχειακών πηγών σχετικών με τα κατώτερα
στρώματα και της κυθηραϊκής κοινωνίας, όσο και η τεράστια σημασία που
εξαιτίας αυτής αποκτούν τεκμήρια, όπως η παραπάνω επιστολή, καθώς στην
πλειονότητά τους οι πληροφορίες για τα κατώτερα κοινωνικά στρώματα
αντλούνται μόνο έμμεσα και από πηγές που υπάκουαν σε επιβεβλημένα άνωθεν
γλωσσικά πρότυπα και είναι σχεδόν πάντοτε διαμεσολαβημένες.

μέσα στο πλαίσιο αυτό η παρούσα μελέτη επιχειρεί μια τυπολογία των κι-
νήσεων διεκδίκησης και διαμαρτυρίας, ατομικών και συλλογικών, που στόχευ-
αν να επιφέρουν μικρότερες ή μεγαλύτερες αλλαγές στο βενετικό σύστημα δια-
κυβέρνησης, διαταράσσοντας την κανονικότητα και το ειρηνικό περιβάλλον
που επιθυμούσε να διατηρεί η βενετία στο εσωτερικό των κτήσεών της. Από
την ανάγνωση του ιδιαίτερου παραδείγματος των Κυθήρων, θα συμπληρωθεί η
εικόνα της λειτουργίας και του ευρύτερου ρόλου των κινήσεων αυτών που ξεκι-
νούσαν από το επίπεδο της ειρηνικής διεκδίκησης και διαμαρτυρίας, ατομικής
ή συλλογικής, και έφταναν στο επίπεδο της βίαιης εξέγερσης. Πιο συγκεκριμέ-
να θα γίνει συνοπτική αναφορά σε: ��))  αστικά φαινόμενα, ατομικές και συλλο-
γικές διεκδικήσεις και διαμαρτυρίες με οικονομικά και πολιτικά αιτήματα ��))
κινήσεις με χαρακτήρα αγροτικών εξεγέρσεων ��)) οικογενειακές έριδες�7· θα
πρέπει, ωστόσο, εκ προοιμίου να σημειωθεί ότι τόσο οι κοινωνικοί διαχωρισμοί,
όσο και τα όρια μεταξύ αστικού και αγροτικού χώρου στο νησί των Κυθήρων
κατά την βενετική περίοδο δεν ήταν σαφώς καθορισμένα, όπως σε άλλες μεγα-
λύτερες κτήσεις της βενετίας, για παράδειγμα στην Κρήτη· υπό το πρίσμα
αυτό η τυπολογία των κινήσεων, που εδώ επιχειρείται, λαμβάνει υπόψη τις ιδι-
αιτερότητες του κυθηραϊκού περιβάλλοντος και την περίπλοκη διασύνδεση δια-
φορετικών πεδίων, στοχεύοντας στην πληρέστερη διερεύνηση του φαινομένου.

Στον αασσττιικκόό  χχώώρροο των Κυθήρων στον �6ο και �7ο αιώνα παρατηρήθηκε η
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�7. TSOuRAPA, «from contestation to “revolt”», ό.π., σσ. 56, 6�-6�, όπου και η σχετική
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συστηματική ανάληψη πρωτοβουλιών διεκδίκησης και μεμονωμένες συλλογι-
κές ή ατομικές κινήσεις διαμαρτυρίας που στόχευαν στην βελτίωση της θέσης
και του θεσμικού ρόλου και στην υπεράσπιση των προνομίων κοινωνικών ομά-
δων, οικογενειών και ατόμων, επιφέροντας αλλαγές σε διάφορα επίπεδα στο
σύστημα διακυβέρνησης της περιφερειακής αυτής περιοχής του βενετικού
κράτους. Στον �8ο αιώνα, ωστόσο, ανάλογες ενέργειες με επικεφαλής ισχυρές
οικογένειες, αλλά και συγκρούσεις μεταξύ τους, όπως συντελέστηκαν και
στην ύπαιθρο, συνεπέφεραν μεγαλύτερες ανακατατάξεις.

Υπό τους όρους αυτούς, είναι εύλογο το ανώτερο κοινωνικό στρώμα των
Κυθήρων και η κοινότητα, ως θεσμικό όργανο μέσω του οποίου ασκούσε την
τοπική διακυβέρνηση, να πρωτοστατούν στο πεδίο των διεκδικήσεων. Απευθύ-
νονταν στις Αρχές της βενετίας, αποστέλλοντας πρεσβείες με πολυάριθμα
αιτήματα, με σκοπό να ισχυροποιήσουν την θέση τους, να πετύχουν το «κλεί-
σιμο» της κοινότητας και να διασφαλίσουν ότι θα συνέχιζαν να είναι οι απο-
κλειστικοί διαχειριστές της τοπικής εξουσίας. Συχνά οι διεκδικήσεις τους
έπαιρναν την μορφή διαμαρτυρίας· στρέφονταν είτε συλλογικά ως θεσμικό όρ-
γανο είτε σε μικρότερες ομάδες μελών της κοινότητας είτε σε επίπεδο οικογέ-
νειας ή ακόμη και ατομικά ενάντια στην κεντρική εξουσία και στους εκπρο-
σώπους της, δηλαδή στους προνοητές και στους στρατιωτικούς αξιωματού-
χους του νησιού, αλλά και στους venier και στο popolo, ενώ άλλες φορές εκ-
δηλώνονταν συγκρούσεις στον αστικό χώρο μεταξύ μελών της κοινότητας ή
παρατάξεων ή ισχυρών οικογενειών του ανώτερου στρώματος, που διατάρασ-
σαν την ειρήνη και την σταθερότητα στην διακυβέρνηση του νησιού.

Ενδεικτική ανάλογων κινήσεων του ανώτερου κοινωνικού στρώματος ενά-
ντια στις βενετικές Αρχές τους νησιού, αλλά και στην ίδια την βενετία ήταν η
δράση της οικογένειας Stai. Στην πλειονότητά τους τα μέλη της οικογένειας
ήταν εγκατεστημένα στον αστικό χώρο, στο βούργο των Κυθήρων, και είχαν
ισχυρή εκπροσώπηση στο κοινοτικό όργανο. Διαχρονικά επισημαίνονται έντο-
νες αντιπαραθέσεις ανάμεσα στην οικογένεια των Stai και τις ανώτερες βενε-
τικές Αρχές του νησιού είτε συλλογικά, στο πλαίσιο της κοινότητας, είτε ατο-
μικά. Για παράδειγμα, στα �57� ο zorzi de Stai και τα αδέλφια του κατήγ-
γειλαν τον προνοητή Κυθήρων, κατηγορώντας τον ότι απέκλειε την οικογέ-
νειά τους από τα υψηλά αξιώματα της κοινότητας. Η βενετική Σύγκλητος
αποφάσισε να ικανοποιήσει το αίτημά τους και έστειλε σύμβουλο από την
Κρήτη, προκειμένου να ελέγξει τον συγκεκριμένο προνοητή�8. Δυο χρόνια αρ-
γότερα η κοινότητα μέσω των εκπροσώπων της Antonio de Stai, Paulo Caluci
και Paulo Cassimati διαμαρτυρόταν για την δράση των δυο βερονέζων capitani
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�8. μΑΝΤΟΥβΑλΟΣ-ΤΣΟΥΡΑΠΑ, «Από την οικογένεια στην πολιτική», ό.π., σ. 7��.



della milizia (=στρατιωτικών διοικητών) του νησιού και ζητούσε την αντικα -
τάστασή τους, γιατί στρέφονταν ενάντια τόσο στα μέλη της όσο και στον προ-
νοητή, προκαλώντας σκάνδαλα�9. Στα �60� ο zorzi Stai ηγήθηκε της κα-
ταγγελίας των cittadini των Κυθήρων εναντίον του προνοητή Gabrieli, τον
οποίο κατηγορούσαν για κακοδιοίκηση και κατάχρηση εξουσίας50. Επίσης,
επιχειρώντας να ενισχύσουν τον αυτόνομο ρόλο της κοινότητας στην τοπική
διακυβέρνηση, αποσυνδέοντάς την από την επιρροή της κεντρικής εξουσίας,
συστηματικά διαμαρτύρονταν για τις παρεμβάσεις των προνοητών του νησιού
στην λειτουργία της και ζητούσαν, όπως στα �6��, να μην επιτρέπεται στους
τελευταίους να προβαίνουν στην εισαγωγή κανενός και με κανένα τρόπο στο
συμβούλιο, αφού αυτό αποτελούσε αποκλειστική αρμοδιότητα της κοινότητας
σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο καταστατικό της· η απάντηση των βενετι-
κών Αρχών δικαίωνε τους cittadini, σε μια προσπάθεια διατήρησης των ισορ-
ροπιών στο εσωτερικό πεδίο εξουσίας του νησιού, προβλέποντας αυστηρές
χρηματικές ποινές για τους παραβάτες προνοητές, αλλά και την οριστική
απαγόρευση εισαγωγής στο συλλογικό σώμα και διετή εξορία για τους παρά-
νομα εισαχθέντες, επειδή δεν τηρούσαν την θεσμικά προβλεπόμενη διαδικα-
σία5�. Τέλος, στα �7�5, σε μια ακραία έκφραση των αντιβενετικών συναισθη-
μάτων τους, οι Stai τάχθηκαν υπέρ της αλλαγής της κυριαρχίας στο νησί,
προκρίνοντας ως επιβεβλημένη την παράδοσή του στους Οθωμανούς5�. 

Επίσης, αιτία αντιπαραθέσεων της κοινότητας με τους προνοητές του νη-
σιού αποτελούσε η επιλογή των ανώτερων διοικητικών υπαλλήλων που θα
τους πλαισίωναν, εν προκειμένω του cancelliere και του coadiutor ή cogitor, οι
οποίοι σύμφωνα με τον νόμο εκλέγονταν από την βενετία και αποστέλλονταν
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�9. A.S.v., ό.π., Secreta Ordini di Cerigo, πρεσβεία της κοινότητας των Κυθήρων προς
τον Luca Michiel, γενικό προνοητή της Κρήτης (�7 Ιουνίου �57�), φ. ��r.

50. μΑΝΤΟΥβΑλΟΣ-ΤΣΟΥΡΑΠΑ, «Από την οικογένεια στην πολιτική», ό.π., σσ. 7��-7��.
5�. A.S.v., ό.π., Secreta Ordini di Cerigo, πρεσβεία της κοινότητας των Κυθήρων προς τον

Giovanni Pasqualigo, προνοητή και γενικό ανακριτή της Ανατολής (�0 Ιουνίου �6��), φ. 67r-v.
5�. Η παραστατική αφήγηση του γεγονότος στο ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ-ΣΚΑΣΣΗΣ Θ., Το ρολόι της

σκιάς, Αθήνα: Πόλις �00�, σ. �0�: «...Ένας Στάης ήταν τότε φρούραρχος στο Καψάλι, που μα-
ζί με άλλους προκάλεσε την στάση των αστών, έστειλε κρυφά μια βάρκα στην μεθώνη για να
δηλώσει υποταγή στον Τούρκο και απείλησε τον Προβλεπτή όταν φάνηκε η αρμάδα ότι αν δεν
παραδινόταν θα έριχνε αυτός μια κανονιά «να έρθουν να τους κόψουν όλους»... Έτσι οι Στάηδες
κατέβασαν τον κόσμο στην παραλία με λευκές σημαίες και η παράδοση και παραλαβή του νη-
σιού έγινε με επίσημες τυμπανοκρουσίες και αναίμακτα...» Οφείλω θερμές και ειλικρινείς ευ-
χαριστίες, εκφράζοντας τον αμέριστο σεβασμό και την ευγνωμοσύνη μου και από την θέση
αυτή στον κύριο Παναγιώτη Πέτσο για την σημαντική συμβολή του, υποδεικνύοντας και προ-
σφέροντάς μου την παρούσα μελέτη, αλλά και για τις αδιάκοπες και γόνιμες συζητήσεις μας,
που συνιστούν πάντοτε πηγή έμπνευσης για τις ερευνητικές μου προσεγγίσεις και υποστηρίζουν
ποικιλοτρόπως την επιστημονική μου πορεία.



στο νησί για μια θητεία5�. Ωστόσο, διαπιστώνεται πως ορισμένοι προνοητές
επέλεγαν να διατηρήσουν τα πρόσωπα που είχαν υπηρετήσει στις θέσεις αυτές
κατά την θητεία του προκατόχου τους, προκαλώντας δυσλειτουργίες στην
διακυβέρνηση· η μη τήρηση της καθορισμένης contumacia5� από πλευράς των
κρατικών αξιωματούχων και η μακροχρόνια παραμονή τους στο νησί τούς
επέτρεπε να αναπτύξουν δεσμούς με τον τόπο και τους κατοίκους του και εν-
θάρρυνε ορισμένους εξ αυτών να υπερβαίνουν τα όρια των αρμοδιοτήτων τους·
με την επίφαση της γνώσης της «πρακτικής» του τόπου κατόρθωναν να
εγκαθιδρύσουν ένα δίκτυο εξουσίας στο νησί, στο πλαίσιο του οποίου δεν στό-
χευαν να εξυπηρετήσουν το δημόσιο συμφέρον, αλλά τις προσωπικές τους επι-
διώξεις, ευνοώντας συνάμα τους εγχώριους φίλους τους και υπό τους όρους
αυτούς, καταχρώμενοι την εξουσία σε βάρος των υπολοίπων κατοίκων, προ-
καλούσαν την αντίδρασή τους και έθεταν σε κίνδυνο την κυβερνητική ομαλό-
τητα. Προκειμένου να αποτραπούν τέτοια φαινόμενα, η κοινότητα ζητούσε
την απαγόρευση επανεκλογής των υπαλλήλων αυτών σε οποιοδήποτε αξίωμα
του νησιού55. Η βενετία, ωστόσο, σταθμίζοντας ενδεχομένως τα οφέλη που θα
μπορούσε να έχει για την τοπική διακυβέρνηση η εμπειρία των αξιωματούχων
αυτών στις συγκεκριμένες θέσεις, αλλά και σε μια προσπάθεια να διατηρήσει
τις ισορροπίες, ικανοποιώντας τα ανώτερα διοικητικά στελέχη της, αποδέχθη-
κε εν μέρει το αίτημα της κοινότητας και όρισε να τηρείται η contumacia της
μιας θητείας, αλλά έδινε την δυνατότητα στους προνοητές, εφόσον εξασφάλι-
ζαν τα �/� των ψήφων των μελών της, να επαναφέρουν στην προηγούμενη δι-
οικητική θέση του κάποιον από αυτούς τους υπαλλήλους, διακόπτοντας το
χρόνο της contumacia του56.

Ενδιαφέρον στο πλαίσιο της διαμόρφωσης και της εξέλιξης των δικτύων
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5�. βλ. παραπάνω σ. ��8, υποσημ. �7.
5�. Contumacia=χρονική περίοδος μετά την λήξη της θητείας ενός αξιωματούχου, συνή-

θως ίση με το χρόνο άσκησης του συγκεκριμένου αξιώματος, κατά την οποία απαγορευόταν
η εκλογή σε οποιοδήποτε αξίωμα. Ο χρόνος της απαγόρευσης διπλασιαζόταν στην περίπτωση
εκλογής στο ίδιο αξίωμα.

55. A.S.v., ό.π., Secreta Ordini di Cerigo, πρεσβεία της κοινότητας των Κυθήρων προς
τον Giovanni Pasqualigo, προνοητή και γενικό ανακριτή της Ανατολής (�0 Ιουνίου �6��), φφ.
65v-66r: «...Cancellier, Cogitore, che siano stati qui con altri Reggimenti... sapendo loro la
prattica del Luoco, non solamente dano alli sudetti Illustrissimi Provveditori informazione una
cosa per un’ altra, ò se tengono amicitia favoriscono... propongono molte corruttele...con gran
scandalo, e dispetti degl’ abbittanti...oltre il proibir con pene alli sudetti Cancellieri, e Coadiutori
che sono stati pro tempore un Reggimento in questo Luoco non dover tornar più per obviar l’
occasioni sudette...»

56. A.S.v., ό.π., Secreta Ordini di Cerigo, πρεσβεία της κοινότητας των Κυθήρων προς
τον Giovanni Pasqualigo, προνοητή και γενικό ανακριτή της Ανατολής (�0 Ιουνίου �6��), φ.
66r: «...Che li Cancelieri, e Coadiutori nell’ avvenire debbano aver contumazia un Reg gimento



εξουσίας στο νησί των Κυθήρων παρουσιάζει η διερεύνηση των σχέσεων μετα-
ξύ των venier και του ανώτερου κοινωνικού στρώματος συλλογικά, αλλά και
με τα μέλη της κοινότητας και τις ισχυρές οικογένειες του νησιού ξεχωριστά.
Η νομή της εξουσίας και η συστηματική ανάγκη για την υπεράσπιση των οι-
κονομικών συμφερόντων τους, όπως προαναφέρθηκε, οδηγούσε τους venier σε
διαμαρτυρίες προς την βενετία για την διασφάλισή τους. Σε τοπικό επίπεδο οι
compartecipi (=συνιδιοκτήτες) των Κυθήρων ήταν αναγκασμένοι να διατη-
ρούν ανοικτούς διαύλους επικοινωνίας με τους εγχωρίους, προκειμένου να δια-
χειρίζονται απρόσκοπτα και αποδοτικά την περιουσία τους και να εισπράττουν
τις προσόδους τους· για το σκοπό αυτό πήγαιναν οι ίδιοι στο νησί ή έστελναν
εκπροσώπους, αλλά συχνά συνεργάζονταν με κάποιους από τους cittadini για
την διεκπεραίωση των οικονομικών υποθέσεών τους. Επίσης, όταν οι απόψεις
τους ταυτίζονταν, σπανίως βέβαια, προέβαιναν από κοινού με τους cittadini σε
διεκδικήσεις προς την βενετία· ενδεικτικά, επισημαίνεται ότι στα �59� η κοι-
νότητα των Κυθήρων, παρακινούμενη από τον προνοητή του νησιού Moyse
venier και με την συνδρομή των Santo και Lorenzo venier, pat(d)roni (=κύρι-
οι) dell’ isola ίδρυσε νέα Σιταποθήκη57· στα �597 η Σύγκλητος επικύρωσε τον
κανονισμό λειτουργίας του νέου αυτού οργανισμού58 μετά από σχετικό αίτημα
του τοπικού συλλογικού σώματος, που επιδόθηκε από τον Leo Cassimati,
procuratore della communità (=επίτροπο της κοινότητας)59, και την εξασφάλι-
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doppo quello che averano servito; Ma concedemo libertà, con due terzi delle ballotte del predetto
Conseglio, al Conseglio di questa Città di poter à compiacenza di alcun Provveditor liberar il
Cancellier, ò Coadiutore dalla contumatia sudetta, come s’ usa i tutte le Città, e Terre del
Serenissimo dominio...»

57. A.S.v., Senato, Mar, φάκ. ���, απόφαση του Moise venier, πρώην προνοητή Κυθήρων
(5 Ιουνίου �59�) και πρεσβεία των cittadini και των κατοίκων των Κυθήρων προς τις Αρχές
της βενετίας (�6 Οκτωβρίου �596) συνημμένες σε απόφαση της Συγκλήτου (�9 μαρτίου
�597): «...Li fidelissimi cittadini, et habitanti nell’Isola di Cerigo servitori della Serenità vostra,
persuasi dal Clarissimo signor Moise venier ultimo loro Provveditore sono divenuti ad’una
nuova errettione d’un fontico à beneffitio universale di quel popullo... coll’essempio dato dal
sopradetto Clarissimo Rettore, et dalli Clarissimi signori Santo, et Lorenzo venieri participi
nell’Isola ch’hanno donato somma di formento per quest’effetto, hanno parimente li cittadini, et
altri habitanti conforme alle facoltà loro con ogni prontezza contribuito, come à necessaria, et
laudabile operatione».

58. A.S.v., Senato, Mar, κατ. 57, απόφαση της Συγκλήτου (�9 μαρτίου �597), φ. �8v.
59. A.S.v., Senato, Mar, φάκ. ���, πρεσβεία των cittadini και των κατοίκων των Κυθήρων

προς τις Αρχές της βενετίας (�6 Οκτωβρίου �596) συνημμένη σε απόφαση της Συγκλήτου
(�9 μαρτίου �597): «...stimandosi dalla predetta communità molto grave, et importante questo
negotio, hà col medessimo suo conseglio destinato me Leo Cassimati à piedi della Serenità
vostra, à fine che come procurator d’essa debbi supplicarla, come riverentemente faccio, che si
degni nell’Eccelentissimo Senato conceder la confirmatione d’essi capitoli, con quella corret -
tione che alla somma sua prudentia parerà più opportuna».



ση της συγκατάθεσης του τότε προνοητή Moise venier, που όριζε να αναλάβει
η τελευταία την διοίκηση του με την εποπτεία του εκάστοτε προνοητή60.
Ωστόσο, το παράδειγμα αυτό δεν είναι αντιπροσωπευτικό, αφού η συνεννόηση
και η σύμπνοια μεταξύ των τριών πόλων εξουσίας στο νησί δεν ήταν ο κανό-
νας, κατέστη, όμως, συγκυριακά εφικτή, επειδή επρόκειτο για ένα έργο κοι-
νής ωφέλειας και υπήρξε ταύτιση των συμφερόντων τους· σε αυτό, προφανώς,
καθοριστικό ρόλο διαδραμάτισε το γεγονός ότι ο προνοητής ανήκε στην οικο-
γένεια των venier6� και με την παρέμβασή του τα προνόμια τους διασφαλίζο-
νταν πιο εύκολα, ενώ ταυτόχρονα το περιθώριο αντίδρασης των εγχωρίων πε-
ριοριζόταν.

Ωστόσο, διαχρονικά το κλίμα μεταξύ των δύο παραγόντων διαχείρισης της
τοπικής εξουσίας ήταν συγκρουσιακό, με συνέπεια να προκαλούνται εξαιτίας
αυτού αντιπαραθέσεις μεταξύ τους, αλλά και στο εσωτερικό της κοινότητας,
όπως θα επισημανθεί στην συνέχεια, αναγκάζοντας την επίσημη βενετική
εξουσία να παρεμβαίνει για να εξισορροπήσει το σύστημα και να αμβλύνει τις
αντιθέσεις, τασσόμενη άλλοτε ξεκάθαρα υπέρ των venier και άλλοτε υπέρ
των τοπικών αρχόντων. Στο πλαίσιο αυτής της αντιπαλότητας καθοριστικός
διαχρονικά υπήρξε ο ρόλος των προνοητών, οι οποίοι ως ανώτεροι κυβερνητικοί
αξιωματούχοι στο νησί καλούνταν, προάγοντας το δημόσιο συμφέρον, να δια-
τηρήσουν τις ισορροπίες στο τοπικό πεδίο· ένας στόχος, όμως, που ήταν δύ-
σκολο να επιτευχθεί, υποχρεώνοντάς τους να δείχνουν ακόμα και απροθυμία
να εφαρμόσουν τους νόμους, προκειμένου να διασφαλίσουν την ομαλότητα και
να κατευνάσουν την δυσαρέσκεια των εγχωρίων, κάτι που προκαλούσε την
αντίδραση των venier, οι οποίοι ζητούσαν από την βενετία να υποχρεώνει τους
προνοητές να εκτελούν τις αποφάσεις των κεντρικών Αρχών για την προάσπι-
ση των προνομίων τους6�. Στο τέλος, όμως, φαίνεται ότι η βενετική καταγω-
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60. A.S.v., Senato, Mar, φάκ. ���, επιστολή του Moise venier, πρώην προνοητή Κυθήρων,
προς τις Αρχές της βενετίας (χ.χ.) συνημμένη σε απόφαση της Συγκλήτου (�9 μαρτίου
�597): «...hò stimato bene reconsentire in ogni parte, conoscendo ottimamente, che restando il
governo d’esso fontico appresso la medesima communità cosi interressata per il vivere de tutti li
habbitanti, doverà essere sempre ben retto, custodito, et accresciuto, con la sopraintendentia
però delli Signori Provveditori che per tempora sarano à quel carico».

6�. A.S.v., Senato, Mar, φάκ. ���, επιστολή του Moise venier, πρώην προνοητή Κυθήρων,
προς τις Αρχές της βενετίας (χ.χ.) συνημμένη σε απόφαση της Συγκλήτου (�9 μαρτίου
�597): «...dell’institutione et regola del fontico, non posso più espressamente decchiarare il
frutto che ne è per ricevere tutti quelli habitanti et la sua militia particolare che il confessare che
io medesimo habbia proposta quest’opera con sollo fine di benefficare tutta quest’isola. Poi che
havendo io con gl’altri consorti della famiglia fatto donno ad’esso fontico di cento mesure di
formento che sono stara venetiani quaranta, ho procurato col mio esempio d’invitare anco quelli
habitanti à far il medesimo, sicome hò conseguito».

6�. A.S.v., Senato, Mar, φάκ. �80, επιστολή των venier προς τις Αρχές της βενετίας



γή, το κοινωνικό καθεστώς του ευγενούς, οι κοινοί ιδεολογικοί προσανατολι-
σμοί, αλλά κυρίως τα αμοιβαία συμφέροντα και οι στρατηγικές επιδιώξεις της
Γαληνοτάτης καθιστούσαν επιτακτική την ανάγκη δημιουργίας αρραγούς
μετώπου από τον προνοητή και τους βενετούς συνιδιοκτήτες του νησιού6�,
προκειμένου να επιβληθούν στην εγχώρια άρχουσα τάξη, αλλά και στους χω-
ρικούς, που διαχρονικά φαίνεται πως συμμαχούσαν με την κοινότητα, όπως
θα φανεί στην συνέχεια, όταν επρόκειτο να στραφούν κατά των venier, ώστε
να διασφαλιστεί συμβολικά και ουσιαστικά η σταθερότητα της βενετικής κυ-
βερνητικής παρουσίας σε αυτή την περιφέρεια του κράτους.

Η σύγκρουση ανάμεσα στους venier και το ανώτερο κοινωνικό στρώμα
του νησιού συντελούνταν σε διάφορα επίπεδα και, όπως είναι εύλογο, τα επει-
σόδια στην εξέλιξη της μακραίωνης αυτής σχέσης ήταν πολλά. Στην έκρυθμη
κατάσταση που συχνά προκαλούνταν και απειλούσε τα συμφέροντά τους, οι
venier απαντούσαν, όπως προαναφέρθηκε, προσφεύγοντας στην βενετία και
επιδιώκοντας την θεσμική κατοχύρωση των προνομίων τους και της περιου-
σίας τους στο νησί στην βάση των επικαιροποιημένων αποφάσεων των βενετι-
κών Αρχών, αλλά και τον περιορισμό της εξουσίας των ισχυρών οικογενειών
του τόπου. Ενδεικτικά, στα �609, οι venier διαμαρτυρήθηκαν κατά των κα-
τοίκων των Κυθήρων, επειδή οι τελευταίοι εκμεταλλευόμενοι την απουσία
τους από τον νησί και την αδυναμία τους να ελέγξουν την περιουσία τους εκεί
εξαιτίας της απόστασης, αλλά και την επικρατούσα σύγχυση για τα όρια με-
ταξύ των κτημάτων τους και αυτών του Δημοσίου, που με την πάροδο των
ετών είχαν σχεδόν καταργηθεί, αποκόμιζαν ίδιο όφελος, ζημιώνοντας τα συμ-
φέροντά των ιδιοκτητών τους6�. ζητούσαν από την βενετία να ορίσει κάποιον
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(χ.χ.) συνημμένη σε απόφαση της Συγκλήτου (�� Αυγούστου �608): «...andato in quelle parti
il signor Antonio venier fu de signor Santo accompagnato da lettere dell’eccelentissimo
Senato... ha incontrato per dir il vero in quel clarissimo Provveditore poca inclinatione a favorir
giustamente quell’esecutione che gli era comandata dalle lettere dell’eccelentissimo Senato...
dovendo finalmente detto clarissimo provveditor obedire le lettere di vostra Serenità...»

6�. A.S.v., Senato, Mar, κατ. 67, απόφαση της Συγκλήτου (6 Νοεμβρίου �607), φ. �0�r:
«...Gli intervenienti per il diletto nobile nostro Lorenzo venier Capitano delle galee grosse et il
nobile homo signor Nicolò venier fù de signor Santo, à nome anco de signor Antonio suo fratello
hanno fatta efficacissima instanza nel Collegio nostro, perche sia da noi commesso al Provveditor
di Cerigo, che debba dar essecutione alli loro privilegii et à quei giudicii di suprema auttorità, che
esprimono le loro ragioni sopra l’Isola di Cerigo, tanto congionte con le nostre proprie...»

6�. A.S.v., Senato, Mar, φάκ. �88, επιστολή των venier προς τις Αρχές της βενετίας (�9
μαΐου �609) συνημμένη σε απόφαση της Συγκλήτου (6 Νοεμβρίου �6�0): «...Per riparare a
quelle confusioni che potriano nascer dal smarirsi li termini et confini che separano li tereni di
vostra Serenità da quelli di noi consorti venieri nell’Isola di Cerigo, li quali per la longhezza de
tempi sono pocco conosciuti et quasi smariti...giudicamo che non si convenga alla giustitia che
quelli habitanti, tollendo occasione dall’absentia et ontanza nostra, ci habbino a deffraudare di
quello che e statto deciso...»



αξιωματούχο και μαζί με τον δικό τους εκπρόσωπο να μεταβούν στα Κύθηρα
και από κοινού να προβούν στην οριοθέτηση των γαιών τους, ώστε να γνωρί-
ζουν στο εξής τόσο οι ιδιοκτήτες την παραγωγή που τους αναλογούσε όσο και
οι κάτοικοι τις υποχρεώσεις που είχαν απέναντι στο Δημόσιο και στους
compartecipi του νησιού65. Επιπλέον, ζητούσαν την εφαρμογή της διάταξης
του Giacomo foscarini, γενικού προνοητή της Κρήτης και ανακριτή, για την
εκρίζωση των αμπελιών και την επιβολή της μονοκαλλιέργειας των σιτη-
ρών66, καθώς και της απόφασης των zuanne Gritti και Giulio Garzoni, συνδί-
κων της Ανατολής, σύμφωνα με την οποία στην περίπτωση που οι γαίες τους
έμεναν ακαλλιέργητες για δυο χρόνια, να τους δίνεται η δυνατότητα να τις
παραχωρήσουν σε άλλους67, ενώ διεκδικούσαν να τους αποδίδεται η εντριτία
και για τα εδάφη που δεν είχαν παραγωγή68. Η βενετική Σύγκλητος σχετικά
με τα θέματα αυτά ζήτησε, όπως προβλεπόταν, την γνώμη των προηγούμε-
νων προνοητών του νησιού, αλλά και των γενικών προνοητών της Κρήτης, οι
οποίοι δικαίωσαν τις διεκδικήσεις των venier και έδωσαν την συγκατάθεσή
τους στις κεντρικές Αρχές να τις ικανοποιήσουν69, όπως και έπραξαν.

H κοινότητα αντέδρασε άμεσα στις επιδιώξεις των venier, αποστέλλοντας
με επικεφαλής τον Giorgi de Stai πρεσβεία εκ μέρους όλων των κατοίκων του
νησιού στον Geronimo Capello, γενικό προνοητή της Κρήτης, με βασικό αίτη-
μα την απελευθέρωση των κατοίκων των Κυθήρων από τις επικίνδυνες ατρα-
πούς που τους οδηγούσαν οι compartecipi dell’isola, και την επαναφορά της
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65. A.S.v., Senato, Mar, φάκ. �88, επιστολή των venier προς τις Αρχές της βενετίας (�9
μαΐου �609) συνημμένη σε απόφαση της Συγκλήτου (6 Νοεμβρίου �6�0): «...Supplichiamo
vostra Serenità che voglia commeter all’Eccelentissimo General di Candia; ò quell’ altro
illustrissimo suo rapresentante in quel Regno pui li piacerà, che trasferendosi sopra essa Isola
con l’intervento di legitimo nostro procuratore, ponga e fermi termini notabili et conspicui, i
quali et hora et nelli futturi tempi distintamente si conoscono li luochi di vostra Serenità, et
nostri, accioche cosi l’Illustrissimi rapresentanti suoi come l’ intervenienti nostri conseguiscano
la giusta et reale portione che sopra quelli terreni et al publico et a noi spetta...dovendo gli
habitanti corrisponder cosi a vostra Serenità come à noi...»

66. A.S.v., Senato, Mar, φάκ. �88, επιστολή των venier προς τις Αρχές της βενετίας (�9
μαΐου �609) συνημμένη σε απόφαση της Συγκλήτου (6 Νοεμβρίου �6�0).

67. A.S.v., Senato, Mar, φάκ. �88, επιστολή των venier προς τις Αρχές της βενετίας (�9
μαΐου �609) και διάταξη των zuanne Gritti και Giulio Garzoni, συνδίκων, εξεταστών και προ-
νοητών της Ανατολής (χ.χ.) συνημμένες σε απόφαση της Συγκλήτου (6 Νοεμβρίου �6�0).

68. A.S.v., Senato, Mar, φάκ. �88, επιστολή των venier προς τις Αρχές της βενετίας (�9
μαΐου �609) συνημμένη σε απόφαση της Συγκλήτου (6 Νοεμβρίου �6�0).

69. A.S.v., Senato, Mar, φάκ. �88, επιστολή του Nicolò Sagredo, πρώην γενικού προνοητή
της Κρήτης, προς τις Αρχές της βενετίας (�5 Ιουλίου �609), επιστολή του Geronimo
Lippomano, πρώην προνοητή Κυθήρων, προς τις Αρχές της βενετίας (�0 Ιουλίου �609), επι-
στολή του Geronimo Capello, γενικού προνοητή της Κρήτης, προς τις Αρχές της βενετίας
(�0 Απριλίου �6�0) συνημμένες σε απόφαση της Συγκλήτου (6 Νοεμβρίου �6�0).



σταθερότητας που απέρρεε από το παλαιό τους καθεστώς70. Οι cittadini δια-
βεβαίωναν πως η ορθή διαχείριση των τοπικών πραγμάτων, η εφαρμογή της
δικαιοσύνης και η ηρεμία στο νησί ήταν πρωταρχικό ζητούμενο και κάθε
ενέργεια προς την κατεύθυνση αυτή, όπως ο καθορισμός της θέσης και των
ορίων των κτημάτων των venier και του Δημοσίου, ήταν καλοδεχούμενη7�.
Ωστόσο, η προσπάθεια εισαγωγής καινοτομιών που θα ανέτρεπαν τις ισορρο-
πίες, θα διατάρασσαν το υπάρχον καθεστώς που απέρρεε από τις αποφάσεις
των βενετικών Αρχών και θα δυσχέραιναν την ήδη επιβαρυμένη κατάσταση
του κυθηραϊκού λαού, δεν μπορούσαν να γίνουν αποδεκτές7�. Υπό το πρίσμα
αυτό, οι cittadini εκτιμούσαν ότι τα υπόλοιπα αιτήματα των venier, που
στόχευαν να διευρύνουν την εξουσία τους και την οικονομική τους ισχύ, πα-
ραβίαζαν τους νόμους και οδηγούσαν τους κατοίκους στην εξαθλίωση. Δια-
βλέποντας την προσπάθεια των compartecipi να ενισχύσουν την θέση τους
στο δίκτυο εξουσίας, συνδέοντας την διακυβέρνηση των Κυθήρων με αυτή
της Κρήτης, στο κοινωνικό περιβάλλον της οποίας ανήκαν, οι cittadini επι-
χειρούσαν να τους αποδυναμώσουν, αρνούμενοι, για παράδειγμα, να αποδε-
χθούν την πρότασή τους για την εφαρμογή στα Κύθηρα της διάταξης
foscarini για την εκρίζωση των αμπελιών, που θεσπίστηκε για την Κρήτη,
επισημαίνοντας ότι το νησί τους είχε από χρόνια αποκοπεί διοικητικά από
την μεγαλόνησο και αποτελούσε ξεχωριστό και ιδιαίτερο πεδίο διακυβέρνη-
σης και έπρεπε να γίνουν σεβαστά τα δικά του ήθη και έθιμα, ταυτόχρονα
με τις αποφάσεις της Συγκλήτου7�.

Η σύγκρουση με την κοινότητα κλιμακώθηκε με την έντονη απάντηση του
Antonio venier εκ μέρους των consorti dell’ isola στις αιτιάσεις των μελών
της· στράφηκε κατά του Giorgi de Stai, αμφισβητώντας την ιδιότητα του ως
πρεσβευτή της7�, επισημαίνοντας ότι δεν εξέφραζε όλους τους κατοίκους, αλ-
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70. A.S.v., Senato, Mar, φάκ. �88, πρεσβεία της κοινότητας των Κυθήρων προς τον
Geronimo Capello, γενικό προνοητή της Κρήτης (�6 Δεκεμβρίου �609) συνημμένη σε απόφα-
ση της Συγκλήτου (6 Νοεμβρίου �6�0): «...à liberarli delle insidie delli sudetti clarissimi
venieri, et stabilirli nel loro antico stato, et essere...»

7�. A.S.v., Senato, Mar, φάκ. �88, πρεσβεία της κοινότητας των Κυθήρων προς τον
Geronimo Capello, γενικό προνοητή της Κρήτης (�6 Δεκεμβρίου �609) συνημμένη σε απόφα-
ση της Συγκλήτου (6 Νοεμβρίου �6�0).

7�. A.S.v., Senato, Mar, φάκ. �88, πρεσβεία της κοινότητας των Κυθήρων προς τον
Geronimo Capello, γενικό προνοητή της Κρήτης (�6 Δεκεμβρίου �609) συνημμένη σε απόφα-
ση της Συγκλήτου (6 Νοεμβρίου �6�0).

7�. A.S.v., Senato, Mar, φάκ. �88, πρεσβεία της κοινότητας των Κυθήρων προς τον
Geronimo Capello, γενικό προνοητή της Κρήτης (�6 Δεκεμβρίου �609) συνημμένη σε απόφα-
ση της Συγκλήτου (6 Νοεμβρίου �6�0).

7�. A.S.v., Senato, Mar, φάκ. �88, επιστολή των venier προς τον Geronimo Capello, γε-
νικό προνοητή της Κρήτης (6 μαρτίου �6�0) συνημμένη σε απόφαση της Συγκλήτου (6 



λά τις κακές επιδιώξεις και μηχανορραφίες τεσσάρων ή έξι οικογενειών
cittadini των Κυθήρων, οι οποίες, εκμεταλλευόμενες την απουσία των venier,
δρούσαν ως διαχειριστές της περιουσίας τους, έκαναν παράνομα κατασχέσεις
στις γαίες τους, σφετερίζονταν τους καλλιεργητές των κτημάτων τους, εξυ-
πηρετώντας τα δικά τους συμφέροντα και εξαναγκάζοντάς τους, ακόμα και
όταν έληγε η περίοδος μίσθωσης, να συνεχίζουν να τα καλλιεργούν, όπως και
αυτά του Δημοσίου, και να αποδίδουν την εντριτία σε αυτούς που τα είχαν πα-
ράνομα ιδιοποιηθεί, ενώ υπεξαιρούσαν τις προσόδους που αναλογούσαν στους
ιδιοκτήτες, καταστρέφοντας τόσο το λαό του νησιού όσο και τους venier και
ζημιώνοντας, παράλληλα, το Δημόσιο75. Επισημαίνεται πως στην παρούσα
επιστολή διαμαρτυρίας οι venier στράφηκαν κατά συγκεκριμένων οικογενει-
ών cittadini, που, όμως, δεν τις κατονόμασαν. Ωστόσο, προφανώς επρόκειτο
για τους Geronimo Marcello και τα αδέρφια του, τον Manusso d’Armaro, τον
Nicolò Massello, τους Cassimati, τους Caluzzi και ορισμένους ακόμη, τους
οποίους ένα χρόνο νωρίτερα είχαν κατηγορήσει ως υποκινητές του ξεσηκωμού
των χωρικών που οδήγησε στην δολοφονία του zanachi venier, agente e
commesso, εκπροσώπου του βενετικού κράτους στο νησί, και του filippo da
Prata, που υπηρετούσε τον Antonio venier ως ακόλουθος76. Είναι σαφές ότι το
λεξιλόγιο που χρησιμοποιούσαν οι venier στην απαντητική επιστολή τους δυ-
ναμίτιζε την αντιπαράθεση με τους cittadini του νησιού, ενώ καταδείκνυε ξε-
κάθαρα την διάθεσή τους να ενισχύσουν την θέση τους, προσεταιριζόμενοι από
την μία πλευρά τις βενετικές Αρχές, δηλώνοντας ότι τα μέλη της κοινότητας
δρούσαν με τρόπο τυραννικό και ενάντια στην δικαιοσύνη, παραβιάζοντας τους
βενετικούς νόμους και ζημιώνοντας το δημόσιο συμφέρον, το οποίο οι venier
υπηρετούσαν και για το λόγο αυτό επιχειρούσαν να πατάξουν κάθε ενέργεια
που απειλούσε να διαταράξει την σταθερότητα της βενετικής εξουσίας77, και
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Νοεμβρίου �6�0): «...essendossi opposto signor zorzi de Stai, sottoparimente, et al solito suo il
medemo simulato nome de imbasciatore, presentò una sua tal qual scrittura, per la quale si
scopre chiaramente le solite machinationi...»

75. A.S.v., Senato, Mar, φάκ. �88, επιστολή των venier προς τον Geronimo Capello, γενι-
κό προνοητή της Κρήτης (6 μαρτίου �6�0) συνημμένη σε απόφαση της Συγκλήτου (6 Νο-
εμβρίου �6�0): «...E talmente cresciuto, et inalzato l’orgoglio de quattro, o sei al più da Cerigo,
et si fatamente abusano l’indicibile bontà, et clementissima giustitia di questa...ben instituita
Republica... noi venieri... toccar con mano l’insidie, et modi tiranici tessutili dalli predetti
quattro, ò sei famiglie, li quail impatronitissi mallamente, et usurpatoriamente di loro, et benni
nostri, pressi occasione dall’absentia nostra da detta Isolla...»

76. A.S.v., Senato, Mar, φάκ. �80, επιστολή των venier προς τις Αρχές της βενετίας
(χ.χ.) συνημμένη σε απόφαση της Συγκλήτου (�� Αυγούστου �608): «...Li nomi delli usur -
patori sono Gieronimo Marcello e fratelli, Manusso d’Armaro, Nicolò Massello, li Casimati, li
Caluzzi et certi pochi altri...»

77. A.S.v., Senato, Mar, φάκ. �88, επιστολή των venier προς τον Geronimo Capello, γενι-



από την άλλη τους «δυστυχείς» χωρικούς, οι οποίοι, σύμφωνα, με τους ισχυρι-
σμούς του Antonio venier, ομολόγησαν κλαίγοντας ότι ξεσηκώθηκαν και
προέβησαν, χωρίς την θέλησή τους, σε βίαιες ενέργειες κατά του ίδιου και των
εκπροσώπων του, γιατί εξαναγκάστηκαν από τους συγκεκριμένους cittadi -
ni78· σε μια προσπάθεια να περιφρουρήσει το υπάρχον καθεστώς της οικογένει-
άς του, αντιτασσόμενος και αυτός, όπως και οι cittadini, αν και από διαφορε-
τική αφετηρία, σε οποιαδήποτε καινοτομία, που θα ήταν, όπως διατεινόταν,
ζημιογόνα για τους αγροτικούς πληθυσμούς, σημείωνε ότι οι τελευταίοι θα
υποχρεούνταν στο εξής μόνο στην απόδοση των νόμιμων προσόδων στους
venier από την παραγωγή των κτημάτων τους, οι οποίες θα καταβάλλονταν,
όπως νωρίτερα είχαν επισημάνει, με τον ίδιο τρόπο που πλήρωναν οι χωρικοί
τους φεουδάρχες στην Κρήτη79, ενώ θα έπρεπε να απελευθερωθούν από τις
άδικες επιβαρύνσεις των παράνομων κατόχων τους, που υπηρετούσαν μόνο το
δικό τους συμφέρον80. Για να κερδίσουν, μάλιστα, την υποστήριξη των χωρι-
κών, οι venier δήλωσαν ότι θα φροντίσουν να συνδράμουν όσους εξ αυτών αδυ-
νατούσαν να καλλιεργήσουν, όπως έπρατταν και οι φεουδάρχες της Κρήτης,
στους οποίους ανήκαν και οι ίδιοι8�, καταδεικνύοντας πως η διακυβέρνηση του
νησιού, σε αντίθεση με τους ισχυρισμούς των cittadini, δεν ακολουθούσε ξεχω-
ριστές τοπικές πρακτικές, αλλά τελούσε υπό το καλό πρότυπο της Κρήτης
και παρέμενε άρρηκτα συνδεδεμένη με αυτό, όπως και στο παρελθόν. Η ισορ-
ροπία ισχύος δεν έδινε το δικαίωμα στους cittadini να απαντήσουν στις νέες
κατηγορίες των compartecipi dell’ isola, κλιμακώνοντας την αντιπαράθεση,
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κό προνοητή της Κρήτης (6 μαρτίου �6�0) συνημμένη σε απόφαση της Συγκλήτου (6 Νο-
εμβρίου �6�0).

78. A.S.v., Senato, Mar, φάκ. �88, επιστολή των venier προς τον Geronimo Capello, γενι-
κό προνοητή της Κρήτης (6 μαρτίου �6�0) συνημμένη σε απόφαση της Συγκλήτου (6 Νο-
εμβρίου �6�0): «...solevando anzi sforzando acciò fare quelli infelici villani, da quali pocco fà,
con le lacrime nelli occhi, è stato cofessato esser stati astretti contra la propria volontà loro, à
incrudelire, et usar termini diabolici...»

79. A.S.v., Senato, Mar, φάκ. �8�, επιστολή των venier προς τις Αρχές της βενετίας (��
Οκτωβρίου �608) συνημμένη σε απόφαση της Συγκλήτου (�8 Νοεμβρίου �608).

80. A.S.v., Senato, Mar, φάκ. �88, επιστολή των venier προς τον Geronimo Capello, γενι-
κό προνοητή της Κρήτης (6 μαρτίου �6�0) συνημμένη σε απόφαση της Συγκλήτου (6 Νο-
εμβρίου �6�0): «...restando sollamente sottoposti alla contribution leggitima, et giusta di noi, et
liberi da quella di detti dettentori, conosserano il sommo benefficio loro...»

8�. A.S.v., Senato, Mar, φάκ. �88, επιστολή των venier προς τον Geronimo Capello, γενι-
κό προνοητή της Κρήτης (6 μαρτίου �6�0) συνημμένη σε απόφαση της Συγκλήτου (6 Νο-
εμβρίου �6�0): «...onde noi che procuriamo il ben publico, et particolare espressamente si
lasciamo intender che tutti quelli nostri colloni che non havessero comodittà di seminare, serano
da noi, et agenti nostri soccorsi et sovenuti, come fano anco li feudali di questo Regno di Candia,
trà quali come di sopra semo conumerati...che siano stati giudicati per patroni dell’uttile...»



και υπαγόρευσε, τελικά, την ικανοποίηση των αιτημάτων των τελευταίων,
αποδεικνύοντας ότι η βενετική εξουσία παρέμενε ισχυρή και ικανή να επιβλη-
θεί στην τοπική άρχουσα τάξη.

Σημαντικό ρόλο στις εξουσιαστικές διεργασίες μεταξύ των venier και του
ανώτερου κοινωνικού στρώματος διαδραμάτιζαν τα μέλη της κοινότητας που
συνδέονταν με τους βενετούς συνιδιοκτήτες του νησιού είτε με οικογενειακούς
και συγγενικούς δεσμούς είτε στο πλαίσιο οικονομικών και επαγγελματικών
σχέσεων. μετά τα μέσα του �7ου αιώνα και κυρίως μετά την πτώση της Κρή-
της στους Οθωμανούς (�669), μέλη της οικογένειας των venier εγκαταστά-
θηκαν στα Κύθηρα και εντάχθηκαν στην τοπικό συλλογικό σώμα, καταλαμ-
βάνοντας σημαντικά αξιώματα, όπως αυτό του procuratore (=επιτρόπου)· εν-
δεικτικά επισημαίνονται οι περιπτώσεις των zuanne και domenico venier, επι-
τρόπων της κοινότητας στα �666 και �690-�69� αντίστοιχα8�. Τις ίδιες εύ-
θραυστες ισορροπίες καλούνταν να διατηρήσουν και οι cittadini, που διορίζονταν
από τους venier ως εισπράκτορες των προσόδων από τις γαίες τους, οι οποίοι,
εξαιτίας της διπλής ιδιότητας τους ως εκπροσώπων των δυο αντιμαχόμενων
πόλων εξουσίας στο νησί, βρίσκονταν στην δύσκολη θέση να πρέπει να συγκερά-
σουν ισχυρά αντικρουόμενα συμφέροντα. Σε αυτούς απέδιδαν οι venier, συχνά,
όπως στις αρχές του �7ου αιώνα, την ευθύνη της μεγάλης ζημίας που υφίστα-
ντο τα συμφέροντά τους στο νησί, καθώς σταδιακά κατόρθωσαν να εξασφαλί-
σουν, παράνομα, για τον εαυτό τους τα εμπράγματα δικαιώματα από την χρή-
ση των κτημάτων που ανήκαν στους πραγματικούς ιδιοκτήτες τους8�.

Παράλληλα, η αύξηση της εξουσιαστικής δύναμης και η ενίσχυση της οι-
κονομικής επιφάνειας, που απέρρεε για τους cittadini από την κατοχή της θέ-
σης του εισπράκτορα των προσόδων των venier, πυροδοτούσαν ανταγωνι-
σμούς και έριδες μεταξύ των μελών της κοινότητας για την εξασφάλιση της
προνομιακής και προσοδοφόρας αυτής ιδιότητας, που συνεπέφεραν διεργασίες
στο εσωτερικό της και δημιουργούσαν πρόσφορο έδαφος για την συγκρότηση
συμμαχιών μεταξύ μελών του ανώτερου στρώματος και των βενετών συνιδιο-
κτητών του νησιού, αποκαλύπτοντας δεσμούς εξουσίας που συνυφαίνονταν
στο παρασκήνιο και καταδείκνυαν ότι η Γαληνοτάτη, αν και αποδυναμωμένη,
διατηρούσε υπό τον έλεγχό της τους μηχανισμούς επιβολής και την κυριαρχία
στην περιφέρεια του κράτους.
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8�. A.S.v., ό.π., Secreta Ordini di Cerigo, πρακτικά της κοινότητας των Κυθήρων (�� Ια-
νουαρίου �666 m.v.), φφ. ��0r-���r, (�� φεβρουαρίου �690 m.v.), φφ. ��6v-��9v, απόφαση
των επιτρόπων της κοινότητας των Κυθήρων (�� Απριλίου �69�), φφ. ��5r-��6r.

8�. A.S.v., Senato, Mar, φάκ. �8�, επιστολή των venier προς τις Αρχές της βενετίας (��
Οκτωβρίου �608) συνημμένη σε απόφαση της Συγκλήτου (�8 Νοεμβρίου �608): «...constituiti
per essatori delle entrate nostre, alcuni delli stessi cittadini di Cerigo, li valenti huomini che à
poco à pocho si sono impadroniti delle raggioni utili di terreni lavorati da contadini».



«Οι βενιέροι είχαν τον τρόπο να κρύβουν το αρπακτικό βλέμμα κάτω από
τον μανδύα της ευγένειας και της νομιμότητας του κληρονομικού δικαιώ-
ματος. Αν, όμως, το δέντρο του λαού αργεί να μεστώσει τους πικρούς καρ-
πούς της αδικίας, οι κλάδοι κάποιων ισχυρών οικογενειών, που ταυτίζουν το
δίκιο μόνο με το συμφέρον, είναι έτοιμοι ολοχρονίς να πετάξουν τα μάτια του
μίσους, μόλις τους αγγίξει η θέρμη της αγανάκτησης. Στα Κύθηρα ένας
τέτοιος κλάδος ήταν της οικογένειας Στάη»8�. Ενδεικτικό των παραπάνω
είναι το επεισόδιο από την μακροχρόνια διαμάχη μεταξύ των οικογενειών
Καρβούνη και Stai στα μέσα του �8ου αιώνα Στις �0 Απριλίου �755, ο Δο-
μένικος Καρβούνης διαδέχθηκε τον Andrea Stai στην θέση του εισπράκτορα
των προσόδων του Sebastiano venier, που ήταν εγκατεστημένος στην βενε-
τία, από τα κτήματά του στα Κύθηρα. Ενδιαφέρον παρουσιάζει η πρόβλεψη
που περιελήφθη στο εκμισθωτήριο συμβόλαιο σύμφωνα με την οποία ο
venier επιφυλασσόταν να καρπωθεί αποκλειστικά ο ίδιος το κέρδος αν απο-
καλυπτόταν δόλια υπόκρυφος πώληση από τους προηγούμενους διαχειρι-
στές, υπαινισσόμενος τον Andrea Stai, ζημιώνοντας τα συμφέροντα των νό-
μιμων κατόχων. Είναι προφανές ότι ο Stai είχε απωλέσει την ισχύ του και
στεκόταν πια απέναντι στους venier, αλλά και στον Καρβούνη, διάδοχό του
στην υπηρεσία των βενετών συνιδιοκτητών του νησιού85. Στην συνέχεια και
ως συνέπεια της δυσαρέσκειας του Stai για την απώλεια της θέσης του ει-
σπράκτορα των προσόδων των venier, η αντιπαράθεση μεταξύ τους μετα-
φέρθηκε στο πεδίο της κοινότητας86. Από την άλλη πλευρά στο πλαίσιο της
άσκησης των καθηκόντων τους για λογαριασμό των compartecipi των Κυ-
θήρων έρχονταν τόσο οι ίδιοι ατομικά, όσο και συλλογικά μέσω της κοινότη-
τας, στην οποία ανήκαν, αντιμέτωποι με τους χωρικούς, εμπλεκόμενοι στην
διαχρονική αντιπαράθεση των venier με τους καλλιεργητές των κτημάτων
τους, που αναστάτωνε την ύπαιθρο του νησιού87.

Επιπλέον, χαρακτηριστική των εξουσιαστικών επιδιώξεων του ανώτερου
κοινωνικού στρώματος ήταν η διάθεσή τους να ελέγξουν το popolo, περιορίζο-
ντας κάθε δυνατότητα αυτόνομης εκπροσώπησης του τελευταίου στην βενε-
τία88, αλλά και στο ίδιο το κοινοτικό όργανο. Ενδεικτικά στα �6��, οι cittadini,
απευθυνόμενοι στον Giovanni Pasqualigo, προνοητή και γενικό ανακριτή της
Ανατολής, ζήτησαν να απαγορευθεί η εκλογή εκπροσώπων των χωρικών στο
συμβούλιο, επειδή δρούσαν αυθαίρετα και επικίνδυνα και στρέφονταν ενάντια
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8�. ΣΚΑΣΣΗΣ, Το ρολόι της σκιάς, ό.π., σσ. ��-��.
85. ΣΚΑΣΣΗΣ, Το ρολόι της σκιάς, ό.π., σσ. ��-�7.
86. βλ. παρακάτω, σ. �7�, υποσημ. 98.
87. βλ. παρακάτω, σσ. �8�-�8�.
88. βλ. σ. �5�, υποσημ. ��, σ. �76, υποσημ. �0� και σ. �77, υποσημ. �05.



στα μέλη του, διαταράσσοντας την λειτουργία του συλλογικού οργάνου. Ση-
μείωναν ότι το συμβούλιο εξέλεγε τρεις επιτρόπους που υπηρετούσαν το κοινό
συμφέρον, διασφαλίζοντας έτσι την ορθή διαχείριση των τοπικών πραγμάτων
έως ότου ορισμένες οικογένειες κατοίκων της υπαίθρου (=case di villani di
fuori), επιθυμώντας να δείξουν την ισχύ τους, εξέλεξαν μέλη των οικογενειών
τους, συγγενείς και φίλους τους, ως εκπροσώπους δήθεν του συνόλου του
popolo του νησιού, προκαλώντας σύγχυση και αναταραχή στην διακυβέρνη-
ση. Είναι εμφανές ότι τα μέλη της κοινότητας επιθυμούσαν να καταδείξουν
την ανωτερότητα των αστικών χαρακτηριστικών, που τους αναδείκνυε σε
αποκλειστικούς διαχειριστές της τοπικής εξουσίας σε σύγκριση με τους χωρι-
κούς που εξ ορισμού το βενετικό σύστημα διακυβέρνησης τους έθετε κυριολε-
κτικά και συμβολικά έξω από τις αστικές αυτές διεργασίες. Χαρακτηριστικά,
δήλωναν πως έπρεπε να υπάρχει μέριμνα για την προστασία και την υπερά-
σπιση των αγροτικών πληθυσμών, αλλά ταυτόχρονα οι βενετικές Αρχές,
εφαρμόζοντας το δίκαιο και τις ισχύουσες πρακτικές και απαγορεύοντας τις
καινοτομίες, που θα αποσταθεροποιούσαν τις ισορροπίες, έπρεπε να διασφαλί-
ζουν ότι κάθε υπήκοος όφειλε να κινείται εντός των ορίων που του επιτρέπει η
θέση του στο βενετικό σύστημα, ώστε να επιτυγχάνεται η ηρεμία και η καλή
διακυβέρνηση89.

Αφορμές για την διατάραξη της κυβερνητικής ομαλότητας έδινε, επίσης,
η ίδια η λειτουργία του κοινοτικού οργάνου, κατά την οποία διαπιστώνονταν
διαμάχες μεταξύ των μελών του, αλλά και σε επίπεδο οικογενειών και πα-
ρατάξεων. βασική αιτία των συγκρούσεων ήταν η νομή της τοπικής εξου-
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89. A.S.v., ό.π., Secreta Ordini di Cerigo, πρεσβεία της κοινότητας των Κυθήρων προς
τον Giovanni Pasqualigo, προνοητή και γενικό ανακριτή της Ανατολής (�0 Ιουνίου �6��), φ.
67v: «...Per il nostro Consiglio vengono elletti trè Procuratori, li quali cercano il beneffizio
commune con giuramento come sopra hanno fatto, e le cose passavano con regola, ma da certo
tempo in quà avendossi quasi solevato alcune Case de’ villani di fuori per far il Grande, ò ver
per qualche altro loro dissegno, si hano fatto crear dalli loro parenti, discendenti, et amici per
Comessi sotto finto titolo del Popolo, la qual loro ellezione non hà partorito altro confusione, e
scandalo, anzi ch’ è una cosa pericolosa per molti rispetti degni di considerazione; Però essendo
un’ abuso nuovamente costumato contro l’ uso che si costuma per tutte le Città, si supplica
vostra Eccelenza Illustrissima, che per suo giusto Ordine sii proibito alli Contadini d’ ellegger
Comessi contra Cittadini che per il Consiglio vien governato, et anco cestar il far sette, e
monopolii come hanno fatto finora, sotto quelle grave pene, che parerà à vostra Signoria
Eccelentissima.

vogliamo che sia osservato l’ uso antico, essendo di ragione, che li Contadini abbino
protezione, e difesa; Ma comandemo però al Provveditor presente, e successori con l’ auttorità
del Generalato Nostro, che sempre, e con formazione di Processo sarà giustificato che alcuno
sia tanto ardito che li basti l’ animo sopra quest’ Isola d’ introdure sedizioni lo facci
immediatamente appicare, che à cadauno starà ne’ suoi termini, et l’ Isola starà quietar, e ben
governata».



σίας, κυρίως μέσω της εκλογής στα διάφορα αξιώματα90 της κοινότητας.
Παρά το γεγονός ότι οι βενετικές Αρχές είχαν θεσπίσει επανειλημμένα δια-
τάξεις που ρύθμιζαν την χρονική διάρκεια της θητείας σε κάθε θέση και την
contumacia9� με στόχο την διασφάλιση της δίκαιης κατανομής τους και της
πρόσβασης όλων σε αυτές, διαπιστωνόταν πως τα μέλη της κοινότητας που
ανήκαν σε ισχυρές οικογένειες είχαν κατορθώσει να μονοπωλούν τις σημα-
ντικότερες και πιο προσοδοφόρες εξ αυτών, διαμορφώνοντας μια άτυπη ιε-
ραρχία στο εσωτερικό της, προκαλώντας την εύλογη διαμαρτυρία της πλει-
ονότητας των μελών που αποκλείονταν.

Επιβεβαιωτική των παραπάνω είναι η επιστολή9� διαμαρτυρίας της κοινό-
τητας των Κυθήρων ενάντια στους Caluzzi που επέδωσε στις βενετικές Αρ-
χές στα �6�� ο πρεσβευτής της Alvise Baronier. Σε αυτή οι cittadini επικα-
λούνταν τις διατάξεις9� του �50� για την εκλογή των καπιτάνων των περιφε-
ρειακών φρουρίων και των διοικητικών διαμερισμάτων των κτήσεων από μέλη
των συλλογικών σωμάτων των πόλεων, δηλαδή την κοινότητα, αλλά και του
�576, η οποία αποσαφήνιζε την διαδικασία εκλογής των καπιτάνων των τριών
διαμερισμάτων των Κυθήρων, του βούργου, του Αγίου Δημητρίου και του μυ-
λοποτάμου, και προέβλεπε διετή θητεία για το συγκεκριμένο αξίωμα, προκει-
μένου να έχουν την δυνατότητα όλα τα μέλη της κοινότητας να καρπωθούν
τα οφέλη από την υπηρεσία τους σε αυτή την θέση· στην βάση αυτών στρέφο-
νταν κατά των Caluzzi και επεσήμαιναν πως οι νόμοι εφαρμόζονταν κατά
γράμμα μέχρι που κάποιοι cittadini, προτάσσοντας το προσωπικό τους συμφέ-
ρον έναντι του δημοσίου, κατόρθωσαν να νέμονται μονοπωλιακά τα αξιώματα,
όπως ο zorzi και ο Todorin Caluzzi, που εξασφάλισαν ισοβίως αυτά των κα-
πιτάνων του Αγίου Δημητρίου και του βούργου για �0 και 8 δουκάτα το μήνα
αντίστοιχα, καθιστώντας τα κληρονομικά σε βάρος των υπόλοιπων μελών της
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90. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΠΑΠΑΔΙΑ-λΑλΑ, Ο θεσμός των Αστικών Κοινοτήτων στον ελληνικό χώ-
ρο κατά την περίοδο της βενετοκρατίας (��ος-�8ος αι.), βιβλιοθήκη Ελληνικού Ινστιτούτου
βυζαντινών και μεταβυζαντινών Σπουδών βενετίας, αρ. ��, βενετία �00�, σσ. �6�-�66.

9�. βλ. σ. �6�, υποσημ. 5�.
9�. A.S.v., Senato, Mar, φάκ. �95, επιστολή της κοινότητας των Κυθήρων προς τις Αρχές

της βενετίας (�8 Απριλίου �6��) συνημμένη σε απόφαση της Συγκλήτου (�8 Αυγούστου
�6��).

9�. A.S.v., ό.π., Secreta Ordini di Cerigo, πρεσβεία της κοινότητας των Κυθήρων προς
τον Giacomo foscarini, γενικό προνοητή της Κρήτης και ανακριτή (�0 Δεκεμβρίου �576), φ.
50v: «...Che essendo li trè Capitaniati di quel luoco aspettativa, e iurisdizione delli Cittadini per
Terminazion dell’Eccelentissimo Conseglio, e Senato sotto li xxiiii Marzo �50� li quali Officii
venivano dispensati dal Clarissimo Reggimento di Candia, e da al quanto tempo in poi per nuovi
ordini vengono dispensati dalli Magnifici Proveditori; però che li detti Capitaniati debano andar
à rodollo trà tutti li cittadini del Conseglio da doi in doi anni, acciò che tutti possano partecipar
delli benefficii concessivi da Sua Serenità...»



κοινότητας9�, όπως στα �609 ο zorzi di Stai είχε επιτύχει την εκλογή του στο
αξίωμα του καπιτάνου του μυλοποτάμου για �� θητείες95. Ωστόσο, διαπιστώ-
νεται ότι οι επανειλημμένες διαμαρτυρίες των αποκλειόμενων από την άσκη-
ση της τοπικής εξουσίας μελών της κοινότητας δεν εισακούστηκαν, καθώς,
όπως προαναφέρθηκε, στα �6�� επισημαίνεται και πάλι η παρουσία μελών
των οικογενειών Caluzzi και Stai στα αξιώματα των καπιτάνων του βούργου
και του μυλοποτάμου96, επιβεβαιώνοντας την μονοπωλιακή νομή της εξου-
σίας από αυτούς και την καθιέρωση μιας άτυπης, αλλά διαχρονικά επικρα-
τούσας ιεραρχίας ισχύος στο εσωτερικό της κοινότητας, που διαρθρωνόταν με
κριτήριο την πολιτική δύναμη, αλλά και στην βάση εξωθεσμικών στοιχείων,
όπως ο πλούτος και η μόρφωση των μελών της, η οποία αποδεικνυόταν πως
ήταν πολύ δύσκολο να ανατραπεί.

Υπό το πρίσμα αυτό οι ισχυροί cittadini επιχειρούσαν με κάθε τρόπο να ενι-
σχύσουν θεσμικά την θέση τους έναντι των αδύναμων μελών ώστε να νέμο-
νται σχεδόν αποκλειστικά την τοπική διακυβέρνηση. Ενδεικτικά, στα �6��,
στράφηκαν ενάντια στα μέλη εκείνα που δεν γνώριζαν την ιταλική γλώσσα
και ασκούσαν μηχανική τέχνη, κατηγορώντας τους ότι εξαιτίας αυτού δεν
μπορούσαν να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις των υπαλληλικών θέσεων της
κοινότητας και θα έπρεπε να αποκλείονται από αυτές. Το αίτημα τους ως
προς την αναγκαιότητα της γνώσης της ιταλικής γλώσσας για την υποβολή
υποψηφιότητας για τα τοπικά αξιώματα έγινε δεκτό, ενώ για την μηχανική
τέχνη δόθηκε η δυνατότητα στην κοινότητα να αποφασίζει εκείνη κατά περί-
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9�. A.S.v., Senato, Mar, φάκ. �95, επιστολή της κοινότητας των Κυθήρων προς τις Αρχές
της βενετίας (�8 Απριλίου �6��) συνημμένη σε απόφαση της Συγκλήτου (�8 Αυγούστου
�6��): «...finche evitati alcuni di quelli Cittadini non sò da quale spirito havendo avanti gl’occhi
il solo loro interesse senza punto curarsi dell’interesse commune della Patria si sono mossi à
dimandarli per via d’espettativa, cosi zorzi Caluzzi impetrò espettativa d’un officio di rendita
de ducati �0 al mese da esser posto in nome di zuanne suo figliuolo con conditione che fino
all’adempimento di essa gratia si fosse conferito il Capitaneato di San demitri... cosi l’anno �59�
s’è impatronito del Capitaneato del Borgo, Todorin Caluzzi doppo haver ottenuta espettativa de
ducati 8 al mese durante la vita sua et d’un suo figliuolo con condition di goder fino
all’adempimento di essa il Capitaniato del Borgo quello hà appreso ne si è curato d’altro officio,
sebene molti ne sono vacati...cosi che con tale insidiosa maniera da chi meno doveva è stato
rapito il possesso di questi capitaniati et fatto proprio et hereditario di una ò di due famiglie
quello che doveva esser commune à tutto il Consiglio». βλ. επίσης, μΑΝΤΟΥβΑλΟΣ-ΤΣΟΥΡΑΠΑ,
«Από την οικογένεια στην πολιτική», ό.π., σ. 7��.

95. A.S.v., Senato, Mar, φάκ. �95, επιστολή της κοινότητας των Κυθήρων προς τις Αρχές
της βενετίας (�8 Απριλίου �6��) συνημμένη σε απόφαση της Συγκλήτου (�8 Αυγούστου
�6��): «...cosi l’anno �609 zorzi di Stai piu scopertamente ottene per se e suoi figliuoli per
dodeci Reggimenti il capitaneato de Milopotamo...» βλ. επίσης, μΑΝΤΟΥβΑλΟΣ-ΤΣΟΥΡΑΠΑ,
«Από την οικογένεια στην πολιτική», ό.π., σ. 7��.

96. βλ. σ. �5�, υποσημ. �0-��.



πτωση97. Ήταν αυτή η γλωσσομάθεια, αλλά, κυρίως, η υποστήριξη των
venier, που επέτρεψαν στον Δομένικο Καρβούνη να αναλάβει στα �76� την
θέση του βοηθού του γραμματέα στην διεκπεραίωση των ποινικών υποθέσεων,
όταν οι επίτροποι της κοινότητας Andrea Stai και Ιωάννης λεβούνης ζήτησαν
την αποπομπή του, επικαλούμενοι ασυμβίβαστο κατ’ εφαρμογή των βενετι-
κών διατάξεων· ούτε, όμως, ο εκφοβισμός του Kαρβούνη από τον Stai, που έμ-
μεσα αποκαλύφθηκε, στάθηκε ικανός να πείσει τον προνοητή να ικανοποιήσει
το αίτημα των κοινοτικών αξιωματούχων, εντείνοντας έτι περαιτέρω την μα-
κροχρόνια διαμάχη μεταξύ των οικογενειών Καρβούνη και Stai98, που αποδεί-
κνυε ότι οι συγκρούσεις στο εσωτερικό της κοινότητας καθιστούσαν όλο και
πιο δύσκολη την διασφάλιση των ισορροπιών στην λειτουργία των τοπικών δι-
κτύων εξουσίας. Το �78� έντονες αναταραχές προκλήθηκαν με αφορμή την
εκλογή επισκόπου. Οι Stai κάλεσαν το συγγενή τους μακάριο, επίσκοπο βλα-
χίας, να παραιτηθεί από την επισκοπική έδρα του και να έρθει στο νησί, αλλά
η παράταξη που ήθελε τον Άνθιμο λεβούνη στη θέση αυτή έδωσε �00 βενετι-
κά δουκάτα στον προνοητή, ώστε να χειροτονηθεί ο Άνθιμος προτού φτάσει
στο νησί ο μακάριος, καταδεικνύοντας σαφώς πως η ισχύς της βενετικής
εξουσίας δεν ήταν πια ικανή να αντιρροπήσει τους σχεδιασμούς και τις αντι-
παραθέσεις μεταξύ των τοπικών αρχόντων99.

Επιπλέον, αφορμή για διαμαρτυρίες από την πλευρά των μελών της κοινό-
τητας προκαλούσε η διαδικασία εισαγωγής νέων σε αυτή· η μη τήρηση των
κριτηρίων ένταξης από τους υποψηφίους, αλλά και στην συνέχεια η προσπά-
θεια επιβολής των παλιών στα νέα μέλη, επιχειρώντας να τα αποκλείσουν από
τα αξιώματα προκειμένου να διατηρήσουν ακέραιη την δύναμή τους και να συ-
νεχίσουν να ηγούνται στην τοπική διακυβέρνηση, συνιστούσε δυναμικό πεδίο
αντιπαράθεσης, καθώς οι νέοι cittadini αντιδρούσαν, διεκδικώντας ακόμα και
με αθέμιτα μέσα την εκλογή τους στα τοπικά αξιώματα και την ενίσχυση της
παρουσίας τους στην άσκηση της τοπικής εξουσίας. με το «κλείσιμο» της κοι-
νότητας στα �57�, καθορίστηκαν και τα κριτήρια εισαγωγής νέων μελών�00,
όπως και οι διαδικασίες για την εκλογή στα τοπικά αξιώματα�0�. Στο πλαίσιο
αυτό, τα άρρενα νόμιμα τέκνα των ήδη μελών εντάσσονταν στο κοινοτικό σώ-
μα μετά την συμπλήρωση του �0ού έτους της ηλικίας τους, ενώ δόθηκε η δυ-
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97. A.S.v., ό.π., Secreta Ordini di Cerigo, πρεσβεία της κοινότητας των Κυθήρων προς
τον Giovanni Pasqualigo, προνοητή και γενικό ανακριτή της Ανατολής (�0 Ιουνίου �6��), 
φ. 7�v.

98. ΣΚΑΣΣΗΣ, Το ρολόι της σκιάς, ό.π., σσ. 55-56.
99. μΑΝΤΟΥβΑλΟΣ-ΤΣΟΥΡΑΠΑ, «Από την οικογένεια στην πολιτική», ό.π., σσ. 7�7.
�00. ΠΑΠΑΔΙΑ, Ο θεσμός των Αστικών Κοινοτήτων, ό.π., σσ. �66-�67.
�0�. ΠΑΠΑΔΙΑ, Ο θεσμός των Αστικών Κοινοτήτων, ό.π., σσ. �67-�68.



νατότητα της κατ’ εξαίρεση εισαγωγής σε υποψηφίους χωρίς οικογενειακή
παράδοση στην cittadinanza, οι οποίοι πληρούσαν τις προϋποθέσεις που όριζε ο
νόμος και εξασφάλιζαν τα �/5 των ψήφων των μελών κατά την συνεδρίαση της
κοινότητας. Τα νέα μέλη αποκτούσαν δικαίωμα εκλογής στα αξιώματα μετά
την παρέλευση πέντε ετών από την εισαγωγή τους. Ωστόσο, στην πράξη οι
εκατέρωθεν διεκδικήσεις προκαλούσαν δυσλειτουργίες στο σύστημα, οδηγώ-
ντας, όπως ήταν εύλογο, στην παρέμβαση των βενετικών Αρχών.

Ενδεικτικά στα �6��, ο προνοητής francesco Bragadin, διαπιστώνοντας
την συστηματική παραβίαση του κανονισμού από τα υποψήφια μέλη, τα οποία
προκειμένου να εισαχθούν στην κοινότητα, μολονότι δεν πληρούσαν το ηλικια-
κό κριτήριο, προσκόμιζαν ακόμα και τα πιστοποιητικά γέννησης αποβιωσά-
ντων μεγαλύτερων αδελφών τους ως δικά τους, διαταράσσοντας την λειτουρ-
γία του κοινοτικού οργάνου και προκαλώντας αντιπαραθέσεις μεταξύ αυτών
και των παλιών μελών, που είχαν οδηγήσει στην διακοπή και στην αναβολή
των δυο τελευταίων συνεδριάσεων του συμβουλίου, επιχείρησε να επαναφέρει
την ομαλότητα στην διαχείριση της τοπικής εξουσίας. Υπό τους όρους αυτούς
όρισε να τηρείται το δεύτερο άρθρο του κοινοτικού κανονισμού ώστε κανείς να
μην μπορεί να εισαχθεί πριν την συμπλήρωση του �0ού έτους, ενώ για τους
παραβάτες του ηλικιακού ορίου προέβλεψε να μην έχουν δικαίωμα ένταξης
παρά μόνο στο �5ο έτος τους, χωρίς να μπορούν, όμως, να εκλεγούν σε κάποιο
αξίωμα. Επίσης, προκειμένου να αποφευχθεί η παραπλάνηση της κοινότητας
μέσω της προσκόμισης πλαστών δικαιολογητικών και η παράνομη εισαγωγή
νέων μελών ή η εκλογή τους στα αξιώματα αποφάσισε να ανακοινώνονται
ενώπιον όλων από τον cancelliere τα στοιχεία των πιστοποιητικών γέννησης
των υποψηφίων κατά την διαδικασίας εισαγωγής, ώστε να υπάρχει η δυνατό-
τητα ένστασης αν κάποιος τα αμφισβητούσε, ενώ στην περίπτωση που απο-
δεικνυόταν πως κάποιο μέλος πριν την ηλικία των �5ετών είχε κατορθώσει να
εκλεγεί σε κάποιο αξίωμα, πρέβλεπε την αποπομπή του ώς την συμπλήρωση
του �0ού έτους. Οριστικός ήταν ο αποκλεισμός από την κοινότητα για όποιον
διαπιστωνόταν ότι με τις ενέργειές του αλλοίωσε τα αποτελέσματα των ψηφο-
φοριών, ενώ προβλεπόταν πενταετής απαγόρευση συμμετοχής στις διεργασίες
του συμβουλίου για όποιον, ενώ είχε καταδικαστεί ή ήταν υπόδικος, εισήχθη
στην κοινότητα και μετείχε στις διαδικασίες της�0�.

Από την άλλη πλευρά, όπως είναι εύλογο, και το κατώτερο κοινωνικό και
αποκλεισμένο από τα πολιτικές διεργασίες στρώμα του νησιού, που κατοικού-
σε στον αστικό χώρο, αλλά κυρίως στην ύπαιθρο των Κυθήρων και περιγράφε-
ται με τον όρο popolo, συστηματικά διαμαρτυρόταν ότι δεν είχε πρόσβαση στις
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�0�. A.S.v., ό.π., Secreta Ordini di Cerigo, απόφαση του francesco Bragadin, προνοητή
Κυθήρων (�0 Ιουλίου �6��), φφ. 79v-80r.



κεντρικές Αρχές και διεκδικούσε, συνήθως υπό την καθοδήγηση των εκκλη-
σιαστικών Αρχών του νησιού, την διασφάλιση της δυνατότητάς του να απευ-
θύνει τα αιτήματά του προς την βενετία, ένα δικαίωμα που είχαν όλοι οι βενε-
τοί υπήκοοι. Ωστόσο, στην πράξη δεν ήταν εύκολο να επιτευχθεί, καθώς έβρι-
σκε την σθεναρή αντίσταση της κοινότητας, αφού η θεσμική διαδικασία προέ-
βλεπε την εκπροσώπησή του popolo στην κεντρική διοίκηση από κάποιο μέλος
της κοινότητας και πάντοτε σε κοινές πρεσβείες με αυτή· άρα και η εκπροσώ-
πηση του popolo γινόταν μόνο στο πλαίσιο της λειτουργίας των αστικών θε-
σμών, με αποτέλεσμα, συχνά, τα αιτήματά τους να μην βρίσκουν τον αποδέ-
κτη τους, κυρίως όταν αυτά διαφοροποιούνταν από την επίσημη θέση της κοι-
νότητας ή απειλούσαν τα συμφέροντα των μελών της. Η διεκδίκηση αυτή του
popolo επανερχόταν συνεχώς, στοιχείο που καταδείκνυε ότι, παρά τις διατά-
ξεις που προέβλεπαν, ήδη από το �56�, δηλαδή πριν το «κλείσιμο» της κοινό-
τητας, την εκλογή των �0 γηραιότερων ως εκπροσώπων των τριών διαμερι-
σμάτων του νησιού, του βούργου, του Αγίου Δημητρίου και του μυλοποτάμου,
οι οποίοι θα μπορούσαν να παρουσιάζονται ενώπιον των Αρχών της Κρήτης ή
άλλων ανώτερων αξιωματούχων και να διατυπώνουν τα αιτήματα των κατοί-
κων των περιφερειών τους και, μάλιστα, με την πρόβλεψη αυστηρού προστίμου
�00 δουκάτων για οποιονδήποτε παρεμπόδιζε την αποστολή τους, ακόμα και
αν επρόκειτο για τον προνοητή�0�, το σύστημα εκπροσώπησης των κατώτε-
ρων κοινωνικών στρωμάτων δεν λειτουργούσε, προκαλώντας την αντίδρασή
τους, που στρεφόταν κυρίως ενάντια στην κοινότητα, η οποία έθετε προσκόμ-
ματα στην εφαρμογή των νόμων. Προς αυτήν την κατεύθυνση στα �575, στο
πλαίσιο πρεσβείας προς τον Giacomo foscarini, γενικό προνοητή της Κρήτης
και ανακριτή, το popolo των Κυθήρων διαμαρτυρόταν για την υψηλή αμοιβή
των �00 δουκάτων που προβλεπόταν να καταβάλλει σε αυτούς από τους
cittadini που ορίζονταν ως εκπρόσωποί του στις βενετικές Αρχές της Κρήτης
ή της βενετίας και του ζητούσε να το απαλλάξει από αυτό το βάρος�0�. Στα
�608, απηύθυναν νέα επιστολή διαμαρτυρίας, την οποία συνυπέγραφαν ο πρω-
τοπαπάς Παύλος Κασιμάτης, ο Νικολό λευτέρης, ο Αθανάσιος Καρύδης και
ο μιχάλης φαρδουλής λιτζέρης, ως εκπρόσωποι του popolo, στον Gerolamo
Lippomano, προνοητή του νησιού, και ζητούσαν αυτοί που στο εξής θα εκπρο-
σωπούσαν το popolo στο πλαίσιο των πρεσβειών των Κυθήρων προς την Κρή-
τη ή την βενετία να μην είναι μέλη της κοινότητας, όπως συνέβαινε ώς τότε,
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�0�. A.S.v., ό.π., Secreta Ordini di Cerigo, διάταξη του Nicolò Barbarigo, συνδίκου της
Ανατολής (9 Ιουλίου �56�), φφ. �9v-�0r.

�0�. A.S.v., ό.π., Secreta Ordini di Cerigo, πρεσβεία του λαού και της κοινότητας των
Κυθήρων προς τον Giacomo foscarini, γενικό προνοητή της Κρήτης και ανακριτή (�� Ιου νίου
�575), φφ. �9v-�0r.



αλλά να ανήκουν στο popolo προκειμένου να διασφαλίσουν ότι τα αιτήματά
τους θα έφταναν στην κεντρική διοίκηση�05. Είναι εμφανές ότι το popolo επι-
χειρούσε σε κάθε ευκαιρία να διατυπώσει την δυσαρέσκεια του προς το ανώτε-
ρο στρώμα και την κοινότητα, ακόμα και με υπαινικτικό τρόπο, όπως στην
επιστολή του �6��, που τους κατηγορούσαν για όλα τα δεινά που βρήκαν το
νησί και τους ίδιους κατά το παρελθόν�06.

Πέραν των αιτημάτων του που αφορούσαν θεσμικές διαδικασίες, με βα-
σική, όπως επισημάνθηκε παραπάνω, την εκλογή εκπροσώπων του είτε
προς την κοινότητα είτε προς τις Αρχές της Κρήτης και της βενετίας, το
popolo διαμαρτυρόταν με αφορμή την ατομική δράση συγκεκριμένων μελών
του ανώτερου στρώματος, αλλά και στο πλαίσιο της κοινότητας. Ενδεικτικά
αναφέρεται η περίπτωση της καταγγελίας εναντίον του zuanne Cassimati, ο
οποίος φερόταν να διενεργεί παράνομες κατασχέσεις σε περιουσίες κατοίκων
που είτε είχαν αποβιώσει χωρίς κληρονόμους είτε απουσίαζαν για μεγάλο
διάστημα από το νησί με την πρόφαση ότι του χρωστούσαν χρήματα�07, δια-
σφαλίζοντας, φυσικά, ότι δεν υπήρχε κάποιος να επιχειρηματολογήσει περί
του αντιθέτου. Πεδίο πρόσφορο για εκδήλωση διαμαρτυριών από πλευράς του
popolo αποτελούσε η διαχείριση του Δημοσίου Ταμείου και η λειτουργία της
Σιταποθήκης, καθώς και η δράση των υπαλλήλων αυτών των σημαντικών
για την διακυβέρνηση του νησιού οικονομικών υπηρεσιών και οργανισμών
του αστικού χώρου, του ragionato (=επικεφαλής του Δημοσίου Ταμείου) και
του fonticaro (=προϊσταμένου της Σιταποθήκης), που ήταν μέλη της κοινό-
τητας, αλλά και των οικογενειών τους. Οι ragionati, όπως ήταν εύλογο, συ-
γκέντρωναν διαχρονικά τα πυρά των κατοίκων του νησιού, οι οποίοι στρέφο-
νταν εναντίον τους με κατηγορίες, όπως ατασθαλίες, κατάχρηση εξουσίας
και διασπάθιση δημοσίου χρήματος. Χαρακτηριστική ήταν η αντίδραση των
χωρικών, όπως εκφράστηκε στο πλαίσιο της πρεσβείας του �57�, στην
εκλογή μέλους της οικογένειας Stai στη θέση του rasonato, με το επιχείρημα
ότι είχε καταστεί κληρονομική, αλλά και ότι ο υποψήφιος διάδοχος δεν διέθε-
τε τα απαραίτητα προσόντα�08· μάλιστα, ανέφεραν ότι από το �565 πέραν
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�05. Ιστορικό Αρχείο Κυθήρων (στο εξής Ι.Α.Κ.), Αρχείο βενετικής Καγκελλαρίας,
φάκ. �, επιστολή των εκπροσώπων του popolo στον προνοητή Κυθήρων Geronimo Lippomano
(�0 Απριλίου �608), φ. 5r: «...domandiamo che debino crear, et instituir uno cittadino degno per
loro comesso, et nostro... di andar con ogni prima ocasion in compagnia con noi di dir le rason
nostre... overo altri doi delli nostri poveri di comparer havanti Sua Serenitta, et cercar le nostre
raggioni...»

�06. βλ. σ. �57, υποσημ. �6.
�07. A.S.v., ό.π., Secreta Ordini di Cerigo, διάταξη του Nicolò Barbarigo, συνδίκου της

Ανατολής (� Ιουνίου �56�), φ. �5r.
�08. A.S.v., ό.π., Secreta Ordini di Cerigo, πρεσβεία της κοινότητας των Κυθήρων προς



του αξιώματος του rasonato, οι Stai κατόρθωσαν να μονοπωλούν με πλάγια
μέσα και την θέση του fonticaro με τον zuanne Stai, ο οποίος προκαλούσε
την οργή όλων των κατοίκων του νησιού, αφού εμπορευόταν το σιτάρι για
προσωπικό του όφελος, αφήνοντας άδεια την Σιταποθήκη και χωρίς χρήμα-
τα�09. Στα �575, ο λαός των Κυθήρων διαμαρτυρήθηκε προς τον Gia como
foscarini, γενικό προνοητή της Κρήτης και ανακριτή, επειδή οι κληρονόμοι
του αποθανόντα προηγούμενου προϊσταμένου της Σιταποθήκης zuanne Stai
παρακρατούσαν παράνομα τις ποσότητες σιταριού που εκείνος είχε συγκε-
ντρώσει από αυτούς και τις πωλούσαν, αποκομίζοντας κέρδος, ενώ αυτοί το
αγόραζαν προς ένα τσεκίνι το μιζούρι. Ο foscarini απάντησε ότι αρμόδιος
για την διευθέτηση του θέματος ήταν ο προνοητής του νησιού, ο οποίος όφει-
λε να το πράξει, εφαρμόζοντας την δικαιοσύνη��0. Επίσης, στα �785, ο
raggionato βαλέριος Κασιμάτης κατηγορήθηκε για διάπραξη αδικιών σε
βάρος των κατοίκων του νησιού���.

Επιπλέον, διαπιστώνεται ότι κατά τον �6ο αιώνα και η ύύππααιιθθρροοςς στην βε-
νετική περιφέρεια αποτελούσε πεδίο αναταραχών που προκαλούσαν ανησυχία
στη βενετία. Στα Κύθηρα, η καταπίεση των αγροτικών πληθυσμών οδηγού-
σε συχνά σε αναστάτωση και σε συλλογικές διαμαρτυρίες, οι οποίες, όμως,
σπανίως εισακούονταν, με αποτέλεσμα οι χωρικοί να εγκαταλείπουν το νησί.
Σε ένα πρώτο επίπεδο, επισημαίνεται πως η κατάχρηση της εξουσίας από
τους προνοητές και τους ανώτερους βενετούς υπαλλήλους του νησιού, αλλά
και από τοπικούς αξιωματούχους, μέλη της κοινότητας, σε βάρος των χωρι-
κών προκαλούσε την αντίδραση των τελευταίων και την φυγή τους στην οθω-
μανική επικράτεια. Ενδεικτική στα �56� ήταν η διαμαρτυρία τους κατά του
προνοητή, ο οποίος τους ανάγκαζε να δουλεύουν για λογαριασμό του χωρίς να
τους πληρώνει, στην οποία ο Nicolò Barbarigo, σύνδικος της Ανατολής απά-
ντησε ότι έπρεπε να αποζημιώνονται για τις υπηρεσίες τους προς τους αξιω-
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τον Luca Michiel, γενικό προνοητή της Κρήτης (�7 Ιουνίου �57�), φ. ��r. Η κληρονομική δια-
δοχή στη θέση του rasonato των Κυθήρων από μέλη της οικογένειας Stai επιβεβαιώνεται στην
αίτηση των zorzi, Antonio, zuanne και Paolo de Stai στα �569, στην οποία αναφερόταν ότι ο
Antonio και ο πατέρας τους Emmanuele και ο παππούς τους Antonio διορίστηκαν ως προϊστά-
μενοι του Δημοσίου Ταμείου των Κυθήρων, βλ. μΑΝΤΟΥβΑλΟΣ-ΤΣΟΥΡΑΠΑ, «Από την οικογέ-
νεια στην πολιτική», ό.π., σ. 7��.

�09. A.S.v., ό.π., Secreta Ordini di Cerigo, πρεσβεία της κοινότητας των Κυθήρων προς
τον Luca Michiel, γενικό προνοητή της Κρήτης (�7 Ιουνίου �57�), φφ. �0r-��r.

��0. A.S.v., ό.π., Secreta Ordini di Cerigo, πρεσβεία του λαού και της κοινότητας των
Κυθήρων προς τον Giacomo foscarini, γενικό προνοητή της Κρήτης και ανακριτή (�� Ιουνί-
ου �575), φφ. �9v-�0v.

���. ΣΠ. ΣΤΑΘΗ, «Τα Κυθηραϊκά Χρονικά του ιερέως Γρηγορίου λογοθέτη», Κυθηραϊκή
Επιθεώρησις, τ. � (�9��), σ. ��0. βλ. επίσης, μΑΝΤΟΥβΑλΟΣ-ΤΣΟΥΡΑΠΑ, «Από την οικογέ-
νεια στην πολιτική», ό.π., σ. 7�8.



ματούχους σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο νησί���, ενώ στα �575 οι χωρι-
κοί στράφηκαν κατά του προνοητή επειδή έσφαζε τα ζώα τους για να προσφέ-
ρει γεύματα στους φίλους του���.

Επιπλέον, σε επιστολή που προηγούνταν της πρεσβείας του �575��� της
κυθηραϊκής κοινότητας –οι απεσταλμένοι χρησιμοποιούσαν τον όρο «κοινότη-
τα» (università, communità) για να περιγράψουν το θεσμικό πολιτικό όργανο
που εκπροσωπούσαν, ενώ οι βενετοί αξιωματούχοι για την ίδια συσσωμάτωση
επέλεγαν τον όρο «πόλη», ενδεχομένως ακολουθώντας σε επίπεδο ορολογίας
το πρότυπο της μητρόπολης–, στην οποία εκπροσωπούνταν και ο λαός του
νησιού��5, προς τον Giacomo foscarini, γενικό προνοητή της Κρήτης και ανα-
κριτή, οι πρεσβευτές ανέφεραν χαρακτηριστικά ότι προσέφυγαν σε αυτόν για
να διεκδικήσουν τα δίκαια αιτήματά τους, την εφαρμογή των διατάξεων και
την αναγνώριση των προνομιών, που τους είχαν παραχωρηθεί κατά το παρελ-
θόν και δεν γίνονταν σεβαστά, και να εξασφαλίσουν την ηρεμία στο νησί τους,
στην πατρίδα τους��6, όπως το αισθάνονταν και το αποκαλούσαν, αλλά και να
ενθαρρύνουν τον επαναπατρισμό παλαιών κατοίκων που αναγκάστηκαν να το
εγκαταλείψουν, ώστε να μπορέσουν να συνεχίσουν να επιδεικνύουν προς την
Γαληνοτάτη την αφοσίωση που έδειχναν οι πρόγονοί τους��7.
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���. A.S.v., ό.π., Secreta Ordini di Cerigo, διάταξη του Nicolò Barbarigo, συνδίκου της
Ανατολής (� Ιουνίου �56�), φ. ��v.

���. A.S.v., ό.π., Secreta Ordini di Cerigo, πρεσβεία του λαού και της κοινότητας των
Κυθήρων προς τον Giacomo foscarini, γενικό προνοητή της Κρήτης και ανακριτή (�� Ιουνί-
ου �575), φ. �8r: «...Essendo stata presa una mala consuetudine che volendo il Magnifico
Proveditor far banchetto à qualche suo amico manda à mazzar i manzi Salvadichi, ma però tutti
hanno i suoi patroni, e quest’è un grande danno del Contado; però supplichiamo che in ciò sia
provisto per non esser in tal maniera detti Bovi causa di restar li terrenni issemminati;...»

���. A.S.v., ό.π., Secreta Ordini di Cerigo, πρεσβεία του λαού και της κοινότητας των
Κυθήρων προς τον Giacomo foscarini, γενικό προνοητή της Κρήτης και ανακριτή (�� Ιουνί-
ου �575), φφ. �8v-�8v.

��5. A.S.v., ό.π., Secreta Ordini di Cerigo, πρεσβεία του λαού και της κοινότητας των
Κυθήρων προς τον Giacomo foscarini, γενικό προνοητή της Κρήτης και ανακριτή (�� Ιουνί-
ου �575), φ. �8r: «...Essendo comparsi avanti di noi Michielin Prinea quondam Nicola, e Manoli
Michieletto quondam Michielin per nome loro, e come Nunzii, Comessi, Procuratori del fide -
lissimo Popolo, e città di Cerigo, siccome hanno mostrato procura fatta per mano del domino
Manoli Cassimati Nodaro Publico di Cerigo, sottoscritta da infiniti da esso popolo ne hanno
presentato l’infrascritta scrittura con capitoli trentadoi...» φ. �8r-v: «comparimo noi Michelin
Prinea quondam misser Nicola, e Manoli Michieletto quondam Michielin per nome nostro, e per
nome, e come Nunzii, Comessi, e Procuratori del misero, et infelice suo popolo, e com munità
dell’importantissima Isola di Cerigo...»

��6. Σχετικά με τη χρήση του όρου βλ. και A.S.v., Miscellanea Atti diversi Manoscritti,
φάκ. ��6, επιστολή του λαού των Κυθήρων (� Νοεμβρίου �6��), φ. 6v: «...νὰ ζοῦμεν εἰς την
πατρίδα μας χωρίς βάσανα...»

��7. A.S.v., ό.π., Secreta Ordini di Cerigo, πρεσβεία του λαού και της κοινότητας των



Προς επίρρωση των ισχυρισμών αυτών, οι εκπρόσωποι του λαού του νησιού,
δηλαδή κυρίως των κατοίκων της υπαίθρου, στην συνέχεια της πρεσβείας επι-
καλούνταν την περίπτωση του Nadalin Leonzini, ο οποίος, όταν ήταν can -
celliere του προνοητή daniel querini, είχε προκαλέσει τεράστια αναστάτωση,
βασανίζοντας μια ομάδα φτωχών κατοίκων του νησιού και αναγκάζοντάς
τους να το εγκαταλείψουν και να περάσουν στην Πελοπόννησο��8. Επίσης,
όταν ήταν καπιτάνος στο διαμέρισμα του Αγίου Δημητρίου(�57�-�57�),
ασκούσε την εξουσία τυραννικά και παρά το γεγονός ότι τον κατήγγειλαν οι
εκπρόσωποι του διαμερίσματος, ουδέποτε καταδικάστηκε, καθώς η καταγγε-
λία τους απορρίφθηκε, αφού είχε παρέλθει διάστημα δυο μηνών και σύμφωνα
με τον νόμο η προθεσμία για την εξέτασή της είχε λήξει��9. Ακολούθησαν νέ-
ες καταγγελίες με επιστολή του παπά misser Micheli Lurando, στην οποία
αναφερόταν ότι �8 άτομα έπεσαν θύματα του Leonzini και του γιου του, που
τους σκότωναν και τους έκλεβαν την παραγωγή και την περιουσία τους��0· οι
χωρικοί υπέφεραν από αυτόν· τους πήρε τα σπίτια, τους ανάγκασε να εγκατα-
λείψουν το νησί και να καταφύγουν σε τουρκικά εδάφη���. ζητούσαν την πα-
ρέμβαση της βενετίας για να τους απαλλάξει από αυτόν και να μην επιτρέψει
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Κυθήρων προς τον Giacomo foscarini, γενικό προνοητή της Κρήτης και ανακριτή (�� Ιουνί-
ου �575), φ. �8v: «...per instare l’infrascritti giusti et onesti suffraggii, acciò ottenuti possino
non solamente li abbitanti viver quieti ma anco quelli sono partiti per simili occasioni abbino à
ritornare, e ripatriare, e continuare nella divozione delli progenitori loro, e sia verso questa
Serenissima, et Illustrissima Signoria».

��8. A.S.v., ό.π., Secreta Ordini di Cerigo, πρεσβεία του λαού και της κοινότητας των
Κυθήρων προς τον Giacomo foscarini, γενικό προνοητή της Κρήτης και ανακριτή (�� Ιουνί-
ου �575), φ. �7r: «...Nadalin andava, e toleva per forza le sue robbe... scampavano, e passavano
nelle bande di Morea, et esso Nadalin quando hà inteso, che loro passavano nella Morea hà fatto
tormenti à modo suo, e [dava] di corda fuora nella Campagna in un’arboro, e non li lasciava fino
che tutti come hò predetto hanno scampato dalla paura, et andatissi, colli Turchi».

��9. A.S.v., ό.π., Secreta Ordini di Cerigo, πρεσβεία του λαού και της κοινότητας των
Κυθήρων προς τον Giacomo foscarini, γενικό προνοητή της Κρήτης και ανακριτή (�� Ιουνί-
ου �575), φ. �5v: «...un Nadalin Leoncini altre volte zatto, et ora fà doi anni è stato detto
Capitanio del distreto di San demetrio, che noi Comessi di detto San demetrio siamo perche ne
hà fatto molte tiranie secondo il suo empio costume... non si possa esequir nelle denonzie
de’danni datti se non nel termine di mesi duo da poi datte esse denonzie, li quali passati non
possa più alcuno esser molestato».

��0. A.S.v., ό.π., Secreta Ordini di Cerigo, πρεσβεία του λαού και της κοινότητας των
Κυθήρων προς τον Giacomo foscarini, γενικό προνοητή της Κρήτης και ανακριτή (�� Ιου νίου
�575), φ. �7r-v.

���. A.S.v., ό.π., Secreta Ordini di Cerigo, πρεσβεία του λαού και της κοινότητας των
Κυθήρων προς τον Giacomo foscarini, γενικό προνοητή της Κρήτης και ανακριτή (�� Ιουνί-
ου �575), φ. �7v: «...per gl’anni due, ch’egli hà fatto l’Officio del Capitaniato sono partite dalle
sue abbittazioni molte persone e trasferitessi nelle parti di Turchia, e de fatto hà rovinato quel
distreto di San dimitri...»



στον γιο του να τον διαδεχθεί στη θέση του καπιτάνου του Αγίου Δημητρίου
γιατί θα ερήμωνε η περιοχή τους���. Επισημαίνεται ότι το αξίωμα των καπι-
τάνων των τριών διαμερισμάτων ήταν εξέχουσας σημασίας για την διακυβέρ-
νηση του νησιού και έδινε ευρείες εξουσίες στα άτομα που στελέχωναν τις θέ-
σεις αυτές· προκειμένου να αποφευχθούν φαινόμενα αυθαιρεσιών και κατά-
χρησης εξουσίας σε βάρος των χωρικών, ήδη από τα �56�, βενετική διάταξη
όριζε πενταετή contumacia��� για το αξίωμα αυτό���.

Είναι σαφές ότι η απειλή εγκατάλειψης του νησιού, προβαλλόμενη από την
μεγαλύτερη μερίδα του πληθυσμού του, δηλαδή τους χωρικούς, επανερχόταν
συχνά ως μέσο πίεσης προς την βενετία προκειμένου να ικανοποιήσει τα αιτή-
ματά τους και δεν συνιστούσε διεκδίκηση με ιδεολογικά, εθνικά ή άλλα κίνη-
τρα. Ωστόσο, η πραγματοποίηση της απειλής, όταν εξαναγκάζονταν, όπως
στις περιπτώσεις που προαναφέρθηκαν, άλλοτε με την προσωρινή και άλλοτε
με την μόνιμη εγκατάσταση πληθυσμιακών ομάδων από τα Κύθηρα στις
οθωμανικές περιοχές κυρίως της Πελοποννήσου ή αργότερα της Κρήτης, κα-
ταδείκνυε ότι οι πληθυσμοί αυτοί, σταθμίζοντας κάθε φορά τις δυνατότητες
που συγκυριακά τους παρείχαν οι κυρίαρχες δυνάμεις της εποχής, οι βενετοί
και οι Οθωμανοί, μετακινούνταν μεταξύ των δυο επικρατειών, προκειμένου να
εξυπηρετήσουν τα συμφέροντά τους· η ελληνορθόδοξη ταυτότητά τους, η από
αιώνες διασύνδεση των περιοχών αυτών παρά την εναλλαγή των κυριαρχιών,
καθιστούσε ευκολότερη τόσο την απόφαση της μετακίνησής τους, εφόσον
επρόκειτο για οικεία περιβάλλοντα, όσο και την ομαλή ένταξή τους σε αυτά.

Επιπλέον, συχνή αιτία αναταραχής στο χώρο της κυθηραϊκής υπαίθρου,
συνιστούσε η παρουσία των venier, στους οποίους ανήκαν οι γαίες μεγάλου
τμήματος του νησιού, στην περιφέρεια του Κάστρου, αλλά, κυρίως, στο διαμέ-
ρισμα του Αγίου Δημητρίου. Στον �7ο αιώνα, η άλλοτε ισχυρή διασύνδεση του
δικτύου εξουσίας τους, αλλά και η θέση τους στο νησί σταδιακά αποδυναμω-
νόταν και τα συμφέροντά τους δύσκολα διασφαλίζονταν, εξαιτίας των εντεινό-
μενων αντιδράσεων από τον εγχώριο πληθυσμό, με αποκορύφωμα στα �608
τον βίαιο θάνατο του zanachi venier, agente e commesso, εκπροσώπου του βε-
νετικού κράτους στο νησί, και του filippo da Prata, που υπηρετούσε ως ακό-
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���. A.S.v., ό.π., Secreta Ordini di Cerigo, πρεσβεία του λαού και της κοινότητας των
Κυθήρων προς τον Giacomo foscarini, γενικό προνοητή της Κρήτης και ανακριτή (�� Ιουνί-
ου �575), φ. �8r: «...noi miseri del popolo supplichiamo genibus flexis di cassar detto Nadalin e
suo figlio dal detto Officio del Capitaniato, perche facendo lui anni cinque del tutto farà
disabitare, e tutto il contado...»

���. βλ. σ. �6�, υποσημ. 5�.
���. A.S.v., ό.π., Secreta Ordini di Cerigo, διάταξη του Nicolò Barbarigo, συνδίκου της

Ανατολής (� Ιουνίου �56�), φ. �7v.



λουθος του Antonio venier ενός εκ των συνιδιοκτητών��5. Η περιγραφή��6 του
συμβάντος από τον προνοητή του νησιού Geronimo Lippomano είναι αποκαλυ-
πτική των διαθέσεων των εμπλεκομένων και πιστοποιεί ότι επρόκειτο για πε-
ριορισμένης έκτασης, αλλά μαζική και οργανωμένη κινητοποίηση των κατοί-
κων της υπαίθρου, οι οποίοι στράφηκαν με βίαιες ενέργειες κατά του εκπρο-
σώπου του Δημοσίου, τριών κρατικών υπαλλήλων και του ακολούθου των
venier, διεκδικώντας μερίδιο στην τοπική εξουσία, την απαλλαγή από τις επι-
βαρύνσεις που επέβαλαν οι βενετοί compartecipi, την αποτροπή εισαγωγής
καινοτομιών που στόχευαν να αλλάξουν το καθεστώς εκμετάλλευσης του νη-
σιού προς όφελος των venier και να δυσχεράνουν την θέση των αγροτικών
πληθυσμών, αλλά και εκφράζοντας αντιβενετικά συναισθήματα. Οι εξεγερμέ-
νοι καθοδηγούνταν, όπως δήλωναν οι venier και οι ίδιοι οι χωρικοί, και παρα-
δέχονταν με την σιωπή τους οι cittadini, από επιφανείς οικογένειες του νησιού
και η κινητοποίησή τους στόχευε στην ανατροπή των υπαρχουσών ισορροπιών
στο πεδίο της διακυβέρνησης με τον περιορισμό της εξουσίας των venier και
της βενετίας και την ενίσχυση των εγχωρίων. Ωστόσο, οι επιδιώξεις τους δεν
στέφθηκαν με επιτυχία, καθώς η Γαληνοτάτη διατηρούσε ακόμα ισχυρούς
μηχανισμούς καταστολής της βίας, εφαρμογής των νόμων, ελέγχου των
υπηκόων και αποκατάστασης της ομαλότητας στην περιφέρεια του κράτους.

Ανάμεσα στους πρωταγωνιστές, αλλά και τα θύματα των εξεγερμένων
χωρικών ήταν οι εκπρόσωποι των venier και του βενετικού Δημοσίου, οι οποί-
οι, συνοδευόμενοι από τρεις κρατικούς υπαλλήλους και έναν βοσκό, μετέβη-
σαν ανατολικά στην ημιορεινή περιοχή του Δρυμώνα, προκειμένου να παρα-
λάβουν τα ζώα που νόμιμα είχε αγοράσει σε δημόσιο πλειστηριασμό ο
zanachi venier. Οι ιδιοκτήτες φάνηκαν απρόθυμοι να υπακούσουν και να πα-
ραδώσουν τα ζώα στους πλειοδότες και οι κρατικοί αξιωματούχοι τους επέ-
βαλαν πρόστιμα, ενώ ακολούθησαν διαπληκτισμοί με ένοπλους χωρικούς, οι
οποίοι, προτάσσοντας σπαθιά και αρκεβούζια��7 και ρίχνοντας προειδοποιητι-
κές βολές κατά των ανεπιθύμητων επισκεπτών, τους έτρεψαν σε φυγή. Οι
τρεις κρατικοί υπάλληλοι κατέφυγαν στον Αβλέμονα, όπου στάθμευε στρα-
τιωτική δύναμη. Στην συνέχεια, κάποιος αξιωματούχος επιχείρησε να ανα-
ζητήσει τους δυο αγνοούμενους, αλλά βρέθηκε αντιμέτωπος με 55 ενόπλους,
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��5. μΑΝΤΟΥβΑλΟΣ-ΤΣΟΥΡΑΠΑ, «Από την οικογένεια στην πολιτική», ό.π., σ. 7�6.
��6. A.S.v., Senato, Mar, φάκ. �80, επιστολή του Gieronimo Lippomano, προνοητή και

καστελλάνου Κυθήρων, προς τις Αρχές της βενετίας (�8 μαΐου �608) συνημμένη σε απόφα-
ση της Συγκλήτου (�� Αυγούστου �608).

��7. Archibusio=είδος τουφεκιού, βλ. σχετικά, L. PEzzOLO, «L’archibugio e l’aratro.
Consi derazioni e problemi per una storia delle milizie rurali venete nei secoli XvI e XvII»,
Studi veneziani, n.s., 7 (�98�), σσ. 59-80.



οι οποίοι τον ρώτησαν αν είχε έρθει και αυτός να πάρει τα ζώα τους· προσποι-
ούμενος ότι δεν γνώριζε τίποτα και ότι πέρασε από εκεί για δικές του δουλει-
ές, κατόρθωσε να διαφύγει και να ενημερωθεί από έναν ιερωμένο για το συμ-
βάν και για την τύχη των zanachi venier και filippo da Prata. Ακολούθως,
πληροφορούμενος ο προνοητής τα γεγονότα έστειλε επί τόπου τον governatore
(=στρατιωτικό διοικητή), επικεφαλής στρατιωτικού σώματος· αυτός μετέβη
στην υποδειχθείσα περιοχή χωρίς να συναντήσει κανέναν από τους ενόπλους
και τελικά κατόρθωσε να τους εντοπίσει νεκρούς, έχοντας υποστεί πολλαπλά
χτυπήματα. Αμέσως μετά εστάλη από τον προνοητή αξιωματούχος προκει-
μένου να διερευνήσει τις συνθήκες του θανάτου τους, να διενεργήσει την προ-
ανάκριση και να συγκεντρώσει μαρτυρίες για τα γεγονότα, ώστε να συγκρο-
τηθεί στην συνέχεια η δικογραφία και να ανευρεθούν και να οδηγηθούν στην
δικαιοσύνη οι υπαίτιοι· ωστόσο, βρήκε όλα τα σπίτια κλειστά και τους χωρι-
κούς άφαντους.

Δραττόμενοι της ευκαιρίας του βίαιου επεισοδίου οι venier απηύθυναν και
πάλι επιστολή��8 προς τις βενετικές Αρχές, στην οποία ανέφεραν ότι η περιου-
σία τους στα Κύθηρα έφτανε πια τα ��� από �� καράτια που είχαν τον �6ο αι-
ώνα��9 και ότι την προηγούμενη χρονιά είχε μεταβεί στο νησί ο Antonio venier
εκ μέρους και των άλλων compartecipi των Κυθήρων, του αδελφού του Nicolò
venier του ποτέ Santo και του Lorenzo venier του ποτέ zuan francesco προ-
κείμενου να διασφαλίσει τις προσόδους που, κατ’ εφαρμογή των τελευταίων
αποφάσεων της Συγκλήτου��0, τους αναλογούσαν. Ωστόσο, όπως επεσήμανε,
βρήκε κάποιους που με διάφορα τεχνάσματα κατόρθωναν να εισπράττουν τις
δικές τους προσόδους, παραβιάζοντας το ισχύον θεσμικό πλαίσιο, και έναν
προνοητή απρόθυμο να εκτελέσει τις κρατικές εντολές. Υπέδειξε, μάλιστα,
αυτούς τους καταχραστές, συγκεκριμένα τον Geronimo Marcello και τα
αδέρφια του, τον Manusso d’Armaro, τον Nicolò Massello, τους Cassimati, τους
Caluzzi και ορισμένους ακόμη, ως υποκινητές της εξέγερσης των χωρικών
και ηθικούς αυτουργούς της δολοφονίας των zanachi venier και filippo da
Prata και ζήτησε να οδηγηθούν στην δικαιοσύνη και να δικαστούν.
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��8. A.S.v., Senato, Mar, φάκ. �80, επιστολή των venier προς τις Αρχές της βενετίας
(χ.χ.) συνημμένη σε απόφαση της Συγκλήτου (�� Αυγούστου �608).

��9. Σχετικά με τα καράτια που ανήκαν στους venier στον �5ο και στον �6ο αιώνα βλ.
KOuMANOudI, «Illi de Ca’venier», ό.π., σ. �0� και A.S.v., Senato, P.T.M., φάκ. 755, επιστολή
του zuanne Garzoni, προνοητή Κυθήρων προς τις Αρχές της βενετίας (�5 Ιουλίου �590):
«...Li terreni di tutta quest’Isola sono divisi in �� caratti, �� de quali sono della Serenità vostra
et �� di Michiel veniero, che se ne stà in Candia...»

��0. A.S.v., Senato, Mar, φάκ. ��7, δουκικό γράμμα του δόγη Leonardo donato προς τον
Hieronymo Lippomano, προνοητή και καστελλάνο Κυθήρων (� μαρτίου �607) συνημμένο σε
απόφαση της Συγκλήτου (�0 Οκτωβρίου �6��).



Την πράξη αυτή ακολούθησε πρεσβεία��� του λαού και της κοινότητας των
Κυθήρων με την οποία επιχειρούσαν να αντικρούσουν τις φανταστικές, όπως
τις χαρακτήριζαν, διαμαρτυρίες��� των venier, που αποσκοπούσαν στον περιο-
ρισμό της ελευθερίας των κατοίκων του νησιού και υπέκρυπταν την πρόθεσή
τους να αλλάξουν το ισχύον καθεστώς σε βάρος των τελευταίων, αναγκάζο-
ντάς τους να το εγκαταλείψουν· περιέγραφαν λεπτομερώς την μακραίωνη πα-
ρουσία των venier στο νησί, από την εποχή των επαναστατών, υπενθυμίζο-
ντας την συμμετοχή τους στην αποστασία του Αγίου Τίτου (��6�), που στρε-
φόταν κατά της βενετίας, και το νέο καθεστώς που επιβλήθηκε στα Κύθηρα
ως συνέπεια αυτής (��8�), και στον επόμενο αιώνα του frangia venier
(����) ώς τα χρόνια εκείνα και τους Nicolò και Antonio venier του Santo και
Lorenzo venier του zuan francesco. Στόχευαν να καταδείξουν ότι εξακολου-
θούσαν να αναγνωρίζουν, όπως και οι πρόγονοί τους, αν και ούτε σε εκείνους
ήταν αρεστό, διαχωρίζοντάς το, όμως, από την βενετική διακυβέρνηση���, το
πλαίσιο της κυριαρχικής παρουσίας των venier στο νησί, που παρέμενε σε
ισχύ για αιώνες, και σύμφωνα με αυτό συνέχιζαν να ανταποκρίνονται στις
υποχρεώσεις απέναντι και στους δυο συνιδιοκτήτες, δηλαδή στο βενετικό κρά-
τος και τους venier· επεσήμαναν ότι και στον �7ο αιώνα, όπως και στους
προηγούμενους αιώνες, εφαρμοζόταν το φεουδαρχικό σύστημα οργάνωσης,
που οι ίδιοι venier εισήγαγαν στο νησί���, και γίνονταν σεβαστές οι αντιλήψεις
περί δικαίου και κυριαρχίας που απέρρεαν από αυτό. Ωστόσο, ανέφεραν ότι ο
Antonio venier, επιθυμώντας να διαταράξει το ειρηνικό περιβάλλον διαβίωσης
τους και να επιφέρει αλλαγές στις παγιωμένες συνήθειες του τόπου τους με
σκανδαλώδη τρόπο, επιχείρησε να εισαγάγει νεωτερισμούς��5, μη σεβόμενος
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���. A.S.v., Senato, Mar, φάκ. �8�, πρεσβεία του λαού των Κυθήρων προς τις Αρχές της βε-
νετίας (�� Σεπτεμβρίου �608) συνημμένη σε απόφαση της Συγκλήτου (�8 Νοεμβρίου �608).

���. A.S.v., Senato, Mar, φάκ. �8�, πρεσβεία του λαού των Κυθήρων προς τις Αρχές της
βενετίας (�� Σεπτεμβρίου �608) συνημμένη σε απόφαση της Συγκλήτου (�8 Νοεμβρίου
�608): «...privarli sotto immaginarii suoi protesti et della liberta... certi immaginarii capitoli e
decisioni che dice esser stati stabiliti con l’ auttorità dell’ eccelentissimo Senato».

���. KOuMANOudI, «Illi de Ca’venier», ό.π., σσ. �0�-�05.
���. KOuMANOudI, «Illi de Ca’venier», ό.π., σ. �0�, όπου και η προηγούμενη βιβλιογραφία.
��5. A.S.v., Senato, Mar, φάκ. �8�, πρεσβεία του λαού των Κυθήρων προς τις Αρχές της

βενετίας (�� Σεπτεμβρίου �608) συνημμένη σε απόφαση της Συγκλήτου (�8 Νοεμβρίου
�608): «...Antonio sudetto non content di conseguir detti suoi utili soliti et consueti... interesse
di suvertir il pacific nostro viver et alterare quell’ antiquissimo uso di ricognittioni che siamo
tenuti pagare... a nome di detta communità che per sollevatione di quel povero popolo non
tolerando innovationi di tanto scandalo onde noi invechiati in quell’ Isola et per coltura della
quale ad immittatione degl’antenatti nostri abbiamo sudato tanto sangue, sofferti tanti patimenti
et disaggi che potramo dire haverci fabricato quel locco... debbi precervaci in quell’ istesso stato
ab antiquo fin’ora siamo visciuti...»



το ισχύον καθεστώς· προκειμένου, μάλιστα, να υπερασπιστούν το δίκαιο των
θέσεών τους, αποδεικνύοντας συνάμα ότι κατείχαν την γνώση, που τους επέ-
τρεπε την χρήση εμπεριστατωμένης και νομικά στέρεης επιχειρηματολογίας,
επικαλέστηκαν την ισχύ του φεουδαρχικού dominium divisum��6, που καθόριζε
για αιώνες τα εμπράγματα δικαιώματα των δικαιούχων επί της νήσου και
σύμφωνα με αυτό οι venier κατείχαν μόνο το dominium directum, αφήνοντας
το dominium utile στους κατοίκους��7. μάλιστα, εξαιτίας αυτού δεν αναγνω-
ριζόταν θεσμικά στους εγχωρίους η δυνατότητα του απόλυτου ελέγχου και
της ελεύθερης διάθεσης και μεταβίβασης, μέσω πώλησης ή προικοδοσίας,
των κτημάτων που καλλιεργούσαν, δικαίωμα που είχαν μόνο οι venier, και,
όπως διατείνονταν, από ελεύθεροι είχαν καταστεί σκλάβοι��8.

Οι διεργασίες συνεχίστηκαν με τους venier να απαντούν στις αιτιάσεις
των κατοίκων των Κυθήρων, στρεφόμενοι σαφώς ενάντια στους cittadini, ζη-
τώντας από τις βενετικές Αρχές να συλλάβουν τους δολοφόνους των ανθρώ-
πων τους και να τους τιμωρήσουν προκειμένου να απαλλαγούν και οι χωρικοί
τους από την άδικη καταπίεση που υφίσταντο από τους ανθρώπους αυτούς��9.
Ήταν ξεκάθαρο ότι για να επιτύχουν τον στόχο τους και να αντιμετωπίσουν
τους cittadini επιχειρούσαν να προσεταιριστούν τους αγροτικούς πληθυσμούς,
οι οποίοι εξαιτίας της αδυναμίας τους υπάκουαν στα κελεύσματα αυτών που
καταπατούσαν και καταχρώνταν ξένες περιουσίες, οδηγώντας στην απελπι-
σία τόσο τους ίδιους τους venier όσο και τους χωρικούς, που είχαν μετατραπεί
σε σκλάβους, ενώ οι compartecipi επιχειρούσαν να τους απελευθερώσουν��0.
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��6. Το φεουδαρχικό δίκαιο, στη βάση της θεωρίας του dominium divisum, διαιρούσε την
ιδιοκτησία του φεούδου σε δυο μέρη, που μπορούσαν να ανήκουν σε διαφορετικά πρόσωπα· από
την μία αναγνώριζε τον φεουδάρχη ως υπέρτατο άρχοντα και κύριο του φεούδου με δικαίωμα
κατοχής και ελεύθερης διάθεσης αυτού (dominium directum), ενώ οι υποτελείς του συνδέο-
νταν άμεσα με αυτό και είχαν το δικαίωμα χρήσης και εκμετάλλευσής του (dominium utile).
βλ., ενδεικτικά, E. CORTESE, Le grandi linee della storia giuridica medievale, Padova: Il Cigno
GG Edizioni, �000.

��7. A.S.v., Senato, Mar, φάκ. �8�, πρεσβεία του λαού των Κυθήρων προς τις Αρχές της
βενετίας (�� Σεπτεμβρίου �608) συνημμένη σε απόφαση της Συγκλήτου (�8 Νοεμβρίου
�608): «...havendo li clarissimi patroni venieri rittenuto appreso di se il solo dominio dirretto
di essa isola et lasciato che dominio uttile agl’Habitatori di essa con quelle ricognittioni et censi
verso di se che si vedono esser stato dagli antichi nostri transmessi in noi habbino fin hora
continuato pagare l’istessi cosi à vostra Serenità come successa nel luoco di detti Rebelli come
anco a detti clarissimi venieri come subintratto in luoco del signor frangia lor auttore...»

��8. A.S.v., Senato, Mar, φάκ. �8�, πρεσβεία του λαού των Κυθήρων προς τις Αρχές της βε-
νετίας (�� Σεπτεμβρίου �608) συνημμένη σε απόφαση της Συγκλήτου (�8 Νοεμβρίου �608).

��9. A.S.v., Senato, Mar, φάκ. �8�, επιστολή των venier προς τις Αρχές της βενετίας
(�� Οκτωβρίου �608) συνημμένη σε απόφαση της Συγκλήτου (�8 Νοεμβρίου �608).

��0. A.S.v., Senato, Mar, φάκ. �8�, επιστολή των venier προς τις Αρχές της βενετίας
(�� Οκτωβρίου �608) συνημμένη σε απόφαση της Συγκλήτου (�8 Νοεμβρίου �608).



Απώτερη επιδίωξή τους ήταν να αλλάξει ο τρόπος υπολογισμού των προσόδων
τους, επισημαίνοντας ότι έπρεπε να εισπράττουν την εντριτία επί της πώλη-
σης των παραγόμενων σιτηρών και όχι επί της συγκομιδής, όπως ήθελαν οι
κάτοικοι του νησιού ή επί της σποράς���. Η βενετική Σύγκλητος, μετά την
γνωμοδότηση των αρμόδιων οργάνων, λαμβάνοντας υπόψη τα επιχειρήματα
και των δυο πλευρών και σε μια προσπάθεια να καθησυχάσει τους κατοίκους
του νησιού και να επαναφέρει την σταθερότητα, ψήφισε υπέρ της διατήρησης
του υπάρχοντος καθεστώτος ως προς την εντριτία και την δυνατότητα μετα-
βίβασης της χρήσης των κτημάτων���, αρνούμενη να επιτρέψει τους νεωτερι-
σμούς που ζητούσαν οι venier, στοιχείο που καταδείκνυε τον φόβο του βενετι-
κού κράτους απέναντι σε οποιεσδήποτε αλλαγές, που θα ήταν ικανές να εξε-
γείρουν τους πληθυσμούς της περιφέρειας και να απορρυθμίσουν την λειτουρ-
γία του συστήματος διακυβέρνησης.

Στο πλαίσιο της συνεχούς διαπραγμάτευσης για την επικαιροποίηση του
καθεστώτος διαχείρισης της περιουσίας τους στα Κύθηρα, ενδεικτικό πεδίο
που διαχρονικά ενέτεινε τις αντιπαραθέσεις και προκαλούσε την δυσαρέσκεια
των αγροτικών πληθυσμών ήταν η διαδικασία της εκτίμησης της παραγωγής
των κτημάτων των venier, σύμφωνα με την οποία καθοριζόταν η ποσότητα
των προϊόντων που οι χωρικοί υποχρεούνταν να τους αποδώσουν, καθώς συχνά
οι βενετοί συνιδιοκτήτες του νησιού αξίωναν, χωρίς να το δικαιούνται, το σύνο-
λο της παραγωγής. Για τον λόγο αυτό οι χωρικοί είχαν αιτηθεί στον �6ο αιώ-
να και πέτυχαν να μπορούν να εκλέγουν και αυτοί έναν εκτιμητή, ο οποίος
μαζί με τους δυο εκτιμητές του Δημοσίου και των venier, θα διασφάλιζε την
ορθότητα της διαδικασίας, η οποία, όπως ζητούσαν, έπρεπε να διεξάγεται κά-
θε χρόνο, προκειμένου να ελέγχεται η παραγωγή και όταν κάποιες καλλιέρ-
γειες δεν αποδίδουν να μην είναι υποχρεωμένοι να καταβάλλουν στους ιδιο-
κτήτες την ίδια ποσότητα που θα έδιναν σύμφωνα με την εκτίμηση προηγού-
μενων ετών που υπήρχε παραγωγή���. Ωστόσο, στα �608, επανήλθαν για
πολλοστή φορά, ζητώντας να μην γίνει αποδεκτή η περίεργη, όπως την χαρα-
κτήριζαν, νέα αξίωση των venier, σύμφωνα με την οποία έπρεπε να εκτιμάται
από δημόσιους εκτιμητές και να αποδίδεται στους compartecipi η εντριτία επί
της παραγωγής των αμπελιών, θεωρώντας ότι ήδη κατέβαλαν περισσότερα
από όσα επέτρεπαν οι δυνατότητες του τόπου���.
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���. A.S.v., Senato, Mar, κατ. 68, απόφαση της Συγκλήτου (�8 Νοεμβρίου �608), φ. ���r-v.
���. A.S.v., ό.π., Secreta Ordini di Cerigo, πρεσβεία του λαού και της κοινότητας των

Κυθήρων προς τον Giacomo foscarini, γενικό προνοητή της Κρήτης και ανακριτή (�� Ιουνί-
ου �575), φ. �6v.

���. A.S.v., Senato, Mar, φάκ. �8�, πρεσβεία του λαού των Κυθήρων προς τις Αρχές της



Συμπερασματικά, οι κινήσεις αυτές, όπως επισημάνθηκε, υπήρξαν μεμο-
νωμένες στον �6ο και �7ο αιώνα, αλλά οδήγησαν σε ευρύτερες αναταραχές,
που κορυφώθηκαν στα τέλη του �8ου αιώνα��5, στοιχείο που καταδείκνυε πως
στα Κύθηρα συντελέστηκαν την περίοδο αυτή κοινωνικές και πολιτικές διερ-
γασίες ανάλογες με αυτές που διαπιστώνονται σε άλλες περιοχές της βενετι-
κής επικράτειας, όπως στα νησιά του Ιονίου, αλλά και στον ευρωπαϊκό χώρο,
και επιβεβαίωναν την τροχιά παρακμής της άλλοτε πανίσχυρης Γαληνοτάτης
Δημοκρατίας του Αγίου μάρκου, προμηνύοντας, ταυτόχρονα, τις αλλαγές
που θα συντελούνταν στο τέλος του αιώνα και θα επέφεραν την ριζική αναμόρ-
φωση του ευρωπαϊκού κοινωνικού και πολιτικού τοπίου.

Οι θεωρητικές και ιστοριογραφικές προσεγγίσεις της ελληνικής και διε-
θνούς έρευνας για την διακυβέρνηση και για το επαναστατικό φαινόμενο στη
βενετία και στις κτήσεις της, αλλά και στον ευρύτερο ευρωπαϊκό χώρο, που
αυξήθηκαν τα τελευταία χρόνια, επιβεβαιώνουν την δυναμική του συγκεκρι-
μένου επιστημονικού πεδίου. Οι ώς τώρα μελέτες με πεδίο αναφοράς την νη-
σιωτική περιφέρεια του βενετικού κράτους, κυρίως την Κρήτη, αλλά και νησιά
του Ιονίου, έχουν αναδείξει ορισμένες μόνο από τις ποικίλες εκφάνσεις του
επαναστατικού φαινομένου. Όπως επιχειρήθηκε να διαφανεί και μέσα από το
παράδειγμα των Κυθήρων, οι κινήσεις αυτές συνέβαλαν στη διαμόρφωση των
κοινωνικών συσχετισμών στο ιδιαίτερα σύνθετο περιβάλλον του ελληνοβενετι-
κού χώρου. Οι αφετηρίες τους ποικίλουν. Οι στόχοι τους αφήνουν να διαφανεί η
διάθεση ατόμων, κοινωνικών ομάδων ή ευρύτερων οικογενειακών σχηματι-
σμών να βελτιώσουν τη θέση τους, τις περισσότερες φορές μέσα στο πλαίσιο
του βενετικού συστήματος, ενώ, από την άλλη, η εξέλιξη και η κατάληξη τους
καταδείκνυε την αγωνιώδη προσπάθεια της βενετίας να διατηρήσει την πα-
ρουσία της ως κυρίαρχης δύναμης και βασικού ρυθμιστή των πραγμάτων στο
εσωτερικό των κτήσεων της. μετά τους πρώτους αιώνες ο αγώνας αυτός της
βενετίας γινόταν όλο και πιο δύσκολος, καθώς η Γαληνοτάτη καλούνταν να
διατηρήσει τον έλεγχο και να συνεχίσει να εξυπηρετεί τα συμφέροντά της,
κρατώντας, παράλληλα, ανοιχτούς διαύλους επικοινωνίας με τους υπηκόους
της προκειμένου να καθίσταται εφικτή η διασφάλιση της ηρεμίας στο εσωτε-
ρικό των κτήσεων της, κάτι, όμως, που απαιτούσε από την πλευρά της όλο και
περισσότερες παραχωρήσεις, με δεδομένο ότι η θέση της αποδυναμωνόταν συ-
νεχώς στο διεθνές πεδίο και ταυτόχρονα η τουρκική απειλή αυξανόταν, θέτο-
ντας σε κίνδυνο την ίδια της την υπόσταση.
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βενετίας (�� Σεπτεμβρίου �608) συνημμένη σε απόφαση της Συγκλήτου (�8 Νοεμβρίου
�608).

��5. μΑΝΤΟΥβΑλΟΣ-ΤΣΟΥΡΑΠΑ, «Από την οικογένεια στην πολιτική», ό.π.,, σσ. 7�7-7�8.



ABSTRACT

during the late fifteenth century, a long transitional period was completed
and led to the redevelopment of the political, economic and social landscape of
the Eastern Mediterranean and to the stabilization of the venetian political and
social system. during the early sixteenth century, within the venetian State, a
number of institutional and legal decisions clarified the relations between the
social groups and the State and established flexible mechanisms that could
guarantee its stability. This paper attempts to investigate the continuities and the
discontinuities of the governance system in the particular area of the island of
Cerigo during the late venetian period (�6thc-�797), focusing on the
characteristics of the political relations and the power networks developed
between the central venetian government, the Cretan patrician family of venier,
as a co-owner of the island of Cerigo, and the local people, cittadini and popolo.
At that time venice emphasized on the implementation of a system which in
every aspect pointed out the dominant and symbolic presence of the centre in
the periphery. This scheme dictated a complex network of dependency and
power relationships between the Metropolis and the periphery that pene trated all
levels of local life and imposed the colony’s subordination to the administrative,
political, economic, social and cultural standards of the centre. The process of
understanding passes through the multilevel investigation of the revolutionary
phenomenon.. There were a wide variety of protests and uprisings in this
territory, from individual and collective claims to limited protest move ments
and widespread peasant uprisings that seriously challenged venetian control and
required military interventions. Their origins vary. Their objectives appear to
indicate the wish of certain social groups or wider family formations to improve
their position within the context of the venetian system. On the other hand, their
evolution as well as their outcome demonstrates the desperate at tempt of venice
to maintain its position as the dominant force and the main ruler of the situation
within its domain. After the first centuries, this struggle became increasingly
difficult for venice trying to maintain control, to safeguard its interests and at
the same time keeping open channels of communication with its subjects in order
to be able to ensure the peace and quiet within its territories. Something,
however, that required more and more concessions given that the position of
venetian State in the international field was constantly weakening while the
Ottoman threat was increasing.
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ΟΤΑΝ Ο ΜΕγΑΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ «ΣΥΝΑΝΤΗΣΕ» ΤΟΝ ΙΩΑΝΝΗ
ΑΠΟΣΤΟΛΟ ΦΩΚΑ ΒΑΛΕΡΙΑΝΟ (JUAN DE fUCA)

ΕΕυυρρυυδδίίκκηη  ΛΛεειιββααδδάά
Συγγραφέας

Η ιδιότυπη αυτή «συνάντηση» δρασκέλισε έναν αιώνα, πραγματοποιήθηκε
μέσω του ιερέα, πνευματικού του Μ. Πέτρου κι απόγονου του θαλασσοπόρου
Ιωάννη Φωκά, του γεράσιμου Φωκά κι έχει δυο σκέλη: το ένα είναι θρησκευ-
τικής φύσεως και το άλλο επιστημονικής και συγκεκριμένα, γεωγραφικής δι-
καίωσης επί χάρτου των Στενών Juan de fuca.

ΜΜεεγγάάλλοοςς  ΠΠέέττρροοςς  κκααιι  θθάάλλαασσσσαα

Η ηγεμονία του Μ. Πέτρου (�0/5/1682-28/1/1725) ήταν μια από τις
σημαντικότατες καμπές της ρωσικής ιστορίας καθώς σηματοδότησε το τέ-
λος1 της απομόνωσης αιώνων της αχανούς ρωσικής επικράτειας που χαρα-
κτηριζόταν ως «ασιατικόν κράτος»2 και την απαρχή της νέας θέσης της
ανάμεσα στις μεγάλες ευρωπαϊκές δυνάμεις κάνοντας τον λαό της «πολιτι-
κόν» και «ευγενικόν»�. Το «Κράτος της Μόσχας» ή η «Μοσχοβία» απεκλή-

Όταν ο Μεγάλος Πέτρος «συνάντησε» τον Ιωάννη Φωκά ��1

1. PERRY JOHN CAPTAIN, The Stare of Russia under the Present Czar, Printed for Benjamin
Tooke, London, 1716.

2. ΒΕΛΛΙΑΝΙΤΗΣ Θ., «Πέτρος Α΄ Αλεξέγιεβιτς ο Μέγας», Μεγάλη Ελληνική Εγκυκλο-
παίδεια, Εκδοτικός Οργανισμός ο Φοίνιξ, Έκδοσις δευτέρα, Τ. Κ΄, σ. 1��, β.

�. ΚΑγΚΕΛΑΡΙΟΣ ΑΛΕξΑΝδΡΟΣ (μετ.), Βίος Πέτρου του μεγάλου αυτοκράτορος Ρουσ-
σίας, πατρός πατρίδος, συλλεγείς εκ διαφόρων υπομνημάτων γαλλίαις κ� Ολλανδία εκδοθέ-
ντων κ� εις δύο τόμους διαιρεθείς / νυν πρώτον μεταφρασθείς εκ της ιταλικής εις απλίω Ρω-
μαίκώ διάλεκτον μετά προσθήκης, επιμελεία δε πλείση διορθωθείς παρά κυρίου Αλέξανδρου
Καγκελλάριου, Τυπ. Σάντου Πέκωρα, Ενετία 17�7, Τ. Α΄, (πρόλογος χωρίς αρίθμηση σελί-
δων). Ο λαός που έχει γίνει «Πολιτικός» έχει εξέλθει από τη βαρβαρότητα κι έχει εξευγενι-
σθεί. διαβάζουμε στο Ιταλικό από όπου ο Α. Καγκελάριος έχει κάνει την μετάφραση:
CATIfORO ANTONIO, Vita di Pietro il Grande imperator della Russia, scritta dall abbate Antonio
Catiforo, edit. Quarta, In Venezia, MDCCXCII, στον Πρόλογο (Prefazione p. 6): «...il gran
disegno di formar I suoi Stati, d’ incivilir i suoi popoli e di nobilitare la sua Nazione, ...».



θη «Ρωσική Αυτοκρατορία», ο τσάρος δε «Μέγας» ή «Αυτοκράτορας όλης
της Ρωσίας» ως έκφραση αναγνώρισης ευρωπαϊκού κύρους ηγεμόνα και
κράτους4.

Την εποχή των νεανικών χρόνων του Πέτρου στη Μόσχα ήδη ζούσαν ξένοι
κυρίως Άγγλοι, Ολλανδοί, Ελβετοί, γερμανοί και Πολωνοί, το θρήσκευμα των
οποίων έπαιξε κάποιον ρόλο στις μετέπειτα δραστικές αποφάσεις του ως τσά-
ρος, όμως στην ουσία δεν επηρέασε ούτε την δική του πίστη, ούτε του λαού. Ο
ρώσος ηγέτης θεωρείτο «κληρονόμος της Ρώμης και του Βυζαντίου», η Μό-
σχα «Τρίτη Ρώμη»5, ενώ η ρωσική κουλτούρα προστατευόταν από τις επιδρά-
σεις από το εξωτερικό με αυστηρούς ελέγχους κάθε τύπου6. Πιο σημαντικό
από το να ήταν κάποιος Ρώσος, ήταν να ήταν Ορθόδοξος7.

Την πολυπληθή γερμανική παροικία αποτελούσαν κυρίως τεχνικοί που εί-
χαν κληθεί από τον τσάρο Ιβάν γ΄ (περίοδος: 1462-1505), και στρατιώτες από
την εποχή του Ιβάν του τρομερού (περίοδος: 1560-1584). Σε αυτούς είχε πα-
ραχωρηθεί μια συνοικία που ονομάστηκε «Νεμέτσκαγια Σλόμποντα», μια μι-
κρογραφία της Ευρώπης πέρα από υπόδειγμα αρετής. Σε αυτό το περιβάλλον
ο Πέτρος αναζητούσε φυγή και φίλους μακριά από την ανία των ανακτόρων8.
Η επιρροή των δυτικών ήταν μεγάλη και καθοριστική. Μερικοί από αυτούς
του προσέφεραν ό,τι το πρακτικό μυαλό του αναζητούσε όπως ο Φραντς Τίμ-
μερμαν� που του μάθαινε γεωγραφία και κοσμογραφία, κι ο Κάρσεν Μπράντ
ναυτική μηχανική10.

Το μεγαλύτερο πάθος της ζωής του Μ. Πέτρου ήταν η θάλασσα και τα
πλοία, η πλοήγηση και η ναυπήγηση11. Αυτή η βαθειά σχέση διήρκεσε σε όλη
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4. Η ανακήρυξη πραγματοποιήθηκε σε ειδική τελετή στις 22 Οκτωβρίου 1721. Βλ. ΚΑ-
ΤΟΒΣΚΑ ΜΑΛΙγΚΟΥδΗ ΑΝΝΑ, Η αυτοκρατορική Ρωσία (161�-1�17), Gutenberg, Αθήνα,
2008, σσ. 88-8�

5. RAEff MARC, Understanding Imperial Russia: State and Sovereignty in the Old Regime,
Colombia University Press USA, 1�84, p. 2.

6. HUGHES LINDSEY, Russia in the Age of Peter the Great, Yale University Press USA,
1��8, p. 5 όπου το διάταγμα: «Tsar Alexis Decree of 1675».

7. HUGHES LINDSEY, Η Ρωσία την εποχή του Μ. Πέτρου, Εκδόσεις Λιβάνη, Αθήνα, 2007,
σ. 4�5. Στη διάρκεια της βασιλείας του Μ. Πέτρου υπήρχαν συνολικά 26 επισκοπικές περιφέ-
ρειες στις οποίες συμπεριλαμβάνονταν 4 στην Ουκρανία της Αριστερής Όχθης, αν και δεν επι-
βίωσαν όλες.

8. BUzzI GIANCARLO, Peter I, Emperor of Russia, 1672-1725, Curtis Books, Philadelphia,
New York, 1�67, p. 16.

�. Θεωρείται από ορισμένους ως παρανόμι. Στα Ολλανδικά σημαίνει ξυλοκόπος. Βλ.
PHILLIPS EDwARD J., The founding of Russia’s Navy. Peter the Great and the Azov fleet
1688-1714, Greenwood Press, Connecticut London, 1��5, p. �2.

10. Ό.π., υποσημ. 8, BUzzI GIANCARLO, p. 1�, 27.
11. Ό.π., υποσημ. 7. HUGHES LINDSEY, σσ. 546, 55�.



τη ζωή του12. Το 16�� την είδε για πρώτη φορά στο Αρχάγγελσκ (Arkhan -
gelsk, Αρχάγγελο). Από τότε άρχισε να τον απασχολεί το πρόβλημα της εύρε-
σης διεξόδου της Μοσχοβίας προς τη θάλασσα που δεν μπορούσε να είναι άλ-
λη από την Βαλτική, μια και που η διέξοδος προς το νότο έμοιαζε αδύνατη και
θα σημαδευόταν αργότερα με πολεμική ήττα1�. Ας σημειωθεί ότι το Αρχάγ-
γελσκ ήταν το βασικότερο λιμάνι εμπορικών συναλλαγών της πρώτης μεγά-
λης ναυτιλιακής εταιρείας του Λονδίνου, της Εταιρείας της Μοσχοβίας14 που
το ίδρυσε το 1584 για την εξυπηρέτησή της15, ενώ το έτος 16�8 σήμανε για
αυτήν το τέλος του μονοπωλίου της, καθώς, χάνοντας τα πρωτεία, παρέμεινε
απλώς μια εμπορική εταιρεία.

Κατάλοιπο των αγγλικών εμπορικών δραστηριοτήτων ήταν μια βάρκα,
επάνω στην οποία, ο Μ. Πέτρος απασχολήθηκε ως εργάτης υπό την διεύθυν-
ση του Μπραντ16. Κάπως έτσι συνέλαβε την ιδέα της ναυπήγησης στόλου,
ένα από τα πρώτα επιτεύγματά του ως Τσάρος, το οποίο πραγματοποιήθηκε
στις � Μαΐου 16�617. Τότε ομάδα ευγενών στάλθηκε στο εξωτερικό για ναυτι-
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12. Στον Πρόλογο του Ναυτικού Κανονισμού σημειώνει: «Ο ηγεμόνας ο οποίος διαθέτει
μόνον χερσαίες δυνάμεις είναι μονόχειρας. Αυτός όμως που διαθέτει και στόλο έχει και τα δυο
του χέρια». Βλ. ό.π., υποσημ. 6. HUGHES LINDSEY, p. 164.

1�. Οι Τούρκοι, κάτω από τον επηρεασμό του Καρόλου ΙΒ΄ και του αντιρώσου χάνου της
Κριμαίας Devlet-Girei κήρυξαν τον πόλεμο εναντίον του Μ. Πέτρου (Νοέμβριος 1710). ΒΑ-
ΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ, «Ο Μέγας Πέτρος και οι Έλληνες κατά τα τέλη του 17 και τις
αρχές του 18ου αι.», Ιστορία του Νέου Ελληνισμού, Τ. 4ος, Τουρκοκρατία (166�-1812) – «Η
οικονομική άνοδος και ο φωτισμός του γένους», σ. 255. ANDERSON MATTHEw SMITH, Peter the
Great, Historical Association, London, 1�6�, p. 15. SUMNER BENEDICT HUMPHREY, Peter the
Great and the Ottoman Empire, Basil Blackwell, Oxford 1�4�, pp. ��-40.

14. MUSCOVY COMPANY (Московская компания, Moskovskaya kompaniya). Ιδρύθηκε το
1555 στο Λονδίνο. Ήταν η πρώτη μεγάλη ναυτιλιακή εταιρεία με σκοπό το μονοπώλιο μετα-
ξύ Αγγλίας και Μοσχοβίας (Ρωσίας) μέσω της Βόρειας Θάλασσας, το οποίο διατήρησε μέ-
χρι το 16�8, έτος καθοριστικό για την εταιρεία καθώς από τότε μέχρι και το 1�17 έμεινε μό-
νον εμπορική. Οι ρίζες της προέρχονται από την «Company of Merchant Adventurers to New
Lands» που είχε ιδρυθεί το 1551 από τους Sebastian Cabot, Richard Chancellor και Sir Hugh
willoughby. Βάση της στην Ρωσία ήταν το Αρχάγγελσκ. Από δε τον καιρό του Τσάρου Αλε-
ξέι Α΄ και του βασιλιά της Αγγλίας Καρόλου Α΄ άρχισε να κλονίζεται η παντοδυναμία της και
το οριστικό τέλος της ήρθε το 16�8, όταν έχασε τα προνόμια της λόγω πολιτικής αντιπολίτευ-
σης επί Μ. Πέτρου. Εξακολούθησε να υπάρχει και να στηρίζει την Αγγλικανική εκκλησία του
Αγίου Ανδρέα στο Μόσχα. Αυτό μέχρι την ρωσική επανάσταση του 1�17 οπότε συνέχισε να
λειτουργεί ως φιλανθρωπικό σωματείο (βλ. wILLAN THOMAS STUART, The Early History of the
Russia Company, 155�-160�, Manchester University Press, 1�56. GOUGH BARRY, Juan de
fuca’s Straits, Harbour Publishing, 2012, pp. 50.

15. CRACRAfT JAMES, Τhe Revolution of Peter the Great, Harvard University Press,
Cambridge, Massachusetts, London, England, 2006.

16. Βρισκόταν παροπλισμένη στο Ισμαΐλωφ και την μετέφερε στην λίμνη Περεγκσλάβ δη-
μιουργώντας πραγματικό ναυπηγείο.

17. Ό.π., υποσημ. 8. BUzzI GIANCARLO, p. 20, 27, 66.



κές σπουδές με οδηγίες να μάθουν τέλεια «διαγράμματα ή θαλάσσιους χάρ-
τες, την πυξίδα και άλλα ναυτικά εξαρτήματα... καθώς και όλα τα σύνεργα ή
όργανα όπως επιβάλλεται: Πανιά και σχοινιά και κουπιά και όλα τα σχετικά
σε γαλέρες και υπόλοιπα σκάφη»18. Στο βασιλικό παλάτι φιλοξενούνταν υδρό-
γειοι σφαίρες, τηλεσκόπια, άλλα όργανα για ναυσιπλοΐα, για μετρήσεις και
χαρτογραφήσεις1�. Τον τσάρο τον γοήτευαν τα όργανα μαθηματικών και
πλοήγησης όπως ο αστρολάβος, ενώ συνήθως κουβαλούσε μαζί του τηλεσκό-
πιο. Επίσης ήταν ερασιτέχνης χαράκτης. Σχεδίαζε χάρτες και σχεδιαγράμ-
ματα ναυτικά20.

Ανήσυχη φύση καθώς ήταν, αποφάσισε κι ο ίδιος να ταξιδέψει στη δύση.
Βιογράφοι του αναφέρονται σε διάφορους λόγους που τον ώθησαν σε αυτή την
απόφαση, όμως ο βασικότερος ήταν γιατί ήθελε ο ίδιος να μάθει την κατα-
σκευή πλοίων, να γίνει ναυπηγός21. Το πρώτο μεγάλο του ταξίδι στο εξωτερι-
κό22 είχε κυριώτερους σταθμούς την Ολλανδία και την Αγγλία(16�7-16�8).
Ο Πέτρος μπορεί να μην ήξερε να τρώει όπως οι ευγενείς, όμως το διψασμένο
για γνώση μυαλό του, ο έμφυτος κοσμοπολιτισμός του, παράλληλα με την πε-
ριέργειά του, τον οδήγησαν κυρίως στα ναυπηγεία όπου συνάντησε διάφορους
τεχνίτες και επιστήμονες και εργάστηκε και ως ναυπηγός. Στο Άμστερνταμ
επισκέφθηκε τα ναυπηγεία της Εταιρείας των Ανατολικών Ινδιών, η δε παρά-
δοση αναφέρει πολλά για την διαμονή του στο σπουδαίο ολλανδικό ναυπηγικό
κέντρο zaardam. Άφησε στην Ολλανδία την ακολουθία του και με την βασιλι-
κή αγγλική θαλαμηγό μεταφέρθηκε στην Αγγλία όπου ανάμεσα στα άλλα
κέντρα «θετικών επιστημών» επισκέφθηκε και το αστεροσκοπείο του γκρή-
νουϊτς. Στο Λονδίνο, στο ανάκτορο Κένσιγκτον, δεν έκρυψε τον ενθουσιασμό
του παρατηρώντας περισσότερο από όλα το ανεμόμετρο και το πλανισφαίριο2�

του Ρόμπερτ Νόρντεν24. Επίσης εργάσθηκε στα ναυπηγεία του Ντέπφορντ
(Deptford) όπου είδε τον στόλο του βασιλικού στέμματος25.
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18. OkENfUSS MAX J. (transl.), The travel diary of Peter Tolstoy: A Muscovite in Early
Modern Europe April 1, 1�88, p. 6.

1�. Ό.π., υποσημ. 7. HUGHES, σσ. 46�-465.
20. Ό.π., υποσημ. 7. HUGHES, σσ. 542-54�.
21. SCHUYLER EUGENE, “The Journey of Peter to western Europe”, Scribner’s Monthly,

Vol. XXI, Nov. 1880. No 1.
22. Αρχηγός της αποστολής ήταν ο Ελβετός Λεφόρ (franz Lefort). Η αποστολή ήταν

πολυπρόσωπη και πολυδάπανη. Ο ίδιος ταξίδεψε ινκόγκνιτο με το όνομα Πέτρος Μιχαήλωφ
και στο «καραβάνι» αυτό υπήρχαν γελωτοποιοί μέχρι καμαριέρες και στρατιώτες. Παντού γί-
νονταν δεκτοί με τιμές και περιέργεια λόγω της έλλειψης καλών τρόπων. Ήταν άλλωστε κι η
πρώτη φορά που τέτοια ομάδα ρώσων ταξίδευε στην «εξευγενισμένη» δύση.

2�. Σήμερα εκτίθεται στην Κεντρική Αίθουσα της king’s Gallery.
24. Ό.π., υποσημ. 8. BUzzI, p. 28, �1, �2.
25. en.wikipedia.org/wiki (Peter the Great) ημερομηνία πρόσβασης: 22/12/2017.



Ακολούθησε και δεύτερο ταξίδι στην Ευρώπη το 1717: σε Κοπεγχάγη,
Lubeck (Β. γερμανία), Schwerin, Nystadt, Άμστερνταμ και γαλλία όπου αφού
επισκέφθηκε τους κατασκευαστές στο Gobelins, τα βασιλικά εργαστήρια με
τους ζωγράφους, τους χρυσοχόους, τους κατασκευαστές μαθηματικών οργά-
νων, επισκέφθηκε και την Ακαδημία των Επιστημών26.

Μετά από την πρώτη κιόλας επίσκεψή του στην Ευρώπη και πάντα με βά-
ση το ενδιαφέρον για θάλασσα και πλεύσεις, ο Μ. Πέτρος συνέλαβε την φιλό-
δοξη και θαρραλέα ιδέα –«...αποκληρώσας την Μόσχαν27...»– της ίδρυσης με-
γάλης πόλης δίπλα σε νερά, με λιμάνι και επεκτατικές δυνατότητες, που να
«βλέπει» προς τη δύση: της Πετρούπολης, παρόλο που οι συντηρητικοί Μο-
σχοβίτες θεωρούσαν καταλληλότερο το Αρχάγγελσκ. Ο Μ. Πέτρος για να
στηρίξει την επιλογή του χρησιμοποίησε κληρικούς – υμνητές της νέας πόλης,
με ταυτόχρονη χρήση χριστιανικών θαλασσινών συμβόλων: πλοίο απετέλεσε
το σύμβολο της νέας πόλης καθώς αντιπροσώπευε την σωτηρία της ψυχής,
αλλά και το πλοίο του Αγίου Πέτρου, την Εκκλησία. Άλλωστε λίγες εικόνες
υπάρχουν της Πετρούπολης στις οποίες δεν περιλαμβάνονται πλοία. Παράλ-
ληλα χρησιμοποιήθηκε και ο θρύλος σχετικά με την επίσκεψη του Αγίου Αν-
δρέα στα βόρεια της Ρωσίας28.

γρήγορα, αυτήν την πόλη των ευρωπαϊκών προτύπων, που χρειάστηκε βα-
ρύ τίμημα από ανθρώπινες ζωές για να ορθωθεί2�, την έκανε πρωτεύουσά�0

του και υποχρέωσε όλους τους σημαντικούς κατοίκους της Μόσχας να εγκα-
τασταθούν εκεί. Ανάμεσα στα πρώτα σημαντικά κτίρια του 1710 ήταν τα
Ανάκτορα, η Μονή του Αλεξάνδρου Νιέφσκι, το Ναυαρχείο. Έτσι ο Τσάρος
αφοσιώθηκε στην Πετρούπολη και στο ναυτικό. Φυσικά, για αυτούς τους δυο
πόλους, χρησιμοποιήθηκαν κατά μέγα μέρος δυτικοί: ξένοι σύμβουλοι και τε-
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26. VOLTAIRE M. de, (16�4-1778). The life of Peter the Great, emperor of Russia,
including the history of the Russian empire during his reign, Printed By w. Day for M. Jones,
London 180�, chapter XIV “of religions”, p. 2�0.

27. “Μόσχα και Κρεμλίνον”, Πανδώρα, Σύγγραμμα Περιοδικόν, Τ. 4ος, Από Απριλίου
185� μέχρις Απριλίου 1864, Τυπογραφείον Της Νέας Πανδώρας, Αθήνησιν - Συντάκται, Ρα-
γκαβής Α.Ρ., Παπαρρηγόπουλος Κ., δραγούμης Ν., σ. �05.

28. Ό.π., υποσημ. 7. HUGHES, σσ. ��1-��2.
2�. ΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ, Ο μύθος των «μεγάλων» της ιστορίας, «Αγία Πετρούπολη:

τάφος 100.000 εργατών», Τρίτη έκδοση, Στάχυ, 1��7, σ. �85.
�0. Η Πετρούπολη δεν ήταν μια «λαϊκή πόλη» καθώς προοριζόταν μόνον για τον πυρήνα

της υψηλής κοσμοπολίτικης αριστοκρατίας, μιας αριστοκρατίας ευρωπαϊκής, που τα κτίριά
της δεν είχαν καμμιά σχέση με τη Μόσχα. Ο λαός όμως για πολύ καιρό θεωρούσε την Μόσχα
πρωτεύουσα. Η Πετρούπολη για πάρα πολλούς ήταν το «σύμβολο του κακού», όπως για τον
γιό του Αλέξιο και τους μοναχούς που τον υποστήριζαν. Μόνον η Μεγάλη Αικατερίνη (Β΄) η
πιο αυθεντική κληρονόμος του Μ. Πέτρου σταθεροποίησε την ηγεμονία στην Πετρούπολη που
κράτησε τα πρωτεία μέχρι την επανάσταση του 1�17.



χνικοί�1, ενώ ο Μ. Πέτρος ποτέ δεν σταμάτησε να έχει στην αυλή του δυτικο-
ευρωπαίους. «...η μεγαλοφυΐα του Πέτρου του μεγάλου εξεβίασε την είσοδον
της χώρας ταύτης εις την Ευρώπην...»�2. Οι αλλαγές που επέβαλε ήταν σε
κάθε τομέα. Περιελάμβαναν ενδυματολογικούς και κομμωτικούς κώδικες,
ευρωπαϊκού τύπου ατζέντα, διασκεδάσεις λαϊκές και μη, καλούς τρόπους συ-
μπεριφοράς��. Ο εκδυτικισμός�4 του που κατακρίθηκε από πολλούς ιστορικούς
κατατάσσεται από αυτούς στις βίαιες κι απάνθρωπες μεταρρυθμίσεις, ενώ
χαρακτηρίζουν τον Μ. Πέτρο ως τύραννο με σχιζοφρενικό απολυταρχισμό�5.
γεννάται όμως το ερώτημα: αν δεν είχε αυτά τα χαρακτηριστικά ο Μ. Πέ-
τρος, θα ήταν ο μεγάλος μεταρρυθμιστής της Ρωσίας; Από Τσάρος πώς με-
τασχηματίστηκε σε αυτοκράτορα; Με δεδομένο ότι όλοι οι μεγάλοι της ιστο-
ρίας είναι πρόσωπα ιδιαίτερα, ο Μ. Πέτρος δεν αποτελεί εξαίρεση.

Θα πρέπει όμως να τονισθεί πως οι νεωτερισμοί, οι νέες γνώσεις που άνοι-
γαν τις πόρτες του κόσμου, η εισαγωγή των νέων ρευμάτων της επιστήμης
δεν ήταν συμπαθείς στους κλασικούς μοσχοβίτικους ορθόδοξους κύκλους. Οι
κύκλοι αυτοί ήταν απόλυτα κλειστοί για δεκάδες χρόνια, και κάθε αλλαγή
κλόνιζε τη «στατικότητά» τους. Ο λαός εξαντλήθηκε από τον μακροχρόνιο
Βόρειο Πόλεμο ενάντια στη Σουηδία, από τις αβάστακτες φορολογίες, τις
αναγκαστικές ναυτολογήσεις, στρατολογήσεις κι αγγαρείες σε μεγάλα κρα-
τικά έργα, γεγονότα που ήγειραν δυσαρέσκεια όχι μόνον στον λαό, αλλά και
στην αριστοκρατία. Κι όσο για τον κλήρο, μεγάλη μερίδα στάθηκε απέναντί
του και δεν άργησε να τον θεωρήσει «αντίχριστο». Η εκκλησιαστική μεταρ-
ρύθμισή του αποσκοπούσε στη «βελτίωση» της Εκκλησίας, «βελτίωση» όπως
την εννοούσε ο καινοτόμος τσάρος, καθότι συνδύαζε στόχους πολιτικούς, ιδε-
ολογικούς και πρακτικούς. Επιθυμούσε την αποκόλληση της Εκκλησίας από
τις παλαιές αντιλήψεις που επέμεναν να κρατούν το πλήρωμά της μακριά από
την πρόοδο και κλεισμένο απόλυτα στον απομονωτισμό και στην εσωστρέ-
φεια, καταδικάζοντας τα βήματα της προόδου ως παγανιστικά κι επικίνδυ-
να�6. Επιπλέον, ο Μ. Πέτρος έδωσε μεγάλη σημασία στην ανεξιθρησκία για
τον εκσυγχρονισμό της ρωσικής κοινωνίας. Επέτρεψε στους ξένους που διαβι-
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�1. BUzzI GIANCARLO, Peter I, Emperor of Russia, 1672-1725, Curtis Books, Philadelphia,
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ούσαν κατά χιλιάδες μόνιμα στην Πετρούπολη να κτίσουν εκκλησίες δικών
τους δογμάτων τις οποίες, μάλιστα, επισκεπτόταν, γεγονός που κατακρίθηκε
από την παραδοσιακή ορθόδοξη μερίδα. Ο ίδιος όμως ήταν ορθόδοξος, ποτέ δεν
σταμάτησε να φορά σταυρό, να προσεύχεται συνεχώς, να έχει Ορθόδοξους ως
πνευματικούς, κι οι ιερές εικόνες ήταν αναπόσπαστο μέρος της πίστης του.

ΜΜ..  ΠΠέέττρροοςς,,  ίίδδρρυυσσηη  ΝΝααυυττιικκήήςς  ΑΑκκααδδηημμίίααςς,,  εεξξεερρεευυννήήσσεειιςς  κκααιι  χχααρρττοογγρρααφφίίαα

Ανάμεσα στα μεταρρυθμιστικά σχέδια του Μ. Πέτρου η εκπαίδευση κα-
τείχε ιδιαίτερη θέση καθώς ο ίδιος είχε πλήρως αντιληφθεί τη σημασία της
επιστημονικής σκέψης και του πολιτισμού για την ευημερία της χώρας του.
Παρά τη δική του ανεπαρκή εκπαίδευση�7, κατάλαβε από ενωρίς πως αυτή
ήταν το κλειδί που θα άνοιγε την πόρτα στο μέλλον της Ρωσίας και θα την
απελευθέρωνε από την στεγανή εσωστρέφειά της. Ο νέος τύπος ρώσου πολίτη
που ονειρευόταν θα μπορούσε να έχει γνώσεις κι ανοιχτούς ορίζοντες κι ως εκ
τούτου ικανότητα να υπηρετήσει σωστά την όποια θέση του εμπιστευόταν η δι-
οίκηση.

Ήδη υπήρχαν δυο μεγάλα ιδρύματα ανώτερης εκπαίδευσης�8. Και τα δυο
εκκλησιαστικά. Τη δεκαετία του 16�0 ο Μ. Πέτρος έδειξε ενδιαφέρον για την
Ακαδημία της Μόσχας�� την οποία είχαν ιδρύσει οι Ιωαννίκιος και Σωφρόνιος
Λειχούδης40, τους οποίους εκδίωξε κι άλλαξε το πρόγραμμά τους προσθέτο-
ντας μαθηματικά και ναυσιπλοΐα. Ο τσάρος επιθυμούσε να «κοσμικοποιήσει»
την εκπαίδευση, αλλά αντιλαμβανόταν πως χωρίς την Εκκλησία, μόνο του το
Ναυαρχείο δεν μπορούσε να κάνει τίποτα41. Ναυτικό και στρατός, αλλά κι
όλη η κρατική υπηρεσία του Μ. Πέτρου χρησιμοποίησαν την ορθοδοξία με τον
αρμόζοντα τρόπο. Στρατιωτικοί ιερείς διορίστηκαν σε όλες τις μονάδες, ο δε
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�7. Του άρεσε να μελετά Έλληνες Πατέρες της Εκκλησίας, θρησκευτικά και κοσμικά
βιβλία, είχε επιδεξιότητα στις κατασκευές, μιλούσε καλά την γερμανική και την γαλλική,
μελετούσε ιστορία – βιογραφίες αυτοκρατόρων, βασιλιάδων και μεγάλων στρατηγών, αγα-
πούσε τον χορό και την ιππασία, φοβόταν πολύ τον Θεό κι ήταν υπάκουος στον πατέρα του.

�8. Η Σλαβοελληνολατινική Ακαδημία της Μόσχας (ίδρυση 1687) και η Ακαδημία του
Κιέβου (εγκαίνια 16�0).

��. Το 1708 η φοίτηση σε σχολεία που προσέφεραν γνώσεις Ελληνικών και Λατινικών
έγινε υποχρεωτική για τους γιους ιερέων και διακόνων. Αυτό προφανώς, για να στηριχθεί η
Εκκλησία καθώς υπήρχαν φόβοι της άλωσής της λόγω των μεταρρυθμιστικών τσαρικών
σχεδίων.

40. ΥALAMAS DIMITRIS, «The Students of the Leichoudis Brothers at the Slavo-Graeco-
Latin Academy of Moscow», Cyrillomethodianum, iss. 15-16, (1��1-1��2), pp. 11�-144.

41. Το 171� η σχολή μηχανικών της Μόσχας (ίδρυση 1712) μεταφέρθηκε κι αυτή στην
Πετρούπολη ως Ανώτερη Σχολή Μηχανικών.



Ναυτικός Κανονισμός περιείχε άρθρα και για τους ιερείς που τελούσαν λει-
τουργίες επάνω σε κάθε πλοίο τις Κυριακές και τις εορτάσιμες ημέρες, οι δε
ιερές εικόνες είχαν την θέση που η Ορθοδοξία είχε θεσπίσει42.

Από την άλλη το ναυτικό υπέφερε από έλλειψη ικανών αξιωματικών και το
γεγονός ότι η ειδική γνώση της ναυσιπλοΐας ήταν απαραίτητη, κατέστησε το
πρόβλημα δύσκολο στην επίλυσή του. Έτσι ο πολυμήχανος τσάρος ίδρυσε το
17014� στη Μόσχα, στον πύργο «Sukharev», τη Σχολή Μαθηματικών και
Ναυσιπλοΐας, ιδέα που συνέλαβε αφού επέστρεψε από το πρώτο ταξίδι του στο
εξωτερικό44. Το 16�7 58 νέοι στάλθηκαν στο εξωτερικό για να εκπαιδευτούν
ως αξιωματικοί του ναυτικού, ενώ χίλιοι ξένοι έφθασαν στην Ρωσία από την
«Μεγάλη Πρεσβεία»45 του 16�7-16�8 και η πλειονότητά τους ασχολείτο με
θέματα ναυτικά.

Αρχικά οι μαθητές ήταν ελάχιστοι46 και ντύνονταν όλοι με γαλλικές στο-
λές. Το 1702 είχε 200 μαθητές στο προπαρασκευαστικό και ναυτικό τμήμα.
Μελετούσαν γεωμετρία, απλή ναυσιπλοΐα, εμπορική ναυσιπλοΐα, χρήση οργά-
νων (αστρολάβου κ.α.), σφαιρική αστρονομία, αστρονομική ναυσιπλοΐα, ναυ-
τική χαρτογραφία, γεωγραφία47. Κι έτσι τέθηκαν στη Ρωσία τα θεμέλια της
ακαδημαϊκής γεωγραφίας48 κι όλων των σχετικών επιστημών.

Τη σχολή διηύθυναν Άγγλοι διδάσκαλοι. Ένας από τους ειδικούς της
εποχής του Μ. Πέτρου στο ναυτικό ήταν ο Νορβηγός Κορνέλιους Κρούις κι
ο Έλληνας αντιναύαρχος Μπότσης που έγινε γνωστός στη Ρωσία ως Ιβάν
Μπότσης4�, είχε στρατολογηθεί για τις γαλέρες κι ήταν ένας από τους ορ-
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42. Ό.π., υποσημ. 7. HUGHES LINDSEY, σ. 518.
4�. www.encyclopedia.com, «Peter I», ημερομηνία πρόσβασης: 22/12/2017 (Encyclopedia

of Russian History, copyright 2004, The Gale Group Inc.) σ. 4 από σύνολο 10 τυπωμένων σε-
λίδων.

44. Σημαντικός ήταν κι ο ρόλος του πεπειραμένου ναυτικού που είχε πάρει μαζί του από
την Αγγλία fergusson.

45. Αυτοί που ήρθαν μαζί του κατά το πρώτο του ταξίδι στην Ευρώπη απετέλεσαν τη
«Μεγάλη Πρεσβεία».

46. Ό.π., υποσημ. 8, BUzzI G., p. �8.
47. Ό.π., υποσημ. 7. HUGHES, σσ. 452-45�.
48. SHAw DENIS J.B., «Geographical practice and its Significance in Peter the Great’s

Russia», Journal of Historical Geography, [Volume 22, Issue 2], April 1��6, P. 160-176.
4�. Ο Ιωάννης Θεοδοσίου Μπότσης, γνωστότερος ως Ιβάν Φεντοσέγεβιτς Μπότσης

(Иван Федосеевич Боцис), ήταν ανώτατος αξιωματικός της Ρωσικής Αυτοκρατορίας κατά
τα έτη 170� - 1714 (έτος θανάτου του) και ήρωας του Μεγάλου Βορείου Πολέμου. γεννήθη-
κε στη δαλματία σε άγνωστο έτος, αλλά λογικά, λίγο μετά το μέσον του 17ου αιώνα. Η πε-
ριοχή ανήκε τότε στη γαληνοτάτη δημοκρατία της Βενετίας κι αποτελούσε καταφύγιο για
χριστιανούς των Βαλκανίων που ήθελαν να αποφύγουν τον οθωμανικό ζυγό. για δεκαεπτά
χρόνια υπηρέτησε στον ενετικό στόλο, μέχρι που στρατολογήθηκε από τους Ρώσους το 1702.
Ήταν ένας από τους λίγους ξένους αξιωματικούς που εντάχθηκαν στο ρωσικό στόλο για



γανωτές του στόλου της Βαλτικής. Τον Μπότση από την δαλματία ανακά-
λυψε ο Ρώσος πρεσβευτής στην Κωνσταντινούπολη Πέτρος Αντρέγιεβιτς
Τολστόι (Tolstoy(i) ο οποίος σχετιζόταν με ναυτικούς του Ιονίου και της
Αδριατικής50.

Το 1716 οι αντιλήψεις του Μ. Πέτρου για εκπαίδευση πλάταιναν ακόμη
περισσότερο51 κι έτσι η σχολή μεταφέρθηκε στην Πετρούπολη. Οι παλαιοί ικα-
νοί αξιωματικοί εγκαταστάθηκαν στην νέα τσαρική πόλη και η Ακαδημία το
1718 αριθμούσε 500 μαθητές. Από τα 54 πλοία για τον στόλο της Βαλτικής
που κατασκευάσθηκαν μεταξύ 1708 και 1725, τα 20 ήταν έργο Βρετανών52.
Το 1720 συντάχθηκε ο Ναυτικός Κανονισμός (Morscoi Ustav) για την συ-
στηματική οργάνωση του ναυτικού5�. Από το 1724 γίνονταν μαθήματα στη
Μονή Αλέξανδρου Νιέφκι54, οι μαθητές αριθμούσαν ��455. Η Ακαδημία πλή-
ρως λειτούργησε το 1726 και στις 27 δεκεμβρίου του προηγούμενου έτους
πραγματοποιήθηκαν τα επίσημα εγκαίνιά της με μεγάλη δεξίωση56. Τα σχέ-
δια αυτά προχωρούσαν και μετά τον θάνατο του Τσάρου, κατά την ανάληψη
εξουσίας από την σύζυγό του, μια και που ο ίδιος, στα μεταρρυθμιστικά του
σχέδια, είχε φροντίσει να εντάξει γυναίκες στη σειρά των διαδόχων.

Μέσα στο ευρύ φάσμα των επιστημονικών ανησυχιών του τσάρου ήταν και
η ίδρυση βιβλιοθήκης. Η «πρώτη δημόσια Βιβλιοθήκη» στη Ρωσία ιδρύθηκε
το 1724, είχε αυστηρά κοσμική χροιά, μετρούσε 12.000 τόμους και απετέλεσε
τη βάση της σπουδαίας Βιβλιοθήκης της Ακαδημίας Επιστημών της Αγίας
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«ισόβια υπηρεσία» και χάρη στις ικανότητες και το χαρακτήρα του, ήταν ένας από πιο στε-
νούς συνεργάτες του τσάρου. Μάλιστα στο γάμο του τελευταίου με την Αικατερίνη (� Φε-
βρουαρίου 1712) ανέλαβε μαζί με τον Κρούις να «παραδώσει» το γαμπρό στη νύφη, αφού οι
γονείς του Πέτρου δε ζούσαν. Όταν πέθανε στις 18 Μαΐου 1714, ο Πέτρος κράτησε το σπαθί
του φίλου του ως κειμήλιο και συνταξιοδότησε την οικογένειά του (Βλ. https://en.wikipedia.
org/wiki/Ivan_Botsis – παραπέμπει σε ρωσικές πηγές – ημερομηνία πρόσβασης 27/1/2018).

50. Ό.π., βλ. υποσημ. 1�. ΒΑΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ, σ. 25�.
51. Ό.π., υποσημ. 7. HUGHES LINDSEY, σ. 458.
52. ANDERSON M.S., Peter the Great, Second edition, Routledge, London & N. York, 1��5,

p. 100-101.
5�. Ό.π., υποσημ. 52. ANDERSON M.S., p. 100-101. Και τελείωσε η συγγραφή του το

1722. Βλ. και υποσημ. 6. HUGHES LINDSEY, p. 458, 564.
54. Ό.π., υποσημ. 7. HUGHES LINDSEY, σ. 451. Επιπλέον αρχής γενομένης το 1720 με

συμβολή του Θεοφάνη Προκόποβιτς τυπώθηκαν εγχειρίδια, ενώ στη Ναυτική Ακαδημία από
το 1721 άρχισαν εκτυπώσεις διαταγμάτων Ναυτικού Κολλεγίου και ναυτικά βιβλία. Ό.π., σ.
478. Το δε τυπογραφείο της Ναυτικής Ακαδημίας δεν υπόκειτο στον έλεγχο της Εκκλησίας.
Ό.π., σ. 766, υποσημ. 182. Χάρτες, πίνακες και σχέδια τυπώνονταν αρχικά από το τυπογρα-
φείο του Β.Α. Κιπριάνοφ με έτος ίδρυσης τον Μάϊο του 1705. Ό.π, σ. 478.

55. Ό.π., υποσημ. 7. HUGHES, ό.π., σ. 462.
56. Russian Academy of Sciences, Επίσημο site www.ras.ru (στην αγγλική η επιλογή)

ημερομηνία πρόσβασης: 22/12/2017
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Πετρούπολης57. Άλλη μεγάλη βιβλιοθήκη του ιδρύματος ήταν η συλλογή του
τυπογραφείου της Ακαδημίας Επιστημών που αριθμούσε στον κατάλογο του
1727 περισσότερα από �.000 βιβλία58. Από το 1728 άρχισε η Ακαδημία με το
τυπογραφείο της να εκδίδει επιστημονικό περιοδικό5�, έκανε όμως και άλλες
εκδόσεις για ταξίδια, μακρινές γαίες και ανθρώπους, ασθένειες και άλλα ζη-
τήματα επιστημονικού ενδιαφέροντος60. Συνολικά η εκτυπωτική δραστηριό-
τητα σε βιβλία, χάρτες, φυλλάδια κι άλλα έντυπα στη Ρωσία τον καιρό του Μ.
Πέτρου ήταν εκατό φορές περισσότερη από ότι τον προηγούμενο αιώνα61.

Συμπερασματικά, το καύχημα του Μ. Πέτρου ήταν η Ακαδημία της Πε-
τρούπολης, η διάδοχος δηλαδή της Σχολής Μαθηματικών και Ναυσιπλοΐας
της Μόσχας. Eκπαίδευε την αφρόκρεμα της ρωσικής αριστοκρατίας, έστελνε
με το σύστημα υποτροφιών σπουδαστές στο εξωτερικό62, έβαλε τα θεμέλια του
σπουδαίου ρωσικού ναυτικού και έμεινε στην ιστορία με την ονομασία: Ναυτι-
κό Ινστιτούτο, ή Ναυτική Ακαδημία, ή Αυτοκρατορική Ακαδημία Α. Πετρού-
πολης, και μεταγενέστερα: M.V. frunze Higher Naval School, «Peter the
Great Naval Corps» ή «Ναυτικό Ινστιτούτο Αγίας Πετρούπολης».

Ανάμεσα στους πρώτους επιστήμονες που προσεκάλεσε ο Μ. Πέτρος να
στελεχώσουν την Ακαδημία ήταν και ο γάλλος γεωγράφος, αστρονόμος και
χαρτογράφος Joseph Nicolas Delisle (de l’Isle)6�. Τον είχε καλέσει64 το 1725,
όμως όταν έφθασε το 1726 ο τσάρος είχε πεθάνει65. Ήδη είχε γνωρίσει τον

57. Ό.π., υποσημ. 7. HUGHES, σ. 484. Αναφέρεται ως έτος το 1725 ενώ παρακάτω, στην
ίδια σελίδα, λέει πως το 1724 μόνο 5 αναγνώστες δανείστηκαν βιβλία.

58. Ό.π., υποσημ. 7. HUGHES, σ. 484.
5�. Commentarii Peterburgskoi Anademii Nauk (Commentaries of St. Petersburg Academy

of Sciences)
60. Ό.π., υποσημ. 56. www.ras.ru
61. Ό.π., υποσημ. 52. ANDERSON M.S., p. 100-101.
62. Ό.π., υποσημ. 7. HUGHES, ό.π., σ. 45�.
6�. Στην Ακαδημία της Πετρούπολης ήρθε και ο μικρότερος αδελφός του Louis Delisle de

la Croyere και απασχολήθηκε με την αστρονομία και γεωγραφική μετρολογία. https://
en.wikipedia.org/wiki/Great_Northern_Expedition (ημερομηνία πρόσβασης: 20/10/2017).

64. Ο Μ. Πέτρος του είχε ζητήσει να κάνει τον Atlas Rossicus, όμως αυτός υλοποιήθηκε
δυο δεκαετίες μετά επί ηγεμονίας Άννας. Το 1745 η Ακαδημία της Αγίας Πετρούπολης τελι-
κά εξέδωσε τον πλήρη Atlas Rossicus σε Λατινικά και Κυριλλικά που αποτελείτο από 2� επι-
μέρους χάρτες. (Атлас Российской/Atlas Rossicus, Petropoli, 1745-1746). Όταν δε ταξίδε-
ψε στη Σιβηρία για αστρονομικούς λόγους, ο γραμματέας Σουμάχερ της Ακαδημίας τον κα-
τηγόρησε ότι επέστρεψε στη πατρίδα του και πήρε μαζί του μυστικούς χάρτες. Όταν επέστρε-
ψε ο κοσμογράφος ζήτησε το 174� να αποχωρήσει από την Ρωσία, γεγονός που πέτυχε τέσ-
σερα χρόνια αργότερα. https://en.wikipedia.org/wiki/Joseph-Nicolas_Delisle. Ημερομηνία
πρόσβασης: 27/1/2018.

65. Ό.π., υποσημ. 56. www.ras.ru και https://en.wikipedia.org/wiki/Joseph-Nicolas_
Delisle. Το 1747 επέστρεψε στο Παρίσι πολύ πλούσιος.
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αδελφό του, Guillaume Delisle (1675-1726) και το 1717, σε συνάντησή τους
στο Παρίσι, ο τσάρος απέδειξε πως είχε επαρκείς γνώσεις χαρτογραφίας και
γεωγραφίας όταν τεκμηρίωσε πως η Αγία Πετρούπολη βρισκόταν σε λανθα-
σμένο γεωγραφικό πλάτος στο χάρτη της Ρωσίας που είχε κατασκευάσει ο
Guillaume το 170666.

Το 1727 ο φυσικο-μαθηματικός Leonard Von Euler (Όιλερ) προσετέθη στο
προσωπικό της Ακαδημίας. H Ακαδημία ασχολείτο με μαθηματικά, ανθρωπι-
στικές, και φυσικές επιστήμες οι οποίες περιελάμβαναν γεωγραφία, και
αστρονομία, ενώ ο Euler έκανε έρευνες σε πρακτικά προβλήματα μηχανικής,
χαρτογραφίας, ναυπηγικής και ναυσιπλοΐας.

Πραγματοποιήθηκαν μεγάλες εξερευνήσεις στον χώρο μεταξύ Ρωσίας και
Αμερικής (17��-174� και ακαδημαϊκές εξερευνήσεις 1760-1770) και προσέ-
θεσαν σημαντικότατα στοιχεία στην γεωγραφία, στην εθνογραφία, στην ιστο-
ρία, στον πολιτισμό67. Ένα από τα σημαντικότερα επιτεύγματα αυτών των
δράσεων είναι και η χαρτογράφηση τους ΒΑ μέρους της Ασίας, το δε μέρος
κοντά στο 56ο παράλληλο ανακαλύφθηκε και εξερευνήθηκε από τους Ρώσους
το 174168.

Ο Μ. Πέτρος συνέλαβε την ιδέα των εξερευνήσεων των ανεξερεύνητων πε-
ριοχών του αρκτικού κύκλου της Ρωσίας, καθώς επίσης και την αναζήτηση
«γέφυρας» που πιθανόν να την ένωνε με την Αμερική6�. Στην απόφασή του
αυτή συνέβαλαν, ως φαίνεται, τόσο ο γερμανός γιατρός από την Ακαδημία
Daniel Gottlieb Messerschmidt (1685-17�5)70, όσο και ο γερμανός φιλόσοφος
Gottfried wilhelm Leibniz (1646-1716) τον οποίο συνάντησε στη ζωή του αρ-
κετές φορές. Στην τελευταία τους συνάντηση το 1716 στο Pyrmont στη γερ-
μανία, ο μεγάλος φιλόσοφος τού έθεσε το ερώτημα της ύπαρξης «γέφυρας»
μεταξύ της Ασίας και της Αμερικής από τα βόρεια. Η ύπαρξή του αυτή θα
έδινε απαντήσεις για την καταγωγή της ανθρωπότητας και θα έθετε το ζήτη-
μα της προέλευσης των κατοίκων του Νέου Κόσμου σε νέες βάσεις. Αμέσως
ο τσάρος έστειλε το 171� τους γεωδαίτες Iwan Jewreinow (16�4-1724) και
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66. URNESS CAROL (London), «Rybakov Β.Α. on the Delisle map of 1706» Στο: LINDSEY
HUGHES (επιμέλεια) New perspectives on Muscovite History. Selected papers from the fourth
world Congress for Soviet and East European Studies, Harrogate, 1��0, Houndmills and
London: Palgrave Macmillan, 1���. pp. 24-�4.

67. Ό.π., υποσημ. 56. www.ras.ru
68. GREENHOw ROBERT, The history of Oregon and California, first edition 1844, p. 124.
6�. για τον ίδιο λόγο είχε πλεύσει το 1648 ο Σεμιόν Ντέσνιεβ (Semyon Ivanovich Dezhnev

c.1605-167�) ο οποίος ανακάλυψε πρώτος τον Βερίγγειο Πορθμό, 80 χρόνια πριν τον Bering,
αλλά οι αναφορές του έμειναν απαρατήρητες μέχρι το 17�6.

70. Daniel Gottlieb Messerschmidt (1685-17�5) που ταξίδεψε από το 1720 έως το 1727
στη δυτική και κεντρική Σιβηρία.



fjodor Luschin (+ 1727) στα ανατολικότατα άκρα της αυτοκρατορίας του. Η
επιχείρηση αυτή απέτυχε, όμως ο Μ. Πέτρος δεν άφησε τον στόχο του δίνο-
ντας την πρώτη εντολή για την πρώτη εξερεύνηση στον Bering. Οι υλοποιήσεις
τόσο της πρώτης, όσο και της δεύτερης εξερεύνησης έγιναν τον καιρό ηγεμο-
νίας των θυγατέρων του Άννας (17�0-1740) και Ελισάβετ (1741-1762).
Αναλυτικά ο τσάρος κάλεσε τον δανό-Ρώσσο Vitus(Jonassen) Bering που μέ-
χρι το 1704 υπηρετούσε ως αξιωματικός στο ρωσικό ναυτικό, να αναλάβει την
εξερεύνηση των ανατολικών άκρων της Σιβηρίας, των Βδ ακτών της Αμερι-
κανικής ηπείρου, να βρεθεί αυτή η «γέφυρα», και να χαρτογραφηθούν οι περιο-
χές για γνώση και χρήση του Ρωσικού ναυτικού. Αυτή η προσπάθεια χρημα-
τοδοτήθηκε από το Ναυτικό Κολλέγιο της Αγίας Πετρούπολης71.

Ο Bering πραγματοποίησε δυο εξερευνήσεις. Η πρώτη, από τα πρώτα της
βήματα μέχρι την ολοκλήρωσή της διήρκεσε δυο χρόνια –από τις αρχές του
1725 έως τον Ιανουάριο του 1727– και η δεύτερη, την οποία κι αυτή είχε φρο-
ντίσει να σχεδιάσει τον Φεβρουάριο του 1725 ο Μ. Πέτρος προ θανάτου του κι
είναι ένα από τα μεγαλύτερα και ακριβότερα72 εξερευνητικά σχέδια στην
ιστορία, από το 17�� έως το 174�. Ο Bering επιπλέον πραγματοποίησε κι άλ-
λα και στις 16 Ιουλίου 1741 είδε στην Αλάσκα το βουνό Saint Elias7�, όμως δεν
έφτασε χαμηλότερα –μέχρι τα Στενά Juan de fuca– αν και περιλήφθηκαν
στην επακόλουθη χαρτογράφηση. Οι εξερευνήσεις αυτές έβαλαν ένα τέλος στο
Βδ Πέρασμα, αυτό που νόμισε πως βρήκε ο Juan de fuca μετά από την πρό-
ταση του Αντιβασιλιά του Μεξικό να ανακαλύψει τα «Στενά του Ανιάν» που
ήταν τόσο ζωντανά από τον 16ο αι.74

ΜΜέέγγααςς  ΠΠέέττρροοςς  κκααιι  ΈΈλλλληηννεεςς

Οι σχέσεις Ρώσων και Ελλήνων, κυρίως λόγω της κοινής θρησκείας, δεν
σταμάτησαν ποτέ. Ανάγονται στα βυζαντινά χρόνια και επισφραγίζονται με
δυο συνθήκες: η μια χρονολογείται το �06 και η δεύτερη το �4575. Κατά τα
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71. https://en.wikipedia.org/wiki/Great_Northern_Expedition Ημερομηνία πρόσβασης:
20/10/2017.

72. Έφθασε το σύνολο του 1,5 εκ. ρουβλίων, δηλαδή το 1/6 του ρωσικού ΑΕΠ για το 1724
και για την υλοποίηση του σχεδίου αυτού εργάστηκαν �.000 άτομα.

7�. Ό.π., υποσημ. 71.
74. MALTE BRUN, Geographie Complete et Universelle, [Tome I], Paris, 1812 (Nouvelle

Edition, Morizot Libraire Editeur, 1856 - Histoire des découvertes et des voyages). Και ΜΑ-
ΖΑΡΑΚΗΣ ΑΝΘΙΜΟΣ, Βιογραφίαι των ενδόξων ανδρών της Νήσου Κεφαλληνίας, Εν Βενετία,
Εκ της Ελληνικής Τυπογραφίας του Φοίνικος, 184�, σ. 21.

75. «Περί των Ελλήνων της Μεσημβρινής Ρωσίας», Πανδώρα, Σύγγραμμα Περιοδικόν,



μέσα του 15ου αι. η επικοινωνία έγινε ζωηρότερη76. Τότε χρονολογείται κι η
ελληνική ιατρική παρουσία στη Ρωσία77, ενώ η εκκλησιαστική προσέγγιση
οφείλεται στην ίδρυση του πατριαρχείου Μόσχας το 158� ενισχύοντας τη δια-
μόρφωση της ορθόδοξης συνείδησης78. Στα τέλη του 17ου αι. και στις αρχές
του 18ου οι επαφές Ρώσων και ελληνικού κόσμου έγιναν συχνότερες. Αυτό
οφειλόταν στις προσπάθειες του Μ. Πέτρου (168�-1725) αλλά και των διαδό-
χων του να προσεταιρισθούν τους χριστιανικούς λαούς της Ν-Α Ευρώπης και
του Καυκάσου στους αντιτουρκικούς πολέμους7�. Ταυτόχρονα, οι απογοητευ-
μένοι από τους χριστιανικούς ηγεμόνες της δύσης Έλληνες είχαν στραφεί
προς την Ρωσία του Μ. Πέτρου που διέθετε ισχυρές δυνάμεις, επίφοβες για τον
σουλτάνο. Όλο αυτό το διάστημα Έλληνες ορθόδοξοι κληρικοί διακήρυσσαν
την πίστη τους στην ομόδοξη Ρωσία, ενώ παράλληλα ήρθαν στην επιφάνεια ή
αναπτύχθηκαν άλλες προφητείες που ευνοούσαν τα όνειρα για ελευθερία των
σκλαβωμένων Ρωμιών από τα «ξανθά γένη» των χρησμών. Η προσωπικότη-
τα του Μ. Πέτρου περιεβλήθη με αίγλη και μυστικισμό80 κι επάνω του οι Έλ-
ληνες εναπόθεσαν τα όνειρά τους για απελευθέρωση, ενώ οι ίδιοι συσπειρώθη-
καν γύρω από αυτόν.

Επίσης κατά την περίοδο του Μ. Πέτρου εφαρμόσθηκε εποικιστική πολιτι-
κή. Οι Ρώσοι άρχισαν να ενθαρρύνουν μεταφορά κι εμφύτευση ξένων και ελλη-
νικών ορθόδοξων πληθυσμών σε διάφορες ευαίσθητες επαρχίες της αυτοκρα-
τορίας, ιδιαίτερα εκεί όπου κυριαρχούσε το ελληνικό στοιχείο. Εκδόθηκαν αυ-
τοκρατορικά διατάγματα (ukazy) με τα οποία δίδονταν προνόμια στους Έλ-
ληνες μετοίκους. Ανάμεσα σε αυτά τα προνόμια υπήρξε και η υπαγωγή των
Ελληνορθόδοξων εποίκων στη δικαιοδοσία Ελλήνων ιεραρχών (υποκειμένων
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[Τ. 4ος], Από Απριλίου 185� μέχρις Απριλίου 1854, Τυπογραφείον της Νέας Πανδώρας, Αθή-
νησι, - Συντάκται Ραγκαβής, Α.Ρ., Παπαρρηγόπουλος Κ., δραγούμης Ν., σ. 40.

76. Μετά τον γάμο της κόρης του δεσπότη της Πελοποννήσου Θωμά Παλαιολόγου, της
Σοφίας, με τον μεγάλο δούκα της Μόσχας Ιβάν γ΄ Βασιλίεβιτς (1472). Βλ. υποσημ. 1� ΒΑ-
ΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠ., σ. 24�.

77. ΛΑΖΑΡΟΥ γ.Α., ΛΑΣΚΑΡΑΤΟΣ Ι., «Η ιατρική οικογένεια Σκιαδά στη Ρωσία του 18ου
αι.», Αρχεία Ελληνικής Ιατρικής, 2001, Τ. 18 (1), σ. 80.

78. ΠΙΣΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, «Τροπές της «Ρωσικής προσδοκίας» στα χρόνια του Μεγάλου
Πέτρου», Μνήμων, [Τ. �0], 200�, σσ. �7-60.

7�. ΒΑΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ, «Ο Μέγας Πέτρος και οι Έλληνες κατά τα τέλη του 17ου και τις
αρχές του 18ου αιώνα», ΕΕΦΣΠΘ, [11] (1�6�), σ. 245-25� και ΧΑΣΙΩΤΗΣ Ι.Κ. (Επιμέλεια)
Οι Έλληνες της Ρωσίας και της Σοβιετικής Ένωσης, University Studio Press, Θεσσαλονίκη
1��7, σ. 45.

80. Ο ΒΑΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ σημειώνει (ό.π., υποσημ. 7�, σ. 250) πως είναι αξιοσημείωτο ότι
στον ίδιο τον Τσάρο ο Έλληνας από την Κωνσταντινούπολη Ιωάννης γεωργίου πώλησε χρυ-
σό διάδημα στολισμένο με πολύτιμες πέτρες, διαμάντια, σαπφείρια και σμαράγδια, όμοιο με
του «ευσεβεστάτου αυτοκράτορος των Ελλήνων Κωνσταντίνου» καθώς επίσης και το χρυσο-
ποικιλμένο μήλο.



όμως στην Ρωσική Ιερή Σύνοδο)81, ενώ ο Μ. Πέτρος έδωσε σημαντικά αξιώ-
ματα σε Έλληνες82.

Σημαντικός για την ενδυνάμωση σχέσεων Ελλήνων-Ρώσων παρουσιάζε-
ται ο ρόλος των τσαρικών πρακτόρων που περιέφεραν και μοίραζαν έντυπες
προσωπογραφίες του Μ. Πέτρου με την επιγραφή «Petrus Primus Russograe -
corum monarcha», ενώ άλλοι στρατολογούσαν ναύτες, καπετάνιους, πειρατές
και ναυπηγούς από το Αιγαίο και τα Επτάνησα8� για τον υπό δημιουργία ρω-
σικό στόλο84. Το ίδιο καθοριστικός ήταν και ο ρόλος του πατριάρχη Ιεροσολύ-
μων δοσίθεου (166�-1707) που μετά το 16�0 ζήτησε την ρωσική συνδρομή
για το ζήτημα της κυριότητας των Προσκυνημάτων των Αγίων Τόπων και
που έγινε σύμβουλος των Ρώσων Πρέσβεων στην Πύλη και σύνδεσμός τους
για την επικοινωνία τους με την Μόσχα85.

Mε τους Έλληνες στη Βενετία οι σχέσεις του Μ. Πέτρου είχαν εδραιωθεί
από το 171086, ενώ οι σχέσεις του με τους Κεφαλλονίτες είναι αξιοσημείωτες:
Ιάκωβος Πυλαρινός ο γιατρός του, Αθανάσιος Σκιαδάς ο φιλόλογος και ια-
τροφιλόσοφος87, γεράσιμος Φωκάς88 ο πνευματικός του8�, και γεώργιος Πο-
λυκαλάς ο γιατρός της συζύγου του Αικατερίνης�0.
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81. Ό.π., υποσημ. 7�, ΧΑΣΙΩΤΗΣ, σ. 55-56.
82. ΣΦΥΡΟΕΡΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, Οι Έλληνες της Τουρκοκρατίας, Αθήναι 1�75, σσ. 155-15�.
8�. NORBERTO DE CASTRO Y TOSI, Eugenio II, Un principe de Byzancio [Primere Edicion

Marzo 1�8�], Pensa y Ediciones Imeroamericanas, Colleccion Biblioteca Universitaria, p. 71.
Aναφέρεται πως βάσει απόφασης του τσάρου, κάποιος Φωκάς είχε φθάσει στον βαθμό του
Ναυάρχου. Όμως δεν σημειώνεται περισσότερες λεπτομέρειες.

84. Ό.π., υποσημ. 7�. ΒΑΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ, σ. 245-25� και ό.π., υποσημ. 7�. ΠΙΣΣΗΣ ΝΙΚΟ-
ΛΑΣ, σ. 48.

85. Ό.π., υποσημ. 7�. ΠΙΣΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΣ, σ. 50.
86. Τέλη 17ου αρχές 18ου αι. έχει χρονολογηθεί δίγλωσσο (ελληνικά-ιταλικά) μονόφυλλο

χειρόγραφο και συγκεκριμένα από το 1684 έως το 1718 και βρίσκεται στη Μαρκιανή βιβλιο-
θήκη. Οι Τούρκοι απειλούσαν την Βιέννη και υπεγράφη ο «Ιερός συνασπισμός του Linz» από
τον Πάπα, την Αυστρία, την Πολωνία και την Βενετία, ενώ το 1688 εντάσσεται και ο Μ. Πέ-
τρος. Σε αυτό οι Έλληνες της Βενετίας εκφράσουν τους φόβους τους πως απειλείται η Ορθο-
δοξία από τις ενέργειες του μητροπολίτη Φιλαδελφείας Μελέτιου Τυπάλδου στη Βενετία και
ζητούν από τον Μ. Πέτρο να προστατεύσει την κοινή πίστη, κι εκείνος γράφει για αυτό στη
Βενετική Σύγκλητο στις 7/12/1710. Βλ. ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ, Χρησμολογικό ει-
κονογραφημένο μονόφυλλο των αρχών του 18ου αι., Κέντρο Νεοελληνικών Ερευνών, σσ. 46-
5� (σ. 57) (Ψηφιοποίηση από την Βιβλιοθήκη του Ιονίου Πανεπιστημίου)

87. O ίδιος ο Σκιαδάς σημειώνει: «Επειδή του 1716 φθάνοντας εις την δανιμαρκίαν, εκεί
πρώτον εγνώρισα τον αείμνηστον βασιλέα» (βλ. kARATHANASSIS A.E. «Contribution a la
connaissance de la vie et de l’oevre de deux Grecs de la Diaspora: Athanasios kondoidis et
Athanasios Skiadas (18e siècle)», Balkan Studies, 1�78, [Τ. 1�], σσ. 15�-188). Ο Μ. Πέτρος
τον προσκάλεσε κοντά του και τον ονόμασε «equitatu primus causarum auditor» δηλαδή
«Πρώτο σύμβουλο δικαιοσύνης στο ιππικό» (βλ. ό.π., υποσημ. 74, ΜΑΖΑΡΑΚΗΣ, και γΕΡΟΥΛΑ-
ΝΟΣ ΜΑΡΙΝΟΣ, «Η συμβολή των ιατρών τις την παλιγγενεσίαν του Έθνους», Πρακτικά Ακα-
δημίας Αθηνών 1�40, [Τ. 15], σσ. 218-2�7).



Στο περιβάλλον και στους ποικίλους δεσμούς της Ελληνικής Κοινότητας
της Βενετίας με την Ρωσία παραπέμπουν και οι ελληνικές βιογραφίες του Μ.
Πέτρου που ήταν γραμμένες από δυο λόγιους Επτανήσιους οι οποίοι είχαν προ-
σκληθεί ενωρίτερα στη Ρωσία: από τον Ζακυνθινό Αντώνιο Κατήφορο και τον
Κεφαλλονίτη που ήδη αναφέρθηκε Αθανάσιο Σκιαδά.

ΈΈλλλληηννεεςς  σσττηη  ΒΒεεννεεττίίαα

Ήδη από τα τέλη του 15ου αι. οι Έλληνες της Βενετίας αποτελούσαν την
πλέον πολυπληθή ξένη παροικία στην εμπορική δημοκρατία της πόλης των
τεναγών. Η αυτοδιοικούμενη Αδελφότητα των Ελλήνων δημιουργήθηκε το
14�8, δραστηριοποιήθηκε σε ένα υψηλού επιπέδου πνευματικό περιβάλλον,
ύψωσε την Αδελφότητα, την Ελληνική κοινότητα και τη γλώσσα –λόγω και
των τυπογραφείων–, και, συν τω χρόνω, συνέδραμε στην πνευματική αφύπνι-
ση και στην εθνική αναγέννηση της υποδουλωμένης Ελλάδας. Η Ορθοδοξία
κρατούσε αδιάσπαστη την ελληνική παροικία της Βενετίας. Ο Ι.Ν. Αγίου γε-
ωργίου ήταν πυρήνας ρωμιοσύνης. Η έγερσή του ολοκληρώθηκε το 157�, ανή-
κε στη Μητρόπολη Φιλαδελφείας�1 η οποία, τέσσερα χρόνια αργότερα απέ-
κτησε δικό της Επίσκοπο�2 άμεσα εξαρτημένο από το ορθόδοξο Πατριαρχείο
της Κωνσταντινούπολης, με αυξημένες όμως αρμοδιότητες.

