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ζηε κλήκε ηνπ παηέξα κνπ Γξεγόξε Σζάιηα,
θνηηεηήο θαη απηόο ηνπ Παληείνπ ζε αιινηηλέο επνρέο

3

Πξνινγηθφ ζεκείσκα
Ζ επαγγεικαηηθή θαη επηζηεκνληθή κνπ ελαζρφιεζε κε ηνλ θφζκν ησλ
αξρείσλ θαη ε γνεηεία πνπ άζθεζε θαη ζπλερίδεη λα αζθεί πάλσ κνπ κε νδήγεζε ζηελ
εθπφλεζε ηεο παξνχζαο δηδαθηνξηθήο δηαηξηβήο. Ζ πεξηήγεζή κνπ ζην αξρείν ησλ
Γεκνθξαηηθψλ Γάιισλ ζηα Κχζεξα ησλ εηψλ 1797-1798 θαη ε αίζζεζε πνπ κνπ
άθεζε ηαπηίδεηαη κε ηελ εηθφλα πνπ απνδίδεη ε Arlette Farge:1
Τπάξρνπλ “εηξεληθά”, ζπλεζηζκέλα, έγγξαθα πνπ παξαπιαλνύλ θαη καο
νδεγνύλ ρσξίο λα ην θαηαιάβνπκε θάπνπ πνπ δελ είρακε απνθαζίζεη λα
πάκε. Απηό ζπκβαίλεη όηαλ αθελόκαζηε λα καο εκπνηίζεη ην αξρείν, όηαλ
παξακέλνπκε αξθεηά δηαζέζηκνη ζηηο κνξθέο πνπ πεξηέρεη, έηζη ώζηε λα
παξαηεξήζνπκε θαιύηεξα απηό πνπ a priori δελ είλαη αμηνζεκείσην.
Κάπνηνο ζα αληέηεηλε όηη ην λα εκπνηηζηνύκε δελ ζπληζηά επηζηεκνληθή
κέζνδν, όηη ε ίδηα ε ιέμε είλαη αζαθήο θαη απιντθή θαη όηη κέζα ζε έλα
ηέηνην ζρεδόλ παηδηάζηηθν παηρλίδη κπνξνύλ άλεηα λα παξεηζθξήζνπλ ζηε
κειέηε εξκελεπηηθά ζθάικαηα. Αζθαιώο. Γλσξίδνληαο όηη επηβαξύλνπκε ηε
ζέζε καο ζα επηζπκνύζακε λα απαληήζνπκε κεηαθνξηθά: Το απσείο
μοιάζει με δάζορ σωπίρ ξέθωηα. Αν μείνοςμε απκεηά μέζα ζ’ αςηό, ηα
μάηια ζςνηθίζοςν ζηη ζκιά, διακπίνοςν ηιρ παπςθέρ.
Ζ επηβιέπνπζα νκφηηκε θαζεγήηξηα ηεο Νεφηεξεο Διιεληθήο Ηζηνξίαο θπξία
Αηθαηεξίλε

Αξψλε-Σζίριε

κε

θαζνδήγεζε

επηζηεκνληθά,

ππνδεηθλχνληαο

δπλαηφηεηεο ηηο νπνίεο δελ είρα θαληαζηεί γηα ηε ζχληαμε κηαο επηζηεκνληθήο
εξγαζίαο επηπέδνπ δηδαθηνξηθήο δηαηξηβήο. Ζ θαζεγήηξηα ηεο Ηζηνξίαο ηνπ Νένπ
Διιεληζµνχ θπξία Αλαζηαζία Παπαδία-Λάια κνπ ππέδεημε πψο έπξεπε λα θηλεζψ
ζην

επηζηεκνληθφ

πεδίν

ηνπ

βελεηνθξαηνχκελνπ

ειιεληθνχ

ρψξνπ,

ελψ

βηβιηνγξαθηθά ζηεξίρηεθα ζε κεγάιν βαζκφ ζην έξγν πνπ έρεη δεκνζηεχζεη. Σέινο ν
επίθνπξνο θαζεγεηήο Αξρεηνλνκίαο θχξηνο Μαλψιεο Γξαθάθεο κε βνήζεζε
ηδηαίηεξα ζηελ αξρεηνλνκηθή πξνζέγγηζε ησλ πεγψλ θαη ζηελ θαηαλφεζε δχζθνισλ
ζεκείσλ ησλ εγγξάθσλ.
Δπίζεο ν πξντζηάκελνο ηνπ Σκήκαηνο χγρξνλσλ Αξρείσλ ηεο Κεληξηθήο
Τπεξεζίαο ησλ Γεληθψλ Αξρείσλ ηνπ Κξάηνπο θ. πκεψλ Σζέκπνγινπ κε βνήζεζε
ζηελ απνθσδηθνπνίεζε δχζθνισλ δηνηθεηηθψλ θαηαγξαθψλ. Πξέπεη αθφκε λα
1

Farge A., Ζ γεύζε ηνπ αξρείνπ, Νεθέιε, Αζήλα 2004, ζζ. 83-84.
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επραξηζηήζσ ηνπο ζπλαδέιθνπο κνπ ζην Αξρείν Κπζήξσλ γηα ηε βνήζεηα πνπ κνπ
έδσζαλ, ηελ πξντζηακέλε Ρελάηα Παληαδίδνπ, ηελ Διέλε Μεγαινθνλφκνπ θαη ηελ
Μαξηάλζε Καπεηάληνπ. Σέινο, κηα ηδηαίηεξε γλσξηκία κνπ ζηα Κχζεξα είλαη ε ςπρή
θαη αθνχξαζηνο αξσγφο ηνπ Αξρείνπ Κπζήξσλ θπξία Διέλε Υάξνπ-Κνξσλαίνπ, ηελ
νπνία επραξηζηψ εθ βάζνπο θαξδίαο γηα φζα απιφρεξα κνπ έρεη πξνζθέξεη.
ηελ φιε δηαδηθαζία ηεο έξεπλαο, πξνθεηκέλνπ λα νδεγεζψ ζε έλα μέθσην,
πνιχηηκνο αξσγφο θαη ζπκπαξαζηάηεο ήηαλ ε γπλαίθα κνπ Γήκεηξα Σάθε θαη ν γηφο
κνπ Γξεγφξεο, νη νπνίνη ζηεξήζεθαλ ηελ παξνπζία κνπ απφ ηελ θαζεκεξηλφηεηά
ηνπο, αιιά έδεημαλ ακέξηζηε ππνκνλή θαη θαηαλφεζε γηα ην έξγν κνπ. Θα ήζεια
επίζεο λα επραξηζηήζσ ηε κεηέξα κνπ Γξνζνχια Σζάιηα-Πηζηφιε, ε νπνία σο
θηιφινγνο ζπλέβαιε ζηελ επηκέιεηα ηνπ θεηκέλνπ θαη ηελ αδειθή κνπ ΑλαζηαζίαΕσή, ε νπνία, κε ηηο γλψζεηο δεκηνπξγηθήο γξαθήο πνπ έρεη, πξνέβε ζε εχζηνρεο
παξαηεξήζεηο. ηνλ ηνκέα ηεο δηθαηνζχλεο κε βνήζεζε ηδηαίηεξα ε Δηζαγγειέαο
Δθεηψλ θπξία Αηθαηεξίλε Πηζηφιε. Πνιχηηκεο ζπκβνπιέο κνπ πξνζέθεξε ν
Καζεγεηήο Γηεζλνχο Γηθαίνπ θαη Πξχηαλεο ηνπ Παληείνπ Παλεπηζηεκίνπ Γξεγφξεο
Σζάιηαο, ηνλ νπνίν επραξηζηψ ηδηαίηεξα.
Σέινο ζα ήζεια λα αλαθεξζψ ζην λεζί ησλ Κπζήξσλ πνπ γηα κέλα
ζεκαηνδνηεί ηνλ ηφπν φπνπ είρα ηελ πιεξέζηεξε εξγαζηαθή εκπεηξία ηεο δσήο κνπ
ππεξεηψληαο ζην Αξρείν, απέθηεζα νηθνγέλεηα, γλψξηζα ππέξνρνπο αλζξψπνπο θαη
ζπνπδαία κέξε κε θχξην ην Ηεξφ Πξνζθχλεκα ησλ Μπξηηδίσλ. Ζ εξγαζία κνπ απηή
απνηειεί έλα κηθξφ αληίδσξν γηα φζα αγαζά έρσ ιάβεη απφ απηφ ην λεζί θαη ηνπο
αλζξψπνπο ηνπ.
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Δηζαγσγή
Σν Ηζηνξηθφ Αξρείν Κπζήξσλ απνηειεί πνιχηηκν απνζεηήξην γλψζεο γηα ηε
λεφηεξε ειιεληθή ηζηνξία (1562 έσο ζήκεξα), κε εκβέιεηά πνπ μεπεξλάεη ην
γεσγξαθηθφ πιαίζην ηνπ λεζηνχ πνπ ην θηινμελεί θαη αθνξά ζην επξχηεξν ηκήκα ηεο
Αλαηνιηθήο Μεζνγείνπ. Σα Κχζεξα απνηεινχλ μερσξηζηή γεσγξαθηθά πεξίπησζε
θαζψο είλαη ην κνλαδηθφ ειιεληθφ λεζί, ην νπνίν πεξηιακβάλεηαη ζε έλα λεζησηηθφ
ζχκπιεγκα (ηα Δπηάλεζα) φρη ιφγσ γεσγξαθηθήο εγγχηεηαο αιιά ιφγσ ηεο ηζηνξίαο
θαη ηεο δηνίθεζεο. Σα Κχζεξα θαη ηα γεηηνληθά Αληηθχζεξα πφξξσ απέρνπλ απφ ηα
ππφινηπα έμη λεζηά θαη κηθξνλήζηα ηνπ Ηνλίνπ θαζψο γεηηληάδνπλ κε ηε Λαθσληθή
Υεξζφλεζν θαη ηελ Κξήηε. Ζ δηνηθεηηθή ηνπο εμάξηεζε, ηζηνξηθά, ζρεηίδεηαη κε ηελ
Κέξθπξα (κεηά ην 1669 θαη ηελ πηψζε ηνπ βελεηηθνχ Υάλδαθα ζηνπο Οζσκαλνχο)
θαη πνιιά ζηνηρεία επηαλεζηαθνχ πνιηηηζκνχ θαη θνπιηνχξαο έρνπλ ελζσκαησζεί
ζηελ ηαπηφηεηα ηνπ λεζηνχ.
Ζ πξνζσπηθή κνπ ελαζρφιεζε, σο αξρεηνλφκνπ, ζρεηίδεηαη θπξίσο κε ην
αξρείν ηεο βξεηαληθήο πεξηφδνπ (1809-1864), ην νπνίν έρξεδε θαη έηη ρξήδεη
αξρεηνλνκηθήο επεμεξγαζίαο, ζε αληίζεζε κε ην αξρείν ησλ Γεκνθξαηηθψλ Γάιισλ
ην νπνίν είρε ηαμηλνκεζεί απφ ηελ θ. Μαξία-Γέζπνηλα Ενπκπνχιε ην 1990. Χζηφζν,
ζηε δηάξθεηα ησλ εξγαζηψλ κνπ ζην αξρείν ηεο Δθηειεζηηθήο Αζηπλνκίαο Κπζήξσλ
(Polizia Esecutiva di Cerigo), ζπλάληεζα ηνπο φξνπο ηνλ θαηξό ηεο αλαξρίαο, ηνλ
θαηξό ησλ θξαληδέδσλ, ηελ ξεπνύκπιεθα ηεο Φξάληδαο. Οη φξνη απηνί αλαθέξνληαλ
ζηε βξαρεία αιιά ηαξαρψδε πεξίνδν ησλ εηψλ 1797-1798, πνπ ζεκαηνδνηήζεθε απφ
ηε δηνίθεζε ησλ Γεκνθξαηηθψλ Γάιισλ ηνπ ηφηε ζηξαηεγνχ Ναπνιένληα
Βνλαπάξηε, ζηα Ηφληα λεζηά2 θαη θαηέιεμε ζηε δεκηνπξγία ηεο Δπηαλήζνπ Πνιηηείαο
ην 1800. Ζ πεξίνδνο απηή παξακέλεη ζρεηηθά άγλσζηε ζηε ζπιινγηθή κλήκε κε
κηθξή παξνπζία ζηελ ειιεληθή ηζηνξηνγξαθία, ελψ απνηέιεζε κηα κεγάιε ηνκή
θαζψο ηα Ηφληα λεζηά θαη δε ηα απνκαθξπζκέλα Κχζεξα βίσζαλ θαη’ απηήλ ηελ
2

Ο φξνο Ηόληα λεζηά γηα ηε δεδνκέλε ρξνληθή πεξίνδν είλαη νξζφηεξνο θαζψο ηππηθά ν φξνο Δπηάλεζα

εκθαλίζηεθε επίζεκα κε ηελ ίδξπζε ηεο Δπηαλήζνπ Πνιηηείαο ζηηο 21 Μαξηίνπ 1800 κε ην ιεγφκελν
Βπδαληηλό ύληαγκα. Οη Βελεηνί αλαθέξνληαλ θπξίσο ζε απηά σο λεζηά ηνπ Λεβάληε θαη απνηεινχζαλ
έλα κφλν ηκήκα ηνπ Stato da Mar ην νπνίν ζηελ αθκή ηνπ εθηεηλφηαλ ζε έλα κεγάιν κέξνο ηεο
Αλαηνιηθήο Μεζνγείνπ. Ο Ναπνιέσλ φηαλ πξνρψξεζε ζηελ ίδξπζε ησλ Γαιιηθψλ Ννκψλ ηεο
Διιάδνο έδσζε νλνκαζίεο ζπκβνιηθνχ πεξηερνκέλνπ, επίζεκα φκσο δελ θαηαγξάθεθε ν φξνο
Δπηάλεζα ηελ πεξίνδν ησλ Γεκνθξαηηθψλ Γάιισλ.
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πηψζε ηεο βελεηηθήο εμνπζίαο (δηάξθεηαο 500 θαη πιένλ εηψλ) θαη ηελ εγθαζίδξπζε
κηαο άιιεο, ε νπνία ήηαλ εμφρσο αλαηξεπηηθή εκθνξνχκελε απφ ηα λάκαηα ηνπ
Γηαθσηηζκνχ. Σα Ηφληα λεζηά γλψξηζαλ ηε ζεζκηθή κεηάβαζε απφ ηελ πξνλεσηεξηθή
Βελεηία ζηε λεσηεξηθή Πξψηε Γαιιηθή Γεκνθξαηία, απνηειψληαο ην πξψην ηκήκα
ηεο ειιεληθήο επηθξάηεηαο ζην νπνίν εθαξκφζηεθε ν ζεζκφο ηνπ πληάγκαηνο θαη
ζπγθεθξηκέλα ηνπ ζεκαληηθνχ γαιιηθνχ πληάγκαηνο ηνπ 1795, πνπ θαζηέξσζε ην
Γηεπζπληήξην.
Οη ηζηνξηθνί ηνπ 19νπ θαη ησλ αξρψλ ηνπ 20νχ αη., φπσο ν Γεξάζηκνο
Μαπξνγηάλλεο (1823-1905), o Δκκαλνπήι Ρνδνθαλάθεο (1859-1934), ν Παλαγηψηεο
Υηψηεο (1814-1896), ν Αλδξέαο Αλδξεάδεο (1876-1935) θαη ν Δξκάλλνο Λνχληδεο
(1806-1868), κε ηα έξγα ηνπο πξνζέθεξαλ κηα δηεηζδπηηθή, νπζηαζηηθή θαη
εκπεξηζηαησκέλε αλάιπζε γηα ηα γεγνλφηα ηεο επνρήο απηήο κε ηελ νπνία νη ίδηνη
είραλ ρξνληθή εγγχηεηα. Αλαθέξνληαλ ζηα πνιηηηθά γεγνλφηα θαη ηδίσο ζηηο ζεζκηθέο
αιιαγέο πνπ επήιζαλ ην 1797, ζπλέθξηλαλ ηηο δηαθνξέο ηνπ βελεηηθνχ θαη ηνπ
γαιιηθνχ θαζεζηψηνο εζηηάδνληαο ζηε Βελεηία ελψ, φπσο ήηαλ αλακελφκελν,
θπξηαξρνχζαλ ζηα έξγα ηνπο ηα κεγάια λεζηά, ε Κέξθπξα (θπξίσο), ε Εάθπλζνο, ε
Κεθαινληά, ε Λεπθάδα θαη πνιχ ιηγφηεξν ηα Κχζεξα. Απφ ην ήκηζπ ηνπ 20νχ αη.
κέρξη ζήκεξα ην ζέκα ησλ Γεκνθξαηηθψλ Γάιισλ ζηα Ηφληα λεζηά αθνξνχζε θπξίσο
εηζεγήζεηο ζε επηζηεκνληθά ζπλέδξηα, επηκέξνπο ζέκαηα ηζηνξηθψλ θαη λνκηθψλ
δηδαθηνξηθψλ δηαηξηβψλ θαη ζρεδφλ θαζφινπ κνλνγξαθίεο. Ζ δηαηξηβή απηή θαιείηαη
λα απαληήζεη ζε ζπγθεθξηκέλα εξσηήκαηα θαη λα δηαθσηίζεη άγλσζηεο πηπρέο ηεο
ηζηνξίαο.
Ζ παξνχζα έξεπλα ζην λεζί ησλ Κπζήξσλ θαη ζηα γεηηνληθά Αληηθχζεξα
εζηηάδεηαη ζην πεδίν ηεο ηζηνξίαο ηεο δηνίθεζεο θαη ησλ ζεζκψλ. ην πξψην ζηάδην
ηεο δηδαθηνξηθήο δηαηξηβήο παξνπζηάδεηαη ζπλνπηηθά ε βελεηηθή πεξίνδνο δηνίθεζεο
ησλ Κπζήξσλ (1204-1797). Ζ Βελεηία αθνινχζεζε κηα κεγάιε ηζηνξηθή δηαδξνκή
απφ απνκαθξπζκέλε θηήζε ηεο Βπδαληηλήο Απηνθξαηνξίαο ζε κηα κεγάιε λαπηηθή
δχλακε, ε νπνία ζπληέιεζε ζηελ θαηάιπζε ηνπ Βπδαληίνπ, δεκηνπξγψληαο κηα λέα
ζαιαζζνθξαηνξία ζηελ Αλαηνιηθή Μεζφγεην. Πξνο θαηαλφεζε ηνπ ηξφπνπ κε ηνλ
νπνίν δηνίθεζε ηα Ηφληα λεζηά παξνπζηάδεηαη ζπλνπηηθά ε βελεηηθή ηζηνξία, ην
ζεζκηθφ θαη δηνηθεηηθφ πιαίζην πνπ δηακφξθσζε ε Βελεηία ζηε Μεηξφπνιε θαη κε
βάζε απηφ, ην πξφηππν πνπ εθήξκνζε ζην βελεηνθξαηνχκελν ειιεληθφ ρψξν,
ηδηαίηεξα ζηα Κχζεξα. Σν ηκήκα απηφ ηεο εξγαζίαο βαζίδεηαη απνθιεηζηηθά ζε
βηβιηνγξαθηθέο πεγέο.
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Οη πξσηνγελείο πεγέο, πνπ απνηεινχλ ηε βάζε ηεο δηδαθηνξηθήο δηαηξηβήο,
είλαη έγγξαθα3 ηνπ αξρείνπ ηεο Γηνίθεζεο ησλ Γεκνθξαηηθψλ Γάιισλ ησλ Γ.Α.Κ.Σ.Α.Κ.4 Ο εξρνκφο ησλ Γεκνθξαηηθψλ Γάιισλ ζηα Ηφληα λεζηά, κεηά ηελ θαηάιπζε
ηεο Βελεηίαο απφ ηελ Ηηαιηθή ηξαηηά «Armée d'Italie» ηνπ Ναπνιένληα Βνλαπάξηε
ζηηο 12 Μαΐνπ 1797, ζήκαλε ην ηέινο επνρήο θαη ηελ αξρή άιιεο. Ζ πεξίνδνο ηεο
δηνίθεζεο ησλ Γεκνθξαηηθψλ Γάιισλ ζηα Κχζεξα, ησλ εηψλ 1797-1798, κνινλφηη
βξαρεία, ήηαλ ππθλή απφ ζεζκηθέο ηνκέο θαη ρσξηδφηαλ ζε δχν πεξηφδνπο:
1. Ίδξπζε θαη ιεηηνπξγία ηνπ Πξνζσξηλνχ Γεκαξρείνπ Κπζήξσλ, Ηνχιηνο 1797Μάηνο 1798.
2. Ίδξπζε θαη ιεηηνπξγία ηεο Κεληξηθήο Δπηηξνπήο Κπζήξσλ, ζην πιαίζην ηνπ
Ννκνχ ηνπ Αηγαίνπ, Μάηνο-Οθηψβξηνο 1798 (ν Ννκφο ηνπ Αηγαίνπ είρε
ηδξπζεί κε λνκνζεηηθφ δηάηαγκα ηνπ Ναπνιένληα ζηηο 07.11.1797, αιιά έγηλε
πξάμε ζηα Κχζεξα ηνλ Μάην ηνπ 1798).
Οη δηνηθεηηθνί θνξείο πνπ δεκηνπξγήζεθαλ ζηα Κχζεξα θαη ζηηο δχν
πεξηφδνπο αλαιχνληαη βάζεη ησλ νξγαλνγξακκάησλ, ηδξπηηθψλ δηαθεξχμεσλ,
εγθπθιίσλ κε νδεγίεο πξνο ηνπο ππαιιήινπο ηνπο θαη δηαηαγκάησλ απφ ηνπο
αλψηαηνπο Γάιινπο αμησκαηνχρνπο. Παξνπζηάδνληαη νη ζηξαηεγηθνί ζηφρνη θαη ην
φξακα ηεο δηνίθεζεο ησλ Γεκνθξαηηθψλ Γάιισλ γηα ην κέιινλ, ην δένλ γελέζζαη,
αιιά θαη νη εγεξζείζεο απαηηήζεηο ησλ Κπζεξίσλ απφ απηνχο. Σα εμεηαδφκελα πεδία
ηεο δηνίθεζεο είλαη ηα εμήο:
1. Κεληξηθή δηνίθεζε (Υψξα Κπζήξσλ)-Πεξηθεξεηαθά παξαξηήκαηα (Πνηακφο,
Μπινπφηακνο, Απιέκνλαο, Καζηξηζηάληθα, Ληβάδη, Αξσληάδηθα θ.ά.): νη
ζρέζεηο θαη νη αληηζέζεηο εμνπζίαο φπσο δηακνξθψζεθαλ αλάκεζα ζην
παξαδνζηαθφ θέληξν ησλ Κπζήξσλ, ηε Υψξα θαη ην επίλεηφ ηεο, ην Καςάιη,
κε ηα ππφινηπα κεγάια πεξηθεξεηαθά θέληξα ησλ Κπζήξσλ.

3

Έγγξαθε πξάμε θαη έγγξαθν λνείηαη ε δήισζε ηεο βνχιεζεο θνηλνηηθνχ νξγάλνπ ή ηδηψηε ε νπνία

θαηαγξάθεηαη κέζσ ησλ νηθείσλ αξκφδησλ θνξέσλ θαηά ηελ πξνβιεπφκελε δηαδηθαζία θαη ηππνινγία.
Σν έγγξαθν πξέπεη λα δηαζέηεη θχξνο, δειαδή ππνγξαθή θαη ζθξαγίδα, θαη λα ηεξνχληαη νη λφκηκεο
δηαηππψζεηο πνπ ηζρχνπλ θαηά ην ρξφλν ζχληαμεο, ζχκθσλα κε ην tempus regit actum θαη ηνλ ηφπν,
locus regit actum. Γεκφζην έγγξαθν λνείηαη φηαλ παξάγεηαη απφ δεκφζηεο αξρέο. Βιέπε Κνιπβά Μ.,
Δγρεηξίδην Αξρεηνλνκίαο. Θεσξεηηθέο πξνζεγγίζεηο. Οξγάλσζε θαη ζθνπνί. ύγρξνλεο πξνθιήζεηο,
Παηάθεο, Αζήλα 2011, ζ. 47.
4

Ζ επίζεκε νλνκαζία ηνπ αξρεηαθνχ θνξέα, ζχκθσλα κε ηνλ Ν.1946/1991, θαζηεξψλεηαη σο εμήο:

Γεληθά Αξρεία ηνπ Κξάηνπο-Σνπηθφ Αξρείν Κπζήξσλ.
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2. Γηθαηνζύλε: δεκηνπξγία λέσλ δηθαζηεξίσλ κε δηθαζηηθνχο ιεηηνπξγνχο νη
νπνίνη δίθαδαλ βαζηδφκελνη ζηα γαιιηθά θεθηεκέλα θαη δε ζηελ αξρή ηεο
δηάθξηζεο ησλ εμνπζηψλ.
3. Οηθνλνκία: δεκηνπξγία λέσλ ζεζκψλ αιιά θαη δηαηήξεζε ηεο παιαηάο
βελεηηθήο θνξνινγίαο, ζην πιαίζην ηεο ζπληήξεζεο ηεο γαιιηθήο δηνίθεζεο
θαη ηδίσο ηνπ γαιιηθνχ ζηξαηνχ, ε νπνία ππήξμε ελδερνκέλσο ν πιένλ
αληηθαηηθφο ηνκέαο ηεο γαιιηθήο δηνίθεζεο.
4. Τγεηνλνκείν: ζε πξψηε θάζε δηαηήξεζε ηνπ ηδηαίηεξα ζεκαληηθνχ απηνχ
θνξέα πνπ ππήξρε επί Βελεηψλ γηα ην εκπφξην, ηε λαπηηιία, ηε κεηαθνξά
εηδήζεσλ θαη ηε δεκφζηα πγεία θαη ζε δεχηεξε θάζε επαλίδξπζή ηνπ απφ ηνπο
Γεκνθξαηηθνχο Γάιινπο.
5. ηξαηησηηθέο θαη αζηπλνκηθέο δπλάκεηο: ε παξνπζία ηνπ Γεκνθξαηηθνχ
Γαιιηθνχ ζηξαηνχ θαη ε δηαηήξεζε κηθηψλ ηηαιφ-ειιεληθψλ ζσκάησλ,
παξάιιεια κε ηελ εθρψξεζε ηεο ηνπηθήο αζηπλφκεπζεο ζε δεκνηηθνχο
ππαιιήινπο.
6. Οξζόδνμε Δπηζθνπή Κπζήξσλ: ε ζρέζε ηεο δηνίθεζεο ησλ Γεκνθξαηηθψλ
Γάιισλ, νη νπνίνη θαηεγνξνχληαλ γηα αζεΐα, κε ηελ Δπηζθνπή Κπζήξσλ, απφ
ηηο ιίγεο πνπ δελ είραλ θαηαξγεζεί επί Βελεηψλ.
7. Αξρεηνθπιαθείν: δηαηήξεζε θαη ελίζρπζε ελφο βαζηθνχ θνξέα ζηήξημεο ηνπ
δηνηθεηηθνχ έξγνπ.
8. Αληηθύζεξα: δηνηθεηηθή ππαγσγή ηνπ λεζηνχ ζηελ Κεληξηθή Γηνίθεζε
Κπζήξσλ θαη νξηζκφο ηνπηθψλ αμησκαηνχρσλ θαη δηθαζηψλ. εκεηψλεηαη φηη
ε βελεηηθή δηνίθεζε είρε αδηαθνξήζεη γηα ηελ ηχρε ηνπ λεζηνχ απηνχ.
Παξάιιεια κε ηελ αλάιπζε γηα ηε ιεηηνπξγία ησλ δηνηθεηηθψλ ζεζκψλ,
παξνπζηάδνληαη νη επηιερζέληεο αμησκαηνχρνη θαη ππάιιεινη γηα ηε ζηειέρσζή ηνπο,
κε αλάιπζε ηεο θνηλσληθήο ζέζεο θαη ηεο νηθνγελεηαθήο ηνπο ηζηνξίαο θαη ελ ζπλφισ
κηα ραξηνγξάθεζε δνκψλ, αμησκαηνχρσλ θαη ππαιιήισλ ησλ Κπζήξσλ θαη ησλ
Αληηθπζήξσλ. Ζ έλλνηα ηεο δηνίθεζεο δελ πεξηνξηδφηαλ κφλν ζηε ζεζκηθή
θαηνρχξσζε θαη ζηειέρσζή ηεο. Οπζία ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο ήηαλ ε αιιειεπίδξαζε
κε ηελ θνηλσλία, ε απνδνρή ή απφξξηςε πνπ δέρηεθε, ε δηαρείξηζε ησλ θξίζεσλ πνπ
αληηκεηψπηζε θαη θπξίσο πφζν θάλεθε πηζηή ζηηο δηαθεξχμεηο ηεο ή πεξηέπεζε ζε
αληηθάζεηο θαη αλαθνινπζίεο. Ζ ινγηθή ηεο δνκήο ησλ εγγξάθσλ ηνπ αξρείνπ, φπσο
αλαιχνληαη ζηε δηδαθηνξηθή δηαηξηβή, αθνινπζεί ηελ εμήο ζεηξά: 1) έγγξαθα ίδξπζεο
ζεζκψλ, εγθχθιηνη, νδεγίεο, επίζεκεο δηαθεξχμεηο → 2) έγγξαθα κε αηηήκαηα
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πνιηηψλ θαη δηακαξηπξίεο → 3) αλαθνξέο αμησκαηνχρσλ θαη πεξηθεξεηαθψλ
ππαιιήισλ → 4) απνθάζεηο δηθαζηεξίσλ → 5) παξαηηήζεηο ηνπηθψλ αμησκαηνχρσλ
θαη ιατθέο αληηδξάζεηο γηα ηελ αζθνχκελε γαιιηθή δηνίθεζε. Πξσηίζησο
θαηαδεηθλχεηαη ην ζεζκηθφ πξφζσπν ηεο δηνίθεζεο, φπσο λνείηαη ζηελ επίζεκε
θξαηηθή εθδνρή ηνπ θαη αθνινχζσο νη αληηδξάζεηο πνπ πξνθάιεζε ζην θνηλσληθφ
ζχλνιν ησλ Κπζήξσλ.
ε απηή ηε δηνηθεηηθή αιιαγή δηαθαίλεηαη ε εηζαγσγή ηεο λεσηεξηθφηεηαο, ε
νπνία ελίνηε ππνλνείηαη εκκέζσο απφ πξάμεηο ηεο δηνίθεζεο θαη ηηο δηαθεξχμεηο ησλ
αλψηαησλ Γάιισλ αμησκαηνχρσλ φπσο κε ηελ αλάδπζε ηεο έλλνηαο ηνπ έζλνπο, ηεο
γιψζζαο θαη ηεο παηδείαο. Άιινηε ε αιιαγή απηή εκθαλίδεηαη άκεζα κε ηελ
εηζαγσγή ηνπ γαιιηθνχ εκεξνινγίνπ, ην νπνίν δηακφξθσζε κηα εληειψο λέα
αληίιεςε ηνπ ρξφλνπ θαη ηνπ ρψξνπ. Σέινο παξνπζηάδεηαη ν απφερνο ηεο επηξξνήο
ησλ Γεκνθξαηηθψλ Γάιισλ ζηα Κχζεξα, αξθεηφ δηάζηεκα κεηά ηελ εθδίσμή ηνπο
απφ ηνλ ξψζν-νζσκαληθφ ζηφιν ηνπ λαπάξρνπ Οπδαθψθ. Γηαθαίλεηαη επίζεο ε
επίδξαζε ησλ λεσηεξηθψλ ηδεψλ ζηελ πνξεία ησλ Κπζήξσλ πξνο ηελ Έλσζε κε ηελ
Διιάδα ην 1864.
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Μέξνο Πξψην: Η πνξεία ησλ Κπζήξσλ απφ ηελ αξραηφηεηα έσο ηελ άθημε ησλ
Γεκνθξαηηθψλ Γάιισλ
Κεθ. 1. Σα Κχζεξα απφ ηελ αξραηφηεηα κέρξη ηηο απαξρέο ηεο βελεηηθήο
θπξηαξρίαο (1204)
Σα Κχζεξα ζηε καθξφρξνλε ηζηνξηθή ηνπο πνξεία εκθαλίδνπλ πεξηφδνπο
αθκήο αιιά θαη εξήκσζεο. Οη αξραηνινγηθέο αλαζθαθέο έρνπλ θέξεη ζην θψο
επξήκαηα απφ ηελ επνρή ηνπ Υαιθνχ (2500-1500 π.Υ), ηε Μηλσηθή πεξίνδν (30001200 π.Υ.) θαζψο θαη ηε Μπθελατθή (1400-1100 π.Υ), ηα νπνία καξηπξνχλ ηελ
χπαξμε αλεπηπγκέλσλ νηθηζκψλ. 5 Ζ νλνκαζία ηεο λήζνπ θαη νη απνδηδφκελεο
εξκελείεο ζηνηρεηνζεηνχλ ηελ ηζηνξηθή ηνπ δηαδξνκή. χκθσλα κε κηα εθδνρή ην
φλνκα ζρεηίδεηαη κε ηε ιαηξεία ηεο Αθξνδίηεο θαη εηδηθφηεξα κε ην ξήκα θεύζσ πνπ
ζεκαίλεη θξύβσ ζηελ θνηιηά θαη κεηαθνξηθά ελλνεί φηη θξύβσ ηνλ έξσηα. Άιιε
ζεσξία αλέθεξε φηη ην φλνκα πξνεξρφηαλ απφ ηε ζεκηηηθή ιέμε KOUTERA (=
πεξηθεθαιαία), είηε απφ ηνλ αξραίν ήξσα θαη γηφ ηνπ Φνίληθα, ηνλ Κχζεξν (εθδνρή
πνπ δέρεηαη ν Ζξφδνηνο θαη ν ηέθαλνο ν Βπδάληηνο). Ο Ζζίνδνο απνθαινχζε ηα
Κχζεξα δάζεα, δειαδή ζεσξνχληαλ ηεξά σο ηφπνο γέλλεζεο ηεο ζεάο Αθξνδίηεο,6
ελψ ζηα νκεξηθά έπε αλαθέξεηαη ν Κπζήξηνο Ακθηδάκαο ν νπνίνο θηινμέλεζε ηνλ
Απηφιπθν ζηε θάλδεηα θαη ν ηειεπηαίνο σο αληαπφδνζε ηεο θηινμελίαο ηνχ ράξηζε
ηελ πεξηθεθαιαία ηνπ Ακχληνξα.7
Σν 546 π.Υ. ηα Κχζεξα θαηειήθζεζαλ απφ ηνπο παξηηάηεο κεηά ηε λίθε
ηνπο επί ησλ Αξγείσλ ζηε κάρε ηεο Θπξέαο, νη παξηηάηεο αλαγλσξίδνληαο ηε
ζηξαηεγηθή ηνπο αμία εδξαίσζαλ ηελ παξνπζία ηνπο ζην λεζί. Καηά ηνλ
Πεινπνλλεζηαθφ Πφιεκν θπξηεχζεθαλ απφ ηνπο Αζελαίνπο, ιφγσ ηεο ζεκαληηθήο
γεσγξαθηθήο ηνπο ζέζεο θαη κε ηε ιήμε ηνπ πνιέκνπ θαη ηελ νξηζηηθή ήηηα ηεο
Αζήλαο ηα Κχζεξα παξαδφζεθαλ ζηε ληθήηξηα πάξηε. Πεληρξέο είλαη νη
5

Σζηηζίιηαο Π. Κ., Ζ ηζηνξία ησλ Κπζήξσλ, Σφκνο Α, Αζήλα 1993, ζζ. 5-10, Καιιίγεξνο Δ. Π.,

πλνπηηθή Ηζηνξία ησλ Κπζήξσλ, Αζήλα 2008, ζ. 13.
6

Αξψλε-Σζίριε Κ., «Ζ θαληαζηαθή πξφζιεςε ησλ Κπζήξσλ ζηελ επξσπατθή ζπιινγηθή κλήκε», Α

Γηεζλέο πλέδξην Κπζεξατθώλ

Μειεηώλ,

20-24 επηεκβξίνπ

2000,

Κύζεξα: Μύζνο θαη

Πξαγκαηηθόηεηα, Διεχζεξν Αλνηθηφ Παλεπηζηήκην Γήκνπ Κπζήξσλ, Αζήλα 2003, ζζ. 35-53.
7

κεξνο, Ηιηάδα, Κ267-268: «ἐμέιεη᾽ Αηφιπθνο ππθηλὸλ δφκνλ ἀληηηνξήζα / θάλδεηαλ δ᾽ ἄξα δῶθε

Κπζεξίῳ Ἀκθηδάκαληη».
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πιεξνθνξίεο πνπ αθνξνχλ ζηελ πεξίνδν κεηάβαζεο ηεο θπξηαξρίαο ησλ Κπζήξσλ
απφ ηνπο παξηηάηεο ζηνπο Μαθεδφλεο θαηά ηελ ειιεληζηηθή θαη ξσκατθή πεξίνδν.
Ζ εμάπισζε ηεο Pax Romana θαη ε εδξαίσζε ηεο Ρψκεο ζηε Μεζφγεην (Mare
Nostrum), είρε σο απνηέιεζκα ην λεζί λα ράζεη ηε ζηξαηεγηθή ηνπ ζεκαζία.
Ζ Βπδαληηλή Απηνθξαηνξία ην 395 κ.Υ. ελζσκάησζε ζηελ επηθξάηεηα ηεο έλα
λεζί αθαηνίθεην, ή ηνπιάρηζηνλ αξαηνθαηνηθεκέλν, ηα Κχζεξα, πνπ ήηαλ κηα κηθξή
θαη απνκνλσκέλε θηήζε. Οη πιεξνθνξίεο γηα απηή ηελ πεξίνδν ζπαλίδνπλ θαη
δηαζψδνληαη κφλν έκκεζεο πεγέο θαη παξαδφζεηο φπσο νη Βίνη ηεο Αγίαο Διέζζαο
(375 κ.Υ.) θαη ηνπ Οζίνπ Θενδψξνπ (922 κ.Υ.), φπνπ παξέρνληαη ζρεηηθέο αλαθνξέο.
Καη ζηηο δχν πεξηπηψζεηο νη αθεγήζεηο δίλνπλ ηελ εηθφλα ελφο εμαηξεηηθά
αξαηνθαηνηθεκέλνπ, ζηα φξηα ηεο εξήκσζεο, λεζηνχ.8 Παξαηεξήζεθαλ ζπνξαδηθέο,
απμνκεηψζεηο ηνπ πιεζπζκνχ ρσξίο κφληκν ραξαθηήξα πνπ νθείινληαλ θπξίσο ζε
πξφζθπγεο. Οη κεηαθηλήζεηο απηέο ζρεηίδνληαλ κε ηα γεγνλφηα ηεο επξχηεξεο
πεξηνρήο, φπσο νη πφιεκνη Βπδαληηλψλ θαη αξαθελψλ γηα ηελ θαηάθηεζε ηεο
Κξήηεο θαη πεηξαηηθέο επηδξνκέο. 9 Έλδεημε γηα θαηνίθεζε ησλ Κπζήξσλ δίλεη ε
χπαξμε λαψλ πνπ ρξνλνινγνχληαη απφ ηνλ 7ν έσο ηνλ 11ν αηψλα. Θεσξείηαη φηη ζην
λεζί ππήξρε κηα θνηλφηεηα πνπ ήηαλ ζε ζέζε λα αλεγείξεη λανχο θαη άξα λα δηαζέηεη
βαζηθέο θνηλσληθέο δνκέο. Δλδεηθηηθφ σο πξνο απηφ είλαη ε αλαθνξά πνπ ζψδεηαη ζε
κεηαγελέζηεξν ρξνληθφ ηνπ 16νπ αη., ζχκθσλα κε ηελ νπνία νη Κπζήξηνη επέιεμαλ σο
δηνηθεηή έλα βπδαληηλφ αμησκαηνχρν πξνεξρφκελν απφ ηε Μνλεκβαζία.10 Ζ ηζηνξία
8

Ζ Αγία Διέζζα ζχκθσλα κε ηελ παξάδνζε, φπσο απνηππψλεηαη ζηελ αγηνγξαθία ηεο, γελλήζεθε

ζηελ Πεινπφλλεζν απφ αξρνληηθή νηθνγέλεηα θαη θαηέθπγε ζηα Κχζεξα γηα λα κνλάζεη καθξηά απφ
ηνλ εηδσινιάηξε παηέξα ηεο. Σα Κχζεξα επηιέρζεθαλ σο απνκνλσκέλν θαη νιηγάλζξσπν κέξνο,
θαηάιιειν γηα αζθεηηθή δσή «ηφπνο ἔξεκνο θαί ἁξκφδηνο δηά ἄζθεζηλ, δηφηη δέλ εἶρελ ἀλζξψπνπο,
ἀιιά ζεξία θαί ὄθεηο κφλν». Ζ Αγία Διέζζα ζχκθσλα κε ηελ αγηνγξαθία ηεο καξηχξεζε ηελ 1ε
Απγνχζηνπ 375. Μεηαγελέζηεξε είλαη ε αγηνγξαθία ηνπ Οζίνπ Θεφδσξνπ απφ ηελ Κνξψλε, πνπ
κεηέβε ζηα Κχζεξα ην 921 γηα λα αζθεηέςεη. ην βίν ηνπ αλαθέξεηαη ραξαθηεξηζηηθά φηη ε λήζνο
ήηαλ «ἔξεκνο θαί ἀνίθεηνο» ιφγσ ησλ επηδξνκψλ ησλ αξαθελψλ ηεο Κξήηεο. Ο ζηνο Θεφδσξνο
κφλαζε ζηνλ παιαηφ ρξηζηηαληθφ Ναφ ησλ Αγίσλ εξγίνπ θαη Βάθρνπ, φπνπ ζχκθσλα κε ηελ
αγηνγξαθία ηνπ θνηκήζεθε ζηηο 12 Μαΐνπ ηνπ 922. Καη ζηηο δχν πεξηπηψζεηο ηα Κχζεξα επηιέρζεζαλ
απφ ηνπο αγίνπο σο ηφπνο έξεκνο, απνκαθξπζκέλνο, θαη άξα ηδαληθφο γηα άζθεζε θαη κνλαρηθφ βίν.
Βιέπε Μαιηέδνπ Υ. Α., «Ληζνβνιηζκφο ζηα Κχζεξα», Византийский временник, 55, 1998, ζζ. 8692, Λενληζίλε Μ., «Υξνληθέο θαη ρσξηθέο εηεξφηεηεο ζηνλ Βίν ηνπ Οζίνπ Θενδψξνπ Κπζήξσλ»,
Νόζηνο, 9, 2018, ζζ. 195-217.
9

Καιιίγεξνο Δ. Π., πλνπηηθή Ηζηνξία ησλ Κπζήξσλ, φ.π., ζζ. 25-29.

10

Σζηηζίιηαο Π.Κ., Ζ ηζηνξία ησλ Κπζήξσλ, φ.π., ζ. 195.
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αλαθέξεη φηη ν δηνηθεηήο απηφο εμειίρζεθε ζε ηχξαλλν, ελψ ε ζπκπεξηθνξά ηνπ
αλάγθαζε ηνπο Κπζεξίνπο λα κεηαβνχλ ζηε Μνλεκβαζία γηα λα παξαπνλεζνχλ ζηνλ
Γεζπφηε ηεο πάξηεο, ν νπνίνο ηνπο πξνέηξεςε λα ζαλαηψζνπλ ηνλ δηνηθεηή κε
ιηζνβνιηζκφ θαη ζξπιείηαη φηη απηφ έπξαμαλ.11 Οη αθεγήζεηο απηέο παξνπζίαδαλ έλα
λεζί ζε πεξηζσξηαθή ζέζε ζην γεσπνιηηηθφ ράξηε ηεο Βπδαληηλήο Απηνθξαηνξίαο.
ρεηηθά κε ηε δηνηθεηηθή ηνπ νξγάλσζε ζπκπεξαίλνπκε φηη πηζαλφηαηα ππήξρε κηα
κνξθή ηνπηθήο δηνίθεζεο, κε έλα εμέρνλ πξφζσπν ηνπ ηφπνπ λα αζθεί πξσηνγελή
δηθαζηηθά θαη δηνηθεηηθά θαζήθνληα.
Ο πξψηνο Μνλεκβαζηψηεο άξρνληαο θαη δηνηθεηήο ησλ Κπζήξσλ, ην φλνκα
ηνπ νπνίνπ ζψδεηαη θαη γηα ηνλ νπνίν ππάξρνπλ πιεξέζηεξεο πιεξνθνξίεο, είλαη ν
Γεψξγηνο ν Παρχο.12 Ο βπδαληηλφο απηφο αμησκαηνχρνο δηνίθεζε ηα Κχζεξα κε έδξα
θαη πξσηεχνπζά ηνπ ηα Μεηάηα, πηζαλψο ζηα ηέιε ηνπ 12νπ αη. θαη ζηε ζπλέρεηα
παξέδσζε ηελ εμνπζία ηνπ ζηε βπδαληηλή αξηζηνθξαηηθή νηθνγέλεηα ησλ
Δπδαηκνλνγηάλλεδσλ.13 Ζ εμέιημε απηή απνηέιεζε ζεκαληηθή θακπή, θαζψο έσο ηφηε
ε δηνηθεηηθή δνκή ησλ Κπζήξσλ ήηαλ ππνηππψδεο, δηαθνπηφκελε θαη εμαξηψκελε
απφ ηε δεκνγξαθηθή δπζπξαγία ηνπ λεζηνχ θαη ηελ αδηαθνξία ηεο βπδαληηλήο
δηνίθεζεο λα αζρνιεζεί νπζηαζηηθά κε ην λεζί. Ζ εηδνπνηφο δηαθνξά κε ηνπο
11

Μαιηέδνπ Υ. Α., «Ληζνβνιηζκφο ζηα Κχζεξα», φ.π., ζ. 87. ρεηηθά κε ην αλαθεξφκελν ζπκβάλ ε

Υξχζα Μαιηέδνπ ζπζρεηίδεη ηηο πεξηπηψζεηο ηεο Αγίαο Διέζζαο, ηνπ Οζίνπ Θενδψξνπ θαη ηνπ
ηπξαλληθνχ δηνηθεηή ησλ Κπζήξσλ, ζέηνληαο ηε ζπκβνιηθή πξάμε ηνπ ιηζνβνιηζκνχ σο ζπλεθηηθφ
ζηνηρείν. ηελ πξψηε πεξίπησζε ε Αγία Διέζζα θπλεγήζεθε θαη πιεγψζεθε απφ ηνλ παηέξα ηεο κε
ιηζνβνιηζκφ, ζηε δεχηεξε ην ιείςαλν ηνπ Οζίνπ Θενδψξνπ βνεζνχζε ηνπο θαηνίθνπο λα απσζνχλ
ηνπο ερζξνχο ηνπο «ιίζνηο θαί μχινηο θαηαδξακφληεο δηψθνπζη» θαη ζηελ ηξίηε ε αληεθδίθεζε ησλ
θαηνίθσλ ελάληηα ζην δπλάζηε πξαγκαηψζεθε δηα ηνπ ιηζνβνιηζκνχ. πσο αλαιχεηαη ζηελ εξγαζία,
νη πεγέο πνπ αλαθέξνπλ ηα πεξηζηαηηθά απηά δελ είλαη κελ ζχγρξνλέο ηνπο αιιά κεηαγελέζηεξεο,
σζηφζν πέξαλ ηνπ ζπκβνιηζκνχ, ε ηζηνξηθή θαη ε αξραηνινγηθή έξεπλα ζηα Κχζεξα έρεη απνδείμεη φηη
ην πεξηγξαθφκελν πιαίζην ηνπ λεζηνχ είλαη αξθεηά αμηφπηζην.
12

Μαιηέδνπ Υ. Α., Σα Κύζεξα ηνλ θαηξό πνπ θπξηαξρνύζαλ νη Βελεηνί, Διιεληθφ Ηλζηηηνχην

Βπδαληηλψλ θαη Μεηαβπδαληηλψλ πνπδψλ Βελεηίαο, Βελεηία 2008, ζζ. 15-16.
13

πσο αλαθέξεη ζην έξγν ηνπ ν Καιιίγεξνο Δ. Π., Κπζεξατθά Δπώλπκα, ηζηνξηθή, γεσγξαθηθή θαη

γισζζηθή πξνζέγγηζε, Αζήλα 2006, ζ. 231, «έλα απφ ηα επψλπκα πνπ δηαδξακαηίδνπλ θξίζηκν ξφιν
ζηελ θπζεξατθή ηζηνξία θαη ην νπνίν παχεη λα αλαθέξεηαη ζηα Κχζεξα κεηά ην 17ν αη. Σν επψλπκν
εκθαλίδεηαη κε ηηο κνξθέο Δπδαηκνλνγηάλλεο, Γαηκνλνγηάλλεο θαη Μνλνγηάλλεο θαη ε εηπκνινγία ηνπ
εμαξηάηαη απφ ηε ζπγθεθξηκέλε κνξθή. Ζ παιαηφηεξε πάλησο κνξθή ηνπ επσλχκνπ, φπσο αλαθέξεηαη
ζηηο πεγέο, είλαη Δπδαηκνλνγηάλλεο, πνπ ήηαλ παιαηφηαηε νηθνγέλεηα ηεο Μνλεκβαζίαο, βπδαληηλήο
θαηαγσγήο».
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Δπδαηκνλνγηάλλεδεο ήηαλ φηη ηα Κχζεξα απνηεινχζαλ πιένλ κέξνο ελφο βπδαληηλνχ
Οίθνπ θαη σο εθ ηνχηνπ είραλ εμαζθαιηζκέλε ηε δηνηθεηηθή ζπλέρεηα κέζσ ηεο
δηαδνρήο απφ ηα κέιε ηεο νηθνγελείαο. Γηα πξψηε θνξά, κεηά ηνπο θιαζηθνχο
ρξφλνπο φπνπ πξσηεχνπζα ηνπ λεζηνχ ήηαλ ε θάλδεηα ζηελ Παιαηφπνιε,
δεκηνπξγήζεθε έλα λέν νηθνλνκηθφ, θνηλσληθφ θαη δηνηθεηηθφ θέληξνπ ηνπ λεζηνχ, ν
Άγηνο Γεκήηξηνο ζηε ζεκεξηλή Παιαηνρψξα.14
Ζ πνξεία ησλ Κπζήξσλ ζεκαδεχηεθε ην 1204 απφ ηελ πηψζε ηεο
Κσλζηαληηλνχπνιεο απφ ηνπο Φξάγθνπο, ζην πιαίζην ηεο Σέηαξηεο, επνλνκαδφκελεο
θαη Λεζηξηθήο ηαπξνθνξίαο, ζηελ νπνία ζπλέβαιαλ ζε κέγηζην βαζκφ νη βελεηηθέο
δπλάκεηο θαη ε εγεηηθή παξνπζία ηνπ Γφγε Δξξίθνπ Γάλδνινπ. Απφ ην 1204 θαη κεηά
ε Βελεηία κεηαηξάπεθε απφ ηζρπξή πεξηθεξεηαθή δχλακε ζε ππεξπφληηα
ζαιαζζνθξαηνξία

θαη

θαηέζηε

ν

νπζηαζηηθφο

δηάδνρνο

ηεο

Βπδαληηλήο

Απηνθξαηνξίαο. Ο πινχηνο, ηα ηεξά ιείςαλα15 θαη ηα έξγα ηέρλεο ηνπ Βπδαληίνπ16
κεηαθέξζεθαλ θαη ζηφιηζαλ ηε Μεηξφπνιε θαη κεγάιν κέξνο ηεο επηθξάηεηάο ηνπ,
θπξίσο ηα λεζηψηηθα θαη παξαζαιάζζηα εδάθε ηνπ, θπξηεχζεθαλ απφ Βελεηνχο.
Καζψο δελ επαξθνχζαλ νη βελεηηθνί πφξνη ζε αλζξψπηλν δπλακηθφ θαη νηθνλνκηθά
κέζα γηα έιεγρν φισλ απηψλ ησλ θηήζεσλ, ηεξήζεθε έλα ζχζηεκα επηθαξπίαο. Σα
λεζηά παξαρσξνχληαλ ζε φπνηνλ, θαηά πξνηίκεζε Βελεηφ ή άιιν Γπηηθφ επγελή,
14

Χο Παιαηνρώξα ζηελ Διιάδα, είζηζηαη λα νλνκάδνληαη νη κλεκεηαθέο πεξηνρέο θαη νηθηζκνί ηεο

βπδαληηλήο πεξηφδνπ, ελψ σο Παιαηόπνιε ή Παιηόπνιε, νη πεξηνρέο θαη νηθηζκνί ηεο αξραίαο
ειιεληθήο ή ξσκατθήο πεξηφδνπ. Ο δε νηθηζκφο ηνπ Αγίνπ Γεκεηξίνπ ζπγθξνηήζεθε πεξίπνπ ζηα κέζα
ηνπ 13νπ αη. απφ ηνπο Δπδαηκνλνγηάλλεδεο, ζην θαξάγγη ηεο Καθηάο Λαγθάδαο, πξνζηαηεπκέλνο απφ
ην ζαιαζζηλφ κέησπν, ζην κέζν ελφο ιφθνπ, θπζηθνχ νρπξνχ. Απνηεινχληαλ απφ 80 δίπαηεο νηθίεο
θαη 21 εθθιεζίεο, ζε έλα ζχκπιεγκα ζηελψλ δξφκσλ. Σειηθψο θαηαζηξάθεθε ζρεδφλ νινθιεξσηηθά,
ην 1537, απφ ηνλ νζσκαλφ λαχαξρν Υαΐξεληίλ Μπαξκπαξφζα. Βιέπε Κνπθνχιεο Θ. Γ., «H
κεζαησληθή Παιηφρσξα, Ληηή κνξθή ακπληηθνχ νηθηζκνχ, γεκάηνπ απηνζεβαζκφ θαη δηδάγκαηα γηα
ηνλ ζχγρξνλν άλζξσπν», Δπηά Ζκέξεο Καζεκεξηλή, Ηνχιηνο 1998, ζ. 13.
15

Δηδηθά γηα ηελ αξπαγή ησλ ηεξψλ ιεηςάλσλ ε Βελεηία έδεημε ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ αθνχ απνθφκηδε

πνιιαπιά θέξδε ηφζν ζε ζπκβνιηθφ φζν θαη ζε νηθνλνκηθφ επίπεδν, θαζψο φιε ε πφιε είρε
κεηαηξαπεί ζε ηφπν πξνζθπλήκαηνο. ην έξγν ηνπ 16νπ αη., Venetia città nobilissima et singolare, ηνπ
Francesco Sansovino, έλα ηξφπνλ ηηλά ηνπξηζηηθό εγρεηξίδην ηεο επνρήο, πεξηιακβάλνληαη αλαθνξέο
γηα ηα ηεξά ιείςαλα πνπ βξίζθνληαλ ζηε Βελεηία θαη θαηά κεγάιν κέξνο πξνέξρνληαλ απφ ηε
Βπδαληηλή Απηνθξαηνξία. Βιέπε Μαιηέδνπ Υ. Α., «Βπδαληηλφ άξσκα ζην έξγν ηνπ Francesco
Sansovino», Γειηίνλ ηεο Υξηζηηαληθήο Αξραηνινγηθήο Δηαηξείαο, 26, 2005, ζζ. 193-198.
16

Με πην ραξαθηεξηζηηθά ηα κπξνχηδηλα άινγα, έξγα ηεο θιαζηθήο πεξηφδνπ, πνπ θνζκνχζαλ ηνλ

Ηππφδξνκν ηεο Κσλζηαληηλνχπνιεο θαη έθηνηε ηνπνζεηήζεθαλ ζην λαφ ηνπ Αγίνπ Μάξθνπ.
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κπνξνχζε λα ηα θαηαθηήζεη θαη λα ηα δηαηεξήζεη ζηελ θαηνρή ηνπ, κε κφλε
ππνρξέσζε ηελ αλαγλψξηζε ηεο ςηιήο θπξηόηεηαο ηεο Βελεηίαο ζηελ θαηαθηεζείζα
πεξηνρή.
Κεθ. 2. Σα Κχζεξα σο θένπδν ησλ Venier (1308-1363) θαη ππφ ηνλ άκεζν έιεγρν
ηεο βελεηηθήο δηνίθεζεο (1364-1797)
Οη καξηπξίεο γηα ηελ πξψηε πεξίνδν βελεηηθήο θπξηαξρίαο δελ είλαη ζαθείο,
θαζψο, ζχκθσλα κε λεφηεξεο έξεπλεο,17 πηζαλψο ην λεζί ησλ Κπζήξσλ δελ πεξηήιζε
ακέζσο ζηε βελεηηθή θαηνρή, αιιά παξέκεηλε δηνηθνχκελν απφ ηνπο κνλεκβαζηψηεο
άξρνληεο Δπδαηκνλνγηάλλεδεο, ηνπιάρηζηνλ κέρξη ην 1238 ή ην 1250. Ζ δηνίθεζε ησλ
Κπζήξσλ ππφ ηνπο βελεηνχο Venier 18 εδξαηψζεθε ζηηο αξρέο ηνπ 14νπ αη. θαη ήηαλ
εμαηξεηηθά αλεπαξθήο, θαζψο νη ίδηνη θαηνηθνχζαλ κφληκα ζηελ Κξήηε θαη είραλ
εθρσξήζεη ηε δηαρείξηζε ησλ θηεκάησλ ηνπο ζε θάπνην λεφηεξν κέινο ηεο
νηθνγελείαο ή ζε επηζηάηε. Υαξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα ηεο ππνηππψδνπο απηήο
17

Μαιηέδνπ Υ. Α., Σα Κύζεξα ηνλ θαηξό πνπ θπξηαξρνύζαλ νη Βελεηνί, φ.π., ζζ. 17-19 · Κνπκαλνχδε

Μ., «Illi de Ca’ Venier: νη πξψηνη Βελεηνί θχξηνη ησλ Κπζήξσλ», Πξαθηηθά Γηεζλνύο πκπνζίνπ
Βελεηία θαη Κύζεξα, Βελεηία, 6-7 Γεθεκβξίνπ 2002, Νόζηνο, 2, 2003, ζζ. 119-153.
18

Καιιίγεξνο Δ. Π., Κπζεξατθά Δπώλπκα, φ.π., ζζ. 150-157. Σν φλνκα Venier ήηαλ έλα απφ ηα

παιαηφηεξα θαη ζεκαληηθφηεξα νλφκαηα ζηελ ηζηνξία ηεο Βελεηίαο, κε κεγάιε δηάδνζε ζηα Κχζεξα
θαη ζηελ Κξήηε. Πξφθεηηαη γηα παιαηά βπδαληηλή νηθνγέλεηα ε νπνία απαληάηαη ζηε Βελεηία απφ ηνλ
10ν αη. θαη απφ ηελ νπνία πξνήιζαλ ηξεηο δφγεδεο (Αληψληνο Α [1382-1400], Φξαληδέζθνο Β [15541556], εβαζηηαλφο Γ [1577-1578]. Ζ πξνέιεπζε ηνπ νλφκαηφο ηνπο απφ ηε ζεά Αθξνδίηε, Venus,
ρξεζηκνπνηήζεθε απφ ηνπο Venier ζηα Κχζεξα σο απφδεημε ηεο ζρέζεο ηνπο κε ηε ζεά θαη ην λεζί πνπ
γελλήζεθε, ηα Κχζεξα. Ζ παξνπζία ηεο νηθνγέλεηαο Venier ζηα Κχζεξα δηαγξάθεθε σο εμήο:
1.

Μάξθνο Venier (1207), ν πξψηνο Βελεηφο θπξίαξρνο ησλ Κπζήξσλ, αλ θαη νη
Δπδαηκνλνγηάλλεδεο ζπλέρηζαλ λα δηνηθνχλ ην λεζί

2.

Βαξζνινκαίνο, γηφο ηνπ Μάξθνπ (1237), γακπξφο ηνπ Νηθ. Δπδαηκνλνγηάλλε ν νπνίνο ηνπ
έδσζε σο πξνίθα ηα Κχζεξα

3.

Γαβξηήι, Βαξζνινκαίνο, Πέηξνο θαη Νηθφιανο, εγγνλνί ηνπ Βαξζνινκαίνπ (1309),
κνηξάζηεθαλ ζε θιήξνπο ην λεζί

4.

Σίηνο θαη Θενδσξέινο (1364), ζπγθπξίαξρνη ησλ Κπζήξσλ, αλ θαη δηέκελαλ κφληκα ζηελ
Κξήηε. Ζ ζπκκεηνρή ηνπο ζηελ επαλάζηαζε ελαληίνλ ηεο Βελεηίαο θαηέιεμε ζηελ εθηέιεζή
ηνπο

5.

Μάξθνο (1367), αδειθφο ησλ παξαπάλσ, πέζαλε εμφξηζηνο

6.

Πέηξνο, αδειθφο ή εμάδειθνο ησλ παξαπάλσ θαη δηνηθεηήο ησλ Κπζήξσλ (1364), παξέδσζε
ην λεζί ζην βελεηηθφ ζηφιν

20

δηαθπβέξλεζεο πνπ απνηχπσλε ηελ αλαηκηθή ζρέζε ηεο βελεηηθήο εμνπζίαο κε ηνπο
θαηνίθνπο ήηαλ ην επεηζφδην ερζξνπξαμίαο αλάκεζα ζε Καηαιαλνχο εκπφξνπο θαη
Κπζεξίνπο ζηα κέζα ηνπ 14νπ αη.19 Μέζα απφ απηφ πξνθχπηεη ην ζπκπέξαζκα ηεο
εγθαηάιεηςεο ησλ θαηνίθσλ ηνπ λεζηνχ ζηελ ηχρε ηνπο θαη ηεο απνπζίαο ηεο εγεζίαο
ηνπο. Ζ βαζηθή κέξηκλα ηεο δηνίθεζεο επηθεληξσλφηαλ ζηε δηαηήξεζε ησλ
ζηξαηησηηθψλ θαη ιηκεληθψλ ππνδνκψλ θαη φρη ζηηο θαιέο ζπλζήθεο δηαβίσζεο ηεο
θνηλφηεηαο.
Ζ νπζηαζηηθή δηνηθεηηθή θαη ζεζκηθή αιιαγή ζηα Κχζεξα πξνήιζε απφ ηελ
ιεγφκελε Απνζηαζία ηνπ Αγίνπ Σίηνπ, πνπ μέζπαζε ζηελ Κξήηε ην 1363 θαη
απνηεινχζε έλα εκθχιην βελεηηθφ θίλεκα. Οη βελεηνί θενπδάξρεο, κε επηθεθαιήο
ηνπο Marco Gradenigo θαη Titus Venier, ζπλαζπίζηεθαλ κε ηνπο γεγελείο θενπδάξρεο
ελαληίνλ ηεο Βελεηίαο αλαθεξχζζνληαο ηελ Κξήηε αλεμάξηεηε δεκνθξαηία, ππφ ηελ
αηγίδα ηνπ πνιηνχρνπ Αγίνπ Σίηνπ. 20 Οη ιφγνη ηεο απνζηαζίαο νθείινληαη θπξίσο
ζηελ πςειή θνξνινγία ηεο Βελεηίαο, αιιά θαη ζηε δηάζηαζε ησλ Βελεηψλ ηεο
Κξήηεο κε ηε Μεηξφπνιε. Ζ επαλάζηαζε θαηεζηάιε βηαίσο, θαζψο, κεηά ηελ
απνζηνιή βελεηηθήο λαπηηθήο κνίξαο, νη πξσηαγσληζηέο ηεο απνθεθαιίζηεθαλ, ελψ
ηα Κχζεξα πέξαζαλ ππφ ηνλ άκεζν έιεγρν ηεο Βελεηίαο, κνινλφηη νη Venier
δηαηήξεζαλ νξηζκέλνπο θιήξνπο γεο.21

19

Μαιηέδνπ Υ. Α., Σα Κύζεξα ηνλ θαηξό πνπ θπξηαξρνύζαλ νη Βελεηνί, φ.π., ζζ. 9-14.
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Ζ απνζηαζία απηή πνπ νδήγεζε ζηελ νλνκαδφκελε Γεκνθξαηία ηνπ Αγίνπ Σίηνπ, βαζηδφηαλ ζηηο

δηαθνξέο πνπ είραλ δεκηνπξγεζεί κεηαμχ ησλ επγελψλ Βελεηψλ ηεο Κξήηεο κε απηνχο ηεο
Μεηξφπνιεο θαη αθνξνχζαλ ζηελ ηζνηηκία θαη ζηελ αλαγλψξηζε δηθαησκάησλ ησλ επγελψλ θαζψο θαη
ζηελ πξφζζεηε θνξνιφγεζε. Οη θχξηεο νηθνγέλεηεο Βελεηψλ πνπ απνζηάηεζαλ ήηαλ απηέο ησλ
Gradonico θαη Venier, ζπλεπηθνπξνχκελεο απφ ηελ θξεηηθή αξρνληηθή νηθνγέλεηα ησλ Καιιέξγεδσλ.
Βιέπε Παπαδία-Λάια Α., «Σα κεηά ην 1204. Ηζηνξηθέο πξαγκαηηθφηεηεο θαη ηδενινγηθέο θαηεπζχλζεηο
ζηνλ ειιεληθφ ρψξν θαηά ηελ πεξίνδν ηεο βελεηνθξαηίαο (13νο-18νο αηψλεο)», Μνζρνλάο Ν.Γ. (επηκ),
Ζ Σέηαξηε ηαπξνθνξία θαη ν Διιεληθόο Κόζκνο, Ηλζηηηνχην Βπδαληηλψλ Δξεπλψλ, Αζήλα 2008, ζ.
366.
21

πσο απνδεηθλχεηαη απφ λεφηεξεο ηζηνξηθέο έξεπλεο νη Venier δηαηήξεζαλ ηνπο 13 απφ ηνπο 24

ζπλνιηθά θιήξνπο ζηνπο νπνίνπο ρσξηδφηαλ ην λεζί θαη παξφιν πνπ δελ απέθηεζαλ μαλά ηηο επξείεο
θενπδαξρηθέο εμνπζίεο πνπ απνιάκβαλαλ ζην παξειζφλ, αλαδείρηεθαλ ζηηο ηζρπξφηεξεο νηθνλνκηθά
νηθνγέλεηεο ηνπ λεζηνχ θαη θαηέιαβαλ δεκφζηα αμηψκαηα. Βιέπε Κνπκαλνχδε Μ., «Αγξνηηθά
λνηθνθπξηά ζηα Κχζεξα ηνπ 15νπ αηψλα: ε ζπκβνιή ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηίρσλ», Νηθεθφξνπ
Αιίθε (επηκ.), Πξαθηηθά Θ Παληνλίνπ πλεδξίνπ: Παμνί, 26-30 Μαΐνπ 2010, Δηαηξεία Παμηλψλ
Μειεηψλ, Σφκνο Α, Παμνί 2014, ζζ. 227-248.
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πλεπψο άιιαμε ξηδηθά ε δηνηθεηηθή παξνπζία ηεο Βελεηίαο ζηα Κχζεξα,
επεηδή αθελφο νη Βελεηνί, κεηά ηε δπζάξεζηε εκπεηξία ηεο θξεηηθήο ζηάζεο,
πξνηηκνχζαλ λα ηνπνζεηνχλ σο δηνηθεηέο αηξεηά κέιε ηεο αξηζηνθξαηίαο ηνπο κε
νιηγφρξνλε ζεηεία θαη αθεηέξνπ αλαβαζκίζηεθε ε γεσζηξαηεγηθή ζέζε ησλ
Κπζήξσλ ζηε ζαιάζζηα απηνθξαηνξία ηνπο.22 Ζ αιιαγή απηή δελ αληηκεησπίζηεθε
αξλεηηθά απφ ηνπο Κπζεξίνπο, θαζψο αηζζάλνληαλ αζθάιεηα ππφ ηελ πξνζηαζία ηεο
Βελεηηθήο Πνιηηείαο θαη ε ζπλχπαξμε κε ηνπο Λαηίλνπο θπξηάξρνπο ήηαλ επξέσο
απνδεθηή απφ ηνπο θαηνίθνπο ηνπ λεζηνχ.23
Κεθ. 3. Η ιεηηνπξγία ηεο βελεηηθήο δηνίθεζεο ζηε Μεηξφπνιε
Γηα λα γίλεη θαηαλνεηή ε πνιηηηθή θηινζνθία ηεο βελεηηθήο δηνίθεζεο πξέπεη
λα αλαθεξζεί ε πξσηαξρηθή νξγάλσζε ηνπ ζπζηήκαηνο ζηε Μεηξφπνιε. Βαζηθφο
ππιψλαο ηεο ήηαλ ην ώκα ησλ Δπγελώλ, πνπ απνηεινχζε ηνλ απνθιεηζηηθφ
αηκνδφηε ησλ αλψηεξσλ αμησκάησλ θαη ησλ ζπιινγηθψλ νξγάλσλ. Μέζα απφ απηά
ηα φξγαλα εθιεγφηαλ ν αλψηαηνο βελεηφο αμησκαηνχρνο, ν δφγεο, ππεχζπλνο γηα ηε
ράξαμε ηεο ζηξαηεγηθήο, επ’ νπδελί φκσο δελ ηνπ παξαρσξνχληαλ απφιπηε ή
θιεξνλνκηθή εμνπζία. Σν αμίσκα απηφ νξηνζεηεί ηελ ηζηνξία ηεο Βελεηίαο, θαζψο ε
ηζηνξηθή έξεπλα έρεη θαηαιήμεη ζην 697 σο ην πξαγκαηηθφ έηνο γελλήζεσο ηεο
Βελεηίαο κε ηελ πξψηκε κνξθή ηνπ δνπθάηνπ θαη κε πξψην δνύθα (dux) ηνλ Paulicio
Anafesto. 24 Οη Βελεηνί δελ επηζπκνχζαλ ηελ ηζρπξνπνίεζε ηνπ δφγε θαη, θαηά ηε
22

Ζ ζηξαηεγηθή ζεκαζία ε νπνία έγθεηην ζηελ επφπηεπζε ηεο λαπηηιηαθήο θίλεζεο ζηελ Αλαηνιηθή

Μεζφγεην, γηα ηελ νπνία δηαθξίλνληαλ ηδηαίηεξα ηα Κχζεξα, ήηαλ θαη ν βαζηθφο ιφγνο πνπ νη Βελεηνί
επηζπκνχζαλ δηαθαψο λα έρνπλ ην λεζί ππφ ηνλ έιεγρφ ηνπο. Υαξαθηεξηζηηθή είλαη ε έθζεζε ηνπ
Γεληθνχ Πξνλνεηή ηεο Κξήηεο Ησάλλε Μνηζελίγνπ ζηηο 17 Απξηιίνπ 1589 πξνο ηνλ Γφγε φπνπ
αλέθεξε «εάλ δη’ άιινπο ιφγνπο ε ζπνπδαηφηεηα ησλ λήζσλ ηνχησλ είλαη κεγάιε [ελλνεί θαη ηελ
Σήλν], ηπγράλεη πνιχ κεγαιπηέξα ιφγσ απηήο ηαχηεο ηεο ζέζεσο ησλ, δηφηη είλαη θξνπξνί θαη
παξαηεξεηήξηα ηνπ βαζίιεηνπ ηνχηνπ ηεο Κξήηεο [...] εάλ επίζεο ζειήζεη ν ζηφινο νχηνο [ελλνεί ηνλ
νζσκαληθφ] λα δηέιζε ηα ζηελά ησλ Κπζήξσλ, παξαθάκπησλ ην αθξσηήξηνλ ηνπ Μαιέα, φρη κφλνλ
είλαη δπλαηφλ λα γίλεη αληηιεπηφο εθ Κπζήξσλ, αιιά λα κεηξεζνχλ αθφκε θαη ηα πινία ηνπ έλα πξνο
έλα ππφ αθηαησξψλ ηεο λήζνπ ηαχηεο», βιέπε Σζηηζίιηα Π.Κ., Ζ ηζηνξία ησλ Κπζήξσλ, Σφκνο Α, φ.π.,
ζζ. 285-286.
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Μαιηέδνπ Υ. Α., «Σν Υξνληθὸ ηνπ Υεηιά. Κνηλσληθὰ θαη ηδενινγηθὰ πξνβιήκαηα ζηα Κχζεξα ηνλ

15ν αἰ.», Βπδαληηλά ύκκεηθηα, 8, 1989, ζζ. 24-25.
24

Norwich J. J., Ηζηνξία ηεο Βελεηίαο, Φφξκηγμ, Αζήλα 1993, ζζ. 32-33.
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δηακφξθσζε ηνπ πνιηηεχκαηνο ηνλ 12ν θαη θπξίσο ηνλ 13ν θαη ηνλ 14ν αη.,
ζεζκνζέηεζαλ ηθαλνχο πεξηνξηζκνχο ζηελ άζθεζε ηεο δνγηθήο εμνπζίαο.25
Οη επγελείο (nobili) ζε πξψην βαζκφ θαη νη αζηνί (cittadini) ζε δεχηεξν
απνηέιεζαλ ηνλ ζεζκηθφ θνξκφ ηεο Βελεηίαο θαη ήηαλ αλψηεξνη απφ ηνλ απιφ ιαφ
(populus). Σν ζρήκα ηεο αξηζηνθξαηηθήο δηαθπβέξλεζεο ζπλαληάηαη θαη ζε άιιεο
ηηαιηθέο πφιεηο-θξάηε ηεο επνρήο, ε κνλαδηθφηεηα φκσο ηεο Βελεηίαο ήηαλ φηη ζηελ
πεξίπησζή ηεο δηαηεξήζεθε αλαιινίσην ρσξίο ππνθαηάζηαζε απφ θάπνηνλ εγεκφλα.
Ζ βελεηηθή πίζηε ζηελ έλλνηα ηεο Κνηλφηεηαο παξέκεηλε ζηαζεξή θαη νη επγελείο
αμησκαηνχρνη κε πξψην ηνλ δφγε φθεηιαλ ππνηαγή ζε απηή θαη φρη ην αληίζηξνθν.26
Σα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ βελεηηθνχ ζπζηήκαηνο δηνίθεζεο ζπλνςίδνληαλ ζηα
εμήο:
1. ηαζεξή πξνζθόιιεζε ζηηο δνκέο θαη ιεηηνπξγίεο ηνπ. Με αθεηεξία ηνλ 13ν αη.
δεκηνπξγήζεθε έλαο εθηεηακέλνο γξαθεηνθξαηηθφο κεραληζκφο κε επάιιεια
ζπιινγηθά φξγαλα, ν νπνίoο δηαηεξήζεθε ζπκπαγήο ζηνλ ππξήλα ηνπ έσο ην
1797.
2. Οη δεκόζηνη αμησκαηνύρνη είραλ απζηεξά νιηγόρξνλε ζεηεία θαη ήηαλ
πνιπάξηζκνη. Σν νιηγφρξνλν ηεο ζεηείαο ησλ δεκφζησλ ππαιιήισλ θαη ε
ζπλερήο ελαιιαγή ηνπο ζηα δηάθνξα αμηψκαηα εκπφδηδαλ ηελ απφθηεζε
γλψζεο θαη ηελ εμεηδίθεπζε ζην αληηθείκελφ ηνπο.
3. Ο Γόγεο είρε πνιύ πεξηνξηζκέλεο εμνπζίεο. Παξφιν πνπ ήηαλ ε αλψηαηε αξρή
ηεο Βελεηηθήο Πνιηηείαο, δελ είρε θακία νπζηαζηηθή εμνπζία ζην ππαιιειηθφ
ζψκα, δελ κπνξνχζε λα δηνξίζεη, νχηε λα παχζεη δεκνζίνπο ππαιιήινπο. Ο
θφβνο ησλ Βελεηψλ γηα ηε ζπγθέληξσζε ππεξεμνπζηψλ ζην πξφζσπφ ηνπ θαη
ηε κεηαηξνπή ηνπ ζε απφιπην εγεκφλα νδήγεζε ζηνλ δξακαηηθφ πεξηνξηζκφ
ησλ αξκνδηνηήησλ ηνπ, κεηψλνληαο ζεκαληηθά ηελ δχλακε επηβνιήο ηνπ. Μεηά
ηηο εγεηηθέο θπζηνγλσκίεο ηνπ 11νπ, 12νπ θαη 13νπ αη., αθνινχζεζε
πιεηνςεθηθά κηα ζεηξά αδχλακσλ, ππεξήιηθσλ θαη άβνπισλ δφγεδσλ, κε
25

Απηφ γίλεηαη μεθάζαξν θαη ζηελ εμαηξεηηθά πνιχπινθε δηαδηθαζία εθινγήο ηνπ, φπσο θαζηεξψζεθε

απφ ηνλ 13ν αη., ε νπνία επηδίσθε ηελ ππνηαγή ηνπ δφγε ζην θαιό ηεο Κνηλόηεηαο, δηαηεξψληαο ηζρπξά
ηα ζηεγαλά ηνπ ζπζηήκαηνο έλαληη ηνπ απηαξρηζκνχ θαη θπξίσο ηε δεκηνπξγία θιίκαηνο πνιηηηθήο
ζηαζεξφηεηαο. Βιέπε Mowbray M., Gollmann D., «Electing the Doge of Venice: analysis of a 13th
Century protocol», IEEE Computer Security Foundations Symposium, 6-8 July 2007, Venice, φπνπ ε
δηαδηθαζία απηή αληηκεησπίδεηαη ππφ ην πξίζκα κηαο πνιχπινθεο καζεκαηηθήο αλάιπζεο.
26

Lane F. C., Βελεηία ε ζαιαζζνθξάηεηξα, Αιεμάλδξεηα, Αζήλα 2007, ζζ. 143-144.
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αδηάθνξε ή θαη αξλεηηθή παξνπζία. Οη ειάρηζηνη δπλακηθνί θαη κε εγεηηθή
θπζηνγλσκία δφγεδεο δελ κπνξνχζαλ λα αιιάμνπλ ηελ πνξεία ηεο Βελεηίαο
πεξηνξηζκέλνη δξαζηηθά απφ ην πθηζηάκελν αζθπθηηθφ ζεζκηθφ πιαίζην.
4. Ζ βελεηηθή δηνίθεζε δελ δηέζεηε εληαίν θαη απηνηειή δηνηθεηηθό νξγαληζκό ππό
ηνλ άκεζν έιεγρό ηεο. Σα ζπιινγηθά φξγαλα ζηεξνχληαλ ζπλέρεηαο θαζψο νη
αμησκαηνχρνη ελαιιάζζνληαλ ζε απηά θαη ε θχζε ηνπο ήηαλ ξεπζηή,
επκεηάβιεηε, πξνζσπνπαγήο θαη ζε θακία πεξίπησζε ζπκπαγήο θαη εχξπζκε.
5. Απνπζίαδε έλα γξαπηό ύληαγκα.
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Ζ Βελεηία πνηέ δελ θαηέιεμε ζηε

δεκηνπξγία ελφο θαηαζηαηηθνχ ράξηε, πνπ ζα ξχζκηδε ηε ιεηηνπξγία ηνπ
πνιηηεχκαηφο ηεο κε ζαθήλεηα, επθξίλεηα θαη ζα νδεγνχζε ζηε δηάθξηζε ησλ
εμνπζηψλ. Αληίζεηα ζηελ Δπξψπε θαη ζηελ Ακεξηθή ε δηακφξθσζε
ζπληαγκαηηθψλ θεηκέλσλ άξρηζε ήδε απφ ηνλ 17ν αη. θαη θνξπθψζεθε ηνλ 18ν
αη., κε ηελ επίδξαζε ηνπ Γηαθσηηζκνχ. ηε Βελεηία ην 18ν αη., ππήξρε λνκηθή
αζάθεηα, αιιειεπηθαιππηφκελε πνιπλνκία θαη ζπγρψλεπζε, ε νπνία επέθεξε
ζχγρπζε ησλ αξκνδηνηήησλ ηεο εθηειεζηηθήο, λνκνζεηηθήο θαη δηθαζηηθήο
εμνπζίαο. Ζ εηδνπνηφο δηαθνξά κε ηηο ππφινηπεο επξσπατθέο ρψξεο ηνπ 18νπ
αη. θαη ηδίσο ηε Γαιιία θαη ηελ Αγγιία, είλαη φηη ην πνιηηηθφ ηεο ζχζηεκα
αξλήζεθε λα δερζεί ην λέν δεκνθξαηηθφ πλεχκα δηαθπβέξλεζεο.28
πσο αλαθέξεη ν Frederic Lane, νη Βελεηνί ηνπ 18νπ αη. ζεσξνχζαλ ηνπο
εαπηνχο ηνπο παξεθκαζκέλνπο, επεηδή δελ έθαλαλ απηά πνπ είραλ δηαπξάμεη νη
πξφγνλνί ηνπο. κσο νη ζεκεξηλνί ηζηνξηθνί ηνπο θξίλνπλ παξεθκαζκέλνπο επεηδή
αζρνινχληαλ θπξίσο κε ηα έξγα ησλ πξνγφλσλ ηνπο θαη δελ δηακφξθσζαλ λένπο
ζεζκνχο γηα λα αληαπεμέιζνπλ ζηηο απαηηήζεηο ηεο επνρήο ηνπο.29

27

.π., ζζ. 148-149. Ο δνγηθφο φξθνο, ε Promissione, δηέζεηε ζηνηρεία ζεκειηψδνπο λφκνπ, ελψ

εληνπίδνληαη ζπληαγκαηηθά ζηνηρεία ζε δηάζπαξηα λνκηθά θείκελα θαη εζηκηθά δίθαηα, ηα νπνία έδηλαλ
έκθαζε ζηνλ θαηακεξηζκφ ηεο εμνπζίαο εληφο ηεο δηνηθεηηθήο ππξακίδαο ηεο Βελεηίαο. Χζηφζν νη
Βελεηνί δελ πξνρψξεζαλ ζε θακία πξνζπάζεηα δηάθξηζεο ησλ εμνπζηψλ.
28

.π, ζ. 597. Ο Lane γξάθεη ραξαθηεξηζηηθά «Οη κεηαβνιέο ζηνλ δπηηθφ πνιηηηζκφ ζηα ηέιε ηνπ

δεθάηνπ νγδφνπ αηψλα ραξαθηεξίδνληαη θαηά ζχκβαζε σο Βηνκεραληθή Δπαλάζηαζε θαη
Γεκνθξαηηθέο Δπαλαζηάζεηο. Δλψ ε νηθνλνκία ηεο Βελεηηθήο Πνιηηείαο έδεηρλε πνιιά ζεκάδηα
πξνζαξκνγήο ζηνπο λένπο ξπζκνχο ηεο νηθνλνκηθήο δσήο, νη πνιηηηθνί ηεο ζεζκνί παξέκεηλαλ
απνιχησο ερζξηθνί πξνο ην λέν δεκνθξαηηθφ πλεχκα».
29

.π., ζ. 591.
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Κεθ. 4. Η βελεηηθή δηνίθεζε ζηνλ ειιεληθφ ρψξν
Ζ δηακφξθσζε ησλ δηνηθεηηθψλ θνξέσλ θαη ζεζκηθψλ δνκψλ ζην
βελεηνθξαηνχκελν ειιεληθφ ρψξν ήηαλ απνηέιεζκα καθξφρξνλεο δηαδηθαζίαο, κε
πξφηππφ ηεο ηε Μεηξφπνιε. 30 Χζηφζν ε δηαθνξνπνίεζε αλάκεζα ζην θέληξν θαη
ζηελ πεξηθέξεηα βαζηδφηαλ αθελφο ζηηο ηνπηθέο ηδηαηηεξφηεηεο ησλ επηκέξνπο
θνηλνηήησλ θαη αθεηέξνπ ζηε ζρέζε θπξίαξρνπ-θπξηαξρνχκελνπ κεηαμχ Βελεηψλ θαη
Διιήλσλ. 31 Ζ δηνίθεζε φπσο ζρεκαηνπνηήζεθε είρε πξνθαλψο εκπλεπζηεί απφ ην
πξσηφηππν, αιιά ε ινγηθή ηεο βαζηδφηαλ ζε δηαθνξεηηθά ζεκέιηα θαζφζνλ
εμππεξεηνχζε πξσηίζησο ην βελεηηθφ σθειηκηζκφ.
Ζ βελεηηθή δηνίθεζε ραξαθηεξηδφηαλ απφ πνιπδηάζπαζε αξκνδηνηήησλ θαη
απέθεπγε ηελ ππεξβνιηθή ζπγθέληξσζε εμνπζίαο ζε έλα ζεζκφ θαη ζε έλα πξφζσπν.
Αληηζηνίρσο ζηα Ηφληα λεζηά δηακνξθψζεθε κηα εθηεηακέλε δηνηθεηηθή ππξακίδα, ε
νπνία δηαθιαδηδφηαλ ζε πνιπάξηζκν ζχζηεκα αμησκαηνχρσλ. Σν ζχζηεκα απηφ
βαζίζηεθε ζηε ζεκειηψδε γηα ηνπο Βελεηνχο δηνηθεηηθή αξρή ηεο ζπιινγηθήο
επζχλεο.32 πγθεθξηκέλα νη δηνηθεηηθέο αξρέο δηαθξίλνληαλ ζηηο εμήο θαηεγνξίεο:
1. Βελεηηθέο αξρέο (Regimen), κε ζηειέρε βελεηνχο αμησκαηνχρνπο ζηελ
αλψηαηε δηνηθεηηθή βαζκίδα.
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Γηα ηε δηνίθεζε ηεο βελεηνθξαηνχκελεο Διιάδαο βιέπε Μνζρφπνπινο Γ., «Δπηαλεζηαθή Γηνίθεζε

(1386-1864), Γηνηθεηηθή Μεηαξξύζκηζε, 1993, ζζ. 52-60, Παπαδάθε Α., «Σνπηθνί αμησκαηνχρνη θαη
ππάιιεινη», Υξχζα Μαιηέδνπ (επηκ.), Βελεηνθξαηνύκελε Διιάδα. Πξνζεγγίδνληαο ηελ ηζηνξία ηεο,
Αζήλα-Βελεηία 2010, ζζ. 83-104, Παπαδία-Λάια Α., «Κνηλσληθή ζπγθξφηεζε ζηηο πφιεηο», Υξχζα
Μαιηέδνπ (επηκ.), Βελεηνθξαηνύκελε Διιάδα. Πξνζεγγίδνληαο ηελ ηζηνξία ηεο, Αζήλα-Βελεηία 2010,
ζζ. 89-111, Παλνπνχινπ Α., «Οη Βελεηνί θαη ε ειιεληθή πξαγκαηηθφηεηα. Γηνηθεηηθή,
Δθθιεζηαζηηθή, Οηθνλνκηθή Οξγάλσζε», Υξχζα Μαιηέδνπ (επηκ.), Όςεηο ηεο ηζηνξίαο ηνπ
βελεηνθξαηνύκελνπ ειιεληζκνύ, Σφκνο A, Ίδξπκα Διιεληθνχ Πνιηηηζκνχ, Αζήλα 1993, ζζ. 281-286,
Λνχληδεο Δ., Πεξί ηεο πνιηηηθήο θαηαζηάζεσο ηεο Δπηαλήζνπ επί Βελεηώλ, Σχπνηο Υ. Νηθνιαΐδνπ
Φηιαδειθέσο, Αζήλα 1856, ζζ. 43-55.
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Απηή ε ζρέζε θπξίαξρσλ θαη θπξηαξρνκέλσλ Βελεηψλ θαη Διιήλσλ πεξηγξάθεηαη δηεμνδηθά ζην

έξγν ηνπ Karapidakis N., «Dominants et dominés dans le Levant vénitien: les zones d’ombres des
identité», Il Commonwealth veneziano tra 1204 e la fine della Repubblica: identità e peculiarità ;
[convegno, Venezia, 6-9 marzo 2013], Ortalli Gherardo, Schmitt, Oliver Jens, Orlando, Ermanno
[Publ.].-Venezia (2015), ζζ. 273-303.
32

Παγθξάηεο Γ. Γ., «Ζ Βελεηηθή Κπξηαξρία ζηα Ηφληα Νεζηά», Θενδφζεο Ππιαξηλφο (επηκ.), Ηόληνη

Νήζνη. Ηζηνξία θαη Πνιηηηζκόο, Πεξηθέξεηα Ηνλίσλ Νήζσλ, Αζήλα 2007, ζ. 79.
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2. Δγρψξηεο αξρέο (Communità), κε αζηνχο πνπ απνηεινχζαλ ηνλ θχξην άμνλα
άζθεζεο ηνπηθήο εμνπζίαο.
3. Γηνηθεηηθά αμηψκαηα κεζαίαο θαη θαηψηεξεο βαζκίδνο, επξφθεηην γηα ζέζεηο
γξακκαηέσλ θαη παξαρσξνχληαλ, θαηφπηλ εθινγήο, απφ ην πκβνχιην αζηψλ
θάζε λεζηνχ.33
ιεο νη αλψηαηεο εγρψξηεο βελεηηθέο δνκέο θαζψο θαη νη αληίζηνηρεο
δηνηθεηηθέο ζέζεηο δηνξίδνληαλ απφ ην Μεγάιν πκβνχιην ηεο Βελεηίαο. Αληίζεηα ηα
θνηλνηηθά ζπκβνχιηα ησλ αζηψλ (φπσο δηακνξθψζεθαλ κεηά ηνλ 15ν αη., ζχκθσλα
κε ην πξφηππν ηνπ θιεηζίκαηνο ηνπ πκβνπιίνπ επγελψλ ηεο Βελεηίαο), εμέιεγαλ ηηο
ηνπηθέο αξρέο θαη δηφξηδαλ ηνπο αμησκαηνχρνπο πνπ ηηο ζηειέρσλαλ. Κνηλφο ηφπνο
γηα φια ηα ηνπηθά δηνηθεηηθά ζπζηήκαηα θαη αμηψκαηα ήηαλ ε ππαγσγή θαη
ινγνδνζία ηνπο ζε εγρψξηα ζπιινγηθά φξγαλα, φπσο ζπλέβαηλε θαη ζηε Βελεηία. Οη
αζηνί (cittadini) απνηέιεζαλ ηηο πξνλνκηαθέο θνηλσληθέο νκάδεο, νη νπνίεο
θπξηάξρεζαλ ζηηο ηνπηθέο δηνηθήζεηο ησλ Ηνλίσλ λήζσλ, 34 σο κηα επέθηαζε ηεο
ιεηηνπξγίαο ηεο Μεηξφπνιεο.35
Ο ζεζκφο απηφο ήξζε σο απάληεζε ζην δήηεκα πνπ αλέθπςε γηα ηνπο
Βελεηνχο ζηηο λέεο ηνπο θηήζεηο θαη ήηαλ ε δεκηνπξγία ελφο πνιηηηθνχ θαη θνηλνηηθνχ
νξγάλνπ, ην νπνίν ζα ζεβφηαλ ην πξνυπάξρνλ βπδαληηλφ status quo, αιιά ζα
εμππεξεηνχζε ηα δηθά ηνπο ζπκθέξνληα. ηελ πξψηκε βελεηνθξαηία ιφγσ ηεο
πνιηηηθήο ζθνπηκφηεηαο ηεο επνρήο θαη γηα λα ηεξεζνχλ νη ηνπηθέο ηζνξξνπίεο,
ελζσκάησζαλ ηελ παιαηά βπδαληηλή αξηζηνθξαηία θαη ηνπο άξρνληέο ηεο ζηε λέα
άξρνπζα ηάμε καδί κε ηηο ηζρπξέο βελεηηθέο νηθνγέλεηεο πνπ εγθαηαζηάζεθαλ κεηά ην
1204. Αξγφηεξα ζε απηήλ πξνζηέζεθαλ θαη νη Λαηίλνη επηθπξίαξρνη (φπσο νη
Αλδεγαπνί ζηελ Κέξθπξα). ηελ πεξίπησζε ηεο Κξήηεο ε θπξίαξρε ηνπηθή ηάμε

33

Μνζρφπνπινο Γ., «Δπηαλεζηαθή Γηνίθεζε (1386-1864)», φ.π., ζζ. 56-57.

34

Αλαιπηηθά γηα ην ζέκα βιέπε Παπαδία-Λάια Α., Ο ζεζκόο ησλ αζηηθώλ θνηλνηήησλ ζηνλ ειιεληθό

ρώξν θαηά ηελ πεξίνδν ηεο βελεηνθξαηίαο (13νο-18νο αη.). Μηα ζπλζεηηθή πξνζέγγηζε, Βελεηία 2008, ζ.
41, Παπαδία-Λάια Α., «Κνηλνηηθνί Θεζκνί, πιινγηθφηεηεο θαη Ηδενινγηθνί Πξνζαλαηνιηζκνί ζηνλ
ειιεληθφ ρψξν θαηά ηελ Πεξίνδν ηεο Βελεηνθξαηίαο», Πνιηηηθνί Πξνζαλαηνιηζκνί ηνπ Νένπ
Διιεληζκνύ, Ίδξπκα ηεο Βνπιήο ησλ Διιήλσλ γηα ηνλ θνηλνβνπιεπηηζκφ θαη ηε δεκνθξαηία, Αζήλα
2011, ζζ. 16-32.
35

Μνζρνλάο Ν. Γ., «Σξνπηζκνί ηεο θνηλσλίαο ησλ λεζηψλ ηνπ Ηνλίνπ ζηε κεηαβπδαληηλή πεξίνδν»,

Βπδαληηλά ύκκεηθηα, 9Β, 1994, ζζ. 55-60.
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εμειίρζεθε ζηνπο nobili cretensi, 36 κηα θαηεγνξία ε νπνία αλήθε ζηηο ζεζκηθέο
εμαηξέζεηο, φπνπ ε Βελεηία αλαγλψξηζε de jure επγελείο εθηφο ησλ γεγελψλ
Βελεηψλ.37
ε αληίζεζε κε ηελ Κξήηε, ζηελ πιεηνλφηεηα ηνπ βελεηνθξαηνχκελνπ
ειιεληθνχ ρψξνπ ηνλ θπξίαξρν ξφιν ζηηο ηνπηθέο θνηλσλίεο δηαδξακάηηζαλ νη αζηνί,
νη νπνίνη ζην βελεηηθφ status quo ήηαλ κηα ππνδεέζηεξε θαηεγνξία κε ζεκαληηθφ κελ
ζεζκηθφ ξφιν θαη θαηνρή δεκνζίσλ αμησκάησλ, επξηζθφκελνη φκσο ζε ζέζε
θαηψηεξε ησλ επγελψλ. Ζ απφδεημε ηεο δηαθνξεηηθήο αληηκεηψπηζεο ησλ αζηψλ ηνπ
βελεηνθξαηνχκελνπ ειιεληθνχ ρψξνπ έλαληη απηψλ ηεο Μεηξφπνιεο ήηαλ ην γεγνλφο
φηη ζε ειάρηζηνπο απφ απηνχο απεδφζε ε βελεηηθή ππεθνφηεηα. 38 Οη αζηνί ζην
βελεηνθξαηνχκελν ειιεληθφ ρψξν ζπγθξνηνχζαλ κηα θιεηζηή άξρνπζα ηάμε, ε νπνία
ζεσξνχζε ηα πξνλφκηά ηεο αλαθαίξεηα θαη δελ ήηαλ δεθηηθή ζηελ εηζαγσγή λέσλ
κειψλ ζηνπο θχθινπο ηεο. Αληηδξνχζε ζηηο αιιαγέο πνπ ζα κπνξνχζαλ λα
επεξεάζνπλ ηελ θαζεζηεθπία ηάμε πξαγκάησλ. Μέζσ ηνπ πκβνπιίνπ ηνπο
δηνηθνχζαλ ζε ηθαλφ βαζκφ ηα Ηφληα λεζηά, ελψ νη Βελεηνί δηαηεξνχζαλ ζηνλ έιεγρφ
ηνπο ην πςειφηεξν επίπεδν δηνίθεζεο. Ζ έλλνηα ηνπ αζηνχ (cittadino) ελζσκάησλε de
facto ηελ έλλνηα ηεο αξηζηνθξαηίαο, φρη φκσο θαη de iure, σζηφζν απνηέιεζαλ ηελ
αλψηεξε θνηλσληθή θαη νηθνλνκηθή ηάμε ησλ Ηνλίσλ λήζσλ, αλεμάξηεηα απφ ηελ
ηππηθή θαηάηαμε θαη λνκηκνπνίεζε πνπ ηνπο είρε πξνζδψζεη ε Βελεηία. Δλ
θαηαθιείδη νη αζηνί απνηεινχζαλ ηελ θπξίαξρε θνηλσληθή ηάμε, ε νπνία πξνήιζε
απφ ηε κήηξα ηεο Βελεηηθήο Πνιηηείαο κε δηθά ηεο ραξαθηεξηζηηθά, ππεξεηνχζε ηηο
δηθέο ηεο αμίεο θαη επσθεινχληαλ πνηθηινηξφπσο απφ ηα πξνλφκηα πνπ ηεο παξείρε ε
παγησκέλε ζέζε ηεο.

36

Λακπξηλφο Κ. E., «Ζ εμέιημε ηεο θξεηηθήο επγέλεηαο ζηνπο πξψηνπο αηψλεο ηεο Βελεηνθξαηίαο»,

Θεζαπξίζκαηα, 26, 1996, ζζ. 206-224, Λακπξηλφο Κ. Δ., Οη cittadini ζηε βελεηηθή Κξήηε. Κνηλσληθόπνιηηηθή θαη γξαθεηνθξαηηθή εμέιημε (15νο-17νο αη.), Αθαδεκία Αζελψλ-Κέληξνλ Δξεχλεο
Μεζαησληθνχ θαη Νένπ Διιεληζκνχ, Αζήλα 2015, ζζ. 17-22.
37

Αληίζηνηρα ζηελ ίδηα ζεζκηθή εμαίξεζε εληάρζεθαλ ηνλ 16ν αη., νη επγελείο ηεο Κέξθπξαο θαη ηεο

Εαθχλζνπ. Βιεπε Παπαδία-Λάια Α., «Σα κεηά ην 1204», φ.π., ζ. 372.
38

Μαιηέδνπ Υ. A., «Παξαηεξήζεηο ζηνλ ζεζκφ ηεο βελεηηθήο ππεθνφηεηαο. Πξνζηαηεπφκελνη ηεο

Βελεηίαο ζηνλ ιαηηλνθξαηνχκελν ειιεληθφ ρψξν (13νο-15νο αη.)», Βπδαληηλά ύκκεηθηα, 4, 1981, ζζ.
1-16. Ζ ρνξήγεζε ηνπ δηθαηψκαηνο ηνπ βελεηνχ πνιίηε ππάθνπε θπξίσο ζε πνιηηηθά θαη νηθνλνκηθά
ζπκθέξνληα, ελψ σο δηαδηθαζία απνλνκήο ήηαλ εμαηξεηηθά πνιχπινθε κε πνιιέο παξακέηξνπο, πνπ
θαηέιεμε λα παξαρσξείηαη σο δηάθξηζε ζε ζεκαίλνληα θαη κφλν κέιε ησλ θηήζεσλ ηεο.
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Σα ζπιινγηθά φξγαλα ηνπ βελεηνθξαηνχκελνπ ειιεληθνχ ρψξνπ νκνίαδαλ κε
ηα αληίζηνηρά ηνπο ζηε Βελεηία απνηειψληαο θιεηζηά θνηλσληθά ζχλνια, ηα νπνία
ραξαθηεξίδνληαλ απφ ηε κεγάιε αληίζηαζε ησλ παιαηψλ κειψλ ζηελ εηζαγσγή λένπ
αίκαηνο ζηηο ηάμεηο ηνπο.
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Γηαθξίλνληαλ απφ δειφηππε πεξηθξνχξεζε ησλ

δηθαησκάησλ ηνπο ζηελ άζθεζε ηεο ηνπηθήο εμνπζίαο θαη ζηνλ έιεγρν ησλ
δηνηθεηηθψλ, νηθνλνκηθψλ, δηθαζηηθψλ θαη θνηλσληθψλ δνκψλ ηνπ ηφπνπ ηνπο θαζψο
θαη ζηελ εθπξνζψπεζε ηεο θνηλφηεηαο ζηε βελεηηθή αξρή. Ζ ηάμε απηή είρε ην
απνθιεηζηηθφ δηθαίσκα θαηνρήο ησλ αλψηεξσλ δεκνζίσλ αμησκάησλ, φπσο φξηδε θαη
δηακφξθσλε ε βελεηηθή δηνίθεζε. Καηείρε ηε κεξίδα ηνπ ιένληνο ζηα πξνεξρφκελα
έζνδα απφ ηηο δεκφζηεο ζέζεηο, ην εκπφξην, ηε γεσξγία, ηελ θηελνηξνθία, ηελ
απνλνκή ηεο δηθαηνζχλεο θαη ελ ηέιεη απφ θάζε πηπρή ηεο ηνπηθήο νηθνλνκηθήο
δξαζηεξηφηεηαο.
Ζ δηνηθεηηθή νξγάλσζε ζην βελεηνθξαηνχκελν ειιεληθφ ρψξν βαζίζηεθε ζηε
ινγηθή ηεο ςηιήο θπξηόηεηαο, φπνπ ε ηδηνθηεζία ηεο εμνπζίαο, ζηελ θνξπθή ηεο
δηνηθεηηθήο ππξακίδαο, θαιππηφηαλ απνθιεηζηηθά απφ βελεηνχο επγελείο. Ζ ηνπηθή
δηνίθεζε είρε παξαρσξεζεί ζθνπίκσο ζηνπο αζηνχο, ελψ ηα θαηψηεξα αμηψκαηα ζηνλ
ιαφ (popolo). Καη’ απηφλ ηνλ ηξφπν ε βελεηηθή δηνίθεζε εμνηθνλνκνχζε πφξνπο,
θαζψο δελ ήηαλ ππνρξεσκέλε λα ζπληεξεί κε δηθά ηεο έμνδα ππεξεζίεο,
αμησκαηνχρνπο θαη αλζξψπηλν δπλακηθφ.40 Δπηπξνζζέησο νη Βελεηνί κεηέζεηαλ ηελ
ηξηβή ηεο θαζεκεξηλήο δηνίθεζεο θαη ηελ αλαπφθεπθηε θνηλσληθή δπζαξέζθεηα
ζηνπο αζηνχο, δηαηεξψληαο ηνλ νπζηαζηηθφ έιεγρν. Ζ Βελεηία εκθαληδφηαλ σο ν
αλψηεξνο θαη ζρεηηθά απξφζηηνο, πξνζηάηεο θαη θξηηήο ησλ αηηεκάησλ ησλ
επξχηεξσλ ιατθψλ ζηξσκάησλ θαη νη γεγελείο αμησκαηνχρνη σο δηεθζαξκέλνη θαη
θαηαπηεζηηθνί. Δίρε νηθνδνκεζεί έλα ζχζηεκα δηνίθεζεο θαη εμνπζίαο, ην νπνίν γηα
ηε Βελεηία απέβαηλε ηδηαίηεξα επηθεξδέο πνιηηηθά, νηθνλνκηθά θαη θνηλσληθά αιιά

39

Υαξαθηεξηζηηθή ήηαλ ε πεξίπησζε ηεο πνιπεηνχο πξνζπάζεηαο ηεο θεξθπξατθήο νηθνγέλεηαο Παλδή

λα εηζρσξήζεη ζην ζπκβνχιην ησλ αζηψλ. Μεηά απφ πνιιέο δηθαζηηθέο πξνζπάζεηεο, πνπ δηήξθεζαλ
30 ρξφληα θαη έθηαζαλ κέρξη ηε Γεξνπζία ηεο Βελεηίαο, αλ θαη πξφζθαηξα δηθαηψζεθαλ, ηειηθά
απνξξίθζεθαλ νξηζηηθά ην 1615. Ζ νηθνγέλεηα απηή είρε δηαθξηζεί ζηηο πνιεκηθέο επηρεηξήζεηο ηεο
Βελεηίαο φπνπ ζπκκεηείρε κε δηθά ηεο πινία θαη είρε ζεκαληηθή πεξηνπζία απφ ηηο λαπηηιηαθέο ηεο
δξαζηεξηφηεηεο. Βιέπε Παγθξάηεο Γ. Γ., «Δπηρεηξεκαηηθφηεηα θαη Κνηλσληθνπνιηηηθή ηζρχο ζηα
Βελεηνθξαηνχκελα Ηφληα Νεζηά: Μηα κειέηε πεξίπησζεο απφ ηελ Κέξθπξα (1585-1615)», Ηόληνο
Λόγνο, Γ, 2013, ζζ. 227-255.
40

Αξρνληίδεο Α., Μεηαμύ Βελεηώλ θαη Σνύξθσλ, Παξαηεξεηήο, Θεζζαινλίθε 1987, ζ. 15.
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εμαηξεηηθά επηδήκην γηα ηνπο θαηνίθνπο ησλ Ηνλίσλ λήζσλ, θαζψο αλαδσπχξσλε ηηο
εζσηεξηθέο έξηδεο πνπ ρψξηδαλ βαζχηαηα ηελ αλψηεξε ηάμε απφ ηα θαηψηεξα ιατθά
ζηξψκαηα.
Παξφια απηά ε πνιηηηθή πνπ εθήξκνζε ε Βελεηία ζηα Ηφληα λεζηά ζε
ζηξαηεγηθφ επίπεδν δελ ήηαλ άθακπηε θαη δπζθίλεηε, αλεμαξηήησο ησλ φπνησλ
θνηλσληθψλ θαη εζηθψλ απνηειεζκάησλ παξήγαγε. Βαζηθφ ηεο πξνζφλ ήηαλ ε
πξνζαξκνγή ζηηο ηδηαίηεξεο ζπλζήθεο θάζε λήζνπ, ε επειημία θαη ε ηθαλφηεηα
αθνκνίσζεο ησλ παιαηνηέξσλ θαη βαζηά ξηδσκέλσλ θνηλσληθψλ, πνιηηηθψλ θαη
νηθνλνκηθψλ ηνπηθψλ δνκψλ. Οη δηνηθεηηθνί κεραληζκνί πνπ δεκηνχξγεζε νδήγεζαλ
ζην ζρεκαηηζκφ ελφο ζχλζεηνπ θαη πνιπκνξθηθνχ θαλνληζηηθνχ πιαηζίνπ βάζεη ηνπ
νπνίνπ θαζνξίδνληαλ νη θνηλσληθνί ξφινη θαη δηαλέκνληαλ ηα αμηψκαηα. ε ηειηθή
αλάγλσζε απηφο ν κεραληζκφο είρε κηα ζπληζηακέλε, έλα ζθνπφ χπαξμεο θαη κηα
θαηεχζπλζε λα εμππεξεηήζεη ηα ζπκθέξνληα θαη ην ίδηνλ φθεινο ηεο Βελεηηθήο
Πνιηηείαο.41
Κεθ. 5. Η ιεηηνπξγία ηεο βελεηηθήο δηνίθεζεο ζηα Κχζεξα
Ζ βελεηηθή δηνίθεζε ζηα Κχζεξα είρε δχν ππιψλεο: ηνλ βελεηφ Πξνλνεηή, ν
νπνίνο σο εθπξφζσπνο ηεο Βελεηίαο αζθνχζε θαζήθνληα αλψηεξνπ δηνηθεηή θαη
δηθαζηή θαη ην αζηηθφ θνηλνηηθφ ζπκβνχιην,42 κέζσ ηνπ νπνίνπ νη αζηνί αζθνχζαλ
ηελ ηνπηθή δηνίθεζε θαη θαηείραλ ηα ζεκαληηθά αμηψκαηα. Σέινο ππήξρε ε
ππνθαηεγνξία ηεο ηνπηθήο δηνίθεζεο, νη γέξνληεο, σο θνξπθαίνη ησλ ρσξηψλ, νη
νπνίνη είραλ εμνπζία θαη έιεγρν ζηηο γεσξγηθέο θνηλφηεηεο. Ζ θεθαιή ηεο δηνηθεηηθήο
ππξακίδαο θαη θχξηνο εθπξφζσπνο ηεο βελεηηθήο αξρήο ζηα Κχζεξα ήηαλ ν
Πξνλνεηήο, ν νπνίνο, ελψ αξρηθά ήηαλ κφλν Καζηειάλνο (δειαδή θξνχξαξρνο) κε
πεξηνξηζκέλεο ζηξαηησηηθέο αξκνδηφηεηεο, απφ ην 1504 αλαβαζκίζηεθε ζε Πξνλνεηή
θαη Φξνχξαξρν (Rrovveditore e Castellano). 43 Ζ παξακνλή ζην αμίσκα απηφ
41

Λακπξηλφο Κ. Δ., «Κνηλσληθή ζπγθξφηεζε ζηελ χπαηζξν», Υξχζα Μαιηέδνπ (επηκ.),

Βελεηνθξαηνύκελε Διιάδα, πξνζεγγίδνληαο ηελ ηζηνξία ηεο, Σφκνο Α, Βελεηία-Αζήλα 2010, ζζ. 121138.
42

πλνιηθά γηα ηελ αζηηθή θνηλφηεηα Κπζήξσλ βιέπε Παπαδία-Λάια Α., Ο ζεζκόο ησλ αζηηθώλ

θνηλνηήησλ, φ.π., ζζ. 256-273.
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πλνιηθά αλαθέξεηαη φηη ππεξέηεζαλ 171 Πξνλνεηέο θαη Καζηειάλνη ησλ Κπζήξσλ, κε πξψην ηνλ

Μπάηδην εκηηέθνιν (1325-1327), ν νπνίνο είρε ηνλ ηίηιν κφλν ηνπ Καζηειάλνπ. Ο πξψηνο Βελεηφο
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πξνέβιεπε δηεηή ζεηεία θαη ν Πξνλνεηήο νξηδφηαλ απφ ην Μεγάιν πκβνχιην ηεο
Βελεηίαο κε κεληαίν κηζζφ 25 ρξπζά δνπθάηα, αιιά θαη κε ηελ απαγφξεπζε ηνπ
δηθαηψκαηνο ηεο εκπνξίαο. Ζ δηνηθεηηθή απηή ζέζε πεξηιάκβαλε θαη δηθαζηηθέο
αξκνδηφηεηεο ζε ζέκαηα αζηηθνχ θαη πνηληθνχ δηθαίνπ, κε ηνπο θαηνίθνπο λα
δηαηεξνχλ ην δηθαίσκα ηεο έθεζεο ζηα δηθαζηήξηα ηεο Κξήηεο θαη κεηά ην 1669 ζε
απηά ηεο Κέξθπξαο. Χζηφζν νη καθξηλέο απνζηάζεηο θαζηζηνχζαλ ηα ηαμίδηα
δχζθνια έσο αθαηφξζσηα, σο εθ ηνχηνπ ε δηθαζηηθή εμνπζία ηνπ Πξνλνεηή
θαζίζηαην ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο θαη ηειεζίδηθε.
πλεπψο ν Πξνλνεηήο ησλ Κπζήξσλ, σο αλψηαηνο βελεηφο αμησκαηνχρνο,
είρε πνιηηηθέο, ζηξαηησηηθέο θαη δηθαζηηθέο αξκνδηφηεηεο, ήηαλ ν αξρεγφο ησλ
ζηξαηησηηθψλ ζσκάησλ, ν αλψηαηνο δηθαζηήο θαη ν πξντζηάκελνο ηεο πνιηηηθήο
δηνίθεζεο ηφζν ηεο βελεηηθήο φζν θαη ηεο εγρψξηαο. Οη εμνπζίεο ηνπ ζηελ πξάμε
ήηαλ απεξηφξηζηεο θαη, παξά ηηο εηδηθέο νδεγίεο απφ ηε Μεηξφπνιε θαηά ηελ
αλάιεςε ησλ θαζεθφλησλ ηνπ πξνθεηκέλνπ λα απνθεχγεηαη θαηάρξεζε ηεο
εμνπζίαο, ζηελ νπζία δελ ππφθεηληαλ άκεζα ζε θακία αλψηεξε αξρή, απιψο είρε ηελ
ππνρξέσζε λα ινγνδνηήζεη ζην βελεηηθφ Μεγάιν πκβνχιην κε ην ηέινο ηεο ζεηείαο
ηνπ.44
Ζ πηζηόηαηε θνηλόηεηα ησλ Κπζήξσλ (fidelissima, spettabile università di
Cerigo) εληαζζφηαλ ζηελ θαηεγνξία ηεο κεηαβαηηθήο θνηλφηεηαο, απφ ηηο αλνηθηέο
θνηλφηεηεο αζηηθνχ ραξαθηήξα, ζηηο θιεηζηέο αζηηθέο θνηλφηεηεο, φπσο ηεο
Κέξθπξαο, Εαθχλζνπ, Κεθαινληάο, Παμψλ, Πάξγαο θαη Ηζάθεο.45 Βαζηθφ πξνλφκην
αιιά θαη αξκνδηφηεηα ηεο θνηλφηεηαο απηήο ήηαλ ε δπλαηφηεηα ζπγθξφηεζεο
κε ηνλ ηίηιν ηνπ Πξνλνεηή ήηαλ ν Φξαληζέζθν Γξαδελίδν πνηέ Ληνλέιιν (1504-1507). Βιέπε
Σζηηζίιηα Π.Κ., Ζ ηζηνξία ησλ Κπζήξσλ, Σφκνο Α, φ.π., ζζ. 271-275.
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Υαξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα ηεο δηνηθεηηθήο αζπδνζίαο ζηελ νπνία κπνξνχζαλ λα πεξηέιζνπλ νη

Πξνλνεηέο ήηαλ εθείλν ηνπ Vicenzo Pasqualigo ν νπνίνο κε ηελ πξφθαζε πεηξαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο
είρε θαηαζρέζεη ηα εκπνξεχκαηα ηνπ Γεκεηξίνπ Λάππα. ηηο δηακαξηπξίεο ηνπ εκπφξνπ πξνρψξεζε
ζε κηα δίθε παξσδία πνπ ηνλ θαηαδίθαζε ζε ζάλαην κε θξεκληζκφ, απφ ηνλ νπνίν ν Λάππαο επέδεζε
γηα λα δνινθνλεζεί ηειηθά κε δειεηήξην. Αξγφηεξα ν αδειθφο ηνπ Κσλζηαληίλνο εξεχλεζε ηελ
ππφζεζε ε νπνία κε ηεθκεξησκέλα ζηνηρεία θαηέιεμε ζην πκβνχιην ησλ Γέθα ζηε Βελεηία, ην νπνίν
δήηεζε ηε ζχιιεςε ηνπ Πξνλνεηή. Βιέπε Κνξξέ Κ. Β., «Πνηληθή δηθαηνζχλε θαη κνξθέο
παξαβαηηθφηεηαο ζηα Βελεηνθξαηνχκελα Δπηάλεζα (16νο αηψλαο)», Πξαθηηθά Η Γηεζλνύο Παληνλίνπ
πλεδξίνπ (Κέξθπξα, 30 Απξηιίνπ-4 Μαΐνπ 2014), Δηαηξεία Κεξθπξατθψλ πνπδψλ, 2, 2016, ζ. 152.
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Παπαδία-Λάια Α., Ο ζεζκόο ησλ αζηηθώλ θνηλνηήησλ ζηνλ ειιεληθό ρώξν, φ.π., ζ. 45, Λενληζίλεο Γ.

Ν., Εεηήκαηα Δπηαλεζηαθήο Κνηλσληθήο Ηζηνξίαο, Αθνη Σνιίδε, Αζήλα 2005, ζζ. 70-82.
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ζψκαηνο, ππφ ηε κνξθή πξεζβείαο, κέζσ ηνπ νπνίνπ κπνξνχζε λα απεπζπλζεί ζηηο
βελεηηθέο αξρέο ηφζν ησλ Κπζήξσλ φζν θαη ηεο Μεηξφπνιεο. Απφ ην ήκηζπ ηνπ
16νπ αη. νη πεγέο ζθηαγξαθνχζαλ ηε ζπγθξφηεζε ελφο ζπιινγηθνχ νξγάλνπ κε
εθηεηακέλεο δηνηθεηηθέο αξκνδηφηεηεο ζε δσηηθά ζέκαηα ηνπηθήο εκβέιεηαο φπσο ε
εθηίκεζε θαη ε απφδνζε θνξνινγηθψλ εζφδσλ (πξνεξρνκέλσλ θπξίσο απφ
γεσθηελνηξνθηθέο δξαζηεξηφηεηεο), ε δηαηήξεζε θαη ιεηηνπξγία ζηηαπνζήθεο, ησλ
πδάηηλσλ απνζεκάησλ, ησλ ακπληηθψλ έξγσλ, ε ζίηηζε ησλ Ηηαιψλ ζηξαηησηψλ, ε
επάλδξσζε ηεο ηνπηθήο πνιηηνθπιαθήο θαη νη αγγαξείεο γηα ηελ εθπιήξσζε
δεκνζίσλ έξγσλ. Δπίζεο ε θνηλφηεηα δηφξηδε αμησκαηνχρνπο ζε ηνπηθά αμηψκαηα
φπσο αγνξαλφκνπο, θαπεηάληνπο ησλ θξνπξίσλ, γξακκαηείο θαη εθηηκεηέο ηεο
δεθάηεο.
Σν ζπιινγηθφ απηφ φξγαλν αληαλαθινχζε ηελ θνηλσληθή δηαζηξσκάησζε ηνπ
λεζηνχ, πεξηιακβάλνληαο ηνπο θπξίαξρνπο αζηνχο (cittadini) θαη ηνπο απινχο
θαηνίθνπο (abitanti). Οη cittadini ήηαλ ε θπξίαξρε ηάμε ηνπ λεζηνχ κε ζεκαληηθή
θνηλσληθή θαη νηθνλνκηθή ηζρχ. Σν πιαίζην ιεηηνπξγίαο ηεο θνηλφηεηαο ησλ Κπζήξσλ
ζεζκνζεηήζεθε ζην δηάζηεκα 1560-1572 κε ηελ αίηεζε Κπζεξίσλ αξρφλησλ, ε νπνία
είρε ζπληαρζεί απφ ηνλ Πξνλνεηή Κπζήξσλ Sebastiano Malipiero πξνο ηνλ Γεληθφ
Πξνλνεηή Κξήηεο Daniel Dolfin, θαηά ηελ πεξηνδεία ηνπ ζηα Κχζεξα.46 Ζ αίηεζε,
πνπ πεξηείρε θαη ζρέδην θαηαζηαηηθήο ιεηηνπξγίαο κε 23 άξζξα ηνπ ππφ δηακφξθσζε
ζπκβνπιίνπ, έγηλε ηειηθά δεθηή ην 1573 κε απφθαζε ηνπ Πξνλνεηή Κξήηεο Luca
Michiel. Έθηνηε ην πκβνχιην ηεο Κνηλφηεηαο ήηαλ ην ζεκαληηθφηεξν ζπιινγηθφ
φξγαλν άζθεζεο δηνηθεηηθψλ θαζεθφλησλ, πάληα ππφ ηελ αηγίδα ηνπ αλψηαηνπ
ηνπηθνχ άξρνληα Πξνλνεηή. Σα επίζεηα ησλ νηθνγελεηψλ πνπ έκειιε λα αζθήζνπλ
επί καθξφλ ηελ ηνπηθή εμνπζία ζην θνηλφ ησλ Κπζήξσλ ήηαλ ηα εμήο:
1. Λεβνχλε (κε έληεθα κέιε), ηάε (κε έμη κέιε)
2. Βεληέξε, Γνπθαηάξε θαη Καινχηζε (κε δχν κέιε)
3. Μαλνχξε,

Βαζθηλάξε,

Γαξκάξνπ,

αγνπάλνπ,

Καζζηκάηε,

Λενληζίλε, Μακνπλά (κε έλα κέινο).
Δπηπξνζζέησο έγηλαλ δεθηνί ζην πκβνχιην νη: Δπζηάζηνο ηξνγγπιφο
(αδειθφο ηνπ Δπηζθφπνπ), Γεκήηξεο Μπειέζεο, Εψξδεο Καζζηκάηεο ηνπ πνηέ
Νηθφια, Θνδσξήο Κνληνιέσλ, Μηράιεο Μαγιάο, Μαλψιεο Καζζηκάηεο, Εψξδεο
Καζζηκάηεο ηνπ πνηέ Γηάλλε θαη ηακάηεο Κφλνκνο, καδί κε ηα παηδηά θαη ηνπο
46

Παπαδία-Λάια Α., Ο ζεζκόο ησλ αζηηθώλ θνηλνηήησλ ζηνλ ειιεληθό ρώξν, φ.π., ζζ. 264-267.
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κειινληηθνχο απνγφλνπο ηνπο. Ο νξηζκφο θαη νη ηδηφηεηεο ησλ κειψλ θαη ησλ
θιεξνλφκσλ ηνπο ζε απηφ ην πκβνχιην αθνινχζεζαλ ηελ πεπαηεκέλε ησλ
αληίζηνηρσλ ζπιινγηθψλ νξγάλσλ. Σα λενεηζεξρφκελα κέιε έπξεπε λα ήηαλ άξξελεο,
ηέθλα λφκηκσλ γάκσλ, ηνπιάρηζηνλ 20 εηψλ, ελψ ε άζθεζε ρεηξσλαθηηθήο εξγαζίαο
θαη γεληθφηεξα ε ζπκκεηνρή ζε πξάμεηο αλάξκνζηεο ηεο θνηλσληθήο ηνπο ζέζεο
επέθεξαλ ηελ απνβνιή ηνπο απφ ην φξγαλν. Ζ θάζε έληαμε λένπ κέινπο απαηηνχζε
εηδηθή δηαδηθαζία ηνπ νξγάλνπ θαη ςήθηζή ηνπ απφ ηα 2/3 ησλ κειψλ. Πξνβιεπφηαλ
επίζεο ε θαη’ εμαίξεζε απνδνρή κειψλ πέξαλ ησλ ζπγθεθξηκέλσλ νηθνγελεηψλ, αιιά
ζε απηή ηελ πεξίπησζε απαηηνχληαλ ε ζρεδφλ θαζνιηθή αλαγλψξηζε απφ ηα 4/5 ησλ
κειψλ ηνπ πκβνπιίνπ.47
ε θάζε πεξίπησζε φιεο νη ζεκαληηθέο απνθάζεηο, πεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο
επηινγήο λέσλ κειψλ, ιακβάλνληαλ απφ ην αλψηαην φξγαλν ηνπ πκβνπιίνπ, ηε
Γεληθή πλέιεπζε, ε νπνία γηα απιή απαξηία ρξεηαδφηαλ ηελ παξνπζία 20 κειψλ θαη
απμεκέλε παξνπζία ηνπιάρηζηνλ 40, ελψ ε αδηθαηνιφγεηε απνπζία ρξεσλφηαλ κε
πξφζηηκν 25 ππεξπχξσλ. Σν πκβνχιην ζπγθαινχληαλ ζε κεληαία βάζε, ρσξίο λα
απνθιείνληαλ θαη ζπρλφηεξεο ζπλαληήζεηο εάλ νη πεξηζηάζεηο ην επέβαιιαλ. Δίρε
δηηηφ ξφιν θαζψο απνηεινχζε ην ζπλδεηηθφ θξίθν ηεο ηνπηθήο θνηλσλίαο κε ηηο
βελεηηθέο αξρέο κε πξσηαξρηθή αξκνδηφηεηα ηελ άζθεζε ηεο εγρψξηαο δηνηθεηηθήο
εμνπζίαο. Σνλ 18ν αη., ζε έλαλ πιεζπζκφ πνπ θπκαηλφηαλ αλάκεζα ζηηο 4.500 θαη
ηνπο 7.500 θαηνίθνπο, ην πκβνχιην αξηζκνχζε 168 cittadini. Ζ θπζεξατθή άξρνπζα
ηάμε, ιφγσ θαη ηνπ ζρεηηθά θησρνχ ζε πφξνπο λεζηνχ ζην νπνίν δνχζε, κεηνλεθηνχζε
νηθνλνκηθά ζε ζχγθξηζε κε ηηο άξρνπζεο ηάμεηο ησλ κεγάισλ Ηνλίσλ λήζσλ.
Σν Καηαζηαηηθφ ηνπ 1573 απνηέιεζε ζηελ νπζία έλα νξγαλφγξακκα ηεο
δηνηθεηηθήο νξγάλσζεο ησλ Κπζήξσλ. Σν ειηθηαθφ πξφζεκν γηα ηελ απφθηεζε
αμηψκαηνο απφ ηα κέιε ηνπ πκβνπιίνπ ήηαλ ην 25ν έηνο θαη ε εθινγή ηνπο γηλφηαλ
χζηεξα απφ ςεθνθνξία εθιεθηνξηθψλ ζσκάησλ δηνξηζκέλσλ απφ ην πκβνχιην. Ο
φξθνο πίζηεο ηνπ θάζε λένπ αμησκαηνχρνπ απεπζπλφηαλ πξνο ηελ αλψηαηε αξρή, ηελ
Πνιηηεία ηεο Βελεηίαο θαη φπσο ίζρπε ζηε Μεηξφπνιε ηα αμηψκαηα ππφθεηληαλ ζε
ζπγθεθξηκέλε ρξνληθά ζεηεία. Με ην πέξαο απηήο απαγνξεπφηαλ νπνηαδήπνηε
επαλεθινγή ηνπιάρηζηνλ ίζε ρξνληθά κε ηελ πεξίνδν ηεο πξνεγνπκέλεο ζεηείαο ή θαη
γηα δηπιάζην ρξνληθφ δηάζηεκα, εάλ επξφθεηην γηα ην ίδην αμίσκα. 48 Σέινο ζε
47

.π., ζ. 265.
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Σα αμηψκαηα πνπ απνδίδνληαλ ήηαλ ηα εμήο:
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δηνηθεηηθφ επίπεδν ηα Κχζεξα ρσξίδνληαλ ζε πέληε δηακεξίζκαηα: 1) ηεο Υψξαο θαη
ηνπ Βνχξγνπ, 2) ηνπ Ληβαδίνπ, 3) ηνπ Καζηξίζζνπ, 4) ηνπ Πνηακνχ θαη 5) ηνπ
Μπινπνηάκνπ.
Χο θπξίαξρν ζπιινγηθφ φξγαλν, ην πκβνχιην ησλ αζηψλ (cittadini),
απνηεινχζε ηελ θνξπθή ηεο ηνπηθήο δηνηθεηηθήο ππξακίδαο κεηά ηνλ Πξνλνεηή ν
νπνίνο είρε ξφιν πςειήο επίβιεςεο. Σν φξγαλν απηφ παξέκελε εξκεηηθά θιεηζηφ ζε
λέα κέιε, ραξαθηεξηζηηθφ γλψξηζκα ησλ πεξηζζνηέξσλ θιεηζηψλ ζπζηεκάησλ
ηνπηθήο εμνπζίαο πνπ είρε εγθαζηδξχζεη ε Βελεηία ζηα Ηφληα λεζηά. Δμαίξεζε
απνηέιεζε ε έιεπζε πξνζθχγσλ θαηά ηε δηάξθεηα θαη κεηά ηε ιήμε ηνπ Κξεηηθνύ
Πνιέκνπ (1645-1669). Αλάκεζα ζηνπο πξφζθπγεο ήηαλ θαη ζεκαίλνληα κέιε ηεο
θξεηηθήο θνηλσλίαο, θξεηηθνί επγελείο (nobili cretesi), αιιά θαη cittadini, 49 ηνπο
νπνίνπο ην ηνπηθφ πκβνχιην ησλ Κπζήξσλ έθαλε ππνρξεσηηθά δεθηνχο κε κφλν φξν
ηελ πξνζθφκηζε απνδεηθηηθψλ επγελείαο.
Σν πκβνχιην ησλ αζηψλ, σο ζπιινγηθφ φξγαλν ηνπηθήο δηνίθεζεο,
πιαηζησλφηαλ απφ ηα εθηειεζηηθά ηνπ φξγαλα, δειαδή ηνπο αμησκαηνχρνπο πνπ
εμέιεγε θαη απνηεινχζε ηνλ βαζηθφηεξν ππιψλα ηνπηθήο εμνπζίαο ζηα Κχζεξα, φρη
φκσο θαη ην κνλαδηθφ. Ζ δηνηθεηηθή δηαζηξσκάησζε πεξηιάκβαλε θαη έλα θαηψηεξν
ζεζκηθφ φξγαλν, ηνπο γέξνληεο, 50 έλαλ ζεζκφ πνπ αθνξνχζε θπξίσο ζηνπο θαηνίθνπο
1.

Γχν ζχκβνπινη (consiglieri), σο αηξεηνί αμησκαηνχρνη ηεο θνηλφηεηαο κε εηήζηα ζεηεία νη
νπνίνη ζπλδηαιέγνληαλ απεπζείαο κε ηνλ Πξνλνεηή γηα ζέκαηα ηεο Κνηλφηεηαο

2.

Σξείο εγρψξηνη δηθαζηέο (giudici), κε εηήζηα ζεηεία

3.

Σξείο πγεηνλφκνη (tre sopra la sanità), κε εηήζηα ζεηεία

4.

Γχν αγνξαλφκνη (guistizieri), κε εμακεληαία ζεηεία

5.

Γχν ηακίεο (cassieri), κε εμακεληαία ζεηεία, νη νπνίνη ιφγσ ηεο ηδηαίηεξεο θχζεο ηεο εξγαζίαο
ηνπο, θαηέζεηαλ ρξεκαηηθή εγγχεζε πξηλ αλαιάβνπλ ππεξεζία

6.

Έλαο Γξακκαηέαο ηεο Κνηλφηεηαο, ν νπνίνο θαηέγξαθε ηα κέιε θαη θξαηνχζε ηα πξαθηηθά
ησλ πλειεχζεσλ, θαζαξνγξάθνληαο ηηο απνθάζεηο θαη φιεο ηηο ζρεηηθέο πξάμεηο.

.π., ζζ. 267-268. Γηα ηα αμηψκαηα ζηε βελεηνθξαηνχκελε Διιάδα βιέπε Παπαδάθε Α., «Σνπηθνί
αμησκαηνχρνη θαη ππάιιεινη», φ.π., ζζ. 83-97.
49
50

.π., ζζ. 51-131.
Ο Λακπξηλφο Κ. E., «Κνηλσληθή ζπγθξφηεζε ζηελ χπαηζξν», φ.π., ζζ. 121-138, αλαθέξεη

ραξαθηεξηζηηθά «Κνξπθαίνη ησλ ρσξηψλ νη νκφηεο-omoti-(e)moti, giuratizuradi-ηδνπξάδνη, πξνεζηνί
(primati), γέξνληεο (vetrani/veterani, vecchi, vecchiardi), πξσηφγεξνη (protogieri). Ο ζεζκφο πξέπεη λα
ελζσκάησζε γλσξίζκαηα αλάινγσλ ηνπηθψλ κνξθσκάησλ ηεο πξνβελεηηθήο πεξηφδνπ. Ζ ιεηηνπξγία
ηνπ ζεζκνχ εθηείλεηαη ζε φιν ζρεδφλ ην ρξνληθφ εχξνο ηεο βελεηηθήο θπξηαξρίαο, γεγνλφο πνπ
πηζηνπνηεί ηελ αλαγθαηφηεηά ηνπ».
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ησλ ρσξηψλ θαη ησλ γεσξγηθψλ θνηλνηήησλ ηεο ππαίζξνπ. 51 ε θάζε δηνηθεηηθφ
δηακέξηζκα ηνπ λεζηνχ εθιεγφηαλ έλαο γέξνληαο, ν νπνίνο ζεσξνχληαλ άκηζζνο
ηνπηθφο αμησκαηνχρνο εηήζηαο ζεηείαο. Ζ εθινγή ηνπο ιάκβαλε ρψξα θάζε ρξφλν ηελ
πξψηε Κπξηαθή ηεο αξαθνζηήο ζηε κνλή ηνπ αγίνπ Θενδψξνπ απφ ηε Γεληθή
πλέιεπζε ησλ ελειίθσλ αλδξψλ θαη αθνξνχζε ζηα ηέζζεξα δηακεξίζκαηα ηνπ
λεζηνχ, ελψ γηα ηε Υψξα ε εθινγή πξαγκαηνπνηνχληαλ ηελ ίδηα εκέξα ζηελ θεληξηθή
εθθιεζία ηνπ Κάζηξνπ. 52 Οη γέξνληεο είραλ σο αξκνδηφηεηα λα αζθήζνπλ ηα
θαζήθνληα ηεο ηήξεζεο ηεο ηάμεο, ηεο θαηαλνκήο ησλ θφξσλ, ηεο εθδίθαζεο
δηαθνξψλ κηθξνχ νηθνλνκηθνχ βάξνπο, ηεο αλαθνξάο ζνβαξψλ αδηθεκάησλ πξνο ηηο
Αξρέο θαη ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο πνιηηνθπιαθήο ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ θνληφζηαπιν
(contostabilo).
Οη γέξνληεο εηζεγνχληαλ αηηήκαηα πξνο ηηο ηνπηθέο Αξρέο θαη ζε ζνβαξέο
πεξηπηψζεηο ζπγθξνηνχζαλ απηφλνκεο πξεζβείεο κε δηθνχο ηνπο αληηπξνζψπνπο,
ηνπο θνπκέζνπο (comesi). 53 Οη ηειεπηαίνη απνηέιεζαλ κηα ζεζκηθή θσλή ησλ
θαηνίθσλ ηεο ππαίζξνπ πξνο ηελ θεληξηθή εμνπζία θαη ηα άηνκα πνπ επηιέγνληαλ γηα
απηή ηε ζέζε απνιάκβαλαλ ηεο εκπηζηνζχλεο ησλ θαηνίθσλ. Σν ζψκα ησλ γεξφλησλ
θαη ησλ θνπκέζσλ εμέθξαδε κηα δπλακηθή θνηλσληθήο ζπιινγηθφηεηαο θαη έλα
δηνηθεηηθφ κφξθσκα κέζσ ηνπ νπνίνπ ηα επξχηεξα θαη θησρφηεξα ζηξψκαηα ηεο
θπζεξατθήο θνηλσλίαο κπνξνχζαλ λα εθθέξνπλ ην ιφγν ηνπο είηε γηα ζέκαηα
δηνηθεηηθήο δπζπξαγίαο θαη θαηαπίεζεο είηε γηα έθηαθηα γεγνλφηα φπσο ιηκνχο,
ινηκνχο θαη πεηξαηηθέο επηδξνκέο.
Κεθ. 6. χλνςε ηεο δηνηθεηηθήο παξνπζίαο ησλ Βελεηψλ ζηα Κχζεξα
Σν δηνηθεηηθφ ζχζηεκα ησλ Βελεηψλ ζηα Ηφληα λεζηά βαζίζηεθε ζηα πξφηππα
ηνπ δηνηθεηηθνχ κνληέινπ ηεο Μεηξφπνιεο, πξνζαξκνζκέλν θαη εμεηδηθεπκέλν ζηηο

51

Κνιπβά Μ., Αξρεηνλνκία. Φνξείο παξαγσγήο αξρείσλ. Ηζηνξηθή Αλαδξνκή, Παηάθεο, Αζήλα 2009,

ζζ. 213-214.
52

Παπαδία-Λάια Α., Ο ζεζκόο ησλ αζηηθώλ θνηλνηήησλ ζηνλ ειιεληθό ρώξν, φ.π., ζ. 269.

