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ΜΑΡΤΥΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΤΩΣΗ Τ' ΑΝΑΠΛΙΟΥ 

ΣΤΟΥΣ ΤΟΥΡΚΟΥΣ (9 ΙΟΥΛΗ 1715) 

Ανάμεσα στις γραπτές πηγές της Ιστορίας, την πρώτη θέση σε όγκο 
και βαρύτητα έχουν οι εμπεριστατωμένες εκθέσεις των πρωταγωνιστών-της, 
αυτών που όχι μόνο είχαν τη δυνατότητα να συνθέσουν έργο, αλλά και 
την υποχρέωση να δώσουν εξηγήσεις. Παράλληλα όμως και η λαϊκή δη
μιουργία, όταν συνθέτει όχι για να κάμει συνειδητά επιστήμη, μα για να 
εξωτερικεύσει συναισθήματα, μπορεί να μας αφήσει μνημεία αξιόλογα, που, 
παρά την ελλειπτικότητα και τη μονομέρεια - τους, γίνονται σημαντική 
πηγή στη σύνθεση της Ιστορίας. Ο λόγος των ανθρώπων του λαού, σιγανός 
και λιτός, με έντονο το προσωπικό στοιχείο και χαραχτηριστικό την αμε
σότητα, παίρνει τη μορφή της ενθύμησης, του ιστορικού τραγουδιού, του 
απομνημονεύματος ή στιβάζεται στα στενά πλαίσια ενός γράμματος. 

Έτσι, και για τα γεγονότα του 1715, όταν τ' Ανάπλι κι ολόκληρος 
ο Μοριάς πέρασε οριστικά απο τη βενετσιάνικη στην τούρκικη κατοχή, 
πέρα απο τις επίσημες πηγές 1 και τα στοιχεία που αντλούμε απο τη δημο

1. Οι πηγές-μας για τ' Αναπλιού το πέσιμο στους Τούρκους και γενικότερα 
για την κατάληψη όλου του Μοριά είναι πλήθος· οι βασικότερες όμως είναι τα 
έργα τεσσάρων ανθρώπων που έζησαν τα γεγονότα απο κοντά, γι' αυτό και έχουν 
περισσότερη αξία απο όλους τους άλλους που, έστω κι αν είναι σύγχρονοι, περι
γράφουν την κατάσταση σαν παρατηρητές, έχοντας έμμεση μόνο γνώση των πρα
γμάτων. Συγκεντρωμένες όλες οι πηγές αναγράφονται κριτικά στο έργο του Μ ι χ. 
Β. Σ α κ ε λ λ α ρ ί ο υ , «Η ανάκτησις της Πελοποννήσου υπό των Τούρκων εν 
έτει 1715». Ελληνικά 9 (1936) 221 σημ. 1. Εδώ αναγράφω τα τέσσαρα μόνο έργα 
στα οποία ανατρέχω για να διασταυρώσω τις μαρτυρίες των κειμένων που δημο
σιεύω : Μ ά ν θ ο υ Ί ω ά ν ν υ , Ιστορία περί της συμφοράς και σκλαβιάς του 
Μωρέως και στιχολογία πολλών άλλων υποθέσεων συντεθείσα παρά Μάνθου Ιωάν
νου έξ Ιωαννίνων, Βενετία 1779- η πρώτη έκδοση του 1739 λανθάνει· πρβλ. Δ. 
Μ. Μ ι χ α η λ ί δ η , «Ο Ηπειρώτης ποιητής Μάνθος Ιωάννου και το έργο 
του». Ηπειρωτική Εστία 18 (1969) 598 - 606. Π έ τ ρ ο υ Κ α τ σ α ί τ η , Ιστο
ρία καλούμενη κλαθμός Πελοποννήσου, εκδ. Έμμ. Κριαρά, Αθήνα 1950· το έργο 
γράφτηκε κατά τη διάρκεια της σκλαβιάς του Κατσαίτη στα Χανιά και, κατά τη 
μαρτυρία του ίδιου του ποιητή, τέλειωσε στις 10 Ιούλη 1716. Αν συγκριθεί ο 
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τική ποίηση 2, έχουμε και τις μαρτυρίες απο λαϊκά κείμενα, σαν αυτά που 
δημοσιεύονται πιό κάτω, ξεχωρισμένα ανάμεσα απο μια καθαρά εμπορική 
αλληλολγραφία3. Όλες οι ειδήσεις προέρχονται απο πρώτο χέρι, απο 
ανθρώπους που έζησαν τα γεγονότα στο χώρο και το χρόνο που διαδραμα
τίστηκαν κι αυτό μεγαλώνει περισσότερο την αξία-τους σαν ιστορικών 
μνημείων. Αν τώρα θελήσουμε να τα αξιολογήσουμε απο την καθαρή 
λογοτεχνική πλευρά-τους, η καθαρότητα ύφους, η απλότητα της φράσης, 
η ζωντάνια-τους, τα κατατάσσουν στα γνήσια λαϊκά δημιουργήματα του 
νεοελληνικού λόγου. Παρατηρείται βέβαια κατάχρηση ξένων λέξεων, κυρίως 
ιταλικών και σε δεύτερη μοίρα τούρκικων, που στερεί τη γλώσσα απο ενό
τητα και πειθαρχία. Η «βάρβαρη» αυτή γλώσσα, που δεν την απόφυγαν 
ούτε οι γραμματισμένοι, είναι αποτέλεσμα συμβίωσης αιώνων των Ελλήνων 
με τους Φράγκους και τους Τούρκους και αντικατοπτρίζει την ελληνική 
κοινωνία, όπως είχε διαμορφωθεί ύστερα απο αυτές τις κατοχές. Εδώ θα 
πρέπει να προστεθεί κι ένας ιδιαίτερος λόγος : οι άνθρωποι που γράφουν 
είναι έμποροι- η αγραμματοσύνη και η συνήθεια, μα και η πραχτικότητα 
της δουλειάς-τους, δεν τους επιτρέπει να σκεφτούν, άν οι λέξεις είναι ρωμέ
ικες ή ξένες, φτάνει πως έτσι γίνονται καταληπτοί απ' όλους. Λίγες δεκαε
τίες αργότερα ο Σπυρ. Μίλιας4, πρώτος ύστερα απο τον Κορυδαλλέα 

Κλαθμός με τα ομοειδή - του ιστορικά στιχουργήματα και μάλιστα τη Συμφορά 
του Ιωάννου, θα βρεθεί απο λογοτεχνική άποψη ανώτερο απο εκείνα B e n j a 
m i n Β r u e, Journal de la campagne que le Grand Visir Ali Pachia a faite 
en 1715 pour la conquête de la Morée, Παρίσι 1870. C o n s t a n t i n D i i  
c h i t i, Cronica expeditiei Turcilor in Moreea si publicatä de Neculai Jorga, 
Βουκουρέστι 1913. 

2. Τα δημοτικά ιστορικά τραγούδια για την πτώση τ' Αναπλιού στους Τούρ
κους το 1715, σε διάφορες παραλλαγές, βλ. Α. Ι α τ ρ ί δ ο υ, Συλλογή δημο
τικών ασμάτων παλαιών και νέων, Αθήνα 1859, σ. 98 - 99. Δ η μ . Δ. Π ε
τ ρ ό π ο υ λ ο υ , «Ιστορικά δημοτικά τραγούδια της Πελοποννήσου». Πελοποννη
σιακά 1 (1956) 174 - 179, 186. Δ ι κ α ί ο υ Β α γ ι α κ ά κ ο υ , «Λαλλούδι - λαλ
λούρι - λαλλάτζιν - λαλλαί». Αρχείον Πόντου 19 (1954) 325 - 327. 

3. Τα κείμενα στο σύνολο - τους είναι παρμένα απο το ιδιωτικό αρχείο του 
Έλληνα εμπόρου στη Βενετία Γεωργίου Ανιών. Μέλου, που βρίσκεται στο Ελλη
νικό Ινστιτούτο Βενετίας. Τα λίγα εμπορικά και οικονομικά στοιχεία που δίνουν 
τα δημοσιευόμενα έγγραφα δέ γίνεται προσμάθεια να μελετηθούν εδώ, επειδή η 
επεξεργασία - τους συμπεριλαμβάνεται στη μελέτη για διδακτορική διατριβή, που 
ετοιμάζω απ' ολόκληρο το αρχείο Μέλου Επικουρικά χρησιμοποιούνται στοιχεία 
απο το αρχείο Περούλη που βρίσκεται στα Κρατικά Αρχεία της Βενετίας· την 
παραχώρηση - τους οφείλω στο φίλο - συνάδελφο Π. Μιχαηλάρη, που επεξεργά
ζεται το αρχείο Περούλη. 

4. C. C a ρ ρ i ζ i, «Spiridione Milia (1700 ?- 1770)» Orientalia Chri
stiana Periodica 37 (1971) 441 - 490. 
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συντάχτης Επιστολαρίου, θα δικαιολογήσει και θεωρητικά αυτή την πρα
χτική : « . . . Εις τάς Έπιστολάς της πραγματείας, δεν πρέπει τίνας να δυσ
χεραίνη, όταν βλέπη τον γράφοντα όπου μεταχειρίζεται λέξεις άλλης δια
λέκτου και μάλιστα Ιταλικαίς, ωσάν ορδινείαν, Μάρκαν, Νόταν, Καμπιάλε, 
Τζίρο, Λέτερας, Κομμέρτζιο και αλλά όμοια, διότι ο πραγματευτής έχει 
χρέος να γράφη με εκείνους τους όρους, όπου είναι πλέον κοινοί και όπου 
καταλαβαίνονται από ολους..»5. 

Η επιλογή των εγγράφων έγινε με κριτήριο την προσφορά-τους στη 
γνώση-μας για το συγκεκριμένο ιστορικό γεγονός· έτσι, αρκετά κείμενα 
δίδονται μονάχα αποσπασματικά. Τα έγγραφα εκδίδονται με απόλυτη χρονο
λογική σειρά και ανάγονται στα χρόνια απο το 1712 ως το 1720 πλαισιώ
νοντας τα βασικά κείμενα (έγγραφα 13, 14, 15, 16), που μιλάνε γι' αυτή 
καθ' εαυτή την πτώση τ' Αναπλιού. Με τον τρόπο αυτό, έστω και σε αδρές 
γραμμές, έχουμε τη δυνατότητα να παρακολουθήσουμε κι απο την ανεπί
σημη σκοπιά τη γέννηση, την εξέλιξη και το κλείσιμο μιας πράξης της 
ιστορίας-μας. 

Στις αρχές του Μάη του 1712 μας πάνε οι πρώτες ειδήσεις των εγγρά
φων 6. Τα νέα για τη ρωσοτουρκική συνθήκη του 17117 έχουν φτάσει στο 
Μοριά κι αμέσως αρχίζουν οι πρώτες σοβαρές ανησυχίες. Δε μας ξενίζει 
το γεγονός πως η πρώτη υποψία για τον κίνδυνο, που απειλεί τώρα την 
Πελοπόννησο, σπέρνεται απο Έλληνες που ζουν στη Βενετία 8. Αυτοί, 
στη θέση που βρίσκονται, έχουν τη δυνατότητα καλύτερης πληροφόρησης, 
αφού πηγή-τους είναι η ίδια η Βενετία. Η εμπορική τάξη φυσικά είναι 
αυτή που περισσότερο θα πληγεί απο έναν πόλεμο, γι' αυτό και οι φόβοι 
των εμπόρων είναι αμεσότεροι και εντονότεροι. Ανησυχούν οι έμποροι 
του ελληνικού χώρου για τις περιουσίες-τους και σπεύδουν να επιστήσουν 
την προσοχή των αφεντάδων-τους στη Βενετία, να μή ξανοιχτούν σε οικο
νομικές επενδύσεις στο Μοριά στέλνοντας χρήματα για το σκοπό αυτό 

5. Σ π υ ρ ί δ ω ν ο ς Μ ί λ ι α , Επιστολάριον ήτε επιστολικός χαρακτήρ 
περιέχων ερμηνείας και παραδείγματα εις διάφορα είδη επιστολών . . . , Βενετία 
1757, σ. 259 - 60. 

6. Βλ. το γράμμα που στέλνει ο Νικολός Μέλος, έμπορος στ' Ανάπλι, στους 
κληρονόμους του Αντρέα Κοθώνη στη Βενετία (έγγρ. 1), όπου και πληροφορίες 
για τα πρόσωπα που αναφέρονται εδώ. 

7. Ο ρωσοτουρκικός πόλεμος λήγει στις 21 Ιούλη του 1771 με ήττα του Μ. 
Πέτρου στο Stanilesti και γεμίζει απογοήτευση και θλίψη τους Έλληνες, που με 
συγκίνηση και φανερή για το Μόσκοβο συμπάθεια παρακολουθούσαν την αναμέ
τρηση. Για τις σχέσεις της Ρωσίας με την Ελλάδα και την Τουρκία στις πρώτες 
δεκαετίες του 18ου αιώνα βλ. Α π ό σ τ . Ε. Β α κ α λ ό π ο υ λ ο υ , Ιστορία 
τοο Νέου Ελληνισμού, τ. Δ', Θεσσαλονίκη 1973, σ. 69 - 75. 

8. Βλ. έγγρ. 1, στ. 3 -5 . 
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ούτε και στα πιο έμπιστά-τους πρόσωπα 9. Ξαφνικά κάθε ανησυχία για το 
ενδεχόμενο πολέμου φαίνεται να σταματάει και για διόμισι περίπου χρόνια 
δε γίνεται ο παραμικρός λόγος γύρω απο το θέμα που τόσο τους αναστά
τωσε. Οι εμπορικές σχέσεις μεταξύ Μοριά και Βενετίας στο διάστημα 
αυτό, όπως προκύπτει απο την αλληλογραφία των συναλλασσομένων 
προσώπων, μοιάζει να διεξάγονται σε κανονικό ρυθμό κι η ζωή στη μητρό
πολη και στην αποικία-της, φαινομενικά τουλάχιστον, κυλάει ομαλά. Για 
το επίσημο βενετικό κράτος όμως το φάσμα του πολέμου με την Τουρκία 
δεν έσβησε ούτε για μιά στιγμή, παρά τις προσπάθειες της Πύλης να κρύψει 
τις πραγματικές-της προθέσεις και να παραπλανήσει τον αντίπαλο, στηρί
ζοντας έτσι την επιτυχία των σχεδίων-της στον αιφνιδιασμό. Η Γερουσία, 
πάντα άγρυπνη, εντείνει τις προσπάθειες ενίσχυσης όλων των φρουρίων 
στο Μοριά. Οι εκθέσεις των τελευταίων Βενετών διοικητών, που φτάνουν 
στο Συμβούλιο, μιλάνε διεξοδικά για τις εντατικές οχυρωματικές εργασίες, 
που γίνονται κυρίως στην πρωτεύουσα της βενετικής Πελοποννήσου 10. 
Μέσα σ' αυτό το κλίμα της υποψίας και την ένταση του εξοπλισμού κι 
απο τις δυό πλευρές, περνάνε περισσότερα απο δυό χρόνια, όταν το Γενάρη 
του 1715 αρχίζει να φουντώνει πάλι το άγχος του πολέμου. 

Ο Γιωργάκης Μέλος, εγκαταστημένος πιά στη Βενετία απο καιρό, 
στέλνει στ' αδέρφια-του, Νικολό και Μιχάλη στ' Ανάπλι, το πρώτο ανη

9. Βλ. το γράμμα που στέλνει ο Ν. Μέλος στους Σάρηδες στη Βενετία, γραμ
μένο στις 10 Μάη 1712 (έγγρ. 2). 

10. Τις εκθέσεις των Βενετών Προνοητών της Πελοποννήσου απο την πε
ρίοδο της δεύτερης Βενετοκρατίας, με πολλές ενδιαφέρουσες και λεπτομερείς ειδή
σεις για τη γενική εικόνα του Μοριά, έχει δημοσιεύσει ο Σπυρ. Λάμπρος στο 
Δελτίο της Ιστορικής και Εθνολογικής Εταιρείας (και στη συνέχεια ΔΙΕΕ). Ιδιαί
τερα την έκθεση του Γενικού Προβλεπτή Agostino Sagredo βλ. Σ π υ ρ . Π. 
Λ ά μ π ρ ο υ , «Εκθέσεις των Βένετων Προνοητών της Πελοποννήσου εκ των εν 
Βενετία αρχείων». ΔΙΕΕ 5 (1896) 736 - 765. Την έκθεση του Βενετού Ναυάρχου 
Daniel Dolfin βλ. ό.π., σ. 765 - 809. Περιγραφή του λιμανιού και των κάστρων 
τ' Αναπλιού βλέπε και στα έργα : Ρ. C ο r ο n e 1 1 i, Memorie istoriogeogra
fiche della Morea riacquistata dal; armi Venete del regno di Negroponte, Βε
νετία 1687, σ. 36. B e r n a r d R a n d o l p h , The present state of the 
Morea called anciently Peloponnesus, Λονδίνο 1689, σ. 11. G i r o l a m o 
F e r r a r i , Delle Notizie storiche della lega fra l'Imperatore Carlo VI e la 
Republica di Venezia contro il gran Sultano Acmet III e dei loro fatti d' armi 
dell' anno 1714 sino alia pace di Passarowitz, Bevsua 1736, σ. 46 - 47. S. R e 
m a n i n, Storia documentata di Venezia, τ. 8, Βενετία 1915, σ. 42. Μ ι χ. Γ. 
Λ α μ π ρ υ ν ί δ ο υ , Η Ναυπλία από των αρχαιοτάτων χρόνων μέχρι των καθ' 
ημάς, Αθήνα2 1950, σ. 111 - 112, 122- 126. Kewin Andrews, Castes of the 
Morea, Νέα Ιερσέη 1953, σ. 90-105. I ω ά ν. Θ. Σ φ η κ ό π ο υ λ ο υ, Τα 
μεσαιωνικά κάστρα του Μορηά, Αθήνα 1968, σ. 100 - 105. 
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συχητικό γράμμα 11. Στη Γαληνότατη έχουν ήδη φτάσει τα νέα της επίσημης 
κήρυξης του πολέμου από την Πύλη (9 Δεκέμβρη 1714) και της σύλληψης 
από τους Τούρκους του Βενετού βάιλου στην Πόλη, Andrea Memmo 12. 
Η σύγκρουση των δυό Δυνάμεων είναι πια γεγονός, γι' αυτό κι ο έμπορος 
Μέλος βιάζεται να ταχτοποιήσει τις εμπορικές-του υποθέσεις στις απει
λούμενες περιοχές. Αφαιρεί κάθε πρωτοβουλία κι εξουσία απο τους αντι
προσώπους και συνεργάτες-του στην Πελοπόννησο και αξιώνει να του 
στείλουν στη Βενετία ό,τι εμπορεύματα έχουν στα χέρια-τους το γρηγο
ρότερο, αδιαφορώντας για τα εξαιτίας των συνθηκών υπερηψωμένα έξοδα 
μεταφοράς. Χαραχτηριστική της ψυχολογικής-του κατάστασης, του άγχους 
που τον κατέχει, είναι η τελευταία φράση στο γράμμα που στέλνει στο 
Νικολό (έγγρ. 3)· « . . .και ευχαριστήα να έχη ο Κύριος όπου δεν είσασται 
κανένας πανδρεμένος έος την όραν». Επειδή ο δρόμος που ακολουθούν 
τα εμπορεύματα για να φτάσουν στη Βενετία περνάει απο τη Ζάκυνθο, 
ο Μέλος γράφει τα ίδια και στους εκεί συνεργάτες-του επισημαίνοντάς-τους 
τη σοβαρότητα της κατάστασης και ζητώντας-τους να συμπληρώσουν 
το ταχύτερο την προώθηση των εμπορευμάτων, που θα δεχτούν απο το 
Μοριά 13. Δεν είναι, βέβαια, μόνο ο Μέλος που δίνει τέτοια γραμμή στους 
συνεργάτες-του. Ίδιες κι ίσως πιό αποφασιστικές είναι οι αντιδράσεις κι 
άλλων Ελλήνων εμπόρων όχι μόνο της Βενετίας, αλλά και των άλλων ελλη
νικών παροικιών της Ιταλίας. Δυό μεγαλέμποροι, ο Λεονάρδος Καπετανάκης 
και ο Ιωάννης Μάκολας, ναυλώνουν ειδικά καράβι απο το Λιβόρνο για να 
πάει στην Πάτρα να φορτώσει ό,τι εμπορεύματά-τους υπάρχουν σε αποθήκες 
συνεργατών-τους στο Μοριά. Στο ίδιο καράβι μπορεί κι ο Νικολός να 
φορτώσει, καθώς του γράφει ο αδερφός-του, κι ό,τι δικά-τους μετάξια έχουν 
στην Πάτρα, ή στ' Ανάπλι14. Σταματάμε στην είδηση- « . . . και αν κάμης 
ρεσολουτζιον νάν τα φέρης στην Πάτρα, θέλης ερθη από την Τροπόλιτζας 
την στράτα...». Η φράση στη λακωνικότητά-της δεν είναι και πολύ δια
φωτιστική· διασταυρώνεται όμως και ξεκαθαρίζει απο ένα άλλο γράμμα 
στις 12 Απρίλη 1715. Εκεί ο Γιαννιώτης Χρήστος Λελέκος, κάτοικος 
Αναπλιού κι εμπορευόμενος, γράφει στη Βενετία στο Δημ. Περούλη, που 

11. Βλ. έγγρ. 3. 
12. Περισσότερα για την κήρυξη του πολέμου και τη σύλληψη και φυλάκιση 

του Βένετου βάιλου βλ. A n d r e a M e m m o , Relazioni dirette al Veneto 
Senato da Andrea Memmo, già bailo a Constantinopoli nel 1714 e 1715, intorno 
alla prigionia da lui sofferta a! Topana e nel castello di Abido, Βενετία 1840. 
S. R o m a n i n, ό.π., σ. 39 - 40. 

13. Βλ. Ελλην. Ινστ. Βενετίας (και στη συνέχεια Ε. Ι. Β.).—Παλ. Αρχ., Reg. 
183, φ. 32ν . 

14. Βλ. έγγρ. 4, όπου και πληροφορίες για τα πρόσωπα, 
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είναι τ' αφεντικό-του, πως δεν μπόρεσαν να πάνε στην Πάτρα να μπαρκά
ρουνε στο καράβι που επίτηδες έστειλε για να τους πάρει, εξαιτίας του 
σκληρού χειμώνα, αλλά κυρίως από το φόβο των Αρβανιτών, που ενεδρεύουν 
στο δρόμο 15. Ο Μοριάς ολόκληρος είναι ανάστατος· άν και το ζήτημα της 
ανασφάλειας στην Πελοπόννησο δεν είναι μόνο της εποχής, αλλά εκτείνεται 
σ' όλη τη διάρκεια της βενετοκρατίας 16, όμως τα ανακατέματα αυτά και 
το γενικό σάστισμα επιδεινώνουν την κατάσταση. οι πάντα «απείθαρχοι» 
Μανιάτες επωφελούνται τώρα απο τη γενική αναστάτωση και την ελαστι
κότητα καταδίωξης-τους απο τη βενετική διοίκηση, που έχει στρέψει 
όλη-της την προσοχή στην αντιμετώπιση του πολέμου, και δημιουργούν 
συνέχεια προβλήματα. Τα φονικά διαδέχονται το ένα το άλλο- « . . . Εσκο
τοσαναι και τον καειμαινον τον Σαδια το Παβλί ει Μανιάτες εις τα μαιρι 
εκινα. Ανακατευτι ο κόσμος όλος, οπου δεν λιπουναι φονικα ολι μερα να 
γαινονται...)), γράφει στις 26 του Μάρτη 1715 ο Νικολός Μέλος στον 
αδερφό-του 17. Η τωρινή, αλλά και η προηγούμενη συμπεριφορά των Μανια
τών κι η εχθρική στάση-τους απέναντι στους Βενετούς, κάνει ευκολοεξή-
γητη την προθυμία υποταγής-τους στους Τούρκους 18. Η ανησυχία των 
ανθρώπων, η αγωνία κι ο φόβος για το μέλλον, είναι διάχυτα και στο πιο 
μικρό σημείωμα που γράφεται κι απο τα δυό μέρη 19. Γράμματα με το ίδιο 

15. « . . . διατί το καράβι ήχε δέκα μπουένται ( = δέκα πέντε) ήμεραις φερμένο 
εις την Πάτρα. Αμά μας έγραψε, επίγα και το ήπα τ' αυθέντι μου του σιορ Βενετάντου 
και δεν ήθελαι να το αγρικήσει εις κανέναν μόδον δια να παν της στεριάς, μόνον σαν 
δεν ηθελαι ήβρε χιλες πρόφασες, πος είναι εις την στράτα φόβος απο τους Αρβανίτες, 
από το άλο χιμόνας καιρός, που να πάν . . . »· [Archivio di Stato Venezia (και στη 
συνέχεια Α.S.V.) — Grande Fraterna di S. Antonin, Archivio pr ivato Pe ru l i , 
bus ta 11, fase. 8 φ. 49v . 

16. Πρβλ. Κ. Ν τ ό κ ο υ, Η Στερεά Ε λ λ ά ς κατά τον Ενετοτουρκικόν πό
λεμον (1684 - 1699) και ο Σαλώνων Φιλόθεος, Α θ ή ν α 1975, σ. 138. 

17. Ε. Ι .Β. — Παλ. Αρχ., bus ta 147, φ. 345ν . Γ ια τις επαναστατικές τάσεις 
των Μανιατών και το μίσος - τους προς τη βενετική εξουσία βλ. Λ ε ο π ό λ 
δ ο υ Ρ α ν κ ί ο υ , «Περί της èv Πελοποννήσφ Ενετοκρατ ίας (1685 - 1715)», 
μετάφρ. Π . Καλλιγά. Πανδώρα 13 (1862 - 3) 7 - 8. Ά π. Ε. Β α κ α λ ό π ο υ -
λ ο υ , ό.π. , σ. 58, 75. Κ . Δ. Μ έ ρ τ ζ ι ο υ , «Πότε και πως έπεσεν η Μάνη 
εις χείρας των Τούρκων το 1715». Πελοποννησιακά 3 (1949) 276 - 287. 

18. Βλ. Β. Β r u e, ό .π . , σ. 38. 
19. Στις 4 Μάρτη 1715 ο Μιχάλης Μέλος έγραφε στον αδελφό - του στη Βε

νετία - « . . . Μου κακοφαίνεται πας ήρθαν ετούτα τα ανάκατόματα εδό εις τον Μορέα 
και δεν ημπορί να επιχαιριστή κανής να κάμι καμμία πραματηα και ο Θεός ας μάς 
κίβερνήαη . ..» (Ε.Ι .Β. — Παλ. Αρχ., busta 146, φ. 96r-v). Αλλά και ο Γ . Μέλος 
δέ φαίνεται λ ιγότερο ανήσυχος, όταν γράφει στ ι ς 6 του Μάρτη στο Νικολό -

« . . . και ό Θεός να μας φνλάξυ να μή λάβομαι καμία ζημία, διατί δ καιρός είναι άτυ
χος. Εγώ ευρίσκομαι είς μεγάλη ενοια ώστε να λάβομαι το εδικό μας εδώ μέσα' και 
ως καθώς ιδούμαι τον κερό, έτζι θέλομαι τον κυβερνήσυ . . . », (Ε.Ι.Β, — Παλ, Αρχ. 
Reg. 183, φ. 3 5 r ) . 
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σχεδόν περιεχόμενο — συχνά το ένα μοιάζει σαν πιστό αντίγραφο του 
άλλου — στέλνει το ένα πίσω απο το άλλο ο Γ. Μέλος στους συνεργάτες-
του, στην Πάτρα, Ιωάν. Μαντέλο, Δημ. Καπετανάκη, Μπερν. Μάκολα, στ' 
αδέρφια-του στ' Ανάπλι, στους Φοσκάρδη και Βενετάντο στη Ζάκυνθο. 
Απο όλους αφαιρεί κάθε πρωτοβουλία πάνω στην εμπορική-τους δράση 
κι απο το Νικολό ζητάει εκκαθάριση λογαριασμών. Στην αγορά της Βενε
τίας παρατηρούνται «απουλησιές» και η κάμψη του εμπορίου μεταξύ Μοριά-
Βενετίας, αλλά και με ευρύτερες προεχτάσεις στον ελληνικό και τον ιταλικό 
χώρο, είναι αξιοσημείωτη. Στο μεταξύ, όσοι έχουν δανείσει χρήματα, 
αρχίζουν να τα ζητάνε επίμονα απο τους οφειλέτες-τους και παύουν να 
καταπιάνονται με καινούριες εμπορικές επιχειρήσεις 20. Η εμπορική κρίση 
εκφράζεται και με τη μορφή της αποφυγής δημιουργίας εμπορικών εται
ρειών. οι Έλληνες έμποροι της Βενετίας, άν δεν έφτασαν στο σημείο να 
διαλύουν παλιές εταιρείες, αρνούνται όμως την ίδρυση νέων, έστω κι άν 
αυτοί οι καινούριοι εταίροι βρίσκονται έξω απο τον ελληνικό χώρο και 
το πεδίο δράσης των Τούρκων 21. Παράλληλα οι τρομοκρατημένοι έμποροι 
του Μοριά, όσοι έχουν τη δυνατότητα, για να γλυτώσουν τις περιουσίες-
τους, φροντίζουν να τις φυγαδεύσουν σε σίγουρο τόπο. Η Βενετία είναι 
το πιό κατάλληλο καταφύγιο. Σ' αυτή-τους την προσπάθεια η Γαληνότατη 
τους συμπαραστέκεται- καράβια της Αρμάδας συνοδεύουν μέχρι τα Ιόνια 
νησιά, για ασφάλεια απο τα κουρσάρικα, κάθε εμπορικό που φεύγει απο τα 
λιμάνια του Μοριά22. Πέρα όμως απο τα εμπορεύματα, αρχίζει και η μετα
φορά στη Βενετία πολύτιμων αντικειμένων. Για περισσότερη ασφάλεια, 
με διαφορετικά κάθε φορά καράβια και πρόσωπα, ο Ν. Μέλος στέλνει 
στον αδερφό-του για φύλαξη σκεύη αξίας του σπιτιού-του και κοσμήματα-

στη φορτωτική, που τα συνοδεύει, υπάρχει πάντα αναλυτική περιγραφή 
του αντικειμένου 23. 