Όταν ο Μεγάλος Πέτρος «συνάντησε» τον Ιωάννη Φωκά 405

88. RANGABE RIzO, Libro d’ oro, [V. II] Cephalonie, Premiere partie, στο κεφάλαιο για
τους Φωκά (foca) αναγράφονται δυο με το όνομα γεράσιμος. Aρ. 176 γεράσιμος του Αλε-
ξάνδρου, γεν. 1705 και αρ. �41, ιερεύς, βαπτ. 1764. Πρόκειται για άλλους.

Τον 18ο αι. στο Αργοστόλι συναντάμε «σκοντράδα του αρχόντου Φουκάδου». Βλ. “Νοτα-
ριακές πράξεις Κεφαλληνίας της Συλλογής Ε. Μπλέσσα των ετών 1701-1856”, Παράρτημα
της Επιστημονικής Επετηρίδος της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, Αθήναι
1�62, σ. 426, γ. 11, 6-7. Στην νοταριακή αυτή πράξη ως μάρτυρας υπογράφει ο γεράσιμος
Φουκάς στις 2� Σεπτεμβρίου 1776. Προφανώς δεν πρόκειται για τον ιερέα Φωκά καθώς είχε
ήδη πεθάνει.

8�. ΧΙΩΤΗΣ Π., Απομνημονεύματα, [Τ. 7ος] σ. 2�6. kαι ό.π., υποσημ. 74, ΜΑΖΑΡΑΚΗΣ σ.
�6-�7. ΚΑΡΑΠΙδΑΚΗΣ Ν.Ε., «Τα Επτάνησα από τον 16ο έως τον 1�ο αι.», Το Ιόνιο Πέλαγος,
Χαρτογραφία και Ιστορία, 16ος-18ος αι. ΜΙΕΤ, 2007. σ. �0.

�0. Το 1711 ταξίδεψε στη Ρωσία και διορίσθηκε από τον Τσάρο προσωπικός γιατρός της
Αικατερίνης. Παράλληλα ήταν και προσωπικός της σύμβουλος και απεσταλμένος σε διπλω-
ματικές αποστολές για 14 χρόνια. Έμεινε δε στην Αικατερίνη μέχρι και το 1725. Πιθανόν πέ-
θανε στη Ρωσία. ΠΕΝΤΟγΑΛΟΣ γΕΡΑΣΙΜΟΣ, γιατροί και Ιατρική Κεφαλονιάς, Στα χρόνια των
ξενικών κυριαρχιών (1500-1864), University Studio Press, Θεσσαλονίκη 2004, σ. 12�-125.

�1. Η έδρα της, το διάστημα της παρουσίας του ιερέα γερασίμου Φωκά (βλ. παρακάτω)
ήταν στην Βενετία.

�2. Πρώτος μητροπολίτης Φιλαδελφείας ήταν ο γαβριήλ Σεβήρος (1577-1616), εφημέ-
ριος του Αγίου γεωργίου ο οποίος είχε χειροτονηθεί στην Μ. Ασία από τον πατριάρχη Κων-



Η περίοδος που εξελέγη εφημέριος του ναού�� ο ιερέας γεράσιμος Φωκάς
ήταν χρόνια ακήρυκτου εκκλησιαστικού πολέμου. Μόλις πριν από λίγο διά-
στημα, και συγκεκριμένα τον Ιούνιο του 1712 ο Πατριάρχης Κύριλλος δ΄ εί-
χε καθαιρέσει τον αμφιλεγόμενο ως προς την ορθόδοξη πίστη, δεινό λόγιο,
πολυμαθή και χρηστό Μητροπολίτη Φιλαδελφείας Μελέτιο Τυπάλδο (28
Μαρτίου 1685 - 6 Μαΐου 171�)�4. Επί των ημερών του εξεβίαζαν τους εφη-
μέριους του Αγίου γεωργίου να ομολογούν πίστη στον παπισμό, γεγονός που
ήταν αντίθετο με τα μέχρι τότε θεσπισθέντα, και φυσικά, αντίθετο με το δόγ-
μα της Ορθοδοξίας. Ο Μητροπολίτης ανακίνησε αποφάσεις των ετών 15�4
και 1542 που επεδίωκαν την υποταγή της ορθόδοξης εκκλησίας στον καθο-
λικισμό. Ο πάπας Κλήμης ΧΙ δεν άργησε να έρθει επίκουρος στα σχέδια του
Μελέτιου και το 1710 εξέδωσε θέσπισμα με το οποίο τέθηκαν σε ισχύ οι πα-
λαιοί κανονισμοί. Η ελληνική παροικία ενοχλήθηκε, ήλθε σε επαφή με το Οι-
κουμενικό Πατριαρχείο το οποίο, μάλιστα ζήτησε την μεσολάβηση του Με-
γάλου Πέτρου. Αυτός απέστειλε έγγραφο στις 7 δεκεμβρίου 1710 προς την
γερουσία στη Βενετία, η οποία όμως περιορίστηκε σε πρόθυμες υποσχέσεις
(έγγραφό της 10.6.1711), κι έτσι το Πατριαρχείο καθήρεσε τον Μελέτιο το
1712. Επακολούθησε μεγάλη σύγχυση, κοινωνική και θρησκευτική ανα-
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 σταντινούπολης Ιερεμία Β΄ Τρανό. Από τότε ξεκίνησε περίοδος ακμής για την ελληνική παροι-
κία (Βλ. ΜΠΙΡΤΑΧΑΣ ΣΤΑΘΗΣ δ., «Ο Έλληνας κληρικός στη Βενετία, Από τον παπά-Μιχά-
λη και τον Άγιο Βλάσση στη Μητρόπολη Ιταλίας, 500 χρόνια από την Ίδρυση της Ελληνορ-
θόδοξης κοινότητας Βενετίας 14�8-1��8», δημοσία Ιλαρία, Βενετία 1���).

Μόνον μετά τη διάλυση του βενετικού κράτους από τον Μεγ. Ναπολέοντα οι μητροπολί-
τες Φιλαδελφείας επανήλθαν στην έδρα τους, στη Μικρά Ασία, και η εκκλησία του Αγίου γε-
ωργίου προσαρτήθηκε στην πνευματική δικαιοδοσία του οικουμενικού πατριαρχείου Κωνστα-
ντινουπόλεως διατηρώντας πάντα την αυτονομία της (Βλ. ΒΛΑΣΣΗ δΕΣΠΟΙΝΑ, «Η Μονή της
Παναγίας της Παλαιόπολης Κερκύρας και η Μητρόπολη Φιλαδελφείας. Στοιχεία από το Αρ-
χείο του Ελληνικού Ινστιτούτου Βενετίας (17ος-1�ος αι.)», Θησαυρίσματα, [Τ. 4�] (201�),
Βενετία 2014, σ. �5�, υπ. �1).

��. Το πρώτο ευρετήριο του 18ου αι (Κατάστιχο 4) φέρει τον τίτλο «1700 Libro del
avicarion della scuola di san Giorgio de Greci per le consegne». Στο κατάστιχο αναγράφονται
άμφια μητροπολίτη, ιερές εικόνες, άμφια ιερέων και βιβλία που βρίσκονταν στην εκκλησία
(χωρίς ημερομηνία), παράδοση και παραλαβή κεριού, παράδοση αμφίων, ασημικών, χάλκι-
νων αντικειμένων. Στην περίοδο αυτή υπηρέτησε ο ιερέας γεράσιμος Φωκάς ως εφημέριος
στον εν λόγω ναό. Βλ. ΒΛΑΣΣΗ δΕΣΠΟΙΝΑ, «Η «μοιραία απώλεια» ενός ευρετηρίου της κινη-
τής περιουσίας της αδελφότητας και του ναού του αγίου γεωργίου των Ελλήνων (Αρχές 18ου
αι.)», γαληνοτάτη. Τιμή στη Χρύσα Μαλτέζου, Αθήνα 201�, σ. 156.

�4. ΤΥΠΑΛδΟΣ - ΤΖΑΝΝΑΤΟΣ ΜΕΛΕΤΙΟΣ: Ληξούρι 1648 - Βενετία 6 Μαΐου 171�. Πολύ
μορφωμένος ιεράρχης, προστάτης πολλών Ελληνόπαιδων, και κυρίως Κεφαλλήνων, που
σπούδαζαν στη Βενετία. Εξελέγη Μητροπολίτης Φιλαδελφείας παμψηφεί στις 28 Μαρτίου
1685. Ήταν ελληνομαθής, δεινός περί τα φιλοσοφικά και θεολογικά θέματα, γνώστης λατινι-
κών, ιταλικών παλαιών και νέων, δάσκαλος με χρηστό βίο, ευσέβεια και καλή φήμη.



στάτωση όπου ζημιώθηκαν όχι μόνον ιδιωτικά, αλλά και συλλογικά τα συμ-
φέροντα των Ελλήνων�5.

Νέα θεσπίσματα των ετών 1720 και 1722 υποχρέωναν τους ορθόδοξους
εφημέριους να ομολογούν πίστη ενώπιον του καθολικού πατριάρχη που είχε
έδρα την Βενετία και να τελούν μνημόσυνο του πάπα στον ορθόδοξο ναό του
Αγίου γεωργίου, γεγονός που απομάκρυνε τούς ορθόδοξους από τις θείες λει-
τουργίες. Ως αποτέλεσμα ήταν η παρακμή της τότε ανθούσας ελληνικής κοι-
νότητας και για 70 χρόνια χήρευε ο θρόνος της Φιλαδελφείας�6, ο οποίος, στο
διάστημα αυτό διοικείτο με τοποτηρητές�7.

Ο Μελέτιος δημιούργησε κύκλο λογίων κληρικών-μαθητών, οι οποίοι προ-
ωθήθηκαν ως εφημέριοι και ιεροκήρυκες στον Ι.Ν. Αγίου γεωργίου. Ο αντα-
γωνισμός για τις θέσεις αυτές, όπως και για τους δασκάλους, ήταν μεγάλος.
Τους οικονομικά ασθενέστερους –σε περίπτωση που δεν προσέφεραν ιδιωτικά
τις ποιμαντικές υπηρεσίες τους– λόγοι βιοπορισμού ανάγκαζαν –πολλούς ιε-
ρωμένους– να αναχωρούν από τη Βενετία με κατεύθυνση την Ανατολή: Ιόνια
Νησιά, Κρήτη, Πελοπόννησο, Κωνσταντινούπολη, Ρωσία. Άλλωστε η εφημε-
ρία διαρκούσε μόνο δυο χρόνια και η επανεκλογή τους εξηρτάτο από τις διαθέ-
σεις της Αδελφότητας που ήταν και ο εργοδότης�8. Μια τέτοια περίπτωση
ήταν και ο ιερέας γεράσιμος Φωκάς ο οποίος κατευθύνθηκε στη Ρωσία. Πα-
ραμένει μέχρι σήμερα άγνωστο ποιος τον σύστησε στην τσαρική Αυλή.

ΟΟ  ιιεερρέέααςς  γγεερράάσσιιμμοοςς  ΦΦωωκκάάςς  ––  ΈΈννααςς  ααππόόγγοοννοοςς  ττοουυ  θθααλλαασσσσοοππόόρροουυ

Ο Μ. Πέτρος είχε σκεφθεί και κινήθηκε προς την αξιοποίηση της υποστή-
ριξης και της ενεργητικότητας του ανώτατου κλήρου και για τον λόγο αυτό
στράφηκε στους πολύ μορφωμένους ορθόδοξους κληρικούς, πολλοί από τους
οποίους δεν κατάγονταν από την Ρωσία, αλλά από ομόδοξές της χώρες, όπως
η Ελλάδα. Ένας από αυτούς ήταν και ο Κερκυραίος Αναστάσιος Κοντοει-
δής�� που έφθασε στη Ρωσία με τον οσποδάρο (πρίγκιπα) της Μολδαβίας
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�5. Ό.π., υποσημ. �2. ΜΠΙΡΤΑΧΑΣ.
�6. ΜΑΝΟΥΣΑΚΑΣ Μ., «Η εν Βενετία Ελληνική Κοινότης και οι Μητροπολίται Φιλαδελ-

φείας», Επετηρίς Βυζαντινών Σπουδών, [Τ. ΛΖ], 1�6�/1�70, σ. 1�2.
�7. ΤΣΙΤΣΕΛΗΣ ΗΛΙΑΣ, Κεφαλληνιακά Σύμμικτα, [Τ. Α΄], σ. 756-76�. Το 1780 στις �1

Αυγούστου επέτρεψε η Βενετία την εκλογή μητροπολίτη ο οποίος ήταν ο Κεφαλληνίας και
Ζακύνθου Σωφρόνιος Κουτούβαλης.

�8. Ό.π., υποσημ. �2. ΜΠΙΡΤΑΧΑΣ.
��. Αναστάσιος Κοντοειδής. Λόγιος και πρωτοπαπάς της Κέρκυρας. Χρημάτισε επίσκο-

πος της Σούζνταλ στη Ρωσία, μετέφρασε στα ρωσικά την «Κατήχηση του Νικολάου Βούλ-
γαρη» και πέθανε στην Αγία Πετρούπολη το 172�.



Ντιμίτρι Καντεμίρ100. Ο Κοντοειδής, μαζί με τον Lopatinsky, ήταν δυο από τα
μέλη της νέας εκκλησιαστικής Ιεράς Συνόδου101 κι εκθειάζονταν για την ρη-
τορεία τους102. (Πρέπει να εξετασθεί εάν ο Κοντοειδής έπαιξε κάποιο ρόλο
στην εγκατάσταση του γεράσιμου Φωκά στην Αυλή του Μ. Πέτρου).

Από την ελληνική εκκλησία του Αγίου γεωργίου πέρασαν οι πιο ξακουστοί
για την δράση και τα έργα τους ιεροκήρυκες επί Τουρκοκρατίας. Η διδασκα-
λία της ρητορικής στην Ελληνική Σχολή Βενετίας και στο Φλαγγινιανό και η
ακρόαση των μεγαλύτερων ρητόρων συνέβαλε στην ανάπτυξη της ρητορικής
στον χώρο αυτό. Υπάρχουν περιπτώσεις πολύ γνωστών ιερέων –όπως του
γνωστού ζωγράφου Εμμανουήλ Τζάνε Μπουνιαλή (1610-16�0)– που αν και
διετέλεσαν εφημέριοι για μεγάλα διαστήματα, δεν αναφέρονται ούτε μια φορά
στα βιβλία της Αδελφότητας ως ιεροκήρυκες. Αυτό ήταν φυσικό γιατί η
άσκηση του ιερού κηρύγματος απαιτούσε μόρφωση και ιδιαίτερα προσόντα.
Από τον κατάλογο του Βελούδου –όπου ανιχνεύεται κι εκεί ο γεράσιμος Φω-
κάς– μόνον εννέα διετέλεσαν εφημέριοι και ιεροκήρυκες ταυτόχρονα, ανάμεσα
στους οποίους δεν είναι ο γεράσιμος Φωκάς που φαίνεται μόνον ως εφημέριος.
Το διάστημα όμως της εκεί διακονίας του ταυτόχρονος με αυτόν ήταν κι ο
Αντώνιος Κατήφορος (16�0c.-1762) που ανήκε στον κύκλο του Μελέτιου Τυ-
πάλδου και χειροτονήθηκε από τον ίδιο ως διάκος το 1710, αλλά δεν ακολού-
θησε την θρησκευτική πολιτική του. Μεταξύ των ετών 1716 και 1720 τη Σα-
ρακοστή και τις μεγάλες γιορτές δίδασκε τον λόγο του Ευαγγελίου10�.

Πριν από τον γεράσιμο κι εντός του 1718 είχε εκλεγεί εφημέριος104 στον
Ι.Ν. Αγίου γεωργίου Βενετίας ο κρητικός Ιωάννης Βουβούλης, ο οποίος δεν
παρέμεινε105. Στη θέση του εφημέριου εξελέγη στις 2� Ιουλίου 1718 με 27 ψή-
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100. HUGHES LINDSEY, Η Ρωσία την εποχή του Μ. Πέτρου, ό.π., σσ. 514-516. Ο Κοντοει-
δής (1677-17�7) απαντά και ως Αθανάσιος. Βλ. και ΜΑΚΡΙδΗΣ Ν. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, «Ο Αλέξαν-
δρος Ελλάδιος και η Ρωσία», Μνήμων, τ. 1�ος, Αθήνα 1��7, σσ. ��, �6.

101. Τα του Ευσεβεστάτου Βασιλέως και των Αγιωτάτων Πατριαρχών γράμματα περί
της συστάσεως της Αγιωτάτης Συνόδου μετ’ εκθέσεως της ορθοδόξου πίστεως της Ανατολι-
κής Καθολικής Εκκλησίας, Εν Αθήναις, Εκ της τυπογραφίας Ζ. Κωνσταντίνου, 1844.

102. Ό.π., υποσημ. 7, HUGHES LINDSEY, σ. 516.
10�. ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΗΣ ΑΘ. Ε., «Η εκκλησιαστική ρητορική στον Αγ. γεώργιο των Ελλή-

νων», Θησαυρίσματα, Τ. �ος, Βενετία, 1�72.
104. Το διάστημα αυτό στον Άγιο γεώργιο γαστάλδος ήταν ο Σαλβάτωρ (Σωτήρης)

Βάρδας. Βλ. ΒΕΛΟΥδΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, 1811-18�0, Ελλήνων Ορθοδόξων αποικία εν Βενετία.
Ιστορικόν υπόμνημα / Ιωάννου Βελούδου, Τύποις και δαπάνη Χρήστου Τριανταφύλλου. Έκ-
δοσις δευτέρα, αναθεωρηθείσα υπό του αυτού συγγραφέως. Βενετία: Τυπογραφείον Φοίνιξ,
18��, σ. 186. Κήρυττε δε, ο γεώργιος Πατούσας (1685-1760) μαθητής κι έπειτα διευθυντής
του Φλαγγινιανού Φροντιστηρίου που ανήκε στον κύκλο των μαθητών του Μελέτιου Τυπάλδου
(Βλ. Ό.π., υποσημ. 10�, ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΗΣ, σ. 164-166).

105. Ό.π., υποσημ. 104, ΒΕΛΟΥδΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, σ. 182, όπου κατάλογος των εφημερίων του
«εν Βενετία Ορθοδόξου ναού του μεγαλομάρτυρος γεωργίου από του 1527 έως του 1860».



φους υπέρ και 7 κατά ο Φωκάς («si ballotta il reverendo don Gerasimo foca.
Del sì 27 de no 7 et è rimasto[ ])». Υπηρέτησε δε, για δυο χρόνια106.

Ο Παναγιώτης Χιώτης στα «Απομνημονεύματά του» αναφέρει πως ο ιε-
ρέας γεράσιμος Φωκάς, εφημέριος στον ναό του Αγίου γεωργίου στη Βενετία
το 1718, αργότερα πνευματικός του Μεγάλου Πέτρου, ήταν εγγονός του θα-
λασσοπλόου107.

Αν στην λέξη «εγγονός» δοθεί η έννοια «το τέκνο του υιού ή της θυγατέρας
κάποιου σε σχέση με αυτόν» οι χρονολογίες είναι αδύνατο να συνάδουν με την
συγκεκριμένη συγγένεια 2ου βαθμού του εν λόγω ιερέα με τον ταξιδευτή,
έστω κι αν ο τελευταίος απέκτησε παιδί στην Κεφαλλονιά μετά την επιστροφή
του, τότε που ήταν ήδη μεγαλύτερος από 60 ετών. Όμως ο Χιώτης δίκαια την
χρησιμοποιεί στο εν λόγω θέμα με δεδομένο ότι η λέξη «εγγονός» (εν+γόνος)
έχει την έννοια ευρύτερα των απογόνων (έκγονος, απόγονος)108. Την ίδια έν-
νοια δίνει και ο Μαζαράκης που κι αυτός αναφέρει πως ήταν εγγονός Ιωάννη
Φωκά10�.

ΜΜ..  ΠΠέέττρροοςς,,  γγεερράάσσιιμμοοςς  ΦΦωωκκάάςς  κκααιι  ΜΜηηννοολλόόγγιιοο

Το 1720 o γεράσιμος Φωκάς προσλήφθηκε στην Αυλή του Μεγάλου Πέ-
τρου στην Αγία Πετρούπολη όπου υπηρέτησε ως πνευματικός του. Το διάστη-
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Πιθανόν ο λόγος της μη παραμονής του να ήταν ότι προερχόταν από την οικογένεια Βου-
βούλη (Μπουμπούλη) μέλη της οποίας –όπως ο Νικόλαος– είχαν επαφές με πρόσωπα που
πρωτοστάτησαν την περίοδο των εκκλησιαστικών ταραχών στη Βενετία (τέλος 17ου - αρχές
18ου αι.) καθώς είχαν προσχωρήσει στους κόλπους της Καθολικής Εκκλησίας. Βλ. ΜΙΧΑΗ-
ΛΑΡΗΣ ΠΑΝΑγΗΣ, «Ανέκδοτες επιστολές 16�5-16�6 του Μιχ. γλυκύ στον Μιχ. Σταμ. Πε-
ρούλη», Θησαυρίσματα, [Τ. 1�ος], Βενετία, 1�76, υποσημ. 7, σ. 257.

106. Αρχείο Ελληνικού Ινστιτούτου Βενετίας, Α΄. Οργάνωση - Λειτουργία, �. Πρακτικά
συνεδριάσεων, κατάστ. �, φ. �6v.

107. ΖΩΗΣ ΛΕΩΝΙδΑΣ, Ιστορικά Απομνημονεύματα Επτανήσου, Νέα έκδοση, Συμπλη-
ρωμένη, Εν Ζακύνθω Νέον Τυπογραφείον – Ε. Φινόμενου, [Τ. 7ος] σ. 2�6 (Ανατύπωση δ.Ν.
Καραβία). Βλ. Και ΤΣΙΤΣΕΛΗΣ ΗΛΙΑΣ ΗΛ., Ό.π. [Τ. Α΄], 787. Και Ό.π., υποσημ. 104, ΒΕ-
ΛΟΥδΟΣ, σ. 182.

108. Βλ. δΗΜΗΤΡΑΚΟΣ δ.Β., Νέον Λεξικόν, έκδοσις Β΄ βελτιωμένη. ΣΤΑΜΑΤΑΚΟΣ Ι., Λε-
ξικόν της Αρχαίας Ελληνικής γλώσσης, Βιβλιοπρομηθευτική, Αθήναι 1���. LIDDELL&
SCOTT, Μέγα Λεξικόν της Ελληνικής γλώσσης, Εκ του τυπογραφείου των καταστημάτων
Ανέστη Κωνσταντινίδου, Εν Αθήναις, 1�02.

10�. Όπως σημειώνει ο MAΖΑΡΑΚΗΣ, ό.π., υποσημ. 74, σ. �7. Το όνομα του πατέρα του
δεν έχει διασωθεί. Προερχόταν όμως από τον Ιωάννη, συγγραφέα μιας περιηγήσεως, υιό
Ματθαίου του Φωκά και «ήκμασε περί τον ΙΒ΄ αι.» (σ. �6). Ο Μαζαράκης την πληροφορία
αυτή την αντλεί από τον Λέοντα Αλλάτιο (1586-166�) που εκινείτο ανάμεσα στις μεγαλύτε-
ρες βιβλιοθήκες της εποχής του.



μα αυτό ο επισκοπικός θρόνος της Εκκλησίας της Ρωσίας ήταν κενός και μό-
λις τον επόμενο χρόνο δημιουργήθηκε η Ιερή Ρωσική Σύνοδος. Όταν εγκατα-
στάθηκε ο γεράσιμος την Αυλή του τσάρου η Εκκλησία ήταν σε αναβρασμό, γί-
νονταν συζητήσεις με τον αρχιεπίσκοπο Theophan Prokopovich για την εφαρ-
μογή καινοτομιών στον κλήρο κι είχε δημιουργηθεί ένα συμβούλιο για την διοί-
κηση που δεν είχε πάρει οριστική μορφή κι αρμοδιότητες110. δυστυχώς μέχρι
σήμερα δεν κατόρθωσα να βρω περισσότερα στοιχεία για την δράση του γεράσι-
μου στην Ρωσία σε αυτό το περιβάλλον. Τελικά, για άγνωστο λόγο, ζήτησε
άδεια να επιστρέψει στην πατρίδα του η οποία πρόθυμα του χορηγήθηκε. Πριν
την αναχώρησή του, η οποία έγινε εν ζωή του Μ. Πέτρου, έλαβε «ως δώρο του
βασιλέως» πέντε εικόνες αγίων «γραικο-Ρωσσικής Εκκλησίας, αι τινες ήσαν
εν λαμπρόν μνημείον της ιεράς αρχαιότητος»111 (Εικ. 1). Θα πρέπει να σημειω-
θεί πως ο Μ. Πέτρος ήταν απόλυτα δεμένος με τις άγιες εικόνες. Στις εκστρα-
τείες του έπαιρνε μαζί του την εικόνα του Σωτήρα Αχειροποίητου. Την είχε στο
κρεβάτι του όταν ήταν άρρωστος, ενώ ζήτησε και την κουβάλησαν στην πομπή
της κηδείας του112. Σε όσους δε, σεβόταν βαθειά δώριζε αγιογραφίες.

Ο γ. Φωκάς διερχόμενος από την Κωνσταντινούπολη πέθανε εκεί –«προ-
σεβλήθη από πανώλη» σημειώνει ο Α. Μαζαράκης. Οι εικόνες του περιήλθαν
στον αδελφό του, Μαρίνο, και πωλήθηκαν στην Βενετία στον Φλωρεντίνο πα-
τρίκιο Αλέξανδρο γρηγόριο, μαρκήσιο ντε Καππόνι (Capponi) «δια τριακόσια
χρυσά φλωρία»11�. Μετά δε τον θάνατο του τελευταίου δωρίθηκαν «ομού με τα
βιβλία του»114 στο Βατικανό όπου εναπόκεινται115. Ο δε «Προφέσορας Ιωσήφ
Σίμων Ασεμάνης» με αφορμή τις εικόνες του Μ. Πέτρου προς τον γ. Φωκά
έλαβε «ύλην... να εκθέση το μέγα σύγγραμμα το γνωριζόμενον υπό τον τίτλον
«Εορτολόγιον της Οικουμενικής Εκκλησίας»116.

Ο Αλέξανδρος γρηγόριος, μαρκήσιος ντε Καππόνι (Alessandro Gregorio
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110. VOLTAIRE M. DE, The life of Peter the Great, emperor of Russia, including the history
of the Russian empire during his reign, Printed By w. Day for M. Jones, London 180�,
Chapter XIV, Of Religion, pp. 280-285.

111. Ό.π., υποσημ. 74, ΜΑΖΑΡΑΚΗΣ, σ. �7.
112. Ό.π., υποσημ. 7. HUGHES LINDSEY, σ. 556. H συγγραφέας κάνει αναφορά στον

BULGAkOVSkY D.G, στο έργο του Domik Petra Velikogo i ego sviatynia v S. Peterburge, (Ο οίκος
του Μεγάλου Πέτρου και το ιερό του στην Αγία Πετρούπολη) S. Petersburg 18�1), σσ. 1�-20
όπου αποδίδει το έργο στο εργαστήριο του Simon Usakov. Στα τέλη του 1�ου αι. η εικόνα φυλασ-
σόταν στο σπιτάκι του Μ. Πέτρου δίπλα στον ποταμό Νέβα. Η διάσωση του Αλεξάνδρου γ΄ από
σιδηροδρομικό δυστύχημα το 1888 αποδόθηκε στην εικόνα η οποία διασώθηκε ακέραιη.

11�. Ό.π., υποσημ. 74, ΜΑΖΑΡΑΚΗΣ, σ. �7.
114. Ό.π., υποσημ. 74, ΜΑΖΑΡΑΚΗΣ, σ. �7.
115. Πληροφορία από την Μεγάλη Ελληνική Εγκυκλοπαιδεία, λήμμα «Φωκάς», [Τόμος

Κδ΄], σ. �0� (λήμμα συνταγμένο από τον Ν. ΚΑΛΟΜΕΝΟΠΟΥΛΟ).
116. Ο ΑΝΘΙΜΟΣ ΜΑΖΑΡΑΚΗΣ, ό.π., υποσημ. 74, που αναφέρει το θέμα αυτό, παραπέμπει



Capponi), αρχαιολόγος και βιβλιόφιλος (168�-1746), προερχόταν από ονομαστή
αριστοκρατική οικογένεια της Φλωρεντίας που ανέδειξε σημαντικούς και επιφα-
νείς πολιτικούς και επιστήμονες. Ήταν μαγιορδόμος του Πάπα Κλήμεντος ΙΒ΄
και βοήθησε το 17�0 στην ίδρυση του Μουσείου του Καπιτωλίου, του οποίου κα-
τόπιν συνέταξε και τον κατάλογο. Είχε καταρτίσει βιβλιοθήκη σπανίων βιβλίων
τα οποία μετά τον θάνατό του δώρισε117 στη βιβλιοθήκη του Βατικανό.

Με οδηγό την γενική πληροφόρηση από τον Μαζαράκη, αναζήτησα αυτές
τις πέντε εικόνες τις οποίες και βρήκα στην αίθουσα XVIII στην Πινακοθήκη
του Βατικανό όπου εκτίθενται ιερά κειμήλια του «Χριστιανισμού της Ανατο-
λής» από τον 15ο έως τον 1�ο αι. Βρίσκονται στο μέσο σχεδόν της αίθουσας,
στα αριστερά του εισερχόμενου από την μοναδική πόρτα και στην προθήκη
που είναι αριστερά του Εικονοστασίου των Φάρσων118. Στην πραγματικότητα
είναι τέσσερις πλάκες, ως επέκταση κάθε πλευράς μιας άλλης ισομεγέθους
πλάκας, κεντρικής, εις τρόπον ώστε να σχηματίζουν έναν σταυρό. Πρόκειται
για «Ημερολόγιο των Αγίων» ή «Ιερό Ημερολόγιο» δηλαδή οι εορτάζοντες
άγιοι ανά εποχή και ανά μήνα όπως παρουσιάζονται στο ορθόδοξο καλεντάρι.
Καλείται Μηνολόγιο (Menologion), είναι ρωσικής τεχνοτροπίας (με επιδρά-
σεις δυτικού μανιερισμού11�) κι έχουν εικονογραφηθεί άγιοι από μινιατούρες
που στολίζουν κείμενα σχετικά με τις πρώτες δημοσιεύσεις βίων αγίων.

Στο άνω μέρος υπάρχει το οικόσημο Καπόνι120. Το ξύλο επί του οποίου έχει
ιστορηθεί το Μηνολόγιο είναι από κέδρο Λιβάνου. Οι αγιογραφίες έχουν γίνει
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στον (GIUSEPPE SIMONE ASSEMANI) JOSEPH SIMONIUS ASSEMANUS (1687-1768) και στο έργο
του Εορτολόγιον της Οικουμενικής Εκκλησίας, [Τ. Β΄]. Ήτοι: kalendaria ecclesiae universae:
in quibus, tum ex vetustis marmoribus, tum ex codicibus, tabulis, parietinis, pictus, scriptis,
scalptisve, sanctorum nomina, imagines, et festi per annum dies ecclesiae orientis, et occidentis
praemissis uniuscujusque ecclesiae originibus recensentur, describuntur, notisque illustrantur
studio et opera. Έγιναν �5 εκδόσεις μεταξύ των ετών 1750 και 1�70 σε � γλώσσες. (Πηγή
πληροφόρησης worldCat (ημερομηνία πρόσβασης: 11/5/2018).

117. Επίσης είχε πλούσια συλλογή νομισμάτων και μεταλλείων τα οποία δωρίθηκαν στο
Μουσείο Κίρχερ. Εδημοσίευσε μεταξύ άλλων και Achates Isiacus annularis (1727), Μουσείον
Καπιτωλίου (1741), Κατάλογος βιβλιοθήκης Καππόνι (1747).

118. Το Εικονοστάσιο είναι ακριβώς απέναντι από την πόρτα. Είναι του 1�ου αι. με ξυλό-
γλυπτα μέρη του 18ου αι. Περιλαμβάνει τις πλέον γνωστές μορφές της Ορθοδοξίας. Η κεντρι-
κή κατασκευή είναι από πεύκο και έχει περίτεχνα σκαλισθεί. Στο πρώτο πάνελ (αριστερά από
τον εισερχόμενο, μεταξύ αριστερού βημόθυρου του τέμπλου και τοίχου) είναι ο αποκεφαλισμός
του Αγίου Χριστοφόρου όπου και υπάρχει το όνομα του αναθέτη της αγιογραφίας: Κωνστα-
ντίνου από τα Φάρσα (1808). Πρόκειται για το προσεισμικό τέμπλο του Ι.Ν. Αγίου Χριστοφό-
ρου Φάρσων Κεφαλληνίας.

11�. Pinacoteca Vaticana, Papal Monuments, Museum, Galleries, fabbri Editori, Milan,
1��2, (συλλογικό έργο) p. 102.

120. Ό.π., υποσημ. 11�. Pinacoteca Vaticana, p. 102 διαβάζουμε πως ο θυρεός επάνω είναι
του οίκου Καπόνι.



με την τεχνική της τέμπερας, οι πλάκες φέρουν γύρω μεταλλικό πλαίσιο κι
έχουν διαστάσεις 80 Χ 6�,5 cm. Η κεντρική έχει 26 σκηνές και μια μεγαλύ-
τερη στο κέντρο και προς τα επάνω: Την εις Άδου κάθοδο και Ανάσταση, και
γύρω σκηνές από την Παλαιά (εκδίωξη από την Εδέμ) και την Καινή διαθή-
κη (Πάθη του Κυρίου). Οι υπόλοιπες τέσσαρες πλάκες έχουν ιστορημένες 18
σκηνές έκαστη (� οριζόντιες στήλες Χ 6 κάθετες)121 και καλύπτουν τις 4
εποχές. Στο επάνω μέρος είναι το φθινόπωρο (осень Σεπτ. Οκτ. Νοε.), αρι-
στερά ο χειμώνας (зима δεκ. Ιαν. Φεβρ.), κάτω η άνοιξη (весна Μάρτ.
Απριλ. Μάιος) και δεξιά το καλοκαίρι (лето Ιουν. Ιουλ. Αυγ). Το έργο στο
Βατικανό καλείται Tavole Capponiane ή Tavole Mosche. Αποκτήθηκε το 1747
εκ δωρεάς Καπόνι αφού είχε δωθεί στον «Έλληνα γεράσιμο Φωκά από την
Κεφαλλονιά»... Πωλήθηκε μετά στον Καπόνι... «Αυτή η ιστορία έχει ειπωθεί
από τον Assemani το 1755. Από τότε οι εικόνες αυτές αναπαράχθηκαν και κυ-
κλοφόρησαν» σημειώνει το πολυσέλιδο και μεγάλων διαστάσεων έργο “Pina -
coteca Vaticana”. Τον δε Μαρίνο Φωκά καταδικάζει ο Άνθιμος Μαζαράκης
για την πώληση στον Capponi: «... μη έχων ίσως ικανότητα να εκτιμήση την
αξίαν του βασιλικού εκείνου δώρου, ή ών εξ εκείνων, οί τινες αγαπώσι μάλλον
τα χρήματα παρά τα μνημεία της αρχαιότητος και τον στολισμόν της πατρί-
δος, μετέφερεν εις Βενετίαν ...όπου επώλησεν...».

Στο Λεξικό Ρώσων Αγιογράφων από τον 11ο έως τον 17ο αι. διαβάζουμε
πως το έργο αυτό θεωρείται μοναδικό κι έχει γίνει αντικείμενο μελέτης από
τον 18ο αι.122 Όμως, μέχρι και τον 20ό αι. δεν είχε μελετηθεί όπως έπρεπε. Το
2012 η διατριβή της Κοβτίρεβα Λουντμίλα (kovtireva Ludmila)12� το εξέτα-
σε λεπτομερώς ως Ετήσιο Λειτουργικό Ημερολόγιο και επιπλέον μας πληρο-
φορεί πως η τιμή με την οποία αγόρασε τις εικόνες ο Καπόνι από τον Μαρίνο
Φωκά ήταν �0 σκούδα, ήτοι �00 ρωσικά χρυσά νομίσματα. Ο δε γεράσιμος
πέθανε από έλκος στην Κωνσταντινούπολη – κι όχι από πανώλη. Στην αυτο-
κρατορική βιβλιοθήκη της Α. Πετρούπολης υπήρχαν χάλκινες γκραβούρες,
αναπαραγωγή του έργου «Σανίδες του Καπόνι». Το έργο είναι υπογεγραμμέ-
νο από τρεις μεγάλους αγιογράφους: Τον Νικήτα Ιβάνοφ124, τον Σεργκέϊ Βα-
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121. Βλ. Επιτόπιο φωτογραφικό υλικό (2017) Και ό.π., υποσημ. 11�. Pinacoteca Vaticana,
p. �4, �6, ��, 102.

122. Έκδοση του Ινστιτούτου Σλαβικών Σπουδών της Ρωσικής Ακαδημίας, 200�-200�,
Μόσχα.

12�. Κατά πληροφορίες από την δρ. Juliana Boycheva, η δρ. Λουντμίλα Κοβτίρεβα του
Βλαδίμηρου (Ковтырёва Людмила Владимировна) έχει μελετήσει το έργο αυτό με τον τίτ-
λο «Σανίδες Καπόνι» από όπου παρατίθενται τα στοιχεία αυτής της παραγράφου.

124. Никита Иванов. Πέθανε το 1677. http://rusico.indrik.ru/artists/e/erofeev_nikita_
ivanov_pavlovec/index.shtml?adm=f�b4d18�7554a7cb2�e�b�a06db8612e (μετάφραση μέσω
google). Ημερομηνία πρόσβασης 17 Ιανουαρίου 2018.



σίλιεφ και τον Αντρέι Ιλίν125. Από τις 5 σανίδες ο Ιβάνοφ έχει ζωγραφίσει το
καλοκαίρι (Ιουν, Ιουλ. Αύγ.) (Αναγράφονται τα έτη δημιουργίας 1668-1677
και η υπογραφή: Ιστόρησε ο Νικήτας ο γιος του Ιωάννη).

ΜΜ..  ΠΠέέττρροοςς,,  γγεερράάσσιιμμοοςς  ΦΦωωκκάάςς,,  ΧΧάάρρττεεςς  κκααιι  δδιικκααίίωωσσηη  JJuuaann  ddee  ffuuccaa

Τα Στενά Juan de fuca δεν χαρτογραφήθηκαν με το όνομα του θαλασσοπό-
ρου Ιωάννη Φωκά ούτε από τους Ισπανούς που τους υπηρέτησε περισσότερο από
40 χρόνια, ούτε από τους Άγγλους που σχεδίαζε να υπηρετήσει. Χαρτογραφή-
θηκαν από τον Joseph Nicolas Delisle στην Ναυτική Ακαδημία Επιστημών της
Α. Πετρούπολης, ενώ το ίδρυμα είχε ήδη δικαιώσει επίσημα τον θαλασσοπό-
ρο126. Τα στοιχεία αυτά, οδηγούμενη από τον γεωγράφο Jean-Baptiste Benoît
Eyriès, αρχικά τα αναζήτησα, χωρίς αποτέλεσμα, στην Ακαδημία Επιστημών
στη Μόσχα127. Όμως υπάρχουν στην Αγία Πετρούπολη στην εκεί Ακαδημία128.

Το 1724-1725 επί Μ. Πέτρου, μέσω της εκεί Ακαδημίας αναγνωρίσθηκε η
ανακάλυψη του κεφαλλονίτη θαλασσοπόρου και το όνομά του δόθηκε επίσημα
στα Στενά12�. Η δικαίωση αυτή αναμφίβολα δεν είναι αυτονόητη. δεν μπορεί
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125. Сергей Васильев και Эндрю Илин. Αυτοί οι δυο δεν βιογραφούνται στο διαδίκτυο
(έως Ιαν. 2018).

126. LOUIS-GABRIEL MICHAUD (Publ. sous la direction de), Biographie universelle
ancienne et moderne, ou Histoire par ordre alphabétique de la vie publique et privée de tous les
hommes qui se sont fait remarquer par leurs écrits, leurs actions, leurs talents, leurs vertus ou
leurs crimes, Redigee par une societe de Gens de Lettres et de Savants (συλλογικό έργο, 52 τό-
μων – έτος έκδοσης των πρώτων 1811/12 και 1828 των τελευταίων. δεύτερη έκδοση σε 45
τόμους το 184�. (Στο έργο αυτό τον Jdf –fuca Giovanni– βιογραφεί ο JEAN BAPTIST EYRIES,
[Vol XIV]. (Σημειώσεις ειλημμένες το 1��5 από την βιβλιοθήκη της Χάβρης (Public Library
Le Havre) “Armand Salacrou”). Από τον Eyries άντλησε πολλά στοιχεία ο Άνθιμος Μαζαρά-
κης, γεγονός που επιβεβαιώνει κι ο Η. Τσιτσέλης, (Τ. Α΄, σ. 7�6).

Jean-Baptiste Benoît Eyriès, ονομαστός γάλλος γεωγράφος και συγγραφέας (1767-
1846), ένας από τους ιδρυτές της “Societe De Geograhie”. Σπουδαίος μεταφραστής. Μιλούσε
εννέα γλώσσες. Ήταν φίλος των μεγάλων γεωγράφων Alexandre Von Humboldt (176�-
185�) και Conrad Malte-Brun (1775-1826), υποστηρικτών της ανακάλυψης των Στενών από
τον Juan de fuca. Το 181� o Benoît Eyriès με τον Malte-Brun συνέχισαν την έκδοση του πε-
ριοδικού Nouvelles Annales des Voyages, de la Geographie et de l’ Histoire, όπου επαναλαμβά-
νονται τα Στενά υπό το όνομα του Juan de fuca.

127. Τον Σεπτέμβριο του 2010, με την ευγενική αρωγή του κυρίου Evgeni Petrovitsiev
από την Ρωσική Πρεσβεία στην Αθήνα, τον οποίο κι ευχαριστώ θερμά. Έγγραφο αίτημα που
έκανα στο Προξενείο μας στην Αγία Πετρούπολη –μέσω της γγΑΕ, 22/�/2015– στον πρόξε-
νό μας κ. Πάνο Μπεγλίτη, έπεσε στο κενό.

128. Βλ. και Χάρτη “Hemisphere Occidental” [Bay of the west] written by Louis Charles
Desnos / Louis Brion de la Tour (Paris 1770).

12�. Βλ. ο.π. Βιογραφία του «fuca Giovanni» από τον Jean Baptist Benoît Eyries, [Vol.
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να αποκλεισθεί η πιθανότητα μια από τις αιτίες, με τα μέχρι στιγμής δεδομέ-
να, να είναι ο ιερέας γεράσιμος Φωκάς, ο οποίος, όντας πνευματικός του τσά-
ρου και ζώντας εκ του σύνεγγυς το ζωηρότατο ενδιαφέρον του για χαρτογρα-
φήσεις, ναυσιπλοΐα, κοσμογραφία, εξερευνήσεις και γεωγραφία, αναφέρθηκε
στον πρόγονό του και το κατόρθωμά του να φθάσει το 15�2 στο αχαρτογράφη-
το πέρασμα που πιστευόταν πως ήταν μεγάλο μυστικό και πως ήταν τα μυθι-
κά Στενά του Ανιάν. Το ότι γνώριζε ο γ. Φωκάς την ανακάλυψη των Στενών,
προκύπτει από την γνώση που είχαν οι μεταγενέστεροι συγγενείς (1�ος αι.,
Μαυράτα) – και όχι μόνον, γνώση προφορική, αλλά και γραπτή, που την με-
τέφεραν στον ερευνητή Πρόξενο των Ηνωμένων Πολιτειών στα Ιόνια Ammon
Spyridon York1�0 το 185�-1854.

Το 1754 το τμήμα γεωγραφίας της Ακαδημίας Επιστημών της Αγίας
Πετρούπολης εξέδωσε χάρτη με τίτλο: «Νέος χάρτης ανακαλύψεων από ρω-
σικά πλοία»1�1 όπου αποτυπώνεται η πορεία των Bering και Chirikov, αλλά
και τα Στενά Juan de fuca. H επιβεβαίωση έγινε από τον γεωγράφο της
Ακαδημίας Nicolas De L’Isle όταν στις 8 Απριλίου 17501�2 παρουσίασε τα
πρωτότυπα σχέδια του χάρτη του, δημόσια, στη γαλλική Ακαδημία Επιστη-
μών1��. Στο χάρτη απεικονίζονται οι Ρωσικές ανακαλύψεις (172�, 17�2 &
1741) κι αναφέρεται το όνομα του Juan de fuca για πρώτη φορά (Εικ. 2). Το
γεγονός αυτό το πιστοποιεί κι ο συγγραφέας Samuel Engel1�4 στα μέσα του

XIV], στο συλλογικό έργο: o.π., υποσημ. 126. δυστυχώς μέχρι σήμερα δεν έχω στα χέρια
μου αντίγραφο της επίσημης ανακήρυξης των Στενών με το όνομα του Jdf, όπως τονίζει ο
Eyries.

1�0. Βλ. Πληθώρα προγενέστερων δημοσιευμένων εργασιών μου, και πρόσφατα ομιλία που
δόθηκε κατά τα αποκαλυπτήρια της προτομής του Έλληνα θαλασσοπόρου στο Μουσείο του
Βανκούβερ (Museum of Vancouver) στις 24.4.2018 με τίτλο: «Juan de fuca: Justice to a man’s
Memory». (Βλ. και σχετικό video: https://www.youtube.com/watch?v=M0kUPlGrBhg&t=1�8s).
Όλη η αρχειακή έρευνα που ξεκίνησα το 1��2 και διαρκεί μέχρι σήμερα (Ισπανία, ΗΠΑ, Μ.
Βρετανία, Βενετία, Βατικανό, Ρωσία, κ.α), φυλάσσεται σε φακέλους στο αρχείο μου.

1�1. «Nouvelle Carte des Decouvertes faites par des Vaisseaux Russiens».
1�2. Βλ. Επί του κεντρικού τίτλου του χάρτη. Μάλιστα σημειώνει ο Delisle πως η αποτύ-

πωση έγινε «από μνήμης», προφανώς για να καλύψει το ό,τι είχε πάρει τα στοιχεία με ακρί-
βεια από την Α. Πετρούπολη. Κι «υπογράφει» ως «Καθηγητής της Αυτοκρατορικής Ακαδη-
μίας Αγίας Πετρούπολης».

1��. Βλ. Ανάλυση του συγκεκριμένου χάρτη από τον Barry Lawrence Ruderman, (με
πληροφορίες από: Library of Congress, British Library, Stanford University, Yale University,
Bancroft Library, University of California - Berkeley, University of Alaska - fairbanks κ.α.
Στοιχεία πλήρη στο αρχείο μου).

1�4. Ελβετός βιβλιόφιλος συγγραφέας. Πίστευε πως η αρκτική θάλασσα δεν είχε πάγο
εκτός στεριάς. δημοσίευσε βιβλίο και χάρτη το 1765 και το παραπλανητικό έργο του το πήρε
μαζί του ο James Cook το 1778. Οι χάρτες του δυτικά της Καμτσάτκα είναι απόλυτα προ-
βληματικοί. Βλ. INGLIS ROBIN, Historical Dictionary of the Discovery and Exploration of the



18ου αι.1�5 Ας σημειωθεί πως ακόμη κι στα μέσα του 18ου αι. στη Ρωσία, οι
γεωγραφικές αυτές πληροφορίες θεωρούνταν σπουδαία κρατικά μυστικά1�6.
για αυτό όταν ο Delisle έφυγε από την Ρωσία για την γαλλία και καθυστέρη-
σε να επιστρέψει τιμωρήθηκε καθώς θεωρήθηκε ότι απέσπασε πληροφορίες. Ο
χάρτης ανατυπώθηκε στο Παρίσι το 1752 από αυτόν και τον Philippe Buache.
Επακολούθησε (1754) η εκτύπωση στην Α. Πετρούπολη, όμως αυτή θεωρεί-
ται ως η βασική, καθώς ο Delisle τις πληροφορίες για τα Στενά τις είχε από
την Ναυτική Ακαδημία της Πετρούπολης.

Την πληροφόρηση περί Στενών ο Μ. Πέτρος την είχε διασταυρώσει κι από
άλλες πηγές. Η μια είναι η Αγγλική Εταιρεία της Μοσχοβίας (Moscovy
Company), εταιρεία εμπόρων από τον 16ο αι. που αναζητούσαν νέους δρό-
μους εμπορίου προς τις Νέες Χώρες1�7. Στον Michael Lok, σπουδαίο πρόσω-
πο της Ελισαβετιανής Αυλής, πρόξενο, έμπορο, χρηματοδότη ταξιδιών για
ανακάλυψη του Βδ Περάσματος, φίλο του J.d.fuca, οφείλουμε τα πρώτα
στοιχεία για τον Κεφαλλονίτη θαλασσοπόρο. Αυτά διασώθηκαν μέσω της
αλληλογραφίας του με τον Θησαυροφύλακα της Ελισάβετ Λόρδο Cecil, με
τον Sir walter Raleigh και, κυρίως με τον σπουδαίο γεωγράφο Richard
Hakluyt. Ο M. Lok διατηρούσε στενότατες σχέσεις με την Εταιρεία Εμπό-
ρων της Μοσχοβίας καθώς ο ίδιος, πέραν των όποιων ιδιοτήτων του, ήταν
και μέλος της Εταιρείας της Ανατολής (Levant Company ή Εταιρεία Εμπό-
ρων της Τουρκίας)1�8 και κυρίως Πράκτορας1�� της Εταιρείας της Μοσχο-
βίας στο Λονδίνο. Υπάρχουν δε πολλά στοιχεία για αυτόν και τα ταξίδια του
σε βρετανικές πηγές140.

Επίσης, άλλη πηγή που επιβεβαίωνε στον τσάρο τα περί Φωκά και Στενών
είναι ένας από τους κοντινότερους συνεργάτες του Μ. Πέτρου, ο Κόνον Ζότοφ
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Northwest coast of America, The scarecrow press Inc., Lanham, Maryland, Toronto, Plymouth,
Uk. 2008, p. 116-117.

1�5. wAGNER HENRY R., Apocryphal voyages to the Nw coast of America, American
Antiquariam Society, 1��1, pp. 17�-2�4.

1�6. Βλ. «Οι περισσότερες πληροφορίες που περιέχονται στον χάρτη κρατήθηκαν κρυφές
από την Ρωσία». Βλ. ό.π., υποσημ. 11�. RUDERMAN BARRY LAwRENCE.

1�7. Ό.π., υποσημ. 15, CRACRAfT JAMES, p. �6, ��.
1�8. ΛΕΙΒΑδΑ ΕΥΡΥδΙΚΗ, Κεντρικός Φάκελος Εγγράφων και Στοιχείων για Ιωάννη

Φωκά (Jdf), Κεφ. Lok, σ. 2, 4-5. Καθώς επίσης και eadem, 7.10.1571. Nαύπακτος. Συμ-
μετοχή Επτανησίων. Κειμήλια της ναυμαχίας στα Επτάνησα, Αργοστόλι, Εκδόσεις ΟδΥΣ-
ΣΕΙΑ, 2015.

1��. HAkLUYT RICHARD, The Principal Navigations, Voyages, Traffiques and Discove -
ries of the English Nation, Glasgow, 1�0�, Vol. �, p. 1�7, «A Letter of James Alday to M.
Michael Locke Agent in London for the Moscovie Company touching a trade to be established
in Lappia».

140. Ό.π., HAkLUYT RICHARD.



(konon zotov) ο οποίος το 1715 εστάλη στην έμπειρη στα περί ανακαλύψεων
Ισπανία141 για να συγκεντρώσει στοιχεία σχετικά με θέματα οργανωτικά κι
υποθέσεις ναυτικές142.

Στο μεταγενέστερο χρονικά Hemisphere Occidental [Bay of the west]
written by Louis Charles Desnos / Louis Brion de la Tour (Paris 1770) υπάρχει
το εξής κείμενο: «Τα άκρα της Αμερικής από το Βόρειο μέρος της Καλιφόρνια
μέχρι το Βόρειο Detroit παρουσιάζονται με δύο διαφορετικούς τρόπους σε αυτό
το χάρτη. Το πράσινο χρώμα δείχνει αυτά τα ίδια άκρα σύμφωνα με ένα ρώσι-
κο χάρτη που ήρθε στη δημοσιότητα από την Ακαδημία της Πετρούπολης το
1754. διαπιστώνουμε ότι αυτά τα άκρα είναι πολύ διαφορετικά από αυτά που
ορίζουν οι γαλλικοί χάρτες μας και που σε αυτό το χάρτη φαίνονται με κίτρινο
χρώμα. Ανάμεσα στον �5ο και 74ο παράλληλο, σύμφωνα με το ρωσικό χάρτη,
η Αμερική απλώνεται προς τη δύση πολύ περισσότερο από αυτό που δείχνει ο
γαλλικός χάρτης. Στον γαλλικό χάρτη υπάρχει στα Βόρεια της Καλιφόρνια
ένας μεγάλος κόλπος που ονομάζεται «Θάλασσα της δύσης»14�. Ο πρώ-
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141. Ας σημειωθεί πως, μετά την ανακάλυψη των Στενών από τον Juan de fuca, οι πε-
ρίοδοι εξερευνήσεων –προς αυτά τα Στενά– από τους Ισπανούς χωρίζονται σε δυο: η μια είναι
από το 1602 έως περίπου το 1774 (κατά διαστήματα) και η άλλη από το 176� έως το 17��.

142. Ο Anderson τον αναφέρει ως kronon –τυπογραφικό λάθος–, η ρωσική βιβλιογραφία
ως konon. Το ταξίδι του konon zotov στην Ισπανία και η εκεί συλλογή στοιχείων αναφορικά
με θαλασσινά θέματα είναι ένα θέμα που απαιτεί έρευνα γιατί είναι πιθανόν να πληροφορήθη-
κε για την ανακάλυψη των Στενών από τον Ιωάννη Φωκά. Ο konon ήταν ένας από τους τρεις
γιούς του δασκάλου του Μ. Πέτρου Nikita zotov. (Βλ. https://en.wikipedia.org/wiki/ (Peter
the Great) ημερομηνία πρόσβασης: 22/12/2017 και https://el.wikipedia.org/wiki/, (Νikita
zotov).

O konon (16�0-�0 δεκεμβρίου 1742), σπούδασε στην Αγγλία, υπηρέτησε σε διάφορες θέ-
σεις στο Ρωσικό Ναυτικό, έλαβε μέρος σε θαλάσσιες εκστρατείες, συμμετείχε και στο Ρωσι-
κό δικαστικό Σύστημα (H wikipedia παραπέμπει για πληροφορίες επιπλέον σε: PEkARSkYI,
«Наука и литература в России при Петре Великом» «[Science and literature in Russian
during (the rule of) Peter the Great]». I. Saint Petersburg: Товарищество “Общественная
польза”, 1862, pp. 155-162.

ΚΑΙ «Зотов, Конон Никитич [zotov, konon Nikitich]» (στα Ρωσικά). Энциклопедия
Брокгауза и Эфрона (Brockhaus and Efron Encyclopedic Dictionary). Saint Petersburg: Ф.
А. Брокгауз & И. А. Ефрон. 18�0-1�07. Αρχειοθετήθηκε από το πρωτότυπο στις 18
September 200�. Ανακτήθηκε στις 24 August 200�). Από αυτό μαθαίνουμε πως ο konon είχε
γνώσεις πολλών ξένων γλωσσών, κι από τα ταξίδια του έφερε στον Μ. Πέτρο ναυτικό χάρτη
και κανονισμούς, ενώ είχε κάνει σειρά διατάξεων και κρατικών θεσμών του στόλου. Έτσι διο-
ρίστηκε το 1721 ως ελεγκτής στο Κολλέγιο του Ναυαρχείου.

14�. «Les extremites de l’ Amerique prises depuis le Nord de la Californie, jusqu’ au dela
du Detroit du Nord sont representes du deux manieres sur cette carte: La couleur verte designe
ces memes extremites, celon une carte Russienne mise au jour par l’ Academie de Peterbourg en
1754. On voit quelles sont fort differentes des celles que nos cartes francoises determinent &
qui sont ici designees par la couleur jaune. Entre les trente-cinquieme & soixante-quatrieme



τος δεν παρουσιάζει καθόλου αυτό τον κόλπο και στη θέση του δείχνει ένα πο-
ταμό».

ΕΕππιιλλοογγιικκάά

Εν κατακλείδι αυτή η «συνάντηση» του Μ. Πέτρου με τον Οδυσσέα του 16ου
αι. Ιωάννη Φωκά, πραγματοποιήθηκε μέσω του πνευματικού του πρώτου, του
ιερέα γεράσιμου Φωκά, κι έχει δυο σκέλη: το πρώτο είναι θρησκευτικής φύσεως
και το δεύτερο γεωγραφικής. Το πρώτο εναπόκειται στην Πινακοθήκη στο Βα-
τικανό και το δεύτερο σε όλους τους παγκόσμιους χάρτες, αρχής γενομένης της
αποδοχής το 1724-1725 από την Ακαδημία της Α. Πετρούπολης της ανακάλυ-
ψης των Στενών από τον de fuca το 15�2 υπό τις εντολές του Αντιβασιλιά του
Μεξικό. Όμως το ότι κατέχει μόνιμη θέση στην ιστορία144 της χαρτογράφησης
των Νέων Κόσμων το οφείλει στους Ρώσους: στο πάθος του Μ. Πέτρου για την
ναυσιπλοΐα και την γεωγραφία, στον χαρτογράφο της Ναυτικής Ακαδημίας
Joseph Nicolas Delisle και στην ίδια την Ναυτική Ακαδημία της Α. Πετρούπο-
λης. Ολόκληρες γενιές ταξιδευτών, εξερευνητών και θαλασσοπόρων, κάθε φυ-
λής, κάθε ράτσας, ακολούθησαν την πορεία του, επιβεβαιώνοντας και επανα-
επιβεβαιώνοντας τα λόγια που ο πρόσχαρος γέρος διηγήθηκε στον Άγγλο Πρό-
ξενο στη Βενετία τον Ιούνιο του 15�6.

ΠΠηηγγέέςς  --  ΒΒιιββλλιιοογγρρααφφίίαα

ΑΑρρχχεείίοο  ΕΕλλλληηννιικκοούύ  ΙΙννσσττιιττοούύττοουυ  ΒΒεεννεεττίίααςς, Α΄. Οργάνωση-Λειτουργία, �. Πρα-
κτικά συνεδριάσεων, κατάστ. �, φ. �6v.

ΒΒαακκααλλόόπποουυλλοοςς  ΑΑππόόσσττοολλοοςς, «Ο Μέγας Πέτρος και οι Έλληνες κατά τα τέλη
του 17 και τις αρχές του 18ου αι.», Ιστορία του Νέου ελληνισμού, [Τ. 4ος],
Τουρκοκρατία (166�-1812) - Η οικονομική άνοδος και ο φωτισμός του γέ-
νους.
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degres de Latitude l’ Amerique s’ etend vers l’ Occident celon la carte Russienne, beaucoup plus
que celon la carte francoise: celle-ci admet au Nord de la Californie un grand golfe appellee
“Mer de l’ Ouest”; la premier ne represente pointe ce golfe, & fait couler une riviere dans l’
espace que la carte francoise lui fait occupe».

144. Το ότι κατέχει μόνιμη θέση στην ιστορία πρώτα από όλους και από όλα το οφείλει
στον Michael Lok και στην αλληλογραφία, τόσο μαζί του, όσο και του Lok με τους Cecil,
Raleigh, Hakluyt, καθώς και στον τελευταίο που άφησε τις σημειώσεις του στον Samuel
Purchas, προσωπικό εξομολόγο του Cecil, κι αυτός τις εξέδωσε με τίτλο Hakluyt Posthumus, ή
His Pilgrims, το 1626 στο Λονδίνο.
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γγεερροουυλλάάννοοςς  ΜΜααρρίίννοοςς, «Η συμβολή των ιατρών τις την παλιγγενεσίαν του
Έθνους», Πρακτικά Ακαδημίας Αθηνών 1�40.

δδηημμηηττρραακκόόπποουυλλοοςς  ΑΑννδδρρόόννιικκοοςς, Ορθόδοξος Ελλάς: ήτοι περί των Ελλήνων
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Ρουσσίας, πατρός πατρίδος, συλλεγείς εκ διαφόρων υπομνημάτων γαλλί-
αις κ� Ολλανδία εκδοθέντων κ� εις δύο τόμους διαιρεθείς / νυν πρώτον με-
ταφρασθείς εκ της ιταλικής εις απλίω Ρωμαίκώ διάλεκτον μετά προσθή-
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Εικ. 2. Στον χάρτη κατονομάζονται για πρώτη φορά τα Στενά με το όνομα του de fuca. 
Την πληροφορία αυτή παρουσίασε στη γαλλική Ακαδημία στο Παρίσι 

στις 8/4/1750 ο χαρτογράφος Joseph Nicolas Delisle (De L’Isle).

Παρουσιάζονται εκτυπωμένες για πρώτη φορά οι ρωσικές εξερευνήσεις 
των τριών προηγούμενων δεκαετιών. Η μυθική «Θάλασσα της δύσης» είχε δημοσιευθεί 

ήδη το 1700 c. από τον Johann Baptiste Nolin. Σε πέρασμα της θάλασσας αυτής 
σημειώνεται το όνομα του Κεφαλλονίτη θαλασσοπόρου στην καστιλλιάνική του εκδοχή

«Juan de fuca»: «Είσοδος που ανακαλύφθηκε από τον Jean de fuca το 15�2».

Carte Des Nouvelles Decouvertes Au Nord de la Mer de Sud, Tant a l’Est de la Siberie 
et du kamtchatcka, Qu’a l’Ouest de la Nouvelle france, Dressee sur les Memoires... 1750,

Χαρτογράφος: Joseph Nicholas De L’Isle / Philippe Buache, Paris, 1752. 
Bibliotheque Nationale de france. (Λεπτομέρεια του χάρτη).



ΣΚΙΑγΡΑΦΗΣΗ ΤΗΣ δΑΣΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 
ΤΗΣ ΒΕΝΕΤΙΑΣ ΣΤΗΝ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ

δδέέσσπποοιινναα  ΕΕρρ..  ΒΒλλάάσσσσηη
Φιλόλογος, ερευνήτρια

Το ενδιαφέρον των Βενετών για τον Αίνο εκδηλώθηκε αμέσως μόλις αντί-
κρυσαν τις ελατόφυτες πλαγιές του Μαύρου βουνού (Monte negro) που δέσπο-
ζε μία ευρεία περιοχή του νησιού. Στις εκθέσεις τους οι βενετοί αξιωματούχοι
περιγράφουν το φυσικό περιβάλλον, εξαίροντας την ομορφιά και την τραχύτη-
τα του τοπίου1, την άριστη ποιότητα της ξυλείας και τις δυνατότητες χρήσης
της στη ναυπηγία και στην οικοδόμηση, παρά τις δυσκολίες μεταφοράς της
στα αγκυροβόλια του νησιού. Παράλληλα επισημαίνουν τους κινδύνους που
διατρέχει το δημόσιο δάσος από την επέμβαση των ανθρώπων και εκδίδουν
κανονισμούς με τους οποίους θεσπίζονται μέτρα για την προστασία και τη
σωστή εκμετάλλευση του δασικού πλούτου. Οι πρωτοβουλίες τους αποσκο-
πούν στην οριοθέτηση των δασικών εκτάσεων του Αίνου, στην πρόληψη και
αντιμετώπιση των πυρκαγιών, στην αποκατάσταση των αποτεφρωμένων πε-
ριοχών, στον έλεγχο της υλοτομίας, στην απαγόρευση της βοσκής και στην
αποτροπή της καλλιέργειας μέσα στο δάσος ή κοντά στην περιμετρική ζώνη2.

Ο προνοητής της Κεφαλονιάς Gianfrancesco Bragadin (1617-161�) έκρινε
απαραίτητο να απαγορεύσει ρητά στους κατοίκους να βόσκουν αιγοπρόβατα
ή να καλλιεργούν και να σπέρνουν σε απόσταση μικρότερη του ενός μιλίου από
τις παρυφές του δάσους, ούτως ώστε να προστατεύνται τα νέα φυτά και να
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1. Λεπτομερέστατη περιγραφή του ορεινού όγκου και των κοιλάδων από τον Ι. ΠΑΡΤΣ,
Κεφαλληνία και Ιθάκη. γεωγραφική μονογραφία, Αθήνα 18�2 (φωτομηχανική ανατύπωση
Αθήνα 1�82), σσ. �8-4�.

2. Οι Βενετοί εφαρμόζουν την ίδια πολιτική και σε άλλες περιοχές πλούσιες σε δάση, όπως
Κρήτη και Πελοπόννησο. Βλ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΠΑΠΑδΙΑ-ΛΑΛΑ, «Η προστασία του φυσικού περι-
βάλλοντος στη βενετοκρατούμενη Κρήτη», Πεπραγμένα Η΄ διεθνούς Κρητολογικού Συνεδρίου,
Ηράκλειο, �-14 Σεπτεμβρίου, τόμ. Β/2, Βυζαντινή και Μεσαιωνική περίοδος, Ηράκλειο 2000,
σσ. 177-185· ANGELIkI PANOPOULOU, «Aree boschive del Peloponneso. Protezione e sfrut ta -
mento fra Seicento e Settecento», I Greci durante la venetocrazia: Uomini, spazio, idee (XIII-
XVIII sec.). Atti del Convegno Internazionale di Studi, Venezia, �-7 dicembre 2007, επιμ.
CHRYS SA MALTEzOU - ANGELIkI TzAVARA - DESPINA VLASSI, Βενετία 200�, σσ. 61�-624.



αποφεύγεται ο κίνδυνος πυρκαγιάς από τη συνήθεια των γεωργών να καίνε
τα άχυρα μετά το θερισμό�. Παρά ταύτα τα πρώτα χρόνα του 17ου αι. κάηκαν
μεγάλες εκτάσεις και καταστράφηκε πολύτιμη ξυλεία από κακόβουλους
εμπρησμούς για προσωπικά συμφέροντα.

Στις 14 Οκτωβρίου 16�2 ο δόγης Φραγκίσκος Erizzo εντέλλεται τον προ-
νοητή του νησιού Gasparo Querini (16�2-16�4) να βρει τους υπαίτιους των
πυρκαγιών με ανακρίσεις και άλλα μέσα, υποσχόμενος ακόμα και ατιμωρισία
σε όσους δεν ήταν οι κύριοι υπεύθυνοι, να τους δικάσει και να τους τιμωρήσει
παραδειγματικά. Ζητά από τον προνοητή να συντάξει μία λεπτομερή έκθεση
με τις ζημιές που είχε υποστεί το δάσος, καθώς και ένα σχέδιό του με τις απο-
στάσεις της θάλασσας από το βουνό και με όσες άλλες λεπτομέρειες θα ήταν
απαραίτητες, που θα μπορούσε να το αναθέσει στο μηχανικό που υπηρετούσε
στο φρούριο της Άσσου. Επειδή συχνά οι υπήκοοι είχαν ζητήσει να επιτραπεί η
βοσκή των ζώων τους στο βουνό, σε εκείνα τα σημεία που δεν θα προξενούσαν
ζημιά στα δένδρα, καθώς και να καθοριστούν τα σύνορα, ώστε να μην τους
επιβάλλονται οι ποινές που προβλέπονταν για τους παραβάτες, ο προνοητής
έπρεπε να διαπιστώσει αν υπήρχαν περιοχές που θα μπορούσαν να παραχωρη-
θούν για βοσκή και να προβεί στη λεπτομερή περιγραφή των συνόρων4.

Ο Querini εξέδωσε τη σχετική διάταξη5, την οποία κοινοποίησε στα ενδια-
φερόμενα χωριά, αφού προηγουμένως ο μηχανικός Gentilini, με τη συνδρομή
των οικονομικών υπαλλήλων και του καπετάνιου του δάσους, έκανε τις ανά-
λογες μετρήσεις και οριοθέτησε τη ζώνη, μειώνοντας την ακτίνα της κατά το
ήμισυ. Η νέα ζώνη, με ό,τι υπήρχε σε αυτήν (κατοικίες, κτίσματα, αγροτέμα-
χια), πέρασε στην ιδιοκτησία του δημοσίου, χωρίς τη δυνατότητα προβολής
αξιώσεων από τους ιδιοκτήτες, ενώ τα σιτηρά που ενδεχομένως, αλλά παρα-
νόμως, είχαν σπείρει έπρεπε να καταστραφούν. για την ευκρίνεια των συνόρων
έπρεπε να τοποθετηθούν κολόνες κατά μήκος της οριογραμμής, που άρχιζε
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�. «Io per ovviare ad ogni intacco o distruttione ho con espresso proclama prohibito
inherendo ad altri in simil materia che per un miglio vicino non ardisca, chiunque si sia, di
approssimarvisi o con gli animali minuti o con l’aratro; rodendo quelli gli arbusti nascenti e
correndo rischio il bosco introducendosi la semena vicina di patir gravissimo detrimento dal
fuoco per la prossimotà delle stoppie che doppo il raccolto sogliono abbrucciarsi». Archivio di
Stato di Venezia (στο εξής A.S.V.), Collegio, Relazioni, θήκη 8� (έκθεση του προνοητή Bra -
gadin, 1620). Το μέτρο επικυρώθηκε και από τον προνοητή Άγγελο Giustiniani (162�-1625),
αλλά και από επόμενους προνοητές, οι οποίοι δεν μετακίνησαν το όριο της περιμετρικής ζώ-
νης, αν και μέσα σε αυτήν υπήρχαν οικισμοί και ιδιωτικές περιουσίες.

4. A.S.V., Collegio, Relazioni, θήκη 8�, δέσμη «Ceffalonia», φάκ. «Bosco di Ceffalonia.
Disegno e scritture fatte dall’ongegneri Lodoli e Mozer nel 17�5. Terminazione Corner 1677.
Incendio nato adesso 1760 s.n. Lettere nel proposito» (στο εξής «Bosco»).

5. Η διάταξη φέρει την ημερομηνία 1 Οκτωβρίου 16�2, αλλά πρόκειται περί λάθους εξ αβλε-
ψίας. Όπως φαίνεται από επόμενο έγγραφο, η διάταξη εκδόθηκε την 1 Οκτωβρίου του 16��.



και τελείωνε στην τοποθεσία Βαρούνη-Αυλάκι στα Ποριαράτα, και απαγο-
ρευόταν ρητά η είσοδος στην περιμετρική ζώνη, οποιαδήποτε πράξη διακατο-
χής (καλλιέργεια, υλοτομία, εκχέρσωση), καθώς και η εισαγωγή ζώων για
βοσκή, με ποινή την εξορία, τη μαστίγωση, τη γαλέρα, την κατάσχεση αγα-
θών ακόμη και τη θανάτωση6.

Η πρώτη κωδικοποίηση ρυθμιστικών κειμένων, δουκικών εγγράφων και
διατάξεων7 που αφορούσαν τη χωροθέτηση των συνόρων, ώστε σε περίπτωση
πυρκαγιών να προστατεύονται οι καμένες εκτάσεις από τους επίδοξους καπα-
πατητές, την αντιπυρική προστασία, την επόπτευση των δασικών εκτάσεων,
την πρόληψη της λαθροϋλοτομίας, την αποτροπή της καλλιέργειας και της
βοσκής στον πυρήνα του δάσους και στην περιμετρική ζώνη, έγινε στις 25 Ια-
νουαρίου 1677 από το γενικό προνοητή της θάλασσας Ανδρέα Corner8. Και
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6. «Confini del mezzo miglio principia dalli abbeti e finisce negl’infrascritti luochi. Vale di
Varugni sopra la villa di Poriaratta. Cachi Scalla. Agrapidachi sto Combi. Cumarià. Assogiria.
Catapori stu papà ta rongia. Apanu Cufato. Arsenà stin petra. Mandri stis curupies stin petro
risisteri. Pischopachi aito. Stin gondra catu arià. Aloni sta rischia.Petroto alogni. Stu Duca ta
rongia. Catu asfachi. Stu Limberiu ti strunga. Monaco elato sto combi. Afratu cambo catu
combi. Combi sta missovugnia. Apanu angati. Stin porta. Brignià ti rachi sto pigadachi. Cutupi
sto stallò stin pagliostagni. Sti Μelagnizza sotto la fontana. Plai sto camarachi. Stus pirnus tu
megalus. Langadi stin pagliofracti. Agrapidules. Stu chignigù ta dendra. Combi megalo
carvunolaco. Stu Caglimagni ti spiglià. Aridi sto dendro to megalo strongilo. Vucolomandra sto
macri coraffi. Stu zassi strongilo dendro. Alla valle di Varugni». A.S.V., Collegio, Relazioni, 
b. 8�, φάκ. «Bosco».

7. για τη νομοθετική δραστηριότητα των Βενετών αναφορικά με τα δάση του κράτους τη
ξηράς, που τους εξασφάλιζαν άφθονη ξυλεία για οικιστικές (οικοδομικά υλικά), ναυπηγικές
(κατασκευή πλοίων) και ενεργειακές (θέρμανση) ανάγκες, βλ. IVONE CACCIAVILLANI, Le
leggi veneziane sul territorio 1471-178�. Boschi, fiumi, bonifiche e irrigazioni, Λιμένα (Πά-
ντοβα) 1�84, σσ. 8�-101· A. LAzzARINI, «Boschi e legname. Una riforma veneziana e i suoi
esiti», Archivio Veneto, v serie, 185(1��8), ��-124· MARIA fRANCESCA TIEPOLO, «Acque,
boschi, territorio: un legame con Venezia», Archivio Veneto, v serie, 188(1���), 2��-2�6· R.
VERGANI, «Legname per l’Arsenale: i boschi “banditi” nella repubblica di Venezia, secoli XV-
XVII», Ricchezza de mare, ricchezza dal mare, secc. XIII-XVIII, Atti della Trentasettesima
Settimana di Studi dell’Istituto Internazionale di Storia Economica “f. Datini”, Prato, 11-15
aprile 2005, επιμ. Simonetta Cavaciocchi, Φλωρεντία 2006, σσ. 40�-414· S. BARBACETTO, «La
più gelosa delle pubbliche regalie»: I «beni communali» della repubblica veneta tra dominio
della Signoria e diritti delle comunità (secoli XV-XVIII), Βενετία 2008, σσ. 15-2�· A.
LAzzARINI, Boschi e politiche forestali. Venezia e Veneto fra Sette e Ottocento, Μιλάνο 200�·
R. VERGANI, «Venezia e la Terraferma: acque, boschi, ambiente», Ateneo Veneto CXCVII, III
serie, �/I (2010), 18�-1��.

8. Ο Corner έστειλε το λογιστή του Iseppo Pasini και το νομικό σύμβουλο του δημόσιου
ταμείου Νικόλαο Πολυκαλά να κάνουν αυτοψία στο χώρο και να τον ενημερώσουν σχετικά με
τις ζημιές που ειχε υποστεί το δάσος από πρόσφατες πυρκαγιές. A.S.V., Collegio, Relazioni,
θήκη 8�, δέσμη «Ceffalonia», «terminazione Andrea Corner 1677» (σε δύο αντίγραφα με μι-
κρές διαφορές).



επειδή πολλά αγροτεμάχια που βρίσκονταν κοντά στα σύνορα είχαν μετατρα-
πεί αυθαίρετα σε καλλιεργήσιμα χωράφια ή αμπέλια, διέταξε να τοποθετη-
θούν εντός του τέλους του Μαΐου διπλή σειρά στύλων από πέτρα και ασβέστη
κατά μήκος των συνόρων της ζώνης προστασίας του δάσους, που είχαν καθο-
ριστεί με τη διάταξη της 1ης Οκτωβρίου 16��, με έξοδα των πλησιέστερων
χωριών. Η κατασκευή και η τοποθέτηση των στύλων από τους μάστορες θα
γινόταν υπό την επίβλεψη του προνοητή με την αρωγή του νομικού συμβούλου
του δημοσίου ταμείου, του καπετάνιου του δάσους, των ειρηνοδικών, και πα-
ρουσία 2 εκπροσώπων από κάθε χωριό για να εξασφαλιστεί η διαφάνεια στις
μετρήσεις των εκτάσεων και να αποφευχθούν οι αδικίες. Πάνω στους στύλους
έπρεπε να χαρακτούν τα ονόματα των χωριών, που ήταν υπεύθυνα για τη φύ-
λαξη της περιοχής που τους είχε ανατεθεί, και για την ενημέρωσή τους η διά-
ταξη έπρεπε να μεταφραστεί στα ελληνικά και να γραφτεί σε ισάριθμα τευχί-
δια. Οι κοντόσταβλοι των χωριών ήταν υπεύθυνοι για τη φύλαξη των τευχιδίων
και ήταν υποχρεωμένοι να τα παραδίδουν δύο φορές το χρόνο, τα Χριστούγεν-
να και το Πάσχα, στους ιερείς των χωριών για να διαβάζουν τη διάταξη στην
εκκλησία μετά τη θεία κοινωνία�.

Τα χωριά ήταν υποχρεωμένα να αποζημιώσουν το δημόσιο, εκτός αν συλ-
λαμβάνονταν οι ένοχοι και καταδικάζονταν σε δήμευση της περιουσίας τους
για την κάλυψη των ζημιών. Η εκτίμηση του κόστους γινόταν από τον προνοη-
τή, ο οποίος ενεργούσε επιτόπια εξέταση συνοδευόμενος από το νομικό σύμβου-
λο, τον καπετάνιο του δάσους, τους ειρηνοδίκες και τους πρωτομάστορες.

Όλες οι παράνομες καλλιέργειες μέσα στη ζώνη ασφαλείας έπρεπε να ξε-
ριζωθούν, ενώ τα παρακείμενα στο δάσος χωράφια, που είχαν παραχωρηθεί
με απόφαση της Συγκλήτου σε ιδιώτες ή μοναστήρια, έπρεπε να επιστραφούν
στο δημόσιο. Οι ποινές που θα επιβάλλονταν στους παραβάτες ήταν ιδιαίτερα
αυστηρές: κωπηλασία στις γαλέρες ή φυλάκιση για � χρόνια ή αν απουσία-
ζαν από το νησί εξορία για 10 χρόνια. Απαγορευόταν αυστηρά η βόσκηση μι-
κρών και μεγάλων ζώων μέσα στο δάσος για να αποφεύγονται η καταστρο-
φή της βλάστησης και ο κίνδυνος πυρκαγιάς. Οι βοσκοί, αλλά και οι ιδιοκτή-
τες των κοπαδιών, που παραβίαζαν το νόμο θα τιμωρούνταν με τις ίδιες ποι-
νές, όπως και οι παράνομοι καλλιεργητές, και επιπλέον θα γινόταν κατάσχε-
ση των ζώων τους.
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�. Οι οικισμοί στους οποίους είχε ανατεθεί η επόπτευση και η φύλαξη παρακείμενων πε-
ριοχών βρίσκονταν στις περιφέρειες Σάμης, Ρακλιού, Πυργιού, Ομαλών, Εικοσιμίας, Λειβα-
θούς., Ελειού και Πρόννων και ήταν οι ακόλουθοι: Παλιορόγκια, Κατάρραχο, Μοναστήρι,
Βλαχοχώρι, Χαρακτάτα (Χαράκτη), Ζακαρισιανάτα (Τσακαρισιάνου), Σολδατάτα (Σολδά-
το), Σοφάτα, Μιχαλαβιενάτα, Βαλσαμάτα, Μιχάτα, Χαρτουλαράτα, Προβολισιανάτα,
Φραγγάτα, Καρουσάτα, Ποριαράτα, Μουσάτα, Βλαχάτα, Τζιφάτα, Λουρδάτα, Σιμωτάτα,
Πλατειαίς, Ατσουπάδες, Αργίνια, Καπανδριτάτα (Καπανδρίτη).



Η υλοτομία για χρήση των κατοίκων και για πώληση ξυλείας επιτρεπόταν
μετά από έγκριση των αρχών και έκδοση σχετικής άδειας υπογεγραμμένης
από τον προνοητή, στην οποία έπρεπε να δηλώνεται η ποσότητα και η ποιότη-
τα της ξυλείας. Η υλοτομία επιτρεπόταν μόνο μία φορά τον χρόνο για κάθε
χωριό, κατόπιν συμφωνίας μεταξύ των χωριών που είχαν αναλαβει την φύλα-
ξη των δασικών εκτάσεων, παρουσία του πρωτομάστορα, των ξυλοκόπων10

και του καπετάνιου του δάσους ή εκπροσώπου του.
Οι κάτοικοι των αστικών κέντρων και των υπόλοιπων χωριών του νησιού

είχαν τα ίδια δικαιώματα και θα προμηθεύονταν ξύλα με την ίδια διαδικασία
πληρώνοντας για την κοπή των δέντρων, ορίζοντας όμως οι ίδιοι το αντίτιμο,
ώστε να ήταν και αυτοί συνυπεύθυνοι για την περιφρούρηση του δάσους.

Ο καπετάνιος ήταν υποχρεωμένος να καταγράφει σε ειδικό βιβλίο όλες τις
άδειες υλοτόμησης καθώς και τα δένδρα που θα κόβονταν και το ποσό που
πληρώθηκε. Όσοι έκοβαν δέντρα χωρίς άδεια ή με άδεια ληγμένη για προσω-
πικές ανάγκες ή για εμπόριο τους γινόταν κατάσχεση της ξυλείας και τους
επιβάλλονταν και άλλες ποινές κατά την κρίση του προνοητή. Οι βάρκες που
μετέφεραν ξύλα, που είχαν κοπεί παράνομα, θα πυρπολούνταν και οι ιδιοκτή-
τες τους, καθώς και οι συνένοχοί τους, θα δικάζονταν και θα τιμωρούνταν πα-
ραδειγματικά.

για τη φύλαξη του δάσους εκλεγόταν ένας καπετάνιος, ο οποίος είχε υπό
τας εντολάς του �0 δασοφύλακες και �0 ξυλοκόπους καθώς και 2 φύλακες
από κάθε χωριό που γειτόνευε με το δάσος, οι οποίοι μαζί με τους κοντόστα-
βλους του χωριού ήταν υποχρεωμένοι να καταγγέλουν στον προνοητή τους
παραβάτες των διατάξεων.

Επειδή οι γεωργοί, όταν είχαν ανάγκη από ξύλα για να φτιάξουν βαρέλια,
καφάσια και κολόνες για τις κληματαριές, έκοβαν ανεξέλεγτα τα δέντρα,
απαγορεύτηκε η υλοτόμηση στους ιδιώτες και επιτρεπόταν μόνο στους αγρο-
φύλακες, τους φρουρούς, τους ξυλοκόπους και τους κοντόσταβλους, οι οποίοι
όμως μπορούσαν να κόβουν μόνο τα κλαδιά των δέντρων, και όχι, όπως συνή-
θιζαν στο παρελθόν, τα μικρά δέντρα από τη ρίζα, και να τα πουλάνε σε όσους
είχαν ανάγκη.

Οι δασοφύλακες και οι ξυλοκόποι ήταν υποχρεωμένοι κάθε εβδομάδα να
περιπολούν στο βουνό και να αναφέρουν σχετικά στον καπετάνιο, ο οποίος
έπρεπε επίσης να πηγαίνει μία φορά το μήνα και να ενημερώνει τον προνοητή,
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10. Οι Βενετοί από τις αρχές του 16ου αιώνα είχαν ιδρύσει στα Ομαλά μία αποικία υλοτό-
μων, οι οποίοι ήταν απαλλαγμένοι από τις αγγαρείες και τη φρουρά στις σκοπιές και είχαν
την υποχρέωση να κόβουν δένδρα και να προμηθεύουν τη ξυλεία για τα δημόσια έργα, τα
φρούρια της Κεφαλονιάς και των γειτονικών νησιών καθώς και για το στόλο. Βλ. ΠΑΡΤΣ,
Κεφαλληνία και Ιθάκη, σσ. 2�0-2�1.



και όλοι μαζί ήταν υποχρεωμένοι να φροντίζουν για την αναδάσωση των κα-
μένων περιοχών. Και επειδή είχαν μειωθεί αισθητά οι δρύες, που παλαιότερα
αφθονούσαν, απαγορεύτηκε αυστηρά να κόβονται τα δένδρα στο βουνό, στην
περίμετρο του δάσους και σε όλο το νησί, με τις συνηθισμένες ποινές για τους
παραβάτες (γαλέρα, φυλάκιση, εξορία).

Ένας υπάλληλος της γραμματείας, με τη βοήθεια του νομικού συμβούλου
του δημοσίου ταμείου, ήταν υπεύθυνος για την καταγραφή σε χωριστό κατά-
στιχο των δικογραφιών, των εγγράφων των σχετικών με το δάσος και των
αδειών υλοτόμησης, ώστε όλα τα έγγραφα να είναι συγκεντρωμένα για να μη
δυσχεραίνεται το έργο των αρχών.

Στις αρχές του 18ου αιώνα οι αυξημένες ανάγκες της Βενετίας σε ναυπη-
γική ξυλεία ώθησαν τις αρχές να ασχοληθούν με το δάσος του Αίνου και το
θέμα της μεταφοράς των κορμών στη θάλασσα, ώστε να το εκμεταλλευτούν
στο έπαρκο. Το πρόβλημα το είχε επισημάνει στις αρχές του προηγούμενου αι-
ώνα (1608) ο γενικός προβλεπτής Κέρκυρας, Ζακύνθου και Κεφαλονιάς Φί-
λιππος Pasqualigo, ο οποίος όταν επισκέφτηκε το νησί διαπίστωσε τις δυσκο-
λίες της κοπής των δένδρων από τους ξυλοκόπους και της μεταφοράς τους
για φόρτωμα στα καράβια, χωρίς όμως να κινήσει το ενδιαφέρον των βενετι-
κών αρχών11.

Το δύσκολο έργο της επιτόπιας έρευνας και μελέτης του έργου ανατέθηκε
από το γενικό προνοητή της θάλασσας Pietro Vendramin στους στρατιωτι-
κούς μηχανικούς επιλοχία Giovanni Battista Lodoli και λοχαγό Antonio Moser
de filseck, οι οποίοι εκείνη την περίοδο εργάζονταν στην Κέρκυρα. Η αποστο-
λή τους στην Κεφαλονιά τον Απρίλιο του 17�5 δεν είχε τα αναμενόμενα απο-
τελέσματα λόγω αντίξοων καιρικών συνθηκών. Πάντως, παρά το χιόνι, τον
αέρα, τη βροχή και την ομίχλη μπόρεσαν και επισκέφτηκαν ορισμένα σημεία
του δάσους στα Ομαλά, στη Λειβαθώ και στον Ελειό και συγκέντρωσαν πο-
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11. «Sopra la più alta montagna di quella isola nominata Mala che guarda verso mezogiorno
il canal del zante si ritrova un bosco grandissimo d’arbori et antene buone per galee, ma perché
per oppinioni di molti sarebbe di difficile riuscita il poterli condure alla marina rispetto ad
alcune valli aspri et profonde nelle quali bisognerebbe calarli et poi a forza d’argani levar sopra
alcune altre montagne con spesa et fatica insopportabili, quando, però, l’opera potesse haver
effetto non se ne fa quel conto che meritarebbe, quando il bosco fosse libero da tale impedimento
con tutto ciò da quella camera fiscale viene pagato un protto acciò impedisca che alcuno non si
faccia danno. Tanto ho voluto significar a Vostra Serenità sapendo che più d’una volta del detto
bosco n’ è ragionato in questo eccellentissimo Senato». Α.S.V., Collegio, Relazioni, θήκη 77
(έκθεση filippo Pasqualigo, 10 Απριλίου 1608). Βλ. Και Ν.γ. ΜΟΣΧΟΝΑΣ - ΠΑΝΑγΙΩΤΑ ΜΟ-
ΣΧΟΝΑ, «Φυσική κατάσταση των νησιών του Ιονίου και ανθρώπινη παρέμβαση το πρώτο μισό
του 17ου αι.», Η΄ διεθνές Πανιόνιο Συνέδριο, Χώρα Κυθήρων, 21-25 Μαΐου 2006, τομ. I, Αρ-
χαιολογία-Αρχιτεκτονική-Φυσικό περιβάλλον, Αθήνα 200�, σσ. 664-666.



λύτιμες πληροφορίες για τη μορφολογία του εδάφους. Το δάσος, όπως γράφουν
στην αναφορά τους, αποτελούμενο από ένα ιδιαίτερο είδος ελάτης, είχε περίμε-
τρο 20 μίλιων, κάλυπτε ένα σύμπλεγμα βουνών, χαράδρων, πεδιάδων και λό-
φων με βαθιές κοιλάδες, μία μικρή πεδιάδα και πολλούς χειμάρρους. Λόγω
της μεγάλης απόστασης μέχρι τα λιμάνια της Σάμης και του Πόρου (8-16
μίλια), οι μηχανικοί έκριναν ότι ήταν απαραίτητο να διατρέξουν τις παραλίες
με άλογα και βάρκες. ΄Οσο για το τοπογραφικό σχέδιο, το έργο θα διαρκούσε 5
περίπου μήνες, αρχίζοντας από τον Ιούνιο, που ήταν η καταλληλότερη εποχή,
αν βέβαια ο καιρός ήταν καλός, και με την προϋπόθεση ότι θα είχαν στη διά-
θεσή τους όλα τα απαιτούμενα μέσα: ένα συνοδευτικό απόσπασμα, καλά άλο-
γα, καλής ποιότητας εργαλεία, σκηνές για όλη τη συνοδεία, έναν αποθηκάριο
και εφόδια τροφίμων για όλους (στρατιώτες και ομάδα εργασίας), τρεις κα-
τώτερους αξιωματικούς και για ένα διάστημα μία φελούκα ή άλλη βάρκα για
την αποτύπωση των παραλίων. Συνεπώς η αποστολή των μηχανικών διακό-
πτεται γιατί το έργο δεν μπορούσε να αρχίσει λόγω εποχής12.

Μόλις επέστρεψαν στην Κέρκυρα συνέταξαν μία άλλη αναφορά προς το
Vendramin με ημερομηνία 21 Μαΐου 17�5. Κατά την κρίση τους δύο ήταν οι
κύριοι δρόμοι μεταφοράς της ξυλείας: ο ένας διαμέσου της υπαίθρου του Ρα-
κλιού προς τον Πόρο και ο άλλος διαμέσου της υπαίθρου της Σάμης προς το
ομώνυμο λιμάνι. Οι δύο μηχανικοί περιγράφουν λεπτομερώς τα απαιτούμενα
άτομα, τα υλικά και τα μέσα για την εκτέλεση του έργου της χαρτογράφησης
και στη συνέχεια της διάνοιξης του κυρίου δρόμου από τα όρια του δάσους μέ-
χρι τη θάλασσα, αλλά και δευτερευόντων δρόμων μέσα στο δάσος για τη με-
ταφορά των κορμών στο σημείο έναρξης του δρόμου προς τη θάλασσα1�.

Ο γενικός προνοητής επέλεξε τελικά την πρόταση της χάραξης του δρόμου
προς τη Σάμη, αν κρίνουμε από ένα κείμενο αχρονολόγητο και ανυπόγραφο,
αλλά σύγχρονο των αναφορών των δύο μηχανικών, με παρατηρήσεις και σκέ-
ψεις σχετικά με την μεταφορά της ξυλείας από τους πρόποδες του βουνού μέ-
χρι τη θάλασσα, με τη διάνοιξη δρόμου πλάτους τουλάχιστον 20-25 ποδιών και
έκτασης 10 μιλίων από το χωριό Τσακαρισιάνου μέχρι τα παράλια του λιμανι-
ού της Σάμης. Επειδή ήταν αδύνατη η διάνοιξη δρόμου στο δασικό πυρήνα, λό-
γω της φύσης του εδάφους, για τη μεταφορά της ξυλείας μέχρι τον δρόμο θα
χρειαζόντουσαν γερά σχοινιά, παλάγκες και τροχαλίες. Μόλις τελείωνε ο δρό-
μος θα ήταν απαραίτητη η κατασκευή τουλάχιστον τριών αποθηκών στα πιο
κατάλληλα σημεία και κοντά στο δρόμο για την αποθήκευση και τη φύλαξη
των εργαλείων, καθώς και για τη διαμονή των εργατών, για την ανάγκη των
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12. Βλ. την αναφορά των δύο μηχανικών από την Κεφαλονιά με ημερομηνία 14 Απριλίου
17�5. A.S.V., Collegio, Relazioni, θήκη 8�, φάκ. «Bosco».

1�. Βλ. Παράρτημα, έγγρ. 1.



οποίων έπρεπε επίσης να φτιαχτούν πηγάδια και δεξαμενές νερού. Στη συνέ-
χεια θα διοριζόταν από τις βενετικές αρχές ενας επόπτης, από τον οποίον θα
εξαρτιόνταν ένας επιστάτης με δώδεκα μάστορες και ο καπετάνιος του δά-
σους με τους αγροφύλακες και τους ξυλοκόπους του, με την υποχρέωση να
επισκέπτεται το δάσος δύο φορές τον χρόνο, δηλαδή την άνοιξη και το φθινό-
πωρο, και να φροντίζει για την καλύτερη εκμετάλλευση της ξυλείας τόσο για
ναυπηγικές όσο και για οικοδομικές ανάγκες14. Στο τοπογραφικό σχέδιο που
καταρτίστηκε εικονίζεται το δάσος, ο δρόμος Τσακαρισιάνου-Σάμη και οι
τρεις αποθήκες (στην αρχή, στη μέση και στο τέλος του δρόμου)15.

Πάλι όμως τα σχέδια έμειναν στα χαρτιά και τα μέτρα προστασίας του
δάσους ήταν βραχύπνοα παρά τη συχνή επικύρωσή τους16. Στο μεταξύ μεσο-
λάβησαν πυρκαγιές, που σβύστηκαν με την ανθρώπινη ή τη θεία επέμβαση,
όπως γράφει ο προνητής Giovanni Pietro Antelmi αναφερόμενος σε μία πυρκα-
γιά της 25ης Αυγούστου 174�17, αποψιλώσεις, παράνομες καλλιέργειες και
βοσκές τόσο εκ μέρους των κατοίκων των περιοχών όσο και των μοναχών
των γειτονικών μοναστηριών της Αγίας Ιερουσαλήμ (Αγίου γερασίμου), της
Παναγίας της Πηγής, των Σισίων, της Παναγίας στην Καρυά και της
Άτρου.

Στα τέλη της δεκαετίας του 1750 αφίχθηκε στα νησιά ο γενικός προνοητή
της θάλασσας Φραγκίσκος Grimani, ο οποίος στη διάρκεια της θητείας του
ασχολήθηκε με μία σωρεία προβλημάτων και προώθησε νομοθετικές ρυθμί-
σεις για την επίλυσή τους. Στις 28 Σεπτεμβρίου 175� βρίσκεται στην Κεφα-
λονιά και απευθύνει διάταξη στον προνοητή, και στον εκάστοτε προνοητή, του
νησιού, τον οποίον καθιστά υπεύθυνο για την εφαρμογή και την τήρησή της
καθώς και για την τιμωρία των παραβατών. Τα βασικά σημεία της διάταξης

δέσποινα Ερ. Βλάσση4�2

14. Βλ. Παράρτημα, έγγρ. 2.
15. Στο υπόμνημα: «Disegno d’aviso del publico bosco di Cefalonia. Nota. Il color giallo

indica il proggetto degli tre magazeni e della strada che servir deve per la condotta del legname
che sarà reciso in sudetto bosco, la quale principia al piede del detto e conduce in valle
d’Alessandria». A.S.V., Collegio, Relazioni, θήκη 8�, δέσμη «Ceffalonia».

16. Βλ. για παράδειγμα τη διάταξη του προνοητή της Κεφαλονιάς Piero Contarini (15
Ιουλίου 175�), με την οποία επανέρχεται στα απαγορευτικά μέτρα του Corner, που δεν εφαρ-
μόστηκαν ποτέ, και αυξάνει τις ποινές για την παράνομη υλοτομία, ενώ απαγορεύει ρητά το
κόψιμο των δρυιών τόσο μέσα στο δάσος όσο και σε όλες τις δασικές εκτάσεις του νησιού, επι-
βάλλοντας αυστηρές ποινές στους παραβάτες (πυρπόληση οικιών, εξορία, φυλάκιση, γαλέ-
ρα). A.S.V., Collegio, Relazioni, θήκη 8�, φάκ. «Bosco».

17. «Vien’ egli riguardato coll’occhio della maggiore cautela e vigilanza, possa pur dal mio
dovere in mosso allorquando nel dì 25 agosto 174� attaccatogli gagliardo incendio e chiamato il
mio solecito passaggio a quella lontana e quasi inaccessibile parte, fu dono della providenza così
acurata recisione de’suoi progressi e cogl’abbondanti trasporti d’acque l’estinguerlo». A.S.V.,
ό.π.(έκθεση Giovanni Pietro Antelmi, 7 Απριλίου 1745).



αφορούν την ανεξέλεγκτη υλοτόμηση, τη βοσκή και τη σπορά μέσα στο δάσος
ή σε γειτονικά χωράφια και οι προβλεπόμενες ποινές για τους παραβάτες θα
επιβάλλονταν και στους κοντόσταβλους των χωριών, στους υλοτόμους και
στους δασοφύλακες18.

Το επόμενο έτος ο Grimani επανέρχεται στο θέμα του δάσους και με έγ-
γραφο της 25ης Ιουλίου 1760 διατάζει το λοχαγό Αντώνιο Στρατηγό1�, γιο
του υποστράτηγου δημητρίου, να επισκεφτεί την Κεφαλονιά, συνοδευόμενος
από 4 στρατιωτικούς και να προβεί σε τοπογραφική μελέτη ολοκλήρου του νη-
σιού, αλλά κυρίως του δάσους του Αίνου20. Ο Στρατηγός άρχισε την περιήγη-
ση από τα Ομαλά έχοντας ως οδηγό τον καπετάνιο του δάσους Θεοδωρο Κόκ-
κινο21· κατά μοιραία σύμπτωση λίγες ώρες μετά την άφιξή τους ξέσπασε μία
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18. Βλ. Παράρτημα, έγγρ. �.
1�. Η οικογένεια Στρατηγού κατάγεται από την Κρήτη. Μετά την πτώση του Χάνδακα

ένας κλάδος κατέφυγε στην Κέρκυρα και ένας άλλος στη Ζάρα. Τα μέλη της διακρίθηκαν σε
διαφορετικά πεδία. Ο Αντώνιος του Μιχαήλ (16�1-1758) γεννήθηκε στην Κέρκυρα, φοίτησε
στη Φλαγγίνειο Σχολή και στο Κωττουνιανό κολλέγιο της Πάντοβας, το οποίο στη συνέχεια
διηύθυνε από το 1716 μέχρι το θάνατό του. Ο ανηψιός του Συμεών-Φίλιππος του Ιωάννη Βα-
πτιστή (17��-1824) γεννήθηκε στη Ζάρα, υπήρξε υπότροφος του Κωττουνιανού, διευθυντής
του τη διετία 1758-1760 και καθηγητής φυσικής, υδραυλικής και μαθηματικων του πανεπι-
στημίου της Πάντοβας. Στη Ζάρα γεννήθηκε και ο Αντώνιος του δημητρίου, ο οποίος στα
μέσα του 18ου αιώνα υπηρετούσε στην Κέρκυρα με το βαθμό του λοχαγού. Ο ίδιος, με το βαθ-
μό του συνταγματάρχη, υπηρετεί στη δάλματία (Κότορ και Ζάρα) το 1777 και το 17�7 υπε-
ρασπίζεται τη Βερόνα από τους γάλλους. Βλ. Alvise foscari, provveditore generale in
Dalmazia e Albania, Dispacci da zara, 1777-1780, επιμ. f. Sartori, Βενετία 1��8, σσ. 14, 15,
70· ΑΘ. Α. δΟΛΑΠΤΣΟγΛΟΥ, «Το Κωττουνιανό κολλέγιο της Πάντοβας και οι υπότροφοί του
(1657-1772)», Θησαυρίσματα 44(2014), �65, �72, �75.

20. Η εντολή ήταν συνημμένη (με αρ. �) στην αναφορά του Grimani στη Σύγκλητο με
ημερονηνία 10 Νοεμβρίου 1760 (A.S.V., Senato, Provveditori da terra e da mar, θήκη 677,
αναφορά 107). Όλα τα συνημμένα, στα οποία αναφέρεται ο Grimani στην αναφορά του, δεν
υπάρχουν πλέον στην οικεία θήκη, αλλά έχουν αποσπαστεί και μεταφερθεί σε άλλες αρχεια-
κές σειρές ανάλογα με το περιεχόμενό τους. Η αναφορά, χωρίς τα συνημμένα, τυπώθηκε στη
Βενετία το 1856 με τίτλο: Relazioni storico-politiche delle isole del mare Jonio suddite della
Serenissima Repubblica di Venezia scritte allo eccellentissimo Senato da sua eccellenza
francesco Grimani provveditore generale da mar l’anno MDCCLX (στις σσ. 28-�0 οι πληρο-
φορίες για το δάσος της Κεφαλονιάς που του είχε αναφέρει ο Στρατηγός, η έκθεση του οποίου
με αρ. 10 ήταν αρχικά συνημμένη στην αναφορά του Grimani προς τη Σύγκλητο).

21. Ο Θεόδωρος Κόκκινος διορίστηκε καπετάνιος του δάσους το 17�0, συνεχίζοντας την
παράδοση της οικογένειάς του που κάλυπτε το ίδιο αξίωμα από τις αρχές του 17ου αιώνα καί
το ασκούσε με αφοσίωση, εμπειρία και ζήλο.Το 1620 ο προνοητής της Κεφαλονιάς
Gianfranco Bragadin επαινεί τις υπηρεσίες του Νικόλαου Κόκκινου και τους κόπους του να
προστατεύσει το δάσος από τις πυρκαγιές και τις υλοτομήσεις. Ο Νικόλαος είχε εκλεγεί για
πρώτη φορά καπετάνιος και συντηρητής του δάσους από τον προνοητή και εξεταστή στην
Ανατολή Ιωάννη Pasqualigo (1612-1614) και επί της θητείας του Bragadin είχε επικυρωθεί ο
διορισμός του με διάταγμα της Συγκλήτου, στο οποίο οριζόταν η μελλοντική ανάληψη του



πυρκαγιά στην περιοχή του μοναστηριού της Πηγής από τη μεριά του Ελειού
και μόνο με την επέμβαση των κατοίκων από τα γειτονικά χωριά Πυργί, Ει-
κοσιμία και Ελειό αναχαιτίστηκε η φωτιά και περιορίστηκαν οι ζημιές22.

Ο Στρατηγός έμεινε στην περιοχή 6 μέρες, κατά τη διάρκεια των οποίων
συγκέντρωσε ποικίλες πληροφορίες από τους αρχηγούς των χωριών και τους
επιστάτες του δάσους και ασχολήθηκε με τη καταμέτρηση και τον καθορισμό
του μεγέθους και της μορφής του εδάφους μέσα στο δάσος και στη γύρω πε-
ριοχή μέχρι τα παράλια. Σύμφωνα με τις μετρήσεις του ο Αίνος είχε περίμετρο
50 μίλια περίπου και ύψος 700 γεωμετρικά πόδια από την επιφάνεια της θά-
λασσας μέχρι την κορυφή του και ήταν καλυμμένος με ένα πυκνότατο δάσος
περιμέτρου �0 περίπου μίλιων, που αποτελείτο από ένα μεγάλο αριθμό δέν-
δρων, στην πλειονότητά τους ύψους 10-18 γεωμετρικών βημάτων, το ξύλο
των οποίων ήταν μέτριας ποιότητας, στην φυσική του κατάσταση, αλλά άρι-
στης όταν τα δένδρα κόβονταν την κατάλληλη εποχή και βυθίζονταν στην θά-
λασσα. Με βάση τον αριθμό, το ύψος και τη διάμετρο των δένδρων, το δάσος
θα μπορούσε για πολλά χρόνια να καλύψει τις ανάγκες του στόλου και να
προμηθεύσει ξυλεία και για άλλες δημόσιες κατασκευές με μεγάλο όφελος
για το κράτος.

Με έκπληξη διαπίστωσε ότι υπήρχαν χιλιάδες δένδρα κατεστραμμένα και
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αξιώματος από το μεγάλο του γιο. Την ιδια θετική κρίση είχε εκφράσει για το Νικόλαο και ο
προνοητής δομήνικος Michiel το 1655 (qual’ ab antiquo essercita detta carica con tutta fede,
vigilanza e zelo verso il servitio publico, come non solo da publici attestati, ma nel corso della
mia carica evidentemente ho conosciuto). δικαίως λοιπόν ο Θεόδωρος υπερηφανεύεται για την
προσφορά των προγόνων του και του ίδιου, που αποδεικνύεται από διατάγματα βενετών εκ-
προσώπων και δουκικά έγγραφα, αλλά με λύπη του, όπως γράφει σε σχετικό υπόμνημα στο
γενικό προνοητή Grimani τον Αύγουστο του 1760, αιτείται να απαλλαγεί από τις υπηρεσίες
του με την αιτιολογία ότι αδυνατούσε να φέρει σε πέρας το έργο του και να εκτελέσει το κα-
θήκον του. Επιπλέον κατηγορούσε τους αγρότες για την ανυπακοή τους στα διατάγματα
υπέρ της προστασίας του δάσους, και για τη δυσκολία που αντιμετώπιζε στη σύλληψη και τι-
μωρία των παραβατών. Πιθανότατα η απόφαση αυτή του Κόκκινου να συνδέεται με μία προ-
σφυγή στο γενικό προνοητή των κατοίκων των χωριών Καπανδρίτη και Μαυρικάτα, όταν
πληροφορήθηκαν την άφιξη του Αντώνιου Στρατηγού. Κατηγορούσαν τον καπετάνιο Κόκκινο
για τα μέτρα που εφάρμοσε εις βάρος τους με την άδικη καταγγελία ότι καλλιεργούσαν πε-
ριοχές εντός των απαγορευμένων συνόρων, και παρακαλούσαν το Grimani να διατάξει το
Στρατηγό να ορίσει εκ νέου τα σύνορα, σύμφωνα με το διάταγμα του Corner, να ενημερώσει
σχετικά τον Κόκκινο, και να τον διατάξει να τους επιστρέψει τα χωράφια που τους είχε κα-
τασχέσει αδίκως. A.S.V., Collegio, Relazioni, b. 8� (εκθέσεις Gianfrancesco Bragadin, 1620,
Domenico Michiel, 10 Σεπτεμβρίου 1655), φάκ. «Bosco», έγγρ. χ.χ.

22. Βλ. την αναφορά του Αντώνιου Στρατηγού και του Θεόδωρου Κόκκινου στο γενικό
προνοητή της θάλασσας Grimani με ημερονηνία 5 Αυγούστου 1760 και την αναφορά του προ-
νοητή της Κεφαλονιάς Piero Contarini στο Grimani με ημερομηνία 6 Αυγούστου 1760.
A.S.V., Collegio, Relazioni, b. 8�, φάκ. «Bosco».



κακοποιημένα από τους φύλακες και τους ξυλοκόπους, οι οποίοι χωρίς ενδοια-
σμό για μια βαρελοσανίδα ή για ένα δοκάρι έκοβαν από τη μέση του κορμού
ένα δένδρο μεγάλων διαστάσεων. Θα ήταν απαραίτητο να απαγορευτεί η υλο-
τόμηση όλων των δέντρων, εκτός από τις περιπτώσεις που είχε δοθεί σχετική
άδεια από το δημόσιο, ή να επιτραπεί ο πριονισμός και το κόψιμο με το τσε-
κούρι, ούτως ώστε ένα δένδρο θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί από περισσότε-
ρους από 10 ανθρώπους χωρίς ζημιά για τα υπόλοιπα δένδρα του δάσους. Οι
ίδιοι οι ξυλοκόποι και οι φύλακες που είχαν ως έργο την προστασία του δάσους
από τη φωτιά και από την παράνομη ξύλευση, έκοβαν πολυετή δένδρα και με-
τέτρεπαν τον κορμό τους σε δοκάρια και σανίδες που πουλούσαν στο Αργοστό-
λι, στο Ληξούρι και σε όλο το νησί.

Ο καπετάνιος του δάσους δεν μπορούσε μόνος του, όσο ικανός και να ήταν,
να ανταπεξέλθει στις ανάγκες φύλαξης του δάσους και να εμποδίσει τις αυ-
θαιρεσίες. Έπρεπε να πλαισιωθεί από έναν επόπτη, για κάθε μία από τις περι-
φέρειες που συνόρευαν με το δάσος, με μία ομάδα ξυλοκόπων και φυλάκων.

Ως προς τη μεταφορά των δένδρων και της ξυλείας στο πιο κατάλληλο γει-
τονικό λιμάνι φόρτωσης, τρεις μόνο δρόμοι μπορούσαν να ανοιχτούν. Ο λιγότε-
ρο δαπανηρός και ο πιο σύντομος, διαμέσου της περιφέρειας του Ελειού μέχρι
την παραλία, από όπου τα χοντρά ξύλα συναρμολογημένα σε σχεδίες θα μπο-
ρούσαν να μεταφερθούν με ασφάλεια στην Πεσσάδα και να φορτωθούν σε βάρ-
κες με προορισμό το Αργοστόλι ή το Ληξούρι. Ο δεύτερος δρόμος θα μπορούσε
να περάσει από την περιφέρεια της Σάμης, λίγο πιο δύσκολος και κατά το 1/�
μακρύτερος από τον προηγούμενο, θα οδηγούσε όμως στον όρμο της Σάμης,
ένα από τα καλύτερα λιμάνια φόρτωσης του νησιού. Ο τρίτος δρόμος, πιο προ-
βληματικός και δύσκολος λόγω της ορεινής φύσης του εδάφους και της από-
στασης από τη θάλασσα, θα μπορούσε να ξεκινήσει από το Πυργί και να κα-
ταλήξει στον Πόρο. Εκτός από τους παραπάνω τρεις κύριους δρόμους θα ήταν
αναγκαίοι άλλοι μικρότεροι, για να μεταφέρονται τα δένδρα που κόβονταν σε
διάφορα σημεία του δάσους.

Ο Στρατηγός εξέτασε επίσης τα σύνορα που είχαν τοποθετηθεί στο παρελ-
θόν με σκοπό τη διαφύλαξη του δάσους και διαπίστωσε ότι είχαν κατεδαφιστεί
και ότι μόνο ίχνη απέμεναν. Επίσης, αντίθετα με τις υπάρχουσες διατάξεις, εί-
χε οικοδομηθεί το μοναστήρι της Πηγής πολύ κοντά στους πρόποδες του βου-
νού, με μεγάλο κίνδυνο για την ασφάλεια του δάσους, επειδή ο χώρος, κατά
κοινή ομολογία, ήταν κρυσφύγετο ληστών και εξορίστων και σχεδόν όλο τον
χρόνο κατάλυμμα των βοσκών, που χωρίς καμία προφύλαξη, τη ψυχρή κυρίως
εποχή, άναβαν φωτιές. Αντίθετα όλη η πλαγιά του βουνού έκτασης μεγαλύ-
τερης των 18 μίλιων στις περιφέρειες του Ελειού και της Εικοσιμίας ήταν
χέρση, ενώ μια και η κλίση του εδάφους ήταν απότομη και η απόσταση από
τα σύνορα του δάσους μεγάλη, θα μπορούσε άνετα να καλλιεργηθεί με σιτηρά,
αμπέλια, σταφίδες και ελιές.
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Στη συνέχεια ασχολήθηκε με την τοπογραφία του νησιού και την απογρα-
φή του πληθυσμού, αλλά κατάφερε να ολοκληρώσει την απογραφή τεσσάρων
μεγάλων περιφερειών (Ράκλι, Κορωνοί, Ελειός, Εικοσιμία) και του 1/� της
Λειβαθούς και του Κατελειού, πριν φύγει εσπευσμένα λόγω της επιδημίας της
πανώλης που έπληξε την περιοχή2�. Επέστρεψε στην Κέρκυρα, επιφυλασσό-
μενος να συνεχίσει την αποστολή του αργότερα, και από το Λοιμοκαθαρτήριο,
όπου διέμεινε για έλεγχο και για ενδεχόμενη κάθαρση, έγραψε την αναφορά
του στο Grimani με ημερομηνία 8 Νοεμβρίου 176024.

Οι βενετικές αρχές για άλλη μία φορά δεν πέρασαν από τα λόγια στα έργα.
δεν ξεκίνησε καμία διαδικασία για το έργο προστασίας και διαχείρισης του
δάσους, το οποίο, παρά την καλή πρόθεση των βενετών αξιωματούχων, συνέ-
χισαν να καρπώνονται χωρίς κανόνες σχεδόν κατ’αποκλειστικότητα οι κάτοι-
κοι για την κάλυψη των ατομικών τους αναγκών, με εξαίρεση τη λίγη ξυλεία
που χρησιμοποιούταν στα δημόσια έργα.

Το παράδοξο είναι ότι το 17�6, λίγους μήνες πριν την υποστολή της σημαί-
ας του Αγίου Μάρκου στα νησιά του Ιονίου, η διοίκηση του βενετικού ναυπη-
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2�. Όπως αναφέρει ο ίδιος (8 Νοεμβρίου 1760) στο νησί έμεινε 78 μέρες, αλλά μπόρεσε να
εργαστεί για την απογραφή μόνο 40 συνεχόμενες μέρες, εξαιτίας της κακοκαιρίας, των εορτών
και της ανυπακοής των χωρικών. Παρ’ όλα αυτά τα εμπόδια, αν δεν ξεσπούσε η επιδημία, θα εί-
χε συμπληρώσει και την απογραφή της Λειβαθούς και του Κατελειού. για την επιδημία της
πανώλης στην περιοχή της Λειβαθούς το 1760 βλ. γ.Η. ΠΕΝΤΟγΑΛΟΣ, γιατροί και ιατρική Κε-
φαλονιάς στα χρόνια των ξενικών κυριαρχιών (1500-1864), Θεσσαλονίκη 2004, σσ. 4�0-4�2,
458-45�· ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙδΟΥ, Το κακό οδεύει έρποντας... Οι λοιμοί της πανώλης στα
Ιόνια νησιά (17ος-18ος αι.), Βενετία 2007 (βλ. Ευρετήριο)· Lazzaretti ve neziani in Grecia, ει-
σαγωγή και έκδοση εγγράφων katerina konstantinidou, Πάντοβα 2015, σσ. 1��-202, 215-217,
22�-224 (όπου και η σχετική βιβλιογραφία για την ίδρυση και λειτουργία των λοιμοκαθαρτη-
ρίων και την υγειονομική πολιτική της Βενετίας στα νησιά του Ιονίου).

24. Βλ. Παράρτημα, έγγρ. 4. Αργότερα (1η δεκεμβρίου 1760), παρουσίασε και την κα-
τάσταση εξόδων της αποστολής του, δηλώνοντας 80 και όχι 78 ημέρες. Τα έξοδα αφορούσαν
την πληρωμή των αξιωματικών, ενός λοχαγού του σώματος των επιλέκτων, των ημιονηγών,
την κατασκευή μαθηματικών οργάνων, και την κάλυψη απρόοπτων αναγκών, και ανερχο-
νταν σε 174 τζεκίνια. Το τελικό ποσό όμως, όπως φαίνεται από μία σημείωση, έφτασε τα 200
τζεκίνια. «Notta di spese fatte nel corso di giorni ottanta per la toppografia dell’isola di
Ceffalonia. Primo decembre 1760 Corfù.

Per paghe degli signori ufficiali, zecchini 80
Per pagha d’un capitano delle cernide, zecchini 5
Per paghe deli mulatieri, zecchini 5�
Per costruzione di diversi istrumenti matematici
ed altre spese estraordinarie, zecchini �6
Summa zecchini 174
Capitan conte Antonio sopraintendente alla toppografia».
Με άλλη γραφή: «Si fece cenno nel dispacio n° 107 che le spese fin ora fatte ascendono a

zecchini 200 circa, così avendo ordinato Sua Eccellenza». A.S.V., Collegio, Relazioni, b. 8�.



γείου, έχοντας ανάγκη από δρύινη ξυλεία, αναθέτει στο γενικό προνοητή της
θάλασσας Carlo Aurelio widmann25 να συλλέξει εσπευσμένα πληροφορίες για
την κατάσταση των δασών στα νησιά. Ο widmann με τή σειρά του απευθύνε-
ται με έγγραφο της 10ης δεκεμβρίου 17�6 στον προνοητή της Κεφαλονιάς
Ιάκωβο Marin (17�5-17�7) και του ζητάει στοιχεία για το δάσος του Μαύρου
βουνού και για άλλα δάση ή και για δρύες διάσπαρτες σε διάφορα σημεία της
Κεφαλονιάς και της Ιθάκης. Επίσης, επειδή δεν υπάρχει στο αρχείο του χάρ-
της των δασικών εκτάσεων των δύο νησιών, του ζητάει, αν έχει ο ίδιος, να του
στείλει ένα αντίγραφο όσο το δυνατόν λεπτομερέστερο. Ο προνοητής πρέπει να
τον ενημερώσει για τον τρόπο υλοτόμησης και μεταφοράς της ξυλείας από το
δάσος στη θάλασσα και για τα απαιτούμενα έξοδα και τον διαβεβαιώνει ότι αν
αποφασιστεί το έργο θα στείλει έναν έμπειρο μηχανικό για τη διάνοιξη του δρό-
μου. Από έγγραφα πάντως που έχει στη διάθεσή του προκύπτει ότι με κρατική
εντολή είχε ήδη κοπεί ένας μεγάλος αριθμός δένδρων στον Αίνο κατά τη διάρ-
κεια της θητείας του γενικού προνοητή Antonio Marino Priuli Β΄ (1764-
1767), και ότι υπεύθυνος για την υλοτομία ήταν ο μηχανικός Στρατηγός26.

Τέλος κοινοποιεί στον προνοητή το έγγραφο με την ίδια ημερομηνία27, που
απηύθυνε στο προεδρείο της αγροτικής Ακαδημίας της Κεφαλονιάς28, ενδια-
φερόμενος να μάθει τις απόψεις του σχετικά με τα μέτρα που θα έπρεπε να
εφαρμοστούν για την ορθή καλλιέργεια και την ευδοκίμηση των δασών. Θα
ήταν απαραίτητη μία έκθεση σχετικά με τα είδη των δένδρων, τον αριθμό
τους, κυρίως των δρυών, τη θέση που βρίσκονταν, την απόστασή τους από τα
παράλια, τις ιδιότητες του εδάφους στο οποίο φύονταν οι δρύες και τον προσα-
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25. Οι αναφορές του τελευταίου γενικού προνοητή στη Σύγκλητο έχουν εκδοθεί από τον
f.M. PALADINI, Dispacci da Corfù di Carlo Aurelio widmann (17�4-17�7), τόμ. 1-2, Βενετία
1��7.

26. A.S.V., Provveditori e sopraprovveditori alle legna e boschi, θήκη �0, φακ. 4, «Boschi
diversi. Relazioni», έγγρ. «10 dicembre 17�6».

27. A.S.V., ό.π., έγγρ. «10 dicembre 17�6», συν. σε έγγρ. με την ίδια ημερομηνία.
28. Η αγροτική και οικονομική Ακαδημία ιδρύθηκε στο Αργοστόλι το 17�1 χάρη στο ενδια-

φέρον του προνοητή της Κεφαλονιάς Angelo Maria zorzi. Πρώτος γραμματέας διορίστηκε ο φη-
μισμένος γιατρός και φιλόσοφος Άγγελος Τσουλάτης (17�2-17�8), και σε αυτόν ανέθεσαν τα
μέλη της Ακαδημίας να συντάξει τον κανονισμό της και να εκφωνήσει τον εναρκτήριο λόγο, που
εκδόθηκε στη Βενετία το 17�2 με τον τίτλο Discorso accademico letto nella prima pubblica
sessione dell’Accademia agraria ed economica di Cefalonia dal segretario della medesima in
presenza di S.E.N.U. Angelo M. zorzi Provveditore. για περισσότερα βλ. Η.Α. ΤΣΙΤΣΕΛΗΣ, Κε-
φαλληνιακά σύμμικτα, τόμ. Α΄, Αθήνα 1�04, σσ. 621-625· MARIA LAURA SOPPELSA, «Echi e
riflessi dell’ Illuminismo veneto nella letteratura scientifica del tardo Sette cento eptanesio», Το
έντυπο ελληνικό βιβλίο. 15ος-1�ος αιώνας. Πρακτικά διεθνούς συνεδρίου, δελφοί, 16-20 Μαΐου
2001, Αθήνα 2004, σσ. �48-�61· Της ίδιας, «Indagini ed esplora zioni naturalistiche nelle Isole
Ionie nel secondo Settecento», Η΄ διεθνές Πανιόνιο Συνέδριο, Χώρα Κυθήρων, 21-25 Μαΐου
2006, τόμ. IV/A, Επτανησιακός πολιτισμός, Μέρος Α΄, Αθήνα 200�, σσ. �6-�8.



νατολισμό τους, δεδομένου ότι τα στοιχεία αυτά επιδρούν στην ανάπτυξη του
δένδρου, επηρεάζουν την ποιότητα του ξύλου και βοηθούν στην επιλογή του
σωστού δένδρου για τη χρήση που προορίζεται.

Η δειγματοληπτική αυτή έρευνα των περιβαντολλογικών μέτρων της Βε-
νετίας οδηγεί στο συμπέρασμα ότι παρά την πεποίθηση της γαληνοτάτης ότι
μπορούσε να εφαρμόσει μία δασική πολιτική συντήρησης, ανάπτυξης, προστα-
σίας και εκμετάλλευσης του δάσους του Μαύρου βουνού, που κατά τη ρήση
του widmann ήταν «ένα πολύτιμο δώρο της προνοητικής φύσης προς όφελος
του δημοσίου», το επέτυχε μόνο επιφανειακά και σε μικρή κλίμακα.

ΠΠΑΑΡΡΑΑΡΡΤΤΗΗΜΜΑΑ

ΈΈγγγγρρααφφοο  11
Αναφορά από την Κέρκυρα των μηχανικών επιλοχία Giovanni Battista

Lodoli και λοχαγού Antonio Moser de filseck στο γενικό προνοητή της θά-
λασσας Pietro Vendramin μετά την επιστροφή τους από την Κεφαλονιά, όπου
τους είχε αποστείλει ο βενετός αξιωματούχος με σκοπό να εξετάσουν τον τρό-
πο κατασκευής ενός δρόμου για τη μεταφορά της ξυλείας από το δάσος στη
θάλασσα.

A.S.V., Collegio, Relazioni, θήκη 8�, δέσμη «Ceffalonia», φάκ. «Bosco»,
έγγρ. «21 maggio 17�5 s.n.».

17�5, Mαΐου 21
Κέρκυρα

Copia.
Illustrissimo et eccellentissimo signore provveditor general da mar Ven -

dramin
Rassegnandosi alla suprema autorità di Vostre Eccellenze, noi umilissimi

Suoi servitori sargente maggiore conte Lodoli e capitan Moser ingegneri pro -
venienti dal bosco di Cefalonia ove per commando del Eccellenza Vostra
abbiamo fatte tutte le imaginabili e possibili osservazioni per quello che si
potesse paraticare per far una strada, per la quale si potesse poi condur il
legname a marina, umiliamo in relazione devotissima che due sono le strade che
si potrebbero pratticare, cioè una per la campagna d’Eracli per Polro e l’altra
per la campagna di Samo per Alessandria.

Quanto sia poi a tradurre gl’alberi che si tagliassero in diversi siti del bosco
stesso, consistendo questo in un laberinto di colli, i più alpestri che possino
imaginarsi e trovandosi fra un colle e l’altro profondissimi ed orrendi valoni,
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bisognerà in prima levar di pianta geometricamente tutt’ il bosco per poter poi
fissar massima di quali e quante strade fossero pratticabili.

Ora però inerendo al commando di calcolar solo per la strada fuori del bosco
stando in arbitrio di Vostre Eccellenze scielgere o Alessandria o Poro i mezzi a
nostro debole ma fedele riflesso attendendosi anche ai più ristretti vengono
considerati per indispensabili li seguenti.

Prima, levar di pianta il terreno esistente dalla marina al bosco, per la qual
operazione occorrerà per un mese di tempo un ingegnere et un ufficiale
aggiutante, un distaccamento di 10 soldati diretto da un sargente et un capitano
a requisizione dell’ingegnere, buone cavalcadure et un vivandiere che proveda
per tutti.

Doppo qual tempo segnata l’idea della strada sulla formata pianta, fa bisogno
che vi siano tre ingegneri de quali uno sia sopraintendente e li due altri
esecutori. Uno di questi principiando a marina e l’altro colla sua gente alla
montagna latterale alla campagna vicino al bosco.

Sei ufficilai assistenti giovini e robusti.
Sei tagliapietra montagneri.
Vintiquatro minatori con due ufficiali e bassufficiali pur minatori.
Cavalcatura per tutti gl’ufficiali.
Trecento guastatori robusti per sgrebbanar, zapponar ed altro.
Duecento altri huomini per asportar con coffe e sachetti le scaglie o terreno

occorrente.||
Due distaccamenti di milizia per scorta al numero in tutto di centocinquanta

per lo meno commandati e diretti da otto ufficiali di goletta e sedeci bassufficiali
a requisizione degli ingegneri.

Tende quante occorrono per ricoverar ogni genere di persone su espresse.
Un monizioner o scrivan che riceva in debito e custodia li pubblici addrezzi

seguenti a dispensar e raccoglere secondo li ordini degli ingegneri.
Cento e cinquanta maggi picchi, cinquanta mazze varce, duecento zapponi

ben manicati.
Mille manighi da zappone di rispetto.
Duecento punte grandi da tagliapietra e cinquanta mazzette.
Trenta trappani di ferro.
Dodeci curette et altri tanti calcadori e maggi di rovere.
Cento e cinquanta cugni grossi e mezzani.
Dodeci coffe di sfoggi cioè pezzi di badilli rotti.
Trenta chizze di ferro.
Badilli manicati cento e cinquanta parte grandi e parte pontuti.
Manighi di rispetto per badilli cinquanta.
Mille coffe da terra.
Trecento sacchetti da terra.
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Polvere vinticinque o trenta barilli più e meno secondo occorrerà.
Misure da polvere due dìogni genere.
Quatro spolverini per inlescare.
Stili e stiletti da minator in tutti dodeci.
Carta reale fogli duecento.
Nitro libra dieci.
Michia libra cinquanta.
Occorrono poi vivandieri con muli et addrezzi occorrenti per proveder alla

giornata del vito neccessario ad ogni genere di persone e particolarmente acqua
in abbondanza.

Per il tempo si può sperar di sbrigarsi in cento giorni lavoranti.
Corfù li 21 maggio 17�5 s.n.

ΈΈγγγγρρααφφοο  22
Παρατηρήσεις και σκέψεις σχετικά με τη διάνοιξη δρόμου για τη μεταφο-

ρά της ξυλείας από το χωριό Τσακαρισιάνου μέχρι τα παράλια του λιμανιού
της Σάμης.

A.S.V., Collegio, Relazioni, θήκη 8�, δέσμη «Ceffalonia», φάκ. «Bosco»,
έγγρ. χ.χ. 

[17�5]

Osservazioni e riflessi circa la traduzione del legname dal pubblico bosco di
Cefalonia sin’alle marine.

Il pubblico bosco di cotesta isola in distanza forma comparsa d’una sola
montagna, quando in natura è un complesso di molti colli alpestri e profon -
dissimi e quasi impenetrabili valloni e torrenti, situati nel più alto dell’isola con
un giro di 20 miglia incirca. Questi sono coperti d’un’infinita quantità dìalberi
d’un istesso genere e qualità cioè zappini. E siccome per la sua situazione molto
stravagante si rende la condotta di quelli difficilissima e quasi impossibile, così
non v’è da sperar di ricavare dal medesimo alcun vantaggio, il quale a mio
debole sentimento non sarebbe indifferente e forse di somma utilità al pubblico,
quando non venisse formata una strada per facilitare la condotta e trasporto del
suddetto legname dal mentovato bosco sin’alle marine. Per stabilire ciò, una tale
strada converrebbe formarla d’una largezza almeno di 20 e 25 piedi, inco -
minciandola dal piede del bosco nella campagna di zagarsiano sin’alle marine
del porto della Valle d’Alessandria per un tratto di 10 miglia incirca.Perciò che
non si può lusingarsi d’esser modo di poter stabilire una strada dentro nel bosco
stesso, a motivo della sopraccennata stravagante intersecazione de colli, valloni
e torrenti, che lo compongono, onde per tradurre || il legname reciso in qualsisia
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parte del medesimo sino sopra la strada progettata occorrerano cavi, paranchi e
raggi sbusati e lavorati, a misura del bisogno, mediante a’quali si poterà
facilmente estrarlo d’ogni suo sito. Innanzi, però, di progredir all’essecuzione di
formare la strada, sarà necessario di levar in pianta geometricamente la sua
situazione, incomminciando dalle marine del porto sin’al piede del bosco per
disponer in seguito poi il lavoro della strada stessa et esseguirlo con maggiore
prontezza e sollecitudine.

Terminata che sarà la strada, si renderà indispensabile l’errezione di tre
magazeni almeno, ripartiti negli siti più addatati et in vicinanza della strada
suddetta per riponer e conservar in quelli tutt’il bisogno necessario d’addrezzi
che occorrerano, sì per l’estrazione del legname dal bosco, per la sua condotta
sin’alle marine, come pure per ricovero della gente che doverano assistere alla
predetta condotta.Dovendo inoltre formar in quelle vicinanze buone cisterne e
ripostigli d’acqua, della quale in quei contorni vi è una mancanza intiera, per
soffraggio e sollievo di quelli che sarano impiegati nell’accennata condotta.
Stabilita poi in suddetta maniera || suddetta strada, poterebbe il pubblico destinar
un supraintendente al bosco, dal quale avessero a dipendere un proto con dodeci
maestranza, come pure il capitano del bosco con li suoi guardiani e marangoni,
col preciso debito di dover due volte all’anno, cioè la primavera e l’autono, far
una essatta visita per il suddetto bosco et ordinare che il medesimo sia coltivato
e curato, mentre al presente per l’abbandono nel quale lo stesso si ritrova,una
buona parte de suoi alberi si sono resi inutili per l’occorrenze del arsenale e solo
poterano quelli servire per tavole e travadure, ritrovandosi nella campagna di
Samo varie sorgenti d’acqua che opportunamente si poterebbe raccolgere per far
una segha d’acqua per tale effetto.

ΈΈγγγγρρααφφοο  ��
διάταξη του γενικού προνοητή της θάλασσας Φραγκίσκου Grimani σχετι-

κά με την προστασία του δάσους από τις παράνομες υλοτομήσεις και βοσκές,
εκχερσώσεις, καταστροφές θάμνων και δενδρυλλίων, καλλιέργειες και κατα-
πατήσεις εκτάσεων.

A.S.V., Collegio, Relazioni, θήκη 8�, δέσμη «Ceffalonia», φάκ. «Bosco»,
έγγρ. «28 settembre 17�5 s.n.».

17�5, Σεπτεμβρίου 28
Κεφαλονιά

Copia
Noi francesco Grimani per la Serenissima Repubblica di Venezia prov ve -

ditore generale da mar
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In sprezzo delle pubbliche terminazioni avalorate dall’eccellentissimo
Senato che inibbischono il taglio degli alberi dal pubblico bosco, il pascolo
degl’animali dal medesimo e le semine a non pratticarsi in esso, meno nelli suoi
confini circonscritti per li pubblici suindichati prescritti e relativi ordini, si fano
lecito gl’abbitanti delle circonvicine pertinenze e li conventuali circovicini a
pratticar clandestini continui tagli di legname, a condur al pascolo gl’animali che
ne distriguno gl’arbosceli nascenti e far semine nelli luochi delli proibbiti
confini cespugliando et abrugiando gl’arbori e perfino s’inoltrano nel centro del
bosco stesso, dacché successero in più volte funeste conseguenze col dar alle
fiame in più parti il medesimo. A rimozzione di che e per poner argine a tal
pubblico importante capitale, umiliati li ricorsi anco a questa carica dal signor
Teodoro Cocchino, governatore e capitano del detto bosco, ch’espone essere
statti ultimamente pure incendiati moltissimi luochi di pubblica raggione col
pernicioso dissegno di seminarli a loro danabile provento e render intieramente
desolato il bosco. Perciò commettiamo a tutti e cadauno degl’abbitanti di Mallà,
Pirgi, Racli, Leo e Cossimia, ad ogni altro occoresse ed alli conventuali
circonvicini al bosco che non debbano farsi lecito a seminare o ocupare alcun
benché minimo fondi del medesimo e de suoi confini né far tagli di sorte
clandestinamente in violazione delli pubblici preindichati ordini, meno condur
entro lo stesso e sue adiacenze proibbite al pascolo alcuna sorte d’animali, acciò
si rinnovano gl’ulteriori pubblici preggiudizii di tal genere e possa rimettersi il
bosco dalli passati non indifferenti discapiti, in pena di reali due mille che sarà
inssolidariamente levatta a contumace di cadaun comune e trasgressore e di
rigorosa formazione di processo ed altre più rigorose e inumane, che paressero
pià adatate, onde poner freno a’delinquenti, sotto le quali sogiazzerano pure li
contestabili, marangoni e guardiani del medesimo, quando non facessero da
quando in quando le loro visite atorno il medesimo, come vengono obligati dalle
pubbliche terminazioni e non portassero le dovute distinte relazzioni da volta in
volta alla giustizia d’ogni manchamento come sopra per quelle rissolute
deliberazioni che richiede la zelante materia. Raccomandando l’osservanza
pontuale del presente agl’illustrissimi signori provveditori che sarano pro
tempore nell’isola per l’intiera || inviolabile sua osservanza e con risserva circa
le passate trassendenze contro li contraffatori per le quali furono incolcati
processi sopra più ricorssi del capitano del bosco per essere severamente puniti.
Tanto sarà inviolabilmente esseguite e pubblicate. In quorum.

Datali 28 settembre 175� s.n. Ceffalonia
Visto
francesco Grimani provveditor general da mar
Giovanni Battista Jarra cancelliere di s.e.
Omesse le pubblicazioni
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ΈΈγγγγρρααφφοο  44
Έκθεση του λοχαγού Αντώνιου Στρατηγού προς το γενικό προνοητή της

θάλασσας Φραγκίσκο Grimani μετά την αποστολή του στην Κεφαλονιά για
να προβεί στην τοπογραφία και στην απογραφή του νησιού.

A.S.V., Collegio, Relazioni, θήκη 8�, έγγρ. «8 novembre 1760 s.n.».

1760, Νοεμβρίου 8
Λοιμοκαθαρτήριο Κέρκυρας

Illustrissimo et eccellentissimo signor signor padron collendissimo
Sospeso ogni lavoro per sypremo comando dell’Ecellenza Vostra, è mio

preciso debbito di esatamente umiliarLe quanto mi sono avanzato in questa
prima campagna in un’opra così vasta e difficile, comelo è quella della
toppografia e anagrafi dell’isola di Ceffalonia. Io mi bramerei in tal’incontro i
più distinti talenti per poter rassegnare all’Eccellenza Vostra questa relazione,
con quelle viste tutte che ricerca una sì importante facenda, ne mi accingo di
farlo che per sola ubbidienza all’ossequiate Sue sovrane comissioni.

I primi passi dunque, furron quelli del sopraluoco della montagna Plates,
volgarmente chiamata Monte negro per le innumerabili piante che la rendono
oscura alla vista comune.

Questo alto monte della circonferenza di cinquanta miglia all’incirca e
dell’altezza di quasi settecento passa geometrici dalla riva del mare alla sua
sommità, situato all’estremo dell’isola per ponente garbino, viene circondato
dalle pertinenze Iccossimia, Leo, Malà, Samo, Racli e Pirgi ed in se stesso
comprende un vasto e foltissimo bosco di trenta e più miglia di giro, composti
d’infinito numero d’arbori chiamati pini selvaggi di grandezza e grossezza non
comune, di qualità mediocre nel stato suo naturale, ma che diventano ottimi
allora quando sono attufati nel mare e vengono recisi in opportuna staggione.

Un terzo e più del bosco viene occupato da piante dell’altezza di dieci fino
alli diciotto passa geometrici ed il restante poi sono piante novelle, atte a
diventare maggiori, coltivate ed allevate, che fossero, come ricerca il
buo’ordine.||

||Illustrissimo et eccellentissimo signor francesco Grimani provveditore
generale da mar, Corfù ||

Per mio debol parere il sopradetto bosco potrebbe per lunga serie d’anni
provedere ai bisogni dell’armata sottile, nommenché in parte ancora per le
pubbliche navi, fregate ed altri legni, deducendo ciò dall’altezza e grossezza
degl’albori e dalla innumerabile quantità de medesimi e supplirebbe ancora per
tutte le altre fabbriche di pubblica raggione con notabil vantaggio al pubblico
interesse.

Restai molto sorpreso nell’osservare in quel bosco a milliia di piante guaste
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ed oltraggiate dai guardiani e marangoni di esso, i quali senza freno per una
dogha di botte e per un piciol travo recidono una pianta della più
grand’estensione alla mettà del tronco, cosa che move a sdegno il solo rimirarla.

Viene proibita la segha da pubblici repplicati decretti, come lo rillevai da
varie carte che tiene il signor Todero Cochino, capitano del bosco, ed è per
questa raggione che sono praticati tali pessimi abbusi.

Sarebbe necessario o il vietare intieramente il taglio di qualunque legno, sì
grosso che minuto, previo il pubblico assenso, bolando gl’arbori come cosa di
pubblica raggione oppure liberamente permettere la segha e la manaia, poiché in
tal modo di una pianta sola se ne potrebbero servire più di dieci persone, senza
danno del rimanente del bosco.

Gli marangoni e guardiani, istituiti ad ogetto di garantirlo dal fuoco e dalle
giornaliere insidie del resto de villani, anziché tuttellarlo sono essi i primi a
devastare e recidere senza riguardo alcuno le più scielte piante e riducendole in
travi, tavolami et altro le introducono poi e di giorno e di notte nelle terre
d’Argostoli e Lixuri, nommenché ancora per tutto il resto dell’isola, formandoci
con ciò una non piciola entrata.||

Per porre freno a tali perniciosi disordini, in un paese dove la disubidienza e
malizia non hanno alcun confine, il solo capitano del bosco non sarà mai
sufficiente a custodirlo per quanto rispettabile fosse il sogetto, al quale
appoggiar si dovesse una sì ardua incombenza. Un vice capitano ovver
sopraintendente per cadauna di quelle pertinenze che il circondano, con quella
squadra di marangoni e guardiani che ad esso venisse destinata, potrebbe
invigilare alla sua sicurezza e bisogno coll’esser responsabile nel caso di
qualunque disordine. L’esperienza che io ebbi della malvagità di costoro
nell’occasione che per supremo comando dell’Eccellenza Vostra passai a
riconoscere le strade, il sito e la qualità del legname, mi da motivo di parlare in
tal guisa. Quelli della pertinenza di Malà, per quanto ho potuto indagare da
qualche esame che feci, col suposto ch’io avessicomissione di far un taglio
formale, passarono a Pigì tempo di notte ed appicarono fuoco da quella parte,
dirrettamente opposta alla lor villa, onde si potesse scoprire da chi e da dove
fosse stato cagionato l’incendio, coll’intenzione di poter impedire il mentovato
taglio e per non esser soggetti all’angarie e trasporti, come sono stati altre volte
nel caso.

Circa poi alle strade che servire dovessero al più facil trasporto d’arbori e di
legnami nel più comodo vicin caricatore, tre sole apariscono quelle delle quali se
ne potrebbe far uso.Una di queste, la meno dispendiosa e più breve sarebbe
quella dal sitto di Pettassi fino alla pertinenza di Leo, tutta in declivio verso la
riva del mare dove trasportati che fossero i più grossilegnami e formate di questi
varie mediocri zattere, nella buona stagione si || potrebbero traddure con ogni
sicurezza al seno di Pessades dove possono senza alcun pericolo ancorarsi
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pacbotti ed altri bastimenti, ati a condurli poi in Argostoli o Lixuri.La seconda si
è quella che potrebbe passare per la pertinenza di Samo, un poco più scabrosa
della precedente ed un terzo più lunga, ma che conduce in Vale d’Alessandria,
uno de migliori caricatori dell’isola. La terza poi, più disastrosa e difficile,
sarebbe certamente quella che riferisca a Pirgi, montuosa e non breve e il suo
caricatore è il porto detto Poro.

Oltre le predette tre strade maestre, si renderebbero pure necessarie delle
altre piciole strade che a guisa di rami comunicassero a queste, per le quali
trasportar si potessero quelle piante che restano disperse in varii luochi del
bosco. Esaminati da me pure i confini che stabiliti furono nei tempi trasandati,
coll’ogetto di tuttellare dai tagli e dagl’incendii questo considerabile bosco, gli
ritrovai atterrati e in oggi non si vegono che le vestiggie di essi

Mezzo miglio lontani dall’apendice del bosco erano piantati i pilastri, quasi
un miglio distanti uno dall’altro, cosa che sarebbe statta utilissima allora quando
rispetatti avessero i pubblici comandi.

Un massimo disordine mi si presentò sotto gl’ochi e fu quello nell’osservare
erretto il convento della Madona di Pigì un tiro di pistola distante dalle radici
del bosco.

Egli è continuamente il ricetto di tutti i ladri e banditi dell’isola e serve la
magior parte dell’anno per ricovrare quantità di pastori e villani che senza alcun
riguardo acendono di continuo fuoco, massime nella fredda stagione, con
estremo pericolo || di quella parte del bosco che gli è così vicina. All’opposto poi
tutta la costa della ||Montagna nera della|| lunghezza di dieciotto e più miglia
nelle pertinenze di Leo, Icossimia ed in qualch’altra ancora, come dalla
toppografia Vostra Eccellenza potrà distintamente rillevare, resta del tutto
incolta, quando per l’erta sua pendenza e per la gran distanza dagli confini del
bosco potrebbe con ogni sicurezza essere coltivata con semine di grani, impianti
d’olivari, vigne, uvepasse et cetera.

Ecco quanto il mio debole spirito ho potuto raccogliere da molte
osservazioni, dalle informazioni veridiche dei signori dell’isola dagli proti
Monello e Paiaro, nommenché da quelle che il fatto stesso dimostre.

Voglia l’Eccellenza Vostra benignamente ricevere per ora questa, qualunque
sia mia divota riferta e permetermi di passare all’operato della toppografia e
anagrafi dell’isola.

Omissis
Bacio proffondamente e col più sommesso ossequio a Vostra Eccellenza le

vesti.
Lazaretto di Corfù 8 novembre 1760 s.n.
Umilissimo, devotissimo, ossequiosissimo servitore
Capitano conte Antonio Stratico sopraintendente alla topografia.
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ABSTRACT

OOuuttlliinnee  ooff  tthhee  vveenneettiiaann  ffoorreessttrryy  ppoolliiccyy  aatt  kkeeffaalloonniiaa

The dense forest of black fir trees that covers the high and extensive mount
Ainos made the Venetians to name the mountain “Monte nero” (Black moun -
tain).The strong trunk of this kind of trees was good to be used in shipbuilding
and home construction, so that a series of laws and measures were taken by the
government in order to administrate, conserve and protect the forest from the
fire, the uncontrolled clearing, the deforestation and the illegal pasture.
Although the boundaries between the forest edges and the surrounding villages
were fixed, the farmers used to cultivate the land near the borders and the
shepherds to lead their livestock to graze inside the forest causing serious
damages, despite the severe punishments against the violators. Even though the
quantity of the trees was good enough to cover the private and the public
demand, the utilization of the wood for the requirements of the Venice
dockyard was scarce, due to the difficulty to transport the wood from the forest
to the coast because of the lack of a principal rural road and secondaries paths.
for this reason the Venice government commissioned the military engineers to
design a road that provided easy access to one of the nearest ports. In fact, it was
chosen the right rout and the project was handed in, but it has never been
realized.
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ΝΕΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ γΙΑ ΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ
ΚΑΤΑ ΤΗ ΒΕΝΕΤΙΚΗ ΚΥΡΙΑΡΧΙΑ 

ΑΠΟ ΤΟΝ ΝΟΤΑΡΙΟ ΙΩΑΝΝΗ ΚΑΡΥδΗ 1718-1722

δδιιοοννύύσσιιοοςς  γγ..  γγααρρμμππήήςς
Οδοντίατρος, ερευνητής

Οι νοταριακοί κώδικες αποτελούν πλούσια πηγή πληροφοριών προσφερόμε-
νων για ποικίλες αναγνώσεις/προσεγγίσεις από πολλούς επιμέρους επιστημο-
νικούς κλάδους, όπως λ.χ. η ιστορία του δικαίου, η οικονομική και κοινωνική
ιστορία. Με την ανακοίνωση αυτή παρουσιάζω στοιχεία για την Ιστορία της
Κεφαλονιάς, κυρίως για την κοινωνία του Ληξουρίου και της ευρύτερης περιο-
χής της Παλικής, κατά τα έτη 1718-1722, όπως αυτά προκύπτουν από τις
εγγραφές στο τρίτο1 βιβλίο συμβολαίων του νοταρίου Ιωάννη Καρύδη, που
απόκειται στη σειρά Νοταριακό Αρχείο των γενικών Αρχείων του Κράτους -
Αρχείων Νομού Κεφαλληνίας με αύξοντα αριθμό 255.

Πρόκειται για χειρόγραφο κώδικα, με τα συνήθη για τους κώδικες του συ-
γκεκριμένου είδους της συγκεκριμένης εποχής χαρακτηριστικά. Αποτελείται
από �7 συνολικά φύλλα, αριθμημένα ολογράφως στα ιταλικά, σε πλήρη σειρά
από φύλλο primo σε φύλλο novantasette, αλλά και με προγενέστερη αυτής
αρίθμηση, με αραβικούς αριθμούς ανά σελίδα από 1 έως 1�6 και με τις σελί-
δες �� και 40 απούσες, αφού το φύλλο που τις περιείχε αποσπάσθηκε από τον
κώδικα στα πλαίσια βιαιοπραγίας την οποία έχει καταγράψει ο νοτάριος, χα-
ρακτηρίζοντάς την ως κάζο κριμινάλε2. Καταμετρώνται συνολικά �02 νοτα-
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1. Σώζονται επίσης στα γΑΚ-ΑΝΚ, με τον ίδιο αύξοντα αριθμό άλλα δύο βιβλία συμβο-
λαίων του νοταρίου, των ετών 16�8-171�.

2. Ο χαρακτηρισμός αυτός καταγράφεται στην πράξη 122. Μνεία της βιαιοπραγίας γίνε-
ται και σε άλλα σημεία, αναλυτικότερα όμως το γεγονός αναφέρεται στην πράξη 72, στο αμέ-
σως επόμενο του αποσπασθέντος φύλλο. Ο δράκος Μαντζαβίνος του ποτέ Βαρδάραμου, απέ-
σπασε το κατάστιχο από τα χέρια του νοταρίου και έσκισε ένα φύλλο, όπου είχε καταχωρηθεί
συμφωνία του πατέρα του, ποτέ Βαρδάραμου, για αποδέσμευση των τριών παιδιών του από
την πατρική υποταγή. Υπήρξε προσφυγή στην δικαιοσύνη και το κατάστιχο παρέμεινε δε-
σμευμένο πέντε μήνες, όσο χρόνο χρειάσθηκε για να ολοκληρωθεί η διοικητική διαδικασία,



ριακές πράξεις�, η πρώτη των οποίων φέρει ημερομηνία 15 Οκτωβρίου 1718
και η τελευταία 18 Ιανουαρίου 1722. διατηρείται σε σχετικά καλή κατάστα-
ση, είναι ευανάγνωστος και πυκνογραμμένος4.

Η θεματολογία των νοταριακών πράξεων είναι παρόμοια με εκείνη που συ-
ναντάμε σε ήδη δημοσιευμένους5 νοταριακούς κώδικες της ίδιας ιστορικής πε-
ριόδου. Από αυτές τις �02 νοταριακές πράξεις, οι 180 αφορούν μεταβολές ιδιο-
κτησίας σε ακίνητα περιουσιακά στοιχεία και οι υπόλοιπες αναφέρονται σε
δάνεια, προίκες, διαθήκες, και ποικίλα άλλα θέματα. Μερικές από τις πράξεις
αυτές αποτελούν την λόγο προς λόγο καταχώρηση άλλων ιδιωτικών συμφω-
νιών, που προσκομίζονται στον νοτάριο για να αποκτήσουν κύρος με την κα-
ταχώρησή τους ή επιβεβαίωση της ισχύος τους. Εκτός λίγων εξαιρέσεων6 οι
νοταριακές πράξεις συντάσσονται στην έδρα του νοταρίου, στο Ληξούρι της
Κεφαλονιάς.
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από 26 Νοεμβρίου 1718 μέχρι 21 Απριλίου 171�, οπότε και επιστράφηκε στον νοτάριο. Στο
διάστημα αυτό ο νοτάριος έγραφε σε σκαρτζοφόγια (πράξη 78 κ.α.).

�. Η καταμέτρηση και η αρίθμηση των πράξεων έγινε για της ανάγκες αυτής της μελέ-
της. Οι νοταριακές πράξεις δεν είναι αριθμημένες στους νοταριακούς κώδικες. Η αναζήτηση
και ανεύρεση των εδώ αριθμημένων πράξεων στο νοταριακό κατάστιχο είναι εύκολη, με βάση
την ημερομηνία και το περιεχόμενό τους, στοιχεία που αναφέρονται στο παράρτημα στο τέλος
αυτής της εργασίας.

4. Περίπου 44 σειρές ανά σελίδα, ελάχιστο κενό στα περιθώρια των σελίδων, απουσία κε-
νών μεταξύ των νοταριακών πράξεων

5. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ γΕΩΡγΙΟΣ Α., Νοταριακές πράξεις Κεφαλληνίας της συλλογής Ε.
Μπλέσσα των ετών 1702-1857, Αθήνα 1�62, ΒΑγΙΩΝΑΚΗΣ Χ., ΚΑΤΣΙΒΕΛΑ Ο., ΜΙΧΑΛΑγΑ
δ., ΜΠΕ ΛΑΒγΕΝΗ Β., ΜΠΛΕΤΑΣ Μ., Ανδρέας Αμάραντος, νοταριακές πράξεις, Αράκλι Κε-
φαλονιάς (1548-1562), επιστημονική εποπτεία Ν.γ. Μοσχονάς, Αθήνα 2001, ΖΑΠΑΝΤΗ
ΣΤΑΜΑΤΟΥΛΑ, γιάκουμος Σουριάνος, νοτάριος Κάστρου, κατάστιχο 1570-15�8, Αργοστόλι
2001, ΖΑΠΑΝΤΗ ΣΤΑΜΑΤΟΥΛΑ, Μοντεσάντος (δε) ιερέας Σταμάτιος, νοτάριος Ελειού, κατά-
στιχο 15�5-155�, Αργοστόλι 2002, ΖΑΠΑΝΤΗ ΣΤΑΜΑΤΟΥΛΑ, γεώργιος Βλασόπουλος, νοτά-
ριος Βαθέος Ιθάκης, 16�6-1648, Ιθάκη 2002, γΑΡΜΠΗΣ δΙΟΝΥΣΙΟΣ γ., Ιερομόναχος Βάλσα-
μος, νοτάριος Ομαλών Κεφαλληνίας, ένα κατάστιχο νοταριακών πράξεων των ετών 15��-
15�6, επιστ. επιμέλεια Θεοδώρα Ζαφειράτου, Αργοστόλι 2008, γΑΡΜΠΗΣ δΙΟΝΥΣΙΟΣ γ.,
«Στοιχεία για την κοινωνία του Αργοστολίου κατά τα έτη 16�5-1642 στις πράξεις του νοτα-
ρίου Ραφαήλ Πινιατόρου», Συνέδριο Ιστορίας «Από το Κάστρο Αγίου γεωργίου στο Αργοστό-
λι (1757-2007). Η βενετική κυριαρχία στην Κεφαλονιά (1500-17�7)», Αργοστόλι 27-�0 Σε-
πτεμβρίου 2007, (Πρακτικά συνεδρίου), τ. Β, έκδοση δήμου Αργοστολίου, Αργοστόλι 2010, σ.
66-1�4, γΑΡΜΠΗΣ δΙΟΝΥΣΙΟΣ γ., «Στοιχεία για την κοινωνία του Αργοστολίου κατά τα έτη
1728-1757 στις πράξεις του νοταρίου Αναστασίου γαλάτη», Πρακτικά Ι΄ διεθνούς Πανιονίου
Συνεδρίου, Κέρκυρα 2014, τ. 6, υπό έκδοση.

6. Πράξεις 22, 2�, 70.



ΟΟιι  άάννθθρρωωπποοιι  πποουυ  ααννααφφέέρροοννττααιι  σσττοο  κκεείίμμεεννοο

Το πλήθος των προσώπων που αναφέρονται ονομαστικά στο κείμενο ανέρ-
χεται σε αριθμό μεταξύ των 1�45 και 11827. Εξ’ αυτών, τα 5� δεν βρίσκονται
στη ζωή κατά το χρόνο σύνταξης του νοταριακού κώδικα. Στο σύνολο των
αναφερομένων 112� ζώντων κατά την σύνταξη των νοταριακών πράξεων
ατόμων, οι 1012 είναι άνδρες και οι 117 γυναίκες. Από τους άνδρες οι �7 είναι
καλόγηροι ή ιερείς.

Η κοινωνική διαστρωμάτωση εκφράζεται στο κείμενο με χαρακτηρισμούς
ευγενείας που συνοδεύουν τα ονόματα των ανθρώπων. Έτσι έχουμε τις ακό-
λουθες περιπτώσεις:

– «Σινιόρ (Sr)»: Με τον τίτλον αυτόν, προσαυξημένον ενίοτε και με πρόσθε-
τους χαρακτηρισμούς, χαρακτηρίζονται 16� άτομα (ποσοστό 14%). Μεταξύ
αυτών είναι ο εξοχότατος γκενεράλες της Θαλάσσης Φραντζέσκος γριμά-
νης8, ο εξοχώτατος αφέντης Κορνάρος�, ο εξωχότατος προβεδιτόρ ή προβλε-
πτής ή πρεβεδούρος Κεφαλληνίας Ντονάδος (Τζαν) Βιτζέτζος10, ο αφέντης
πρεβεδούρος Τζαν Φραντζίσκο Ντουστινιάν11, ο σινιόρ δημήτρης Αρδαβάνης
κοβερναδόρος12, ο εκλαμπρότατος σινιόρ Χωραφάς Άντζουλος και οι αναφερό-
μενοι ως ευγενείς σινιόροι Κλαδάς Νικολός, Λουβέρδος Αντρέας, Τυπάλδος
γιαντζέντος, Χωραφάς Αναστάσης και Χωραφάς Ζαχαρής1�. Σε αυτήν την
κατηγορία και οι δετόροι Κατζαΐτης Ιωάννης, Κλαδάς Νικολός, Λούζης Νι-
κολός, Λούζης Σταμάτης, Πόλης Ράλης, Τυπάλδος γιαντζέντος, Τυπάλδος
Πρετεντέρης ή Προτεντέρης, Χοϊδάς δανέλης14. Οι 16 από τις 117 γυναίκες,
που συνολικά αναφέρονται στο κατάστιχο, σύζυγοι ή χήρες ανδρών αυτής της
κατηγορίας, καταγράφονται ως αρχόντισσες15.
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7. Οι ταυτοπροσωπίες δεν διευκρινίζονται πάντα με βεβαιότητα. Οι περαιτέρω υπολογι-
σμοί μας γίνονται επί γενικού συνόλου 11�8 προσώπων ευρισκομένων εν ζωή κατά την σύ-
νταξη των νοταριακών πράξεων.

8. Πράξη 42.
�. Πράξη 208.
10. Πράξεις 188, 218, 2�0, 2�5 και 252.
11. Πράξεις 62 και 87. Στην πράξη 26, αναφέρεται ως εξοχώτατος αφέντης Φράτζιος

Τζουστινιάς. Οι αναφερόμενοι προβλεπτές Κεφαλληνίας είναι γνωστοί από την βιβλιογραφία
(ΤΣΙΤΣΕΛΗΣ ΗΛΙΑΣ, Κεφαλληνιακά Σύμμικτα, Β΄, εν Αθήναις 1�60, σ. 5�6).

12. Πράξη 42.
1�. Πράξεις 208, 208, 17-18 και 214 αντίστοιχα.
14. Κατζαΐτης, πράξεις 7�, 12�, 17�, 185, Κλαδάς 222 (σρ κολονέλος δετόρος), Λούζης

106, 158, 16�, 22�, Πόλης 1� (χωρίς χαρακτηρισμό ευγενείας), Τυπάλδος 208, 2�5, 22�,
Χοϊδάς 188, 22�, Χωραφάς 47, 1�6, 21�, 248, 278.

15. Αννίνου, πράξη 127, Αρδαβάνη 1��, Ζερβού 2�1, Κατζαΐτη 68, ��, 1�2, 1��, 162,
172, 1�7, 262, 266, Κεφαλά 10�, 186, 188, 216, Λούζη 51, 188, 18�, Μαντζαβίνου 15, 40, 45, 



Το πλήθος των ατόμων ανά οικογένεια16, που σημειώνονται με τον χαρα-
κτηρισμό «σινιόρ» έχει ως εξής: Άννινος 6, Αραβαντινός 4, Αρδαβάνης 6,
Βολτέρας 1, γριλής 1, γρυπιώτης 1, δελλαδέτζιμας 1, δελλαπόρτας 5, Ζερ-
βός 4, Κατζαΐτης 12, Κεφαλάς 11, Κλαδάς 2, Κολοκυθάς 1, Κουλουμπής �,
Κρασσάς 10, Κρέκας 2, Λευκόκοιλος 1, Λουβέρδος 8, Λούζης 7, Λουκέρης 1,
Μαγουλάς 2, Μακρής 1, Μαλάκης 1, Μάνεσης 4, Μαντζαβίνος 11, Μελισσι-
νός �, Μεταξάς 1, Μηλιαρέσης 2, Μηνιάτης 2, Μιχαλίτζης 1, Μοντεσάντος 1,
Μοσκόπουλος 4, Νταβενέζια 1, Νταμοδός 1, Πάγκαλης 1, Περλιγγής 1, Πο-
βερέτος 1, Πολυκαλάς 11, Πυλαρινός 1�, Ραζής 1, Σκαλτζούνης 2, Τρέκας 1,
Τυπάλδος 18, Φαζθιόλης 1, Φλοριάς 1, Φόρτος 1, Χοϊδάς 6, Χωματάς 10.

– «Μισέρ»: Με τον χαρακτηρισμό αυτό αναφέρονται �5� άτομα (ποσοστό
�2% του συνόλου των εν ζωή ευρισκομένων ανθρώπων).

Τα άτομα ανά οικογένεια που σημειώνονται με το χαρακτηρισμό «μισέρ»
είναι τα εξής: Αδιλίνης 1, Άννινος 1, Αντύπας 4, Αραβαντινός 8, Αρδαβάνης
14, Αρκαδιώτης 1, Ατζάρος 1, Αυλωνίτης 4, Βαρδάνης 1, Βενιέρης 1, Βιενάτος
1, Βουτζινάς 4, Βώρος �, γαλάτης 2, γενατάς 1, γληγορόπουλος 1, γουλελιός
1, γρυπιώτης 1, δαβής 1, δελλαπόρτας 6, δεσαλέρμος �, δεστούνης �, δρα-
κονταειδής 2, δρακόπουλος 2, Ζακυθινός 1, Καλαφάτης 1, Καλέτζης 1, Κα-
λογερόπουλος 2, Καλός 2, Καμινάρης 2, Καραβάς 1, Καρύδης �, Κατερέλος
�, Κατζαΐτης �, Κεφαλάς �, Κολοκυθάς 1, Κομητόπουλος 6, Κουβαλιάς �,
Κουλουμπής �, Κουρούκλης 6, Κουτουβίνος �, Κουτουφάς 1, Λαγγούσης 1,
Λευκόκοιλος 1, Λιβαθινός 1, Λουβέρδος 5, Λούζης 8, Λουκέρης �, Λυκόπουλος
1, Μαγδαληνός 1, Μάγιας 2, Μαζαράκης 1, Μαλαπίνας 1, Μάνεσης 1, Μα-
ντζαβίνος 22, Μαρεκέτος 1, Μαρκόπουλος �, Μαυροκέφαλος 1, Μαύρος 1,
Μεγαλογένης 4, Μηλιαρέσης 2, Μηνιάτης 4, Μησίνης 2, Μιχαλίτζης 5, Μο-
νόπολης 6, Μοσκονάς 1, Μοσκόπουλος �, Μουδίλος 2, Μουρελάτος 1, Μπαλ-
τζάς 5, Μωραΐτης 4, Νταβενέζιας 1, ξεδάχθυλος 1, Παλημέρης 1, Παπαδό-
πουλος 1, Παρίσης 2, Παρτίδος 1, Πασχάλης �, Περιστιάνος 2, Περλιγγής 2,
Πετρικός 1, Πήλικας 1, Πολυκαλάς 4, Ποντίνας 1, Ποταμιάνος �, Πυλαρινός
2�, Ραζής 1, Ραυτόπουλος 1, Ροσόλυμος 1, Ρουχωτάς 2, Σπινιέλος 1, Συνοδι-
νός �, Σφαέλος 1, Τζετζέλης 1, Τζίκλης 1, Τυπάλδος 5, Φαβατάς 1, Φουκάς 1,
Χαλκωματάς 2, Χαμοσφακίδης 1, Χοϊδάς 2, Χρυσάφης 2, Χωραφάς 1.

– «Κυρ»: Έτσι αναφέρονται 10 άτομα (ποσοστό 1%), μέλη των εξής οικο-
γενειών: Βάλσαμος, Βλάχος, Βώρος, δαβής, δρακόπουλος, Καλογερόπου-
λος, Κουρούκλης, Λιβαδάς, Λουκέρης (ποτέ), Μοσκονάς, Ραυτόπουλος.
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155, Πολυκαλά 14�, 161, Τυπάλδου 214, Χοϊδά 1�4, 222, 2�8, 2��, Χωραφά 116. Οι θυγατέ-
ρες των οικογενειών αυτών δεν αναφέρονται ως αρχόντισσες, αλλά «κυράτζες», καθώς οι γυ-
ναίκες γενικότερα.

16. Σημειώνω τα ονόματα με την σημερινή αποδεκτή ορθογραφία τους.



Χωρίς κάποιο χαρακτηρισμό ευγενείας αναφέρονται �80 άτομα (ποσοστό
�4%). Θα πρέπει να σημειώσουμε όμως ότι στην κατηγορία αυτή συμπεριλαμ-
βάνονται πρόσωπα για τα οποία είθισται στους νοταριακούς κώδικες να μην
καταγράφονται οι προσφωνήσεις ευγενείας, όπως είναι οι μάρτυρες, όταν μόνο
υπογράφουν χωρίς να αναφέρεται το όνομά τους στο κυρίως κείμενο της νοτα-
ριακής πράξης, ή για πρόσωπα που δεν είναι παρόντα στις συναλλαγές, όπως
λ.χ. οι συνορίτες σε κτηματική περιουσία.

Οι πολυπληθέστερες οικογένειες στο νοταριακό κατάστιχο είναι οι Μα-
ντζαβίνοι (75 μέλη), Λουβέρδοι (66 μέλη), Κατζαΐτιδες (60), Πυλαρινοί (60),
Κεφαλάδες (42), Τυπάλδοι (40), Πολυκαλάδες (�4), Αρδαβάνιδες (�1), Λού-
ζηδες (2�), Κουρούκληδες (28), Μιχαλιτζαίοι (27), Κρασσάδες (26), Χωρα-
φάδες (26), Άννινοι (25), Αραβαντινοί (24), δελλαπορτάδες (24), Μοσκόπου-
λοι (24).

Μεταξύ των ιερωμένων που αναφέρονται διακρίνουμε 4 ιεροδιακόνους και
81 ιερείς, εκ των οποίων 7 είναι ιερομόναχοι, 1 πρωτοπαπάς17, 1 πνευματι-
κός18 και 11 που χαρακτηρίζονται ως ευλαβέστατοι ιερείς, διάκριση που ενδέ-
χεται να έχει την βάση της στην κοινωνική προέλευση ή την παιδεία των προ-
σώπων1�. Αναφέρονται επίσης στο κείμενο ο Αγάπιος Λουβέρδος20, αρχιερεύς
στον θρόνο της αρχιεπισκοπής, ο Παΐσιος Λουβέρδος, πανοσιότατος καθηγού-
μενος της μονής της Παναγίας από τα γεριά, ο Άνθιμος Τυπάλδος πανοσιό-
τατος καθηγούμενος της Μονής της Αγίας Παρασκευής από τον Ταφιό21, ο
δανιήλ Βουτζινάς, κυβερνήτης της μονής του Αγίου Αντωνίου στο Στρατί22,
και 11 καλόγεροι.

Οι άνθρωποι που αναφέρονται στον νοταριακό κώδικα είναι κάτοικοι του
Ληξουρίου και της ευρύτερης περιοχής της Παλικής. Σε αυτήν την ευρύτερη
περιοχή έχουν και την ακίνητη περιουσία τους. Σε τρεις μόνο περιπτώσεις οι
συμφωνίες που συντάσσονται από τον νοτάριο αναφέρονται σε ακίνητα περιου-
σιακά στοιχεία άλλης περιοχής του νησιού (Πύλαρος)2�. Σε ελάχιστες επιπλέ-
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17. Φραγκίσκος Μηνιάτης αιδεσιμότατος πρωτοπαπάς, πράξεις 80, 188. Αναφέρεται και
Αρδαβάνης, ποτέ αιδεσιμότατος πρωτοπαπάς (πράξη 248).

18. Σκαλτζούνης Αλέξανδρος, ιερεύς και πνευματικός, πράξεις 21, 1�2.
1�. δεστούνης (πράξη 110), Κατζαΐτης (12�), Κομητόπουλος (224), Κουτουφάς (26�),

Μαντζαβίνοι γεώργιος (��) και Μάρκος (1�6), Μηνιάτης (122), Μοσκόπουλος (�2), Περι-
στιάνος (188), Περλιγγής (58), Πυλαρινός (28�). Οι περισσότεροι μέλη οικογενειών ανθρώ-
πων που προσφωνούνται «μισέρ».

20. Πράξη 127. Λοβέρδος Αγάπιος (1717-1726). Βλ. ΤΣΙΤΣΕΛΗΣ ΗΛΙΑΣ, Κεφαλληνιακά
Σύμμικτα, Α΄, εν Αθήναις 1�04, σ. �16.

21. Πράξεις 127, 205 και 127, αντίστοιχα.
22. Πράξη 52.
2�. Πράξεις 2�, 117 και �01.



ον νοταριακές πράξεις, ανάμεσα στα αναφερόμενα πρόσωπα υπάρχουν και άν-
θρωποι που ζουν σε πιο μακρινές περιοχές του νησιού (Αργοστόλι, Έρισος)24.

ΑΑππαασσχχόόλληησσηη

αα..  γγεεωωρργγίίαα  ––  σσυυμμφφωωννίίεεςς  κκααλλλλιιέέρργγεειιααςς
Κύρια δραστηριότητα των κατοίκων της περιοχής, καθώς φαίνεται από

την θεματολογία των νοταριακών πράξεων, αλλά και ειδικότερα από τις δια-
θήκες και τα προικοσύμφωνα, είναι η γεωργία. Καλλιεργούνται χωράφια και
αμπέλια. Τα κλήματα του αμπελιού και της σταφίδας αποτελούν αυτοτελές
περιουσιακό στοιχείο, που διατίθεται προς εκμετάλλευση με διάφορους τρόπους
(πώληση, παραχώρηση για δάνειο ή για πάκτο κ.λπ.), ανεξάρτητα από την γη
στην οποία η καλλιέργεια επιτελείται. Το ίδιο και τα ελαιόδεντρα, με την δια-
φορά ότι αυτά υπολογίζονται αριθμητικά με μονάδα το ένα δένδρο. Ποικιλίες
αμπελιού, που αναφέρονται στο κείμενο είναι το μοσχάτο, ο κοζανίτης και το
κόκκινο. Καλλιεργούνται επίσης σταφίδες, σιτάρι, κριθάρι, κουκιά, λάδι και
βαμβάκι. Συμφωνίες καλλιέργειας στο νοταριακό κείμενο έχουμε σε 21 νοτα-
ριακές πράξεις25, που αναφέρονται σε εμφυτεύσεις και καλλιέργειες αμπελιών,
κάποιες φορές για αντικατάσταση παλαιότερων, ή καλλιέργειες σταφιδαμπέ-
λων ή χωραφιών. Συνήθως, ο ιδιοκτήτης της γης φέρει τον τίτλο σινιόρ, ο δε
καλλιεργητής φέρει τον χαρακτηρισμό μισέρ ή δεν αναφέρεται με χαρακτηρι-
σμό ευγενείας. Οι αναφερόμενοι ως «μισέρ» συνήθως καλλιεργούν οι ίδιοι την
δική τους γη.

Οι συμφωνίες καλλιέργειας ποικίλουν ως προς το περιεχόμενο: Η παραγω-
γή συμφωνείται να μοιράζεται μισακή (μισή ο καλλιεργητής και μισή ο ιδιο-
κτήτης), αναπεντής (2/5 ο καλλιεργητής και �/5 ο ιδιοκτήτης), ή τριτάρικη
(1/� ο καλλιεργητής, 2/� ο ιδιοκτήτης), ή 1/4 στον καλλιεργητή και �/4 στον
ιδιοκτήτη. γενικά, στις συμφωνίες εμφύτευσης νέων αμπελιών, όπου προβλέ-
πεται πολύς κόπος για την διαμόρφωση του κτήματος ενώ δεν αναμένεται
άμεση καρποφορία, το μερίδιο του καλλιεργητή στην παραγωγή συμφωνείται
μεγαλύτερο (η παραγωγή μισακή). Στις περιπτώσεις όμως των αναπτυγμέ-
νων αμπελιών, οι δουλειές που απαιτούνται είναι λιγότερες και οι απολαβές
πιο άμεσες, γι’ αυτό και συμφωνούνται χαμηλότερες. Σε μια περίπτωση26

συμφωνείται να παίρνει μισό κοφίνι σταφύλια ο ιδιοκτήτης και κατόπιν να μοι-
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24. Πράξεις 2�, �1, 245, 22�, 28� και 2�0.
25. Πράξεις �, 20, 61, 7�, 86, 100, 101, 104, 166, 182, 18�, 1�1, 1��, 204, 212,22�, 240,

267, 2�1, 2�5 και �00.
26. Πράξεις 167 και 112.



ράζεται μισή-μισή η υπόλοιπη παραγωγή και σε μία άλλη να παίρνει ένα κο-
φίνι σταφύλια ο ιδιοκτήτης της γης και κατόπιν να γίνεται η διανομή με τρία
μέρη στον ιδιοκτήτη και 2 στον καλλιεργητή. Σε κάποιες συμφωνίες, πέραν
από την πρόβλεψη για τον τρόπο διανομής του καρπού, συμφωνείται και η δια-
νομή των ξύλων την εποχή του κλαδέματος: ένα-δυο φορτώματα κούτζουρα
το χρόνο. Σε μια περίπτωση η ετήσια παροχή στον ιδιοκτήτη συμφωνείται σε
μετρητά, 4 ½ ρεάλια τον χρόνο και ένα φόρτωμα άχυρο27. Σε δύο περιπτώσεις
συμφωνείται να δίνει μπατίκι ο καλλιεργητής στον ιδιοκτήτη28. Μερικές φορές
συμφωνείται κάποια οικονομική αρωγή του ιδιοκτήτη προς τον καλλιεργητή:
Σε μια περίπτωση καλλιέργειας σταφίδας, � τζεκίνια άτοκο δάνειο για το ξε-
κίνημα, σε μια άλλη συμφωνία καλλιέργειας ο ένας θα βάζει τον σπόρο (κου-
κιά) και ο άλλος την κοπριά και σε μία τρίτη περίπτωση ο σπόρος συμφωνεί-
ται να διατίθεται μισός-μισός2�.

Τέσσερες νοταριακές πράξεις αναφέρονται σε κακοκαλλιέργεια�0. Ο ιδιο-
κτήτης της γης αποκτά την ιδιοκτησία στα κλήματα, πληρώνοντας την αξία
τους μειωμένη κατά το ποσόν της ζημιάς, και οι καλλιεργητές αποπέμπονται.

Κτηνοτροφία αναφέρεται σε 1 μόνο νοταριακή πράξη, που αφορά ακύρωση
οφειλής σφαχτών, καθώς η οφειλή αυτή είχε ήδη τακτοποιηθεί. Μία άλλη νοτα-
ριακή πράξη αποτυπώνει συμφωνία φύλαξης μιας φοράδας και ενός πουλαριού�1.

ββ..  ΝΝοοττάάρριιοοιι,,  ττεεχχννίίττεεςς,,  ννααυυττιικκοοίί  κκ..αα..
Αναφέρονται στο κείμενο τα ονόματα 22 δημοσίων νοταρίων�2. Οι � εκ των

αναφερομένων δεν αναφέρονται στα ευρετήρια των γΑΚ-ΑΝΚ, πράγμα που
σημαίνει ότι έχουν χαθεί τα κατάστιχά τους��. Πρόκειται για τους Θεοτόκη
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27. Πράξη 18�. Τα 4 ½ ρεάλια ισοδυναμούν με το 7,5% της αξίας του χωραφιού.
28. Πράξεις 204 (κάθε χρόνο ένα καπόνι) και 182 (κάθε χρόνο ένα ορνιθόπουλο ή 5 γα-

ζέτες).
2�. Πράξεις 204, 86 και 61 αντίστοιχα. Επίσης στην πράξη 1��.
�0. Πράξεις 2, 5, 26 και 181.
�1. Πράξεις 1� και 145, αντίστοιχα.
�2. Αμάραντος Ιωάννης, Αρδαβάνης Βιτσέτζος (Βίτζος), Βολεμής Μαρκαντώνης, Βου-

τσινάς Νικολός, γαλάτης Αναστάσιος, γαλάτης Ζήσιμος, γαλάτης Νικολός, γαλάτης Ευ-
στάθιος, δάδολος (Ντάντολος) Φραγκίσκος, δενδρινός Θεοτόκης, Ζερβός Ζήσιμος, Ζερβός
γεώργιος (Τζόρτζης), Κουρούκλης Αντρίας, Κουρούκλης Βασίλειος, Κουτούφαρης Βασίλει-
ος, Μαλάκης Ιωάννης, Μαυροειδής Πέτρος (Πιέρος), Μηνιάτης Κωνσταντίνος, Πασχάλης
Νικολός, Σφαέλος Ιωάννης, Φερεντινός Μάρκος, Χρυσάφης διάκος (Θεοτόκης).

��. γΑΡΜΠΗΣ δΙΟΝΥΣΙΟΣ γ., «Νοτάριοι Ελειού-Πρόννων» στα Πρακτικά Συνεδρίου για
τα γράμματα, την Ιστορία και την Λαογραφία της περιοχής Πρόννων, Πόρος Κεφαλονιάς, 8-
11 Σεπτεμβρίου 2005, Πόρος-Κεφαλονιά, 2007, σσ. 177-215. για την περιοχή Ελειού-Πρόν-
νων της Κεφαλονιάς και για την εποχή που μελετάμε, έχει υπολογισθεί ότι έχουν παντελώς
απολεσθεί τα κατάλοιπα τουλάχιστον του 10% των δημοσίων νοταρίων.



δενδρινό, νοτάριο Ερίσου, τον Μάρκο Φερεντίνο και Νικολό Πασχάλη�4. Ενός
τέταρτου, του Ιωάννη Μαλάκη, νοταρίου Αργοστολίου, αναφέρεται γραφή από
χρονική περίοδο της δραστηριότητάς του, της οποίας σώζονται μόνο δεσμίδες
λυτών συμβάσεων και όχι βιβλία συμβολαίων�5.

Αναφέρονται οικοδομικές κατασκευές για τις οποίες συμφωνούνται λεπτο-
μέρειες πολεοδομικού χαρακτήρα (χρήση υπάρχοντος τοίχου για την στήριξη
ξυλείας γειτονικής οικοδομής, έγγραφη συναίνεση για άνοιγμα παραθύρου
και για κανάλι απορροής όμβριων υδάτων�6. Σε τρεις περιπτώσεις αναφέρεται
πύργος, μεσότοιχος στα όρια οικοδομής�7, ενώ τα πιο μεγάλα και πλούσια
κτίσματα ονομάζονται παλάτια�8. Ο μισέρ Βαγγέλης Καλός, ο μισέρ Σταμά-
της Κουβαλιάς, ο Ιωάννης Κουρούκλης, ο μισέρ Τζουγάνης Καρύδης και ο
Νικολός Σιμώνης είναι μαστόροι που συχνά ορίζονται κριτές για να εκτιμή-
σουν την αξία κτισμάτων που πρόκειται να πουληθούν��. Εξόρυξη πέτρας από
πετροκόπους αναφέρεται σε δύο περιπτώσεις40. Σε μία άλλη περίπτωση πωλεί-
ται η πέτρα που βρίσκεται μέσα σε ένα κτήμα41.

Εργασίες σχετικές με την θάλασσα: Αναφέρεται χωρίς πολλές διευκρινί-
σεις η εργασία σε βάρκα. Ο κώδικας έχει 1 νοταριακή πράξη που αναφέρεται
σε πώληση βάρκας, 1 που αναφέρεται σε πώληση μεριδίου βάρκας για πληρω-
μή χρέους και 1 που αναφέρεται σε συμφωνία συνεκμετάλλευσης βάρκας με
ανακατανομή του προϊόντος της σε λιγότερους μεριδιούχους42.

Σε μία νοταριακή πράξη4� αναφέρεται η πρόσληψη οικιακής βοηθού. Ο
Σταμάτης Χρυσάφος δίδει του μισέρ Μπάλτζα μιαν του θυγατέρα έως οκτώ
χρονών την οποίαν του την εδίνει εις την δούλεψιν του αυτού Μπάλτζα δια χρό-
νους δεκαέξι να τονε δουλέψει εις το σπίτι του καλά και πιστά...!
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�4. Πράξεις 245 (Θεοτόκης δενδρινός, αναφορά πράξης του χωρίς χρονολογία), 245
(Μάρκος Φερεντίνος, αναφορά πράξης με ημερομηνία 14/4/1710), 211 (Νικολός Πασχάλης,
πράξη με ημερομηνία 8/10/1720) και 28� (Νικολός Πασχάλης, (πράξη με ημερομηνία
15/4/1721).

�5. Πράξη 250. Αναφέρεται γραφή γεναμένη εις ταις πράξαις του στης 2� του Σεπτευρί-
ου του 1720. Του Ιωάννη Μαλάκη απόκεινται στα γΑΚ-ΑΝΚ ένα βιβλίο με συμβόλαια του
έτους 17�� και δύο δεσμίδες με συμβάσεις κλπ ετών 171�-1748.

�6. Πράξεις 1��, 142, 147, 148 και 2�8.
�7. Πράξεις 1��, 147 και 2�8.
�8. Πράξεις 1�� και 148.
��. Πράξεις 107, 1��, 142, 1�5, 227 και 251.
40. Πράξεις �, ...να μπορούν οι αυτοί αδελφοί να βγάλουν και κόπτουν πέτρες από το χω-

ράφι..., 285, ...να έβαλε τον άνωθεν Τζήκλη και του έκοψε τόση πέτρα όσον έβγαινε το άνωθεν
πάκτο... και ...επλήρωσε τον άνωθεν σινιόρ Κρασσά στη δούλεψη όπου έκαμε τρεις ημέρες
τέσσαροι δουλευτάδες πετροκόποι.

41. Πράξη 2��. Πέτρα εκμεταλλεύσιμη αναφέρεται και στην πράξη 2�8.
42. Πράξεις 277, 158 και 15�. Ιδιοκτησία σε φρεγάδα αναφέρεται στην πράξη 14�.
4�. Πράξη 11�.



ΟΟιικκοοννοομμίίαα

Είναι σαφές ότι υπάρχουν πλούσιες και φτωχές οικογένειες, όπως διαπι-
στώνεται κυρίως από τις διαθήκες, τα προικοσύμφωνα, αλλά και από άλλες
πράξεις. Ενδεικτικά αναφέρω μερικές περιπτώσεις: Ο σινιόρ Τζώρτζης Λου-
βέρδος, κατά την χειραφέτησή του (βλ. παρακάτω) λαμβάνει μερίδιο από μεν
την προικώα περιουσία της μητέρας του, που ανέρχεται σε 4000 δουκάτα, το
ένα τρίτο, σε μετρητά, ρουχισμό και ασημοχρύσαφο, από δε τον πατέρα του
κτήματα και σπίτια44. Η Τζανέτα, κόρη του ποτέ σινιόρ Αντρέα Μαντζαβίνου,
παίρνει προίκα συνολικά 4250 δουκάτα, τα 1500 σε ρουχισμό, τα 1750 σε γη,
τα 500 σε ασημοχρύσαφο και άλλα 500 σε μετρητά45. Η Μαρία, ανιψιά του
μισέρ δημήτρη Αυλωνίτη, παίρνει προίκα μόνο ένα φτωχό ρουχισμό, ένα δα-
κτυλίδι αξίας ενός ριαλιού και μια κασέλα αξίας ενός και μισού ριαλιού, ενώ
παρόμοιας αξίας είναι και η προίκα της Σωσάνας, κόρης του ποτέ Αναστάση
Κουλουμπή46.

Αναφέρονται ισοτιμίες νομισμάτων: Το δουκάτο χρησιμοποιείται στην
πλειονότητα των νοταριακών πράξεων και, όπου αναφέρεται, σημειώνεται και
η ισοδυναμία του με 6 λίτρες47. Στο ασημένιο δουκάτο η ισοτιμία είναι 1 αση-
μένιο δουκάτο = 12 λίτρες48 και 1 ασημένιο δουκάτο = � λίτρες και 2 σολδία4�.
Συχνά χρησιμοποιείται το ρεάλι, από λίτρες 10 το ένα50, ενώ οι πληρωμές σχε-
τικά μεγαλύτερων ποσών γίνονται σε τζεκίνια χρυσά, τα οποία ζητείται να εί-
ναι ρούσπιδα (ακριβοβαρή). Το χρυσό τζεκίνι συνήθως ισοδυναμεί με �6 λί-
τρες51, αναφέρεται όμως και με ισοτιμία 1 τζεκίνι = 27 λίτρες και 6 σολδία,
αλλά και με ισοτιμία 1 τζεκίνι = �8 λίτρες, ή 1 τζεκίνι = 42 λίτρες52. Το αση-
μένιο δουκάτο και το χρυσό τζεκίνι υπόκεινται σε διακύμανση της ισοτιμίας
τους γι’ αυτό και υπολογίζονται καθώς εις το παρόν τρέχουνε5�. Ως μονάδες
μέτρησης αναφέρονται για επιφάνειες γαιών τα βατζέλια και τα ταγάρια, για
οικόπεδα και σπίτια οι τετραγωνικές οργιές (κουάδρες οριές), για λάδι η πα-
λιάτζα, για σταφίδα η λίτρα, για σιτάρι η λίτρα η κάρτα (1 κάρτα = 40 λί-
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44. Πράξη 15�.
45. Πράξη 155.
46. Πράξεις 21� και 281, αντίστοιχα.
47. Σε 28 νοταριακές πράξεις, 51, 52 κ.ά.
48. Σε δύο μόνο πράξεις, �2 και 162.
4�. Σε δύο μόνο πράξεις, 6 και 5�.
50. Σε 16 νοταριακές πράξεις 1, 12 κ.ά. Στην πράξη 1�8 η ισοτιμία υπολογίζεται σε 1 ρε-

άλι = �,7 λίτρες.
51. Σε � νοταριακές πράξεις, 51,52 κ.α.
52. Πράξεις 6, 122 και 156.
5�. Πράξεις �2, 51 κ.α.



τρες)54 και το βατζέλι (1 βατζέλι = 40 λίτρες)55, για βαμβάκι οι λίτρες, για
κρασί το σέκιο και το σταμνί.

Τα δάνεια που καταχωρούνται στο νοταριακό κατάστιχο μπορεί να έχουν
ένα ετήσιο χρηματικό διάφορο, που σε όλες τις περιπτώσεις συμφωνείται στο
10% του κεφαλαίου56, μπορεί να είναι δάνειο για πάκτο57 ή μπορεί να χορηγεί-
ται με δέσμευση και εκμετάλλευση περιουσιακών στοιχείων του δανειολήπτη
από τον δανειοδότη, μέχρις ότου επιστραφεί το κεφάλαιο (δάνειο γόδις-γό-
δο)58. Τα δανειζόμενα ποσά κυμαίνονται από � ριάλια μέχρι 80 χρυσά τζεκίνια
5 δουκάτα μέχρι 168 ρεάλια. Κάποιες φορές τα δάνεια δεν ανήκουν ξεκάθαρα
σε μια από τις τρεις αυτές κατηγορίες. για παράδειγμα στην πράξη 27 παρα-
χωρείται από τον δανειολήπτη η γη αμπελιού, να παίρνει ο δανειοδότης την
παραγωγή, ώστε να εξοφλείται με αυτήν τόκος 10% τον χρόνο και με ό,τι πε-
ρισσεύει να μειώνεται το κεφάλαιο. Στα δάνεια της πρώτης κατηγορίας συχνά
το κεφάλαιο παρέχεται άτοκα για λίγους μήνες και αν δεν επιστραφεί εμπρό-
θεσμα, τότε αρχίζει να οφείλεται το διάφορο5�.

Στην δεύτερη κατηγορία (δάνειο για πάκτο) ο δανειολήπτης συμφωνεί να
καταβάλει στο δανειοδότη με τη μορφή πάκτου συγκεκριμένη ποσότητα γε-
ωργικού προϊόντος, μία φορά το χρόνο κατά τον μήνα της συγκομιδής, για όσο
χρόνο κρατά τα χρήματα. Μόλις επιστραφούν τα χρήματα παύει και η υπο-
χρέωση καταβολής του πάκτου. Ως πάκτα καταβάλλονται ποσότητες σταφί-
δας, κρασιού (συχνότερα μοσχάτου), λαδιού και σιταριού. Τα δάνεια της πρώ-
της και της δεύτερης κατηγορίας συνήθως χορηγούνται με την εγγύηση κτη-
ματικής περιουσίας, που κάποιες φορές εκποιείται ή παρέχεται στον δανειοδό-
τη για την αποπληρωμή του. Σε μια περίπτωση60 ο ευλαβέστατος παπά κυρ
Ευστάθιος Μοσκόπουλος και οι τέσσερις γιοί του δεν εξόφλησαν εμπρόθεσμα
προς την αρχόντισσα χήρα ποτέ Κωσταντή Κατζαΐτη δάνειο διάρκειας 1
έτους και ύψους 660 δουκάτων. Το δάνειο είχε εγγύηση σταφιδάμπελο, που
εκτιμήθηκε ότι αξίζει 850 δουκάτα. Η αρχόντισσα δικαιούχος έχει το δάνειο
ρεγγιστράδο εις το λίμπρο δεπουτάδο και ζητά να υπολογισθεί η αξία της εγ-
γύησης με την τιμή που θα είχε αν είδε δημευθεί και διετίθετο από το πούμπλι-
κο ικάντο (δημόσιο ταμείο), δηλαδή στα δύο τρίτα της αξίας του. Αυτό εννοεί-
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54. Πράξεις �4, �� και 251.
55. Πράξεις �0, 1�� και 251.
56. Πράξεις 6, 1�0, 171, 172, 1�6, 1�8, 200, 20�, 208, 214, 220, 225, 250, 266, 284, 285

και 28�.
57. Πράξεις 1, 12, 27, �0, 47, 6�, 74, 1�1, 150, 156, 162, 175, 184, 1�7, 247 και 262.
58. Πράξεις �4, 60, 120, 126, 16�, 187, 20�, 24� και 270.
5�. Πράξεις 6, 208 και 220.
60. Πράξη 172.



ται ότι θα συνέβαινε, εάν επέμενε να αποπληρωθεί το δάνειο με την συνδρομή
της δικαιοσύνης. Θεωρεί λοιπόν ότι η αξία της εγγύησης δεν καλύπτει το δι-
καίωμά της και δεσμεύει ακόμη ένα αμπέλι του ευλαβέστατου ιερέως αξίας
140 δουκάτων. Έτσι η συνολική αξία της εγγύησης και του αμπελιού φτάνει
σε ύψος ��0 δουκάτων, τα 2/� των οποίων ταυτίζονται με το κεφάλαιο του χο-
ρηγηθέντος δανείου. Ο δανειολήπτης δέχεται τους υπολογισμούς αυτούς, για
να αποφύγει επιπλέον έξοδα, και καθορίζεται νέα προθεσμία 6 μηνών για την
αποπληρωμή, μετά το πέρας της οποίας πρόκειται να διενεργηθεί η οριστική
δέσμευση των δύο περιουσιακών στοιχείων.

Από τα 46 δάνεια, που αναφέρονται στο κατάστιχο, τα � αποπληρώνονται
με μετρητά61, 7 αποπληρώνονται με εκποίηση κάποιου περιουσιακού στοιχείου
του δανειολήπτη ή με δέσμευση της εγγύησης62. Ο χρόνος αποπληρωμής ποι-
κίλει από 6 μήνες ή ένα έτος μέχρι 7, 8, ή και 16 χρόνια. Ένα δάνειο με πάκτο
στα � χρόνια μεταβιβάζεται σε άλλον6�, ένα άλλο στα 7 χρόνια αποπληρώνε-
ται κατά τα 2/�, 100 ριάλια, και χαρίζεται το 1/� του (50 ριάλια)64. δύο άλ-
λα δάνεια για πάκτο στα �1 χρόνια μετά την σύναψή τους εξακολουθούν να
βρίσκονται σε ισχύ65. Ένα δάνειο ανανεώνεται και ένα καταλήγει σε διακανο-
νισμό στα 18 χρόνια από την σύναψή του66. Το δάνειο των 660 δουκάτων της
προηγούμενης παραγράφου, που θα κατέληγε σε δέσμευση κτημάτων αξίας
��0 δουκάτων, αποπληρώθηκε εμπρόθεσμα στην προθεσμία των 6 μηνών με
110 τζεκίνια χρυσά, δηλαδή 660 δουκάτα, συν διάφορο 5 τζεκινίων για τους 6
μήνες67.

Η υποχρέωση καταβολής πάκτου είναι ετήσια. Τα πάκτα δεν σχετίζεται
μόνο με δάνεια. Πάκτα μπορεί να προκύπτουν από πωλήσεις περιουσιακών
στοιχείων, από συμφωνίες καλλιέργειας, ανταλλαγές, ενοικιάσεις. Πάκτα
στο νοταριακό κατάστιχο αναφέρονται σε 54 πράξεις. Τα πάκτα πωλούνται,
αναπροσαρμόζονται, ανανεώνονται, χαρίζονται68. διαγράφονται με την εξα-
γορά τους6�.

Σημειώνω κάποιες αξίες πάκτων, όπως αναφέρονται σε διάφορες συμφω-
νίες στο κατάστιχο και με αναγωγή στο 1 δουκάτο:
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61. Πράξεις �0, �2, 172, 208, 242, 250 και 262.
62. Πράξεις 48, 172, 1�6, 1�8, 48, 220, 225 και 28�.
6�. Πράξη 222.
64. Πράξη 74.
65. Πράξη �4 (δύο δάνεια 10 ριαλίων και � ριαλίων με πάκτο σιτάρι).
66. Πράξεις 171 και 6, αντίστοιχα.
67. Πράξη 660.
68. Πράξεις 17, 10, 28, 26, ενδεικτικά και αντίστοιχα.
6�. Πράξεις 2�, �0, �1, �4 κ.ά.



Στάρι: 0,1 κάρτες, 4 λίτρες, 2,� λίτρες, 4 λίτρες, 0,1 βατζέλια, 1,67 λί-
τρες, 4 λίτρες, �,� λίτρες70.
Σταφίδα: 5 λίτρες, �,4 λίτρες, 0,00�� χιλιάδα σταφίδα, �,� λίτρες, 2 λί-
τρες71.
Μοσχάτο: 0,�75 σέκια, 0,�6 σέκια72.

Αξίες διαφόρων αγαθών, κινητών ή ακινήτων, όπως προκύπτουν από το
κατάστιχο ακολουθούν σε πίνακα μετά το τέλος του κειμένου. Ενδεικτικά
αναφέρω:

Σπίτι στο Ληξούρι, 22 τετραγωνικές οργιές, 200 δουκάτα. Χωράφι, 40 δουκά-
τα το βατσέλι. Μοσχάτο ή σταφίδα γη, μέχρι 70 δουκάτα το βατσέλι. Αμπελο-
καλλιέργεια, 20 δουκάτα ανά βατσέλι. Μία βάρκα 1440 δουκάτα. Άλλη βάρκα,
567 δουκάτα. Στάρι, 1 δουκάτο το βατσέλι. Ένα ελαιόδενδρο 1,� δουκάτα. Ένα
ορνιθόπουλο 5-10 γαζέτες. Ένα δαχτυλίδι, � ριάλια. Άλλο δαχτυλίδι 1 ριάλι.

Σε μια περίπτωση αποτιμάται η αξία προικώων αγαθών καθημερινής 
χρήσης7�: «Στρόματα δίο γιοματα μαλή και το αλο αδιανό βαλουταρουνε
...ρι(ά)λια 20. / παπλοματα δίο το ένα εντωπιο άσπρο και το αλο σουργιανικο
βαλουταδα ριαλια 10 / σεντονια οκτό τεσερα σκουλινα φουρνιδα και τα αλα
τεσερα χημοσκουλιτηκα σκετα ρ(ι)αλ(ια) 14 / τουβαελια δεκοκτο και μεσα-
λη ένα προτο βαλουταδα ρ. �:6 / ποδιαίς τεσαραις και μια ρεστομπολα και
καλαις σκουλιναις βαλουταδες ρ.� / εμπολιες τεσαραις κιαι μια ρεστομπολα
και καλαις σκουληναις βαλουταδες ρ.2 / μακρινάρα μια μαξιλαρια οκτο με τα
εντιματα τους βαλουταδα ρ. 5 / κασελα βαλουταδα ρ. 4 / δαχθηληδη ρ. 4 /
μία σωτανελα σταμέτο μπράτζα 5 βαλουτάδα ρ 7:5 / μια ογηαζίνα(;) συβιλια
μπρατζα τεσερα η μισι βαλουταδα με τα φουρνιμεντα της ρι. 8..1 / τορναλετο
ένα βαλουταδο ρι. 1..1 / σουμάρονταιτα ανοθε ρι �4:7».