53

Μαιηέδνπ Υ. Α., «Πξφζσπα θαη Πξάγκαηα ηεο Ηζηνξίαο ησλ Κπζήξσλ θαηά ηε Βελεηνθξαηία»,

Πξαθηηθά Η Γηεζλνύο Παληνλίνπ πλεδξίνπ (Κέξθπξα, 30 Απξηιίνπ-4 Μαΐνπ 2014, Δηαηξεία
Κεξθπξατθώλ πνπδώλ), ζηα Κεξθπξατθά Υξνληθά, Πεξίνδνο Β, 2015, ζζ. 700-702, Μαιηέδνπ Υ. Α.,
Σα Κύζεξα ηνλ θαηξό πνπ θπξηαξρνύζαλ νη Βελεηνί, φ.π., ζζ. 73-76.
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θαηά ηφπνπο ζπλζήθεο.

54

ηελ πεξίπησζε ησλ Κπζήξσλ ε απνκαθξπζκέλε

γεσγξαθηθή ηνπο ζέζε, ην δεκνγξαθηθφ πξφβιεκα πνπ αληηκεηψπηδαλ θαη ε έιιεηςε
πφξσλ δπζρέξαηλε ζεκαληηθά ηνπο εθεί βελεηνχο αμησκαηνχρνπο ζηελ άζθεζε
απνηειεζκαηηθήο δηνίθεζεο. ηελ πξάμε ν αλψηεξνο θνξέαο εθηειεζηηθήο θαη
δηθαζηηθήο εμνπζίαο, ν Πξνλνεηήο ησλ Κπζήξσλ, ήηαλ έλαο δεκφζηνο ιεηηνπξγφο, ν
νπνίνο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δηεηνχο ζεηείαο ηνπ δξνχζε ζρεδφλ αλεμέιεγθηα, κε
κφλε ππνρξέσζε ηε ζχληαμε έθζεζεο πεπξαγκέλσλ κε ην πέξαο ηεο ππεξεζίαο ηνπ
πξνο ην Μεγάιν πκβνχιην. Θεσξεηηθά ε βελεηηθή δηνηθεηηθή πξαθηηθή, νξίδνληαο
νιηγφρξνλε ζεηεία κε ελαιιαγή δηαθνξεηηθψλ πξνζψπσλ ζε θάζε δεκφζην αμίσκα,
απνζθνπνχζε ζηελ εμαζθάιηζε ακεξφιεπηεο θαη γξαθεηνθξαηηθήο δηνίθεζεο θαη
ζηελ θαηαπνιέκεζε θαηλνκέλσλ δηαθζνξάο θαη θαηάρξεζεο εμνπζίαο, ν ζηφρνο
απηφο φκσο γηα ηα Κχζεξα ήηαλ αλέθηθηνο. Αληίζεηα κε φ,ηη ζπλέβαηλε ζηε Βελεηία,
φπνπ ν έιεγρνο ησλ δεκφζησλ ιεηηνπξγψλ ήηαλ πην άκεζνο ιφγσ εγγχηεηαο κε
ζρεηηθά θαιά απνηειέζκαηα, ζηα Ηφληα λεζηά θαη εηδηθά ζηα Κχζεξα ε γεσγξαθηθή
απφζηαζε θαη ε απνπζία άκεζνπ ειέγρνπ νδήγεζε ζε κηα εηεξνβαξή δηνηθεηηθή
δηαρείξηζε, φπνπ ηα πάληα εμαξηψληαλ απφ ηελ πξνζσπηθφηεηα θαη ηηο δηαζέζεηο ηνπ
εθάζηνηε Πξνλνεηή.55

54

Βιέπε Μνζρφπνπινο Γ., «Δπηαλεζηαθή Γηνίθεζε (1386-1864), φ.π., ζζ. 52-61.
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.π., ζ. 59, ν Πξνλνεηήο θαη νη χκβνπινί ηνπ ειέγρνληαλ απφ έθηαθηνπο απεζηαικέλνπο κε ηνλ

ηίηιν ησλ Γηθαζηψλ ή Δηζαγγειέσλ (Avogatori), φπσο επηζεκαίλεηαη φκσο ζηελ εξγαζία ηνπ θ.
Μνζρφπνπινπ, νη επηζεσξεηέο ζπρλά ήηαλ ρεηξφηεξνη ησλ επηζεσξνχκελσλ ζε ζέκαηα δηαθζνξάο θαη
θαθνδηαρείξηζεο.
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Γηάγξακκα 1. Ζ δηνηθεηηθή ππξακίδα ηεο βελεηηθήο εμνπζίαο ζηα Κχζεξα

Σν δεχηεξν ηε ηάμεη, δηνηθεηηθά, ψκα ησλ αζηψλ επεξέαζε θαη δηακφξθσζε
ζε πνιχ ζεκαληηθφ βαζκφ ηελ ηνπηθή δηνίθεζε ηνπ λεζηνχ. ηειέρσζε ην δηνηθεηηθφ
θαη δηθαζηηθφ ζψκα ησλ Κπζήξσλ πνπ απαξηηδφηαλ απφ ηνπο πιένλ εχπνξνπο
θαηνίθνπο. Σν γεγνλφο φηη βαζηδφηαλ ζε ζχζηεκα θιεξνλνκηθήο δηαδνρήο ην
θαζηζηνχζε ηδηαίηεξα θιεηζηφ θαη απξφζηην γηα ηελ ππφινηπε θπζεξατθή θνηλσλία.
Απηφ ππήξμε θνηλφο ηφπνο ζε φια ηα Ηφληα λεζηά, θαζψο νη Βελεηνί παξαρψξεζαλ
επραξίζησο φινπο ηνπο δεπηεξεχνληεο ηνκείο ηεο εγρψξηαο δηνίθεζεο ζηνπο γεγελείο
αζηνχο θαη ζηνπο θαηψηεξνχο ηνπο γέξνληεο.
Σα ζεηηθά ζηνηρεία ηεο βελεηηθήο δηνίθεζεο ζηα Κχζεξα ήηαλ ε απξφζσπε
δηνίθεζε, κέζσ ηεο νιηγφρξνλεο ζεηείαο θαη ηεο ζπλερνχο ελαιιαγήο ησλ
αμησκαηνχρσλ θαη ηεο εθινγήο ηνπο κέζσ ησλ ηνπηθψλ ζπκβνπιίσλ. Με απηφλ ηνλ
ηξφπν εθρσξνχζαλ κέξνο ηεο εζσηεξηθήο δηνίθεζεο ζηνπο αζηνχο θαη εμνπζία θαη
αξκνδηφηεηεο κε ηε δεκηνπξγία πιήζνπο δεκνζίσλ αμησκάησλ. ηα αξλεηηθά
ζηνηρεία πεξηιακβαλφηαλ ε απνπζία γξαπηνχ ζπληάγκαηνο, σο ζεκείνπ αλαθνξάο ηεο
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δηνίθεζεο (απφ ηα κέζα ηνπ 17νπ θαη ηδίσο φινπ ηνπ 18νπ αη., νπφηε θαη λννχληαη ηα
ζχγρξνλα ζπληαγκαηηθά θείκελα), κε ζπλέπεηα φηη νη ηξείο εμνπζίεο (λνκνζεηηθή,
δηθαζηηθή, εθηειεζηηθή) δελ είραλ δηαθξηηνχο ξφινπο θαη αιιειεπηθαιχπηνληαλ. Ο
ζεζκφο ηνπ Πξνλνεηή ζπγθέληξσλε ππέξκεηξεο δηνηθεηηθέο θαη δηθαζηηθέο
αξκνδηφηεηεο θαη ππήξρε απνπζία νπζηαζηηθνχ ειέγρνπ ζε απηφλ θαη ζην ζχλνιν ησλ
βελεηψλ αμησκαηνχρσλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζεηείαο ηνπο. Τπήξραλ αζαθείο
αξκνδηφηεηεο θαη επηθαιχςεηο ζε φια ηα επίπεδα άζθεζεο δηνηθεηηθήο εμνπζίαο θαη
κνηξαία δεκηνπξγήζεθε έλα ζεζκηθφ ζχζηεκα επάισην ζηε δηαθζνξά θαη ζηελ
θαθνδηαρείξηζε.
Ο βαζηθφο ηνκέαο κέξηκλαο ηεο Βελεηίαο γηα ηνλ νπνίν ππήξμε πξφβιεςε θαη
ζπγθξφηεζε δηνηθεηηθνχ κεραληζκνχ ζηηο θηήζεηο ηεο ήηαλ ε πγεηνλνκηθή νξγάλσζε,
κε έκθαζε ζηα ιηκάληα θαη βαζηθφ ζθνπφ ηελ απνηξνπή εμάπισζεο κνιπζκαηηθψλ
αζζελεηψλ, ηελ πξνζηαζία ηεο δεκφζηαο πγείαο θαη θπξίσο ηε δηαζθάιηζε ηνπ
εκπνξίνπ. Φξνληίδα επίζεο ππήξρε γηα ηελ επηβίσζε ησλ θαηνίθσλ κε ηελ δεκηνπξγία
ησλ ηηαπνζεθψλ (fontego). Κακία πξφβιεςε δελ ππήξρε γηα εληαίν ζχζηεκα
δεκφζηαο παηδείαο θαη ζπγθξφηεζεο αλψηαησλ εθπαηδεπηηθψλ ηδξπκάησλ, ελψ ην
βηνηηθφ επίπεδν ησλ θαηνίθσλ ησλ Ηνλίσλ λήζσλ, ηδίσο ηνπ popolo, παξέκελε ζε
ρακειφ επίπεδν. Ο πξνζαλαηνιηζκφο ηεο βελεηηθήο δηνίθεζεο ζηα Κχζεξα, φπσο
άιισζηε ζπλνιηθά ζηα Ηφληα λεζηά, δηαθξηλφηαλ απφ έλαλ σθειηκηζκφ πνπ απέβαηλε
πνιιέο θνξέο εηο βάξνο ησλ θαηνίθσλ. Ο Αλδξέαο Αλδξεάδεο ζηελ εξγαζία ηνπ γηα
ηελ νηθνλνκία ησλ Ηνλίσλ λήζσλ ζεσξνχζε φηη ε Βελεηία πξνζηάηεςε κελ ηα λεζηά
απφ ηελ Οζσκαληθή Απηνθξαηνξία, αιιά ε πνιηηηθή πνπ αθνινχζεζε (ζηε ινγηθή
ηεο dominante), είρε αξλεηηθέο ζπλέπεηεο ζηελ πιηθή θαη εζηθή πξναγσγή ηνπο.56
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πγθεθξηκέλα αλέθεξε «Ὅηη θαίπεξ ηά εἰζπξαηηφκελα πεξέβαηλνλ παξά ηά θαηλφκελα ηά

δαπαλψκελα, ηά δεχηεξα δηεηίζελην ζρεδφλ κέρξηο ὀβνινῦ πέξ ηῶλ Βελεηῶλ παιιήισλ ἤ
ζηξαηησηῶλ. Ὅηη παξά ηήλ βαξεαλ θαί ἀπεξραησκέλελ θνξνινγίαλ νδέλ ἐγίλεην ράξηλ ηῆο ιηθῆο ἤ
ζηθῆο πξναγσγῆο ηῆο ρψξαο. Ὅηη ηφ θαθφλ ἐθνξχθσλελ  πινπηνινγηθή ἐθκεηάιιεπζηο ηῆο ρψξαο,
ἰδίᾳ δ’  ἀξρή ηῆο dominante […] πκπέξαζκα: ὅηη πῆξμελ ἐπίζεο εηχρεκα δηά ηήλ πηάλεζνλ ὅηη 
Βελεηία θαηέιαβε ηάο λήζνπο θαί ὅηη θαηειχζε ηῷ 1797  Βελεηνθξαηία» Αλδξεάδεο Α. Μ., Πεξί ηεο
νηθνλνκηθήο δηνηθήζεσο ηεο Δπηαλήζνπ επί Βελεηνθξαηίαο, Σφκνο Β, Δζηία, Αζήλα 1914, ζζ. 417-418.
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Μέξνο Γεχηεξν: Σα Ιφληα λεζηά ππφ ηε δηνίθεζε ησλ Γεκνθξαηηθψλ Γάιισλ
(1797-1799)
Κεθ. 1. Η θαηάιπζε ηεο Βελεηηθήο Πνιηηείαο απφ ηνλ Ναπνιένληα Βνλαπάξηε
ζηηο 12 Μαΐνπ 1797
Ζ αξρή ηεο παξαθκήο θαζψο θαη ε εδαθηθή ζπξξίθλσζε ηεο Βελεηίαο είρε σο
αθεηεξία ηελ Άισζε ηεο Κσλζηαληηλνχπνιεο ην 1453 θαη αθνινχζσο ζηελ
εδξαίσζε ηεο Οζσκαληθήο Απηνθξαηνξίαο ζηελ Αλαηνιηθή Μεζφγεην θαη ηελ
Βαιθαληθή. Απηφ νθεηιφηαλ ζηελ νηθνλνκηθή δεκηά πνπ ππέζηε ε Βελεηία, επεηδή ε
Κσλζηαληηλνχπνιε ήηαλ ν ηειηθφο πξννξηζκφο θαη βαζηθφ εκπνξηθφ θέληξν, ελψ ν
ππφινηπνο βελεηνθξαηνχκελνο ειιεληθφο ρψξνο ζην Ηφλην θαη ζην Αηγαίν ρξεζίκεπε
σο δηακεηαθνκηζηηθφο θφκβνο. Ζ Βελεηία θπξηαξρνχζε νηθνλνκηθά αθφκε θαη κεηά ην
1261, φηαλ επαλήιζε ε Κσλζηαληηλνχπνιε ζηε Βπδαληηλή Απηνθξαηνξία κεηά ηε
θξαγθηθή θπξηαξρία ηεο πεξηφδνπ 1204-1261. Με ηε ρνξήγεζε δηαθξαηηθψλ δαλείσλ
επεξέαδε ηνπο εθάζηνηε βπδαληηλνχο απηνθξάηνξεο θαζηζηψληαο ηνπο νηθνλνκηθά
ππνηειείο θαη πξνθαιψληαο κηα κφληκε αθαίκαμε ζηελ απηνθξαηνξία, ε νπνία
ζπληέιεζε απνθαζηζηηθά ζηελ θαηαζηξνθή ηεο.57
Ζ επηξξνή ηεο Βελεηίαο ζηελ Αλαηνιή πεξηνξίζηεθε κε ηελ άλνδν ηεο
Οζσκαληθήο Απηνθξαηνξίαο, ε νπνία εμαξρήο ηελ αληηκεηψπηζε ερζξηθά,
αλαγθάδνληάο ηελ λα εκπιαθεί ζε κηα ζπλερηδφκελε πνιεκηθή ζχξξαμε απφ ηνλ 15ν
έσο ηνλ 18ν αη.58 Οη βελεηνηνπξθηθνί απηνί πφιεκνη δεκίσζαλ νηθνλνκηθά ηε Βελεηία
θαη νδήγεζαλ ζηελ παξαθκή ηνπ Stato da Mar. Ζ Γαιελφηαηε Γεκνθξαηία ηνπ
Αγίνπ Μάξθνπ απφ ζαιαζζνθξαηνξία έθζηλε ζηαδηαθά ζε κηα πφιε-ζχκβνιν, κε
θχξνο θαη πινχην αιιά φρη νπζηαζηηθή δχλακε. Παξάιιεια ε αλαθάιπςε ηνπ Νένπ
Κφζκνπ, ηνλ 15ν αη., έζηξεςε ηηο νδνχο ηνπ παγθφζκηνπ εκπνξίνπ απφ ηελ Αζία πξνο
ηελ ακεξηθαληθή ήπεηξν, φπνπ ε Βελεηία δελ είρε θακία επηξξνή. Ζ ίδηα ε βελεηηθή
λαπζηπινΐα, αθνινπζψληαο ηελ αδπλακία εθζπγρξνληζκνχ ηεο Πνιηηείαο, παξέκεηλε
πξνζθνιιεκέλε ζην παξειζφλ, δελ αλαλεψζεθε θαη θαηέζηε απαξραησκέλε. Σέινο νη
57

Γηα ηηο ζρέζεηο Βπδαληίνπ θαη Βελεηίαο βιέπε Nicol D. M., Βπδάληην θαη Βελεηία. Μειέηε ησλ

δηπισκαηηθώλ θαη πνιηηηζηηθώλ ζρέζεσλ, Παπαδήκαο, Αζήλα 2010.
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πλνιηθά ππήξμαλ επηά βελεηνηνπξθηθνί πφιεκνη απφ ην 1463 έσο ην 1718, ζηνπο έμη απφ ηνπο

νπνίνπο ε Οζσκαληθή Απηνθξαηνξία απέζπαζε εδάθε απφ ηε Βελεηία, ζηελ νπνία ηειηθά απέκεηλαλ
ηα επηά λεζηά ηνπ Ηνλίνπ θαη ιίγεο επεηξσηηθέο πεξηνρέο.
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κεγάιεο παλδεκίεο, κε θπξηφηεξε ηεο Μαχξεο Παλψιεο ηνλ 14ν αη., ηελ είραλ πιήμεη
δεκνγξαθηθά θαη είραλ αιινηψζεη ηελ πιεζπζκηαθή ηεο ζχζηαζε.
Παξφια απηά, ν πινχηνο ηνλ νπνίν ζπγθέληξσζε κεηά ην 1204, ην εκπφξην
πνπ αλέπηπμε, ην λαππεγείν, ην λνκηζκαηνθνπείν, ηα ζέαηξα, ηα έξγα ηέρλεο, ηα
κέγαξα θαη ηα κεγαιεηψδε δεκφζηα θηήξηα, νη λανί κε ηα ζξεζθεπηηθά ιείςαλα θαη
ηέινο ην θαξλαβάιη ηεο ζπληεξνχζαλ κέρξη ηέινπο κηα επίπιαζηε εηθφλα ηζρχνο θαη
επεκεξίαο.59 Ζ πξσηαξρηθή θηλεηήξηα δχλακή ηεο, ε ζάιαζζα θαη ην εκπφξην, είρε
θαηαπληγεί κέζα ζε κηα αξηεξηνζθιεξσηηθή γξαθεηνθξαηία αξλνχκελε λα
αθνπγθξαζηεί ηηο απαηηήζεηο θαη ηηο αιιαγέο ηεο επνρήο, ππνζθάπηνληαο έηζη ηα
ζεκέιηα ηεο χπαξμήο ηεο. Οη Βελεηνί ηνπ 18νπ αη. ην γλψξηδαλ, αιιά αδπλαηνχζαλ
πιένλ λα αιιάμνπλ θαη λα πξνζαξκνζηνχλ ζηηο εμειίμεηο ηεο επνρήο.60
Αληηζέησο ν Ναπνιέσλ Βνλαπάξηεο είρε άξηζηε επίγλσζε ηεο θαηάζηαζεο
ηεο Βελεηηθήο Πνιηηείαο. Δπηδίσμή ηνπ ήηαλ ε θαηάθηεζε ηνπ πινχηνπ, ηνπ
λαππεγείνπ, ηνπ ζηφινπ, ηνπ λνκηζκαηνθνπείνπ ηεο, αθφκε ησλ πεξίθεκσλ έξγσλ
ηέρλεο πνπ δηέζεηε. Ζ Βελεηία ζηα κάηηα ησλ Γεκνθξαηηθψλ Γάιισλ θάληαδε σο κηα
καθηαβειηθή πνιηηεία, ηεο νπνίαο νη εθπξφζσπνη ραξαθηεξίδνληαλ σο νη Κηλέδνη ηεο
Δπξώπεο, ραξαθηεξηζκφο πνπ ηζνδπλακνχζε κε έλαλ ζηεξενηππηθφ κνρζεξφ θαη
δεζπνηηθφ ραξαθηήξα.61 ε ζπκβνιηθφ επίπεδν ε θαηάθηεζε ηεο Βελεηίαο ηεξκάηηδε
ηελ χπαξμε κηαο ρηιηφρξνλεο Πνιηηείαο, κε ηεξάζηην θχξνο, εηδηθφ βάξνο θαη κηα
ππεξαησλφβηα δηνηθεηηθή κεραλή, ε νπνία αληηπξνζψπεπε ηνλ αλαρξνληζηηθφ Παιαηό
Κόζκν (Ancien Régime), ηνλ νπνίν ν Ναπνιέσλ φθεηιε λα ππνηάμεη θαη λα
ελζσκαηψζεη ζηε λέα πξαγκαηηθφηεηα ηεο Γεκνθξαηηθήο Γαιιίαο.
Ζ ζηξαηεγηθή ηνπ Ναπνιένληα επνδψζεθε ζηηο 12 Μαΐνπ 1797, φηαλ, ππφ ηελ
πίεζε ησλ γαιιηθψλ ζηξαηεπκάησλ ante portas, πξαγκαηνπνηήζεθε ε ηειεπηαία
59

Δηδηθά ην θεκηζκέλν Grand Tour ηνπ 17νπ θαη 18νπ αη. ζηε Βελεηία, ηελ είρε κεηαηξέςεη ζε έλα

είδνο ζεκαηηθνχ ηφπνπ αλαςπρήο γηα ηνπο επξσπαίνπο αξηζηνθξάηεο θαη δε ηνπο Βξεηαλνχο, κε
επίθεληξν ηα ζέαηξα, ηηο φπεξεο, ηα θαθελεία, ηνπο νίθνπο αλνρήο θαη θπξίσο ην θαξλαβάιη.
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Ο δφγεο Paolo Renier αλαιακβάλνληαο ηα θαζήθνληά ηνπ ην 1779 είρε ζπλνςίζεη εχζηνρα ηελ

θαηάζηαζε ηεο Βελεηίαο «Αλ θάπνην θξάηνο ρξεηάδεηαη ελφηεηα απηφ είλαη ην δηθφ καο. Γελ έρνπκε
ρεξζαίεο νχηε ζαιάζζηεο δπλάκεηο. Γελ έρνπκε ζπκκάρνπο. Απφ ηχρε δνχκε άλεηα, βαζηδφκελνη
απνθιεηζηηθά ζ’ εθείλε ηε θήκε γηα ζχλεζε πνπ αλέθαζελ απνιάκβαλε ε θπβέξλεζε ηεο Βελεηίαο.
Δδψ, θαη κφλν εδψ, βξίζθεηαη ε δχλακή καο». Βιέπε Norwich J. J., Βελεηία ε Παξαδεηζέληα Πόιε,
Δθδφζεηο Γθνβφζηε, Αζήλα 2005, ζ. 29.
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Lacour-Gayet, G., «Napoléon et l'empire de la mer: l'occupation des îles ioniennes», Extrait de La

Revue de la semaine, no du 22 avril 1921, ζ. 396.
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ζπλεδξίαζε ηνπ Μεγάινπ πκβνπιίνπ, κε κνλαδηθφ ζέκα ηελ παξάδνζε ηεο Βελεηίαο
ζηνπο Γεκνθξαηηθνχο Γάιινπο θαη ηελ ηππηθή θαηάιπζε ηνπ πνιηηεχκαηφο ηεο. Σν
ηέινο ηεο ζπλεδξίαζεο επηζθξάγηζε ν ηειεπηαίνο δφγεο Ludovico Giovanni Manin, ν
νπνίνο ιχλνληαο ην ζθνχθν ηνπ αμηψκαηφο ηνπ, ηελ cuffietta, είπε ζηνλ ππεξέηε ηνπ
«Tolè, questa no la dopero più [= Πάξ’ ην, δε ζα κνπ μαλαρξεηαζηεί]». ηε ζπλέρεηα
ε Γαιελφηαηε Γεκνθξαηία ηνπ Αγίνπ Μάξθνπ (Serenissima Repubblica di San
Marco) κεηαηξάπεθε ζην Πξνζσξηλφ Γεκαξρείν ηεο Βελεηίαο (Municipalità
Provvisoria di Venezia).62
Ζ θαηάιεςε ησλ Ηνλίσλ λήζσλ πξνέθππηε σο θπζηθφ επαθφινπζν ηεο
θαηάιπζεο ηεο Βελεηηθήο Πνιηηείαο, έλαο απφ ηνπο αληηθεηκεληθνχο ζηφρνπο ηνπ
Ναπνιένληα ζηε βφξεην Ηηαιία. Ζ Ηηαιηθή Δθζηξαηεία ησλ εηψλ 1796-1797 63
απνηέιεζε ηελ πξψηε δηεμαγσγή ζηξαηησηηθψλ επηρεηξήζεσλ κε ηνλ ίδην σο αξρεγφ
ζηξαηηάο θαη ε επηηπρία ηεο ζπλέβαιε απνθαζηζηηθά ζηε κεηέπεηηα εμέιημή ηνπ.
Βξέζεθε επηθεθαιήο ελφο κεηξίσο εμνπιηζκέλνπ γαιιηθνχ ζηξαηεχκαηνο δχλακεο
37.000 αλδξψλ, κε πεξηνξηζκέλνπο πφξνπο, ρακειφ εζηθφ θαη ρσξίο ηδηαίηεξεο
εληζρχζεηο. Δπηβιήζεθε φκσο ελφο αλψηεξνπ ζηξαηνχ δχλακεο 50.000 αλδξψλ θαη
επηθξάηεζε ζε κεγάιν κέξνο ηεο Ηηαιίαο.
Ζ επαθφινπζε θπξηαξρία ζηελ Ηηαιία θαη ε επηθείκελε εηζβνιή ζηελ Αίγππην
ήηαλ επηηεχγκαηα πνπ βαζίδνληαλ ζηε ζηξαηεγηθή επθπΐα θαη ζην δπλακηζκφ ηνπ
αλεξρφκελνπ Ναπνιένληα Βνλαπάξηε. Ζ επέθηαζε δελ απέβιεπε κφλν ζηελ
θαηάθηεζε εδαθψλ θαη θπξίεπζε πφιεσλ αιιά, σο εθπξφζσπνο ηεο Γεκνθξαηηθήο
Γαιιίαο, επηδίσθε πξσηίζησο ηελ ηδενινγηθή θπξηαξρία ησλ λεσηεξηθψλ ηδεψλ θαη ηε
ζπληξηβή ηνπ παιαηνχ θφζκνπ. Ζ Βελεηία θαη ηα Ηφληα λεζηά απνηεινχζαλ ζεκαληηθφ
πεδίν ζπκβνιηθήο ηζρχνο ηεο λέαο ηάμεο πξαγκάησλ, πνπ ηεξνπκέλσλ ησλ αλαινγηψλ
62

Μηα άιιε ζεκεηνινγηθή αιιαγή ήηαλ φηη ην έκβιεκα ηεο Βελεηίαο παξέκεηλε ην θηεξσηφ ιηνληάξη

ηνπ Αγίνπ Μάξθνπ, κφλν πνπ αληί γηα ηε γλσζηή θξάζε πάλσ ζην Δπαγγέιην «Pax tibi Marce
Evangelista meus [= Δηξήλε πξνο ζε Μάξθν Δπαγγειηζηή εκψλ]», αλαγξαθφηαλ πηα ην «Diritti e
doveri dell’uomo e del cittadino [= Γηθαηψκαηα θαη ππνρξεψζεηο ηνπ αλζξψπνπ θαη ηνπ πνιίηε]», πνπ
εμέθξαδε ηε λέα ηάμε πξαγκάησλ. Απηφ ζρνιηάζηεθε κε πηθξφρνιε δηάζεζε απφ ηνπο γνλδνιηέξεδεο,
φηη επηηέινπο κεηά απφ ηφζνπο αηψλεο ην ιηνληάξη είρε γπξίζεη ζειίδα. Norwich J. J., Βελεηία ε
Παξαδεηζέληα Πόιε, φ.π., ζζ. 30-32.
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Ζ εθζηξαηεία απηή ηνπ Ναπνιένληα ήηαλ κέξνο απφ ηηο πνιεκηθέο ζπξξάμεηο αλάκεζα ζηε

Γεκνθξαηηθή Γαιιία θαη έλα ζπλαζπηζκφ ηηαιηθψλ, απζηξηαθψλ, ξσζηθψλ θαη ζαξδεληαθψλ
ζηξαηησηηθψλ δπλάκεσλ, νη νπνίεο έιαβαλ ρψξα θπξίσο ζηα εδάθε ηεο Βφξεηαο Ηηαιίαο, αλάκεζα ζηα
έηε 1792-1802.
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έκνηαδε πνιχ κε ηηο ζπλζήθεο εδξαίσζεο ηεο Γαιιηθήο Δπαλάζηαζεο ζηε κνλαξρηθή
Γαιιία. Ζ Βελεηία ήηαλ κηα πξνλεσηεξηθή, παξαδνζηαθή θνηλσλία, έλα ηηαιηθφ
Ancien Régime, ην νπνίν βάζηδε ηελ χπαξμή ηνπ ζηε καθξαίσλε παξάδνζε, ζηνλ
ηαμηθφ δηαρσξηζκφ ηεο θνηλσλίαο θαη ζηελ εδξαίσζε ελφο πνιηηηθνχ-θνηλσληθνχνηθνλνκηθνχ-ζεζκηθνχ θαη πνιηηηζκηθνχ ζπζηήκαηνο αμηψλ κε ζηαζεξφ ππξήλα απφ
ηνλ 13ν αη.
Με ηελ θαηάθηεζε ηεο Βελεηίαο θαη ησλ Ηνλίσλ λήζσλ ν ζηξαηεγφο ηεο
Πξψηεο Γαιιηθήο Γεκνθξαηίαο Ναπνιέσλ Βνλαπάξηεο πξνψζεζε ηε κεηάβαζε ησλ
πεξηνρψλ απηψλ απφ ηνλ παξαδνζηαθφ θφζκν ζηελ επνρή ηνπ Γηαθσηηζκνχ (Siècle
des lumières). Σνπνζέηεζε ηα ζεκέιηα ηεο λεσηεξηθήο πεξηφδνπ, πνπ δηεξξήγλπε ηελ
άξξεηε έσο ηφηε ζρέζε θνηλσλίαο θαη παξάδνζεο.64 Ζ εμάιεηςε ησλ παξειζνληηθψλ
θαηαινίπσλ, φπσο ζεσξήζεθαλ ηα αγξνηηθά ήζε θαη έζηκα, ε εθθιεζία θαη ε
αξηζηνθξαηία, ήηαλ ν δξφκνο πνπ νδεγνχζε ζηελ θνηλσληθή βειηίσζε, ελψ ε
παξάδνζε θαηεγνξνχληαλ φηη δηαηψληδε πξνθαηαιήςεηο δεηζηδαηκνλίεο θαη κεηέθεξε
ηα θαθψο θείκελα απφ ηε κηα γεληά ζηελ άιιε. 65 Ζ Γεκνθξαηηθή Γαιιία ήηαλ ην
πνιηηηθφ ηέθλν ηεο Γαιιηθήο Δπαλάζηαζεο ηνπ 1789, ε νπνία αλέηξεςε ηελ
εγεκνληθή εμνπζία, αλήγαγε ηηο θξαηηθέο ππνζέζεηο ζε ιατθέο θαη ζπλέηξηςε ηα
πξνλφκηα πνπ ρψξηδαλ ην ιαφ απφ ηελ θνηλνηηθή ηνπ θχζε. Σν λέν απηφ πνιηηηθφ,
θνηλσληθφ, νηθνλνκηθφ θαη θηινζνθηθφ ζχζηεκα αμηψλ δελ είρε ζθνπφ λα γπξίζεη ζην
παιαηφ επξσπατθφ εζηκηθφ δίθαην πνπ βαζηδφηαλ ζηνλ θενπδαιηζκφ, αιιά λα ηδξχζεη
κηα θνηλσληθή θαη πνιηηηθή ηάμε νκνηφκνξθε θαη βαζηζκέλε ζηελ αξρή ηεο ηζφηεηαο
ησλ πνιηηψλ. 66 Ο Ναπνιέσλ δελ ήηαλ κφλν έλαο ληθεθφξνο ζηξαηεγφο θαη ε
Γεκνθξαηηθή Γαιιία δελ ήηαλ απιά κηα εγεκνλία, αιιά αληηπξνζψπεπαλ έλα λέν
θφζκν εμφρσο αλαηξεπηηθφ. Ζ Βελεηία θαη ηα Ηφληα λεζηά απνηέιεζαλ αληηθείκελα
εθαξκνγήο ησλ ηδεψλ απηψλ. Καηαιχηεο ηνπ πξνγελέζηεξνπ θαζεζηψηνο ππήξμε ε
παξνπζία ησλ Γεκνθξαηηθψλ Γάιισλ.

64

χκθσλα κε ηνλ Gross, ν φξνο παξάδνζε αλαθέξεηαη ζ’ έλα ζχλνιν πξαθηηθψλ, κηα πιεηάδα

πίζηεσλ ή ζε ηξφπν ζθέςεο πνπ πθίζηαηαη ζην παξφλ αιιά θιεξνλνκήζεθε απφ ην παξειζφλ. Βιέπε
Gross D., Σα Δξείπηα ηνπ Παξειζόληνο, Παξάδνζε θαη Κξηηηθή ηεο Νενηεξηθόηεηαο, Δθδφζεηο Παηάθε,
Αζήλα 2003, ζ. 22.
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.π., ζ. 68.
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Tocqueville de A., Σν Παιαηό Καζεζηώο θαη ε Δπαλάζηαζε, Πφιηο, Αζήλα 2007, ζζ. 87-89.
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Κεθ. 2. Η έιεπζε ησλ Γεκνθξαηηθψλ Γάιισλ ζηα Ιφληα λεζηά
Ζ έιεπζε ησλ Γεκνθξαηηθψλ Γάιισλ ζηα Ηφληα λεζηά δελ πξνέθπςε σο
θεξαπλόο ελ αηζξία, αιιά ήηαλ απνηέιεζκα ηεο ζηξαηησηηθήο θαη δηπισκαηηθήο
πνξείαο ηνπ Ναπνιένληα Βνλαπάξηε, ν νπνίνο ηα ζεσξνχζε ζηξαηεγηθφ
πξνγεθχξσκα. Ο ίδηνο αλέθεξε ραξαθηεξηζηηθά φηη ε Κέξθπξα, ε Εάθπλζνο θαη ε
Κεθαινληά ήηαλ πνιπηηκφηεξεο θηήζεηο γηα ηα γαιιηθά ζπκθέξνληα απφ νιφθιεξε
ηελ Ηηαιία.67 Ζ ελζσκάησζε ησλ Ηνλίσλ λήζσλ ζρεδηάζηεθε κε ηξφπν δηπισκαηηθφ,
γηα λα κελ αληηδξάζεη άκεζα ε Βελεηία, ε νπνία ζηξαηεγηθά αθέζεθε λα πηζηεχεη φηη
ηα λεζηά ζα παξέκελαλ ππφ ηνλ έιεγρφ ηεο. Ο Ναπνιέσλ έθξηλε φηη ζε απηφ ην
ζηάδην απαηηνχληαλ κπζηηθφηεηα θαη επίδεημε επηθαλεηαθήο ζπλαίλεζεο. Ζ πνιηηηθή
ηνπ ζθέςε απνηππσλφηαλ ζηηο νδεγίεο πνπ απεχζπλε ζηνλ ζηξαηεγφ Antoine Gentili
ζηηο 26 Μαΐνπ 1797, πξνηξέπνληάο ηνλ λα θαηαπιεχζεη ζηελ Κέξθπξα θαη κε κεγάιε
κπζηηθφηεηα λα θαηαιάβεη ηα Ηφληα λεζηά, ππνθξηλφκελνο ηνλ ζχκκαρν ηεο
Βελεηίαο. 68 ην ίδην πιαίζην ηνλ ζπκβνχιεπε λα παξνπζηάδεηαη θηιηθφο πξνο ηνπο
Έιιελεο θαη λα ζσπεύεη ηε δηάζεζή ηνπο γηα αλεμαξηεζία θαη ειεπζεξία,
κλεκνλεχνληαο ζηηο πξνθεξχμεηο ηνπ ηελ αξραία Διιάδα.
Κχξηνο ζθνπφο ηεο πνιηηηθήο ηνπ Ναπνιένληα ήηαλ ζε πξψηε θάζε λα
θαζεζπράζεη ηε Βελεηία απαιχλνληαο ηελ ήηηα ηεο, ζπκπεξηθεξφκελνο φπσο πξνο
ζπκκαρηθή δχλακε θαη φρη ππνηειή, φπσο πξαγκαηηθά ήηαλ. Δπηζπκνχζε ηε ζεηηθή
ππνδνρή θαη απνδνρή ησλ γαιιηθψλ δπλάκεσλ απφ ηνπο θαηνίθνπο ησλ Ηνλίσλ λήζσλ
θαη σο κέζν ρξεζηκνπνίεζε ηελ εμχκλεζε ηεο αξραίαο Διιάδαο θαη ηνπ ηδαληθνχ ηεο
δεκνθξαηίαο.69 Καη ηα ηξία απηά ζηνηρεία απνηππψζεθαλ ζηε δηνηθεηηθή δνκή πνπ
67

Μαπξνγηάλλεο Γ., Ηζηνξία ησλ Ηνλίσλ Νήζσλ: αξρνκέλε ησ 1797 θαη ιήγνπζα ησ 1815 κεηά

πξνεηζαγσγήο ελ ή εθηίζεληαη αη πξνεγνύκελαη ηύραη απηώλ, Σφκνο Πξψηνο, Βηβιηνπσιείν Γηνλπζίνπ
Νφηε Καξαβία, Αζήλα 1984, ζ. 64.
68
69

.π., ζζ. 66-67.
Γηα ηε ζηξαηεγηθή απηή ηνπ Ναπνιένληα ζηα Ηφληα λεζηά γξάθεη ν Σξηαληάθπιινο θιαβελίηεο φηη

νη ζπκβνιηζκνί ηεο ειεπζεξίαο, ηεο αλαγέλλεζεο ηεο αξραίαο Διιάδαο θαη ηνπ πξψηκνπ εζληθνχ
ηδεψδνπο, πνπ ραξαθηεξίδνπλ ηε δηνίθεζε ησλ Γεκνθξαηηθψλ Γάιισλ ζηα Ηφληα λεζηά ήηαλ
εκπλεχζεσο Ναπνιένληα γηα κηα νκαιή κεηάβαζε εμνπζίαο «Σα θχξηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο ηφληαο
ηαπηφηεηαο, ζηνλ ππθλφ ρξφλν φιεο απηήο ηεο κεηαβαηηθήο πεξηφδνπ, είλαη ε έθθξαζε έληνλσλ
εζλνηηθψλ ζηνηρείσλ κε θαηαιχηε ζην θαλέξσκα ηνπο ηα ζπλζήκαηα ηεο ειεπζεξίαο, ηεο
αλεμαξηεζίαο θαη ηεο αλαγέλλεζεο ηεο αξραίαο δεκνθξαηηθήο θιεξνλνκηάο, πνπ έζπεηξαλ ν
πξνθνξηθφο, ν γξαπηφο θαη ν ηππσκέλνο ιφγνο ησλ γαιιηθψλ πξνθεξχμεσλ θαη νη ζπκβνιηζκνί θαη νη
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εγθαζίδξπζε ζηα Ηφληα λεζηά ελ νλφκαηη ηεο Γεκνθξαηηθήο Γαιιίαο. ηηο 29 Ηνπλίνπ
1797 ν Κνξζηθαλφο ζηξαηεγφο Antoine Gentili, επηβαίλνληαο ζην βελεηηθφ πνιεκηθφ
ζθάθνο Γόμα, θαηέπιεπζε ζην ιηκάλη ηεο Κέξθπξαο θαη εγθαηλίαζε ηε γαιιηθή
θπξηαξρία απνζηέιινληαο ηελ πξψηε επηζηνιή πξνο «ηνλ πνιίηελ Οπίδκαλ Γεληθφλ
Πξνλνεηήλ ησλ ελ ηε Αλαηνιή λήζσλ».70 Σν θείκελν ήηαλ γξακκέλν ζε ήπην ηφλν
θαη αλαθεξφηαλ ζηελ αιιαγή ηνπ πνιηηεχκαηνο θαη ζηηο πξψηεο δηαδηθαζηηθέο
ελέξγεηεο πνπ αθνξνχζαλ ηελ ηαθηνπνίεζε ησλ θαηαιπκάησλ ησλ ζηξαηησηψλ. Ο
ηίηινο πνιίηεο κπξνζηά απφ ην αμίσκα ηνπ Γεληθνχ Πξνλνεηή έδηλε ηνλ νπζηαζηηθφ
ηφλν ηεο ζεζκηθήο αιιαγήο. Ο Gentili ήηαλ ζπκπαηξηψηεο ηνπ Ναπνιένληα κε
ηδηαίηεξε ζπκκεηνρή ζηηο ζηξαηησηηθέο θαη πνιηηηθέο εμειίμεηο ζηελ Κνξζηθή θαη
ζηάιζεθε ζηα Ηφληα λεζηά σο άηνκν απνιχηνπ εκπηζηνζχλεο. ηελ απνζηνιή ηνπ
ζπλεπηθνπξείην απφ ηνλ ζεαηξηθφ ζπγγξαθέα Antoine-Vincent Arnault, ν νπνίνο
επίζεο απνιάκβαλε ηεο εκπηζηνζχλεο ηνπ Ναπνιένληα θαη είρε ην θαζήθνλ λα
γξάθεη ηνπο ιφγνπο ηνπ Gentili θαη λα ηνλ ελεκεξψλεη κε εθηελείο αλαθνξέο. 71
Αλψηαηνο Γηνηθεηήο (Gouverneur) ζηα γαιινθξαηνχκελα Ηφληα λεζηά ηεο πξψηεο
πεξηφδνπ νξίζηεθε ν Gentili θαη Γεληθφο Δπίηξνπνο (Commissaire Général) ν Arnault.
Καηά ηελ απνβίβαζε ηνπ Gentili ζηελ Κέξθπξα ν Μέγαο Πξσηνπαπάο
Υαιηθηφπνπινο Μάληδαξνο ηνπ πξνζέθεξε έλα αληίηππν ηεο Οδύζζεηαο ιέγνληαο
«Γάιινη, ελ ηε λήζσ ηαχηε επξίζθεηε ιαφλ αδαή ησλ επηζηεκψλ θαη ησλ ηερλψλ, δη’
ψλ δνμάδνληαη ηα έζλε. Με πεξηθξνλήζεηε φκσο απηφλ, αιιά δηδάρζεηε λα ηνλ
εθηηκήζεηε αλαγηγλψζθνληεο ηνχην ην βηβιίνλ». Ο ζπκβνιηζκφο ηεο ζθελήο ήηαλ
πνιχ ηζρπξφο, θαζψο ν επηθεθαιήο ηεο Οξζφδνμεο Δθθιεζίαο ηεο Κέξθπξαο θαη
εθηειψλ ρξέε επηζθφπνπ, ρσξίο φκσο λα δηαζέηεη ην ρξίζκα, απέξξηπηε δεκφζηα ηε
βελεηηθή θπξηαξρία, ε νπνία είρε θαηαδηθάζεη ηνλ ειιεληθφ πιεζπζκφ ζε πλεπκαηηθή
παξαζηάζεηο ζην δεκφζην ρψξν. ια απηά ήηαλ ζχιιεςε ηνπ Βνλαπάξηε γηα ηελ ηφζν αξηζηνηερληθά
ζρεδηαζκέλε απφβαζε ησλ Γάιισλ ζηελ Κέξθπξα, κε ηε ζεκαία ηνπ Αγίνπ Μάξθνπ, γηα κηα
κεηάβαζε αλεπαηζζήησο απφ ηε βελεηηθή ζηε γαιιηθή θπξηαξρία». θιαβελίηεο Δ. Σ., «Ζ εζληθή
ηδενινγία θαη ε επηαλεζηαθή ειιελνθσλία», Πξαθηηθά Θ Παληνλίνπ πλεδξίνπ, Παμνί 26-30 Μαΐνπ
2010, Δηαηξεία Παμηλψλ Μειεηψλ, Αζήλα 2012, ζ. 349.
70

Μαπξνγηάλλεο Γ., Ηζηνξία ησλ Ηνλίσλ Νήζσλ, φ.π., ζ. 75.
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Ο Ναπνιέσλ αλέθεξε γηα ηνλ Arnault « δηαθεθξηκέλνο θηιφινγνο Ἀξλψιη ζέιεη παξαθνινπζήζεη

ηήλ ἐθζηξαηείαλ ἔρσλ βαζκφλ θαί κηζζνδνζίαλ ἀξρεγνχ κεξαξρίαο∙ νὗηνο ἐληνιήλ ἔρεη λά κειεηήζῃ
ηά ηῶλ λήζσλ, θαί ζά ηεξῇ κεη’ ἐκνῦ ζπλερῆ πεξί ηῶλ παξαηεξήζεψλ ηνπ ἀιιεινγξαθίαλ∙ ζέιεη δέ
ζᾶο βνεζε εἰο ηήλ ζχληαμηλ ηῶλ πξνθεξχμεσλ, θαί ρξείαο ηπρνχζεο, δχλαζζε λά δηνξίζεηε αηφλ
ἀξρεγφλ ηῆο ηνῦ ηφπνπ δηνηθήζεσο». .π., ζ. 67.
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έλδεηα κε ηελ ειπίδα φηη ε Γεκνθξαηηθή Γαιιία ζα ζηήξηδε ηελ πλεπκαηηθή
αλαγέλλεζε ησλ Διιήλσλ.
Ζ πεξηγξαθή απηή πξνμέλεζε δσεξή εληχπσζε ζηνλ ιάηξε ησλ ζπκβνιηζκψλ
Ναπνιένληα, ν νπνίνο ηελ παξνπζίαζε απηνιεμεί ζην Γηεπζπληήξην.72 Ζ πξνζπάζεηα
ησλ Γεκνθξαηηθψλ Γάιισλ λα δψζνπλ λέν λφεκα ζηνπο θαηνίθνπο ησλ Ηνλίσλ
λήζσλ ήηαλ ζπλερήο θαη δηέηξερε φιε ηελ πεξίνδν ηεο εθεί παξνπζίαο ηνπο. Ο
Arnault, ζην πιαίζην ηεο ζχλδεζεο ηεο Γεκνθξαηηθήο Γαιιίαο κε ηα ζχκβνια ηεο
αξραίαο Διιάδαο, αλέθεξε φηη είρε ζθνπφ λα ηνπνζεηήζεη ηελ ηξίρξσκε ζεκαία πάλσ
ζηα εξείπηα ηνπ παιαηηνχ ηνπ Οδπζζέα «Le citoyen Arnault, écrivait Bonaparte au
Directoire, me mande qu'il va s'embarquer pour faire planter le drapeau tricolore sur
les débris du palais d'Ulysse».73 Με απηφ ηνλ ηξφπν νη Γεκνθξαηηθνί Γάιινη ήζειαλ
λα εκπεδψζνπλ ζηε ζπιινγηθή ζπλείδεζε ησλ θαηνίθσλ ησλ Ηνλίσλ λήζσλ ηε λέα
ηάμε πξαγκάησλ θαη παξάιιεια λα εμαιείςνπλ ηα βελεηηθά ζχκβνια εμνπζίαο
αληηθαζηζηψληαο ηα απφ άιια πνπ παξέπεκπαλ ζηελ αξραία Διιάδα θαη ζηε
Γεκνθξαηηθή Γαιιία. Υαξαθηεξηζηηθή σο πξνο απηφ ήηαλ ε αλαθνξά ηεο 8εο
Φεβξνπαξίνπ 1798 ηνπ ινραγνχ θαη ππνδηνηθεηή Μεραληθνχ Morio πξνο ηνλ ηφηε
δηνηθεηή ζηξαηεγφ Chabot. Βαζηθφ ζέκα ήηαλ ε αιιαγή ηεο νλνκαζίαο ησλ θξνπξίσλ
θαη νηθνδνκεκάησλ ηεο Κέθξπξαο απφ ηα παιαηά βελεηηθά νλφκαηα ζε λέα ηα νπνία
παξέπεκπαλ ζε ειιεληθή θαη γαιιηθή ζεκεηνινγία.74 ια απηά ήηαλ ινγηθή ζπλέρεηα
ηεο ζπκβνιηθήο απνθαζήισζεο ηεο βελεηηθήο ηζρχνο πνπ ν ίδηνο ν Ναπνιέσλ
πξαγκαηνπνίεζε ζηε Βελεηία.75
72

.π., ζ. 77.
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Gaffarel P., La politique coloniale en France de 1789 à 1830, Félix Alcan Éditeur, Paris 1908, ζ.210
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Αλσγηάηεο-Pelé Γ., Έμη γαιιηθά ππνκλήκαηα γηα ηα Δπηάλεζα θαη ηνλ απέλαληη επεηξσηηθό ρώξν

(1798-1809 )/Six rapports français concernant les Iles Ioniennes et le continent voisin (1798-1809),
Ηφλην Παλεπηζηήκην, Κέξθπξα 1993, ζζ. 17-24.
75

πσο πνιχ αλαιπηηθά θαη ελδεηθηηθά αλαθέξεηαη ζηελ εξγαζία ησλ Γηαιέηε Α., Πιαθσηφο Γ. &

Πνχπνπ Α., Ηζηνξία ηεο Βελεηίαο θαη ηεο Βελεηηθήο Απηνθξαηνξίαο, 11νο-18νο αη., Κνηλσλία,
Οηθνλνκία, Πνιηηηζκόο, χλδεζκνο Διιεληθψλ Αθαδεκατθψλ Βηβιηνζεθψλ, Αζήλα 2015, ζ. 70 «Ζ
λαπνιεφληεηα θαηάθηεζε ηεο Βελεηίαο δελ πεξηνξίζηεθε κφλν ζηελ εδαθηθή θαηάιεςε ηεο πφιεο θαη
ησλ θηήζεψλ ηεο. Ο Ναπνιένληαο πξνέβε άκεζα ζε κηα ζεηξά δεκφζησλ ζπκβνιηθψλ θηλήζεσλ νη
νπνίεο απνζηεξνχζαλ απφ ηε βελεηηθή ειίη ηα ζχκβνια, ηηο ηεξαξρίεο θαη ηηο ζπλδειψζεηο ηνπο πνπ
ζπγθξνηνχζαλ ηελ εηθφλα ηεο. Ζ Υξπζή Βίβινο ησλ επγελψλ, ην έκβιεκα ηνπ δφγε θαη ε θξαηηθή
γαιέξα (Bucintoro) κε ηελ νπνία ν δφγεο πξαγκαηνπνηνχζε ηελ εηήζηα ηειεηή ηνπ γάκνπ ηεο Βελεηίαο
κε ηε ζάιαζζα θάεθαλ δεκφζηα. Σα ηέζζεξα ράιθηλα άινγα, ιάθπξν απφ ηελ θαηάιεςε ηεο
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Ζ γαιιηθή απνζηνιή θξφληηζε εμαξρήο λα εληζρχζεη ηηο εληππψζεηο θαη λα
πξνθαιέζεη ηελ επκελή δηάζεζε ησλ θαηνίθσλ κε ζεάκαηα, παλεγπξηθά δξψκελα
ηνλίδνληαο εκθαηηθά ηελ πνιηηηθή θαη ζεζκηθή αιιαγή. Οη ελέξγεηεο απηέο ζηελ
Κέξθπξα δηαθξίλνληαλ απφ κηα επηηήδεπζε ζεαηξηθνχ ηχπνπ ε νπνία ιεηηνχξγεζε σο
πξφηππν γηα ηα ππφινηπα Ηφληα λεζηά θαη πεξηιάκβαλε:76
1. Καηαζηξνθή ησλ εκβιεκάησλ ηεο βελεηηθήο εμνπζίαο, κε ζπνπδαηφηεξε ηελ
θαχζε ηνπ βηβιίνπ κε ηνπο ηίηινπο επγελείαο, ηoπ πεξίθεκνπ Libro d’Oro, ηελ
θαχζε ησλ ελδπκαζηψλ ησλ βελεηψλ αμησκαηνχρσλ θαη ηέινο ηελ
θαηαθξήκληζε ησλ γιππηψλ κε ηνλ θηεξσηφ ιένληα ηεο Βελεηίαο.
2. Φχηεκα ησλ Γέληξσλ ηεο Διεπζεξίαο ζε θεληξηθέο πιαηείεο παξνπζία ιανχ
θαη ηεο ζξεζθεπηηθήο εγεζίαο.
3. Παλεγπξηθνχο ιφγνπο απφ ηνπο ινγίνπο ηνπ λεζηνχ, δηαλνκή πξνθεξχμεσλ
θαη εθθψλεζε δηαγγεικάησλ.
4. Δθδειψζεηο παλεγχξεσλ θαη ενξηψλ κε επίθεληξν ηελ εγθαζίδξπζε ηεο
ειεπζεξίαο θαη ηεο δεκνθξαηίαο. Μεγάιν ξφιν είραλ ηα κνπζηθά θαη ζεαηξηθά
δξψκελα, κε ηε Μαζζαιηώηηδα λα απνηειεί ην θπξίαξρν άζκα.77
5. Βηαηνπξαγίεο ελαληίσλ ησλ αξηζηνθξαηψλ θαη ησλ νηθεκάησλ ηνπο απφ
ρσξηθνχο πνπ θαηέιεμαλ ζε έλνπιεο ζπξξάμεηο.
Σν θιίκα απηφ πνπ επηθξίζεθε αξγφηεξα απφ ηνπο ηζηνξηθνχο ηνπ 19νπ αη.,
φπσο ν Μαπξνγηάλλεο, σο βαθρηθό θαη έμαιιν, ελ κέξεη δηθαηνινγνχληαλ ιφγσ ηεο
Κσλζηαληηλνχπνιεο ην 1204, πνπ θνζκνχζαλ ηελ εθθιεζία ηνπ Αγίνπ Μάξθνπ θαη ην άγαικα ηνπ
θηεξσηνχ ιένληα, ζχκβνιν ηνπ Αγίνπ Μάξθνπ, κεηαθέξζεθαλ ζην Παξίζη (γηα λα επηζηξαθνχλ ην
1815 φηαλ ε Βελεηία είρε πεξάζεη ζηελ απζηξηαθή επηθξάηεηα). Οη πχιεο ηνπ εβξατθνχ Γθέην
θαηεδαθίζηεθαλ θαη θάεθαλ σο κηα πξάμε πνπ θαζηζηνχζε ηνπο εβξαίνπο ηεο πφιεο ηζφηηκνπο,
ηνπιάρηζηνλ λνκηθά, ζχκθσλα κε ηηο επηηαγέο ηεο Γαιιηθήο Δπαλάζηαζεο, θαη κέξνο ηεο θνηλσλίαο
ζηελ νπνία γηα αηψλεο δνχζαλ ρσξίο ηνπο ρσξνηαμηθνχο πεξηνξηζκνχο ηνπ παξειζφληνο. Σέινο, κε κηα
ζεηξά δεκφζησλ πξάμεσλ ν Ναπνιένληαο μαλαέγξαθε ηελ ηζηνξία ηεο Βελεηίαο φρη σο πξφηππν
αξκνλίαο θαη ηειεηφηεηαο, θαηά ηελ αθήγεζε ηεο βελεηηθήο ειίη, αιιά σο έλα θαζεζηψο ηπξαλλίαο θαη
νιηγαξρίαο. Αλέζπξε ηα γεγνλφηα ηνπ «θιεηζίκαηνο» ηνπ Μεγάινπ πκβνπιίνπ (serrata) ζηα ηέιε ηνπ
13νπ αηψλα θαη ηε ιεγφκελε πξνδνζία ηνπ Baiamonte Tiepolo γηα ηελ αλαηξνπή ηνπ δφγε Pietro
Gradenigo απνθαζηζηψληαο ζηε δεκφζηα κλήκε ηνλ Tiepolo, φρη σο πξνδφηε αιιά σο ζχκβνιν ηεο
δεκνθξαηίαο, θαη απαμηψλνληαο ηνλ Pietro Gradenigo κε ηελ απνκάθξπλζε ησλ νζηψλ ηνπ απφ ηελ
εθθιεζία ηνπ San Cipriano».
76

Λενληζίλεο Γ. Ν., Εεηήκαηα Νεόηεξεο Διιεληθήο Ηζηνξίαο θαη Δθπαίδεπζεο, Αζήλα 2004, ζζ. 66-67.
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Καξδάκεο Κ., «Μνπζηθνί Απφερνη ηεο Γαιιηθήο Δπαλάζηαζεο ζηα Δπηάλεζα», Ο Δξαληζηήο, 26,

2007, ζζ. 82-83.
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βαξχηαηεο θαηαπίεζεο ησλ ιατθψλ ζηξσκάησλ απφ ηνπο βελεηνχο αμησκαηνχρνπο θαη
ηνπο γεγελείο αζηνχο. Ηδηαίηεξα ζεκαληηθή θαηλνηνκία πνπ εηζήγαγαλ νη
Γεκνθξαηηθνί Γάιινη ήηαλ ε άκεζε ρξήζε ηνπ εκεξνινγίνπ ηεο Γαιιηθήο
Δπαλάζηαζεο θαη ε ελζσκάησζή ηνπ ζηα δηνηθεηηθά έγγξαθα θαη ζηηο πξνθεξχμεηο
κε

θπξίαξρε

ηελ

επηθεθαιίδα

Διεπζεξία-Ηζόηεο

(Libertà-Eguaglianza).

Σν

εκεξνιφγην ηεο Γαιιηθήο Δπαλάζηαζεο βαζηδφηαλ ζην δεθαδηθφ ζχζηεκα ησλ
ζεηηθψλ θαη θπζηθψλ επηζηεκψλ θαη νη δεκηνπξγνί ηνπ ζπλεηδεηά ήζειαλ λα ην
απνθφςνπλ απφ ηε ζξεζθεία αθαηξψληαο θάζε ζχλδεζε κε ηνλ ρξηζηηαληζκφ. Σν έηνο
ήηαλ δσδεθάκελν κε ηέζζεξηο ηξίκελεο επνρέο, νη κήλεο ησλ νπνίσλ βαζίδνληαλ ζε
κεηεσξνινγηθά θαηλφκελα θαη αγξνηηθέο εξγαζίεο.
Πίλαθαο Γαιιηθνχ Δπαλαζηαηηθνχ Ηκεξνινγίνπ

Φζηλφπσξν:

Υεηκψλαο:

Vendémiaire = Σξπγεηήο, (<απφ ην Nivôse = Υηνληζηήο, (<απφ ην ιαηηλ.
ιαηηλ.

Vindemia

=

ζπγθνκηδή Nivosus

ζηαθπιηψλ, ηξχγνο), αξρήο γελνκέλεο γελνκέλεο
απφ ηηο 22, 23 ή 24 επηεκβξίνπ

=

ρηνληζκέλνο),

απφ

ηηο

21,

αξρήο

22 ή 23

Γεθεκβξίνπ

Brumaire = Οκηριψδεο, (<απφ ην γαιι. Pluviôse = Τεηψδεο, (<απφ ην ιαηηλ.
Brume = νκίριε), αξρήο γελνκέλεο απφ Pluvius = βξνρεξφο), αξρήο γελνκέλεο
ηηο 22, 23 ή 24 Οθησβξίνπ

απφ ηηο 20, 21 ή 22 Ηαλνπαξίνπ

Frimaire = Παρλψδεο, (<απφ ην γαιι. Ventôse = Αλεκψδεο, (<απφ ην ιαηηλ.
Frimas = δξνζνπάρλε), αξρήο γελνκέλεο Ventosus = αλεκηθφο), αξρήο γελνκέλεο
απφ ηηο 21, 22, ή 23 Ννεκβξίνπ
Άλνημε:

απφ ηηο 19, 20 ή 21 Φεβξνπαξίνπ
Καινθαίξη:

Germinal = Βιαζηαίνο, (<απφ ην ιαηηλ. Messidor = Θεξηζηήο, (<απφ ην ιαηηλ.
Germen = βιαζηηθφο), αξρήο γελνκέλεο Messis = ζπγθνκηδή), αξρήο γελνκέλεο
απφ ηηο 20 ή 21 Μαξηίνπ

απφ ηηο 19 ή 20 Ηνπλίνπ

46

Floréal = Αλζεζηεξηψλαο, (<απφ ην Thermidor = Φινγηζηήο, (<απφ ην
ιαηηλ. Flos = άλζνο), αξρήο γελνκέλεο ειιελ. Θεξκφο), αξρήο γελνκέλεο απφ
απφ ηηο 20 ή 21 Απξηιίνπ

ηηο 19 ή 20 Ηνπιίνπ

Prairial = Λεηκψληνο, (<απφ ην γαιι. Fructidor = Οπσξψδεο, (<απφ ην ιαηηλ.
Prairi

=

ιηβάδη,

ιεηκψλαο),

γελνκέλεο απφ ηηο 20 ή 21 Μαΐνπ

αξρήο Fructus = θξνχηα, νπψξεο), αξρήο
γελνκέλεο απφ ηηο 18 ή 19 Απγνχζηνπ

Κάζε κήλαο δηαηξέζεθε ζε ηξείο δεθαήκεξεο εβδνκάδεο, νη εκέξεο ησλ νπνίσλ
νλνκάζηεθαλ σο εμήο:
● primidi (1ε)
● duodi (2ε)
● tridi (3ε)
● quartidi (4ε)
● quintidi (5ε)
● sextidi (6ε)
● septidi (7ε)
● octidi (8ε)
● nonidi (9ε)
● décadi (10ε)
Σέινο ε αξίζκεζε ησλ εηψλ είρε σο αθεηεξία ην έηνο 1792, ηε ρξνληά
αλαθήξπμεο ηεο Γαιιηθήο Γεκνθξαηίαο, πνπ παξνπζηαδφηαλ κε ηε ιαηηληθή
αξίζκεζε I θαη αθνινχζσο: Έηνο II (1793-1794), Έηνο III (1794-1795), Έηνο IV
(1795-1796), Έηνο V (1796-1797), Έηνο VI (1797-1798), Έηνο VII (1798-1799).
Κεθ. 3. Ίδξπζε ηνπ πξψηνπ Πξνζσξηλνχ Γεκαξρείνπ (Municipalità Provvisoria)
ζηελ Κέξθπξα
Μεηά ηνπο ενξηαζκνχο αθνινχζεζε ε απνζηνιή ελφπισλ ζσκάησλ θαη ζηα
ππφινηπα Ηφληα λεζηά θαη κέρξη ηα κέζα Ηνπιίνπ ηνπ 1797 είρε νινθιεξσζεί
ζηξαηησηηθά ε θαηνρή ηνπο. Ζ θαηάιεςε ηεο πνιηηηθήο εμνπζίαο δηήξθεζε
πεξηζζφηεξν ρξφλν θαη απαίηεζε ηδηαίηεξνπο ειηγκνχο. Απέλαληη ζηνλ Gentili έζηεθε
αλήκπνξνο ν ηειεπηαίνο βελεηφο Γεληθφο Πξνλνεηήο Carlo Aurelio Widmann, ν
νπνίνο

ζεσξνχληαλ

άλζξσπνο

ρξεζηφο,

επζεβήο,

δεισηήο

ηνπ

βελεηηθνχ
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πνιηηεχκαηνο, αιιά κε αδχλακν ραξαθηήξα.78 Ζ Βελεηία είρε εμαιεηθζεί σο θπξίαξρε
δχλακε, ελψ ε Γεκνθξαηηθή Γαιιία πξνρσξνχζε πξνζεθηηθά ζηελ εδξαίσζε ηεο
δηθήο ηεο ηζρχνο, ζέηνληαο έλα κεηαβαηηθφ δηάζηεκα ελζσκάησζεο ησλ βελεηηθψλ
δνκψλ θαη αμησκαηνχρσλ γηα λα κελ ππάξμνπλ κεγάιεο αληηδξάζεηο.
Ο Gentili πξνρψξεζε άκεζα ζηε ζχζηαζε πξνζσξηλψλ δηνηθεηηθψλ δνκψλ κε
ηίηιν Πξνζσξηλφ Γεκαξρείν (Municipalità Provvisoria). Ζ νλνκαζία ηνπ ζεζκνχ είρε
δηηηή έλλνηα θαζψο ε ιέμε Provvisoria δήισλε ηελ πξνζσξηλφηεηά ηνπ, ζέηνληαο ζε
αλακνλή ηηο κειινληηθέο πξσηνβνπιίεο ησλ Γεκνθξαηηθψλ Γάιισλ. Ο φξνο
Municipalità πξνζέγγηδε ηελ ηνπηθή απηνδηνίθεζε, δειαδή ήηαλ κηα έλλνηα
Γεκνηηθήο Αξρήο, ε νπνία απεπζπλφηαλ ζε φια ηα θνηλσληθά ζηξψκαηα. Ζ πξνεδξία
ηνπ πξψηνπ Πξνζσξηλνχ Γεκαξρείνπ ηεο Κέξθπξαο πξνηάζεθε ζηνλ Widmann, ν
νπνίνο αξλήζεθε λα ηελ αλαιάβεη θαη παξέκεηλε σο απιφ κέινο. ε αληίζεζε φκσο κε
ηνλ ηειεπηαίν Πξνλνεηή, πνιινί αμησκαηνχρνη ηεο βελεηηθήο δηνίθεζεο δέρηεθαλ κε
πξνζπκία ηηο ζέζεηο πνπ ηνπο πξνζέθεξαλ νη Γεκνθξαηηθνί Γάιινη. Δπηιέρζεθαλ
είθνζη ηέζζεξηο απφ ηνπο επηθαλέζηεξνπο θαη πην κνξθσκέλνπο θαηνίθνπο ηνπ
λεζηνχ γηα ηελ ζηειέρσζε ησλ επηηξνπψλ ηνπ Πξνζσξηλνχ Γεκαξρείνπ. Ζ εθινγή
απηή απνηέιεζε δηνξηζκφ, ν νπνίνο θαηεγνξήζεθε φηη δελ ήηαλ δεκνθξαηηθφο αιιά
νχηε θαη αληηπξνζσπεπηηθφο. Αξρηθά δελ πεξηιακβάλνληαλ θαζφινπ εθπξφζσπνη ηνπ
αγξνηηθνχ πιεζπζκνχ, γη’ απηφ αθνινχζεζε άκεζα ε πξνζζήθε αγξνηψλ ζηα κέιε
ηεο.79 Μηα θξηηηθή γηα ηε ζπγθξφηεζε ηνπ Πξνζσξηλνχ Γεκαξρείνπ Κέξθπξαο ήηαλ
φηη ε κε δεκνθξαηηθή επηινγή ησλ κειψλ ηεο απνηέιεζε ηελ πξψηε ζεζκηθή
αλαθνινπζία ησλ Γεκνθξαηηθψλ Γάιισλ ζηα Ηφληα λεζηά.
ηε δηαδηθαζία επηινγήο ησλ κειψλ πξσηεχνληα ξφιν έπαημε ν Arnault, ν
νπνίνο πξνζπάζεζε λα ζπγθξνηήζεη κηα νκάδα απφ φιεο ηηο θνηλσληθέο ηάμεηο, κε
αλαινγηθή θιίκαθα βαζηζκέλε ζην ζξήζθεπκα. ηελ πεξίπησζε ηεο Κέξθπξαο
επηιέρζεθαλ δεθανρηψ Οξζφδνμνη, ηέζζεξηο Καζνιηθνί θαη δχν Δβξαίνη.80 Πξφεδξνο
ηνπ Πξνζσξηλνχ Γεκαξρείνπ εθιέρηεθε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πξψηεο ζπλεδξίαζεο
ηεο 27εο Ηνπλίνπ 1797 ν αξηζηνθξάηεο θαη ιφγηνο ππξίδσλ Γεψξγηνο Θενηφθεο, ν
νπνίνο παξά ηελ αλψηεξε θνηλσληθή ηνπ ηάμε έηξεθε δσεξά αηζζήκαηα γηα ην
Γηαθσηηζκφ θαη ηε δεκνθξαηία. Μέιε ήηαλ ν Μέγαο Πξσηνπαπάο Υαιηθηφπνπινο
78

Μαπξνγηάλλεο Γ., Ηζηνξία ησλ Ηνλίσλ Νήζσλ, φ.π., ζ. 69.

79

.π., ζ. 81.

80

.π., ζζ. 80-81, Υηψηεο Π., εηξά Ηζηνξηθώλ Απνκλεκνλεπκάησλ, Σόκνο Σξίηνο, Βηβιηνπσιείν

Γηνλπζίνπ Νφηε Καξαβία, Αζήλα 1979, ζζ. 580-581.
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Μάληδαξνο, ν ιαηίλνο αξρηεπίζθνπνο θφκεο Φξαγθίζθνο Φέλδεο, δχν ηεξσκέλνη
(έλαο νξζφδνμνο θαη έλαο θαζνιηθφο), έμη επγελείο, δχν Δβξαίνη θαη ηα ινηπά κέιε
πνπ εθπξνζσπνχζαλ ηε κεζαία ηάμε, ηνπο ηερλίηεο θαη ηνπο αγξφηεο. Ζ Κέξθπξα
ήηαλ ην πξψην θαη ην ζεκαληηθφηεξν λεζί πνπ απέθηεζε Πξνζσξηλφ Γεκαξρείν θαη
αληίζηνηρα είρε ηελ πιένλ δηεπξπκέλε δηνηθεηηθή δνκή κε ηηο εμήο επηηξνπέο:81
1. Δπηηξνπή Κνηλήο σηεξίαο, ήηαλ ε ζεκαληηθφηεξε επηηξνπή ε νπνία
ζπγθέληξσλε ηελ επζχλε ηεο εθηειεζηηθήο εμνπζίαο κε ηδηαίηεξε κέξηκλα γηα
ηε δεκφζηα αζθάιεηα
2. Δπηηξνπή Τγείαο
3. Δπηηξνπή Δπηκειεηείαο
4. Δπηηξνπή Οηθνλνκίαο
5. Δπηηξνπή Δκπνξίνπ θαη Σερλψλ
6. Δπηηξνπή Αζηπλνκίαο
7. Δπηηξνπή Γεκνζίαο Δθπαηδεχζεσο
8. Δπηηξνπή ηξαηησηηθψλ
Ζ δνκή ηνπ Πξνζσξηλνχ Γεκαξρείνπ ήηαλ ηδηαίηεξα ζεκαληηθή θαη
πξνζέθεξε θαηλνηφκα ζηνηρεία πνπ επαλαθαζφξηζαλ ηελ έλλνηα ηεο δεκφζηαο
δηνίθεζεο πνπ δηαθνξνπνηνχληαλ απφ ην βελεηηθφ παξειζφλ. Κάζε Δπηηξνπή είρε ηε
δπλαηφηεηα λα πξνηείλεη λνκνζεηηθέο ξπζκίζεηο, νη νπνίεο ππνβάιινληαλ πξνο
ςήθηζε ζηελ νινκέιεηα ηνπ Πξνζσξηλνχ Γεκαξρείνπ θαη δηέζεηε εζσηεξηθφ
θαλνληζκφ γηα ηε δηεπζέηεζε ησλ επηκέξνπο ιεηηνπξγηθψλ δεηεκάησλ. Οη
ζπλεδξηάζεηο ηεο ήηαλ δεκφζηεο θαη απεπζχλνληαλ ζε φιν ηνλ ιαφ, κε ηελ εμαίξεζε
ηεο πεξίπησζεο φπνπ ην ¼ ησλ κειψλ γηα νπνηνδήπνηε ιφγν επηζπκνχζε λα γίλεη
θεθιεηζκέλσλ ησλ ζπξψλ. εκαληηθφ ζηνηρείν πνπ ηελ αλαδείθλπε σο έλα αλνηρηφ
φξγαλν ήηαλ φηη θάζε πνιίηεο ή νκάδα πνιηηψλ κπνξνχζε λα ππνβάιεη αλαθνξά.
Σέινο, σο δεκφζηνο ππάιιεινο κπνξνχζε λα δηνξηζηεί θάζε πνιίηεο πνπ δηεθδηθνχζε
κηα ζέζε κε αληίζηνηρν αίηεκα θαη επηθπξσλφηαλ κε πξφηαζε ηεο αξκφδηαο
Δπηηξνπήο θαη έγθξηζε ηνπ Πξνζσξηλνχ Γεκαξρείνπ.
81

Lunzi E., Storia delle Isole Ionie, Sotto il Reggimento dei Republicani Francesi, Tipografia del

Commercio, Venezia 1860, ζζ. 44-47, Μνζρφπνπινο Γ., «Δπηαλεζηαθή Γηνίθεζε (1386-1864), φ.π.,
ζζ. 61-63, Μηραινπνχινπ Ε., Ο Δπηαλεζηαθόο πληαγκαηηζκόο ζηα ρξόληα ηεο Αγγινθξαηίαο, Γ.Γ.,
Αξηζηνηέιεην Παλεπηζηήκην Θεζζαινλίθεο-Ννκηθή ρνιή, Θεζζαινλίθε 2014, ζζ. 13-15,
Rodocanachi Δ., Bonaparte et les îles Ioniennes: un épisode des Conquêtes de la République et du
Premier Empire (1797-1816), Félix Alcan éditeur, Paris 1899, ζζ. 45-46.
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Ζ ίδξπζε ηνπ Πξνζσξηλνχ Γεκαξρείνπ ζπλνδεχηεθε απφ ηε δεκηνπξγία ελφο
λένπ

ζπζηήκαηνο

απνλνκήο

δηθαηνζχλεο.

Θεζκνζεηήζεθαλ

Δηξελνδηθεία,

Πξσηνδηθεία θαη Δθεηεία, κε αλψηαην δηθαζηηθφ φξγαλν ην Αλαηξεηηθφ Γηθαζηήξην,
ζηα νπνία ηνπνζεηήζεθαλ νη πξψηνη δηθαζηηθνί ιεηηνπξγνί πνπ είραλ εθιεγεί απφ ην
Πξνζσξηλφ Γεκαξρείν. 82 Ζ ζρέζε ησλ δχν ζεζκψλ δηνίθεζεο θαη δηθαηνζχλεο
παξέκελε ζηελή, θαζψο ν δηαρσξηζκφο ησλ εμνπζηψλ, παξφηη επηζπκεηφο απφ ηνπο
Γεκνθξαηηθνχο Γάιινπο, δελ ήηαλ αθφκε εθηθηφο. Σν δηθαίσκα απνλνκήο ράξηηνο
είρε παξαρσξεζεί ζηα Πξνζσξηλά Γεκαξρεία, ελψ ην λνκηθφ ππφβαζξν παξέκεηλε ην
πξνυπάξρνλ βελεηηθφ, ζην βαζκφ πνπ δελ αληέβαηλε ζηελ αξρή ηεο ηζφηεηαο θαη ηεο
αδειθφηεηαο. Δδψ ζεκεηψζεθε κηα αθφκε αλαθνινπζία ζην γαιιηθφ ζχζηεκα
απνλνκήο δηθαηνζχλεο, θαζψο ηδξχζεθαλ δηθαζηήξηα θαηλνθαλή, κε εθιεγκέλνπο
δηθαζηέο, ηαγκέλνπο ζηελ Γαιιηθή Γεκνθξαηία, αιιά κε λνκνζεζία βελεηηθή,
ηνπιάρηζηνλ γηα ην πξψην δηάζηεκα ηεο γαιιηθήο θπξηαξρίαο. Ζ λνκηθή απηή
ζνινηθία δηθαηνινγνχληαλ θαηά ην πξψηκν ζηάδην ηεο γαιιηθήο θπξηαξρίαο ιφγσ ηεο
εθ ησλ πξαγκάησλ αδπλακίαο θσδηθνπνίεζεο ηεο γαιιηθήο λνκνζεζίαο θαη
ελζσκάησζήο ηεο ζηα Ηφληα λεζηά. Μηα αθφκε ζεκαληηθή παξάκεηξνο ζηα λέα
δηθαζηήξηα ππήξμε ε απαγφξεπζε παξνπζίαο ησλ δηθεγφξσλ ελψπησλ Δηξελνδηθείσλ
θαη πνηληθψλ Γηθαζηεξίσλ φηαλ αληηκεηψπηδαλ ρακειήο παξαβαηηθφηεηαο αδηθήκαηα,
θαζψο ζεσξήζεθαλ αλαζηαιηηθνί παξάγνληεο απνλνκήο ηεο δηθαηνζχλεο. Σν γεγνλφο
απηφ απνηέιεζε ζεκαληηθή δηαθνξνπνίεζε απφ ην βελεηηθφ ζχζηεκα δηθαηνζχλεο,
ζην νπνίν νη δηθεγφξνη έπαηδαλ ζεκαληηθφ ξφιν.83

82

Σνπξηφγινπ Μ. Α., «Πεξί ηεο εθινγήο δηθαζηηθψλ θαη δηνηθεηηθψλ αξρψλ εηο ηελ λήζνλ Κέξθπξαλ,

Βελεηνθξαηία-Γεκνθξαηηθνί Γάιινη (1797-1799)», Δπεηεξίο ηνπ Κέληξνπ Δξεύλεο ηεο Ηζηνξίαο ηνπ
Διιεληθνύ Γηθαίνπ, 22, Αθαδεκία Αζελψλ, Αζήλα 1977, ζζ. 4-5.
83

Μηραινπνχινπ Ε., Ο Δπηαλεζηαθόο πληαγκαηηζκόο ζηα ρξόληα ηεο Αγγινθξαηίαο, Γ.Γ.,

Αξηζηνηέιεην Παλεπηζηήκην Θεζζαινλίθεο-Ννκηθή ρνιή, Θεζζαινλίθε 2014, ζζ. 8-9. Αλαθέξεηαη
ελδεηθηηθά φηη ε απαγφξεπζε απηή βαζίδνληαλ ζηε ινγηθή φηη ε δηθαηνζχλε δελ ρξεηάδεηαη θεδεκφλεο,
θαζψο ν κνλαδηθφο λφκνο ζε έλα ειεχζεξν θξάηνο ζα πξέπεη λα είλαη ε πξνζηαζία ησλ δηθαησκάησλ
ηνπ αλζξψπνπ, «la sola legge dovendo essere in un libero stato la tutrice dei diritti degli uomini». Ζ
παξνπζία ησλ δηθεγφξσλ επηηξεπφηαλ κφλν ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ ν Γηθαζηήο δελ κπνξνχζε λα
δηακνξθψζεη πιήξε εηθφλα απφ ηηο θαηαζέζεηο ησλ δηαδίθσλ.
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Κεθ. 4. Η κεηάβαζε απφ ηνλ cittadino ησλ Βελεηψλ ζηνλ citoyen ησλ
Γεκνθξαηηθψλ Γάιισλ
Οη αιιαγέο πνπ επέθεξαλ νη Γεκνθξαηηθνί Γάιινη ζην δηνηθεηηθφ
νηθνδφκεκα, ζηα δηθαζηήξηα θαη θπξίσο ζηε ζρέζε θξάηνπο-πνιίηε ησλ θαηνίθσλ
ησλ Ηνλίσλ λήζσλ ήηαλ ξηδηθέο θαη δνκηθέο. Καζηέξσζαλ λέν ζχζηεκα αληίιεςεο ηεο
θνηλσληθήο δσήο, αλαηξέπνληαο ηε ζεσξία ηεο θπξηαξρίαο ησλ Βελεηψλ θαη ησλ
γεγελψλ αζηψλ, σο κνλαδηθψλ θνξέσλ άζθεζεο ηεο εμνπζίαο, λνκήο ηνπ πινχηνπ,
απνλνκήο ηεο δηθαηνζχλεο, θαηνρήο ησλ δεκφζησλ ζέζεσλ θαη θπξίσο ηνπ
πξνζδηνξηζκνχ ηεο ηδηφηεηαο ηνπ πνιίηε. Σν δηνηθεηηθφ κνληέιν ησλ Βελεηψλ
ζπγθέληξσλε ζην πξφζσπν ηνπ Πξνλνεηή ηελ αλψηεξε πνιηηηθή, δηθαζηηθή θαη
ζηξαηησηηθή αξρή παξαρσξψληαο πνιηηηθά δηθαηψκαηα κφλν ζηνπο αζηνχο.
Δλλνηνινγηθά θαη εηπκνινγηθά ε κεηάβαζε απηή ζπκππθλψζεθε ζηελ
αληίζεζε ησλ φξσλ κε ηνπο νπνίνπο απεπζπλφηαλ ε θάζε θπβέξλεζε πξνο ην ιαφ ηεο.
Ο φξνο cittadino ησλ Βελεηψλ αθνξνχζε κφλν ζηνπο αζηνχο σο απνθιεηζηηθνχο
θνξείο πνιηηηθψλ δηθαησκάησλ θαη ν ππφινηπνο ιαφο ραξαθηεξηδφηαλ σο
popolo/plebe. Οη Γεκνθξαηηθνί Γάιινη απφ ηελ άιιε, εκθνξνχληαλ απφ ην
ζεκειηψδεο επίηεπγκα ηεο Γαιιηθήο Δπαλάζηαζεο, ηε Γηαθήξπμε ησλ Γηθαησκάησλ
ηνπ Αλζξώπνπ θαη ηνπ Πνιίηε (Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen) ηνπ
1789, ζηελ νπνία δελ πξνζδηνξηδφηαλ ν ιαφο κε ηνλ φξν citadin, δειαδή σο θάηνηθνο
κηα πεξηνρήο, αιιά κε ηνλ φξν citoyen, πνπ πξνζδηφξηδε ηνλ πνιίηε.
Ο πνιίηεο κπνξνχζε λα ζηειερψζεη ηε δεκφζηα δηνίθεζε ηνπ ηφπνπ ηνπ,
αλεμαξηήησο ζξεζθεχκαηνο ή θνηλσληθήο ηάμεο, λα λνκνζεηήζεη θαη λα έρεη ηελ
επζχλε ιεηηνπξγίαο ησλ θνξέσλ εθηειεζηηθήο εμνπζίαο. Χο κέινο ηνπ Πξνζσξηλνχ
Γεκαξρείνπ, ήηαλ ζε ζέζε λα εθιέμεη ηνπο δηθαζηέο φισλ ησλ δηθαζηεξίσλ, ηα νπνία
αληηπξνζψπεπαλ έλα ζχζηεκα δηθαηνζχλεο, πνπ γηα πξψηε θνξά δηαρσξίζζεθε απφ
ηελ εθηειεζηηθή εμνπζία. Ο ζηξαηφο πεξηνξίζηεθε ζηα θαη’ εμνρήλ ακπληηθά
θαζήθνληα θαη πφξξσ απείρε απφ ηελ πνιηηηθή εμνπζία. Ζ Δπηηξνπή Γεκνζίαο
Δθπαηδεχζεσο πξνζέθεξε ζηνπο πνιίηεο ηε δηνηθεηηθή δνκή γηα έλα εληαίν δεκφζην
εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα, ζεζκφο πνπ απνπζίαδε σο ζπλεθηηθή πνιηηηθή απφ ηε
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βελεηηθή δηνίθεζε φπσο απνπζίαδε θαη έλα δεκφζην ηππνγξαθείν, σο εξγαιείν ηεο
εθπαίδεπζεο, ηεο δεκφζηαο πιεξνθφξεζεο θαη ηεο δηνίθεζεο.84
Σα Πξνζσξηλά Γεκαξρεία παξαρσξνχζαλ έλα ζεκαληηθφ κεξίδην εμνπζίαο
ζηνπο πνιίηεο ησλ Ηνλίσλ λήζσλ, κέζσ δεκνθξαηηθψλ δηαδηθαζηψλ, θαζηζηψληαο
ηνπο ππεχζπλνπο γηα έλα κεγάιν ηκήκα ηνπ πνιηηηθνχ ζπζηήκαηνο. Ζ λέα δηνίθεζε
δηεχξπλε θαη’ απηφλ ηνλ ηξφπν ην πεδίν ησλ πνιηηηθψλ δηθαησκάησλ, έδσζε έκθαζε
θαη ζεζκηθφ πιαίζην ζηελ παηδεία θαη ζηηο ηέρλεο θαη θπξίσο δελ πξνέβαιε
κνλνζήκαληα ηελ ηζρχ ηεο dominante. Οη Γεκνθξαηηθνί Γάιινη, ζην ζχληνκν
δηάζηεκα ηεο παξνπζίαο ηνπο πξνζπάζεζαλ λα δηνξζψζνπλ πξνυπάξρνπζεο
δηνηθεηηθέο, νηθνλνκηθέο θαη θνηλσληθέο αδηθίεο, θαζηέξσζαλ ηελ αλεμηζξεζθία,
θαηήξγεζαλ ηνλ απερζή θφξν επί ησλ ζηηεξψλ θαη ηνπο δαζκνχο ζην ειαηφιαδν θαη
απαγφξεπζαλ ηελ ηνθνγιπθία.

85

ηε ζχζηαζε ησλ Πξνζσξηλψλ Γεκαξρείσλ

δηαθξηλφηαλ κηα πξψηκε κνξθή δεκηνπξγίαο ελφο θξάηνπο δηθαίνπ βαζηδφκελν ζε
ζπληαγκαηηθέο αξρέο ιεηηνπξγίαο. πλεπψο θαηά ην πξψην ζηάδην παξνπζίαο ηνπο
ζηα Ηφληα λεζηά νη Γεκνθξαηηθνί Γάιινη ηίκεζαλ, ζε ζεζκηθφ ηνπιάρηζηνλ επίπεδν,
ηηο δεζκεχζεηο ηνπο γηα εγθαζίδξπζε δεκνθξαηηθνχ πνιηηεχκαηνο.
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Μπψθνο Γ. Γ., Σα κνλόθπιια ηνπ θεξθπξατθνύ ηππνγξαθείνπ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο γαιιηθήο

θπξηαξρίαο ζηα Δπηάλεζα (1797-1799, 1807-1814)/Les placards de l'impremerie de Corfou pendant la
periode de la domination francaise dans l'Heptanese, Ηφλην Παλεπηζηήκην, Κέξθπξα 1998, ζ. 23.
85

Κνληνκίρεο Β. Γ., πληαγκαηηθνί Θεζκνί θαη Γηνηθεηηθή Οξγάλσζε ζηα Ηόληα Νεζηά από ηελ

Βελεηνθξαηία έσο θαη ηελ Έλσζε κε ηελ Διιάδα, Γ.Γ., Δζληθφ θαη Καπνδηζηξηαθφ Παλεπηζηήκην
Αζελψλ-Ννκηθή ρνιή, Αζήλα 2018, ζ. 91.
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Μέξνο Σξίην: Πξψηε πεξίνδνο ηεο δηνηθεηηθήο παξνπζίαο ησλ Γεκνθξαηηθψλ
Γάιισλ ζηα Κχζεξα (Ινχιηνο 1797-Μάηνο 1798)
Κεθ. 1. Η έιεπζε ησλ Γεκνθξαηηθψλ Γάιισλ ζηα Κχζεξα (Ινχιηνο 1797)
Ζ έιεπζε ησλ Γεκνθξαηηθψλ Γάιισλ ζηα Κχζεξα κε ζθνπφ ηελ εγθαζίδξπζε
ηεο δεκνθξαηίαο πξαγκαηνπνηήζεθε ηνλ Ηνχιην ηνπ 1797, κε επηθεθαιήο
αμησκαηνχρν ηνλ Vicenzo Reinaud.86 Ζ εκεξνκελία απηή απνηειεί νξφζεκν γηα ην
πιένλ απνκαθξπζκέλν θαη θησρφ λεζί απφ ηα Ηφληα, φκσο ην γεγνλφο απηφ δελ
πξνέθπςε μαθληθά, νχηε επήιζε σο θεξαπλόο ελ αηζξία, θαζψο είρε πξνεγεζεί έληνλε
ηδενινγηθή δχκσζε. Ο κεραληζκφο ηεο δηάδνζεο ησλ λέσλ ηδεψλ είρε ηεζεί ζε
ιεηηνπξγία κέζσ ησλ γαιιηθψλ πξνμεληθψλ αξρψλ θαη είρε επεξεάζεη αξθεηνχο
θαηνίθνπο, κε θπξηφηεξνπο εθθξαζηέο ηνπο ινγίνπο.87
Δίραλ δηαδνζεί απφ θαηξφ ζηνπο Κπζεξίνπο ηα θνηλσληθά κελχκαηα ηνπ
Γηαθσηηζκνχ θαη ηα επαλαζηαηηθά ζπλζήκαηα ηεο Γαιιηθήο Δπαλάζηαζεο. 88 Ο
εκβιεκαηηθφηεξνο Κπζήξηνο θηινγάιινο ιφγηνο ήηαλ ν Θεφδσξνο ηάζεοΜπηξκπηιηφο, 89 ν παλεγπξηθφο ιφγνο ηνπ νπνίνπ πξνο ηηκήλ ησλ Γεκνθξαηηθψλ
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Υηψηεο Π., εηξά Ηζηνξηθώλ Απνκλεκνλεπκάησλ,, φ.π., ζ. 599.

87

Λενληζίλεο Γ. Ν., Εεηήκαηα Νεόηεξεο Διιεληθήο Ηζηνξίαο, φ.π. θαη ζπγθεθξηκέλα ζην θεθάιαην

«Δπαλαζηαηηθά Κηλήκαηα ζηα Ηφληα Νεζηά (1780-1817)», ζζ. 45-82.
88

Ζ θνηλσληθή θαη νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηνπ λεζηνχ επί Βελεηψλ θαη ην κεγάιν έιιεηκκα παηδείαο

νδεγεί ζην ζπκπέξαζκα φηη κφλν ζε θχθινπο κνξθσκέλσλ θαηνίθσλ θαη ζηνπο κεγάινπο νηθηζκνχο
ησλ Κπζήξσλ ήηαλ εθηθηφ λα κεηαδνζνχλ κε επθξίλεηα ηα κελχκαηα ηνπ Γηαθσηηζκνχ. Απφερνη φκσο
ησλ αιιαγψλ πνπ ζπλέβαηλαλ ζηελ Δπξψπε ήηαλ πνιχ πηζαλφ λα δηαπέξαζαλ έζησ θαη σο καθξηλέο
θήκεο αθφκε θαη ηα πην απνκαθξπζκέλα ρσξηά ηνπ λεζηνχ.
89

Ο Θεφδσξνο ηάζεο-Μπηξκπηιηφο (1747-1819) ήηαλ έλαο απφ ηνπο ζεκαληηθφηεξνπο ιφγηνπο ησλ

Κπζήξσλ, ε παξνπζία ηνπ νπνίνπ ζπλδέζεθε άξξεθηα κε ηελ έιεπζε ησλ Γεκνθξαηηθψλ Γάιισλ θαη
ηνλ πεξίθεκν ιφγν πνπ εθθψλεζε πξνο ηηκήλ ηνπο. Καηαγφηαλ απφ ηελ νηθνγέλεηα ηάζε πνπ
εληνπηδφηαλ ζην Κάησ Ληβάδη, κε επίθεληξν ηνλ νηθηζκφ ησλ ηαζηάληθσλ. χκθσλα κε πιεξνθνξίεο
ηνπ ινγίνπ Νηθνιάνπ-νθνθιή Καινχηζε, ν Θεφδσξνο ηάζεο πήγε ζηελ Κσζηαληηλνχπνιε θαη ζην
Βνπθνπξέζηη φπνπ ζπνχδαζε θαη επεξεάζηεθε απφ ηε ζρνιή ηνπ Θεφθηινπ Κνξπδαιιέα. Οηθνλνκηθά
νη ζπνπδέο ηνπ ζηεξίρηεθαλ απφ ηνλ εχπνξν ζείν ηνπ Κνζκά ηάζε, ν νπνίνο ηνλ φξηζε βαζηθφ
θιεξνλφκν ηνπ. Δπηζηξέθνληαο ζηα Κχζεξα εγθαηαζηάζεθε ζηε Υψξα θαη παληξεχηεθε κηα θφξε
νηθνγελείαο αζηψλ, ηελ Αηθαηεξίλε Γαξκάξνπ, γεγνλφο αζπλήζηζην πνπ βαζηδφηαλ ζηε θήκε ηνπ σο
ινγίνπ θαη ζηνλ πινχην ηνπ. ηα Κχζεξα δίδαμε αξραία ειιεληθά, ιαηηληθά θαη καζεκαηηθά θαη
δηέζεηε κηα πινχζηα βηβιηνζήθε, κέξνο ηεο νπνίαο έρεη δηαζσζεί ζηα Γ.Α.Κ.-Σνπηθφ Αξρείν Κπζήξσλ,
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Γάιισλ ηελ 15ε Απγνχζηνπ 1797 απεηθφληζε αλάγιπθα ην κσζατθφ ησλ ηδεψλ ηνπ
Νενειιεληθνύ Γηαθσηηζκνύ.

90

Οη άμνλεο ζηνπο νπνίνπο αλαθέξζεθε ήηαλ ε

ειεπζεξία, ε παηδεία, ε εζληθή αλαγέλλεζε θαη ε θνηλσληθή δηθαηνζχλε.91 Ο ιφγνο
ηνπ μεθίλεζε κε κηα σδή ζηελ ειεπζεξία «ἔκθπηνλ θαί γιπθχηαηνλ πξᾶγκα εἶλαη, ὦ
πνιίηαη,  ἐιεπζεξία εἰο ηφλ ἄλζξσπνλ» θαη ηελ δηθαηνζχλε « ἰδηα [ελλ. ε ειεπζεξία]
ζέ πνρξεψλεη κέ ηνχο λφκνπο ηεο […] λά κήλ ἀδηθῇο […]  ἐιεπζεξία ινηπφλ ζηέθεη
εἰο ηήλ δηθαηνζχλελ». πλέρηζε κε ηελ αξηζηνηέιεηα έλλνηα ηεο αξεηήο, σο
αξκφδνπζαο γηα ηε δηαθπβέξλεζε κηαο πνιηηείαο «ιέγεη ὁ Ἀξηζηνηέιεο, ἤγνπλ δηά λά
θπβεξλῆηαη θαιά κία ἐιεχζεξε πνιηηεία, νἱ πνιίηαη ἐμαλάγθεο πξέπεη λά εἶλαη
ἐλάξεηνη». Καηέιεμε ζηελ αξραία Διιάδα θαη ζηε δφμα ηεο σο θσηνδφηξηαο γηα ηελ
αλαγελλεκέλε Διιάδα «ζέινκελ ἰδῇ λά ἀλαιάκςε κέ ηήλ παξνῦζάλ καο
εηπρηζκέλελ θαηάζηαζηλ θαί εἰο κᾶο ἀθφκε  παιαηά δφμα ηῶλ ἀξραίσλ ἐθείλσλ
πεξίθεκσλ ιιήλσλ». Σέινο επραξίζηεζε ηνλ Θεφ γηα ηελ έιεπζε ηεο ειεπζεξίαο
«ἄο δνμνινγήζσκελ ὅινη ηφλ Θεφλ, θαί ηήλ πέξαγλνλ Θενηφθνλ Μαξίαλ ὁπνῦ κᾶο
μίσζελ εἰο ηήλ παλήγπξηλ ηῆο ἁγίαο θνηκήζεψο Σεο λά ἀλπςψζσκελ ηφ δέλδξν ηῆο
ἐιεπζεξίαο καο, θαί ὅινη, ὅινη ὁκνῦ κέ ραξάλ ἀιαιάμαληεο ἄο θσλάμσκελ viva la
libertà». Ο ιφγνο απηφο ζπγθέληξσλε ηηο αμίεο ηνπ Νενειιεληθνχ Γηαθσηηζκνχ,
επηρεηξψληαο ζχλδεζε κε ηελ αξραία Διιάδα γηα ηε δεκηνπξγία κηαο ειεχζεξεο
πνιηηείαο θαη θξάηνπο δηθαίνπ.
Έλαο αθφκε επηθαλήο Κπζήξηνο ιφγηνο ηεο επνρήο ήηαλ ν ηεξέαο Γξεγφξηνο
Λνγνζέηεο, 92 ν νπνίνο κε ην ζεκαληηθφ ρξνληθφ ηνπ ηεο ηζηνξίαο ησλ Κπζήξσλ
κε ηελ έλδεημε ex libris Theodori Stathi Citherei. Μεηά ηελ πεξίνδν ησλ Γεκνθξαηηθψλ Γάιισλ θαη
ηελ εθδίσμή ηνπο απφ ηνπο ξσζν-νζσκαλνχο αιιά θαη ηελ αλαξρία πνπ αθνινχζεζε, απνθαηαζηάζεθε
επί Δπηαλήζνπ Πνιηηείαο σο Δπηζθνπηθφο Πξσηνλνηάξηνο θαη Αξρηεπηζθνπηθφο Καγθειάξηνο απφ ηνλ
Δπίζθνπν Κπζήξσλ Άλζηκν Λεβνχλε ην 1803, αμίσκα ζην νπνίν παξέκεηλε κέρξη ην 1816 θαη ην
ζάλαην ηνπ Δπηζθφπνπ. Βιέπε Υάξνπ-Κνξσλαίνπ Διέλε, «Θεφδσξνο ηάζεο-Μπηξκπηιηφο. Ο
θήξπθαο ηνπ Γηαθσηηζκνχ ζηα Κχζεξα ην 18ν αη.», Κπζεξατθά, 241, Γεθέκβξηνο 2009, ζζ. 11,13.
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Αλδξηηζάθεο-Φσηηάδεο Γ. & Πεηξφρεηινο Μ.Κ., Κπζεξατθά Μειεηήκαηα, Βηβιηνπσιείν Γηνλπζίνπ

Νφηε Καξαβία, Αζήλα 1982, ζζ. 51-61.
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92

Λενληζίλεο Γ. Ν., Εεηήκαηα Νεόηεξεο Διιεληθήο Ηζηνξίαο, φ.π., ζζ. 83-117.
Ο ηεξνκφλαρνο Γξεγφξηνο Λνγνζέηεο (1751-1831) αλήθε ζε κηα απφ ηηο παιαηφηεξεο θαη

πνιππιεζέζηεξεο νηθνγέλεηεο ησλ Κπζήξσλ, ε νπνία αλ θαη δελ πεξηιακβαλφηαλ ζηνλ θχθιν ησλ
αζηψλ ήηαλ ζεκαληηθή θαη είρε δηθφ ηεο ρσξηφ, ηα Λνγνζεηηάληθα, θνληά ζηνλ Πνηακφ. Ζ νηθνγέλεηα
Λνγνζέηε είρε ζπλδεζεί θαη κε ηνλ Μπινπφηακν, ζηνλ νπνίν ηξείο ηεξείο είραλ ππεξεηήζεη σο
εθεκέξηνη ηνλ 18ν θαη 19ν αη. Ο ρξνληθνγξάθνο ρεηξνηνλήζεθε ηεξέαο ην 1778 ζε ειηθία 27 εηψλ απφ
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θαηέγξαςε ηηο βαζηθέο πηπρέο ηνπ 18νπ θαη 19νπ αη. ρεηηθά κε ηελ έιεπζε ησλ
Γεκνθξαηηθψλ Γάιισλ αλέθεξε φηη «Ἦιζελ ἕλαο Κνκκεζζάξηνο Φξαληδέδνο ἀπφ ηή
Εάθπλζν, ιεγφκελνο Βηηδέλδνο Ῥελφλ κέ ἐμνπζία ἀπφ ηφλ Γελεξάιε ηῶλ Κνξθῶλ
Φξαληδέδνλ, ιεγφκελνλ Ἄγγεινλ Γεληίιε» 93 θαη αθνινχζσο πεξηέγξαςε ηα βίαηα
πεξηζηαηηθά ησλ πξψησλ εκεξψλ ηεο λέαο δηνίθεζεο.94 ηελ γιαθπξή πεξηγξαθή ηνπ
επαλαιακβάλνληαλ ζρεδφλ απαξάιιαθηα νη ίδηεο εηθφλεο εγθαζίδξπζεο ηεο γαιιηθήο
δεκνθξαηίαο φπσο δηαδξακαηίζηεθαλ θαη ζηα ππφινηπα Ηφληα λεζηά, δειαδή έληνλν
ενξηαζηηθφ θιίκα, θχηεκα δέληξνπ ειεπζεξίαο θαη εμχκλεζε ηνπ ζπλζήκαηνο
Διεπζεξία-Ηζόηεο, απνθαζήισζε ησλ ζπκβφισλ ηεο βελεηηθήο εμνπζίαο κε ηνλ
θξεκληζκφ ησλ πέηξηλσλ ιεφλησλ, ην θάςηκν ηνπ Libro d’oro θαη φισλ ησλ
ζπκβφισλ εμνπζίαο ησλ αζηψλ. Ζ λέα ηάμε πξαγκάησλ πνπ εγθαζηδξχζεθε κε ηνπο
Γεκνθξαηηθνχο Γάιινπο εηζήιζε ζηε δσή ησλ Κπζεξίσλ παηώληαο ζηε ζθφλε ησλ
εξεηπίσλ πνπ άθεζε πίζσ ηεο ε παιαηά.

ηνλ Δπίζθνπν Κπζήξσλ Νεφθπην Καινχηζε θαη ππεξέηεζε σο εθεκέξηνο ηνπ άγηνπ ψδνληνο
Μπινπνηάκνπ θαη αξρηεξαηηθφο επίηξνπνο ηεο πεξηθέξεηαο απηήο. Σν ρξνληθφ ηνπ θαιχπηεη ηελ
πεξίνδν 1780-1817 θαη απνηειεί ζεκαληηθή πεγή πξσηνγελνχο ηζηνξίαο ησλ Κπζήξσλ. Βιέπε ηάζεο
., «Σα Κπζεξατθά Υξνληθά ηνπ ηεξέσο Γξεγνξίνπ Λνγνζέηε», Κπζεξατθή Δπηζεώξεζηο, Έηνο Α,
Δζηία, Αζήλα 1923, Υάξνπ-Κνξσλαίνπ Διέλε, «Ο ρξνληθνγξάθνο Γξεγφξηνο ηεξνκφλαρνο
Λνγνζέηεο», Κπζεξατθά, 280, Μάτνο 2013, ζ. 8.
93

ηάζεο ., «Σα Κπζεξατθά Υξνληθά ηνπ ηεξέσο Γξεγνξίνπ Λνγνζέηε», φ.π., ζζ. 343-344. Γηα ηελ

ίδηα πεξίνδν ν ηζηνξηθφο Γεξάζηκνο Μαπξνγηάλλεο αλέθεξε ζπλνπηηθά «εἰο δέ ηήλ λῆζνλ ηῶλ
Κπζήξσλ ὁ απνζηαιείο ἐθε γάιινο Ῥελψ ἐγθαηέζηεζε δεκνηηθήλ θπβέξλεζηλ ἐθ πέληε κειῶλ,
ἔρνπζαλ πξφεδξνλ ηφλ ηέσο Πξνλνεηήλ». Βιέπε Μαπξνγηάλλεο Γ., Ηζηνξία ησλ Ηνλίσλ Νήζσλ, φ.π., ζ.
93.
94

.π. ηάζεο ., «Σα Κπζεξατθά Υξνληθά ηνπ ηεξέσο Γξεγνξίνπ Λνγνζέηε», ζζ. 343-344, φπνπ

πεξηγξάθεη «Καί ἐξρφκελνο ὁ Κνκκεζζάξηνο εἰο ηάο 14 Αγνχζηνπ ἔθακε πξνζηαγήλ λά ραιαζηῇ θαί
λά ἐμαιεηθηε θάζε ἀξκά θαί ῥεηξᾶην, ὁπνχ λά εξίζθεηαη εἰο ηφ Κάζηξν θαί εἰο ηά ζπίηηα ηῶλ
ἀξρφλησλ. κνίσο ἔβαιε θαί ἐθξέκαζαλ ἕλα ζνιληᾶδνλ κέ κίαλ βαξέαλ θαί ἄιια ἐξγαιεία θαί
ἐηδάθηζε ηφλ Ἅγηνλ Μάξθνλ, ὁπνχ ἦηνλ εἰο ηφ Καζηξφηνηρνλ ηνῦ Βνχξγνπ, θαί ὅπνπ ἄιινπ ἦηνλ
ηέηνηα ἄξκα δηά λά κή θαίλεηαη. Καί ηήλ ἄιιελ κέξαλ, 15 ηνῦ ἰδίνπ κελφο, ἐζπλάρζε πιῆζνο
ἀλζξψπσλ κέ πξνζηαγήλ ηῆο λέαο Γαιιηθήο Κπβεξλήζεσο θαί ἔζηεζαλ εἰο ηφλ θφξνλ ηνῦ
ζηαπξσκέλνπ ηφ δέλδξνλ ηῆο ιεπζεξίαο θαί ἔβαιε θαί ηήλ εκαίαλ ηήλ Φξαληδέδηθελ, θαίνληαο εἰο
ηήλ θσηίαλ ηήλ ἰδίαλ ὥξαλ ηά πξεβειέθηα ραξηηά ηῶλ Ἀξρφλησλ, θεξχηηνληαο ὅηη ηφ ραξηφζεκνλ ηῆο
Γαιιηθ. Κπβεξλήζεσο γξάθεη ἀπφ ηφ ἕλα κέξνο “ιεπζεξία” θαί ἀπφ ηφ ἄιιν “Ἰζφηεο”».
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Κεθ. 2. Ίδξπζε ηνπ Πξνζσξηλνχ Γεκαξρείνπ Κπζήξσλ (Ινχιηνο 1797-Μάηνο
1798)
Οη Γεκνθξαηηθνί Γάιινη ίδξπζαλ ζηα Κχζεξα, φπσο θαη ζηα ππφινηπα Ηφληα
λεζηά, έλα Πξνζσξηλφ Γεκαξρείν (Municipalità Provvisoria). Ο ζεζκφο απηφο
ζπζηήζεθε άκεζα θαη ηα πξψηα έγγξαθα πνπ παξήγαγε ρξνλνινγνχληαη απφ ηνλ
Ηνχιην ηνπ 1797.95 Ζ επίζεκε δηαθήξπμε ηεο ηδξπηηθήο πξάμεο θαη ηνπ δηνξηζκνχ ησλ
πξψησλ αμησκαηνχρσλ έγηλε ζηηο 8 Απγνχζηνπ ηνπ ηδίνπ έηνπο,96 ζχκθσλα θαη κε
ηνλ ρξνληθνγξάθν ησλ Κπζήξσλ ηεξέα Γξεγφξην Λνγνζέηε.97 Γηαθαίλνληαλ ήδε νη
πξψηεο εληάζεηο θαη ε δηρφλνηα πνπ είρε δεκηνπξγήζεη ε λέα θαηάζηαζε, ηδίσο ζηελ
αληηζεηηθή ρξήζε ησλ φξσλ ρσξηθνί≠Ἄξρνληεο θαη ζηελ επηινγή ηνπ ξήκαηνο
ἐθζόλεζαλ.
Ζ εγθαζίδξπζε ησλ Πξνζσξηλψλ Γεκαξρείσλ ήηαλ κηα ζεζκηθή ηνκή πνπ
έθεξε ηνπο θαηνίθνπο ηνπ λεζηνχ ζε επαθή κε πξσηφγλσξεο έλλνηεο. Ζ θαηαλφεζε
ηνπ ζεζκνχ πξνθχπηεη κέζα απφ ηε κειέηε ησλ εγγξάθσλ πξάμεσλ πνπ παξήγαγε ε
δηνίθεζε πνπ ηδξχζεθε ζηα Κχζεξα, ησλ δηνηθεηηθψλ εγθπθιίσλ πνπ εμέδσζε θαη ηελ
ππεξεζηαθή αιιεινγξαθία πνπ δηεθίλεζε. Ζ απνδεηθηηθή αμία ηνπ δηνηθεηηθνχ
αξρείνπ πνπ δεκηνπξγήζεθε ρξεζηκεχεη ζηελ απνθσδηθνπνίεζε ησλ αξρψλ, ηεο
ιεηηνπξγίαο θαη ηεο πνηφηεηαο ηνπ έξγνπ ησλ Γεκνθξαηηθψλ Γάιισλ ζηα Κχζεξα. Ζ
αλάιπζε ησλ αξρεηαθψλ πεγψλ θαηαδεηθλχεη ηε ινγηθή ηεο ίδξπζεο ηνπ ζεζκνχ, ηα
πξψηα ζηειέρε πνπ επηιέρζεθαλ θαη ηε δηνηθεηηθή ζρέζε αλάκεζα ζην θέληξν πνπ
είρε ηελ έδξα ηνπ ζηε Υψξα θαη ζηελ πεξηθέξεηα, πνπ αθνινπζνχζε ηε γεσγξαθηθή
δηαίξεζε ησλ παιαηψλ βελεηηθψλ δηζηξέησλ.
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2. Γ.Α.Κ.-Σ.Α.Κ., Αξρείν Γεκνθξαηηθψλ Γάιισλ: Φάθεινο 2β/Έγγξαθν 1 [Γηακαξηπξία ησλ

Κπζεξίσλ γηα ηε θνξνινγία ηνπ θαπλνχ], 28.07.1797.
96

65. Γ.Α.Κ.-Σ.Α.Κ., Αξρείν Γεκνθξαηηθψλ Γάιισλ: Φάθεινο 27/Έγγξαθν 1 [Ίδξπζε Πξνζσξηλνχ

Γεκαξρείνπ Κπζήξσλ], 08.08.1797.
97

ηάζεο ., «Σα Κπζεξατθά Υξνληθά ηνπ ηεξέσο Γξεγνξίνπ Λνγνζέηε», φ.π., ζ. 344, επί ηνχηνπ

αλέθεξε φηη «1797, θησβξίνπ 20.  Παππᾶ-Θενδσξῆο Καξχδεο θαί ὁ Παππᾶ-Μαλφιεο Γιπηδφο
ἐπῆγαλ δηά ηνχο Κνξθνχο ζηεικέλνη ἀπφ ηνχο ρσξηθνχο ηῆο λήζνπ δηά πφζεζεο ηνῦ ηφπνπ. Γηά ηνῦην
ἐθζφλεζαλ νἰ Ἄξρνληεο, ὁπνῦ εἶραλ ηήλ θξίζηλ εἰο ην ρέξη ηνπο, δηαηί ὁ ἄλσζελ Κνκκεζζάξηνο ὅηαλ
ἦιζε ἔβαιε θαί ἐθαηάζηεζε θξηηάδεο ὀλνκάδνληάο ηνπο Μνληληδηπάιεδεο πξνβηδφξηα Κπζήξσλ, νἱ
ὁπννη ἐμνπζηάδνπλ θαί ὁξίδνπλ ηφλ ηφπνλ καο».
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Σν έγγξαθν ηεο 8εο Απγνχζηνπ 1797 απνηέιεζε ηελ θαηαζηαηηθή πξάμε
ίδξπζεο θαη ζηειέρσζεο ηνπ Πξνζσξηλνχ Γεκαξρείνπ Κπζήξσλ. 98 Πεξηιάκβαλε
πιεξνθνξίεο γηα ηε δνκή ηνπ θαη ηνπο αμησκαηνχρνπο πνπ ην ζηειέρσζαλ θαζψο θαη
ζεκαληηθά ζηνηρεία πνπ δείρλνπλ ηε θηινζνθία ιεηηνπξγίαο ηνπ. Πξέπεη λα ζεκεησζεί
φηη απηή ε πξάμε επηθχξσζε ηελ ηππηθή ίδξπζε ηνπ ζεζκνχ, παξφιν πνπ ην
Πξνζσξηλφ Γεκαξρείν ιεηηνπξγνχζε απφ ηελ πξψηε ζηηγκή άθημεο ησλ
Γεκνθξαηηθψλ Γάιισλ ζηα Κχζεξα, φπσο θαίλεηαη απφ ην έγγξαθν ηεο 28εο Ηνπιίνπ
1797, πνπ αλέθεξε ζηελ εηζαγσγή ηνπ «Cerigo li 28 Lunglio 1797 V.S. anno primo
della Libertà Citterea Presentata in questa Municipalità Provvisoria».99 Ζ απνηχπσζε
ηεο δνκήο έδεηρλε φηη ζηελ θνξπθή ηεο δηνίθεζεο πξνΐζηαην ην Πξνζσξηλφ
Γεκαξρείν, ζην νπνίν ππάγνληαλ ηξία πθηζηάκελα Κνκηηάηα, ηα δχν εθ ησλ νπνίσλ
αθνξνχζαλ ζηε δηθαηνζχλε θαη ην ηξίην ζηελ ηνπηθή νηθνλνκία θαη ζην πγεηνλνκείν.
Γηάγξακκα 2. Ζ δνκή ηεο Κεληξηθήο Γηνίθεζεο ηνπ Πξνζσξηλνχ Γεκαξρείνπ
Κπζήξσλ

98

65.Γ.Α.Κ.-Σ.Α.Κ., Αξρείν Γεκνθξαηηθψλ Γάιισλ: Φάθεινο 27/Έγγξαθν 1 [Ίδξπζε Πξνζσξηλνχ

Γεκαξρείνπ Κπζήξσλ], 08.08.1797.
99

2.Γ.Α.Κ.-Σ.Α.Κ., Αξρείν Γεκνθξαηηθψλ Γάιισλ: Φάθεινο 2β/Έγγξαθν 1 [Γηακαξηπξία ησλ

Κπζεξίσλ γηα ηε θνξνινγία ηνπ θαπλνχ], 28.07.1797.

57

ε αληίζεζε κε ην Πξνζσξηλφ Γεκαξρείν Κέξθπξαο, ζηα Κχζεξα ηα θνκηηάηα
ηεο δηθαηνζχλεο ππάγνληαλ άκεζα ζηε δηνίθεζε θαη απνηεινχζαλ ηνπο δχν απφ ηνπο
ηξείο ζπλνιηθά ππιψλεο ηεο. Οη δνκέο ηεο εζσηεξηθήο νηθνλνκίαο θαη ηνπ
πγεηνλνκείνπ είραλ ζπγρσλεπηεί ζε έλα θνηλφ θνκηηάην. Απηφ εμεγείηαη ιφγσ ηνπ
κηθξνχ κεγέζνπο ηνπ λεζηνχ θαη ησλ εμσηεξηθψλ ζπλζεθψλ, νη νπνίεο απαηηνχζαλ
κηθξφ θαη επέιηθην ζρήκα δηνίθεζεο θαη απνλνκήο δηθαηνζχλεο.
Σν έγγξαθν ηεο 8εο Απγνχζηνπ 1797, πέξαλ ηεο δνκήο πνπ ζεζκνζέηεζε,
πεξηιάκβαλε ζπκβνιηθέο αλαθνξέο, θαζφζνλ νη Γεκνθξαηηθνί Γάιινη ζηα Κχζεξα
αθνινχζεζαλ ηηο εληνιέο ηνπ Ναπνιένληα γηα ηε λνεκαηηθή ζχλδεζε ηνπ
θαζεζηψηνο κε ηελ αξραία Διιάδα. Ξεθηλνχζε κε χκλνπο πξνο ηελ αξραία Διιάδα
θαη ηε Γεκνθξαηία, ζπζρεηίδνληάο ηε κε ηε ζχγρξνλε Γεκνθξαηηθή Γαιιία σο θνξέα
απηήο ηεο θιεξνλνκηάο «Ἦιζε πνιίηαη  εηπρηζκέλε ζηηγκή ηῆο ἀλαγελλήζεψο ζαο,
θαη ηεο πνιηηίκνπ ἀπνθηήζεσο ηῆο ἐιέπζεξίαο ∙ ἐλζπκεζῆηε νἱ πξνπάηνξέο ζαο
ἐζηάζεζαλ κέξνο ηῶλ πιένλ ζαπκαζηῶλ δεκνθξαηηῶλ ηῶλ ιιελσλ». Οη
Γεκνθξαηηθνί Γάιινη πξνζδηνξίδνληαλ σο ζπλερηζηέο ηεο αξραίαο παξάδνζεο θαη
ζπλάκα εγγπεηέο ηεο δεκνθξαηίαο ζηα Κχζεξα. Σν κήλπκα πνπ εμέπεκπαλ ήηαλ απιφ
θαη ζαθέο. Ζ Γεκνθξαηηθή Γαιιία επαλίδξπζε ηε δεκνθξαηία ζηε ρψξα φπνπ ε ηδέα
απηή έιαβε ζάξθα θαη νζηά γηα πξψηε θνξά ζηελ ηζηνξία. ην ίδην κνηίβν ζα
θηλεζνχλ επαλεηιεκκέλα ηα ζηειέρε ηνπ Πξνζσξηλνχ Γεκαξρείνπ Κπζήξσλ,
ζχκθσλα κε ην νπνίν ε γαιιηθή δηνίθεζε ησλ Ηνλίσλ λήζσλ ήηαλ ε ζπλέρεηα ηεο
αξραίαο ειιεληθήο δεκνθξαηίαο.
Σελ ίδηα εκέξα πνπ ηδξχζεθε ην Πξνζσξηλφ Γεκαξρείν Κπζήξσλ νξίζηεθε ην
πξνεδξείν θαη ηα κέιε ηνπ.100 Δπηρεηξήζεθε, φπσο θαη ζηελ Κέξθπξα, ε ζηξαηεγηθή
ηεο νκαιήο κεηάβαζεο απφ ηε βελεηηθή δηνίθεζε ζην λέν θαζεζηψο κέζσ ηεο
ελζσκάησζεο ζε απηφ ησλ παιαηψλ αμησκαηνχρσλ. ην πιαίζην απηφ πξνηάζεθε
ζηνλ ηειεπηαίν βελεηφ Πξνλνεηή Κπζήξσλ Vicenzo Corner 101 λα παξακείλεη σο
100

64. Γ.Α.Κ.-Σ.Α.Κ., Αξρείν Γεκνθξαηηθψλ Γάιισλ: Φάθεινο 23/Έγγξαθν 5 [Οξηζκνο Πξνεδξείνπ

θαη κειψλ Πξνζσξηλνχ Γεκαξρείνπ Κπζήξσλ], 08.08.1797.
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ε απηφ ην ζεκείν πξέπεη λα ζεκεησζεί κηα δπζαξκνλία πνπ ππάξρεη κε ηε ιίζηα ησλ Πξνλνεηψλ

πνπ αλαθέξεη ν Σζηηζίιηαο Π.Κ., Ζ ηζηνξία ησλ Κπζήξσλ, Σφκνο Β, φ.π., ζζ. 271-275, πνπ βαζίδεηαη
ζηελ κειέηε ηνπ Hopf Carl, Chroniques gréco-romanes inédites ou peu connues, Berlin 1873, ζζ. 410413. Με βάζε απηή σο ηειεπηαίνο Πξνλνεηήο αλαθεξφηαλ ν Jacopo Soranzo 1796-1797. Χζηφζν ζηα
δηνηθεηηθά έγγξαθα αλαθεξφηαλ επθξηλψο σο ηειεπηαίνο ex Provveditore ν Vicenzo Corner. ε ηνχην
ζπλεγνξεί θαη ην επξεηήξην ηεο Βελεηηθήο Καγθειαξίαο Κπζήξσλ, ην νπνίν ηαμηλνκηθά βαζίδεηαη ζηε
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απιφο αμησκαηνχρνο. 102 Γεδνκέλνπ φηη δελ αλαθέξεηαη ην φλνκα ηνπ Corner σο
αμησκαηνχρνπ ζηα ππφινηπα έγγξαθα, ππνζέηνπκε φηη αξλήζεθε ηε ζέζε, φπσο
άιισζηε είρε θάλεη θαη ν Widmann. εκεηνινγηθά ε αλαθνξά ηνπ νλφκαηνο ηνπ
Corner ζην έγγξαθν ήηαλ απνθνκκέλε απφ ηνπο ππφινηπνπο αμησκαηνχρνπο πνπ
απνηέιεζαλ ην δηνηθεηηθφ θνξκφ ηνπ Πξνζσξηλνχ Γεκαξρείνπ Κπζήξσλ. ε απηνχο
αλαθεξφηαλ άιισζηε ην έγγξαθν θαη φξηδε ηνλ εζηθφ θψδηθα πνπ έπξεπε λα
αθνινπζνχλ, ζηνλ νπνίν πεξηιακβαλφηαλ ε εξγαζία γηα ην θνηλφ ζπκθέξνλ, ε
άκεκπηε εζηθή ππφζηαζε θαη ε δεμηφηεηα. Σνληδφηαλ επίζεο ε πξνζσξηλφηεηα ηνπ
ζεζκνχ, φπσο άιισζηε ππνδεισλφηαλ θαη ζηνλ ηίηιν ηνπ σο Πξνζσξηλνχ
«Provvisoria». Ζ δηνηθεηηθή απηή δνκή είρε κεηαβαηηθή θχζε θαη απνηεινχζε κηα
γέθπξα, ε νπνία ζα θαηέιεγε ζε πξαγκαηηθή δεκνθξαηία, φπνπ ν ιαφο κέζα απφ
ζπλειεχζεηο, ζα απνθάζηδε, ζα δηνηθνχζε θαη ζα εμέιεγε αμησκαηνχρνπο θαη δηθαζηέο
ζηηο δεκνθξαηηθέο απνθάζεηο ησλ νπνίσλ ζα ζπκκνξθψλνληαλ φινη. Απψηεξνο
ζθνπφο ηεο παξνπζίαο ησλ Γεκνθξαηηθψλ Γάιισλ ζηα Ηφληα λεζηά, ζχκθσλα κε ηε
δηαθήξπμή ηνπο, ήηαλ ην θνηλφ θαιφ ηνπ ιανχ, ψζηε λα θηάζεη ζην ζεκείν λα
απνιακβάλεη ηα αγαζά ηεο ειεπζεξίαο.
Δγγπεηήο θαη επηηεξεηήο απηήο ηεο κεηαβαηηθήο δηαδηθαζίαο ήηαλ ν
ζηξαηεγφο Antoine Gentili, σο ν αλψηεξνο αμησκαηνχρνο ηεο γαιιηθήο δηνίθεζεο ζηα
Ηφληα λεζηά. Δίλαη ινγηθφ, ζε πεξίνδν πνιεκηθψλ επηρεηξήζεσλ, λα νξίδεηαη σο
επηθεθαιήο έλαο ζηξαηεγφο, ν νπνίνο έραηξε ηεο απνιχηνπ εκπηζηνζχλεο ηνπ
Ναπνιένληα. Σν έγγξαθν απηφ ζηελ επηθεθαιίδα αλέθεξε ηνλ Giorgio Liuvry
(Γεψξγην Λεβνχλε)

103

σο «Vice Console della Republica Francese», δειαδή

Τπνπξφμελν ηεο Γαιιίαο ζηα Κχζεξα θαη αθνινχζσο θαηέγξαθε φια ηα κέιε ηνπ
Πξνζσξηλνχ Γεκαξρείνπ Κπζήξσλ. ηελ θαηαθιείδα ν Λεβνχλεο έθεξε ηνλ ηίηιν
ηνπ Πξνέδξνπ (Presidente), έηζη κέζσ ηεο ζέζεο απηήο αληακείθζεθε ν δηπισκαηηθφο

ζεηεία ηνπ θάζε Πξνλνεηή θαη σο ηειεπηαίν κε α.α. 77 αλαθέξεη ηνλ Vicenzo Corner 1795-1797.
Γεδνκέλσλ θαη θάπνησλ κηθξψλ δηαθνξψλ ζηα ρξφληα ζεηείαο ησλ Πξνλνεηψλ, κπνξνχκε λα
ππνζέζνπκε φηη ε ιίζηα ηνπ 1873 έρεη θάπνηα επηκέξνπο ιάζε θαη αλακθηζβήηεηα ν ηειεπηαίνο
Πξνλνεηήο Κπζήξσλ ππήξμε ν Vicenzo Corner.
102

Καη φρη σο Πξφεδξνο φπσο είρε πξνηαζεί ζηνλ Carlo Aurelio Widmann, ηειεπηαίν βελεηφ Γεληθφ

Πξνλνεηή ηεο Κέξθπξαο (Provveditore Generale da Mar).
103

Πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη ην επίζεην Λεβνχλε ζηε ιαηηληθή γξαθή απνδίδεηαη ζπλήζσο σο Liuvry

θαη φρη σο Levuni, έηζη ζηα έγγξαθα ηνπ αξρείνπ ν Γεψξγηνο Λεβνχλεο ππέγξαθε σο Georgio Liuvry,
ελψ ν ζπγγελήο ηνπ Nicolò σο Levuni.
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εθπξφζσπνο ηεο Γεκνθξαηηθήο Γαιιίαο ζηα Κχζεξα. πλνιηθά νη επηθεθαιήο
αμησκαηνχρνη

πνπ

θιήζεθαλ

λα

ζηειερψζνπλ

ην

Πξνζσξηλφ

Γεκαξρείν

απνηεινχληαλ απφ ηνπο εμήο:
1. Πξφεδξνο ν Γεψξγηνο Λεβνχλεο, Τπνπξφμελνο Γαιιηθήο Γεκνθξαηίαο
(Georgio Liuvry Vice Console Pressidente). Ο Γεψξγηνο Λεβνχλεο εθιέρηεθε
σο Πξφεδξνο ηνπ Πξνζσξηλνχ Γεκαξρείνπ θαη κε ηελ εθινγή ηνπ απηή
απνηέιεζε ηνλ πξψην δηνηθεηή ησλ Κπζήξσλ πνπ δελ ήηαλ βελεηφο
αμησκαηνχρνο. Δίλαη πηζαλφ φηη ηαπηίδεηαη κε ηνλ λνηάξην Σδψξηδε Λεβνχλε
ηνπ πνηέ Αλησλίνπ (Levuni Zorzi quondam Antonio) ν νπνίνο άζθεζε ην
επάγγεικα θαηά ηα έηε 1771-1822. 104 Γελ μελίδεη ην γεγνλφο φηη σο
επηθεθαιήο ηεο δεκνθξαηηθήο δηνίθεζεο είρε ηεζεί ην κέινο κίαο ησλ
παιαηνηέξσλ θαη ζεκαληηθνηέξσλ νηθνγελεηψλ αζηψλ ζηα Κχζεξα, πνπ
ζπκκεηείραλ κε έληεθα κέιε ζην πξψην ζπκβνχιην ηνπ 1573 θαη επίζεο
ζπγγελήο ηνπ Δπηζθφπνπ Άλζηκνπ Λεβνχλε. 105 Ζ νηθνγέλεηα Λεβνχλε
δέζπνδε σο ε πιένλ ζεκαίλνπζα ηεο θπζεξατθήο αξηζηνθξαηίαο, δχν κέιε ηεο
ππήξμαλ Δπίζθνπνη Κπζήξσλ, άιινη ληνηόξνη, δηθεγφξνη θαη θνλζόινη,
δειαδή ππνπξφμελνη ηεο Γαιιίαο απφ ηηο αξρέο ηνπ 18νπ αη. 106 Ο Γεψξγηνο
Λεβνχλεο πξνεξρφηαλ απφ ηελ ηάμε ησλ αζηψλ, αιιά ην γεγνλφο φηη είρε
ππεξεηήζεη σο Τπνπξφμελνο ηεο Γαιιίαο επηζθίαδε ηελ αξηζηνθξαηηθή ηνπ
ηδηφηεηα θαη δελ αλαθεξφηαλ ηπραία ζε πνιιά έγγξαθα ν ηίηινο Vice Console
di Francia πάλσ απφ απηφλ ηνπ Presidente. ηελ αιιεινγξαθία ηνπ κε ηνλ
Τπνπξγφ Δμσηεξηθψλ ηεο Γεκνθξαηηθήο Γαιιίαο Charles-François Delacroix,
φπνπ, αθνχ πξψηα αλέθεξε ηελ ηζηνξία ηεο νηθνγέλεηάο ηνπ ζηελ ππεξεζία
ηεο Γαιιίαο γηα έλαλ αηψλα, επηζήκαλε ηελ αλαγθαηφηεηα, φπσο ηφληδε κε ηνλ
φξν nécessité, λα δηαηεξεζεί ην Πξνμελείν ηεο Γαιιίαο ζηα Κχζεξα ιφγσ ηεο
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Μαιηέδνπ Υ. Α., Βελεηηθή παξνπζία ζηα Κύζεξα, Αξρεηαθέο καξηπξίεο, Αζήλα 1991, ζζ. 53-54Γ.
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πγθεθξηκέλα αλαθέξεηαη ν Georges Liuvry, Consul à Cerigo, ν νπνίνο αληηθαηέζηεζε ηνλ
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γεσπνιηηηθήο «géopolitique» ζεκαζίαο ηνπ λεζηνχ.107 Ο Γεψξγηνο Λεβνχλεο
είρε αλάινγε ζέζε ζηα Κχζεξα κε ηνλ ππξίδσλα Θενηφθε ζηελ Κέξθπξα,
δειαδή ήηαλ έλαο πξψελ αζηφο ηεο βελεηνθξαηίαο κε πξννδεπηηθφ ηδενινγηθφ
πξφζεκν θαη δηπισκαηηθφο αμησκαηνχρνο ηεο Γαιιίαο ζηα Κχζεξα, φπσο θαη
άιια κέιε ηεο νηθνγελείαο ηνπ. Ζ παξνπζία ηνπ είλαη πνιχ ζπρλή ζε φια ηα
έγγξαθα ηνπ Πξνζσξηλνχ Γεκαξρείνπ αθνχ άζθεζε ηα θαζήθνληά ηνπ ζε
θάζε δηνηθεηηθφ επίπεδν.
Μέιε ηνπ Πξνζσξηλνχ Γεκαξρείνπ:
2. Vicenzo Corner Provveditore, ν ηειεπηαίνο βελεηφο Πξνλνεηήο Κπζήξσλ, ν
νπνίνο, δελ πξέπεη λα απνδέρηεθε ηε ζέζε πνπ ηνπ πξνηάζεθε, θαζψο ην
φλνκα ηνπ απνπζηάδεη πιήξσο απφ ηα επφκελα δηνηθεηηθά έγγξαθα ηνπ
αξρείνπ πνπ αθνξνχλ ζε αμησκαηνχρνπο.
3. Zorzi Galateo, πξφθεηηαη γηα βελεηφ αμησκαηνχρν πνπ παξέκεηλε κε ην λέν
θαζεζηψο θαη πηζαλψο ζπγγελήο κε ηνλ βελεηφ ζηξαηησηηθφ δηνηθεηή
Francesco Galateo.
4. Γξακκαηέαο/εγξεηάξηνο νξίζηεθε ν Σδάλ/Γεψξγηνο Παχινο Νηαληφλεο (Gio
Paolo D’Antonj).108 Ο Νηαληφλεο ή Γαληψλεο ππήξμε έλαο ζεκαληηθφηαηνο
αμησκαηνχρνο θαη βαζηθφ ζηέιερνο ηεο γαιιηθήο δηνίθεζεο ζηα Κχζεξα, ν
νπνίνο αλαβαζκίζηεθε θαη ζε ηνπηθφ ζεζαπξνθχιαθα. Ζ νηθνγέλεηά ηνπ
πξνεξρφηαλ απφ ηελ Ηηαιία, είρε επγεληθή θαηαγσγή θαη ην 1797 παληξεχηεθε
ηελ Άλλα-Μαξία Ricardi, ε νπνία ήηαλ θιεξνλφκνο κέξνπο ηεο πεξηνπζίαο
ησλ Venier. Παξφια ηα ζηνηρεία πνπ ηνλ ζπλέδεαλ κε ην βελεηηθφ παξειζφλ
νξίζηεθε θαηά ζεηξά σο Γξακκαηέαο ηνπ Πξνζσξηλνχ Γεκαξρείνπ, Σνπηθφο
Θεζαπξνθχιαθαο, Δθηηκεηήο/ηηκαδφξνο θαη Γηθαζηήο. Γεδνκέλνπ φηη ην
δηνηθεηηθφ ελδηαθέξνλ ησλ Γεκνθξαηηθψλ Γάιισλ είρε ζηξαθεί ζηελ
άληιεζε εζφδσλ απφ ηνπο Κπζεξίνπο γηα ηε ζπληήξεζε ηνπ ζηξαηνχ θαη ηεο
δηνίθεζεο,

πξνθαλψο ν

Παχινο

Γαληψλεο

έραηξε

εθηηκήζεσο

θαη

εκπηζηνζχλεο γηα λα αλαιάβεη ηα θαζήθνληα ηνπ Σνπηθνχ Θεζαπξνθχιαθα.
Ζ παξνπζία ηνπ ζηα έγγξαθα είλαη ζπρλφηαηε θαη θαίλεηαη φηη άζθεζε ηα
δηνηθεηηθά ηνπ θαζήθνληα ζην έπαθξν. κσο θαλέλα έγγξαθν ή άιιε πεγή
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Anoyatis-Pelé D., Inventaire de la Correspondance des Consuls Français à Zante (1670-1859), à

Cerigo (1724-1775) et du vice-Consul à Céphalonie (1803-1806), Université Ionienne, Corfou 1997,
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Καιιίγεξνο Δ. Π., Κπζεξατθά Δπώλπκα, φ.π., ζζ. 205-207.
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δελ απεθάιπςε αλ είρε πξννδεπηηθέο ηδέεο νχηε αλ ήηαλ αξεζηφο ζηνπο
Κπζεξίνπο. Τπήξμε φκσο έλαο απφ ηνπο πξψελ αζηνχο ηεο βελεηνθξαηίαο πνπ
θνλεχζεθαλ απφ ηνπο ρσξηθνχο ζην Κάζηξν ηεο Υψξαο Κπζήξσλ ζηηο 22
Ηνπιίνπ 1800.109
Οη

αλψηεξνη

αμησκαηνχρνη

ηνπ

Πξνζσξηλνχ

Γεκαξρείνπ

Κπζήξσλ

πξνέξρνληαλ απφ πξψελ αζηνχο ηεο βελεηνθξαηίαο, κε Πξφεδξν ηνλ Τπνπξφμελν ηεο
Γεκνθξαηηθήο Γαιιίαο Γεψξγην Λεβνχλε (κηα ηδηφηεηα πνπ δηαηήξεζε παξάιιεια κε
ηε ζεηεία ηνπ ζηελ πξνεδξία), ν νπνίνο είρε ππάξμεη έλζεξκνο θηινγάιινο. Ο Παχινο
Γαληψλεο είρε επίζεο αξηζηνθξαηηθέο θαηαβνιέο, ελψ ν Zorzi Gallateo ήηαλ βελεηφο
αμησκαηνχρνο πνπ δέρηεθε λα ππεξεηήζεη ηε λέα γαιιηθή δηνίθεζε, θάηη πνπ δελ
ππνζηήξημε ν ηειεπηαίνο βελεηφο Πξνλνεηήο ησλ Κπζήξσλ Vicenzo Corner.
ην ηδξπηηθφ έγγξαθν ηνπ Πξνζσξηλνχ Γεκαξρείνπ πεξηιακβαλφηαλ θαη ε
δηάξζξσζε ησλ πεξηθεξεηαθψλ παξαξηεκάησλ ηνπ.
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χκθσλα κε απηή

δηαηεξήζεθαλ απηνχζηα ηα δηνηθεηηθά δηακεξίζκαηα φπσο ίζρπαλ ζηε βελεηνθξαηία,
κε ηε Υψξα σο ην θέληξν δηνίθεζεο θαη πξσηεχνπζα.
Γηάγξακκα 3. Ζ ζρέζε Κεληξηθήο Γηνίθεζεο-Πεξηθεξεηαθψλ Παξαξηεκάησλ
ηνπ Πξνζσξηλνχ Γεκαξρείνπ Κπζήξσλ
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Αθνινχζσο ζην ίδην έγγξαθν δηνξίζηεθαλ νη ηνπηθνί αμησκαηνχρνη, νη νπνίνη
θιήζεθαλ λα ππεξεηήζνπλ ζηα αλαθεξφκελα δηζηξέηα:
Πίλαθαο 1. Καηάινγνο Σνπηθψλ Αμησκαηνχρσλ ησλ Γηζηξέησλ ηνπ Πξνζσξηλνχ
Γεκαξρείνπ Κπζήξσλ
1. Νηηζηξέηνλ ηνπ Πνηακνχ
1. Γεψξγεο Μνπιφο πνηέ Θνδσξή
2. Κσζηαληήο Κνπθνχιεο
3. Αλαγλψζηεο Παλαγηψηεο Φαξδνχιεο
4. Αλαζηάζεο Βφβνο
5. Γηάλλεο Μειηηάο πνηέ Γεψξγε
2. Νηηζηξέηνλ ηνπ Μπινπνηάκνπ
1. Γεψξγεο Καξίδεο πνηέ Γεκήηξε Γιέδνπ
2. Γηάλλεο ηξαηεγφο πνηέ παπά
3. Αζαλάζεο Κεληξνηήο πνηέ παπά
4. παπά Μαλφιεο Παπιάθεο Γιηηδφο
5. Κνζκάο Ραθζάθεο πνηέ Γεψξγε
3. Νηηζηξέηνλ Καζηξηζηάληθσλ
1. Νηθνιφο Αξφλεο πνηέ Κσζηαληή
2. παπά Γεκήηξεο Παλαγησηφπνπινο
3. Κσζηαληήο άκηνο Αινΐδνο
4. Βξεηφο Φξηιίγγνο ηνπ Αληψλε
5. Παλαγηψηεο Πξελέαο πνηέ παπά
4. Νηηζηξέηνλ ηνπ Ληβαδίνπ
1. παπά ηακάηεο ηκεηέθνινο
2. Νηθνιφο Καιήγεξνο πνηέ παπά
3. Νηθνιφο Καινθεξλφο πνηέ Γεψξγε
4. Παλαγηψηεο Σδάλεο Βεξηφλεο
5. Φξαγγηάο Καζηκάηεο θαληάιεο
Οη αμησκαηνχρνη ησλ πεξηθεξεηαθψλ παξαξηεκάησλ ηνπ Πξνζσξηλνχ
Γεκαξρείνπ Κπζήξσλ πξνέξρνληαλ απφ νηθνγέλεηεο πνπ παξεπηδεκνχζαλ ζηα ρσξηά
θαη επξφθεηην λα ππεξεηήζνπλ ζηνλ ηφπν θαηνηθίαο ηνπο. Πξνθαλψο ε δηνηθεηηθή
ινγηθή ηεο επηινγήο ηνπο ήηαλ ε αλάγθε λα πξνβηβαζζνχλ νη πξψελ γέξνληεο ζε

63

ηνπηθνχο αμησκαηνχρνπο. Απηφ πξνθχπηεη απφ ηηο αξκνδηφηεηεο πνπ ηνπο πξνζέδηδε
ην δηνξηζηήξην έγγξαθν, βάζεη ηνπ νπνίνπ έπξεπε:
1. Να δηαηεξνχλ ηελ εηξήλε ζηελ θνηλφηεηά ηνπο θαη λα επηιχνπλ ηηο
κηθξνδηαθνξέο φπσο αλαγξαθφηαλ ραξαθηεξηζηηθά «ζέινπλ ἦζζαη λά δηαιχνπλ
ηαο κηθξαο δηαθνξαο».
2.