Ανασφάλεια νιώθουν κι οι Πατρινοί και βρίσκουν κι αυτοί τη λύση 
στη φυγή. « . . . Ημίς δια την άμαχη τυχένυ να μετοικησομεν. οτι εδω 

20. Βλ. έγγρ. 5. 
21. Βλ. το γράμμα που ο Γ. Μέλος στέλνει στον Παντελή Λιγνό στο Ραχίτι 

κι εκεί γίνεται λόγος για την ίδρυση εταιρειών μεταξύ εμπόρων των δυό πόλεων 
(έγγρ. 8). 

22. Βλ. έγγρ. 6. 
23. Βλ. έγγρ. 7. Δε θα πρέπει να φανταστούμε βέβαια πως ο Ν. Μέλος 

είναι η μοναδική περίπτωση ανθρώπου που προβαίνει σε μιά τέτοια ενέργεια μπρο
στά στον κίνδυνο. Με τον τρόπο αυτό, και στη συγκεκριμένη αλλά και σε άλλες 
παρόμοιες στιγμές, πρέπει να έφτασαν στη Βενετία περιουσίες Ελλήνων — όσων 
κατάλαβαν τους καιρούς κι είχαν τα μέσα — ακόμα κι άν δεν έφτασαν μαζί ποτέ 
κι οι κάτοχοι - τους, όπως στην περίπτωση του Ν. Μέλου (βλ. παρακάτω σ, 115), 
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είναι τόπος ανοικτός και το Νέον Κάστρον, όπου ρώτισα δεν έχυ τόπο 
ούτε σπήτια δια φαμελίαις· και έτζη τωρα με το παρόν καράβι το εγκλέ
ζικον ημπαρκάρομεν ταις φαμελίαις διρ τους Κόρφους . . . » 24. Η αντί
στροφη ακριβώς μετακίνηση πληθυσμών επισημαίνεται 14 χρόνια πριν 
σε έκθεση, που ο Γενικός Προβλεπτής του Μοριά Francesco Grimani 
υπόβαλε στη βενετική Γερουσία 25. Η νεοεγκατάσταση των Βενετών, κυ
ριάρχων τότε στο Μοριά, συνδυασμένη με ελκυστικές παραχωρήσεις χτη
μάτων και προνομίων, που αποσκοπούσαν στην πύκνωση του πληθυσμού 
της ερημωμένης Πελοποννήσου, τράβηξαν πολλούς έποικους από διάφορες 
περιοχές χτυπημένες άσχημα από τους τουρκοβενετικούς πολέμους, κυρίως 
απο τη Στερεά Ελλάδα και τα Εφτάνησα 26. Έτσι πολλές οικογένειες εμπό
ρων ήρθαν τότε κι εγκαταστάθηκαν στο Μοριά, για να παρακολουθούν 
από κοντά τις υποθέσεις-τους. Τώρα, μπροστά στον κίνδυνο που απειλεί 
τη ζωή και την περιουσία-τους, παίρνουν αντίστροφα ξανά τον ίδιο δρόμο. 
Φυσικά δεν πρέπει να φανταστούμε ότι όλοι είχαν τη δυνατότητα, όσο 
κι άν η θέληση δεν τους έλειπε, να ριχτούν σε νέες περιπέτειες ξεκινώντας 
ακόμα μιά φορά από το τίποτα. οι προνομιούχοι και τυχεροί, αυτοί που 
είτε είχαν την οικονομική άνεση ή έστω κάποιο στήριγμα για το ξεκίνημα 
στον ξένο τόπο, ήταν οπωσδήποτε η μειονότητα. Κι ενώ το άδειασμα του 
Μοριά με τον καιρό συνεχίζεται σε εντονότερο ρυθμό, τα γυναικόπαιδα, 
που έχουν προηγηθεί στον ξενιτεμό, δεν παραλείπουν να εκφράσουν στους 
δικούς-τους τη δυστυχία και τις ταλαιπωρίες-τους. Το γράμμα που η γυναίκα 
του κόμη Μπερν. Μάκολα στέλνει στο Γ. Μέλο, όσο κι άν είναι γραμμένο 
απο μιά «αρχόντισσα», αφήνει να φανεί ξεκάθαρα της προσφυγιάς το 
δράμα 27. 

Χαραχτηριστικό ορθής εκτίμησης των πραγμάτων μάλλον κι όχι 
έκφραση απαισιοδοξίας και μοιρολατρείας είναι τα λόγια του Μάκολα-

« . . . τον Μορέαν φοβούμαι τον χανόμεν, οτι, ως λέγουν, ο εχθρός έρχεται 
με δήναμαις μεγαλαις δια θαλάσσης και ξηράς και αμποτες ο Θεός να 
ηθελεν μας εναπλαχνισθή να κάμη βιτόριαν ο πρινγγιπες μας υς την θάλασ
σαν και ο ημπερατόρος υς την αχεριαν, αμη φοβούμαι δια τας αμαρτίας μας 
και δεν θελομεν λαβυ ετουτην την εντυχιαν...» 28. Η εγκατάλειψη των 

24. Βλ. το γράμμα που στέλνει στο Γ. Μέλο ο Μπερνάρδος Μάκολας απο 
την Πάτρα στις 26 του Φλεβάρη 1715 (έγγρ. 9). 

25. « . . . Molti dell' Isole vennero ad habitar in Regno specialmente 
nella Prsvincia d' Achaia . . .» (ΔΙΕΕ 5 (1896) 458. 

26. Για τον εποικισμό του Μοριά και τις γαιοδοσίες βλ. Λ ε ο π ό λ δ ο υ 
Ρ α ν κ ί ο υ, ό.π., τ. 12 (1869) 572-582. Α π. Ε. β α κ α λ ό π ο υ λ ο υ , 
ό.π., σ. 48 - 63. Κ. Ν τ ό κ ο υ, Η Στερεά Ελλάς . . . , ό.π., σ. 35 -42. 

27. Βλ. έγγρ. 10, όπου και ειδήσεις για τα πρόσωπα. 
28. Βλ- έγγρ. 9. Ο «ημπερατόρος» είναι ο Κάρολος ΣΤ' της Αυστρίας. 
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κατοίκων στη μοίρα-τους, η αδιαφορία και η απροθυμία-τους να βοηθήσουν 
τους Βενετούς, αποδίδεται στη δυσφορία-τους γι' αυτούς, που ήταν απόρροια 
της κακής διοίκησης των κυριάρχων. Έφτασαν έτσι στο σημείο να περι
μένουν με ανακούφιση την αλλαγή κυρίαρχου, αφού δεν ήταν ακόμα σε 
θέση να σκεφτούν την ολοκληρωτική απαλλαγή-τους απ' αυτον29. Από 
την άλλη μεριά, έχουμε την είδηση πως με την κήρυξη του πολέμου οι 
κάτοικοι τ' Αναπλιού έκαναν κάποια δάνεια στη βενετική διοίκηση. Ο 
Μιχ. Μισαραλιώτης γράφει πως δάνεισε κι αυτός τον «Πρίντζιπε» 200 
ρεάλια, όπως κάμανε τότε και πολλοί άλλοι. Τώρα, ύστερα απο του Μοριά 
την κατάληψη, επειδή βρίσκεται σε ανάγκη, γράφει στη Βενετία και τα 
ζητάει απο το κράτος με τη μεσολάβηση εγκαταστημένων εκεί Ελλήνων 30. 
Η πληροφορία για κείνα τα δάνεια διασταυρώνεται και απο έγγραφο του 
αρχείου Περούλη και απο το Μάνθο Ιωάννου 31 οι άλλες πηγές δεν κάνουν 
λόγο γι' αυτά. Ό σ ο κι άν απο πρώτη όψη τα δάνεια αυτά φαίνονται «περίερ
γα», αποτελούν εντούτοις πάγιο φαινόμενο στη βενετική ιστορία από την 
εποχή της παρακμής του κράτους. Παρόμοιοι δανεισμοί παρατηρούνται 
απο μέρους οργανωμένων κοινοτήτων των βενετικών χτήσεων και σε προη
γούμενους πολέμους. Τώρα όμως το φαινόμενο επεχτείνεται και σε δάνεια 
— κατά πάσα πιθανότητα μικροδάνεια — απο μέρους των ιδιωτών. Βρισκό
μαστε φυσικά στην εποχή που η Γαληνότατη έχει πάψει προ πολλού να 
είναι η κραταιή υπερδύναμη στον ευρωπαϊκό χώρο. Αν τώρα στην οικονο-
μική-της παρακμή προσθέσουμε και την πανθομολογούμενη κακή-της διοί
κηση, το παραμέλημα των κτήσεών-της στα τελευταία χρόνια, θα καταλά
βουμε καλύτερα αυτή-της την ενέργεια απόγνωσης, μιά ακόμα έκφραση 
του ξεπεσμού της Βενετίας. Την τελευταία δηλ. στιγμή, για να καλύψει 
τα κενά κι επειδή δεν είχε το χρόνο να εφοδιάσει τις απειλούμενες περιοχές 
κατευθείαν η ίδια η μητρόπολη, κατάφυγε στη σύναψη μικροδανείων απο 
ντόπιους για να ανταπεξέλθει στη δύσκολη κατάσταση. Στο θέμα όμως 
αυτό θα επανέλθω παρακάτω. 

Στο μεταξύ η τουρκική στρατιά συνεχίζει την πορεία-της προς το 

29. Για τις διαθέσεις των κατοίκων του Μοριά προς τους Βενετούς βλ. F. 
Η. T y r r e l l , «The Turks in the Morea», Calcutta review 188 (1892), 1. Π ε ρ ι 
κλή Γ. Ζ ε ρ λ έ ν τ ο υ , Ήέν Πελοποννήσω ελληνική Εκκλησία επί Ενετών ετεσι 
1685 - 1715, Αθήνα 1921, σ. 20. Τ ά κ η Χ. Κ α ν δ η λ ώ ρ ο υ, Ο αρματω
λισμός της Πελοποννήσου 1500- 1821, Αθήνα 1924, σ. 46 - 47. Μ ι χ . Γ. Λ α μ 
π ρ υ ν ί δ ο υ , ό.π., σ. 131, 134 - 5. Ί ω ά ν. Έ ρ ν . Ζ ε γ κ ί ν η, το Αρ
γός διά μέσου των αιώνων, Πύργος 1968, σ. 206. Ιδιαίτερα για των Μανιατών τη 
συμπεριφορά βλέπε παραπάνω σ. 106. 

30. Βλ. έγγρ. 32, στ. 6 - 10. 
31. Βλ. Α.S.V. — Grande Frateria . . . , ό.π., φ, 21Γ . Μ ά ν θ ο υ Ί ω

ά ν ν ο υ, ό.π., στ. 341 - 358, 
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Μοριά, ενώ παράλληλα αποδεικνύονται μάταιες οι ελπίδες που οι κάτοικοι 
στήριζαν στη βοήθεια του αυτοκράτορα της Αυστρίας Καρόλου ΣΤ'. Τέλη 
του Μάη ο τουρκικός στρατός βρίσκεται ήδη στη Θήβα- οι τρομοκρατη
μένοι Μοραΐτες έχουν λάθος ειδήσεις πως «... χωρής άλο να έκαμε την 
λεγα ο ηπορατόρος με τον βενετζάνο και πός να τον ετομάρισε την αμάχη 
του Τούρκου και μπορη ο Θεός είναι κακό της κεφαλής και χαλασμός του 
Τούρκου» 32. Τέτοια συνθήκη όμως μεταξύ Καρόλου και Βενετίας, που 
υπαινίσσεται εδώ το έγγραφο, έγινε πολύ αργότερα, στις 3 Απρίλη 1716 33. 
Ο αυτοκράτορας της Αυστρίας, σαν διαφεντευτής της συνθήκης του Κάρ
λοβιτς (1699), όταν πληροφορήθηκε τις πολεμικές διαθέσεις των Τούρκων 
κατά της Πελοποννήσου, έσπευσε να παίξει ρόλο διαιτητή και κατευναστή· 
ξεγελάστηκε όμως κι αυτός, όπως κι η Βενετία, από την παραπλανητική 
πολιτική της Πύλης 34. H ατελέσφορη αυτή χειρονομία του Καρόλου και 
το χλιαρό ενδιαφέρον-του έφτασε στους δυστυχισμένους κάτοικους του 
Μοριά σα συνθήκη κιόλας κλεισμένη. Αυτές είναι και οι τελευταίες ειδήσεις 
που έχουμε απο το Μοριά πριν απο την έναρξη της περιπέτειάς-του. 

Ένα μήνα αργότερα ο εχθρός περνάει τον Ισθμό και αρχίζει την κατά
χτηση 35. Μές στου πολέμου τ' ανακατώματα φαίνεται για λίγο να σταμα
τάνε τα πάντα· και μόνο σαν καταλαγιάζουν κάπως τα πράγματα, δίχως 
ακόμα του Μοριά η κατάληψη να έχει ολοκληρωθεί 36, έχουμε τις ειδήσεις 
για την πτώση αναδρομικά βέβαια, αλλά αρκετά ζωντανά. οι πρώτες λεπτο
μέρειες για τ' Αναπλιού την άλωση, που φτάνουν στο Γ. Μέλο, είναι απο 
δεύτερο χέρο. Ο Μπερν. Μάκολας, με την ευκαιρία που ένα καράβι φεύγει 
απο την Κέρκυρα για Βενετία, στις 8 Αυγούστου στέλνει το πρώτο-του, 
ύστερα απο το κακό, γράμμα στο Μέλο 37. Σύμφωνα με τις πληροφορίες 

32. Βλ. έγγρ. 25. 
33. Βλ. S. R ο m a n i n, ό.π., σ. 45 και σημ. 1. Για τις σχέσεις Βενε

τίας — Καρόλου ΣΤ' γενικότερα βλ, R o b e r t o C e s s i , Stona della Repub
blica di Venezia, τ. 2, Μιλάνο 1968, σ. 236 - 238. 

34. Βλ. Ά θ α ν . Κ ο μ ν η ν ο ύ - " Υ ψ η λ ά ν τ ο υ, Τά μετά την Άλω
σιν (1453 - 1789), Κωνσταντινούπολη 1870, σ. 298. 

35. Επειδή πρόθεση - μου δεν είναι να ξαναγράψω εδώ όλο το ιστορικό της 
πτώσης τ' Αναπλιού και της Πελοποννήσου γενικότερα, παραπέμπω τον ενδιαφε
ρόμενο στο βασικό και μοναδικό για την περίπτωση έργο του Μ ι χ. Β. Σ α
κ ε λ λ α ρ ί ο υ , ό.π., όπου υπάρχει συγκεντρωμένη και όλη η σχετική βιβλιο
γραφία. Βλ. επίσης και τη μελέτη του Κ. Δ. Μ έ ρ τ ζ ι ο υ, ό.π., χρήσιμη 
γιατί διορθώνει ορισμένες ημερομηνίες του Σακελλαρίου. 

36. Η κατάχτηση άρχισε στις 29 Ιούνη 1715 και τέλειωσε στις 7 Σεπτέμβρη 
του ίδιου χρόνου, κράτησε δηλαδή 70 ημέρες- βλ· Κ, Α. Μ έ ρ τ ζ ι ο υ, ό.π., 
σ. 277. 

37. Βλ. έγγρ. 13. 
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του επιστολογράφου, που όμως γνώρισε τα γεγονότα απο μακριά, η πολιορ
κία τ' Αναπλιού απο τους Τούρκους κράτησε εφτά μόνο ημέρες 38. Τέλος 
οι εχθροί κάμανε γιουρούσι στο Παλαμήδι κι άλλοι σκαρφαλώνοντας απο 
το μέρος της στεριάς, άλλοι κολυμπώντας και κάνοντας τα κορμιά-τους 
σκάλες απ' τη μεριά της θάλασσας, όρμησαν στο κάστρο και το καταλά-
βανε- ανοίξανε τις πόρτες κι όλο το εχθρικό πλήθος ξεχύθηκε μέσα. « . . .Λέ
γουν να εγινεν σασηναμέντον από τον κολονέλον Σαλαν και μαγγιορον 
Τρικιν και Κάπαιλον... » 3Ί. Σφαγές κι αιχμαλωσίες ακολούθησαν την κατά
ληψη κι απο τις 25.000 ψυχές, που ήταν μές στο κάστρο, κανείς δεν ξέρει 
πόσοι γλύτωσαν 40. Το μοτίβο της θείας δίκης και η μοιρολατρική αντιμε
τώπιση των πραγμάτων επαναλαμβάνονται εδώ ακόμα μιά φορά. Μονάχα 
θέλημα Θεού ήταν να χαθεί τέτοιο κάστρο, πιό γερό κι απο την Κρήτη, 
που άντεξε τόσα χρόνια. 

Δραματικότερα, αλλά και πιό κοντά στην αλήθεια, μας παρουσιάζει 
τα γεγονότα ένας αυτόπτης μάρτυρας, ένας Έλληνας απο τη φρουρά τ' Ανα
πλιού. Ο Ανάργος Ψαρός με την αφήγησή-του γίνεται αξιόλογη πηγή για 
το γεγονός 41. Ήρθαν οι Τούρκοι με πολύ στρατό και κύκλωσαν τ' Ανάπλι 
9 μέρες 42 το πολεμάνε απο στεριά και θάλασσα και δε θα το 'παιρναν ποτέ, 
άν είχε καλύτερη διοίκηση και δεν έμπαινε στη μέση προδοσία. Όμως 

38. Για εφταήμερη πολιορκία δεν κάνει λόγο καμιά απο τις τέσσαρες άλλες 
πηγές. Ο Brue αναφέρει ότι η πολιορκία κράτησε 9 ημέρες απο τις 12 ως τις 20 
Ιούλη (βλ. Β. B r u e , ό.π., σ. 24, 29), ο Διοικητής κι ο Μ. Ιωάννου από την 
1 μέχρι τις 9 Ιούλη ( C o n s t . D i i c h i t i , ό.π.,σ. 169 - 178 § 86 - 95. Μαν
θ ο ύ Ι ω ά ν ν ο υ , ό.π., στ. 400, 631 - 632)· τέλος ο Κατσαίτης αρχίζει την 
πολιορκία απο τις 28 Ιούνη κι έτσι ως τις 9 Ιούλη γίνονται 12 ημέρες (Π. Κ α
τ σ α ί τ η, ό.π., στ. 43 - 185). 

39. Ο Σάλλας είναι ο Γάλλος συνταγματάρχης και μηχανικός La Salle, που 
με την προδοσία - του έγινε αφορμή να πέσει τ' Ανάπλι στα χέρια των Τούρκων. 
Βλ. Π. Κ α τ σ α ί τ η , ό.π., στ. 849 - 905. Μ ά ν θ. ' Ι ω ά ν ν ο υ , ό.π., στ. 
404 - 406, 485 - 542. Ο Διοικητής κάνει λόγο γι' αυτον δίχως όμως ν' αναφέρει τ' 
όνομα - του (βλ. C o n s t . D i i c h i t i , ό.π., σ. 167 § 84), ενώ ό Brue τον 
αγνοεί εντελώς. Άγνωστα απο όλες τις άλλες πηγές είναι τα ονόματα του Τρίκη 
και Καπέλο. 

40. Ο Μάκολας μιλάει για 25.000 στηριζόμενος σε δικούς - του υπολογι
σμούς· « . . . κάμνω κόντον να ήταν μέσα ως 25 χιλιάδαις ψυχαίς από κάθε γενός . . . » 
(βλ. έγγρ. 13, στ. 18). οι άλλες πηγές δίνουν διαφορετικούς αριθμούς για τους 
υπερασπιστές τ' Αναπλιού· βλ. Μ ι χ. Β. Σ α κ ε λ λ α ρ ί ο υ, ό.π., σ. 230, 
σημ. 5. Ο Brue μόνο λέει πως οι σκλάβοι που πιάστηκαν ήταν περίπου 25.000 
(βλ. Β. B r u e , ό.π., σ. 30). Ο Κατσαίτης αναφέρει πως 900 οικογένειες κατοι
κούσαν μέσα στην πόλη (βλ. Π. Κ α τ σ α ί τ η , ό.π-, στ. 33 - 40), 

41. Βλ. έγγρ. 14. 
42. Βλ. σημ. 38, 
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οι αρχηγοί της φρουράς του Παλαμηδιού καρφώσανε τα κανόνια τριών 
καστελιών43 και για 24 ολόκληρες ώρες οι υπερασπιστές-του δεν ήταν σε 
θέση να ρίξουν ούτε μιά βολή. Τότε ήταν που βρήκαν ευκαιρία οι εχθροί, 
έκαμαν γιουρούσι και σε μιά ώρα πήραν τ' Ανάπλι ολόκληρο δίχως καμιά 
αντίσταση. Όσοι ξέφυγαν του σπαθιού την κόψη, πιάστηκαν άλλους 
μπαρκάρησαν για Σμύρνη, Πόλη, Χιό και Μπαρμπαριά και περίπου 6.000 
γυναικόπαιδα πήραν μαζί-τους, όταν η τούρκικη στρατιά κίνησε για να 
καταλάβει τη Μεθώνη και τ' αλλά κάστρα. Ανάμεσα σ' αυτούς τους σκλά
βους ήτανε κι ο Ψαρός κι έμεινε στα χέρια-τους 22 ημέρες 44. Φτάνοντας 
όμως στη Μεθώνη κατάφερε να ξεφύγει πέφτοντας στη θάλασσα οι Βενετοί, 
που τον ψάρεψαν απο το κάστρο, τον πήγανε στο διοικητή-τους το Βιτσέντσο 
Πάστα 45 κι αυτός τον παράδωσε στη βενετσιάνικη Αρμάδα. Στη Ζάκυνθο 
ο Ανάργος εγκατάλειψε τους Βενετούς κι έμεινε στο νησί στερημένος κι 
απο τα πιό αναγκαία για να ζήσει. Παρακαλεί λοιπόν μ' αυτό-του το γράμμα 
το Μέλο να μεσολαβήσει σ' ένα παλιό χρεώστη-του εκεί στη Βενετία, 
για να του επιστρέψει κάποια δανεικά. Η δεύτερη εκδούλευση, που του 
ζητάει, είναι να φροντίσει ο Μέλος, ώστε στις ελεημοσύνες της εκκλησίας 
του Αγίου Γεωργίου Βενετίας, ανάμεσα στους 12 σκλάβους που λεφτερώ-
νουν κάθε χρόνο, να συμπεριληφτούν και τα ονόματα της μητέρας και του 
αδερφού-του 46. Πέντε ημέρες έπειτα απο την αποστολή αυτού του γράμ
ματος ο Ψαρός στέλνει κι άλλο, σχεδόν όμοιο47. Στο δεύτερο γράμμα 

43. Για το κάρφωμα των κανονιών βλ. και Μ ά ν θ. Ι ω ά ν ν ο υ , ό.π., 
στ. 495 - 520. Π. Κ α τ σ α ί τ η, ό.π., στ. 125 - 138. C o n s t . D i i c h i t i , 
ό.π., σ. 172. Ο Brue, δίχως να μιλάει για καθήλωση κανονιών, επισημαίνει την 
αισθητή μείωση των πυροβολισμών απο το Παλαμήδι την ίδια μέρα που οι άλλοι 
τοποθετούν την αχρήστευση - τους (βλ. Β. B r u e , ό.π., σ. 29 - 30). Απο του 
λαού τ' αναθεμάτισμα για την προδοσία του Σάλλα μας σώθηκε το δίστιχο : 

Ανάθεμα τον Σάλλα 
που βούλωσε τα τόπια. 

Βλ. Δημ . Κ α μ π ο ύ ρ ο γ λ ο υ , Μνημεία της ιστορίας των Αθηναίων, τ. 
3, Αθήνα 1892, σ. 17 - 18. Μ ι χ. Γ. Λ α μ π ρ υ ν ί δ ο υ, ό.π., σ. 154-155. 
Ο σωρός του αναθέματος (αλώνι Σάλλα) υπήρχε — κατά προφορικές πληροφορίες — 
μέχρι το 1859 στο οικόπεδο που σήμερα είναι το σπίτι τ' Αναπλιώτη Ευάγγ. Μι
χελάκη, στην πλατεία του Αγίου Νικολάου. 

44. Βλ. έγγρ. 15, στ. 8 - 14. 
45. Ο Vicenzo Pasta ήταν έκτακτος Προβλεπτής στο Μοριά· για τη δράση -

του βλ. Μ ι χ. Β. Σ α κ ε λ λ α ρ ί ο υ , ό.π., σ. 236 - 237, όπου και οι παρα
πομπές στις πηγές. 

46. Στο θέμα των σκλάβων και της εξαγοράς - τους επανέρχομαι πιο κάτω σ. 
113 - 114. 

47. Βλ. έγγρ. 15. Επειδή κανένα καινούριο αίτημα δεν προκύπτει, πιστεύω 
πως γράφτηκε απο φόβο μήπως το πρώτο δεν έφτανε στον προορισμό - του η για 
να επιτείνει τη σημασία του προηγούμενου και να πιέσει το Μέλο να μην αδια

Ψηφιοποιήθηκε από τη Βιβλιοθήκη του Ιονίου Πανεπιστημίου
Με την άδεια της Εταιρείας Μελέτης Νέου Ελληνισμού



Μαρτυρίες για την πτώση τ' Αναπλιού στούς Τούρκους (9 Ιούλη 1715) 113 

η εξήγηση που δίνει για την πτώση τ' Αναπλιού είναι πιο καθαρή. Αντί
θετα με το Μάκολα, που μιλάει για θεία δίκη, αποδίνει το πάρσιμο του 
κάστρου σε προδοσία και κάνει λόγο ξεκάθαρα για ανικανότητα των διοι
κητών «...Με πόλήν αγνοσίαν τον κουμανταντηδό μας και με πολά τρα
διμέντα έπιραν το κάστρο...» 48. Αυτές είναι οι ειδήσεις που αντλούμε 
απο τα έγγραφά-μας για τ' Αναπλιού το πάρσιμο 49. 

Απο δώ και πέρα οι μαρτυρίες-μας είναι κυρίως για τους αιχμάλωτους. 
Πρώτη φροντίδα όλων μετά το κακό η ανεύρεση και εξαγορά των σκλάβων. 
Πέρα απο την ιδιωτική πρωτοβουλία, η Εκκλησία είχε, απο τους πρώτους 
βυζαντινούς αιώνες, οργανωμένους θεσμούς στον τομέα αυτό. Έτσι, παράλ
ληλα με την ευχή «υπέρ άναρρύσεως των αιχμαλώτων», κύριο μέλημά-της 
υπήρξε η ανακούφιση και μάλιστα η απελευθέρωσή-τους. Η φροντίδα 
για τους σκλάβους ήταν μεγάλη στη χριστιανική κοινωνία, επειδή υπήρχε 
η δυνατότητα, άν βρίσκονταν τα χρήματα, να πληρώνει κανείς και να τους 
εξαγοράζει50. Απο τους Πατέρες της Εκκλησίας μέχρι τους κληρικούς 
της Τουρκοκρατίας αδιάκοπες είναι οι εκκλήσεις για συνεισφορές των 
πιστών για τις εξαγορές· με προτροπή της Εκκλησίας δημιουργήθηκε η 
συνήθεια ν ' αφήνουν στις διαθήκες-τους ειδικό ποσό για την απελευθέρωση 
σκλαβωμένων. Στα βιβλία της Ελληνικής Αδελφότητας Βενετίας βρίσκουμε 
απόφαση εξαγοράς εφάπαξ 12 αιχμαλώτων, ανάμεσα στους οποίους είναι 
και μερικά γωνστά-μας απο τα έγγραφα πρόσωπα : ο Αλέξης Βερίσης, 
ο Νικολός Μπαλτατζής και ο Κυριάκος Ψαρός 51. Υπάρχουν περιπτώσεις 

φορήσει για τις χάρες που του ζητούσε. Η τεχνική όμως και των δυό γραφών, ο 
τρόπος που αρχίζουν, συνηγορεί περισσότερο προς την πρώτη υπόθεση· βλ. έγγρ. 
14, στ. 3 -6 , πρβλ. και έγγρ. 15, στ. 3 - 6 . 