Χρέος για το οποίο καταβάλλεται πάκτο χρονικό 20 λίτρες στάρι, απο-
πληρώνεται με εργασία � ημερών κοπής πέτρας από 4 πετροκόπους74. Με
τις τρέχουσες αξίες οι 20 λίτρες στάρι σε πάκτο αξίζουν 5 δουκάτα75. Προ-
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70. Πράξεις 251, 174, 205, 225, 227, 27�, 280, 285, 286 και 2�8 αντίστοιχα.
71. Πράξεις 175, 1�7, 222, 225, 247 και 265 αντίστοιχα.
72. Πράξεις 184 και 262 αντίστοιχα.
7�. Πράξη 216. Ο μισέρ δημήτρης Ροσόλυμος αναζητά τα κινητά αγαθά της προίκας

της συζύγου του (δεν αναφέρεται το όνομά της) από τους κληρονόμους του πρώτου της συζύ-
γου, ποτέ Νικολό Λαμπήρη. Ορίζονται εκτιμήτριες, για την εκτίμηση των αγαθών αυτών, δύο
αρχόντισσες, η κυράτζα Καλομοίρα Κεφαλού και χήρα ποτέ σινιόρ Νικολέτου Νταμοδού και
η αρχόντισσα του σινιόρ Πολύδωρου Κεφαλά. Παραχωρούνται κτήματα, αφού τα ζητούμενα
κινητά αγαθά δεν υπάρχουν πλέον.

74. Πράξη 285.
75. Πράξεις 27�, 286 κ.α.



κύπτει λοιπόν ότι ο πετροκόπος πληρώνεται ημερομίσθιο 2,5 λίτρες (σε 4 μέ-
ρες ένα ριάλι).

ΗΗ  θθρρηησσκκεευυττιικκήή  ζζωωήή

Αναφέρονται στο κατάστιχο οι εξής ορθόδοξες μονές: Αγίας Παρασκευής
στα Λέπεδα, Αγίας Παρασκευής από τον Ταφιό, Αγίου Αντωνίου στο Στρατί
(προκουρτόροι και νικοκυραίοι η φαμίλια αρχόντων Κρασσά), Αγίου γερασί-
μου από τα Ομαλά, Αγίου γεωργίου εις την γηρακόπετρα, Κυρίας των Αγγέ-
λων, μονή στα Ομαλά, Παναγίας από τα γεριά, Παναγίας στα Κορωνάτα
και Παναγίας στα Σίσια.

Αναφέρονται και εξής ναοί που βρίσκονται σε λειτουργία: Αγίας Μαρίνας,
Αγίας Σοφίας από τα Μαντζαβινάτα, Αγίου Αθανασίου, Αγίου γεωργίου στα
Λουκεράτα, Αγίου δημητρίου στα Βλιχάτα, Αγίου δημητρίου στο Ληξούρι,
Αγίου Ιωάννη στο Ληνικό, Αγίου Ιωάννη στα Φαβατάτα, Αγίου Νικολάου,
Αγίου Νικόλα στα Μηνιατάτα, Αγίου Νικολάου στα Μησινάτα, Αγίου Σπυρί-
δωνα, Αγίων Αποστόλων στο Λογγό, Αναλήψεως στο Ληξούρι, Βαγγελί-
στρας, Εσταυρωμένου κυρίου Ιησού Χριστού, Παναγίας στα Περλιγκάτα,
Παναγίας στις Αλατιές, Παναγίας στο Μαλαβά, Παναγίας από τα Κυρια-
κάτα, Παναγίας από τα Χαβριάτα, Παναγίας από το Ληξούρι, Παναγίας από
τον Κεχριώνα, Παντοκράτορος, Ταξιάρχη στο Κάστρο, Ταξιάρχη στο Ποτάμι.

για μερικούς από τους παραπάνω ναούς συναντώνται ονόματα εφημερίων
ή επιτρόπων, που για λογαριασμό των ναών υπογράφουν συμφωνίες. Οι ναοί
αναφέρονται συνήθως ως ιδιοκτήτες γης, ως δικαιούχοι πάχτων, ως κεντρικά
σημεία συνοικιών (κοντράδα Ανάληψης), ως αποδέκτες χορηγιών σε διαθή-
κες, ως χώροι δημοσίευσης των διαθηκών και ως τόποι ταφής.

Αναφέρονται ονόματα ιερέων, ιερομονάχων, ιεροδιακόνων και μοναχών.
Αναφέρφονται τα ονόματα ηγουμένων των μονών και του αρχιερέως Αγάπιου
Λουβέρδου, καθώς αναφέρθηκαν παραπάνω. Οι ιερείς συχνά υπογράφουν ως
μάρτυρες στις νοταριακές πράξεις ή αναφέρονται ως αποδέκτες χορηγιών για
μνημόσυνα.

Ως εκδηλώσεις θρησκευτικής συμπεριφοράς των ανθρώπων, επισημαίνου-
με την στερεότυπη αναφορά στα θεία, κατά την σύνταξη διαθηκών και προι-
κοσυμφώνων, τις χορηγίες σε ναούς και ιερείς για μνημόσυνα, την χρήση του
όρκου κατά την εκτίμηση περιουσιακών στοιχείων, την πίστη της ζωής στον
κάτω κόσμο, τις παραγγελίες με ευχή και κατάρα για τήρηση της διαθήκης
σε μια περίπτωση76. Ενδιαφέρον παρουσιάζει και η διαθήκη του ιεροδιακόνου
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76. Πράξη �2. «Έτι λέει ότι ο υιός του ο Νικολός απάνου εις την ευχήν του και ης την κα-



Ανδρέα Κατζαΐτη77, που είναι λαβωμένος και καταλείπει λόγο συγχωρητικό:
«Τόρα εις ετούτη μου τη λαβωματιά, όπου φένετε πος να ιλαβα από τον σινιόρ
Ντζουάνε Κεφαλά ή και από όπιον την έλαβα, θέλο και ορίζο και παρακαλό
την δικαιωσύνη να τον εσυμπαθίσι, όχη μόνο εκείνο μα και όσους άλλους έχει
η σκριτούρα μου παρακαλόντας και τους εδικούς μου να ντους συμπαθίσουν
και να αγαπιθούν και ζίσουν εις το ερχάμενο οσάν καλοί γειτόνη και εδηκή,
επιδήτις και να εστάθη ένα ατζιδέντε ότη ακόμα θέλο και ορηζο ότι να πλερό-
νουνε οι κομέσι μου και το πρετζέσω από τα καλά μου». Η φιλανθρωπία προ-
τείνεται σε αυτούς που υπαγορεύουν την διαθήκη τους με την στερεότυπη φρά-
ση των διαθηκών «Ερωτήθη αν έχη να ηπή άλλο ή ν’ αφίσι δια την ψυχήν της
σε ωρφανά»... «Και ήπε ουχή», είναι η συνήθης συνέχεια της φράσης. Σε δύο
περιπτώσεις όμως καταγράφεται πρόνοια για ορφανές78.

Σε μια περίπτωση7� καταγράφεται διένεξη στην αδελφότητα της μονής
της Αγίας Παρασκευής από τον Ταφιό, καθώς μία αρχόντισσα χήρα Άννινου,
που ανήκε στην αδελφότητα της μονής, θέλησε να ζήσει σε σπίτι της στο Λη-
ξούρι, διεκδικώντας και την κυριότητα του σπιτιού, μολονότι το είχε ήδη προ-
σηλώσει στο μοναστήρι. Στο ίδιο μοναστήρι είναι προηγούμενος ο γιός της και
εκεί ετελείωσε καλόγηρος και ο άντρας της. γίνεται δεκτή συμβιβαστική λύ-
ση, με την καλόγρια να μένει στο μισό σπίτι για όσο θα ζει, το δε άλλο μισό να
είναι διαθέσιμο για τους πατέρες της μονής, όταν θα έρχονται στο Ληξούρι. Ο
Αρχιερέας Αγάπιος Λουβέρδος συμφώνησε να ζει η αρχόντισσα εκτός της μο-
νής και να συντηρείται από την μονή.

Ο μισέρ Νικολέτος Χωραφάς αφήνει με την διαθήκη του στον διάκο Μάνε-
ση, μεταξύ άλλων αντικειμένων και τα μηνεα του και τους σηναξαριους του
(Μηναία και Συναξάρια)80.

γγυυννααιικκεείίαα  ππααρροουυσσίίαα  ––  ΟΟιικκοογγέέννεειιαα

Καθώς είπαμε, 117 από τα πρόσωπα που αναφέρονται στο νοταριακό κεί-
μενο είναι γυναίκες. Προσδιορίζονται σε σχέση με τους άρρενες της οικογένει-
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τάρα του ότι να μην είχε ηγκανάρη τα άλλα του δύο αδέρφια, διότι εκείνος ηξέρη ό,τι πράμα
και άμα εβρίσκεται και ήθελε ηπή ο υός μου ο Νικολός να τους ηγκανάρη, στον κάτου κόζμο
να μου το αποκριθή...»

77. Πράξη 12�.
78. «Έτη λέη αφήνη στης τρης ορφανές να δήνουν τα πεδιά του ανταμώς με τι μάνα τους

δέκα δουκάτα κάθε μνιανής» (πράξη �2), «Έτη λέη αν ίσως και ο κλερονόμος της δεν ίχε κά-
μη κλερωνομία ...το άλο της μισό πράμα να ντο δείνουνε σε διο ορφανές να ντης παντρέβουνε»
(πράξη 1�2).

7�. Πράξη 127.
80. Πράξη 8�.



ας ως σύζυγοι, ως χήρες, ως μητέρες και ως θυγατέρες και σπάνια αναφέρο-
νται ως αυτοτελείς παρουσίες. Στην πλειοψηφία των περιπτώσεων (σε �4 από
τις 62 συνολικά αναφερόμενες στο νοταριακό κατάστιχο χήρες ή συζύγους),
δεν αναφέρεται καν το βαπτιστικό όνομα της αναφερομένης γυναικός, ακόμη
κι αν έχει πρωταγωνιστικό ρόλο στην νοταριακή πράξη81. Συμμετέχουν στις
συμβάσεις, είτε διαχειριζόμενες την περιουσία τους, προικώα κατά βάση, ως
χήρες ελεύθερες, είτε συνοδεύουν τα παιδιά τους σε δανεισμό χρημάτων, διευ-
θέτηση περιουσιακών διαφορών και άλλες συμφωνίες82. Σε δύο περιπτώσεις
αναφέρεται ύπαρξη βαδίας ή βαδιμονίου.8� Υπαγορεύουν διαθήκες και αναφέ-
ρονται σε προικοσύμφωνα.

Τα θηλυκά παιδιά αναφέρονται ως κληρονόμοι σε διαθήκες, με ενδιαφέρον
για την προικοδότησή τους. Το ίδιο και η σύζυγος του διαθέτη, για την οποία
συχνά όρος απαράβατος είναι να έχει τον σεβασμό των υπόλοιπων κληρονό-
μων, που συνήθως είναι παιδιά της84.

δύο ενδιαφέροντα στιγμιότυπα επισημαίνω, ενδεικτικά της θέσης των γυ-
ναικών στην κοινωνία:

για το πρώτο, που δείχνει την τύχη των φτωχών κοριτσιών, επανέρχομαι
στην περίπτωση της οκτάχρονης παιδούλας, που ο πατέρας της έδωσε στον
μισέρ Αντρέα Μπάλτζα, να δουλέψει στο σπίτι του για δεκαέξι χρόνια85. Ένας
από τους όρους που τίθενται είναι «να μην την έβρη εισε καμίαν ατηχίαν ή σε
κλεψιά ει σε ποτανιά μόνο να σταθί τημιμένα εις το σπίτι του αυτού Μπάλτζα
και αν ίσως και σταθή τιμημένα ως άνωθεν να ίνε υποσχόμενος ο άνωθεν
Μπάλτζας τελιώνοντας οι άνωθεν χρόνοι να ντην επαντρεβη, να ντης δίνη
εκείνο(ν) όπου ο Θεός τον εφωτήσι κατά τη συνήθια των κοπελών δουλευτά-
δων...»

Το δεύτερο, από την διαθήκη της γυναίκας του μισέρ δημήτρη Ροσόλυ-
μου86, δείχνει την ελευθερία στην διαχείριση της περιουσίας, αλλά και το δι-
καίωμα έκφρασης του συναισθήματος: «Έτη λέει αφήνη δια την ψυχήν της
ένα κομάτη χωράφη στην Παναγία στον Μαλαβά, το οπίο να αγρηκέτε από
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81. «Την σήμερον εν τω καγγέλω εμού νοταρίου ενεφανίστηκαν τα παρόντα διο μεροι από
το ένα η αρχόντησα χήρα ποτέ σινιόρ Κοσταντή Κατζαΐτη... (πράξη 1��), Την σήμερον εν τω
καντζελο εμού νοταρίου ενεφανίστηκαν τα παρόντα δίο μέροι, από το ένα η χήρα ποτέ μισέρ
Ιωάννη Μπαλτζά του ποτέ Αλιβύζη...» (πράξη ��) κ.α.

82. Στην πράξη 2�8 η αρχόντισσα χήρα Μανώλη Χοϊδά μπαίνει μαζί με τον ένα γιο της
εγγυητής σε πώληση που έκανε ό άλλος γιος της.

8�. Έγγραφη εγγύηση επιστροφής των προικώων σε περίπτωση θανάτου ή διαζυγίου.
Πράξεις 118 και 1�0.

84. Πράξη 68.
85. Πράξη 121.
86. Πράξη 242.



εφιμέριον σε εφιμέριον δια να ντης διαβάζη ένα τρισάγιο όμπερ εις την ηκόνα
του Χριστού συνταλιτουργάη τόσω τις αυτής οσάν και του πρότου της αντρός
του Νικολό ποτέ Λαμπήρη».

Σε μία περίπτωση ματαιώνεται ο γάμος επειδή δεν παραχωρήθηκε προι-
κώο αμπέλι και για την αποκατάσταση συμφωνείται η καταβολή της αξίας
του, σε 8 ετήσιες δόσεις των 10 δουκάτων87.

Έξι νοταριακές πράξεις88 αναφέρονται σε χειραφέτηση των αρρένων παιδιών
από την πατρική υποταγή. Τα παιδιά με τον τρόπο αυτό αποκτούν το δικαίωμα
να διαχειρίζονται την περιουσία τους και να διενεργούν δικαιοπραξίες για τον
εαυτό τους. Ο πατέρας τους ελευθερώνη από την πατρικήν του υποταγίν, δίνο-
ντάς τους εξουσίαν να κάνουν ως θέλουν και βούλονται εις τα ερχάμενα και χο-
ρηγεί στα παιδιά κομάτι της πατρικής περιουσίας. Την πράξη της χειραφέτη-
σης, σε μια περίπτωση, την ονομάζει ο νοτάριος εμαντζιπατζηό, σε μία άλλη πε-
ρίπτωση μαντζιπατζιπατζιό, οι δε χειραφετηθέντες ονομάζονται μαντζιπάδοι8�.

Η διάθεση πόρων για απελευθέρωση μέλους της οικογενείας που είναι
σκλάβος καταγράφεται σε μια διαθήκη, η πρόνοια να διατεθούν περιουσιακά
στοιχεία για πιθανή εξαγορά σκλάβου καταγράφεται σε μιαν άλλη�0.

δδιιοοίίκκηησσηη--δδιικκααιιοοσσύύννηη

Αναφέρθηκαν παραπάνω τα ονόματα των προβλεπτών της Κεφαλονιάς
και των λοιπών υψηλών προσώπων της διοίκησης που συναντώνται στον νο-
ταριακό κώδικα.

Καταγράφεται σε αρκετές περιπτώσεις βίζιτα (περιοδεία) του προβλεπτή
του νησιού στο Ληξούρι, η οποία φαίνεται πως γίνεται συστηματικά στα πλαί-
σια άσκησης της διοίκησης. Μαρτυρούνται στο νοταριακό κείμενο προσφυγές
στην δικαιοσύνη για την επίλυση ιδιωτικών περιουσιακών διαφορών, κάποιες
από τις οποίες κρίνονται και διευθετούνται με απόφαση του προβλεπτή κατά
την βίζιτά του στην περιοχή�1.

Σε μία περίπτωση�2, ο σινιόρ Βασίλης Πολυκαλάς στερείται δικαιώματος
υπογραφής και δεν μπορεί να υπογράψει το αυθεντικό πρωτότυπο μιας συμ-
φωνίας που έφερε στον νοτάριο για καταχώριση, «δια την ετία που είνε χρεό-
στης στην δικαιωσηνη».
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87. Πράξη 2�1.
88. Πράξεις 15�, 156, 164, 168, 18� και 246.
8�. Πράξεις 7�, 247, �7 κ.ά. (Από το ιταλικό emancipazione= χειραφέτηση).
�0. Πράξεις 228 και �2, αντίστοιχα.
�1. Πράξεις 62, 218, 220, 22�, 2�5, 242 και 274.
�2. Πράξη 152.



ΕΕκκππααίίδδεευυσσηη

Ο μισέρ Κωσταντάκης Κατζαΐτης ορίζει με την διαθήκη του�� «το πεδί του
τον Αναγνώστη να ήνε πάντα στο διδάσκαλόν του όσο να τελιώσι την σπουδή
του την Ρωμαίηκη και απότης τελειώσι και θέλη να πάη παραμπρος να μάθη
και Φράγγικο, να ίνε υποσχόμενη η κλερονομιάν του να ντο μαντινιέρη. Έτη
λέη θέλη και ορήζη ότη το πεδί του το μικρό τον Αναστάσι, αν ίσως και μπορεί
εφέτο να ντο στήλη η μάνα του στη Βενετία, καλός έχη, ηδεμή ας το πέψη τον
άλον χρόνο όπου κατεβένη».

Μέριμνα για σπουδές έχουμε και στην περίπτωση του σινιόρ Ζαχαρή Χω-
ραφά�4, που πριν πεθάνει ορίζει τα εξής: «... με το θάνατό μου να ίνε ομπλιγά-
δοι τα γκόνια μου να δήνουνε του εγκονιού μου του γιάννη, πεδή του σινιόρ
Αθανάση, γαμπρού μου, διο χηλιάδες δουκάτα βενέτηκα μονέδα κορέντε, ήτη
νούμερο 2000, τα οποία να ίνε ομπληγάδος ο άνοθεν γαμπρός μου να ντα ξο-
διάζη εις ταις σπουδές του και εις ότη άλο ήχε του χριαστή του αυτού πεδιού
του γιάννη, ενκονιού μου».

για την εκτίμηση του ποσοστού των αναφερομένων στο νοταριακό κατάστι-
χο ανθρώπων που γνωρίζουν με τα δεδομένα της εποχής στοιχειώδη γραφή και
ανάγνωση, συσχετίζω τον αριθμό των ανθρώπων που υπογράφουν με το σύνολο
των ανθρώπων που όφειλαν να έχουν βάλει υπογραφή σε κάποια νοταριακή πρά-
ξη. Οφείλουν να υπογράφουν οι αναφερόμενοι ως πωλητές, αυτοί που διενεργούν
ανταλλαγές περιουσιακών στοιχείων, οι εγγυητές, οι δανειζόμενοι. Τα ποσοστά
αυτών που ξέρουν να υπογράψουν είναι για μεν τους αποκαλούμενους «σινιόρ»
το �2% (170 στους 185), για τους «μισέρ» το 27% (5� στους 1��), από τους μη
φέροντες κάποιον χαρακτηρισμό ευγενείας και τους αποκαλούμενους «κυρ» 0%
(0 από ��). Οι αναφερόμενες στο κατάστιχο γυναίκες δεν ξέρουν να γράψουν,
καθώς δηλώνεται και γι’ αυτές σε κάποιες νοταριακές πράξεις (0 από 47).

Αναφέρονται δετόροι, οι σινιόροι Ιωάννης Κατζαΐτης του σινιόρ Σπύρου,
Νικολός Κλαδάς κολονέλος, Νικολός ή Νικόλαος Λούζης, Σταμάτης Λού-
ζης, Ράλης Πόλης δετόρος, ευγενής γιαντζέντος Τυπάλδος, Πρετεντέρης Τυ-
πάλδος, δανέλης Χοϊδάς και Αθανάσης Χωραφάς.

ΣΣυυζζήήττηησσηη--σσυυμμππεερράάσσμμαατταα

Πέραν των επιμέρους ζητημάτων, που παρουσιάσθηκαν παραπάνω, έχω να
κάνουμε και τις εξής γενικές παρατηρήσεις:
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��. Πράξη 68.
�4. Πράξη 278.



Α) Από τους τόπους κατοικίας των ανθρώπων, που προσέρχονται στο νο-
τάριο για να τακτοποιήσουν υποθέσεις τους, μπορεί να εκτιμηθεί ότι η πόλη
του Ληξουρίου είναι το επίκεντρο της ευρύτερης περιοχής της Παλικής, αλλά
όχι κεντρικό σημείο αναφοράς για ολόκληρη της Κεφαλονιά. Έχει οικογένειες
που καλύπτουν όλο το φάσμα της επτανησιακής ευγένειας, ενώ αξιοσημείωτο
είναι και το ενδιαφέρον για σπουδές.

Β) Το ύψος των δανείων, που μαρτυρά μάλλον κάποια επιχειρηματική δρα-
στηριότητα, και η ασταθής ιδιοκτησία στη γη, δημιουργούν την εντύπωση ότι
η κοινωνία του Ληξουρίου είναι ανοικτή στην αντίληψη της περιουσίας με οι-
κονομικούς μάλλον όρους και όχι τόσο με όρους ενός απόλυτα ισχυρού συναι-
σθηματικού δεσμού με αυτήν, παρά το γεγονός ότι επιδιώκεται συχνά η επα-
νάκτηση με εξαγορά οικογενειακών περιουσιακών στοιχείων που στο παρελ-
θόν είχαν απολεσθεί.

γ) Η κοινωνική διαστρωμάτωση, που απεικονίζεται στο νοταριακό κείμε-
νο, δεν μπορεί να είναι η πραγματική για το σύνολο της πόλης, καθώς απέχει
από τα δεδομένα της βιβλιογραφίας. Ο νοτάριος καταγράφει, ως επί το πλεί-
στον, συμφωνίες που συνάπτουν συγκεκριμένες κοινωνικές ομάδες και όχι το
σύνολο του πληθυσμού.

ΠΠΑΑΡΡΑΑΡΡΤΤΗΗΜΜΑΑ

Το παράρτημα περιλαμβάνει:
Α) Κατάλογο των νοταριακών Πράξεων στον νοταριακό κώδικα που πε-

ριέγραψα.
Β) Πίνακα με αξίες αγαθών, όπως αναφέρονται στο νοταριακό κείμενο.
γ) Κατάλογο μονών και ναών που αναφέρονται στον νοταριακό κώδικα.
δ) Κατάλογο ονομάτων ανθρώπων.
Ε) Κατάλογο τοπωνυμίων

ΚΑΤΑΛΟγΟΣ ΝΟΤΑΡΙΑΚΩΝ ΠΡΑξΕΩΝ

1. 1718 Οκτ. 15. δάνειο με πάκτο.
2. 1718 Οκτ. 16. Αιρετοκρισία για διακανονισμό ζημιάς από κακή καλ λιέρ-

γεια σταφιδαμπέλου.
�. 1718 Οκτ. 16. Πώληση κλημάτων αμπελιού (προικώου).
4. 1718 Οκτ. 17. Καταχώρηση προικοσύμφωνου (1661 Νoεμ. 10).
5. 1718 Οκτ. 17. Αποπομπή καλλιεργητών λόγω κακής καλλιέργειας.
6. 1718 Οκτ. 17. διακανονισμός αποπληρωμής δανείου.
7. 1718 Οκτ. 17. Καταχώρηση προικοσύμφωνου (1682 δεκ. 17).
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8. 1718 Οκτ. 17. διακανονισμός (εξαγορά) πάκτου.
�. 1718 Οκτ. 18. διανομή υπολοίπου πατρικής περιουσίας μεταξύ παιδιών

γεννημένων από διαφορετική μητέρα.
10. 1718 Οκτ. 18. Αναπροσαρμογή πάκτου μετά από πώληση χωραφιού.
11. 1718 Οκτ. 18. Παραχώρηση σπιτιού με πάκτο και συμφωνία για μετα -

βίβασή του (κληρονομιά) μετά το θάνατο του ιδιοκτήτη, με αντάλλαγμα
τα σχετικά με την κηδεία του.

12. 1718 Οκτ. 1�. δάνειο για πάκτο.
1�. 1718 Οκτ. 1�. Ακύρωση παλιάς συμφωνίας για οφειλή ζώων.
14. 1718 Οκτ. 1�. Καταχώρηση προικοσύμφωνου (1710 Ιουλ. �).
15. 1718 Οκτ. 1�. Πώληση αμπελοκαλλιέργιας μοσχάτου.
16. 1718 Οκτ. 1�. διακανονισμός αποζημίωσης για έξοδα σχετικά με τραυ-

ματισμό. Ένα παιδί χτυπάει ακούσια με όπλο ένα άλλο παιδί και συμφω-
νείται από τους γονείς τους αποζημίωση για τα ιατρικά και για τα έξο-
δα που έγιναν από την προσφυγή στη δικαιοσύνη.

17. 1718 Οκτ. 1�. Πώληση πάκτου.
18. 1718 Οκτ. 1�. Μετά την πώληση του πάκτου της προηγούμενης πράξης

αρ. 17, συμφωνία με τον οφειλέτη του πάκτου για την καταβολή του
στον αγοραστή αυτού.

1�. 1718 Οκτ. 20. Καταβολή μετρητών προίκας και προσωρινή παρα χώ -
ρηση σταφιδοκαλλιέργειας για οφειλόμενο υπόλοιπο.

20. 1718 Οκτ. 20. Αμοιβαία υπόσχεση μεταξύ αδελφών για σεβασμό σε
προηγηθείσα συμφωνία διανομής της πατρικής περιουσίας.

21. 1718 Οκτ. 20. Πώληση αμπελιού, γης.
22. 1718 Οκτ. 20. Νιοχώρι. διαθήκη Μαργετούλας χήρας πτ μρ Κων στα-

ντή Πολυκαλά.
2�. 1718 Οκτ. 20. Νιοχώρι. Εξαγορά πάκτου.
24. 1718 Οκτ. 20. Επανεκτίμηση πωληθέντος χωραφιού.
25. 1718 Οκτ. 21. Ακύρωση παλαιάς (16�0) ανταλλαγής ακινήτων.
26. 1718 Οκτ. 21. Ακύρωση συμφωνίας καλλιέργειας, λόγω αμέλειας του

καλλιεργητή.
27. 1718 Οκτ. 21. δάνειο με αντάλλαγμα πάκτο.
28. 1718 Οκτ. 21. Ανανέωση συμφωνίας για πάκτο.
2�. 1718 Οκτ. 22. Πώληση σπιτιού στην Πύλαρο. Καταχώρηση συμβολαίου

απόκτησής του από τον πωλητή (1717 δεκ. 24, παραχώρηση από τις
τρεις αδελφές του).

�0. 1718 Οκτ. 22. Αποπληρωμή παλιού δανείου και τακτοποίηση εκ κρεμο-
τήτων στην καταβολή των πάκτων.

�1. 1718 Οκτ. 2�. Καταχώρηση εγγράφου για εξαγορά πάκτου.
�2. 1718 Οκτ. 24. Πώληση δικαιώματος νομής γόδις γόδο σε γη αμπελιού.
��. 1718 Οκτ. 24. Συμφωνία παροχής οφειλόμενου μέρους προίκας.
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�4. 1718 Οκτ. 24. Καταχώρηση συμφωνίας (1687 Απρ. 2�) για δάνειο με
αντάλλαγμα οφειλόμενο πάχτο.

�5. 1718 Οκτ. 25. Πώληση μεριδίου σε πηγάδι.
�6. 1718 Οκτ. 25. Εξαγορά πωληθείσας περιουσίας, κατόπιν απόφασης του

πρεβεδούρου.
�7. 1718 Οκτ. 27. Πώληση οικίας.
�8. 1718 Οκτ. 27. διακανονισμός περιουσιακής διαφοράς με ανταλλαγή

κτημάτων και με πώληση.
��. 1718 Οκτ. 27. Εξαγορά πάκτου και καταβολή μη καταβληθέντων πά-

κτων.
40. 1718 Οκτ. 28. διευθέτηση κληρονομικών περιουσιακών διαφορών.
41. 1718 Οκτ. 28. Εξαγορά πωληθέντος χωραφιού με χρήση του δικαιώμα-

τος της συγγένειας με τον πωλητή.
42. 1718 Οκτ. 2�. Εξαγορά περιουσιακών στοιχείων από πρώην ιδιοκτήτες.
4�. 1718 Οκτ. 2�. Εξαγορά δύο αμπελιών. Ιδιοκτήτης-πωλητής ο ίδιος ο νο-

τάριος.
44. 1718 Οκτ. �0. διακανονισμός αιτήματος για κληρονομικό δικαίωμα με-

ριδίου σε σπίτι με συμφωνία για παραχώρηση αμπελιού. Το σπίτι έχει ήδη
δοθεί ως προίκα από τον πρώτο δικαιούχο.

45. 1718 Οκτ. �0. Εξαγορά πάκτου και πώληση αμπελοκαλλιέργειας.
46. 1718 Οκτ. �1. Τακτοποίηση προικώων και πάκτων.
47. 1718 Οκτ. �1. Καταχώρηση πράξης για εξαγορά πάκτου και επιστροφή

δανείου.
48. 1718 Νοε. 1. Πώληση χωραφιού για αποπληρωμή δανείου. Συμφωνία

για αποκλειστική καλλιέργεια από τον πωλητή.
4�. 1718 Νοε. 2. Καταχώρηση εγγράφου με συμφωνία επανεκτίμησης της

αξίας αμπελιού και καταβολής της διαφοράς από τον αγοραστή.
50. 1718 Νοε. 2. Καταχώρηση παλιού (16�5 Ιουν. 6) προικοσύμφωνου.
51. 1718 Νοε. �. Πώληση αμπελιών, γης.
52. 1718 Νοε. �. Εξαγορά χωραφιού που είχε παραχωρηθεί με κληρονομιά

αντί μετρητών σε μοναστήρι.
5�. 1718 Νοε. �. διανομή οικίας.
54. 1718 Νοε. 4. διακανονισμός κληρονομικών σε ένα χωράφι μεταξύ δύο

κληρονόμων με αγορά του ενός μεριδίου από τον ένα κληρονόμο προς
απόκτηση του όλου.

55. 1718 Νοε. 5. Πώληση χωραφιού και αμπελιού (μοσχάτου) γης.
56. 1718 Νοε. 5. δημοσίευση διαθήκης της πτ Μαργετούλας, γυναίκας του

πτ μρ Κωσταντή Πολυκαλά.
57. 1718 Νοε. 6. Μη ολοκληρωθείσα πώληση αμπελοκαλλιέργειας (κλημά-

των) στον ιδιοκτήτη της γης.
58. 1718 Νοε. 7. Πώληση αμπελοκαλλιέργειας (κλημάτων) στον ιδιοκτήτη

γης. (Επανάληψη-ολοκλήρωση της προηγουμένης).
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5�. 1718 Νοε. 7. Καταχώρηση συμφωνίας (1706 Οκτ. 28), που αφορά σε
καταβολή χρωστούμενων προικώων (ρουχισμός, μετρητά, πάκτο).

60. 1718 Νοε. 7. Καταχώρηση συμφωνίας (1818 Οκτ. 4), που αφορά σε δά-
νειο με αντάλλαγμα τη νομή κτημάτων γόδις-γόδο, μέχρι της επιστρο-
φής των δανεικών.

61. 1718 Νοε. �. Συμφωνία καλλιέργειας.
62. 1718 Νοε. 10. Τακτοποίηση ένστασης κατά παραχώρησης αμπελιού με

διαθήκη, με την καταβολή διεκδικούμενων δαπανών
6�. 1718 Νοε. 10. δάνειο για πάκτο.
64. 1718 Νοε. 11. Τακτοποίηση περιουσιακής διαφοράς σε παρακρατούμενα

προικώα.
65. 1718 Νοε. 12. Πώληση αμπελοκαλλιέργειας (κλημάτων μοσχάτου).
66. 1718 Νοε. 12. Συμφωνία ανταλλαγής κτημάτων.
67. 1718 Νοε. 12. διαθήκη μρ Μαρίνου Πασχάλη.
68. 1718 Νοε. 17. διαθήκη μρ Κωσταντάκη Κατζαΐτη πτ μρ δημήτρη.
6�. 1718 Νοε. 18. δημοσίευση διαθήκης μρ Κωσταντάκη Κατζαΐτη πτ δη-

μήτρη.
70. 1718 Νοε. 22. Ιλάροι. διαθήκη Μαργετούλας χήρας πτ μρ Μόμολου Αρ-

δαβάνη.
71. 1718 Νοε. 22-26. Πώληση κτήματος για αποπληρωμή χρέους με δικαί-

ωμα εξαγοράς εφόσον το χρέος αποπληρωθεί.
72. 1718 Νοε. 26. Κωδίκελο διαθήκης μρ Μαρίνου Παρχάλη.
7�. 171� Απρ. 21. Αναφορά του νοταρίου σε δολιοφθορά που υπέστη το νοτα-

ριακό κατάστιχο με απώλεια ενός φύλλου.
74. 171� Μαΐου 4. Καταχώρηση κόπιας από το φύλλο που χάθηκε: 1718

Νοε. 24. Αποπληρωμή δανείου και εξαγορά πάκτου.
75. 171� Μαΐου 4. Επιβεβαίωση εξαγοράς χωραφιού.
76. 171� Μαΐου 8. Επανεκτίμηση πωληθέντος σπιτιού. Κατοχύρωση δικαι-

ώματος εξαγοράς.
77. 171� Μαΐου 1�. Επανεκτίμηση χωραφιών με εντολή της διοίκησης.
78. 171� Μαΐου 14. Καταχώρηση πράξης (22 Μαρτ. 171�) για εξαγορά

σταφιδοκαλλιέργειας.
7�. 171� Μαΐου 24. Συμφωνία εμφύτευσης και καλλιέργειας σταφίδας.
80. 171� Ιουν. 2. Προικοσύμφωνο.
81. 171� Μαΐου 28. Καταχώρηση προικοσύμφωνου (170� Ιουν. 26).
82. 171� Μαΐου �1. διακανονισμός υπολοίπων προίκας.
8�. 171� Ιουν. 4. διαθήκη μρ Νικολέτου Χωραφά.
84. 171� Ιουν. 7. Πώληση αμπελιού (γης).
85. 1�1� Ιουν. 15. Επιστροφή προίκας.
86. 171� Ιουν. 24. Συμφωνία εμφύτευσης και καλλιέργειας αμπελιών και

καλλιέργειας χωραφιών.
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87. 171� Ιουλ. �. Συμφωνίας καλλιέργειας γόδις-γόδο, λόγω αδυναμίας
πλη ρωμής σε πώληση χωραφιού.

88. 171� Ιουλ. 12. Τροποποίηση διαθήκης Βιργινίας, χήρας Μανόλη Χοϊδά,
επειδή αναλώθηκε μέρος του αναφερόμενου σε αυτήν ρουχισμού.

8�. 171� Ιουλ. 2�. Πώληση χωραφιού.
�0. 171� Αυγ. 2. Παραχώρηση οικοπέδου για πάκτο.
�1. 171� Αυγ. �. Καταχώρηση συμφωνίας πώλησης χωραφιού.
�2. 171� Αυγ. 17. διαθήκη μρ Αντρία Μπάλτζα.
��. 171� Αυγ. 18 εις το παλαιό. Ορισμός πληρεξουσίου αντιπροσώπου.
�4. 171� Σεπτ. 21. Πώληση αμπελιού, γης και κλημάτων.
�5. 171� Σεπτ. 2�. Πώληση αμπελιού, γης.
�6. 171� Σεπτ. 2�. Ενοικίαση περιουσίας λόγω αναχώρησης στην Αρκαδία.
�7. 171� Σεπτ. 27. Ακύρωση συμφωνίας για ανταλλαγή κτημάτων.
�8. 171� Σεπτ. 27. Πώληση αμπελιού, γης και κλημάτων.
��. 171� Σεπτ. 2�. Πώληση αμπελοκαλλιέργειας (κλημάτων).

100. 171� Οκτ. 1. Συμφωνία για εμφύτευση αμπελιού και σταφιδοκαλλιέρ-
γεια, αμπελοκαλλιέργεια και καλλιέργεια χωραφιού.

101. 171� Οκτ. 1. Συμφωνία εμφύτευσης και καλλιέργειας αμπελιού.
102. 171� Οκτ. 4. Ανταλλαγή κτημάτων.
10�. 171� Οκτ. 4. Ανταλλαγή γης αμπελιού με σταφιδάμπελο (γη και κλή-

ματα).
104. 171� Οκτ. 6. Συμφωνία εμφύτευσης και καλλιέργειας αμπελιού.
105. 171� (Οκτ.). Καταχώρηση συμφωνίας παραχώρησης χωραφιού αντί

οφειλόμενου ρουχισμού προίκας, 171� Μαρτ. 22.
106. 171� Οκτ. 10. Πώληση σπιτιού στο Ληξούρι.
107. 171� Οκτ. 10. Πώληση οικοπέδου με πύργο και εγκαταστάσεις.
108. 1720 Ιαν. 5. Παραχώρηση χωραφιού για τακτοποίηση οφειλής.
10�. 1720 Ιαν. 7. Πώληση σταφιδαμπέλου και αμπελιού.
110. 1720 Ιαν. 8. Πώληση χωραφιού.
111. 1720 Ιαν. 8. Πώληση χωραφιού που αρχικά είχε παραχωρηθεί με πάκτο.
112. 1720 Ιαν. 10. Ανταλλαγή αμπελοκαλλιέργειας (κλημάτων) με χωράφι.
11�. 1720 Ιαν. 12. διαθήκη Αθανασίας χήρας πτ σρ Σπύρου Κρέκα.
114. 1720 Ιαν. 17. Πώληση αμπελοκαλλιέργειας (κλημάτων).
115. 1720 Ιαν. 17. Εξαγορά πάκτου.
116. 1720 Ιαν. 18. Εξαγορά πάκτου.
117. 1720 Ιαν. 18. Παραχώρηση χωραφιού για πάκτο.
118. 1720 Ιαν. 2�. διεκδίκηση προικώου από την οικογένεια του θανόντος συ-

ζύγου και δωρεά αμπελιού.
11�. 1720 γεν. 27. Συμφωνία πρόσληψης υπηρέτριας.
120. 1720 Ιαν. 25. Προσωρινή παραχώρηση χωραφιού για δάνειο.
121. 1720 Ιαν. �1. Εξαγορά κλημάτων αμπελοκαλλιέργειας.
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122. 1720 Φεβ. 4. Καταχώρηση συμφωνίας πώλησης αμπελιού, γης και
κλημάτων.

12�. 1720 Φεβρ. 22. διαθήκη Ανδρέα Κατζαΐτη, ιεροδιακόνου.
124. 1720 Φεβ. 24. Πώληση αμπελοκαλλιέργειας (κλημάτων).
125. 1720 Φεβ. 28. Πώληση σταφιδαμπέλου, γης.
126. 1720 Μαρτ. 6. Παραχώρηση χωραφιών για δάνειο
127. 1720 Μαρτ. 8. Συμβιβασμός σε διένεξη μοναχής με την αδελφότητα της

μονής Ταφιού, σχετικά με την διαμονή της εκτός της μονής και με το
καθεστός ιδιοκτησίας του ήδη προσηλωμένου στη μονή σπιτιού της.

128. 1720 Μαρτ. �. Πώληση χωραφιού.
12�. 1720 Μαρτ. �. Παραίτηση από δικαιώματα κληρονομιάς στην οικογε-

νειακή περιουσία.
1�0. 1720 Μαρτ. �. Επιστροφή μετρητών δανείου ως μέρος διαδικασίας απο-

γραφής προικώων.
1�1. 1720 Μαρτ. 14. δάνειο για πάκτο.
1�2. 1720 Μαρτ. 17, διαθήκη χήρας πτ σρ Φρατζέσκου Κατζαΐτη.
1��. 1720 Μαρτ. 18. Πώληση αμπελιού (γης).
1�4. 1720 Μαρτ. 20. Παραχώρηση χωραφιού για πάκτο.
1�5. 1720 Απρ. 5. Πώληση σταφιδαμπέλου (γης).
1�6. 1720 Απρ. 5. Εξαγορά πάκτου (1717 Οκτ. 25).
1�7. 1720 Απρ. 18. Εξαγορά πάκτου οφειλόμενου σε εκκλησία.
1�8. 1720 Απρ. 27. Προικοσύμφωνο Ευθυμίας, κόρης Ιωάννη Καρύδη πτ

Αντζουλή, του νοταρίου.
1��. 1720 Απρ. �0. Πώληση καντουνιού (σπιτότοπου) και πύργου. Συμφωνία

για ζητήματα οικοδομής.
140. 1720 Απρ. �0. Προικοσύμφωνο Σταματούλας, κόρης σρ Τζάννη Κεφα-

λά.
141. 1720 Μαΐου 1. δημοσίευση διαθήκης πτ σρ Νικολέτου Χωραφά.
142. 1720 Μαΐου 1. Πώληση ενδιάμεσης αυλής.
14�. 1720 Μαΐου �. Πώληση μεριδίου σε φρεγάδα.
144. Ανταλλαγή σπιτιού με οικόπεδο, με παραχώρηση αμπελοκαλλιέργειας

προσωρινά προς εκμετάλλευση μέχρι αποπληρωμής της διαφοράς.
145. 1720 Μαΐου 6. Συμφωνία φύλαξης αλόγων (1φοράδας και ενός πουλα -

ριού).
146. 1720 Μαΐου 6. Επανεκτίμηση και αποπληρωμή των συμφωνηθέντων

προς πώληση στην πράξη 1��.
147. 1720 Μαΐου �. Έγγραφη συναίνεση για χρήση υπάρχοντος τοίχου ως

βάσης για στήριξη ξυλείας για οικοδομή του γείτονα.
148. 1720 Μαΐου 14. Έγγραφη συναίνεση για άνοιγμα παραθύρου και ροής

όμβριων υδάτων σε υπό κατασκευήν οικοδομή.
14�. 1720 Μαΐου 16. Πώληση αμπελιού και σταφιδαμπέλου, γης. (Την στα-
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φίδα την έχει με διαθήκη η πωλήτρια από την ποτέ κόρη της, το αμπέλι
το έχει εξαγοράσει η ίδια).

150. 1720 Μαΐου 1�. δάνειο για πάκτο μεταξύ ετεροθαλών αδελφών, με εγ-
γύηση αμπέλι.

151. 1720 Μαΐου 2�. Πώληση πάκτου.
152. 1720 Ιουν. �. Καταχώρηση εγγράφου, 1720 Φεβ. 20 για εξαγορά χωρα-

φιού.
15�. 1720 Ιουν. 4. Χειραφέτηση παιδιού με ανάληψη του μεριδίου του από την

οικογενειακή περιουσία. Σημαντικά πλούσια οικογένεια.
154. 1720 Ιουν. 25. Προικοσύμφωνο Βρισηίδας κόρης σρ γερόλιμου Άννινου.
155. 1720 Ιουν. 2�. Καταχώρηση προικοσύμφωνου Τζανέτας πτ σρ Αντρέα

Μαντζαβίνου (1720 Ιουν. 8).
156. 1720 Ιουλ. 22. δάνειο για πάκτο. Ο δανειολήπτης έξο από την υποταγίν

και εξουσία του πατρός του. Ο πατέρας του μπαίνει εγγυητής στο δάνειο.
157. 1720 Ιουλ. 26. Χωράφι για πάκτο.
158. 1720 Ιουλ. 26. Πώληση μεριδίου σε βάρκα για αποπληρωμή χρεών.
15�. 1720 Ιουλ. 27. Συμφωνία εκμετάλλευσης βάρκας (σεμπριά), με πώληση

μεριδίου αυτής στους ναυτικούς που την αναλαμβάνουν.
160. 1720 Αυγ. 7. Ενοικίαση σπιτιού.
161. 1720 Αυγ. 16. Πώληση σταφιδοκαλλιέργειας (κλημάτων) και συμφω-

νία διανομής του καρπού με τον αγοραστή.
162. 1720 Αυγ. 18. Καταχώρηση εγγράφου. δάνειο για πάκτο (1720 Αυγ.

17, του ιδίου).
16�. 1720 Αυγ. 21. Καταχώρηση εγγράφου. Πώληση αμπελιού, γης και

κλημάτων, και χωραφιού (171� Ιαν. 25, του ιδίου).
164. 1720 Αυγ. 21. Χειραφέτηση από την πατρική υποταγή και γονική παρο-

χή κτημάτων.
165. 1720 Αυγ. 2�. Παραχώρηση κήπου και πλάκας για πάκτο.
166. 1720 Αυγ. 2�. Συμφωνία σταφιδοκαλλιέργειας.
167. 1720 Σεπτ. 11. Προικοσύμφωνο Αντζουλέτας, κόρης μρ Αντρία Μπάλτζα.
168. 1720 Σεπτ. 18. Καταχώρηση εγγράφου. Χειραφέτηση από την πατρική

υποταγή. (1718 δεκ. 20).
16�. 1720 Σεπτ. 2�. Παραχώρηση αμπελοκαλλιέργειας για δάνειο.
170. 1720 Σεπτ. 24. Πώληση αμπελιού, γης.
171. 1720 Σεπτ. 26. Επιβολή νέων όρων δανεισμού σε ασυνεπή χρεοφειλέτη.

Αναφορά σε απόφαση της δικαιοσύνης κατά την βύζιτα στο Ληξούρι.
172. 1720 Σεπτ. 28. δέσμευση (πώληση) σταφιδαμπέλου και αμπελιού λόγω

αδυναμίας αποπληρωμής δανείου. Καταχώρηση της δανειακής σύμβα-
σης (171� Σεπτ. 5). (Η συνέχεια στην πράξη 265).

17�. 1720 Οκτ. 1. Ορισμός αντιπροσώπων (κουμέσιων) ιερέως που πρόκειται
να ταξιδέψει στη Βενετία.

διονύσιος γ. γαρμπής470



174. 1720 Οκτ. 4. Εξαγορά πάκτου.
175. 1720 Οκτ. �. δάνειο για πάκτο.
176. 1720 Οκτ. 14. διανομή πατρικής περιουσίας.
177. 1720 Οκτ. 14. Αναίρεση ανταλλαγής κτημάτων.
178. 1720 Οκτ. 16. Πώληση χωραφιού.
17�. 1720 Οκτ. 17. Πώληση χωραφιού.
180. 1720 Οκτ. 18. Ανταλλαγή κτημάτων.
181. 1720 Οκτ. 20. Παραίτηση από καλλιέργεια αμπελιού μετά από κατηγο-

ρία για κακή δούλεψη.
182. 1720 Οκτ. 20. Αλλαγή συμφωνίας καλλιέργειας.
18�. 1720 Οκτ. 20. Χειραφέτηση από την πατρική υποταγή και παραχώρηση

μερίδας από την περιουσία.
184. 1720 Οκτ. 22. δάνειο για πάκτο.
185. 1720 Οκτ. 2�. Πώληση σταφιδαμπέλου (γης και κλημάτων) και τεμα-

χίου χωραφιού.
186. 1720 Οκτ. 2�. Ανταλλαγή αμπελοκαλλιεργειών.
187. 1720 Οκτ. 2�. δάνειο με προσωρινή παραχώρηση αμπελιού γόδις-γόδο.
188. 1720 Οκτ. 2�. δημοσίευση με εντολή του Προβλεπτή της διαθήκης Σπύ-

ρου Λούζη (1700 Νοε. �) και του κωδίκελου της διαθήκης αυτής (1701
Ιουν. 1�). Καταχώρηση στο νοταρικό κατάστιχο της διαθήκης και του
κωδίκελου. (Η Πράξη σε τέσσετα μέρη: Εισαγωγή, διαθήκη, κωδίκελο,
επίλογος)

18�. 1720 Οκτ. 26. Συμφωνία αμπελοκαλλιέργειας και συμφωνία καλλιέρ-
γειας χωραφιού με πάκτο.

1�0. 1720 Οκτ. 2�. Αποχώρηση χήρας από το σπίτι του θανόντος συζύγου της
με παραλαβή της προίκας της και της κληρονομιάς του συζύγου της.

1�1. 1720 Οκτ. �0. Συμφωνία καλλιέργειας χωραφιών και αμπελιών με πά-
κτα.

1�2. 1720 Νοε. 1. Παραχώρηση καλλιέργειας για πάκτο.
1��. 1720 Νοε. 1. Συμφωνία καλλιέργειας και επέκτασης αμπελιού.
1�4. 1720 Νοε. 2. Πώληση σταφιδοκαλλιέργειας (κλημάτων).
1�5. 1720 Νοε. �. Πώληση σπιτιού.
1�6. 1720 Νοε. 5. Παραχώρηση αμπελιού για αποπληρωμή παλαιού δανείου

(1704 Φεβ. 10) της συζύγου του οφειλέτη.
1�7. 1720 Νοε. 6. δάνειο για πάκτο.
1�8. 1720 Νοε. 6. Πώληση αμπελιού για χρέος (δάνειο για ένα χρόνο από

μπάρμπα σε ανιψιό 1705 Οκτ. 10).
1��. 1720 Νοε. 6. Πώληση κτήματος (κενό και λόγγος) στην Πύλαρο.
200. 1720 Νοε. 7. διακανονισμός αποπληρωμής δανείου.
201. 1720 Νοε. 8. Ανταλλαγή χωραφιών.
202. 1720 Νοε. 8. Καταχώρηση πράξης πώλησης χωραφιού (1720 Οκτ. �0).
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20�. 1720 Νοε. 8. Παραχώρηση κυριότητας αμπελιού (γης) για δάνειο, με
συμφωνία καλλιέργειας.

204. 1720 Νοε. �. Συμφωνία σταφιδοκαλλιέργειας σε δύο κτήματα.
205. 1720 Νοε. 20. Πώληση χωραφιού.
206. 1720 Νοε. 10. Καταχώρηση προικοσύμφωνου Σαβίνας κόρης πτ κυρ

Αναστάση Λουκέρη. (1682 Ιαν. 22).
207. 1720 Νοε. 11. Πώληση σταφιδαμπέλου (γης) για αποπληρωμή χρέους.
208. 1720 Νοε. 11. Καταχώρηση τεσσάρων εγγράφων της προηγούμενης πρά-

ξης, τριών δανειακών συμβάσεων, και μιας δήλωσης αποπληρωμής δανεί-
ου. α) 1712 δεκ. 7. β) 171� Σεπτ. 21. γ) 171� Νοε. �. δ) 1717 Αυγ. 20.

20�. 1720 Νοε. 11. Παραχώρηση σταφιδαμπέλου (γης) για δανεικά.
210. 1720 Νοε. 12. Πώληση αμπελοκαλλιέργειας μοσχάτου (κλημάτων).
211. 1720 Νοε. 10. Νέα συμφωνία διανομής πατρικής περιουσίας, με ακύρω-

ση προηγούμενης.
212. 1720 Νοε. 1�. Συμφωνία ανανέωσης σταφιδοκαλλιέργειας.
21�. 1720 Νοε. 1�. Προικοσύμφωνο Μαρίας ανιψιάς μρ δημήτρη Αυλωνίτη.
214. 1720 Νοε. 14. δήλωση αποπληρωμής χρέους.
215. 1720 Νοε. 17. Συμπλήρωμα για ένα ορνιθόπουλο το χρόνο πάκτο στην

πράξη υπ. αριθ. 212.
216. 1720 Νοε. 15. Αναζήτηση από τον δεύτερο σύζυγο των κινητών της

προίκας της συζύγου από την οικογένεια του θανόντος πρώτου συζύγου
της και παραχώρηση κτημάτων αντί αυτών.

217. Νοε. 14. Καταχώρηση βεβαίωσης (1720 Μαΐου 25) είσπραξης του αντι-
τίμου και εξαγοράς σταφιδαμπέλου.

218. 1720 Νοε. 16. Συμφωνία παροχής ποσότητας σταφίδας και χωραφιού
προς εκμετάλλευση, μέχρι παράδοσης υπολειπόμενου ρουχισμού προί-
κας.

21�. 1720 Νοε. 17. Καταχώρηση συμφωνίας (171� Απρ. 27) διευθέτησης
παλιών (από το 1684) κτηματικών διαφορών.

220. 1720 Νοε. 17. Παραχώρηση καλλιέργειας μοσχάτου (κλημάτων) για
μη εξυπηρετούμενο υπόλοιπο χρέους.

221. 1720 Νοε. 1�. Πώληση κλημάτων αμπελοκαλλιέργειας.
222. 1720 Νοε. 1�. Μεταβίβαση χρέους για πάκτο με παραχώρηση αμπελιού

(γης και κλημάτων).
22�. 1720 Νοε. 22. Ανταλλαγή κτημάτων.
224. 1720 Νοε. 22. Προικοσύμφωνο Πανώριας, κόρης Φραγκίσκου Κομητό-

πουλου.
225. 1720 Νοε. 25. Πώληση χωραφιών για εξόφληση χρέους από πάκτα και

δάνειο.
226. 1720 δεκ. 4. Ανταλλαγή αμπελοκαλλιεργειών. Αμπελοκαλλιέρ γειες

(κλήματ) 1 βατζ=20 δουκάτα.
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227. 1720 δεκ. 4. Πώληση χαλέπεδου και πάκτου.
228. 1720 δεκ. 4. Προικοσύμφωνο Άννας κόρης μρ Μάρκου Ποντίνα όπου εις

το παρόν ηβρησκι(ται) σκλάβος. Υποστήριξη και δωρεά στην νύφη.
22�. 1720 δεκ. 5. Παραίτηση από καλλιέργεια και παραχώρηση στον συ-

γκαλλιεργητή, λόγω απομάκρυνσης από τον τόπο.
2�0. 1720 δεκ. 12. Καταχώρηση εντολής του Πρεβεδούρου Κεφαλληνίας για

επανεκτίμηση προικώων.
2�1. 1720 δεκ. 12. Αποπληρωμή με δόσεις υπολοίπου προίκας.
2�2. 1720 δεκ. 14. Εξαγορά αμπελοκαλλιέργειας.
2��. 1720 δεκ. 22. Πώληση πέτρας συγκεντρωμένης σε χωράφι στον πρώην

ιδιοκτήτη του.
2�4. 1720 δεκ. 26. Πώληση αμπελιού (γης και κλημάτων).
2�5. 1720 δεκ. 27. Πώληση αμπελοκαλλιέργειας (κλημάτων).
2�6. 1720 δεκ. �0. Επανεκτίμηση πωληθέντος αμπελιού (γης και κλημάτων).
2�7. 1721 Ιαν. 7. Πώληση χωραφιού.
2�8. 1721 Ιαν. 8. Πώληση σπιτότοπου στο Ληξούρι. Μαζί ένα πηγάδι και

κληματαριές.
2��. 1721 Ιαν. 8. Κόντρα εγγύηση για την πώληση της προηγούμενης πρά-

ξης και για άλλες παλαιότερες.
240. 1721 Ιαν. 8. Συμφωνία αμπελοκαλλιέργειας.
241. 1721 Ιαν. �. Πώληση αμπελοκαλλιέργειας (κλημάτων) στον ιδιοκτήτη

της γης.
242. 1721 Ιαν. 11. δάνειο (1718 Οκτ. 20) με παραχώρηση κτημάτων (γόδις-

γόδο) και αποπληρωμή.
24�. 1721 Ιαν. 16. διαθήκη Ρουμπίνας, συζύγου. μρ δημήτρη Ροσόλυμου.
244. 1721 Ιαν. 26. Ανταλλαγή κτημάτων.
245. 1721 Ιαν. 2�. Επανεκτίμηση της αξίας πωληθέντων κτημάτων, ώστε να

συμπεριληφθεί η αξία του εξωραϊσμού τους.
246. 1721 Ιαν. 2�. Χειραφέτηση από την πατρική υποταγή και παραχώρηση

καλλιεργειών.
247. 1721 Ιαν. �0. δάνειο για πάκτο.
248. 1721 Ιαν. �0. Εξαγορά αμπελιού και χωραφιών.
24�. 1721 Ιαν. �1. δάνειο με παραχώρηση αμπελιού.
250. 1721 Φεβ. 1. Αποπληρωμή δανείου.
251. 1721 Φεβ. �. Παραχώρηση οικοπέδου για πάκτο.
252. 1721 Φεβ. 6. Ορισμός αιρετών κριτών και διαιτησία σε κτηματική διαφορά.
25�. 1721 Φεβ. 6. Πώληση αμπελιού μοσχάτου, γης.
254. 1721 Φεβ. 6. Πώληση αμπελιού μοσχάτου.
255. 1721 Φεβ. 8. Πώληση χωραφιού.
256. 1721 Φεβ. 8. Προθεσμία παράδοσης οφειλόμενου προικώου ενδύματος

(άμπιτου) με εναλλακτική την παροχή αμπελιού.
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257. 1721 Φεβ. 8. Επανεκτίμηση πωληθείσας (171� δεκ. �0) αμπελοκαλ-
λιέργειας. (Ρήτρα επιβολής προστίμου πληρωτέου στην Λατινική Εκ-
κλησία, εάν οι πωλητές ζητήσουν Τρίτη εκτίμηση).

258. 1721 Φεβ. 10. Προικοπαράδοση γερόλυμου Άννινου στον Άτζουλο Ραζή
(σχετική η πράξη 256). Παραχώρηση κτημάτων με συμφωνία εκμετάλ-
λευσης γοδις-γόδο για ασημοχρύσαφο που δεν είναι έτοιμο να παραδοθεί.

25�. 1721 Φεβ. 11. Πώληση.
260. 1721 Φεβ. 1�. Πώληση αμπελοκαλλιέργεια.
261. 1721 Φεβ. 26. Πώληση αμπελιών, γης.
262. 1721 Μαρτ. �. δάνειο για πάκτο.
26�. 1721 Μαρτ. ... Ανταλλαγή αμπελιών.
264. 1721 Μαρτ. 1�. Πώληση αμπελοκαλλιέργειας (κλημάτων).
265. 1721 Μαρτ. 20. Εξαγορά πάκτου με αποπληρωμή δανείου.
266. 1721 Μαρτ. 2�. Αποπληρωμή του δανείου της πράξης 172, εμπρόθεσμη.
267. 1721 Μαρτ. 2�. Συμφωνία εμφύτευσης αμπελιών και αμπελοκαλλιέρ-

γειας.
268. 1721 Μαρτ. 2�. Επανεκτίμηση πωληθέντων (1708 δεκ. 12) κτημάτων

1� χρόνια μετά την πώλησή τους και καταβολή της διαφοράς από τον
αγοραστή.

26�. 1721 Απρ. �. Πώληση πάκτου (σε τρίτο πρόσωπο) που πληρώνεται για
σπιτότοπο.

270. 1721 Απρ. 8. δάνειο με δέσμευση αμπελιού.
271. 1721 Απρ. 16. Προικοσύμφωνο Μαργαρίτας κόρης πτ Αντώνη Μεγαλο-

γένη.
272. 1721 Απρ. 25. Καταχώριση δύο συμφωνιών για πώληση ελαιοδένδρων

και χωραφιού. Λίμπρο της αντζιανιτάς.
27�. 1721 Μαΐου �. Εξαγορά πάκτων, ριάλια 15.
274. 1721 Μαΐου �. διεκδίκηση και αποπληρωμή στην πλήρη αξία του σπιτι-

ού, που προ 17 ετών (1704) δεσμεύτηκε για χρέος με απόφαση της δι-
καιοσύνης στα 2/� της αξίας του.

275. 1721 Μαΐου 4. διεκδίκηση και πληρωμή στην πλήρη αξία του σπιτιού
και αυλής, που πωλήθηκε προ 17 ετών (1704) στα 2/� της αξίας του
μετά από κατάσχεση για χρέη. Σχετική η προηγούμενη πράξη, 274.

276. 1721 Μαΐου 24. Ανταλλαγή κτημάτων.
277. 1721 Ιουν. 4. Πώληση βάρκας.
278. 1721 Ιουν. 26. Καταχώρηση εγγράφου (1718 Μαρτ. 5). Μέριμνα για

σπουδές παιδιού.
27�. 1721 Ιουλ. 20. Ματαίωση της ανταλλαγής της πράξης 275 και συμφω-

νία νέας ανταλλαγής.
280. 1721 Αυγ. 5. Αποπληρωμή χρέους για πάκτα.
281. 1721 Αυγ. 18. Προικοσύμφωνο Σωσάνας κόρης πτ Αναστάση Κουλουμπή.
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282. 1721 Αυγ. 25. Ακύρωση συμφωνίας για ενοικίαση σπιτιού.
28�. 1721 Αυγ. �0. Παραχώρηση χωραφιού για πάκτο.
284. 1721 Σεπτ. 6. Αποπληρωμή δανείου και απελευθέρωση από πάκτο.
285. 1721 Σεπτ. 14. Αποπληρωμή χρέους με εργασία κοπής πέτρας και απε-

λευθέρωση από πάκτο.
286. 1721 Σεπτ. 24. Αποπληρωμή χρέους και εξαγορά πάκτου.
287. 1721 Οκτ. 1. Παραχώρηση αμπελοκαλλιέργειας για πάκτο.
288. 1721 Οκτ. 8. Πώληση αμπελοκαλλιέργειας.
28�. 1721 Οκτ. 20. Πώληση χωραφιού και εξόφληση δανείου. Καταχώρηση

της δανειακής σύμβασης (1721 Απρ. 15).
2�0. 1721 Οκτ. 15. Παραχώρηση χωραφιού για πάκτο.
2�1. 1721 Οκτ. 15. Συμφωνία αμπελοκαλλιέργειας (σεμπριά). διανομή ανα-

πεντίς.
2�2. 1721 Οκτ. 20. Πώληση αμπελιού, γης. Συμφωνία καλλιέργειας με τον

πωλητή, που κρατά τα κλήματα.
2��. 1721 Οκτ. 2�. Ανταλλαγή αμπελοκαλλιεργειών.
2�4. 1721 Νοε. 8. Πώληση αμπελοκαλλιέργειας (κλημάτων.
2�5. 1721 Νοε. 10. Συμφωνία καταστροφής παλιού αμπελιού, καλλιέργειας

βαμβακιού και εμφύτευσης νέου αμπελιού.
2�6. 1721 Νοε. 12. Παραχώρηση οικοπέδου για πάκτο, με δυνατότητα οριστι-

κής πώλησης.
2�7. 1721 Νοε. 14. Πώληση χωραφιού.
2�8. 1721 Νοε. 15. Εξαγορά πάκτου.
2��. 1721 Νοε. �0. Πώληση αμπελιού, γης.
�00. 1721 δεκ. 6. Συμφωνία εμφύτευσης και καλλιέργειας μοσχάτου με πά-

κτο.
�01. 1721 δεκ. 10. Πώληση αμπελιού, γης και κλημάτων.
�02. 1722 Ιαν. 18. Πώληση χωραφιού.

ΑξΙΕΣ ΑγΑΘΩΝ

ΑΑρρ  ΠΠρράάξξηηςς ΕΕίίδδοοςς ΠΠοοσσόόττηητταα ΤΤιιμμήή ΤΤιιμμήή  μμοοννάάδδοοςς δδιικκααιιοοππρρααξξίίαα
15 Καλλ μοσχάτου 1# βατζ 25 δουκ 16,6 δουκ/βατζ πώληση

17,18 Πάκτο σταφίδα λίτρες �60 ετησίως δουκ 108 δουκ 0,� πώληση
21 Αμπέλι (γη) βατζ � + ταγ 1 δουκ 1�0 58# δουκ/ βατζ πώληση
2� Πάκτο  1 ορνιθόπουλο ετησ δουκ 5 δουκ 5 εξαγορά
24 χωράφι ταγάρι 1# από 15 σε 25 δουκ από 40 σε 66,6 δ/ βατζ επανεκτίμηση 

σε πώληση
288 ορνιθόπουλο 1 10 γαζέτες 10 γαζέτες
2� Σπίτι 21 τετρ οργιές 20 δουκ 1 δουκ/τετρ οργιά πώληση
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�0 Πάκτο 12 βατζ στάρι ετησ 100 ριάλια 8,�� ριάλ/βατζ Εξαγορά
�0 Σιτάρι �6 βατζ 57# ριάλια 1 δουκ/βατζ Πληρωμή χρέους
�7 Σπίτι 22# τετρ οργιές 200 δουκάτα 8,� δουκ / τετρ οργιά πώληση
�� στάρι � βατζ � δουκ 1 δουκ/βατζ εξαγορά
42 διάφορα ακίνητα 115 χρυσά τζεκίνια εξαγορά
48 χωράφι 1# βατζ 60 δουκ 40 δουκ / βατζ πώληση
4� αμπέλι γη και κλήματα 2 βατζ γη + 1 βατζ κλ 100-1�0 δουκ επανεκτίμηση 

σε πώληση
51 αμπέλι, γη 5 ταγάρια �0 δουκ 72 δουκ/βατζ πώληση
55 χωράφι 7  ταγάρια 70 δουκ 40 δουκ / βατζ πώληση
58 Καλλ μοσχάτου 4 βατζ 50 δουκ 12# δουκ/βατζ πώληση
65 Καλλ μοσχάτου 1# βατζ �5 δουκ 2�,� δουκ/βατζ πώληση
66 μοσχ γή-κλ & χωρ 11 ταγ & 1 ταγ 155 δουκ ανταλλαγή
66 Αμπέλι (γη) 5 ταγάρια 80 δουκ 64 δουκ/βατζ ανταλλαγή
66 χωράφι 7 ταγάρια 60 δουκ �4 δουκ/ταγ ανταλλαγή
76 Σπίτι 150-170 δουκ επανεκτίμηση 

σε πώληση
77 μοσχάτο 5 βατζ �75 δουκ 75 δουκ/ βατζ επανεκτίμηση 

σε πώληση
78 σταφίδα γη # βατζ 21# ριάλια 70 δουκ/βατζ εξαγορά
84 σταφίδα γη # βατζ 14 δουκ 28 δουκ/βατζ πώληση
8� χωράφι # βατζ 25 δουκ 50 δουκ/βατζ πώληση
�1 χωράφι 1 βατζ �1 δουκ �1 δουκ/βατζ πώληση
�4 αμπέλι γη και κλήματα 1# βατζ 62# δουκ 41# δουκ/βατζ πώληση
�5 Αμπέλι (γη) # βατζ �0 δουκ 60 δουκ/βατζ πώληση
�8 αμπέλι γη και κλήματα λιγότερο από # ταγ 8 δουκ 64+ δουκάτα/ βατζ πώληση
102 χωράφι 1# βατζ 50 δουκ �� δουκ / βαρζ ανταλλαγή
10� χωράφι �# ταγ 45 δουκ 50# δουκ/βατζ ανταλλαγή
10� σταφίδα γη � ταγ 50 δουκ 6�# δουκ. Βατζ ανταλλαγή
106 αμπέλι και σπίτι (60+�0,25) τετρ οργ �00 δουκ πώληση
107 αυλή και σπίτι 4 οργ & 1 ποδι 40 δουκ πώληση
10� σταφίδα γη 1 βατζ δουκ 80 80 δουκ/βατζ πώληση
10� Αμπέλι (γη) 1# βατζ δουκ �0 60 δουκ/βατζ πώληση
110 χωράφι � βατζ 1�0 δουκ 4� δουκ/βατζ πώληση
111 χωράφι # βατζ 15 δουκ �0 δουκ/βαΤΖ πώληση
112 αμπελοκαλλιέργεια � βατζ 40 δουκ 1� δουκ/ βατζ ανταλλαγή
112 χωράφι 1 βατζ 40 δουκ 40 δουκ / βατζ ανταλλαγή
114 αμπελοκαλλιέργεια 1 βατζ 12 δουκ 12 δουκ/βατζ πώληση
122 αμπέλι γη και κλήματα # βατζ 45 δουκ �0 δουκ/βατζ εξαγορά
124 αμπελοκαλλιέργεια # βατζ 15 δουκ �0 δουκ/βατζ πώληση
125 σταφίδα γη 1# βατζ 60 δουκ 40 δουκ / βατζ πώληση
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128 χωράφι # βατζ 22 δουκ 44 δουκ/βατζ πώληση
1�� αμπέλι, γη 1 βατζ 60 δουκ 60 δουκ/βατζ πώληση
1�� πάκτο 4 βατζ στάρι 40 δουκ 10 δουκ/βατζ πώληση
1�5 σταφίδα γη # βατζ �0 δουκ 60 δουκ/βατζ πώληση
1�6 πάκτο 170 σέκ μοσχάτο 100 τζεκ χρ 0,�8 δουκ/σέκ.χρον.μοσχ εξαγορά
1�7 πάκτο # βατζ στάρι χρον 5 δουκ 10 δουκ/βατζ.χρ.στάρι εξαγορά
142 αυλή  4 οργιές 15 δουκ �,75 δουκ/οργιά πώληση
14� φρεγάδα (μερίδιο) 72,8 ριάλια 1017# ριάλια πώληση
144 Σπίτι 12 οργιές 60 δουκ 5 δουκ/οργιά πώληση
144 οικόπεδο �5 τετρ οργιές 120 δουκ �,42 δουκ/τετρ.οργιά πώληση
14� αμπέλι, γη 11 ταγ 150 δουκ 54# δουκ/βατζ πώληση
150 πάκτο 52 σέκια μοσχάτο 100 ριάλια �,2 δουκ/σέκ.χρ.μοσχ δάνειο
151 πάκτο 12 λίτρες τορνέσια 12 ριάλια 1,66 δουκ/λίτ.χρ.τορν. πώληση
156 πάκτο �50 λίτρες σταφίδα 6� ριάλια 0,� δουκ/λιτ.χρ.σταφ δάνειο
15� βάρκα (μερίδιο) 1/10 της βάρκας �4 ριάλια 567 δουκ η βάρκα πώληση
160 ενοίκιο σε σπίτι 1 σπίτι 10 ριάλια/έτος ενοικίαση
161 σταφιδοκαλλιέργεια � βατζ 80 δουκ 26,7 δουκ/βατζ πώληση
16� αμπέλι και χωράφι 2 βατζ  115 δουκ 57,5 δουκ/βατζ πώληση
166 1 καπόνι 1 �0 γαζέτες 5 δουκ/καπόνι σε πάκτο, ισοδυνανία
167 1 κασέλα κάρυνη 10 δουκ
170 αμπέλι, γη # βατζ �0 δουκ 60 δουκ/βατζ πώληση
178 χωράφι 1 βατζ 45 δουκ 45 δουκ/βατζ πώληση
17� χωράφι 4# ταγάρια 75 δουκ 18,2 δουκ/ βατζ πώληση
180 σταφίδα γη 7 ταγάρια 70 δουκ 40 δουκ / βατζ ανταλλαγή
182 1 ορνιθόπουλο 1 5 γαζέτες σε πάκτο, ισοδυναμία
185 αμπ + κλήμ+ χρφ 4 βατζ 200 δουκάτα 50 δουκ/βατζ πώληση
186 αμπελοκαλλιέργεια 1# βατζ �0 δουκ 20 δουκ/βατζ ανταλλαγή
187 αμπέλι γη και κλήματα � ταγ 15 ριάλια ��,� δουκ/βατζ δάνειο
18� χωράφι � βατζ 100 δουκ ��,� δουκ/βατζ Συμφ καλλιέργειας
1�4 σταφιδοκαλλιέργεια # βατζ 6# δουκ 1� δουκ/ βατζ πώληση
1�5 Σπίτι 60 τετρ οργιές 80 δουκ 1,�� δουκ/τα.οργ πώληση
1�6 Μοσχάτο, γη & κλήμ � ταγ �0 δουκ 40 δουκ / βατζ πώληση
1�� χωράφι 2 βατζ 40 δουκ 20 δουκ/βατζ πώληση
201 χωράφι 1 βατζ 15 δουκ 15 δουκ/βατζ πώληση
20� Μοσχάτο, γη  1# βατζ 11 τζεκ χρυσά 44 δουκ/βατζ πώληση
206 κασέλα 1 � ριάλια
206 δαχτυλίδι 1 2 ριάλια
207 σταφίδα γη 1# βατζ 60 δουκ 40 δουκ / βατζ πώληση
20� σταφίδα γη # βατζ �0 δουκ 60 δουκ/βατζ δάνειο
210 αμπελοκαλλιέργεια 1 βατζ 4 δουκ 4 δουκ/βατζ πώληση
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21� κασέλα 1 1# ριάλι
21� δαχτυλίδι 1 1 ριάλι
216 κινητά προίκας διάφορα
220 μοσχάτο κλήματα 2# βατζ 60 δουκ 24 δουκ/βατζ δέσμευση για χρέος
221 αμπελοκαλλιέργεια 1# βατζ 25 δουκ 16,7 δουκ/βατζ πώληση
222 αμπέλι γη και κλήματα 2 βατζ 165 δουκ 82# δουκ/βατζ δέσμευση για χρέος
225 χωράφι �  βατζ 141 δουκ 47 δουκ/βατζ πώληση
226 αμπελοκαλλιέργεια 1 βατζ 20 δουκ 20 δουκ/βατζ ανταλλαγή
227 οικόπεδο χαλέπεδο 10 τετ.οργιές περίπου 40 δουκ 4 δουκ/τετρ οργιά πώληση
2�1 αμπέλι 2 βατζ 80 δουκ 40 δουκ / βατζ διακανονισμός
2�� πέτρα 5 οργιές 5 δουκ 1 δουκάτο /οργιά πώληση
2�4 αμπέλι γη και κλήματα 2 βατζ �0 δουκ 45 δουκ/βατζ πώληση
2�6 αμπέλι γη και κλήματα 11 ταγ 200 δουκάτα 72,7 δουκ/βατζ πώληση
2�7 χωράφι # βατζ 15 δουκ �0 δουκ/βαΤΖ πώληση
2�8 οικόπεδο 17# τετρ οργιές 70 δουκ 4 δουκ/τετρ οργιά πώληση
2�8 πηγάδι & κληματαριές 1 & 6 16 δουκ
241 αμπελοκαλλιέργεια 1# βατζ 22 δουκ 14,7 δουκ/βατζ πώληση
244 αμπέλι, γη 5 ταγάρια 60 δουκ 48 δουκ/βατζ ανταλλαγή
245 χωράφι 1 βατζ 20 δουκ 20 δουκ/βατζ επανεκτίμηση 

σε πώληση
24� αμπέλι, γη 5 ταγάρια �0 ριάλια �4,� δουκ/βατζ δάνειο
251 οικόπεδο 7(;) τετρ οργιές 20 δουκ � δουκ/τετρ οργιά δάνειο για πάκτο
25� Μοσχάτο, γη � βατζ 165 δουκ 55 δουκ/βατζ πώληση
254 Μοσχάτο, (γή και κλήμ) � βατζ 210 δουκ 70 δουκ/βατζ πώληση
255 χωράφι � ταγ 20 δουκ 26,7 δουκ/βατζ πώληση
25� μοσχάτο κλήματα 1# βατζ 18 δουκ 12 δουκ/βατζ πώληση
260 μοσχάτο κλήματα 2# βατζ 70 δουκ 28 δουκ/βατζ πώληση
261 αμπέλι, γη 10 ταγ 152 δουκ 60,8 δουκ/βατζ πώληση
26� αμπέλι γη και κλήματα 1 ταγ 14 δουκ 56 δουκ/βατζ ανταλλαγή
268 αμπέλι 2# βατζ 245 δουκ �8 δουκ/βατζ επανεκτίμηση 

σε πώληση
268 χωράφι � ταγ 50 δουκ 66 δουκ/βατζ επανεκτίμηση 

σε πώληση
271 δαχτυλίδι 1 � ριάλια
272 ελαιόδενδρα 1� 25 δουκ 1,� δουκ/ελαιόδ πώληση
272 χωράφι 2 βατζ �2 δουκ 16 δουκ/βατζ πώληση
277 βάρκα  1 40 τζεκ χρ 1440 δουκ/βάρκα πώληση
27� αμπέλι γη και κλήματα �# βατζ 1�0 δουκ 54,� δουκ/βατζ ανταλλαγή
288 αμπελοκαλλιέργεια 5 ταγάρια 20 δουκ 16 δουκ/βατζ πώληση
28� χωράφι 1# βατζ �0 δουκ 60 δουκ/βατζ πώληση
2�0 χωράφι 1 βατζ 12 δουκ 12 δουκ/βατζ παραχώρηση 

για πάκτο
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2�6 οικόπ με χαλέπ 200 τετρ οργιές 20 δουκ 0,1 δουκ/τετρ. οργιά παραχώρηση 
για πάκτο

2�6 ορνιθόπουλο 1 7 γαζέτες
2�7 χωράφι 5 ταγ 50 δουκ 40 δουκ/βατζ πώληση
2�� αμπέλι, γη 1 βατζ + 1 ταγ 60 δουκ 48 δουκ/βατζ πώληση
�01 αμπέλι γη και κλήματα βατζ 6+1 πλάκα 1�0 δουκ 28 δουκ/βατζ πώληση
�02 χωράφι 1 βατζ 14 δουκ 14 δουκ/βατζ πώληση

ΚΑΤΑΛΟγΟΣ ΜΟΝΩΝ ΚΑΙ ΝΑΩΝ

Μονή Αγίας Παρασκευής 8�, 272.
Μονή Αγίας Παρασκευής στα Λέπεδα 176, 177 180, 188. (Ηγούμενος Μιχα-

λίτζης Άνθιμος).
Μονή Παναγίας στα Κορωνάτα 22.
Μονή Αγίας Παρασκευής από τον Ταφιό 127.
Μονή Αγίου Αντωνίου στο Στρατί 52. (Ηγούμενος Βουτζινάς, νοικοκυραίοι

Φαμίλια αρχόντων Κρασσά).
Μονή Αγίου γερασίμου από τα Ομαλά 100.
Μονή Αγίου γεωργίου εις την γηρακόπετρα 242.
Μονή Κυρίας των Αγγέλων 288, 221.
Μονή στα Ομαλά 12�.
Μονή Παναγίας από τα γεριά 205. (Ηγούμενος Παΐσιος Λουβέρδος).
Μονή Παναγίας στα Σίσια 12�.
Ναός Αγίας Μαρίνας 42 .
Ναός Αγίας Σοφίας από τα Μαντζαβινάτα 2�5, 2��.
Ναός Αγίου Αθανασίου 12� (Κατζαΐτης).
Ναός Αγίου γεωργίου στα Λουκεράτα 18�.
Ναός Αγίου δημητρίου στα Βλιχάτα 1�7 (Καλός).
Ναός Αγίου δημητρίου στο Ληξούρι 24�.
Ναός Αγίου Ιωάννη στο Ληνικό 157 (Μαύρος, Κρασάς).
Ναός Αγίου Ιωάννη στα Φαβατάτα 24�.
Ναός Αγίου Νικολάου 67, 68, 6�.
Ναός Αγίου Νικόλα στα Μηνιατάτα 188, 2�8.
Ναός Αγίου Νικολάου στα Μησινάτα 221.
Ναός Αγίου Σπυρίδωνα 67.
Ναός Αγίων Αποστόλων στο Λογγό �2.
Ναός Αναλήψεως, Ληξούρι 56, 11�, 2�8.
Ναός Βαγγελίστρας ��.
Ναός Εσταυρωμένου κυρίου Ιησού Χριστού 8�.
Ναός Παναγίας στα Περλιγκάτα �2, 141, 188, 178.
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Ναός Παναγίας στις Αλατιές στα Πέγια 140.
Ναός Παναγίας στο Μαλαβά 24�.
Ναός Παναγίας από τα Κυριακάτα 186, 210.
Ναός Παναγίας από τα Χαβριάτα �6.
Ναός Παναγίας από το Ληξούρι 276.
Ναός Παναγίας από τον Κεχριώνα 174 (Ζακυθινός και Αμούργης).
Ναός Παντοκράτορος 12�.
Ναός Ταξιάρχη στο Κάστρο 12�.
Ναός Ταξιάρχη στο Ποτάμι �2.

ΚΑΤΑΛΟγΟΣ ΑΝΘΡΩΠΩΝ

Οι αριθμοί παραπέμπουν σε νοταριακές πράξεις. 
Συντομογραφίες: μρ=μισέρ, πτ=ποτέ, σρ=σινιόρ, χα=χήρα.

Αβάσταγος Αντρούτζος 4, Ιωάννης 4, 151.
Άβλιχος Αλέξης πτ Ιωάννη 151, Αντώνης πτ Ιωάννη 151, Νικολός 22�, Νι-

κολός πτ Στάθη 261, Στάθης 22�, Πέτρος 154.
Αδιλίνης Ιωάννης 272, Κωστής πτ 165, Τζάνης μρ πτ Αντρούτζου 165.
Αλιβιζάτος (Λιβιζάτος) Αντρίας πτ Ζήσιμου 205.
Αμάραντος Αναστάσης 176, γιάννης νοτάριος 177.
Αμούργη Ιωάννη υιός 174 Νικοκύρης στην Παναγία από τον Κεχριώνα.
Αναλυτής Αντρούτζος 257.
Αναστάσης της Μπατίσταινας 12�.
Άννινος 167, Αθανάσης �, 6, 11, 45, 62, 65, 7�, 120, 167, 175, 176, 18�, 187,

1�5, 211, 256, 257, 271, 2�6, Αθανάσης σρ του σργερόλιμου 154, Αναστά-
σης σρ πτ Ζήσιμου 156, Αναστάσιος πτ Τζάνη, προηγούμενος στο μονα-
στήρι της Αγ. Παρασκευής Ταφιού, 127, γερόλυμος 186, γερόλιμος μρ ��,
γερόλυμος σρ πτ σρ Παύλου 100, 154, 256, 258, γιωργάκης μρ του Μανώ-
λη 104, Ιωάννης σρ του σρ Νικολέτου 12�, Μικέλης σρ του σρ Νικολέτου
12�, Νικόλαος 55, Νικολέτος σρ 12�, 2�0 (μρ), Νικολός 21, Τζάνης πτ,
καλόγηρος στην μονή Αγ Παρασκευής Ταφιού, 127. (Αννίνου) αρχόντισ-
σα χα πτ σρ Τζάνη Άνινου 127, Βρισηίδα, κόρη σρ γερόλιμου Άννινου, 154,
Κατερίνα σύζ σρ γερόλιμου Άννινου, 154.

Αντζουλιώσας υιός 176.
Αντύπα Βιτόρια πτ χα πτ δράκουΑντίπα, 76. Αντύπας Αντώνης μρ πτ δρά-

κου 16, 46, 76, Βιτόρος μρ �1, γιάννης μρ 202, Ιωάννης 102, Ιωάννης μρ
πτ Αναστάση 201, 25�, Σπυρίδων ιερεύς 14, 15, 42, 1��, 16�.

Αραβαντινός 202, Αλιφούτζος μρ 24�, Αναστάσης �4, Αναστάσης μρ πτ
Αναστάση 18�, Αναστάσης μρ πτ γιώργου 46, Ζαχαρής σρ 16�, Ζαχαρής
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του Αναστάση 18�, 184, Ζαχαρής πτ δημήτρη 18�, 184, Ζήσιμος 102,
2��, 221, Ζήσιμος μρ του μρ Νικολού 70, Θοδωρής μρ πτ Κάρλου 12, Κω-
σταντής μρ πτ Κάρλου 1, Ηλίας μρ πτ Νικολό 1, Ιωάννης �7, Λαζαρής μρ
πτ δήμου 50, Λιας σρ �, 2�4, Ματίος σρ �1, 6�, 2�4, Νικολός μρ 8, 70,
Παναγιώτης μρ πτ Ρουσέλου 2�1, Σιμονέτος μρ πτ δημήτρη 12, Τζάνης
μρ πτ γιακουμή 8�, Φραγγής σρ πτ Λουπέρτου 24�, Φραγκίσκος μρ του πτ
Στάθη 2�4. (Αραβαντινού) Άννα γυνή του σρ Ζαχαρή Αραβαντινού πτ δη-
μήτρη, 184.

Αρβανίτης 202.
(Αρδαβάνη-Πυλαρινού) αρχόντισσα χα πτ σρ γιακουμή Αρδαβάνη, χα πτ μρ

Αναστάση Πυλαρινού Τουμάση 1��. (Αρδαβάνη) Βίτζαινα 70. Αρδαβάνη
Μαργετούλα χα πτ μρ Μόμολου Αρδαβάνη, 70. Αρδαβάνης 188, πτ αιδε-
σιμότατος πρωτοπαπάς 248, Αλιβίζης μρ πτ Αναστάση 16�, Αλιβίζης μρ
πτ σρ Νικολή 262, Αντρούτζος μρ �8, 102, 16� (μρ), 185, 2�4, Αντώνης
μρ πτ Βελισσάριου 25�, Βαγγέλης 107, 127, Βαγγέλης σρ πτ σρ Νικολέ-
του 42, 227, Βίτζος μρ, νοτάριος, 48, Βίτζος μρ 70, Βίτζος μρ πτ Νικολό
54, γιάκουμος μρ 50, δημήτρης σρ κοβερναδόρος πτ μρ Νικολέτου 42,
248, Ζήσιμος μρ πτ Παύλου 12�, Κωσταντής μρ πτ Βελισσάριου 25�,
Λουπέτρος μρ πτ Παύλου 12�, Μόμολος πτ μρ 70, Μπένος 42, Παναγής
μρ πτ σρ γιάκουμου 1��, Παύλος (πτ) 42, Πέτρος μρ πτ σρ γιάκουμου
1��, Πέτρος πτ 42, Σπύρος παπάς πτ μρ Νικολέτου 42, Στάθης μρ πτ σρ
γιάκουμου 42, 1��, 25�, Τζαννέτος 75, 1��, Τζαννέτος μρ πτ μρ Μπένου
7�, 75, Φραγκίσκος πτ ιερέας 54.

Αρκαδιώτης Σπύρος μρ πτ Μαρίνου 145.
Αρσένης Θεοφάνης ιερομόναχος 165.
Ασάνης 1�4.
Ατζάραινα Μαργαρίτα, σύζ Κουρούκλη γιάννη, �. Ατζάρος μρ 2�2, Αναστά-

σης μρ πτ Ιωάννη 45, 1�7, Ζήσιμος μρ 1�7, Μικέλης 157, Φραγγίσκος μρ
1�7,

(Αυλωνίτη) Μαρία ανιψιά μρ δημήτρη Αυλωνίτη, κόρη πτ Λαζαρή, 21�. Αυ-
λωνίτης Ζήσιμος μρ 8, δημήτρης μρ πτ Φραγκίσκου 21�, Ζήσιμος μρ πτ
Λαζαρή 15�, Λαζαρής μρ 8, Λαζαρής πτ πτ Φραγκίσκου 21�, -Μαντζαβί-
νος μρ πτ Λαζαρή 15�, Μικέλης μρ πτ Φραγκή 120.

Βάλσαμος Αντζουλής κυρ 221.
Βαρδάνης Αναστάσης μρ πτ Φίλιππου, �, 2��.
Βασιλάτος Ζήσιμος 12.
Βασιλόπουλος Ιωάννης Ραϊζακής 1��.
Βενιέρης Κωσταντής μρ πτ μρ δημήτρη 57, 58.
Βιενάτος Αλίσανδρος μρ 2�.
Βινιέρης 260.
Βιτόρια (υπηρέτρια) 11�.
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Βλάχος Ζήσιμος 27, 17�, 206 (μρ), Ζήσιμος κυρ πτ κυρ Τζάνη 206, Πέτρος
�8, 112.

Βολαμής Μαρκαντώνης 4�.
Βλίτος Παναγής ιερεύς 80, 174, 1�1.
Βολεμής γεράσιμος 2�5, Μαρκαντώνης 1�4, 156, 160, 2�4, Μαρκαντώνης

μρ, νοτάριος, 11�, 121.
(Βολτέρα) χα πτ σρ Ζησιμάκη Βολτέρα 186.
(Βουτζινά), γυνή πτ Νικολό Βουτζινά, 121. Βουτζινάς Αλιβίζης μρ πτ γα-

μπριέλη 27, Αλίσανδρος πτ Νικολό 121, Βουτζινάς Αναστάσης πτ 172,
δανιήλ ή διονύσιος ιερομόναχος, κυβερνήτης μονής Αγίου Αντωνίου στο
Στρατί, 52, Ζήσιμος 10�, Νικολός, νοτάριος, 10, Νικολός πτ Αναστάση
55, 260, Νικολός μρ πτ Θωμά 1�, �6, Παναγής μρ 60, Στάθης μρ πτ Θω-
μά 24, 1�8, Τιμόθεος μρ πτ Ιωάννη 1�8, Φαράντος πτ γαμπριέλη 10�,
Φραγκίσκος μρ 1�8,

Βώρος Αντώνης μρ του δημήτρη 102, δημήτριος κυρ πτ Σταμάτη 16, δημή-
τρης μρ 70, 8�, 172, 17�, Ιωάννης πτ Νικολό πτ Αλιφούτζου 48, Λιόνος
242, Μένεγος μρ 66, Μένεγος μρ του μρ δημήτρη 48, Νικολής 244, Νικο-
λής πτ 118, Στάθης μρ πτ Παύλου 118. (Βώρου) Αναστασία χα πτ Νικο-
λό πτ Αλιφούτζου 48, Σταματέλα χα πτ μρ Νικολή Βώρου του πτ Παύλου
118.

γαβρίλης Ιωάννης 111, 180.
γαλάτης Αναστάσης μρ νοτάριος 5, Αναστάσης πτ Ριλάντου 26, Αντρίας πτ

25�, γληγόρης μρ του πτ Αντρία 1�2, Ζήσιμος νοτάριος 24, Θοδωρής 154,
Ιάκωβος ιερεύς 1�8, Ιερόνυμος 157, Ιωάννης πτ μρ 217, Νικολός 24, Νι-
κολός πτ νοτάριος 47, Παύλος του Φραγκίσκου 1�8, Στάθης νοτάριος 26,
Στάθης πτ Πιέρου 217.

γενατάς Αντρίας μρ �6, Αντρίας πτ 20�, Αντώνης �6, δημήτρης μρ �1, 1�8,
Θοδωρής πτ 1�8, Λουκάκης μρ πτ Θοδωρή 20�, Μακάριος πτ Θοδωρή πα-
πάς 2�, 41, 20�, Νικόλαος μρ �6.

γερουλάνος Μάρκος παπάς 4.
γιαννικάκης δημήτρης μρ �5, δημήτρης πτΑναστάση 128.
γιος της Σταμάτας 12�.
γκιόλμας Αλιφόσος 85, Παναγιώτης 85, Παύλος 10�.
γληγορόπουλος Στάθης μρ του δημήτρη 288.
γουλελιός Αναστάσης μρ πτ Βεντούρα 10�, Θεοδόσης 1�.
γράβαρης Στάθης 2�0.
(γριλή) χα γρηλή 276. γριλής Ντονάδος πτ μρ ��, Φραντζέσκος σρ 1�6.
γριμάνης Φραντσέσκος εξωχότατος γκενεράλες της Θαλάσσης 42.
γρυπιώτης Ζήσιμος πτ παπάς �4, Σπύρος 82, 284, Σπύρος μρ του πτ παπά

Ζήσιμου 25, Σταματέλος 188, Σταματέλος σρ πτ σρ Τζάνη 185, Φώτιος
22.



δαβενέριας Σπύρος 4�, 117, 121, 206, 267, 2�5.
δαβής Βασίλης κυρ �1, 10�, 110, 124, 26�(μρ), 276, 27�, δαβής Βασίλης μρ

2�2, δαβής Βασίλης μρ πτ Ιωάννη 226, 267, Νικολός 2�5, Φαράντος 2�2.
δαμουλιάνος γιακουμής 18�.
δελλαδέτζιμας πτ 1�6, σρ 172, Φλοριάς μρ 65.
(δελλαπόρτα) Λουτζέτα σύζυγος σρ Νικολό δελλαπόρτα 11�. δελλαπόρτας

Αγουστής 188, Αναστάσης μρ 17, 18, 257, Ανδρέας σρ του Στεφανή 241,
264, Αντρίας 1�7, Αντώνης 170, Βιτόρος του γιάννη 128, γιάννης μρ πτ
γιωργάκη 128, δαρίος σρ 68, 188, Ιωάννης μρ πτ δημήτρη �5, 128, Ζήσι-
μος μρ �8, �5, Ζήσιμος ιερεύς 105, 242, Ζήσιμος του Τζανέτου 170, Λινάρ-
δος σρ 1�6, Μικέλης μρ πτ Βιτόρου 128, Νικολός 11�, Ντάριος μρ �5, Πα-
ναγιώτης μρ 128, 170, 225, 276, Παναγιώτης μρ πτ Λαμπρινού 101, Πα-
ναγιώτης μρ πτ Λιά 165, Παναγιώτης μρ πτ παπά Ευσταθίου �5, Ριλάν-
δος σρ 146, Ταβίας σρ 186, 21�, Φραγκίσκος παπάς 18.

(δεμπονέρα) Σταθούλα χα πτ Αντρία δεμπονέρα 1��, 146. δεμπονέρας Φρα-
γκίσκος 15�.

δεντρινός Θεοτόκης νοτάριος Ερίσου 245.
δεσαλέρμος γιάννης του μρ γιώργου 2�5, γιώργος μρ πτ Τζανέτου 2�5, Νι-

κολός του μρ γιώργου 2�5.
δεστούνης γιάκουμος, 2, 110, 125, Ζήσιμος μρ πτ Βασίλη 112, 28�, Θωμάς

μρ πτ Βασίλη 28�, Καμήλος μρ πτ γιώργου 124, Φραγκίσκος του Πανα-
γιώτη, ευλαβέστατος παπάς, 110.

διβάρης γιώργος του Ζήσιμου 1��, 288 (του πτ Ζήσιμου).
δρακονταειδής Αναστάσης μρ πτ Μπατίστα 216, Θεοτόκης 216, Παύλος μρ

1�4, Όκτορας 216, Όκτορας μρ πτ Λινάρδου 1�5, 2��.
δρακόπουλος Αναστάσης κυρ πτ Λιά 1�1, γιώργος πτ μρ Αντώνη 117, Νικο-

λός πτ μρ Αντώνη 117, Φραγκίσκος 1�1, Φραγκίσκος πτ Λιά 22�, 287.
δρόσος Ζαφείρης 1�1.
Ερνικός Παϊσιος παπάς 14.
Ζαγορίτης Βασίλης 1�8.
Ζακυθινός γιάννης 4�, 1�1, Ιωάννης πτ, νοικοκύρης στην Παναγία από τον

Κεχριώνα, 174, Παναγής μρ πτ Ιωάννη, 165,
Ζερβός Αναστάσης μρ 66, Ζήσιμος πτ σρ νοτάριος 2�0, Αναστάσης σρ, 1��,

20�, Αναστάσης σρ πτ σρ Μάρκου 125, 174, 251, 267, Παναγής ο Βλίτος
125, Τζόρτζης σρ νοτάριος �, 156. (Ζερβού) αρχόντισσα Στελιανή, κόρη πτ
σρ γιάκουμου Κεφαλά, γυνή σρ Αναστάση Ζερβού 2�1.

Ζησιμάς καλόγερος 78.
Ζήτος Παναγής ιερεύς 24�.
Θαλασσινός Μαρκαντώνης �4.
Θιακός Ιωάννης 11�, 1�2.
Ηγούμενος της Αγίας Παρασκευής 8�.
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Κακουράτος γιώργος 186.
Καλαβρίας 250.
Καλαφάτης Αντώνης μρ, μάστορας (καραβομαραγκός), 158.
Καλέντζης Λιας μρ πτ Νικολό 2�8, 2��.
Καλιγάς γληγόρης 21�.
Καλογερόπουλος δημήτρης μρ πτ Ιωάννη 244, 2�2.
Καλογηρόπουλος Νικολός 252, 2�6, Νικολός κυρ πτ Ιωάννη 21, 27�, Νικο-

λός μρ πτ Ιωάννη ��, 226.
Καλιαντώνας Αντώνης 6�.
Καλός Βαγγέλης μρ 1�7, Βαγγέλης μρ πτ Χριστόφορου μάστορας 1�5, 227,

δημήτρης 2�6, Λιας μρ του Σταμάτη, Μάρκος 76.
Καμινάρης γερόλυμος 167, γιώργος 1�4, γιώργος πτ Νικολό 156, Νικολός

μρ πτ Λιά 2�0, Παναγιώτης 101, Παναγιώτης πτ Νικολό 156, Τζάνης
288.

Καπιάνος Κωσταντής 12�.
Καραβάς δημήτρης μρ πτ Βαγγέλη 8�.
Καραντινός γιάννης 145.
Καρυδαίοι 8�. (Καρύδη) Αλεξάνδρα σύζ Ιωάννη Καρύδη νοταρίου 1�7, Ευθυ-

μία κόρη Ιωάννη Καρύδη νοταρίου 1�7. Καρύδης Ιωάννης πτ Αντζουλή
νοτάριος 8, 10, �2, 74, 4�, 7�, 1�8, 14�, 14�, 158, 162, 16�, 174, 182, 188,
222, 225, 2�1, 2�2, 2�6, 240, 247, 257, 264, 265, 266, 27�, 280, 282, 284,
Κέκος μρ 4�, 147, 182, Κωστανής μρ πτ Αλέξανδρου 87, 101, 105,Καρύ-
δης Νικόλαος παπάς 15, Νικολός ή Κέκος πτ μρ Τζόρτζη 41, Μαρκαντώ-
νης 1, 114, Καρύδης Μαρκαντώνης μρ πτ δημήτρη �2, 76, �6, 120, Κα-
ρύδης Στάθης 8�, Τζουγάνης μρ πτ δημήτρη (μάστορας) 107, 1��, 142,
227, 251, Τζουγάνης πτ δημήτρη μάστορας 142, Φραγκίσκος 17�, 28�,
284.

Καταλάχης δημήτρης μρ 272, Μικέλης �1.
Κατερέλος Αναστάσης μρ πτ Θωμά 125, 20�, Βεντούρας 166, Ζήσιμος μρ πτ

Αντρούτζου 162, Σπύρος μρ πτ Θωμά 125, 20�. (Κατερέλου) χα πτ
Αντρούτζου Κατερέλου 162.

(Κατζαΐτη) Αναστασούλα, ανιψιά Κατζαΐτη Αντρέα ιεροδιακόνου, 12�, - Άν-
να, ανιψιά Κατζαΐτη Αντρέα ιεροδιακόνου, 12�, -Άντζουλα πτ Αλιβίζη,
συζ μρ Ρουχωτά Ιωάννη πτ Όχτορα, 50, - αρχόντισσα, γυνή Κωσταντάκη
Κατζαΐτη, 68, - αρχόντισσα χα πτ σρ Κωσταντή Κατζαΐτη 1��, 162, 172,
1�7, 262, 266, - αρχόντισσα χήρα πτ σρ Φραντσέσκου, ��, 1�2, -Βιολέτα
σύζυγος σρ Αμβρόσιου Κατζαΐτη 11�, - γκόλφω του μρ Κωσταντάκη 68,
-κόρη Παναγή Κατζαΐτη 12�, -κόρη Σπύρου Κατζαΐτη πτ Αναστάση 12�,
- κόρη πτ σρ Φραντζέσκου 1�2, -Μαρία, χήρα πτ Σπύρου Κατζαΐτη 21.

Κατζαΐτης Αθανάσης πτ 274, 275, Αλίσανδρος 66, Αλύπιος του Λούκα 87,
Αμβρόσιος μρ �7, Αμβρόσιος σρ πτ σρ Φραντζέσκου 15, 11�, �01, Ανα-
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γνώστης του Κωσταντάκη 68, Αναστάσης μρ πτ Σπύρου 21, 12�, Ανα-
στάσης του Κωσταντή 68, Ανδρέας ιεροδιάκονος πτ μρ Ιωάννη �8, 7�, 84,
12�, 188, Αντώνης ευλαβέστατος παπάς 12�, Βύκος 12�, γιάννης του
γιώργου 12�, γιώργος 12�, δετόρος 12�, δημητράκης ή δημήτρης σρ πτ
σρ Κωσταντή 162, 165, δημητράκης ή δημήτρης σρ πτ σρ Σταματέλου
21, 116, 2�8, 242, δημήτρης 20, 25, 76, 124, 2�5, 261, 265, δημήτρης πτ
51, 66, δημήτρης παπας 12�, Ιωάννης σρ του σρ Σπύρου δετόρος 7�, 17�,
185, Ζήσιμος του γιώργου 12�, Ζήσιμος μρ πτ μρ Αλιβίζη 48, 50, 54, 8�,
�8, 2�4, 25�, 254, 25�, Ζήσιμος μρ πτ μρ Νικολό �7, Θοδωρής 12�, 14�,
Θοδωρής μρ πτ Νικολό 14�, Ιωάννης πτ μρ πτ Αθανάση �4, Κωσταντά-
κης μρ πτ μρ δημήτρη ��, 68, 6�, Κωσταντής πτ σρ 140, Νικολέτος σρ
17�, Νικολός του σρ Μαρκαντή 12�, Πέτρος μρ �7, 104, 12�, 241, Πέτρος
μρ πτ μρ Φραντζέσκου 15, ��, 1�2, Πιέρος 208, Πιέροςσρ πτ σρ Στεφανή
�7, 27�, 274, 275, Σπυρος σρ πτ σρ Κωσταντή 8, �7, 66, 87, 12�, 242, 24�,
274, 275, Σπύρος μρ 46, 107, 124, 127, 144, Σπύρος σρ 46, 17�, 188, 2��,
266, 221, Στεφανής σρ πτ Αθανάση �4, Τζόρτζης μρ 55, 152, 188, 220,
2��, 2��, Τζόρτζης πτ σρ Αλεξάνδρου �0, 242, Τζόρτζης σρ πρ σρ Σπύρου
2�5, Φρατζέσκος Κάσκος πτ μρ 66, Κατζαΐτης Φραντζέσκος μρ, 51, Φώ-
τιος 12�.

Κατζιβέλης Αντρίας 114, Κωσταντής 172.
Κέκερης Στάθης 242.
(Κεφαλά) αρχόντισσα 186, -αρχόντισσα χα πτ Τζανέτου Κεφαλά 188, -

Βγιολέτα σύζ μρ Τζάννη Κεφαλά 140, -Καλομοίρα αρχόντισσα χα πτ σρ
Ματίου Κεφαλά 10�, -Μαρία χα πτ Παύλου Κεφαλά 55, 85, -Σταματού-
λα κόρη μρ Τζάνη Κεφαλά, 140. Κεφαλάς 264, Αλέξανδρος 207, Αναστά-
σης μρ 66, �8, 22�, Αναστάσης μρ πτ Κωσταντή 57, 58, 260, Αναστάσης
σρ πτ σρ Ματίου 10�, 1�8, 1�1, 240, 260, Αναστάσης μρ του μρ Τζάνη
246, 247, Κεφαλάς Αντρέας πτ μρ πτ Ιωάννη 52, Κεφαλάς Αντρέας μρ πτ
μρ Παύλου 55, Αντρίας σρ πτ σρ Παύλου 85, 110, Αντώνης σρ πτ σρ Παύ-
λου 85, 110, Βασίλης 226, Βασίλης σρ πτ Τζανέτου 2, 18�, 251, 26�, γιάν-
νης 142, 265, 274, 275, δημήτρης 222, δημήτρης σρ πτ σρ Παύλου 85,
110, 251, Ζήσιμος 251, Ιωάννης ή γιάννης σρ πτ σρ Ματίου 10�, 1�1, 240,
Ιωήλ (;) καλόγηρος στα Κορωνάτα 22, Κωσταντής μρ του μρ Τζάνη 245,
247, Κεφαλάς (μιράκιον) πτ μρ Παύλου 55, (μρ) πτ μρ Παύλου, απών
στην Βενετία, 55, εφαλάς Νικόλαος 26, Νικολέτος 22, Νικολέτος σρ πτ σρ
Αναστάση 27, 28, 147, Νικολός πτ Ζήσιμου 2�2, Κεφαλάς Παύλος πτ σρ
21�, 248, 261, 264, 2�7, Πίκος 246, Τζάνης ��, 161, Τζάνης μρ πτ Παύ-
λου 140, 246, 247, Χριστόδουλος πτ σρ 251, Χριστόδουλος 8�, �5, 212,
2�1, 26�, Χριστόδουλος σρ πτ σρ Ματίου 10�, 1�1, 240, Χριστόδουλος σρ
πτ Νικολό, 26�. Κεφαλού Καλομοίρα αρχόντισσα χα πτ σρ Νικολέτου
Νταμοδού 216, αρχόντισα του σρ Πολύδωρου Κεφαλά 216.
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Κλαδάς 27�, Νικολός σρ κολονέλος δετόρος 222.
Κίδικας Νικολός 2�.
Κλαδάς γλυγόρης 10, Νικολός ευγενής σρ κολονέλος 280.
Κοζήρης δημήτρης 220.
Κολοκυθάς σρ Ζήσιμος πτ σρ Φαράντου 2�5, Ιωάννης μρ πτ Νικολό 22�, Νι-

κολέτος πτ Αντώνη 2�5, Νικολός πτ μρ 22�.
Κομητόπουλος Αναστάσης λεγόμενος Κατζιβέλης �6, Αναστάσης μρ πτ

Αντρία του Τζιμπούρη, 178, 186, Αναστάσης μρ πτ Μαρκέτου 1�, Αντώ-
νιος ιερεύς128, Βασίλης ευλαβέστατος παπάς 224, γιάννης 201, γιώργος
μρ 66, 178, γιώργος μρ του πτ Αντρία �7, δημήτρης Αντωνέλος πτ 40,
δημήτρης πτ 1�6, δημήτρης του Τζάνη 186, Θοδωρής μρ πτ δημήτρη
255, 2��, Μικέλης Μπούρης 255, Μικέλης του Θοδωρή 140, 178, 255,
Στάθης πτ Ιωάννη 254, Στέφανος 178, Τζάνης μρ 172, Τζάνης μρ πτ
Αναστάση 254, Κομητόπουλος Φραγκίσκος μρ πτ Αναστάση 224. (Κο-
μητοπούλου) Πανώρια κόρη μρ Φραγκίσκου Κομητόπουλου 224, χα πτ
διάκου Κομητόπουλου 2��.

Κομποθέκρας Στάθης 60, Κομποθέκρας- Μπελέτης γιάννης 60, Κομποθέ-
κρας Όκτορας μρ 2�.

Κονταρίνης Φραγκίσκος ιερέας 208.
Κορνάρος αφέντης (πρεβεδούρος) 208.
Κόσος Φλόριος 7.
Κονιδάρης Λιας του δημήτρη �8.
Κορνέλος γιάννης 227.
(Κουβαλιά) χα πτ Αλέξανδρου Κουβαλιά 1�5, χα πτ Ιωάννη Κουβαλιά 108.

Κουβαλιάς Αναστάσης μρ πτ Ιωάννη 1�5, Αντρίας 71, 7�, Αντρίας μρ πτ
Αλέξανδρου 108, 1�5, Ζήσιμος 71, Ζήσιμος πτ Αντρία 257, Ιωάννης πα-
πάς 18, Παύλος 7, Σπύρος 257, Στάθης πτ Αναστάση 71, Σταμάτης μρ
πτ Στεφανή, 1�5, Στέλιος πτ Αντρία 257.

(Κουλουμπή) Ευγένω πτ Μπατίστα 2�, Θόδω πτ Μπατίστα 2�, Μαργαρίτα
πτ Μπατίστα 2�, Σωσάνα πτ Αναστάση 281. Κουλουμπής Αγνάντιος μρ
4�, 106, 18�(σρ), Αθανάσης πτ, 4�, γιώργος πτ Αναστάση 281, δημή-
τρης πτ Αναστάση 281, Ζήσιμος πτ Αναστάση 281, Κουλουμπής Μαρίνος
σρ πτ σρ Σπύρου 126, 2�2, Μάρκος σρ πτ σρ Σπύρου 150, 182, 220, Νικο-
λός 1, 2�, 40, 54, �6, 166, 1�2, 1��, 20�, Νικολός μρ πτ Μπατίστα 2�, Νι-
κολός μρ πτ Στάθη, Παναγιώτης μρ πτ μρ Αθανάση 4�, Χριστόδουλος �5,
12�, 180, 218, �01.

Κουπόλης Κολονέλος πτ (βλ. Πολυκαλάς Ιωάννης Κολονέλος) 144.
(Κουρούκλη) γυνή μρ Μάρκου Κουρούκλη 62, χα γιακουμή Κουρούκλη 60.

Κουρούκλης Αλίσανδρος μρ πτ Οράντζιου ��, 117, Αναστάσης μρ πτ
γιώργου καλόγηρου 272, Αναστάσης πτ Μάρκου 11, Αναστάσιος ιερεύς
47, 8�, 11�, 188, 200, 211, Αντζουλής μρ �2, 10�, Αντρίας 1��, 141, 155,
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161, 2�8, 284, Αντρίας μρ νοτάριος 126, Κουρούκλης Αντρίας πτ γιώργου
11, Αντώνης πτ δημήτρη 240, Βαγγέλης πτ, πτ γιώργου, 11, Βασίλης πτ
2��, �02, Βασίλης πτ μρ νοτάριος 111, 14�, γιάννης 6, 1�, �5, 65, �0, �4,
121, 1�0, 16�, 178, γιάννης μρ πτ δημήτρη �, γιώργος του Ζήσιμου 204,
Ζήσιμος μρ 17�, Ιωάννης 287, Ιωάννης κυρ πτ γιώργου 1��, Ιωάννης του
Ζήσιμου 142, 204, Ιωάννης μρ του μρ Μάρκου 167, Κωσταντής πτ δημή-
τρη 240, Λάμπρος 1�1, Κουρούκλης Μάρκος μρ 158, Μάρκος μρ πτ Ράλη
62, Κουρούκλης Νικολός πτ δημήτρη 240, Παΐσιος ιερομόναχος 272.

Κουτουβίνος Αναστάσης μρ πτ Λευθέρη 62, 211, 218, Ανδρούτζος μρ πτ Λευ-
θέρη 62, 211, 218, Βαρδαράμος μρ πτ Λευθέρη 62, 211, 218, Καλλιοποιός
ιερομόναχος 70.

Κουτούφαρης Χριστόδουλος νοτάριος 2�8.
Κουτουφάς Αναστάσης ευλαβέστατος παπάς 26�, Ιωάννης μρ 111, Νικολός

246, Πέτρος μρ 180, 26�, Πέτρος μρ πτ Μάρκου 126, 187.
Κουτουφής παπάς 244.
Κρασσάς Ανδρέας σρ 5�, 158, 2�1, Αντωνάκης σρ πτ σρ Κωσταντή 10, 1�1,

1��, 146, 160, 222, 246, 247, 250, 265, 270, 277, 282, Αντωνάκης σρ πτ
σρ Ντάριου �7, 41, 144, Αντώνης �, 11, �0, 52, 5�, 257, 2�7, γιαννάκης σρ
πτ Αλίσανδρου 40, γιαννάκης ή Ιωάννης σρ πτ σρ Κωσταντή �0, 155, 176,
244, 26�, 276, 27�, 285, γιάννης �1, 5�, 106, 2�2, 245, 24�, 276, γιωργά-
κης ή γιώργος σρ πτ σρ Κωσταντή �0, 7�, 10�, 144, 176, 177, 1��, 212,
215, 226, 276, 27�, 285, 2�4, �00, γιώργος 54, 1�0, 1�4, 264, 276, 285,
γιώργος προκουρατόρος του Ναού του Αγ. Ιωάννη στο Ληνικό 157, δημή-
τρης 48, Ιωάννης σρ πτ σρ 52, υριάκος παπάς 11�, Κωσταντής πτ σρ 176,
240, 24�, Μάρκος ιερεύς και οικονόμος 88, 1�2, Μάρκος μρ 40, Νικόλαος
44, Νικολέτος σρ του παπά Μάρκου 180, Νικολός 22�, Παναγής 1�6, 18�,
Πέτρος σρ 41, 200, 27�, Πέτρος σρ πτ σρ Αναστάση 2�6, Σπυρίδων ιερεύς
21, 56, Τζουάνες (zuane Crassan) κονσελιέρος της Κοινότητας 188, Τού-
λιος σρ πτ σρ Σπύρου 28�, Κρασσάς Φλοριάς ή Φλόριος μρ 40, 50, 5�, 15�,
20�.

(Κρέκα) Αθανασία χα πτ σρ Σπύρου Κρέκα 11�. Κρέκας Τζώρτζης σρ 11�.
Κυράγγελος δημήτρης μρ 71, 115, 11�, 1��, 2�2, 2�7.
Κυριάκης, ψυχοπαίδι σρ Σπύρου Λούζη, 188.
Λαγγούσης Θεοτόκης μρ πτ Πάυλου 24.
Λαδικός Ζήσιμος 7.
Λάμαρης Μάρκος 2��.
Λαμπιρέοι 24�. (Λαμπίρη) Αναστασούλα 24�. Λαμπίρης πτ Νικολός 217.
Λεκατζάς Τζάνης πτ Βαγγέλη �01.
Λεμέτιος γιάννης 28�.
Λευκαδίτης γιώργος μρ 272.
Λευκόκοιλος Αντώνης μρ �7, 52, 105, 252, 286, 214, γιάκουμος πτ σρ 208,
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252, γιάννης σρ πτ Αναστάση 2��, Ιωάννης μρ πτ δημήτρη 255, 261, 26�,
Πέτρος αναγνώστης 2�4, Φραγκίσκος 87. (Λευκόκοιλου) Τρουζίνα χα πρ
μρ δημήτρη Λευκόκοιλου, κόρη πτ Αναστάση Πρεντάνου, 261.

Ληβαθινός Αναστάσης μρ πτ Φαράντου ��, 144.
Ληξουριώτης παπάς 176.,
Λιβαδάς Αγναντής πτ γιώργου 182, Κωσταντής κυρ 5�, Φραγκίσκος μρ του

Αγνάντη 281.
Λιβιεράτος παπάς 10�.
Λιβιέρης 176.
Λιώκης Αγάπιος ιερομόναχος 208, Μικέλης μρ 207.
Λογαράς Σπύρος 251.
Λουβερδής γιώργος ιερεύς 74, 105.
Λουβέρδος Αγάπιος, αρχιερεύς στον θρόνο της Αρχιεπισκοπής, 127, Αλίσαν-

δρος μρ πτ Αντώνη 15�, Αντρέας ευγενής σρ πτ σρ γιαννάκη 208, Αντρίας
μρ του γερόλυμου 10�, Αντώνης ή Αντωνάκης μρ πτ μρ γιάκουμου 17, 18,
Βαγγέλης 78, 280, Βαγγέλης σρ πτ σρ Βελισσάριου 280, Βελισσάριος 208,
γεώργιος ιερεύς 161, 1�0, 216, 225, 251, 258, 268, γιαννάκης μρ πτ μρ
γιάκουμου 17,18, γιαννάκης σρ πτ σρ Κωστή 15�, γραδενίνος 18, δραγα-
νίνος σρ 208, Ζησιμάκης σρ πτ σρ Τζουγάνη 272, Ζήσιμος σρ πτ σρ Βελι-
σάριου 1�8, Θόδωρος ιερέας 272, Θεόφιλος πτ 276, Ιωάννης μρ 4, Μαρκα-
ντώνης πτ γιάννη 10�, Μικέλης σρ πτ σρ Αντρέα 276, Νικολός Τιμποθεά-
τος �1, Παΐσιος, πανοσιώτατος καθηγούμενος της μονής Παναγίας από
τα γεριά 205, Σπύρος μρ πτ Αναστάση 15�, Σπύρος σρ πτ σρ Ντζουγάνη
272, Τζόρτζης σρ του σρ γιαννάκη 15�. (Λουβέρδου) Αλεφάντω του Ιωάν-
νη 4, Αντριάνα σύζυγος Ιωάννη 4.

(Λούζη) Αναστασούλα χα πτ μρ Στεφανή Λούζη 105, - αρχόντισσα πτ 51,
Λάγουρα του σρ Σπύρου 188, Ρουμπίνα αρχόντισσα σύζ/χα (πτ) σρ Σπύ-
ρου Λούζη 188, 18�. Λούζης 167, 206, Αλεξανδρής 87, 110, 116, 142, 165,
2�1, 266, 274, 275, Αλεξανδρής σρ πτ σρ Νικολό 1�1, 265, 268, Αντρέας
μρ του μρ Τζουγάνη 51, Αντρέας μρ του Φραγκή 6, Λούζης Αντώνης 144,
176, Αντώνης ή Αντωνάκης μρ του μρ Τζουγάνη 51, Αντώνης μρ του
Φραγκή 6, Βαγγέλης μρ πτ μρ Στεφανή 105, δετόρος σρ του σρ Τζουγάνη
158, 16�, Ιωάννης σρ 228, Ιωάννης σρ πτ σρ Φαράντου 144, 251, 220,
Λούζης Νικολέτος μρ πτ μρ Στεφανή 105, Νικόλαος �0, Νικολός 248, Νι-
κολός του Τζουγάνη 188, Νικολός ή Νικόλαος σρ δετόρος 22�, Παναγής
μρ πτ μρ Στεφανή 105, Σπύρος πτ σρ του πτ σρ δημήτρη 188, 1�0, Στα-
μάτης σρ δετόρος 106, Τζουγάνης σρ 6�, 67, 80, 82, 122 (σρ), 188, 18�,
2��, 246, 250, Τζουγάνης σρ πτ σρ Μαρκαντώνη 51, 66, 14�, 150,
158(μρ), 15�, 225, 268, Φραγκής μρ 42, 17�, 261, Φραγκής μρ πτ Ιωάννη
5, 6, Φραγγής μρ του μρ Τζουγάνη 51.

Λουκέραινα Στάμω χα πτ κυρ Αναστάση 206, Σαβίνα κόρη πτ κυρ Αναστά-
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ση 206. Λουκέρης Αντρέας σρ πτ σρ Ιωάννη 207, Ιωάννης μρ πτ Αναστά-
ση 206, Κωσταντής μρ πτ Αναστάση 206, Λουκέρης Νικολός μρ πτ Ανα-
στάση 206, Λουκέρης Ζήσιμος πτ Βρετού 18�.

Λυκιαρδόπουλος Νικολέτος, 28�.
Λυκόπουλος Αναστάσης μρ πτ Ιωάννη 147, 277.
Λυκούδης Βασίλης 270, Ζήσιμος 216, Παΐσιος ιερομόναχος 24�.
Μαγδαληκός Αναστάσης του Αντζουλή �7, Μαγδαληνός Αντζουλής �7, Ζήσι-

μος μρ 201, 202, Μαγδαληνός Ζήσιμος του Αντζουλή �7, Ιωάννης του Ζή-
σιμου �7, Τζάνης μρ πτ Αλέξανδρου 16�. (Μαγδαληνού) Ασημίνα χα πτ
Αλέξανδρου Μαγδαληνού 16�, Χρυσή χα πτ Ζήσιμου Μαγδαληνού, κόρη μρ
δημήτρη Καλογερόπουλου 241, 264, πτ Ελένη σύζυγος Αντζουλή �7.

Μάγιας Αναστάσης μρ πτ Ζήσιμου �6, Αντώνης μρ πτ Ζήσιμου �6, Ιωάννης
παπάς στην Αρκαδία πτ Ζήσιμου �6. Μάγινα Σπύραινα χήρα πτ (Ζήσι-
μου;)Μάγια σύζυγος Σταματέλου Στήβα �6.

Μαγουλάς Αντώνης 14, Νικολής 25�, Νικολής σρ πτ σρ Μανώλη 14�, Πέ-
τρος 84, 114, 181, 20�, 210, 22�, Πέτρος σρ πτ σρ Μανώλη 14�, Φραντζέ-
σκος 2.

Μαζαράκης γιακουμής 44, γιακουμής μρ 64, 244.
Μακρής Ιωάννης πτ Λάσκαρη 1��, Κωσταντής μρ πτ Ιωάννη 21�, Κωνστα-

ντίνος πτ 1��, Νικολέτος σρ πτ γιώργου 1�8, 1��.
Μαλάκης Ιωάννης σρ νοτάριος 250.
(Μαλαπίνα) χα πτ Χριστόδουλου Μαλαπίνα 207. Μαλαπίνας Αναστάσιος μρ

πτ Ζήσιμου 208, Μαλαπίνας Ηλίας μρ 207, 208, Χριστόδουλος πτ μρ 207,
208.

Μάνεση συμβία μρ Μανώλη Μάνεση 67, Τζαννέτα του Μανώλη 67. Μάνεσης
Αντώνης σρ 2�1, γιάννης σρ πτ σρ Πέτρου 2�6, διάκος 8�, Ζαχαρίας 67,
Ζαχαρίας ιεροδιάκονος 78, 204(ιερεύς), Ζήσιμος ιεροδιάκονος 8�, Ιωάννης
μρ 67, Ιωάννης σρ πτ σρ Πέτρου 10�, 115, 2�1, Μανώλης μρ 67, Νικολός,
118, 111, 112, 120, 128, 1�5, 1�6, 140, 16� (σρ), 210, 222, 261, 271, 288,
2�2.

Μαντζαβίνος Αναστάσης 202, Αναστάσης μρ του σρ γιαννάκη 164, Αντζου-
λής μρ πτ Νικολό 286, Αντζουλής μρ πτ Πόλου 112, 114, 225, Αντρέας,
γαμπρός Φραγκίσας Μιχαλίτζη 58, Ανρίας 1�6, Αντρούτζος μρ του σρ
γιαννάκη 164, Απολώνιος σρ πτ γερόλυμου 2�5, Μαντζαβίνος Βαγγέλης
πτ Παύλου 181, Βαρδάραμος πτ 7�, 108, Βασίλης μρ του σρ γιαννάκη 164,
Βιτώρος μρ �, �5, 201, 210, Βιτώρος μρ πτ Θοδωρή 65, 102, Βιτόρος πτ του
πτ Λεόντιου καλόγηρου ��, γερόλυμος μρ πτ Ζήσιμου 2�0, γερόλυμος πτ
Νικολό 1�6, γεώργιος ιερεύς 1�6, γεώργιος πτ Ιωάννη ευλαβέστατος ιερέ-
ας ��, 42, 65, γιαννάκης σρ πτ Αναστάση 164, γιάννης ��, 205, δανίας
20�, δημητάκης μρ πτ σρ Αντρέα 40, 155, δημήτρης 157, 184, 185(σρ),
225, 26�, δημήτρης πτ δημήτρη �5, δημήτρης πτ Ματιού 157, δημήτρης

Νέες πληροφορίες για την ιστορία της Κεφαλονιάς κατά τη βενετική κυριαρχία 48�



μρ του Παύλου (του πτ Θοδωρή) 102, 186, 201, 202, δράκος μρ �5, 1�6,
δράκος πτ σρ 45, 10�, 254, 2��, δράκος πτ Βαρδάραμου 7�, 108, Ζήσιμος
100, 208(μρ), Ζήσιμος σρ πτ γερόλυμου 2�5, 2��, Ζήσιμος πτ Σίμου 25�,
254, Ζήσιμος μρ πτ Αναστάση 5, Ζήσιμος πτ Σίμου 2��, Ηλίας ιεροδιάκο-
νος 202, Θοδωρής του Σούτζου 157, Ιωάννης σρ 126, 2�6, 261, Ιωάννης μρ
πτ Αναστάση 5, Ιωάννης μρ πτ Μανώλη �02, Ιωάννης σρ πτ σρ Βαρδάρα-
μου 25�, 2��, Κωνσταντής πτ Νικολό 45, Λινάρδος σρ 172, Μαντζαβίνος
(Μαντζαβίνος δεμαντζαβίνος) πτ Ιωάννη 2��, �02, Μάρκος ευλαβέστα-
τος παπάς πτ παπά Αναστάση 1�6, 210, 211, �02, Μικέλης μρ πτ Ιωάννη
65, Μανώλης μρ πτ Παύλου 186, 20�, Μανώλης μρ πτ Φραγκίσκου 114,
Μαρίνος πτ παπά Αναστάση ευλαβέστατος παπάς 2��, Μικέλης πτ Ιωάν-
νη 45, Μπόρτολος 185, Μπόρτολος μρ πτ μρ γερόλυμου 1�6, Νικολέτος του
Έρτζου 2��, Νικολέτος του Φραγκισκάκη 186, Νικολής 16, 201μ, �02,
Νικολής μρ πτ Τζώρτζη 6�, 114, 208, 225, Νικολός πτ Κωσταντή 157,
Παναγής μρ πτ Ιωάννη 226, Παύλος μρ πτ Θοδωρή �02, Πέτρος 185, Πο-
λύδωρος πτ Ζήσιμου 2��, πτ Ιωάννη 45, Σούτζος 202, Σπύρος πτ Ιωάννη
45, Σταματέλος μρ πτ Νικολό 65, Τζανέτος 1�6, Τζανέτος μρ πτ Νικολό
178, 1�2, Τζόρτζος μρ 40, Τιμόθεος μρ 114, Τιμόθεος μρ πτ μρ δημήτρη �,
5, �5. (Μαντζαβίνου) Αντριάνα, γυνή μρ Μπόρτολου Μαντζαβίνου, χα πτ
δημήτρη Μαντζαβίνου πτ Σταματέλου, 1�6, Μαρία κόρη πτ μρ Αντώνη
Μαντζαβίνου, χα, 202, Νικολέτα αρχόντισσα χα πτ σρ Αντρέα Μαντζαβί-
νου 15, 40, 45, 155, Τζανέτα πτ σρ Αντρέα Μαντζαβίνου 155.

Μάντουκας Στεφανής 167, Στεφανής κοντόσταυλος Ληξουρίου 2�0.
Μαρκέτος Λιας μρ πτ γιώργου 2�Εκτ.
Μαρκόπουλος Άντζουλος μρ πτ Τζουγάνη 10, Αντρίας 10, Αντρίας μρ πτ

γιώργου �5, δημήτρης μρ πτ Αναστάση 10, Ζαφείρης μρ �5.
Μαυροειδής Πιέρος νοτάριος 2�.
Μαυροκέφαλος 1�2, Λουρέτζος μρ ή κυρ 15, 21, 1��, 1�5, 210, 2�0, 260, 222,

2�7.
Μαύρος Χριστόδουλος μρ πτ Κωσταντή 157.
(Μεγαλογένη) χα πτ γιάννη 1�7, Μαργαρίτα κόρη πτ Αντώνη 271, Μαρού-

λα χα πτ Αντώνη 271. Μεγαλογένης δημήτρης μρ πτ Αντώνη 271, δη-
μήτρης πτ γιάννη 1�7, Ζήσιμος μρ πτ Θοδορή 16�, Νικολός μρ πτ Αντώνη
271, Νικολός πτ γιάννη 1�7, Φραγκίσκος μρ πτ Αντώνη 271, Φραγκίσκος
πτ γιάννη 1�7.

Μελισσινός Αντρίας σρ 22�, Αντωνάκης σρ 271, Μικέλης σρ 16�, 221. (Με-
λισσινού) χα πτ γιάκουμου 1��.

Μεταξάς Αναστάσιος ιερεύς 177, Άντζουλος μρ 81, γιακουμάκης σρ 12�.
Μηλιαρέσης Αναστάσης σρ 188, 220, Αναστάσης μρ πτ μρ Σπύρου 106, Μα-

τίος μρ πτ μρ Σπύρου 106, Τζόρτζης μρ 106, Μηλιαρέσης Τζόρτζης σρ πτ
σρ Αντρέα 115, 2�1.
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(Μηνιάτη) χα πτ Φραγκίσκου Μηνιάτη 274, 275. Μηνιάτης αιδεσιμότατος
πρωτοπαπάς 80, Αθανάσιος ιερεύς 56, 74, 82, γάσπαρος 166, 241, γά-
σπαρος μρ πτ γάσπαρου 161, γάσπαρος μρ πτ Τιμόθεου 121, γιάννης 2�1,
2�1, γιάννης του Ζήσιμου 6�, γιώργος 222, 2�7, δημήτρης σρ (του πρω-
τοπαπά) 122, 146, 21�, Ζήσιμος μρ, 188, Ιωάννης ιερέας, εφημέριος ναού
Αγ. Νικολάου, 67, 6�, 2�1, Ιωάννης μρ πτ μρ Μαρκαντώνη 26, 61, 78,
Κωσταντής μρ 1�0, Κωσταντής μρ πτ νοτάριος 4�, 45, 4�, 142, 188, 188,
18�, 205, 248, 268, Νικόλαος ιερεύς 105, 147, 14�, 150, 188, 1�0, Νικολός
�7, Σπύρος 1�0, Σπύρος μρ πτ Φραγκίσκου 274, Τζοάνης 24, Τζουγάννης
ευλαβέστατος παπάς του πρωτοπαπά 122, Φραγκίσκος πρωτοπαπάς 188.

Μησίνης Αλέξανδρος μρ πτ παπά Φλόριου 221, Αναστάσης 71, 108(πτ),
Αντώνης του Αλέξανδρου 221, Ζήσιμος μρ πτ γουλιάμου 221, Μαρκαντώ-
νης 206, Παύλος ιερεύς 22�, Μησίνης Φλόριος ιερεύς 206.

(Μιχαλίτζη) θυγατέρα μρ Νικολέτου Μιχαλίτζη, σύζ μρ γιώργου Πολυκαλά,
44, Φρανγκίσκα χα πτ Αντζουλή Μιχαλίτζη, χα πτ Κωνσταντή Κεφαλά,
57, 58. Μιχαλίτζης Αθανάσης πτ μρ 44, 64, πτ Αλίσανδρος 8�, Αναστά-
σης πτ Πέτρου παπάς 200, Άνθιμος πτ Αλίσανδρου, ηγούμενος της μονής
Αγίας Παρασκευής των Λεπέδων, 76, 180, Αντωνέλος 12�, Αντώνης μρ
πτ Ζήσιμου 187, Βελισσάριος πτ 180, Βιτόρος λεγόμενος Καπιάνος, 267,
γιάκουμος �2, γεώργιος πτ Στάθη παπάς 200, δαμασκηνός πτ κυρ 62,
δημήτριος ιερέας, 200, 208(Πνευματικός), 20�, 272, δράκος 180, Ιωάν-
νης μρ πτ Στάθη 200, Λιβιέρης 8�, 24�, Θεοδόσης μρ 207, Θεοδόσης μρ πτ
Σπύρου 200, Νικόλαος πτ Αλίσανδρου 14�, Νικολέτος μρ 64, 248(σρ),
26�, Νικολέτος ή Νικολός μρ πτ Ιωάννη 44, Νικολής 1�5, Νικολός μρ πτ
γιάκουμου 16�, 2�6, Νικολός του γιωργίτζη 8�, Πετρονικολός ο Κουτζο-
νόρης 12�, Πετρονικολός πτ Αλίσανδρου 240.

Μιχαλόπουλος γιώργος 101, 102, 186, 1�4.
Μοδήλος (βλ. Μουδίλος).
Μονοκρούσος Ζήσιμος (νοτάριος;) 11�.
(Μονόπολη) χα πτ μρ Βασίλη Μονόπολη 205, Ρουμπίνα χα πτ διονύση Μο-

νόπολη 2�7. Μονόπολης Ανατάσης πτ Ιωάννη 212, 215, Αναστάσης του
Μωησάτου 215, γερόλυμος 2�7, 2�4, Ζήσιμος κυρμρ πτ Ριλάντου 51, 58,
18�, 225, 261, Θοδωρής πτ Φαράντου 212, 215, Ιωάννης μρ 84, Ιωάννης
μρ πτ Ματίου 2�7, Λούκας μρ 84, Νικολέτος 2�7, Παναγιώτης 2�7, Πα-
ναγιώτης μρ του πτ Ζαφείρη 16�, 170, Πέτρος μρ πτ γιώργου 2�4, �00,
Στάθης μρ πτ γιούλιου 28, 212, 215, Στάθης μρ πτ διονύση 2�7, Σταμα-
τέλος 50, Τζάνης μρ πτ Στεφανή 215, 2�4.

Μοντεσάντος Κωνσταντίνος ιερεύς 118, 170, 184, 207, 2�7, 255, 260, 262,
26�, Σπύρος 2, Σπύρος σρ πτ σρ Αντρέα 270.

Μορελάτος δημήτρης 112.
Μορέτης Μπενάρδος, καντζελιέρης του πρεβεδούρου Φραντζ.Τζουστηνιάν, 7�.
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(Μοσκονά) Βιτόρια του παπά Ζήσιμου 14. Μοσκονάς Αντώνης 2, Βαρδάρα-
μος 124, οδωρής μρ του Αλίσαντρου, 14, Νικολός κυρ του πτ παπά Ζήσι-
μου 14, Όκτορας 166, Παναγιώτης 14.

Μοσκόπουλος Ατζουλής πτ μρ Μα... 81, Αντώνης 70, Αντώνης πτ μρ 217,
Αντώνης μρ του μρ Σταματέλου 81, Βασίλης 81, Βασίλης σρ του παπά
Ευστάθιου 172, 17�, 266, γιάκουμος σρ του παπά Ευστάθιου 172, 17�,
266, γιάννης πτΜάρκου 78, γιάννης πτ Σπύρου 61, Μοσκόπουλος γιώρ-
γος 1�8, γληγόρης σρ του παπά Ευστάθιου 172, 17�, 266, Ευστάθιος ευ-
λαβέστατος παπάς �2, 81, 172, 17�, 266, Θοδωρής μρ πτ Τζάνη 127, Κω-
σταντής 61, 12�, Μαρκαντώνης 1�8, Μαρκαντώνης μρ πτ μρ Τζάνη 78,
Μάρκος 186, Νικολέτος 70, Νικολής σρ του παπά Ευστάθιου 172, 17�,
266, παπάς 112, Σταματέλος 25�, Τζάνης πτ μρ 78, Τουμάσης 61, 1�8.
(Μοσκοπούλου) Μαργετούλα 70.

Μουδίλος ��, γιάννης 154, Ιωάννης μρ πτ Στάθη 7�, 100, Σπύρος 144, Στα-
ματέλος μρ πτ Στάθη 7�, 100.

Μούλος της Βερόνικας 12�.
Μουρελάτος Αγουστής 14, Ζήζος �8, Ζήσος μρ 7, -Ληγάτος Φραγκίσκος μρ

του Μαρίνου 7, Μάριος �8, Πέτρος 228. (Μουρελάτου) χήρα �8.
(Μπαλτζά) Αντζουλέτα κόρη μρ Αντρία Μπάλτζα �2, 167, Βιτώρια σύζυγος

μρ Αντρία Μπάλτζα �2, 167, Ειρήνη χα πτ μρ Ιωάννη, κόρη πτ μρ γιά-
κουμου Μοσκόπουλου, �2, χα πτ μρ γιάννη Μπαλτζά 8, χα πτ μρ Ιωάννη
Μπαλτζά πτ Αλιβίζη ��. Μπαλτζά ς 142, Ανδρέας μρ πτ Νικολό 11�, 260,
Αντρίας μρ �2, 167, γιάννης 8, γιάννης (μρ) του μρ Αντρία �2, γιώργος
(μρ) του μρ Αντρία �2, Νικολής μρ πτ Ιωάννη �2, Νικολός 8, 226, Νικο-
λός (μρ) του μρ Αντρία �2, Τιμόθεος 8, Τιμόθεος (μρ) πτ Ιωάννη, κάτοι-
κος Κορφών, �2.

Μπαρμπάτης Αντώνης 1�4, 1�6, 180.
Μπελατζιόλης Ζήσιμος πτ 100.
Μωραϊτης Αναστάσης μρ πτ Τζώρτζη 7�, 74, 108, γεράσιμος μρ πτ Αναστά-

ση 22�, Ζήσιμος παπάς 188, Λιας μρ του παπά Αναστάση 1��, Παύλος
4�, Σταμάτης μρ πτ Παναγιώτη 7�, 74, 108, Φλόριος πτ Νικολό, 1�4, 288,
Χαρίτος 7.

Νταβενέζιας Νικολός 261, Σπύρος σρ 1�2, Σπύρος μρ πτ Νικολή 47.
Νταμοδός γιάννης 1�8, Φραντζέσκος σρ 25�, 2187. (Νταμοδού) χα πτ σρ Νι-

κολό Νταμοδού 186.
Ντάντουλος γληγόρης μρ 48, Φραγκίσκος νοτάριος 25.
Ντονάδος Βιτζέτζος προβλεπτής Κεφαλληνίας, 188, 218, 2�5, 252, Τζαν Βι-

τζέτζος πρεβεδούρος Κεφαλληνίας, 2�0.
(Ντελάλη) Μαρία χα Αντώνης Ντελάλη 201.
Ντουστινιάν Φραντζέσκος πρεβεδούρος 7�.
ξεδάχθυλος Ζήσιμος 10�, 1��, Ζήσιμος μρ πτ Σταματέλου, �0, Σταματέλος 21.
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ξενομερίτης Αναστάσης πτ Ζήσιμου 257.
Πάγκαλης Αντωνέλος σρ 158.
(Παλημέρη) Αναστασούλα του μρ Βαρδάραμου 7, Μήλια, σύζ. μρ Βαρδάρα-

μου Παλημέρη 7. Παλημέρης Βαρδάραμος μρ 7, γιάννης 71, 7�, Θοδωρής
�8, Ιωάννης μρ πτ Τζόρτζι 108, Νικολός πτ Φραγκίσκου 71, Χριστόφορος
121.

Παπαδόπουλος Ευστάθιος πτ Ληξουριώτη, ιερεύς, 51, 7, 88, 1�8, 158, 162,
205, Στέλιος μρ πτ Λιξουριώτη 158, 205. (Παπαδοπούλου) Ζαμπετούλα
χα πτ Παπαδόπουλου Ληξουριώτη 205.

Παρίσης Αναστάσης μρ πτ Πιέρου 1�4, Αντρίας 14�, Παρίσης Αντώνης πτ
Ιωάννη 84, γιακουμής 14�, γιώργος μρ πτ Πιέρου 1�4, Ιωάννης 14�.

Παρτίδος Ζήζος μρ λεγόμενος Πιτζινής, του μρ Βασίλη 80.
(Πασχάλη) Κατερούτζω, χα πτ Μαρίνου Πασχάλη 82. Πασχάλης γιώργος

μρ του μρ Τζουγάννη 72, Μαρίνος μρ 67, 72, Μικέλης μρ πτ Κάρλου 82,
26�, Νικολός νοτάριος 211, 28�, Τζουγάνης μρ 81, 107, Τζουγάνης μρ πτ
Κάρλου 82, 148, 286.

Πάσχος Νικολός 60.
Παυλής 2�2.
Περδικάρης Νικολός μρ 272.
Περιστιάνος Αντρίας 6�, �2, δημήτρης ευλαβέστατος παπάς 188, γιάκουμος

μρ πτ παπά δημητρίου ��, 124 (του πτ παπά δημήτρη), Μικέλης ��,
Σπύρος �8, Σταματέλος 16�, 1�7, 248, Σταματέλος μρ πτ παπά δημητρί-
ου ��.

Περλιγγής Βαγγέλης �2, 246, 25�, 254, 256, 267, 26�, γιαννάκης μρ 60, 8�,
γιάννης 17, 18, 1�6, δανέλης σρ 40, 76, 144, 286, δανέλης σρ πτ σρ Ανα-
στάση 26�, δανέλης πτ μρ Αναστάση, 54, 55, διογένης 1��, Ιωάννης σρ
1�6, 246, Ιωάννης μρ πτ μρ Αναστάση �0, Μανώλης 6�, 64, 85, �1, 126,
150, 158, 15�, 224, 2�1, 2�6, 250, 252, 268, Μανωλάκης μρ 55, Μανώλης
σρ 252, Μανώλης σρ πτ σρ Τόφαλου 14�, παπάς 170, Σπυρίδων ευλαβέ-
στατος ιερεύς, πτ μρ Αναστάση, 58, 60, 80, �0, 10�, 1�2, 141 (ιερεύς και
εφημέριος), 152, 155, 1��, 225, Στάθης 20, 27�, 277, 2�0, Στάθης σρ του
παπά Μανώλη 5�, 55, 2�8, Τόφαλος 75, 101, 117, 2�8, 26�, 2�2, Φραγκί-
σκος 1��, Φραγκίσκος αναγνώστης 288.

(Περούτα) Κατερίνα (πτ Τζόρτζη Περούτα) 81, Κυριακούλα χα πτ Τζόρτζη
Περούτα 81. Περούτας Αντώνης (πτ Τζόρτζη Περούτα) 81.

Πετρικός Σπυρίδων ιερέας 272, Στάθης μρ πτ Νικολό 140.
(Πετρίτζη) Μήλια, χα πτ Νικολέτου Πετρίτζη, 1�0. Πετρίτζης Νικολέτος πτ

μρ 1�0, Νικολός 84, 167, 2�7, 2�4.
Πήλικας γερόλυμος μρ πτ μρ Μανώλη από το Αργοστόλι �1.
Ποβερέτος Άντζουλος σρ 1�2.
Πόλης Ράλης δετόρος 1�.
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(Πολυκαλά) Ατζουλέτα αρχόντισσα χα πτ σρ Κοσμέτου Πολυκαλά, κόρη πτ
σρ γιάκουμου Μαγουλά 14�, 161, Καναλέτα του πτ μρ Κωσταντή 22,
Μαργετούλα χήρα πτ μρ Κωνσταντή Πολυκαλά 22, 2�, 56, χήρα μρ Κο-
σμέτου 27. Πολυκαλάς 222, 27�, Άντζουλος σρ πτ σρ Ιωάννη κολονέλου
166, Αντώνης 240, 284(σρ), Αντώνης μρ του πτ μρ δράκου �7, 171(σρ),
Αντώνης παπάς 14�, Βασίλειος ιερεύς 172, Βασίλης 12, 61, ��, 276(σρ),
Βασίλης σρ πτ σρ Κοσμέτου 27, 10�, 152, 161, γιωργάκης σρ πτ σρ Ιωάν-
νη κολονέλου 166, γιώργος 26, 28, �0, 75, 86, �5, 185, 208, 2�1, 2��,
γιώργος μρ 44, γιώργος σρ πτ σρ Στεφανή, 64, 2�6, 271, δημήτρης πτ μρ
πτ μρ Λεού 54, δράκος μρ 68, 180, 201, 242, 258, δράκος σρ πτ σρ Κω-
σταντή 22, �7, 77, �0, 106, 144, 145, 168, 181, 227, 252, 268, Ευγένιος ιε-
ρομόναχος 1�1, Ζήκος 180, Θοδόσης μρ πτ μρ γιάκουμου 107, 142, Ιωάν-
νης 280, Ιωάννης Κολονέλος πτ σρ 144, Ιωάννης παπάς 47, 4�, 11�, Κο-
σμέτος πτ σρ 14�, 161, Κωσταντής 2�, Κωσταντής σρ του σρ γιωργάκη
2�6, Μαρίνος μρ 7, Μαρκαντώνης σρ πτ σρ γιάκουμου 148, Μάρκος 268,
Μάρκος πτ μρ 55, Σταμάτης μρ 1��, 171.

(Ποντίνα) Άννα κόρη μρ Μάρκου Ποντίνα 228, διαμαντίνα γυνή μρ Μάρκου
Ποντίνα 228. Ποντίνας Ζήζος πτ 227, Μάρκος μρ 228.

Ποταμιάνος Αλέξανδρος μρ πτ Αντρία 272, Αντρέας ιερεύς 241, Θεοτόκης μρ
πτ Ιωάννη γληγοράτου �01, Μαρής μρ 1��, Νικολός μρ πτ Ιωάννη 271,
Τζάννης πτ Ιωάννη 76.

Πρεντάνης Αναστάσης πτ Λαμπρινού 160, 282, Αντρίας πτ Λαμπρινού 160,
281. Πρεντάνος Λαμπρινός μρ 21, 58, 241, 244, 2�2.

Πρετεντέρης (Τυπάλδος) σρ δετόρος 2�5.
Πυλαρινός 176, Αθανάσης σρ πτ σρ Σταματέλου 168, Ανρέας μρ πτ μρ Στα-

ματέλου 77, 144(σρ), Αλέξανδρος μρ πτ Στεφανή 28�, Αλίσανδρος σρ 54,
12�, Αλίσανδρος μρ πτ μρ Σταματέλου 55, Αναστάσης 42, 104. 2�7, Ανα-
στάσης πτ Τζάνη ευλαβέστατος παπάς 28�, Αναστάσης σρ πτ σρ Σπύρου
1�, 171, 284, Αναστάσιος ιερεύς �, γερόλυμος μρ πτ Νικολό 111, γιάννης
205, γιωργάκης 102, γιώργος σρ πτ σρ δημήτρη 251, 25�, 254, 28�,
γιώργος μρ πτ Μικέλη 166, γιώργος μρ πτ Στάθη �, 122, γιώργος μρ του
μρ Τζάνη 28�, δημήτρης πτ μρ 42, δράκος σρ 1�4, δράκος μρ πτ γληγό-
ρη 28�, Ευστάθιος ιερεύς 86, 178, 187, Ζήσιμος μρ πτ μρ δράκου �4, 28�,
Ζήσιμος μρ πτ Στάθη �, Ζήσιμος πτ σρ 1�4, Ιωάννης 1�4, 28�, Ιωάννης
ιερεύς 2�0, 28�, Ιωάννης μρ του δράκου 2�1, Ιωάννης μρ του μρ γιάννη
86, Ιωάννης σρ πτ σρ Χριστόφορου 1�4, πτ Ιωάννης πτ Στάθη �, Κωστα-
ντής μρ �, 42, Λιας σρ 42, 276, 27�, Λιας σρ πτ σρ δημήτρη 251, 25�, 254,
Λιβιέρης 27�, Μαρκαντώνης �4, Μαρκαντώνης μρ πτ Αναστάση 122,
Ματίος σρ του σρ Αθανάση 168, Νικολέτος σρ 168, 1�6, Νικολέτος μρ του
σρ Σουλαριώτη 180, Νικολός μρ πτ Αλίσανδρου 2, Παναγής σρ 1�, 114,
172, Παναγιώτης 12�, Παναγιώτης μρ πτ μρ δράκου 25, �4, Πέτρος μρ
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60, Σουλαριώτης 48, 224, Σουλαριώτης μρ πτ δράκου 1�, 25, Σουπιώνης
μρ πτ Νικολέτου 175, Σπύρος του Αρμογένη 8�, Σπύρος μρ πτ Αντρίτζη
21, 65, Σπύρος πτ 1�, 104, 118, Σπύρος μρ πτ Στάθη �, Στάθης πτ 256,
Στάθης παπάς πτ παπά γιώργου 86, Στεφανής μρ πτ Νικολέτου 28�, Φα-
ράντος μρ πτ Χριστοδούλου 175, Φραγκισκάκης 14, Φρατζέσκος σρ (πτ σρ
Πιέρου) 42, 48, 51, 66, 124, 1�1, 220, 244, Χριστόφορος 104, 28�.

Ραζής Αναστάσης μρ πτ παπά Παύλου 258, Αντώνης παπάς 81 256,
Άντζουλος σρ του Αναστάση 154, 256, 258, Ιωάννης (του Αναστάση) ιε-
ρεύς 258.

Ράλλης Σαλβατόρος 181.
Ραυτόπουλος δημήτρης 161, �01, δημήτρης μρ λεγόμενος Κέκερης 122,

276, δημήτρης κυρ πτ δράκου 225, δράκος πτ 188, Τζώρτζης μρ 1�0.
Ρίζος 176.
Ροσόλυμος δημήτρης μρ24�, δημήτρης μρ πτ γιώργου 217, Ζήσιμος 24�.

(Ροσόλιμου) Ρουμπίνα γυνή μρ δημήτρη Ροσόλιμου χα πτ Νικολό Λαμπί-
ρη, 24�.

Ρουχωτάς Ανδρέας παπάς πτ Λουκά 4, Ιωάννης μρ πτ Όχτορα 50, Λουκάς
μρ του Όκτωρα 4, Παναγιώτης 4.

Σαμικός Ζήσιμος 228.
Σβορώνος Λινάρδος 112.
Σερεμέτης Σταματέλος 14�.
Σιμώνης Νικολός μάστορας 1��.
Σκαλτζούνης Αλέξανδρος ιερεύς και πνευματικός 21, 1�2, γερόλυμος σρ πτ

σρ Νικολό 17�, γιάννης μρ 1��, Ιωάννης σρ πτ σρ Νικολό 17�, Μάρκος μρ
2�0, Νικολός 4.

Σκαρλάτος Αναστάσης 175, γιάκουμος 16, 2�, 64, 10�, 166, 16�, 18�, 255,
2�4, γιώργος μρ 5�, 66, 171.

Σκαφίδας Τυπάλδος Ιωάννης πτ 110.
Σκιαδάς γιάννης 208.
Σκλίτζης γιάκουμος ��, 104, 114, 182, Κάρλος 1�1, 18�, Μικέλης 8, 10, �0,

45, 55, 62, 66, �6, 100,106, 1�8, 144, 151, 15�, 160, 186, 207, 215, 225,
226, 2�1, 245, 24�, 250, 276, 277, 27�, 28�, 2�8, �02, Νικολός 112, 1�2.

Σολωμός Νικολός 144.
Σπινιέλης Παναγιώτης 176.
Σπινιέλος Αναστάσης μρ του μρ Τζάννη 1�� 146, 160.
Στήβας Σταματέλος �6.
Στραβάγγελος γεράσιμος 7�, 75, δημήτρης μρ 7�, 75, 244(πτ Κωσταντή).
Συνοδινός Αναστάσης μρ πτ δημήτρη 104, Άνθιμος παπάς 66, Αντώνης μρ

πτ Αντρούτζου 46, γερόλυμος μρ 15, 66, γερόλυμος μρ πτ Κωσταντή 48,
51, δημήτρης λεγόμενος Τσαγκρής 1�4, Νικολός 16�, 171, Στάθης μρ
42, �8, 2�4, Φραγκίσκος 66, 244.,
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Σφαέλος Αναστάσης 18�, 221, 2�6, Αντωνέλος μρ πτ γιώργου 210, Θεοδόσης
244, 2�8, Ιωάννης μρ νοτάριος 76, 151, 152, 220, 208, 225, 22�, 2�5.

Ταρκασάτος Αντώνης μρ 272.
Τελάλης Αντώνης 102.
Τζαβέλας Αναστάσης μρ 272.
Τζαγκρής δημήτρης 170.
Τζαν Φραντζίσκο Ντζουστινιάν αφέντης πρεβεδούρος 62, 87.
Τζετζέλης Αναστάσης μρ πτ Χριστόφορου 106, 151, 1�1, 261, 220.
Τζίκλης μρ Αναστάσης πτ Φλόριου 285.
Τζιμπούρης Αναστάσης του Αντρία 255.
Τζιριγώτης Λεός μρ 20, Νικολός μρ 20.
Τζουστινιάς Φράτζιος εξοχότατος αφέντης 26.
Τιμοθεάτος Λουβέρδος Νικολός �1.
(Τόρναρη) Αντζουλέτα του Ζησίμου 80. Τόρναρης 106, Ζήσιμος ή Ζωσιμάς

ιερεύς 6�, 78, 80, 8�, 85, 10�, 11�, 125, 126, 141, 14�, 150, 171, 174, 185,
216, 24�, 220, Κωσταντής μρ 24, 67, 178, Κωσταντής πτ δημήτρη, 1�4.

Τουμασάτος Νικολός 117.
Τουργάνος Μαρτζέλος μρ 180.
Τρέκας Αναστάσης παπάς 16�, Αντρίας σρ 250, 2��, 2��.
(Τρουζένη) χα πτ Ζαχαριάκου Τρουζένη 26�.
(Τρουμπέτα) πτ χα πτ Τζόρτζη Τρουμπέτα 2�0. Τρουμπέτας Νικολός 4�, Νι-

κολός πτ Τζόρτζη 174.
Τυπάλδος 8�, 1��, Αλύπιος σρ 18�, Αναστάσης 12�, 156 1�2, 206 (σρ), Ανα-

στάσης παπάς πτ δημήτρη 14, Αναστάσης σρ πτ Λάσκαρη 287, Αναστά-
σης μρ πτ σρ Παύλου 206, Άνθιμος, καθηγούμενος μονής Αγίας Παρα-
σκευής Ταφιού, 127, Αντζουλής �6, Αντζουλής μρ πτ Αντρούτζου 1�,
Βαγγέλης 102, 12�, 152 (σρ), Βελισάριος 106, 185 (σρ), Βιντζέντζος σρ
14�, 167, 288, Βιτόρος σρ πτ σρ Ζήσιμου 14�, 252, 268, γιάκουμος σρ πτ
σρ Μαρή 14�, 22�, γιάννης 145, γιαντζέντος ευγενής σρ δετόρος 208, γε-
ώργιος ιερεύς 4�, γιώργος ξυδιάς σρ 221, δημήτρης 68, Ζήσιμος μρ πτ
Όκτορα 4�, Ιωάννης σρ 1�5, Ιωάννης σρ πτ σρ Λάσκαρη 152, Ιωάννης πτ
Τζάνη �01, Κωσταντής σρ 260, Κωσταντής μρ του μρ Ζήσιμου 4�, Μανώ-
λης σρ 152, Μανώλης σρ πτ γιάννη 220, Μόμολος μρ 27, Νικολέτος 144,
Νικολός μρ πτ Σπύρου 287, Προτεντέρης σρ δετόρος 22�, 2�5 (ως Πρετε-
ντέρης), Σκαφίδας Ιωάννης 110, Στάθης 1�4, Τζάνης 11�, Τζόρτζης σρ
πτ σρ δημήτρη 22�, Τζουτζέτος μρ 27, Χριστοδουλής σρ πτ Αναστάση
156, Χριστόδουλος σρ πτ σρ Νικολέτου 214, Φραγκίσκος πτ Τουμάζου
125. (Τυπάλδου) αρχόντισσα χα πτ σρ Νικολέτου Τυπάλδου 214.

Φαβατάς Αντρίας μρ πτ Αντώνη 2�7, 2�8, Πέτρος 1�5.
(Φαζιόλη) αρχόντισσα χα πτ σρ Νικολέτου Φαζιόλη 272.
Φασόης γιάννης 140.
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Φερεντίνος Μάρκος νοτάριος παπάς 245.
Φλαγγίνης 281, Τζουγάνης 228.
Φλαμπουράρης Αντώνης μρ 1�0, 167, 218, Καμίλλος μρ 24.
Φραγκίσκος πτ μρ νοτάριος 1�. Βλέπε Ντάντουλος Φραγγίσκος νοτάριος.
(Φλοριά) χα πτ γιαννάκη Φλοριά 20�. Φλοριάς σρ 210, 2�5, 2��.
Φόρτος Αναστάσης σρ 282.
Φόσοις(;) γιάννης 140.
Φουκάς Νικολής 10�, Νικολός μρ πτ Στάθη από το Αργοστόλι 2�0.
Χαλιώτης δημήτρης 5�.
(Χαλκωματά) χα πτ Αντώνη Χαλκωματά 142. Χαλκωματάς δημήτρης μρ

πτ Αντώνη 142, καλόγηρος 122, Κωνσταντίνος ιερομόναχος 42, 60, 146,
151, 154, 227, 287, 2�0, 2�5, Κωνσταντίνος του μρ Ζήσιμου, ευλαβέστα-
τος παπάς 107, Λαμπρινός μρ πτ μρ Αντώνη 107. Χαλκωματού 82.

Χαμοσφακίδης Ζαφύρης μρ �1, παπάς 10�.
(Χοϊδά) αρχόντισσα χα πτ σρ Κωσταντή Χοϊδά 222, Χριστίνα αρχόντισσα χα

πτ σρ Μανώλη Χοϊδά 1�4, 222, 2�8, 2��, Βιργινία χα μρ Μανώλη Χοϊδά
88. Χοϊδάς Αλέξανδρος 5, 172, 208, Αλέξανδρος παπάς 11�, 170, 260,
Αλέξιος ιερεύς 1�7, Αναστάσης μρ πτ Θωμά 52, Αντώνης 204, Αντώνης
σρ πτ σρ Μανώλη 1�4, 1�5, 222, 2�8, 2��, δανέλης σρ δετόρος 188, 22�
(πτ), Ιωάννης μρ του μρ Μάρκου 228, Κωσταντής πτ μρ 6, Κωσταντής πτ
σρ 14�, Μαρκαντώνης σρ πτ Κωσταντή 6, 162, 2�8, 2��, 222, Μικέλης
280, Μικέλης σρ πτ σρ Μανώλη 1�5, 2�8, 2��, Νικόλαος παπάς 188, Νι-
κολέτος 12�, Νικολέτος σρ πτ σρ Κωσταντή 222, Νικολός 84, 8�, �2, 167,
228.

Χρυσάφης Αποστόλης 2�1, γιώργος πτ παπά 245, δημήτρης μρ πτ γιώργου
245, δημήτρης πτ Στέφου 245, διάκος νοτάριος 245, Ιωάννης πτ 245,
Σταμάτης 11�, Σταμάτης μρ πτ Ιωάννη 245.

Χρυσάφος Αποστόλης μρ 125, Ιωάννης πτ Θοδωρή 174.
(Χωραφά) Αναστασία του σρ Νικολέτου Χωραφά 8�, αρχόντισσα σύζυγος σρ

Βαγγέλη Χωραφά, πρώην χα πτ σρ Σπύρου Μπάλτζα, 116, χα κόρη πτ σρ
Αντζουλή Χωραφά 226. Χωραφάς σρ, 216, Αθανάσης σρ �8, 8�, 204,
Αθανάσης σρ δετόρος 47, 1�6, 21�(του σρ Πιερή), 248, 278, Αναστάσης
μρ 60, Αναστάσης ευγενής σρ πτ μρ Άντζουλου 17, 18, Αναστάσης σρ πτ
Άντζουλου 6, Άντζουλος εκλαμπρότατος σρ 6, Βαγγέλης 105, 115, Βαγ-
γέλης σρ πτ σρ Μάρκου 116, Βιτώρος 16, �2, 48, 51, 58, 11�, 1�1, 156,
180, 188, 1�7, 218, 21�, 225, 2�2, 2�7, 246, 264, 270, 272, 27� (μρ), Βι-
τόρος μρ πτ Ιωάννη �4, γιαννάκης 108, Ζαχαρής σρ 47, 125, 214 (ευγενής
σρ), 277 (πτ), 20�, Ιωάννης 8�, Νικολέτος μρ 8�, 1�6 (σρ), 141 (πτ σρ),
Νικολέτος μρ πτ μρ Σπύρου 77, Νικολέτος πτ σρ 21�, Νικολός 248, Πέ-
τρος 27�, Πιερής σρ �7, 8�, 120, 21�, 248, 2�5, Σπυράκης 101, Σπύρος 8�.
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ΚΑΤΑΛΟγΟΣ ΤΟΠΩΝΥΜΙΩΝ

Παρατίθενται ανά περιοχή ονόματα ιδιοκτητών γης ή καλλιεργειών. Η σειρά
αναφοράς των ονομάτων είναι αξιολογική, με κριτήρια το αντικείμενο ιδιοκτη-
σίας (ιδιοκτήτες σπιτιών, ιδιοκτήτες γης, ιδιοκτήτες προικώων, καλλιεργη-
τές) την συχνότητα και την σειρά αναφοράς τους στο νοταριακό κατάστιχο.

Άβυθος 124, 282 (Πυλαρινός, δεστούνης, Περιστιάνος, Κρασσάς), στο Αγια-
νίτικο περιοχή των Κολοκυθάδων 1�4 (Xοϊδάς, Πυλαρινός).

Αγγουρόκηποι 104 (Πυλαρινός, Άννινος).
Αγία Βαρβάρα Λιβάδι 105, 15� (Λούζης, Καρύδης, Λουβέρδος).
Αγία Θέκλη 1�8, 20� (Καρύδης, γενατάς, Φλοριάς, Λουβέρδος).
Αγία Μαρίνα Μιχαλιτζάτα 16� (Μαντζαβίνος).
Αγία Μαύρα, πάνω από την Αγία Θέκλη, 1�8 (Καρύδης, Λουβέρδος).
Αγία Παρασκευή στα Αλώνια στο Πηγάδι 46 (Συνοδινός, Αραβαντινός).
Αγία Παρασκευή στους Ιλάρους 248 (Αρδαβάνης, Χωραφάς).
Αγιανίτικο, περιοχή των Κολοκυθάδων, 1�4 (Χοϊδάς, Πυλαρινός).
Άγιος Αντώνης στον Κάμπο 8�.
Άγιος Βασίλης 118, 154 (στο Φεβριά), 242 24�, 244 (μέρος των Ιλάρων), 258

(Άννινος Κατζαΐτης, Κρασσάς, Στραβάγγελος, Πυλαρινός, Βώρος).
Άγιος γεώργιος στον Κάβο 25, �1 (γριπιώτης, Πυλαρινός, Αντίπας, Αραβα-

ντινός).
Άγιος δημήτριος 15�, 1�4, 1��, 287, 288 (Τυπάλδος, Μωραΐτης, Λουβέρδος,

Τόρναρης, Παρίσης, Ασάνης, γληγορόπουλος, διβάρης).
Άγιος Ερμόλαος στα Κουβαλάτα 11� (δελλαπόρτας).
Άγιος Ιωάννης στα Βάτζα 2�� (Κομητόπουλος).
Άγιος Ηλίας 7, 42 (Παλημέρης, Αρδαβάνης).
Άγιος Νικόλαος 50, 280 (Κατζαΐτης, Λουβέρδος, Ρουχωτάς).
Άγιος Νικόλας στα Μαρκοπουλάτα �5 (Μαρκόπουλος, δελλαπόρτας).
Αγριάδα 127 (Μοσχόπουλος).
Αθέρας 272 (Κουρούκλης, Φαζιόλης, Λευκαδίτης, Λουβέρδος, Τζαβέλας).
Ακροτήρι, περιοχή των Μαντζαβινάτων, 140, 2�0 (Κεφαλάς, Φουκάς, Πετρι-

κός).
Αλατιές 140 (Κεφαλάς, Πετρικός .
Αλητρίβι (Μιχαλιτζάτα) 16� (Μαντζαβίνος),
Αλικιές 60 (Βουτζινάς).
Αλουπότρυπα στην Έρισο 245 (Χρυσάφης).
Αλουπούνα �, 86 (Πυλαρινός).
Αλώνια Παλημεράτικα στα Σκαλιά 108 (Παλημέρης).
Αλωνότοπος �6 (Μάγιας, Καρύδης).
Άμμες 1�1, 278 (Κεφαλάς, Κρασσάς, Κλαδάς, Χωραφάς).
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Αμμουδαρές ή Αμμουδερές 188, 18�, 2�1, 271 (Κεφαλάς, Λούζης, Πολυκα-
λάς, Μεγαλογένης).

Αμμούσες 176 (Κρασσάς).
Ανατολικό 12� (Κατζαΐτης, Πυλαρινός).
Άνω Μεριά Πυλάρου �01 (ατζαΐτης, Ποταμιάνος).
Ανωή 167 (Μπαλτζάς).
Απάνω Λαχοί 204 (Χωραφάς, Κουρούκλης).
Αρβανιτοχώρι, περιοχή δελλαπορτάδων, 128 (δελλαπόρτας).
Αργοστόλι �1, 28� (Πήλικας, Λυκιαρδόπουλος).
Αρκαδία (περιοχή της Πελοποννήσου) �6.
Αρμηρό 157.
Ασπρόλακκοι 15� (Λουβέρδος).
Αυγουλιτές στους Ιλάρους 70 (Αρδαβάνης).
Αυλητές, στις, 42 (Αρδαβάνης, Πυλαρινός).
Βαγγελίστρα, μέρος του Ληξουριού, 57, 58, 77, 260, (Βινιέρης, Κεφαλάς,

Χωραφάς, Μπάλτζας, Τυπάλδος).
Βαμπακιές 60 (Βουτζινάς, Κομποθέκρας).
Βαρβάρου, του, �6, 1�8 (Μάγιας, Βουτζινάς, Καρύδης, Μοσκόπουλος).
Βαρδανάτα, τα, 176 (Κρασσάς).
Βαρικό στον Αθέρα 272 (Φαζιόλης, Λευκαδίτης, Λουβέρδος, Τζαβέλας, Κου-

ρούκλης).
Βαρυά 1�8 (Καρύδης, Λουβέρδος).
Βασιλάκι 7 (Παλημέρης, Πολυκαλάς).
Βασιλική στα Μιχαλιτζάτα 16�, 2�6 (Μαντζαβίνος, Μάνεσης).
Βάτζα, τα, 1�, �2, 40, 112, 114, 172, 224, 25�, 254, 266, 2��, 2�� (Μαντζα-

βίνος, Κομητόπουλος, Μοσκόπουλος, Πυλαρινός, Βουτζινάς, Πόλης, Κα-
ρύδης, δεστούνης, Σβορώνος, Κατζιβέλης, δελλαδέτζιμας, Νταμοδός,
Βαρδάνης, Μπαλτζάς, Φλοριάς).

Βενετία ��, 14�, 17�, 228, 281, 285.
Βενετικές στα Καλάτα 41 (γενατάς, Κρασσάς, Καρύδης).
Βλαχάτο 188 (Λούζης).
Βλαχοβούνι, χωριό, 165, 188, 2�0, 24� (Αδιλίνης, δελλαπόρτας, Λούζης,

Τρουμπέτας, Καμηνάρης, Ζακυθινός).
Βλιχάτα 1�7, 2�6 (Καλός, Κρασσάς).
Βλιχός, ης το πλάγι εις τα Χαβιδάτα, 206, 242 (Λουκέρης, Τυπάλδος, Κα-

τζαΐτης).
Βόβικες 205 (Παπαδόπουλος, Μονόπολης, Αλιβιζάτος).
Βορβοκιλάτο στα Μαντζαβινάτα, το, 45, 6�, 140, 176, 186 (Μαντζαβίνος,

Λούζης, Περιστιάνος, Καλιαντώνας, Αραβαντινός, Κεφαλάς, Κατζαΐτης,
Κρασσάς, Νταμοδός, Μοσκόπουλος, Άννινος, Πετρικός, Κομητόπουλος).

Βουδιοσταλός �6 (Μάγιας, Παναγία από Χαβριάτα, Καρύδης).
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Βουκόλου, στου, στους Ιλάρους και Μαντζαβινάτα, 154, 258 (Άννινος).
Βουλίσματα 16� (Λουζης, Μελισσινός, Μεγαλογένης).
Βουνάκι 60 (Βουτζινάς, Κομποθέκρας).
Βουνί στα Μαντζαβινάτα 10�, 176, 178, 256 (Πυλαρινός, Κεφαλάς, Μάνε-

σης, Μαντζαβίνος, Λιβιεράτος, Κρασσάς, Κομητόπουλος, Τόρναρης, Άν-
νινος).

Βουνό 7, 1�6 (Παλημέρης, Μαντζαβίνος, δελλαδέτζιμας, Πυλαρινός, γρι-
λής), μέρος των Μαντζαβινάδων 1�8, 185 (Καρύδης, Κατζαΐτης, γρυ-
πιώτης, Λουβέρδος).

Βουρβαλιάς 15� (Λουβέρδος).
Βουτζινάτα, χωριό, 145 (Αρκαδιώτης).
Βράλοκος, η, 15 (Κατζαϊτης, Μαντζαβίνος, Αντίπας).
Βράχος στο Ληξούρι 144 (Κρασσάς, Λιβαθινός, Πολυκαλάς, Σολωμός,Περ-

λιγγής).
Βρετά στον Αθέρα 272.
Βρετικά στα Μιχαλιτζάτα 126, 164 (, Μαντζαβίνος, Κουλουμπής).
Βωράτα 211 (Κουτουβίνος).
γαλάσι 181 (Πολυκαλάς).
γαρδενίκι 100 (Άννινος, Μοδήλος).
γενατάς 25, 82 (γριπιώτης, Πυλαρινός).
γερασιά 1�8 (Καρύδης, Λοβέρδος, γενατάς).
γεροπαύλου, στου, 176 (Κρασσάς).
γηρακόπετρα 242 (Μοναστήρι Αγίου γεωργίου).
γιανικάκης 246, 250 (Λούζης, Κρασσάς, Κεφαλάς).
γλάροι στα Βωράτα 42, 211 (Αρδαβάνης, Κουτουβίνος).
γουργαρίνα 7 (Παλημέρης).
γράβες �6 (Μάγιας, Κομητόπουλος, Κατζιβέλης, Καρύδης).
γρήβανο στα Μονοπολάτα, 28, 10�, 212, 215, �00 (Κρασσάς, Μονόπολης,

Κεφαλάς, Χαμοσφακίδης, Πολυκαλάς).
δελλαπορτάτα 128.
δαμούτζια Πόρος 14 (Μοσκονάς).
δεματορά, τα, �1, 276 (Χαμοσφακίδης, Κρασσάς).
δεμπονεράτα 27� (Κρασσάς, Πυλαρινός).
δερματιάς στα Χαβδάτα 125 (Ζερβός, Κατερέλος, Χωραφάς, Τυπάλδος).
διοφύρια 217 (Νταμοδός, Μοσκόπουλος, γαλάτης).
δουκατάτο � (Μαντζαβίνος, Ατζάρος).
δρακοπουλάτα 117 (δρακόπουλος).
δημάντα, η, 44 (Μιχαλίτζη,Μαζαράκη).
Επίλιοι στα Μιχαλιτζάτα 16� (Μαντζαβίνος).
Έρισος 245.
ξερόκαμπος 14 (Μοσκονάς, Μαγουλάς).
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ξινογαλάτα, τα, �6 (Μάγιας, Καρύδης).
ξινογενάτα 258 (Άννινος).
Ιλάροι, χωριό, 70, �8, 154, 201, 21�, 224, 2�4, 244, 248, 258, 262, 2�1 (Αρδα-

βάνης, Κουτουβίνος, Αραβαντινός, Κατζαΐτης, Κομητόπουλος, Κονιδά-
ρης, Άννινος, Μαντζαβίνος, Αντύπας, Πολυκαλάς, Κρασσάς, Στραβάγ-
γελος, Πυλαρινός, Βώρος, Χωραφάς, Μηλιαρέσης, Μαζαράκης).

Κάβουρας στους Ιλάρους 70, 224 (Λουβέρδος, Κομητόπουλος, Μαντζαβί-
νος), στα Μαντζαβινάτα 225, 255 (Μαντζαβίνος, Κομητόπουλος, Λευκό-
κοιλος).

Καθαροβούνι 150, 220, 2�2 (Κουλουμπής, Τζετζέλης).
Κακόβολος 207 (Μαλαπίνας, Λουβέρδος).
Καμιναράτα 167 (Μπαλτζάς, Τυπάλδος, Πετρίτζης, Κουρούκλης).
Καμπίσια στη Λαγγάδα στο Βουνί 256 (Άννινος, Πυλαρινός).
Καλάμι στα Μονοπολάτα 84 (Μονόπολης, Κατζαΐτης).
Καλάτα, τα, (χωριό) στις Βενετικές 41 (γενατάς, Κρασσάς, Καρύδης).
Καλογεράτο στα Μιχαλιτζάτα 11, 164 (Πυλαρινός, Μοντεσάντος, Μαντζα-

βίνος).
Καματριάτικα στον Μερτηνιά περιοχή του Ληξουρίου 122 (Μηνιάτης, Πυλα-

ρινός, Χαλκωματάς, Λούζης).
Καμιναράτα 14� (Πολυκαλάς, Λούζης, Τυπάλδος, Χοϊδάς).
Καρλοΐζαινα 2�0 (Τρουμπέτας, Καμηνάρης).
Κατηφόρα, τα, 1�� (διβάρης, Μωραΐτης).
Κάτου Αθέρας 272 (Φαζιόλης, Λευκαδίτης, Λουβέρδος, Τζαβέλας, Κουρού-

κλης).
Κάτου Λαχοί 204 (Χωραφάς, Κουρούκλης).
Κατου Μεριά 171 (Πυλαρινός, Συνοδινός).
Καψαμπελάτο στο Μπεράτι 2�8 (Περλιγγής, Φαβατάς).
Κεφαληνία ή Κεφαλονιά 8�, �6, 15�, 188, 2�0, 285.
Κεχριώνας 1�1, 174 (Λούζης, Ζακυθινός, Αμούργης).
Κλεισάρα 166 (Πολυκαλάς, Κατερέλος, Μοσκονάς, Μηνιάτης, Πυλαρινός).
Κοιλαδιές στα Χαβδάτα 2, 110 (Κεφαλάς, δεστούνης, Τυπάλδος, Σκαφίδας,

Κεφαλάς, Πυλαρινός).
Κλούδιο 14 (Μοσκονάς, Πυλαρινός).
Κοκηγή 50 (Κατζαΐτης, Ρουχωτάς).
Κοκκίλια στο Ληξούρι, 261 (Τζιτζέλης, Λευκόκοιλος, Νταβενέζια, Κεφαλάς,

Κατζαΐτης).
Κοκκινόηγιο 154 (Άννινος).
Κολοκυθάδων περιοχή 1�4 (Χοϊδάς, Πυλαρινός).
Κολόνη στα Χαβριάτα 61, 7�, 2�� (Μηνιάτης, Μοσχόπουλος, Μουδίλος, Μα-

ντζαβίνος, Βαρδάνης, Τρέκας, Κουρούκλης, Κρασσάς).
Κομητάτα, Έρισος, 245 (Χρυσάφης).
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Κονταρινάδες στα Χαβδάτα 2 (Κεφαλάς, Πυλαρινός).
Κονταρινάτα, τα, 112 (δεστούνης, Μαντζαβίνος).
Κοντογενάδα, η, 15�(Λουβέρδος).
Κοντοσκάλια, τα, 44, 226, 27� (Κρασσάς, Μιχαλίτζης, Μαζαράκης, Μα-

ντζαβίνος, Πυλαρινός).
Κορίθια στα Μιχαλιτζάτα 16� (Μαντζαβίνος).
Κουβαλάτα, 11�, 1�5, 257 (Κουβαλιάς, δελλαπόρτας).
Κουκίστρα στην Πύλαρο 1�� (Μωραΐτης, Μακρής, Ποταμιάνος).
Κουλουμπάτα, Πύλαρος, 2� (Κουλουμπής).
Κούμαρο �6 (γενατάς).
Κούνουπας στους Ιλάρους 2�1 (Μηλιαρέσης, Αραβαντινός).
Κουνουπιάς 15� (Λουβέρδος).
Κουρουπάτα, τα, 101 (Καρύδης,Καμινάρης, Χωραφάς, δελλαπόρτας).
Κουτζουπίδι 154 (Άννινος). 
Κουτρολοφάος, Έρισος, 245 (Χρυσάφης).
Κουφού το Βουνάκι 154 (Άννινος).
Κρασσάτα, 287 (δρακόπουλος).
Κροκιδάτο Χαβριάτα 61 (Μηνιάτης, Μοσχόπουλος).
Κρύο Νερό 15� (Λουβέρδος).
Κυριακάτα, τα, 186, 210.
Λαγκάδα 186 (δελλαπόρτας, Κεφαλάς, Μαντζαβίνος), κάτω από την Βαγ-

γελίστρα �� (Κατζαΐτης, Κουρούκλης, Ληβαθινός), στο Βουνί και Μα-
ντζαβινάτα 10�, 256 (Κεφαλάς, Μάνεσης, Μαντζαβίνος, Λιβιεράτος, Άν-
νινος, Πυλαρινός), στον Υψά 100 (Άννινος, Μπελατζιόλης), στους Ιλά-
ρους �8 (Κατζαΐτης, Κονιδάρης), στων Καλογέρωνε 100 (Άννινος, Μοδί-
λος).

Λαγγαδάκια �1 (Αντύπας, Αραβαντινός).
Λαγγάδες στα Μαντζαβινάτα 16� (Μαγδαληνός, Αρδαβάνης, Μιχαλίτζης,

Αραβαντινός).
Λαγγάδι των Καμηναράδων 14� (Πολυκαλάς, Λούζης, Τυπάλδος, Χοϊδάς),

Πολυκαλάτικο 161 (Πολυκαλάς, γάσπαρος).
Λαγγάδια 25� (Αρδαβάνης), στους Ιλάρους 8� (Πυλαρινός, Μιχαλίτζης,

Καραβάς), στο Βουνί 178 (Κομητόπουλος, Τόρναρης, Πυλαρινός).
Λάκκοι 278 (Χωραφάς), στα Λουκεράτα 221 (Μησίνης, Τυπάλδος, Μελισσι-

νός).
Λαοκάσι �6 (γενατάς).
Λαουδίτζα, η, �� (Μπάλτζας, Μουδίλος).
Λατίνα Εκκλησία, 257.
Λαχίδια 156, 188, 288 (Τυπάλδος, Λούζης, γληγορόπουλος, διβάρης, Μανη-

ναράδες).
Λαχοί 2�0 (Τρουμπέτας, Καμηνάρης).
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Λαχός 8�.
Λεθρίνου, στου, 15� (Λουβέρδος).
Λέπεδα 176, 177, 180, 188 (Μονή Αγίας Παρασκευής, Κρασσάς, Πυλαρινός,

Μιχαλίτζης, Κουτουφάς).
Ληξούρι, 11, �7, 5�, 100, 106, 107, 117, 127, 1�0, 1��, 1��, 140, 142, 144,

146, 147, 151, 17�, 18�, 18�, 1�4, 227, 228, 22�, 2�8, 2�8, 2��, 241, 24�,
260, 261, 274, 276, 282, 287, 2�2, 2�2, 221, (Κρασσάς, Κουρούκλης, Πο-
λυκαλάς, Κεφαλάς, δρακόπουλος, Χαλκωματάς, Μαγδαλινός, Περλιγ-
γής, Μηλιαρέσης, Τζετζέλης, Λούζης, Πασχάλης, Άννινος, Ταφιού, Ραυ-
τόπουλος, δεμπονέρας, Σπινιέλος, Λιβαθινός, Κουπόλης, Σολωμός,Περ-
λιγγής, δεμπονέρας, Σπινιέλης, Λυκόπουλος, Λάμαρης, Παρίσης, Φόρ-
τος, δαβής, Καλέτζης, Χοϊδάς, Σολομός, Κατζαΐτης, Χωραφάς, Τορνά-
ρης, Τυπάλδος, Άβλιχος, Σκαλτζούνης, δελλαπόρτας, Ζερβός, Μπάλ-
τζας, Τυπάλδος, Βινιέρης, Τζιτζέλης, Λευκόκοιλος, Νταβενέζια, Κα-
τζαΐτης, Κυράγγελος).

Ληξούρι Νεροφόρος �0, 122 (ξεδάχθυλος, Περλιγγής).
Ληνικό στα Μιχαλιτζάτα, 10�, 157, 164 (Κεφαλάς, Μάνεσης, Κουρούκλης,

Μαντζαβίνος, γκιόλμας).
Λιβάδι 105 (Λούζης, Καρύδης).
Λιβανά, τα, 46 (Συνοδινός, Αραβαντινός).
Λιγνιάς, ο, 151 (Αβάσταγος).
Λιζώματα 22� (Τυπάλδος, Κολοκυθάς, Άβλιχος).
Λίμνη 42 (Αρδαβάνης, Πυλαρινός).
Λινοβροχιά στο Νιοχώρι 22 (Πολυκαλά).
Λόγκος, περιοχή του Ληξουριού, 4�, 261 (Λούζης, Τζιτζέλης, Λευκόκοιλος,

Νταβενέζια, Κεφαλάς, Κατζαΐτης, Καρύδης).
Λογκός �2, 176, 264 (Κρασσάς, Πασχάλης, δελλαπόρτας, Κεφαλάς).
Λουκεράτα 188, 18�, 221, (Κουλουμπής, Λούζης, Μησίνης, Τυπάλδος, Με-

λισσινός).
Λουκός, περιοχή του Ληξουρίου, 241 (δελλαπόρτας, Κεφαλάς, Ζερβός).
Μαγιάτικα � (Πυλαρινός).
Μακριά Ελιά 154 (Άννινος).
Μαλαβάς 24�.
Μαντζαβινάτα, χωριό, �5, 102, 10�, 114, 1�8, 154, 185, 201, 225, 2�5, 2�0,

2�� (Μαντζαβίνος, Αντύπας, Ντελάλης, Βώρος, Κεφαλάς, Μάνεσης, Λι-
βιεράτος, Καρύδης, Λουβέρδος, Άννινος, Κατζαΐτης, γρυπιώτης, Αραβα-
ντινός, Φλοριάς, Φουκάς).

Μανούρα στους Βόβικες 205 (Παπαδόπουλος, Μονόπολης, Αλιβιζάτος).
Μαντουκάτα 270 (Μοντεσάντος, Λυκούδης).
Μαρκοπουλάτα, 10, �5 (Μαρκόπουλος, Κρασάς, δελλαπόρτας).
Μαρούλη, μέρος τουΛηξουριού, 17� (Κατζαΐτης, Σκαλτζούνης).
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Μαυράτο 257 (Κουβαλιάς, ξενομερίτης).
Μαύρη 8�, 171 (Πυλαρινός), στα Μαγιάτικα � (Πυλαρινός).
Μαχαλόλιμπα 15� (Λουβέρδος).
Μεγαλάκκος 42, 48, 18�, 184 (Αρδαβάνης, Μαντζαβίνος, Ναός Αγίας Μα-

ρίνας, Σκαλτζούνης, Βώρος, Αραβαντινός).
Μεθιστάδες 1�0 (Μηνιάτης).
Μεκάρι, �2, 1��, 167, 168, 271, 22� (Μπάλτζας, Μελισσινός, Αρδαβάνης,

Κατζαΐτης, Πολυκαλάς, Καμηνάρης, Πυλαρινός, Μεγαλογένης, Κολο-
κυθάς, Τυπάλδος).

Μέλισσα 14 (Μοσκονάς).
Μερκούρι 154 (Άννινος).
Μεροβύγλι 87, 176 (Κατζαΐτης, Κρασσάς).
Μερσίας 22� (Λούζης, Μωραΐτης, δρακόπουλος).
Μερτηνιά, τα, στο Ληξούρι, 21, 7�, 75, 122 (Πυλαρινός, Κατζαΐτη, Σκαλ-

τζούνη, ξεδάχτυλος, Στραβάγγελος, Αρδαβάνης, Μηνιάτης, Χαλκωμα-
τάς, Λούζης, Πρεντάνου).

Μεταξάτικο στην Αγία Θέκλη 20� (γενατάς, Φλοριάς).
Μηλατί 176 (Κρασσάς).
Μηνιατάτα 188.
Μησινάτα 221(Ναός Αγίου Νικολάου).
Μικρό Μαρούλι 77 (Χωραφάς).
Μιχαλιτζάτα, τα, 44, 64, 111, 126, 1�8, 16�, 164, 187, 2�6, 240, 267 (Μιχα-

λίτζης, Μαντζαβίνος, Κουτουφάς, Μαζαράκης, Πυλαρινός, Μοντεσάντος,
Κουλουμπής, Κεφαλάς, Καρύδης, Μαγδαληνός, Αρδαβάνης, Αραβαντι-
νός, Μάνεσης, Πολυκαλάς, Κουρούκλης).

Μονοπολάτα 1�8, 176, 2�7, �00 (Καρύδης, Κρασσάς, Λουβέρδος), στο Κα-
λάμι 84 (Μονόπολης, Κατζαΐτης), στο γρήβανο 28, 212, 215 (Κεφαλάς,
Μονόπολης, Κρασσάς).

Μούλα στους Ιλάρους 201 (Μαντζαβίνος, Αντύπας, Πολυκαλάς).
Μπαδιάς 15� (Λουβέρδος, δεμπονέρας).
Μπαραράς 51, 66, 242 (Λούζης, Κατζαΐτης, Πυλαρινός, Βώρος, Κεφαλάς,

Κατζαΐτης).
Μπατζιφύλλο 66 (Κατζαΐτης, Λούζης, Συνοδινός).
Μπεράτι, περιοχή των Φαβατάδων και Χαβιδάδων, 24�, 2�7, 2�8 (Φαβατάς,

Μονόπολης, Κεφαλάς, Πυλαρινός, Περλιγγής).
Μπρέσα (Αμβέρσα), στο κολέγιο της Μπέρσας, 278.
Μαλαφάς 216 (δρακονταειδής, Λαμπίρης).
Μαύραινα στον Κάτου Αθέρα 272 (Κουρούκλης).
Μαύρη 120, 28� (Αυλωνίτης, Χωραφάς, Πυλαρινός).
Μύλος 1�2 (Κατζαΐτης, Μαυροκέφαλος).
Νεροφόρος στο Ληξούρι �0 (ξεδάχθυλος, Περλιγγής).
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Νιοχώρι 22, 2�7 (Πολυκαλάς, Κεφαλάς, γριπιώτης, Κομποθέκρας, Μονόπο-
λης).

ξεροπόταμο στα Μαντζαβινάτα 2�5 (Αραβαντινός, Φλοριάς, Μαντζαβίνος),
στα Κρεβατάτα 210, 225 (Μαντζαβίνος, Σφαέλος, Φλοριάς).

ξυλογενάτα, μέρος των Χαβριάδων, 154 (Άννινος).
ξυλοκερατίδι 176, 276 (Κρασσάς).
ξυλοσυρμή στον Άγιο Βασίλη 242 (Κατζαΐτης).
Ομαλά 100.
Οξωγή, Στεριά, �1 (Χαμοσφακίδης, Λουβέρδος, Τιμοθεάτος).
Οξωντείχες 102 (Βώρος, Μαντζαβίνος, Πυλαρινός, Αραβαντινός).
ξωμύτι στην Πύλαρο 117.
Παλημεράτα 7� (Παλημέρης, Κουβαλιάς).
Παλιό Πέραμα 8 (Μπαλτζάς, Κατζαϊτης, Αυλονίτης).
Παλιοκάλυβα στα Καμιναράτα 167 (Μπαλτζάς, Καμινάρης, Κουρούκλης,

φλαμπουράρης).
Παλιόκαστρο 12� (Κατζαΐτης).
Παμπατή, στου Κουφού το Βουνάκι, 154 (Άννινος).
Παναγία στο Μαλαφά 216 (δρακονταειδής, Λαμπίρης).
Παλιόκαστρο 24�.
Παλιομουρσιά 42 (Αρδαβάνης, Πυλαρινός, Συνοδινός).
Πάπαλα στους Ιλάρους 2�4 (Αραβαντινός, Κατζαΐτης).
Παραράς 24� (Κατζαΐτης, Κρασσάς, Μιχαλίτζης).
Παρισάτα 14� (Πολυκαλάς, Λούζης, Τυπάλδος, Χοϊδάς).
Περαμπέλια 218 (Κουτουβίνος).
Περάτι 216 (δρακονταειδής, Ροσόλιμος, Χωραφάς).
Πηγαδάκια 2�� (Μαντζαβίνος, Βαρδάνης).
Πηγή στη Μαύρη, περιοχή των Πυλαρινάδων, 28� (Πυλαρινός).
Πέγια 140.
Πεζούλα, Άνω Μεριά και Λεκατζάτα Πυλάρου, �01 (Κατζαΐτης, Ποταμιά-

νος).
Πενταχειράδες 118 (Βώρος).
Πέρα Αμπέλι στον Αθέρα 272 (Φαζιόλης, Λευκαδίτης, Λουβέρδος, Τζαβέλας,

Κουρούκλης).
Περάτης 1�5 (Χοϊδάς, δρακονταειδής, Τυπάλδος).
Περιβολάκι 15 (Κατζαΐτης, Μαντζαβίνος, Αντίπας).
Περλιγγάτα �2, 141, 27�,
Περλιγγάτο 170 (Μονόπολης, δελλαπόρτας, Περλιγγής).
Πέσα, η, �6 (γενατάς).
Πετρουλού, η, 176, 1�1, 1��, 244, 26� (Κρασσάς, Κουτουφάς, Μιχαλίτζης,

Μελισσινός, Ζερβός, Κεφαλάς, δρόσος, Στραβάγγελος, Συνοδινός).
Πηγή, πάνω από τα Μονοπολάτα, 1�8 (Καρύδης, Λουβέρδος).
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Πισκοπιανό, 8�, 188, 2�5 (Λούζης, Κατζαΐτης, Χωραφάς, Πρετεντέρης, δε-
σαλέρμος).

Πλαγιές 15� (Λουβέρδος).
Πλαγιώτη, στου, 24�.
Πλάκα στους Ιλάρους 70 (Μοσκόπουλος, Αρδαβάνης).
Πλατύ Μπόρος Χαβριάτα 1� (Βουτζινάς).
Πλατύς στα Μιχαλιτζάτα 16�, 176, 240, 26�, 267, 27� (Κρασσάς, Μαντζα-

βίνος, Κεφαλάς, Κουτουφάς, Ζερβός, Χωραφάς, Κουρούκλης, δαβής).
Ποθού στα Χαβριάτα 25�, 254 (Μαντζαβίνος, Πυλαρινός, Νταμοδός, Κομη-

τόπουλος).
Ποντινάτα στο Ληξούρι 227, 228 (Αρδαβάνης, Λούζης, Πολυκαλάς, Ποντί-

νας, Κορνέλος).
Ποτάμι �2.
Πυλαρινάδων περιοχή 28� (Πυλαρινός).
Πυλαρινός 21� (Αυλωνίτης).
Πύλαρος, Άνω Μεριά και Λεκατζάτα, �01 (Κατζαΐτης, Ποταμιάνος), Κου-

λουμπάτα 2� (Κουλουμπής), Λεκατζάτα �01 (Κατζαΐτης, Ποταμιάνος),
στο ξωμύτι στο Αλώνι 117 (Κουρούκλης, δρακόπουλος).

Πυρακάθια, μέρος των Μονοπολάδων, 2�7 (Μονόπολης).
Ριτζάτα, τα, 4�, 121, 167, 176, 222, 2��, 250, 276, 27� (Κρασσάς, Χοϊδάς,

Πολυκαλάς Τυπάλδος, Κουλουμπής, Παλημέρης, Βουτζινάς, Μηνιάτης,
Λούζης, Μπαλτζάς, Άννινος, Κουρούκλης, Μωραΐτης, Μάντουκας).

Σαμόλη 278 (Χωραφάς).
Ροσόγια στην Αγία Βαρβάρα στο Λιβάδι 105 (Λούζης, Καρύδης).
Σκαλιά, τα, 108 (Παλημέρης, Μιούνης, Χωραφάς).
Σκαλτζουνάτα 22� (Τυπάλδος, Χοϊδάς, Κολοκυθάς).
Σκαμνιά, η, 78, 188 (Μηνιάτης, Μοσκόπουλος, Λούζης).
Σκινιάς 276 (Κρασσάς, Λουβέρδος, δελλαπόρτας), στους Κάμπους 10�, 15�

(Λουβέρδος, Βουτζινάς, Κρασσάς).
Σκίνος στους Ιλάρους 70 (Αρδαβάνης).
Σοφάδο 50 (Κατζαΐτης, Ρουχωτάς).
Στεριά στην Οξωγή �1 (Χαμοσφακίδης, Λουβέρδος, Τιμοθεάτος).
Στρατί 50, 8� (Κατζαΐτης, Ρουχωτάς).
Σταλοί στην Έρισο 245 (Χρυσάφης).
Σφακιάς στα Καμιναράτα 167 (Μπαλτζάς, Τυπάλδος, Πετρίτζης, Κου-

ρούκλς).
Σφακίνα στη Χαληκερή 18 (Λουβέρδος, δελλαπόρτας).
Ταξιάρχης �0, 164 (Κατζαΐτης, Μαντζαβίνος).
Ταφιός, μονή Αγ. Παρασκευής, 127.
Τζουκαλάκια 174 (Ζερβός, Τρουμπέτας, Χρυσάφης).
Τραγαλιές 7 (Παλημέρης).
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Τραγατούρι, περιοχή του Ληξουριού, 2�2 (Κυράγγελος, Κεφαλάς).
Τραγέλια, Κλείσμα, 65 (Μαντζαβίνος, Πυλαρινός, δελαδέτζιμας).
Τραέλα, η, �6, 272 (γενατάς, Λουβέρδος).
Τράφος στα Μαντζαβινάτα 102, 201, 202 (Μαντζαβίνος, Ντελάλης, Βώρος,

Αντύπας, Αραβαντινός, Αρβανίτης).
Τράφους, στους, περιοχή Μαντζαβινάδων, στη Μακρυά Ελιά, 100 (Άννινος,

ΜοδΊλος).
Τροπού στον Αθέρα 272, �02 (Κουρούκλης, Μαντζαβίνος).
Υψάς στην Λαγκάδα 100 (Άννινος, Μπελατζιόλης).
Φαβατάτα, τα, 1�5, 24�, 2�7 (δρακονταειδής, Μονόπολης, Φαβατάς, Κεφα-

λάς, Πυλαρινός).
Φεβριάς στον Άγιο Βασίλη 154 (Άννινος).
Φταμιά, τα, 16 (Μαντζαβίνος, Χωραφάς, Αντύπας).
Φτέρη 176 (Κρασσάς).
Φτεριάς στον Άγιο Βασίλη 258 (Άννινος).
Χαβιδάτα, τα, 2, 110, 125, 206, 228, 28�, 2�7 (δεστούνης, Κεφαλάς, Τυπάλ-

δος, Πυλαρινός, Σκαφίσας, Ζερβός, Κατερέλος, Χωραφάς, Λουκέρης, Πο-
ντίνας, Μονόπολης, Φαβατάς, Μουρελάτος).

Χαβριάτα, τα, 144, 228, 25�, 254 (Κρασσάς, Ποντίνας, Μαντζαβίνος, Πυ-
λαρινός, Νταμοδός, Κομητόπουλος, Μουδίλος, Σαμικός), Πλατύ Μπορος
1�, �6, 154 (Βουτζινάς, Άννινος).

Χαλεπή, �4, 18�, 184 (Πυλαρινός, γρυπιώτης, Αραβαντινός).
Χαλικάς 226 (Κρασσάς, Μαντζαβίνος).
Χαλικερή 17, 15� (Λουβέρδος, δελλαπόρτας), στη Σφακίνα 18 (Λουβέρδος,

δελλαπόρτας).
Χαλικιάς στα Μιχαλιτζάτα 16� (Μαντζαβίνος).
Χειμωνιά, τα, 15�, 176 (Λουβέρδος, Κρασσάς).
Χωλού 42 (Αρδαβάνης, Πυλαρινός).
Χωστόσπυλο 154 (Άννινος).
Ψωμάκια στον Άγιο δημήτρη 1�4 (Τόρναρης, Παρίσης, Ασάνης, Τυπάλδος).
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ABSTRACT

INfORMATION ABOUT THE SOCIETY Of LIXURI, 
fROM 1718 TO 1722 TAkEN fROM THE DOCUMENTS 

Of PUBLIC NOTARY IOANNIS kARYDIS

DD..GG..  GGaarrmmppiiss

Ioannis karydis was a public notary in Lixuri, a town of Cefalonia island,
between the years 16�8-1722 A.D. Information about the citizens (social status,
religion, financial standing, occupation e.c.t.), taken from his third survived
codex, covered the year 1718-1722, are included in this study.
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ΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΟΜΟΦΥΛΟΦΙΛΙΑΣ
Σ’ ΕΝΑ ΒΕΝΕΤΙΚΟ ΣΚΑΦΟΣ ΤΟΝ 18ο ΑΙΩΝΑ

ΝΝ..ΕΕ..  ΚΚααρρααππιιδδάάκκηηςς
Καθηγητής του Ιονίου Πανεπιστημίου, Πρόεδρος 

του Εφορευτικού Συμβουλίου των Γενικών Αρχείων του Κράτους

Το 1751 στις 23 Αυγούστου, ο καπετάνιος του βενετικού πλοίου «Άγιος
Δημήτριος», Λεονάρδος Αρμένης εισάγει στον Τζιρόλαμο Μπριγκάντι, Γενικό
Πρόξένο της Βενετίας στην Κύπρο που είχε την έδρα του στη σκάλα της Λάρ-
νακας, το αίτημα να διενεργηθεί ανάκριση σχετική με την κατηγορία ότι:

Ο ναύτης από την Κεφαλονιά Ιωάννης (Τζουάνε) Γκλέσης και ο ναύτης 
–δεν αναφέρεται η καταγωγή του–, Δημήτριος Σμαράλδης ανακατεμένοι ήδη
σε υποθέσεις κλοπής, προκάλεσαν ένα μεγάλο σκάνδαλο στο υπόλοιπο πλή-
ρωμα. Ο καπετάνιος ζητά από τον Πρόξενο να διενεργηθεί η προανάκριση,
εξετάζοντας όλα τα μέλη του πληρώματος, ώστε να διερευνηθούν οι λεπτομέ-
ρειες του σκανδάλου1. Την ίδια μέρα ο Πρόξενος διατάζει τον γραμματέα του
Προξενείου, Αντώνιο Κρούτα (Antonio Crutta), να εξετάσει τα μέλη του πλη-
ρώματος και να καταρτίσει τη σχετική δικογραφία. Φυσικά το ανακριτικό υλι-
κό θα διαβιβαζόταν στη Βενετία και στα αρμόδια δικαστήρια.