Να αλαθέξνπλ ζηελ θεληξηθή δηνίθεζε θάζε θίλεζε ελάληηα ζηελ έλλνκε ηάμε,
φπσο ηνληδφηαλ ε ιέμε «ἀηαμίαλ».

3. Να αληηκεησπίδνπλ ηελ παξαλνκία κε θάζε ηξφπν.
4. Να θξνληίδνπλ λα κελ αδηθείηαη θαη λα κελ θαηαδπλαζηεχεηαη θαλείο.
5. Να θαλεξψλνπλ θαη λα αληηκεησπίδνπλ θάζε άδηθε θαηεγνξία θαη ζπθνθαληία,
κε επηινγή ηεο ιέμεο «θάζε ἀβξάβηνλ».111
6. Να θξνληίδνπλ λα εθπιεξψλνληαη ηα δηαηάγκαηα ηνπ Πξνζσξηλνχ Γεκαξρείνπ.
7. Να θαηαγγέιινπλ φινπο φζνπο δελ πεηζαξρνχλ ζηηο εληνιέο ηεο δηνίθεζεο θαη
παξαβαίλνπλ ηνπο λφκνπο.
Οη πξψελ γέξνληεο θαινχληαλ λα αλαιάβνπλ παξαπιήζηα θαζήθνληα κε απηά
πνπ είραλ ζην βελεηηθφ θαζεζηψο. Οη Γεκνθξαηηθνί Γάιινη ήζειαλ λα δηαηεξήζνπλ
ηηο ηζνξξνπίεο ζηηο ηνπηθέο θνηλσλίεο θαη λα κελ πξνθαιέζνπλ αλαηαξάμεηο, γη’ απηφ
θαη ηνπο ηνπνζέηεζαλ σο αμησκαηνχρνπο ηνπ Πξνζσξηλνχ Γεκαξρείνπ Κπζήξσλ.
Κεθ. 3. Σν παξάδεηγκα ηεο δηνηθεηηθήο ζρέζεο ηεο Υψξαο Κπζήξσλ κε ην
δηνηθεηηθφ Γηακέξηζκα/Νηηζηξέηην ησλ Καζηξηζηαλίθσλ
Σα παξαπάλσ έγγξαθα απνηεινχζαλ θαηαζηαηηθέο πξάμεηο, δηνξηζηήξηα θαη
εγθχθιηνπο δηνηθεηηθψλ αξκνδηνηήησλ. Ζ θεληξηθή δηνίθεζε ηνπ Πξνζσξηλνχ
Γεκαξρείνπ ζηε Υψξα έζπεπζε άκεζα λα εμεηδηθεχζεη ηε ζρέζε ηεο κε ηα
παξαξηήκαηα/δηζηξέηα. Σελ ίδηα εκέξα, ζηηο 8 Απγνχζηνπ θαη ζηηο 10 ηνπ ηδίνπ κήλα
ζηάιζεθαλ δχν έγγξαθα κε ηηο νδεγίεο ηεο θεληξηθήο δηνίθεζεο ηεο Υψξαο, πξνο
ηνπο ηνπηθνχο αμησκαηνχρνπο ηνπ δηνηθεηηθνχ δηακεξίζκαηνο ησλ Καζηξηζηαλίθσλ.
Δίλαη βέβαην φηη αλάινγεο νδεγίεο θαη εγθχθιηνη έιαβαλ θαη ηα ππφινηπα δηνηθεηηθά
δηακεξίζκαηα.
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ην πξψην έγγξαθν,112 πνπ εθδφζεθε ζηηο 8 Απγνχζηνπ 1797, αλαθέξνληαλ νη
ιφγνη επηινγήο ησλ αμησκαηνχρσλ ησλ Καζηξηζηαλίθσλ, νη νπνίνη είραλ εθιεγεί κε
βάζε ην ήζνο, ηελ θηινπαηξία θαη ηελ αίζζεζε δηθαηνζχλεο πνπ δηέζεηαλ. Ζ επηινγή
πηζαλψο έγηλε απφ ηα κέιε ηεο θεληξηθήο δηνίθεζεο, σζηφζν απηή ζπκθσλνχζε κε ηε
δηαηαγή ηνπ αλψηαηνπ δηνηθεηή Antoine Gentili. θνπφο ηεο εθινγήο ησλ
αμησκαηνχρσλ απνηεινχζε ε εχξπζκε ιεηηνπξγία ηεο ηνπηθήο δηνίθεζεο ησλ
Καζηξηζηαλίθσλ, ε επηθνηλσλία κε ηελ θεληξηθή δηνίθεζε ηνπ Πξνζσξηλνχ
Γεκαξρείνπ Κπζήξσλ ζηε Υψξα θαη ε αληηκεηψπηζε ησλ αηνπεκάησλ ψζηε «λα
ἐκπνδίδῃ θάζε ἄηνπνλ».113 Αθνινπζνχζε επαλάιεςε ησλ αξκνδηνηήησλ ησλ ηνπηθψλ
αμησκαηνχρσλ, νη νπνίνη κε ηε ζεηξά ηνπο ήηαλ ππνρξεσκέλνη:
1. Να επηιχνπλ ηηο κηθξέο δηαθνξέο θαη εληάζεηο πνπ εκθαλίδνληαλ κεηαμχ ησλ
θαηνίθσλ.
2. Να πξνζβιέπνπλ ζηελ ηήξεζε ηεο δεκφζηαο ηάμεο, ζην βαζκφ πνπ απηή
αλήθε ζηνπο γέξνληεο επί βελεηνθξαηίαο.
3. Να ελεκεξψλνπλ ηαθηηθά ηελ θεληξηθή δηνίθεζε.
4. Να δηαθπιάηηνπλ ην θνηλφ πεξί δηθαίνπ αίζζεκα.
Ο βαζηθφο ιφγνο χπαξμεο ηνπ Νηηζηξέηνπ ησλ Καζηξηζηαλίθσλ θαη ησλ
αμησκαηνχρσλ ηνπ ζπλνςηδφηαλ ζηελ θαηαθιείδα ηνπ θεηκέλνπ φπνπ ηεξαξρνχληαλ νη
δηνηθεηηθέο πξνηεξαηφηεηεο σο εμήο: 1) πξσηαξρηθή ηνπο ππνρξέσζε απνηεινχζε ε
εθπιήξσζε ησλ δηαηαγψλ ηνπ Πξνζσξηλνχ Γεκαξρείνπ Κπζήξσλ, 2) ε θαηαγγειία
ησλ παξαβαηψλ ηνπ λφκνπ θαη ηέινο 3) ε πξνάζπηζε ηνπ θνηλνχ θαινχ. ηελ
ηειεπηαία πξφηαζε ηνπ εγγξάθνπ θπξηαξρνχζε παηεξλαιηζηηθφ χθνο, ραξαθηεξηζηηθφ
ησλ ζρεηηθψλ εγγξάθσλ ηεο επνρήο, φπνπ νη αλψηεξνη αμησκαηνχρνη απεπζπλφκελνη
ζε πθηζηακέλνπο ηνπο ή επξχηεξα ζην ιαφ έδηλαλ παξαηλέζεηο θαη ζπκβνπιέο κε
θνηλφ ηφπν ηε θηινπαηξία. Σέινο ε θεληξηθή δηνίθεζε ηφληδε φηη ήηαλ άκεζε
δηνηθεηηθή ππνρξέσζε ησλ αμησκαηνχρσλ ησλ Καζηξηζηαλίθσλ λα θνηλνπνηήζνπλ
απηή ηε δηαθήξπμε ζε φινπο ηνπο θαηνίθνπο ηεο πεξηνρήο ηνπο.
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Δίλαη ελδηαθέξνπζα ε επηινγή ηεο ιέμεο άηνπν, ε νπνία ελλνηνινγηθά ηαπηίδεηαη κε απηφ πνπ είλαη

αληίζεην ζηε ινγηθή, ην παξάινγν ή θαη αηαίξηαζην θαη φρη κηα ιέμε φπσο π.ρ. θαθόβνπιν, ή
θαθόπηζην. Πηζαλφηαηα ήζειε λα δειψζεη ηελ αληηκεηψπηζε κε ζπκβαηψλ ζπκπεξηθνξψλ θαη πξάμεσλ
ησλ θαηνίθσλ ζε ζρέζε κε ηα λέα δεδνκέλα πνπ ήζειε λα επηβάιεη ε δηνίθεζε.
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Γχν εκέξεο αξγφηεξα, ζηηο 10 Απγνχζηνπ 1797, αθνινχζεζε θαη δεχηεξν
έγγξαθν ηνπ Πξνζσξηλνχ Γεκαξρείνπ Κπζήξσλ πξνο ηνπο ίδηνπο αμησκαηνχρνπο
ησλ Καζηξηζηαλίθσλ, ζε παξφκνην χθνο θαη ζηελ ίδηα ινγηθή.114 Σν έγγξαθν απηφ
απνηεινχζε επί ηεο νπζίαο έλα δηαβηβαζηηθφ γηα ηνπο πίλαθεο ηηκψλ ησλ βαζηθψλ
εηδψλ δηαηξνθήο, φπσο ηνπο είρε ήδε νξίζεη θαη θνζηνινγήζεη ε θεληξηθή δηνίθεζε
ζηε ζπλεδξίαζε ηνπ Πξνζσξηλνχ Γεκαξρείνπ ζηηο 22 Thermidor-08/09.08.1797,115 ε
νπνία αλέθεξε ραξαθηεξηζηηθά φηη «Ἀθ’ νὗ ἐδηνξίζακελ ηά πξέηδα116 εἰο ηά πιένλ
ἀλαγθαα εἴδε θαγνπιάξηθσλ ηήλ ηαξίθαλ». Ο θαζνξηζκφο ησλ ηηκψλ ησλ ηξνθίκσλ
πξνέθπςε σο αλάγθε ηεο θεληξηθήο δηνίθεζεο λα ξπζκίζεη ηελ αγνξά γηα λα
αληηκεησπίζεη ηελ αηζρξνθέξδεηα θαη ηε καχξε αγνξά, ε νπνία έπιεηηε θπξίσο ηα
αζζελέζηεξα νηθνλνκηθά ζηξψκαηα. Σν έγγξαθν απηφ ζηάιζεθε απφ ηελ θεληξηθή
δηνίθεζε ηνπ Πξνζσξηλνχ Γεκαξρείνπ Κπζήξσλ θαη φρη απφ ην ζεζκηθά αξκφδην
φξγαλν, ην Κνκηηάην ηεο Δζσηεξηθήο Οηθνλνκίαο. Πηζαλψο ζε απηφ ην πξψηκν
ζηάδην ηεο λέαο δηνηθεηηθήο ζπγθξφηεζεο θξίζεθε αλαγθαίν έλα κείδνλ νηθνλνκηθφ
δήηεκα λα θαιπθζεί ππφ ηελ αηγίδα ηεο αλψηεξεο δηνηθεηηθήο αξρήο.
Ζ πθηζηάκελε ξχζκηζε ηνπ Πξνζσξηλνχ Γεκαξρείνπ δελ θάιππηε φια ηα
δηαζέζηκα αγαζά, γη’ απηφ ε θεληξηθή δηνίθεζε κεηαβίβαζε ζην Νηηζηξέην ησλ
Καζηξηζηαλίθσλ ηελ νηθνλνκηθή αξκνδηφηεηα νξηζκνχ ησλ ηηκψλ ησλ ππνινίπσλ
βξψζηκσλ (θαη ελδερνκέλσο δεπηεξεπφλησλ) αγαζψλ. Ζ αξκνδηφηεηα απηή
επεθηάζεθε θαη ζηνλ πνηνηηθφ έιεγρν ησλ ηξνθίκσλ, δειαδή ε ηνπηθή δηνίθεζε
απέθηεζε ηηο βαζηθέο δηθαηνδνζίεο ηεο αγνξαλνκίαο φπσο νξηδφηαλ ζαθψο «λα
θάκλεηε ηήλ ἐγλψξηζηλ εἰο ηαο θνπαιηηαο 117 ηῶλ δηνξηζκέλσλ θαί λά θνηηάδεηε λά
ἐθπιεξψλνληαη». Ζ εμνπζία απηή πνπ είρε παξαρσξεζεί ζηνπο αμησκαηνχρνπο ησλ
Καζηξηζηαλίθσλ δελ ήηαλ αλεμέιεγθηε, θαζψο ε θεληξηθή δηνίθεζε ηνπο είρε
ηνπνζεηήζεη ππφ ηνλ έιεγρν ηνπ αξκφδηνπ Κνκηηάηνπ ηνπ Τγεηνλνκείνπ θαη ηεο
Δζσηεξηθήο Οηθνλνκίαο αλαθέξνληαο «κέ ρξένο λά ληηπεληέξεηε118 ἐπάλσ εἰο αηήλ
ηήλ πφζεζηλ ἀπφ ἐηνῦην ηφ θνκηηάηνλ ηῆο αληηᾶο, θαί ἐζσηεξηθήο νἰθνλνκίαο». Σν
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ξήκα πνπ επηιέρζεθε, ληηπεληέξεηε, έδεηρλε απηή αθξηβψο ηελ δηνηθεηηθή ζρέζε
εμάξηεζεο αλάκεζα ζηελ αλψηεξε θαη πθηζηάκελε αξρή. ην ίδην δηαβηβαζηηθφ ε
θεληξηθή δηνίθεζε επηζχλαπηε νδεγίεο ζρεηηθέο κε θαηαγγειίεο, εθηηκήζεηο θαη
δηθαζηηθά ζέκαηα, νη νπνίεο φκσο δελ βξέζεθαλ ζηηο αξρεηαθέο πεγέο. ια απηά ηα
ζέκαηα, ηα νπνία απνηεινχζαλ ξπζκίζεηο ηεο θεληξηθήο δηνίθεζεο, ππνρξενχληαλ νη
ηνπηθνί αμησκαηνχρνη ησλ Καζηξηζηαλίθσλ λα ηα θνηλνπνηήζνπλ ζηνπο θαηνίθνπο ηεο
πεξηνρήο, αιιά πξσηίζησο λα ηα εθαξκφζνπλ θαη λα ηα ηεξήζνπλ νη ίδηνη.
ε απηφ ην δηνηθεηηθφ έγγξαθν ηνπ 1797 ππήξραλ νη δηαρξνληθέο αξρέο ηεο
δεκφζηαο δηνίθεζεο ζρεηηθά κε ηηο εθαξκνζηηθέο εγθπθιίνπο.119 Οη δηαηαγέο απηέο,
θαηαδεηθλχνπλ ηε ζρέζε εμάξηεζεο αλάκεζα ζηελ θεληξηθή δηνίθεζε ηνπ
Πξνζσξηλνχ

Γεκαξρείνπ

Κπζήξσλ

θαη

ησλ

πεξηθεξεηαθψλ

δηνηθεηηθψλ

δηακεξηζκάησλ/ληηζηξέησλ ηεο. ηνπο βαζηθνχο ηνκείο ηεο δηνίθεζεο θαη ηεο
νηθνλνκίαο ε εμνπζία θαη ν έιεγρνο παξέκελε ζηελ θεληξηθή δηνίθεζε. ηνπο ηνκείο
ηνπηθνχ βειελεθνχο, νη αξκνδηφηεηεο πνπ αθνξνχζαλ ζηελ ηήξεζε ηεο ηάμεο,
αληηκεηψπηζε

κηθξνδηαθνξψλ,

ηηκνιφγεζε

δεπηεξεπφλησλ

πξντφλησλ

θαη

θνηλνπνίεζε ησλ απνθάζεσλ ηεο θεληξηθήο δηνίθεζεο, είραλ παξαρσξεζεί ζηνπο
θαηά ηφπνπο αμησκαηνχρνπο. Δίραλ κεηαθεξζεί ζε απηνχο νη αξκνδηφηεηεο ησλ
γεξφλησλ ηεο βελεηνθξαηίαο, αιιά ην πιαίζην ιεηηνπξγίαο ήηαλ πιένλ δηαθνξεηηθφ
θαζψο εθπξνζσπνχζαλ κηα δεκνθξαηηθή δνκή κε επξεία ιατθή ζπκκεηνρή.
Κεθ. 4. Οη πξψηεο δηαθξηηέο δηαθνξέο κεηαμχ γαιιηθνχ θαη βελεηηθνχ
ζπζηήκαηνο δηνίθεζεο
Ζ θχξηα δηαθνξά ηνπ γαιιηθνχ ζπζηήκαηνο δηνίθεζεο απφ ην βελεηηθφ
εληνπηδφηαλ ζηελ αλψηεξε ζεζκηθά αξρή, ε νπνία δελ ζπγθέληξσλε ηηο εμνπζίεο ζην
πξφζσπν ηνπ Πξνλνεηή νχηε ζην πκβνχιην ησλ αζηψλ. Αληίζεηα αθνξνχζε έλαλ
θεληξηθφ δηνηθεηηθφ ζεζκφ, ην Πξνζσξηλφ Γεκαξρείν Κπζήξσλ, ν νπνίνο
επηκεξηδφηαλ ζηνπο ηνκείο δηνίθεζεο θαη δηθαηνζχλεο πνπ ιεηηνπξγνχζαλ ππφ ηελ
αηγίδα ηνπ. Οη ηνπηθέο εμνπζίεο είραλ δηακνηξαζηεί απφ ηνπο Γεκνθξαηηθνχο Γάιινπο
ζε έλα επξχηεξν θάζκα αλζξψπσλ θαη δηνηθεηηθψλ δνκψλ ζε ζρέζε κε απηφ ησλ
Βελεηψλ. Πέξαλ φκσο ηεο δηνηθεηηθήο πξαθηηθήο θαη ηεο επηινγήο ησλ
119

Μηα εγθχθιηνο, αθφκε θαη ζήκεξα, πξέπεη λα θνηλνπνηείηαη επξχηεξα, λα γλσζηνπνηείηαη ζηνπο
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αμησκαηνχρσλ, ζε ζεσξεηηθφ επίπεδν δηακνξθψζεθε έλα εληειψο δηαθνξεηηθφ
ζπκβνιηθφ αθήγεκα. θνπφο ηνπ θαζεζηψηνο ησλ Γεκνθξαηηθψλ Γάιισλ δελ ήηαλ ε
εδξαίσζε κηαο επηθπξίαξρεο δχλακεο θαη δελ απεπζπλφηαλ ζε ππεθφνπο, αιιά
αληίζεηα ζε πνιίηεο κηαο Γεκνθξαηίαο, ζηνπο νπνίνπο επηζπκνχζε λα πξνζθέξεη ηε
ιατθή θπξηαξρία κέζα απφ ηελ θνηλσληθά δίθαηε θαηαλνκή ηεο εμνπζίαο. Ζ ζρέζε
θπξίαξρνπ θαη θπξηαξρνπκέλνπ αλεηξάπε πιήξσο θαη ε δηνίθεζε ησλ Γεκνθξαηηθψλ
Γάιισλ ζηα Κχζεξα είρε σο ζηφρν ηελ επεκεξία ησλ πνιηηψλ θαη ηε δπλαηφηεηα
ζπκκεηνρήο ηνπο ζηα θνηλά. Αλαθνξηθά κε ηα αλψηεξα αμηψκαηα ηνπ λένπ
θαζεζηψηνο ήηαλ θαλεξφ απφ ηηο αξρεηαθέο πεγέο φηη είραλ παξαρσξεζεί ζε ηξείο
θαηεγνξίεο αηφκσλ:
1. ηνπο πξψελ αζηνχο ηεο βελεηνθξαηίαο, κε ηελ επηζήκαλζε φηη πξνηηκήζεθαλ
άηνκα κε θηινγαιιηθέο πξνζέζεηο θαη πξννδεπηηθέο αληηιήςεηο, κε εμέρνπζεο
κνξθέο ηνλ Γεψξγην Λεβνχλε θαη ηνλ Δκκαλνπήι Καινχηζε.
2. ε πξψελ βελεηνχο αμησκαηνχρνπο, ζηνπο νπνίνπο ζην πιαίζην ηεο νκαιήο
ελζσκάησζεο ησλ βελεηηθψλ δνκψλ θαη αμησκαηνχρσλ νη Γεκνθξαηηθνί
Γάιινη παξαρψξεζαλ αμηψκαηα. ηα Κχζεξα ν ηέσο Πξνλνεηήο ππήξμε
ηππηθφ κφλν κέινο ηνπ Πξνζσξηλνχ Γεκαξρείνπ θαη ελδερνκέλσο απνρψξεζε
ζχληνκα, αληίζεηα ν βελεηφο ζηξαηησηηθφο δηνηθεηήο Francesco Galateo
παξέκεηλε δηαηεξψληαο ηε ζέζε ηνπ, καδί κε ηνλ δηνηθεηηθφ αμησκαηνχρν
Zorzi Galateo.
3. ε εχπνξα θαη ζεκαίλνληα κέιε ηεο θπζεξατθήο θνηλσλίαο, πνπ δελ αλήθαλ
ζηελ ηάμε ησλ αζηψλ ηεο βελεηνθξαηίαο, αιιά είηε είραλ ζεκαληηθφ πινχην,
φπσο ε νηθνγέλεηα Σδάλλε, είηε ήηαλ επηθαλείο ιφγηνη φπσο ν Θεφδσξνο
ηάζεο-Μπηξκπηιηφο. ε απηνχο ε γαιιηθή δηνίθεζε έδσζε επθαηξία αλέιημεο
ζε δεκφζηεο ζέζεηο ηζρχνο, νη νπνίεο κέρξη πξφηηλνο ήηαλ απνθιεηζηηθφ
πξνλφκην ησλ παιαηψλ αζηψλ.
Ζ Γεκνθξαηηθή Γαιιία αθνινχζεζε σο δηνηθεηηθή πξαθηηθή ηελ ήπηα
κεηάβαζε απφ ηε βελεηηθή εμνπζία, ελζσκαηψλνληαο δνκέο θαη αμησκαηνχρνπο ζην
δηθφ ηεο ζχζηεκα, θξνληίδνληαο λα έρεη ηελ επξχηεξε δπλαηή ιατθή απνδνρή. Οη
πξψελ αζηνί ηεο βελεηνθξαηίαο, σο νη πιένλ κνξθσκέλνη θαη νηθνλνκηθά ηζρπξνί,
παξέκεηλαλ ζηελ θεθαιή ηεο ηνπηθήο δηνίθεζεο, κε πξνεμάξρνληεο ηνπο
θηινγάιινπο. Μηα πξψηε θξηηηθή πξνζέγγηζε απέδεημε φηη ζηελ αξρηθή θάζε ίδξπζεο
θαη ιεηηνπξγίαο ηνπ Πξνζσξηλνχ Γεκαξρείνπ Κπζήξσλ, ην λέν δηνηθεηηθφ πιαίζην
ζηεξίρζεθε ζηνπο ππιψλεο ηνπ παιαηνχ, αιιά κε κηα δηαθνξεηηθή ηειενινγία θαη
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ζρέζε κε ηελ θνηλσλία. Απηή ε νπηηθή ηεο γαιιηθήο δηνίθεζεο δηαηππψζεθε ζηα
έγγξαθα ηνπ δηνηθεηή Antoine Gentili.
Ζ κεγάιε ζεζκηθή αιιαγή πνπ επέθεξαλ νη Γεκνθξαηηθνί Γάιινη ζηα
Κχζεξα έπξεπε λα ηνληζηεί δεφλησο απφ ηελ αλψηαηε γαιιηθή εγεζία θαη λα
επηζεκαλζνχλ ζηνπο Κπζεξίνπο ηα αγαζά ηνπ λένπ θαζεζηψηνο. ηηο 11 επηεκβξίνπ
1797, απφ ηελ Κέξθπξα, ν Antoine Gentili απέζηεηιε δηαθήξπμε, κέζσ ηεο νπνίαο
ήζειε λα ηνλίζεη ηα νθέιε ηεο δηνίθεζεο ησλ Γεκνθξαηηθψλ Γάιισλ, ζε αληίζεζε κε
ηα δεηλά πνπ είρε επηθέξεη ε καθξαηψλε βελεηηθή δηαθπβέξλεζε.120 Σν χθνο ηνπ ήηαλ
αλάινγν γηα ηελ πεξίζηαζε απηή, γεκάην κε πνκπψδεηο ιεθηηθνχο ζρεδηαζκνχο,
ππελζπκίδνληαο φηη ε Βελεηία δελ πθίζηαην πιένλ σο αλεμάξηεηε νληφηεηα αιιά σο
κηα δεκνθξαηηθή πεξηθέξεηα ηεο Γαιιίαο.
Ο Gentili θαπηεξίαζε ηηο θαθέο ζπλζήθεο πνπ βίσλαλ ζην παξειζφλ ηα Ηφληα
λεζηά, ηε ζησπή «silenzio» πνπ επηθξαηνχζε ιφγσ ηνπ θφβνπ έλαληη ζηε βελεηηθή
ηζρχ, αιιά θαη ηελ επηζπκία ησλ θαηνίθσλ γηα ηελ αδειθφηεηα πνπ ζχκθσλα κε
απηφλ ππέβνζθε σο αίηεκα. Πξνρσξψληαο ζην ίδην πιαίζην παξνπζίαζε ηελ έιεπζε
ηνπ Βνλαπάξηε θαη ηε δεκηνπξγία ησλ Πξνζσξηλψλ Γεκαξρείσλ σο ηελ απάληεζε
ζηελ έθθιεζε ησλ ίδησλ ησλ Βελεηψλ γηα δεκνθξαηηθή αιιαγή. Χο ζπλέπεηα φισλ
απηψλ ηα Ηφληα λεζηά θιήζεθαλ λα απνζηείινπλ αληηπξνζψπνπο (ληεπνπηάηνπο) ηνπο
ζηε Βελεηία γηα λα επηβεβαηψζνπλ ηελ έλσζή ηνπο κε ην λέν θαζεζηψο. ε απηή ηελ
πξψηκε θάζε δηνηθεηηθήο αιιαγήο γηα πνιηηηθνχο ιφγνπο ε Βελεηία θαη φρη ε
Κέξθπξα πξνβιήζεθε σο ε αλψηεξε Γεκνηηθή Αξρή αλαθνξάο ησλ αξρψλ ησλ
Ηνλίσλ λήζσλ πνπ ζπγθξνηνχζαλ ηo πάιαη πνηέ Stato da Mar. Ζ επηινγή ηεο
Βελεηίαο έγηλε γηα λα δνζεί απφ ηε Γεκνθξαηηθή Γαιιία κηα παξαπιαλεηηθή αίζζεζε
νκαιήο κεηάβαζεο απφ ην βελεηηθφ παξειζφλ ζην γαιιηθφ παξφλ. Άιισζηε ε
Βελεηία παξέκελε κηα νηθεία αησλφβηα δχλακε κε κεγάιε ζπκβνιηθή επηξξνή ζηνπο
θαηνίθνπο ησλ Ηνλίσλ λήζσλ. Οη Γεκνθξαηηθνί Γάιινη ηε δηαηήξεζαλ ηύπνηο σο
θεληξηθφ ζεκείν αλαθνξάο, αιιά ζε θάζε πεξίπησζε ηφληδαλ φηη πιένλ βξηζθφηαλ
ππφ γαιιηθή θαηνρή.
Ο Gentili παξνπζίαζε ην φξακα ηεο Γεκνθξαηηθήο Γαιιίαο γηα ην κέιινλ ησλ
ηέσο βελεηηθψλ λεζηψλ ηνπ Λεβάληε, φπνπ νη Πξνζσξηλέο Γηνηθήζεηο απνηεινχζαλ
βάζε θαη ειπίδα γηα ην κέιινλ. Ζ πξννπηηθή θαη ην φξακα ηεο Γεκνθξαηηθήο
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Γαιιίαο ήηαλ ε κεγάιε έλσζε ησλ αλαγελλεκέλσλ ηηαιηθψλ πφιεσλ-θξαηψλ, κε
φινπο ηνπο ιανχο ειεχζεξνπο ζην πιαίζην κηαο δεκνθξαηηθήο πνιηηείαο, εληαίαο θαη
αδηαίξεηεο θαηά ην γαιιηθφ πξφηππν, φπσο ζπλφςηζε ζηελ εμήο θξάζε «una più
grande unione con tutti i Popoli liberi, e rigenerati d’Italia in una sola Reppublica
Democratica, una, ed indivisibile». ε απηή ηελ έλσζε είραλ ζέζε θαη νη θάηνηθνη ησλ
Κπζήξσλ, φπσο αλέθεξε, κε γλψκνλα ηε δηθαηνζχλε, ηελ αδειθφηεηα θαη ην θνηλφ
ζπκθέξνλ. Ζ πξνθήξπμε απνηέιεζε θάιπςε γηα ηηο πξαγκαηηθέο πξνζέζεηο ηνπ
Ναπνιένληα αλαθνξηθά κε ην κέιινλ ηεο Βελεηίαο θαη ησλ Ηφλησλ λήζσλ, ελφςε ηεο
πκθσλίαο ηνπ Campo Formio κε ηελ νπνία ζα ηελ θαηέιπε νξηζηηθά θαη
ακεηάθιεηα (17.10.1797).
ηηο 19 Οθησβξίνπ 1797, παξειήθζε απφ ην Πξνζσξηλφ Γεκαξρείν Κπζήξσλ
κηα αθφκε πξνθήξπμε ηνπ Gentili, ε νπνία λνεκαηηθά ζπκπιήξσλε ηελ πξνεγνχκελε
θαη επεθηεηλφηαλ ζην ζπκβνιηθφ πεδίν ηεο αξραίαο Διιάδαο.
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αλαθέξζεθε ζηηο επραξηζηήξηεο επηζηνιέο πνπ είρε ιάβεη γηα ηελ αλαγέλλεζε ησλ
ηεξψλ θαη θπζηθψλ δηθαησκάησλ ηνπ αλζξψπνπ, ε νπνία επήιζε ζηα Ηφληα λεζηά κε
ηε ζπκβνιή ησλ Γεκνθξαηηθψλ Γάιισλ θαη ησλ ηδξπζέλησλ Πξνζσξηλψλ
Γεκαξρείσλ, πξνζζέηνληαο «la Municipalità prima rigeneratrice in quest’Epoca
dara’l’esempio di giustizia incorrotta, di moderazione». Πξνζέζεζε επίζεο φηη ε
έλλνηα ηεο ειεπζεξίαο, ε άλζεζε ησλ επηζηεκψλ θαη ησλ ηερλψλ ζα θπξηαξρνχζαλ
μαλά ζηε ρψξα φπνπ γελλήζεθαλ θαη εμχκλεζε ην αξραίν ειιεληθφ θιένο,
απνθεχγνληαο, ζθνπίκσο απηή ηε θνξά λα αλαθεξζεί ζην πξφηππν ηεο Βελεηίαο. ην
έγγξαθν απηφ ν Gentili απεπζπλφηαλ θπξίσο ζην ζπλαίζζεκα ησλ Κπζεξίσλ θαη ηελ
επηζπκία ηνπο γηα ειεπζεξία, ζχκθσλα κε ηηο θαηεπζπληήξηεο γξακκέο ηνπ
Ναπνιένληα. Πξνέηξεςε ηνπο Κπζεξίνπο λα αλνίμνπλ ην δξφκν πνπ ζα δφμαδε ην
φλνκα ησλ Διιήλσλ, ππελζπκίδνληαο παξάιιεια ηoπο ζπνπδαίνπο άλδξεο θαη ηελ
αλάπηπμε ησλ επηζηεκψλ πνπ γλψξηζε ε αξραία Διιάδα. Ο Gentili επηθεληξψζεθε
ζηελ αξραία Διιάδα θαη απέθπγε λα κλεκλνλεχζεη ηε Βελεηία, πξνδηθάδνληαο ηελ
επεξρφκελε θαηάιπζή ηεο θαη ηελ πξνζάξηεζε ησλ Ηνλίσλ λήζσλ ζηε Γεκνθξαηηθή
Γαιιία.
πλερίδνληαο έθαλε κηα γέθπξα απφ ην έλδνμν παξειζφλ ζηελ παξνχζα
θαηάζηαζε πξνδηθάδνληαο ηε δπζθνιία ησλ ακάζεησλ ζηελ δεκνθξαηία Κπζεξίσλ
121

50. Γ.Α.Κ.-Σ.Α.Κ., Αξρείν Γεκνθξαηηθψλ Γάιισλ: Φάθεινο 16/Έγγξαθν 4 [Γηαθήξπμε ηνπ

ζηξαηεγνχ Antoine Gentili], 19.10.1797.

70

λα βηψζνπλ πιήξσο ηε λέα θαηάζηαζε ηεο δεκνθξαηίαο «Sono persuaso che
incontrerete delle difficoltà nel primo maneggio degl’altari Pubblicci». Σφληζε ηελ
εκπηζηνζχλε ηνπ ζην θξάηνο δηθαίνπ πνπ δεκηνπξγήζεθε «ma con il fine retto, colla
bilancia della Giustizia distributiva, e colla fermezzá tutto superarete». Ο Gentili
πξνρψξεζε ζε κηα έκκεζε αιιά ζαθή θαηεγνξία πξνο ην βελεηηθφ θαζεζηψο, ρσξίο
λα ην θαηνλνκάδεη επζέσο, ιέγνληαο φηη ζην παξειζφλ δελ επηζπκνχζε (ε Βελεηία) λα
είλαη δηαθξηηή ζην ιαφ ε αιήζεηα απφ ην ςεύδνο «Molte volle il Popolo non conosce e
non distingue il vero dal falso». Με ην αληηζεηηθφ δεχγνο αιήζεηα≠ςεύδνο θαινχζε ην
ιαφ λα δηαρσξίζεη ην παξειζφλ απφ ην παξφλ θαη ηνπο Βελεηνχο απφ ηνπο
Γεκνθξαηηθνχο Γάιινπο. Σν επφκελν κέξνο ηεο πξνθήξπμεο αθνξνχζε ζε
θνξνινγηθά θαη ηεισλεηαθά ζέκαηα, πεξλψληαο ζρεηηθά απφηνκα απφ ην γεληθφ ζην
εηδηθφ. Ζ δεχηεξε απηή πξνθήξπμε ελλνηνινγηθά ήηαλ ζπλέρεηα ηεο πξψηεο, αιιά
έδσζε ηδηαίηεξε έκθαζε ζηε δφμα ηεο αξραίαο Διιάδαο, αζθψληαο θξηηηθή έζησ θαη
ππνδφξηα ζηε βελεηηθή δηνίθεζε.
Ήδε απφ ηηο 5 Οθησβξίνπ 1797 ν Gentili είρε απνζηείιεη απφ ηελ Εάθπλζν
κηα εγθχθιην (circolare), 122 ε νπνία επίζεο παξειήθζε ζηα Κχζεξα ηελ 19ε
Οθησβξίνπ, απεπζπλφκελνο πξνο φινπο ηνπο θαηνίθνπο ηεο πξψελ βελεηηθήο
επηθξάηεηαο. Σν έγγξαθν απηφ ήηαλ εμίζνπ θνξησκέλν κε εγθσκηαζηηθέο αλαθνξέο
γηα ηε Γεκνθξαηία θαη ηελ Απγή ηεο Διεπζεξίαο, φπσο έγξαθε ραξαθηεξηζηηθά
«L’aurora della Libertà» θαη επαηλνχζε ην αξραίν ειιεληθφ πλεχκα. Ο Gentili
πξνζέδσζε ην ζπκβνιηζκφ ηεο θνηλήο λνεκαηνδφηεζεο ησλ δεκνθξαηηθψλ ιαψλ θαη
παξνπζίαζε ην φξακα ηεο γαιιηθήο δηαθπβέξλεζεο γηα κηα πξψηκε ζπιινγηθή εζληθή
ζπλείδεζε ή αιιηψο κηα νηθνγέλεηα ησλ εζλώλ αλαθέξνληαο «una sola famiglia». ηε
ζπλέρεηα πξνρψξεζε πεξαηηέξσ αλαθέξνληαο θαηά ζεηξά, σο ζεκεία επαθήο θαη
νκνηνγέλεηαο ηεο ζπιινγηθήο ζπλείδεζεο ησλ ιαψλ (πξνζδίδνληαο πάιη κηα
πξσηφιεηα εζληθή δηάζηαζε) ηνπο εμήο παξάγνληεο: 1) ηνπο πξνγφλνπο-παηέξεο, 2) ηε
γιψζζα, 3) ηε ζξεζθεία, 4) ηα νλφκαηα θαη 5) ηα παηξνπαξάδνηα ήζε θαη έζηκα,
ζπκππθλσκέλα ζηε θξάζε «I nostri Padri, i Linguaggi, i nomi, la Religione, i
costumi», πνπ πξνζεγγίδεη ην νκφηξνπνλ, νκφγισζζνλ θαη νκφζξεζθνλ ηνπ
Ζξνδφηνπ. ε απηφ ην ζεκείν ηνπ εγγξάθνπ εηζήρζε ε λεσηεξηθή έλλνηα ηνπ έζλνπο
θαη ησλ ζηνηρείσλ πνπ ηε ζπλέζεηαλ θαη αθνινχζσο ε εγθαζίδξπζε ηνπ θξάηνπο
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δηθαίνπ. Ο Gentili έδσζε έκθαζε ζηελ έλλνηα ηεο βαζηιείαο ηνπ λόκνπ, θαζηζηψληαο
ηε βαζηθφ ραξαθηεξηζηηθφ ζηε λεσηεξηθή δεκνθξαηία, αλαθέξνληαο «Il regno
giustissimo della Legge». Ο βαζηιηάο είρε θαηαθξεκληζηεί θαη ζηε ζέζε ηνπ
εγεκφλεπε ην δίθαην ηνπ ιανχ. Οη Γεκνθξαηηθνί Γάιινη είραλ έξζεη γηα λα
αγθαιηάζνπλ αδειθηθά ηνπο θαηνίθνπο ησλ Ηνλίσλ λήζσλ «Noi vi abbracciamo, come
fratelli» κέζα ζε έλαλ ηζφηηκν πνιηηηθφ πξνζεηαηξηζκφ «vi invitiamo ad una equale
espansione». ινη νη πνιίηεο, ζχκθσλα κε ηνλ Gentili, κε επαλάιεςε θαη εκθαηηθή
ππνγξάκκηζε ηεο ιέμεο «tutti», ήηαλ πηα ίζνη, αλεμάξηεηνη, ειεχζεξνη θαη θίινη, φπσο
αλέθεξε ζε κηα επίζεο πεξηεθηηθή θξάζε «Eguali tutti, tutti indipendenti, Liberi tutti,
e tutti Amici». Μέζα ζε φιεο απηέο ηηο ζπληαξαθηηθέο αιιαγέο δέζπνδε ε παξνπζία
ηνπ Ναπνιένληα, ρσξίο λα θαηαλνκαζηεί επζέσο, αιιά ππελνείην εκκέζσο πιήλ
ζαθψο κε ην ραξαθηεξηζκφ ηνπ ήξσα «Eroe» θαη ηνπ πξνζηάηε «ci prottegge».
Βάζεη απηψλ ησλ εγγξάθσλ, ε δηνηθεηηθή παξνπζία θαη επηθνηλσλία ηνπ
αλψηαηνπ δηνηθεηή ζηξαηεγνχ Antoine Gentili ζηελ πξψηε πεξίνδν θπξηαξρίαο ηεο
Γεκνθξαηηθήο Γαιιίαο ζηα Ηφληα λεζηά πεξηιάκβαλε ην εμήο ηξίπηπρν:
1. χλδεζε ησλ θαηνίθσλ ησλ Ηνλίσλ λήζσλ κε ηελ αξραία Διιάδα σο
θιεξνλφκσλ θαη ζπλερηζηψλ ηεο.
2. Πξνβνιή ησλ αμηψλ ηεο δεκνθξαηίαο, ηεο ειεπζεξίαο, ηεο ηζφηεηαο, ηεο
αδειθφηεηαο θαη ηεο δηθαηνζχλεο.
3. Αλάδεημε ησλ πξψηκσλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ λεσηεξηθνχ ειιεληθνχ έζλνπο
κε αλαθνξά ζηε γιψζζα, ζηα έζηκα θαη ζηε ζξεζθεία.
Παξαηεξνχκε ζηα έγγξαθα φηη, παξαπιαλεηηθά θαη γηα ιφγνπο ηαθηηθήο
εμαπάηεζεο ησλ Βελεηψλ, δηαηεξήζεθε ην θάζκα ηεο απειζνχζεο Βελεηηθήο
Πνιηηείαο σο Κεληξηθφ Πξνζσξηλφ Γεκαξρείν, ρσξίο θακία νπζηαζηηθή ηζρχ ζηνλ
πξψελ βελεηνθξαηνχκελν ειιεληθφ ρψξν. Απηφ ην ςεπδεπίγξαθν ζρήκα έκειιε θαη
ηππηθά λα ιήμεη κε ηε δεκηνπξγία ησλ Γαιιηθψλ Ννκψλ ηεο Διιάδνο. Ο Gentili
θεθαιαηνπνίεζε άξηζηα ηελ αξρηθή επθνξία ησλ θαηνίθσλ γηα ηελ παξνπζία ησλ
Γεκνθξαηηθψλ Γάιισλ θαη εγθαζίδξπζε άκεζα έλα απνηειεζκαηηθφ δηνηθεηηθφ
ζχζηεκα. Υξεζηκνπνίεζε ηε δχλακε ηνπ ζπκβνιηζκνχ, ηφληζε ηηο αμίεο θαη ηα
ηδαληθά ηεο δεκνθξαηίαο θαη ηεο ειεπζεξίαο, εθζείαζε ηελ αξραία Διιάδα θαη
θαιιηέξγεζε έλα πθέξπνλ εζληθφ ζπλαίζζεκα επαλαιακβάλνληαο ηελ ιέμε Greco. Ο
ίδηνο έραηξε εθηίκεζεο θαη ζεβαζκνχ σο έλαο έκπηζηνο ζηξαηεγφο ηνπ Ναπνιένληα
Βνλαπάξηε θαη απνδείρηεθε αξθεηά δξαζηήξηνο ηφζν ζηα πξαθηηθά δεηήκαηα πνπ

72

απαηηνχζαλ νη λέεο δηνηθεηηθέο αξρέο, φζν θαη ζην επίπεδν απνδνρήο ηεο γαιιηθήο
αξρήο απφ ηνπο θαηνίθνπο.
πσο έρεη ήδε αλαθεξζεί, ν Antoine Gentili ήηαλ ζηξαηησηηθφο θαη επνκέλσο
ζε πεξίνδν πνιέκνπ ε πξψηε ηνπ επζχλε ήηαλ ε δηαρείξηζε ησλ ζηξαηεπκάησλ. Ζ
Γεκνθξαηηθή Γαιιία είρε επηθξαηήζεη ζε ρεξζαίν έδαθνο ηνπ αληηγαιιηθνχ
ζπλαζπηζκνχ, πνπ πεξηιάκβαλε ζρεδφλ φιεο ηηο κεγάιεο ρψξεο ηεο Δπξψπεο.
Παξέκελε φκσο ζε αλνηρηή ζχγθξνπζε ζηε ζάιαζζα κε ηε Βξεηαληθή Απηνθξαηνξία
θαη πξνεηνηκαδφηαλ γηα ηε ζηξαηησηηθή επηρείξεζε πνπ έκεηλε γλσζηή σο ε Γαιιηθή
Δθζηξαηεία ζηελ Αίγππην θαη ηε πξία (1798-1801).
Μέζα ζε απηφ ην γεσπνιηηηθφ αλαβξαζκφ, ε θαηνρή ησλ Ηνλίσλ λήζσλ
θαζίζηαην ηδηαίηεξα ζεκαληηθή γηα ηελ εθπιήξσζε ησλ ζρεδίσλ ηνπ Ναπνιένληα
Βνλαπάξηε ζηελ Αλαηνιή. Γη’ απηφ είρε ζηαιεί έλαο απφ ηνπο πιένλ έκπηζηνπο θαη
πηζηνχο αμησκαηνχρνπο ηνπ, ν ζπκπαηξηψηεο ηνπ Κνξζηθαλφο Antoine Gentili, ν
νπνίνο αλέιαβε ην θαζήθνλ γηα ηελ νκαιή κεηάβαζε ηεο δηνίθεζεο απφ ηε βελεηηθή
ζηε γαιιηθή θπξηαξρία. Μεηά ηελ απνβίβαζή ηνπ ζηελ Κέξθπξα ζηηο 29 Ηνπλίνπ
1797 θαη ηελ ελζνπζηψδε ππνδνρή πνπ δέρηεθε, ν Gentili επηδφζεθε ζηε ζπγθξφηεζε
θαη ζην κεηαζρεκαηηζκφ ησλ Ηνλίσλ λήζσλ απφ κηα βελεηηθή θηήζε ζε έλα
πεξηθεξεηαθφ ηκήκα ηεο Γεκνθξαηηθήο Γαιιίαο. Ζ επηηπρία ηνπ ζρεδηαζκνχ θαη ηεο
δηνηθεηηθήο ηνπ επάξθεηαο δπλεηηθά ζα εμαζθάιηδε έλα ηζρπξφ λαπηηθφ πξνγεθχξσκα
γηα ηηο γαιιηθέο δπλάκεηο αλάκεζα ζηελ Ηηαιία θαη ζηα ιηκάληα ηεο Οζσκαληθήο
Απηνθξαηνξίαο, ηδίσο ηεο Αηγχπηνπ.
Ζ ελεξγεηηθφηεηα πνπ επέδεημε ν Gentili θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζεηείαο ηνπ, ε
επηξξνή πνπ άζθεζε θαη ε δεκνηηθφηεηα πνπ απνιάκβαλε ήηαλ θαλεξή ζε πνιιά
έγγξαθα ηνπ αξρείνπ ηεο πεξηφδνπ απηήο. Πέξαλ ησλ θεηκέλσλ πνπ ζπλέηαμε θαη
ππέγξαςε ν ίδηνο, ε αλαθνξά ηνπ νλφκαηνο θαη ηνπ βαζκνχ ηνπ (Γελεξάιε Γεληηιῆ
δηβηδηνλάξηνο ηνῦ Λεβάληε) ήηαλ θνηλφο ηφπνο ζε φιεο ηηο δηνηθεηηθέο πξάμεηο,
εγθπθιίνπο, αηηήζεηο θαη αλαθνξέο ηεο επνρήο. Ο ζηξαηεγφο Antoine Gentili είρε
γίλεη γλσζηφο θαη απνδεθηφο γη’ απηφ πνπ πξάγκαηη ππήξμε, δειαδή ε
πξνζσπνπνηεκέλε κνξθή ηεο εμνπζίαο ηνπ Ναπνιένληα Βνλαπάξηε ζηα Ηφληα λεζηά.
Ζ επξεία φκσο απηή απνδνρή δελ ζπλερίζηεθε κε ην δηάδνρφ ηνπ ζηξαηεγφ Louis
François Jean Chabot. Σα έγγξαθα ηνπ Gentili πνπ βξέζεθαλ ζηα Γ.Α.Κ.-Σ.Α.Κ.
ππνδηαηξνχληαη ζε δχν βαζηθέο θαηεγνξίεο: α) ζηα ππεξεζηαθά έγγξαθα, πνπ
αθνξνχζαλ εζσηεξηθά ζέκαηα δηνίθεζεο θαη απεπζχλνληαλ ζε αμησκαηνχρνπο θαη β)
ζηηο δεκφζηεο πξνθεξχμεηο πνπ απεπζχλνληαλ ζηνλ ιαφ.
73

Σν πξψην εκεξνινγηαθά έγγξαθν πνπ εληνπίζηεθε θαη ην νπνίν είρε
απνζηείιεη ζηα Κχζεξα ν Gentili αλήθε ζηελ πξψηε πξνπαξαζθεπαζηηθή πεξίνδν ηνπ
Πξνζσξηλνχ Γεκαξρείνπ Κπζήξσλ, ζηηο 22 Messidor-11/12 Ηνπιίνπ 1797 θαη
απεπζπλφηαλ ζηνλ ηειεπηαίν Πξνλνεηή ησλ Κπζήξσλ Vicenzo Corner.123 Σν κήλπκα
ήηαλ θνθηφ, ζχληνκν θαη πεξηεθηηθφ θαζψο αλήγγεηιε ζην βελεηφ Πξνλνεηή ηελ
αιιαγή ησλ πνιηηηθψλ ζπλζεθψλ ζηελ Βελεηία «In conseguenza del cambiamento
operato della volontà del Popolo nella forma del Governo della Repubblica di
Venezia». Ζ παιαηά δηνίθεζε έπαπε άκεζα λα πθίζηαηαη, φπσο ηφληζε κε ηελ θξάζε
«le vostre funzioni cessano da questo momento». Απηφ ην έγγξαθν ήηαλ ε αθεηεξία
ηεο δηνηθεηηθήο κεηάβαζεο ησλ Κπζήξσλ απφ ην βελεηηθφ Ancien Régime ζηε λέα
ηάμε πξαγκάησλ. Ο ηέσο πηα Πξνλνεηήο Corner ελεκεξψζεθε επίζεο φηη ην ηηαινειιεληθφ ζηξαηησηηθφ ζψκα ησλ Κπζήξσλ ζα δηαηεξνχζε σο επηθεθαιήο αμησκαηηθφ
ηνλ αληηζπληαγκαηάξρε Francesco Galateo. Δπηπξνζζέησο ν ηειεπηαίνο νξίζηεθε σο
εληνινδφρνο αμησκαηηθφο ηνπ Gentili, ελψ ν Vicenzo Corner εληειιφηαλ λα
παξνπζηαζηεί ζηελ Κέξθπξα.
Ο Gentili αθνινχζεζε ζηα Κχζεξα ηελ ίδηα ηαθηηθή φπσο ζηελ Κέξθπξα θαη
ζηα ππφινηπα Ηφληα λεζηά. Πξψηε ηνπ ελέξγεηα ήηαλ ε δηάιπζε ησλ θαζαπηφ
βελεηηθψλ ζηξαηησηηθψλ κνλάδσλ πνπ είραλ επηδείμεη δπζθνξία ζηελ αιιαγή ηνπ
θαζεζηψηνο, αιιά δηαηήξεζε ηα κηθηά ηηαιν-ειιεληθά ζψκαηα πνιηηνθπιαθήο.124 Ο
βελεηφο αμησκαηηθφο Francesco Galateo παξέκεηλε ζην βαζκφ ηνπ θαη κάιηζηα
αλαβαζκίζηεθε σο ζηξαηησηηθφο εθπξφζσπνο ζηα Κχζεξα, κέρξη ηελ άθημε ηνπ
γαιιηθνχ ζηξαηνχ. Γελ πξνμελεί έθπιεμε ην γεγνλφο θαζψο πνιινί βελεηνί
αμησκαηνχρνη, δηαβιέπνληαο ηελ θαηάξξεπζε ηεο Βελεηίαο, είραλ ήδε πξνζρσξήζεη
ζην γαιιηθφ ζηξαηφπεδν. Με ηελ έιεπζε ησλ Γεκνθξαηηθψλ Γάιισλ αληακείθηεθαλ
κε αλάινγα αμηψκαηα, φπσο ζηελ πεξίπησζε ηνπ Francesco Galateo. Αμηνζεκείσηε
ήηαλ ε ρξήζε ηεο γιψζζαο θαη ηνπ χθνπο ηνπ εγγξάθνπ απηνχ, ην νπνίν ζα
κπνξνχζε λα ραξαθηεξηζηεί ακηγψο ππεξεζηαθό. Ζ ιεθηηθή αληίζεζε ησλ εγγξάθσλ
απηψλ κε ηηο πξνθεξχμεηο ηνπ Gentili, νη νπνίεο απεπζχλνληαλ ζην ιαφ, ήηαλ
εκθαλήο θαζψο νη ηειεπηαίεο έβξηζαλ πιεζσξηζκψλ, θηινινγηθψλ θαη ηζηνξηθψλ
αλαθνξψλ ζηελ αξραία Διιάδα.
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61. Γ.Α.Κ.-Σ.Α.Κ., Αξρείν Γεκνθξαηηθψλ Γάιισλ: Φάθεινο 23/Έγγξαθν 2 [Απαιιαγή ησλ

θαζεθφλησλ ηνπ πξψελ Πξνλνεηή Κπζήξσλ Vicenzo Corner απφ ηνλ ζηξαηεγφ Antoine Gentili],
11/12.07.1797.
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Μαπξνγηάλλεο Γ., Ηζηνξία ησλ Ηνλίσλ Νήζσλ, φ.π., ζζ. 77-78.
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Κεθ. 5. Οη ζηξαηεγηθέο βιέςεηο ηνπ Ναπνιένληα Βνλαπάξηε
Ζ παξνπζία ηνπ Ναπνιένληα Βνλαπάξηε ήηαλ δηάρπηε ζηηο πξνθεξχμεηο θαη
δηαηάγκαηα ηεο αλψηαηεο γαιιηθήο δηνίθεζεο, ν νπνίνο άιινηε θαηνλνκαδφηαλ
επζέσο θαη άιινηε εκκέζσο σο ήξσαο, πξνζηάηεο θαη ληθεηήο ζηξαηεγφο. πάληα,
θαη κφλν γηα πςεινχ δηνηθεηηθνχ επηπέδνπ έγγξαθα ππφ ηε κνξθή δηαηαγκάησλ θαη
πξνθεξχμεσλ, απεπζπλφηαλ ν ίδηνο ν Ναπνιέσλ απεπζείαο ζην ιαφ ησλ Ηνλίσλ
λήζσλ. Σν δηάηαγκα (Ordine), πνπ απεχζπλε ηελ 12ε Fructidor-30/31.08.1797,125 απφ
ην Treviso ηεο Ηηαιίαο πξνο φινπο ηνπο πξψελ ππεθφνπο ηεο Βελεηίαο αθνξνχζε ζηε
ζηξαηεγηθή πξνζέγγηζή ηνπ κε ηνλ Αιή Παζά ησλ Ησαλλίλσλ.126
Ο Βνλαπάξηεο ελφςεη ηεο εθζηξαηείαο ζηελ Αίγππην είρε έξζεη ζε
ζπλελλφεζε κε ηνλ ηζρπξφ παζά, δηαβιέπνληαο φηη ζε πξννπηηθή ξήμεο ηνπ
ηειεπηαίνπ κε ηελ Οζσκαληθή Απηνθξαηνξία ζα κπνξνχζε λα επσθειεζεί απφ ηε
ζπκκαρία απηή. Σειηθά ε ηζηνξηθή θαηάιεμε απηήο ηεο δηπισκαηηθήο ζχκπιεπζεο
ησλ Γεκνθξαηηθψλ Γάιισλ κε ηνλ Αιή Παζά ππήξμε θαηαζηξνθηθή θαζψο θαηέιεμε
ζηε Μάρε ηεο Νηθόπνιεο ηελ 12ε Οθησβξίνπ 1798 θαη ζηνλ επαθφινπζν Υαιαζκό
ηεο Πξέβεδαο. Δίρε πξνεγεζεί ε θαηαζηξνθή ηνπ γαιιηθνχ ζηφινπ ζηε Ναπκαρία ηνπ
Νείινπ ή ηνπ Ακπνπθίξ ζηηο 1 έσο 3 Απγνχζηνπ 1798, απφ ηνλ βξεηαλφ λαχαξρν
Horatio Nelson θαη ν εγθισβηζκφο ηνπ Ναπνιένληα ζηελ Αίγππην. κσο ηνλ
Αχγνπζην ηνπ 1797 νη ζρέζεηο Γεκνθξαηηθψλ Γάιισλ θαη Αιβαλψλ ήηαλ αθφκε
πνιχ ζεξκέο, κε ηνλ Αιή Παζά λα θέξεη ηα ρξψκαηα ηεο γαιιηθήο επαλάζηαζεο θαη
λα ρνξεγεί κε επλντθή πίζησζε ηξφθηκα ζηνλ γαιιηθφ ζηφιν.127 Ο Ναπνιέσλ κε ην
δηάηαγκά ηνπ αληαπέδσζε εκπξάθησο απηή ηε ζπκκαρία, σο έλδεημε ηεο εθηίκεζεο
θαη θηιίαο ηνπ.
Σν πξψην άξζξν ηνπ δηαηάγκαηνο ηνπ Απγνχζηνπ ηνπ 1797 φξηδε φηη φινη νη
Ηηαινί ππεχζπλνη ησλ εκπνξηθψλ αγνξψλ έπξεπε λα παξέρνπλ πξνζηαζία
«protezione» ζηνπο Οζσκαλνχο ππεθφνπο θαη δε ζηνπο Έιιελεο, αιιά πάλσ απφ φια
ζηνπο Αιβαλνχο, «ai sudditi Ottomani, Greci, e sopra

tutto agl’Albanesi». Σν

δεχηεξν άξζξν πξνζέθεξε ζηνπο Οζσκαλνχο ειεπζεξία θηλήζεσλ θαη ηέινο ην ηξίην
άξζξν έζεηε φια ηα πινία πνπ έπιεαλ ζηελ Αδξηαηηθή κε ηε ζεκαία ησλ Οζσκαλψλ,
125

49. Γ.Α.Κ.-Σ.Α.Κ., Αξρείν Γεκνθξαηηθψλ Γάιισλ: Φάθεινο 16/Έγγξαθν 3 [Γηάηαγκα ηνπ

Ναπνιένληα Βνλαπάξηε], 30/31.08.1797.
126

Μαπξνγηάλλεο Γ., Ηζηνξία ησλ Ηνλίσλ Νήζσλ, φ.π., ζζ. 154-165.
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.π., ζ. 157.
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ηδηαίηεξα φκσο ησλ Διιήλσλ θαη ησλ Αιβαλψλ, ππφ ηελ πξνζηαζία ηνπ γαιιηθνχ
πνιεκηθνχ ζηφινπ. Ζ ιεθηηθή εμεηδίθεπζε ησλ Οζσκαλψλ ζηνπο Έιιελεο θαη ηνπο
Αιβαλνχο ήηαλ ραξαθηεξηζηηθή, «Bandiera Ottomana è specialmente, alli Greci, ed
Albanesi». Ζ αλαθνξά ζηνπο Αιβαλνχο δελ άθελε θακία ακθηβνιία γηα ην πνίνπο
επλννχζαλ πξσηίζησο ηα άξζξα ηνπ δηαηάγκαηνο, ην νπνίν σο δηνηθεηηθφ έγγξαθν
ήηαλ γεληθφινγν θαη ηχπνηο αθνξνχζε εκπνξηθά πξνλφκηα. κσο ε νπζία θαη ν
ζθνπφο έθδνζήο ηνπ ππήξμε ε ππνγξάκκηζε ηεο εθθνιαπηφκελεο ζπκκαρίαο ησλ
Γεκνθξαηηθψλ Γάιισλ κε ηνπο Οζσκαλνχο Αιβαλνχο.
Γηα ηνπο Κπζεξίνπο, πνπ δελ γεηηλίαδαλ κε ηελ Ήπεηξν, νη αλαθνξέο γηα ηνπο
Αιβαλνχο ήηαλ κάιινλ αδηάθνξεο, ελψ ηα ζεκεία πνπ πηζαλφηαηα ηνπο ελδηέθεξαλ
πεξηνξίδνληαλ ζηελ εκπνξηθή πξνζηαζία ησλ πινίσλ ηνπο ζηηο αγνξέο ηεο Ηηαιίαο,
παξφιν πνπ δελ απνζαθεληδφηαλ ζε ηη αθξηβψο ζπλίζηαην ε πξνζηαζία απηή.
εκαληηθφηεξε φισλ ζεσξνχληαλ ε λαπηηθή πξνζηαζία απφ ην γαιιηθφ ζηφιν ζηελ
Αδξηαηηθή ελ κέζσ πνιεκηθψλ λαπηηθψλ επηρεηξήζεσλ.
Κεθ. 6.1. Η ζεζκηθή κεηάβαζε απφ ην βελεηηθφ λνκηθφ ζχζηεκα ζην αληίζηνηρν
ησλ γαιιηθψλ δηθαζηεξίσλ (Κξηηήξηα ηνπ Πξνζσξηλνχ Γεκαξρείνπ Κπζήξσλ)
Ζ απνλνκή δηθαηνζχλεο ζην βελεηνθξαηνχκελν ειιεληθφ ρψξν ζρεκάηηδε έλα
ηδηφκνξθν ζχζηεκα δηθαίνπ, ην νπνίν είρε δεκηνπξγεζεί ζηε βάζε ηνπ ζπγθεξαζκνχ
ηεο βελεηηθήο λφξκαο κε ην πξνυπάξρνλ βπδαληηλφ δίθαην θαη ηα ηνπηθά έζηκα. Σν
βπδαληηλφ δίθαην παξέκελε δσληαλφ γηα ηνπο Βελεηνχο, «usus grecorum, consuetudo
tempore grecorum, consuetude terre», πνπ ην ηαπηνπνηνχζαλ σο εζηκηθφ δίθαην.128
Απηφ ζπλέθεξε ηε Βελεηία ε νπνία εκθαληδφηαλ σο ζπλερηζηήο ηεο Βπδαληηλήο
Απηνθξαηνξίαο θαη ελζσκάησλε πνιηηηζκηθά θαη δηθαηηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο,
εγθαηληάδνληαο κηα ηαθηηθή δνχλαη θαη ιαβείλ αλάκεζα ζηνπο θαηαθηεηέο θαη ηνπο
θαηαθηεκέλνπο.129 Ζ ηζρχο ησλ λφκσλ πνπ ηεξνχζαλ ηα βελεηηθά δηθαζηήξηα είραλ
ηελ αθφινπζε ηεξαξρηθή βαζκίδα:
128

Υαηδάθεο Η., Πεξίγξακκα Ηζηνξίαο ηνπ Μεηαβπδαληηλνύ Γηθαίνπ ηνπ Λαηηλνθξαηνύκελνπ Διιεληζκνύ.

Σα Λαηηληθά, Ηηαιηθά θαη Γαιιηθά Κείκελα, Αθαδεκία Αζελψλ, Αζήλα 2012, ζζ. 89-90.
129

Κνξξέ Κ. Β., «Πνηληθή δηθαηνζχλε θαη κνξθέο παξαβαηηθφηεηαο », φ.π., ζζ. 144-156. πσο

αλαθέξεη ζρεηηθά «Μπνξνχκε λα ππνζηεξίμνπκε φηη ε δψλε ησλ Ηνλίσλ λήζσλ παξνπζίαδε
δηθαηνδνηηθή ελφηεηα κε δηθφ ηεο stato giurisdizionale. Σν ίδην ζθεπηηθφ δηαηππψζεθε θαη ζηελ bolla
d’oro: νη εκεδαπνί ζα δηαηεξνχζαλ bonas eorum consuetudines, ac si de novo concederentur».
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1. Αλψηεξνη ήηαλ νη λφκνη ηεο Βελεηηθήο Πνιηηείαο, πνπ δηακφξθσλαλ ην
βαζηθφ ζεηφ δίθαην θαη εθπνξεχνληαλ απφ ηελ λνκνζεζία ηεο Μεηξφπνιεο.
2. πκπιεξσκαηηθή θαη ζρεδφλ εθάκηιιε λνκηθή ηζρχ είραλ ηα δηαηάγκαηα ησλ
ηνπηθψλ θπβεξλήζεσλ θαη αλψηαησλ αμησκαηνχρσλ φπσο ν Γεληθφο
Πξνλνεηήο ηεο Θάιαζζαο, νη χλδηθνη Δμεηαζηέο ηεο Αλαηνιήο θαη νη
Αξρηζηξάηεγνη ή Αξρηλαχαξρνη.
3. Αθνινπζνχζε ην ηνπηθφ εζηκηθό δίθαην πνπ βαζηδφηαλ ζηελ πξνγελέζηεξε
βπδαληηλή πεξίνδν (γηα ηελ Κέξθπξα επηπξνζζέησο ππήξρε θαη ε αλδεγαπηθή
πεξίνδνο δηαθπβέξλεζεο)
αίζζεκα.

131

130

δηακνξθψλνληαο ην θνηλφ πεξί δηθαίνπ

ηελ πεξίπησζε απηή βαζηθή πξνυπφζεζε ηεο θαηνρχξσζεο ηεο

ηνπηθήο λνκνζεζίαο ήηαλ ε επηθχξσζε απφ ηε Βελεηία. Μνινλφηη αλψηεξε
λνκνζεζία ήηαλ ε επηβιεζείζα βελεηηθή, ζηελ πξάμε ην άγξαθν θαη ηνπηθφ
δίθαην κπνξνχζε λα ππεξθεξάζεη ην βελεηηθφ, πάληα ζχκθσλα κε ηελ θξίζε
ηνπ δηθαζηή.132
Ζ αλσηέξσ δνκή θαη ιεηηνπξγία νπδφισο θαηνρχξσλε ηε ιεηηνπξγηθφηεηα θαη
απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ δηθαζηηθνχ ζπζηήκαηνο ηνπ βελεηνθξαηνχκελνπ ειιεληθνχ
ρψξνπ. Αληηζέησο παξνπζίαδε έληνλε δπζιεηηνπξγία θαη αλαπνηειεζκαηηθφηεηα
θαζφζνλ ηα θαζήθνληα ησλ δηθαζηψλ αζθνχζαλ δηνηθεηηθνί αμησκαηνχρνη, νη νπνίνη
ζπγθξνηνχζαλ πξσηνβάζκηα θαη δεπηεξνβάζκηα δηθαζηήξηα ειιείςεη δηνξηζκέλσλ
ηαθηηθψλ δηθαζηψλ θαη απέδηδαλ δηθαηνζχλε θαηά ην δνθνχλ θαη κε κεγάιε
κεξνιεςία. ηε ζχλζεζε ησλ δηθαζηεξίσλ ήηαλ σο επί ην πιείζηνλ αζηνί, γεγνλφο
πνπ ππνβάζκηδε ηελ αθεξαηφηεηά ηνπο, ππνλφκεπε ηελ απφδνζε δηθαηνζχλεο θαη

130

Πξφθεηηαη γηα ηελ πεξίνδν 1267-1386 φηαλ ε Κέξθπξα βξηζθφηαλ ππφ ηελ θαηνρή ηνπ γαιιηθνχ

νίθνπ ησλ Capetian κε πξψην επηθεθαιήο ηνλ Charles I Anjou.
131

.π., ζζ. 144-156, «Ο Jacopo Bertaldo, Βελεηφο δηθαζηήο ηνπ 14νπ αηψλα, αλαγλψξηζε πίζσ απφ ηε

«ζπλήζεηα» πνπ εμπκλείηαη ζην βελεηηθφ δίθαην, ην «ειιεληθφ έζηκν». Δπξφθεηην γηα ην ηνπζηηληάλεην
δίθαην. Γελ απέρεη, ινηπφλ, απφ ηελ ηζηνξηθή πξαγκαηηθφηεηα ε απφθαλζε φηη ην Πνηληθφ Γίθαην
«έδελε» ηελ Βελεηία κε ην βπδαληηλφ παξειζφλ ηεο».
132

.π., ζζ. 144-156, «Κξίζηκε ήηαλ ε δηαθξηηηθή επρέξεηα πνπ επηθπιαζζφηαλ ζηνλ εθάζηνηε

δηθαζηή-εθαξκνζηή ηνπ δηθαίνπ, ε πεξίθεκε cognitio extra ordinem ή arbitrium, ε νπνία θαζηζηνχζε
αλεμέιεγθην ην δηθαηνδνηηθφ φξγαλν θαη, νπζηαζηηθά, ην ηαχηηδε κε ηνλ λνκνζέηε. Πίζσ απφ ην
arbitrium βξηζθφηαλ θαη πάιη ε consuetudine ησλ Βελεηψλ, ζχκθσλα κε ηελ νπνία ην Πνηληθφ Γίθαην
σο ζχλνιν θαλφλσλ ζπκπεξηθνξάο απνηεινχζε ζηελ πξαγκαηηθφηεηα έλαλ θψδηθα εζηθήο».
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έπιεηηε ην θνηλφ πεξί δηθαίνπ αίζζεκα.133 Ζ εθαξκνγή ησλ δηθαζηηθψλ απνθάζεσλ
ήηαλ ακθίβνιε, θαζψο ην ππαιιειηθφ θαη εθηειεζηηθφ ζψκα απνηεινχληαλ απφ
αμησκαηνχρνπο, νη νπνίνη κπνξνχζαλ λα παξαπνηήζνπλ απνθάζεηο θαη λα δξάζνπλ
ελάληηα ζηηο δηθαζηηθέο απνθάζεηο, ζπκβάιινληαο επηπιένλ ζηελ εηθφλα κηαο
δηάηξεηεο θαη άδηθεο δηθαζηηθήο εμνπζίαο. 134 Ζ Βελεηία ήηαλ πεξήθαλε γηα ην
ζχζηεκα απνλνκήο δηθαηνζχλεο πνπ είρε ζεζκνζεηήζεη ζηε Μεηξφπνιε θαη ζηηο
θηήζεηο ηεο. Χζηφζν ε δηαθζνξά, ε ζεζκηθή θαρεμία θαη ε ζχγρπζε αξκνδηνηήησλ
απνηέιεζαλ κηα απφ ηηο βαζηθέο αηηίεο παξαθκήο ηεο ίδηαο θαη ησλ θηήζεψλ ηεο. Ζ
άξρνπζα ηάμε ησλ αζηψλ, θαηαρξεζηηθά, είρε αλαγάγεη ηελ ππεξνρή ηεο δηνίθεζεο
θαη ηεο απνλνκήο δηθαηνζχλεο ζην εζηθφ πιενλέθηεκα πνπ πήγαδε απφ ηελ a priori
αλσηεξφηεηά ηεο θαη ηελ ηήξεζε ηνπ Δπαγγειίνπ. ηελ νπζία φκσο ε εθαξκνγή ησλ
εζηθψλ θαλφλσλ ήηαλ ζπλπθαζκέλε κε ηε λνκηκφηεηα, ηε δηάθξηζε θαη ηελ ππεξνρή
ηεο αξηζηνθξαηηθήο εμνπζίαο σο ζεκέιηνπ ιίζνπ ηεο θνηλσλίαο. Ζ νηαδήπνηε
δηαζάιεπζε ηεο απεηινχζε ην φιν νηθνδφκεκα θαη έπξεπε λα παηαρζεί άκεζα θαη

133

Απηφ θαίλεηαη θαη ζηε κειέηε ηεο Παπαδία-Λάια Α., «Γπλαίθα θαη αγξνηηθφο θφζκνο ζηε

βελεηνθξαηνχκελε Κξήηε. Απνθάζεηο ηνπ πλδίθνπ, Αλαθξηηή Αλαηνιήο Ottaviano Bon (1613)»,
Κψζηαο Δ. Λακπξηλφο (επηκ.), Κνηλσλίεο ηεο ππαίζξνπ ζηελ ειιελνβελεηηθή Αλαηνιή (13νο-18νο αη.),
Αθαδεκία Αζελώλ, Κέληξνλ Δξεχλεο ηνπ Μεζαησληθνχ θαη Νένπ Διιεληζκνχ, Αζήλα 2018, ζζ. 197224. ηηο εμεηαδφκελεο πεξηπηψζεηο ησλ γπλαηθψλ (σο επί ην πιείζηνλ θησρψλ θαη αγξνηηζζψλ) πνπ
ζηξάθεθαλ

ζηε

βελεηηθή

δηθαηνζχλε

γηα

νηθνλνκηθέο

ππνζέζεηο

αθφκε

θαη

ελαληίνλ

κεγαινγαηνθηεκφλσλ θαη επγελψλ, ηειηθά δηθαηψζεθαλ φρη απφ ηα ηαθηηθά ηνπηθά δηθαζηήξηα (ηα
νπνία επεξεάδνληαλ απφ ηνπο ληφπηνπο επγελείο) αιιά απφ ηνπο έθηαθηνπο απεζηαικέλνπο βελεηνχο
πλδίθνπο.
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Κνξξέ Κ. Β., «Πνηληθή δηθαηνζχλε θαη κνξθέο παξαβαηηθφηεηαο», φ.π., ζ. 153 «Ζ εθαξκνγή ησλ

απνθάζεσλ ησλ πνηληθψλ δηθαζηεξίσλ δελ ήηαλ δηφινπ απηνλφεηε. Οη πξνλνεηέο δηακαξηχξνληαλ
ζπρλά φηη γίλνληαλ παξαπνηήζεηο ησλ απνθάζεσλ απφ ηνπο ππαιιήινπο ηεο γξακκαηείαο ησλ
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Κνηλσλία ζηε Βελεηνθξαηνύκελε Κξήηε (16νο αη.), Γ.Γ., Δζληθφ θαη Καπνδηζηξηαθφ Παλεπηζηήκην
Αζελψλ-Φηινζνθηθή ρνιή, Αζήλα 2008, ζζ. 77-91. Ζ Σζαθίξε αλαθέξεη φηη ε δπζιεηηνπξγία ηνπ
κεραληζκνχ απνλνκήο δηθαηνζχλεο ζε φιε ηελ Κξήηε (θέληξν θαη πεξηθέξεηα) θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα
ηνπ 16νπ αη. ήηαλ πνιχ έληνλε θαη πξνθαινχζε ηε δηακαξηπξία ησλ θαηνίθσλ, αιιά παξ' φιεο ηηο
δηνηθεηηθέο πξνζπάζεηεο λα δηνξζσζεί απηή ε θαηάζηαζε, ηνχην δελ θαηέζηε δπλαηφ.
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παξαδεηγκαηηθά. Έηζη ε δηθαηνζχλε, νη δηθαζηηθνί ιεηηνπξγνί θαη ην λνκηθφ ζχζηεκα
ιεηηνπξγνχζαλ σο ππεξαζπηζηέο ησλ ζπκθεξφλησλ ηεο άξρνπζαο ηάμεο.135
Με βάζε απηφ ην καθξαίσλν παξειζφλ απνλνκήο δηθαηνζχλεο θαη
ιεηηνπξγίαο ησλ δηθαζηεξίσλ, ε ζπγθξφηεζε ηεο δηθαηνζχλεο ζε δηαθνξεηηθφ
ζεζκηθφ πιαίζην απφ ην βελεηηθφ απνηέιεζε κηα απφ ηηο ζεκαληηθφηεξεο θαηλνηνκίεο
ησλ Γεκνθξαηηθψλ Γάιισλ ζηα Ηφληα λεζηά θαη δε ζηα Κχζεξα. Γεκηνπξγήζεθαλ
δχν Δπηηξνπέο (Κνκηηάηα), πνπ ππάγνληαλ ζην Πξνζσξηλφ Γεκαξρείν Κπζήξσλ,
ζεκαληηθή δηαθνξνπνίεζε ζε ζρέζε κε ην Πξνζσξηλφ Γεκαξρείν Κέξθπξαο, ζην
νπνίν ηα Κνκηηάηα ζρεηίδνληαλ κε δηνηθεηηθέο δνκέο, ελψ ηα δηθαζηήξηα ζεσξεηηθά
ήηαλ κελ απηφλνκα αιιά ζηελ πξάμε βξίζθνληαλ ζε ζηελή ζρέζε εμάξηεζεο κε ηε
δηνίθεζε. Σν γεγνλφο απηφ ελδερνκέλσο είρε λα θάλεη κε ην κηθξφ κέγεζνο ηνπ
λεζηνχ θαη ηελ αλάγθε ηεο δηνίθεζεο λα δεκηνπξγήζεη έλα ιηηφ θαη ιεηηνπξγηθφ
ζρήκα.
Σν πξψην δηθαζηήξην πνπ ζπγθξνηήζεθε (Κνκηηάηνλ ηῶλ Κξηζηκάησλ) 136
ζπγθέληξσλε ηηο αξκνδηφηεηεο ηνπ Πξσηνδηθείνπ θαη ηνπ Δηξελνδηθείνπ θαη εθδίθαδε
ππνζέζεηο αζηηθνχ δηθαίνπ κέρξη ηνπ χςνπο ησλ 50 γξνζίσλ, φπσο νξηδφηαλ
θαηεγνξεκαηηθά, «ζέιεη θαηαγίλεηαη εἰο ηφ λά θξίλεη ἐμνθιεηηθῶο ηαο δηαθνξαο
ὅιαηο ἕσο ηήλ ζνχκαλ πελῆληα γξνζίσλ». ε απηφ δηθάδνληαλ επηπιένλ νη θαηεγνξίεο
πνπ αθνξνχζαλ ζε δεκηέο «πεξηπιένλ ηαο ἀθνχδαηο δηά ηαο δεκίαηο». Οη αξρεηαθέο
πεγέο δίλνπλ κηα πιεζψξα δηνηθεηηθήο νξνινγίαο φπσο ην Κνκηηάην εηο ην Σδηβίιε,137
ην Κνκηηάηνλ Πξνβιεπηηθόο εἰο ηάο Πνιηηηθάο Κξίζεηο Κπζήξσλ138 θαη ην Comitato di
Giudiciario Civile della Municipalità Provvisoria di Cerigo. 139 Ζ έλλνηα ηνπ
Κνκηηάηνπ ζηα Κχζεξα ήηαλ ηαπηφζεκε κε απηή ηνπ δηθαζηεξίνπ θαη απφ εθεί
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Γεκαξρείνπ Κπζήξσλ], 08.08.1797.
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Φξαγθίζθνπ Γνπξέληε ελαληίνλ ηνπ αδεξθνχ ηνπ Γεσξγίνπ], 08.04.1798.
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Φξνζχλεο Καιιηγέξνπ ελαληίνλ ηνπ Γεσξγίνπ Καξδηαθνχ], 10.04.1798.
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5. Γ.Α.Κ.-Σ.Α.Κ., Αξρείν Γεκνθξαηηθψλ Γάιισλ: Φάθεινο 4/Έγγξαθν 1 [Καηάζηηρν Πνιηηηθνχ

Γηθαζηεξίνπ Κπζήξσλ], 17.08.1797.
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πξνεξρφηαλ ην Δηξελνδηθείν (Κξηηήξην ηεο Δηξήλεο).140 Σα κέιε πνπ δηνξίζηεθαλ σο
δηθαζηέο ζην Κνκηηάην ησλ Κξηζηκάησλ ήηαλ ηα εμήο:
1. Δκκαλνπήι Καινχηζεο ηνπ Γεσξγίνπ (Emmanuel Caluci di Zorzi). Ο
Καινχηζεο ήηαλ γφλνο κηαο απφ ηηο παιαηφηεξεο νηθνγέλεηεο αζηψλ ηεο
βελεηνθξαηίαο, πνπ ήηαλ κέιε ζην ζπκβνχιην Κπζήξσλ απφ ην 1573. Ο
Δκκαλνπήι ήηαλ λνκνκαζήο θαη παξφηη αξηζηνθξάηεο ππήξμε θνηλσλφο
πξννδεπηηθψλ αξρψλ θαη έραηξε κεγάιεο εθηηκήζεσο απφ ηνπο ρσξηθνχο ηνπ
λεζηνχ γηα ηε ζηήξημε πνπ ηνπο παξείρε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο αγξνηηθήο
εμέγεξζεο ζηα Κχζεξα ην 1780. 141 Καηείρε ην δηπισκαηηθφ αμίσκα ηνπ
Τπνπξφμελνπ ηεο Μεγάιεο Βξεηαλίαο, 142 γεγνλφο φκσο πνπ δελ απέηξεςε
ηνπο Γεκνθξαηηθνχο Γάιινπο λα ηνπ πξνζθέξνπλ ζέζε δηθαζηή θαη λα
ζπκπεξηιεθζεί ζηνπο λένπο ελνηθηαζηέο ησλ εηζνδεκάησλ απφ ηνπο θιήξνπο
ησλ Venier. Ζ θηινιατθή ζηάζε ηνπ ζπλερίζηεθε θαη κεηά ηελ απνρψξεζε
ησλ Γεκνθξαηηθψλ Γάιισλ, ζηελ εμέγεξζε ησλ ρσξηθψλ ην 1800, φπνπ
ζπλέηαμε

ηνλ

δηθαζηεξίσλ.
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θαηαζηαηηθφ

ράξηε

γηα

ηε

ιεηηνπξγία

ησλ

ιατθψλ

Μάιηζηα ζεσξήζεθε απφ ηε ρήξα ηνπ δνινθνλεζέληνο

Δκκαλνπήι ηάε, Απξήιηα, σο εζηθφο απηνπξγφο θαη ζπλεξγφο ησλ
εμεγεξζέλησλ ρσξηθψλ ζην ζπκβάλ ηεο δνινθνλίαο ησλ αξηζηνθξαηψλ ζην
Κάζηξν ηεο Υψξαο Κπζήξσλ ζηηο 22 Ηνπιίνπ 1800.
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Παξέκεηλε

πξννδεπηηθφο παξάγνληαο ζηελ θνηλσλία ησλ Κπζήξσλ θαη αγσλίζηεθε γηα
ηελ θαηάξγεζε ηεο αγγαξείαο ηελ πεξίνδν ηεο βξεηαληθήο δηνίθεζεο. Ο
Καινχηζεο καδί κε ηνλ Λεβνχλε αλήθαλ ζηε κηθξή νκάδα ησλ Κπζεξίσλ
αζηψλ ηεο βελεηνθξαηίαο πνπ είραλ επεξεαζηεί εηιηθξηλψο απφ ηα λάκαηα ηνπ
Γηαθσηηζκνχ, δηέζεηαλ κφξθσζε, γλψζε θαη ηξόπνλ ηηλά ππνρξέσζαλ ηνπο
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Γεκνθξαηηθνχο Γάιινπο λα ηνπο εληάμνπλ ζην δπλακηθφ ηεο δηνίθεζεο θαη
δηθαηνζχλεο.
2. Θεφδσξνο ηάεο πνηέ Ησάλλνπ (Teodoro Stai quondam Zuane). Ζ νηθνγέλεηα
ηάε αλήθε θαη απηή ζην ζπκβνχιην ησλ αζηψλ ηνπ 1573 θαη ελδερνκέλσο
ήηαλ ε πινπζηφηεξε ζην λεζί. 145 Ο ζπγγελήο ηνπ Θεφδσξνπ, Δκκαλνπήι
ηάεο, ήηαλ έλαο απφ ηνπο πξψελ αζηνχο ηεο βελεηνθξαηίαο πνπ θνλεχζεθαλ
ην 1800 γηα ιφγνπο αληεθδίθεζεο απφ ηνπο ρσξηθνχο.146
3. Σδψξηδεο Μεγαινθνλφκνο Μεηαμάο πνηέ Κνζκά (Zorzi Megaloconomo
quondam Cosmà Metaxà). Οη Μεγαινθνλφκνη αλήθαλ ζηελ πξνγελέζηεξε
βπδαληηλή αξηζηνθξαηία δηαζθνξπηζκέλνη ζην λεζί, αιιά κε επίθεληξν ην
Ληβάδη. Πνιιά κέιε ηεο νηθνγέλεηαο απηήο θαηείραλ ζεκαληηθέο ζέζεηο θαη
ήηαλ αξθεηά εχπνξνη.147
4. Γηάλλεο Κπξηάθεο πνηέ Μαλφιε (Janni Chiriachi quondam Manoli). Ζ
νηθνγέλεηα Κπξηάθε ήηαλ παιαηά βπδαληηλή νηθνγέλεηα ζηξαηησηηθψλ
αμησκαηνχρσλ. ηα Κχζεξα εληνπίδνληαλ ήδε απφ ηνλ 14ν αη., απέθηεζαλ
κεγάιε θηεκαηηθή πεξηνπζία θπξίσο ζην Ληβάδη θαη κέιε ηεο νηθνγέλεηαο
αλαθέξνληαλ σο ζηηκαδόξνη θαη λνηάξηνη.148
5. Αληψληνο Σδάλεο πνηέ Δκκαλνπήι (Antonio Zanne quondam Emmanuel). Ζ
νηθνγέλεηα Σδάλλε αλήθε ζηηο πινχζηεο νηθνγέλεηεο ηνπ λεζηνχ, ρσξίο λα έρεη
εληαρζεί επίζεκα ζηελ ηάμε ησλ αζηψλ κε θέληξν ην Ληβάδη θαη ηνλ Άγην
Ζιία.149
ηφ δηθαζηηθφ ζψκα επηθξάηεζε ε ίδηα ινγηθή δηνξηζκνχ κειψλ, φπσο θαη ζην
Πξνζσξηλφ Γεκαξρείν. Πξνηηκήζεθαλ νη πξψελ αζηνί ηεο βελεηνθξαηίαο κε
πξννδεπηηθέο ηδέεο, νη θηιηθνί ζηα γαιιηθά ηδεψδε θαη εχπνξνη θηεκαηίεο θαη
έκπνξνη, νη νπνίνη ήηαλ απνθιεηζκέλνη απφ ηα δεκφζηα αμηψκαηα ζην πξνγελέζηεξν
βελεηηθφ ζχζηεκα δηνίθεζεο.
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Σν δεχηεξν δηθαζηήξην, ην Κνκηηάηνλ ηῶλ Κξίζεσλ ἐπάλσ εἰο ηά ἐγθιήκαηα,
ιεηηνπξγνχζε σο Πνηληθφ Γηθαζηήξην-Καθνπξγηνδηθείν. 150 Βαζηθφ αληηθείκελφ ηνπ
ήηαλ ηα εγθιήκαηα πνπ επέζπξαλ έσο έλα κήλα θπιάθηζεο, φπσο αλέθεξε, «λά
παηδεχε ἐθελα ηά ζθάικαηα ὅια, ὁπνῦ εἶλαη ἄμηα παηδείαο ἕσο ἑλφο κελφο
θπιαθήλ», ελψ νη αξκνδηφηεηέο ηνπ πεξηιάκβαλαλ ηελ ηήξεζε ηεο δεκφζηαο ηάμεο
θαη ηελ εζσηεξηθή αζθάιεηα, φπσο νξηδφηαλ «λά γξεγνξνῦλ ἐπάλσ εἰο ὅ,ηη ἀπνβιέπεη
ηήλ ἐζσηεξηθήλ ζπρίαλ». ε απηφ ην Κνκηηάην πξφβαιιε εληνλφηεξα ε εκπινθή
δηθαζηηθήο θαη εθηειεζηηθήο εμνπζίαο. Σα κέιε πνπ δηνξίζηεθαλ σο δηθαζηέο ήηαλ ηα
εμήο:
1. Γεψξγηνο Λαδαξέηνο πνηέ Ησάλλνπ (Zorzi Lazzaretto quondam Zuanne). Ζ
νηθνγέλεηα Λαδαξέηνπ αλήθε ζηνπο nobili cretensi, νη νπνίνη έθζαζαλ ζηα
Κχζεξα κεηά ην 1669 θαη ηελ πηψζε ηνπ Υάλδαθα ζηνπο Οζσκαλνχο.151
2. Γξάθνο Μνξίδνο πνηέ Μερειή (Draco Moriso quondam Michiel). Ο Γξάθνο
Μνξίδνο ήηαλ λνηάξηνο ηεο Υψξαο, απφ ηνπο πιένλ καθξνβηφηεξνπο ζην
επάγγεικα (1766-1810).152 Σν επίζεηφ ηνπ ελδερνκέλσο είλαη παξσλχκην απφ
ηελ νηθνγέλεηα Καζηκάηε, αλ θαη νη πιεξνθνξίεο γη’ απηφ είλαη ειιηπείο.
3. Ληλάξδνο Καζηκάηεο πνηέ Μαλέα (Linardo Cassimati quondam Manea). Ζ
νηθνγέλεηα Καζηκάηε ήηαλ ε πιένλ παιαηά θαη πνιπάξηζκε ζηα Κχζεξα θαη
αλήθε ζηα κέιε ηνπ πξψηνπ ζπκβνπιίνπ ησλ αζηψλ ην 1573.153
4. Δκκαλνπήι Μφξκνξεο πνηέ Γεσξγίνπ (Emmanuel Mormori quondam
Georgio). Ο Δκκαλνπήι Μφξκνξεο ήηαλ γηφο ηνπ ηαηξνθηιφζνθνπ θαη
ζεαηξηθνχ ζπγγξαθέα Γεσξγίνπ Μφξκνξε. Ζ νηθνγέλεηα αλήθε ζηνπο nobili
cretensi θαη εληνπίζηεθε ζηα Κχζεξα ηνλ 16ν αη.154
5. Εαραξίαο Μαπξνκκάηεο πνηέ Ζιία (Zaccaria Mavromati quondam Elia). Ζ
νηθνγέλεηα ηνπ Εαραξία Μαπξνκκάηε εληνπηδφηαλ ζηε Υψξα Κπζήξσλ θαη
πξνεξρφηαλ απφ ηελ Κξήηε ρσξίο λα έρεη ζρέζε κε ηελ παιαηφηεξε
νηθνγέλεηα Μαπξνκκάηε πνπ δηαβηνχζε απφ ηνλ 17ν αη. ζην ρσξηφ
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Πηηζηλάδεο. Πηζαλψο ε νηθνγέλεηα απηή πνπ δηαβηνχζε ζηε Υψξα ήηαλ
εχπνξε.155
πλεπψο γηα ηα κέιε ηνπ Πνηληθνχ Γηθαζηεξίνπ ίζρπε φ,ηη θαη γηα ηα κέιε ηνπ
Πξσηνδηθείνπ, δειαδή απνηεινχληαλ απφ πξψελ αζηνχο ηεο βελεηνθξαηίαο, θαηά
πξνηίκεζε θηινγάιινπο θαη εχπνξνπο Κπζεξίνπο πνπ δελ θαηείραλ κέρξη ηφηε θάπνην
δεκφζην αμίσκα. Ζ βαζηθή δηαπίζησζε ζρεηηθά κε ηε δνκή ηεο δηθαηνζχλεο, πνπ
εγθαηέζηεζαλ νη Γεκνθξαηηθνί Γάιινη ζηα Κχζεξα ήηαλ φηη ν ζρεδηαζκφο ηεο
δηέπεην απφ ηε γεληθή αξρή ηεο πξνζσξηλόηεηαο «provvisoria» ηεο δηνίθεζεο θαη
παξνπζίαδε αξθεηά θελά θαη αζάθεηεο. Καηαξρήλ δελ είρε εηζαρζεί πιήξσο ε αξρή
ηεο δηάθξηζεο ησλ εμνπζηώλ, θαζσο επί παξαδείγκαηη ην Κνκηηάην ησλ Κξίζεσλ ζηα
Δγθιήκαηα δηέζεηε παξάιιεια κε ηηο δηθαζηηθέο θαη εθηειεζηηθέο αξκνδηφηεηεο
ηήξεζεο ηεο δεκφζηαο ηάμεο. Σα ίδηα ηα δηθαζηήξηα ήηαλ νξγαληθά ηκήκαηα ηνπ
Πξνζσξηλνχ Γεκαξρείνπ θαη εμαξηψλην άκεζα απφ απηφ. Σν γεγνλφο απηφ εμεγείηαη
απφ ηελ πξννπηηθή ηεο επηθείκελεο ζεζκηθήο αλαβάζκηζεο ζην πιεξέζηεξν
δηνηθεηηθά θαη δηθαζηηθά ζχζηεκα ησλ Γαιιηθψλ Ννκψλ.
Δθηφο απφ ηνπο δηθαζηέο, ηα δηθαζηήξηα ζηειερψλνληαλ απφ δηνηθεηηθφ θαη
εθηειεζηηθφ πξνζσπηθφ, ηνπο Μηλίζηξνπο (Ministri), 156 ζηε ζέζε ηνπ δηθαζηηθνχ
γξακκαηέα θαη θιεηήξα. Ο ζεζκφο ππήξρε ζηε βελεηηθή δηνίθεζε θαη δηαηεξήζεθε
απφ ηνπο Γεκνθξαηηθνχο Γάιινπο σο απαξαίηεηνο γηα ηε δηεθπεξαίσζε ησλ
δηθαζηηθψλ ππνζέζεσλ. Οη κηλίζηξνη ζεσξνχληαλ πξσηίζησο δηθαζηηθνί γξακκαηείο,
ζηνπο νπνίνπο αλέηξεραλ νη Κπζήξηνη γηα νπνηνδήπνηε δηθαζηηθφ αίηεκα ή ππφζεζε
ηνπο απαζρνινχζε. Βξίζθνληαλ ζε φιν ην λεζί κε πεδία επζχλεο ηνπο ηα ρσξηά, ζηα
νπνία επηηεινχζαλ ηα θαζήθνληά ηνπο. Ζ αλάιπζε ησλ εγγξάθσλ θαηαδεηθλχεη ην
θάζκα ησλ αξκνδηνηήησλ ηνπο θαη παξάιιεια παξνπζηάδεη έλα πίλαθα κε φινπο ηνπο
κηλίζηξνπο θαη ηε γεσγξαθηθή πεξηνρή γηα ηελ νπνία ήηαλ ππεχζπλνη.

155

.π., ζζ. 469-471.
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χκθσλα κε ην ιεμηθφ ηνπ Boerio G., Dizionario del dialetto veneziano, coi tipi di Andrea Santini e

Figlio, Venezia 1829, ζην ιήκκα Ministro αλαθέξεη φηη «Basso Ministro, Ministrello, Ministro
Inferiore, in Terra dell’ex Governo Veneto, s’intendeva Birro [= Υακειφβαζκνο αμησκαηνχρνο ζηελ
βελεηηθή δηνίθεζε, ηαπηίδεηαη κε ηνλ Birro]». Αθνινχζσο γηα ηε ιέμε Birro ζην ιεμηθφ ηνπ Βιαληή .,
Νένλ ιεμηθόλ ηηαιηθν-γξαηθηθόλ,: ζπιιερζέλ εθ ηνπ κεγάινπ ιεμηθνύ ησλ Αθαδεκαηθώλ ηεο θαινπκέλεο
Κξνύζθαο, θαη πινπηηζζέλ δηαθόξνηο ηζηνξηθαίο, θαη κπζνινγηθαίο εηδήζεζη, παξά Νηθνιάσ Γιπθεί ησ
εμ Ησαλλίλσλ, Βελεηία 1792, αλαθέξεη ζην αληίζηνηρν ιήκκα φηη ζεκαίλεη ηνλ ππεξέηε ηεο
δηθαηνζύλεο.
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Οη κηλίζηξνη αλαθέξνληαλ σο αμησκαηνχρνη ζε πνιιά ιπηά δηθαζηηθά
έγγξαθα, αιιά ην πιένλ ζπγθεληξσηηθφ ήηαλ ην δηθαζηηθφ θαηάζηηρν κε ηηο
θιεηεχζεηο ησλ καξηχξσλ γηα ηηο ππνζέζεηο ηνπ Πνιηηηθνχ Γηθαζηεξίνπ ηνπ
Πξνζσξηλνχ Γεκαξρείνπ Κπζήξσλ κε ηίηιν «Libro citazioni Maneggio del Comitato
di Giudiciario Civile della Municipalità Provvisoria di Cerigo».157 ην ζπγθεθξηκέλν
βηβιίν θαηαγξαθφηαλ ε παξνπζία ή απνπζία ησλ θιεζέλησλ απφ ην Γηθαζηήξην. Οη
θαηαζέζεηο (citazioni) απνηεινχζαλ κέξνο ηνπ θαθέινπ (processo verbale), δειαδή
ηεο αλάθξηζεο θαη ηεο δηθνγξαθίαο πνπ ζρεκαηηδφηαλ ζπλνιηθά γηα θάζε δηθαζηηθή
ππφζεζε. Ο κηλίζηξνο θαηέγξαθε πξψηα απφ φια εάλ ν θιεζείο αληαπνθξίζεθε ζηε
δηθαζηηθή θιήζε, θαζψο ζε αξθεηέο πεξηπηψζεηο θαηαγξάθνληαλ απνπζίεο φπσο ζηελ
ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε, «Per il Ministro di Livadi Manoli Triarchi Il Cittadino
Panagioti Zanne quondam Giorgi Dazeri non comparso». Δπίζεο κηα θαηαγξαθή ζην
βηβιίν ησλ κηλίζηξσλ, ε νπνία επαλαιακβαλφηαλ ηππνπνηεκέλα, αθνξνχζε ζηηο
αηηήζεηο πνιηηψλ γηα δηθαζηηθά ζέκαηα, φπσο ζηελ πεξίπησζε ηνπ Δκκαλνπήι
Μφξκνξε «Al Cittadino Emmanuel Mormori quondam Georgio, che implora il laudo
nella propria Scrittura di domanda in seri in Confronto suo prodotta in tutto e per
tutto».
ε θάζε ζπλαθή πεξίπησζε ε θαηαγξαθή έθιεηλε κε ηελ αλαθνξά ζην
ιαηηληθφ λνκηθφ φξν Salvis iuribus. Ο φξνο απηφο ππνγξάκκηδε ηελ πξφζεζε ηνπ
ππνθεηκέλνπ ζπληάθηε λα θάλεη ρξήζε φισλ ησλ κέζσλ πνπ είρε ζηε δηάζεζή ηνπ γηα
λα πξνζηαηεχζεη ηα δηθαηψκαηά ηνπ «come in essa salvis, e nelle spese». Ζ ηππνινγία
ηεο βελεηηθήο δηθαηνζχλεο ήηαλ εκθαλήο ζηα δηθαζηηθά έγγξαθα ηνπ Πξνζσξηλνχ
Γεκαξρείνπ, θάηη αλακελφκελν ιφγσ ηεο καθξαίσλεο παξνπζίαο ηεο ζηα Ηφληα λεζηά.
Οη κηλίζηξνη δελ πεξηνξίδνληαλ κφλν ζην ξφιν ηνπ δηθαζηηθνχ γξακκαηέα,
αιια δηέζεηαλ θαη άιιεο αξκνδηφηεηεο πνπ πξνζηδίαδαλ ζην δηθαζηηθφ θιεηήξα ή
επηκειεηή, αθφκε ζηνλ αλαθξηηηθφ ππάιιειν θαη ηέινο ζην ρσξνθχιαθα ή
αγξνθχιαθα. Σν έγγξαθν ηεο 22εο Απγνχζηνπ 1797 πνπ ζπλεηάρζε απφ ην Πνιηηηθφ
Γηθαζηήξην ήηαλ πνιχ ραξαθηεξηζηηθφ,158 θαζψο κεηά απφ αίηεζε ηνπ ηεξέα Γηάλλε
ηξαηεγνχ ν Γεψξγηνο Λεβνχλεο έδσζε εληνιή ζηνπο κηλίζηξνπο λα βξνχλ έλα
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5. Γ.Α.Κ.-Σ.Α.Κ., Αξρείν Γεκνθξαηηθψλ Γάιισλ: Φάθεινο 4/Έγγξαθν 1 [Καηάζηηρν Πνιηηηθνχ

Γηθαζηεξίνπ Κπζήξσλ], 17.08.1797.
158

15. Γ.Α.Κ.-Σ.Α.Κ., Αξρείν Γεκνθξαηηθψλ Γάιισλ: Φάθεινο 8/Έγγξαθν 2 [Δληνιή ηνπ Γεψξγηνπ

Λεβνχλε πξνο ηνπο κηλίζηξνπο], 22.08.1797.
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θξηάξη πνπ είρε ραζεί, «πξνζηάδεηαη θάζε κηλίζηξνο, ὁπνῦ λα θάκῃ ἀθξηβῆ ἐμέηαζηλ
δηά λά παζρίζῃ λά εὕξῃ ἕλα θξίνλ πέληε ρξνλῶλ ἄζπξνλ θαί κέ ηφ θνπδνῦλη».
Οη κηλίζηξνη ιεηηνπξγνχζαλ ζην επίπεδν ηεο ηνπηθήο θνηλσλίαο θαη ηνπ
ρσξηνχ σο εθπξφζσπνη ηεο δηθαζηηθήο εμνπζίαο, δηέζεηαλ αξκνδηφηεηεο εθηέιεζεο
δηθαζηηθψλ απνθάζεσλ θαη πξάμεσλ θαη παξάιιεια ελεξγνχζαλ σο αζηπλνκηθφ
πξνζσπηθφ ζην πιαίζην ηεο εθηειεζηηθήο εμνπζίαο, ζε κηα πξφδξνκε κνξθή
δηθαζηηθήο αζηπλνκίαο. Απηφ θαίλεηαη ζηηο αξκνδηφηεηεο ηνπ αλαθξηηηθνχ
ππαιιήινπ πνπ δηέζεηαλ, φπσο δείρλεη ε δηθαζηηθή ππφζεζε ηνπ Πξσηνδηθείνπ, ζηηο
10 Απξηιίνπ 1798.159 ε απηή ηελ πεξίπησζε αλαθεξφηαλ ε δηεξεχλεζε ηεο ππφζεζεο
κέζα απφ ηελ θιήζε θαη εμέηαζε, ελ είδεη αλαθξίζεσο, ησλ καξηχξσλ απφ ηνλ
κηλίζηξν Γηψξγε Σδάλλε, «Turno estesi mandati di citazione per li soggetti Testimonj,
e rilasciati al ministro Civile Giorgi Zanne per la personal intimazione».
Ο πξνζδηνξηζκφο Civile έρεη λα θάλεη κε ην Πνιηηηθφ Γηθαζηήξην (Il comitato di
Giudiciazio Civile), ην νπνίν δίθαδε ηελ ππφζεζε, ελψ ζην ηέινο ηεο δηθνγξαθίαο,
ακέζσο κεηά ηνλ Πξφεδξν Λεβνχλε (Liuvry Pressidente), ππέγξαςε ν κηλίζηξνο
Σδάλεο (Σδαλε Κνκεηαην Σζεβηιε). Απηή ε αθνινπζία ζηηο επηθπξσηηθέο ππνγξαθέο
θαλεξψλεη φηη ν κηλίζηξνο απνηεινχζε ην δεχηεξν ζεκαληηθφ κέινο ηνπ δηθαζηεξίνπ,
κεηά ηνλ Πξφεδξν. Με απηά ηα δεδνκέλα πξνθχπηεη ε εχινγε ππφζεζε φηη φινη νη
κηλίζηξνη γλψξηδαλ, ζηνηρεησδψο έζησ, γξαθή θαη αλάγλσζε γηα λα αζθνχλ ηα
θαζήθνληά ηνπο. κσο ν κεγάινο αλαιθαβεηηζκφο ησλ θαηνίθσλ ησλ βελεηηθψλ
Ηφλησλ λήζσλ,160 πνπ άγγηδε αθφκα θαη ιεηηνπξγήκαηα πνπ ε κφξθσζε ήηαλ εθ ησλ
159

20. Γ.Α.Κ.-Σ.Α.Κ., Αξρείν Γεκνθξαηηθψλ Γάιισλ: Φάθεινο 8/Έγγξαθν 7 [Γηθαζηηθή ππφζεζε ηεο

Φξνζχλεο Καιιηγέξνπ ελαληίνλ ηνπ Γεσξγίνπ Καξδηαθνχ], 10.04.1798.
160

Ζ Παπαδάθε Δ., «Παηδεία», Υξχζα Μαιηέδνπ (επηκ.), Βελεηνθξαηνύκελε Διιάδα. Πξνζεγγίδνληαο

ηελ ηζηνξία ηεο, Αζήλα-Βελεηία 2010, ζζ. 637-649, αλαθέξεη φηη «ε θαζεκεξηλή δσή ηεο επξείαο
βάζεο ηνπ πιεζπζκνχ ζηηο βελεηνθξαηνχκελεο ειιεληθέο πεξηνρέο ραξαθηεξηδφηαλ απφ κηα θπξίαξρε
πξνθνξηθφηεηα. Ζ πνιηηηζκηθή επηθνηλσλία ζηεξηδφηαλ πνιχ πεξηζζφηεξν ζηε δηακεζνιάβεζε
νξηζκέλσλ ζπκβνιηθψλ παξαζηάζεσλ (εηθνλνγξαθηθνί θχθινη ησλ εθθιεζηψλ, ηειεηνπξγηθφ ησλ
δεκφζησλ ενξηψλ θ.ά.) θαη ηνπ πξνθνξηθνχ ιφγνπ (ην εθθιεζηαζηηθφ θήξπγκα γηα παξάδεηγκα).
Μηθξφηεξν ξφιν είρε ε αλάγλσζε θη αθφκα πην πεξηνξηζκέλν ε γξαθή, πνπ απνηεινχζε θαηεμνρήλ
πξνλφκην νξηζκέλσλ θνηλσληθψλ νκάδσλ, φπσο νη εθθιεζηαζηηθνί θαη νη θξαηηθνί αμησκαηνχρνη, νη
λνηάξηνη θαη νη έκπνξνη». Δίλαη αμηνζεκείσην φηη ζηα θείκελα ησλ πεξηεγεηψλ ηνπ 18νπ θαη 19νπ αη.,
ππήξρε έληνλε θξηηηθή γηα ην ρακειφ κνξθσηηθφ επίπεδν ησλ θαηνίθσλ ησλ Ηνλίσλ λήζσλ θαη νη
επζχλεο θαηαινγνγίδνληαλ ζηε βελεηηθή δηνίθεζε. Βιέπε Αγγεινκάηε-Σζνπγθαξάθε Δ., «Ζ παξνπζία
ηεο Βελεηίαο ζηνλ Ηφλην ρψξν ηνλ 18ν θαη 19ν αηψλα θαη ε απνηίκεζή ηεο ζηα πεξηεγεηηθά θείκελα»,
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σλ νπθ άλεπ, φπσο νη λνηάξηνη θαη νη ηεξείο, 161 ζπκπεξηιάκβαλε ηειηθά θαη ηνπο
κηλίζηξνπο. Ο ηεξνκφλαρνο θιάβνο ππέγξαςε ελ νλφκαηη ηνπ κηλίζηξνπ ησλ
Μεηάησλ Αληψλε Κιάξνπ, ν νπνίνο ήηαλ αγξάκκαηνο,162 «λ Υξηζηῷ Ἱἐξνκφλαρσο
θιάβνο, παξαθαιεκέλσο ἁπν ηνλ ἁλνζε κλῆζησ λα πνγξαςσ δηα ὁλσκᾶ ηνπ κελ
μεχξνληαο ὁ αὕηφο λα γξάθη».
Σν θαηάζηηρν ησλ δηθαζηηθψλ θιεηεχζεσλ 163 απνηειεί ηελ θπξηφηεξε πεγή
βάζεη ηεο νπνίαο απνδειηηψζεθαλ ηα νλφκαηα ησλ κηλίζηξσλ, καδί κε ηηο πεξηνρέο
επζχλεο ηνπο σο εμήο:
Πίλαθαο 2. Καηάινγνο ησλ Μηλίζηξσλ ησλ Κπζήξσλ

1. Ministro di Carbonades Giacomo Massello
2. Ministro di V.G./Potamò Giorgi Zoixò
3. Ministro di V.G./Potamò Panno Leussiti
4. Ministro di Livadi Manoli Triarchi
5. Ministro di Livadi Dimitri Lurando
6. Ministro di Livadi Antonio Caligero
7. Ministro di Livadi Manoli Ordiche
8. Ministro di Livadi Giorgi Samio
9. Ministro di Mitata Antonio Sclavo
10. Ministro di Picinades Janni Mavromati
11. Ministro di Pizzinades Gianni Vloiso
12. Ministro di Picinades Demetrio Lurandi
13. Ministro del Borgo Giorgi Zane
14. Ministro del Borgo Antonio Facea

Πξαθηηθά Γηεζλνύο πλεδξίνπ «Ζ Αδξηαηηθή: πγθιίζεηο θαη απνθιίζεηο (18νο-19νο αη.)», Κέξθπξα 2930 Απξηιίνπ 2010, Ηφλην Παλεπηζηήκην-Ηλζηηηνχην Βπδαληηλψλ θαη Μεηαβπδαληηλψλ πνπδψλ ηεο
Βελεηίαο, Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti, Βελεηία-Αζήλα 2011, ζζ. 18-21.
161

πλαληάκε ζηα Κχζεξα πνιιέο αληίζηνηρεο πεξηπηψζεηο φπνπ λνηάξηνο ή ηεξέαο, είρε ζηνηρεηψδε

έσο θαη αλεπαξθή γλψζε γξαθήο θαη αλάγλσζεο.
162

23. Γ.Α.Κ.-Σ.Α.Κ., Αξρείν Γεκνθξαηηθψλ Γάιισλ: Φάθεινο 11/Έγγξαθν 3 [Βεβαίσζε κηλίζηξνπ],

ρ.ρ.
163

5. Γ.Α.Κ.-Σ.Α.Κ., Αξρείν Γεκνθξαηηθψλ Γάιισλ: Φάθεινο 4/Έγγξαθν 1 [Καηάζηηρν Πνιηηηθνχ

Γηθαζηεξίνπ Κπζήξσλ], 17.08.1797.
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15. Ministro del Borgo Todorin Roditi
16. Ministro di Milopotamo Giorgi Stati
17. Ministro di Milopotamo Teodoro Chiedrotin
18. Ministro di Aloisianica Xeno Samio
19. Ministro di Cozifianica Giorgi Samio
20. Ministro di Frazza Nicola Petrochilo
21. Ministro di Frazza Todorin Chiendrotin
22. Ministro di Frazza Todorin Scremidi
23. Ministro di Castrissianica Dimitri Chiendrotin
24. Ministro di Castrissianica Xeno Samio
25. Ministro di Piciniadica Dimitri Lurando
26. Ministro di Alessandrades Cristodulo Sclavo
27. Ministro di Alessandrades Cristodulo Sclufa
28. Ministro di Lurandianica Dimitri Lurando
πλνιηθά θαηαγξάθνληαη είθνζη νρηψ κηλίζηξνη, εθ ησλ νπνίσλ πέληε
εληνπίδνληαλ ζην Ληβάδη, ηξείο ζηηο Πηηζηλάδεο, ηξείο ζην Βνχξγν, ηξείο ζηα
Φξάηζηα, δχν ζηνλ Πνηακφ, δχν ζην Μπινπφηακν, δχν ζηα Καζηξηζηάληθα, δχν
ζηνπο Αιεμαλδξάδεο θαη έλαο ζηηο Καξβνπλάδεο, ζηα Μεηάηα, ζηα Αιντδηάληθα, ζηα
Κνηζηθηάληθα, ζηα Πηηζηληάληθα θαη ζηα Λνπξαληηάληθα. Ζ γεσγξαθηθή θαηαλνκή
έδεημε κηα κεγάιε ζπγθέληξσζε ζην λφηην ηκήκα ησλ Κπζήξσλ, πέξημ ηεο Υψξαο θαη
ζαθψο κηθξφηεξε εθπξνζψπεζε ζην βφξεην ηκήκα, φπνπ ην κεγάιν ρσξηφ ηνπ
Πνηακνχ θαηέγξαθε κφλν δχν κηλίζηξνπο. Ζ πεξηνρή επζχλεο ηνπ θάζε κηλίζηξνπ,
πέξα απφ ηα ρσξηά αλαθνξάο, πηζαλφηαηα πεξηιάκβαλε θαη ηνπο κηθξφηεξνπο
νηθηζκνχο πνπ βξίζθνληαλ πιεζίνλ. Γελ ππάξρνπλ γλσζηέο πεγέο νη νπνίεο δείρλνπλ
πνχ θαηαλέκνληαλ γεσγξαθηθά νη κηλίζηξνη ησλ Κπζήξσλ επί βελεηνθξαηίαο,
ελδερνκέλσο φκσο ηεξήζεθε ε ίδηα θαηαλνκή θαη ηα ίδηα πεξίπνπ πξφζσπα, φπσο
ζπλέβε θαη κε ηνπο γέξνληεο.
Κεθ. 6.2. Η ιεηηνπξγία ηεο Γηθαηνζχλεο κέζα απφ ηελ αληηδηθία ηνπ Νηθφια
Κππξηψηε θαη ηεο Βαζηινχ Βινΐζνπ
Οη δηθαζηηθνί ιεηηνπξγνί έπαημαλ πνιχ ζεκαληηθφ ξφιν ζηα Κχζεξα ησλ
Γεκνθξαηηθψλ Γάιισλ θαζψο πιαηζίσζαλ έλα λέν δηθαζηηθφ νηθνδφκεκα. Σα
πξνβιήκαηα φκσο πνπ παξαηεξνχληαλ ζηελ απνλνκή ηεο δηθαηνζχλεο απφ ηελ επνρή
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ησλ Βελεηψλ παξέκελαλ. Ζ κεηαηρκηαθή ιεηηνπξγία ηεο δηθαηνζχλεο ηνπ Πξνζσξηλνχ
Γεκαξρείνπ Κπζήξσλ αλάκεζα ζην λέν ζχζηεκα αμηψλ, πνπ δελ είρε πξνιάβεη λα
επηθξαηήζεη, θαη ζην παιαηφ, πνπ παξέκελε δσληαλφ, ήηαλ έθδειε ζηε δηθαζηηθή
ππφζεζε ηεο 20ήο Απγνχζηνπ 1797 164 ζηελ νπνία ελδεηθηηθά αλαθεξφκαζηε.
Αληίδηθνη θαηαγξάθνληαλ ν Νηθφιαο Κππξηψηεο θαη ε Βαζηινχ Βινΐζνπ θαη ην
Κνκηηάην πνπ είρε αλαιάβεη ηελ ππφζεζε ήηαλ ην Καθνπξγηνδηθείν, θαζψο αθνξνχζε
έλα ρξένο χςνπο 138,5 γξνζίσλ.
Οθεηιέηεο αλαθεξφηαλ ε Βινΐζνπ, ε νπνία επεηδή δελ ήηαλ ζε ζέζε λα
εμππεξεηήζεη ην αλαθεξφκελν ρξένο ζηνλ Κππξηψηε ηεο είρε επηβιεζεί πνηλή
θξάηεζεο νθηψ εκεξψλ ζηε θπιαθή πνπ βξηζθφηαλ ζην θάζηξν ηεο Υψξαο
Κπζήξσλ. χκθσλα κε ηνλ Κππξηψηε, φκσο ιφγσ ηνπ θχινπ ηεο απνιάκβαλε κηα
ζρεηηθή ειεπζεξία θηλήζεσλ ε νπνία ππήξμε ε αθεηεξία ησλ θαθψλ πνπ βίσζε ν
ίδηνο, φπσο θαηέζεζε «αξεζηάξνληαο ηήλ αηή Βαζηινῦ κέξαο ὁθηῶ πξνθαζίδνληαο
πῶο εἵλαη γήλαθα ηῆο άθηζε λα γπξήδη ην θάζηξσ». Ο Κππξηψηεο ηζρπξηδφηαλ φηη
απηή αθξηβψο ε ειεπζεξία ηεο έδσζε ηε δπλαηφηεηα λα ζπλαλαζηξαθεί κε ηνλ
γέξνληα ηνπ ρσξηνχ Γεκήηξε Κεληξσηή 165 (πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη ν Γεκήηξεο
Κεληξσηήο ήηαλ ην ίδην πξφζσπν πνπ αλαθεξφηαλ σο εθηηκεηήο ηνπ ρξένπο ηεο
Βινΐζνπ πξνο ηνλ Κππξηψηε θαη ήηαλ απηφο ζηνλ νπνίν είρε θαηαηεζεί ε γξαπηή
δηακαξηπξία ηνπ Κππξηψηε, «Appare delazione del Primato di Castrissianica Dimitri
Chiendrotin»). ε απηή ηελ ππφζεζε ην Καθνπξγηνδηθείν Κπζήξσλ βξέζεθε
αληηκέησπν κε κηα ππφζεζε ηνπηθήο δηαπινθήο θαη κεξνιεςίαο.
Ο Κππξηψηεο θαηήγγεηιε φηη ππήξμε ζχκα ζπλσκνζίαο ηεο Βινΐζνπ θαη ηνπ
Κεληξσηή, ε νπνία απέβιεπε ζην λα πιεγεί ε ππφιεςε θαη ε πεξηνπζία ηνπ, φπσο
αλέθεξε ραξαθηεξηζηηθά, «πηγελάκελνη εἰο ηνπ αὕηνῦ ζηψξ Γεκεηξάθε ην ζπνίηε θαη
αηφο ἐξγαδψκελσο ηήλ ἅλνκία ἐβνπιεχζαλησ θαηε κνῦ πνλεηξά δηα λά κνπ θάγε ην
ἐδεθῶ κνπ». Ο Κππξηψηεο ζπλέρηζε ηζρπξηδφκελνο φηη νη δχν ηνπο θαηέθπγαλ ζηε
ςεπδνκαξηπξία θαη ηνλ θαηεγφξεζαλ φηη είρε ζπλάςεη ζρέζεηο κε ηελ Βινΐζνπ, κε
ηελ νπνία είρε απνθηήζεη θαη έλα εμψγακν παηδί, φπσο δεθηηθά ππεξζεκάηηζε,
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14. Γ.Α.Κ.-Σ.Α.Κ., Αξρείν Γεκνθξαηηθψλ Γάιισλ: Φάθεινο 8/Έγγξαθν 1 [Γηθαζηηθή ππφζεζε

Νηθφια Κππξηψηε ελαληίνλ Βαζηινχ Βισΐζνπ], 20.08.1797.
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Ζ νηθνγέλεηα Κεληξσηή εληνπηδφηαλ σο επί ην πιείζηνλ ζηα Φξάηζηα ζηελ πεξηνρή ησλ

Κεληξσηηαλίθσλ. Ήηαλ πνιπάξηζκε θαη κέιε ηεο ππήξμαλ ηεξείο θαη ηνπιάρηζηνλ έλαο λνηάξηνο, ν
παπά Μηράιεο Κεληξσηήο (1731-1773), νπφηε ήηαλ ινγηθφ φηη νη γέξνληεο ησλ ρσξηψλ ηεο πεξηνρήο
πξνέξρνληαλ απφ απηνχο. Βιέπε Καιιίγεξνο Δ. Π., Κπζεξατθά Δπώλπκα, φ.π., ζζ. 315-317.
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«Δξίζθνληαο δίσ ςεπδνκάξηπξαο ὅηε πῶο ἔθακα κε απηή πεδή». Οη δηθαζηέο
απνθάζηζαλ λα θπιαθηζηεί ν Κππξηψηεο γηα είθνζη έμη εκέξεο θαη απφ απηφ ην
ζεκείν ε θαηάζεζή ηνπ απέθηεζε έλα ππθλφ χθνο γηα ηα δεηλά πνπ ππέζηε, «ην
ἁδεθν αηῶ ὁπνπ ἐπάζρηδαλ λα θαηάζθεβάζνπλ […]  δσή κνπ γγηζε εἰο ζαλάησ
[…] ἔζηειε εἰο ηφ ζπνίηε κνπ ηξνο ζνιηάδνπο θαί κνπ ἐξίκαμαλ ην ηηπνηαο κνπ».
Καπηεξίαζε ην ρακειφ ήζνο ηεο Βινΐζνπ θαη πξνέβε ζε βαξείο θαη αλνίθεηνπο
ραξαθηεξηζκνχο δεηψληαο απνλνκή δηθαηνζχλεο, «αηί εἷλε κηα θαλεξή πνπηάλα
ὁπνπ ζφησ ηνπ Μαξηδέινπ ηελ εἰραλ ξέζησ ὅηε ἔζθνησλε ηα πεδία θαί ἐπιέξσζε
ληδεξέκε». 166 Μάξηπο ππεξαζπίζεσο ηνπ Κππξηψηε ήηαλ έλαο ηεξέαο, ν παπά
Αλδξέαο ηάεο, γεγνλφο πνπ ελίζρπε ηε ζηήξημε ησλ ιεγνκέλσλ ηνπ θαζψο ν ηεξέαο
ππέγξαςε ζρεηηθά «παπα Αλδξέαο ηάεο κάξηπο παξψλ εἰζηακελ λα ηνῦ βγάιεη ηα
αζπξα ηνπ θαί αηφο ηφλ ἀδίθεζελ θαί ηνπ θαηζήξηζε θαί ηνῦ ἔθαγελ ηα ἄζπξα ηνπ».
Σν ελδηαθέξνλ ζε απηή ηε δηθαζηηθή ππφζεζε εζηηάδεηαη ζηε ρξνληθή πεξίνδν
πνπ δηαδξακαηίζηεθε, ζηηο 20 Απγνχζηνπ ηνπ 1797, δειαδή δψδεθα κέξεο κεηά ηελ
ίδξπζε ηνπ Πξνζσξηλνχ Γεκαξρείνπ Κπζήξσλ. Με δεδνκέλν ην γεγνλφο φηη νη
Γεκνθξαηηθνί Γάιινη είραλ απνβηβαζηεί ζηα Κχζεξα απφ ηα κέζα Ηνπιίνπ, απηή ε
δηθαζηηθή ππφζεζε μεθίλεζε λα εθδηθάδεηαη σο κηα αζηηθή δηαθνξά επί βελεηηθήο
δηνίθεζεο θαη θαηέιεμε σο κηα θαθνπξγεκαηηθή ππφζεζε επί γαιιηθήο. Οη
θαηεγνξίεο ήηαλ βαξχηαηεο θαη πεξηιάκβαλαλ εμψγακε ηεθλνπνίεζε, έθηξσζε θαη
ζπλσκνζία ηεο θαηεγνξνπκέλεο κε ηνλ γέξνληα ηνπ ρσξηνχ εηο βάξνο ηνπ αληίδηθνπ.
Ο ξφινο ηνπ Κεληξσηή, ν νπνίνο ζεκεησηένλ δελ επηιέρηεθε απφ ηνπο
Γεκνθξαηηθνχο Γάιινπο σο ππεχζπλνο ηνπ Πξνζσξηλνχ Γεκαξρείνπ ζην Νηηζηξέην
ηνπ, ζθηαγξαθήζεθε κε ηδηαίηεξα κειαλά ρξψκαηα. Ο Κππξψηεο θαηεγφξεζε θαη ηελ
εθηειεζηηθή εμνπζία γηα θαηάρξεζε, θαζψο νη ζηξαηηψηεο πνπ αζθνχζαλ θαζήθνληα
αζηπλνκηθψλ βηαηνπξάγεζαλ ελαληίνλ ηνπ.
Ζ αιιαγή ηνπ θαζεζηψηνο ππήξμε ην θνκβηθφ γεγνλφο πνπ ελδερνκέλσο
ελεζάξξπλε ηνλ θαηεγνξνχκελν λα ζηξαθεί ελάληηα ζε έλαλ πξψελ ηνπηθφ
αμησκαηνχρν θαη ζε απηφ ηνλ αγψλα ήιπηδε ζηελ θαηαλφεζε ηεο λέαο γαιιηθήο
αξρήο, ε νπνία είρε θαηαξγήζεη φια ηα πξνλφκηα ηεο βελεηνθξαηίαο. Ζ ππφζεζε απηή
θαηαδείθλπε φια ηα βαζηθά αηνπήκαηα γηα ηα νπνία είρε θαηεγνξεζεί ε βελεηηθή
δηνίθεζε θαη δηθαηνζχλε, δειαδή ηε δηαθζνξά ησλ αμησκαηνχρσλ, ην ζπγθεξαζκφ
δηθαζηηθήο θαη εθηειεζηηθήο εμνπζίαο, θαη ελ ηέιεη ηελ θαθνδηθία. Ζ έθθιεζε ηνπ
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ληδεξεκέο = πξνζηηκν, άδηθα θαηαβαιιφκελε πιεξσκή (<ηνπξθ. cereme).
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θαηεγνξνπκέλνπ βαζίζηεθε ζην δίθαην θαη ζηε ζηήξημε ηνπ αδπλάηνπ ηελ νπνία
είραλ έξζεη γηα λα επηβάιινπλ νη Γεκνθξαηηθνί Γάιινη.