48. Βλ. έγγρ. 15, στ. 7 - 8. 
49. Ενδειχτικό της εντύπωσης που προκάλεσε το γεγονός είναι και οι θύμη

σες σε διάφορα βιβλία της εποχής, όπως αυτή : Έτους 1715 επήραν οι Τούρκοι 
τον Μορέαν και τα όσα κακά έκαμαν εις την Κόνθρο και εις το Ανάηλι τις ημπορεί να 
τά γράψη ; Βλ. Σ π υ ρ . Π. Λ ά μ π ρ ο υ , «Ενθυμήσεων ήτοι χρονικών ση
μειωμάτων συλλογή πρώτη». Νέος Ελληνομνήμων 7 (1910) 212 - 213, όπου και άλ
λες ενθυμήσεις για του Μοριά την κατάληψη. 

50. Βλ. Ά . Ά. Π α π α δ ο π ο ύ λ ο υ , «Οι Έλληνες υπό τους Τούρ
κους». Έπετ. Έταιρ. Βνζ. Σπουδών (και στη συνέχεια ΕΕΒΣ) 2 (1925) 86. 

51. Βλ. έγγρ. 27. 1η διαδικασία για να διεκδικήσει κάποιος την ελεημο
σύνη απο τον Άγιο - Γεώργιο μας τη δείχνει το έγγραφο 23 : Χρειάζεται ένα 
πιστοποιητικό με το όνομα του σκλάβου, του τόπου που βρίσκεται τη στιγμή της 
αίτησης και με τις υπογραφές του επίσκοπου Η των προεστών Η ακόμα καλύτερα 
πρώην κατοίκων τ' Αναπλιού, που να βεβαιώνουν πως πράγματι ο τάδε σκλαβώ
θηκε σ' εκείνη την περίπτωση. Ενα τέτοιο πιστοποιητικό, άγνωστο όμως για πιο 
σκοπό καμωμένο, είναι κι αυτό που ο Μητροπολίτης τ' Αναπλιού Αμβρόσιος κά
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που επεμβαίνει κι ο ίδιος ο Πατριάρχης κάνοντας έκκληση με γράμμα 
πατριαρχικό σ' όλα τα φιλανθρωπικά ιδρύματα, σ' οργανισμούς κι ελεύ
θερους επαγγελματίες, σε λαϊκούς και κληρικούς, για να συγκεντρωθεί 
το ποσό που χρειάζεται να εξαγοραστούν κάποιοι σκλάβοι52. Στη συγκε
κριμένη περίπτωση το πατριαρχικό γράμμα απολύεται για την οικογένεια 
Κάσδαγλη, που τελικά λεφτερώνονται όλα-της τα μέλη 53. Μιά άλλη προσ
φυγή στις ελεημοσύνες του Αγίου Γεωργίου Βενετίας είναι κι αυτή της 
Κασάντρας Θωμά, που έχει ανάγκη απο 100 φλωριά προίκα για να μπορέσει 
να παντρευτεί, επειδή ήταν κι αυτή ανάμεσα στους σκλάβους τ' Αναπλιού 54. 
Το έγγραφο είναι ενδιαφέρον και σε τούτο ακόμα- μας δίνει μερικά ονόματα 
κληρικών και λαϊκών Αναπλιωτών, που αμέσως ύστερα απο την πτώση 
κατάφυγαν Η το πιθανότερο μεταφέρθηκαν σα σκλάβοι στη Σμύρνη. Από 
την πλευρά της Πολιτείας, η βενετική εξουσία ίδρυσε στα 1560 στη Ζάκυνθο 
ειδικό «Ταμείο» εξαγοράς αιχμαλώτων55. 

Ο Γ. Μέλος, ανήσυχος για την τύχη των δυό αδερφιών-του, απευθύνε
ται σε συγγενείς, φίλους και γνωστούς ζητώντας να μάθει ειδήσεις-τους. 
Στις αρχές Αυγούστου φεύγει ο Ιωάν. Γλυκής για την Κωνσταντινούπολη 
και τη Σμύρνη κι ο Μέλος τον επιφορτίζει να κυττάξει να πληροφορηθεί 
γι' αυτούς 56. Παράλληλα δεν ξεχνάει ν' αναφερθεί στο θέμα αυτό και σε 
κάθε γράμμα που στέλνει για εμππρικά-τους ζητήματα στους : Μπερν. 
Μάκολα, Δημ. Καπετανάκη, Φοσκάρδη και Βενετάντο και σ' άλλους συν
εργάτες-του 57. Ο πρώτος που τον πληροφορεί για τ' αδέρφια-του είναι ο 
Αν. Ψαρός 58. Απο τότε και μέχρι το τέλος του Σεπτέμβρη βροχή έρχονται 
στη Βενετία τα νέα, τόσο αντιφατικά όμως μεταξύ-τους, όχι μόνο για τα 
δυό αυτά πρόσωπα, αλλά και για αρκετούς άλλους 59. Στις 27 Σεπτέμβρη 

νει στα 1716 ενώ είναι αιχμάλωτος στην Πόλη. Βλ. Λ έ ω ν . Χ. Ζ ώ η , «Ο 
Μητροπολίτης Ναυπλίου Αμβρόσιος αιχμάλωτος το 1716». Εκκλησιαστική Αλή
θεια 31 (1911) 205. Για τον Αμβρόσιο βλέπε και Π. Κ α τ σ α ί τ η , ό.π., 
σ. 324. 

52. Βλ. έγγρ. 28 με ημερομηνία 7 Μάρτη 1716. 
53. Για την οικογένεια Κάσδαγλη βλέπε έγγρ. σημ. 72. Το έγγρ. 30 είναι 

το επιτροκικό που ο Κάσδαγλης κάνει στο Γ. Μέλο για να μπορεί να καταφύγει 
σε διάφορες φιλανθρωπικές οργανώσεις και να μαζέψει το ποσό της εξαγοράς του 
ίδιου και των δικών - του. 

54. Βλ. έγγρ. 31, όπου και πληροφορίες για τα πρόσωπα. 
55. Βλ. Λ έ ω ν . Χ. Ζ ώ η, Ταμείον εξαγοράς αιχμαλώτων, ΕΕΒΣ 5 (1928) 

342 - 347. 
56. Βλ. έγγρ. 12. 
57. Βλ. Ε.Ι.Β. — Παλ. Αρχ., Reg. 183, φ. 42ν - 43r . 
58. Βλ. έγγρ. 14, στ. 37 - 42. 
59. Τις ειδήσεις για τ' αδέλφια του Μέλου βλέπε στα έγγραφα : 14, στ. 37· 
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ο Σταμάτης Γάσπαρης απο τη Σμύρνη γράφει στο Μέλο σίγουρες πιά 
ειδήσεις. Ο Μιχάλης είναι σκλάβος στην τούρκικη Αρμάδα και περιμέ
νουν να φτάσει στη Σμύρνη για να φροντίσουν την εξαγορά-του60. Το 
Νικολό το σκότωσε ο Τούρκος που τον είχε πιάσει σκλάβο 61. Εδώ θα είχα
με να παρατηρήσουμε το εξής· απο την αρχή, ενώ όλα τα νέα συμφωνούν 
για το Μιχάλη, για το Νικολό υπάρχει μεγάλη σύγχυση. Ο πρώτος στάλθηκε 
σκλάβος στην Αρμάδα- ο δεύτερος προσωπικός αιχμάλωτος κάποιου Τούρ
κου. Αν δέ δεχτούμε αβασάνιστα την περίπτωση απλής σύμπτωσης σ' όλο 
αυτό το μπέρδεμα, θα μπορούσαμε να υποθέσουμε πως, ίσως για τους σκλά
βους που ήταν στην υπηρεσία του κράτους, έγινε κάτι σαν απογραφή κι 
έτσι ήταν εύκολο να πληροφορηθεί κανείς γι' αυτούς, ενώ για όλο το άλλο 
πλήθος των «προσωπικών» σκλάβων φυσικό ήταν να μπερδεύονται Η και 
να χάνονται συχνά τα ίχνη-τους. 

Στο μεταξύ οι Τούρκοι στο Μοριά συνεχίζουν και ολοκληρώνουν την 
κατάχτηση. Το μοναδικό κάστρο που ακόμα απομένει, άν και αποκλεισμένο, 
είναι η Μονεμβασιά62- στις 7 του Σεπτέμβρη παραδίνεται κι αυτή στους 
Τούρκους. Ύστερα απο την υποταγή-της, οι Βενετοί κάτοικοι, που βρέ
θηκαν μέσα στο κάστρο, αφέθηκαν λέφτερον τους Έλληνες, μαζί με τις 
οικογένειςς και τα πράγματά-τους χωρίς να τους βλάψουν τους μπαρκάρη-
σαν για την Πόλη 63. 

42· 15, στ. 37 - 40· 16, στ. 5 - 7· 17, στ. 7 - 9' 18, στ. 2 - 10· 19, στ . 4 - 11· 20, στ. 
5 - 11· 21, στ . 5 - 12· 22, στ. 2 - 6· 24, στ. 2 - 7· 30, στ. 7 - 23. Για τον Ταρωνίτη 
βλ. έγγρ. 15, στ. 40 - 41 και έγγρ. 17, στ. 9 - 10· γ ι α το Βενετάντο βλ. έγγρ. 15, 
στ. 41 - 42 και 17, στ. 1 0 - 1 1 · για το Ν . Μπαλτατζή στα 14, στ. 39 - 42 και 30, 
στ . 7 - 22· γ ια τον Περδικάρη στα 17, στ , 5 - 7 · 19, στ. 19· 21, στ. 16 - 18· για 
τον Κάσδαγλη βλ. τα έγγρ. 28 και 29· για το Ν . Βαρλάμο το 30, στ. 8 - 26· γ ια 
το Γιάκωβο Καλογερά το έγγρ. 30' για το Μ. Μισαραλιώτη το έγγρ. 32· ένα ση
μαντικό αριθμό ονομάτων μας δίνουν και τα έγγρ. 27, στ . 22 - ί9 · και 31 . . 

60. Βλ. έγγρ. 21 . Στο τέλος του Νοέμβρη του 1715 ο Μ. Μέλος είναι λε
φτερωμένος π;ά και βρίσκεται στο Λιβόρνο, όπου του γράφει ο αδερφός - του (βλ. 
Ε . Ι .Β . — Παλ. Αρχ., Reg. 183, φ. 46r ) . 

61. Βλ. έγγρ. 21, στ. 5 - 1 2 . Χαρακτηριστικό της συμπεριφοράς των Τούρ
κων απέναντι στους σκλάβους είναι και η περίπτωση της Μουσμουρήχης· « . . .Τη 
Σμουσμουρήχη την εχή χρήστιανος και την εχη δηα ρηάληα 25' και ανίσος και εγό της 
στήλο τα φλορήα δεκά, όπου μου γραηφης, εκινός οπού την εχη τα κρατή, ός καθάς 
έχουνε αινίθια έδό ης την Τουρτζη ι, και ο σκλάβος εδικός μου και το μάλη του εδικό 
μου και αν τα στίλο, εκίνη δεν ξελειφθαιρόνετε με ταύτα, μονέ [θέλουνε να πάνε άνε
μος του ανέμου. . . »· το γράμμα στέλνει ο Μ. Μέλος απο τη Σμύρνη στο Γ. Μέλο 
και είναι αχρονολόγητο (βλ. Ε . Ι . Β . — Π α λ . Αρχ., bus ta 146, φ. 154ν ). 

62. Βλ. έγγρ. 16, στ. 8 - 9. 
63. Οι μέχρι τώρα γνωστές πηγές μιλούσαν για αιχμαλωσία όλης της φρου

ράς· βλ. Μ ι χ . Β. Σ α κ ε λ λ α ρ ί ο υ, ό.π. , σ. 239 - 40, όπου και οι πα
ραπομπές. 
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Το χάσιμο του Μοριά έχει πιά αρχίσει να γίνεται απ' όλους συνείδηση 
με την ορμή μάλιστα που ο εχθρός έχει πάρει, γεννιούνται ήδη οι φόβοι 
για επεχτατικές-του διαθέσεις και πέρα απο την Πελοπόννησο 64. Ο χει
μώνας όμως πλησιάζει κι οι Τούρκοι είναι αρκετά εξαντλημένοι- υπάρχει 
λοιπόν η ελπίδα μέχρι την ερχόμενη άνοιξη, που αρχίζει η πολεμική περίο
δος, να γίνει ειρήνη κι έτσι να ησυχάσει ο κόσμος. Σε μια συμμαχία μεταξύ 
Βενετίας - Αυστρίας - Ρωσίας - Πολωνίας ελπίζουν κι αυτοί που, φεύγοντας 
απο το Μοριά, πέρασαν στα Εφτάνησα- έτσι, αναβάλλουν τον ξεριζωμό-
τους κι απο τον τόπο εκείνο και την καταφυγή-τους στη Βενετία. Αλλά 
και οι Έλληνες της παροικίας ανησυχούν το ίδιο σοβαρά για την εξέλιξη 
των πραγμάτων στην Ελλάδα και δεν ξανοίγονται σε κανενός είδους επι
χειρήσεις περιμένοντας μιά σωτήρια συνθήκη με τους Τούρκους, που 
όμως δέ φαίνεται και πολύ κοντινή 65. Απο την άλλη μεριά, οι Εφτανησιώ-
τες, κινημένοι απο τους ίδιους φόβους, συνεχίζουν να στέλνουν τις οικογέ-
νειές-τους στη Βενετία6β. Υπάρχουν βάσιμες υποψίες πως η τουρκική 
Αρμάδα, αφού στο μεταξύ ξεκουράστηκε και ανασυγκροτήθηκε, ετοιμά
ζεται να κατέβει στην Αδριατική μαζί με τα κουρσάρικα καράβια67. Μπρο
στά στον καινούριο αυτό κίνδυνο, νέο κύμα μετακίνησης πληθυσμών αρχίζει-

όσοι παλιοί μετανάστες στο Μοριά ύστερα απο την κατάληψή-του πέρασαν 
στα Εφτάνησα, τώρα παίρνουν το δρόμο για τη Βενετία. Αντίθετα, οι ξερι
ζωμένοι Μοραΐτες, απο το να υποστούν για δεύτερη φορά τα δεινά ενός 
πολέμου, προτιμούν να ξαναγυρίσουν στον τόπο-τους, που, όντας ήδη κάτω 
απο τον τουρκικό ζυγό, δέ διατρέχει πιά κανένα κίνδυνο. Ήδη στο Μοριά 

64. Ύστερα απο του Μοριά την απώλεια οι Βενετοί περιορίστηκαν μόνο στις 
κτήσεις - τους στα Ιόνια νησιά- για τις περιοχές αυτές ανησυχούν τώρα οι Έλλη
νες και τα γεγονότα που ακολουθούν δικαιώνουν τους φόβους - τους. Για τις 
στρατιωτικές επιχειρήσεις των Τούρκων ύστερα απο την κατάληψη της Πελοπον
νήσου βλ. Ά π. Ε. Β α κ α λ ό π ο υ λ ο υ , ό.π , σ. 83 - 86. 

65. Στις 9 Οχτώβρη 1715 ο Γ. Μέλος γράφει στο Μπερν. Μάκολα στην Κέρ
κυρα- « . . . Δια τον γαμπρό μας τον Μπερουλι, οπου μου γραφις, απ' οτι γλεπο εινε 
ει γνομι του, α γένι αγαπι ετουτον το χιμονα με τους Τούρκους, ερχετε χορις αλο να 
στεφανοθι αυτού τιν ανιξι, αλεος το εχο δισκολον να εβγι απο εδο δια τους πολέμους, 
διaτι φοβατε τα περικουλα . . . » (Ε.Ι .Β. - Παλ. Αρχ., Reg. 183, φ 44Γ ). Σε απάν
τηση - του ο Μάκολας στ ις 26 του ίδιου μήνα γράφει - « . . . Δια τον αυθέντην γαμ
βρον μας, όπου μου φανερονυ την γνώμην του, λογιαζο θελομεν έλθη όλλοι αυτού ότι  
γλέπομεν όπου φοβώνται και oι Κορφιατες και στέλνουν ταις φαμελιαις των και ως η 
χρύα, θέλομεν κνβερνηθη . . .» (Ε.Ι.Β. — Παλ. Αρχ., busta 147, φ. 17Γ ) . Τέλος Γε
νάρη του 1716 η οικογένεια του Μάκολα έχει φτάσει στη Βενετία κι ο Γ. Μέλος 
παρακαλείται \ α φροντίσει μαζί με τον Περούλη να τους τακτοποιήσει - (βλ. Ε.Ι Β. 
— Παλ. Αρχ., bus ta 147, φ. 2 2 r ) . 

66. Βλ. σημ. 65 Kat έγγρ , 25, στ. 6 - 9 . 
67. Βλ. έγγρ. 25, στ. 4 - 6. 
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οι γεωργικές καλλιέργειες και το εμπόριο αρχίζουν να ξαναζωντανεύουν, 
μολονότι οι Τούρκοι απαγορεύουν ακόμη τις εξαγωγές προς τις χώρες 
της Ευρώπης β8. Αρχές του 1716 κι ενώ η επικοινωνία με τη Βενετία διεξά
γεται δύσκολα — σχεδόν έχει κοπεί — οι φήμες θέλουν περίπου σίγουρη 
τη συνθήκη μεταξύ Καρόλου ΣΤ' και Βενετών69. 

Ενδιαφέρον παρουσιάζουν και οι πληροφορίες, που έμμεσα αντλούμε 
για τη διοίκηση των Τούρκων στις κατεχόμενες περιοχές. Συγκεκριμένα 
στην Αθήνα, η τούρκικη δεσποτεία φαίνεται να είναι καταπιεστική και οι 
κάτοικοι ζητάνε ευκαιρία να φύγουν απο κεί μέσα- « . . . να κάμης το ψυχείκο 
να τυράξης ευτου μεσα, αν ηνε κανένα ηνπιεγο, να μου γράψης να σικόθο 
να ελθο — να σιχόρεθυ ι κιρα μου — ότι εδο ης την Τούρκηα δεν ημπορο 
να κάμο...», γράφει ο Μιχ. Μισαραλιώτης στο Γ. Μέλο 70. Στην Πελοπόν
νησο, όμως, λίγα χρόνια αργότερα, γύρω στα 1720, τα πράγματα φαίνονται 
να έχουν πιά ησυχάσει και οι άνθρωποι αισθάνονται αρκετή σιγουριά 
για να μπορούν να ξαναρχίσουν το εμπόριο με τη Βενετία. Έπαψε και η 
απαγόρευση εξαγωγής προϊόντων71, όπως προκύπτει κι απο το γράμμα 
που ο Ράλλης Νοταράς στέλνει στο Γ. Μέλο 72. Σημειώνεται επίσης μιά 
κάμψη των τιμών εκποίησης της γής· «.. .εδο τορα ης τον Μορεα βρησκης 
μούλκια να αγοραση να δόσης φλορια 100 ν' αξηζουν χηληα... » 73. Την 
υποτίμηση αυτή της γής, αποτέλεσμα της εγκατάλειψής-της, εκμεταλλεύτη
καν οι Τούρκοι για να προσελκύσουν εργατικά χέρια, νέους έποικους στο 
Μοριά, που θα επιδίδονταν στην αγροκαλλιέργεια, σημαντική οπωσδήποτε 

68. Βλ. έγγρ. 26, στ. 2 -4 . Αλλά και τη διαφυγή έμψυχου υλικού απαγο
ρεύουν οι Τούρκοι για να μην ερημώσει η χώρα- στις 28 Ιούνη του 1716 ο Χρή
στος Λελέκος γράφει απο τη Χίο στον Περούλη στη Βενετία· « .. . εγώ ήθελα να 
την επάρο εις την Χίον, μόνον είναι όρδινήα απο τον μπασά τον Αναπλίου δια να μην 
ευγή κάνης απο τον Μορεά να πάη αλλού και μάλιστα οπού, αν ίθελα να πιάσω ταρ
τάνα άπόστα, το ολιγότερο δεν το εατρεγε με ριαληα 100 . . . » (A.S,V. — Grande 
Fraterna.. ., óit., busta 11, s.n.). 

69. Ο Μπερν. Μάκολας γράφει απο την Κέρκυρα στο Γ. Μέλο· «.. . Της 
έγραψα με διαφοραίς μου και η τυχή θέλυ ότι να μην έρχονται από αυτού μπαστημέντα 
να λάβομεν γραφαίς σας [...] και εγώ, αν θέλυ ο Θεός, ογλίγορα θελώ έλθη να σας 
απολαύσω, ότι όλλοι μισεύουν και ο Θεός ο άγιος να δώση να κάμη βιτοριαν η Αρ
μαδα τον πρενγγιπέ μας την ερχόμενην καμπάνιαν, αλλέως το σκηλί δεν μεταβάλλυ την 
ορμήν τον. Μας βεβαιώνουν όλλοι δια την λεγαν με τον ημπερατόραν και άμποτες να 
είναι αλειθηνόν . . . » (Ε.Ι.Β. — Π α λ . Αρχ., bus ta 147, φ. 21Γ ) . 

70. Βλ. έγγρ . 32, στ . 28 - 30. 
71 . Βλ. έγγρ. 26, σ τ . 2 - 4 και σημ. 68. 
72. Βλ. έγγρ, 33. Ή δ η όμως το 1718 έχει υπογραφεί η συνθήκη του Πασά-

ροβιτς. 
73. Το γράμμα το στέλνει στις 30 Δεκέμβρη 1720 ο Μ. Μέλος απο τα Τρί

καλα Κορινθίας στο Γ . Μέλο (Ε.Ι.Β. —Παλ. Αρχ., bus ta 146, φ. 241» ). 
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πηγή πλουτισμού στους χρόνους εκείνους. Ειδικά το Άργος, που ο κάμπος-
του είναι απο τους πιο εύφορους του Μοριά, ευνοήθηκε με περισσότερα 
προνόμια- «... Το Αργός το έχουνε αφηερομενο στο βακούφι τον Αναπληου 
και δεν εχη κανένα στραπατζο απο κανην, ούτε απο πασια ούτε απο κανήν 
και η κατηκι του δεν πλερονονν αλο πάρα το χαράκι, την σπετζα και την 
δεκατνα, αν καμι, και αλο οχη, διατη στεκουντε η χοτζάδες τον σμαηδιον 
του Αναπλήον και τους μαντηνήρουν.. .» Λ. Με τις ειδήσεις αυτές του 
1720 κλείνει ο κύκλος των μαρτυριών-μας για την πτώση τ' Αναπλιού και 
τους χρόνους που την ετοίμασαν. Τα πέντε χρόνια σκλαβιάς, που πέρασαν, 
άρχισαν να φέρνουν κάποια ισορροπία στον καταχτημένο Μοριά. 

Τα κείμενα, που δημοσιεύονται εδώ, δέ δίνουν φυσικά όλα όσα απαιτεί 
η γνώση-μας για το ιστορικό γεγονός, που γύρω-του περιστρέφονται. 
Μαρτυρίες καθώς είναι, μας επιτρέπουν να δούμε μερικές λεπτομέρειες, 
να φτάσουμε κοντά στις συνειδήσεις των ανθρώπων. Η κατάληψη του Μοριά 
απο τους Τούρκους οφείλεται κατά κύριο λόγο — σύμφωνα με τους επι
στολογράφους — στην κακή διοίκηση των Βενετών. Ιδιαίτερα για τ' Ανά
πλι αναφέρεται και το ενδεχόμενο της καθαρής προδοσίας, πιό πολύ σα 
φήμη στα κείμενά-μας κι όχι με τη βαρύτητα που του δίνουν ο Μάνθος 
Ιωάννου και ο Κατσαίτης, αλλά πάντα σε συνδυασμό με την ανικανότητα 
των διοικητών της φρουράς. οι δυό ποιητές βρίσκουν να ταιριάζει καλύ
τερα στην έκφρασή-τους η προδοσία και την εκμεταλλεύονται κατάλληλα. 
Ο απλός στρατιώτης των κειμένων-μας, που πέρασε μέσα απο τα γεγονότα 
και που γράφοντας εδώ δεν κάνει τέχνη ούτε άλλες σκοπιμότητες υπηρετεί, 
ώστε να αλλοιώσει τα συμβεβηκότα, δεν έχει αμφιβολίες : αιτία της πτώσης 
είναι η «αγνωσία των κουμαντάντηδών-μας». Αλλά η Βενετία είχε συμφέρον 
ν ' αδιαφορήσει Η να παραμελήσει το διοικητικό-της σύστημα, με κίνδυνο 
να αποβεί αυτό σε βάρος-της; Καμιά αντίρρηση, πως, όταν έχει κανείς 
κάτι, δεν το πετάει, παρά μόνο, άν του είναι παθητικό Η δεν έχει τη δύναμη 
να το κρατήσει- και η Βενετία του 18ου αιώνα οπωσδήποτε δεν είχε τη δύναμη 
αυτή. Η παρακμή-της έχει αρχίσει χρόνια πρίν κι απο το περήφανο λιοντάρι 
του Αγίου Μάρκου, τώρα έχει απομείνει μονάχα ο σκελετός. 

Πέρα όμως απο τις προτάσεις — προδοσία, ανικανότητα ή και τα 
δυό — για την ερμηνεία της πτώσης υπάρχει το πρόβλημα : κάτω απο ποιους 
όρους και διαθέσεις οι Έλληνες άλλαξαν δυνάστη. Έγινε πιό πάνω λόγος 
για τη δυσφορία των κατοίκων, γέννημα της κακής βενετικής διοίκησης, 
και την απροθυμία-τους να αντιταχτούν στους Τούρκους. Όσοι μιλάνε 
και δέχονται ανεπιφύλαχτα και χωρίς διακρίσεις την εχθρική τοποθέτηση 
των Ελλήνων απέναντι στους Βενετούς, στηρίζονται βασικά στα γραφτά 

74. Βλ. σημ. 73. 
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του περιηγητή Α. Motray 75. Πέρα όμως απο το ότι οι πληροφορίες ενός 
περιηγητή πρέπει πάντα να αντιμετωπίζονται με επιφυλαχτικότητα, εδώ 
απηχούν εχτιμήσεις-του για μερικές μόνο περιοχές του Μοριά (Μονεμβασιά, 
Μεθώνη, Κορώνη, Πύλο). Ισχυρή βέβαια είναι η αντίδραση των Μανιατών 
και η αντιπάθεια για τη βενετική διοίκηση με παράλληλη προτίμηση στο 
τούρκικο σύστημα υποτέλειας. 

Απο τις μαρτυρίες των κειμένων γίνεται αναμφισβήτητη η σύναψη 
μικρών εσωτερικών δανείων απο το Βενετό διοικητή, τουλάχιστο μέσα 
στ' Ανάπλι. Τούτο σημαίνει συμπαράσταση στους Βενετούς. Έτσι, η στάση 
των Ελλήνων σ' αυτό το τουρκοβενετικό πόλεμο γίνεται σημείο αντιλεγό
μενο, που η εξήγησή-του θα μπορούσε ίσως να βρεθεί με την ανάλυση των 
κοινωνικών δομών του κυρίαρχου βενετικού κράτους, το οποίο δημιουργού
σε διαφορετικές σχέσεις εξάρτησης ανάλογα με τις οικονομικές δυνατό
τητες των υποτελών. Τ' Ανάπλι, σαν έδρα της διοίκησης, υπήρξε πάντα 
το χαϊδεμένο παιδί, η ευνοημένη πολιτεία της Δημοκρατίας στην Πελοπόν
νησο. Όσο κι άν η επαρχία κακοπάθαινε και δυστυχούσε, η πρωτεύουσα 
βρισκόταν πάντα σε ξεχωριστή, προνομιούχα θέση. Εξαιτίας του γεγονότος 
αυτού είχε διαμορφωθεί εκεί μια κοινωνία αλιώτικη απ' όλου του άλλου 
Μοριά, μιά κοινωνία που στο σύνολό-της δεν έβλεπε με κακό μάτι τους 
Βενετούς, επειδή τα συμφέροντά-της απορρέαν και εξαρτιόνταν απ' αυτή 
την κυρίαρχη τάξη. Αλλά και μέσα στην ίδια αυτή πόλη βρίσκουμε διαπλα
σμένη και συνειδητοποιημένη μιά «αστική» τάξη εμπορευομένων, που 
θα πρέπει να υπερτερεί απο τους αγρότες. Η τάξη αυτή, δημιούργημα της 
Βενετοκρατίας, έχει ανάγκη τους Βενετούς με το διαμετακομιστικό-τους 
εμπόριο για να επιζήσει και να αναπτυχθεί, ενώ στην τουρκική δεσποτεία 
διαβλέπει το πνίξιμό-της και την επάνοδο του αγροτικού οικονομικού 
συστήματος, που εκτός απο τους ξένους θα ενισχύσει και τις ντόπιες «φεου
δαρχικές» οικογένειες κυρίως της Μάνης. οι φόβοι λοιπόν των εμπόρων 
μπροστά στον κίνδυνο που τους απειλεί είναι εντονότεροι απο των αγροτών, 
γι' αυτό και σπεύδουν με πραγματική προθυμία να βοηθήσουν υλικά και 
ηθικά τον αγώνα των Βενετών. δεν είναι άλλωστε τυχαίο το ότι μόνο τ' Α
νάπλι, απ' όλες τις πόλεις του Μοριά, πρόβαλε σθεναρή αντίσταση, έδωσε 
απελπισμένο αγώνα ζωής και δέχτηκε με αληθινή συντριβή το μοιραίο. 