Από τις σωζόμενες ανακρίσεις, στα αρχεία του Προξένου της Βενετίας2,
βλέπουμε ότι οι ανακρίσεις στράφηκαν εναντίον κυρίως του ναύτη Τζουάνε
Γκλέση αλλά δεν γνωρίζουμε αν έγιναν χωριστές ανακρίσεις κατά του ναύτη
Δημήτριου Σμαράλδη, ο οποίος την εποχή κατά την οποία διεπράχθη το «με-
γάλο σκάνδαλο» υπηρετούσε ως καμαρότος. Από τα αρχεία που έχουν διασω-
θεί, γνωρίζουμε επίσης, εν μέρει, τη συνέχεια της υπόθεσης για τον Τζουάνε
Γκλέση αλλά όχι για τον καμαρότο. Οι ανακρίσεις ξεκίνησαν την 27η Αυγού-
στου του 1751 και κράτησαν ως την επομένη 28η Αυγούστου 1751. Ως μάρ-

Μια περίπτωση ομοφυλοφιλίας σ’ ένα βενετικό σκάφος τον 18ο αιώνα 50�

1. Le Consulat de Venise à Chypre. Documents inédits. T. II (1750-1751), Nicolas E.
Karapidakis (εκδ.), Λευκωσία, Centre de recherche scientifique, sources et études de l’histoire
de Chypre, LXXVII, σ. 350, αριθ. 172a. (στο εξής CVC). Όπου και η σχετική βιβλιογραφία
για την ιστορία του Προξενείου, τους Επτανησίους στην Κύπρο, τους, εμπόρους, τους πλοιάρ-
χους και τα πληρώματα.

2. C.V.C., σ. 350-364, αρ. 172a-172j.



τυρες στην ανάκριση κλήθησαν να παραστούν οι Χριστόφολος Λιπέρτης, ο
Τζουάνε Μποέσο και ο Νικολό Γκαλαρίνι· ο τελευταίος παρέστη μόνο στη
δεύτερη πρωινή κατάθεση της 28ης Αυγούστου. Οι δύο από τους μάρτυρες, ο
Μποέσο και ο Γκαλαρίνι ήσαν Βενετοί παρεπιδημούντες στη Λάρνακα3 και
εμπορευόμενοι τόσο σ’ αυτήν όσο και στα λιμάνια της απέναντι παλαιστινια-
κής ακτής. Ο Χριστόφολος Λιπέρτης, έχουμε σοβαρούς λόγους να το πιστεύ-
ουμε, ότι ήταν ο γιός ή συγγενής του Χατζή Φραντσέσκο Λιπέρτη, δραγουμά-
νου της Βενετίας στο Προξενείο της στη Λάρνακα4.

Πρώτος κατέθεσε ο Σιμόν Σιμάδα5, ναύκληρος του πλοίου, χωρίς ν’ ανα-
φέρεται η καταγωγή του αλλά μαθαίνουμε, ωστόσο, ότι είχε μπαρκάρει στο
πλοίο από το λιμάνι της Λατάκειας. Τι είχε να καταθέσει για το «πανθομο-
λογούμενο σκάνδαλο»; Πως γνώριζε τον Τζουάνε Γκλέση και ήξερε πως κα-
ταγόταν από την Κεφαλονιά. Σε μια σκάλα που είχε πιάσει το πλοίο, ένα άλ-
λο μέλος του πληρώματος, ο φύλακας του πλοίου, του είχε πει στον περίπατο
πως ο Γκλέσης «είχε κάποιου είδους σχέση (una certa pratica) με τον καμα-
ρότο του πλοίου. «Τι πρακτική;» ρώτησε ο ναύκληρος τον φύλακα, κι αυτός
του απάντησε πως τους είχε βρει ένα βράδυ στην πλώρη του πλοίου «να τα
λένε κρυφά» (in confabulatione secreta) και είχε μάλιστα ακούσει από άλλα
μέλη του πληρώματος, όπως από τον Τζοβάνι-Μπατίστα Παντέλα, τον Τζά-
κομο και τον μάστρο Δομήνικο, πως είχαν δει τον Γκλέση και τον Σμαράλδη
ν’ αγγίζονται άσεμνα και να φιλιούνται (in maneggi indecenti con le mani.. a
bacciarli molte volte). Ο ναύκληρος Σιμόν Σιμάδα ρωτήθηκε αν ήξερε κάτι
άλλο. Και στην ερώτηση απάντησε πως αργότερα, όταν το πλοίο είχε φτάσει
στην Κύπρο, πρόεκυψε μια διαφορά για οκτώ οκάδες ταμπάκου, που ανήκαν
στο ύποπτο Τζουάνε Γκλέση και σ’ έναν άλλο ναυτικό, τον Τζώρτζη, επίσης
Κεφαλονίτη. Ο ναύκληρος Σιμόν Σιμάδα είχε υποψίες ότι το ταμπάκο είχε
κλαπεί από τον ναύτη Σμαράλδη (καμαρότο ακόμα τότε), κι άρχισε να τον
δέρνει αλλά αυτός αρνιόταν πως είχε οποιαδήποτε ανάμειξη. Καθώς τον
έδερνε τον ρώτησε ιδιαιτέρως αν είναι αλήθεια αυτά που λένε οι ναύτες, πως
«έχει σχέση» με τον Γκλέση, και να του πει την αλήθεια. Κι ο μικρός απά-
ντησε κι ομολόγησε πως είναι αλήθεια και πως είχε «υποπέσει στο αμάρτη-
μα της σοδομίας» με τον Τζουάνε Γκλέση για πέντε φορές. «Σοδομία»6, ση-

Ν.Ε. Καραπιδάκης510

3. C.V.C., passim.
4. C.V.C. passim.
5. C.V.C., σ. 351, αριθ. 172b. Είχε προηγουμένως υπηρετήσει στο πλοίο Santa Anna, του

καπετάνιου Agustin Gilifussi, βλ. στο ίδιο, σ. 207, αριθ. 106b και passim.
6. Sodomia, η λέξη προέρχεται από τα λατινικά της χριστιανικής γραμματείας. Το λεξι-

λόγιο του εκκλησιαστικού δικαίου την αποδίδει ως σοδομία, αρρενοκοιτία, βλ. Ε. ΡΟΥΣΣΟΣ,
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μαίνει βέβαια κατά το λεξιλόγιο του κανονικού δικαίου την αρρενοκοιτία αλ-
λά, δυστυχώς, δεν ξέρουμε ποιές λέξεις χρησιμοποίησε ο καμαρότος Δημή-
τρης Σμαράλδης, για να περιγράψει την για πέντε φορές ερωτική πράξη του
με την Γκλέση, ούτε ξέρουμε αν θα μπορούσε να χρησιμοποιήσει αυτή τη λό-
για λέξη της «σοδομίας», που σημαίνει οπωσδήποτε κάθε είδους σεξουαλική
ιδιαιτερότητα, εκτός από την αρρενοκοιτία. Ούτε ξέρουμε, αν άφησε απλώς
τον γραμματέα του Προξενείου που διενεργούσε την ανάκριση, να χρησιμο-
ποιήσει τη λέξη σοδομία για να εκφράσει αυτά που άκουγε. Όπως κι αν έχει
το πράγμα, ο ναύκληρος κατέθεσε πως ήθελε ν’ αποκρύψει αυτήν την ομο-
λογία για ν’ αποφύγει το σκάνδαλο και να βρει κάποια ευκαιρία να ξεφορτω-
θεί τον Γκλέση, αλλά πως ο ίδιος ο καμαρότος τα είπε στο υπόλοιπο πλήρω-
μα μόνος του. Αναγκάστηκε τότε ο ναύκληρος να αναφέρει το γεγονός στον
καπετάνιο.

Ο δεύτερος μάρτυρας ήταν ο Αυγουστίνος Αρμένης7, σιτιστής του πλοίου
(dispensier), και φέρει το ίδιο επίθετο με τον καπετάνιο του πλοίου. Πιθανόν να
ήταν ο γιός του ή συγγενής του. Ομολογεί ότι γνώριζε κι αυτός τον Τζουάνε
Γκλέση, ήξερε πως ήταν Κεφαλονίτης και ναύτης στο πλοίο του Αρμένη. Στην
ερώτηση τι ήξερε για το σκάνδαλο, απάντησε πώς είχε δει μια νύχτα τους
Γκλέση και Σμαράλδη στο επίστεγο (cassaro) του πλοίου, να κάνουν πράξεις
άσεμνες (maneggi indecenti). Έχουμε κι εδώ, σ’ αυτήν τη διατύπωση, το πρό-
βλημα που είχαμε και με τη λέξη σοδομία. Υποψιαζόμαστε πως ακόμα μια φο-
ρά πρόκειται για λέξεις που χρησιμοποιεί ο γραμματέας για να καταγράψει ό,
τι καταλάβαινε, ή ό,τι τον ενδιέφερε να καταλάβει. Πήγε πάντως ο μάρτυρας
και μίλησε για το γεγονός, φθάνοντας στο λιμάνι της Λάρνακας, σ’ έναν βενε-
τό έμπορο και συνεργάτη του, τον Τζιοβάνι-Μπατίστα Λοντζίνι8, ο οποίος
όμως τον προέτρεψε να μην πει τίποτα στον καπετάνιό του και να μην ασχο-
λείται μ’ αυτά (il quale li rispose non voler dir niente al capitano, né imbaraz -
zarsi in tal cosa). Το ανέφερε, επίσης, στον γραμματικό του πλοίου αλλά κι αυ-
τός του απάντησε με τον ίδιο τρόπο, δηλαδή να μη το κουβεντιάζει άλλο. Ο
μάρτυρας Αρμένης είχε, ωστόσο, να πει κι άλλες λεπτομέρειες κατά την προα-
νάκριση, ότι δηλαδή είχε δει μια μέρα τον Γκλέση να έχει τον Σμαράλδη στο
αμπάρι του πλοίου και να του κάνει μπάνιο σε νερό ανακατεμένο με φλούδες λε-
μονιού και πορτοκαλιού (portò il putto sudetto in stiva a lavarlo nudo per nudo
con di scorzi di limoni, e naranzi). Κατά τη γνώμη του μάρτυρα αυτή ήταν η
πρώτη φορά που διαπράχθηκε τo αμάρτημα της σοδομίας. Προσθέτει, μάλιστα,
πως ο καμαρότος είχε ομολογήσει ότι ο Γκλέσης τον είχε υποχρεώσει στην
πράξη, κρατώντας τον και πνίγοντάς τον από τον λαιμό. Αναφέρει κι άλλες

Μια περίπτωση ομοφυλοφιλίας σ’ ένα βενετικό σκάφος τον 18ο αιώνα 511

7. C.V.C., σ. 351-352, αριθ. 172β.
8. C.V.C., σσ. 426, 428.



φήμες, ότι ο φύλακας του πλοίου, τους είχε δει μαζί μια νύχτα στην πλώρη όπου
είχε πάει για τη σωματική του ανάγκη, και πως μόλις τον είδαν, ο Γκλέσης
έτρεξε να κρυφτεί κάτω από το μπαστούνι στην πλώρη και παραλίγο μάλιστα
να πέσει στη θάλασσα. Ο μάρτυρας επαναλαμβάνει εδώ, ελαφρώς παραλλαγ-
μένο, αυτό που είπε πει και στην προηγούμενη κατάθεση ο ναύκληρος. Επιβε-
βαιώνει όμως και τον ξυλοδαρμό του καμαρότου από τον ναύκληρο, προσθέτο-
ντας επιπλέον πως μόλις άκουσε ο κατηγορούμενος Τζουάνε Γκλέσης ότι ο
καμαρότος είχε ομολογήσει το για πέντε φορές διαπραχθέν αμάρτημα, τον άρ-
παξε, ιδιαιτέρως, και του είπε «σκύλε με πρόδωσες, που τα είπες όλα». Κι ο νε-
αρός καμαρότος του απάντησε «σκύλε με σκότωσες, ενώ στα ’χα πει, πως όλοι
το ’ξεραν, και πως έπρεπε να τ’ αφήσουμε αλλά εσύ ήθελες να συνεχίσουμε».
Και μετά απ’ αυτά, ο Γκλέσης έβαλε τα κλάμματα. Αυτή την έντονη συζήτη-
ση, λέει ο μάρτυρας, πως την άκουσε με τα ίδια του τ’ αυτιά.

Τρίτος μάρτυρας ήταν ο Ζαφείρης Περιστιάνος� φύλακας του πλοίου
(guardano), Κεφαλονίτης. Επιβεβαιώνει ότι είχε δει μια νύχτα στην Λατά-
κεια, πηγαίνοντας στην πλώρη του πλοίου, τον Γκλέση και τον καμαρότο, αλ-
λά στην κατάθεσή του αντιθέτως απ’ αυτά που είχαν πεί οι δυο προηγούμενοι
μάρτυρες, ισχυρίζεται ότι τους είδε μεν να είναι μαζί «αλλά δεν ήξερα τι έκα-
ναν, επειδή δεν είδα τίποτα» (non sà quello facessero non avendo niente visto).
Ερωτηθείς αν είχε κάτι άλλο να προσθέσει, είπε πως ο καμαρότος είχε μετα-
φέρει στον σιτιστή του πλοίου, σχόλια που είχε κάνει ο ίδιος ο Ζαφείρης Περι-
στιάνος για την ποιότητα του κρασιού (certe parole... toccante alla bevanda),
και τότε ο σιτιστής θύμωσε και πήγε και χαστούκισε τον καμαρότο (li diede
una schiaffa). Με το χαστούκι που έδωσε ο σιτιστής στον καμαρότο, αναπήδη-
σε ο Τζουάνε Γκλέσης και πήγε προς το μέρος του Περιστιάνη να του ζητήσει
τον λόγο, λέγοντάς του «γιατί δέρνεις το παιδί χωρίς λόγο;» Ακολούθησε μια
λογομαχία και παρ’ ολίγο να πιαστούν στα χέρια, αλλά παρανέβησαν και
τους χώρισαν ο ναύκληρος και άλλοι ναύτες. Προσέθεσε κι αυτός ο μάρτυρας,
τη σκηνή του ξυλοδαρμού του καμαρότου και πως είχε ακούσει για την ομο-
λογία ενοχής του, αλλά πως ο ίδιος δεν τον είχε ακούσει να ομολογεί με τα
ίδια του τ’ αυτιά. Θα σχολίαζαμε ότι ενώ οι πληροφορίες του Περιστιάνη χρη-
σιμοποιήθηκαν από τους προηγούμενους μάρτυρες σαν μαρτυρίες, οι ίδιος δεν
τις επιβεβαίωσε, όπως δεν επιβεβαίωσε και την ομολογία του Σμαράλδη. Το
μόνο δηλαδή επιβαρυντικό στοιχείο, αν είναι επιβαρυντικό, που ανέφερε, ήταν ο
διαπληκτισμός του με τον φερόμενο ως αρρενοκοίτη Γκλέση, και το ενδιαφέ-
ρον του τελευταίου για τον Σμαράλδη. Επομένως, οι μόνοι επιβαρυντικοί μάρ-
τυρες παραμένουν ο ναύκληρος και ο σιτιστής, που μεταφέρουν την ομολογία
του καμαρότου.
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Επόμενος μάρτυρας ήταν ο ναύτης του πλοίου Τζάκομο Ντέο10. Κατέθεσε
κι αυτός πως ο Γκλέσης σηκωνόταν να πάρει το μέρος του καμαρότου, όταν
συνέβαινε οι άλλοι ναύτες να τον δέρνουν. Ο μάρτυρας ανέφερε επίσης τη σκη-
νή του ξυλοδαρμού δίνοντας περισσότερες λεπτομέρειες, αλλά και προσθέτο-
ντας ένα επιβαρυντικό στοιχείο, ότι δηλαδή είχε ακούσει με τα ίδιά του τ’ αυ-
τιά τον Σμαράλδη να ομολογεί την αμαρτία του. Μόνο που σύμφωνα με την
κατάθεσή του, το αμάρτημα είχε διαπραχτεί τέσσερεις φορές, τη μια μάλιστα
τις μέρες των Χριστουγέννων του 1750, στη Λατάκεια.

Επόμενος μάρτυρας ήταν ο ναύτης Τζοβάνι-Μπατίστα Παντέλα11, αυτός
που είχε πει στον ναύκληρο κατά τη διάρκεια τού περιπάτου τους, πως είχε δει
τον Γκλέση και τον Σμαράλδη ν’ αγγίζονται άσεμνα και να φιλιούνται. Η κα-
τάθεσή του επιβεβαιώνει τις πληροφορίες της στενής σχέσης μεταξύ των δύο
τελευταίων, και το γεγονός πως ο Γλέσης έπαιρνε το μέρος του καμαρότου,
όταν τον έδερναν οι άλλοι ναύτες (si qualched’uno delli marineri voleva batter il
putto... il predetto mariner saltava sempre contra tutti in diffesa del medemo
putto). Το βαρύτερο όμως για τους κατηγουρούμενους είναι ότι ο μάρτυς κα-
ταθέτει πως ένα βράδυ τους είχε δει στον κοιτώνα, ν’ αγγίζονται άσεμνα, και
πως είχε πεί στον Γκλέση «πως δεν είναι σωστά πράγματα αυτά», κι ο Γκλέ-
σης του απάντησε «πως δεν τρέχει τίποτα και να μην κάνει κουβέντα αλλιώς
θα του δώσει να καταλάβει» (perchè altrimente li darà). Και πράγματι ο Πα-
ντέλα δεν είπε τίποτα. Αλλά μετά μεσολάβησε το επεισόδιο του ξυλοδαρμού
του καμαρότου από τον ναύκληρο, και ο Παντέλα επιβεβαιώνει ότι ο καμαρό-
τος ομολόγησε την πράξη. Με τι διαφορά ότι αυτός είπε πως ο καμαρότος
ομολόγησε πως η πράξη είχε γίνει τρεις φορές και όχι πέντε ή τέσσερεις, όπως
είχαν πει οι προηγούμενοι μάρτυρες. Άκουσε όμως τον καμαρότο να ομολογεί,
πως εκτός από τις τρεις φορές, είχαν αμαρτήσει κι άλλες αλλά μόνο με άσε-
μνες χειρονομίες.

Ο τιμονιέρης Τζώρτζης Βαλσαμάκης12, Κεφαλονίτης, κατέθεσε ότι κάτι
έτρεχε μεταξύ του Γκλέση και του Σμαράλδη, αλλά δεν είχε παρατηρήσει κάτι
επιλήψιμο. Μόνο πως ο νεαρός Σμαράλδης προκαλούσε όλους τους ναύτες αγ-
γίζοντάς τους στα απόκρυφα (il putto andava insolentando tutti i marineri, e
chiapandoli per le parti vergognose) και πως ο Γκλέσης ήταν γενικά ανακατο-
σούρης (imbraccone) αλλά δεν είχε να προσθέσει άλλα. Το ταμπάκο που είχε
κλαπεί ήταν δικό του, πως αυτός έδειρε πρώτος τον Σμαράλδη, πριν επέμβει ο
ναύκληρος και αποσπάσει την ομολογία για το παράπτωμα της αρρενοκοιτίας.
Αλλά ο ίδιος ο μάρτυρας, λέει, δεν είχε ακούσει την ομολογία της σοδομίας.
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Μάρτυρας έβδομος, Τζιρόλαμο Ερίλι, μαραγκός13. Επιβεβαιώνει ότι
υπήρχε μια σχέση μεταξύ του Γκλέση και του καμαρότου, σχέση που σκαν-
δάλιζε το πλήρωμα. Δηλαδή κάθε φορά που έβγαινε από την καμπίνα ο νε-
αρός με τα πιάτα του, θυμίζουμε ότι είχε καθήκοντα καμαρότου, ο Γκλέσης
του ’δινε φιλιά, πράγμα που σκανδάλιζε τον μάρτυρα, που τους είχε μάλιστα
πει, «τι ’ναι αυτά τα φιλιά, δεν ντρέπεστε; Πιτσουνάκια είσαστε να φιλιέστε
τόσο;» (Cosa sono questi bacci, non vi vergognate? Siete colombini che vi
baccaite tanto?). Είπε μάλιστα στον ναυτόπαιδα, «πρόσεχε για θα το μάθει
ο θείος σας, και θα σας δείρει.». Ποιος να ήταν άραγε αυτός ο θείος; Μήπως
ο ίδιος ο καπετάνιος του πλοίου, κάποιος άλλος ναυτικός; Δεν ξέρουμε. Επι-
βεβαιώνει πάντως ο Τζιρόλαμο Ερίλι πως τους είχε δει στον κοιτώνα, ο
Γκλέσης στην αιώρα του και ο νεαρός να ’χει το χέρι κάτω από την κουβέρ-
τα του πρώτου. Ο μάρτυρας είπε τότε στον καμαρότο «τι κάνετε με τα χέ-
ρια; Κοιτάτε μήπως έκανε η κότα το αυγό;» (Cosa fatte con la mano, guar -
date se la gallina ha fatto l’uovo?). Επιβεβαιώνει επίσης, πως ο καμαρότος
είπε μπροστά σε όλους πως είχε αμαρτήσει πολλές φορές με τον Γκλέση,
ξεκινώντας για πρώτη φορά τα περασμένα Χριστούγενα στην Λατάκεια,
δυο φορές μάλιστα, και με το παλιό και με το νέο ημερολόγιο, πράγμα που
σημαίνει και τα Χριστούγεννα των ορθοδόξων και τα Χριστούγεννα των
καθολικών. Καταθέτει επιπλέον ο μάρτυρας ότι ο καμαρότος είχε ομολογή-
σει πως ο Τζουάνε Γκλέσης του είχε πει πως αν αποκάλυπτε τη σχέση τους
(pratica) θα κατέβαινε στ’ αμπάρι, θ’ άνοιγε τους πίρους και θα βούλιαζε
όλο το καράβι.

Μάρτυρας όγδοος, Φραγκίσος Πούποβιτς14, λεμβάρχης (mistro di cai -
chio). Επιβεβαιώνει πως υπήρχε σχέση ανάμεσα στους δύο, τον Γκλέση και
τον καμαρότο, με το επιχείρημα ότι κάθε φορά που κάποιος ναύτης έδερνε τον
δεύτερο, ο Γκλέσης έπαιρνε το μέρος του. Τα υπόλοιπα τα είχε ακούσει από
τους άλλους, αλλά δεν είχε δει τίποτα ο ίδιος. Είχε όμως ακούσει τον Σμαράλ-
δη να ομολογεί μπροστά σε όλους, στην κουβέρτα του πλοίου, για τις αμαρτίες
τους τα Χριστούγεννα, παλαιό και νέο ημερολόγιο, και τις συνερεύσεις τους
στο αμπάρι, όπου είχε κατεβάσει τον ναυτόπαιδα ο Γκλέσης για να του κάνει
μπάνιο. Καταθέτει επίσης ότι την ομολογία των πράξεων του ο Σμαράλδης
την έκανε και στον αξιωματικό ενός άλλου πλοίου, τον Φραγκίσκο Λάντι από
το πλοίο «Νέα Καισάρεια», ο οποίος του είπε σε μια συνάντησή τους, «πες μου
την αλήθεια και θα ζητήσω να σε συγχωρήσει ο θείος σου». Πάλι ο «μυστη-
ριώδης» θείος, ο οποίος αναφέρεται κι εδώ.

Η τελευταία, σωζόμενη τουλάχιστον κατάθεση, είναι αυτή του ίδιου του
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καμαρότου Σμαράλδη15, και μέλους του κατηγουρούμενου ζεύγους. Η δική
του εκδοχή των γεγονότων είναι πως μια Κυριακή στη Λατάκεια, όταν στο
πλοίο είχαν μείνει μόνο αυτός, ο ναύκληρος κι ο Τζουάνε Γκλέσης, κι ενώ είχε
πέσει για ύπνο, ο Γκλέσης ήρθε και τον κάλεσε, του ’δωσε να πιει γλυκό κρα-
σί που του γύρισε το κεφάλι, έπεσε κοιμισμένος σ’ ένα κιβώτιο, και ο Γκλέσης
τότε του έβγαλε τα παντελόνια. Αυτός αντιστάθηκε αλλά ο Γκλέσης επέμενε.
Τότε εμφανίστηκε ο ναύκληρος κι ο Γκλέσης έντυσε τον ναυτόπαιδα κι εξα-
φανίστηκε· ο ναύκληρος δεν αντιλήφτηκε τίποτα.

Την παραμονή των Χριστουγέννων, με το νέο ημερολόγιο, ήθελε ο ναυτό-
παις να βάλει μπουγάδα πάνω στην κουβέρτα του πλοίου, προσφέρθηκε να του
την κάνει ο Γκλέσης κι εμφανίστηκε ο φύλακας του πλοίου να τους πει, «πη-
γαίνετε να την κάνετε κάτω στ’ αμπάρι και στύψτε τη καλά» (Nò, menatelo
in stiva abasso, lavatelo, e fregatelo bene così). Κι εκεί έγινε το μοιραίο, ο
Γκλέσης να σφίγγει τον Σμαράλδη απ’ τον λαιμό, για να μην μπορέσει να φω-
νάξει βοήθεια. Υπέκυψε τότε αναγκαστικά.

Δεν ανέφερε τίποτα στον καπετάνιο ωστόσο. Τον είχε φοβίσει ο Γκλέσης
πως θα ’ταν χειρότερα για τον ίδιο αν ομολογούσε, και του ’κανε δωράκια
όπως φρούτα κι άλλα μικροπράγματα. Του είπε, επίσης, πως θα βρει μια μά-
γισσα ή ένα μάγο στη Λατάκεια να ρίξει μάγια σ’ όλο το πλήρωμα και να μην
καταλάβουν τίποτα. Του είπε ότι την είχε ήδη βρει κι είχε κάνει τα μάγιά της
και πως το θέμα τελείωσε.

Η σχέση συνέχισε. Μια νύχτα σκοτεινή και βροχερή (che una serra di notte
oscura, e pioggia), που όλο το πλήρωμα έτρωγε στην τραπεζαρία στο πίσω μέ-
ρος του πλοίου, ο Τζουάνε Γκλέσης τον πήγε στην πλώρη κι ’κει ξαναμάρτη-
σαν. Μια άλλη φορά που ξαναδοκίμασαν στο ίδιο μέρος, τους έπιασε ο φύλακας
του πλοίου κι αναγκάστηκε ο Γκλέσης να κρυφτεί κάτω από το μπαστούνι. Ο
Γκλέσης του ζήτησε να ξαναβρεθούν, αλλά αρνήθηκε. Καταθέτει επίσης πως
δεν είχε καμιά ανάμειξη στην κλοπή του ταμπάκου και το μόνο που ήξερε ήταν
πως ο Γκλέσης είχε κλέψει καπνό και ρύζι από Τούρκους στη Δαμιέτα, και
πούλησε το ταμπάκο στην Κύπρο, ενώ δώρισε το ρύζι. Και πως ο Γκλέσης του
ζητούσε επίμονα να του αποκαλύψει, ως καμαρότος, που φύλαγε ο καπετά-
νιος τα κλειδιά του ταμείου για να κλέψει τα χρήματα. Τον απείλησε μάλιστα
πως αν πει κάτι, «θα του κάρφωνε την καρδιά μ’ ένα στιλέτο». Κι από φόβο
αυτός δεν είπε τίποτα. Δυστυχώς δεν σώθηκε η κατάθεση του ίδιου του Γκλέ-
ση, κι έτσι μας μένει, προς το παρόν, τι είπαν οι όσοι κατέθεσαν για την υπό-
θεση.

Από το παραπάνω συμβάν καθημερινής ζωής μπορούμε ν’ ανασυνθέσουμε
τις συνήθειες και τις συμπεριφορές των ναυτικών και μάλιστα των ναυτικών

Μια περίπτωση ομοφυλοφιλίας σ’ ένα βενετικό σκάφος τον 18ο αιώνα 515

15. C.V.C., σ. 362-364, αριθ. 172j.



των κατωτέρων πληρωμάτων. Το ανακριτικό υλικό μας αποκαλύπτει τα λι-
μάνια που πιάνουν τα πλοία (Λατάκεια, Λάρνακα), εδώ μάλιστα έχουμε να
κάνουμε μ’ ένα πλοίο που δεν ταξιδεύει μ’ επίσημη κρατική συνοδεία αλλά
επιδίδεται σ’ αυτό που ονομαζόταν «καραβανάτζιο»16. Πρακτική συνήθης για
πολλά από τα επτανησιακά πλοία εκείνης της εποχής. Αξία παραδείγματος
έχει, επίσης, η σύνθεση του πληρώματος, αφού βλέπουμε Έλληνοβενετό κα-
πετάνιο, κατά πάσα πιθανότητα Κεφαλονίτη, κεφαλονίτη γραμματικό, κεφα-
λονίτη σιτιστή και ναύτες, αλλά και ναύτες δαλματούς. Καθημερινά στοιχεία
της ζωής του πληρώματος αποκτούν τον χρωματισμό τους, όπως είναι μια
βόλτα στην παραλία κατά τη διάρκεια ενός σταθμού, όπου μάλιστα μεταφέρο-
νται τα κουτσομπολιά του πληρώματος. Βλέπουμε για τις γνωριμίες που δια-
τηρούν τα μέλη του πληρώματος με άλλους ομοεθνείς που κατοικούν στις
σκάλες που πιάνει το καράβι, και στους οποίους μάλιστα μεταφέρονται οι διά-
φορες φήμες που ακούγονται για τα μέλη του πληρώματος. Μαθαίνουμε για
τις γνωριμίες, αν όχι για τις συγγενικές σχέσεις που συνδέουν μεταξύ τους τα
μέλη του πληρώματος, όταν βλέπουμε να απευθύνεται στον άτυχο καμαρότο
η απειλητική φράση «θα το πώ στο θείο σου και θα σε δείρει». Ανάγλυφες γί-
νονται, επίσης, οι καθημερινές συνήθειες και οι δυσαρέσκειες μεταξύ των με-
λών του πληρώματος, που κάποτε μπορούν να φτάσουν σε ανοικτούς καυγά-
δες, γύρω από θέματα σιτισμού και ποιότητας της διατροφής. Επίσης οι συνή-
θειες των ναυτικών να προσπορίζονται μικρές ποσότητες πραμάτειας, όπως
καπνό και ρύζι, που μεταπωλούν ή δωρίζουν στη συνέχεια. Μαθαίνουμε για
τις μικροκλοπές ανάμεσα στα μέλη του πληρώματος. Μαθαίνουμε για τις
συνθήκες ιεραρχίας και ηλικίας ανάμεσα στα μέλη του πληρώματος, καθώς
βλέπουμε τον ναύκληρο να μπορεί να δέρνει τον νεαρό, για να τον ανακρίνει,
αλλά βλέπουμε κι όλους τους ναύτες να ξεσπούν, δέρνοντάς τον, επίσης, μόλις
θεωρούσαν πως κάτι δεν έκανε καλά. Μαρτυρία σημαντική για την αντιμετώ-
πιση των κατωτέρων μελών του πληρώματος και μάλιστα των ανήλικων με-
λών του. Μαρτυρίες ενδιαφέρουσες και έμμεσες για την παιδική εργασία.
Έχουμε μια σπάνια μαρτυρία για τις συνθήκες σεξουαλικής ζωής και μάλι-
στα της μη αποδεκτής, όπως μια ομοφυλική σχέση ενός μεγαλύτερου με έναν
μικρότερο σε ηλικία· την τρυφερότητα που δείχνει ο μεγαλύτερος προς τον μι-
κρότερο, όταν σπεύδει να τον προστατεύσει από τη βία των άλλων· τρυφερότη-
τα που μετατρέπεται με τη σειρά της σε βία, όταν ο μεγαλύτερος εκμεταλλεύ-
εται τη θέση του για να υποχρεώσει τον μικρότερο σε συνεύρεση. Την αμφίθυ-
μη σχέση με την ομοφυλοφιλία που έχει ο νεαρός, αφού πολλοί μαρτύρησαν
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πως ήταν «παιχνιδιάρης» με τα άλλα μέλη του πληρώματος, αλλά αν πιστέ-
ψουμε την δική του μαρτυρία, δεν ξέρουμε σε ποιό βαθμό ήταν πραγματικά
συμμετέχων στο ερωτικό παιχνίδι. Μαθαίνουμε για τους τρόπους του φλερτ,
που μεταφράζονται σε γλυκό κρασί και μικρά δωράκια, όπως είναι τα φρούτα
και άλλα μικροπράγματα αλλά και το μπάνιο μέσα σε νερό αρωματισμένο με
φλούδες λεμονιού και πορτοκαλιού. Μαθαίνουμε για τη στάση που κρατούν
απέναντι στην ομοφυλοφυλία, πολλά πρόσωπα αφού, παρά το αναμενόμενο,
δεν φαίνονται να σκανδαλίζονται υπερβολικά· προτιμούν μάλιστα όσο είναι δυ-
νατόν να κρατούν κρυφές αυτές τις συμπεριφορές, για να αποφεύγουν την
έκταση ενός επεισοδίου ή ακόμα και για να προστατεύσουν τους εμπλεκόμε-
νους. Οι σχέσεις των άλλων προς την ομοφυλοφιλία είναι, άρα, προσεκτικές·
σκανδαλίζει μεν όταν γίνεται γνωστή, ειδικά μετά από την καταγγελία της
στις αρχές, αλλά και αποκρύπτεται όσο είναι δυνατόν και δεν αποτελεί κάτι
περισσότερο από αντικείμενο συζήτησης και σχολίων, όσο τουλάχιστον δεν
παίρνει διαστάσεις. Άλλωστε ο καμαρότος της ιστορίας μας, προτίμησε να
ομολογήσει τη σχέση του με τον συνάδελφό του, παρά να δεχτεί πως ήταν
ανακατεμένος σε μια υπόθεση κλοπής μερικών οκάδων καπνού.

Μένουν βέβαια αναπάντητα πολύ ουσιαστικά ερωτήματα, τα οποία μόνο
με υποθέσεις μπορούμε ν’ απαντήσουμε. Και το κυριότερο ερώτημα είναι ποια
ήταν η πραγματική σχέση του Γκλέση με τον Σμαράλδη. Υπήρξε βιασμός ή
συναίνεση; Κι αν μπορούσε να γίνει αποδεκτή η συναίνεση εκ μέρους των αρ-
χών, όταν η διαφορά ηλικίας ήταν μεγάλη ανάμεσά τους; Γιατί δεν διασώθηκε
στα αρχεία του Προξενείου, αν υπήρξε, και μια δικογραφία με τις καταγγελίες
κατά του Σμαράλδη; Γιατί δεν σώθηκε η κατάθεση του Τζουάνε Γκλέση; Τι
δεν ειπώθηκε στην ανάκριση, λόγω ντροπής ή για να προστατευθούν οι κατη-
γορούμενοι; Γιατί ο καπετάνιος του πλοίου δεν ανέφερε νωρίτερα το γεγονός;
Ερωτήματα στα οποία, ακόμα κι αν δεν μπορούμε να είμαστε βέβαιοι, θα προ-
σπαθήσουμε να τους δώσουμε μια απάντηση.

Ο ναύτης Τζουάνε Γκλέσης αισθανόταν μια ερωτική έλξη για τον Δημή-
τριο Σμαράλδη. Ο νεαρός Σμαράλδης, ήταν διστακτικός, κυρίως από φόβο ή
από απειρία σε παρόμοιες σχέσεις· έδειξε να αντιστέκεται (ή είπε ότι αντιστά-
θηκε) αλλά τελικά υπέκυψε. Στην κατάθεσή του (αλλά τι θα μπορούσε να
ομολογήσει στην κατάθεσή του;) ισχυρίζεται ότι υποχώρησε στις πιέσεις του
Τζουάνε υπό το καθεστώς βίας. Θα μπορούσε να έχει αναφέρει το γεγονός
αμέσως. Ο φόβος του, όμως, μπροστά στην αποκάλυψη του συμβάντος τον
συγκράτησε. Ήθελε να διακόψει τη σχέση τους εξαιτίας αυτού του φόβου. Ο
Τζουάνε Γκλέσης προσπάθησε να καθησυχάσει τους φόβους του νεαρού συ-
ντρόφου του αλλά δεν το πέτυχε· προσπάθησε επίσης, προστατεύοντάς τον από
τη βία των άλλων, να του δώσει να καταλάβει ότι μπορούσε γενικώς να τον
προστατεύει. Αλλά ούτε αυτό το κατάφερε. Προσπάθησε να τον καθησυχάσει,
υποσχόμενος τις υπηρεσίες ενός μάγου ή μιας μάγισας που θα «τύφλωνε» όλο
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το υπόλοιπο πλήρωμα και δεν θα έβλεπε τίποτα. Ενδιαφέρον στοιχείο αυτό για
τον φαντασιακό κόσμο αυτών των ανθρώπων και την εμπιστοσύνη τους σε
υπερφυσικές δυνάμεις. Οι ευθύνες της πράξης έπεσαν κυρίως πάνω στον
Γκλέση –κρίνοντας τουλάχιστον από το υλικό που διαθέτουμε– εξαιτίας της
ηλικίας του που τον έφερνε σε μια θέση ευθύνης μεγαλυτέρου σε ηλικία προς
τον νεότερο. Άλλωστε στην κατάθεσή του ο ίδιος ο εραστής του, ο Δημήτριος
Σμαράλδης τον ενοχοποιεί ή τον προδίδει, αφήνοντας να εννοηθεί ότι ήταν πιο
δυνατός σωματικά και τον ανάγκαζε με τη βία να συναινεί στις ερωτικές
απαιτήσεις του, επιπλέον και το χειρότερο, είπε στην κατάθεσή του ότι ο Τζου-
άνε Γκλέσης τον ρώτησε που κρύβει ο καπετάνιος τα κλειδιά του χρηματοκι-
βωτίου. Τον βάραιναν και υποψίες ότι είχε κλέψει. Ήταν συνεπώς ο ιδανικός
ένοχος.
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ΝΕΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΤΩΝ ΤΡΩΙΑΝΩΝ 
ΤΗΣ ΚΕΦΑΛΟΝΙAΣ (16ος-18ος αι.)

ΔΙΑΒΙΩΝΤΑΣ ΩΣ ΠΡΟΝΟΜΙΟΥΧΟΙ ΣΤΑ ΟΡΙΑ ΤΗΣ ΑΝΟΜΙΑΣ

ΡΡοομμίίνναα  ΝΝ..  ΤΤσσαακκίίρρηη
Δρ Ιστορίας του Πανεπιστημίου Αθηνών

Στη μελέτη αυτή θα μας απασχολήσει η οικογένεια των Τρωιάνων της
Κεφαλονιάς, κατά τη βενετική κυριαρχία στο νησί (16ος-18ος αι.). Διάσπαρ -
τες πληροφορίες για μέλη της οικογένειας και τους τόπους εγκατάστασής
τους κατά τη διάρκεια της βενετοκρατίας απαντούν στα μέσα του 16ου αιώ-
να, τόσο στις επίσημες πηγές όσο και στους νοταρίους της Κεφαλονιάς. Πε-
ρισσότερα στοιχεία για την οικογένεια και τη δράση της έχουμε από το αρχει-
ακό υλικό του 17ου αιώνα, κυρίως από τις αναφορές των Βενετών αξιωματού-
χων που στελέχωσαν τη βενετική Διοίκηση της Κεφαλονιάς καθώς και από
την αλληλογραφία τους με τις αρχές της μητρόπολης, πηγές, εξάλλου, πλού-
σιες σε στοιχεία για τη συγκρότηση της κοινωνίας της περιόδου.

Μία πληροφορία που εντοπίσαμε στο αρχειακό υλικό μάς κέντρισε το εν-
διαφέρον και στάθηκε αφορμή για περαιτέρω διερεύνηση: στις αρχές του 17ου
αιώνα οι Τρωιάνοι υπηρετούσαν στη Διοίκηση ως αξιωματούχοι, στη βάση
«παλαιών θεσμών» (per instituzioni antiche), όπως αναφέρει ο διατελέσας
Προνοητής της Κεφαλονιάς Andrea Tiepolo στην έκθεση που καταθέτει στη
Βενετία το 16181. Σύμφωνα με τον ίδιο αλλά και τις μαρτυρίες άλλων Προ-
νοητών αργότερα, αυτοί απολάμβαναν από καιρό προνόμια, απαλλάσσονταν
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από την υπηρεσία στις γαλέρες και από κάθε αγγαρεία, με την υποχρέωση να
υπηρετούν τη Διοίκηση ως φρουρά, στον τομέα της Δικαιοσύνης. Πιο συγκε-
κριμένα, ήταν υποχρεωμένοι να συνοδεύουν τον Cavalier (το 1627 αναφέρεται
και ως Cavalier Pretorio: έφιππος δημόσιος αξιωματούχος ή Cavalier de sbirri:
αρχηγός της έφιππης αστυνομίας), όταν αυτοί καλούνταν2. Με αφορμή τη
δράση των Τρωιάνων, σε συνάρτηση με την κατοχή των δημόσιων αξιωμάτων
και τα προνόμια που εξασφάλιζαν από τις υπηρεσίες που παρείχαν στις βενετι-
κές αρχές του νησιού, θα διατυπώσουμε ορισμένες σκέψεις για την κοινωνία
της Κεφαλονιάς.

Οι Τρωιάνοι, όπως δείχνουν τα στοιχεία που θα παραθέσουμε, φαίνεται
πως ανήκουν στις οικογένειες που εντοπίζονται στο νησί πριν την περίοδο της
βενετικής κυριαρχίας εκεί. Η ιστορικός και πρώην προϊσταμένη των ΓΑΚ-
Αρχείων Νομού Κεφαλληνίας, κ. Σταματούλα Ζαπάντη, τους κατατάσσει
στις παλαιές, αρχοντικές οικογένειες του νησιού (ανεξάρτητα από τη «ρωμέι-
κη» ή μη προέλευσή τους), που παρέμειναν σε αυτό όταν κατακτήθηκε από
τους Οθωμανούς. Παραθέτει αναφορές σε πρόσωπα της οικογένειας, σε αρ-
χειακές μαρτυρίες του 16ου αιώνα, και τα ταυτοποιεί ως γηγενείς3. Στο ση-
μείο αυτό θα πρέπει να επισημάνουμε πως στην Κεφαλονιά, κατά τη βενετική
κυριαρχία, εντοπίζονται παλαιές αριστοκρατικές οικογένειες, καθώς και επι-
φανείς οικογένειες ευγενών και στρατιωτών που μετοίκησαν στο νησί από άλ-
λοτε βενετικές κτήσεις του ελληνικού χώρου ή άλλες περιοχές. Πρόκειται για
οικογένειες ελληνικής ή ελληνοαλβανικής καταγωγής, αλλά και ιταλικής ή
άλλης δυτικοευρωπαϊκής προέλευσης, ενώ για κάποιες υπάρχει δυσκολία ανί-
χνευσης της καταγωγής τους. Οι οικογένειες που μετανάστευσαν στο νησί
ενσωματώθηκαν με τον υπόλοιπο πληθυσμό4. Στην έρευνά μας στο αρχειακό
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2. Ό.π., ΑSVE, Collegio, relazioni, b. 83, 1621, xi Agosto, relatione del Nobil homo ser
bernardo Thiepolo, ritornato di Proveditor dalla Ceffalonia, presentata et letta adì sopradetto
nell’Eccellentissimo Collegio, φ. [1]r [στο εξής: έκθεση του bernardo Thiepolo, 11 Αυγούστου
1621]· ΑSVE, Collegio, relazioni, b. 83, 1627, La relatione di me, Andrea da Mosto, fu Pro -
veditor di Ceffalonia, intorno il regimento et Isola medema, φ. [6]v [στο εξής: έκθεση του
Andrea da Mosto, 1627]· ΑSVE, Collegio, relazioni, b. 83, relation de ser Domenico Michiel,
ritornato di Proveditor di Ceffalonia, 1655, x settembre, φ. [7]v [στο εξής: έκθεση του Dome -
nico Michiel, 10 Σεπτεμβρίου 1655].

3. Αρκετές αναφορές σε πρόσωπα της οικογένειας απαντούν στους νοταρίους του νησιού,
της βενετικής περιόδου, ΣΤΑΜΑΤΟΥΛΑ Σ. ΖΑΠΑΝΤΗ, Κεφαλονιά 1500-1571. Η συγκρότηση
της κοινωνίας του νησιού, Θεσσαλονίκη 1���, εκδ. University Studio Press, σσ. 24, 176, 187.

4. Ό.π., σσ. 41-67, 133-17�· Ν.Γ. ΜΟΣΧΟΝΑΣ, «Πρακτικά Συμβουλίου Κοινότητας Κε-
φαλονιάς, Βιβλίο Α΄ (1� Μαρτίου - 1� Απριλίου 15�3)», Σύμμεικτα, τόμ. 3, Αθήνα 1�7�, εκδ.
Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών / Κέντρο Βυζαντινών Ερευνών, σ. 266· του ιδίου, «Το Συμβούλιο της
Κοινότητας της Κεφαλονιάς (15�3). Ποσοτική ανάλυση», Δίπτυχα, τόμ. Β΄, Αθήνα 1�80-
1�81, εκδ. Εταιρεία Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Μελετών, σσ. 303-304.



υλικό δεν έχουμε εντοπίσει, έως τώρα, περισσότερες πληροφορίες για την ελ-
ληνικότητα της οικογένειας των Τρωιάνων, την αρχοντική καταγωγή τους ή
την έλευσή τους στο νησί σε συγκεκριμένη χρονική στιγμή5.

Η οικογένεια, όπως θα δούμε παρακάτω, στα τέλη του 16ου αιώνα, βρί-
σκεται εγκατεστημένη στα Τρωιανάτα, χωρίς, ωστόσο, να είναι γνωστή η πε-
ρίοδος δημιουργίας του πρώτου οικισμού: πρόκειται για ορεινό χωριό, έξι χλμ.
ανατολικά του Αργοστολίου, στην περιοχή των Ταλαμιών, κοντά στο κάστρο
του Αγίου Γεωργίου στη Λειβαθώ, όπου έδρευε η Διοίκηση του νησιού6. Μαρ-
τυρία, εξάλλου, το 1570, του νοταρίου Ανδρέα Μαυροϊωάννη (δραστηριοποιεί-
ται στην περιοχή της Λειβαθώς, 1568-1585) κάνει λόγο για οικογένεια Τρω-
ιάνου εγκατεστημένη στη Λειβαθώ ήδη από τον καιρό των Τούρκων7. Αρκετά
μέλη της οικογένειας εμφανίζονται ως συμβαλλόμενοι και μάρτυρες σε πρά-
ξεις συμβολαιογράφων που ασκούν το επάγγελμά τους στην περιοχή του Κά-
στρου, όπως ήταν ο Νικόλαος Καπιάνος (βιβλίο εγγραφών: 1571-1576) και ο
Γιάκουμος Σουριάνος (βιβλίο εγγραφών: 1570-1583). Το περιεχόμενο των
πράξεων (που συντάσσονται στο Κάστρο ή στο εξώμπουργκο), με αγοραπω-
λησίες και πακτώσεις χωραφιών από πρόσωπα της οικογένειας, υποδεικνύει
πως οι Τρωιάνοι ήταν ήδη εγκατεστημένοι στην ευρύτερη περιοχή του Κά-
στρου και είχαν στην κατοχή τους αρκετά χωράφια και καλλιέργειες αμπελι-
ού και σταφίδας8. Εκτός από την περιοχή της Λειβαθώς, Τρωιάνοι εντοπίζο-
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5. Τα ονόματά τους στη διάρκεια του 16ου αιώνα είναι ιταλικά και ελληνικά. Τα πρόσω-
πα που μαρτυρούνται στις νοταριακές πράξεις φέρουν κυρίως ελληνικά ονόματα. Στο τέλος
της βενετικής παρουσίας στην Κεφαλονιά απαντούν επίσης μέλη της οικογένειας με ιταλικά
ονόματα, βλ. ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΖΑΡΙΔΗ, Το Libro d’oro της Κεφαλονιάς του έτους 17��. Προλογίζει
Γεώργιος Ν. Μοσχόπουλος, Αργοστόλι 2006, εκδ. Εταιρεία Κεφαλληνιακών Ιστορικών
Ερευνών: Σειρά Διατριβών και Μελετών, σσ. 382-383.

6. ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΗΛΙΑΡΑΚΗΣ, Γεωγραφία πολιτική νέα και αρχαία του Νομού Κεφαλλη-
νίας. Κεφαλληνία. Ιθάκη. Άτοκος. Αρκούδι. Κάλαμος. Καστός και Εχινάδες. Μετά Γεω-
γραφικού Πίνακος, Αθήνα 18�0, εκδ. Νότη Καραβία, σσ. 66-67. Για το χωριό βλ., επίσης, εν-
δεικτικά on line στα: https://greece.terrabook.com/el/Kefalonia/page/troianata/ και https://
en.wikipedia.org/wiki/Troianata. Οι περισσότερες ισχυρές και προνομιούχες οικογένειες που,
έχοντας αποκτήσει πλούτο από τη γη, μετέχουν στη Διοίκηση στα τέλη του 16ου αιώνα,
εντοπίζονται στο νότιο τμήμα του νησιού, κοντά στην έδρα των βενετικών αρχών, Ν.Γ. ΜΟ-
ΣΧΟΝΑΣ, «Το Συμβούλιο της Κοινότητας της Κεφαλονιάς», ό.π., σ. 307.

7. ΣΤΑΜΑΤΟΥΛΑ Σ. ΖΑΠΑΝΤΗ, Κεφαλονιά 1500-1571, ό.π., σ. 187.
8. Βλ. ΣΤΑΜΑΤΟΥΛΑ ΖΑΠΑΝΤΗ, “Γιάκουμος Σουριάνος”. Νοτάριος Κάστρου. Κατάστιχο

1570-15�8, Αργοστόλι 2001, εκδ. Αρχεία Νομού Κεφαλληνίας - πηγές ΙΙΙ: University Studio
Press A.E., κυρίως Ευρετήριο Πράξεων, σσ. 21�-238 και Ευρετήριο Κύριων Ονομάτων - Τό-
πων, σσ. 23�-256, ειδικότερα σσ. 254-255, όπου παραπομπές στις πράξεις που αναφέρονται σε
μέλη της οικογένειας (Τρουγιάνοι)· Νικόλαος Καπιάνος. Νοταριακές πράξεις. Κάστρο Κε-
φαλονιάς (1571-1576), εκδίδουν ΧΡΗΣΤΟΣ ΒΑΓΙΩΝΑΚΗΣ, ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΜΙΧΑΛΑΓΑ, ΜΑΡΙΟΣ
ΜΠΛΕΤΑΣ, επιστημονική εποπτεία Ν. Γ. ΜΟΣΧΟΝΑΣ, Aθήνα 2008, εκδ. Εθνικό Ίδρυμα Ερευ-



νται και σε άλλες περιοχές, όπως στα κοντινά Ποταμιάνα και στο Αράκλι ή
στη Σάμη�.

Ο οικισμός Τρωιανάτα απαντά σε συμβολαιογραφική πράξη του 1585
(που συντάσσεται στο χορίο τον Τρουγηανάδον)10. Επισημαίνουμε, ωστόσο,
πως δεν αναφέρεται στην απογραφή του Καστροφύλακα του 1583, μπορεί
όμως η απουσία αυτή να οφείλεται σε παράλειψη του συντάκτη ή σε λανθα-
σμένη απόδοση του ονόματος. Από την άλλη, η απογραφή εξυπηρετούσε φο-
ρολογικούς και στρατιωτικούς σκοπούς, έτσι, ακόμη και αν υπήρχε ήδη ο οι-
κισμός, όμως οι κάτοικοί του συμπεριλαμβάνονταν στους προνομιούχους
πληθυσμούς, –κάτι που μαρτυρείται με βεβαιότητα για τον 17ο αιώνα, πα-
ρουσιάζεται όμως, όπως είδαμε, ως θεσμοθετημένο παλαιότερα–, δεν υπήρ-
χε, ενδεχομένως, λόγος καταγραφής του11. Το χωριό αναφέρεται στην έκθε-
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νών / Ινστιτούτο Βυζαντινών Ερευνών: πηγές 11, κυρίως Ευρετήριο Προσώπων σσ. 131-141,
ειδικότερα σ. 140 όπου παραπομπές στις πράξεις που αναφέρονται σε μέλη της οικογένειας
(Τριάνος, σημερινή γραφή Τρωγιάνος).

�. Στις συμβολαιογραφικές πράξεις των νοταρίων Σταμάτιου Μοντεσάντου (δραστηριο-
ποιείται στην περιοχή Ελιού, 1536-1553) και Ανδρέα Μαυροϊωάννη (δραστηριοποιείται στην
περιοχή της Λειβαθώς, 1568-1585) Τρωιάνοι καταγράφονται στη Λειβαθώ και στα Ποτα-
μιάνα, ΣΤΑΜΑΤΟΥΛΑ Σ. ΖΑΠΑΝΤΗ, Κεφαλονιά 1500-1571, ό.π., σ. 176. Μέλη της οικογένειας
εμφανίζονται, επίσης, στα μέσα του 16ου αιώνα, να ζουν και να δραστηριοποιούνται στο Αρά-
κλι και στις κοντινές περιοχές, Ανδρέας Αμάραντος. Νοταριακές Πράξεις. Αράκλι Κεφαλο-
νιάς (1548-1562), εκδίδουν ΧΡΗΣΤΟΣ ΒΑΓΙΩΝΑΚΗΣ, ΟΛΓΑ ΚΑΤΣΙΒΕΛΑ, ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΜΙΧΑΛΑ-
ΓΑ, ΒΑΣΩ ΜΠΕΛΑΒΓΕΝΗ, ΜΑΡΙΟΣ ΜΠΛΕΤΑΣ, επιστημονική εποπτεία Ν. Γ. ΜΟΣΧΟΝΑΣ, Aθή-
να 2001, εκδ. Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών / Ινστιτούτο Βυζαντινών Ερευνών: Ερευνητικό Πρό-
γραμμα Βυζάντιο και Δύση: πηγές 5: αρ. πρ. 88, σσ. 134-135 (πώληση μεριδίου κυριότητας
σε ελαιόδεντρα ειστο αμπέλη του κηρ Ανττόνη του Τρουγιάνου... ηστο Γαηδουράτο. Η πράξη
συντάχθηκε ειστην Όξου Μερία του Πύργου του Κάστρου, 6 Μαρτίου 1553. Ενδέχεται το
αμπέλι του Τρωιάνου να βρισκόταν στην ευρύτερη περιοχή)· αρ. πρ. 117, σσ. 165-166 (τον εκή
ευβρεθέντον καλο-Ιωάννη Τρογιάνο και κηρ Πάρι Τρογιάνου, μάρτυρες σε σύμβαση παράδο-
σης ζώων, Πατεράτα Σάμης, 16 Μαΐου 1553: σύνταξη και 15 Νοεμβρίου 1553: καταχώρι-
ση)· αρ. πρ. 216, σ. 265 (τον κηρ Πάρι τον Τρογιάνον, εκτιμητής χωραφιού, Αράκλι, 12 Ιουνί-
ου 1555: σύνταξη και 2� Ιουλίου 1558: καταχώριση).

10. ΣΤΑΜΑΤΟΥΛΑ ΖΑΠΑΝΤΗ, “Γιάκουμος Σουριάνος”, ό.π., αρ. πρ. 147, σ. �4 (Τρωιανάτα,
26 Ιουλίου 1585).

11. Τα στοιχεία που παρέχονται στην απογραφή δεν είναι πλήρη, ενώ διαπιστώνονται και
διαφορετικές αποδόσεις των ονομάτων των χωριών, βλ. σχετικά ΗΛΙΑΣ Α. ΤΣΙΤΣΕΛΗΣ, Κεφαλ-
ληνιακά Σύμμικτα. Συμβολαί εις την Ιστορίαν και Λαογραφίαν της νήσου Κεφαλληνίας εις τό-
μους τρεις, τόμ. Β΄: Eκκλησιαστικά. Μονών Ιστορίαι. Χρονογραφίαι. Πολιτικά και Στατιστικά
Σημειώματα, Αθήνα 1�60, σσ. 662-672, κυρίως 662-663. Στην απογραφή γίνεται αναφορά στο
χωριό Traina (πολύ κοντά φωνητικά στο όνομα Τρωιανάτα), που όμως δεν εντοπίζεται γεωγρα-
φικά από τους ερευνητές και δεν καταγράφεται σε μεταγενέστερες πηγές, ό.π., σσ. 662-663,
σημ. 1 και σ. 664. Πρβλ. Δ. ΑΝΩΓΙΑΤΗΣ-ΠΕΛΕ, «Οι οικισμοί της Κεφαλονιάς στη μεγάλη χρο-
νική διάρκεια 1583-1�07 (Διατήρηση, εγκατάλειψη, ανανέωση)», Κεφαλληνιακά Χρονικά, τόμ.
6 (1��2-1��4): Αφιέρωμα στον καθηγητή Δημήτριο Σωτ. Λουκάτο, Αργοστόλι 1��4, σ. 51.



ση του Tiepolo, το 161812 και σε μεταγενέστερες πηγές, όπως σε φοροδοτικό
κατάλογο του 167813, σε απογραφές των ετών 1776-1770, 1808, 187� και
1�07 και συνεχίζει να υπάρχει έως και σήμερα14. Το 1655, κατά τη μαρτυρία
του Προνοητή Κεφαλονιάς Domenico Michiel, τα Τρωιανάτα είχαν 400 περί-
που κατοίκους· η πληροφορία, ωστόσο, δεν διασταυρώνεται έως τώρα από άλ-
λη πηγή15. Έναν αιώνα μετά, στην απογραφή των ετών 1766-1770, ο πληθυ-
σμός του χωριού ανέρχεται μόλις στους 42 κατοίκους16.

Η οικογένεια δεν καταγράφεται στους καταλόγους των οικογενειών που
θα απαρτίσουν το Συμβούλιο της Κοινότητας και το κλειστό Συμβούλιο των
180 μελών, του 15�3 (πρόκειται για τους πρώτους γνωστούς καταλόγους
των μελών και των εκλεγμένων του Συμβουλίου). Ενδεχομένως, ωστόσο, να
είχε εισέλθει στο Συμβούλιο στην πρώτη προσπάθεια σύστασής του το 1506,
που είχε ως επακόλουθο τη μαζική είσοδο τόσο των γηγενών αρχοντικών οι-
κογενειών όσο και των επιφανών ή άλλων οικογενειών που μετοίκησαν στην
Κεφαλονιά. Ίσως πάλι μέλη της οικογένειας εντάχθηκαν σε αυτό κατά τη
διάρκεια του 16ου αιώνα. Η είσοδος στο Συμβούλιο επέτρεψε σε πολλές οικο-
γένειες του τόπου να διεκδικήσουν διοικητικά, δικαστικά και αστυνομικά
αξιώματα και να απαλλαγούν από αγγαρείες17. Ωστόσο, κάποιες φορές αρκε-
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12. ASVE, Collegio, relazioni, b. 83, έκθεση του Andrea Thiepolo, 14 Μαρτίου 1618, φ.
[3]r.

13. Ν.Γ. ΜΟΣΧΟΝΑΣ, «Φοροδοτικός πίνακας της Κεφαλονιάς του έτους 1678», Δελτίον
της Ιονίου Ακαδημίας, τόμ. Α΄, Κέρκυρα 1�76, σσ. �1, 11�.

14. Ό.π. και Δ. ΑΝΩΓΙΑΤΗΣ-ΠΕΛΕ, «Οι οικισμοί της Κεφαλονιάς», ό.π., σ. 47.
15. ΑSVE, Collegio, relazioni, b. 83, έκθεση του Domenico Michiel, 10 Σεπτεμβρίου 1655,

φ. [7]v. Στις εκθέσεις των Προνοητών του νησιού παρουσιάζεται προοδευτική αύξηση του
πληθυσμού της Κεφαλονιάς ήδη τον 16ο αιώνα, ΗΛΙΑΣ Α. ΤΣΙΤΣΕΛΗΣ, Κεφαλληνιακά Σύμ-
μικτα, τόμ. Β΄, ό.π., σσ. 661, 672 και σημ. 8, 673, 680. Το 1655, σύμφωνα με τον Προνοητή
Giacomo Contarini, ο πληθυσμός του νησιού ανερχόταν στα 60.000 άτομα, σ. 673 και σημ. 11.
Για τη σταδιακή αύξηση του πληθυσμού βλ. επίσης ΣΠΥΡΙΔΩΝ Μ. ΘΕΟΤΟΚΗΣ, Αναμνηστικόν
τεύχος της Πανιονίου Αναδρομικής Εκθέσεως, τόμ. Α΄: Ενετοκρατία 1386-17�7, Κέρκυρα
1�14, εκδ. Αδελφ. Γ. Ασπιώτη, σσ. 132-135· ΚΩΣΤΑΣ Γ. ΤΣΙΚΝΑΚΗΣ, Οι Εκθέσεις των Βενε-
τών Προνοητών της Κεφαλονιάς (16ος αιώνας), Αθήνα 2008, εκδ. Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών /
Ινστιτούτο Βυζαντινών Ερευνών: πηγές 12, Εισαγωγή, σ. L. Ειδικότερα για τον πληθυσμό
του Κάστρου και του Προάστιου παραδίδεται πως το 1583 έφτανε τα 85� άτομα, ΗΛΙΑΣ Α.
ΤΣΙΤΣΕΛΗΣ, Κεφαλληνιακά Σύμμικτα, τόμ. Β΄, ό.π., σ. 664, ενώ ατεκμηρίωτες πληροφορίες
αναφέρουν πως στην ακμή του στο Κάστρο κατοικούσαν 12.000-15.000 άτομα, Νικόλαος
Καπιάνος, ό.π., σ. 3�.

16. ΗΛΙΑΣ Α. ΤΣΙΤΣΕΛΗΣ, Κεφαλληνιακά Σύμμικτα, τόμ. Β΄, ό.π., σ. 677.
17. Ν.Γ. ΜΟΣΧΟΝΑΣ, «Πρακτικά Συμβουλίου Κοινότητας Κεφαλονιάς», ό.π., σσ. 265-

270. Είναι αξιοσημείωτο πως στο φ. 1r αυτού του πρώτου βιβλίου των Πρακτικών του Συμ-
βουλίου της Κοινότητας του νησιού, σε επικολλημένο χαρτί, υπάρχει η επιγραφή: «Libro 1o
Consigli et altro del ex-Governo Veneto. Principia li 1� marzo 15�3 e termina li primo luglio



τοί από τους προνομιούχους παρουσιάζονταν ως ευγενείς παράτυπα, αφού δεν
κατείχαν τίτλους ευγενείας18.

Σε όλη τη διάρκεια της βενετικής κυριαρχίας, προνόμια και τίτλοι ευγενεί-
ας αποδίδονταν, προσωπικά και όχι οικογενειακά (δηλαδή δεν κληρονομού-
νταν), ως αναγνώριση υπηρεσιών και συχνά ήταν απόρροια της συμμετοχής
στα ανώτερα τοπικά αξιώματα, της οικονομικής δύναμης και της κτηματι-
κής περιουσίας1�. Από την άλλη, προνόμια απαλλαγής από την υπηρεσία σε
φρουρές ή στις γαλέρες και από λοιπές αγγαρείες παραχωρούνταν κατά και-
ρούς όχι μόνο από τις βενετικές αρχές του νησιού αλλά και από τους Γενικούς
Προνοητές, συχνά καταχρηστικά. Μάλιστα δεν έλειπαν περιπτώσεις κατοχύ-
ρωσης προνομίων, ακόμη και από την Κοινότητα του νησιού, μέσω της αγο-
ράς τους. Τα φαινόμενα αυτά είχαν ως αποτέλεσμα τη διατύπωση αντιδράσε-
ων επανειλημμένα και τη λήψη μέτρων από τη μητρόπολη. Ανάλογα προνό-
μια, επίσης, είχαν παραχωρηθεί σε αρκετές οικογένειες του νησιού ήδη από
την περίοδο της κυριαρχίας των Τόκων· τόσο αυτά όσο και εκείνα που παρα-
χωρούνταν από τις βενετικές αρχές επικυρώνονταν σε διαφορετικές χρονικές
στιγμές της βενετικής κυριαρχίας, συχνά μετά από εξακρίβωση20.

Η απάντηση, λοιπόν, στο ερώτημα, αν η οικογένεια τελικά εισήλθε στο
Συμβούλιο τον 16ο αιώνα, δεν μπορεί να δοθεί αβασάνιστα. bέβαια, τις υποθέ-
σεις για την είσοδο μελών της οικογένειας στο Συμβούλιο κατά τον 16ο αιώ-
να θα μπορούσαν να ενισχύσουν δύο πληροφορίες. Το 1545 οι εκπρόσωποι της
Κοινότητας αιτούνται να παραχωρηθεί δια βίου το αξίωμα του vice Cavallier
στον Damo Troyano, χωρίς μισθό, παρά μόνο την τροφή του αλόγου του, κα-
θώς ο ίδιος επέδειξε ιδιαίτερο ζήλο στην εκδίωξη των κλεφτών κατά τη διάρ-
κεια της προηγούμενης Διοίκησης. Οι ίδιοι εναποθέτουν τις ελπίδες τους στο
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1604. Nikolas D. Troyanos», ενώ στο φ. 1v απαντά, επίσης σε επικολλημένο χαρτί, η ίδια επι-
γραφή λίγο παραλλαγμένη. Η επιγραφή, αν και αχρονολόγητη, αφορά πιθανότατα κάποιον
έλεγχο του αρχειακού υλικού και προσπάθεια αρχειοθέτησης, μετά το πέρας της βενετικής
εξουσίας στα Ιόνια νησιά. h ιδιότητα του μέλους της οικογένειας των Τρωιάνων δεν αναφέρε-
ται, ό.π., σ. 271. Βλ. επίσης του ιδίου, «Το Συμβούλιο της Κοινότητας της Κεφαλονιάς», ό.π.,
σσ. 300-301.

18. Ό.π., σ. 307.
1�. ΗΛΙΑΣ Α. ΤΣΙΤΣΕΛΗΣ, Κεφαλληνιακά Σύμμικτα, ό.π., τόμ. Α΄: bιογραφικά. Οίκων

ιστορίαι. Δημοσιεύματα, Εν Αθήναις 1�04, σσ. 553-554· ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΕΡ. ΒΛΑΣΣΗ, «Η ανα-
μόρφωση του συμβουλίου Κεφαλονιάς από το γενικό προβλεπτή της θάλασσας Giovanni
battista Vitturi (1751)», Στ΄ Διεθνές Πανιόνιο Συνέδριο. Ζάκυνθος, 23-27 Σεπτεμβρίου 1��7.
Πρακτικά, τόμ. Β΄: Ιστορία Κοινωνική, Πολιτική, Οικονομική (Θρησκευτικές Κοινότητες,
Έποικοι, Μειονότητες, Δημόσιος και Ιδιωτικός βίος, Κοινωνική Πρόνοια), Αθήνα 2001, εκδ.
Κέντρο Μελετών Ιονίου – Εταιρεία Ζακυνθιακών Σπουδών, σ. 332, σημ. 31· ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΖΑΡΙ-
ΔΗ, Το Libro d’oro της Κεφαλονιάς, ό.π., σσ. 54-55.

20. ΗΛΙΑΣ Α. ΤΣΙΤΣΕΛΗΣ, Κεφαλληνιακά Σύμμικτα, τόμ. Α΄, ό.π., σσ. 551-554.



πρόσωπό του για την προστασία της ζωής και των περιουσιών τους, αφού με
το πέρας της θητείας του και την απουσία άλλου ατόμου που «να τρέμουν οι
ληστές» (non essendo persona così temuta dalli ladri), ακολούθησαν διάφορες
δυσάρεστες καταστάσεις21. Πιθανότατα, ανάλογη παραχώρηση επεδίωξαν
αργότερα και άλλα μέλη, εδραιώνοντας την οικογένεια στην υπηρεσία αυτή.
Ίσως γι’ αυτό η θητεία των Τρωιάνων στη δημόσια αστυνόμευση παρουσιάζε-
ται από τον Tiepolo ως θεσμοθετημένη από παλαιά22. Αργότερα, το 1585, μέ-
λη της οικογένειας αναφέρονται ως εισπράκτορες κάποιων από τους σημαντι-
κότερους σε απόδοση φόρους, εκείνων της πέτρας και του λιναριού (πρόκειται
για τους Steffanin, Ferrando, Lion και Agostin Troiani) όπως και της δεκάτης
(καταγράφεται ο Steffano Troiano), που, όμως, διώκονται από τις αρχές (μα-
ζί με άλλους), ίσως για καταχρήσεις23. Χρειάζεται, ωστόσο, να σημειωθεί
πως στις εκθέσεις των Προνοητών του 16ου αιώνα δεν συναντήσαμε κάποια
συγκεκριμένη αναφορά στον πληθυσμό, στις υπηρεσίες του και στον οικισμό
τους24. Πιθανότατα, η οικογένεια εμφανίζεται και εδραιώνεται στα δημόσια
πράγματα στη διάρκεια του αιώνα.
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21. ΚΩΝΣΤΑΝΤΊΝΟΣ Ν. ΣΑΘΑΣ, Μνημεία Ελληνικής Ιστορίας, τόμ. 5, Παρίσι [1883], σσ.
175-176.

22. ASVE, Collegio, relazioni, b. 83, έκθεση του Andrea Thiepolo, 14 Μαρτίου 1618, φ.
[3]r.

23. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Ν. ΣΑΘΑΣ, Μνημεία Ελληνικής Ιστορίας, τόμ. 5, ό.π., σ. 217. Για τα
κέρδη που απέφεραν οι συγκεκριμένοι φόροι από τα μέσα του 16ου αιώνα βλ. ΣΤΑΜΑΤΟΥΛΑ Σ.
ΖΑΠΑΝΤΗ, Κεφαλονιά 1500-1571, ό.π., σ. 118-120. Στους νοταρίους Γιάκουμο Σουριάνο και
Νικόλαο Καπιάνο απαντούν αναφορές στους Ληώνο (Λιόνο), Φαράντο, Αυγουστή και Στεφανή
Τρωιάνους, ως συμβαλλόμενα μέρη ή μάρτυρες σε πράξεις της περιόδου 1573-1582, βλ. ΣΤΑ-
ΜΑΤΟύΛΑ ΖΑΠΑΝΤΗ, “Γιάκουμος Σουριάνος”, ό.π., Ευρετήριο Κύριων Ονομάτων - Τόπων, ειδι-
κότερα σσ. 254-255. Ενδεικτικά βλ. αρ. πρ. 1, σ. 20 (κυρ Ληώνου Τρουγιάνου, μάρτυρας σε πώ-
ληση χωραφιού, Κάστρο 15 Μαρτίου 1573)· αρ. πρ. 13, σσ. 27-28, 28 (κυρ Ληώνου Τρουγιάνου,
μάρτυρας σε προικώο και δωρεά, Κάστρο, έξω μπόργο, 4 Νοεμβρίου 1581)· αρ. πρ. 153, σσ. �7-
�8 (ο Φαράντος Τρουγιάνος, διαφορά μεταξύ των αδελφών Τρωιάνων για αμπέλια, Κάστρο, έξω
μπόργο, 22 Ιανουαρίου 1582)· αρ. πρ. 51, σσ. 45-46, 46 (κυρ Φαράντου Τρουγιάνου... καί κυρ
Ληώνο Τρουγιάνου, μάρτυρες σε ανταλλαγή σπιτιού, Κάστρο, έξω μπόργο, 27 Νοεμβρίου
1581)· αρ. πρ. 13�, σ. �1 (κυρ Αγουστί Τρουγιάνου, μάρτυρας σε συμβιβασμό, Κάστρο, έξω
μπόργο, 17 Ιανουαρίου 1582)· αρ. πρ. 155, σ. �8 (μαστρο Στεφανή Τρουγιάνου, συμφωνία για
χτίσιμο σπιτιού, Κάστρο, 23 Ιανουαρίου 1582). Επίσης Νικόλαος Καπιάνος, ό.π., Ευρετήριο
Προσώπων, ειδικότερα σ. 140. Ενδεικτικά βλ. αρ. πρ. 3, σσ. 55-56 (ο άνωθεν κυρ Ληόνος διά
ώνομά του και διά ώνομα της αδελφωσήνηστου και της κληρονομήαστους, συμβαλλόμενοι, πα-
ραχώρηση σε αυτούς χωραφιού με πάκτωση, Εξώμπουργο Κάστρου Κεφαλληνίας, 5 Οκτωβρί-
ου [1575])· αρ. πρ. 60, σσ. 123-124, 124 (κυρ Φαράντο Τριάνο, μάρτυρας σε πάκτωση φυτείας
αμπελιού, Εξώμπουργο Κάστρου Κεφαλληνίας, 2� Ιανουαρίου 1576).

24. Δεν εντοπίσαμε σχετικές αναφορές τόσο σε ανέκδοτες όσο και σε εκδεδομένες εκθέ-
σεις. Για τις δεύτερες βλ. ΚΩΣΤΑΣ Γ. ΤΣΙΚΝΑΚΗΣ, Οι Εκθέσεις των Βενετών Προνοητών της
Κεφαλονιάς, ό.π.



Ακόμη, λοιπόν, και αν μέλη της οικογένειας δεν αναφέρονται στους κατα-
λόγους του Συμβουλίου του 15�3, ενδέχεται οι Τρωιάνοι να κατάφεραν, με κά-
ποιο τρόπο (είτε με προηγούμενη είσοδο στο Συμβούλιο είτε με παραχώρηση
του ευεργετήματος από Βενετό αξιωματούχο είτε γιατί η ίδια η Κοινότητα αι-
τούνταν την εκλογή τους και τους υποστήριζε στα συγκεκριμένα αξιώματα
για την προσωπική τους αξία και αποτελεσματικότητα) να διατηρήσουν θέσεις
και προνόμια που τους δόθηκαν στην πορεία του 16ου αιώνα. Το γεγονός πως
κάποιοι από την οικογένεια των Τρωιάνων κατείχαν δημόσιες θέσεις υποδει-
κνύει πως έχαιραν της εκτίμησης της τοπικής κοινωνίας. Ανάλογη διαπίστω-
ση συνάγεται από τις συμβολαιογραφικές πράξεις του 16ου αιώνα, αφού πρό-
σωπα της οικογένειας ορίζονται συχνά ως μάρτυρες και εκτιμητές, ενώ προ-
σφωνούνται με τα προσωνύμια καλο- ή κηρ25. Βέβαια δεν αποκλείεται τα προ-
νόμια αυτά, στο πέρασμα των χρόνων, να ενισχύουν και οι πελατειακές εξαρ-
τήσεις από τις αρχές του νησιού και τις ισχυρότερες οικογένειες του τόπου26.
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25. Βλ. ενδεικτικά Ανδρέας Αμάραντος, ό.π.: αρ. πρ. 117, σσ. 165-166 (τον εκή ευβρεθέντον
καλο-Ιωάννη Τρογιάνο και κηρ Πάρι Τρογιάνου, μάρτυρες σε σύμβαση παράδοσης ζώων, Πα-
τεράτα Σάμης, 16 Μαΐου 1553: σύνταξη και 15 Νοεμβρίου 1553: καταχώριση)· αρ. πρ. 216, σ.
265 (τον κηρ Πάρι τον Τρογιάνον, εκτιμητής χωραφιού, Αράκλι, 12 Ιουνίου 1555: σύνταξη και
2� Ιουλίου 1558: καταχώριση). Επίσης Νικόλαος Καπιάνος, ό.π.: αρ. πρ. 37, σσ. �6-�7, �7 (κυρ
Αλησάνδρο Τριάνο του ποτέ καλο-Γηάνη, μάρτυρας, Εξώμπουργο Κάστρου Κεφαλληνίας, 16
Δεκεμβρίου 1575). Μελέτη για την Κρήτη αναδεικνύει πως αντίστοιχα προσωνύμια συχνά απο-
δίδονταν σε πρόσωπα της τοπικής κοινωνίας που, αν και ανήκαν στα μεσαία και χαμηλότερα
κοινωνικο-οικονομικά στρώματα, είχαν την εκτίμηση του πληθυσμού, λόγω της κατοχής γης ή
δημόσιων θέσεων και εκκλησιαστικών τίτλων, της μόρφωσής τους, των δεξιοτήτων και της διά-
κρισης αυτών στο επάγγελμά τους, στο εμπόριο ή στη ναυσιπλοΐα, KoSTAS LAMbrINoS, “Il
vocabolario sociale nella Creta veneziana e i problemi del censimento di Triv(is)an. Approcci
interpretativi e ‘desiderata’ di ricerca”, I Greci durante la venetocrazia: Uomini, spazio, idee
(XIII-XVIII sec.), Atti del Convegno Internazionale di Studi. Venezia, 3-7 dicembre 2007, επιμ.
ChrySSA MALTEzoU, ANGELIKI TzAVArA, DESPINA VLASSI, Βενετία 200�, εκδ. Istituto Ellenico di
Studi bizantini e Postbizantini di Venezia: Convegni - 13, σσ. 185-187, 188-1�2. Στις πράξεις
που εξετάσαμε κανένα μέλος της οικογένειας δεν χαρακτηρίζεται από τους συμβολαιογράφους
ως ευγενής. Η δε προσωνυμία κηρ- αποδίδεται στην πλειονότητα των συμβαλλομένων και,
όπως αναφέρει ο ιστορικός και μελετητής συμβολαιογραφικών πράξεων από την Κεφαλονιά, κ.
Νίκος Μοσχονάς, μάλλον ο τίτλος δεν δηλώνει ευγενική καταγωγή, όπως συμβαίνει με τον τίτ-
λο μισέρ, βλ. Νικόλαος Καπιάνος, ό.π., σσ. 40-42. Θεωρώντας, όμως, πως τόσο στην Κρήτη
όσο και στον υπόλοιπο βενετοκρατούμενο χώρο τα πράγματα δεν διέφεραν ριζικά στο συγκεκρι-
μένο θέμα, τα προσωνύμια κυρ- και καλο- πιθανότατα υποδεικνύουν πως τα άτομα αυτά είχαν
ιδιαίτερο κύρος στην τοπική κοινωνία.

26. Οι πελατειακές σχέσεις έφεραν στο προσκήνιο αρκετές οικογένειες τον 17ο και 18ο
αιώνα, βλ. αναλυτικά ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΕΡ. ΒΛΑΣΣΗ, «Συγκρούσεις οικογενειών και μηχανισμοί
εξουσίας στη Βενετοκρατούμενη Κεφαλονιά», Ζ΄ Πανιόνιο Συνέδριο, Λευκάδα, 26-30 Μαΐου
2002, Πρακτικά, τόμ. Β΄, Δεύτερο Τμήμα: Ο χώρος και τα δημογραφικά μορφώματα. Οι κύ-
ριοι συντελεστές της οικονομίας, Αθήνα 2004, σσ. 470-475. Βλ., επίσης, ανάλογες σχέσεις
εξάρτησης του πληθυσμού από τους ισχυρούς του τόπου κατά την περίοδο μη λειτουργίας του



Ανάλογα, υποθέσεις για μεταγενέστερες εισόδους των Τρωιάνων στο
Συμβούλιο τον 17ο και 18ο αιώνα χρειάζεται να ερευνηθούν περαιτέρω. Θυμί-
ζουμε, στο σημείο αυτό, πως με ψήφισμα της 6ης Νοεμβρίου 15�3 η βενετική
Γερουσία ακυρώνει τις αποφάσεις για τον κλειστό χαρακτήρα του Συμβουλί-
ου επαναφέροντας το προηγούμενο καθεστώς, της αθρόας εισόδου σε αυτό
των αριστοκρατικών οικογενειών27. Από την άλλη, προσθήκες, διαγραφές,
πλαστογραφήσεις και παραχαράξεις δεν θα έλειπαν, στην πάροδο των αιώνων,
από τους καταλόγους αυτούς, όπως εξάλλου υποδεικνύει η μελέτη του πρώτου
βιβλίου των Πρακτικών28. Πάντως, σε δημόσιες πηγές της όψιμης περιόδου,
που έχουν μελετηθεί από τους ερευνητές, η οικογένεια δεν απαντά ανάμεσα σε
όσες εντάσσονται στο Συμβούλιο στην ανασύστασή του το 17512� ή σε άλλες
δεδομένες χρονικές στιγμές, αγοράζοντας συχνά την είσοδο αυτή30. Η μόνη
βέβαιη πληροφορία είναι πως το 17�� μέλη της οικογένειας καταγράφονται
στο Libro d’oro της Κεφαλονιάς, όμως, όπως δηλώνεται δίπλα στις εγγραφές
των ονομάτων, πρόκειται μάλλον για πρόσφατες εισόδους στο Συμβούλιο (κά-
ποιοι από αυτούς εισήλθαν με απόφαση του 17�7, άλλοι θα εισέλθουν με από-
φαση του 1802)31.
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Συμβουλίου της Κοινότητας (1734-1751). Οι ισχυροί υποδείκνυαν στον πληθυσμό που ήλεγ-
χαν τα άτομα που έβαζαν υποψηφιότητα για τα αξιώματα, ενώ αυτά έβγαιναν συχνά και σε
δημοπρασία, της ίδιας, «Η αναμόρφωση του συμβουλίου Κεφαλονιάς», ό.π., σ. 323.

27. Ν.Γ. ΜΟΣΧΟΝΑΣ, «Πρακτικά Συμβουλίου Κοινότητας Κεφαλονιάς», ό.π., σσ. 26�-270.
28. Του ιδίου, «Το Συμβούλιο της Κοινότητας της Κεφαλονιάς», ό.π., σ. 302.
2�. Είναι χαρακτηριστικό πως η οικογένεια πιθανότατα δεν αναφέρεται στο Libro d’oro

που αρχίζει να συντάσσεται το 1751 και ολοκληρώνεται το 1752, αφού καμμία σχετική
αναφορά δεν υπάρχει στο αντίστοιχο βιβλίο του 17��, ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΖΑΡΙΔΗ, Το Libro d’oro
της Κεφαλονιάς, ό.π., σσ. 62, 382-383, 407. Για την ανασύσταση του Συμβουλίου το 1751
βλ. σχετικά ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΕΡ. ΒΛΑΣΣΗ, «Η αναμόρφωση του συμβουλίου Κεφαλονιάς, ό.π., σσ.
321-335.

30. Η οικογένεια δεν μαρτυρείται, για παράδειγμα, ανάμεσα σε αυτές που θα ενταχθούν
στο Συμβούλιο το 1760 από τον Γενικό Προνοητή Θαλάσσης Francesco Grimani, ΔΕΣΠΟΙΝΑ
ΕΡ. ΒΛΑΣΣΗ, «Ένταξη νέων μελών στο Συμβούλιο της Κεφαλονιάς από το Γενικό Προβλε-
πτή της Θάλασσας Francesco Grimani (1760)», Κεφαλληνιακά Χρονικά, τ. 5: Αφιέρωμα
στον ακαδημαϊκό Διονύσιο Α. Ζακυθηνό, Αργοστόλι 1�86, σσ. 74-127.

31. ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΖΑΡΙΔΗ, Το Libro d’oro της Κεφαλονιάς, ό.π., σσ. 382-383. Στην κατα-
γραφή για κάποιους από αυτούς δηλώνονται ως τόπος κατοικίας τα Σκλαβάτα, όπου οι Τρω-
ιάνοι απαντούν μαζί με μέλη της οικογένειας των Σκλάβων και των Κομποθέκρα, ό.π. και
σσ. 111, 115, 117. Πιθανότατα πρόκειται για το χωριό στην περιοχή της Λειβαθώς που μαρ-
τυρείται ήδη το 1583 και σώζεται σήμερα με την ονομασία Ντομάτα. Ομώνυμο χωριό στην
περιφέρεια Αρακλίου μαρτυρείται τον 17ο αιώνα, όμως δεν σώζεται σήμερα, ό.π. και ΗΛΙΑΣ Α.
ΤΣΙΤΣΕΛΗΣ, Κεφαλληνιακά Σύμμικτα, τόμ. Β΄, ό.π., σ. 664· Ν. Γ. ΜΟΣΧΟΝΑΣ, «Φοροδοτικός
πίνακας της Κεφαλονιάς», ό.π., σσ. �1, ��. Ωστόσο, στις αναφορές των μελετητών της περιό-
δου στη συγκεκριμένη βιβλιογραφία διαπιστώνεται σύγχυση κάποιες φορές των δύο τοπωνυ-
μίων και της πρώτης μαρτυρίας αυτών στις πηγές.



Διατυπώνοντας κάποιες σκέψεις για την οικογένεια των Τρωιάνων, κατά
την περίοδο της βενετικής παρουσίας στην Κεφαλονιά, θα λέγαμε πως αυτοί
αποτελούν ιδιαίτερη περίπτωση που μοιάζει με εκείνη άλλων πληθυσμών των
βενετοκρατούμενων περιοχών, που απολάμβαναν προνομιακό καθεστώς από
τη Βενετία (όπως, για παράδειγμα, των Σφακιανών της Κρήτης, οι οποίοι
επίσης εξαιρούνταν από την κωπηλασία στη γαλέρα και από άλλες αγγαρεί-
ες) με αντάλλαγμα την υπακοή και τις παρεχόμενες υπηρεσίες τους. Οι προ-
νομιούχοι, εκτός από τα άλλα καθήκοντά τους, είχαν την υποχρέωση να προ-
σφέρουν στρατιωτική υπηρεσία όταν τους καλούσε η Βενετία32. Το ίδιο και οι
Τρωιάνοι συγκαταλέγονταν στους προνομιούχους του νησιού που είχαν εξα-
σφαλίσει ευεργετικές ρυθμίσεις, ωστόσο δεν γνωρίζουμε πότε ακριβώς αυτοί
εντάχθηκαν στο προνομιακό αυτό καθεστώς. Όπως συνάγεται από τα έγγρα-
φα, ανήκαν μάλλον στις έφιππες δυνάμεις του νησιού, που στελεχώνονταν από
τον εντόπιο πληθυσμό· τα έφιππα σώματα της Κεφαλονιάς δρούσαν σε μικρό-
τερες ομάδες με συγκεκριμένα καθήκοντα έχοντας επικεφαλής έναν Καπιτά-
νο και τελούσαν υπό τη γενική διοίκηση του Cavalier ή Governator33. Ενδεχο-
μένως οι Τρωιάνοι βρίσκονταν στην ίδια κατάσταση με τους άλλους έφιππους
στρατιώτες: κάποιοι ήταν μισθωτοί (provigionati), άλλοι συντηρούνταν από τη
φορολόγηση (κυρίως τα ποσά της δεκάτης, γι’αυτό και ονομάζονταν
decimali) του υπόλοιπου πληθυσμού34. Βέβαια δεν αποκλείεται να στελέχωναν
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32. Για τους privilegiati στην Κρήτη βλ. ΑΓΑΘΑΓΓΕΛΟΣ ΞΗΡΟΥΧΑΚΗΣ, Η Βενετοκρατού-
μενη Ανατολή. Κρήτη και Επτάνησος, Αθήνα 1�34, σσ. 30-31, 55 σημ. 2, όπου και αναφορά
στα επίλεκτα σώματα φρουρών (cernide, privilegiati) τα οποία στελέχωνε ο ντόπιος πληθυ-
σμός· ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΞΑΝΘΟΥΔΙΔΗΣ, Η Ενετοκρατία εν Κρήτῃ και οι κατά των Ενετών αγώνες
των Κρητών, Αθήνα 1�3�, σσ. 130-131· ΚΩΣΤΑΣ ΛΑΜΠΡΙΝΟΣ, «Τα προνόμια και τα σπαθιά.
Κοινωνικές μεταβολές και στρατολόγηση στη βενετοκρητική ύπαιθρο (16ος-17ος αι.)», Με-
σαιωνικά και Νέα Ελληνικά, τόμ. � (2008), σσ. �-5�, ιδιαίτερα 18-20. Βλ., ενδεικτικά, για
τους προνομιούχους Σφακιανούς Παπαδόπουλους στην Κρήτη, ΡΟΜΙΝΑ Ν. ΤΣΑΚΙΡΗ, «Με
αφορμή μια δικογραφία των αρχών του 17ου αιώνα: εκδηλώσεις απειθαρχίας στον νόμο στην
επαρχία του Αγίου Βασιλείου (τέλη 16ου - αρχές 17ου αιώνα). Μία συμβολή στην ιστορία
των ορεινών πληθυσμών της περιοχής», Πρακτικά του Διεθνούς Επιστημονικού Συνεδρίου: Η
Επαρχία Αγίου Βασιλείου από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα. Περιβάλλον – Αρχαιολογία –
Ιστορία – Κοινωνία (Σπήλι-Πλακιάς, 1�-23 Οκτωβρίου 2008), τόμ. Β΄ (Βυζαντινοί χρόνοι –
Βενετοκρατία), επιμ. ΚΩΣΤΗΣ ΗΛ. ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ, ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΕΛΑΝΤΑΚΗΣ, Ρέθυμνο 2014,
συνεκδότες: Ομοσπονδία Συλλόγων Επαρχίας Αγίου Βασιλείου Ρεθύμνου «Ο Πρέβελης» -
Σύλλογος Επιστημόνων Δήμου Λάμπης: εκδ. Γραφοτεχνική, σσ. 573-634. Για τους προνομι-
ούχους της Κεφαλονιάς βλ. παραπάνω εδώ, σημ. 20.

33. Για τα έφιππα σώματα του νησιού βλ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ν. ΜΟΣΧΟΠΟΥΛΟΣ, «Η στρατιωτική
οργάνωση της Κεφαλονιάς (16ος-17ος αι.)», Κεφαλληνιακά Χρονικά, τ. 5, ό.π., σσ. 4-�·
ΣΤΑΜΑΤΟΥΛΑ Σ. ΖΑΠΑΝΤΗ, Κεφαλονιά 1500-1571, ό.π., σσ. �5-�7.

34. Βλ. σχετικά ΑΓΑΘΑΓΓΕΛΟΣ ΞΗΡΟΥΧΑΚΗΣ, Η Βενετοκρατούμενη Ανατολή, ό.π., σσ.
1�5, 1�8, όπου αναφορά στα έφιππα σώματα της Κεφαλονιάς. Πρβλ. ΚΩΣΤΑΣ Γ. ΤΣΙΚΝΑΚΗΣ, 



και τμήματα των πεζικών δυνάμεων35. Στους στρατιώτες, επίσης, δίνονταν
αρκετές διευκολύνσεις, για παράδειγμα, στα μέσα του 16ου αιώνα, κάποιοι
ήταν απαλλαγμένοι από την καταβολή της δεκάτης, ενώ σε κάποιους από
αυτούς, με απόφαση των Συνδίκων, είχαν παραχωρηθεί και άλλα ευεργετή-
ματα36.

Κυρίως φαίνεται πως ο πληθυσμός των Τρωιανάτων συνέδραμε τη βενετι-
κή εξουσία στην αντιμετώπιση των συγκρούσεων των μεγάλων οικογενειών
της Κεφαλονιάς. Είναι χαρακτηριστικές οι διηγήσεις των αξιωματούχων:
εκτός από τους στρατιώτες, στη διαχείριση των κρίσεων οι βενετικές αρχές
του νησιού στηρίζονταν και στους Τρωιάνους, οι οποίοι συνήθως δηλώνονται
έτσι στα έγγραφα, με το επώνυμο της οικογένειας, χωρίς περαιτέρω διευκρι-
νήσεις, κάτι που υποδεικνύει πως ήταν προφανής στη Βενετία ο ρόλος τους στη
Διοίκηση και προκαθορισμένα τα καθήκοντά τους. Χαρακτηριστικά θα ανα-
φέρουμε μόνο τα γεγονότα κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού του 1652 και τις
ταραχές στο χωριό Μαυρικάτα, στην περιφέρεια του Αρακλίου, όταν η οικογέ-
νεια Καμπίτση δέχτηκε επίθεση από άλλη οικογένεια (που όμως δεν ονομάζε-
ται στα έγγραφα). Ακολούθησαν λεηλασίες των περιουσιών όλων των κατοί-
κων στο χωριό, πυρπολήσεις σπιτιών, αρπαγές ζώων και ενέδρες εναντίον των
μελών της οικογένειας. Aρχικά απεστάλη εκεί ένας Σύμβουλος της Διοίκη-
σης, ώστε να σχηματιστεί δικογραφία και να αποφευχθούν τα χειρότερα.
Ωστόσο, οι επιτιθέμενοι εξαγριώθηκαν περισσότερο και το αιματοκύλισμα που
ακολούθησε ήταν τρομακτικό: πυρπόλησαν και λεηλάτησαν εκ νέου σπίτια,
σκότωσαν, προχώρησαν σε βιασμούς κοριτσιών και άλλων γυναικών, έκαψαν
σπαρτά και κατέστρεψαν καλλιέργειες. Τότε ο Προνοητής Alvise Civran, που
βρισκόταν στο Ληξούρι για να αντιμετωπίσει άλλες συγκρούσεις εκεί, προσέ-
τρεξε έχοντας μαζί του 300 άνδρες: στρατιώτες (soldati), εκπαιδευόμενους
του πυροβολικού (scolari bombardieri), Τρωιάνους και άλλους. h μανία των
επιτιθέμενων ήταν τέτοια που, όταν οι αρχές και οι άνδρες αποσύρθηκαν στην
έδρα τους, αυτοί δεν σταμάτησαν τις βιαιοπραγίες. Αρκετοί από την οικογέ-
νεια των Καμπίτση μεταφέρθηκαν στο κάστρο του Αργοστολίου (κυρίως ηλι-
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«Η στρατιωτική κατάσταση των νησιών του Ιονίου το 158�. Με βάση την έκθεση του
Giovanni battista del Monte», Στ΄ Διεθνές Πανιόνιο Συνέδριο. Πρακτικά, τόμ. Β΄, ό.π., σ. 104.

35. Για το πεζικό βλ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ν. ΜΟΣΧΟΠΟΥΛΟΣ, «Η στρατιωτική οργάνωση της Κε-
φαλονιάς», ό.π., σσ. �-1�. Βέβαια στα έγγραφά μας δεν διαπιστώσαμε να τους αποδίδονται οι
σχετικοί όροι cernidi, ordinarii ή ordinanze, όροι που αναφέρονται στα σώματα του πεζικού, τα
οποία στελεχώνονταν κυρίως από τον πληθυσμό του νησιού.

36. Βλ., μόνο ενδεικτικά, όσα αναφέρει στην έκθεσή του ο Προνοητής Antonio Calbo το
1548, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Ν. ΣΑΘΑΣ, Μνημεία Ελληνικής Ιστορίας, τόμ. 6, Παρίσι 1884, σσ.
284-285· ΚΩΣΤΑΣ Γ. ΤΣΙΚΝΑΚΗΣ, Οι Εκθέσεις των Βενετών Προνοητών της Κεφαλονιάς,
ό.π., σσ. 1�-22.



κιωμένοι, γυναίκες και παιδιά). Οι επιθέσεις όμως ήταν καθημερινές, ώστε
πολλές οικογένειες της περιφέρειας Αρακλίου αναγκάστηκαν να εγκαταλεί-
ψουν ακόμα και το νησί. Όταν οι επιτιθέμενοι κατέλαβαν το σπίτι των θυμά-
των στο Αργοστόλι, προσπάθησαν να αποτρέψουν με απειλές τους δημόσιους
αξιωματούχους από την εκτέλεση των καθηκόντων τους, παρακινώντας τους
στρατιώτες των πολιτοφυλακών (soldati delle cernide) να μην προσέρχονται
στις φρουρές, τους πυροβολητές να μην εκτελούν τις αποστολές που τους εί-
χαν ανατεθεί, τέλος τους Τρωιάνους να μην συνδράμουν τις αρχές. Μάλιστα ο
Προνοητής αναφέρει πως η στρατιωτική δύναμη που μετέβη μαζί του υπέστη
και η ίδια ληστείες και επιθέσεις37.

Δεν είναι η μοναδική φορά που η βενετική εξουσία επιστρατεύει τον εντόπιο
πληθυσμό, όπως δείχνουν και άλλα παραδείγματα από τις υπόλοιπες βενετο-
κρατούμενες περιοχές του ελληνικού χώρου. Είναι γνωστό πως η Βενετία
αξιοποιούσε τη χαρισματικότητα, τις δυνατότητες και τη διάθεση ατόμων και
οικογενειών να συμμετάσχουν στην τοπική Διοίκηση και να υπερασπίσουν τα
συμφέροντα της κυριάρχου. Μέσω της τακτικής της να αποδέχεται τις υπη-
ρεσίες των υπηκόων της με ανταλλάγματα, εξυπηρετούσε ποικίλες ανάγκες
της, κυρίως σε περιόδους κρίσεων. Εξάλλου, όπως διαπιστώνεται και από τον

Ρομίνα Ν. Τσακίρη530

37. ΑSVE, Senato, Dispacci dei rettori, Ceffalonia, filza 10 (1650-1653), επιστολή του
Προνοητή Alvise Civran προς τη Βενετία (22 Ιουλίου 1652). Επίσης επιστολή του ίδιου προς τη
Βενετία (8 Αυγούστου 1652) με συνημμένη επιστολή της οικογένειας Καμπίτση (21 Ιουλίου
1652) (όπου αναφέρεται χαρακτηριστικά: la maestà del Principe, Vostra Signoria Illustrissima,
col seguito di molto numero di persone, mosso dal zello della propria natural inclinatione,
cavalcato a quelle parti) και επιστολή των Συνδίκων Ανδρέα Γαβριλόπουλου και Αλέξανδρου
Δεόρτζη (Diorzi) (αντίγραφο, 20 Ιουλίου 1652). Για τον Σύνδικο Αλέξανδρο Δεόρτζη βλ. και
ΗΛΙΑΣ Α. ΤΣΙΤΣΕΛΗΣ, Κεφαλληνιακά Σύμμικτα, τόμ. Β΄, ό.π., σ. 544, όπου αναφορά στη θη-
τεία του το 1652. Η οικογένεια Καμπίτση μετέχει στο Συμβούλιο της Κοινότητας και εκλέγε-
ται στο Συμβούλιο των 180 το 15�3, Ν. Γ. ΜΟΣΧΟΝΑΣ, «Το Συμβούλιο της Κοινότητας της
Κεφαλονιάς», ό.π., σ. 30�, ενώ το χωριό Μαυρικάτα το 1678 παρουσιάζει τη μεγαλύτερη φορο-
δοτική ικανότητα από τα χωριά της περιφέρειας Αρακλίου, του ιδίου. «Φοροδοτικός πίνακας
της Κεφαλονιάς», ό.π., σ. 117. Ο οικισμός αναφέρεται στην απογραφή του 1583, ό.π., σ. �6,
σημ. 2, δεν σώζεται όμως σήμερα, σ. �6. Σε επιστολή του Προνοητή Giacomo Contarini προς τη
Βενετία, το 1656, αναφέρεται χαρακτηριστικά πως, σε ταραχές μεταξύ οικογενειών στο νησί,
εκτός από τους στρατιώτες, κλήθηκαν και οι Τρωιάνοι, «πληθυσμός που υποχρεώνεται να πα-
ρέχει υπηρεσίες σε κάθε δημόσια ανάγκη» (sono chiamati li soldati... et li Troiani, gente
obbligata a servir in ogni pubblica occorenza), βλ. ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΕΡ. ΒΛΑΣΣΗ, «Η δράση του Βα-
λιάνου Μεταξά του Ιακώβου στην Κεφαλονιά και στη Βενετία από το 1648 μέχρι το 1656»,
Κεφαλληνιακά Χρονικά, τόμ. 4 (1�80-1�82), Αργοστόλι 1�82, σσ. 141-142 (έκδοση εγγρά-
φου). Στα μέσα του 17ου αιώνα οι διαμάχες μεταξύ των πιο ισχυρών οικογενειών, που έχουν
πια εδραιωθεί στα δημόσια πράγματα, εκδηλώνονται με συνεχείς σφοδρές συγκρούσεις μεταξύ
τους, ΙΩΣΗΦ ΠΑΡΤΣ, Κεφαλληνία και Ιθάκη. Γεωγραφική Μονογραφία, μετάφρ. Λ.Γ. Παπαν-
δρέου, Αθήνα 18�2, εκδ. Αλέξ. Παπαγεωργίου, σ. 120· ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΕΡ. ΒΛΑΣΣΗ, «Συγκρούσεις
οικογενειών και μηχανισμοί εξουσίας», ό.π., κυρίως σσ. 463-464.



υπόλοιπο βενετοκρατούμενο ελληνικό χώρο, τόσο η απουσία όσο και η ανεπάρ-
κεια της κρατικής εξουσίας σήμαιναν συχνά την ανάθεση της δημόσιας
ασφάλειας και της τάξης στην τοπική κοινωνία, κυρίως στην ύπαιθρο ή σε ευ-
αίσθητους χώρους38.

Από την πλευρά των Τρωιάνων, η συνεργασία με τις αρχές είχε ως αποτέ-
λεσμα την εξασφάλιση προνομίων και σχετικής αυτονομίας. Έχοντας κύριο
ρόλο στην αστυνόμευση του νησιού, οι Τρωιάνοι επιτυγχάνουν να απαλλαγούν
από αγγαρείες και καταπιέσεις, είτε από την ίδια τη βενετική Διοίκηση είτε
από τις ισχυρότερες οικογένειες του νησιού, καταπιέσεις που σύμφωνα με
τους ίδιους τους αξιωματούχους υφίσταντο τα κατώτερα στρώματα και οι πιο
αδύναμοι του πληθυσμού3�. Εξάλλου, συχνά, όπως δείχνουν πλείστα παρα-
δείγματα από τις βενετικές κτήσεις, μία συμφωνία με την εξουσία σήμαινε
όχι μόνο τη διασφάλιση της αυτονομίας της οικογένειας (σε σχέση με την ίδια
την εξουσία) αλλά και την ισχυροποίησή της στο πλαίσιο του ανταγωνισμού
των οικογενειών του νησιού40.

Οι Τρωιάνοι, ωστόσο, δεν φαίνεται πως συγκαταλέγονται στις οικογένειες
που είχαν εξέχουσα θέση στο πολιτικό σκηνικό της Κεφαλονιάς. Στις εκθέσεις
των αξιωματούχων και στην αλληλογραφία τους, η οικογένεια δεν εμφανίζε-
ται ανάμεσα σε εκείνες που απασχόλησαν τη Βενετία με τις συγκρούσεις τους
ή που ενεπλάκησαν με ευδιάκριτο και καταλυτικό τρόπο στις διαμάχες των
μεγάλων φατριών του νησιού, τουλάχιστον όπως συνάγεται από την έως τώ-
ρα έρευνά μας. Κυρίως μοιάζει να έχει δευτερεύοντα ρόλο. Σύμφωνα με τη
μαρτυρία του Προνοητή Κεφαλονιάς Domenico Michiel, στα μέσα του 17ου
αιώνα, αυτοί, έχοντας τη δυνατότητα να φέρουν πυροβόλα όπλα, προσέφεραν
τις υπηρεσίες τους ως μπράβοι και ακόλουθοι41. Πιθανότατα δηλαδή υπηρε-
τούσαν τις πιο ισχυρές οικογένειες ως δορυφόροι, διαδραματίζοντας ρόλο κυ-
ρίως ως δευτεραγωνιστές παρά ως πρωταγωνιστές των εξελίξεων. Είναι χα-
ρακτηριστικό πως στις βενετοκρατούμενες κτήσεις οι ισχυροί του τόπου (στην
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38. ΡΟΜΙΝΑ Ν. ΤΣΑΚΙΡΗ, «Με αφορμή μια δικογραφία», ό.π.· της ίδιας, «Η διαδρομή ενός
πρόσφυγα στο βενετοκρατούμενο Λασίθι. Νέες ειδήσεις για τον τόπο και τα πρόσωπα (16ος-
17ος αι.)», Πεπραγμένα ΙA΄ Διεθνούς Κρητολογικού Συνεδρίου (Ρέθυμνο, 21-27 Οκτωβρίου
2011), τόμ. Β1΄: Τμήμα Βυζαντινών και Μέσων Χρόνων: Ιστορία, επιμ. ΕΙΡΗΝΗ ΓΑΒΡΙΛΑΚΗ,
Ρέθυμνο 2018, Ιστορική και Λαογραφική Εταιρεία Ρεθύμνης (Ι.Λ.Ε.Ρ.), εκδ. Καλαϊτζάκης
Α.Ε., σσ. 101-133.

3�. ΚΩΣΤΑΣ Γ. ΤΣΙΚΝΑΚΗΣ, Οι Εκθέσεις των Βενετών Προνοητών της Κεφαλονιάς, ό.π.,
Εισαγωγή, σ. L.

40. Βλ. για παράδειγμα την Κρήτη, ΡΟΜΙΝΑ Ν. ΤΣΑΚΙΡΗ, «Με αφορμή μια δικογραφία»,
ό.π., κυρίως σσ. 603-604.

41. ΑSVE, Collegio, relazioni, b. 83, έκθεση του Domenico Michiel, 10 Σεπτεμβρίου 1655,
φ. [7]v.



περίπτωση της Κεφαλονιάς πρόκειται για τις μεγάλες οικογένειες του νησι-
ού) χρησιμοποιούσαν τους πληθυσμούς και αρκετούς παράνομους εναντίον
των εχθρών τους42.

Στην Κεφαλονιά, ο ρόλος των οικογενειών στην άσκηση της τοπικής εξου-
σίας ήταν ιδιαίτερος, αφού αρκετές από τις παλαιές αρχοντικές οικογένειες
επεδίωξαν την κατάληψη των ανώτερων αξιωμάτων της τοπικής Διοίκησης
και της Εκκλησίας, όπως και τη συμμετοχή τους στα πολιτικά και στρατιω-
τικά δρώμενα, που, μαζί με την αύξηση του πλούτου από τη γη και το εμπόριο,
θα τις οδηγούσαν στην καταξίωση και ευρύτερη αναγνώριση αλλά και στην
είσοδο στο Συμβούλιο του νησιού43. Η προσπάθεια αυτή να ανέλθουν είχε ως
αποτέλεσμα ανταγωνισμούς, αντιθέσεις μεταξύ των οικογενειών και συχνά
οδήγησε αυτές σε αιματηρές συγκρούσεις και βιαιοπραγίες. Ενώ, όμως, αρ-
κετές από τις υπόλοιπες οικογένειες του νησιού αναγκάζονται, κάποιες φορές
με τη βία, να ταχθούν στο πλευρό των πιο ισχυρών οικογενειών και να πολε-
μήσουν στις συγκρούσεις μαζί τους44, οι Τρωιάνοι φαίνεται πως καταφέρνουν
–ενδεχομένως μέσω της σύνταξής τους με τις αρχές ή εξαιτίας της οικειοθε-
λούς αποχής τους από τα πολιτικά– να απομακρύνουν το ενδεχόμενο μίας
ανάλογης επίθεσης εναντίον τους. Κατορθώνουν μάλιστα και ισορροπούν με-
ταξύ νομιμότητας και ανομίας. Ας μην ξεχνάμε πως το να κινείται κανείς
ανάμεσα σε συμπεριφορές ανυποταγής και παροχής υπηρεσιών στην εξουσία
ήταν σύνηθες τότε, κυρίως στην ύπαιθρο των βενετοκρατούμενων ελληνικών
περιοχών45.

Η περίπτωση των Τρωιάνων επιβεβαιώνει, επίσης, για ακόμη μία φορά,
πως η κρατική εξουσία συχνά αναγκαζόταν να ανεχθεί την παράνομη δρα-
στηριότητα εκείνων που είχαν ενσωματωθεί στον μηχανισμό της εξουσίας και
τελικά παρείχαν ποικίλες υπηρεσίες στο βενετικό κράτος46. Οι Τρωιάνοι απο-
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42. Βλ. διεξοδικά για την Κρήτη ΡΟΜΙΝΑ Ν. ΤΣΑΚΙΡΗ, «Παράνομοι στην υπηρεσία ατό-
μων και οικογενειών στην Κρήτη (16ος-17ος αι.): περιπτώσεις (αυτο)κατάλυσης του βενετι-
κού κρατικού μηχανισμού. Μια πρώτη προσέγγιση», Τα Ιστορικά, τχ. 60 (Ιούνιος 2014), σσ.
23-52.

43. ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΕΡ. ΒΛΑΣΣΗ, «Συγκρούσεις οικογενειών και μηχανισμοί εξουσίας», ό.π.,
σσ. 457-476· ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΖΑΡΙΔΗ, Το Libro d’oro της Κεφαλονιάς, ό.π., σσ. 42-57, 405-408.

44. ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΕΡ. ΒΛΑΣΣΗ, «Συγκρούσεις οικογενειών και μηχανισμοί εξουσίας», ό.π.
45. Βλ. ενδεικτικά τη δράση της Σφακιανής οικογένειας των Παπαδόπουλων στην Επαρ-

χία του Αγίου Βασιλείου στην Κρήτη, ΡΟΜΙΝΑ Ν. ΤΣΑΚΙΡΗ, «Με αφορμή μια δικογραφία»,
ό.π., σσ. 573-634.

46. Βλ., για παράδειγμα, την ανοχή που επέδειξε η Βενετία στις οικονομικές ατασθαλίες
και την παραβατική δραστηριότητα μελών της οικογένειας Λεφκάρου στο Λασίθι της Κρή-
της τον 16ο και 17ο αιώνα, επειδή οι δεύτεροι συνέδραμαν αρκετές φορές τη μητρόπολη κατά
τη διάρκεια πολεμικών περιόδων, ΡΟΜΙΝΑ Ν. ΤΣΑΚΙΡΗ, «Η διαδρομή ενός πρόσφυγα», ό.π.



τελούσαν μία ιδιαίτερη ομάδα του πληθυσμού που, εκτός από το καθήκον της
τοπικής αστυνόμευσης, πιθανότατα θα εξασφάλιζε τη συγκέντρωση ανδρών
και, κατά συνέπεια, θα συνέβαλε στην ασφάλεια του νησιού και στη συνέχεια
της βενετικής κυριαρχίας σε αυτό. Ιδιαίτερα αν η πληροφορία που παραθέτει ο
Προνοητής Domenico Michiel, πως στα μέσα του 17ου αιώνα ο πληθυσμός
του χωριού των Τρωιανάτων άγγιζε τους 400 κατοίκους, βρισκόταν, έστω και
με υπερβολή, κοντά στην πραγματικότητα47.

Βέβαια δεν λείπουν και οι εκφράσεις δυσαρέσκειας των Προνοητών. Για
κάποιους οι Τρωιάνοι με δυσκολία ανταπεξέρχονταν στις υποχρεώσεις τους,
ενώ δυσανασχετούσαν κάθε φορά που χρειαζόταν να μεταβούν σε ορισμένο μέ-
ρος για την εκτέλεση των καθηκόντων τους. o Προνοητής της Κεφαλονιάς
bernardo Thiepolo, στην έκθεσή του το 1621, αναφερόμενος στην έφιππη
αστυνομική φρουρά κάνει λόγο για έξι με επτά αξιωματούχους48, «ανάξια και
ανίκανα άτομα» (da poco e inhabili) που δεν ανταποκρίνονταν στα καθήκοντα
που τους είχαν ανατεθεί. Εκτός από αυτούς ο Cavalier στηριζόταν και στους
Τρωιάνους, που, όμως, αν και όφειλαν, κάθε φορά που καλούνταν, να προσέρ-
χονται ως συνοδεία του για την πάταξη των εγκληματιών, δεν το έκαναν.
Όμως, ακόμη και όταν προσέρχονταν, τα συμφέροντά τους ήταν ίδια με εκεί-
να του πληθυσμού, με αποτέλεσμα να δίνουν βοήθεια στους παράνομους και
στους καταζητούμενους. Έτσι, η εγκληματικότητα άνθιζε στο νησί και τα
αδικήματα και οι κλοπές ήταν συνεχείς. Ο ίδιος καταλήγει πως οι διευκολύν-
σεις που γίνονταν στους Τρωιάνους τούς έχουν καταστήσει απρόθυμους στο
καθήκον (et tanto più che sono fatti molto commodi et perciò mal volentieri)
και προτείνει να αντικατασταθούν αυτοί από οκτώ με δέκα «καλούς άνδρες»
(buoni huomini) οι οποίοι και θα συνδράμουν αποτελεσματικά τον Cavalier,
μαζί με τους ήδη υπάρχοντες αξιωματούχους. Προτείνει μάλιστα αυτοί να
πληρώνονται στο εξής από τους Τρωιάνους4�. Ανάλογες είναι και οι μαρτυρίες

Νέα στοιχεία για την οικογένεια των Τρωιάνων της Κεφαλονιάς (16ος-18ος αι.) 533

47. Βλ. παραπάνω εδώ, σημ. 15.
48. Ο Προνοητής Andrea Thiepolo το 1618 αναφέρεται σε αριθμό τεσσάρων ανδρών την

ημέρα, ASVE, Collegio, relazioni, b. 83, έκθεση του Andrea Thiepolo, 14 Μαρτίου 1618, φ.
[3]r. Η κ. Ζαπάντη αναφέρει πως, μετά την κατάργηση του αξιώματος του φρούραρχου, ο
Cavalier είχε την εποπτεία των οκτώ καβαλλάρηδων της φρουράς του Κάστρου, σ. �6. Ενδε-
χομένως στην ομάδα αυτή συμπεριλαμβάνονταν και Τρωιάνοι.

4�. ΑSVE, Collegio, relazioni, b. 83, έκθεση του bernardo Thiepolo, 11 Αυγούστου 1621,
φ. [1]r. Για την ανικανότητα του ιππικού που στελεχωνόταν συχνά από χωρικούς, άχρηστους,
που δεν ήξεραν να ιππεύουν ή βρίσκονταν σε κακή κατάσταση, κάνουν συχνά λόγο οι εκθέσεις
των βενετών αξιωματούχων, ΚΩΣΤΑΣ Γ. ΤΣΙΚΝΑΚΗΣ, «Η στρατιωτική κατάσταση των νη-
σιών του Ιονίου το 158�», ό.π., σσ. 104, 10�· του ιδίου, Οι Εκθέσεις των Βενετών Προνοητών
της Κεφαλονιάς, ό.π., Εισαγωγή, σ. L και σε διάφορα σημεία των εκθέσεων. Κατά γενική
ομολογία των αρχών αμφίβολη ήταν η αποτελεσματικότητα του ιππικού, όχι μόνο εξαιτίας
των ανεκπαίδευτων και άπειρων ατόμων που το απάρτιζαν αλλά και γιατί το νησί ήταν ορει-



δύο ακόμη Προνοητών της Κεφαλονιάς, του Andrea da Mosto το 1627 και του
Domenico Michiel το 1655, που επίσης κάνουν λόγο για την αμέλεια των Τρω-
ιάνων στην εκτέλεση των καθηκόντων τους και για την αλληλεγγύη που επε-
δείκνυαν αυτοί προς τον υπόλοιπο πληθυσμό50. Ο πρώτος μάλιστα διαμαρτύρε-
ται στις αρχές της μητρόπολης πως όσοι στελέχωναν την έφιππη φρουρά ήταν
ανεπαρκείς για να αντιμετωπίσουν τον αριθμό των εξορίστων και των παρανό-
μων στο νησί και προτείνει να δημιουργηθεί σώμα φρουράς ικανό στην πρά-
ξη51. Ο δεύτερος επιβεβαιώνει τα προβλήματα που αντιμετώπιζαν οι αρχές
στην καταδίωξη των εξορίστων και επικεντρώνεται στο γεγονός πως οι ακό-
λουθοι του Cavalier, υπηρετώντας οι ίδιοι ως μπράβοι, διέπρατταν πολλά αδι-
κήματα και σοβαρά εγκλήματα. Προτείνει μάλιστα να τεθούν οι Τρωιάνοι στο
ίδιο καθεστώς με τους αγγαρικούς, ώστε και η Βενετία να ωφεληθεί και να
απαλειφθούν όσα κακόβουλα σημειώνονταν52.

Όπως αναφέραμε, οι Βενετοί αξιωματούχοι ισχυρίζονται πως οι Τρωιάνοι,
στην εκτέλεση των καθηκόντων τους, εμποδίζονταν και από το γεγονός πως
αυτοί είχαν τα ίδια συμφέροντα με τους κατοίκους, αναδεικνύοντας έτσι άλλη
μία πτυχή της κεφαλονίτικης κοινωνίας: την αλληλεγγύη του πληθυσμού,
όπως συμβαίνει κυρίως με τις κοινωνίες εκείνες που οργανώνονται στη βάση
οικογενειών. Ανάλογα παρατηρείται στη Ζάκυνθο και στην Ιθάκη. Χαρακτη-
ριστικό, επίσης, παράδειγμα αποτελεί η οργάνωση των Σφακιανών οικογενει-
ών στην Κρήτη53. Eίναι, άλλωστε, διαφωτιστική η μαρτυρία του Προνοητή
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νό, ΑΓΑΘΑΓΓΕΛΟΣ ΞΗΡΟΥΧΑΚΗΣ, Η Βενετοκρατούμενη Ανατολή, ό.π., σ. 1�5· Ν. Γ. ΜΟΣΧΟ-
ΝΑΣ, «Έκθεση του αντιπροβλεπτή Άσσου Αμβροσίου Corner (15�7)», Μνημόσυνον Σοφίας
Αντωνιάδη, Βενετία 1�74, εκδ. Ελληνικό Ινστιτούτο Βενετίας Βυζαντινών και Μεταβυζαντι-
νών Σπουδών: Βιβλιοθήκη - αρ. 6, σσ. 247-260.

50. ΑSVE, Collegio, relazioni, b. 83, έκθεση του Andrea da Mosto, 1627, φ. [6]v· ΑSVE,
Collegio, relazioni, b. 83, έκθεση του Domenico Michiel, 10 Σεπτεμβρίου 1655, φ. [7]v.

51. ΑSVE, Collegio, relazioni, b. 83, έκθεση του Andrea da Mosto, 1627, φ. [6]v.
52. ΑSVE, Collegio, relazioni, b. 83, έκθεση του Domenico Michiel, 10 Σεπτεμβρίου 1655,

φ. [7]r-[8]r. Είναι αξιοσημείωτο, μάλιστα, πως σε νεότερη περίοδο, στα μέσα του 1�ου αιώνα,
μέλη της οικογένειας των Τρωιάνων επιδεικνύουν επίσης παραβατική δραστηριότητα, όπως
με πληροφόρησε η κ. Θεοδώρα Ζαφειράτου, Προϊσταμένη των ΓΑΚ-Αρχείων Νομού Κεφαλ-
ληνίας. Για την περίοδο βλ. ΘΕΟΔΩΡΑ ΖΑΦΕΙΡΑΤΟΥ, «Πληροφορίες για τη δημόσια τάξη και
την ασφάλεια στην Κεφαλονιά κατά την περίοδο 1860-1870», Κερκυραϊκά Χρονικά, περίοδος
Β΄, τόμ. Θ΄ (2016): Ι΄ Διεθνές Πανιόνιο Συνέδριο, Κέρκυρα, 30 Απριλίου - 4 Μαΐου 2014. Τα
Πρακτικά. Ιστορία. Ενότητα Γ΄, επιστ. επιμέλεια ΘΕΟΔΟΣΗΣ ΠΥΛΑΡΙΝΟΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΤΖΙΒΑ-
ΡΑ, ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠ. ΚΑΡΥΔΗΣ, Κέρκυρα 2016, σσ. 1�5-210.

53. Παραπέμπουμε μόνο ενδεικτικά. Για τη Ζάκυνθο βλ. ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΑΡΒΑΝΙΤΑΚΗΣ, Οι
αναφορές των Βενετών Προβλεπτών της Ζακύνθου (16ος-18ος αι.), Βενετία 2000, Ελληνικό
Ινστιτούτο Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Σπουδών Βενετίας: Graecolatinitas nostra - πη-
γές 2, σσ. 11-36 και σε πολλά σημεία των εκθέσεων. Για την Ιθάκη της περιόδου βλ. ΡΟΜΙΝΑ
Ν. ΤΣΑΚΙΡΗ, «Η Ιθάκη μέσα από τις μαρτυρίες των βενετών αξιωματούχων κατά τον 



Κεφαλονιάς Francesco Gabriel το 1543: τα χωριά της Κεφαλονιάς (κυρίως
πρόκειται για οικισμούς και συνοικισμούς) ήταν πολλά, με μικρό αριθμό κα-
τοίκων σε κάθε χωριό· αυτοί ήταν όλοι συγγενείς και αλληλέγγυοι, με αποτέ-
λεσμα να μην υπάρχουν μάρτυρες για την παραβατική τους δράση, καθώς
πολλές κλοπές διαπράττονταν από τους ίδιους54. Εξάλλου, αρκετοί Προνοητές
κάνουν λόγο για το ατίθασο των κατοίκων του νησιού, τη δυσκολία αυτοί να
διοικηθούν, την περιφρόνηση προς τη Δικαιοσύνη. Φιλέριδες οι περισσότεροι,
σπαταλούσαν το μεγαλύτερο μέρος του χρόνου και της περιουσίας τους σε
αντιπαραθέσεις και συγκρούσεις55.

Συνοψίζοντας κάποιες παρατηρήσεις, θα θέλαμε να επισημάνουμε τα
εξής: από τις εκθέσεις των αξιωματούχων της Κεφαλονιάς απουσιάζουν ειδι-
κότερες περιγραφές για τον πληθυσμό των Τρωιάνων, τον χαρακτήρα τους ή
την ικανότητά τους στα όπλα. Θυμίζουμε, αντίθετα, εκείνες τις περιγραφές
που συναντά κανείς στις εκθέσεις των αξιωματούχων στην Κρήτη για τον
αγέρωχο και τραχύ χαρακτήρα των κατοίκων των Σφακίων και την πολεμι-
κή τους ικανότητα56. Όμως, φαίνεται πως οι Βενετοί αξιωματούχοι υπολόγι-
ζαν αρκετά στη συνδρομή της οικογένειας των Τρωιάνων, όσον αφορά την
ένοπλη καταστολή των συγκρούσεων, παρά τα όποια παράπονα διατύπωναν
κατά καιρούς για την αναποτελεσματικότητά τους στην αντιμετώπιση της
εγκληματικότητας. Καταλαβαίνουμε, λοιπόν, πως μάλλον είχαν έφεση στα
όπλα και αναπτυγμένες τις πολεμικές δεξιότητες. Είναι χαρακτηριστικό πως
ανάμεσα στους Κεφαλονίτες μισθοφόρους στρατιώτες του πεζικού, που απαρ-
τίζουν έναν από τους λόχους της Βενετίας το 1736, απαντά ο Χριστόφορος
Τρωιάνος του Αναστάση από το χωριό Τρωιανάτα57. Δεν θα μας εξέπληττε
μάλιστα αν η συμμετοχή τους σε ανάλογες θέσεις αποτελεί κεκτημένο προη-
γούμενων της βενετοκρατίας ιστορικών περιόδων στο νησί.
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17o αι.: κρησφύγετο πειρατών, παρανόμων και εξορίστων», Κερκυραϊκά Χρονικά, περίοδος 
Β΄, τόμ. h΄ (2015): Ι΄́ Διεθνές Πανιόνιο Συνέδριο, Κέρκυρα, 30 Απριλίου - 4 Μαΐου 2014. Τα
Πρακτικά. Ι. Ιστορία, Ενότητες Α΄ και Β΄, επιστ. επιμέλεια ΘΕΟΔΟΣΗΣ ΠΥΛΑΡΙΝΟΣ, ΠΑΝΑ-
ΓΙΩΤΑ ΤΖΙΒΑΡΑ, Κέρκυρα 2015, σσ. 635-644. Για την αλληλεγγύη των Σφακιανών οικογενει-
ών βλ. Η ΙΔΙΑ, «Με αφορμή μια δικογραφία», ό.π.

54. Ν.Γ. ΜΟΣΧΟΝΑΣ, «Φοροδοτικός πίνακας της Κεφαλονιάς», ό.π., σ. 87. Βλ. εκδεδομέ-
νη την έκθεση στα ΚΩΝΣΤΑΝΤΊΝΟΣ Ν. ΣΆΘΑΣ, Μνημεία Ελληνικής Ιστορίας, τ. 6, ό.π., σ. 27�
και ΚΩΣΤΑΣ Γ. ΤΣΙΚΝΑΚΗΣ, Οι Εκθέσεις των Βενετών Προνοητών της Κεφαλονιάς, ό.π., σσ.
7-10.

55. Βλ. μόνο ενδεικτικά ΑSVE, Collegio, relazioni, b. 83, έκθεση του Andrea da Mosto,
1627, φ. [1]v.

56. ΡΟΜΙΝΑ Ν. ΤΣΑΚΙΡΗ, «Με αφορμή μια δικογραφία», ό.π., σσ. 573-575 και σσ. 575-
576, σημ. 5, όπου και βιβλιογραφία.

57. ΓΕΩΡΓΙΟΣ Γ. ΠΛΟΥΜΙΔΗΣ, «Επτανήσιοι μισθοφόροι στη Βενετία τον 18ο αιώνα», Κε-
φαλληνιακά Χρονικά, τόμ. 5, ό.π., σσ. 128-131, 133, 141.



Ομοιότητες διαπιστώνονται και στην παραβατική δραστηριότητα των δύο
οικογενειών. Βέβαια, ο τόπος των Τρωιάνων, αν και ορεινός, δεν ήταν το ίδιο
δύσβατος και απομονωμένος, όπως εκείνος των Σφακιανών (κάτι που θα επέ-
τεινε την τραχειά ιδιοσυγκρασία του πληθυσμού), ούτε βρισκόταν τόσο μακριά
από την έδρα των αρχών στη Λειβαθώ (που ενδεχομένως θα καθιστούσε πε-
ρισσότερο προβληματικό τον έλεγχό τους από τη βενετική Διοίκηση και θα
σήμαινε μεγαλύτερη παραβατικότητα εκ μέρους τους).

Η οικογένεια των Τρωιάνων δεν φαίνεται πως ήταν μία από τις οικογένει-
ες που πρωταγωνίστησαν στα πολιτικά δρώμενα του νησιού. Ενδέχεται να ει-
σήλθε κάποια στιγμή τον 16ο αιώνα στο Συμβούλιο, δεν κατόρθωσε όμως να
κυριαρχήσει έναντι άλλων οικογενειών και σταδιακά εξέπεσε. Είναι, εξάλλου,
ενδεικτικό πως Τρωιάνοι δεν καταγράφονται ανάμεσα στους Συνδίκους της
Κοινότητας58. Κατάφεραν, ωστόσο, να παγιωθούν για αρκετά χρόνια στις δη-
μόσιες θέσεις, ενδεχομένως και λόγω διαφόρων μορφών εξαρτήσεων από τη
βενετική Διοίκηση ή τις ισχυρότερες φατρίες του νησιού.

Μέλη της οικογένειας, επίσης, σε μια πρώτη διερεύνηση, δεν απαντούν
ανάμεσα στους Κεφαλονίτες που σπουδάζουν ή διδάσκουν στα φημισμένα
Πανεπιστήμια και Σχολές των σημαντικών –ιταλικών και ελληνικών– πνευ-
ματικών κέντρων της εποχής5�, ούτε σημειώνονται, από την έως τώρα έρευ-
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58. ΗΛΙΑΣ Α. ΤΣΙΤΣΕΛΗΣ, Κεφαλληνιακά Σύμμικτα, τόμ. Β΄, ό.π., σσ. 544-546.
5�. Βλ. σχετικά ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Δ. ΜΕΡΤΖΙΟΣ, «Παλαιοί Έλληνες φοιτηταί εις το Πανε-

πιστήμιον της Παδούης του 1701. Φάκ. 188. reformatori dello Studio», Ηπειρωτική Εστία,
τόμ. Η΄ (1�5�), σσ. 553-554· Ο ΙΔΙΟΣ, «Έλληνες φοιτηταί εις το Πανεπιστήμιον Παδούης κα-
τά το 1725», Ηπειρωτική Εστία, τόμ. Θ΄ (1�60), σ. 8�2· AΘΑΝΑΣΙΟΣ Ε. ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΗΣ, Η
Φλαγγίνειος Σχολή της Βενετίας, Θεσσαλονίκη 1�75· ΝΙΚΟΛΑΟΣ Β. ΤΩΜΑΔΑΚΗΣ, «Οι μετα-
ξύ των ετών 178�-180� και 1818-1841 Κεφαλλήνες διδάκτορες ιατρικής και νομικής του εν
Πίσῃ (Pisa) της Ιταλίας Πανεπιστημίου», Κεφαλληνιακά Χρονικά, τόμ. 2, Aργοστόλι 1�77,
σσ. 164-175· ΖΑΧ. Ν. ΤΣΙΡΠΑΝΛΗΣ, «Οι μαθητές του Ελληνικού Κολλεγίου της Ρώμης
(1576-1700)», Δωδώνη (Επιστημονική Επετηρίδα της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστη-
μίου Ιωαννίνων), τόμ. 7, Ιωάννινα 1�78, σσ. 23-42· ΓΕΩΡΓΙΟΣ Σ. ΠΛΟΥΜΙΔΗΣ, «Αι πράξεις
εγγραφής των Ελλήνων σπουδαστών του Πανεπιστημίου της Παδούης (μέρος Α΄. Artisti
1634-1782)», Επετηρίς Εταιρείας Βυζαντινών Σπουδών, τόμ. ΛΖ΄, Αθήνα 1�6�-1�70, σσ.
260-336· του ιδίου, «Αι πράξεις εγγραφής των Ελλήνων σπουδαστών του Πανεπιστημίου της
Παδούης (μέρος Β΄. Legisti 15�1-180�)», Επετηρίς Εταιρείας Βυζαντινών Σπουδών, τόμ.
ΛΗ΄, Αθήνα 1�71, σσ. 84-1�5· του ιδίου, «Επίμετρον. Αι πράξεις εγγραφής των Ελλήνων
σπουδαστών του Πανεπιστημίου της Παδούης (μέρος Α΄. Artisti 1634-1782). Συμπληρώσεις
- Διορθώσεις - Προσθήκαι», Επετηρίς Εταιρείας Βυζαντινών Σπουδών, τόμ. ΛΗ΄, ό.π., σσ.
1�6-206· του ιδίου, «Αι πράξεις εγγραφής των Ελλήνων σπουδαστών της Παδούης (μέρος Α΄.
Artisti). Συμπλήρωμα (έτη 1674-1701)», Θησαυρίσματα, τόμ. 8 (1�71), σσ. 188-204· ΖΑΧ.
Ν. ΤΣΙΡΠΑΝΛΗΣ, Το ελληνικό Κολέγιο της Ρώμης και οι μαθητές του (1576-1700). Συμβο-
λή στη μελέτη της μορφωτικής πολιτικής του Βατικανού, Θεσσαλονίκη 1�80, Πατριαρχικό
Ίδρυμα Πατερικών Μελετών: Ανάλεκτα Βλατάδων 32.



να, ανάμεσα στους Κεφαλονίτες πλοιοκτήτες, καπεταναίους και εμπόρους
της εξεταζόμενης περιόδου60. Από την άλλη, η φοροδοτική ικανότητα του χω-
ριού τους το 1678, σύμφωνα μάλιστα με τις δηλώσεις των ίδιων των κατοίκων
του, παρουσιάζει μία αρκετά καλή οικονομία αυτών (πιθανότατα από τη γη)
και τους δίνει μία καλή θέση στον σχετικό κατάλογο των οικισμών του νη -
σιού61. Τέλος, αρκετοί θα διακριθούν μέσα από την εκκλησιαστική ζωή σε όλο
τον 18ο αιώνα62, κάτι που επίσης προσδίδει σε αυτούς κοινωνικό κύρος. Ίσως,
λοιπόν, στην κατοχή των αστυνομικών αξιωμάτων, των εκκλησιαστικών θέ-
σεων και τίτλων, αλλά και στην ατομική ευρωστία, μέλη της οικογένειας
οφείλουν την είσοδό τους στο Συμβούλιο στα τέλη του 18ου και στις αρχές του
1�ου αιώνα. Αρκετοί θα είναι, άλλωστε, εκείνοι που την ίδια περίοδο θα επιδιώ-
ξουν την ενσωμάτωσή τους στο ανώτερο κοινωνικό στρώμα, μέσα από την αύ-
ξηση του κύρους και του πλούτου τους από τις εμπορικές δραστηριότητες, τη
γεωκτησία, την άσκηση σημαντικών αξιωμάτων63.

Η συνέχεια, εξάλλου, του οικισμού των Τρωιανάτων, στην πορεία των αιώ-
νων, υποδεικνύει όχι μόνο την οικονομική ευημερία του τόπου αλλά και τη συ-
νεπακόλουθη παροχή ασφάλειας στους κατοίκους του, αφού, όπως φαίνεται,
φαινόμενα όπως πόλεμοι, επιδημίες ή σεισμοί δεν τον επηρέασαν ουσιαστικά.
Από την άλλη, ο τόπος, όπως συνάγεται από το αρχειακό υλικό, δεν φαίνεται
να δοκιμάστηκε από τις συνεχείς επιθέσεις και λεηλασίες από άλλες οικογέ-
νειες του νησιού, όπως συνέβη με άλλα χωριά64. Μάλιστα η οικογένεια θα
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60. ΝΙΚΟΣ ΣΤ. ΒΛΑΣΣΟΠΟΥΛΟΣ, Η ναυτιλία των Ιονίων Νήσων (1700-1864). Τόμ. Α΄: Το
δυναμικό της Ιονικής Ναυτιλίας. Τόμ. Β΄: Ορίζοντες και Υποδομή της Ιονικής Ναυτιλίας,
Αθήνα 1��5, εκδ. Eυρωεκδοτική, κυρίως τόμ. Α΄, Κατάλογοι σκαφών και πληρωμάτων, σσ.
�8-147 (συναντήσαμε μόνο τον Ηλ. Τρωιάνο του Φωσκαρίνη, μούτσο σε Κεφαλονίτικο σκά-
φος το 1782, σ. 111). Αντίθετα, αρκετοί Τρωιάνοι απαντούν ως καπετάνιοι σκαφών των Ιο-
νίων νήσων κατά την περίοδο 181�-1861, ό.π., σσ. 453, 46�, 48�· του ιδίου, Ιόνιοι Έμποροι και
Καραβοκύρηδες στη Μεσόγειο. 16ος-18ος αιώνας, Αθήνα 2001, εκδ. Finatec – Multimedia
A.E.· του ιδίου, Οι Κεφαλλονίτες ναυτικοί στον 18ο αιώνα, Αργοστόλι 2008, εκδ. Σύλλογος
Ναυτικών Κεφαλονιάς «Νίκος Καββαδίας». Βλ. επίσης ΡΟΜΙΝΑ Ν. ΤΣΑΚΙΡΗ, «Η παρουσία
των Ελλήνων στα Βαλκάνια κατά τον 18ο αι. μέσα από το αρχείο του Βενετού Βαΐλου της
Κωνσταντινούπολης», Τα πρακτικά του 3ου Συνεδρίου των Νεοελληνιστών των Βαλκανικών
χωρών: Ο Ελληνισμός ως πολιτιστικός και οικονομικός παράγοντας στα Βαλκάνια (1453-
2015): Γλώσσα, λογοτεχνία, τέχνη, κοινωνία (Βουκουρέστι, 16-17 Οκτωβρίου 2015), επιμ.
TUDor DINU, bουκουρέστι 2017, εκδ. Uer Press, σσ. 261-278.

61. Μάλιστα το χωριό αποδίδει το υψηλότερο ποσοστό από τους υπόλοιπους οικισμούς των
Ταλαμιών, Ν.Γ. ΜΟΣΧΟΝΑΣ, «Φοροδοτικός πίνακας της Κεφαλονιάς», ό.π., σσ. 85-123, κυ-
ρίως 108, 11�.

62. Βλ. ΗΛΙΑΣ Α. ΤΣΙΤΣΕΛΗΣ, Κεφαλληνιακά Σύμμικτα, τόμ. Β΄, ό.π., σσ. 264, 2�4, 367,
373, όπου αναφορά σε Τρωιάνους ηγούμενους μονών της Κεφαλονιάς κατά τον 18ο αιώνα.

63. Βλ. σχετικά ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΖΑΡΙΔΗ, Το Libro d’oro της Κεφαλονιάς, ό.π., σσ. 406-408.
64. Δ. ΑΝΩΓΙΑΤΗΣ-ΠΕΛΕ, «Οι οικισμοί της Κεφαλονιάς», ό.π., σσ. 3�-41, 47. Η σύνδεση



αναδείξει αργότερα πνευματικές μορφές που θα διακριθούν σε διαφορετικούς
από τα όπλα τομείς, όπως τον αγιογράφο Γεώργιο Τρωιάνο και τον ποιητή
Θεόδωρο Παναγή Τρωιάνο, που δραστηριοποιούνται στο νησί στα μέσα του
1�ου αιώνα65, αλλά και τον Γερμανό Τρωιάνο, που θα ανέλθει σε σημαντικούς
εκκλησιαστικούς θώκους στις αρχές του 20ού αιώνα66. Δεν είναι, ενδεχομέ-
νως, τυχαίο πως τα Τρωιανάτα συγκαταλέγονται στα χωριά όπου στο α΄ μισό
του 1�ου αιώνα, σε μια προσπάθεια να υπάρξει συνέχεια της παιδείας στον τό-
πο, μαρτυρούνται, εκτός από τα δημόσια σχολεία, τόσο η δράση ιδιωτικών δα-
σκάλων (συνήθως ιερέων) όσο και σχολεία που ίδρυαν οι Κοινότητες του νησι-
ού και συντηρούνταν από τις εισφορές των κατοίκων· από αυτούς εκλέγονταν
και τα συμβούλια που αναλάμβαναν τη διοίκησή τους67. Έχοντας, πιθανότα-
τα, θεμελιώσει την παιδευτική διαδικασία αλλά και, κατά τα φαινόμενα, χω-
ρίς να αποποιηθεί το ατίθασο παρελθόν, το χωριό θα παίξει καθοριστικό ρόλο
στις εξεγέρσεις των ετών 1848 και 184� κατά της βρετανικής προστασίας.
Μάλιστα θα στιγματιστεί ως καταφύγιο των επαναστατών και θα αποτελέσει
τόπο των πρώτων εκτελέσεων από τις αρχές για παραδειγματισμό68.

Κλείνοντας, θα λέγαμε πως, μέσα από τη μελέτη των εγγράφων, ίσως οι
Τρωιάνοι δεν παρουσιάζουν τα χαρακτηριστικά εκείνα και τη δράση (στα δημό-
σια και πολιτικά δρώμενα και στις συγκρούσεις εκείνων που διεκδίκησαν μία
θέση σε αυτά), που θα είλκυαν το ενδιαφέρον του μελετητή, όπως συμβαίνει με
άλλες οικογένειες του νησιού (για παράδειγμα Τυπάλδοι, Κρασά, Μεταξάδες).
Η πορεία τους όμως, με όλα τα ζητήματα έρευνας που ανοίγει ή συμπληρώνει,
είναι ιδιαίτερα διαφωτιστική για την ιστορία του νησιού της Κεφαλονιάς.
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ενός οικισμού με το οικογενειακό όνομα δηλώνει όχι μόνο την περιοχή που μια οικογένεια
ελέγχει οικονομικά, αλλά καθορίζει επιπλέον τη σχέση της με τις υπόλοιπες οικογένειες, συ-
χνά διαιωνίζοντας τις συγκρούσεις μεταξύ τους, ό.π., σ. 61.

65. Για τον αγιογράφο Γεώργιο Τρωιάνο βλ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ν. ΜΟΣΧΟΠΟΥΛΟΣ, «Συμπληρω-
ματικά για την εκκλησιαστική τέχνη στην Κεφαλονιά (17ος-1�ος αι.) (Καλλιτέχνες και ερ-
γαστήρια ζωγραφικής) (Πίνακες ΚΓ΄-ΚΗ΄)», Κεφαλληνιακά Χρονικά, τόμ. 4 (1�80-1�82),
Αργοστόλι 1�82, σσ. 274-275, 276. Πρβλ. του ιδίου, Ιστορία της Κεφαλονιάς (17�7-1�40).
Πολιτική Ιστορία – Πολιτισμός – Παιδεία – Γράμματα – Τέχνες (Παρέχεται και η ύλη του
εξαντλημένου Β΄ τόμου), Αθήνα 2010, σ. 173. Για τον ποιητή Θεόδωρο Παναγή Τρωιάνο βλ.
ΗΛΙΑΣ Α. ΤΣΙΤΣΕΛΗΣ, Κεφαλληνιακά Σύμμικτα, τόμ. Α΄, ό.π., σ. 871.

66. ΗΛΙΑΣ Α. ΤΣΙΤΣΕΛΗΣ, Κεφαλληνιακά Σύμμικτα, τόμ. Β΄, ό.π., σσ. 646-647.
67. ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ν. ΜΟΣΧΟΠΟΥΛΟΣ, Ιστορία της Κεφαλονιάς, ό.π., σσ. 128, 136.
68. ΜΙΡΑΝΤΑ ΠΑΞΙΜΑΔΟΠΟύΛΟΥ-ΣΤΑΥΡΙΝΟύ, Οι εξεγέρσεις της Κεφαλληνίας κατά τα

έτη 1848 και 184�, Αθήνα 1�80, εκδ. Εταιρεία Κεφαλληνιακών Ιστορικών Ερευνών: Σειρά
Διατριβών και Μελετών, σσ. 108, 116, 121, 134, 16�-170 σημ. 400 και σσ. 253-255, έγγρα-
φο ν. 2, κυρίως σ. 254 (επανάσταση 1848)· επίσης σσ. 1�7, 211-213 και σημ. 182, σσ. 260-
276, έγγραφο ν. 5, κυρίως σ. 26� (επανάσταση 184�). Πρβλ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ν. ΜΟΣΧΟΠΟΥΛΟΣ,
Ιστορία της Κεφαλονιάς, ό.π., σσ. 203-230. Στις βουλευτικές εκλογές του 1�33 το χωριό θα
δώσει την ψήφο του στον Ιωάννη Μεταξά, ό.π., σ. 358.



AbSTrACT

New evidence concerning the family of the Troiani of Cephalonia 
(16th-18th cent.): leading a privileged life on the verge of lawlessness

The study focuses on the family of the Troiani of Cephalonia during the
Venetian rule over the island (16th-18th cent.). The Troiani belonged to the old
families of the island. Scattered information about members of the family
during the Venetian rule is found in the sources from the first half of the 16th
century on. We get more evidence about them and their activities but also their
places of settlement from the sources of the 17th century, mainly in the reports
of Venetian officials who served in the Venetian administration in Cephalonia as
well as their correspondence with the authorities of the metropolis. According to
17th century sources, the Troiani enjoyed long-established privileges. They
were exempted from service in the galleys and other forms of forced labour.
They bore the obligation to serve the administration as guards, in the field of
Justice: they were obliged to escort the chief of the mounted police (Cavalier de
sbirri) whenever asked to. Actually, the administration relied heavily on them
when dealing with crises. This duty, however, didn’t prevent them from turning
to delinquent activity themselves, often serving as henchmen for the powerful
families of the island. The activity of the Troiani through public offices triggers
thoughts concerning the society of Cephalonia. There emerge such aspects as
the collaboration of the population with the Venetians, but also tendencies of
autonomy; the transfer of the responsibility for social security to the local
society; the oscillation between legality and lawlessness; the solidarity within the
population. We can also pinpoint the relations among the families of the island
and the interaction of several of them with the local authorities but also their
exploitation of other parts of the population in the context of the rivalries
among these families.
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Η ΠΡΩΤΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΣΤΗΝ ΑΝΑΤΟΛΗ 
ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΥΣΗ ΤΗΣ ΒΕΝΕΤΙΚΗΣ ΚΥΡΙΑΡΧΙΑΣ

(ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ, 17�1-17�6)*

LLeetttteerriioo  AAuugglliieerraa
Ιστορικός

Στον απόηχο του κινήματος του ευρωπαϊκού διαφωτισμού και της επιστη-
μονικής επανάστασης, κατά τη διάρκεια του 18ου αιώνα στην Ιταλία γενικά
και στη Βενετική Δημοκρατία ειδικότερα δόθηκε ιδιαίτερη σημασία και γνώ-
ρισε μεγάλη διάδοση η συζήτηση για τη γεωργία. Το γεγονός αντανακλούσε
τις μεταβολές στους προσανατολισμούς μίας άρχουσας τάξης που από καιρό
είχε εγκαταλείψει την ενασχόληση με το θαλάσσιο εμπόριο και είχε δώσει έμ-
φαση στις επενδύσεις στη στεριά, σε σημείο που ο αβάς Alberto Fortis, ο γνω-
στός savant, φυσιοδίφης και γεωλόγος που με το έργο του Viaggio in Dalmazia
στα 1744 έδωσε αποφασιστική ώθηση στην ανακάλυψη των περιφερειακών
πολιτισμών της Βαλκανικής –και ασφαλώς λυπούμαστε που δεν επεξέτεινε το
ταξίδι του πιο νότια έως τον ελλαδικό χώρο– έγραφε τον Μάρτιο του 176�: «Η
γεωργία κατέστη τελικώς μόδα, όπως επέβαλλε η λογική»1.

Επρόκειτο για μία “μόδα” που, αρχής γενομένης από τη δεκαετία του
1760, διήρκεσε για μία τριακονταετία περίπου, κατά τη διάρκεια της οποίας
μία πλειάδα φωτισμένων γαιοκτημόνων, ευγενών και αστών, μεταρρυθμι-
στών και μελετητών, αρμόδιων τεχνικών, αλλά και κληρικών με ευρύτητα
πνεύματος αναδείχτηκε σε κινητήρια δύναμη μίας νέας συνειδητοποίησης της
σημασίας της γης και της αναγκαιότητας θέσπισης αυτόνομων επιτέλους
αγρονομικών κανονισμών, γεγονός που υποχρέωσε τη βενετική Σύγκλητο να
εισαγάγει τα προβλήματα της γεωργίας στο επίκεντρο της πολιτικής συζή-
τησης.

Είχαν παρέλθει πλέον οι εποχές του 16ου και 17ου αιώνα, κατά τις οποίες
η γεωργική δραστηριότητα εθεωρείτο δευτερεύουσα από τη Γαληνότατη Δη-
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* Τη μετάφραση του αρχικού ιταλικού κειμένου στην ελληνική επιμελήθηκε, με τη συνή-
θη ακρίβεια και επάρκειά του, ο φίλος Στάθης Μπίρταχας, τον οποίο ευχαριστώ από καρδιάς.

1. Βλ. L’Europa Letteraria, tomo IV, parte II, Venezia, marzo 176�, σ. 27.



μοκρατία και οι συγγραφείς, διαποτισμένοι από τον κλασικό πολιτισμό και
αφοσιωμένοι ως επί το πλείστον στη σύνταξη ταξινομικών πραγματειών της
βοτανικής, σπανίως επεδείκνυαν ειλικρινές ενδιαφέρον και σπουδή για τη γε-
ωργία που θα υπερκερούσε μία διαδεδομένη και σοβούσα περιφρόνηση και δυ-
σπιστία έναντι του αγροτικού κόσμου και των εργατών της γης. Στον αντίπο-
δα αυτών, υπήρχε πάντοτε μία αδιαμφισβήτητη προτίμηση και προτεραιότητα
για την αστική πραγματικότητα.

Τον 18ο αιώνα, αντιθέτως, χάρη στις νέες αγρονομικές θεωρίες και πρα-
κτικές, που προέρχονταν κυρίως από την Αγγλία και τη Γαλλία, υπό την επιρ-
ροή των φυσιοκρατικών διδασκαλιών και την εφεύρεση νέων μηχανημάτων, η
γεωργία αναδείχτηκε σε κατ’ εξοχήν τροφοδότη των ελπίδων για μεταρρυθμί-
σεις που θα έθεταν τέλος στην παραδοσιακή στασιμότητα και συντηρητικότη-
τα και που, στοχεύοντας σε μία ανανεωμένη, παραγωγική και επικερδή γε-
ωργία, θα αντιμετώπιζαν τη σοβαρή οικονομική κρίση που έπληττε ήδη από
καιρό το Κράτος του Αγίου Μάρκου.

Κέντρα και κινητήριες δυνάμεις της συζήτησης για τη γεωργία και τους
μεταρρυθμιστικούς σχεδιασμούς υπήρξαν οι αγροτικές ακαδημίες, από τις
οποίες ξεκίνησε ένα αρθρωτό κίνημα που, τουλάχιστον όσον αφορά την αρχική
φάση και τις επιδιώξεις του, χαρακτηριζόταν από έναν σαφή προσανατολισμό
στην πρακτική ακρίβεια, στην οποία η έρευνα και η καινοτομία θα συνοδεύο-
νταν από συγκεκριμένα επιτόπια πειράματα με σκοπό την ανακάλυψη του
εδάφους και των ποικίλων γεωργικών πραγματικοτήτων με τα μειονεκτήμα-
τα ή πλεονεκτήματα που παρουσίαζαν.

Η πρώτη από τις αγροτικές ακαδημίες ιδρύθηκε στο περιφερειακό Udine το
1762 και σε διάστημα λίγων ετών ο θεσμός επεκτάθηκε σε όλες τις κυριότε-
ρες πόλεις της βενετικής ενδοχώρας (bergamo, brescia, Verona, Vicenza,
Padova, rovigo, Treviso, belluno για να μνημονεύσουμε τις πιο αντιπροσω-
πευτικές), για να εξαπλωθεί εν συνεχεία στην Ίστρια (Capodistria), ακολού-
θως νοτιότερα στη Δαλματία (zara, Spalato, Traù) και, εν τέλει, στην Κεφα-
λονιά στις αρχές της δεκαετίας του ’�02.

Αυτή η διάδοση, βέβαια, δεν ήταν ούτε τυχαία, ούτε απροσχεδίαστη: μία
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2. Η βιβλιογραφία για τις βενετικές αγροτικές ακαδημίες είναι εκτεταμένη. Εδώ παρα-
πέμπουμε στις ακόλουθες πιο πρόσφατες και σημαντικές μελέτες: G. GULLINo, «Le dottrine
degli agronomi e i loro influssi sulla pratica agricola», Storia della cultura veneta, 5/II, Il
Settecento, Vicenza 1�86, σσ. 37�-410· F. VENTUrI, Settecento riformatore. L’Italia dei Lumi.
V/2. La repubblica di Venezia (1761-17�7), Torino 1��0, σσ. 64-70· P. DEL NEGro, «La
politica di Venezia e le accademie di agricoltura», La politica della scienza. Toscana e stati
italiani nel tardo Settecento, Firenze 1��6, σσ. 451-48�· και ιδίως M. SIMoNETTo, I lumi nelle
campagne. Accademie e agricoltura nella repubblica di Venezia, 1768-17�7, Treviso 2001.



σαφής οδηγία που εξέδωσε η Σύγκλητος στις 10 Σεπτεμβρίου 1768 απηύθυνε
επείγουσα κλήση προς όλες τις πολιτιστικές εταιρείες του κράτους να μετα-
σχηματιστούν σε αγροτικές ακαδημίες, εγκαταλείποντας τις στείρες και
άνευ ουσίας λογοτεχνικές, φιλοσοφικές, θεολογικές ή ποιητικές συζητήσεις
και να ασχοληθούν, αντιθέτως, με τα προβλήματα της γεωργίας, που οριζό-
ταν ως «μητέρα και τροφός όλων των τεχνών και ανεξάντλητη πηγή κάθε αν-
θρώπινης ευτυχίας»3.

Πρέπει να τονιστεί η επιτυχία του εγχειρήματος, εάν αναλογιστούμε ότι
από τις περισσότερες των σαράντα καταγεγραμμένων αγροτικών ακαδημιών
που συστάθηκαν σε ολόκληρο τον ιταλικό χώρο οι μισές περίπου εντοπίζονται
εντός των ορίων του βενετικού κράτους. Επιπλέον, χρήζει ιδιαίτερης μνείας το
γεγονός ότι η αύξηση αυτή δεν επηρέασε μόνον όλες τις μεγάλες πόλεις αλλά,
σύμφωνα με μία παραδοσιακά αποκεντρωτική και πολυκεντρική πολιτική,
πολλές επίσης μικρές τοπικές ή / και περιφερειακές πραγματικότητες.

Ένας άλλος παράγοντας που διαδραμάτισε αποφασιστικό ρόλο στη διάδο-
ση των ιδεών εκείνων οι οποίοι χαρακτηρίστηκαν ως «γεωργοί φιλόσοφοι»
ήταν η χρήση της τυπογραφίας, τόσο αυτής που αφορούσε τη βιβλιοπαραγω-
γή, η οποία γνώρισε μία άνευ προηγουμένου άνθηση, όσο και εκείνης που αφο-
ρούσε τη δημοσιογραφία, σημαντικότερο σημείο αναφοράς της οποίας κατέστη
το βενετικό εβδομαδιαίο έντυπο Giornale d’Italia spettante alla scienza naturale
e principalmente all’agricoltura, alle arti ed al commercio. Το εν λόγω έντυπο
αναδείχθηκε σχεδόν ευθύς εξ αρχής σε επίσημο όργανο του βενετικού αγρονο-
μικού κινήματος και με τις τρεις σχεδόν αδιάκοπες σειρές δημοσιεύσεων από
το 1764 έως το 17�7 (1764-76, 1776-84, 178�-�7, από το 1776 στον τίτλο
προστέθηκε ο επιθετικός προσδιορισμός Nuovo) δικαίως χαρακτηρίστηκε ως
«ένα είδος εγκυκλοπαίδειας του αγροτικού κόσμου»4.

Στα περισσότερα από εννιακόσια άρθρα που δημοσιεύτηκαν αντιμετωπί-
ζεται και συζητείται, συχνά με πάθος και ανυπόκριτη συμμετοχή, μία ευρεία
ποικιλία προβλημάτων της γης και του βίου στους αγρούς, από τη μόρφωση
και εκπαίδευση των χωρικών έως την κτηνοτροφία, από τις αγροτικές συμ-
βάσεις έως τις σχέσεις μεταξύ κυρίων της γης και γεωργών, από τις μεθό-
δους εναλλαγής των καλλιεργειών έως τη χρησιμοποίηση νέων φυτών, από
τα μπολιάσματα έως τη χρήση των λιπασμάτων, από τη φορολογία εισοδή-
ματος έως τη χρήση των μηχανών, από την οινοποίηση έως την ανανέωση
απαρχαιωμένων πρακτικών που βρίσκονταν σε χρήση, από τις ασθένειες των
ζώων έως τα παράσιτα των φυτών κ.λπ. Εξάλλου, δεν είναι τυχαίο το γεγο-
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3. Βλ. Giornale d’Italia spettante alla scienza naturale e principalmente all’agricoltura, alle arti
ed al commercio, t. V, Venezia, 1º ottobre 1768, σσ. 105-106· το ίδιο, 22 aprile 176�, σ. 344.

4. VENTUrI, ό.π., σ. 123.



νός ότι, ακριβώς, στο Giornale d’Italia θα εμπιστευτούν τους προβληματι-
σμούς και τις εμπειρίες τους και οι Κεφαλονίτες ακαδημαϊκοί που θα εξετά-
σουμε στη συνέχεια.

Ο συγκυριακός παράγοντας που οδήγησε στην άνθηση της συγγραφικής
παραγωγής αναφορικά με την αγρονομία ήταν, κατά τα λεγόμενα των ίδιων
των συγχρόνων, η δραματική χρόνια έλλειψη βοδινού κρέατος, που καθιστού-
σε υποχρεωτικές τις μαζικές εισαγωγές και προκαλούσε σοβαρή ανισορροπία
στο εμπορικό ισοζύγιο. Εντούτοις, σύντομα οι προτάσεις επίλυσης του προ-
βλήματος πολλαπλασιάστηκαν και απασχόλησαν ολόκληρο τον κόσμο της
γεωργίας.

Ακόμη και η βενετική Σύγκλητος κατέστη αποδέκτης των εκκλήσεων
που προέρχονταν από διάφορες πλευρές και των πιεστικών αιτημάτων για
ανανέωση και μεταρρυθμίσεις στον συγκεκριμένο τομέα. Από τα πολυάριθμα
μέτρα και τις πρωτοβουλίες που ελήφθησαν, εκτός από την ήδη μνημονευθεί-
σα απόφαση του 1768, αξίζει να αναφερθούν: η ταυτόχρονη δημιουργία μίας
νέας υπηρεσίας, της Deputazione all’agricoltura, που επιφορτίστηκε με τα ιδι-
αίτερα ζητήματα του αγροτικού κόσμου και με τον ρόλο του θεσμικού συνομι-
λητή με τις αναδυόμενες ακαδημίες5· η ίδρυση στα 1765 της πρώτης έδρας
γεωργικών σπουδών στον κόσμο στο Πανεπιστήμιο της Πάδοβας, την οποία
κατέλαβε ο Pietro Arduino· και στα 1773 εκείνης της κτηνιατρικής, από τις
πρώτες στην Ευρώπη, την οποία κατέλαβε ο Giuseppe orus και στην οποία
προσαρτήθηκε σχολή ζωοπροστασίας.

Εν κατακλείδι, όλη αυτή η μεταρρυθμιστική δυναμική πρότεινε τα ακό-
λουθα:

1. τον εντοπισμό και την ανάλυση των αιτίων της κρίσης στον γεωργικό
τομέα· 

2. την ενθάρρυνση των ιδιοκτητών γης να πραγματοποιήσουν πειράματα
για τη βελτίωση και την αύξηση μίας παραγωγής, που από καιρό
υστερούσε τόσο ως προς την απόδοση όσο και ως προς την ποιότητα· 

3. την επίσπευση ενός αρθρωτού συνόλου μεταρρυθμίσεων και την παρέμ-
βαση του κράτους για τη θεμελίωση μίας νέας γεωργικής πολιτικής· 
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5. Το 1566 είχε συσταθεί η αρχή των Provveditori sopra beni inculti, που ήταν αρμόδια για
τον τομέα των εγγειοβελτιωτικών και αρδευτικών έργων. Το 1768 εκλέχτηκαν στο εσωτερι-
κό της δύο αξιωματούχοι (deputati) επί των ζητημάτων της γεωργίας, με σκοπό να μελετή-
σουν, σε συνάρτηση με την επιστημονική πρόοδο, τις τεχνικές τελειοποίησης για τη βελτίωση
τόσο της γεωργικής παραγωγής όσο και της παραγωγής βοδινού και να τονώσουν τις γεωρ-
γικές ακαδημίες.



4. την αναγνώριση της σημασίας και του ρόλου των ακαδημιών ως τόπων
συζήτησης, συντονισμού και πειραματισμού.

Εάν και κατά πόσον το κίνημα των «γεωργών φιλοσόφων» επέφερε συγκε-
κριμένα αποτελέσματα, ή εάν προξένησε κάποια ουσιαστική πρόοδο στον
αγροτικό κόσμο, παραμένει ακόμη ένα ανοικτό κεφάλαιο, αναφορικά με το
οποίο οι ιστορικοί έχουν διεξαγάγει μακρές συζητήσεις με αποκλίνοντα πολ-
λές φορές μεταξύ τους συμπεράσματα και το οποίο δεν άπτεται στενά του θέ-
ματος εξέτασης της παρούσας μελέτης.

Ασφαλώς, θα ήταν εύκολο να τονίσουμε τις αποτυχίες, που υπήρξαν πολ-
λές, ή τις επιτυχίες, που υπήρξαν λίγες. Σε κάθε περίπτωση απομένει η προ-
σπάθεια, που συχνά πραγματοποιήθηκε με ειλικρινή ενθουσιασμό, να ταρα-
χθούν τα νερά σε ένα περιβάλλον, εκείνο των κατόχων της γης, παραδοσιακά
συντηρητικό και ενάντιο στις καινοτομίες, να γνωστοποιηθούν οι πρόοδοι, οι
νέες τεχνικές και οικονομικές θεωρίες που συνιστούσαν αντικείμενο επεξερ-
γασίας στην υπόλοιπη Ευρώπη και που είχαν εμπλέξει τόσο τους ευγενείς όσο
και τους αστούς σε κοινές πολιτισμικές εμπειρίες.

Σ’ αυτό το εξαιρετικά ποικιλόμορφο και δυναμικό σκηνικό, γεμάτο από
φωτεινά και σκοτεινά σημεία, από αιφνίδιες επιταχύνσεις αλλά και κατα-
στροφικές αποτυχίες, εντάσσεται η ιστορία της αγροτικής και οικονομικής
ακαδημίας της Κεφαλονιάς που, καίτοι υπήρξε η τελευταία που ιδρύθηκε στα
εδάφη της Γαληνοτάτης, διατηρεί το προνόμιο του πρώτου «επιστημονικού»
θεσμού που εμφανίστηκε στη νεότερη Ελλάδα και σε ολόκληρο το Λεβάντε6.

Το γεγονός ότι η γεωργία του νησιού και εν γένει των τελευταίων περιφε-
ρειακών προκεχωρημένων φυλακίων του βενετικού Κράτους της Θάλασσας
χρειαζόταν μία βαθιά ανανέωση ήταν γνωστό από καιρό και είχε επανειλημ-
μένα επισημανθεί στη Βενετία από τους προβλεπτές.

Η ιστορία της γεωργίας στην Κεφαλονιά κατ’ αυτήν την περίοδο σηματο-
δοτείται πρωτίστως από έντονες αντιθέσεις. Αφενός, το νησί διέθετε μία γόνι-
μη πλούσια γη, δυνητικά ικανή όχι μόνον να ικανοποιήσει τις ανάγκες των
50.000 κατοίκων του, αλλά και να παρουσιάζεται ανταγωνιστική στις αγορές
με την ποικιλία και την ιδιαιτερότητα των προϊόντων της. Αφετέρου, κυριαρ-
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6. Δεν υπάρχει ειδική μελέτη για την ακαδημία της Κεφαλονιάς στα ελληνικά. Στην Ιτα-
λία έχουν ασχοληθεί με αυτήν ο VENTUrI, ό.π., σσ. 424-427· ο SIMoNETTo, ό.π., σσ. 301-310·
και κυρίως η MArIA LAUrA SoPPELSA σε δύο εργασίες της: «Il crepuscolo dei Lumi nello Stato
da Mar: il caso di Cefalonia», Tempi uomini ed eventi di storia veneta. Studi in onore di
Federico Seneca, rovigo 2003, σσ. 443-456· και «Echi e riflessi dell’Illuminismo veneto nella
letteratura scientifica del tardo Settecento eptanesio», Το έντυπο ελληνικό βιβλίο, 15ος-1�ος
αιώνας. Πρακτικά διεθνούς συνεδρίου, Δελφοί, 16-20 Μαΐου 2001, Αθήνα 2004, σσ. 341-361.



χούσε εκείνο που ο γενικός προβλεπτής Francesco Grimani χαρακτήριζε ως
«εσωτερική ανωμαλία» του νησιού: μία κοινωνία, δηλαδή, που υπονομευόταν
από βαθιές διαιρέσεις και σπαρασσόταν από έριδες πολλών αιώνων, που
«έχουν εξοικειώσει τον τόπο με την παραβίαση κάθε νόμου και απαγόρευσης
[...] γεγονός που ζημιώνει τους ασθενέστερους και καταπιέζει τον λαό», ο
οποίος εξωθείται σε μία «διαρκή μετανάστευση σε άλλους τόπους του Μοριά
και της Ρούμελης [...] προκειμένου να επιβιώσει»7.

Επρόκειτο για μία «εσωτερική ανωμαλία» χαρακτηριζόμενη σταθερά από
«δόλους, απάτες, αυθαιρεσίες και καταχρήσεις», που σε διάστημα πέντε μόνον
ετών –καταγγέλλει ο Grimani στα 1760– οδήγησε ουσιαστικά σε αποτυχία την
αγροτική μεταρρύθμιση του γενικού προβλεπτή Agostino Sagredo στα 17548, η
οποία προέβλεπε (με μία δόση υπερβολικής αισιοδοξίας) την εμφύτευση δύο
εκατομμυρίων ελαιόδενδρων και πεντακόσιων χιλιάδων μουριών, αλλά «η περι-
πλάνηση των κοπαδιών στα βοσκοτόπια και η ιταμότητα των ανθρώπων ως
προς την υποκίνηση και διενέργεια παράνομων εκριζώσεων, κοπών [δένδρων]
και πυρκαγιών κατέστρεφαν σε λίγες ημέρες τα έργα ενός έτους».

Κατά παρόμοιο τρόπο, απέτυχε το πείραμα του κόμη Μαρίνου Χαρμπούρη,
αδελφού των επιστημόνων Ιωάννη Βαπτιστή και Μάρκου, αμφότερων επιφα-
νών καθηγητών της φυσιολογίας και της χημείας αντίστοιχα στο Πανεπιστή-
μιο της Πάδοβας, ο οποίος επιστρέφοντας στην πατρίδα με τιμητικές διακρί-
σεις και δάφνες από την Αγία Πετρούπολη θα προσπαθούσε στα 1778 να ορ-
γανώσει στην περιοχή της Παλικής, σε βαλτώδη εδάφη που εξασφάλισε η Σύ-
γκλητος, ένα πρότυπο αγρόκτημα με την υλοποίηση εγγειοβελτιωτικών και
αρδευτικών έργων, με τη διάνοιξη καναλιών, με τη δοκιμή νέων εργαλείων γε-
ωργικής μηχανικής, καθώς και με την εισαγωγή και καλλιέργεια εξωτικών
φυτών, όπως το ζαχαροκάλαμο (Saccharum floribus paniculatis), φυτά του
γένους Ινδικοφόρα (Indigofera tinctoria) από τα οποία παράγεται το λουλάκι,
και μία νέα ποικιλία βαμβακιού (Xylon Arboreum). Το εγχείρημα απέτυχε
ύστερα από λίγα έτη λόγω του θανάτου του ίδιου του Xαρμπούρη, που δολοφο-
νήθηκε από τους εργάτες του το καλοκαίρι του 1782 κατά τη διάρκεια ενός
επεισοδίου, οι λεπτομέρειες του οποίου έχουν ελάχιστα αποσαφηνιστεί και το
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7. Βλ. «relazione dell’isola di Cefalonia [...] li 10 novembre 1760», στο relazioni storico-
politiche delle isole del mare Ionio suddite della Serenissima repubblica di Venezia scritte allo
Eccellentissimo Senato da Sua Eccellenza Francesco Grimani, Provveditore Generale da Mar,
l’anno 1760, Venezia, dalla tipografia di G. b. Merlo, 1856, σσ. 17-40. Η έκθεση περιλαμβά-
νει μία ενδελεχή ανάλυση της κατάστασης της Κεφαλονιάς.

8. Για τη μεταρρύθμιση του Sagredo βλ. Δ. ΒΛΑΣΣΗ, «“Θησαυρός για τους καλλιεργητές
και το Δημόσιο Ταμείο το λάδι”. Η αγροτική πολιτική του γενικού προνοητή της θάλασσας
Αυγουστίνου Sagredo στην Κεφαλονιά στα μέσα του 18ου αιώνα», Κεφαλληνιακά Χρονικά,
12, 200�-2010, σσ. 71�-737.



οποίο άφησε πίσω του ίχνη αντιπαραθέσεων και υποψιών, ακόμη και πολιτι-
κών, αναφορικά με τους επινοητές της συνωμοσίας�.

Κατά πάσα πιθανότητα, άκαρπο απέβη, ομοίως, το αίτημα που διατυπώ-
θηκε το 178� από τον Γεράσιμο Χοϊδά να του δοθεί άδεια να αποικίσει ακαλ-
λιέργητες εκτάσεις και κοινοτική περιουσία προκειμένου να προβεί στην εμφύ-
τευση εβδομήντα χιλιάδων ελαιόδενδρων από κοινού με την εγκατάσταση
ανάλογου αριθμού οικογενειών καλλιεργητών10.

Όλες οι σποραδικές προσπάθειες μαρτυρούν, περισσότερο από ποτέ άλλοτε,
ότι κατ’ αυτό το δεύτερο μισό του 18ου αιώνα τα προβλήματα της γης κατέ-
στησαν κεντρικά στη συνείδηση και στις ανησυχίες του πληθυσμού και των
αρχών και πως σε όλα τα επίπεδα, τόσο στην κορυφή όσο και στη βάση της
κοινωνίας, προέβαλλε ως επιτακτική και επείγουσα η ανάγκη εκσυγχρονι-
σμού, επέκτασης και βελτίωσης μίας γεωργίας υπερβολικά παρωχημένης
και ελάχιστα επικερδούς και ανταγωνιστικής.

Δεν είναι τυχαίο, άλλωστε, το γεγονός ότι ιδίως στον τομέα της μεταρρύθ-
μισης των αγροτικών περιοχών δοκιμάστηκε η βούληση και το νεωτεριστικό
πνεύμα των διανοουμένων νησιωτών, οι οποίοι διέκριναν στην ίδρυση μίας
αγροτικής ακαδημίας στο Αργοστόλι το 17�1 την κορύφωση και το σημείο
σύγκλισης ζυμώσεων, προσπαθειών και μεταρρυθμιστικών ανησυχιών που
κυοφορούνταν για διάστημα μεγαλύτερο των τριάντα ετών.

Η πρωτοβουλία είχε ξεκινήσει από τη Βενετία, από την αρχή των Deputati
all’Agricoltura, η οποία στις 14 Μαρτίου 17�0 απέστειλε μία επιστολή στον
προβλεπτή Κεφαλονιάς Angelo Maria zorzi προτρέποντάς τον να ξεχωρίσει
μία ομάδα γαιοκατόχων «ευγενών ή αστών», που θα ήταν διατεθειμένοι «να
συσσωματωθούν και να συγκροτήσουν μία αγροτική ακαδημία [...] εμφυσώ-
ντας τους την πίστη στο εγχείρημα»11. Η αποστολή που ανατέθηκε στον
zorzi αποδείχτηκε πιο ακανθώδης και περίπλοκη από το αναμενόμενο και μό-
νον ύστερα από ένα έτος, στις 10 Απριλίου 17�1, αυτός κατόρθωσε να αναγ-
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�. Την υπόθεση του Χαρμπούρη και τον περιπετειώδη βίο του έχουν επανειλημμένα διε-
ρευνήσει από κοινού η MArIA CECILIA GhETTI και ο VIrGILIo GIorMANI. Από τις μελέτες τους
μνημονεύω την πιο πρόσφατη: «Marino Carburi (Cefalonia, 172�-1782): un avventuriero
onorato», Studi Veneziani, LVI, 200�, σσ. 361-474.

10. Archivio di Stato di Venezia (εφεξής ASV), Deputati all’Agricoltura, busta 4, 2 Μαΐου
178�. Για τον Στέφανο Χοϊδά, καθώς επίσης και για τους υπόλοιπους Κεφαλονίτες που μνη-
μονεύονται στη συνέχεια βλ., εκτός των κλασικών έργων του Άνθιμου Μαζαράκη και του
Ηλία Τσιτσέλη, τη σχετικά πρόσφατη και ιδιαίτερα χρήσιμη εργασία του ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ Η. ΠΕ-
ΝΤΟΓΑΛΟΥ, Γιατροί και ιατρική Κεφαλονιάς στα χρόνια των ξενικών κυριαρχιών (1500-
1864), Θεσσαλονίκη 2004, δεδομένου ότι έξι από τους εννέα ακαδημαϊκούς, τα ονόματα των
οποίων γνωρίζουμε, εξασκούσαν το επάγγελμα του γιατρού.

11. ASV, Senato Mar, filza 1236, έγγραφο συνημμένο στην απόφαση της Συγκλήτου με
ημερομηνία 13 Αυγούστου 17�1.



γείλει στους αρμοδίους στη Βενετία «την αίσια έκβαση» των προσπαθειών
του. Αισθάνθηκε, μάλιστα, την ανάγκη να δικαιολογηθεί για την καθυστέρη-
ση, απαριθμώντας τα προσκόμματα που είχαν επηρεάσει την πρωτοβουλία:
«Δεδομένου ότι οι καλύτεροι άνδρες ήταν απασχολημένοι αρχικά με τις αγρο-
τικές εργασίες, εν συνεχεία στα δημοτικά συμβούλια και ακολούθως σε έκτα-
κτες αποστολές στα πολλά και απομακρυσμένα μέρη του νησιού κατά τη
διάρκεια των επικίνδυνων συνθηκών του γειτονικού λοιμού από τον Μοριά,
στάθηκε αδύνατον να οργανώσω εκείνες τις επαφές και τις συναντήσεις που
προαπαιτούνται για τη σύσταση ενός νέου οργανισμού»12.

Στο τέλος, ωστόσο, παρά τις αντικειμενικές δυσκολίες εντοπισμού και συ-
γκέντρωσης κατάλληλων ανθρώπων σε μία ιδιαίτερα οπισθοδρομική κοινωνι-
κή και πολιτιστική πραγματικότητα, ακόμη και οι διαφωνούντες Κεφαλονί-
τες υπήκοοι κατόρθωσαν να φθάσουν σε μία κοινότητα στοχεύσεων και να συ-
νταχθούν με τη μέριμνα της δημόσιας αρχής: «Η οξύνοια και ο πολιτισμός
που διακρίνει αυτούς από τους κατοίκους των άλλων γειτονικών νησιών μου
έδωσαν τη δυνατότητα να εντοπίσω έναν επαρκή αριθμό μορφωμένων ανθρώ-
πων οι οποίοι, από κοινού με τα πρόσωπα που διαθέτουν τις πιο προωθημένες
πρακτικές γνώσεις επί αγροτικών και εμπορικών ζητημάτων και ορισμένα
άτομα που, λόγω των διασυνδέσεών τους, μπορούν κατ’ ακολουθίαν να διευ-
κολύνουν την εισαγωγή των νέων μεθόδων στην ύπαιθρο, συγκρότησαν ένα δι-
ευρυμένο σώμα πενήντα εταίρων»13. Δυστυχώς, δεν διαθέτουμε έναν πλήρη
κατάλογο των εταίρων της ακαδημίας, αλλά ο αριθμός των πενήντα φαίνεται
μάλλον υπερβολικός και μπορούμε εύλογα να υποθέσουμε ότι οι πιο δραστήρι-
οι και όσοι ενεπλάκησαν και ενδιαφέρθηκαν ενεργότερα δεν πρέπει να ξεπερ-
νούσαν τους δεκαπέντε.

Όπως και να ’χει, η «Pubblica Accademia Agraria ed Economica di Cefa -
lonia» εγκαινιάστηκε επίσημα στις 16 Μαρτίου 17�1 παρουσίᾳ του προβλεπτή
Angelo Maria zorzi και των πολιτικών και θρησκευτικών αρχών του νησιού
και από την πρώτη γενική συνέλευση κατέστη σαφές ότι οι δύο πρωτεργάτες
και κύριοι εκπρόσωποι του νέου σώματος ανήκαν στην ίδια οικογένεια: πράγ-
ματι, ο Άγγελος Τσουλάτης, με την ιδιότητα του πρώτου γραμματέα, εκφώ-
νησε τον εναρκτήριο λόγο, ενώ ο υιός του Ιωάννης Φραγκίσκος, που είχε επι-
φορτιστεί ρητώς από τον προβλεπτή να συντάξει το καταστατικό της ακαδη-
μίας, το παρουσίασε σε πενήντα άρθρα που εγκρίθηκαν την ίδια ημέρα από την
ολομέλεια.

Αμφότεροι ιατροί (εξηκονταετής ο πατέρας, τριακονταετής ο υιός) που εί-
χαν λάβει το πτυχίο τους από το Πανεπιστήμιο της Πάδοβας, και από τους
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12. ASV, Deputati all’Agricoltura, busta 11, 10 Απριλίου 17�1.
13. Ό.π.



κορυφαίους εκπροσώπους της διανόησης νησιού, ανήκαν σ’ εκείνη τη συμπαγή
ομάδα διανοουμένων που στη διάρκεια δύο γενεών, στο μεταίχμιο μεταξύ του
πολιτικού τέλους της Γαληνότατης και των πρώτων εκδηλώσεων της Ελλη-
νικής Παλιγγενεσίας, εγκαινίασαν την πρώτη περίοδο της νεοελληνικής επι-
στημονικής γραμματείας.

Ασφαλώς, δεν είναι εδώ ο κατάλληλος τόπος για να αναπαραστήσουμε
την πορεία τής ούτως ή άλλως γνωστής επιστημονικής τους δραστηριότητας
και των πολυάριθμων και συχνά πρωτοποριακών μελετών τους (αρκεί να
μνημονευτεί, επί παραδείγματι, το έργο που δημοσίευσε ο Άγγελος το 1768 με
τίτλο Notizie degli innesti di vajuolo fatte in Cefalonia).

Στον εναρκτήριο λόγο του, που δημοσιεύτηκε ανωνύμως στη Βενετία το
επόμενο έτος14, ο Άγγελος Τσουλάτης δεν παρεξέκλινε από τις στερεοτυπικές
για την περίσταση εκφράσεις, εξυμνώντας «τον ευτυχή αιώνα» των επιστη-
μών, φορέων «του φωτός και της λογικής», και εκθειάζοντας ιδιαιτέρως τη
γεωργία, «κινητήριο δύναμη της ευημερίας των εθνών», αλλά ταυτόχρονα δεν
αμελούσε να τονίσει τις συνθήκες έσχατης ένδειας και φτώχειας, υπό τις
οποίες τελούσε το νησί και ολόκληρος ο ελλαδικός χώρος, και πρωτίστως τις
δυσχέρειες που αντιμετώπιζαν τα μέλη της νέας εταιρείας και τα προσκόμμα-
τα που έπρεπε να υπερκεραστούν, τα οποία πήγαζαν από την «άγρια κυριαρ-
χία της προκατάληψης, υπό την οποία εδώ και πολλές γενιές οι χωρικοί μας
σκύβουν ταλαίπωρα το κεφάλι».

Ο Ιωάννης Φραγκίσκος, από την πλευρά του, στο καταστατικό, έως τώρα
χειρόγραφο και ανέκδοτο15, εκθέτει λεπτομερώς τη δομή της ακαδημίας
(ένας πρόεδρος, δύο κήνσορες [censori], ένας γραμματέας [segretario], ένας
καγκελάριος [cancelliere] και ένας ταμίας, όλα εκλέξιμα αξιώματα μονοε-
τούς ή διετούς διάρκειας, αλλά με ανανεώσιμη θητεία) και τους επιδιωκόμε-
νους σκοπούς: «Κάθε θεωρητική και πειραματική έρευνα που τείνει να βελ-
τιώσει και να επεκτείνει τη γεωργία, το εμπόριο και τις πάτριες τέχνες» (άρ-
θρο VII). Βασικές προαπαιτήσεις για τους εταίρους ήταν, τουλάχιστον στα
χαρτιά, η κατοχή γαιών στο νησί, καθώς και «η κλίση και ο ζήλος για τις οι-
κονομικές σπουδές» (άρθρο V).

Κατά τη γνώμη μας, δύο άρθρα παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον: εκείνο
που προέβλεπε τη σύσταση, πλησίον της έδρας των συνεδριάσεων στον Αργο-
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14. «Costituzioni dell’Accademia Agraria ed Economica di Cefalonia», στο ASV, Senato
Mar, filza 1236, φύλλα χωρίς αρίθμηση [1-8r-v].

15. [A. zULATTI], Discorso accademico letto nella prima pubblica sessione dell’Accademia
agraria ed economica di Cefalonia dal segretario della medesima in presenza di S.E.N.U. Angelo
M. zorzi Provveditore, Venezia, nella stamperia Albrizzi, 17�2. Αντίγραφο του σπανίου φυλ-
λαδίου απόκειται στη βιβλιοθήκη του Museo Civico Correr της Βενετίας (op. Cicogna �54.8).



στόλι, ενός κήπου όπου θα πραγματοποιούνταν γεωργικά πειράματα (άρθρα
VI και XXXVI)· και εκείνο που παραχωρούσε πλήρη αυτονομία στην ακαδη-
μία, η οποία θα αναγνώριζε ως υπερκείμενη αρχή μόνον την υπηρεσία επί των
beni Inculti16 στη Βενετία, και την καθιστούσε πραγματικό διοικητικό και
συμβουλευτικό όργανο της βενετικής κυβέρνησης στο νησί για όλα τα ζητή-
ματα οικονομικής φύσεως (άρθρο VIII).

Με απόφασή της στις 13 Αυγούστου 17�1 η Σύγκλητος ενέκρινε το κατα-
στατικό και παραχωρούσε πάγια ετήσια δημόσια επιχορήγηση 150 δουκά-
των17.

Υπ’ αυτές τις προϋποθέσεις ξεκίνησε τη λειτουργία της η αγροτική ακαδη-
μία της Κεφαλονιάς. Για τη δραστηριότητά της δεν θα γνωρίζαμε παρά ελά-
χιστα ή και τίποτα, αφής στιγμής έχουν χαθεί όλα τα πρακτικά και οι χειρό-
γραφες αναφορές, εάν πέντε έτη αργότερα ο Ιωάννης Φραγκίσκος Τσουλάτης,
με την ιδιότητα του γραμματέα της, δεν είχε συντάξει μία πολύτιμη όσο και
διεξοδική Storia della pubblica Accademia Agraria ed Economica di Cefalonia,
που αναγνώσθηκε στην ολομέλεια των εταίρων της 23ης Μαΐου 17�6 ως κα-
ταληκτική πράξη εκείνου του τολμηρού εγχειρήματος και που οι Μαρίνος και
Νικόλαος Πινιατώρος είχαν την πρόνοια να δημοσιεύσουν το 188� στον δεύτε-
ρο τόμο του έργου τους Memorie storiche e critiche dell’isola di Cefalonia18.

Δίχως την παραμικρή ρητορική, ο Τσουλάτης προέβαινε σε έναν ρεαλιστι-
κό και χωρίς καμία προσπάθεια εξωραϊσμού απολογισμό αυτών των πέντε
ετών: δεν επρόκειτο για την ιστορία μίας ακαδημίας «στην ακμή τής εφηβεί-
ας της», και ένα «σύστημα εξαίσιων θεωριών» ή «σπουδαίων και πολυάριθ-
μων εμπειριών» δεν μπορούσε να κρύψει την πραγματικότητα ενός αδιάκοπου
αγώνα κατά της «έλλειψης γενικής μόρφωσης, της απόστασης από τη μη-
τρόπολη, της κοινής γνώμης και της προκατάληψης».

Εντούτοις, παρά τη δραματική διαμαρτυρία για την εγκατάλειψη στην
οποία η ακαδημία είχε αφεθεί, υπήρχαν ορισμένα αποτελέσματα, ειδικά σε
πειράματα που είχαν διεξαχθεί στον βοτανικό κήπο: είχε εισαχθεί η καστανιά,
εντελώς άγνωστη έως τότε στο νησί, ωφέλιμη τόσο για το «εξαιρετικό ξύλο»
της όσο και για τον «θρεπτικό καρπό της» που, αφού αποξηρανθεί και αλεστεί,
παράγει «ένα θρεπτικό και υγιεινό ψωμί»· ομοίως παρατηρείτο ζωηρή ανάπτυ-
ξη μίας νέας ποικιλίας σιταριού (Triticum spica composita), του ζαχαροκάλα-
μου, του ινδικού, του δενδροειδούς βαμβακιού και κυρίως της πατάτας, «υγιει-
νής και ευάρεστης ρίζας που πολλαπλασιάζεται παντού και λίγες λίβρες θρέ-
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16. Γι’ αυτήν βλ. παραπάνω, σημ. 5.
17. ASV, Deputati all’Agricoltura, busta 13.
18. M.-N. PIGNATorrE, Memorie storiche e critiche dell’isola di Cefalonia dai tempi eroici

alla caduta della repubblica veneta, II, Corfù, G. Nacamulli, 188�, σσ. 168-1�3.



φουν και χορταίνουν μία μεγάλη οικογένεια και που μετατρεπόμενη σε κατά-
λευκο αλεύρι παράγει νόστιμο ψωμί», σε σημείο που ο κήνσορας της ακαδη-
μίας Σάββας Άννινος σκέφτηκε ότι θα ήταν καλό να καταρτιστεί μία σύντο-
μη οδηγία στην ελληνική καθομιλουμένη, προκειμένου να διανεμηθεί στους
χωρικούς του νησιού και να τους ωθήσει να την καλλιεργήσουν και την εξα-
πλώσουν1�.

Ο Τσουλάτης μνημονεύει, επίσης, τις εισηγήσεις που συνέταξαν οι εταίροι
τής ακαδημίας ορμώμενοι από τον εναρκτήριο λόγο του πατέρα του και που
όλες τους έχουν εκδοθεί στον ήδη μνημονευθέν Nuovo Giornale d’Italia: του
Αναστασίου Καρούζου για τη μελισσοκομία20· του προβλεπτή Antonio Marin,
με προτάσεις για την ανάπτυξη της οικονομίας του νησιού διά της αύξησης
τόσο της εσωτερικής παραγωγής όσο και του θαλάσσιου εμπορίου21· και του
Στέφανου Χοϊδά αναφορικά με το σοβαρό πρόβλημα της διασποράς και του
κατακερματισμού των αγροτικών κτημάτων22.

Το ίδιο ζήτημα είχε εξετάσει ο ίδιος ο Ιωάννης Φραγκίσκος από κοινού με
τον Μαρίνο Μεταξά Λιζέο σε μία μονογραφία που είχε δημοσιευτεί σε τέσσερις
συνέχειες στο Nuovo Giornale d’Italia23, στην οποία «η κατάτμηση, η διασπο-
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1�. Ό.π., σ. 171.
20. Βλ. «Memoria sopra le Api, presentata e letta all’Accademia Agraria ed Economica di

Cefalonia dal Nobile Signor Conte Anastasio Caruso, Socio Accademico ordinario, approvata a
pieni voti dall’Accademia», Nuovo Giornale d’Italia spettante alla scienza naturale e principal -
mente all’agricoltura, alle arti ed al commercio, t. VI, n. XXIX, Venezia, 8 novembre 17�4, σσ.
225-312· και n. XXX, 15 novembre 17�4, σσ. 233-238.

21. Βλ. «Memoria presentata alla Pubblica Accademia di Cefalonia dall’Illustrissimo ed
Eccellentissimo Signor Provveditore Carlo Antonio Marin, Socio onorario, diretta a Sua
Eccellenza Signor Pietro zaguri, Provveditore sopra li beni Inculti Deputato all’Agricoltura
con lettera delli 12 Settembre decorso», Nuovo Giornale d’Italia spettante alla scienza naturale
e principalmente all’agricoltura, alle arti ed al commercio, t. VI, n. XXXI, Venezia, 22 novem -
bre 17�4, σσ. 241-246. Για τον βενετό πατρίκιο Carlo Antonio Marin, διοικητή της Κεφαλο-
νιάς από το 17�3 έως το 17�5 και συγγραφέα μίας οκτάτομης Storia civile e politica del
commercio de’ Veneziani, Venezia 17�8-1808, βλ. το λήμμα που έχει επιμεληθεί ο Agostino
Sagredo στο E. DE TIPALDo, biografia degli italiani illustri [...], III, Venezia, Alvisopoli, 1836,
σσ. 485-4�0.

22. Βλ. «Degli ostacoli che porta all’Agricoltura di Cefalonia la dispersione delle Terre.
ricordo preliminare del Nob. Sig. Dottore Stefano Coidan Medico Fisico e Presidente di questa
Pubblica Accademia Agraria ed Economica, approvato dall’Adunanza Generale dei 3 Luglio
17�3 e rassegnato all’Eccellentiss. Deputazione sopra l’Agricoltura», Nuovo Giornale d’Italia
spettante alla scienza naturale e principalmente all’agricoltura, alle arti ed al commercio, t. V, n.
XXXVI, Venezia, 28 dicembre 17�3, σσ. 281-283.

23. Βλ. «Dei danni, che recano all’agricoltura dell’isola di Cefalonia lo smembramento, la
dispersione, e la lontananza dei Poderi, e dei mezzi di promoverne l’unione. Memoria scritta dal
Nobile Sig. Dottore Gio. Francesco zulatti Medico Fisico, Censore della Pubblica Accademia
Agraria ed Economica di Cefalonia, e Socio Corrispondente della reale Accademia di Scienze,



ρά και η απόσταση μεταξύ των αγροκτημάτων» είχαν χαρακτηριστεί ως η
πρωταρχική αιτία της άθλιας κατάστασης υπό την οποία τελούσε η γεωργία
και που προξενούσε τη μαζική εποχική μετανάστευση νησιωτών εργατών στις
υπό οθωμανική κυριαρχία ελληνικές ακτές, στην οποία υπολογιζόταν ότι συμ-
μετείχαν τέσσερις χιλιάδες άτομα: «αναχωρούν οι πιο εύρωστοι και επιστρέ-
φουν, λόγω της τεράστιας κόπωσης, του ανθυγιεινού αέρα και της βλαβερής
τροφής, εξαντλημένοι, ικτερικοί, από μύρια κακά πτοημένοι».

Εξ αυτού του γεγονότος προέκυπτε αδήριτη η ανάγκη παρέμβασης κατά
τρόπο αποφασιστικό στη διευθέτηση της ιδιοκτησίας γης, ενώνοντας τις γαί-
ες σε δομές πιο ορθολογιστικές και αποδοτικές. Και, ασφαλώς, μόνον μία
άνωθεν «υποχρεωτική νομοθεσία» θα μπορούσε να επιλύσει ένα πρόβλημα όχι
πλέον αγρονομικής, αλλά αμιγώς πολιτικής φύσεως.

Ας μνημονευθούν, επίσης, οι εισηγήσεις, που αναγνώσθηκαν αλλά δεν δη-
μοσιεύτηκαν, των Δημητρίου Πινιατώρου και Πανταζή Καρύδη αναφορικά με
τις βελτιώσεις που έπρεπε να εφαρμοστούν στην καλλιέργεια της ελιάς και
της αμπέλου· του Αναστασίου Πήλικα για την αναγκαιότητα ενός νόμου που
να καθιστά υποχρεωτική την αμειψισπορά· και του Νικολάου Μηλιαρέση ανα-
φορικά με τη χρήση των λιπασμάτων24.

Στο τέλος, ο Τσουλάτης εκφράζει την ευχή και την ελπίδα η ακαδημία να
μπορεί, «με την αρμονία των ειρηνικών μελετών της, να αποβαίνει πάντοτε
χρήσιμη στην πατρίδα».

Εν κατακλείδι, εκείνα τα πέντε έτη εντατικής δραστηριότητας της ακα-
δημίας συνιστούν αναμφίβολα μία σημαντική εμπειρία για το νησί, η οποία
υπήρξε, άλλωστε, και η τελευταία πριν από το τέλος της βενετικής κυριαρ-
χίας (17�7). Από τα γραπτά που έχουμε στη διάθεσή μας προκύπτει μία αμ-
φίπλευρη εικόνα φωτός και σκότους: αφενός, διακρίνουμε μία συσσωμάτωση
ακαδημαϊκών ορμώμενων από ειλικρινές πάθος και εκσυγχρονισμένες γνώ-
σεις, από βαθιά αγάπη για την πατρίδα τους και από επιθυμία να επιφέρουν με
συγκεκριμένες προτάσεις τη βελτίωση των συνθηκών εργασίας και της ζωής
στο νησί τους· και αφετέρου και ταυτόχρονα, δεν μπορούμε να μην καταγρά-
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Lettere, ed Arti di Padova, letta col concorso ed a nome anche dell’altro Censore Nobile Sig.
Dottore Marino Metaxà Liseo alla detta Pubblica Accademia, e da essa approvata, e rassegnata
all’Eccellentiss. Deputazione sopra l’Agricoltura», Nuovo Giornale d’Italia spettante alla
scienza naturale e principalmente all’agricoltura, alle arti ed al commercio, t. V, n. XXXVI,
Venezia, 28 dicembre 17�3, σσ. 283-287; n. XXXVII, 4 gennaio 17�3 m.v., σσ. 28�-2�6; n.
XXXVIII, 11 gennaio 17�3 m.v., σσ. 2�7-304; n. XXXIX, 18 gennaio 17�3 m.v., σ. 305.

24. Το 17�3 η ακαδημία προκήρυξε και διαγωνισμό με έπαθλο ένα χρυσό μετάλλιο αξίας
δώδεκα τσεκινιών για τη συγγραφή δοκιμίου αναφορικά με την εξάπλωση των ελαιόδενδρων,
αλλά καμία από τρεις εισηγήσεις που υποβλήθηκαν δεν κρίθηκε άξια βράβευσης.



ψουμε την υπέρμετρη κατ’ ουσίαν φιλοδοξία των αιτημάτων και των σχεδια-
σμών τους, τα οποία η εξαντλημένη και ψυχορραγούσα Βενετία δεν ήταν πλέ-
ον σε θέση να υιοθετήσει.

Κατά τη γνώμη μας, δύο είναι, μεταξύ άλλων, οι εμβληματικότερες απο-
τυπώσεις της ιστορίας της ακαδημίας της Κεφαλονιάς:

Την πρώτη την οφείλουμε σε έναν επιφανή φιλέλληνα περιηγητή, τον
Saverio Scrofani, ο οποίος στο έργο του Viaggio in Grecia fatto nell’anno 17�4-
17�5 με αφορμή τη στάση του στο νησί σημείωνε με έκπληξη: «Οι νησιώτες
ξεκίνησαν ήδη να επεκτείνουν τη γεωργία τους και τις γνώσεις τους [...] και
ίδρυσαν το 17�0 μία αγροτική ακαδημία. Το αντιλαμβάνεστε φίλοι; Στο Λε-
βάντε, στην Ελλάδα, όπου ύστερα από δύο χιλιάδες έτη κατέστη δυνατόν να
ακουστεί εκ νέου το όνομα της Ακαδημίας. Πράγματι, αυτή απέχει παρα-
σάγγας από εκείνη της εποχής του Πλάτωνα και του Σωκράτη, αλλά ποιος
ξέρει, ίσως τα Φώτα να επιστρέφουν στην Ανατολή από όπου ξεκίνησαν. Εδώ
οι επιστήμες, οι τέχνες, η ευφυΐα, τα τάλαντα, βρίσκονται στην οικία τους»
(Επιστολή XII).