Κεθ. 7. Η βελεηηθή πγεηνλνκηθή πνιηηηθή
Σα Κχζεξα, φπσο θαη ηα ππφινηπα Ηφληα λεζηά επί βελεηνθξαηίαο, δηέζεηαλ
Τγεηνλνκείν θαη Λνηκνθαζαξηήξην. 167 Σν Τγεηνλνκείν (Sanità) σο δηνηθεηηθφο
κεραληζκφο ήηαλ ην κέηξν αληηκεηψπηζεο εθ κέξνπο ησλ επξσπατθψλ θξαηψλ θαη
ηδίσο ηεο Βελεηηθήο Πνιηηείαο έλαληη ηεο παλδεκίαο ηεο Μαύξεο Παλώιεο ή Μαύξνπ
Θαλάηνπ απφ ηελ νπνία είραλ πιεγεί βάλαπζα. Ζ αζζέλεηα απηή εμαπιψζεθε ζηελ
Δπξψπε ηα έηε 1348-1353, κε παξνδηθέο εμάξζεηο κέρξη θαη ηνλ 18ν αη. ε κεηξήζηκα
κεγέζε ράζεθε ην ⅓ ηνπ ζπλνιηθνχ επξσπατθνχ πιεζπζκνχ (εθηηκψκελεο απψιεηεο
20-25.000.000 ζε ζχλνιν 75-80.000.000). ηε Βελεηία ν απνινγηζκφο αλαινγηθά
ππήξμε βαξχηεξνο, θαζψο απψιεζε πεξηζζφηεξν απφ ην ½ ηνπ πιεζπζκνχ ηεο,
δειαδή πεξίπνπ 50.000 ζε ζχλνιν 100.000 θαη πιένλ θαηνίθσλ, ζε δηάζηεκα
δεθανρηψ κελψλ ησλ εηψλ 1348-49.168
Ζ δεκηνπξγία ηνπ Τγεηνλνκείνπ ήηαλ ν βαζηθφηεξνο ζεζκηθφο ππιψλαο
ειέγρνπ ησλ ζαιαζζίσλ κεηαθνξψλ, ηεο θίλεζεο ζηα ιηκάληα θαη ελ γέλεη ηεο
λαπηηιίαο. Πέξαλ απφ ηελ εκπεηξία ηεο παλψιεο είρε δηαηεξεζεί ε ηζηνξηθή κλήκε
ησλ παλδεκηψλ, φπσο ελδεηθηηθά αλαθέξεηαη ν ινηκφο πνπ έπιεμε ηελ θιαζηθή
Αζήλα γηα ηνλ νπνίν επίζεο θχξηα αηηία κεηάδνζεο ππήξμε ε λαπηηιηαθή
δξαζηεξηφηεηα. Ζ Βελεηία, θαηεμνρήλ λαπηηθή δχλακε, ήηαλ ε πξψηε αλάκεζα ζηα
επξσπατθά θξάηε πνπ απφ ηηο αξρέο ηνπ 15νπ αηψλα δεκηνχξγεζε ηα Τγεηνλνκεία θαη
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Γηα ηελ πεξίπησζε ησλ Κπζήξσλ πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη ε Καηεξίλα Κσλζηαληηλίδνπ πνπ

κειέηεζε ελδειερψο ζηα αξρεία ηεο Βελεηίαο ηελ ηζηνξία ησλ πγεηνλνκηθψλ κνλάδσλ ζηα Ηφληα λεζηά,
γηα ηα Κχζεξα δελ εληφπηζε ζρεηηθφ πιηθφ αλαθέξνληαο ραξαθηεξηζηηθα «αληίζεηα, σο πξνο ηα
Κχζεξα ην ζπγθεθξηκέλνπ ηχπνπ πιηθφ ζησπά». Βιέπε Κσλζηαληηλίδνπ Κ., Σν θαθό νδεύεη έξπνληαο
Οη ινηκνί ηεο παλώιεο ζηα Ηόληα Νεζηά (17νο-18νο αη.), Διιεληθφ Ηλζηηηνχην Βπδαληηλψλ θαη
Μεηαβπδαληηλψλ πνπδψλ Βελεηίαο, Βελεηία 2007, ζ. 22. Σα κνλαδηθά ζηνηρεία πνπ αθνξνχλ ζην
βελεηηθφ Τγεηνλνκείν Κπζήξσλ εληνπίζηεθαλ ζην Γ.Α.Κ.-Σ.Α.Κ. απφ ηε Μαξία Παηξακάλε ζην
«Ληκνί θαη ινηκνί ζηα Κχζεξα. Ζ ζηάζε ησλ βελεηηθψλ Αξρψλ θαη ηνπ πιεζπζκνχ (16νο-18νο αη.)»,
Άλζε Υαξίησλ, Βελεηία 1998, ζζ. 569-619.
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Lane F.C., Βελεηία ε ζαιαζζνθξάηεηξα, φ.π., ζζ. 45-48.
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θαζηέξσζε έλα λνκηθφ θαη δηνηθεηηθφ πιέγκα κέηξσλ, πεξηνξηζκψλ, ειέγρσλ θαη
απαγνξεχζεσλ ζηηο ζαιάζζηεο κεηαθνξέο.
ηε Βελεηία πξνυπήξρε ε ηερλνγλσζία αληηκεηψπηζεο

κεηαδνηηθψλ

αζζελεηψλ θαζψο ήδε απφ ην 1182 είραλ ηδξπζεί ηα πξψηα ιεπξνθνκεία, φηαλ ε
λφζνο απηή κάζηηδε ηελ Δπξψπε. Σν 1423 θαη κεηά απφ ηελ εθδήισζε ελφο αθφκε
θχκαηνο παλψιεο απνθαζίζηεθε ε ίδξπζε παξφκνηαο δνκήο θαη γηα ηνπο
παλσιφβιεηνπο. πζηάζεθε ην πξψην βελεηηθφ ινηκνθαζαξηήξην ζην λεζί φπνπ
βξηζθφηαλ ην κνλαζηήξη ησλ Απγνπζηίλσλ κνλαρψλ αθηεξσκέλν ζηε Santa Maria di
Nazaret,169 ελψ ην 1468 πηινηηθφ κνληέιν θαξαληίλαο εθαξκφζηεθε ζην λεζί Vigna
Murata γλσζηφ σο lazzaretto nuovo.170 Ζ νλνκαδφκελε κέρξη θαη ζήκεξα θαξαληίλα
(quarantena) 171 πεξηιάκβαλε ηε δηαδηθαζία απνκφλσζεο ησλ ηαμηδησηψλ θαη ησλ
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Πνιινί ηζηνξηθνί πηζηεχνπλ φηη θαηά παξαθζνξά ηεο ιέμεσο Ναδαξέη πήξαλ ηα ινηκνθαζαξηήξηα

ην φλνκα Lazzareti. Ζ άπνςε απηή δελ θαίλεηαη λα επζηαζεί, γηαηί είλαη γλσζηφ φηη απνκνλσηήξηα
είραλ ηδξπζεί ζηελ Δπξψπε ήδε απφ ηνλ 13ν αηψλα θαη ζε αληηδηαζηνιή κε ηα ινηπά λνζνθνκεία, πνπ
νλνκάδνληαλ Hospitali, απηά νλνκάδνληαλ Λαδαξέηα απφ ηνλ θησρό Λάδαξν ηεο Δπαγγειηθήο
Παξαβνιήο φπσο αλαγξάθεηαη ζην γλσζηφ ρσξίν ηνπ Δπαγγειηζηή Λνπθά (θεθ. ηζη΄, 20-21) «Πησρὸο
δέ ηηο ἦλ ὀλφκαηη Λάδαξνο, ὃο ἐβέβιεην πξὸο ηὸλ ππιῶλα αηνῦ ιθσκέλνο θαὶ ἐπηζπκῶλ
ρνξηαζζῆλαη ἀπὸ ηῶλ ςηρίσλ ηῶλ πηπηφλησλ ἀπὸ ηῆο ηξαπέδεο ηνῦ πινπζίνπ· ἀιιὰ θαὶ νἱ θχλεο
ἐξρφκελνη ἀπέιεηρνλ ηὰ ἕιθε αηνῦ». Βιέπε Παλδή-Αγαζνθιή Β., «Καξαληίλεο θαη ινηκνθαξζαηήξηα
ζηα Ηφληα λεζηά», Ηαηξηθά Υξνληθά Βνξεηνδπηηθήο Διιάδνο, 8, 2012, ζ. 16.
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Πιέζζα Μ., «Θεζκνί Τγεηνλνκηθήο Δπηηήξεζεο ζηα λεζηά ηνπ Ηνλίνπ, ηελ πεξίνδν ησλ

Δπξσπατθψλ Κπξηαξρηψλ: Ζ πεξίπησζε ησλ Λνηκνθαζαξηεξίσλ», Ηζηνξίαο Μέξηκλα, Σηκεηηθόο Σόκνο
ζηνλ θαζεγεηή Γεώξγην Ν. Λενληζίλε, Α2, Δζληθφ θαη Καπνδηζηξηαθφ Παλεπηζηήκην Αζελψλ, Αζήλα
2011, ζ. 1087, φπνπ αλαθέξεηαη ε ζπγθξφηεζε ηνπ ζπζηήκαηνο ησλ ινηκνθαζαξηεξίσλ «Σα κέηξα
απηά νπζηαζηηθά απνηειέζαλ πηινηηθφ ζρέδην γηα ηε δηεζλή πγεηνλνκηθή πνιηηηθή θαη θαηέιεμαλ ζηε
ζεζκνζέηεζε ηνπ δηθηχνπ ησλ ινηκνθαζαξηεξίσλ. ηα ελ ιφγσ θηήξηα ηα πινία θαη νη επηβαίλνληεο
έπξεπε λα κείλνπλ ζε απζηεξφ πεξηνξηζκφ (θαξαληίλα) κε ζθνπφ ηε κε κεηάδνζε ηεο αζζέλεηαο. Έσο
ηα ηέιε ηνπ 19νπ αη. ε δηάξθεηα ηεο θαξαληίλαο παξνπζίαδε δηαθπκάλζεηο θαη θαζνξηδφηαλ απφ ην
θαηά ηφπνπο πγεηνλνκείν. Αθνχ νη επηβαίλνληεο ππνβάιινληαλ ζηε δηαδηθαζία ηεο πγεηνλνκηθήο
θάζαξζεο κπνξνχζαλ λα κεηαβνχλ ζηελ πφιε ζε θαζεζηψο «ειεπζεξνθνηλσλίαο» (πξάηηγν)».
171

Παλδή-Αγαζνθιή Β., «Καξαληίλεο θαη ινηκνθαζαξηήξηα ζηα Ηφληα λεζηά», φ.π., ζ. 17. ηα

ινηκνθαζαξηήξηα απηά πεξηνξίδνληαλ νη πξνεξρφκελνη απφ χπνπηα κέξε γηα πεξίπνπ ζαξάληα εκέξεο,
ε δε πεξίνδνο ηεο απνκφλσζεο νλνκαδφηαλ θαξαληίλα (απφ ην ηηαιηθφ quarantα πνπ ζεκαίλεη
ζαξάληα). Παξάιιεια ηα εκπνξεχκαηα θαη ηα θηλεηά κέξε ηνπ πινίνπ ππνβάιινληαλ ζε αεξηζκφ,
έθζεζε ζηνλ ήιην θαη απνιχκαλζε. Ο πξνζδηνξηζκφο ησλ 40 εκεξψλ είρε ζξεζθεπηηθή βάζε θαη
νξίζηεθε, απ’ φ, ηη θαίλεηαη, απφ ηνπο θαζνιηθνχο επηζθφπνπο ζπκβνιίδνληαο ηηο εκέξεο πνπ είρε
απνκνλσζεί γηα πξνζεπρή ν Υξηζηφο ζηελ έξεκν θαη ν Μσπζήο ζην ξνο ησλ Διαηψλ.
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πιεξσκάησλ ζε εηδηθέο εγθαηαζηάζεηο, γηα έλα ηθαλφ δηάζηεκα. Δαλ είραλ κνιπλζεί
απφ θάπνηα αζζέλεηα έπξεπε λα απνιπκαλζνχλ φπσο φξηδε ε επηζηήκε ηεο επνρήο. Σα
ινηκνθαζαξηήξηα θαη ε δηαδηθαζία ηεο θαξαληίλαο απνηέιεζαλ ηνλ εθηειεζηηθφ
θνξέα ηεο πγεηνλνκηθήο πνιηηηθήο ηεο Βελεηίαο ζε φιε ηελ ζαιάζζηα απηνθξαηνξία
ηεο.
Ζ βελεηηθή δηνίθεζε δηακφξθσζε δχν ππιψλεο άζθεζεο πγεηνλνκηθήο
πνιηηηθήο, ηα Τγεηνλνκεία (Sanità) θαη ηα Λνηκνθαζαξηήξηα (Lazaretta), ηα νπνία
ππάγνληαλ ζηα πξψηα. 172 ηα πξψηα απνκνλψλνληαλ ηα χπνπηα πινία θαη ηα
πιεξψκαηα γηα πγεηνλνκηθέο εμεηάζεηο θαη απνιχκαλζε. Σα Τγεηνλνκεία, πνπ
ήιεγραλ ηα Λαδαξέηα, απνηεινχζαλ ηελ επνπηηθή αξρή ειέγρνπ ηεο λαπηηιηαθήο
θίλεζεο, εμέδηδαλ ηα πηζηνπνηεηηθά ειεπζεξνθνηλσλίαο ησλ πινίσλ (ζηα νπνία
θαηαγξαθφηαλ ην πγεηνλνκηθφ ηνπο ηζηνξηθφ) θαη αλαιφγσο ελέθξηλαλ ή απέξξηπηαλ
ηε ζπλέρηζε ηεο πνξείαο ηνπ πινίνπ. 173 Σα λενζχζηαηα Τγεηνλνκεία έπξεπε λα
ζηειερσζνχλ κε ην θαηάιιειν πξνζσπηθφ θαη έηζη ην 1486 ζπγθξνηήζεθε απφ ηε
Βελεηηθή χγθιεην ην Maggistrato alla Sanità, κε ηξείο Πξνλνεηέο Τγείαο

172

Πιέζζα Μ., «Θεζκνί Τγεηνλνκηθήο Δπηηήξεζεο ζηα λεζηά ηνπ Ηνλίνπ », φ.π., ζ. 1088. Πξέπεη λα

ζεκεησζεί φηη ππήξρε κηα ελλνηνινγηθή ζχγρπζε ηνπ φξνπ Λνηκνθαζαξηήξην κε ην Τγεηνλνκείν, θαζψο
φια ηα πγεηνλνκηθά ηκήκαηα ηαπηίδνληαλ κε ηα Λαδαξέηα, ελψ κηα αθφκα νλνκαζία ηνπ
ινηκνθαζαξηεξίνπ ηα πόξθα, είρε θη απηή ηηαιηθή πξνέιεπζε θαζψο πξνέξρεηαη απφ ην ηηαιηθφ
sporco πνπ ζεκαίλεη βξψκηθνο, κηαξφο. Με ηα ρξφληα ε ιέμε Λαδαξέην έθηαζε λα ρξεζηκνπνηείηαη
ηφζν γηα ην θαζαπηφ λνζνθνκείν φζν θαη γηα ην ρξνληθφ δηάζηεκα ηεο θαξαληίλαο.
173

.π., ζζ. 18-19. Ζ πεξηγξαθή ηνπ Γάιινπ πξνμέλνπ Grasset Saint Sauveur απφ ηε Κέξθπξα ην

1781, ζρεηηθά κε ηελ πεξίπησζε ελφο πινίνπ πνπ είρε πξνζβιεζεί απφ παλψιε θαη πξνεξρφηαλ απφ
ηελ Αιεμάλδξεηα, είλαη πνιχ γιαθπξή θαη απνδίδεη πηζηά ηε ιεηηνπξγία ησλ πγεηνλνκηθψλ ζεζκψλ θαη
ην θφβν απέλαληη ζηελ χπαξμε κνιπζκαηηθήο αζζέλεηαο «Μηα γαιηφηα ζηακάηεζε ην θαξάβη ζη’
αλνηρηά θη’ εκπφδηζε θάζε επηθνηλσλία. Όζηεξα απφ ιίγεο κέξεο βγήθε ην πιήξσκα ζην λεζάθη, πνπ
ιεηηνπξγνχζε ην ιαδαξέην, καδί κε φιν ην θνξηίν ηνπ θαξαβηνχ. Οη λαχηεο έβγαιαλ ηα ξνχρα ηνπο θαη
θφξεζαλ έλα πνπθάκηζν απφ ρνληξφ χθαζκα πνηηζκέλν. Γχν θνξέο ηελ εκέξα έθαλαλ ινπηξφ
κπξνζηά ζηνπο πγεηνλνκηθνχο επηζεσξεηέο θαη ηνλ αξρίαηξν. Σέζζεξηο πέζαλαλ. Έθαςαλ νη
ζχληξνθνί ηνπο φια ηα ππάξρνληά ηνπο, θη’ αθνχ έξημαλ ηα πηψκαηα ζε βαζχ ιάθθν ηνλ ζθέπαζαλ κε
αζβέζηε. Έπεηηα μαξκάησζαλ ην θαξάβη θαη ην βνχιηαμαλ γηα απνιχκαλζε. ε είθνζη κέξεο ην
αλέιθπζαλ. Αιιά ζε θαλέλα δελ επέηξεςαλ λα πιεζηάζεη επί νθηψ εκέξεο. Δπεηδή ην πιήξσκα είρε
απνδεθαηηζηεί απφ ηελ παλψιε, ειεπζέξσζαλ κεξηθνχο θαηαδίθνπο απφ ηηο γαιέξεο θαη ηνπο αλέβαζαλ
ζην θαξάβη γηα λα ζπκπιεξψζνπλ ηα θελά. Κη’ έηζη ζαιπάξηζε ην πιενχκελν γηα ηε Βελεηία. Σν
ζπλφδεπζε κηα θξεγάηα θη’ ν θαπεηάληνο ηεο δελ ην άθεζε απφ ηα κάηηα ηνπ, ψζπνπ λ’ αξάμεη
κπξνζηά ζην βελεηηθφ ιαδαξέην, φπνπ άξρηζε λέα θαξαληίλα».
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(Proveditori alla Sanità), κέιε ηνπ Μεγάινπ πκβνπιίνπ, δείγκα ηεο ζεκαζίαο πνπ
απέδηδε ε Βελεηία ζηνπο πγεηνλφκνπο. Αξγφηεξα ν ζεζκφο απηφο εληζρχζεθε απφ
ηνπο Πξφζζεηνπο Πξνλνεηέο Τγείαο (Sopraproveditori alla Sanità), γηα λα
αληηκεησπηζηεί ν κεγάινο θφξηνο εξγαζίαο.

174

Οη Πξνλνεηέο απηνί ήηαλ

επηθνξηηζκέλνη κε ηνλ έιεγρν θαη ηε ιεηηνπξγία ηνπ πγεηνλνκηθνχ κεραληζκνχ ηεο
βελεηηθήο επηθξάηεηαο ηφζν ζηε Μεηξφπνιε φζν θαη ζην βελεηνθξαηνχκελν ειιεληθφ
ρψξν θαη επηθνπξνχληαλ απφ κεζαίν θαη θαηψηεξν πξνζσπηθφ.175
ηα Ηφληα λεζηά, ππήξρε ηνπηθφ Maggistrato alla Sanità, κε πξντζηάκελν ηνλ
πγεηνλφκν (priore), αμησκαηνχρν δηνξηζκέλν απεπζείαο απφ ην Τγεηνλνκείν ηεο
Βελεηίαο. Σν ηνπηθφ Τγεηνλνκείν δηφξηδε ηνπο proveditori alla sanità, κε εηήζηα
ζεηεία, ην γξακκαηέα θαη ην βνεζφ ηνπ. 176 ε πεξίπησζε εθδήισζεο επηδεκίαο
εθιέγνληαλ θαη έθηαθηνη πγεηνλφκνη γηα ηελ πιεξέζηεξε αληηκεηψπηζε ηεο θξίζεο θαη
ζπγθξνηνχζαλ ην Collegieto Sanitario γηα ηελ ιήςε ησλ αλαγθαίσλ κέηξσλ. 177
Πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη ηα Τγεηνλνκεία ησλ Ηνλίσλ λήζσλ δηαθξίλνληαλ απφ κηα
ηάζε απηνλφκεζεο ησλ γεγελψλ αζηψλ απφ ηνπο θαλνληζκνχο ηεο Μεηξφπνιεο θαη
174

Παλδή-Αγαζνθιή Β., «Καξαληίλεο θαη ινηκνθαξζαηήξηα ζηα Ηφληα λεζηά», φ.π., ζ. 16, φπνπ

αλαιπηηθά αλαθέξεη γηα ηα θαζήθνληα ησλ πγεηνλφκσλ «Οη Proveditori θαη νη Sopraproveditori έπξεπε
λα είλαη επγελείο θαη φθεηιαλ λα επηηεξνχλ ηελ πνξεία ησλ επηδεκηθψλ θαη ελδεκηθψλ αζζελεηψλ
αλζξψπσλ θαη δψσλ, ην έξγν ησλ ηαηξψλ, ηε ιεηηνπξγία ησλ λνζνθνκείσλ, ηε δηαθίλεζε ησλ
εδσδίκσλ. Αλάκεζα ζηα άιια ηνπο θαζήθνληα είραλ θαη ηελ επζχλε ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ ιαδαξέηνπ,
εμέηαδαλ ηα πηζηνπνηεηηθά πγείαο ησλ πινίσλ, επέβαιαλ θαξαληίλα, αλ ην έθξηλαλ ζθφπηκν, ηελ
θαηαζηξνθή ηνπ θνξηίνπ θαη ηεο αιιεινγξαθίαο. Αιιεινγξαθνχζαλ επίζεο κε ηνπο δηπισκαηηθνχο
αληηπξνζψπνπο θαη απεζηαικέλνπο ηεο Βελεηίαο ζην εμσηεξηθφ θαη κε μέλα πγεηνλνκηθά Ηδξχκαηα.
Έηζη γλψξηδαλ αλ έλα θαξάβη εξρφηαλ απφ χπνπηε γηα αζζέλεηα ρψξα θαη ιάβαηλαλ ηα κέηξα ηνπο γηα
λα πξνιάβνπλ ηπρφλ επέθηαζε ηεο επηδεκίαο».
175

Παπαδάθε Α., «Σνπηθνί αμησκαηνχρνη θαη ππάιιεινη», φ.π., ζζ. 93-94. Καηψηεξα αμηψκαηα πνπ

επηθνπξνχζαλ ην έξγν ησλ πγεηνλφκσλ ήηαλ ν πξντζηάκελνο ηνπ ινηκνθαζαξηεξίνπ, νη πξντζηάκελνη
ησλ λνζνθνκεηαθψλ μελψλσλ θαη ηδξπκάησλ, νη δεκφζηνη γηαηξνί, νη πξντζηάκελνη κνλψλ θαη νη
επηζηάηεο ησλ δεκφζησλ δξφκσλ (deputati sopra le pubbliche strade), φπσο νλνκάδνληαλ ζηελ
Πεινπφλλεζν νη ππεχζπλνη γηα ηελ απνθνκηδή ησλ απνξξηκκάησλ. Γηα ζπλνιηθή πξνζέγγηζε ηεο
πγεηνλνκηθήο πνιηηηθήο ζηε βελεηνθξαηνχκελε Κξήηε βιέπε Παπαδία-Λάια Α., Δπαγή θαη
λνζνθνκεηαθά ηδξύκαηα ζηε Βελεηνθξαηνύκελε Κξήηε, Διιεληθφ Ηλζηηηνχην Βπδαληηλψλ θαη
Μεηαβπδαληηλψλ πνπδψλ θαη Βηθειαία Γεκνηηθή Βηβιηνζήθε Ζξαθιείνπ, Βελεηία 1996
176
177

Πιέζζα Μ., «Θεζκνί Τγεηνλνκηθήο Δπηηήξεζεο ζηα λεζηά ηνπ Ηνλίνπ », φ.π., ζ. 1089.
Λαζθαξάηνο Η. Γ., Πξόιεςε ηεο αξξώζηηαο θαη θνηλσληθή πξνζηαζία ζηα Δπηάλεζα επί

Αγγινθξαηίαο, Γ.Γ., Δζληθφ θαη Καπνδηζηξηαθφ Παλεπηζηήκην Αζελψλ-Ηαηξηθή ρνιή, Αζήλα 1984,
ζζ. 16-17.
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έβξηζαλ απφ ζπκβάληα νηθνλνκηθψλ θαηαρξήζεσλ θαη ελ γέλεη απφ ηελ
εθκεηάιιεπζε κηαο ζεκαληηθήο ζέζεο εμνπζίαο (ηνπ ηνπηθνχ πγεηνλφκνπ) γηα
πξνζσπηθφ φθεινο.178
Οη αξκνδηφηεηεο ησλ Τγεηνλνκείσλ ησλ Ηνλίσλ λήζσλ, πνπ απνηεινχζαλ κηα
βαζηθή δνκή γηα ηε Βελεηία, ήηαλ παξφκνηεο κε απηέο ηεο Μεηξφπνιεο θαη
ινγνδνηνχζαλ απεπζείαο ζηνλ ηνπηθφ Πξνλνεηή. Σν Λνηκνθαζαξηήξην (Lazaretto),
αλαιάκβαλε ηε δηαδηθαζία ηεο θαξαληίλαο πνπ δηαξθνχζε ζαξάληα εκέξεο ή φζν
έθξηλε απαξαίηεην ε θαηά ηφπνπο ππεξεζία. Μεηά ηελ παξέιεπζή ηεο αθνινπζνχζε ε
έθδνζε ηεο ειεπζεξνθνηλσλίαο (pratica), ην βαζηθφ πηζηνπνηεηηθφ ησλ πινίσλ, ην
νπνίν έπξεπε λα επηθπξψλεηαη ζε θάζε ιηκάλη γηα λα εμαζθαιίδεηαη ην δηθαίσκα ηεο
ειεχζεξεο πιεχζεο. ε επίπεδν ηππνινγίαο ηα έγγξαθα πνπ εμέδηδε ην βελεηηθφ
Τγεηνλνκείν ήηαλ ηα εμήο:179
1. Costituto di nave, έγγξαθν ηαπηνπνίεζεο πινίνπ
2. Patente ή Revisa di nave, έγγξαθν παξνρήο άδεηαο άζθεζεο
δξαζηεξηφηεηαο180
3. Atto della pieggiaria, έγγξαθν εγγχεζεο
4. Fede di sanità e patenta, έγγξαθν πγεηνλνκηθνχ ειέγρνπ
Ζ Βελεηία έδηλε ηδηαίηεξε ζεκαζία ζηελ εχξπζκε ιεηηνπξγία ησλ
Τγεηνλνκείσλ ηνπ ειιεληθνχ ρψξνπ ιφγσ ηεο γεηηλίαζεο κε ηελ Οζσκαληθή
Απηνθξαηνξία.181 Ήηαλ αλαγθαία γηα ηα βελεηηθά ιηκάληα πνπ εκπνξεχνληαλ κε ηελ
νζσκαληθή Αλαηνιή ε δηαηήξεζε πςεινχ βαζκνχ πγεηνλνκηθήο εηνηκφηεηαο. Δλ
θαηαθιείδη ε δηακφξθσζε ησλ βελεηηθψλ πγεηνλνκηθψλ ππεξεζηψλ αλαδεηθλχεη ηελ
πξνζπάζεηα αληηκεηψπηζεο ησλ επηδεκηψλ σο κέξηκλα ηεο θξαηηθήο κεραλήο, ε νπνία
178

Βιέπε ραξαθηεξηζηηθά ην θεθάιαην «1.δ.1. Οη ηάζεηο απηνλνκίαο ησλ πγεηνλνκείσλ θαηά ηνλ 17ν

αηψλα: ε πεξίπησζε ηεο Εαθχλζνπ», ζην Κσλζηαληηλίδνπ Κ., Σν θαθό νδεύεη έξπνληαο, φ.π., ζζ. 109115.
179

Κνιπβά Μ., Αξρεηνλνκία. Φνξείο παξαγσγήο αξρείσλ. Ηζηνξηθή Αλαδξνκή, φ.π., ζ. 217.

180

Δηδηθά γηα ηηο παηέληεο ζηα Ηφληα λεζηά βιέπε ην θεθάιαην «”Παηέληα”, ηαμηδησηηθνί πεξηνξηζκνί»

ζην Βιαζζφπνπινο Γ. η., Αλεκνθάξαβα, Καξάβηα, Δκπόξην, Μεηαθνξέο, Λεζηείεο, Πεηξαηείεο,
Παλώιε ζην Ηόλην θαη ζηα Αθαξληθά παξάιηα ηνλ 18ν αηώλα, Φήκηνο/Fimios, Ηζάθε 2006, ζζ. 65-71.
181

Παλδή-Αγαζνθιή Β., «Καξαληίλεο θαη ινηκνθαξζαηήξηα ζηα Ηφληα λεζηά», φ.π., ζ. 17. Ο Γάιινο

πεξηεγεηήο G.A. Olivier αλέθεξε ζρεηηθά «Πηζηεχνληαο νη Μνπζνπικάλνη φηη ν άλζξσπνο δελ κπνξεί
λα κεηαβάιεη ηε βνπιή ηνπ Θενχ, ζεσξνχλ έγθιεκα θάζε πξνθχιαμε ελαληίνλ ηεο θξηρηήο αξξψζηηαο.
Έηζη ζ’ νιφθιεξε ηελ Οζσκαληθή Απηνθξαηνξία ε επηθνηλσλία ήηαλ ειεχζεξε θαη δε ιεηηνπξγνχζαλ
ζηα ιηκάληα ιαδαξέηα».
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φθεηιε λα πξνζηαηεχζεη ηνπο πνιίηεο ηεο. Ζ θνηλσλία, ε πνιηηηθή θαη ε νηθνλνκία
έπξεπε λα πξνζαξκνζηνχλ ζην ζπλερή θίλδπλν εθδήισζεο ησλ επηδεκηψλ θαη λα
πηνζεηήζνπλ θαηλνθαλή κνληέια ζπκπεξηθνξάο. Ζ επίδξαζε ησλ κνιπζκαηηθψλ
επηδεκηψλ άθεζε ην απνηχπσκά ηεο ζην ζξεζθεπηηθφ ζπλαίζζεκα, ζηελ
επηζηεκνληθή εμέιημε θαη ζηα πνιηηηζηηθά πξφηππα, ελψ ππήξμε θαζνξηζηηθή γηα ηελ
πνξεία ηεο Δπξψπεο απφ ηνλ Όζηεξν Μεζαίσλα πξνο ηελ Αλαγέλλεζε.
ε απηφ ην πιαίζην ε Βελεηία έδξαζε θαηά ην δνθνχλ θαη επηζηξάηεπζε ηνπο
δηνηθεηηθνχο ηεο κεραληζκνχο, ηε γξαθεηνθξαηία θαη ηηο ζεζκηθέο αξρέο πνπ δηέζεηε
γηα λα δηαρεηξηζηεί έλα ππαξμηαθφ δήηεκα πνπ έζηγε θαίξηα ηελ ίδηα ηελ ππφζηαζή
ηεο, ηε λαπηηιία. Ζ ηζηνξηθή πνξεία έδεημε φηη, παξ’ φιεο ηηο δπζιεηηνπξγίεο θαη ηα
πξνβιήκαηα πνπ αληηκεηψπηζαλ ηα Τγεηνλνκεία, ελ ηέιεη αληαπνθξίζεθαλ ζηηο
πξνθιήζεηο θαη δεκηνχξγεζαλ έλα πξσηνπνξηαθφ κνληέιν ην νπνίν αθνινχζεζαλ ηα
ππφινηπα θξάηε.
Κεθ. 8. Σν Κνκηηάην ηεο αληηάο θαη ηεο Δζσηεξηθήο Οηθνλνκίαο
ηελ πξψηε πεξίνδν ηεο δηνίθεζεο ησλ Γεκνθξαηηθψλ Γάιισλ, ε αλάγθε γηα
άκεζε παξαγσγή δηνηθεηηθνχ έξγνπ απφ ην Τγεηνλνκείν θαη ηελ Δζσηεξηθή
Οηθνλνκία νδήγεζε ζηε δεκηνπξγία ελφο ιηηνχ θαη εληαίνπ ζπγθεληξσηηθνχ
ζρήκαηνο. Έηζη ην ηξίην Κνκηηάην ηνπ Πξνζσξηλνχ Γεκαξρείνπ Κπζήξσλ ηδξχζεθε
κε ηελ ίδηα πξάμε κε ηελ νπνία ηδξχζεθε ην Πξνζσξηλφ Γεκαξρείν
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κε

αξκνδηφηεηεο ζηνπο ηνκείο ηεο δεκφζηαο πγείαο θαη ηεο εζσηεξηθήο νηθνλνκίαο,
Σξίηνλ Κνκηηάηνλ ζπλζεκέλνλ ἀπό ηνύο θάησζελ θαί ὁπνῦ ζέιεη ὀλνκαηίδεηαη ηῆο
αληηάο, θαί ηῆο ἐζσηεξηθῆο νἰθνλνκίαο. Σν Κνκηηάην ηεο αληηάο θαη ηεο
Δζσηεξηθήο Οηθνλνκίαο ελζσκάησλε δχν βαζηθνχο δηνηθεηηθνχο θιάδνπο, ην
Τγεηνλνκείν θαη ηελ Οηθνλνκία. Οη ηνκείο απηνί δελ ήηαλ αζχλδεηνη κεηαμχ ηνπο,
φπσο θαηλνκεληθά εκθαλίδνληαλ. Σν Τγεηνλνκείν σο θνξέαο βξηζθφηαλ ζε άκεζε
ζρέζε κε ηε λαπηηιία θαη ην εκπφξην θαη απεθφκηδε έζνδα γηα ην δεκφζην ηακείν απφ
ηα ηεισλεηαθά ηέιε θαη ηα πξφζηηκα. Ζ ππαγσγή ηνπ ζηνλ ίδην δηνηθεηηθφ θνξέα κε
ηελ Δζσηεξηθή Οηθνλνκία ππνβίβαδε ηελ απηνλνκία ηνπ, θάηη ην νπνίν
δηαθνξνπνηήζεθε αξγφηεξα κε ηελ ππαγσγή ηνπ ζην Ννκφ ηνπ Αηγαίνπ. ηελ ίδηα
182

65. Γ.Α.Κ.-Σ.Α.Κ., Αξρείν Γεκνθξαηηθψλ Γάιισλ: Φάθεινο 27/Έγγξαθν 1 [Ίδξπζε Πξνζσξηλνχ

Γεκαξρείνπ Κπζήξσλ], 08.08.1797.
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πξάμε ηδξχζεσο ηνπ Σξίηνπ Κνκηηάηνπ αλαθέξνληαλ ζπλνιηθά νη αμησκαηνχρνη ηνπ
Κνκηηάηνπ, ρσξίο δηάθξηζε ηνπ επηκεξηζκνχ ηνπο ζε Τγεηνλνκείν ή Δζσηεξηθή
Οηθνλνκία:
1. Θεφδσξνο ηάζεο-Μπηξκπηιηφο πνηέ Γεσξγίνπ (Teodoro Stati quondam
Giorgio). Πξφθεηηαη γηα ην θηινγάιιν ιφγην Θεφδσξν ηάζε, πνπ εθθψλεζε
ηνλ πεξίθεκν παλεγπξηθφ ιφγν θαη αληακείθζεθε κε ην δηνξηζκφ ηνπ ζε έλα
πςειφ θαη ζεκαληηθφ δηνηθεηηθφ αμίσκα.183 Ο ιφγνο πνπ εθθψλεζε γηα ηελ
άθημε ησλ Γεκνθξαηηθψλ Γάιισλ έρεη ραξαθηεξηζζεί σο ε πην ζπκβνιηθή
ζηηγκή ηεο γαιινθξαηίαο ζηα Κχζεξα. Ο ίδηνο δελ ήηαλ αζηφο ηεο
βελεηνθξαηίαο, αιιά έλαο ηδηαίηεξα κνξθσκέλνο ιφγηνο. Ήηαλ ζχδπγνο ηεο
Αηθαηεξίλεο Γαξκάξνπ, ε νπνία αλήθε ζε κηα απφ ηηο παιαηφηεξεο
αξηζηνθξαηηθέο νηθνγέλεηεο ησλ Κπζήξσλ.
2. Αλαγλψζηεο Αλαζηάζηνο Μπελάξδνο πνηέ Πέηξνπ (Anastasi Anagnosti
Bernardo quondam Pietro). Ζ νηθνγέλεηα Βελάξδνπ, έλαο θιάδνο ηεο
πνιππιεζέζηεξεο νηθνγέλεηαο Κνξσλαίνπ, εληνπηδφηαλ ζην βφξεην ηκήκα ηνπ
λεζηνχ, ζηνλ Πνηακφ, θαη απφ ηα ηέιε ηνπ 18νπ αη. ζηνλ Καξαβά. Ζ
νηθνγέλεηα δελ αλήθε ζηνπο αζηνχο ηεο βελεηνθξαηίαο, πηζαλψο φκσο δηέζεηε
εκπνξηθέο επηρεηξήζεηο θαη ήηαλ εχπνξε.184
3. Σδνπάλεο Καζηκάηεο πνηέ Ηνπιίνπ (Zuanne Cassimati quondam Giulio
quondam Demetrio), 185 κέινο ηεο αλαθεξφκελεο νηθνγέλεηαο Καζηκάηε,
αλήθε ζηα εχπνξα κέιε ηεο.
4. Σδνπάλεο Γαξκάξνο πνηέ Νηθνιάνπ (Zuanne Darmaro quondam Nicolò).
Πξφθεηηαη γηα κηα απφ ηηο παιαηφηεξεο νηθνγέλεηεο αζηψλ ηεο βελεηνθξαηίαο,
ε νπνία κεηείρε ζην πξψην ζπκβνχιην ηνπ 1573. Μέιε ηεο ππήξμαλ αλψηεξνη
αμησκαηνχρνη θαη ηεξείο, κε θνξπθαίν ηνλ Δπίζθνπν Κπζήξσλ Φηιφζεν
Γαξκάξν, 17νο αη.186 Ο Σδνπάλεο Γαξκάξνο πηζαλφηαηα αλήθε ζηα κέιε ησλ
αξηζηνθξαηψλ κε πξννδεπηηθέο ηδέεο.
5. Γεκήηξηνο Αιβαλάθεο πνηέ αξάληνπ (Demetrio Albanachi quondam
Sarando). Ζ νηθνγέλεηα Αιβαλάθε πξνεξρφηαλ απφ πεινπνλλήζηνπο
183

Υάξνπ-Κνξσλαίνπ Δ., «Θεφδσξνο ηάζεο-Μπηξκπηιηφο », φ.π., ζζ. 11,13.

184

Καιιίγεξνο Δ. Π., Κπζεξατθά Δπώλπκα, φ.π., ζζ. 157-161, Καιιίγεξνο Δ. Π., πκπιεξσκαηηθά

ζηνηρεία ζηα Κπζεξατθά Δπώλπκα, φ.π., ζζ. 24-25.
185

Καιιίγεξνο Δ. Π., Κπζεξατθά Δπώλπκα, φ.π., ζζ. 291-297.

186

.π., ζζ. 210-213.
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πξφζθπγεο πνπ ήξζαλ ζηα Κχζεξα ζηα κέζα ηνπ 18νπ αη. θαη θαηνίθεζαλ ζηε
Υψξα Κπζήξσλ. Ο αλαθεξφκελνο Γεκήηξηνο ππήξμε γελάξρεο ηνπ θιάδνπ
απηνχ, ήηαλ εγγεγξακκέλνο ζηελ ελνξία ηνπ Δζηαπξσκέλνπ θαη ν γηφο ηνπ
αξάληνο αλαθέξεηαη σο θνπκπάξνο ζηελ ελνξία ηνπ Παληνθξάηνξα ζην
Κάζηξν,187 γεγνλφηα πνπ καξηπξνχλ φηη αλήθαλ ζηελ θπζεξατθή ειίη.
Καη ζε απηή ηελ πεξίπησζε παξαηεξήζεθε ην ίδην κνηίβν φπσο θαη ζηα άιια
Κνκηηάηα ηνπ Πξνζσξηλνχ Γεκαξρείνπ Κπζήξσλ φπνπ ηα επηιεγέληα κέιε ήηαλ
θηινγάιινη πξψελ αζηνί ηεο βελεηνθξαηίαο, εχπνξνη έκπνξνη, θηεκαηίεο θαη ιφγηνη
πνπ αλακείρζεζαλ γηα πξψηε θνξά ζηελ άζθεζε δεκνζίσλ ιεηηνπξγεκάησλ,
απνθιεηφκελνη εσο ηφηε απφ ην ζχζηεκα ησλ Βελεηψλ. Αλάκεζα ζε απηνχο δελ
ππήξρε θαλέλαο βελεηφο αμησκαηνχρνο.
Κεθ. 9.1. Σν Κνκηηάην ηεο αληηάο (Τγεηνλνκείν Κπζήξσλ)
Ζ έλλνηα ηεο θξαηηθήο δηνίθεζεο εκπεξηέρεη ηε ζπλέρεηα θαζψο, ζε πεξίπησζε
αιιαγήο θαζεζηψησλ, γηα λα ιεηηνπξγήζεη ρξεηάδεηαη δνκέο θαη αμησκαηνχρνπο. Οη
Γεκνθξαηηθνί Γάιινη παξφηη ήιζαλ σο ξηδνζπαζηηθή δχλακε αιιαγήο αλαγθάζηεθαλ
λα δηαηεξήζνπλ ηνπο απαξαίηεηνπο ζεζκνχο κε βαζηθφηεξν εμ απηψλ ην Κνκηηάην
ηεο αληηάο (Sanità) ησλ Κπζήξσλ. Σελ επνκέλε ηεο επίζεκεο ίδξπζεο ηνπ
Πξνζσξηλνχ Γεκαξρείνπ Κπζήξσλ, ζηηο 9 Απγνχζηνπ 1797, έλα απφ ηα ζέκαηα ηεο
ζπλεδξίαζεο ηνπ Πξνεδξείνπ ηνπ ήηαλ ν θαζνξηζκφο αξκνδηνηήησλ θαη ν δηνξηζκφο
αμησκαηνχρσλ ζηα παξαξηήκαηα ηνπ Τγεηνλνκείνπ. 188 Ζ δνκή ηνπ Τγεηνλνκείνπ
δηαξζξσλφηαλ σο εμήο:

187

Υάξνπ-Κνξσλαίνπ Δ., Λεμηαξρηθό Αξρείν Δλνξηώλ, Δλνξία Παληνθξάηνξνο ζην Κάζηξν (1687-

1850), Κχζεξα 2006, ζζ. 191-192,226.
188

57. Γ.Α.Κ.-Σ.Α.Κ., Αξρείν Γεκνθξαηηθψλ Γάιισλ: Φάθεινο 20/Έγγξαθν 1 [Δγγξαθν γηα ηελ

νξγάλσζε θαη επάλδξσζε ησλ ππεξεζηψλ ηνπ Τγεηνλνκείνπ Κπζήξσλ], 09.08.1797.
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Γηάγξακκα 4. Ζ δνκή ηνπ Τγεηνλνκείνπ Κπζήξσλ

Ζ θξάζε ηνπ εγγξάθνπ «geloso argomento della commun salute», δείρλεη
πφζν κεγάιε βαξχηεηα είρε ην ζέκα απηφ γηα ηε δηνίθεζε. Δπηθεθαιήο ηνπ
Τγεηνλνκείνπ δηνξίζηεθε ν Κπζήξηνο πξψελ αζηφο ηεο βελεηνθξαηίαο Zuanne
Darmaro, ν νπνίνο θαηείρε ην αμίσκα απηφ θαη επί Βελεηψλ. Ζ ιεηηνπξγηθή δνκή ηνπ
Τγεηνλνκείνπ είρε σο εμήο: 1) έδξα ηνπ ήηαλ ην ιηκάλη ηεο Υψξαο, ην Καςάιη θαη 2)
βαζηθή ηνπ αξκνδηφηεηα ήηαλ ε ηήξεζε ησλ πγεηνλνκηθψλ θαλφλσλ, ε είζπξαμε ησλ
απαηηνχκελσλ ηειψλ θαη ε εθαξκνγή ησλ δηαηαγκάησλ. Αθνινχζσο νξίζηεθαλ νη έμη
ζηξαηηψηεο (fanti) γηα ηε θξνπξά ζην ιηκάλη ηνπ Καςαιίνπ κε εβδνκαδηαία θαη
ελαιιαζζφκελε βάξδηα. Γηνξίζηεθαλ επίζεο νη πεξηθεξεηαθνί επίηξνπνη-πγεηνλφκνη,
πξψηα ζηνλ Απιέκνλα πνπ δηέζεηε ιηκάλη θαη παξαθείκελν θξνχξην θαη αθνινχζσο
ζηνλ Πνηακφ θαη ζηνλ Μπινπφηακν, ζηα κεγάια εκπνξηθά θέληξα ησλ Κπζήξσλ,
παξφηη δελ βξίζθνληαλ πιεζίνλ ηεο ζάιαζζαο. Οη αξκνδηφηεηεο θαη ηα θαζήθνληα
ησλ αμησκαηνχρσλ ηνπ Τγεηνλνκείνπ, ζην ίδην έγγξαθν, ζπκππθλψλνληαλ ζε κηα
παξάγξαθν, ζχκθσλα κε ηελ νπνία έπξεπε λα:
1. Δπηβιέπνπλ ηελ θνηλή πγεία.
2. Σεξνχλ ηηο πγεηνλνκηθέο δηαηάμεηο θαη λα θξνληίδνπλ γηα ηελ είζπξαμε
ησλ ηειψλ.
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3. Τπνβάιινπλ ηηο δαπάλεο ηνπο ζηελ Δπηηξνπή ηνπ Τγεηνλνκείνπ.
4. Αληηκεησπίδνπλ

ηηο

έθηαθηεο

θαηαζηάζεηο

πνπ

ελδέρεην

λα

παξνπζηαζηνχλ θαηά ηελ εθηέιεζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπο .
ην ίδην έγγξαθν ηεο 9εο Απγνχζηνπ 1797 νη Γεκνθξαηηθνί Γάιινη αλέθεξαλ
ηνλ θίλδπλν ηεο πεηξαηείαο «dell’incursioni Piratiche», επηδηψθνληαο λα ηνλ
αληηκεησπίζνπλ κε ηε ζπγθξφηεζε ελφο επξχηεξνπ ζηξαηησηηθνχ ζρεκαηηζκνχ, ν
νπνίνο ζα πξνθχιαζζε ηελ αθηνγξακκή ησλ Κπζήξσλ «un’armo litorale dell’isola».
ηελ πξνζπάζεηα απηή θιήζεθε λα ζπλδξάκεη θαη ε Δπηζθνπή Κπζήξσλ, θαζφζνλ
κέζσ ησλ ιεμηαξρηθψλ θαηαζηίρσλ ησλ ελνξηψλ ηεο κπνξνχζε λα πξνρσξήζεη ζε
απνγξαθή ησλ αξξέλσλ θαηνίθσλ απφ δέθα έμη έσο πελήληα πέληε εηψλ, ηθαλψλ λα
θέξνπλ φπια, «Vescovo Levunj il dover far eseguire col mezzo de’ rispettivi Parochi
un’anagrafi generale degl’abitanti tutti dall’età d’anni sedeci compiti a quella di
cinquantacinque». Ζ πεηξαηεία ζηα ηέιε ηνπ 18νπ αη. ήηαλ θιέγνλ δήηεκα γηα ηα
λεζηά θαη ηηο παξαζαιάζζηεο πεξηνρέο ησλ ειιεληθψλ ζαιαζζψλ, κε έληνλεο κλήκεο
απφ ηηο επηδξνκέο ηνπ παξειζφληνο. Ζ αλαθνξά απφ ηνπο Γεκνθξαηηθνχο Γάιινπο
γηα ηελ νξγάλσζε ηεο ζηξαηησηηθήο θξνπξάο ηνπ Τγεηνλνκείνπ θξίλεηαη ελ πξψηνηο
απνιχησο δηθαηνινγεκέλε. Γελ αλαθέξζεθε φκσο ην ακεζφηεξν πξφβιεκα ηνπ
λαπηηθνχ ησλ Ηνλίσλ λήζσλ, πνπ ήηαλ ε εκπφιεκε θαηάζηαζε κε ηε Βξεηαλία, ρψξα
κε ηνλ ηζρπξφηεξν ζηφιν ηεο επνρήο. Με δηθαηνινγία ηελ πγεηνλνκηθή επηθπιαθή θαη
ηελ πξνζηαζία απφ ηελ πεηξαηεία θαηεβιήζε πξνζπάζεηα ζηξαηησηηθήο ελίζρπζεο
ησλ αθηνγξακκψλ ηνπ λεζηνχ, ε νπνία αθνξνχζε θπξίσο ηελ πνιεκηθή ζχξξαμε
Γεκνθξαηηθήο Γαιιίαο θαη Μεγάιεο Βξεηαλίαο θαη φρη ηφζν ηελ πεηξαηεία. Ζ
θαηάζηαζε ησλ δηνξηζζέλησλ ζηξαηησηψλ θαη πεξηθεξεηαθψλ αμησκαηνχρσλ ηνπ
Τγεηνλνκείνπ πεξηειακβαλφηαλ ζην ίδην έγγξαθν θαη επηκεξηδφηαλ σο εμήο:
Πίλαθαο 3. Καηάινγνο ησλ ζηξαηησηψλ ηεο Κεληξηθήο Τπεξεζίαο (fanti di Sanità)
ηνπ Τγεηνλνκείνπ Κπζήξσλ

1. Spiro Amarando quondam Pietro
2. Pietro Facea quondam Boliò
3. Zuanne Jacannachi
4. Jianni Bareseri naturale
5. Giorgi Petrochilo di Paulo Giovanco
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6. Menezo Sotirco Lazzo
Πίλαθαο 4. Καηάινγνο Πεξηθεξεηαθψλ Δπηηξφπσλ (Commissarii di Sanità) ηνπ
Τγεηνλνκείνπ Κπζήξσλ
1. Κνκηηάην ηεο αληηάο ζηνλ

1. Manoli Zanne Clironomo

Απιέκνλα (Commisione di Sanità di

2. Janno Veve

Avlemona)

3. Statti Jannacachi

2. Κνκηηάην ηεο αληηάο ζηνλ

1. Vassili Bavea

Πνηακφ (Commisione di Sanità di

2. Zorzi Meletio

Potamò)

3. Janni Coroneo Ghegheri

3. Κνκηηάην ηεο αληηάο ζην

1. Panagioti Caridi Gleso

Μπινπφηακν

2. Marco Megaloconomo

(Commisione

Sanità di Milopotamo)

di

3. Manoli Potini Spagnolo

Ο Ενπάλε Γαξκάξνο δηαηήξεζε ην αμίσκα ηνπ δηνηθεηή ηνπ Τγεηνλνκείνπ, ην
νπνίν θαηείρε θαη ζην βελεηηθφ θαζεζηψο πιαηζησκέλνο απφ έμη ζηξαηηψηεο, νη νπνίνη
απνηεινχζαλ ηε θξνπξά ζηε Υψξα. Γηνξίζηεθαλ ελλέα πθηζηάκελνί ηνπ πγεηνλφκνη,
ηξείο γηα θάζε κηα πγεηνλνκηθή ππεξεζία ζηνλ Απιέκνλα, Πνηακφ θαη Μπινπφηακν.
Ζ δνκή απηή ηνπ Τγεηνλνκείνπ ήηαλ πξνζσξηλή γηα λα ηεζεί άκεζα ζε ιεηηνπξγία κηα
θνκβηθή ππεξεζία γηα ηα Κχζεξα. Ζ πιεζψξα ησλ εγγξάθσλ θαη ηνπ αξρείνπ πνπ
παξήγε σο ππεξεζία θαη ε αλαβάζκηζή ηνπ Τγεηνλνκείνπ ζην πιαίζην ηνπ Ννκνχ ηνπ
Αηγαίνπ ήηαλ απφδεημε ηεο ζεκαληηθήο ηνπ ζέζεο ζην δηνηθεηηθφ κεραληζκφ ησλ
Γεκνθξαηηθψλ Γάιισλ.
ην πξψην ζηάδην ησλ Πξνζσξηλψλ Γεκαξρείσλ, ε Γεκνθξαηηθή Γαιιία γηα
ιφγνπο δηπισκαηηθνχ θαηεπλαζκνχ επέηξεπε ζηε Βελεηία λα πηζηεχεη φηη ζα
παξέκελε δηνηθεηηθφ θέληξν ησλ πξψελ θηήζεψλ ηεο. ηελ πξάμε φιεο νη
αξκνδηφηεηεο κεηαθέξζεθαλ ζηε γαιινθξαηνχκελε Κέξθπξα. Σα Τγεηνλνκεία ήηαλ
ζεκαληηθά γηα ηελ εμνπζία ησλ Γεκνθξαηηθψλ Γάιισλ ζηα Ηφληα λεζηά, θαζψο κέζσ
απηψλ ειέγρνληαλ ηα ιηκάληα, ε λαπηηιία, δηαζθαιηδφηαλ ε απνηξνπή ησλ επηδεκηθψλ
αζζελεηψλ θαη εηζπξάηηνληαλ ηεισλεηαθνί δαζκνί. Πξνηνχ αθφκε ζπληαρζεί ε
επίζεκε πξνθήξπμε ζχζηαζεο ηνπ Τγεηνλνκείνπ Κπζήξσλ ππφ ηελ αηγίδα ησλ
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Γεκνθξαηηθψλ Γάιισλ, είρε πξνεγεζεί κέζσ εγγξάθνπ189 ε απνζηνιή πγεηνλνκηθψλ
νδεγηψλ θαη θαλφλσλ απφ ην Τγεηνλνκείν ηεο Βελεηίαο (Il Comitato alla Sanità alla
Municipalità Provisoria di Venezia). Ζ θεληξηθή απηή πγεηνλνκηθή ππεξεζία, ε νπνία
έθεξε αθφκε ηνλ αλαγλσξίζηκν ηίηιν Sanità di Venezia, δελ ιεηηνπξγνχζε πιένλ ζην
ζεζκηθφ πιαίζην ηεο ηέσο Γαιελνηάηεο Γεκνθξαηίαο ηνπ Αγίνπ Μάξθνπ, παξέκελε
φκσο ζεβαζηή. Ζ Βελεηία θαη νη ζεζκνί ηεο γηα αηψλεο θαζφξηδαλ ηε δσή, ηελ
νηθνλνκία θαη ηελ πγεηνλνκηθή πνιηηηθή ησλ Ηνλίσλ λήζσλ. ηνλ πξψην κήλα ηεο
έιεπζεο ησλ Γεκνθξαηηθψλ Γάιισλ ζηα Ηφληα λεζηά, νη θάηνηθνί ηνπο είραλ αθφκε
έληνλν ην βίσκα ηεο βελεηηθήο θπξηαξρίαο. Αληίζεηα ε λέα ηνπο ζέζε ζηε
Γεκνθξαηηθή Γαιιία ήηαλ αζαθήο θαη ρσξίο ηζηνξηθφ πξνεγνχκελν.
Απηφ αθξηβψο ην θελφ εμνπζίαο, φπσο πξνήιζε απφ ηελ θαηαξξένπζα ηζρχ
ησλ βελεηηθψλ ζεζκψλ, θιήζεθε λα θαιχςεη, αλεπηηπρψο, ην έγγξαθν ηνπ
Τγεηνλνκείνπ ηεο Βελεηίαο ηεο 18εο Thermidor-06.08.1797. Ζ αθνξκή ήηαλ ε
αληίζεζε ησλ Τγεηνλνκείσλ ησλ Ηνλίσλ λήζσλ ζηε κέρξη πξφηηλνο θαζηεξσκέλε
ρξνληθή δηάξθεηα ηεο θνληνπκάηζηαο. 190 Ζ πξνεγνχκελε βελεηηθή πγεηνλνκηθή
λνκνζεζία φξηδε κηα ζηαζεξή θνληνπκάηζηα 28 εκεξψλ γηα φια ηα πινία πνπ
πξνέξρνληαλ απφ ηελ Αλαηνιή. Ζ δηάηαμε ζεσξήζεθε ηδηαίηεξα αξλεηηθή γηα ην
ηνληθφ εκπφξην θαη νη θάηνηθνη ησλ Ηνλίσλ λήζσλ ζέιεζαλ λα θαηαξγεζεί απφ ηνπο
Γεκνθξαηηθνχο Γάιινπο. Αλη’ απηνχ ην Τγεηνλνκείν ηεο Βελεηίαο πξφηεηλε κηα άιιε
ξχζκηζε, κέζσ ησλ λέσλ δηνηθεηηθψλ δνκψλ ηεο γαιιηθήο δηνίθεζεο, ησλ
Πξνζσξηλψλ Γεκαξρείσλ. Οη επηθεθαιήο ηνπ Τγεηνλνκείνπ ηεο Βελεηίαο αξρηθά
ππελζχκηζαλ ηελ ηζηνξηθή ηνπ αμία, δηαηζζαλφκελνη πξνθαλψο ηελ έιιεηςε
ζεβαζκνχ ζηηο απνθάζεηο ηνπ, ηελ αδπλακία επηβνιήο θαη θπξίσο ηε κεηνλεθηηθή
ζέζε ζηελ νπνία βξίζθνληαλ ππφ γαιιηθή θαηνρή. Αλέπηπμαλ ζε κηα εκθαηηθή
αλαθνξά ηε ζπνπδαηφηεηα ηεο ππεξεζίαο, ε νπνία πξνθαινχζε ηνλ ζαπκαζκφ ησλ
μέλσλ θαη ηεο επεηξσηηθήο Ηηαιίαο. Ζ γξαθή ήηαλ ραξαθηεξηζηηθή, «con piena
fiducia alla ferma condotta della Sanità di Venezia, che attraendosi l’amirazione degli
189

52. Γ.Α.Κ.-Σ.Α.Κ., Αξρείν Γεκνθξαηηθψλ Γάιισλ: Φάθεινο 16/Έγγξαθν 6 [Δγγξαθν ηνπ

Τγεηνλνκείνπ ηνπ Πξνζσξηλνχ Γεκαξρείνπ ηεο Βελεηίαο], 06.08.1797.
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Πξνέξρεηαη απφ ηελ ηηαιηθή ιέμε contumàcia, πνπ είλαη ηαπηφζεκε ηεο θαξαληίλαο/quarantena θαη

δειψλεη ηνλ ππνρξεσηηθφ πεξηνξηζκφ αλζξψπσλ θαη εκπνξεπκάησλ, πνπ πξνέξρνληαλ απφ χπνπηεο γηα
κνιπζκαηηθέο αζζέλεηεο πεξηνρέο, ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπ Τγεηνλνκείνπ πξνθεηκέλνπ λα ειεγρζνχλ
θαη εθφζνλ θξηζεί απαξαίηεην λα απνιπκαλζνχλ ή θαη αθφκε λα ηνπο απαγνξεπηεί ε ζπλέρηζε ηνπ
ηαμηδηνχ ηνπο.
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Esteri, fù sempre considerata, come l’antemorale del Continente l’Italia». ην
έγγξαθν θαίλεηαη ε εγεηηθή ζπκπεξηθνξά κηαο πξντζηακέλεο αξρήο πνπ είρε
ζπλεζίζεη λα απεπζχλεηαη πξνο πθηζηάκελεο νληφηεηεο, ε νπνία δελ είρε
πξνζαξκνζηεί ζηε λέα θαηάζηαζε. Σν Τγεηνλνκείν ηεο Βελεηίαο αληέδξαζε ζηελ
θαηάξγεζε ηεο αησλφβηαο πγεηνλνκηθήο λνκνζεζίαο ζαλ λα εθπξνζσπνχζε αθφκε κηα
θπξίαξρε ζαιαζζνθξαηνξία. Χζηφζν ην Τγεηνλνκείν ηεο Βελεηίαο δελ ήηαλ πηα ζε
ζέζε λα επηβάιεη ηηο απνθάζεηο ηνπ νπφηε πξφηεηλε, κε ηελ ελδεηθηηθή ιέμε «vi
proporre» θαη δελ δηέηαμε, «comandi», φπσο παιαηφηεξα, ηνλ πεξηνξηζκφ ηεο
θνληνπκάηζηαο ζε 14 εκέξεο, εθφζνλ βέβαηα θαιχπηνληαλ νη ηζρχνπζεο δηθιείδεο
αζθαιείαο ζρεηηθά κε ηνλ ηφπν πξνέιεπζεο ησλ πινίσλ.
Ήηαλ ινγηθφ νη δνκέο θαη νη πξαθηηθέο πνπ επέβαιε επί ζεηξά αηψλσλ ε
Βελεηία λα παξακέλνπλ βαζηά ξηδσκέλεο ζηε ζπιινγηθή ζπλείδεζε ησλ πξψελ
ππεθφσλ ηεο. Χζηφζν παξαηεξνχκε φηη αθφκε θαη νη παιαηνί ζεζκνί, φπσο ην
Τγεηνλνκείν ηεο Βελεηίαο, άξρηζαλ λα δηαθνξνπνηνχληαη αηζζεηά ζε ζρέζε κε ην
παξειζφλ, κνινλφηη δελ κπνξνχζαλ εχθνια λα απεθδπζνχλ ην καλδχα ηνπ θπξίαξρνπ
πνπ απεπζπλφηαλ ζε ππεθφνπο θαη ζπκπεξηθέξνληαλ ζχκθσλα κε ην status quo ante
ηεο πξφηεξεο θπξηαξρίαο ηνπο. Σαπηφρξνλα νη Γεκνθξαηηθνί Γάιινη, ζηε κεηαβαηηθή
πεξίνδν δηαθπβέξλεζήο ηνπο, ζέιεζαλ λα εθκεηαιιεπηνχλ ηηο πξνυπάξρνπζεο
βελεηηθέο δνκέο γηα λα εδξαηψζνπλ ηελ εμνπζία ηνπο επηηξέπνληαο ηελ απνζηνιή
βελεηηθψλ δηνηθεηηθψλ εγγξάθσλ θαη εγθπθιίσλ πξνο ηα Ηφληα λεζηά. Ζ εηδνπνηφο
δηαθνξά κε ην παξειζφλ ήηαλ φηη επξφθεηην πιένλ γηα παξαηλέζεηο εθ κέξνπο ηνπ
Τγεηνλνκείνπ ηεο Βελεηίαο θαη φρη γηα απζηεξέο νδεγίεο, ελψ ε δπλαηφηεηα επηβνιήο
ησλ απνθάζεσλ αλήθε πηα ζηε Γεκνθξαηηθή Γαιιία.
Κεθ. 9.2. Η ιεηηνπξγία ηνπ πγεηνλνκηθνχ παξαξηήκαηνο ζηνλ Απιέκνλα
Ζ ιεηηνπξγία ηνπ πγεηνλνκηθνχ παξαξηήκαηνο ζηνλ Απιέκνλα παξνπζηάδεηαη
ζε δπν έγγξαθα πνπ αθνξνχζαλ ηελ ππεξεζία. Σν έγγξαθν ηεο 1εο Απγνχζηνπ
1797191 δείρλεη φηη ην Πξνζσξηλφ Γεκαξρείν είρε ζπζηαζεί άκεζα κε ηελ έιεπζε ησλ
Γεκνθξαηηθψλ Γάιισλ απφ ηα κέζα Ηνπιίνπ. Σνλ Αχγνπζην επηθπξψζεθαλ ηππηθά νη
πξψηεο δηνηθεηηθέο πξάμεηο ηδξχζεσο δνκψλ θαη δηνξηζκψλ αμησκαηνχρσλ. Σν
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47. Γ.Α.Κ.-Σ.Α.Κ., Αξρείν Γεκνθξαηηθψλ Γάιισλ: Φάθεινο 16/Έγγξαθν 1 [Έγγξαθν ησλ

πγεηνλφκσλ ηνπ Απιέκνλα], 01.08.1797.
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πεξηερφκελν αθνξνχζε ζηνπο αμησκαηνχρνπο ηνπ πγεηνλνκείνπ ηνπ Απιέκνλα θαη
ήηαλ κηα απαληεηηθή έθζεζε πξνο ην Πξνζσξηλφ Γεκαξρείν Κπζήξσλ, φπσο
ζπλνπηηθά ππέγξαθαλ ζην ηέινο «Δθηλνη νπνπ ζηλζεηνπλ ηηλ ζηλνδηαλ ηηο αληηαο εηο
Αβιεκνλα πξνο ηνπο πνιηηαο νπνπ ζηζεηνπλ ηη Μνπληηδηπαιηηα Πξνβηδνξηα Κηζηξσλ».
Οη ηνπηθνί πγεηνλφκνη ζηνλ Απιέκνλα αλαθέξζεθαλ ζην πιαίζην ιεηηνπξγίαο θαη
ζπγθεθξηκέλα ζηηο αξκνδηφηεηεο πνπ ηνπο αθνξνχζαλ ζρεηηθά κε:
1. Σε δηαρείξηζε ησλ αθίμεσλ θαη αλαρσξήζεσλ φισλ ησλ πιενχκελσλ
αλεμαξηήησο κεγέζνπο, πνπ νλνκάδνληαλ πεξηθξαζηηθά σο μύια.
2. Σελ αληηκεηψπηζε ησλ παξαβάζεσλ θαη ηελ είζπξαμε ησλ ηειψλ ζχκθσλα κε
ηελ αλψηεξε δηαηαγή, πνπ πξνεξρφηαλ απφ ηνλ Gentili κε ηε ζχλεζε θξάζε
«θαηα ηηλ πξνζηαγηλ ηνπ πνιηηη Αληνληνπ Γεληηιη γελεξαιε δηβηδηνλαξηνπ ηνπ
Λεβαληε».
3. Σέινο έθαλαλ κλεία ζηελ αλάγθε επηθνηλσλίαο αλάκεζα ζην παξάξηεκα ηνπ
Απιέκνλα κε ηελ Κεληξηθή Γηνίθεζε ηεο Υψξαο, θάηη πνπ απνηέιεζε θνηλφ
ηφπν ζε πιείζηα παξεκθεξή δηνηθεηηθά έγγξαθα πνπ ελεκέξσλαλ γηα φηη
ζπλέβαηλε ζηελ πεξηνρή επζχλεο ηνπο.
ε έγγξαθν ηεο 20ήο επηεκβξίνπ 1797,192 ν πνιίηεο Δκκαλνπήι Γαβαζάο,
θαηφπηλ ζρεηηθήο δηαθήξπμεο-πξφζθιεζεο απφ ην Πξνζσξηλφ Γεκαξρείν Κπζήξσλ,
θαηέζεζε ζην Τγεηνλνκείν ηνπ Απιέκνλα έλα νηθνλνκηθφ πνζφ γηα ηελ απφθηεζε
εκπνξηθψλ δηθαησκάησλ, φπσο αλέθεξε «θνλθνξεξε193 δηα γξακαηεθνο απαλσ ήο ηελ
εγεα εζην πνξην ηνπ Αβιεκνλα Αγίνπ Νηθνιανπ λα εκπνξη λα παξηζηαδεηαη κε ηελ
νθεξηα ηνπ εο ηήλ Κάζα ηεο απηεο Μνπληηδεπαιηηᾶο θαη απησ ην Κάξεθν 194 λα
εκπνξή λαλ ην γνδεξε195 δηα ρξνλνλ έλαλ». Απφ απηή ηελ αίηεζε γηλφηαλ γλσζηφ φηη
ζηηο 13 επηεκβξίνπ ην Πξνζσξηλφ Γεκαξρείν Κπζήξσλ είρε πξνρσξήζεη ζε
δεκφζηα πξνζθνξά δηθαηψκαηνο εκπνξίαο θνξηίσλ δηαθφξσλ εκπνξεπκάησλ, ην
νπνίν ν ελδηαθεξφκελνο ζα κπνξνχζε λα απνθηήζεη εθφζνλ θαηέβαιιε ην νξηδφκελν
αληίηηκν. Οη εκπιεθφκελνη δηνηθεηηθνί θνξείο ήηαλ ην Γεκφζην Σακείν, ζην νπνίν ζα
θαηαηίζελην ηα ρξήκαηα ησλ πξνζθνξψλ, θαη ην Τγεηνλνκείν ηνπ Απιέκνλα, πνπ
ήιεγρε ηε λαπηηιηαθή θαη εκπνξηθή θίλεζε ηνπ ιηκαληνχ.
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θνλθνξέξε = ζπλεηζθέξεη, (<ηηαι. concorre).

194

θάξηθν = θνξηίν πινίν (<ηηαι. carico).

195

γνδέξε = απνιακβάλεη, θαξπνχηαη, (<ηηαι. godere).
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Κεθ. 10. Σν Κνκηηάην ηεο Δζσηεξηθήο Οηθνλνκίαο
πσο αλαθέξζεθε, ην Σξίην Κνκηηάην ηνπ Πξνζσξηλνχ Γεκαξρείνπ
Κπζήξσλ ηδξχζεθε κε ην έγγξαθν ηεο 8εο Απγνχζηνπ 1797 196 θαη ζην δεχηεξν
ζθέινο ηνπ έθεξε ηνλ ηίηιν Δζσηεξηθήο Οηθνλνκίαο. Ο ηίηινο απηφο πξνζέδηδε βάξνο
ζηνλ ηνπηθφ ραξαθηήξα ηνπ νηθνλνκηθνχ κεραληζκνχ, ν νπνίνο είρε σο απνζηνιή,
ζχκθσλα κε ην έγγξαθν, «λα γξεγνξῆ ἔπάλσ εἰο ὅ,ηη ἀπαξζελεχεη ηήλ νἰθνλνκίαλ ηνῦ
λεζίνπ, θαί ηφ ἅξκα ηῶλ πφζησλ», δειαδή επζχλε ηνπ ήηαλ ε δηαρείξηζε ησλ
νηθνλνκηθψλ πφξσλ ηνπ λεζηνχ. Ο ηνκέαο ηεο νηθνλνκίαο ήηαλ κείδνλνο ζεκαζίαο
γηα ηνπο Γεκνθξαηηθνχο Γάιινπο, θαζψο ε ζηξαηησηηθή θαη δηνηθεηηθή θπξηαξρία
ζηα Ηφληα λεζηά βαζηδφηαλ γηα ηε ζπληήξεζή ηνπο ζηηο ηνπηθέο θνηλσλίεο. Σα Κχζεξα
δελ απνηέιεζαλ εμαίξεζε θαη νη δηνηθεηηθνί κεραληζκνί θαη νη αμησκαηνχρνη ηνπ
αξκφδηνπ Κνκηηάηνπ επηθνξηίζηεθαλ κε ηελ άκεζε είζπξαμε θφξσλ. Σα Ηφληα λεζηά
φθεηιαλ λα ζπληεξήζνπλ κε δηθνχο ηνπο πφξνπο ην γαιιηθφ ζηξαηφ θαηνρήο θαη κε
φ,ηη απέκελε ζα ρξεκαηνδνηνχζαλ ηα Πξνζσξηλά Γεκαξρεία, ηα ιεηηνπξγηθά ηνπο
έμνδα θαη ηνπο κηζζνχο ησλ αμησκαηνχρσλ. Ζ νηθνλνκηθή εμίζσζε απηή ήηαλ
κνηξαίν λα απνηχρεη θαη λα πξνθαιέζεη ηελ αληίδξαζε ησλ θαηνίθσλ ησλ Ηνλίσλ
λήζσλ. Τπφ απηφ ην πξίζκα κπνξεί λα γίλεη θαηαλνεηή ε ινγηθή κε ηελ νπνία
ζπγθξφηεζαλ ην ζεζκφ απηφ, βάζεη ηνπ νπνίνπ άζθεζαλ ηελ νηθνλνκηθή πνιηηηθή
ηνπο. Σν Κνκηηάην ηεο Δζσηεξηθήο Οηθνλνκίαο ζην ζηεξέσκα ηνπ Πξνζσξηλνχ
Γεκαξρείνπ Κπζήξσλ δηαθξίζεθε απφ κεγάιε παξαγσγή δηνηθεηηθψλ εγγξάθσλ.
Ζ κειέηε ησλ νηθνλνκηθψλ ππεξεζηψλ πξνυπνζέηεη ηελ αλάιπζε ησλ
εγγξάθσλ ιεηηνπξγίαο ηνπο θαη ηελ παξνπζίαζε ηεο φιεο δνκήο θαη ησλ
αμησκαηνχρσλ ηνπο. Με βάζε ηα έγγξαθα πνπ αληρλεχηεθαλ, ην Κνκηηάην ηεο
Δζσηεξηθήο Οηθνλνκίαο εμαξρήο βξέζεθε αληηκέησπν κε θιέγνληα νηθνλνκηθά θαη
θνξνινγηθά δεηήκαηα πνπ ηαιάληδαλ ηνπο Κπζεξίνπο. ηα Κχζεξα ην Κνκηηάην ηεο
Δζσηεξηθήο Οηθνλνκίαο ήξζε αληηκέησπν εμαξρήο κε ηα πξνβιήκαηα πνπ είρε
δεκηνπξγήζεη ε πςειή θνξνινγία ηεο βελεηηθήο δηνίθεζεο.

Οη θάηνηθνη

δηακαξηπξήζεθαλ γηα ηε θνξνινγία ηνπ θαπλνχ ηφζν έληνλα πνπ απεηιήζεθε γεληθή
ζηάζε, φπσο θαη γηα ηηο πςειεο ηηκέο ησλ γεσξγηθψλ εξγαιείσλ. Δπηζπκνχζαλ επίζεο
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δηαθαψο λα ηεξκαηηζηεί ε θενπδαξρηθνχ ηχπνπ δηαηήξεζε ησλ θιήξσλ ησλ Venier197
θαη λα ηζρχζεη κηα δίθαηε θνξνινγηθή πνιηηηθή. ε φιεο απηέο ηηο δηακαξηπξίεο ην
Κνκηηάην απαληνχζε κε δηθνξνχκελν ηξφπν. πνπ ήηαλ εθηθηφ πξνζπάζεζε λα
εμνκαιχλεη ηελ θαηάζηαζε κε κέηξα φπσο ε ζέζπηζε απζηεξήο ηηκνιφγεζεο ζηελ
ηηκή ησλ γεσξγηθψλ εξγαιείσλ, ε θαζηέξσζε ηεο λνκηζκαηηθήο ηζνηηκίαο αλάκεζα ζε
βελεηηθά, επξσπατθά θαη νζσκαληθά λνκίζκαηα θαη ε θαηαπνιέκεζε ηνπ κνλνπσιίνπ
ηεο αγνξάο θαξκάθσλ. Γηαηήξεζε φκσο ηνπο θιήξνπο ησλ Venier θαη δελ εμνκάιπλε
ηελ πςειή θνξνινγία ζηνλ θαπλφ. ε ζπκβνιηθφ επίπεδν παξαβίαζε ην θνηλσληθφ
ζπκβφιαην πνπ είρε ζπλάςεη κε ηνπο Κπζεξίνπο, ην νπνίν πξνέηαζζε ηε δεκνθξαηία,
ηελ θνηλσληθή δηθαηνζχλε θαη ηε βειηίσζε ηνπ βηνηηθνχ ηνπο επηπέδνπ. Ζ έληαζε
πνπ

πξνθάιεζε

ε αζθνχκελε νηθνλνκηθή

θαη

θνξνινγηθή

πνιηηηθή

ησλ

Γεκνθξαηηθψλ Γάιισλ ήηαλ πνιχ κεγάιε θαη νη Κπζήξηνη έθηαζαλ ζε ζεκείν
εμέγεξζεο, φπσο αλαθέξεηαη παξαθάησ, δίλνληαο κηα πξφγεπζε γηα ηε δπζαξέζθεηά
ηνπο απέλαληη ζηελ αζθνχκελε νηθνλνκηθή πνιηηηθή πνπ ζα θνξπθσλφηαλ κε ηε
δεκηνπξγία ηνπ Ννκνχ ηνπ Αηγαίνπ.
Σν Κνκηηάην ηεο Δζσηεξηθήο Οηθνλνκίαο ήηαλ ν ηξίηνο θαη κνλαδηθφο
δηνηθεηηθφο θνξέαο ηνπ Πξνζσξηλνχ Γεκαξρείνπ Κπζήξσλ, θαζψο νη ππφινηπνη δχν
αθνξνχζαλ δηθαζηηθέο δνκέο. Ζ νηθνλνκηθή δηαρείξηζε απνηέιεζε πξνηεξαηφηεηα
ζην ζρεδηαζκφ ησλ Γεκνθξαηηθψλ Γάιισλ, πνπ επηδίσθαλ λα εηζπξάηηνπλ ην
κέγηζην δπλαηφ απφ ηε θνξνιφγεζε ησλ Κπζεξίσλ γηα λα ζπληεξνχλ ην ζηξαηφ θαη
ηηο δεκφζηεο ππεξεζίεο. Σν Κνκηηάην αληηκεηψπηζε ελ ηε γελέζεη ηνπ κείδνλα
δεηήκαηα πνπ ηαιάληζαλ ηα Κχζεξα θαη αθνξνχζαλ ηε θνξνινγία, ηνλ έιεγρν ησλ
ηηκψλ θαη ηε ιεηηνπξγία ηεο αγνξάο. Χζηφζν ζε πεξηπηψζεηο φπσο ε ηζνηηκία ησλ
λνκηζκάησλ θαη ην κνλνπψιην ησλ θαξκάθσλ ε απφθαζε, θαίηνη νηθνλνκηθήο
θχζεσο, δελ ειήθζε απφ ην Κνκηηάην αιιά απφ ηελ Πξνεδξία ηνπ Πξνζσξηλνχ
Γεκαξρείνπ. Οη αμησκαηνχρνη ηνπ Κνκηηάηνπ αληηάο θαη Δζσηεξηθήο Οηθνλνκίαο,

197

Γηα απηνχο ηνπο θιήξνπο, νη νπνίνη δηαηεξήζεθαλ θαη κεηά ην 1363 νπφηε ην λεζί βξέζεθε ππφ ηελ

άκεζε βελεηηθή έμνπζία, ν Αλδξέαο Αλδξεάδεο ππνγξάκκηζε φηη ε Βελεηία δελ παξέιαβε κφλν ηνλ
έιεγρν ηνπ λεζηνχ αιιά ηξφπνλ ηηλά ζπλέρηζε ηελ ίδηα θενπδαξρηθή ινγηθή δηαθπβέξλεζεο ησλ
Κπζήξσλ. Δλδεηθηηθά αλέθεξε φηη «ηνχο Κπζεξίνπο θαί ηήλ Κπβέξλεζηλ ζπλέδεε θνξνινγηθή ζρέζηο
νρί δεκνζίνπ ἀιι’ ἰδησηηθνχ δηθαίνπ […] νἱ Κπζήξηνη ἀλεθαίλελην νρί ὡο θνξνινγνχκελνη ἀιι’ ὡο
ἐπίκνξηνη θαιιηεξγεηαί». Αλδξεάδεο Α. Μ., Πεξί ηεο νηθνλνκηθήο δηνηθήζεσο ηεο Δπηαλήζνπ επί
Βελεηνθξαηίαο, φ.π., ζζ. 249-259.
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ζχκθσλα κε ην ηδξπηηθφ έγγξαθν ηνπ Πξνζσξηλνχ Γεκαξρείνπ, 198 ήηαλ ζπλνιηθά
πέληε. Απφ απηνχο γλσξίδνπκε φηη ν Σδνπάλεο Γαξκάξνο πνηέ Νηθνιάνπ νξίζηεθε
επηθεθαιήο ηεο αληηάο, 199 νπφηε νη ππφινηπνη ηέζζεξηο αζρνιήζεθαλ κε ηελ
Οηθνλνκία. Οη αμησκαηνχρνη απηνί ήηαλ ν Θεφδσξνο ηάζεο πνηέ Γεσξγίνπ, ν
Αλαγλψζηεο Αλαζηάζηνο Μπελάξδνο, ν Γεκήηξηνο Αιβαλάθεο πνηέ αξάληνπ θαη ν
Σδνπάλεο Καζηκάηεο πνηέ Ηνπιίνπ.
Δθηφο απφ ηελ Κεληξηθή Δπηηξνπή, ην Κνκηηάην ππνδηαηξνχληαλ ζε ππφεπηηξνπέο κε επηκέξνπο αξκνδηφηεηεο νηθνλνκηθνχ ειέγρνπ φπσο ε ππν-Δπηηξνπή
αγνξαλνκηθνχ ειέγρνπ θαη θαζνξηζκνχ ηηκψλ Υψξαο Κπζήξσλ. Τπέπζπλνη ζε απηήλ
ήηαλ: ν Zorzi Cassimati quondam Manea, ν Todorin Sotirco quondam Giorgi Lazzo,
θαη ν Andrea Cassimati di Antonio. Σελ αξκνδηφηεηα ηνπ αγνξαλνκηθνχ ειέγρνπ γηα
ηα ππφινηπα πεξηθεξεηαθά ληηζηξέηα ηελ είραλ νη αμησκαηνχρνη ηνπο. Αληίζηνηρα ν
Marin Macri αλαθεξφηαλ σο agente dell’appalto di Tabacco, δειαδή αληηπξφζσπνο
ηεο δηνίθεζεο κε αξκνδηφηεηα ηε δηαρείξηζε ηνπ εκπνξίνπ ηνπ θαπλνχ. Ζ εηδηθφηεηα
απηή ηνπ πξνζέδηδε ηελ ηδηφηεηα ηνπ εηδηθνχ αμησκαηνχρνπ ηνπ Πξνζσξηλνχ
Γεκαξρείνπ ζε ζέκαηα θαπλνχ.
Τθηζηάκελε δνκή ηνπ Κνκηηάηνπ ηεο Δζσηεξηθήο Οηθνλνκίαο ππήξμε ην
Γεκφζην Σακείν Κπζήξσλ. Ο θνξέαο απηφο ζηελ πξάμε ζεσξνχληαλ ν πιένλ
ζεκαληηθφο γηα ηνπο Γεκνθξαηηθνχο Γάιινπο θαη είρε ηεζεί ππφ ηνλ έιεγρν ηνπ
Σακείνπ ηεο ηξαηηάο ηνπ Λεβάληε θαη φρη ηνπ Πξνζσξηλνχ Γεκαξρείνπ Κπζήξσλ.
Δπηθεθαιήο αμησκαηνχρνο ηνπ είρε νξηζηεί ν Παχινο Γαληψλεο (Giorgio Paolo
d’Antony Tesorier a Cerigo), νπνίνο αξρηθά είρε ηνπνζεηεζεί σο γξακκαηέαο ηνπ
Πξνζσξηλνχ Γεκαξρείνπ, φκσο κεηέπεηηα δηνξίζηεθε ζηε ζεκαληηθφηεξε ζέζε ηνπ
ηνπηθνχ ζεζαπξνθχιαθα. Δπηκέξνπο νηθνλνκηθέο αξκνδηφηεηεο είραλ παξαρσξεζεί
ζε αλζξψπνπο νη νπνίνη δελ ήηαλ αμησκαηνχρνη κε ηε ζηελή έλλνηα ηνπ φξνπ, αιιά ε
ζέζε πνπ ηνπο είρε δνζεί ελείρε ζηνηρεία δεκνζίνπ ιεηηνπξγνχ. Ζ ηδηφηεηα ηνπ
ππελνηθηαζηή ησλ θιήξσλ ησλ Venier (Subaffituali delle Rendite della familia
compartecipe Venier) δελ ζήκαηλε φηη νη αλαθεξφκελνη ζεσξνχληαλ ππάιιεινη ηνπ
Κνκηηάηνπ ηεο Δζσηεξηθήο Οηθνλνκίαο, θαζψο επί παξαδείγκαηη ν Δκκαλνπήι
Καινχηζεο, έλαο εμ απηψλ, είρε ήδε νξηζηεί δηθαζηήο, φκσο νη θιήξνη απηνί
198

65. Γ.Α.Κ.-Σ.Α.Κ., Αξρείν Γεκνθξαηηθψλ Γάιισλ: Φάθεινο 27/Έγγξαθν 1 [Ίδξπζε Πξνζσξηλνχ

Γεκαξρείνπ Κπζήξσλ], 08.08.1797.
199

57.

Γ.Α.Κ.-Σ.Α.Κ., Αξρείν Γεκνθξαηηθψλ Γάιισλ: Φάθεινο 20/Έγγξαθν 1 [Δγγξαθν γηα ηελ

νξγάλσζε θαη επάλδξσζε ησλ ππεξεζηψλ ηνπ Τγεηνλνκείνπ Κπζήξσλ], 09.08.1797.
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απνηεινχζαλ δεκφζηα πεξηνπζία θαη αθνξνχζαλ φια ηα Κχζεξα «sopra l’isola di
Cerigo». Ζ δηαρείξηζή ηνπο αθνξνχζε δεκφζηα έζνδα θαη γηα ην ιφγν απηφ
αλαθέξνληαλ σο ππνθείκελνη δηαρεηξηζηέο θεθαιαίσλ ζην Κνκηηάην: ν Emannuel
Cassimati, ν Emmanuel Stai, ν Giorgio Macherioti θαη ν Emmanuel Caluci.
Σέινο

νη

δεκφζηνη

εθηηκεηέο/ζηηκαδφξνη

ήηαλ

πξαγκαηνγλψκνλεο,

δηνξηζκέλνη απφ ηελ πνιηηεία, νη εθηηκήζεηο ησλ νπνίσλ δεηνχληαλ απφ ηα
δηθαζηήξηα, ηηο νηθνλνκηθέο ππεξεζίεο αιιά θαη απφ ηδηψηεο. Ο ζεζκφο δηαηεξήζεθε
σο είρε απφ ην βελεηηθφ θαζεζηψο, ζε κεγάιν βαζκφ απηνχζηνο σο πξνο ηηο
αξκνδηφηεηέο ηνπ, νη εθηηκεηέο πνπ εληνπίζηεθαλ ζηα έγγξαθα ήηαλ νη Nicolò Vlandi
θαη Janni Privelegiato.
Κεθ. 10.1. Ο ξφινο ησλ δεκφζησλ εθηηκεηψλ (ζηηκαδφξσλ)
Οη δεκφζηνη εθηηκεηέο (ζηηκαδφξνη) ζηε βελεηηθή δηνίθεζε είραλ ην ξφιν ηνπ
δηνξηζκέλνπ απφ ηελ πνιηηεία πξαγκαηνγλψκνλα κε ηελ αξκνδηφηεηα λα πξνβαίλνπλ
ζε εθηηκήζεηο θηλεηήο θαη αθίλεηεο πεξηνπζίαο. Ο ξφινο ηνπο ήηαλ ηδηαίηεξα
ζεκαληηθφο γηα ηελ νηθνλνκηθή δσή θαζψο ζε πεξίπησζε δηθαζηηθήο δηέλεμεο, ε
εθηίκεζή ηνπο είρε βαξχλνπζα ζεκαζία.200 Ο ζεζκφο εμαθνινχζεζε λα πθίζηαηαη θαη
κε ηε δηνίθεζε ησλ Γεκνθξαηηθψλ Γάιισλ, ε νπνία δηφξηζε αληίζηνηρα ηνπο δηθνχο
ηεο εθηηκεηέο. Σν έγγξαθν ηεο 13εο Γεθεκβξίνπ 1797 εηλαη ελδεηθηηθφ, θαζψο
απνηέιεζε απνηχπσκα ηεο εξγαζίαο ηνπο, 201 φπσο αλέθεξαλ θαη νη ίδηνη «δηά λά
πάκελ λά ζηηκάξσκελ ηνχο θφπνπο ὁπνῦ ἔρεη θακσκέλνπο ὁ πνηέ Υαηδί Νηθφιαο
Πνηήξεο εἰο ην λεξφκπινλ θείκελνο εἰο ηνῦ Κνληνῦ ηφ ιαγθάδη». 202 Οη δεκφζηνη
εθηηκεηέο Νηθφιανο Βιαληήο θαη Ησάλλεο Καζηκάηεο Πξεβειεγηάδνο θιήζεθαλ λα
πξαγκαηνπνηήζνπλ κηα εθηίκεζε. Ο Βιαληήο είρε θιεζεί απφ ηνλ ηδηψηε Ησάλλε
Γαξκάξν θαη ν Καζηκάηεο απφ ην Πνιηηηθφ Γηθαζηήξην. Ζ δηθαηνδνζία ηνπο
200

Λακπξηλφο Κ., «Απφ ηελ πφιε ζηελ χπαηζξν: Οη δεκφζηνη εθηηκεηέο ζηελ θξεηηθή ελδνρψξα θαηά

ηελ χζηεξε βελεηηθή πεξίνδν», Η Γηεζλέο Κξεηνινγηθό πλέδξην, Υαληά 1 έσο 8 Οθησβξίνπ 2006,
Σφκνο Β1, Βπδαληηλή θαη Μεηαβπδαληηλή Πεξίνδνο, Υαληά 2010, ζζ. 237-251.
201

17. Γ.Α.Κ.-Σ.Α.Κ., Αξρείν Γεκνθξαηηθψλ Γάιισλ: Φάθεινο 8/Έγγξαθν 4 [Δθηίκεζε/ζηίκα απφ

ηνπο Νηθνιφ Βιαληή θαη Ησάλλε Καζηκάηε], 13.12.1797.
202

Ζ νηθνγέλεηα Πνηήξε απαληάην απνθιεηζηηθά ζην Μπινπφηακν, ν νπνίνο ιφγσ ησλ λεξψλ ηνπ είρε

αξθεηνχο λεξφκπινπο θαη ε ηνπνζεζία ηνπ Κνληνύ ην Λαγθάδη θεκηδφηαλ γηα ηελ πιεζψξα λεξφκπισλ
πνπ δηέζεηε.
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παξέκελε ζε κηα ελδηάκεζε δψλε δεκνζίαο αξρήο θαη ηδησηηθνχ ζπκθέξνληνο. Σν
αληηθείκελν ηεο εθηίκεζήο ηνπο ήηαλ ν λεξφκπινο ηνπ πνηέ Νηθφια Πνηήξε θαη νη
εξγαζίεο πνπ είραλ πξαγκαηνπνηεζεί ζε απηφλ, θαζψο αλέθπςε δήηεκα θιεξνλνκηάο.
Ζ εθηίκεζε ζηελ νπνία πξνέβεζαλ ραξαθηεξίδεηαη πνιχ αλαιπηηθή θαη δηεμνδηθή
θαζψο αλαθεξφηαλ ζε θάζε πηπρή ηεο ηδηνθηεζίαο ηνπ λεξφκπινπ φπσο πεξηέγξαςαλ
ζηελ απηνςία ηνπο «ὅζελ πεγελάκελνη ζσκαηηθῶο ἐζεσξήζακελ θαηαιεπηῶο ηνχο
αηνχο θφπνπο θαί εὕξακελ ἐλ πξψηνηο ηνίρνπο ἀζβεθηφθηηζηνπο ηνῦ ἀλσγίνπ». Ζ
εθηίκεζε παξαδφζεθε ζην αξκφδην Πνιηηηθφ Γηθαζηήξην πνπ ηελ είρε παξαγγείιεη
ζηηο 12 Γεθεκβξίνπ θαη ρξεζηκνπνηήζεθε σο ηεθκήξην γηα ηελ εθδίθαζε ηεο
ππφζεζεο.
Οη δεκφζηνη εθηηκεηέο δηέζεηαλ κηα ζχλζεηε ζεζκηθή αξκνδηφηεηα ε νπνία
θηλνχληαλ αλάκεζα ζηνπο ηνκείο ηεο νηθνλνκίαο θαη ηεο δηθαηνζχλεο. Οη δπν ηνκείο
εθάπηνληαλ, θαζψο νη νηθνλνκηθέο δηαθνξέο θαηέιεγαλ ζηα δηθαζηήξηα θαη εθεί ε
εθηίκεζή ηνπο ήηαλ απνθαζηζηηθή. Γελ ραξαθηεξίδνληαη σο δεκφζηνη ιεηηνπξγνί κε
ηε ζηελή έλλνηα ηνπ φξνπ, αιιά ην θξάηνο ηνπο είρε εθρσξήζεη κηα αξκνδηφηεηα
δεκνζίνπ δηθαίνπ. Ο ξφινο ηνπο γηα ηελ θνηλσληθή εηξήλε, ηελ απνλνκή δηθαηνζχλεο
θαη ηε δεκφζηα νηθνλνκία θξηζεθε πνιχ ζεκαληηθφο θαη απαξαίηεηνο γηα ηε δηνίθεζε
ησλ Γεκνθξαηηθψλ Γάιισλ ζηα Κχζεξα φπσο ήηαλ θαη επί Βελεηψλ.
Κεθ. 10.2. Οη δηακαξηπξίεο ησλ Κπζεξίσλ γηα ηε δηαρείξηζε ησλ θιήξσλ ησλ
Venier
Απφ ηα πξψηα έγγξαθα ηνπ Πξνζσξηλνχ Γεκαξρείνπ Κπζήξσλ, ην νπνίν
πξνεγήζεθε ηεο επίζεκεο ηδξχζεψο ηνπ ζηηο 8 Απγνχζηνπ, ήηαλ απηφ ηεο 28εο
Ηνπιίνπ 1797.203 Μέζσ απηνχ νη Κπζήξηνη έζεζαλ επηηαθηηθά ζηνπο Γεκνθξαηηθνχο
Γάιινπο ηα κεγάια νηθνλνκηθά δεηήκαηα πνπ ηνπο απαζρνινχζαλ. Εεηνχζαλ
δηεπζέηεζε ηεο θαηαλνκήο ησλ νηθνλνκηθψλ πφξσλ ηνπ λεζηνχ θαη ηδίσο ηνπ
πνζνζηνχ πνπ απνδηδφηαλ ζηνπο Venier φπσο έγξαθαλ «δηά ηά απζεληηθά εἰζνδίκαηα
ὥζπεξ θαί ηνῦ ἐμ λφκπηιε Βελέξε». Σν βαζηθφ αίηεκά ηνπο ήηαλ λα θαηαξγεζεί ην
βελεηηθφ ζχζηεκα ηεο νηθνλνκηθήο εθκεηάιιεπζεο δεκνζίσλ πξνζφδσλ θαη λα
ππάξμεη κεηάβαζε ζε κηα θηινιατθή βάζε.
203

2. Γ.Α.Κ.-Σ.Α.Κ., Αξρείν Γεκνθξαηηθψλ Γάιισλ: Φάθεινο 2β/Έγγξαθν 1 [Γηακαξηπξία ησλ

Κπζεξίσλ γηα ηε θνξνινγία ηνπ θαπλνχ], 28.07.1797.

108

Οη Βελεηνί είραλ ρσξίζεη ην λεζί ζε 24 θνξνινγηθνχο θιήξνπο, απφ ηνπο
νπνίνπο αλέκελαλ έζνδα. Ζ παξαγσγή αθνξνχζε ηα αγξνηηθά πξντφληα, ηα νπνία
δηαρσξίδνληαλ ζε φζα πξννξίδνληαλ γηα ηε δηαηξνθή ησλ θαηνίθσλ θαη ζε φζα
θαηέιεγαλ ζην εκπφξην επ’ σθειεία ησλ Venier. ια απηά νκνχ κε ηελ επηπξφζζεηε
θνξνινγία ησλ αγξνηψλ θαη ηα θέξδε απφ δηθαηψκαηα βνζθήο απνηεινχζαλ ηα
βαζηθά νηθνλνκηθά έζνδα ηνπ λεζηνχ. Λακβάλνληαο ππφςε ην ζρεηηθά άγνλν έδαθνο
ησλ Κπζήξσλ είλαη βέβαην φηη απηά ηα έζνδα δε ζα ήηαλ πνιχ κεγάια. Σν ζχλνιν
ησλ θαηνίθσλ βξηζθφηαλ ζε νηθνλνκηθή εμάξηεζε απφ ηνπο Venier 204 θαη σο πξνο ηε
θνξνινγηθή ηνπο ππφζηαζε ππνδηαηξνχληαλ ζε παξνίθνπο ηνπ Γεκνζίνπ «parici
publici» θαη παξνίθνπο ησλ Venier «parici Venier».205 Απηφ απνηειεί ζεκείν θιεηδί
γηα ηελ θαηαλφεζε ηεο νηθνλνκηθήο πνιηηηθήο ησλ Βελεηψλ ζηα Κχζεξα, θαζψο
δείρλεη φηη αληηκεηψπηδαλ ηνπο Κπζεξίνπο σο δνπινπάξνηθνπο. Ζ θνξνινγία πνπ είρε
επηβιεζεί ζεσξνχληαλ δπζβάζηαρηε θαη πεξηιάκβαλε ηε δεθάηε «decatia», πνπ
αθνξνχζε ηνπο θηελνηξφθνπο, νη νπνίνη έπξεπε λα απνδψζνπλ ζε είδνο ή ρξήκαηα
κέξνο ηεο πεξηνπζίαο ηνπο, θαη ηελ νλνκαδφκελε εληξηηία «terzaria», ηζνδχλακε κε
ηελ απφδνζε ηνπ ελφο ηξίηνπ ηεο αγξνηηθήο παξαγσγήο ηνπ γεσξγνχ πξνο ην
θενπδάξρε. Ζ νηθνλνκηθή πνιηηηθή θαη ην δηνηθεηηθφ κνληέιν ηεο Βελεηίαο ζηα
Κχζεξα επέηεηλε ηελ νηθνλνκηθή δπζπξαγία ελφο λεζηνχ αξαηνθαηνηθεκέλνπ κε
πνιιέο αθαιιηέξγεηεο θαη αλεθκεηάιιεπηεο εθηάζεηο.
ηηο 8 Απγνχζηνπ 1797, κε ηελ επίζεκε ίδξπζε ηνπ Πξνζσξηλνχ Γεκαξρείνπ
Κπζήξσλ, εθδφζεθε έγγξαθν γηα ηε ξχζκηζε ησλ νηθνλνκηθψλ κεξηδίσλ πνπ έσο ηφηε
λέκνληαλ νη Venier.206 Απφ ην ήκηζπ ηνπ 14νπ αη., ε νηθνγέλεηα ησλ βελεηψλ επγελψλ
θαηείρε ππφ ηνλ έιεγρφ ηεο 13 απφ ηνπο 24 νηθνλνκηθνχο θιήξνπο ηνπ λεζηνχ,207
δειαδή ζρεδφλ ηα ¾ ηεο νηθνλνκηθήο δηαρείξηζεο ησλ Κπζήξσλ αλήθαλ ζηνπο
θενπδάξρεο ηνπο. Οη Venier ζπρλά απνπζίαδαλ απφ ην λεζί θαη ζπλήζηδαλ λα
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ππελνηθηάδνπλ ηα εηζνδήκαηά ηνπο ζε άιινπο ηδηψηεο, ηνπο potenti. Ζ ελνηθίαζε
θξαηηθψλ ππεξεζηψλ θαη αμησκάησλ ήηαλ κηα δηαδεδνκέλε πξαθηηθή ηεο Βελεηίαο κε
ζθνπφ λα απμεζνχλ ηα δεκφζηα έζνδα. ηελ πεξίπησζε φκσο ησλ Κπζήξσλ απηή ε
πξαθηηθή έιαβε ρψξα ζε κεγάιε θιίκαθα θαη ζπκπίεζε πνιχ ηελ νηθνλνκηθή
δξαζηεξηφηεηα ηνπ λεζηνχ, θαζψο ν ηδηψηεο ππελνηθηαζηήο επηδίσθε ην κεγαιχηεξν
δπλαηφ θέξδνο αδηαθνξψληαο γηα ηηο επξχηεξεο θνηλσληθέο ζπλέπεηεο. Ζ θνξνινγία,
γηα λα απμεζνχλ ηα ιηγνζηά έζνδα ηνπ λεζηνχ, πέξαλ ηεο ηξίηεο θαη ηεο δεθάηεο,
επεθηάζεθε ζε αγαζά φπσο ην αιάηη, ην κέιη, ηα δψα, ην θξαζί, ηνλ θαπλφ θαη αθφκε
ζε έζνδα πνπ ζρεηίδνληαλ απνθιεηζηηθά κε ηε δεκφζηα δηνίθεζε φπσο ηα ηεισλεηαθά
ηέιε εηζαγσγψλ θαη εμαγσγψλ θαη ηα δηθαζηηθά έζνδα. Ζ άκεζε είζπξαμε ησλ
θφξσλ απφ ηε βελεηηθή δεκφζηα δηνίθεζε, θαηά ηελ θπξηαξρία ηεο ζην λεζί,
παξαρσξνχληαλ ζηνπο ηδηψηεο. Σν 1788 ηα έζνδα ησλ Κπζήξσλ ππελνηθηάζηεθαλ γηα
κηα δεθαεηία ζηνλ ππξίδσλα αιακψλ κε κηα ζχκβαζε ε νπνία έκειιε λα είλαη θαη
ε ηειεπηαία.208
Σν Πξνζσξηλφ Γεκαξρείν Κπζήξσλ έζπεπζε λα αιιάμεη ηνπο δηθαηνχρνπο
είζπξαμεο ησλ εζφδσλ ησλ θιήξσλ απηψλ νξίδνληαο ηνπο Δκκαλνπήι ηάε,
Δκκαλνπήι Καζζηκάηε, Γεψξγην Μαραηξηψηε θαη Δκκαλνπήι Καινχηζε σο
λφκηκνπο δηαρεηξηζηέο-ελνηθηαζηέο ησλ πξνζφδσλ ησλ Venier (Li Cittadini Emannuel
Cassimati, Emmanuel Stai, Giorgio Macherioti ed Emmanuel Caluci subaffituali delle
Rendite della familia compartecipe Venier sopra l’isola di Cerigo Alla Municipalità
Provvisoria dell’isola stessa). Οη λένη δηαρεηξηζηέο-ελνηθηαζηέο πήξαλ ηε ζέζε ησλ
Venier θαη γηα δεθαπέληε ρξφληα ζε εηήζηα βάζε ζα απέδηδαλ 1.510 βελεηηθά ηάιηξα
ζην Γεκφζην Σακείν Κπζήξσλ. Έηζη ε νηθνλνκηθή δηαρείξηζε ηνπ θιήξνπ ησλ Venier
δηαηεξήζεθε ζηελ ίδηα ινγηθή φπσο ίζρπε επί βελεηνθξαηίαο. Σα νηθνλνκηθά
δηθαηψκαηα, θενπδαξρηθνχ ηχπνπ, ησλ Venier κεηαβηβάζηεθαλ ζε ηέζζεξηο
πινχζηνπο Κπζεξίνπο πξψελ αζηνχο ηεο βελεηνθξαηίαο, εθ ησλ νπνίσλ ν Δκκαλνπήι
Καινχηζεο νξίζηεθε ηελ ίδηα εκέξα θαη δηθαζηήο. ε απηή ηελ πεξίπησζε άιιαμαλ
ηα πξφζσπα θαη φρη ην θαζεζηψο. Γηα λα δηθαηνινγεζεί γηα απηή ηελ αλαθνινπζία, ην
Πξνζσξηλφ Γεκαξρείν ηφληζε φηη νη ελνηθηαζηέο δελ ζα ελεξγνχζαλ γηα ην δηθφ ηνπο
φθεινο αιιά γηα ην θνηλφ θαιφ ηεο παηξίδαο, ρσξίο βέβαηα λα εμεγεί πψο αθξηβψο ζα
ζπλέβαηλε απηφ. Οη θξάζεηο πνπ επηιέρζεθαλ, «piuttosto che a conto loro», «Patria
208
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commune» θαη «il bene universal», ήηαλ ελδεηθηηθέο ηεο πξνζπάζεηαο θαζεζπραζκνχ
ησλ Κπζεξίσλ πξνθεηκέλνπ λα πεηζζνχλ φηη ν ηξφπνο θνξνιφγεζεο έγηλε γηα ην θαιφ
ηνπο. ην ίδην έγγξαθν ζε ζεκείσζε ηεο 10εο Απγνχζηνπ, ν Antoine Gentili ηφληδε
φηη κε απηφλ ηνλ ηξφπν ζα ηθαλνπνηνχληαλ ε ιατθή επηζπκία γηα θνηλσληθή
δηθαηνζχλε θαζψο ηα έζνδα απφ ηελ ελνηθίαζε ησλ θιήξσλ ζα εθηακηεχνληαλ γηα ην
θνηλφ ζπκθέξνλ, «le Rendite tu di quest’isola correr debbano per conto Pubblico».
Ζ αλαθνινπζία αλάκεζα ζην ιφγν θαη ζηελ πξάμε ησλ Γεκνθξαηηθψλ
Γάιισλ ήηαλ θάηη παξαπάλσ απφ έθδειε ζην ζέκα ησλ θιήξσλ ησλ Venier. Ζ
νηθνγέλεηα απηή θαηείρε έλα κεγάιν κέξνο ηεο νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο θαη
θνξνινγίαο ησλ Κπζήξσλ γηα ζρεδφλ ηέζζεξηο αηψλεο. Γελ ππήξρε κεγαιχηεξν
ζχκβνιν ηνπ βελεηηθνχ παξειζφληνο απφ απηνχο ηνπο θιήξνπο, νη νπνίνη ήηαλ
επαρζείο γηα ηνπο Κπζεξίνπο. Ζ θαηάξγεζή ηνπο ήηαλ απηνλφεηε γηα κηα δηνίθεζε
πνπ εκθνξνχληαλ απφ ηελ ηδέα ηεο δεκνθξαηίαο, ηεο δηθαηνζχλεο θαη ηεο εμάιεηςεο
ησλ αληζνηήησλ. Δπνκέλσο ε δηαηήξεζε απηνχ ηνπ θαζεζηψηνο είρε δηπιή ζεκαζία
θαζψο δηαηεξήζεθε κηα πςειή θνξνινγία ελφο θενπδαξρηθνχ ζπζηήκαηνο εμνπζίαο
πνπ απεδείθλπε ζηελ πξάμε φηη νη ζεσξεηηθέο αμίεο πεξί δεκνθξαηίαο θαη θνηλσληθήο
δηθαηνζχλεο ησλ Γεκνθξαηηθψλ Γάιισλ ήηαλ ππνηαγκέλεο ζηε ινγηθή άληιεζεο
νηθνλνκηθψλ πφξσλ πξνο ίδηνλ φθεινο. Δλ ηέιεη ήηαλ ακθίβνιν αλ ε ζηήξημε ηεο
πνιηηηθήο απηήο ζηε βάζε ηνπ θνηλνχ ζπκθέξνληνο, βξήθε επήθνα ψηα ζηνπο
Κπζεξίνπο.
Κεθ. 10.3. Οη δηακαξηπξίεο ησλ Κπζεξίσλ γηα ηε θνξνινγία ηνπ θαπλνχ
Ζ ζθηά ηνπ βελεηηθνχ παξειζφληνο επεξέαζε ηε θνξνινγία ηνπ θαπλνχ επί
Γεκνθξαηηθψλ Γάιισλ, ην ιεγφκελν «ἀπάιην 209 ηνῦ ηαπάθνπ», πνπ απαζρφιεζε
ηδηαίηεξα ην Πξνζσξηλφ Γεκαξρείν Κπζήξσλ. Οη Κπζήξηνη θαηήγγεηιαλ ηε βαξηά
θνξνινγία ζηελ νπνία είραλ ππνβιεζεί απφ ηε Βελεηία θαη ηνπο είρε θαηαζηήζεη
επίκνξηνπο θαιιηεξγεηέο θαη θνξνινγνχκελνπο. χκθσλα κε απηφ ην ζχζηεκα δελ
ππάγνληαλ ζε θνξνινγηθφ θαζεζηψο δεκνζίνπ δηθαίνπ, αιιά ήηαλ ππφρξενη ζε
ηδηψηεο θεθαιαηνχρνπο, ζε θαζεζηψο ηδησηηθήο νηθνλνκίαο 210 φπνπ νπζηαζηηθά
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επηβίσλε έλα θενπδαξρηθνχ ηχπνπ κνληέιν δνπινπαξνηθίαο. ην έγγξαθν ηεο 28εο
Ηνπιίνπ 1797 νη Κπζήξηνη ζθηαγξάθεζαλ κε κειαλά ρξψκαηα ηελ θαηάζηαζε ηελ
νπνία βίσλαλ ιφγσ ηεο βαξηάο θνξνινγίαο έρνληαο αγαλαθηήζεη θαζψο ε
δηαθαηλφκελε λέα θαηάζηαζε πξνβιεπφηαλ εμίζνπ δπζκελήο θαη έγξαθαλ «ζέινκελ
ἀθνχεη θαί πνθέξλεη θαί εἰο ηφ ἐξρφκελνλ βάξεηά, ὁπνῦ δέλ κπνξνῦκελ λά
βαζηάμσκελ». Ήηαλ αμηνζεκείσηε ε ζχγθξηζε αλάκεζα ζην βελεηηθφ θαζεζηψο ζην
νπνίν αλήθαλ ζην παξειζφλ θαη ζην δεκνθξαηηθφ θαζεζηψο πνπ ήζειαλ λα
ππαρζνχλ. Σν δίπνιν αλάκεζα ζηνπο ηδηψηεο θεθαιαηνχρνπο θαη ηε δεκνθξαηία
θαζίζηαηαη εκθαλέο ζηελ επηινγή ησλ ιέμεσλ πνπ ζρεκαηίδνπλ ζρήκα αληίζεζεο
κεξηθί πξηβάηνη≠ινγαξηαζκόλ ηίο ἀθεληηαο. 211 Πξνζέζεζαλ ζηελ πεξηγξαθή ηνπο ηα
δεηλά πνπ είρε πξνμελήζεη ε βαξηά θνξνινγία θαη ε αλαιγεζία ησλ ηδησηψλ
θεθαιαηνχρσλ, πξνεμνθινχζαλ φκσο θαη ηε βεβαηφηεηα γηα ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ
αηηεκάησλ ηνπο απφ ηνπο Γεκνθξαηηθνχο Γάιινπο, θαζψο ήιπηδαλ φηη ζα ηνπο
πξνζηάηεπαλ θαη ζα ζεξάπεπαλ ηελ θνηλσληθή αδηθία πνπ πθίζηαλην. ε απηφ ην
ζεκείν είλαη θαλεξή ε αληίθαζε αλάκεζα ζην ιφγν ησλ Γεκνθξαηηθψλ Γάιισλ γηα
θνηλσληθή δηθαηνζχλε θαη ζηηο πξάμεηο ηνπο πνπ δηαηεξνχζαλ έλα άδηθν νηθνλνκηθφ
ζχζηεκα, θάηη πνπ δελ κπνξνχζε λα κείλεη απαξαηήξεην απφ ηνπο Κπζεξίνπο. Σν
αίηεκα απηφ δελ άθελε θακία παξεξκελεία γηα εκίκεηξα. Οη Κπζήξηνη επηζπκνχζαλ
ηελ νινθιεξσηηθή θαηάξγεζε απηήο ηεο θνξνινγίαο, φπσο έγξαςαλ κε
θαηεγνξεκαηηθφ ηξφπν «ηειείσο λα ραιαζζῇ». Σν έγγξαθν απεπζπλφηαλ ζην
λενζχζηαην Πξνζσξηλφ Γεκαξρείν, αιιά νπζηαζηηθά ήηαλ δηαβηβαζηηθφ, κε ηειηθφ
απνδέθηε ηνλ ζηξαηεγφ Antoine Gentili, φπσο θαίλεηαη απφ ην έγγξαθν «Σνῦηα ηα
δεηήκαηα παξαζηέλνκελ ἐλφπηνλ ηνπ πνιίηνπ Βίηδε Κνλζφινπ Γενξγίνπ Λεβνῦλε
Πξεζηηέληε θαί ἐλφπηνλ ηῆο αηῆο Μνπληηδηπαιεηάο παξαθαινχληεο ηνπο λα ηά
ζπλνδεχζνπλ ζεξκῶο εἰο ηφλ πνιίηελ Α. Γεληειῆ γελεξάιε ληηβηδηνλάξην θαί
ἐμνπζηαζηήλ ηνπ Λεβάληε».
Με απηφ ηνλ ηξφπν έζεζαλ ηξόπνλ ηηλά ηνπο Γεκνθξαηηθνχο Γάιινπο ελψπηνλ
ησλ επζπλψλ πνπ είραλ νη ίδηνη αλαιάβεη απέλαληη ζηνπο θαηνίθνπο ησλ Ηνλίσλ λήζσλ
ζε ζέκαηα ειεπζεξίαο, δεκνθξαηίαο θαη δεκφζηνπ ζπκθέξνληνο. Οη Κπζήξηνη
απαηηνχζαλ ηηο ππνζρεζείζεο ειεπζεξίεο θαη έγξαςαλ κε επηηαθηηθφηεηα «δεηνῦκελ
εἰο

ἐμαιάθξνζηλ

κῶλ

ηφλ δπζηπρεζκέλσλ ὁπνῦ

ηψξα γλσξίζακελ πῶο

ἐμαλαγεληζήθακελ κε ηίλ ἐιεπζεξίαλ, ὁπνῦ κάο ἐράξηζελ ε θξαηενηάηε θαί
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κεγαισηάηε ξεπνχπιεθα ηῆο Φξάληδαο». Σν έγγξαθν ππέγξαςαλ εμήληα ηέζζεξα
άηνκα, ζηα νπνία πεξηιακβάλνληαλ νη επηθαλέζηεξνη Κπζήξηνη πνιίηεο θαη ηεξείο ελψ
ππέγξαςε κεηαμχ άιισλ ν Τπνπξφμελνο ηεο Γαιιίαο θαη πξψηνο Πξφεδξνο ηνπ
Πξνζσξηλνχ Γεκαξρείνπ Κπζήξσλ Γεψξγηνο Λεβνχλεο. Σν γεγνλφο απηφ
θαηαδείθλπε φηη ην αίηεκα γηα ρακειφηεξε θνξνινγία, ήηαλ θιέγνλ δήηεκα πνπ
ελδηέθεξε φιε ηελ θπζεξατθή θνηλσλία.
Ζ θνξνινγία ηνπ θαπλνχ εμειίρζεθε ζε κείδνλ δήηεκα νηθνλνκηθήο
δηαρείξηζεο ηνπ Πξνζσξηλνχ Γεκαξρείνπ Κπζήξσλ ζπλερίδνληαο λα πξνμελεί
έληνλεο αληηδξάζεηο. ε ζρεηηθφ έγγξαθν, φπνπ δελ αλαγξαθφηαλ ε εκεξνκελία αιιά
απφ ηα ζπκθξαδφκελα είλαη βέβαην φηη αλήθε ζηελ πξψηε πεξίνδν ηνπ Πξνζσξηλνχ
Γεκαξρείνπ Κπζήξσλ, παξνπζηαδφηαλ κηα αθφκε έθθιεζε ησλ θαηνίθσλ γηα
ρακειφηεξε θνξνιφγεζε.
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αξλεηηθήο δηαθπβέξλεζεο απφ ηνπο Βελεηνχο, κε ηνπο Κπζεξίνπο λα αλαθέξνπλ
ζρεηηθά «ἐβξπζθφκαζηε ἔνο ηφξα θαηαβεβιεκέλε ἀπφ ηήλ ἀπεξαζκέλελ ηεξαλεθήλ
ἐμνπζίαλ» θαη εμέθξαδαλ ηελ επηζπκία ηνπο λα δήζνπλ ειεχζεξνη «ζαξεκέλε πξφο ηφ
παξφλ εἰο ηελ ἐπηζεκεηήλ ἐιεπζεξίαλ ὁπνχ  θξαηενηάηε ξεπνχπιεθα ηήο Φξαληδαο
κάο ἐράξεζε». Σν έγγξαθν εζηάιε θαη πάιη ζην Πξνζσξηλφ Γεκαξρείν, ελ είδεη
δηαβηβαζηηθνχ, κε ηειηθφ απνδέθηε ηνλ Gentili. Ο ζθνπφο ηνπ αηηήκαηνο παξέκεηλε ν
ίδηνο, κείσζε ηεο θνξνινγίαο ηνπ θαπλνχ, αιιαγή ηεο ζρεηηθήο νηθνλνκηθήο
ζχκβαζεο θαη επηπξφζζεηα θαηήγγεηιαλ αηζρξνθέξδεηα «δπά ηφ ἀδεάθξπηνλ θέξδνο
ὀπνχ ὁ αηφο ἀπαιηαδφξνο θάκλε εἰο ηήλ πνχιεζηλ». Αλαθέξζεθε επίζεο ην ζέκα
ηεο θαθήο πνηφηεηαο ηνπ δηαηηζέκελνπ θαπλνχ «δπά ηήλ θαθήλ πεφηεηα ηνῦ ηαπάθνπ
ὁπνχ κπνξή λά εἶλαη βιαβεξφο εἰο ηήλ γίαλ ηφλ ἀλζξφπνλ». Σν έγγξαθν ππέγξαςαλ
εθαηφλ εβδνκήληα επηά άλζξσπνη, κεηαμχ ησλ νπνίσλ νη ζεκαληηθφηεξνη Κπζήξηνη
πνιίηεο θαη ηεξείο κε πξνεμέξρνληα γηα αθφκε κηα θνξά ηνλ Τπνπξφμελν ηεο Γαιιίαο
θαη πξψην Πξφεδξν ηνπ Πξνζσξηλνχ Γεκαξρείνπ Κπζήξσλ Γεψξγην Λεβνχλε.
Δλ ζπλερεία, ζηηο 16 Απγνχζηνπ 1797 θαη ελ κέζσ ησλ παλεγπξηθψλ
εθδειψζεσλ γηα ηελ παξνπζία ησλ Γεκνθξαηηθψλ Γάιισλ ζηα Κχζεξα, ην ζέκα ηεο
θνξνινγίαο ηνπ θαπλνχ έθεξε ην λενζχζηαην Κνκηηάην ηεο Δζσηεξηθήο Οηθνλνκίαο
αληηκέησπν κε κηα θξίζηκε θαηάζηαζε. Σν έγγξαθν απηήο ηεο ππφζεζεο ζπληάρζεθε
απφ ηνλ Μαξίλν Μαθξή, αληηπξφζσπν ηνπ Κνκηηάηνπ γηα ηελ νηθνλνκηθή δηαρείξηζε
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ηνπ θαπλνχ (cittadino Marin Macri agente dell’appalto di Tabacco). 213 Ο Μαθξήο
πεξηέγξαςε αλαιπηηθά ηελ θιηκάθσζε ηεο έληαζεο θαη ηεο δηακαξηπξίαο ησλ
Κπζεξίσλ, «ν θνζκνο αθνπζε ηηλ ειεπηεξεα θε αζεθνζε κεξνο απφ ην πνπνιν θε
εηξεμαλ ζηελ Μνλεηδεπαιεηα ιεγνληαο νηε απαιην δελ ζεινπλε παξα ζεινπλε λα
ελε ειεπηεξε». Σν δήηεκα απηφ ζπλδέζεθε απφ ηνπο θαηνίθνπο κε ηελ ππφζρεζε ηεο
ειεπζεξίαο πνπ ζπλφδεπε ηνλ εξρνκφ ησλ Γεκνθξαηηθψλ Γάιισλ. Ο Γεψξγηνο
Λεβνχλεο, αλ θαη είδε ηελ έληαζε ηνπ θηλήκαηνο, «ν ζενξ Κνλζνινο εδε ηελ κεγαιε
νξκε ηνλ αλζξνπνλ», δηέηαμε λα ζπλερηζηεί κέζσ ηνπ Γηαλλάθε Πηεξάθε θαη ηνπ
Μαξίλνπ Μαθξή ε δηαρείξηζε ησλ θνξηίσλ θαπλνχ . Ο Μαθξήο ζνξπβήζεθε απφ ηελ
αληίδξαζε ηνπ θφζκνπ θαη δήηεζε έγγξαθε ζηήξημε απφ ην Πξνζσξηλφ Γεκαξρείν,
ηελ νπνία φκσο δελ έιαβε πνηέ, «εγν εγεξεςα παληα κεα θηξκα απφ ηελ
Μνλεηδεπαιεηα νκνο δελ ηελ ειαβα». Πεξηέγξαςε ηνλ θφβν πνπ έλησζε,
«εθνβηζεθα δεα λα κε κνπ γελε θακεα επαλαζηαζε» θαη ελ ζπλερεία ν ίδηνο έξημε ην
βάξνο ηεο επζχλεο ζην ιαφ «popolo» πνπ δελ αθνινχζεζε πηζηά ηνπο λφκνπο θαη ηε
δηνίθεζε ησλ Γεκνθξαηηθψλ Γάιισλ. Ζ ιέμε πόπνιν ήηαλ πξνδήισο πεξηθξνλεηηθή
θαη ππνλννχζε ζαθψο φηη νη Κπζήξηνη είραλ παξακείλεη πξνζθνιιεκέλνη ζην
βελεηηθφ παξειζφλ θαη δελ ήηαλ ζε ζέζε λα ελζσκαηψζνπλ ηηο αμίεο ηεο
Γεκνθξαηηθήο Γαιιίαο. Αθνινχζσο ν Μαθξήο θνηλνπνίεζε ηελ απφθαζε γηα ηε
θνξνινγία ηνπ θαπλνχ πνπ έιαβε απφ ηνλ Gentili. χκθσλα κε απηή παξέκελαλ ζε
ηζρχ φια ηα βελεηηθά ζπκβφιαηα ζρεηηθά κε ηνλ θαπλφ, «ειαβα θε γξαθε απφ ηνλ
ηδηηαδελν γθελεξαι Γθηληειε νπνπ ιανπδηαξε214 νια ηα παιεα θνληξαηα ηνπ παιενπ
γνπβεξλνπ». Ζ θαηάζηαζε φκσο ρεηξνηέξεςε, θαζψο νη Κπζήξηνη ζηα πξφζπξα
εμέγεξζεο δηαθηλνχζαλ ζηα θαθελεία έγγξαθεο πξνθεξχμεηο, «εξζαλε εκπνππιηθν θε
γεξεςαλε θε θακαλε κηα ζνιεβαηδηαλ». 215 Ο Μαθξήο θαηαιήγνληαο δήηεζε ηε
βνήζεηα ηνπ Πξνζσξηλνχ Γεκαξρείνπ Κπζήξσλ επηζεκαίλνληαο φηη ήηαλ μέλνο θαη
δελ είρε θίινπο ή ζπγγελείο λα ηνπ παξαζηαζνχλ θαη φηη ηα δηθαηψκαηά ηνπ ζην
εκπφξην ηνπ θαπλνχ ηα είρε απνθηήζεη κε ζεκαληηθφ θφζηνο.
Ζ επίζεκε αληίδξαζε ηφζν ηνπ Πξνζσξηλνχ Γεκαξρείνπ Κπζήξσλ φζν θαη
ηνπ ζηξαηεγνχ Gentili ήηαλ ε έκπξαθηε ζηήξημε ηνπ Μαθξή θαη ησλ ζρεηηθψλ
απνθάζεσλ ηεο δηνίθεζεο. Σν Πξνζσξηλφ Γεκαξρείν Κπζήξσλ ηφληζε φηη εθάξκνζε
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ηηο εληνιέο (ordini) ηνπ Gentili πνπ θαινχζαλ ηε δηαηήξεζε ηνπ παιαηνχ
θνξνινγηθνχ θαζεζηψηνο. Οκφθσλα (unanime) θαηέιεμε ζηε ζηήξημε ηνπ Μαθξή
θαη ζηε δηαηήξεζε ηνπ θαζεζηψηνο ηνπ απάιηνπ (νηθνλνκηθή ζχκβαζε) ηεο εκπνξίαο
ηνπ θαπλνχ. Ζ αλαθνίλσζε δελ πεξηνξίζηεθε κφλν ζηε ξχζκηζε ηεο δηαθνξάο απηήο
αιια επέζπξε απεηιή ηεο δηθαζηηθήο δίσμεο κέζσ ηνπ Καθνπξγηνδηθείνπ ζε φζνπο
ελαληηψλνληαλ. Ζ πξνεηδνπνίεζε απηή ηνλίζηεθε ιεθηηθά κε ηε ξεηή απαγφξεπζε
(vietato) λα παξεκπνδηζηεί ή λα παξαβηαζηεί ην απάιην ηνπ θαπλνχ. ην θιείζηκν ηνπ
εγγξάθνπ ππήξμε κηα λφηα απάιπλζεο ηεο έληαζεο θαζψο ν Gentili αλέθεξε φηη ε
απφθαζή ηνπ γηα ηε θνξνινγία ηνπ θαπλνχ ζηφρεπε ζηελ ειάθξπλζε ηεο νηθνλνκηθήο
επηβάξπλζεο ησλ Κπζεξίσλ. Γελ εληνπίζηεθαλ ζηα Γ.Α.Κ.-Σ.Α.Κ. άιια έγγξαθα γη’
απηφ ην ζέκα, νη ζπγθεθξηκέλεο πεγέο φκσο δίλνπλ ζεκαληηθά ζηνηρεία γηα ηε
δηαβίσζε ησλ θαηνίθσλ ζηα Κχζεξα θαη ηηο δπζρέξεηεο πνπ αληηκεηψπηδαλ. Ζ πξψηκε
απηή αληίδξαζε ησλ Κπζεξίσλ ζρεηηθά κε ηα πςειά θνξνινγηθά βάξε θαη θπξίσο γηα
ηε δηαηήξεζε βελεηηθψλ ζπκβάζεσλ, πνπ δελ εμαιείθζεθαλ απφ ηνπο Γεκνθξαηηθνχο
Γάιινπο, ήηαλ ην πξεινχδην ηεο γεληθεπκέλεο απνγνήηεπζεο ιφγσ ηεο αζθνχκελεο
νηθνλνκηθήο πνιηηηθήο.
Κεθ. 10.4. Δπηβνιή νξίνπ ηηκήο πψιεζεο ζε γεσξγηθά εξγαιεία θαη ηξφθηκα
Ζ πςειή θνξνινγία δελ αθνξνχζε κφλν ην εκπφξην θαπλνχ αιιά θαη κηα
κεγάιε πνηθηιία πξντφλησλ θαη αγαζψλ δσηηθψλ γηα ηελ ηνπηθή νηθνλνκία, φπσο ηα
γεσξγηθά εξγαιεία. Σν ζέκα παξνπζίαδε κεγάιε ζεκαζία γηα κηα θνηλσλία πνπ
βάζηδε ηελ επηβίσζή ηεο ζηε γεσξγία. Σν έγγξαθν ηεο 15εο Οθησβξίνπ ηνπ 1797
απνηέιεζε αίηεκα ησλ ηνπηθψλ αμησκαηνχρσλ ησλ ηεζζάξσλ ληηζηξέησλ ηνπ
Πξνζσξηλνχ Γεκαξρείνπ πξνο ηελ Κεληξηθή Γηνίθεζε ηεο Υψξαο φπσο πεξηέγξαθε ε
πξνκεησπίδα ηνπ, «Οἱ πνιίηαη ὁπνῦ ζηλζέηνπλ ηαο ζηλνδίαηο ηῶλ ηεζάξσλ
ληηζηξέησλ Πνηακνῦ, Καζηξηζηάληθα, Μεινπφηακν, θαί Λεβάδη πξφο ηελ
Μνπληηδεπαιηηά Πξνβηδφξηα Σδεξίγνπ». 216 Ήηαλ αμηνζεκείσηε ε απνπζία ησλ
αμησκαηνχρσλ ηεο Κεληξηθήο Γηνίθεζεο, αληίζεηα κε ηελ ππφζεζε ηεο θνξνινγίαο
ηνπ θαπλνχ φπνπ ππέγξαςε θαη ν Πξφεδξνο Γεψξγηνο Λεβνχλεο. Σν γεγνλφο απηφ
ππνδήισλε ηε δηαρξνληθή αληίζεζε ζπκθεξφλησλ αλάκεζα ζηελ αζηηθή Υψξα θαη
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ζηελ αγξνηηθή πεξηθέξεηα ησλ Κπζήξσλ. Ζ βαξχηεηα ηνπ αηηήκαηνο απηνχ ήηαλ
ζπλεπψο κηθξφηεξε, θαζψο δελ εμέθξαδε κηα νκφθσλε απαίηεζε φισλ ησλ δηζηξέησλ
ηνπ Πξνζσξηλνχ Γεκαξρείνπ Κπζήξσλ θαη δελ ζηάιζεθε ζηνλ αλψηαην δηνηθεηή
Gentili, αιιά ππνβηβάζηεθε δηνηθεηηθά ζε κηα εζσηεξηθή ππφζεζε ησλ Κπζήξσλ.
ην έγγξαθν ηνλίζηεθε απφ ηνπο αμησκαηνχρνπο ε ζπνπδαηφηεηα ησλ
γεσξγηθψλ εξγαιείσλ γηα ηε δηαβίσζε ησλ θαιιηεξγεηψλ φπσο πεξηέγξαςαλ, «ηφζνλ
ἀλαγθαία δηά ηήλ γενξγηθχλ ηά εἴδη ηνῦ ζηδίξνπ, ἀηδάιε, ἤ ἄγλαθνπ πεηδήν ὁπνῦ ὅινη
νἱ γεσξγνί κεηαρεξίδνληαη δεά εἱζνδήκαηα, ὅζνλ εἶλαη ἐθχλα ηῆο πξφηεο ρξηάο δηά
ηίλ δνήλ ηφλ ἀλζξφπνλ». Σν δήηεκα ηεο ηηκήο ησλ γεσξγηθψλ εξγαιείσλ ήηαλ δσήο
θαη ζαλάηνπ γηα ηνπο γεσξγνχο, νη νπνίνη θαηήγγεηιαλ φηη είραλ πέζεη ζχκαηα
εθκεηάιιεπζεο απφ ηνπο θαηαζθεπαζηέο. Ζ απιεζηία ησλ ηειεπηαίσλ φπσο έγξαςαλ
δεθηηθά, « ἀρνξηαγηά ηῶλ ἀξγαζηεξηαξέσλ» είρε αλεβάζεη ην θφζηνο ησλ εξγαιείσλ
απαξάδεθηα πςειά. Σν θξίζηκν ζεζκηθά ζεκείν ήηαλ ε αλαθνξά ζηελ «ἀδηφξηζηνλ
ἐιεπζεξίαλ λα δήλνπλ ηήλ ηηκήλ εἰο ηά αηά ἤδε», ε νπνία θαηέδεημε δηνηθεηηθφ
έιιεηκκα θαη αλππαξμία αγνξαλνκηθήο πνιηηηθήο ζηνλ έιεγρν ησλ ηηκψλ ησλ
εξγαιείσλ θαη ζηνλ πεξηνξηζκφ ηεο αηζρξνθέξδεηαο. Πξνθαλψο ε απφθαζε ηεο 8εο
Απγνχζηνπ ηνπ 1797,217 ε νπνία φξηδε ηηο ηηκέο ησλ βξψζηκσλ αγαζψλ (αλαθέξεηαη
αθνινχζσο), δελ είρε επεθηαζεί ζηηο ηηκέο ησλ γεσξγηθψλ εξγαιείσλ. Οη ζπλέπεηεο
απηήο ηεο νηθνλνκηθήο αζπδνζίαο ησλ θαηαζθεπαζηψλ εξγαιείσλ είραλ νδεγήζεη
ηνπο θαιιηεξγεηέο ησλ Κπζήξσλ ζηελ απφθαζε λα εγθαηαιείςνπλ ην λεζί γηα λα
επηβηψζνπλ, φπσο αλέθεξαλ, «ἤπξέπη λά ἀθίζνπλ ἀδνχιεπηνλ ηίλ γῆλ, θαί
ζηεξηκέλνη ηῆο δσνζξνθίαο ὁπνῦ αηή πινπζηνπαξφρνο δηήδε, λά ἀπεζάλνπλ, ἤ δηά
λά ἀπνθίγνπλ ηφλ ζάλαηνλ λά ἀπαξαηίζνπλ ηελ παηξίδα ηνπο». Απφ ην Πξνζσξηλφ
Γεκαξρείν Κπζήξσλ δήηεζαλ λα εηζαθνπζηεί ην αίηεκά ηνπο, λα επηβιεζεί ε
δηθαηνζχλε γηα ην θνηλφ θαιφ ησλ αδπλάησλ, φπσο έγξαςαλ, «λα γέλη δηα ηα αηά
ἤδε κία δηθέα θαηάζηαζηλ ὁπνῦ ἐθνπδίηε ηνπ πξαγκαηνπ ηνῦ ἔλα κέηξηνλ θέξδνο, θαί
ηνῦ ιανῦ κίαλ πξεπνπκέληλ ἀιάθξνζηλ».
Σν Πξνζσξηλφ Γεκαξρείν Κπζήξσλ απάληεζε άκεζα ζε απηφ ην αίηεκα,
θαζψο επξφθεηην γηα κνκθή ελαληίνλ ηνπ, πξνεξρφκελε απφ ηνπο πεξηθεξεηαθνχο
αμησκαηνχρνπο ηνπ θαη απφ ηελ πιεηνςεθία ησλ Κπζεξίσλ. Θηγφηαλ ε έιιεηςε
δηνηθεηηθήο κέξηκλάο ηνπ γηα ηνλ θαζνξηζκφ ησλ ηηκψλ ησλ γεσξγηθψλ εξγαιείσλ
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θαζψο θαη ε αδπλακία ππεξάζπηζεο ησλ ζπκθεξφλησλ ησλ θησρψλ γεσξγψλ ησλ
Κπζήξσλ. Γη’ απηφ ην Πξνζσξηλφ Γεκαξρείν πξνέβε ζε θαζνξηζκφ ησλ ηηκψλ ησλ
γεσξγηθψλ εξγαιείσλ θαη ησλ πιηθψλ θαηαζθεπήο ηνπο σο εμήο. Σα πιηθά γηα ηα
νπνία επηβιήζεθε φξην ζηελ ηηκή ήηαλ: α) ην αθαηέξγαζην ζίδεξν «Ferro grezzo», β)
ε αθαηέξγαζηε πιαηίλα «platina», γ) ην αηζάιη «acciajo» θαη δ) ην αλεπεμέξγαζην
δέξκα «curame crudo». Πξνθαλψο ηα πιηθά απηά ζεσξνχληαλ ηα βαζηθφηεξα γηα ηελ
θαηαζθεπή γεσξγηθψλ εξγαιείσλ. Ζ πξάμε απηή δελ πεξηνξίζηεθε κφλν ζηνλ
θαζνξηζκφ ηηκήο, αιιά επέζπξε θαη ρξεκαηηθή πνηλή ζε πεξίπησζε παξάβαζεο ζην
χςνο ησλ δέθα πηάζηξσλ. πλνιηθά ε απάληεζε ηνπ Πξνζσξηλνχ Γεκαξρείνπλ
Κπζήξσλ ζην αίηεκα ησλ πεξηθεξεηαθψλ αμησκαηνχρσλ θαη ησλ γεσξγψλ πνπ απηνί
εθπξνζσπνχζαλ ήηαλ άκεζε θαη ζεηηθή. Με δεδνκέλε ηε ζεκαζία ηεο γεσξγίαο γηα
ηε δσή ησλ Κπζεξίσλ θαηαβιήζεθε κηα ζεκαληηθή πξνζπάζεηα απφ ηε δηνίθεζε
πξνθεηκέλνπ λα αληηκεησπηζηεί ε πςειή ηηκή ησλ γεσξγηθψλ εξγαιείσλ θαη λα
ηθαλνπνηεζεί ην ιατθφ αίζζεκα.
Σν Πξνζσξηλφ Γεκαξρείν Κπζήξσλ, απφ ηηο πξψηεο ζπλεδξηάζεηο ηνπ
θιήζεθε λα αληηκεησπίζεη ην πξφβιεκα ηεο έιιεηςεο ηξνθίκσλ θαη ζπλεπαθφινπζα
ηελ αλάπηπμε ηεο καχξεο αγνξάο θαη ηεο αηζρξνθέξδεηαο, απφ ηελ νπνία κεγάιν
ηκήκα ηνπ πιεζπζκνχ ππέθεξε. ηε ζπλεδξίαζε ηεο 8εο Απγνχζηνπ 1797 έιαβε
κέηξα αλαθνχθηζεο «solievo» ηνπ πιεζπζκνχ πνπ αλήθε ζηα πιένλ αδχλακα
ζηξψκαηα «maggior parti indigente»218 κε ηελ έθδνζε δηαηάγκαηνο θαζνξηζκνχ ησλ
ηηκψλ ησλ βξψζηκσλ αγαζψλ πξψηεο αλάγθεο σο εμήο:
1. Φσκί απφ θνηλφ ζηηάξη, «Pane di frumento commune»
2. Φσκί ιεπθφ απφ ζηηάξη, «Pane di frumento bianco»
3. Λάδη, «l’Oglio»
4. Σπξί αλψηεξεο πνηφηεηαο, «formaglio di perfetta qualità»
5. Σπξί θαηψηεξεο πνηφηεηαο, «formaglio l’inferior qualità»
6. Βφεην θξέαο αλψηεξεο πνηφηεηαο, «Carne di Mazo di perfetta qualità»
7. Βφεην θξέαο κεζαίαο πνηφηεηαο, «Carne di Mazo di mediocre qualità»
8. Βφεην θξέαο θαηψηεξεο πνηφηεηαο, «Carne di Mazo l’inferior qualità»
9. Καπφλη (επλνπρηζκέλνο θφθθνξαο) άξηζηεο πνηφηεηαο, «Carne di Castrato di
perfetta qualità»
218

58. Γ.Α.Κ.-Σ.Α.Κ., Αξρείν Γεκνθξαηηθψλ Γάιισλ: Φάθεινο 20/Έγγξαθν 2 [Σηκνιφγεζε βαζηθψλ

αγαζψλ πξψηεο αλάγθεο], 08/09.08.1797.
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10. Σξαγίζην θξέαο άξηζηεο πνηφηεηαο, «Carne di Caprone di perfetta qualità»
11. Κξέαο πξνβάηνπ θαη θαηζηθηνχ, «Carne di Pecora, e Capra»
Ζ ηεξάξρεζε ζηε ιίζηα απηή δείρλεη φηη ζηελ θνξπθή ησλ αλαγθψλ ήηαλ ην
ςσκί θαη ην ιάδη θαη αθνινπζνχζε ην ηπξί θαη ην θξέαο, ηα νπνία θαη ηηκνινγνχληαλ
κε βάζε ηα πνηνηηθά ηνπο θξηηήξηα. Ζ ξχζκηζε απηή αληηκεηψπηζε ην κείδνλ δήηεκα
ηεο ηηκνιφγεζεο ησλ βξψζηκσλ εηδψλ πξψηεο αλάγθεο, αιιά δελ ήηαλ επαξθήο.
Τπήξρε αλάγθε γηα πξφβιεςε ζηηο ηηκέο ησλ ππνινίπσλ αγαζψλ, γηα ηνλ έιεγρν ηεο
πνηφηεηάο ηνπο θαη ηε γεληθή επνπηεία ηεο ηήξεζεο ησλ θαλφλσλ ζηελ αγνξά. Ζ
δηνίθεζε πξνρψξεζε ζηε ζχζηαζε Δπηηξνπήο κε ζρεηηθά θαζήθνληα γηα ηε
δηνηθεηηθή πεξηθέξεηα ηεο Υψξαο θαη ηνπ Κάζηξνπ Κπζήξσλ. Απνηεινχληαλ απφ
ηξία κέιε πνπ ππέγξαςαλ ζην ηέινο ηνπ εγγξάθνπ. Σα κέιε απηά ζα ελαιιάζζνληαλ
ζηελ πξνεδξία ηεο Δπηηξνπήο θάζε κήλα, γηα λα κνηξάδνληαη νη επζχλεο ζε απηφ ην
αμηέπαηλν θαη δειεπηό αμίσκα, φπσο κε απηέο ηηο θξάζεηο ηνληδφηαλ ε ζπνπδαηφηεηα
φζσλ ππεξεηνχζαλ εθεί γηα ράξε ηεο παηξίδαο θαη αλαθέξνληαλ νη δπζθνιίεο πνπ
αληηκεηψπίδαλ. Γηα ηα ππφινηπα ηέζζεξα ληηζηξέηα ηεο δηνηθεηηθήο πεξηθέξεηαο ησλ
Κπζήξσλ νη θαηά ηφπνπο αμησκαηνχρνη ηνπο ζα αζθνχζαλ επηπξνζζέησο ηα
αλαθεξφκελα θαζήθνληα ηεο αγνξαλνκίαο. Ζ αλψηεξε δηνηθεηηθή αξρή ζηελ νπνία
ππάγνληαλ φινη ήηαλ ην Κνκηηάην ηεο αληηάο θαη ηεο Δζσηεξηθήο Οηθνλνκίαο,
ζεσξνχκελν σο ην κφλν αξκφδην φξγαλν γηα ηνλ έιεγρν ιεηηνπξγίαο ηεο αγνξάο, ηηο
ηηκνινγήζεηο ησλ αγαζψλ θαη ηνπο ειέγρνπο πνηφηεηαο.
Αλάινγε πξνζπάζεηα ειέγρνπ ησλ ηηκψλ ηεο αγνξάο ζα επαλαιεθζεί κεηά
απφ ηξία ρξφληα, ζηηο 19.01.1800, ζην κεηαβαηηθφ δηάζηεκα απφ ην πξνζσξηλφ
θαζεζηψο δηνίθεζεο ηνπ ξσζν-νζσκαληθνχ ζηφινπ πξνο ηελ ίδξπζε ηεο Δπηαλήζνπ
Πνιηηείαο.219 Δλδερνκέλσο δηαηεξήζεθε ε δηνηθεηηθή πξαθηηθή ηεο πξνζπάζεηαο ηνπ
Πξνζσξηλνχ Γεκαξρείνπ Κπζήξσλ γηα λα αληηκεησπηζηεί ε θξίζε ζηελ αγνξά
ηξνθίκσλ, ελ κέζσ πνιέκνπ θαη νηθνλνκηθήο θαρεμίαο, πνπ αλαζχξζεθε πνιχ
ζχληνκα φηαλ επηθξάηεζαλ παξφκνηεο ζπλζήθεο.
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Σζάιηαο Κ., «δφζεη εἰο ηάο 19 Ἰαλλνπαξίνπ 1800 Δ.Π. Σδεξχγσ. Ζ ξχζκηζε ηεο αγνξάο θαη ε

θαηαπνιέκεζε ηεο αηζρξνθέξδεηαο ελ θαηξψ θξίζεο, έλα κάζεκα απφ ην παξειζφλ ησλ Κπζήξσλ»,
Κπζεξατθά, 287, Ηαλνπάξηνο 2014, ζ. 8.
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Κεθ. 10.5. Σν ηνπηθφ κνλνπψιην θαξκάθσλ
ηηο 27 Απγνχζηνπ ηνπ 1797 ην Πξνζσξηλφ Γεκαξρείν Κπζήξσλ
αληηκεηψπηζε κηα ππφζεζε ηηκνιφγεζεο θαξκαθεπηηθψλ εηδψλ κε ηελ αίηεζε ηνπ
Αζαλαζίνπ Πξσηνςάιηε. 220 Ο Πξσηνςάιηεο ήηαλ έλαο εχπνξνο Κπζήξηνο πνπ
αλαθέξζεθε αιινχ σο ηδηνθηήηεο θαθελείνπ,221 ήηαλ επίζεο έκπνξνο θαξκάθσλ θαη
ηαηξηθψλ εηδψλ απφ ηελ επνρή ηεο βελεηνθξαηίαο. Οη Βελεηνί είραλ ζπγθεθξηκέλν
λνκηθφ πιαίζην γηα ηε ιεηηνπξγία θαη ηνλ έιεγρν ησλ θαξκαθείσλ, ζην νπνίν θχξηα
ζέζε θαηείραλ νη γηαηξνί. Σν επάγγεικα ηνπ γηαηξνχ αζθνχληαλ απφ ζπνπδαζκέλνπο
ζε ηηαιηθά θπξίσο παλεπηζηήκηα (ππήξραλ θαη εκπεηξηθνί γηαηξνί), νη νπνίνη έθεξαλ
ηνλ ηίηιν ηνπ ηαηξνθηινζφθνπ θαη αλαθέξνληαλ σο εθιακπξόηαηνη θύξηνη δνηηόξνη.222
Σν 1565 δηάηαγκα ηεο βελεηηθήο δηνίθεζεο απαγφξεπε ην άλνηγκα θαξκαθείνπ ρσξίο
θξαηηθή άδεηα θαη ην 1790 κε λφκν ηνπ Πξνλνεηή ηεο Κέξθπξαο νξηδφηαλ ε
επηζεψξεζε ζε εηήζηα βάζε ησλ θαξκαθείσλ απφ ηνπο αξρηάηξνπο. Σν ηνπηθφ
ζπκβνχιην ησλ αζηψλ εμέιεγε ηνλ αζηίαηξν, ν νπνίνο είρε θαη θαζήθνληα ειέγρνπ
ησλ θαξκαθείσλ γηα ηελ πνηφηεηα ησλ θαξκάθσλ θαη ηελ νξζή ζπλεξγαζία ησλ
θαξκαθνπνηψλ κε ηνπο γηαηξνχο.
ηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε ν Πξσηνςάιηεο κε ηελ αίηεζή ηνπ πξνο ην
Πξνζσξηλφ Γεκαξρείν Κπζήξσλ αξρηθά αλαθέξζεθε ζην ηζηνξηθφ άζθεζεο ηνπ
επαγγέικαηφο ηνπ θαη ζηνλ πξνθάηνρφ ηνπ Γεκήηξην ηάε, ν νπνίνο είρε νξηζηεί ην
1793 απφ ηνλ Πξνλνεηή θαη φρη απφ ηνπο αζηνχο, «ἐθιέρζε, ὁ ἔμ δφκηλνο Γηκίηξηνο
ηάεο ἀπφ ηνλ ἔμ λφκπηιε ηιβεζηξν Σαληνιν πξνβιεπηνῦ Κπζήξσο εἰο ηά 1793: 23
Μαξηίνπ». Ο Πξσηνςάιηεο εθθξάζηεθε επηθξηηηθά γηα ηνπο εκπφξνπο θαξκάθσλ ηεο
βελεηηθήο πεξηφδνπ. Τπνζηήξημε φηη ν ηάεο ππέβαιε ηελ παξαίηεζή ηνπ ζηνλ
Πξνλνεηή, φληαο πινχζηνο θαη θξίλνληαο φηη ην εκπφξην ησλ θαξκάθσλ ζηα Κχζεξα
απέθεξε πεξηνξηζκέλα θέξδε. Δπί ηνχηνπ αλέθεξε ραξαθηεξηζηηθά, «κά ἐπεηδῆ θαί λά
εἶρε ἕλα ἀξθεηφ θαβηδάιε ἀπνθαζηζκέλν, θαί ὁιίγελ πνχιεζηλ, θαί ἐμεηίαο ιίγν
θέξδνο ὅρη ἀξθεηφ δηά ηά ἐμνδά ηνπ». Αθνινχζσο ν Πξσηνςάιηεο πεξηέγξαςε ηε
δηθή ηνπ είζνδν ζην εκπφξην θαξκάθσλ ζηηο 15 Γεθεκβξίνπ 1796 θαη ην αληηθείκελφ
220
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εξγαζίαο ηνπ σο εμήο, «ἥγνπλ ηφ λα πνπιφ κνλαρφο ραξηῆ, θαη ραξηία θάζε ινγῆο,
ηξνγαξίαηο, γφκαηο».