Κοντά στις πραγματιστικές εξηγήσεις των γεγονότων έρχεται και το 
μοτίβο της λαϊκής πίστης, «θέλημα Θεού», να ερμηνεύσει τα πράγματα : 
όλα έγιναν για τις «αμαρτίες-τους», απο την οργή του Θεού ή από θεία 
Οικονομία. Αποπάνω-τους στέκεται ένας Θεός προστάτης, «να βάλει το 

75. Βλ. Α. M o t r a y , Voyages du Sr. A. de la Motray en Europe, 
Asie, et Afrique, Χάγη 1727, vol. II, p. 462. 

Ψηφιοποιήθηκε από τη Βιβλιοθήκη του Ιονίου Πανεπιστημίου
Με την άδεια της Εταιρείας Μελέτης Νέου Ελληνισμού
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χέρι-του», τιμωρός, «να τυφλώσει τους Τούρκους», θυμωμένος «για τις 
αμαρτίες-μας». 

Η προσφυγιά και η αιχμαλωσία είναι τα μεγάλα κακά, που οι αποχρώ
σεις-τους περνούν σε όλα τα κείμενα. Παρ' όλα αυτά, «κοντά εις την δυστυ
χίαν της αμάχης», οι άνθρωποι δεν μπορούν να ξεφύγουν απο τα προσωπικά 
και οικογενειακά-τους προβλήματα, μάλιστα τώρα που οι κακές εξωτερικές 
συνθήκες δυσκολεύουν τα πράγματα. Χαραχτηριστικό της ψυχολογίας ενός 
λαού —και θα μπορούσε να οδηγήσει σε κοινωνικά συμπεράσματα — 
είναι ο τρόπος που αντιμετωπίζει τη ζωή, την ευτυχία-του, ο άνθρωπος σε 
δύσκολες στιγμές γενικότερου συνόλου. Μέσα στη λαίλαπα του πολέμου ο 
Μπερν. Μάκολας αγωνιά περισσότερο για τον εξαιτίας των κακών συνθηκών 
διαρκώς αναβαλλόμενο γάμο της κόρης-του Τρισεύγενης. Άλλοι πολεμάνε, 
σκλαβώνονται ή σκοτώνονται κι η νεαρή Μακολοπούλα μυείται στους 
«φράγκικους» τρόπους ζωής για να γίνει αντάξια του γαμπρού 76. Πάνω 
απο κάθε πόλεμο υπάρχει η ζωή· οι άνθρωποι δεν αρνούνται το δικαίωμα 
να ζήσουν, δεν παραβλέπουν την προσωπική-τους ευτυχία παρασυρμένοι 
απο τη γενική κοινή δυστυχία- κι ενώ ακολουθούν την πορεία του συνόλου 
στα ευρύτερα ιστορικά γεγονότα, παράλληλα καθένας διαγράφει τη δική-
του ατομική τροχιά. 

Βενετία. Ευτυχία Δ. Λιάτα. 

76. Ο γαμπρός είναι κάποιος από τους Αερούληδες της Βενετίας. Τα έγγραφα 
με τις ειδήσεις του προξενιού υπάρχουν στο Ε.Ι.Β.—Παλ. Αρχ., busta 147, φ. 
Ir - 24Γ Reg 183, φ. 47ν . 

Ψηφιοποιήθηκε από τη Βιβλιοθήκη του Ιονίου Πανεπιστημίου
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Ε Γ Γ Ρ Α Φ Α * 

1 

Γράφει ο Νικολός Μέλος (Ανάπλι ) στους κληρονόμους του Αντρέα 
Κοθώνη (Βενετία). 

10 Μάη 1712. 
Αντίγραφο (Ε.Ι.Β.—Παλ. Αρχ., busta 147, φ. 66' ). 

Κόπια της γραφίς, οπού στέλνι ο αδελφός μου [ο σιορ Νικολός Μέ
λος] Χ τον κλιρονόμον τον σιορ 'Ανδρέα Κοθόνι 2. [. . . J Έγο είχα ετιμο 
τον ντεσμόν μον ναν τους τοναι στίλο, αμι με το να μας γράφονναι πάς 
έγιναι άγάποι ει Τούρτζι με τονς Μοσκόβους και μας γράφαναι ει αφεντά

5 δες μας ει Σάριδαις3— πας είναι σοσπέτο δια το ρένιο — άπου ο Θεός να 
τους τιφλόσι — εγο χάνο, άν έρθι τίποτις εις το ρένιο, δουκάτα 1.000 (sic) 
δέκα χιλιάδες και ο θεός να βάλι το χαίρι του. Έτζι παρευθής αποφασί
σαμε ότι νάλθι ο αδελφός μου ο σιορ Γεωργάκης να σταματισι αυτού εις σε 
μια κάμαρα * [. . . ] 

2 

Γράφει ο Ν . Μέλος (Ανάπλι ) στους αδελφούς Σάρου (Βενετία). 
10 Μάη 1712. 

Αντίγραφο (Ε.Ι.Β—Παλ. Αρχ., busta 147, φ. 65r-v). 

ep.65r [•••] Kaι δια τα φόβια τον ρένιου είναι μεγάλαις ειπόψιαις και ο Θεός 
να βάλει το χαίρι τον και αποφασίσαμαι ότι να ελθι ο αδελφός μας ο σιορ 
Γεοργάκις να σταματισι εντον μέσα' και εντούτος είναι ασθενής ανθρο
πος και έχει γνόμι να πιάσι μια κάμαρα να σταματισι και θέλο του παραδό
σι όλα τα μετάξια μου/ [...]. Σας λέγο να είξενρεται — και εις αντο πέρνο 

φ.65ν 5 συμπάθιο — ότι να μιν δόσετε το δικό σας εις το ρενιο μαγάρι τον αδελφού 
σας, ότι ο κεράς δεν τα καλεί και τιράξεται δια τον Θεον να μι χάσεται και 
θελο το λάβι μεγάλι πίκρα [•••]• 

3 
Γράφει ο Γεωργάκης Μέλος (Βενετία) στο Ν . Μέλο (Ανάπλι) . 

5 Γενάρη 1715. 
Αντίγραφο (Ε.Ι.Β-Παλ. Αρχ., Reg. 183, φ. 32ν ). 

15 

Κόπια δια Ανάπλη του αδελφού μου σιορ Νικολού Μέλλον, 1714 Γε-
ναρίον 5, Βαινετία. 

* Τα έγγραφα εκδίδονται με διόρθωση στη στίξη και στα κεφαλαία/ οι ελά
χιστες βραχυγραχίες αναλύθηκαν σιωπηρά. 

Ψηφιοποιήθηκε από τη Βιβλιοθήκη του Ιονίου Πανεπιστημίου
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Ηγαπημένε μου αδελφαί σιορ Νικολό Μέλο την αυθεντήα σου ακριβός 
χαιρέτο, τον Μιχάλη 5 το όιμον ποιώ. Η παρόν μου είναι δια να σας δόσο 

5 είδισην, πος η νοτήκιες, όπου έχομαι εδό, φαίνονται πος είναι πολέμι, δια
τή τον ημπάσάδόρο 6 τον εσεκονεστάρισαν και εις τουτο γράφο τον σιορ 
Φοσκάρδη 7 και Βαινετάντον,18 πας τα 'οσα μετάξια εχη στα χαίρια του, 
τόσο εδικά σου όσαν και εδικά μου, να είθελε τα φορτόση σε πρότο μπαστη
μέντο σήγουραρισμένα από δουκάται 400 το πάσα κολέτο, διάτη εχο πηα

10 σμενα στην Κάλε της Σηγουριτας9 δουκάτα 5.500- και άνισος και εύρε
θούναι εις το παρόν διό και τρία μπαστημέντα ναν τα ρεπαρτήρι. Και ός 
τόσο της λέγο να είθελες μαζόξης το εδικόν σου, να μίν το σκορπήσης, διά
τη δεν είναι καιρός· το όμιο θέλης ειπής και του Μιχάλη να κάμι τα όμιο. 
Εις την «Σάντα Ρόζα» σου είχα πιασμένη σηγουριτα δουκάτα 2.000, καθος 

15 σε είχα σβιζαρισμένον, εις την Κάλε της Σηγονριτας και εις την «Ντολφί
να Βαίνετα» δουκάτα 1000. Της είχα γραμένο προτήτερα πος της πιάνο 
άπάνο μου σηγουριτα δουκάτα 1000 σε πάσα καράβη και σε μαρτζελιάνα 10 

δονκάτα 500· τόρα σον σηκόνο από την σήμερον αυτήν την ορδινίαν, να μίν 
ήμπορής να φορτόσης εις την αυτήν σηγουριτα. Έγο ευρίσκομαι σε μεγά

20 λην πίκρα με ετούτες της νοβητες· και ο Θεός να μας ενσπλαχνηστή να μίν 
λάβομαι καμίαν εζιμίαν και ευχαριστήα να έχη ο Κύριος όπου δεν είσασται 
κανένας πανδρεμένος εος την δραν. 

4 

Γράφει ο Γ. Μέλος (Βενετία) στο Ν. Μέλο (Ανάπλι). 

10 Γενάρη 1715. 
Αντίγραφο (Ε.Ι.Β—Παλ. Αρχ., Reg. 183, φ. 32ν ). 

Κόπια δια το Ανάπλη τον αδελφού μου σιορ Νικολού Μέλου. 1714, 
Γεναρίου 10, Βαινετία. 

Ηγαπημένε μου αδελφαί σιορ Νικολό Μελό, την αυθεντήα σου ακρι
βός χαίρετο, τον Μιχάλη το όμιον ποιώ' Της δίνο είδισην να ειξέβρι, πας 

5 ο σιορ Λεονάρδος Καπετανάκιςn και σιορ Ιωάνης Μάκολας 12 εγράψαναι 
στην Άλιγούρνα 13 δια να ναυλόσουν ένα καράβη ενγκλέζικο δια την Πά
τρα· και έτζη γράφο τον Μαντέλου 14 πός, άνισος και εχη μετάξια εδικά 
μας, να είθελε τα φορτόση εις το παρόν καράβη χορής καμία ορδινία σας 
τόσο εδικά μου όσαν και εδικά σας [...]. Άνισος και εχης μετάξια εντού 

10 και σου φαίνεται εύλογο διά ναν τα φέρις στην Πάτρα νάν τα φορτόσης εις 
το αντο καράβη, είδε και δεν σού φανηστή ενλογο, θέλης κάμις εκίνο όπου 
γνορίσης, διάτή καλίτερα βλέπουν εντού τα μάτια τα εδικά σου πάρα εδό 
τα εδικά μου· και αν κάμης ρέσολουτζιόν ναν τα φέρης στην Πάτρα, θέλης 
ερθη από την Τροπολιτζας την στράτα [...]. 

Ψηφιοποιήθηκε από τη Βιβλιοθήκη του Ιονίου Πανεπιστημίου
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5 
Γράφει ο Μιχάλης Μέλος (Ανάπλι) στο Γ. Μέλο (Βενετία). 

2 Φλεβάρη 1715. 
Αντίγραφο (Ε.Ι.Β—Παλ. Αρχ., busta 147, φ. 339Γ ). 

[. . .] Εγο ος καθος τις επροέγράφα ήχα γνομύ να καμο μεταξοί, αμύ 
με το να ήρθανε ανακατόματα εδο εις το ρενίο, όπου η αφεντιά σας τα ηξευ
ρετέ, είχα παρμένα άσπρα με το διάφορο και, καθος αγριτζιθίκανε, μου τα 
εγίρεψανε και τους τα εδόσα και δια ταύτας ελήψά απο το μεταξή [...] 

5 Έδ' οξο έχομε πολλά ανακατόματα τζαι ο θεός ας βανι το χαίρι τον. 
Ταυτά άλλοι ήρθανε απο της αμαρτίες μου, διατί όλπιζα τζαί εγό, αν ιτανε 
ήρινι, να πάο της ονπρος τοσό απο τα μούλτζα όσάν και απο το νεγότζιο [...]. 

6 

Γράφει ο Ν. Μέλος (Ανάπλι) στο Γ. Μέλο (Βενετία). 

2 Φλεβάρη 1715. 
Αντίγραφο (Ε.Ι.Β—Παλ. Αρχ., busta 147, φ. 337r ). 

15 
1714 Φλέβαριου 2, του αδελφού μου του σιορ Γιώργακυ Άντονιου 

Μέλου. 
Mal βυας γράφο· ετουτην τιν όρα ελάβα της τιμύες της από την Ζα

κήνθο, γράμενη ει μια Γεναριου 5 και ει αλη Γεναρίου 10 και είδα εις τα 
5 οσα μου γραφής και μου σηκόνης τιν όρδινηα δια την σίγονρητα' αμύ εγο 

δεν αίχο αλά πράμα να φορτοσο πληά, ός θελ.ης ειδηναι, όπου της γράφο 
ξέκαθερα. Εγο γράφη της δεν αίλιαβα, δια να μον γράφης πός μον ηχες σή
γουρητα εις το κάραβη «Ντούλφινα Βεναίτα», μοναί τορα μου το γράφης. 
Ομάς θελής ειδινάι πος εφορτοσά εισε ολα τα καράβηα' ολά σικονοντας το 

10 βράδι και είναι και οξο τα καράβηα της Αρμαδας, τα δικά μας,15 να τα 
κούμπανιάρουναι ός τιν Ζακηνθο και ας ιναι εις εινδισιν της και κυβερνηθου 
εις κάθε πράμα μάι την ίδισι απού της γράφο. Ευτοντην την όρα είναι να 
παγι ο απεζοδρόμος εις την Ζακηνθο και λάβαι την μπαρόν δια κνβέρνησιν 
τις. Θελής μον πιασιναι σιγουρήτα εις το μάλαμα και ασιμι μον δια δονκά

15 τα 1500 χήλια πεντακόσια εις τα κάραβηα όπου νομιναρο, οπού ταχο άπανο 
φόρτομενα δουκάτα χήλ.ια πεντακόσια. Της γράφες της ελάβα Φλεβαρίου 2, 
στο παλεο16. 

Εχο πράμα εις το άργαστηρη το ληγοτερο μαί ετζηνο όπον μου στή
λες δουκάτα 3.800, αμύ σολδη δεν πιάνο άποντες αγρήκυσαμαι ετούτα 

20 τα λογία εχο και σε ηκαμπια, μού θελονναι όξο και εδο είς το Ανάπλη ξε
χόρηστα επύρα φλόρηα 120 εκάτον ικοσι δια λογαριασμον Ραλη Νοταρά 17 

μαι λετερα και πλ^ήροσε τα' είναι μαιταξια έδικα μου; ός θελης το ήδινε 

Ψηφιοποιήθηκε από τη Βιβλιοθήκη του Ιονίου Πανεπιστημίου
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λήτρες ψηλές 18 ναίτο 2.700, διό χηλιαδες εντακοσιους. Ο,τη μπορο να καμο 
ο,τη μαζόξω, θελο το στηλι μέσα χάρις άλο και απο 'κυ εχόμαι να ήδονμαι 

25 τη αρχηναιμαι πάλη. Εγο επιγενά πολά καλά και δοξασι ο θεός. Λάβε τι
ναι απο τον σιορ Σαδια. 

7 

Γράφει ο Ν . Μέλος (Ανάπλι) στο Γ . Μέλο (Βενετία). 

2 Φλεβάρη 1715. 

Αντίγραφο (Ε.Ι.Β-Παλ. Αρχ., busta 147, φ. 332 r-v). 

Ειγαπημένε μας αδελφέ σιορ σιορ Γεωργάκη Αντωνίου Μέλου 23 προ
σκηνΰτ δ Μιχάλης 22 το όμνω ποιεί. 

Εγώ βλέποντας τα πράγματα, όπου δ κόσμος όλος εδώ ανακατεύτη, 
ήθελίσα δια να στίλω απο το πράγμα του όσπιτίου μου: Λάβαι με τον σιορ 

5 Άδριανώ Θεοτόκη, όπου έρχεται με το καράβη «Ντολφιν» καπετάν Γγ ιού
στο Μπενούσι, δύο πιάτα λαοτζάδα με καλέμοι, πεζάρουναι όγγες 23 41· 
άκόμι πιάτο της 'Αγονστας, πεζάρη όγγές 30. 

Λάβε με τον σιορ Χαγγή Άναστάσι Ντεντρίζη με το αυτό καράβη 
φορκέραις δύο κουμπάνιους, πεζάρουναι ογγές 70. 

10 Λάβε με το αυτό καράβη με τον σιορ Αγγελάκη του Αγάπιου, του 
σιορ Ταρονίτη 21 το ανίψη, σοτοκούπες ζευγάρη ενα, πεζάρουναι ογγές 42' 
ετεραις σοτοκούπες ζευγάρη ενα, πεζάρουναι ογγές 51. 

Λάβε από τον καπετάνιο Χριστόφορο Βισκοβίκι το καράβη »Σαν Νι
κολό)» με πόλτζα ντε κάργου αρχής: Σαλιέρα μια μεγάλη, ζιγήζη ογγές 

15 45· καντίλη ενα, ζηγίζη ογγές 26- λεγένη δια μπαρμπέρισμα, ογγές 38· 
κάνη άσιμένιο ενα, ζιγήζη ογγές 32' κουρταλιέρα μια, ζιγήζη ογγές 75. 

Λάβε με το καράβη «Κοστάντζα τριονφάντε» καπετάν Όλιβιερ Ντόσυ 
με πόλτζα ντε κάργου· Μαστραπάδες δύο, πεζάρουναι ογγές 28- καντιλιέ-
ρια δύο, ογγές 28· καντιλιέρη μονό ενα, σαλιέρα μικρή μια, ογγές 12· μακα

20 δόρος με ψαλίδη, ογγές 16' πιάτο χρυσώ της Αγονστας, ογγές 30./ 
φ.332ν Λάβε με το καράβη «Ντούε σάντες», καπετάν Φανκέσκω Ντιλούκα 

και πόλτζα ντε κάργου αρχής: Καδένα μικρή μια με αλτάρη την Ανάστα
σην, το ενκόλπιο με ρουμπήνια εξη με ζαφύρη ενα και ενα μαργαριτάρη 
χοντρώ από κάτω και με αλα τέσερα μαργαριτάρια λιανά, στρογγιλά, με 

25 κομάτια δεκατρία και κορδόνι την μια μερία και την αλην μαλαματένιο, 
χοντρό, δια τον λεμώ· ζηγίζη όλη η καδένα δράμια σαράντα δύο (42)· έτε
ρη καδένα με ενανε αυτό έχει μαργαριτάρια χοντρά ευτά (7) και λιανά δέκα 
και από κάτο μια πέτρα με το εγκολπιόν της — καλή γρανάτα — και δυο 
κόμπους μαργαριταρένιους την μια μέρια και την αλην είναι η αύτη καδέ

30 να κομάτια δέκα εξη χόρις τον αυτόν πεζάρη δράμια ενδομήντα ευτά (77). 
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Ταύτα λάβε τα και βάλτα όλα και ας στέκονται εος αλην μου ορδηνία. Είναι 
όλα τα ασίμια βουλομένα με βολίμη με την βούλα Νικολό Μελό, ός θέ
λεις την ηδείς είς το χρισάφη εις την πόλτζα ντε κάργου, όπου το σημαδέ
βω με κακρή κόκυνω. Έπαρε ενα φορκαίρη δια λόγου μου και βαλε μου 

35 τα μέσα όλον το πράγμα μου. Εγώ έχο ακόμι πολή πράγμα, άμα είναι αλα
φρό και πάλιν, απος είδώ τον καιρόν, θέλο κάμη. Αν σου καταυτάσυ ή γρα
φή μου, πιάσε μου σιγουριτά εις το ασίμη και μαλαμά μου ε'ις δλα δουκά
τα χίλια πεντακόσια no. 1500. 

15 
1714 Φλεβαρίου 2, Άνάπλη. 

40 Ειγαπιμαινος τις αδελφός και δούλος, 
Νικολός Μέλος. 

8 
Γράφει ο Γ. Μέλος στον Παντελή Λιγνό (Ραχίτι Αιγύπτου). 

16 Φλεβάρη 1715. 
Αντίγραφο (Ε.Ι.Β—Παλ. Αρχ., Reg. 183, φ. 34ν ). 

15 5  
Μπαντέλι Λιγνός 21 εις το Ραχιτι,22 Φλεβαρίου 16, 1714. 

[•••] Οσον δια τι σιντροφια, οπού οριζις δια να καμομε, εμειλισα του 
σιορ Λεοναρδου Καπεταναιτζι και ετούτο τις λεγο αδελφέ- Πος ο και
ρός δε δινι χέρι για τιν ορα, ος καπος τόνε γλεπις, που εινε σιχισμενος και 

5 δεν ιμπορι να καταπιαστι κανίς για κανένα μοδο[. . . ]. Ακομει τις λεγο 
πος εμειλισα πιο πάρα μεια φορά του σιορ Σιμού Μαρουτζι 23 και με το 
σιορ Σπίρο, ο οπιος τις γραφι, πος δια τιν ορα δεν ιμπορουν να πεχεριστου-
σι δια τι σιτροφια, οπού μειλισερε, με τι σιχισες τον μπολεμον και, ος κα
πος θέλουν ειδι τον καιρόν, θελου αποκριθί [. . .]. 

9 
Γράφει ο Μπερνάρδος Μάκολας (Πάτρα) στο Γ'. Μέλο (Βενετία). 

2ό Φλεβάρη 1715. 
Πρωτότυπο (Ε.Ι.Β—Παλ. Αρχ., busta 147, φ. 5 r-v). 

Εντιμωτατε και ευγενέστατε αύθεντι μπάρμπα, ακριβώς την χαιρετώ. 
Με την παρούσαν είμαι να της δωσο εϊδησιν πώς έλαβα δυο της γρα

φαίς, η μια περ βυας Ληβόρνου γραμμένη εις τας Γεναρίου και η άλλη είς 
τας 22 του αυτού, δια την οποίαν εχάρην κατα πολλά την υγείαν της ο

5 μοίως έλαβα και τιν ρητζαίτα δια την γόταν και της μενώ υπόχρεος είς την 
έπιμέλειαν και ευνδιαν οπού έχει είς εμένα· όμως μου κακοφαίνεται όπου 
δεν ευρίσκω εις της σπετζαρίαις δσα χρυάζονται και να ύναι και καλά και 
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θελώ γραψυ εις τους Κορφούς,24 ίσως ευρεθούν. Ημείς δια την άμαχη τυ
χένει να μετοικήσομεν, ότι εδώ είναι τόπος ανοικτός και το Νέον Καστρον,25 

10 όπου ρώτισα, δεν έχει τόπο ούτε σπητια δια φαμελίαις' και ετη τραζω με 
το παρόν καράβι το εγκλέζικον ήμπαρκαρομεν ταις φαμελίαις δια τους Κόρ
φους και είς την σηντροφιαν τον μισεύει και ο σιορ Καπετανάκης και ημείς 
στεκομεν εδω να ειδούμεν το τελός και ο Θεός βοηθός. Κοντά εις την δυ
στιχίαν της αμάχης εχομεν και την πικραν όπου δεν ήλθεν ο αυθέντης ο 

15 γαμβρός μας με τον άρχοντα Γγιλίμουντο, να διο να ήθελε τελειώσει ο γά
μος και να σηνομηλησομεν κάθε κυβέρνησιν και υπομονή' Τωρά επιδή και 
συμωναμεν κοντιτερα, ήγουν εις τους Κόρφους, αγαπούσαμεν να μας κον

Φ-5ν σολάρη χωρίς να χασή καιρόν, να έρθη εκεί να τελειωσομεν και να γιριση 
αυτού εις το σπίτι του/, ότι τον Μορεάν φοβούμαι τον χάνομεν, ότι, ως 

20 λέγουν, ο εχθρός έρχεται με δήναμαις μεγάλαις δια θαλάσσης και ξηράς 
και άμποτες ο Θεός να ήθελεν μας ευσπλαχνισθή να κάμη βιτόριαν ο πρίνγ
γιπες 26 μας εις την θάλασσαν και ο ημπερατορος 27 είς την στεριάν, αμή 
φοβούμαι δια τάς αμαρτίας μας και δεν θελόμεν λαβει ετούτην την ευτιχίαν 
και ας είναι δοξασμενόν το όνομα του. Ωστόσον η αύθεντεια σου με εύ

25 μορφον τρόπον σηνομηλησε με τον αυθέντην τον γαμβρον μας και ανάγκα
σε τον να μην βάνη διορίαν και γράψε μου, ανκαλά του το γράφω κι εγώ. 
και δια τα φορέματα τα φράγγικα θελ.ει τα βάνει τώρα είς τους Κορφούς 
και εμαθεν και γράμματα φράγγικα αρκετά και είς όλλα εγινεν ος έπρο
σταξεν, μόνον ο Θεός να δωση υγείαν είς τιμές σου και κάθε ευτιχίαν. 

30 Ταύτα· και ας εχω συχνά γράμμα της και κάθε νεόν και ιγεία της. 

15 
Πάτρα, 26 Φλεβαρίου, 1714 S.V. 

Όλοι οι εδικοί την ρηβερίρουν. 
Δούλος της ευλαβής και υπόχρεος, 

Μπερνάρδος Μακολας.28 

10 

Γράφει η Κάρια Μάκολα (Κέρκυρα) στο Γ. Μέλο (Βενετία). 

7 Μάη 1715 
Πρωτότυπο (Ε.Ι.Β—Παλ. Αρχ., busta 147, φ. 8ar ). 

Τιμιωτατε αφεντι μπάρμπα, πρωσκινω σαι, ομιως και κηρα μου και 
τα πεδία ολα. 

Με τη μπάρων δε λ.ειπω ναν τις φανέρωσα), πως ελαβα τιν τιμιαν τις 
εις τις 15 τ ' απερασμένου επη χήρας τον σιορ Διμιτρι Καπετανάκι,29 απω 

5 τιν ωπηαν εχαρην κατά πρώτο δια τη καλην τις υγιαν και το δευτέρων της 
ευχάριστοι εις τις παριγωριες, οπού πρωσφερνης εις αιμας. Λia τον εξωρη
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σμω μας όμως το βαραως τις πηκρας μας ηνε πωλη και αρηφνητο· εμις, γι
νεκαις αμαθες, να εβρησκομαστε ησαι ξενω τοπω δηχως κανέναν άντρα και 
μάλιστα οπου η άντρες εβρησκοτε ης το περηκουλως, ος φροπημος θελης 

10 γνωρησυς τη κάρδια εχωμε και σαι τη εβρησκομαστε. Δεν εχω αλη παρι
γωρηα, μονην τη πρεσβηα τις υπεραγιας Θεοτόκου και παντα τον α γ ι ω ν 
και Θεού υκονωμια ελαχαι εδω ο αφεντις ο συμπεθερως μου, ο σιορ κοντέ 
ΙΙερουλης,30 και εχω κανε τουτη τι παριγωρηα και ο σιορ Διμιτρις Καπε
τανακης και εχω λυγι ανεσυ απο τι καλ.η τονε συτρωφια. Αναμεσα ησαι 

15 ολες της πικρες εχω ακομι και τουτι μεγαληταιρη, οπού εκ στοματος μου 
δεσπωτι Ζαχαιου έμαθα, πως το πεδι ο Γιανακις εβρησκαιτε αχαμνως και 
κακοκαρδισμένος κατα πωλα. Δια τουτο, σαι περηκαλω, μι ληψης να μου 
φανερωσης τι παραληψη και ναν τονε παριγωραης με κάθε τρωπω, οπου 
υπωρης· δεν ηνε χρια ναν τις γραφω οντας βεβεα εις τη καθαραν της αγαπη. 

20 Μιν εχωτας αλω δια την ωρω μενω εις τα πρωσταγματα της ακαρτερωτας 
το τιμιων τις γραμα. 

Κορφους, 7 Μαΐου 1715. 
Δούλη της υγαπημενι και ανιψια της, Καρια 3 1 του Μπενάρδου Μακολα. 

<Υστερόγραφο : > 

25 Σου σηντρωφεβω μια γραφη τις αρχητισας της Πριουλας,29 οπου εστα
θη εις τι Πατρα ρετορα και σαι περικαλω να της τη δωαυς συγουρα και, 
αν ηνε μοδως, δος τινε του πεδίου το Γιανακι να τις την επαϊ. 

1 1 

Γράφει ο Χρήστος Λελέκος (Ανάπλι) στο Δημήτρη Περούλη (Βενετία). 

28 Μάη 1715. 
Πρωτότυπο (Α.S.V. — Grande Fraterna di S. Antonin, Archivio privato Peruli, 
busta 31, fase. 8, φ. 55r-v). 

Ηγαπημένε μου αυθέντι, την αυθεντία σου δουλικός την χαιρετώ· Η 
κυράδες μου το όμοιον πιουν. 