Την έτερη αποτύπωση, λιγότερο ποιητική, μας την παρέχει ο προβλεπτής
Carlo Antonio Marin, που διαδέχθηκε τον zorzi (και τον bartolomeo Cicogna),
ο οποίος σε μία επιστολή του προς τους Deputati all’Agricoltura, με ημερομη-
νία 12 Σεπτεμβρίου 17�4, κατήγγελλε την αποθάρρυνση εκείνων των «διακρι-
νόμενων από ζήλο ακαδημαϊκών» ενώπιον του γεγονότος ότι «ο πειραματικός
κήπος που περιβάλλεται από τοίχο, εύκολα προσπελάσιμο, καταστρέφεται
ολημερίς είτε από κακοήθεις ανθρώπους, είτε από μικροκλέπτες που, την ώρα
που αποπειρώνται να κλέψουν λίγους καρπούς, ποδοπατούν το έδαφος όπου
έχουν εφαρμοστεί πολύτιμα πειράματα ή καλλιέργειες [...] και ένα μουλάρι
που εισήχθη κρυφά διέλυσε όλες μας τις αυταπάτες»25.

Ασφαλώς, θα θέλαμε να μοιραστούμε τον ενθουσιασμό του Scrofani, αλλά
από την άλλη δεν μπορούμε να αγνοήσουμε την εικόνα, άκρως συμβολική και
μεταφορική, του μουλαριού που ποδοπατά ή καταβροχθίζει τα πολύτιμα νεοφυή
φυτά του κήπου. Και το μουλάρι, το γνωρίζουμε όλοι, είναι ένα ζώο που δύσκο-
λα πολλές φορές μπορεί κανείς να το μετακινήσει και να το απομακρύνει!
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25. ASV, Deputati all’Agricoltura, busta 18.



AbSTrACT

on 10 September 1768 the Senate of the Venetian republic pressingly called
on all the cultural societies in the nation to transform into agricultural
academies and concentrate on the problems in agriculture, on the hope that they
would initiate the reforms desired by everybody and find a way to deal with the
grave economic crisis that had been affecting the Serenissima.

The “Public Agricultural and Economic Academy of Cephalonia” was the
last one to be created in the territory of the Venetian republic, honoured as the
first scientific institution in modern Greece and the whole of the Levant.

Thanks to the zeal and effort of Angelo Maria zorzi, the provveditore of
Cephalonia, the Academy was inaugurated on 16 March 17�1. Its two
pioneering leaders were from the same family of physicians: Angelo zulatti, as
the first secretary of the Academy, delivered the opening speech, while Giovan
Francesco, his son, presented the Academy’s statute comprising fifty articles.
he was also responsible for a precise and detailed chronicle of the Academy,
which was read out at the last general assembly of its members board on 23 May
17�6 and was published much later by Pignatorre, in 188�. The most significant
and distinctive point in time throughout the five years of activities focused on
the experiments that took place in the botanical garden adjoining the central
building of the Academy: they led to the introduction of chestnut which was
until then unknown on the island, and to the cultivation of a new variety of
wheat, of sugarcane, of indigo, of arborescent cotton and, most significantly,
potato.

In parallel with these practical activities, a series of essays written by the
most prolific members of the Academy board were published, dealing with the
serious problems of agriculture on the island and suggesting solutions which
were never implemented.
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ΝΕΟΤΕΡΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΜΕΤΑ ΤΟ 1800

MODERN HISTORY AFTER 1800

Θεσμικές καινοτομίες στο σύνταγμα της Επτανήσου Πολιτείας του 1803 ���



Αλεξάνδρα Σ. Καββαδία���



ΘΕΣΜΙΚΕΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΕΣ ΣΤΟ ΣυΝΤΑΓΜΑ
ΤΗΣ ΕΠΤΑΝΗΣΟυ ΠΟλΙΤΕΙΑΣ ΤΟυ 1803

ΑΑλλεεξξάάννδδρραα  ΣΣ..  ΚΚααββββααδδίίαα
Νομικός, ιστορική ερευνήτρια, διδάσκουσα Τμ. Αρχειονομίας-

Βιβλιοθηκονομίας του Ιονίου Πανεπιστημίου

ΑΑ..  ΗΗ  ΣΣυυννθθήήκκηη  ττηηςς  ΚΚωωννσσττααννττιιννοούύπποολληηςς  ττοουυ  11880000  κκααιι  
ηη  ιιδδιιααιιττεερρόόττηητταα  ττωωνν  ΙΙοοννίίωωνν  ΝΝήήσσωωνν

Στις 21 Μαρτίου 1800 υπεγράφη μεταξύ της Τσαρικής Ρωσίας και της
Οθωμανικής Πύλης η Συνθήκη της Κωνσταντινούπολης, σύμφωνα με την
οποία, στο πλαίσιο του προσωρινού πολιτικού εναγκαλισμού τους συστήθηκε
το πρώτο ημιελεύθερο κρατίδιο στον ελλαδικό χώρο μετά την πτώση της Βυ-
ζαντινής Αυτοκρατορίας, η Πολιτεία των Επτά Ηνωμένων Νήσων η Επτάνη-
σος Πολιτεία1. Το εν λόγω κράτος στο ολιγόχρονο διάστημα λειτουργίας του
είχε δική του αυτοδιοίκηση, εξαρτημένη όμως εν μέρει από τις δύο εγγυήτριες
δυνάμεις Ρωσική και την Οθωμανική Αυτοκρατορία. Ειδικότερα η νεαρή Πο-
λιτεία τελούσε υπό την προστασία της Ρωσικής Αυλής όσον αφορούσε στην
πολιτική ανεξαρτησία, στη διεθνή υπόσταση και στη διασφάλιση των θρη-
σκευτικών δικαιωμάτων των ορθοδόξων κατοίκων της, καθώς και υπό την
προστασία της Οθωμανικής Πύλης, στην οποία ήταν και φόρου υποτελής,
όσον αφορούσε στην εδαφική της ακεραιότητα από επιβουλές ξένων δυνάμεων.
Με τον τρόπο αυτόν η νεαρή Πολιτεία, συγκροτούμενη από τα επτά νησιά του
Ιονίου και τα παρακείμενα προς αυτά μικρότερα, καθιερώθηκε στη Διεθνή
Πραγματικότητα2. ωστόσο ένα αρνητικό σημείο της Συνθήκης ήταν ότι τα
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1. ΓΕωΡΓΙΟΣ Ν. ΜΟΣχΟΠΟυλΟΣ, «Εισαγωγικά-Συνοπτικό Ιστορικό Πλαίσιο της Επτανή-
σου Πολιτείας», στα Πρακτικά του Συνεδρίου «Επτάνησος Πολιτεία (1800-1807), 200 χρό-
νια από την ίδρυσή της (1800-2000)», επιμέλεια Γ.Ν. Μοσχόπουλος - Γ.Σ. Μπάλλας, Αργο-
στόλι, 2003, σ. 29. ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΜΑυΡΟΓΙΑΝΝΗΣ, Ιστορία των Ιονίων Νήσων, αρχομένη τω
1797 και λήγουσα τω 181�, τ. Α΄, Αθήνα 1889, σ. 9.

2. ΔΟΜΝΑ ΔΟΝΤΑ, «Τα Ιόνια Νησιά: Η σύμβαση του 1800 και η συνθήκη του 181�, στο
Επτάνησος Πολιτεία 1800-1807, Επιστημονική επιμέλεια Δ. Μιχάλαγα, Π. Μοσχονά, Αθή-
να, 201�, σ. 1�3.



επί Ενετοκρατίας ηπειρωτικά εξαρτήματα των νησιών, Πρέβεζα, Κόνιτσα,
Βουθρωτό και Πάργα, παραχωρήθηκαν έκτοτε στην Οθωμανική Πύλη.

Μαζί με τη συνθήκη υπογράφηκε και το Σύνταγμα της Επτανήσου Πολι-
τείας του 1800, που ονομάσθηκε Βυζαντινό, επειδή υπεγράφη στην Κων/πο-
λη3. Μέσα από τους Συνταγματικούς θεσμούς επιχειρήθηκε η λειτουργία αυ-
τού του νέου κρατικού μορφώματος με νέους θεσμούς διοίκησης αλλά κατά το
πλείστο δυσδιάκριτες τις τρεις (3) θεμελιώδεις εξουσίες του Κράτους.

ΒΒ..  ΤΤοο  ΒΒυυζζααννττιιννόό  ΣΣύύννττααγγμμαα  ττοουυ  11880000  κκααιι  οοιι  ααννττιιδδρράάσσεειιςς  
γγιιαα  ττηηνν  εεφφααρρμμοογγήή  ττοουυ  σστταα  ΙΙόόννιιαα  ΝΝηησσιιάά

Το Σύνταγμα του 1800 περιείχε νέους θεσμούς, που αφορούσαν κυρίως κα-
νόνες οργάνωσης και λειτουργίας των οργάνων κεντρικών και τοπικών διοι-
κήσεων και λιγότερο κανόνες ρύθμισης σχέσεων διοίκησης και πολιτών. Απο-
τελείτο από 37 άρθρα και διαιρείτο σε τρία διακριτά μέρη: Το Γενικό, το Ιδιαί-
τερο Σύνταγμα κάθε Νήσου και την Ανακεφαλαίωση4. Είχε έντονα συντηρη-
τικό και ολιγαρχικό χαρακτήρα (αριστοκρατική αρχή)�. Μέσω αυτού καθιε-
ρωνόταν για πρώτη φορά ένα ομοσπονδιακού τύπου κράτος με χαλαρή όμως
μορφή ομοσπονδιακής διοίκησης.

Συγκεκριμένα: 1) οι εξουσίες θα ασκούνταν από τους εκπροσώπους της
αριστοκρατικής τάξης, που θα εκλέγονταν από τα Γενικά Συμβούλια των
αντίστοιχων οικογενειών των νησιών βάσει κληρονομικής διαδοχής. 2) υπήρ-
χε σύγχυση μεταξύ των τριών βασικών εξουσιών, ενόψει του ότι αυτές ασκού-
νταν συγκεχυμένα από τα συνταγματικά όργανα (Γερουσία, τοπικές εκτελε-
στικές επιτροπές και Γενικά Συμβούλια). Έτσι αντί για τη διακριτή λειτουρ-
γία και τη συνεργασία των θεσμών οι συνταγματικές διατάξεις έδιναν τη δυ-
νατότητα της επικάλυψής τους και μέσω αυτής των υπερβάσεων ή και αντι-
παραθέσεων των επτανησίων αρχόντων, που εκπροσωπούσαν τους θεσμούς,
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3. Στα ΓΑΚ-Αρχεία Νομού Κερκύρας (ΑΝΚ), Αρχείο Ιονίου Γερουσίας (Α.Ι.Γ.) Επτά-
νησος Πολιτεία, Κιβώτιο 2, Δεσμίς 8, υπάρχει κατάστιχο χειρόγραφο υπό στοιχ. 14, διαστά-
σεων 3� χ 22 εκατοστά, αποτελούμενο από 111 φύλλα, στην Ιταλική, στο οποίο είναι κατα-
χωρισμένες η Συνθήκης της Κωνσταντινούπολης και το αμέσως εξ αυτής συνταχθέν Βυζα-
ντινό Σύνταγμα, καθώς και η από 2� Οκτωβρίου/� Νοεμβρίου 1800 επιστολή της υψηλής
Πύλης για τις διαδικασίες εφαρμογής του ως άνω Συντάγματος.

4. ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΚΟλυΒΑ, Αρχειονομία. Φορείς παραγωγής αρχείων. Ιστορική αναδρομή,
εκδόσεις Πατάκη, Αθήνα, γ΄ έκδοση, 201�, σ. 333.

�. ΝΙΚΟΣ ΑλΙΒΙζΑΤΟΣ, «Τα τρία συντάγματα (1800, 1803, 1817), ο διεθνής και το τοπικός
περίγυρός τους», στα Πρακτικά Κ΄ Συμποσίου Εταιρίας λευκαδικών Μελετών «Αλλαγές κυ-
ριαρχιών, ρήξεις και νέοι θεσμοί στα Επτάνησα από το 1797 έως το 181�», Αθήνα, 201�, σ. 39.



ενόψει του ότι οι άλλες κοινωνικές τάξεις αποκλείονταν. 3) Ατομικά δικαιώ-
ματα δεν αναγνωρίζονταν. 4) Τα φέουδα, που είχαν δημευτεί από τους Γάλ-
λους Δημοκρατικούς, επανέρχονταν στους φερόμενους μεγαλοκτηματίες ιδιο-
κτήτες τους. �) Ουδεμία πρόβλεψη υπήρξε για την καθιέρωση της ελληνικής
γλώσσας ως επίσημης του Κράτους. στ) Όλες οι εγγραφές των πλουσίων
αστών στο κατάλογο των ευγενών θα είχαν καταληκτική ημερομηνία το Νο-
έμβριο του 1799. Συνεπώς οι μεταγενέστερες εγγραφές δεν θα ίσχυαν για τη
συμμετοχή στο Μεγάλο ή Γενικό Συμβούλιο κάθε νησιού�.

Όταν έγιναν γνωστές οι διατάξεις του ως άνω Συντάγματος, στα νησιά ξέ-
σπασαν έντονες ταραχές και αιματηρά γεγονότα, κυρίως κατά την περίοδο
1801-1802. Ειδικότερα στη ζάκυνθο επικράτησαν οι δημοκρατικοί με επικεφα-
λής τον Αντώνιο Μαρτινέγκο, αποφασίστηκε η απόσχιση της ζακύνθου από
την Επτάνησο Πολιτεία και υψώθηκε η βρετανική σημαία7. Παρόμοια αποδε-
σμευτική τάση εκδηλώθηκε και στην Ιθάκη. Στην Κεφαλονιά ξέσπασαν έντο-
νες συγκρούσεις και καταλύθηκαν οι αρχές8. Στην Κέρκυρα και στη λευκάδα
επίσης προέκυψαν ταραχές, που οδήγησαν τον Πρόεδρο της Γερουσίας Σπύρο
Θεοτόκη να λάβει μέτρα9. Ειδικά στην Κέρκυρα, μετά από ξέσπασμα ταραχών
και προσωρινής πολιτικής ανατροπής, εμφανίστηκε στα πράγματα η Έντιμη
Αντιπροσωπεία της πόλης, των προαστίων και της υπαίθρου, ήτοι μια κοινωνι-
κοπολιτική συμπαράταξη αστών και αγροτών εναντίον της τάξης των ευγενών.
Η ίδια συνέταξε νέο καταστατικό χάρτη, σύμφωνα με τον οποίο θα είχαν, πλην
των αριστοκρατών και οι λοιπές τάξεις (αστοί και αγρότες) την πληθυσμιακά
ανάλογη συμμετοχή τους στο εκλογικό σώμα και στα όργανα εξουσίας, με κα-
τάργηση των προνομίων και των ταξικών διακρίσεων, πλην όμως οι Εγγυήτριες
Δυνάμεις δεν συμφώνησαν και με το νέο Σχέδιο Συντάγματος.

ΓΓ..  ΤΤοο  ΣΣύύννττααγγμμαα  ττοουυ  11880033

Σε μια προσπάθεια ειρήνευσης των νησιών η Ρωσία ως προστάτιδα δύναμη
απέστειλε το ζακυνθινό κόμη Γεώργιο Μοτσενίγο ως Αυτοκρατορικό πληρε-
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�. ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΟΡΦΑΝΟυΔΑΚΗΣ, «Συνταγματικά Κείμενα των Ιονίων Νήσων. Μελέτη-
μα», στον Τόμο Συνταγματικά Κείμενα των Ιονίων Νήσων, σχεδιασμός-επιμέλεια Αλίκη
Νικηφόρου, εκδόσεις Ίδρυμα της Βουλής των Ελλήνων, Αθήνα 2008, σ. 34.

7. ΕλΕΝΗ Ε. ΚΟυΚΟυ, Ιστορία των Επτανήσων από το 1797 μέχρι την Αγγλοκρατία,
Εκδόσεις Παπαδήμα, 3η έκδοση, Αθήνα 2001, σ. 91 και Ερμάννος λούντζης, Επτάνησος
Πολιτεία, μετάφραση Αβιγαϊλ Νικοκάβουρα-λούντζη, Κέρκυρα, 19�8, σ. 41.

8. ΓΕωΡΓΙΟΣ Ν. ΜΟΣχΟΠΟυλΟΣ, ό.π., σ. 27.
9. ΓΕωΡΓΙΟΣ Ν. ΜΟΣχΟΠΟυλΟΣ, ό.π., σσ. 2�-29 και Π.Γ. ΡΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ, Ιστορία νήσου

λευκάδας, τ. Β΄, Εταιρία λευκαδικών Μελετών, Αθήνα, 1982, σσ. �7-71.



ξούσιό της, προκειμένου να βρεθεί συμβιβαστική λύση στο θέμα του κατάλλη-
λου Συντάγματος10. Το φθινόπωρο του 1802 ο Γ. Μοτσενίγος εγκαθίδρυσε νέ-
ες προσωρινές διοικητικές επιτροπές σε κάθε νησί, μερίμνησε για την εκλογή
νέας Γερουσίας με Πρόεδρο τον Σπυρίδωνα Θεοτόκη και με Γραμματέα του
Κράτους τον νεαρό τότε λόγιο γιατρό και εκφραστή της νεοελληνικής συνεί-
δησης, Ιωάννη Καποδίστρια, ο οποίος συνέβαλε δυναμικά στη διατύπωση των
καινοτόμων διατάξεων του Συντάγματος. Διενεργήθηκαν εκλογές και σχη-
ματίσθηκε νέα συντακτική συνέλευση για τη σύνταξη του νέου Συντάγματος.

Στις 23 Νοεμβρίου/� Δεκεμβρίου 1803 επικυρώθηκε από το Νομοθετικό
Σώμα το νέο Σύνταγμα της Επτανήσου Πολιτείας, το οποίο ήταν καρπός
συμβιβασμού μεταξύ ευγενών και ανερχόμενων αστών11. Το Συνταγματικό
Κείμενο, αποτελούμενο από επτά μέρη και συνολικά 212 άρθρα, ήταν ένα
πρωτοποριακό για την εποχή του νομικό κείμενο, τόσο ως προς τη μορφή, όσο
και ως προς την ουσία του. Μέσα από τις «νεωτερικές» τότε διατάξεις του πε-
ριόρισε την απόλυτη μονοπώληση της πολιτικής εξουσίας από τους ευγενείς
και προχώρησε σε βαθιές και ριζικές διοικητικές τομές. ως εκ τούτου αποτέ-
λεσε εφαλτήριο κοινωνικής και πολιτικής εξέλιξης των Επτανήσων απεικονί-
ζοντας την ταξική και πολιτική δυναμική, που συνυπήρχε στις τοπικές κοινω-
νίες των νησιών στις αρχές του ΙΘ΄ αιώνα, ενόψει του ότι μέσω των για την
εποχή του φιλελεύθερων διατάξεων αναδυόταν μια ελπίδα για δικαιότερη δια-
κυβέρνηση του νεοσύστατου κράτους. Το Σύνταγμα αυτό προχώρησε σε ριζι-
κές τομές στη ζωή της επτανησιακής κοινωνίας και έφερε κοινωνική ειρήνευ-
ση και συνεργασία. Η υψηλή Πύλη μετά από πολλές αντιρρήσεις επικύρωσε
το εν λόγω Σύνταγμα, ενώ η Ρωσία ανέβαλε διαρκώς την επικύρωσή του
αποσκοπώντας να πετύχει ευνοϊκές γι’ αυτήν τροποποιήσεις στο προσεχές
μέλλον και τελικά ουδέποτε το επικύρωσε12.
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10. ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΜΑυΡΟΓΙΑΝΝΗΣ, ό.π., σσ. 37�-378 και ΕΡΜΑΝΝΟΣ λΟυΝΤζΗΣ, ό.π., σ. 73,
74.

11. Στα ΓΑΚ-Αρχεία Νομού Κερκύρας (ΑΝΚ), Αρχείο Ιονίου Γερουσίας (Α.Ι.Γ.)
Επτάνησος Πολιτεία, Κιβώτιο 2, Δεσμίς 8, υπάρχει κατάστιχο χειρόγραφο με στοιχ. �,, δια-
στάσεων 38 χ 24 εκατοστά, αποτελούμενο από �8 φύλλα, στην Ιταλική, στο οποίο περιέχεται
το πρωτότυπο χειρόγραφο Σύνταγμα του 1803 με τις υπογραφές των αντιπροσώπων, χωρίς
την εισήγηση της Συντακτικής Επιτροπής προς το Νομοθετικό Σώμα, με τον τίτλο: «Costi -
tuzione Della Repubblica delle Sette Isole Unite, 1803». Επίσης στο ως άνω Κιβώτιο υπάρχει
κατάστιχο με στοιχ. 1, έντυπο, διαστάσεων 24 χ 19 εκατοστά, αποτελούμενο από 40 φύλλα
στην Ιταλική, με το Σύνταγμα της Επτανήσου Πολιτείας του 1803, συμπεριλαμβανομένης
της Αναφοράς (Rapporto).

12. ΑλΙΚΗ Δ. ΝΙΚΗΦΟΡΟυ, «Παρουσίαση της Έκδοσης», στον Τόμο Συνταγματικά Κεί -
μενα των Ιονίων Νήσων, σχεδιασμός-επιμέλεια Αλίκη Νικηφόρου, εκδόσεις Ίδρυμα της Βου-
λής των Ελλήνων, Αθήνα 2008, σ 81.



ΔΔ..  ΚΚααιιννοοττόόμμεεςς  δδιιααττάάξξεειιςς  κκααιι  θθεεττιικκάά  σσηημμεείίαα  ττοουυ  ΣΣυυννττάάγγμμααττοοςς  ττοουυ  11880033..

Αξίζει να επισημανθούν και να αναλυθούν στοιχειωδώς οι παρακάτω συ-
γκεκριμένες φιλελεύθερες και καινοφανείς διατάξεις του Συντάγματος αυτού,
οι οποίες το καθιστούν πρωτότυπο, φιλελεύθερο13 και πρωτοποριακό εντός του
ιστορικού και πολιτικού πλαισίου της εποχής, κατά την οποία συντάχθηκε και
εφαρμόστηκε, λαμβανομένου δε υπόψη ότι τότε στην Ευρώπη επικρατούσαν
τα καθεστώτα της απολυταρχικής μοναρχίας. Το εν λόγω Σύνταγμα ήταν
προσανατολισμένο στην καλλιέργεια και προώθηση της ελληνικής γλώσσας,
στην αναγνώριση ως επίσημης της Ορθόδοξης Εκκλησίας και στην πρόβλεψη
οργάνωσης και λειτουργίας νέων και πρωτότυπων θεσμών για την κεντρική
Διοίκηση, την τοπική αυτοδιοίκηση των νησιών, την Παιδεία και άλλους κρα-
τικούς τομείς ιδιαίτερου ενδιαφέροντος.

ΕΙΔΙΚOΤΕΡΑ

11..  ΗΗ  μμοορρφφήή  ττηηςς  ΕΕππττααννήήσσοουυ  ΠΠοολλιιττεείίααςς
Κατά την απόδοση του άρθρου 1 τα Ιόνια Νησιά αποτελούν ένα ενιαίο κρά-

τος, αδιαίρετο και στηριγμένο στην αξιοκρατία. Κατ’ ακριβολογία το ιταλικό
κείμενο του σχετικού άρθρου αναφέρει χαρακτηριστικά: «La Repubblica delle
Sette Isole Unite e una ed aristocratica». Σύμφωνα όμως με την κρατούσα ερ-
μηνεία η νέα Πολιτεία είναι ενιαία και αριστοκρατική, όχι με την έννοια της
κληρονομικής ευγένειας αλλά με την έννοια της αξιοκρατίας, ότι δηλαδή κυ-
βερνούν οι άριστοι. Γι’ αυτό και στην ελληνική απόδοση του κειμένου προτιμή-
θηκε η λέξη αξιοκρατική, ενόψει μάλιστα του ότι ως άριστοι από επόμενα άρ-
θρα � και � δεν νοούνται οι κάτοχοι τίτλων ευγενείας, αλλά τα εξέχοντα πρό-
σωπα, που εκλέγονται με αξιοκρατικά κριτήρια από το λαό των νησιών14.
Πρόκειται λοιπόν για ένα ημιανεξάρτητο κρατίδιο, που σύμφωνα με το άρθρο 3
συγκροτείται από τη συνένωση επτά νησιών μετά των νησιωτικών εξαρτημά-
των τους, σύμφωνα με τις συνταγματικές διατάξεις. Το κάθε νησί έχει τη δι-
κή του αυτοδιοίκηση, ενώ την ενότητα των νησιών εξασφαλίζει μια κεντρική
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13. ΣΠυΡΟΣ ΔΗΜ. λΟυΚΑΤΟΣ «Ρήγας Βελεστινλής και Επτάνησος Πολιτεία. Συγκριτική
θεώρηση των Συνταγμάτων του Ρήγα (1797) και της Επτανήσου Πολιτείας (1803), στο
Επτάνησος Πολιτεία (1800-1807), επιστημονική επιμέλεια Δ. Μαχάλαγα, Π. Μοσχονά, έκ-
δοση Κέντρο Μελετών Ιονίου, Αθήνα, 201�, σ. 370 και ΝΙΚΟΣ ΑλΙΒΙζΑΤΟΣ, ό.π., σ. 44.

14. ΣΠυΡΙΔωΝ ΠλΟυΜΙΔΗΣ, «Ιδεολογικές παράμετροι των Επτανησιακών Συνταγμάτων
(1800, 1803, 180�», στα Πρακτικά του Συνεδρίου «Επτάνησος Πολιτεία (1800-1807), 200
χρόνια από την ίδρυσή της (1800-2000)», επιμέλεια Γ.Ν. Μοσχόπουλος - Γ.Σ. Μπάλλας,
Αργοστόλι, 2003, σ. 2��.



διοίκηση του νεαρού κράτους, η οποία εκπροσωπεί ενιαία τα συγκροτούντα τη
νεοσύστατη Πολιτεία μέλη1�. Με τη λειτουργία των θεσμών κεντρικής και
περιφερειακών διοικήσεων, σύμφωνα πάντα με τις συνταγματικές αρχές της
διάκρισης των εξουσιών η Επτάνησος Πολιτεία εξασφαλίζει μια πιο εύρυθμη
και ομαλή λειτουργία των διοικητικών αρχών της και ως πολιτειακό σύνολο
καθίσταται ισότιμο υποκείμενο του διεθνούς δικαίου. (Σημειώνεται εδώ ότι το
Βυζαντινό Σύνταγμα όριζε τη συγκρότηση μιας Πολιτείας ομοσπονδιακής.
Αυτή η τελευταία λέξη λείπει από το Σύνταγμα του 1803)1�.

22..  ΝΝέέοο  εεκκλλοογγιικκόό  ΣΣώώμμαα
Για την εφαρμογή και την υλοποίηση των διατάξεων του Συντάγματος

αυτού διαμορφώθηκε ένα νέο μικτό πολιτικό σώμα, που αποτελείτο στην ουσία
από αστούς και ευγενείς, «η συνταγματική ευγένεια»17. Έτσι σύμφωνα με τα
άρθρα 2, � και 7 το πολιτικό δικαίωμα του κυβερνάν ανήκει στο σύνολο των
κατά το Σύνταγμα οριζομένων ως ευγενών. Συνεπώς καταργείται η κληρο-
νομική ευγένεια, που περιλαμβανόταν στο Σύνταγμα του 1800 και ήταν κα-
τάλοιπο της Ενετοκρατίας. Αντ’ αυτής θεσμοθετείται μια νέα πολιτική ελίτ, η
προλεχθείσα «Συνταγματική Ευγένεια»18. Στην ουσία πρόκειται για μια νέα
τάξη από μεγαλοαστούς και αριστοκράτες, που διακρίνονται για την βασική
μόρφωση, την ηθική τους κατάσταση και την εισοδηματική θέση τους, οι
οποίοι θα ασκούν τα πολιτικά δικαιώματα του εκλέγειν και του εκλέγεσθαι
στα όργανα, προς τούτο δε καταγράφονται στο Μητρώο Ενεργών Πολιτών
(Registro Civile) του νησιού, στο οποίο ανήκουν. 

ωστόσο το άρθρο 37 θέτει περιορισμούς στο δικαίωμα του εκλέγεσθαι μετά
το έτος 1810. Παράλληλα με το άρθρο 23 τίθεται περιορισμός στη διάρκεια
ισχύος του ονομαστικού καταλόγου των ενεργών ευγενών, ο οποίος συντάσ-
σεται και δημοσιεύεται από το Επαρχείο και το Τοπικό Συμβούλιο των Τιμη-
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1�. Στο πρώτο άρθρο της Αναφοράς (Rapporto) της Συντακτικής Επιτροπής προς το Νο-
μοθετικό Σώμα της Επτανήσου Πολιτείας μεταξύ άλλων αναγραφόταν χαρακτηριστικά:
«...επειδή η ενότητα της Επτανήσου Πολιτείας αποτελούσε το σημαντικότερο συστατικό
στοιχείο της ευημερίας της, αυτή δεν θα μπορούσε να τελειοποιηθεί, παρά μόνο μέσα από την
αρμονική και αδελφική συνένωση όλων των μελών της», βλ. Συνταγματικά Κείμενα των Ιο-
νίων Νήσων, ό.π., σσ. 414.

1�. ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΟΡΦΑΝΟυΔΑΚΗΣ, ό.π., σ. 40.
17. ΑΝΤωΝΗΣ ΜΑΝΙΤΑΚΗΣ, «Η εξαρτημένη από διπλωματικές συμφωνίες μετάβαση από

το “Παλαιό, βενετικό καθεστώς” της διοικητικής αυτονομίας στην εθνική και δημοκρατική
ενσωμάτωση», στον Τόμο Συνταγματικά Κείμενα των Ιονίων Νήσων», σχεδιασμός-επιμέ-
λεια Αλίκη Νικηφόρου, εκδόσεις Ίδρυμα της Βουλής των Ελλήνων, Αθήνα 2008, σ. 2�, ΕΡ-
ΜΑΝΝΟΣ λΟυΝΤζΗΣ, ό.π., σ. 134, 13�.

18. ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΟΡΦΑΝΟυΔΑΚΗΣ, ό.π., σ. 40.



τών κάθε φορά ένα μήνα πριν από τις ανά διετία τακτικές συνελεύσεις των
Συγκλήτων και ισχύει για δύο χρόνια19.

33..  ΗΗ  δδιιάάκκρριισσηη  ττωωνν  ττρριιώώνν  θθεεμμεελλιιωωδδώώνν  εεξξοουυσσιιώώνν
Η εκπροσώπηση των νησιών στην κεντρική διοίκηση είναι πολυπληθέστε-

ρη και έτσι ενισχύεται ο ρόλος της ως κυβερνητικό όργανο. Η διοίκηση των
νησιών στην όλη δομή εξουσίας ανήκει σε συλλογικά όργανα, τα οποία αποτε-
λούνται από αντιπροσώπους όλων των νησιών, εκλεγμένους από τις Συγκλή-
τους. Οι ανωτέρω εκπροσωπούν την Πολιτεία ως ενιαίο Έθνος και όχι τα νη-
σιά από τα οποία προέρχονται (άρθρο 32).

Με τις διατάξεις του νέου Συντάγματος καθιερώνεται η διάκριση των (3)
τριών θεμελιωδών εξουσιών και αντίστοιχων λειτουργιών: Νομοθετικής,
Εκτελεστικής και Δικαστικής. Η διακριτή συνεργασία των βασικών αυτών
λειτουργιών ενισχύει το θεσμό της τοπικής αυτοδιοίκησης. Εξάλλου σύμφωνα
με το άρθρο 197 υπάρχει διαφοροποίηση αρμοδιοτήτων μεταξύ των αρχών της
Πολιτείας, οι οποίες δεν επιτρέπεται να συσκέπτονται από κοινού για τη λήψη
των αποφάσεών τους, εκτός ρητά προβλεπομένων από το νόμο εξαιρέσεων20.

33..11..  ΝΝοομμοοθθεεττιικκήή  ΕΕξξοουυσσίίαα
α) Σύμφωνα με το άρθρο 32 η νομοθετική λειτουργία ασκείται από νομοθε-

τικό Σώμα 40 αντιπροσώπων, που εκλέγονται από τα νέα τοπικά συμβούλια
συνταγματικής ευγένειας των νησιών, δηλαδή τις Συγκλήτους με πληθυ-
σμιακά κριτήρια και έργο την ψήφιση των νόμων. Ειδικότερα η Κέρκυρα, η
Κεφαλληνία και η ζάκυνθος, ως μεγαλύτερα νησιά θα εξέλεγαν από 10 αντι-
προσώπους το καθένα, η λευκάδα 4 αντιπροσώπους και τα τρία μικρότερα νη-
σιά, Κύθηρα, Ιθάκη, Παξοί από 2 αντιπροσώπους το καθένα. Τα μέλη του νο-
μοθετικού σώματος εκπροσωπούν όλα τα νησιά και όχι μόνο το νησί από το
οποίο εκλέχθηκαν21. Σύμφωνα με τα άρθρα 44 και 4� ορίζεται η υποχρεωτική
τακτική σύγκληση, σύνοδος και δράση του Νομοθετικού Σώματος ανά δύο
χρόνια στην Κέρκυρα την 1η Απριλίου, οι συνεδριάσεις του οποίου πρέπει να
διαρκούν το ανώτερο μέχρι 2 μήνες.

Σύμφωνα με το άρθρο 4� τα μέλη του Νομοθετικού Σώματος δεν ευθύνο-
νται για πράξεις στο πλαίσιο της άσκησης των καθηκόντων τους και απολαύ-
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19. Για το κείμενο των άρθρων στην ελληνική απόδοση βλ. Συνταγματικά Κείμενα Ιο-
νίων Νήσων, σχεδιασμός-επιμέλεια Αλίκη Νικηφόρου, Ίδρυμα της Βουλής των Ελλήνων,
Αθήνα, 2008, σσ. 422, 423, 424, 427, 430.

20. Για το κείμενο των άρθρων στην ελληνική απόδοση βλ. Συνταγματικά Κείμενα Ιο-
νίων Νήσων, ό.π., σσ. 429 και 4�1.

21. ΕΡΜΑΝΝΟΣ λΟυΝΤζΗΣ, ό.π., σ. 119.



ουν ασυλίας κατά τη θητεία τους. Διάλυση του Νομοθετικού Σώματος δεν
προβλέπεται.

Από το συνδυασμό των άρθρων �9, �0, �1, �2, �3 το Νομοθετικό Σώμα
ορίζεται ως το μόνο αρμόδιο για την εκλογή του Προέδρου της Γερουσίας, κα-
θώς και για την εκλογή ανώτατων κρατικών λειτουργών, όπως των τριών Τι-
μητών της Πολιτείας, των Πρυτάνεων κάθε νησιού, των μελών του Αναιρετι-
κού και του Γενικού Συνηγόρου του Αναιρετικού Δικαστηρίου.

Δυνάμει των άρθρων �� και 70 εδ. β΄ συγκροτείται Νομοθετικό Συμβου-
λευτικό Όργανο, το οποίο προτείνει νομοσχέδια στο Νομοθετικό Σώμα, που
αφορούν την Ποινική και την Αστική Νομοθεσία.

Επίσης από το συνδυασμό των άρθρων �� και �9 το Νομοθετικό Σώμα θε-
σπίζει νόμο μετά από πρόταση διασαφηνισμένου νομοσχεδίου από τη Γερουσία
ή το Νομοθετικό Συμβουλευτικό Όργανο για την Ποινική και Αστική Νομο-
θεσία, εφόσον απαραιτήτως έχει προηγηθεί γραπτή γνωμοδότηση των Τιμη-
τών της Πολιτείας και ρητή εισήγηση ενός εκ των Συμβουλίων του. Βεβαίως
τα ανωτέρω όργανα που εισηγούνται τα νομοσχέδια, μπορούν αιτιολογημένα
να τα ανακαλούν και να τα προτείνουν εκ νέου τροποποιημένα.

Περαιτέρω σύμφωνα με το άρθρο 73 παρ. 1, 2 σε συνδυασμό με άρθρο 112
το Νομοθετικό Σώμα είναι για πρώτη φορά αρμόδιο να εγκρίνει τα έσοδα και
τα έξοδα του κράτους (ετήσιο κρατικό προϋπολογισμό), προκειμένου στη συ-
νέχεια να τα διαχειριστεί η Γερουσία. Έτσι στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του
θεσπίζει τη διετή παγίωση των δημοσίων δαπανών και των εθνικών εισφορών,
καθώς και τον καθορισμό των απαραίτητων ποσών για τις ειδικές δαπάνες
της κάθε νήσου22.

33..22..  ΕΕκκττεελλεεσσττιικκήή  ΕΕξξοουυσσίίαα
Η Γερουσία ασκεί την εκτελεστική λειτουργία και είναι το Σώμα εκείνο

που κατά το Σύνταγμα του 1803 διαθέτει την πιο ενισχυμένη εξουσία, σε αντί-
θεση με το Βυζαντινό Σύνταγμα, που η εξουσία της Γερουσίας ήταν σχετικά
εξαρτημένη από τις αποφάσεις των Γενικών Συμβουλίων των νησιών. Η Γε-
ρουσία είναι η κορυφή της διοικητικής πυραμίδας και ειδικότερα μεριμνά για:
α) τη δημόσια ασφάλεια, β) τη διοίκηση των ενόπλων δυνάμεων, γ) τη διαχεί-
ριση των δημοσιονομικών θεμάτων. Δυνάμει του άρθρου 32 η Γερουσία αποτε-
λείται από 17 μέλη που εκλέγονται από τις Συγκλήτους των νησιών με χωρι-
στή εκλογική διαδικασία και εδρεύει στην Κέρκυρα.

Σύμφωνα με τα άρθρα �9 και 101 ο Πρόεδρος της Γερουσίας εκλέγεται
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22. Για το κείμενο των άρθρων στην ελληνική απόδοση βλ. Συνταγματικά Κείμενα Ιο-
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από το Νομοθετικό Σώμα, ονομάζεται Πρίγκιπας και είναι ο Αρχηγός του
Κράτους. Αυτός εκπροσωπεί την Πολιτεία έναντι των ξένων κρατών, συνά-
πτει συμβάσεις με αυτά κατόπιν αποφάσεως της Γερουσίας και διορίζει τους
ανώτερους υπαλλήλους μετά από γνώμη της. Ο Πρίγκιπας συγκεντρώνει
στο πρόσωπό του πλήθος αρμοδιοτήτων, όπως συνέβαινε και στο Σύνταγμα
του 1800.

Επίσης η Γερουσία συμμετέχει περιορισμένα στη νομοθετική λειτουργία,
κυρώνοντας τους ψηφισμένους νόμους ή αναπέμποντας στη νομοθετική συνέ-
λευση νόμους, τους οποίους αρνείται να επικυρώσει. Συγκεκριμένα σύμφωνα
με τα άρθρα ��, �7 και 104 η Γερουσία ως εν μέρει νομοθετικός παράγων έχει
το δικαίωμα της αρνησικυρίας με αιτιολογημένη απόφασή της σε νόμους που
προτείνει το Νομοθετικό Σώμα. Εντύπωση προκαλεί η διάταξη ότι σε περί-
πτωση διαφωνίας της Γερουσίας ως Εκτελεστικού Σώματος και του Νομοθε-
τικού Σώματος γίνεται αναγωγή στις Συγκλήτους των νησιών, προκειμένου
να αποφασίσουν. Αυτή η διαδικασία, που φαίνεται να λειτουργεί κυρίως ως δη-
μοψήφισμα, θα μπορούσαμε να ισχυριστούμε ότι συνιστά μια μορφή σύγχυσης
εξουσιών και αλληλεξάρτησης των πολιτειακών φορέων ως προς την άσκηση
των λειτουργιών τους.

Σύμφωνα με το άρθρο 114 στο πλαίσιο της άσκησης της εκτελεστικής
εξουσίας προβλέπεται η δημιουργία τριών υπουργείων: α) Εξωτερικών υπο-
θέσεων, β) Εσωτερικών υποθέσεων και γ) Οικονομικών και Ενόπλων Δυνά-
μεων23. Το κάθε υπουργείο απαρτίζεται από (3) τρεις γερουσιαστές και δια-
θέτει (1) ένα γραμματέα με ρόλο υποστηρικτικό (συμβουλευτικό) στα θέμα-
τα της Γερουσίας και δικαίωμα στήριξης των προτεινόμενων νομοσχεδίων της
στο Νομοθετικό Σώμα.

Η Γερουσία θεωρείται ότι είναι κυβέρνηση όλων των νησιών, ασκεί την
ανώτερη διοίκηση, εποπτεύει τις αρχές, άρχει μέσω του Προέδρου της των
στρατιωτικών δυνάμεων, απονέμει βαθμούς, εκδίδει νόμισμα, και χειρίζεται
τα έσοδα και τα έξοδα του κράτους, σύμφωνα όμως με τις αποφάσεις της νο-
μοθετικής εξουσίας (άρθρο 112). Στο πλαίσιο λειτουργίας της εκδίδει τις αντί-
στοιχες διοικητικές πράξεις και διατάζει τη δημοσίευση και εφαρμογή των
προς εκτέλεση νόμων (άρθρο 72) αποτελώντας ταυτόχρονα βασικό φορέα πα-
ραγωγής αρχείων24.
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23. Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Κέρκυρας, ΓΑΚ-Αρχεία Νομού Κέρκυρας, Επτάνησος
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33..33..  ΔΔιικκαασσττιικκήή  ΕΕξξοουυσσίίαα
Η δικαστική εξουσία ασκείται από τα δικαστήρια. Στο Συνταγματικό κεί-

μενο του 1803 επί συνόλου 212 άρθρων υπάρχουν 49 άρθρα (υπ’ αριθ. 143 έως
υπ’ αριθ. 192) – μέρος έκτο, αφιερωμένα στη δικαστική λειτουργία, δηλαδή
υπάρχει μια τάση να παραχωρηθούν αυξημένες δικαστικές εξουσίες προς όφε-
λος των ατομικών δικαιωμάτων και της δημόσιας τάξης, στο πλαίσιο θεμε-
λίωσης και λειτουργίας ενός στοιχειώδους κράτους Δικαίου.

υπάρχει διάκριση αστικών και ποινικών δικαστηρίων, υποχρέωση δημοσί-
ευσης και αιτιολογίας δικαστικών αποφάσεων και απαγόρευση υποβολής
ανώνυμων καταγγελιών. Οι δικαστές εκλέγονται από τις τοπικές επιτροπές
και εισάγεται ο θεσμός των ενόρκων. Σε κάθε νησί υπάρχουν ανώτερα και κα-
τώτερα πολιτικά και ποινικά δικαστήρια, ενώ στην Κέρκυρα, στη λευκάδα,
στην Κεφαλληνία και στη ζάκυνθο υπάρχουν και Εμποροδικεία και Εφετεία.
Στην Κέρκυρα εδρεύει επιπλέον και το Ακυρωτικό Δικαστήριο, δηλαδή το
ανώτατο δικαστήριο του κράτους, το οποίο εκδικάζει αδικήματα εσχάτης προ-
δοσίας, καθώς και σοβαρά αδικήματα, που πράττονται στο πλαίσιο της άσκη-
σης καθηκόντων των μελών του Νομοθετικού Σώματος, της Γερουσίας, των
Τιμητών και των μελών των τοπικών διοικητικών επιτροπών και των δημο-
σίων λειτουργών, σύμφωνα με το άρθρο 1872�.

44..  ΟΟιι  ττοοππιικκέέςς  ΔΔιιοοιικκήήσσεειιςς
Τη διοίκηση κάθε νησιού, σύμφωνα με τα άρθρα 18, 121 και 12�, ασκεί η

Σύγκλητος που αποτελείται από τους κατά το Σύνταγμα ευγενείς και εκλέ-
γει τριμελή επιτροπή, το Επαρχείον, με πρόεδρό της τον φέροντα τον τίτλο του
Πρύτανη και συγκεντρώνει όλες τις εξουσίες πλην των δικαστικών. Αυτός δεν
κατάγεται από το νησί, από το οποίο προέρχεται και διορίζεται από το νομοθε-
τικό σώμα, ενώ τα άλλα δύο μέλη, οι Έπαρχοι, προέρχονται από την τοπική
Σύγκλητο. Ειδικότερα σύμφωνα με τα άρθρα 32 και �1 οι Σύγκλητοι καταρ-
τίζουν τους καταλόγους των υποψηφίων Πρυτάνεων και το Νομοθετικό Σώμα
τους επιλέγει. Οι Πρυτάνεις είναι υπόλογοι έναντι της Γερουσίας2� και έχουν
συνεργάτες τους Έπαρχους στο έργο τους με συμβουλευτικό ρόλο. ωστόσο
σύμφωνα με το άρθρο 123 η Γερουσία σε κάθε περίπτωση έχει δικαίωμα να
ασκήσει κατασταλτικό ιεραρχικό έλεγχο σε κάθε πράξη του Πρύτανη, που
αντίκειται στο Σύνταγμα ή στους νόμους ή σε προηγούμενα θεσπίσματα ή
εντολές της με αιτιολογημένη απόφασή της.

Επίσης σύμφωνα με το άρθρο 127 ο Πρύτανης λαμβάνει τις αποφάσεις,
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2�. Για το κείμενο του άρθρου στην ελληνική απόδοση βλ. Συνταγματικά Κείμενα Ιονίων
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αλλά αυτές δεν μπορούν να εφαρμοστούν, εάν προηγουμένως δεν έχει εκφρα-
στεί η συμβουλευτική γνώμη των Επάρχων, είναι δηλαδή μη εκτελεστέες στα
νησιά, εφόσον δεν τηρηθεί η παραπάνω διαδικασία27. Έτσι βλέπουμε ότι η αρ-
μοδιότητα των μονομελών περιφερειακών οργάνων είναι μάλλον περιορισμένη
και πάντως όχι αποφασιστική και υπάρχει αλληλεξάρτηση στη λήψη αποφά-
σεων για τα τοπικά θέματα.

��..  ΗΗ  κκααθθιιέέρρωωσσηη  ττηηςς  εελλλληηννιικκήήςς  γγλλώώσσσσααςς
Καθιερώνεται για πρώτη φορά η ελληνική ως επίσημη γλώσσα του

Έθνους. Ελληνική παιδεία και γλώσσα είναι τα καθοριστικότερα σημεία
της εθνικής συνείδησης του λαού των νησιών28. Σύμφωνα με το άρθρο 211
αυτοί που θα εκλέγονται σε δημόσιο αξίωμα θα πρέπει να γνωρίζουν την κοι-
νή ή άλλως δημώδη γλώσσα, ενώ από το 1820 η εν λόγω γλώσσα θα χρησι-
μοποιείται αποκλειστικά σε όλες τις δημόσιες υπηρεσίες29. Με την ως άνω
συγκεκριμένη συνταγματική επιταγή η Επτάνησος Πολιτεία αποτελεί το
πρώτο μετά την άλωση κράτος στο βαλκανικό χώρο με κυρίαρχη την ελλη-
νική γλώσσα30.

��..  ΗΗ  ααννααγγννώώρριισσηη  ττηηςς  ΟΟρρθθόόδδοοξξηηςς ΑΑννααττοολλιικκήήςς  χχρριισσττιιααννιικκήήςς  ΕΕκκκκλληησσίίααςς  
ωωςς  εεππίίσσηημμηηςς  κκααιι  ηη  ππρροοσστταασσίίαα  ττηηςς ααννεεξξιιθθρρηησσκκίίααςς

Σύμφωνα με το άρθρο 4 του Συντάγματος ορίζεται και αναγνωρίζεται για
πρώτη φορά το ελληνορθόδοξο δόγμα ως η επίσημη θρησκεία μετά από 4 αιώ-
νες υποβάθμισής της σε σχέση με την Καθολική εκκλησία στη διάρκεια της
Ενετοκρατίας. Παράλληλα προστατεύεται το ρωμαιοκαθολικό δόγμα, καθώς
και κάθε άλλο θρήσκευμα, το οποίο κρίνεται ως ανεκτό, δηλαδή κατοχυρώνε-
ται συνταγματικά το δικαίωμα της ανεξιθρησκίας για όλα τα δόγματα31. Οι
διατάξεις περί ανεξιθρησκίας στο Σύνταγμα του 1803 κρίνονται ως καινοτό-
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27. Για το κείμενο των άρθρων στην ελληνική απόδοση βλ. Συνταγματικά Κείμενα Ιο-
νίων Νήσων, ό.π., σσ. 42�, 429, 437, 4�0, 4�1.
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φόρου, εκδόσεις Ίδρυμα της Βουλής των Ελλήνων, Αθήνα 2008, σ. 2�.

29. Για το κείμενο του άρθρου στην ελληνική απόδοση βλ. Συνταγματικά Κείμενα Ιονίων
Νήσων, ό.π., σ. 4�2.

30. ΣΠυΡΙΔωΝ ΠλΟυΜΙΔΗΣ, «Τα ανθρώπινα δικαιώματα της Επτανήσου Πολιτείας του
1803», στα Πρακτικά του Συνεδρίου «Επτάνησος Πολιτεία (1800-1807), 200 χρόνια από την
ίδρυσή της (1800-2000)», επιμέλεια Γ.Ν. Μοσχόπουλος - Γ.Σ. Μπάλλας, Αργοστόλι, 2003,
σσ. 2�8, 2�9.

31. Για το κείμενο του άρθρου στην ελληνική απόδοση βλ. Συνταγματικά Κείμενα Ιονίων
Νήσων, ό.π., σ. 422.



μες και πολιτικά ώριμες σε πνεύμα ελευθερίας και προόδου32 σε σχέση με το
Σύνταγμα του 1800, το οποίο δεν περιελάμβανε διατάξεις αναφορικά με τις
επίσημες θρησκείες, αλλά προέβλεπε μόνον προστασία της εκκλησιαστικής
περιουσίας από το Γενικό Συμβούλιο κάθε νησιού σύμφωνα με τα άρθρα 3 και
9 της από 21/03/1800 Συνθήκης της Κων/πολης.

77..  ΑΑττοομμιικκάά  δδιικκααιιώώμμαατταα
Προβλέπονται ατομικά δικαιώματα σε στοιχειώδη μορφή, την τήρηση και

προστασία των οποίων εγγυάται το Σύνταγμα.
Ειδικότερα, στα άρθρα 1�7, 1�9 αναφέρεται ότι ουδείς μπορεί να συλληφθεί

χωρίς αιτιολογημένη πράξη προσαγωγής ή ένταλμα ή διάταγμα σύλληψης
από το αρμόδιο όργανο. Σχετικό με τα παραπάνω είναι επίσης και το άρθρο
204 του Συντάγματος, σύμφωνα με το οποίο ουδείς μπορεί να δικαστεί χωρίς
προηγούμενη κλήτευση και απολογία του.

Βάσει των άρθρων 193, 194, 19� κατοχυρώνονται στοιχειώδεις ατομικές
ελευθερίες, όπως το απαραβίαστο της ιδιοκτησίας, το άσυλο της κατοικίας,
το δικαίωμα του αναφέρεσθαι σε οποιαδήποτε δημόσια αρχή και ειδικά στους
Τοπικούς και Γενικούς Τιμητές.

Σύμφωνα με το άρθρο 202 η ίδια ποινή εφαρμόζεται για τα ίδια αδικήματα,
δηλαδή υπάρχει ίση μεταχείριση των πολιτών χωρίς διακρίσεις και δεν υπάρ-
χει κατηγορία, σύλληψη ή ποινή χωρίς αδίκημα προηγουμένως ορισμένο από
το Νόμο.

Εξάλλου με το άρθρο 20� ορίζεται ότι η κάθε τιμωρία πρέπει να είναι ανά-
λογη με το αδίκημα, ενώ με το άρθρο 20� προβλέπεται ότι οι νόμοι δεν έχουν
αναδρομική ισχύ, που σημαίνει αφενός μεν εξασφάλιση εφαρμογής του ισχύο-
ντος νόμου και διασφάλιση της ελευθερίας των πολιτών και αφετέρου αντί-
στοιχος περιορισμός αυθαιρεσίας των οργάνων της εξουσίας σε βάρος τους33.

Τέλος το άρθρο 210 απαγορεύει ρητά την εμπορία, την κληρονομικότητα
και τη μέσω τρίτου άσκηση των δημοσίων αξιωμάτων34.

ωστόσο ουδεμία συνταγματική διάταξη υπάρχει περί αναγνώρισης της
ελευθεροτυπίας.

Αλεξάνδρα Σ. Καββαδία��8

32. ΙωΑΝΝΗΣ Γ. ΔΕλλΗΣ, «Τα ανθρώπινα δικαιώματα της Επτανήσου Πολιτείας του
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33. ΙωΑΝΝΗΣ Γ. ΔΕλλΗΣ, ό.π., σ. 74.
34. Για το κείμενο των άρθρων στην ελληνική απόδοση βλ. Συνταγματικά Κείμενα Ιο-
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88..  ΟΟ  θθεεσσμμόόςς  ττωωνν  ΤΤιιμμηηττώώνν
Ένας επίσης σημαντικής ισχύος καινοτόμος θεσμός είναι αυτός των Τι-

μητών της Πολιτείας (Censori), ο οποίος προβλέπεται ρητά στο Σύνταγμα
του 1803 και καθιερώνεται έτσι για πρώτη και τελευταία φορά στην ιστορία
των ελληνικών Συνταγμάτων. Ο εν λόγω θεσμός αποδίδεται στο διαφωτισμέ-
νο Γραμματέα της Συντακτικής Επιτροπής, τον κεφαλλονίτη ιατροφιλόσοφο
Ιωάννη Φραγκίσκο Τζουλάτη3�. Οι Τιμητές είναι ένας πρωτότυπος ελεγκτι-
κός θεσμός για τον έλεγχο της νομιμότητας λειτουργίας όλων των συνταγ-
ματικών οργάνων, κεντρικών και περιφερειακών. Ασχολούνται με την οργά-
νωση και λειτουργία της Πολιτείας, έχουν αρμοδιότητες να ελέγχουν τα υπό-
λοιπα όργανα της Πολιτείας και διακρίνονται σε Γενικούς (Censori della
Republica) και Τοπικούς (Censori Locali)3�.

Ειδικότερα σύμφωνα με τα άρθρα 32 παρ. 2, 80, 81, 82 η Γενική Τιμητεία
ως ενιαίος για όλη την Πολιτεία θεσμός συγκροτείται από τρία (3) μέλη, που
εκλέγονται από τη Γερουσία, και απαρτίζουν το Συμβούλιο Τιμητών της Πο-
λιτείας μαζί με έναν Γραμματέα. Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου είναι ο αρχαιό-
τερος, καλείται Έφορος και σ’ αυτόν υποβάλλονται οι πράξεις των θεσμοθετη-
μένων αρχών, καθώς και τα αιτήματα των ιδιωτών. Επιπλέον από τη Σύ-
γκλητο κάθε νησιού εκλέγονται οι τοπικοί τιμητές, οι οποίοι συγκροτούν τοπι-
κά συμβούλια (Συμβούλια Τοπικών Τιμητών), που αποτελούνται από τρία
μέλη κι έναν γραμματέα.

Σύμφωνα με τα άρθρα 8�, 87 οι Τιμητές της Πολιτείας δικαιούνται ασυ-
λίας και επιβλέπουν τα τοπικά Συμβούλια των Τιμητών κάθε νησιού, των
οποίων οι παρατηρήσεις διαμέσου της Γενικής Τιμητείας φτάνουν στη Γερου-
σία και στο Νομοθετικό Σώμα.

Βάσει των άρθρων 88, 90 το Συμβούλιο των Τιμητών της Πολιτείας επα-
γρυπνεί για την εφαρμογή του Συντάγματος και των νόμων και καταγγέλλει
στο Νομοθετικό Σώμα ή σε περίπτωση μη συνεδρίασής του στη Γερουσία όλες
τις απόπειρες εναντίον του Συντάγματος και της δημόσιας ασφάλειας, τις
παρανομίες, τα σοβαρά παραπτώματα δημοσίων λειτουργών, καθώς και τα
εγκλήματα της εσχάτης προδοσίας και της υπεξαίρεσης των επίσημων μονο-
μελών και πολυμελών οργάνων της Πολιτείας.
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3�. ΣΠυΡΟΣ λΟυΚΑΤΟΣ, «Η Εισηγητική Έκθεση του Σχεδίου Συντάγματος 1803 της
Επτανήσου Πολιτείας» στα Πρακτικά του Συνεδρίου «Επτάνησος Πολιτεία (1800-1807),
200 χρόνια από την ίδρυσή της (1800-2000)», επιμέλεια Γ.Ν. Μοσχόπουλος - Γ.Σ. Μπάλ-
λας, Αργοστόλι, 2003, σ. 102.

3�. ΑΡΙΣΤΟΤΕλΗΣ ΣΙΔΕΡΙΣ, «Τα Συντάγματα της Επτανήσου», στον τόμο Επτάνησος.
Αφιέρωμα στα Εκατόχρονα της Ενώσεως 18�4-19�4, εισαγωγή-επιμέλεια Σπύρου Μυλωνά,
Αθήνα 19�4, σσ. 78, 79, ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΜΑυΡΟΓΙΑΝΝΗΣ, Ιστορία των Ιονίων Νήσων, αρχομένη
τω 1797 και λήγουσα τω 181�, τ. Β΄, Αθήνα 1889, σ. 101.



Αξίζει να τονιστεί ότι ο έλεγχος της συνταγματικότητας των νόμων δεν
γίνεται από τους δικαστές, αλλά από ανεξάρτητο συλλογικό όργανο, το Συμ-
βούλιο των Γενικών Τιμητών, στους οποίους το Σύνταγμα του 1803 παραχω-
ρεί ορισμένες καίριες και κρίσιμες υπερεξουσίες, που αφορούν στον έλεγχο των
υπολοίπων οργάνων της Πολιτείας. Έτσι ενδεικτικά και σύμφωνα με τα άρ-
θρα 90, 91 η Γερουσία δεν μπορεί να δημοσιεύσει και να εφαρμόσει κάποιο θέ-
σπισμα, εάν προηγουμένως δεν το έχει κοινοποιήσει στους Τιμητές και δεν
έχει λάβει υπόψη τη γνώμη τους. Το Συμβούλιο των Τιμητών της Πολιτείας
έχει το δικαίωμα να εκδηλώσει την αντίθεσή του, εάν κρίνει το θέσπισμα αντι-
συνταγματικό και παράνομο. Παρατηρούμε εδώ την απαραίτητη έκφραση
γνώμης των Τιμητών για τη συνταγματικότητα των θεσπισμάτων. Εάν το
ως άνω Συμβούλιο έχει αιτιολογημένη αρνητική άποψη, μπορεί να συγκαλέ-
σει εκτάκτως το Νομοθετικό Σώμα ή να υποβάλει σχετική αναφορά για την
επόμενη τακτική σύγκλησή του.

Σύμφωνα με τα άρθρα 92, 93, 94 το Συμβούλιο των Τιμητών σε περίπτω-
ση κατεπείγουσας και αιτιολογημένης εξαιρετικής κρατικής ανάγκης, βασι-
ζόμενο σε έρευνες του Νομοθετικού Σώματος, μπορεί να συγκαλεί τις Συ-
γκλήτους των νησιών εκτάκτως διαμέσου των Τοπικών Τιμητών. Επίσης η
Γερουσία οφείλει να υποβάλει στο Συμβούλιο των Τιμητών της Πολιτείας όλα
τα νομοσχέδια, που έχει προετοιμάσει, καθώς και τον ισολογισμό της Πολιτεί-
ας. Για τα παραπάνω αποφασίζει το Νομοθετικό Σώμα μετά από ανάλογες
παρατηρήσεις των Τιμητών. Η Γερουσία για κάθε σημαντική υπόθεση της
Πολιτείας οφείλει να συμβουλεύεται τους Τιμητές της Πολιτείας, οι οποίοι φέ-
ρουν τον τίτλο των Συμβούλων του Κράτους. (Οι ελεγκτικές αρμοδιότητες
των Γενικών Τιμητών του Συντάγματος του 1803 θα μπορούσε να θεωρηθεί
ότι προσομοιάζουν με τις αντίστοιχες αρμοδιότητες του ΣτΕ και του Ελεγκτι-
κού Συνεδρίου ως προς τον έλεγχο της συνταγματικότητας των νόμων και
των διαταγμάτων, καθώς και ως προς το δημοσιονομικό έλεγχο των οικονο-
μικών του κράτους και το διαχειριστικό έλεγχο των διατακτών και υπολόγων
του δημόσιου χρήματος).

Επίσης στο πλαίσιο του ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 102 το Συμβούλιο
των Γενικών Τιμητών έχει το δικαίωμα με αιτιολογημένη απόφασή του να
ασκεί ποινική δίωξη ακόμη και κατά του Αρχηγού του Κράτους, απαγγέλλο-
ντας κατ’ αυτού κατηγορία ενώπιον του Νομοθετικού Σώματος, το οποίο συ-
γκαλεί προς τούτο εκτάκτως37.

Σύμφωνα με τα παραπάνω από τις διατάξεις αυτές το Συμβούλιο των Γε-
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37. Για το κείμενο των άρθρων στην ελληνική μετάφραση βλ. Συνταγματικά Κείμενα Ιο-
νίων Νήσων, ό.π., σσ. 429, 441, 442, 443, 44�.



νικών Τιμητών αναδεικνύεται σε ένα πολιτειακό όργανο ελέγχου, σχεδόν ανε-
ξέλεγκτα υπερκείμενο των άλλων πολιτειακών οργάνων με κρίσιμες και
εκτεταμένες αρμοδιότητες, των οποίων η άσκηση θα μπορούσε να κριθεί ενίο-
τε καταχρηστική, ως προς την εύρυθμη λειτουργία του όλου συνταγματικού
συστήματος με ενδεχόμενη συνέπεια τη φαλκίδευση της αρχής της διάκρισης
των εξουσιών.

ΕΕ..  ΓΓεεννιικκήή  ΕΕκκττίίμμηησσηη  ––  ΣΣυυμμππεερράάσσμμαατταα

– Το Σύνταγμα του 1803 αποτελεί αναμφισβήτητα μια σοβαρή κατάκτη-
ση από: α) πολιτειακής, β) εθνικής, γ) πολιτικής και δ) νομικής πλευράς για
τους ακόλουθους λόγους: Από πολιτειακής πλευράς γιατί με τις διατάξεις του
ρυθμίζεται αναλυτικά η διοικητική λειτουργία του πρώτου ημιανεξάρτητου ελ-
ληνικού κράτους και καθορίζεται με σαφήνεια η ομοσπονδιακή του μορφή.
Από εθνικής πλευράς διότι ρυθμίζονται δύο βασικά συστατικά της έννοια του
έθνους, η γλώσσα και το κυρίαρχο θρήσκευμα, δηλαδή η καθιέρωση ως επίση-
μης γλώσσας της ελληνικής και η αναγνώριση του ορθόδοξου θρησκεύματος
ως επικρατούντος. Από πολιτικής πλευράς, διότι καθιερώνεται η ανάδειξη
μιας νέας πολιτικής ελίτ, της συνταγματικής ευγένειας σε αντικατάσταση
της επί Ενετοκρατίας κρατούσης κληρονομικής ευγένειας. Τέλος από νομι-
κής πλευράς, πέραν της νομοτεχνικής αρτιότητας των συνταγματικών διατά-
ξεων, αξίζει να σημειώσουμε την καθιέρωση δύο βασικών ζητουμένων και
πρωτοποριακών για την εποχή του θεσμικών κατακτήσεων, δηλαδή της ανα-
γνώρισης και τήρησης των συγκεκριμένων ατομικών δικαιωμάτων, που προ-
στατεύονται από το νέο Σύνταγμα καθώς και της διάκρισης των τριών βασι-
κών συνταγματικών εξουσιών.

– Από όλα τα παραπάνω και ιδίως λόγω της κατοχύρωσης: α) των βασι-
κών αρχών ενός Κράτους Δικαίου και β) των έστω και σε στοιχειώδη μορφή
ατομικών δικαιωμάτων, προκύπτει αβίαστα για τα μέτρα της εποχής του ο
κοινωνικοπολιτικά προοδευτικός και συγκριτικά φιλελεύθερος χαρακτήρας
του Συντάγματος του 1803, ως καινοτόμου Καταστατικού χάρτη της Πολι-
τείας των επτά ενωμένων Νήσων.

– Αυτές οι νεωτερικές συνταγματικές διατάξεις και προβλέψεις συνέβα-
λαν στην ανάδειξη και καθιέρωση της Επτανήσου Πολιτείας ως του πρώτου
συσταθέντος ημιανεξάρτητου ελληνικού κρατιδίου στη νεώτερη ιστορία μας.

– Εν τέλει ο νέος αυτός Συνταγματικός χάρτης αποτέλεσε αδιαμφισβή-
τητη κατάκτηση, ανακηρύσσοντας έστω και εν μέρει ανεξάρτητη και αυτοδύ-
ναμη την Επτάνησο Πολιτεία, με τη μερική ανατροπή των μέχρι τότε πολιτει-
ακών και κοινωνικών δεδομένων, την εφαρμογή των νόμων έναντι της διοικη-
τικής αυθαιρεσίας της εκτελεστικής εξουσίας και τη διαμόρφωση των ενερ-
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γών πολιτών της νέας θεσμικής τάξης, ήτοι της συνταγματικής ευγένειας, οι
οποίοι με τις ιδέες και τη δράση τους επρόκειτο να εξασφαλίσουν μια διαφορε-
τική υπόσταση και εξέλιξη στο νέο ημιελεύθερο κράτος. λαμβανομένων υπό-
ψη των παραπάνω μπορεί να χαρακτηριστεί ως ένα κείμενο ώριμης πολιτικο-
φιλοσοφικής και νομικής σκέψης, μέσω της οποίας αναδεικνύεται ο επιστημο-
νικός του χαρακτήρας38. Στην εισηγητική έκθεση-Αναφορά (Rapporto), που
συνόδευσε την παρουσίαση του Συντάγματος στο Νομοθετικό Σώμα και δη
στο 19ο άρθρο της, το Συνταγματικό κείμενο του 1803 και η αυτόνομη διοίκη-
ση που επιτάσσει, χαρακτηρίζεται ως «κοινωνικό συμβόλαιο της Επτανήσου»,
στόχος του οποίου είναι να αρθούν οι όποιες κοινωνικοπολιτικές κακοδαιμονίες
και να επέλθει η γαλήνη, η ευταξία, η κοινωνική ευημερία και η ευτυχία στη
νεοσύστατη Πολιτεία39.

– Μετά το Σύνταγμα του 1803 στο κράτος των Ιονίων Νήσων μειώθηκαν
οι εσωτερικές τριβές και ταραχές, υπήρξε κοινωνική ειρήνη και συνεργασία,
ενώ παράλληλα κινείτο κανονικά η καθημερινή συναλλαγή, το εμπόριο και η
ναυτιλία, καθώς επίσης αντιμετωπίζονταν πλέον σύμφωνα με το Σύνταγμα
και τους νόμους τα θέματα της δημόσιας διοίκησης. Γι’ αυτό και την εξετα-
ζόμενη εποχή εκδόθηκε πλήθος θεσπισμάτων από τα όργανα της εκτελεστι-
κής εξουσίας και κυρίως από τη Γερουσία, μεγάλος όγκος των οποίων από-
κεινται και φυλάσσονται στα ΓΑΚ-Κερκύρας40.

– Αυτό το πρώτο και μοναδικό ημιαυτόνομο ελληνικό κρατίδιο πριν την
Επανάσταση του 1821 αποτέλεσε αφετηρία ελπίδων και αισιόδοξο μήνυμα για
την απελευθέρωση του ελληνικού έθνους41 και τη μετέπειτα σύσταση του
πρώτου ελεύθερου ελληνικού κράτους.
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38. ΙωΑΝΝΗΣ Γ. ΔΕλλΗΣ, «Τα ανθρώπινα δικαιώματα της Επτανήσου Πολιτείας του
1803», στα Πρακτικά του Συνεδρίου «Επτάνησος Πολιτεία (1800-1807), 200 χρόνια από την
ίδρυσή της (1800-2000)», επιμέλεια Γ.Ν. Μοσχόπουλος - Γ.Σ. Μπάλλας, Αργοστόλι, 2003,
σ. 77.

39. Α.Ι.Δ. Μεταξάς, «Προκείμενα Αξιώματα στην «Κατάσταση» της Επτανήσου Πολι-
τείας στα 1803», στα Πρακτικά του Συνεδρίου «Επτάνησος Πολιτεία (1800-1807), 200 χρό-
νια από την ίδρυσή της (1800-2000)», επιμέλεια Γ.Ν. Μοσχόπουλος - Γ.Σ. Μπάλλας, Αργο-
στόλι, 2003, σ. σ. 39, 40.

40. Στα ΓΑΚ-Αρχεία Νομού Κερκύρας (ΑΝΚ) εναπόκειται Ευρετήριο με αριθμό 13 και
με ειδικό τίτλο: «Θεσπίσματα της Γερουσίας 1799-1807.

41. ΓΕωΡΓΙΟΣ Ν. ΜΟΣχΟΠΟυλΟΣ, ό.π., σ. 29.



Ο ΙωΑΝΝΗΣ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟ ζΗΤΗΜΑ 
ΤωΝ ΙΟΝΙωΝ ΝΗΣωΝ ΣΤΟ ΠλΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΣυΝΘΗΚΗΣ 

ΤωΝ ΠΑΡΙΣΙωΝ ΤΟυ 181�

ΑΑθθααννάάσσιιοοςς  ΓΓ..  λλααββρράάννοοςς
Νομικός, ιστορικός ερευνητής, υποψ. Δρ Ιονίου Πανεπιστημίου

ΣΣυυννοοππττιικκόό  ΠΠρροοοοίίμμιιοο

Μετά τις ήττες του Ναπολέοντα οι τέσσερις νικήτριες Δυνάμεις του συμ-
φώνου του Chaumont άρχισαν επίσημα στη Βιέννη τις εργασίες του ομώνυμου
διεθνούς συνεδρίου. Το συνέδριο της Βιέννης άρχισε τις εργασίες του στις 
19-9-1814 και έληξε στις 9 Ιουνίου 181�. Ένα από τα θέματα που συζητήθη-
καν στη διάρκεια των εργασιών του συνεδρίου, χωρίς όμως να λυθεί, πλην του
ελληνικού ζητήματος που παρεμπιπτόντως τέθηκε στο τραπέζι των συζητή-
σεων του συνεδρίου με πρωτοβουλία του Καποδίστρια, ήταν και το ζήτημα της
τύχης των Ιονίων νήσων1.. Το ζήτημα αυτό, που δεν θεωρήθηκε σημαντικό,
για αυτό αφέθηκε να συζητηθεί στο τέλος του συνεδρίου. Όταν όμως ήρθε
προς συζήτηση, τότε φάνηκαν οι δυσκολίες και προέκυψαν διαφωνίες μεταξύ
των μεγάλων δυνάμεων, που οφείλονταν στις αντιθέσεις των συμφερόντων
των και τη στρατηγική σημασία των νησιών2..  Επί πλέον κατά τις προκαταρ-
κτικές συζητήσεις, ενόψει του συνεδρίου της Βιέννης, πρόταση των ρώσων
πληρεξουσίων να αναγνωρισθεί η Επτάνησος ως κράτος ανεξάρτητο και ουδέ-
τερο καταπολεμήθηκε σφοδρά από τους Άγγλους και Αυστριακούς αντιπρο-
σώπους, γεγονός που προοιώνιζε προσυμφωνία ή συμπαιγνία μεταξύ των δύο
αυτών δυνάμεων για το Επτανησιακό ζήτημα. Για αυτούς τους λόγους το
επτανησιακό δεν κατέστη δυνατό να επιλυθεί στο Συνέδριο της Βιέννης και
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1. Π. ΕΝΕΠΕΚΙΔΗΣ, Ι. Καποδίστριας, 17� ανέκδοτα γράμματα προς τον πατέρα του
(1809-1820), 1972, σελ. 173. Στην επιστολή του αυτή ο Καποδίστριας διαβεβαιώνει τον πα-
τέρα του ότι «αι σχετικαί προς την τύχην της πατρίδος διαπραγματεύσεις θα διεξήγοντο εν
Βιέννη και θα ανετίθεντο εις αυτόν».

2. Σ. ΒΕΡυΚΙΟΣ, Ιστορία των Ηνωμένων Κρατών των Ιονίων Νήσων, Αθήναι, 19�4, σελ.
�� επ.



παραπέμφθηκε στην διάσκεψη των Παρισίων που συνήλθε στο Παρίσι το φθι-
νόπωρο του 181�. Το συνέδριο αυτό, που αποτέλεσε και την τελική φάση του
Επτανησιακού ζητήματος, τελικά κατέληξε μετά από επεισοδιακές συνεδριά-
σεις στην υπογραφή της συνθήκης των Παρισίων της �ης Νοεμβρίου του
181�.

11..  ΤΤοο  δδιιεεθθννέέςς  ππλλααίίσσιιοο  γγιιαα  τταα  ΕΕππττάάννηησσαα  ππρριινν  ττοο  ΣΣυυννέέδδρριιοο  ττηηςς  ΒΒιιέέννννηηςς

Μετά την κατάρρευση της Ενετικής δημοκρατίας, οι Ιόνιοι νήσοι περιήλθαν
με την συνθήκη του Campoformio (1797) στους Γάλλους δημοκρατικούς. Στις
αρχές του 1799 ο ενωμένος Ρωσοτουρκικός στόλος εκδίωξε τους Γάλλους από
τα νησιά και με τη συνθήκη της Κωνσταντινούπολης της 21ης Μαρτίου 1800
σε συνδυασμό και με το αποκληθέν Βυζαντινό Σύνταγμα αναγνωρίσθηκαν τα
Επτάνησα ως κράτος ημικυρίαρχο και φόρου υποτελές στον Σουλτάνο, με την
ονομασία Επτάνησος Πολιτεία. Μεταξύ των κρίσιμων χαρακτηριστικών της
συνθήκης ήταν η νομιμοποιημένη πλέον υποτέλεια των νησιών στον Σουλτάνο,
η παραχώρηση των κατά ξηρά άλλοτε ενετικών εξαρτημάτων της Επτανήσου
στην υψηλή Πύλη, η εγγύηση της πολτικής ανεξαρτησίας και εδαφικής ακε-
ραιότητας του νέου κράτους από τη Ρωσία και ο αποκλειστικά αριστοκρατικός
χαρακτήρας του κράτους αυτού ως προς τον τρόπο διοίκησής των. Μετά από
μια ταραχώδη περίοδο (1800-1802) συγκρούσεων και λαϊκών αντιδράσεων στα
νησιά για τη μη εφαρμογή της συνθήκης και του Βυζαντινού συντάγματος ψη-
φίσθηκε το Σύνταγμα της �ης Δεκεμβρίου 1803, καρπός συμβιβασμού μεταξύ
των ευγενών και των ανερχόμενων αστών3. Με το σύνταγμα αυτό καθιερώθη-
κε το πολίτευμα της συνταγματικής ευγένειας που συνιστούσε τη νέα πολιτει-
ακά κυρίαρχη τάξη και αναγνωρίσθηκε ευρύτατη αυτονομία και τοπική δια κυ-
βέρνηση σε κάθε νησί. Στην ουσία τα Επτάνησα καθιερώθηκαν με το σύνταγμα
του 1803 ως το πρώτο ελεύθερο ελληνικό κράτος στη νεώτερη εποχή, μετά από
τέσσερις αιώνες υποτέλεια4.

Με την συνθήκη του Tilsit (8-7-1807) όμως ο Τσάρος παραχώρησε τα
Επτάνησα στον νικητή Ναπολέοντα. Προφανώς επρόκειτο για μια παράνομη
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3. Ίδρυμα της Βουλής των Ελλήνων για τον Κοινοβουλευτισμό και την Δημοκρατία, Συ-
νταγματικά κείμενα των Ιονίων Νήσων, σχεδιασμός-επιμέλεια της έκδοσης Αλίκη Δ. Νικη-
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και άκυρη από πλευράς διεθνούς δικαίου παραχώρηση διότι ο Τσάρος δεν είχε
δικαίωμα εδαφικής κυριαρχίας στα Επτάνησα, δεδομένου ότι εκ της συνθή-
κης της Κων/πόλεως είχε μόνο την ιδιότητα του εγγυητή των συμφωνιών�.

Οι Άγγλοι στο πλαίσιο του στρατιωτικού ανταγωνισμού τους στο Ιόνιο με
την Αυτοκρατορική Γαλλία κατέλαβαν σχετικά εύκολα την ζάκυνθο το 1809.
Με την ίδια ευκολία μέχρι το 1811 είχαν καταλάβει όλα τα υπόλοιπα νησιά,
πλην της Κέρκυρας όπου οι Γάλλοι είχαν το κύριο όγκο των δυνάμεών τους
και είχαν οχυρωθεί στα φρούρια. Τελικά το 1814 παραδόθηκε στους Άγγλους
η Γαλλική δύναμη της Κέρκυρας και ανέλαβε ο σκληρός και αυταρχικός
στρατηγός Κάμπελλ, ως νέος στρατιωτικός διοικητής των νησιών.

Ο Ιάκωβος Cambell εφαρμόζοντας άνωθεν εντολές δεν αναγνώριζε τα πο-
λιτειακά όργανα της Επτανήσου Πολιτείας (Νομοθετική συνέλευση και Ιόνια
Γερουσία) που τη λειτουργία τους προέβλεπε ρητά το Σύνταγμα του 1803. Ο
Καποδίστριας και η πλειοψηφία των μελών της Ιόνιας Γερουσίας υποστήριζαν
την άποψη ότι η Γερουσία δεν ήταν τοπικό όργανο μόνο για την Κέρκυρα,
όπως ισχυρίζονταν οι Άγγλοι αλλά το νόμιμο πολιτειακό όργανο της Επτανή-
σου Πολιτείας, σύμφωνα με το ισχύον σύνταγμα του 1803. Μάλιστα ο
Cambell απαγόρευσε στους αντιπροσώπους της Ιόνιας Γερουσίας να παρα-
στούν και συμμετάσχουν στο συνέδριο της Βιέννης ως αντιπρόσωποι των Ιο-
νίων νήσων. Τότε οι Γερουσιαστές απέστειλαν καθ’ υπόδειξη του Καποδίστρια
την από 9/21 Μαΐου 1814 απόφαση – Διακήρυξη της Ιόνιας Γερουσίας� στο
συνέδριο για την ανάγκη α) αναγνώρισης από τις Μ. Δυνάμεις της Επτανή-
σου Πολιτείας ως κράτους ελεύθερου και ανεξάρτητου, β) διατήρησης του συ-
ντάγματος του 1803 μέχρις ότου ψηφισθεί το νέο σύνταγμα και γ) συσσωμά-
τωσης των ηπειρωτικών εξαρτημάτων στην Επτάνησο Πολιτεία. Επίσης ζή-
τησαν από τον Ιωάννη Καποδίστρια να τους εκπροσωπήσει ως επτανήσιος,
καίτοι επίσημα στο συνέδριο ήταν μέλος της ρωσικής αντιπροσωπείας. Εξάλ-
λου χαρακτηριστική της αντιδραστικότητας του διευθυντηρίου των λοιπών δυ-
νάμεων, πλην της Ρωσίας, ήταν η άρνησή τους να αποδεχθούν παράσταση
Επτανήσιου αντιπροσώπου στη Βιέννη, μολονότι η Βρετανία είχε εγγυηθεί την
ανεξαρτησία του Επτανησιακού κράτους7..

Εδώ πρέπει να διευκρινισθεί ότι οι Άγγλοι κατείχαν στρατιωτικά τα νησιά
όχι ως λεία πολέμου αλλά ως εντολοδόχοι των Μ. Δυνάμεων. Αυτό σήμαινε
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ότι οι Άγγλοι με όρους διεθνούς δικαίου δεν νομιμοποιούνταν ως αποκλειστικά
κυρίαρχοι των νησιών. Για αυτόν το λόγο η τελική τύχη των νησιών θα καθο-
ρίζονταν με ειδική συμφωνία των εγγυητριών Μ. Δυνάμεων και μέχρι τότε το
διεθνές καθεστώς των νησιών παρέμενε σε εκκρεμότητα.

22..  ΔΔιιααππρρααγγμμααττεεύύσσεειιςς  γγιιαα  ττοο  ΕΕππττααννηησσιιαακκόό  ζζήήττηημμαα  σσττοο  σσυυννέέδδρριιοο  
ττηηςς  ΒΒιιέέννννηηςς  κκααιι  οοιι  δδιιππλλωωμμααττιικκοοίί  χχεειιρριισσμμοοίί  ττοουυ  ΙΙωωάάννννηη  ΚΚααπποοδδίίσσττρριιαα

Για τα Ιόνια νησιά ο Καποδίστριας είχε αναλυτικά ενημερώσει τον Τσάρο
Αλέξανδρο Α΄ με σειρά υπομνημάτων, ο οποίος τον είχε εξουσιοδοτήσει εν λευ-
κώ να αναλάβει τους λεπτούς διπλωματικούς χειρισμούς για την τύχη των.
Το πιο σημαντικό από τα υπομνήματα του Καποδίστρια για τα νησιά ήταν αυ-
τό της �ης Οκτωβρίου 18148, με το οποίο δίνονται ακριβή στατιστικά στοιχεία
για τον ππλληηθθυυσσμμόό,,  ττοο  ΟΟρρθθόόδδοοξξοο  θθρρήήσσκκεευυμμαα  ττωωνν  κκααττοοίίκκωωνν,,  ττοο  εειισσόόδδηημμαα,,  ττηη
σσττρρααττηηγγιικκήή  θθέέσσηη  τους καθώς κκααιι  ττηηνν  ηηθθιικκήή  εεππιιρρρροοήή  ττοουυςς στον απέναντι Οθω-
μανοκρατούμενο ελλαδικό χώρο.

Στο υπόμνημα αυτό ο Καποδίστριας διατυπώνει με σαφήνεια το βασικό
σχέδιό του που ήταν η επανασύσταση και η διεθνής αναγνώριση της Repu -
blique Ionnienne (Επτανήσου Πολιτείας) υπό την εγγύηση και προστασία των
τεσσάρων Μεγάλων Δυνάμεων της εποχής, σύμφωνα με την συνθήκη του
Chaumont. Η ρύθμιση αυτή θα διασφάλιζε: αα)) την εδαφική ακεραιότητα των
νησιών που θα τελούσαν υπό την εγγύηση των Μεγ. Δυνάμεων, ββ)) την ανα-
γνώριση της ανεξαρτησίας και διεθνούς υπόστασης της Επτανήσου Πολιτείας
και γ) την αποκατάσταση του συνταγματικού χάρτη του 1803 ήή  σσεε  κκάάθθεε  ππεε--
ρρίίππττωωσσηη  ττηηνν  σσυυννττααγγμμααττιικκήή  δδιιαακκυυββέέρρννηησσηη  ττωωνν υπό την εποπτεία πληρεξουσί-
ου των Μεγ. Δυνάμεων. Κατά συνέπεια στο συνέδριο σχετικά με το επτανη-
σιακό είχαν ήδη διαμορφωθεί δύο βασικές απόψεις α) το λεγόμενο ρωσικό
σχέδιο δηλ. το παραπάνω σχέδιο Καποδίστρια και β) το αυστριακό σχέδιο που
υποστήριζε η Αγγλία και διεκδικούσε έντονα η Αυστρία για παραχώρηση των
Επτανήσων στην Αυστρία. Η Αυστρία θεωρούσε ότι ως φυσική διάδοχος της
Γαληνοτάτης στην απόκτηση των εδαφών της είχε αποκτήσει αυξημένα δι-
καιώματα στα νησιά.

Στις 29 Απριλίου 181�, μετά την υπογραφή της συνθήκης μεταξύ Αυστρίας
και Βασιλείου των δύο Σικελιών που αποκαθιστούσε τον Βασιλέα Φερδινάνδο
τον IV στο θρόνο της Νεάπολης, η Αυστρία ενθαρρυμένη από το γεγονός αυτό,
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διεκδικούσε την απόλυτη κυριαρχία στα Επτάνησα και μάλιστα σε πλήρη συ-
νεννόηση με την Αγγλία. Πράγματι η Αγγλία η οποία είχε υπό τη στρατιωτι-
κή κατοχή της τα νησιά, θεωρούσε ως λύση ευνοϊκή την με την παραχώρηση
των νησιών αποζημίωση της Αυστρίας9, αποβλέποντας σε ζήτηση άλλων
ανταλλαγμάτων από την Αυστρία, ενδεχομένως σε βάρος της Ιταλικής χερσο-
νήσου. Μάλιστα ο Άγγλος αντιπρόσωπος στη Βιέννη Clancarty, ο υπ. αρ. 2 στο
συνέδριο μετά τον υπουργό Εξωτερικών υποκόμη Castlereagh, θεμελίωσε10

την αγγλική θέση να τεθούν τα νησιά υπό την προστασία της Αυστρίας, με αι-
τιολογία το γεγονός της νόμιμης αποκατάστασης του Φερδινάνδου στο θρόνο
της Νεάπολης και την μετά την ενθρόνισή του περιέλευση των νησιών υπό Αυ-
στριακή προστασία. Κατά μία άποψη11 επρόκειτο για τον ευφυέστερο ελιγμό
των Άγγλων που αποσκοπούσε στον εκβιασμό του Καποδίστρια και της ρωσι-
κής αντιπροσωπείας ενώπιον του επικείμενου αυστριακού κινδύνου.

Τότε ο Καποδίστριας στην κρίσιμη αυτή στιγμή θεώρησε τον χρόνο κα-
τάλληλο για να αντεπιτεθεί και έριξε στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων
την κρίσιμη πρότασή του που καίτοι τυπικά φαινόταν ότι ευνοούσε τους Άγ-
γλους, κατ ουσία τους έθετε εξ ολοκλήρου προ των ευθυνών τους. Συγκεκρι-
μένα την πρότασή του αυτή υπέβαλε με την από 2� Μαρτίου / 9 Απριλίου
181� επιστολή του προς Clancarty12, με την οποία: α) διαμαρτυρήθηκε για
τις απόρρητες συμφωνίες Αγγλίας-Αυστρίας ως προς την τύχη των νησιών,
β) αναφέρθηκε εμφαντικά στις ελπίδες που εναπέθεσαν οι συμπατριώτες του
στην Αγγλική κυβέρνηση και γ) πρότεινε τις περίφημες δύο εναλλακτικές
λύσεις του επτανησιακού ζητήματος, ήήττοοιι  εείίττεε  νναα  ττεεθθεείί  ηη  ΕΕππττααννηησσιιαακκήή  δδηη--
μμοοκκρρααττίίαα  υυππόό  ττηηνν  ππρροοσστταασσίίαα  όόλλωωνν  ττωωνν  σσυυμμμμάάχχωωνν  ΜΜεεγγάάλλωωνν  δδυυννάάμμεεωωνν,,  εείί--
ττεε,,  εεφφόόσσοονν  ττοούύττοο  δδεενν  εείίννααιι  δδυυννααττόόνν,,  νναα  ππεερριιέέλλθθεειι  υυππόό  ττηηνν  ΑΑγγγγλλιικκήή  ππρροοσστταασσίίαα
ααλλλλάά  ππάάννττοοττεε  μμεε  σσυυννττααγγμμααττιικκόό  κκααθθεεσσττώώςς  κκααιι  υυππόό  ττηηνν  εεγγγγύύηησσηη  ττωωνν  υυπποο--
λλοοίίππωωνν  δδυυννάάμμεεωωνν.. Με την πρότασή του αυτή ο Καποδίστριας απαντούσε με
επιτυχία στον Αγγλικό εκβιασμό και η Αυστριακή προστασία αποκλειόταν
ως λύση ανέφικτη και άδικη.

Στις 30 Μαΐου 181� ο Καποδίστριας με σχετική επιστολή του προς τον
Clancarty επέκρινε πάλιν την Αγγλική πρόταση να τεθούν τα νησιά υπό Αυ-
στριακή προστασία. Τα αυτά για την Αυστριακή προστασία επανέλαβε ο άγ-
γλος αντιπρόσωπος και στην συνεδρίαση της 4ης Ιουνίου 181�, με αποτέλε-
σμα να μην ληφθεί καμία απόφαση για το επτανησιακό. Μετά την συνεδρίαση
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αυτή ο Clancarty ενημέρωσε τον υπουργό εξωτερικών υποκόμη Castlereagh
επί των διαμειφθέντων13, τονίζοντας ιδιαίτερα ότι ο Καποδίστριας α) χρησιμο-
ποιούσε όλη την επιρροή του για να πείσει τον Τσάρο να αποδεχθεί τη λύση της
Αγγλικής προστασίας, β) ήταν πλέον αρμοδιότητα της Αγγλικής κυβέρνη-
σης να αποφανθεί περί του πρακτέου, με δεδομένη τη ρητή συναίνεση των Αυ-
στριακών για την υπαγωγή των νησιών υπό Αγγλική προστασία. Κατόπιν
αυτών το πολυσυζητημένο θέμα των Ιονίων νήσων ήταν το μόνο ζήτημα που
παρέμεινε εκκρεμές στο συνέδριο της Βιέννης.

Εκφράζοντας την παραπάνω ευνοϊκή εξέλιξη για το επτανησιακό ο Καπο-
δίστριας στις 2� Ιουνίου/8 Ιουλίου 181� έγραφε στον πατέρα του14 ότι η Βρε-
τανική αυλή επιτέλους φαίνεται να προσαρμόζεται προς εκείνη της Ρωσίας
και να αναλαμβάνει την ευθύνη της ως προς τον τρόπο σταθεροποίησης της
πολιτικής υποστάσεως και της ησυχίας των νησιών. Και λίγο παρακάτω ευ-
ελπιστεί ότι οι Ιόνιοι θα διατηρήσουν ένα όνομα, έναν εξωτερικό χαρακτήρα,
την κυβέρνησή των υπό την υψηλή των Βρετανών προστασία και με τις πλέον
ισχυρές εγγυήσεις.

Στο μεταξύ στη διάρκεια του συνεδρίου αξίζει να σημειωθεί ότι προτάθηκαν
από άλλες δυνάμεις για τα Ιόνια νησιά διάφορες προτάσεις. Αναφέρουμε εκεί-
νη της Γαλλικής αντιπροσωπείας που αφορούσε την εγκατάσταση στα νησιά
του τάγματος των Ιπποτών της Μάλτας δηλ. ενός θρησκευτικοπολιτικού και
φανατικά καθολικού σώματος που κηδεμονευόταν από τον Πάπα. Ο Καποδί-
στριας εύλογα αντιτάχθηκε έντονα στην πρόταση αυτή που ήταν η χειρότερη
απ’ όλες, καταδεικνύοντας τα επικίνδυνα ατοπήματα της πρότασης αυτής1�..

Η εγκαθίδρυση του τάγματος της Μάλτας στα Ιόνια Νησιά θα αντέβαινε
στις στέρεες και δεδομένες πεποιθήσεις των ορθοδόξων κατοίκων της και θα
προκαλούσε σωρεία ερίδων και εμπλοκών. ως εκ τούτου το τάγμα δεν θα είχε
τις πολιτικά επιθυμητές σχέσεις με την απέναντι (Ήπειρο, Ακαρνανία, Μο-
ριά) με Οθωμανική δύναμη, με δυσμενείς οικονομικές συνέπειες για τα Ιόνια
νησιά, δεδομένου ότι οι εμπορικές σχέσεις των με τη δύναμη αυτή ήσαν πάντο-
τε ζωτικής σημασίας για τα νησιά. Σε κάθε όμως περίπτωση η πιθανή ανά-
μειξη του Πάπα στις υποθέσεις του τάγματος θα περιέπλεκε επιπλέον τα ήδη
κρίσιμα πράγματα.

Κατά συνέπεια και αφού τα πράγματα είχαν έρθει σε αδιέξοδο, ο Καποδί-
στριας ως ο κύρια διαχειριζόμενος το Επτανησιακό από μέρους της ρωσικής
αντιπροσωπείας δεν είχε παρά να επιλέξει την μεταξύ άλλων προτάσεων λιγό-
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τερο κακή για τα Ιόνια νησιά λύση της Αγγλικής Προστασίας, διεκδικώντας
όμως παράλληλα την αναγνώρισή των νησιών ως κράτους ανεξάρτητου και
ελεύθερου, που έπρεπε να κυβερνηθεί με σύνταγμα. Οι Άγγλοι από τη μεριά
τους κατείχαν μεν στρατιωτικά τα νησιά ως εντολοδόχοι των λοιπών Δυνάμε-
ων, ήθελαν όμως να τα κρατήσουν στην αποκλειστική κυριαρχία τους, χωρίς
να δεσμευθούν εκ των προτέρων στην τήρηση συντάγματος.

Προς αυτή την κατεύθυνση και για να γνωστοποιήσει ευρύτερα τις επίση-
μες θέσεις της ρωσικής αντιπροσωπείας ο Καποδίστριας στο διάστημα από
Μαρτίου έως Ιουνίου 181� εργάσθηκε μεθοδικά και εντατικά απευθύνοντας
σειρά επιστολών και υπομνημάτων τόσο προς τους εκπροσώπους της αγγλι-
κής διπλωματία, τον Δούκα του Wellington, τον λόρδο Castlereagh και τον
Μυλόρδο Clancarty, όσο και προς τον ίδιο τον Τσάρο, τον ναύαρχο Τσιτσα-
γκόφ, τον πρεσβευτή της Ρωσίας στο Παρίσι Pozzo di Borgo, τον καγκελάριο
της Πρωσίας Hardenberg και άλλες προσωπικότητες του συνεδρίου. Ενδεικτι-
κά για τον κρίσιμο διπλωματικό του αγώνα αναφέρουμε τις παρακάτω επι-
στολές: α) Την από 18/30 Μαρτίου 181� επιστολή του προς τον Μυλόρδο
Clancarty1�, με την οποία διαβίβαζε σχέδιο δύο άρθρων17 σχετικά με το μέλλον
της Επτανήσου, β) Την από 21 Μαΐου /2 Ιουνίου 181� επιστολή του προς τον
ναύαρχο Τσιτσαγκώφ18 (παλαιό φίλο του), με την οποία τον διαβεβαιώνει ότι
οι κάτοικοι των Ιονίων νήσων δεν ζητούν παρά να είναι ελεύθεροι και ανεξάρ-
τητοι υπό την προστασία της Αγγλίας και γ) υπόμνημα προς τον Καγκελά-
ριο της Πρωσίας Hardenberg από 21 Μαΐου / 2 Ιουνίου 181�19, με το οποίο δή-
λωνε ότι η Ρωσία φερόταν αποφασισμένη να αντισταθεί στα αγγλο αυστριακά
σχέδια και καλούσε την Πρωσία να συμπαρασταθεί στη Ρωσική πρόταση20.

33..  ΣΣυυννέέχχιισσηη  ττωωνν  ΔΔιιααππρρααγγμμααττεεύύσσεεωωνν  σσττοο  ΠΠααρρίίσσιι
κκααιι  ηη  ΣΣυυννθθήήκκηη  ττωωνν  ΠΠααρριισσίίωωνν  ττηηςς  ��ηηςς  ΝΝοοεεμμββρρίίοουυ  118811��

Στο μεταξύ έλαβε χώρα η μάχη του Βατερλώ (Ιούνιος του 181�) με την
παταγώδη ήττα του Ναπολέοντα που προκάλεσε και την συνακόλουθη άνοδο
του κύρους της Αγγλίας μεταξύ των νικητριών δυνάμεων. Η ενδυνάμωση της
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1�. Αρχείο Ι. Καποδίστρια, τ. Ε΄, ό.π., σελ. 21-23.
17. ΠΑΝ. χΙωΤΗΣ, Ιστορία Ιονίου Κράτους από συστάσεως αυτού μέχρις Ενώσεως (έτη

181�-18�4), τ. 1ος, ζάκυνθος, εκ του τυπογραφείου Η Επτάνησος, 1874, σελ. 1�1.
18. Αρχείο Ι. Καποδίστρια, τ. Ε΄, ό.π., σελ. 23.
19. Αρχείο Ι. Καποδίστρια, τ. Ε΄, ό.π., σελ. 27-29.
20. Π. ΠΕΤΡΙΔΗΣ, Η διπλωματική δράσις του Ι. Καποδίστρια υπέρ των Ελλήνων, Θεσ/νί-

κη, 1974, εκδόσεις Βάνια, σελ. �1 κ. επόμ.



διεθνούς θέσης της Αγγλίας είχε ως συνέπεια οι Άγγλοι ως προς το Επτανη-
σιακό να απαγκιστρωθούν οριστικά από τους Αυστριακούς. Στη μεταβολή
της βρετανικής στάσης ως προς το επτανησιακό συνετέλεσε το από 11-8-
181� υπόμνημα του Clancarty21, στο οποίο ζητείται η αναγνώριση από τις
λοιπές δυνάμεις της βρετανικής κυριαρχίας στα νησιά . Πράγματι με το υπό-
μνημα αυτό ζητείτο από μέρους των Άγγλων, πλην άλλων, στο πλαίσιο εφαρ-
μογής αποικιοκρατικών αντιλήψεων, η ακώλυτη άσκηση της νομοτελεστικής
εξουσίας στα νησιά, με συνέπεια στους διπλωματικούς κύκλους να γίνεται
πλέον ευθύς λόγος για πλήρη και απόλυτη Αγγλική κατοχή στα Ιόνια νησιά.

Σε αυτή την κρίσιμη καμπή που είχαν έρθει τα πράγματα, ο Καποδίστριας
ήταν πλέον υποχρεωμένος να επικαλεσθεί για μια ακόμη φορά το κύρος του
Τσάρου και το ειδικό του βάρος στις συνεχιζόμενες διαπραγματεύσεις. Με αλ-
λεπάλληλα διαβήματά του προς τον υπουργό Εξωτερικών της Αγγλίας
Castlereagh, ο Καποδίστριας ζητούσε από τους Άγγλους να εξασφαλισθεί
στους Ιόνιους η συνταγματική προστασία των. Παράλληλα διαβεβαίωνε τον
Άγγλο υπουργό για την αμετάκλητη απόφαση του Τσάρου να διαφυλάξει στο
ακέραιο την πολιτική ανεξαρτησία και υπόσταση των Ιόνιων νησιών.

Ο Καποδίστριας, παρά τις διπλωματικές κολακείες του προς τους Άγ-
γλους, εξακολούθησε να επιμένει στην από μέρους τους ανάγκη σεβασμού
της προϋφιστάμενης στα νησιά συνταγματικής τάξης (δηλ. του συντάγματος
του 1803) και της αναγνώρισης του Ιονίου κράτους ως κράτους ανεξάρτητου.
ΔΔιιααφφοορρεεττιικκάά δδιιααμμήήννυυεε  όόττιι  ττυυχχόόνν  μμηη  σσυυννττααγγμμααττιικκήή  δδιιαακκυυββέέρρννηησσηη  ((δδηηλλ..  δδιιαακκυυ--
ββέέρρννηησσηη  ααννεεξξέέλλεεγγκκττηη  ααπποοιικκιιοοκκρρααττιικκοούύ  ττύύπποουυ))  θθαα  ππλλήήγγωωννεε  ττοο  σσυυννααίίσσθθηημμαα
ττοουυ  ιιόόννιιοουυ  λλααοούύ..  εεννόόςς  λλααοούύ  πποουυ  δδεενν  ππιισσττεεύύεειι  όόττιι  εείίννααιι  άάξξιιοοςς  νναα  ααπποολλέέσσεειι  ττηηνν  πποο--
λλιιττιικκήή  εελλεευυθθεερρίίαα  κκααιι  ααννεεξξααρρττηησσίίαα  ττοουυ  γγιιαα  ττηηνν  οοπποοίίαα  εείίχχεε  υυπποοσσττεείί  πποολλλλάά  δδεειιννάά
ααππόό  ττιιςς  δδιιααδδοοχχιικκέέςς  σσττρρααττιιωωττιικκέέςς  κκααττοοχχέέςς22..

χαρακτηριστικά δείγματα της εργώδους διπλωματικής προσπάθειας που
κατέβαλε ο Καποδίστριας στο Παρίσι από τον Αύγουστο μέχρι τον Νοέμβριο
του 181� για να πείσει τους Άγγλους να δεχθούν τη διασκευασμένη πρότασή
του, δηλ. την πρόταση για υπαγωγή των νησιών ως ελεύθερου και ανεξάρτη-
του κράτους με συνταγματικό καθεστώς και υπό την Βρετανική προστασία,
αποτελούν και οι επίσημες επιστολές του μεταξύ των οποίων αναφέρουμε: αα))
ττηηνν  ααππόό  22//1144  ΑΑυυγγοούύσσττοουυ  118811��  --  ΠΠααρρίίσσιι,,  εεππιισσττοολλήή  ττοουυ  ππρροοςς  ττοονν  ΒΒρρεεττααννόό  ππλληη--
ρρεεξξοούύσσιιοο  CCllaannccaarrttyy23, στην οποία του τόνιζε τις προθέσεις της Ρωσίας να αντι-
σταθεί σε οποιαδήποτε μεθόδευση που θα προκαλούσε την ματαίωση των πό-
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21. Ε. ΡΟΔΟΚΑΝΑΚΗΣ, Ο Βοναπάρτης και αι Ιόνιοι Νήσοι, προλεγόμενα Σπυρ. Γ. Παππά,
μετάφραση Νοεμής, Α. ζωηρού Πασά, Κέρκυρα, 1937, σελ. 2��-2��.

22. ΠΑΝ. χΙωΤΗΣ, Ιστορία Ιονίου Κράτους, τ. 1ος, ό.π., σελ. 1�1.
23. Αρχείο Ι. Καποδίστρια, τ. Ε΄, ό.π., σελ. 4�-4�.



θων του επτανησιακού λαού για ένα καλύτερο και σταθερό μέλλον, ββ))  ττηηνν  ααππόό
88//2200  ΣΣεεππττεεμμββρρίίοουυ  118811��  --  ΠΠααρρίίσσιι,,  ππρροοςς  ττοονν  ΔΔοούύκκαα  ττοουυ  WWeelllliinnggttoonn24,,  μμεε  ττηηνν
οοπποοίίαα  οο  ΚΚααπποοδδίίσσττρριιααςς  ζητούσε την υπαγωγή των νησιών υπό τη Βρετανική
προστασία αλλά με τον όρο ανάληψης από τους Άγγλους σημαντικών υποχρε-
ώσεων, μεταξύ των οποίων και της ψήφισης συντάγματος, και γγ)) ττηηνν  ααππόό 2233
ΣΣεεππττεεμμββρρίίοουυ  118811��  -- ΠΠααρρίίσσιι,,  εεππιισσττοολλήή  ττοουυ  ππρροοςς  ττοονν  λλόόρρδδοο CCaassttlleerreeaagghh2�,, σσττηηνν
οοπποοίίαα  οο ΚΚααπποοδδίίσσττρριιααςς  ττοοννίίζζεειι  ττηηνν  ααννάάγγκκηη  άάμμεεσσηηςς  εεππίίλλυυσσηηςς  ττοουυ εεππττααννηησσιιαακκοούύ
ζζηηττήήμμααττοοςς  με την υπαγωγή των νησιών στην αγγλική προστασία υπό τον όρο
της ανάληψης της υποχρέωσης από μέρους των Άγγλων τα νησιά να κυβερ-
νηθούν με σύνταγμα.

Επίσης ο Καποδίστριας στο από �/17 Οκτωβρίου 181�, Παρίσι υπόμνημά
του προς τον Τσάρο Αλέξανδρο2� μεταξύ άλλων θεμάτων αναφέρεται και στο
Επτανησιακό ζήτημα τονίζοντας την εν λευκώ εξουσιοδότηση που του είχε
χορηγήσει ο Τσάρος για τον χειρισμό του θέματος και την σε συνεργασία με
τους Άγγλους επεξεργασία του επτανησιακού συντάγματος27. Προς τούτο
μάλιστα ζητούσε από τον Τσάρο την άδεια να μεταβεί στο λονδίνο για τον
σκοπό αυτόν.

Στια αρχές του Φθινοπώρου 181� ο κύβος είχε πλέον ριφθεί και οι Άγγλοι
είχαν αποφασίσει να κρατήσουν τα νησιά υπό μια προστασία αποικιοκρατικού
τύπου, όπως αρχικά την ήθελαν, χωρίς συνταγματικές δεσμεύσεις. Οι συζη-
τήσεις όμως για το Επτανησιακό συνεχίζονταν χωρίς αποτέλεσμα και το ζή-
τημα είχε «κολλήσει» στην αδιαλλαξία των Άγγλων για την άνευ όρων κυ-
ριαρχία των στα νησιά και στην επίμονη αξίωση του Καποδίστρια για συ-
νταγματική διακυβέρνηση των νησιών. χαρακτηριστικά επεισοδιακή ήταν η
συνεδρίαση της 20-9-181�, όταν, σκόπιμα απόντος του Καποδίστρια, οι Ρώ-
σοι πληρεξούσιοι αντέτειναν στο αγγλικό σχέδιο λέγοντας ότι τα Επτάνησα
θα έπρεπε να αναγνωρισθούν ως ελεύθερο και ανεξάρτητο κράτος, με την
επωνυμία «Ηνωμένη Επτανησιακή Δημοκρατία». Στην πρόταση αυτή οι
Βρετανοί, εναντιώθηκαν έντονα και απειλήθηκε η μεταξύ των ρήξη και διακο-
πή των διαπραγματεύσεων. Παρόλα αυτά οι Βρετανοί επέδειξαν τελικά προθυ-
μία να υιοθετήσουν την ρωσική πρόταση για την συγκρότηση ενός ενιαίου και
ανεξάρτητου κράτους των Ιονίων νήσων28..
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24. Αρχείο Ι. Καποδίστρια, τ. Ε΄, ό.π., σελ. �0-�1 και Π. ΠΕΤΡΙΔΗΣ, Το Διευθυντήριο των
Δυνάμεων..., τ. Α΄, σελ. 99.

2�. Αρχείο Ι. Καποδίστρια, τ. Ε΄, ό.π., σελ. �1-�3.
2�. Αρχείο Ι. Καποδίστρια, τ. Ε΄, ό.π., σελ. ��-�8.
27. Π. ΠΕΤΡΙΔΗΣ, Η διπλωματική δράσις..., ό.π., σελ. �8.
28. Π. ΠΕΤΡΙΔΗΣ, Το Διευθυντήριο των Δυνάμεων..., τ. Α΄, σ. 101 κ. επόμ. Μάλιστα ο τό-

τε υπουργός Εξωτερικών της Αγγλίας Calstlereagh απείλησε ότι θα διακοπούν οι διαπραγ-
ματεύσεις.



Τέλος η σταθερή στάση του Τσάρου και η εν λευκώ στήριξη των θέσεων
του υπουργού του αλλά κυρίως η δυναμική και πολύπλευρη διπλωματική δρά-
ση του Καποδίστρια κατόρθωσαν να κάμψουν τους Αγγλικούς δισταγμούς
και αξιώσεις, με αποτέλεσμα να επιτευχθεί η τελική συμφωνία των Παρισίων.
Έτσι στις �-11-181� υπογράφηκε η συνθήκη των Παρισίων για το Επτανη-
σιακό ζήτημα29 ανάμεσα στις εγγυήτριες δυνάμεις, την Ρωσία, τη Πρωσία,
την Αυστρία και την Αγγλία. Με βάση τη συνθήκη αυτή τα Επτάνησα και τα
ηπειρωτικά εξαρτήματά τους που διαλαμβάνονταν στην Σύμβαση της 21ης
Μαρτίου 1800 θα συγκροτούσαν το ενιαίο και ανεξάρτητο κράτος με την ονο-
μασία «Ηνωμέναι Πολιτείαι των Ιονίων Νήσων» κάτω από την άμεση και
αποκλειστική προστασία του Βασιλέα της Μ. Βρετανίας.

Οι ειδικότεροι όροι της συνθήκης αυτής συνοψίζονται στα εξής:: αα)) το άρθρο
1 αναφέρει ονομαστικά τις επτά νήσους και τας εξαρτήσεις αυτών και τονίζει
ότι «αι Νήσοι θα σχηματίσουν κράτος ελεύθερον και ανεξάρτητον υπό την
επωνυμίαν Ηνωμέναι Πολιτείαι των Ιονίων νήσων». ββ)) το άρθρο 2 θέτει το
κράτος αυτό «υπό την άμεσον και αποκλειστική προστασίαν της ΑΜ του Βα-
σιλέως της Μ. Βρετανίας και Ιρλανδίας. Αι άλλαι Μ. Δυνάμεις εγγυώνται
όλας τα διατάξεις της συνθήκης»,,  γγ)) το άρθρο 3 ορίζει ότι «αι Ηνωμέναι Πο-
λιτείαι των Ιονίων νήσων θα ρυθμίσουν την εσωτερικήν των οργάνωση με την
επιδοκιμασία της προστάτιδος δυνάμεως, η οποία θα ορίσει προς τούτο ένα
λόρδο Μ. Αρμοστή», δδ)) το άρθρο 4 προβλέπει ότι ο αρμοστής θα ρυθμίσει τον
τρόπο συγκλήσεως της νομοθετικής συνελεύσεως που θα ψηφίσει τον νέο συ-
νταγματικό χάρτη. Προσωρινά όμως και μέχρις ότου τεθεί σε εφαρμογή το νέο
σύνταγμα «τα υφιστάμενα συντάγματα εις τας νήσους παραμένουν ισχυρά»,
εε)) το άρθρο � εξουσιοδοτεί την προστάτιδα δύναμη να καταλάβει τα φρούρια
των νήσων, να εγκαταστήσει φρουρές και θα ορισθεί ο στρατιωτικός διοικητής
στον οποίον θα υπαχθούν οι στρατιωτικές δυνάμεις του Ιονίου Κράτους,, σσττ)) το
� ορίζει ότι τα εισοδήματα και τα έξοδα του Κράτους και των στρατιωτικών
δυνάμεων θα καθορισθούν με ειδική συμφωνία μεταξύ Ιονικής κυβερνήσεως
και Προστασίας,, ζζ)) το άρθρο 7 προβλέπει τη δυνατότητα του νέου κράτους να
χρησιμοποιεί ειδική εμπορική σημαία που θεωρείται ως σημαία ελευθέρου και
ανεξαρτήτου κράτους και να προβαίνει στη διαπίστευση προξένων και εμπορι-
κών πρακτόρων που υπάγονται στο ίδιο νομικό καθεστώς με τους ομοιόβαθ-
μούς τους των άλλων κρατών, ηη)) το άρθρο 8 καλεί τα μέρη που συνυπέγραψαν
την τελική πράξη της Βιέννης να προσχωρήσουν στην συνθήκη αυτή και ττοο θθ))
άρθρο 9 καθορίζει τον τόπο και τον χρόνο της επικυρώσεως της συνθήκης.

Για την σημασία της συνθήκης των Παρισίων για τα νησιά αξίζει να ανα-
φερθούν αυτά που τόνισε ο Καποδίστριας στην προς τον πατέρα επιστολή του
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29. Δελτίο ΑΕΚ, τ. 10ος, αρ. 10, 1973, ό.π., σελ. �2.



από 1�/27 Δεκεμβρίου 181�30 και συγκεκριμένα τα εξής: «... Η ίδρυσις κρα-
τών δεν είναι έργον ολίγων ετών, ούτε πολλών ανθρώπων. χρειάζονται πολλά
έτη και ολίγοι άνθρωποι, ικανοί μεγάλης θελήσεως, επιμονής εις αγνούς σκο-
πούς, εις φροντίδας ειλικρινείς, μη ενδιαφερόμενοι δια ταπεινά συμφέροντα ή
δια προσωπικάς ασχολίας». Επίσης λίγο παρακάτω στην ίδια επιστολή του
τονίζει την ωφέλεια των νησιωτών από το πολιτικό σύστημα, με το οποίο διοι-
κείται η Αγγλία ως εξής: «...Εις την Αγγλίαν αι γνώμαι, η σκέψις, τα συναι-
σθήματα, ο λόγος, ο τύπος είναι ελεύθερα, απολύτως ελεύθερα. Μία κυβέρνη-
σις προστατευομένη υπό της Μ. Βρετανίας δεν δύναται, ούτε πρέπει να επιβά-
λει νόμους τυραννικούς εις την αλληλογραφίαν». Παρόμοια αισιοδοξία τον δια-
κατέχει και όταν απευθύνεται προς την Ιόνια Γερουσία με την από 22 Νοεμ-
βρίου 181� επιστολή του31 αναγγέλλοντας την υπογραφή της συνθήκης και
εκδηλώνοντας τα πατριωτικά του αισθήματα.

Κρίνοντας μέσα από το ίδιο το κείμενο της συνθήκης από πλευράς διε-
θνούς δικαίου καταλαβαίνουμε ότι με αυτή δημιουργείται όχι ένα προτεκτορά-
το, κηδεμονευόμενο πλήρως από την προστάτιδα δύναμη αλλά διαμορφώνεται
μία ειδική και περιορισμένη προστασία του Ιόνιου Κράτους, αφού ρητά τούτο
αναγνωρίζεται ως ελεύθερο και ανεξάρτητο κράτος32. Εξάλλου με τη συνθήκη
αυτή εκφράζεται η πρόθεση των Μ. Δυνάμεων να δημιουργήσουν ένα νέο κρά-
τος, το Ιόνιο, με όλα τα χαρακτηριστικά ενός οργανωμένου κρατικού μηχανι-
σμού που τίθεται σε καθεστώς περιορισμένης προστασίας για την εξασφάλιση
της εδαφικής του ακεραιότητας και της πολιτικής του υπόστασης.

Κατά κοινή ομολογία η συνθήκη των Παρισίων του 181� ήταν η καλύτερη
δυνατή λύση του Επτανησιακού ζητήματος για τα δεδομένα μέτρα της επο-
χής. Συνδύαζε την Αγγλική προστασία με την εγγύηση των υπόλοιπων Με-
γάλων Δυνάμεων. Οι Δυνάμεις αυτές βάσεις της συνθήκης των Πααρισίων
δικαιούνταν να παρακολουθούν και να ελέγχουν την διεθνή θέση των νησιών
και την εσωτερική των διακυβέρνηση, πράγμα που εξασφάλιζε στα νησιά το
διαρκές διεθνές ενδιαφέρον για την κατάστασή των.

ΕΕππίίλλοογγοοςς

Η διεθνής αυτή αναγνώριση και καταξίωση του νεοσύστατου Ιονίου Κρά-
τους αποτέλεσε, σύμφωνα με τις απώτερες επιδιώξεις και προοπτικές του
Καποδίστρια έένναα  ββαασσιικκόό,,  εευυννοοϊϊκκόό δδιιππλλωωμμααττιικκόό  ππρροοηηγγοούύμμεεννοο  γγιιαα  νναα  ααννααγγννωω--
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ρριισσθθεείί  ααρργγόόττεερραα  ττοο  δδιικκααίίωωμμαα  γγιιαα  ααυυττοοκκυυββέέρρννηησσηη  κκααιι  ααννεεξξααρρττηησσίίαα  σσττοο ννέέοο ΕΕλλ--
λληηννιικκόό  ΚΚρράάττοοςς  που τελικά συστάθηκε και επίσημα μέσα από τη συμφωνία
του Πρωτοκόλλου του λονδίνου της 3ης Φεβρουαρίου του 1830.

Το διπλωματικό αυτό επίτευγμα του Καποδίστρια για τα Ιόνια νησιά από
πλευράς διεθνούς δικαίου θα μπορούσε να ερμηνευθεί στο ορατό μέλλον ευνοϊ-
κά, αμφίδρομα και αλληλένδετα και για τα δύο κράτη (δηλ. το Ιόνιο και το
Ελληνικό). Συγκεκριμένα η εξελικτική προοπτική που έδινε ο Καποδίστριας
πάντα στις μεγάλες πολιτικές αποφάσεις του και κυρίως για τα ελληνικά
πράγματα, με αφορμή την συνθήκη των Παρισίων μπορεί να διατυπωθεί ως
εξής: αα)) αφού τα Ιόνια νησιά που κατοικούνται από Έλληνες μπόρεσαν να
αναγνωρισθούν με την συνθήκη των Παρισίων το 181� ως κράτος ελεύθερο
και ανεξάρτητο, γιατί να μην μπορεί να αναγνωρισθεί ως ελεύθερο και ανεξάρ-
τητο κράτος και ο απελευθερωμένος Ελλαδικός χώρος, πράγμα που τελικά
έγινε μετά από τις επίμονες διπλωματικές προσπάθειες του Καποδίστρια και
ο εδαφικός αυτός χώρος αναγνωρίσθηκε επίσημα το 1830 ως ανεξάρτητο ελ-
ληνικό κράτος κκααιι ββ)) αφού ένα τμήμα του όλου Ελλαδικού χώρου, το νεοσύ-
στατο Ελληνικό κράτος, είχε ήδη αποκτήσει το 1830 την ανεξαρτησία του,
ένα άλλο νησιωτικό Ελληνικό τμήμα στα δυτικά της Ελλάδος (δηλ. τα Ιόνια
νησιά) ήταν φυσικό επόμενο και για τους ίδιους λόγους να τείνει στο άμεσο
μέλλον προς την ένταξή του στο ήδη υπάρχον Ελληνικό κράτος, με παράλλη-
λη απαλλαγή του από την Βρετανική προστασία.

Αυτό το όραμα και η απώτερη προοπτική που έδινε πάντα στις μεγάλες
του αποφάσεις ο Καποδίστριας και συγκεκριμένα για τα Επτάνησα εκπλη-
ρώθηκε οριστικά το 18�4, με την πανηγυρική ένωση των νησιών με το Ελλη-
νικό Κράτος. Ένα πολιτικό γεγονός πολύ σημαντικό για τον ίδιο και για τον
Ελληνισμό, το οποίο όμως δεν πρόλαβε να το χαρεί σαν επτανήσιος και έλλη-
νας.

Αθανάσιος Γ. λαβράνος�84



ΙΘΑΚΗ 1809

ΣΤΗ ΔΙΝΗ ΤωΝ ΝΑΠΟλΕΟΝΤΕΙωΝ ΠΟλΕΜωΝ

ΓΓεερράάσσιιμμοοςς  λλιιββιιττσσάάννηηςς
Αρχαιολόγος, Εφορεία Αρχαιοτήτων Κεφαλληνίας και Ιθάκης

Είναι εκπληκτικό πόσο τρόμο μπορεί να προκαλέ-
σει μια μικρή φρεγάτα στην ακτή του εχθρού.

Thomas Cochrane1

λλέέξξεειιςς  ααννααφφοορράάςς: Ιθάκη – Ιόνια Νησιά – Ναπολεόντειοι Πόλεμοι – Μαρί-
νος Βέγιας – Σπυρίδων Φορέστης – υπόθεση Δενδρινού – HMShip Pomone –
Νικόλαος Βλατάς – HMSloop Pylades – George Ferguson – Γιάννης Πάλμος
Αγρίμης – Cuthbert Collingwood – HMBrig Philomel – λόρδος Byron

ΕΕιισσααγγωωγγήή  κκααιι  εερρεευυννηηττιικκόό  εερρώώττηημμαα

Το άρθρο αυτό είναι προϊόν μιας απορίας που προέκυψε διαβάζοντας το βι-
βλίο του Charles Esdaile. Μία από τις κεντρικές ιδέες του συγγραφέα είναι
πως η μεγάλη διάρκεια και σφοδρότητα των Ναπολεόντειων πολέμων ήταν
αποτέλεσμα της αδυναμίας των αντιπάλων της Γαλλίας να αντιπαρατεθούν
από κοινού στις επεκτατικές βλέψεις του Ναπολέοντα. Κάθε ευρωπαϊκή δύ-
ναμη επεδίωκε, αντίθετα, να εκμεταλλευτεί την αποσταθεροποίηση της παρα-
δοσιακής ισορροπίας δυνάμεων για να πραγματοποιήσει τους δικούς της
στρατηγικούς στόχους2. Σχετικά με τα Ιόνια Νησιά, η εντύπωση που αποκο-
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1. THOMAS DUNDONALD, The Autobiography of a Seaman, τόμ. 1, London: Richard Bent -
ley, 18�1, σ. 270. Κατά τους Ναπολεόντειους πολέμους οι καταδρομικές επιχειρήσεις του Τό-
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μίζουμε από τα βιβλία τοπικής ιστορίας είναι πως οι Ιόνιοι δεν ήταν παρά πα-
θητικοί δέκτες των διεθνών εξελίξεων, χωρίς τη δυνατότητα να επηρεάσουν
την τύχη τους. Όπως συνοψίζει ο χιώτης: «Ο Επτανησιακός λαός μικροσκο-
πικώτατος την χώραν και ολιγαριθμώτατος την πληθύν, ουδέν βάρος ηδύνατο
ποτέ να επιφέρη εις την πολιτικήν πλάστιγγα της Ευρώπης»3. Το ερώτημα
λοιπόν που θα μας απασχολήσει είναι: οι Θιακοί, και γενικότερα οι Ιόνιοι, ήταν
έρμαια των ανταγωνισμών των μεγάλων δυνάμεων ή είχαν τις δικές τους γε-
ωπολιτικές βλέψεις τις οποίες επεδίωξαν ενεργά μέσα στη ρευστή διεθνή σκη-
νή των Ναπολεόντειων πολέμων;

Μια σημαντικότατη πτυχή των διεθνών εξελίξεων με μακροχρόνιες συνέ-
πειες για την ιστορία των Ιονίων Νήσων, είναι η βρετανική κατάληψη των νη-
σιών του νοτίου Ιονίου το 1809. Στην επτανησιακή ιστοριογραφία αυτή πραγ-
ματεύεται ακροθιγώς μέσα σε έργα ευρύτερης θεματικής με αποτέλεσμα να
μετριάζεται η σημασία της. Ο Γεράσιμος Πεντόγαλος, μάλλον απογοητευμέ-
νος, χαρακτηρίζει τη συγκεκριμένη περίοδο «σκοτεινούς για την τοπική ιστο-
ρία χρόνους»4. Στη θιακιά ιστοριογραφία, με τη βρετανική κατάληψη του νη-
σιού καταπιάνεται ο αυτόπτης μάρτυρας των γεγονότων Νικόλαος Καραβίας
Γρίβας και ο Αθανάσιος λεκατσάς�. Ο δεύτερος άντλησε σημαντικές πληρο-
φορίες από το τοπικό αρχείο, αλλά ο πρόωρος θάνατος δεν του επέτρεψε να
ολοκληρώσει το έργο του.

Εδώ λοιπόν εξετάζεται ως περίπτωση μελέτης η βρετανική κατάληψη
της Ιθάκης το 1809 μέσα από πρωτογενείς πηγές. Αυτές είναι τρία ανέκδο-
τα πρωτόκολλα εξερχόμενης αλληλογραφίας του Διαχειριστή της Κυβερνή-
σεως στην Ιθάκη το 1809, του Κεφαλονίτη Μαρίνου Βέγια, τα οποία βρί-
σκονται στο Τοπικό Αρχείο Ιθάκης, από ένα στους φακέλους ΦΡ27/7,
ΦΡ27/2� και ΦΡ27/30 (αταξινόμητα). Οι λεπτομερέστατες πληροφορίες
που παρέχουν συμπληρώνονται με τα επίσης ανέκδοτα ημερολόγια των βρε-
τανικών πολεμικών πλοίων που επιχειρούσαν στα νερά της Ιθάκης, καθώς
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Penguin Books, 2008, σσ. 2, �, 39-4�, 1�9-170, �32·· MIKE RAPPORT, The Napoleonic Wars. A
very short introduction, Oxford: Oxford University Press, 2013, σσ. 4-�.

3. ΠΑΝΑΓΙωΤΗΣ χΙωΤΗΣ, Ιστορία του Ιονίου Κράτους από συστάσεως αυτού μέχρι Ενώ-
σεως (έτη 181�-18�4), τόμ. 1, εν ζακύνθω, 1874 (ανατύπ. Διον. Ν. Καραβία 1980), σ. ζ΄.

4. ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ Η. ΠΕΝΤΟΓΑλΟΣ, «Έγγραφα από τα Βρετανικά Κρατικά Αρχεία για την
Επιχείρηση κατάληψης της Κεφαλονιάς από τους Άγγλους και την προσωρινή διακυβέρνησή
της στα 1809-1810», στο: Μελέτες για την ιστορία και το χώρο των νησιών Κεφαλονιάς &
Ιθάκης, Αργοστόλι: Ίδρυμα Κεφαλονιάς & Ιθάκης, 1997, σ. 139.

�. ΝΙΚΟλΑΟΣ ΚΑΡΑΒΙΑΣ ΓΡΙΒΑΣ, Ιστορία της Νήσου Ιθάκης από των αρχαιοτάτων χρό-
νων μέχρι του 1849, Εν Αθήναις: Φ. Καραμπίνη και Κ. Βάφα, 1849 (ανατύπ. Διον. Ν. Καρα-
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και άλλες βρετανικές αρχειακές πηγές διαθέσιμες στα The National Archi -
ves του Ηνωμένου Βασιλείου.

ΙΙσσττοορριικκόό  ππλλααίίσσιιοο

Κατά τους τρεις αιώνες βενετικής κυριαρχίας (1�00-1797) η Ιθάκη εξε-
λίχθηκε, με αργούς αλλά σταθερούς ρυθμούς, σε μια ακμαία νησιωτική κοι-
νωνία. Το 180� ο πληθυσμός του νησιού είχε φθάσει τους 8.000 κατοίκους�.
Στην αύξηση του πληθυσμού και τη βελτίωση του βιοτικού επιπέδου συνετέλε-
σαν δύο κύριοι παράγοντες: η εξαγωγή της σταφίδας στην Αγγλία με τα
πλοία της αγγλικής εταιρείας Levant Company και η ναυτοσύνη των Θια-
κών7. Στην περίπτωση της σταφίδας η Ιθάκη ακολούθησε τις εξελίξεις στα
δύο γειτονικά νησιά του νοτίου Ιονίου, Κεφαλονιά και ζάκυνθο. Το αποτέλε-
σμα ήταν τα τρία αυτά νησιά να δημιουργήσουν στενά και αμοιβαία οικονομι-
κά συμφέροντα με την Αγγλία. Η οικονομική άνθιση εδραίωσε στο νησί λίγες
οικογένειες γαιοκτημόνων, τους Πεταλάδες, τους ζαβούς, τους Δενδρινούς,
τους Καραβίες και τους Βρεττούς8. Μια σημαντικότατη εξέλιξη στο δ΄ τέταρ-
το του 18ου αιώνα ήταν η ραγδαία ανάπτυξη της ποντοπόρου ναυτιλίας. Από
σχεδόν ανύπαρκτο κατά τη Βενετοκρατία, σε μια γαλλική απογραφή του
1808 το Θιάκι εμφανίζει τον τρίτο πολυαριθμότερο εμπορικό στόλο με 4�
πλοία, ανάπτυξη η οποία προήλθε από το άνοιγμα του εμπορίου σιτηρών της
Ρωσίας μέσω της Μαύρης Θάλασσας9.

Η σχεδόν μονοκαλλιέργεια της σταφίδας προς εξαγωγή οδήγησε στον εκ-
χρηματισμό της αγροτικής παραγωγής και την ταυτόχρονη εξάρτηση του νη-
σιού από τις γύρω ηπειρωτικές χώρες για την προμήθεια σιτηρών, καθιστώντας
αναγκαία την ανάπτυξη μιας ζωηρής ακτοπλοΐας. Κατά τον 18ο αιώνα, ο
αριθμός των θιακών καϊκιών υπολογίζεται γύρω στα 1�0, ενώ το 1810 ο αριθ-
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μός τους είναι 13010. Είχε διαμορφωθεί έτσι στην Ιθάκη ήδη από τον 18ο αιώνα
μια διακριτή κοινωνική τάξη ανάλογη με εκείνες τις οποίες ο Braudel αποκαλεί
«οι προλετάριοι της θάλασσας»11. Παράλληλα, στις αρχές του 19ου αιώνα στο
Θιάκι υπήρχε μια τοπική ελίτ με χαρακτήρα γαιοκτητικό και εφοπλιστικό, η
οποία είχε εδραιωμένα συμφέροντα και σχέσεις μακράς διάρκειας με τους Βρε-
τανούς, πολύ πριν τις αναστατώσεις των Ναπολεόντειων πολέμων. Σε γεωπο-
λιτικό επίπεδο, η Ιθάκη ανήκε μαζί με την Κεφαλονιά και τη ζάκυνθο σε ένα
διακριτό υποσύνολο των Ιονίων Νήσων που στήριζε την ανάπτυξή του στη ναυ-
τιλία, στην εξαγωγή σταφίδας και στις αγαστές σχέσεις με τη Βρετανία12.

Η νέα γαλλική κυριαρχία στα Ιόνια Νησιά μετά τη γαλλο-ρωσική συνθή-
κη του Τίλσιτ (7 Ιουλίου 1807), έφερε τα νησιά του νοτίου Ιονίου σε δυσχερή
θέση. Ήταν αναγκασμένα να εφαρμόσουν το γαλλικό «ηπειρωτικό σύστημα»,
ουσιαστικά ένα ένοπλο μποϊκοτάζ των βρετανικών εμπορευμάτων, εναντίον
του κύριου εμπορικού τους εταίρου. Ταυτόχρονα, έπρεπε να υποστούν τον βρε-
τανικό θαλάσσιο αποκλεισμό και την κυρίευση ως λεία πολέμου των πλοίων
και των καϊκιών τους, τα οποία είχαν πλέον γαλλική σημαία και χαρτιά.

ΟΟ  φφααννεερρόόςς  ππρράάκκττωωρρ

Στη βρετανική ναυτική βάση της Μάλτας, οι βρετανόφιλοι Ιόνιοι είχαν τον
άνθρωπό τους, τον ζακυνθινό Σπυρίδωνα Φορέστη13. Πριν τους πολέμους είχε
διατελέσει υποπρόξενος κι έπειτα πρόξενος της Βρετανίας στη ζάκυνθο, ενώ
μετά την εκδίωξη των δημοκρατικών Γάλλων τοποθετήθηκε στην Κέρκυρα
ως «επιτετραμμένος λειτουργός» της Βρετανίας στη νεοσυσταθείσα Επτάνη-
σο Πολιτεία14. Το 1801 συνέβαλε αποφασιστικά στην εκτόνωση της διπλωμα-
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τικής κρίσης που ξέσπασε στη ζάκυνθο με την ύψωση της βρετανικής σημαί-
ας και το αίτημα για βρετανική προστασία, ενώ με τη βοήθεια του υφισταμέ-
νου του, του υποπρόξενου της Βρετανίας Κωνσταντίνου ζαβού, κατεύνασε και
τους βρετανόφιλους Θιακούς οι οποίοι σχεδίαζαν να κάνουν το ίδιο1�. Με την
επάνοδο των Γάλλων στα Ιόνια Νησιά, ο Φορέστης διέφυγε στη Μάλτα, δια-
τηρώντας όμως τις επαφές του. Για τις ενέργειές του στηριζόταν σε ένα πυκνό
δίκτυο φιλοβρετανών πληροφοριοδοτών με κεντρικό πρόσωπο τον πρόξενο της
Βρετανίας στην Πάτρα Νικόλαο Στράνη1�. Οι πληροφοριοδότες του στο Θιάκι
ήταν, εκτός από τον υποπρόξενο, ο πρώην γερουσιαστής Γεράσιμος Δρακού-
λης, ο Ιωάννης Καραβίας, ο πρώην γερουσιαστής Βασίλειος ζαβός και κά-
ποιος Κουτσονικολέτος Sirjanaki17. Ο Φορέστης ήταν η προσωποποίηση της
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houses-diary/, (επιμ. PETER COCHRAN), 28-29 Σεπτεμβρίου, 11 Νοεμβρίου 1809, πρόσβαση:
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παραδοσιακής βρετανοφιλίας των τριών νησιών του νοτίου Ιονίου η οποία είχε
οικοδομηθεί χάρη στο εμπόριο της σταφίδας. Σε ότι αφορά τις πολιτικές επι-
διώξεις, οι ελίτ των νησιών του νοτίου Ιονίου φαίνεται πως είχαν μια δικιά
τους, όχι και τόσο μυστική, ατζέντα, την οικειοθελή προσχώρηση σε καθε-
στώς βρετανικής προστασίας. Η βρετανοφιλία λοιπόν δεν «είχε καταντήσει εί-
δος τι μανίας» όπως πιστεύει ο Μαυρογιάννης, αλλά ήταν μια ριζωμένη σε
βάθος χρόνου και απόλυτα συνειδητή επιλογή18.

ΔΔυυοο  γγααλλλλιικκέέςς  φφρρεεγγάάττεεςς  σσττοο  ΒΒααθθύύ

Στις 31 Δεκεμβρίου 1808 ο Ναπολέοντας διέταξε τον υπουργό ναυτικών
αντιναύαρχο Decrès, να στείλει στην Κέρκυρα δύο φρεγάτες φορτωμένες με
πολεμοφόδια. Αυτές ήταν η Flore με πλοίαρχο και διοικητή της μοίρας τον
Alexandre Lambert και η Danaé, με πλοίαρχο τον Henri-Louis d’Escorches de
Sainte-Croix19. Στις 2� Φεβρουαρίου έφθασαν στη ζάκυνθο και αφού επιβιβά-
στηκαν πιλότοι, αναχώρησαν στις 2820. Στις 3 Μαρτίου μπήκαν στο Βαθύ της
Ιθάκης μαζί με μια κυριευμένη υδραίικη πολάκα χωρητικότητας 300 τόνων
με σημαία Ιεροσολύμων21. Η πολάκα, η οποία ονομαζόταν Παναγιά της
Ύδρας και ήταν εξοπλισμένη με δέκα κανόνια των 9 λιβρών, μετέφερε υφά-
σματα, παστό ψάρι και πήλινα σκεύη22. Ο Lambert κατέθεσε τα έγγραφα της
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21. ΓΑΚ-Τοπικό Αρχείο Ιθάκης, Ελλάδα, Αρχείο Εικοσαετίας, 1797-1817 (στο εξής

ΓΑΚ-ΤΑΙ), φάκ. ΦΡ27/2�, φ. 10r. Η σημαία ήταν της υπό Βρετανική κυριαρχία τότε Μάλ-
τας, βλ. ΤζΕλΙΝΑ χΑΡλΑυΤΗ & ΣΟΦΙΑ λΑΪΟυ, «Η πολιτική του οθωμανικού κράτους στο
εμπόριο και τη ναυτιλία της Μεσογείου, περ. 1780-περ. 1820: Η άνοδος του ελληνόκτητου
οθωμανικού εμπορικού στόλου», στο: Δίκτυα Εξουσίας στη νεότερη Ελλάδα. Δοκίμια προς τι-
μήν του John Campbell (επιμ. Mark Mazower), Αθήνα: Αλεξάνδρεια, 2014, σ. ��. Από τις αρ-
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22. Letters from Commanders-in-Chief, Mediterranean, Return of vessels captured &
detained by the ships & vessels on the Mediterranean Station between the 1�th of November
1808 and 1st of July 1809, TNA, ADM 1/41�·· ΓΑΚ-ΤΑΙ, φάκ. ΦΡ27/2�, φ. 10v.



πολάκας στον Βέγια, ο οποίος με τη σειρά του έπρεπε να τα στείλει στο Γάλ-
λο αυτοκρατορικό επίτροπο Julien Bessières για να κατοχυρωθεί νόμιμα η
λεία. H πολάκα παρέμεινε στο Βαθύ φρουρούμενη από τον δόκιμο αξιωματικό
(aspirante) Lauremaut κι επτά άνδρες23. Ο υδραίος πλοίαρχος και τουλάχι-
στον ένας επιβάτης/έμπορος από τα Βάτικα λακωνίας αφέθηκαν ελεύθεροι ή
απέδρασαν, ενώ οι γαλλικές φρεγάτες απέπλευσαν στις 9 Μαρτίου24.

ΗΗ  ββρρεεττααννιικκήή  ννααυυττιικκήή  μμοοίίρραα  ααπποοκκλλεειισσμμοούύ  ττηηςς  ΚΚέέρρκκυυρρααςς

Εκείνες τις ημέρες γύρω από την Κέρκυρα έπλεε μόνο η φρεγάτα TOPAZE
(πλοίαρχος ο Anselm John Griffiths) και η κορβέτα KINGFISHER (πλοίαρχος
ο Ewell Tritton). Μόλις η είδηση της παρουσίας των δύο γαλλικών φρεγατών
στο Ιόνιο έφθασε στη Μάλτα, οι Βρετανοί έστειλαν αμέσως για ενίσχυση τις
φρεγάτες BELLE POULE και POMONE. Επιπλέον, ο Βρετανός στόλαρχος της
Μεσογείου ναύαρχος Cuthbert Collingwood έστειλε στις 10 Απριλίου το δικού-
βερτο πολεμικό πλοίο MAGNIFICENT με πλοίαρχο τον George Eyre να αναλά-
βει τη διοίκηση της μοίρας. Στην πορεία του προς την Κέρκυρα σταμάτησε
στη Μάλτα, όπου ο Eyre ενημερώθηκε από τον Φορέστη για την κατάσταση
στο Ιόνιο2�.

ΗΗ  υυππόόθθεεσσηη  ΔΔεεννδδρριιννοούύ

Στις � Ιανουαρίου 1809 υπογράφεται η συνθήκη ειρήνης μεταξύ Βρετανίας
και Οθωμανικής Αυτοκρατορίας2�. Ο Βρετανός διαπραγματευτής ήταν ο
Robert Adair, ο οποίος ανέλαβε και τη θέση του πρεσβευτή στην Κωνσταντι-
νούπολη. Μια από τις προτεραιότητές του ήταν και το ζήτημα των Ιονίων Νή-
σων. Η επανέναρξη του ρωσο-τουρκικού πολέμου και το κλείσιμο των Δαρδα-
νελλίων αποδείχθηκε βαρύ πλήγμα για τους Θιακούς και Κεφαλονίτες εμπό-
ρους και καπετάνιους, καθώς βρέθηκαν εγκλωβισμένοι στην Πόλη. Τότε ορι-
σμένοι από αυτούς στράφηκαν στον Adair με τη συνδρομή ενός πρώην γραμ-
ματέα της πρεσβείας της Επτανήσου Πολιτείας στην Κωνσταντινούπολη, του
Θιακού Ιωάννη Δενδρινού. Σύμφωνα με την αλληλογραφία του Adair, του ζη-
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τήθηκε η προστασία της βρετανικής κυβέρνησης, την οποία προσέφερε αμέ-
σως με το σκεπτικό πως η Βρετανία ήταν προστάτιδα δύναμη της Επτανήσου
Πολιτείας27. Το σχετικό έγγραφο προστασίας υπογράφουν, στις 19 Απριλίου,
τρεις Θιακοί (ο Γεώργιος Πεταλάς, ο Στάθης Πεταλάς Μαράτος και ο Αν-
δρέας Πεταλάς Μαράτος) και δύο Κεφαλονίτες καπετάνιοι (ο Γρηγόριος
Αγούδημος και ο Σταύρος Μεταξάς), οι οποίοι κατέβασαν τη γαλλική σημαία
από τα πλοία τους και ύψωσαν εκείνη της Επτανήσου Πολιτείας28. Στις 23
Απριλίου ο Adair συνέταξε όλες τις απαραίτητες ενημερωτικές επιστολές για
την υπόθεση, τις οποίες έστειλε με την κορβέτα PYLADES που περίμενε στην
Τένεδο29. Πάνω απ’ όλους, οι φιλοβρετανοί Ιόνιοι περίμεναν τη θετική ανταπό-
κριση του Collingwood. Η αντίδρασή του ήταν όμως αρνητική, καθώς θεωρού-
σε την επτανησιακή σημαία το ίδιο εχθρική με τη γαλλική. Επιπλέον, υποψια-
ζόταν πως ήταν ένα τέχνασμα των Ιονίων έτσι ώστε να αποφύγουν τις συνέ-
πειες του ναυτικού αποκλεισμού και, παράλληλα, να ωθήσουν τους Βρετανούς
να καταλάβουν τα νησιά μόνοι τους, χωρίς την ανάμειξη του Αλή πασά30.

ΗΗ  ααυυττοοκκρρααττοορρίίαα  εεππιιττίίθθεεττααιι

Το μεσημέρι της Τετάρτης 3 Μαΐου 1809 η βρετανική φρεγάτα POMONE
με πλοίαρχο τον Robert Barrie περιπολούσε στα νότια των Αντίπαξων. Εκεί
την πλεύρισαν δύο καΐκια από την Πρέβεζα, σε ένα από τα οποία φαίνεται πως
βρισκόταν και ο Βατικιώτης έμπορος της Παναγιάς της Ύδρας ο οποίος επι-
βιβάστηκε στη φρεγάτα και ενημέρωσε τον Barrie για την περίπτωση του
υδραίικου πλοίου στο Βαθύ31. Τρεις μέρες αργότερα, στις � Μαΐου, η POMONE
έβαλε πλώρη για το Θιάκι. Με ισχυρό άνεμο και υπό καταρρακτώδη βροχή
αγκυροβόλησε στο ανοχύρωτο λιμάνι του Βαθιού στις 8 μ.μ. Αμέσως αποβι-
βάστηκε ένας Βρετανός αξιωματικός απαιτώντας να παρουσιαστεί ενώπιών
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του ο Βέγιας και ταυτόχρονα να του παραδοθεί η υδραίικη πολάκα με το φορ-
τίο της, καθώς και τα εξοπλισμένα πλοία που εκείνη τη στιγμή βρίσκονταν
στο Βαθύ. Ο Βρετανός αξιωματικός έδωσε στον Βέγια χρονικό περιθώριο δέκα
λεπτών, έπειτα η φρεγάτα θα κανονιοβολούσε την πόλη. Ο δόκιμος Lauremaut,
ως πλοίαρχος του υδραίικου, επιβιβάστηκε στη φρεγάτα μαζί με το Βρετανό
αξιωματικό και κατά την αποβίβασή του ενημέρωσε τον Βέγια πως είχε πλέ-
ον παραδώσει το πλοίο προκειμένου να σωθεί η πόλη. Παράλληλα, ο Βρετανός
αξιωματικός έδωσε εντολή να ερευνηθεί το λιμάνι, προειδοποιώντας πως αν οι
άνδρες του εμποδίζονταν η φρεγάτα θα άνοιγε πυρ. Γύρω στα μεσάνυχτα ο
Βέγιας επέστρεψε στο γραφείο και, φανερά αιφνιδιασμένος, συνέταξε επείγου-
σα επιστολή προς τον Γάλλο στρατιωτικό διοικητή λευκάδας, Ιθάκης και
Κεφαλονιάς (με έδρα τη λευκάδα) ταξίαρχο Louis Camus (Εικ. 1). Ακόμη,
έδωσε εντολή στον επικεφαλής της πολιτοφυλακής να ειδοποιήσει όλους του
καραβοκύρηδες για τον κίνδυνο που διέτρεχαν τα πλοία τους, οι οποίοι πήγαν
μέσα στη νύχτα να τα βουλιάξουν έτσι ώστε να μη μπορούν να ρυμουλκηθούν
από τους Βρετανούς. Το πρωί ο Βρετανός αξιωματικός αποβιβάστηκε ξανά,
εκνευρισμένος με τη θέα των βουλιαγμένων πλοίων και με το ρολόι στο χέρι
απαιτούσε την άμεση παράδοση του φορτίου και του οπλισμού του υδραίικου,
απαίτηση στην οποία ο Βέγιας τελικά υπέκυψε (Εικ. 2). Στις 11:00 η
POMONE απέπλευσε από το Βαθύ μαζί με την Παναγιά της Ύδρας και τους
Γάλλους αιχμαλώτους, τον δόκιμο Lauremaut κι έξι άνδρες. Ο Lauremaut είχε
ενημερώσει τον Βέγια πως όταν ανέβηκε στη φρεγάτα είδε και αναγνώρισε
τον Βατικιώτη έμπορο. Στα ανοιχτά του λιμανιού, η POMONE συνάντησε δυο
θιακά καΐκια και κατέσχεσε το φορτίο τους, ξυλεία, σφαχτά και τυρί32.

ΟΟ  εεννττιιμμόόττααττοοςς  κκύύρριιοοςς  ΒΒλλααττάάςς

Από τη λευκάδα ο Camus αντέδρασε άμεσα και στις 10 Μαΐου έστειλε 32
στρατιώτες μαζί με τον διοικητή Allodi. Μαζί τους κατέφθασε και ο λοχαγός
του πυροβολικού Νικόλαος Βλατάς με σκοπό να κατασκευάσει πυροβολεία
για την προστασία του λιμανιού33. Ορίστηκαν δύο σημεία εκατέρωθεν της ει-
σόδου του λιμανιού, το ύψωμα του αγίου Μιχαήλ στα δυτικά και η θέση Μα-
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κροπούντι στα ανατολικά, με προτεραιότητα να δίνεται στην κατασκευή του
πυροβολείου του αγίου Μιχαήλ καθώς διέθετε ευρύτερο πεδίο βολής εξωτερικά
της εισόδου του λιμανιού34. Ο Βέγιας αναφέρει σε επιστολές του προς τον
Camus και τον Bessières πως προσήλθαν πρόθυμα να εργασθούν πολλοί κάτοι-
κοι από κάθε κοινωνική τάξη χωρίς αμοιβή, ενώ πολλοί άλλοι ήταν ικανοποιη-
μένοι με μια μικρή αποζημίωση. Στις 9 Ιουνίου το πυροβολείο του αγίου Μι-
χαήλ είχε ολοκληρωθεί και εξοπλιστεί με δύο κανόνια των � λιβρών3�. Το πυ-
ροβολείο στο Μακροπούντι, ωστόσο, καθυστερούσε. Την 1η Ιουλίου ο Βέγιας
γράφει στον Bessières πως δεν υπήρχαν χρήματα για την ολοκλήρωσή του.
Μέχρι τότε, και παρά την προθυμία των κατοίκων, ο Βέγιας είχε αναγκαστεί
να διακόψει τη μισθοδοσία των δημοσίων υπαλλήλων και την πληρωμή των
ενοικίων των κτιρίων της διοίκησης3�. ωστόσο, μετά από επίθεση ενός βρετα-
νικού πολεμικού πλοίου στις Φρίκες την 4η Ιουλίου, ο Camus πίεσε τον Βλατά
και τον Βέγια να ολοκληρώσουν την κατασκευή. Ο Βέγιας διαμαρτυρήθηκε
στον Βλατά τονίζοντας την προθυμία των κατοίκων να εργαστούν ακόμη και
χωρίς αμοιβή, καθώς και το ότι είχε αναγκάσει τους κατοίκους σε αγγαρεία,
με αποτέλεσμα ο δεύτερος να παραιτηθεί από την οικονομική διαχείριση37. Ο
Βλατάς από την αρχή είχε απαιτήσει οι στρατιώτες του να πληρώνονται επι-
πλέον του μισθού τους για την εργασία τους στα πυροβολεία, πράγμα που ο
Βέγιας είχε δεχθεί38. Φαίνεται λοιπόν πως ο εκνευρισμός του Βέγια οφειλόταν
στο γεγονός πως θεωρούσε τον Βλατά υπεύθυνο οικονομικής κακοδιαχείρι-
σης. Στις 28 Ιουλίου ο Βέγιας απαντά σε επιστολή του Camus λέγοντάς του
ότι τα χρήματα του ταμείου δεν επαρκούν για την κατασκευή σύμφωνα με
τον αρχικό σχεδιασμό. Έτσι ο Camus διέταξε να ολοκληρωθεί το έργο με το
μικρότερο δυνατό κόστος39.

ΕΕξξοοππλλιισσττιικκάά  ππρροογγρράάμμμμαατταα

Το πυροβολείο στο ύψωμα του αγίου Μιχαήλ βρίσκεται σε υψόμετρο 73 μ.
Πρόκειται για μια απλή επίπεδη πλατφόρμα ορθογώνιας κάτοψης με διαστά-
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σεις, 2001, σ. 2��. Ένας Vlatta εμφανίζεται γραμματέας στην Πάργα το 1811, βλ. ΔΙΟΝυ-
ΣΗΣ Δ. ζΕΡΜΠΑΣ, Οι Παξοί υπό τους Αυτοκρατορικούς Γάλλους. 8/20 Αυγούστου 1807 -
3/1� Φεβρουαρίου 1814, Αθήναι: Εστία, 19�1, σ. 90.

34. ΓΑΚ-ΤΑΙ, φάκ. ΦΡ27/7, φ. 2r. Σήμερα ονομάζονται «Κάστρο» και «λούτσα» αντί-
στοιχα.

3�. ΓΑΚ-ΤΑΙ, φάκ. ΦΡ27/2�, φ. 20r.
3�. ΓΑΚ-ΤΑΙ, ό.π., φ. 21r-v.
37. ΓΑΚ-ΤΑΙ, φάκ. ΦΡ27/7, φφ. 18v-19r, 28r.
38. Ό.π., φ.1r. - φάκ. ΦΡ27/2�, φ. 1�v.
39. ΓΑΚ-ΤΑΙ, φάκ. ΦΡ27/7, φ. 2�r-v.



σεις 12,70x9,�0 μ. Η είσοδος βρίσκεται στη ΝΔ γωνία, ενώ στη ΝΑ υπάρχει
ένας πεταλόσχημος προμαχώνας για να προστατεύει την είσοδο. Περιμετρικά
υπάρχει ένα απλό παραπέτο με πάχος κυμαινόμενο από 0,�� μ. έως και 0,7� μ.
Η αρχική του μορφή διακρίνεται σε ένα σχέδιο του Βρετανού υπολοχαγού
DeButts, το οποίο χρονολογείται στο 1847, ενώ η σημερινή είναι αποτέλεσμα
της μερικής κατεδάφισής του το 193140 (Εικ. 3). Για την πρόσβαση σε αυτό
κατασκευάστηκε δρόμος από τον οποίο σήμερα σώζεται ένα τμήμα μήκους
περίπου 200 μ. και πλάτους 4 μ. Πρόκειται για τον παλαιότερο αμαξιτό δρόμο
του νησιού.

Η «μπατερία» στο Μακροπούντι είναι κτισμένη σε υψόμετρο 2� μ. με σχή-
μα παραλληλόγραμμου και διαστάσεις 1�,40x13,70 μ. Το κύριο, δυτικό, μέ-
τωπο είναι ένας προμαχώνας με λιθόκτιστο μανδύα εξωτερικά και επιχωμά-
τωση εσωτερικά, πάχους � μ. και μέγιστο σωζόμενο ύψος 3,�0 μ. Το νότιο μέ-
τωπο, σε αμβλεία γωνία 10�º με το δυτικό, έχει πάχος 4,20 μ. και διαμορφώ-
νεται εν μέρει πάνω σε έξαρμα του φυσικού βράχου (Εικ. 4). Και ενώ το οχυ-
ρό του αγίου Μιχαήλ ολοκληρώθηκε σε λιγότερο από ένα μήνα, για το πυρο-
βολείο στο Μακροπούντι ο Βλατάς επέλεξε μια δαπανηρή και χρονοβόρα λύση.
Η κατασκευή είναι τόσο προσεγμένη ώστε στη βορειοδυτική αιχμή οι γωνιό-
λιθοι, από διαλεγμένη κοκκινωπή πέτρα, είναι λαξευμένοι με καμπυλόσχημες
ακμές. Μια τέτοια φροντίδα στην κατασκευή δύσκολα συνάδει με την επεί-
γουσα κατάσταση εκείνων των ημερών.

Στο Θιάκι δεν υπήρχαν κανόνια κατάλληλα για παράκτια άμυνα. Έτσι ο
Βλατάς αποφάσισε να χρησιμοποιήσει προσωρινά τα τέσσερα μεγαλύτερα, των
έξι λιβρών, που ήταν διαθέσιμα, ενώ παράλληλα ζήτησε από τον Camus τέσσερα
κανόνια μεγάλου διαμετρήματος41. Η μεταφορά τους από την Κεφαλονιά,
όμως, για την οποία δόθηκε άμεσα εντολή, καθυστέρησε σημαντικά. Την 1η
Ιουλίου ο Βέγιας γνωστοποιεί στον Διαχειριστή της Κεφαλονιάς τη δυσκολία να
βρεθεί ο κατάλληλος τύπος πλοίου για τη μεταφορά, το λεγόμενο «μπαλασκέρ-
μα», ζητώντας του να σταλούν με τέτοιου τύπου πλοίο από εκεί42.

Δύο από αυτά τα τέσσερα μεγάλα κανόνια εκτίθενται σήμερα στο πυροβο-
λείο στο Μακροπούντι (λούτσα). Το ένα είναι βενετσιάνικο με μήκος 3,10 μ.
και διάμετρο κάννης 1�0 χιλ., είναι σιδερένιο, λειόκαννο και εμπροσθογεμές,
με βάρος 2.��0 κιλά. Στο πίσω μέρος φέρει ανάγλυφο θυρεό με τον λέοντα της
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40. Ithaca [Ithaki] Rough Sketch shewing the relative position of Fort Dexia & the proposed
alterations ...’: sheet bearing a ground plan and a site plan. Scale: 1 inch to 1�.2� feet [1:19�]
(ground plan); 1 inch to 200 yards [1:7,200]. Signed: Lieutenant C De Butts, Royal Engineers,
8 June 1847, TNA, MFQ 1/319/3�.

41. ΓΑΚ-ΤΑΙ, φάκ. ΦΡ27/7, φ. 1v.
42. ΓΑΚ-ΤΑΙ, ό.π., φφ. 1v-2r, 3r, 17v - φάκ. ΦΡ27/2�, φφ. 1�r, 17v.



Βενετίας. Κατασκευάστηκε στο χυτήριο του Carlo Camozzi στο Bergamo την
περίοδο 1732-174343. Από τη διάμετρο της κάννης κατατάσσεται στην κατη-
γορία των 24 βρετανικών λιβρών. Το δεύτερο, το οποίο είναι αγγλικό, με μή-
κος 3,30 μ. και με διάμετρο κάννης 1�4 χιλ. κατατάσσεται και αυτό στην κα-
τηγορία των 24 λιβρών, με βάρος 2.412 κιλά. Είναι επίσης σιδερένιο, λειόκαν-
νο και εμπροσθογεμές. Στο μέσο περίπου φέρει ανάγλυφο θυρεό με το εστεμμέ-
νο ρόδο των Τυδώρ. Στο μέτωπο του δεξιού λοβού διακρίνεται σε ανάγλυφο το
μονόγραμμα HF, δηλωτικό του χυτηρίου Hamsell Furnace, το οποίο βρισκόταν
στην περιοχή Weald της περιφέρειας του East Sussex (Εικ. �). Το 170� ο σιδη-
ρουργός Peter Gott εξοφλήθηκε για την κατασκευή του συγκεκριμένου κανο-
νιού και όπως φαίνεται είχε δώσει μέρος της παραγγελίας ως υπεργολαβία
στον Robert Baker, ιδιοκτήτη του Hamsell Furnace44 (Εικ. �).

Το αγγλικό κανόνι έχει μια ενδιαφέρουσα βιογραφία. Αρχικά τοποθετήθη-
κε στο αγγλικό πολεμικό πλοίο RESTORATION, το οποίο ναυπηγήθηκε επί-
σης το 170� και ναυάγησε το 1711 ανοιχτά του λιβόρνο. Στις αρχές του 171�
βρέθηκε στο ίδιο λιμάνι ο Βενετός αξιωματούχος Pietro Rosa με σκοπό να
προμηθευτεί πλοία και να ναυτολογήσει πληρώματα για τις ανάγκες του βε-
νετικού στόλου κατά τον 7ο βενετο-τουρκικό πόλεμο (1714-1718). Αγόρασε
όλα τα κανόνια του Restoration, τα οποία στο μεταξύ είχαν ανακτηθεί, και με
αυτά εξοπλίστηκε το πολεμικό πλοίο Terror. Το κανόνι χρησιμοποιήθηκε στη
ναυμαχία της Κασσιώπης στις 8 Ιουλίου 171�, καθώς και σε όλες τις επόμε-
νες. Μετά τη λήξη του πολέμου, οι Βενετοί παρόπλισαν τα περισσότερα πολε-
μικά πλοία και μοίρασαν τα κανόνια τους στα κατά τόπους κάστρα. Έτσι το
αγγλικό κανόνι κατέληξε στην Κεφαλονιά4�.

ΒΒίίββαα  λλαα  ΡΡεεπποούύμμππλλιικκαα!!

Φεύγοντας από το Βαθύ και πλέοντας μεταξύ Ιθάκης και λευκάδας, η
POMONE συνάντησε ένα μαλτέζικο κουρσάρικο πλοίο4�. Μετά από αυτή τη
συνάντηση και καθόλη τη διάρκεια του Μαΐου, δύο μαλτέζικα κουρσάρικα κα-
ραδοκούσαν στα νερά της Ιθάκης και κυρίευσαν αρκετά καΐκια, θιακά και κε-
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43. CARLO BELTRAME & MARCO MORIN, I Cannoni di Venezia. Artiglierie della Serenissima
da fortezze e relitti, Firenze: All’Insegna del Giglio, 2014, σσ. 314-31�.

44. Ordnance Office: bill books (series II) 170�-170�, TNA, WO �1/71, φ. 4�v·· JEREMY
HODGKINSON, The Wealden Iron Industry, The Mill: The History Press, 2008, σσ. 80-82.

4�. GUIDO CANDIANI, I Vascelli della Serenissima. Guerra, politica e costruzioni navali a
Venezia in età moderna, Venezia: Istituto Venento di Scienze, Lettere ed Arti, 2009, σσ. 489
σημ. �3, 49�, �37 σημ. 2�9.

4�. POMONE Captain’s Log, 8 Μαΐου 1809, TNA, ADM �1/1949.



φαλονίτικα47. Στις 17 Μαΐου ένα από αυτά πλησίασε κοντά στο Γιδάκι αποβι-
βάζοντας μερικούς οπλισμένους άνδρες για να αρπάξουν πρόβατα. Ο βοσκός
προσπάθησε να τα απομακρύνει, αλλά οι κουρσάροι τον πυροβόλησαν και λί-
γες ώρες αργότερα πέθανε48. Στο μεταξύ η κορβέτα PYLADES, η οποία με-
τέφερε τις επιστολές του Adair για την υπόθεση Δενδρινού, έφθασε στη Μάλ-
τα στις 14 Μαΐου49. Την επομένη ο Φορέστης συντάσσει μια συνοδευτική επι-
στολή προς τον υπουργό εξωτερικών George Canning. Αφού γράφει ότι οι Ιόνι-
οι είναι έτοιμοι να πάρουν τα όπλα αν έχουν τη διαβεβαίωση ότι θα έχουν τη
βρετανική προστασία, συμπληρώνει: 

«[...] η προσωρινή εμφάνιση μιας βρετανικής ναυτικής δύναμης σε
οποιαδήποτε από τις πόλεις της Κεφαλονιάς, της ζακύνθου, της Ιθά-
κης και των Κυθήρων και με τον πλοίαρχο εξουσιοδοτημένο να τους
διαβεβαιώσει για την υποστήριξη της Α.Μ. στη διατήρηση της παλαιό-
τερης Κυβέρνησής τους θα ήταν από μόνη της αρκετή να τους υποκι-
νήσει να εκδιώξουν τη γαλλική φρουρά [...]»�0.

Στις 24 Μαΐου η PYLADES με πλοίαρχο τον George Ferguson απέπλευσε
με προορισμό την Πάτρα και την Πρέβεζα, συνοδεύοντας μια νηοπομπή εμπο-
ρικών πλοίων�1. Όταν έφθασε στην Πάτρα, χαιρέτησε την αποβίβαση του πρό-
ξενου Νικόλαου Στράνη με έντεκα κανονιές κι έβαλε πλώρη για Πρέβεζα συ-
νοδεύοντας ένα εμπορικό πλοίο�2. Στις 2 Ιουνίου και ώρα 14:00, ενώ η
PYLADES έπλεε κατά μήκος των ανατολικών ακτών της Ιθάκης, εντοπίστη-
κε ένα ύποπτο σκαρί στην ακτή και δύο λέμβοι στάλθηκαν για νηοψία. Ο Βέ-
γιας βρισκόταν στο ορεινό χωριό της Ανωγής για τον εορτασμό του αγίου
Κωνσταντίνου. Από εκεί ψηλά όλοι οι παρευρισκόμενοι είδαν τι συνέβαινε κι
έτρεξαν οπλισμένοι στις ακτές. Αργότερα, οι δύο βρετανικές λέμβοι μπήκαν
στο λιμάνι των Φρικών και οι Θιακοί, οι οποίοι είχαν πάρει θέσεις στις πλαγιές
εκατέρωθεν του λιμανιού, άνοιξαν πυρ. Ακολούθησε σφοδρή ανταλλαγή πυρών
από την οποία τραυματίστηκαν δύο Βρετανοί ναύτες. Οι Βρετανοί απομακρύν-
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47. ΓΑΚ-ΤΑΙ, φάκ. ΦΡ27/7, φ. 3r-v. - φάκ. ΦΡ27/30, φ.40v.
48. ΓΑΚ-ΤΑΙ, φάκ. ΦΡ27/7, φ. 3v. - φάκ. ΦΡ27/2�, φφ. 1�v-1�r.
49. PYLADES Captain’s Log, 14 Μαΐου 1809, TNA, ADM �1/20�2.
�0. To Foreign Office, Entry book 180� May - 1813 Jan, Νο 20, 1� Μαΐου 1809, TNA, FO

348/7: «[...] the temporary appearance of a British naval force before either of the towns of
Cephalonia, Zante Ithaca & Cerigo and the Commander empowered to give them the assurance
of H(is) M(ajesty’s) support in maintain their ancient Gov(ernmen)t would be alone necessary
in instigating them to expel the French party [...]».

�1. PYLADES Captain’s Log, 19 και 24 Μαΐου 1809, TNA, ADM �1/20�2.
�2. Ό.π., 31 Μαΐου 1809.



θηκαν και περνώντας από έναν άλλο ορμίσκο άρπαξαν ένα θιακό καΐκι που
ήταν αγκυροβολημένο χωρίς φορτίο. Η PYLADES αγκυροβόλησε στον Μάρ-
μακα και το ίδιο απόγευμα ο Ferguson έστειλε στις Φρίκες το συγκεκριμένο
καΐκι αφού παρέδωσε στον καραβοκύρη μια προκήρυξη, η οποία έγραφε στα
ιταλικά:

«Αν οι κάτοικοι τους Ιθάκης θέλουν να χαίρουν της αγγλικής προστα-
σίας, δεν έχουν παρά να αιχμαλωτίσουν τους λίγους Γάλλους που βρί-
σκονται στο νησί και να υψώσουν τη σημαία της Ρεπούμπλικας. Ο
πλοίαρχος της αγγλικής φρεγάτας είναι έτοιμος να τους προσφέρει όλη
την αναγκαία αρωγή για την επιτυχία της προσπάθειας.

υπογραφή, George Ferguson»�3.

Η PYLADES παρέμεινε αγκυροβολημένη και το επόμενο πρωί ο Ferguson
επάνδρωσε κι εξόπλισε τις λέμβους οι οποίες αιχμαλώτισαν ένα θιακό καΐκι
που ερχόταν από τον Καστό και μετέφερε κριθάρι και πρόβατα. Έπειτα επέ-
στρεψαν στην PYLADES και αφού οι Βρετανοί πήραν μια ποσότητα κριθαριού
το άφησαν ελεύθερο�4. Η βρετανική κορβέτα έμεινε στο ίδιο σημείο μέχρι το
μεσημέρι χωρίς καμία άλλη επιθετική ενέργεια. Ίσως ο Ferguson ήθελε να
δώσει χρόνο στους βρετανόφιλους Θιακούς να ανταποκριθούν στην προκήρυξη.
Έπειτα αναχώρησε προς Πρέβεζα και μεταξύ Φισκάρδου και Δουκάτου συνά-
ντησε την TOPAZE και το MAGNIFICENT��. Η TOPAZE συνόδευε τέσσερα
εμπορικά πλοία από την Πρέβεζα στο Μεσολόγγι. Αφού τα άφησε στην Οξειά,
στις 4 Ιουνίου το απόγευμα επέστρεφε πλέοντας κατά μήκος των ανατολικών
ακτών της Ιθάκης, σε απόσταση 4-� μιλίων. Εκεί συνάντησε ένα θιακό καΐκι,
του οποίου ο καραβοκύρης ανέφερε στον Βέγια ότι η φρεγάτα είχε υψωμένη
επτανησιακή σημαία και το πλήρωμά της του φώναζε «Βίβα λα Ρεπούμπλι-
κα!»��. Η φρεγάτα παρακολουθούσε κι άλλα θιακά καΐκια χωρίς να επιτεθεί
και το ίδιο βράδυ ενώθηκε και πάλι με τα άλλα δύο πλοία που παρέμεναν στη
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�3. Ό.π., 2 Ιουνίου 1809·· ΓΑΚ-ΤΑΙ, φάκ. ΦΡ27/7, φ. 1�r. - φάκ. ΦΡ27/2�, φ. 18r-v·· ΑΘΑ-
ΝΑΣΙΟΣ λΕΚΑΤΣΑΣ, ό.π., σ. 79. Το ελληνικό κείμενο εδώ ακολουθεί τη γαλλική μετάφραση
όπως ακριβώς δημοσιεύθηκε στις εφημερίδες Journal du Commerce, de Politique et de littera -
ture du Departement de l’Escaut, αρ. 12�3, Samedi 18 Novembre 1809, σ. 2 και Nou velles
littéraires et politiques, αρ. 2�2, Manheim: 19 Novembre 1809, σ. 1.

�4. PYLADES Captain’s Log, 3 Ιουνίου 1809, TNA, ADM �1/20�2·· ΓΑΚ-ΤΑΙ, φάκ.
ΦΡ27/7, φ. �v. - φάκ. ΦΡ27/2�, φ. 19r.

��. PYLADES Captain’s Log, 3-4 Ιουνίου 1809, TNA, ADM �1/20�2·· TOPAZE Captain’s
Log, 4 Ιουνίου 1809, TNA, ADM �1/19�2.

��. ΓΑΚ-ΤΑΙ, φάκ. ΦΡ27/7, φ. �v. - φάκ. ΦΡ27/2�, φ. 19r·· ΓΕωΡΓΙΟΣ Α. ΣΙΟΡΟΚΑΣ,
ό.π., σ. �8 σημ. �.



θέση τους. Οι Θιακοί σκοποί παρατήρησαν αυτή τη συγκέντρωση των τριών
βρετανικών πολεμικών πλοίων με κάποια ανησυχία�7. Έπειτα τα πλοία
έπλευσαν προς την Πρέβεζα.

Όταν τα τρία βρετανικά πλοία ξανασυναντήθηκαν, οι πλοίαρχοι διαπίστω-
σαν πως παρά τις διαβεβαιώσεις του Φορέστη και παρά την προκήρυξη, οι φι-
λοβρετανοί Θιακοί δεν ανταποκρίθηκαν. Στο εξής η στάση τους θα ήταν διαφο-
ρετική. Ο Ferguson πήρε διαταγή να πλεύσει προς τη ζάκυνθο και τα Κύθηρα.
Το πρωί της 9ης Ιουνίου έπλεε και πάλι κατά μήκος των ακτών της Ιθάκης.
Περνώντας από τις Φρίκες έριξε μια κανονιά, το ίδιο έκανε περνώντας και από
το Κιόνι. Έπειτα στράφηκε προς το Βαθύ, αλλά οι αντίθετοι άνεμοι δεν επέ-
τρεψαν την προσέγγιση. Έτσι έριξε μια κανονιά από τον Σκίνο, η μπάλα πέρα-
σε ανάμεσα από τους λόφους κι έπεσε στο Βαθύ, σε ένα χωράφι όπου δούλευαν
κάποιοι άνθρωποι, χωρίς όμως τραυματίες. Οι Θιακοί αναγνώρισαν το πλοίο
και το είδαν με υψωμένη μια λευκή σημαία, άλλοι με γαλλική�8. Ο Ferguson
συνομιλούσε με τους Θιακούς και τους έλεγε ότι τώρα πια είχαν ανοιχτούς λο-
γαριασμούς. Στις 24 Ιουνίου στα ανοιχτά του Ναβαρίνου κυρίευσε μια ζακυν-
θινή μπομπάρδα και την εξόπλισε με ένα κανόνι�9. Στο μεταξύ, στις 2� Ιουνί-
ου το Θιάκι δέχτηκε νέο στρατιωτικό διοικητή, τον Γάλλο λοχαγό Darnal, ο
οποίος μέχρι τότε ήταν στρατιωτικός διοικητής της Κεφαλονιάς�0.

Στις 3 Ιουλίου η PYLADES βρισκόταν ξανά βόρεια της Ιθάκης. Στόχος του
Ferguson ήταν οι γνωστές του πια Φρίκες. Αυτή τη φορά έστειλε πέντε λέμ-
βους και την εξοπλισμένη μπομπάρδα στις 10 το βράδυ. Όταν νύχτωσε οι Βρε-
τανοί αποβιβάστηκαν και κατέλαβαν τα υψώματα εκατέρωθεν του λιμανιού.
Έπειτα οι λέμβοι με τη μπομπάρδα μπήκαν στο λιμάνι. Οι Θιακοί αιφνιδιά-
στηκαν, αλλά αντέδρασαν και ακολούθησε σφοδρή ανταλλαγή πυρών. Πιο πο-
λύ αιφνιδιάστηκαν όταν αντιλήφθηκαν ότι οι Βρετανοί είχαν καταλάβει τα κρί-
σιμα υψώματα και πλέον η αντίστασή τους δεν ήταν αποτελεσματική. Η μπο-
μπάρδα ξεκίνησε να κανονιοβολεί τα κτίρια της παραλίας και κατέστρεψε μια
αποθήκη. Οι Βρετανοί κυρίευσαν έξι καΐκια, δύο από τα οποία ήταν φορτωμένα
με κρασί, καθώς κι ένα καΐκι από το λιμάνι του Μαυρωνά και απομακρύνθη-
καν. Έπειτα ο Ferguson σήκωσε άγκυρα με κατεύθυνση προς την Πάτρα. Η
επιχείρηση ήταν αναίμακτη�1.
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ΣΣττηηνν  ααννααμμπποουυμμπποούύλλαα  οο  σσυυκκοοφφάάννττηηςς  χχααίίρρεεττααιι,,  σσττηηνν  ααρρχχήή

Μετά τη δεύτερη επίθεση της PYLADES, άρχισαν να κυκλοφορούν έντονες
φήμες ότι κάποιος Θιακός οδήγησε τους Βρετανούς στην κατάληψη των
στρατηγικών σημείων. Οι διαδόσεις έφθασαν στον Βέγια και στον Darnal και
ο άνθρωπος που θεωρήθηκε προδότης ήταν ο Γιάννης Πάλμος Αγρίμης, κα-
ραβοκύρης από την Εξωγή, ο οποίος την ημέρα της επίθεσης ήταν εκτός Ιθά-
κης. Ο Darnal με ένα στρατιωτικό απόσπασμα πήγε στο σπίτι του Πάλμου κι
έθεσε υπό περιορισμό τη γυναίκα του, αλλά στον έλεγχο των υπαρχόντων του
δεν βρέθηκε τίποτε το ενοχοποιητικό. Για την ίδια υπόθεση κυκλοφόρησε και
το όνομα του σεσημασμένου Σπύρου Παΐζη Γελάδη. Όταν ο Πάλμος επέστρε-
ψε στις Φρίκες από την Πρέβεζα κι έμαθε για τις κατηγορίες, παρουσιάστηκε
αμέσως στον Βέγια για να υποστηρίξει την αθωότητά του. Εκείνος που διακι-
νούσε τις φήμες ήταν ο Παναγής Σοφιανός από το Κιόνι. Αυτός υποστήριζε ότι
τις έμαθε από κάποιον άγνωστο από άλλο νησί. Οι Πάλμος και Σοφιανός τέ-
θηκαν υπό προσωρινή κράτηση και όταν ο Bessières έμαθε για την υπόθεση
ζήτησε να ενημερώνεται λεπτομερώς για την πορεία των ανακρίσεων. Γρήγο-
ρα έγινε γνωστό πως η πηγή των διαδόσεων ήταν στην πραγματικότητα ένας
άλλος Κιονιότης, ο Γιάννης Καλλίνικος. Αφού ο Bessières ενημερώθηκε, στις
31 Ιουλίου έστειλε διαταγή στον Βέγια, ο οποίος την έλαβε 20 μέρες αργότε-
ρα, να ελευθερώσει τον Πάλμο και να ρίξει αλυσοδεμένους στη φυλακή τον συ-
κοφάντη Καλλίνικο και τον ψευδομάρτυρα Σοφιανό�2. Φαίνεται πως οι Θιακοί
δεν αντιλήφθηκαν ότι και η δεύτερη επίθεση στις Φρίκες έγινε από τις λέμβους
της PYLADES, της οποίας οι άνδρες γνώριζαν πλέον το λιμάνι και δεν είχαν
ανάγκη ντόπιου οδηγού. Δεν είναι άγνωστο φαινόμενο σε περιόδους αστάθειας
να επωφελούνται κάποιοι με στόχο το ξεκαθάρισμα προσωπικών λογαρια-
σμών. Αυτή τη φορά όμως η εντιμότητα και η ικανότητα του Γάλλου αυτο-
κρατορικού επιτρόπου λειτούργησαν καταλυτικά.

ΟΟ  ΦΦοορρέέσσττηηςς  κκααιι  οο  ««κκοουυρρσσάάρροοςς»»  λλόόρρδδοοςς  BByyrroonn

Παρά τις διαβεβαιώσεις των βρετανόφιλων Ιονίων ότι ήταν έτοιμοι να διώ-
ξουν τους Γάλλους, όταν τα βρετανικά πλοία εμφανίστηκαν στο Θιάκι και δόθη-
κε η προκήρυξη, παρέμειναν αδρανείς. ωστόσο, στις 14 Σεπτεμβρίου ο Φορέστης
επανέρχεται με νέα επιστολή προς τον Canning διαβεβαιώνοντάς τον και πάλι
πως οι Ιόνιοι είναι πρόθυμοι να συνεργαστούν με «οποιαδήποτε βρετανική δύνα-
μη σταλεί να τους απελευθερώσει από την παρούσα καταπιεστική κυβέρνηση»·
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μοναδικός τους φόβος είναι πως αν εξεγερθούν χωρίς ξένη υποστήριξη, θα στα-
λούν γαλλικές ενισχύσεις από την Κέρκυρα ή τη λευκάδα. Προσθέτει στο τέλος
την αναληθή πληροφορία πως μετά την υπόθεση Δενδρινού η γαλλική διοίκηση
κήρυξε στρατιωτικό νόμο «για να συγκρατήσει τους κατοίκους από ανοιχτή
εξέγερση»�3. Εδώ ίσως διαφαίνεται μια προσπάθεια χειραγώγησης των Βρετα-
νών έτσι ώστε να σταλεί μόνιμη στρατιωτική δύναμη στα νησιά. Η τακτική που
ακολουθούν εδώ οι βρετανόφιλοι Ιόνιοι είναι γνωστή. Εχθρική ρητορική προς
τους Γάλλους κυρίαρχους και ταυτόχρονη αφοσίωση στους Βρετανούς για να
τους κάνουν να νιώσουν ανταποδοτικό αίσθημα συμπάθειας και βοήθειας.

Αν όμως ο Φορέστης ήξερε να ελίσσεται επιδέξια μέσα στη βρετανική πο-
λιτική και στρατιωτική ελίτ, το ίδιο μπορούσε να κάνει και με το νεαρό λόρδο
Byron. Ο Byron μαζί με τον Hobhouse αποβιβάστηκαν στη Μάλτα την 1η Σε-
πτεμβρίου, όπου παρέμειναν παρά τις πιέσεις του Alexander Ball, κυβερνήτη
του νησιού, να φύγουν αμέσως για τη Σμύρνη. Δύο μέρες αργότερα γνώρισαν
τον Γεώργιο Φορέστη και στις � Σεπτεμβρίου τον πατέρα του, τον Σπυρίδωνα
Φορέστη. Το επόμενο διάστημα ο Σπ. Φορέστης τους συναντούσε σχεδόν κα-
θημερινά, ενώ οι πιέσεις του Ball να φύγουν, για Κωνσταντινούπολη αυτή τη
φορά, συνεχίζονταν. Στις 13 Σεπτεμβρίου ο Φορέστης τους έπεισε να ταξιδέ-
ψουν στα Γιάννενα. Αναχώρησαν στις 19 Σεπτεμβρίου με το πολεμικό μπρίκι
SPIDER (πλοίαρχος ο William Sandford Oliver), το οποίο συνόδευε 38 εμπορι-
κά πλοία στην Πάτρα και στην Πρέβεζα. Συνταξιδιώτης τους ήταν και ο Νι-
κόλαος Στράνης ο οποίος επέστρεφε στην Πάτρα�4.

Το βράδυ της 23ης οι Byron και Hobhouse αντίκρισαν για πρώτη φορά το
Θιάκι, αλλά την επομένη στην είσοδο του Πατραϊκού κόλπου οι λέμβοι του
SPIDER κυρίευσαν ένα θιακό καΐκι που μετέφερε σταφίδα��. Το εξόπλισαν με
ένα μικρό κανόνι, το οποίο ονόμασαν χαϊδευτικά «Μέρφι», και το χρησιμοποί-
ησαν για επιθέσεις σε άλλα καΐκια. Στις 2� Σεπτεμβρίου το SPIDER χαιρέτη-
σε την αποβίβαση του Στράνη με 1� κανονιές��. Δύο μέρες μετά έπλεαν αργά
κατά μήκος των ακτών της Ιθάκης, πολύ κοντά στο νησί. Ο Oliver εξαπέλυ-
σε τις λέμβους να αρπάξουν θιακά καΐκια με σταφίδα, ενώ οι δύο μετέπειτα
φιλέλληνες παρακολουθούσαν από το πλοίο. Έπιασαν μόνο δύο ψαρόβαρκες
και τις άφησαν. Μεταξύ των επιθέσεων οι δυο φίλοι αγνάντευαν το τοπίο της

Ιθάκη 1809 �01

�3. Spiridion Foresti, William Meyer and John Kirk, 1809, TNA, FO 42/11, σ. 132: «[...]
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Ιθάκης ενώ διάβασαν και Οδύσσεια�7. Την επομένη έφθασαν στην Πρέβεζα. Η
χρονική σύμπτωση του ταξιδιού των Byron και Hobhouse στον Αλή πασά με
την βρετανική κατάληψη των νησιών, έχει οδηγήσει σε αντικρουόμενες ερμη-
νείες. Είτε ότι εκτελούσαν μυστική αποστολή είτε ότι ήταν απλά δύο αθώοι νε-
αροί οι οποίοι χειραγωγήθηκαν από τους Φορέστη και Ball για να εξευμενίσουν
τον Αλή επειδή θα τον έφερναν προ τετελεσμένων γεγονότων, είτε πάλι πως
ήταν μια απλή σύμπτωση χωρίς καμία πολιτική χροιά. Οι διαθέσιμες πηγές
όμως δεν επιτρέπουν μια ξεκάθαρη τοποθέτηση�8.

ΗΗ  κκααττάάλληηψψηη

Όταν ο Φορέστης έγραφε τη νέα του επιστολή στον Canning, δεν γνώριζε
ότι ο Collingwood είχε ήδη λάβει τις αποφάσεις του. Μέχρι τον Ιούλιο του 1809
ο Βρετανός ναύαρχος δεν επιθυμούσε την κατάληψη των Ιονίων Νήσων, παρά
τις διαρκείς εκκλήσεις των Ιονίων και του Adair, καθώς ήθελε τις δυνάμεις
του συγκεντρωμένες και ισχυρές σε λίγα στρατηγικά σημεία, όχι διάσπαρτες
και παντού αδύναμες�9. Ο γαλλο-αυστριακός πόλεμος ήταν ο καταλύτης για
να αλλάξει γνώμη. Στις 1� Ιουλίου και 2 Αυγούστου στέλνει επιστολές στον
στρατηγό John Stuart με την πρόθεσή του να καταληφθούν τα νησιά του νοτί-
ου Ιονίου ως αντιπερισπασμός για τους Γάλλους κι επειδή θα προέκυπταν
πολλά οφέλη «με την προσάρτησή τους σε εμάς και μόνο σε εμάς»70. Την 1η
Σεπτεμβρίου επανέρχεται με νέα επιστολή στον Stuart. υπό το φως της αυ-
στριακής ήττας, ο σκοπός της κατάληψης γίνεται τώρα πιο σαφής. Ο
Collingwood ήταν βέβαιος πως η επόμενη κίνηση του Ναπολέοντα θα ήταν η
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εισβολή στην Πελοπόννησο, επομένως είχε ανάγκη μια βάση κοντά σε αυτή71.
Ο Φορέστης έμαθε για την επιχείρηση στις 22 Σεπτεμβρίου, όταν ο Ball τον

κάλεσε και του παρέδωσε τις σχετικές επιστολές του Collingwood και του
Stuart. Το ίδιο βράδυ επιβιβάστηκε στη φρεγάτα SPARTAN (πλοίαρχος ο Jahleel
Brenton) με προορισμό το Ιόνιο72. Την επομένη απέπλευσαν από τη Μεσσήνη
της Σικελίας το WARRIOR (πλοίαρχος ο John William Spranger) και το μπρίκι
PHILOMEL (πλοίαρχος ο George Crawley), μαζί με δύο κανονιοφόρους και δέκα
μεταγωγικά πλοία με 1.8�7 άνδρες73. Αφού καταλήφθηκαν η ζάκυνθος και η
Κεφαλονιά, στις � Οκτωβρίου το PHILOMEL παρέμενε αγκυροβολημένο στο
Αργοστόλι. Τότε έλαβε διαταγές να πλεύσει και να καταλάβει το Θιάκι. Για το
σκοπό αυτό επιβιβάστηκαν 78 στρατιώτες με επικεφαλής το λοχαγό Richard
Church, μαζί τους και ο Φορέστης74. λόγω αντίθετων ανέμων, το PHILOMEL
έφθασε στο Βαθύ στις 8 Οκτωβρίου το μεσημέρι. Στην πορεία αιχμαλώτισε ένα
καΐκι για να διευκολύνει την απόβαση των στρατιωτών. Όταν το πλοίο προσπά-
θησε να μπει στο λιμάνι, τα δύο μικρά κανόνια του πυροβολείου του αγίου Μι-
χαήλ άνοιξαν πυρ. Ο Darnal είχε τοποθετήσει και στο λαζαρέτο δύο από τα τέσ-
σερα μεγάλα κανόνια. Δεν αποκλείεται μάλιστα να είχε ξεκινήσει να διαμορφώ-
νει τη νησίδα σε ίσαλο πυροβολείο. Βλέποντας ο Crawley και ο Church ότι ήταν
αδύνατο να εξουδετερώσουν το πυροβολείο από τη θάλασσα, στράφηκαν στον
κόλπο του Σκίνου. Εκεί αποβιβάστηκαν οι στρατιώτες μαζί με τους 20 πεζο-
ναύτες και 30 οπλισμένους ναύτες του PHILOMEL, συνολικά 128 άνδρες και ο
Φορέστης. Ταυτόχρονα, ο Crawley έστειλε την κανονιοφόρο πίσω από το Σκαρ-
τσουμπονήσι να κρατάει απασχολημένο το πυροβολείο. Οι φιλοβρετανοί Θιακοί
υποδέχθηκαν τους Βρετανούς στρατιώτες και τους οδήγησαν γύρω από το Βα-
θύ μέχρι το ύψωμα του χαμολιού, στα νώτα του πυροβολείου του αγίου Μιχαήλ.
Μόλις ο Darnal διαπίστωσε πως η φρουρά είναι περικυκλωμένη, παραδόθηκε. Η
επιχείρηση διήρκεσε � ώρες και ήταν αναίμακτη7�.

Οι Βρετανοί μετέφεραν στο PHILOMEL 2� αιχμαλώτους, ενώ οι 7� Αλβα-
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νοί στρατιώτες της φρουράς είχαν σκορπίσει στα βουνά. Την επομένη είχαν
αιχμαλωτιστεί μόνο 18 από αυτούς. Ο Φορέστης, ο Crawley και ο Church συ-
ναντήθηκαν με τον Βέγια και θέσπισαν μια προσωρινή τριμελή διοίκηση, απο-
τελούμενη από τους φιλοβρετανούς Δημήτριο Βλασσόπουλο, Σπυρίδωνα Κα-
ραβία και Γεράσιμο Δρακούλη. Οι Βρετανοί άφησαν στο νησί μια μικρή φρου-
ρά 19 ανδρών και στις 10 Οκτωβρίου το PHILOMEL απέπλευσε προς τη ζά-
κυνθο. Στις 11 Οκτωβρίου οι τρεις Θιακοί διοικητές συνυπογράφουν μια ευχα-
ριστήρια επιστολή προς τον Canning, όπου εκφράζουν την απερίγραπτη ευγνω-
μοσύνη του θιακού λαού προς τον Βρετανό μονάρχη για την απελευθέρωσή
τους, καθώς και την πίστη τους ότι θα επανακάμψει η ναυσιπλοΐα και το κα-
τεστραμμένο τους εμπόριο. Ιδιαίτερη μνεία κάνουν στον ουσιαστικό ρόλο του
Φορέστη για την επιτυχή έκβαση της επιχείρησης, όπως αντίστοιχα κάνουν
και ο Crawley και ο Church στις αναφορές τους7�. Ο διακαής πόθος των φιλο-
βρετανών Θιακών είχε γίνει πραγματικότητα.

ΕΕππίίλλοογγοοςς

Η ιόνια ιστοριογραφία έχει ακουμπήσει, αλλά δεν έχει ερευνήσει τη βρετα-
νική κατάληψη του 1809. Αν ξύσουμε λίγο την επιφάνεια, δείχνει να δικαιολο-
γείται το συμπέρασμα πως οι φιλοβρετανοί Ιόνιοι επεδίωξαν οικειοθελώς την
οπορτουνιστική προσχώρηση σε καθεστώς βρετανικής προστασίας. Με τους
όρους της σχολής των Annales, η βρετανική κατάληψη ήταν η επιθυμητή κα-
τάληξη μιας σχέσης μακράς διάρκειας. Η τελική απόφαση ήταν βέβαια του
Collingwood, αλλά με τις πρωτοβουλίες και τις αλλεπάλληλες εκκλήσεις τους
οι Ιόνιοι διατήρησαν την υπόθεση στο προσκήνιο. Μια τέτοια πρωτοβουλία
ήταν και η υπόθεση Δενδρινού. Ακόμη κι αν δεν ήταν το τέχνασμα που πί-
στευε, ο Collingwood αναγνώριζε τον ενεργό ρόλο των Ιονίων στη διαμόρφωση
του πολιτικού τους μέλλοντος.

Η συμμετοχή των τριών Θιακών καπετάνιων στην υπόθεση του επίσης
Θιακού Δενδρινού, ίσως έπεισε τη βρετανική πλευρά ότι οι κάτοικοι της Ιθά-
κης ήταν πιο έτοιμοι να δεχθούν τη βρετανική προστασία. Το επακόλουθο ήταν
η αποστολή της PYLADES. Το περιεχόμενο της προκήρυξης Ferguson απηχεί
σχεδόν κατά λέξη τα όσα έγραψε ο Φορέστης στον Canning. Δεν αποκλείεται
ο συντάκτης να ήταν ο ίδιος ο Φορέστης. Εδώ πρέπει να επισημανθεί το γεγο-
νός ότι αυτή η ενέργεια φαίνεται να έγινε εν αγνοία του Collingwood. Δεν
υπάρχει καμία νύξη του, είτε ότι την διέταξε είτε ότι γνώριζε γι’ αυτή. Όλα
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7�. PHILOMEL Captain’s Log, 9-10 Οκτωβρίου 1809, TNA, ADM �1/2�8�·· PHILOMEL
Master’s Log, 9-10 Οκτωβρίου 1809, TNA, ADM �2/4��2·· Spiridion Foresti, William Meyer
and John Kirk, 1809, TNA, FO 42/11, σσ. 218-222.



δείχνουν ότι ήταν μια πρωτοβουλία που λήφθηκε στη Μάλτα από τους Φορέ-
στη και Ball. Σε περίπτωση επιτυχίας, θα υπήρχε ένα τετελεσμένο γεγονός το
οποίο ο ναύαρχος δεν θα μπορούσε να αγνοήσει. Οι προσδοκίες τους, ωστόσο,
δεν επαληθεύτηκαν. Οι Θιακοί αντιστάθηκαν με πείσμα, ενώ οι βρετανόφιλοι
δεν εξεγέρθηκαν. Αν ο Ferguson ανέμενε μια ευνοϊκή στάση των Θιακών προς
τους βρετανούς, είναι δυσεξήγητο το γεγονός ότι προχώρησε σε επιθετική
ενέργεια η οποία θα είχε το ακριβώς αντίθετο αποτέλεσμα. Στην πραγματικό-
τητα, ωστόσο, η βρετανική επιθετικότητα γίνεται αντιληπτή από τις επιστο-
λές του Βέγια, όχι όμως και από το ημερολόγιο του Ferguson. Όταν ο πλοίαρ-
χος στέλνει τις λέμβους εξοπλισμένες για νηοψία σε εχθρική θάλασσα, ακο-
λουθεί την πάγια τακτική σε καιρό πολέμου. Επιπλέον, το πλοίο δεν είχε προ-
ετοιμαστεί για μάχη, ο Ferguson έδωσε τη σχετική διαταγή αφού επέστρεψαν
οι λέμβοι με τους τραυματίες77. Για την αντίδραση των Θιακών, κρίσιμο ρόλο
πρέπει να είχαν οι προηγούμενες επιθέσεις της POMONE και των μαλτέζικων
κουρσάρικων που είχαν μεν στόχο την πολεμική λεία και μόνο, αφού στις κα-
ταδρομές τους δεν υπάρχει καμία ένδειξη πολιτικών προεκτάσεων, είχαν όμως
αρνητικό αντίκτυπο σε μια κρίσιμη συγκυρία, καθώς συσπείρωσαν τους Θια-
κούς υπέρ των Γάλλων. Όταν εμφανίστηκε η PYLADES το Θιάκι ήταν ουσια-
στικά υπό πολιορκία και η πολιτοφυλακή σε διαρκή συναγερμό, γεγονός
άγνωστο στον Ferguson. Για την επίθεση της POMONE γνώριζαν, ωστόσο, οι
πλοίαρχοι του MAGNIFICENT και της TOPAZE. Γι’ αυτό ίσως ο Griffiths εί-
χε υψώσει την επτανησιακή σημαία και το πλήρωμά του φώναζε στον Θιακό
καραβοκύρη Βίβα λα Ρεπούμπλικα! Ήταν μια προσπάθεια κατευνασμού, να
δείξουν ότι δεν είχαν εχθρικές διαθέσεις78.

Ιθάκη 1809 �0�

77. PYLADES Captain’s Log, 2 Ιουνίου 1809, TNA, ADM �1/20�2. Η διαταγή προετοι-
μασίας του πλοίου για μάχη καταγράφεται αυστηρά στο ημερολόγιο: «Cleared ship for
action». Αυτή συνεπάγεται μια σειρά ενεργειών: τη μεταφορά οικοσκευών και διαχωριστικών
καμπινών, ακόμη και του πλοιάρχου, στο αμπάρι, την προβολή των κανονιών στις κανονιοθυ-
ρίδες, τη μεταφορά γεμισμάτων από την πυριτιδαποθήκη, το βιράρισμα τρίγκου και μαΐστρας
για να μην πάρουν φωτιά από τις φλογολάμψεις των κανονιών και την επίστρωση πριονιδιού
στο κατάστρωμα για το στράγγισμα του αίματος.

78. Αφού έφυγαν από το Βαθύ, η POMONE με την υδραίικη πολάκα ενώθηκαν και πάλι με
τη βρετανική μοίρα αποκλεισμού της Κέρκυρας, όπου οι Eyre και Griffiths συνομίλησαν με
τον Barrie. Έπειτα η POMONE με την πολάκα έβαλαν πλώρη για τη Μάλτα, όπου έφθασαν
στις 28 Μαΐου, τέσσερις μέρες μετά τον απόπλου της PYLADES, βλ. POMONE Captain’s
Log, 18 και 28 Μαΐου 1809, TNA, ADM �1/1949. Η στάση της TOPAZE μπορεί να χαρα-
κτηριστεί φιλικότατη αν αναλογιστούμε πως μόλις τέσσερις μέρες νωρίτερα, στις 31 Μαΐου, οι
λέμβοι της είχαν επιτεθεί και καταστρέψει μια νηοπομπή σταθμευμένη στην αμμόγλωσσα
του αγίου Νικολάου στη λευκάδα. Στην επιχείρηση είχε μάλιστα κι ένα νεκρό, τον πεζοναύ-
τη George Worthington, βλ. TOPAZE Captain’s Log, 31 Μαΐου - 1 Ιουνίου 1809, TNA, ADM
�1/19�2.



Αυτή η προσπάθεια απέτυχε, αλλά σύντομα οι φιλοβρετανοί επανήλθαν, μέσω
του Φορέστη, με νέα επιστολή στις 14 Σεπτεμβρίου, από την οποία προκύπτουν
ορισμένες πληροφορίες. Και αυτή όπως και η προηγούμενη, συμπίπτουν χρονικά
με την παρουσία του Στράνη στη Μάλτα. Έτσι φαίνεται πώς γινόταν η μετάδο-
ση των πληροφοριών, οι φιλοβρετανοί Ιόνιοι μετέφεραν τις ειδήσεις στον Στράνη
στην Πάτρα και αυτός με τη σειρά του πήγαινε να συναντήσει τον Φορέστη στη
Μάλτα. Με αυτή τη δεύτερη επιστολή ο Φορέστης δραματοποιεί την κατάσταση,
ελπίζοντας πως ίσως έτσι κερδίσει τη συμπάθεια των Βρετανών πολιτικών.
Στους Θιακούς είχαν δοθεί οι ευκαιρίες να πράξουν αυτά που διακήρυτταν. Μία
φορά με την POMONE στο Βαθύ και μια δεύτερη με την PYLADES στις Φρίκες.
Αυτό που θα αποθάρρυνε, τουλάχιστον τους Θιακούς βρετανόφιλους, ήταν πως
δεν είχαν τη λαϊκή υποστήριξη που ισχυρίζονταν ότι έχουν και, επιπλέον, δεν θα
ήθελαν να θέσουν τις ζωές τους σε κίνδυνο αν δεν είχαν πρώτα εξασφαλίσει βρε-
τανική στρατιωτική παρουσία στο νησί. Οι νωπές μνήμες του 1801, όταν οι Βρε-
τανοί αρνήθηκαν τελικά να υποστηρίξουν την ανοιχτή εξέγερση των ζακυνθινών
και των Θιακών, σίγουρα θα τους είχαν κάνει πολύ πιο επιφυλακτικούς.