Δπηπξφζζεηα επηζήκαλε φηη ζην λέν θαζεζηψο ησλ

Γεκνθξαηηθψλ Γάιισλ ην Πξνζσξηλφ Γεκαξρείν Κπζήξσλ δελ είρε εθδψζεη αθφκε
ξχζκηζε θνζηνιφγεζεο θαη δηαλνκήο ησλ θαξκάθσλ, ψο ψθεηιε. πλεπψο δεηνχζε
είηε λα ζπλερίζεη λα εκπνξεχεηαη βαζηδφκελνο ζηελ πξνεγνχκελε βελεηηθή
ηηκνιφγεζε, είηε λα πνπιάεη ζηε βάζε κηαο λέαο ξχζκηζεο, ε νπνία φκσο λα ηνπ
αθήλεη έλα ινγηθφ θέξδνο.
Ζ απάληεζε ηνπ Πξνζσξηλνχ Γεκαξρείνπ ζηηο 27 Απγνχζηνπ 1797 δείρλεη φηη
παξάιιεια κε ηελ αίηεζε ηνπ Πξσηνςάιηε θαηαηέζεθε θαη αίηεζε άιισλ εκπφξσλ,
νη νπνίνη ζηξέθνληαλ θαηά ησλ κνλνπσιηαθψλ πξαθηηθψλ ηνπ. Ζ ιχζε πνπ
επηιέρζεθε ήηαλ ζπκβηβαζηηθή, θαζψο ελ κέξεη απνδεκηψζεθε ν Πξσηνςάιηεο γηα
κηα κεγάιε πνζφηεηα θαξκάθσλ, αιιά έγηλαλ ξπζκίζεηο κε ηηο νπνίεο θαηαβιήζεθε
πξνζπάζεηα λα εμαιεηθζεί ην κνλνπψιην. Ζ επαλάιεςε ηεο ιέμεο monopolio δείρλεη
ηε βαξχηεηα πνπ είρε γηα ηνπο Γεκνθξαηηθνχο Γάιινπο, νη νπνίνη ήζειαλ λα ην
θαηαπνιεκήζνπλ. Γελ γλσξίδνπκε αθξηβψο πφζα θαηαζηήκαηα, πνπ πνπινχζαλ
θάξκαθα θαη ηαηξηθά είδε ππήξραλ ζηα Κχζεξα ην 1797, ζίγνπξα φκσο δελ ήηαλ
πνιιά, φπσο άιισζηε δελ ππήξραλ θαη πνιινί γηαηξνί. Ζ θξηζηκφηεηα ηνπ θαξκάθνπ
σο αγαζνχ εμαλάγθαζε ηε δηνίθεζε λα κεξηκλήζεη γηα ηνλ εθνδηαζκφ ηεο αγνξάο,
ρσξίο φκσο λα δπζαξεζηήζεη θαη ηνλ Αζαλάζην Πξσηνςάιηε. Ζ ππφζεζε απηή δελ
πεξηήιζε ζηελ επζχλε ηνπ αξκφδηνπ Κνκηηάηνπ ηεο Δζσηεξηθήο Οηθνλνκίαο, αιιά
ζηελ Κεληξηθή Γηνίθεζε ηνπ Πξνζσξηλνχ Γεκαξρείνπ Κπζήξσλ. Πξψηνο ην
ππέγξαςε ν Γάιινο Δπίηξνπνο Vicenzo Reinaud θαη αθνινχζσο ν Γεψξγηνο
Λεβνχλεο σο Πξφεδξνο ηνπ Πξνζσξηλνχ Γεκαξρείνπ.
Κεθ. 10.6. Η θαζηέξσζε ηεο λνκηζκαηηθήο ηζνηηκίαο αλάκεζα ζε βελεηηθά,
επξσπατθά θαη νζσκαληθά λνκίζκαηα
Σν επφκελν δήηεκα νηθνλνκηθήο πνιηηηθήο πνπ αληηκεηψπηζε ην Πξνζσξηλφ
Γεκαξρείν Κπζήξσλ ήηαλ ε λνκηζκαηηθή ηζνηηκία. Πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη
αλαθνξηθά κε ηε ρξήζε λνκηζκάησλ ζηα Κχζεξα θαη ζε φιν ην βελεηνθξαηνχκελν
ειιεληθφ ρψξν ηνλ 18ν αη. επηθξαηνχζε κηα λνκηζκαηηθή Βαβέι. Ήηαλ ζε ρξήζε κηα
παλζπεξκία λνκηζκάησλ πνπ πεξηιάκβαλε παιαηά βπδαληηλά θαη θάζε ινγήο
επξσπατθά λνκίζκαηα απφ φια ηα βαζίιεηα ηεο Δπξψπεο θαη θπζηθά νιφθιεξε ηε
γθάκα ηεο βελεηηθήο λνκηζκαηηθήο παξαγσγήο κε πιένλ δηαδεδνκέλν ην ρξπζφ
120

θινπξί ή ηζεθίλη. Γίπια ζε απηά πξνζηέζεθαλ ζε κεγάιε ρξήζε θαη ηα νζσκαληθά
λνκίζκαηα, κε επηθξαηέζηεξα ηα αζεκέληα άζπξα, ηνπο αζεκέληνπο παξάδεο θαη ηα
γξφζηα ή πηάζηξα ή ξεάιηα. 223 Παξφηη ηππηθά ην λφκηζκα ησλ Κπζήξσλ ήηαλ ην
επίζεκν γαιιηθφ, ε αγνξά ιεηηνπξγνχζε κε φια ηα αλαθεξφκελα λνκίζκαηα θαη
έπξεπε λα ππάξμεη κηα επίζεκε ξχζκηζε ηζνηηκίαο. Σν ζρεηηθφ έγγξαθν ηνπ
Πξνζσξηλνχ Γεκαξρείνπ Κπζήξσλ, πνπ εθδφζεθε ηελ 11ε Οθησβξίνπ 1797, ήηαλ ην
πξψην έγγξαθν γλσζηφ ησλ Γεκνθξαηηθψλ Γάιισλ ζηα Ηφληα λεζηά πνπ αζρνιήζεθε
κε ηελ ηζνηηκία ησλ λνκηζκάησλ.224 Οη ζρεηηθέο θηλήζεηο πνπ έρνπλ αληρλεπηεί ζηελ
ηζηνξηθή έξεπλα αθνξνχλ ηε κεηαγελέζηεξε Κεληξηθή Δπηηξνπή ηνπ Γηακεξίζκαηνο
ηεο Ηζάθεο πνπ πξνέβε ζε παξφκνηα θίλεζε ζηηο 17 Fructidor-3 επηεκβξίνπ 1798
ζηελ Κεθαινληά.
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ην έγγξαθν ηνπ Πξνζσξηλνχ Γεκαξρείνπ Κπζήξσλ

αλαθεξφηαλ ε αλάγθε γηα αζθάιεηα ησλ ζπλαιιαγψλ θαη ηε δηεπθφιπλζε ηνπ
εκπνξίνπ ζρεηηθά κε ηε ρξήζε θαη ηελ ηζνηηκία ησλ επγελώλ βελεηηθψλ λνκηζκάησλ
πνπ ρξεζηκνπνηνχληαλ επξέσο. Απφ ηε θξάζε, «datersi alle regole prese dall’altre
isole» πξνέθπςε ε πιεξνθνξία φηη ηελ ίδηα επνρή ζε αληίζηνηρεο ελέξγεηεο είραλ
πξνβεί θαη ηα Πξνζσξηλά Γεκαξρεία ησλ ππφινηπσλ Ηνλίσλ λήζσλ.
Σν έγγξαθν ηεο 11εο Οθησβξίνπ 1797 έρεη ηε κνξθή πίλαθα κε ηξείο ζηήιεο,
ε πξψηε κε ηα γαιιηθά, βελεηηθά θαη ινηπά επξσπατθά λνκίζκαηα θαη νη ππφινηπεο
δχν κε ηελ ηζνηηκία κε ηα νζσκαληθά λνκίζκαηα ηνπο παξάδεο θαη ηα πηάζηξα. Απηφ
έδεηρλε ηελ επξεία ρξήζε ησλ νζσκαληθψλ λνκηζκάησλ ζηα Κχζεξα, θαζψο ε
αληηζηνίρεζε ηεο ηζνηηκίαο γηλφηαλ κε απηά σο βάζε αλαθνξάο. Αμίδεη λα ζεκεησζεί
φηη πξνζπάζεηα γηα θνπή λνκίζκαηνο ησλ Ηνλίσλ λήζσλ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ
θαζεζηψηνο ησλ Γεκνθξαηηθψλ Γάιισλ δελ πξαγκαηνπνηήζεθε. Ζ πξψηε ζρεηηθή
θίλεζε έκειιε λα πεξηκέλεη ηελ Δπηάλεζν Πνιηηεία ην 1801.226
Σν Πξνζσξηλφ Γεκαξρείν Κπζήξσλ ζηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε ηεο
λνκηζκαηηθήο ηζνηηκίαο αληηκεηψπηζε έλα δήηεκα πνπ ηαιάληδε ηελ νηθνλνκία ηνπ
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λεζηνχ θαη ζε ζπγρξνληζκφ κε ηηο ξπζκίζεηο ησλ ππφινηπσλ Πξνζσξηλψλ
Γεκαξρείσλ πξνέβε ζε ζρεηηθή δηαθήξπμε. Σν Κνκηηάην ηεο Δζσηεξηθήο Οηθνλνκίαο
δελ αλαθεξφηαλ σο εθδφηεο ηνπ εγγξάθνπ, αλ θαη απνηεινχζε ην αξκφδην ζεζκηθφ
φξγαλν, ζπλεπψο ε απφθαζε απηή δελ αληηκεησπίζηεθε ζαλ δήηεκα εζσηεξηθήο
νηθνλνκίαο. Κξίζεθε φηη ιφγσ ηεο βαξχηεηαο πνπ είρε, έπξεπε λα εθδνζεί απφ ηνλ
αλψηεξν δηνηθεηηθφ θνξέα, ην Πξνζσξηλφ Γεκαξρείν Κπζήξσλ.
Κεθ. 10.7. Οη νδεγίεο ηνπ Γεληθνχ Σακία ηνπ ηξαηνχ ηεο Αλαηνιήο πξνο ηνλ
Θεζαπξνθχιαθα ησλ Κπζήξσλ Γεψξγην Παχιν Γαληψλε
Τθηζηάκελε δνκή ηνπ Κνκηηάηνπ Δζσηεξηθήο Οηθνλνκίαο απνηέιεζε, φπσο
πξναλαθέζεθε, ην Γεκφζην Σακείν Κπζήξσλ (Pubblica Cassa, Tesoreria di Cerigo).
Ο ζεζκφο απηφο είρε αξθεηέο ηδηαηηεξφηεηεο θαζψο, φπσο πξνθχπηεη απφ ηε κειέηε
ησλ εμεηαδνκέλσλ πεγψλ, δελ ππαγφηαλ ζηνλ Πξφεδξν ηνπ Πξνζσξηλνχ Γεκαξρείνπ
αιιά ζην Γεληθφ Σακία ηεο ηξαηηάο ηνπ Λεβάληε (Pagator Generale dell'Armata del
Levante). Σν γεγνλφο απηφ θαηαδείθλπε ηελ ελζσκάησζε ηεο ηνπηθήο νηθνλνκίαο ησλ
Κπζήξσλ ζην ζηξαηησηηθφ κεραληζκφ ησλ Γεκνθξαηηθψλ Γάιισλ. Κνξσλίδα φισλ
ησλ ζεζκψλ ηεο νηθνλνκηθήο πνιηηηθήο πνπ αζθήζεθε ζηα Κχζεξα ήηαλ ην Γεκφζην
Σακείν.
Με έγγξαθν ηεο 10εο Frimair-01/02/03.12.1797, ζηάιζεθαλ απφ ηελ Κέξθπξα
νη νδεγίεο ηνπ Γεληθνχ Σακία ηνπ ηξαηνχ ηεο Αλαηνιήο (Il Pagator Generale
dell'Armata del Levante) Dubonchè, πξνο ην Θεζαπξνθχιαθα ησλ Κπζήξσλ Γεψξγην
Παχιν Γαληψλε (Giorgio Paolo D’Antony Tesorier a Cerigo).227 Σν γεγνλφο φηη ν
επηθεθαιήο ηακίαο αλήθε ζηε γαιιηθή ηξαηηά ηνπ Λεβάληε, πξνζδηφξηδε ζαθψο ηνλ
πξνζαλαηνιηζκφ ηεο νηθνλνκίαο ζε πνιεκηθή. Απφ ηηο εληνιέο πνπ ζηάιζεθαλ ζηνλ
Γαληψλε θαίλεηαη μεθάζαξα φηη ν ίδηνο απνηέιεζε ηελ νπζηαζηηθή πξντζηακέλε αξρή
ηνπ Γεκφζηνπ Σακείνπ ησλ Κπζήξσλ.228 Οη εληνιέο βαζίδνληαλ ζε δηαηάγκαηα ηνπ
Gentili, αξκφδηνπ θαη ηεο νηθνλνκηθήο δηαθπβέξλεζεο ησλ Ηνλίσλ λήζσλ, φπσο
θαίλεηαη ζηνλ ηίηιν ηνπ Γηνηθεηή ησλ Οηθνλνκηθψλ Τπεξεζηψλ (Generale Gentilli
227

69.Γ.Α.Κ.-Σ.Α.Κ., Αξρείν Γεκνθξαηηθψλ Γάιισλ: Φάθεινο 27/Έγγξαθν 5 [Οδεγίεο απφ ην Γεληθφ

Σακία ηεο ηξαηηάο ηεο Αλαηνιήο], 01/02/03.12.1797.
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Πξνηηκάηαη ν φξνο Γεκόζην (Pubblica), απφ ηνλ φξν Δζληθό (Nazionale) ή Σνπηθό (Locale), πνπ

απαληάηαη εμίζνπ ζηα έγγξαθα, γηαηί είλαη πην αληηπξνζσπεπηηθφο, θαζψο ππνδειψλεη πεξηζζφηεξν ην
δεκφζην ραξαθηήξα πνπ ήζειαλ λα πξνζδψζνπλ νη Γεκνθξαηηθνί Γάιινη ζην θνξέα απηφ.
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Comandate le finanze dell isole del Levante). Σα Ηφληα λεζηά, παξφηη δηνηθεηηθά
ηεινχζαλ ππφ ην θαζεζηψο ηεο πξνζσξηλφηεηαο, είραλ απνθνπεί απφ ηε Βελεηία, ε
νπνία είρε εμαιεηθζεί σο θπξίαξρνο κε ηε πλζήθε ηνπ Campo Formio, θαη αλήθαλ
πιένλ ζηε Γεκνθξαηηθή Γαιιία.
Ο ηακίαο ηεο ηξαηηάο ηνπ Λεβάληε εμαξρήο δήισλε φηη αθνινπζνχζε ηηο
δηαηαγέο ηνπ Gentili γηα ηελ νηθνλνκηθή δηαρείξηζε, αληίγξαθν ησλ νπνίσλ είρε ήδε
ζηείιεη ζηνλ Γαληψλε. Δλεκέξσλε φηη εθφζνλ ηα Ηφληα λεζηά ήηαλ θηήζε ηεο
Γεκνθξαηηθήο Γαιιίαο, είρε αλαιάβεη ν ίδηνο, πξνζσξηλά, ηελ απφδνζε φισλ ησλ
εζφδσλ ησλ Σακείσλ ησλ λεζηψλ θαη ηνλ έιεγρν ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπο. ε απηφ ην
ζεκείν είλαη θαλεξή γηα αθφκε κηα θνξά ε δηαθνξά ηεο γιψζζαο ησλ δηνηθεηηθψλ
εγγξάθσλ αλάκεζα ζε φζα απεπζχλνληαλ ζε αμησκαηνχρνπο θαη ήηαλ ππεξεζηαθά θαη
ζε φζα απεπζχλνληαλ ζην ιαφ θαη ήηαλ δεκόζηα. Ζ ρξήζε ηεο ιέμεο proprietà
(=ηδηνθηεζία) έδεηρλε ηελ πξαγκαηηθή δηάζηαζε ηεο θαηνρήο ησλ Ηνλίσλ λήζσλ απφ
ηνπο Γεκνθξαηηθνχο Γάιινπο, ε νπνία εξρφηαλ ζε αληηδηαζηνιή κε ηηο θηιειεχζεξεο
πξνθεξχμεηο ηνπο. Ζ επαλάιεςε ηνπ ξήκαηνο devono (=πξέπεη λα θάλνπλ), δελ
άθελε θακκία ακθηβνιία γηα ην χθνο ηνπ εγγξάθνπ απηνχ, πνπ νπζηαζηηθά ήηαλ έλα
δηάηαγκα. Σέινο ε θξάζε, «esercitare le loro antiche funzioni = λα εμαζθνχλ ηηο
αξραίεο πξαθηηθέο ηνπο», ζπλέδεε ηε ιεηηνπξγία ηεο νηθνλνκηθήο ππεξεζίαο κε ην
βελεηηθφ παξειζφλ απνδεηθλχνληαο φηη ηα Γεκφζηα Σακεία ησλ Γεκνθξαηηθψλ
Γάιισλ βαζίζηεθαλ ζηηο πξνυπάξρνπζεο βελεηηθέο δνκέο. Σν έγγξαθν επηκεξίδεηαη
ζε έληεθα άξζξα ηα νπνία φξηδαλ ηα εμήο:
1. Σν έγγξαθν είρε λνκηθή ηζρχ θαη θαζφξηδε ηε δηαρείξηζε ησλ θεθαιαίσλ
ηνπ Γεκφζηνπ Σακείνπ ησλ Κπζήξσλ.
2. Δπηζπλάπηνληαλ σο ππνδείγκαηα δχν θφξκεο νηθνλνκηθψλ εγγξάθσλ, κηα
γηα ηνλ ηακία θαη κηα γηα ην Γεκφζην Σακείν Κπζήξσλ.
3. Γεκηνπξγήζεθε έλαο θνηλφο ινγαξηαζκφο ρξέσζεο θαη πίζησζεο, αλάκεζα
ζην Σακείν ηεο ηξαηηάο ηνπ Λεβάληε θαη ζην Γεκφζην Σακείν Κπζήξσλ.
4. Σν Γεκφζην Σακείν Κπζήξσλ ήηαλ ππεχζπλν γηα ηελ ηήξεζε ησλ
θαζνξηζκέλσλ

ζπλζεθψλ

ιεηηνπξγίαο

θαη

ζα

παξαιάκβαλε

ηηο

απαηηνχκελεο απνδείμεηο απφ ηνπο ελνηθηαζηέο ησλ δεκνζίσλ εζφδσλ, φπσο
ζπλέβαηλε θαη ζην παξειζφλ.
5. Θα ζπλερηδφηαλ ε πιεξσκή ησλ ηηαιν-ειιεληθψλ ζηξαηησηηθψλ ζσκάησλ
απφ ην Γεκφζην Σακείν Κπζήξσλ, αιιά θακία επηπιένλ δαπάλε δελ ζα
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γηλφηαλ δεθηή ρσξίο ηελ έγθξηζε ηνπ ηακία ηνπ ηξαηνχ ηνπ Λεβάληε. Ζ
έθθξαζε «senza essere autoritato da mè» ππελζχκηδε ηελ άκεζε δηνηθεηηθή
εμάξηεζε απφ ηνλ ηακία.
6. Σνλίζηεθε φηη δελ ζα γηλφηαλ θακκία πιεξσκή ζε Γάιινπο, ρσξίο ηελ
έγθξηζε θαη ηελ εμνπζηνδφηεζε ηνπ ηακία ηνπ ηξαηνχ ηνπ Λεβάληε. Ζ
ιέμε autoritato επαλαιακβαλφηαλ γηα λα δειψζεη απηή ηε ζρέζε
εμάξηεζεο.
7. Κάζε δέθα εκέξεο (ην δηάζηεκα ηεο εβδνκάδαο ζχκθσλα κε ην γαιιηθφ
επαλαζηαηηθφ

εκεξνιφγην)

ην

Γεκφζην

Σακείν

Κπζήξσλ

ήηαλ

ππνρξεσκέλν λα απνζηέιιεη απνδείμεηο πιεξσκήο ζηνλ ηακία ηνπ ηξαηνχ
ηνπ Λεβάληε.
8. Σν Γεκφζην ηακείν Κπζήξσλ δελ είρε ηελ αξκνδηφηεηα απηνβνχισο λα
δηαζέζεη κέξνο ησλ ζπγθεληξσζέλησλ εζφδσλ, παξά κφλν γηα φζα είρε
δψζεη άδεηα ν Gentili.
9. Σα ιεηηνπξγηθά θαη ινηπά έμνδα ηνπ Γεκφζηνπ Σακείνπ Κπζήξσλ ζα
πιεξψλνληαλ απφ ηνλ ηακία ηνπ ηξαηνχ ηνπ Λεβάληε.
10. Οη δηνηθεηηθέο θαηαγξαθέο ηνπ Γεκφζηνπ Σακείνπ Κπζήξσλ ζα έπξεπε λα
αθνινπζνχλ ην εκεξνιφγην ηεο Γεκνθξαηηθήο Γαιιίαο, αξρήο γελνκέλεο
απφ ηνλ ηξέρνληα Frimaire.
11. Σν Γεκφζην Σακείν Κπζήξσλ δελ έπξεπε λα απεπζχλεηαη γηα ηα δηνηθεηηθά
ηνπ ζέκαηα ζηνλ ηακία ηνπ ηξαηνχ ηνπ Λεβάληε, αιιά κφλν γηα ηα
νηθνλνκηθά.
Ο ηακίαο ηνπ ηξαηνχ ηνπ Λεβάληε θαηέιεγε κε κηα δηάζεζε ζπγθαηάβαζεο,
ηνλίδνληαο ην δήιν πνπ έπξεπε λα επηδείμεη ην Γεκφζην Σακείν Κπζήξσλ γηα ηελ
εθηέιεζε ησλ εληνιψλ ηνπ (lo riposo nel zelo, e nell ordine, che voi vorrete pore nella
vostra Scrittura) θαη αλέθεξε φηη νη αμησκαηνχρνη ησλ Κπζήξσλ ζα κπνξνχζαλ λα
βαζίδνληαη ζε απηφλ γηα επηπξφζζεηεο νδεγίεο. Με απηφ ην έγγξαθν απνζαθεληδφηαλ
ε δηνηθεηηθή ζρέζε αλάκεζα ζην Σακείν ηεο ηξαηηάο ηνπ Λεβάληε θαη ζην Γεκφζην
Σακείν Κπζήξσλ. πγθεθξηκέλα ην δεχηεξν ήηαλ πιήξσο εμαξηψκελν απφ ην πξψην
θαη ππφινγν αλαθνξηθά κε ηε δηαρείξηζε ησλ ρξεκαηηθψλ πνζψλ πνπ δηέζεηε, ελψ
δελ επηηξεπφηαλ λα δαπαλήζεη ηίπνηα ρσξίο ηελ άδεηα ηνπ ηακία ηεο ηξαηηάο ηνπ
Λεβάληε. Ο έιεγρνο ζηηο νηθνλνκηθέο ζπλαιιαγέο ηνπ Γεκνζίνπ Σακείνπ Κπζήξσλ
ήηαλ απφιπηνο θαζψο έπξεπε λα απνζηέιιεη απνδείμεηο γηα θάζε δαπάλε θαη έζνδν
αλά ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα, ελψ θαη ηα ηξέρνληα ιεηηνπξγηθά ηνπ έμνδα πξψηα ζα
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εγθξίλνληαλ. πλεπψο ε δηνηθεηηθή δνκή πνπ δεκηνπξγήζεθε είρε δχν ζθέιε, απφ ηε
κηα κεξηά ην Γεκφζην Σακείν πνπ εμαξηάην ζεζκηθά απφ ην Κνκηηάην ηεο
Δζσηεξηθήο Οηθνλνκίαο, ελψ είρε ηύπνηο πξντζηάκελε αξρή ηνλ Πξφεδξν ηνπ
Πξνζσξηλνχ Γεκαξρείνπ Κπζήξσλ, ελ ηνηο πξάγκαζη ήηαλ ππφινγν απέλαληη ζηελ
ππεξθείκελε αξρή ηνπ, ην Σακείν ηεο ηξαηηάο ηνπ Λεβάληε.
Γηάγξακκα 5. Ζ δηνηθεηηθή εμάξηεζε ηνπ Γεκφζηνπ Σακείνπ Κπζήξσλ

Ζ ηππηθή δηνηθεηηθή θφξκα, φπσο δεκηνπξγήζεθε γηα ηελ θαηαρψξηζε ησλ
νηθνλνκηθψλ ζπλαιιαγψλ ηνπ Γεκνζίνπ Σακείνπ Κπζήξσλ, κε ηίηιν «Formula del
Reggistro Giornale», έδεηρλε ηε δηνηθεηηθή ζρέζε ησλ δχν θνξέσλ.
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ην

πεξηερφκελν ηνπ θαηαζηίρνπ ζηελ ζηήιε «Detaglio del Reggistro» θαηαγξάθνληαλ
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35. Γ.Α.Κ.-Σ.Α.Κ., Αξρείν Γεκνθξαηηθψλ Γάιισλ: Φάθεινο 14γ/Έγγξαθν 1 [Οηθνλνκηθή

θαηάζηαζε ηνπ Γεκνζίνπ Σακείνπ Κπζήξσλ], 13/14.10.1797.
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δχν εηζπξάμεηο, (Ricevimenti), θαη κηα απφδνζε εζφδσλ, (Spese), κε βελεηηθφ
λφκηζκα αλαθνξάο (Moneta di Venezia):
1. ηηο 20 Vendémiaire-13/14.10.1797, ν Γαληψλεο έδσζε ηνλ ινγαξηαζκφ ησλ
απνδείμεσλ ηνπ θεθαιαίνπ πνπ έρεη εηζπξάμεη, «Tutta riceputa della Summa
di £ ... ascendente della mia rimanenza in Cassa nel tempo di ... dico», κε ην
ζχλνιν λα είλαη 20.000 βελεηηθά λνκίζκαηα. Αλέθεξε επίζεο φηη γηα ην πνζφ
απηφ έζηεηιε απφδεημε ζηνλ Σακία ηεο ηξαηηάο ηνπ Λεβάληε, «Della qual
somma ho spedito riceputa al Pagatore Generale».
2. ηηο 4 Frimaire 24/25.26.11.1797 απέζηεηιε ζηνλ πνιίηε Dubonchè, Σακία ηεο
ηξαηηάο ηνπ Λεβάληε, ην άζξνηζκα ησλ εζφδσλ, ην νπνίν αλεξρφηαλ ζηα
10.000 βελεηηθά λνκίζκαηα, πνπ ζπλέιεμε ηελ ηξίηε εβδνκάδα, δεθάηε, ηνπ
κήλα Brumaire (22.10-20.11.1797). Καη γη’ απηφ ην πνζφ αλέθεξε φηη δηέζεηε
απφδεημε «Della qual summa egli è fornito di ricevuta».
3. Σέινο ν Γαληψλεο αλέθεξε φηη φιεο νη απνδείμεηο είζπξαμεο εζφδσλ,
ζχκθσλα κε ηελ θαηακέηξεζε ηνπ Σακία ηεο ηξαηηάο ηνπ Λεβάληε,
αλέξρνληαλ ζηηο 32.000, γηα ηηο νπνίεο επίζεο ππέγξαςε απφδεημε «Della qual
summa l ho formito di riceputa».
πλνιηθά, ηελ αλαθεξφκελε πεξίνδν ην Γεκφζην Σακείν Κπζήξσλ είρε έζνδα
52.000 βελεηηθά λνκίζκαηα κε άκεζε απφδνζε ζην Σακείν ηεο ηξαηηάο ηνπ Λεβάληε
10.000. Ο Dubonchè, σο Σακίαο (Pagatore Generale), αλαθεξφηαλ ζε θάζε εγγξαθή
νηθνλνκηθνχ εζφδνπ-εμφδνπ, ζηνλ νπνίν ν Θεζαπξνθχιαθαο Κπζήξσλ Γαληψλεο
ήηαλ ππφινγνο θαη γη’ απηφ απέζηειιε αληίγξαθν θάζε εγθεθξηκέλεο ζπλαιιαγήο
ηνπ. Σν Γεκφζην Σακείν Κπζήξσλ ζπληζηνχζε έλα θνξέα ρσξίο θακκία απηνηέιεηα
ζην νηθνλνκηθφ ηνπ έξγν θαη ζηελ νπζία ήηαλ παξάξηεκα ηνπ Σακείνπ ηεο ηξαηηάο
ηνπ Λεβάληε. Σν Κνκηηάην ηεο Δζσηεξηθήο Οηθνλνκίαο, ζην νπνίν ππαγφηαλ είρε
κφλν ηελ επζχλε ηεο εζσηεξηθήο ιεηηνπξγίαο ηνπ. Ζ δηνηθεηηθή απνζηνιή ηνπ
Γεκφζηνπ Σακείνπ Κπζήξσλ ήηαλ επηθεληξσκέλε ζηε ζπιινγή ησλ θφξσλ θαη ζηελ
απνζηνιή ηνπο ζην Σακείν ηεο ηξαηηάο ηνπ Λεβάληε.
πλεπψο ην Κνκηηάην ηεο Δζσηεξηθήο Οηθνλνκίαο ρξεηαδφηαλ ηελ χπαξμε
ελφο Γεκφζηνπ Σακείνπ. Ο θνξέαο απηφο δεκηνπξγήζεθε άκεζα, σο ζπλέρεηα ηνπ
βελεηηθνχ Σνπηθνχ Σακείνπ, κε θχξηα απνζηνιή ηε ζπγθέληξσζε ησλ δεκνζίσλ
εζφδσλ θαη ηελ απφδνζή ηνπο ζην Σακείν ηεο ηξαηηάο ηνπ Λεβάληε. Ηδηαίηεξα
θαηαηνπηζηηθφ ήηαλ ην έγγξαθν ηεο 28εο επηεκβξίνπ 1797, ην νπνίν ζπληάρζεθε
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ζηελ Κέξθπξα ζρεηηθά κε ηηο πιεξσκέο ησλ δαπαλψλ ηνπ ζηξαηεχκαηνο πνπ
βξηζθφηαλ ζηα Κχζεξα, πιεξσηέεο απφ ηελ 1ε Ννεκβξίνπ ηνπ ηδίνπ έηνπο.230
Σν Γεκφζην Σακείν ησλ Κπζήξσλ εμαξηηφηαλ άκεζα απφ ηελ Κεληξηθή
Γηνίθεζε ηεο Κέξθπξαο, ίζσο πεξηζζφηεξν απφ νπνηνλδήπνηε άιιν δηνηθεηηθφ
ζεζκφ, θαζψο νη Γεκνθξαηηθνί Γάιινη επηζπκνχζαλ λα έρνπλ ηνλ θχξην ιφγν ζηε
δηαρείξηζε ησλ νηθνλνκηθψλ πφξσλ ηνπ λεζηνχ. Οη απνθάζεηο γηα ηηο δαπάλεο
ζρεηηθά κε ην ζηξάηεπκα ιακβάλνληαλ ζην πςειφηεξν ζεζκηθά επίπεδν ζηελ
Κεληξηθή Γηνίθεζε ηεο Κέξθπξαο κε ηειηθφ ππνγξάθνληα ηνλ Antoine Gentili. Σν
έγγξαθν ηεο 28εο επηεκβξίνπ 1797 είλαη ηδηαίηεξα θαηαηνπηζηηθφ γηα ηελ
νηθνλνκηθή πνιηηηθή ησλ Γεκνθξαηηθψλ Γάιισλ ζηα Κχζεξα, θαζψο αθνξνχζε ζηηο
πιεξσκέο ησλ ζηξαηησηηθψλ, αμησκαηηθψλ θαη νπιηηψλ θαη ζηελ αγνξά ιαδηνχ γηα ηε
ζίηηζή ηνπο. Ζ ζεκαληηθή πιεξνθνξία είλαη φηη ζηελ θνξπθή ησλ πιεξσκψλ ησλ
αμησκαηνχρσλ βξηζθφηαλ ν Γηνηθεηήο ηνπ ηξαηνχ (Governator dell’armi) θαη ν
Θεζαπξνθχιαθαο (Commissario Tesorier), νη νπνίνη ακείβνληαλ κε 12 βελεηηθά
ηάιηξα. Σν γεγνλφο απηφ απνδείθλπε ηελ ζεκαζία ησλ αμησκάησλ απηψλ γηα ηε
γαιιηθή δηνίθεζε, πνπ ηνπνζεηνχζε ζηελ θνξπθή ηεο δηνηθεηηθήο ηεξαξρίαο ηνλ
αξρεγφ ηνπ ζηξαηνχ θαη ηνλ επηθεθαιήο ηνπ δεκφζηνπ ηακείνπ. Σν ζπλνιηθφ θφζηνο
ήηαλ πελήληα έμη βελεηηθά ηάιεξα, πέληε ιίξεο θαη έληεθα ζφιδηα, πνζφ ηδηαίηεξα
πςειφ γηα ηελ νηθνλνκία ησλ Κπζήξσλ ηελ επνρή εθείλε, πνπ επηβάξπλε
απνθιεηζηηθά ην Γεκφζην Σακείν.
Κεθ. 11. Απνηίκεζε ηεο πξψηεο δηνηθεηηθήο πεξηφδνπ ησλ Γεκνθξαηηθψλ
Γάιισλ ζηα Κχζεξα (Ινχιηνο 1797-Μάηνο 1798)
Οη Γεκνθξαηηθνί Γάιινη έθηαζαλ σο ειεπζεξσηέο ζηα Κχζεξα έρνληαο
πξνεηνηκάζεη ην ηδενινγηθφ ππφβαζξν απνδνρήο ηνπο απφ ηνλ ιαφ (popolo), απφ ηνλ
νπνίνλ θαη έηπραλ ζεηηθήο ππνδνρήο, θαζψο ήιπηδε βάζηκα φηη ζα απνθηνχζε
πνιηηηθή ππφζηαζε θαη δηθαηψκαηα, απφ ηα νπνία ηνλ είρε απνθιείζεη ε απεξρφκελε
βελεηηθή εγεζία. Θεηηθά πξνζέβιεπε ζε απηνχο θαη ε αλεξρφκελε νηθνλνκηθή ηάμε
ησλ εκπφξσλ θαη ησλ βηνηερλψλ, ε νπνία επίζεο ήηαλ απνθιεηζκέλε απφ ηα δεκφζηα
αμηψκαηα. Σέινο ππέξ ησλ Γεκνθξαηηθψλ Γάιισλ είρε ζπληαρζεί θαη έλα κέξνο ησλ
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πξψελ αζηψλ ηεο βελεηνθξαηίαο, ηα πξννδεπηηθά κέιε ησλ νπνίσλ είραλ
ελζηεξληζηεί ηηο ηδέεο ηνπ Γηαθσηηζκνχ θαη ηεο Γαιιηθήο Δπαλάζηαζεο θαη
επηζπκνχζαλ λα είλαη κέηνρνη ζηε λέα ηάμε πξαγκάησλ.
Ο αξρηθφο ελζνπζηαζκφο απφ ηηο επαλαζηαηηθέο παλεγχξεηο θαη ηηο
δηαθεξχμεηο πεξί ειεπζεξίαο ζηε ζπλέρεηα θαηέιεμε ζε έλαλ εχινγν πξνβιεκαηηζκφ
θπξίσο απφ ηε κεξηά ησλ πξψελ αζηψλ ηεο βελεηνθξαηίαο γηα ην ηη κέιιεη γελέζζαη κε
ηα πξνλφκηα ηνπο πνπ θαηείραλ γηα αηψλεο. Ζ αλεζπρία απηή εληάζεθε φηαλ
θαηαθξεκλίζηεθαλ θαη παξαδφζεθαλ ζηελ ππξά ηα ζχκβνια ηεο βελεηηθήο εμνπζίαο,
ηα νπνία λνκηκνπνηνχζαλ ηελ θνηλσληθή δχλακε πνπ θαηείραλ ζην παιαηφ ζχζηεκα
αμηψλ. Ζ καδηθή ζπκκεηνρή ζε απηέο ηηο εμειίμεηο πξνζέδηδε έλα χθνο παιιατθήο
θηλεηνπνίεζεο. Ζ πνιηηηθή ησλ Γεκνθξαηηθψλ Γάιισλ πξνζπάζεζε λα θέξεη ζε
εμηζνξξφπεζε ηηο αληίξξνπεο θνηλσληθέο δπλάκεηο ησλ Κπζήξσλ, δεκηνπξγψληαο έλα
δεκνθξαηηθφ κφξθσκα πνπ έδηλε πνιηηηθά δηθαηψκαηα ζην ιαφ, ζην νπνίν φκσο
θαηέιεμαλ λα εγνχληαη νη πξψελ αζηνί ηεο βελεηνθξαηίαο καδί κε εχπνξνπο θαη
νηθνλνκηθά ηζρπξνχο.
Σν δηνηθεηηθφ ζχζηεκα ηνπ Πξνζσξηλνχ Γεκαξρείνπ βαζηδφηαλ ζην
ηδενινγηθφ πιαίζην απφ ην νπνίν εκθνξνχληαλ νη Γεκνθξαηηθνί Γάιινη, δειαδή ην
Γηαθσηηζκφ. πλάκα απνηέιεζε ηελ απάληεζε ζηηο ηδηαηηεξφηεηεο ησλ Κπζήξσλ, πνπ
απέξξεαλ ηδίσο απφ ηνλ κηθξφ πιεζπζκφ θαη ηελ απνκαθξπζκέλε γεσγξαθηθή ηνπο
ζέζε, εμνχ θαη ε ζέζπηζε ηξηψλ Κνκηηάησλ ζε αληίζεζε κε ηα νθηψ ηεο Κέξθπξαο.
Σν Πξνζσξηλφ Γεκαξρείν Κπζήξσλ πξνζπάζεζε λα απαληήζεη ζηα πξνβιήκαηα πνπ
ηνπ έζεζε ε θπζεξατθή θνηλσλία. Ζ δηνίθεζε, σο φξακα, επηζπκνχζε λα
κεηαιακπαδεχζεη ηα δεκνθξαηηθά ηεο ηδαληθά θαη λα ιεηηνπξγήζεη σο λνεηή γέθπξα
κε ηηο αμίεο ηεο αξραίαο Διιάδαο. Ο ζηξαηεγφο Antoine Gentili αθνινχζεζε πιήξσο
ηηο δηαηαγέο ηνπ Ναπνιένληα θαη έδσζε έκθαζε ζηε ζπκβνιηθή ζχλδεζε ηεο αξραίαο
Διιάδαο κε ηε δεκνθξαηηθή δηνίθεζε πνπ πιένλ απνιάκβαλαλ ηα Ηφληα λεζηά. Σν
πξφηππν απηφ εθαξκφζηεθε θαη ζηα Κχζεξα κε ηε δηνίθεζε, ηνπο αμησκαηνχρνπο θαη
ηνπο απινχο πνιίηεο λα επαλαιακβάλνπλ ζηα έγγξαθα ην κνηίβν ηεο δεκνθξαηίαο,
ηεο ηζφηεηαο θαη ηεο θιεξνλνκίαο ησλ αξραίσλ Διιήλσλ.
ε δεχηεξε αλάγλσζε, πέξαλ ηνπ ηδεαηνχ ζηνλ ηξφπν δηαρείξηζεο ησλ
πξνβιεκάησλ ησλ Κπζήξσλ, εθθξεκνχζε ε αδήξηηε αλάγθε ηεο δηνίθεζεο λα
αληαπνθξηζεί ζηηο πνιεκηθέο πξνθιήζεηο πνπ αληηκεηψπηδε. Μνηξαία πξνέθπςε
αλαληηζηνηρία αλάκεζα ζην δεκφζην ιφγν θαη ζηελ πξαγκαηηθή θαηάζηαζε πνπ
πθίζηαην ην λεζί. Ζ νηθνλνκηθή θαη θνξνινγηθή πνιηηηθή πνπ εθαξκφζηεθε θαη νη
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ζεζκνί πνπ ηδξχζεθαλ ήηαλ, ζεσξεηηθά, αθηεξσκέλνη ζην θνηλφ ζπκθέξνλ, φκσο
ζηελ πξάμε εμππεξεηνχζαλ ηε ζπληήξεζε ησλ γαιιηθψλ ζηξαηεπκάησλ. Δπνκέλσο ε
νινθιήξσζε ηνπ Πξνζσξηλνχ Γεκαξρείνπ ζε κηα πιήξε ιατθή δεκνθξαηία έπξεπε
λα πεξηκέλεη ηελ εηξήλε. Πξνο ην παξφλ νη πξψελ αζηνί ηεο βελεηνθξαηίαο είραλ ην
πξνβάδηζκα ζηελ θαηάιεςε δεκφζησλ ζέζεσλ, φρη κφλν γηαηί ήηαλ κνξθσκέλνη αιιά
γηαηί ήηαλ εχπνξνη θαη κπνξνχζαλ νηθνλνκηθά λα ζηεξίμνπλ ην Γεκφζην Σακείν.
Ζ δεκηνπξγία ηνπ Πξνζσξηλνχ Γεκαξρείνπ Κπζήξσλ, σο κηαο δηνηθεηηθήο
δνκήο

θαη

πξαθηηθήο

απνηέιεζε

πξνζπάζεηα

εμηζνξξφπεζεο

ησλ

λέσλ

επαλαζηαηηθψλ δπλάκεσλ πνπ ε ίδηα ε Γεκνθξαηηθή Γαιιία έθεξε ζην πξνζθήλην.
Τπήξμε κηα θαηά βάζε δεκνθξαηηθή νξγάλσζε, κε ηε δπλεηηθή ζπκκεηνρή ησλ
Κπζεξίσλ ζηνπο ζεζκνχο εμνπζίαο θαη δηθαηνζχλεο. Πξσηφγλσξεο έλλνηεο έγηλαλ
πξαγκαηηθφηεηα, φπσο ηεο δεκφζηαο ζπκκεηνρήο ζηα θνηλά. Θεσξεηηθά νη Κπζήξηνη
πνπ ήηαλ ζπλεπείο ζηηο νηθνλνκηθέο ηνπο ππνρξεψζεηο κπνξνχζαλ λα απνθηήζνπλ
δεκφζηα αμηψκαηα, λα παξαθνινπζήζνπλ ηηο ζπλεδξηάζεηο ηνπ Γεκαξρείνπ θαη λα
αηηνχληαη ή λα ελίζηαληαη γηα ζέκαηα πνπ ηνπο αθνξνχζαλ. Ζ δηθαηνζχλε ήηαλ
δηαθξηηή απφ ηελ εθηειεζηηθή εμνπζία, κε κφληκνπο δηθαζηέο, νη νπνίνη απνηεινχζαλ
έλα ζπκπαγέο λνκηθφ φξγαλν θαη φρη κηα πξνζσπνπνηεκέλε εμνπζία. Ζ δεκφζηα
δηνίθεζε αληηκεηψπηδε πιένλ ηνπο Κπζεξίνπο σο πνιίηεο θαη φρη σο ππεθφνπο.
Δπνκέλσο ε γαιιηθή δηνίθεζε αλαίξεζε ηελ παιαηά ηάμε πξαγκάησλ,
δεκηνπξγψληαο κηα λέα, αιιά ζην ιατθφ πιεζπζκφ απέκεηλε ε αίζζεζε ηεο ηζφηεηαο
θαη αδειθφηεηαο, ε νπνία φκσο δελ εμαξγπξψζεθε αληηζηνίρσο κε θαηάιεςε
δεκνζίσλ αμησκάησλ. Παξφια απηά, νη δίαπινη ηεο ζρέζεο δεκφζηαο δηνίθεζεο κε
ηνπο πνιίηεο δηαπιαηχλζεθαλ θαη εηζήρζε έλα θαηλνθαλέο ζηνηρείν, ε επξεία
δπλαηφηεηα ζπκκεηνρήο ζηα θνηλά. Χζηφζν ελψ ε κεηαηξνπή απηή αθνξνχζε φινπο
ηνπο Κπζεξίνπο, ε θαηνρή πςειψλ δεκνζίσλ αμησκάησλ ιεηηνχξγεζε πξνο φθεινο
θπξίσο ησλ παιαηψλ αζηψλ ηεο βελεηνθξαηίαο θαη ησλ εππφξσλ θαηνίθσλ ηνπ
λεζηνχ. Ο πξννδεπηηθφο Γεψξγηνο Λεβνχλεο, γφλνο κηαο απφ ηηο παιαηφηεξεο
αξηζηνθξαηηθέο νηθνγέλεηεο ησλ Κπζήξσλ, επηβξαβεχηεθε γηα ηε θηινγαιιηθή ζηάζε
πνπ επέδεημε σο Τπνπξφμελνο ηεο Γαιιίαο θαη νξίζηεθε πξψηνο Πξφεδξνο ηνπ
Πξνζσξηλνχ Γεκαξρείνπ Κπζήξσλ. Σνπνζεηήζεθαλ σο δηθαζηέο ή δηνηθεηηθνί
αμησκαηνχρνη κέιε νηθνγελεηψλ πξψελ αζηψλ ηεο βελεηνθξαηίαο, φπσο ηνπ ηαε,
ηνπ Γαξκάξνπ, ηνπ Καζζηκάηε θαη ηνπ Μφξκνξε. Δχπνξεο θαη πνιππιεζείο
νηθνγέλεηεο, φπσο ηνπ Σδάλλε θαη ηνπ Βεξλάξδνπ, βξήθαλ ζέζε ζηε λέα θαηάζηαζε,
μεπεξλψληαο ην θξάγκα ηνπ θιεηζηνχ Libro d’oro ηεο βελεηηθήο πεξηφδνπ.
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Φηινγάιινη φπσο ν ιφγηνο Θεφδσξνο ηάζεο-Μπηξκπηιηφο θαη ν πξψελ αζηφο ηεο
βελεηνθξαηίαο Γεψξγηνο Λαδαξέηνο επηβξαβεχηεθαλ γηα ηε ζηήξημή ηνπο ζην γαιιηθφ
θαζεζηψο κε αμηψκαηα ζηα Κνκηηάηα. Σέινο βελεηνί αμησκαηνχρνη, φπσο ν
ζηξαηησηηθφο δηνηθεηήο Francesco Galateo θαη ν γξακκαηέαο Zorzi Galateo,
ελζσκαηψζεθαλ πιήξσο ζηε γαιιηθή δηνίθεζε κε ηηο δνκέο ηηο νπνίεο
αληηπξνζψπεπαλ.
ην επίπεδν δηνίθεζεο ζηνπο αγξνηηθνχο νηθηζκνχο, ε θαηάζηαζε παξέκεηλε
ελ πνιινίο αλαιινίσηε. Οη γέξνληεο ησλ ρσξηψλ νξίζηεθαλ επηθεθαιήο ησλ
πεξηθεξεηαθψλ παξαξηεκάησλ/ληηζηξέησλ ηνπ λεζηνχ, κε ηελ ίδηα γεσγξαθηθή
θαηαλνκή πνπ ίζρπε επί βελεηνθξαηίαο. Γηαηήξεζαλ ηηο ίδηεο αξκνδηφηεηεο ηήξεζεο
ηεο ηάμεο, ειέγρνπ ησλ ηηκψλ θαη επίιπζεο κηθξνδηαθνξψλ, ηηο νπνίεο είραλ θαη ζην
παξειζφλ, αιιά ιεηηνπξγνχζαλ ππφ δηαθνξεηηθφ δηνηθεηηθφ θαζεζηψο. Γελ
απεπζχλνληαλ πιένλ ζε έλα ζηαηηθφ ζπκβνχιην αζηψλ, νχηε ζηελ πξνζσπνπαγή
εμνπζία ελφο Πξνλνεηή, ν νπνίνο ζπγθέληξσλε ηελ αλψηεξε εμνπζία κηαο
δπζδηάθξηηεο βελεηηθήο πνιηηεηαθήο αξρήο. Αληίζεηα νη πεξηθεξεηαθνί αμησκαηνχρνη
αλαθέξνληαλ ζε έλα λέν ζχζηεκα πεξηθεξεηαθήο δηνίθεζεο, πίζσ απφ ην νπνίν
ππήξρε ε Γεκνθξαηηθή Γαιιία.
Πξνβιήκαηα πξνέθπςαλ ιφγσ ζεζκηθήο πξνζσξηλφηεηαο, νηθνλνκηθήο
δπζπξαγίαο θαη δηαθζνξάο. Ζ πξνζσξηλφηεηα ησλ Γεκαξρείσλ, σο δηνηθεηηθή έλλνηα,
αλαπαξήγαγε έλα πξφβιεκα πνπ ραξαθηήξηδε ηε βελεηηθή πεξίνδν, δειαδή ηελ
απνπζία

γξαπηνχ ζπληάγκαηνο. Σν

Πξνζσξηλφ

Γεκαξρείν

Κπζήξσλ

είρε

ζπγθεθξηκέλεο δνκέο, πνπ αληηκεηψπηδαλ ηνπο βαζηθνχο άμνλεο ηεο δεκφζηαο
δηνίθεζεο, αιιά κνηξαία ππήξραλ θελά θαη ειιείςεηο πνπ δελ ήηαλ δπλαηφ λα
ζπκπιεξσζνχλ εχθνια θαζψο δελ ζηεξίδνληαλ ζε έλα θαηαζηαηηθφ ράξηε
δηνηθεηηθήο ζπκπεξηθνξάο.
Ζ νηθνλνκηθή πνιηηηθή πνπ αζθήζεθε ζηφρεπε ζηε ζπγθέληξσζε πφξσλ γηα
ηηο ζηξαηησηηθέο δπλάκεηο αθήλνληαο ζε δεχηεξε κνίξα ηα γαιιηθά ζπλζήκαηα γηα
δεκνθξαηία θαη θνηλσληθή δηθαηνζχλε. Ζ απνπζία ζπληαγκαηηθήο θάιπςεο επέηξεςε
ζηνπο

Γεκνθξαηηθνχο

Γάιινπο,

απξνθάιππηα,

λα

πξνρσξήζνπλ

ζε

κηα

ρξεζηκνζεξηθή δηαρείξηζε ησλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ θαη ηεο θνξνινγίαο. ε απηφ ην
ζεκείν ε ζχγθξηζε κε ην βελεηηθφ παξειζφλ είλαη ρξήζηκε θαζψο επί αηψλεο ε
βελεηηθή δηνίθεζε ζηα Κχζεξα αληηκεηψπηδε έλα ζεκαληηθφ δεκνζηνλνκηθφ
έιιεηκκα. Απνηειεί εχινγν εξψηεκα ην γεγνλφο φηη ελψ ε Βελεηία έθξηλε ην λεζί
ζεκαληηθφ κε ζηξαηεγηθή αμία, δελ βειηίσζε ηελ νηθνλνκηθή ηνπ δξαζηεξηφηεηα
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πξνθεηκέλνπ λα απνδίδεη θαη λα ζπληεξεί ηνπο αμησκαηνχρνπο θαη ηα έξγα ππνδνκήο.
Αληίζεηα, ζε φιε ηε δηάξθεηα ηεο βελεηηθήο πεξηφδνπ, ηα Κχζεξα παξέκεηλαλ έλα
θησρφ λεζί κε ρακειή γεσξγηθή θαη θηελνηξνθηθή παξαγσγή, ην νπνίν αληηκεηψπηδε
θαηά θαηξνχο ην θάζκα ηνπ ιηκνχ θαη ηεο ζηηνδείαο, απέρνληαο πάξα πνιχ απφ ην λα
πξνζθέξεη παξαγσγηθφ πιεφλαζκα θαη θέξδνο. ε ζπλδπαζκφ κε ην νμχ
δεκνγξαθηθφ πξφβιεκα θαη ηελ αλάγθε θαηαζθεπήο θαη ζπληήξεζεο νρπξσκαηηθψλ
έξγσλ θαη λαπηηιηαθψλ εγθαηαζηάζεσλ ηνπ λεζηνχ, ηα Κχζεξα απφ νηθνλνκηθήο
άπνςεο απνηεινχζαλ πεγή ζπλερνχο ειιείκκαηνο γηα ηνπο Βελεηνχο, νη νπνίνη
θαινχληαλ επαλεηιεκκέλα λα δαπαλνχλ ζε απηφ ζεκαληηθά πνζά.231 Ζ δηαθνξά ησλ
Βελεηψλ κε ηνπο Γεκνθξαηηθνχο Γάιινπο ήηαλ φηη νη ηειεπηαίνη δελ δηέζεηαλ
ρξήκαηα λα δαπαλήζνπλ, γη’ απηφ θαη ε παξνπζία θαη ε ζπληήξεζε ηνπ ζηξαηνχ
βαζηδφηαλ ζηα έζνδα απφ ηνπο Κπζεξίνπο. κσο αληίζεηα απφ ηνπο Βελεηνχο είραλ
ππνζρεζεί ζηνπο θαηνίθνπο ηελ έιεπζε ηεο δεκνθξαηίαο, ηεο ειεπζεξίαο θαη ηεο
ηζφηεηαο, γεγνλφο πνπ είρε δεκηνπξγήζεη έλα νμχκσξν ζρήκα ην νπνίν ήηαλ θπζηθά
αδχλαηνλ λα ιεηηνπξγήζεη.
Οη Κπζήξηνη πξνζδνθνχζαλ απφ ην Πξνζσξηλφ Γεκαξρείν Κπζήξσλ κηα
ρακειφηεξε θνξνιφγεζε θαη εμάιεηςε ηνπ θαζεζηψηνο πνπ ίζρπε κε ηνπο θιήξνπο
ησλ Venier. Σειηθά ε δηνίθεζε πξνρψξεζε ζηελ εθ λένπ παξαρψξεζε ησλ
θενπδαξρηθψλ δηθαησκάησλ ζε πξψελ αζηνχο ηεο βελεηνθξαηίαο θαη λπλ
αμησκαηνχρνπο. Δπίζεο ζρεηηθά κε ηε θνξνιφγεζε θαη ην εκπφξην ησλ πξντφλησλ
θαπλνχ δηαηεξήζεθαλ ηα παιαηά ζπκβφιαηα, παξφιν ην βάξνο ηεο ιατθήο
θαηαθξαπγήο, πνπ έθηαζε ζηα φξηα αλνηθηήο ζηάζεο. Ζ δηθαζηηθή ππφζεζε ηνπ
Νηθνιάνπ Κππξηψηε έδεημε φηη ε καθξαίσλε δηαθζνξά θαη δηαπινθή ηνπ βελεηηθνχ
θαζεζηψηνο δελ ήηαλ δπλαηφλ λα εμαιεηθηεί, θαζψο νη πεξηζζφηεξνη πξψελ αζηνί ηεο
βελεηνθξαηίαο ζπκκεηείραλ ζηνπο λένπο ζεζκνχο. Οη ζέζεηο ηεο γαιιηθήο δηνίθεζεο
ζε απηφ ην ζηάδην έδεημαλ φηη φλησο ππήξρε ελδηαθέξνλ γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ
θνηλσληθψλ πξνβιεκάησλ, αξθεί λα κελ απεηινχληαλ ε είζπξαμε ησλ θφξσλ. Ο
ζηξαηφο θαη ε ζπληήξεζή ηνπ απφ ηνπο πφξνπο ησλ Κπζεξίσλ ήηαλ αδηαπξαγκάηεπηε
πνιηηηθή. Οη θάηνηθνη έπξεπε λα ππαθνχνπλ αλαληίξξεηα ζε φιεο ηηο νηθνλνκηθέο
λφξκεο θαη ηα θνξνινγηθά βάξε, εηδάιισο ζα πθίζηαλην δηθαζηηθέο δηψμεηο.
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ε άιινπο ηνκείο ηεο νηθνλνκηθήο θαη θνηλσληθήο δσήο ησλ Κπζήξσλ, ε
δηνίθεζε ησλ Γεκνθξαηηθψλ Γάιισλ ππήξμε ζαθψο πην ζεηηθή. Δλδηαθέξζεθαλ γηα
ηνλ θαζνξηζκφ ηηκψλ ζε βξψζηκα αγαζά πξψηεο αλάγθεο θαη ζηα γεσξγηθά εξγαιεία,
γηα ηε ζηήξημε ησλ αδπλάησλ ζηξσκάησλ θαη ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο αηζρξνθέξδεηαο
θαη ηεο καχξεο αγνξάο. ηήξημαλ θαη ελίζρπζαλ ηε ιεηηνπξγία ηνπ Τγεηνλνκείνπ γηα
ηε δηαθχιαμε ηεο δεκφζηαο πγείαο, αιιά θαη ηελ είζπξαμε ησλ επηβαιιφκελσλ ηειψλ
θαη πξνζηίκσλ. Ζ δηνίθεζε ηνπ Πξνζσξηλνχ Γεκαξρείνπ Κπζήξσλ ιεηηνπξγνχζε ζε
κηα ρψξα ζε εκπφιεκε θαηάζηαζε φπσο απηή εθδεισλφηαλ ζην πην απνκαθξπζκέλν
θαη θησρφ λεζί ηνπ Ηνλίνπ. Γελ απνδέρηεθε λα θάλεη ππνρσξήζεηο ζε ζέκαηα
θνξνινγίαο θαη ζηήξημεο ηνπ ζηξαηνχ, αιιά φπνπ έθξηλε φηη δελ παξεκπνδηδφηαλ ε
είζπξαμε εζφδσλ πξνρσξνχζε, φπσο αλαθέξζεθε, ζε ππνζηεξηθηηθέο γηα ηα ιατθά
ζηξψκαηα θηλήζεηο. ε θάζε ηεο ζρεδφλ έγγξαθν εμέθξαδε ην φξακα ηεο
δεκνθξαηίαο θαη φηαλ απηφ αλαηξνχληαλ απφ ηηο πξαθηηθέο ηεο ππήξρε έηνηκε ε
δηθαηνινγία φηη ην έθαλε γηα ην γεληθφ θαιφ. Σν Πξνζσξηλφ Γεκαξρείν Κπζήξσλ
ήζειε λα ηεξήζεη ην φξακα ηνπ εθδεκνθξαηηζκνχ, αξθεί λα κελ επεξέαδε ηελ
ελίζρπζε ηνπ γαιιηθνχ ζηξαηνχ κε πφξνπο ησλ Κπζεξίσλ.
Ζ έιεπζε ησλ Γεκνθξαηηθψλ Γάιισλ ζηα Κχζεξα θαη ε δεκηνπξγία ηνπ
Πξνζσξηλνχ Γεκαξρείνπ ήηαλ ην ζεζκηθφ θαηψθιη κέζα απφ ην νπνίν εηζήιζε ζηε
δσή ησλ Κπζεξίσλ ε λεσηεξηθφηεηα. Ζ αιιαγή απηή βαζηδφηαλ ζε ηξείο δνκηθέο
αιιάγέο: 1) ζηελ αιιαγή ηεο έλλνηαο ηνπ ρξφλνπ θαη ζηελ απντεξνπνίεζε απφ ην
ρξηζηηαληθφ γίγλεζζαη, 2) ζηελ αλάδπζε κηα πξψηκεο εζληθήο ηαπηφηεηαο, ε νπνία
επερείξεζε λα ελψζεη ηνπο Κπζεξίνπο κε ην αξραίν ειιεληθφ πλεχκα θαη 3) ζηελ
θαιιηέξγεηα ηεο εζληθήο γιψζζαο.
Ζ εηζαγσγή ζηα Κχζεξα απφ ηνπο Γεκνθξαηηθνχο Γάιινπο ηνπ λένπ
επαλαζηαηηθνχ εκεξνινγίνπ (calendrier révolutionnaire français), δεκηνχξγεζε κηα
εληειψο δηαθνξεηηθή αληίιεςε ηνπ ρξφλνπ. ε απηφ ην ζεκείν δηαθαίλεηαη ε
λεσηεξηθφηεηα, 232 κε ηε ξηδηθή αιιαγή ζηελ έλλνηα ηνπ ρξφλνπ. χκθσλα κε ηνλ
Anthony Giddens ζηηο πξφλεσηεξηθέο θνηλσλίεο, φπσο ηα βελεηηθά Κχζεξα, ν ρξφλνο
ήηαλ άξξεθηα ζπλδεκέλνο κε ηνλ ηφπν, αληίζεηα κε ηε λεσηεξηθφηεηα πνπ
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θαη αλαθέξεηαη ζηε δηάιπζε ησλ παξαδνζηαθψλ θνηλσληψλ θαη ζηελ αλη’ απηνχ αλάδπζε ησλ
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κειέηε ηεο Ηζηνξίαο, Κέδξνο, Αζήλα 2007, ζζ. 134-135.
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ηνπνζέηεζε κηα δηαρσξηζηηθή γξακκή αλάκεζά ηνπο.233 Οη κήλεο ηνπ έηνπο, ζχκθσλα
κε ην λέν εκεξνιφγην, παξέκεηλαλ δψδεθα θαη ηξείο γηα θάζε επνρή, αιιά
νλνκάζηεθαλ βάζεη ησλ θαηξηθψλ θαηλνκέλσλ θαη ησλ αγξνηηθψλ εξγαζηψλ θαη
δηαθνξνπνηήζεθαλ απφ ηε ρξηζηηαληθή αληίιεςε ηνπ ρξφλνπ. Κάηη πνπ γίλεηαη πην
ζαθέο κε ηηο εκέξεο ηεο εβδνκάδνο, νη νπνίεο απμήζεθαλ ζε δέθα κε ηελ Κπξηαθή,
ηελ εκέξα ηνπ Κπξίνπ, λα απνπζηάδεη επηδεηθηηθά. ηα έγγξαθα ηνπ αξρείνπ ησλ
Κπζήξσλ, φπσο θαη ζηα ππφινηπα Ηφληα λεζηά, αλαθεξφηαλ ε λέα εκεξνκελία καδί
ηελ παιαηά, πξνθεηκέλνπ λα γίλεηαη θαηαλνεηή. Ζ αλαθνξά ηεο παιαηνχ ηχπνπ
εκεξνκελίαο ζπλνδεπφηαλ ζπλήζσο κε ηελ επεμήγεζε γξαηθώ έζεη ή Veneto Stile.234
Δάλ ήηαλ εηζεξρφκελν έγγξαθν έθεξε έλδεημε, anno 6to della Republica Francese
una, ed indivisibile, ελψ εαλ είρε παξαρζεί απφ θνξέα ησλ Κπζήξσλ, πξώηνλ έηνο ηεο
Κπζεξαίσλ ειεπζεξίαο. Ζ δηαθνξά απηή γηα ηνπο Κπζεξίνπο ήηαλ πνιχ κεγάιε θαη
είρε ζεκεία απφθιηζεο αιιά θαη ζχγθιηζεο κε ην βελεηηθφ παξειζφλ. Οη
βελεηνθξαηνχκελεο πεξηνρέο ηεο Διιάδνο, παξά ηε λαπηηιηαθή θαη εκπνξηθή
δξαζηεξηφηεηα ηεο θπξίαξρεο Βελεηίαο, δηαηεξνχζαλ αγξνηηθφ ραξαθηήξα, κε ηελ
έλλνηα ηνπ ρξφλνπ λα είλαη ζπλπθαζκέλε κε ηηο αγξνηηθέο εξγαζίεο, θάηη ην νπνίν
ζπλερίζζεθε κε ην γαιιηθφ επαλαζηαηηθφ εκεξνιφγην.235 Ζ απνδφκεζε ηνπ ρξφλνπ
αθνξνχζε απνθιεηζηηθά ηε ζξεζθεπηηθή ζπλείδεζε εληαζζφκελε ζηελ πξνζπάζεηα
απνρξηζηηαληζκνύ ηεο Γεκνθξαηηθήο Γαιιίαο θαη ηνπ λεσηεξηθνχ πξνηάγκαηνο γηα
επηζηεκνληθή λνεκαηνδφηεζε ηνπ θφζκνπ. Ο παιαηφο θαη λένο ρξφλνο 236 ήηαλ κηα
ηδενινγηθή δηακάρε ηεο Γαιιηθήο Δπαλάζηαζεο κε ηα ζχκβνια θαη ηηο έλλνηεο ηνπ
Ancien Régime.
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Ζ νξκή ηεο επαλαζηαηηθήο γαιιηθήο πνιηηηθήο ζηα Ηφληα λεζηά πξνθάιεζε
ξήμεηο ζηηο παξαδνζηαθέο αληηιήςεηο ζπιινγηθνχ απηνπξνζδηνξηζκνχ.237 Οη έλλνηεο
ηεο ειεπζεξίαο θαη ηζφηεηαο ήηαλ ηκήκαηα ηεο έλλνηαο ηνπ έζλνπο θαη ηεο ιατθήο
θπξηαξρίαο ζηελ Πξψηε Γαιιηθή Γεκνθξαηία.238 Ο Hobsbawm ζπλέδεζε απηέο ηηο
έλλνηεο κε ηνλ εζληθηζκφ αλαθέξνληαο φηη «Ζ Γαιιία έδσζε ην ιεμηιφγην θαη ηα
βαζηθά ζέκαηα ηεο θηιειεχζεξεο θαη ξηδνζπαζηηθήο-δεκνθξαηηθήο πνιηηηθήο ζην
κεγαιχηεξν κέξνο ηνπ θφζκνπ. Ζ Γαιιία έδσζε ην πξψην ζεκαληηθφ παξάδεηγκα,
ηελ έλλνηα θαη ην ιεμηιφγην ηνπ εζληθηζκνχ».239 Ήηαλ εχινγν φηη ε γαιιηθή παξνπζία
ζην Ηφλην θαη ζηηο Ηιιπξηθέο Δπαξρίεο αλαπηέξσζε ηηο ειπίδεο ησλ ππφδνπισλ ιαψλ
ηεο Ννηηναλαηνιηθήο Δπξψπεο θαη γηα πξψηε θνξά κεηά απφ πνιινχο αηψλεο
πξνζέθεξε απηφ πεξηερφκελν ζηα ζπιινγηθά νξάκαηα γηα ην πνιηηηθφ ηνπο κέιινλ.240
Απηέο ηηο ειπίδεο εμέθξαζε ν Κνξαήο ζηελ αθηέξσζε ηεο έθδνζεο ηνπ Θενθξάζηνπ
(1799) ζηνπο θαηνίθνπο ησλ Ηνλίσλ λήζσλ. Ο Ρήγαο Φεξαίνο είρε επεξεαζηεί
βαζχηαηα απφ ηηο ηδέεο ηεο Γαιιηθήο Δπαλάζηαζεο θαη επηδίσθε ηε δηάδνζή ηνπο
ζηελ Διιάδα θαη ζηελ επξχηεξε Βαιθαληθή Υεξζφλεζν.241 Πξνζπαζνχζε λα έξζεη
ζε επαθή κε ηνλ Βνλαπάξηε κέρξη ηε ζχιιεςή ηνπ ζηελ Σεξγέζηε ζηηο 19
Γεθεκβξίνπ 1797. πλεπψο ε κεηάβαζε απφ ην βελεηηθφ παξειζφλ ζηηο απαξρέο ηεο
λεσηεξηθφηεηαο ησλ Γεκνθξαηηθψλ Γάιισλ δεκηνχξγεζε ζπλζήθεο δηακφξθσζεο
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λέσλ εζλνηνπηθψλ θνηλνηήησλ. 242 Ζ έλλνηα ηνπ έζλνπο ζην βελεηηθφ θφζκν ήηαλ
ραιαξή κε κηθξή βαξχηεηα αλ θαη φρη αλχπαξθηε, φπνπ κεγαιχηεξε ζεκαζία είραλ ηα
θνηλσληθά, νηθνλνκηθά θαη πνιηηηζκηθά ραξαθηεξηζηηθά. 243 Οη Βελεηνί πξνέβαιαλ
ζηεξνηππηθέο εηθφλεο εζλνηηθνχ πεξηερνκέλνπ γηα ηνπο Έιιελεο κε πνιχ δηαθνξεηηθή
ππφζηαζε θαη νληφηεηα απφ απηή πνπ πξνζέδσζαλ νη Γεκνθξαηηθνί Γάιινη.244
ηα

έγγξαθα

ηνπ

Αξρείνπ

Κπζήξσλ

ε

πξνζπάζεηα

γηα

εζληθή

ζπλεηδεηνπνίεζε ησλ Κπζεξίσλ θαίλεηαη ζηηο δηαθεξχμεηο ηνπ Gentili πξνο ηνπο
Κπζεξίνπο. Ζ έλλνηα ηνπ έζλνπο ζπλδεφηαλ κε ηελ αξραία Διιάδα κε έλαλ ηξφπν
ιπξηθφ, «dell spola l’antica citara tanto famosa negl’annali della vostra Nazione». ην
ίδην χθνο θαη κε ηελ ίδηα λνεκαηηθή ζχλδεζε ν Gentili ηφληδε φηη ην φλνκα ηνπ
Έιιελα ζα απνθηνχζε μαλά ην αξρηθφ ηνπ κεγαιείν, «Il nome Greco dissepolto dal
suo originale splendore cessò di giacere sicurato». Ζ παξνπζία ησλ Γεκνθξαηηθψλ
Γάιισλ ζχκθσλα κε ηνλ Gentili επαλαζπλέδεζε ηνλ Έιιελα Κπζήξην κε ην έλδνμν
παξειζφλ ηνπ θαη ηελ εζληθή ηνπ ππφζηαζε.
Παξάιιεια νη Γεκνθξαηηθνί Γάιινη ζηα Ηφληα λεζηά πξνψζεζαλ ηελ
ειιεληθή κεηξηθή γιψζζα, θάηη πνπ απνηέιεζε νπζηαζηηθά έλα λέν λνεκαηηθφ θφζκν
γηα ηηο ζπλήζεηεο ησλ βελεηνθξαηνπκέλσλ Ηνλίσλ λήζσλ. Δπί βελεηηθήο θπξηαξρίαο ε
άξρνπζα ηάμε ζπνχδαδε ζε ηηαιηθά παλεπηζηήκηα, κηινχζε θαη έγξαθε ζηελ ηηαιηθή
γιψζζα θαη αθφκε είρε επηβάιεη ην βελεηηθφ γισζζηθφ θαη θνηλσληθφ πξφηππν σο ην
θπξίαξρν.245 Απηφ είρε δεκηνπξγήζεη έλα γισζζηθφ ράζκα αλάκεζα ζηνπο αζηνχο ηεο
βελεηνθξαηίαο θαη ζην popolo, φπσο πνιχ ραξαθηεξηζηηθά θαηέγξαςε ν πεξηεγεηήο
242

Λενληζίλεο Γ. Ν., «Διιεληθή ηαπηφηεηα-“ηνληθή” θαη “επηαλεζηαθή” ηαπηφηεηα», Γ’ Δπξσπατθό

πλέδξην Νενειιεληθώλ πνπδώλ, Σαπηόηεηεο ζηνλ ειιεληθό θόζκν (από ην 1204 έσο ζήκεξα),
Γξαλάδα, 9-12 επηεκβξίνπ 2010, Σφκνο Δ, Δπξσπατθή Δηαηξεία Νενειιεληθψλ πνπδψλ, Αζήλα
2011, ζ. 802.
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Κνπηκάλεο ., Έιιελεο ζηε Βελεηία (1620-1710). Κνηλσληθό θύιν-νηθνλνκία-λννηξνπίεο, Γ.Γ.,

Δζληθφ θαη Καπνδηζηξηαθφ Παλεπηζηήκην Αζελψλ-Φηινζνθηθή ρνιή, Αζήλα 2013, ζ. 359.
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.π., ζ. 374, πσο αλαθέξεη ζηε δηαηξηβή ηνπ ν σηήξεο Κνπηκάλεο γηα ηνλ Έιιελα ζηελ Βελεηία

«είλαη ίζσο θαιχηεξα αληί γηα εζλνηηθή ηαπηφηεηα λα θάλνπκε ιφγν γηα δηαδηθαζίεο εζλνηηθήο
ηαπηνπνίεζεο, φζνλ αθνξά ηνλ 17ν αηψλα».
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Αξβαληηάθεο Γ., «Σν Μέιινλ ηνπ Παξειζφληνο. Ζ Ηζηνξηθή Μλήκε ηνπ Ηνλίνπ κεηά ην 1797»,

Πξαθηηθά ΗΘ πκπνζίνπ, Πνιηηηζκηθέο Δθθξάζεηο ηεο Δπηαλεζηαθήο Σαπηόηεηαο 17νο-20νο αηώλαο,
Αθηέξσκα ζηα 150 ρξόληα από ηελ Έλσζε, 1864-2014, Πλεπκαηηθό Κέληξν Γήκνπ Λεπθάδαο, Γηνξηέο
Λόγνπ θαη Σέρλεο, Λεπθάδα, 8-9 Απγνύζηνπ 2014, Δηαηξεία Λεπθαδηθψλ Μειεηψλ, Αζήλα 2015, ζζ.
88-89.
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Pero Tafur ήδε απφ ηηο αξρέο ηνπ 15νπ αηψλα (1437-1438) ζηελ Κξήηε φπνπ «ε
γιψζζα είλαη ειιεληθή θαη ε θπβέξλεζε απφ ηε Βελεηία». 246 Ζ γξαθεηνθξαηία
ρξεζηκνπνηνχζε σο επί ην πιείζηνλ κεζαησληθά ιαηηληθά θαη ηε βελεηηθή δηάιεθην κε
κφλε εμαίξεζε ηα ζπκβνιαηνγξαθηθά έγγξαθα, ζηα νπνία θπξηάξρεζε ε ειιεληθή κε
ηνπο ηδησκαηηζκνχο θαη ηα δάλεηα απφ ηελ ηηαιηθή.
Οη Γεκνθξαηηθνί Γάιινη κε ηελ αλάδεημε ηεο ειιεληθήο γιψζζαο ελίζρπζαλ
ηελ εζληθή ηαπηφηεηα ησλ Διιήλσλ. Ζ Διέλε Κνχθθνπ επηζήκαλε φηη ν Ησάλλεο
Καπνδίζηξηαο αλαγλψξηζε ηελ ζπλεηζθνξά ησλ Γεκνθξαηηθψλ Γάιισλ ζηελ
εθπαίδεπζε ησλ Δπηαλεζίσλ θαη ηελ θαιιηέξγεηα ηεο εζληθήο γιψζζαο, αλ θαη δελ
έηξεθε ηδηαίηεξε ζπκπάζεηα γηα ηνλ Ναπνιένληα.247 Ο Gentili ζηε δηαθήξπμε πξνο
ηνπο Κπζεξίνπο ζπγθέληξσζε φια ηα ζηνηρεία ηνπ λεσηεξηθνχ θφζκνπ, ηα νπνία
ελσκέλα ζπγθξνηνχζαλ έλα αξξαγέο κέησπν ελλνηψλ: νηθνγέλεηα-έζλνο-παηξίδα. Ζ
γιψζζα ήηαλ έλα απφ απηά ηα ζηνηρεία θαη αλαθεξφηαλ δεχηεξε κεηά ηνπο παηέξεοπξνγφλνπο.
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Γάζπαξεο Υ., «H γιψζζα ηεο βελεηηθήο γξαθεηνθξαηίαο. H αληηπαξάζεζε ιαηηληθήο θαη ειιεληθήο

γιψζζαο ζηε κεζαησληθή Kξήηε (13νο-15νο αη.)», Βπδαληηλά ύκκεηθηα, 9, 1994, ζζ. 142-145.
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Κνχθθνπ Δ., Ηζηνξία ησλ Δπηαλήζσλ. Από ην 1797 κέρξη ηελ Αγγινθξαηία. Πξώηεο Γηπισκαηηθέο

ελέξγεηεο ηνπ Ησάλλνπ Καπνδίζηξηα, Παπαδήκα, Αζήλα 2001, ζζ. 50-51.
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Μέξνο Σέηαξην: Η δεχηεξε πεξίνδνο δηαθπβέξλεζεο ησλ Γεκνθξαηηθψλ
Γάιισλ ζηα Ιφληα λεζηά
Κεθ. 1. Η ζχζηαζε ησλ Γαιιηθψλ Ννκψλ ηεο Διιάδνο (17.10.1797)
Ζ πλζήθε ηνπ Campo Formio 248 ζηηο 17.10.1797 ππήξμε ην απνηέιεζκα
δηπισκαηηθψλ δπκψζεσλ νη νπνίεο ζθξάγηζαλ ζε δηεζλέο πνιηηηθφ επίπεδν ηελ
επηηπρεκέλε ζηξαηησηηθή εθζηξαηεία ηνπ Ναπνιένληα ζηελ Ηηαιία θαη ηελ ήηηα ηεο
Βελεηίαο. Δίρε πξνεγεζεί ε Αλαθσρή ηνπ Λεόκπελ, ζηηο 18 Απξηιίνπ 1797, κεηαμχ
Γεκνθξαηηθήο Γαιιίαο θαη Απζηξίαο. Ο δηπισκαηηθφο δηαθαλνληζκφο πεξηιάκβαλε
θαη ηελ ηχρε ηεο Βελεηίαο θαη ησλ ππεξπφληησλ θηήζεψλ ηεο. Οη δχν θπξίαξρεο
ρψξεο ήζειαλ λα απνθηήζνπλ φ,ηη ζεσξνχζαλ επηθεξδέζηεξν γηα ηα ζπκθέξνληά
ηνπο, ε κελ Απζηξία ελδηαθέξζεθε θπξίσο γηα ηε Βφξεηα Ηηαιία, ε δε Γαιιία γηα ηα
λεζηά ηνπ Ηνλίνπ.
Ζ Βελεηία ήηαλ de facto κηα θαηαθηεκέλε πφιε θαη κε ηε ζπλζήθε απηή
ηεξκάηηζε θαη de jure ηελ πνξεία ηεο σο αλεμάξηεηεο πνιηηείαο, θαζψο πεξηήιζε ζηελ
θαηνρή ηεο Απζηξίαο, ελψ ηα λεζηά ηνπ Ηνλίνπ πεξηήιζαλ ζηε Γεκνθξαηηθή Γαιιία.
Ζ πλζήθε απηή παξνπζηάζηεθε απφ ηνλ Ναπνιένληα σο ε κεγαιχηεξε δηπισκαηηθή
επηηπρία ηεο Γεκνθξαηηθήο Γαιιίαο κέρξη ηφηε. Ο ίδηνο ηζρπξίζηεθε ζην
Γηεπζπληήξην φηη απέθηεζε ην θαιχηεξν κεξίδην απφ ηηο βελεηηθέο θηήζεηο.249
ηε Βελεηία ε είδεζε ησλ εμειίμεσλ απηψλ πξνθάιεζε ζξήλν θαη
δηακαξηπξίεο, αλίζρπξεο φκσο απέλαληη ζηε γαιιηθή ζηξαηησηηθή ππεξνρή. ηα Ηφληα
λεζηά αληίζεηα ηα λέα έγηλαλ δεθηά κε ελζνπζηαζκφ θαη αδεκνλία γηα ηελ
ελζσκάησζή ηνπο ζηε γαιιηθή επηθξάηεηα θαη ηε ζεζκηθή κεηάβαζε απφ ην
θαζεζηψο ηεο πξνζσξηλόηεηαο ζε κηα κφληκε θαη ζηαζεξή δηνίθεζε. Σν Πξνζσξηλφ
Γεκαξρείν ηεο Εαθχλζνπ απέζηεηιε γξαπηφ αίηεκα λα πεξηέιζεη ζηελ επηθξάηεηα ηεο
Γεκνθξαηηθήο Γαιιίαο, ελψ ε Κεθαινληά έζηεηιε αληηπξνζψπνπο ζηνλ Ναπνιένληα
γηα λα πιεξνθνξεζνχλ απηνπξνζψπσο ηα ζρέδηά ηνπ γηα ηα λεζηά.250 Οη εθθιήζεηο
θαη ησλ δχν ζα ηθαλνπνηνχληαλ ζχληνκα, θαζψο ε κεγαιχηεξε ζεζκηθή αιιαγή ηεο
248

Πξφθεηηαη γηα έλα κηθξφ ηηαιηθφ ρσξηφ ζηε βνξεηνδπηηθή πιεπξά ηεο ρψξαο, ην νπνίν βξηζθνηαλ

αλάκεζα ζηνπο δχν ζηξαηνχο θαη ρξεζίκεπε σο νπδέηεξνο ρψξνο, ζηνλ νπνίν ζπλήθζε ε νκψλπκε
ζπλζήθε πνπ ηεξκάηηζε ηελ γαιιηθή εθζηξαηεία ζηελ Ηηαιία θαη θαζφξηζε ηελ ηχρε ηεο Βελεηίαο.
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Μαπξνγηάλλεο Γ., Ηζηνξία ησλ Ηνλίσλ Νήζσλ, φ.π., ζζ. 108-109.
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.π., ζζ. 111-112.
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πλζήθεο ηνπ Campo Formio ήηαλ ε ίδξπζε ησλ ηξηψλ Γαιιηθψλ Ννκψλ ηεο
Διιάδνο πνπ αθνξνχζαλ ζηα Ηφληα λεζηά θαη ζηηο επεηξσηηθέο θηήζεηο ηεο πξψελ
Βελεηηθήο Γεκνθξαηίαο.
Ζ επίζεκε ελζσκάησζε ησλ πξψελ βελεηνθξαηνχκελσλ Ηνλίσλ λήζσλ, κεηά
ηελ ππνγξαθή ηεο πλζήθεο ηνπ Campo Formio, πξαγκαηνπνηήζεθε ηελ 7ε
Ννεκβξίνπ 1797, κε κνξθή δηαηάγκαηνο απφ ην Γεληθφ ηξαηεγείν ηνπ Ναπνιένληα
ζην Μηιάλν. ε 14 άξζξα θαζνξίζηεθε ε λέα ζεζκηθή ππφζηαζε ησλ ηξηψλ Γαιιηθψλ
Ννκψλ ηεο Διιάδνο θαη ν ζπληαγκαηηθφο νξγαληζκφο ηνπο. πγθεθξηκέλα ηδξχζεθαλ
νη εμήο Ννκνί:251
1. Ο Ννκφο ηεο Κέξθπξαο (Département de Corcyre), κε πξσηεχνπζα ηελ
Κέξθπξα, πνπ πεξηιάκβαλε ηα λεζηά Κέξθπξα, Παμνχο, Αληίπαμνπο θαη ηηο
επεηξσηηθέο θηήζεηο ηεο Βελεηίαο ηνπ Βνπζξσηνχ θαη ηεο Πάξγαο.
2. Ο Ννκφο ηεο Ηζάθεο (Département de Ithaque), κε πξσηεχνπζα ην Αξγνζηφιη,
πνπ πεξηιάκβαλε ηα λεζηά Ηζάθε, Κεθαινληά, Λεπθάδα θαη ηηο επεηξσηηθέο
θηήζεηο ηεο Βελεηίαο ηεο Πξέβεδαο θαη Βφληηζαο.
3. Ο Ννκφο ηνπ Αηγαίνπ Πειάγνπο (Département de Mer-Égée), κε πξσηεχνπζα
ηε Εάθπλζν, πνπ πεξηιάκβαλε ηα λεζηά Εάθπλζν, ηξνθάδεο, Κχζεξα θαη
Αληηθχζεξα.
Ζ νλνκαζία ησλ δχν ηειεπηαίσλ λνκψλ ρξεζηκνπνίεζε ην ζπκβνιηζκφ σο
κέζν επίηεπμεο πνιηηηθψλ ζηφρσλ. Ο λνκφο ηεο Ηζάθεο, αλ θαη είρε σο πξσηεχνπζα
ην Αξγνζηφιη ηεο Κεθαινληάο θαη φρη ηελ νκψλπκε κηθξή λήζν, νλνκάζηεθε έηζη
ράξηλ ηνπ νκεξηθνχ βαζηιείνπ ηνπ Οδπζζέα θαη ηεο θήκεο ηεο νπνίαο απνιάκβαλε.
Ο Ναπνιέσλ ήζειε λα ηνλίζεη ζηνπο Γάιινπο φηη ην θεκηζκέλν απφ ηελ αξραηφηεηα
λεζί ήηαλ πιένλ κέξνο ηεο γαιιηθήο επηθξάηεηαο. Ζ Γεκνθξαηηθή Γαιιία, ηελ επνρή
ηνπ Γηεπζπληεξίνπ, είρε επεξεαζηεί απφ ηνλ Νενθιαζζηθηζκό, έλα θίλεκα
θηινζνθηθφ, θαιιηηερληθφ θαη αξρηηεθηνληθφ πνπ εκπλεφηαλ απφ ηελ αξραία Διιάδα
θαη ηε Ρψκε. Ο ραξαθηεξηζηηθφηεξνο δσγξάθνο ηεο Γαιιηθήο Δπαλάζηαζεο θαη
εθπξφζσπνο ηνπ θηλήκαηνο απηνχ ήηαλ ν Jacques-Louis David, θαη ε γαιιηθή
θνηλσλία εθείλε ηελ επνρή αθνινπζνχζε απηήλ ηελ κφδα ζηελ έλδπζε θαη ζηα
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Lunzi E., Storia delle Isole Ionie, φ.π., ζζ. 83-84, Rodocanachi Δ., Bonaparte et les îles Ioniennes:

un épisode des Conquêtes de la République et du Premier Empire (1797-1816), Félix Alcan éditeur,
Paris 1899, ζζ. 63-64.
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θνζκήκαηα. 252 Ο ζπλεηξκφο ηεο θαηάθηεζεο εκβιεκαηηθψλ ειιεληθψλ ηφπσλ,
γλσζηψλ απφ ηελ αξραηφηεηα, θαη ε πξφζδεζή ηνπο ζην άξκα ηεο Γεκνθξαηηθήο
Γαιιίαο ήηαλ πνιχ ηζρπξφο θαη ν Ναπνιέσλ ηνλ εθκεηαιιεχηεθε ζην έπαθξν.
ηελ πεξίπησζε ηνπ λνκνχ ηνπ Αηγαίνπ θαη φρη ηνπ Ηνλίνπ, φπσο είλαη
γεσγξαθηθά νξζφ, ε νλνκαηνδνζία απηή είρε λα θάλεη κε πνιηηηθή επηδίσμε θαη φρη
κε άγλνηα γεσγξαθίαο. Σν Ηφλην είρε θαηαθηεζεί απφ ηε Γεκνθξαηηθή Γαιιία θαη
καδί κε ηελ Αδξηαηηθή απνηεινχζε έλα είδνο γαιιηθήο ιίκλεο. Αληίζεηα ην Αηγαίν,
απξφζηην γηα ηνπο Γάιινπο, απνηεινχζε ζηξαηεγηθφ ζηφρν γηα ηνλ Ναπνιένληα καδί
κε ηελ θαηάιπζε ηεο Οζσκαληθήο Απηνθξαηνξίαο. Ο φξνο Αηγαίν ζπκβφιηδε ηε
γαιιηθή επεθηαηηθή δηάζεζε πξνο ηελ Αλαηνιή.253
Σα Ηφληα λεζηά κε ηελ αλαθήξπμή ηνπο σο γαιιηθψλ λνκψλ, απηνδίθαηα θαη
απηφρξεκα, ππήρζεζαλ ζην γαιιηθφ ζχληαγκα ηνπ 1795, ην νπνίν είρε εηζαγάγεη ηνλ
ζεζκφ ηνπ Γηεπζπληεξίνπ ζηε Γεκνθξαηηθή Γαιιία. Σν ζχληαγκα απηφ είρε
πεξηνξίζεη κέξνο ησλ θνηλσληθψλ δηθαησκάησλ φπσο είραλ θαηνρπξσζεί κε ηελ
Γαιιηθή Δπαλάζηαζε ηνπ 1789, θαη εμέθξαδε ηελ αλεξρφκελε αζηηθή ηάμε ηεο
Γαιιίαο.

254

ε επίπεδν θεληξηθήο δηνίθεζεο είρε πξνρσξήζεη ζε κηα κεγάιε

απνθέληξσζε θαζψο είρε δηεπξχλεη ηνπο Ννκνχο θαη είρε θαηαξγήζεη ηηο πεξηθέξεηεο.
Σν Γηεπζπληήξην θαζίζηαην ν βαζηθφο θπβεξλεηηθφο θνξέαο εμνπζίαο πνπ ήιεγρε
αζθπθηηθά ηνπο ζεζκνχο ηεο Γεκνθξαηηθήο Γαιιίαο. ηελ νξγάλσζε θαη ζηε
δηνίθεζε ησλ δεκνηηθψλ νξγαληζκψλ, αλαθεξφηαλ ν 7νο Σίηινο (Titre VII, Corps
administratifs et municipaux) ηνπ πληάγκαηνο ηνπ 1795 ζηα άξζξα 174-201.255
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Pappas S. G., «La France et la Grèce à l'époque du Directoire», Conférence faite à Athènes le 2/15

Avril 1907, Editions du Monde Hellénique, Athènes 1907, ζζ. 9-14.
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Μαπξνγηάλλεο Γ., Ηζηνξία ησλ Ηνλίσλ Νήζσλ, φ.π., ζζ. 119.
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Markov W., Soboul A., 1789 Ζ κεγάιε επαλάζηαζε ησλ Γάιισλ, χγρξνλε Δπνρή, Αζήλα 1990

ζζ. 346-347.
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εκαληηθά άξζξα πνπ εθαξκφζηεθαλ ζηα Ηφληα λεζηά ήηαλ ηα εμήο:
1.

Article 174. Il y a dans chaque

Άξζξν 174. ε θάζε δηνηθεηηθφ δηακέξηζκα

département une administration centrale,

ππάξρεη θεληξηθή δηνίθεζε, θαη ζε θάζε θαληφλη

et dans chaque canton une administration

ηνπιάρηζηνλ κηα δεκνηηθή δηνίθεζε.

municipale au moins.
2.

Article 177. Chaque administration de

Άξζξν 177. Κάζε ππεξεζία ηνπ δηνηθεηηθνχ

département est composée de cinq

δηακεξίζκαηνο απνηειείηαη απφ πέληε κέιε, κε

membres;

elle

est

renouvelée

par

αλαλέσζε θάζε πέκπην έηνο.

cinquième tous les ans.
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Σν δηάηαγκα ηεο 7εο Ννεκβξίνπ 1797 ηνπ Ναπνιένληα δελ απνηέιεζε πηζηή
αληηγξαθή ηνπ γαιιηθνχ πληάγκαηνο, σζηφζν ζε βαζηθά κέξε ην αθνινπζνχζε σο
πξφηππν. Μεηά ηελ έθδνζε θαη εθαξκνγή ηνπ νη Γάιινη αμησκαηνχρνη πξνζπάζεζαλ
λα ην πξνζαξκφζνπλ φζν πην πηζηά γηλφηαλ ζηε δηνηθεηηθή πξαγκαηηθφηεηα ησλ
Ηνλίσλ λήζσλ. Σα άξζξα πνπ πεξηέγξαθαλ ηηο δηνηθεηηθέο δνκέο απνηεινχζαλ ηνπο
ζεζκηθνχο ππιψλεο πνπ έζεηε ην χληαγκα ηνπ 1795 θαη νη λεντδξπζέληεο Ννκνί ηεο
Διιάδνο έπξεπε λα αθνινπζήζνπλ ηε θηινζνθία ηνπ. Δπηκέξνπο ηξνπνπνηήζεηο ήηαλ
αλαγθαίεο επεηδή αληηκεηψπηδαλ ηνπηθέο ηδηνκνξθίεο πνπ δελ ππήξραλ ζηνπο

3.

Article 178. Toute commune dont la

Άξζξν 178. Κάζε θνηλφηεηα κε πιεζπζκφ απφ

population s'élève depuis cinq mille

πέληε ρηιηάδεο έσο εθαηφ ρηιηάδεο, έρεη κφλν κία

habitants jusqu'à cent mille, a pour elle

δεκνηηθή δηνίθεζε.

seule une administration municipale.
4.

5.

6.

7.

Article 179. Il y a dans chaque

Άξζξν 179. ε θάζε θνηλφηεηα, ν πιεζπζκφο ηεο

commune,

est

νπνίαο είλαη κηθξφηεξνο απφ πέληε ρηιηάδεο

inférieure à cinq mille habitants, un

θαηνίθνπο, ππάξρεη δεκνηηθφο εθπξφζσπνο θαη

agent municipal et un adjoint.

έλαο αλαπιεξσηήο/βνεζφο.

Article 180. La réunion des agents

Άξζξν 180.

municipaux de chaque commune forme

ππαιιήισλ

la municipalité de canton.

θαληνληθφ δήκν.

Article 181. Il y a de plus un président de

Άξζξν 181. Τπάξρεη επίζεο έλαο πξφεδξνο ηεο

l'administration municipale, choisi dans

δεκνηηθήο δηνίθεζεο, πνπ έρεη επηιεγεί γηα φιν ην

tout le canton.

θαληφλη.

Article

dont

189.

départementales

8.

la

population

Les
et

administrations
municipales

ne

Ζ ζπλέλσζε
θάζε

ησλ δεκνηηθψλ

θνηλφηεηαο

απνηειεί

ηνλ

Άξζξν 189. Οη λνκαξρηαθέο θαη δεκνηηθέο αξρέο
ησλ δηνηθεηηθψλ δηακεξηζκάησλ δελ κπνξνχλ λα

peuvent modifier les actes du Corps

ηξνπνπνηνχλ

législatif, ni ceux du Directoire exécutif,

ψκαηνο

ni en suspendre l'exécution. Elles ne

Γηεπζπληεξίνπ,

peuvent s'immiscer dans les objets

εθηέιεζή ηνπο. Γελ κπνξνχλ λα παξεκβαίλνπλ ζε

dépendant de l'ordre judiciaire.

ζέκαηα πνπ εμαξηψληαη απφ ηε δηθαζηηθή ηάμε.

Article 191. Le Directoire exécutif

Άξζξν

nomme, auprès de chaque administration

δηνξίδεη ζε θάζε δηνηθεηηθή ππεξεζία ηεο

départementale

un

λνκαξρηαθήο θαη ηεο δεκνηηθήο δηνίθεζεο έλαλ

commissaire qu'il révoque lorsqu'il le

Δπίηξνπν ηνλ νπνίν αλαθαιεί φηαλ ην θξίλεη

juge

ζθφπηκν. Απηφο ν Δπίηξνπνο επηβιέπεη θαη

et

convenable.

municipale,

Ce

commissaire

surveille et requiert l'exécution des lois.

ηηο

νχηε

191.

πξάμεηο
απηέο
νχηε

λα

ηνπ
ηνπ

Ννκνζεηηθνχ
Δθηειεζηηθνχ

αλαζηέιινπλ

Σν Δθηειεζηηθφ

ηελ

Γηεπζπληήξην

απαηηεί ηελ εθηέιεζε ησλ λφκσλ.
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ππφινηπνπο γαιιηθνχο Ννκνχο. Σα δηνηθεηηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ γαιιηθψλ λνκψλ
ηεο Διιάδνο ήηαλ ηα εμήο:256
1. Κάζε λνκφο ήηαλ απηνηειήο θαη ππνδηαηξνχληαλ ζε δηνηθεηηθά δηακεξίζκαηα
(cantons), ελψ δηθαηνχην λα εθπξνζσπεζεί ζηε Γαιιηθή Βνπιή απφ έλαλ
εθπξφζσπν.
2. Κάζε Γήκνο δηνηθνχληαλ απφ κηα Κεληξηθή Γηνίθεζε πνπ απνηεινχζε
Γεκαξρηαθή Δπηηξνπή θαη ε νπνία επηκεξηδφηαλ ζε δεκνηηθά δηακεξίζκαηα.
3. ε θάζε λνκφ έδξεπε κία Κεληξηθή Γηνίθεζε ε νπνία είρε ηνπο εμήο
δηνηθεηηθνχο θιάδνπο θαη ππεξεζίεο: Δκπφξην, Αζηπλνκία, Αζιεηηζκφ,
Γεκφζηα Θεάκαηα, Δζλνθπιαθή, Όδξεπζε, Γεκφζηα Κηήξηα, ηξαηψλεο,
Αλεθνδηαζκφ, Τγεία θαη Φπιαθέο, ρνιεία θαη Θξεζθεχκαηα.
4. Κάζε λνκφο δηνηθνχληαλ απφ κηα πεληακειή Ννκαξρηαθή Δπηηξνπή,
απνηεινχκελε απφ ηνπο:
i.

Γεληθφ Δπίηξνπν, δηνξηζκέλν απφ ηε γαιιηθή δηνίθεζε.

ii.

Γεληθφ Γξακκαηέα, εθιεγκέλν απφ ηνλ ηνπηθφ πιεζπζκφ.

iii.

Σξείο πνιηηηθνχο ππαιιήινπο, δηνξηζκέλνπο απφ ηε γαιιηθή δηνίθεζε.

5. Καη νη ηξεηο απηνί Ννκνί ηεινχζαλ ππφ ηελ αηγίδα ηεο Γεληθήο Δπηηξνπήο, ηα
κέιε ηεο νπνίαο δηνξίδνληαλ απφ ην Δθηειεζηηθφ Γηεπζπληήξην ηεο Γαιιίαο.
6. Ζ Γεληθή Δπηηξνπή επφπηεπε ηε δηνίθεζε θαη εμέδηδε δηαηάγκαηα, λφκνπο,
ξπζκηζηηθέο δηαηάμεηο καδί κε ηηο Ννκαξρηαθέο θαη Γεκνηηθέο Δπηηξνπέο.
Δπηθεθαιήο ηεο ήηαλ ν Γεληθφο Δπίηξνπνο, κε ηε ζηήξημε δχν Γηπισκαηηθψλ
Γξακκαηέσλ.
7. ηνλ Γεληθφ Δπίηξνπν είρε πεξηέιζεη ε αξκνδηφηεηα δηνξηζκνχ ησλ
ππαιιήισλ ηεο δηνίθεζεο θαη ησλ δηθαζηηθψλ ιεηηνπξγψλ, θάηη πνπ κέρξη
πξφηηλνο αλήθε ζηα Πξνζσξηλά Γεκαξρεία. Απηφ ήηαλ θαη ην θπξηφηεξν
ζεκείν δηνηθεηηθήο θακπήο πνπ έδεημε φηη κε ην λέν θαζεζηψο νη
δεκνθξαηηθέο ειεπζεξίεο ππνθαζίζηαλην απφ απνιπηαξρηθέο δνκέο ππφ ηελ
εμνπζία ησλ Γεκνθξαηηθψλ Γάιισλ.

256

Μνζρφπνπινο Γ., «Δπηαλεζηαθή Γηνίθεζε (1386-1864), φ.π., ζζ. 61-62, Μαπξνγηάλλεο Γ., Ηζηνξία

ησλ Ηνλίσλ Νήζσλ, φ.π., ζζ. 117-119, Υηψηεο Π., εηξά Ηζηνξηθώλ Απνκλεκνλεπκάησλ, φ.π., ζζ. 634635.
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8. Καζήθνληα Δπηηξφπνπ Δθηειεζηηθήο Δμνπζίαο ζα αζθνχζε θαη’ αξρήλ ν
Gentili, κέρξη ηελ έιεπζε ηνπ δηνξηζκέλνπ Γεληθνχ Δπηηξφπνπ απφ ην
Γηεπζπληήξην.
9. Ηζρπξνπνηνχληαλ ηα ηδξπζέληα δηθαζηήξηα απφ ηνλ θαηξφ ησλ Πξνζσξηλψλ
Γεκαξρείσλ ζε επίπεδν Δηξελνδηθείσλ, Πξσηνβάζκησλ Γηθαζηεξίσλ θαη
Δθεηείνπ θαη νξγαλψζεθε ε πνηληθή δηθαηνζχλε κε ηε ζχζηαζε πνηληθψλ
δηθαζηεξίσλ (Πξσηνδηθείν θαη Δθεηείν). Καηαξγήζεθαλ ηα αλψηαηα
Αλαηξεηηθά Γηθαζηήξηα θαη ε αξκνδηφηεηα ηνπο πεξηήιζε ζην Αλαηξεηηθφ
Γηθαζηήξην ηεο Γεκνθξαηηθήο Γαιιίαο. ε απηφ ην ζεκείν έγηλε κεγάιε
πξνζπάζεηα επζπγξάκκηζεο ηνπ δηθαζηηθνχ ζπζηήκαηνο ησλ γαιιηθψλ Ννκψλ
ηεο Διιάδνο κε ην χληαγκα ηνπ 1795.257
Ήηαλ ραξαθηεξηζηηθή ε αζάθεηα ησλ επηκέξνπο άξζξσλ ηνπ δηαηάγκαηνο,
ηδίσο φζσλ αθνξνχζαλ ζηελ πεξηγξαθή δηνηθεηηθψλ δνκψλ θαη αξκνδηνηήησλ. ε
απηή ηελ πεξίπησζε ε εξκελεία δηλφηαλ θαηά ην δνθνχλ απφ ηε γαιιηθή αξρή
αλάινγα κε φ,ηη έθξηλε ζπκθέξνλ. 258 Οη Ννκνί απηνί δηνηθεηηθά ππάγνληαλ ζηε
Γεκνθξαηηθή Γαιιία, αιιά κε αηζζεηέο δηαθνξνπνηήζεηο, θαζψο ην δηάηαγκα ηνπ
Ναπνιένληα ιάκβαλε ππφςε ηηο ηξέρνπζεο εμειίμεηο θαη άθελε ρψξν γηα πεξαηηέξσ
πξνζαξκνγέο. Ζ αθνκνίσζε ηεο ζεζκηθήο εμέιημεο πνπ βίσζαλ ηα Ηφληα λεζηά
πξνυπέζεηε θαη έλαλ ηθαλφ ρξφλν πξνζαξκνγήο, ν νπνίνο ηειηθά δελ ηνπο δφζεθε
πνηέ.
Κεθ. 2. Η κεηαζηξνθή ηεο δηνίθεζεο ησλ Ινλίσλ λήζσλ απφ ην δεκνθξαηηθφ
κνληέιν ησλ Πξνζσξηλψλ Γεκαξρείσλ ζηελ απνιπηαξρηθή δνκή ηνπ Γεληθνχ
Δπηηξφπνπ
Με βάζε ηε λέα δηνίθεζε ησλ γαιιηθψλ λνκψλ ηεο Διιάδνο, ε αλψηαηε
εθηειεζηηθή θαη λνκνζεηηθή εμνπζία απνκαθξχλζεθε απφ ηηο ηνπηθέο αξρέο ησλ
πξψελ Πξνζσξηλψλ Γεκαξρείσλ θαη πεξηήιζε ζηελ εμνπζία ηνπ Γεληθνχ Δπηηξφπνπ.
Οη δεκνθξαηηθέο εμνπζίεο πεξηνξίζηεθαλ θαη ζηε ζέζε ηνπο παξνπζηάζηεθε έλαο
απνιπηαξρηθφο ζπγθεληξσηηζκφο ηεο αλψηαηεο γαιιηθήο δηνίθεζεο. Ζ Γεκνθξαηηθή
Γαιιία θαη ηδίσο ν Ναπνιέσλ, κεηά ηε πλζήθε ηνπ Campo Formio θαη ηε ζρεδφλ
257

Μηραινπνχινπ Εσή, Ο Δπηαλεζηαθόο πληαγκαηηζκόο, φ.π., ζζ. 19-29.

258

.π., ζ. 24.
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πεληάκελε θαηνρή ησλ Ηνλίσλ λήζσλ, δελ ρξεηαδφηαλ πιένλ λα πξνζπνηείηαη ηνλ
ζχκκαρν ηεο Βελεηίαο. Ζ ζπλερηδφκελε εκπφιεκε θαηάζηαζε κε ηε Μεγάιε
Βξεηαλία θαη νη πξνεηνηκαζίεο γηα ηε γαιιηθή εθζηξαηεία ζηελ Αίγππην απαηηνχζαλ
λα θαηαζηνχλ ηα Ηφληα λεζηά ζηαζεξή βάζε γηα ην γαιιηθφ ζηφιν θαη επνκέλσο ήηαλ
αλαγθαία κηα θεληξηθή δηνίθεζε ππφ ηνλ άκεζν γαιιηθφ έιεγρν. Ζ αλψηαηε δηνίθεζε
κεηαβηβάζηεθε ζηνπο Γάιινπο Δπηηξφπνπο, σζηφζν δηαηεξήζεθε ε θαηαλνκή
αμησκάησλ κεζαίαο θαη ρακειήο βαζκίδαο ζηα ιατθά ζηξψκαηα ησλ θαηνίθσλ ησλ
Ηνλίσλ λήζσλ. Παξέκεηλαλ θαη εμειίρηεθαλ δνκέο πξφλνηαο θαη θνηλήο σθειείαο, νη
νπνίεο ήηαλ άγλσζηεο γηα ηε βελεηηθή δηνίθεζε, φπσο ε εθπαίδεπζε, ν αζιεηηζκφο
θαη ηα δεκφζηα ζεάκαηα. χκθσλα κε ην χληαγκα ηνπ 1795, ζεζκνζεηήζεθε ε
δηάθξηζε ησλ εμνπζηψλ θαη ν επαθφινπζνο δηαρσξηζκφο ηεο δηθαηνζχλεο απφ ηε
δηνίθεζε, παξάιιεια κε ηελ νξηνζέηεζε ησλ ζηξαηησηηθψλ θαη αζηπλνκηθψλ
δπλάκεσλ ζηα θαζήθνληα άκπλαο θαη δεκφζηαο ηάμεο.
Οη ζπλέπεηεο ηεο δεκηνπξγίαο ησλ ηξηψλ γαιιηθψλ Ννκψλ ηεο Διιάδνο
βαζίδνληαλ ζε δχν επίπεδα. ην κελ πξψην δηαθαηλφηαλ ε αθαίξεζε ησλ
δεκνθξαηηθψλ εμνπζηψλ απφ ηα Πξνζσξηλά Γεκαξρεία κε ηε ζπγθέληξσζε ηεο
εμνπζίαο ζην Γεληθφ Δπίηξνπν. ην δε δεχηεξν πξνέθπςε ε δεκηνπξγία ελφο
ζπγρξφλνπ ζεζκνχ ηνπηθήο δηνίθεζεο πνπ άγγηδε πνιιά ζέκαηα δεκνζίσλ αγαζψλ
θαη έδηλε, έζησ θαη ζε ρακειφηεξε βαζκίδα, ζηνπο πνιίηεο ηε δπλαηφηεηα
ζπκκεηνρήο ζηα δεκφζηα αμηψκαηα θαη θαη’ επέθηαζε ζηα θνηλά.
Οη λέεο δνκέο γηα ηελ εθαξκνγή ηνπο απαηηνχζαλ πεξηζζφηεξνπο
αμησκαηνχρνπο. Έσο ηφηε ην βάξνο γηα ηε ζπγθξφηεζε ησλ Πξνζσξηλψλ
Γεκαξρείσλ, κε ηε ζηξαηησηηθή νξγάλσζε, ηηο δηπισκαηηθέο ζρέζεηο κε ηνλ Αιή
Παζά θαη ηελ αθνκνίσζε ηεο βελεηηθήο δηνίθεζεο είρε αλαιάβεη ν ζηξαηεγφο
Antoine Gentili, ζπλεπηθνπξνχκελνο απφ ην Γεληθφ Δπίηξνπν Antoine-Vincent
Arnault. Ζ δξαζηεξηφηεηα απηή είρε θαηαπνλήζεη ηνλ Gentili θαη, ζε ζπλδπαζκφ κε
πξνβιήκαηα πγείαο θαη ηε κεγάιε ηνπ ειηθία γηα ηελ επνρή (ήηαλ 55 εηψλ), δήηεζε
απφ ηνλ Ναπνιένληα λα απαιιαγεί ησλ θαζεθφλησλ ηνπ. Αληηθαηαζηάζεθε
πξνζσξηλά απφ ην ζηξαηεγφ Joseph-Claude-Louis Colaud de La Salcette θαη θαηφπηλ
ζηηο 22 Γεθεκβξίνπ 1797 νξηζηηθά απφ ην ζηξαηεγφ Louis François Jean Chabot. Ο
Γεληθφο Δπίηξνπνο (Commissaire Général) Arnault αληηθαηαζηάζεθε απφ ηνλ PierreJacques Bonhomme de Comeyras (Μάηνο-επηέκβξηνο 1798) θαη ζε ιίγνπο κήλεο
αξγφηεξα απφ ηνλ François Louis Esprit Dubois (επηέκβξηνο 1798-3 Μαξηίνπ 1799).
ηνπο ηξείο Ννκνχο ζηάιζεθαλ θαη ππεξέηεζαλ νη εμήο Δπίηξνπνη:
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1. ην Ννκφ ηεο Κέξθπξαο, νξίζηεθε ν Louis Chicoilet de Corbigny (1797Μάηνο 1798), ν νπνίνο αληηθαηαζηάζεθε απφ ηνλ Jean Briche (Μάηνο 1798-3
Μαξηίνπ 1799).
2. ην Ννκφ ηεο Ηζάθεο, νξίζηεθε ν Pierre-Pomponne-Amédée Pocholle.
3. ην Ννκφ ηεο Εαθχλζνπ, νξίζηεθε ν Chriseuil Omer François de Rulhière.
ηνπο Ννκνχο ε αλψηεξε δηνίθεζε επηκεξίζηεθε ζε πέληε γάιινπο
αμησκαηνχρνπο απφ δχν πνπ ήηαλ πξνεγνπκέλσο, νη νπνίνη ππάγνληαλ ζηνπο
Δπηηξφπνπο, κέζα ζε έλα πιαίζην ηδηαίηεξα ζπγθεληξσηηθφ ζε ζρέζε κε ην θαζεζηψο
ησλ Πξνζσξηλψλ Γεκαξρείσλ. πσο αλαθέξζεθε, αληηθαηαζηάηεο ηνπ Antoine
Gentili ήηαλ ν Louis François Jean Chabot, επίζεο έκπηζηνο ζηξαηεγφο ηνπ
Ναπνιένληα. 259 Ζ δηαθνξά κε ηνλ Gentili ήηαλ φηη δελ αζθνχζε δηνίθεζε ζε έλα
θαζεζηψο ζεζκηθήο πξνζσξηλφηεηαο. Ήηαλ ν ζηξαηησηηθφο δηνηθεηήο ηξηψλ γαιιηθψλ
Ννκψλ, νη νπνίνη δηέπνληαλ απφ ην χληαγκα ηνπ 1795, είραλ έλα Γεληθφ Δπίηξνπν
θαη ηξείο Δπηηξφπνπο Ννκψλ, επηθνξηηζκέλνπο κε ηα εζσηεξηθά δεηήκαηα
νξγάλσζεο. Ζ δηνηθεηηθή ηνπ παξνπζία ήηαλ πην πεξηνξηζκέλε απφ απηή ηνπ Gentili.
ην αξρείν ηεο γαιιηθήο δηνίθεζεο ησλ Γ.Α.Κ.-Σ.Α.Κ., βξέζεθε κφλν κηα πξνθήξπμε
ππνγεγξακκέλε απφ ηνλ ίδην.
Απηφ δελ ζεκαίλεη φηη ν Chabot δελ αλακείρζεθε ζηε δηνίθεζε ησλ Ηνλίσλ
λήζσλ, αληίζεηα θαηεγνξήζεθε απφ ηα κέιε ηεο Κεληξηθήο Γηνίθεζεο ηεο Κέξθπξαο
γηα ππέξβαζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπ θαη φηη επελέβαηλε ζηηο ππνζέζεηο ηεο πνιηηηθήο
αξρήο κε ζθνπφ λα δεκηνπξγήζεη πνιηηηθφ θφκκα.260 Ο Chabot, ζηγφκελνο απφ ηηο
θαηεγνξίεο απηέο, παξνπζηάζηεθε ζε πλεδξίαζε ηεο Γηνίθεζεο ζηελ Κέξθπξα θαη
απνινγήζεθε ιέγνληαο φηη ζπθνθαληείηαη, δηαβάιιεηαη θαη φηη δηαζηξέθνληαη ηα
ιφγηα ηνπ. Παξαδέρζεθε φηη ε κφλε αλάκεημή ηνπ ζηελ πνιηηηθή θαηάζηαζε
αθνξνχζε ζηελ επέκβαζε ηεο Τςειήο Αζηπλνκίαο, ε νπνία αλήθε ζηε δηθή ηνπ
αξκνδηφηεηα θαη ήηαλ ζρεηηθή κε ζέκαηα παξαβίαζεο ηεο λνκηκφηεηαο. Απνθήξπμε
θάζε είδεζε ζρεηηθή κε ηελ ίδξπζε θφκκαηνο απφ ηνλ ίδην θαη αλέθεξε δεθηηθά φηη,
αληηθαζηζηψληαο ηνλ ζηξαηεγφ Gentili, αλέιαβε ηα ίδηα θαζήθνληα θαη ηελ εμνπζία
ηνπ πξνθαηφρνπ ηνπ γηα ηελ νξγάλσζε ηνπ θξάηνπο. Σέινο ππεξζεκάηηζε ιέγνληαο
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φηη ε Κεληξηθή Γηνίθεζε δελ κπνξνχζε λα πξνρσξήζεη ζε θακία απφθαζε ή
δηνηθεηηθή πξάμε ρσξίο ηελ έγθξηζή ηνπ.
Σν πεξηζηαηηθφ απνδείθλπε δχν πξάγκαηα ζρεηηθά κε ηελ επίδξαζε ησλ
ζεζκηθψλ κεηαβνιψλ πνπ επέθεξαλ νη Γεκνθξαηηθνί Γάιινη ζηα Ηφληα λεζηά.
Πξψηνλ φηη ε πεξίνδνο ησλ Πξνζσξηλψλ Γεκαξρείσλ είρε πεξάζεη ζηνπο θαηνίθνπο
ηελ έλλνηα ηεο δηάθξηζεο ησλ εμνπζηψλ. Δπί βελεηνθξαηίαο ζα ήηαλ αδηαλφεην νη
Κεξθπξαίνη λα εγθαιέζνπλ έλαλ Γεληθφ Πξνλνεηή πνπ εθηεινχζε ηε ζεηεία ηνπ γηα
ζεζκηθή ππέξβαζε εμνπζίαο, θάηη πνπ δε δίζηαζαλ λα θάλνπλ απέλαληη ζε έλαλ
Γάιιν ζηξαηεγφ. Σν δεχηεξν θαηέδεημε ηελ ηδηαηηεξφηεηα ησλ γαιιηθψλ Ννκψλ ηεο
Διιάδνο ζε ζρέζε κε απηνχο ηεο Γαιιίαο, θαζψο βξίζθνληαλ ζε κηα παξακεζφξην
λεζησηηθή πεξηνρή, ζε άκεζε απεηιή απφ ερζξηθέο λαπηηθέο δπλάκεηο θαη δελ
απνηεινχληαλ απφ γαιιηθφ πιεζπζκφ. Ήηαλ ινγηθφ θαη επφκελν ν ζηξαηησηηθφο
δηνηθεηήο λα έρεη ππεξεμνπζίεο, θαζψο ε γαιιηθή ζπληαγκαηηθή ηάμε πξέζβεπε έλα
δεκνθξαηηθφ ζχζηεκα ην νπνίν γηα ηα Ηφληα λεζηά ηε δεδνκέλε ρξνληθή ζηηγκή ήηαλ
αδχλαηνλ λα ηεξεζεί.
Ο Chabot αζρνιήζεθε κε ηε δηνίθεζε ησλ Ηνλίσλ λήζσλ ζε πςειφηεξν
επίπεδν, αθήλνληαο πεξηζψξηα εζσηεξηθήο δηνίθεζεο ζην Γεληθφ Δπίηξνπν θαη ζηνπο
Δπηηξφπνπο ησλ Ννκψλ. Έθαλε ρξήζε ηεο Τςειήο Αζηπλνκίαο, εγθαηληάδνληαο κηα
πξαθηηθή επέκβαζεο ησλ αλσηάησλ δηνηθεηψλ ζε ζέκαηα εζσηεξηθήο δηνίθεζεο, ε
νπνία ζα δηαηεξεζεί θαη επί Βξεηαληθήο Αξκνζηείαο. Κχξην βάξνο ήηαλ ε δηαρείξηζε
ησλ γαιιηθψλ ζηξαηησηηθψλ δπλάκεσλ, γηα ηηο νπνίεο γλψξηδε πνιχ θαιά ηελ
αδχλακε ζέζε ηνπο, ζε έλα λεζησηηθφ ζχκπιεγκα φπσο ήηαλ ηα Ηφληα λεζηά θαη
αζρνιήζεθε θπξίσο κε ηελ νρπξσκέλε Κέξθπξα. Δπέδεημε κεγάιν δήιν ζηε
δηπισκαηηθή πξνζέγγηζε κε ηνλ Αιή Παζά, ππαθνχνληαο ζηηο ζρεηηθέο εληνιέο ηνπ
Ναπνιένληνο κε ηνλ νπνίν αληάιιαμε αξθεηέο επηζηνιέο κε ελδηάκεζν ζχλδεζκν ηνλ
ππνζηξάηεγν Roze.261
ηελ πξνθήξπμε ηεο 19εο Messidor-07/08.08.1798, o Chabot ππέγξαςε κε
δηηηή ηδηφηεηα, σο ζηξαηεγφο θαη αλψηαηνο δηνηθεηήο ησλ Ηνλίσλ λήζσλ (Il Generale
di Divisione Comandante delle Isole del Levante).262 Ζ πξνθήξπμε ήηαλ γξακκέλε
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ζηελ ηηαιηθή θαη ζηε γαιιηθή, ρσξίο ειιεληθή κεηάθξαζε, ζε αληίζεζε κε αλάινγεο
πξνθεξχμεηο ηνπ Ναπνιένληα. Ζ ελίζρπζε ησλ ζηξαηησηηθψλ δπλάκεσλ ήηαλ
πξνζσπηθφ αίηεκα ηνπ αζάλαηνπ ζηξαηεγνύ «immortal Generale», Βνλαπάξηε, ζηνλ
νπνίν φινη φθεηιαλ λα ππαθνχνπλ γηα ην θνηλφ θαιφ. Ζ πξνθήξπμε απηή αλαδείθλπε
φηη ην 1798 νη ζρέζεηο ησλ Γεκνθξαηηθψλ Γάιισλ κε ηνπο θαηνίθνπο ησλ Ηνλίσλ
λήζσλ ήηαλ ηδηαίηεξα θαθέο. ε απηφ ζπλέβαιε ε νηθνλνκηθή επηβάξπλζε ησλ
θαηνίθσλ πνπ δπζαλαζρεηνχζαλ γηα ηε ζπληήξεζε ηνπ γαιιηθνχ ζηξαηνχ, ε νπνία ζε
ζπλάξηεζε κε ηηο απζαηξεζίεο, ηελ θαηάρξεζε εμνπζίαο ησλ Γάιισλ ζηξαηησηηθψλ
θαη ηηο ζπλέπεηεο απφ ηνλ εληεηλφκελν λαπηηθφ πφιεκν κε ηε Μεγάιε Βξεηαλία είραλ
δεκηνπξγήζεη κηα αζθπθηηθή θαηάζηαζε. Ο ζηξαηεγφο Chabot επηδίσθε κέζσ ηεο
πξνθήξπμεο απηήο λα ηνλψζεη ην θνηλφ αίζζεκα ππέξ ηεο Γαιιίαο πξνβάιινληαο ηελ
εηθφλα ηνπ ληθεθφξνπ ζηξαηεγνχ Βνλαπάξηε. Παξάιιεια ήζειε λα ππελζπκίζεη φηη
ε ζπληήξεζε ηνπ ζηξαηνχ απφ ηνπο θαηνίθνπο ήηαλ πξσηαξρηθήο ζεκαζίαο θαη
πξνηεξαηφηεηα ηεο γαιιηθήο δηνίθεζεο, ζηελ νπνία έπξεπε λα ππαθνχζνπλ φινη,
ηδίσο νη έκπνξνη ηξνθίκσλ.
Ο Ναπνιέσλ επηθνηλσλνχζε κε ηνπο θαηνίθνπο ησλ Ηνλίσλ λήζσλ κέζσ
πξνθεξχμεσλ φηαλ επξφθεηην γηα δεηήκαηα πνπ έθξηλε πνιχ ζεκαληηθά ψζηε λα
ππνγξάθνληαη απφ ηνλ ίδην. ηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε επξφθεηην γηα δχν
δηαηάγκαηα ηα νπνία εθδφζεθαλ κε δηαθνξά κηαο εκέξαο, ηελ 25ε Prairiali13/14.06.1798 θαη 26ε Prairial-15/16.06.1798, ήηαλ ηξίγισζζα (ειιεληθά, ηηαιηθά,
γαιιηθά) θαη ππνγξάθνληαλ απφ ηνλ ίδην (Μπνλαπάξηεο, Μέινο ηῆο ηνῦ Γέλνπο
πζηεκαηηθήο πλάμεσο, Ἀξρηζηξάηεγνο). Απεπζχλνληαλ ζηνπο πνιίηεο ηνπ Ννκνχ
ηνπ Αηγαίνπ κέζσ ηνπ πνιηηηθνχ ηνπο εθπξνζψπνπ «Πξφο ηφλ πηηξνπεχνληα ηῆο
Γηνηθήζεσο εἰο ηφ ηνῦ Αἰγαίνπ Πειάγνπο Πνιηηνκεξίδηνλ». Ηδηαίηεξε ζεκεηνινγία
είρε ν αλαθεξφκελνο κε έκθαζε ηφπνο έθδνζεο ησλ δηαηαγκάησλ απηψλ, ν νπνίνο
δήισλε απφ κφλνο ηνπ ηελ πξφζθαηε ζηξαηησηηθή ηνπ επηηπρία, «Απφ ηφ Γεληθφλ
Κνπαξηηέξ ηῆο Μειίηεο», θαζψο ζηηο 11 Ηνπλίνπ 1798 είρε θαηαιάβεη ηε Μάιηα.
ην έλα δηάηαγκα, φπσο ήηαλ αλακελφκελν, αλαθνίλσζε κε ζξηακβεπηηθφ
ηφλν ηε γαιιηθή λίθε, «νῦ θαλεξψλσ, ὦ Πνιίηα, ὅηη  ηῆο Πνιηηνθξαηίαο εκαα
ἀεξνθηλεηαη εἰο ὅια Σά Σείρε ηῆο Μάιηαο». 263 Πξνέηξεςε ηνπο θαηνίθνπο λα
γλσζηνπνηήζνπλ ην γεγνλφο φρη κφλν ζηελ πεξηθέξεηά ηνπο, αιιά θαη ζηελ
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Πεινπφλλεζν θαη ζε φπνην άιιν κέξνο ηεο Διιάδνο κπνξνχζαλ, «Μήλ ἀκειήζεηο
παξνκνίσο θάζε ηξφπνλ λά δψζῃο πεξί ηνχηνπ εἴδεζηλ ὅισλ ηῶλ ιιήλσλ ηῆο
Πεινπνλλήζνπ θαί ηῶλ ἄιισλ πφιεσλ». Ο Ναπνιέσλ επηζπκνχζε ηε γξήγνξε θαη
επξεία δηάδνζε ηεο λίθεο γηα ιφγνπο γνήηξνπ, αιιά θαη γηα εκςχρσζε θαη ηφλσζε
ηνπ εζηθνχ ηεο θηινγαιιηθήο παξάηαμεο ζηα Ηφληα λεζηά θαη ζηελ ππφινηπε Διιάδα.
Σν άιιν δηάηαγκα ήηαλ ζπλέρεηα θαη εμεηδίθεπζε ηνπ πξψηνπ, θαζψο
αζρνινχληαλ θαη κε ζέκαηα δηνηθεηηθήο θχζεσο ησλ Ηνλίσλ λήζσλ264 θαη ρσξηδφηαλ
ζε έμη επηκέξνπο άξζξα:
1. Σν 1ν θαη ην 2ν, αθνξνχζαλ εθθιεζηαζηηθά ζέκαηα, ζηα νπνία ν Ναπνιέσλ
ελίζρπε ηελ Οξζφδνμε Δθθιεζία, δηαρσξίδνληαο ηνπο ιαηξεπηηθνχο ρψξνπο
ησλ Οξζνδφμσλ απφ απηνχο ησλ Καζνιηθψλ.
2. ην 3ν, παξείρε πξνζηαζία ζηνπο Δβξαίνπο θαη ζηηο πλαγσγέο ηνπο.
3. ην 4ν, επραξηζηνχζε ηνπο Έιιελεο θαηνίθνπο ηεο Μάιηαο, γηα ηε
θηινγαιιηθή ζηάζε ηνπο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πνιηνξθίαο.
4. ην 5ν, πξνεηδνπνηνχζε φινπο ηνπο Έιιελεο ησλ γαιινθξαηνχκελσλ
πεξηνρψλ φηη, ζε πεξίπησζε ζπγρξσηηζκνχ κε ηνπο Ρψζνπο, ππφθεηληαλ ζηελ
πνηλή ηνπ ζαλάηνπ.
5. ην 6ν, πξνεηδνπνηνχζε φηη νπνηνδήπνηε ειιεληθφ πινίν ηαμίδεπε κε ξσζηθή
ζεκαία, ζε πεξίπησζε ζχιιεςήο ηνπ απφ γαιιηθφ πινίν, ζα βπζηδφηαλ.
Ζ λίθε ηνπ Ναπνιένληα ζηε Μάιηα ενξηάζηεθε δεφλησο ζε φια ηα Ηφληα
λεζηά κε παλεγπξηζκνχο, δεκφζηνπο ρνξνχο, θσηαςίεο, νκηιίεο, ζεαηξηθά δξψκελα
θαη δνμνινγίεο.265 Κεληξηθφ πξφζσπν ήηαλ ν ηξνπαηνθφξνο ζηξαηεγφο, νη λίθεο ηνπ
νπνίνπ μεπεξλνχζαλ ηε ρψξα ηνπ. Ο Βνλαπάξηεο ήδε απφ ην 1798 είρε αξρίζεη λα
αλαδχεηαη σο ε ηζρπξφηεξε θπζηνγλσκία ηεο Γεκνθξαηηθήο Γαιιίαο, ηεο νπνίαο
ηππηθά ήηαλ κφλν αξρηζηξάηεγνο, θαη απηφ ήηαλ πνιχ εκθαλέο απφ ηελ δηάζεζε ησλ
θαηνίθσλ ησλ Ηνλίσλ λήζσλ, νη νπνίνη ηνλ αληηκεηψπηδαλ σο ηνλ θνξπθαίν Γάιιν
εγέηε.
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Κεθ. 3.1. Η Γεκηνπξγία ηεο Κεληξηθήο Δπηηξνπήο Κπζήξσλ
ην πιαίζην δεκηνπξγίαο ηνπ Ννκνχ ηνπ Αηγαίνπ δεκηνπξγήζεθε ε Κεληξηθή
Δπηηξνπή Κπζήξσλ (Commissione Centrale di Cerigo), ε νπνία αληηθαηέζηεζε ηε
δηνίθεζε ηνπ Πξνζσξηλνχ Γεκαξρείνπ. Ζ ηππηθή εκεξνκελία ίδξπζήο ηεο ήηαλ ε 7ε
Ννεκβξίνπ 1797, ζηελ πξάμε φκσο ε ιεηηνπξγία ηνπ ζεζκνχ απηνχ ζηα Κχζεξα
εγθαηληάζηεθε ηνλ Μάην ηνπ 1798. Ζ αιιαγή πνπ ζπληειέζηεθε κε ηε δεκηνπξγία
ησλ γαιιηθψλ Ννκψλ ήηαλ πνιχ ζεκαληηθή θαη επεξέαζε ηε δηνίθεζε ησλ Κπζήξσλ.
Ο Δπίηξνπνο ηνπ Ννκνχ ηνπ Αηγαίνπ, Chriseuil Omer François de Rulhière, απήπζπλε
θαηά θαηξνχο δηνηθεηηθέο νδεγίεο θαη εγθπθιίνπο ζηελ Κεληξηθή Δπηηξνπή Κπζήξσλ.
Σελ αλαδηνξγάλσζε ηεο λέαο δηνίθεζεο είρε αλαιάβεη σο εθπξφζσπφο ηνπ ν
Εαθπλζηλφο Κιάδεο, ν νπνίνο δηεθπεξαίσζε έλαλ ξφιν παξφκνην κε απηφλ ηνπ
Vicenzo Reinaud ζην Πξνζσξηλφ Γεκαξρείν.
Ζ εμέηαζε ηεο νξγάλσζεο θαη ηεο ιεηηνπξγίαο απηνχ ηνπ ζεζκνχ έγηλε κέζα
απφ ηα έγγξαθα ησλ Γ.Α.Κ.-Σ.Α.Κ., ζρεηηθά κε ηε ζχζηαζή ηνπ, ηηο εγθχθιηεο
δηαηαγέο θαη ηνπο λενδηνξηζζέληεο αμησκαηνχρνπο. Παξνπζηάδεηαη ην νξγαλφγξακκα
κε ηηο ξπζκίζεηο γηα ηε ιεηηνπξγία ηεο Κεληξηθήο Δπηηξνπήο Κπζήξσλ θαη νη
δηνηθεηηθέο

νδεγίεο

γηα

ηνπο

δεκνηηθνχο

αληηπξνζψπνπο

θαη

ηνπο

βνεζνχο/αληηθαηαζηάηεο ηνπο. ρεηηθά κε ηε ιεηηνπξγία ηνπ ζεζκνχ αλαιχζεθαλ νη
απνθάζεηο ησλ πξαθηηθψλ ησλ ζπλεδξηάζεσλ ηνπ ζψκαηνο θαη νη αλαθνξέο
πεξηθεξεηαθψλ δεκνηηθψλ αληηπξνζψπσλ πξνο ηελ Κεληξηθή Δπηηξνπή. θνπφο είλαη
λα δνζεί ε εηθφλα νξγάλσζεο θαη ιεηηνπξγίαο ηνπ δηνηθεηηθνχ θνξέα, φπσο έγηλε κε
ηνλ πξνθάηνρφ ηνπ, ην Πξνζσξηλφ Γεκαξρείν.
Ζ Κεληξηθή Δπηηξνπή Κπζήξσλ δηαδέρηεθε ην Πξνζσξηλφ Γεκαξρείν θαη
ιεηηνπξγνχζε ζην πιαίζην ηνπ γαιιηθνχ πληάγκαηνο ηνπ 1795, πνπ πξνέβιεπε γηα
θάζε θαληφλη ηε δεκηνπξγία δεκνηηθήο δηνίθεζεο (administration municipale). ε
αληίζεζε κε ην Πξνζσξηλφ Γεκαξρείν πνπ δηέζεηε κηα ζρεηηθή απηνλνκία θαζψο
αλαθεξφηαλ ζηνλ ζηξαηεγφ Gentili, ε Κεληξηθή Δπηηξνπή ππαγφηαλ ζηε λνκαξρηαθή
δηνίθεζε ηεο πεξηθέξεηαο, ζην Ννκφ ηνπ Αηγαίνπ. Σν ζρήκα κε ηα ηξία Κνκηηάηα δελ
πθίζηαην πιένλ, θαζψο ίζρπε ε δηάθξηζε ησλ εμνπζηψλ θαη ε πξνζπάζεηα λα
δηαρσξηζηεί ε εθηειεζηηθή απφ ηελ δηθαζηηθή εμνπζία. Σν Κνκηηάην ηεο αληηάο θαη
ηεο Δζσηεξηθήο Οηθνλνκίαο δηαζπάζηεθε θαη δηαρσξίζηεθε ν ηνκέαο ηνπ
Τγεηνλνκείνπ απφ ηελ Δζσηεξηθή Οηθνλνκία.