Με το να μην έχω κερον δεν της γράφω εις μάκρος μόνον της δήδο της 
ήδισην πάς έλαβα δύο τις γραφές, εις τες οπίες μου έγραφε δια να ηθέλα

5 με ερθη. Εγώ δεν ήξεύρω με τή να ηθέλαμε ερθη και η αφορμή είναι απο 
την αυθεντία σας, διατί, αν μας εγράφηταν πάρα μπρος, όπου ήταν τα κα
ράβια επά, ήταν τορα αυτού· τάρα όχει αλο μόνον ο Θεός να μας φιλάξη. 
Εδο εμάθαμεν, πάς χορής αλο να έκαμε την λέγα ο ηπορατόρος με τον 
βενετζάνο και πάς να του ετομάρισε την αμάχη του Τούρκου και μπορή ο 

10 Θεός είναι κακό της κεφαλής και χαλασμός του Τούρκου. Τες απερασμέ
νες αποφάσισαν αυθέντης μου ο σιορ Βενετάντος και ανθέντης μου ο σιορ 
Μαβρογιάννης και ο σιορ Μουντηανος και ο σιορ Νηκολέτος Σιρήγος 33 δια 
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να στίλουν τες γινέκαις εις την Μονοβασία και πάλην ήστερα εμετανοήσαν 
τόρα πάλην αποφάσισαν δια να τες στιλονν της στεριάς εις την Μπάτρα, 

15 δια να περάσουν δι αυτού και να πιάσουν και εισε ταρτάνα,34 δια να βάλα
με το πράγμα και στάρη και ό,τη αλο ήταν χρία, δια να το φέρη αυτού· με 
εστιλαν και εμένα εις τον κουμπάρο τον Μπάλη, ο οποίος λίπη όξο, οπού τον 
εχη αυθέντης ο γενεράλης και τον άκαρτερούν δραν την δραν μόνον εγώ 
επίγα εις τα πεδιά του δια να μας κάμουν 40 νομάτους, καλούς, να τους 

φ.55ν 20 παρόμε/ κοντά μας ος την Μπάτρα· ετζη μου επεσκεθείκαν να τα εβρουν 
τόρα πολήν άπομίναν και η χάρη της κυρίας Θεοτόκου να είναι δια καλό 
μας. Aia την δραν δεν εκατέβικε άσκερη αλο παρά εκείνο όπου ήταν από 
αρχής και πλίτερος φόβος τους δέρνω από εμάς [. . .]. Παραμικρός δούλος 

Χρίστος Αελλέκος.35 

12 
Θύμηση του Γ. Μέλου στον Ιωάννη Γλυκή (Βενετία). 

3 Αυγούστου 1715. 
Αντίγραφο (Ε.Ι.Β—Παλ. Αρχ., Reg. 183, φ. 42ν ). 

Θιμισι τις κανό, κιρ Ιωάννη Γλικυ36 κάλο τις κατεβοδιο εις τι Πολι 
και Σμιρνι θελι ροτιξι απο τους σκλαβους, οπου εβρισκοντε απο το Αναπλι, 
για τα αδέλφια μου Νικολαος και Μιχαλις Μέλος και άνισος και εβρε
θουν, οπού ει αφεντια σου δεν τους γνοριζι, ειδου με τι μπαρον τις δινο μια 

5 φιρμα του Νικολού Μελου και αλι φίρμα του Μιχαλι Μελου και εισε αυτό 
δεν ιμπορις να γελαστις, γιατί δεν τους γνωριζις και θελις πασχεισι εις 
την αγορα τους με πασα λογεις επιμελια και εγο θελο ειμε χρεοστις· και 
ας εινε με τι γνομι τους ο,τι δοσις και ας εχο τιν ιδισι εις τα πάντα. Μιν 
εχοντας αλο, μενο εις τα προσταγματα τις. Βενετία. 

1 3 

Γράφει ο Μπερν . Μάκολας (Κέρκυρα) στο Γ. Μέλο (Βενετία). 

8 Αυγούστου 1715. 
Πρωτότυπο (Ε.Ι.Β-Παλ. Αρχ., busta 147, φ. lOr-v). 

Αυθέντη μπάρμπα, ακριβώς την χαιρετώ. 
Εις την πρώτην του παρόντος με την μαρητελιάνα του πατρόν Τζόργ

γη Παλιμερη της έγραψα και της αποκρίθην εις ταίς γραφαίς της. Τωρά 
πάλιν με το να μισεύη το παρόν καράβι, όπου ήφερεν τον μπαύλον εδώ 

5 από την Κωνσταντινούπολιν, δεν λείπω να της φανερώσω την μεγαλήν δυ
στυχίαν του Ναυπλίου, επειδή, ως λέγουν, ο εχθρός ύστερον από ημερας 
επτά, όπου το εμπατίριζε από το μέρος του Παλαμίδη 37 κοντίνουα ημέ-
ραν και ννκταν, δρμισεν με μεγαλον θυμόν, όλλον το στράτευμα, και ήνπα
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τροναρισθη με σκαλαδαις τον Παλαμίδην και εις τον ίδιον καιρόν άλλοι 
10 εμπικαν εις την θάλασσαν ως εις τον λεμον και πλέοντας άλλοι και άλλοι 

με τα κάτεργα και καλιότες και ανέβηκαν ένας απάνω εις τον άλλον και 
εμπηκαν μέσα εις το κάστρον και άνοιξαν ταϊς πόρταις και εμπήκεν μέσα 
το πλήθος. Λεγούν να εγινεν σασηναμέντον από τον κολονελον Σάλαν και 
μαγγιόρον Τρικιν και Κάπαιλον 38 και έκαμαν μεγάλην εματοχνσίαν τα σκι-

15 λιά εις τους χριστιανούς και πολλούς σκλάβους, όμως ακόμη δεν εμάθαμεν 
ποιοι είναι ζωντανοί. Εγραψα ευθύς εξω δια τους εδικούς μας με πρε
μούραν και εστειλλα και άνθρωπον και ο Θεός να δώση να είναι ζωντανοί. 
Κάμνω κόπον να ήταν μέσα ως 25 χιλιάδαις ψυχαίς από κάθε γενός, μεγά
λον κακόν και αν ελθι στο να χαθούν τόσοι χριστιανοί, βέβαια παραχώρη

20 σις θεού ήτον, ότι κανένας φυσικός λογαριασμός δεν ήτον να παρθή τέ
φ.ΙΟν τοιον κάστρον/ εις επτά ημεραις, όπου ήτον δηνατωτερον από την Κρή

την, όπου έβάσταξεν χρόνους 25 — δόξα τον Θεον — και ας παρακαλούμεν 
να παύση τον θυμόν του. Εγώ ευρίσκομαι εδώ εις μεγάλην πασών και άδαι
μονίαν και δια τούτην την άνυποφερτον συμφοράν και διατί ό αύθέντης ό 

25 γαμβρός μας παλίν γράφει πώς δεν μισεύει πάρα τον ερχόμενον μήνα' κάι 
την παρακαλώ να τον άναγκάσης να λάβομαι καν ετούτην την παρηγορίαν 
να ελθη όσον είμαι και εγώ γερός και δεν πέσω εις το κρεβάτι από την γώ
ταν, όπου έζνγωσεν ο χιμώνας· και δια τα φράγγικα φορέματα εγινεν ως 
εγράφετε και ας εχω τιμιόν σας και δια δσα έπρόγραψα· και υγεία της. 

30 Κόρφους, 8 Αγουστου 1715 στο νέο. 
Δουλός της ευλαβής και υπόχρεος, 

Μπεναρδος Μακολας. 

14 

Γράφει ο Ανάργος Ψαρός (Ζάκυνθος) στο Γ. Μέλο (Βενετία). 
10 Αυγούστου 1975. 

Πρωτότυπο (Ε.Ι.Β—Παλ. Αρχ., busta 148, φ. 289r-v). 

Δια την Βαινετία του αύθεντός μου σιορ Γεωργάκι Αντωνίου Μέλο. 
1715 Αυγούστου 10. 

Ευγενή και ακριβαί μου αυθέντη σιορ Γεωργάκι Αντονίον Μέλο, την 
αυθεντία σου δουλικός προσκινό. Με άλες μου της εφανέρονα εύτηχήες-

5 τόρα με την παρόν της δινό είδισιν, πός με το να ήρθαι της Άγαρ το γέ
νος 39 να πολεμίση τους χριστηανούς, ήλθαι και εις το διστηχισμένο Ανά
πλη δια να το πολεμίση. Και πολεμόντας το εΐμέρες ενέα με πολά σάσινά
μέντά τον κούμαντάτιδό μας, όπου από τα πολά να σας φανερόσο ενα· ήγουν 
μας εκάρφοσαν τρίον κάστελιόν κανόνια εις τον ΙΊαλαμίδι,ί0 όπου εσταθή

10 κάμε 24 όρες χορής να ρίξομε μίαν κανονιά. Κιβερνόντας το ει αύθεντάδες 
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τήούτης λογής έκαμε ό εχθρός ένα μεγάλο ρισάλτο και ετούτη χορής ναν 
τους έμποδίσονναι επιραν είς μίαν όραν όλο το Άνάπλη με το σπαθί τονς 
και άλους έκοψαν άλους εσκλάβοσαν. από τονς όπίους σκλάβους είμουν και 
έγο ένας. Κάθος μας έσκλάβοσαν και δεν έγλίτοσαι ψιχή γενιμένη, εύθής 

15 μας εύγαλαν όξο είς το ορδί τονς όλονς, μικρούς και μεγάλους. Τορά έρ
χομαι ναν της είπα πάς άλους ήμπαρκάρισαν και έστηλαν Σμίρνη, Πόλη 
και Χήο και αλους επιραν κοντά τους και μας είφαιραν κοντά τονς έος την 
Μοθόνη41 όπου έπίγαν ναν την πολεμίσουν, με τους όπίους εϊμονν και εγο 
ένας σκλάβος, όπου με εσιραν κοντά τους είς την Μοθόνη. Και άριβάρον

20 τας εδο είς την Μοθόνη την δεύτερην ήμέραν έφυγα από το ορδή με πολά 
βάσανα και έπεσα είς την θαλασαν και επίγα από κάτο είς το κάστρο της 
Μοθόνης και με ερίκουπεράρισαν και από την Μοθόνη ό ανθέντης ό Πά
στας 42 με επιραι με την ψακλούκα 43 τον και με έπίγαι είς τον καπετάν 
Γενεράλε 44 και με εκοστουτουείρισαι- και άριβάροντας ει Άρμάδα εδο είς 

25 την Ζάκινθο διά να κάμι νερό έπίρα θέλιμα και εύγικα είς την Ζάκινθο 
ήστεριμένος από κάθε άνανγγέαν χρίαν. Τόρα έρχομαι ναν τηναι πουρικα

φ.289ν λεσο—να σίχορεθονν/ Η γονέη σου — να ήθελες μον κάμις ετοντην την 
ελεειμοσίνην κατά την έπιτροπικίν, όπου σον εχο καμομένην, να εϊθελες κά-
μης κανένα σέκρέτο τον σιορ 'Αλέξη Βαιρίση δια τά δονκάτα εκατό, όπου 

30 του εδοσα κατά την λετεράν του, διάτή δεν μον την επλίροσαν διά να ήμπο-
ρέσο και εγο να κιβερνιθο και δια να ήμπορέσο να ξέσκλαβόσο την μάνα 
μον και τον άδελφόν μον. Άκόμι άνισος και ήμπορέσης να μου κάμις και 
δεύτερο ψηχηκο δια μέσον φίλον, όπου εχης· ήξεύρο καλότατα εις τον Άγιον 
Τεώργιον 45 έλευθερόνουν 12 σκλάβους τον χρόνον και να είθελες πασχή

35 σης, μπόρη να μού γένη καμί'α κυβέρνισης διά τον άδελφόν μου και δια την 
μιτέρα μον και θέλης εχης τον μιστον είς την όσην ελεειμοσίνην κάμις εις 
του λόγου μον. Δια τονς αυθεντάδες μον, τους έπιασαν και τονς διό σκλά
βους- τον σιορ Μιχάλη τον έπούλισαν και τον ήμπαρκάρισαν είς τά καρά
βια. Ο σιορ Νικολός0 και ό Μπαλταζτής και αλός ένας έστάθικαν ντακόρ

40 δον με έναν Τούρκο ναν τους άγοράση ό Τούρκος από τονς ανθεντάδες τονς 
και έκίνι νάν τον δόσονν ρεάλια 1.000 ναν τονς έλενθεροση και ετζη εξαγο
ράστηκαν και λογιάζο να ευρίσκεται είς το Άνάπλι. "Οθεν, την πουρικαλό, 
να μίν είθελες μου λώψης είς τα δσα σου γράφο τόσο διά τον σιορ Βαιρίση 
όσάν και δια την έλεϊμοσίνην τον 'Αγίου Γεωργίου και θέλο γράψη και 

45 τον σιορ Άλιέξη Βαιρίση. Έγο δεν εϊξεβρο τή στράτα εχο να πιάσο και 6 
Θεός να μον δόση καμίαν κιβέρνισην έγο έδο ευρίσκομαι χορίς ποκάμισπ 
και σε περικαλο να μίν μον λίψης. 

Μίν έχοντας αλο μένο είς τα προστάγματα σου. 
50 Ζάκινθο, 1715 Ανγούστον 10 στο νέο. 

Σκλάβος της αυθεντία σου παντοτινός, 
Λνάργος Ψαρός.47 
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15 

Γράφει ο Ανάργος Ψαρός (Ζάκυνθος) στο Γ. Μέλο (Βενετία). 

15 Αυγούστου 1715. 
Πρωτότυπο (Ε.Ι.Β-Παλ. Αρχ., busta 148, φ. 291r-v), 

Διa την Βαινετίαν τον ανθεντός μου σιορ Γεωργάκι Άντονιου Μέλο. 
1715 15, Ζάκιθο. 

Ευγενή και ακριβαί μου αυθέντη σιορ Γεωργάκι Άντονιου Μέλο, την 
αυθεντία σον δουλικός προσκινό. Με αλες μον της έγραφα εύτιχιαις· τόρα 

5 με την παρόν έρχομαι νάν της φανεροσο της διστηχίες όπου μας εσινέβικαν, 
με το να ήλθαι της Άγαρ το γένος να πολεμίση το Άνάπλη. Με πόλήν 
αγνόσίαν τον κουμανταντηδό μας και με πολά τραδιμέντα επιραν το Κά
στρο 48 και αλους μεν έκοψαν και αλους έσκλάβοσαν, από τους όπίους σκλά
βους ήμουν και έγο ένας δνστηχησμένος και εκα,αα σκλάβος 22 ημέρες. 

10 Kai έρχαμενη εις τον κάμπο της Μσθόνης με το ορδή δια να πολεμίσο
μαι την Μοθόνη, μάζή και αλη σκλαβη και σκλάβες μικρί και μεγάλη — εος 
χιλιάδες 6 έσιρναν κοντά τους — και τους άπόδελιπους τους ήμπαρκαρι- σαν 
εις τα καράβια, αλους δια την Πόλην, αλους δια την Σμίρνην, άλους δια 
την Χίον και άλους δια την Μπαρ μπαρ /αν.49 Και άριβάρόντας εις την Μο

15 θόνη την δεύτερον εΐμέραν τους εφιγα και με εστηλε ό ανθέντης ό Πάστης 
είς τον καπετάν Γγενεράλε 22 εις την Άρμάδα. Και άριβάροντας έδο Η Άρ
μαδα εξεμπαρκαρίστηκα και είμαι χορής καμίαν άναγγέαν χριάν. Τόρα έρ
χομαι νάν τηνε παιρικαλέσο — να ζη η αυθεντήα σον και να σιχορέθη η κι
ρά μου — να ήθελες μου κάμις την χάρην, κατά την επιτροπικήν όπου της 

20 εχο καμομένην, να εϊθελες σεκρεστάρης τον σιορ 'Αλέξη Βαιρίση δια την 
λέτερα, οποΰ μου έδοσαι τά δουκάτα 100 και δεν μον τα πλέροσε ό σιορ 
Μαβρογένης, μόναι μου τράβιξαι τον καιρόν εος τον Αυγουστον λέγοντας 
μου πάς δεν ήμπορή να με πληροση, α δεν μαζοξη από την εσοδίαν τον. 
Τόρα έγο με το να μην έλαβα καμίας λογής ενχαρίστησην εύτον θέλης εν-

25 τον, θέλης κάμις με κάθε τρόπον δια να είθελα λάβη ευχαρίστησην δια να 
ήμπορεσο και έγο να κιβερνιθο και να δουλέψο να έλ.ενθεροσο την μιτέρα 

φ.491ν μου και/ τον άδελφον κάτα την επιτροπικίν, όπου της εχο καμομένην. 'Α
κόμη και εχο και δεύτερην χάριν. Εύτον ξεσκλαβόνουν είς τον Άγιον Γεωρ
γών 12 σκλάβους τον χρονον και σε παιρικαλο να εϊθελες κάμις διά με

30 σον τον φίλον σου, άν ηνμπόριες, να κάμις και διά λόγου μας καμίαν κι
βέρνισιν και εβρίσκοντας και έγο κανέναν τρόπον θέλο ελθη είς αντά τά 
μέρι δια καμίαν κιβέρνησην.. την παιρικαλο, ας μίν μον λίψη είς τα όσα της 
γράφο. Δηα τους αύθεντάδες μου της δίν ο είδισην πάς είναι και ει διό ζον
τανή. Ο σιορ Νικολός εξαγοράστη ρεάλια 350· τον σιορ Μιχάλη τον ε

35 πουλισαν είς τά καράβια και έμαθα έδο είς την Ζάκινθο, πάς κάπιει χρι
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στιανη του είπαν του αύθεντος τον, πάς εχη άδελφόν εις την Βαινετιαν και 
του γιρέβονν φλορία χίλια την ξαγοράν τον και ας είναι προς είδισήν της. 
Τον σιορ Νικολό θόμα ακριβός χαιρετά, όμος δια το σπήτη τονς δεν ήξεύ
ρο ναν του ήπο καμίας λογις πράμα, επιδί της και εις εκίνην την δραν 

40 έχασε η μάνα το παιδή και το παιδή την μάνα. Ο σιορ κάντε Ταρονήτης 50 

είναι ζοντανος χορής να είξεβρι το άρχοντηκά του που είναι' το όμιο και 
ό σιορ Βαινετάντος. Την παιρικαλο αύθεντη να σιχορεθούν — ει γονεί 
σου — να είθελες κάμης κάθε κνβέρνισην οπού να ήμπορέσης και θέλ,ης λα
βής τον μιστον από τον πάντοδίναμον Θεον εις βασιλίαν του. Του αυθέντη 

45 μου τον σιορ Διμύτριο Γλικι και σιορ Νικολέτο 51 δουλικός τους προσκινό. 
Μιν έχοντας αλο, μένο εις τα προστάγματα της, σκλάβος και ηπό

χρέος, δούλος σου πάντα, 
Άνάργος Ψαρός. 

16 

Γράφει ο Μπερν. Μάκολας (Κέρκυρα) στο Γ . Μέλο (Βενετία). 
22 Αυγούστου 1715. 

Πρωτότυπο (Ε.Ι.Β—Παλ. Αρχ., busta 147, φ. 11 ' ). 

Αύθεντη μπάρμπα, ακριβόις την χαιρετώ. 
Με διαφοραις μου της έγραψα από εδώ και περ βείας του Ότρεντου 

και της έφανερωσα την μεγάλην δυστυχίαν του Μορέως. Τώρα πάλιν με το 
να μισσεύη το παρόν καράβι «Σαντ Τζέπο» δεν λείπω να της φανερώσω, 

5 πώς έμαθαμεν δια τους αδελφούς της, πώς είναι ύγειείς και ο σιορ Νικολός 
να έξαγοράσθη δια ρεαλια 200 και ευρίσκεται εις την Τροπολιτζαν και ο 
Μηχάλης εις την Άρμάδαν, σκλάβος και δόξα τον Θεόν. Εις τον Μο
ρέαν, ως λέγουν, δεν μας εμεινεν άλλον παρά το καστρον της Μονενβασίας 
και αυτό άποκλυσμένον. Μεγάλη οργή του Θεού εναντίον τον χριστιανον 

10 και αμποτες να ενσπλαχνισθή και να παύση τον θνμόν τον, ότι, αν ό εχθρός 
κοντινουάρει ως αρχισεν, δεν ήξευρώ που εϊμασθεν σίγουροι- ώστόσον δια 
την ώραν εδώ εχομεν εϊδησαις πώς δια τούτον τον χειμώνα δεν είναι εις 
καιρόν 6 έχθρας να τεντάρη και έλπιζομεν πριν ελθη η ανοιξις να γενή αγά
πη και να εισυχάσομεν. Μόνον θέλει αναγκάσει τον αυθέντην τον γαμβρόν 

15 μας να ήθελεν ελθη, ως μας εγραψεν, να τελείωση δ γάμος, ότι ήθελα, ό
σον ζω, να κυβερνήσω και ταις αλλαις' και με τρόπον θελεί μηλήσει, ότι 
την άρχοντισαν του την έντύααμεν και τα φορέματα τα φράγγικα, ως ήθε
λεν και μην μού λείψει το τιμιον της με κάθε δκαζιδν και της μενώ πάντοτε. 
Έχάσαμεν και τον συγαμβρον μου τον σιορ Βενετάντον άπόθανεν εις την 

20 Ζακηνθο και — ας ύναι δοξασμένος ο Θεός — δεν έρχεται μοναχή η δυ
στυχία. 

Κόρφους, 22 Αγονστου 1715 στο νέο. 
Δούλος της ευλαβής και υπόχρεος, 

Μπενάρδος Μακολας. 
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17 

Γράφει ο Μπερν. Μάκολας (Κέρκυρα) στο Γ. Μέλο (Βενετία). 
24 Αυγούστου 1715. 

Πρωτότυπο (Ε.Ι.Β—Παλ. Αρχ., busta 147, φ. 12r ). 

Αυθέντη μπάρμπα, ακριβώς την χαιρετώ. 
Εις τάς 22 τον παρόντος της έγραψα με το καράβι «Σαντ' Ιζεπο» τώ

ρα πάλιν με το να μισεύη από εδώ το παρόν μπαστημέντον, φρανγγεζικον, 
((Μαρτεγάος» δεν λείπω δίδοντας της την είδησιν πώς την σήμερον εσωσεν 

5 εδώ το παίδι τον Πρεδικαρη,53 οπού εγλύτωσεν από βουνόν εις βουνόν με 
το να ευρέθη εξω από το Άνάπλι, όταν το άσενδιαρισαν και λέγει βεβαιώ
τατα πώς ευρίσκεται ο αδελφός σας ό σιορ Νικολός είς τον Μορέαν ξαγο
ρασμένος δια ριάλια 1200 και ο Μηχάλης σκλάβος εις την Άρμάδαν τον 
εχθρού. Ομοίως λέγει πώς είναι και ο αδελφός τον σιορ κάντε Ταρονίτη 

10 με δλλην του την φαμελιαν ξαγορασμένος δια ρεαλια 1000 και ο Νικολός 
Βενετάντος με τον ηόν του δια ρεαλια 2.000. Εις τέτοιον στάτον ήλθαν 
οι χριστιανοί — και δόξα τον Θεόν. Δεν εχω νεώτερον να της γράψω, μόνον 
ας εχω τιμιόν της και της μένω πάντοτε. 

Κόρφους, 24 Άγονστου 1715 στο νέο. 
15 Δούλος της ευλαβής και υπόχρεος, 

Μπεναρδος Μακολας. 

18 

Γράφει ο Μπερν. Μάκολας (Κέρκυρα) στο Γ. Μέλο (Βενετία). 
13 Σεπτέμβρη 1715. 

Πρωτότυπο (Ε.Ι.Β-Παλ. Αρχ., busta 147, φ. 13r )• 

[. . .] Και δια την δυστυχίαν τον Ναυπλίου γγιά της έγραψα και εμά
θατε και από άλλους ως τώρα τα πάντα' μόνον πάλιν δια τους αδελφούς σας 
της σημιώνω πώς ό κύρ Νικολός ευρσίκεται εις τον Μορέαν ελεύθερος 
και, ως μου είπεν ό 'Άνάργος, όπον ήΐον σκλάβος και εφυγεν, λογιαζει 

5 να είναι εις τα Τρίκαλα54 εις τον Νοταρά και κάμνει τον ντισμόν τον 
μεταξιού — και δόξα τον Θεόν. Ο Μηχαλής u ευρίσκεται είς την Ά ρ μ ά 
δα και θέλει ελευθερωθή και αυτός με τονς άλλους τονς πολλούς, όπου είναι 
εκεί, διατι τωρά όπου μισεύει ό Μηχάλης Καραγιάννης55 από 'δώ δια να 
φερή την φαμελειαν του Πλατνπόδη και εδικήν τον, τον επαραγγίλαμεν και 

10 θέλει της γράψει ό,τι νεώτερον μάθομεν [. . .]. 
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19 

Γράφει ο Ανάργος Ψαρός (Κέρκυρα) στο Γ. Μέλο (Βενετία). 

13 Σεπτέμβρη 1715. 
Πρωτότυπο (Ε.Ι.Β —Παλ. Αρχ., busta 148, φ. 293· ). 

Δια την Βαινετίαν, του αυθεντός μου σιορ Γεωργάκι Άντονίου με-
λοί22 1715 Σεπτεμβρίου 13 στο παλιό, Κόρφους. 

Με άλες μου της έγραφα της όσες διστηχίες ελάβαμαι, ομίος και πάς 
εστάθη Η ελευθερία μου και της εφανέρονα και δια τους αυθεντάδες μου, 

5 πάς ό σιορ Νικολός να έξαγοράστη παρευθής από αλ.ους και ο σιορ Μιχά
λης ευρίσκεται εις την Άρμάδα την τούρκιτζη εις ενα καράβη, σκλάβος 
τον Τζανούμ Χότζα.56 Τόρα της λ.έγο πάς αποφάσισαν δια με στήλονν εδό 
δια να πάο εις τον Μορέα να εύρο την Άρμάδα την τούρκικι, μα άκόμι δεν 
αποφάσισα και πάγενοντας θέλο πάσχήση να κάμο νάν του άποκόψο την 

10 ξαγοράν του και με τον έρχομόν μου θέλ,ο της γράψη. Έγο άν ιξεβρα, αύ
θέντη, πός μετάσκλαβόνομαι, θέλο να πάο νάν τον ανταμόσο και θέλο κάμι 
να εχης κάθε ηδισην δια την ελενθερίαν του. Παραμπρός της έγραφα πάς 
να κάμις να σκουδέρης από τον Αλέξη Βαιρίση τα δουκάτα 100, έπιδίτης 
και να μίν τα έλαβα, ός καθός της επροέγραψα και με αλες μου και θέλης 

15 κάμις κατά την πρεκονρα, όπου της εχο καμομενην, με κάθε διναμιν όπου 
να ήμπορέσης. Ήθελα ερθη και ατός μου, άμι με το να εχο να καμό ετού
την την δονλίαν και δια να είδα να μάθο και δια τονς εδικούς μον, μινέ
σκο και άνισος και δεν άπόφασίσο να πάο, θέλο ερθη σ' εντούνα τά μέρι. 
Ό σιορ Λέονάρδος ό Πρεδικάρης 32 ευρίσκεται και αυτός έδο. Μίν έχοντας 

20 αλο μένο είς τά προστάγματα της. Τον σιορ Αιμίτρι Γλικϊ και σιορ Νικο
λέτο δουλικός τους προσκινό. τον Γιάκονμο χαιρετο. 

Ό ταπινός και ήπόχρεος δούλος της πάντα, 
Ανάργος Ψαρός. 

20 
Γράφει ο Μπερν. Μάκολας (Κέρυκυρα) στο Γ. Μέλο (Βενετία). 

25 Σεπτέμβρη 1715. 
Πρωτότυπο (Ε.Ι.Β—Παλ. Αρχ., busta 147, φ. 14r ). 

Αυθέντη μπάρμπα, ακριβώς την χαιρετώ. 

Mε το να μισεύη ο αυθέντης ο μπαυλος τώρα με τά καράβια της Άρ
μαδας δεν λείπω να καμώ το χρέος μον να την ρηβερω, ομοιώς και όλλοι 
οι εδικοί και να της βεβαιώσω όσοι έπρογραφα, επυδη και δια την ωράν 

5 δεν εχομεν κανένα νεώτερον, ούτε από τονς άδελ.φούς σας έλαβαμεν ως τώ
ρα καμίαν γραφήν και βέβαια ό κυρ Νικολός ευρίσκεται είς τον Μορεάν, 

Ψηφιοποιήθηκε από τη Βιβλιοθήκη του Ιονίου Πανεπιστημίου
Με την άδεια της Εταιρείας Μελέτης Νέου Ελληνισμού



Μαρτυρίες για την πτώση τ' Αναπλιού στους Τούρκους (9 Ιούλη 1715) 135 

εις τα Τρίκαλα και ελπίζω να κάμη και τον ντεσμόν τον ο Μηχαλης 
είς την Άρμάδαν των Τούρκων και δεν θελομεν λείψει ό,τι ήμπορέσομεν, 
αν χρυασθή, δια τον Μηχάλην, τόμου μας γράψει τι γιρεύουν δια την αγο

10 ράν του και θέλει έχει την είδησιν. Ήμείς ερισολβέραμεν να σταθούμεν 
εδώ έτούτον τον χειμόνα να είδούμεν, πώς θέλουν τρέξει τα πράγματα και 
μάλιστα όπου γράφουν από αύτού πολλοί, πώς ό ημπερατόρος βεβαιότα
τα την ερχόμενην καμπανίαν θέλει είναι με τον πρεγγιπε μας και θέλει 
ακολουθήσει και ο Μοσχόβος και Πολάκος και ο Θεός να βοηθήση το γέ

15 νος των Χριστιανών και ας εχωμεν τιμιόν της πάντοτε· και υγεία της. 
Κόρφους, 25 Σεπτεμβρίου 1715 στο νέο. 