Σε ότι αφορά το κατεστραμμένο, όπως δηλώνουν οι φιλοβρετανοί Θιακοί,
εμπόριο, δεν ήταν αποκλειστικά υπεύθυνη η γαλλική κυριαρχία. Το ιόνια πλοία
ήταν εγκλωβισμένα στην Κωνσταντινούπολη ως αποτέλεσμα του ρωσο-τουρ-
κικού πολέμου, όχι εξαιτίας της Γαλλίας η οποία ήταν σε ειρήνη και με τις δύο
πλευρές. Επιπλέον, το εμπόριο της σταφίδας δεν είχε διακοπεί, όπως μάλιστα
υποστήριξε και ο γερουσιαστής Φλαμπουριάρης στην Κέρκυρα μετά την κα-
τάληψη, αυτό που άλλαξε ήταν ο τρόπος διακίνησής της79. Αντί να φορτώνε-
ται απευθείας σε βρετανικά πλοία, έπρεπε πρώτα να μεταφερθεί στην Πάτρα
και από εκεί στη Μάλτα. Και τα δύο δρομολόγια ήταν, θεωρητικά τουλάχι-
στον, απολύτως ελεύθερα, αφού η Γαλλία, όπως και η Βρετανία, ήταν σε ειρή-
νη με την Πύλη. Κατά τη μεταφορά στην Πάτρα τα ιόνια καΐκια θα μπορού-
σαν να κυριευθούν από τα βρετανικά πολεμικά, όπως είδαμε παραπάνω στην
περίπτωση του SPIDER, αλλά αυτή ήταν βρετανική εχθρική ενέργεια και όχι
γαλλική. Αυτό ήταν ένα πρόβλημα που θα μπορούσε να λυθεί με τη χρήση ου-
δέτερων πλοίων. Μια τέτοια περίπτωση καταγράφεται στο ημερολόγιο του
βρετανικού πολεμικού μπρικιού CONFOUNDER (πλοίαρχος ο James Valobra).
Στις � Μαρτίου 1809 το μπρίκι ήταν αγκυροβολημένο στο λιμάνι της Πάτρας,
όταν έφθασε ένα μπριγαντίνι από την Κεφαλονιά φορτωμένο με σταφίδα. Το
μπριγαντίνι μπήκε στην νηοπομπή που συγκεντρωνόταν εκεί για να ταξιδέψει
στη Μάλτα με συνοδεία το CONFOUNDER80. Επομένως, το πρόβλημα των
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79. ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ Ε. ΜΑυΡΟΓΙΑΝΝΗΣ, ό.π., τόμ. 2, σ. 22�.
80. CONFOUNDER Captain’s Log, � Μαρτίου 1809, TNA, ADM �1/2207. Στο ημερολό-

γιο δεν σημειώνεται τι σημαία έφερε. Τις επόμενες μέρες το CONFOUNDER κυρίευσε στον



Ιονίων παραγωγών σταφίδας ήταν πως είχαν απώλειες κερδών, αφού αυτά θα
έπρεπε να διαχυθούν σε περισσότερους ανθρώπους, στην προκειμένη περίπτω-
ση στους «προλετάριους της θάλασσας». Η τραγική ειρωνεία είναι πως οι Ιό-
νιοι «προλετάριοι της θάλασσας» υπέστησαν τις μεγαλύτερες απώλειες από
το βρετανικό ναυτικό αποκλεισμό.

Το οξύμωρο είναι πως η νίκη του Ναπολέοντα επί των Αυστριακών σφρά-
γισε το βρετανικό μέλλον των Ιονίων Νήσων. Ο Collingwood πήρε μόνος του
την πρωτοβουλία να καταλάβει τα νησιά χωρίς να ενημερώσει το λονδίνο, ού-
τε έλαβε σχετική διαταγή. Τα κίνητρά του ήταν αμυντικά, ενώ οι συνεχείς
πιέσεις των βρετανόφιλων Ιονίων έδειχναν πως τα βρετανικά όπλα θα ήταν
καλοδεχούμενα. Ακόμα όμως και μετά την κατάληψη ο Collingwood διατη-
ρούσε τις αμφιβολίες του αν το λονδίνο θα την ενέκρινε81. χωρίς ακόμη να το
γνωρίζει, η κυβέρνηση Portland είχε καταρρεύσει στις 4 Οκτωβρίου, ενώ ο
Canning είχε αφήσει το υπουργείο από τον Σεπτέμβριο82. Ο νέος υπουργός πο-
λέμου λόρδος Liverpool δεν ήταν πεπεισμένος με την χρησιμότητα της κατά-
ληψης83. Δεν ήταν καθόλου βέβαιο εκείνες τις πρώτες εβδομάδες πολιτικού
κενού εξουσίας ότι οι Βρετανοί θα διατηρούσαν τα νησιά. Αν ο Collingwood
έπαιρνε εντολή εκκένωσής τους δεν θα δίσταζε να το κάνει.

Ιθάκη 1809 �07

Πατραϊκό κόλπο οκτώ κεφαλονίτικα και θιακά καΐκια, για τα οποία καταγράφεται πως έφε-
ραν γαλλική σημαία.

81. G.L. NEWNHAM COLLINGWOOD, ό.π., σσ. 392-393.
82. Ο Canning μονομάχησε με τον υπουργό πολέμου Castlereagh στις 21 Σεπτεμβρίου.

Και οι δυο επιβίωσαν, αλλά έχασαν τις θέσεις τους.
83. PIERS MACKESY, ό.π., σσ. 3��-3�7.



ΈΈγγγγρρααφφοο

Επιστολή της προσωρινής διοίκησης της Ιθάκης προς τον George Canning
Spiridion Foresti, William Meyer and John Kirk, 1809, The National

Archives, United Kingdom, FO 42/11, p. 218

Dupplicata
Al molto Onorabile Sig(no)r Canning Principale Seg(reta)rio di Stato

di Sua Maestà Brittanica &c &c &c
Eccellenza

Comeche fù inesprimibile la gioja ed esultanza di questa divota Popolazione
d’Itaca pel riacquisto di sua libertà, che la risvegliò dal lettargo in cui misera -
mente giacea, che la sollevò dall’avvilimento, e dall’inerzia in cui gemea, e che
gli si aprì la via di ripigliare la sospesa sua navigazione & abatuto Commercio,
che li dava l’esistenza, così d’altronde è senza confine l’obbligazione sua, la sua
gratitudine, la sua riconoscenza verso la Maestà Sua, che ne fù il sì gran bene -
fico Autore. La Popolazione stessa che viene rappresentata dalla nostra
divozione non hà lena sufficiente per esprimerla, nè meno capace per poterla
descrivere, pure animati dalla conoscenza dell’immensa generosità del Reale
Benefattore, ci diamo il coraggio di assicurare V(ostra) E(ccellenza) di questa
nostra doverosa eterna gratitudine, e riconoscenza, che la é indistintamente
scolpita nel cuore di tutti questi abitanti, e di prottestare in pari tempo il leale
nostro attaccamento alla gran Nazione Brittanica, ed il più alto onore alla
Corona.

Nel supplicare per tanto l’E(ccellenza) V(ostra) o molto onorabile
Sig(no)re di voler assoggettare alla Maestà Sua quest’umile nostro Uff(ici)o,
non possiamo sorpassare in silenzio il merito imparegiabile del ben degno suo
Ministro Sig(no)r Foresti, non solo per la presente infaticabile sua cooperazione
in questa avventurosa circostanza per conciliare la buona sistemazione & ottimo
andamento delle cose, ma ancora per l’interessanza sua adoprata in tutte le
epoche a prò ed a sollievo dé Popoli Ionj in più critiche loro circostanze.

Abbiamo l’onore di essere D(i) V(ostra) E(ccellenza)
Itaca li 29 7bre / 11 8bre 1809

Demetrio Vlassopulo      
Presid(ent)e Commissione

Spiridion Caravia Provisoria

Gerasimo Draculi
} Governativa
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ABSTRACT

This paper examines the question whether the Ionian people during the
Napoleonic Wars were compliant victims of the Great Powers’ foreign policies,
or whether they actively pursued their own strategic goals. Based on unpu -
blished primary sources, it takes as a case study the British occupation of Ithaca
in 1809. Source scrutiny suggests that Ithaca, as well as the neighbouring islands
of Cephalonia and Zante, had an influential pro-British party which lobbied to
put themselves under British protection, until they finally succeeded.

Ιθάκη 1809 �09

Εικ. 1: Απόσπασμα του αντιγράφου της επιστολής του Μαρίνου Βέγια προς τον ταξίαρχο
Louis Camus με την οποία τον ενημερώνει για την αιφνιδιαστική είσοδο της βρετανικής 
φρεγάτας στο Βαθύ (ΓΑΚ-ΤΑΙ, φάκ. ΦΡ27/30, φ. 37v. Φωτογραφία του συγγραφέα)
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Εικ. 2: Απόσπασμα του ημερολογίου της βρετανικής φρεγάτας HMS POMONE 
της 7ης Μαΐου 1809. Το Βαθύ αναφέρεται ως Port Tichie και Port Tiachi 

(POMONE Captain’s Log, 7 May 1809, TNA, ADM �1/1949. Φωτογραφία των ΤΝΑ)



Ιθάκη 1809 �11

Εικ. 3: Αριστερά με γκρι περίγραμμα αποτυπώνεται η κάτοψη του πυροβολείου 
του αγίου Μιχαήλ (Κάστρο) από τον John Cromie Blackwood DeButts το 1847. 

Δεξιά εμφανίζεται μια πρόταση του ίδιου για μια προσθήκη η οποία, ωστόσο, 
δεν πραγματοποιήθηκε ποτέ (Ithaca [Ithaki] Rough Sketch shewing the relative position 

of Fort Dexia [...] 8 June 1847, TNA, MFQ 1/319/3�. Φωτογραφία των TNA)

Εικ. 4: Κάτοψη του πυροβολείου στο Μακροπούντι (λούτσα) 
(σκαρίφημα του συγγραφέα, ψηφιοποιήθηκε από τον Οδυσσέα Μεταξά)
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Εικ. �: Το αγγλικό κανόνι που σήμερα βρίσκεται στο πυροβολείο στο Μακροπούντι 
(λούτσα) (Σχέδιο του συγγραφέα)

Εικ. �: Απόσπασμα εξοφλητικής προς τον Peter Gott για την παραλαβή μιας παρτίδας 
κανονιών των 24 λιβρών. Ο πρώτος στη λίστα κωδικός βάρους 47-1-2� είναι αυτός που φέρει

χαραγμένο το κανόνι που σήμερα βρίσκεται στο πυροβολείο στο Μακροπούντι (λούτσα)
(Ordnance Office: bill books (series II) 170�-170�, TNA, WO �1/71, φ. 4�v. 

Φωτογραφία των ΤΝΑ)



ΠΑΞΟΙ1

Η ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΕΞΕλΙΞΗ ΤΟυ ΟΙΚΙΣΜΟυ ΤΟυ ΓΑΪΟυ

ΑΑλλεεξξάάννδδρραα  ΤΤσσεερρεεμμέέγγκκλληη
Αρχιτέκτων Μηχανικός, Εφορεία Αρχαιοτήτων Κέρκυρας

Αφορμή για την ανακοίνωση αυτή στάθηκε ένα βιβλίο των αρχών του 20ού
αιώνα που έπεσε στα χέρια μου. Το βιβλίο αυτό ήταν μια μετάφραση του βιβλί-
ου του λουδοβίκου Σαλβατώρ από τον ιατρό Αναστάσιο Μητσιάλη (έκδοση
190�)2.

Παξοί (το μικρότερο νησί από τα Επτάνησα): ανήκει στην περιφέρεια Ιο-
νίων Νήσων και στο νομό Κέρκυρας. Αποτελείται από σύμπλεγμα νησιών και
βραχονησίδων (Παξοί, Αντίπαξοι, Μογγονήσι, Καλτσιονήσι, Αη Νικόλας,
Παναγία, Δασκάλια κ.α.) βρίσκεται νότια της Κέρκυρας σε απόσταση 7 μι-
λίων και απέναντι από τις ακτές της Ηπείρου σε απόσταση 12 μιλίων. Η
έκταση του νησιού υπολογίζεται σε 29 τ.χ. και καλύπτεται σήμερα σχεδόν στο
σύνολό της με ελαιόδενδρα. Ο πληθυσμός των Παξών (όλου του Δήμου) σύμ-
φωνα με την τελευταία απογραφή του 2011 είναι 2.3�9 κάτοικοι (ΦΕΚ
�97/Β/20-03-2014). Πρωτεύουσα του νησιού ο Γάης ή Γάϊος που είναι και
ένα από τα φυσικά λιμάνια του.

ΜΜυυθθοολλοογγίίαα

λέγεται, πως ο θεός Ποσειδώνας, κυρίαρχος των θαλασσών, επιθυμώντας
να κάμει ένα όμορφο, ειρηνικό νησί, μακρυά από τους άλλους θεούς και τους

Παξοί �13

1. Η παρούσα ανακοίνωση αποτελεί τμήμα μίας εκτενέστερης έρευνας. Το κείμενο που
δημοσιεύεται στα Πρακτικά διατηρεί την μορφή της προφορικής ανακοίνωσης με συμπληρώ-
σεις που προστέθηκαν σε ορισμένα σημεία τα οποία λόγω έλλειψης χρόνου δεν αναφέρθηκαν
στην προφορική ομιλία.

2. Α. ΜΗΤΣΙAλΗΣ, «ΠΑΞΟΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΑΞΟΣ» υπό του Αρχιδούκος λουδοβίκου Σαλ-
βατώρ, Τυπογραφείο “ΕΣΤΙΑ” Εν Αθήναις 190�.



ανθρώπους, με σκοπό να κατοικήσει μαζί με την ερωμένη του Αμφιτρίτη, χτύ-
πησε με την τρίαινα του δυνατά το νοτιότερο μέρος της Κέρκυρας και σχημα-
τίστηκαν οι Παξοί.

ΌΌννοομμαα  --  ΣΣύύννττοομμοο  ιισσττοορριικκόό  ΠΠααξξώώνν  --  ΙΙσσττοορριικκέέςς  ααννααφφοορρέέςς

Ο Όμηρος αναφέρει πρώτη φορά τους Παξούς. Οι κάτοικοι ήταν Ηπειρωτι-
κής καταγωγής, ελληνόφωνες. Πρώτοι έποικοι φαίνεται να ήταν οι Φοίνικες
που είχαν αποικία τους την Κεφαλονιά. Ο Θουκυδίδης στο βιβλίο 4�-�0 εκθέ-
τει τα γεγονότα της ναυμαχίας που έγινε την άνοιξη του 432 π.χ. μεταξύ
Κερκυραίων και Κορινθίων. Η ναυμαχία έγινε ανοιχτά των Παξών, που ανα-
φέρονται σαν νήσοι των Συβότων και ήταν η μεγαλύτερη που είχε γίνει ως τό-
τε μεταξύ Ελλήνων. Έλαβαν μέρος 270 τριήρεις. Βυθίστηκαν 70 Κερκυραϊ-
κές και 30 Κορινθιακές.

Ο Πολύβιος αναφέρει τα της ναυμαχίας μεταξύ Ιλλυριών πειρατών, (που
είχαν συμμαχήσει με τους Ακαρνάνες) και Κερκυραίων, Αιτωλών και Αχαι-
ών το 229 π.χ. Οι στόλοι συγκρούστηκαν έξω από τους «αποκαλούμενους
Παξούς». Νίκησαν οι Ιλλυριοί, κατέλαβαν την Κέρκυρα και εγκατέστησαν
φρουρά (με το Δημήτριο Φάριο). Βασίλισσα των Ιλλυριών ήταν η Τεύτα. Η νί-
κη αυτή των πειρατών ήταν η αφορμή να μεταβιβαστεί στην Ελλάδα η Ρω-
μαϊκή πολιτική για πρώτη φορά. (Πολύβιος Ι-Ι 10 και 11).

Στο 20 βιβλίο, κεφ. � στα Γεωγραφικά του Στράβωνα (�7-23 π.χ.) ανα-
φέρει ότι υπάρχουν νησίδες Σύβοτα που απέχουν λίγο από την Ήπειρο και βρί-
σκονται κοντά στη λευκίμμη στην άκρη της Κέρκυρας. Ο Δίονας ο Κάσσιος
τους μνημονεύει σε αρσενικό γένος «Παξοί».

Το 31 π.χ. στην περιοχή των Παξών κινήθηκαν οι στόλοι Οκταβιανού και
Αντωνίου, με σύμμαχο την Κλεοπάτρα, για να καταλήξουν στη ναυμαχία του
Άκτιου. Εικάζεται ότι μετά την ναυμαχία οι φυγάδες Αντώνιος και Κλεοπά-
τρα, λόγω ενάντιου ανέμου, μεθορμίστηκαν στους Παξούς.

Ο Πλούταρχος αναφέρει τους Παξούς σε σχέση με την αγγελία θανάτου
του Πάνα.

Ο Πλίνιος ονομάζει τα νησιά «Πάξαι» θηλυκού γένους. Ο Αντώνιος Αύ-
γουστος στα θαλασσοπορικά του «Παξός και Πρόπαξος» αποκαλεί τους Πα-
ξούς και τους Αντίπαξους.

Ο Ησύχιος αναφέρει: «Παξοί -νης οι κατά την Ιταλίαν», που μεταφράστη-
κε σε: «Παξοί νήσοι κατά την Ιταλία».

Ο Προκόπιος ο Καισαρεύς (470-�27 π.χ.), εξιστορεί την πορεία του στό-
λου των Γότθων κατά της Ελλάδας. Διασαφηνίζει ότι όλα τα νησιά γύρω από
την Κέρκυρα καλούνται Σύβοτα, περιλαμβανομένης και της συστάδας των
Παξών. Αυτές λεηλατήθηκαν από τους Γότθους.
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Ο επίσκοπος Κρεμόνας λιουτπράνδος περνώντας από τους Παξούς έγρα-
ψε το τρίτο του βιβλίο (LIOUTPRAND ANTAPODOSIS) πριν το 9�9.

Στο χρονικό της βασιλείας του Ερρίκου ΙΙ και Ριχάρδου Ι (Α.Δ. 11�9-
1192) διαβάζουμε ότι υπαρχει σαράντα μίλια από την Κέρκυρα, όρος μεγάλο
στο άκρο της Ρωμανίας, που λέγεται Παξός και από το όρος αυτό αρχίζει ο
κόλπος της Βενετίας.

Κατά το δεύτερο μισό του 13ου αιώνα περιέρχονται στη κυριαρχία των Αν-
δηγαυών, όπως η Κέρκυρα.

Μετά τον θάνατο της Ιωάννας της Ι (1380), Βασίλισσας της Νεάπολης
και κυρίας της Κέρκυρας, έλαβε την κυριαρχία του νησιού ο Jacob de Beaux,
σαν κληρονομιά του θείου του Φιλίππου του ΙΙ, πρίγκιπα του Τάραντα και άρ-
χοντα της Κέρκυρας από 13��-1373. Η κυριαρχία του Jacob de Beaux διατη-
ρήθηκε μόνο το 138-1381. Στις 2�-11-1381 παραχωρεί την κυριότητα στον
βαρόνο Αδάμ Σαν Ιππόλυτο Ι.

Ο ανιψιός του, Αδαμ ΙΙ το 1423 παρουσιάστηκε στην Ενετική Γερουσία και
δήλωσε ότι κατέχει νησί που καλείται PACHASSU, που είναι εκτεθειμένο στις
ληστρικές επιδρομές των Μαύρων και των πειρατών και γιαυτό ζήτησε να
κτίσει εκεί με δικά του έξοδα φρούριο, που σε καιρό ανάγκης θα μπορούν να
καταφύγουν οι αγρότες του νησιού. Η αίτηση έγινε δεκτή από τη Γερουσία με
το ψήφισμα της 13ης Ιουνίου 1423.

Μετά το θάνατο του Αδάμ ΙΙ το δικαίωμά του διαδέχτηκε η αδελφή του
λουκεντία, που παντρεύτηκε το Ριχάρδο Αλταβίλλα, έναν από τους ισχυρότε-
ρους βαρόνους της Κέρκυρας. Στη συνέχεια το δικαίωμα περιήλθε στον ανιψιό
του Ριχάρδου Αρταβίλλα, Φραγκίσκου Αρταβίλλα και το 1484 στο Φίσκο. Το
1�13 ο Φίσκος το πούλησε στον Ιωάννη Αβράμη αντί 3�00 δουκάτων, με υπο-
χρέωση να πληρώνει 100 δουκάτα το χρόνο στον Φραγκίσκο Αρταβίλλα και
τους κληρονόμους του3.

(Το 1�7� ο Γενικός Προνοητής όρισε σε 100 δουκάτα το ετήσιο ποσό που
έπρεπε να πληρώνουν οι Παξινοί).

Το 1�37 μία σπουδαία ναυμαχία διεξήχθη προ των Παξών μεταξύ των
συμμαχικών στόλων των Ισπανών Ενετών και Πάπα κατά των Τούρκων. Τα
τούρκικα πλοία βυθίστηκαν και η θάλασσα των Παξών γέμισε πτώματα. Ο
Μπαρμπαρόσα θέλοντας να εκδικηθεί την καταστροφή στις 2�-8-1�37 άρχι-
σε την πολιορκία της Κέρκυρας, βρισκόμενος σε δύσκολη θέση έλυσε την πο-
λιορκία και αποσύρθηκαν τα στρατεύματά του προκαλώντας τεράστιες κατα-
στροφές. Στις 9-9-1�37 τα τουρκικά στρατεύματα εμφανίστηκαν στους Πα-
ξούς με αρχηγό τον Μπαρμπαρόσα και το νησί λεηλατήθηκε ολοσχερώς. Η
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3. ΣΠυΡΟΣ χ. ΜΠΟΓΔΑΝΟΣ, ΠΑΞΟΙ από το χτες στο σήμερα, σ. 14, 1�, 1�.



καταστροφή (όπως αναφέρει ο Μαρούτα) ολοκληρώθηκε την επόμενη χρονιά
όταν οι Παξοί έγιναν το ορμητήριο του Τοργκούτ. Το 1�71 ο τουρκικός στόλος
με ναύαρχο τον λουτσαλή Πασά λεηλάτησε εκ νέου το νησί σφάζοντας τους
κατοίκους και ερημώνοντας τα πάντα. Όσοι Παξινοί γλύτωσαν διέφυγαν στα
Διαπόντια νησιά, όπου και εγκαταστάθηκαν4.

Μία από τις φοβερές μάστιγες που έπληξαν τους Παξούς, ήταν η πειρα-
τεία. Το 1�38-1�40 ο πειρατής Τοργκούτ είχε κάνει ορμητήριό του τους Πα-
ξούς. Αναφέρεται ως παράδοση ότι το θησαυρό των Ιπποτών της Μάλτας (70
χιλιάδες δουκάτα) που κούρσεψε από γαλέρα τους, τον έκρυψε στους Αντίπα-
ξους όπου παραμένει μέχρι σήμερα. Το 1�4� ο Γάλλος γιατρός και βοτανολό-
γος Pierre Belon, που ήρθε για έρευνα των φυτών, αναφέρει ότι οι κουρσάροι
άρπαξαν τους ναύτες του. Ο Γιάννης Μαβίλης γράφει ότι την άνοιξη του 1�00
πειρατές πάτησαν τους Παξούς, άρπαξαν το βιός των κατοίκων, έβαλαν φω-
τιά και πήραν 3 κοπέλες και καμιά 20αριά παλικάρια. Το 1813 είναι η τελευ-
ταία φορά που συναντάμε σκλάβο Παξινό.

Το 1797 παραδίδουν οι Ενετοί τα Επτάνησα, μετά από 411 χρόνια Ενετο-
κρατίας, στους Δημοκρατικούς Γάλλους, που έμειναν ως το Φλεβάρη του
1799, όταν οι Ρώσοι και οι Τούρκοι κατέλαβαν την Κέρκυρα. Με το Σύνταγ-
μα του 1800 τα Επτάνησα ανακηρύχθηκαν σε Δημοκρατία με την επικυριαρ-
χία του Σουλτάνου και την προστασία της Ρωσίας. Γραμματέας του νεοσύ-
στατου κράτους ο Ιωάννης Καποδίστριας για μόλις επτά χρόνια, γιατί στις 8
Ιουλίου 1807, με τη συνθήκη του Τιλσίτ, παραχωρήθηκαν στους Αυτοκρατορι-
κούς Γάλλους του Ναπολέοντα έως το 1814.

Το Μάϊο του 1810 εξεγέρθηκαν οι κάτοικοι των Παξών και κατέλαβαν την
εξουσία από τους Γάλλους σηκώνοντας την Αγγλική σημαία. Ο έλεγχος ξέ-
φυγε και ακολούθησαν φόνοι, λεηλασίες και εμπρησμοί κατά των Γαλλόφι-
λων. Ο υποκινητής της επανάστασης ο κουρσάρος καπετάν Κεφαλάς ανέλα-
βε τη διοίκηση του νησιού. Οι Γάλλοι κατέλαβαν ξανά την εξουσία, με τον ερ-
χομό του Γαλλικού στόλου από την Κέρκυρα, τιμωρώντας αυστηρά τους στα-
σιαστές. Σε δίκη που έγινε στην Κέρκυρα το 1811, καταδικάστηκαν και του-
φεκίστηκαν 7. Πολλοί φυλακίστηκαν στο φρούριο της Κέρκυρας και δημεύθη-
καν οι περιουσία τους. Οι Παξινοί έστειλαν αντιπροσωπεία στην Κέρκυρα και
ζήτησαν συγνώμη και υποταγή στο Μ. Ναπολέοντα.

Το Φλεβάρη του 1814 αγγλικός στρατός με διοικητή τον Τσωρτς και ταγ-
ματάρχη το Θεόδωρο Κολοκοτρώνη με 100 άνδρες κατέλαβαν το κάστρο του
Αη-Νικόλα στο Γάη.

Το 1817 οι Άγγλοι παραχώρησαν σύνταγμα στα Επτάνησα και αποτέλε-
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4. Δελτίο Αναγνωστικής Εταιρείας Κέρκυρας, αρ. 11, σ. 8�.



σαν το Ενωμένο Κράτος των Ιονίων Νήσων κάτω από την Αγγλική προστα-
σία με πρώτο Άγγλο Αρμοστή Τομ Μαίτλαντ.

Το 1819 κατέφυγαν στους Παξούς οι κάτοικοι της Πάργας μετά την πα-
ράδοσή της στον Αλή Πασά. Οι Παξινοί παρόλο που ήταν απαγορευμένο από
την Αγγλική Προστασία, έλαβαν μέρος στην επανάσταση του 1821 και πρό-
σφεραν τις υπηρεσίες τους στον αγώνα. Ο Οδυσσέας Ανδρούτσος κατέφυγε
στους Παξούς καταδιωκόμενος από τη Στερεά Ελλάδα. Από τους ήρωες που
έλαβαν μέρος στον αγώνα ο μπουρλοτιέρης και πυρπολητής Γεώργιος Ανεμο-
γιάννης, που έλαβε μέρος στην ναυμαχία της Ναυπάκτου κατά την οποία συ-
νελήφθη, σουβλίστηκε και κρεμάστηκε στο κάστρο της Ναυπάκτου.

Οι Παξινοί βουλευτές Ιωάννης Βελιανίτης και Δημήτριος Μακρής ψήφι-
σαν στην Ιόνιο Βουλή την Ένωση που έγινε στις 21 Μαΐου του 18�4.

Το 1923 γίνεται Ιταλική απόβαση στην Κέρκυρα και τους Παξούς που
διήρκησε ένα μήνα.

Κατά τη διάρκεια της κατοχής το 1940-1941οι Παξινοί έχοντας λάδι
μπόρεσαν και επιβίωσαν. Οι περισσότεροι πήγαιναν με βάρκες στις Ηπειρωτι-
κές ακτές και αντάλλασσαν το λάδι με σιτάρι καλαμπόκι και κριθάρι.

χχααρρττοογγρρααφφίίαα  ΠΠααξξώώνν

Μετά από μία έρευνα για την χαρτογραφία των Παξών, η παλαιότερη
αναφορά είναι του 1�ου αιώνα (1�47)�.

Άμεσα συνδεδεμένη η νήσος των Παξών με την Κέρκυρα καταγράφονται
μαζί στους χάρτες. χάρτες του 17ου αιώνα απεικονίζουν μαζί τα δύο νη-
σιά�,7,8,9.
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�. χάρτης των Παξών. 1�47 Βιβλιοθήκη Ιδρύματος Αικατερίνης λασκαρίδη BORDONE,
Benedetto. Isolario di Benedetto Bordone nel qual si ragiona di tutte l’isole del mondo, con li lor
nomi antichi & moderni, historie, fauole, & modi del loro viuere, & in qual parte del mare stanno,
& in qual parallelo & clima giaciono. Ricoreto, & di nuouo ristampato. Con la gionta del monte
del Oro nouamente ritrouato. Con il Breve del Papa et gratia & privilegio della Illustrissima
Signoria di Venetia come in queli appare, Βενετία, 1�47.

�. χάρτης της Κέρκυρας Insula Corfu. 1�87 Γεννάδειος Βιβλιοθήκη - Αμερικανική Σχο-
λή Κλασικών Σπουδών στην Αθήνα

SANDRART, JACOB VON. Kurtze und vermehrte Beschreibung von dem Ursprung,
Aufnehmen, Gebiete und Regierung der weltberühmten Republik Venedig. Merentheils den
Jahren nach und in Form einer kurtzen Chronick verabfasset: Wie auch eine Beschreibung von
Griechenland, dem Archipelago und der vohrnemsten Grichischen Provinz und Pen-Insul
Morea, sant der jetzigen türkischen Krieges-Handlung, mit �4 curiosen Kuppfern von Land-
Taffeln, Insulen, Stäten und Vestugen, wie auch einer accuraten Land-Taffeln von
Griechenland, Italien, Natolien, Hungarn und ganzen Donau Fluß, samt den angrenzenden



ΠΠεερριιηηγγηηττέέςς

Γνωστοί περιηγητές έχουν επισκεφτεί τους Παξούς, στις αρχές του 19ου
αιώνα (1801) ο Edward Dodwell περνώντας από τους Παξούς περιγράφει10:

ΠΠααξξοοίί
Οι ακτές της Ηπείρου αποτελούνται από ψηλούς, γυμνούς αποκομμέ-
νους βράχους που στους πρόποδες φαίνεται να καλλιεργούνται αμπε-
λώνες. Σε μικρή κοντινή απόσταση φαίνονταν ο υπέροχος βράχος της
Παραμυθιάς, την οποία εμείς δεν μπορούσαμε να ξεχωρίσουμε, έχει
περ. 14.000 κατοίκους και είναι χτισμένη στην θέση μιας παλιάς πό-
λης, της οποίας το όνομα είναι ακόμη άγνωστο, αλλά σύμφωνα με κά-
ποια πανέμορφα αρχαία μπρούτζινα αντικείμενα που βρέθηκαν προ με-
ρικά χρόνια εκεί, πρέπει οι τέχνες να ήταν ανεπτυγμένες. Κατά πάσα
πιθανότητα πρέπει να ήταν η Πανδοσία. Αφήσαμε πίσω μας τους Πα-
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Königreichen und Ländern, hervorgegeben und verlegt von Jacob Sandrart, Νυρεμβέργη,
Kupfferstechern und Kunst-Händlern, 1�87.

7. χάρτης της Κέρκυρας, των Παξών και των Αντίπαξων με τις ακτές της Ηπείρου
1�88 Βιβλιοθήκη Ιδρύματος Αικατερίνης λασκαρίδη

CORONELLI, VINCENZO. Repubblica di Venezia p. IV. Citta, Fortezze, ed altri Luoghi
principali dell’ Albania, Epiro e Livadia, e particolarmente i posseduti da Veneti descritti e
delineati dal p. Coronelli, Βενετία, 1�88.

8. χάρτης με την Κέρκυρα, τους Παξούς και τους Αντίπαξους 1771 Γεννάδειος Βιβλιο-
θήκη - Αμερικανική Σχολή Κλασικών Σπουδών στην Αθήνα.

SELLER, JOHN, The English pilot. Part III: Describing the Sea-coasts, Capes, Head-lands,
Bays, Roads, Harbours, Rivers and Ports; together with the Soundings, Sands, Rocks and Dan -
gers in the whole Mediterranean Sea, likewise the Courses and Distances from one Place to
another. The Setting of the Tides and Currents. The Ebbing and Flowing of the Sea. The
Bearing, Distance and Prospect of the Land, and how they shew themselves at Sea. Carefully
corrected, with new Additions of several Ports, Harbours, Bays, and Prospects of Land, never
before made Public, λονδίνο, Printed for J. Mount, and T. Page, MDCCLXXI [=1771].

9. χάρτης των Παξών. Ile de Paxo. 1823 Γεννάδειος Βιβλιοθήκη - Αμερικανική Σχολή
Κλασικών Σπουδών στην Αθήνα.

BORY DE SAINT-VINCENT, JEAN BAPTISTE. Nouvel Atlas pour servir à la histoire des iles
ioniennes, contenant cartes, plans, vues, costumes et médailles, par un ancien Officier supérieur,
en mission dans ces iles. Ouvrage revu par Mr. le Colonel Bory de Saint-Vincent, correspondant
de l’Académie des Sciences, et des plusieurs Sociétés Savantes, Παρίσι, Chez Dondey-Dupré et
fils, MDCCCXXIII [=1823].

10. EDWARD DODWELL, (17�7-1832) Κλασσικό και Τοπογραφικό ταξίδι στην Ελλάδα,
Αναφορές από ταξίδι του Edward Dodwell στις ακτές της Ηπείρου, τους Παξούς, την Πάργα,
την λευκάδα, την Πρέβεζα, την Νικόπολη τα Πριγκιποννήσια λευκάδας, τους Τηλεβοΐδες
Νήσους και την άφιξή του στην Ιθάκη στα 1801. (Μετάφραση από τα Γερμανικά Φώτης
Βρακάς).



ξούς και τους Αντίπαξους. Το πρώτο νησί απέχει � μίλια από τα όρη
της λευκήμης.

Ο Πολύβιος και ο Κάσιος Ντίο ονομάζουν το νησί «Παξοί» ενώ ο
Πλήνιος το αναφέρει σαν «Παξά». Ο Πτολεμαίος τοποθετεί την Ερι-
κούσα μεταξύ Κεφαλλονιάς και Ιθάκης. Ο Πλήνιος αναφέρει και κά-
ποια άλλα νησιά στις ακτές της Ηπείρου των οποίων τα ονόματα έχουν
αλλάξει τόσες πολλές φορές, που δεν μπορούμε πλέον να τα προσδιορί-
σουμε. Εκτός από την Ερικούσα αναφέρει την Μαράτη, την Ελαφούσα,
την Μαλθάτη, την Τραχή, την Πυτιονία και την Ταραχή. Η παλιά
ιστορία κανει πολύ λίγες αναφορές για αυτά τα νησιά. Ο Πολύβιος λέει
ότι στους Παξούς νικήθηκαν σε ναυμαχία οι Ιλλύριοι υπό την αρχηγία
του Δημήτριου του Φάριου από τους Αχαιούς και Αιτωλούς. Ο Πλού-
ταρχος στο έργο του «η σιωπή του μαντείου» διηγείται την ιστορία του
φίλου του Αιμιλιανού του ρήτορα, ο οποίος σαλπάρισε μια νύχτα για τα
νησιά των Παξών άκουσε μια φωνή πολύ πιο δυνατή από ανθρώπινη, η
οποία του προανήγγειλε τον θάνατο του Πάνα. Μερικοί συγγραφείς πα-
ρουσιάζουν τους Παξούς με μια περιφέρεια των 2� μιλίων. Μερικοί άλ-
λοι μόνο 12. Η τελευταία περιγραφή βρίσκεται πιο κοντά στην αλήθεια.
Οι κάτοικοι ζουν από το ψάρεμα και το εμπόριο με τα γειτονικά νησιά.
υπάρχουν 4 χωριά και ένα μικρό αλλά καλό λιμάνι αφιερωμένο στον
Άγιο Νικόλαο. Παράγουν λάδι, κρασί, μύγδαλα, σύκα και τα λιβάδια
είναι ξερά. Το καλοκαίρι δεν υπάρχει τρεχούμενο νερό. Ο Αίλταν μας
λέει πως στην Κεφαλλονιά οι γίδες � μήνες τον χρόνο δεν πίνουν νερό,
πράγμα που είναι μια μεταφορά για την έλλειψη νερού στο νησί, όπως
και στους Παξούς. υπάρχουν πάρα πολλά φίδια, τα οποία όπως διηγού-
νται οι ντόπιοι είναι ακίνδυνα. Είναι έδρα Γερουσιαστή της Επτανησια-
κής Δημοκρατίας. Εδώ δεν υπάρχουν κάποια αρχαία ή μια παλιά πόλη.
Οι Αντίπαξοι απέχουν μόλις 2 μίλια από τους Παξούς. Είναι νησί ακα-
τοίκητο και τα λιβάδια έχουν μέτρια βλάστηση σε χόρτο. Εδώ φέρνουν
οι Παξιώτες τα κοπάδια τους. Κοντά στους Παξούς υπάρχουν άλλες 4
ακατοίκητες βραχονησίδες και χωρίς όνομα.

Σημαντικότερος όμως περιηγητής ο Αρχιδούκας λουδοβίκος Σαλβατώρ, ο
οποίος εξέδωσε και κατατοπιστικό βιβλίο μετά την επίσκεψή του στους Πα-
ξούς κατά τα έτη 1884-188�11.
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11. Paxos and Antipaxos im Jonischen Meer, Leo Woerl, Würzburg and Vienna, 1st edition
1887, 2nd edition 1889.



ΤΤοο  λλιιμμάάννιι  ττοουυ  ΓΓααΐΐοουυ  ((ππρρωωττεεύύοουυσσαα  ττοουυ  ννηησσιιοούύ))

Το λιμάνι του νησιού αποκαλείται Γάιος, από τον Γάιο (μαθητή του Απο-
στόλου Παύλου) που φέρεται ότι απεβίωσε στο νησί και ετάφη στην εκκλησία
των Αγίων Αποστόλων, πίσω από την Αγία Τράπεζα. Ο Μητροπολίτης Αθη-
ναγόρας δίνει μία άλλη ερμηνεία για το όνομα, που υποστηρίζει ότι ο «λιμήν
του Φόρκυνος» που αναφέρει ο Όμηρος (Οδύσεια Ν. 9�) είναι ο σημερινός
Γάιος που ονομάσθηκε από το Τίτυο-Γάϊο12.

Εκτός των ανωτέρω εξηγήσεων για την ονομασία του Γαΐου ο Ιωάννης
Δόϊκας (για 30 χρόνια προϊστάμενος του ιστορικού αρχείου του νησιού) σε κεί-
μενό του13 αναφέρει και τις ακόλουθες εξηγήσεις τις παραθέτω όπως ακριβώς
τις σημειώνει ο ίδιος:

1. Γάιον ή Γάιος, υπάρχει στην Ολυμπία και ονομάστηκε από τον εκεί ευ-
ρισκόμενο βωμό της Γης (Γαίας).

2. Γάιος, πολλά ρωμαϊκά κύρια ονόματα, συγγραφέων, νομικών, διοικητι-
κών, που πιθανόν να έδωσαν το όνομά τους στην πρωτεύουσα των Πα-
ξών.

3. Γάιος υπήρξε και ο μαθητής του Αποστόλου Παύλου. Η παράδοση ανα-
φέρει, ότι τάφηκε γύρω στο �0 μ.χ. στην παραλία του Νησιού, εκεί που
βρίσκεται τώρα ο Ναός των Αγ. Αποστόλων.

4. Γάιος, ο πλατωνικός, 2ος αιώνας, κήρυττε ότι σκοπός της ζωής του
ανθρώπου είναι να μοιάσει με τον Θεό.

�. Μάιος, το 1204 η ζάκυνθος και η Κεφαλλονιά βρίσκονται στην επιρροή
του κόμη Μάιου ή Ματθαίου Ορσίνη. Το Μάιος, πολύ εύκολα γίνεται
Γάιος. (Ιστορία της Φραγκοκρατίας σελ. 72).

�. Ο επίσκοπος Παραμυθιάς, χρύσανθος στα βιβλία του για τους Πα-
ξούς, αναφέρει: Τα νερά της θάλασσας κατέκλυζαν το λιμάνι με έναν
υπόκοφο θόρυβο, αχάι, αχάι, το αχάι, έγινε Γάης.

ΣΗΜΕΙωΣΗ: Γάιος, αναφέρεται στο βιβλίο «Πολυαίνου Στρατηγήμα-
τα» στη σελίδα 2�7. Ήταν ένας σκληρός στρατηγός, που έκοψε το κε-
φάλι του γιου του γιατί παράκουσε διαταγή του.
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12. Μητροπολίτης ΑΘΗΝΑΓΟΡΑΣ, Αι Νήσοι των Παξών – Φως από τα βάθη των αιώνων,
Τεύχος Β΄ (σελ. 10).

13. ΓΙAΝΝΗΣ ΝΙΚΟλ. ΔOΪΚΑΣ Ερανίσματα Ιστορίας και Πολιτισμού, (Κείμενα-Επι -
στολές-Μισθώσεις Ανεμομύλων-Προικοσύμφωνα-Αφορισμοί-Συμβόλαια-Συμφωνητικά-Ανα -
φο  ρές), 1998, σ. 107-108.



«Γάιος παράγγελμα έδωκε εν τω στρατοπέδω μένειν επί των όπλων.
Επεί δε ώρα θέρους υιός αυτού τον ίππον διψώντα ήγαγεν επί ποταμόν
παραρρέοντα, προσέταξεν αφελείν αυτού την κεφαλήν, ως ου πεισθέ-
ντος τω παραγγέλματι. Τούτω τω έργω τοις στρατιώταις εδίδαξε μη-
δέποτε παρακούσαι παραγγέλματος».
Στο ίδιο βιβλίο στην σελίδα 2�2 αναφέρεται Γάιος Ναύαρχος που κατα-
τρόπωσε τους Καρχηδονίους.
Ο Πολύαινος, ήταν Μακεδόνας, έζησε τον 2ο αιώνα, το δε βιβλίο «Πο-
λυαίνου Στρατηγήματα» είναι έκδοση του 1809.

Ο οικισμός του Γαΐου καλά προστατευμένος στις ανατολικές ακτές του
νησιού βρίσκεται απέναντι από την νησίδα του Αγ. Νικολάου στην οποία βρί-
σκεται και το ομώνυμο κάστρο από τον 1�ο αιώνα14.

Σαν πρωτεύουσα του νησιού είναι και το κέντρο της διοίκησης όπως επίσης
και το εμπορικό κέντρο κατά την διάρκεια των τελευταίων αιώνων. Ένας κε-
ντρικός παραλιακός δρόμος συνδέει το σημερινό λιμάνι του νησιού με την κω-
μόπολη του Γαΐου.

Η παραλιακή αυτή οδός καθώς και η παράλληλη προς αυτή εσωτερικά
ήταν οι κύριες οδοί.

Η εσωτερική οδός λειτουργούσε ως εμπορικός δρόμος και ονομαζόταν
piazza όνομα που παραμένει ακόμα και σήμερα από τους ντόπιους.

Στην παραλιακή οδό βρίσκονται και τα πιο παλιά κτίσματα όπως αποτυ-
πώνεται σε σχέδιο των αρχών του 19ου αιώνα1�. Πολλά κτίσματα όπως φαί-
νεται είχαν κατασκευαστεί σε προσχώσεις.

Ερευνώντας στο ιστορικό αρχείο των Παξών, υπάρχει κατάλογος του 1880
με καταγεγραμμένες τις οικοδομές που υπάρχουν στον τότε Δήμο Γαϊανών1�.
Μετά από την αποδελτίωση του καταλόγου παραθέτω τον πίνακα με τις οικο-
δομές στον Δήμο Γαϊανών.

Η σημαντική αυτή καταγραφή μπορεί να μας δώσει με ακρίβεια τα οική-
ματα που είχαν καταγραφεί το 1880. Μπορούμε να δούμε τις περιοχές και τις
συνοικίες της εποχής περίπου στην ίδια εποχή που βρέθηκε και ο Σαλβατώρ
στους Παξούς.

Ο Σαλβατώρ περιγράφει πολύ αναλυτικά θα λέγαμε τον οικισμό του Γαΐου
όπως τον είδε εκείνη την εποχή που τον επισκέφτηκε.
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14. Απόφαση υπουργείου Πολιτισμού ¨χαρακτηρισμός ως ιστορικό διατηρητέο μνημείο το
κάστρο επί της νησίδος του Αγ. Νικολάου με την αρ. πρωτ. υΠΠΕ/Α/Φ31/�0�94/�483/3-�-
197�-ΦΡΚ�87/Β/24-�-197�.

1�. ΓΑΚ-Αρχεία Νομού Κέρκυρας.
1�. ΓΑΚ-Αρχεία Παξών.
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ΚΚΑΑΤΤΑΑλλΟΟΓΓΟΟΣΣ  ΤΤΟΟυυ  ΕΕΝΝ  ΤΤωω  ΔΔΗΗΜΜωω  ΓΓΑΑΪΪΑΑΝΝωωΝΝ  
υυΠΠΑΑΡΡχχΟΟυυΣΣωωΝΝ  ΟΟΙΙΚΚΟΟΔΔΟΟΜΜωωΝΝ

ΟΟΝΝΟΟΜΜΑΑ  ΟΟΙΙΚΚΙΙΑΑΙΙ ΚΚΑΑΤΤΑΑΣΣΤΤΗΗΜΜΑΑΤΤΑΑ ΕΕΚΚΚΚλλΗΗΣΣΙΙΑΑΙΙ λλΟΟΙΙΠΠΑΑΙΙ ΟΟλλΙΙΚΚΟΟΣΣ  
χχωωΡΡΙΙΟΟυυ  ΉΉ  ΒΒΙΙΟΟΜΜΗΗχχΑΑΝΝΙΙΚΚΑΑ    ΑΑΡΡΙΙΘΘΜΜΟΟΣΣ  
ΕΕΝΝΟΟΡΡΙΙΑΑΣΣ ΟΟΙΙΚΚΟΟΔΔΟΟΜΜωωΝΝ
Πόλις Γαΐου 2 1
Ενορία 
Αγ. Σπυρίδωνος 20 2 1
Ενορία Αγ. Τριάδος �3 » 1
Ενορία Αγ. Αποστόλων 1� 1 1
Ενορία Αναλήψεως �8 » 1
Ενορία Αγ. Αναργύρων �8 1 1 221
Αγαθάτικα 3 1 3
λεκκάτικα 38 3 1 38
Άνω λοϊσιάτικα � » » �
Κάτω λοϊσιάτικα 1� 1 » 1�
Αγκουρακάτικα 8 » » 8
Κουρτέϊκα � » » �
Κρασάτικα 14 1 » 14
Τρανακάτικα 17 1 » 17
Κατσιμάτικα 1� 4 1 1�
Ανεμογιαννάτικα 14 2 » 14
ζενεμπισάτικα 20 4 1 20
Βελιανιτάτικα 38 7 1 38
Κουρνιακτάτικα 10 » » 10
Κουκούλια 8 » 1 8
Φαναριωτάτικα �2 3 1 �2
λιναράτικα 8 » » 8
ζερμπάτικα 3 » » 3
Μακράτικα 39 � 2 39
Μποϊκάτικα 18 » 1 10
Μπορδοκάτικα 8 » 1 8
Μπογδανάτικα 48 4 1 48
Κουβάτικα 17 1 1 17
Κοκκινάτικα 1� 1 1 1�
λιχνάτικα 12 » 1 12
Μπαστάτικα 2 1 » 2
Κλονάτικα 18 4 » 18
Βλαχοπλάτικα 3� 4 1 3�
ΣυΝΟλΟ 707 �0 23



Στην μετάφραση από τον Αναστάσιο Μητσιάλη του βιβλίου του Σαλα-
βατώρ έχουμε την περιγραφή του Γαίου με τα οικήματα που υπάρχουν17.

Οι οικίες ήταν ως επί το πλείστων μονώροφες, υπήρχαν όμως και αρκετές
διώροφες και μόνο τρεις τριώροφες. Ήταν απλές επιχρισμένες και λευκές στο
χρώμα τους. Οι εσωτερικές κλίμακες και τα δάπεδα ήταν ξύλινα. Σε ορισμέ-
νες οδούς υπήρχαν εμπορικά καταστήματα ιδίως τροφίμων και υφασμάτων,
όμως όλα ήταν πολύ φτωχικά.

Είναι αξιοσημείωτο ότι περιγράφεται το πρώτο πράγμα που συναντούσαν
τότε μετά την αποβίβαση στο λιμάνι του Γαίου ήταν «το μικρόν παλαιόν λοι-
μοκαθαρτήριο» και συνεχίζοντας ο ναός του Αγίου Σπυρίδωνος και το πρώην
«υγειονομείον» όπως αναφέρεται και χρησίμευε τότε για τη μεταφορά του τα-
χυδρομείου στα ατμόπλοια. Συνεχίζοντας υπήρχε η διώροφος οικία του «Σιόρ
Τίτα» με εξώστη και σιδερένια κιγκλιδώματα και μετά από λίθινη κλίμακα
εμφανίζεται «η οικία του Διοικητή» που εκείνη την εποχή ήταν ιδιοκτησίας
«μίας χήρας», μπροστά από την οικία υπήρχε κήπος με πορτοκαλιές, μία λε-
μονιά και μία αμυγδαλιά. Ο κήπος ήταν περιφραγμένος και η είσοδός του από
την μεριά της θάλασσας είχε δύο κολώνες με θύρα από κιγκλιδώματα. Δύο
κλίμακες με κιγκλιδώματα ξεκινούσαν από τον κήπο και οδηγούσαν στον
πρώτο όροφο. Στο μεσαίο παράθυρο του τρίτου ορόφου υπήρχε εξώστης. Στο
τελευταίο επίπεδο βρίσκονταν δύο αετωματικές κατασκευές στα πλάγια εκα-
τέρωθεν του κέντρου στο οποίο υπήρχε τοιχίο με τρία πλίνθινα τόξα. Από τις
πλαϊνές όψεις το κτίριο φαινόταν τετραώροφο.

Το κτίριο αυτό του 18ου αιώνα πρώην Ενετικό και μετά Αγγλικό Κυβερ-
νείο, δόθηκε μετά την Ένωση των Επτανήσων με την Ελλάδα, το 18�4, στην
Εθνική Τράπεζα, που το πούλησε σε ιδιώτες τη δεκαετία του ΄�0. Για κάποια
χρόνια φιλοξενούσε στον πρώτο όροφο του έως το 1998 το Μουσείο (λαογρα-
φικό) των Παξών.

Μετά το διοικητήριο κατά μήκος του Μώλου, σχηματιζόταν εσοχή και σε
εκείνο το σημείο δίπλα στο λιμεναρχείο, ήταν προσδεμένα τα μικρά ακτοπλοϊ-
κά πλοία. Πλησίον του λιμεναρχείου ήταν το Τελωνείο.

Η αγορά (piazza) στο κέντρο της οποίας υπάρχει η εκκλησία της Αναλή-
ψεως προς τα δεξιά της οποίας υπάρχουν διάφορες ταβέρνες και καφενεία.

Από την πλατεία και κατά μήκος του Μώλου εκτείνονταν οι καλλίτεραι οι-
κίαι ή του Καφήρη, η οποία στο δεύτερο πάτωμα είχε υποστηρίγματα για το-
ποθέτηση εξώστη που δεν τοποθετήθηκε. Είναι η μεγαλύτερη οικία, διότι
εκτός του ισογείου έχει τρεις ορόφους και είναι η μόνη τριώροφος εκτός εκεί-
νης του Διοικητού. Κατά μήκος του Μώλου εκτείνονται και άλλες οικίες ανά-
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17. Α. ΜΗΤΣΙAλΗΣ, «ΠΑΞΟΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΑΞΟΣ» υπό του Αρχιδουκός λουδοβίκου
Σαλβατώρ, Τυπογραφείο “ΕΣΤΙΑ” Εν Αθήναις 190�, σ. 1�3-174.



μεσα στις οποίες και εκείνη του Δεσπότη η οποία κτίσθηκε επί επισκόπου
χρυσάνθου την εποχή του Αλή Πασά και λίγο παρακάτω το Τηλεγραφείο με
αρκετό ελεύθερο χώρο στον οποίο στεγνώνουνε τα δίχτυα. Το τελευταίο οίκη-
μα είναι το Παρθεναγωγείο και ακολουθεί ένα ελαιοτριβείο του Παναγιώτη
Βελιανίτη, το οποίο έχει αψιδωτή θύρα.

Η περιγραφή του Σαλβατώρ αρκετά αναλυτική μας δίνει την εικόνα των
κτισμάτων της παραλιακής οδού, τα οποία υπάρχουν τα περισσότερα και σή-
μερα με διαφορετική όψη και έχουν προστεθεί και άλλα ακόμη. Είναι απαραί-
τητο να επισημάνουμε ότι στα περισσότερα κτήρια έχουν προστεθεί όροφοι.
Τρία σημαντικά κτήρια των αρχών του 20ού αιώνα που θα πρέπει να αναφέ-
ρουμε, είναι η οικία του Αναστάσιου Μητσιάλη, το πρώην Δημοτικό Σχολείο
(αρχές του 20ού αιώνα με σχολεία στην υπόλοιπη Ελλάδα – κληροδότημα
Συγγρού) που σήμερα στεγάζει το Μουσείο και το πρώην κτήριο του Γυμνασί-
ου που σήμερα στεγάζεται το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Παξών.

Τα κτήρια αυτά από αρχιτεκτονικής απόψεως εντάσσονται στην περίοδο
του ύστερου νεοκλασικισμού που επικρατούσε την ίδια περίοδο και στην υπό-
λοιπη Ελλάδα.

Στη γέφυρα του Αγ. Προκοπίου συνενώνονται οι τέσσερεις δρόμοι που οδη-
γούν από την ύπαιθρο προς την πόλη του Γαΐου. Η οδός της Μεγάλης Γέφυ-
ρας προς Μακράτικα, η οδός προς Νοζιά, η οδός της Μικρής Γέφυρας προς
Μπογδανάτικα και λάκκα και η οδός προς το νεκροταφείο.

Η κύρια οδός της λάκκας φτάνει στο Γάιο μαζί με εκείνη του Αγ. Προκο-
πίου και έχει τα περισσότερα καταστήματα και φτάνει στην κύρια οδό, την
Πιάτσα, όπου πολλές οικίες με τετράγωνες κολώνες και αψίδες σχηματίζουν
στοές. Εκεί βρίσκονται πολλές ταβέρνες και πανδοχεία και στο άκρο μικρά
πλατεία, η της Αγ. Τριάδας κοντά στη ομώνυμη εκκλησία. Η προς το νεκρο-
ταφείο οδός συνενώνεται διπλά στη γέφυρα του Αγίου Προκοπίου με εκείνη
της λάκκας. Από την οδό αυτή ένας δρόμος πηγαίνει δεξιά της στέρνας των
Αγίων Αποστόλων.

Η οδός είναι ανηφορική και έχει μικρή γέφυρα πάνω από το χείμαρρο του
Μανδρόπουλου. Η στέρνα των Αγ. Αποστόλων. Μια μεγαλοπρεπής κλίμακα
οδηγεί στο πλακοστρωμένο επίπεδο της δεξαμενής. Το σημείο αυτό της δεξα-
μενής έχει εξαιρετική θέα, όπως περιγράφεται «ωραίον είναι το θέαμα να βλέ-
πη τις από του επιπεδοστρώτου κάτω τας των κορυφών των ελαίων προεξέ-
χουσας οικίας του Γαΐου, την νήσον του Αγίου Νικολάου, τον πορθμόν και τας
ηπειρωτικάς ακτάς όπισθεν ει το βάθος18.»

Ιδιαίτερα κτίσματα στο νησί και στον οικισμό του Γαΐου αποτελούν και οι
στέρνες. λόγω της λειψυδρίας και του υπεδάφους (ασβεστολιθικό) δεν υπήρ-
χαν υπόγεια νερά σε ποσότητα. Οι πρώτοι κάτοικοι προσπάθησαν να σμιλέ-
ψουν το βράχο και να φτιάξουν τις πρώτες πελεκητές στέρνες με αυλάκια
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σκαλισμένα στην πέτρα και γέμιζαν από το νερό της βροχής. Στην περίοδο
της Γαλλικής και Αγγλικής κυριαρχίας άρχισαν να κτίζονται οι πρώτες
στέρνες.

Των Αγίων Αποστόλων είναι η μεγαλύτερη στην περιοχή του Γαΐου, η
ωραιότερη των Παξών και η δεύτερη μεγαλύτερη στο νησί, με χωρητικότητα
�00 κ.μ. Άρχισε να κτίζεται περίπου το 182� και τελείωσε το 184�· τον Αύ-
γουστο του 184� πλακοστρώθηκε η στέρνα των Αγίων Αποστόλων όπως ανα-
φέρεται στον φάκελο 74 του Αρχείου. Το 1848 ο λιθοξόος Θεόδωρος Βλαχό-
πουλος έκαμε 4 κολώνες για τη στέρνα αξίας 171/2 ταλήρων. Συμπληρωμα-
τικά έργα, όπως η κατασκευή δρόμου προς τη δεξαμενή και στον περιβάλλο-
ντα χώρο έγιναν το 18�1(βιβλίο Δημογεροντείου, σελ. �0)19. Έχει κηρυχθεί
ιστορικό διατηρητέο μνημείο20.

Η στέρνα των Αγίων Αναργύρων είναι εφάμιλλη αυτής των Αγίων Απο-
στόλων. Η κατασκευή της προγραμματίστηκε να αρχίσει επί Αυτοκρατορι-
κών Γάλλων το 1809, σταμάτησε για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα, για να
ξαναρχίσει το 1818, επί Αγγλικής περιόδου και περατώθηκε το 1821. Στο Αρ-
χείο των Παξών (φάκελος 211) έγγραφο του 18�1 αναφέρει: «Η στέρνα επι-
σκευάστηκε το 18�1 και έγινε προ 42 ετών»21.

Σημαντικά κτήρια στον οικισμό οι Ιεροί ναοί:
Μητρόπολης των Παξών ήταν και είναι ο ιερός ναός της Αναλήψεως που

βρίσκεται στο μέσο της Αγοράς, έχει στο μπροστινό μέρος μικρό αψιδωτό πυ-
λώνα άνοιγμα προς τα πάνω, μικρή θύρα και οι καμπάνες είναι κρεμασμένες
από ξύλινους πασσάλους.

Η νέα εκκλησία της Αγίας Τριάδος είναι η μεγαλύτερη του Γαΐου, όμως
λόγω της θέσης που βρίσκεται με πολύ κοντά άλλα κτίσματα δεν φαίνεται
επαρκώς.

Η εκκλησία του Αγίου Σπυρίδωνος που βρίσκεται πάνω σε βράχο στην πε-
ριοχή του Μώλου και κοντά στο λιμεναρχείο.

Η εκκλησία των Αγίων Αναργύρων η οποία έχει στην αριστερή πλευρά μι-
κρή ανυψωμένη πλατεία.

Η εκκλησία των Αγίων Αποστόλων βρίσκεται εντός του κοιμητηρίου και
έχει ένα αρκετά ψηλό κωδωνοστάσιο και αψιδωτή πύλη εισόδου με την χρονο-
λογία 18�0 ΙΟυΝΙΟυ 28 και δικέφαλο αετό.

Παξοί �2�

18. Α. ΜΗΤΣΙAλΗΣ, «ΠΑΞΟΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΑΞΟΣ» υπό του Αρχιδουκός λουδοβίκου
Σαλβατώρ, Τυπογραφείο “ΕΣΤΙΑ” Εν Αθήναις 190�, σ.

19. ΓΙAΝΝΗΣ Ν. ΔOΪΚΑΣ, Οι Στέρνες των Παξών, σ. 17.
20. Απόφαση υπουργείου Πολιτισμού «χαρακτηρισμός ως ιστορικών διατηρητέων μνη-

μείων 8 στερνών που βρίσκονται στους Παξούς και τους Αντίπαξους», με αρ. πρωτ. υΠ-
ΠΕ/ΔΙλΑΠ/Γ/12�9/30��1/2-7-1982-ΦΕΚ 778/Β/14-10-1982.

21. ΓΙAΝΝΗΣ Ν. ΔOΪΚΑΣ, Οι Στέρνες των Παξών, σ. 18.



Ο οικισμός σήμερα παρουσιάζει έντονες αλλοιώσεις λόγω της ανάπτυξης
του τουρισμού, όμως διατηρεί τον χαρακτήρα του.

Συμπερασματικά ο οικισμός του Γαΐου δεν πέρασε αλώβητος στην διάρ-
κεια των τελευταίων χρόνων. Παρόλο που αρκετά κτήρια του οικισμού είναι
κηρυγμένα και προστατεύονται, πρέπει να καταβληθεί ιδιαίτερη προσπάθεια
και ο ανάλογος έλεγχος ώστε να διατηρηθεί ο μορφολογικός του χαρακτήρας.

Αλεξάνδρα Τσερεμέγκλη�2�

Εικ. 1: Το βιβλίο του Α. Μητσιάλη, 
«ΠΑΞΟΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΑΞΟΣ», έκδοση 190�.
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Εικ. 2: χάρτης του οικισμού του Γαΐου, 1803.

Εικ. 3: Έγγραφο του Δημάρχου Γαϊανών με επισυναπτόμενο κατάλογο 
των οικοδομών του Δήμου, 1880.
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Εικ. 4: Ο κατάλογος των καταγραφέντων οικοδομών του Δήμου Γαϊανών, 1880.

Εικ. �: Καρτ-ποστάλ της δεκαετίας του 19�0 που απεικονίζει το λιμάνι του Γαΐου.
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Εικ. 7: Καρτ-ποστάλ της δεκαετίας του 1970 που απεικονίζει το λιμάνι του Γαΐου.

Εικ. �: Καρτ-ποστάλ της δεκαετίας του 19�0 που απεικονίζει το λιμάνι του Γαΐου.
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Εικ. 8: Το λιμάνι του Γαΐου σήμερα.

Εικ. 9: Το κτήριο του πρώην Διοικητηρίου όπως σώζεται σήμερα.
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Εικ. 10: Το κτήριο του πρώην Γυμνασίου που σήμερα στεγάζεται 
αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου

Εικ. 11: Το κτήριο του πρώην Δημοτικού Σχολείου που σήμερα στεγάζεται 
το (λαογραφικό) Μουσείο των Παξών.



ABSTRACT

Η αρχή της ιστορίας των Παξών ξεκινάει από αναφορές στον Όμηρο και
συνεχίζεται διαμέσου των αιώνων με σημαντικές αναφορές της νήσου σε ιστο-
ρικές πηγές. Το σημαντικό λιμάνι του Γαΐου αποτελούσε σημαντικό κέντρο
πολιτιστικό και πολιτικό τόσο το 18ο αιώνα όσο και σήμερα. Ο οικισμός του
Γαΐου εκτείνεται κατά μήκος του κόλπου με σημαντικά κτίρια από ιστορικής
και αρχιτεκτονικής άποψης. Τα κτιριολογικά στοιχεία από τον 18ο αιώνα και
μετά αποτελούν στοιχείο τόσο της επαγγελματικής δραστηριότητας των κα-
τοίκων όσο και της ιδιωτικής τους ζωής. Ιδιαίτερα κτίρια του οικισμού με χα-
ρακτηριστικά αρχιτεκτονικά στοιχεία και ξεχωριστά ιστορικά στοιχεία δηλώ-
νουν ακόμα και σήμερα την ταυτότητά τους. Η κατάσταση διατήρησης, των
ιδιαίτερων χαρακτηριστικών, του οικισμού σήμερα θα πρέπει να προβληματί-
σει όλους.

The beginning of the history of Paxos island is marked by Homer citations
and continues through the centuries with important references in historical
sources. The port of Gaios has been a significant cultural and political center all
through the 18th century as well as today. The settlement of Gaios extends
through the bay with noteworthy buildings that hold both a historical and an
architectural value. The building findings from the 18th century and on,
constitute evidence about the residence professional and personal lives and
activities. The unique buildings of the settlement with distinctive architectural
and historical indications, manage to mark their diacritic identity even today.
The state of the preservation of the settlement’s unique characteristics should be
a matter of concern for everyone.
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MICHELLE BOUVIER-BRON: «ΜΙΑ ΠΟλΕΜΙΚΗ 
ΕΙΣ ΤΟυΣ ΦΙλΕλλΗΝΕΣ ΤΗΣ ΓΕΝΕυΗΣ ΤΟ 1827»

ΙωΑΝΝΗΣ ΓΟυλΙΕλΜΟΣ λΟυΝΤζΗΣ ΚΑΙ 
ΦΡΕΙΔΕΡΙΚΟΣ λΟυλΕΝ ΝΤΕ ΣΑΤωΒΙΕ

ΝΝίίκκιιααςς  λλοούύννττζζηηςς
Δικηγόρος, συγγραφέας, ερευνητής

Την άνοιξη του 1827, η επανάσταση των Ελλήνων μετά από έξι χρόνων
αγώνες, πνέει τα λοίσθια. Οι μεγάλες δυνάμεις της εποχής (Αγγλία, Ρωσία,
Γαλλία) υπολογίζουνε μεν να επέμβουν, υπό την προϋπόθεση όμως ότι ο
Ιμπραήμ πασάς δεν θα έχει προφτάσει να αποκαταστήσει το status quo της
ημισελήνου στην Πελοπόννησο. Διεξάγεται ένας δραματικός αγώνας δρόμου
και οι Έλληνες, περισσότερο από ποτέ, χρειάζονται τη στήριξη των ισχυρών
φιλελληνικών ενώσεων· της ευρωπαϊκής κοινής γνώμης γενικότερα.

Στις 30 Μαΐου 1827, δημοσιεύεται στη συντηρητική εφημερίδα Συμπλή-
ρωμα των Αρχείων της Γενεύης1, ένα επικίνδυνο κείμενο με τον τίτλο: «Εκτι-
μήσεις επί της παρούσης καταστάσεως της Ελλάδος». Ο συντάκτης του, που
κρύβεται πίσω από τα αρχικά LL..  ddee CC.., με ήπιους, δήθεν αντικειμενικούς τό-
νους, συκοφαντεί τους Έλληνες, τους Έλληνες οπλαρχηγούς ειδικότερα, επι-
διώκοντας να ανακόψει τη συμπάθεια· τη συμπαράσταση.

Στις � Ιουνίου 1827, ωστόσο, ένας νεαρός Επτανήσιος που παρεπιδημεί
στη Γενεύη, δημοσιεύει μία πραγματεία 30 σελίδων με τον τίτλο Παρατηρή-
σεις Ιωάννου Γουλιέλμου λούντζη, σε απάντηση των Εκτιμήσεων επί της πα-
ρούσης καταστάσεως της Ελλάδος, του κυρίου L. de C., εις την οποία αντι-
κρούει τις ανθελληνικές θέσεις δυναμικά και διεξοδικά.

Το 2001 κυκλοφόρησε, από τις εκδόσεις «Περίπλους», το βιβλίο μου με τον
τίτλο Μία ανθελληνική συνωμοσία στη Γενεύη το 1827, στο οποίο προσπάθη-
σα να προσεγγίσω την αντιδικία, να την αξιολογήσω ενταγμένη στον ιστορικό
χρόνο και να εντοπίσω τους δύο αντίδικους συγγραφείς. χωρίς επιτυχία,
όμως, όσον αφορoύσε τον μυστηριώδη L. de C.
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Το 2011 η διακεκριμένη Ελβετίδα καθηγήτρια Μισέλ Μπουβιέ-Μπρον2,
δημοσίευσε μία πραγματεία με τον τίτλο «Μία πολεμική στους φιλέλληνες
της Γενεύης, το 1827. Ιωάννης Γουλιέλμος δε λούντζης και Φρειδερίκος
λουλλέν δε Σατωβιέ»3, στην οποία αποκαλύπτει την ταυτότητα και προσεγ-
γίζει την προσωπικότητα και τους στόχους του ανθέλληνα αρθρογράφου L. de
C., το κείμενο του οποίου προκάλεσε το 1827, την αντίδραση του παραπιδη-
μούντος στη Γενεύη ζακυνθινού Ιωάννη-Γουλιέλμου λούντζη.

Η πραγματεία της κυρίας Μπουβιέ διαιρείται, άτυπα, σε τέσσερα μέρη:
Στο πρώτο ασχολείται με την έκδοση και το περιεχόμενο του προαναφερθέ-

ντος βιβλίου μου το 2001, παρατηρώντας, μάλλον δικαιολογημένα, ότι ο τίτ-
λος του «Ανθελληνική συνωμοσία» ήταν υπερβολικός και ότι στη θέση του θα
άρμοζε ο τίτλος «Ανθελληνική αντιδικία».

Στο δεύτερο μέρος της πραγματείας της, η καθηγήτρια Μπουβιέ αναφέρε-
ται στις ειδήσεις από την Ελλάδα που διαβιβαζότανε στις εφημερίδες της Γε-
νεύης, από τον φιλέλληνα τραπεζίτη Ιωάννη Γαβριήλ Εϊνάρ. «Οι κάτοικοι της
Γενεύης», γράφει η κυρία Μπουβιέ, «είχανε την τύχη να είναι καλά ενημερω-
μένοι για τα όσα συνέβαιναν στην Ελλάδα, χάρη στις ειδήσεις που τους παρεί-
χε o Ιωάννης Γαβριήλ Εϊνάρ μέσω των ανταποκριτών του στην Κέρκυρα και
στη ζάκυνθο ή ο Καποδίστριας μέσω των Ελλήνων που διέμεναν εντός των
τειχών τους από το 1822!».

Κύριος πληροφοριοδότης από τα τέλη Δεκεμβρίου 182�, είναι ένας από
τους ιδρυτές της Εφημερίδας της Γενεύης, ο γιατρός Ανδρέας-λουδοβίκος
Γκος4 (1791-1873), ο οποίος ως απεσταλμένος του Εϊνάρ ταξίδεψε αρχικά
στη ζάκυνθο, μετά στο Ναύπλιο και από εκεί στις Σπέτσες, κομίζοντας εφό-
δια και τρόφιμα εκ μέρους των φιλελλήνων. Ο Γκος μένει στην Ελλάδα μέχρι
το 1829, διορίζεται μέλος της τριμελούς επιτροπής του “Φιλελληνικού Κομι-
τάτου για τη διανομή τροφίμων και πολεμοφοδίων” και ιδρύει με τον Τομπάζη
το ναύσταθμο στον Πόρο, ενώ καθ’ όλο το διάστημα της παραμονής του δεν
παύει να προσφέρει τις ιατρικές του υπηρεσίες. Το 1828, ο Καποδίστριας, του
αναθέτει την οργάνωση του αγώνα κατά της επιδημίας της πανώλης. Κατά
την επιστροφή του στη Γενεύη λαμβάνει ευχαριστήριο επαινετική επιστολή
από τον Καποδίστρια.

Οι αρχικές αναφορές του Γκος προς τον Εϊνάρ, διαπιστώνοντας τη διχό-
νοια, τον ανταγωνισμό πολιτικών και στρατιωτικών, την απραξία, την επι-
κράτηση του Ιμπραήμ στην Πελοπόννησο, τις προδοσίες, είναι αρνητικές για
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τους Έλληνες. «Ο πατριωτισμός γενικά έσβησε και ο εγωισμός είναι το μόνο
κίνητρο των περισσοτέρων οπλαρχηγών», γράφει χαρακτηριστικά στην επι-
στολή του της 22 Φεβρουαρίου 1827.

«Μπορούμε να είμαστε βέβαιοι», γράφει η κυρία Μπουβιέ, «ότι δεν
υπήρξε αλληλογραφία μεταξύ Γκος και λουλλέν. Κατά πάσαν πιθανό-
τητα δεν γνωριζότανε καν, ανήκοντας σε δύο διαφορετικούς χώρους· ο
Γκος ήταν αστός φιλελεύθερος, ο λουλλέν αριστοκράτης συντηρητικός.
Δεν μπορούμε ωστόσο ν’ αποκλείσουμε, ο λουλλέν να διάβασε τα πρω-
τότυπα γράμματα του Γκός. Ήταν εξ αγχιστείας εξάδελφος του Εϊνάρ
και εκείνος ενδεχομένως του τα έδειξε».

Ίσως απορήσει ο σύγχρονος αναγνώστης, με την τακτική του φιλέλληνα
Εϊνάρ να διαβιβάζει τις αρνητικές πληροφορίες του Γκος στις εφημερίδες της
Γενεύης. Η καθηγήτρια Μπουβιέ εξηγεί πειστικά τη στάση του Εϊνάρ, παρα-
θέτοντας ένα απόσπασμα επιστολής του της 12ης Απριλίου 1827 προς την
Εφημερίδα της Γενεύης. «Σας μετέγραψα με ειλικρίνεια, Κύριοι», γράφει ο
Εϊνάρ, «όσα ενδιαφέροντα μου σημείωσε ο κύριος Γκος. Όποιοι ενδιαφέρονται
ζωηρά για την τύχη αυτών των δύστυχων Ελλήνων, πρέπει να γνωρίζουνε την
αλήθεια, όσο λυπηρή κι αν είναι. Οι ευεργέτες, βλέποντας τις οδύνες αυτού του
δύστυχου έθνους, τις αναποδιές, τις διχόνοιες, τη φρικτή του εξαθλίωση, θα
συγκινηθούν από συμπόνοια και θα παρακινηθούνε περισσότερο να το βοηθή-
σουν».

Το τρίτο μέρος της πραγματείας της καθηγήτριας Μπουβιέ αναφέρεται
στο Ιωάννη Γουλιέλμο λούντζη, στη διαμονή και στις δραστηριότητές του στη
Γενεύη κατά το διάστημα 1827-183�.

Ο Ιωάννης Γουλιέλμος λούντζης γεννήθηκε το 1801 στη ζάκυνθο και
ήτανε γιος του αρχαιολόγου Αναστασίου λούντζη και της Γερμανίδας Μα-
ρίας φον Μάρτενς, κόρης του προξένου της Δανίας στη Βενετία. Ο νεώτερος
αδελφός του Ερμάννος, υπήρξε ο γνωστός ιστορικός της Επτανήσου.

Παραμένει αδιευκρίνιστο το γιατί ο Ιωάννης Γουλιέλμος, προφανώς μετά
από σπουδές στην Ιταλία, βρέθηκε το 1827 στη Γενεύη, όπου και παρέμεινε
(με κάποιες διακοπές) μέχρι το 183�, όταν παντρεύτηκε την λιζίνα Σαίντ-
Τζων�. Το ζευγάρι, έκτοτε, εγκαθίσταται στο Παρίσι, όπου το 1837 αποκτά
μία κόρη. Τον επόμενο χρόνο 1838, όμως, η λιζίνα πεθαίνει κατά τη γέννα
ενός δεύτερου παιδιού. Ο Ιωάννης Γουλιέλμος απαρηγόρητος, τον ίδιο χρόνο,
συντάσσει τη διαθήκη του και πεθαίνει το 1840.

Η διεξοδική έρευνα της καθηγήτριας Μπουβιέ αποκάλυψε τις δραστηριό-
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τητες και τις κοινωνικές σχέσεις του Ιωάννη Γουλιέλμου λούντζη στη Γε-
νεύη, όχι όμως και το λόγο της διαμονής του εκεί επί εννέα σχεδόν έτη.

Η κυρία Μπουβιέ παραθέτει αρχικά, ένα άρθρο του ελληνιστή Ιωάννου Ού-
μπερ� στην Εφημερίδα της Γενεύης της �ης Φεβρουαρίου 1827, στο οποίο
αναφέρεται για πρώτη φορά το όνομα του Ιωάννη Γουλιέλμου στη Γενεύη.
«Αυτό που παρακίνησε τους γονείς αυτών των νέων να τους στείλουνε στη
Γενεύη», γράφει ο Ουμπέρ, «δεν ήτανε μόνον ο φιλελληνισμός των Ελβετών,
ήτανε κυρίως η παρουσία εντός των τειχών μας του κόμητος Καποδίστρια, ο
οποίος ευδόκησε να χρηματίσει προστάτης, στήριγμα και πατέρας των νεα-
ρών αυτών συμπατριωτών του. Μεταξύ τους: [...] ο κόμης λούντζης, από την
ζάκυνθο, ο οποίος προτίμησε τη διαμονή σε μια πόλη ελεύθερη, από όλες τις
απολαύσεις μιας μεγάλης πρωτεύουσας».

Δεύτερο εύρημα της κυρίας Μπουβιέ είναι μία επιστολή του Ιωάννη-Γου-
λιέλμου προς τον φιλέλληνα τραπεζίτη Εϊνάρ (13 Μαΐου 1827), στην οποία
αναφέρεται στην διεκπεραίωση μιας αποστολής που ο τελευταίος του είχε
αναθέσει.

Στις 19 Μαΐου 1827 δημοσιεύεται στον Ταχυδρόμο του λεμάν, επιστολή:
«Περί των στρατιωτικών δυνάμεων της Ελλάδος, υπό Ι.Γ. δε λ... Ιονίου». Το
κείμενο σχολιάζει και αντικρούει τα στοιχεία που περιέχονται σε επιστολή της
1�ης Μαρτίου 1827 του ιατρού Γκος, που δημοσιεύτηκε στις 3 Μαΐου 1827
στον Ταχυδρόμο του λεμάν. Το αστείο είναι ότι ο Ιωάννης Γουλιέλμος επιτίθε-
ται με σφοδρότητα στον Γκος, ενώ ο τελευταίος σε επιστολή του που δημοσι-
εύτηκε την 27η Φεβρουαρίου 1827 στον Ταχυδρόμο του λεμάν, όπως μας
πληροφορεί η κυρία Μπουβιέ, «καυχάται για την εξαιρετική υποδοχή που του
επιφύλαξε στη ζάκυνθο η οικογένεια του κόμητος λούντζη, ο οποίος κατοικεί
στη Γενεύη».

Στις � Ιουνίου 1827 δημοσιεύονται οι «Παρατηρήσεις» του Ιωάννου-Γου-
λιέλμου λούντζη: «Σε απάντηση των εκτιμήσεων επί της παρούσης κατα-
στάσεως της Ελλάδος», του κ. L. de C.

Στις 7 Ιουνίου 1827, όπως μας πληροφορεί η κυρία Μπουβιέ, ένας ανώνυ-
μος αρθρογράφος αντικρούει και αυτός τον L. de C στην Εφημερίδα της Γε-
νεύης. O ίδιος συντάκτης, στις 21 Ιουνίου 1827, αναφέρεται στο δοκίμιο του
λούντζη και συνιστά την ανάγνωσή του.

Στις 2� Μαΐου 1828, ο Ταχυδρόμος του λεμάν δημοσιεύει ένα σονέτο αφιε-
ρωμένο στον λόρδο Κόχαρν, με την υπογραφή Ι.Γ. δε λ.

Στις 13 Νοεμβρίου 1828, ο Ιωάννης Γουλιέλμος αρθρογραφεί για τελευ-
ταία φορά στην Εφημερίδα της Γενεύης, στηλιτεύοντας κάποιους απατεώνες
που εκμεταλλεύονται τις προσφορές των φιλελλήνων.

Νίκιας λούντζης�3�
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Ολοκληρώνοντας την αναφορά στον Ιωάννη-Γουλιέλμο λούντζη, σημειώ-
νω την παρατήρηση της καθηγήτριας Μπουβιέ, ότι ήτανε «φυσικό η “Εφημε-
ρίδα της Γενεύης” που εξέφραζε τους Φιλελεύθερους, το πιο αριστερό κόμμα
της εποχής, να υποστηρίζει τις απόψεις του Ι.Γ. λούντζη».

Στο τέταρτο μέρος της πραγματείας της, η καθηγήτρια Μπουβιέ αποκα-
λύπτει την ταυτότητα και προσεγγίζει την προσωπικότητα του ανθέλληνα αρ-
θρογράφου L. de C. Πρόκειται για τον μαρκήσιο Φρειδερίκο Ιάκωβο λουλλέν
ντε Σατωβιέ (1772-1841)7, «έναν αριστοκράτη παλαιάς κοπής», όπως τον
χαρακτηρίζει η καθηγήτρια Μπουβιέ.

Τον Φεβρουάριο του 1817 ο λουλλέν ταξιδεύει ινκόγνιτο στο λονδίνο, όπως
μας πληροφορεί η κυρία Μπουβιέ «και αφήνει στο γραμματοκιβώτιο του εκδό-
τη Τζων Μάρρεϋ, χωρίς αναφορά συγγραφέα, το έργο του “χειρόγραφο προερ-
χόμενο από την Αγία Ελένη με άγνωστο τρόπο” 8, το οποίο εμφανίζεται ως
ένα είδος κριτικής αυτοβιογραφίας του εξόριστου αυτοκράτορα Ναπολέοντα.
Το “χειρόγραφο” εκδίδεται από τον Μάρρεϋ, μεταφράζεται σε πολλές γλώσ-
σες και κυκλοφορεί ευρύτατα στην Ευρώπη και στην Αμερική. Ο ίδιος ο Να-
πολέων θα πει: “Είναι ένα βιβλίο που θα αφήσει εποχή”». Τελικά, ο λουλλέν
ντε Σατωβιέ θα αποδεχθεί την πατρότητα του έργου, μόνο κατά το πλησία-
σμα του θανάτου του, το 1841.

To 1827, ο εκδότης της εφημερίδας Συμπλήρωμα των Αρχείων της Γενεύ-
ης Ιωάννης Κλαβέλ9 απευθύνθηκε στον λουλλέν ντε Σατωβιέ, γράφει η κυρία
Μπουβιέ, «γιατί ο τελευταίος έχαιρε στη Γενεύη, όπως και στο Παρίσι όπου
διέμενε ένα μέρος του έτους, μιας καθιερωμένης φήμης “πολιτειολόγου”,
όπως θα λεγόταν σήμερα.».

Στο διάστημα 1820-1822, ο λουλλέν ντε Σατωβιέ είχε εκδώσει ανώνυμα,
τις λεγόμενες Επιστολές του Σαιντ Τζέϊμς10, ένα τρίπτυχο μελετών: «Περί
Ιεράς Συμμαχίας», «Περί Μουσουλμάνων» και «Περί της Ρωσίας».

Οι Επιστολές του Σαιντ Τζέϊμς προσδώσανε πανευρωπαϊκή φήμη στον
συγγραφέα, αποσπάσανε την ευνοϊκή κριτική του Σταντάλ11 και του ανοίξανε
την πόρτα του σαλονιού της κυρίας ντε Σταλ12, την οποία ο λουλλέν, αργότε-
ρα, χαρακτήρισε ως: «το άλας και τη γοητεία της ζωής του».

«Ο Ιωάννης Ρουμιγύ»13, μας πληροφορεί η κυρία Μπουβιέ, «[...] απέσπα-
σε από τις “Επιστολές του Σαιντ-Τζέϊμς” το πολιτικό πιστεύω του λουλλέν.
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7. Fréderic Jacob Lullin de Châtauvieux (1772-1841).
8. “Manuscrit venu de Sainte – Hélène d’ une manière inconne”.
9. Jean Clavel.
10. Lettres de Saint-James.
11. Stendhal (1783-1842).
12. Madame de Staël (17��-1817).
13. Jean Rumilly.



Kαταδικάζοντας ένα δημοκρατικό καθεστώς που κυλάει από επανάσταση σε
επανάσταση, εκτιμάει ότι το σύγχρονο καθεστώς των ευρωπαϊκών κοινωνιών
προαπαιτεί μιαν αριστοκρατία αρκετά ισχυρή για να αντιμετωπίσει τις επανα-
στάσεις».

Καταλήγοντας, θα ήθελα να εκφράσω αναγνώριση και ευχαριστίες προς
την καθηγήτρια Μπουβιέ-Μπρον, η οποία με την διεξοδική έρευνα και την
επακόλουθη κριτική πραγματεία της, αποκάλυψε την ταυτότητα και προσέγ-
γισε την προσωπικότητα του σηματικού, όπως αποκαλύφθηκε, πολιτειολόγου
λουλλέν ντε Σατωβιέ. Ενώ, παράλληλα, μας προσέφερε πολύτιμες συμπλη-
ρωματικές πληροφορίες για τη δράση των φιλελλήνων Εϊνάρ και Γκος, για τη
φιλελεύθερη κοινωνία της Γενεύης κατά τους μεταναπολεόντειους χρόνους
και για τον μέχρι πρόσφατα άγνωστο, ζακυνθινό ιδεολόγο Ιωάννη Γουλιέλμο
λούντζη.

ABSTRACT

In 1827 the Greek Revolution is breathing its last breath. The great forces of
the time (England, France, and Russia) are expected to intervene, however
provided that Ibrahim Pasha has not been able to restore the status quo of the
crescent in the Peloponnese. There is a dramatic road race. Greeks, more than
ever, need the support of the European public opinion and powerful philhellenic
comitats.

On 30 May 1827, a dangerous text was published in Geneva. Its author,
hiding behind the initials L. de C., with mild, sneaky tones, slanders the Greek
combatants trying to stop sympathy and support. A young, cultivated, Epta -
nesian, however, confronts him directly and thoroughly.

On 8 October 1827 the naval battle of Navarino took place.
In 2001, my book “An anti-Hellenic conspiracy in Geneva in 1827” was

published (PERIPLOUS publishing house), with a subtitle in French:
“Comments by Ioannis-Goulielmos Lountzis, in response to the assessment of
Greece’s current situation by Mr. L. de C”.

In 2011, the distinguished Swiss professor Michelle Bouvier-Bron published
a study (Revue historiquevol. YIII), in which she reveals the identity and the
aims of the anthellene columnist L. deC., the texts of which led to the reaction of
the ZakynthianIoannis-GoulielmosLountzis, who was sojourning there.
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ΜΙΑ ΑΝΕΠΙΔΟΤΗ ΕΠΙΣΤΟλΗ ΑΠΟ ΤΟ ΝΗΣΙ ΚΑλΑΜΟΣ ΠΡΟΣ 
ΤΗΝ ΚΕΦΑλΟΝΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑυΡΙΟ ΤΗΣ ΕΞΟΔΟυ ΤΟυ ΜΕΣΟλΟΓΓΙΟυ

ΑΑλλίίκκηη  ΚΚ..  ΓΓααλλιιααττσσάάττοουυ
Φιλόλογος, Δ/ντρια 3ου Γυμνασίου Αργοστολίου

Είναι μεγάλη η έκπληξη και ακόμη μεγαλύτερη η χαρά που τη διαδέχεται,
όταν απρόσμενα και ανέλπιστα έρχεται στα χέρια σου ένα κείμενο στενά σχε-
τιζόμενο με την οικογένεια ενός από τους σημαντικότερους πνευματικούς αν-
θρώπους της Νεότερης Ελλάδας, του ποιητή Γεωργίου Δροσίνη, κείμενο ιδιω-
τικού χαρακτήρα, και συνάμα τεκμήριο μιας από τις τραγικότερες κι όμως
λαμπερότερες στιγμές της Νεότερης Ιστορίας μας, τις ώρες της Εξόδου του
Μεσολογγίου, ένα κειμήλιο επομένως και δημοσίου – εθνικού – χαρακτήρα,
χάρη στο οποίο αφουγκραζόμαστε ολοζώντανο τον παλμό εκείνων των ωρών.

Πρόκειται για επιστολή της Ειρήνης Κάπου-Δροσίνη, γιαγιάς του ποιητή
από την πλευρά του πατέρα του, την οποία γράφει στο μικρό νησί Κάλαμος
του Ιονίου, όπου ζει ως πρόσφυγας με τον τρίχρονο γυιό της χρήστο, πατέρα
του ποιητή, και απευθύνει στον «εξοχότατο κουμπάρο της δετόρον Πανάν» στο
Αργοστόλι. Αναφέρεται στη δυστυχία που τους ακολούθησε μετά την πτώση
του Μεσολογγίου και εκλιπαρεί τον κουμπάρο της, νονό του μικρού αγοριού,
να μαθαίνει ειδήσεις μέσα στις τόσες δυστυχίες της1.

Πριν από την παρουσίαση της επιστολής πρέπει να αναφερθούν οι ιδιαίτερες
συνθήκες κάτω από τις οποίες φωτοτυπημένο αντίγραφό της βρίσκεται στα
χέρια μου. Η επιστολή φυλάσσεται στα ΓΑΚ, Αρχεία Ν. Κεφαλληνίας. Κατά
τις εργασίες παλαιότερης ταξινόμησης αναβρέθηκε σειρά 1.1�0 ιδιωτικών επι-
στολών, οι οποίες δεν παρελήφθησαν ποτέ από τους δικαιούχους. Όπως πιθανο-
λογεί η τ. Προϊσταμένη των Αρχείων κα. Σταματούλα ζαπάντη, οι επιστολές
στο πλαίσιο υγειονομικών ελέγχων στα πλοία, στους επιβάτες και στα εμπο-
ρεύματα, που υποχρεωτικά ασκούσαν τα υγειονομεία των Ηνωμένων Πολιτει-
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1. Μεσολογγίτικης καταγωγής ο ποιητής είχε παππού τον Γιώργο Δροσίνη ή Καραγιώρ-
γο και γιαγιά την Ειρήνη Κάπου, (προικοσύμφωνο του γάμου τους 8/12/1819). Μας είναι
άγνωστες οι ημερομηνίες γέννησής τους. Ο Καραγιώργος Δροσίνης σκοτώθηκε το βράδυ της
Εξόδου του Μεσολογγίου όπως και ο αδελφός του Ιωάννης ή Γιαννακός ή Γιαννάκης, ο οποί-
ος αναφέρεται επίσης στην επιστολή.



ών των Ιονίων Νήσων, παρέμειναν στο υγειονομείο Αργοστολίου χωρίς ποτέ να
αποσφραγισθούν. Έτσι συγκροτήθηκε η αρχειονομική σειρά με τον τίτλο «Ανε-
πίδοτες ιδιωτικές επιστολές 1821-18��» και συγκροτήθηκε ευρετήριό τους με
απώτερο στόχο την ολοκληρωμένη έκδοσή τους, κάτι που μέχρι σήμερα δεν
έχει γίνει. Μεταξύ των επιστολών αυτών αρκετές αναφέρονται στα τελευταία
χρόνια (1827-1830) της Ελληνικής Επανάστασης. Καθώς οι επιστολές φωτί-
ζουν την καθημερινή ζωή, στάσεις και συμπεριφορές των αγωνιζόμενων Ελλή-
νων, τα Αρχεία σε συνεργασία με την τότε Σχολική Σύμβουλο Φιλολόγων Κε-
φαλονιάς κα Ευρώπη Μοσχονά αποφάσισαν το 200� να εκθέσουν κάποιες από
αυτές στην Κοργιαλένειο Βιβλιοθήκη σε εκδήλωση για τον εορτασμό της 2�ης

Μαρτίου. Αντίγραφά τους παραδόθηκαν στο Κοργιαλένειο 1ο Γυμνάσιο Αργο-
στολίου, όπου τις βρήκε το 2014 σύζυγός μου κος Κων/νος Γεωργούλης,
Δ/ντής του σχολείου, και μου παρέδωσε φωτοτυπίες τους. Ξεφυλλίζοντάς τις
αναγνώρισα τα βαφτιστικά ονόματα του παππού του ποιητή, όπως και των
αδελφών του παππού, και διασταυρώνοντάς τα συνειδητοποίησα ότι είχα στα
χέρια μου ένα στοιχείο της οικογένειας του Γ. Δροσίνη.

Η επιστολή είναι γραμμένη σε μονόφυλλο με διαστάσεις 292χ200 χιλ., το
οποίο διπλωμένο στη μέση σχηματίζει τετρασέλιδο διαστάσεων 14�χ200 χιλ.
Το χαρτί είναι λευκό, κιτρινισμένο, αχαράκωτο. Είναι γραμμένη η πρώτη σε-
λίδα με περιθώριο μόνον στην αριστερή πλευρά, και το κείμενο είναι αρκετά
ευανάγνωστο, εφόσον δεν είναι εξαιρετικά πυκνογραμμένο, οι στίχοι είναι ορι-
ζόντιοι και οι μεταξύ τους αποστάσεις ίσες. Η επιστολή δεν έχει φάκελο, αλλά
το χαρτί είναι έτσι διπλωμένο, ώστε να σχηματίζει ψευδοφάκελο διαστάσεων
1�1χ7� χιλ. Στην εξωτερική πλευρά κάτω από το όνομα του παραλήπτη
υπάρχει βουλοκέρι. Η κατάσταση του χαρτιού είναι πολύ καλή.

ΗΗ  εεππιισσττοολλήή

Εξωχώτατε Κυρ Κουμπάρε προσκυνώ.
Τη 8 Ιουλί(ου) 1827 Κάλαμος.

Από τον καιρόν από την αναχωρησίν σας δεν ηξιώθην / να λάβω
κανένα τιμοίων σας γράμμα, να μάθω δια / την καλήν και ποθητήν μοι
υγείαν σας, και εμείς η / ευρησκωμέ- νοι εδώ υγειένωμεν έως ώρας.
Στοχάζομε / ότι σας είναι γνωστή η δυστυχία και συντελεία οπού επά-
/ θαμεν μετά το πέσιμον του μεσολογγίου. Οπού απέρασεν / εις την άλ-
λην ζωήν ομακαρήτης νηκοκίρης μου, και α / δελφός του γιανάκις. και
τώρα πάλιν διά το νέον / οπού μας ηύρεν το δυστυχέστατον χαμπέρη
οπού μας / ήπαν και μας έστειλαν και γράμματα θέλη σας πλε- / ρω-
φορήση η κύρ(α) μηκέληνα διά στόματος διά τον / μηκρώτερον κων-
σταντίνον. Όμως κυρ κουμπάρε / να μην αμελής να μας γράφης πά-
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ντοτες να μαθέ- / νωμεν. διατί σου έχει και οσυγγενείς μου κυρ νικο- /
λάκις τόσα γράμματα γραμμένα, και εις κανέ- / να δεν του απεκρή-
θης, και διά τούτο δεν σας ματα- / γράφη. Διατί εχάθηκαν η εδικοί μας
οπού δώξα- / ση ο Θεός. να μην αλησμονούν και η φίλη. ο αναδε- /
χθώσου χρίστος σας προσκυνή. και σας φιλεί το χέρη. / και όποτε μου
γράφεις με μέσον του κυρ μηκέλη φουκά τα / λαβένω ασφαλώς. και
ξαναπροσκυνώντας μένω. η ταπηνή / Κουμπάρα σου 

Γεώργηνα δροσύνη.

Παραλήπτης: Τω Εξωχωτάτω Κυρίω Κυρ Κουμ / πάρων μοι δετω-
ρω Πανάν. / Προσκυνητώς. / Εις Αργοστώλη.

Πλάγια αριστερά στην σελίδα είναι γραμμένο το κείμενο:
και ο δούλος δημήτριος Κοντοστ…2 / σας προσκυνώ / με σέβας. …3

και τους / προκυνησμούς / εκ μέρους μου και / από όλους τους συγ- /
γενείς εις το αρ / χοντικόν του κυρ / κολέτι.

Δεν είμαστε σε θέση να γνωρίζουμε από πότε η γυναίκα του Καραγιώργου
Δροσίνη βρισκόταν στον Κάλαμο4. Μας είναι γνωστό ότι ο γυιος της χρήστος
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2. Δυσανάγνωστο όνομα.
3. Δυσανάγνωστη λέξη. Πιθανόν: προσφέρω.
4. Κάλαμος: νησί του Ιονίου Πελάγους (24.9�4 Km2) που ανήκει σήμερα στο Ν. λευκά-

δας και βρίσκεται σε πολύ κοντινή απόσταση από τη δυτική ακτή της Αιτωλοακαρνανίας.
Από το 1823, οπότε σημειώνεται η μεταστροφή της Αγγλικής πολιτικής έναντι της Ελληνι-
κής Επανάστασης, όπως εκδηλώνεται με τις ενέργειες του υπουργού Εξωτερικών George
Canning, στον Κάλαμο, αγγλικής κατοχής, επιτρέπεται άτυπα η καταφυγή προσφύγων από
την επαναστατημένη Ελλάδα. Όταν ξεκίνησε η πολιορκία του Μεσολογγίου στα μέσα Απρι-
λίου του 182� με αρχηγό τον Κιουταχή, οι υπερασπιστές της πόλης ήταν 4.000 άνδρες, Με-
σολογγίτες, Ρουμελιώτες, Σουλιώτες, Θεσσαλοί και Μακεδόνες. Επίσης στο Μεσολόγγι βρί-
σκονταν �.000 γυναικόπαιδα. Πολλοί τότε Μεσολογγίτες μετέφεραν τις οικογένειές τους στον
Κάλαμο για ασφάλεια, κάτι που αποδείχθηκε σωτήριο για την πρώτη φάση της πολιορκίας, η
οποία αποκρούσθηκε επιτυχώς τον Οκτώβριο του 182� και ο Κιουταχής αποσύρθηκε στην τε-
λευταία γραμμή των οχυρώσεών του. Η ευνοϊκή έκβαση έκανε τους πολιορκημένους να υπε-
ρεκτιμήσουν τα αποτελέσματα, ώστε αδιαφόρησαν για την πρόταση του Καραϊσκάκη να εκ-
μεταλλευτούν τις επιτυχίες τους και να εκμηδενίσουν πλήρως τις δυνάμεις του εχθρού. Επι-
πλέον μέσα σε κατάσταση εφησυχασμού πλήθος Μεσολογγιτών προσφύγων του Καλάμου
επέστρεψαν στο Μεσολόγγι όπου όμως «αι θροφαί άρχισαν να ελλατώνονται, διότι όλοι αυτοί
οι νεόφερτοι ψυχαί ζούσαν από τα περισσεύματα των στρατιωτικών μερίδων». Στερούμενος
εφοδίων ο Μιαούλης με τον ελληνικό στόλο αναγκάσθηκε να αποχωρήσει, έχοντας ήδη προ-
τείνει «να εμβακαρίσουν τα γυναικόπαιδα και να τα μεταβιβάσουν εκ νέου εις Κάλαμον».
Δεν εισακούσθηκε. (ΚΟλOΜΒΑΣ, Ν., Αντ/γος ε.α., Η Έξοδος του Μεσολογγίου στις 10 Απρι-
λίου 182� και η τραγική μοίρα των αμάχων, www.army.gr/files/File/epitheorisi/200902, ανά-
κτηση 10/10/2014).



– πατέρας του ποιητή – γεννήθηκε στο νησάκι το 1824. Είναι λοιπόν πιθανόν
ο Καραγιώργος να είχε στείλει στον Κάλαμο τους δικούς του ήδη από το 1823
(β΄ πολιορκία του Μεσολογγίου) και για λόγους ασφάλειας να μην επεδίωξε
ούτε να τους επέτρεψε να επιστρέψουν στο Μεσολόγγι. Είναι όμως εξίσου πι-
θανή η επιστροφή τους στη γενέθλια γη και ο εκ νέου αναγκαστικός εκπατρι-
σμός τους στις αρχές της γ΄ πολιορκίας (Απρίλιος 182� - Απρίλιος 182�).

Μετά από βιβλιογραφική έρευνα έχουμε καταλήξει με σχεδόν απόλυτη
ασφάλεια ότι ο «δετόρος Πανάς» στον οποίο απευθύνεται η Γεώργηνα Δροσί-
νη (Ειρήνη Κάπου) είναι ο γιατρός Αντώνιος Πανάς. Γεννημένος το 178�
ήταν ήδη γιατρός το 1808, όπως δείχνει το δίπλωμά του από το Πανεπιστήμιο
της Παβίας, το οποίο φυλάσσεται στο οικογενειακό αρχείο των Πανά�.

Κατά τις πανεπιστημιακές σπουδές του ήταν συμφοιτητής με τον οπλαρ-
χηγό του Αγώνα και μετέπειτα πρωθυπουργό Ιω. Κωλέττη και καταγράφο-
νται μαζί σε ομαδικό πρακτικό διπλωματικών εξετάσεων στις 11/�/1808
στην Ιατρική σχολή του Παν/μίου της Παβίας. Μετά την αποφοίτησή του
επέστρεψε στην Κεφαλονιά, όπου ασκούσε την Ιατρική μέχρι το Νοέμβριο του
1821, οπότε συντάσσει διανεμητήριο της πατρικής περιουσίας με τον αδελφό
του Γεράσιμο, επίσης γιατρό, προκειμένου να αναχωρήσει από το νησί. Σε επι-
στολή του προς τον Ιω. Κωλέττη ευρισκόμενο στο Μεσολόγγι με ημερομηνία
18/11/1821� του λέει ότι αναγκάζεται για πολιτικούς λόγους να φύγει από
την Κεφαλονιά, ενώ με επόμενο γράμμα τον πληροφορεί ότι ετοιμάζεται να
περάσει στην επαναστατημένη Ελλάδα7. Από την αλληλογραφία του Κωλέτ-
τη μαθαίνουμε ότι θα συναντούσε τον Αντ. Πανά στην ΄υδρα το Μάρτιο του
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�. Η οικογένεια Πανά με καταγωγή από τα Ιωάννινα πρωτοεμφανίζεται στην Κεφαλονιά
το 1�37. Στις 18/7/1�37 ο δημόσιος νοτάριος (συμβολαιογράφος) και ιερέας Ιωάννης Πανάς
καταγράφει στο πρωτόκολλό του την από 1�/12/1�3� διαθήκη κάποιου Δημ. Κορσιάνου από
το Αρακλί. Αργότερα σε συμβόλαιο τις 12/2/1��8 μνημονεύεται ο Αντώνης Πανάς του Αν-
δρέα από «χωρίον του Σπαρτέος». Από τότε και μέχρι σήμερα τα Σπαρτιά, χωριό γύρω στα 10
km από το Αργοστόλι μαρτυρούνται ως η μόνιμη εστία των Πανά. (χ.Γ. ΠΑΤΡΙΝEλΗΣ, «Η
κεφαλονίτικη οικογένεια Πανά και το αρχείο του κλάδου Πανά-λοϊζάτου», Κεφαλληνιακά
χρονικά, τ. 3, Αργοστόλι 1979, σσ. 1-8)

�. Η επιστολή διαφυλάσσεται στο Αρχείο Κωλέττη Α΄, μέρος Β΄, σ. 1�2. 
7. Αξίζει να σημειωθεί ότι σημαντική επαναστατική δράση είχε σημειώσει κατά τον ρω-

σοτουρκικό πόλεμο 1770-1774 ο θείος του Αντ. Πανά, Γρηγόριος, αδελφός του πατέρα του, ο
οποίος γεννήθηκε το 174� στα Σπαρτιά και το 17�4 μνημονεύεται ως ιδιοκτήτης φρεγάτας
1�0 τόνων. Το 1770 με την έκρηξη της Επανάστασης στην Πελοπόννησο έλαβε μέρος στην
πολιορκία των Πατρών επικεφαλής σώματος Κεφαλονιτών εθελοντών. Συμμετείχε στη ναυ-
μαχία του Τσεσμέ και διακρίθηκε ως καταδρομέας. Κατά τη διάρκεια του Ρωσοτουρκικού
πολέμου 1770-1774 εκινείτο μεταξύ Αιγαίου και λιβόρνο, όπου βρισκόταν η ναυτική βάση
των Ρώσων στη Μεσόγειο. Το 1783 πέρασε στην Ελλάδα, για να δράσει πιθανόν ως πράκτο-
ρας των Ρώσων για την προπαρασκευή νέας στρατιωτικής επέμβασης της Αικατερίνης Β΄
στον ελληνικό χώρο. Πέθανε το 181� στα Σπαρτιά. (ΠΑΤΡΙΝΕλλΗΣ, ό.π.)



1822 κι ότι ο Πανάς τον Φεβρουάριο του 1823 βρισκόταν στη Γαστούνη, όπου
πιθανόν θα συναντιόταν με τον Αλεξ. Μαυροκορδάτο. Επίσης ότι στις
12/11/1824 έχει επιστρέψει στην Κεφαλονιά, δεν γνωρίζουμε όμως τις δρα-
στηριότητες του στο νησί. Πάντως το όνομά του αναγράφεται ως medico στον
Επίσημο Κατάλογο των υγειονομικών του νησιού το 184� ενώ τέσσερα χρό-
νια αργότερα σε κατάλογο Φαρμακοποιών του νησιού φέρεται ως κάτοχος
φαρμακείου. Πέθανε άγαμος και άτεκνος στα Σπαρτιά στις 11/11/18�18.

Μόνον υποθέσεις μπορούν να διατυπωθούν για τις συνθήκες κάτω από τις
οποίες γνωρίσθηκε ο Πανάς με τον Καραγιώργο Δροσίνη. Καθώς, όπως φαί-
νεται από το Αρχείο του Ιω. Κωλέττη, οι δύο άνδρες - Πανάς και Κωλέττης -
διατήρησαν μακροχρόνια επαφή, είναι πιθανό η γνωριμία του Πανά με τον
Δροσίνη να έγινε μέσω του Κωλέττη, ο οποίος βρισκόταν στο Μεσολόγγι και
διαδραμάτισε πρωταγωνιστικό ρόλο στα γεγονότα. Σύμφωνα με τα όσα γνω-
ρίζουμε, οι Μεσολογγίτες επισκέπτονταν τους δικούς τους στον Κάλαμο σε
περιόδους ηρεμίας των εχθροπραξιών, οπότε είναι πιθανό ο Πανάς προτείνο-
ντας ή αποδεχόμενος την κουμπαριά να πέρασε μαζί με τον Δροσίνη στον Κά-
λαμο για τη βάφτιση και, όπως φαίνεται από τα λόγια της Ειρήνης, κράτησε
επαφή με το βαπτιστήρι και την ίδια για καιρό, όπως δείχνει το οικείο ύφος με
το οποίο του απευθύνεται η Ειρήνη. Φαίνεται μάλιστα από όσα γράφει ότι οι
επιστολές του νονού του γυιου της φθάνουν στα χέρια της μέσω κοινού γνω-
στού τους, του «κυρ μηκέλη φουκά»9.

Άγνωστο είναι εξάλλου αν η Ειρήνη έχει η ίδια γράψει την επιστολή ή αν
υπαγόρευσε σε κάποιον άλλο όσα ήθελε να γράψει στο νονό του μικρού χρί-
στου. Η επιστολή πάντως ακολουθεί το καθιερωμένο τυπικό, το κείμενο έχει
εξαιρετική δομή, το λεξιλόγιο είναι και εύστοχο και πλούσιο. υπάρχουν αστο-
χίες στην στίξη και στην ορθογραφία, αλλά ο λόγος ρέει απρόσκοπτα. Μέσα
από τις γραμμές της επιστολής αναδεικνύεται μια γυναίκα αξιοπρεπής και
συνάμα δυναμική. Έχει χάσει το πρώτο της παιδί (Αναστάσιος, από το όνομα
του πεθερού της) και βρίσκεται μόνη με ένα μικροπαίδι σε τόπο προσφυγιάς,
όπου έχοντας δοκιμάσει πολύμηνη αγωνία για την τύχη του Μεσολογγίου και
των δικών της, μαθαίνει τις πικρές ειδήσεις του θανάτου του άνδρα της, του
κουνιάδου της Ιωάννη, την απώλεια της πατρικής γης και πιθανόν της περι-
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8. Βλ. ΠΕΝΤΟΓΑλΟΣ, Γ. (2004): Γιατροί και ιατρική της Κεφαλονιάς στα χρόνια των ξε-
νικών κυριαρχιών (1�00-18�4), University Studio Press, Θεσσαλονίκη, σσ. 282-28�.

9. Πιθανόν πρόκειται για τον Μικέλη Φωκά, ο οποίος αναφέρεται ως πλοίαρχος. Βλ. λΑΝ-
ΔΡΟΣ, χ. «Τα Σαμιακά Κατάστιχα του 1821 και τα Πλοία “προς φύλαξιν της πατρίδος”»,
http:// gak.sam.sch.gr, ανάκτηση 3/4/2018. Προφανώς η «κυρ(ά) μηκέληνα», την οποία ανα-
φέρει η Ειρήνη Κάπου, είναι σύζυγός του. 

Η μέχρι τώρα έρευνα δεν έχει αποδώσει πληροφορίες για την ταυτότητα του συγγενή της
Ειρήνης, ο οποίος αναφέρεται στην επιστολή ως «κυρ νικολάκις».



ουσίας της –ο άνδρας της ησχολείτο με το εμπόριο, είναι πιθανή λοιπόν η κα-
λή οικονομική τους κατάσταση πριν από την Επανάσταση-. Στην επιστολή
που απευθύνει στην κουμπάρο της δετόρο Πανά στο Αργοστόλι δεν ζητά καμ-
μία υλική βοήθεια παρά μονάχα πληροφορίες γα την τύχη του κουνιάδου της
Κων/νου ή Καρακώστα, καθώς έχει μάθει το θάνατό του. Ο Κωνσταντίνος
Δροσίνης πολέμησε στη Δυτ. Στερεά από τις αρχές της Επανάστασης, δια-
κρίθηκε στη μάχη της Κλείσοβας το 182� και διεσώθη κατά την Έξοδο. Πή-
ρε μέρος στη μάχη του Φαλήρου τον Απρίλιο του 1827, αλλά πέθανε λίγο αρ-
γότερα στη Σαλαμίνα, κάτι που έχει πληροφορηθεί η Ειρήνη, άγνωστο με ποι-
ον τρόπο.

Οι ώρες που ζει η Ειρήνη Κάπου, η Γεώργηνα Δροσύνη όπως υπογράφει,
είναι τραγικές. Μέσα στις ώρες αυτές έχει το κουράγιο στητή να συγκρατή-
σει γύρω της τα απομεινάρια της οικογένειάς της και με τη βοήθεια του λόγου
να ζητήσει μόνον λόγο: ειδήσεις, πληροφορίες για τους δικούς της. Το να μπο-
ρείς να κρατάς ακέραιο το λόγο σου, και με τις δύο σημασίες της λέξης τόσο
ως λογικής σκέψης όσο και ως ομιλίας είναι αναμφισβήτητα μια μορφή νίκης
και υπεροχής. Όταν ο δεύτερος σύζυγός της, χρήστος Καλογερής, πρότεινε
να υιοθετήσει τον μικρό γυιο της Ειρήνης και του Γιώργου Δροσίνη, η Ειρήνη
αρνήθηκε, ώστε να διατηρηθεί το ένδοξο όνομα της πατρικής οικογένειας του
παιδιού. Ο γυιος του αγωνιστή του Μεσολογγίου όχι μόνο παρέμεινε Δροσίνης
αλλά και ονόμασε τον πρωτότοκό του Γεώργιο. Είναι ένας από τους βασικό-
τερους εκπροσώπους της Νέας Αθηναϊκής Σχολής, ο ποιητής Γεώργιος Δρο-
σίνης που, κρατώντας μέχρι το τέλος της ζωής του κειμήλια από τον παππού
του το σπαθί, το ρολόι και το δαχτυλίδι του, αναφερόταν πάντοτε με υπερηφά-
νεια και συγκίνηση στη μεσολογγίτικη καταγωγή του και στον ένδοξο πρόγο-
νό του, Αγωνιστή της Εξόδου Καραγιώργο Δροσίνη.
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ΕΠΤΑΝΗΣΙΟΙ ΣΤΗ ΡΟΥΜΑΝΙΑ:
ΙΣΤΟΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΕΣ ΜΑΡΤΥΡΙΕΣ

ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΑΦΙΚΑ ΜΝΗΜΕΙΑ
ΣΕ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΑ ΤΗΣ ΡΟΥΜΑΝΙΑΣ

ΕΕυυααγγγγεελλίίαα  ΝΝ..  ΓΓεεωωρργγιιττσσοογγιιάάννννηη
Καθηγήτρια Ιστορίας Τέχνης και Πολιτισμού του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου

Ο ελληνισμός της Ρουμανίας αποτελεί ένα σημαντικό κεφάλαιο της νεοελ-
ληνικής διασποράς. Μετά τη ρωσοτουρκική συνθήκη της Αδριανουπόλεως
(1829), με την οποία δόθηκε μερική πολιτική και οικονομική ανεξαρτησία στις
Παραδουνάβιες Ηγεμονίες, πολλοί Έλληνες μετανάστευσαν στις περιοχές
αυτές προσελκυσθέντες από τις νέες δυνατότητες που παρουσιάζονταν στο
εμπόριο σιτηρών και στη ναυσιπλοΐα. Οι Έλληνες της Ρουμανίας δημιούργη-
σαν ακμαίες κοινότητες και συνέβαλαν στην οικονομική και πολιτιστική ζωή
της χώρας1. Ένα μεγάλο ποσοστό των Ελλήνων αυτών ήταν Επτανήσιοι, οι
οποίοι ασχολήθηκαν ως επί το πλείστον με το εμπόριο και τη ναυτιλία, καθώς
και με την εκμετάλλευση της γης. Ορισμένοι υπήρξαν σημαντικοί βιομήχανοι.
Αναδείχθηκαν επίσης και ευεργέτες, όπως ο Παναγής Χαροκόπος, καθώς
και άνθρωποι των γραμμάτων, των τεχνών και των επιστημών2.

Η παρούσα εργασία σκοπεύει να δώσει περισσότερα στοιχεία για τους
Επτανήσιους της Ρουμανίας με βάση –κυρίως επιγραφικές– μαρτυρίες που
προέρχονται από τα ταφικά μνημεία στα κοιμητήρια πόλεων της Ρουμανίας,
όπου υπήρχαν σημαντικές ελληνικές κοινότητες, και συγκεκριμένα στην πρω-
τεύουσα Βουκουρέστι, στο Μπρασόβ της Τρανσυλβανίας, στα παραδουνάβια

1. CORNELIA PAPACOSTEA- DANIELOPOLU, Οι Ελληνικές Κοινότητες στη Ρουμανία το 19ο

αιώνα, Αθήνα: Ι.Ν.Ε/ Ε.Ι.Ε. 2010. ΕΛΕΝΗ ΜΠΕΛΙΑ, «Ο ελληνισμός της Ρουμανίας κατά το
διάστημα 1835-1878 (συμβολή στην ιστορία του με βάση τις ελληνικές πηγές», Δελτίον
Ιστορικής και Εθνολογικής Εταιρείας 26 (1983), σσ. 5-62. 

2. ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΓΕΩΡΓΙΤΣΟΓΙΑΝΝΗ, Παναγής Χαροκόπος (1835-1911). Η ζωή και το έρ-
γο του, Αθήνα: Νέα Σύνορα - Α.Α. Λιβάνη, 2000. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΟΣΧΟΠΟΥΛΟΣ, «Μια προξενι-
κή έκθεση για την ελληνική κοινότητα της Βραΐλας (1914). Έντονη η παρουσία των Επτα-
νησίων», Δωδώνη 29 (2000), σσ. 11-29. ΜΑΡΙΑ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ, Οι Κεφαλλήνες και οι Ιθα-
κήσιοι στη ναυτιλία του Δουνάβεως, Αθήνα 1967. ΣΠΥΡΙΔΩΝ Γ. ΦΩΚΑΣ, Οι Έλληνες εις την
ποταμοπλοΐαν του Κάτω Δουνάβεως, Θεσσαλονίκη: ΙΜΧΑ 1975.



Ευαγγελία Ν. Γεωργιτσογιάννη

λιμάνια Βραΐλα, Γαλάτσι, Γιούργεβο, Τούλτσεα και Σουλινά, καθώς και στην
Κωνστάντζα, λιμάνι στη Μαύρη Θάλασσα3.

ΣΣττοο  ΒΒοουυκκοουυρρέέσσττιι,,  στο Κοιμητήριο Bellu,, ανάμεσα στα πολλά μνημεία Ελ-
λήνων εντοπίστηκαν και ορισμένα μνημεία ατόμων με ονόματα που σχετίζο-
νται με τα Επτάνησα. Από αυτά ένα αναφέρει ειδικότερα ως τόπο καταγωγής
τη Ζάκυνθο4.

Κωστής: ΟΙ ΕΚ ΖΑΚΥΝΘΟΥ/ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΩΣΤΗΣ/1858-1941/ΕΥ-
ΓΕΝΕΙΑ ΚΩΣΤΗ/1866-1946/ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ/1861-1950/ΕΡ-
ΜΙΝΑ ΚΩΣΤΗ/1886-1970/ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΩΣΤΗΣ/1891–. Σημειώνεται ότι το
Μνημείο της οικογένειας Κωστή από τη Ζάκυνθο είναι το τελευταίο χρονολο-
γικά μνημείο (ταφές από 1941 έως1970) στο κοιμητήριο Bellu, όπου χρησιμο-
ποιείται η ελληνική γλώσσα.

Μεταξάς: CAPELA FAMILIEI/MARGARETA METAXA/PRIMA ARTISTA
SI FONDATORE/A OPEREI ROMANE DE STAT [=Οικογενειακός Τάφος.
Μαργαρίτα Μεταξά. Πρώτη Αρτίστα και ιδρύτρια της Κρατικής Όπερας της
Ρουμανίας]. Η Margareta Metaxa (Γαλάτσι 31.1.1895 - Βουκουρέστι
9.10.1977), υπήρξε μία από τις γνωστότερες υψίφωνους στη Ρουμανία και
ιδρυτικό μέλος της Κρατικής Όπερας στο Βουκουρέστι5. Στο μνημείο παρι-
στάνεται εγχάρακτο το πορτρέτο της σε προφίλ. ((ΕΕιικκ..  11))

Ρώμας: ΤΗ ΙΕΡΑ ΜΝΗΜΗ/ΤΟΥ ΠΑΜΦΙΛΤΑΤΟΥ ΥΙΟΥ ΑΔΕΛΦΟΥ ΚΑΙ
ΠΑΤΡΟΣ/ΚΟΜΗΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Ν.Κ. ΡΩΜΑ/ ΟΙ ΠΕΝΘΟΥΝΤΕΣ/ΜΗ-
ΤΗΡ ΑΔΕΛΦΗ/ΑΔΕΛΦΟΙ/ΚΑΙ ΤΕΚΝΑ / Ω ΑΓΑΠΗΤΕ ΓΡΗΓΟΡΑ ΘΑ Σ’
ΕΠΑΝΙΔΩΜΕΝ./ORSULA PETROVICI- CIUCIU/ TERESA DE ROMA/ CA -
MIL DE ROMA /PETRU DE ROMA. Πρόκειται για μέλη του ρουμανικού κλά-
δου της αρχοντικής οικογένειας Ρώμα από τη Ζάκυνθο6.

Στο ίδιο κοιμητήριο βρίσκεται επίσης ένα έργο του Κεφαλλονίτη γλύπτη
Γεωργίου Μπονάνου (1863-1940). Πρόκειται για την προτομή του Julian
Vrabiescu (+1891), που παριστάνεται ως ένας ώριμος άνδρας ντυμένος με την
ενδυμασία της εποχής του, η οποία φέρει στο πίσω μέρος την επιγραφή: Γ.
ΜΠΟΝΑΝΟΣ/ΕΠΟΙΕΙ7. ((ΕΕιικκ..  22)) Η προτομή εδράζεται σε στήλη που υπογρά-

3. Το υλικό βασίζεται στο ερευνητικό πρόγραμμα «Έργα Ελλήνων Γλυπτών και Γλυπτά
που αφορούν Έλληνες στη Ρουμανία», στο οποίο η γράφουσα ήταν επιστημονικά υπεύθυνη,
καθώς και σε μεταγενέστερες έρευνες της γράφουσας.

4. Τα ονόματα σε κάθε κοιμητήριο παρατίθενται με αλφαβητική σειρά.
5. Ήταν σύζυγος του Eugen Metaxa (Ευγένιου Μεταξά), υπάλληλου της Γενικής Διεύ-

θυνσης PTT (Ταχυδρομείο-Τηλεγραφία-Τηλεφωνία) της Ρουμανίας. Για τη Μ. Μεταξά, βλ.
GRIGORE CONSTANTINESCU, Margareta Metaxa, o voce a Operei Române, București: Editura
Muzicală 1987.

6. ΛEΩΝΙΔΑΣ ΖΩΗΣ, Λεξικόν Ιστορικόν και Λαογραφικόν Ζακύνθου, Α΄, Αθήνα 1963,
λήμμα «Ρώμας»

7. ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΓΕΩΡΓΙΤΣΟΓΙΑΝΝΗ, «Έργα Ελλήνων γλυπτών στο Κοιμητήριο Bellu του 
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φει ο Νικόλαος Χαλεπάς, αδελφός του Γιαννούλη που ζούσε στο Βουκουρέστι. 
ΣΣττοο  ΜΜππρραασσόόββ της Τρανσυλβανίας, στην κεντρική Ρουμανία, όπου υπήρχε

παλαιά ελληνική κοινότητα, στο Κοιμητήριο της Ελληνικής Εκκλησίας της
Αγίας Τριάδας εντοπίστηκε ο τάφος της Οικογένειας Βασιλάτου: ΟΙΚΟΓ.
ΒΑΣΙΛΑΤΟΣ/ΜΑΡΙΑ 1886-1948/ΠΑΝΑΓΙΣ 1865-1952/ΒΑΡΒΑΡΑ 1918-
1974/ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 1917-1982/ΕΙΡΗΝΑ 1919-1989/ΒΑΣΙΛΑΤΟΣ ΝΙΚΟ-
ΛΑΟΣ 1949-1994. Σημειώνεται η χρήση της ελληνικής γλώσσας μέχρι τα τέ-
λη του 20ού αι.

ΣΣττηη  ΒΒρρααΐΐλλαα,,  παραδουνάβιο λιμάνι της Βλαχίας, που εξελίχθηκε στο μεγα-
λύτερο λιμάνι της Ρουμανίας, σώζονται στο Κοιμητήριο του Αγίου Κωνστα-
ντίνου τάφοι αρκετών Ελλήνων, οι περισσότεροι από τους οποίους ήταν Κε-
φαλλονίτες και Ιθακήσιοι. Ορισμένες επιγραφές αναφέρουν μάλιστα και ως
τόπο καταγωγής την Κεφαλονιά. 

Βιολάτος: VIOLATTOS LEONIDA FAM. / IN MEMORIA PARINŢILOR
NOŞTRII [= Στη μνήμη των γονέων μας] / LEONIDA E. VIOLATTOS
7.12.1871-29.10.1849/BERTA L.VIOLATTOS/4.6.1883-28.3 1958./ EVANGHE -
LE F. VIOLATTOS/1821-1916/EFTIMIA E. VIOLATTOS/1846-1930/ŞTEFAN
F. VIOLATTOS/1828-1910/POLIXENI E. VIOLATTOS/CLEO BULE E. VIO -
LAT TOS/1867-1900/ATHENA SCAPERDA- VIOLATTOS/1875-1910./CLEO -
BULE E. VIOLATTOS/1867-1900/ELPIS BUZOIU/ NASCUTA/ VIO LAT -
TOS/1.I.1920-10.V.2008/ ΗΣΥΧΙΑ8. Η οικογένεια Βιολάτου, από την Κεφα-
λονιά, ήταν από τις πιο σημαντικές στη Βραΐλα. Ο Evanghele F. Violattos
(Ευαγγελινός Βιολάτος) (1821-1916) ήταν έμπορος9.

Βλασόπουλος: ΕΥΤΥΧΙΑ ΒΛΑΣΟΠΟΥΛΟΥ/ ΓΟΝΟΣ ΜΑΡΚΑΡΗ 1892-
19. Η οικογένεια Βλασοπούλου ήταν έμποροι10.

Γαλιατσάτος: ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΓΑΛΙΑΤΣΑΤΟΥ/ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΑΛΙΑΤΣΑ-
ΤΟΣ 1830-1882/ ΡΕΓΓΙΝΑ ΓΑΛΙΑΤΣΑΤΟΥ 1855-1883/ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΓΑ-
ΛΙΑΤΣΑΤΟΣ 1834-1887/ ΑΝΔΡΕΑΣ Γ. ΓΑΛΙΑΤΣΑΤΟΣ 1877-1902/ ΜΑΓΔΑ-
ΛΗΝΗ Α. ΓΑΛΙΑΤΣΑΤΟΥ 1802-1905/ ΛΕΩΝΙΔΑΣ Γ. ΓΑΛΙΑΤΣΑΤΟΣ 1881-

Βουκουρεστίου», στο: Μ. ΚΑΓΙΑΔΑΚΗ (επιμ.), Χρώματα. Μελέτες για την Τέχνη. Τιμητικός
Τόμος για τον καθηγητή Μιλτιάδη Μ. Παπανικολάου, Θεσσαλονίκη: Βάνιας 2018, σσ. 40-
41. Για το έργο του Γ. Μπονάνου, βλ. ΘΕΟΔΩΡΑ ΜΑΡΚΑΤΟΥ, Ο γλύπτης Γεώργιος Μπονάνος
(1863-1940). Η ζωή και το έργο του, Διδακτορική Διατριβή, ΑΠΘ, Θεσσαλονίκη 1992.

8. Σημειώνεται η χρήση της ελληνικής λέξης, ενώ οι ανωτέρω επιγραφές είναι στα ρου-
μανικά.

9. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΝΤΟΓΕΩΡΓΗΣ, Η ελληνική διασπορά στη Ρουμανία. Η περίπτωση της
ελληνικής παροικίας της Βραΐλας (περ. 1820-1914), Διδακτορική Διατριβή, ΕΚΠΑ, Αθήνα
2012, σ. 556. Το πιο σημαίνον μέλος της οικογένειας ήταν ο Παναγής Φ. Βιολάτος, αλευρο-
βιομήχανος, επίτροπος της ελληνικής κοινότητας και ευεργέτης (Ό.π., σσ. 152, 175).

10. ΚΟΝΤΟΓΕΩΡΓΗΣ, ό.π., σ. 570.
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1935/ FAMILIA GALIATSATOS/ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Α. ΓΑΛΙΑΤΣΑΤΟΣ 1840-
1907/ ΑΝΔΡΙΑΝΗ Δ. ΓΑΛΙΑΤΣΑΤΟΥ 1901-1902/ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΑΛΙΑΤΣΑ-
ΤΟΣ 1843-1915/ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΓΑΛΙΑΤΣΑΤΟΣ 1899-1975/ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΓΑ-
ΛΙΑΤΣΑΤΟΣ 1890-1975/ GALIAŢATOS MARIA 1906-1988. Γλύπτης: S.D.
Lyritis Braila11. Η οικογένεια Γαλιατσάτου, από την Κεφαλονιά, ήταν αλευ-
ροβιομήχανοι, με ενεργή παρουσία στην ελληνική κοινότητα της πόλης12.

ΜΑΙΡΗ Ι. ΓΑΛΙΑΤΣΑΤΟΥ/ΕΤΩΝ 24/ΑΠΟΒΙΩΣΑΣΑ ΤΗΝ 15 ΙΑΝΟΥΑ-
ΡΙΟΥ 1946/ ΕΙΣ ΤΗΝ VALEA CIUCUROVEI ΝΟΜΟΣ ΤΟΥΛΤΣΗΣ/ ΚΑΤΟ-
ΠΙΝ ΤΡΟΜΕΡΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΙΚΟΥ ΔΙΣΤΙΧΗΜΑΤΟΣ/ MARRY GALIA -
TZATOS/ ÎN ETATE DE 24 ANI. Όπως αναφέρεται στην επιγραφή, η Μαίρη
Γαλιατσάτου πέθανε στις 15.1.1946, σε ηλικία 24 ετών, κατόπιν «τρομερού»
αυτοκινητιστικού ατυχήματος. 

Γερμενής: ΓΕΡΜΕΝΗΣ ΔΑΝΗΛ/Γ.ΕΝ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑ/1906-1969/ΓΕΡ-
ΜΕΝΗΣ ΕΛΕΝΗ/1907-19_/ΑΛΙΜΑΤΗΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1909-1966. Γλύ-
πτης: A. VALENTIN.

Δρακόπουλος: DRACOPOL NICOLA 1912-1995/DRACOPOL CANELA.
Καββαδίας: ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΚΑΒΒΑΔΙΑ/ΣΤΟΡΓΗΣ ΚΑΙ ΕΥΓΝΩΜΟΣΥ-

ΝΗΣ ΑΙΩΝΙΟΥ/ΤΑ ΤΕΚΝΑ ΗΓΕΙΡΑΝ. Η οικογένεια Καββαδία από την
Κεφαλονιά, μεγάλοι γαιοκτήμονες, ήταν από τις σημαντικότερες της ελληνι-
κής κοινότητας της πόλης, ευεργέτες της ελληνικής εκκλησίας και της κοι-
νότητας της Βραΐλας13. ((ΕΕιικκ..  33))

ANDREI CAVADIA 1921-1973/PETRACHE SILISTRAREANU 1895-
1947./ANINA LEILA CAVADIA 1931-1974/ CAVADIA EUGENIU 1924-1989/
CAVADIA ELENA 1893-1978. /FAM. CAVADIA GEORGHE /EUGEN 1952-
1996/ IULIANA 1950-. /NICOLAE CAVADIA, INGINER [=μηχανικός], 1919-
1968/ ELISA BE TA CAVADIA 30.8.1930-24.4.1988

Καραντινός: ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΑΡΑΝΤΙΝΟΣ/ΕΝΘΑΔΕ ΚΕΙΤΑΙ ΑΝΔΡΕΑΣ
ΚΑΡΑΝΤΙΝΟΣ/ΕΚ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 1832-1900/ ΧΡΙΣΤΙΝΗ Α. ΚΑΡΑΝΔΙ-
ΝΟΥ 1857-1941. Γλύπτης: S. D. LYRITIS/BRAILA. Ο Ανδρέας Καραντινός,

11. Ο Σίμος Δ. Λυρίτης (1866- μετά το 1921) ήταν Τήνιος μαρμαρογλύπτης με εργα-
στήριο στη Βραΐλα (ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΓΕΩΡΓΙΤΣΟΓΙΑΝΝΗ, «Ο Ελληνισμός της Ρουμανίας: Το Κοι-
μητήριο του Αγίου Κωνσταντίνου στη Βραΐλα - Ιστορικές και Καλλιτεχνικές Μαρτυρίες»,
Πρακτικά Ε΄ Επιστημονικού Συμποσίου Νεοελληνικής Εκκλησιαστικής Τέχνης, Αθήνα 15-
16.12 2017) (υπό έκδοση).

12. ΚΟΝΤΟΓΕΩΡΓΗΣ, ό.π., σσ. 159, 484, 489. ΦΛΩΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ, Η οικονομική πα-
ρουσία των Ελλήνων στη Ρουμανία από τον Κριμαϊκό μέχρι τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο,
Διδακτορική Διατριβή, ΑΠΘ, Θεσσαλονίκη 2013, σ. 333. Σημειώνεται επίσης η χρήση της
ελληνικής μέχρι και το 1975.

13. ΚΟΝΤΟΓΕΩΡΓΗΣ, ό.π., σσ. 114, 170. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ, ό.π., σσ. 158-159, 328. ΒΙΚΕ-
ΝΤΙΟΣ ΚΟΥΡΕΛΑΡΟΥ, Οι εκκλησίες των ελληνικών κοινοτήτων της Ρουμανίας τον ΙΘ΄ αιώνα,
Θεσσαλονίκη : ΙΜΧΑ & Κυριακίδης 2008, σ. 265.
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μεγαλέμπορος, ήταν ενεργό μέλος και ευεργέτης της ελληνικής κοινότητας
και εκκλησίας, όπως και η Χριστίνα Καραντινού14.

SMARANDA COTI & NICOLAE G. CARANDINO/ SPRE ETERNA/ LOR
AMINTIRE [=Αιωνία η Μνήμη τους]/ ATANASIE GHERASIM CARANDINO/
RECUNOSCATORI [=Ευγνώμονες]/ 1 MAI 1900

Κουσουμπρής: ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ Α. ΚΟΥΣΟΥΜΠΡΗΣ/ ΓΕΝΝΗΘΕΙΣ ΤΩ
1846 ΑΠΟΒΙΩΣΑΣ ΤΗ 1 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ1922/ ΜΑΡΙΑ Γ. ΚΟΥΣΟΥ-
ΜΠΡΗ/1868-1932/CHIRIAC CUSUMBRIS/ 31.7.1898- 29.8.1962/IOANA. Γλύ-
πτης: G.S. LYRITIS BRAILA15.

Λυκιαρδόπουλος: FAM. ILIE LICHIARDOPOL. /LICHIARDOPOL TEODOR
1918-1980/ ANETA (TUŢA) 1922-1997. Ο Ηλίας Λυκιαρδόπουλος ήταν έμπο-
ρος από την Κεφαλονιά16.

Μαλκότσης: VASILE D. MALCOCI 1821-1884/PANOREA D. MALCOCI
1839-1906. Ο Βασίλειος Μαλκότσης (ή Μαλκώτσης) ήταν έμπορος17.

Μοσχονάς: ΔΗΜΗΤΡΟΥΛΑ 1855-1941/ΜΟΣΧΟΝΑΣ- ΜΠΟΥΡΜΠΕΣΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 18;5-1989.Γλύπτης: LYRITIS

Πανάς: AICI ZACE/DOCTORUL/ GHERASIM PANA/NASCUT IN CEFA -
LONIA LA SPARTIA/ LA 25 IULIU 1829/SI DECEDAT AICI IN BRAILA LA 16
MARTIU/1890 IN ETATE DE ANI 61/ACEST MONUMENT SA ERIGEAT DE
INCONSOLABILA SA SOTIA/SI DE DOLENTII SEI FII SI FIICE/SPRE MEMO -
RIA LUI ETERNA [=Ενθάδε κείται ο Ιατρός Γεράσιμος Πανάς, γεννηθείς στα
Σπαρτιά της Κεφαλονιάς στις 25 Ιουλίου 1829 και αποθανών εδώ στη Βραΐλα
στις 16 Μαρτίου 1890 σε ηλικία 61 έτους. Το παρόν μνημείο ανηγέρθη από
την απαρηγόρητη σύζυγό του και από τους τεθλιμμένους γιους και κόρες του,
για να είναι αιωνία η μνήμη του]18. Πρόκειται για μνημείο σε μορφή οβελί-
σκου, όπου εικονίζεται σε μετάλλιο ανάγλυφο πορτρέτο του ιατρού Γεράσιμου
Πανά (1829-1890) από τα Σπαρτιά της Κεφαλονιάς. Από πάνω παριστάνε-
ται επίσης ανάγλυφο το σήμα της ιατρικής (φίδι που πίνει από τη φιάλη), δη-
λωτικό του επαγγέλματος του νεκρού, που συνδυάζεται με σταυρό, άγκυρα
(σύμβολο της ελπίδας) και κλαδιά φοίνικα (σύμβολο αθανασίας της ψυχής
και ανάστασης)19. ((ΕΕιικκ..  44))

14. ΚΟΝΤΟΓΕΩΡΓΗΣ, ό.π., σσ. 149, 158, 275-276, 414. ΚΟΥΡΕΛΑΡΟΥ, ό.π., σ. 265.
15. Ο Γεώργιος Σίμου Λυρίτης ήταν Τήνιος μαρμαρογλύπτης, που έδρασε στη Βραΐλα

κατά το Μεσοπόλεμο συνεχίζοντας το οικογενειακό εργαστήριο (ΓΕΩΡΓΙΤΣΟΓΙΑΝΝΗ, «Ο Ελ-
ληνισμός της Ρουμανίας», ό.π.)

16. ΙONEL CÂNDEA, The Greek community of Braila (Romania) from ancient times to the
19th century, Brăila: Brăila Museum & Istros 2004, σσ. 179-189. 

17. ΚΟΝΤΟΓΕΩΡΓΗΣ, ό.π., σ. 365. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ, ό.π., σ. 329.
18. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ, ό.π., σ. 328.
19. ΔΩΡΑ ΜΑΡΚΑΤΟΥ, ΕΥΘΥΜΙΑ ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗ, ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ, Νεοελλη-
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PANAIT G. PANA 20. 11 1871 – 2. 6. 1944/ MARIA G. PANA 1853-1955/
NICOLAE PANA 15.8. 1904 - 15.5. 1957. /ELENA G. PANA 15. 1 1864 - 28.3.
1903/ DUMITRU G. PANA 1.2. 1874 – 10.7 1910/ MARIA G. PANA 1838 – 9.8.
1912/ CONST G. PANA 26.6. 1865 – 29.1.1929

Πεφάνης: ΕΔΩ ΑΝΑΠΑΥΟΝΤΕ ΟΙ ΑΓΑΠΗΤΟΙ ΓΩΝΕΙS ΜΑΣ/ΛΕΩΝΙ-
ΔΑΣ Α.ΠΕΦΑΝΗΣ/1860-1940 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 27/ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΠΕΦΑ-
ΝΗΣ/ΤΟ ΓΕΝΟΣ Α.ΒΑΛΣΑΜΗΣ 1880-1974 ΜΑΪΟΥ/ ΚΑΙ Η ΠΡΟΣΦΙΛΗΣ
ΑΔΕΛΦΗ ΜΑΣ/ ΒΑΣΙΛΙΚΗ- ΜΑΡΙΑΝΘΗ ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΑΚΗ/ 13 ΑΠΡΙΛΙ-
ΟΥ 1909- 13 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1962

Ρωμάνος: ΕΝΘΑΔΕ ΚΕΙΤΑΙ/ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΡΩΜΑΝΟΣ20/ ΓΕΝΝΗΘΕΙΣ
ΕΝ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑ/ 1832-1914/ΕΛΕΝΗ Σ. ΡΩΜΑΝΟΣ/ 1937/ METAXIA
STAVROPOL/ 1899-1981

Φωκάς: ΕΝΘΑΔΑΙ ΚΕΙΤΑΙ/ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΦΩΚΑΣ/ ΓΕΝΝΗΘΕΙΣ ΕΝ
ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑ/ ΤΟ ΕΤΟΣ 1880 ΚΑΙ ΑΠΟΒΙΩΣΑΣ/ ΕΝ ΒΡΑΙΛΑ ΤΟ ΕΤΟΣ
1939. Ο Γεράσιμος Φωκάς συγκαταλέγεται στους ευεργέτες της ελληνικής
εκκλησίας στη Βραΐλα21.

ΣΣττοο ΓΓααλλάάττσσιι, παραδουνάβιο λιμάνι στη νότια Μολδαβία σε πολύ μικρή
απόσταση από τη Βραΐλα, στο Κοιμητήριο Αιωνιότητα (Eternitatea) σώζονται
πολλοί τάφοι αρκετών Ελλήνων, οι περισσότεροι από τους οποίους ήταν Κε-
φαλλονίτες και Ιθακήσιοι. Σε πολλές επιγραφές αναφέρεται ο τόπος καταγω-
γής, κυρίως η Κεφαλονιά. 

Αντύπας: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΝΤΙΠΠΑΣ/ΑΠΕΒΙΩΣΕΝ ΤΗ 19 ΑΥΓΟΥ-
ΣΤΟΥ 1917/ΕΝ ΗΛΙΚΙΑ 68 ΕΤΩΝ. /ΓΕΩΡΓΙΟΣ Φ. ΑΝΤΙΠΠΑΣ/ΑΠΟΒΙΩ-
ΣΑΣ 5 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ/1918/ΓΑΙΑΝ ΕΧΕΙΣ ΕΛΑΦΡΑΝ. /EUGEN ANTIPA
1922-1946/GERASIM ANTIPA 1884-1969/MARIA ANTIPA 1897-1977

Αντύπας & Θεοφανάτος: ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΘΕΟΦΑΝΑΤΟΣ22/ΓΕΡΑΣΙ-
ΜΟΣ ΘΕΟΦΑΝΑΤΟΣ/ ΑΝΔΡΕΑΣ ΘΕΟΦΑΝΑΤΟΣ/ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΑΝΤΙ-
ΠΑΣ/ΚΑΙ/ELEFTERIA ΑΝΤΙΠΑΣ/ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΘΕΟΦΑΝΑΤΟΣ

Βαλλιανάτος: SPIRU VALLEANATOS/1862-1929/NEDELLA/1878-1959/
GHERASIM/1907-1968/PANAGHI/1897-1975

Βρυώνης: VANGHELE S. VRIONI/+18 SEPT.1944/ELENA VRIONI/+21
MAI 1965/FAMILIE/DESPINA/SPRIRU N. VRIONI/AUGUST 1928

νική Ταφική Γλυπτική. Αρχές 19ου αιώνα - 1940, Αθήνα: Ίδρυμα Μιχελή 2015, σ. 114. D.
KEISTER, Stories in stone. A field guide to cemetery symbolism and iconography, Salt Lake
City: Gibbs Smith 2004: σσ. 63, 111.

20. Μέλος της ελληνικής κοινότητας (1914) (ΜΟΣΧΟΠΟΥΛΟΣ, ό.π., 27).
21. ΚΟΥΡΕΛΑΡΟΥ, ό.π., σ. 265.
22. Πιθανόν να ταυτίζεται με τον Δ.Χ. Θεοφανάτο (1916), ιδιοκτήτη ταβέρνας στο Γα-

λάτσι (1916) (ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ, ό.π., σ. 324).
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Γαλιατσάτος: ΟΙΚ. ΓΑΛΙΑΤΣΑΤΟS/ALEXANDRU/GALIAŢATOS/ALE -
XE/ 1895-1963/MARIA STAICOV/GALIAŢATOS/ARETI GALIAŢATOS/ 1870-
1980 /GHEORGHE GALIAŢATOS/1908-1986

Καλλιγάς & Σπανός: SMARAGDA/SPANO/(KALLIGA)/1881-1962/ ΦΡΑΓ -
ΓΑΣ/ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ/ΚΑΛΛΙΓΑΣ/VANGHELI FRAN./CALLIGAS/MORT/1917/ 
GHITA PAVEL/MORT.1913/ANGEL PAVEL/MORT.1917/GHITA DIVANI/
MORT.1915/ /GHEORGHE-SPANO/BOSCOV IOANA/1921-2009

Καπάτος: DR. CAPATU SPIRU/1928-1986. Στο μνημείο του ιατρού Σπύ-
ρου Καπάτου παριστάνεται ανάγλυφο μοτίβο της ιατρικής, φίδι που περιελίσ-
σεται σε κύπελλο.

Κλαουδάτος: ΕΝΘΑΔΕ ΚΕΙΤΑΙ/ΦΩΤΙΟΣ Χ. ΚΛΑΟΥΔΑΤΟΣ/ΕΚ ΚΕ-
ΦΑΛΛΗΝΙΑΣ/ΑΠΕΒΙΩΣΕ ΤΗ/27 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1930/ΖΩΗ Φ. ΚΛΑΟΥΔΑ-
ΤΟΥ/ΑΠΕΒΙΩΣΕ ΤΗ/26 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 1933

Κοντομιχάλης & Αντζουλάτος: 1916-1928/ECATERINA/V. CONTOMIHA -
LI/NICO ANTZULATOS/MARIA ANTZULATOS/ECATERINA LOIZU/1850-
1957/GHERASIM LOIZU/1897-1946

Κουρής: FAM. MIHAIL CURI/MIHAIL CURI 1872-195423/MARIA CURI
1880-1970/VALERIA 1907-1980/MIRCEA 1941-2005/EMIL 1904-1992

Λεκατσάς: ΠΑΝΑΓΗΣ ΛΕΚΑΤΣΑΣ/ΑΠΟΒΙΩΣΑΣ 6 ΑΒΓΟΥΣΤΟΥ/
1938/76 ΕΤΩΝ

Λυκιαρδόπουλος: GHEORGE LICHEARDOPOL 1909- 1985/FAM. LICHIA -
RDO POL/MARINEL 1956- 2008/AURELIA 1963-20...

Μαλκότσης: THEODOR MALCOTSI (+30.3.1920, 70 ετών)/FOTINI MAL -
COTSI 1870-1943 /FAMILIA TH. MALCOTSI/191524. Γλύπτης: D. COLIOS. Το
Μνημείο της οικογένειας Μαλκότση είναι έργο του Δημήτριου Κολιού25 ((ΕΕιικκ..  55))

Μενεγάτος: ELENA MENEGATOS (+ 6.9.1964, 49 ετών) & PLATON MENE -
GATOS

Μεταξάς: SPIROS G. METAXA/ MARIA S. METAXA. Ο Σπύρος Μεταξάς
ήταν έμπορος δημητριακών, ενώ η σύζυγός του Μαρία Μεταξά συγκαταλέ-
γεται στους μεγάλους ευεργέτες της ελληνικής εκκλησίας του Γαλατσίου26.

23. Πιθανόν να ταυτίζεται με τον Μ. Κουρή, ιδιοκτήτη εστιατορίου στο Γαλάτσι (1916)
(ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ, ό.π., σ. 324).

24. Πιθανόν να ταυτίζεται με τον Θ. Μαλκότση, ιδιοκτήτη αρτοποιείου στο Γαλάτσι
(1882) (ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ, ό.π., σ. 264)

25. Ο Δημήτριος Αποστόλου Κολιός (1874 - μετά το 1921) ήταν Τήνιος μαρμαρογλύ-
πτης με εργαστήριο στο Γαλάτσι (EVANGELIA GEORGITSOYANNI, “Sculpteurs de marbre Grecs
en Roumanie (XIXe siècle - première moitié du ΧΧe siècle): Le témoignage de leurs
tombeaux”, in: EF. OKTAPODA (ed.), Les Cultures des Balkans ‘Cahiers de l’Echinox’, Cluj-
Napoca : Université “Babes-Bolyai”, Numéro spécial 2010: 83-94).

26. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ, ό.π., σ. 322. ΚΟΥΡΕΛΑΡΟΥ, ό.π., σ. 395.
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Μοσχόπουλος: ΕΝΘΑΔΕ ΚΕΙΤΑΙ/ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΑ ΜΟΣΧΟΠΟΥΛΟΥ/
ΓΕΝ ΝΗΘΕΙΣΑ ΕΝ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑ ΤΟ 1865/ΛΗΞΟΥΡΙΟΝ ΧΩΡΙΟΝ ΧΑ-
ΒΙΑΤΑ/ΑΠΟΒΙΩΣΑΣΑ ΕΝ ΓΑΛΑΖΙΩ ΤΗ ΙΕ΄/ΔΕΚ.1920/ΤΟΔΕ ΑΝΗΓΕΙ-
ΡΕΝ Η ΚΟΡΗ ΑΡΕΤΗ ΜΑΡΚΑΡΗ /DIONISIE DEC.1987. Σύμφωνα με την
επιγραφή, η Κυριακούλα Μοσχοπούλου (1865-15.12.1920) γεννήθηκε στο
χωριό Χαβιάτα του Ληξουρίου στην Κεφαλονιά. Το μνημείο ανήγειρε η κόρη
της Αρετή Μάρκαρη ((ΕΕιικκ.. 66))

MOSCOPOL GHEORGHE 14.6.1936-2.12.2010.
Σκλάβος & Λυκιαρδόπουλος: GHEORGHE SCLAVOS/POLYXENI SCLA -

VU/ANGELA & PANAIT SCLAVOS
GEORGHE LICHIARDOPOL 1902-1985/GEORGE SCLAVOS +1891/ANNA

SCLAVOS+1928. Τέκνα: Elena +1918, Lambru+1920,+Dionisie+1927./Poly -
xeni+1895/Ανιψιός: Lambraki +1924

Σπυράτος: SPIRU SPIRATOS 1901-1990 & ANA NASCUTA (= γεννηθείσα)
FOCAS 1912-1988

Φωκάς: ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ/ΠΑΝΑΓΗ ΦΩΚΑΣ/ ΚΕ/VAΣILIKIA/ΠΑΝΑΓΗΣ
ΦΩΚΑΣ/1867-1931

Χασαπόπουλος: GHEORGHE CASAPOPOL +1963/ MILTIADE CASA PO -
PO LOS PROFESSOR [=καθηγητής] +1994, GHERASIM CASAPOPOL INGI -
NER [=μηχανικός] +2005, TUDORA CASAPOPOL 1937-, EFROSINA CASA -
POPOL +1967, ELENA CASAPOPOL EDUCATOARE [=δασκάλα] +2006

Στο Κοιμητήριο του Γαλατσίου βρίσκεται επίσης μία ταφική στήλη (Μνη-
μείο Οικογένειας Georghiu) που φέρει την υπογραφή του –προφανώς κεφαλλη-
νιακής καταγωγής– μαρμαρογλύπτη Η.(;) Νιφοράτου: H. NIFORATOS27.
((ΕΕιικκ.. 77)) Ο ίδιος έχει φιλοτεχνήσει –σε συνεργασία με Λυρίτη– το Μνημείο
Simion & Suzana Ciomac (1893) στο Κοιμητήριο Eternitatea στο Μποτοσάνι
της Μολδαβίας, σύμφωνα με την επιγραφή: LYRITIS & NIFORATOS28.

ΣΣττοο  ΓΓιιοούύρργγεεββοο,,  επίνειο του Βουκουρεστίου στο Δούναβη, σώζονται στα δύο
κοιμητήρια της πόλης λίγοι τάφοι Ελλήνων, ανάμεσά τους και δύο με ονόμα-
τα που φανερώνουν επτανησιακή καταγωγή. Συγκεκριμένα, στο Κοιμητήριο
Smârda βρίσκεται ο τάφος της Δέσποινας Δαπόντε: DESPINA DAPONTE
+20.02.1977 (85 ετών)29. Επίσης, στο Κοιμητήριο του Αγίου Χαραλάμπους ο
τάφος του ζεύγους Γεράσιμου & Αλεξανδρίνας Μεταξά: METAXA GHERASE
2.2.1927- ... & ALEXANDRINA 24.10.1926-26.4.1997.

27. Το μνημείο έχει επαναχρησιμοποιηθεί και έχουν σβηστεί οι αρχικές επιγραφές και
χρονολογίες.

28. EUGENIA GRECEANU, Ansamblul urban medieval Botoşani, Iaşi: Demiurg 2009, σ. 111.
29. Είναι γνωστή επίσης η παρουσία στο Γιούργεβο των: Λεωνίδα Δαπόντε, τραπεζίτη

(1906, 1915) και Ν. Δαπόντε (αποικιακά, καπηλιό), Λ. Δαπόντε (καπηλιό, κρασιά) (1915)
(ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ, ό.π., σσ. 322, 324).
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ΣΣττηηνν ΚΚωωσσττάάννττζζαα,,  κύριο λιμάνι της Ρουμανίας στη Μαύρη Θάλασσα, σώ-
ζονται στο Κεντρικό Ορθόδοξο Κοιμητήριο, αρκετοί τάφοι Ελλήνων, ανάμεσά
τους και Επτανησίων. Είναι γνωστή άλλωστε η παρουσία Κεφαλλήνων στην
πόλη.30

Βλησμάς: FAMILIA VLISMAS/GHERGHINA DRAGAN 1912-1978/C.STIN
VLISMAS 1911-1992/IOANA VLISMAS 1913-1999/GHEORGHE VLISMAS
1939-1993/MARIA VLISMAS 1938-2004

Καπάτος: CAPATO STELA 1927-2003/ELENA CAPATO 1901-1968/AHI -
LEIA CA PATO 1897-1976/PARASCHIVA CIUCEANU 1897-1980/CAPATO
AHILE 1948-1988/ CAPATO HRISTOS 1922-199731

Μεταξάς & Πολίτης: NICULAE METAXA 1886-1962/GHEORGHE POLI -
TIS 1858-1940/PARISA POLITIS 1869-1953/LEONIDA STEFANIDIS 1883-
1953

METAXA ELISABETA 1882-1938/PETRU DUMITRU 1880-1938/PETRU
IRINA +1930/PETRU ALEXANDRINA 1891-1979

Πανάς: PANĀ ELENA 1924-2001/ PANĀ GHEORGHE 1886-1984/ PANĀ
MARIA 1893-1984/ PANĀ GH. MARIA 1915-2000./RIDICATĀ DE FICA
PANĀ ELENA [=Ανηγέρθη από την κόρη Πανά Ελένη]

Πυλαρινός: FAMILIA PILARINOS/PILARINOS CONSTANTIN 1920-1997
ΣΣττηηνν  ΤΤοούύλλττσσεεαα,, λιμάνι στο βόρειο βραχίονα του Δούναβη, στο Κοιμητήριο

Eternitatea (Αιωνιότητα), συναντώνται αρκετά μνημεία Επτανησίων. Μόνο
μία επιγραφή αναφέρει τον τόπο καταγωγής, το νησί Κάλαμος κοντά στη
Λευκάδα.

Αντύπας: FAMILIA I. ANTIPPAS/ΑΙΜΙΛΙΑ ΙΩΑΝ. ΑΝΤΙΠΠΑ/ΤΟ ΓΕ-
ΝΟΣ/ΙΩΑΝ. ΜΕΛΑΝΟΥ/ΓΕΝΝΗΘΕΙΣΑ ΤΗ 6 ΙΟΥΝΙΟΥ 1867/ΤΕΛΕΥΤΗ-
ΣΑΣΑ ΤΗ 30 ΙΟΥΛΙΟΥ 1898/ΔΕΟΥ ΥΠΕΡ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΑΥΤΗΣ. Η οικογέ-
νεια Αντύπα ασχολείτο με το εμπόριο32.

Βεργωτής: THEOFIL A. VERGOTIS 1868-1922/IANI VERGOTIS 1877-1952
VERGOTI SPIRU 1919-1994. /VERGOTI ARISTOTEL 1895-1975/ VER GOTI
NICOLAE. /VERGOTI GHEORGHE 1.VIII.1929- 16.VIII.1987

Βιολάτος: CONSTANTINA VIOLATOS 1915-1971/VIOLATOS GHEORGHE
1915-1992

30. Στην Ελληνική Εκκλησία της Κωνστάντζας σώζεται εικόνα του Αγίου Γερασίμου
με την επιγραφή «Οι Κεφαλλήνες Κωνστάντζας τω Προστάτη των έτος 1921» (σημείωση
της γράφουσας).

31. Είναι γνωστός επίσης Καπάτος, ιδιοκτήτης εστιατορίου (1905) (ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ,
ό.π., σ. 302).

32. Για την οικογένεια Αντύπα, βλ. VICTOR H. BAUMANN, Prezența elenilor la Tulcea,
Bucuresti: Uniunea Elenă din România 2005, σσ. 68, 70, 74, 103, 105, 133.

655



Ευαγγελία Ν. Γεωργιτσογιάννη

Βιτσεντζάτος: VICENZATOS ANGHEL 1933-1997/ VICENZATOS DRA -
GU TA 1946-1990

Βλησμάς: MARIA VLIZMAS/18 IX 1899- 4 II 1861/PANU VLISMAS/31 I
1885- 6 XI 1961/SPIRU VLISMAS 17.4.1920-14.11.1977

Κομηνός: ARGHIR C. COMINOS/NASCUT IN INSULA CALAMOS/IN
ANUL 1848/DECEDAT 1 AUGUST 1913 [= Αργύριος Κομηνός, γεννηθείς στο
νησί Κάλαμος το έτος 1848 αποθανών 1 Αυγούστου 1913]

Παπαδάτος: ΕΝΤΑΥΘΑ ΑΝΑΠΑΥΕΤΑΙ/ΣΟΦΙΑ ΓΕΡ. ΠΑΠΠΑ ΔΑ ΤΟΥ
/ΓΕΝΝΗΘΕΙΣΑ 1890/ΑΠΕΒΙΩΣΕ 1934. 

ΕΝΤΑΥΘΑ ΑΝΑΠΑΥΟΝΤΑΙ/ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Ζ. ΠΑΠΠΑΔΑΤΟΣ/Γ.Τ. 1845
ΑΠΟΒΙΩΣΑΣ/17 ΜΑΡΤΙΟΥ 1910/ ΚΑΙ Η ΣΥΖΥΓΟΣ ΑΥΤΟΥ/ΠΑΡΑ-
ΣΚΕΥΗ/Ν.Ζ. ΠΑΠΠΑΔΑΤΟΥ/Γ.Τ. 1858 ΑΠΟΒΙΩΣΑΣΑ/20 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ
189933. Ο Νικόλαος Ζήση Παππαδάτος, από την Κεφαλονιά, ήταν έμπορος
δημητριακών. Σύζυγός του ήταν η Παρασκευή, το γένος Ιονάτου. Η Σοφία
Παππαδάτου ήταν σύζυγος του γιου τους Γεράσιμου, επίσης εμπόρου34.

Πεταλάς: PETALAS NICOLAE 1904-1972/SOFIA PETALAS 1913-1995. Ο
Νικόλαος Πεταλάς, γόνος οικογένειας από την Ιθάκη, ήταν κρεοπώλης. Σύ-
ζυγός του ήταν η Σοφία, το γένος Σωτηρίου από τη Μακεδονία35. 

Ραυτόπουλος: RAFTOPOULOS NICOLAOS 1903-1979/ RAFTOPOULOS
VICTORIA 1905-1998.

ΣΣττοο ΣΣοουυλλιιννάά,, λιμάνι στο Δέλτα του Δούναβη με πολυάριθμη ελληνική κοι-
νότητα, σώζονται στο Ορθόδοξο Κοιμητήριο πολλοί τάφοι Ελλήνων, στη συ-
ντριπτική τους πλειοψηφία Επτανησίων, κυρίως από την Κεφαλονιά και την
Ιθάκη, αλλά και από τη Ζάκυνθο36. Ορισμένες επιγραφές αναφέρουν μάλιστα
και τόπο καταγωγής. 

Αντωνάτος: ANTONATOS STAMATULA 1870-1947

33. Είναι γνωστή και η παρουσία της Μαρίας Δ. Παπαδάτου, δωρήτριας των εικόνων του
αγίου Γερασίμου και του αγίου Χαραλάμπους στην ελληνική εκκλησία της Τούλτσεας
(1902) (ΚΟΥΡΕΛΑΡΟΥ, ό.π., σσ. 76, 444).

34. BAUMANN, ό.π., σσ. 67-69.
35. Ο Νικόλαος Πεταλάς ήταν γιος του Ιωάννη (γεν. 1872), εμπόρου, και εγγονός του

Νικόλαου Πεταλά (γεν. 1829), που εγκαταστάθηκε στην Τούλτσεα και εργαζόταν ως πιλό-
τος (πλοηγός) στο Δούναβη (BAUMANN, ό.π., σσ. 54-55).

36. Για το Κοιμητήριο στο Σουλινά, βλ., ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΓΕΩΡΓΙΤΣΟΓΙΑΝΝΗ, «Συνέχειες και
ασυνέχειες στην πολιτισμική ιστορία μιας ελληνικής κοινότητας στη διασπορά: η περίπτωση
της κοινότητας στο Σουλινά (Ρουμανία) με βάση τα γλυπτά μνημεία», στο Κ. ΔΗΜΑΔΗΣ
(επιμ.), Πρακτικά Ε΄ Ευρωπαϊκού Συνεδρίου της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Νεοελληνικών
Σπουδών, Θεσσαλονίκη, 2-5.12.2014 Συνέχειες, ασυνέχειες, ρήξεις στον ελληνικό κόσμο
(1204-2014): οικονομία, κοινωνία, ιστορία, λογοτεχνία, τόμ. Ε΄, Θεσσαλονίκη 2015, σσ. 426-
449 (www.eens.org).
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Αργυρός: ARGHIROS POTITOS 1888-1956/ARGHIROS MARIA 1902-
1988/ARGHIROS TATIANA 1907-1984

Αρσένης: ΠΑΝΑΓΗΣ Α. ΑΡΣΕΝΗΣ/ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ Π. ΑΡΣΕΝΗΣ. Γλύ-
πτης: D. COLIOS/ GALATZ37

Ε. (= Εγεννήθη) 1815/ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ . ΑΡΣΕΝΗΣ / Α. (= Απέθανε)
1910. 

Αυγερινός: 1879 ΜΑΡΤΙΟΥ 28/ ΜΕΝΟ ΕΔΟ/ Π.Γ. ΑΥΓΕΡΙΝΟΣ.
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ Π. ΑΥΓΕΡΙΝΟΣ/ ΓΕΝΝΗΘΕΙΣ ΕΝ ΚΕΦΑΛΗΝΙΑ/ ΤΗ 17

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1835/ ΑΠΟΒΙΩΣΑΣ ΕΝ ΣΟΥΛΙΝΑ/ ΤΗ 24 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ
1906.

Γλύπτης: E(;). K. ΛΙΟΡΗΣ/ ΕΠΟΙΕΙ /ΑΘΗΝΑΙ. 
Ο Γεράσιμος Π. Αυγερινός ήταν ιδιοκτήτης του ελληνικού τυπογραφείου-

βιβλιοπωλείου στο Σουλινά38.
Βαρβάτης: ΕΝΘΑΔΕ ΚΕΙΤΑΙ/ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΑΡΒΑΤΗΣ/ΓΕΝΝΗΘΕΙΣ

ΕΝ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑ/ΤΗ 25 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1837/ΑΠΕΒΙΩΣΕΝ ΕΝ ΣΟΥ-
ΛΗΝΑ/ΤΗ 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 1900. Γλύπτης: ΕΡΓΟΝ/ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΠΑ-
ΝΟΥ / ΕΠΟΙΕΙ ΕΝ ΠΕΙΡΑΙΕΙ. Το μνημείο φιλοτεχνήθηκε στον Πειραιά από
το Ν. Σπανό39. ((ΕΕιικκ..  88))..

Βιτωράτος: VITORATOS VANGHELI 1894-1964/VITORATO PANAI 1853-
1916/VITORATO ELENI P. 1870- 1927/VITORATO... 1912- 

Βλασσόπουλος: ΕΙΣ ΑΪΔΙΟΝ ΜΝΗΜΗΝ/ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ Β. ΒΛΑΣΣΟΠΟΥ-
ΛΟΥ/ ΓΕΝΝΗΘΕΝΤΟΣ ΕΝ ΙΘΑΚΗ/8 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 1816 ΑΠΟΒΙΩΣΑΝΤΟΣ
ΔΕ ΕΝΤΑΥΘΑ ΤΗΝ 8 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1891 /Η ΣΥΖΥΓΟΣ ΚΑΙ ΤΕΚΝΑ ΤΟΝΔΕ
ΤΟΝ ΛΙΘΟΝ ΩΣ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ ΣΗΜΕΙΟΝ/ ΣΕΒΑΣΜΟΥ ΤΙΘΕΑΣΙΝ. Στην
επιγραφή αναφέρεται η καταγωγή του Σπυρίδωνος Βλασσόπουλου (1816-
1891) από την Ιθάκη. Το μνημείο ανήγειραν η σύζυγος και τα παιδιά του40.

Γαρμπής: GARBI PELAGIA 1928- 1991/GARBI DUMITRA 1937-2002/
GARBI NICOLAE 1935-1996

Ζερβός: ΕΝΘΑΔΕ ΚΕΙΤΑΙ/ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΖΕΡΒΟΣ/ ΓΕΝΝΗΘΕΙΣ ΤΩ
1842/ΑΠΟΒΙΩΣΑΣ ΤΗ 29 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 190141

37. Για τον Δημήτριο Κολιό, βλ. υποσημ. 25.
38. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ, ό.π., σ. 316. 
39. Ο Νικόλαος Σπανός (περ. 1840 - μετά το 1902), από οικογένεια Τηνιακών μαρμαρο-

γλυπτών, διατηρούσε εργαστήριο στον Πειραιά και ασχολείτο κυρίως με την επιτύμβια γλυ-
πτική (ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Χ. ΧΡΗΣΤΟΥ, «Σπανός Νικόλαος», στο: Ε. ΜΑΤΘΙΟΠΟΥΛΟΣ (επιμ.), Λε-
ξικό Ελλήνων Καλλιτεχνών. Ζωγράφοι-Γλύπτες-Χαράκτες, 16ος-20ός αιώνας, τόμ. Δ΄,
Αθήνα: Μέλισσα 2000: 198.

40. Ο Σπ. Βλασσόπουλος ασχολείτο με το λιανεμπόριο (1885) (ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ, ό.π., σ. 316).
41. Ο Γεράσιμος Ζερβός ήταν πρόεδρος της ελληνικής κοινότητας στο Σουλινά (ΚΩΝ-

ΣΤΑΝΤΙΝΟΥ, ό.π., σ. 317).
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Ιγγλέσης: ΑΝΝΑ ΚΑΙ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΙΓΓΛΕΣΗ /ΑΝΝΑ/ΓΕΝΝΗΘΕΙΣΑ
ΤΗ ... ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 1885/ ΑΠΟΘΑΝΟΥΣΑ ΤΗ 22 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 1887/ ΓΕ-
ΡΑΣΙΜΟΣ/ ΓΕΝΝΗΘΕΙΣ ΤΗ 29 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 1884 ΑΠΟΘΑΝΩΝ ΤΗ 4
ΙΟΥΝΙΟΥ 1895./ ΤΟ ΜΝΗΜΕΙΟΝ ΤΟΥΤΟ ΑΝΑΤΙΘΗΣΙ/ΟΙ ΤΕΘΛΙΜΜΕΝΟΙ
ΓΟΝΕΙΣ/ ΕΝ ΕΤΕΙ 1895. Το μνημείο αποτελείται από τα αγάλματα ενός
αγοριού και ενός μικρότερου κοριτσιού που αγκαλιάζονται μπροστά από σταυ-
ρό. Πρόκειται για τα αδέρφια Γεράσιμο (1884-1895) και Άννα (1885-1887)
Ιγγλέση, που πέθαναν σε πολύ νεαρή ηλικία. Το μνημείο ανήγειραν οι γονείς
τους το 189542. ((ΕΕιικκ..  99))

Καμβέρης: 1842/ ΑΔΡΙΑΝΑ ΚΑΜΒΕΡῌ/ΕΝΑΡΕΤΩΣ ΒΙΩΣΑΣῌ/ Ο ΤΕ-
ΘΛΙΜΜΕΝΟΣ ΚΑΙ/ΕΥΓΝΩΜΩΝ ΣΥΜΒΙΟΣ/ΕΘΗΚΕΝ/ 1891./ ΕΝΘΑΔΕ
ΚΕΙΤΑΙ/ ΠΑΥΛΟΣ ΚΑΜΒΕΡΗΣ/ΕΚ ΖΑΚΥΝΘΟΥ/ ΓΕΝΝΗΘΕΙΣ ΕΝ ΕΤΕΙ
1824/ΑΠΟΒΙΩΣΑΣ ΕΝ ΕΤΕΙ 1915. Το μνημείο ανήγειρε ο Παύλος Καμβέρης
από τη Ζάκυνθο στη μνήμη της συζύγου του Αδριάνας (1842-1891). Αργότερα
στο ίδιο μνημείο ενταφιάστηκε και ο ίδιος. Ο Παύλος Καμβέρης (1824- 1915)
ασχολείτο μαζί με τον γαμπρό του Δ.Ν. Παραριά με το εμπόριο κρασιών43.

ΤΗ ΠΡΟΣΦΙΛΕΙ ΗΜΩΝ/ ΠΟΛΥΞΕΝΗ/ΕΤΩΝ 32/ ΕΝΑΡΕΤΩΣ ΒΙΩΣΑ-
ΣΗ/ ΟΙ ΤΕΘΛΙΜΜΕΝΟΙ/ ΠΑΤΗΡ Π.Γ.ΚΑΜΒΕΡΗΣ/ ΣΥΖΥΓΟΣ Δ.Ν.ΠΑΡΑ-
ΡΙΑΣ/ ΕΘΗΚΑΝ/1912 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 29/ΣΟΥΛΗΝΑ. Γλύπτης: I.N. RENIE -
RIS GALAŢI44. Ο Παύλος Καμβέρης, μετά τη σύζυγο, έχασε και την κόρη του
Πολυξένη, σύζυγο Δ.Ν. Παραριά, που πέθανε (29.1.1912) σε ηλικία 32 ετών.
Το μνημείο ανήγειραν ο πατέρας και ο σύζυγός της Πολυξένης. 

Κανελάτος:. ΚΑΝΕΛΑΤΟ ΓΕΝΙΘΗΣ 1928 ΑΠΕΒΙΩΣΕ 1932
Καραντινός (Καρανδεινός): ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Β. ΚΑΡΑΝΔΕΙΝΟΣ/ ΓΕΝ-

ΝΗΘΕΙΣ ΕΝ ΣΟΥΛΙΝΑ ΤΗΝ 24 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 1872/ΑΠΕΒΙΩΣΕ ΤΗ 21 ΝΟ-
ΕΝΒΡΙΟΥ 1885 ΗΛΙΚΙΑ/ΕΤΩΝ 14. /ΑΛΕΞ. Π. ΚΑΡΑΝΤΙΝΟΣ/23 ΜΑΡΤΙΟΥ
1913.

Κεφαλάς: CHEFALA PARASCHIVA 1900-1945/ CHEFALA MARIA 1907-
1982

Κολυβάς: COLIVAS ZMARANDA 1877-1952/COLIVAS GHEORGHE 
Κοντογούρης: ΕΝΘΑΔΕ ΚΕΙΤΑΙ/ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ε. ΚΟΝΤΟΓΟΥΡΗΣ/ΑΡΙ-

ΣΤΟΣ ΠΟΛΗΤΗΣ/ΓΕΝΝΗΘΕΙΣ ΜΕΝ ΕΝ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑ/ΤΩ 1838
ΟΚΤΟΜ ΒΡΙΟΥ 14/ΕΚΔΗΜΗΣΑΣ ΔΕ ΠΡΟΣ ΚΥΡΙΟΝ/ΤΗ 25 ΜΑΡΤΙΟΥ
1871/Ο ΤΕΘΛΙΜΜΕΝΟΣ ΑΔΕΛΦΟΣ/ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ. ((ΕΕιικκ..  1100))  Ο τάφος του

42. Είναι γνωστή η παρουσία στο Σουλινά του Γ. Ιγγλέση, μεγαλέμπορου δημητριακών
(ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ, ό.π., σ. 316).

43. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ, ό.π., σ. 316.
44. Ο Ιωάννης Ρενιέρης του Νικολάου (1884-1947), μαρμαρογλύπτης από την Τήνο, συ-

νέχισε το οικογενειακό εργαστήριο στο Γαλάτσι (EVANGELIA GEORGITSOYANNI, ό.π., 83-94).

658



Επτανήσιοι στη Ρουμανία

Γεώργιου Κοντογούρη (1838-1871) είναι ο παλαιότερος που φέρει ελληνική
επιγραφή στο κοιμητήριο του Σουλινά. Αναφέρεται επίσης η καταγωγή του
από την Κεφαλονιά και ο κοινωνικός του ρόλος (άριστος πολίτης). Το μνημείο
ανεγέρθηκε από τον αδελφό του Γρηγόριο. Η ταφόπλακα κοσμείται με ανά-
γλυφο μοτίβο νεκροκεφαλής με διασταυρούμενα οστά. Πρόκειται για αρκετά
συνηθισμένο διακοσμητικό θέμα των ταφικών μνημείων, που συμβολίζει τη
ματαιότητα των εγκοσμίων45. Σύμφωνα με την τοπική παράδοση, ωστόσο, ο
Γεώργιος Κοντογούρης ήταν πειρατής46. Αυτό πιθανόν να οφείλεται σε παρερ-
μηνεία του μοτίβου με τις νεκροκεφαλές, σύμβολα των πειρατών. 

ΜΑΚΑΡΙΑ Η ΜΝΗΜΗ/ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ/Ε./ ΚΟΝΤΟΓΟΥΡΗ/ ΑΠΟΒΙΩΣΑ-
ΝΤΟΣ ΤΗ 2 ΙΑΝ. 1915./ ΕΛΕΝΗΣ/ Γ./ ΚΟΝΤΟΓΟΥΡΗ/ΑΠΟ ΒΙΩΣΑ -
ΣΗΣ/ΤΗ 29 ΔΕΚ. /1918

ΓΟΝΕΩΝ ΕΝΑΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΤΟΡΓΩΝ/ΑΪΔΙΟΥ ΕΥΓΝΩΜΟΣΥ-
ΝΗΣ ΑΝΘΩΝ/ΥΠΕΡ ΗΜΩΝ ΑΟΚΝΩΣ ΕΜΟΧΘΗΣΑΝ/ΕΙΣ ΤΕΚΜΗΡΙΟΝ
ΤΟΔΕ ΤΟ ΜΝΗΜΕΙΟΝ ΑΝΗΓΕΙΡΑΝ/ΤΑ ΤΕΚΝΑ. Ο Γρηγόριος Κοντογού-
ρης (+2.1.1915), αδελφός του Γεώργιου, ήταν έμπορος αποικιακών και κρα-
σιών, καθώς και ιδιοκτήτης ρυμουλκού πλοίου47. 

Λευκαδίτης: LEFCADITTI EFROSINIA 1885-1939
Λικιαρδόπουλος: ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΙΚΙΑΡΔΟΠΟΥΛΟΣ/ ΠΙΛΟΤΟΣ/ΑΠΟΒΙΩ-

ΣΑΣ 1893. Ο Νικόλαος Λυκιαρδόπουλος ήταν πιλότος (πλοηγός) πλοίων στο
Δούναβη.

LICHIARDOPOL SPIRU 1866-1946/LICHIARDOPOL S. ELIE 1904-1989
Λιοσσάτος: ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΙΟΣΣΑΤΟΣ 1888-1911/ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΙΟΣΣΑΤΟΣ

1890-1905/ΜΑΤΘΑΙΟΣ ΛΙΟΣΣΑΤΟΣ 1894-1930/ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΛΙΟΣΣΑΤΟΣ
1886-1914 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΙΟΣΣΑΤΟΣ 1892-1918/FAMILIA LIOSSATOS: MATEO,
GHEORGHE, ANDREI, SPIRU, NICULAE.DECEDATI IN FLOARE (TINCRE -
TII) [Πέθαναν στο άνθος της νιότης]. Μνημείο αφιερωμένο στους πέντε αδελ-
φούς Λιοσσάτους που πέθαναν πολύ νέοι, από το 1905 έως το 1930.

LEOSSATOS JELA 1888- 1952
Μανωλάτος: MANOLATOS VASILIOS/MANOLATOS ANTON/ LUCHIA
Μαρκόπουλος: MARCOPOL CONSTANTIN 1896-1950/MARCOPOL VAR -

VA RA 1906-1945/MARCOPOL TEODORA 1893-1960/MARCOPOL VAN GELIE
1934-1994

45. ΠΕΠΗ ΓΑΒΑΛΑ & ΕΛΕΝΗ ΓΑΡΕΖΟΥ, Τα γλυπτά μνημεία του κοιμητηρίου Αγίου Γε-
ωργίου. Ερμούπολη Σύρου (19ος-20ός αιώνας), Αθήνα: Υπουργείο Αιγαίου, Δήμος Ερμούπο-
λης & Γνώση 1994, σ. 737

46. PETRE COVACEF, Cimitirul Viu de la Sulina, Constanţa: Ex Ponto 2003, σ. 33.
47. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ, ό.π., σ. 316.
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Ματιάτος & Γαρούμπης: ΓΕΩΡΓΙΟΣ/ ΜΑΤΙΑΤΟΣ/1914-1935/ΑΓΓΕΛΙ-
ΚΩ/ΓΑΡΟΥΜΠΗ/ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΑΡΟΥΜΠΗΣ

Μενεγάτος & Σταματελάτος: ΤΩ/ΣΕΒΑΣΤΩ ΠΑΤΡΙ/ ΔΗΜΗΤΡΙΩ Β. ΜΕ-
ΝΕΓΑΤΩ/1847-1933/ΚΑΙ ΦΙΛΤΑΤΗ ΑΔΕΛΦΗ/ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ Μ.ΣΤΑΜΑΤΕ-
ΛΑΤΟΥ/1875-1942/ΤΙΜΗΣ ΕΝΕΚΕΝ ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ ΜΕΝΕΓΑΤΟΥ./ MENE -
GA TO DOMNA D. (1860-17.5.1929)/MENEGATOS MICHELIS (1889-1921)

Μικελλάτος: ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΙΚΕΛΛΑΤΟΣ 1911/ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ Ν. ΜΙΚΕ-
ΛΑΤΟΣ 1916/ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 1919

Πετούσης: ΜΙΧΑΗΛ Ι. ΠΕΤΟΥΣΗ 1830-1900/ΜΑΡΙΑ Μ. ΠΕΤΟΥΣΗ
1843-1907/ΒΑΣΙΛΕΙΚΗ Γ. ΠΕΤΟΥΣΗ 1877-1917

Σβορώνος: ΕΙΣ ΑΟΙΔΙΟΝ ΜΝΗΜΗΝ/ ΜΙΛΤΙΑΔΟΥ Θ. ΣΒΟΡΩΝΟΥ/
ΓΕΝ ΝΗ ΘΕΝΤΟΣ ΕΝ ΚΩΝ/ΛΕΙ/ΤΗΝ 11 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ1853/ΑΠΟΒΙΩ.ΤΗΝ
29 ΜΑΪΟΥ 1922/Η ΕΥΓΝΩΜΟΝΟΥΣΑ ΣΥΖΥΓΟΣ ΚΑΙ ΤΕΚΝΑ ΤΟΝΔΕ ΤΟΝ
ΛΙΘΟΝ/ΕΘΗΚΑΝ ΩΣ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ/ΤΕΚΜΗΡΙΟΝ ΣΕΒΑΣΜΟΥ/ Η ΣΥΖΥ-
ΓΟΣ/ΣΟΦΙΑ ΣΒΟΡΩΝΟΥ/1860-1937. Ο Μιλτιάδης Θ. Σβορώνος (1853-
1922), προφανώς κεφαλληνιακής καταγωγής, είχε γεννηθεί στην Κωνστα-
ντινούπολη. Ασχολείτο με τη ναυτιλία –όπως δείχνει το ανάγλυφο διακοσμητι-
κό μοτίβο, σύμπλεγμα από ναυτικά όργανα (τιμόνι πλοίου, άγκυρα και κου-
πιά)– και το εμπόριο48. Το μνημείο ανήγειραν η σύζυγος και τα παιδιά του.

Τουμαζάτος: FAMILIA TOMAZATOS: MACHE 1909-1977/ FLORICA 1913-
1994./

TOMAZOS ANDREI 1908-1989/TOMAZOS CALIOPI 1910-1994./TO MA -
ZATOS CHIRIACOS 1875-1919/TOMAZATOS ANA 1883-1980./TOMAZATOS
DUMITRU 1912-1979. /TOMAZATOS EUGENIA 1948-2002

Φερεντίνος: FAM. STAN P./STAN ELISABETA /FERENDINOS ARISTIA
Φραγκισκάτος: ΜΑΡΙΑ ΦΡΑΓΚΙΣΚΑΤΟΥ 17 ΙΟΥΛΙΟΥ ΕΤΟΣ 1907

Όπως διαπιστώνεται από τα παραπάνω, τα ταφικά μνημεία αποτελούν
μάρτυρες της έντονης παρουσίας των Επτανησίων στη Ρουμανία, κυρίως στα
παραδουνάβια λιμάνια, με το μεγαλύτερο αριθμό στο Σουλινά. Τα ονόματα
και οι επιγραφές φανερώνουν καταγωγή ως επί το πλείστον από την Κεφαλο-
νιά και την Ιθάκη, αλλά και από τη Ζάκυνθο, καθώς και από το νησί Κάλα-
μος κοντά στη Λευκάδα. Οι επαγγελματικές αναφορές στις επιγραφές, όπως
και ορισμένα ανάγλυφα επαγγελματικά σύμβολα, παρέχουν πληροφορίες για
τις επαγγελματικές τους δραστηριότητες και τον κοινωνικό τους ρόλο: μέλη
της αριστοκρατίας (Οικογ. Ρώμα), υψίφωνος (Μ. Μεταξά), ιατροί (Πανάς,
Καπάτος), ναυτικοί, πιλότοι πλοίων, μηχανικοί, εκπαιδευτικοί. Οι επιγραφές
φανερώνουν, ακόμα, γενεαλογίες, συγγένειες, αιτίες θανάτων (Μαίρη Γαλια-

48. COVACEF, ό.π., σ. 32.
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τσάτου, 24 ετών, εξαιτίας «τρομερού» αυτοκινητιστικού ατυχήματος), καθώς
και ηλικίες των θανόντων. Είναι αξιοσημείωτοι, για παράδειγμα, οι θάνατοι
σε μικρή ηλικία (Γερ. και Άννα Ιγγλέση, αδελφοί Λιοσσάτοι, Κ. Καραντινός)
στο Σουλινά στο Δέλτα του Δούναβη, τόπου με ιδιαίτερα δύσκολες κλιματολο-
γικές συνθήκες το χειμώνα. Επίσης, η γλώσσα των επιγραφών στα ελληνικά
ή στα ρουμανικά δείχνει τη βαθμιαία ένταξή τους στη ρουμανική κοινωνία.
Είναι ωστόσο αξιοσημείωτο ότι ελληνικές επιγραφές χρησιμοποιούνται μέχρι
και στη σύγχρονη εποχή. Παρατηρείται επίσης η ύπαρξη απογόνων οικογε-
νειών επτανησιακής καταγωγής ακόμα και στις μέρες μας. Τα ανάγλυφα
(Βραΐλα, Μνημείο Γ. Πανά) ή εγχάρακτα πορτρέτα (Βουκουρέστι, Μνημείο
M. Metaxa) και οι φωτογραφίες των θανόντων σε μνημεία αποτελούν εξάλλου
εικονιστικές μαρτυρίες. Τα μνημεία ακολουθούν μια μεγάλη ποικιλία τύπων:
ταφόπλακες, ναΐσκοι (Βραΐλα, Μνημείο Οικ. Καββαδία), στήλες (Σουλινάς,
Μνημείο Ν. Βαρβάτη), οβελίσκοι (Βραΐλα, Μνημείο Γ. Πανά), καθώς και
απλοί σταυροί, είτε μαρμάρινοι (Γαλάτσι, Μνημείο Θ. Μαλκότση) είτε από
μωσαϊκό (Γαλάτσι, Μνημείο Κ. Μοσχοπούλου) ή ακόμα και ξύλινοι ή μεταλ-
λικοί στα νεότερα χρόνια. Ορισμένα μνημεία είναι έργα Ελλήνων μαρμαρο-
γλυπτών, κυρίως Τηνιακών, οι οποίοι είχαν εγκατασταθεί στη Ρουμανία.
Ωστόσο, διαπιστώνεται η ύπαρξη και μνημείων που κατασκευάστηκαν στην
Ελλάδα και εστάλησαν στη Ρουμανία. Επισημαίνεται επίσης η ύπαρξη ενός
έργου του διακεκριμένου Κεφαλλονίτη γλύπτη Γεωργίου Μπονάνου με εργα-
στήριο στην Αθήνα, καθώς και έργων του Η (;). Νιφοράτου, Κεφαλλονίτη
μαρμαρογλύπτη που εργάστηκε στη Ρουμανία.

ABSTRACT

IONIANS IN ROMANIA: HISTORICAL AND ARTISTIC TESTIMONIES
BASED ON FUNERARY MONUMENTS IN ROMANIAN CEMETERIES

EEvvaannggeelliiaa  ΝΝ..  GGeeoorrggiittssooyyaannnnii

Romania was one of the most prominent places of the Greek Diaspora.
Following the Treaty of Adrianople (1829), which gave partial political and
economic independence to the Danubian Principalities, a large number of
Greeks, including many Ionians, mainly from Cephalonia and Ithaka, emigrated
to these areas. The Ionians were engaged mostly in trade and shipping, land
exploitation and industry. The present paper aims to provide more information
about the Ionians in Romania based on testimonies from their funerary
monuments. The material comes from field researches in the cemeteries in
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Romanian cities, where there were important Greek communities: Bucharest,
Braşov in Transylvania, the Danubian ports of Braila, Galatsi, Giurgiu, Tulcea
and Sulina, as also Constanţa, a port on the Black Sea. The survey revealed
many funerary monuments of Ionians mainly in the Danubian ports, with the
largest number in Sulina. The names of the families and the inscriptions on the
funerary monuments reveal their origin mostly from Cephalonia and Ithaca, but
also from Zakynthos, as well as from the small island of Calamos. The
inscriptions, as well as the embossed motifs give information about their
professional activities and social role: members of the aristocracy (Roma
family), a soprano (Margareta Metaxa), doctors (Gherasimos Panas, Spiros
Capatos), sailors, ship pilots, engineers, teachers. The inscriptions also reveal
genealogical information, affinities, causes of death (Mary Galiatsatos, who
died at the age of 24, because of a ‘terrible’ car accident) and the ages of the
deceased; it is noteworthy, for example, early deaths (Gerasimos and Anna
Igglesi, Liossati brothers, C. Carantinos) at Sulina in the Danube Delta, a place
with difficult climatic conditions in the winter. Besides, the language of the
inscriptions in Greek or in Romanian shows their gradual integration into
Romanian society. It is noteworthy, however, that Greek inscriptions are used
even in modern times. There is also notable that descendants of families of
Ionian origin still live in Romania. Portraits (Gh. Panas, M. Metaxa) and
photographs of the deceased persons in monuments are also figurative
testimonials. Finally, some monuments are works of Greek marble sculptors,
mainly originated from the island of Tinos in the Aegean, who had workshops in
Romania. However, there have been revealed some monuments created in
Greece. It is also noted the existence of a work (Bucharest, Bust of J.
Vrabiescu) by the distinguished Cephalonian sculptor Georgios Bonanos (1863
–1940), with a workshop in Athens, as well as works by H. Niforatos, marble
sculptor from Cephalonia who worked in Romania.
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Εικ. 1. Βουκουρέστι, Μνημείο Margareta Metaxa (Αρχείο Ε. Γεωργιτσογιάννη)

Εικ. 2. Βουκουρέστι, Προτομή Julian Vrabiescu, έργο Γεωργίου Μπονάνου (Αρχείο Ε.Γ.)
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Εικ. 3. Βραΐλα, Μνημείο Οικογένειας
Καββαδία (Αρχείο Ε.Γ.)

Εικ. 4. Βραΐλα, Μνημείο Γεράσιμου Πανά (Αρχείο Ε.Γ.)
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Εικ. 5. Γαλάτσι, 
Μνημείο οικογένειας 
Θ. Μαλκότση, 
έργο Δημήτριου Κολιού 
(Αρχείο Ε.Γ.)

Εικ. 6. Γαλάτσι, Μνημείο Κυριακούλας Μοσχοπούλου (Αρχείο Ε.Γ.)

665



Ευαγγελία Ν. Γεωργιτσογιάννη

Εικ. 7. Γαλάτσι, Μνημείο Οικογένειας Georghiu, έργο Η.(;) Νιφοράτου (Αρχείο Ε.Γ.)

Εικ.8. Σουλινάς, Μνημείο 
Νικολάου Βαρβάτη, 
έργο Νικόλαου Σπανού 
(Αρχείο Ε.Γ.)
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Εικ. 9. Σουλινάς, Μνημείο 
Γεράσιμου & Άννας Ιγγλέση 

(Αρχείο Ε.Γ.)

Εικ. 10. Σουλινάς, 
Μνημείο Γεώργιου Κοντογούρη 
(Αρχείο Ε.Γ.)
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ΝΕΟΤΕΡΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΜΕΤΑ ΤΟ 1800
ΒΡΕΤΑΝΙΚΗ ΚΥΡΙΑΡΧΙΑ – ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΝΩΣΗ

MODERN HISTORY AFTER 1800
BRITISH DOMINION – TOWARDS THE UNION

OF THE IONIAN ISLANDS WITH GREECE
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ΟΘΩΝΙΚH ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΚΑΙ ΙΟΝΙΟ ΚΡΑΤΟΣ

OΨΕΙΣ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΑΣ (183�-1848)

ΆΆνννναα  ΜΜααννδδυυλλααρράά
επίκουρη καθηγήτρια του Τμήματος Ιστορίας-

Αρχαιολογίας Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

ΤΤοο  ππρρόόββλληημμαα::  ΠΠοολλιιττιικκήή  κκααιι  ΠΠρροοξξεεννιικκέέςς  ΑΑρρχχέέςς  σσττοο  ΙΙόόννιιοο  ΚΚρράάττοοςς  
κκααττάά  ττηηνν  ΟΟθθωωννιικκήή  ππεερρίίοοδδοο

Η Βασίλισσα Αμαλία, σε επιστολή της ενδεκάτης Απριλίου του 1842 γρά-
φει στον πατέρα της:

«Αθήνα, την 11η Απριλίου 1842: Στις 25 Μαρτίου με το νέο ημερολόγιο
ήταν η γιορτή της Απελευθέρωσης. Πήγαμε στην εκκλησία. Το βράδυ η πόλη
φωταγωγήθηκε. Όλα έγιναν ήσυχα, ο κόσμος είχε πολύ χαρούμενη διάθεση
και ήταν ευγνώμων για τη μεγάλη εύνοια την οποία ο Όθων έδειξε έμπρακτα
στις χήρες και τα ορφανά όσων έπεσαν στον Αγώνα για την Ελευθερία... Πα-
ντού βλέπαμε τα πορτρέτα μας. Η διάθεση που επικρατούσε ήταν επιτέ λους
και πάλι καλή, έτσι για να υπάρχει και ποικιλία. Ο Άγγλος απεσταλμένος όρ-
γωνε με τον γραμματέα του τους δρόμους και κατέγραφε επιγραφές, αλλά δεν
του δόθηκε η χαρά να βρει κάτι εναντίον του βασιλιά. Βρήκε όμως κάτι ενα-
ντίον του εαυτού του, σχετικό με την Επτάνησο.»1.

Το 1842, μάλιστα, ήταν η χρονιά που καθιερώθηκε ο εορτασμός της εθνι-
κής επετείου της Ελληνικής Επανάστασης στην Κεφαλονιά, από τον Έλλη-
να υποπρόξενο Εμμ. Χουρμουζιάδη2.

Οθωνική Βασιλεία και Ιόνιο Κράτος ��1

1. ΒΑΝΑ ΜΠΟΥΣΕ - ΜΙΧΑΕΛ ΜΠΟΥΣΕ, Ανέκδοτες επιστολές της βασίλισσας Αμαλίας
στον πατέρα της, 183�-1853, [τ. Α΄], Αθήνα 2011: Εστία, σ. 31�, όπου και σημειώνεται από
τους επιμελητές ότι κατά την εθνική εορτή, ο στολισμός των δρόμων περιλάμβανε, συχνά, και
συνθήματα υπέρ ή κατά των κυβερνώντων αλλά και άλλων πολιτικών παραγόντων όπως των
προξένων, όπως γράφει και η ίδια η βασίλισσα.

2. ΣΠΥΡΟΣ Δ. ΛΟΥΚΑΤΟΣ, «Εκθέσεις Ελλήνων Προξένων στα αγγλοκρατούμενα Επτά-
νησα 1848-184�», Κερκυραϊκά Χρονικά, ΧΧΙΙΙ, Κέρκυρα: 1�80, σ. 1�8· ΜΙΡΑΝΤΑ ΠΑΞΙΜΑ-



Το κρίσιμο έτος 1848, στις 2� Απριλίου, η Βασίλισσα της Ελλάδας, γράφει
σε ακόμη ειρωνικότερο ύφος:

«Αθήνα, την 2�η Απριλίου 1848: Η 25η Μαρτίου γιορτάστηκε στο Παρίσι
από νεαρούς Έλληνες. Είχαν προσκαλέσει πολλούς Γάλλους σε μια συνεστία-
ση. Ακούστηκαν ενθουσιώδεις λόγοι για την Ελλάδα και ήπιαν πολλές φορές
με ενθουσιασμό στην υγειά μας. [...] Στα Νησιά του Ιονίου για παράδειγμα
εόρτασαν την 25η Μαρτίου. Η αγγλική κυβέρνηση αναγκάστηκε να συνεορ-
τάσει. Ο Έλληνας πρόξενος οδηγήθηκε θριαμβευτικά στην εκκλησία και οι
καλοί αυτοί άνθρωποι φαντάζονται τώρα ότι το γενναιόδωρο αγγλικό έθνος, το
οποίο στηρίζει όλες τις ελευθερίες και αναγνωρίζει όλες τις εθνικότητες, θα
τους δώσει αμέσως την ελευθερία τους, γιατί δεν πρόκειται για κατοχή εκ μέ-
ρους της Αγγλίας αλλά μόνο για προστασία, και αφού οι συνθήκες του 1815
ποδοπατούνται, γιατί να ισχύουν μόνο για τους κατοίκους των Ιόνιων Νή-
σων;»3.

Η αλήθεια, ωστόσο, δεν ήταν η αναγκαστική συμμετοχή των Βρετανών
στον εορτασμό της Ελληνικής Επανάστασης στα Επτάνησα το 1848, αλλά η
έντονη αντίδραση, τόσο των τοπικών αρχών του Ιόνιου Κράτους όσο και της
Βρετανικής κυβέρνησης. Ας δούμε συνοπτικά τα σημαντικότερα γεγονότα
που ακολούθησαν, σε επίπεδο υψηλής διπλωματίας, μετά τον εορτασμό του
1848 στην Κεφαλονιά.

Σύμφωνα με τον ιστορικό Σπύρο Λουκάτο, σε αναλυτικό υπόμνημα, ο το-
ποτηρητής της Κεφαλονιάς E.S. Deverton, περιέγραψε με κάθε λεπτομέρεια
τον εορτασμό, στοχοποιώντας, φυσικά, τον Έλληνα υποπρόξενο Εμμανουήλ
Χουρμουζιάδη. Ο αρμοστής του Ιόνιου Κράτους Seaton, έστειλε την έκθεση
του E.S. Deverton στον Άγγλο πρεσβευτή στην Αθήνα, στον περίφημο Sir
Edmond Lyons4, τονίζοντας πως «επιβάλλεται η άμεση ανάκληση του υπο-
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ΔΟΠΟΥΛΟΥ-ΣΤΑΥΡΙΝΟΥ, Οι Εξεγέρσεις της Κεφαλληνίας κατά τα έτη 1848-184�, Αθήνα
1�80: Εταιρεία Κεφαλληνιακών Ιστορικών Ερευνών, σ. �5.

3. ΒΑΝΑ ΜΠΟΥΣΕ - ΜΙΧΑΕΛ ΜΠΟΥΣΕ, Ανέκδοτες επιστολές της βασίλισσας Αμαλίας
στον πατέρα της, 183�-1853, [τ. Β΄], Αθήνα 2011: Εστία, σ. 412. Ο λαϊκός εορτασμός της
25ης Μαρτίου στην Κεφαλονιά έχει αναλυθεί από τον πρωτοπόρο ερευνητή του θέματος των
προξενείων του ελληνικού κράτους στο Ιόνιο, Σπύρο Λουκάτο, ο οποίος έφερε στο φως σημα-
ντικές εκθέσεις Ελλήνων προξένων στα αγγλοκρατούμενα Επτάνησα των ετών 1848, 184�,
1850, 1851. ΣΠΥΡΟΣ Δ. ΛΟΥΚΑΤΟΣ, «Εκθέσεις Ελλήνων Προξένων στα αγγλοκρατούμενα
Επτάνησα 1848-184�», Κερκυραϊκά Χρονικά, ΧΧΙΙΙ, Κέρκυρα: 1�80, σσ. 1�5-20�.