148

Ο απεζηαικέλνο απφ ηνλ Rulhière ππεχζπλνο γηα ηελ νξγάλσζε ηεο
Κεληξηθήο Δπηηξνπήο Κπζήξσλ Κιάδεο κεξίκλεζε γηα ηε ζχληαμε δχν δηνηθεηηθψλ
εγθπθιίσλ ζρεηηθψλ κε ηε ιεηηνπξγία θαη ηηο αξκνδηφηεηέο ηεο. εκαληηθή
θαηλνηνκία ζε ζρέζε κε ην Πξνζσξηλφ Γεκαξρείν Κπζήξσλ ήηαλ ε δηάθξηζε ησλ
εμνπζηψλ, ε κέξηκλα γηα δεκφζηα παηδεία, ε δηδαζθαιία ηεο εζληθήο γιώζζαο θαη,
αλαθνξηθά κε ηνπο αμησκαηνχρνπο, ε απφθηεζε κηαο δνκεκέλεο ππαιιειηθήο
θνπιηνχξαο ζε έλα θνξέα πνπ δελ ήηαλ πηα πξνζσξηλφο, αιιά έθεξε ηα ηππηθά
ραξαθηεξηζηηθά ελφο δήκνπ ηεο Γεκνθξαηηθήο Γαιιίαο, ζχκθσλα κε ην χληαγκα
ηνπ 1795.
Γηάγξακκα 6. Ζ δνκή ηεο Κεληξηθήο Δπηηξνπήο Κπζήξσλ (Ννκφο ηνπ Αηγαίνπ)

ε επίπεδν εγεζίαο ε κεγάιε αιιαγή ήηαλ ε αλάζεζε ηεο Πξνεδξίαο ηεο
Κεληξηθήο Δπηηξνπήο Κπζήξσλ απφ ηνλ Γεψξγην Λεβνχλε ζηνλ Θεφδσξν ηάζεΜπηξκπηιηφ.266 Γελ βξέζεθε ζηα έγγξαθα ηνπ αξρείνπ ζρεηηθή πιεξνθνξία γηα ηελ
αιιαγή απηή, ν ηάζεο φκσο αλαβαζκίζηεθε, ελψ ν Λεβνχλεο ππνβαζκίζηεθε θαη ε
αιιαγή εγεζίαο επεξέαζε ηε θπζηνγλσκία ηεο δεκνηηθήο δηνίθεζεο ησλ Κπζήξσλ
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Ζ ππνγξαθή ζην έγγξαθν 62. Γ.Α.Κ.-Σ.Α.Κ., Αξρείν Γεκνθξαηηθψλ Γάιισλ: Φάθεινο
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θαζψο ν Πξφεδξνο έπαηδε κεγάιν ξφιν. ε επίπεδν ηνπηθψλ αμησκαηνχρσλ ζην
έγγξαθν ηεο 10εο Ηνπλίνπ 1798267 ππέγξαςαλ σο αγγέληε ηνπ Πνηακνχ ν Γεψξγηνο
Μνπιφο θαη ν Αλαζηάζηνο Βφβνο, νη νπνίνη δηαηήξεζαλ ην αμίσκα πνπ είραλ ζην
ληηζηξέην ηελ πεξίνδν ηνπ Πξνζσξηλνχ Γεκαξρείνπ ζχκθσλα κε ηελ ηδξπηηθή
πξάμε.268 Απνπζίαδαλ φκσο ν Κσλζηαληήο Κνπθνχιεο θαη ν Γηάλλεο Μειηηάο, ελψ
σο αγηνύηνο ππέγξαςε ν Σδφξηδεο Μειέηεο. Ο Λνγνζέηεο αλέθεξε φηη είρε κεησζεί ν
αξηζκφο ησλ ηνπηθψλ αμησκαηνχρσλ,269 γεγνλφο πνπ ελδερνκέλσο ζρεηηδφηαλ κε ηηο
αιιαγέο πνπ έθεξε ε εθαξκνγή ηνπ πληάγκαηνο ηνπ 1795. ηνλ Πνηακφ παξέκεηλαλ
νη δχν βαζηθφηεξνη ηνπηθνί αμησκαηνχρνη κε λέα πξνζζήθε θαη πηζαλψο ην ίδην
ζπλέβε αληίζηνηρα θαη ζηα ππφινηπα ληηζηξέηα γηα ηα νπνία δελ βξέζεθαλ
πιεξνθνξίεο.
Ο Δπίηξνπνο ηνπ Ννκνχ ηνπ Αηγαίνπ Chriseuil Omer François de Rulhière
ήηαλ ν πξψηνο ρξνληθά αμησκαηνχρνο πνπ επηιέρζεθε απφ ηνλ Ναπνιένληα γηα έλαλ
απφ ηνπο ηξείο γαιιηθνχο Ννκνχο ηεο Διιάδνο.270 Ο ίδηνο δελ ήηαλ ζηξαηησηηθφο
αιιά πξνεξρφηαλ απφ νηθνγέλεηα ινγίσλ, θαζψο ήηαλ αληςηφο ηνπ ηζηνξηθνχ, πνηεηή,
δηπισκάηε θαη κέινπο ηεο Γαιιηθήο Αθαδεκίαο Claude Carloman de Rulhière.
Δγθαηαζηάζεθε ζηε Εάθπλζν θαη αζρνιήζεθε σο επί ην πιείζηνλ κε ην κεγάιν θαη
πινχζην απηφ λεζί θαη ιηγφηεξν κε ηα θησρά Κχζεξα θαη Αληηθχζεξα, αλ θαη
αλαγλψξηδε ηε ζηξαηεγηθή ηνπο ζέζε. Ζ νπηηθή ηνπ Rulhière γηα ηα Κχζεξα θαίλεηαη
ζην πφλεκα πνπ ζπλέγξαςε γηα ηελ εκπεηξία ηνπ απφ ηε δηνίθεζε ησλ λεζηψλ
απηψλ.271 Ζ πεξηγξαθή ηνπ εζηίαδε ζε δχν ζεκεία, ζηελ έλδεηα ησλ πφξσλ ηνπο θαη
ζην ζεκαληηθφ γεσγξαθηθά ζεκείν ζην νπνίν βξίζθνληαλ. ε απηφ ην έξγν
ζπκππθλψλεηαη ε ζεψξεζε ηεο γαιιηθήο δηνίθεζεο γηα ηα Κχζεξα, ε νπνία ηα
αληηκεηψπηδε σο θησρφ λεζί ζε πφξνπο, αιιά επξηζθφκελν ζε πνιχ ζηξαηεγηθφ
ζεκείν θαη σο εθ ηνχηνπ πνιχηηκν σο θηήζε.
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Αλέθεξε φηη νπζηαζηηθά ηα Κχζεξα ήηαλ έλαο άγνλνο βξάρνο, ν νπνίνο
παξήγε ιίγν ζηηάξη, ιάδη θαη θξαζί πνπ νξηαθά επαξθνχζαλ γηα ηε ζπληήξεζε ησλ
θαηνίθσλ ηνπ.272 εκείσλε δε ηελ έιιεηςε εκπνξίνπ θαη θνζηνινγνχζε ηελ αμία ηεο
γεσξγηθήο παξαγσγήο ησλ Κπζήξσλ κφιηο ζηα 20.000 θξάγθα. Ζ απνκαθξπζκέλε
ζέζε ησλ Κπζήξσλ, ζχκθσλα κε ηνλ Rulhière, είρε νδεγήζεη ζε κηα ζπιινγηθή
ζπκπεξηθνξά απνκφλσζεο ησλ θαηνίθσλ, ε νπνία ηνπο δηερψξηδε πνιηηηζκηθά ζε
ζρέζε κε ηα ππφινηπα Ηφληα λεζηά. Απνηππψλεηαη δειαδή κέζα απφ ηελ θαηαγξαθή
ηνπ Rulhière ε χπαξμε κηαο θνηλσλίαο πνπ βξηζθφηαλ ζε έλδεηα θαη ιφγσ ηεο
γεσγξαθηθήο απφζηαζεο δηαθξηλφηαλ απφ κηα εζσζηξέθεηα. Δπηζήκαλε φκσο ηε
ζεκαληηθή γεσγξαθηθή ζέζε ηνπο, ηελ νπνία είρε αλαγλσξίζεη θαη ε Βελεηία.
Καηέιεμε φηη ηα Κχζεξα δελ δηέζεηαλ θακία νηθνλνκηθή δξαζηεξηφηεηα άμηα ιφγνπ,
κε ραξαθηεξηζηηθή επαλάιεςε ηνπ ni, αιιά ε γεσγξαθηθή ηνπο ζέζε ηα θαζηζηνχζε
πνιχ ζεκαληηθά γηα ηε λαπηηιία, «Celle de Cérigo, dont la position est plus
avantageuse, mais qui n’a ni productions, ni industrie, ni commerce, ne sera
probablement jamais qu'une relâche forcée pour les navigateurs».
Ζ δηνηθεηηθή παξνπζία ηνπ Rulhière ζηα Κχζεξα ήηαλ πεξηνξηζκέλε ζε
ζρέζε κε ηνλ Gentili, θαζψο έλα κεγάιν κέξνο ηεο κέξηκλαο γηα ηελ αλαδηνξγάλσζή
ηνπο αλέιαβε ν εθπξφζσπφο ηνπ Εαθπλζηλφο αμησκαηνχρνο Κιάδεο. Ο ίδηνο σο
Δπίηξνπνο ηνπ Ννκνχ κε ηελ αλάιεςε ησλ θαζεθφλησλ ηνπ εμέδσζε δχν δηνηθεηηθά
δηαηάγκαηα πξνο ηνπο Κπζεξίνπο, γξακκέλα ζηε γαιιηθή θαη φρη ζηελ ηηαιηθή
γιψζζα. Σν πξψην έγγξαθν ζπληάρζεθε ζηηο 11 Ventóse-01/02/03.1798 θαη
απνηέιεζε ηελ πξψηε επίζεκε ελεκέξσζε ησλ Κπζεξίσλ γηα ηηο αιιαγέο ηηο νπνίεο
είρε επηθέξεη ν λένο δηνηθεηηθφο νξγαληζκφο ησλ Ννκψλ.273 ηελ εηζαγσγή ηνπ ν
Rulhière αλαθέξζεθε ζηνλ Βνλαπάξηε, ζηε γαιιηθή θπξηαξρία ζηα Ηφληα λεζηά θαη
ζηε δεκηνπξγία ησλ ηξηψλ Ννκψλ, νη νπνίνη ππάγνληαλ ζην γαιιηθφ δίθαην, θαη
παξνπζίαζε ηε λέα δηνηθεηηθή δνκή βάζεη ηεο νπνίαο ηα Κχζεξα ήηαλ κέξνο ηνπ
Ννκφ ηνπ Αηγαίνπ κε πξσηεχνπζα ηε Εάθπλζν. Έσο απηφ ην ζεκείν πεξηέγξαςε σο
φθεηιε ηε δηνηθεηηθή αιιαγή ζηνπο Κπζεξίνπο, ζηε ζπλέρεηα παξνπζίαζε ηε δηθή ηνπ
πξνζσπηθή άπνςε θαη εκπεηξία, θάηη φρη ζχλεζεο ζε δηαηάγκαηα δηνηθεηψλ.
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Ζ εγθαηάζηαζε ηνπ Rulhière πξν δχν κελψλ ζηελ πξσηεχνπζα ηνπ Ννκνχ
Εάθπλζν θαη νη εξγαζίεο ηηο νπνίεο έρεη αλαιάβεη δελ ηνπ είραλ επηηξέςεη λα
επηζθεθηεί ηα Κχζεξα, γηα ηελ παηξηθή θξνληίδα ηεο θπβέξλεζήο ηνπ. Γηαβεβαίσλε
φκσο ηνπο Κπζεξίνπο φηη είραλ γίλεη Γάιινη πνιίηεο ελσκέλνη κε ην κεγάιν απηφ
έζλνο. πλερίδνληαο ζην παηεξλαιηζηηθφ χθνο αλέθεξε φηη ζα ζεσξνχζε ηνλ εαπηφ
ηνπ επηπρή εάλ κπνξνχζε λα θαζεζπράζεη θαη λα ελζαξξχλεη ηνπο θαινχο πνιίηεο θαη
λα απνηξέςεη ηνπο θαθνχο, θαζψο ε πεξίνδνο ηεο δηαηαξαρήο έρεη πεξάζεη. Ο
Rulhière έθηαζε ζε κηα ππεξαπινχζηεζε ηνπ ζρήκαηνο θαινχ-θαθνχ ηνλίδνληαο θαη΄
επαλάιεςε ζηνπο Κπζεξίνπο φηη πιένλ ήηαλ ζε ηάμε (ordre) θαη φρη αηαμία
(désordre). Γηεηεηλφηαλ φηη ε Γεκνθξαηία ζεσξνχζε γλήζηα ηέθλα ηεο φζνπο
εξγάδνληαλ γηα ηελ θνηλή επηπρία.
ην θχξην κέξνο ηνπ εγγξάθνπ ν Rulhière λνπζεηνχζε, παξφηξπλε θαη
δηαβεβαίσλε ηνπο Κπζεξίνπο φηη σο Γάιινη πνιίηεο απνιάκβαλαλ έλα θαζεζηψο
ηάμεο θαη αζθάιεηαο. Ζ εηθφλα απηή πφξξσ απείρε απφ ηελ πξαγκαηηθφηεηα πνπ
βίσλαλ ηα Κχζεξα κε ηελ επηβιεζείζα νηθνλνκηθή αλέρεηα απφ ηελ ππνρξεσηηθή
ζπληήξεζε ηνπ γαιιηθνχ ζηξαηνχ θαη ην λαπηηθφ πφιεκν ηεο Γεκνθξαηηθήο Γαιιίαο
κε ηε Μεγάιε Βξεηαλία. Οινθιεξψλνληαο επηβεβαίσλε εκκέζσο πιελ ζαθψο ηελ
νηθνλνκηθή αθαίκαμε γηα ράξε ηνπ ζηξαηνχ κε έλα νμχκσξν ζρήκα βάζεη ηνπ νπνίνπ
ηζρπξηδφηαλ φηη ε ζπληήξεζή ηνπ δελ ήηαλ επζχλε ησλ πνιηηψλ αιιά ηνπ Γεκνζίνπ
Σακείνπ, ην νπνίν φκσο παξέιεηςε λα αλαθέξεη φηη ηξνθνδνηνχζαλ κε ηνπο θφξνπο
ηνπο νη Κπζήξηνη. Ζ ηειεπηαία ππφκλεζή ηνπ καξηπξνχζε φηη ζηα Κχζεξα είρε
δηαξξαγεί, φπσο ηφληζε κε ην ξήκα «rompu», ε αξκνληθή ζρέζε-θαηαλφεζε (bonne
intelligence), αλάκεζα ζηελ πνιηηηθή θαη ζηξαηησηηθή εγεζία (entre l'autorité civile et
militaire), γηα ηελ νπνία είρε γίλεη δέθηεο παξαπφλσλ κέζσ επηζηνιψλ. Ο Rulhière
δεζκεχηεθε φηη, αλεμάξηεηα απφ ηελ έιεπζε ηνπ ζηα Κχζεξα, ζα πξνρσξνχζε ζε
λνκηθή ξχζκηζε γηα ην πιαίζην θαη ηα φξηα ιεηηνπξγίαο ησλ ζηξαηησηηθψλ θαη
πνιηηηθψλ αξρψλ, ψζηε λα επαλέιζεη ε εξεκία (la tranquillité) ζην λεζί. Ο Δπίηξνπνο
παξνπζηαδφηαλ σο ζεζκηθφο εγγπεηήο ηεο θαιήο δηνίθεζεο, αλαγλψξηδε ην γεγνλφο
φηη ππήξρε αλαβξαζκφο απφ ηηο απζαηξεζίεο ησλ ζηξαηησηηθψλ δπλάκεσλ θαη
δπζθνξία απφ ηε βαξηά θνξνινγία, αιιά δηαβεβαίσλε φηη φια ηα πξνβιήκαηα ζα
αληηκεησπίδνληαλ κε ζεηηθφ ηξφπν γηα ηνπο Κπζεξίνπο.
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Σν δεχηεξν έγγξαθν ζπλεηάρζε ζηηο 19 Floréal-08/09.05.1798,274 ν Rulhière
αλέθεξε φηη πξνρσξνχζε ζηελ νξγάλσζε ησλ Κπζήξσλ ζχκθσλα κε ην χληαγκα
ηνπ 1795, φπσο είρε ππνζρεζεί ζην παξειζφλ. πλέδεζε ηελ αλαθνξά ηνπ κε ηελ
άθημε ζηελ Κέξθπξα απφ ην Παξίζη ηνπ λένπ Γεληθνχ Δπηηξφπνπ (Commissaire
Général), Comeyras, αληηθαηαζηάηε ηνπ Arnault. Ο Comeyras ήηαλ δηνξηζκέλνο απφ
ην Γηεπζπληήξην σο ππεχζπλνο γηα ηελ νξγάλσζε ζε θεληξηθφ επίπεδν ησλ γαιιηθψλ
Ννκψλ ηεο Διιάδνο ζε ζέκαηα δηνίθεζεο, δηθαηνζχλεο, πνιηηηθήο θαη εκπνξίνπ. Γη’
απηφ ην ιφγν ν Rulhière δειψλε φηη, κε κεγάιε ηνπ ιχπε (beaucoup de regret), δελ
ήηαλ ζε ζέζε λα επηζθεθηεί ηα Κχζεξα, φπσο επηζπκνχζε, γηαηί έπξεπε λα κεηαβεί
ζηελ Κέξθπξα γηα λα ζπλαληήζεη ηνλ Comeyras. Δπαλέιαβε φηη ν Δπίηξνπνο απηφο
είρε δηνξηζηεί απεπζείαο απφ ην Γηεπζπληήξην ησλ Παξηζίσλ γηα λα νξγαλψζεη ηνπο
γαιιηθνχο Ννκνχο ηεο Διιάδνο θαη ζπλνδεπφηαλ απφ Γάιινπο ζηξαηηψηεο. Ζ θίλεζε
απηή ηνπ Δπηηξφπνπ, θαηά ηνλ Rulhière, επηβεβαίσλε θαη ηππηθά φηη νη Κπζήξηνη ήηαλ
ακεηάθιεηα Γάιινη πνιίηεο. Ζ επαλάιεςε ηνπ πξνζδηνξηζκνχ ησλ Κπζεξίσλ σο
Γάιισλ πνιηηψλ ελδερνκέλσο έγηλε γηα λα ηνλψζεη ην εζηθφ ηνπο. Δπίζεο ν Rulhière
έδεηρλε κηα ζπλερηδφκελε απνινγεηηθή δηάζεζε πξνο ηνπο Κπζεξίνπο θαη
ππνγξάκκηδε ηελ αλάγθε λα κεηαβεί ζηελ Κέξθπξα γηα λα ζπλαληήζεη ην λέν Γεληθφ
Δπίηξνπν. Δλδερνκέλσο ε επίζθεςή ηνπ ζηα Κχζεξα είρε πξναλαγγειζεί θαη
αλακελφηαλ απφ ηνπο θαηνίθνπο πξνθεηκέλνπ λα εξεκήζεη ηα πλεχκαηα ζην λεζί.
Πξνθχπηεη ινηπφλ φηη ε θαηάζηαζε ήηαλ ηδηαίηεξα νμπκέλε αλάκεζα ζηνπο
Κπζεξίνπο θαη ηνπο Γάιινπο ζηξαηησηηθνχο, φπσο άιισζηε θαίλεηαη απφ ην έγγξαθν
ηεο 11εο Ventóse.
Ο Rulhière αλέθεξε επίζεο φηη ν Comeyras πεξίκελε λα ιάβεη απφ ηνλ ίδην σο
Δπίηξνπν ηνπ Ννκνχ ηνπ Αηγαίνπ κηα θαηάζηαζε κε ζηνηρεία γηα ηα Κχζεξα,
ζπγθεθξηκέλα δεηνχζε ηα εμήο:
1. Καηάζηαζε εζφδσλ θαη εμφδσλ θαη ηα κέηξα γηα ηελ θαιή δηαρείξηζή ηνπο, κε
έκθαζε ζηε κείσζε ησλ δαπαλψλ
2. Καηάζηαζε ησλ δεκφζησλ αθηλήησλ, κε εθηίκεζε ηεο αμίαο ηνπο θαη ηεο
θαηάζηαζεο ζηελ νπνία βξίζθνληαλ θαη αλ αμηνπνηνχληαλ
3. Αλαιπηηθή πεξηγξαθή ηεο εκπνξηθήο δξαζηεξηφηεηαο θαη ησλ δηαθηλνχκελσλ
πξντφλησλ
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4. Απνγξαθή ηνπ πιεζπζκνχ ησλ Κπζήξσλ
5. Καηάινγν κε φινπο ηνπο δηνηθεηηθνχο αμησκαηνχρνπο θαη ηνπο δηθαζηέο
Ζ θαηαγξαθή ησλ ζηνηρείσλ απηψλ είρε άκεζν θαη θαηεπείγνληα ραξαθηήξα
θαη επηπιένλ ε δηαηαγή πξαγκαηνπνίεζήο ηεο πξνεξρφηαλ απφ ηνλ αλψηαην
δηνηθεηηθφ αμησκαηνχρν, ηνλ Γεληθφ Δπίηξνπν Comeyras. Αθνκε επαλήιζε ζην ζέκα
ησλ δπζρεξεηψλ πνπ είρε επηθέξεη ε παξνπζία ησλ ζηξαηησηηθψλ δπλάκεσλ ζηα
Κχζεξα θαη αλέθεξε φηη δηαβίβαζε ηηο πιεξνθνξίεο πνπ δηέζεηε ζηνλ ζηξαηεγφ
Salcette, ν νπνίνο ήηαλ θαζ’ χιελ αξκφδηνο γηα ην ζέκα απηφ. Ο Rulhière θαη ζηα δχν
έγγξαθα έδηλε ηελ εηθφλα ελφο Δπηηξφπνπ πνπ ελδηαθεξφηαλ λα αληηκεησπίζεη ηα
πξνβιήκαηα ησλ Κπζεξίσλ, ζηελ πξάμε φκσο δελ παξέθθιηλε απφ ηε γαιιηθή
πνιηηηθή πνπ αληηκεηψπηδε ηε δηνίθεζε ησλ Ηνλίσλ λήζσλ σο ππνζηεξηθηηθφ κέξνο
ηνπ γαιιηθνχ ζηξαηνχ. Οη δεκφζηεο ππεξεζίεο, νη αμησκαηνχρνη θαη ηα έζνδα ησλ
Κπζεξίσλ ήηαλ απνθιεηζηηθά πξννξηζκέλα γηα ηε ζηήξημε ησλ πνιεκηθψλ
επηρεηξήζεσλ ηεο Γεκνθξαηηθήο Γαιιίαο. Αλεμαξηήησο ηεο ξεηνξηθήο ηνπ
Δπηηξφπνπ ε πξαγκαηηθφηεηα απηή είρε θαζνξίζεη ηε ζρέζε θξάηνπο-πνιηηψλ θαη,
παξφιε ηε ζπληαγκαηηθή γαιινπνίεζε ησλ Κπζήξσλ, ε απνμέλσζε είρε επαλέιζεη
αλαβηψλνληαο ην παιαηφ βελεηηθφ ζρήκα εμνπζίαο, θπξίαξρνπ μέλνπ θαη ππνηεινχο
Κπζεξίνπ.
Ζ αιιαγή πνπ ζπληειέζηεθε κε ηε δεκηνπξγία ησλ γαιιηθψλ Ννκψλ ηεο
Διιάδνο ρξεηάζηεθε ρξφλν γηα λα εκπεδσζεί ζε φια ηα Ηφληα λεζηά θαη πνιχ
πεξηζζφηεξν γηα λα αθνκνησζεί απφ ηε δηνίθεζε. ηα Κχζεξα, ε ζεζκηθή απηή
αιιαγή, ζχκθσλα κε ηνλ ρξνληθνγξάθν ηεξέα Γξεγφξην Λνγνζέηε, έιαβε ρψξα ζηηο
30 Απξηιίνπ 1798.275 Σν ρξνληθφ απηφ είλαη πνιχ δηαθσηηζηηθφ γηα ηνλ ηξφπν κε ηνλ
νπνίν έγηλε αληηιεπηή ε δηνηθεηηθή αιιαγή ζηα Κχζεξα. Ζ εκεξνκελία ήηαλ
ελδεηθηηθή γηα ην πφζν θαζπζηεξεκέλα κπνξνχζε λα πξαγκαηνπνηεζεί κηα ζεζκηθή
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ηάζεο ., «Σα Κπζεξατθά Υξνληθά ηνπ ηεξέσο Γξεγνξίνπ Λνγνζέηε», φ.π., ζ. 345, φπνπ έγξαςε

πνιχ γιαθπξά «1798, Ἀπξηιίνπ 30 […] Σελ ἰδίαλ κέξαλ ἔθζαζε εἰο ηφ Καςάιη κία Φξεγάδα
Φξαληδέδηθε θέξλνληαο 60 νιληάδνπο δηά θχιαμηλ ηνῦ Σφπνπ, ὁκνίσο θαί ἕλα Εαθπλζηληφλ ὀλφκαηη
Κιάδε, Κνκκεζζάξηνλ, ἔρνληαο ἐμνπζίαλ λά βάιῃ ηφλ ηφπνλ εἰο ηάμηλ θαί λά δηνξζψζῃ θαί ηά
Κξηηήξηα, ηά ὁπνα ἐκεηάζεζελ εἰο ἄιιελ ηάμηλ θαί ἀληί λά ηά ὀλνκάδῃ ὡο πξφηεξνλ “κνπληηδηπαιηηά
πξνβηδφξηα” ηά ψλφκαζε “ηδεληξάιε” θαί ὀιηγφζηεπζε θαί ηνχο πξνεζηνχο ηῶλ ρσξίσλ θάλνληαο
κφλνλ ηεζζάξνπο, δηαηί πξῶηνλ εἶραλ εἴθνζη, θαί ηά ἐπίινηπα Κξηηήξηα ἔκεηλαλ εἰο ηφ ρέξη ηῶλ
Ἀξρφλησλ. Ἀγθαιά θαί  Φξαληδέδηθε Γεκνθξαηία δέλ ζέιεη λά ὀλνκάδῃ κέ ηειεηφηεηα θαλέλαλ
“ἄῥρνληα” ἀπφ ηνχο πξψελ εγελεο, ἀιιά “αδειθνχο” νὔηε λά ὀλνκάδῃ θαλέλαλ “ἐθιακπξφηαηνλ”
θαζψο πξφηεξνλ».
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αιιαγή απηνχ ηνπ κεγέζνπο, κε ρξνληθή αθεηεξία ην δηάηαγκα ηνπ Ναπνιένληα ζην
Μηιάλν ζηηο 7 Ννεκβξίνπ 1797. Γελ έθηαζε ηφζν θαζπζηεξεκέλα ζηα Κχζεξα ε
επίζεκε αιιεινγξαθία γηα ηνπο γαιιηθνχο Ννκνχο, νχηε ηα δηαηάγκαηα, ηα
νξγαλνγξάκκαηα θαη νη νδεγίεο πνπ αθνξνχζαλ ηνπο λένπο ζεζκνχο απείραλ ηφζν
πνιχ ρξνληθά κεηαμχ ηνπο. κσο ηφηε θαηέθηαζε ζηα Κχζεξα γηα λα νξγαλψζεη ηελ
Κεληξηθή Δπηηξνπή ησλ Κπζήξσλ ν απεζηαικέλνο απφ ηελ θεληξηθή δηνίθεζε ηνπ
Ννκνχ ηνπ Αηγαίνπ, Εαθπλζηλφο Κιάδεο.
Ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ παξνπζηάδεη ε απνζηξνθή ηνπ Λνγνζέηε φηαλ
αλαθεξφκελνο ζηε κεηνλνκαζία ησλ ζεζκψλ δεθηηθά έγξαςε φηη ε κνπληηδηπαιηηά
πξνβηδόξηα κεηνλνκάζηεθε ηδεληξάιε. Ο ρξνληθνγξάθνο ππνβάζκηζε ζπλεηδεηά ην
βάζνο ηεο δηνηθεηηθήο αιιαγήο σο ζέκα νλνκαζίαο θαη φρη νπζίαο θαη αλέθεξε απιά
φηη κεηψζεθε ν αξηζκφο ησλ γεξφλησλ. Σα Κξηηήξηα/Γηθαζηήξηα παξέκεηλαλ ζηα
ρέξηα ησλ πξψελ αζηψλ ηεο βελεηνθξαηίαο θαη ε κεηαξξχζκηζε πνπ επήιζε
αθνξνχζε ζηνπο ηχπνπο θαη ζηελ απαγφξεπζε λα κελ πξνζθσλνχληαη σο άξρνληεο ή
εθιακπξόηαηνη αιιά αδειθνί. Σν ρξνληθφ παξνπζηάδεη κελ κηα κεκνλσκέλε άπνςε, ε
νπνία φκσο ήηαλ ελδεηθηηθή ηεο αληηκεηψπηζεο ηεο δηνίθεζεο ησλ Γεκνθξαηηθψλ
Γάιισλ απφ ηνπο Κπζεξίνπο. Ο Λνγνζέηεο ζηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε εμέθξαζε
κηα ζπγθεθαιπκκέλε αξλεηηθή θξηηηθή γηα ηελ εκκνλή ησλ Γεκνθξαηηθψλ Γάιισλ
ζην θαίλεζζαη, δειαδή ζηελ έκθαζε ζηηο πξνζθσλήζεηο αιιά φρη ζηελ νπζία, κε
ηνπο πξψελ αζηνχο ηεο βελεηνθξαηίαο θαη λπλ αδειθνύο λα θαηέρνπλ ηα πεξηζζφηεξα
δεκφζηα αμηψκαηα.
Δληχπσζε πξνθαιεί επίζεο φηη δελ αλαθέξζεθε ζην γεγνλφο φηη ηα Κχζεξα
ήηαλ πιένλ γαιιηθφ έδαθνο θαη νη Κπζήξηνη Γάιινη πνιίηεο, φπσο επαλαιάβαλε
εκθαηηθά ν Rulhière. Ο Λνγνζέηεο, φπσο νη Κπζήξηνη ζηελ πιεηνλφηεηά ηνπο, κεηά
ηνλ πξψην ελζνπζηαζκφ γηα ηελ έιεπζε ησλ Γεκνθξαηηθψλ Γάιισλ έδεηρλαλ
δπζθνξία γηα ηε γαιιηθή δηνίθεζε. Καη εδψ εληνπίδεηαη ε εηδνπνηφο δηαθνξά
αλάκεζα ζηελ ίδξπζε ηεο Κεληξηθήο Γηνίθεζεο ησλ Κπζήξσλ ηνπ Ννκνχ ηνπ
Αηγαίνπ κε απηή ηνπ Πξνζσξηλνχ Γεκαξρείνπ, φηαλ ην θξελήξε ελζνπζηαζκφ θαη
ηελ ελζνπζηψδε ππφδνρή ηνπ πξψηνπ ζεζκνχ, δηαδέρηεθε ε απνγνήηεπζε θαη ε
ςπρξφηεηα.
Σν έγγξαθν κε ηίηιν «Istruzioni per la Comissione Centrale» απνηεινχζε ην
θχξην νξγαλφγξακκα θαη δηνηθεηηθφ νδεγφ γηα ηε ιεηηνπξγία ηεο Κεληξηθήο
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Δπηηξνπήο Κπζήξσλ.276 Απνηεινχληαλ απφ 18 ζπλνιηθά άξζξα, δελ έρεη εκεξνκελία,
αιιά αθνξνχζε απνθιεηζηηθά ζηελ νξγάλσζε ηεο Κεληξηθήο Δπηηξνπήο. ηα άξζξα 1
έσο 4 νξίζηεθε ε βαζηθή δνκή θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ κειψλ ηεο Δπηηξνπήο.
Δπηθεθαιήο ήηαλ ε ππεξεζία ηεο Κεληξηθήο Δπηηξνπήο, ε νπνία ππνδηαηξνχληαλ ζε
επηκέξνπο δεκνηηθά γξαθεία, ηα νπνία ήηαλ κέξνο ηνπ Ννκνζεηηθνχ ψκαηνο
(άξζξ.1). Ζ Κεληξηθή Δπηηξνπή ζπγθξνηνχληαλ απφ ηξία κέιε δηνξηζκέλα απφ ηε
δηνίθεζε ηνπ Ννκνχ ηνπ Αηγαίνπ κε επηθχξσζε ηεο εθηειεζηηθήο αξρήο (άξζξ.2).
Απαγνξεπφηαλ ζηα κέιε απηά θαη ζηα ζηελά ζπγγεληθά ηνπο πξφζσπα λα θαηέρνπλ
ηαπηφρξνλα αμηψκαηα ζηελ ίδηα ππεξεζία κε ρξνληθφ πεξηνξηζκφ δχν εηψλ ζηελ
άζθεζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπο (άξζξ.3). ε πεξίπησζε ζαλάηνπ ή παξαηηήζεσο
θάπνηνπ αμησκαηνχρνπ, κπνξνχζε λα γίλεη αληηθαηάζηαζε απφ ηα ππφινηπα κέιε
(άξζξ.4).
ηα άξζξα 7 θαη 8 παξνπζηάζηεθαλ νη ειεγθηηθνί κεραληζκνί ζηνπο νπνίνπο
ππφθεηληαλ ε Κεληξηθή Δπηηξνπή, κε επηθεθαιήο έλαλ Δθηειεζηηθφ Δπίηξνπν (un
Comissario del Poter Esecutivo) ν νπνίνο είρε δπλαηφηεηα άκεζεο παξέκβαζεο ζηηο
ζπλεδξηάζεηο ηεο (άξζξ.7). ιεο νη πξάμεηο ηεο Κεληξηθήο Δπηηξνπήο ππφθεηληαλ
ζηνλ έιεγρν ηεο δηνίθεζεο ηνπ Ννκνχ, ε νπνία ήηαλ ε επηβιέπνπζα αξρή (άξζξ.8). Ζ
ιεηηνπξγία ηνπ δεκφζηνπ αξρείνπ Κπζήξσλ ζπλερίζηεθε σο απνζεηήξην ησλ πξάμεσλ
ηεο δηνίθεζεο, «le Pubblice Carte», φπσο ίζρπε ζηε βελεηηθή πεξίνδν (άξζξ.13).
Σν άξζξν 5 απνηεινχζε κηα εηδηθή θαηεγνξία, θαζψο έδσζε ην θχξην ζηίγκα
ηεο λέαο δηνίθεζεο πνπ ήηαλ ε δηάθξηζε ησλ εμνπζηώλ θαη ν πιήξεο δηαρσξηζκφο ηεο
εθηειεζηηθήο απφ ηε δηθαζηηθή εμνπζία. ξηδε απεξίθξαζηα φηη ε Κεληξηθή Δπηηξνπή
δελ είρε θακία αξκνδηφηεηα αλάκεημεο ζηε δηθαηνζχλε, «La Comissione Centrale non
potrà mescolare negl’oggetti dipendenti dall’ordine Giudiciario».
ηε δεκφζηα νηθνλνκία αλαθέξνληαλ ηα άξζξα 6,10,11,12,15. Ζ Κεληξηθή
Δπηηξνπή ήηαλ ππεχζπλε γηα ηελ είζπξαμε θαη δηαρείξηζε ησλ δεκνζίσλ εζφδσλ ησλ
Κπζήξσλ (άξζξ.6) θαη ηε ιήςε κέηξσλ γηα ηα έζνδα απφ ηα βξψζηκα αγαζά, κε ην
ζθεπηηθφ φηη κέξνο ηνπο έπξεπε λα απνδίδεηαη ζηηο ζηξαηησηηθέο δπλάκεηο ηνπ λεζηνχ
(άξζξ.10). Σν Γεκφζην Σακείν ήηαλ ν θνξέαο ζηνλ νπνίν εθηακηεχνληαλ ηα έζνδα
απφ ην Τγεηνλνκείν θαη ην Γήκν (άξζξ.11). Τπεχζπλε γηα ηελ θαιή ιεηηνπξγία ηνπ
Γεκφζηνπ Σακείνπ θαη ηε δηαρείξηζε ησλ δεκφζησλ αγαζψλ ήηαλ ε Κεληξηθή
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Δπηηξνπή κε ζπκκεηνρή θαη ηεο Γηθαηνζχλεο (άξζξ.12). Κάζε ηξία ρξφληα ε
Κεληξηθή Δπηηξνπή, σο πθηζηάκελε ππεξεζία, παξέδηδε ζηελ πξντζηακέλε αξρή ηεο,
ηε δηνίθεζε ηνπ Ννκνχ, κηα αλαιπηηθή θαηάζηαζε εζφδσλ θαη εμφδσλ (άξζξ.15).
Σα άξζξα 14,16,17 αλαθέξνληαλ ζηελ ππνρξέσζε ηεο Κεληξηθήο Δπηηξνπήο
λα κεξηκλά γηα ηελ ηήξεζε ηεο ηάμεο θαη ηεο θνηλήο εηξήλεο, θαζψο είρε ηνλ θχξην
ξφιν γηα ηε δεκφζηα αζθάιεηα, επηθνπξνχκελε ζην έξγν απηφ απφ ηνλ ηξαηησηηθφ
Γηνηθεηή (Comandante Militare) (άξζξ.14). Ζ Κεληξηθή Δπηηξνπή είρε ηελ επίβιεςε
ησλ θξαηνπκέλσλ, ζχκθσλα κε φζα φξηδε ην χληαγκα θαη νη λφκνη, «che’esige la
costituzione, e le leggi» (άξζξ.16). ην ίδην πιαίζην ε Κεληξηθή Δπηηξνπή φθεηιε,
πέξαλ ησλ νξίσλ πνπ είρε ν Πξνζσξηλφο Γήκνο, λα εθηειεί ηηο νδεγίεο ησλ
Δπηηξφπσλ ζρεηηθά κε ηε ζχιιεςε ησλ παξαβαηψλ θαη ηελ παξαπνκπή ηνπο ελψπηνλ
ηεο δηθαηνζχλεο (άξζξ.17). Σν 9ν άξζξν αθνξνχζε ζηε δεκφζηα πγεία, ρσξίο φκσο
λα εμεηδηθεχεη, θαζψο ππεχζπλε δηνηθεηηθή δνκή ήηαλ ην Τγεηνλνκείν.
Σέινο ην 18ν άξζξν αθνξνχζε ζηελ παηδεία θαη ζηελ εμνπζηνδφηεζε πνπ είρε
ε Κεληξηθή Δπηηξνπή γηα ηελ ίδξπζε ζρνιείνπ ζην νπνίν ηα παηδηά ζα δηδάζθνληαλ
γξαθή θαη αλάγλσζε ζηελ εζληθή ηνπο γιψζζα, ηελ ειιεληθή, θαη αξηζκεηηθή.
θνπφο ηνπ ζρνιείνπ ήηαλ λα θαιιηεξγεζεί ν παηξησηηζκφο (ε έλλνηα απηή
ζπκπιεξψλεη ηελ εζληθή γιψζζα) αλάκεζα ζηνπο λένπο, γηα φζνπο πξνέξρνληαλ απφ
θησρέο νηθνγέλεηεο ππήξρε θξαηηθή κέξηκλα γηα πιεξσκή ησλ δηδάθηξσλ, «La
Comissione Centrale è auttorizzata d’instituire una Scuola, ove li Ragazzi possino
apprendere alunno a leggere, e scrivere nella lingua Nazionale, e le prime regole di
aritmetica conforme le regole delle costituzione, e su’ di ciò ne dimostrarà il suo zelo,
e patriotismo per li Giovani specialmente, che i suoi Genitori si attrovano destituti de’
mezzi per il pagamento de’ Maestri». Απηή ήηαλ κηα πνιχ ζεκαληηθή θαηλνηνκία, ε
νπνία πξέπεη λα ηνληζηεί ηδηαηηέξσο ζε ζρέζε κε ηελ θαηάζηαζε ηεο παηδείαο ζηα
Κχζεξα θαη ζηα ππφινηπα Ηφληα λεζηά επί βελεηνθξαηίαο. Ζ θπξίαξρε αληίιεςε ησλ
παιαηνηέξσλ ηζηνξηθψλ φπσο ν Λνχλδεο, ε νπνία κεηαθέξεηαη θαη ζε ζχγρξνλεο
εξγαζίεο, είλαη φηη γηα ηνπο Βελεηνχο έλα εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα πνπ ζα
δεκηνπξγνχζε έλα κνξθσκέλν θνηλσληθφ ζχλνιν ήηαλ δπλεηηθά επηθίλδπλν γηα ην
ηαμηθφ ζχζηεκα πνπ είραλ εγθαζηδξχζεη. 277 Νεψηεξεο εξγαζηεο δείρλνπλ φηη ζην
βελεηνθξαηνχκελν ειιεληθφ ρψξν ππήξρε κηα ζχλζεηε θαη επξχηεξε εθπαηδεπηηθή
δξαζηεξηφηεηα, ε νπνία εληζρχζεθε ζεκαληηθά κεηά ην 1453 θαη ηε δηάρπζε ησλ
277

Κνληνκίρεο Β. Γ., πληαγκαηηθνί Θεζκνί θαη Γηνηθεηηθή Οξγάλσζε ζηα Ηόληα Νεζηά, φ.π., ζ. 82.

157

βπδαληηλψλ ινγίσλ, κέζσ ηεο νπνίαο κεηαιακπαδεχηεθε ην πλεχκα ηνπ Βπδαληίνπ
ζηελ Δπξψπε. 278 κσο νη Βελεηνί δελ θαηέιεμαλ ζε θάπνην εληαίν εθπαηδεπηηθφ
ζχζηεκα, δελ παξαηεξήζεθε ζπλέρεηα ζηελ εθπαηδεπηηθή δξαζηεξηφηεηα, ε κάζεζε
ηεο ειιεληθήο γιψζζαο ήηαλ εμαηξεηηθά πεξηνξηζκέλε θαη νη θνξείο αλψηαηεο
εθπαίδεπζεο βξίζθνληαλ κφλν ζηελ Ηηαιία. ην βελεηνθξαηνχκελν ειιεληθφ ρψξν
ππήξραλ θπξίσο ηδησηηθέο ζρνιέο κε πςειά δίδαθηξα, πεξηνξηζκέλα δεκφζηα
ζρνιεία, επίζεο δίδαζθαλ ηδησηηθνί δάζθαινη κε ζπκβάζεηο καζεηείαο, ελψ ε
Δθθιεζία ήηαλ βαζηθφο θνξέαο εθπαίδεπζεο. Ο Μέγαο Πξσηνπαπάο Υαιηθηφπνπινο
Μάληδαξνο δελ ππεξέβαιε θαζφινπ ζηελ ππνδνρή ηνπ Gentili ζηελ Κέξθπξα φηαλ
ηνπ πξνζέθεξε έλα αληίηππν ηεο Οδύζζεηαο θαη ηνπ είπε «Γάιινη, ελ ηε λήζσ ηαχηε
επξίζθεηε ιαφλ αδαή ησλ επηζηεκψλ θαη ησλ ηερλψλ».
ε απηφ ην ζεκείν ζηα Κχζεξα ππήξμε ελαξκφληζε κε ηηο εθπαηδεπηηθέο αξρέο
ηεο Γαιιηθήο Δπαλάζηαζεο, ε νπνία ζεζκνζέηεζε ηε ζπζηεκαηηθή δεκφζηα
εθπαίδεπζε, δηαρσξίδνληάο ηελ απφ ηελ απνθιεηζηηθφηεηα ηεο Δθθιεζίαο.
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Άιισζηε γηα φινπο ηνπο λένπο ησλ Ηνλίσλ λήζσλ ππήξρε πξφβιεςε ζην 11ν άξζξν
ηνπ Γηαηάγκαηνο ηεο 7εο Ννεκβξίνπ 1797 ηνπ Ναπνιένληα, ην νπνίν πξνέβιεπε ηελ
απνλνκή ηξηάληα ππνηξνθηψλ ζε γαιιηθέο ζρνιέο γηα φζα θησρά παηδηά είραλ ηελ
έθεζε λα κνξθσζνχλ. 280 Γελ βξέζεθαλ ζηνηρεία γηα ηε ιεηηνπξγία ζρνιείνπ πνπ
ίδξπζαλ νη Γεκνθξαηηθνί Γάιινη ζηα Κχζεξα, σζηφζν ε κέξηκλα γηα ηελ παηδεία πνπ
επέδεημαλ φια ηα επφκελα θαζεζηψηα (Δπηάλεζνο Πνιηηεία, Απηνθξαηνξηθνί Γάιινη,
Βξεηαληθή Αξκνζηεία), δείρλεη φηη ε πξνζπάζεηα πνπ εγθαηληάζηεθε ην 1798 ήηαλ ε
απαξρή ηεο ζπζηεκαηηθήο δεκφζηαο εθπαίδεπζεο ζην λεζί.281
Σν θαηαζηαηηθφ απηφ έγγξαθν γηα ηε ιεηηνπξγία, ηε κεζνδνινγία θαη ηνπο
ζθνπνχο ηεο Κεληξηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Γήκνπ Κπζήξσλ ππέγξαςε ν Κιάδεο σο
κέινο ηεο Κεληξηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Ννκνχ ηνπ Αηγαίνπ. ε απηά ηα άξζξα
απνηππσλφηαλ ε δνκή, ν ζθνπφο θαη ε θηινζνθία ηεο Κεληξηθήο Γηνίθεζεο
Κπζήξσλ. Ζ δηάθξηζε ησλ εμνπζηψλ θαη ε θαζηέξσζε ηεο δεκφζηαο παηδείαο αλήθνπλ
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ζηηο ζεκαληηθφηεξεο θαηλνηνκίεο πνπ εηζήρζεζαλ. Ζ δηνίθεζε είλαη θαλεξφ φηη
εμαξηηφηαλ αζθπθηηθά απφ ηνλ Δπίηξνπν ηνπ Ννκνχ ηνπ Αηγαίνπ θαη είρε απνιέζεη
ηε δηνηθεηηθή επιπγηζία θαη ηε δεκνθξαηηθή βάζε πνπ απνιάκβαλε ζην πιαίζην ηνπ
Πξνζσξηλνχ Γεκαξρείνπ.
Σν έγγξαθν κε ηίηιν «Istruzioni per l’Agente Municipale, o suo Aggiunto»,
απνηειεί ηελ εμεηδίθεπζε ηνπ πξνεγνπκέλνπ θαη πξνζδηφξηδε ηηο αξκνδηφηεηεο ησλ
δεκνηηθψλ αληηπξνζψπσλ θαη ησλ βνεζψλ/αληηθαηαζηαηψλ ηνπο. 282 Απνηεινχληαλ
απφ δψδεθα άξζξα, δελ έθεξε εκεξνκελία, αιιά αθνξνχζε ηελ Κεληξηθή Δπηηξνπή
θαη ππνγξάθεθε θαη απηφ απφ ηνλ Κιάδε.
ε θάζε θνηλφηεηα κε πιεζπζκφ ιηγφηεξν ησλ 5.000 θαηνίθσλ νξίζηεθε έλαο
δεκνηηθφο αληηπξφζσπνο θαη έλαο βνεζφο/αληηθαηαζηάηεο ηνπ (άξζξ.1). Ζ
ζπγθέληξσζε φισλ ησλ δεκνηηθψλ αληηπξνζψπσλ ησλ θνηλνηήησλ ζπγθξνηνχζε ην
δεκνηηθφ θαληφλη (άξζξ.2). Οη δηνηθεηηθέο πξάμεηο ησλ δεκνηηθψλ θνξέσλ
θαηαγξάθνληαλ ζε θαηάζηηρα-επξεηήξηα θαη ήηαλ πξνζηηά ζε φινπο ηνπο
αμησκαηνχρνπο πνπ αζθνχζαλ δηαρεηξηζηηθφ έιεγρν (άξζξ.3). Κάζε δεκνηηθφο
αληηπξφζσπνο θαη ν βνεζφο/αληηθαηαζηάηεο ηνπ κπνξνχζε λα αλνίγεη θαη λα δηαβάδεη
ηε δεκφζηα αιιεινγξαθία ηεο Κεληξηθήο Δπηηξνπήο, εθφζνλ απνπζίαδε ν Πξφεδξνο
(άξζξ.4). Οπνηαδήπνηε νηθνλνκηθή επηβάξπλζε ζηελ θνηλφηεηα ηνπ δεκνηηθνχ
αληηπξνζψπνπ έπξεπε λα έρεη ηελ έγθξηζε ηεο Κεληξηθήο Δπηηξνπήο εηδάιισο ζα
απνξξηπηφηαλ (άξζξ.5). Σν 6ν άξζξν ζπλφςηδε φιεο ηηο αξκνδηφηεηεο ηνπ δεκνηηθνχ
αληηπξνζψπνπ:
1. Δπηαμία, αζηπλνκία, ελίζρπζε ηνπ θνηλνχ ζπκθέξνληνο ηεο θνηλφηεηαο,
«All’Agente Municipale spettarà il buoni ordine, e la Police della sua comune,
e tutto ciò è di comun vantaggio»
2. Δλίζρπζε ηεο βηνηερλίαο-βηνκεραλίαο
3. πληήξεζε θαη θαιισπηζκφο ησλ δξφκσλ, «la beltà delle strade»
4. Δλίζρπζε ηεο νηθνλνκίαο
5. Δλίζρπζε ηεο γεσξγίαο
6. Μέξηκλα γηα ην θνηλφ θαιφ
Σν 7ν άξζξν επηκεξηδφηαλ ζε δχν κέξε, ζην πξψην αλέθεξε ηελ ππνρξέσζε
ηνπ δεκνηηθνχ αληηπξνζψπνπ λα ελεκεξψλεη γηα φιεο ηηο πξάμεηο ηνπ ηελ Κεληξηθή
282
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Δπηηξνπή. ην δεχηεξν δηλφηαλ ε δπλαηφηεηα έγθξηζεο ή απφξξηςεο πξάμεσλ θαη
αηηήζεσλ πνιηηψλ, αλάινγα κε ηε λνκηκφηεηά ηνπο. ην 10ν άξζξν δίλνληαλ νδεγίεο
γηα ηελ ηήξεζε ηεο δεκφζηαο ηάμεο. Ο δεκνηηθφο αληηπξφζσπνο κε ηε ζπλδξνκή
αζηπλνκηθψλ δπλάκεσλ κπνξνχζε λα ζπιιάβεη ηνπο εγθιεκαηίεο θαη λα θξνληίζεη
γηα ηελ ηήξεζε ησλ λφκσλ. Γηα ηηο νηθνλνκηθέο ξπζκίζεηο, ν δεκνηηθφο αληηπξφζσπνο
ήηαλ ππεχζπλνο γηα αλάξηεζε ζε θνηλή ζέα, ησλ θαηαζηάζεσλ κε ηηο ηηκέο ησλ
πξντφλησλ, γξακκέλεο ζηελ ειιεληθή γιψζζα (άξζξ.11). Ζ νξζή αλαγξαθή θαη ε
ηήξεζε ησλ δεκφζησλ ηηκνινγήζεσλ απνηεινχζε βαζηθή επζχλε ηνπ δεκνηηθνχ
αληηπξνζψπνπ, ε δε παξάβαζή ηνπο δηψθεην πνηληθά θαη ηα επηβιεζέληα ρξεκαηηθά
πξφζηηκα θαηαβάιινληαλ ζην Γεκφζην Σακείν (άξζξ.12).
Ζ Κεληξηθή Δπηηξνπή κπνξνχζε λα επηβάιεη πεηζαξρηθά κέηξα ελαληίνλ ηνπ
δεκνηηθνχ αληηπξνζψπνπ πνπ ππέπηπηε ζε παξαπηψκαηα θαη ε εθηέιεζή ηνπο ήηαλ
δπλαηφ λα εγθξηζεί ή λα απνξξηθζεί απφ ηελ Κεληξηθή Δπηηξνπή ηνπ Ννκνχ (άξζξ.8).
ε πεξίπησζε αδπλακίαο εθηέιεζεο ησλ θαζεθφλησλ ηνπ δεκνηηθνχ αληηπξνζψπνπ
ιφγσ αζζελείαο ή άιιεο πεξηπηψζεσο, αληηθαζίζηαην απφ ηνλ βνεζφ/αληηθαηαζηάηε
ηνπ (άξζξ.9).
Σν θαηαζηαηηθφ απηφ έγγξαθν πεξηιάκβαλε έλα μεθάζαξν πεξίγξακκα
αξκνδηνηήησλ ησλ δεκνηηθψλ αληηπξνζψπσλ θαη ησλ βνεζψλ/αληηθαηαζηαηψλ ηνπο.
Ο ξφινο ηνπο ζηε ιεηηνπξγία ηεο Κεληξηθήο Δπηηξνπήο ήηαλ θνκβηθφο, αθνχ
απνηεινχζαλ ηνπο βαζηθνχο αμησκαηνχρνπο ηεο. Γηέζεηαλ ειεγθηηθά, αζηπλνκηθά θαη
αγνξαλνκηθά θαζήθνληα, ήηαλ ππεχζπλνη γηα ηελ θαιή θαηάζηαζε ησλ δξφκσλ θαη
ηελ ζηήξημε ηεο γεσξγίαο, ηεο βηνκεραλίαο θαη ηεο αγνξάο.
Σα έγγξαθα πνπ κειεηήζεθαλ ζην αξρείν ησλ Γεκνθξαηηθψλ Γάιισλ
δείρλνπλ ηε ιεηηνπξγία ηεο Κεληξηθήο Δπηηξνπήο Κπζήξσλ. Απφ απηέο ηηο αξρεηαθέο
πεγέο δηαγξάθεηαη ε πνξεία ηεο, νη απνθάζεηο πνπ έιαβε, ε επηθνηλσλία κε ηα
παξαξηήκαηά ηεο θαη ε αιιειεπίδξαζή ηεο κε ηνπο Κπζεξίνπο. Ζ δεχηεξε
πλεδξίαζε ηεο Κεληξηθήο Δπηηξνπήο Κπζήξσλ «Sessione 2nda della Commissione
Centrale» έιαβε ρψξα ζηηο 1 Prairial-20/21.05.1798. Σν πξαθηηθφ μεθηλνχζε κε ηελ
αλάγλσζε κηαο παιαηφηεξεο επηζηνιήο ηεο 15/16εο Μαΐνπ απφ ηνλ Πξνζσξηλφ Γήκν
Κπζήξσλ πξνο ηνλ Κιάδε. 283 πλεπψο ε εκεξνκελία έλαξμεο ηεο Κεληξηθήο
Δπηηξνπήο Κπζήξσλ ήηαλ ε πεξίνδνο αλάκεζα ζηελ 15ε έσο 20ε Μαΐνπ, θαζψο
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κέρξη ηφηε ιεηηνπξγνχζε ν ηύπνηο θαηεξγεκέλνο απφ ηελ 7ε Ννεκβξίνπ 1797 ζεζκφο
ηνπ Πξνζσξηλνχ Γεκαξρείνπ Κπζήξσλ.
ε απηή ηε δηαδηθαζία δηνηθεηηθήο κεηάβαζεο ν ξφινο ηνπ Κιάδε ήηαλ
θαίξηνο θαη ν ηίηινο κε ηνλ νπνίν ππέγξαθε πεξηέγξαθε ηελ απνζηνιή ηνπ σο κέινπο
ηεο Κεληξηθήο Γηνίθεζεο ηνπ Ννκνχ ηνπ Αηγαίνπ (Cittadino Cladi membro
dell’amministrazion Centrale del dipartimento del Mar Egeo). θνπφο ηνπ ήηαλ λα
νξγαλψζεη δηνηθεηηθά ηα Κχζεξα ζχκθσλα κε ηα λέα ζεζκηθά δεδνκέλα (destinato
per organizzatore di quest’isola), εθπξνζσπψληαο ηνλ Δπίηξνπν ηνπ Ννκνχ (dal
cittadino

Rulhier

Commissrio

del

direttorio

esecutivo

appresso

detta

amministrazione).
Σν αληηθείκελν ηεο ζπλεδξίαζεο ηεο 1εο Prairial-20/21.05.1798 αθνξνχζε ηελ
νηθνλνκία θαη ηδηαίηεξα ηελ εθθξεκή είζπξαμε ησλ θφξσλ ηνπ έηνπο 1797, πνπ είρε
ππνινγηζηεί ζην πνζφ ηεο ηάμεσο ησλ 7.272 ζνιδίσλ. Ζ αλάγθε ηεο γαιιηθήο
δηνίθεζεο γηα πφξνπο γηα ηε ζπληήξεζε ησλ ζηξαηεπκάησλ ηεο θαηλφηαλ ηδηαηηέξσο
έληνλε ηελ άλνημε ηνπ 1798, θαζψο ηαιαληδφηαλ απφ κεγάιε έιιεηςε θεθαιαίσλ θαη
αλάγθε ξεπζηφηεηαο. Σν Γεκφζην Σακείν έπξεπε λα θάλεη φ,ηη θαιχηεξν, ηδίσο ζηνλ
ηνκέα ηεο είζπξαμεο ησλ θφξσλ. Ζ ζπλεδξίαζε θαηέιεμε ζηελ απφθαζε λα
πιεξσζνχλ ηα ζηξαηησηηθά ζψκαηα απφ ηα δεκφζηα έζνδα θαη ην πιεφλαζκα πνπ
ππήξρε. Ο ηνπηθφο ζεζαπξνθχιαθαο δηαηάρζεθε λα απνδψζεη φια ηα ρξήκαηα πνπ
δηέζεηε γηα ηηο αλάγθεο ηνπ ζηξαηεχκαηνο. Σν έγγξαθν θαηαδεηθλχεη κε επθξίλεηα ηελ
νηθνλνκηθή θαηάζηαζε πνπ επηθξαηνχζε ζηα Κχζεξα αιιά θαη ζηα ππφινηπα Ηφληα
λεζηά ην 1798, ηα νπνία απνκπδνχληαλ απφ πφξνπο θαη θεθάιαηα γηα ηελ ελίζρπζε
ηνπ γαιιηθνχ ζηξαηνχ. Απφ δηνηθεηηθήο πιεπξάο θαηέζηε ζαθέο φηη πξσηαξρηθή
κέξηκλα ηεο Κεληξηθήο Δπηηξνπήο Κπζήξσλ ήηαλ ε απνθιεηζηηθή ζπγθέληξσζε
εζφδσλ, κέζσ ηεο θνξνινγίαο ζε έξγα πνπ νπδφισο είραλ λα θάλνπλ κε ηελ θνηλή
σθέιεηα.
εκαληηθφ ζηνηρείν πνπ πξνέθπςε απφ ηηο ππνγξαθέο ζην ηέινο ηνπ εγγξάθνπ
ήηαλ φηη σο Πξφεδξνο ηεο Κεληξηθήο Δπηηξνπήο Κπζήξσλ ππέγξαςε ν Θεφδσξνο
ηάζεο-Μπηξκπηιηφο (Stati Presidente), ηα ηξία κέιε Γεψξγηνο Λεβνχλεο (Liuvry),
Γαληψλεο (D’Antonj),
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Γεκαξρείν ζηελ Κεληξηθή Δπηηξνπή είρε σο ζπλέπεηα θαη ηελ αιιαγή ζηελ εγεζία
ηεο Κεληξηθήο Γηνίθεζεο. Ο Θεφδσξνο ηάζεο-Μπηξκπηιηφο, φπσο έρεη ήδε
αλαθεξζεί, ήηαλ ιφγηνο, αιιά δελ αλήθε ζηελ αζηηθή ηάμε ηεο βελεηνθξαηίαο ε νπνία
φξηδε ηνπο πςειφβαζκνπο αμησκαηνχρνπο ηεο ηνπηθήο δηνίθεζεο. Απηφ άιιαμε κε
ηνλ εξρνκφ ησλ Γεκνθξαηηθψλ Γάιισλ ζηα Κχζεξα, νη νπνίνη άκεζα ηνλ
ηνπνζέηεζαλ αμησκαηνχρν ζην Κνκηηάην ηεο αληηάο θαη ηεο Δζσηεξηθήο
Οηθνλνκίαο, ελψ παξάιιεια αλέιαβε θαη δηθαζηηθά θαζήθνληα. Με ηε δεκηνπξγία
ηεο Κεληξηθήο Δπηηξνπήο ν ηάζεο αλαβαζκίζηεθε ζε Πξφεδξν αληηθαζηζηψληαο ηνλ
Γεψξγην Λεβνχλε. Γελ απνζαθελίδεηαη απφ ηα έγγξαθα ηνπ αξρείνπ εάλ απηφ
νθεηιφηαλ ζε δπζαξέζθεηα γηα ηνλ Λεβνχλε, ζε εθηίκεζε γηα ηνλ ηάζε ή ζε θάπνην
άιιν ιφγν, ην γεγνλφο ήηαλ φηη επειέγε σο ν δεχηεξνο ηνπηθφο δηνηθεηήο ησλ
Κπζήξσλ επί Γεκνθξαηηθψλ Γάιισλ.
Ζ Κεληξηθή Δπηηξνπή ελζσκάησζε ην Κνκηηάην ηεο Δζσηεξηθήο Οηθνλνκίαο,
δείρλνληαο κε απηφ ηνλ ηξφπν φηη ε δηαρείξηζε ησλ νηθνλνκηθψλ πφξσλ ησλ Κπζήξσλ
απνηεινχζε πξσηαξρηθφ κέιεκα ηεο δεκνηηθήο δηνίθεζεο. Ζ νηθνλνκία ησλ
Κπζήξσλ παξέκεηλε ππνηαγκέλε πξσηίζησο ζην ζθνπφ ηεο ζπληήξεζεο ηνπ γαιιηθνχ
ζηξαηνχ θαη δεπηεξεπφλησο ησλ λέσλ δηνηθεηηθψλ ζεζκψλ. Ζ αιιαγή απφ
Πξνζσξηλφ Γεκαξρείν ζε Κεληξηθή Γηνίθεζε ηνπ γαιιηθνχ Ννκνχ ηνπ Αηγαίνπ δελ
άιιαμε ηα πξάγκαηα σο πξνο απηφ. Ζ αλάγθε ηνπ γαιιηθνχ ζηξαηνχ γηα πφξνπο ην
1798 ήηαλ αθφκα κεγαιχηεξε απφ ην 1797, θαζψο ε εθζηξαηεία ηνπ Ναπνιένληα
ζηελ Αίγππην θιηκαθψζεθε κε ηελ θαηάιεςε ηεο Μάιηαο ζηηο 11 Ηνπλίνπ 1798.
Πνιεκηθφ ζέαηξν ησλ λαπηηθψλ επηρεηξήζεσλ ήηαλ ε Αλαηνιηθή Μεζφγεηνο, κε ηα
ιηκάληα θαη ηηο πφιεηο ηεο λα απνηεινχλ ζηξαηεγηθά ζεκεία.
ε απηφ ην γεσπνιηηηθφ πιαίζην, ηα Ηφληα λεζηά ήηαλ πνιχηηκεο βάζεηο
αλεθνδηαζκνχ, ειιηκεληζκνχ θαη ππνζηήξημεο γηα ην γαιιηθφ ζηξαηφ θαη ζηφιν. Ζ
θαηνρή θαη νρχξσζή ηνπο έπξεπε λα εδξαησζεί θαη λα εληζρπζεί. Οη πφξνη πξνο απηφ
ην ζθνπφ, θαηά ην κεγαιχηεξν δπλαηφ κέξνο, έπξεπε λα πξνέιζνπλ απφ ηνπο
θαηνίθνπο ηνπο. Ζ ζεζκηθή ζπγθξφηεζε ζην πιαίζην ησλ γαιιηθψλ Ννκψλ δελ
επέηξεπε ηελ παξέθθιηζε απφ απηή ηελ απνζηνιή θαη ην κείδνλ ζέκα ηεο δηνίθεζεο
ήηαλ ε ελίζρπζε ηνπ γαιιηθνχ ζηξαηνχ. Ζ νηθνλνκηθή πνιηηηθή φπσο εθαξκφζηεθε
απφ ηελ Κεληξηθή Δπηηξνπή Κπζήξσλ εμππεξεηνχζε απηή αθξηβψο ηελ ζθνπηκφηεηα.
ε αληίζεζε κε ην Πξνζσξηλφ Γεκαξρείν θαη ην Κνκηηάην Δζσηεξηθήο
Οηθνλνκίαο, ε Κεληξηθή Δπηηξνπή Κπζήξσλ δελ δηέζεηε μερσξηζηή δηνηθεηηθή δνκή
γηα ηελ νηθνλνκία, κε εμαίξεζε ηελ απηφλνκε νληφηεηα ηνπ Γεκφζηνπ Σακείνπ, ην
162

νπνίν παξέκεηλε σο είρε. Με βάζε ηε κειέηε ησλ εγγξάθσλ παξαηεξήζεθαλ
νκνηφηεηεο θαη δηαθνξέο αλάκεζα ζηνπο αμησκαηνχρνπο πνπ αζρνιήζεθαλ κε ηελ
νηθνλνκηθή δηαρείξηζε θαη ζηνπο δχν θνξείο. Απηφ είλαη πξνθαλέο ζην έγγξαθν285
πνπ αθνξνχζε ζηα έζνδα-έμνδα ηνπ Πξνζσξηλνχ Γεκαξρείνπ, φπνπ αλαθεξφηαλ ν
θνξνζπιιέθηεο (Riscuotitore) Σδψξηδεο ηάεο, ελψ ηα εληάικαηα πιεξσκψλ
γίλνληαλ ζην φλνκα ηνπ Γεψξγηνπ Λεβνχλε κε ην δηαθξηηφ ηίηιν ηνπ Τπνπξφμελνπ
ηεο Γαιιίαο (Vice Console di Francia) θαη φρη ηνπ Πξνέδξνπ (Presidente), πνπ ήηαλ
θαη ην δηνηθεηηθά νξζφ.286 Δπίζεο νηθνλνκηθά εληάικαηα επηθχξσλε θαη ν αλψηαηνο
δηνηθεηήο ησλ Ηνλίσλ λήζσλ θαηά ηε δηάξθεηα ησλ Πξνζσξηλψλ Γεκαξρείσλ, ν
Antoine Gentili.
Ζ ίδηα δηνηθεηηθή ηεξαξρία ζηελ νηθνλνκηθή δηαρείξηζε ζπλερίζηεθε απφ ηελ
Κεληξηθή Δπηηξνπή, φπσο θαηαγξάθεθε ζε έγγξαθν ηεο 21εο Fructidor07/08.09.1798,287 απνδεηθηηθφ απφδνζεο ρξεκάησλ. Δθεί ππέγξαςε ν λένο Πξφεδξνο
Θεφδσξνο ηάζεο-Μπηξκπηιηφο θαη ν Σνπηθφο Θεζαπξνθχιαθαο Παχινο Γαληψλεο
θαζψο θαη νη δχν βνεζνί Γξακκαηείο. Άξα θαη ζηηο δχν πεξηπηψζεηο ε επηθχξσζε
νηθνλνκηθψλ ζπλαιιαγψλ ησλ δηνηθεηηθψλ θνξέσλ ζηα Κχζεξα απαηηνχζαλ πξψηα
ηελ ππνγξαθή ηνπ ηνπηθνχ δηνηθεηή, δειαδή ηνπ Πξνέδξνπ ηφζν ηνπ Πξνζσξηλνχ
Γεκαξρείνπ φζν θαη ηεο Κεληξηθήο Δπηηξνπήο, θαη αθνινχζσο ησλ ππνινίπσλ.
Δκθαλήο φκσο ήηαλ θαη ε παξνπζία ηεο αλψηεξεο δηνίθεζεο ησλ
Γεκνθξαηηθψλ Γάιισλ, φπνπ ζην Πξνζσξηλφ Γεκαξρείν ήηαλ ν Gentili θαη ζηε
ζπλέρεηα ζηνλ Ννκφ ηνπ Αηγαίνπ ν Rulhière κε αληηπξφζσπφ ηνπ ηνλ Κιάδε. 288
Γεδνκέλεο ηεο βαξχηεηαο πνπ είραλ πξνζδψζεη νη Γεκνθξαηηθνί Γάιινη ζηελ
νηθνλνκηθή δηαρείξηζε ησλ πφξσλ ησλ Κπζήξσλ, ε εκπινθή ζε απηή ηε δηαδηθαζία
φισλ ησλ αλψηεξσλ αμησκαηνχρσλ θαη ε ηήξεζε ζρνιαζηηθφηεηαο γηα ηελ πιεξσκή
θαη είζπξαμε ήηαλ ινγηθφ επαθφινπζν.
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6. Γ.Α.Κ.-Σ.Α.Κ., Αξρείν Γεκνθξαηηθψλ Γάιισλ: Φάθεινο 5/Έγγξαθν 1 [Καηάζηαζε δεκνζίσλ
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Δλδερνκέλσο ε ρξήζε ηνπ αμηψκαηνο απηνχ έρεη λα θάλεη κε ην κεγαιχηεξν θχξνο πνπ ην

ζπλφδεπε.
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4. Γ.Α.Κ.-Σ.Α.Κ., Αξρείν Γεκνθξαηηθψλ Γάιισλ: Φάθεινο 3/Έγγξαθν 1 [Απνδείμεηο ηνπ

Γεκφζηνπ Σακείνπ Κπζήξσλ], 07/08.09.1798.
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Ο Κιάδεο αλέθεξε πάληα ηνλ ηίηιν ηνπ σο αμησκαηνχρνπ πνπ είρε αξκνδηφηεηα λα νξγαλψζεη ηα

Κχζεξα ζην πιαίζην ηεο Κεληξηθήο Δπηηξνπήο, δηνξηζκέλνο απφ ηνλ Γάιιν Δπίηξνπν «destinato per
Organizzatore di quest’isola dal cittadino Rulhier».
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Σν έγγξαθν πνπ απέζηεηιε ν Κιάδεο ζηελ Κεληξηθή Δπηηξνπή Κπζήξσλ ζηηο
6 Praireal-26/27.05.1798 αθνξνχζε ζηελ νηθνλνκηθή ελίζρπζε ησλ γαιιηθψλ
ζηξαηεπκάησλ. 289 Πξφηεηλε λα ζπγθεληξσζνχλ νη εηζθνξέο απφ ηνπο νθεηιέηεοθνξνινγνχκελνπο γηα ηελ νηθνλνκηθή ελίζρπζε ηεο ζηξαηησηηθήο θξνπξάο.
Αλαθέξζεθε ζε δηάηαγκα ηνπ Δπηηξφπνπ ηνπ Ννκνχ Rulhière 290 θαη επαλέθεξε ηελ
αλαγθαηφηεηα γηα ηελ είζπξαμε ηνπ βελεηηθνχ θφξνπ ηεο εληξηηίαο «terzaria».
εκεηψλεηαη φηη ην νηθνλνκηθφ έηνο πνπ αθνξνχζε ε θνξνινγία απηή ήηαλ ην 1796.
Απφ φηη θαίλεηαη, κέξνο απηήο ήδε είρε εηζπξαρζεί ή απαηηεζεί, γεγνλφο πνπ είρε
πξνθαιέζεη έληνλε δπζαξέζθεηα ζηνπο Κπζεξίνπο. Ο θφξνο απηφο αθνξνχζε ηελ
πξνεγνχκελε βελεηηθή δηνίθεζε, ηελ νπνία ππνηίζεηαη φηη είρε αλαηξέςεη ε
Γεκνθξαηηθή Γαιιία, γηα λα εθαξκφζεη έλα λέν θαη δηθαηφηεξν δηνηθεηηθφ ζχζηεκα.
Παξφηη ην έγγξαθν δελ αλέθεξε πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο, θαίλεηαη φηη ν Κιάδεο
έςαρλε ηε ρξπζή ηνκή αλάκεζα ζηελ είζπξαμε ησλ εζφδσλ ηεο εληξηηίαο, ρσξίο λα
πξνθαιέζεη αξλεηηθά ηνπο Κπζεξίνπο. Ζ επηινγή ησλ θξάζεσλ είλαη ελδεηθηηθή
θαζψο αλέθεξε φηη ν ζπκβηβαζκφο (conciliato) ήηαλ αλαγθαίνο γηα ηελ είζπξαμε
δεκνζίσλ εζφδσλ (alle Pubbliche Rendite), κε ηξφπν ψζηε λα κελ ελνριεζεί ν ιαφο
(il modo da non scontentare ne’il popolo). Ζ θαηάξγεζε ηεο θνξνινγίαο απηήο ήηαλ
ζεζκηθά απηνλφεην φηη ζα ζπλέβαηλε κε ην λέν θαζεζηψο. ηελ πξάμε φκσο ε
νηθνλνκηθή αλάγθε ησλ Γεκνθξαηηθψλ Γάιισλ ππεξέβε ηελ πνιηηηθή ηδενινγία θαη
αλαδεηνχζαλ ηξφπνπο είζπξαμεο δεκνζίσλ εζφδσλ αλεμαξηήησο ηεο αλαθνινπζίαο
πνπ πξνέθππηε. Ο Κιάδεο δήηεζε επίζεο απνγξαθή, κε αθξηβή αξηζκφ ησλ
αηγνπξνβάησλ θαη ησλ θπςειψλ ησλ Κπζήξσλ, πιεξνθνξία πνπ εληαζζφηαλ ζηελ
αλάγθε ηεο δηνίθεζεο ηνπ Ννκνχ ηνπ Αηγαίνπ γηα κηα φζν ην δπλαηφλ πιεξέζηεξε
εηθφλα ηεο θηλεηήο θαη αθίλεηεο πεξηνπζίαο ησλ Κπζεξίσλ.291
Ο ηδηνο θαινχζε ηνπο Κπζεξίνπο λα ζπλεηζθέξνπλ κε δήιν θαη παηξησηηζκφ
ζηε ζπληήξεζε ησλ ζηξαηησηηθψλ κνλάδσλ θαη λα ζεσξνχλ εαπηνχο γλήζηνπο
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43. Γ.Α.Κ.-Σ.Α.Κ., Αξρείν Γεκνθξαηηθψλ Γάιισλ: Φάθεινο 15/Έγγξαθν 11 [Δγγξαθν ηνπ Κιάδε

πξνο ηελ Κεληξηθή Δπηηξνπή Κπζήξσλ], 26/27.05.1798.
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Δλδερνκέλσο πξφθεηηαη γηα ηελ εγθχθιην ηεο 11εο Ventóse-01/02/03.1798, πνπ αλέθεξε φηη ε

επηβάξπλζε γηα ηε ζπληήξεζε ησλ ζηξαηησηηθψλ ζσκάησλ ζα γηλφηαλ κέζσ ηνπ Γεκφζηνπ Σακείνπ.
Βιέπε 10. Γ.Α.Κ.-Σ.Α.Κ., Αξρείν Γεκνθξαηηθψλ Γάιισλ: Φάθεινο 7/Έγγξαθν 4 [Γηαθήξπμε ηνπ
Rulhière], 01/02/03.1798.
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Πξνθχπηεη απφ ηελ εγθχθιην ηεο 19εο Floréal-08/09.05.1798. Βιέπε 13. Γ.Α.Κ.-Σ.Α.Κ., Αξρείν

Γεκνθξαηηθψλ Γάιισλ: Φάθεινο 7/Έγγξαθν 7 [Γηαθήξπμε ηνπ Rulhière], 08/09.05.1798.
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δεκνθξάηεο. Έθιεηζε ην έγγξαθν ιέγνληαο φηη είρε πεηζηεί γηα ηηο αγαζέο πξνζέζεηο
ηνπο θαη φηη ήηαλ δίπια ηνπο γηα λα ηνπο ζηεξίμεη. Ζ έθδειε αλάγθε ηφλσζεο ηνπ
εζηθνχ δείρλεη πφζν πεζκέλν ήηαλ ην δεκφζην αίζζεκα ζηα Κχζεξα ηελ άλνημε ηνπ
1798, θάηη πνπ ην γλψξηδε ε γαιιηθή δηνίθεζε αιιά δελ κπνξνχζε λα ην απνηξέςεη,
θαζψο νη νηθνλνκηθέο αλάγθεο ηνπ πνιέκνπ επέβαιαλ ηε βαξηά θνξνινγία .
Σν έγγξαθν ηεο 25εο Floreal-15/16 Μαΐνπ 1798 απνηεινχζε κηα αλαιπηηθή
θαηάζηαζε ησλ δεκνζίσλ εζφδσλ θαη εμφδσλ ησλ Κπζήξσλ.292 Πξφθεηηαη γηα έλα
έγγξαθν κεγάινπ κεγέζνπο, κε δχν ζηήιεο ζηηο νπνίεο θαηαγξάθνληαλ ην δνύλαη θαη
ιαβείλ ηεο νηθνλνκηθήο δηνίθεζεο ησλ Κπζήξσλ. Απφ απηέο ηηο εγγξαθέο θαίλνληαλ
νη πεγέο εζφδσλ, ηα πνζά, νη πιεξσκέο θαη νη πξνηεξαηφηεηεο πνπ είραλ ζέζεη νη
Γεκνθξαηηθνί Γάιινη γηα ην έηνο 1797. Ο ηίηινο ηνπ εγγξάθνπ ήηαλ πεξηγξαθηθφο
ηνπ πεξηερνκέλνπ, «Stato delle Pubbliche Rendite Terzarie di frumenti di comun,
comunanze, e Bombacere, affitti di vigne, alberi, Livelli, ed altro dell’anno 1797
riscuose dal cittadino Zorzi Stai Riscuotitore destinato dal cittadino Vice Console di
Francia Liuvry». Οη αμησκαηνχρνη πνπ αλαθέξνληαλ ήηαλ ν Φνξνζπιιέθηεο
Σδψξηδεο ηάεο (Riscuotitore Zorzi Stai) θαη ν Τπνπξφμελνο ηεο Γαιιίαο θαη
Πξφεδξνο ηνπ Πξνζσξηλνχ Γεκαξρείνπ Γεψξγηνο Λεβνχλεο (Vice Console di
Francia Liuvry).293 Σα έζνδα αθνξνχζαλ ζηηο εμήο πεγέο:
1. Έζνδα απφ ηε θνξνινγία ηεο εληξηηίαο (Per la Rendita delle Terzarie).
Πξφθεηηαη γηα ην βελεηηθφ θφξν πνπ αθνξνχζε ζην έλα ηξίην ηεο αγξνηηθήο
παξαγσγήο ζηα δεκεηξηαθά θαη ην βακβάθη. Ο θφξνο απηφο ζεσξνχληαλ
δπζβάζηαρηνο απφ ηνπο Κπζεξίνπο θαη ελ πξψηνηο πξνμελεί έθπιεμε ε
δηαηήξεζή ηνπ απφ ηνπο Γεκνθξαηηθνχο Γάιινπο. Χζηφζν ε αλάγθε γηα
έζνδα έζηξεςε ηε δηνίθεζε ζε κηα ζεζκηθή ζνινηθία, θαζψο δηαηήξεζε έλα
θενπδαξρηθνχ ηχπνπ θφξν ζε θαζεζηψο πνπ ζεσξεηηθά ζα έπξεπε λα
εκπλέεηαη απφ ηηο αξρέο ηνπ Γηαθσηηζκνχ θαη ηεο Γαιιηθήο Δπαλάζηαζεο.
2. Έζνδα απφ ηελ ελνηθίαζε ακπειψλσλ θαη νπσξνθφξσλ δέληξσλ (Per quella
degli affitti di vigne, alberi, Livelli, ed altro).
3. Πξφζηηκα γηα ηε κε θαηαβνιή ηειψλ απφ ηελ πψιεζε ζηηαξηνχ.
4. Πξφζηηκα γηα ηε κε θαηαβνιή ηειψλ απφ ελνηθηάζεηο.
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Ζ πεξίνδνο απηή ήηαλ ζηε κεηάβαζε απφ ην Πξνζσξηλφ Γεκαξρείν ζηελ Κεληξηθή Δπηηξνπή

Κπζήξσλ.
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Ζ αλαθεξφκελε ρξεκαηηθή κνλάδα ήηαλ βελεηηθή (moneta veneta) θαη ην
ζχλνιν ηνλ εζφδσλ απηψλ αλεξρφηαλ ζηα 19442.5. Ζ πξψηε αλαθεξφκελε πεγή
εζφδσλ πξνέξρεηαη απφ θνξνινγία, ε δεχηεξε απφ ελνηθίαζε δεκφζηαο γεο κε
ακπέιηα θαη νπσξνθφξα δέληξα, ελψ ε ηξίηε θαη ε ηέηαξηε απφ νηθνλνκηθά πξφζηηκα.
Οη πφξνη ηνπ λεζηνχ ζηε ζπγθεθξηκέλε θαηάζηαζε παξνπζηάδνληαλ πνιχ
πεξηνξηζκέλνη. Αθνινπζνχζε ε θαηαγξαθή ηεο ηζφπνζεο, χςνπο 19442.5 βελεηηθψλ
κνλάδσλ σο πιεξσκή ησλ δαπαλψλ, 294 κε ππνγξάθνληα ηνλ Γεψξγην Λεβνχλε,
«giusto ordine di questo Vice Console di Francia Liuvry», ελψ ζε ηξείο πεξηπηψζεηο ε
εληνιή πιεξσκήο πξνεξρφηαλ απφ ηνλ Antoine Gentili. Αλαιπηηθά νη εγγξαθέο
παξνπζηάδνληαλ σο εμήο:
1. 2 Brumaire-24/25/26 Οθησβξίνπ 1797,295 πιεξσκή ηνπ Γηάλλε Αγξηκάλε γηα
αλεθνδηαζκφ κε βξψζηκα αγαζά ηνπ γαιιηθνχ κπξηθηνχ Mondovi.296
2. 2 Brumaire-24/25/26 Οθησβξίνπ 1797, πιεξσκή ηνπ Γξακκαηέα ηνπ
Πξνζσξηλνχ Γεκαξρείνπ.
3. 18 Brumaire-9/10/11 Ννεκβξίνπ 1797, δαπάλεο πνπ αθνξνχζαλ ζηε δεκφζηα
απνζήθε ζηηεξψλ (dal pubblico fontico).
4. 12 Nivoso-3/4/5 Ηαλνπαξίνπ 1798, ρξεκαηηθά πνζά πνπ αθνξνχζαλ ζην
Γεκφζην Σακείν,297 (per contate nella cassa di questa Tesoreria Nazionale). Ζ
ζρεηηθή εληνιή πξνεξρφηαλ απφ ηνλ Antoine Gentili θαη είρε σο απνδέθηε
ηνλ Γεψξγην Λεβνχλε.
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Σν ξήκα contate ζεκαίλεη θαηακέηξεζε, ζηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε ηα ρξήκαηα πνπ

θαηακεηξψληαη αθνξνχλ κηζζνχο θαη ιεηηνπξγηθά έμνδα, επνκέλσο ε ζηήιε απηή θαηαγξάθεη έμνδα.
295

ηηο δαπάλεο αλαγξαθφηαλ θαη ε εκεξνκελία.
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Πξφθεηηαη γηα έλα απφ ηα έληεθα γαιιηθά πνιεκηθά πινία ηα νπνία καδί κε ηέζζεξα βελεηηθά

ζπγθξνηνχζαλ ηε λαπηηθή κνίξα πνπ λαπινρνχζε ζηα Ηφληα λεζηά. Βιέπε Rodocanachi Δ., Bonaparte
et les îles Ioniennes, φ.π., ζ. 35. Σν πινίν απηφ ήηαλ απφ ηα πιένλ δξαζηήξηα θαη είρε αλαθεξζεί φηη νη
αμησκαηηθνί ηνπ είραλ πξσηνζηαηήζεη ζηελ εγθαζίδξπζε ησλ Γεκνθξαηηθψλ Γάιισλ ζηε Εάθπλζν
ζηηο 23 Ηνπιίνπ 1797, ελ κέζσ ενξηαζκψλ. Βιέπε Θενηφθεο ., «Γεκνθξαηνχκελνη Γάιινη, 17971799», Αλακλεζηηθόλ ηεύρνο ηεο Παληνλίνπ αλαδξνκηθήο εθζέζεσο, Αδειθ. Γ. Αζπηψηε, Κέξθπξα
1914, ζ. 152. Σέινο ην ίδην πινίν αλαθέξεηαη φηη αηρκαισηίζηεθε απφ ηνπο Άγγινπο ζηηο 14 Μαΐνπ
1798. Βιέπε Debritt, J., A Collection of State Papers Relative to the War Against France Now
Carrying on by Great Britain and the Several Other European Powers, 8, London 1800, ζζ. 147-148.
297

Γηα ηελ πεξίπησζε ηνπ Γεκνζίνπ Σακείνπ ε θαηακέηξεζε ελδερνκέλσο δελ ζρεηηδφηαλ άκεζα κε

δαπάλεο θαη ιεηηνπξγηθά έμνδα ηνπ ίδηνπ ηνπ Σακείνπ, αιιά κε έζνδα ηα νπνία ζα δίδνληαλ αξγφηεξα,
νχησο ή άιισο, γηα πιεξσκή δαπαλψλ.
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5. 18 Nivoso-9/10/11 Ηαλνπαξίνπ 1798, πιεξσκή ζηνλ πληαγκαηάξρε Γ.
Γαληψλε. Ζ ζρεηηθή εληνιή πξνεξρφηαλ απφ ηνλ Antoine Gentili.
6.

4 Piovoso-24/25/26 Ηαλνπαξίνπ 1798, δαπάλεο ζηηαξηνχ γηα ην ηηαινειιεληθφ ζηξαηησηηθφ ζψκα πνπ αθνξνχζαλ ηνλ Ηαλνπάξην, (frumento
corrisposte a questa veneta truppa per supplemento del loro spesato per tutto
il mese di Gennaro).

7. 11 Piovoso-3/4/5 Φεβξνπαξίνπ 1798, ρξεκαηηθά πνζά πνπ αθνξνχζαλ ζην
Γεκφζην Σακείν.
8. 13 Piovoso-5/6/7 Φεβξνπαξίνπ 1798, δαπάλεο ζηηαξηνχ γηα ην ηηαινειιεληθφ ζηξαηησηηθφ ζψκα πνπ αθνξνχζαλ νθηψ εκέξεο.
9. 20 Piovoso-14/15/16 Φεβξνπαξίνπ 1798, δαπάλεο ζηηαξηνχ γηα ην ηηαινειιεληθφ ζηξαηησηηθφ ζψκα πνπ αθνξνχζαλ δέθα εκέξεο.
10. 20 Piovoso-14/15/16 Φεβξνπαξίνπ 1798, ρξεκαηηθά πνζά πνπ αθνξνχζαλ
ζην Γεκφζην Σακείν.
11. 1 Ventoso-20/21/22 Φεβξνπαξίνπ 1798, δαπάλεο ζηηαξηνχ γηα ην ηηαινειιεληθφ ζηξαηησηηθφ ζψκα πνπ αθνξνχζαλ δέθα εκέξεο.
12. 1 Ventoso-20/21/22 Φεβξνπαξίνπ 1798, ρξεκαηηθά πνζά πνπ αθνξνχζαλ ζην
Γεκφζην Σακείν.
13. 10 Ventoso-2/3/4 Μαξηίνπ 1798, ρξεκαηηθά πνζά πνπ αθνξνχζαλ ην
Γεκφζην Σακείν.
14. 11 Ventoso-3/4/5 Μαξηίνπ 1798, δαπάλεο ζηηαξηνχ γηα ην ηηαιν-ειιεληθφ
ζηξαηησηηθφ ζψκα πνπ αθνξνχζαλ δέθα εκέξεο.
15. 15 Ventoso-7/8/9 Μαξηίνπ 1798, πιεξσκή ηνπ Γηάλλε Πξηλέα γηα
αλεθνδηαζκφ κε βξψζηκα αγαζά ηεο γαιιηθήο θξεγάηαο Brana. Ζ ζρεηηθή
εληνιή πξνεξρφηαλ απφ ηνλ Antoine Gentili θαη είρε σο απνδέθηε ηνλ
Γεψξγην Λεβνχλε .
16. 21 Ventoso-13/14/15 Μαξηίνπ 1798, δαπάλεο ζηηαξηνχ γηα ην ηηαιν-ειιεληθφ
ζηξαηησηηθφ ζψκα πνπ αθνξνχζαλ δέθα εκέξεο.
17. 21 Ventoso-13/14/15 Μαξηίνπ 1798, ρξεκαηηθά πνζά πνπ αθνξνχζαλ ζην
Γεκφζην Σακείν.
18. 30 Ventoso-22/23/24 Μαξηίνπ 1798, ρξεκαηηθά πνζά πνπ αθνξνχζαλ ζην
Γεκφζην Σακείν.
19. 1 Germinal-20/21 Μαξηίνπ 1798, δαπάλεο ζηηαξηνχ γηα ην ηηαιν-ειιεληθφ
ζηξαηησηηθφ ζψκα πνπ αθνξνχζαλ δέθα εκέξεο.
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20. 11 Germinal-31 Μαξηίνπ/1 Απξηιίνπ 1798, δαπάλεο γηα ην ηηαιν-ειιεληθφ
ζηξαηησηηθφ ζψκα πνπ αθνξνχζαλ δέθα εκέξεο.
21. 21 Germinal-11/12 Απξηιίνπ 1798, δαπάλεο γηα ην ηηαιν-ειιεληθφ
ζηξαηησηηθφ ζψκα πνπ αθνξνχζαλ δέθα εκέξεο.
22. 1 Floreal-20/21 Απξηιίνπ 1798, δαπάλεο γηα ην ηηαιν-ειιεληθφ ζηξαηησηηθφ
ζψκα πνπ αθνξνχζαλ δέθα εκέξεο.
23. 10 Floreal-30 Απξηιίνπ/1 Μαΐνπ 1798, ρξεκαηηθά πνζά πνπ αθνξνχζαλ ζην
Γεκφζην Σακείν.
24. 10 Floreal-30 Απξηιίνπ/1 Μαΐνπ 1798, πιεξσκέο γηα ηηο ππεξεζίεο δεκνζίσλ
ιεηηνπξγψλ, ηνπ Γεκήηξηνπ ηάε Γεκφζηνπ Δθηηκεηή, Αλησλίνπ Παπιίλε
γξαθέα θαη Ηνπιίνπ Καζηκάηε ηνπ δεκνζίνπ ππαιιήινπ πνπ ηεξνχζε
νηθνλνκηθά θαηάζηηρα.298
25. 11 Floreal-1/2 Μαΐνπ 1798, δαπάλεο γηα ην ηηαιφ-ειιεληθφ ζηξαηησηηθφ
ζψκα πνπ αθνξνχζαλ δέθα εκέξεο.
26. 15 Floreal-5/6 Μαΐνπ 1798, πιεξσκή γηα ηελ ππεξεζία ηνπ Σδψξηδε ηάε,
δεκφζηνπ ζπιιέθηε θφξσλ.
27. 15 Floreal-5/6 Μαΐνπ 1798, ρξεκαηηθά πνζά πνπ αθνξνχζαλ ζην Γεκφζην
Σακείν.
28. 21 Floreal-11/12 Μαΐνπ 1798, δαπάλεο γηα ην ηηαιν-ειιεληθφ ζηξαηησηηθφ
ζψκα πνπ αθνξνχζαλ δέθα εκέξεο.
πλνιηθά θαηαγξάθνληαη 28 εγγξαθέο πνπ αθνξνχζαλ πιεξσκέο, δαπάλεο θαη
ρξεκαηηθά πνζά ηνπ Γεκφζηνπ Σακείνπ, ζπγθεθξηκέλα:
1. Γχν εγγξαθέο αθνξνχζαλ δαπάλεο γηα ηνλ αλεθνδηαζκφ γαιιηθψλ πινίσλ κε
ηξφθηκα απφ Κπζεξίνπο.
2. Σέζζεξηο εγγξαθέο αθνξνχζαλ ακνηβέο αμησκαηνχρσλ.
3. Μία εγγξαθή αθνξνχζε ζε έξγα γηα ηε δεκφζηα απνζήθε ζηηεξψλ.
4. Δλλέα εγγξαθέο αθνξνχζαλ ην Γεκφζην Σακείν.
5. Γψδεθα εγγξαθέο αθνξνχζαλ δαπάλεο γηα ην ηηαιφ-ειιεληθφ ζηξαηησηηθφ
ζψκα, φπσο εθνδηαζκφ κε ζηηεξά θαη ινηπά έμνδα.
Σν γεγνλφο φηη νη πεξηζζφηεξεο εγγξαθέο ήηαλ ζηξαηησηηθέο δαπάλεο,
επηβεβαηψλεη ηελ νηθνλνκηθή θαηεχζπλζε ηεο δηνίθεζεο ζηα Κχζεξα. ε απηή ηελ
298

ηε βελεηηθή δηνίθεζε ην libro scontro ήηαλ νηθνλνκηθφ θαηάζηηρν πνπ πεξηείρε νηθνλνκηθά

ζηνηρεία εκπφξσλ θαη ε ηήξεζή ηνπ αλαηίζεην ζε δεκφζην ππάιιειν.
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θαηάζηαζε απνηππσλφηαλ κηα δπζαλαινγία αλάκεζα ζηηο κφιηο ηέζζεξηο πεγέο
εζφδσλ θαη ζηηο πέληε θαηεγνξίεο δαπαλψλ, νη νπνίεο επηκεξίδνληαλ ζε εηθνζηνθηψ
νηθνλνκηθέο εγγξαθέο. Σν ρξεκαηηθφ πνζφ χςνπο 19442.5, ππνινγηδφκελν ζε
βελεηηθφ λφκηζκα, θαηεγξάθε σο δνύλαη θαη ιαβείλ, δειαδή εηζπξάρζεθε απφ θφξνπο
θαη δηεηέζε γηα πιεξσκέο ηεο δηνίθεζεο. Ζ κηθηή λνκηζκαηηθή ρξήζε ζηηο
νηθνλνκηθέο ζπλαιιαγέο ηεο θαζεκεξηλήο δσήο αιιά θαη ηεο δηνίθεζεο ήηαλ εκθαλήο
ζηε ζπγθεθξηκέλε νηθνλνκηθή θαηάζηαζε, θαζψο ζε πνιιέο εγγξαθέο αλαθέξνληαλ
αξρηθά ηα πνζά ζε πηάζηξα, θαηφπηλ ζε παξάδεο γηα λα θαηαιήμνπλ ζηε βελεηηθή
λνκηζκαηηθή κνλάδα, φπσο ζην παξάδεηγκα «Per piastre No 67: parà 32 […] moneta
veneta duecentoquaranta otto: 12-----248.12». ε απηή ηελ πεξίπησζε ε αξρεηαθή
πεγή απνηππψλεη κηα ρξεκαηηθή ζπλαιιαγή ησλ Κπζήξσλ επί Γεκνθξαηηθψλ
Γάιισλ.
Αληίζηνηρα ην έγγξαθν ηεο 21εο Fructidor-07/08 επηεκβξίνπ 1798 ήηαλ έλα
απνδεηθηηθφ απφδνζεο ρξεκάησλ απφ ην Γεκφζην Σακείν πξνο ηελ Κεληξηθή
Δπηηξνπή. 299 Σα ππνγεγξακκέλα κέιε επηβεβαίσλαλ (Confessiamo) φηη έιαβαλ
ζπγθεθξηκέλα ρξεκαηηθά πνζά. Σελ ίδηα κέξα θαηεγξάθεζαλ νη εμήο ηξείο απνδείμεηο
νη νπνίεο αθνξνχζαλ ηνπο κήλεο Praerial (20/21.05-18.06) θαη Messidor (19/20.0618.07):
1. ηελ πξψηε απφδεημε ππέγξαςαλ ν Πξφεδξνο Θεφδσξνο ηάζεο-Μπηξκπηιηφο
(Teodoro Stati), ν αμησκαηνχρνο Νηθφιανο Λεβνχλεο (Nicolò Levuni) θαη ν
Σνπηθφο Θεζαπξνθχιαθαο Παχινο Γαληψλεο (Gio Paulo D’Antonj).
2. ηελ δεχηεξε απφδεημε ππέγξαςε ν βνεζφο Γξακκαηέα Ησάλλεο Καζζηκάηεο
(Giovanni Cassimati).
3. ηελ ηξίηε απφδεημε ππέγξαςε ν βνεζφο Γξακκαηέα Νηθφιανο Λεβνχλεο
(Nicolò Levunj), ν νπνίνο είρε ππνγξάςεη θαη ηελ πξψηε απφδεημε ρσξίο φκσο
λα αλαγξάθεηαη ε ηδηφηεηά ηνπ.
Σν έγγξαθν απηφ δείρλεη ηε δηνηθεηηθή επηθνηλσλία αλάκεζα ζηελ Κεληξηθή
Δπηηξνπή θαη ζην Γεκφζην Σακείν γηα ζέκαηα νηθνλνκηθήο δηαρείξηζεο. Ζ απφδεημε
γηα ηελ απφδνζε θάζε ρξεκαηηθνχ πνζνχ ηεξνχληαλ ζρνιαζηηθά θαη επηθπξσλφηαλ
απφ ηνλ Πξφεδξν ηεο Δπηηξνπήο, ηνλ Σνπηθφ Θεζαπξνθχιαθα θαη ηνπο βνεζνχο
Γξακκαηείο. Αθνινχζσο αλαθέξνληαη έγγξαθα απφ ην αξρείν ησλ Γεκνθξαηηθψλ
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4. Γ.Α.Κ.-Σ.Α.Κ., Αξρείν Γεκνθξαηηθψλ Γάιισλ: Φάθεινο 3/Έγγξαθν 1 [Απνδείμεηο ηνπ

Γεκφζηνπ Σακείνπ Κπζήξσλ], 07/08.09.1798
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Γάιισλ πνπ εκθαλίδνπλ ηε ιεηηνπξγία ηεο Κεληξηθήο Δπηηξνπήο Κπζήξσλ θαη ησλ
παξαξηεκάησλ ηεο.
Κεθ. 3.2. Η αλαθνξά ηνπ Γεκνηηθνχ Αληηπξνζψπνπ (Agente Municipale) ηνπ
Ληβαδηνχ Παλαγηψηε Σδάλε γηα ηε ζπληήξεζε ησλ δξφκσλ
Ζ ιεηηνπξγία ηνπ ζεζκνχ ησλ δεκνηηθψλ αληηπξνζψπσλ απνηέιεζε
δηνηθεηηθή

ζπλέρεηα

ησλ

ππεπζχλσλ

ησλ

ηεζζάξσλ

δηνηθεηηθψλ

δηακεξηζκάησλ/ληηζηξέηησλ ηνπ Πξνζσξηλνχ Γεκαξρείνπ. χκθσλα κε ηνλ
ρξνληθνγξάθν Λνγνζέηε, κε ηε δεκηνπξγία ηεο Κεληξηθήο Δπηηξνπήο, ν αξηζκφο ησλ
αληηπξνζψπσλ κεηψζεθε ζε έλαλ αλά δηακέξηζκα, δειαδή ζπλνιηθά κφλν ηέζζεξηο
γηα φιν ην λεζί. Ζ αλαθνξά ηεο 15εο Μαΐνπ 1798, ηελ νπνία ππέγξαςε ν δεκνηηθφο
αληηπξφζσπνο ηνπ Ληβαδηνχ Σδάλεο,300 αθνξνχζε ζηελ αξκνδηφηεηα πνπ είρε γηα ηε
ζπληήξεζε ησλ δξφκσλ ηεο πεξηνρήο επζχλεο ηνπ. 301 πσο έγξαςε, «Θέινληάο ὁ
ἀγγέληεο κνπλεηδεπάιεο ηνχ δηζηξέηνπ ηνχ Ληβαδίνπ λά πξνβιέςε ἀλάκεζα εἰο ηήλ
ἄιελ θαιήλ θπβέξλεζηλ ὁπνῦ ἐδηνξίδε λά θάκε ο ηήλ πεξηνρίλ ηνπ, θαί ζηήλ
δηφξζνζηλ θαί πάζηξεπκα ηφλ δξφκνλ, πξᾶγκα ἀλαγγένλ θαί ρξίζηκνλ ο θάζε
πνιήηηλ». ε απηφ ην έξγν ήηαλ αλαγθαία ε επηζηξάηεπζε ησλ πνιηηψλ, νη νπνίνη ελ
είδεη δεκφζηαο αγγαξείαο έπξεπε λα θαζαξίδνπλ ηνλ δξφκν απφ πέηξεο θαη λα
ζπληεξνχλ ην ηκήκα πνπ ηνπο αλαινγνχζε. Σν έγγξαθν απηφ δείρλεη ηελ πξαθηηθή
ηεο ηνπηθήο δηνίθεζεο αλαθνξηθά κε ηα δεκφζηα έξγα θαη ηελ επίδξαζε πνπ είρε
ζηνπο Κπζεξίνπο.
Πξνθαλψο ε ηαθηηθή απηή ήηαλ ηδηαίηεξα αληηδεκνθηιήο αλάκεζα ζηνπο
θαηνίθνπο θαη ν Σδάλεο δήηεζε ηε ζπλδξνκή ηεο Κεληξηθήο Γηνίθεζεο πξνθεηκέλνπ
λα εθδνζεί έλα δηάηαγκα πνπ ζα ππνρξέσλε ηνπο θαηνίθνπο λα ζπλεηζθέξνπλ ζηε
ζπληήξεζε ησλ δξφκσλ, κε πξνβιεπφκελε πνηλή ζε πεξίπησζε αλππαθνήο. Ζ
Κεληξηθή Δπηηξνπή απάληεζε ζεηηθά, φπσο ήηαλ αλακελφκελν, δέρζεθε ηηο αηηηάζεηο
ηνπ θαη φξηζε ρξεκαηηθφ πξφζηηκν χςνπο ελφο γξνζίνπ πξνο ην Γεκφζην Σακείν γηα
ηνπο παξαβάηεο. Ο Σδάλεο θαη ν βνεζφο/αληηθαηαζηάηεο ηνπ αλέιαβαλ ηελ πιήξε
300

Πξφθεηηαη γηα ηνλ Παλαγηψηε Σδάλε Βεξηφλε, ζχκθσλα κε ην έγγξαθν ίδξπζεο ηνπ Πξνζσξηλνχ

Γεκαξρείνπ Κπζήξσλ. Βιέπε: 65. Γ.Α.Κ.-Σ.Α.Κ., Αξρείν Γεκνθξαηηθψλ Γάιισλ: Φάθεινο
27/Έγγξαθν 1 [Ίδξπζε Πξνζσξηλνχ Γεκαξρείνπ Κπζήξσλ], 08.08.1797.
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επζχλε ηηκσξίαο ησλ παξαβαηψλ. Ζ αγγαξεία κε ηε κνξθή ηεο ζπληήξεζεο ησλ
δξφκσλ επαλήιζε θαη επηβάξπλε ηνπο θαηνίθνπο φπσο αθξηβψο ζπλέβαηλε θαη επί
Βελεηψλ.302 Σα δεκφζηα έξγα απνηέιεζαλ έλα αθφκε ζεκείν ηξηβήο αλάκεζα ζηνπο
Γεκνθξαηηθνχο Γάιινπο θαη ηνπο Κπζεξίνπο.
Κεθ. 3.3. Η αλαθνξά ηνπ βνεζνχ/αληηθαηαζηάηε ηνπ Γεκνηηθνχ Αληηπξνζψπνπ
ηνπ Πνηακνχ Γεκήηξε Μνπινχ, ζρεηηθά κε ηελ έιεπζε νπιηζκέλσλ Μαληαηψλ
Σν έγγξαθν απηφ ήηαλ κηα αλαθνξά πνπ ελεκέξσλε γηα ηελ επηθίλδπλε
πξνζέιεπζε ζηνλ Πνηακφ κηαο νκάδαο 30 νπιηζκέλσλ Μαληαηψλ.303 Σν έγγξαθν δελ
έθεξε εκεξνκελία, αιιά ππνγξαθφηαλ απφ ηνλ Γεκνηηθφ Αληηπξφζσπν (aggiunto)
ηνπ Πνηακνχ Γεκήηξε Μνπιφ θαη αλήθε ζηελ πεξίνδν ηεο Κεληξηθήο Δπηηξνπήο
Κπζήξσλ. Απεπζπλφηαλ ζηνλ Δηξελνδίθε ηνπ Πνηακνχ, κε ηξφπν πνπ έδεηρλε φηη ν
ηειεπηαίνο, παξάιιεια κε ηα δηθαζηηθά ηνπ θαζήθνληα, αζθνχζε θαη δηνηθεηηθή
εμνπζία, παξά ηε δηάθξηζε ησλ εμνπζηψλ πνπ ζεσξεηηθά ίζρπε. χκθσλα κε ηηο
πιεξνθνξίεο ηνπ Μνπινχ, νη Μαληάηεο αλέκελαλ ηελ έιεπζε κηαο νζσκαληθήο
θξεγάηαο, γηα ιφγνπο πνπ δελ δηεπθξηλίδνληαλ. Δπίζεο ν ίδηνο αλέθεξε φηη είρε
παξαιάβεη επίζεκε αιιεινγξαθία ηελ νπνία δελ είρε αλνίμεη, πξνθαλψο γηαηί δελ
είρε ηελ αξκνδηφηεηα, θαη αλέκελε απάληεζε θαη νδεγίεο γηα ηνλ ρεηξηζκφ ησλ
ζεκάησλ απηψλ.
Κεθ. 3.4. Αηηήζεηο απαιιαγήο ησλ θαζεθφλησλ ηνπο απφ ηνπο γέξνληεο ησλ
ρσξηψλ-ππεχζπλνπο δεκνηηθψλ δηακεξηζκάησλ
Οη γέξνληεο ησλ ρσξηψλ ηεο βελεηηθήο πεξηφδνπ ηνπνζεηήζεθαλ σο
αμησκαηνχρνη θαη ππεχζπλνη ησλ δηνηθεηηθψλ δηακεξηζκάησλ/ληηζηξέησλ ηνπ
Πξνζσξηλνχ Γεκαξρείνπ θαη αξγφηεξα σο δεκνηηθνί αληηπξφζσπνη ηεο Κεληξηθήο
Γηνίθεζεο. Σα αμηψκαηα απηά ζεσξήζεθαλ ηηκεηηθά θαη ηα απνδέρζεθαλ κε
επραξίζηεζε πξνζδνθψληαο φηη κέζσ απηψλ ζα ζπλέρηδαλ λα δηαζέηνπλ θχξνο θαη
εμνπζία. κσο νη νηθνλνκηθέο δπζρέξεηεο πνπ επέθεξε ζηα Ηφληα λεζηά θαη ζηα
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Κχζεξα ε πνιηηηθή ηεο γαιιηθήο δηνίθεζεο, ε έιιεηςε πφξσλ θαη ε θνηλσληθή
δπζαξέζθεηα πηζαλφηαηα νδήγεζαλ πνιινχο ηνπηθνχο αμησκαηνχρνπο ζηελ απφθαζε
λα παξαηηεζνχλ ηνπ αμηψκαηφο ηνπο. Οη ιφγνη ηνπο νπνίνπο επηθαινχληαλ
αθνξνχζαλ δεηήκαηα πγείαο θαη ειηθίαο, θαζψο εχινγα δελ κπνξνχζαλ λα
θαηαθεξζνχλ ελαληίνλ ησλ Γεκνθξαηηθψλ Γάιισλ. Σα ηξία έγγξαθα παξαίηεζεο πνπ
βξέζεθαλ αθνξνχζαλ ζηνπο εμήο:
1. Ο Γεώξγεο Μνπιόο πνηέ Θνδσξή απφ ην Νηηζηξέην ηνπ Πνηακνχ αλέθεξε φηη
βξηζθφηαλ ζε άζρεκε θαηάζηαζε πγείαο, δελ κπνξνχζε λα εμαζθήζεη ην
αμίσκα πνπ ηνπ δφζεθε θαη ζπλεπψο επηζπκνχζε λα απαιιαγεί ησλ
θαζεθφλησλ ηνπ. 304 Ζ γξαθή ηνπ ήηαλ ελδεηθηηθή «εβξεζθεηε ζθνδξα
αζηεληζκελνο θαη θαηαθεηνο εο ζηε θιελε δηα ηαπηνο δελ ελε εο θαηαζηαζε
λα δνπιεβε ην επεθνν ηνπ Πνηακνπ νο πξνεζηνο». ηελ πεξίπησζε απηή ηελ
αιήζεηα ησλ γξαθνκέλσλ επηβεβαίσζε ν ηεξέαο Μελάο Γξαπάλεο, εθεκέξηνο
ηνπ ηεξνχ λανχ ηνπ αγίνπ Μελά ζηα Λνγνζεηηάληθα.
2. Ο Νηθνιόο Ἀξόλεο πνηέ Κσζηαληῆ απφ ην Νηηζηξέην ησλ Καζηξηζηαλίθσλ
αλέθεξε φηη ππέθεξε απφ άζρεκε πγεία, βξηζθφηαλ ζε πξνρσξεκέλε ειηθία
θαη επίζεο επηζπκνχζε λα απαιιαγεί ησλ θαζεθφλησλ ηνπ.305 Ζ αίηεζε απηή
εμεηάζηεθε ζηηο 2 Φεβξνπαξίνπ 1798 θαη έγηλε δεθηή απφ ην Πξνζσξηλφ
Γεκαξρείν, ην νπνίν φξηζε σο αληηθαηαζηάηε ηνλ Αλδξέα Μαπξνκάηε ηνπ
πνηέ Μπελίην.
3. Ο Κνζκᾶο Ραθζάθεο Βηάξνο ηνπ πνηέ Γεώξγε απφ ην Νηηζηξέην ηνπ
Μπινπνηάκνπ, ζην ίδην κνηίβν, αλέθεξε ηελ άζρεκε πγεία θαη ηελ
πξνρσξεκέλε ειηθία ηνπ γηα λα απαιιαγεί ησλ θαζεθφλησλ ηνπ.306 Ζ αίηεζή
ηνπ εμεηάζηεθε επίζεο ζηηο 2 Φεβξνπαξίνπ απφ ην Πξνζσξηλφ Γεκαξρείν
πηζαλψο καδί κε ηελ αίηεζε ηνπ Νηθνινχ Αξψλε, γηα ηελ νπνία φκσο δελ
έρνπκε ηελ απφθαζε ηεο δηνίθεζεο. Ο ηεξέαο Ησάλλεο Βηάξνο, εθεκέξηνο ηνπ
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ηεξνχ λανχ ηεο Παλαγίαο ησλ Βηαξάδηθσλ, επηβεβαίσζε ηελ αιήζεηα ησλ
γξαθνκέλσλ.
Οη αηηήζεηο απηέο απνθάιππηαλ ηελ δχζθνιε θαηάζηαζε ησλ Κχζεξα ην
1798. Ζ γαιιηθή δηνίθεζε είρε πεξηέιζεη ζε ηέικα, γη’ απηφ θαη νη λενδηνξηζζέληεο
ηνπηθνί αμησκαηνχρνη επηζπκνχζαλ λα απαιιαγνχλ δεηψληαο λα παξαηηεζνχλ απφ ηα
θαζήθνληά ηνπο. ε απηφ ην ζεκείν ε ζχγθξηζε κε ηελ απειζνχζα βελεηηθή δηνίθεζε
απνβαίλεη εηο βάξνο ησλ Γεκνθξαηηθψλ Γάιισλ. Σα ηνπηθά αμηψκαηα, πνπ επί
Βελεηψλ ήηαλ πεξηδήηεηα θαη πξνζνδνθφξα γηα ηνπο θαηφρνπο ηνπο, πιένλ είραλ
κεηαηξαπεί ζε αζχκθνξα θαη αλεπηζχκεηα.
Κεθ. 4.1. H λέα λνκνζεζία κε βάζε ηελ αξρή ηεο δηάθξηζεο ησλ εμνπζηψλ
Ζ θαηάξγεζε ηεο ηάμεο ησλ αζηψλ ηεο βελεηνθξαηίαο θαη ησλ πξνλνκίσλ
ηνπο απφ ηνπο Γεκνθξαηηθνχο Γάιινπο ζήκαηλε φηη θαζήθνληα δηθαζηή κπνξνχζαλ
λα αλαιάβνπλ θαη άιινη πνπ αλήθαλ ζε δηαθνξεηηθά θνηλσληθά ζηξψκαηα. Ζ
δηαθνξά έγθεηην ζην γεγνλφο φηη ν δηθαζηήο ζην δηθαζηήξην ηεο Γεκνθξαηηθήο
Γαιιίαο αθνινπζνχζε δηαθνξεηηθφ ζχζηεκα απφδνζεο δηθαηνζχλεο απφ ην
αληίζηνηρν ηεο Βελεηίαο. Απηφ ήηαλ πξφδειν ζην ζεζκφ ησλ Δηξελνδηθείσλ πνπ
εγθαζίδξπζαλ νη Γεκνθξαηηθνί Γάιινη κε αξκνδηφηεηεο ηελ επίιπζε ησλ δηαθνξψλ
ησλ

θαηνίθσλ.

Ο

βελεηηθφο

ζεζκφο

πνπ

αληηθαηαζηάζεθε

θαη

νη

δηθαζηηθνί/αμησκαηνχρνη πνπ θαινχληαλ Signori della Pace, έλαο φξνο νξζφηεξα
απνδηδφκελνο σο Δηξελάξρεο θαη φρη Δηξελνδίθεο, ήηαλ εθιεγκέλνη αζηνί απφ ηα
Σνπηθά πκβνχιηα κε κνλαδηθφ έξγν ηελ επίιπζε ησλ κηθνδηαθνξψλ ηεο θνηλσληθήο
ηάμεο ηνπο.307 Ζ βελεηηθή δηθαηνζχλε αζθνχληαλ απφ ιίγνπο θαη θαηά πεξηπηψζεηο
απεπζπλφηαλ κφλν ζε ιίγνπο. Αλψηεξνο δηθαζηήο ζηα Κχζεξα ήηαλ ν Πξνλνεηήο, ν
νπνίνο δίθαδε ζε πξψην βαζκφ, νη απνθάζεηο εθεζηβάιινλην ζηνλ Γεληθφ Πξνλνεηή
ηεο Κέξθπξαο θαη ζε πνιχ ζνβαξέο πεξηπηψζεηο ζηα δηθαζηήξηα ηεο Βελεηίαο. Ζ
έθεζε ήηαλ δαπαλεξή θαη πνιχρξνλε δηαδηθαζία, ζηελ νπνία κφλν εχπνξνη Κπζήξηνη
θαηέθεπγαλ θαη κε ακθίβνια απνηειέζκαηα.
Οη Γεκνθξαηηθνί Γάιινη κε ηελ έιεπζή ηνπο άιιαμαλ ζπζέκεια ην ζχζηεκα
απνλνκήο δηθαηνζχλεο, ηνπο δηθαζηηθνχο ιεηηνπξγνχο θαη ηε θηινζνθία απφδνζεο
δηθαίνπ, κε ην δηαρσξηζκφ ηεο δηθαζηηθήο απφ ηε λνκνζεηηθή θαη εθηειεζηηθή
307
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εμνπζία. Ζ δηθαηνζχλε παξερφηαλ ζε φινπο δσξεάλ. Σα δηθαζηήξηα πνπ ηδξχζεθαλ
ζηα Κχζεξα ήηαλ βαζκίδαο Δηξελνδηθείνπ, Πνιηηηθνχ Γηθαζηεξίνπ/Πξσηνδηθείνπ
θαη Καθνπξγηνδηθείνπ. Ζ ιεηηνπξγία ηνπο θαη ην πιαίζην απνλνκήο δηθαηνζχλεο απφ
ηνπο δηθαζηέο θαζνξίδνληαλ απφ ηηο ξπζκίζεηο ηνπ γαιιηθνχ πληάγκαηνο ηνπ 1795.
Ζ λνκνζεζία ζε πξψην ζηάδην παξέπεκπε ζηε βελεηηθή, αιιά ήδε απφ ην 1798 έγηλε
πξνζπάζεηα γαιινπνίεζεο ηεο δηθαηνζχλεο, (Francisation juridique).308 χκθσλα κε
απηήλ νη δηθαζηέο νξίδνληαλ απφ φιεο ηηο θνηλσληθέο ηάμεηο γηα λα πξνεδξεχζνπλ ζε
δηθαζηήξηα ζηα νπνία ε πξφζβαζε ήηαλ δσξεάλ. Ζ απνλνκή ηεο δηθαηνζχλεο έπαπε
λα απνηειεί πξνλφκην ησλ ηζρπξψλ. Ο Κπζήξηνο αγξφηεο, θηελνηξφθνο θαη πέλεο δελ
ππνιεηπφηαλ ελψπηνλ ηνπ δηθαζηή απφ έλαλ εχπνξν θαη έπξεπε λα ηχρεη πεξαηηέξσ
θξνληίδαο γηα λα απνδνζεί αθξηβνδίθαηα δηθαηνζχλε. ηαλ ν Δπίηξνπνο Rulhière
αλέθεξε φηη ν Νφκνο ήηαλ ε κφλε δχλακε (Le legge sola è il potere), δηεπθξίληδε φηη
αλαθεξφηαλ ζηα δηθαηψκαηα ηνπ αδπλάηνπ. Ο ζεζκφο ηεο δηθαηνζχλεο ελδερνκέλσο
απνηέιεζε ηε κεγαιχηεξε θαηλνηνκία ησλ Γεκνθξαηηθψλ Γάιισλ ζηα Κχζεξα.
Θεζκηθά θαηνρπξψζεθε ζην 5ν άξζξν ηνπ θαηαζηαηηθνχ εγγξάθνπ ιεηηνπξγίαο ηεο
Κεληξηθήο Δπηηξνπήο Κπζήξσλ,309 φπνπ επί ιέμεη νξηδφηαλ φηη ε Κεληξηθή Δπηηξνπή
δελ ζα αλακηγλχεην ζηε δηθαηνζχλε (La Comissione Centrale non potrà mescolare
negl’oggetti dipendenti dall’ordine Giudiciario). Ζ πξφηαζε απηή απνηέιεζε έλαλ
πεξηθξαζηηθφ αιιά νπζηαζηηθφ νξηζκφ ηεο αξρήο ηεο δηάθξηζεο ησλ εμνπζηψλ.
Ζ ίδξπζε ησλ δηθαζηεξίσλ απφ ηνπο Γεκνθξαηηθνχο Γάιινπο σο ζπκπαγψλ
δηθαηηθψλ ζεζκψλ θαη φρη σο πξνζσπνπαγψλ δνκψλ θαη ζπιινγηθψλ νξγάλσλ
δηθαζηηθήο θαη εθηειεζηηθήο εμνπζίαο ήηαλ κηα απφ ηηο βαζηθφηεξεο πξνηεξαηφηεηεο
πνπ εηζήρζεζαλ ζηα Ηφληα λεζηά κε ηε δεκηνπξγία ησλ γαιιηθψλ Ννκψλ ηεο
Διιάδνο. Ζ δηνίθεζε θαη ηα φξγαλα ηεο εθηειεζηηθήο εμνπζίαο δελ εκπιέθνληαλ
πιένλ ζηελ άζθεζε ηεο δηθαζηηθήο. Σα δηθαζηήξηα επαλδξψζεθαλ απφ δηθαζηέο ζηε
ινγηθή ηνπ ιεηηνπξγνχ. Ζ δε απνλνκή ηεο δηθαηνζχλεο θαζίζηαην ειεχζεξε θαη
δσξεάλ γηα φινπο θαη ηα δηθαζηήξηα ιεηηνπξγνχζαλ ζχκθσλα κε ην γαιιηθφ
χληαγκα ηνπ 1795, φπσο αλαθέξεηαη ζην 8ν θεθάιαην (TITRE VIII/Pouvoir
judiciaire).310
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Σέινο κηα αθφκε ζεκαληηθή πξσηφηππε εθαξκνγή ζηε δηθαηνζχλε, ζχκθσλα
κε ηα άξζξα 237-239, ήηαλ ε εηζαγσγή γηα πξψηε θνξά ηνπ ζεζκνχ ησλ ελφξθσλ, ν
νπνίνο είρε βξεηαληθή πξνέιεπζε.311 ηα Γ.Α.Κ.-Σ.Α.Κ. βξέζεθε κηα εγθχθιηνο ηνπ
Rulhière γηα ηελ νξγάλσζε ησλ δηθαζηεξίσλ ηεο Εαθχλζνπ, πνπ θνηλνπνηήζεθε θαη
ζηα Κχζεξα θαη πεξηιάκβαλε ηε δηνηθεηηθή ινγηθή ιεηηνπξγίαο ησλ δηθαζηεξίσλ ζην
πιαίζην ηνπ Ννκνχ ηνπ Αηγαίνπ. Με βάζε απηφ ην έγγξαθν αιιά θαη ηα ππφινηπα
πνπ βξέζεθαλ ζρεκαηνπνηήζεθε ε δνκή ησλ δηθαζηεξίσλ θαη παξνπζηάδνληαη
αλαιπηηθά νη δηθαζηηθνί ιεηηνπξγνί.
ηηο 17 Pluvióse-05/06/07.02.1798 ν Δπίηξνπνο ηνπ Ννκνχ ηνπ Αηγαίνπ
Rulhière απέζηεηιε κηα εγθχθιην ζηνπο πνιίηεο ηεο Εαθχλζνπ ε νπνία αθνξνχζε ζηελ
νξγάλσζε ηεο δηνίθεζεο ηνπ Γήκνπ ηεο Εαθχλζνπ θαη ησλ δηθαζηεξίσλ, φπσο
αλέθεξε ν ηίηινο «Per la installazione dell’amministrazione municipale della
comunnnali Zante e da tribunale». 312 Ζ εκεξνκελία ηνπ εγγξάθνπ έδεηρλε φηη ε
κεηάβαζε απφ ην Πξνζσξηλφ Γεκαξρείν ζηνλ Ννκφ ηνπ Αηγαίνπ ζηε Εάθπλζν
μεθίλεζε απφ ηηο αξρέο ηνπ 1798 θαη κεηά απφ ηξείο κήλεο εθαξκφζηεθε ζηα Κχζεξα.
Ζ εγθχθιηνο ήηαλ πξφηππν νδεγηψλ γηα λα εηζαγάγεη ηνπο πνιίηεο ζηε θηινζνθία ηνπ
δηθαίνπ, φπσο επηδίσθε λα εθαξκφζεη ε δηνίθεζε ησλ Γεκνθξαηηθψλ Γάιισλ.
Απεπζπλφκελνο ζηνπο πνιίηεο ηεο Εαθχλζνπ ν Rulhière αθνινχζεζε ηελ
πεπαηεκέλε ησλ πνκπσδψλ εθθξάζεσλ αλαθέξνληαο φηη ε Εάθπλζνο επξφθεηην λα
βηψζεη κηα αμηνκλεκφλεπηε επνρή κε ηνπο θαηλνθαλείο δεκνθξαηηθνχο ζεζκνχο. Ζ
1.

2.

3.

Article 202. Les fonctions judiciaires ne

Άξζξν 202. Οη δηθαζηηθέο ιεηηνπξγίεο δελ

peuvent être exercées, ni par le Corps

κπνξνχλ λα αζθνχληαη νχηε απφ ην Ννκνζεηηθφ

législatif, ni par le Pouvoir exécutif.

ζψκα νχηε απφ ηελ εθηειεζηηθή Δμνπζία.

Article 203. Les juges ne peuvent

Άξζξν 203. Οη δηθαζηέο δελ κπνξνχλ λα

s'immiscer dans l'exercice du Pouvoir

παξεκβαίλνπλ ζηελ άζθεζε ηεο λνκνζεηηθήο

législatif, ni faire aucun règlement. Ils ne

Δμνπζίαο νχηε λα ζεζπίδνπλ θαλνληζκνχο. Γελ

peuvent arrêter ou suspendre l'exécution

κπνξνχλ λα ζηακαηήζνπλ ή λα αλαζηείινπλ ηελ

d'aucune loi, ni citer devant eux les

εθηέιεζε νπνηνπδήπνηε λφκνπ, ή λα θαιέζνπλ

administrateurs pour raison de leurs

ελψπηφλ ηνπο, ηνπο δηνηθεηηθνχο δηεπζπληέο κε

fonctions.

αηηία ην ιεηηνπξγηθφ ηνπο έξγν.