Δούλος της ευλαβής και συγγενής, 
Μπενάρδος Μακολας. 

21 

Γράφει ο Σταμάτης Γάσπαρης (Σμύρνη) στο Γ . Μέλο (Βενετία). 

27 Σεπτέμβρη 1715. 
Πρωτότυπο (Ε.Ι.Β—Παλ. Αρχ., busta 145, φ. 208r-v). 

Ευγενέστατε σιορ Τζόρτζη Μέλω, δουληκος χαιρετώ. 
Μου σιμειονετε η τιμιαν σας, γραμένη εις ταίς 3 του παρόντος και τα όσα 
περιέχει καλός είδα. Της (οράς ακολουθισα εις τα οσα μας προστάζεται 
και εύρύσκοντας έδό ο Δημήτρης Παλαιολόγος,57 τον έκραξα δια να με 

5 βεβαίωση, που ευρισκοντε τα αδέλφια της Νικολός και Μιχάλις, ο όποιος 
με εβεβαιωσεν δια τον άδελφον της τον Νηκολόν, πιγενοντάς τον από τω 
Άνάπλη εις τον Δράπανον, 58 ο Τούρκος όπου τον ύχει με άλους σκλάβους 
μαζή δια να τους ήμπαρκάρουν να τους φέρουν εις ετούτα τα μέρη, εις την 
στράτα ελιγόθι δ αδελφός τις ή από το καύμα του Ιουλίου ή από την στρα

10 τα και έτζη στέκοντας πολην ώραν λιγομένος κάτω εις την γήν, ο Τούρκος, 
βλέποντας όπου δεν ήμποριε να σικοθι δια να μισέψουν, εβγαλέν την πιστο
λοι και τον εσκότοσεν και επειρεν τους αλούς σκλάβους και εμίσεψεν και 
άς είναι υγείαν εις την αυθεντιαν σας. Αυτή η πίκρα τον σινπατριοτην μας 
μας εδοσεν όλονων μας μεγαλοτατη πίκρα. Δια τον άλον σας άδελφόν, τον 

15 Μιχάλη, αυτός ευρεισκετε μέσα εις τα καράβια τα αφεντικά 59 τα τούρκικα 
και ερχοντας êôco θέλω μεν έχει την ενίαν δια να τον ξαγορασωμεν. Δια τον 
ανηψιον σας τον Λεοναρδο Περδικάρη, ο Παλαιωλόγος μας εβεβαιωσεν, 
πώς δεν ήτον μέσα είς το Αν απλή παρά ητον εις την Μονομβασίαν και 
αύτη η Μονομβασία επαραδόθι με βέρα και όλους τους Βενεκνάνους τους 

φ.208ν 20 εδοκεν όλονων των/ ελ.ευθερειαν, καϊ τον Ρομεον, όση ήτον μέσα εις το 
Κάστρος, τους ήμπαρκάρησεν με ταΐς φαμελειαις τους και με τα ρούχα τους 
δίχος να είναι πιραγμένη απο τινάν καϊ τους έστειλαν εις την Πόλην, μίι 
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δεν ήξευρομεν δια πιαν αιτίαν. Αυτά τρέχουν έος την σίμερον και λογιάζω 
να είναι και ο άνηψιός σας μέσα εις τους αυτούς και θελωμεν έχει την ενίαν 

25 και δια τον αυτον. Μην έχοντας αλον δια την ωραν, η αφεντηα σας θέλετε 
έχει κάθε ελευθερίαν και δρασητε σις. Μενωμεν. 

1715, Σεπτεβρίου 27 στο νέο, Σμύρνη. 
Δούλος τις εντιμωτι σας, 

[Σταμάτης] Γασπαρις. 

22 

Γράφει ο Μπερν. Μάκολας (Κέρκυρα) στο Γ. Μέλο (Βενετία). 

. . . Σεπτέμβρη 1715. 
Πρωτότυπο (Ε.Ι.Β-Παλ. Αρχ., busta 147, φ. 15r ). 

[• • •] της έγραψα δια τους αδελφούς της, πώς εχομεν είδησιν δια τον 
σιορ Νικολον πώς εξαγοράσθη δια ρεαλια 200 και ευρίσκεται εις τον 
δυστυχισμένον Μορέαν γυρεύοντας τον τρόπον να άπεράση. Ο Μηχάλης 
ευρίσκεται εις την Άρμάδα του εχθρού ομού με άλλους πολλούς σκλάβους, 

5 όμως ουδ' ένας από τους δύο μας εγραψεν τίποτις και ό,τι δηνηθούμεν, δεν 
θέλομεν τους λείψει. Βέβαια μεγάλον κακόν και έφνήδιον και άνέλπιστον 
εγινεν εις τους Χριστιανούς και μάλιστα εις εκείνους οπού ήτον εις το Ά ν ά 
πλι — και δόξα τώ Θεώ. "Ελαβα γραφαΐς και από τον αύθέντην τον γ α μ 
βρόν μας και μου γράφει πώς, ακούοντας τέτοιαις ακαταστασίαις και την 

10 μεγάλην όρμήν των 'γαρηνών και εύτυχίαν οπού έλαβαν δια τάς αμαρτίας 
μας, δεν ρισολβέρει να ελθη εδώ, ως έγράφετε, μόνον μας συμβουλεύει να 
ελθομεν όλλοι αυτού [...]· 

2 3 

Γράφει ο Γ . Μέλος (Βενετία) στον Ανάργο Ψαρό (Ζάκυνθος). 

3 Οχτώβρη 1715. 
Αντίγραφο (Ε.Ι.Β—Παλ. Αρχ., busta 147, φ. 43r-v). 

[. . .] Μου γραφις για τις ελευμοσινες οπού διδουσι εις τον Αγων Γιορ
γιον για σκλάβους καϊ εροτιξα και μου ειπασι πος κανί χρια να στιλις μια 
φεδε, πος ει μιτερα τις και ο αδελφός τις εβρισκοντε σκλαβι εις σε τι τόπο 
και να εινε υπογραμενι απο τον απισκοπο και προεστούς εις τον τόπο και 

5 άνισος και εβρισκοντε και παπάδες σκλαβι Φρανγγει ει αλι παπάδες να εινε 
εις τον τόπο, να λεσι τα ονόματα τον σκλαβον πος εσκλαβοθισαν εις το Ανα
πλι. Και λαβενοντας ετουτι τι φεδε θελο πασχυσι να τους κάμουν ος δουκά
τα 100 πάσα ανθροπου, τα όπια δεν τα διδουσι άνισος και δεν εινε ελεφθε
ρομενι και να ερχοντε να τα περνουσι εδο [...]. Για τα σολδια τον σκλα

10 βον οπου τις λεγο εινε δυσκολα, γιατί λεσι πος δεν εινε ασπρα για δαυτα. 
Αβιζαρισε με για τα αδέλφια μου ο,τι μαθές. 
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24 

Γράφει ο Ά γ γ ε λ ο ς Φοσκάρδης (Ζάκυνθος) στο Γ . Μέλο (Βενετία). 

12 Οχτώβρη 1715. 
Πρωτότυπο (Ε.Ι Β—Παλ. Αρχ., busta 148, φ. 421r ). 

[. . .] Ει διστιχήες τους Αναπλιού και ολουνού τον Μορέος μας επα
ραπίκραναν πολά και εκλαύσαμαι και την σκλαβιαν τον αδελφιόν τις, μα 
εχαρίκαμαι στην ελενθερήαν τους, επίδη τονς εξαγόρασαν ει Λιγονριότες· 60 

ός εμάθαμαι, ό σιορ Νικολός επέρασε είς την Σμίρνι θελιμάτικός τον και 
5 ο σιορ Μιχάλις ειβρίσκεται εις τον Μορέα απάνο, εις τα χορία, ελεύθερος, 

επιδή δεν στέκι σε έναν τόπον και από ετούτο λογιάζομαι πάς να εψιγε από 
την σκλαβήαν [...]. 

25 

Γράφει ο Μπερν. Μάκολας (Κέρκυρα) στο Γ. Μέλο (Βενετία). 

27 Νοέμβρη 1715. 
Πρωτότυπο (Ε.Ι.Β.—Παλ. Αρχ., busta 147, φ. 18r ). 

[•••] Δια τον γαμβρόν μας τον σιορ κάντε Περούλην [•••], έχει 
δίκαιον να μην μισενση από αυτού και ετζη ελογιάσα και εγώ το περικουλον 
ετούτου τον νησιού δια την υπεριφανειαν όπον ελαβεν ο εχθρός εις ταις βι
τοριους, όπον εκαμεν και μηνατζάρον με μεγάλαις ετοιμασιαις την ανοιξιν 

5 και ίσως κατεύη και à μπονόρα η Άρμάδα τον ομοίως και τα κουρσάρικα 
εις τον Γκάλφον 6 1 και δια τοντο αποφάσισα και ήμπαρκαρισα την φαμε
λειαν εις το καράβι «Ντολφηνα» οντάς καλόν και ό καπετάνιος φίλος μου 
και δίδοντας ό Θεός κατευόδιον ευτού σας τονς ρεκουμαντάρω να κάμετε ως 
καλοί εδικοί [. . .]. 

26 

Γράφει ο Ά γ γ . Φοσκάρδης (Ζάκυνθος) στο Γ . Μέλο (Βενετία). 

8 Δεκέμβρη 1715. 
Πρωτότυπο (Ε.Ι.Β-Παλ. Αρχ., busta 148, φ. 423r ). 

[. . .] Ει Μοραήτες επέρασαν όλι στον Μορέα και φοβούμαι πος θέλι 
ο μετανόσουν δια τον Αγαρινόν τες τιρανήες. Μετάξια ειβρίσκονται πολά 

μα ει Τούρκι δεν αφίνονν να τα βγάνονν δηά την Φρανγγιά και με το θέλι
μα τον θέλι γένι τίποτις ρεμέντο. Λάδια γίνονται εδό ολιγοστά και ακριβά 

5 και ε'ίς το παρόν κορέοι ρεάλια 141/2 ει βαρέλα. Παρακαλόσε να με αβιζα
ρις δηά καμίαν νοβιτά αυτούθεν δηά ρέγολά μας και ο Θεός να βοηθίσι τις 
Χριστιανοσύνες και να μην ξεσινεριστή τες αμαρτίες μας. Τ' άσπρα τον με
ταξιον ας στέκουν εϊς χείρες τις και μην δόσις κανενον τίποτις, ά δεν λάβις 
γραφήν μου [. . .]. 
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27 
Απόφαση του Συμβουλίου της Ελλ. Αδελφότητας Βενετίας για την εξα
γορά αιχμαλώτων. 

27 Φλεβάρη 1716. 

Πρωτότυπο (Ε.Ι.Β—Παλ. Αρχ., Capitolare IX (Reg. 196), φ. 18ν - 19ν ). 

Adi 27 Febraro 1715 S. Ν. M. V. 
(6) 

Ridoti Γ illustrissimo signor Francesco Bon 62 Guardian Grande et 
li signori Demetrio Glichi e Constantin Papà Governatori, Giorgio Draco 
Vicario, Antonio Pilio Scrivan Zen Sottovicario, Demetrio Colletti S in

5 dico et Lambro Maruci Sindico, tutti attuali come commissarii delli 
quondam quondam Massimilian Tronco, Epifanio Igumeno63 per la 
metà del avanzo per il caso della cavanza di maestro in Attene giusta la 
di lui dispositione per esseguire quanto hanno ordinato in matteria di 
riscato de schiavi e sufragio de poveri bisognosi et del quondam Bernardo 

10 Acris 64 in materia come sopra pero va parte che mandano li suddetti 
signori Guardian Grande, Banca e Sindici65 che possine essi dispore 
per la suma di ducati 1000 cioè mille à conto della cassa Acris ducati 
500, della cassa Tronco ducati 200 et della cassa Igumeno ducati 300 à 
favor di quelli che per cadauna ballotatione apparirà et in quelle sume 

15 stimerano proprie da esserli contisposte previe le fedi osia cozeti 66 della 
loro schiavitù da esser riconosciute per autentiche e dal danaro che sarà 
stato incassato da publici depositi di raggion delle suddette commissarie 
et ciò per atrovarsi in estema necessità molti conacionali a causa della 
schiavifù soferta e che tuttavia diversi sofromo sucessa nella perdita del 

20 Regno di Morea per il che è di dovere soministrarli il possibile agiuto. 
no. 8. 

Va per la parte de si no. 8, de no no. 0, cazze 6 7 . . .et fu presa. 
Va 

f Scossi. Per il signor dottor Francesco Cortacies per ducati ottanta. . .no. 80. 
25 De si no. 5, de no no. 3, cazze  

Va 
Scossi. Per il signor Maggior Piero Querini per duccati sessanta.. .no. 60. 

De si no. 6, de no no. 2, cazze e passò. 
Va 

30 Detto Per Chrissi figliola d' Allessio Verussi per duccati cento.. . .no. 100. 
De si no. 8, de nò no. 0, cazze e passò. 

Va 
ffavuti Per Starnati Galachi per duccati ottanta no. 80, 

De si no. 8, de nò no. 0, cazze e passò, 

Ψηφιοποιήθηκε από τη Βιβλιοθήκη του Ιονίου Πανεπιστημίου
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35 f Detto Per Nicolò Conomo per duccati trenta no. 30. 
De si no. 8, de nò no. 0, cazze  

Scossi Per Nicolò Baltazi per duccati cinquanta no. 50. 
De si no. 7, de nò no. 1, cazze e passò. 

Va 
40 Scossi Per Chiriaco Psarò 69 per ducati cinquanta no. 50. 

De si no. 8, de nò no. 0, cazze e passò. 
Va 

f Detto Per Marula Danali e figliolo per duccati trenta cinque. . .no. 35. 
De si no. 8, de nò no. 0, cazze e passò. 

45 Va 
Per il dottor Constantin Chiorello per duccati sessanta no. 60. 

De si no. 8, de nò no. 0, cazze e passò. 
Va 

f Detto Per Mardizza moglie d'Anastasio Dendriti per duccati cento. ..no. 100. 
50 De si no. 8, de nò no. 0, cazze e passò. 

Va 
f Detto Per Arsenio Bubuli per duccati cento no. 100 

De si no. 8, de nò no. 0, cazze e passò. 
Va 

55 f Detto Per Nicolò Polladan per duccati cento no. 100 
De si no. 6, de nò ito. 2, cazze  

Va 
f Detto Per Zanetto Armeni per duccati cento no. 100. 

De si no. 8, de nò no. 0, cazze  

60 A poveri bisognosi. 
Detto A don Pelo Giorgio a condition di dono fece alla nostra veneranda 
Scola del testamento Flangini70 duccati vinti no. 20 

De si no. 7, de nò no. 1, cazze e passò. 
Detto A don Allessio Verissi duccati quindici no. 15. 

65 De si no. 7, de nò no. 1, cazze e passò. 
Detto A don Michiel de Zuanne duccati dieci no. 10. 

De si no. 7, de nò no. 1, cazze e passò. 
Detto A don Michiel Meseri ducati due e mezo no. 2 soldi 12. 

De si no. 7, de nò no. 1, cazze e passò. 
70 Detto A don Giacomo Zen duccati due e mezo no. 2 soldi 12. 

De si no. 6, de nò no. 1, cazze 1 e passò. 
Detto A famiglia Cognita al Guardian Grande duccati cinque. .. .no. 5, 

De si no. 7, de nò no. 1, cazze e passò. 
φ·19ν Francesco Bon Guardian Grande affermo./ 
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75 Demetrio Glichi Governator affermo Γ altrascritta parte. 
Costantino Pappa affermo come sopra. 
Giorgio Dracco Vicario. 
Antonio ΡίΙίζ Scrivan. 
Giacomo Zen Sottoscrivano. 

80 Demetrio Coletti Sindico. 
Lambro Maruci Sindico. 

28 

Γράμμα του Οικουμικού Πατριάρχη Ιερεμία Γ ' . 

7 Απρίλη 1716. 

Αντίγραφο (Ε.Ι.Β—Παλ. Αρχ., busta 108, φ. 160Γ ). 

Ιερεμίας, ελέω Θεού Κωνσταντινουπόλεως, Νέας Ρώμης και Οικου
μενικός Πατριάρχης. 

Οι τω καθ' ημάς πατριαρχικώ οικουμενικώ θρόνω υποκείμενοι ίερώτα
τοι αρχιερείς και υπέρτιμοι εν Αγίω Πνεύματι αγαπητοί αδελφοί και συλ

5 λειτουργοί, εντιμότατοι κληρικοί εκάστης επαρχίας, ευλαβέστατοι ιερείς, 
όσιώτατοι ιερομόναχοι, ευγενέστατοι άρχοντες, χρησιμώτατοι πραγματευ- ταί 
και καραβοκύριοι, επίτροποι των εκκλησιών και πρωτομαγίστορες των ρου
φετίων και λοιποί ευλογημένοι Χριστιανοί, τέκνα εν Κυρίω αγαπητά της 
ημών μετριότητος, χάρις είη υμιν και ειρήνη από θεον, ευχή δε και εύλο

10 γία και συγχώρησις παρ' ημών. Δέξασθαι και τον παρόντα χριστιανον Γεωρ
γών Κάσνταγλην 72 και αυτον ελεήσατε δια τον τους ελεήμονας μακαρίζον
τα Κύριον. ως γαρ εγνωμεν, εδουλώθη ο άθλιος μετά της γυναικός αυτού 
και εξι παίδας και μόλις άπεκόπη η τιμή της ελευθερίας αυτών δια γρόσια 
εξακόσια πεντήκοντα, ύπερ ων εθετο ενέχυρον τά τέσσαρα αυτού τέκνα εις 

15 χείρας αλλότριων και τρέχει ε'ις το έλεος υμών των φιλελεημονων Χριστια
νών. Τοίνην αποδεχόμενοι αυτον ίλεως και ευμενείς συνδράμετε και βοηθή
σατο αύτω λόγω και έργω· και ελεημοσύνην έπίδοτε κατά δύναμιν και άγα
θήν προαίρεσιν, Ινα δι αυτής ούτος μεν ο άθλιος δυνηθή λυτρωθήναι της δού
κας μετά της γυναικός και των ταλαίπωρων αυτού τέκνων, ύμεϊς δε τον 

20 άξιον μισθον εξοιτε παρά Θεού μυριοπλάσιον, ού η χάρις και το άπειρον 
έλεος και η ευχή και η ευλογία της ημών μετριότητος είη μεθ' υμών. αψις, 
εν μηνΐ Άπριλλίω 7, Ινδικτιώνος 9ω . 

Διονησις Αγραβαρης μαρτηρο πος ηνε το ησον και όμοιο. 
'Ιωάννης Καντζελέρης μαρτυρώ τω ύσων και όμιων. 
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29 

Επιτροπική που ο Γεώργιος Κάσδαγλης κάνει του Γ. Μέλου (Βενετία), 
22 Απρίλη 1717. 

Πρωτότυπο (Ε.Ι .Β—Παλ. Α ρ χ . , bus t a 108, φ. 162»ν). 

In Dei aeterni nomine Amen. Anno ab incarnatione Domini nostri 
Jesu Christi millesimo septiagentesimo decimo septimo, indictione ΧΆ die 
vero jovis vigesima secunda mensis Aprilis. 

Il signor Giorgio Casdagli da Romania quondam Margariti spon 
5 taneamente ha creato e constituito suo legitime procuratore et comesso 

il signor Zorzi Antonio Melo mercante in questa città benché absent 
ma come fasse presente à poter à nome di detto constituente e sua famìglia 
che s' attrova schiava in man de Turchi compatir et riccorer al Magistrato 
degli eccelentissimi signori Proveditori sopra Hospedali, Rescato de 

10 schiavi et in ogni altro eccelentissimo Magistrato e Colleggio et etiam à 
poter ricorrer in qualunque scola d' ogni chiesa di questa città et in ogni 
altro luoco pio per impetrar et ottener che sia bollottata ogni summa e 
quantità di denari per il rescato d' esso constituente e sua famiglia potendo 

<ρ.162ν detto signor procuratore comparire/ ove occorerà per presentar suppliche, 
15 far ogni instanza, levar mandati, farli bollottar, scoder li medesimi, far 

le debite ricevute di quanto scoderà et operare circa premissa tutto ciò che 
sarà bisognevole come se detto constituente personalmente fosse presente, 
sestituire uno ο pul procuratori con le sudette overo limitate auttorittà 
et revocarli una e pui volte promettendo. Rogans. 

20 Actum venetiis, in scrittoria di me nodaro posta in Piazza di San 
Marco. Presenti il signor Francesco Ferrara quondam sior capetan An
drea, et il sior Zuane Stavroforo quondam Daniel da Romania, testimonii. 
Ego Emilius Velano 73 civis originis ac publicus venetiari notarius quon
dam Don Francisci pariter Venetiari notarti pro fide rogatus subscripsi 

25 et signavi. 

30 

Βεβαίωση του Ιάκωβου Καλογερά (Κέρκυρα) για την εξαγορά του Μ. Μέ
λου και Ν. Μπαλτατζή. 

20 Απρίλη 1716. 
Αντίγραφο (Ε.Ι.Β—Παλ. Αρχ., bus ta 145, φ. 214r-v). 

1716 adi 22 Aprile S.N. Prestata dal signor Anargo Psaro per 
haver coppia simile auttentica e valersene ove con esserle poi la presente 
restituita. 

l716 Απριλίου 20 εις το παλεό. Κόρφους. Mε το παρόν πιο πιστίν 
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5 βεβαν και αλίθίνήν εγώ ο κατοθεν γεγραμένος οτί όντας σκλάβος του Τζα
νουμ Χότζα καπετάν πασά μέσα εις το καράβι του, εκί τότες εβρίσκοντου
σαν μαζί μου, και ο σιορ Μίχαλίς Μέλος, σιορ Νικολός Μπαλτατζίς και 
σιορ Νικολός Βαρλάμος, σκλαβί και αυτί του ίδιου αφεντος, η οπιι αποκο
πισαν δια ρεαλία χιλλια η τρις μαζι, ενγιόντας ένας τον αλονε, ήγουν π ι ε τζ ι 

10 σιμουλ ετ ινσολιτουμ και ετζι ηποσχεθι ευχαριστίμενος ο ανοθεν Βαρλαμος 
να παγί οξο εις την Τζακονία 74 να φερί τον τρίον την ξεσκλαβοσίν, ίσε 
δίορίαν ήμερες πέντε και μίν φέρνοντας τίνε να πλίρονι, ίς όσον κερον ήθελε 
καμί να την φερί, την κάθε ημεραν ρεαλία δέκα no. 10 μίνεσκοντας πίετζί 
δια την αυτον, ος ανοθεν η αλλί δίο, ήγουν σιορ Μέλος και Μπαλτατζίς. 

15 Ομος πίγεναμενος ο αυτός δεν εγίρίσε πλεα πίσο μόνον εστίλε ρίαλία τρα
κοσία τριάντα τρία και γαζετες τριάντα τρις no. ρίάλία 333 γαζέτες 33 και 
δια τούτο δ ηρίμενος καπίταν πασίας εθίμοθί και τους εστίλε εις το κάτερ
γο και έλαμναν το κουπί στέλνοντας ορδίνίες εις τα χορία δια να του φέρουν 
τα επίλίπα άσπρα, τα οπία του τα ίφεραν επίτα ήμερες εξίντα και δια του-

20 το τους εγίρεβί τον αυτον Μελιού και Μπαλτατζί ρεαλία εξακόσια κατά 
την υποσχεσίν τους ος ανοθεν και με μεγαλ,ες και πολλές παρακάλεσες τους 
επίρε μόνον τρακοσία no. 300, τα οπία εμετρίσε ο Μίχαλίς Μέλος. Ταύτα 
πάντα βεβεονο δια αλίθίνα οτί ήμουν ίσε ολα μαζί με τους αυτούς σκλάβους 
και του ίδιου αυθεντός. Τίν παρόν την αφίνο του σώς Μελου και Μπαλ

25 τατζί δια να χρίαστούν απο αυτήν εις κερον χρίας τους εναντίον του Βαρ-
λαμου και υπογραφο την αλίθίαν μεθ' όρκου μου. 

Giacomo Calogerà afermo quanto di sopra./ 

φ.214ν Noi Antonio Loredan per la Serenissima Repubblica di Venetia, 
Proweditor Generale Inquisitor dell' Isolle, ovunque atestiamo essere di 

30 proprio pegno del signor Giacomo Calogerà la sopra espessa sua soto-

scritione com' egli stesso Γ atesta e però qui et in ogni luoco, se gli può 

prestar piena et indubitata fede. 

Corfu, li primo Maggio 1716 S.N. 

Zuanne Zucato, segretario. 

35 Nicolò Leppeguoti, copista. 

Noi, Iseppo Barbaro, Bailo di Corfu e sua jurisditione. A qualun

que attestiamo esser il sopradetto don Nicolò Lepegnoti tale quale si e 

sottoscritto e però qui et in ogni altro luxo se le potrà prestar piena cre

dulità. 

40 Corfu, li 21 Settembre 1716 S.V. 

Iseppo Barbaro, bailo. 

Giovanni Andrea Cichini viceeanceliere [λέξη δυσανάγνωστη]. 

Ψηφιοποιήθηκε από τη Βιβλιοθήκη του Ιονίου Πανεπιστημίου
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31 

Βεβαιωτικό του ιερομόναχου Μακάριου (Σμύρνη) για την Κασάνδρα 
Θωμά σταλμένο στο Δημ. Περούλη (Βενετία). 

20 Νοέμβρη 1717. 
Πρωτότυπο (A.S.V—Grande Fraterna di S. Antonin, Archivio, privato Peruli, 
busta 10, s.n.). 

1717 εν μηνί Νοεμβρίου 20 π.λ., εις Σμύρνη. 
Δια της παρούσης φαίδαις κάνω βαιβέαν εγώ ό ύποκάτοθεν υπογεγραμ

μένος Μακάριος ιερομόναχος, έφυμέριος της ποτέ Πανάγιας Βαττοπαιδίου 75 

του δυστυχεστάτου Ναυπλίου, ότι Η Κασάντρα, θυγάτηρ του Λεονάρδου 
5 Θωμά, αθηναίου, γεννημένη εις το Άνάπλι, ετών 13, εβαπτύσθη από εμένα 

ρωμαϊκά κατά το εθος της Άνατωλυκής Έκκλισείας εις τους 1704. Η 
σαντωλά της ητον η σιώρα Σταματέλα, θυγάτηρ του ποτέ Άστρή και γυ
νή του ύψιλοτάτου αύθεντος Μπαδωερ εκ των Ένεττών η οποία Κασάνδρα 
εύρύσκεται και είναι σήμερον παρθένος και δυστυχείς από την σκλαβιά του 

10 Ναυπλίου, και δεν έχει τα αναγκαία δια την κυβερνισην της πανδριας της, 
δια την οποίαν εβραίθη ένας χριστιανός και την ζυτά δια γυνή του νόμιμον 
ζυτοντας δια πρύκαν της φλιορία 100. Όθεν, προστρέχει εις την χριστιανι
κήν ελειμοσηνη, όπου γήνεται πάντοτε δια ταις πτωχαϊς εις τον Άγιον 
Γεώργιον τον ρωμαϊκον κατά την σηνίθιαν, παρακαλόντας δια άγάπην του 

15 Εσταυρωμένου Χρίστου να είναι κυβερνημένι εις ετούτην την μεγάλην χριαν, 
επιδή και να έβρύσκεται εις τα περίπολα της Τουρκίας. Όθεν δια βαιβεό
σην της άλιθείας υπογράφω μεθ' ώρκου την παρόν ιδιόχειρος και υπό μαρ-
τυρίαν των ύποκάτοθεν υπογεγραμμένοι αξιόπιστων μαρτύρων εις την ασφα
λαιάν της. 

20 Μακάριος ιερομόναχος, ός άναπλιώτης και ποτέ εφημέριος Βατοπε

δίου, βεβαιώνω. 
Παναγιώτης Ιερεύς μαρτυρώ τα ανοθεν μεθ' ορίου δς ναυπλιώτης. 
Μηχάλης Μέλος, μαρτηρο μεθ' όρκου. 
Ιωάννης ό κριτηκός, ό ποτέ κατηκος εις το Άνάπλη και εφημέριος 

15 του Έσταυρομένου Ίησού Χριστού, μαρτηρο μεθ' όρκου. 
Βασίλης Κυκαλιότης, μαρτηρο) μεθ' ωρκου μου ως αναπλιοτης. 
Θεοδόσιος Κακούρης, μαρτηρώ μαιθ' όρκου ός ποταΐ ναυπλιότης. 
Ιωάννης Πανάρετος, ναυπλιότης, μαρτιρώ μεθ' όρκου. 