4. Ο πρόξενος της Βρετανίας στην Αθήνα, Sir Edmond Lyons, εξελίχθηκε σε άσπονδο
εχθρό του βασιλικού ζεύγους, ήδη από το 183�, και την υπόθεση των «μυστικών ιατρικών
υπομνημάτων» αναφορικά με την πνευματική και ψυχική «ασθένεια» του Όθωνα, τα οποία
δημοσιεύθηκαν σε βρετανικές και ελληνικές εφημερίδες με σίγουρη ανάμειξη του βρετανού
αξιωματούχου. Αναλυτικά για το ζήτημα αυτό βλ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΙΜΟΥΡΤΖΗΣ - ΑΝΝΑ



προξένου από την Κεφαλονιά για ανεπίτρεπτη ανάμιξή του στις εσωτερικές
υποθέσεις του Ιονίου κράτους»5. Έπειτα από συνεχείς πιέσεις του Lyons προς
τον Έλληνα υπουργό των εξωτερικών Δρόσο Μανσόλα και, πάρα την παρου-
σία του Χουρμουζιάδη στην Αθήνα, ώστε να δώσει εξηγήσεις για το περιστα-
τικό, ο Έλληνας υποπρόξενος απομακρύνθηκε οριστικά από την Κεφαλονιά
και τοποθετήθηκε στο προξενείο της οθωμανοκρατούμενης Πρέβεζας. Μάλι-
στα, την επόμενη χρονιά, το 184�, το ελληνικό υπουργείο εξωτερικών αναγκά-
στηκε να χορηγήσει μηνιαία άδεια στον νέο υποπρόξενο Χαρ. Φραγκούλη κα-
τά τη διάρκεια του εορτασμού της 25ης Μαρτίου, ώστε να αποφύγει πάλι προ-
στριβές με την βρετανική αρχή�.

Η αντίδραση των Βρετανικών αρχών και η αναγκαστική απόφαση της ελ-
ληνικής κυβέρνησης να απομακρύνει τον Έλληνα υποπρόξενο Κεφαλονιάς,
από τη μία μεριά, και οι πολιτικές αντιλήψεις της Βασίλισσας σε σχέση με
την Βρετανική «Προστασία» στα Επτάνησα, από την άλλη, διαγράφουν μια
σημαντική όψη των όρων και των ορίων της ελληνικής διπλωματίας στην Ιό-
νιο Πολιτεία κατά την Οθωνική περίοδο. Μέσα σ’ αυτό το πλαίσιο, η παρούσα
προσέγγιση, θα διερευνήσει τους όρους, υπό τους οποίους, θεσμοποιήθηκε και
εξελίχθηκε, η εγκαθίδρυση και η στελέχωση προξενικών αρχών του ελληνικού
βασιλείου κατά την Οθωνική περίοδο στο Ιόνιο Κράτος, και τα όρια που επέ-
βαλε το Βρετανικό status quo της «Προστασίας» και της γενικότερης «επιτή-
ρησης» όλων των ελληνικών κυβερνήσεων (από την Ελληνική Επανάσταση,
την Καποδιστριακή περίοδο, τις περιόδους της Αντιβασιλείας και της Οθωνι-
κής βασιλείας). Η υπόθεση που θα διερευνηθεί είναι ότι, η εξωτερική πολιτική
κατά την Οθωνική βασιλεία σε σχέση με το Ιόνιο Κράτος, δεν αποτελούσε,
μεν, ένα σταθερό και ομοιογενές ιδεολογικό οικοδόμημα, ωστόσο, τόσο σε επί-
πεδο επιλογής προσώπων, όσο και σε επίπεδο διπλωματίας, επηρεαζόταν ση-
μαντικά από τις σχέσεις του Ελληνικού Θρόνου με την Βρετανία. Η στάση, δε,
«ουδετερότητας» που φαινομενικά κράτησε η προξενική αντιπροσωπεία στα
Επτάνησα, ήταν, συνήθως, μια στάση άμυνας, ώστε να μην εκτεθεί η Ελλά-
δα στην πολιτική/διπλωματική πίεση της Αγγλίας.

Οθωνική Βασιλεία και Ιόνιο Κράτος ��3

ΜΑΝΔΥΛΑΡΑ, «Το σώμα και οι εορτές του Όθωνα (1833-18�2). Όψεις του ανδρισμού: “το φυ-
σικό» και το “πολιτικό” σώμα του βασιλιά», στο Ανδρισμοί στην Ιστορία, Αθήνα (υπό έκδο-
ση): Gutenberg.

5. ΣΠΥΡΟΣ Δ. ΛΟΥΚΑΤΟΣ, «Εκθέσεις Ελλήνων Προξένων στα αγγλοκρατούμενα Επτά-
νησα 1848-184�», Κερκυραϊκά Χρονικά, ΧΧΙΙΙ, Κέρκυρα: 1�80, σ. 200.

�. ΣΠΥΡΟΣ Δ. ΛΟΥΚΑΤΟΣ, «Εκθέσεις Ελλήνων Προξένων στα αγγλοκρατούμενα Επτά-
νησα 1848-184�», Κερκυραϊκά Χρονικά, ΧΧΙΙΙ, Κέρκυρα: 1�80, σ. 201.



ΤΤοο  εελλλληηννιικκόό  δδιιππλλωωμμααττιικκόό//ππρροοξξεεννιικκόό  δδίίκκττυυοο  κκααττάά  ττηηνν  ΑΑννττιιββαασσιιλλεείίαα  
κκααιι  ττηηνν  ππρρώώττηη  ΟΟθθωωννιικκήή  ππεερρίίοοδδοο  κκααιι  ττοο  ««κκααλλόό  ππααρράάδδεειιγγμμαα»»  
ττηηςς  ΜΜεεγγάάλληηςς  ΒΒρρεεττααννίίααςς

Η Βρετανική πολιτική –ιδίως μετά την έκρηξη της Ελληνικής Επανάστα-
σης– αποτέλεσε κύριο παράγοντα στο επονομαζόμενο «Ανατολικό Ζήτημα»,
το οποίο περιλάμβανε την τύχη του Ελληνικού Κράτους αλλά και το ζήτημα
των Ιονίων Νήσων. Είναι η εποχή κατά την οποία, μετά την απώλεια των Δε-
κατριών Πολιτειών της Βορείου Αμερικής, η Μεγάλη Βρετανία συγκροτεί τη
δεύτερη αποικιακή αυτοκρατορία και, σε έντονο ανταγωνισμό με τις υπόλοι-
πες Μεγάλες Δυνάμεις, επιχειρεί να κυριαρχήσει στον μεσογειακό χώρο. Ένα
από τα αποτελέσματα αυτής της πολιτικής κυριαρχίας είναι και η προσάρτη-
ση των Ιονίων Νήσων�.

Μέσα σ’ αυτό το πλαίσιο, οι εκάστοτε Βρετανοί πρέσβεις στην Ελλάδα αλ-
λά και οι Αρμοστές των Ιονίων Νήσων, σε στενή συνεργασία με τη Βρετανική
κυβέρνηση, «επιτηρούν» με συχνές αναφορές τις κυβερνήσεις του Ιωάννη Κα-
ποδίστρια, της Αντιβασιλείας και της Οθωνικής διακυβέρνησης, Απόλυτης
και Συνταγματικής. Η αλαζονική συμπεριφορά των Βρετανών πρέσβεων προς
τον Βασιλιά Όθωνα και τη Βασίλισσα Αμαλία, όσο και τα μικρά ή μεγάλα
σκάνδαλα που υποκινεί ο Πάλμερστον ώστε να πιέζει την ελληνική πολιτική
σκηνή, προς ικανοποίηση των Βρετανικών συμφερόντων, εξελίσσονται σε μό-
νιμο χαρακτηριστικό της Βρετανικής εξωτερικής πολιτικής και καθορίζουν
τις ασύμμετρες ελληνο-αγγλικές σχέσεις.

Οι διπλωματικές επαφές της Ελλάδας με την Βρετανία, σε σχέση με το
Ιόνιο Κράτος καθώς και οι εκθέσεις των Ελλήνων Προξένων στα Επτάνη-
σα, δεν είναι ένα άγνωστο θέμα στην ελληνική ιστοριογραφία8. Ωστόσο, πα-
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�. Η, ήδη, σημαντική ιστοριογραφική παραγωγή για τα Επτάνησα της Νεότερης εποχής
έχει, τα τελευταία χρόνια, εμπλουτιστεί τόσο με εξειδικευμένες μελέτες όσο και με ευρύτερες
προσεγγίσεις, στα ελληνικά αλλά και στα αγγλικά. Σημειώνουμε, τελείως ενδεικτικά,
ROBERT HOLLAND - DIANA MARKIDES, The British and the Hellenes. Struggles for mastery in
the Eastern Mediterranean, 1850-1��0, Oxford 200�: Oxford University Press· ANASTASIA
YIANGOU - GEORGE KAZAMIAS - ROBERT HOLLAND (Ed.) The Greeks and the British in the
Levant, 1800-1��0s. Between Empires and Nations, London 201�: Routledge/British School at
Athens· SAKIS GEKAS, Xenocracy. State, Class, and Colonialism in the Ionian Islands, New
York/Oxford 201�: Berghahn· ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΜΠΡΕΓΙΑΝΝΗ, Ιόνιο Κράτος, 1814-18�4. Θεσμοί
και Κοινωνική διάρθρωση, Αθήνα 201�: Ακαδημία Αθηνών/Κέντρον Ερεύνης της Ιστορίας
του Νεώτερου Ελληνισμού.

8. Πρωτοπόρα παραμένει η προαναφερόμενη συμβολή του ΣΠΥΡΟΥ ΛΟΥΚΑΤΟΥ, «Εκθέσεις
Ελλήνων Προξένων στα αγγλοκρατούμενα Επτάνησα 1848-184�», Κερκυραϊκά Χρονικά,
ΧΧΙΙΙ, Κέρκυρα: 1�80, σσ. 1�5-20�. Βλ. επίσης ΣΠΥΡΙΔΩΝ Γ. ΠΛΟΥΜΙΔΗΣ, «Το επτανησια-



ρότι ψηφιοποιημένο στο Ιστορικό Αρχείο του Υπουργείου Εξωτερικών, ένα
σημαντικό τμήμα της προξενικής αλληλογραφίας, παραμένει αδιερεύνητο.
Μάλιστα, μια μονογραφία που θα μελετούσε την εγκαθίδρυση διπλωματι-
κών και προξενικών σχέσεων του νεοσύστατου ελληνικού κράτους, τις πολύ-
πλοκες ενδο-προξενικές δικτυώσεις και αντιπαλότητες, αλλά και τις επαφές
με τα διπλωματικά δίκτυα όλων των Μεγάλων Δυνάμεων, θα ήταν ευπρόσ-
δεκτη.

Αμέσως μετά την άφιξη του Όθωνα και της Αντιβασιλείας στην Ελλά-
δα, βασικοί στόχοι του Συμβουλίου της Αντιβασιλείας και του Υπουργικού
Συμβουλίου, υπήρξαν, η αναβάθμιση της διπλωματικής αντιπροσώπευσης
των Δυνάμεων στην Ελλάδα, η διαπίστευση πρεσβευτών σε ξένες πρωτεύ-
ουσες και η αποστολή προξενικών αντιπροσώπων. Με το Διάταγμα της
3ης/15ης Απριλίου 1833 «Περί του σχηματισμού και της αρμοδιότητος της
επί του Βασιλικού Οίκου και των Εξωτερικών Γραμματείας της Επικρατεί-
ας», το Νέο Υπουργείο (Γραμματεία σήμαινε Υπουργείο κατά τη συγκεκρι-
μένη περίοδο), αποδεσμευόταν από τις, μέχρι τότε, ευθύνες του για το εξω-
τερικό εμπόριο και την εμπορική ναυτιλία και αναλάμβανε, παράλληλα με
τις εξωτερικές υποθέσεις και την εθιμοτυπία (δικαιοδοσία που ισχύει μέχρι
σήμερα)�.

Όπως σημειώνει ο Γιώργος Γεωργής «η Αγγλία, ουσιαστικά, είχε πάντα
τον πρωταρχικό ρόλο στις διαβουλεύσεις για την Ελλάδα και έπαιρνε πρώτη
τις διπλωματικές πρωτοβουλίες, τις οποίες οι άλλες Δυνάμεις αναγκάζο-
νταν να ακολουθήσουν. Ενώ η Ρωσία και η Γαλλία αντιμετώπιζαν το θέμα
στο πλαίσιο της Ιεράς Συμμαχίας με μυστικές διαβουλεύσεις και συναντή-
σεις, η Αγγλία υπερφαλάγγιζε τη ρωσική διπλωματία, η οποία προσπαθούσε
να καταστήσει επίκεντρο του διπλωματικού ενδιαφέροντος την Πετρούπολη,
με πρωτοβουλίες που μετέθεταν επιτόπια στην Ελλάδα το διπλωματικό εν-
διαφέρον»10. Μετά, δε, την άφιξη του ΄Οθωνα, πρώτη και πάλι πρώτη η αγ-
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κό ζήτημα στην ελληνική πολιτική (1833-18�4)», Κερκυραϊκά Χρονικά, τόμος Θ΄, Κέρκυρα:
201�, σσ. ��-5�.

�. ΓΙΩΡΓΟΣ ΓΕΩΡΓΗΣ, Στις απαρχές της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής, Αθήνα 1���:
Καστανιώτης, σ. 154.

10. ΓΙΩΡΓΟΣ ΓΕΩΡΓΗΣ, Στις απαρχές της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής, Αθήνα 1���:
Καστανιώτης, σ. 155. Το βιβλίο του Γιώργου Γεωργή παραμένει, παρά την παλαιότητά του,
πολύτιμο εργαλείο για τους ερευνητές της εξωτερικής πολιτικής και των διπλωματικών/προ-
ξενικών δικτύων του νεότερου ελληνικού κράτους. Είχα την χαρά και την τιμή να προσκαλέ-
σω τον Γιώργο Γεωργή, στα σεμινάρια του μεταπτυχιακού προγράμματος νεότερης ιστορίας
του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και να διαπιστώσω την έμπνευση που παρείχε σε φοιτητές
ώστε να διερευνήσουν τα πλουσιότατα αρχεία των διπλωματικών εκθέσεων του Υπουργείου
Εξωτερικών. Τον ευχαριστώ, ειλικρινά, και από αυτή τη θέση.



γλική κυβέρνηση αναβάθμισε τη διπλωματική της αντιπροσώπευση, διαπι-
στεύοντας τον Ντώκινς ως πρεσβευτή, ενώ ακολούθησαν η Ρωσία και η
Γαλλία11.

Σχετικά με τον πρώτη περίοδο της Αντιβασιλείας, κατά την οποία ο Τρι-
κούπης και ο Μαυροκορδάτος ως υπουργοί Εξωτερικών ασχολήθηκαν εντατι-
κά με την προξενική αντιπροσώπευση της χώρας, σημειώνει ο Maurer στο
γνωστό, σήμερα, έργο του Ο ελληνικός λαός:

«Για την καλύτερη ανάπτυξη και προστασία του εμπορίου με τα ξένα κρά-
τη, διορίσαμε προξένους στα βασικώτερα, για το ελληνικό εμπόριο, εμπορικά
κέντρα: στη Σμύρνη, Χανιά, Πρέβεζα, Θεσσαλονίκη, Αλεξάνδρεια, Αγκώνα,
Μασσαλία, Λονδίνο, Δανία, Μόναχο, Λιβόρνο κλπ. Επίσης, γενικούς προξέ-
νους στη Βιέννη, στο Κάϊρο, και στην Κέρκυρα, για όλα τα Ιόνια νησιά, κα-
θώς και γενικούς πράκτορες στο Παρίσι και στη Νεάπολη... Η βασιλική κυ-
βέρνηση της Μεγ. Βρετανίας έδωσε πρώτη το καλό παράδειγμα και επέτρεψε
την ελεύθερη επικοινωνία της Ελλάδας με τα Ιόνια νησιά...»12.

Η εγκαθίδρυση βέβαια πρεσβευτών και προξένων δεν πραγματοποιήθηκε
ούτε αμέσως ούτε απρόσκοπτα, καθώς χρειάστηκε μεγάλη προσπάθεια για
να πεισθεί η Πύλη να συνάψει οποιουδήποτε είδους διπλωματική σχέση με το
νέο κράτος13. Τελικά, κατά τη διάρκεια του 1833 η Ελλάδα είχε προξενική
αντιπροσώπευση σε περισσότερες από 30 ευρωπαϊκές πόλεις και μία στην
Αμερική. Ανάμεσα στα προξενικά καταστήματα που λειτουργούσαν, ουσια-
στικά, ήταν τα γενικά προξενεία στην Κέρκυρα και στην Πετρούπολη και τα
προξενεία στη Βενετία, στο Λιβόρνο, στην Αγκόνα και στο Αμβούργο14.

ΠΠοολλιιττιικκήή  κκααιι  ΠΠρροοξξεεννεείίαα  σσττοο  ΙΙόόννιιοο  ΚΚρράάττοοςς::  
οοιι  όόρροοιι  κκααιι  τταα  όόρριιαα  ττηηςς  ΕΕλλλληηννιικκήήςς  δδιιππλλωωμμααττίίααςς,,  118833��--11884488

Η «σιωπηρή» πολιτική των ελληνικών προξενικών αρχών στο Ιόνιο Κρά-
τος, αποτυπώνεται εναργέστερα στην καθημερινότητα των ζητημάτων που
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11. ΓΙΩΡΓΟΣ ΓΕΩΡΓΗΣ, Στις απαρχές της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής, Αθήνα 1���:
Καστανιώτης, σσ. 14�-148.

12. ΓΚΕΟΡΓΚ ΛΟΥΝΤΒΙΧ ΜΑΟΥΡΕΡ, Ο Ελληνικός Λαός. Δημόσιο, Ιδιωτικό και Εκκλη-
σιαστικό Δίκαιο από την έναρξη του αγώνα για την ανεξαρτησία ως την 31 Ιουλίου 1834,
(Εισαγωγή, Επιμέλεια, Σχολιασμός Τάσου Βουρνά), Αθήνα 1���: Εκδόσεις Αδελφών Τολί-
δη, [1η έκδ. Χαϊδελβέργη 1835], σσ. 48�-488.

13. ΓΙΩΡΓΟΣ ΓΕΩΡΓΗΣ, Στις απαρχές της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής, Αθήνα 1���:
Καστανιώτης, σ. 1�0.

14. ΓΙΩΡΓΟΣ ΓΕΩΡΓΗΣ, Στις απαρχές της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής, Αθήνα 1���:
Καστανιώτης, σσ. 1�2-1�3.



προκύπτουν κατά τα «μη-κρίσιμα» χρόνια πριν από το 1848-184�15. Από τις
452 καταγραφές του 183�-183� θα μας απασχολήσουν τρία ζητήματα «χα-
μηλής πολιτικής», ενώ από το υλικό του 1843 θα εξετάσουμε το «υψηλής πο-
λιτικής» ζήτημα της πολιτειακής μεταβολής της 3ης Σεπτεμβρίου.

Ζήτημα πρώτο: Το Υπουργείο των Εξωτερικών στέλνει στις �/1� Αυγού-
στου του 183� υπόμνημα (γραμμένο στα γαλλικά) τόσο στο Προξενείο της
Κέρκυρας όσο και στο υπο-προξενείο της Ζακύνθου με θέμα «η ησυχία της
πρωτεύουσας»1�. Εν συντομία, το θέμα αφορούσε ένα δημοσίευμα της εφημε-
ρίδας Ο Σωτήρ, σύμφωνα με το οποίο, σε συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλί-
ου της Αθήνας, η «κατάσταση της εσωτερικής ηρεμίας της πρωτεύουσας πα-
ρουσιαζόταν με τα μελανότερα χρώματα». Σε συνέχεια αυτής της δημοσίευ-
σης, 11� πολίτες από τους σημαντικότερους της πόλης – ανάμεσά τους και
μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου, θεώρησαν καθήκον τους να παρουσιάσουν
ένα υπόμνημα στον βασιλιά, ώστε να προλάβουν τις άσχημες εντυπώσεις. Το
Υπουργείο των Εξωτερικών, λοιπόν, ενθάρρυνε τις προξενικές αρχές στο Ιόνιο
Κράτος να δώσουν μεγάλη δημοσιότητα στο θέμα.

Ζήτημα δεύτερο: Ο κόμης Ανδρέας Μεταξάς, Κεφαλλονίτης φιλικός, και
αγωνιστής της Ελληνικής Επανάστασης, ήταν από τους πρώτους που διορί-
σθηκε το 1833 γενικός πρόξενος της Ελλάδας στο Κάϊρο, θέση που δεν απο-
δέχτηκε, αλλά που δεν μπόρεσε να αποφύγει δύο χρόνια αργότερα καθώς, το
1835 τοποθετήθηκε ως πρώτος πρεσβευτής της Ελλάδας στην Ισπανία1�. Με
τη γνωστή τακτική της απομάκρυνσης των «οχληρών αντιπάλων», η Αντι-
βασιλεία και η Οθωνική βασιλεία πετύχαινε, ταυτόχρονα, την εδραίωση της
διεθνούς αναγνώρισης του νεοσύστατου κράτους και την μείωση της αντιπολί-
τευσης στο εσωτερικό. Ωστόσο, όπως συχνά συνέβη κατά την Οθωνική περίο-
δο, ένας «οχληρός αντίπαλος» μετατρεπόταν σε στενό συνεργάτη, ανάλογα με
την πολιτική συγκυρία. Στην περίπτωση του Ανδρέα Μεταξά, έχουμε ένα
δείγμα παρακολούθησης των κινήσεων των διπλωματικών υπαλλήλων από
την κεντρική εξουσία: μετά το διορισμό του ως πρεσβευτή της Ισπανίας, η, επί
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15. Η κρίσιμη περίοδος ξεκινά με τις εξεγέρσεις στην Κεφαλλονιά κατά τα έτη 1848 και
184� και συνεχίζεται μέχρι την ένωση των Επτανήσων με το Ελληνικό Κράτος το 18�4. ΜΙ-
ΡΑΝΤΑ ΠΑΞΙΜΑΔΟΠΟΥΛΟΥ-ΣΤΑΥΡΙΝΟΥ, Οι Εξεγέρσεις της Κεφαλληνίας κατά τα έτη 1848-
184�, Αθήνα 1�80: Εταιρεία Κεφαλληνιακών Ιστορικών Ερευνών· SAKIS GEKAS, «The Crisis
of the Long 1850s and Regime Change in the Ionian State and the Kingdom of Greece», The
Historical Review/La Revue Historique, 10, 5�-84, doi:http://dx.doi.org/10.1�81/hr.30�.

1�. Αρχείο Υπουργείου Εξωτερικών (ΑΥΕ), Κεντρική Υπηρεσία, 183�, Γενικόν Προξε-
νείον εις Κέρκυραν. Υποπροξενείο εις Ζάκυνθον. Υποπροξενείο εις Κεφαλληνίαν, http://arxeio.
mfa.gr/portal/mfa_search.jsp?locale=el

1�. ΓΙΩΡΓΟΣ ΓΕΩΡΓΗΣ, Στις απαρχές της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής, Αθήνα 1���:
Καστανιώτης, σ. 1�4.



του Βασιλικού Οίκου και των Εξωτερικών, Γραμματεία της Επικρατείας επι-
κοινωνεί, στις 1� Φεβρουαρίου/2 Μαρτίου 183� με τον υποπρόξενο Ζακύνθου
Κανελλέτιον, αναζητώντας πληροφορίες:

«Ο Σύμβουλος της επικρατείας Κύριος Ανδρέας Μεταξάς ... εκτάκτως
απεσταλμένος παρά της Αυτού Μεγαλειότητος εις Ισπανίαν, ανεχώρησε προ
δύο ήδη σχεδόν μηνών επί βασιλικού πλοίου από την πρωτεύουσαν σκοπεύων
να διαβή δι’ αδείας της Γραμματείας ταύτης από Κεφαλληνίαν όπου έμελλε
να διαμείνη 15 έως 20 ημέρας προ επίσκεψιν της οικογενείας του.

Παρακαλείσθε λοιπόν να πληροφορηθήτε ακριβώς και να μας κοινοποιή-
σετε αμέσως, πότε έφθασεν ο κύριος Μεταξάς εις Κεφαλληνίαν, αν ανεχώρη-
σεν ήδη από τη νήσον ταύτην, και πόσας ημέρας διέμεινεν εις αυτήν.»18.

Ζήτημα τρίτο: Ένα ακόμη θέμα καθημερινής εξωτερικής πολιτικής της
Οθωνικής βασιλείας κατά τα πρώτα χρόνια, ήταν εκείνο των πληροφοριών
που θα έπρεπε να παρέχονται στους Έλληνες του εξωτερικού, σχετικά με το
Στέμμα και τη γενικότερη κατάσταση της χώρας. Το ζήτημα δεν ήταν δευτε-
ρεύον καθώς απασχόλησε πολλές φορές το Υπουργείο. Δύο ενδεικτικά παρα-
δείγματα από το 183�. Οι αναφορές είναι γραμμένες στα γαλλικά και απευ-
θύνονται στον υποπρόξενο της Ζακύνθου. Η πρώτη με ημερομηνία 22 Ιουνί-
ου/4 Ιουλίου 183�, διαμηνύει:

«...Έχω την τιμή να σας στείλω την εφημερίδα “Le Courrier grec” («Ο
Ελληνικός ταχυδρόμος»), η οποία εκδόθηκε για να γίνει γνωστή η αληθινή
και πιστή κατάσταση στην Ελλάδα όχι μόνο για τους Ξένους αλλά και για
τους Έλληνες που ζουν έξω από την πατρίδα τους... και είναι προς το συμφέ-
ρον της Ελλάδας να λάβει (η εφημερίδα) την μεγαλύτερη κυκλοφορία στο
εξωτερικό. Γι’ αυτό η βασιλική κυβέρνηση αποφάσισε να αναλάβει τα έξοδα
και να την στείλει σε όλα τα Προξενεία, Υποπροξενεία της Αυτού Μεγαλειό-
τητος.»1�

Λίγες μέρες αργότερα, το Υπουργείο εξωτερικών διατάσσει το Υποπροξε-
νείο Ζακύνθου – και όλες τις διπλωματικές και προξενικές αρχές:

«Διάφορες εφημερίδες δημοσίευσαν ότι οι συνδρομές τους θα γίνουν στο
εξωτερικό στα ελληνικά προξενεία.

Σας γνωστοποιώ, Κύριε, από ανώτατη διαταγή, ότι οι Πρόξενοι θα πρέπει
να απέχουν από τέτοια πρόσκληση... και ειδικά δεν θα πρέπει να δεχτείτε τις
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18. ΑΥΕ, Κεντρική Υπηρεσία, 183�, Γενικόν Προξενείον εις Κέρκυραν. Υποπροξενείο εις
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1�. ΑΥΕ, Κεντρική Υπηρεσία, 183�, Γενικόν Προξενείον εις Κέρκυραν. Υποπροξενείο εις
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συνδρομές των εφημερίδων «Ο Σωτήρ» και «Η Αθηνά» που εκδίδονται στην
Αθήνα...»20.

Το τελευταίο ζήτημα που θα μας απασχολήσει, είναι μία συμβολική/πολι-
τική πράξη και αποτελεί τμήμα της συγκρότησης «συμβολικής εξουσίας» της
Οθωνικής Βασιλείας21· αποτυπώνεται, δε, στην αλληλογραφία, ανάμεσα
στον, τότε, πρόξενο Κέρκυρας Pizzoli και στον Υπουργό εξωτερικών Ανδρέα
Μεταξά τον Οκτώβριο του 1843.

Έχει παρέλθει πια η εποχή που ο Κεφαλλονίτης πολιτικός παρακολουθείται
από την Οθωνική βασιλεία και στέλνεται πρόξενος στην Ισπανία. Αντίθετα,
πρωτοστάτησε στην πολιτειακή μεταβολή της 3ης Σεπτεμβρίου, και μαζί με
τους άλλους αρχηγούς του κινήματος κατήγαγε, καταρχάς, περιφανή νίκη επί
του Στέμματος, με τα ίδια του τα μέσα. Οι «συνωμότες» θεωρώντας ότι έχουν
ήδη την «κοινωνική νομιμοποίηση» επιζήτησαν από τον ανώτατο άρχοντα και
την «τυπική νομιμότητα», ως φορείς, πια, της κρατικής συμβολικής εξουσίας
που εγκαθίδρυε η δυναστεία στην Ελλάδα από την πρώτη στιγμή της άφιξης του
Όθωνα. Ο νέος όρκος και τα διατάγματα, αφενός, περί καθιερώσεως της 3ης
Σεπτεμβρίου ως εθνικής εορτής και αφετέρου, περί απονομής της βασιλικής ευ-
χαριστήσεως στον Καλλέργη, στον Μακρυγιάννη και σε άλλους αξιωματικούς,
αναδείκνυαν τη διαπάλη, τη μίμηση και την εκεχειρία ανάμεσα στην κεντρική
πολιτική σκηνή –με τον νέο πολιτικό πολιτισμό που διοχέτευε– και τον αρχαϊκό
κόσμο της εξέγερσης που αντιπροσώπευαν αρκετά μέλη του κινήματος22. Οι αρ-
χηγέτες δεν αμφισβήτησαν τον θεσμό της βασιλείας, τους νόμους ή το κράτος,
αλλά τη θέση τους μέσα στο ίδιο αυτό σύστημα· λειτούργησαν αντανακλαστικά
κι επέβαλαν την αναβάπτισή τους σε «σωτήρες του Έθνους και του Θρόνου» με
λόγο και έργο. Είναι μέσα σ’ αυτό το πλαίσιο «συμβολικής εξουσίας», που, απ’
ότι φαίνεται από την αλληλογραφία Μεταξά-Pizzoli, ο πρώτος έχει στείλει τον
λόγο που εκφώνησε ο Όθωνας μετά το κίνημα και τον οποίο ο Μεταξάς στέλνει
σε όλα τα Προξενεία, σ’ εκείνο, δε, της Κέρκυρας, επιθυμεί να δημοσιευτεί στην
επίσημη εφημερίδα του Ιόνιου Κράτους (Gazzetta Ionia ή Ionien).
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20. ΑΥΕ, Κεντρική Υπηρεσία, 183�, Γενικόν Προξενείον εις Κέρκυραν. Υποπροξενείο εις
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21. Η συγκρότηση της «συμβολικής εξουσίας» κατά την Οθωνική περίοδο μελετάται διε-
ξοδικά στο, υπό έκδοση βιβλίο, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΙΜΟΥΡΤΖΗΣ - AΝΝΑ ΜΑΝΔΥΛΑΡA, Φιλέορτο
Βασίλειο. Δημόσιες τελετές και Εθνικές επέτειοι κατά την Οθωνική περίοδο, Αθήνα (υπό έκ-
δοση): Gutenberg.

22. ΝΙΚΟΣ ΘΕΟΤΟΚΑΣ - ΝΙΚΟΣ ΚΟΤΑΡΙΔΗΣ, «Η απονομή αμνηστίας και χάριτος κατά
την οθωνική περίοδο (1833-1848). Καταστολή και αφομοίωση της εξέγερσης» στο ΝΙΚΟΣ
ΘΕΟΤΟΚΑΣ - ΝΙΚΟΣ ΚΟΤΑΡΙΔΗΣ, Η οικονομία της βίας. Παραδοσιακές και νεωτερικές εξου-
σίες στην Ελλάδα του 1�ου αιώνα, Αθήνα 200�: Βιβλιόραμα, σσ. �5-��.



Η πρώτη επιστολή που εναπόκειται στο Αρχείο του Υπουργείου Εξωτερι-
κών έχει ημερομηνία 14/2� Οκτωβρίου 1843 και αναφέρει, συνοπτικά:

«Σε συνέχεια της επιστολής... μέσω της οποίας έλαβα τον λόγο της Α.Μ.
της 2/14 Οκτωβρίου, αισθάνθηκα ότι πρέπει να βιαστώ και με μεγάλη ικανο-
ποίηση, να δώσω σ’ αυτή τη Βασιλική πράξη, κάθε δυνατή δημοσιότητα. Έτσι
ζήτησα από τον Λόρδο Αρμοστή να περιληφθεί ο λόγος του Βασιλιά, εκ μέρους
του Προξενείου, στην εφημερίδα «Ιονική» προς γνώση των Ελλήνων υπηκόων
που διαμένουν στην Κέρκυρα· αυτή η εφημερίδα δεν δημοσιεύει τίποτα χωρίς
έγκριση. Δεν έχω λάβει ακόμη απάντηση στο αίτημά μου. Η στάση σιγής που
έχει κρατήσει μέχρι σήμερα η εφημερίδα «Ιονική» σχετικά με τα τελευταία
γεγονότα στην Ελλάδα, κάνει, ίσως διστακτική την Εξοχότητά του ώστε να
επιτρέψει την δημοσίευση.

Ο λόγος του Βασιλιά είναι, εξάλλου, αρκετά γνωστός στην Κέρκυρα από
τις Ελληνικές εφημερίδες που φτάνουν από την Αθήνα. Η καινούργια απόδει-
ξη ειλικρίνειας και αγάπης που χάρισε ο Μεγαλειότατος στο Έθνος, δημιούρ-
γησε εδώ, νέα χαρά σε όλες τις καρδιές που αγαπούν την ευημερία της Ελλά-
δας.»23.

Μία μέρα μετά, στις 15 Οκτωβρίου 1843, ο Πρόξενος της Κέρκυρας, με
μεγάλη απογοήτευση και έντονο ύφος εναντίον της Αρμοστείας, γράφει στον
Ανδρέα Μεταξά πως η απάντηση από την Αγγλική κυβέρνηση είναι αρνητι-
κή, με την αιτιολογία της, μη δικαιοδοσίας, για πολιτικά θέματα των προξε-
νείων στα Ιόνια Νησιά (σύμφωνα με τις διατάξεις του Συμφώνου των Παρι-
σίων και του Συντάγματος των Ιονίων, τα οποία παραχωρούν δικαιώματα
στους ξένους υπαλλήλους της αντιπροσώπευσης, μόνο για εμπορικά ζητήμα-
τα.) Ο ίδιος ο Πρόξενος πιστεύει ότι, δεν θα έπρεπε το αίτημά του να θεωρηθεί
διπλωματικό ζήτημα ανάμεσα σε έναν Πρόξενο και την Κυβέρνηση των Ιο-
νίων. Το Σύνταγμα των Παρισίων και το Σύνταγμα των Ιόνιων Νήσων, συνε-
χίζει ο Πρόξενος, δεν έχουν καμία σχέση με την δικαιοδοσία των ξένων υπαλ-
λήλων στους πολίτες τους· κατά συνέπεια, η συγκεκριμένη δημοσίευση, η
οποία θα γινόταν εκ μέρους του Προξενείου και θα απευθυνόταν στους υπηκό-
ους του Βασιλείου, δεν θα ήταν ενάντια στους πολιτικούς θεσμούς της χώρας.
Επισημαίνει, τέλος, ότι οι συνάδελφοί του (των άλλων ξένων προξενείων) στην
Κέρκυρα, θεωρούν την άρνηση στο αίτημά του, ως προσπάθεια ακύρωσης της
ελεύθερης άσκησης του δικαιώματός τους, σχετικά με την προξενική δικαιο-
δοσία στους υπηκόους τους.

Το ζήτημα ήταν λεπτό και πολύπλοκο. Ο Όθωνας, όπως μαθαίνουμε από
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τις επιστολές της Αμαλίας, εν όψει νέων ταραχών στην Αθήνα, στις 14
Οκτωβρίου του 1843, είχε καλέσει στο Παλάτι τους υπουργούς, το Συμβούλιο
της Επικρατείας, τους προέδρους των δικαστηρίων, τον πρόεδρο της Ιεράς Συ-
νόδου και τους αρχηγούς των σωμάτων του στρατού, όπου τους διάβασε ένα
κείμενο στα ελληνικά, για το οποίο η Βασίλισσα θεωρούσε ότι,

«ήταν ένα δυναμικό κείμενο, σύντομο, γραμμένο στην ελληνική γλώσ-
σα, χωρίς κολακείες, με το οποίο εξέφραζε μόνο την πεποίθησή του και
τη θέλησή του. Και το ότι κατόρθωσε εκείνη τη στιγμή να σκεφτεί και
να δράσει ανεξάρτητα έχει μεγάλη σημασία, γιατί, όταν ο Όθων του
ανακοίνωσε την πρόθεσή του, ο πρωθυπουργός του πρότεινε να ανέβει
αυτός στο θρόνο, ο Όθων φυσικά, και τον λόγο να το διαβάσει εκείνος,
ο Μεταξάς. Ο Όθων όμως του παρατήρησε με καλό τρόπο ότι αυτό δεν
θα έφερνε κανένα αποτέλεσμα, ότι τότε θα ήταν σαν να μην προερχόταν
από τον ίδιο προσωπικά και ο σκοπός θα αποτύγχανε. Το κατάλαβε και
παραιτήθηκε από την ιδέα που είχε να τον κηδεμονεύσει.»24.

Δεν γνωρίζουμε αν η πρωτοβουλία να δημοσιευθεί το κείμενο στην επίσημη
εφημερίδα του Ιόνιου Κράτους είχε την συγκατάθεση του Όθωνα ή αν η πρω-
τοβουλία ανήκε στον Μεταξά. Πάντως, αν και ο πρέσβης της Αγγλίας στην
Ελλάδα Λάϋονς, ήταν παρών στον πρώτο δημόσιο εορτασμό της 3ης Σεπτεμ-
βρίου και «κουνούσε το καπέλο του πιο ψηλά από όλους τους άλλους»25, η επί-
σημη πολιτική της Αγγλίας και μάλιστα στα Ιόνια νησιά, δεν επέτρεψε την
συμβολική – δηλαδή βαθύτατα πολιτική – πράξη της συμπόρευσης με την
μελλοντική Συνταγματική Ελλάδα και μάλιστα με τους πρωτεργάτες της
3ης Σεπτεμβρίου, βάζοντας τους Έλληνες Προξένους στη θέση τους.

ΕΕππιιλλοογγιικκέέςς  ΠΠααρρααττηηρρήήσσεειιςς

Η Βασιλεία κατά την Οθωνική διακυβέρνηση του Ελληνικού Κράτους, εν-
διαφερόταν ιδιαίτερα για ζητήματα φήμης, αυστηρής επιλογής προσώπων και
προώθησης φιλοκυβερνητικών εφημερίδων στα Προξενεία και Υποπροξενεία
της στο Ιόνιο Κράτος. Συγκροτούσε και θεσμοποιούσε, μ’ αυτόν τον τρόπο,
την αδύναμη μεν, αλλά συνεχή παρουσία των προξενικών αρχών στα Επτά-
νησα, κατά τα «μη κρίσιμα χρόνια» μέχρι το 1848.
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Το Στέμμα, από νωρίς, ταυτίστηκε, στο εσωτερικό της χώρας, με τη Με-
γάλη Ιδέα2�. Η κυρίαρχη πρόθεση ήταν η εξάπλωση του Ελληνικού Βασιλείου
προς το Βορρά (Θεσσαλία, Ήπειρος, Οθωμανική Μακεδονία), ωστόσο, παράλ-
ληλα δημιουργήθηκε και μία τάση να επιτευχθεί ένα τμήμα της Μεγάλης Ιδέ-
ας, νότια και δυτικά. Ήταν αυτή η τελευταία τάση, που ενέπλεξε τις ελληνικές
φιλοδοξίες με τις βρετανικές, αναφορικά με την Μεσόγειο, καθ’ όλο το δεύτερο
μισό του 1�ου αιώνα. Ο Βασιλιάς Όθωνας και η Βασίλισσα Αμαλία (η οποία,
ας μην ξεχνάμε, εκτελούσε χρέη Αντιβασίλισσας κατά τις συχνές απουσίες
του Όθωνα από την Ελλάδα), ενώ, επί της αρχής, ευγνωμονούσαν την Προ-
στάτιδα Δύναμη για τις «εγγυήσεις» που πρόσφερε στο μικρό ελληνικό βασί-
λειο, αντιστέκονταν σθεναρά στο τίμημα που έπρεπε να πληρώνουν κυβερνώ-
ντες και κυβερνώμενοι: την υποταγή στα ευρύτερα σχέδια της Βρετανίας.

Ήδη από το 183� και την υπόθεση των «μυστικών ιατρικών υπομνημά-
των» σχετικά με την πνευματική ικανότητα του νεαρού, τότε, Βασιλιά –τα
οποία είδαν το φως της δημοσιότητας σε βρετανικές και ελληνικές εφημερίδες
με ανάμειξη του Άγγλου Πρόξενου Lyons– οι βρετανικές κυβερνήσεις αντιλή-
φθηκαν ότι, ο Βαυαρός Βασιλιάς που είχαν επιλέξει, δεν ήταν εύκολα χειραγω-
γήσιμος.

Η προσπάθεια της Βρετανίας να απο-πολιτικοποιεί τις ελληνικές προξενι-
κές αρχές στο Ιόνιο Κράτος, φαίνεται ότι ενοχλούσε την Ελληνική Βασιλεία,
οι Έλληνες Πρόξενοι δε, ακόμη κι αν ανήκαν στην αντι-οθωνική πλευρά, θεω-
ρούσαν ανεπίτρεπτη την παρακώλυση της ελεύθερης άσκησης των δικαιωμά-
των τους, σχετικά με τη δικαιοδοσία τους στους Έλληνες υπηκόους. Άλλω-
στε, μετά το 1848 και την ολοένα επιδεινούμενη κατάσταση των Βρετανικών
κυβερνήσεων με τον Όθωνα, μία από τις προσπάθειες συντήρησης του Οθωνι-
κού καθεστώτος ήταν, οι πολιτικές διασυνδέσεις των «αντιπάλων», Όθωνα -
Λομβάρδου - Γαριβάλδι - Βίκτωρα Εμμανουήλ2�.
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2�. Το ζήτημα των απαρχών του ιδεολογήματος της Μεγάλης Ιδέας, έχει τύχει ανάλυ-
σης, από σημαντικούς ιστορικούς. Την πρώτη επισήμανση για το απείκασμα της Μεγάλης
Ιδέας στο προαναφερθέν βιβλίο του Μάουρερ βρίσκουμε στο: Κ.Θ. ΔΗΜΑΡΑΣ, Εν Αθήναις τη
3 Μαΐου 183�. Μελέτη Ιστορική και Φιλολογική, Αθήνα 1�8�: Εθνικό και Καποδιστριακό
Πανεπιστήμιο Αθηνών, σσ. 1�-25 & 1�2-1�3. Στη συνέχεια, ο Αλέξης Πολίτης, στο βιβλίο
του ΑΛΕΞΗΣ ΠΟΛΙΤΗΣ, Ρομαντικά Χρόνια. Ιδεολογίες και Νοοτροπίες στην Ελλάδα του
1830-1880, Αθήνα 200�: Μνήμων, αναλύει τις νοηματοδοτήσεις που έλαβε ο όρος: την εδαφι-
κή επέκταση, την πνευματική αναγέννηση και την εσωτερική ανασυγκρότηση. Σε συστημα-
τική και, εις βάθος, ανάλυση της συγκεκριμένης ιδεολογίας προχωράει ο Βασίλης Κρεμμυ-
δάς στο βιβλίο του, ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΡΕΜΜΥΔΑΣ, Η Μεγάλη Ιδέα. Μεταμορφώσεις ενός εθνικού
ιδεολογήματος, Αθήνα 2010: Εκδόσεις Τυπωθήτω.

2�. ΑΝΤΩΝΗΣ ΛΙΑΚΟΣ, «Το κίνημα του Γαριβάλδι και τα Επτάνησα (18�0-18�2)», Κερ-
κυραϊκά Χρονικά, ΧΧΙΙΙ, Κέρκυρα: 1�80, σ. 215.



Το εθνικό ζήτημα της Επτανήσου δεν λύθηκε, φυσικά, με πολεμικές επεμ-
βάσεις του Οθωνικού Κράτους, όμως η συνεχής και αδιόρατη «αλυτρωτική
ιδεολογία» του «απολυτισμού» του ελληνικού στέμματος, συνέβαλε στην πίε-
ση που ασκούσε η λαϊκή πρωτοβουλία των ίδιων των πολιτών του Ιόνιου Κρά-
τους, εναντίον της Βρετανικής Προστασίας. Οι προφητικές φράσεις της Αμα-
λίας, ήδη από το καλοκαίρι του 1843, ερμηνεύουν, από την μεριά του στέμμα-
τος, τα όρια της εξωτερικής πολιτικής της Οθωνικής διακυβέρνησης:

«...Είναι κάτι το απίθανο η αυθάδεια αυτών των ανθρώπων. Είναι τόσο
ελεεινή, τόσο άθλια, μειώνει κυριολεκτικά τις Δυνάμεις στις οποίες ανή-
κουν, γιατί το να εξαναγκάσεις τη μικρή Ελλάδα δεν είναι, αλήθεια, κα-
μιά ηρωική πράξη... πληθαίνουν οι αφορμές για ταραχές και δυστυχία...
Δεν ξέρω όμως αν θα κατορθώσουν να εξοικονομήσουν τα 4 εκατομμύ-
ρια, παρόλο που θα γίνουν όλες αυτές οι οικονομίες... Πρόκειται για
θρίαμβο του Άγγλου απεσταλμένου, ο οποίος γνωρίζει καλά ότι τα πράγ-
ματα με αυτόν τον τρόπο δεν θα λειτουργήσουν, οπότε θα πει, “η Ελλά-
δα, με τις συνθήκες που επικρατούν σήμερα, θα καταστραφεί και ως φοί-
νικας θα αναγεννηθεί”. Υποθέτω όμως ότι έχει την άποψη πως εμείς δεν
έχουμε τις ιδιότητες του φοίνικα και θα καούμε οριστικά»28.

ABSTRACT

This essay analyses the terms under which the establishment and staffing of
Greek Kingdom’s consuls in the Ionian State took place during Otto’s reign.
Through hitherto unexplored consular reports, it traces the Greek Crown’s
related priorities as well as the limits imposed by the British rule. The main
hypotheses is that although the foreign policy of Otto’s reign in the Ionian State
did not consist of a stable and homogeneous ideological structure, it was,
nevertheless, consistently influenced by the relations of the Greek Crown with
Britain, especially concerning important matters like the choice of consuls or
even trivial subjects of everyday diplomacy such as the diffusion of certain
Greek newspapers in the islands. Under these circumstances, the apparent
“neutrality” of the Greek consular delegations in the Ionian State was, in reality,
a defensive stance calculated to avoid Greece’s exposure to the political and
diplomatic pressures of England.
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28. ΒΑΝΑ ΜΠΟΥΣΕ - ΜΙΧΑΕΛ ΜΠΟΥΣΕ, Ανέκδοτες επιστολές της βασίλισσας Αμαλίας
στον πατέρα της, 183�-1853, [τ. Α΄], Αθήνα 2011: Εστία, σσ. 3�3, 3�4.
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Ο ΕΠΤΑΝΗΣΙΑΚΟΣ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΣΜΟΣ (1848-18�4)

ΜΕΤΑΞΥ ΡΕΑΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΟΥΤΟΠΙΑΣ

ΣΣππυυρρίίδδωωνν  ΓΓ..  ΠΠλλοουυμμίίδδηηςς
Επίκουρος καθηγητής Νεότερης και Σύγχρονης 

Ελληνικής Ιστορίας Πανεπιστημίου Αθηνών

Η Ένωση της Επτανήσου με το ελληνικό βασίλειο (18�4) αποτελεί κομβι-
κό σταθμό στην πορεία της ελληνικής εθνικής ολοκλήρωσης, ως ώριμος καρ-
πός πολυχρόνιων πολιτικών, κοινοβουλευτικών αλλά και αιματηρών (όπως οι
αγροτικές εξεγέρσεις της Κεφαλονιάς το 1848-4�) αγώνων1. Παράλληλα, ο
ελληνικός εθνικισμός (όπως και οι υπόλοιποι βαλκανικοί εθνικισμοί), εκτός
από το εθνικοαπελευθερωτικό και το πολιτισμικό του προφίλ, είχε την τάση να
συνδηλώνει ένα ολοκληρωμένο κοινωνικό όραμα με ριζοσπαστικές μάλιστα
τάσεις. Η πρόοδος, η κοινωνική δικαιοσύνη, η κατάργηση της βασιλείας, η
εξάλειψη των φεουδαλικών βαρών και ανισοτήτων, η αγροτική μεταρρύθμιση
και η επίλυση του αγροτικού ζητήματος ήταν μερικά από τα πολιτικά και τα
κοινωνικά αιτήματα που συνήγαγε υπό την αιγίδα της η πολυπόθητη από τους
κατοίκους της Επτανήσου Ένωσή τους με την Ελλάδα. Η παρούσα ανακοίνω-
ση αποσκοπεί στο να συστηματοποιήσει και να αναδείξει τις πολλές και διαφο-
ρετικές ιδεολογικές συνιστώσες του επτανησιακού ριζοσπαστισμού (την ατμο-
μηχανή της Ένωσης2), και να συμπληρώσει κατά τι τις εξαίρετες επιστημονι-
κές (δευτερογενείς) μελέτες που έχουν γίνει έως τώρα, όπως του Γιώργου Αλι-
σανδράτου, της Αγγελικής Γιαννάτου, της Θεοδώρας Ζαφειράτου, του Πέτρου
Πετράτου, του Νίκου Γ. Μοσχονά, του Γεωργίου Ν. Μοσχόπουλου, του Σπύρου
Λουκάτου, της Μιράντας Παξιμαδοπούλου-Σταυρινού κ.ά. Συγκεκριμένα, οι
ιδεολογικές συνιστώσες του επτανησιακού ριζοσπαστισμού ήταν: α΄) ο εθνικι-
σμός, β΄) ο φιλελευθερισμός, γ΄) ο αγροτισμός, δ΄) ο ρεπουμπλικανισμός, και
(μετά το 18�4) ε΄) ο (μετριοπαθής) σοσιαλισμός.
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1. Βλ. ενδεικτικά: ΛEΝΑ ΔΙΒΑΝΗ, Η εδαφική ολοκλήρωση της Ελλάδας (1830-1�4�):
Απόπειρα πατριδογνωσίας, εκδ. Καστανιώτης, Αθήνα 2000, σσ. 1�3-1�2, όπου προγενέστερη
βιβλιογραφία.



II..  ΟΟ  εεθθννιικκιισσμμόόςς

Ο πρώτιστος και κύριος σκοπός των Επτανησίων Ριζοσπαστών ήταν η εκ-
πλήρωση του βασικού στόχου της Μεγάλης Ιδέας, δηλαδή η εθνική αποκατά-
σταση και η συνένωση όλων των Ελλήνων σε ένα κοινό κράτος (δηλ. η ολοκλή-
ρωση του εθνικοαπελευθερωτικού έργου της Επανάστασης του 1821, που είχε
μείνει ημιτελές)3. «Ο ριζοσπαστισμός της Επτανήσου» ανακεφαλαιούτο «κυ-
ρίως εις το ζήτημα της απελευθερώσεως»4. «Θέλομεν να ενωθώμεν εις έν έθνος
ελεύθερον και ανεξάρτητον μεθ’ όλης της ελληνικής φυλής», διακήρυξε στο
πρώτο φύλλο του (�/1� Φεβρουαρίου 184�) ο Φιλελεύθερος του Ηλία Ζερβού-
Ιακωβάτου5. «Πρωτίστη επιθυμία των Επτανησίων είναι η της συνενώσεώς
των μετά της μητρός των Ελλάδος», γράφει στο δεύτερο φύλλο του�. Το «ζήτη-
μα», «το μέγα και υψηλόν», το οποίο «έπρεπεν να επασχολή την προσοχήν πα-
ντός ορθώς και Ελληνικώς φρονούντος Επτανησίου» ήταν «η συνένωσίς του με
την λοιπήν Ελλάδα»�. Το τέλος του καθεστώτος της Προστασίας στην Επτά-
νησο οι Ριζοσπάστες το αντιλαμβανόταν λοιπόν σε σχέση με την απελευθέρωση
όλου του ελληνικού («ρωμαίικου») γένους8. Ακόμη κι οι εφημερίδες με κοινωνι-
κό περιεχόμενο, όπως ο Χωρικός της Κεφαλονιάς και ο Ρήγας της Ζακύνθου
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2. Η Ελλάδα τήρησε μέχρι το 18�3 στάση αναμονής στο Επτανησιακό Ζήτημα και πρα-
κτικά έκλινε προς την τακτική των Επτανησίων Μεταρρυθμιστών, οι οποίοι ακολουθούσαν
μια μετριοπαθή και νομιμόφρονα στάση απέναντι στις βρετανικές αρχές, και συνεπώς οι
Επτανήσιοι απελευθερώθηκαν από την αγγλική Προστασία με τις δικές τους δυνάμεις, χάρη
στους αγώνες των Ριζοσπαστών. Βλ. ΣΠΥΡΙΔΩΝ Γ. ΠΛΟΥΜΙΔΗΣ, «Το Επτανησιακό Ζήτημα
στην ελληνική πολιτική (1833-18�4)», στα Πρακτικά του Ι΄ Διεθνούς Πανιονίου Συνεδρίου
(Κέρκυρα, 30 Απριλίου - 4 Μαΐου 2014), τόμ. Β΄ (Ιστορία), επιμ. Θεοδόσης Πυλαρινός, Πα-
ναγιώτα Τζιβάρα και Σπύρος Χρ. Καρύδης, Κέρκυρα 201�, σσ. �4-�5.

3. ΑΓΓΕΛΙΚΗ Ν. ΓΙΑΝΝΑΤΟΥ, «Επτανησιακός ριζοσπαστισμός 1848-18�5», αδημοσίευτη
διδακτορική διατριβή, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών 2004, σσ. 48-4�, �0,
12�-130, 153, όπου αναλύεται το Πρόγραμμα του Ι. Μομφερράτου και οι σκέψεις του Η. Ζερ-
βού Ιακωβάτου. Πρβλ. ΔΙΟΝ. Α. ΖΑΚΥΘΗΝΟΣ, Η πολιτική ιστορία της Νεωτέρας Ελλάδος,
τύποις Εστίας, εν Αθήναις 1��52, σσ. 4�-48. Βλ. και άρθρο του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΠΑΝΑ στην εφ.
Αλήθεια της Κεφαλονιάς αρ. 1� (28 Σεπτεμβρίου 18�1), όπου λέγει χαρακτηριστικά: «Το έρ-
γον του 1821 όχι μόνον δεν ετελείωσεν, αλλά μόλις ήρξατο. Το έργον τούτο είχε τον άγιον
σκοπόν της απελευθερώσεως της όλης Ελληνικής φυλής, και της συστάσεως κράτους ισχυ-
ρού» [ΕΡΑΣΜΙΑ-ΛΟΥΐΖΑ ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ, Παναγιώτης Πανάς (1832-18��): Ένας ριζοσπά-
στης ρομαντικός, εκδ. Επικαιρότητα, Αθήνα 1�8�, σ. 81].

4. Εφ. Φιλελεύθερος αρ. 51 (20 Αυγούστου 1851) σ. 1.
5. Α. ΓΙΑΝΝΑΤΟΥ, «Επτανησιακός ριζοσπαστισμός», ό.π., σ. 1�5.
�. Εφ. Φιλελεύθερος αρ. 2 (2� Φεβρουαρίου 184�) σ. 2.
�. Εφ. Φιλελεύθερος αρ. 3 (5 Μαρτίου 184�) σ. 1.
8. ΘΕΟΔΩΡΑ Η. ΖΑΦΕΙΡΑΤΟΥ, «Γεώργιος Τυπάλδος Ιακωβάτος: Ο άνθρωπος, ο πολιτι-

κός», αδημοσίευτη διδακτορική διατριβή, Τμήμα Ιστορίας, Ιόνιο Πανεπιστήμιο, Κέρκυρα
2013, σ. 55.



προέτασσαν, από την πρώτη στιγμή της κυκλοφορίας τους (1851), την ένωση
και την εθνική αποκατάσταση της «Ελληνικής φυλής» και την «αποτίναξιν του
αβαστάκτου αγγλικού ζυγού της προστασίας» ως προτεραιότητα έναντι οιου-
δήποτε άλλου ζητήματος�. Ως εκ τούτου, η αγγλική Προστασία χαρακτηριζό-
ταν από τους Επτανήσιους Ριζοσπάστες (που είχαν αφομοιώσει τα πολιτικά δι-
δάγματα των Γάλλων και των Νεοελλήνων Διαφωτιστών, όπως του Ρήγα και
του Κοραή) «τυραννία» και «δεσποτεία»10. Ως γνωστόν, το εθνικό όραμα των
Ριζοσπαστών εκδηλώθηκε έμπρακτα με το ψήφισμα υπέρ της Ένωσης, που
κατέθεσαν οι αντιπρόσωποί τους στο προεδρείο της Θ΄ Ιονίου Βουλής τον Νοέμ-
βριο του 185011. Ο εθνικισμός των Επτανησίων Ελλήνων συμπυκνωνόταν στην
«ιεράν ιδέαν της ενώσεως» (με τη μητέρα Ελλάδα), όπως π.χ. δήλωσε απερί-
φραστα από το βήμα της ΙΒ΄ Ιουνίου Βουλής ο Ζακύνθιος Ριζοσπάστης Γεώρ-
γιος Βερύκιος το 18�212. Οι Ριζοσπάστες ήταν λοιπόν οι (κατά δήλωσή τους)
κήρυκες και οπαδοί του «ελληνικού εθνισμού», και οι διασαλπιγκτές του «εθνι-
κού κηρύγματος» και της «ελληνοφροσύνης»13. Ο «ριζοσπαστισμός εις την
Επτάνησον» αντιπροσώπευε «την καθαράν αρχήν της εθνικότητος»14.

Ο «ελληνικός εθνισμός» κι η «ελληνοφροσύνη» των Επτανησίων Ριζοσπα-
στών ορίζετο και νοείτο όχι μόνον αυτοτελώς αλλά και ετερόνομα. Η αγγλική
Προστασία και η «ξενοκρατία», που απειλούσε τη θρησκεία, τη γλώσσα και
την ίδια την εθνική ταυτότητα των Επτανησίων Ελλήνων, και μαζί με αυτήν
βεβαίως η «καταχθόνιος συμμορία» («τα άθλια εν γένει απομεινάρια της
Ενετικής αριστοκρατίας»), ήταν η πέτρα του σκανδάλου, η υπαίτια της «κα-
κοδαιμονίας» και όλων των «δεινών» της Επτανήσου15. «Τα εθνοκατάρατα
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�. Εφ. Χωρικός αρ. � Παράρτημα (Κεφαλληνία 25 Μαρτίου 1850) σ. 2 και αρ. � (20
Απριλίου 1850) σ. 2. Α. ΓΙΑΝΝΑΤΟΥ, «Επτανησιακός ριζοσπαστισμός», ό.π., σσ. 240, 242.

10. Εφ. Χωρικός αρ. 11 (28 Απριλίου 1850) σσ. 2-3 και αρ. 2� (14 Δεκεμβρίου 1850) σ.
1. Πρβλ. ΠΑΣΧΑΛΗΣ Μ. ΚΙΤΡΟΜΗΛΙΔΗΣ, Νεοελληνικός Διαφωτισμός. Οι πολιτικές και κοι-
νωνικές ιδέες, μετ. Στέλλα Νικολούδη, εκδ. Μορφωτικό Ίδρυμα Εθνικής Τραπέζης (ΜΙΕΤ),
Αθήνα 2000, σσ. 14, 2�8-2��, 31�, 334.

11. ΣΠΥΡΟΣ ΧΡ. ΒΕΡΥΚΙΟΣ, Ιστορία των «Ηνωμένων Κρατών» των Ιονίων Νήσων. Η απο-
κληθείσα «Βρετανική Προστασία» και οι αγώνες των Επτανησίων διά την εθνικήν αποκατά-
στασιν 1815-18�4 επί τη 10η επετείω της Ενώσεως της Επτανήσου με την Ελλάδα, χ.ε., Αθή-
ναι 18�4, σσ. 2�5-2��. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΟΣΧΟΝΑΣ, «Το Ιόνιο Κράτος και οι αγώνες των Επτανη-
σίων», Ιστορία του Ελληνικού Έθνους της Εκδοτικής Αθηνών, τόμ. ΙΓ΄, Αθήναι 1���, σ. 210.

12. ΑΓΓΕΛΙΚΗ Ν. ΓΙΑΝΝΑΤΟΥ, «Ο Ρήγας Φερραίος του Γεωργίου Βερύκιου (Ζάκυνθος
18�3)», Κεφαλληνιακά Χρονικά 1� (2015) σ. 535.

13. Εφ. Φιλελεύθερος αρ. 4 (20 Αυγούστου 184�) σ. 1.
14. Εφ. Φιλελεύθερος αρ. 2� (10 Φεβρουαρίου 1851) σ. 1.
15. Εφ. Φιλελεύθερος αρ. 4 (20 Αυγούστου) σ. 2 και αρ. � (4 Ιουλίου 1850) σ. 1. Σπ. ΒΕ-

ΡΥΚΙΟΣ, ό.π., σσ. 110, 134-135. Α. ΓΙΑΝΝΑΤΟΥ, «Επτανησιακός ριζοσπαστισμός», ό.π., σσ.
111-114, 120-121.



όργανα της ξενοκρατίας», «το ξενικόν και αριστοκρατικόν στοιχείον», τα «πε-
ριμαζώματα ξένης καταγωγής» κρατούσαν τον «λαόν» της Επτανήσου υπό
«τας αλύσεις του»1�. Έναντι λοιπόν «της ξενοκρατίας και του δεσποτισμού
και της αριστοκρατίας», ο επτανησιακός ριζοσπαστισμός αντέτασσε «τα
στοιχεία της εθνικότητος, της αδελφικής ισότητος και της κυριαρχίας του
λαού»1�.

IIII..  ΟΟ  φφιιλλεελλεευυθθεερριισσμμόόςς

Ο φιλελευθερισμός αποτέλεσε τόσο το θεσμικό πλαίσιο μέσα στο οποίο φύ-
τρωσε και ωρίμασε ο επτανησιακός ριζοσπαστισμός –το 1848 με τις συνταγ-
ματικές μεταρρυθμίσεις του Λόρδου Σήτον παραχωρήθηκε το δικαίωμα της
ελευθεροτυπίας και τον επόμενο χρόνο το δικαίωμα της ελευθεροψηφίας, δηλ.
της ελεύθερης εκλογής των βουλευτών– όσο και πηγή έμπνευσής του. Η
«ανέγερσις των εθνικοτήτων»18 (δηλ. η Άνοιξη των Λαών) άνοιξε νέους πολι-
τικούς ορίζοντες για τους Επτανησίους, κεντρίζοντάς τους στην αναζήτηση
της εθνικής και της πολιτικής τους συνάμα ελευθερίας. Άλλωστε, τον 1�ο αι-
ώνα ο φιλελευθερισμός και ο εθνικισμός στην Ευρώπη συμβάδιζαν αλληλοσυ-
μπληρούμενοι, χωρίς να αναιρεί ο ένας τον άλλο1�. Τα συνθήματα των γαλλι-
κών επαναστάσεων του 1�8� και του 1848 αποτελούσαν την προμετωπίδα
των Επτανησίων Ριζοσπαστών. Ο Επτανησιακός «λαός» επιθυμούσε «να κα-
τέχη πολίτευμα όλως σύμφωνον με τα φυσικά αυτού δικαιώματα και τας κλί-
σεις, [...] πολίτευμα βασιζόμενον εις την ισότητα των δικαίων και την κυριαρ-
χίαν του λαού, και αναγόμενον εις τα ήδη καθιερωθέντα τρία δόγματα της
ισότητος, ελευθερίας και αδελφότητος», μας διδάσκει το 184� ο Ηλίας Ζερ-
βός-Ιακωβάτος20. Ο Ιωσήφ Μομφερράτος, στο Πρόγραμμα ηθικόν – φιλοσο-
φικόν – πολιτικόν (εν Αργοστολίω 184�), με το οποίο ανήγγειλε την έκδοση
της εφ. Αναγέννησις, προέβαλε την αρχή της ελευθεροτυπίας και της ελευθε-
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1�. «Οι αντιπρόσωποι του λαού και οι συκοφάνται του», εφ. Χωρικός αρ. � (24 Μαρτίου
1850) σ. 1, «Αι τελευταίαι εκλογαί», αρ. 12 (5 Μαΐου 1850) σ. 1 και «Η εκλογή της Κεφαλ-
ληνίας», αρ. 23 (25 Νοεμβρίου 1850) σ. 1.

1�. «Ο εκλογικός αγών», εφ. Χωρικός αρ. 22 (15 Νοεμβρίου 1850) σ. 1.
18. «Το γενικόν πνεύμα και η Ελλάς», εφ. Αναγέννησις αρ. 11 (18 Ιουνίου 184�), σ. 1,

αναφέρεται στο: Α. ΓΙΑΝΝΑΤΟΥ, «Επτανησιακός ριζοσπαστισμός», ό.π., σ. 53.
1�. ΙΩΑΝΝΗΣ Δ. ΔΗΜΑΚΗΣ, Φιλελευθερισμός, σοσιαλισμός και εθνικισμός στη Νεότερη

Ευρώπη: Ιστορικό δοκίμιο, εκδ. Παπαζήσης, Αθήνα 1�83, σσ. 2�, 48-4�, 2�4, 2��. E.J. Hobs -
bawm, Η εποχή των αυτοκρατοριών 18�5-1�14, μετ. Κωστούλα Σκλαβενίτη, εκδ. ΜΙΕΤ,
Αθήνα 2000, σ. 224. RICHARD J. EvANS, The Pursuit of Power: Europe 1815-1�14, Penguin
Books, Milton Keynes 201�, σ. 82.

20. Εφ. Φιλελεύθερος αρ. 2 (2� Φεβρουαρίου 184�) σ. 2. Έμφαση στο πρωτότυπο.



ρίας του λόγου και της έκφρασης («της φυσικής ελευθερίας του ανθρώπου του
φρονείν και του λέγειν»), καθώς επίσης τα ιδανικά της ελευθερίας, της ισότη-
τας και της δικαιοσύνης21.

Φιλελεύθεροι βεβαίως δεν ήσαν μόνον οι Ριζοσπάστες, αλλά κι οι Μεταρ-
ρυθμιστές, οι οποίοι μάλιστα είχαν την πλειοψηφία στην Θ΄ Βουλή (1850)22. Σε
αντίθεση όμως με τους Μεταρρυθμιστές, ο φιλελευθερισμός των αντιπάλων
τους είχε εξαρχής ριζοσπαστικά χαρακτηριστικά. Πολιτική πυξίδα των Ριζο-
σπαστών και πιο συγκεκριμένα του Ιωσήφ Μομφερράτου ήταν η ριζοσπαστική
φάση της Γαλλικής Επανάστασης (1��3-�5)23. Το «ριζοσπαστικόν πνεύμα»
ήτο «εθνικόν και δημοτικόν», δηλ. υπηρετούσε συνάμα την «εθνική ιδέα» και
τα συμφέροντα του «λαού» (δήμου)24. Άλλωστε, ο όρος «ριζοσπάσται» πρωτο-
εμφανίστηκε (εν είδει μομφής για τη ροπή τους προς την υπερβολή) στην εφ.
Πατρίς της Κέρκυρας (όργανο των Μεταρρυθμιστών) τον Φεβρουάριο του
184�, ένα ετεροπροσδιορισμό τον οποίο έκαναν πάραυτα αποδεκτό οι αρθογρά-
φοι του Φιλελεύθερου της Κεφαλονιάς25. Οι Επτανήσιοι Ριζοσπάστες δήλωναν
προς τούτοις κληρονόμοι και συνεχιστές της παράδοσης των ιδεών του Ρήγα
Φερραίου (Βελεστινλή), όπως άλλωστε δήλωνε η ομότιτλη εφημερίδα (Ρήγας
και Ρήγας Φερραίος), που εξέδωσαν στη Ζάκυνθο ο Κωνσταντίνος Λομβάρ-
δος και ο Γεώργιος Βερρύκιος (1851, 1858-5�, 18�3)2�. Ζητούσαν προς τού-
τοις την καθολική διεύρυνση του δικαιώματος του εκλέγειν και του εκλέγε-
σθαι2�, που θα ενδυνάμωνε την κοινοβουλευτική τους πλειοψηφία.

Η διαφορά ωστόσο των Ριζοσπαστών από τους φιλελεύθερους Μεταρρυθ-
μιστές της Επτανήσου δεν έγκειτο μόνον στο πολιτικό πρόγραμμα και στις
ιδέες τους, αλλά και στον τρόπο και στις μεθόδους τους, που δήλωναν πρόθυ-
μοι να χρησιμοποιήσουν, στο (οξύτατο) ύφος και στους μακροπρόθεσμους πο-
λιτικούς στόχους τους. Και ο τρόπος αυτός ήταν κατ’ αρχήν η ρήξη με τα κα-
θεστώτα και η «επανάστασις» (κατά το υπόδειγμα της Γαλλίας) υπό ορισμέ-
νες προϋποθέσεις. Συγκεκριμένα, ο Ηλίας Ζερβός-Ιακωβάτος δήλωνε πως
«οι λαοί κινούνται και επαναστατούν αφ’ εαυτού των», όταν α΄) όταν παραβιά-
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21. Α. ΓΙΑΝΝΑΤΟΥ, «Επτανησιακός ριζοσπαστισμός», ό.π., σσ. 45-4�, 100, 104.
22. Θ. ΖΑΦΕΙΡΑΤΟΥ, ό.π., σ. �0.
23. Α. ΓΙΑΝΝΑΤΟΥ, «Επτανησιακός ριζοσπαστισμός», ό.π., σσ. 215-21�.
24. Εφ. Χωρικός αρ. 20 (2 Νοεμβρίου 1850) σ. 1. Το Δημοτικό Κατάστημα του Αργο-

στολίου ήταν πιστό στην «πατρίδα» και στον «λαό» (εφ. Χωρικός αρ. 21 [8 Νοεμβρίου 1850]
σ. 1), όπως και τα δημοσιογραφικά φύλλα που υπάγονταν σε αυτό (όπως η εφ. Χωρικός,
«εφημερίς δημοτική»).

25. Α. ΓΙΑΝΝΑΤΟΥ, «Επτανησιακός ριζοσπαστισμός», ό.π., σσ. 185-18�, 1�0.
2�. Ό.π., σ. 48. Της ιδίας, «Ο Ρήγας Φερραίος του Γεωργίου Βερύκιου», ό.π., σσ. 538-

53�.
2�. Ν. ΜΟΣΧΟΝΑΣ, ό.π., σ. 211. Α. ΓΙΑΝΝΑΤΟΥ, «Επτανησιακός ριζοσπαστισμός», ό.π.,

σσ. 8�.



ζονται θεμελιώδη πολιτικά δικαιώματά τους, β΄) για να κατακτήσουν την
εθνική ανεξαρτησία τους, και γ΄) για να βελτιώσουν τους όρους διαβίωσής
τους28. Από την έννοια της «επαναστάσεως» όμως οι Ριζοσπάστες απέκλειαν
τη χρήση οιασδήποτε μορφής βίας2� �ως γνωστόν, οι Ζερβός και Μομφερράτος
δεν είχαν καμμία ανάμειξη στις εξεγέρσεις του Σταυρού και της Σκάλας30.
Επομένως, η «επανάστασις» των Επτανησίων Ριζοσπαστών είχε την έννοια
της ανυπακοής προς τον αρμοστή και τις αρχές της Προστασίας, των δυναμι-
κών εκλογικών και κοινοβουλευτικών αγώνων, της διοικητικής παραλυσίας
και της ακυβερνησίας, που τελικά θα ανάγκαζαν τους Βρετανούς να αποχω-
ρήσουν από το Ιόνιο31. Η διαφορά του ύφους τους από τους Μεταρρυθμιστές
ήταν σαφώς πιο εμφανής: Η βαριά κατηγορία της «εθνικής προδοσίας» ήταν
μόνιμη επωδός στις (φραστικές) επιθέσεις κατά των πολιτικών αντιπάλων
τους32. Χαρακτηριστικές είναι, επί παραδείγματι, οι εκφράσεις, που χρησιμο-
ποιούσαν ο Φιλελεύθερος και ο Χωρικός για τους Καταχθόνιους/Προστασια-
νούς: «η κατάπτυστος και επάρατος αγγλοϊονική συμμορία», «η καταχθόνιος
συμμορία», «η αισχρά συμμορία των δουλοφρόνων», «οι ξενόδουλοι», «οι πολι-
τικοί στρατιώται του ξένου», «τα βδελυρά όργανα των ξένων», «τα αχρεία λεί-
ψανα της αριστοκρατίας», «οι αρχολίπαροι», «οι ταχύπλουτοι», «οι σκιόφοβοι
και οι δειλοκάρδιοι, οι φθονεροί και οι ματαιόδοξοι», «άνθρωποι ξένοι, αμαθείς,
αγύρται πειναλέοι και αποκαθάρματα πολλάκις της κοινωνίας, πωλούμενα
προς τον ξένον»33.

Ως προς τους στρατηγικούς στόχους, η διαφορά ανάμεσα στα δύο κόμματα
(των Μεταρρυθμιστών και των Ριζοσπαστών) ήταν ακόμα πιο έντονη. Και τα
δύο κόμματα δήλωναν ρητά υπέρμαχοι της Ένωσης, αλλά με διαφορετική τα-
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28. Α. ΓΙΑΝΝΑΤΟΥ, «Επτανησιακός ριζοσπαστισμός», ό.π., σσ. 100, 10�-108.
2�. Ό.π., σ. 1�0.
30. Ό.π., σ. 221. ΣΠΥΡΟΣ ΔΗΜ. ΛΟΥΚΑΤΟΣ, Ο ριζοσπαστισμός. Το Ριζοσπαστικό Κόμμα

και το Ριζοσπαστικό κίνημα στα χρόνια του αγγλικού προτεκτοράτου των Επτανήσων 1815-
18�4: Επέτειοι λόγοι, μελέτες, επιστημονικές ανακοινώσεις, ομιλίες, άρθρα, εκδ. Δήμος Αρ-
γοστολίου, Αργοστόλι 2010, σ. �1.

31. THOMAS W. GALLANT, Η εμπειρία της αποικιακής κυριαρχίας: Πολιτισμός, ταυτότη-
τα και εξουσία στα Επτάνησα 181�-18�4, μετ. Πελαγία Μαρκέτου, εκδ. Αλεξάνδρεια, Αθή-
να 2014, σσ. 32-33.

32. «Οι αντιπρόσωποι ριζοσπάσται και ο Πρόεδρος της Βουλής Γεώργιος Κανδάνος Ρώ-
μας ή η εθνική του Κ. Ρώμα προδοσία», εφ. Φιλελεύθερος αρ. 22 (12 Ιανουαρίου 1851) σ. 1.
Το «της κυβερνήσεως» κόμμα του Δημητρίου Καρούσου ήταν το «προδοτικόν κόμμα» («Η
εκλογή της Κεφαλληνίας», εφ. Χωρικός αρ. 23 [25 Νοεμβρίου 1850] σ. 1).

33. Εφ. Χωρικός αρ. 8 (15 Απριλίου 1850) σ. 1, αρ. � (20 Απριλίου 1850) σσ. 1-2 και αρ.
11 (28 Απριλίου 1850) σσ. 1-2. «Οι υποστηρίζοντες τον ξένον Επτανήσιοι», εφ. Φιλελεύθερος
αρ. 51 (20 Αυγούστου 1851) σ. 1. ΣΠ. ΒΕΡΥΚΙΟΣ, ό.π., σσ. 110, 132 (φύλλα του Φιλελεύθερου
αρ. 4 και �).



χύτητα: οι Μεταρρυθμιστές έβλεπαν την Ένωση ως μία εξελικτική και στα-
διακή διαδικασία, ενώ οι Ριζοσπάστες έθεταν την Ένωση με την Ελλάδα ως
άμεση προτεραιότητά τους34. Το σημαντικότερο: Τους Ριζοσπάστες (τουλάχι-
στον τους «παλαιούς», δηλ. τους πλέον ανένδοτους από αυτούς) τούς διέκρινε
μία ακόμη σημαντική διαφορά από τους μετριοπαθείς Μεταρρυθμιστές (και
τους «νέους» Ριζοσπάστες): απέρριπταν πλήρως τη διεθνή νομιμότητα και τις
διεθνείς συνθήκες (εν προκειμένω, τη Συνθήκη των Παρισίων του 1815), κι
επικαλούνταν με απόλυτο τρόπο την αρχή των εθνοτήτων35. Έτσι, οι ριζοσπά-
στες του Δημοτικού Καταστήματος του Αργοστολίου απέρριψαν την ικετήρια
αναφορά της ΙΑ΄ Ιονίου Βουλής προς τη βασίλισσα Βικτωρία (185�) ως παρά-
βαση των κυριαρχικών και απαράγραπτων δικαιωμάτων του Επτανησιακού
λαού3�. Αυτή όμως η πεισματική άρνηση της διεθνούς πραγματικότητας και η
καταφορά τους κατά της «διπλωματίας»3� άγγιζε τα όρια της ουτοπίας. Στην
πράξη λοιπόν, κάθε άλλο παρά «υγιώς φρονούσα»38 αποδείχθηκε η μερίδα των
παλαιών Επτανησίων Ριζοσπαστών. Παρόλα αυτά, τριάντα και πλέον χρόνια
αργότερα (18��) ο Γεώργιος Φιλάρετος (κορυφαίος Ελλαδίτης Ριζοσπάστης)
έδινε δίκαιο στους Ζερβό και Μομφερράτο, και χαρακτήριζε τους όρους υπό
τους οποίους λύθηκε το Επτανησιακό Ζήτημα «απαισιωτάτους»· το σκεπτικό
του βασιζόταν ομοίως στην απόρριψη «του διεθνούς Αρείου Πάγου»3�.

IIIIII..  ΟΟ  ααγγρροοττιισσμμόόςς

Οι αγροτιστικές καταβολές40 των Επτανησίων Ριζοσπαστών ανάγονται
κατ’ αρχήν στην πολιτική υποστήριξή τους προς τα αιτήματα των εξεγερμέ-
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34. ΣΠ. ΒΕΡΥΚΙΟΣ, ό.π., σ. 28�. ΣΠ. ΛΟΥΚΑΤΟΣ, ό.π., σ. 28. ΠΕΤΡΟΣ ΠΕΤΡΑΤΟΣ, Ο Ριζο-
σπαστισμός στην Κεφαλονιά της Βρετανικής Προστασίας: Οι Πολιτικές Λέσχες του νησιού,
εκδ. Καρούσος, Αθήνα 201�, σ. 111.

35. Ε.-Λ. ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ, ό.π., σ. �3. Π. ΠΕΤΡΑΤΟΣ, ό.π., σσ. 130-131.
3�. ΣΠ. ΒΕΡΥΚΙΟΣ, ό.π., σσ. 402-405· πρβλ. σσ. 3�5-3��. Ν. ΜΟΣΧΟΝΑΣ, ό.π., σ. 21�. Π.

ΠΕΤΡΑΤΟΣ, ό.π., σσ. 238, 384-385.
3�. ΗΛΙΑΣ ΖΕΡΒΟΣ-ΙΑΚΩΒΑΤΟΣ, Επτανησιακός ριζοσπαστισμός: Αφιέρωμα στα εκατό-

χρονα της Ενώσεως 18�4-1��4, εισαγωγή-επιμέλεια ΣΠΥΡΟΣ ΜΥΛΩΝΑΣ, χ.ε., Αθήνα 1��4,
σ. 1�5.

38. Πρβλ. ό.π., σ. 1�1.
3�. ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ν. ΦΙΛΑΡΕΤΟΣ, Ξενοκρατία και βασιλεία εν Ελλάδι 1821-18��, τύποις

Σπυριδ. Κουσουλίνου, εν Αθήναις 18��, σσ. 1�4, 22�, 40�, 420.
40. Ο κεντρικός άξονας της αγροτιστικής ιδεολογίας (η οποία αντιλαμβάνεται τους

αγρότες ως κοινωνική τάξη) είναι η θέση, πως η γεωργία και οι θεράποντές της είναι ιδιαίτε-
ρα σημαντικά και πολύτιμα στοιχεία της κοινωνίας και της οικονομίας. Βλ. JAMES A.
MONTMARqUET, The Idea of Agrarianism: From Hunter-Gatherer to Agrarian Radical in
Western Culture, University of Idaho Press, Moscow, Idaho 1�8�, σ. viii.



νων χωρικών της Κεφαλονιάς41, και διακρίνονται ευκρινώς στα πολιτικά κεί-
μενα του Ηλία Ζερβο–Ιακωβάτου, όπως στην παρακάτω «αναφορά» του προς
την Ιόνιο Βουλή το 1850:

[...] ο μικροκτήμων της πόλεως και της εξοχής, ο εργάτης και ο γεωρ-
γός, απεκλείσθησαν από πάσαν συμμετοχήν εις τα δημόσια. Και όμως
αι τάξεις αύται συνιστούν τα οκτώ δέκατα της Ιονικής κοινωνίας.
Εκτός δε τού ότι συνιστούν το πολυπληθέστερον μέρος, διότι η Επτάνη-
σος ένεκα της πολιτικής της καταστάσεως και της φύσεως του εδά-
φους της, δεν είναι ούτε βιομηχανική ούτε εμπορική, αλλά κυρίως γε-
ωργική. Ο γεωργός είναι η μέλισσα της κοινωνίας μας, από το μέλι
της οποίας τρέφονται όλαι αι άλλαι τάξεις των κηφήνων. Η φιλόπονος
λοιπόν αύτη μέλισσα, ο καρποσυλλέκτης ούτος γεωργός απεκλείσθη
και κατεδικάσθη να ζη ακόμη ως Φελάς και Παρίας42.

Κατά τον γενάρχη του επτανησιακού ριζοσπαστισμού, οι ομοϊδεάτες του
υποστήριζαν «την ελευθερίαν και την ισότητα της ιδιοκτησίας εις όλους τους πο-
λίτας», και πολέμησαν την τοκογλυφία και την επίμορτη αγροληψία43. Σύμφω-
να με την κυρίαρχη ελληνική αντίληψη, τα «ουσιώδη και ζωτικά» ζητήματα
«τα αφορώντα τας σχέσεις των αγροληπτών και των ιδιοκτητών της γης, και
τα προνόμια των ευνοουμένων», η αγγλική Προστασία τα άφησε «άθικτα και
ανεξέταστα», όπως συνέβη και στην Ιρλανδία44. Έτσι, «η πάλη της Επτανή-
σου» δεν ήταν αποκλειστικά πάλη «μεταξύ εθνισμού και ξενισμού», αλλά και
«μεταξύ χωρικών και αρχόντων»45. Οι Ριζοσπάστες αγωνιστές Γεώργιος Βε-
ρύκιος και Παναγιώτης Πανάς υπογραμμίζουν, στα απομνημονεύματά τους,
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41. Οι εξεγέρσεις του 1848-4� είχαν εθνικό και εν ταυτώ ταξικό χαρακτήρα. Βλ. Ν. ΜΟ-
ΣΧΟΝΑΣ, ό.π., σσ. 205-208. ΜΙΡΑΝΤΑ ΠΑΞΙΜΑΔΟΠΟΥΛΟΥ-ΣΤΑΥΡΙΝΟΥ, Οι εξεγέρσεις της Κε-
φαλληνίας κατά τα έτη 1848 και 184�, εκδ. Εταιρεία Κεφαλληνιακών Ιστορικών Ερευνών,
Αθήνα 1�80, σσ. 111-113, 1�1-1�8, 233-23�.

42. Η. ΖΕΡΒΟΣ ΙΑΚΩΒΑΤΟΣ, Επτανησιακός ριζοσπαστισμός, ό.π., σ. 38 («αναφορά» προς
την Ιόνιο Βουλή, Κύθηρα 24 Φεβρουαρίου 1850).

43. Ό.π., σ. 1�3 (21 Οκτωβρίου 1850). Πρβλ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ν. ΜΟΣΧΟΠΟΥΛΟΣ, Ιστορία της
Κεφαλλονιάς, τόμ. Β΄ (1���-1�40), εκδ. Κέφαλος, Αθήνα 1�88, σ. 215. Για την επίμορτη
αγροληψία βλ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ν. ΛΕΟΝΤΣΙΝΗΣ, Ζητήματα επτανησιακής κοινωνικής ιστορίας,
εκδ. Αφοί Τολίδη, Αθήνα 1�81, σσ. 18�-200. T.W. GALLANT, ό.π., σσ. 133-13�.

44. Εφ. Ελπίς αρ. 54� (εν Αθήναις 1� Οκτωβρίου 184�) σ. 221�, αναφέρεται στο: ΣΠΥΡΙΔΩΝ
Γ. ΠΛΟΥΜΙΔΗΣ, «Οι εξεγέρσεις της Κεφαλονιάς (1848-4�) στον αθηναϊκό Τύπο», Κεφαλληνια-
κά Χρονικά 1� (201�) σ. 231. Αντιστρόφως, οι Βρετανοί αποικιοκράτες έβλεπαν τους Επτανη -
σίους ως Ιρλανδούς της Μεσογείου (T.W. Gallant, ό.π., σσ. 14, 35-3�, 3�, 45, 5�-5�, ��).

45. Πρβλ. «Οι υποστηρίζοντες τον ξένον Επτανήσιοι», εφ. Φιλελεύθερος αρ. 51 (20 Αυ-
γούστου 1851) σ. 2.



ότι «το ριζοσπαστικόν κόμμα [...] εις μόνον την υποστήριξην του εθνικού ζητή-
ματος δεν περιωρίσθη, αλλά διάφορα και σπουδαία ζητήματα, αφορώντα εις δι-
ευθέτησιν της επικρατούσης αθλιεστάτης πολιτικής και κοινωνικής καταστά-
σεως, ανεκίνησε»4�, και εισήγαγε στην Θ΄ Ιόνιο Βουλή (1850) νομοσχέδιο περί
«ελευθερώσεως τής των επιμόρτων ιδιοκτησίας, ετεροιώσεως του καταναγκα-
στικού πλειστηριασμού των κτημάτων, καταργήσεως του τιμαριωτικού προνο-
μίου της προτιμήσεως κτλ.»4�. Άλλωστε, δεν ήταν τυχαίος ο τίτλος της εφημε-
ρίδας Χωρικός, την οποία εξέδωσε στην Κεφαλονιά ο Δημήτριος Δαυής (στενός
συνεργάτης του Ιωσήφ Μομφερράτου) το 1850-5248.

Η ενεργός ενασχόληση των Ριζοσπαστών με το αγροτικό ζήτημα δεν πε-
ριορίστηκε ασφαλώς στην Κεφαλονιά. Χαρακτηριστικό παράδειγμα των κοι-
νωνικών προσδοκιών που δημιούργησε η επικείμενη Ένωση των Ιονίων νήσων
με το ελληνικό κράτος αποτελεί το πολιτικό πρόγραμμα της εταιρείας «Κοι-
νότης», η οποία ιδρύθηκε στην Κέρκυρα τον Μάρτιο του 18�4. Η εταιρεία
εντασσόταν σαφώς στο ρεύμα του επτανησιακού ριζοσπαστισμού και μάλιστα
στις πιο ακραίες εκδοχές του4�. Κυρίαρχη μορφή και «ψυχή» της Κοινότητος
ήτο ο Πολυχρόνιος Κωνσταντάς (182�-18��), ο οποίος επρόκειτο να πρωτα-
γωνιστήσει στα πολιτικά δρώμενα της γενέτειράς του τα αμέσως επόμενα
χρόνια50. «Η Εταιρία της Κοινότητος συγκροτουμένη εκ διακοσίων και επέ-
κεινα εταίρων και πλήθος λαού»51, ζητούσε την απαλλαγή των γαιών από τα
εμπράγματα βάρη, την απελευθέρωση των χωρικών από τα χρέη προς τους
τοκογλύφους, την ίδρυση γεωργικής τράπεζας στο νησί κ.ά. Το στίγμα του
πολιτικού της προγράμματος και των ταξικών συμφερόντων, που αυτή προω-
θούσε, δίδεται στο ομώνυμο δημοσιογραφικό της όργανο. Στο τέταρτο φύλλο
της, η Κοινότης Κερκύρας ανέλυσε συνοπτικά την ταξική αντίθεση ανάμεσα
στους «ευγενείς της πόλεως» και στους «χωρικούς της εξοχής», η οποία κρα-
τούσε σε αναβρασμό την τοπική κοινωνία. Η ταξική αυτή διαφορά μεταξύ
γαιοκτημόνων και χωρικών είχε (όπως και σε πολλές άλλες περιπτώσεις ανά
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νίας, εν Κεφαλληνία 1880, σ. 11.
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με την Ελλάδα (18�4)», Κεφαλληνιακά Χρονικά 13 (2012) σ. 3�4.

50. ΟΛΓΑ ΠΑΧΗ, Ο Πολυχρόνιος Β. Κωνσταντάς και η πολιτική ζωή της Κέρκυρας το
1�ο αιώνα, εκδ. Απόστροφος, Κέρκυρα 200�, σ. 3� κ.ε.

51. Εφ. Η Κοινότης Κερκύρας αρ. 4 (2 Απριλίου 18�4) σ. 1.



την Ανατολική Ευρώπη, π.χ. στην Τρανσυλβανία52) πολιτισμικές/γλωσσι-
κές/εθνοτικές παραμέτρους, οι οποίες της προσέδιδαν ευρύτερες διαστάσεις
(που συνταύτιζαν την αποτίναξη της ξενικής Προστασίας με την κατάργηση
του απηρχαιωμένου συστήματος της αγροληψίας) και τη συνύφαιναν άρρη-
κτα με το πολιτικό ζήτημα της Ένωσης:

Οι μεν ούτω καλούμενοι ευγενείς της πόλεως, όπως μη δυσαρεστή-
σωσι τους Ανθυπάτους της Ενετικής Κυβερνήσεως, ήσαν υποχρεω-
μένοι να ανατρέφωσι τα τέκνα των κατά το Ενετικόν σύστημα όσον
ήτο το δυνατόν επί το αριστοκρατικώτερον, συνειθίζοντες αυτά εξ
απαλών ονύχων να αποστρέφωνται την δημοτικότητα, έτι δε να θεω-
ρώσι την πάτριον Ελληνικήν γλώσσαν ουχί μόνον ως ανωφελή αλλ’
ως περιφρονητικήν [...] Οι δε έτεροι πολίται ιδίως δε οι χωρικοί, απέ-
ναντι των αλλεπαλλήλων και συνεχών αποπειρών της αγενούς εκεί-
νης των Ενετών πολιτικής, ετήρησαν σώα και ανέπαφα την γλώσσαν
των πατέρων, τα έθιμα, τον εθνισμόν αυτών [...] Η διαίρεσις αύτη της
γλώσσης, και το ιδιογενές και ολέθριον σύστημα της αγροληψίας
εχώριζε τον ευγενή από τον μη ευγενή και χωρικόν, ώστε η πολιτεία
ηδύνατο ευλόγως να χαρακτηρισθή ως διηρημένη εις δύο πάντη δια-
φόρους κοινωνίας.

Στο ίδιο φύλλο, ο συντάκτης της εφημερίδας (Ιωάννης Μάνεσης) διεκτρα-
γώδησε την «αθλίαν κατάστασιν των χωρικών» και συνέδεσε ρητά τη λύση
του αγροτικού ζητήματος και «την ευημερίαν» των χωρικών με την επί θύραις
Ένωση της Επτανήσου:

Ο κώδων ετοιμάζεται να σημάνη την ώραν εκείνην κατά την οποίαν ο
λαός δικάζων ως ο αμερόληπτος κριτής θέλει καταστρέψει τα σατανι-
κά σχέδια των βδελυρών ολετήρων, έφθασεν η ώρα κατά την οποίαν
άπασα η κοινωνία άνευ εξαιρέσεως τάξεως πρέπει να ψηφίση δι’ εντο-
λοδόχους τους αληθείς πατριώτας εκείνους προς τους οποίους πρέπει
να δώση αποστολήν διά να θέσωσι τα θεμέλια της ισοπολιτείας και της
ισονομίας, και διά να θεραπεύσωσι την κοινωνίαν από τα μεγάλα εκεί-
να κακά εκ των οποίων μαστιγούται και εξαιρέτως η εξοχή53.
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52. E.J. HOBSBAWM, Η εποχή των επαναστάσεων 1�8�-1848, μετ. Μαριέτα Οικονομοπού-
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Με άλλα λόγια, η συμμετοχή στην επικείμενη (ελληνική) εκλογική διαδι-
κασία των λαϊκών στρωμάτων της υπαίθρου και των περιαστικών συνοικιών
των επτανησιακών πόλεων θα άλλαζαν άρδην τους συσχετισμούς ισχύος και
τα πολιτικά δεδομένα στην Επτάνησο. Αυτοί η ριζική μεταβολή των πολιτι-
κών συσχετισμών θα έδιδε στους Επτανησίους Ριζοσπάστες την πρακτική δυ-
νατότητα να υλοποιήσουν το φιλοαγροτικό τους πρόγραμμα.

Η σύζευξη της Ένωσης με την προσδοκία για επίλυση του αγροτικού ζη-
τήματος54 στα πολιτικά συμφραζόμενα των Κερκυραίων Ριζοσπαστών φαί-
νεται επίσης στο κάλεσμά τους, στις 23 Μαΐου 18�4, προς τον λαό του νησι-
ού και ιδίως προς τους «όσον πτωχούς τόσον γενναίους, όσον ήδη απόρους
τοσούτον φιλογενείς χωρικούς» να προσέλθουν να υποδεχθούν τον βασιλέα
των Ελλήνων Γεώργιο Α΄ ως «κομιστήν της Ελευθερίας» και ως «Ήλιον
της Δικαιοσύνης», «τον ελευθερώσαντα υμάς από του ξενικού ζυγού και
προετοιμάσαντος την απελευθέρωσιν της ιδιοκτησίας σας»· η Κοινότης
Κερκύρας σχολίασε τότε πως «η πραγματοποίησις του ονείρου της εθνικής
αποκαταστάσεως πραγματοποιεί και έτερον όνειρόν μας», κάνοντας ρητά
λόγο για την πιθανή σύσταση «γεωργικής Τραπέζης δι’ εθνικών κεφαλαί-
ων», με σκοπό την αντιμετώπιση της τοκογλυφίας, που μάστιζε τους ελεύ-
θερους μικροϊδιοκτήτες χωρικούς του νησιού55. Η «Δικαιοσύνη» του Γεωρ -
γίου Α΄ αναμενόταν ως εθνική αλλά συνάμα και ως κοινωνική. Παρά τον
προωθημένο χαρακτήρα τους και την ταύτισή τους με την άμεση και απρο-
ϋπόθετη Ένωση με την Ελλάδα, τα κοινωνικά αιτήματα της «Κοινότητος»
δεν ήταν καινοφανή, αλλά εντάσσονταν αδρά στο ευρύτερο πολιτικό πρό-
γραμμα του επτανησιακού ριζοσπαστισμού. Το παράδειγμα της «Κοινότη-
τος» καταδεικνύει εναργέστερα ότι το κοινωνικό όραμα του επτανησιακού
ριζοσπαστισμού είχε κατεξοχήν αγροτιστική χροιά. Ειδικότερα, όσον αφορά
στον πολιτικό σύλλογο της Κοινότητος Κερκύρας, ο ιστορικός του Ιονίου
Κράτους Παναγιώτης Χιώτης (ο οποίος το 18�4 υπηρετούσε ως καθηγητής
της ελληνικής γλώσσας στο Λύκειο της Ζακύνθου) σημειώνει δηκτικά ότι
«εν αυτώ συνεδαυλίζοντο οι διενέξεις πολιτών Κερκύρας και αγροτών περί
του αγροτικού ζητήματος», και πως τα μέλη του «εξηγρίουν τους χωρικούς
κατά της πόλεως»5�.
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IIvv..  ΟΟ  ρρεεπποουυμμππλλιικκααννιισσμμόόςς

Σε αντίθεση με τον αγροτισμό, ο ρεπουμπλικανισμός είχε περιορισμένη
απήχηση στα κηρύγματα των Ριζοσπαστών. Βασικός υποστηρικτής της αρ-
χής του αβασίλευτου δημοκρατικού πολιτεύματος ήταν ο Ιωσήφ Μομφερρά-
τος, μέσω των στηλών της Αναγεννήσεως (που ήτο ο δίαυλος των ριζοσπα-
στικότερων ιδεών της εποχής στον επτανησιακό χώρο), κι οι πνευματικοί Επί-
γονοί του, όπως ο Παναγιώτης Πανάς (1832-18��)5�. Ο Ιωσήφ Μομφερράτος
προέβαλλε ήδη από το 184� τη δημοκρατία ως το «αληθές πολίτευμα» για
τους Έλληνες, οραματιζόταν «την καταστροφήν των μοναρχιών», και διείδε
στην έξωση του Όθωνος (18�2) τον προπομπό της εγκαθίδρυσης της αβασί-
λευτης στην Ελλάδα58. Ο εξίσου «δημοκρατικός» Π. Πανάς δήλωνε διαρρήδην
πως «Βασιλεύς και Λαός» ήταν «πράγματα ασυμβίβαστα»5�. Οι Επτανήσιοι
Ριζοσπάστες, όσοι ασπάζονταν τις ρεπουμπλικανικές ιδέες, έβλεπαν μάλιστα,
όπως οι Γάλλοι κι οι Ιταλοί ομοϊδεάτες τους, τα δημοκρατικά τους πιστεύω
μέσα σε πανευρωπαϊκά και πανανθρώπινα ουμανιστικά πλαίσια: η κατάργηση
της μοναρχικής «τυραννίας» (ωσεί της πηγής όλων των κακών) θα οδηγούσε
φυσικώ τω τρόπω στην αδελφότητα των λαών της γης και στην ευημερία της
ανθρωπότητας�0.

vv..  ΟΟ  σσοοσσιιααλλιισσμμόόςς

Σοσιαλιστικές ιδέες εντοπίζονται στους Επιγόνους του επτανησιακού ριζο-
σπαστισμού (Παναγιώτη Πανά, Μαρίνο Αντύπα, Ρόκκο Χοϊδά, Νικόλαο
Μαζαράκη, Νικόλαο Κονεμένο, Πλάτωνα Δρακούλη κλπ.). Κοινό χαρακτη-
ριστικό αυτών των Επιγόνων αποτελούσε η κοινή καταγωγή τους από την
Κεφαλονιά – Ιθάκη (το λίκνο του «αληθούς ριζοσπαστισμού»), κι ο εμποτι-
σμός τους από τα δημοκρατικά φρονήματα και την ιδέα της «κοινωνικής δη-
μοκρατίας» του Ιωσήφ Μομφερράτου. Ο εμποτισμός τους με σοσιαλιστικές
ιδέες (μια διαδικασία επαρκώς μελετημένη βιβλιογραφικώς) υπήρξε εξελικτι-
κός: από τον Πανά, ο οποίος δήλωνε «κοινωνιστής» μέσα από τις στήλες της
εφημερίδας του Εργάτης (18�5-18��) και επιζητούσε «μεταρρυθμίσεις» και
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«βελτιώσεις» και την «κοινωνικήν ανάπλασιν» της Επτανήσου με ειρηνικά
μέσα (ο ίδιος αποστρεφόταν «από καρδίας» τις βίαιες ανατροπές και τις ένο-
πλες επαναστάσεις), μεταβαίνουμε στον Αντύπα, που στα φλογερά κηρύγμα-
τά του προς τις τάξεις των εργατών και των χωρικών αυτοπροσδιοριζόταν ως
«κοινωνιστής ριζοσπάστης» (1�0�), αλλά και «επαναστάτης ιδεών» και «σο-
σιαλιστής» (1�0�)�1.

vvII..  ΣΣυυμμππεερράάσσμμαατταα

Συμπερασματικά, ο επτανησιακός ριζοσπαστισμός ήταν ένα πολυσύνθετο
ιδεολογικό ρεύμα και το απότοκό του, η Ένωση του 18�4, δεν ήταν ένα μονο-
σήμαντο, πολιτικό και διπλωματικό γεγονός, αλλά συνιστά μια πολυσήμαντη
εξέλιξη με ευρύτερες κοινωνικές συνιστώσες και προεκτάσεις. Άλλωστε, κατά
τον «μακρό» 1�ο αιώνα, στη λεγόμενη «φιλελεύθερη φάση» του εθνικισμού,
πίσω από το πρόγραμμα της εθνικής ενοποίησης κρυβόταν σχεδόν πάντοτε η
πρόκληση του φιλελεύθερου μεταρρυθμισμού, του οικονομικού και κοινωνικού
εκσυγχρονισμού, και το αίτημα της άμβλυνσης των ταξικών ανισοτήτων, αλ-
λά και της αλλαγής πολιτεύματος. Η έννοια του έθνους συμπύκνωνε τότε νέ-
ες προοδευτικές αξίες και ιδέες, αποτελούσε νομιμοποιό εργαλείο για τη συμ-
μετοχή νέων κοινωνικών στρωμάτων στην πολιτική διαδικασία, και ως εκ
τούτου ήταν σε θέση να αποτελέσει τον κινητήριο ιδεολογικό μοχλό που μπο-
ρούσε να αναμορφώσει τους κανόνες του πολιτικού παιχνιδιού και να αλλάξει
άρδην την κοινωνική πραγματικότητα�2. Τα Επτάνησα δεν μπορούσαν ασφα-
λώς να αποτελέσουν εξαίρεση σε αυτόν τον κανόνα.

Ο Γιώργος Αλισανδράτος (†2004) ορίζει τον επτανησιακό ριζοσπαστισμό
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ως «το ενωτικό και δημοκρατικό κίνημα που εκδηλώθηκε στα Επτάνησα τον
καιρό της Αγγλοκρατίας και οδήγησε στην Ένωσή τους με το ανεξάρτητο
Ελληνικό Κράτος». Ο επτανησιακός ριζοσπαστισμός ήταν (σύμφωνα με τον
ίδιο) ένα κίνημα αστικο-δημοκρατικό με ρίζες στα επαναστατικά συνθήματα
των γαλλικών επαναστάσεων του 1�8� και του 1848 και στο ιταλικό ενωτι-
κό/εθνικο-απελευθερωτικό κίνημα του 1�ου αιώνα (Risorgimento, καρμπονα-
ρισμός). Το κίνημα βρήκε απήχηση σε όλα τα στρώματα της επτανησιακής
κοινωνίας, κυρίως όμως στους καλλιεργητές αγρότες και στους χειρώνακτες
και μικροαστούς κατοίκους των πόλεων, οι οποίοι αποτελούσαν και τη λαϊκή
βάση του κινήματος�3. Η καίρια αυτή επισήμανση του Κεφαλλήνος λογίου
ιστορικού υπογραμμίζει το πολυδιάστατο αυτού του ιδεολογικού ρεύματος, το
οποίο έλαβε μορφή μαζικούς κινήματος προς το τέλος της δεκαετίας του 1850
(όπως αποδεικνύει η εμπειρία της επίσκεψης του Γλάδστωνος στα Επτάνησα
το 1858-5�). Αλλά έρχεται να αναδείξει και το κοινωνικό προφίλ των Επτανη-
σίων ριζοσπαστών, και τη φύση των φιλολαϊκών αιτημάτων τους. Τίτλοι ριζο-
σπαστικών εφημερίδων, όπως ο Ρήγας Φερραίος, Οι Ξυπόλητοι και ο Χωρι-
κός, δίνουν το στίγμα των αναζητήσεων και των επιδιώξεων των εκδοτών
τους. Η ταξικότητα ήταν επομένως συστατικό στοιχείο του εθνικισμού, που
τότε (στα μέσα του 1�ο αιώνα) ήταν ακόμη συνώνυμος της νεωτερικότητας
και της προόδου. Κάπου όμως εδώ όμως σταματούσε ο ρεαλισμός κι άρχιζε η
ουτοπία. Ήδη από την Ι΄ Βουλή (1852) οι «νέοι» ριζοσπάστες υπό τον Κων-
σταντίνο Λομβάρδο κατόρθωσαν να κυριαρχήσουν και να δημιουργήσουν πλει-
οψηφικό ρεύμα κατά των μεταρρυθμίσεων, των προτεινόμενων από τον Αρμο-
στή, που θα ανέβαλλαν και εν τέλει θα έβαζαν φραγμό στην Ένωση�4. Κι αυ-
τό διότι οι όποιες βαθιές πολιτικές, οικονομικές και κοινωνικές αλλαγές κι η
γενικότερη πρόοδος στον «πολιτισμό» ήταν (τουλάχιστον στις κυρίαρχες αντι-
λήψεις εκείνης της εποχής στην Ευρώπη, μετά την κοσμογονία του 1848)
εφικτές και υλοποιήσιμες μόνον μέσα σε ένα εθνικό κι όχι σε διεθνικό (δηλ.
αποικιοκρατικό) πλαίσιο, όπου ως εκ των πραγμάτων η λαϊκή κυριαρχία και
η εθνική ελευθερία ήταν ανύπαρκτες έως περιορισμένες�5. Όπως έγραφε η
εφημερίδα Χωρικός της Κεφαλονιάς το 1850: «Ο λαός, ενόσω ευρίσκεται
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�3. ΓΙΩΡΓΟΣ Γ. ΑΛΙΣΑΝΔΡΑΤΟΣ, Επτανησιακός ριζοσπαστισμός: Σχέδιο για δοκίμιο πολι-
τικής ιστορίας, επιμ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ν. ΜΟΣΧΟΠΟΥΛΟΣ, εκδ. Εταιρεία Κεφαλληνιακών Ιστορικών
Ερευνών, Αργοστόλι 200�, σσ. 25, 3�, 42.

�4. Α. ΓΙΑΝΝΑΤΟΥ, «Επτανησιακός ριζοσπαστισμός», ό.π., σ. 255.
�5. ERIC J. HOBSBAWM, Έθνη και εθνικισμός από το 1�80 μέχρι σήμερα: Πρόγραμμα, μύ-

θος, πραγματικότητα, μετάφραση Χρυσ. Νάντρις, εκδ. Καρδαμίτσα, Αθήνα 1��4, σσ. �4-�5.
PAUL W. SCHROEDER, «International politics, peace, and war, 1815-1�14», στο: T.C.W.
Blanning (επιμ.), The Nineteenth Century Europe 1�8�-1�14, Oxford University Press, Οξ-
φόρδη και Νέα Υόρκη 2003 [2000], σσ. 1�5-1��.



αποχωρισμένος από την ποθητήν μητέρα του και δεν βυζάνει το γάλα της
ελευθερίας, πως ειμπορεί να ήναι ποτέ ευτυχής;»��.

ABSTRACT
IONIAN RADICALISM (1848-18�4)
BETWEEN REALISM AND UTOPIA

SSppyyrriiddoonn  GG..  PPlloouummiiddiiss
Assistant Professor in Modern Greek History,

National and Kapodistrian University of Athens

Radicalism in the Ionian Islands (1848-18�4) was certainly not based on a
single axis, but was a multidimensional and multi-faceted ideological current.
My paper examines the various ideological components of this political move -
ment, which led to the unification of the Seven islands with Greece in 18�4.
These were: a. nationalism; b. liberalism; c. agrarianism; d. republi canism; and
e. socialism. The Ionian Radicals had as their primary aim the union of the
United States of the Seven Ionian Islands, which were under British Protection
since 1815, with the Kingdom of Greece. Yet, their agenda was not confined to
that. They also demanded the expansion of the electorate; more rights and
freedoms; equality and justice; and popular sovereignty. Their example in this
was the radical phase of the French Revolution (1��3-�5) and the Spring of
Nations (the Revolutions of 1848-4�, wherein nationalism fused into
liberalism). They also strove for the abolition of the feudal land tenure, and the
liberation of the land tenants from leasehold. For that matter, they identified the
local Italian-speaking landed ‘aristocracy’ with the ‘alien’ British rule, and the
Greek-speaking peasants with Hellenism. The ‘struggle’ for ‘nationism’ (i.e. the
abolition of the British Protection) had clear social connotations. Union with
Greece meant also the redemption of the share-croppers from their debts to the
landlords; the establishment of an agricultural bank; and the solution of a series
of serious agrarian problems that hitherto tormented the islanders. What is
more, a certain group of Radicals (centred round Joseph Mompherratos) pro -
fessed republican ideas and attacked the monarchical regime of King Otto.
Several of these republicans became more radicalised and moved toward
socialism after 18�4. Certain progenies of Ionian Radicalism, which originated
from Cephalonia or Ithaca, such as Marinos Antypas and Platon Drakoulis,
were amongst the founders of socialism in Greece.

Ο Επτανησιακός Ριζοσπαστισμός (1848-18�4) ���

��. «Η αρρώστια της κοινωνίας μας», εφ. Χωρικός αρ. 3 (22 Φεβρουαρίου 1850) σ. 1.
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ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΤΥΠΑΛΔΟΥ-ΙΑΚΩΒΑΤΟΥ, 
«ΛΟΓΟΣ ΕΠΙΤΑΦΙΟΣ» ΣΤΟΝ ΙΔΡΥΤΗ ΤΗΣ ΙΟΝΙΟΥ 

ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΛΟΡΔΟ ΦΡΕΙΔΕΡΙΚΟ-ΔΗΜΗΤΡΙΟ ΓΚΙΛΦΟΡΝΤ

ππ..  ΓΓεεώώρργγιιοοςς  ΔΔ..  ΜΜεεττααλλλληηννόόςς
ομότιμος καθηγητής του Πανεπιστημίου Αθηνών (Δρ. Θ. και Phil.Dr)

––  AA ––

1. Τό ἐκδιδόμενο ἐδῶ σημαντικό Κείμενο φωτίζει μιά κρίσιμη περίοδο τῶν
Γραμμάτων καί τοῦ κοινωνικοῦ βίου τοῦ Ἰονίου Κράτους ἐπί βρετανικῆς Προ-
στασίας (1815-18�4). Στήν ἔν λόγω περίοδο καθηγητής (182�-183�) στή
Θεολογική Σχολή τῆς Ἰονίου Ἀκαδημίας (1824-18�5)1 ἦταν ὁ ἱερομόναχος
τότε Κωνσταντίνος Τυπάλδος-Ἰακωβάτος (1��5-18��)2. 

Σέ παλαιότερη μελέτη μας3 γιά τόν ἄγγλο Μαικήνα τῆς Ἰονίου Παιδείας
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1. Γιά τό πρῶτο Ἑλληνικό Πανεπιστήμιο βλ. Γ. ΤΥΠΑΛΔΟΣ-ΙΑΚΩΒΑΤΟΣ, Ἱστορία τῆς Ἰό-
νιας Ἀκαδημίας, Ἔκδοση-Εἰσαγωγή-Σχόλια, Σπύρος Ἰ. Ἀσδραχάς, Ἀθήνα 1�82, (Στη συ-
νέχεια: Γ. Τυπάλδος-Ἰακωβάτος, Ἱστορία τῆς Ἰόνιας Ἀκαδημίας). Γ.Ἰ. ΣΑΛΒΑΝΟΣ - Β.Ἰ.
ΣΑΛΒΑΝΟΥ, Ἡ Ἰόνιος Ἀκαδημία. Ὁ ἱδρυτής αὐτῆς κόμις Γύλφορδ. Οἱ Καθηγηταί καί σπου-
δασταί αὐτῆς, Ἀθῆναι 1�4�. G.P. HENDERSON, Ἡ Ἰόνιος Ἀκαδημία (μετάφραση: Φ.Κ. Βώ-
ρου), Κέρκυρα 1�80. π. Γ.Δ. ΜΕΤΑΛΛΗΝΟΣ, G.P. Henderson, «Ἡ Ἰόνιος Ἀκαδημία (κριτική
παρουσίαση τοῦ ὁμώνυμου βιβλίου τοῦ G.P. Henderson)», Παρνασσός, 13, 1�81, 321-3�5,
(Στή συνέχεια: π. Γ.Δ. ΜΕΤΑΛΛΗΝΟΣ, «Ἡ Ἰόνιος Ἀκαδημία»). Γ.Η. ΠΕΝΤΟΓΑΛΟΣ, Ἡ Ἰατρι-
κή Σχολή τῆς Ἰονίου Ἀκαδημίας, Θεσσαλονίκη 1�80 (μέ πλούσια βιβλιογραφία), (Στή συνέ-
χεια: Γ. Πεντόγαλος, Ἡ Ἰατρική Σχολή τῆς Ἰονίου Ἀκαδημίας). Ε. ΑΓΓΕΛΟΜΑΤΗ-ΤΣΟΥ-
ΓΚΑΡΑΚΗ, Ἡ Ἰόνιος Ἀκαδημία. Τό Χρονικό τῆς ἵδρυσης τοῦ πρώτου Ἑλληνικοῦ Πανεπιστη-
μίου (1811-1824), Ἀθήνα 1���.

2. Βασική παραμένει καί σήμερα ἡ βιογραφία του ἀπό τόν πατριώτη του –καί γι’ αὐτό κα-
λό γνώστη τῶν πραγμάτων– Η. ΤΣΙΤΣΕΛΗΣ, Κεφαλληνιακά Σύμμικτα, 1, Ἐν Ἀθήναις 1�8�
(μέ βιβλιογραφία), (Στή συνέχεια: Η. ΤΣΙΤΣΕΛΗΣ, Κεφαλληνιακά Σύμμικτα). Πλουσιώτατο
ὑλικό, ἀλλά καί περαιτέρω βιβλιογραφία βλ. στήν ἔκδοση π. Γ.Δ. ΜΕΤΑΛΛΗΝΟΣ - ΒΑΡΒΑΡΑ
ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΥ-ΜΕΤΑΛΛΗΝΟΥ� , ΑΡΧΕΙΟΝ τῆς Ἱερᾶς Θεολογικῆς Σχολῆς τῆς Χάλκης...
Σχολαρχία Μητροπολίτου Σταυρουπόλεως Κωνσταντίνου (Τυπάλδου-Ἰακωβάτου), 1844-
18�4, 1-5, Ἀθήνα 2003-200�.

3. «Ὁ Κόμης Φρειδερίκος-Δημήτριος Γκίλφορντ καί ἡ ἰδεολογική θεμελίωση τῶν θεολο-
γικῶν Σπουδῶν τῆς Ἰονίου Ἀκαδημίας», στήν Ἐπ. Ἐπετ. τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ
Παν/μίου Ἀθηνῶν, 1� (1�8�) 25-54 (καί ἀνάτυπο 3-30).



Φρειδερίκο-Δημήτριο Γκίλφορντ (1���-182�)4, ἀντλήσαμε κάποιες εἰδήσεις
καί ἀπό τό κείμενο αὐτό, σχετιζόμενες μέ τίς ἰδεολογικές προϋποθέσεις τῆς
ἱδρύσεως τοῦ Ἰονίου Πανεπιστημίου καί τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς του. Τώρα
ὅμως ἐπιχειροῦμε καί τήν κριτική ἔκδοσή του μέ τά ἀπαραίτητα Εἰσαγωγικά
καί τόν σχολιασμό του.

Ἡ ἐπίσημη ἀναγγελία τοῦ θανάτου τοῦ Γκίλφορντ ἔγινε στήν Κέρκυρα μέ
τό φύλλο ἀρ. 514 (22 Ὀκτωβρίου/3 Νοεμβρίου) τῆς ἐπίσημης ἐφημερίδας τοῦ
Ἰονίου Κράτους Gazzetta Jonia. Σύμφωνα μέ τήν εἴδηση τῆς ἐφημερίδας ὁ θά-
νατός του ἐπῆλθε στίς 2/14 Ὀκτωβρίου 182�, ἡμέρα Κυριακή, στό ἀρχοντικό
του στήν Κομητεία τοῦ ΚΕΝΤ καί κατά τόν Τυπάλδο, ἔγινε γνωστός στήν
Κέρκυρα στίς 20 Ὀκτωβρίου ἔ.π., δηλαδή στίς � τοῦ ἰδίου μήνα, μέ τό νέο ἡμε-
ρολόγιο. Ἡ ἐφημερίδα παραθέτει καί τό ἰατρικό πόρισμα τῆς Ἐπιτροπῆς
(SezioneAnatomica), πού διενήργησε τήν ἑπομένη τοῦ θανάτου του τήν «νε-
κροτομή» γιά τήν διαπίστωση τῆς αἰτίας του. Ὑπογράφουν οἱ ἰατροί: Dr. Hol -
land, Dr. Maton, Dr. Armstrong καί (ὁ ἕλληνας) Dr. Pilarino (Χαράλαμπος
Πυλαρινός). Ὁ τελευταῖος ἦταν ὁ προσωπικός ἰατρός τοῦ Γκίλφορντ καί βρι-
σκόταν μόνιμα κοντά του, τόν ἀκολούθησε δέ στήν Ἀγγλία, λόγω τοῦ εὐθρά-
στου τῆς ὑγείας του, κατά τήν ἐκεῖ μετάβασή του. 

Στό ἑπόμενο φύλλο (515/2� Ὀκτ./10 Νοεμβρίου) τῆς G. J. γίνεται λόγος
γιά τήν ἐκδήλωση, πού ἔλαβε χώρα στήν Κέρκυρα, γιά να τιμηθεῖ ἐκ μέρους
τῆς Πολιτείας, τοῦ Πανεπιστημίου καί τοῦ Κερκυραϊκοῦ Λαοῦ ὁ ἄγγλος μέ-
γας εὐεργέτης τῆς ἑπτανησιακῆς παιδείας. Τήν Τετάρτη � Νοεμβρίου ὀργα-
νώθηκε «ἐπικήδεια τελετή» (ceremoniafunebre) στό Ναό τῆς Ὑπεραγίας Θε-
οτόκου Σπηλαιωτίσσης, τόν μεγαλύτερο στήν Πόλη τῆς Κερκύρας, στόν
ὁποῖο ἐλάμβαναν χώρα οἱ ἑορταστικές ἐκδηλώσεις τῆς Πολιτείας καί τῆς Ἰο-
νίου Ἀκαδημίας. «Περί τήν μεσημβρίαν» (versomezzogiorno) προσῆλθαν ὁ
Ὕπατος Λόρδος Ἁρμοστής Φρειδερίκος Ἄνταμ (Fr. Adam)5, ὁ Πρόεδρος τῆς
Γερουσίας, οἱ φορεῖς τοῦ παρασήμου τοῦ Τάγματος τῶν Ἁγίων Μιχαήλ καί
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4. K. WARE, «The fifth Earl of Guilford (1���-182�) and his secret Conversion to the
Orthodox Church», στον τόμο D. BARKER (ed.), The Orthodox Churches and the West
(=Studies in Church History, vol. 13), Oxford 1���, 25�. Για την ἐπιστροφή τοῦ Γκίλφορντ βλ.
ἀκόμη: π. Γ.Δ. ΜΕΤΑΛΛΗΝΟΣ, «Οἱ Τρεῖς Ἱεράρχαι «Προστάται» τῆς Ἰονίου Ἀκαδημίας»,
στον τόμο: Ἀντίδωρον Πνευματικόν (=τιμητικός τόμος για τον Καθηγ. Γεράσιμο Ἰω. Κονι-
δάρη), Ἀθῆναι 1�81, σ. 28�/8. π. Γ.Δ. ΜΕΤΑΛΛΗΝΟΣ, «Ἡ Ἰόνιος Ἀκαδημία», 332. Ὀρθή εἶναι
ἡ γνώμη τοῦ Καθηγ. Γεράσιμου Πεντόγαλου (Γ. ΠΕΝΤΟΓΑΛΟΣ, Ἡ Ἰατρική Σχολή τῆς Ἰονί-
ου Ἀκαδημίας), ὅτι «ἡ ἐπίμονη προσπάθειά του (=τοῦ Γκίλφορντ) να γίνει κάτοχος τῆς
Ἑλληνικῆς γλώσσας και ἡ προσχώρησή του στο ὀρθόδοξο δόγμα εἶναι χαρακτηριστικά τῆς
παθιασμένης ἀγάπης του για ὅ,τι ἑλληνικό, παλαιό και σύγχρονο». Ποίημα για τον θάνατο
τοῦ Γκίλφορντ ἔγραψε ὁ THOMAS MATHIAS JAMES, Per la morte di F. North... Conte di Guilford,
Canzone. Privately printed, Londra 1828 (Βρετανικό Μουσεῖο), Τ. 12�1(�).

5. Βλ. ΗΛΙΑΣ ΤΣΙΤΣΕΛΗΣ, Κεφαλληνιακά Σύμμικτα, 2, Ἀθήνα 1�80, 5�0-5�3.



Γεωργίου, Καθηγητές καί Φοιτητές τοῦ Ἰονίου Πανεπιστημίου καί πλῆθος
Λαοῦ. Στή θέση τοῦ νεκροῦ εἶχε τεθεῖ ἕνα τραπέζι σκεπασμένο μέ μαῦρο βε-
λοῦδο. Ὁ ἐπίσκοπος Παξῶν Χρύσανθος ἐτέλεσε τήν Ἀκολουθία ὡς τοποτηρη-
τής τοῦ θρόνου τῆς Κέρκυρας (182�-1833)�. Τόν ἐπικήδειο («ἐπιτάφιο») Λό-
γο ἐξεφώνησε ὁ καθηγητής τῆς Θεολογίας ἱερομόναχος Κωνσταντίνος Τυ-
πάλδος-Ἰακωβάτος, ὁ ὁποῖος πέρα ἀπό τήν ἱερατική καί καθηγητική ἰδιότητά
του, σέ ἕδρα μάλιστα θεολογική, εἶχε καί κάτι ἰδιαίτερα σημαντικό, πού τόν
συνέδεε μέ τόν Γκίλφορντ καί διακρατοῦσε ἀμείωτη τήν εὐγνωμοσύνη του
ἀπέναντί του. Κατά τό διάστημα τῆς διαμονῆς του στή Βενετία (1821-1825),
ὡς Διάκονος καί ψάλτης τῆς ἐκεῖ ἑλληνικῆς Κοινότητος�, ὑπῆρξε ὑπότροφος
(1824-1825) τοῦ Ἄγγλου Εὐγενοῦς, ὁ ὁποῖος συνέβαλε στήν ἐπιστημονική
προετοιμασία του, γιά νά διορισθεῖ καθηγητής στόν κλάδο τῆς Δογματικῆς8,
ἀναλαμβάνοντας τόν εὐαίσθητο, ἀπό πλευρᾶς πίστεως, αὐτό χῶρο τῶν θεολο-
γικῶν σπουδῶν, κατά τήν ἐπιθυμία τοῦ Γκίλφορντ νά προσφερθεῖ στή Θεολο-
γική Σχολή τοῦ Πανεπιστημίου «του» καθαρά ἡ ὀρθόδοξη Πίστη καί Παράδο-
ση�. Ὁ Κ. Τυπάλδος ἦταν γνωστός γιά τήν ἱκανότητά του στόν χειρισμό τοῦ
λόγου, ὡς ἐπίσημος ἐκκλησιαστικός ρήτορας (ἱεροκήρυκας)10, ἤδη δέ εἶχαν
ἐμφανισθεῖ στόν τύπο κηρυκτικά κείμενά του, μεταξύ τῶν ὁποίων καί Ἐπιτά-
φιοι11. Ἦταν, συνεπῶς, ὁ ἁρμοδιότερος γι’ αὐτό τό ἔργο. Αὐτό ἀναγνωρίζει
καί ὁ ἀνώνυμος συντάκτης τοῦ σημειώματος τῆς G.J.12. 
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�. ΣΠ. Κ. ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, Ἱστορία τῆς Ἐκκλησίας τῆς Κερκύρας, Κέρκυρα 1�20, σ. 138.
�. Βλ. π. Γ.Δ. ΜΕΤΑΛΛΗΝΟΣ, «Οἱ Σπουδές τοῦ Κωνσταντίνου Τυπάλδου-Ἰακωβάτου

(1��5-18��)», στήν Ἐπιστημονική Ἐπετηρίδα τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Πανεπιστημίου
Ἀθηνῶν, 3�, (2001-2003), 3��-442 (ἐδῶ: 384 ἑπ.).

8. Στό ἴδιο, σ. 3�2 ἑπ.
�. Εἶναι χαρακτηριστικό, ὅτι ὁ Ἔφορος Ἰωάννης Καραντινός, στήν παρακάτω προσλαλιά

του δέν καλεῖ τόν Κωνσταντίνο Τυπάλδο ἁπλά «καθηγητή Θεολογίας», ἀλλά «Professore
della Thelogia Ortodossa»!

10. Στό Ληξούρι σώζονται πολλές ὁμιλίες του (κηρύγματα στήν Κέρκυρα καί τήν Χάλ-
κη). Α(ρχεῖο) Τ(υπάλδων)-Ι(ακωβάτων): Χφα (Φάκελος) �� (Ἐπίσημοι Λόγοι Κ. Τυπάλ-
δου στήν Χάλκη. Χφα (φάκελοι) �8-�2 (Ὁμιλιάρια Κ.Τ.), Χφα (Φάκελος) �3 Λόγοι Πανη-
γυρικοί εἰς τόν ἃγιον Σπυρίδωνα)· Χφα (φάκελοι �4-��) (ὁμιλίαι καί Λόγοι Κ. Τυπάλδου)·
Χφα (φάκελος �� (Ἐπιτάφιοι Λόγοι Κ. Τυπάλδου). Βλ. Κ.Γ. ΜΠΟΝΗΣ, «Ἀρχείου Σύμμικτα.
Τακτοποίηση καί Μελέτη τοῦ Ἀρχείου τῶν Οἴκων Τυπάλδων - Ἰακωβάτων ἐν Ληξουρίῳ τῆς
Νήσου Κεφαλληνίας», 2, Ἐπετηρίδα Ἐπιστημονικῶν Ἐρευνῶν τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν,
Ἀθήνα 1��0, 553-�2� (καί ἀνάτυπο).

11. Π.χ. Εἰς τόν Κερκύρας Μακάριον (182�) κ. ἄ.
12. GJ no 514: «Il sacro Oratore, dopo aver ripetuto con molta forza e patetica eloquenza

quel che ognuno sentiva profondamente, e che sarà per rimanere indelebilmente impresso in ogni
petto greco, terminò il suo ragionamento con quelle confortanti espressioni colle quail la divina
Scrittura consola gli animi nei casi estremi e nelle amarezze di questa vita, “che incomprensibili
cioè sono I giudizi di Dio e investigabili le sue vie”» (=Ρωμ. 11,33).



Κατά τήν ἐφημερίδα, μετά τήν ἐκκλησιαστική τελετή, καθηγητές καί
σπουδαστές μετέβησαν στό Πανεπιστήμιο, ὅπου ἄρχισαν μέ ἐπισημότητα οἱ
παραδόσεις τοῦ νέου ἀκαδημαϊκοῦ ἔτους (182�/28), τοῦ τρίτου ἔτους λειτουρ-
γίας τῆς Ἀκαδημίας. Ὁ Ἔφορος (Πρύτανις) τοῦ Πανεπιστημίου, Δρ. Ἰωάν-
νης Καρανδηνός (Καραντινός), καταγόμενος ἀπό τήν Κεφαλληνία13, ἐξεφώ-
νησε σύντομη προσλαλιά στήν ἑλληνική γλώσσα πρός τιμήν τοῦ Γκίλφορντ,
πού δημοσιεύεται στήν ἐφημερίδα στά ἰταλικά. Ὁ Ἔφορος, πέρα ὅλων τῶν
ἄλλων, ἐχαρακτήρισε τόν Γκίλφορντ “Eccelente e genenoso Padre della Greca
Gioventừ” καί “filantropo”.

2. Ἕνα σημαντικό κεφάλαιο στήν προσωπική ζωή, ἀλλά καί φιλελληνική
δράση τοῦ Λόρδου Γκίλφορντ εἶναι ἡ σχέση του μέ τήν Ὀρθοδοξία, ἡ ὁποία κι-
νητοποιοῦσε τό ἐνδιαφέρον του καί κατηύθυνε τήν προσφορά του στήν Ἑλλάδα
καί τήν Παιδεία της14. Σήμερα, βέβαια, τό ζήτημα αὐτό ἔχει ἐπαρκῶς ἐξι-
χνιασθεῖ· στήν ἐποχή του ὅμως ἀποφευγόταν ἡ δημόσια προβολή του, γιά νά
μή θιγεῖ ἡ βρετανική ἔπαρση, δεδομένου ὅτι ὁ Γκίλφορντ ἦταν ἐπιφανές στέλε-
χος τῆς βρετανικῆς Εὐγένειας (φεουδαρχίας), γιός πρώην πρωθυπουργοῦ, καί
πρώην ἀξιωματοῦχος ὁ ἴδιος τῆς Βρετανικῆς Κοινοπολιτείας ὡς ἐπί ὀκταετία
Διοικητής τῆς Κεϋλάνης (1��8-1805)15. Ἄλλωστε, μέ τό Σύνταγμα τοῦ
181�, πού ἐπέβαλε ἡ Βρετανία διά τοῦ Ἁρμοστοῦ Thomas Maitland (181�-
1824), ἡ ἐπίσημη Κρατική Θρησκεία τῆς Μ. Βρετανίας, ὁ Ἀγγλικανισμός,
εἶχε ἀναγνωρισθεῖ ὡς «ὀρθόδοξη», ἰσόκυρη δηλαδή καί ἰσότιμη μέ τήν θρη-
σκευτική ταυτότητα τῶν Ἰονίων Πολιτῶν (Ἑλλήνων)1�.

Μιά φράση τοῦ εἰσαγωγικοῦ κειμένου τοῦ Κ. Τυπάλδου δημιουργεῖ κάποια
προβλήματα, πού πρέπει νά δεχθοῦν μίαν ἀπάντηση. Γράφει ὁ Τυπάλδος: «Πε-
ρί τῆς Ὀρθοδοξίας του (=τοῦ Γκίλφορντ) ἐγώ ἔχω πολλάς καί ἀναντιρρήτους
ἀποδείξεις». Τά λόγια αὐτά ἔχουν τεθεῖ ἀπό τόν ἴδιο τόν Τυπάλδο σέ παρένθε-
ση, ἡ ὁποία κατά τή δική μας ἐκτίμηση, ἔχει τεθεῖ ἐκ τῶν ὑστέρων, γιά νά
ὀβελιστεῖ ἀπό τό κείμενο αὐτή ἡ φράση, ὣστε νά ἀποφευχθεῖ κάθε πρόκληση
πρός τήν βρετανική Ἐξουσία. Ὁ Τυπάλδος βρισκόταν στόν δεύτερο χρόνο τῆς
θητείας του στό Ἰόνιο Πανεπιστήμιο, ἀλλά καί ὡς νέος στήν ἡλικία (μόλις 32
ἐτῶν) ἔπρεπε νά εἶναι πολύ προσεκτικός στίς συμπεριφορές του.
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13. Βλ. ΗΛΙΑΣ ΤΣΙΤΣΕΛΗΣ, Κεφαλληνιακά Σύμμικτα. Γιά τήν γραφή τοῦ ἐπωνύμου του
(Καρανδηνός, Καραντινός) βλ. π. Γ.Δ. ΜΕΤΑΛΛΗΝΟΣ, «Ἡ Ἰόνιος Ἀκαδημία», 321-3�5 (ἐδῶ:
33�).

14. Βλ. π. Γ.Δ. ΜΕΤΑΛΛΗΝΟΣ, «Ὁ Κόμης Φρειδερίκος-Δημήτριος Γκίλφορντ...», (βλ. πα-
ραπάνω, σημ. 3).

15. Βλ. Παγκόσμιο Βιογραφικό Λεξικό (Ἐκδοτικῆς Ἀθηνῶν), 3 (1��0) σ. 10�.
1�. Βλ. Δ.Γ. ΜΕΤΑΛΛΗΝΟΣ, Βρετανική Διπλωματία καί Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία στό Ἰόνιο

Κράτος..., Κέρκυρα 2013, �8 ἑπ.



Ἡ ἐπιστημονικά πληρέστερη καί ἐγκυρότερη σήμερα ἀναφορά στήν εἴσοδο
τοῦ Γκίλφορντ στήν Ὀρθοδοξία ὀφείλεται στήν σπουδαία ἔρευνα γιά τόν «με-
γάλο Φιλέλληνα» τοῦ καθηγητῆ τῆς Ὀξφόρδης καί Ὀρθοδόξου Μητροπολίτου
Διοκλείας Καλλίστου (Ware)1�. Ὁ πρώην ἀγγλικανός, Ἱεράρχης καί Καθη-
γητής, ἐξαίρει ἰδιαίτερα τόν φιλελληνισμό τοῦ Γκίλφορντ (γιά τόν «ἀπαρα-
δειγμάτιστον φιλελληνισμόν του», μιλεῖ καί ὁ Κ. Τυπάλδος). Τήν ἑλληνικότη-
τά του ὅμως ὁ Γκίλφορντ ἐπισφράγισε μέ τήν Ὀρθοδοξία του. Δέν μπορεῖ ἐν
τούτοις νά γίνει δεκτό παρά μόνο ὣς ἕνα σημεῖο, ὅτι ὁ Γκίλφορντ ὑπῆρξε φι-
λέλληνας «στό ἐπίπεδο τοῦ Byron», ὅπως παρατήρησε ὁ καθηγητής G.P.
Henderson18. Διότι ὁ Γκίλφορντ προχώρησε πολύ μακρύτερα. Αὐτό ἐπισημαί-
νει μέ ἔμφαση ὁ π. Κάλλιστος Ware γράφοντας, ὅτι ὁ Γκίλφορντ ἦταν «βρετα-
νός φιλέλληνας, ἀλλ’ ὄχι ὅπως οἱ ἄλλοι φιλέλληνες». Ἡ ἀφοσίωσή του στήν
ἑλληνικότητα ἐκτεινόταν, ὄχι μόνο στήν κλασική, ἀλλά καί στή χριστιανική
Ἑλλάδα. Εἶδε πόσο ἀδύνατο εἶναι νά κατανοήσει κάποιος τήν συνέχεια τῆς
Ἑλληνικῆς ἱστορίας, χωρίς νά δεχθεῖ τό τμῆμά της ἐκεῖνο, πού γράφθηκε ἀπό
τήν ἑλληνική Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία. «Οὔτε ἦταν ἁπλῶς ἱκανοποιημένος νά
θαυμάζει αὐτήν τήν Ἐκκλησία ἐξ ἀποστάσεως, ἀλλά ἔγινε καί ὁ ἴδιος μέλος
τῆς κοινωνίας της»1�. Ἡ Ὀρθοδοξία τοῦ Γκίλφορντ ἦταν ἑλληνικότητα στήν
πληρότητά της, μέ τό νά γίνει “full Greek”!20. Ἀπό τά ὅσα ἔχει γράψει γιά τήν
βάπτιση21 τοῦ Γκίλφορντ ὁ κατηχητής καί ἀνάδοχός του Γ. Προσαλένδης22

συνάγεται ἐπίσης καί ἡ βαθύτερη γνώση πού εἶχε γιά τήν Ὀρθοδοξία ὡς πα-
τερική παράδοση καί ἡ βιωματική σχέση του μαζί της, κάτι, πού προσεγγίσα-
με ἤδη στήν παλαιότερη γι’ αὐτόν ἐργασία μας23.

Εἶναι ὅμως γεγονός, ὅτι ὁ Γκίλφορντ γιά εὐνοήτους λόγους ἀπέφευγε νά
δηλώνει ἀνοικτά τήν εἴσοδό του στήν Ὀρθοδοξία καί γιά νά ἀποφύγει κάθε
πρόκληση πρός τούς Βρετανούς «Προστάτες» τῶν Ἰονίων, ἀπό τούς ὁποίους
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1�. K. WARE, «The fifth Earl...», ὅπ.π.
18. G.P. HENDERSON, ὅπ.π., 2�.
1�. Ὅπ.π. Εἶμαι βέβαιος, ὃτι ὁ Πανιερώτατος Κάλλιστος βλέπει στήν περίπτωση τοῦ

Γκίλ φορντ καί τήν δική του εἴσοδο στήν Ὀρθοδοξία, τῆς ὁποίας εἶναι σήμερα διακεκριμένο μέ-
λος καί ἐκ τῶν ἀρίστων Θεολόγων της.

20. Κατά τή δική του δήλωση!
21. Τήν οὐσιαστική καί βαθειά γνώση, πού ἀπέκτησε ὁ Προτεστάντης Γκίλφορντ γιά τήν

Ὀρθοδοξία, δείχνει καί ἡ κανονική βάπτισή του, πού φανερώνει τήν συνείδησή του, ὅτι στήν κάθε
αἵρεση δέν ὑπάρχει βάπτισμα ἀληθινό καί σωτήριο. Βλ. σχετικά μέ τό ζήτημα αὐτό στό π. Γ.Δ.
ΜΕΤΑΛΛΗΝΟΣ, «Ὁμολογῶ ἕν Βάπτισμα...». Ἑρμηνεία καί ἐφαρμογή τοῦ Ζ΄ Κανόνος τῆς Β΄
Οἰκουμενικῆς ἀπό τούς Κολλυβάδες καί τόν Κωνσταντῖνο Οἰκονόμο..., Ἀθήνα 1���, 151.

22. Γ. ΠΡΟΣΑΛΕΝΤΟΣ, Ἀνέκδοτα χειρόγραφα ἀφορῶντα τήν κατά τό δόγμα τῆς Ὀρθοδό-
ξου Ἐκκλησίας Βάπτισιν τοῦ Ἄγγλου Φιλέλληνος Κόμητος Γκιλφόρδ, νῦν τό πρῶτον ἐκδιδό-
μενα ὑπό Λαυρεντίου Σ. Βροκίνη..., Ἐν Κερκύρᾳ 18��.

23. «Ὁ Κόμης...», ὅπ.π.



ἐλεγχόταν καί ἡ ἐνασχόλησή του μέ τήν Ἰόνιον Ἀκαδημία, ὡς καί ἡ ἀνάμειξή
του στό ἐκπαιδευτικό Πρόγραμμα τῶν Βρετανῶν γιά τά Ἑπτάνησα. Ἡ πιστό-
τητά του ὅμως σέ ὀρθόδοξες Πρακτικές (ὅπως ἡ νηστεία), ἡ ἰδιαίτερη προσή-
λωσή του στήν ὀρθόδοξη Θεολογία, ὁ σεβασμός του πρός τήν Ἱερωσύνη, ὡς
καί τά ταξίδια του στό Ἅγιον Ὄρος καί τήν Κωνσταντινούπολη, σέ τόπους δη-
λαδή, πού μποροῦσε κάποιος νά συναντήσει τήν ζωντανή Ὀρθοδοξία, μολονότι
ἔλειπε ἡ ρητή δήλωσή του, ἦταν φανερώσεις τοῦ ἰδιάζοντος ἐνδιαφέροντός του
γι’ αὐτήν24. 

Μέ τά σχετιζόμενα ὅμως μέ τόν θάνατό του ὁ Γκίλφορντ εἶχε τήν εὐκαιρία
νά ἀποκαλύψει τήν ἐσωτερική σχέση του μέ τήν Ὀρθοδοξία καί μάλιστα στό
ἴδιο του τό οἰκογενειακό περιβάλλον, ὅπως πληροφορούμεθα ἀπό τόν Γεώργιο
Ἰακωβᾶτο25. Ὁ τελευταῖος ἀναφερόμενος στήν κατ’ ἀνάγκη «κρυπτοορθοδο-
ξία» τοῦ Γκίλφορντ, διατυπώνει μία ἰδιαίτερα ἐνδιαφέρουσα καί ἀληθοφανή
ἄποψη: «...Ἔμεινε μισοκρυμμένος ὀρθόδοξος� μάλιστα ἔπρεπε νά φοβηθῆ μήν
τόν συκοφαντήσουν, παίρνοντάς τον ὑποκριτή καί χάση ἔτσι ὅ,τι καί ἄν ἐμελέ-
ταε»2�, τά σχέδιά του δηλαδή γιά τήν τῆς ἑλληνικῆς παιδείας ἀνασύνταξη καί
ὀργάνωση. Σ’ αὐτό, ἄλλωστε, βρῆκε ὁ Γκίλφορντ σύμφωνο καί τόν Κατηχητή
του, πού συμφώνησε μαζί του νά τηρήσει αὐτή τή στάση2�.

Γι’ αὐτό καί ὁ Κωνσταντίνος Τυπάλδος στόν Λόγο του ἀναφέρεται συχνά
στήν «εὐσέβεια» τοῦ Γκίλφορντ, ἀλλ’ οὔτε μία φορά στήν «ὀρθοδοξία» του.
Ἀναγκάσθηκε δέ, νά ὀβελίσει, ὅπως εἴδαμε, καί τήν φράση του στό εἰσαγω-
γικό σημείωμα, πού ἀναφερόταν σ’ αὐτήν. Στό κείμενο, μάλιστα, τοῦ Λόγου
του ὁ Τυπάλδος ὑποκαθιστᾶ τή φράση τοῦ εἰσαγωγικοῦ σημειώματος μέ τήν
συγκεκαλυμμένη: «Περιττόν νομίζω, κκααττάά  ττόό  ππααρρόόνν,,  νά φέρω ἀποδείξεις πε-
ρί τῆς μεγάλης εὐσεβείας τοῦ Γκίλφορντ», ἀποφεύγοντας τήν παραμικρή
νύξη τῆς βάπτισής του. Ἀπό τήν εὐσέβεια καί συγκεκριμένα τήν ὀρθοδοξία
τοῦ Γκίλφορντ συναρτᾶ τόν «ἀπαραδειγμάτιστο φιλελληνισμό» του. Ἀκόμη
δέ καθαρότερα τήν εἴσοδο τοῦ Γκίλφορντ στήν Ὀρθοδοξία ὑπαινίσσεται ἡ
φράση τοῦ Ὁμιλητοῦ: «Καί αὐτός μέν ἐδέχθη τήν ὀὀρρθθήήνν  ὁὁμμοολλοογγίίαανν», πού
ταυτίζεται νοηματικά μέ τή φράση: «εἰσῆλθε στήν Ὀρθοδοξία». Εἰκάζουμε
(καί αὐτό εἶναι δική μας –τοὐλάχιστον– βεβαιότητα), ὅτι καί μόνο ἡ φράση

π. Γεώργιος Δ. Μεταλληνός�0�

24. Βλ. στό ἴδιο.
25. Γ. ΤΥΠΑΛΔΟΣ-ΙΑΚΩΒΑΤΟΣ, Ἱστορία τῆς Ἰόνιας Ἀκαδημίας, 8 ἑπ.
2�. Στό ἴδιο, σ. 13.
2�. Ὁ Γκίλφορντ δήλωσε στόν Προσαλέντη: «Ἐπιθυμῶ τοῦτο (sc. τό βάπτισμα) νά εἶναι

ἀπόκρυφον διά τά πολιτικά τέλη καί οἰκονομικά τῆς φαμιλίας μου, ὁποῦ ἀπέκτησεν». Ὁ Προ-
σαλέντης ἔδωσε λύση στό πρόβλημα: «Ὅθεν εἰς τούς ἐρωτῶντας μετά περιεργείας ἄρνησις
μέν δέν πρέπει νά γίνηται κατ’ οὐδένα τρόπον, ἀλλ’ οὐδέ βεβαίωσις οὐδεμία, μόνον ἀπόκρισις
στερεά καί ἀμετάθετος νά παριστάνῃ ἄγνοιαν καί οὐδέν πλέον» (βλ. Γ. ΠΡΟΣΑΛΕΝΔΟΣ, Ἀνέκ-
δοτα χειρόγραφα..., ὅπ.π., 12 καί 154).



τοῦ Τυπάλδου «ὀρθή ὁμολογία» θά ἀρκοῦσε, γιά νά μή προβεῖ (τό 182�!)
στήν δημοσίευση τοῦ κειμένου τοῦ Λόγου του. Ὅτι σκοπεύει, ἀρχικά τοὐλά-
χιστον, νά τυπώσει τόν Λόγο του, δείχνει, ὅπως πιστεύουμε, τό εἰσαγωγικό
κείμενό του. Ἀλλά καί ἄν ἀκόμη στήν προφορική ἀπαγγελία του παρέλειψε
τίς φράσεις αὐτές –κάτι βέβαια πού δέν τεκμηριώνεται ἀπό τό δημοσιευόμε-
νο ἐδῶ κείμενό του– σήμερα εἶναι γιά μᾶς γνωστά: τό φρόνημα τοῦ Γκίλφορ-
ντ, τό φρόνημα τοῦ Κ. Τυπάλδου καί ἡ γνωστή στήν ἑπτανησιακή κοινωνία
μή φιλική πρός τήν Ὀρθοδοξία διάθεση τῶν Κρατούντων! Ὑπάρχει ὅμως καί
βεβαιότερη μαρτυρία.

Γιά τόν Κ. Ἰακωβάτο ἰσχυρότατη ἀἀππόόδδεειιξξηη  ττῆῆςς  ὈὈρρθθοοδδοοξξίίααςς  ττοοῦῦ  ΓΓκκίίλλφφοορρννττ
εεἶἶννααιι ἡἡ  σσυυμμππεερριιφφοορράά  ττοουυ  σσττήήνν  ἐἐππιιθθααννάάττιιαα  κκλλίίννηη..  Ὁ βαριά ἄρρωστος Λόρδος ζή-
τησε ἐπίμονα νά λάβει τή Θεία Κοινωνία ἀπό ὀρθόδοξο ἱερέα –πῆγαν καί ἔφε-
ραν τόν ρῶσο ἐφημέριο τοῦ Λονδίνου– καί αὐτό μέσα στό ἴδιο τό οἰκογενειακό
του περιβάλλον καί παρά τίς ἀντιδράσεις τῶν ἰσχυρά προσκολλημένων στό
δόγμα τους Ἀγγλικανῶν28 συγγενῶν του. Τά τέλη του ἦταν –κατά τεκμήριον
τοὐλάχιστον– περισσότερο «χριστιανά» καί ρωμαίικα ἀπό ἐκεῖνα τοῦ φίλου του
Κοραῆ, πού πέθανε ἔχοντας στήν ἀγκαλιά του τόν Δημοσθένη! Γιά ὅσα δἐ
ἀφοροῦν στά τέλη τοῦ Γκίλφορντ, πηγή καί τοῦ Ἰακωβάτου πρέπει νά ἦταν ὁ
προσωπικός γιατρός του Χαράλαμπος Πυλαρινός. Πάντως στά τέλη τοῦ 1�ου
αἰ. οἱ ἀμφιβολίες γιά τήν βάπτιση τοῦ Γκίλφορντ ὅλο καί περισσότερο ἀτονοῦν.
Ὁ Λαυρέντιος Βροκίνης λ.χ. τό 18�� καλεῖ ἀπροκάλυπτα τόν Γκίλφορντ:
«γνήσιον τέκνον τῆς Ὀρθοδόξου (ἡμῶν) Ἐκκλησίας»2�.

3. Τό κείμενο τοῦ ἐκδιδομένου ἐδῶ «Ἐπιταφίου» (Ἐπικηδείου καί στήν
οὐσία Ἐπιμνημόσυνου) Λόγου σώζεται στό Ἀρχεῖο τῶν Ἀδελφῶν Τυπάλδων-
Ἰακωβάτων (Α.Τ.Ι.) στό Ληξούρι τῆς Κεφαλληνίας, μέ τά στοιχεῖα: Χφο ��,
οδ΄30. Ἀποτελεῖται ἀπό 5 φύλλα (1+4), διαστ. 25�Χ185 (περίπου). Δέν βρέθη-
κε καθαρογραφημένο κείμενο, ἀλλά σώθηκε τό τελικό σχέδιο, μέ κάποιες προ-
σθῆκες καί διορθώσεις στά περιθώρια, πού ἡ κατάστασή του δείχνει, ὅτι πρό-
κειται γιά τήν τελική (πρίν ἀπό τήν καθαρογράφηση) μορφή τοῦ κειμένου.
Ἀντίθετα μέ την γενικότερη παρατήρηση τοῦ ἀειμνήστου Πατρολόγου Καθη-
γητῆ Δημητρίου Σ. Μπαλάνου (18��-1�5� )31, πιστεύουμε ὅτι ἀκόμη καί ἄν
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28. Ἱστορία, ὅπ.π., 8 ἑπ.
2�. Λ.Σ. ΒΡΟΚΙΝΗΣ, «Βιογραφικά Σχεδάρια τῶν ἐν τοῖς γράμμασιν, ὡραίαις τέχναις καί

ἄλλοις κλάδοις τοῦ κοινωνικοῦ βίου διαλαμψάντων Κερκυραίων...», 1, Κέρκυρα 18��, σ.
20/21.

30. Βλ. Κ.Γ. ΜΠΟΝΗΣ, Ἀρχείου Σύμμικτα, ὅπ.π., σ. 5�2.
31. Δ.Σ. ΜΠΑΛΑΝΟΣ, «Ἀνέκδοτα ἔργα Θεοκλήτου Φαρμακίδου», Πρακτικά Ἀκαδημίας

Ἀθηνῶν, 18 (1�43/1�50), 23� («... ἐφ’ ὅσον ταῦτα δέν εἶναι τελειωτικῶς κατεργασμένα πρός
τύπωσιν καί δέν ἔχει διατυπωθῆ ὑπό τοῦ συγγραφέως των ἡ ἐπιθυμία τῆς ἐκδόσεώς των».)



κάποια τμήματα κατά τήν καθαρογράφηση τοῦ κειμένου ἔχουν γιά λόγους
σκοπιμότητας ἀφαιρεθεῖ, δέν παύουν νά ἔχουν μεγάλη σημασία ὡς πρός τό
περιεχόμενό τους, ἐκτός καί ἄν πρόκειται γιά ἀδιάφορες φραστικές διορθώσεις.
Διότι, πολύ περισσότερο ἀπό ὅσα πέρασαν στήν τελική δημοσιεύσιμη μορφή,
εἶναι καί αὐτά σκέψεις τοῦ συντάκτη, πού μπορεῖ νά προσφέρουν πολλά μέ τήν
κριτική ἀξιοποίησή τους.

Διερωτώμεθα βέβαια, γιατί ὁ Λόγος δέν ἐκδόθηκε ἀργότερα, ἀλλά κάθε
εἰκασία γιά τό ζήτημα αὐτό κρίνεται τώρα παρακινδυνευμένη. Εἶναι πιθανόν,
ἐπαναλαμβάνουμε καί ἐδῶ, αὐτό νά ὀφείλεται στόν ὑπέρμετρο τονισμό ἀπό τόν
Τυπάλδο τῆς «εὐσέβειας» τοῦ Γκίλφορντ καί τήν συνάρτησή της μέ τόν φιλελ-
ληνισμό του, κάτι πού δέν θά μποροῦσε νά ἱκανοποιήσει τήν διαφορετικά σκε-
πτόμενη Προστασιακή Ἡγεσία. Ἀλλ’ αὐτό δέν μπορεῖ, τή στιγμή αὐτή
τοὐλάχιστον, νά ἀποδειχθεῖ. Ὁ Λόγος ὅμως δέν παύει νά ἔχει καί γλωσσική
σημασία, διότι προέρχεται ἀπό τήν ἐποχή διαμόρφωσης τῆς λόγιας νεοελλη-
νικῆς γλώσσας ὑπό τήν κοραϊκή ἐπίδραση, καί μετάβασης ἀπό τά «ρωμαίι-
κα» (ἁπλά ἑλληνικά) τῆς δουλείας στά Νέα-Ἑλληνικά. Καί σ’ αὐτό συνέβα-
λε μέ τήν ὅλη λειτουργία της καί ἡ Ἰόνιος Ἀκαδημία.

––  BB  ––

11..  ΚΚωωννσσττααννττίίννοουυ  ΤΤυυππάάλλδδοουυ  ἹἹεερροομμοοννάάχχοουυ  ΛΛόόγγοοςς  ἘἘππιιττάάφφιιοοςς  εείίςς  ττόόνν  ΚΚόόμμηητταα
ΓΓυυίίλλ  φφοορρδδ32 ((ΑΑ..ΤΤ..ΙΙ..,, ΧΧφφοο  ����,,  οοδδ΄́))*

Ὁ Λόρδ Φριδερίκος Νόρθ, Κόμης τοῦ Γυίλφορδ, Κτίστωρ33 καί πρῶτος
Ἄρχων τῆς Ἰονίου Ἀκαδημίας, ἐτελεύτησεν ἐν Λονδίνῳ τῇ αὐτοῦ Πατρίδι,
Ὀκτωβρίου ιδ΄34, ἐν ἡμέρᾳ Κυριακῇ, τάς 11. προμεσημβρινάς ὣρας καί πέντε
λεπτά, ἐν ἔτει ᾳωκζ΄, ἔτει Νέῳ35. Ἡ εἴδησις τοῦ θανάτου του ἔφθασεν εἰς Κέρ-
κυραν τῇ 20. Ὀκτωβρίου, ἔθει Ἀνατολικῷ3�. Ἐτελεύτησεν ὤν ἐτῶν �1 περίπου,
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* Διατηρεῖται ἡ ὀρθογραφία τοῦ πρωτοτύπου, ἐκσυγχρονίζεται ὅμως ἡ στίξη. 
32. Ὁ συνήθης τύπος τοῦ ὀνόματος καί τοῦ τίτλου τοῦ Γκίλφορντ ἦταν στήν ἐποχή αὐτή:

Conte di Guilford, Concelliere dell’ Università Ionia (G.I.514). Δέν εἶναι μόνο ὁ Τυπάλδος πού
διαβάζει ἔτσι (Γυίλφορδ) τό ὄνομα τοῦ ἄγγλου Εὐγενοῦς. Τό ἴδιο ἔκαναν καί ἄλλοι, ὅπως π.χ.
ὁ ἱστορικός Π. ΧΙΩΤΗΣ, Ἱστορία τοῦ Ἰονίου Κράτους ἀπό τῆς συστάσεως αὐτοῦ μέχρις ἑνώ-
σεως, ἔτη 1815-18�4, 2, Ἐν Ζακύνθῳ 18��, 1�.

33. Ἀρχαιοπινής μορφή τοῦ κτίτωρ (κτίζω).
34. 2 Ὀκτωβρίου μέ τό «παλαιό» ἡμερολόγιο, τό Ἰουλιανό.
35. = Τό Γρηγοριανό ἡμερολόγιο (ἀπό τό 1582).
3�. Κατά τό παλαιό ἡμερολόγιο ἦταν ἡ 31η Ὀκτωβρίου. Ἡ ἐπίσημη ἀναγγελία στήν

Gazzetta Ionia ἔχει χρονολογία 22 Ὀκτωβρίου (=3 Νοεμβρίου) 182�.



ἀκαδημιαρχήσας3� ἔτη σχεδόν γ΄. Ἡ Ἀκαδημία ἠγέρθη καί ἐσυστήθη παρ’
αὐτοῦ τῷ ᾳωκδ! ἀπό τῆς ἐνσάρκου Οἰκονομίας, ἐν Μηνί Μαΐῳ38. Δύο ἡμέρας
πρό τοῦ θανάτου του ἔλεγε3� «νά κινήσῃ διά Κέρκυραν», καί ὅτι ἐδῶ εὑρίσκει
ἀνάῤῥωσιν καί θεραπείαν. Παρέδωκεν εὐσεβῶς τό πνεῦμά του, λέγων τούς
ἐφεξῆς λόγους: «Ἀκαδημία, Κορφούς, τά παιδιά μου»40. (Περί τῆς Ὀρθοδοξίας
του ἐγώ ἔχω πολλάς καί ἀναντιῤῥήτους ἀποδείξεις)41. Τῇ δέ 2�. Ὀκτωβρίου42

τοῦ αὐτοῦ ἔτους, ἤτοι 182�, ἔθει Ἀνατολικῷ, τουτέστιν �. Νοεμβρίου Ε.Ν., καθ’
ἥν ἡμέραν ἐτελέσθη ἐν τῇ κατά Κέρκυραν Ἐκκλησίᾳ τῆς Σπηλαιωτίσσης ἡ δη-
μόσιος τοῦ ἀοιδίμου ἀνδρός ἐπικήδειος τελετή, ἐξεφωνήθη ὁ παρών ἐπιτάφιος
Λόγος, ἐν τῇ ῥηθείσῃ Ἐκκλησίᾳ, ὑπό τοῦ εἰρημένου Κωνσταντίνου Τυπάλδου
Ἱερομονάχου, Ἱεροκήρυκος καί Διδασκάλου τῆς Ἱερᾶς Θεολογίας. 

22..  ΛΛόόγγοοςς  ἘἘππιιττάάφφιιοοςς εείίςς  ττόόνν  ΚΚόόμμηητταα  ΓΓυυίίλλφφοορρδδ,,  σσυυννττεεθθεείίςς  κκααίί  ἐἐκκφφωωννηηθθεείίςς  ὑὑππόό
ΚΚωωννσσττααννττίίννοουυ  ΤΤυυππάάλλδδοουυ  ἹἹεερροομμοοννάάχχοουυ,,  ἹἹεερροοκκήήρρυυκκοοςς  κκααίί  ΔΔιιδδαασσκκάάλλοουυ  ττῆῆςς
ἱἱεερρᾶᾶςς  ΘΘεεοολλοογγίίααςς  ((ΑΑ..ΤΤ..ΙΙ..  ΧΧφφοο  ����//οοδδ΄́))

Ὁ Λόρδ Γυίλφορδ δέν εἶναι πλέα! Ἀπέθανεν ὁ Μέγας ἀνήρ! Κόμης Γυίλ-
φορδ δέν ὑπάρχει πλέα μεταξύ τῶν ζώντων! Δάκρυα, καί ὄχι λόγοι ἐχρειάζοντο
τώρα· αὐτά μόνα ἦσαν ἱκανά νά φανερώσωσι τό μέγα τοῦ πένθους μας ἀντι-
κείμενον, καί διά τοῦτο πρόθυμος μᾶλλον νά κλαύσω, παρά νά ὁμιλήσω. Καί
ποῖος νά στοχασθῇ τόν ἀθεράπευτον χαμόν, ὁποῦ ἡμεῖς, ἡ Ἑλλάς43, ὁ Κό-
σμος44 ἔκαμε, καί νά κρατηθῇ ἀπό τά δάκρυα; Καί πῶς ἠμπορῶ λοιπόν τώρα,
ἐγώ, ὅστις ἐγνώριζα τόν Μέγαν ἄνδρα, νά ὁμιλήσω μέ ἥσυχον καρδίαν καί μέ
στεγνά ὄμματα ἔμπροσθεν εἰς ὑμᾶς κλαίοντας καί ὀλοφυρομένους45; Καί με-
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3�. Βλ. στ. 121: Ἀκαδημιάρχης! Δέν ἐνθυμοῦμαι νά τό συνάντησα κάπου ἀλλοῦ. Ἴσως ἡ
λέξη εἶναι εὕρημα τοῦ Κ. Τυπάλδου.

38. Ἡ ἐπίσημη λειτουργία τῆς Ἰονίου Ἀκαδημίας ἄρχισε μέ μεγαλόπρεπη τελετή στίς 2�
Μαΐου 1824. Ἡ ἡμέρα ἐπιλέχθηκε ἀπό τόν ἴδιο τόν Γκίλφορντ καί εἶχε συμβολικό χαρακτήρα.
(Ἅλωση 1453 - ἀνάσταση τῶν γραμμάτων τῆς Ἑλλάδος)!

3�. Σημαίνει: ἐμελέτα, ἐσχεδίαζε.
40. “My boys” ἦταν ἡ συνήθης ἔκφραση τοῦ Γκίλφορντ, ὅταν μιλοῦσε γιά τήν Ἀκαδημία,

ἀκόμη καί στίς ὑπηρεσιακές Ἐκθέσεις του.
41. Στά Εἰσαγωγικά μας σχολιάσθηκε αὐτή ἡ ἰδιαίτερα σημαντική δήλωση τοῦ Κ. Τυ-

πάλδου.
42. Δέν πρέπει νά εἶναι συμπτωματικό, ὅτι ἐπιλέχθηκε ἡ ἡμερομηνία αὐτή (μνήμη τοῦ

Ἁγίου Δημητρίου, τοῦ ὁποίου τό ὄνομα ἔφερε, ὡς ὀρθόδοξος, καί ὁ Γκίλφορντ)! Ὁ Κ. Τυπάλ-
δος εἶχε τήν εὐχέρεια νά ρυθμίσει τό θέμα!

43. Ὁ Γκίλφορντ συνδεόταν ἀπό τούς Ἑπτανησίους μέ τήν Ἑλλάδα, ἀφοῦ στήριζε τήν
ἑλληνική παιδεία.

44. Ἡ παγκόσμια-πανανθρώπινη διάσταση τῆς προσφορᾶς τοῦ Γκίλφορντ.
45. Αὐτό ὑπογραμμίζει καί ὁ συντάκτης τῶν περί τῆς «κηδείας» τοῦ Γκίλφορντ στήν G. J.

(ἀρ. 515): “Il sacro Oratore (=ὁ Κ. Τυπάλδος) non ebbe a parlar molto delle virtừ del defunto



ταξύ τόσων ἀντικειμένων, τά ὁποῖα εἰς κάθε βῆμα ποδός μᾶς ὁμιλοῦν καί
ἀνενθυμίζουν τήν ἀδιόρθωτον συμφοράν μας; Ὤ φίλοι Διδάσκαλοι! Ὤ φίλοι
Μαθηταί! Ὤ κατάπικροι καί λυπημένοι Ἀκροαταί! Σεῖς ἔχετε χρείαν ἑνός κα-
λοῦ παρηγόρου, διά νά δώσῃ μικράν ἀναψυχήν εἰς τόν δριμύτατον πόνον σας.
Ἀλλ’ ἐγώ δέν ἠμπορῶ παρά νά αὐξήσω τό πένθος σας, δέν ἠμπορῶ παρά νά
πολυπλασιάσω τήν λύπην σας, καί τούς ἀναστεναγμούς σας, δέν ἠμπορῶ πα-
ρά νά συμμίξω μέ τά ἰδικά σας // (φ. 1β) τά ἐδικά μου δάκρυα. Πολλά βαθέ-
ως αἰσθάνομαι τό μέγα τοῦ πόνου μας ἀντικείμενον καί πολύ κατακάρδια μᾶς
ἐπλήγωσεν ὅλους.

Πόσος καιρός εἶναι τάχα, ἀφ’ οὗ ἡμεῖς εἴχαμεν τόν ἀξιοσέβαστον ἄνδρα εἰς
τά ἀγκάλας μας; Ὅλα τότε ἐχαίροντο εἰς τήν σεβάσμιον καί χαροποιόν πα-
ρουσίαν του, τά πάντα ἐλάμβανον ψυχήν καί ζωήν ἀπ’ αὐτόν. Πρώτη νεοσύ-
στατος Ἑλληνική Ἀκαδημία, Διδάσκαλοι σοφοί καί ἐπιστήμονες, Μαθηταί
ἐπιμελεῖς καί φιλόπονοι, τά πάντα καλά, τά πάντα ἑλληνικά4�, καί πάντα με-
ταξύ χαρᾶς καί ἀγαλλιάσεως ἀντήχουν τό σεβάσμιον ὄνομα τοῦ Προστάτου
τῶν Ἑλληνικῶν Γραμμάτων! Ἀλλ’ οἴμοι! Ὁ σπάνιος οὗτος ἀνήρ, ὁ ἀπαρα-
δειγμάτισμος Γκίλφορντ, ὁ Μαικήνας τῶν Ἑλλήνων, ὁ ὁποῖος μᾶς ἐδόθη ἀπό
τήν Πρόνοιαν πρός παρηγορίαν τῶν δυστυχιῶν μας, δέν ὑπάρχει πλέον ἐπάνω
εἰς τήν γῆν! Ὤ συμβάν ἐλεεινόν! ὤ καταστροφή! ὤ δυστυχία! ὤ συμφορά ἀθε-
ράπευτος! ὤ! πόσον ἁρμόζει τώρα καί εἰς ἡμᾶς ἡ προφητική ἐκείνη φωνή·
«Φωνή ἐν Ῥαμᾷ ἠκούσθη, θρῆνος καί κλαυθμός καί ὀδυρμός πολύς. Ῥαχήλ
κλαίουσα τά τέκνα αὐτῆς, καί οὐκ ἤθελε παρακληθῆναι, ὅτι οὐκ εἰσίν»4�.
Ἄφετέ με, λοιπόν, λέγω μέ τόν Ἡσαΐαν, «ἄφετέ με, πικρῶς κλαύσομαι, μή κα-
τισχύσητε παρακαλεῖν με ἐπί τό σύντριμμα τῆς θυγατρός τοῦ γένους μου»,
(Ἡσαΐας, κεφ. κβ΄, ἐδάφ. 4). Δάκρυα τίμια καί ἱερά τῆς εὐσεβείας, καί τῆς
εὐγνωμοσύνης, πολύτιμα δάκρυα τῆς ἀγάπης, ῥεύσατε, ἐκβῆτε τοῦ λοιποῦ
ἐλευθέρως. Φιλαυτία, ἀδιαφορία, ἀχαριστία, φθόνος δέν ἤθελε δυνηθοῦν νά σᾶς
ἐμποδίσουν.

Τί συμφορά μεγάλη, ἡ ὁποία μᾶς εὗρεν ὅλους! Εἶναι πληγή, ἡ ὁποία βότα-
να δέν //(φ. 2) ἐπιδέχεται. Εἶναι πάθος, ὅπου ἰατρείαν κἀμμίαν δέν ἔχει. Θά-
νατε πικρέ! Θάνατε σκληρέ! Πόσον καλόν μᾶς ἥρπασες! Πόσον μᾶς ἐστέρη-
σας! Τό φῶς τῶν ὀφθαλμῶν μας νά πάρῃς ἀπεφάσισας. Ἀλλά διατί μέ τόσην
ταχύτητα; Διατί μέ τόσην βίαν; Διατί μέ δρέπανον τόσον ἔξαφνον ἐθέρισας τήν

π. Γεώργιος Δ. Μεταλληνός�10

per muovere l’ Uditorio, appena fu da lui pronunziata il nome di Guilford che le lacrime
sgorgarone degli occhi di tutti, ed egli stesso fu sovente interrotto dai proprii singhiozzi”.

4�. Δέν ὑπερβάλλει στό σημεῖο αὐτό ὁ Κ. Τυπάλδος, διότι καί αὐτός ὁ Ἀρμοστής Adam θά
κατηγορήσει τόν Γκίλφορντ, ὅτι ὅλες «οἱ τάσεις τοῦ Πανεπιστημίου εἶναι ἑλληνικές». (Γράμ-
μα τοῦ Adam πρός τόν Goderich ἀπό 12.8.182�. PRO / CO 13� Kew-Gardens τοῦ Λονδίνου -
ἀρ. 3�, φ. 10r.

4�. Ματθ. β,18.



πολύτιμον ζωήν του; Δυστυχεῖς ἡμεῖς! Ταλαίπωρος Ἑλληνική Νεολαία! Καί
τί δυνάμεθα νά ἀντείπωμεν εἰς τόν θάνατον; Πῶς ἠμπορούσαμεν νά τόν ἐκδι-
κηθῶμεν; Ὄχι ἀλλέως, εἰς μή μέ ἐκεῖνο, ὅπου δίδουν τό δικαίωμα εἰς ἡμᾶς ἡ
εὐαισθησία, ἡ φιλία, τό σέβας, τό χρέος. Ἡ μνήμη τοῦ κοινοῦ εὐεργέτου, αἱ
εὐποιΐαι τοῦ εὐσεβοῦς κόμητος Γυίλφορδ, τό ὄνομά του τό γλυκύ καί σεβά-
σμιον, πρέπει καί θέλει ἐγχαραχθοῦν μέ ἀνεξάλειπτα γράμματα εὐγνωμοσύ-
νης, ὄχι τόσον εἰς μάρμαρα, ὅσον εἰς τό ἱερόν τῆς καρδίας μας.

Καί τί ἄλλο ἠδυνάμην νά εἴπω ἤ νἀ προσθέσω εἰς ἔπαινόν του; Ὅσα περισ-
σότερα εἴπῃ τις, ὀλίγα πάντοτε καί μικρά ἤθελαν εἶσθαι ὡς πρός τήν ἀρετήν
του Ἀνδρός. Καί ποῖον μέρος τῆς γῆς δέν ἀντηχεῖ ἀπό τάς ἀρετάς του; Αἴ! Εἰς
ὄνομα τόσον μέγα, εἰς ὑποκείμενον τόσον ἔξοχον, ἀδυνατοῦν οἱ ἔπαινοι καί τά
ἐγκώμια! Καί ἄν εἶναι αἱ πράξεις τῶν μεγάλων ἀνδρῶν, εἶναι τό ἀληθινόν
τους ἐφύμνιον, ἡ ἁπλότης μιᾶς διηγήσεως ἤθελεν ἴσως εἶναι μεγαλήτερος καί
καλήτερος ἔπαινος. Ἀλλ’ ἕως ὅτου ἡ Ἱστορία νά λάβῃ τόν κάλαμον, διά νά
ἀποδώσῃ τό χρέος, ὅπου χρεωστεῖ εἰς αὐτόν καί εἰς τάς ἐπερχομένας γενεάς·
ἕως ὅτου Πλουτάρχειοι Βιογράφοι νά ἐγχαράξουν εἰς χαλκίνους πίνακας τοῦ
ἀνδρός τόν Βίον, ἄς εὐχαριστηθῶμεν νά θεωρήσωμεν αὐτόν, ὁποῖον ἡμεῖς τόν
ἐγνωρίσαμεν, καί ὁποῖος τῷ ὄντι ἦτον, ὁ ἀληθινός εὐσεβής δηλαδή, καί φίλος
τοῦ κοινοῦ καλοῦ, φιλάνθρωπος καί ἐξόχως Φιλέλλην.

(φ. 2β) Σύ, Θεέ ὕψιστε, ὅστις δι’ αὐτοῦ τούτου τοῦ εὐσεβοῦς ἀνδρός μέ ὡδή-
γησας εἰς τόν τόπον τοῦτον48, διά νά γνωρίσω τήν φιλανθρωπίαν του καί εὐσέ-
βειαν. Σύ, ὅστις ἐστεφάνωσας τήν ἀρετήν του, καί μέ διώρισας, ὡς φαίνεται,
διά νά τιμήσω τήν ἀθάνατον μνήμην του, μνήμην, τήν ὁποίαν προώρισας νά
μήν ἐξαλείψῃ ὁ πᾶς αἰών, συνέργησον νά χρησιμεύσουν εἰς δόξαν σου τά μεγά-
λα παραδείγματα, τά ὁποῖα ἔδωκεν εἰς τήν ἀνθρωπότητα. Καί καθώς ἐνέπνε-
ες εἰς αὐτόν κλίσεις ἀγαθάς, καί ἔργα καλά, ἔμπνευσον εἰς ἐμέ, διά τήν οἰκο-
δομήν καί ὠφέλειαν τῶν ἀκροατῶν μου, προσφυεῖς καί καταλλήλους τούς
ἐπαίνους. Καί τοῦτο πρός μικράν ἐκπλήρωσιν τοῦ ἀπείρου χρέους, ὅπου χρεω-
στῶ πρός αὐτόν, ἐγώ, ἡ Ἰόνιος Πολιτεία, ἡ Ἑλλάς ὅλη, συντόμως, ἡ ἀνθρω-
πότης.

ΔΔεεῖῖξξιιςς

Μ’ ὅλον ὅτι ἡ ἀρετή τῶν καλῶν κἀγαθῶν, τόσον συχνά καταδιωκομένη
ἀπό τήν ῥαδιουργίαν τῶν μισοκάλων, μέλλει πάντοτε νά περιμένῃ ἀπό τούς με-
ταγενεστέρους τό ἀργόν ὄφλημα τῶν ἐπαίνων. Μ’ ὅλον ὅτι ὁ Πολίτης, θυσιά-
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48. Ὑπονοεῖ τίς σπουδές του στήν Ἰταλία μέ τήν οἰκονομική ἐνίσχυση τοῦ Γκίλφορντ (βλ.
Γ.Δ. ΜΕΤΑΛΛΗΝΟΣ, Οἱ Σπουδές ..., στά Εἰσαγωγικά τοῦ παρόντος μελετήματος).



ζων τάς ἡμέρας του πρός κοινήν ὠφέλειαν καί εὐδαιμονίαν, εὑρίσκει πάντοτε
μίαν πατρίδα φθονεράν, ἡ ὁποία νά ἐξυβρίζῃ τήν ἀρετήν καί τήν ἀξίαν του, ὣστε
νά καταβαίνῃ ἀμνημόνευτος καί καταφρονημένος εἰς τόν τάφον. Μ’ ὅλον
τοῦτο ὁ μεγαλόψυχος, καί ἀληθινά ἐνάρετος, δέν πρέπει νά ἀποβλέπῃ εἰς τοῦτο,
ἀλλ’ εἰς τόν προκείμενόν του σκοπόν, ὅστις εἶναι νά ὠφελήσῃ τόν πλησίον. Καί
τοιοῦτος ἐστάθη ὁ Γυίλφορδ. Ἡ σοφή, ἡ ἐλευθέρα καί γενναία Ἀλβιών4� τόν
ἀνεγνώρισε πάντοτε, καί ὡς υἱόν της καί Πολίτην της ἐνόμισεν, καί ὡς ἕνα φι-
λόσοφον ἀπό τόν κόσμον γνωρισμένον, καί ὡς ἕνα Νομοδιδάσκαλον ἐστεμμέ-
νον· καί ἀφίνω κατά τό παρόν νά εἴπω περί τοῦ Γυίλφορδ //(φ.3) διά τά στέμ-
ματα, μέ τά ὁποῖα αἱ Ἀκαδημίαι στέφουσι τήν κεφαλήν τῶν σοφῶν καί ἐπιστη-
μονικῶν ἀνθρώπων, καί ὡς ἕνα εὐγενῆ, διά τε τήν λαμπρότητα τοῦ γένους του
καί διά τήν ἀπαράμιλλον ἀρετήν του, μόνη ἡ ὁποία ἀποκαθιστᾷ τούς ὄντως
εὐγενεῖς, καί καθώς ὁ ἴδιος αὐτήν ταύτην τήν ῥῆσιν εἶχεν ἐπιγεγραμμένην εἰς
τό ἔμβλημά του, ὅτι «ἡ ἀρετή εἶναι ἡ μόνη εὐγένεια». “La virtue est la seule
noblesse”! Γνώρισε... τί; Μή στοχασθῆτε ποτέ, Ἀγαπητοί, ὅτι ὁμιλῶ προκατει-
λημμένος ἀπό τήν φιλίαν, ἤ ἀπό τήν εὐγνωμοσύνην. «Λαλοῦμεν ἐνώπιον τοῦ
Θεοῦ ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ», ἔλεγεν ὁ θεῖος Ἀπόστολος50. Καί ἐγώ, καθώς αὐτός
ἠμπορῶ νά εἴπω· «Οὔτε γάρ ποτε ἐν λόγῳ κολακείας ἐγενήθημεν, καθώς οἴδα-
τε..., Θεός μάρτυς» (Α΄ Πρός Θεσσαλονικεῖς, β΄, 5), ἀλλ’ ὅτι δικαίως ἐτιμᾶτο
καί τιμᾶται ὁ Κόμης Γυίλφορδ ὡς ἄνθρωπος μέγας, ὄχι τόσον διά τά εἰρημένα,
ὅσον διά τήν ἀρετήν ἐκείνην, ἀρετήν τήν εὐγενεστέραν μεταξύ τῶν ἄλλων, καί
ἀρετήν λέγω τῶν Μεγαθύμων, ἐκείνων δηλαδή τοῦ Κοινοῦ Καλοῦ.

Καί τίς ἠμπορεῖ νά ἀρνηθῇ τῷ ὄντι, ὅτι τοιοῦτος ἄνθρωπος δέν ἦτον ἀληθι-
νά Μέγας; Φωνή Λαοῦ, φωνή Κυρίου! Ἀρκεῖ νά παρατηρήσῃ τις τάς ἀποδιδο-
μένας εἰς αὐτόν τιμάς καί εὐχαριστίας, διά νά καταπεισθῇ εἰς τοῦτο. Ναί· τό
ἠξεύρω. Συμβαίνει ἐνίοτε, καί ἕνας λαός ἐφορμῶν ἀπροβουλεύτως κινεῖται καί
τιμᾷ καί ἐκθειάζει κἀνένα τινά, καί ἀποδίδει εἰς αὐτόν προτερήματα, ὁποῖα δέν
ἔχει. Ἀλλ’ ἐδῶ δέν εἶναι ἕνας μόνος λαός, εἶναι πολλοί. Περιπλέον, ἡ κολακεία
συχνάκις λαμβάνει πολύ μέρος εἰς τάς τιμάς, τάς ἀποδιδομένας εἰς τούς
ζῶντας, πολύ εἰς αὐτάς ἔχει ὁ φόβος, πολύ ἡ ἀπληστία τοῦ κέρδους, ἀλλά
καμμία τῶν τριῶν τούτων αἰτιῶν δέν συνέτρεξε νά διαφημίσῃ τόν ἄνδρα. Ὄχι
βέβαια! ἡ πνοή τοῦ Ὑψίστου, ἡ ὁποία {διασκε} δάζει τό ἔργον τῶν ὑπερηφά-
νων, ἡ δικαία κρίσις τῶν αἰώνων, καθημένη ἐπάνω εἰς τά κατακρημνισμένα
μνημεῖα τῶν ἐξοντομένων μεγάλων τῆς Γῆς, θέλει διαχωρίσει ἀπό τήν μισθω-
τήν ἐπίδειξιν, τήν //(φ.3β) ἀθάνατον τῆς ἀρετῆς λάμψιν. Καί ῥίπτουσα κατα-
κέφαλα τόν πλαστόν ἥρωα, θέλει ἐγχαράξει δυσφημίας, ἀνεξάληπτον σημεῖον
εἰς τό μέτωπον τοῦ χαμερποῦς ἐπαινέτου.
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4�. Ἐπαινετικός λόγος, ὀφειλετικά, γιά τήν Μ. Βρετανία!
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Καί λοιπόν, διά νά μή χάνωμεν καιρόν, ἰδού πραγματική ἀπόδειξις τῆς με-
γαλοψύχου ταύτης ἀρετῆς του. Ἰδού ἔμπροσθεν μας ἡ Ἀκαδημία. Σεβαστή
Διοίκησις τήν διώρισε. Βασιλική Μεγαλειότης τήν ἐπεκύρωσεν. Αὐτοῦ δέ ἡ
γενναία καί πατρική καρδία ἐφεῦρε διάφορα μέσα διά τήν καλήν της ἀποκα-
τάστασιν. Ἄχ! Καί αὐτός μέν διωρίσθη Ἀκαδημιάρχης, ἀλλά καί πόσα ἄλλα
καλά ἐστοχάζετο καί ἐμελέτα περί τοῦ πράγματος. Καί ἕνας, λοιπόν, ὅστις
συντρέχει τοιουτοτρόπως εἰς τό κοινόν καλόν, καί τοιοῦτο καλόν τοῦ νά δίδῃ τό
εὖ εἶναι εἰς τούς ἀνθρώπους, τί τάχα;... Ἀλλ’ ἐγώ ἐπιμένω πολύ εἰς τήν ὑπόθε-
σιν, μεταχειριζόμενος ἴσως ἔργον Ἀκαδημαϊκοῦ καί ὄχι Ἐκκλησιαστικοῦ.
Ἀρκετά περί τούτου θέλει λαλήσει ἡ Ἱστορία. Ἡμεῖς, διά νά καταλάβωμεν τήν
τοιαύτην ἀρετήν, πρέπει νά θεωρήσωμεν τήν βάσιν ἐπί τῆς ὁποίας ἐπεστηρίζε-
το, καί θέλει ἴδωμεν τόν ἄνδρα ὡς ἕνα τι παράδοξον φαινόμενον εἰς τήν ἱστο-
ρίαν τοῦ ἀνθρώπου.

[Μεγάλα προτερήματα καί μεγάλα ἐλαττώματα συνώδευσαν κατά δυ-
στυχίαν τήν ἱστορίαν πολλῶν Ἡρώων· ὥστε ὅσον παρακινούμεθα νά τούς θαυ-
μάζωμεν ἐξ ἑνός μέρους, ἄλλο τόσον ἀναγκαζόμεθα νά τούς θαυμάζωμεν ἐξ
ἑνός μέρους, ἄλλο τόσον ἀναγκαζόμεθα νά τούς συγκλαίωμεν ἐκ τοῦ ἄλλου.
Ἐντεῦθεν ἀκολουθεῖ καί ὅταν κἀνένας ἄνθρωπος φανῇ ἐνάρετος καθ’ ὅλα,
ἡμεῖς πότε κυριευόμενοι μεγάλως ἀπό θαυμασμόν καί ἀγάπην θεωροῦμεν εἰς
αὐτόν ἕνα ὄν τελειότατον τῆς ἀνθρωπότητος. Ὁ Γυίλφορδ ἦτον τῷ ὄντι τοι-
οῦτος.] 

Ὦ Γυίλφορδ! ὦ ψυχή ἀγαθή καί γενναία! Αἱ ἀρεταί σου θέλουν εἶσθαι ἡ
τρυφή ὅλων τῶν καρδιῶν, ἕως οὗ ἡ ἀληθινή ἀρετή τιμᾶται μεταξύ τῶν ἀνθρώ-
πων.

(φ. 4) Καί ὁ ὅμιλος οὗτος τῶν ἀρετῶν, ποῦ τάχα θαῤῥῆτε νά ὑπεστηρίζετο;
Ἡ εὐσέβεια, λέγει ὁ Μέγας Παῦλος, πρός πάντα ώφέλιμός ἐστιν (Α΄ Πρός Τι-
μόθεον, κεφ. δ’, ἐδάφ. 8). Αὐτή, αὐτή εἶναι ἡ ἀρετή ἐκείνη, ἡ βασίλισσα ὅλων
τῶν ἄλλων, καί χωρίς τῆς ὁποίας, αἱ λοιπαί νά εἶναι εἰ μή σκιαί καί φαντά-
σματα. Αὕτη εἶναι ἡ μόνη, ἥτις ἐνώπιον τοῦ Ὑψίστου ἠμπορεὶ νά παραστήσῃ
ἐντίμους τάς πράξεις καί τούς στοχασμούς τοῦ άνθρώπου. Καί αὐτή ἦτον ἡ
βάσις καί τό θεμέλιον ὅλων τῶν λοιπῶν ἀρετῶν τοῦ ἐνδοξοτάτου Ἀκαδημιάρ-
χου μας. Περιττόν νομίζω κατά τό παρόν νά φέρω ἀποδείξεις περί τῆς μεγά-
λης εὐσεβείας τοῦ Γυίλφορδ. Ὅλοι ἠξεύρομεν, ὅτι ἡ εὐσέβεια ἦτον τό ποτήριον,
διά νά εἰπῶ οὕτω, τῶν πράξεων καί φρονημάτων του. Ἀπό ταύτην ἐπήγαζεν ἡ
φιλανθρωπία του, ἀπ’ ἐδῶ ἡ συμπάθεια καί ἐπιείκεια. Ἀπ’ ἐδῶ ἡ σεμνότης
ἐκείνη τῶν ἠθῶν του. Ἀπ’ ἐδῶ ὁ ἀπαραδειγμάτιστος φιλελληνισμός του. Ἀπ’
ἐδῶ ἡ μετριοφροσύνη του, ἡ ὁποία ἦτον τοιαύτη, ὥστε μεταξύ τοσούτων ἀπο-
δείξεων ὑπολήψεως καί τιμῆς, ὁποῦ πανταχοῦ καί παρά πάντων ἐλάμβανεν,
ἐφαίνετο ὅτι μόνος αὐτός ἠγνόει τήν ἰδίαν του ἀξίαν. Ποτέ δέν ἐπεριαυτολόγει·
ἐγκωμίαζεν εἰλικρινῶς τό καλόν, δέν κατεφρόνει τό μέτριον, καί περί τοῦ κα-
κοῦ ἤ ἐσιώπα, ἤ ὡμίλει ὡς φοβούμενος μήν σφάλλῃ εἰς τάς κρίσεις του. Καί
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ὅταν ὁ κοινός οὗτος εὐεργέτης παρευρίσκετο εἰς ἡμᾶς μέ τόσην πραότητα,
ἱλαρότητα καί ταπείνωσιν, ποῖος ἤθελεν εἰπῇ· Οὗτος εἶναι ὁ ἐξ εὐγενῶν τῆς
Ἀγγλίας; Ὁ ποτέ τοῦ βασιλέως πρόσωπον παραστήσας εἰς ἀπειράριθμον λα-
όν; Διά τινα χρόνον ὑπῆρξε διοικητής τοῦ Κεϋλάν51. Καί ὅταν ἤγειρε τό τρό-
παιον τοῦτο τῆς εὐσεβείας του, καί ὅταν ὡς πατήρ ὡμίλει περί τῶν Μαθητῶν,
ὀνομάζων αὐτούς· «Τά παιδιά μου...»52! Ἀνάμνησις θλιβερά!... Ὤ! Παύω,
Ἀδελφοί. Δέν δύναμαι νά προχωρήσω περαιτέρω. Ἡ λύπη μοῦ ἐκυρίευσε τήν
καρδίαν. Παύω, καί σεῖς, Ἀγαπητοί, συμπεράνατε τά ὑπόλοιπα. //(φ.4β) Τί
ἄνθρωπος! Καί ὁ ἄνθρωπος οὗτος δέν ζῇ πλέον! Αὐτός ἀπέθανε, καθώς ἔζη-
σεν. Ἔζησεν ἔνδοξος, διότι ἐνάρετος, καί ἔνδοξος ἀπέθανε, διότι εὐσεβής.

Καί ἔμελλε, λοιπόν, ἡ πρώτη, ἡ μόνη δημοσία ἀπόδειξις τοῦ χρέους καί τῆς
εὐγνωμοσύνης μου εἰς τόν Κόμητα Γυίλφορδ νά ἦναι θρῆνος καί κλαυθμός
καί ἄμουσος ἐπιτάφιος Λόγος; Γνωρίζω, Ἀγαπητοί, ὅτι δέν ἔπρεπε νά ἐπιχει-
ρισθῶ τό ἔργον ὡς ὑπέρ τήν δύναμίν μου. Καί σεῖς μέν συγχωρήσατε τό ἄμου-
σον τῶν λόγων μου. Γνωρίζω πόσον ἐλλείπουσι, τό ὁμολογῶ. Ἀλλ’ εἶπα. Εἶπα
ὅμως ὅ,τι ἔπρεπε νά εἰπῇ μία παθαινομένη καρδία.

Δημιουργέ τοῦ Παντός, Θεάνθρωπε Ἰησοῦ μου, «ἀντιδόξασον τῇ θεϊκῇ σου
δυνάμει»53 τήν εὐσέβειαν τοῦ κοινοῦ εὐεργέτου. Καί αὐτός μέν ἐδέχθη τήν
ὀρθήν54 σου ὁμολογίαν, Σύ δέ στεφάνωσον αὐτόν ἀφθάρτῳ στεφάνῳ καί ἀνά-
παυσον τήν ψυχήν αὐτοῦ διά τοῦ παναχράντου καί πολυτίμου σου αἵματος55.

Ἀδελφοί, ἄς προσκυνήσωμεν μέ στεναγμούς, ναί, ἀλλά μέ στεναγμούς τα-
πεινώσεως καί ὑποκλίσεως τῆς καρδίας μας τάς ἀκατανοήτους καί κρυφιο-
μύστους5� βουλάς τοῦ πανσόφου Θεοῦ, αἱ ὁποῖαι «κατάγουν εἰς ἃδην, καί ἀνά-
γουν»5�. Θανατοῦν ἐν ταὐτῷ καί ζωοποιοῦν εἰς τήν κοιλάδα ταύτην τῆς προ-
σκαίρου μας παροικίας. [Ὤχ! Γένοιτο! εἶπα.]58.
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51. Βλ. στά Προλεγόμενα, σημ. 15.
52. “My boys” ἔγραφε, ὅπως εἰπώθηκε στίς Ἐκθέσεις του ὁ Γκίλφορντ.
53. Ἀπό τήν ὀπισθάμβωνον εὐχή τῆς Θείας Λειτουργίας.
54. Συγκεκαλυμμένη, ἀλλά σαφής, ἀναφορά στήν Ὀρθοδοξία τοῦ Γκίλφορντ.
55. Σαφής καί ἐδῶ ὑπαινιγμός γιά τήν μετάληψιν τῶν άχράντων Μυστηρίων ἀπό τόν

Γκίλφορντ ὀλίγον πρό τοῦ θανάτου του.
5�. Κρυφιομύστης = ὁ διδάσκαλος ἀπορρήτων μυστηρίων.
5�. Α΄ Βασ. 2,�.
58. Τί σημαίνει ἡ κατάληξη αὐτή; Οἱ ἀγκύλες, βέβαια, δείχνουν ὅτι ἔχει ὀβελισθεῖ.

Μᾶλλον ὅμως ἔτσι κατέληξε τήν ζωντανή ὁμιλία του στόν Ναό.



CCoonnssttaannttiinnee  TTyyppaallddooss  ––  IIaakkoovvaattooss,,  ““FFuunneerraall  OOrraattiioonn””  ttoo  tthhee  ffoouunnddeerr  
ooff  tthhee  IIoonniiaann  AAccaaddeemmyy,,  LLoorrdd  FFrreeddeerriicckk  ––  DDeemmeettrriiooss  GGuuiillffoorrdd

In this Communication, an important critical edition work is being published
that sheds light on a critical period of education and social life of the Ionian
State during British rule.

It is the “Funeral” and in essence a memorial speech for the Englishman,
that was spoken from the Hieromonk – Professor Constantine Typaldo-Iako -
vato in Corfu during the ecclesiastical memorial service (�-11-182�), being
honored from the State, the Academy, and the People, as a great benefactor of
the Eptanesian and in general, Hellenic Education. 

In advance of this publication, there is the introduction where the offered
information from the texts are highlighted and utilized, such as the relationship
between Guilford and Orthodoxy, also of Con. Typaldos with the Maikina of the
Ionian Academy, his benefactor, as of other young men who studied with the
economic assistance from the English Noble to prepare them to be included in
the scientific and academic personnel of the first Hellenic University.

The text, existing in the Archives of the Brothers Typaldos-Iakovatos
(A.T.I.) in Lixouri of Kefalonia, is an important finding of intellectual
education and the rhetoric ability of the author, who was acknowledged as a
great preacher and orator in official ceremonies of the Church, the University,
and the State. The text is being published as a critical edition based on the final
plan of C. Typaldos, it does not lack importance, that it belongs in the age of
formation of the formal Neohellenic under Koraic effect and transition to the
“clean” neohellenic speech of the academic environment and logic.
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Η ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΗΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 
ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

ΠΠααύύλλοοςς  ΧΧρρ..  ΚΚααρροούύσσοοςς
Οικονομολόγος, Κοινωνιολόγος, MBA, 

Υποψήφιος Διδάκτωρ Πολιτικών Επιστημών και Ιστορίας

Η Κεφαλληνία το 18�4, μαζί μετά τα άλλα Ιόνια νησιά, ενσωματώνεται
στο υπάρχον Ελληνικό βασίλειο. Η ενσωμάτωση υπήρξε μια μακρά διαδικα-
σία που αποτέλεσε αντικείμενο τοπικής αλλά και εθνικής συζήτησης για αρ-
κετά χρόνια. Αυτό που κυρίως η συζήτηση απασχολούσε πάντα ήταν οι επι-
πτώσεις της διαδικασίας αυτής, ενώ παράλληλα αναπτύχθηκαν πολλές και
διαφορετικές απόψεις για την υλοποίησή της. Η αφομοίωση των Επτανήσων,
ως η πρώτη εδαφική επέκταση της Ελλάδος μετά τον Πόλεμο της Ανεξαρτη-
σίας, αποτέλεσε το πρώτο γεγονός αναβάθμισης του νεοελληνικού κράτους,
διοικητικά, πολιτικά, κοινωνικά, οικονομικά και εκκλησιαστικά. Ήταν η
πρώτη και δύσκολη αφομοίωση που απασχόλησε το ελληνικό κοινοβούλιο επί
μία 10ετία, ενώ ο Ιόνιος Αστικός Κώδικας, που ρύθμιζε το ιδιοκτησιακό καθε-
στώς της γης, κληρονομικό δίκαιο, και, ίσχυε έως το 1�4�. Η σημαίνουσα
διαφορά έγκειται σε σύγκριση με την αφομοίωση άλλων περιοχών (Θεσσαλία,
Κρήτη, Ήπειρος, Μακεδονία, Θράκη) που δεν είχαν ιδιαίτερα προβλήματα.

Τα Επτάνησα με την έντονη κοινωνική και πνευματική τους ζωή απο-
κτούν κεφαλαιώδη σημασία για την εξέλιξη της νεότερης Ελλάδας, φέρνο-
ντας στις αόριστες κι ακόμα ασχημάτιστες καταστάσεις της ελληνικής κοι-
νωνίας τα σαφή κοινωνικά πλαίσια, που είχαν δημιουργηθεί σε συνθήκες πα-
ρόμοιες με αυτές που υπήρχαν στη Δύση και επ’ ουδενί με αυτές που επικρα-
τούσαν στην οθωμανοκρατούμενη Ελλάδα.

Η αποχώρηση των Βρετανών1 απελευθερώνει τα Επτάνησα μετά από 500

Η ενσωμάτωση της Κεφαλληνίας στο Ελληνικό πολιτικό σύστημα �1�

1. Η μεταβίβαση των νησιών έγινε βάσει της συμφωνίας του Λονδίνου (1�/2�.3.18�4,
μεταξύ Ελλάδος, Βρεττανίας, Γαλλίας και Ρωσσίας),σύμφωνα με το πρωτόκολλο που υπέ-
γραψε στις 5/2�.5.18�4 ο εκπρόσωπος της Ελληνικής Κυβέρνησης Θ.Α. Ζαΐμης στην Κέρ-
κυρα και ο Αρμοστής, όπου ορίζονταν η ημερομηνία αποχώρησης των Βρετανών στις
21.5/2.�.18�4 και η διαδικασία παράδοσης του κράτους. Ο Ζαΐμης συνοδεύονταν από ομάδα



χρόνια κυριαρχίας της Δύσης2, ενώ ταυτόχρονα εκλείπει ο ρόλος της ολιγαρ-
χικής κληρονομικής Ευγένειας ως πολιτικής τάξης, με όλες τις εκδοχές και
μεταμορφισμούς που αυτή παρουσίασε κατά τη μεταβενετοκρατία. Η ένωση
αποτέλεσε το σημαντικότερο γεγονός, αφού αυτό, εκτός από τη γεωγραφική,
πληθυσμιακή επέκταση του βασιλείου, με την ενίσχυση της οικονομικής
ισχύος του κράτους, συνέβαλε στην αναζωπύρωση της μεγάλης ιδέας για την
απελευθέρωση από τον οθωμανικό ζυγό. Ταυτόχρονα συνδέθηκε με την απο-
δοχή του στέμματος από τον Γεώργιο και κατ’ αυτόν τον τρόπο ταυτίστηκε
με το μέλλον του βασιλείου.

Η αφομοίωση ξεκίνησε με την ένταξη στους κρατικούς θεσμούς, με πρώτη
τη συμμετοχή στη συγκρότηση της νομοθετικής εξουσίας και μέσω της 
Β΄ Εθνικής Συνέλευσης των Αθηνών, η οποία ήδη είχε ξεκινήσει από τις
10.12.18�2. Η διαδικασία ξεκίνησε με το πρωτόκολλο παράδοσης του αρμο-
στή Στόρκς προς τον απεσταλμένο της Ελληνικής κυβέρνησης Θρ. Ζαΐμη και
ακολούθησε με την διαδικασία των εκλογών για τους πληρεξουσίους3. Οι
εκλογές ήταν οι πρώτες ελεύθερες4 στις οποίες εφαρμόζεται η καθολική ψη-
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αξιωματικών και αναφέρει σε επιστολή του στον πρωθυπουργό ότι,«στα άλλα νησιά δεν υπήρ-
χε η δυνατότητα να εκπροσωπηθεί με αξιωματικούς και «αναγκάστηκε» έτσι να αναθέσει
την αντιπροσώπευσίν του κατά την παράδοσιν εις τον έπαρχον εκάστης νήσου», απόφαση που
νομιμοποίησε τη διοικητική δομή της Προστασίας.