Article 205. La justice est rendue

Άξζξν 205. Ζ δηθαηνζχλε παξέρεηαη δσξεάλ.

gratuitement.
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Πνιηηηθή Γηνίθεζε θαη ηα Γηθαζηήξηα ιεηηνπξγνχζαλ πιένλ ζην πιαίζην ηνπ
γαιιηθνχ πληάγκαηνο κε ηελ αληίζηνηρε λνκνζεζία. Ο Rulhière γηα λα ηνλίζεη ηελ
δηαθνξά ησλ δηθαζηψλ θαη ησλ δηθαζηεξίσλ ησλ γαιιηθψλ Ννκψλ απφ εθείλα ηεο
Βελεηίαο δήισζε φηη ν δηθαζηήο δελ ήηαλ πιένλ αζύδνηνο θαη απηεμνύζηνο, αιιά
ππάθνπε αιπζνδεκέλνο «incatenato», ζε έλα πιέγκα λνκνζεζίαο θαη θαλφλσλ. Ζ
θπβέξλεζε δελ ήηαλ δηεθζαξκέλε θαη αλίθαλε αιιά θξφληηδε γηα ηελ πξφιεςε ηνπ
εγθιήκαηνο. Ο ξφινο ησλ Δηξελνδηθείσλ ήηαλ ε ζπκθηιίσζε ησλ αληηζέζεσλ κε
παηεξλαιηζηηθφ ηξφπν (esempre paterna). Ζ ρξεζηή εθαξκνγή ηνπ λφκνπ ζα
νδεγνχζε ζηελ εμάιεηςε ηεο δηρφλνηαο θαη ηεο εθδηθεηηθφηεηαο.
Ο Rulhière επηζήκαλε ηελ πξνζηαζία ηνπ αδχλακνπ απφ ηνλ λφκν, θαζψο ζε
πεξίπησζε αδηθίαο ν αδηθεκέλνο κπνξνχζε λα θαηαθχγεη ζηελ πξνζηαηεπηηθή ηνπ
ζθηά. ε απηφ ην ζεκείν έγηλε κλεία ζηελ παξνπζία ηνπ ληθεθφξνπ γαιιηθνχ
ζηξαηνχ, πνπ αλέηξεςε ηνπο ζξφλνπο ησλ βαζηιηάδσλ, (i Troni Dei Rè), σο ζεκέιηνπ
ιίζνπ γηα ηε Γεκνθξαηηθή Γαιιία. Ζ εκβφιηκε απηή παξαηήξεζε δελ ήηαλ άζρεηε κε
ηε ιεηηνπξγία ηεο δηθαηνζχλεο θαζψο κφλν κέζα απφ ηηο λίθεο ηνπ γαιιηθνχ
δεκνθξαηηθνχ ζηξαηνχ ζηα πεδία ησλ καρψλ κπνξνχζε λα επηβιεζεί ν λφκνο, ε
ειεπζεξία θαη ν ζεβαζκφο ζηελ ηδηνθηεζία ησλ πνιηηψλ.
Ο Rulhière απεπζχλζεθε πξνζσπηθά ζηνπο δηθαζηέο ιέγνληάο ηνπο φηη νη
απνθάζεηο ηνπο έπξεπε λα δηαθξίλνληαη απφ ηε δηθαηνζχλε, ηελ αθνζίσζε ζην
θαζήθνλ, ηελ ακεξνιεςία θαη ηελ αγάπε. Ζ ρξεζηή ζπκπεξηθνξά ηελ νπνία φθεηιαλ
λα επηδεηθλχνπλ απνηεινχζε παξάδεηγκα γηα ηνπο πνιίηεο, ν ξφινο πνπ θαινχληαλ λα
δηαδξακαηίζνπλ ήηαλ ηδηαίηεξα ζεκαληηθφο γηα ηελ θνηλσλία θαη, φπσο αλέθεξε
εκθαηηθά, έλαο αλεθηίκεηνο ζεζαπξφο γηα ηε δεκφζηα εθηίκεζε θαη ηελ εζληθή
αλαγλψξηζε.
Σν έγγξαθν απηφ έρεη ηδηαίηεξε ζεκαζία γηα ηελ θαηαλφεζε ηεο θηινζνθίαο
ηεο δηνίθεζεο θαη ηνπ αηζζήκαηνο δηθαίνπ πνπ ήζειε λα εγθαζηδξχζεη ε Γεκνθξαηηθή
Γαιιία. Ο Rulhière πεξηέγξαςε κε αδξέο γξακκέο έλα πεξίγξακκα ζεζκηθήο
ζπκπεξηθνξάο βάζεη ηνπ νπνίνπ έπξεπε λα ιεηηνπξγήζνπλ ηα δηθαζηήξηα θαη λα
ζπκπεξηθέξνληαη αλάινγα νη δηθαζηηθνί ιεηηνπξγνί. πλνπηηθά ηα ραξαθηεξηζηηθά
πνπ ήζειε λα απνδψζεη ζην δηθαζηηθφ ζχζηεκα ήηαλ ηα εμήο:
1. Αλεμαξηεζία ηεο δηθαηνζχλεο.
2. Έληαμε ηνπ δηθαζηή ζε πιέγκα ζπληαγκαηηθψλ θαλφλσλ θαη λνκνζεζίαο, γηα
ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο απζαηξεζίαο θαη ηελ παξαγσγή ηνπ θαιχηεξνπ
δπλαηνχ λνκηθνχ απνηειέζκαηνο.
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3. Κνηλσληθή εηξήλε θαη απνθπγή ησλ αληεθδηθήζεσλ κέζσ ηνπ ξφινπ ηνπ
Δηξελνδηθείνπ.
4. Πξνζηαζία ηνπ αδχλακνπ απφ ηελ επηβνπιή ηνπ ηζρπξνχ θαη θάιπςή ηνπ απφ
ηνλ λφκν.
5. Ο λφκνο απνηεινχζε ηελ πξαγκαηηθή θνηλσληθή δχλακε.
6. Ζ ηζρχο ηνπ γαιιηθνχ ζηξαηνχ ήηαλ εγγχεζε γηα ηε δεκνθξαηία θαη ηελ
επλνκία.
7. Οη δηθαζηέο έπξεπε λα θαζνδεγνχληαη απφ πλεχκα δηθαηνζχλεο θαη ζεβαζκνχ
πξνο ηνλ άλζξσπν.
8. Ζ θαιή ζπκπεξηθνξά ησλ δηθαζηψλ απνηεινχζε πξφηππν πξνο κίκεζε γηα ηελ
ππφινηπε θνηλσλία θαη πξνζέδηδε θχξνο ζηνλ ζεζκφ ηεο δηθαηνζχλεο.
Σν έγγξαθν απηφ θνηλνπνηήζεθε ζηα Κχζεξα πξνθαλψο σο δηνηθεηηθφο
νδεγφο γηα ην Γήκν θαη θπξίσο γηα ηα δηθαζηήξηα θαη ηνπο δηθαζηέο ησλ Κπζήξσλ.
Παξνπζίαδε ηε βαξχηεηα πνπ απέδηδαλ νη Γεκνθξαηηθνί Γάιινη ζηελ νξγάλσζε ηεο
δηθαηνζχλεο βαζηζκέλνη ζην χληαγκα ηνπ 1795 θαη ζηελ αξρή ηεο δηάθξηζεο ησλ
εμνπζηψλ.
Σα δηθαζηήξηα, νη δηθαζηηθνί ιεηηνπξγνί θαη ε ινγηθή απνλνκή ηεο
δηθαηνζχλεο ζηελ νπνία πξνέβεζαλ νη Γεκνθξαηηθνί Γάιινη ήηαλ πνιχ ζεκαληηθή
θαη είρε αληίθηππν ζηελ θπζεξατθή θνηλσλία. Οη δηθαζηηθέο ππνζέζεηο πνπ βξέζεθαλ,
κειεηήζεθαλ θαη παξνπζηάδνληαη ζηε ζπλέρεηα είλαη ελδεηθηηθέο σο πξνο ηνλ ηξφπν
ιεηηνπξγίαο ησλ δηθαζηεξίσλ ζηα Κχζεξα, ηε θηινζνθία δηθαίνπ πνπ ηα ραξαθηήξηδε
θαη ηα πεξηζηαηηθά κε ηα νπνία θαηαγίλνληαλ.
Κεθ. 4.2. Η πεξίπησζε αξλεζηδηθίαο πνπ θαηήγγεηιε ν Φξαγθίζθνο Γνπξέληεο
ηηο 8 Απξηιίνπ 1798 ην Πνιηηηθφ Γηθαζηήξην ησλ Κπζήξσλ έιαβε ηελ
αλαθνξά ηνπ Φξαγθίζθνπ Γνπξέληε ζρεηηθά κε ηελ αξλεζηδηθία δχν δηθαζηψλ λα
απνθαλζνχλ γηα ηελ ππφζεζή ηνπ.313 Ο Γνπξέληεο αλήθε ζε κηα απφ ηηο πινπζηφηεξεο
νηθνγέλεηεο ησλ αζηψλ ζηα Κχζεξα, πξνεξρφκελε απφ ηελ Κξήηε. 314 Ζ ππφζεζε
αθνξνχζε ζε ελδννηθνγελεηαθή δηαθνξά ηνπ ηδίνπ κε ηνλ αδειθφ ηνπ Γεψξγην,
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Καιιίγεξνο Δ. Π., Κπζεξατθά Δπώλπκα, φ.π., ζζ. 227-230.
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πηζαλψο θιεξνλνκηθή θαη ζίγνπξα νηθνλνκηθήο θχζεσο, φπσο αλέθεξε « πφζεζηο
ὁπνῦ ἀλακεηαμχ ἑκνῦ ηνῦ ηαπεηλνῦ Φξαγθηζθνῦ Γνπξέληε θαη ἀδειθνῦ κνπ
Γενξγίνπ».
Ο αδειθφο ηνπ Φξαγθίζθνπ Γνπξέληε Γεψξγηνο ή Σδψξηδεο αλήθε ζηνπο
πξψελ αζηνχο ηεο βελεηνθξαηίαο, πνπ πξνθαλψο δελ είραλ απνδερζεί επκελψο ηε
γαιιηθή δηνίθεζε, θαη ζηε ζπλέρεηα ήηαλ έλαο απφ ηνπο αληηπξνζψπνπο ησλ
Κπζεξίσλ πξνο ηνπο επηθεθαιήο λαπάξρνπο ηνπ ξσζν-νζσκαληθνχ ζηφινπ, πνπ
εμεδίσμε ηνπο Γεκνθξαηηθνχο Γάιινπο απφ ηα Κχζεξα ζηηο 13.10.1798. 315 Ήηαλ
επίζεο έλαο απφ ηνπο δνινθνλεζέληεο αξηζηνθξάηεο απφ ηνπο ρσξηθνχο ζην Κάζηξν
ηεο Υψξαο Κπζήξσλ, ζηηο 22 Ηνπιίνπ 1800.316
Οη δχν δηθαζηέο ζπγθεληξψζεθαλ ζην ζπίηη ησλ αδειθψλ ηάε, αιιά δελ
θαηέιεμαλ ζε απφθαζε φπσο θαίλεηαη θαη απφ ην έγγξαθν, «Δἰο ηάο ηξηάληα ηνῦ
ἀπεξαζκέλνπ Μαξηίνπ νἱ Κξηηαί καο ἐλψζεζαλ εἰο ηνλ νἶθνλ ηῶλ πνιίησλ ἀδειθῶλ
ηάε θαί ἐθε πεγαηλάκελε θαί ζενξφληαο ηαο ζθξηηνχξαηο καο δέλ ὁκνθφλεζαλ εἰο
ηάο γλῶκαο δηά λά θάκνπλ ηήλ ζεληέλδα ἐπάλσ εἰο ηάο δηαθνξάο καο». Σν γεγνλφο φηη
ε ζπγθέληξσζε ησλ δηθαζηψλ έγηλε ζην ζπίηη ηεο νηθνγέλεηαο ηάε δείρλεη φηη
επξφθεηην γηα κηα ππφζεζε πνπ αθνξνχζε ηελ αξηζηνθξαηηθή ηάμε ησλ Κπζήξσλ θαη
ελδερνκέλσο γη’ απηφλ ην ιφγν δίζηαζαλ νη δηθαζηέο λα πξνβνχλ ζε κηα απφθαζε. Ζ
θαηάιεμε απηή έθεξε ζε απφγλσζε ησλ Φξαγθίζθν Γνπξέληε, ν νπνίνο επηζπκνχζε
δηαθαψο κηα ιχζε. Πξνζέθπγε ζην Πνιηηηθφ Γηθαζηήξην γηα λα πξνρσξήζεη ζηελ
εθινγή ηξίηνπ δηθαζηή, πξνθεηκέλνπ λα ηειεζηδηθήζεη ε ππφζεζε.
Σν Πνιηηηθφ Γηθαζηήξην, ελ πξψηνηο, απνδέρηεθε ην δίθην ηνπ αηηήκαηνο ηνπ
Γνπξέληε θαη φξηζε ηξίην δηθαζηή, ηνλ Θεφδσξν ηάζε-Μπηξκπηιηφ, καδί κε ηνλ
Ησάλλε Μαραηξηψηε317 θαη ηνλ Παχιν Γαληψλε. Δλδηαθέξνλ ζηνηρείν ήηαλ ν νξηζκφο
σο δηθαζηψλ ηνπ Θεφδσξνπ ηάζε θαη ηνπ Παχινπ Γαληψλε, θαίηνη ηελ ίδηα πεξίνδν
θαηείραλ ζεκαληηθέο δηνηθεηηθέο ζέζεηο. Δλδερνκέλσο ζηελ αλαθεξφκελε ρξνληθή
πεξίνδν, ειιείςεη κνξθσκέλσλ αλδξψλ, νη πςειφβαζκνη αμησκαηνχρνη αζθνχζαλ
παξαιιήισο κε ηα εθηειεζηηθά αμηψκαηα θαη δηθαζηηθή εμνπζία, αλαηξψληαο
315
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Ο Ησάλλεο Μαραηξηψηεο ήηαλ ν ηξίηνο απφ ηνπο πξψελ αζηνχο ηεο βελεηνθξαηίαο πνπ

δνινθνλήζεθαλ ζηηο 22 Ηνπιίνπ 1800 ζην Κάζηξν ηεο Υψξαο απφ ηνπο ρσξηθνχο, φ.π., ζ. 8,
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ηαπηφρξνλα εθ ησλ πξαγκάησλ ηε δηάθξηζε ησλ εμνπζηψλ. Ζ απνλνκή ηεο
δηθαηνζχλεο ζηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε θαίλεηαη φηη επεξεάζηεθε απφ ηελ
θνηλσληθή ζέζε ησλ αληηδίθσλ, θνπβαιώληαο ηελ θιεξνλνκηά απφ ηε καθξαίσλε
βελεηηθή παξάδνζε ηεο επλνηνθξαηίαο ησλ αζηψλ.
Κεθ. 4.3. Η ππφζεζε ηεο ινγνδνζίαο ηεο Φξνζχλεο Καιιηγέξνπ
Ζ πεξίπησζε ηεο θαηαγγειίαο ηεο ινγνδνζίαο, ζηελ νπνία ππνρξεψζεθε δηα
ηεο βίαο ε Φξνζχλε Καιιηγέξνπ, είλαη ελδεηθηηθή ηνπ βαζκνχ επηξξνήο ηεο
θηινζνθίαο ηεο γαιιηθήο λνκνζεζίαο ζηελ απφδνζε ηεο δηθαηνζχλεο απφ ηνπο
δηθαζηέο ησλ Κπζήξσλ ζε κηα ππφζεζε νηθνγελεηαθνχ δηθαίνπ.318 ηηο 10 Απξηιίνπ
1798

εθδηθάζηεθε

ελψπηνλ

ησλ

δηθαζηψλ

ηνπ

Πνιηηηθνχ

Γηθαζηεξίνπ

(Πξσηνδηθείνπ) ε ππφζεζε ηεο Φξνζχλεο Καιιηγέξνπ, ε νπνία θαηήγγεηιε φηη ζε έλα
θαζεζηψο εθβηαζκνχ θαη ζπγθαιπκκέλεο απεηιήο βηαζκνχ ππνρξεψζεθε λα δψζεη
ιφγν γάκνπ ζηνλ Γεψξγε Καξδηαθφ. Ζ θξαζενινγία πνπ ρξεζηκνπνίεζε ζηε
δηθνγξαθία ήηαλ έληνλε εθζέηνληαο ηελ απεηιή πνπ αληηκεηψπηζε θαη ηελ
ςπρνινγηθή βία πνπ ππέζηε, «Γηά λά ἀπνθχγῃ  Φξνζχλε ζπγαηέξα ηνῦ πνηέ Γηάλλε
Καιεγέξνπ Πηηδηλή ἕλα θαθφλ, ὁπνῦ ηήλ ἐθνβέξηδελ εἰο ηφ ἀθξηβφηεξνλ ὁπνῦ εἶρελ,
ἐζχληξεμελ ἀθνπζίσο ηεο λά πνηάμῃ ηήλ ζέιεζίλ ηεο, θαί λά πνρξεψζῃ ηήλ
ἐιεπζεξία ηῆο γλψκεο ηεο ὁ Γεψξγεο Καξδηαθφο πνηέ Ἀλδξέα, ὁπνῦ ηψξα εξίζθεηαη
εἰο ηελ Ἀλαηνιήο, ὤληαο ἐδψ ἀπεξαζκέλνλ θαηξφλ ἐπάζρηζε πάξα πνιχ λά πιαλεχζῃ
ηήλ ἄλσζελ θφξελ δηά λά ηῆο πάξῃ ηήλ ηηκήλ». ε απηή ηελ ππφζεζε δηαθξίλεηαη ε
δηαθνξά ζην νηθνγελεηαθφ δίθαην φπσο ίζρπε ζηε Βελεηία θαη αθνινχζσο ζην
βελεηνθξαηνχκελν ειιεληθφ ρψξν ζε αληίζεζε κε φζα πξνέβιεπε ε γαιιηθή
λνκνζεζία.
Οη Βελεηνί είραλ δηακνξθψζεη ην νηθνγελεηαθφ ηνπο δίθαην ζχκθσλα κε ηηο
απνθάζεηο ηεο Καζνιηθήο Οηθνπκεληθήο πλφδνπ ηνπ Σξέλην ή Σξηδέληνπ
(Concilium Tridentinum).319 χκθσλα κε απηφ θπξηαξρνχζε ε έλλνηα ηεο παηξηθήο
εμνπζίαο ζηελ νπνία ππφθεηληαλ ε θφξε. Ο παηέξαο είρε ηελ ππνρξέσζε λα πξνηθίζεη
318
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Σελ χλνδν απηή είρε ζπγθαιέζεη ε Καζνιηθή Δθθιεζία θαη έιαβε ρψξα κεηαμχ 13 Γεθεκβξίνπ

1545 θαη Γεθεκβξίνπ 1563. Μέζα ζηα πνιιά ζέκαηα πνπ ζπδεηήζεθαλ, ξπζκίζηεθε θαη ε ζέζε ηεο
γπλαίθαο ζε ζρέζε κε ηε ζξεζθεπηηθή δσή θαη ηνλ νηθνγελεηαθφ βίν.
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ηελ θφξε ηνπ κε ηε ζχληαμε πξνηθνζπκθψλνπ, ρσξίο λα αλαθέξεηαη ε νπνηαδήπνηε
δπλαηφηεηα ηεο γπλαίθαο λα απνθαζίζεη ζην ζέκα ηνπ γάκνπ. Ήηαλ ραξαθηεξηζηηθφ
φηη πξνβιεπφηαλ, ζε πεξίπησζε δηαθφξεπζεο ή απαγσγήο ηεο γπλαίθαο, νη
δηαθνξεπηέο/απαγσγείο ηεο λα ππνρξενχληαη λα ηελ πξνηθνδνηήζνπλ, σο εμηιέσζε.320
ε πεξίπησζε δηαδπγίνπ ή κνηρείαο, ε νπνία είρε επηθπξσζεί κε εθθιεζηαζηηθή
πξάμε, ε γπλαίθα ζηεξνχληαλ ηεο πξνίθαο ηεο. 321 Γηα ηε βελεηή γπλαίθα ε
ρεηξαθέηεζε απφ ηελ παηξηθή εμνπζία ήηαλ λνκηθή δηαδηθαζία ε νπνία είρε κφλν δχν
νδνχο δηαθπγήο: α) ην γάκν ή β) ηελ είζνδν ζε κνλαζηήξη. 322 πλνιηθά ζε
πεξηπηψζεηο παξεθηξνπήο θαη ζεμνπαιηθψλ εζψλ ε γπλαίθα αληηκεηψπηδε
απζηεξφηεξε ηηκσξία απφ ηε δηθαηνζχλε ζε ζρέζε κε ηνλ άλδξα πνπ ππέπηπηε ζηα
ίδηα αδηθήκαηα.323
Αθνινχζσο ε γπλαίθα ζην βελεηνθξαηνχκελν ειιεληθφ ρψξν δελ είρε
απηεμνπζηφηεηα ζηελ επηινγή ηεο δσήο ηεο, παξφηη ζπκκεηείρε ελεξγά ζε πηπρέο ηεο
νηθνλνκηθήο θαη θνηλσληθήο δσήο.324 ην ζέκα ηνπ γάκνπ δελ ππήξρε άιιε επηινγή
απφ ην ζπλνηθέζην, ην νπνίν επηθπξσλφηαλ κέζσ πξνηθνζπκθψλνπ, πεξηέρνληαο ηελ
εθηίκεζε γηα ηελ αμία ηεο πξνίθαο.325 Ρφιν θιεηδί ζηελ επηινγή ζπδχγνπ είραλ νη
πξνμελήηξεο θαη ε κφλε ζηηγκή πνπ ήηαλ επηβεβιεκέλε ε παξνπζία ηεο λχθεο ήηαλ ε
ζχληαμε ηνπ πξνηθνζπκθψλνπ. Απηή ε δηαδηθαζία ζην ζέκα ηνπ γάκνπ αθνξνχζε
φιεο ηηο γπλαίθεο αλεμαξηήησο θνηλσληθήο ζέζεο, αλ θαη νη γπλαίθεο αξηζηνθξαηηθήο
θαηαγσγήο είραλ πεξηνξηζκέλεο δπλαηφηεηεο ζπκκεηνρήο ζηα θνηλά.326 Οη γάκνη ζηα
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Ηδξσκέλνο η. Μ. (κηθξ.), Πεξί ηεο Αζηηθήο, Δκπνξηθήο θαη Πνηληθήο ησλ Βελεηώλ Ννκνζεζίαο ππό

Γαληήι Μαλίλ, Βηβιηνπσιείν Γηνλπζίνπ Νφηε Καξαβία, Αζήλα 2002, ζ. 26.
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.π., ζ. 30.
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.π., ζ. 36.
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Σζαθίξε Ν. Ρ., Πνηλέο θαη Κνηλσλία ζηε βελεηνθξαηνύκελε Κξήηε (16νο αη.), φ.π., ζ. 346.
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Μαιηέδνπ Υ. Α,, «Ζ γπλαίθα ζηε βελεηνθξαηνχκελε Κξήηε κε βάζε ηηο λνηαξηαθέο πεγέο»,

Αξραηνινγία, 21, 1986, ζ. 40.
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.π., ζζ. 37-38.
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Γηα ηνλ ξφιν ησλ γπλαηθψλ αλψηεξεο ηάμεο βιέπε Λακπξηλφο Κ. Δ., «Οη γπλαίθεο ηεο αλψηεξεο

ηάμεο ζηε βελεηνθξαηνχκελε Κξήηε λνκηθν-θνηλσληθή ζέζε αληηιήςεηο ζπκπεξηθνξέο (16νο-17νο
αη.)», Μεζαησληθά θαη Νέα Διιεληθά, 7, 2004, ζζ. 83-143. πγθεθξηκέλα ζηελ εξγαζία απηή
αλαθέξεηαη φηη νη γπλαίθεο σο κέιε ηεο ηάμεο ησλ επγελψλ εκθαλίδνληαλ ζπρλά ζε λνηαξηαθέο πξάμεηο
θαη ζπαληφηαηα ζε δηνηθεηηθά αμηψκαηα. Σν θνηλσληθφ πξνβάδηζκα ην είραλ ζε θάζε πεξίπησζε νη
άληξεο, ελψ νη γπλαίθεο έπξεπε λα πεξηνξηζηνχλ ζηε θξνληίδα ηεο νηθνγέλεηαο θαη ζηε δηαθχιαμε ηνπ
θχξνπο θαη ηεο ηηκήο ηνπο. Ζ βελεηηθή δηνίθεζε εμέηαδε ην status quo θάζε ππνςήθηνπ επγελή, ζηε
βάζε ηεο θαηαγσγήο ηνπ ηδίνπ θαη ηεο γπλαίθαο ηνπ, ζχκθσλα κε βελεηηθφ λφκν ηνπ 1526, ν νπνίνο
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βελεηηθά Κχζεξα ραξαθηεξίδνληαλ σο αλδξνηνπηθνί ή παηξναλδξνηνπηθνί, θαζψο ε
γπλαίθα εγθαηέιεηπε ην παηξηθφ ηεο θαη πήγαηλε λα δήζεη κε ηνλ άλδξα ηεο ή καδί θαη
κε ηα πεζεξηθά ηεο. 327 Οη δηαδηθαζίεο ηνπ γάκνπ ζηα Κχζεξα είραλ αθεηεξία ηα
πξνμεληά, ζπλερίδνληαλ κε ηνλ αξξαβψλα, ην γάκν θαη έθιεηλαλ κε ηε κεηαγακήιηα
ηειεηή, ηνλ αληίγακν. Ζ αξρεηαθή πεγή δείρλεη πψο απηή ε θνηλσληθή δηεξγαζία θαη
ζξεζθεπηηθή ηειεηή επεξεάζηεθαλ απφ ηε ζεζκηθή παξνπζία ησλ Γηνηθεηηθψλ
Γάιισλ ζηα Κχζεξα.
ηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε ηεο ινγνδνζίαο ε Φξνζχλε Καιιηγέξνπ
επηθαιέζηεθε ην δηθαίσκα ηεο ειεπζεξίαο ηεο λα απνθαζίζεη νηθεία βνπιήζεη πνηφλ
ζα παληξεπηεί. Καηήγγεηιε φηη ν Γεψξγεο Καξδηαθφο επέκελε κε θάζε ηξφπν λα ηελ
θάλεη γπλαίθα ηνπ θαη γη’ απηφ δήηεζε ζπκβνιαηνγξαθηθή επηθχξσζε, απεηιψληαο
ηελ ηηκή ηεο. Ζ Φξνζχλε Καιιηγέξνπ αλέθεξε φηη πηέζηεθε απφ ηελ νηθνγέλεηά ηεο
λα ππαθνχζεη, θαζψο νη νηθείνη ηεο θνβνχληαλ ην θνηλσληθφ ζηίγκα. ηα Κχζεξα
άιισζηε ίζρπε ην ίδην βελεηηθφ νηθνγελεηαθφ δίθαην φπνπ ε θνηλσληθή ππφιεςε ήηαλ
ηδηαίηεξα ζεκαληηθή (pubblica voce e fama) θαη επέθεξε κεγάιν πιήγκα ε ηπρφλ
θειίδσζε ηεο (infamia). 328 πσο δείρλεη ε αξρεηαθή πεγή ε θνηλσλία ησλ Κπζήξσλ
θαη ηα αμηαθά πξφηππα πνπ ηε δηείπαλ αζθνχζαλ κεγάιε επηξξνή ζε ζέκαηα
νηθνγελεηαθήο δσήο. Σν έγγξαθν ηεο ζπκθσλίαο ηεο ινγνδνζίαο θαηνρπξψζεθε σο
ζπκβνιαηνγξαθηθή πξάμε απφ ηνλ λνηάξην Γεψξγην Λεβνχλε. χκθσλα κε απηή ε
Φξνζχλε Καιιηγέξνπ ήηαλ ππνρξεσκέλε λα πεξηκέλεη ηνλ Γεψξγε Καξδηαθφ έσο

αθνξνχζε θαη ηνπο επγελείο ηεο Κξήηεο. Οη γπλαίθεο απαγνξεπφηαλ λα είλαη ρακειήο θαηαγσγήο de
vil conditione, θάηη ην νπνίν δεισλφηαλ ζε θάζε δήισζε γάκνπ επγελνχο. Δπίζεο έπξεπε λα είλαη
άκεκπηνπ εζηθήο (θάηη πνπ απαζρφιεζε πνιιέο δηθαζηηθέο ππνζέζεηο ηεο επνρήο) θαη λα κε θέξνπλ ην
βάξνο ηεο κνηρείαο θαη λνζνγέλεηαο, ηα νπνία θαηαδηθάδνληαλ βαξχηαηα, ελψ αληίζεηα γηα ηνπο άλδξεο
επγελείο ηα παξαπηψκαηα απηά ζπγθξηηηθά αληηκεησπίδνληαλ πνιχ πην αλεθηηθά. Ο θχθινο ηεο
θνηλσληθήο δσήο κηαο γπλαίθαο επγελνχο έπξεπε λα έρεη αθεηεξία ην ζπίηη θαη λα θαηαιήγεη ζηελ
εθθιεζία, θαζψο ν ζπλαγειαζκφο ζηηο αγνξέο, ζηα ρσξάθηα θαη ζηνπο δξφκνπο ραξαθηήξηδε ηηο
γπλαίθεο ρακειήο θνηλσληθήο ζέζεο. Μπνξνχζαλ φκσο λα ζπλάπηνπλ θηιηθέο ζρέζεηο νη θπξίεο κε ηηο
ππεξέηξηεο-ηξνθνχο ζην πιαίζην φκσο ηεο ζρέζεο αλψηεξνπ-θαηψηεξνπ. Ζ δε νπζηαζηηθή κφξθσζε
αθνξνχζε ηα άξξελα κέιε ησλ επγελψλ, ελψ νη γπλαίθεο πεξηνξίδνληαλ ζηελ θαιχηεξε πεξίπησζε ζε
γξαθή, αλάγλσζε θαη θέληεκα.
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Παπαδάθε Α., «Ζ νηθνγέλεηα ζηα Κχζεξα», Πξαθηηθά Γηεζλνύο πκπνζίνπ Βελεηία θαη Κύζεξα,

Βελεηία, 6-7 Γεθεκβξίνπ 2002, Νόζηνο, 2, 2003, ζ. 177.
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Παηξακάλε Μ. Γ., «Ο έξσηαο ελψπηνλ ηνπ λφκνπ ζηα Κχζεξα ηεο βελεηηθήο πεξηφδνπ (17νο-18νο

αη.)», Νόζηνο, 6, 2010, ζ. 127.
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ηέζζεξα ρξφληα κέρξη λα επηζηξέςεη απφ ηελ κχξλε γηα λα ηελ παληξεπηεί,
πξνβιέπνληαο πνηλή εθαηφ γξνζίσλ γηα φπνηνλ παξαβίαδε ηε ζπκθσλία. Αληίζηνηρεο
πεξηπηψζεηο απαληψληαη θαη ζε άιιεο λνηαξηαθέο πξάμεηο ηεο επνρήο, πνπ
ιεηηνπξγνχζαλ δεζκεπηηθά θαη πεξηνξηζηηθά γηα ηε γπλαίθα, θαηαινγίδνληαο
ρξεκαηηθά πνζά ζηνλ άληξα, ελ είδεη εγγπήζεσλ.329
Ζ Φξνζχλε Καιιηγέξνπ δελ απνδέρζεθε ηελ απψιεηα ηνπ απηεμνπζίνπ ηεο θαη
ηνπ δηθαηψκαηνο λα θαζνξίδεη ηελ ηχρε ηεο φπσο έγξαςε «δηά λά ἔρῃ αηή ηελ
ἐιεπζεξίαλ ὁπνῦ ηῆο ἐράξηζελ ὁ Θεφο». Ζ ινγνδνζία ηελ νπνία είρε αλαγθαζηεί λα
επηθπξψζεη κε ηελ ππνγξαθή ηεο ζην ζπκβνιαηνγξαθηθφ έγγξαθν είρε παχζεη λα
ηζρχεη σο λνκηθή ζπκθσλία κε ππαηηηφηεηα ηνπ ίδηνπ ηνπ Γεψξγε Καξδηαθνχ.
Εεηνχζε ινηπφλ απφ ην Γηθαζηήξην ηελ αθχξσζε ηεο ζπκθσλίαο γηα λα θαηαζηεί
ειεχζεξε λα απνθαζίδεη γηα ηνλ εαπηφ ηεο.
ε απηφ ην ζεκείν εηζήιζε ζην λνκηθφ πξνζθήλην ε λέα γαιιηθή λνκνζεζία
γηα ην γάκν, ε νπνία είρε επεξεαζηεί απφ ηελ Γαιιηθή Δπαλάζηαζε θαη είρε
απνθξπζηαιισζεί ζην γαιιηθφ αζηηθφ δίθαην απφ ην επηέκβξην ηνπ 1791. χκθσλα
κε απηφ ν γάκνο πέξαλ απφ ζξεζθεπηηθφ κπζηήξην έγηλε θαη πνιηηηθφ ζπκβφιαην πνπ
θαηαρσξνχληαλ απφ δεκφζην αμησκαηνχρν. 330 ινη νη άλζξσπνη ζεσξνχληαλ ίζα
ζπκβαιιφκελα κέξε σο πξνο ην δηθαίσκα επηινγήο ζπληξφθνπ θαη ηνλ επηέκβξην
ηνπ 1792 ν ζεζκφο ηνπ δηαδπγίνπ παξνπζηάζηεθε σο ζπλέπεηα ηεο ειεπζεξίαο ζηε
ζχλαςε ησλ γάκσλ. Ο λνκνζέηεο έθξηλε φηη, εθφζνλ ν γάκνο γηλφηαλ θνηλή
ζπλαηλέζεη, αληίζηνηρα ζα έπξεπε λα ηζρχεη ην ίδην θαη γηα ην δηαδχγην. Ζ πξάμε απηή
ηεο Γεκνθξαηηθήο Γαιιίαο έδσζε ζηε γπλαίθα κηα έζησ θαη κεηξηνπαζή λνκηθή
ππφζηαζε πέξαλ απφ ηελ παηξηθή θαη ζπδπγηθή εμνπζία θαη πξνζέθεξε κηα
δηθαηφηεξε θαηαλνκή ηεο θιεξνλνκηάο θαη ηεο δηαρείξηζεο ηεο πξνίθαο.
Βάζεη απηνχ ηνπ λνκνζεηηθνχ ππφβαζξνπ ην Πνιηηηθφ Γηθαζηήξην Κπζήξσλ
πξνρψξεζε ζε αλάθξηζε ησλ καξηχξσλ γηα λα εμαθξηβψζεη ην αιεζέο ησλ ιφγσλ ηεο
Φξνζχλεο Καιιηγέξνπ θαη ηειηθά θαηέιεμε ζηε δηθαίσζή ηεο βαζηδφκελν ζηηο εμήο
παξακέηξνπο:
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Παπαθσλζηαληίλνπ Α., Πεγέο Νεόηεξεο Διιεληθήο Ηζηνξίαο. Οη αλέθδνηνη θώδηθεο ηνπ Ννηαξίνπ

Παλαγηώηε Μαραηξηώηε (1822-1833)-Πνιηηηζκηθή δηάζηαζε ηνπ πεξηερνκέλνπ ηνπο, Γ.Γ., Δζληθφ θαη
Καπνδηζηξηαθφ Παλεπηζηήκην Αζελψλ-Παηδαγσγηθφ Σκήκα Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο, Αζήλα 2012, ζ.
166.
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Jolibert Β., «La Révolution française et le droit des femmes à l'instruction. Résumé d'une

désillusion», Expressions [en ligne], Νν. 30, Déc. 2007, ζζ. 123-125.
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1. ηελ απνπζία ηνπ Γεψξγε Καξδηαθνχ θαη ζηελ αδπλακία πξνζδηνξηζκνχ ηεο
επηζηξνθήο ηνπ ζηα Κχζεξα γηα λα εθπιεξψζεη ηνπο φξνπο ηεο ζπκθσλίαο.
2. ηελ αληίζεζε ηεο ζπκθσλίαο απηήο κε ην θπζηθό δηθαίσκα ηεο ειεπζεξίαο
ησλ αλζξώπσλ, φπσο αλέθεξε ζην ζθεπηηθφ ηνπ, «contrano alla ragione alli
principj della natural Libertà degl’uomini».
3. Καηά ζπλέπεηα ζηελ παξαβίαζε ησλ λφκσλ ηεο γαιιηθήο δηνίθεζεο,
«offendente le leggi dell’attuale Governo».
Σν Πνιηηηθφ Γηθαζηήξην ησλ Κπζήξσλ έθξηλε νκφθσλα άθπξε ηε ζπκθσλία
ινγνδνζίαο (unanime, e concorde decretta il taglio del contratto stesso) θαη απεθάλζε
φηη ε Φξνζχλε Καιιηγέξνπ θαη ν Γεψξγηνο Καξδηαθφο κπνξνχζαλ ειεχζεξα λα
παληξεπηνχλ φπνηνλ ήζειαλ (l’accennata Frosini, ed anche il suestesa Giorgi passar
possano liberamente in matrimonio con qualunque persona di suo genio senza).
Ζ ππφζεζε απηή, θαίηνη κεκνλσκέλε, δείρλεη ηελ επηξξνή ηεο θηινζνθίαο
δηθαίνπ ηεο Γεκνθξαηηθήο Γαιιίαο ζηνπο δηθαζηέο ησλ Κπζήξσλ. Γελ ήηαλ ζχλεζεο
κηα γπλαίθα πξνεξρφκελε απφ νηθνγέλεηα ρσξηθψλ 331 θαη κεγαισκέλε ζην πξφηππν
ηεο βελεηηθήο θνηλσλίαο, φπνπ ε γπλαίθα δελ απνθάζηδε ε ίδηα γηα ην γάκν ηεο, λα
επηθαιείηαη ην αλαθαίξεην δηθαίσκά ηεο ζηε δπλαηφηεηα επηινγήο ζπδχγνπ. Απφ
δηθαζηηθήο πιεπξάο ε θαηαγγειία απηή ζα ήηαλ πνιχ δχζθνιν λα ππνζηεξηρζεί απφ
έλα βελεηηθφ δηθαζηήξην, εθφζνλ ε παηξηθή εμνπζία επέβαιε ηελ επηινγή ηνπ
ζπδχγνπ θαη ε ινγνδνζία είρε λνκίκσο επηθπξσζεί ζε ζπκβνιαηνγξαθηθή πξάμε.
κσο ζην ζχζηεκα απνλνκήο δηθαηνζχλεο ησλ Γεκνθξαηηθψλ Γάιισλ ε Φξνζχλε
Καιιηγέξνπ δηθαηψζεθε θαη θξίζεθε φηη ήηαλ ειεχζεξε λα λπκθεπζεί φπνηνλ
επηζπκνχζε. Απηή ε ππφζεζε θαηαδεηθλχεη ηελ αιιαγή ζηελ απνλνκή ηεο
δηθαηνζχλεο ηελ νπνία επέδεημαλ νη δηθαζηέο ησλ Κπζήξσλ ζε έλα ζέκα
νηθνγελεηαθνχ δηθαίνπ, ελαξκνλίδνληαο ην ζθεπηηθφ ηνπο κε ηε γαιιηθή λνκνζεζία.
Απηφ βέβαηα δελ ζεκαίλεη φηη επέθεξε ξηδηθή αιιαγή ζηελ θνηλσληθή ζέζε ηεο
γπλαίθαο ζηα Κχζεξα, ήηαλ φκσο κηα ςεθίδα θαηαλφεζεο ησλ δηθαζηψλ ζην
επαίζζεην ζέκα ηεο ινγνδνζίαο θαη ηνπ γάκνπ.
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Ζ νηθνγέλεηα ησλ Καιιηγέξσλ απνηεινχζε ηε δεχηεξε πνιππιεζέζηεξε νηθνγέλεηα ησλ Κπζήξσλ,

κεηά απφ απηή ησλ Καζηκάηε. Δληνπίδνληαλ θπξίσο ζην ηξαπφδη θαη ζην Ληβάδη θαη επξφθεηην γηα
νηθνγέλεηα ρσξηθψλ, κε ηε κεκνλσκέλε εμαίξεζε ηνπ signor Todorin Caligero quondam Gabriola ζην
ηξαπφδη. Ζ Φξνζχλε Καιιηγέξνπ δελ αλήθε ζε απηφ ηνλ θιάδν, αιιά ζε απηφλ πνπ θαηνηθνχζε ζηα
Πηηζηληάληθα. Καιιίγεξνο Δ. Π., Κπζεξατθά Δπώλπκα, φ.π., ζζ. 252-260.
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Κεθ. 4.4. Η ππφζεζε ηνπ Δηξελνδηθείνπ γηα ηε θξαγή δεκφζηαο βξχζεο ζηα
Λνγνζεηηάληθα
Ζ ππφζεζε πνπ απαζρφιεζε ην Δηξελνδηθείν ζηηο 25 Thermidor12/13.08.1798 αθνξνχζε ηε θξαγή δεκφζηαο βξχζεο απφ ηελ νπνία εμππεξεηνχληαλ
νη θάηνηθνη ηεο πεξηνρήο ησλ Λνγνζεηηάληθσλ.332 Ζ βξχζε απηή ζεσξνχληαλ θνηλό
αγαζό, φπνπ φινη νη θάηνηθνη ηεο πεξηνρήο πφηηδαλ ηα δψα ηνπο, «κία βξχζηο εἰο
ηφπνλ ὀλνκαδφκελνλ Γεψξγαθα,  ὁπνία ἐδνχιεπε εἰο θπβέξλεζηλ ὅινπ ηνῦ ιανῦ
ὁπνῦ εἰο αηφλ, ηφλ ηφπνλ ἐβξίζθσληαη, θαί πιηζηάδνπλ θαί ἀθψκα, ἐπνηεδψληεζα
ὅινπ ηνῦ ηφπνπ ηά ὠδά». Μέιε ηεο νηθνγέλεηαο ησλ νθίσλ 333 θαηεγνξνχζαλ ηνλ
Θνδσξή Μνπιφ 334 σο ζπκκνξίηε, αλαθέξνληαο φηη ηα ηειεπηαία ρξφληα έθξαμε ην
ππνζηαηηθφ ηνπ, εκπνδίδνληάο ηνπο λα πνηίδνπλ ηα δηθά ηνπο δψα φπσο ζπλήζηδαλ ηα
πξνεγνχκελα ρξφληα. Ζ ππφζεζε απηή αλαγφηαλ ζηε ζθαίξα ηνπ εζηκηθνχ δηθαίνπ,
θαζψο επί ζεηξά εηψλ ε πξφζβαζε ζην λεξφ ηεο βξχζεο ήηαλ ειεχζεξε, αλεμαξηήησο
ηνπ γεγνλφηνο φηη ήηαλ κέξνο ηεο ηδηνθηεζίαο ηνπ Μνπινχ. Ο ηειεπηαίνο παξαβίαζε
ηελ ηνπηθή ζπλήζεηα φηαλ απνθάζηζε λα ηελ νηθεηνπνηεζεί θαηαζθεπάδνληαο έλα
θξάρηε. Ζ νηθνγέλεηα ησλ νθίσλ δηακαξηπξήζεθε εληφλσο, θαζψο ζηεξήζεθε έλα
θαίξην αγαζφ γηα ηα θνπάδηα ηεο. Δπηθαιέζηεθε ινηπφλ ηε δχλακε ηνπ εζίκνπ θαη
δήηεζε λα απνθηήζεη θαη πάιη ειεχζεξε πξφζβαζε ζηε βξχζε.
Ζ θαηαγγειία απηή ππεβιήζε ζην Δηξελνδηθείν ζηηο 25 Thermidor13/14.08.1798 θαη ζην ίδην έγγξαθν θαηεγξάθε ε απάληεζε ηνπ Θνδσξή Μνπινχ
ζηηο 8 Fructidor-25/26.08.1798. Ο Μνπιφο εμέθξαζε ηελ έθπιεμή ηνπ γηα ην αίηεκα
ησλ νθίσλ ηζρπξηδφκελνο φηη ςεχδνληαλ (αλ θαη απφ ηα ζπκθξαδφκελα βγαίλεη ην
ζπκπέξαζκα φηη κάιινλ νη θαηαγγειίεο ήηαλ αιεζηλέο). Εεηνχζε λα ηνπ πιεξψζνπλ
νη νθίνη ηα έμνδα ζηα νπνία πξνέβε γηα ηελ επηζθεπή ησλ δξφκσλ πέξημ ηεο βξχζεο,
ππνζρφκελνο λα επηηξέςεη μαλά ηελ ειεχζεξε πξφζβαζε. Αλεμαξηήησο ζε πνηφλ
αλήθε ην δίθαην ηεο ππφζεζεο απηήο, ην Δηξελνδηθείν Κπζήξσλ θιήζεθε λα
αληηκεησπίζεη κηα παξάβαζε πνπ ππαγφηαλ ζην εζηκηθφ δίθαην θαη ρξνληθά αλήθε
332

21. Γ.Α.Κ.-Σ.Α.Κ., Αξρείν Γεκνθξαηηθψλ Γάιισλ: Φάθεινο 11/Έγγξαθν 1 [Γηθαζηηθή ππφζεζε

ηνπ Θενδψξνπ νθίνπ ελαληίνλ ηνπ Θενδψξνπ Μνπινχ], 12/13.08.1798.
333

Ζ νηθνγέλεηα απηή αληρλεχεηαη ζην βφξεην ηκήκα ηνπ λεζηνχ κε επίθεληξν ηα Λνγνζεηηάληθα, σο

θιάδνο ησλ Λνγνζέηεδσλ, φ.π., ζζ. 629-630.
334

Οκνίσο ζηα Λνγνζεηηάληθα βξίζθεηαη σο θιάδνο ησλ Λνγνζέηεδσλ θαη ε νηθνγέλεηα Μνπινχ, φ.π.,

ζζ. 512-514.
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ζηελ ηειεπηαία πεξίνδν ηεο βελεηηθήο δηνίθεζεο. Σν αληηθείκελν ηεο ππφζεζεο, ε
βξχζε ζηελ νπνία πνηίδνληαλ ηα θνπάδηα, ήηαλ δσηηθή γηα ηελ θαζεκεξηλφηεηα ησλ
αλζξψπσλ νη νπνίνη βάζηδαλ ηελ επηβίσζή ηνπο ζηα δψα πνπ εμέηξεθαλ. Γελ βξέζεθε
ε απφθαζε ηνπ Δηξελνδηθείνπ, σζηφζν ην πηζαλφηεξν ήηαλ φηη ελέθξηλε ην αίηεκα
ησλ νθίσλ, θαζψο αθνξνχζε έλα δεκφζην αγαζφ. Απηφ δηαθαίλεηαη θαη ζηελ
απάληεζε ηνπ Μνπινχ, ν νπνίνο πξνθαηαβάιινληαο ηελ εηο βάξνο ηνπ απφθαζε,
δεζκεχηεθε λα ππνρσξήζεη δεηψληαο ηνπιάρηζηνλ απνδεκίσζε γηα ηα έξγα πνπ είρε
θαηαζθεπάζεη, ελδερνκέλσο γηα λα κεηξηάζεη ηελ δεκηά πνπ ππέζηε.
Κεθ. 5. Σα δηθαζηήξηα θαη νη δηθαζηέο ησλ Κπζήξσλ ζην πιαίζην ηνπ Ννκνχ ηνπ
Αηγαίνπ
Ζ κεηάβαζε ησλ δηθαζηεξίσλ πνπ είραλ ηδξπζεί απφ ηνπο Γεκνθξαηηθνχο
Γάιινπο ζηα Κχζεξα απφ ηα Κνκηηάηα ησλ Πξνζσξηλψλ Γεκαξρείσλ ζηνπο
αλεμάξηεηνπο θνξείο ηεο δηθαηνζχλεο ηεο Κεληξηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Ννκνχ ηνπ
Αηγαίνπ, ζεκαηνδφηεζε ηελ εγθαζίδξπζε ηεο αξρήο ηεο δηάθξηζεο ησλ εμνπζηψλ. Σα
δηθαζηήξηα απνηεινχζαλ πιένλ ππιψλεο, ζεσξεηηθά ηνπιάρηζηνλ, ηνπ ζπληαγκαηηθά
θαηνρπξσκέλνπ θξάηνπο δηθαίνπ κέζα ζηα νπνία νη δηθαζηέο ζα δξνχζαλ
απνθιεηζηηθά σο ιεηηνπξγνί. Βάζεη ησλ εγγξάθσλ ηνπ αξρείνπ ησλ Γ.Α.Κ.-Σ.Α.Κ., ην
ζεκαληηθφηεξν δηθαζηήξην ησλ Κπζήξσλ ήηαλ ην Πνιηηηθφ Γηθαζηήξην (Civile), ην
νπνίν ιεηηνπξγνχζε ζε επίπεδν Πξσηνδηθείνπ θαη Δθεηείνπ. εκαληηθφ ήηαλ θαη ην
Δηξελνδηθείν, δεδνκέλνπ φηη θαηαγηλφηαλ κε δηαθνξέο ηεο θαζεκεξηλφηεηαο, πνπ
άγγηδαλ έλα κεγάιν ηκήκα ηεο αγξνηηθήο δσήο ησλ Κπζεξίσλ.
Χζηφζν ε επηινγή ησλ δηθαζηηθψλ ιεηηνπξγψλ έδεημε φηη ν δηαρσξηζκφο
δηθαζηηθήο θαη εθηειεζηηθήο εμνπζίαο δελ ιεηηνχξγεζε ζηελ πξάμε. Υαξαθηεξηζηηθφ
παξάδεηγκα ήηαλ ε δηθαζηηθή ππφζεζε πνπ απαζρφιεζε ην Πνιηηηθφ Γηθαζηήξην
ζρεηηθά κε ηε δηακάρε αλάκεζα ζηνπο αδειθνχο Γνπξέληε, φηαλ νξίζηεθαλ σο
δηθαζηέο ν Θεφδσξνο ηάζεο-Μπηξκπηιηφο θαη ν Παχινο Γαληψλεο, νη νπνίνη
θαηείραλ παξάιιεια δηνηθεηηθέο ζέζεηο, ελψ ζπγρξφλσο είρε νξηζηεί σο δηθαζηήο ν
γηαηξφο Ησάλλεο Μαραηξηψηεο. Καη ζηηο ηξείο πεξηπηψζεηο νξίζηεθαλ εχπνξνη θαη
κνξθσκέλνη δηθαζηέο, νη νπνίνη αλήθαλ σο επί ην πιείζηνλ ζηελ ηάμε ησλ αζηψλ ηεο
βελεηνθξαηίαο. Οη Γεκνθξαηηθνί Γάιινη αθνινχζεζαλ ηελ ίδηα πξαθηηθή κε ηηο
δηνηθεηηθέο ζέζεηο θαη έδσζαλ ηελ αξκνδηφηεηα απνλνκήο ηεο δηθαηνζχλεο ζηελ
παιαηά άξρνπζα ηάμε, αιιά ηνπιάρηζηνλ δηακφξθσζαλ έλα δηαθνξεηηθφ λνκηθφ
185

πιαίζην κε πξνβάδηζκα ζηα πξννδεπηηθά θαη θηινγαιιηθά κέιε θαη ζηε γαιιηθή
λνκνζεζία.
Κεθ. 6.1. Η ζεζκνζέηεζε λένπ νξγαλνγξάκκαηνο ηνπ Τγεηνλνκείνπ Κπζήξσλ
Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ Πξνζσξηλνχ Γεκαξρείνπ ην Τγεηνλνκείν ππαγφηαλ ζε
θνηλφ θνκηηάην καδί κε ηελ Δζσηεξηθή Οηθνλνκία, είραλ δηνξηζζεί νη αξκφδηνη
αμησκαηνχρνη θαη ζηξαηηψηεο θαη είρε ζπγθξνηεζεί ε δηνηθεηηθή έδξα ηνπ θαη ηα
πεξηθεξεηαθά παξαξηήκαηα. Ζ πξνεγνχκελε πξντζηακέλε αξρή, ην Τγεηνλνκείν ηεο
Βελεηίαο, ζπλέρηδε λα απνζηέιιεη νδεγίεο, παξφηη νη πξνυπάξρνπζεο αληηζέζεηο κε ηα
Τγεηνλνκεία ησλ Ηνλίσλ λήζσλ ζε ζέκαηα, φπσο ε δηάξθεηα ηεο θαξαληίλαο, βγήθαλ
ζηελ επηθάλεηα κε ηελ έιεπζε ησλ Γεκνθξαηηθψλ Γάιισλ. ηελ πξψηε κεηαβαηηθή
πεξίνδν ζπλερίζηεθε ε ιεηηνπξγία ησλ Τγεηνλνκείσλ κε βάζε ηε βελεηηθή παξάδνζε,
αιιά νη αιιαγέο θπνθνξνχληαλ θαη εθδειψζεθαλ κε ηελ ίδξπζε ησλ γαιιηθψλ
Ννκψλ ηεο Διιάδνο. Πιένλ ην Τγεηνλνκείν Κπζήξσλ επαληδξχζεθε ζε λέα ζεζκηθή
βάζε θαη θαλνληζκφ ιεηηνπξγίαο.
Ο ζεζκφο ηνπ Τγεηνλνκείνπ ήηαλ θαίξηνο γηα ηε δηνίθεζε ησλ Ηνλίσλ λήζσλ
θαη επνκέλσο θαη ησλ Κπζήξσλ. Οη Γεκνθξαηηθνί Γάιινη έζπεπζαλ λα ηνλ
επαληδξχζνπλ πξνζδίδνληαο ηνπ δηνηθεηηθή απηνηέιεηα. ην πιαίζην ηνπ Ννκνχ ηνπ
Αηγαίνπ θαη ηεο Κεληξηθήο Δπηηξνπήο Κπζήξσλ εθδφζεθε ε δηνηθεηηθή πξάμε κε
ηίηιν «Istruzioni per la Comissione di Sanità», 335 ε νπνία ζπληζηνχζε θαηαζηαηηθή
πξάμε ίδξπζεο ηνπ Τγεηνλνκείνπ. 336 ε πελήληα ηέζζεξα άξζξα ηνπ εγγξάθνπ
απνηππψζεθε ην δηνηθεηηθφ πεξίγξακκα ησλ αξκνδηνηήησλ, ησλ δηνηθεηηθψλ
δηαδηθαζηψλ θαη ησλ θαλνληζκψλ ηνπ λένπ Τγεηνλνκείνπ Κπζήξσλ. πγθεθξηκέλα
νξίζηεθαλ νη θαλφλεο θαη νη δηαδηθαζίεο πνπ αθνξνχζαλ ηα εμήο:
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i.

Οξηζκφο αλψηεξσλ αμησκαηνχρσλ

ii.

Καηψηεξν πγεηνλνκηθφ πξνζσπηθφ

iii.

Γεσγξαθηθά φξηα επζχλεο

iv.

Σήξεζε λαπηηιηαθψλ κεηξψσλ

12. Γ.Α.Κ.-Σ.Α.Κ., Αξρείν Γεκνθξαηηθψλ Γάιισλ: Φάθεινο 7/Έγγξαθν 6 [Καλνληζκφο ηνπ

Τγεηνλνκείνπ Κπζήξσλ], ρ.ρ.
336

Πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη αλ θαη δελ αλαθέξζεθε ε εκεξνκελία ηνπ εγγξάθνπ, σζηφζν ε αλαθνξά

ζην δηνηθεηηθφ δηακέξηζκά ηνπ Dipartimento dal Mare Egeo, δείρλεη φηη ζπληάρζεθε ζην πιαίζην ηνπ
Ννκνχ ηνπ Αηγαίνπ, κε πηζαλφηεξε εκεξνκελία ην Μάην ηνπ 1798.
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v.

Δπηβνιή πξνζηίκσλ

vi.

Οηθνλνκηθέο αξκνδηφηεηεο θαη είζπξαμε ηειψλ

vii.

Καηάζηαζε εθηάθηνπ αλάγθεο

viii.

Λεηηνπξγία ηνπ Λαδαξέηνπ

ix.

Ζ δηαδηθαζία ηεο θνληνπκάηζηαο (contumacia)

x.

Έιεγρνο θαη ζχλνςε ησλ αξκνδηνηήησλ ηνπ Τγεηνλνκείνπ

Οη ζεκαηηθέο απηέο πξνέθπςαλ κέζα απφ ηε κειέηε θαη αλάιπζε ησλ άξζξσλ
πνπ θαηαγξάθεθαλ ζην έγγξαθν ηνπ νξγαλνγξάκκαηνο. Οη Γεκνθξαηηθνί Γάιινη
ελδηαθέξνληαλ ηδηαίηεξα γηα ηε ιεηηνπξγία ηνπ Τγεηνλνκείνπ θαη δελ ήζειαλ λα ην
αθήζνπλ ζε θαζεζηψο ραιαξήο επηηήξεζεο. Αληηζέησο επηδίσθαλ ζηελφ έιεγρν θαη
ήζειαλ ε Δπηηξνπή ηνπ Τγεηνλνκείνπ λα παξαδίδεη αθξηβέο αληίγξαθν ηεο παξνχζεο
δηαθήξπμεο ζηνλ Δπίηξνπν ηεο Δθηειεζηηθήο Δπηηξνπήο (Comissario del Poter
Esecutivo) θαη ζηελ Κεληξηθή Δπηηξνπή Κπζήξσλ (Comissione Centrale).

Οη

ζπγθεθξηκέλνη θνξείο ζα ήιεγραλ ηελ εχξπζκε θαη ζχλλνκε ιεηηνπξγία ηνπ
(άξζξ.54).
Σν Τγεηνλνκείν σο ππεξεζία παξήγαγε κεγάιε πνζφηεηα εγγξάθσλ πξάμεσλ,
νη νπνίεο απφθεηληαη ζην αξρείν ησλ Γ.Α.Κ.-Σ.Α.Κ. Απφ απηά ηα έγγξαθα
επηιέρζεθαλ θαη κειεηήζεθαλ φζα παξνπζηάδνπλ επθξηλψο ηε δνκή ηνπ θαη δείρλνπλ
πψο ε ππεξεζία απηή ιεηηνχξγεζε ζηελ πξάμε, κε πνηφ ηξφπν εθάξκνζε ηνλ
θαλνληζκφ ηεο, ηα πξνβιήκαηα πνπ πξνέθπςαλ θαη πψο ηα αληηκεηψπηζε ζε επίπεδν
Κεληξηθήο Δπηηξνπήο ζηε Υψξα θαη ζε επίπεδν πεξηθεξεηαθψλ παξαξηεκάησλ κε
επίθεληξν ηνλ Πνηακφ. Με βάζε ηα έγγξαθα παξνπζηάδνληαη νη αμησκαηνχρνη πνπ
ππεξεηνχζαλ ζε απηφ.
Ζ Κεληξηθή Δπηηξνπή ηνπ Τγεηνλνκείνπ βξηζθφηαλ ζηε Υψξα θαη
απνηεινχζε ηελ πξντζηακέλε αξρή ησλ παξαξηεκάησλ ζηα Κχζεξα. Δίρε κεγάιε
ππεξεζηαθή βαξχηεηα, θαζψο ήηαλ απφ ηηο πην ζεκαληηθέο δηνηθεηηθέο δνκέο πνπ
αθνξνχζε ηε λαπηηιία, ηε δεκφζηα πγεία θαη αζθάιεηα, ηε δηαθίλεζε εηδήζεσλ θαη
ηελ νηθνλνκία. Τθηζηάκελεο δνκέο ηεο ήηαλ ην Λαδαξέην, ππεχζπλν γηα ηελ
θνληνπκάηζηα, πνπ απνηεινχζε ην έλνπιν ππεξεζηαθφ ηκήκα θαη ην Σακείν ηνπ
Τγεηνλνκείνπ, ην νπνίν ζπγθέληξσλε ηα έζνδα απφ ηα ηέιε θαη ηα πξφζηηκα.
Τπεξθείκελε αξρή ήηαλ ε Κεληξηθή Δπηηξνπή Κπζήξσλ, ε νπνία ήιεγρε άκεζα ηελ
Κεληξηθή Δπηηξνπή ηνπ Τγεηνλνκείνπ θαη επηδίσθε λα είλαη ελήκεξε γηα θάζε
δξαζηεξηφηεηά ηεο.
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Γηάγξακκα 7. Κεληξηθή Γηνίθεζε-Πεξηθεξεηαθά Παξαξηήκαηα ηνπ Τγεηνλνκείνπ
Κπζήξσλ (Ννκφο ηνπ Αηγαίνπ)

Ο θαλνληζκφο αξρηθά πξνρψξεζε ζε ζχζηαζε ηεο δηνηθνχζαο επηηξνπήο ηνπ
Τγεηνλνκείνπ. Ζ εγεηηθή νκάδα δηνίθεζεο απνηεινχληαλ απφ ηεηξακειή Δπηηξνπή κε
ηνπο αξκφδηνπο Δπηηξφπνπο (Comissarj) σο αλψηαηνπο αμησκαηνχρνπο θαη ην
Γξακκαηέα (Segretario), ππεχζπλν γηα ηε γξακκαηεηαθή ζηήξημε (άξζξ.1). Δθ ησλ
πξνηέξσλ ηνλίζηεθε φηη νη αμησκαηνχρνη έπξεπε λα ηεξήζνπλ απαξεγθιίησο ηνπο
θαλνληζκνχο, (seguitare le regole) (άξζξ.4). Ζ αλαθνξά απηή ήηαλ κηα ππελζχκηζε
θαη ζπλάκα πξνεηδνπνίεζε γηα ηπρφλ παξαβάηεο θαη επαλαιήθζεθε ζε άιια ζεκεία
ηνπ εγγξάθνπ.
Ζ πξνεδξία ηεο Δπηηξνπήο κεηαβηβαδφηαλ θαηά ζεηξά ζε θάζε έλαλ απφ ηνπο
ηέζζεξηο Δπηηξφπνπο γηα δηάζηεκα δέθα εκεξψλ 337 (άξζξ.5), κε ελαιιαγή ζηελ
πξνεδξία ηξείο θνξέο ηνλ κήλα. Ζ ζεηξά ηεο δηαδνρήο ζηελ πξνεδξία κεηαμχ ησλ
Δπηηξφπσλ γηλφηαλ βάζεη εηδηθνχ θαηαιφγνπ, «secondν l’ordine del catalogo», πνπ
ππήξρε γηα απηφλ αθξηβψο ην ζθνπφ (άξζξ.5). ε θάζε πεξίπησζε ν Δπίηξνπνο ηεο
337

Οη δέθα εκέξεο βαζίδνληαλ ζηε δηαίξεζε ηνπ επαλαζηαηηθνχ εκεξνινγίνπ ηεο γαιιηθήο

Δπαλάζηαζεο, φπνπ ν κήλαο πεξηιάκβαλε ηξεηο εβδνκάδεο δέθα εκεξψλ.
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δεθάηεο, δειαδή ηεο πεξηφδνπ ησλ δέθα εκεξψλ πνπ αζθνχζε ηα ρξέε ηνπ
Γηεπζπληή, ήηαλ ν θχξηνο ππεχζπλνο γηα ηε ιεηηνπξγία ηνπ Τγεηνλνκείνπ (άξζξ.6).
Μέξηκλά ηνπ ήηαλ ν έιεγρνο ηεο δηαδηθαζίαο ηεο θνληνπκάηζηαο (contumacia),
δειαδή ηνπ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο θαηά ην νπνίν φια ηα πινία θαη νη βάξθεο, «Tutti i
Bastimenti, e Barche», κε ηα πιεξψκαηα, ηνπο επηβάηεο θαη ηα εκπνξεχκαηά ηνπο
έπξεπε λα παξακείλνπλ ζηνλ ρψξν ηνπ Λαδαξέηνπ, πξνθεηκέλνπ λα ειεγρζνχλ γηα
κνιπζκαηηθέο αζζέλεηεο θαη λα απνιπκαλζνχλ (άξζξ.3). Ζ ιεηηνπξγία ηεο Δπηηξνπήο
θαη ηεο πξνεδξίαο ηεο δεθάηεο ήηαλ αληηθείκελν θαη άιισλ επηκέξνπο άξζξσλ πνπ
επηδίσθαλ λα νξίζνπλ ζαθψο θαη επθξηλψο ηα φξηά ηεο. Ζ Δπηηξνπή γηα λα ήηαλ
λφκηκε έπξεπε λα ζπγθξνηνχληαλ ηνπιάρηζηνλ απφ ηξία κέιε (άξζξ.10). Οη
πλεδξηάζεηο ηεο απνηεινχζαλ φξγαλν άζθεζεο πγεηνλνκηθήο πνιηηηθήο θαη κέζσ
απηψλ θαζνξηδφηαλ ε επηβαιιφκελε θνληνπκάηζηα ζε επηβάηεο θαη εκπνξεχκαηα,
πάληνηε φκσο ζχκθσλα κε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία, «a tenor delle leggi vigenti»
(άξζξ.11).
Γηάγξακκα 8. Ζ δνκή ηνπ Τγεηνλνκείνπ Κπζήξσλ (Ννκφο ηνπ Αηγαίνπ)
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Οη απνθάζεηο ηεο Δπηηξνπήο θαηαγξάθνληαλ ζε εηδηθφ Kαηάζηηρν,
«Registro», θαη ππνγξάθνληαλ απφ ηνπο παξφληεο Δπηηξφπνπο (άξζξ.12). Οη ηειηθνί
ππνγξάθνληεο ήηαλ ν Πξφεδξνο ησλ δέθα εκεξψλ θαη ν Γξακκαηέαο (άξζξ.13).
Παξάιιεια ε νπνηαδήπνηε ππνγξαθείζα θαη εθδνζείζα απφθαζε ηεο Δπηηξνπήο ηνπ
Τγεηνλνκείνπ, πξνηνχ θνηλνπνηεζεί δεκφζηα, απνζηειιφηαλ γηα έιεγρν θαη έγθξηζε
ζηελ Κεληξηθή Δπηηξνπή Κπζήξσλ (Proclama senza che sia rimesso agl’esami della
Comissione Centrale) (άξζξ.29). Σα ππεξεζηαθά ηαμίδηα, πνπ πξαγκαηνπνηνχζαλ νη
Δπίηξνπνη ζην πιαίζην

ηεο άζθεζεο

ησλ θαζεθφλησλ ηνπο, έπξεπε λα

γλσζηνπνηνχληαη ζηελ Κεληξηθή Δπηηξνπή θαη λα έρνπλ ηε ζχκθσλε γλψκε ηεο
(άξζξ.20). Σέινο ν Γξακκαηέαο ηεινχζε ππφ ηνλ έιεγρν ηεο Δπηηξνπήο, ε νπνία
κπνξνχζε λα ηνλ απνιχζεη κέζσ πιεηνςεθηθήο ςεθνθνξίαο (άξζξ.15).
Πέξαλ ησλ αλψηεξσλ αμησκαηνχρσλ, ησλ Δπηηξφπσλ θαη ηεο πξνεδξίαο ηεο
δεθάηεο ππήξραλ θαη νη θαηψηεξνη ππάιιεινη ηνπ Τγεηνλνκείνπ, επηθνξηηζκέλνη κε
θαζήθνληα ειεγθηηθνχ θαη αζηπλνκηθνχ βαζκνχ θαη νλνκάδνληαλ θχιαθεο-θξνπξνί
(guardiani). Απνηεινχζαλ ην θχξην ππαιιειηθφ ζψκα ηνπ Τγεηνλνκείνπ, ν αξηζκφο
ησλ νπνίσλ θαζνξηδφηαλ απφ ηελ Δπηηξνπή ηνπ Τγεηνλνκείνπ θαη απνζηειιφηαλ ζηελ
Κεληξηθή Δπηηξνπή γηα επηθχξσζε (άξζξ.25). ην ίδην άξζξν αλαθεξφηαλ επθξηλψο
φηη ε κηζζνδνζία ηνπο πξνέθππηε απφ ηα έζνδα ησλ πγεηνλνκηθψλ ηειψλ θαη
πξνζηίκσλ (le mercedi, che vengono assegnate colla Tariffa, di Regalia, o altro
prefesto). ε πεξίπησζε παξαπηψκαηνο ηηκσξνχληαλ απφ ηελ Δπηηξνπή ηνπ
Τγεηνλνκείνπ (άξζξ.30). Ζ πνηλή επηβαιιφηαλ αλάινγα κε ην βάξνο ηνπ
παξαπηψκαηνο, ην νπνίν ξπζκηδφηαλ απφ πγεηνλνκηθέο δηαηάμεηο, ζεσξνχληαλ a
priori θαθνπξγεκαηηθή πξάμε θαη παξαπέκπεην ζην Καθνπξγηνδηθείν «procedura
Criminale», εθηφο εάλ έθξηλαλ φηη δελ επέζπξε βαξηά ηηκσξία (άξζξ.30).
Σν Τγεηνλνκείν ησλ Κπζήξσλ επαληδξχζεθε ζε λέα βάζε ππφ ην θαζεζηψο
ηνπ Ννκνχ ηνπ Αηγαίνπ. Δπξφθεηην γηα κηα θνκβηθή ππεξεζία, ηελ νπνία νη
Γεκνθξαηηθνί Γάιινη ήζειαλ λα ειέγρνπλ ζηελά θαη ην θαζήθνλ ηεο νξγάλσζήο ηνπ
αλέιαβε ν θαζ’ χιελ αξκφδηνο επηηεηξακκέλνο ζηα Κχζεξα Κιάδεο (Cladi membro
delle Amministrazione Centrale dal Dipartimento dal Mare Egeo per il Cittadino
Rulhier Comissario approvatore della Amministrazione).
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Ζ ππεξεζία απηή

12. Γ.Α.Κ.-Σ.Α.Κ., Αξρείν Γεκνθξαηηθψλ Γάιισλ: Φάθεινο 7/Έγγξαθν 6 [Καλνληζκφο ηνπ

Τγεηνλνκείνπ Κπζήξσλ], ρ.ρ.
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ιεηηνχξγεζε απνηειεζκαηηθά, απνηειψληαο ζεκείν αηρκήο ηεο δηνίθεζεο ζηα Κχζεξα
θαη παξήγαγε κεγάιν αξηζκφ δηνηθεηηθψλ εγγξάθσλ.
ε απηά ηα έγγξαθα θάλεθαλ νη ζεζκηθέο ηνκέο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ, ε
ιεηηνπξγία ηεο ππεξεζίαο, ηα πξνβιήκαηα πνπ πξνέθπςαλ θαη νη αιιαγέο ζηνπο
αμησκαηνχρνπο ηεο. Ζ Πξνεδξία ηεο Δπηηξνπήο ηνπ Τγεηνλνκείνπ κεηεβιήζε θαη,
απφ ελόο αλδξόο αξρή, κεηαηξάπεθε ζε κηα ελαιιαζζφκελε εγεηηθή νκάδα, φπνπ
θάζε δέθα εκέξεο έλαο απφ ηνπο αλψηεξνπο αμησκαηνχρνπο αλαιάκβαλε επηθεθαιήο.
πσο ζπλέβε κε ηελ αιιαγή ζηελ εγεζία ηεο Κεληξηθήο Δπηηξνπήο απφ ηνλ Γεψξγην
Λεβνχλε ζηνλ Θεφδσξν ηάζε-Μπηξκπηιηφ, αληίζηνηρα αλαθέξζεθε Πξφεδξνο ηνπ
Τγεηνλνκείνπ ν ηάεο339 (Stai Pressidente),340 κε ελαιιαζζφκελνπο ζηε ζεηεία ηνπο
Δπηηξφπνπο
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Αληψλην Καζηκάηε (Antonio Cassimati Commisario), Ληλάξδν

Καζηκάηε (Linardo Cassimati Commisario)342 θαη Γηάθνκν Μνπάδν (Giacomo Moazo
Commisario). Ζ ζεκαληηθή αιιαγή ζε ζρέζε κε ην Πξνζσξηλφ Γεκαξρείν ήηαλ ε
ππνβάζκηζε ηνπ πξνεγνχκελνπ επηθεθαιήο ηνπ Τγεηνλνκείνπ ζε γξακκαηέα
(Darmaro Segretario) θαη ε έιεπζε δχν δηθαζηψλ ηνπ Πξνζσξηλνχ Γεκαξρείνπ. ηα
πεξηθεξεηαθά παξαξηήκαηα θαη εηδηθφηεξα ζην Κνκηηάην ηεο αληηάο ζηνλ Πνηακφ
(Commisione di Sanità di Potamò) ε παξνπζία ηνπ Μειέηε (Μειέηεο ληεπνπηάηνο εἰο
ηαηο ξίβεο ηνῦ Πνηακνχ), 343 έδεηρλε φηη ην πηζαλφηεξν είλαη φηη νη ηνπηθνί
αμησκαηνχρνη παξέκεηλαλ νη ίδηνη.
Πξνζδηνξίδνληαλ ρσξνηαμηθά νη αξκνδηφηεηεο ηνπ Τγεηνλνκείνπ ζηα ιηκάληα
ησλ Κπζήξσλ, κε πξψην εθείλν ηεο Υψξαο (Καςάιη), «Porto di Capsali», πνπ
απνηεινχζε ηελ έδξα ηνπ, δεχηεξν αθνινπζνχζε ην ιηκάλη ηνπ Απιέκνλα, 344 ην
339

Γελ αλαγξάθεθε ην βαθηηζηηθφ ηνπ, σζηφζν ην πηζαλφηεξν ήηαλ φηη επξφθεηην γηα ηνλ Θεφδσξν

ηάε, πνπ είρε νξηζηεί δηθαζηήο ζην Κνκηηάην ηῶλ Κξηζηκάησλ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ Πξνζσξηλνχ
Γεκαξρείνπ.
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37. Γ.Α.Κ.-Σ.Α.Κ., Αξρείν Γεκνθξαηηθψλ Γάιισλ: Φάθεινο 15/Έγγξαθν 2 [Έγγξαθν

Τγεηνλνκείνπ Κπζήξσλ], 27/28.07.1798.
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38. Γ.Α.Κ.-Σ.Α.Κ., Αξρείν Γεκνθξαηηθψλ Γάιισλ: Φάθεινο 15/Έγγξαθν 3, [Έγγξαθν

Τγεηνλνκείνπ Κπζήξσλ], 03/04.08.1798
342

Ο Ληλάξδνο Καζηκάηεο είρε νξηζηεί δηθαζηήο ζην Κνκηηάηνλ ηῶλ Κξίζεσλ ἐπάλσ εἰο ηά ἐγθιήκαηα

θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ Πξνζσξηλνχ Γεκαξρείνπ.
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26. Γ.Α.Κ.-Σ.Α.Κ., Αξρείν Γεκνθξαηηθψλ Γάιισλ: Φάθεινο 13/Έγγξαθν 1, [Αλαθνξά πγεηνλφκνπ

ηνπ Πνηακνχ], 21.09.1798
344

ην άξζξν 5 ππάξρεη ε πξψηε εηδηθή κλεία γηα ην ιηκάλη ηνπ Απιέκνλα, «il Porto specialmente di

Avlemona», φπνπ θξίζεθε απαξαίηεηε ε παξνπζία ησλ Δπηηξφπσλ.
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ακέζσο επφκελν ζεκαληηθφ ιηκάλη ησλ Κπζήξσλ, θαη αθνινπζνχζε φιε ε ππφινηπε
λεζησηηθή αθηνγξακκή, «e di tutte l’altre Rive dell’isola» (άξζξ.2). Αμίδεη λα
ζεκεησζεί φηη ζην ίδην άξζξν αλαθεξφηαλ ν Πνηακφο, «Potamò» θαη ζε άιιν άξζξν
θαη ν Μπινπφηακνο, «Milopotamo» (άξζξ.7), σο ρψξνη πνπ ζηέγαδαλ πγεηνλνκηθέο
ππεξεζίεο.
Γηάγξακκα

9.

Κεληξηθή

Γηνίθεζε-Πεξηθεξεηαθά

Παξαξηήκαηα

ηνπ

Τγεηνλνκείνπ Κπζήξσλ (Ννκφο ηνπ Αηγαίνπ)

Οη νηθηζκνί ηνπ Πνηακνχ θαη ηνπ Μπινπνηάκνπ δελ ήηαλ παξαζαιάζζηνη,
σζηφζν ήηαλ πνιππιεζείο κε ζεκαληηθή νηθνλνκηθή θαη εκπνξηθή δξαζηεξηφηεηα θαη
ην Τγεηνλνκείν δηέζεηε ζε απηνχο παξαξηήκαηα, θαζψο κεγάιν κέξνο ησλ
εκπνξεπκάησλ πνπ κεηέθεξαλ ηα πινία θαηεπζπλφηαλ εθεί. ηα ζεκεία ηδηαίηεξνπ
ελδηαθέξνληνο, φπνπ ππήξραλ πγεηνλνκηθέο πεξηθεξεηαθέο ππεξεζίεο, νη Δπίηξνπνη
Τγεηνλφκνη είραλ ηελ αξκνδηφηεηα ζηειέρσζήο ηνπο κε ηνπο θαηάιιεινπο
αληηπξνζψπνπο (proprj deputati) (άξζξ.7). Πξνθαιεί εληχπσζε ε απνπζία ηεο
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αλαθνξάο

ππεξεζίαο

ζην

ιηκάλη ηεο

Αγίαο

Πειαγίαο

επξηζθφκελεο

ζην

βνξεηαλαηνιηθφ ηκήκα ηνπ λεζηνχ πνπ γεηηληάδεη κε ηελ Πεινπφλλεζν.345 Καηά ηελ
κεηαγελέζηεξε πεξίνδν ηεο Βξεηαληθήο Αξκνζηείαο (1817-1864) ζε απηφ ην ζεκείν
ζπζηήζεθε Τθπγεηνλνκείν. Δμεγείηαη θαζψο ζχκθσλα κε ηηο πεγέο ε πεξηνρή απηή
θαηνηθήζεθε ζηα κέζα ηνπ 18νπ αη. θαη απφ ην 1820 ππήξρε έλα κηθξφ ιηκάλη, ζην
νπνίν πηζαλφηαηα ζα απνβηβάδνληαλ θαη νη πξφζθπγεο ηεο Δπαλαζηάζεσο ηνπ 1821.
Καηά ηνπο πξνεγνχκελνπο δχν ηνπιάρηζηνλ αηψλεο ήηαλ αθαηνίθεην αθξηβψο επεηδή
ήηαλ πνιχ θνληά ζηελ Πεινπφλλεζν, άξα εππξφζβιεην ζε πεηξαηηθέο επηδξνκέο,
ψζηε θαηά ηελ πεξίνδν 1797-1798 δελ ζεσξνχληαλ ελεξγφ ιηκάλη.
Μεηά

ην

γεσγξαθηθφ

εχξνο

ησλ

αξκνδηνηήησλ

ηνπ

Τγεηνλνκείνπ

θαζνξίζηεθε θαη ε βαζηθή ηνπ αξκνδηφηεηα, ε πιεξνθφξεζε πνπ φθεηιε λα παξέρεη
ζηελ Κεληξηθή Δπηηξνπή Κπζήξσλ ζρεηηθά κε ηε λαπηηιηαθή θίλεζε ζηα ιηκάληα ηνπ
λεζηνχ. Με απηφ ηνλ ηξφπν ην έγγξαθν δίλεη κηα εηθφλα ηεο πξαγκαηηθφηεηαο ηεο
λαπηηιίαο ηεο επνρήο κέζα απφ ηηο πιεξνθνξίεο πνπ φθεηιε λα θαηαγξάθεη ην
Τγεηνλνκείν. Ζ ππεξεζία έπξεπε λα γλσξίδεη αλά πάζα ζηηγκή πφζα πινία
ειιηκελίδνλην ζηα ιηκάληα, ην είδνο εκπνξεχκαηνο πνπ κεηέθεξαλ, ην πιήξσκα, ηνπο
πινηνθηήηεο, ηνπο επηβάηεο θαη ηέινο ηνλ ηφπν πξνέιεπζεο θαη πξννξηζκνχ ηνπο. Σν
κέζν γηα ηελ απφθηεζε απηψλ ησλ πιεξνθνξηψλ ήηαλ ε απζηεξή θαη ζε θαζεκεξηλή
βάζε ηήξεζε ελφο μερσξηζηνχ θαηάζηηρνπ (un libro separato), ην νπνίν απνηεινχζε
ην κεηξψν ησλ πινίσλ θαη ησλ βαξθψλ «dei Costituti di Bastimenti, e Barche»
(άξζξ.17). Δθεί ζα θαηαρσξνχληαλ φια ηα απαηηνχκελα ζηνηρεία θαη νη δεηνχκελεο
πιεξνθνξίεο πνπ ζα θαηαγξάθνληαλ θαζεκεξηλά (άξζξ.17). Απηφ ην αληίγξαθν
απνηεινχζε ζηελ πξάμε έλα εκεξήζην δειηίν λαπηηιηαθήο θίλεζεο, ην νπνίν έπξεπε
ην Τγεηνλνκείν ζε θαζεκεξηλή βάζε λα παξαδίδεη ζηελ Κεληξηθή Δπηηξνπή Κπζήξσλ
(άξζξ.18). Οκνίσο έπξεπε λα ηεξείηαη θαη δεχηεξνο θαηάινγνο γηα φιεο ηηο βάξθεο
ηνπ λεζηνχ, «un Catalogo di tutte le Barche dell’isola» 346 (άξζξ.19). ε απηφ ην
345

Ζ Αγία Πειαγία, πνπ γεηηληάδεη κε ηελ Πεινπφλλεζν, επξηζθφκελε ζε απφζηαζε ιίγσλ κηιίσλ απφ

ηελ Νεάπνιε Λαθσλίαο, ήηαλ επάισηε ζηηο πεηξαηηθέο επηδξνκέο. Απηφ ζπλεηέιεζε ζηελ αξγή
θαηνίθεζή ηεο, θαζψο θαηαγξάθεηαη σο θαηνηθεκέλε πεξηνρή κφιηο ζηα ηέιε ηνπ 19νπ αη. Αλαθέξεηαη
σο ιηκάλη ην 1826, ρσξίο λα ππάξρνπλ κφληκνη θάηνηθνη θαη ε νλνκαζία ηεο πξνήιζε απφ ηνλ νκψλπκν
κηθξφ λαφ πνπ ππήξρε εθεί απφ ηνλ 17ν αη. Καιιίγεξνο Δ. Π., Κπζεξατθά Σνπσλύκηα. Ηζηνξηθή
Γεσγξαθία ησλ Κπζήξσλ, Αζήλα 2011, ζζ. 69-72.
346

ε απηή ηελ πεξίπησζε ν θαηάινγνο απηφο πεξηιάκβαλε ζηνηρεία γηα ηα πινηάξηα ηα Barche θαη φρη

γηα ηα κεγαιχηεξα πινία, ηα Bastimenti.
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πιεξνθνξηαθφ εξγαιείν ε δηνίθεζε ηνπ Τγεηνλνκείνπ θαηαρσξνχζε φια εθείλα ηα
ζηνηρεία ησλ πινίσλ πνπ ελδηέθεξαλ ηελ γαιιηθή δηνίθεζε ζρεηηθά κε:
1. ηελ ρσξεηηθφηεηα, «la loro portata»
2. ηελ νλνκαζία ησλ πινίσλ, «le loro denominazioni»
3. ηνπο ηδηνθηήηεο ηνπο, «i loro Proprietarj»
4. ηνπο θαξαβνθχξεδεο, «e Carabochiri»
5. ηνπο θαπεηάληνπο, «Capitanj»
ην ηέινο ηνπ ίδηνπ άξζξνπ επαλαιακβαλφηαλ ε νδεγία φηη αληίγξαθν απφ
ηνλ Καηάινγν έπξεπε λα απνζηέιιεηαη ζηελ Κεληξηθή Δπηηξνπή Κπζήξσλ θαη ζηε
Γηνίθεζε ηνπ Ννκνχ ηνπ Αηγαίνπ. Μέζσ ηεο θαηαγξαθήο ησλ λαπηηιηαθψλ
δεδνκέλσλ ζε θαηαιφγνπο ε Κεληξηθή Δπηηξνπή Κπζήξσλ επηδίσθε, δηα ηνπ
Τγεηνλνκείνπ, ηνλ έιεγρν θαη ηε δπλαηφηεηα λα πξνβαίλεη ζε επηβνιή πξνζηίκσλ
ιφγσ παξαβίαζεο ησλ θεηκέλσλ πγεηνλνκηθψλ δηαηάμεσλ. Σν Τγεηνλνκείν, κέζσ ησλ
λαπηηιηαθψλ κεηξψσλ, ήηαλ ελήκεξν γηα ηελ ηαπηφηεηα θάζε πινίνπ θαη πιεξψκαηνο
θαη κπνξνχζε λα θαζνξίζεη ηελ πνηλή κε αθξίβεηα. Οη παξάλνκεο απνβηβάζεηο, «con
sbarchi clandestini» απφ νπνηνλδήπνηε πινηνθηήηε, θαπεηάλην ή άιιν πξφζσπν
ππφθεηληαλ ζε απζηεξή ηηκσξία (άξζξ.21). Ζ βαξχηεηα ηνπ αδηθήκαηνο απηνχ,
ζχκθσλα κε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία, ζεσξνχληαλ σο θαθνχξγεκα θαη ε έθεζε
γηλφηαλ ζην αξκφδην Καθνπξγηνδηθείν, «appellazione al Tribunale Criminale»
(άξζξ.21). Αλαθνξηθά κε ηηο πγεηνλνκηθέο παξαβάζεηο θαη ηα πξφζηηκα, ην θχξην
βάξνο δηλφηαλ ζην Λαδαξέην θαη ζηελ δηαδηθαζία ηεο θνληνπκάηζηαο.
Οη αξκνδηφηεηεο ηνπ Τγεηνλνκείνπ εθηείλνληαλ πέξαλ ησλ θαζαπηφ
πγεηνλνκηθψλ,

πεξηιακβάλνληαο

θαη

άιιεο

νηθνλνκηθνχ

θαη

ηεισλεηαθνχ

ελδηαθέξνληνο. Αθνξνχζαλ ηα ηέιε πνπ εηζπξάηηνληαλ ζην πιαίζην ιεηηνπξγίαο ηνπ
Τγεηνλνκείνπ θαη απνηεινχζαλ ζεκαληηθά θξαηηθά έζνδα. Ζ ζεκαζία είζπξαμήο
ηνπο επηθνξηηδφηαλ κε ηε δεκνζηνλνκηθή ππνρξέσζε λα ζπληεξνχλ νηθνλνκηθά ηνλ
ίδην ην θνξέα θαη ηε κηζζνδνζία ηνπ πξνζσπηθνχ. Απηή ε νηθνλνκηθή αξκνδηφηεηα
ππήξρε ζε αξθεηά άξζξα ζηα νπνία αλαιπφηαλ ιεπηνκεξψο ε κέζνδνο είζπξαμεο θαη
ην χςνο ησλ ηειψλ.
Με ζηφρν ηελ θαιχηεξε δπλαηή νηθνλνκηθή δηαρείξηζε ησλ εζφδσλ ηνπ
Τγεηνλνκείνπ ζπζηήζεθε ην Σακείν ηεο Δπηηξνπήο ηνπ Τγεηνλνκείνπ, (Cassa della
Comissione di Sanità). ηελ νπζία ήηαλ έλαο νηθνλνκηθφο κεραληζκφο, κέζσ ηνπ
νπνίνπ ζα εηζέξξεαλ νη εηζπξάμεηο απφ ηνπο πγεηνλνκηθνχο δαζκνχο (tariff), πνπ
επέβαιαλ νη δηνξηζκέλνη αληηπξφζσπνη (deputati) ζηηο πεξηνρέο επζχλεο ηνπο
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(άξζξ.8). Ζ πξνεδξία ηεο Δπηηξνπήο ηνπ Τγεηνλνκείνπ ήηαλ ππνρξεσκέλε λα
απνδίδεη ηα έζνδα ηεο δεθαήκεξεο ζεηείαο ηεο ζην Γεκφζην Σακείν, θαζψο θαη ηα
ινηπά ρξεκαηηθά πνζά απφ ηα πγεηνλνκηθά ηέιε (άξζξ.24). Κάζε 5ε θαη 10ε εκέξα
ηνπ δεθαεκέξνπ νη Δπίηξνπνη Τγεηνλφκνη ζπγθεληξψλνληαλ γηα ηελ απφδνζε ησλ
νθεηινκέλσλ ηειψλ, «per riunire la resa» (άξζξ.9).
Ζ νηθνλνκηθή βησζηκφηεηα ησλ πγεηνλνκηθψλ ππεξεζηψλ βαζηδφηαλ απφιπηα
ζηε δπλαηφηεηα είζπξαμεο ησλ πξνζηίκσλ θαη ησλ ηειψλ θαζψο ήηαλ ν κνλαδηθφο
ηξφπνο πιεξσκήο ησλ κηζζψλ θαη ησλ πάγησλ εμφδσλ ηεο ππεξεζίαο, ιφγσ ηεο
νηθνλνκηθήο δπζπξαγίαο πνπ αληηκεηψπηδε ηφηε ε Γεκνθξαηηθή Γαιιία, επξηζθφκελε
ζε ζπλερή εκπφιεκε θαηάζηαζε. Σν κεγαιχηεξν κέξνο ησλ εζφδσλ ησλ Κπζήξσλ
δηεηίζεην γηα ηελ ελίζρπζε ησλ γαιιηθψλ ζηξαηεπκάησλ θαη νη θξαηηθέο δνκέο έπξεπε
λα απηνζπληεξνχληαη κε φ,ηη πεξίζζεπε θαη κε φπνην ηξφπν κπνξνχζαλ.
Κεθ. 6.2. Η ιεηηνπξγία ηνπ Λαδαξέηνπ
Ζ επφκελε παξάκεηξνο ηνπ νξγαλνγξάκκαηνο ηνπ Τγεηνλνκείνπ Κπζήξσλ
αλαθεξφηαλ ζηελ θχξηα απνζηνιή ηνπ, δειαδή ζηελ αληηκεηψπηζε επηδεκηθψλ
αζζελεηψλ θαη ζηελ θήξπμε θαηάζηαζεο εθηάθηνπ αλάγθεο. Ζ αξρεηαθή πεγή
απνηππψλεη ηελ αγσλία ησλ αλζξψπσλ ηεο επνρήο απέλαληη ζηελ απεηιή ηεο
επηδεκίαο, ε νπνία αληηκεησπηδφηαλ κε ηξφκν. Γη’ απηφ νδήγεζε ηε δηνίθεζε ζηε
ζχληαμε άξζξσλ ηα νπνία θαζφξηδαλ ηε ιεηηνπξγία ηεο ππεξεζίαο ζε ζπλζήθεο
θξίζεο.
Ο Πξφεδξνο ησλ δέθα εκεξψλ, ζε πεξίπησζε επείγνπζαο αλάγθεο (in caso di
urgenza), κπνξνχζε λα ζπγθαιέζεη έθηαθηε Δπηηξνπή (estraordinaria Commissione)
γηα ηελ άκεζε αληηκεηψπηζε ηεο θαηάζηαζεο (άξζξ.14). Ζ Δπηηξνπή ηνπ
Τγεηνλνκείνπ ζε θαλνληθέο ζπλζήθεο αζθνχζε απηφλνκα ηα θαζήθνληα ηεο, αιιά
απηφ αλαηξνχληαλ ζε πεξίπησζε εθδήισζεο επηδεκίαο. Ζ ζηξαηεγηθή γηα ηελ
αληηκεηψπηζε κηαο επηδεκίαο έπξεπε λα έρεη ηελ έγθξηζε ηεο Κεληξηθήο Δπηηξνπήο
(άξζξ.26).
Δθφζνλ ε θξίζε θιηκαθσλφηαλ θαη νη δπλάκεηο θαη ην πξνζσπηθφ ηνπ
Τγεηνλνκείνπ δελ επαξθνχζαλ, ήηαλ δπλαηφλ λα δεηεζεί ε ζπλδξνκή ησλ ελφπισλ
δπλάκεσλ, «si valerà della forza armata», κέζσ αηηήκαηνο πξνο ηνλ Πνιίηε
ηξαηησηηθφ Γηνηθεηή (Cittadino Comandante) (άξζξ.27). Ζ δξάζε ηεο Δπηηξνπήο
ηνπ Τγεηνλνκείνπ έπξεπε λα ζπκπιέεη κε ηελ πνιηηηθή ηεο Κεληξηθήο Δπηηξνπήο
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Κπζήξσλ θαη ζε πεξίπησζε αλάγθεο, «in caso di bisogno», κε ηελ αλψηεξε Δπηηξνπή
ηνπ Ννκνχ ηνπ Αηγαίνπ (άξζξ.16). πλεπψο, ζηελ πξάμε ε απηνλνκία ηνπ
Τγεηνλνκείνπ θαζίζηαην εμαηξεηηθά πεξηνξηζκέλε θαη ε δηαρείξηζε θάζε έθηαθηεο θαη
θξίζηκεο πεξίπησζεο πεξηεξρφηαλ ζηα ρέξηα ησλ γαιιηθψλ ελφπισλ δπλάκεσλ.
Ζ βαζηθή ιεηηνπξγία ηνπ Τγεηνλνκείνπ αθνξνχζε ζηελ πξφιεςε θαη
πξνζηαζία έλαληη ησλ επηδεκηθψλ αζζελεηψλ, κέζσ ηεο δηαδηθαζίαο ηεο
θνληνπκάηζηαο,

(contumacia),

Λαδαξέην/Λνηκνθαζαξηήξην.
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ε

νπνία

ιάβαηλε

ρψξα

ζην

Ο θνξέαο απηφο απνηεινχζε ηνλ εθηειεζηηθφ

κεραληζκφ άζθεζεο πγεηνλνκηθήο πνιηηηθήο. Θεσξνχληαλ ην πξνθερσξεκέλν θπιάθην
ηνπ Τγεηνλνκείνπ, κέζα ζην νπνίν απνκνλψλνληαλ ηα πιεξψκαηα θαη νη επηβάηεο
ησλ πινίσλ, ειέγρνληαλ θαη απνιπκαίλνληαλ ηα εκπνξεχκαηα θαη θαηαγξαθφηαλ
θάζε πιεξνθνξία ζρεηηθή κε επηδεκηθέο αζζέλεηεο. Γελ ήηαλ ηπραίν φηη πάλσ απφ
είθνζη άξζξα, δειαδή ν κηζφο ζρεδφλ νξγαληζκφο ηνπ Τγεηνλνκείνπ, ήηαλ
αθηεξσκέλνο ζηε ιεηηνπξγία ηνπ Λαδαξέηνπ. Ζ αξρεηαθή πεγή δείρλεη ηελ ππφζηαζε
πνπ είρε ην Λαδαξέην ζηελ θνηλσληθή δσή ησλ Κπζεξίσλ σο εθηειεζηηθφο θνξέαο
ηνπ Τγεηνλνκείνπ Κπζήξσλ, κε θαηαζηαιηηθέο αξκνδηφηεηεο θαη εμνπζίεο
αζηπλνκηθνχ ηχπνπ.
ηα βαζηθά θαζήθνληα θαη ππνρξεψζεηο ηνπ εθάζηνηε πξνέδξνπ ηεο
Δπηηξνπήο ηνπ Τγεηνλνκείνπ ήηαλ λα επηζθέπηεηαη ζπρλά ην Λαδαξέην θαη λα ειέγρεη
εάλ φια ιεηηνπξγνχζαλ ζχκθσλα κε ηνπο θαλνληζκνχο (άξζξ.31). Οη θαηαζέζεηο ησλ
λαπηηθψλ απφ ηα πινία ιακβάλνληαλ απφ ηα κέιε ηεο Δπηηξνπήο ηνπ Τγεηνλνκείνπ
κε ηελ παξνπζία ηνπ Γξακκαηέα (άξζξ.32). Ζ ίδηα ε Δπηηξνπή δηφξηδε ηνλ ππεχζπλν
Καπεηάλην ηνπ Λαδαξέηνπ, (Capitanio di Lazzaretto) (άξζξ.33). Ο αμησκαηνχρνο
απηφο ήηαλ αξκφδηνο γηα ηηο δηαδηθαζίεο απνιχκαλζεο θαη εμαεξηζκνχ, «eseguire
l’aerazione», 348 ησλ εκπνξεπκάησλ, κε άκεζε θαη απνθιεηζηηθή επζχλε «il tutto sotto
l’immediata di lui risponsabilità» (άξζξ.34). Ζ ιεηηνπξγία ηνπ Λαδαξέηνπ βξηζθφηαλ
ππφ ην ζηελφ έιεγρν ηεο πξντζηακέλεο δηνηθεηηθήο αξρήο ηνπ Τγεηνλνκείνπ.
Ζ δηελέξγεηα ηεο θνληνπκάηζηαο ήηαλ ν ιφγνο χπαξμεο ηνπ Λαδαξέηνπ, νη
εγθαηαζηάζεηο ηνπ νπνίνπ απνηεινχζαλ ην βαζηθφ ηφπν δηεμαγσγήο ηεο. Ζ
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Αλαιπηηθά βιέπε ζην θεθάιαην «2. Λνηκνθαζαξηήξηα: Ηεξά θαηαθχγηα ηεο πγείαο» ζην

Κσλζηαληηλίδνπ Κ., Σν θαθό νδεύεη έξπνληαο, φ.π., ζζ. 149-202.
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Ο αεξηζκφο, δειαδή ε έθζεζε ζηνλ αέξα θαη ζηνλ ήιην, καδί κε ηνλ ππνθαπληζκφ ήηαλ νη

βαζηθφηεξεο κέζνδνη απνιχκαλζεο εκπνξεπκάησλ ζηα Λαδαξέηα ηεο επνρήο. Βιέπε Παλδή-Αγαζνθιή
Β., «Καξαληίλεο θαη ινηκνθαζαξηήξηα ζηα Ηφληα λεζηά», φ.π., ζ. 23.
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δηαδηθαζία απηή, εμαηηίαο ηεο βαξχηεηαο γηα ηε λαπηηιία θαη ηε δεκφζηα πγεία, ήηαλ
κνηξαία γξαθεηνθξαηηθή, πνιπζχλζεηε κε πνιιέο λνκηθέο, νηθνλνκηθέο θαη
δηνηθεηηθέο παξακέηξνπο. ε πξφδξνκν ζηάδην, φηαλ ειιηκεληδφηαλ έλα πινίν ζηα
ιηκάληα θαη ηηο αθηέο ησλ Κπζήξσλ, πξνεγνχληαλ ε ππνρξέσζε ηνπ Τγεηνλνκείνπ λα
ελεκεξσζεί γηα ηελ πγεηνλνκηθή θαηάζηαζε ησλ ηφπσλ πξνέιεπζεο. Έπξεπε λα
ζπληαρζεί κηα ζρεηηθή αλαθνξά πγείαο (rapporto alla salute), βαζηζκέλε ζηηο
θαηαζέζεηο ηνπ πιεξψκαηνο, ε νπνία απνζηειιφηαλ άκεζα ζηελ Δπηηξνπή ηνπ
Τγεηνλνκείνπ (άξζξ.22). Μάιηζηα πξνβιεπφηαλ θαη ακνηβή γηα επηβεβαησκέλα λέα
γηα εθδήισζε κνιπζκαηηθψλ αζζελεηψλ ζηελ επξχηεξε πεξηνρή ηνπ Μνξηά, κε ην
ρξεκαηηθφ πνζφ ησλ δψδεθα πηάζηξσλ, πνπ ζα εηζέπξαηηε ν πιεξνθνξηνδφηεο απφ
ην Κεληξηθφ Σακείν (άξζξ.23).
Ζ θχξηα δηαδηθαζία ηεο θνληνπκάηζηαο, θαη ηδίσο ην ρξνληθφ δηάζηεκα
παξακνλήο ζε απηήλ, ήηαλ ην θαίξην ζεκείν ελδηαθέξνληνο ησλ άκεζα εκπιεθνκέλσλ
θαη θαζνξηδφηαλ ζηα ζρεηηθά άξζξα ηνπ Καλνληζκνχ. ε θακία πεξίπησζε ε δηάξθεηά
ηεο δελ ήηαλ απφιπηε, αιιά πνίθηιιε αλάινγα κε ηελ πεξίπησζε. Αληίζηνηρα
δηακνξθψλνληαλ νη πνηλέο γηα ηνπο παξαβάηεο, θαζνξηδφηαλ ε απνιπκαληηθή
δηαδηθαζία ηνπ ππνθαπλίζκαηνο θαη νξίδνληαλ νη δηνηθεηηθέο ελέξγεηεο ηνπ
Λαδαξέηνπ πξνο ηελ αλψηεξή ηνπ αξρή, ην Τγεηνλνκείν. Ζ ρξνληθή πεξίνδνο πνπ
κπνξνχζε λα δηαξθέζεη ε θνληνπκάηζηα νξηδφηαλ σο εμήο:
1. Δπηά εκέξεο γηα εππαζή θαη χπνπηα πξντφληα, σο θνξείο κεηαδνηηθψλ
αζζελεηψλ, πξνεξρφκελα απφ ηηο θάιεο ηνπ Μνξηά, κε ηελ πξνυπφζεζε
χπαξμεο

πηζηνπνίεζεο

ηνπ πινίνπ

απφ

ηηο

πξνμεληθέο

αξρέο

ηεο

Γεκνθξαηηθήο Γαιιίαο «che siano munite di attestati di Consoli o agenti della
Repubblica Francese», (άξζξ.35) θαη δεθαηέζζεξηο εκέξεο, εθφζνλ δελ
ππήξρε ηέηνηα πηζηνπνίεζε (άξζξ.35). Δπηπξνζζέησο, γηα φζα πινία
πξνέξρνληαλ απφ πεξηνρέο φπνπ δελ ππήξραλ πξνμεληθέο αξρέο ηεο Γαιιηθήο
Γεκνθξαηίαο, νη θαξαβνθχξεδεο έπξεπε λα δηαζέηνπλ ηα ππφινηπα
απαξαίηεηα ζπλνδεπηηθά έγγξαθα λαπζηπινΐαο θαη λα δίλνπλ ηνλ απαξαίηεην
φξθν (άξζξ.36).
2. Δίθνζη εκέξεο σο πνηλή γηα ηνπο παξαβάηεο ηνπ πξνβιεπφκελνπ πγεηνλνκηθνχ
θαλνληζκνχ (άξζξ.37).
3. Σξηάληα εκέξεο γηα φζνπο πξνέξρνληαλ απφ ηελ Αλαηνιή θαη θαηέγξαθαλ
αλαθνξά αζζέλεηαο ζηα έγγξαθά ηνπο.
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4. Μηα απιή ππνςία αζζέλεηαο ζπλεπαγφηαλ είθνζη πέληε εκέξεο, «che contiene
un semplice sospetto di mal non verifficato» θαη φζνη δηέζεηαλ έγγξαθε
patenta ππφθεηληαλ ζε είθνζη εκέξεο (άξζξ.52).
5. Δίθνζη εκέξεο γηα ηα εκπνξεχκαηα θαη ζαξάληα δχν γηα φζνπο θξηλφηαλ φηη
ήηαλ χπνπηνη θνξείο αζζελεηψλ (άξζξ.53).
6. Πξνβιεπφηαλ, απφ ηελ επφκελε θηφιαο κέξα κεηαθνξάο ησλ επηβαηψλ ησλ
πινίσλ ζην Λαδαξέηα, ε δπλαηφηεηα φισλ ησλ ελδηαθεξνκέλσλ λα
ελεκεξψζνπλ ηνλ Καπεηάλην ηνπ Λαδαξέηνπ αλαθνξηθά κε ηηο πηζαλέο
κεηαδνηηθέο αζζέλεηεο, «soggetti al contaggio» (άξζξ.38).
Καηά ηε δηάξθεηα ηεο θνληνπκάηζηαο, εθφζνλ ν Καπεηάληνο ηνπ Λαδαξέηνπ
ιάκβαλε λέεο πιεξνθνξίεο πγεηνλνκηθνχ ελδηαθέξνληνο, ζα κπνξνχζε λα ηελ
αλαπξνζαξκφζεη αλαιφγσο, ζχκθσλα πάληα κε ηε γλψκε ηεο Δπηηξνπήο ηνπ
Τγεηνλνκείνπ (άξζξ.39). Δθφζνλ νη πξνεξρφκελνη επηβάηεο απφ ηελ Αλαηνιή έδηλαλ
ςεπδή φξθν γηα ηελ πξνέιεπζή ηνπο, ππφθεηληαλ ζε θνληνπκάηζηα αλάινγα κε ηελ
αιεζηλή ηνπο πξνέιεπζε. Οη θαξαβνθχξεδεο πνπ δήισλαλ ςεπδψο ηνλ ηφπν
πξνέιεπζήο ηνπο πιήξσλαλ πξφζηηκν πελήληα ηαιίξσλ (άξζξ.40).
χκθσλα κε ηε δηαδηθαζία ηεο θνληνπκάηζηαο νη επηβάηεο πνπ βξίζθνληαλ
ζην Λαδαξέην ήηαλ ππνρξεσκέλνη λα αλνίγνπλ ηα κπανχια ηνπο γηα εμέηαζε θαη λα
ππνβάιινληαη ζε ππνθαπληζκό, 349 «saranno obbligati ad aprire le loro particolari
Casse o Bauli, e sottoposti ad un profumo in Camera chiusa» (άξζξ.45). ε
πεξίπησζε ππνςίαο γηα ηελ πξνέιεπζε ησλ επηβαηψλ, «della provenienza sarà
sospetto», ε δηαδηθαζία ηνπ ππνθαπληζκνχ δηεμαγφηαλ δχν θνξέο, ε κία ζην κέζνλ
ηεο θνληνπκάηζηαο θαη ε άιιε κηα κέξα πξηλ νινθιεξσζεί θαη παξαιάβνπλ ηελ
pratica (ειεπζεξνθνηλσλία) (άξζξ.46). Δθφζνλ νη επηβάηεο πξνέξρνληαλ απφ ηφπν
κνιπζκέλν απφ επηδεκηθή λφζν, ππνβάιινληαλ ζε ηξείο δηαδηθαζίεο ππνθαπλίζκαηνο
(άξζξ.47). Ζ ίδηα πξαθηηθή πξνβιεπφηαλ θαη ζε θάζε πεξίπησζε γηα φζνπο
πξνέξρνληαλ απφ χπνπηα κέξε γηα κνιπζκαηηθέο αζζέλεηεο (άξζξ.48). Τπεχζπλνο γηα
ηελ επίβιεςε ησλ δηαδηθαζηψλ ηνπ ππνθαπλίζκαηνο ήηαλ ν Καπεηάληνο ηνπ
Λαδαξέηνπ (Capitanio del Lazzaretto), κε εθηειεζηηθά φξγαλα ηνπο ζηξαηηψηεο350 ηεο
349

.π., ζ. 19, ε δηαδηθαζία ηνπ ππνθαπληζκνχ ζθφπεπε ζηελ απνιχκαλζε κέζσ θαςίκαηνο ζεηαθηνχ,

ζκχξλαο θαη πίζζαο.
350

ην άξζξν 49 θαη 50 ππάξρεη ν φξνο fante (=θαληάξνο, ζηξαηηψηεο) θαη φρη guardiani (=θχιαθεο)

πνπ αλαθέξεηαη ζηα άξζξα 25 θαη 30. Γελ είλαη επθξηλέο γηαηί ππάξρεη απηή ε δηαθνξνπνίεζε, αιιά
απφ ηα ζπκθξαδφκελα πξνθχπηεη φηη πξφθεηηαη γηα ην ίδην κεζαίν θαη θαηψηεξν εθηειεζηηθφ
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Δπηηξνπήο ηνπ Τγεηνλνκείνπ (fante della Comissione di Sanità) (άξζξ.49).
Πξνβιεπφηαλ ζρεηηθή ρξέσζε γηα ηνπο επηβάηεο, κε θφζηνο έλα πηάζηξν, ην νπνίν
απνδηδφηαλ ζην ζηξαηηψηε ηνπ Τγεηνλνκείνπ θαη ζην Σακείν ηεο Δπηηξνπήο
(άξζξ.50). Σέινο φζα ίζρπαλ γηα ηνπο επηβάηεο ζχκθσλα κε ηνλ Καλνληζκφ
εθαξκφδνληαλ αληίζηνηρα θαη γηα ηα πινία (άξζξ.51).
Ζ ηχρε ησλ εκπνξεπκάησλ κεηά ηελ θνληνπκάηζηα θαη ηελ έμνδφ ηνπο απφ ην
Λαδαξέην θαζνξηδφηαλ απφ ηνλ ελδηαθεξφκελν έκπνξν (άξζξ.41). ε πεξίπησζε πνπ
ππήξραλ πνιινί ελδηαθεξφκελνη έκπνξνη ε δηαδηθαζία πξαγκαηνπνηνχληαλ απφ ηνλ
εκπνξηθφ αληηπξφζσπν ηνπ πινίνπ, (Raccomandatario del Bastimento) (άξζξ.42). Ο
αξηζκφο ησλ εκπφξσλ θαζνξηδφηαλ απφ ηελ Δπηηξνπή ηνπ Τγεηνλνκείνπ, ζε αλαινγία
κε ηελ πνζφηεηα ησλ εκπνξεπκάησλ (άξζξ.43). ζνη πινηνθηήηεο ήζειαλ κπνξνχζαλ
λα αζρνιεζνχλ νη ίδηνη κε ηελ απνιχκαλζε ησλ εκπνξεπκάησλ ηνπο (άξζξ.44). Σέινο
πξνβιεπφηαλ φηη γηα φιεο ηηο δηαθνξέο θαη ηηο εληάζεηο πνπ αλέθππηαλ θαηά ηε
δηάξθεηα κηαο δχζθνιεο θαη ρξνλνβφξαο δηαδηθαζίαο φπσο ε θνληνπκάηζηα, γηα ηελ
επίιπζή ηνπο ήηαλ ππεχζπλν ην Δηξελνδηθείν (officio di Giudice di Pace) (άξζξ.28).
πσο αλαθέξζεθε, θχξηα αξκνδηφηεηα ηνπ Λαδαξέηνπ ήηαλ ε δηεμαγσγή ηεο
θνληνπκάηζηαο. Με βάζε απηή, νη ππφινηπεο αξκνδηφηεηεο ηνπ Λαδαξέηνπ
δηαξζξψλνληαλ ζπλνπηηθά σο εμήο:
1. Πεξηνξηζκφο ηνπ πιεξψκαηνο θαη ησλ επηβαηψλ ζε εηδηθφ ρψξν.
2. Καζνξηζκφο ηεο δηάξθεηαο ηεο θνληνπκάηζηαο, αλάινγα κε ηνλ ηφπν
πξνέιεπζεο θαη πηζαλά ζηνηρεία χπαξμεο θξνπζκάησλ επηδεκηθψλ αζζελεηψλ.
3. Απνιχκαλζε ησλ αλζξψπσλ θαη ησλ εκπνξεπκάησλ, θπξίσο κε ηε δηαδηθαζία
ηνπ ππνθαπλίζκαηνο θαη ηνπ εμαεξηζκνχ.
4. Δπηβνιή πξνζηίκσλ ζε πεξίπησζε δηαπίζησζεο πγεηνλνκηθψλ παξαβάζεσλ.
5. Δίζπξαμε ηειψλ θαη δαζκψλ.
6. Καηαγξαθή πιεξνθνξηψλ απφ ηα κέιε ηνπ πιεξψκαηνο γηα επηδεκηθέο
αζζέλεηεο, θπξίσο απφ ηελ Αλαηνιή. Ζ αξκνδηφηεηα απηή δείρλεη ηελ
πξνζσπηθφ ηνπ Τγεηνλνκείνπ, πνπ κεηαγελέζηεξα ζηελ Βξεηαληθή Αξκνζηεία ζα αλαθέξνληαλ σο
πγεηνλνκνθχιαθεο. Άιισζηε ζηα βελεηηθά Τγεηνλνκεία θαη Λνηκνθαζαξηήξηα ππήξραλ παξάιιεια
θαη νη δχν απηέο θαηεγνξίεο ππαιιήισλ πνπ ελδερνκέλσο ηαπηίδνληαλ. Αλήθαλ ζε θαηψηεξα
θνηλσληθά ζηξψκαηα, δηαβαζκίδνληαλ ζε θαηεγνξίεο αλάινγα κε ηελ ακνηβή θαη ηε κνληκφηεηα ηνπ
αμηψκαηφο ηνπο θαη βαζηθά θαζήθνληά ηνπο ήηαλ ε επηηήξεζε ησλ ρψξσλ ηνπ Τγεηνλνκείνπ θαη ηνπ
Λνηκνθαζαξηεξίνπ θαη ν έιεγρνο ησλ εγθιείζησλ ζε απηφ. Βιέπε Κσλζηαληηλίδνπ Κ., Σν θαθό νδεύεη
έξπνληαο, φ.π., ζζ. 107-108.
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βαξχλνπζα ζεκαζία πνπ είρε γηα ηε δηνίθεζε ησλ Κπζήξσλ ε ζρέζε θαη ε
επηθνηλσλία κε ηελ Αλαηνιή.
7. Απνζηνιή φισλ ησλ ζηνηρείσλ ζηελ Κεληξηθή Δπηηξνπή ηνπ Τγεηνλνκείνπ.
Σν Λαδαξέην απνηεινχζε ην εθηειεζηηθφ ηκήκα ηνπ Τγεηνλνκείνπ θαη δηέζεηε
έλνπιν πξνζσπηθφ γηα λα θέξεη εηο πέξαο ηε δηαδηθαζία ηεο θνληνπκάηζηαο.
Διεγρφηαλ απφ ηε Δπηηξνπή ηνπ Τγεηνλνκείνπ απφ ηελ νπνία δηνξίδνληαλ ηα κέιε
ηνπ θαη ζηελ νπνία απνινγνχληαλ ζε πεξίπησζε εζσηεξηθψλ παξαβάζεσλ θαη
πεηζαξρηθνχ ειέγρνπ. Υσξίο ην Λαδαξέην δελ πθίζηαην άζθεζε πγεηνλνκηθήο
πνιηηηθήο θαη δελ ππήξρε θαλέλαο νπζηαζηηθφο έιεγρνο ζηε λαπηηιηαθή θίλεζε
πινίσλ, αλζξψπσλ θαη εκπνξεπκάησλ.
Σν έγγξαθν ηεο 16εο Thermidor-03/04.08.1798351 πεξηιάκβαλε ξπζκίζεηο γηα
ηελ θνληνπκάηζηα ησλ πινίσλ πνπ πξνέξρνληαλ απφ ηελ Πεινπφλλεζν θαη ηδηαίηεξα
ηε Μάλε. χκθσλα κε απηφ νη πγεηνλφκνη ησλ Κπζήξσλ φθεηιαλ λα εμεηάδνπλ κε
ηδηαίηεξε πξνζνρή ηα ηαμηδησηηθά έγγξαθα ησλ πινίσλ απφ ηε Μάλε (Rei di Maina)
θαη κεηέθεξαλ δεκφζηα-ηδησηηθή αιιεινγξαθία. Ο έιεγρνο πξαγκαηνπνηνχληαλ απφ
ηνλ Δθηειεζηηθφ Δπίηξνπν, ηνλ αμησκαηνχρν ηνπ Τγεηνλνκείνπ Γεκήηξε Αιβαλάθε
θαη ηνλ έκπνξν Αλαγλψζηε Εακπφθα, νη νπνίνη δηαβεβαίσλαλ γηα ηελ θαιή
θαηάζηαζε ηεο δεκφζηαο πγείαο ζηνλ ηφπν εθείλν. Ηδηαίηεξε αλαθνξά έγηλε γηα κηα
παξαθείκελε λεζίδα νλφκαηη Tranno, 352 ηελ θαιή θαηάζηαζε δεκφζηαο πγείαο ηεο
νπνίαο δηαβεβαίσλαλ νη αλαθεξφκελνη θαπεηάληνη. Ζ νζσκαληθή Μάλε εμαηηίαο ηεο
γεηηλίαζεο κε ηα Κχζεξα απνηεινχζε ηελ κία απφ ηηο δχν γεσγξαθηθέο πεξηθέξεηεο
πνπ επεξέαδαλ ηε λαπηηιηαθή θίλεζε θαη επηθνηλσλία ηνπο, ελψ ε άιιε ήηαλ ε
Κξήηε.
Οη Δπίηξνπνη ηνπ Τγεηνλνκείνπ, Αληψληνο Καζηκάηεο (Antonio Cassimati
Commisario), Ληλάξδνο Καζηκάηεο (Linardo Cassimati Commisario) θαη Ηάθσβνο
Μνπάηζνο (Giacomo Moazo Commisario), απνθάζηζαλ νκφθσλα λα ξπζκίζνπλ ηελ
θνληνπκάηζηα σο εμήο:
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38. Γ.Α.Κ.-Σ.Α.Κ., Αξρείν Γεκνθξαηηθψλ Γάιισλ: Φάθεινο 15/Έγγξαθν 3 [Έγγξαθν
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Δίλαη πηζαλφ ε νλνκαζία απηή λα παξαπέκπεη ζηε λεζίδα Κξαλάε ή Μαξαζνλήζη, πνπ βξίζθεηαη

λνηηαλαηνιηθά ηνπ Γπζείνπ θαη ζηέγαδε πχξγν ηεο νηθνγέλεηαο ησλ Σδαλεηάθεδσλ/Γξεγνξάθεδσλ, πνπ
έθεξαλ ηνλ ηίηιν ηνπ Μπέε ηεο Μάλεο. Μπνξνχζε αθφκε λα αθνξά θαη ηα Σξίλεζα, πνπ επίζεο
βξίζθνληαη θνληά ζην Γχζεην, ζε ζηξαηεγηθφ γηα ηε λαπηηιηαθή θίλεζε ζεκείν.
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1. Οη επηβάηεο πνπ πξνέξρνληαλ απφ ην Μνξηά θαη δηέζεηαλ πηζηνπνηεηηθά
ππφθεηληαλ ζε θνληνπκάηζηα επηά εκεξψλ.
2. ζνη δελ δηέζεηαλ πηζηνπνηεηηθά ππφθεηληαλ ζε θνληνπκάηζηα δεθαηεζζάξσλ
εκεξψλ, γηα λα δηεπθνιχλεηαη ην εκπφξην.
3. ζνη πξνέξρνληαλ απφ ηελ πξναλαθεξζείζα λεζίδα, ππφθεηληαλ ζε
θνληνπκάηζηα ηξηάληα εκεξψλ, ζχκθσλα κε ην 52ν άξζξν ηνπ θαλνληζκνχ
ηνπ Τγεηνλνκείνπ.
4. Ζ παξαπάλσ δηάηαμε ίζρπε κέρξη λα επηβεβαηψζνπλ νη πξνμεληθέο αξρέο κε
πηζηνπνίεζε γηα ηελ εμάιεηςε κνιπζκαηηθψλ αζζελεηψλ απφ ηε λεζίδα
Tranno.
Ζ ξχζκηζε απηή ήηαλ δηαηαγή ηεο Κεληξηθήο Τπεξεζίαο ηνπ Τγεηνλνκείνπ
Κπζήξσλ ζηε Υψξα θαη έπξεπε λα απνζηαιεί ζε θάζε πεξηθεξεηαθή ππεξεζία γηα ην
ζέκα ηεο θνληνπκάηζηαο ησλ πινίσλ, ησλ εκπνξεπκάησλ θαη ησλ αλζξψπσλ πνπ
πξνέξρνληαλ απφ ηε Μάλε. Σν βάξνο ηεο εθαξκνγήο ηεο έπεθηε ζηελ Κεληξηθή
Τπεξεζία θαη ζηηο πγεηνλνκηθέο εγθαηαζηάζεηο ηνπ Καςαιηνχ.
Ζ δηαδηθαζία ηεο θνληνπκάηζηαο ήηαλ ε πιένλ ζεκαληηθή θαη απαηηεηηθή
πγεηνλνκηθή δηαδηθαζία, έηζη ζηηο 9 Thermidor-27/28.07.1798, ε Κεληξηθή Δπηηξνπή
ηνπ Τγεηνλνκείνπ επηβεβαίσζε ηε βνχιεζή ηεο λα ηε δηαηεξήζεη ππφ απζηεξφ
έιεγρν. Σν ζρεηηθφ έγγξαθν ρσξηδφηαλ ζε δχν κέξε,353 ζην δηαβηβαζηηθφ πξνο ηελ
Κεληξηθή Δπηηξνπή Κπζήξσλ θαη ζηελ θνηλνπνίεζε ηνπ δηαηάγκαηφο ηεο
(proclamazione) ζην θνηλφ. Σν Τγεηνλνκείν Κπζήξσλ αληηκεηψπηδε δπζθνιίεο πνπ
πξνέθππηαλ απφ ηνλ πεξηνξηζκφ αλζξψπσλ ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπ Λαδαξέηνπ γηα
ηελ θνληνπκάηζηα. Σν έγγξαθν354 ηεο πξνθήξπμεο εθδφζεθε κε αθνξκή άηνκν πνπ
επηρείξεζε λα δξαπεηεχζεη απφ ηνπο ρψξνπο δηεμαγσγήο ηεο θνληνπκάηζηαο (δειαδή
ην Λαδαξέην) φπνπ ήηαλ πεξηνξηζκέλνο, ρσξίο ζρεηηθή άδεηα.
Ζ πξάμε απηή έπξεπε λα αληηκεησπηζηεί σο βαξχηαηε παξαβίαζε ησλ
πγεηνλνκηθψλ θαλφλσλ θαζψο δπλεηηθά κπνξνχζε λα έρεη νιέζξηεο ζπλέπεηεο γηα ηελ
δεκφζηα πγεία. Οη φξνη πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ήηαλ ραξαθηεξηζηηθνί ηεο βαξχηεηαο
ηεο παξαβίαζεο ησλ πγεηνλνκηθψλ θαλφλσλ σο θαθνήζνπο θαηάρξεζεο, «pernicioso
abuso», κε ζαλάζηκεο επηπηψζεηο, «fatali conseguenza». Ζ Δπηηξνπή ηνπ
353
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Τγεηνλνκείνπ φξηδε απεξίθξαζηα φηη ρσξίο ηελ άδεηά ηεο νπδείο κπνξνχζε λα
απνθχγεη ηε δηαδηθαζία ηεο θνληνπκάηζηαο. Απφ απηφ ην έγγξαθν, φπσο θαη απφ
άιια πνπ παξαηίζεληαη ζηε ζπλέρεηα, απνδεηθλχεηαη πφζν δχζθνιε ήηαλ ε
δηαδηθαζία απηή ζηελ πξάμε γηα ην Τγεηνλνκείν Κπζήξσλ πξνθεηκέλνπ λα ηε θέξεη
εηο πέξαο. Σν ζέκα απηφ επαλήιζε δξηκχηεξν θαη ηαιάληζε ηφζν ηελ Κεληξηθή
Τπεξεζία ηνπ Τγεηνλνκείνπ, φζν θαη ηα πεξηθεξεηαθά παξαξηήκαηά ηνπ.
Κεθ. 6.3. Καηαγξαθή πινίσλ θαη βαξθψλ πνπ ειιηκελίδνληαλ ζηα Κχζεξα (1798)
Σν έγγξαθν κε ηίηιν «Catalogo de’Bastintimenti e Barche di quest’isola di
Cerigo» αθνξνχζε ζηε βαζηθή ππνρξέσζε ηνπ Τγεηνλνκείνπ λα θαηαγξάθεη ην
ζχλνιν ησλ πινίσλ θαη βαξθψλ πνπ ειιηκελίδνληαλ ζηα ιηκάληα ησλ Κπζήξσλ.355 Σν
ζπγθεθξηκέλν ήηαλ αληίγξαθν, θάηη πνπ νθεηιφηαλ ζηελ ππνρξέσζε ηνπ
Τγεηνλνκείνπ λα απνζηέιιεη ζπλερψο αληίγξαθα ησλ θαηαζηάζεψλ ηνπ πξνο γλψζε
θαη έιεγρν ηεο Κεληξηθήο Γηνίθεζεο. ηελ εηζαγσγή ηνπ εγγξάθνπ αλαθεξφηαλ σο
λνκηκνπνηεηηθφ ζηνηρείν ην ζρεηηθφ πιαίζην βάζεη ηνπ νπνίνπ ζπληάρηεθε. 356
χκθσλα κε απηή ηελ θαηαγξαθή, ηε δεδνκέλε ρξνληθή ζηηγκή357 ππήξραλ δεθαεπηά
πινία θαη βάξθεο ζηα Κχζεξα, ηα δεδνκέλα ησλ θαηαγξαθψλ πεξηιάκβαλαλ ηα εμήο:
1. Σν είδνο ηνπ πιενχκελνπ
2. Σν φλνκά ηνπ358
3. Σα ζηνηρεία ηνπ θαπεηάληνπ (capitanio) 359 ηνπ πινίνπ θαη ηνπ ηδηνθηήηε
(padrone) γηα ηηο βάξθεο
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πινίσλ θαη ησλ βαξθψλ πνπ ειιηκελίδνληαλ ζηα Κχζεξα], ρ.ρ.
356

Ο θαλνληζκφο ηνπ Τγεηνλνκείνπ αλέθεξε γηα ηνλ θαηάινγν πνπ αθνξά ζηηο βάξθεο ηνπ λεζηνχ φηη

έπξεπε λα αλαγξάθεηαη ε ρσξεηηθφηεηα, ε νλνκαζία, νη ηδηνθηήηεο, νη θαξαβνθχξεδεο θαη νη
θαπεηάληνη ηνπο, «Si dovrà formare della Comissione un Catalogo di tutte le Barche dell’isola, in cui
sia spiegata la loro portata, le loro denominazioni, i loro Proprietarj, e Carabochiri, o Capitanj servi
sono Bastimenti, e questo Catalogo sarà spedito in copia a lume della Comissione Centrale, e
dell’amministrazione del dipartimento».
357

Ζ νπνία εκεξνκελία δελ αλαθεξφηαλ ζην ζπγθεθξηκέλν αληίγξαθν, δεδνκέλνπ φκσο φηη αλήθε

ζηελ πεξίνδν ηνπ Ννκνχ ηνπ Αηγαίνπ ην πηζαλφηεξν ήηαλ φηη αθνξνχζε ηελ άλνημε (απφ ηνλ Μάην θαη
κεηά) ηνπ 1798.
358

Σν φλνκα αλαθεξφηαλ εθφζνλ επξφθεηην γηα πινίν θαζψο ζηελ πεξίπησζε ησλ ςαξάδηθσλ θαη

ινηπψλ βαξθψλ αλαθεξφηαλ κφλν ν ηδηνθηήηεο.
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4. Σε ρσξεηηθφηεηά ηνπ
Με βάζε απηά ηα ζηνηρεία ζηνλ θαηάινγν θαηαγξάθνληαλ νη εμήο ηχπνη ησλ
πινίσλ:
1. Έλα πινίν ηχπνπ πνιάθαο (polaca) 360
2. Έμη κεγάιεο αιηεπηηθέο βάξθεο (Barca grande pescereccia da rete)
3. Μηα κηθξή βάξθα (Barca di spezzo)
4. Πέληε βάξθεο κεηαθνξάο επηβαηψλ θαη εκπνξεπκάησλ (Barca di Tragheto)
5. Σξείο κηθξέο αιηεπηηθέο βάξθεο (Barca picioli di pesca)
6. Μηα βάξθα (Un Battelo)
Οη ππεξεζίεο ηνπ Τγεηνλνκείνπ, αλαθνξηθά κε ηελ ηήξεζε κεηξψσλ θαη
θαηαιφγσλ κε θαηαγξαθή ζηνηρείσλ λαπηηιηαθήο θίλεζεο θαη βαξθψλ πνπ
ειιηκελίδνληαλ ζηα Κχζεξα, αθνινπζνχζαλ θαηά γξάκκα ηηο νδεγίεο ηνπ θαλνληζκνχ
θαη ελεκέξσλαλ ζρεηηθά ηελ Κεληξηθή Δπηηξνπή φπσο πξνβιεπφηαλ.
Κεθ. 6.4. Η ιεηηνπξγία ησλ πεξηθεξεηαθψλ παξαξηεκάησλ ηνπ Τγεηνλνκείνπ
ζηνλ Απιέκνλα θαη ζηνλ Πνηακφ
Σν Τγεηνλνκείν απνηεινχζε ππεξεζία πνπ ξχζκηδε ηε λαπηηιηαθή θίλεζε, ηε
δηαθίλεζε ησλ εκπνξεπκάησλ θαη ηε κεηαθνξά αιιεινγξαθίαο θαη εηδήζεσλ απφ ηνλ
έμσ θφζκν ζην απνκνλσκέλν λεζί ησλ Κπζήξσλ. Απηέο νη ιεηηνπξγίεο ήηαλ δσηηθέο
γηα ηε δηνίθεζε ησλ Γεκνθξαηηθψλ Γάιισλ, νη νπνίνη έδηλαλ κεγάιε βαξχηεηα ζηελ
επηθνηλσλία ηεο Κεληξηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Τγεηνλνκείνπ ζηε Υψξα κε ηα
πεξηθεξεηαθά

παξαξηήκαηα.

Οη

αξρεηαθέο

πεγέο

πνπ

κειεηήζεθαλ

θαη

παξνπζηάδνληαη δείρλνπλ ηε ζεκαζία ηεο κεηαθνξάο εηδήζεσλ θαη πξνζψπσλ κέζα
απφ ηα πινία, ηελ θίλεζε ησλ νπνίσλ ήιεγρε ην Τγεηνλνκείν, αιιά θαη ηελ αληίζεζε
πνπ πξνθάιεζαλ νη ξπζκίζεηο γηα ηε κεηαθνξά ηξνθίκσλ, φπσο ζηελ πεξίπησζε πνπ
πνπ νδήγεζαλ ηνπο δεκνηηθνχο αληηπξνζψπνπο ηνπ Πνηακνχ ζε ξήμε. Ζ ππεξεζία

359

Πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη βάζεη ησλ επσλχκσλ ησλ θαπεηάλησλ ζρεδφλ φια ηα πινία ήηαλ

θπζεξατθήο πξνέιεπζεο.
360

Ζ πνιάθα ήηαλ έλα πνιχ δηαδεδνκέλν ζην Ηφλην ηζηηνθφξν πινίν βελεηζηάληθεο θαηαζθεπήο κε ηξία

θαηάξηηα, ην νπνίν είρε εθηεηακέλε εκπνξηθή ρξήζε, (<βελεη. Polaca = πνισλέδα). Βιέπε
Βιαζζφπνπινο Γ. ., πκβνιή ζηελ εξκελεία λαπηηθώλ θαη εκπνξηθώλ όξσλ ησλ Δπηαλεζίσλ, 18νο θαη
19νο αηώλαο, Παπαδήζε, Αζήλα 2001, ζ. 117.
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απηή είρε κεγάιε ζεκαζία γηα ηελ αλψηεξε δηνίθεζε, αιιά θαη γηα ηελ
θαζεκεξηλφηεηα ησλ πνιηηψλ.
Σν έγγξαθν ηεο 14εο Praireal-14/15.06.1798361 απνδεηθλχεη ηε ζεκαζία γηα
ηελ Κεληξηθή Γηνίθεζε ησλ αλαθνξψλ πνπ ιάκβαλε απφ ηα πινία κέζσ ηνπ
Τγεηνλνκείνπ. ηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε, ν ζηξαηησηηθφο δηνηθεηήο ησλ Κπζήξσλ
Μηθέι (Le Comandante Militare de Cerigo Michel), παξέιαβε αιιεινγξαθία απφ ηνλ
θπβεξλήηε ηεο γαιιηθήο θξεγάδαο Πξνύλαο, κέζσ ηνπ παξαξηήκαηνο ηνπ
Τγεηνλνκείνπ ζηνλ Απιέκνλα. 362 Ο Michel, έρνληαο ηελ αλάγθε λα κεηαθέξεη
πξνζσπηθφ, ζπκθψλεζε κε ηνλ θαξαβνθχξε Υξήζην Καθάξα, ν νπνίνο ήηαλ ήδε
θαηαγεγξακκέλνο ζηελ θαηάζηαζε ησλ πινηνθηεηψλ ηνπ Τγεηνλνκείνπ, 363 γηα λα
κεηαθέξεη ηνπο απεζηαικέλνπο ηνπ γάιινπ δηνηθεηή ζηελ Κνξψλε. Ζ νηθνλνκηθή
ακνηβή ηνπ πινηνθηήηε νξίζηεθε ζηα πέληε γξφζηα ηελ εκέξα.
ε απηή ηελ πεξίπησζε δηαθαίλεηαη πιήξσο ε ιεηηνπξγία ηνπ πγεηνλνκηθνχ
κεραληζκνχ ζηελ πξάμε, πξψηα κε ηελ έιεπζε ηεο γαιιηθήο θξεγάηαο ζηνλ
Απιέκνλα, αθνινχζσο κε ηελ παξαιαβή ηεο αιιεινγξαθίαο απφ ην εληαχζα
πγεηνλνκηθφ παξάξηεκα, ην νπνίν ηε δηεβίβαζε ζηε ζηξαηησηηθή δηνίθεζε ηεο
Υψξαο. Ο ζηξαηησηηθφο δηνηθεηήο ήξζε ζε ζπλελλφεζε κε ηνλ θαηαρσξεκέλν ζην
κεηξψν ηνπ Τγεηνλνκείνπ θαξαβνθχξε Υξήζην Καθάξα γηα ηε κεηαθνξά
πξνζσπηθνχ ζηελ Κνξψλε. Γηα ηε Γεκνθξαηηθή Γαιιία, ε νπνία βξηζθφηαλ ζε
εκπφιεκε θαηάζηαζε κε ηε Μεγάιε Βξεηαλία, ήηαλ δσηηθήο ζεκαζίαο νη εηδήζεηο
πνπ κεηέθεξαλ ηα δηάθνξα πινία ζηα ιηκάληα ηεο, ε δηαθίλεζε αιιεινγξαθίαο θαη ε
κεηαθνξά ζηξαηησηηθνχ θαη πνιηηηθνχ πξνζσπηθνχ. Σν Τγεηνλνκείν ήηαλ άκεζα
εκπιεθφκελε ππεξεζία ζε φιν απηφ ην δηνηθεηηθφ ζχζηεκα θαη ε εχξπζκε ιεηηνπξγία
ηνπ ήηαλ απαξαίηεηε γηα ηνπο Γεκνθξαηηθνχο Γάιινπο.