32 

Γράφει ό Μιχάλης Μισαραλιώτης (Αθήνα) στο Γ. Μέλο (Βενετία). 

19 Μάη 1717. 
Πρωτότυπο (Ε.Ι.Β—Παλ. Αρχ., busta 145, φ. 94Γ ), 

Ευγενή κέ ακρηβε μου αφθέντη, κουμπάρε σιορ Γεοργακη, δούλη

Ψηφιοποιήθηκε από τη Βιβλιοθήκη του Ιονίου Πανεπιστημίου
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κος την μπρόσκηνό· τα άδελφήα μου όμως πιουν ι μητέρα μου και η φαμε
λήα μου άκρηβος σε χαιρετούνε. 

'Ερχομέ με την μπαρον εγο ώ διστυχεις και εκμαλοτως ώμου με τα 
5 αδελφήα μου ναν την επερηκαλεσο — να σου δοσι ό αφθέντης ό θεός τω 

ητη έπιθυμης — μήαν φέδε στέλνο ευτου μέσα του σιορ Νηκωλου Ταρόνητη 
ιπόγεγράμενη μεθ' όρκου, πος ης τον γγερων όπου επιρανε τω Αναπλη η 
Τουρκη, ωντας τω ιχανε αποκλησμενο, έδάνησα και εγο τον μπρένκηπε 
ρυάληα διακόσια no. 200, ός καθος και άλη έδοσανε εκηνες ταις ορες. Τάρα 

10 ερχομέ με την μπαρον, άφθέντη κουμπάρε, να συχορεθυ προτον μεν ι συχο
ρεμενη η μητέρα της, οπού μας ιχε όσαν γνήσια της πεδία, δεύτερον να έχει 
την αγιαν Παραδισον ό σεχορεμενος ο αδελφός της κε τρύτον παρακαλο 
των αφθέντη τον θεον να συναβληζεται η ψυχυ της συχορεμενης της φαμε
ληα σου εν σκηνές δικέον, να προσπαθυσεται ευτου μέσα με την σιορ Νηκο

15 λο Ταρόνητη, του άπιου του γράφο και εκηνού τα ήδια σέντροφεβοντας του 
κε την φεδε κα νε καμεται — δια όνομα θεού — ότη ει χρήα μας είνε τωσι 
μεγάλη, οπού δεν ήμπορο τη ναν της γραψο, ωπου καθυμαιρούσιον μας εσφυ
κουνε η Άγαρηνη δια το χρέος κε μην λογηάσις σε τη στάτο εβρήσκωμα
στε, όπου ημαστενε σε μηαν φτοχηα άκρα· κε το περησοτερον επουλήσε και 

20 τα ηποστατηκα του ό πατέρας μου και ημαστενε γυμνή κε τετράχιλησμένη, 
μόνον ό Θεός να μας δόση κάλο τέλος. Ο αδελφός μου, ό παπάς, άκρηβος 
σε εύχεται, ο ωπιος εβρήσκεται άκομα ής την Evo, οτη ό αρχύερεας του 
νήν τόπου των εχυ εξαγωράζμενο κε τονε κράτη εος την όρα έκη, ω όπιος 
θέλη παρήκαλη τον αφθέντη των Θεον, όσαν αμάρτολος ιερέας, δια την ήγηαν 

25 της αφθεντηα σου και ης μνημόσινον τον γήνεον σου σε παρακαλουμεν — να 
ζη ο αφθέντης ο κουμπάρος — να εχο την αποκρησιν σου με προτο. Κε εγο 
ω εκμαλοτως Πανάγηοτης Μησαραληστης δουληκος την μπρόσσκηνο· σε 
παρακαλο πολα δια άγαπιν Θεού να κάμης το ψιχείκο να τνραξης ευτου μέ
σα άν ηνε κανένα ήνπιεγο να μου γραψης να σικόθο να ελθο — να σιχόρεθυ 

30 ι κιρα μου — ότη εδο ής την Τούρκαη δεν ήμπορο να κάμο και παρακαλο 
τον αφθέντη των Θεον ναν της δοσι το ήτη επιθυμης, οτη εγω απο την άρχυ 
στο σπιτη σας εμαιγαλοσα κε εδουλεψα και πάλε να μου δοσι ό Θεός την 
χαρην να δουλεψο κε την αφθεντηα σου. Ώχυ αλο, ώ δε Θεός βοηθός. 1717 
Μαηου 19, Αθήνα. 

<Με άλλο χέρ ι ) . 

35 Εγο Διμιτριος ο Διμακίς ακριβός την χαιρετο ζητοντας και σηνμπα
θηο, οτι δεν ηχα καιρό ναν της γραψο, διατη ετουτιν την ορα αριβαρισα και 
με δέφτερο θελο καμι το χρέος μου ναν της γραψο ης πλάτος· και δια τιν 
ηποθεσι, εδο δεν ηνε καμιαν ηδιση και σε αναγγαζο να μιν λυψης, μόνον να 
τεληοσης την ηποθεσι; οτη ηνε πολα καλα,, 

Ψηφιοποιήθηκε από τη Βιβλιοθήκη του Ιονίου Πανεπιστημίου
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< Υστερόγραφο) 

40 Να μας αποκρηθυς ακόμα, αφθεντη κουμπάρε, σε τη τόπο εβρησκεται 
ο Δεσπότης ο Χρηστοφορος, ωτη μου θελη φλορηα πανηντα' του τα εδοσα 
την γγερον οντάς ήθελε να γένη Δεσπότης. 

Δούλος παράμηκρος και ηποχρεος, 
Μιχάλης Μησαραληοτης. 

3 3 

Γράφει ο Ράλλης Νοταράς (Τρίκαλα Κορινθίας) στο Γ . Μέλο (Βενετία). 

7 Μάη 1720. 
Αντίγραφο (Ε.Ι.Β—Παλ. Αρχ., busta 146, φ. 213r ). 

Κοπιά τις γραφις γραμενι 1720 Μάιου 7, Τρίκαλα, δια τιν Βενετία 
του σιορ Γιοργάκι Αντονιο Μελό. 

Απο πολιν τζερον ιχαμε γνομι να σου γραψομε και να σου στιλομε τιν 
μπαρον γραφιν, αμα ακαρτερουσαμε να ιδούμε τους τζαιρους και τα σιμβαν

5 τα, πος έχανε να καταστιθουν και τορα, βλέποντας πος ολι ι τζαιρι εσιστα
ριστηκανε και πλεα φουρτούνα δεν έχομε, με θελιμα Θεού ερχομεστεν ναν 
τιν μπερικαλεσομε — να ζι ο αφεντις — εμις έχοντας γνομιν, οτι να αρχινι
σομε το νεγοκιο του μεταξιού, ος καθος τυχενι και να ιμπορουμε να έχομε 
διαφορον τόσον εμις οσαν και ι αφεντιά σου, θελις μας εστιλις εος ριαλια 

10 χίλια πεντακόσια, τα όπια σε αφινομε νικοκιρι, εαν θελις να μας τα δοσις 
με το διαφορον τους α ραγγιον τον μπραματεφταδον, τα όπια να ινε έξοχος 
απο εκινα άπου θαιλις να στιλις του αδελφού σου του σιορ Μιχαλι και 
τιν επαρακαλουμε ναν τα έχομε με προτι οκαζιον, δια να ιμπορουμε ναν τα 
κάμαμε τόσον μετάξι εφέτος και ολπιζομε ις τον αφεντι τον θεον οτι θελις 

15 εφχαριστηθή. Ταφτα με το παρόν, ο δε Κιριος βοιθος στις. και, αν μας τα 
στιλις, να ινε σιγουραρισμένα τόσον οντάς ελθουνε οσαν και οντάς τα στιλομε. 

Δούλος παραμηκρος της αφεντηα σου κι ηγαπημενος της αδελφός, 
Μηχαλης Μέλος. 

Δούλος παραμικρός, Ράλις Νοταράς. 
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Σ Χ Ο Λ Ι Α Σ Τ Α Ε Γ Γ Ρ Α Φ Α 

1. Η οικογένεια Μέλου έχει τις ρίζες - της στη Θήβα (βλ. Ε υ τ υ χ ί α ς Δ. 
Λ ι ά τ α, « Ό Γεράσιμος Θηβών (1722 - 1734) και έπειτα Π. Πατρών (1734- 1759| 
και Η ανακαίνιση του μητροπολιτικού ναού της Θήβας». Θησαυρίσματα 12 (1975) 
156, 164 στ. 18-20)· απο κεί πέρασε στην Αθήνα για να καταλήξει στ' Ανάπλι 
γύρω στα τέλη του Που αιώνα. Ο Νικολός Μέλος, ο δεύτερος απο τα τρία αδέρ
φια, έμπορος εγκατεστημένος σ ι ' Ανάπλι, έχει εμπορικές δοσοληψίες κυρίως με 
τη Βενετία. Με της πόλης την κατάληψη πιάνεται αιχμάλωτος και σκοτώνεται 
απο τους Τούρκους (βλ. έγγρ. 21)· για το Ν. Μέλο γίνεται λόγος και στα έγγραφα 
2, 3, 4, 5, 6, 7, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. 

2. Ο Αρτινός Αντρέας Κοθώνης μαζί με τους δυό αδερφούς - του, Θεοχάρη και 
Παύλο, έχουν απο χρόνια εγκατασταθεί στη Βενετία και ασχολούνται με το εμπό
ριο. Η αδερφή - τους, Ελένη, παντρεύεται το Νικολό Σάρο στα 1669' το προικο
σύμφωνο του γάμου - τους βλ. Κ. Δ. Μ έ ρ τ ζ ι ο υ , «Άρχειοδιφικά ανάλεκτα». 
'Αθηναϊκά 45 (1970) 4 - 6 . 

3. Για την πλούσια γιαννιώτικη οικογένεια Σάρου και την εμπορική - της 
δραστηριότητα βλ. Β α σ ί λ η Κ ρ ε μ μ υ δ ά , «Ιστορία του ελληνικού εμπορι
κού οίκου της Βενετίας Σελέκη και Σάρου». Θησαυρίσματα 12 (1975)· 171 - 199. 
εκεί υπάρχει και όλη η σχετική βιβλιογραφία. 

4. Ο Γ. Α. Μέλος, μεγαλύτερος αδερφός του Νικολού και του Μιχάλη (γι' αυ
τον βλέπε παρακάτω σημ. 5) ήταν για χρόνια εγκατεστημένος στην Ισπανία κι α
σκούσε το εμπόριο- τον Αύγσυστο του 1712 φτάνει στη Βενετία (βλ. Ε. Ι. Β.— 
Παλ. Αρχ. Reg. 183, φ. 3"· ), όπου διαμένει μόνιμα ως το 1732 κι εδώ μεταφέρει 
την έδρα της εμπορικής - του δράσης. Η διαθήκη-του μεταφρασμένη στα ελληνικά 
δημοσιεύεται απο τον Κ. Δ. Μ έ ρ τ ζ ι ο, Ό Μικρός Έλληνομνήμων, τεύχος 2ο, 
Ιωάννινα 1960, σ. 100- 105. Ειδήσεις για το ίδιο πρόσωπο βλ. Κ. Ν τ ό κ ο υ, 
«μια ύπόθεσις πειρατείας κατά τον 17ον αιώνα (1672 - 1680)». Θησαυρίσματα 2 
(1963) 36-62. Δ η μ η τ ρ ί ο υ Χ. Γ κ ό φ α , «Έλληνικαί έξαγωγαί κατά τάς αρ
χάς του 18ου αιώνος κατ' άνέκδοτον έμπορικήν άλληλογραφίαν». Επιθεώρησις 'Εμ
πορικού Δικαίου 24 (1973) 316 - 334. Ε ύ τ. Δ. Λ ι ά τ α, ό. π. Το Γ. Μέλο συναν
τάμε και στα έγγραφα 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14. 15, 16, 17, 18. 19, 20, 21, 
22, 23, 29, 32, 33. 

5. Ο Μιχάλης Μέλος είναι ο νεότερος αδερφός του Γιωργάκη και του Νικο
λού- μένει μαζί με το Νικολό στ' Ανάπλι κι ασχολείται ευκαιριακά με το εμπόριο. 
Με την πτώση της πόλης στους Τούρκους (1715) πιάνεται σκλάβος, μεταφέρεται 
στη Σμύρνη και αργότερα εξαγοράζεται απο τον αδερφό - του Γιωργάκη. Ύστερα 
απο του Νικολού το θάνατο συνεχίζει αυτός το εμπόριο - τους με τη Βενετία. Στα 
τελευταία χρόνια της ζωής - του τον βρίσκουμε καλόγερο σε διάφορα μοναστήρια 
της Αχαίας δίχως όμως να έχει πάψει περιοδικά να ασκεί και το εμπόριο. Άγνω
στη είναι η χρονολογία θανάτου - του. Το Μ. Μέλο απαντάμε και στα έγγραφα 4, 
5, 7, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 30, 31, 33. 

6. Είναι ο Βενετός βάιλος στην Κωνσταντινούπολη Andrea Memmo. βλ. ει
σαγ. σ. 105. 
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7. Ο Άγγελος Φοσκάρδης, απο ζακυνθινή οικογένεια ευγενών, πήρε μέρος 
στο δεύτερο βενετοτουρκικό πόλεμο στο Μοριά και ανδραγάθησε· βλ. Λ έ ω ν . 
Χ. Ζ ώ η, Λεξικόν ιστορικόν και λαογραφικόν Ζακύνθου, τ. 2, 'Αθήνα 2 1963, σ. 
692. Ο Φοσκάρδης είναι μαζί με τον Πέτρο Βενετάντο (βλ. σημ. 8) οι εμπορικοί 
ανταποκριτές του Γ. Μέλου στη Ζάκυνθο. Βλ. και έγγραφα 24, 26. 

8. Ο Λ. Χ. Ζ ώ η ς , ό π., σ. 85 υποστηρίζει κρητική καταγωγή της οικογέ
νειας Βενετάντου- απαντάται και στο έγγραφο 17. 

9. Στη Βενετία, αυτός που ήθελε να ασφαλίσει ένα καράβι Η το εμπόρευμα -
του, έκανε το συμφωνητικό με τους ασφαλιστές μέσω των μεσιτών - τους, που εί
χαν τα γραφεία - τους στο Ριάλτο, στην calle που απ' αυτούς πήρε τ' όνομα calle 
della Sicurtà. Βλ. M a r c o F e r r o , Digionario del diritto commune veneto, 
Βενετία 1778, τ. II, σ. 33. 

10. Η μαρτσιλιάνα (ιταλ. marci liana) είναι τύπος εμπορικού βενετσιάνικου 
καραβιού με 4 κατάρτια, γνωστό ήδη απο τον 7ο αιώνα. Με τα καράβια αυτά δεν 
έκαναν ταξίδια μακρύτερα απο το Αιγαίο και τα νερά της Σικελίας- βλ. Α 1 a t he a 
W i e 1, The navy of Venice, Λονδίνο 1910, σ. 334. M o n s . S a v e r i e n , Di
zionario istorico, teorico, e pratico di marina, Βενετία 1769, σ. 314. 

11. οι Καπετανάκηδες είναι μεγάλη αρχοντική οικογένεια της Αθήνας· στα 
τέλη του 17ου αιώνα πολλά μέλη - της πέρασαν στην Ιταλία κι εγκαταστάθηκαν 
κυρίως στη Βενετία, όπου διακρίθηκαν σαν έμποροι· βλ. Κ. Δ. Μ έ ρ τ ζ ι ο υ, 
« Η αθηναϊκή οικογένεια Καπετανάκη». 'Αθηναϊκά 40 (1968) 1-4. Ο Λεονάρδος 
Καπετανάκης διατέλεσε και πρόεδρος της Ελληνικής Αδελφότητας στη Βενετία· βλ. 
' Ι ω ά ν ν ο υ Β ε λ ο ύ δ ο υ , 'Ελλήνων 'Ορθοδόξων αποικία εν Βενετία, Βενε
τία 2 1893, σ. 188. Το Λεονάρδο Καπετανάκη συναντάμε και στο έγγραφο 8. 

12- Ο Αθηναίος Ιωάννης Μάκολας μαζί με τ' αδέρφια - του, Γεώργιο και Νι
κολό, είχαν τον τίτλο του κόμη με όλα-του τα προνόμια. Η οικογένεια εγκατα
λείποντας την Αθήνα πέρασε πρώτα στην Αχαία για να εγκατασταθεί αργότερα 
στη Ζάκυνθο και μέλη - της στη Βενετία· βλ. Λ. Χ. Ζώη, ό. π., σ. 382, όπου και 
η σχετική βιβλιογραφία. E r n e s t o C o r s i n i - G a e t a n o Z a m p a r o , 
Documenti e genealogia della famiglia Macola, conti di Gomostò e Mortesa 
(Nozze Ballavistis - Macola), Πάντοβα 1923. Ο Ιωάννης Μάκολας στα 1700 ήταν 
πρόεδρος της Ελληνικής Αδελφότητας Βενετίας· βλ. Ί ω ά ν . Β ε λ ο ύ δ ο υ , 
ό. π., σ. 188. 

13. Με τα ονόματα, Αλιγούρνα, Λιγούρνα και Λιγουρνά, συναντάται συχνά 
σε παλιά κείμενα το Λοβόρνο, πόλη της Ιταλίας στην περιοχή της Τοσκάνης. το 
λιμάνι-του, δεύτερο σε σπουδαιότητα για την Ιταλία ύστερα απο το λιμάνι της 
Βενετίας, απο το τέλος του 19ου αιώνα άρχισε να παρακμάζει. Στο Λιβόρνο είχε 
δημιουργηθεί 'σημαντική ελληνική παροικία, για την οποία βλ, Ν ι κ ο λ ά ο υ 
Β. Τ ω μ α δ ά κ η , «Ναοί και θεσμοί της Ελληνικής Κοινότητος του Λιβόρνο». 
ΕΕΒΣ 16 (1940) 81 - 127, όπου και η σχετική βιβλιογραφία- ας προστεθεί το 
έργο, Cenni storici della nazionale chiesa greco -cattolica di Livorno, Λι
βόρνο 1856. 

Ο Ιωάννης Μαντέλος είναι ο εμπορικός πράκτορας του Γ. Μέλου στην Πά
τρα. Ο Λ. Ζώης αναφέρει ηπειρώτικη καταγωγή της οικογένειας· βλ. Λ. Χ. 
Ζ ώ η , ό. π., σ. 390. 

15. Επειδή Αρμάδα ονόμαζαν και τον τούρκικο στόλο, εδώ μετά «δικά-μας» 
διευκρινίζεται πως πρόκειται για τα βενετσάνικα καράβια. 
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16. Δηλαδή με το παλιό (ιουλιανό) ημερολόγιο- με το νέο (γρηγορίανό) η 2 
Φλεβάρη θα ήταν η 13 του ίδιου μήνα. 

17. Ο Ράλλης Νοταράς, Κορίνθιος, και ο Νικολός Μέλος είχαν ιδρύσει εμπο
ρική εταιρεία· ύστερα απο το θάνατο του Νικολού, ο Νοταράς συνεχίζει μόνος-του 
τις εμπορικές συναλλαγές με το Γ. Μέλο στη Βενετία καθώς και με άλλους εμπόρους 
στον ελληνικό χώρο κι έξω απ' αυτον. Για τους Νοταράδες απο τη βυζαντινή 
εποχή μέχρι την ελληνική επανάσταση βλ. Σ τ α ύ ρ ο υ Α. Κ ο υ τ ί β α, οι Νο
ταράδες στην υπηρεσία του έθνους και της εκκλησίας, 'Αθήνα 1968, Απαντάται 
και στα έγγραφα 18, 33. 

18. Η ψιλή λίβρα (libbra sott i le\ ίση με 326 γραμμάρια, ήταν μονάδα βά
ρους, που οι Βενετοί έμποροι χρησιμοποιούσαν κυρίως για το ζύγισμα του μετα
ξιού σε μικρές ποσότητες· για τις μεγαλύτερες ποσότητες μεταχειρίζονταν τη χον
τρή λίβρα (libbra grossa) ίση με 762 γραμμάρια. Βλ. A n t o n i o M e n i z z i , Dei 
pesi dello stato veneto con ragguagli di alcuni pesi esteri, Βενετία 1791, σ. 24, 
26, 30. B r u n o C a i z z i, Industria, Commercio e Banca in Lombardia nel 
XVIII secolo, Μιλάνο 1968, σ. Ι. 

19. Η ουγγιά (ιταλ. oncia) είναι μονάδα βάρους ίση με 29,3 γραμμάρια και 
χρησιμοποιείται για τη μέτρηση πολύτιμων μετάλλων βλ. B r u n o C a i z z i , ό.π. 

20. Πρβλ. σημ. 50. 
21. Ο Παντελής Λιγνός, έμπορος εγκατεσημένος στο Ραχίτι, δέχεται κι απο-

στέλνει εμπορεύματα σε διάφορες πόλεις της Ιταλίας, κυρίως όμως στη Βενετία. 
22. Ραχίτι Η Ρωσέτη Η Ρωζέτη, είναι πόλη τής Αιγύπτου χτισμένη στο στό

μιο του δυτικού βραχίονα του Νείλου. Παλιά ήταν ονομαστό λιμάνι, απ' όπου εξά
γονταν τα προϊόντα του Δέλτα- βλ. P. M a s s ο n, Histoire du commerce dans le 
Levant au XVII siècle, Παρίσι 1897, σ. 406-407, 

23. Για την ηπειρωτικής καταγωγής οικογένεια Μαρούτζη βλ. Κ. Δ. Μ έ ρ -
τ ζ ι ο υ , «Το εv Βενετία Ηπειρωτικόν Αρχείον». 'Ηπειρωτικά Χρονικά 11 (1936) 
152-186. 

24. Άλλο όνομα της Κέρκυρας. 
25. Νέο Κάστρο Η Νιόκαστρο Η Ναβαρίνο, ονομάζεται η Πύλος, πόλη του 

Μοριά στη Μεσσηνία. 
26. Έτσι αποκαλούσαν το Δόγη της Βενετίας. Αυτή την εποχή Δόγης είναι 

ο Ιωάννης Β' Κορνέρ, που κάτεχε το δουκικό αξίωμα απο το 1709 ως το 1722. 
Βλ. A n d r e a D a M o s t o , I Dogi di Venezia, Μιλάνο 1966, σ. 563 - 570. 
Βλ. και έγγρ. 20. 

27. Ο «ημπερατόρος» είναι ο αυτοκράτορας Κάρολος ΣΤ' της Αυστρίας· βλ. 
και εισαγ. σ. 108, 110 και έγγρ. 20. 

28. Ο Μπερνάρδος είναι αδερφός του Νικολού, Ιωάννη και Γεωργίου Μά
κολα απαντάται και στα έγγραφα 13, 16, 17, 20, 22, 25. Πρβλ. και σημ. 12. 

29. Πρβλ. σημ. 11. 
30. Αρχοντική οικογένεια Αθηναίων που μέλη - της είχαν τον τίτλο του 

κόμη. Εδώ γίνεται λόγος για το Δημήτρη Περούλη του Σπυρίδωνα- γενικά για τους 
Περούληδες βλ. Κ. Δ. Μ έ ρ τ ζ ι ο υ, «'Εμπορική αλληλογραφία έκ Θεσσαλονίκης 
(1742 - 1752). Μακεδόνικα 7 (1966) 94 - 147. Τ ο υ ί δ ι ο υ, «οι 'Αθηναίοι Περού
ληδες έν Βενετία». 'Αθηναϊκά 41 (1968) 1-8. Πρβλ. και ' Α π ό σ τ . Ε. Β α κ α 
λ ό π ο υ λ ο υ , 'Ιστορία του νέου Ελληνισμού, τ. 4, Θεσσαλονίκη 1973, σ, 57. 
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31. Είναι η Κάρια Μαντέλου, γυναίκα του Μπερνάρδου Μάκολα· βλ. E r n e 
s t o C o r s i n i - G a e t a n o Z a m p a r ο, ό. π., τον πίνακα στο τέλος του φυλ
λαδίου. 

32. Πρόκειται για την Candida Tiepolo του Lorenzo, που στα 1701 παντρεύ
τηκε το Marco Priuli του Giovanni. Ο M. Priuli εκλέχτηκε rettore της Αχαίας 
το 1710. Βλ. Μ. B a r b e r o , Arbori de' Patritii veneti, t. VI, Βενετία 1743, σ. 
260. G i r o l . A l e s s, C a p p e l l a r i , Famiglie venete, t. III, σ. 595. 

33. Ο Νικ. Σιρίγος, που αναφέρεται εδώ, θα μπορούσα ίσως να ταυτιστεί με 
το δημόσιο νοτάριο τ' Αναπλιού Νικολό Σερίγο' βλ. Κ. Δ. Μ έ ρ τ ζ ι ο υ , «οι 
Αθηναίοι Περούληδες...» ό. π., σ. 433. Για το πρόσωπο αυτό κάνει λόγο και ο 
Άγγελος Φοσκάρδης σε γράμμα - του προς το Γ. Μέλο στις 18 Οχτώβρη του 
1715· [...]. Σιμερον αριβαρισε εδό ό σιορ Νικολέτος Σιρίγος με την γινεκα του, που 
εξαγοράστικαν είς την Σμίρνι, κα'ι μου νπε πος ο σιορ Μιχάλις υβρίσκεται εκί ελενθέ
ρομενος και περνάγι και καλά' δια τον σιορ Νικολό δεν ηξευρε να μου υπή, μα λένε 
πος να υναι στον Μορέα και ο Θεός να τους δίνι υγία' και πάλιν, αν μάθο τίποτις θέλι 
την αβιζάρο [...] (Ε. Ι. Β.—Παλ. Αρχ., busta 148, φ. 422 2). 

34. Ελαφρό καράβι, ένα είδος βάρκας, που το χρησιμοποιούσαν για ταξίδια 
μόνο μέσα στη Μεσόγειο- βλ. Μ ο n s. S a ν e r i e n, ό. π., σ. 433. 

35. Ο Χρήστος Λελέκος, Γιαννιώτης εμπορικός πράχτορας εγκαταστημένος 
στ' Ανάπλι, είχε εμπορικές συναλλαγές κυρίως με το Δημήτρη Πετρούλη στη 
Βενετία. 

36. Για τη γιαννιώτικη οικογένεια Γλυκή, εμπόρους καΐ τυπογράφους, βλ. 
G e o r g . V e l o u d i s , Das griechische Druck-und Verlagshaus «Glikis» in Ve
nedig (1670 - 1854), Wiesbaden 1974, όπου και όλη η σχετική βιβλιογραφία. 

37. Παλαμήδι Η Παλαμήδης είναι η ακρόπολη τ' Αναπλιού' μιά σύντομη 
ιστορία-του βλ. Ί ω ά ν . Θ. £ φ η κ ό π ου λ ο υ. τά μεσαιωνικά κάστρα του Μο
ρηά, Αθήνα 1968, σ. 100-105. 

38. Για τα πρόσωπα αυτά βλ. εισαγ. σ. 
39. Αγαρηνούς αποκάλεσαν απο το 10ο κυρίως αιώνα παλιά έθνη των Αρά

βων. Το όνομα προήλθε απο την Άγαρ, μητέρα του Ισμαήλ. 
40. Βλ. σημ. 37. 
41. Είναι η Μεθώνη, πόλη του Μοριά στη Μεσσηνία, που στα ιταλικά έγινε 

Modone και με αντιδάνειο κατάληξε Μοθώνη. 

42. Για το Vicenzo Pasta, διοικητή της Μεθώνης, βλ. εισαγ. σ. 112. 
43. Η φελούκα (ιταλ. feluca) ήταν ελαφρό μεταφορικό πλοιάριο, κατάλληλο 

για ταξίδια μόνο στη Μεσόγειο· βλ. Μ ο n s. S a ν e r i e n, ό. π. σ. 217. 

44. Ναύαρχος της βενετσιάνικης Αρμάδας είναι ο Alessandro Dolfino· βλ. 
Μ ι χ. Β. Σ α κ ε λ λ α ρ ί ο υ , « Η άνάκτησις της Πελοποννήσου υπό των 
Τούρκων έν ετει 1715». Ελληνικά 9 (1936) 226. 

45. Άγ ιος Γεώργιος είναι η εκκλησία της Ελληνικής Κοινότητας Βενετίας· 
για την ίδρυση - της και περιγραφή του ναού βλ. Ί ω ά ν . Β ε λ ο ύ δ ο υ , ό. π. 
σ. 24 - 57. 

46. Πρόκειται για το Νικολό Μέλο. 
47. Ο Ανάργος Ψαρός ύστερα απο τον ξεσκλαβωμό - του συνέχισε το εμπό
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ριo με το Γ . Μέλο ταξιδεύοντας σε διάφορα μέρη σαν αποσταλμένος και άλλων 
εμπορικών ο ίκων. Το συναντάμε και στα έγγραφα 15, 18, 19, 30. 