2. Οι Κεφαλλήνες υποδέχθηκαν την Ένωση με πανηγυρικές εκδηλώσεις, την Πέμπτη 21
και την Κυριακή 24.5.18�4. Όσοι διέσπειραν φήμες περί ματαίωσης, συνελήφθηκαν με εντο-
λή της αστυνομίας. Στις 21.5 έγινε η υποστολή της αγγλικής και η έπαρση της ελληνικής
στο άγαλμα του Maitland, όπου φυτεύτηκε το δένδρο της Ελευθερίας και η πλατεία μετονο-
μάστηκε σε «Πλατεία Ενώσεως». Στις 23.5, έφθασε η ελληνική φρουρά την οποία υποδέχθη-
καν οι κάτοικοι ενθουσιωδώς, με επικεφαλής τον Κεφαλλονίτη Παρασκευά Κουρκουμέλη,
συμπολεμιστή του Οδ. Ανδρούτσου. Ο Βερύκιος διασώζει την σκηνή όπου ο αγωνιστής του
Λάλα Δήμος Καγκάδης κρατώντας την ηρωική σημαία με την επιγραφή «Ελευθερία ή Θά-
νατος» διέσχιζε τους δρόμους του Αργοστολίου σκορπώντας εθνική υπερηφάνεια. Στον Σωτή-
ρα τελέσθηκε δοξολογία, έγιναν ομιλίες ενώπιον πλήθους κόσμου που ζητωκραύγαζε κρατώ-
ντας σημαίες, ενώ υπήρχε γενική ικανοποίηση και ευδαιμονία.

3. Οι αντιπρόσωποι από την υπόλοιπη χώρα, τα κατεχόμενα εδάφη και τις παροικίες είχαν
εκλεγεί κατά την 10ημερη διαδικασία που ξεκίνησε στις 24.11.18�2. Έργο της ήταν η μορφή
του πολιτεύματος και η ανεύρεση ηγεμόνα με πραγματοποίηση δημοψηφίσματος. Το 18�3
επέλεξε ως νέο βασιλιά της Ελλάδος το Δανό Πρίγκηπα Γεώργιο. Η ουσιαστική έναρξη έγινε
τον Ιούλιο του 18�4 με τη συμμετοχή των Επτανησίων και ολοκλήρωσε το έργο της σε 3�5
συνεδρίες με τη συμμετοχή 432 αντιπροσώπων, ενώ η τελευταία της πράξη ήταν η ψήφιση συ-
ντάγματος στις 1�.12.18�4.

4. Οι εκλογές πραγματοποιήθηκαν από 25-28.�.18�4, οι οποίες ήταν αργίες (ΚΑΤΗΦΟΡΗ
ΔΕΣΠ., 1�84, σσ. �5-141). Η διαδικασία αποφασίστηκε από την Εθνοσυνέλευση στις
11.4.18�4, μετά από πρόταση των, Κ. Κανάρη, Δ. Χρηστίδη, Θ.Α. Ζαΐμη, Αλ. Κουμουνδού-
ρου, Θ.Π. Δηλιγιάννη, Π. Κορωναίου και με στοιχεία ΡΜ΄ ψηφίστηκε η απόφαση: «Άρθρον
Μοναδικόν. Ανατίθεται στην εκτελεστική εξουσία να κανονίση, δια Β. Διατάγματος, τα περί



φοφορία με τον τρόπο του σφαιριδίου5, με εκλογικούς καταλόγους οι οποίοι συ-
ντάχθηκαν με διάταγμα που εξέδωσε ο τελευταίος Βρετανός αρμοστής� και
με θέσπισμα που εξέδωσε η Ιόνιος Γερουσία η οποία διέταξε τη σύγκλιση των
εκλογικών επιτροπών για να συντάξουν τους εκλογικούς καταλόγους «επί τη
βάση της καθολικής ψήφου», καταργώντας τον τελευταίο περιορισμό στο δι-
καίωμα ψήφου με βάση το θρήσκευμα�. Η εκλογική διαδικασία εγκρίθηκε με
το από 14.4.18�4 ψήφισμα της Εθνοσυνέλευσης8.

Παρά το γεγονός ότι η καθολική ψηφοφορία αύξησε το εκλογικό σώμα,
εντάσσοντας στους εκλογικούς καταλόγους κυρίως εκλογείς της μεσαίας
και κατώτερης τάξης, που συμμετείχε δυναμικά στον ενωτικό αγώνα στηρί-
ζοντας το ριζοσπαστικό κίνημα, πάραυτα αυτό έδωσε τη στήριξή του και σε
«ανεξάρτητους» υποψηφίους. Στην κοιτίδα του ενωτικού κινήματος, την Κε-
φαλληνία, οι ριζοσπάστες εμφανίζουν μια πολυδιασπασμένη εικόνα και εξελέ-
γονται βουλευτές όσοι έχουν απομείνει μετά από τις αποχωρήσεις και τις έρι-
δες, ενώ εκλέγονται βουλευτές ορισμένοι που είχαν αποχωρήσει και υιοθετού-
σαν τις θέσεις των ενωτικών.

Οι εκλεγέντες βουλευτές συγκροτούν ένα μωσαϊκό της νέας πολιτικής
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των εκλογών των αποσταλησομένων εις την εν Αθήναις Β΄. των Ελλήνων Εθ. Συνέλευσιν
πληρεξουσίων του πρώην ηνωμένου κράτους των Ιονίων νήσων επί τοις επομένοις όροις.

1) Οι πληρεξούσιοι θέλουσιν εκλεχθή δια καθολικής ψηφοφορίας. 
2) Η εκλογή θέλει γίνει δια μυστικής ψηφοφορίας, ως κανονίζεται αύτη υπό των άρθρων

23 και επομένων του εν ισχύϊ Ιονίου εκλογικού νόμου.
3) Οι αποσταλησόμενοι πληρεξούσιοι θέλουσιν είσθαι διπλάσιοι του αριθμού των Βουλευ-

τών της ΙΓ΄. Ιονίου βουλής. 4) Η εξέλεγξις των εκλογών των πληρεξουσίων θέλει γίνει υπ’ αυ-
τών τούτων εν Αθήναις υπό την προεδρίαν του προέδρου της Εθνικής Συνελεύσεως. Εν τη αι-
θούση αυτής» (ΠΡ Β ΕΘΝ. τ. 5ος, σσ. 3�-38, 2��).

5. Με τη διαδικασία «δια σφαιριδίων ριπτομένων εις την κάλπην», όπως γίνονταν από το
184� οι εκλογές στα Ιόνια νησιά. (ΧΙΩΤΗΣ Π., Ιστορία του Ιονίου Κράτους, από συστάσεως
αυτού μέχρι ενώσεως, έτη 1815-18�4, τ. β΄, 18��, σσ. ���-��1, ΔΑΦΝΗΣ ΓΡ., 1��1 «Τα ελλη-
νικά πολιτικά κόμματα», σσ. ��-��).

�. Το Γερουσιαστικό διάταγμα που εκδόθηκε στην Κέρκυρα στις 22.4.18�4, με εντολή του
αρμοστού, διέτασσε τον καταρτισμό σε κάθε νήσο του νέου εκλογικού καταλόγου, όπου ενε-
γράφησαν 13.1�5 εκλογείς. Με βάση την πράξη αυτή ενεγράφησαν, πάντες έχοντες ηλικία
άνω των 21 ετών, έχοντες ιδιοκτησία ή οιονδήποτε επάγγελμα ή επιτήδευμα, ανεξαρτήτως
θρησκεύματος ή γλώσσης, οι Πάργιοι και άλλοι πρόσφυγες, διάφοροι ξένοι εγκατεστημένοι
νόμιμα στα νησιά και Έλληνες υπήκοοι διαμένοντες σ’ αυτά. Εξαιρέθησαν οι ιερείς, οι απολέ-
σαντες τα πολιτικά τους δικαιώματα, οι υπόδικοι και οι μη διαθέτοντες προσωπική περιουσία.

�. Όπου σύμφωνα με τον Ιόνιο εκλογικό νόμο του 1848 και τον τροποποιημένο του 1852
επί Προστασίας δεν είχαν δικαίωμα ψήφου οι Εβραίοι.

8. Ο Ελληνικός Νόμος 52 επικύρωσε την διαδικασία εκλογής (ΦΕΚ 15/1�.4.18�4, και
συμπληρωματικά στο διάταγμα �� της 1�/28.4.18�4). Η ψήφιση του νόμου έγινε επί κυβερ-
νήσεως Κ. Κανάρη στις 14.4.18�4. Στις 1�.4 παραιτήθηκε η Κυβέρνηση και ανέλαβε ο Δ.
Βούλγαρης ΕΥΑΓΓΕΛΙΔΗΣ ΤΡ. Τα μετά τον Όθωνα (18�2-18�8), 18�8, σ. 10�.



κατάστασης. Εξελέγησαν οι: Βαπτιστής Άννινος, Ιωάννης Άννινος, Νικόλα-
ος Βαλσαμάκης, Αντώνιος Βρυώνης, Ιωάννης Δοτοράτος-Καπελέτος, Ηλίας
Ζερβός-Ιακωβάτος, Γεράσιμος Λιβαδάς, Νικόλαος Λούζης, Γεράσιμος Μαυ-
ρογιάννης, Αναστάσιος Μεταξάς, Επαμεινώνδας Μεταξάς, Σπυρίδων-Ανδρέ-
ας Μεταξάς, Δημήτριος Μηλιαρέσης, Ιωσήφ Μομφεράτος, ΣταματέλοςΠυ-
λαρινός, Νέστωρ Σολωμός, Γεώργιος Τυπάλδος-Κοζάκης, Γεώργιος Τυπάλ-
δος-Ιακωβάτος, Χαράλαμπος Τυπάλδος-Ιακωβάτος, Νικόλαος Φωκάς-Γε-
ωργακάτος.

Το σύνολο των πληρεξουσίων ήταν σημαντικές προσωπικότητες, ενώ στην
πλειοψηφία τους προέρχονταν από το ριζοσπαστικό κίνημα. Εξελέγησαν επί-
σης αρκετοί οι οποίοι δεν συμμετείχαν στην πολιτική κατά την Προστασία,
ενώ ορισμένοι δεν διέμεναν στο νησί κατά τα τελευταία χρόνια, λόγω εξοριών
και συμμετοχής των οικογενειών τους στην επανάσταση, στοιχείο το οποίο σε
συνδυασμό με την Ιονική Ιθαγένεια αποτέλεσε λόγο αίτησης ακύρωσης βου-
λευτών που τελικά απορρίφθηκε από τη Βουλή.

Τους υπόλοιπους πληρεξούσιους δεν μπορούμε να τους κατατάξουμε ούτε
στους μεταρρυθμιστές, ούτε στους ενωτικούς του Λομβάρδου. Μπορούμε
όμως να θεωρήσουμε ότι η αυτόνομη στάση τους δημιούργησε μια τοπική πο-
λιτική ιδιαιτερότητα, ένα ιδιαίτερο τοπικό κίνημα το οποίο θα διατηρήσει αυτόν
τον χαρακτήρα έως τα μέσα του 20ού αιώνα.

Η ένωση ήταν πλέον μια πραγματικότητα και οι ψηφοφόροι επέλεγαν πλη-
ρεξούσιους για τη διαχείριση της αφομοίωσης και των πραγμάτων εντός του
ελεύθερου ελληνικού κράτους. Οι ριζοσπάστες αντιμετώπισαν την κατάσταση
δίχως να εντάξουν αλλαγές στους προσανατολισμούς τους, εμμένοντας στις
ιδεολογικές τους θέσεις, ενώ για το ζήτημα της αφομοίωσης επέμεναν στην
άμεση και πλήρη αφομοίωση και παραμονή θεσμών και λειτουργιών που ταυ-
τίζονταν με τη μνήμη του καθεστώτος της Προστασίας. Η μη προσαρμογή
τους στο πολιτικό σύστημα, με τη μορφή και τον τρόπο που αυτό λειτουργούσε
τους οδήγησε σε πολιτικό αφανισμό. Στην παλαιά ομάδα των Ριζοσπαστών
ανήκει πλέον μόνο ο Ι. Μομφεράτος, ενώ η σχέση του με τον Η. Ζερβό δεν εί-
ναι πια πολιτική, γεγονός που θα διαφανεί στις ψηφοφορίες, κυρίως στο θέμα
του Συμβουλίου της Επικρατείας όπου ο Ζερβός θα σταθεί θετικά και λίγο αρ-
γότερα θα διατελέσει μέλος του, ενώ ο Μομφερράτος θα είναι σκληρός επικρι-
τής, θεωρώντας ότι μειώνει τη λαϊκή κυριαρχία και το ρόλο της Βουλής.

Το Ριζοσπαστικό κόμμα με την παλαιά του μορφή δεν υπάρχει πλέον. Ακό-
μα και οι αρχηγοί του αρνούνται να κατέλθουν υποψήφιοι για να εκλεγούν και
από μια βαθιά αίσθηση απογοήτευσης για τη μορφή της ένωσης. Οι Η. Ζερ-
βός και ο Ι. Μομφεράτος δεν θα καταθέσουν υποψηφιότητα, αλλά θα εκλεγούν
με την πίεση των πολιτών ενώ ως την τελευταία στιγμή θα αρνούνται να συμ-
μετέχουν στην Εθνοσυνέλευση, όπου μετά από παραίνεση του Προέδρου της
θα ορκιστούν.
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Οι παλαιοριζοσπάστες, οι νεοριζοσπάστες και οι φιλελεύθεροι υπερτερούσαν
ανάμεσα στους βουλευτές της Επτανήσου. Στην Κέρκυρα� οι εκπρόσωποι των
αγροτών, που υποστήριζαν την κατάργηση των σχέσεων της αγροληψίας πή-
ραν 5 από τις 20 έδρες, ενώ την πλειονότητα των υπολοίπων εδρών κατέλαβαν
τα παραδοσιακά στελέχη των μεταρρυθμιστών. Ο ηγέτης των νεοριζοσπα-
στών/ενωτικών Κ. Λομβάρδος πέτυχε συντριπτική νίκη στη Ζάκυνθο10 όπου
οι υποψήφιοί του κατέλαβαν σχεδόν όλες τις έδρες11.

Οι Επτανήσιοι συμμετείχαν στην Εθνοσυνέλευση12 με 84 πληρεξούσιους13,
διπλάσιους από τους βουλευτές της τελευταίας Ιονίου Βουλής, παρά τις αντι-
δράσεις της πλειοψηφίας της Βουλής των Πεδινών του Βούλγαρη, όπου η πο-
λιτική τους ωριμότητα επίδρασε σημαντικά στις αποφάσεις του σώματος14.
Τεκμηρίωση αυτών αποτελεί η διαδικασία νομιμοποίησής τους, όπου οι πληρε-
ξούσιοι των Επτανήσων αξίωσαν να ασκήσουν μόνοι το δικαίωμα ελέγχου της
νομιμότητας, κατά τον «Ιόνιον περί εκλογής νόμο»15, όπου τελικά ο Πρόεδρος
δέχθηκε να ακολουθηθεί η διαδικασία που πρότειναν και να επικυρωθεί το
αποτέλεσμα από τη Βουλή1�. Η εκλογική διαδικασία ήταν δίχως σοβαρά προ-
βλήματα και παρατυπίες, γεγονός που επιβεβαίωσε την πολιτική ωριμότητα
που τους διέκρινε.
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�. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ ΠΟΦΑΝΤΗΣ (ΠΡ Β ΕθΝ. Συν. ΣΠΓ/23.�.18�4).
10. ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΟΜΕΝΕΓΙΝΗΣ και ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΚΟΚΚΙΝΗΣ (ΠΡ Β ΕθΝ. Συν. ΣΠΓ/

23.�.18�4).
11. Συν. ΣΠΓ/23.0�.18�4, σσ. 284-285/ΠΡ Β ΕθΝ. 18�4, τ. 5ος, σσ. 433.
12. Εξελέγησαν 280 αντιπρόσωποι το 18�2 επί πληθυσμού 1.300.000 κατοίκων της χώ-

ρας (ένας βουλευτής για κάθε 4.�43 κατοίκους). Η Επτάνησος αριθμούσε το 18�4, 232.4�2
περίπου κατοίκους, (συν 30.000 πολίτες που ζούσαν στο εξωτερικό και είχαν την Ιονική ιθα-
γένεια), δηλαδή το 20% του πληθυσμού του βασιλείου GUNNAR H., Τα κόμματα στην Ελλάδα
1821-1�3�), τ. α, 200�, σ. 418. Οι αντιπρόσωποι της Επτανήσου νομιμοποιήθηκαν στην Ολο-
μέλεια της Βουλής της 23.�.18�4 (ΠΡΒ Β ΕΘΝ, Συν. ΣΠΓ/23.0�.18�4, σσ. 284-285) και
ορκίστηκαν στις 22.�.18�4 εντός της Συνελεύσεως από τον Μητροπολίτη Αθηνών Θεόφιλο
(ΠΡ Β ΕθΝ. 18�4, τ. 5ος, σσ. 433).

13. Οι βουλευτές κατανέμονταν ως εξής: Κερκύρας 20, Κεφαλληνίας 20, Ζακύνθου 20,
Λευκάδος 12, Ιθάκης 4, Παξών 4, Κυθήρων 4. (ΙΔΡΩΜΕΝΟΣ Α., Ο υπέρ της εθνικής αποκα-
ταστάσεως αγών των Επτανησίων 1815-18�4. Πολιτική Ιστορία της Επτανήσου επί της Αγ-
γλικής Προστασίας, 18��, σ. 13�).

14. ΔΑΦΝΗΣ ΓΡ., Τα ελληνικά πολιτικά κόμματα, 1��1, σ. ��.
15. Αντίθετη άποψη είχε ο Πρόεδρος της Βουλής και ο πληρεξούσιος Κεφαλληνίας Ν.

Λούζης.
1�. Στα πρακτικά της Βουλής αναφέρονται οι συνεδριάσεις των Επτανησίων ως «Έκτα-

κτος Συνεδρίασις των πληρεξουσίων της Επτανήσου» (ΠΡ Β ΕθΝ. Τόμος 5ος, σ. �52).



ΟΟιι  ΚΚεεφφααλλλλήήννεεςς  ββοουυλλεευυττέέςς  κκααιι  ττοο  ννέέοο  σσύύννττααγγμμαα

Πλήρους εθνικού ενθουσιασμού αλλά και μακράς πολιτικής εμπειρίας ει-
σήλθαν στην Εθνοσυνέλευση οι πληρεξούσιοι των Επτανήσων, των οποίων η
δράση υπήρξε εξ αρχής έντονη, αλλά ταυτόχρονα βίωσαν την απογοήτευση
στην επαφή με το πολιτικό σύστημα των Αθηνών, το οποίο ελάχιστα είχε λει-
τουργήσει στα 40 περίπου χρόνια της ανεξαρτησίας.

Οι πληρεξούσιοι της Κεφαλληνίας θα αναπτύξουν έντονη δραστηριότητα,
με τοποθετήσεις που αποτυπώνουν τα χαρακτηριστικά του επτανησιακού πο-
λιτισμού, τον εθνικό τους χαρακτήρα, αλλά και τις κοινωνικές τους ευαισθη-
σίες.

Τα θέματα που απασχόλησαν τις παρεμβάσεις τους αφορούσαν δύο κατευ-
θύνσεις. Η πρώτη είχε να κάνει με τη μορφή του νέου Συντάγματος ενώ η δεύ-
τερη με το χαρακτήρα και τις διαδικασίες της αφομοίωσης. Οι παρεμβάσεις
τους συγκροτούνται από διαρκή στάση για την κατοχύρωση στο σύνταγμα
των απόλυτων ελευθεριών, της κοινωνικής δικαιοσύνης αλλά και τη θέση που
θα ακολουθήσει το ελληνικό κράτος στην απελευθέρωση των εδαφών που κα-
τοικούσαν Έλληνες. Στο θέμα αυτό οι παρεμβάσεις των παλαιοριζοσπα-
στών1� για την απελευθέρωση των υπόδουλων αδελφών τους είναι χαρακτηρι-
στικές.

Έτσι, ο Γ. Τυπάλδος, με πρότασή του ζήτησε την ειρηνική ένωση της
Κρήτης, Θεσσαλίας και Ηπείρου μετά της Ελλάδος με την ευμενή απόφαση
των Μεγάλων Δυνάμεων18. Χαρακτηριστικές είναι τέσσερις προτάσεις που
κατέθεσε ο Ν. Σολωμός που περικλείουν το ιδεολογικό πλαίσιο που διαμόρφω-
σε το ριζοσπαστικό κίνημα στα νησιά1�. Η πρώτη, αφορούσε την καθιέρωση
της 21ης Μαΐου ως εθνικής επετείου, η δεύτερη, την ανέγερση ανδριάντα του
Κυβερνήτη Ιωάννη Καποδίστρια στην Κέρκυρα, του Ιερομόναχου Κοσμά
Φλαμιάτου στην Κεφαλληνία και του εθνικού ποιητή Διονυσίου Σολωμού στην
Ζάκυνθο, η τρίτη, την αποστολή επιτροπής στην Επτάνησο για εξέταση της
εκκλησιαστικής, οικονομικής και κοινωνικής κατάστασης και η τέταρτη, για
την απελευθέρωση, με ενέργειες των τριών ευεργετιδών δυνάμεων όλων των
υπό ξενικόν ζυγόν στεναζόντων Ελλήνων.

Η αναθεώρηση του Συντάγματος του 1844 αποτέλεσε πεδίο με έντονους
τους πολιτικούς κραδασμούς, όπου ήταν συχνές οι παρεμβάσεις δημοκρατικού

Παύλος Χρ. Καρούσος�22

1�. Στις εκλογές μετά την Εθνοσυνέλευση, τον όρο ριζοσπάστες θα χρησιμοποιούν μόνο οι
παλαιοί ριζοσπάστες. Οι «νεοριζοσπάστες/ενωτικοί» εμφανίζονται ως ανεξάρτητοι εντασσό-
μενοι περιοδικά σε διάφορες ομάδες.

18. ΠΡ Β ΕθΝ. Συν. ΣΠΓ/23.�.18�4, σ. 2�2.
1�. ΠΡ Β ΕθΝ. Συν. ΣΠΕ/25.�.18�4, σ. 305.



προσανατολισμού επί του σχεδίου του Συντάγματος από τους πληρεξουσίους.
Οι αδελφοί Ιακωβάτοι, Γεώργιος και Χαράλαμπος, ο Ιωσήφ Μομφερράτος, ο
Ζακύνθιος Κωνσταντίνος Λομβάρδος, οι αδελφοί Άννινοι, Βαπτιστής και Ιω-
άννης, ο ΕυάγγελοςΔρακούλης, ο Νέστωρ Σολομός, ο Γεράσιμος Λιβαδάς,
αλλά και άλλοι επτανήσιοι όπως ο Λευκάδιος Ανδρέας Βλαντής, συμμετέχουν
δραστήρια στη νομοθετική οργάνωση του ελληνικού κράτους.

Οι παρεμβάσεις υπήρξαν εύστοχες επί των θεμελιωδών λειτουργιών του
πολιτεύματος, ενώ κύριοι θεματικοί στόχοι τους ήταν, η προσωπική ελευθερία
του πολίτη, η θρησκεία του έθνους, η ισότητα των πολιτών ενώπιον του νόμου,
η κατάργηση διακρίσεων και τίτλων ευγενείας, η εκπαίδευση, η διαδοχή της
Βασιλείας, η απαγόρευση του θρησκευτικού προσηλυτισμού, η απαγόρευση
των βασανιστηρίων και η κατάργηση της θανατικής ποινής, η απαλλαγή από
τον φόρο με βάση κοινωνικά κριτήρια, η μονιμότητα των δημοσίων υπαλλή-
λων, η ανάθεση της νομοθετικής εξουσίας αποκλειστικά και μόνο στα μέλη
του Κοινοβουλίου και η κατάργηση του νομοθετικού Σώματος της Γερουσίας
(κατ’ ουσία διορισμένης από τον Άνακτα), ως επιβλαβούς θεσμού για τη λει-
τουργία του πολιτεύματος. Μια συγκριτική ματιά ανάμεσα στις προτάσεις
των πληρεξουσίων της Επτανήσου και του τελικού κειμένου των δεχόμενων
τις εν λόγω παρεμβάσεις άρθρων του Συντάγματος τεκμηριώνει την αποτελε-
σματική συμβολή τους κατά την αλλαγή επί το δημοκρατικότερο του πρώτου
(μετά τα επαναστατικά) Συντάγματος της χώρας. Εντελώς δειγματικά εδώ
παρουσιάζουμε ορισμένες επισημάνσεις από τις παρεμβάσεις αυτές.

Ο Γ. Τυπάλδος-Ιακωβάτος, ο καλούμενος «Γιωργαντάρας» με την ηφαι-
στειώδη παρουσία του στο Κοινοβούλιο (με δύο ακόμη συναδέλφους του), πα-
ρεμβαίνει επί των άρθρων 5 και � του σχεδίου του αναθεωρούμενου Συντάγμα-
τος, που αφορούσαν την προσωπική ελευθερία και τη διασφάλιση των δικαιω-
μάτων του πολίτη, τονίζοντας20: «Προ πάσης άλλης συζητήσεως οφείλει η
Συνέλευσις να εξασφαλίση την εγγύησιν της προσωπικής του πολίτη ελευθε-
ρίας. Όταν ο πολίτης αφεθή εις την διάθεσιν μιας αυθαιρέτου κυβερνήσεως,
οίαι υπήρξαν αι δύο τελευταίαι της δυναστείας του Όθωνος, εις ουδέν ωφελού-
σιν τάλλα δικαιώματα».

Ο Ι. Μομφερράτος κατά τη συζήτηση επί του άρθρου 18, που αφορά την
ποινή του θανάτου, προβαίνει σε μια πρωτοποριακή παρέμβαση, διατυπώνο-
ντας σχετική πρόταση: «Η θανατική ποινή επιτρέπεται εντός πενταετίας από
το κύρος του Συντάγματος, κατά ληστεύσεων πραττομένων διά φόνου, βασά-
νων ή τραυμάτων. Παρερχομένης της πενταετίας όλως διόλου καταργείται».
Το αρχικό κείμενο του σχεδίου περιείχε την εξαίρεση: «εκτός της κατά του
προσώπου του βασιλέως και των μελών της βασιλικής οικογενείας ανθρωπο-
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20. ΠΡ Β ΕθΝ., Τόμ. �, Συν. ΤΑ/1�.8.18�4, σ. �3.



κτονίας», ενώ στο τελικό κείμενο του Συντάγματος του 18�4 σημειώνεται21:
«Η θανατική ποινή επί πολιτικών εγκλημάτων, εκτός των συνθέτων, καταρ-
γείται».

Οι αντιπρόσωποι της Επτανήσου θεωρούσαν την καθολική ψηφοφορία ως
κεκτημένο δικαίωμα και αδιαπραγμάτευτη επιλογή και έχοντας βιώσει
σκληρά το τιμοκρατικό σύστημα κατά την πολιτική διαδικασία έδωσαν σκλη-
ρό αγώνα να καθιερωθεί. Όταν τέθηκε το ζήτημα για τη συνταγματική θε-
σμοθέτησή της οι παρεμβάσεις τους υπήρξαν καθοριστικές να γίνει πιο αντι-
προσωπευτικό το υπάρχον εκλογικό σύστημα και να αντιμετωπιστεί η νόθευ-
σή του. Στο ζήτημα αυτό ο Νικόλαος Λούζης22 πληρεξούσιος της Κεφαλλη-
νίας, παρενέβη δυναμικά συγκροτώντας ισχυρή ομάδα υπέρ της καθολικής
ψηφοφορίας23, όπου στην ομιλία του αφού υπογράμμισε ότι «μας αναγκάζει η
πορεία του παρελθόντος και η ακροτάτη ανάγκη, ίνα, κατά το εφικτόν, εξα-
σφαλίσωμεν το μέλλον», επέμενε ιδιαίτερα στην αναγκαιότητα να καθιερω-
θούν «Ελληνικοί θεσμοί» προσαρμοσμένοι στην κοινωνικοπολιτική πραγματι-
κότητα της χώρας, επικρίνοντας παράλληλα τον μιμητισμό που προωθούσε
μερίδα των βουλευτών24. Τόνισε έντονα ότι οι Επτανήσιοι πληρεξούσιοι είναι
εκλεγμένοι με καθολική ψηφοφορία και πρέπει να σεβαστούν την εντολή που
έχουν και την ιστορική τους καταγωγή25, ενώ υπενθύμισε στην Εθνοσυνέλευ-
ση ότι η καθιέρωση της καθολικής ψηφοφορίας είχε ενταχθεί στο σύνταγμα
του 1844 και η μη εφαρμογής της στην πράξη συνέβαλε στην κοινωνική δια-
φθορά2�.
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21. ΠΡ Β ΕθΝ., Τόμ. �, Συν. ΤΔ/22.8.18�4, σ. 10�.
22. Ο Ν. Λούζης και ο Κ. Λομβάρδος, υπήρξαν οι δύο εκπρόσωποι προενωσιακά των

Επτανησίων στην Ελληνική Βουλή, σύμφωνα με το άρθρο 5� του Συντάγματος του 1844, για
τους εκπροσώπους των ελληνικών παροικιών.

23. Αποτελούμενη από τον ίδιο, τον Κ. Λομβάρδο, Σπ. Αντωνόπουλο και Ν. Παντολέων.
24. Αναφέρει ο Ν. ΛΟΥΖΗΣ, «Δεν αγνοώ ότι υπάρχουσιν αντίθετοι θεωρίαι και συστήμα-

τα επ’ αυτού του αντικειμένου, δεν αγνοώ τι πράττει η Αγγλία, το Βέλγιον, η Πρωσσία, τι
πράττει η Αμερική, αλλά θεσμοθετούμεν άραγε ημείς δι’ αυτά τα έθνη; και εάν θεσμοθε-
τούμεν δ’ αυτούς αλλά δια την Ελλάδα, ερωτώ εις ποίον σημείον θέλομεν περιέλθει αν, πα-
ραγκωνίζοντες την πείραν και την πραγματικότητα, παρακολουθήσωμεν την δείνα ή δείνα
θεωρίαν, άβυσσος, κύριοι, προ της ποδών μας ανοίγεται, αν ως κανών την θεσμοθετημάτων
μας δεν χρησιμεύει η πείρα του παρελθόντος και αυτή η πραγματικότης...» (Επίσημος εφη-
μερίς, τ. ΣΤ΄, σσ. 5��-5��).

25. «Δεν πρόκειται να συζητήσωμεν σήμερον, εάν καλή ή κακή είναι η καθολική ψήφος,
καθ’ ότι προς τοις άλλοις, ουδέ αρμόδιοι, ουδέν καν επιτρέπεται, ίνα επί του αντικειμένου τού-
του αποφανθώμεν ημείς, οίτινες είμεθα το απαύγασμα της καθολικής ψήφου, όχι, δεν μας
επιτρέπεται να θέσωμεν εις αμφιβολίαν το αναφαίρετον τούτο του λαού δικαίωμα χωρίς να αρ-
νηθώμεν την καταγωγή μας...» (Επίσημος εφημερίς, τ. ΣΤ΄, σ. 5��).

2�. Αναλυτικά από τα πρακτικά, «- Γόντικας: Δια της καθολικής ψηφοφορίας (η κοινω-
νία) διεφθάρη.



Συνδυαστικά με την καθολική ψηφοφορία τέθηκε το ζήτημα που αφορούσε
την ενεργητική συμμετοχή και την αντιμετώπιση της νοθείας στις εκλογές με
τη χρήση του σφαιριδίου στις εκλογές όπως εφαρμόζονταν στα Επτάνησα, με-
τά από πρόταση του Βαπτιστή Αννίνου2�.

Ο πρωταγωνιστικός ρόλος των Κεφαλλήνων εκτός των παραπάνω αποτυ-
πώνεται και στις παρακάτω ενδεικτικές τροποποιήσεις επί του συντάγματος.

Στο άρθρο 3 ο Γ. Λιβαδάς πρότεινε να απαλλάσσονται από φόρους οι πολίτες
που έχουν ετήσιο εισόδημα λιγότερο από �00 δραχμές, είτε από επιτήδευμα είτε
από περιουσία28. Επίσης πρότεινε2� στο άρθρο 1� να καθιερωθεί ως υποχρεωτι-
κή η εκπαίδευση με την κάλυψη των δαπανών από το κράτος30. Ο Σταμ. Πυλα-
ρινός, μαζί με άλλους πρότεινε την κατάργηση του θεσμού της Γερουσίας από
το σύνταγμα31. Ο Γ. Ιακωβάτος32, Γ. Λιβαδάς, Επαμ. Μεταξάς και Νέστωρ
Σολωμός, πρότειναν τροπολογίες στα άρθρα 12, 13, 1�33, που αφορούσαν το
άσυλο της κατοικίας, το σεβασμό της ανθρώπινης ύπαρξης, τη κατάργηση της
δουλείας, τη δωρεά ανώτατη και δημοτική εκπαίδευση από το κράτος, αντίστοι-
χα. Οι αδελφοί Ιακωβάτοι και ο Ν. Σολωμός ζήτησαν να μην εφαρμοστεί το
χρονολογικό δυτικό έτος και να παραμείνει το ανατολικό, δηλαδή το Ιουλιανό
ημερολόγιο34, που εφαρμόζεται επί 1850 χρόνια στην ορθόδοξη ανατολή.

Οι πληρεξούσιοι αδελφοί Ιωάννης και Βαπτιστής Άννινος δήλωσαν ότι πα-
ραιτούνται οποιασδήποτε χρηματικής αμοιβής, μισθοδοσίας ή αποζημίωσης
σ’ όλη την διάρκεια της Εθνοσυνέλευσης35 ζητώντας να αλλάξει το άρθρο 24,
το οποίο αναφέρεται στην αποζημίωση των βουλευτών. Οι αδελφοί Τυπάλδοι,
πρότειναν την καθολική κατοχή όπλων των πολιτών προς άμυνά τους3�. Ο 
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– Λούζης: Όχι, δια της εμπαίξεως και νοθεύσεως του δικαιώματος της καθολικής ψήφου
η κοινωνία διεφθάρη.

– Πολλοί: Μάλιστα, μάλιστα.
– Λούζης: Την κατεδιολιεύθησαν οι αρχολίπαροι και ενεπαίχθη αυτός ο νόμος και αυτή η

καθολική ψηφοφορία...» (Επίσημος εφημερίς, τ. ΣΤ΄, σσ. 5��-5��).
2�. ΠΡ Β ΕθΝ. τόμος 5ος, Συν. ΤΣΤ/2�.8.18�4, σ. 12�.
28. ΠΡ Β ΕθΝ. Συν. ΣΣΤ/11και 12.8.18�4, σ. 401.
2�. ΠΡ Β ΕθΝ. τόμος �ος, Συν. ΤΓ/21.8.18�4, σ. �0.
30. Πρότεινε στο άρθρο 1�: «Η παιδεία εν γένει επεκτείνεται εις όλας τα τάξεις και εις τα

πλέον απόκεντρα μέρη, η δε δημοτική εκπαίδευσις θέλει είσθαι υποχρεωτική, τη δαπάνη του
κράτους και του Δήμου. Νομοσχέδιον θέλει επί τούτου κανονίσει τα περαιτέρω...».

31. ΠΡ Β ΕθΝ. τόμος 5ος, Συν. ΤΕ/24.8.18�4, σ. 120.
32. Ό.π.
33. Ό.π.
34. Ό.π.
35. Ό.π.
3�. «Οι έλληνες πολίται δύναται να έχωσιν εντός των οικιών αυτών τα αναγκαία όπλα

προς ιδίαν άμυναν, άνευ αδείας της αρχής και άνευ φόρου» (ΠΡ Β ΕθΝ. τόμος 5ος, Συν.
ΤΕ/24.8.18�4, σ. 12�).



Ι. Άννινος ζήτησε την κατάργηση βασανιστηρίων στους φυλακισμένους3�,
ενώ στο άρθρο 1� «περί τιμωρίας δημοσίων υπαλλήλων και υπουργών» ζήτη-
σε μονιμότητα δημοσίων υπαλλήλων και τιμωρία υπουργών για παραβάσεις
στην άσκηση των καθηκόντων τους38 ζητώντας και την κατάργηση της Γε-
ρουσίας στο άρθρο 223�.

Ο Ι. Μομφεράτος στο άρθρο 22 (αναφέρει στο σχέδιο ότι «η νομοθετική
εξουσία ενεργείται υπό του Βασιλέως και της Βουλής») ζήτησε να προστεθεί
η τροπολογία η οποία καθιέρωνε συνταγματικά την κατάργηση της Βασιλεί-
ας40 με την καθιέρωση της λαϊκής κυριαρχίας41.

Η ίδρυση του Συμβουλίου της Επικρατείας42 αποτέλεσε σημαντικό ζήτημα
για δύο λόγους. Ο πρώτος αφορούσε την αποκοπή αρμοδιοτήτων από τη βουλή
με τον περιορισμό της λαϊκής κυριαρχίας ενώ ο δεύτερος διότι το ζήτημα αυτό
καθ’ αυτό αποτέλεσε αφορμή διασπάσεως των Κεφαλλήνων, κυρίως των πα-
λαιοριζοσπαστών πληρεξουσίων. Από τις πολιτικές συσσωματώσεις και τη δι-
χοτόμηση που δημιουργήθηκε για το ζήτημα αυτό διαφαίνεται ότι η πλειοψη-
φία των Κεφαλλήνων βουλευτών και αυτών που απείχαν από τις ψηφοφορίες,
ήταν κατά της ιδρύσεώς του, συμφωνώντας ότι περιορίζει τις αρμοδιότητες της
βουλής και κατ’ επέκταση της λαϊκής κυριαρχίας. Υπέρ της καταργήσεως
ήταν οι Ι. Μομφεράτος, Νεστ. Σολωμός, Επ. Μεταξάς. Υπέρ της ύπαρξής του
οι, Η. Ζερβός, Ν. Λούζης, Ι. Άννινος, Σπ. Μεταξάς, Γ. Μαυρογιάννης, Β. Άν-
νινος, Αναστ. Μεταξάς, Στ. Πυλαρινός, ο καθένας για τους δικούς του λόγους,
αλλά η πλειοψηφία, μεταξύ των οποίων και ο Ζερβός, θεωρούσε ότι ή λειτουρ-
γία μπορούσε να περιορίζει εν δυνάμει τις εξουσίες του βασιλιά. Απείχαν οι, Γ.
Κοζάκης, Γ. Ιακωβάτος, Αντ. Βρυώνης Δ. Μηλιαρέσης, Νικ. Βαλσαμάκης,
Νικ. Γεωργακάτος, Χ. Ιακωβάτος, εκ των οποίων οι πιο πολλοί διαφωνούσαν
με τη θεσμοθέτησή του. Το θέμα αυτό αποτέλεσε ζήτημα αντιπαράθεσης στις
βουλευτικές εκλογές του 18�5 κυρίως από τους Ριζοσπάστες43, αλλά και σο-
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3�. «Αι βάσανοι οποιαδήποτε φύσεως και οπουδήποτε συμπεριλαμβανομένων και των δε-
σμευτηρίων απαγορεύονται» (ΠΡ Β ΕθΝ. τόμος 5ος, Συν. ΤΕ/24.8.18�4, σ. 12�).

38. «Άπασα η υπαλληλία και εντός και εκτός του κράτους ορίζεται στερεά και ισόβιος.
Ειδικός νόμος κανονίσει την είσοδον και έξωσμα κατά την υπηρεσίαν» (ΠΡ Β ΕθΝ. τόμος
5ος, Συν. ΤΕ/24.8.18�4, σ. 12�).

3�. ΠΡ Β ΕθΝ. τόμος 5ος, Συν. ΤΕ/24.8.18�4, σ. 128.
40. «Η κυριαρχία ενυπάρχει εις το έθνος και εις αυτό μόνον ανήκει, πάσα εξουσία πηγά-

ζει εξ αυτού, και ενεργείται καθ’ ον τρόπον ορίζει το σύνταγμα» (ΠΡ Β ΕθΝ. τόμος 5ος, Συν.
ΤΕ/24.8.18�4, σ. 128).

41. «Η νομοθετική εξουσία ανατίθεται εις την υπό του λαού ελευθέρως εκλεγομένη βου-
λήν των αντιπροσώπων» (ΠΡ Β ΕθΝ. τόμος 5ος, Συν. ΤΕ/24.8.18�4, σ. 12�).

42. ΠΡ Β ΕθΝ. Συν. ΤΜΑ/13.10.18�4, σσ. 52�-533.
43. Εφημ. ΧΩΡΙΚΟΣ, φ. 3/24.4.18�5.



βαρό πρόβλημα στην ενότητά τους, όπου λόγω της θετικής στάσης του Ζερ-
βού αποτέλεσε και την οριστική ρήξη του με την ομάδα του Δημοτικού Κατα-
στήματος Αργοστολίου (ΔΚΑ).

Στις 1�.10.18�4 ψηφίστηκε το σύνολο του Συντάγματος από τα άρθρα �1
έως 110 άνευ σχεδόν συζήτησης, εγκαταλείποντας οι Πληρεξούσιοι τις οχλη-
ρές συζητήσεις που έδειχναν τη διαιώνιση της Εθνοσυνέλευσης44. Στις
21.10.18�4 αντιπροσωπεία της Βουλής επέδωσε στο βασιλιά το νέο σύνταγ-
μα, με την τροποποίηση που είχε ζητήσει στο άρθρο 2, περί «ένταξης των θρη-
σκευτικών λειτουργών άλλων δογμάτων στην επιτήρηση του κράτους» και
στις 1�.11.18�4 εμφανίστηκε στη Συνέλευση και ορκίστηκε στο νέο σύνταγ-
μα45. Η χώρα είχε νέο βασιλέα, νέο Σύνταγμα4� και νέο εκλογικό νόμο4�.

Από τους Επτανήσιους «παλαιοριζοσπάστες» καταψήφισαν το Σύνταγμα,
ο Ι. Μομφεράτος και ο Στ. Πυλαρινός, ενώ ο Η. Ζερβός απείχε των ψηφοφο-
ριών. Στην πορεία του χρόνου ο Λομβάρδος καθώς και άλλοι που τον είχαν
ακολουθήσει από την Ιόνια Βουλή, προσχώρησαν στην ίδρυση του Πέμπτου
Κόμματος, το μετονομασθέντα μετέπειταΕθνικό ή Νεωτερικόν υπό τον Χ.
Τρικούπη και δεν υιοθέτησαν τις απόψεις των παλαιοριζοσπαστών.

Η συμμετοχή των επτανησίων στην Εθνοσυνέλευση υπήρξε καταλυτική
για την ενότητά τους, αφού γενική ήταν η εντύπωση και πολλοί από αυτούς
που είχαν συμμετάσχει στην Ιόνιο Βουλή πίστευαν και θεωρούσαν δεδομένο
ότι θα υπήρχε στοιχειώδης συνεργασία μεταξύ τους αλλά θα είχαν και ισχυ-
ρές αντοχές στις διαδικασίες πολιτικής αφομοίωσης. Ήδη στο εκλογικό
πρόγραμμα ορισμένων υποψηφίων είχε αναγγελθεί ένα είδος εσωτερικής συ-
νεργασίας48 και οι εκλεγέντεςσυμφώνησαν πριν αναχωρήσουν για την Αθή-
να να συνεννοούνται για τις τοποθετήσεις που θα έκαναν4�. Χρειάστηκαν λί-
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44. Διάγγελμα του Βασιλιά για επίσπευση διαδικασιών της (ΠΡ Β ΕθΝ. Συν. ΤΑ-
ΣΤ/�.10.18�4, σσ. 4��-4��).

45. ΕΥΑΓΓΕΛΙΔΗΣ ΤΡ., Τα μετά τον Όθωνα (18�2-18�8), 18�8, σσ. 11�-118.
4�. Στις 1�.11.18�4 δημοσιεύτηκε (ΦΕΚ 48) το νέο Σύνταγμα αποτελούμενο από 110

άρθρα: 1-2 Περί Θρησκείας, 3-20 Περί Δημοσίου Δικαίου, 21-28 Περί Συντάξεως της Ελλη-
νικής Πολιτείας, 2�-44 Περί Βασιλέως, 45-53 Περί Διαδοχής και Αντιβασιλείας, 54-�� Πε-
ρί Βουλής, ��-82 Περί Υπουργών, 83-8� Περί Συμβουλίου Επικρατείας, 8�-�8 Περί Δικαστι-
κής Εξουσίας, ��-103 Γενικαί και 104-110 Ειδικαί Διατάξεις.

4�. ΕΥΑΓΓΕΛΙΔΗΣ ΤΡ., Τα μετά τον Όθωνα (18�2-18�8), 18�8, σ. 11�.
48. «Εκλογικό πρόγραμμα της 14.�.18�4» (Ελπίς Ζακύνθου, έτος 28, φ.125�/23.�.18�4).

Επίσης στο εκλογικό πρόγραμμα των Διον. Μεταξά-Σαντορίνη, Φρ. Κουερίνου, Ανδ. Πλαίσα,
Δημ. Μιχαλίτζη, Κ. Λομβάρδου, Ανδ. Σιγούρου, Ανδ. Τερτσέτη, κ.α. (GUNNAR H., Τα πολιτι-
κά κόμματα στην Ελλάδα 1821-1�3�, τ. α΄, 200�, σ. 408).

4�. Αναφορά του Νέστορος Σολωμού στην εκλογική διακήρυξη της 1.�.18�4, την οποία
μοίρασε ως προκήρυξη [Συλλογή προκηρύξεων Γενναδίου Βιβλιοθήκης, ταξ. Αρ. �� αρ. 3
(GUNNAR H., Τα πολιτικά κόμματα στην Ελλάδα 1821-1�3�, τ. α΄, 200�, σ. 408)].



γες μόνο συνεδριάσεις για να διαλυθεί αυτή η συνεργασία. «Η πλειονότητα
των νέων βουλευτών διέγνωσε ότι τους συνέδεαν περισσότερα (προπάντων η
επιθυμία για σταθερότητα, φιλελεύθερους θεσμούς και κοινωνικές μεταρ-
ρυθμίσεις) με τους Ορεινούς παρά με το κόμμα των Πεδινών, το οποίο ήταν
εχθρικό απ’ την αρχή για την παρουσία τους στην Εθνοσυνέλευση»50, διότι
έχανε την πλειοψηφία την οποία επιτύγχανε με τεχνάσματα. Όμως ο διχα-
σμός προ της ενώσεως, ήταν ρηγματώδης μετά την οριστική ρήξη «παλαιο-
ριζοσπαστών» και «Λομβαρδιανών» για τη μορφή της ενώσεως. Ζητήματα
όπως η αφομοίωση των νησιών, το Συμβούλιο Επικρατείας, και άλλα, ανά-
γκασαν τους Επτανησίους βουλευτές να συσπειρωθούν στις κυβερνητικές
φάλαγγες, κυρίως περί τον υπουργό Αλ. Κουμουνδούρο που συγκροτούσε
ισχυρή ομάδα51. Ενώ το οριστικό κτύπημα στην ενότητα δόθηκε από τους
συμβούλους του Βασιλιά και των Ορεινών στην προσπάθεια να τους προσε-
ταιριστούν για να δημιουργήσουν επαρκείς πλειοψηφίες σε νεοϊδρυόμενους
πολιτικούς σχηματισμούς.

Η ψήφιση νέου εκλογικού νόμου στα πλαίσια του νέου συντάγματος απα-
σχόλησε την Εθνοσυνέλευση έντονα. Μέχρι τότε ο εκλογικός νόμος του 1844
καθιέρωνε την καθολική ψηφοφορία των ανδρών η οποία όμως δεν είχε εφαρ-
μοστεί πλήρως, αφού ίσχυαν κάποια κωλύματα. Η ψήφισή του απασχόλησε
τη συνέλευση μετά την εισδοχή των Επτανησίων βουλευτών, οι οποίοι έλαβαν
μέρος με δυναμικό τρόπο και η μακρά εμπειρία τους από την λειτουργία της
Ιονίου Βουλή κατατέθηκε ποικιλοτρόπως, συνδέοντας την ψήφιση του εκλογι-
κού νόμου με τον τρόπο εκλογής. Μέχρι τότε στη χώρα είχε καθιερωθεί το ψη-
φοδέλτιο, σε μια εποχή που ελάχιστοι ψηφοφόροι ήταν εγγράμματοι, γεγονός
που δημιουργούσε νόθευση του εκλογικού αποτελέσματος και συγκρούσεις
στη Βουλή κατά την επικύρωση των αποτελεσμάτων. Η ψηφοφορία πήρε πε-
ριεχόμενο με την πρόταση που έκαναν οι πληρεξούσιοι Κεφαλληνίας Ν. Λού-
ζης και Ζακύνθου Κ. Λομβάρδος για την καθιέρωση «κρυπτής δια κυάμων
ψηφοφορίας», με το αιτιολογικό ότι «ουδέν είναι η καθολική ψηφοφορία άνευ
της κρυπτής ψηφοφορίας»52 που ίσχυε στα Επτάνησα53 με καταγωγή στις
απαρχές συγκρότησης του Ενετικού κράτους, ενώ λίγο νωρίτερα το είχε προ-
τείνει ο Βαπτιστής Άννινος54. Υπήρξε μακρά συζήτηση με αντιδράσεις, κυρίως
από τον Θ. Δηλιγιάννη και Αλ. Κουμουνδούρο οι οποίοι αρνήθηκαν την καθιέ-
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50. GUNNAR H., τ.α΄, 200�, «Τα πολιτικά κόμματα στην Ελλάδα 1821-1�3�», σ. 40�.
51. Ό.π., σ. 112.
52. Επίσημος Εφημερίς, τόμος ΣΤ/25.�.18�4, σσ. 5��-5��.
53. Η δια «σφαιριδίων ψηφοφορία» καθιερώθηκε στα Επτάνησα για την εκλογή βουλευ-

τών το 184�.
54. ΠΡ Β ΕθΝ. τόμος 5ος, Συν. ΤΣΤ/2�.8.18�4, σ. 12�.



ρωση του συστήματος αυτού φοβούμενοι ότι οι παλαιές φατρίες θα έχαναν πο-
λιτικό έδαφος, αφού ο θεσμός θα περιόριζε την κομματική τους ισχύ55. Η απο-
τυχία των δυνάμεων αυτών για τροποποιήσεις του νόμου θα αποτελέσει στρα-
τηγική τους θέση την οποία θα προσπαθήσουν να επαναφέρουν με το Νόμο
ΧΜΗ, δεκατρία χρόνια αργότερα το 18��, σε μια προσπάθεια να καταργή-
σουν την «δια σφαιριδιών ψηφοφορία», την καθολική ψηφοφορία και την επαρ-
χία, όπου μόνο το τελευταίο θα καταφέρουν έως το 18�2 όπου θα επαναφερθεί.
Οι Επτανήσιοι επέβαλλαν τις απόψεις τους στο σφαιρίδιο και την καθολική
ψηφοφορία. Ήταν μία νίκη του πνεύματος ελευθερίας που εισήχθη στο κοινο-
βούλιο εκφράζοντας την φιλοδοξία τους για την αναγέννηση του πολιτικού συ-
στήματος μέσω μιας πορείας πολιτικής παράδοσης που είχαν. Απ’ την άλλη οι
δυνάμεις του εκσυγχρονισμού και της εισαγωγής των νεωτερισμών, προσπα-
θούσαν να εισαγάγουν το ψηφοδέλτιο σε μια κοινωνία που ήταν στην πλειοψη-
φία της αγγράμματη και το τιμοκρατικό σύστημα δικαιώματος ψήφου σε μια
κοινωνία η οποία δεν είχε βιώσει ποτέ δουλοπαροικία. Παραστατική των γε-
γονότων αυτών ήταν η παρέμβαση του Ν. Λούζη για την ψηφοφορία με σφαι-
ρίδια, που καλούσε το σώμα να σκεφθεί με ομοψυχία και με βάση το δημόσιο
συμφέρον, υποστηρίζοντας μία απόφαση που στηρίζει το έθνος και καταδικά-
ζει τους φαύλους5�.

ΗΗ  δδιιοοιικκηηττιικκήή  δδιιααίίρρεεσσηη  ττηηςς  ννήήσσοουυ

Λίγο πριν αποχωρήσουν οι Βρεττανοί το Ελληνικό Κράτος εξέδωσε ΒΔ
όπου διατηρήθηκε η δομή του διοικητικού συστήματος των επαρχείων και
ιδρύθηκαν τέσσερεις νομοί5�, Κερκύρας, Λευκάδος, Κεφαλληνίας, Ζακύνθου.
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55. Εισήγηση Αλ. Κουμουνδούρου «αν νομίζετε ότι εσώθη η Ελλάς, διότι θα έρχωνται δια
σφαιριδίων οι αντιπρόσωποι, απατάσθε, οι άνθρωποι οι τολμήσαντες να πλαστογραφήσωσι τα
ψηφοδέλτια νομίζετε ότι δεν θέλουσι τολμήσει να πλαστογραφήσωσι και τα σφαιρίδια; Εις με-
γίστην απάτην ευρίσκεσθε (γέλως)» για να αναγνωρίσει όμως μετά ότι: «Ομιλών δυστυχώς
προς ερωτολήπτους, και είναι τόσον δυνατός ο έρως προς αυτά, ώστε μας έκανεν και ημάς να
τα αγαπήσωμεν ...» (Επίσημος Εφημ., τ. Στ΄, 15.10.18�4, σσ. �84, ��2-��3, 80�).

5�. Παραστατική παρέμβαση Ν. ΛΟΥΖΗ. «Επεθύμουν όπως εκλείψωσι τα άτοπα, δια τα
οποία τοσούτον παραπονούμεθα, να καθιερωθεί εν τω συντάγματι και ο τρόπος εκλογής. Ας
μην λησμονήσωμεν τον μεγάλον εκείνον λόγιον, του Λεϊβνιτίου: «Το παρόν είναι γέννημα του
παρελθόντος να εγκαστρωθώμεν μόνην την αλήθειαν, όπως οψέποτε μόνην την αλήθειαν
κυήσωμεν. Να ευεργετήσωμεν ως αληθής το έθνος δια της ηθικοποιήσεως, εις αιώνιον κατα-
δικάζοντες θάνατον τους φαύλους ...» (Επίσημος Εφημ., τ. Στ΄, 25.�.18�4, σ. 5��).

5�. Στις 13.5.18�4 εκδόθηκε το ΒΔ «Περί της μετά την παύσιν της Αγγλικής προστα-
σίας διοικήσεως των Ιονίων Νήσων», όπου διατηρήθηκε η δομή των Επαρχείων και των συμ-
βουλίων τους και ιδρύθηκαν τέσσερεις νομοί.



Η δομή αυτή επικυρώθηκε το Δεκέμβριο του 18�458, όπου με το ΒΔ της
1�.12.18�4 έγινε η προσαρμογή τους στο διοικητικό σύστημα του Βασιλείου,
όπου στο άρθρο 2 ορίζονται τέσσερεις Νομοί με επτά Επαρχίες.

Η νήσος Κεφαλληνία συγκροτεί νομό που περιλαμβάνει και την ομώνυμη
επαρχία5� και ορίστηκαν τα διοικητικά καθήκοντα Νομαρχών και Επάρχων.
Η οριστική διαίρεση πραγματοποιείται με το Διάταγμα της 5.3.18�5�0, όπου
σύμφωνα με το άρθρο 2 διαιρείται σε τρεις επαρχίες.

Η πρώτη είναι η Επαρχία Κραναίας, που περιλάμβανε, σύμφωνα με τη
διάρθρωση που ίσχυε επί Προστασίας, το 1ο Διαμέρισμα της πόλεως του Αρ-
γοστολίου (Πόλη Αργοστολίου, Προάστιο Σπήλια, Προάστιο Αγίου Γεωργίου,
Περιοχές Λειβαθώ και Ποταμιάνα), το 3ο (Ομαλά, Ταλαμιαίς, Εικοσιμία,
Πυργί) και το 4ο (Ελειού, Κατελειού, Σκάλας, Βάλτες, Κορωνούς, Ηρακλεί-
ου) εκτός του Πυργιού που εντάχθηκε στην επαρχία Σάμης.

Η δεύτερη είναι η Επαρχία Πάλλης που περιλαμβάνει το 2ο Διαμέρισμα
(Πόλη Ληξουρίου, Προάστιο Μηχαλιτζάτα, τις περιοχές Κατωής, Ανωής,
Θηναίας, Αθέρος και Μισοχώρια).

Η Τρίτη είναι η Επαρχία Σάμης που περιλάμβανε το 5ο Διαμέρισμα (Σά-
μης, Πυλάρου, Ερύσσου, Προάστιον Άσσου) και το Πυργί, μετά από αίτημα
των κατοίκων που αποκόπτεται από την Κραναία�1.

Η διοίκηση του νομού ανατίθεται στο Νομάρχη που διορίζεται από την Κυ-
βέρνηση. Το 18�� ορίζεται ότι ο Νομός περιλαμβάνει τις επαρχίες Κραναίας,
Πάλλης, Σάμης και Ιθάκης�2. Η διάρθρωση των επαρχιών θα αποτελέσει και
την αντιστοίχιση με τις εκλογικές περιφέρειες, οι οποίες με ένα μικρό κενό
18��-18�2 και 1�10, θα μείνουν σταθερές έως το 1�5�.
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58. Νόμος ΚΕ΄ «Περί διαιρέσεως των Νομαρχιακών και Επαρχιακών αρχών»,
5.12.1845, (ΦΕΚ 2/13-01-18�5, «Περί εφαρμογής και εν Επτανήσω του περί διοικητικής δι-
αιρέσεως του κράτους νόμου»).

5�. Υπόλοιποι νομοί: Κερκύρας, που περιλαμβάνει την ομώνυμη Επαρχία και τους Πα-
ξούς, Ζακύνθουκαι τις Επαρχίες Κυθήρων και Λευκάδοςπου περιλαμβάνει και την Ιθάκη.

�0. ΦΕΚ 1�/8.3.18�5, «Περί διαιρέσεως Επαρχιών Κερκύρας και Κεφαλληνίας».
�1. Στην Προστασία η διοικητική διαίρεση ήταν: «Διαμέρισμα Α: περιελάμβανε την Πόλη

του Αργοστολίου, το Προάστιο Σπήλια, το Προάστιο Αγίου Γεωργίου και τις Περιοχές Λειβα-
θώ και Ποταμιάνα. Διαμέρισμα Β: περιελάμβανε την Πόλη Ληξουρίου, το Προάστιο Μηχαλι-
τζάτα, και τις περιοχές Κατωής, Ανωής, Θηνιάς, Αθέρος και Μισοχώρια. Διαμέρισμα Γ: πε-
ριελάμβανε τις περιοχές Ομαλά, Ταλαμιαίς, Εικοσιμία και Πυργί. Διαμέρισμα Δ: περιελάμ-
βανε τις περιοχές, Ελειού, Κατελειού, Σκάλας, Βάλτες, Κορονούς και Ηρακλείου. Διαμέρι-
σμα Ε: περιελάμβανε τις Περιοχές Σάμης, Πυλάρου, Ερύσσου και το Προάστειον Άσσου»
(ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ εκλογέων της Νήσου Κεφαλληνίας δια τα έτη 18�1 και 18�2, Κοργιαλένειος
Βιβλιοθήκη ΕΚΛ 324.24�/55)

�2. Το ΒΔ/18�5 τροποποιείται με το Ν. ΡΜΓ/�.1.18�� (ΦΕΚ �/1�.01.18��), «Περί διοι-



Η διοικητική διαίρεση της νήσου δομήθηκε σε επαρχίες, σύμφωνα με το δι-
οικητικό χάρτη της χώρας, πάνω στις υπάρχουσες ιστορικά περιοχές της νή-
σου όπως το γεωφυσικό ανάγλυφο είχε διαμορφώσει. Για την Κραναία δεν
προέκυψαν σοβαρά ζητήματα καθώς η περιοχή του Πυργίου ενσωματώθηκε
στη Σάμη, μειώνοντας κατά έναν τους αντίστοιχους βουλευτές της Κραναί-
ας, ενώ πρωτεύουσα ορίσθηκε το Αργοστόλι.

Προ της οριστικής διαιρέσεως, αναπτύχθηκαν συζητήσεις και κυκλοφόρη-
σαν πληροφορίες σχετικά με την τύχη της κάθε επαρχίας.

Για την επαρχία Πάλλης κυκλοφόρησε πληροφορία ότι θα ενσωματωθεί
στην Κραναία και είχε ως συνέπεια την αντίδραση τοπικών βουλευτών και
κατοίκων. Στις αρχές του 18�5 η Πάλλη διεκδικεί να γίνει επαρχία, με τη
συλλογή υπογραφών και με ημερομηνία 23.2.18�5 και δημιουργία Πρωτοδι-
κείου στο Ληξούρι�3, όπου τελικά δημιουργήθηκε η επαρχία Πάλλης και μετέ-
πειτα δεν υπήρξε ποτέ ζήτημα με τα γεωγραφικά της όρια.

Εκεί που υπήρξε έντονο ζήτημα ήταν στην Επαρχία Σάμης για την πρω-
τεύουσα. Η επαρχία λόγω του γεωμορφολογικού της χαρακτήρα δεν είχε
πληθυσμιακό και διοικητικό κέντρο, αφού ο Αιγιαλός που προτάθηκε ήταν ένα
μικρό λιμάνι δίχως αξιόλογο πολεοδομικό ιστό. Αντίθετα υπήρχαν χωριά που
είχαν διπλάσιο ή τριπλάσιο πληθυσμό, όπως η Άσσος, τα Μακρυώτικα, τα Δι-
βαράτα Πυλάρου αλλά και το παραθαλάσσιο λιμάνι της Αγίας Ευφημίας το
οποίο αποτελούσε την έξοδο της βόρειας νήσου. Οι κάτοικοι προέβησαν σε ανα-
φορές προς την Εθνοσυνέλευση�4 όπου τελικά η επαρχία έμεινε και πρωτεύου-
σα ορίσθηκε ο Αιγιαλός Σάμης.

Στα μετέπειτα χρόνια οι αντιδράσεις των κατοίκων στη νέα διοικητική δο-
μή δεν υπήρξαν, εκτός από το Δημοτικό Κατάστημα Αργοστολίου που κα-
τήγγειλε στις επερχόμενεςεκλογές τη μεταφορά του Πυργιού στη Σάμη για
την ενίσχυση του κόμματος του Κουμουνδούρου.

Η ενσωμάτωση της Κεφαλληνίας στο Ελληνικό πολιτικό σύστημα �31

κητικής διαιρέσεως της Επτανήσου». Στο άρθρο 3 ορίζει ότι ο Νομός περιλαμβάνει τις επαρ-
χίες Κραναίας, Πάλλης, Σάμης και Ιθάκης.

�3. Αναφορά κατοίκων Ληξουρίου προς Βασιλέα περί δημιουργίας Επαρχίας και Πρωτο-
δικείου στην Πάλλη (23.2.18�5). Οι δύο αναφορές καταλαμβάνουν 38 σελίδες, υπογράφουν
8�0 Πολίτες, αναφέρονται ολογράφως με ονοματωπώνυμο, υπογραφή και σε κάποιες περι-
πτώσεις το επάγγελμα, π.χ. ιερείς, ιερομόναχοι, ιατροί, δάσκαλοι, έμποροι, (ΓΑΚ/Ατ. Αρχ.
ΥΠΕΣ, Γεωργίου Α΄, Θ. �/10, Φ. 11�: Εκλογικά Επτανήσων/Κεφαλληνία).

�4. Αναφορές κατοίκωνΠυλάρου και Ερύσσου προς την «Βην των Ελλήνων Εθνοσυνέ-
λευσιν» περί της έδρας της Επαρχίας Σάμης. Ο πέντε κατάλογοι αποτελούνται από 30 σελί-
δες και περιλαμβάνουν �11 υπογραφές, ονόματα και επώνυμα, σε κάποιες περιπτώσεις πα-
τρώνυμα και επαγγέλματα. (ΓΑΚ/Ατ. Αρχ. ΥΠΕΣ, Γεωργίου Α΄, Θ. �/10, Φ. 11�: εκλογι-
κά Επτανήσων/Κεφαλληνία).



ΗΗ  εεθθννιικκήή  οολλοοκκλλήήρρωωσσηη  κκααιι  οοιι  εεππιιππττώώσσεειιςς  σσττηηνν  οορργγάάννωωσσηη  ττοουυ  ννηησσιιοούύ

Η αφομοίωση αποτέλεσε την αφορμή να αναδειχθούν πολλά και σοβαρά
προβλήματα τα οποία θα καθορίσουν την κοινωνική και οικονομική εξέλιξη
των νησιών τα επόμενα χρόνια, διότι κατά τη διαδικασία αυτή ήρθαν αντιμέ-
τωπες δύο διαφορετικές πολιτικές κρατικές οντότητες. Απ’ τη μια, το υπάρ-
χον Ελληνικό Βασίλειο, με τη μικρή σχετικά ανεπτυγμένη κρατική υπόσταση
και τα πενιχρά οικονομικά και απ’ την άλλη το υπό αφομοίωση Ιόνιο Κράτος,
στο οποίο λειτουργούσαν πολιτικοί θεσμοί και ασκείτο ολοκληρωμένη κρατική
διοίκηση. Το γεγονός ότι υπήρξε ενσωμάτωση και όχι αφομοίωση δύο διαφορε-
τικών κρατών, οι δυσμενείς επιπτώσεις υπήρχαν πολλαπλές για τα νησιά και
οι επιπτώσεις αυτές ήταν δύο ειδών. Αυτές που ήταν αναγκαίες και αυτές που
έγιναν για την επίδειξη της ισχύος του νέου κράτους, γνωρίζοντας το δυναμι-
κό χαρακτήρα των κατοίκων αλλά και την ισχυρή οικονομική και κοινωνική
υποδομή που διέθεταν.

Στα πρώτα, ανήκουν τα μέτρα που αφορούσαν κυρίως τα συστήματα δα-
σμών και φορολόγησης, η εφαρμογή των οποίων δεν μπορούσε να αποφευχθεί
αφού δεν μπορούσε να ισχύει διπλό δασμολογικό σύστημα στο Βασίλειο, παρά το
γεγονός ότι η διατήρησή του θα ήταν ευνοϊκή για τα ταμεία του κράτους, αφού
τα νησιά είχαν μακρές και ωφέλιμες συναλλαγές με τις δυτικές χώρες και με-
γάλο εμπορικό στόλο. Στα δεύτερα όμως υπάρχουν πράξεις της Κυβέρνησης
που δεν αφορούν την ενιαία οντότητα του κράτους και υπήρξαν δυσμενείς για τα
νησιά δημιουργώντας σοβαρά προβλήματα�5. Οι πράξεις αυτές ήταν:

α) Η διοικητική υπαγωγή της εκκλησίας από το Οικουμενικό Πατριαρ-
χείο στην αυτοκέφαλη Ελλαδική Αρχιεπισκοπή, ζήτημα το οποίο από πνευ-
ματικό εξελίχθηκε σε πολιτικό.

β) Η κατάργηση της Ιονίου Ακαδημίας, του ανώτατου εκπαιδευτικού
ιδρύματος που είχε προσφέρει στον Ελληνικό χώρο�� και απόφοιτοί της ήταν
πολλά στελέχη της οικονομικής και κοινωνικής ζωής.
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�5. «Οι πράξεις αυτές που αποτέλεσαν αντικείμενο διαρκούς συζήτησης και αντιπαράθε-
σης, αρχής γενομένης στη Εθνοσυνέλευση, ήταν: α) Η διοικητική υπαγωγή της εκκλησίας
από το Οικουμενικό Πατριαρχείο στην αυτοκέφαλη Ελλαδική Αρχιεπισκοπή, ζήτημα το οποίο
από πνευματικό εξελίχθηκε σε πολιτικό. β) Η κατάργηση της Ιονίου Ακαδημίας, του ανώτα-
του αυτού εκπαιδευτικού ιδρύματος που είχε προσφέρει μεγάλες υπηρεσίες στον υπόδουλο και
ελεύθερο Ελληνικό χώρο και απόφοιτοί του ήταν πολλοί επιστήμονες και στελέχη της πολιτι-
κής, οικονομικής και κοινωνικής ζωής. γ) Το δυσμενές δασμολόγιο, που δεν είχε πρόνοια
σταδιακής μετάβασης και δεν αξιοποιήθηκαν ούτε λήφθηκαν υπ’ όψιν οι υπάρχουσες οικονο-
μικές σχέσεις των νησιών με τις ευρωπαϊκές χώρες και το διεθνές εμπόριο» (ΒΑΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΠ., Νέα Ελληνική Ιστορία 1204-1�85, 1�88, σσ. 25�-2�4).

��. ΒΑΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠ., Νέα Ελληνική Ιστορία 1204-1�85, 1�88, σσ. 2�0-2�1.



γ) Το δυσμενές δασμολόγιο, που δεν είχε πρόνοια σταδιακής μετάβασης
και δεν λήφθηκαν υπ’ όψιν οι υπάρχουσες οικονομικές σχέσεις των νησιών με
το διεθνές εμπόριο.

δ) Η κατάργηση διοικητικών θεσμών, τελωνείων, παιδείας και η μη αντα-
ποδοτικότητα των φόρων με κυρίως επίπτωση στις υποδομές του νησιού.

Τα θέματα αυτά αποτέλεσαν αντικείμενο διαρκούς αντιπαράθεσης, αρχής
γενομένης στην Εθνοσυνέλευση και παρά το γεγονός ότι η νομοθετική αφο-
μοίωση δεν εξελίχθηκε ικανοποιητικά, η εγκαθίδρυση της διοικήσεως πραγ-
ματοποιήθηκε γρήγορα μέσω εκτεταμένης νομοθεσίας��.

Οι Βρετανοί άφησαν πίσω τους έναν δοκιμασμένο διοικητικό μηχανισμό τον
οποίο κανείς υπεύθυνος από το Βασίλειο δεν πήγε να παραλάβει. Άφησαν πίσω
τους υπαλλήλους και συνεργάτες τους, οι οποίοι παρέμειναν για μεγάλο χρο-
νικό διάστημα καθώς άργησε πολύ να εγκαθιδρυθεί διοίκηση. Ήλθαν έτσι
υπάλληλοι από τον ελλαδικό κορμό, χωρίς να έχουν την μόρφωση που είχαν οι
Κεφαλλήνες της άρχουσας τάξης με τις σπουδές τους στην Ευρώπη. Αυτοί
δεν κλήθηκαν πουθενά στην Ελλάδα να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους – «ου-
δείς των Επτανησίων εις την Ελλάδα εδιωρίσθη», γεγονός που τους έκανε να
δυσανασχετούν. Ο πρώτος νομάρχης ήρθε στην Κεφαλληνία στα τέλη Φε-
βρουαρίου του 18�5�8. Η συνεργασία του με τον έπαρχο, υπόλοιπο της παλαι-
άς διοικήσεως, έφθανε σε τριβές που συνεχώς αυξάνονταν και μετατοπίζονταν
στο τοπικό στοιχείο.

Το Ελληνικό κράτος αντιμετώπισε τα Επτάνησα με δισυπόστατη στάση.
Απ’ τη μια θεωρούσε ότι απέκτησε σημαντικό μέρος της ναυτιλίας και του
εμπορίου της Μεσογείου και απ’ την άλλη προσπάθησε να στραγγαλίσει τη
«συνεισφορά» αυτή με την άμεση και «βίαιη» αφομοίωση. Είναι χαρακτηρι-
στικό του γεγονότος αυτού ο τρόπος που αντιμετώπισαν τα θέματα οι υπόλοι-
ποι βουλευτές κατά την εισαγωγή και συζήτηση των νόμων για το φορολογι-
κό σύστημα, για το εάν πρέπει δηλαδή να τεθεί σε ισχύ και στα νησιά το
ισχύον σύστημα φορολογίας και δασμών. Στο σημείο αυτό συμφωνούσαν η
κυβέρνηση του Κουμουνδούρου, οι κυβερνητικοί Ορεινοί και οι λοιποί Επτανή-
σιοι που υποστήριξαν ότι η αφομοίωση μπορούσε να γίνει σιγά-σιγά και διαφω-
νούσε η αντιπολίτευση, οι Πεδινοί του Βούλγαρη και η πλειοψηφία των πληρε-
ξουσίων Κερκύρας και Κεφαλληνίας που ήθελαν ως άμεση την αφομοίωση.

Το θέμα της διατήρησης ιδιαίτερων παραμέτρων για τα νησιά το ανακινού-
σαν κυρίως στελέχη του Λομβάρδου, αλλά ακολουθούσαν και μερικοί Παλαι-
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��. Περί τα 180 νομοθετήματα καλύπτουν την εγκαθίδρυση της ελληνικής διοίκησης στα
Επτάνησα (18�4-18�0).

�8. Λεγόταν Κωνσταντίνος Μηλιώτης (ΔΕΜΠΟΝΟΣ Α-Δ., Η Γέννηση και τα πάθη μιας
πολιτείας (το Αργοστόλι αγωνίζεται), 1�81, σ. 58).



οριζοσπάστες που λειτουργούσαν πλέον ανεξάρτητα και είχαν διακόψει τις
σχέσεις τους με το Δημοτικό Κατάστημα Αργοστολίου (ΔΚΑ). Η στάση αυ-
τή θεωρήθηκε λαϊκίστικη και στηλιτεύτηκε κυρίως από τον Ζερβό. Ο Λομ-
βάρδος με την τακτική στο ζήτημα της ένωσης, δηλαδή διατηρώντας από τη
στρατηγική του συνθήματος μόνο την ένωση και απεμπολώντας τα κοινωνι-
κά αιτήματα, καιροσκόπησε και εφάρμοσε στην μια πρωτότυπη μορφή λαϊκι-
σμού την οποία συνέχισε και μετέπειτα όταν κατά την διαδικασία της συζή-
τησης για την αφομοίωση, προωθώντας την τακτική να διατηρηθούν νόμοι
και θεσμοί του Ιονίου Κράτους. Μετέπειτα όμως όταν ανέλαβε κυβερνητικό
ρόλο εφάρμοσε πλήρως νομοθετικά την αφομοίωση, αναιρώντας την αρχική
του θέση. Όλα όμως θα εξηγηθούν όταν θα ιδρύσει το Πέμπτο Κόμμα και θα
στηρίξει ως αρχηγό τον Τρικούπη, οπαδοί και οι δύο του βρεττανικού μοντέλου
κοινοβουλευτισμού, ξεκαθαρίζοντας έτσι τη στάση του στο Ιόνιο Κράτος και
τη σχέση του με τον Τρικούπη που εκπροσώπησε την Ελλάδα στην υπογραφή
της συμφωνίας για την Ένωση και τη μορφή που αυτή περιέλαβε.

Αντίθετα σταθερή στάση στο ζήτημα αυτό θα κρατήσει ο Ζερβός, ερχόμε-
νος σε σύγκρουση με τον Μομφεράτο και άλλους Παλαιοριζοσπάστες, διαφω-
νώνταςμε την άποψη ότι όλοι οι θεσμοί στο Ιόνιο Κράτος πρέπει να καταργη-
θούν για να μη θυμίζουν την Προστασία, αφού έβλεπε ότι υπήρχαν δομές και
θεσμοί οι οποίοι ευνοούσαν την κοινωνική ανάπτυξη των νησιών. Τελικά κυ-
ριάρχησε η άποψη του Μομφεράτου που υιοθετήθηκε και από το ΔΚΑ��.
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��. Αναφέρει η εφημερίδα Χωρικός του Δημοτικού Καταστήματος Αργοστολίου (ΔΚΑ):
«Δημοτικοί υποψήφιοι της Επαρχίας Κραναίας Ιωσήφ Μομφεράτος, Δημήτριος Δαυής, Πα-
ναγής Θεοφιλάτος, Κωνσταντίνος Ανδρεάτος, Παναγιώτης Πανάς. Το πρόγραμμα λοιπόν
του Δημοτικού Καταστήματος, και επομένως η εντολή την οποίαν οι ανωτέρω υποψήφιοι ανα-
δέχονται, συγκεφαλαιούνται ως εξής: Άμεσος και πλήρης αφομοίωσις των Ιονίων νήσων με-
τά του λοιπού ελληνικού κράτους, - κατάργησις του Συμβουλίου της επικρατείας, - εκκαθά-
ρισις της αυτής, - παραπομπή του παρανομήσαντος υπουργείου εις δίκην, - κατάλληλος διορ-
γάνωσις της εθνοφυλακής και επέκτασις αυτής καθ’ όλον το κράτος, - υποστήριξις παντός
μέτρου τείνοντος να επιφέρει οικονομίαν εις τα δημόσια έξοδα, και παντός μέτρου τείνοντος εις
την ανάπτυξιν και προαγωγήν των εθνικών πόρων και εις την της κοινωνίας ανάπλασιν, - αυ-
στηρά εξέλεγξις και στηλίτευσης πάσης φατριαζούσης και ανηθίκου κυβερνήσεως, - αποχή
από πάσης εμμίσθου κυβερνητικής θέσεως, και υποστήριξις του δια συναγωνισμού διορισμού
των υπαλλήλων, - και τέλος, υποστήριξης των εθνικών δικαιωμάτων και συμφερόντων απέ-
ναντι πάσης καταπιέσεως ή επεμβάσεως...», επεξηγώντας: «Μη αφομοίωσις, ήτοι ομοσπον-
δία ή διαρκής διαίρεσις των δύο χωρών, - υποστήριξις του Συμβουλίου της επικρατείας, ήτοι
άρνησις της του λαού κυριαρχίας, επιδοκιμασία της εξυβρίσεως και του κολαφισμού της πα-
τρίδας, διατήρησες σώματος αδρανούς, και διηνεκής πίεσις της εθνικής αντιπροσωπείας, -
υποστήριξις του νυν υπουργείου, δηλαδή επιδοκιμασία των παρανομιών, της καταπατήσεως
του συντάγματος, της ιεροσυλίας, της πολιτικής διαφθοράς και της σπατάλης των δημοσίων,
- διατήρησις εν τη αυτή ενθαρρυνόντων την ληστείαν. Τα εγκλήματα και πάσαν ανηθικότη-
τα» (Εφημ. ΧΩΡΙΚΟΣ, φ. 3/24.4.18�5).



Την περίοδο εκείνη στα νησιά υπήρχε μόνο ο φόρος της εξαγωγής, διότι αυ-
τός ήταν ο προσανατολισμός της τοπικής οικονομίας. Είναι χαρακτηριστική η
τοποθέτηση του βουλευτή Μακρή που πρότεινε να καταργηθούν οι φόροι και
να εφαρμοστεί μόνο φόρος επί των εξαγωγών (ειρωνικά) λέγοντας�0 «να γίνει
η Ελλάδα Επτάνησος...», που παρά την ειρωνεία της υπέκρυπτε τον φόβο του
πολιτικού συστήματος για την κυριαρχία των Επτανησίων.

Η αντιμετώπιση του κράτους προς τα νησιά υπήρξε επαχθής. Είναι χαρα-
κτηριστικό ότι, ενώ στα λιμάνια του βασιλείου οι δασμοί πληρώνονταν σε χρή-
μα, στα Ιόνια πληρώνονταν σε χρυσό, ενώ αν η πληρωμή γινόταν σε χρήμα
έναντι χρυσού θα ήταν αυξημένη κατά 15%. Όμως και τα εξαγωγικά τέλη
που καλούνταν να πληρώσουν οι Ιόνιοι ήταν εξαντλητικά�1. Επί του σταφιδο-
κάρπου και του ελαίου 20% επί της αγοραίας αξίας, επί του οίνου �%, του σά-
πωνος 5 λεπτά κατά οκά, επί της καυσίμου ύλης 20 λεπτά κατά 100 οκάδες.
Ειδικά για τη σταφίδα και το λάδι η φορολογία ήταν δυσβάστακτη υπονομεύ-
οντας την παραγωγή και την βιομηχανική αξιοποίησή τους, τα οποία αποτε-
λούσαν το κύριο προϊόν εξαγωγής. Αντίστοιχα στην υπόλοιπη χώρα ο φόρος
ήταν: στον οίνο δύο λεπτών κατά οκά, επιτηδεύματος, οικοδομών και κτηνών
ήταν ελάχιστος στις επαρχιακές πόλεις και αγροτικές περιοχές, της οικοδο-
μής 5% της προσόδου από 1.000 δρχ. και άνω και 8% άνω των 8.000 δρχ., μι-
κρός ήταν ο φόρος των κτηνών λόγω του μεγάλου αριθμού στη χώρα.

Οι αποφάσεις αυτές δείχνουν ότι για την αφομοίωση δεν υπήρξε καμία πρό-
νοια και μέσα σε λίγο χρονικό διάστημα καταργήθηκε ένα οργανωμένο οικο-
νομικό σύστημα το οποίο αν εφαρμόζονταν στην υπόλοιπη χώρα οι θετικές του
επιπτώσεις θα ήταν πολύπλευρες. Ταυτόχρονα όμως ψηφίζονταν νόμοι άστο-
χοι όπως ο νόμος ΣΜΔ/18��, με τον οποίο καταργούνταν ο θεσμός των τιμα-
ρίων δίχως να δώσει οριστική λύση στο αγροτικό ζήτημα, διότι το πιο επαχθές
βάρος, οι αγροληπτικές και εμφυτευτικές εισφορές διατηρούνταν όπως και ο
όγκος των τοκογλυφικών χρεών και των καθυστερημένων εισφορών�2, στη-
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�0. ΕΥΑΓΓΕΛΙΔΗΣ ΤΡ., ό.π., 1��8, σ. 114.
�1. Η επιβολή είχε ως δικαιολογία το γεγονός ότι «οι Ιόνιοι κάτοικοι δεν πλήρωναν φόρο

επιτηδεύματος, των οικοδομών και των κτηνών και θα πλήρωναν μόνο εξαγωγικά τέλη, δη-
μοτικούς φόρους και κατέβαλλαν τα εξαγωγικά τέλη σε χρυσό» (ΤΣΕΣΤΩΝ ΚΑΡ., Η Ελλάς
του 188�, 18��, σ. 81).

�2. Σύμφωνα με τη θεσμοθέτηση ο κύριος της γης-αγροδότης με τη διηνεκή αγροληψία
παραχωρούσε με συμβόλαιο στον λαμβάνων-αγρολήπτη ένα αγροτικό κτήμα, χέρσο κατά
κανόνα κι ο αγρολήπτης αναλάμβανε την υποχρέωση να το καλλιεργήσει συνεισφέροντας
στον αγροδότη, ένα καθορισμένο μερίδιο από τα παραγόμενα προϊόντα. Το δικαίωμα συγκυ-
ριότητας υπόκειτο στον όρο υποχρεωτικής καλλιέργειας του κτήματος και εμπροθέσμου κα-
ταβολής του μεριδίου. Με τη συνθήκη αυτή το κτήμα μπορούσε να επανέλθει στον αγροδότη
εάν για οποιονδήποτε λόγο δεν εκπληρώνονταν οι όροι του συμβολαίου. Το ίδιο συνέβαινε με
την διηνεκή εμφύτευση. Οι αγροληψίες και εμφυτεύσεις είναι μορφές φεουδαρχικής εκμετάλ-



ριγμένο στη νομοθεσία η οποία κωδικοποιήθηκε και εφαρμόστηκε κατά την
Προστασία.

Επίσης με τη Συνθήκη του Λονδίνου της 24.3.18�4�3, με την οποία παρα-
χωρήθηκαν οι Ηνωμένες Πολιτείες των Ιονίων Νήσων στο Βασίλειο της Ελ-
λάδος η Ιονική Τράπεζα, τα καταστήματα αυτής, το δικαίωμα για έκδοση
χαρτονομίσματος και οι εργασίες τις οποίες εκτελούσε στα νησιά υπήχθησαν
στη δικαιοδοσία του Ελληνικού Κράτους, παρά το γεγονός ότι υπήρχαν και
άλλες τράπεζες που είχαν δικαίωμα έκδοσης νομίσματος.

Η συζήτηση για το ζήτημα της αφομοίωσης θα απασχολήσει πολλές φο-
ρές το κοινοβούλιο και υπήρξε θέμα στις εκλογικές αναμετρήσεις 18�5 και
18�8. Παραθέτουμε το παρακάτω άρθρο που έχει γραφτεί λίγες ημέρες μετά
τις εκλογές του 18�8, όπου έχουμε την είσοδο του Κόμη Δημητρίου Καρούσου
στο Κοινοβούλιο, μετά από μια σκληρή κόντρα με τους Ριζοσπάστες στην
Κραναία και την αποτυχημένη προσπάθεια του Ι. Σκαλτσούνη στην Πάλλη.
Έτσι στα 18�8 διαβάζουμε στην πρώτη σελίδα της εφημερίδας Η ΚΕΦΑΛ-
ΛΗΝΙΑ�4 σχετικό άρθρο με το θέμα αυτό στο οποίο αναφέρεται μεταξύ άλλων:
«... Λέγοντες αφομοίωσιν, εννοούμεν άπαντες την κακώς κειμένην καταθλι-
πτικήν –φορολογικήν –μεσαιωνικήν –λαβυρινθώδη –και καταστρεπτικήν Νο-
μοθεσίαν των Ελληνικών Κωδίκων και Διαταγμάτων. Η λεγόμενη αύτη νο-
μοθεσια (ή μάλλον ειπείν Οθωμανικά Κητάπια) κατέστρεψεν εξ’ ολοκλήρου
τα Επτανησιακά συμφέροντα, ενέκρωσαν το εμπόριον και άπαντα τα έργα,
εξαφάνησαν την κοινήν ασφάλειαν κτηματικήν και ατομικήν, έπαυσαν την
κυκλοφορίαν και την πίστωσιν, και αυτή ακόμη την ατομικήν ελευθερίαν του
ανθρώπου, και τέλος απέχει του πολιτεύματος, τόσον όσον απέχουσαι ανατο-
λαί από δυσμάς. Καθέκαστα περί αυτής δεν επιλαμβανόμεθα καθότι αρκού-
ντος ήδη έγραψαν διακεκριμμένοι άνδρες, ως Ιωάννης Σκαλτσούνης, Κόμης
Δημήτριος Καρούσος, άλλοι πολλοί, και αυτός ο τύπος εν γένει της Επτανή-
σου και της λοιπής Ελλάδος, προσθέτωμεν μόνον ότι ένεκα της αφομοιώσεως,
όχι μόνον η Επτανησιακή κοινωνία ευρίσκεται εις αποσύνθεσιν, αλλά και δυ-
σμένεια υπάρχει, και παράπονα εγείρονται κατά της Ενώσεως άπερ ηθικώς
και υλικώς μεγάλως βλάπτουσιν το Έθνος, καθότι πανταχόθεν ηχούσι, ενώ η
Ένωσις άνευ της αφομοιώσεως, ουδέν παράπονον, ουδεμίαν συνέπειαν ή όλε-
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λευσης. Το μερίδιο που ήταν υποχρεωμένος να καταβάλλει ο αγρολήπτης και ο εμφυτευτής
στον αγροδότη ήταν πολύ μεγαλύτερο από την τιμαριωτική εισφορά του δουλοπάροικου, όμως
ο αγρολήπτης ήταν ελεύθερος άνθρωπος και ο αγροδότης δεν είχε κανένα δικαίωμα επί αυτού,
όπως συνέβαινε στις δουλοπαρικές κοινωνίες.

�3. Ν./28.3/1�.�.18�4, «Περί ισχύος μεταξύ Ελλάδος, Γαλλίας, Μεγάλης Βρεττανίας
και Ρωσσίας Συνθήκης, περί Ενώσεως των Ιονίων Νήσων μετά του Βασιλείου της Ελλάδος»
(Εφημ. Κυβερνήσεως 18.4.18�4, φ. 22, σσ. 35).

�4. Εφημ. Η ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑ, φ. 48/�.4.18�8, σσ. 1-2.



θρον και καταφοράν ήθελεν επιφέρει, και ο Επτανησιακός λαός ήθελεν δοξάζει
τον Ύψιστον απολαύων τον εθνισμόν του...

... Προς ταύτα πάντα λοιπόν απαιτείται θεραπεία άνευ βλάβης, και μάλι-
στα προς το συμφέρον του Έθνους. Από υμάς ω! Βουλευταί εξαρτάται ν’ άρε-
τε το πρόσκομμα τούτο της αφομοιώσεως όπερ τοσαύτας μας επέφερενδυσχε-
ρείας και βλάβην εις το έθνος. Μη διστάσετε να ανακράξετε και υμείς άπα-
ντες εντός του περιβόλου σας «Κάτω η αφομοίωσις» ας επανέλθη η Ιονική
Νομοθεσία εν Επτανήσω μέχρι σου το Κράτος σχηματίσει αληθούς κώδικας
και δικονομίας σύμφωνα προς την εποχήν και προς το πολίτευμα, αύτη είναι η
εντολή σας, αύτη είναι η επιθυμία των εντολέων σας.

Μιμηθήτε τους άλλοτε «ριζοσπάστας» οίτινες ακλόνητοι απέναντι της
ισχυράς Αγγλικής Προστασίας εκραύγαζον «Ένωσις μετά της Μητρός ημών
Ελλάδος» – Μιμηθήτε αυτούς κατά την αξιέπαινον ευστάθειαν και αποφασι-
στικότητα.

Πιστεύσατε ότι η μόνη σωτηρία της Επτανήσου είναι η άρσις της κειμένης
Νομοθεσίας, ουδεμία δε άλλη βελτίωσις δύναται να θεραπεύση αυτήν.

Πείσατε ω! βουλευταί τους Υπουργούς σας και συναδέλφους σας, ότι η
Επτανησιακή νομοθεσία, (ούσα Ευρωπαϊκή) και έμμεσον πλουσίαν φορολο-
γίαν παρέχει, και πάμπολλας θέσεις προσφέρει δια να ενασχολώνται όσον το
δυνατόν περισσότερον και επιδεκτικοί εισίν οι λοιποί Έλληνες να μάθωσιν τα
Επτανησιακά συστήματα ως οι Επτανήσιοι δ’ ολίγον χρόνον έμαθον τα πολύ-
πλοκα και αδιέξοδα Γερμανικά του Μάουρερ, άλλως ανεφάρμοστα εις τον πα-
ρόντα αιώνα.

Χειραγωγηθείτε εκ των παραδειγμάτων της Ευρώπης τουτέστι της Ιτα-
λίας ενωθείσης μετά της Νεαπόλεως, Πιομόντε και λοιπών προ τόσων χρόνων
και όπου ακόμη νομοθετική αφομοίωσις δεν εγένετο, καίτοι ολίγον διαφέρει η
μεν της δε.

Χειραγωγηθείτε προς τοιούτοις και εκ της Σπάρτης, ήτις αποτελεί μέρος
του Κράτους μας, και μολαταύτα από της απελευθερώσεως αυτής, ακόμη
διατηρούσι τα έθιμά τους και τους νόμους των, χωρίς να γίνει αφομοίωσις με-
τά της λοιπής Ελλάδος – και ουδεμίαν βλάβην παρέχει εις το έθνος.

Μείνατε σταθεροί και ακλώνητοι εις το σύνθημά σας «Κάτω η αφομοίω-
σις» και έχετε υπ’ όψιν την αλάνθαστον αρχήν, ότι δια της εμονής, και υπομο-
νής τα πάντα κατορθούνται, και τούτου γινομένου έσεται βέβαιοι, ότι θέλετε
ονομασθή Σωτήρες των Επαρχιών σας, και Υπέρμαχοι του Έθνους...».

Αυτή η γνώμη η οποία κυρίως κυριάρχησε στην κοινωνία ήταν η γνώμη
των προστασιανών, την οποία υιοθέτησε και ο Λoμβάρδος και την εξέφραζε η
εφημερίδα. Καταγράφει όμως την πραγματικότητα που προωθήθηκε από αυ-
τούς που ήθελαν να παραμείνει η νομοθεσία της Προστασίας. Δυστυχώς όμως
η γνώμη αυτή ενισχύθηκε από την πορεία της αφομοιώσεως και το κλίμα που
δημιουγήθηκε στα νησιά.
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Σοβαρό ζήτημα επίσης και άμεσο επακόλουθο της Ένωσης ήταν η ένταξη
των εκκλησιαστικών επαρχιών των Ιονίων, με την επαναφορά στο προσκήνιο
της έριδας μεταξύ της Αυτοκέφαλης Εκκλησίας της Ελλάδος και του Οικου-
μενικού Πατριαρχείου. Διαμορφώθηκαν δύο αντίπαλα στρατόπεδα με αφορμή
το ζήτημα αυτό, οι ενωτικοί και οι μη. Εναντίον της αφομοίωσης της Εκκλη-
σίας των Ιονίων στην Εκκλησία της Ελλάδος, εκτός από τον Μητροπολίτη
Ζακύνθου, ήταν και ο Μητροπολίτης Κεφαλληνίας Σπυρίδων Κοντομίχαλος
και ο νομικός και πληρεξούσιος Γεώργιος Τυπάλδος-Ιακωβάτος. Τον Ιούνιο
του 18�� με Πατριαρχική Συνοδική Πράξη ενώθηκε η Εκκλησία των Ιονίων,
υπό τον ενωτικό Έξαρχο Μητροπολίτη της Κέρκυρας, με αυτήν της Ελλά-
δας. Ακολούθησαν ακραίες καταστάσεις στην Κεφαλληνία και στη Ζάκυνθο
με πρωταγωνιστή τον Γ. Ιακωβάτο. Τελικά, ο Κοντομίχαλος υποχώρησε και
στις �.�.18�� δημοσίευσε την απόφασή του αυτή κάνοντας τον Ιακωβάτο να
αντιδράσει βίαια. Ως επιστέγασμα των θέσεων του τελευταίου ήλθε τόσο η
παραίτησή του ίδιου όσο και του αδελφού του από το βουλευτικό αξίωμα. Τελι-
κά τα εκκλησιαστικά πράγματα στο νησί, με την πάροδο του χρόνου ηρέμη-
σαν και δεν ανέκυψε μετέπειτα κανένα ζήτημα. Αυτό οφείλεται και στο γεγο-
νός ότι δεν υποκινήθηκε το θέμα για πολιτικούς λόγους και η ανάδειξη σημα-
ντικών τοπικών ιεραρχών, μείωσε την ενδεχόμενη ένταση που υπέθαλπε κυ-
ρίως ο Ιακωβάτος.

Τρία περίπου χρόνια μετά την Ένωση αντιγράφουμε από την αγόρευση
ενός Επτανήσιου Βουλευτή�5 (δεν καταγράφεται όνομά στα πρακτικά) ποιες
ήταν οι προσδοκίες των Επτανησίων, μετά τη δημοσίευση εγγράφων της
Κυανούς Βίβλου, που αφορούσαν τις διπλωματικές κινήσεις για την υπογραφή
της συμφωνίας της Ένωσης από ελληνικής πλευράς και ελέχθησαν κατά τη
συζήτηση του Νομοσχεδίου «περί προσδιορισμού του φόρου των ζώων δια το
18��»: «... εφ’ ου λαβών τις τον λόγον εξέθηκεν, ότι μετά την δημοσίευσιν των
διπλωματικών εγγράφων της Κυανής Βίβλου θεωρεί αναγκαίον ως βουλευ-
τής μιας των επαρχιών των πρώην Ιονίου Πολιτείας να δώση εξηγήσεις τινάς
ως προς τας ιδέας, αίτινες εν αυτοίς εκφέρονται, ότι η μετά της Ελλάδος ενω-
θείσαι νήσοι κακώς διοικούνται και ένεκα τούτου δυσμενώς απεδέχθησαν την
ένωσιν. Και δεν παρατηρεί, ότι αληθώς αι περί ων λόγος νήσος ευημέρουν
οπωσούν υλικώς προς της ενώσεως ο λαός όμως, στερούμενος της ανηκούσης
ανεξαρτησίας, και προς την ενότητα του έθνους αποβλέπων κατεφρόνησε πά-
σαν υλικήν ευημερίαν και επιζητήσας μετ’ επιμονής και καρτερίας επέτυχε
του ποθουμένου. Ουδ’ είναι αληθές, ότι ήδη μετενόησεν, εξ εναντίας είναι απο-
φασισμένος να υποστή πάσαν θυσίαν μετά του λοιπού έθνους προς εκπλήρωσιν
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του μεγάλου σκοπού, ήτοι της ενώσεως σύμπαντος του Ελληνισμού και του
μεγαλείου του έθνους...».

Οι Κεφαλλήνες, αλλά και όλοι οι Επτανήσιοι δέχθηκαν με αμείωτη υπομο-
νή τη αφομοιωτική διαδικασία παρά το γεγονός ότι αυτή υποβάθμισε τα νη-
σιά. Η ανεπτυγμένη τους όμως εθνική συνείδηση και η ακόρεστη φλόγα της
ελευθερίας μείωσε σε μεγάλο βαθμό τις αντιδράσεις και έδωσε χρονικό βάθος
στην υπομονή τους. Η θέση για ένωση δίχως διοικητική αφομοίωση, ένα αίτη-
μα πολλών, δεν μπορούμε να εκτιμήσουμε την εφαρμογή του και τι θα συνέ-
βαινε στο μέλλον με την Βρετανία να καραδοκεί για την εξέλιξη του ζητήμα-
τος αυτού, όπως φάνηκε και από τις συζητήσεις για το μέλλον των νησιών
που έγινε μεταενωσιακά στο Βρετανικό κοινοβούλιο το 18�5. Αυτό που συ-
μπεραίνουμε όμως είναι το γεγονός ότι το ζήτημα της αφομοίωσης αξιοποιή-
θηκε ως μια εύκολη βάση ανάπτυξης και εισαγωγής του λαϊκισμού στην πο-
λιτική ζωή, από πολιτικούς και παρατάξεις, για λόγους εγκλωβισμού των
ψηφοφόρων, που προσπαθούσαν διαρκώς να εισαγάγουν θέσεις καιροσκοπικά
για τη διατήρηση διαφόρων νομοθετημάτων προσπαθώντας να προσεγγίσουν
εκλογικά ορισμένες κοινωνικές ομάδες. Αυτή η πρακτική αποστέρησε στην
αφομοίωση την πλειοψηφική της αποδοχή και μακροσκοπικά οι λαϊκιστές κυ-
ριάρχησαν, λόγω και της αδυναμίας του Ελληνικού κράτους να φανεί αντάξιο
των υποχρεώσεών του απέναντι στα νησιά.

Η Ελλάδα του 18�4 ήταν μια χώρα με τεράστιο δανεισμό, ενώ στην
Επτάνησο το δημόσιο χρέος ήταν χαμηλό. Η συμμετοχή της δεύτερης στο
χρέος της πρώτης θεωρήθηκε επιβεβλημένη και για 50 σχεδόν χρόνια αντι-
μετωπιζόταν από την Ελλάδα στυγνά εισπρακτικά ως πηγή εσόδων και
πλουτισμού. Τα φορολογικά βάρη έπεφταν στις πλάτες των αδύναμων καλ-
λιεργητών της γης καθώς η οικονομία του νησιού βασιζόταν στον πρωτογε-
νή τομέα. Αυτό είχε σαν αποτέλεσμα την συντριβή των φτωχών μικροϊδιο-
κτητών γεωργών που εγκατέλειψαν τη γη, διογκώνοντας έτσι την ανεργία,
την υποαπασχόληση και την μετανάστευση. Και σαν δεν έφταναν αυτές οι
πληγές με την Ένωση η βασιλική χορηγία αυξήθηκε κατ’ έτος κατά 10.000
στερλίνες μόνον από επτανησιακές φορολογικές πηγές. Η προσπάθεια ενώ-
σεως της Επτανήσου από μέρους του ελευθέρου ελληνικού κράτους δεν απέ-
βλεπε μόνο στην εθνική αποκατάσταση, αλλά και στους συναλλαγματικούς
πόρους που προσεπόριζε η εξαγωγή σταφίδας και κρασιού από την Κεφαλ-
ληνία, Ζάκυνθο και Ιθάκη.

Το αφομοιωτικό ζήτημα, πολιτικό από τη φύση του, έγινε οικονομικό και
εξελίχθηκε με τον τρόπο που το διαχειρίστηκε το κράτος σε πρόβλημα κοινω-
νικό. Έλαβε δηλαδή, διαστάσεις απρόβλεπτες και δυσαντιμετώπιστες φέρνο-
ντας κοινωνική αναταραχή και εντάσεις στην τοπική κοινωνία. Επίσης χαρα-
κτηριστικό των δυσκολιών της οικονομικής αφομοίωσης είναι το ζήτημα της
κυκλοφορίας των νομισμάτων. Στη συζήτηση περί νομισματικού συστήματος
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στις 4.11.18����, όπου εισήχθη απόφαση σε νομοσχέδιο να κηρυχθούν ως
απαράδεκτα τα παλαιά χάλκινα νομίσματα, υποχρεώνοντας τους κατόχους
να τα ανταλλάξουν αυτά στα δημόσια ταμεία, προς της λήξεως ορισθομένης
ημερομηνίας ανέφερε ο υπουργός για τα Επτάνησα: «Απήντησεν ο υπουργός,
ότι η τεθησομένη προθεσμία θέλει είναι μακρά και ότι καλόν είναι να εκλείψη
η ποικιλία των νομισμάτων, ήτις αναφαίνεται εις μείζονα βαθμόν εν Επτανή-
σω, ένθα 3-4 ειδών νομίσματα τοιαύτα κυκλοφορούν», επιβεβαιώνοντας έτσι
τη μεγάλη οικονομική δραστηριότητα που ανέπτυσσαν τα νησιά που να αντέ-
χει να κυκλοφορεί τόση μεγάλη ποικιλία νομισμάτων.

Ένα ανώνυμο παμφλέττο με τίτλο Η Ένωσις της Επτανήσου μετά του
Βασιλείου της Ελλάδος, που κυκλοφόρησε τον Σεπτέμβριο του 18�3, όταν ξε-
κίνησαν οι διαδικασίες για την ένωση, ανέφερε προφητικά: «Ως προς το φορο-
λογικόν και δικαστικόν σύστημα και ως προς την Ποινικήν και ΠολιτικήνΝο-
μοθεσίαν η άωρος και απρομελέτητος επέκτασις της ισχύος των Ελληνικών
νομοθετημάτων εν Επτανήσω θέλει συνταράξει την Ιόνιον κοινωνίαν, ανατρέ-
ψει πολυειδή συμφέροντα και τοιαύτην ανωμαλίαν πραγμάτων ήθελεν επιφέρει
ώστε η ανάγκη αύτη θα υπαγορεύση την εντός ολίγων ημερών επάνοδον εις
τα προϋπάρχοντα και καταργηθέντα». Το ανώνυμο αυτό φυλλάδιο απεδείχθη
προφητικό. Η κατάργηση πολλών δικαστηρίων άφηνε χωρίς δικαστήρια απρό-
σιτες περιοχές, αλλά και τα ανώτερα δικαστήρια σε επίπεδο νομού υποβάθμι-
σαν την διοικητική οντότητα του κάθε νησιού, αφού σύμφωνα με τις αποφά-
σεις του Κοινοβουλίου: «Καταργούνται όλα σχεδόν τα ανώτερα δικαστήρια
Ληξουρίου, Ιθάκης, Παξών, Λευκάδος και Κυθήρων». Αποτέλεσμα αυτών
ήταν οι δίκες να γίνονται πολύ ακριβές, αφού τα δικαστήρια συγκεντρώθηκαν
στην πρωτεύουσα και τα ανώτερα εκτός νησιού, με αποτέλεσμα να γίνουν
προνόμιο μόνο των εύπορων, ενώ άφηναν στην τύχη τους, τους αδύναμους,
έστω κι αν είχαν δίκιο. Η αφομοίωση κατήργησε και τις Αστυνομίες. Η Εκτε-
λεστική και η Χωροφυλακή που έμειναν, διαλύθηκαν και αντικαταστάθηκαν
με την Βασιλική Χωροφυλακή.

Ο περίφημος Νόμος της αφομοίωσης, ο ΡΝ΄ «περί εισαγωγής εν Επτανή-
σω της εν τω λοιπώ Βασιλείω ισχυούσης νομοθεσίας» με τα 20 άρθρα του, ψη-
φίσθηκε την 30.1.18��, της εφαρμογής του ακολούθησαν διαμαρτυρίες και
πολιτικές αντιδικίες, ιδιαίτερα από την πάντοτε αγωνιστικών διαθέσεων Κε-
φαλληνία,οι οποίες «έφτασαν στα αυτιά» των Βρετανών προξένων οι οποίοι δεν
έχασαν την ευκαιρία που παρουσιάστηκε στη διπλωματική πόρτα τους, και
ομολόγησαν: «Το πολυθρύλητον αφομοιωτικόν ψήφισμα ήτο μια καίρια πληγή
για την Επτάνησον, ήτις υπερτερεί τας επτά εκείνας πληγάς ας υπέστη ο Φα-
ραώ προς απελευθέρωσιν του Ισραηλιτικού Έθνους». Αλλά και το Βρετανικό
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��. ΠΡΒ ΠΕΡ. Γ ΣΥΝ. Α 18��, συν. ΟΖ/4.11.18��, σσ. 8�1.



κοινοβούλιο απασχόλησε το ζήτημα των Επτανήσων όπως μεταφέρθηκε σε
συζήτηση που έγινε στο Ελληνικό Κοινοβούλιο (Ιούλιος 18�5), ένα χρόνο με-
τά την ένωση��.

Η Ένωση, μέσω κυρίως της νομικής αφομοίωσης, με τον τρόπο που πραγ-
ματοποιήθηκε, είχαν αρνητικές για την τοπική οικονομία συνέπειες, παρά το
γεγονός ότι αυτές αμβλύνθηκαν με την αλματώδη ανάπτυξη της τοπικής βιο-
μηχανίας και εν γένει οικονομίας από τα τέλη του 1�ου αιώνα μέχρι τον Με-
σοπόλεμο. Η κατάσταση έμεινε σταθερή για αρκετό καιρό, έως τις αρχές του
20ού αιώνα, όπου το «σταφιδικό» (η διάθεση της παραγωγής στην Ευρώπη)
είχε επιπτώσεις στην παραγωγή της υπαίθρου, ενώ σε συνδυασμό με την κα-
τάρρευση των υποδομών είχε ως συνέπεια την εσωτερική και εξωτερική μετα-
νάστευση και κατ’ επέκταση τη μείωση του ενεργού πληθυσμού και της οικο-
νομικής ισχύος της νήσου.

ΗΗ  κκρρααττιικκήή  ππααρροουυσσίίαα  κκααιι  ηη  εεσσωωττεερριικκήή  κκααττάάσστταασσηη

Παρά το γεγονός ότι η προσπάθεια του κράτους να ενσωματώσει τις νεοει-
σερχόμενες περιοχές, για τα Επτάνησα και την Κεφαλληνία η διαδικασία
αντιμετώπισε δυσκολίες, λόγω της ιδιόμορφης κοινωνικής και οικονομικής ορ-
γάνωσης η οποία διατήρησε την αντοχή της και μετά την ένωση, μεταθέτο-
ντας χρονικά την οικονομική και κοινωνική συρρίκνωση από την επιβαλλόμε-
νη μορφή της αφομοίωσης.

Είναι χαρακτηριστικά γεγονότα που σηματοδοτούν την κατάσταση αυτή,
όπως το ζήτημα φορολογίας στην οδοποιΐα. Στην Κεφαλληνία σχεδόν όλο το
βασικό οδικό δίκτυο είχε κατασκευαστεί επί προστασίας, αλλά μεγάλο μέρος
της φορολογίας των δρόμων που κατέβαλλαν οι Κεφαλλήνες δαπανιόταν για
την κατασκευή δρόμων στην άλλη Ελλάδα, με το ανύπαρκτο για τα χρόνια
εκείνα οδικό δίκτυο και παρά το γεγονός ότι οι νέες διανοίξεις στο νησί μετά
την Ένωση ήταν ελάχιστες. Το 188� η Κεφαλληνία κατέχει «την πρώτην θέ-
σιν μεταξύ όλων των νομών του κράτους εις την δι’ αμαξιτών οδών συγκοινω-
νίαν...»�8. Απ’ όλη την επικράτεια μόνο ο Νομός Αττικής και Βοιωτίας, η
πρωτεύουσα δηλαδή, υπερτερεί σε δρόμους, μία περιοχή τετραπλάσια σε έκτα-
ση και τριπλάσια σε πληθυσμό (25�.��4 κάτοικοι, έναντι 80.1�8 της Κεφαλ-
ληνίας). Την περίοδο αυτή η Κεφαλληνία έχει 5�.000 μ. εθνικούς δρόμους,
23�.�50 μ. επαρχιακούς και 42.400 μ. δημοτικούς��.
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��. ΠΡΒ ΠΕΡ Α ΣΥΝ Α 18�5, Συν. ΙΘ/�.�.18�5, σ. 121.
�8. Εφημ. Εμπρός Αθηνών, φ. 12�/2�.11.188�, σ. 2.
��. Ό.π., σσ. 2, 3.



Στο Αργοστόλι επί Προστασίας οι δρόμοι φωτίζονταν και το προβάδισμα
αυτό κράτησε και όταν διαδόθηκε ο ηλεκτρισμός, καθώς ήταν η δεύτερη πόλη
μετά την Ερμούπολη στη Σύρο που ηλεκτροδοτήθηκε (4.�.1�00 άναψε ο πρώ-
τος λαμπτήρας στο Αργοστόλι). Το 18��, όπως φαίνεται από το «Νομοσχέ-
διον περί Ταχυδρομικής Σύμβασης» που ενέκρινε η Βουλή μεταξύ του Βασι-
λείου της Ελλάδος και της Αυτοκρατορίας της Αυστρίας, αναφέρεται στο άρ-
θρο 4 η σύνδεση των νησιών με την Ευρώπη80.

Τέσσερα χρόνια μετά την ένωση, το 18��, η Κυβέρνηση Βούλγαρη, η
οποία είχε διαδεχθεί τον «άχρηστο πια και επικίνδυνο» για τα ανάκτορα
Κουμουνδούρο με διάταγμά της (10.10.18�8) καθορίζει διόδια για το δρόμο
Αργοστολίου-Σάμης. Έναν δρόμο ο οποίος είχε φτιαχτεί με τον μόχθο και
την «αγγαρεία» των κατοίκων στα χρόνια της ξενοκρατίας, ο οποίος ήταν η
βασική αρτηρία που συνέδεε με την πρωτεύουσα του νησιού. Στο δρόμο αυτό
ο νόμος καθόριζε διόδια με τιμολόγηση81, απόφαση που προκάλεσε το δημό-
σιο αίσθημα.

Η μεγάλη διαμάχη όμως εκείνης της περιόδου δεν ήταν τόσο για τη φορο-
λογία των δρόμων, που ουσιαστικά καταντούσε τοπικό θέμα γιατί αφορούσε
ελάχιστους και ονοματισμένους Νομούς που είχαν οδοποιία, όπως η Κεφαλ-
ληνία. Η φορολογική αφομοίωση ήταν το μεγάλο μέλημα της Αθήνας. Άλλοι
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80. Ανέφερε το νομοσχέδιο: «Εννοείται ότι αι συγκοινωνίαι μεταξύ των Ιονίων νήσων ήτοι
Κερκύρας, Ζακύνθου, Κεφαλληνίας, Λευκάδος, Κυθήρων και Παξών και μεταξύ αυτών και
των λοιπών λιμένων της Ελλάδος, ένθα τα ατμόπλοια του Αυστριακού Λόϋδ δύναται να προ-
σορμίζωνται, εξακολουθούσι μέχρι του 18�0 έτους». (ΠΡΒ/ΠΕΡ. Α ΣΥΝ. Β 18��-18�� Συν.
Π ΣΤ΄/ 8.4.18��, σ. �13).

81. «Άρθρον 1ον: επί των ιππασίμων φορτηγών και υποζυγίων ζώων των διαβαινόντων την
από Αργοστολίου εις Σάμην και τανάπαλιν άγουσαν εθνικήν αμαξιτήν οδόν και έχουσαν μή-
κος 23 περίπου σταδίων επιβάλλονται διόδια επί τριετίαν ως εξής: α) Δι’ έκαστον ίππον, ημίο-
νον μετά ή άνευ φορτίου, μετά ή άνευ ιππέως λεπτά 15. β) Δι’ έκαστον όνον ωσαύτως 10. 
γ) Δι’ έκαστον βουν προς εμπορίαν ή κρεουργίαν, πρόβατον, αίγα, χοίρον 5. δ) Λοιπά μικρά
ζώα 5. ε) Δι’ έκαστον δίτροχον ή τετράτροχον όχημα συρόμενον υπό δύο ίππων 35. ζ) Δι’ έκα-
στον περιπλέον ίππον εζευγμένον εις τα ειρημένα οχήματα 10, η) Δι’ εκάστην φορτηγόν δί-
τροχον άμαξαν συρομένην υφ’ ενός ίππου ή ημίονος ή δύο βοών, εάν μεν η άμαξα ή κενή 15.
Εάν δ’ έχει φορτίον 25. θ) Δι’ εκάστην τοιαύτην τετράτροχον άμαξαν συρομένην υπό δύο ίπ-
πων ή ημιόνων ή τεσσάρων βοών εάν μεν ή κενή 25. Εάν δ’ έχει φορτίον 45. ι) Δι’ έκαστον πε-
ριπλέον ίππον ή ημίονον ή ζεύγος βοών κενής της αμάξης 5. Μετά φορτίου 10. ια) Δι’ έκαστον
όνον εζευγμένον εις άμαξαν 15. Τετράτροχος άμαξα συρομένη υφ’ ενός ίππου ή ημιόνου ή δύο
βοών εξομοιούται προς δίτροχον. Άρθρον 2ον: Τα διόδια πληρώνονται και όταν τα ζώα εν μέρει
διέλθωσιν την οδόν ταύτην. Άρθρον 3ον: τα διόδια εκμισθούνται δι’ άπασαν την τριετίαν ή ει-
σπράττονται δι’ επιστασίας εάν η δοθείσα κατά την δημοπρασίαν προσφορά δεν θεωρηθή υπό
του ημετέρου επί των οικονομικών υπουργού συμφέρουσα τω δήμω. Άρθρον 4ον: Η είσπραξις
των διοδίων γίνεται εις τους σταθμούς τους οποίους θέλει προσδιορίσει ή διακήρυξις της εκμι-
σθώσεως, η δε τριετία άρχεται από της κοινοποιήσεως της εγκρίσεως εις τον τελευταίον πλει-
οδότην» (Εφημ. Η Σφήκα, φ. 5�/24.11.18�8).



το βλέπανε σαν σωτηρία και άλλοι σαν συμφορά. Υπήρχανε φόροι που δεν
ίσχυαν στα Επτάνησα, όπου υπολογιζότανε φορολογητέα ύλη ανύπαρκτη στην
υπόλοιπη Ελλάδα, όπου λογιστικά η επιβάρυνση στο Ιόνιο ήταν πολλαπλάσια
της παλαιάς Ελλάδος και το κράτος με τις πολυπλοκότητες περιέπλεκε σκό-
πιμα ακόμα περισσότερο το φορολογικό σύστημα για να απομυζεί την ανθηρή
και οργανωμένη οικονομία των νησιών.

Η διαρκής υποχώρηση της κρατικής παρουσίας τόσο σε επίπεδο υπηρεσιών
αλλά και στη συντήρηση των δομών θα αφήσει ένα φυσικό κενό το οποίο γρή-
γορα θα το καλύψουν οι δήμαρχοι, οι βουλευτές, οι πολιτευτές και οι κομματι-
κές φατρίες αναπτύσσοντας παράλληλες διαδικασίες ενός παρακράτους το
οποίο θα επιβιώνει μέσω των πελατειακών σχέσεων που αναπτύσσονται. Η
διαδικασία άλωσης θα κορυφωθεί με την κυριαρχία της κομματοκρατίας και
θα ενισχυθεί με την καθιέρωση της «δεδηλωμένης» κυρίως μετά το 18�5,
όπου ενισχύεται ο ρόλος των κομμάτων στη Βουλή και εγκαθιδρύεται το κομ-
ματικό σύστημα κατά την πολιτική διαδικασία.

Χαρακτηριστικό του κλίματος της εποχής είναι το πως σχολιάζεται από
τον τύπο η πρώτη επίσκεψη του Υπουργού Εσωτερικών Αλ. Κουμουνδούρου το
18�5 στο νησί, όπου εμφανώς καταγράφεται η μεταβατική περίοδος που έχει
επέλθει, αλλά κυρίως το πως η αφομοίωση υλοποιήθηκε δίχως να ληφθούν υπ’
όψιν οι τοπικές ιδιαιτερότητες που επικρατούσαν. Έτσι, ο Κουμουνδούρος
αντιμετωπίζεται ως ο βασικός υπεύθυνος των δεινών που προκλήθηκαν, όπως
αναφέρει χαρακτηριστικά η εφημερίδα ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑ82 σε κύριο άρθρο της,
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82. «Κατά την ενταύθα διαμονήν του τον επεσκέφθησαν οι Υπάλληλοι και διάφοροι πολί-
ται, οίτινες αδιακρίτως του εκδήλουν ευσχήμως την αθλίαν κατάστασιν του Νομού μας, του-
τέστι παθ’ όσα η Κεφαλληνία έγραφεν, και τα οποία απεσιώπησαν οι πρώην ημών Πληρεξού-
σιοι. Βεβαίως τα παράπονα ταύτα εκ μέρους των πολιτών δεν ήθελον υπάρχει, εάν ο Κύριος
Υπουργός επιχείρη το ταξείδιόν του προ της διοικητικής αφομοιώσεως, διότι τότε εδύνατο να
μεταρρηθμίση αυτήν συμφώνως των αναγκών των νήσων, ουχ ήττον όμως, τα μάλλα εφυής,
διασκέδαζε τα πάντα δια σχετικών απαντήσεων υπενθυμίζων ημίν την οικονομικήν κατάστα-
σιν της Ελλάδος και εις τους μεν παριστάνοντας την οικτράν των οδών μας κατάστασιν υπε-
δείκνυεν άγνοιαν, ενώ ο έπαρχος τρις υπέβαλεν αυτή προς το Υπουργείον δια σχετικών επισή-
μων και προϋπολογισμών, εις τους δε παραστάνοντας το δυσανάλογον του μισθολογίου, ότι η
Ελλάς δεν ανέχεται μεγάλους μισθούς ... εις άλλους παριστάνοντας την ανάγκην της υπάρ-
ξεως του Υγειονομίου και Λιμοκαθαρτηρίου ότι τιαύται θέσεις παρίστανται πολυτελείς διότι
εις άπασαν την Ευρώπην σήμερον καταργούνται καθά εμποδίζουσαι την εμπορίαν, ... είς άλ-
λους υποβαλόντας την ζημίαν διαφόρων περιοχών δια την κατάργησιν των τελωνείων Άσσου,
Αγίας Ευφημίας, Πισκάρδου και Κατελειού, ότι τα πολλά τελωνεία γίνονται παραίτια κατα-
χρήσεων και περιθάλπουσι την λαθρεμπορίαν. Εις τον Επαρχιακόν Ιατρόν υποβάλοντα την
ανάγκην της υπάρξεως εξοχικών Ιατρών, ότι ηγνώει τοιαύτας παύσεις και άλλα τοιαύτα, και
τέλος συνεπέρανε ότι η ατέλεια αυτών προήλθε εκ της αγνοίας των πραγμάτων και εκ κακών
πληροφοριών, και ότι προσεχώς θέλουσι τα πάντα διορθωθή δια μιας καλής εκλογής βουλευ-
τών...» (Εφημ. Η ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑ, 20.2.18�5).



ενώ σε άλλο σημείο καταφέρεται κατά των πληρεξουσίων που συμμετείχαν
στην Εθνοσυνέλευση και ψήφισε τη διοικητική αφομοίωση, αφού ο ίδιος ο Κου-
μουνδούρος αναφέρει ότι δεν γνωρίζει ότι θα προέκυπταν τόσο σοβαρά θέματα
και βεβαίως συνιστά στους πολίτες ως θεραπεία «να κάνουν μια καλή εκλο-
γή» στους δικούς του υποψηφίους βουλευτές. Τα σοβαρά προβλήματα που
προέκυψαν, κυρίως με τη ψήφιση των νόμων περί αφομοιώσεως, ανάδειξαν το
γεγονός ότι οι πληρεξούσιοι βουλευτές επ’ ουδενί δεν ενημέρωσαν τους πολίτες
για τους νόμους περί αφομοίωσης που ψηφίζονταν στην Εθνοσυνέλευση83, κα-
ταγράφοντας έτσι μια σαφή απέχθεια των πολιτών προς το πολιτικό σύστημα
για τη συμπεριφορά του αυτή.

Είναι εμφανές το γεγονός ότι η δια σφαιριδίων μυστική ψηφοφορία δίνει
ισχυρή δύναμη στους εκλογείς, οι οποίοι νιώθουν ότι η επιλογή τους δεν επηρε-
άζεται πλέον από τις δημόσιες αρχές84 αποτελώντας σημαντικό όπλο κρίσης
των πολιτών για τους υποψηφίους βουλευτές κατά τη διάρκεια των εκλογών.
Η δυνατότητα αυτή, σε συνδυασμό με την έλλειψη διοικητικής παρουσίας του
κράτους, οδηγεί τον ψηφοφόρο σε πλήρη διαπραγμάτευση του εκλογικού δι-
καιώματος με τον τοπικό κομματάρχη ή τον εκάστοτε υποψήφιο δημιουργώ-
ντας συνθήκες γενικευμένης κομματοκρατίας. Έτσι η κρατική πρακτική
επιδρά στη συμπεριφορά των πολιτών και κατ’ επέκταση στην εκλογική επι-
λογήτους, αφού η ανυπαρξία της διοίκησης στο νέο γεωγραφικό έδαφος παρα-
χωρεί τη θέση της σε ένα παράλληλο σύστημα το οποίο ανέπτυξε η διαπραγ-
μάτευση της εκλογικής ψήφου, δημιουργώντας τις τοπικές φατρίες και καθι-
στώντας τον βουλευτή ως ενδιάμεσο ανάμεσα στον πολίτη και το κράτος.

ΣΣυυμμππεερραασσμμααττιικκέέςς  ππααρρααττηηρρήήσσεειιςς

Η Προστασία παρέδωσε στο Ελληνικό βασίλειο μια κοινωνία τυραννημέ-
νη, όχι όμως βάρβαρη και αποκτηνωμένη. Μια οικονομία αποστραγγισμένη,
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83. «Άδεται ότι και τινες των πρώην Πληρεξουσίων προσέφερον επανειλειμμένας επισκέ-
ψεις και αγνοείται δια ποίου είδους συμφέροντα ωμίλησαν, διότι ούσαι εθνικαί αι συνδιαλέξεις
αυτών υπήρξαν και μυστικαί καθά αποβλέπουσαι ου μόνον το συμφέρον της Επαρχίας Κε-
φαλληνίας, αλλά και άλλα άτινα δεν πρέπει να γινώσκη ο λαός, η πατρίς ...» (Εφημ. Η ΚΕ-
ΦΑΛΛΗΝΙΑ, 20.2.18�5).

84. «Ταύτα συζητούμεν μόνον χάριν της κοινής επιθυμίας, διότι οιαδήποτε τα σχέδια αυ-
τών όσον όπου θέλουσι κατασυντηφθή ως η άμμος βιαίως ριπτομένη επί του τοίχου, καθότι
παρήλθεν η εποχή των ψηφοδελτίων, και ήδη αι εκλογαί ενεργούνται δια σφαιριδίων και μυ-
στικής ψηφοφορίας ότε ουδέ Αστηνομίαι, ουδέ Νομαρχίαι δύνανται να επιρρεάσωσιν και οι
Διόνυσοι οι τάζοντες ναούς και θυσίας, απωπειρόμενοι δια δημοκοπιών να αποκαταστήσουν
τον λαόν υποχείριον, θέλουσι δεόντως ανταμοιφθή (Εφημ. Η ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑ, 20.2.18�5).



όχι όμως χρεωκοπημένη. Μια υποδομή υπολογίσιμη σε δρόμους, λιμενικά έρ-
γα και κοινόχρηστα κτίρια, τόσο ιδιωτικά όσο και δημόσια που ανήκανε στην
εγχώρια περιουσία. Παρέδωσε πολίτες που είχαν μάθει να βουλεύονται και όχι
στρατιώτες να πειθαρχούν. Συνειδήσεις που ξέρανε να διεκδικούν το δικαίωμα
της εργασίας και να απαιτούν τον υπολογισμό της γνώμης τους. Παρέδωσε
αγωνιστές που δεν είχαν αρνηθεί τον άνθρωπο. Διάνοιες που είχανε διαπρέψει
και στο βήμα το πολιτικό και στην έρευνα και μελέτη85. Η εφημερίδα των
Αθηνών Πολίτης, περιγράφει είκοσι χρόνια μετά την Ένωση την κατάσταση
αυτή ως εξής: «... κατέντησε να παραδοθεί η Επτάνησος, ήτις έζησε και ανε-
πτύχθη υπό την διοίκησιν των μάλλον πεπολιτισμένων Κρατών εις λαόν μόλις
εξελθόντα εκ της ειδηχθεστέρας των δουλειών, και φέροντα έτι και επί του
σώματος και επί της ψυχής τα ίχνη της βαρβαρότητος υπό την οποίαν εσπά-
ραζεν επί 400 έτη. Μέλλοντα δε δια του συστήματος το οποίον είχε και της
αγροικίας την οποίαν έφερεν εκ του ζυγού, να πνίξει τα πάντα υπό τον αριθμόν,
και να αποκρούσει πάσαν αγαθήν και γνησίαν ανάμιξιν εις τα κοινά πράγμα-
τα»8�. Η περιγραφή αυτή αντιπροσωπεύει την εικόνα μιας εποχής, όμως αυτή
η αγανάκτηση δε συνέτισε κανέναν, αφού ο νόμος των συγκοινωνούντων δο-
χείων εξισορρόπησε το ποιοτικό πολιτιστικό επίπεδο. Η επιφάνεια κατέβηκε
για να φτάσει στο επίπεδο του άλλου ελληνικού χώρου. Η εισβολή των υπαλ-
λήλων, συνήθως από περιοχές που λίγο πριν είχαν αποβάλλει τον οθωμανικό
ζυγό, όχι πάντα καθαρών και συνηθισμένα ούτε ικανών, που προσπαθούσαν να
αποτελέσουν την αριστοκρατία της κοινωνίας και επομένως υπόδειγμα προς
μίμηση, αλλοίωσε την ποιότητα και τη σύνθεση της τοπικής κοινωνίας, κα-
ταστρέφοντας και το πνεύμα της. Τα ερωτήματα που τίθεται πολλά, όπως
αυτά της εφημερίδας Πολίτης: «Που είναι αι αρεταί, τα φώτα, τα αισθήματα
τα οποία εστόλιζαν άλλοτε τον Επτανήσιον και ανεδείκνυον αυτόν μεταξύ πά-
ντων των λαών της Ανατολής; Ο δρόμος τον οποίον τρέχομεν από της Ενώσε-
ως και εντεύθεν, που μας οδηγεί; Εμπρός ή οπίσω; Εις την πρόοδον την οποί-
αν είχομεν άλλοτε προ των οφθαλμών ή εις την παρακμήν και την εξαχρείω-
σιν εις την οποίαν είχομεν εστραμμένα τα νώτα;»8�.

Ο ελληνικός κόσμος πριν την απελευθέρωση είχε διαμορφώσει έναν δημο-
κρατικό τρόπο λειτουργίας που επικρατούσε στις συνθήκες υπό τις οποίες ζού-
σε στο εσωτερικό των κοινοτήτων, παρ’ όλες τις στρεβλώσεις που επέβαλαν οι
επικυρίαρχοι. Οι ευρωπαϊκές δυνάμεις, λόγω του τρόπου απελευθέρωσης της
Ελλάδος επέβαλαν την απόλυτη μοναρχία, δηλαδή την οπισθοδρόμηση σ’ έναν
κόσμο που καταργούσε το παλαιό αυτό σύστημα σ’ όλη την Ευρώπη. Ο Ελ-
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ληνικός κόσμος της εποχής οικοδομούσε την οργάνωσή του με δημοκρατικά
πρότυπα σε έναν κόσμο ελευθερίας όπως αντίστοιχα ήταν τα πολιτικά συστή-
ματα που προωθούσαν όλες οι δυνάμεις του ελληνισμού για την οργάνωση της
χώρας μετά την απελευθέρωση. Αυτές οι απόψεις αποτυπώθηκαν θεσμικά
στα συντάγματα αμέσως μετά τον πόλεμο της Ανεξαρτησίας. Ταυτόχρονα ο
Επτανησιακός κόσμος είχε διαμορφώσει προτάγματα δημοκρατικής οργάνω-
σης της κοινωνίας με κυρίαρχο στόχο την ελευθερία, όπου αυτά αναπτύχθη-
καν υπό τις συνθήκες της κοινωνικής του οργάνωσης υπό καθεστώς δυτικής
κυριαρχίας, παρ’ όλες τις στρεβλώσεις που επέβαλλε τόσο το επί τέσσερις αι-
ώνες Ενετικό καθεστώς, αλλά και η Προστασία των Βρετανών. Οι απόψεις
αυτών των προταγμάτων εμπεριέχεται στις αρχές του ριζοσπαστισμού και
του ενωτικού κινήματος, οι οποίες αντιπροσωπεύουν τη συνέχεια του ελληνι-
κού κοσμοσυστήματος σε έναν τόσο σημαντικό γεωστρατηγικά και εθνικά
χώρο όπως ήταν τα Επτάνησα. Σημαντικό ρόλο στην διαμόρφωση της κατά-
στασης αυτής είχε το γεγονός ότι στα νησιά, δεν αναπτύχθηκε δουλοπαροι-
κία, όπως συνέβαινε την αντίστοιχη περίοδο στην Ευρώπη.

Η αφομοίωση βρίσκει τα Επτάνησα σε μια άλλη κατάσταση. Οι ιδιαιτερό-
τητες του ελληνικού κοσμοσυστήματος μικρής κλίμακος που είχε οικοδομηθεί
είχε προσλάβει κρατικά χαρακτηριστικά, όπου δημιουργήθηκε το πρώτο ελεύ-
θερο ελληνικό κράτος η Επτάνησος Πολιτεία των Επτά Ενωμένων Νήσων,
με κέντρο και οργάνωση το κάθε νησί ως τις αρχαίες πόλεις-κράτη είχε εξα-
φανιστεί. Στη θέση του δρούσε ένα κακέκτυπο του μικρού ελληνικού βασιλεί-
ου, αποκομμένο από την ιστορική παράδοση και τις ρίζες του με τον Ελληνι-
σμό της διασποράς όπου υπήρχε μια όσμωση ιδεών και πολιτισμού αλλά και
μιας ισχυρής οικονομικής θέσης, αποτέλεσμα μιας βαθειάς αναζήτησης των
Ελλήνων να ενισχυθούν οι δεσμοί με την ιστορία και την τύχη του έθνους.

Η πορεία της αφομοίωσης θα αποτελέσει μια φάση κατά την οποία το νεο-
ελληνικό κράτος θα αποδειχθεί ελλειμματικό σε ότι αφορά τις ελευθερίες που
ήταν έτοιμο να συνομολογήσει στην κοινωνία. Έτσι, την ώρα που οι μεγάλες
δυνάμεις ανασχεδίαζαν το χάρτη του διεθνούς συστήματος στην Ανατολική
Μεσόγειο με κεντρικό συντελεστή τον Ελληνισμό, οι δυνάμεις της κομματο-
κρατίας αγωνίζονταν μέχρις εσχάτων για τη διατήρηση της πολιτικής τους
ηγεμονίας που διέπονταν ιστορικά από το δόγμα της «μικρής πλην εντίμου
Ελλάδος».

Η αρνητική αυτή εξέλιξη θα συντελεσθεί σε δύο στάδια88: Το πρώτο, απο-
δίδει η παταγώδης αποτυχία του προτάγματος της ελληνικής επανάστασης.
Διότι το πρόταγμα της επανάστασης, όπως διατυπώθηκε από τους πρωτουρ-
γούς (Ρήγα, Φιλική Εταιρεία, Υψηλάντη, κ.λπ.) απέβλεπε στην ανασύνταξη
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του Ελληνισμού με την υποκατάσταση της Οθωμανικής αυτοκρατορίας, δη-
λαδή με πολιτειακό όχημα την οικουμενική κοσμόπολη και συνιστώσα την
ιδέα του έθνους-κοσμοσυστήματος.Το δεύτερο στάδιο, έρχεται με τη διακήρυ-
ξη της Μεγάλης Ιδέας, η οποία προτάσσει ως ζητούμενο το έθνος-κράτος που
παρήγαγε η δυτική Ευρώπη κατά την έξοδό της από τη μακρά φεουδαρχία,
στρατηγική όμως η οποία είχε ωριμάσει πολύ νωρίτερα, αφού οι φεουδαρχικές
δομές δεν αποτέλεσαν την δομή της κοινωνικής οργάνωσης. Στο κράτος αυτό
θα ενσωματωθούν τα εδάφη στα οποία κατοικούσαν, κατά το ουσιώδες, ελλη-
νικοί (ή ελληνίζοντες) πληθυσμοί. Η διαφορά των δύο αυτών εθνικών προταγ-
μάτων, της οικουμενικής κοσμόπολης και του εθνοκρατικού της Μεγάλης
ιδέας, είναι θεμελιώδης. Το ένα εδράζεται στην ελληνική σταθερά που συμπυ-
κνώνει η κοσμοσυστημική συγκρότηση του Ελληνισμού και συνακόλουθα η
ιδέα του έθνους κοσμοσυστήματος. Το έθνος αυτό περιλαμβάνει όλους όσους
συμμετέχουν της ελληνικής (ανθρωποκεντρικής) παιδείας που εγκολπώνο-
νται επομένως μια κοινή ιστορία, έναν κοινό τρόπο του βίου, κοινές αξίες και
κατ’ επέκταση ένα κοινό μέλλον. Το πρόταγμα που εγκολπώνεται η Μεγάλη
Ιδέα, αντιλαμβάνεται το έθνος κατά το ιδίωμα που άρχισε να αναδεικνύεται
την περίοδο αυτή μεταξύ των ανθρωποκεντρικών θυλάκων της επερχόμενης
από τη φεουδαρχία Δυτικής Ευρώπης. Αντιμετώπιζαν δηλαδή το έθνος ως
ταυτολογικό ισοδύναμο του κράτους. Ώστε στη μετάβαση από το έθνος-κο-
σμοσύστημα στο έθνος κράτος καταγράφονται δύο τουλάχιστον θεμελιώδεις
αλλαγές που θα αποδειχθούν καταλυτικές για το μέλλον του Ελληνισμού.

Τα Επτάνησα και η Κεφαλληνία θα βιώσουν μια αφομοίωση σε ένα σύ-
στημα το οποίο θα διαγράφει σταδιακά τη μικρής κλίμακας πολιτειακή ανα-
φορά με εσωτερικές ιδιαιτερότητες που συγκροτούσε το κάθε νησί και θα εν-
σωματώνεται στο βασίλειο, στο εσωτερικό του οποίου η διαμάχη των παραδο-
σιακών με τους νεωτεριστές θα αναδειχθεί σε μείζον ζήτημα και τελικά θα
αποτελέσει για πολλά έτη τον γόρδιο δεσμό του ελληνικού έθνους, σε αντίθεση
με το αίτημα της ελευθερίας και της εθνικής ολοκλήρωσης το οποίο είχε ταυ-
τιστεί με το ριζοσπαστικό και ενωτικό αγώνα των Επτανήσων.

Παρά τα γεγονότα αυτά, λόγω της μακράς πολιτικής εμπειρίας στη δημι-
ουργία και λειτουργία θεσμών, καθ’ όλη την περίοδο μετά την ένωση η Κε-
φαλληνία αποτελεί τη μήτρα που θα ξεπηδήσουν σημαντικά κινήματα τα
οποία θα έχουν πανελλήνιο χαρακτήρα και ως πολιτική και ιδεολογική βάση
το ενωτικό-ριζοσπαστικό κίνημα, αφού έχουν κυρίως εθνικά χαρακτηριστικά
και οι στόχοι τους είναι το ξεπέρασμα των κοινωνικών αντιθέσεων.

Η Κεφαλληνία δεν είχε την εμπειρία της Τουρκοκρατίας που είχε η υπό-
λοιπη Ελλάδα, στην οποία είχαν επηρεάσει τη συγκρότηση των αντίστοιχων
πολιτικών και κοινωνικών δομών. Η Ένωση που έφερε σε επαφή δύο συστή-
ματα είχε σαν αποτέλεσμα το επτανησιακό ιδιαίτερο κοσμοσύστημα να υπο-
νομευτεί διότι το ελλαδικό σύστημα έλεγχε την πολιτική και διοικητική εξου-

Η ενσωμάτωση της Κεφαλληνίας στο Ελληνικό πολιτικό σύστημα �4�



σία η οποία επιβλήθηκε σύντομα, λόγω και της διαρκούς νομιμοφροσύνης την
οποία υπηρετούσαν οι Κεφαλλήνες, θεωρώντας εκ των υποχρεώσεών τους τη
στάση αυτή βρισκόμενοι στη στέγη της μητέρας πατρίδας.

Το Επτανησιακό σύστημα παραδόθηκε όχι μόνο από λόγους ισχύος αλλά
κυρίως από το γεγονός ότι στην αντίληψη των Κεφαλλήνων και των υπολοί-
πων Επτανησίων κυριάρχησε η ιδέα της εθνικής ολοκλήρωσης και της Μεγά-
λης Ιδέας, υποτάσσοντας τις όποιες αντιθέσεις του στον εθνικό στόχο. Υπό
την επίδραση της θεώρησης αυτής η αφομοίωση προχώρησε σχετικά εύκολα,
ενσωματώνοντας το αυτόνομο σύστημα στην κυριαρχία μιας νέας δεσποτείας
την οποία παρά το γεγονός ότι την είχε ξεπεράσει ιστορικά στο τέλος την υπη-
ρέτησε και ενσωματώθηκε πλήρως, με κυρίαρχη εξήγηση το γεγονός ότι η
ελευθερία των νησιωτών κυριαρχούσε οποιεσδήποτε άλλων πολιτικών τους
επιλογών.

Η επίδραση της Επτανησιακής κοινωνίας στο πολιτικό, οικονομικό και
κοινωνικό φάσμα της ελληνικής ζωής υπήρξε σημαντική και διήρκησε επί μα-
κρόν. Στη συζήτηση για το νέο σύνταγμα διαφάνηκε αυτή η επίδραση, αφού
το σύνολο των Επτανησίων βουλευτών αγωνίστηκαν για την εγκαθίδρυση
σταθερού και γνήσιου κοινοβουλευτισμού, έχοντας μακρά εμπειρία κοινοβου-
λευτικών αγώνων στο προτεκτοράτο του Ιονίου Κράτους, κυρίως δε στην
εφαρμογή της νομικής και πολιτικής ισότητας και των συνακόλουθων ελευ-
θεριών και σύνδεσής τους με τις κοινωνικές ανάγκες (όπως η αγροτική με-
ταρρύθμιση ιδιαίτερα στα Επτάνησα και κυρίως στην Κέρκυρα). Εξ’ άλλου το
ζήτημα της ελευθερίας αποτέλεσε το κεντρικό θέμα ανάπτυξης του ενωτικού
αγώνα των Επτανησίων το οποίο εξελίχθηκε σε πολυδιάστατο αγώνα για την
αντιπροσώπευση και την καθολική ψηφοφορία.

Έτσι σ’ όλη την περίοδο εξέλιξης της Εθνοσυνέλευσης, οι νομοθετικές τους
πρωτοβουλίες υπήρξαν πρωτοποριακές (κατάργηση θανατικής ποινής, δικαιό-
τερη κατανομή φόρων, αυτοδιοίκηση, κ.λπ.). Καθοριστικός ήταν ο ρόλος τους
στην καθιέρωση της ψηφοφορίας «δια σφαιριδίων εκλογής», που εισήγαγε την
ενεργητική ψήφο, αυτού του παλαιού Επτανησιακού τρόπου εκλογής. Σημα-
ντική υπήρξε η συμβολή τους, κυρίως του Ζακυνθίου πολιτικού Λομβάρδου,
για την καθιέρωση της «αρχής της δεδηλωμένης» ως συνιδρυτής του κόμμα-
τος του Τρικούπη (Πέμπτο αρχικά και μετέπειτα Εθνικό Κόμμα), όπου κύ-
ριος σκοπός της ήταν η αναβάθμιση του ρόλου του κοινοβουλίου στη διαχείρι-
ση της κρατικής εξουσίας μέσω της κυβέρνησης όπου εγκαθιδρύεται η κομ-
ματοκρατία. Αλλά και στην εφαρμογή της καθολικής ψηφοφορίας η παρουσία
τους υπήρξε καταλυτική, η οποία μάλιστα λειτούργησε ως δίαυλος της κοινω-
νικής αφομοίωσης για τους γεωργούς κυρίως, τους εργαζόμενους και τα μι-
κρομεσαία στρώματα, επιφέροντας τη νομική ισότητα, δίχως βέβαια να έχει
επέλθει παράλληλα και η κοινωνική ισότητα.

Ταυτόχρονα αναπτύχθηκε η άρθρωση ενός ρεαλιστικού και παράλληλα
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ιδεαλιστικού λόγου σχετικά με το ζήτημα της Μεγάλης Ιδέας, ξεπερνώντας
έτσι τους έντονους λαϊκισμούς της εποχής, με την πρόταση για συνεννόηση
των κρατών της περιοχής για την αποτίναξη της Οθωμανικής αυτοκρατο-
ρίας, μέσω της Βαλκανικής Ομοσπονδίας και του οράματος του Ρήγα Βελε-
στινλή, που προωθήθηκε από τον Ριζοσπάστη Παν. Πανά και τον σύλλογο ο
«Ρήγας» που ίδρυσε8�. Από Επτανησίους και κυρίως Κεφαλλήνες ιδρύθηκε ο
Σοσιαλιστικός Σύλλογος, το Σοσιαλιστικό κόμμα του Δρακούλη, ενώ ο Μ.
Αντύπας μετέπειτα ηγήθηκε του αγροτικού κινήματος στη Θεσσαλία.

Σημαντική ήταν η πνευματική επίδραση της Επτανησιακής Σχολής κατά
το μέσο του 1�ου αιώνα, όπου τελικά κυριαρχεί με τους, Σολωμό, Κάλβο, Βα-
λαωρίτη, Λασκαράτο, Μαβίλη, κ.λπ. μέσα από τη Νέα Αθηναϊκή Σχολή,
επαναφέροντας την πνευματική επικαιρότητα του Ελληνισμού στην κρίσιμη
περίοδο της κρατικής του αφομοίωσης�0.

Ο κοινωνικός ριζοσπαστισμός ο οποίος εκπορεύτηκε με κορυφαίο το Ενω-
τικό Κίνημα, υπήρξε καταλυτικός για την ελληνική κοινωνία, αφού δημιουρ-
γήθηκε από την αντιπαράθεση ανάμεσα στον «ρεαλισμό» των νεοριζοσπα-
στών του Λομβάρδου, όπου υιοθετούσαν μόνο τους εθνικούς στόχους της ένω-
σης και στην «καθαρή» θέση των Παλαιοριζοσπαστών που επέμεναν στις θέ-
σεις της εθνικής ολοκλήρωση και την κοινωνική αναδιανομή.

Παρά το γεγονός της περιθωριοποίησης του ριζοσπαστισμού ως πολιτικού
και κοινωνικού κινήματος, μέσα από ριζοσπάστες, κυρίως αστούς και διανο-
ούμενους, παρατηρούμε ότι εκπορεύονται πλείστες όσες κινήσεις εκσυγχρονι-
σμού και εκδημοκρατισμού του ελληνικού πολιτικού συστήματος τα τριάντα
πέντε τελευταία χρόνια του 1�ου αιώνα. Οι οραματισμοί των πρώτων ριζοσπα-
στών δεν έγιναν ποτέ πράξη διότι η Επτάνησος δεν κατόρθωσε με την Ένωση
να σύρει την Ελλάδα στην Αναγέννηση, αφού έγινε ακριβώς το αντίθετο.
Προσαρμόστηκε στον αργό και νωθρό ρυθμό της νεοελληνικής πορείας μέσα
από μια σειρά από παράγοντες, κοινωνικούς, πολιτικούς, ιδεολογικούς, που με
την κυριαρχία των οποίων οι κοινωνικές αναφορές του ριζοσπαστισμού χάνουν
το υλικό τους υπόβαθρο, άρα και τους όρους ύπαρξής τους ως κίνημα.

Η ενσωμάτωση της Κεφαλληνίας στο Ελληνικό πολιτικό σύστημα αποτέ-
λεσε μια μακρά διαδικασία και το αποτέλεσμα δεν υπήρξε ευνοϊκό προς αυτή.
Αυτό αποτέλεσε όμως μια επιλογή των κατοίκων της, αφού η ελευθερία η
οποία ακολούθησε την ένωση αποτελούσε βαθειά στρατηγική της επιλογή,
όπως και το όραμα της εθνικής απελευθέρωσης και ολοκλήρωσης καθ’ όλο
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τον βίο της Κεφαλληνιακής κοινωνίας από το τέλος της Βυζαντινής παρου-
σίας και καθ’ όλα τα χρόνια της δυτικής κατοχής. Αυτό ήταν το τίμημα της
ελευθερίας, όπως οι διαιρετικές τομές της πτώσης της ενετοκρατίας και της
Επτανήσου Πολιτείας υπήρξαν καθοριστικές για το πολιτικό σύστημα του νη-
σιού, έτσι και η διαιρετική τομή της ένωσης υπήρξε καθοριστική για την Κε-
φαλληνία και προσδιόρισε το μέλλον της.

ΒΒρρααχχυυγγρρααφφίίεεςς

ΕΕΣ: Επίσημος Εφημερίς της Συνελεύσεως
ΕτΣΒ: Εφημερίς των Συζητήσεων της Βουλής
ΠΡΒ Β ΕΘΝ: Πρακτικά Β΄ Εθνοσυνέλευσης
ΠΡΒ: Πρακτικά Βουλής
ΚΒΑ: Κοργιαλένειος Βιβλιοθήκη Αργοστολίου
ΓΑΚ: Γενικά Αρχεία του Κράτους

ABSTRACT

THE INTEGRATION OF KEFALONIA 
INTO THE GREEK POLITICAL SYSTEM

In 18�4, Kefallinia and all the Ionian islands, after four centuries of Latin
and venetian jurisdiction, and 55 years of British sovereignty, have been
incorporated into the existing Greek kingdom. The Integration has been a long
process of being the subject of local and national debate, since it was the first
Greece’s territorial extension after the War of Independence, and was
associated with the acceptance of the crown by King George (I) and the future
of the Greek kingdom.

The Plenipotentiaries MPs of Kefallinia at the 2nd National Assembly of
Athens developed a strong activity that reflects the characteristics of the Ionian
culture, their national character and their social sensitivities. The issues, that
they spoke related to the new constitution and the character of assimilation.
They struggled, to secure the absolute liberties, social justice and the position
that the Greek state would follow in the liberation by the Ottomans of the lands
inhabited by Greeks.

The assimilation, was the reason of many problems that will determine the
social and economic development of the islands in the next years, because in this
process two different political state entities were confronted: the existing
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Kingdom with the little developed statehood and the poor economic and on the
other, under the assimilation of the Ionian State, in which political institutions
operated, integrated state administration, with developed economy and strong
shipping in the Mediterranean. Kephalines and the Eptanesians received
patiently the assimilation process, despite the fact that it degraded the islands.
Their developed national consciousness and the flame of freedom diminished
the reactions, since the end of the Byzantine presence and in all years of their
occupation from the West.
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Ο ΑΓΩνΑΣ ΓΙΑ Την ΑνΕΞΑΡΤηΣΙΑ ΤΩν ΕΠΤΑνηΣΩν

ΑΠΟΨΕΙΣ ΚΑΙ ΕΚΤΙΜηΣΕΙΣ

ννίίκκοοςς  ΠΠεεττρρόόχχεειιλλοοςς
λατινιστής, ομότιμος καθηγητής Πανεπιστημίου 

Θεσσαλονίκης, πρόεδρος Εταιρείας Κυθηραϊκών Μελετών

η ομιλία μου αυτή, που έχει στόχο της να θυμίσει ιστορικά μέρες δουλείας
και φωνές ελευθερίας από τον επτανησιακό χώρο κατά τη διάρκεια της υπο-
ταγής του τόπου μας στους ξένους δυνάστες, προτίθεται παράλληλα να απο-
δείξει την ιδεολογική εμμονή στις αξίες και την ανυποχώρητη πίστη στην
ελεύθερη παράδοση του έθνους, μια παράδοση που, όπως οι ίδιες οι ιστορικές
πηγές τεκμηριώνουν, ουδέποτε έλαβε υπόψη της αριθμητικές ανισότητες ούτε
και αναχαιτίστηκε από φόβο και απειλή θανάτου1. Σε ένα δεύτερο επίπεδο,
παράλληλο με το πρώτο, η ανακοίνωση σκοπεύει να σκεφθεί επί των γεγονό-
των, να συγκρίνει και να καταλήξει σε κάποια συμπεράσματα.

Τα ιστορικά γεγονότα στα Επτάνησα είναι λίγο πολύ γνωστά. Αλλά ας
έχουμε και πάλι μια συνοπτική εικόνα. Από το 1386 άρχισαν τα Επτάνησα
διαδοχικά, και κάποτε με μεγάλα διαλείμματα, να περιέρχονται υπό τη βενε-
τική κυριαρχία. Το 1386 συγκεκριμένα κυριεύτηκαν η Κέρκυρα και οι Παξοί,
το 1483-4 η Ζάκυνθος, το 1�00 η Κεφαλλονιά και η Ιθάκη, τριάντα χρόνια
ύστερα τα Κύθηρα και τελευταία καταλήφθηκε από το ναύαρχο Μοροζίνη η
λευκάδα, το 1684. Και για τα επτά Ιόνια νησιά η περίοδος της Ενετοκρατίας
έληξε το 1797, όταν η Γαληνότατη Ενετική Δημοκρατία καταλύθηκε από τον
Βοναπάρτη.

η πολιτική και οικονομική κυριαρχία της Ενετίας αλλά και της τοπικής
αριστοκρατίας διαμόρφωσε, όπως παρατηρεί στη μελέτη της για την Ιστορία
των Επτανήσων από το 1797 μέχρι την αγγλοκρατία η καθηγήτρια Ελένη
Κούκκου2, ένα φεουδαλικό-ολιγαρχικό σύστημα κοινωνικής οργάνωσης, που,
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όσο κι αν είχε τις ρίζες του στο γαλλικό φεουδαρχικό κώδικα, απέκτησε όμως
με το πέρασμα του χρόνου δική του φυσιογνωμία και ιδιαίτερο τοπικό χαρα-
κτήρα.

Οι βασικές κοινωνικές τάξεις ήταν δύο, οι αριστοκράτες-φεουδάρχες και ο
λαός, ο «χύδην όχλος», όπως τον έλεγαν και τον ένιωθαν. Μόνο όσοι ανήκαν
στην τάξη των ευγενών οι nobili, αναγνωρίζονταν ως πολίτες και μόνο εκείνοι
ασκούσαν πολιτικά δικαιώματα και είχαν τη δυνατότητα να διοριστούν στα
δημόσια αξιώματα. Και είναι σωστή η παρατήρηση ότι το διοικητικό, το κοι-
νωνικό και το κυβερνητικό σύστημα, που είχε εισαγάγει και αγωνιζόταν με
όλους τους τρόπους να εφαρμόσει η Βενετία στα Επτάνησα, στερούσε τον
πληθυσμό των νησιών από κάθε ουσιαστικό δικαίωμα και από κάθε ελευθερία
λόγου και άμυνας. Ικανοποιώντας τη ματαιοδοξία και την κενότητα των λε-
γόμενων ευγενών με μερικούς βαρύγδουπους τίτλους και κάποια προνόμια
κενά ουσιαστικού περιεχομένου, μεταχειριζόταν το λαό ως δούλο και τον κρα-
τούσε σε κατάσταση πλήρους ανελευθερίας και απανθρωπιάς3. η ενετική κυ-
ριαρχία, χωρίς να έχει οπωσδήποτε το χαρακτήρα της οθωμανικής βαθιάς και
άναστρης νύχτας, δεν έπαψε να είναι στέρηση της ελευθερίας του ανθρώπου
και του πολίτη και επ’ αόριστον αναβολή της πραγματοποίησης των εθνικών
του πόθων. Όποια σκέψη και εκτίμηση επ’ αυτού καταλήγει αναπόδραστα
στο ίδιο συμπέρασμα.

η ενετική κυριαρχία διήρκεσε τετρακόσια έντεκα ολόκληρα χρόνια, του-
λάχιστον όσον αφορά την Κέρκυρα και τους Παξούς. Μέχρι το 1797 συγκε-
κριμένα, για να τη διαδεχθεί κάποια άλλη στη συνέχεια, όχι λιγότερο αυταρ-
χική.

Κατά την περίοδο της μακρόχρονης ενετικής κατοχής αλλά και στη συνέ-
χεια, κατά το χρονικό διάστημα από το 1797 μέχρι τον Μάιο του 1864, οι φω-
νές ελευθερίας που ακούστηκαν σ’ ολόκληρο τον επτανησιακό χώρο (από την
Κέρκυρα του βορρά μέχρι τα Κύθηρα του νότου), παίρνοντας τη μορφή συγκε-
κριμένων επαναστατικών ενεργειών, και πολλές είναι, αλλά και αξιόλογες
και συνεχείς, και σε τελική ανάλυση αυτές, και μόνο αυτές, εξηγούν γιατί και
πώς φτάσαμε στην 2�η Ιουλίου 1863, όταν ο Άγγλος αρμοστής, διαλύοντας
τη δωδεκάτη Βουλή, δήλωνε ότι «η Προστάτις Άνασσα της Μεγάλης Βρεταν-
νίας είναι πρόθυμος “ίνα συναινέσει εις την μετά του βασιλείου της Ελλάδος
ένωσιν των Ιονίων νήσων”»4. η έρευνα των πηγών, αλλά και η προσωπική
μου άποψη και εκτίμηση, επιβεβαιώνει, πέραν οποιασδήποτε αμφιβολίας, ότι ο
αγώνας, ο ανυποχώρητος και συνειδητός αγώνας των Επτανησίων, ο αγώνας
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των επωνύμων, αλλά κυρίως ο αγώνας του λαού, από τον οποίον αντλούσαν
την έμπνευσή τους και οι επώνυμοι, προχωρούσε προς τη δικαίωσή του.

Ας επικεντρωθεί τώρα το ενδιαφέρον μας στην καρδιά της ενετικής κυ-
ριαρχίας. Το περιβόητο «ρεμπελιό των ποπολάρων» στη Ζάκυνθο το 1628, που
κράτησε πέντε ολόκληρα χρόνια, δεν ήταν αποκλειστικά και μόνο μια εσωτε-
ρική υπόθεση, που είχε συγκεκριμένα να κάνει με τις διενέξεις ευγενών και
ποπολάρων. Ήταν σε όλους γνωστό και φανερό από την καθημερινή πρακτική
ότι η Βενετία, όπως και όλες οι αποικιοκρατικές δυνάμεις, εφάρμοζε κατά συ-
νεπέστατο τρόπο το ιστορικά δοκιμασμένο με απόλυτη επιτυχία δόγμα του
«διαίρει και βασίλευε», άλλοτε υποθάλποντας σε ακρότητες τους ευγενείς και
άλλοτε πάλι υποκινώντας τις δίκαιες εξεγέρσεις του λαού.

Όταν το 1683 ξέσπασε η όγδοη κατά σειρά επανάσταση του υπόδουλου
Ελληνισμού κατά της Τουρκίας με λάβαρο το αίτημα για τη χορήγηση των
ίδιων ακριβώς ανθρώπινων δικαιωμάτων, τα Επτάνησα έσπευσαν να πάρουν
ενεργό μέρος με επιστράτευση ενός μεγάλου αριθμού Επτανησίων υπό τη
γνωστή «Στρατιά των Επτανησίων». ηγέτες της ήταν ο Αναστάσιος Άννινος
από την Κεφαλλονιά, ο Βαρβάτης και ο Μιδάνος, επικεφαλής των Κερκυραί-
ων και των Παξινών, και ο νικόλαος Κομούτος από τη Ζάκυνθο. Πρέπει να
σημειωθεί εδώ ότι για πρώτη φορά στα χρονικά πολέμησε τότε ιδιαίτερο σώμα
από εκατόν πενήντα κληρικούς, τους οποίους οδηγούσε στον αγώνα ο Μητρο-
πολίτης Κεφαλλονιάς Τιμόθεος Τυπάλδος. η εκτίμησή μου είναι ότι η προ-
σφορά αυτή των Επτανησίων, όσο περιορισμένη κι αν φαίνεται, συνετέλεσε
αποτελεσματικά στη θετική εξέλιξη του αγώνα.

Όταν τα ίδια πάλι δικαιώματα, που στόχευαν στην αναγνώριση και κατο-
χύρωση της ανθρώπινης αξιοπρέπειας πέρα από ταξικούς περιορισμούς, ο
Γάλλοι τα υποσχέθηκαν στον επτανησιακό λαό την �η Ιουλίου 1797, ο δημο-
κρατικός λαός πανηγύρισε με ενθουσιασμό� και νέες φωνές ελευθερίας αντή-
χησαν, γιατί ο ερχομός των Γάλλων έμοιαζε να είναι ο τερματισμός μιας μα-
κρόχρονης, επίπονης και άδικης φεουδαρχικής διοίκησης και η απαλλαγή από
τη στυγνή εκμετάλλευση και την καταπίεση της αριστοκρατικής ολιγαρχίας,
που έδρασε ανεμπόδιστα στα χρόνια της ενετοκρατίας. Ο τελικός απολογι-
σμός αυτής της κυριαρχίας υπήρξε, κατά τη γνώμη μου, εξουθενωτικός. Σύμ-
φωνα με τα στοιχεία που μας δίνει η ακαδημαϊκός Χρύσα Μαλτέζου6, τα
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Επτάνησα, ήδη κατά τις παραμονές της πτώσεως της Βενετίας, παρουσίαζαν
ένα εκατομμύριο λίρες το χρόνο έλειμμα, τα επτανησιακά ταμεία ήταν άδεια,
το διοικητικό σύστημα ύστερα από τις σκανδαλώδεις καταχρήσεις είχε χαλα-
ρώσει και τα οχυρά είχαν εγκαταλειφθεί.

Με επίσημους πανηγυρισμούς φυτεύτηκε στην κεντρική πλατεία της Κέρ-
κυρας το δέντρο της λευτεριάς, ενώ η σημαία του Αγίου Μάρκου καθώς και η
Χρυσή Βίβλος και όλα τα εμβλήματα και παράσημα της ενετικής αριστο-
κρατίας καίγονταν, και οι κάτοικοι πανευτυχείς ορκίζονταν αιώνια πίστη και
αφοσίωση στην ελευθερία, την ισότητα και τα απαράγραπτα δικαιώματα του
ανθρώπου και του πολίτη. Ανάλογες εκδηλώσεις έγιναν και στα άλλα Ιόνια
νησιά. η συνθήκη του Κάμπο Φόρμιο της 17ης Οκτωβρίου 1797, που διέλυε
τη Βενετία και εκχωρούσε τα Επτάνησα στους Γάλλους, για την απόκτηση
των οποίων ο Βοναπάρτης ήταν κυριολεκτικά ενθουσιασμένος, δεν είχε, όπως
άλλωστε ήταν αναμενόμενο, τα επιθυμητά αποτελέσματα για τους φιλελεύθε-
ρους πόθους των Επτανησίων. Οι Γάλλοι δεν είχαν ή δεν διέθεταν χρήματα.
Απέβλεπαν μόνο στο να συντηρηθούν από τους εγχώριους πόρους. Άρχισαν
λοιπόν, κατά τρόπο τελείως απαράδεκτο, να απομυζούν τα Επτάνησα, φθάνο-
ντας και μέχρι του σημείου να δανείζονται μεγάλα ποσά από τους ντόπιους. η
περιφρονητική στάση των Γάλλων απέναντι στις θρησκευτικές πεποιθήσεις
και τους λατρευτικούς τύπους της θρησκείας των Ελλήνων, στις παραδόσεις
του ελληνικού λαού, τα ήθη του και τα έθιμά του, εξόργιζε τον θρησκεύοντα
λαό και αποτέλεσε θρυαλίδα επαναστατικών κινημάτων.

Και τότε εμφανίστηκαν οι Ρώσοι, θορυβημένοι από την ακάθεκτη προέλα-
ση των γαλλικών στρατευμάτων και την κατοχή στρατηγικών σημείων,
όπως ήταν τα Ιόνια νησιά, που θα μπορούσαν να αποτελέσουν αφετηρία επιθε-
τικών εκστρατειών των Γάλλων εναντίον της Ρωσίας μέσω των εδαφών της
οθωμανικής αυτοκρατορίας. Συμμάχησαν λοιπόν με τους Τούρκους, παραδο-
σιακούς εχθρούς τους, –να, σαν κι αυτές τις συμμαχίες που βλέπουμε και στις
μέρες μας– για μια από κοινού ενέργεια εναντίον της Γαλλίας στο χώρο των
Επτανήσων. Μια εγκύκλιος του Πατριάρχη Γρηγορίου του Ε προς το λαό των
Επτανησίων διαβεβαίωνε ότι ήταν στις σταθερές προθέσεις της υψηλής Πύ-
λης να χαρίσει στους Επτανησίους μια ελεύθερη διακυβέρνηση. Οι επαφές και
παρασκηνιακές συνεννοήσεις του ναπολέοντα με τον αδυσώπητο εχθρό των
Ελλήνων Αλή Πασά έδωσαν το έναυσμα. Σε πολλά μέρη άρχισαν να υψώνο-
νται ρωσικές σημαίες και πύρινοι λόγοι εκφωνούνταν εναντίον των Γάλλων
και υπέρ της ελευθερίας, που σαν ασύλληπτο όνειρο ξέφευγε πάντοτε μέσα
από τα χέρια των Επτανησίων εκείνη ακριβώς τη στιγμή, που όλοι τους πί-
στευαν πως τίποτα πια δεν θα μπορούσε να τους τη στερήσει.

Τα γεγονότα αντίστασης του λαού της Επτανήσου κατά τη διάρκεια της
ρωσοτουρκικής, αλλά και στη συνέχεια της δεύτερης γαλλικής κατοχής, ού-
τε λίγα είναι ούτε, κατά την εκτίμησή μου, αναξιόλογα. Θα μπορούσε να πα-
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ρατηρήσει κανείς με πικρία ότι η πανηγυρική είσοδος του ρωσικού στρατού την
�η Μαρτίου 1799 στην πόλη της Κερκύρας, οι πλούσιες υποσχέσεις που δίνο-
νταν εν γνώσει του γεγονότος ότι αυτές ουδέποτε επρόκειτο να πραγματοποι-
ηθούν και όλες οι ξέφρενες ζητωκραυγές του λαού μας υπέρ της ελευθερίας
των νησιών και των «ελευθερωτών» Ρώσων απέβησαν μάταια. Γιατί και πά-
λι έγινε, όπως και επί της ενετικής διοίκησης, πλήρης ανασύσταση του παλαι-
ού αριστοκρατικού καθεστώτος, το οποίο συνοδευόταν από το πέλαγος των
ανισοτήτων που επέβαλλε, και επομένως επανήλθαν σε ισχύ τα προνόμια των
ευγενών, επανέκαμψαν οι αρχές των κοινωνικών διακρίσεων ανάμεσα στους
κατοίκους των νησιών, ανασυντάχθηκε η Χρυσή Βίβλος των ευγενών, και ο
λαός στη συντριπτική του πλειοψηφία αποκλειόταν και πάλι από κάθε ενεργό
συμμετοχή στη διευθέτηση των κοινών και στις αποφάσεις για την προσωπι-
κή του τύχη. Και όλα αυτά υπό τις ευλογίες των δύο συμμάχων κατακτητών,
παραδοσιακών εχθρών αλλά στη συγκεκριμένη ιστορική στιγμή άσπονδων φί-
λων, που έσπειραν διχόνοιες στους υποτελείς τους, για να κυβερνούν ανενό-
χλητοι. Εκτιμώ, ύστερα από μια ευρύτερη έρευνα που πραγματοποίησα στην
ιστορία των κινημάτων του ευρωπαϊκού χώρου, ότι αυτή ήταν μια από τις πιο
ανίερες συμμαχίες που γνώρισε η ανθρωπότητα.

Τα πράγματα όμως τώρα δεν ήταν όπως στον καιρό της ενετικής κατο-
χής. Μπορεί οι Γάλλοι να φέρθηκαν άσχημα και τελείως αψυχολόγητα στον
ελληνικό λαό, η πνοή όμως των νέων ιδεών, που είχαν εισβάλει με τη σφοδρό-
τητα και την ταχύτητα τυφώνα στη γη των Επτανησίων, είχε ξυπνήσει έντο-
να και ανυποχώρητα στο λαό την ανάγκη για διεκδίκηση των απαράγραπτων
δικαιωμάτων του. Αυτή τη διεκδίκηση ο λαός δεν την παραμέλησε, αλλά σε
ποικίλους τόνους και με πολυάριθμους τρόπους την εξέφραζε σε κάθε δεδομέ-
νη στιγμή.

Θα πρέπει να επισημάνει κανείς στο σημείο αυτό ότι κατά τη συγκεκριμέ-
νη περίοδο επικράτησε κλίμα εγκλημάτων και πλήρους αναρχίας στα Επτά-
νησα, κλίμα το οποίο οι ξένοι φαίνονταν είτε να μη μπορούν να αποσοβήσουν
είτε να μη θέλουν, γιατί σε κάποιο μέτρο και αυτή η αναρχία τούς εξυπηρετού-
σε στην πολιτική του «διαίρει και βασίλευε». Τότε ακριβώς τα Κύθηρα βά-
φτηκαν στο αίμα των κατοίκων τους, σημειώνει χαρακτηριστικά ο Ερμάννος
λούντζης7.

Σημειώθηκε ευρεία απογοήτευση, αλλά όχι αδράνεια και πολιτική απραγ-
μοσύνη. Με τη δυναμική βοήθεια του άξιου Γραμματέα της Επικρατείας Ιω-
άννη Καποδίστρια, του Μοτσενίγου και της νέας Γερουσίας, μετά το θάνατο
του Σπυρίδωνα Θεοτόκη, ψηφίστηκε το σύνταγμα του 1803, που με τους ακα-
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τάβλητους αγώνες του λαού και των εκπροσώπων του αποτελούσε ουσιαστι-
κή πρόοδο έναντι του συντάγματος του 1800, γιατί ανακήρυξε ελεύθερη, αυτο-
δύναμη και σχεδόν κυρίαρχη την Επτάνησο Πολιτεία.

Τα νησιά όμως τέθηκαν σε κατάσταση αποκλεισμού από την Αγγλία,
ύστερα από την εφαρμογή και εκεί του “ηπειρωτικού συστήματος” του ναπο-
λέοντα. Όλες οι εξαγωγές σταμάτησαν, η εισαγωγή σταριού ανακόπηκε –μια
και τα αγγλικά καταδρομικά εμπόδιζαν τα εμπορικά πλοία να πλεύσουν προς
τα νησιά μας– και η πείνα άρχισε να θερίζει τους κατοίκους.

Εν τω μεταξύ η Αγγλία παρακολουθούσε από κοντά τα γεγονότα. Ο πρώ-
ην πρεσβευτής της Αγγλίας Φορέστης συντόνιζε από τη Μάλτα όλες τις αντι-
γαλλικές ενέργειες των πρακτόρων. Στις αρχές Οκτωβρίου 1809 τα αγγλικά
πλοία έκαναν την εμφάνισή τους στα παράλια των νησιών. Οι γαλλικές φρου-
ρές παρέδωσαν αμέσως στους Άγγλους τη Ζάκυνθο και ύστερα από λίγες μέ-
ρες την Κεφαλλονιά, την Ιθάκη και τα Κύθηρα. Στις 16 Απριλίου 1810 έπεφτε
η λευκάδα, ύστερα από κάποια αντίσταση της γαλλικής φρουράς, στις 29
Μαϊου επαναστατούσαν οι Παξοί, αλλά στρατιωτικές δυνάμεις από την Κέρ-
κυρα, που έμενε πάντα ισχυρό προπύργιο των Γάλλων, έπνιγαν στο αίμα την
εξέγερση, ενώ το στρατοδικείο της Κέρκυρας καταδίκαζε επτά άτομα εις θά-
νατον.

Όσα νησιά είχαν καταληφθεί από τους Άγγλους είχαν πια ελεύθερη ναυτι-
λία και εμπόριο, και η οικονομική τους ζωή είχε αποκατασταθεί. Φάνηκε
όμως από την αρχή ότι και πάλι όλες οι εξουσίες συγκεντρώνονταν στα χέρια
των Άγγλων, κάθε μέρα όλο και περισσότερο, ενώ οι υποσχέσεις αναβάλλο-
νταν και απωθούνταν σε κάποιο απροσδιόριστο χρονικό σημείο του μέλλοντος.
Διαμαρτυρίες των κατοίκων ενώπιον του βασιλέως της Αγγλίας Γεωργίου εί-
χαν αρχικά ένα περιορισμένο αποτέλεσμα. Τα συγκεκριμένα όρια μιας ανα-
κοίνωσης δεν μου επιτρέπουν να αναφερθώ εδώ, εκτιμώντας τους στο σωστό
τους μέτρο, στους μακρούς και επίπονους, οπωσδήποτε όμως αποτελεσματι-
κούς, στο μέτρο του δυνατού, και παράλληλα συγκινητικούς και άδολα πα-
τριωτικούς αγώνες του Κερκυραίου Ιωάννη Καποδίστρια για την ανεξαρτησία
των Επτανήσων. Ο ίδιος είχε διαγνώσει με τη γνωστή του οξυδέρκεια ότι οι
Άγγλοι θα προέβαλλαν σθεναρή αντίσταση στην ανεξαρτησία. Και όχι μόνον
αυτοί. Ο καγκελάριος της Αυστρίας Μέττερνιχ επρόκειτο να είναι ένας άλλος
φοβερός αντίπαλος. Τα φιλελεύθερα επαναστατικά κινήματα βρίσκονταν στο
στόχαστρο, ενώ ο ευθυνόφοβος, δίβουλος και αντιφατικός τσάρος της Ρωσίας
Αλέξανδρος, που αποτελούσε και τη μόνη πηγή ελπίδας για τις ενέργειες του
Καποδίστρια, ενθουσιαζόταν θεωρητικά, παρέμενε όμως άτολμος στην ώρα
των κρίσιμων αποφάσεων. Ο Καποδίστριας πίστευε –και πολύ σωστά– ότι,
όσο το πρόβλημα των Επτανήσων παρέμενε άλυτο, τόσο και θα καθυστερούσε
η οποιαδήποτε προώθηση του γενικότερου θέματος της ανεξαρτησίας της Ελ-
λάδος. Οι Άγγλοι όμως, ακολουθώντας τις αρχές της ιμπεριαλιστικής και
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αποικιοκρατικής πολιτικής τους, επιδίωκαν να αναγνωριστούν απόλυτοι κύρι-
οι και όχι απλοί προστάτες των Ιονίων νήσων.

Στις � νοεμβρίου 181� υπογράφτηκε τελικά στο Παρίσι η συνθήκη για τα
Ιόνια νησιά. Τα Επτάνησα αποτέλεσαν «ενιαίον κράτος ελεύθερον και ανεξάρ-
τητον» με την επωνυμία «ηνωμέναι Πολιτείαι των Ιονίων νήσων», υπό την
προστασία της Μεγάλης Βρεταννίας.

υπόμνημα διαμαρτυρίας για την εξακολούθηση της τυραννίας παραδόθη-
κε, αλλά ο Άγγλος αρμοστής το «αψήφησεν μωροσόφως», όπως γράφει αργό-
τερα ο Καποδίστριας. Με τις ακατάβλητες, βέβαια, ενέργειες του ίδιου του
Καποδίστρια και του Άγγλου φίλου του Φρειδερίκου νορθ, κόμητα Γκίλφορντ,
ιδρύθηκε η περίφημη Ιόνιος Ακαδημία στην Κέρκυρα, που η συμβολή της στην
πνευματική ανύψωση των Επτανήσων και του υπόδουλου Ελληνισμού υπήρξε
τεράστια, αυτή όμως δεν ήταν η επίσημη αγγλική πολιτική. Φιλελληνισμός
πάντοτε υπήρχε. Μόνο που, κατά την εκτίμησή μου και με βάση τις μελέτες
μου, αυτός ήταν συνδεδεμένος με συγκεκριμένα πρόσωπα και ομάδες, και όχι
με επίσημη πολιτική κρατών και κυβερνήσεων.

η επίσημη πολιτική της Αγγλίας, μετά την υπογραφή της συνθήκης της
�ης νοεμβρίου 181�, έστελνε διοικητή-αρμοστή των νησιών τον Thomas
Maitland, που είχε συγκεκριμένους τρόπους να αντιμετωπίζει τους λαούς στις
Ινδίες, στον Άγιο Δομίνικο και στην Κεϋλάνη, όπου είχε ευδοκίμως υπηρετή-
σει. Οι πρώτες του υποσχέσεις σύντομα εξανεμίστηκαν και οι απολυταρχικές
και δεσποτικές του ενέργειες ξεσήκωσαν έντονο αντιπολιτευτικό ρεύμα στα
Επτάνησα.

Ταραχές ξέσπασαν στη Ζάκυνθο, και ιδιαίτερα στη λευκάδα, όπου, στις
εξαγριωμένες συμπλοκές με το λαό, σκοτώθηκαν Άγγλοι, γεγονός που η αγ-
γλική διοίκηση ανταπέδωσε τάχιστα κρεμώντας δύο ιερείς πρωτεργάτες της
στάσης και φυλακίζοντας άλλους. Μετά την έκρηξη της επανάστασης του
1821, το πνεύμα συμπαράστασης των Επτανησίων στον αγώνα της μητέρας
πατρίδας τούς οδήγησε σε νέες επαναστατικές ενέργειες και ταραχές. Οι
Επτανήσιοι οι οποίοι –μας το θυμίζει ανάμεσα σε άλλους και ο Σπυρίδων Αρ-
γυρός– “πριν γίνουν άσυλον των καταδιωκομένων Μωραϊτών, Ρουμελιωτών
και ηπειρωτών, έγιναν πρώτα τα κέντρα των κατηχήσεων των Φιλικών”8,
έσπευσαν να αγωνιστούν με τους άλλους Έλληνες για την αποτίναξη του μι-
σητού τουρκικού ζυγού. Με τη στάση τους αυτή αντιμετώπισαν έναν απηνή
διωγμό, εξορίες και δήμευση των περιουσιών τους από τον Maitland. Ο αγώ-
νας του Ριζοσπαστικού Κόμματος κατά του μεγαλοαστικού Μεταρρυθμιστι-
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κού, το οποίο επιδίωκε μερικές μόνο κοινωνικές και ιδίως οικονομικές μεταρ-
ρυθμίσεις, και του κόμματος των Αριστοκρατών, που ο λαός, με την καυστική
του ακριβολογία, το ονόμασε “Καταχθόνιο”, γιατί ανενδοίαστα τάχθηκε υπέρ
του κατακτητή, έμελλε να είναι μεγάλος. Διάσημα ονόματα οπαδών των ρι-
ζοσπαστικών ιδεών, που αγωνίστηκαν με πάθος εναντίον των δύο άλλων κομ-
μάτων, μπορεί κανείς να αναζητήσει σε όλα τα Ιόνια νησιά.

Παρά τις αξιόλογες συνταγματικές μεταρρυθμίσεις του νέου φιλελεύθερου
και προοδευτικού διοικητή των Επτανήσων John Calborne-Seaton το 1844 και
παρά την αναθεώρηση του συντάγματος του 1817, η οποία επικυρώθηκε από
την Αγγλία τον Ιανουάριο του 18�0, αναθεώρηση εξάλλου που βοήθησε στη
δημιουργία πολιτικών λεσχών, ορισμένες από τις οποίες, όπως η “Ομόνοια”
και ο “Κοραής” της Κεφαλλονιάς, ανέπτυξαν αξιόλογη πατριωτική δραστη-
ριότητα, οι Επτανήσιοι στο σύνολό τους δεν έπαψαν, κατά τρόπο εθνικά συγκι-
νητικό και ανθρώπινα ανεπανάληπτο, να επιζητούν την ένωσή τους με τη μη-
τέρα Ελλάδα: «Αδέλφια έφτασ’ ο καιρός ν’ αρματωθώμεν όλοι / Εμπρός, με
πυρ και βόλι / ο ξένος να διωχθεί».

Στην Κεφαλλονιά το 1848-9 ξεσπούν έντονα επαναστατικά κινήματα, που
οι Άγγλοι αντιμετωπίζουν με φρικαλέα μέτρα. Το 18�0 εκδίδεται στην Κέρκυ-
ρα η εφημερίδα Ριζοσπάστης και άλλες εξίσου ριζοσπαστικού χαρακτήρα,
στην Κεφαλλονιά βγαίνουν οι εφημερίδες Αναγέννηση του Ιωσήφ Μομφερά-
του και Φιλελεύθερος του ηλία Ζερβού. Ακολουθεί η ίδρυση του Ριζοσπαστι-
κού επίσης κόμματος στη Ζάκυνθο, όπου το 18�9 κυκλοφορούν οι εφημερίδες
Φωνή του Ιονίου και Ρήγας. Από το βήμα της Ιονίου Βουλής βροντώδης και
συναρπαστική ακούγεται η φωνή του λευκαδίτη βουλευτή και μεγάλου ποιη-
τή Αριστοτέλη Βαλαωρίτη, που η ψυχή του πάλλεται υπέρ της ενώσεως. Οι
στιγμές είναι μεγάλες.

Μετά την έξωση του Όθωνα, η Αγγλία δήλωνε επιτέλους στον Χαρίλαο
Τρικούπη ότι θα μπορούσε να δεχθεί την ένωση των Επτανήσων με την Ελλά-
δα, αν οι Έλληνες εξέλεγαν βασιλιά που θα της ήταν αρεστός. Τελικά, ύστερα
από μύριους αγώνες, υπαναχωρήσεις και παρασκηνιακές ενέργειες, ο Άγγλος
αρμοστής Henry Storks παρέδιδε τα Επτάνησα την 21η Μαϊου 1864 στον
έκτακτο απεσταλμένο της ελληνικής κυβέρνησης Θρασύβουλο Ζαΐμη. Ύστε-
ρα από πενήντα πέντε περίπου χρόνια, η βρεταννική “προστασία” είχε λήξει.

Είναι πολύ δύσκολο, όταν επιχειρείται να γραφεί ένα άρθρο με θέμα την
παρουσίαση των επαναστατικών κινημάτων ενός φιλελεύθερου λαού για την
απόκτηση της ελευθερίας του μέσα σε μια περίοδο πέντε περίπου αιώνων, να
αναφερθεί σ’ αυτά και να δώσει το χαρακτηριστικό κλίμα μιας τέτοιας περιό-
δου έστω και με σχετική πληρότητα. η προσωπική μου εκτίμηση είναι ότι, αν
η προσπάθεια αυτή αφορά τον ελληνικό και κάποιους άλλους λαούς, με μεγά-
λη ιστορική παράδοση και πλούσια συναισθηματική υποδομή, ίσως η δυσκολία
αυτή να εγγίζει τα όρια του αδυνάτου. Γι’ αυτό και κάθε παρουσίαση των φι-
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λελεύθερων φωνών στον επτανησιακό χώρο από το 1386 ώς το 1864 ενδεικτι-
κά μόνο θα μπορούσε να διαζωγραφίσει πρόσωπα, γεγονότα και καταστάσεις,
όποιες απόψεις και εκτιμήσεις και αν αντιπαρέθετε κανείς. Πολλές φιλελεύθε-
ρες φωνές παραλείπονται και όχι, φοβούμαι, οι περισσότερο ασήμαντες. Αλλά,
και με αυτά ακόμα τα κενά, εκτιμώ ότι γίνεται αντιληπτή η έκταση ενός τε-
ράστιου αγώνα, που αναλήφθηκε με μόνο εφόδιο την πίστη στη μοίρα του
έθνους και την πεποίθηση για την τελική δικαίωση.

Κυρίες και κύριοι,
Δεν είμαι ιστορικός, αλλά μπορώ να σας διαβεβαιώσω ότι αφιέρωσα ώρες

πολλές στις λεπτομέρειες του επτανησιακού αγώνα, άλλοτε φρίτττοντας από
συγκίνηση και οργή, καθώς διάβαζα, για παράδειγμα, το χρονικό των ημερών
που πέρασε στο βράχο των Αντικυθήρων εξόριστος επί μία επταετία ο ηλίας
Ζερβός Ιακωβάτος, και άλλοτε με αναπτερωμένω το ηθικό ξεφυλλίζοντας τις
μεγαλειώσεις σελίδες του τίμιου αγώνα των ριζοσπαστών. η ονομαζομένη
Ομάδα των Ριζοσπαστών, την οποία αποτελούσαν οι βουλευτές Γεράσιμος λι-
βαδάς, Σταμάτιος Πυλαρινός, Ιωάννης Τυπάλδος, Ιωσήφ Μομφεράτος,
ηλίας Ζερβός, ναθαναήλ Δομενεγίνης –η αγιότερη μορφή του ενωτικού
αγώνα, κατά τον ντίνο Κονόμο–9, Γεώργιος Ιακωβάτος, Ανδρέας Καρού-
σος, Τηλέμαχος Παΐζης και Φραγκίσκος Δομενεγίνης, οργάνωσαν με κάθε
μέσο τον αγώνα για την κατάργηση της αγγλικής κατοχής και την ένωση με
την Ελλάδα.

Αποπειράθηκα να εκτιμήσω την έκταση και το βάθος της αναλγησίας και
των πάσης φύσεως αδικιών που επιβλήθηκαν εις βάρος των συμπατριωτών
μας Επτανησίων. Κατέληξα σε κάποια αδήριτα συμπεράσματα: όλοι οι κατα-
κτητές των Επτανήσων φέρθηκαν το ίδιο βίαια, απαράδεκτα, απάνθρωπα,
εγκληματικά, εξευτελιστικά για το λαό μας. η εξουσία διαθέτει τους ίδιους ή
ανάλογους τρόπους επιβολής της κυριαρχίας της. Και να σκεφθείτε: ήταν όλοι
αυτοί Χριστιανοί! Παρά ταύτα, κάποια ελάχιστη διαφορά θα μπορούσε κανείς
να διακρίνει στον μόνο ορθόδοξο λαό κατακτητών, τους Ρώσους. Αλλά και
εδώ, τόσο η φύση όσο και το ευρύτερο ευρωπαϊκό κλίμα της απολυταρχίας και
της τυραννίας δεν επέτρεπε ουσιαστικές διαφορές. Αλλίμονο!

Σας ευχαριστώ πολύ.

Ο αγώνας για την ανεξαρτησία των Επτανησίων 761

9. Βλ. νΤΙνΟΣ ΚΟνΟΜΟΣ, «Ζακυνθινοί Ριζοσπάστες», νέα Εστία, Εφτάνησα, Χριστού-
γεννα 1964, σελ. 177.



ABSTRACT

In this paper I tried to estimate and describe the extent and depth of cruelty
and multiform injustice imposed upon our eptanesian compatriots during the
years of slavery and “protection” leading up to the time of independence
(1864).

I arrived to some undeniable, in my opinion, conclusions, which, briefly
speaking, are the following: all the conquerors of the seven islands behaved
equally violently, ruthlessly and in a manner deeply humiliating our people.
Power has invented and is always able to enforce all the ways of absolute
dominion, which would safeguard its sovereignty for ever. One can only
imagine: all of them were Christians!

Nevertheless, one could possibly discern a very slight difference in the
attitude of the Russians towards the subjugated Greeks, owing to the fact that
Russians were the only orthodox people. But, even so, one should notice that the
nature as well as the broader European climate of despotism and oppression at
that time wouldn’t allow substantial differences in attitude.

νίκος Πετρόχειλος762



ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Γεώργιος Ν. Μοσχόπουλος, Πρόλογος στο ΙΑ΄ Διεθνές Πανιόνιο Συνέδριο....... 9
Δώρα Φ. Μαρκάτου, Ο θεσμός των Πανιονίων Συνεδρίων 1914-2018 .............. �1

Ψηφίσματα του ΙΑ΄ Διεθνούς Πανιονίου Συνεδρίου ............................................ �9
Ηλίας Α. Τουμασάτος, Συμπεράσματα του ΙΑ΄ Διεθνούς Πανιονίου Συνεδρίου... 4�

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ
POLITICAL HISTORY

Διαλέξεις στην ολομέλεια

Νίκος Κ. Αλιβιζάτος, Η «διά σφαιριδίων ψηφοφορία», Μια επτανησιακή
συμβολή που εξακολουθεί να σημαδεύει την πολιτική αντιπαράθεση
στη χώρα μας ................................................................................................ 5�

Χρύσα Μαλτέζου, Ἡ βενετικὴ πτυχὴ τῆς ἑπτανησιακῆς ἱστορίας ................... �5
Νικόλαος Γ. Μοσχονάς, Η καινοτομική πολιτική των δημοκρατικών Γάλλων

στα Ιόνια νησιά .............................................................................................. �5
Νίκος Ε. Καραπιδάκης, Η ίδρυση, η οργάνωση και η λειτουργία

των ιστορικών αρχείων της Επτανήσου. Ένας αναστοχασμός.................... 8�
Α-Ι. Δ. Μεταξάς,Το κρυμμένο εγχειρίδιο. Στρατηγικές και τακτικές

στη διπλωματική σκέψη και πράξη του Ιωάννου Καποδίστρια .................... 95

ΑΡΧΑΙΑ, ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΚΑΙ ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ
ANCIENT, BYZANTINE AND MEDIEVAL HISTORY

Κώστας Αντύπας, Όταν ο Οδυσσέας ανακάλυψε την Ιθάκη. Ναυτική και
μυθολογική διάσταση του στενού Κεφαλονιάς-Ιθάκης κατά την εποχή
της εξερεύνησης της δυτικής Μεσογείου (10ος-8ος αι. π.Χ.) ..................... 12�

Κωνσταντίνος Λιντοβόης, Πολιτική και διπλωματία των Ιονίων Νήσων
κατά την αρχαιότητα. Σύντομη προσέγγιση της ιστορικοπολιτικής
παρουσίας των πόλεων-κρατών στα Ιόνια Νησιά Λευκάδα και Κεφαλληνία,
κατά την αρχαιοτητα (Γεωμετρική, Αρχαϊκή, Κλασική περίοδος)............. 14�

Περιεχόμενα ���



Βιχελμίνα Ζάχου, Η σημασία του Ιονίου κατά τη διάρκεια των νορμανδικών
επιχειρήσεων εναντίον του Βυζαντίου ............................................................ 1��

Άννα Σ. Σκλαβενίτη, Ο Ιθακήσιος Ιωσήφ Ρακενδύτης, ένας πολυμαθής
λόγιος του 14ου αι.......................................................................................... 19�

ΝΕΟΤΕΡΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΕΩΣ ΤΟ 1800
Συνθήκη της Κωνσταντινουπόλεως, 21 Μαρτίου

MODERN HISTORY UNTIL 1800
(Treaty of Constantinople, March 21)
Ι. ΓΕΝΙΚΑ ΓΙΑ ΤΑ ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ
I. IONIAN ISLANDS (IN GENERAL)

Παναγιώτης Παρασκευαΐδης, Οι Μπαρμπαρόσσα πειρατεύουν στο Αιγαίο
και Ιόνιο ......................................................................................................... 20�

Μαριέττα Γρ. Καλογηράτου, Η αφάνεια των γυναικών και η τύχη
της προίκας, όπως αναφέρεται στα νοταριακά έγγραφα του 1�ου αιώνα.... 21�

Γεώργιος Ν. Λεοντσίνης, Η τύχη του σχεδίου συντάγματος του Ουσακόφ
και ο ρόλος της μυστικής διπλωματίας στην ίδρυση της Επτανήσου
Πολιτείας (21 Μαρτίου 1800)....................................................................... 221

ΝΕΟΤΕΡΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΕΩΣ ΤΟ 1800
ΙΙ. ΤΟΠΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ - ΖΑΚΥΝΘΟΣ

ΙΙ. LOCAL HISTORY - ZANTE

Παναγιώτα Τζιβάρα, Intervenienti collegiati del Zante. Οι «ευγενείς»
επαγγελματίες της δικαιοσύνης στη Βενετοκρατούμενη Ζάκυνθο.............. 245

Μαριάννα Κολυβά, Το κάστρο της Ζακύνθου. Ο οχυρός περίβολος και
ο οικισμός (τέλη 15ου αι. - αρχές 1�ου αι.) ................................................. 2��

Διονύσης Φλεμοτόμος, Η άγνωστη διαθήκη του πρωτεργάτη του Ρεμπελιού
των Ποπολάρων Χριστόδουλου Τζίμη ........................................................... 2��

ΝΕΟΤΕΡΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΕΩΣ ΤΟ 1800
ΙΙ. ΤΟΠΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ - ΚΕΡΚΥΡΑ

ΙΙ. LOCAL HISTORY - CORFU

Γεράσιμος Δ. Παγκράτης, Ο πληθυσμός της Κέρκυρας τον 1�ο αιώνα.
Με αφορμή μια ανέκδοτη απογραφή του 159�.............................................. 289

Δημήτριος Γ. Μεταλληνός, Αρχειακή τεκμηρίωση της πολιορκίας
της Κέρκυρας από τους Οθωμανούς (1�1�)................................................. �09

Περιεχόμενα��4



Φωτεινή Καρλάφτη-Μουρατίδη, Ζητήματα ευθύτητας και εντιμότητας
κατά την ανάληψη αξιωμάτων της Σιταποθήκης (Fontico) της Κέρκυρας
επί Βενετοκρατίας ......................................................................................... �2�

ΝΕΟΤΕΡΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΕΩΣ ΤΟ 1800
ΙΙ. ΤΟΠΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ - ΚΥΘΗΡΑ
ΙΙ. LOCAL HISTORY - KYTHERA

Ελένη Τσουραπά, Δίκτυα εξουσίας, δομές διακυβέρνησης, μηχανισμοί
διαμαρτυρίας και ανακατατάξεις στην περιφέρεια του βενετικού κράτους.
Η περίπτωση των Κυθήρων (1�ος-18ος αιώνας) ........................................ �4�

ΝΕΟΤΕΡΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΕΩΣ ΤΟ 1800
ΙΙ. ΤΟΠΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ - ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ
ΙΙ. LOCAL HISTORY - CEPHALONIA

Ευρυδίκη Λειβαδά, Όταν ο Μεγάλος Πέτρος «συνάντησε» τον Ιωάννη
Απόστολο Φωκά Βαλεριάνο (Juan de Fuca) ................................................. �91

Δέσποινα Ερ. Βλάσση, Σκιαγράφηση της δασικής πολιτικής της Βενετίας
στην Κεφαλονιά ............................................................................................. 425

Διονύσιος Γ. Γαρμπής, Νέες πληροφορίες για την ιστορία της Κεφαλονιάς
κατά τη βενετική κυριαρχία από τον νοτάριο Ιωάννη Καρύδη 1�18-1�22 .. 44�

Ν.Ε. Καραπιδάκης, Μια περίπτωση ομοφυλοφιλίας σ’ ένα βενετικό σκάφος
τον 18ο αιώνα................................................................................................. 509

Ρομίνα Ν. Τσακίρη, Νέα στοιχεία για την οικογένεια των Τρωιάνων
της Κεφαλονιάς (1�ος-18ος αι.). Διαβιώντας ως προνομιούχοι στα όρια
της ανομίας .................................................................................................... 519

Letterio Augliera, Η πρώτη αγροτική ακαδημία στην Ανατολή κατά τη δύση
της βενετικής κυριαρχίας (Αργοστόλι, 1�91-1�9�)..................................... 541

ΝΕΟΤΕΡΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΜΕΤΑ ΤΟ 1800
MODERN HISTORY AFTER 1800

Αλεξάνδρα Σ. Καββαδία, Θεσμικές καινοτομίες στο σύνταγμα
της Επτανήσου Πολιτείας του 180�.............................................................. 55�

Αθανάσιος Γ. Λαβράνος, Ο Ιωάννης Καποδίστριας και το ζήτημα
των Ιονίων Νήσων στο πλαίσιο της Συνθήκης των Παρισίων του 1815...... 5��

Γεράσιμος Λιβιτσάνης, Ιθάκη 1809. Στη δίνη των Ναπολεόντειων πολέμων... 585

Περιεχόμενα ��5



Αλεξάνδρα Τσερεμέγκλη, Παξοί. Η ιστορική εξέλιξη του οικισμού του Γάιου... �1�
Νίκιας Λούντζης, Michelle Bouvier-Bron: «Μια πολεμική εις τους Φιλέλληνες

της Γενεύης το 182�». Ιωάννης Γουλιέλμος Λούντζης και Φρειδερίκος
Λουλέν ντε Σατωβιέ ...................................................................................... ���

Αλίκη Κ. Γαλιατσάτου, Μια ανεπίδοτη επιστολή από το νησί Κάλαμος
προς την Κεφαλονιά την επαύριο της εξόδου του Μεσολογγίου ................... ��9

Ευαγγελία Ν. Γεωργιτσογιάννη, Επτανήσιοι στη Ρουμανία: Ιστορικές και
καλλιτεχνικές μαρτυρίες με βάση ταφικά μνημεία σε κοιμητήρια
της Ρουμανίας ............................................................................................... �4�

ΝΕΟΤΕΡΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΜΕΤΑ ΤΟ 1800
ΒΡΕΤΑΝΙΚΗ ΚΥΡΙΑΡΧΙΑ – ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΝΩΣΗ

MODERN HISTORY AFTER 1800
BRITISH DOMINION – TOWARDS THE UNION

OF THE IONIAN ISLANDS WITH GREECE

Άννα Μανδυλαρά, Οθωνική Βασιλεία και Ιόνιο Κράτος. Όψεις των όρων
και των ορίων της ελληνικής διπλωματίας................................................... ��1

Σπυρίδων Γ. Πλουμίδης, Ο Επτανησιακός Ριζοσπαστισμός (1848-18�4)
μεταξύ ρεαλισμού και ουτουπίας................................................................... �85

π. Γεώργιος Δ. Μεταλληνός, Κωνσταντίνου Τυπάλδου-Ἰακωβάτου,
«Λόγος Ἐπιτάφιος» στον ἱδρυτή τῆς Ἰονίου Ἀκαδημίας Λόρδο
Φρειδερίκο-Δημήτριο Γκίλφορντ ................................................................... �01

Παύλος Χρ. Καρούσος, Η ενσωμάτωση της Κεφαλληνίας στο Ελληνικό
πολιτικό σύστημα........................................................................................... �1�

Νίκος Πετρόχειλος, Ο αγώνας για την ανεξαρτησία των Επτανησίων.
Απόψεις και εκτιμήσεις ................................................................................. �5�

Περιεχόμενα���



Περιεχόμενα ���



Περιεχόμενα��8