48. Το κάστρο τ ' Αναπλιού ονομάζεται Παλαμήδι - πρβλ. και σημ. 37. 

49. Το όνομα Βαρβαρία (Μπαρμπαριά) είναι παραφθορά του Βερβερία (χώρα 
των Βερβέρω») και χρησιμοποιόταν ήδη απο την αρχαιότητα. Με τον όρο αυτό 
εννοείται το σύνολο των ορεινών περ ιοχών της ΒΔ. Αφρικής , που περιλαμβάνει 
τα κράτη, Μαρόκο , Αλγερία, Τύνιδα και Τρ ίπολη , Για τη Μπαρμπαριά και τους 
μπαρμπαρέζους κουρσάρους βλέπε τα έργα : W i l l i a m J a n s o n , A view of 
the present condit ion of the Sta tes of Barbary , Λονδίνο 2 1816. S t a n l e y 
L a n e - P o o l e , The Barbary Corsa i rs , Νέα Υόρκη 1890. 

50. Την παράδοση γύρω απο τη δράση του κόμη Λεονάρδου Ταρωνίτη κατά 
την πολιορκία τ ' Αναπλιού βλ. στου Δ η μ . Κ α μ π ο ύ ρ ο γ λ ο υ , Μνημεία της 
ιστορίας των Αθηναίων, 'Αθήναι 1892, τ . 1, σ. 296 και τ . 3, σ. 1 7 - 1 8 . Τα δυό 
μεγάλα κανόνια με το ό ν ο μ α - τ ο υ , που βρίσκονταν στο Παλαμήδι μέχρι τα χρό
ν ια της κατοχής, τα διάλυσαν οι Ιταλοί μαζί κα ι με αλλά βενετσιάνικα. Βλ. επί
σης Κ. Δ. Μ έ ρ τ ζ ι ο υ, «Νικόλαος Ταρωνίτης τού Λεονάρδου». Αθηναϊκά 17 
(1960) 1-16 . 

51. Πρβλ. σημ. 36. 
52. Κωμόπολη της Ιταλίας στην Απουλία. 
53. Είναι ο Λεονάρδος Περδικάρης (βλ. έγγρ. 19 και 21) του Δημήτρη, ανι 

ψιός απο αδερφή του Γ. Μέλου - βλ. Μ. Γ ε δ ε ώ ν , «Λόγιοι τρεις Έ λ λ η ν ε ς » . 
Εκκλησιαστική Αλήθεια 32 (1912) 132 -134. Γ. Σ. Π λ ο υ μ ί δ η , «Ai πράξεις 

έγγραφης των 'Ελλήνων σπουδαστών του πανεπιστημίου της Παδούης», μέρος 
Β ' . ΕΕΒΣ 38 (1971) 135-136. 

54. Χωριό της Κορινθίας, βρίσκεται στη βόρια πλαγιά του βουνού Κυλλήνη. 

55. Για την οικογένεια Καραγιάννη απο τα Γιάννενα βλ. Κ. Δ. Μ έ ρ τ ζ ι ο υ, 
«Το έν Βενετία Ηπειρωτικόν Αρχείον». 'Ηπειρωτικά Χρονικά 11 (1936) 140 -151 . 
Ί ω ά ν . Β ε λ ο ύ δ ο υ , ό. π . , σ. 188. 

56. Ο ναύαρχος της τούρκικης Αρμάδας. 

67. δεν έχουμε άλλες πληροφορίες γ ια το πρόσωπο αυτό, ούτε και γ ια τη 
βυζαντινή οικογένεια των Παλαιολόγων σ° αυτή τ η ν εποχή. Για τους Παλαιολό
γους μέχρι το 16ο αιώνα βλ. Γ. Ε. Τ υ π ά δ ο υ, « ο ι απόγονοι των Παλαιολόγων 
μετά την Ά λ ω σ ι ν » , ΔΙΕΕ 8 (1923) 129 - 157. Λ. Χ. Ζ ώ η , «Παλαιολόγοι» [στη 
Ζάκυνθο], Εστία Αθηνών 5997 (1910), Μούααι, 7.-6 (1923). Ελληνική Έπιθεώρησις 
Β' βα του 1923, Μούααι 971 (1938)· (βλ Λ. Χ. Ζ ώ η , «Αναγραφή δημοσιευμάτων 
(1885-1951)». Νεοελληνικά, τ. Α ' , Παράρτημα, Αθήνα 1951, σ. IX. 

58. Η κοινότητα Δρέπανου βρίσκειαι ΝΑ τ ' Αναπλιού στον Αργολικό 
κόλπο και αποτελείται απο τους οικισμούς Δρέπανο, Βιβάρι, Καλλιθέα (Μουρά-
ταγας) , Μαραθέα. Στα χρόνια της Τουρκοκρατίας το Δρέπανο είχε το όνομα Χαϊ
δάρι' ξαναπήρε το παλιό - του όνομα μετά το 1956. Πρβλ. και Κ. Ν τ ό κ ο υ, « Η 
έν Πελοπονήσφ εκκλησιαστική περιουσία κατά την περίοδον της Β' Ενετοκρα
τίας». Bysantinich - Neugriechische Jahrbücher 21 (1973) 87. 

59. Βασιλικά Η αφεντικά ονομάζονταν τα πολεμικά καράβια, ενώ του εμπο
ρικού στόλου λέγονταν εμπορευτικά η πραγματευτικά. 
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60. Το Λιγουριό είναι χωριό της Αργολίδας στα ΒΑ ν ' Αναπλιού με 2.000 
περίπου κατοίκους. 

61. Golfo di Venezia αποκαλούσαν οι Βενετοί την Αδριατική. 
62. Ο Φραγκίσκος Μπόν υπήρξε πρόεδρος της Ελληνικής Κοινότητας και 

στα 1721- βλ. Ί ω ά ν. Β ε λ ο ύ δ ο υ, ό. π., σ. 188. 
63. Για τον Ηπειρώτη Επιφάνιο Ηγούμενο, τη διαθήκη - του και διάφορα 

αλλά έγγραφα του αρχείου - του, βλ. Κ. Δ. Μ έ ρ τ ζ ι ο υ, «Το έν Βενετία...», 
ό. π., σ. 29 - 74. Τ ο υ ί δ ι ο υ , «Έπιφάνιος Ηγούμενος, χορηγός - εκδότης». 
'Ηπειρωτική 'Εστία 14 (1965) 107 - 111. 

64. Ο Κύπριος Μπερνάρδος Άκρης διατέλεσε πρόεδρος της Ελληνικής Κοι
νότητας Βενετίας στα 1627, 1637, 1657· βλ. Ί ω ά ν. Β ε λ ο ύ δ ο υ , ό. π., σ. 
186. Ά θ α ν . Ε. Κ α ρ α θ α ν ά σ η , Η Φλαγγίνειος Σχολή της Βενετίας, Θεσ
σαλονίκη 1975, σ. 60 - 64. 

65. Για τους θεσμούς και τα αξιώματα στην Αδελφότητα βλ. Φ α ν ή ς 
Μ α υ ρ ο ε ι δ η , Συμβολή στην ιστορία της Ελληνικής 'Αδελφότητας Βενετίας 
στο ΙΣΤ' αιώνα, Αθήνα 1976, σ. 18- 31. 

66. Cozeti (τουρκ. hügget) είναι το αποδειχτικό έγγραφο. 
67. Cazze- λέξη βενετσιάνικη και σημαίνει τον αποκλειόμενο της ψηφοφο

ρίας· βλ. G i u s. B ο e r i o, Dizionario del dialetto veneziano, Βενετία 1856. 

68. Στον κρητικής καταγωγής, Φραγκίσκο Χορτάτση, γιό του Εμμανουήλ, 
είχαν με απόφαση του Γεν. Προνοητή Marino Michiel παραχωρηθεί στην Πελο
πόννησο χτήματα για 6 χρόνια. Εδώ έχουμε την πληροφορία πως στην πτώση τ' Α
ναπλιού αιχμαλωτίστηκε και κατόπιν εξαγοράστηκε. Τον Οχτώβρη του 1719 διο
ρίστηκε απο τον Carlo Ruzzini Πρόξενος της Βενετίας στη Σμύρνη. Πέθανε λίγο 
πρίν το 1750. Βλ. Μ. Γ, Μ α ν ο ύ σ α κ α, «Συμβολή εις την ίστορίαν της κρη
τικής οικογενείας, Χορτάτση». ΕΕΒΣ 26 (1956) 285 - 3 . Τ ο υ ί δ ι ο υ «Τα έγγραφα 
των Χορτάτσηδων της Σμύρνης (Συλλογή Whittall)» Μικρασιατικά Χρονικά 10 
(1963) 74-76. 

69. Είναι ο αδερφός του Ανάργου Ψαρού (βλ. έγγρ. 14, στ. 32). Πρβλ. 
και σημ. 47. 

70. Για το Θωμά Φλαγγίνη και το κληροδότημα -του βλ. Ά θ α ν . Ε. Κ ά
ρ α θ α ν ά σ η, ό. π., σ. 35-55· εκεί υπάρχει συγκεντρωμένη και όλη η σχετική 
βιβλιογραφία. 

71. Ο Ιερεμίας Γ' πατριάρχεψε στα χρονικά διαστήματα 1716-1726. 1732-

1733- βλ. Θρησκ. και Ήθικ, Έγκυκλ., τ. 6, στήλη 785 - 586. Ά θ α ν . Κ ο μ ν η
ν ο ύ - Ύ ψ η λ ά ν τ ο υ , Τα μετά την Άλωσιν (1453-1789), Κωνσταντινούπολη 
1870, σ. 301-324, 336-338. 

72. Ο Αναπλιώτης Γεώργιος Κάσδαγλης του Μαργαρίτη πιάστηκε αιχμάλωτος 
απο τους Τούρκους μαζί με ολόκληρη την οικογένεια - του- το Μάη όμως του 
1717 είναι όλοι λεφτερωμένοι(Ε. Ι. Β.—Παλ. Αρχ., busta 108, φ. 164r - 172r ), Τα 
ονόματα των σκλαβ»μένων ήταν : Κιαράστα, Δημήτρης, Νικολός, Αντώνης, Μαν
τρίτσα, Μαλτού, Κρέουσα, Θανάσης και Χαρά. Για την οικογένεια Κάσδαγλη ει
δήσεις βλ. και Ε Ι.Β.—Παλ. Αρχ., Reg. 183, φ. 72Γ , 122ν , busta 145, φ. 224r , 
230· , βλ. και εισαγ. σ. 114 και έγγρ. 29. 
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73. Ο Αιμίλιος Βελάνος, γιος του Φραγκίσκου, επίσης νοτάριου της Βενε
τίας, ήταν Κρητικός στην καταγωγή κι επειδή ήξερε καλά και τα ελληνικά, ήταν 
ο κατ' αποκλειστικότητα νοτάριος των Ελλήνων της Βενετίας. 

74. Τσακωνιά ονομάζεται η περιοχή εκείνη της Αρκαδίας που εκτείνεται απο 
την ανατολική πλαγιά του Πάρνωνα ως τον Αργολικό κόλπο. 

75. Ενοριακός ναός τ' Άναπλιού, όπου βρισκόταν μιά θαυματουργή βροχο
ποιός εικόνα της Παναγίας· καταστράφηκε απο τους Τούρκους στα 1715. Βλ. 
Μ ά ν θ ο υ Ι ω ά ν ο υ , Ιστορία περί της συμφοράς και σκλαβιάς του Μωρέως, Βε
νετία 1779, σ. 102, στ. 379- 87. Π έ τ ρ ο υ Κ α τ σ α ί τ η , Ιστορία καλούμενη 
κλαθμός Πελοποννήσου, έκδοση Έμμ. Κριαρα, 'Αθήνα 1950, σ. 253, στ. 735-750 
και σ. 326 C o n s t a n t i n D i i c h i t i , Cronica expeditiei Turcilor in Mo
reea si publicata de Neculai Jorga, Βουκουρέστι 1913, σ. 165. Κ. Ν τ ό κ ο υ 
Η έν Πελοπόννησω εκκλησιαστική περιουσία..., ό. π., σ. 54-55. 

76. Αίνος- αρχαία πόλη της Θράκης στις εκβολές του Έβρου. 
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Γ Λ Ω Σ Σ Α Ρ Ι 

οβιζάρω (ιταλ. avvisare) : ειδοποιώ, 
προειδοποιώ. 

αγκαλά : άν και. 
αγνωσία, η : άγνοια, αφροσύνη. 
Αγούστα, η : Αυγούστα. 
αγροικώ : ακούω, αισθάνομαι. 
Αλιγούρνα, η : Λιβόρνο. 
αλτάρι, το (ιταλ. altare) : βωμός, θυ

σιαστήρι, (εδώ) εγκόλπιο. 
αμή : αλλά. 
αμάχη, η : έχθρα, μίσος, πόλεμος. 
αμπασιατόρος, ο (ιταλ. ambasciatore) : 

πρεσβευτής, αποσταλμένος. 
άμποτες : μακάρι. 
απεζοδρόμος ο : βλ. πεζοδρόμος. 
αποκόβω : (εδώ) καθορίζω ορισμένο 

χρηματικό ποσό. 
απόστα, επίρ. (ιταλ, apposta) : επί

τηδες. 
αργαστήρι, το : μικρό εμπορικό κατά

στημα γενικού εμπορίου. 
αριβάρω (ιταλ, arrivare) : φτάνω. 
αρίφνητος : αναρίθμητος, απειράρι

θμος. 
αρμάδα, η (ιταλ. armata) : στόλος, 

στρατιά. 
ασασιναμέντο, το (ιταλ. assassinamen

to) : δολοφονία (κυρίως μτφ.). 
ασενδιάρω (ιταλ. assediare) : πολιορκώ. 
ασκέρι, το (τούρκ, asker) : στρατιά. 
άσπρα, τα (τούρκ. akçe) : χρήματα. 
αχαμνός : αδύνατος. 

βακούφι, το (τουρκ. vakf) : γη αφιε
ρωμένη σε θρησκ. ίδρυμα, η ίδρυμα 
κοινής ωφελείας. 

βέρα, η (βενέτ. vera) : δαχτυλίδι, αρ
ραβώνας, συμφωνία. 

βία, η (ιταλ. via)—περ βία (ιταλ. per 
via) : δρόμος—δια μέσου. 

βιτόρια, η (ιταλ- vittoria) ; νίκη. 

βολύμι, το : μολύβι. 
βουλώνω : σφραγίζω με βούλλα. 
γαζέτα, η (βενέτ. gazeta) : χάλκινο 

βενέτιμο νόμισμα ίσο με 2 σολδία. 
γγιά : (ιταλ. già) : ήδη. 
γενεράλης, ο (ιταλ. generale) : στρα

τηγός. 
γκόλφος, ο (ιταλ. golfo) : κόλπος. 
γότα, η (ιταλ. gotta) : αρθρίτιδα, πο

δάγρα, 
γρανάτα, η (ιταλ. granata) : πολίτιμη 

σκουροκόκκινη πέτρα. 

δεκατιά, η (ρ. δεκατίζω) : έγγειος φό
ρος, η δεκάτη (τούρκ. 'ösr Η ösür), 

διάφορο, το : τόκος. 
δουκάτο, το (ιταλ. ducato) : χρυσό 

αρχικά κι ύστερα και ασημένιο νό
μισμα. 

δράμι, το (αραβ. dirhem) : μονάδα βά
ρους ίση με 1/400 της οκάς. 

επά : εδώ. 
επιτροπικό, το : εξουσιοδότηση. 

ιμπαρκάρω (ιταλ. imbarcare) : επιβι
βάζω. 

ιμπασαδόρος, ο : βλ. αμπασιατόρος. 
ιμπερατόρος, ο (ιταλ. imperatore) : 

αυτοκράτορας. 
ινκάμπιο, το (ιταλ. in cambio) : βλ. 

κάμπιο. 
ινπατροναρίζομαι (ιταλ. impadronirsi): 

γίνομαι κύριος, οικειοποιούμαι. 
ινπιέγκο, το (ιταλ. impiego) : υπηρε

σία, απασχόληση, θέση. 
ιν σόλιτουμ (λατιν. sol idum=το όλο 

ποσό των χρημάτων) : σ' ολόκληρο 
το ποσό- το νόημα όλης της φρά
σης είναι : εγγυητές απο κοινού και  
για όλο το ποσό, 
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κάλε, η (ισπαν. calle) : δρόμος, οδός. 
καλέμι, το (τουρκ. kalem) : πένα, ερ

γαλείο εκκοπής. 
καλιότα, η (βενέτ. galiòta) : μικρή γα

λέρα. 
καμπάνια, η (ιταλ. campagna) : εξο

χή, (εδώ) εκστρατεία. 
κάμπιο, το (ιταλ. cambio) : συνάλ

λαγμα, ανταλλαγή. 
καμπιάλε, η (ιταλ. cambiale) : συναλ

λαγματική . 
κανί, το : αγγείο εκκλησιαστικής κυ

ρίως χρήσης, ραντιστήρι, μυροδο-
χείο. 

καστέλι, το (ιταλ castello) : πύργος, 
φρούριο. 

κάτεργο, το : πλοίο κρατικό Η πειρα
τικό. 

κολέτο, το (ιταλ. colletto) και κόλο 
(ιταλ. collo) : δέμα ή κιβώτιο μ' εμ
πορεύματα. 

κολονέλος, ο (ιταλ. colonnello) : συν
ταγματάρχης. 

κομμέρτζιο, το (ιταλ. commercio) : εμ
πόριο. 

κονσολάρω (ιταλ. consolare) : παρη
γορώ, ανακουφίζω. 

κόντε, ο (ιταλ. conte) : κόμης. 
κοντίνουα (ιταλ. continuamente) : ε

ξακολουθητικά, δίχως διακοπή. 
κοντινουάρω (ιταλ. continuare) : συνε

χίζω, εξακολουθώ. 
κόντο, το (ιταλ. conto) : λογαριασμός. 
κόπια, η (ιταλ. copia) : αντίγραφο. 
κορέρω (ιταλ. correre) : τρέχω. 
κοστουτουίρω (ιταλ. costituire) : συγ

κροτώ, σχηματίζω, καθορίζω. 
κουλταλιέρα, η (ιταλ. coltellièra) : 

μαχαιροθήκη. 
κουμαντάντης, ο (ιταλ. comandante) : 

διοικητής, αρχηγός. 
κουμπανία, η (ιταλ. compagnia) : συν

τροφιά, εταιρεία. 
κουμπανιάρω (ιταλ. accompagnare) : 

συνοδεύω, ταιριάζω δυό πράγματα. 

λαοτζάδο και λαουράδο (βενέτ. lapra
dp) ; δουλεμένο. 

λέγα, Η (ιταλ. lega) : συμφωνία, συν
θήκη. 

λεγένι, το (τουρκ. legen) : λεκάνη. 
λέτερα, η (ιταλ. lettera) : γράμμα 

(εδώ) lettera (di cambio) : συναλ
λαγματική. 

λιγώνομαι : λιποθυμώ. 
λίτρα, η (λατιν. libra) : μονάδα χωρη

τικότητας. 

μαγάρι (ιταλ. magari) : μακάρι. 
μαγγιόρος, ο (ιταλ. maggiore) : (εδώ) 

ταγματάρχης. 
μακαδόρος, ο : 
μάλαμα, το : χρυσάφι. 
μαντινίρω (ιταλ. mantenere) : κρατώ, 

συγκρατώ. 
μάρκα, η (ιταλ. marca) : σήμα, έμ

βλημα. 
μαρτζελιάνα, η (ιταλ. marcigliana) : 

εμπορικό καράβι. 
μαστραπάς, ο (τουρκ. mastrapa) : δο

χείο πήλινο Η γιάλινο, που χώραγε 
μέχρι δυό οκάδες. 

μινατζάρω (ιταλ. minacciare) : απειλώ, 
φοβερίζω. 

μόδος, ο (ιταλ. modo) : τρόπος. 
μόσκοβος, ο : ρώσος. 
μούλτζα, τα (μούλκι, τουρκ. mülk) : 

χτήματα, γη απόλυτης κυριότητας. 
μπάιλος, ο (ιταλ. bailo) : πρεσβευτής. 
μπαρμπέρισμα, το (ιταλ. barbiere, 

κουρέας) : κούρεμα. 
μπαστιμέντο, το (ιταλ. bastimento) : 

φορτηγό καράβι. 
μπατιρίζω και μπατίρω (ιταλ. battere) : 

τραντάζω, χτυπώ, πολεμώ. 

νεγότζιο, το (ιταλ. nagozio) : εμπο
ρικό κατάστημα, (εδώ) εμπορική πρά
ξη, υπόθεση. 

νέτος (ιταλ. netto) : καθαρός, αγνός. 
νοβιτά, η (ιταλ. novità : νεωτερισμός, 

(εδώ) είδηση. 
νομινάρω (ιταλ. nominare) : ονομάζω. 
νότα, η (ιταλ. nota) : σημείωση. 
νοτίκια, η (ιταλ. notizia) : είδηση, 

αγγελία, πληροφορία, 
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ντακόρδου, επίρ. (ιταλ. d'accordo) : 
απο κοινού. 

ντεσμός και ντυσμός ο (ρ. ενδύω) : ε
πένδυση χρημάτων. 

ξαγοράζω και εξαγοράζω : απολεφτε-
ρώνω κάποιον καταβάλλοντος λύτρα. 

ξεσυνερίζομαι : μνησικακώ εναντίον 
κάποιου, συναγωνίζομαι. 

οκαζιόν, η (ιταλ. occasione) : ευκαι
ρία, περίσταση. 

ορδί, το ίτούρκ. ordu) : στρατόπεδο, 
στρατιωτική μονάδα. 

ορδινιά, η (ιταλ. ordine) : διαταγή, 
εντολή. 

ουγγιά, η (ιταλ. oncia) : μονάδα βά
ρους ίση με 29,3 γραμμάρια. 

πασάς, ο (τουρκ. pasa) : αξίωμα και 
τίτλος σε σουλτανικό καθεστός, διοι
κητής σαντζακίου. 

πασιόν, η (ιταλ. passione) : πάθος. 
πατρόν, ο (ιταλ. padrone) : ιδιοκτή

της, (εδώ) καραβοκύρης. 
πεζάρω (ιταλ. pesare) : ζυγίζω. 
πεζοδρόμος, ο : πεζοπόρος, (εδώ) τα

χυδρόμος. 
περίκουλο, το (ιταλ. pericolo) : κίν

δυνος. 
πιέτζο (βενέτ. piezo) : εγγυητής. 
πολάκος, ο (ιταλ. polacco) : πολωνός. 
πόλιτζα, η (ιταλ. polizza) : απόδειξη 

πληρωμής. 
πόλιτζα ντε κάργου, η (ιταλ. polizza 

de carico) : φορτωτική. 
πρεκούρα, η (ιταλ. procura) : πληρε

ξουσιότητα, επιτροπεία. 
πρεμούρα, η (ιταλ. premura) : βια

σύνη. 
πρίνγγιπες, ο (ιταλ. principe) : πρίγ

κιπας, άρχοντας, (εδώ) ο Δόγης. 

ραγγιόν (α) (ιταλ. ragione) : κατά το 
δίκιο. 

ρεάλι, το (ισπαν. real) : ισπανικό νό
μισμα 25 λεπτών περίπου, 

ρέγολα, η (ιταλ. regola) : κανόνας, 
τάξη, τρόπος. 

ρεκουμαντάρω (ιταλ. raccomandare) : 
συνιστώ, εμπιστεύομαι. 

ρεκουπεράρω (ιταλ. ricuperare) : ανα
κτώ, εισπράττω. 

ρεμέντιο, το (ιταλ. rimedio) : θερα
πεία. 

ρένιο, το (ιταλ. regno) : βασίλειο, 
(εδώ) ο Μοριάς για τους Βενετούς. 

ρεπαρτίρω (ιταλ. ripatrite) : ξαναφεύ-
γω, διαμοιράζω, κατανέμω. 

ρεσολουτζιόν, η (ιταλ. risoluzione) : 
απόφαση. 

ρετόρα, η (ιταλ. rettore : διοικητής, 
κυβερνήτης) : γυναίκα του διοικητή. 

ριβέρω και ριβερίρω (ιταλ. riverire) : 
προσκυνώ, σέβομαι, υποβάλλω τα 
σεβάσματά- μου. 

ρισάλτο, το (ιταλ. risalto) : προεξοχή, 
αναπήδημα, (εδώ) έφοδος. 

ρισολβέρω (ιταλ. risolvere) : αποφα
σίζω. 

ριτσέτα, η (ιταλ. ricetta) : συνταγή, 
ρουφέτι, το : συντεχνία, συνάφι. 
ρούχα, τα : πράγματα, υπάρχοντα. 

σαλιέρα, η (ιταλ. saliera) : αλατιέρα. 
σάντολα, η (βενέτ. santola) : νονά. 
σασιναμέντο, το : βλ. ασασιναμέντο. 
σεκουεστράρω (ιταλ. sequestrare) : κά

νω κατάσχεση, φυλακίζω. 
σεκρεστάρω (ιτβλ. segretare) : απομο

νώνω, αποχωρίζω. 
σεκρέτο, το (ιταλ. segreto) : μυστικό, 

απόρρητο. 
σιγουριτά, η (ιταλ. sicurtà) : ασφά

λεια, εγγύηση, πίστη. 
σιγουραρισμένος (ιταλ. assicurare) : 

ασφαλίζω, ασφαλισμένος. 
σίμουλ, επίρ. (λατιν. simul) : μαζί, 

σι νάμα' 
σιορ, ο (σιόρα, η) (ιταλ. sior. siora): 

κύριος (κυρία). 
σισταρίζομαι (ιταλ. assistere) : συμ-

παρίσταμαι, συντρέχω, παρευρίσκο
μαι. 

Ψηφιοποιήθηκε από τη Βιβλιοθήκη του Ιονίου Πανεπιστημίου
Με την άδεια της Εταιρείας Μελέτης Νέου Ελληνισμού
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σκαλάδα, η (ιταλ. scalata) ; το σκαρ
φάλωμα με σκάλα. 

σκουδέρω (βενέτ. scuoder) : εισπράττω. 
σμαίδι, το (αντί σμαϊλίκι) : το μεταξύ 

2000- 10.000 ακτσέ αξίας τιμάριο. 
σόλδι, το (ιταλ. soldo) : πεντάρα (πληθ. 

τα χρήματα). 
σοσπέτο, το (ιταλ. sospetto) : υπο

ψία. 
σοτοκούπα, η (ιταλ. sottocoppa) : πια

τάκι για φλυτζάνι Η ποτήρι. 
σπέντζα, η (τουρκ. ispendje) : είδος 

προσωπικού φόρου, που οι καλλιερ
γητές άφθαρτων χτημάτων πλήρωναν 
στους φεουδάρχες - τους. 

σπετζαρία, η (ιταλ. spezieria) : κατά
στημα πούλησης μπαχαρικών και 
φαρμάκων. 

στάτο, το (ιταλ. stato) : κατάσταση, 
κράτος. 

στέργω : δέχομαι, συγκατατίθεμαι, συμ
φωνώ. 

στράτα, η (ιταλ. strada) : δρόμος, δια
δρομή. 

στραπάτζο, το (βενέτ. strapazzo) : πε-
ρίγελως, σπαραγμός, βάσανο, ζημιά. 

συναυλίζομαι και συναυλιάζομαι : συνα
ναστρέφομαι, επικοινωνώ, συναθροί
ζομαι. 

ταρτάνα, η (ιταλ. tartana) : τύπος 
μεταφορικού πλοίου. 

τεντάρω (ιταλ. tentare) : δοκιμάζω, 
κάνω απόπειρα. 

τετραχηλισμένος (αντί ξετραχηλισμέ-
νος) : αυτός που έχει γυμνό το στή
θος, ο ξεγυμνωμένος και μτφρ. ο τε
λείως φτωχός. 

τζίρος, ο (ιταλ. giro) : γύρος, κύκλος, 
(εδώ) η κυκλοφορία κεφαλαίων. 

τομάρω (ιταλ. tornare) : πέφτω κάτω, 
καταλύω. 

τραδιμέντο, το (ιταλ. tradimento) : 
προδοσία. 

φέδε, η (ιταλ. fede) : πίστη, μαρτυρι
κό έγγραφο, βεβαίωση, αποδειχτικό. 

φελούκα, η (ιταλ. feluca) : μικρό βα
πόρι δικάταρτο. 

φίρμα, η (ιταλ. firma) : υπογραφή. 
φλωρί, το (λατιν. florinus) : ονομα

σία κάθε λεπτού χρυσού νομίσματος. 
φορκέρι και φορτσέρι, το (ιταλ. for

ziere) : είδος μικρού μπαούλου για 
τη φύλαξη πολύτιμων αντικειμένων. 

φορτιέρα (αντί φροτιέρα), η (ιταλ. 
fruttiera) : φρουτιέρα, 

χαράκι και χαράτσι, το (τουρκ. kha 
radj) : έγγειος φόρος κι εδώ κεφαλι
κός φόρος κατά παρέλειψη του bas 
( = κεφάλι). 

χότζας, ο (τουρκ. hoca) : μουσουλμά
νος κληρικός. 
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