361

41. Γ.Α.Κ.-Σ.Α.Κ., Αξρείν Γεκνθξαηηθψλ Γάιισλ: Φάθεινο 15/Έγγξαθν 9 [πκθσλία γηα

κεηαθνξά Γάιισλ κέζσ θπζεξατθνχ θατθηνχ], 14/15.06.1798.
362

Παξφιν πνπ δελ αλαθεξφηαλ ε αληηά, ήηαλ ζίγνπξν, βάζεη αξκνδηνηήησλ, φηη απηή είρε παξαιάβεη

ηελ αιιεινγξαθία, ηελ είρε παξαδψζεη ζην ζηξαηησηηθφ δηνηθεηή Michel θαη θαηφπηλ ελεξγνπνηήζεθε
γηα ηελ επηζηξάηεπζε ηνπ θαξαβνθχξε πξνο εμππεξέηεζε ησλ Γάιισλ.
363

Βιέπε 40. Γ.Α.Κ.-Σ.Α.Κ., Αξρείν Γεκνθξαηηθψλ Γάιισλ: Φάθεινο 15/Έγγξαθν 8 [Καηάινγνο ησλ

πινίσλ θαη ησλ βαξθψλ πνπ ειιηκελίδνληαλ ζηα Κχζεξα], ρ.ρ., φπνπ έρεη θαηαρσξεζεί σο «Barca di
spazzo di Padrone Cristo Cacara della portata cantara circa settanta quindeci».
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Ζ αλαθνξά ηεο 10εο Ηνπλίνπ 1798, 364 ηελ νπνία ππέγξαςαλ νη δεκνηηθνί
αληηπξφζσπνη ηνπ Πνηακνχ Γεψξγηνο Μνπιφο, Αλαζηάζηνο Βφβνο θαη Σδψξηδεο
Μειέηεο, δείρλεη κηα έληαζε αλάκεζα ζηνπο ππαιιήινπο ηνπ παξαξηήκαηνο ηεο
Κεληξηθήο Δπηηξνπήο ζηνλ Πνηακφ κε ην Τγεηνλνκείν. Οη δεκνηηθνί αληηπξφζσπνη
απεπζχλζεθαλ απεπζείαο ζηελ θεληξηθή δηνίθεζε ηνπ Γήκνπ, παξαθάκπηνληαο
ηερλεέλησο ηελ θαζ’ χιελ αξκφδηα Κεληξηθή Δπηηξνπή ηνπ Τγεηνλνκείνπ. Ζ
αληίδξαζή ηνπο νθεηιφηαλ ζην φηη ε ηειεπηαία είρε απνθιείζεη ηνλ Πνηακφ σο ζεκείν
πξνζέγγηζεο θαη κεηαθνξάο εκπνξεπκάησλ. Γελ επέηξεπε δειαδή ηελ απεπζείαο
κεηαθφξησζε εκπνξεπκάησλ ζηνλ Πνηακφ, εθφζνλ δελ πεξλνχζαλ πξψηα γηα
πγεηνλνκηθφ έιεγρν απφ ην ιηκάλη ηνπ Καςαιηνχ, ην νπνίν φκσο ιφγσ απφζηαζεο
θαζηζηνχζε πνιχ δχζθνιε ηελ έγθαηξε κεηαθνξά ηνπο.
Ζ απφθαζε απηή βαζηδφηαλ ζην γεγνλφο φηη ην Λαδαξέην βξηζθφηαλ ζην
Καςάιη θαη σο εθ ηνχηνπ θάζε πινίν θαη εκπφξεπκα, πνπ έθηαλε ζηα Κχζεξα,
έπξεπε πξψηα λα πεξάζεη απφ εθεί γηα έιεγρν θαη θνληνπκάηζηα. Γεκηνπξγήζεθε
φκσο πξφβιεκα αλεθνδηαζκνχ γηα ηα θαΐθηα πνπ κεηέθεξαλ αγαζά απφ ηελ
Πεινπφλλεζν, θαζψο ε πξνζέγγηζε κέζσ ηνπ ιηκαληνχ ηνπ Απιέκνλα ήηαλ ε
ζπληνκφηεξε νδφο γηα λα θηάζνπλ ηα αγαζά ζηελ αγνξά ηνπ Πνηακνχ. Απηή ε νδφο
φκσο είρε απαγνξεπηεί γηα πγεηνλνκηθνχο ιφγνπο. Οη δεκνηηθνί αληηπξφζσπνη ηνπ
Πνηακνχ ζηελ αλαθνξά ηνπο δηακαξηπξήζεθαλ έληνλα εθθξάδνληαο φρη κφλν ηνπο
εαπηνχο ηνπο, αιιά φινπο ηνπο θαηνίθνπο ηεο πεξηνρήο, γξάθνληαο «κῆο  θάηνζελ
πνγεγξακέλε θπλεκέλε ἁπν ην πφπνιν ὁπνῦ επξίζθεηαη εἰο ζηελαρνξίαλ».
ηξάθεθαλ ελαληίνλ ηεο Κεληξηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Τγεηνλνκείνπ θαη ζηε δηάηαμε
πνπ ηνπο επηβιήζεθε, ππνγξακκίδνληαο φηη ζην παξειζφλ ηα εκπνξεχκαηα έξρνληαλ
απεπζείαο ζηνλ Πνηακφ ρσξίο λα παξαθάκπηνληαη νη πγεηνλνκηθέο πξνθπιάμεηο θαη
ρσξίο λα δεκηψλεηαη ε νηθνλνκία, «Σφζνλ πεξηθαινῦκελ λα γέλε θαζφο θαί ἄιιεο
θνξέο κέ πξφβιεςεο θνινχζεζε θαί ἐθπιάθηε θαί  γεία θαί δέλ εδεκεφζε θαί 
θνλνκία». Ζ θαηάζηαζε ζθηαγξαθήζεθε σο αξθεηά επηθίλδπλε γηα ηε δηαβίσζε ησλ
θαηνίθσλ θαη ε Κεληξηθή Δπηηξνπή θαινχληαλ λα πάξεη άκεζα ζέζε.
ε απηή ηελ πεξίπησζε δηαθξηλφηαλ κηα ελδνυπεξεζηαθή αληηπαξάζεζε ζηα
Κχζεξα αλάκεζα ζην πεξηθεξεηαθφ παξάξηεκα ηεο Κεληξηθήο Δπηηξνπήο ζηνλ
Πνηακφ θαη ζηελ Κεληξηθή Δπηηξνπή ηνπ Τγεηνλνκείνπ ζηε Υψξα. Ζ πγεηνλνκηθή
364

39. Γ.Α.Κ.-Σ.Α.Κ., Αξρείν Γεκνθξαηηθψλ Γάιισλ: Φάθεινο 15/Έγγξαθν 7 [Γηακαξηπξία ησλ

δηνηθεηηθψλ αμησκαηνχρσλ ηνπ Πνηακνχ γηα πγεηνλνκηθέο δηαηάμεηο], 10.06.1798.
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ξχζκηζε, πνπ φξηδε φηη έπξεπε λα παξαθάκπηεηαη ην ιηκάλη ηνπ Απιέκνλα θαη λα
θαηεπζχλνληαη φια ηα πινία κε ηα εκπνξεχκαηα ζην Καςάιη, είρε πξνθαιέζεη
δπζρέξεηεο ζηελ ηξνθνδνζία ηεο αγνξάο ηνπ Πνηακνχ. Οη δεκνηηθνί αληηπξφζσπνη
κε ην βάξνο ηεο εθπξνζψπεζεο ηεο ηνπηθήο θνηλσλίαο απεπζχλζεθαλ ζηελ αλψηεξε
ζεζκηθά Κεληξηθή Δπηηξνπή ηεο Υψξαο γηα λα δηεπζεηήζεη ην δήηεκα, πεξηγξάθνληαο
ηελ αξλεηηθή θαηάζηαζε πνπ είρε δηακνξθσζεί.
Σν έγγξαθν ηεο 21εο επηεκβξίνπ 1798365 ήηαλ αλαθνξά ηνπ πγεηνλφκνπ ηνπ
Πνηακνχ Μειέηε,366 πνπ ππέγξαςε σο «πνιίηεο Μειέηεο ληεπνπηάηνο εἰο ηαίο ξίβεο
ηνῦ Πνηακνχ», θαη ρσξίδεηαη ζε δχν κέξε. ην πξψην αλέθεξε ηελ άθημε θατθηνχ
ζηελ Αγία Πειαγία, 367 ζεκεησηένλ φηη ε παξαζαιάζζηα απηή πεξηνρή δελ δηέζεηε
ιηκάλη, θαζψο ζηελ πεξίπησζε απηή ζα ην αλέθεξε σο πόξην θαη φρη σο ξίβα,368 θαη
ππαγφηαλ δηνηθεηηθά ζην Τγεηνλνκείν ηνπ Πνηακνχ. Σν θαΐθη πξνεξρφηαλ απφ ηα
Βάηηθα θαη, φπσο πξνέβιεπε ν θαλνληζκφο, ν πγεηνλφκνο ξψηεζε πξψηα γηα ηελ
θαηάζηαζε ηεο πγείαο ηνπο, γηα λα ιάβεη ηελ απάληεζε φηη ήηαλ θαιή. Αθνινχζσο
ξψηεζε εάλ είραλ λα ηνπ κεηαθέξνπλ λέα θαη εηδήζεηο απφ ηα κέξε πνπ έξρνληαλ θαη
ε απάληεζή ηνπο ήηαλ απνθαιππηηθή θαζψο ηνλ ελεκέξσζαλ γηα ηε ζπγθέληξσζε
ηνπ ξσζν-νζσκαληθνχ ζηφινπ «κνῦ εἴπαλ πφο ἤξζε λέν θεξκάλε θαί ἐθεξίρζε εἰο
ηήλ Μνλεκβαζία ὄηε ἔρεη  Πφξηα κάρε κε ηελ ξεκπνῦκπιεθα ηεο Φξάληδαο θαί πφο
ἤξζαλε δεθνθηφ θαξάβηα Μνζθφβεθα εἰο ηήλ Μπφιε θαί εγήθαλε ἔμν ἁπφ ηφ
365

26. Γ.Α.Κ.-Σ.Α.Κ., Αξρείν Γεκνθξαηηθψλ Γάιισλ: Φάθεινο 13/Έγγξαθν 1 [Αλαθνξά πγεηνλφκνπ

ηνπ Πνηακνχ], 21.09.1798.
366

Γελ αλαθέξεηαη ην βαθηηζηηθφ ηνπ φλνκα, σζηφζν ζχκθσλα κε ην έγγξαθν: 57. Γ.Α.Κ.-Σ.Α.Κ.,

Αξρείν Γεκνθξαηηθψλ Γάιισλ: Φάθεινο 20/Έγγξαθν 1 [Έγγξαθν γηα ηελ νξγάλσζε θαη επάλδξσζε
ησλ ππεξεζηψλ ηνπ Τγεηνλνκείνπ Κπζήξσλ], 09.08.1797, φπνπ αλαθεξφηαλ σο αμησκαηνχρνο ηεο
αληηάο ζηνλ Πνηακφ ν Zorzi Meletio, νπφηε πξφθεηηαη γηα ηνλ ίδην δεκνηηθφ αληηπξφζσπν αγηνύην
Σδψξηδε Μειέηε, πνπ αλαθέξεηαη ζην έγγξαθν: 39. Γ.Α.Κ.-Σ.Α.Κ., Αξρείν Γεκνθξαηηθψλ Γάιισλ:
Φάθεινο 15/Έγγξαθν 7 [Γηακαξηπξία ησλ δηνηθεηηθψλ αμησκαηνχρσλ ηνπ Πνηακνχ γηα πγεηνλνκηθέο
δηαηάμεηο], 10.06.1798. Γηα ηελ επνρή ήηαλ ζχλεζεο αμησκαηνχρνη ζε δηνηθεηηθνχο θαη αζηπλνκηθνχο
θνξείο λα έρνπλ δηηηή ππαιιειηθή ηδηφηεηα, ηδηαίηεξα εθφζνλ ήηαλ εγγξάκκαηνη, θάηη ζπάλην θαη
πεξηδήηεην γηα ηηο ππεξεζίεο απηέο. Ζ νηθνγέλεηα απηή εληνπηδφηαλ ζηνλ Πνηακφ ηνλ 17ν θαη 18ν αη.
Βιέπε Καιιίγεξνο Δ. Π., Κπζεξατθά Δπώλπκα, φ.π., ζζ. 481-482.
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Μέζα απφ απηή ηελ θαηαγξαθή θαίλεηαη φηη ε πεξηνρή ηεο Αγίαο Πειαγίαο, ε νπνία βξίζθεηαη ζην

βνξεηαλαηνιηθφ ηκήκα ηνπ λεζηνχ, ζηα ηέιε ηνπ 18νπ αη. ρξεζηκνπνηνχληαλ γηα ηνλ ειιηκεληζκφ
πινηαξίσλ απφ ηελ Πεινπφλλεζν, παξφιν πνπ νη ιηκεληθέο εγθαηαζηάζεηο ήηαλ ππνηππψδεηο θαη δελ
ππήξρε νξγαλσκέλνο νηθηζκφο.
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ξίβεο = αθηέο, (<ηηαι. rive).
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Κάζηξν». ε απηφ ην ζεκείν ην έγγξαθν παξνπζηάδεη ζρεδφλ ζε δηαινγηθφ επίπεδν
ηελ αληαιιαγή πιεξνθνξηψλ αλάκεζα ζηνπο ηαμηδηψηεο θαη ζηνλ ηνπηθφ πγεηνλφκν.
Σα λέα απηά ήηαλ πνιχ ζεκαληηθά γηα ηα Κχζεξα. Οη κνλαξρίεο ηεο Δπξψπεο,
θαζνδεγνχκελεο απφ ηε Βξεηαλία, ηελ Απζηξία, ηε Ρσζία, ηελ Οζσκαληθή
Απηνθξαηνξία, ηελ Πνξηνγαιία, ηε Νάπνιε, γεξκαληθά θξάηε θαη ηε νπεδία,
ζπλαζπίζηεθαλ ελαληίνλ ηεο Γεκνθξαηηθήο Γαιιίαο γηα λα ζηακαηήζνπλ ηελ
εμάπισζή ηεο θαη λα επαλαθέξνπλ ηε κνλαξρία ζηελ Γαιιία. Ζ ζχξξαμε απηή έκεηλε
γλσζηή σο Πόιεκνο ηνπ Γεπηέξνπ πλαζπηζκνύ (1798-1802). ε απηφ ηνλ πφιεκν, ην
λαπηηθφ ζέαηξν ήηαλ ε Αλαηνιηθή Μεζφγεηνο, κε ηα γαιινθξαηνχκελα Ηφληα λεζηά
λα απνηεινχλ θχξην ζηφρν, απφ ηα νπνία ηα Κχζεξα ήηαλ ην πξψην ππνςήθην γηα
θαηάθηεζε λεζί, ιφγσ ηεο γεηηλίαζήο ηνπ κε ηελ Πεινπφλλεζν. Ζ αλσηέξσ
πιεξνθνξία έθηαζε, δηα ηνπ Τγεηνλνκείνπ, ζηε δηνίθεζε ησλ Κπζήξσλ πεξίπνπ ηξείο
εβδνκάδεο πξηλ ηελ επίζεζε ηνπ ξσζν-νζσκαληθνχ ζηφινπ ζηα Κχζεξα ελαληίνλ ησλ
Γεκνθξαηηθψλ Γάιισλ. Ζ ηζηνξηθή εμέιημε επαιήζεπζε ηελ αθξίβεηα ησλ
πιεξνθνξηψλ, παξφηη δελ απνηππψζεθε ε αληίδξαζε ηνπ ινραγνχ Michel ζε απηά ηα
λέα. Φάλεθε φκσο ν επηηειηθφο ξφινο ηνπ Τγεηνλνκείνπ ζην λα ιακβάλεη λέα θαη
εηδήζεηο ζηξαηεγηθήο ζεκαζίαο. Σν Τγεηνλνκείν απνηεινχζε ην βαζηθφ θνξέα
επηθνηλσλίαο ησλ Κπζήξσλ κε ηνλ ππφινηπν θφζκν θαη απηφ αθνξνχζε ηελ ηνπηθή
δηνίθεζε, αιιά θαη ηελ επξχηεξε θπζεξατθή θνηλσλία.
Σν δεχηεξν ηκήκα ηεο αλαθνξάο επηθεληξψζεθε ζηε δηαδηθαζία ηεο
θνληνπκάηζηαο θαη ζε δεχηεξν θαΐθη πνπ έθζαζε ηαπηφρξνλα κε ην πξψην. Ο
πγεηνλφκνο δηέηαμε ηνπο επηβάηεο λα πάλε ζε θαζνξηζκέλν ρψξν, ζπλνδεία ζηξαηηψηε
ηνπ Τγεηνλνκείνπ γηα ηελ θνληνπκάηζηα, αιιά απηνί αξλήζεθαλ λα ππαθνχζνπλ θαη
απερψξεζαλ.369 Πξνθαλψο γηα λα ζψζεη ηα πξνζρήκαηα ν πγεηνλφκνο αλέθεξε φηη
ηνπο ξψηεζε γηα ηελ πγεία ηνπο θαη ηνπ απάληεζαλ φηη ήηαλ θαιά, «ηνχο ἑξφηεζα δηά
ηήλ εγία ηνπο θαί κνχ εἴπαλ ὄηη εἴλε γία». Ζ δηαδηθαζία ηεο θνληνπκάηζηαο ήηαλ
απερζήο ιφγσ ηνπ πνιπήκεξνπ εγθιεηζκνχ θαη θαίλεηαη φηη παξαβηαδφηαλ
ζπζηεκαηηθά. Σν γεγνλφο φηη ν πγεηνλφκνο δελ δήηεζε θάπνηα ηηκσξία θαη απιά ζην
ηέινο αλέθεξε ηελ απάληεζή ηνπο φηη ήηαλ θαιά ζηελ πγεία ηνπο, θαλέξσλε ηελ
απξνζπκία ηνπ λα θαηαδηψμεη άιινπο Κπζεξίνπο. Γελ βξέζεθε απάληεζε ηεο
Κεληξηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Τγεηνλνκείνπ ζε απηέο ηηο αλαθνξέο, άιισζηε, ζε
αληίζηνηρν πξφβιεκα ηήξεζεο ηεο θνληνπκάηζηαο, νη δηαθεξχμεηο ζηηο νπνίεο πξνέβε
369

Ο Μπακπαθάξεο θαη ν Καηζνχιεο, βάζεη ησλ επηζέησλ ηνπο, ήηαλ Κπζήξηνη.
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ην Τγεηνλνκείν 370 έδεηρλαλ φηη νη παξαβηάζεηο θαη ε αδπλακία ηήξεζεο ησλ
πγεηνλνκηθψλ θαλφλσλ ήηαλ ζπρλφ θαηλφκελν. ε απηή ηελ πεξίπησζε νη
αμησκαηνχρνη ηνπ Τγεηνλνκείνπ απνδεηθλχνληαλ είηε αδχλακνη είηε θαη απξφζπκνη
γηα ηελ απζηεξή ηήξεζε ησλ πξνβιεπφκελσλ πγεηνλνκηθψλ ξπζκίζεσλ.
Κεθ. 7. Αξρεηνθπιαθείν Κπζήξσλ
Σν Αξρεηνθπιαθείν Κπζήξσλ απνηέιεζε βαζηθή δνκή γηα ηε βελεηηθή
δηνίθεζε, σο απνζεηήξην δηνηθεηηθψλ, λνκηθψλ θαη πάζεο θχζεσο θξαηηθψλ
εγγξάθσλ, ζην νπνίν ζηεξηδφηαλ γηα ηνλ έιεγρν θαη ηελ άζθεζε ηεο εμνπζίαο. Σν
ξφιν απηφ ζπλέρηζε λα αζθεί θαη επί Γεκνθξαηηθψλ Γάιισλ. Σα έγγξαθα πνπ
κειεηήζεθαλ θαη παξνπζηάδνληαη ηεθκεξηψλνπλ ηε κεηάβαζε ηεο ππεξεζίαο απφ ηε
βελεηηθή ζηε γαιιηθή δηνίθεζε θαη ηε ιεηηνπξγία ηεο ζην λέν δηνηθεηηθφ πιαίζην.
Ζ δηαηήξεζε ησλ εγγξάθσλ πνπ παξήγαγε ε δηνίθεζε θαη ε δηαρείξηζή ηνπο
γηα λα είλαη αλαθηήζηκα αλά πάζα ζηηγκή ήηαλ πνιχ ζεκαληηθή γηα ηε βελεηηθή
δηνίθεζε. Ζ εθηεηακέλε γξαθεηνθξαηηθή δνκή ηεο Βελεηηθήο Πνιηηείαο είρε αλάγθε
ηελ χπαξμε νξγαλσκέλσλ αξρεηαθψλ ππεξεζηψλ γηα ηε ζηήξημε ηνπ δηνηθεηηθνχ ηεο
έξγνπ. Ζ Βελεηία πξνζέδσζε κεγάιε ζεκαζία ζηα αξρεία ηεο θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα
ηεο θπξηαξρίαο ηεο.371 Δίρε αληηιεθζεί φηη κε απηφ ηνλ ηξφπν εμαζθάιηδε ηα έλλνκα
δηθαηψκαηα ησλ πνιηηψλ, ηελ εχξπζκε ιεηηνπξγία ηεο δηνίθεζεο θαη ηε δηαρείξηζε
ηεο εθηεηακέλεο ζαιάζζηαο απηνθξαηνξίαο ηεο. Σν αξρείν γηα ηε βελεηηθή δηνίθεζε
ζήκαηλε πάλσ απφ φια έιεγρν ζηηο δνκέο πνπ είρε ηδξχζεη θαη ζηνπο αμησκαηνχρνπο
πνπ δηφξηδε ζην βελεηνθξαηνχκελν ειιεληθφ ρψξν.
Οη Βελεηνί επηδίσθαλ ε θξαηηθή νξγάλσζε ηφζν ηεο Μεηξφπνιεο φζν θαη ηνπ
Stato da Mar λα βαζίδεηαη ζηελ χπαξμε αξρεηνθπιαθείσλ. Οη αμησκαηνχρνη πνπ
370

36. Γ.Α.Κ.-Σ.Α.Κ., Αξρείν Γεκνθξαηηθψλ Γάιισλ: Φάθεινο 15/Έγγξαθν 1 [Έγγξαθν

Τγεηνλνκείνπ Κπζήξσλ], 27/28.07.1798 θαη 37. Γ.Α.Κ.-Σ.Α.Κ., Αξρείν Γεκνθξαηηθψλ Γάιισλ:
Φάθεινο 15/Έγγξαθν 2 [Έγγξαθν Τγεηνλνκείνπ Κπζήξσλ], 27/28.07.1798.
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πσο αλαθέξεη ζηελ εξγαζία ηεο ε Κνιπβά Μ., Αξρεηνλνκία. Φνξείο παξαγσγήο αξρείσλ. Ηζηνξηθή

Αλαδξνκή, φ.π., ζ. 120 «Οη κεζνγεηαθέο πνιηηείεο ηεο γεηηνληθήο Ηηαιίαο, πφιεηο-θξάηε κε
πξσηνπφξνπο ηε Βελεηία θαη ηε Γέλνβα, δηαηεξνχλ θαηαξρήλ ηηο απνθάζεηο ησλ δηαθφξσλ ζεζκηθψλ
νξγάλσλ ηνπο θαη ζηε ζπλέρεηα ηα νηθνλνκηθήο, δεκνζηνλνκηθήο θαη δηαρεηξηζηηθήο θχζεσο έγγξαθα.
ε απηά, πνιχ ζχληνκα, πξνζηίζεληαη θαη ηα ζπκβφιαηα, atti notarili, θαη ηα ηδησηηθά ζπκθσλεηηθά.
ηε δηάξθεηα ηνπ 14νπ θαη 15νπ αη., θάζε δηνηθεηηθή, δηθαζηηθή θαη νηθνλνκηθή ππεξεζία δηαηεξεί, σο
θνξέαο παξαγσγήο θαη δηαρείξηζεο, ηα δηθά ηεο αξρεία».
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αλαιάκβαλαλ ηε ζηειέρσζε ησλ ππεξεζηψλ απηψλ ήηαλ ζεκαίλνληα πξφζσπα θαη
απνιάκβαλαλ ζεκαληηθφ θχξνο. Κάζε ζπιινγηθφ φξγαλν, δνκή θαη θνηλνηηθή
ζπζζσκάησζε πνπ ιεηηνπξγνχζε λφκηκα ζην πιαίζην ηεο Βελεηηθήο Πνιηηείαο
ππνρξενχληαλ

λα

ηεξεί

βηβιία

πξαθηηθψλ,

πξάμεσλ,

θαλφλσλ,

δηαηαγψλ,

πξσηνθφιισλ αιιεινγξαθίαο, θαηαιφγνπο κειψλ θαη φ,ηη ζρεηηθφ έπξεπε λα
θαηαγξαθεί . Οη Βελεηνί ήζειαλ αλά πάζα ζηηγκή λα είλαη ζε ζέζε λα αλαηξέρνπλ
ζηα αξρεία θάζε θνξέα πνπ ιεηηνπξγνχζε ππφ ηελ αηγίδα ηνπο γηα λα ηνλ ειέγρνπλ
θαη λα ηνλ παξαθνινπζνχλ. Οη ππεχζπλνη ησλ αξρείσλ, ηφζν ζηε Μεηξφπνιε φζν θαη
ζην βελεηνθξαηνχκελν ειιεληθφ ρψξν, ζεσξνχληαλ ζεκαληηθνί αμησκαηνχρνη θαη
αλήθαλ ζηελ αλψηεξε ππαιιειηθή ηάμε. Οη βελεηηθέο αξρέο θαηά θαηξνχο εμέδηδαλ
απνθάζεηο ζρεηηθέο κε ηε ιεηηνπξγία ησλ αξρείσλ, 372 ζπγθεθξηκέλα:
1. Ζ θχιαμε θαη δηαρείξηζε ησλ αξρείσλ είρε αλαηεζεί ζηνλ αμησκαηνχρναξρεηνθχιαθα (cancelliere della città e Nodaro deputato all’archivio)
2. Δίρε νξηζηεί κε επαλαιακβαλφκελα δηαηάγκαηα ε ζπξξαθή ησλ ιπηψλ
εγγξάθσλ ζε δεζκίδεο (filze) θαη ε θαηαρψξηζε ηνπ πεξηερνκέλνπ ζε
πξσηφθνιια (registra)
3. ηηο 15 Φεβξνπαξίνπ 1616 o Giovanni Pasqualigo, Proveditor Generale et
Inquisitore in Levante, εμέδσζε δηάηαγκα βάζεη ηνπ νπνίνπ νη πνηληθέο
απνθάζεηο έπξεπε λα ηεξνχληαη ζε εηδηθφ θαηάζηηρν
Σν Αξρεηνθπιαθείν Κπζήξσλ εμαξρήο απνηέιεζε ππεξεζία πνπ ζηήξηδε ην
έξγν ηνπ εθάζηνηε Πξνλνεηή θαη ζηεγαδφηαλ ζηελ έδξα ηνπ, ζην Κάζηξν ηεο Υψξαο
Κπζήξσλ. Ζ παξνπζία ηνπ αθνινχζεζε φιε ηε βελεηηθή δηνίθεζε ζηα Κχζεξα κε
αθεηεξία ην 1560. Σφηε ε πξσηεχνπζα ηνπ λεζηνχ κεηαθέξζεθε απφ ηνλ Άγην
Γεκήηξην, πνπ είρε θαηαζηξαθεί ην 1537 απφ επηδξνκή ηνπ νζσκαλνχ λαπάξρνπ
Υατξεληίλ Μπαξκπαξφζα, ζηε Υψξα φπνπ θαη παξέκεηλε έσο ην 1797 κε ηελ έιεπζε
ησλ Γεκνθξαηηθψλ Γάιισλ, θαζψο εμαθνινχζεζε λα απνηειεί ην δηνηθεηηθφ θέληξν
ηνπ λεζηνχ. Σν Αξρεηνθπιαθείν δηέζεηε δεκφζην αξρεηνθχιαθα (Pubblico Archivista)
θαη έλα νξγαλσκέλν αξρείν πνπ απνηεινχζε βαζηθφ δηνηθεηηθφ θνξέα.
Ζ Γεκνθξαηηθή Γαιιία πξνψζεζε θαη εμέιημε ην ξφιν ηνπ θξαηηθνχ αξρείνπ
απφ ηελ πξψηε θηφιαο πεξίνδν ηεο Γαιιηθήο Δπαλάζηαζεο, ην 1789, νπφηε

372

Μαξκαξέιε Α. & Γξαθάθεο Μ., «Καζεκεξηλέο θξνληίδεο θαη αλεζπρίεο ηνπ Αξρεηνλφκνπ ησλ

Κπζήξσλ ηνλ πεξαζκέλν αηψλα», Καξαπηδάθεο Ν. (επηκ.), Δπεηεξίδα ησλ Γεληθώλ Αξρείσλ ηνπ
Κξάηνπο ησλ εηώλ 1991-1992, Αζήλα 1993, ζζ. 59-60.
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ηδξχζεθαλ ηα Δζληθά Αξρεία ησλ Παξηζίσλ 373 σο θχξηνο θνξέαο απφζεζεο ησλ
πξάμεσλ θαη ησλ απνθάζεσλ ησλ νξγάλσλ ηεο Δπαλάζηαζεο. Αθνινχζεζαλ θαη
άιια λνκνζεηήκαηα πνπ παξαρψξεζαλ ζηα Δζληθά Αξρεία ζηνηρεία ηεο εζληθήο
θιεξνλνκηάο, ελζσκαηψλνληαο ζε απηά θαη ηηο έγγξαθεο πξάμεηο ηνπ Ancien Régime.
Ζ λνεκαηνδφηεζε ησλ θξαηηθψλ αξρείσλ απέθηεζε άιιε δηάζηαζε απφ απηή πνπ
είρε κέρξη ηφηε, θαζψο κε ηε κειέηε ηνπο ηεθκεξηψζεθε γηα πξψηε θνξά ε ηζηνξηθή
έξεπλα θαη ε θπζηνγλσκία ελφο έζλνπο. Οη Γεκνθξαηηθνί Γάιινη ζέιεζαλ λα
δηαηεξήζνπλ θαη λα κειεηήζνπλ ηα έγγξαθα πνπ παξήγαγε ε κνλαξρία γηα λα
θαηαζηήζνπλ ζαθή ηε δηαθξηηή δηαθνξά πνπ ρψξηδε ηα δχν θαζεζηψηα, ηελ Παιαηά
απφ ηε Νέα Γαιιία. Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη ε θπζηνγλσκία πνπ έδσζαλ νη
Γεκνθξαηηθνί Γάιινη ζηα Δζληθά Αξρεία επεξέαζε ηελ αξρεηνλνκηθή εμέιημε ζηελ
ππφινηπε Δπξψπε θαη νη βαζηθέο αξρέο πνπ δφζεθαλ ηφηε ηζρχνπλ ζε κεγάιν βαζκφ
έσο θαη ζήκεξα.
Γελ είλαη ηπραίν γεγνλφο φηη ε δηνίθεζε ησλ Γεκνθξαηηθψλ Γάιισλ ζπλέρηζε
ηε ιεηηνπξγία ηνπ Αξρεηνθπιαθείνπ Κπζήξσλ φπσο θάλεθε ζην νξγαλφγξακκα 374
πνπ ξχζκηδε ηε ιεηηνπξγία ηεο Κεληξηθήο Γηνίθεζεο θαη φξηδε ξεηά ζην 13ν άξζξν ηε
δηαηήξεζε ησλ δεκνζίσλ εγγξάθσλ ζην Αξρείν (Conservarà tutte le Pubblice Carte,
che vi fossero negl’archivj). Γεκφζηνο αξρεηνθχιαθαο (Pubblico Archivista)
δηνξίζηεθε ν Θεφδσξνο ηάεο, ν νπνίνο θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ Πξνζσξηλνχ
Γεκαξρείνπ αζθνχζε δηθαζηηθά θαζήθνληα ζην Πξψην Κνκηηάην ησλ Κξηζηκάησλ.
Πηζαλφηαηα ν ίδηνο ήηαλ έλαο απφ ηνπο ελαιιαζζφκελνπο Πξνέδξνπο ηεο Δπηηξνπήο
ηνπ Τγεηνλνκείνπ θαηά ηελ πεξίνδν ηνπ Ννκνχ ηνπ Αηγαίνπ. Ζ ζέζε ηνπ
Αξρεηνθχιαθα απαηηνχζε πςειφ κνξθσηηθφ επίπεδν, πνπ ν ηάεο σο πξψελ αζηφο
ηεο βελεηνθξαηίαο δηέζεηε θαη ηα αμηψκαηα πνπ απέθηεζε δείρλνπλ φηη απνιάκβαλε
ηεο εκπηζηνζχλεο ησλ Γεκνθξαηηθψλ Γάιισλ. Σν γεγνλφο φηη παξάιιεια κε ηα
δηθαζηηθά ηνπ θαζήθνληα αζθνχζε κηα δηνηθεηηθή ζέζε θαλέξσλε φηη θαη ζε απηή
ηελ πεξίπησζε ε δηάθξηζε ησλ εμνπζηψλ ζηα Κχζεξα δελ ηεξήζεθε θαηά γξάκκα.
Γελ βξέζεθαλ ζηνηρεία γηα ηε κεηέπεηηα πνξεία ηνπ Θενδψξνπ ηάε σο πξνο ηελ
απνδνρή ηνπ απφ ηνπο Κπζεξίνπο. Ο δεκφζηνο αξρεηνθχιαθαο ήηαλ επηθνξηηζκέλνο
κε ηελ ηήξεζε ησλ ηξερφλησλ δηθαζηηθψλ αξρείσλ, ησλ θαηάζηηρσλ κε ηηο δηθαζηηθέο
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374

Κνιπβά Μ., Αξρεηνλνκία. Φνξείο παξαγσγήο αξρείσλ. Ηζηνξηθή Αλαδξνκή, φ.π., ζζ. 128-131.
46. Γ.Α.Κ.-Σ.Α.Κ., Αξρείν Γεκνθξαηηθψλ Γάιισλ: Φάθεινο 15/Έγγξαθν 14 [Οξγαλφγξακκα ηεο

Κεληξηθήο Δπηηξνπήο Κπζήξσλ], ρ.ρ.
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απνθάζεηο θαη ησλ πνηληθψλ κεηξψσλ. Σα έγγξαθα πνπ παξνπζηάδνληαη
επηβεβαηψλνπλ ηε ιεηηνπξγία ηνπ Αξρεηνθπιαθείνπ θαη ην ξφιν ηνπ ζηε δεκφζηα
δηνίθεζε ησλ Κπζήξσλ.
ην έγγξαθν ηεο 12εο Piovoso-31.01/01/02.02.1798,375 ην Γεχηεξν Κνκηηάην
ησλ Κξίζεσλ απεπζχλζεθε ζην δεκφζην αξρεηνθχιαθα ησλ Κπζήξσλ Θεφδσξν ηάε
(Il Comitato di Giudiziario Criminale, e d’interna tranquillità di Cerigo al Cittadino
Theodoro Stai Pubblico archivista di detta isola). Σν Κνκηηάην επηθαιέζηεθε δηθφ ηνπ
δηάηαγκα πνπ εμέδσζε ηελ ίδηα κέξα ζρεηηθά κε ηελ πξνθήξπμε ηνπ Πξνζσξηλνχ
Γεκαξρείνπ ηεο 7εο Fruttidor-25/26.08.1797. Με απηφ ην έγγξαθν ην Κνκηηάην έδηλε
εληνιή ζην δεκφζην αξρεηνθχιαθα λα δηαγξάςεη ην φλνκα ηνπ Κσλζηαληίλνπ
Αζπηψηε ηνπ πνηέ Θνδσξή Ξέλνπ, απφ ην δηθαζηηθφ θαηάζηηρν (Raspa),376 ζην νπνίν
ήηαλ θαηαρσξηζκέλνο σο παξαβάηεο ηνπ λφκνπ. Ζ θαηαδίθε ηνπ Αζπηψηε είρε
επέιζεη κεηά απφ δηθαζηηθή δηακάρε κε ηελ Διέλε Αζπηψηε ηνπ Γηψξγε, αιιά ζηελ
πεξίπησζε απηή δεηήζεθε ε απαιιαγή ηνπ απφ ηελ επηβιεζείζα πνηλή. Χο εθ ηνχηνπ
ην Κνκηηάην αλέκελε θαη ηε ζρεηηθή απφδεημε απφ ηνλ αξρεηνθχιαθα φηη ε αιιαγή
απηή πξαγκαηνπνηήζεθε.
ηηο 12 Θεξκηδψξνπ-19.06.1798, 377 ε δηνίθεζε ησλ Γεκνθξαηηθψλ Γάιισλ
δήηεζε λα ιάβεη ην επηθπξσκέλν αληίγξαθν ελφο εγγξάθνπ, πνπ αθνξνχζε ζηε
βελεηηθή δηνίθεζε. Σν Αξρεηνθπιαθείν αληαπνθξίζεθε άκεζα ζε απηφ ην αίηεκα ηεο
δηνίθεζεο (di risposta amministrazione) θαη επηθχξσζε ην έγγξαθν, ην νπνίν
πξνεξρφηαλ απφ ην Βηβιίν Καηαρψξεζεο ηεο Γεκφζηαο Αιιεινγξαθίαο (Copia tratta
dal Libro Registro Lettere Pubbliche). Σν θαηάζηηρν απηφ αλαθεξφηαλ ζηε ζεηεία ηνπ
βελεηνχ πξψελ Πξνλνεηή θαη Φξνπξάξρνπ Κπζήξσλ Piero Marcello. Ζ θξάζε ηνπ
εγγξάθνπ «esistente nello publico Archivio di detto luogo» θαλεξψλεη ηε ζπλέρεηα
θαη ηελ αδηάιεηπηε ιεηηνπξγία ηνπ δεκφζηνπ Αξρεηνθπιαθείνπ θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα
ηεο βελεηηθήο πεξηφδνπ. Ζ εκεξνκελία ηνπ πξσηνηχπνπ εγγξάθνπ ήηαλ ε 10ε
375

60. Γ.Α.Κ.-Σ.Α.Κ., Αξρείν Γεκνθξαηηθψλ Γάιισλ: Φάθεινο 23/Έγγξαθν 1 [Γηαγξαθή θαηαδίθεο

πνπ απφθεηην ζην Αξρεηνθπιαθείν Κπζήξσλ], 31.01/01/02.02.1798.
376

χκθσλα κε ην ιεμηθφ ηνπ Boerio, ζην ιήκκα Raspa, αλαθέξεηαη φηη «Poi comunemente

chiamavasi ne' tempi Veneti quel Libro su cui si registravano le sentenze criminali d'ogni sorta [=
πλήζσο ζηνλ θαηξφ ησλ Βελεηψλ νλνκαδφηαλ ην Βηβιίν ζην νπνίν θαηαρσξνχληαλ νη πνηληθέο
απνθάζεηο θάζε είδνπο]». Βιέπε Boerio G., Dizionario del dialetto veneziano, φ.π.
377

22. Γ.Α.Κ.-Σ.Α.Κ., Αξρείν Γεκνθξαηηθψλ Γάιισλ: Φάθεινο 11/Έγγξαθν 2 [Αληίγξαθν

δηνηθεηηθνχ εγγξάθνπ ηνπ Αξρεηνθπιαθείνπ Κπζήξσλ], 19.06.1798.
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Ηνπλίνπ 1779. Σν έγγξαθν αλαθεξφηαλ ζην λενεθιεγέληα Πξνλνεηή Piero Marcello
θαη απεπζπλφηαλ ζηνλ απειζφληα Antonio Dandolo.
Ο Marcello αλέθεξε φηη είρε θαηαπιεχζεη ζηα Κχζεξα κε ην δεκφζην βελεηηθφ
ζθάθνο Αρηιιέαο γηα λα δηαδερζεί ηνλ Dandolo σο λένο Πξνλνεηήο Κπζήξσλ. Σν
ππφινηπν έγγξαθν αλαισλφηαλ ζε δηαδηθαζηηθά ζέκαηα αλάιεςεο θαζεθφλησλ, αιιά
ε δηνίθεζε ησλ Γεκνθξαηηθψλ Γάιισλ γηα θάπνην ιφγν ζέιεζε λα έρεη αθξηβέο
αληίγξαθν απηήο ηεο δηαδηθαζίαο. Σν Αξρεηνθπιαθείν αληαπνθξίζεθε άκεζα, φπσο
απαληάηαη θαη ζε αξθεηά άιια έγγξαθα πνπ βξέζεθαλ ζην Αξρείν. Καη ζηηο δχν
πεξηπηψζεηο ην Αξρεηνθπιαθείν Κπζήξσλ ιεηηνχξγεζε σο απνζεηήξην δηνηθεηηθψλ
θαη δηθαζηηθψλ πξάμεσλ θαη αληίζηνηρα ππνζηήξημε έκπξαθηα ηελ εχξπζκε
ιεηηνπξγία ηεο δηνίθεζεο θαη ηεο δηθαηνζχλεο.
Κεθ. 8. Η Οξζφδνμε Δθθιεζία ζηα Ιφληα λεζηά 1204-1797
Ζ Άισζε ηεο Κσλζηαληηλνχπνιεο ην 1204 επέθεξε κηα ηεθηνληθή αιιαγή
ζηε βπδαληηλή Οξζφδνμε Δθθιεζία. Οη δπηηθνί θπξίαξρνη ήηαλ θαζνιηθνί θαη
ππφινγνη ζηνλ Πάπα. Με ηε λέα ηάμε πξαγκάησλ πνπ επέβαιε ε 4ε ηαπξνθνξία
ηππηθά θάλεθε φηη έθιεηζε ην ράζκα ησλ δχν Δθθιεζηψλ, ηεο Αλαηνιηθήο θαη ηεο
Γπηηθήο, πνπ είρε αλνίμεη ην ρίζκα ηνπ 1054.378 Ζ Οξζφδνμε Δθθιεζία έκπαηλε ζε
θάζε ππνθαηάζηαζήο ηεο απφ ηελ Καζνιηθή ζε επίπεδν δνκψλ, θιήξνπ θαη
πεξηνπζίαο έσο ηελ αθνκνίσζή ηεο. 379 Ζ πνξεία απηή έκειιε λα απνηχρεη, θαζψο
αγλννχζε ηε δηακνξθσκέλε απφ αηψλεο ζπλείδεζε ησλ νξζφδνμσλ πιεζπζκψλ ηεο
Βπδαληηλήο Απηνθξαηνξίαο, ηελ απνμέλσζή ηνπο απφ ηνπο επηθπξίαξρνπο

378

Πξφθεηηαη γηα ην ακνηβαίν αλάζεκα πνπ είρε επηδνζεί αλάκεζα ζηνλ Πάπα ηεο Ρψκεο Λένληα Θ'

θαη ζηνλ Παηξηάξρε Κσλζηαληηλνππφιεσο Μηραήι Κεξνπιάξην.
379

Ο Peter Lock επηζεκαίλεη φηη «Ζ αληηθαηάζηαζε ηνπ αλψηεξνπ ειιεληθνχ θιήξνπ, απφ ηνλ

Παηξηάξρε κέρξη ηνπο Δπηζθφπνπο, κε Λαηίλνπο αμησκαηνχρνπο θαη ε ζηελή ζχλδεζε απηήο ηεο
βαζηθήο δνκήο κε ηνλ ιαηηληθφ κεηξνπνιηηηθφ θιήξν ήηαλ έλα απφ ηα απξνζδφθεηα απνηειέζκαηα ηεο
εθηξνπήο ηεο 4εο ηαπξνθνξίαο πξνο ηελ Κσλζηαληηλνχπνιε ην 1204 [...] Σν ζρίζκα είρε
νινθιεξσζεί ζηελ πξάμε θαη ηελ επφκελε δεθαεηία δηαδφζεθε ζε νιφθιεξν ην Αηγαίν απφ ηελ άζηνρε
νηθεηνπνίεζε ηεο ειιεληθήο εθθιεζίαο απφ ηνπο Λαηίλνπο». Βιέπε Lock P., Οη Φξάγθνη ζην Αηγαίν,
1204-1500, Δλάιηνο, Αζήλα 1998, ζζ. 320-386.
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θαζνιηθνχο 380 θαη ηε δπλακηθή ηεο Οξζνδφμνπ Δθθιεζίαο σο πλεπκαηηθνχ θαη
ζεζκηθνχ θνξέα.
Απηή ε δηακάρε απνηππσλφηαλ θαη ζηα θείκελα ησλ πεξηεγεηψλ ζηα Ηφληα
λεζηά, φπνπ αλάκεζα ζηηο πνηθίιεο ηαμηδησηηθέο εληππψζεηο δηαπηζηψλεηαη φηη νη
θάηνηθνί ηνπο παξφηη είραλ ζεκαληηθέο δηαθνξέο απφ ηφπν ζε ηφπν, ε ζηάζε ηνπο
ήηαλ εληαία ζε έλα δήηεκα, ζηελ απφιπηε ηαχηηζή ηνπο κε ηελ Οξζφδνμε Δθθιεζία
θαη ζηε ξηδηθή αληίζεζή ηνπο κε ηελ Καζνιηθή.381 Ζ δηαθνξά απηή ησλ νξζνδφμσλ
θαη θαζνιηθψλ ζηε θξαγθνθξαηνχκελε Διιάδα είρε γίλεη θαηαλνεηή απφ ηνπο
Λαηίλνπο επηθπξηάξρνπο θαη ζπλνςηδφηαλ ζηελ παξαδνρή ηνπ Βελεηνχ Μαξίλνπ
αλνχδνπ «αο παξαδερζνχκε φηη κπνξεί λα θπξηαξρνχκε ζην κεγαιχηεξν κέξνο ησλ
εδαθψλ ηεο απηνθξαηνξίαο, άιια πνηέ δελ ζα κπνξέζνκε λα ππνηάμνκε ηελ θαξδηά
ηνχ ιανχ απηνχ ζηε ξσκατθή εθθιεζία».382 Ζ ζξεζθεπηηθή δηακάρε είρε πνιχ βαζηέο
θαη καθξφρξνλεο ξίδεο κε ραξαθηεξηζηηθφηεξε ηελ πεξίθεκε θξάζε «θξεηηηφηεξφλ
ἐζηηλ εἰδέλαη ἐλ κέζῃ ηῇ Πφιεη θαθηφιηνλ βαζηιεῦνλ Σνχξθσλ ἠ θαιχπηξαλ
ιαηηληθήλ (= είλαη θαιχηεξν λα δνχκε ζηε κέζε ηεο Πφιεο λα βαζηιεχεη ην θαθηφιη
ησλ Σνχξθσλ παξά ε ιαηηληθή θαιχπηξα [ελλ. ε ηηάξα ηνπ Πάπα])» πνπ απνδίδεηαη
ζην Μέγα Γνχθα Λνπθά Ννηαξά πξν ηεο επεξρφκελεο Άισζεο ηνπ 1453 απφ ηνπο
Οζσκαλνχο.383

380

Υαξαθηεξηζηηθή ηεο αξλεηηθήο ζηάζεο πνπ θξάηεζαλ νη νξζφδνμνη Έιιελεο απέλαληη ζηνπο

θαζνιηθνχο ηεξσκέλνπο ήηαλ ε δεκψδεο έθθξαζε πνπ θαζηεξψζεθε απφ ηφηε θαη ζψδεηαη κέρξη
ζήκεξα ηνλ θαθό ζνπ ηνλ θιάξν, ε νπνία ηζνδπλακνχζε κε ηνλ θαθό ζνπ ηνλ θαηξό θαη πξνέξρεηαη απφ
ηε βελεηηθή ιέμε frar, πνπ ππνδειψλεη ηνλ θαζνιηθφ αδειθφ/θαιφγεξν. Βιέπε Μαιηέδνπ Υ. A.,
«Κνηλσλία θαη Σέρλεο ζηελ Διιάδα θαηά ηνλ 13o αηψλα. Ηζηνξηθή Δηζαγσγή», Γειηίνλ Υξηζηηαληθήο
Αξραηνινγηθήο Δηαηξείαο, 21, Αζήλα 2000, ζ. 15.
381

Σν γεγνλφο απηφ εμέπιεηηε ηνπο πεξηεγεηέο, θαζψο πξνθαινχζε επηπιένλ δπζρέξεηεο ζηελ ήδε

δχζθνιε δσή ησλ νξζνδφμσλ θαη εξρφηαλ ζε δπζαξκνλία κε ηε καθξφρξνλε παξνπζία ηεο Καζνιηθήο
Δθθιεζίαο, ε νπνία δηαηεξνχζε θπξίαξρε ζεζκηθά ζέζε. Δλίνηε θξηλφηαλ θαη αξλεηηθά θαζψο, ζηα
κάηηα ηνπο, ηζνδπλακνχζε κε νπηζζνδξφκεζε θαη επηθξάηεζε πξνθαηαιήςεσλ. Βιέπε ΑγγεινκάηεΣζνπγθαξάθε Δ., «Ζ παξνπζία ηεο Βελεηίαο ζηνλ Ηφλην ρψξν ηνλ 18ν θαη 19ν αηψλα θαη ε απνηίκεζή
ηεο ζηα πεξηεγεηηθά θείκελα», φ.π., ζζ. 24-25.
382

Μαιηέδνπ Υ. Α., «Κνηλσλία θαη Σέρλεο ζηελ Διιάδα θαηά ηνλ 13o αη. Ηζηνξηθή εηζαγσγή», φ.π., ζ.

15.
383

Αλεμαξηήησο απφ ην αλ αιεζεχεη ε θξάζε απηή πνπ αλαθέξεηαη ζηελ Ηζηνξία ηνπ βπδαληηλνχ

ηζηνξηθνχ ηνπ 15νπ αί. Μηραήι Γνχθα, ζεσξείηαη φηη εμέθξαδε ηελ άπνςε ηεο θνηλήο γλψκεο ησλ
νξζνδφμσλ θαηνίθσλ ηεο Κσλζηαληηλνχπνιεο.
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Ζ πξαγκαηηθφηεηα απηή δελ πέξαζε απαξαηήξεηε απφ ην δεχηεξν ζηε ζεηξά
Λαηίλν απηνθξάηνξα ηεο Κσλζηαληηλνχπνιεο, Henry of Flanders (1206-1216), ν
νπνίνο εγθαηλίαζε ζηξαηεγηθή θαηεπλαζκνχ ησλ νξζνδφμσλ θαη παξαρψξεζεο έζησ
θαη κεξηθψλ δηθαησκάησλ ζηελ Οξζφδνμε Δθθιεζία. 384 Ζ πνιηηηθή ηνπ, αλ θαη
αληηθξνπφηαλ κε ηα πξνζηάγκαηα ηνπ Πάπα, ήηαλ αλαγθαία ζπλζήθε γηα ηνλ ίδην θαη
ηνπο επφκελνπο θαζνιηθνχο εγέηεο, νη νπνίνη κεηνςεθνχζαλ αξηζκεηηθά έλαληη ηνπ
νξζφδνμνπ πιεζπζκνχ θαη επηζπκνχζαλ θνηλσληθή εηξήλε. χληνκα ε πνιηηηθή ηνπ
ζξεζθεπηηθνχ θαηεπλαζκνχ πηνζεηήζεθε θαη απφ ηνπο Βελεηνχο.
Οη ηειεπηαίνη, αλ θαη θαζνιηθνί, δε θεκίδνληαλ ηφζν γηα ην ζξεζθεπηηθφ ηνπο
δήιν αιιά γηα ηνλ πξαγκαηηζκφ θαη ηνλ νηθνλνκηθφ ηνπο σθειηκηζκφ. Οη ζρέζεηο
ηνπο κε ηελ παπηθή εμνπζία ραξαθηεξίδνληαλ δηαρξνληθά απφ ακνηβαία θαρππνςία
θαζψο ζην παξειζφλ είραλ έξζεη ζε επζεία αληηπαξάζεζε θαη ξήμε.385 Ζ Βελεηία ζηα
πξψηα ρξφληα κεηά ην 1204 έδσζε δπλαηφηεηεο γηα παξάιιειε ζπλχπαξμε ηνπ
θαζνιηθνχ κε ην νξζφδνμν ζηνηρείν, απνβιέπνληαο ζε εηξεληθέο ζρέζεηο κε ηνπο
ππεθφνπο ηεο.386 ηα Ηφληα λεζηά, φπνπ ζηαδηαθά θπξηαξρνχζε, δηαηήξεζε θαηά βάζε
ηελ πξνυπάξρνπζα νξζφδνμε εθθιεζηαζηηθή νξγάλσζε πξνζβιέπνληαο ζε κηα
πνιηηηθή ηζνξξνπίαο. Δπηζπκνχζε λα αζθήζεη ε ίδηα ηελ εμνπζία ζηηο νξζφδνμεο
εθθιεζίεο θαη επέκεηλε ζηελ απεμάξηεζε ησλ εθθιεζηαζηηθψλ δεηεκάησλ ηφζν απφ
ην Οξζφδνμν Παηξηαξρείν Κσλζηαληηλνχπνιεο φζν θαη απφ ηνλ Πάπα ηεο Ρψκεο. Οη
δηνηθεηηθνί κεραληζκνί ηεο Γαιελνηάηεο, απφ ηηο αξρέο ηνπ 17νπ αη., αλέιαβαλ ηελ

384

Παλνπνχινπ Α., «Οη ζπλέπεηεο ηεο ζηαπξνθνξίαο ζην εθθιεζηαζηηθφ πεδίν. Πλεπκαηηθή

δηθαηνδνζία, επηξξνέο θαη αλαηξνπέο», Ν. Γ. Μνζρνλάο (επηκ.), Ζ Σέηαξηε ζηαπξνθνξία θαη ν
ειιεληθόο θόζκνο, Ηλζηηηνχην Βπδαληηλψλ Δξεπλψλ, Αζήλα 2008, ζζ. 346-347, αλαθέξεη
ραξαθηεξηζηηθά φηη ν Λαηίλνο Απηνθξάηνξαο Henry of Flanders ελάληηα ζηε ζέιεζε ηνπ θαξδηλάιηνπ
Πειάγηνπ, πνπ δξνχζε σο εθπξφζσπνο ηεο Καζνιηθήο Δθθιεζίαο ζηελ Αλαηνιή θαη είρε ιάβεη
ζθιεξά κέηξα ελαληίνλ ηεο Οξζφδνμεο Δθθιεζίαο, ππνδέρηεθε ζεηηθά κηα αληηπξνζσπεία νξζνδφμσλ
θαη δηέηαμε ηελ επαλαιεηηνπξγία νξζνδφμσλ λαψλ, ηελ απειεπζέξσζε νξζνδφμσλ απφ ηηο θπιαθέο θαη
κάιηζηα επέζηξεςε ζε απηνχο ην κνλαζηήξη ηνπ Υνξηηάηε ζηε Θεζζαινλίθε πνπ είραλ νηθεηνπνηεζεί
θηζηεξθηαλνί κνλαρνί.
385

Υαξαθηεξηζηηθνί σο πξνο απηφ ήηαλ νη ζξεζθεπηηθέο απαγνξεχζεηο (αθνξηζκνί) ηνπ Πάπα έλαληη

ηεο Βελεηίαο ην 1308 θαη ην 1482 κε αθνξκή θαη ζηηο δχν πεξηπηψζεηο ηελ θπξηαξρία επί ηεο Φεξξάξα.
Βιέπε Lane F. C., Βελεηία ε ζαιαζζνθξάηεηξα, φ.π., ζ. 108,341.
386

Καξχδεο ., «Οξγάλσζε ηεο Οξζφδνμεο Δθθιεζίαο», Υξχζα Μαιηέδνπ (επηκ.), Βελεηνθξαηνύκελε

Διιάδα. Πξνζεγγίδνληαο ηεο Ηζηνξία ηεο, Διιεληθφ Ηλζηηηνχην Βπδαληηλψλ θαη Μεηαβπδαληηλψλ
πνπδψλ Βελεηίαο, Αζήλα-Βελεηία 2010, ζζ. 295-326.
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θαηαγξαθή θαη απνγξαθή ησλ νξζφδνμσλ εθθιεζηαζηηθψλ ηδξπκάησλ θαη
πξνρψξεζαλ ζηνλ νηθνλνκηθφ ηνπο έιεγρν, ζηε δηαρείξηζε ηεο πεξηνπζίαο ηνπο θαη,
φπνπ ήηαλ δπλαηφλ, ζηε ξεπζηνπνίεζή ηεο.387 ε νξηζκέλεο δηαηεξήζεθαλ ζηε ζέζε
ηνπο νη Δπηζθνπέο, ελψ αιινχ θαηαξγήζεθαλ θαη θαζήθνληα επηζθφπνπ εθηεινχζε ν
πξσηφπαπαο θαη δεπηεξεπφλησο ν πξσηνςάιηεο. 388 Χο πξνο ηελ εθινγή ησλ
επηζθφπσλ πνπ παξέκεηλαλ δελ ππήξμε εληαία πξαθηηθή. Κνηλφ ζηνηρείν ήηαλ ε
ππνρξέσζε επηθχξσζεο ηεο εθινγήο ηνπο απφ ηε Βελεηία θαη ε εθ ησλ σλ νπθ άλεπ
εθδήισζε ηεο πίζηεο ηνπο ζε απηή. ηα Ηφληα λεζηά ε εθινγή απηή άιινηε
θαηεπζπλφηαλ απφ ηνλ θιήξν, άιινηε απφ ην ηνπηθφ ζπκβνχιην ησλ αζηψλ,389 άιινηε
απφ ηηο βελεηηθέο αξρέο θαη ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο απφ κίμε φισλ ησλ αλσηέξσ
θνξέσλ. ε ζέκαηα εθθιεζηαζηηθήο πνιηηηθήο ε Βελεηία είρε πξνρσξήζεη ζηελ
έθδνζε ξπζκηζηηθψλ δηαηαγκάησλ ηα νπνία ελ ηέιεη ζπκππθλψζεθαλ ζην λνκνζέηεκα
ηνπ Γεληθνχ Πξνλνεηή ηεο Θάιαζζαο Απγνπζηίλνπ αγξέδν, ην νπνίν έθηνηε
θαζηεξψζεθε σο αγξέδεηνο Ννκνζεζία. 390 Ο λφκνο απηφο εθδφζεθε ηελ 26ε
Απγνχζηνπ 1754 ζηε Εάθπλζν θαη επηθπξψζεθε ζηε Βελεηία απφ ηε Γεξνπζία ηελ
18ε Ηαλνπαξίνπ 1755. Σν θείκελν ήηαλ θαλνληζηηθνχ ηχπνπ θαη ζηα επηά άξζξα ηνπ

387

Καξχδεο ., «Σν δήηεκα ηεο πεξηνπζίαο ησλ νξζφδνμσλ εθθιεζηαζηηθψλ θαζηδξπκάησλ ζηνλ

βελεηνθξαηνχκελν ηφλην ρψξν. Μηα έξεπλα ζε εμέιημε», Πξαθηηθά ΛΔ Παλειιήληνπ Ηζηνξηθνύ
πλεδξίνπ (Θεζζαινλίθε 30 Μαΐνπ-1 Ηνπλίνπ 2014), Διιεληθή Ηζηνξηθή Δηαηξεία, Θεζζαινλίθε 2016,
ζζ. 81-92.
388

Δηδηθά γηα ηελ εθθιεζηαζηηθή πνιηηηθή ησλ Βελεηψλ ζηελ Πεινπφλλεζν βιέπε Εεξιέληεο Π., Ζ ελ

Πεινπνλλήζσ Διιεληθή Δθθιεζία επί Βελεηώλ. Έηεζη 1688-1715, Δθδνηηθφο Οίθνο Γεσξγίνπ Η.
Βαζηιείνπ, Αζήλα 1921.
389

Ο ξφινο ησλ αζηψλ ηεο βελεηνθξαηίαο ήηαλ θπξίαξρνο ζηα εθθιεζηαζηηθά ζέκαηα ησλ Ηνλίσλ

λήζσλ. Σν παξάδεηγκα ηεο εθινγήο σο Δπηζθφπνπ Κεθαιελίαο θαη Εαθχλζνπ ηνλ 18o αη. ηνπ
σθξφληνπ Κνπηνχβαιε είλαη ελδεηθηηθφ. ηελ εθινγή αλακείρηεθε ν δαθπλζηλφο άξρνληαο Ησάλλεο
Μαθξήο, ν νπνίνο ήηαλ δεκνθηιήο, εχπνξνο θαη δπλάκεη επηθίλδπλνο σο αλαηξεπηηθφ ζηνηρείν γηα ηε
Βελεηία. Ζ ππφζεζε απαζρφιεζε ηε δηθαηνζχλε (απ’ φπνπ αληινχληαη νη πιεξνθνξίεο) θαη απέδεημε
φηη ην πεδίν εθινγήο επηζθφπσλ ζηα Ηφληα λεζηά είρε κεηαηξαπεί ζε πξνλνκηαθφ ζηίβν ησλ αζηψλ,
παξακεξίδνληαο έηζη ηε βελεηηθή εμνπζία, ε νπνία έηεηλε λα κεηαηξαπεί ζε απιφ παξαηεξεηή θαη
ηππηθά κφλν επηθχξσλε πξάμεηο άιισλ. Βιέπε Καπνδίζηξηαο Ν., «Ηφληνη άξρνληεο θαη θιήξνο ζηα
ρξφληα αξρηεξαηείαο ηνπ σθξνλίνπ Κνπηνχβαιε (1759-1782)», Θεζαπξίζκαηα, 44, 2014, ζζ. 345360.
390

Αξψλε-Σζίριε Κ., «Ζ Δθθιεζία ηεο Δπηαλήζνπ θαη ε αθνκνίσζή ηεο ζηελ Δθθιεζία ηεο Διιάδνο

κε επίθεληξν κηα καξηπξία ηνπ 1874 γηα ηνλ θιήξν ζηα Κχζεξα», Νόζηνο, 4, Αζήλα 2007, ζζ. 23-25.
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θαζνξηδφηαλ ην λνκηθφ πιαίζην δηαρείξηζεο θαη ιεηηνπξγίαο ησλ εθθιεζηαζηηθψλ
λαψλ. πγθεθξηκέλα αλέθεξε:
1. Πεξί λαψλ ζπλαδειθηθψλ (jus confraternità)
2. Πεξί λαψλ ηδησηηθνχ δηθαίνπ (jus patronato privato)
3. Πεξί λαψλ δεκνζίνπ δηθαίνπ (jus patronato pubblico)
4. Πεξί κνλαζηεξηψλ αλδξψλ
5. Πεξί κνλαζηεξηψλ γπλαηθψλ
6. Πεξί λαψλ ελ γέλεη
7. Πεξί ζρνιείσλ θαη αδειθάησλ
ην 7ν θαη ηειεπηαίν θεθάιαην θαηαγξαθφηαλ ε ζεκαληηθφηεξε θαηλνηνκία
ηεο βελεηηθήο πνιηηηθήο ζηε ζξεζθεπηηθή δηνίθεζε θαη δσή ηεο Οξζφδνμεο
Δθθιεζίαο, ν ζεζκόο ησλ αδειθνηήησλ, κε θπξίαξρε ζέζε ζηελ εθθιεζηαζηηθή
νξγάλσζε. 391 Βαζηθή αξκνδηφηεηά ηνπο ήηαλ ε δηαρείξηζε ησλ λαψλ θαη ηεο
πεξηνπζίαο ηνπο θαη δηαθξίλνληαλ αλάινγα ζε νξζφδνμεο θαη θαζνιηθέο αδειθφηεηεο.
Ζ Δπηζθνπή Κπζήξσλ σο εθθιεζηαζηηθφο ζεζκφο είλαη απφ ηηο αξραηφηεξεο
ηνπ ειιεληθνχ νξζφδνμνπ ρξηζηηαληθνχ θφζκνπ θαζψο ε χπαξμή ηεο αλαθέξεηαη ήδε
απφ ην 500 κ.Υ. Δλδερνκέλσο ν Δπίζθνπνο ήηαλ ηηηνπιάξηνο δειαδή άλεπ
πνηκλίνπ. 392 Δλ ζπλερεία, ζχκθσλα κε ηηο πεγέο, ην 662 κ.Υ. ν απηνθξάηνξαο
Κψλζηαο Β’ ν Πσγσλάηνο ππήγαγε εθθιεζηαζηηθψο ηα Κχζεξα, κε ηηο Δπηζθνπέο
Πεινπνλλήζνπ θαη Κξήηεο, ζηε δηθαηνδνζία ηνπ Πάπα. Αξγφηεξα, ηνλ 8ν αη., επί
απηνθξαηνξίαο Λένληνο Γ’ ηνπ Ίζαπξνπ, απεζπάζζε ε Δπηζθνπή ησλ Κπζήξσλ απφ
ηε δηθαηνδνζία ηνπ Πάπα κε ηηο ππφινηπεο Δπηζθνπέο ηεο Διιάδνο θαη ηνπ
αλαηνιηθνχ Ηιιπξηθνχ, νη νπνίεο πιένλ ππάγνληαλ ζηε δηθαηνδνζία ηνπ Παηξηάξρε
ηεο Κσλζηαληηλνχπνιεο. Γηα ηελ πεξίνδν απηή ππάξρνπλ ιίγεο πιεξνθνξίεο γηα ηνπο
391

Αλαιπηηθή αλαθνξά θάλεη ζην έξγν ηνπ ν Μνζρνλάο Νίθνο Γ., «Θξεζθεπηηθέο αδειθφηεηεο ιατθψλ

ζηα Ηφληα λεζηά», Βπδαληηλά ύκκεηθηα, 7, 1987, ζζ. 193-204, ν Καξχδεο ., «Οξγάλσζε ηεο
Οξζφδνμεο Δθθιεζίαο», φ.π. ζζ. 295-326, θαη ε Παλνπνχινπ Α., «Οη Βελεηνί θαη ε ειιεληθή
πξαγκαηηθφηεηα », φ.π. ζζ. 281-286.
392

Γηα ηελ ηζηνξία ηεο Δπηζθνπήο Κπζήξσλ βιέπε ζηα έξγα ηνπ Καιιίγεξνπ Δ. Π., πλνπηηθή Ηζηνξία

ησλ Κπζήξσλ, φ.π., ζζ. 121-126, Λνχληδε Δ., Πεξί ηεο Πνιηηηθήο Καηαζηάζεσο ηεο Δπηαλήζνπ επί
Βελεηώλ, φ.π., ζζ. 121-141, Σζηηζίιηα Π., Ζ Ηζηνξία ησλ Κπζήξσλ, Σφκνο Β, φ.π., ζζ. 69-133,
Leontsinis G.N., Kythera the Ecclesiastical Situation and the Parish Clergy (c. 1700-1864), Institute
Du Livre-A. Kardamitsa, Athens 2016, ζζ. 20-29, Μαιηέδνπ Υ. Α., Σα Κύζεξα ηνλ θαηξό πνπ
θπξηαξρνύζαλ νη Βελεηνί, φ.π., ζζ. 115-128, Αξψλε-Σζίριε Κ., «Ζ Δθθιεζία ηεο Δπηαλήζνπ », φ.π.,
ζζ. 15-71.
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δηαηειέζαληεο Δπηζθφπνπο. Πξψηνο γλσζηφο Δπίζθνπνο Κπζήξσλ αλαθέξζεθε ζηα
1100 ν Θεφθηηζηνο. ηε ζπλέρεηα ε Δπηζθνπή Κπζήξσλ ππήρζε ζηελ Δπηζθνπή
Μνλεκβαζίαο, ζχκθσλα κε ην ρξπζφβνπιιν δηάηαγκα ηνπ απηνθξάηνξα Αλδξφληθνπ
Β’ Παιαηνιφγνπ ην 1304.393 Μεηά ην 1204 ε Δπηζθνπή Κπζήξσλ δελ θαηαξγήζεθε,
φπσο ηεο Κέξθπξαο, αιιά αθνινχζεζε ηελ ίδηα πνξεία θαη εληάρζεθε ζην αλάινγν
ζεζκηθφ πιαίζην κε ηηο ππφινηπεο Οξζφδνμεο Δθθιεζίεο ησλ βελεηνθξαηνχκελσλ
πεξηνρψλ. Οη αδειθφηεηεο, νη δεκφζηνη, νη ηδησηηθνί, νη κνλαζηεξηαθνί λανί θαη ηέινο
ε αγξέδεηνο Ννκνζεζία απνηέιεζαλ ην λνκηθφ status quo ηεο Δπηζθνπήο Κπζήξσλ.
Αλαιπηηθά νη λανί ησλ Κπζήξσλ δηαθξίλνληαλ ζηηο εμήο θαηεγνξίεο:394
1. πλαδειθηθνχο λανχο ή αδειθάηα
2. Παηξσλπκηθνχο ή νηθνγελεηαθνχο λανχο
3. ηαπξνπεγηαθνχο ή Παηξηαξρηθνχο λανχο, πνπ ππάγνληαλ ζηε
δηθαηνδνζία ηνπ Οηθνπκεληθνχ Παηξηαξρείνπ Κσλζηαληηλνππφιεσο
4. Παξεθθιήζηα
5. Δμσθθιήζηα (κηθξνί εμνρηθνί λανί)
6. Δμσκφληα (κηθξά κνλαζηήξηα)
7. Μνλαζηήξηα
Ζ αγαζηή ζρέζε ησλ Δπηζθφπσλ Κπζήξσλ κε ηνπο Βελεηνχο ήηαλ δεδνκέλε,
θαζψο νη Βελεηνί επηζπκνχζαλ ν νξζφδνμνο πιεζπζκφο ησλ Κπζήξσλ λα ηειεί ππφ
ηελ επηξξνή κηαο ζξεζθεπηηθήο εγεζίαο θηιηθήο πξνο απηνχο. Άιισζηε, ζε
πεξίπησζε πνπ δηαθσλνχζαλ κε ηελ εθινγή ελφο Δπηζθφπνπ, φπσο ζηελ πεξίπησζε
ηνπ Μάμηκνπ Μαξγνχληνπ, είραλ ηε δπλαηφηεηα λα κελ ηελ επηθπξψζνπλ. Ζ ζρέζε
ησλ Βελεηψλ κε ηελ Δπηζθνπή ησλ Κπζήξσλ είρε επεξεαζηεί απφ δχν παξακέηξνπο:
1) ηελ εθκεηάιιεπζε ησλ ζξεζθεπηηθψλ ζπκβφισλ ησλ Κπζήξσλ θαη 2) ηελ
παξνπζία ηεο κεηνςεθηθήο θαζνιηθήο θνηλφηεηαο ζην λεζί. Οη Βελεηνί γηα
πνιηηηθνχο, νηθνλνκηθνχο θαη ηδενινγηθνχο ιφγνπο είραλ απνζπάζεη ηα δχν ηεξά
παιιάδηα ησλ Κπζήξσλ, φπσο ραξαθηεξηζηηθά αλέθεξε ε Υξχζα Μαιηέδνπ, 395 ηελ
εηθφλα ηεο Παλαγίαο ηεο Μπξηηδηψηηζζαο θαη ηελ θάξα ηνπ Οζίνπ Θενδψξνπ θαη ηα

393

Βπδαληηλφ

Μνπζείν,

Xξπζόβνπινο

ιόγνο

ηνπ

Αλδξνλίθνπ

B΄

(00534),

http://www.byzantinemuseum.gr/el/search/?bxm=534, πξφζβαζε ζηηο (24.10.2015).
394

Λενληζίλεο Γ. Ν., Εεηήκαηα Δπηαλεζηαθήο Κνηλσληθήο Ηζηνξίαο, φ.π., ζ. 227.

395

Μαιηέδνπ Υ. Α., Σα Κύζεξα ηνλ θαηξό πνπ θπξηαξρνύζαλ νη Βελεηνί, φ.π., ζζ. 124-127.
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είραλ κεηαθέξεη ζην Κάζηξν ηεο Υψξαο. 396 Ζ επίζεκε δηθαηνινγία ήηαλ φηη ε
κεηαθνξά είρε γίλεη γηα ιφγνπο αζθαιείαο αιιά ζηελ πξαγκαηηθφηεηα επξφθεηην γηα
νηθεηνπνίεζε ησλ ζξεζθεπηηθψλ θαη ιαηξεπηηθψλ πξνζθπλεκάησλ ησλ Κπζεξίσλ, ηα
νπνία ηνπνζεηήζεθαλ ζε κέξε φπνπ θπξηαξρνχζε ε βελεηηθή θνζκηθή εμνπζία θαη ε
θαζνιηθή ζξεζθεπηηθή αξρή. Ηδηαίηεξν ζπκβνιηθφ ζηνηρείν αλάκεζα ζηελ νξζφδνμε
θαη ζηελ θαζνιηθή παξάδνζε ππάξρεη ζηελ αγηνγξάθεζε ηεο ακθηπξφζσπεο εηθφλαο
ηνπ νξζφδνμνπ Οζίνπ Θενδψξνπ ησλ Κπζήξσλ θαη ηνπ θαζνιηθνχ αγίνπ Ρφθθνπ. ε
απηή ηελ εηθφλα νη δχν άγηνη δένληαη καδί γηα ηελ πξνζηαζία απφ ηελ παλψιε ηεο
Υψξαο ησλ Κπζήξσλ, ε νπνία απεηθνλίδεηαη ζην κέζνλ θαη ρξνλνινγείηαη πεξίπνπ
ζηα 1700.397 Ζ εηθφλα πηζαλψο αγηνγξαθήζεθε ζην πξψην κηζφ ηνπ 18νπ αη. θαη ε
παξαγγειία ελδερνκέλσο είρε γίλεη απφ θάπνηνλ θαζνιηθφ επγελή ή αμησκαηνχρν.
Ζ ζρέζε ηεο Οξζφδνμεο Δπηζθνπήο Κπζήξσλ κε ηελ Καζνιηθή Δθθιεζία δελ
ήηαλ πξνβιεκαηηθή θαζψο νη θαζνιηθνί απνηεινχζαλ κεηνςεθία ζην λεζί. ηα
Κχζεξα δελ ηδξχζεθε Καζνιηθή Δπηζθνπή, φπσο ζηελ Κέξθπξα. Οη κνλαδηθνί
θαζνιηθνί λανί πνπ ππήξμαλ ήηαλ ηεο Παλαγίαο ηνπ Κάζηξνπ, πνπ θηινμέλεζε ηελ
εηθφλα ηεο Μπηξηδηψηηζζαο θαη απνηέιεζε ηνλ κνλαδηθφ θαζνιηθφ ελνξηαθφ λαφ, ην
κνλαζηήξη ηνπ αγίνπ Μελά ζηε Υψξα, πιεζίνλ ηνπ νκψλπκνπ θνηκεηεξίνπ, ην νπνίν
αλήθε ζε Φξαγθηζθαλνχο, θαη ην κνλαζηήξη ηνπ αγίνπ Μαξηίλνπ επίζεο ζηε
Υψξα. 398 Ζ εγεκνλία ζηε ζξεζθεπηηθή θνηλφηεηα ησλ Κπζήξσλ αλήθε ζηελ
Οξζφδνμε Δπηζθνπή, θάηη πνπ αλαγλψξηδαλ νη θαζνιηθνί θιεξηθνί, νη νπνίνη κάιηζηα
ιάκβαλαλ απφ απηήλ ηα νλνκαδφκελα ζπκκαξηύξηα, ηα νπνία πηζηνπνηνχζαλ ηε
ρξεζηή ηνπο δηαγσγή. Ζ Οξζφδνμε Δπηζθνπή ησλ Κπζήξσλ ππήξμε ν
ζεκαληηθφηεξνο ζξεζθεπηηθφο ππιψλαο κε κεγάιε επηξξνή ζηε ζξεζθεπηηθή δσή ησλ
Κπζεξίσλ. Γηαηεξνχζε θαιέο ζρέζεηο κε ηε βελεηηθή εμνπζία γηα λα δηαηεξήζεη ηε
ζπλέρεηα ηεο επηζθνπηθήο ηεο ππφζηαζεο ρσξίο λα δηαηξέμεη ηνλ θίλδπλν
ππνβαζκηζηεί.
Καηά ηε δηάξθεηα ησλ πξψησλ ρξφλσλ ηεο βελεηνθξαηίαο δελ ππάξρνπλ
αθξηβείο πιεξνθνξίεο, νχηε ζψδνληαη νλφκαηα Δπηζθφπσλ, ζπλεπψο ελδέρεηαη ε

396

πγθεθξηκέλα ε εηθφλα ηεο Παλαγίαο ηεο Μπξηηδηψηηζζαο κεηαθέξζεθε ζηελ θαζνιηθή εθθιεζία

ηεο Παλαγίαο ζην Κάζηξν θαη ε θάξα ηνπ Οζίνπ Θενδψξνπ ζηε Φνξηέηζα.
397

Καιαθάηε Κ. Φ., «Ακθηπξφζσπε εηθφλα ηνπ Αγίνπ Ρφθθνπ ζην Βπδαληηλφ θαη Υξηζηηαληθφ

Μνπζείν», Γειηίνλ ηεο Υξηζηηαληθήο Αξραηνινγηθήο Δηαηξείαο, 24, 2003, ζζ. 313-316.
398

Leontsinis G.N., Kythera the Ecclesiastical Situation, φ.π., ζζ. 63-65.
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Δπηζθνπή λα δηνηθνχληαλ απφ Πξσηφπαπα.399 εκαληηθή ηζηνξηθή θακπή απνηέιεζε
ε απνλνκή απφ ηνλ Παηξηάξρε Κσλζηαληηλνππφιεσο Νήθσλα Α (1311-1314) ηνπ
δηθαηψκαηνο ηεο ρεηξνηνλίαο ηεξέσλ ηεο Κξήηεο ζηνλ Δπίζθνπν Κπζήξσλ, ην νπνίν
δηαηεξήζεθε κέρξη ην 1590 κε ηε ρεηξνηνλία ηνπ Δπηζθφπνπ Κηζάκνπ Γεξάζηκνπ
Παιαηφθαπα. Δμαηηίαο απηνχ ε Δπηζθνπή Κπζήξσλ γηα 280 πεξίπνπ ρξφληα αζθνχζε
ζεκαληηθή επηξξνή ζηα εθθιεζηαζηηθά δξψκελα ηεο Κξήηεο.
Πξψηνο γλσζηφο Δπίζθνπνο Κπζήξσλ ήηαλ ν Εαθχλζηνο Γηνλχζηνο
ηξνγγπιφο πνπ εθιέρζεθε ην 1569, αθνινχζσο ν γλσζηφο ιφγηνο Μάμηκνο
Μαξγνχληνο (1584-1602), ηνπ νπνίνπ ηελ εθινγή αξλήζεθαλ λα επηθπξψζνπλ νη
Βελεηνί, ν Γηνλχζηνο Καηειηαλφο (1609-1630) θαη άιινη νη νπνίνη θαηάγνληαλ είηε
απφ ηελ Κξήηε είηε απφ άιια λεζηά ηνπ Ηνλίνπ. Σν γεγνλφο απηφ πξνθάιεζε ηελ
αληίδξαζε ησλ Κπζεξίσλ, νη νπνίνη ην έηνο 1637 επέηπραλ λα ζεζπηζηεί απφ ηε
Βελεηία δηάηαμε πνπ πξνέβιεπε σο πξνυπφζεζε γηα ηε ρεηξνηνλία Δπηζθφπνπ
Κπζήξσλ ηελ θπζεξατθή θαηαγσγή. Καηά ηε δηάξθεηα ηεο κεηαβαηηθήο πεξηφδνπ απφ
ηε βελεηηθή ζηε γαιιηθή δηνίθεζε, Δπίζθνπνο Κπζήξσλ ήηαλ ν Άλζηκνο Λεβνχλεο,
πηζαλφηαηα ν καθξνβηφηεξνο ζηελ ηζηνξία ηεο Δπηζθνπήο (1782-1816). Τπήξμε ν
ηειεπηαίνο επίζθνπνο ηεο βελεηνθξαηίαο θαη ν πξψηνο ηεο αγγινθξαηίαο (ελδηάκεζα
ήηαλ Δπίζθνπνο επί Γεκνθξαηηθψλ Γάιισλ 1797-1798, Δπηαλήζνπ Πνιηηείαο 18001807 θαη Απηνθξαηνξηθψλ Γάιισλ 1807-1809).400
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πσο αλαθέξεη γηα ην ζεζκφ ησλ Πξσηνπαπάδσλ ε Μαιηέδνπ Υ. Α., Σα Κύζεξα ηνλ θαηξό πνπ

θπξηαξρνύζαλ νη Βελεηνί, φ.π., ζζ. 121-123, «Σνπο πξσηνπαπάδεο ηνπο ζπλαληάκε επηθεθαιήο ησλ
νξζφδνμσλ εθθιεζηψλ ζηηο πεξηνρέο, φπνπ ε Βελεηία είρε θαηαξγήζεη ηηο επηζθνπηθέο έδξεο (Κξήηε,
Κέξθπξα, Δχβνηα) ή ζηηο πεξηπηψζεηο θαηά ηηο νπνίεο ν επηζθνπηθφο ζξφλνο ρήξεπε. Γηνξίδνληαλ απφ
ηνπο Βελεηνχο θαη ήηαλ ζπλήζσο πξφζσπα ηεο εκπηζηνζχλεο ηνπο».
400

Βιέπε Σζηηζίιηαο Π. Κ., Ζ Ηζηνξία ησλ Κπζήξσλ, Σφκνο Β, φ.π., ζ. 120. Ο ιφγηνο Δκκαλνπήι

Μφξκνξεο αθηέξσζε ζ’ απηφλ ηελ αλαηχπσζε ηεο αθνινπζίαο ηεο Παλαγίαο Μπξηηδηψηηζζαο
επαηλψληαο ηνλ ζην πξννίκην γηα ηελ θηινπησρία θαη ηελ εγθξάηεηά ηνπ, ελψ ν ρξνληθνγξάθνο
Λνγνζέηεο γξάθεη «1782 Μαξηίνπ 20 ερεηξνηνλήζε ν Αθέληεο Άλζηκνο Λεβνχλεο απφ ηνλ
Μνλεκβαζίαο Ηγλάληηνλ θαη εηο ηαο 22 Μαξηίνπ ηελ Μεγάιε Σξίηε, αλέβε εηο ηνλ έλδνμνλ ζξφλνλ ηεο
Δπηζθνπήο Κπζήξσλ [...] Ήηνλ δε αξρηεξεχο εθ ησλ αξίζησλ, ελάξεηνο, ειεήκσλ θαη αγαζφηαηνο [...]
1816 Μαΐνπ 7, εκέξα Κπξηαθή απήιζελ εηο ηαο αησλίνπο κνλάο ν Παλεξηψηαηνο θαη αμηνκλεκφλεπηνο
Άγηνο Γεζπφηεο Κπζήξσλ Άλζηκνο, εηψλ 58, αξρηεξεχο δε ρξφλνπο 34 θαη εκέξαο 48. Ήην πνιιά
σξαίνο, εχζπιαρλνο, ειεήκσλ θαη θηιάλζξσπνο».
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Κεθ. 8.1. Η εθθιεζηαζηηθή πνιηηηθή ησλ Γεκνθξαηηθψλ Γάιισλ ζηα Ιφληα
λεζηά
Ζ επίζεκε εθθιεζηαζηηθή πνιηηηθή ησλ Γεκνθξαηηθψλ Γάιισλ ζηα Ηφληα
λεζηά ήηαλ αλεμηζξεζθία, ζεβαζκφο ζε φιεο ηηο ζξεζθείεο θαη απνθαηάζηαζε ησλ
αδηθηψλ πνπ είρε ππνζηεί ε Οξζφδνμε Δθθιεζία απφ ηελ θαζνιηθή βελεηηθή
δηνίθεζε. Οη Γεκνθξαηηθνί Γάιινη φκσο δηαθαηέρνληαλ απφ ην έληνλν αληηεθθιεζηαζηηθφ πλεχκα ηεο Γαιιηθήο Δπαλάζηαζεο θαη ζηελ πξάμε επέδεημαλ
πεξηθξφλεζε γηα ην ιαηξεπηηθφ αίζζεκα πνπ ήηαλ δηάρπην ζηα Ηφληα λεζηά. Γη’ απηφ
θαη ε αίζζεζε πνπ πξνθάιεζε ε ζηάζε ηνπο ζηνπο θαηνίθνπο ηνπο ήηαλ φηη είραλ λα
θάλνπλ κε άζενπο.
Ζ έιεπζε ησλ Γεκνθξαηηθψλ Γάιισλ ζηα Ηφληα λεζηά ζπλνδεπφηαλ απφ ην
ζηίγκα ηεο αζεΐαο, βαζηζκέλν ζην γεγνλφο ηεο βίαηεο εθθνζκίθεπζεο (laïcité) θαη ηνπ
απνρξηζηηαληζκνύ, πνπ ραξαθηήξηδε ηε Γαιιηθή Δπαλάζηαζε θαη ηελ Πξψηε Γαιιηθή
Γεκνθξαηία. Ζ πιεηνςεθία ησλ ινγίσλ, πνιηηηθψλ θαη θηινζφθσλ ηεο Γαιιίαο ηνλ
18ν αη. ραξαθηεξίδνληαλ απφ έληνλν αληηθιεξηθαιηθφ πλεχκα.401 Σν 1797 ζηα Ηφληα
λεζηά ζε επίπεδν ζπκβνιηζκνχ, ε λέα δηνίθεζε καδί κε ην ζχλζεκα liberté-égalité,
πνπ εκθαληδφηαλ ζαλ ππνρξεσηηθφ ινγφηππν θάζε δεκνζίνπ εγγξάθνπ, εθήξκνζε ηε
γαιιηθή δεθαήκεξε εβδνκάδα, απφ ηελ νπνία απνπζίαδε ε Κπξηαθή. Σν γεγνλφο απηφ
είρε ηαξάμεη ην ζξεζθεπηηθφ αίζζεκα ησλ θαηνίθσλ θαη ελίζρπζε ηε θήκε ησλ
Γεκνθξαηηθψλ Γάιισλ σο ερζξψλ ηνπ ρξηζηηαληζκνχ. Πάλησο νη Γεκνθξαηηθνί
Γάιινη επηρείξεζαλ λα εμηζνξξνπήζνπλ ηηο ζξεζθεπηηθέο θνηλφηεηεο θαη λα
απνδψζνπλ ίζα δηθαηψκαηα ζηελ Οξζφδνμε θαη ηελ Καζνιηθή Δθθιεζία.402 κσο ην
αίηεκα ησλ Κεξθπξαίσλ γηα απνθαηάζηαζε ηεο Δπηζθνπήο δελ πξαγκαηνπνηήζεθε.
Χζηφζν ζε απηφ ην ζεκείν ελππάξρεη κηα αληίθαζε θαζψο ε πνιηηηθή ηνπ
Ναπνιένληα επηδίσθε κηα ήπηα ζηάζε ησλ Γεκνθξαηηθψλ Γάιισλ ζηα Ηφληα λεζηά,
θαζψο επηζπκνχζε ηε ζεηηθή αληηκεηψπηζε θαη απνδνρή ησλ θαηνίθσλ. ην πιαίζην
ηεο ίζεο κεηαρείξηζεο ησλ Δθθιεζηψλ αλαβάζκηζε ηελ Οξζφδνμε Δθθιεζία θαη ηελ
εμίζσζε κε ηελ Καζνιηθή. ε ζεζκηθφ επίπεδν δηαηεξήζεθε, έζησ θαη κεξηθψο, ε
αγξέδεηνο Ννκνζεζία, ε νπνία θαζφξηδε ηε ζρέζε Κξάηνπο-Δθθιεζίαο. Ζ θηινζνθία
θαη ην δηνηθεηηθφ νηθνδφκεκα πνπ είρε δηακνξθψζεη ε Βελεηία δηαηεξήζεθε κέρξη
401

Tocqueville de A., Σν Παιαηό Καζεζηώο θαη ε Δπαλάζηαζε, φ.π.,ζζ. 68-69.
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Αξψλε-Σζίριε Κ., «Ζ Δθθιεζία ηεο Δπηαλήζνπ », φ.π., ζ. 25.
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ηελ αθνκνίσζε ησλ εθθιεζηψλ ηεο Δπηαλήζνπ κε ηελ Διιεληθή Δθθιεζία ην
1866.403
Ο Gentili ήζειε λα δηαζθεδάζεη ηηο ππνςίεο γηα ηελ αζεΐα ησλ Γεκνθξαηηθψλ
Γάιισλ θαη, ζχκθσλα κε ηηο εληνιέο ηνπ Βνλαπάξηε, 404 παξνπζηάζηεθε θηιηθά
δηαθείκελνο πξνο φινπο ηνπο αξρεγνχο ησλ ζξεζθεπηηθψλ δνγκάησλ πξνηάζζνληαο
ηελ έλλνηα ηεο αλεμηζξεζθίαο. Ο ζρεκαηηζκφο ηνπ Πξνζσξηλνχ Γεκαξρείνπ ηεο
Κέξθπξαο έιαβε ππφςε ηνπο ζπζρεηηζκνχο αλάκεζα ζην νξζφδνμν θαη ζην θαζνιηθφ
ζηνηρείν. Ο Μέγαο Πξσηνπαπάο Γεψξγηνο Υαιηθηφπνπινο Μάληδαξνο έιαβε κέξνο
ζηελ θεληξηθή δηνίθεζε, καδί κε ηνλ θαζνιηθφ αξρηεπίζθνπν Φξαληδέζθν Φέλδη θαη
δχν εθπξνζψπνπο ηεο εβξατθήο θνηλφηεηαο. Ο Gentili ππεξαζπίζηεθε απηή ηελ
πνιηηηθή αθφκε θαη κε ηελ απεηιή ηνπ μίθνπο, φηαλ ζηελ πξψηε ζπλεδξίαζε ππήξμε
βίαηε αληίδξαζε ελαληίνλ ησλ Δβξαίσλ.405
Σν δηάηαγκα ηνπ Ναπνιένληα ηεο 25εο Prairial-15/17.05.1798406 αζρνιήζεθε
ζηα ηξία πξψηα άξζξα ηνπ κε ζέκαηα ζξεζθείαο. ην πξψην άξζξν αλέθεξε φηη νη
θαζνιηθνί ηεξσκέλνη δελ ζα ιεηηνπξγνχζαλ πιένλ ζε ειιεληθέο-νξζφδνμεο εθθιεζίεο,
ζην δεχηεξν φηη νη ιεηηνπξγίεο ησλ θαζνιηθψλ ηεξέσλ, πνπ κέρξη ηφηε ιάκβαλαλ ρψξα
ζε ειιεληθέο νξζφδνμεο εθθιεζίεο, ζα πξαγκαηνπνηνχληαλ πιένλ ζε άιιεο
εθθιεζίεο, πξνθαλψο θαζνιηθέο, θαη ζην ηξίην δειψζεθε ξεηψο φηη πξνζηαηεχνληαλ
πιήξσο νη Δβξαίνη θαη νη πλαγσγέο ηνπο. Με ην δηάηαγκα ηεο 30ήο Ηνπιίνπ 1798, ν
Γεληθφο Δπίηξνπνο Comeyras, απεπζπλφκελνο ζηνλ θιήξν ησλ Ηνλίσλ λήζσλ, φξηδε
ηελ ηζφηηκε πξνζηαζία θαη ιεηηνπξγία φισλ ησλ ζξεζθεπκάησλ. Οη θιεξηθνί
κπνξνχζαλ λα θαηέρνπλ δεκφζηα αμηψκαηα εθφζνλ δηέζεηαλ ηα πξνζφληα θαη
αζθνχζαλ ρξεζηή δηνίθεζε.
Παξά ηα δηαηάγκαηα θαη ηηο εληνιέο ηνπ Ναπνιένληα, ε πιεηνςεθία ησλ
Γεκνθξαηηθψλ Γάιισλ ζηελ πξάμε δελ ζεβάζηεθαλ ηελ Οξζφδνμε Δθθιεζία θαη
πξνθάιεζαλ ην ζξεζθεπηηθφ αίζζεκα θαζψο αξθεηνί αμησκαηνχρνη έδεημαλ
πεξηθξφλεζε ζηηο ιαηξεπηηθέο ζπλήζεηεο, ζηα έζηκα θαη ζηηο παλεγχξεηο πνπ
ζπλδένληαλ κε ηελ Οξζνδνμία. πσο ήηαλ επφκελν, ην έληνλν αληηεθθιεζηαζηηθφ
πιαίζην ζην νπνίν ιεηηνπξγνχζαλ ζπλήζσο νη Γεκνθξαηηθνί Γάιινη έδσζε δείγκαηα
403

.π., ζ. 25.

404

Μαπξνγηάλλεο Γ., Ηζηνξία ησλ Ηνλίσλ Νήζσλ, φ.π., ζζ. 81-82.

405

.π., ζζ. 84-85.
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2. Γ.Α.Κ.-Σ.Α.Κ., Αξρείν Γεκνθξαηηθψλ Γάιισλ: Φάθεινο 15/Έγγξαθν 5 [Πξνθήξπμε

Ναπνιένληα Βνλαπάξηε], 13/14.06.1798.
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γξαθήο θαη έπιεμε ην ρξηζηηαληθφ αίζζεκα ησλ θαηνίθσλ ησλ Ηνλίσλ λήζσλ. Πξψηνο
ν Arnault εθθξάζηεθε κε πξνζβιεηηθφ ηξφπν γηα ηε ιαηξεία ηνπ ζθελψκαηνο ηνπ
Αγίνπ ππξίδσλα ζηελ Κέξθπξα,407 ελψ αξγφηεξα ν Γεληθφο Δπίηξνπνο Comeyras
ζεψξεζε ηε ζξεζθεία ηαπηφζεκε κε ηε δεηζηδαηκνλία θαη εκπφδην γηα ηελ εθαξκνγή
ηεο δεκνθξαηίαο.408 ηηο λεντδξπζείζεο ιέζρεο ησλ Ηαθσβίλσλ επαλεμεηαδφηαλ ε ηδέα
πνπ θπθινθφξεζε γηα πξψηε θνξά ζηελ Κεθαινληά γηα θαηάξγεζε ηεο ρξηζηηαληθήο
ζξεζθείαο, σο αλάξκνζηεο κε ηε λέα πνιηηηθή πξαγκαηηθφηεηα. Δλ ηέιεη ε ζρέζε ησλ
Γεκνθξαηηθψλ Γάιισλ κε ηελ Οξζφδνμε Δθθιεζία αθνινχζεζε αληηθαηηθή πνξεία,
θαζψο ε πξνζπάζεηα ηεο αλψηαηεο δηνίθεζεο λα ζεβαζηεί ην ζξεζθεπηηθφ αίζζεκα
δελ ηεξήζεθε απφ ηνπο αμησκαηνχρνπο ηεο, νη νπνίνη εκθνξνχληαλ απφ
αληηεθθιεζηαζηηθά αηζζήκαηα. Ζ επηξξνή ησλ αληηζξεζθεπηηθψλ ηάζεσλ ησλ
εθπξνζψπσλ ηεο Γεκνθξαηηθήο Γαιιίαο ζηα Ηφληα λεζηά ππεξίζρπζε ηεο ζέιεζεο
ηνπ Ναπνιένληα γηα πξνζεηαηξηζκφ ηνπ Οξζνδφμνπ ιανχ κε αλνρή ηνπ ζξεζθεπηηθνχ
αηζζήκαηνο.
πσο αλαθέξζεθε πξνεγνπκέλσο ε ζέζε ηεο Δπηζθνπήο Κπζήξσλ ζην
πιαίζην ηεο δηνίθεζεο ησλ Γεκνθξαηηθψλ Γάιισλ είρε κηα ηδηαηηεξφηεηα θαζψο δελ
είρε θαηαξγεζεί, φπσο ε αληίζηνηρε ηεο Κέξθπξαο. Γηαηεξνχζε καθξαίσλε ζεζκηθή
κλήκε κε επηθεθαιήο έλαλ απφ ηνπο ζεκαληηθφηεξνπο Δπηζθφπνπο ηεο ηζηνξίαο ηεο,
ηνλ Άλζηκν Λεβνχλε. Ζ κειέηε θαη αλάιπζε ησλ εγγξάθσλ πνπ αθνξνχλ ηελ
Δπηζθνπή δείρλνπλ κηα θαιή, ελ πξψηνηο, ζρέζε κε ηε γαιιηθή δηνίθεζε, θαζψο ζε
ζεζκηθφ επίπεδν ην εθθιεζηαζηηθφ δηθαηηθφ πιέγκα ηεο βελεηηθήο λνκνζεζίαο
δηαηεξήζεθε σο είρε.
ηα Κχζεξα, φπνπ ν θαζνιηθφο θιήξνο θαη ην πνίκλην ήηαλ πνιχ κηθξφο
αξηζκεηηθά, ν Vicenzo Reinaud απαγφξεπζε, φπσο αλαθέξζεθε, ζηνπο θαζνιηθνχο
ηεξείο ηεο Υψξαο λα ζπιιεηηνπξγνχλ ζε νξζφδνμνπο λανχο, ελψ επηπξφζζεηα
δήκεπζε θηήκαηα θαζνιηθψλ θαη απέιαζε θαζνιηθνχο θιεξηθνχο. 409 κσο ν
Δπίζθνπνο Κπζήξσλ θαη νη ηεξείο έπξεπε λα θέξνπλ πάλσ απφ ην ξάζν ηνπο ηελ
407

Βιαληήο . Α., Οη Γάιινη ελ Λεπθάδη (1797-1798): Ηζηνξηθαί δηαιέμεηο, Απόζπαζκα εθ ηεο

Δπεηεξίδνο ηνπ Φηινινγηθνύ πιιόγνπ Παξλαζζόο, Σχπνηο Π. Γ. αθειιαξίνπ, Αζήλα 1914, ζζ. 24-25.
408

Solimano S., «Bonaparte et les îles Ioniennes », φ.π., ζ. 8.

409

Πήιηαο Α., «ηνηρεία Δθθιεζηαζηηθνχ δηθαίνπ ζηα Κχζεξα θαη ηα Ηφληα λεζηά θαηά ηελ ηζηνξηθή

πεξίνδν 1797-1809 θαη ε ζπκβνιή ηνπ ζηνλ επηαλεζηαθφ πνιηηηζκφ», Πξαθηηθά Ζ Γηεζλνύο Παληνλίνπ
πλεδξίνπ, Κύζεξα 21-25 Μαΐνπ 2006, Σφκνο Β, Δηαηξεία Κπζεξατθψλ Μειεηψλ, Κχζεξα 2009, ζζ.
122.
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ηξίρξσκε θνλθάξδα ηεο Γεκνθξαηηθήο Γαιιίαο, φπσο ζπλέβαηλε θαη ζηα ππφινηπα
λεζηά, ελψ ζε πεξίπησζε άξλεζεο ε πνηλή ήηαλ ζχιιεςε θαη θπιάθηζε. Οη
αξρεηαθέο πεγέο πνπ αλαιχνληαη δείρλνπλ εκπξάθησο ηε ιεηηνπξγία ηεο Δπηζθνπήο
Κπζήξσλ θαη ηε ζρέζε ηεο κε ηε γαιιηθή δηνίθεζε.
Ο Δπίζθνπνο Κπζήξσλ Άλζηκνο Λεβνχλεο ζηηο 19 Μαΐνπ 1798 απέζηεηιε
έγγξαθν410 σο απάληεζε ζηελ Κεληξηθή Δπηηξνπή Κπζήξσλ ζρεηηθά κε πεηζαξρηθά
ζέκαηα ηεξέσλ. Απηφ θαηαδείθλπε ηε ζπλερηδφκελε εμάξηεζε ηεο Δθθιεζίαο απφ ην
Κξάηνο, ε νπνία βαζηδφηαλ ζηε αγξέδεην Ννκνζεζία. Κιεξηθνί, νη νπνίνη
βαξχλνληαλ κε ζεκαληηθά παξαπηψκαηα ρσξίο λα δηεπθξηλίδεηαη επαθξηβψο ε θχζε
ηνπο, «πνθεηκέλνπο εἰο βαξχηαηα ἐγθιήκαηα ηνπο ἱεξείο ὁπνῦ κνῦ ζεκεηφλεηαη»,
είραλ θαηαγγειζεί ζηε γαιιηθή δηνίθεζε, ε νπνία κε ηε ζεηξά ηεο απέζηεηιε ζρεηηθή
ιίζηα ζηνλ Δπίζθνπν δεηψληαο ηελ ηηκσξία ηνπο. Ο Δπίζθνπνο ηνπο έζεζε άκεζα ζε
αξγία θαη αλέκελε κε ηε ζεηξά ηνπ απφ ηε δηνίθεζε λα απνθαζίζεη γηα ηελ νξηζηηθή
ηχρε ηνπο. Δπνκέλσο κηα βαζηθή εθθιεζηαζηηθή αξκνδηφηεηα, ε ηηκσξία ησλ
θιεξηθψλ, αλήθε ζηελ θξαηηθή αξκνδηφηεηα, κε ηελ Δπηζθνπή Κπζήξσλ λα
παξακέλεη εληνινδφρνο θνξέαο ηεο Κεληξηθήο Δπηηξνπήο. Αθνινπζεί ε θαηαγξαθή
θαη αλάιπζε ελδεηθηηθψλ πεξηπηψζεσλ ιεηηνπξγίαο ησλ εθθιεζηαζηηθψλ ζεζκψλ ζηα
Κχζεξα.
Κεθ. 8.2. Η έθζεζε ησλ εθηηκεηψλ γηα ηελ νηθνλνκηθή δηαρείξηζε ηεο
αδειθφηεηαο ηεο ελνξίαο ηεο Παλαγίαο ηεο Κνληνιεηνχ
Με ην έγγξαθν ηεο 10εο Οθησβξίνπ 1797, 411 ν Παχινο Γαληψλεο, σο
νηθνλνκηθφο εθηηκεηήο/ζηηκαδφξνο ηνπ Πξνζσξηλνχ Γεκαξρείνπ, θιήζεθε λα
δηεμαγάγεη αλαιπηηθή έξεπλα ζηα νηθνλνκηθά ζηνηρεία ηεο αδειθφηεηαο ηεο ελνξίαο
ηεο Παλαγίαο Κνληνιεηνχο 412 ζην Ληβάδη, «εἰο ηά εἰζνδήκαηα ηῆο ἐθθιεζίαο ηῆο
Κπξίαο Θενηφθνπ Κνληειεηνῦο εἰο ηφ Λεβάδη». Ζ εθθιεζία απηή ρξνλνινγείηαη απφ
410

42. Γ.Α.Κ.-Σ.Α.Κ., Αξρείν Γεκνθξαηηθψλ Γάιισλ: Φάθεινο 15/Έγγξαθν 10 [Έγγξαθν ηνπ

Δπηζθφπνπ Κπζήξσλ Άλζηκνπ Λεβνχλε γηα παξαπηψκαηα ηεξέσλ], 19.05.1798.
411

24. Γ.Α.Κ.-Σ.Α.Κ., Αξρείν Γεκνθξαηηθψλ Γάιισλ: Φάθεινο 11/Έγγξαθν 4 [Δθηίκεζε/ηίκα ηεο

νηθνλνκηθήο δηαρείξηζεο ησλ εζφδσλ ηεο ελνξίαο ηεο Παλαγίαο Κνληνιεηνχο ζην Ληβάδη], 10.10.1797.
412

Σν φλνκα Κνληειεηνχ είλαη αζπλήζηζην επίζεην γηα ηελ Παλαγία. Ζ εθδνρή ηνπ Αλδξέα Μαδαξάθε

είλαη φηη πξνέξρεηαη απφ ηε ζχλζεζε ησλ ιέμεσλ con [=me], tele [=ελδχκαηα] θαη ètu [=γελνβέδηθε
δηάιεθηνο γηα ην πςειφο]. Βιέπε Μαδαξάθεο Α., Ζ αδειθόηεηα ηεο Κνληειεηνύ, Αζήλα 2010, ζζ. 9-10.
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ηνλ 15ν αη. θαη ζηε ζπλέρεηα πέξαζε απφ δηαδνρηθέο θαηαζθεπαζηηθέο θάζεηο. Ζ
επξχηεξε πεξηνρή, ζηελ νπνία δεζπφδεη, ην Ληβάδη, απνηεινχζε κηα εχθνξε πεδηάδα
θαηάιιειε γηα θαιιηέξγεηεο θαη θηελνηξνθία. Οη εθηάζεηο πνπ δηέζεηε ήηαλ
ζεκαληηθέο θαη απέδηδαλ αξθεηά έζνδα. Ζ ζπγθεθξηκέλε αδειθφηεηα αλαθέξεηαη σο
κηα απφ ηηο παιαηφηεξεο ησλ Κπζήξσλ, ε ίδξπζε ηεο νπνίαο ρξνλνινγείηαη ην 1531,
κε κηα ηδηαηηεξφηεηα ζε ζρέζε κε ηηο άιιεο αδειθφηεηεο. Ζ δηαρείξηζε ησλ
πεξηνπζηαθψλ ηεο ζηνηρείσλ δελ είρε παξαρσξεζεί ζε κέιε κηαο νηθνγέλεηαο αιιά
ζπλνιηθά ζηνπο ελνξίηεο ηεο. 413 Δλδηαθέξνλ ζηνηρείν απνηειεί ην γεγνλφο φηη ην
1796, κε ηε γαιιηθή θαηνρή πξν ησλ ππιψλ, ε αδειθφηεηα απέθηεζε λέα κέιε κε
έληνλα θηινγαιιηθά αηζζήκαηα φπσο ν Ησάλλεο Κιάδνο θαη ν Αληψλεο Λαδαξέηνο.
Σα κέιε απηά αλακφξθσζαλ ηνλ θαλνληζκφ ιεηηνπξγίαο ηεο αδειθφηεηαο, πνπ ίζρπε
απφ ηνλ 16ν αηψλα.414 Ζ αιιαγή αθνξνχζε ζηελ απφδνζε ησλ εζφδσλ θαη θεξδψλ ηα
νπνία πξνέξρνληαλ απφ ηε δηαρείξηζεο ηεο ελνξηαθήο πεξηνπζίαο. Με ηηο λέεο
ξπζκίζεηο ηα νθέιε απνδίδνληαλ ζηνπο γεσξγνχο ηεο ελνξίαο, νη νπνίνη ήηαλ κέιε
ηεο αδειθφηεηαο, θάηη πνπ εξρφηαλ ζε αληίζεζε κε ηελ παξαδνζηαθή βελεηηθή
πξαθηηθή.
ε απηή ηε θηινγαιιηθή αδειθφηεηα πξαγκαηνπνηήζεθε έλαο απζηεξφο θαη
ελδειερήο έιεγρνο ηεο νηθνλνκηθήο δηαρείξηζεο ησλ πεξηνπζηαθψλ ηεο ζηνηρείσλ, γηα
ηελ πεξίνδν 1782 έσο 1796. Ο Παχινο Γαληψλεο, σο νηθνλνκηθφο εθηηκεηήο ηνπ
Πξνζσξηλνχ Γεκαξρείνπ Κπζήξσλ, αλαθέξζεθε ζηηο εληνιέο πνπ δέρηεθε θαη ηφληζε
ηδηαηηέξσο ηελ αηαμία πνπ αληηκεηψπηζε, ηε ζχγρπζε ζηνηρείσλ θαη ηηο παξαιείςεηο.
Ζ εθηίκεζή ηνπ θαηέιεμε ζηελ αλαιπηηθή θαηαγξαθή εζφδσλ θαη εμφδσλ θαη
αθνινχζσο ζε πνξίζκαηα. Ζ θαηάζηαζε παξάδνζεο-παξαιαβήο ησλ ρξενθεηιεηψλ,
ηελ νπνία παξέιαβαλ νη ηφηε επίηξνπνη απφ ηνπο παιαηφηεξνπο ζε κνξθή θαηαζηίρνπ
(ιίκπξνπ), ήηαλ θαθνγξακκέλε θαη δελ κπνξνχζε, φπσο έγξαςε, «δηά ηελ ζχγρπζηλ
ηνῦ ιίκπξνπ» λα απνζαθελίζεη ηελ θαηάζηαζε «πφζνη ἦλαη νἱ αηνί ρξενθεηιέηαη».
Δπίζεο γηα αγνξά εθθιεζηαζηηθψλ βηβιίσλ δελ είρε δεηεζεί ε αλαγθαία άδεηα θαη
επηθχξσζε απφ ηελ αδειθφηεηα. ην έηνο 1783 δελ ππήξρε θαηαγξαθή ζνδεηάο απφ
ηα θηήκαηα ηεο εθθιεζίαο θαη ην έηνο 1784 νη επίηξνπνη ηεο αδειθφηεηαο έδσζαλ
κεγάιεο πνζφηεηεο γηα ζπφξνπο, αιιά ην 1785 ε ζνδεηά ήηαλ αλαινγηθά πνιχ θησρή.
ηα έηε 1783 θαη 1784 νη επίηξνπνη δελ εηζέπξαμαλ ηνλ πξνβιεπφκελν θφξν απφ ηνπο
413

.π., ζζ. 21-23.

414

.π., ζζ. 64-66.
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εθεκέξηνπο.

πλνιηθά

ζην

πφξηζκα

απηήο

ηεο

εθηίκεζεο

θαηεγξάθεζαλ

επαλαιακβαλφκελεο νηθνλνκηθέο αηαζζαιίεο γηα ηα έηε 1785-1792, πνπ νθείινληαλ
ζε

θαθνδηαρείξηζε,

απφθξπςε

ζηνηρείσλ,

θαηαρψξηζε

ςεπδψλ

ζηνηρείσλ,

νηθνλνκηθέο δαπάλεο ρσξίο ηελ απαξαίηεηε έγθξηζε απφ ηελ αδειθφηεηα, αζάθεηα,
έιιεηςε βαζηθψλ εηζνδεκάησλ θαη θαθή ζρέζε κε ηνπο εθεκέξηνπο. Ζ επζχλε
αθνξνχζε ηελ πξνεγνχκελε δηνίθεζε γεγνλφο πνπ ελδερνκέλσο εμππεξεηνχζε ηνπο
ηφηε θηινγάιινπο επηθεθαιήο ηεο αδειθφηεηαο.
Σν

νπζηαζηηθφ

ζεκείν

βξηζθφηαλ

ζηε

δηαδηθαζία

ηεο

πξαγκαηνγλσκνζχλεο/εθηίκεζεο, ε νπνία θαηαδείθλπε ην βαζκφ δηείζδπζεο
εμσηεξηθψλ παξαγφλησλ ζηελ Οξζφδνμε Δθθιεζία, φπσο είρε επηβιεζεί απφ ηνπο
Βελεηνχο. Ζ δηαρείξηζε ηεο πεξηνπζίαο ησλ ελνξηψλ παξέκελε ζηα ρέξηα ησλ
αδειθνηήησλ θαη ε θαηάζηαζε απηή δελ ηξνπνπνηήζεθε θαζφινπ ζην δηάζηεκα ηεο
γαιιηθήο δηνίθεζεο. Ζ Γεκνθξαηηθή Γαιιία είρε θάζε ζπκθέξνλ λα εμαθνινπζεί λα
αζθεί έιεγρν ζηελ Δθθιεζία, ζπλερίδνληαο ηελ ίδηα πξαθηηθή κε ηνπο Βελεηνχο,
επηζπκψληαο λα ιακβάλεη ηα ίδηα έζνδα.
Κεθ. 8.3. Η πξνζθπγή ηνπ ηεξέα Γεσξγίνπ Αξψλε γηα ηελ παξαβίαζε ηνπ jus
patronato ζηνλ ελνξηαθφ λαφ ηνπ σηήξνο Υξηζηνχ ζηα Αξσληάδηθα
Σν ρσξηφ ησλ Αξσληαδίθσλ415 ζηα Κχζεξα ήηαλ έλαο κεγάινο νηθηζκφο ηεο
επνρήο εθείλεο κε δχν ηνπιάρηζηνλ ελνξηαθνχο λανχο, ηνπ σηήξνο Υξηζηνχ θαη ηνπ
Αξραγγέινπ Μηραήι. Ζ βαζηθή νηθνγέλεηα απφ ηελ νπνία έρεη πάξεη ην ηνπσλχκην
ήηαλ ηνπ Αξψλε, 416 θαη ηα πεξηζζφηεξα επίζεηα ηνπ νηθηζκνχ πξνέξρνληαλ σο

415

Ζ παξάδνζε ζέιεη ην ρσξηφ Αξσληάδηθα λα δεκηνπξγείηαη απφ επηδήζαληεο θαηνίθνπο ηνπ

βπδαληηλνχ Αγίνπ Γεκεηξίνπ, ηεο κέρξη ην 1537 πξσηεχνπζαο ηνπ λεζηνχ, ηελ νπνία θαηέζηξεςε ν
Οζσκαλφο λαχαξρνο Μπαξκπαξφζα. Ζ θπξίαξρε νηθνγέλεηα, απφ ηελ νπνία πήξε ην φλνκά ηνπ ν
νηθηζκφο, ήηαλ ηνπ Αξψλε, απφ ηελ νπνία πξνέξρνληαη σο παξαθιάδηα νη νηθνγέλεηεο Παπαδφπνπινπ,
Σζηηζίιηα, Αλαζηαζφπνπινπ, Κνπκέζνπ, Κνπκεζφπνπινπ θ.ά. Βιέπε Καιιίγεξνο Δ. Π., Κπζεξατθά
Σνπσλύκηα. Ηζηνξηθή Γεσγξαθία ησλ Κπζήξσλ, φ.π., ζζ. 88-89.
416

Σν νηθνγελεηαθφ επίζεην Αξψλεο ήηαλ έλα παιαηφ βπδαληηλφ επψλπκν κε θαηαγσγή απφ

Κσλζηαληηλνχπνιε, απφ φπνπ πνιιέο βπδαληηλέο νηθνγέλεηεο θαηέθπγαλ ζηελ Κξήηε. Απφ ηνπο
Κξεηηθνχο Αξψλεδεο ελδερνκέλσο πξνέξρεηαη ε νκψλπκε νηθνγέλεηα ησλ Κπζήξσλ. Ο πξψηνο
Αξψλεο αλαθέξεηαη ζε ζπκβφιαην ζηηο 6 Γεθεκβξίνπ 1564, γεγνλφο πνπ ίζσο επηβεβαηψλεη φηη ηα
Αξσληάδηθα δεκηνπξγήζεθαλ κεηά ηελ θαηαζηξνθή ηνπ Αγίνπ Γεκεηξίνπ. Οη Αξψλεδεο ήηαλ
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παξσλχκηα θιάδσλ απηήο, φπσο νη αλαθεξφκελνη Σζηηζίινη.417 Ζ ππφζεζε αθνξνχζε
ηελ πξνζθπγή ηεο 14εο επηεκβξίνπ 1797418 ηνπ ηεξέα Γεσξγίνπ Αξψλε ελαληίνλ
ησλ αδειθψλ Μηράιε θαη Αζαλαζίνπ Σζηηζίιηα ζρεηηθά κε ηα έζνδα ηνπ λανχ ηνπ
σηήξνο Υξηζηνχ ζηα Αξσληάδηθα θαη ηε ζεηξά δηαδνρήο ησλ εθεκεξίσλ νη νπνίνη
λέκνληαλ ηα έζνδα απηά. Ο ηεξέαο θαηήγγεηιε φηη ε λφκηκε ζεηξά ηεο εθεκεξίαο θαη
λνκήο ησλ εζφδσλ ηεο ελνξίαο είρε παξαβηαζηεί απφ ηνπο αδειθνχο Σζηηζίιηνπο,
ελάληηα ζην πλεχκα ηνπ jus patronato. Μέζα απφ απηή ηελ ππφζεζε βιέπνπκε πψο
ιεηηνπξγνχζαλ ζηελ πξάμε νη αδειθφηεηεο ζηα βελεηηθά Κχζεξα θαη ην ίδην
ζθεπηηθφ δηαηεξήζεθε θαη θαηά ηε δηνίθεζε ησλ Γεκνθξαηηθψλ Γάιισλ. Ζ αξρεηαθή
πεγή δείρλεη ηελ νξγαληθή ζρέζε ηεο θπζεξατθήο θνηλσλίαο κε ηνπο ελνξηαθνχο
λανχο θαη ηε ζεκαζία πνπ είρε ε εθθιεζηαζηηθή παξάδνζε θαη ην βελεηηθφ δίθαην
ζηε ιεηηνπξγία ηνπο.
Ο ηεξέαο αλαθέξζεθε πξψηα απφ φια ζην ηζηνξηθφ θηίζεο ηεο Δθθιεζίαο απφ
ηνλ Ησάλλε Αξψλε. χκθσλα κε ην δίθαην ηεο παηξσλίαο δηθαίσκα ζηε δηαρείξηζε
ηνπ λανχ είραλ νη θάηνηθνη ησλ Αξσληαδίθσλ πνπ θαηάγνληαλ απφ ηνλ θηήηνξα, φπσο
έγξαςε «Ἔζησληαο ὁπνῦ ὁ πνηέ Ἰσάλλεο Ἀξφλεο λά θαίλεηαη ὅηη λά ἦηνλ Κηίησξαο
εἰο ηφλ λαφλ ηνῦ σηήξνο Υξηζηνῦ εἰο ρσξίνλ Ἀῤῥσληάδηθα, θαηά δηαδνρήλ ὅκσο
ἔκεηλελ ὁ αηφο λαφο εἰο ὅινπο ηνχο ἐγθαηίθνπο ηνῦ ρσξίνπ Ῥσληάδηθα, δειαδή εἰο
ὅζνπο εἶλαη θαί ἀγξνηθῶληαη ἀπφ ηελ θαηεβαζίαλ ηνῦ αηνῦ πνηέ Ἰσάλλε ηνῦ
θηίησξνο». Ζ θαηνρχξσζε απηνχ ηνπ δηθαηψκαηνο δελ βαζηδφηαλ ζε έγγξαθε
καξηπξία, ζπκβφιαην ή δηαζήθε ηνπ Ησάλλε Αξψλε, θάηη πνπ γηα ην βελεηηθφ
ζχζηεκα δηνίθεζεο απνηεινχζε έλα λνκηθφ θελφ. ε απηή ηελ πεξίπησζε είρε
επηθξαηήζεη ην εζηκηθφ δίθαην, θαη’ αληηζηνηρία κε ην πλεχκα ηνπ jus patronato. Ζ
θξάζε-θιεηδί πνπ δείρλεη ηε δχλακε ηνπ εζίκνπ βξηζθφηαλ ζηε θξάζε «ἔθ παιαη
ἦηνλ  ζπλήζεηα».
Αθνινχζσο νη ηεξείο ελαιιάζζνληαλ ζηελ εθεκεξία ηνπ λανχ ζε εηήζηα
βάζε, θάλνληαο ηε ιεγφκελε ρξνλέα, ζηε δηάξθεηα ηεο νπνίαο δηαρεηξίδνληαλ ηα
πνιπάξηζκε νηθνγέλεηα ρσξηθψλ, κε κεγάιε δηαζπνξά ζηα Κχζεξα. Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη
απέθηεζαλ ηίηιν επγελείαο ην 1805. Καιιίγεξνο Δ. Π., Κπζεξατθά Δπώλπκα, φ.π., ζζ. 121-125.
417

Σν Σζηηζίιηαο σο παξσλχκην ηεο νηθνγέλεηαο ηνπ Αξψλε, πξνέξρεηαη απφ ην γπλαηθείν

κεηξσλπκηθφ βαθηηζηηθφ φλνκα Cecilia, Σζεηζίιηα, Σζηηζίια ή Καηθηιία. Δληνπίδεηαη γηα πξψηε θνξά
ην 1721. .π., ζζ. 692-693.
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16. Γ.Α.Κ.-Σ.Α.Κ., Αξρείν Γεκνθξαηηθψλ Γάιισλ: Φάθεινο 8/Έγγξαθν 3 [Γηθαζηηθή ππφζεζε ηνπ

ηεξέα Γεσξγίνπ Αξψλε], 14.09.1797.
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έζνδα, ζεκαληηθφ ζηνηρείν γηα ηελ νηθνλνκηθή ζπληήξεζε θαη επηβίσζε ησλ ηδίσλ.
ηελ πξφηαζε απηή ππήξρε ην ζηνηρείν ππεξνρήο ησλ ηεξέσλ-απνγφλσλ ηνπ θηήηνξα
Ησάλλε Αξψλε ζηε δηαδνρή ησλ εθεκεξίσλ θαη θπξίσο ν δηαρσξηζκφο ησλ θιεξηθψλ
απφ ηνπο ιατθνχο, νη νπνίνη δελ είραλ θαλέλα ιφγν ζην ζπγθεθξηκέλν δήηεκα. Ζ
δηαδηθαζία απηή εμαζθάιηδε κηα αξκνλία, κε ηνλ θάζε εθεκέξην λα εθπαηδεχεη ζηα
ζέκαηα ηεο ηεξνζχλεο ηνλ δηάδνρφ ηνπ, ιακβάλνληαο θαη ηηο απαξαίηεηεο πξνζφδνπο.
εκεηψλεηαη φηη ε αξρή ηεο θάζε ρξνλέαο ήηαλ ε 1ε επηεκβξίνπ, δειαδή ε αθεηεξία
ηνπ εθθιεζηαζηηθνχ έηνπο, ηεο ηλδίθηνπ.
Ζ δηάξξεμε απηνχ ηνπ εζηκηθνχ θαη ζεζκηθνχ δηθαίνπ έγηλε απφ ηνλ Μηράιε
θαη Αζαλάζην Σζηηζίιηα, νη νπνίνη, ρσξίο λα κπνξνχλ λα απνδείμνπλ φηη θαηάγνληαη
απφ ηνλ θηήηνξα Ησάλλε Αξψλε, παξαβίαζαλ ηε ζεηξά ηεο δηαδνρήο ησλ εθεκεξίσλ
ηνπνζεηψληαο έλαλ δηθφ ηνπο. πλεπψο ηα έζνδα ηνπ λανχ έθπγαλ απφ ηνλ έιεγρν
ησλ απνγφλσλ ηνπ Αξψλε, νη νπνίνη ζεσξνχληαλ λφκηκνη δηθαηνχρνη, θαη πεξηήιζαλ
ζηνπο αδειθνχο Σζηηζίιηα, νη νπνίνη δελ ήηαλ γλήζηνη απφγνλνί ηνπ. Ο ηεξέαο
Γεψξγηνο Αξψλεο εμαλέζηε κε απηή ηελ θαηάζηαζε θαη δελ ηνπο αλαγλψξηδε σο κέιε
ηεο αδειθφηεηαο, νχηε δερφηαλ ζηε δηαδνρή ηεο εθεκεξίαο λα εκπιαθνχλ ιατθνί θαη
λα παξαβηαζηεί ην εζηκηθφ δίθαην. Αλαγλψξηδε σο λφκηκνπο θαη γλήζηνπο εθεκέξηνπο
κφλν ηνπο ηεξείο θαη απνγφλνπο ηνπ θηήηνξα. ηελ θαηάιεμε ηεο έθθιεζήο ηνπ ν
ηεξέαο Γεψξγηνο Αξψλεο δεηνχζε λα απνδνζεί δηθαηνζχλε, λα επαλέιζεη ε νξζή
ζεηξά ηεο εθεκεξίαο θαη λα ηεξεζεί ηφζν ην jus patronato φζν θαη ην εζηκηθφ δίθαην.
πλνιηθά παξνπζίαζε ηνλ εαπηφ ηνπ σο ππέξκαρν ηεο έλλνκεο ηάμεο πξαγκάησλ θαη
ηεο παξάδνζεο ηνπ εθθιεζηαζηηθνχ δηθαίνπ. Ο ηεξέαο Γεψξγηνο Αξψλεο ζεψξεζε
εχινγν λα δεηήζεη δηθαηνζχλε, επηθαινχκελνο ην εθθιεζηαζηηθφ δίθαην ησλ
Βελεηψλ. Θεσξνχζε δεδνκέλε ηελ ζπλέρηζή ηνπ, θαζψο ε κεηαξξχζκηζε ηεο
Δθθιεζίαο δελ είρε ζπκπεξηιεθζεί ζηηο πξνζέζεηο ηεο γαιιηθήο δηνίθεζεο. Οη
Γεκνθξαηηθνί Γάιινη δελ ζέιεζαλ λα επηθέξνπλ ζεζκηθέο αιιαγέο ζηελ Δπηζθνπή
ησλ Κπζήξσλ, αιιά δηαηήξεζαλ ζην ζχλνιφ ηνπ ην ζαγξέδεην λνκνζέηεκα ζε έλα
ηδηφηππν status quo ante. Απηφ αθξηβψο είρε εθιάβεη σο λφκηκε ηάμε πξαγκάησλ ν
ηεξέαο θαη κε βάζε απηφ απεπζχλζεθε ζηε δηθαηνζχλε.
Ζ ππφζεζε απηή ήηαλ ζεκαληηθή γηαηί έδεηρλε ηε ιεηηνπξγία ηεο ζαγξέδεηνπ
λνκνζεζίαο ζηελ πξάμε, ηε ζχλδεζή ηεο κε ην εζηκηθφ δίθαην θαη ηηο ηνπηθέο
παξαδφζεηο θαη θπξίσο ηε δηαηήξεζή ηεο απφ ηνπο Γεκνθξαηηθνχο Γάιινπο. Ζ
θηινζνθία ηνπ λφκνπ απηνχ είρε εκπνηίζεη ηε ιεηηνπξγία ηεο Οξζφδνμεο Δπηζθνπήο
Κπζήξσλ. Δλ θαηαθιείδη παξαηεξνχκε φηη ζε έλα ζέκα θαη’ εμνρήλ εθθιεζηαζηηθήο
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δηνίθεζεο, φπσο ε εθινγή θαη δηαδνρή εθεκεξίσλ ζε ελνξηαθφ λαφ, ν ηειηθφο
ππνγξάθσλ ήηαλ ε εγρψξηα πνιηηηθή δηνίθεζε θαη δηθαηνζχλε. Παξάιιεια
απνηππψλεηαη ε εηθφλα ηεο δηαρείξηζεο ηνπ λανχ κέζα απφ ηελ ηεξαξρεκέλε ζεηξά
δηαδνρήο ησλ εθεκεξηψλ, ηε ρξνλέα, βάζεη ηεο θαηαγσγήο απφ ηνλ θηήηνξα Ησάλλε
Αξψλε. Ο λαφο ήηαλ έλα νξγαληθφ θνκκάηη ησλ Αξσληαδίθσλ θαη ε ιεηηνπξγία ηνπ
επεξέαδε ζεκαληηθά ηελ θνηλφηεηα.
Κεθ. 8.4. Σήξεζε ησλ ιεμηαξρηθψλ αξρείσλ απφ ηνπο ελνξηαθνχο λανχο
Ζ δηαηήξεζε ηεο βελεηηθήο εθθιεζηαζηηθήο πνιηηηθήο ζηα Κχζεξα απφ ηνπο
Γεκνθξαηηθνχο Γάιινπο θαίλεηαη θαη ζηελ αξκνδηφηεηα ησλ ελνξηψλ λαψλ γηα ηελ
ηήξεζε ησλ ιεμηαξρηθψλ αξρείσλ. Απηή είρε κεγάιε ζεκαζία γηα ηε βελεηηθή
δηνίθεζε θαζψο επεξέαδε κείδνλα ζέκαηα. Οη ιεμηαξρηθέο εγγξαθέο, ηδηαίηεξα ησλ
γελλήζεσλ-βαπηίζεσλ θαη ησλ ζαλάησλ ελδηέθεξαλ πξσηίζησο ην Τγεηνλνκείν. ε
κηα επνρή πνπ καζηηδφηαλ απφ αζζέλεηεο είρε κεγάιε ζεκαζία λα ελεκεξψλεηαη ε
δηνίθεζε γηα ηνπο ζαλάηνπο θαη ηηο αηηίεο πνπ ηνπο πξνθαινχζαλ. Έηζη κέζα απφ ηα
πιεζπζκηαθά δεδνκέλα πνπ θαηέγξαθε ε βελεηηθή δηνίθεζε ζψδνληαη πνιχηηκα
δεκνγξαθηθά θαη αλζξσπνινγηθά ζηνηρεία. Ήηαλ δσηηθήο ζεκαζίαο ε γλψζε ησλ
δεκνγξαθηθψλ κεγεζψλ ησλ Κπζήξσλ, γηα ιφγνπο ειέγρνπ ηνπ πιεζπζκνχ,
ζηξαηνινγίαο, αγγαξεηψλ θαη θπξίσο θνξνινγίαο. εκεηψλεηαη φηη ζχκθσλα κε ηελ
εγγχηεξε ρξνληθά απνγξαθή ησλ Κπζήξσλ απφ ηνπο Βελεηνχο ην 1788, ν πιεζπζκφο
ηνπο ήηαλ πεξίπνπ ζηνπο 7.500.419
Οη βελεηηθέο αξρέο ππνρξέσλαλ ηνπο ηεξείο λα θξαηνχλ βηβιία κε ηηο
γελλήζεηο/βαπηίζεηο, 420 ηνπο γάκνπο θαη ηνπο ζαλάηνπο ησλ ελνξηηψλ ηνπο. Αλψηεξνη
αμησκαηνχρνη φπσο νη Giovanni Pasualigo θαη Ottaviano Bon Sindici, Inquisitori et
Avogadori in Levande ην 1613, ν Γεληθφο Πξνλνεηήο Antonio Pisani ην 1631, ν
χλδηθνο Giovani Capelo ην 1637 θαη ν Γεληθφο Πξνλνεηήο ηεο Θάιαζζαο Francesco
Grimani ην 1705, εμέδσζαλ ζεηξά δηαηαγκάησλ ηεο Γαιελνηάηεο Γεκνθξαηίαο ηνπ

419

Γξαθάθεο Δ. (επηκ.), Απνγξαθέο Πιεζπζκνύ Κπζήξσλ (18νο αη.). Σόκνο Β (Απνγξαθέο Δηώλ 1770

πεξ., 1772, 1784, 1788), Αζήλα 1997, ζ. 586.
420

Οη βαπηίζεηο νπζηαζηηθά ηαπηίδνληαλ κε ηηο γελλήζεηο θαζψο ηα βξέθε βαθηίδνληαλ ζε ειηθία κφιηο

ιίγσλ εκεξψλ, εμαηηίαο ηεο κεγάιεο βξεθηθήο ζλεζηκφηεηαο θαη ηνπ θφβνπ λα πεζάλεη ην παηδί
αβάπηηζην.
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Αγίνπ Μάξθνπ ζην βελεηνθξαηνχκελν ειιεληθφ ρψξν. 421 Κνηλφο ηφπνο ήηαλ ε
ππνρξεσηηθή θαηαρψξηζε απφ ηνπο εθεκεξίνπο ησλ ιεμηαξρηθψλ πξάμεσλ ησλ
ελνξηηψλ ηνπο ζηα αληίζηνηρα βηβιία πνπ ηνπο ρνξεγνχζαλ νη βελεηηθέο αξρέο.
Παξφια απηά απφ ην 1663 κέρξη θαη ην 1768 παξαηεξήζεθε ζρεηηθή αθαηαζηαζία,
θαζψο πνιινί ηεξείο δελ ελεκέξσλαλ ηαθηηθά ηα βηβιία ηνπο. Γη’ απηφ ζηηο
04.05.1768 νη Eccellentissimi Signori Sopra Provveditori θαη Provveditori alla Sanita,
εμέδσζαλ δηάηαγκα γηα ηελ ηαθηηθή ελεκέξσζε ησλ ελνξηαθψλ ιεμηαξρηθψλ βηβιίσλ.
χκθσλα κε απηφ, επεθηεηλφηαλ ζην βελεηνθξαηνχκελν ειιεληθφ ρψξν ην ίδην
ζχζηεκα πνπ ίζρπε θαη ζηε Βελεηία. Σν δηάηαγκα φξηδε ηελ πξψηε Μαξηίνπ θαη
πξψηε επηεκβξίνπ θάζε έηνπο, σο ηελ εκέξα πνπ φθεηιαλ νη εθεκέξηνη λα
παξνπζηάδνπλ ηα βηβιία ηνπο ζηηο βελεηηθέο αξρέο. ε αληίζεηε πεξίπησζε
επηβαιιφηαλ πξφζηηκν είθνζη δνπθάησλ.422
ηηο 13.8.1797, ην Πξνζσξηλφ Γεκαξρείν ησλ Κπζήξσλ, κε δηάηαγκά ηνπ
θαηήξγεζε ηα ιεμηαξρηθά βηβιία ηεο βελεηνθξαηίαο θαη εγθαηλίαζε λέα, βαζηζκέλα
ζην δίθαην, ζηε ρξνλνινγία θαη ζηελ ηππνπνίεζε ηεο Γεκνθξαηηθήο Γαιιία. 423 Ζ
γαιιηθή δηνίθεζε δηαηήξεζε ηελ πξαθηηθή ηεο θαηαγξαθήο ησλ ιεμηαξρηθψλ
πξάμεσλ απφ ηνπο εθεκέξηνπο ησλ ελνξηψλ, εληάζζνληάο ηε ζην δηθφ ηεο δηνηθεηηθφ
ζχζηεκα. ηελ πξάμε ζπλερίζηεθε απηνχζηα ε δηαδηθαζία ηήξεζεο ησλ ιεμηαξρηθψλ
421

Κνιπβά Μ., Αξρεηνλνκία, Φνξείο παξαγσγήο αξρείσλ. Ηζηνξηθή Αλαδξνκή, φ.π., ζζ. 323-324.
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Γξαθάθεο Δ., «Σν Λεμηαξρηθφ Αξρείν Κπζήξσλ (1662-1864)», Δπεηεξίδα ησλ Γεληθώλ Αξρείσλ

ηνπ Κξάηνπο ησλ εηώλ 1993-1996, Αζήλα 1997, ζζ. 24-28.
423

Απηφ απνηππσλφηαλ πνιχ παξαζηαηηθά ζηελ επηθχξσζε ηνπ ιεμηαξρηθνχ βηβιίνπ ηεο ελνξίαο ηνπ

Παληνθξάηνξνο ζην Κάζηξν ηεο Υψξαο Κπζήξσλ «ιεπζεξία-Ἰζφηεο- Ζ Μνπληηδηπαιηηά Πξνβηδφξηα
Κπζήξσλ εἰο ἐθπιήξσζηλ ηνῦ δεθξέηνπ 7 Φξνπηηδψξνπ, 13 Αγνχζηνπ ηξέρνληνο γξαηθῷ ἔζεη,
ζέινληαο λά θάκῃ λέαο βίβινπο ηῶλ ἐθθιεζηῶλ, ζπκθῶλσο εἰο ηφ ὄλνκα ηῆο ἐμνπζία ηνῦ ιανῦ
ζεζπίδεη θαη δηνξίδεη δηά ἐθείλελ ηνῦ Παληνθξάηνξνο Υξηζηνῦ εἰο ηνῦην ηφ Κάζηξνλ, ηήλ παξνῦζαλ
βίβινλ ἀπφ θχιια ἀξηζκεκέλα κέ ἀξαβηθφλ λνχκεξνλ θαί ἐγγξάθσο κέ ραξαθηήξα ηνῦ θάησζελ
πνγεγξακκέλνπ ζεγξεηαξίνπ ηξηάληα, λν 30 θαί εἰο ηήλ ὁπνία ηφζνλ ὁ θαηά ηφ παξφλ ἐθεκέξηνο
πνιίηεο παπᾶ Πέηξνο Μαζέινο, ὅζνλ θαη νἱ θαηά θαηξνῦ δηάδνρνί ηνπ, λά κπνξνῦλ κέ πίζηηλ θαί
ἀθξίβεηαλ λά πεξηγξάθνπλ ηάο γελλήζεηο, βαπηίζεηο θαί γάκνπο ηῶλ ἐλνξηηῶλ ηῆο αηῆο ἐθθιεζίαο ἀπφ
ηφ παξφλ θχιινλ ἕσο ὅινλ ηφ δεθαπέληε, θαί ἀπφ ηφ δεθαέμε ἕσο εἴο ηφ ηέινο, ηάο ζαλάο, κέ ρξένο ηῶλ
ἰδίσλ ἐθεκεξίσλ λά ηήλ παξξεζηάδνπλ εἰο ηήλ ζεγξεηαξίαλ ηῆο Μνπληηδηπαιηηάο ηαχηεο ηῆο λήζνπ εἰο
θάζε πξψηελ ηνῦ επηεκβξίνπ θαί Μαξηίνπ κελφο δηά ηάο πξεπνχζαο ζεκεηψζεηο ηφζαο εἰο ὧλ
Σδεξίγν, 25 Φξνπηηδψξνπ, ανλ ἔηνο ηῆο Κπζεξαίσλ ἐιεπζεξίαο, 31 Αγνχζηνπ 1797, γξαηθῷ ἔζεη.
Νηαληφλεο, ζεγξεηάξηνο ηῆο Μνπληηδηπαιηηᾶο». Βιέπε Υάξνπ-Κνξσλαίνπ Δ., Λεμηαξρηθό Αξρείν
Δλνξηώλ, Δλνξία Παληνθξάηνξνο ζην Κάζηξν (1687-1850), φ.π., ζ. 185.
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βηβιίσλ, φπσο αθξηβψο είρε θιεξνλνκεζεί απφ ηε βελεηηθή παξάδνζε. Οη
Γεκνθξαηηθνί Γάιινη δηαηήξεζαλ ηηο δνκέο, ηηο πξαθηηθέο θαη ηε ινγηθή ηεο
βελεηηθήο εθθιεζηαζηηθήο δηνίθεζεο, ζε φια ηα επίπεδα. Ζ ιεμηαξρηθή θαηαγξαθή
ήηαλ πνιχ ζεκαληηθφ ζηνηρείν ηεο δηνίθεζεο, εχινγα ινηπφλ ζπλέρηζε ηηο
πξνυπάξρνπζεο πξαθηηθέο ελζσκαηψλνληαο κφλν ην λέν ηξφπν ρξνλνιφγεζεο ζηελ
ηππνινγία ηεο.
Κεθ. 8.5. Απνηίκεζε ηεο δηνηθεηηθήο ζρέζεο ησλ Γεκνθξαηηθψλ Γάιισλ κε ηελ
Δπηζθνπή Κπζήξσλ
Ζ Δπηζθνπή ησλ Κπζήξσλ δελ αλήθε ζε απηέο πνπ είραλ θαηαξγεζεί απφ ηνπο
Βελεηνχο θαη ε παξνπζία ηεο Καζνιηθήο Δθθιεζίαο ζην λεζί ήηαλ εμαηξεηηθά ηζρλή,
πεξηνξηδφκελε ζηε Υψξα θαη εθπξνζσπψληαο θπξίσο ηνπο βελεηνχο αμησκαηνχρνπο.
ε ζεζκηθφ επίπεδν ε αγξέδεηνο Ννκνζεζία δηαηεξήζεθε απαξάιιαθηα φπσο
ζπλέβαηλε θαη επί βελεηνθξαηίαο θαη ην δίθαην ηνπ jus patronato εμαθνινχζεζε λα
νξίδεη ηε ιεηηνπξγία ησλ ελνξηψλ. Ο Δπίζθνπνο θαη ε εθθιεζηαζηηθή δηνίθεζε
παξέκεηλαλ ζηνλ έιεγρν θαη εμνπζία ηνπ θξάηνπο, κε κφλε αιιαγή ηελ ηππνινγία θαη
ηε ρξνλνινγία ζηα ιεμηαξρηθά βηβιία ησλ ελνξηψλ θαηά ηα πξφηππα ησλ
Γεκνθξαηηθψλ Γάιισλ.
Γελ αληρλεχηεθε ζηα έγγξαθα ηνπ αξρείνπ αληίδξαζε ησλ Κπζεξίσλ ζε
ζέκαηα ζξεζθείαο, αιιά ε θαηεγνξία ηεο αζεΐαο είρε κεγεζχλεη ηελ αξλεηηθή εηθφλα
πνπ είρε δεκηνπξγήζεη ε νηθνλνκηθή πνιηηηθή, νη ζηξαηησηηθέο απζαηξεζίεο θαη νη
αλαθνινπζίεο ησλ Γεκνθξαηηθψλ Γάιισλ. ε απηφ ην θιίκα εθδφζεθε εγθχθιηνο ηνπ
Παηξηάξρε Κσλζηαληηλνππφιεσο Γξεγνξίνπ Δ΄, πξνο ηνπο θαηνίθνπο ησλ Ηνλίσλ
λήζσλ κε ζθνπφ λα ηνπο απνηξέςεη απφ ηελ γαιιηθή επηξξνή σο ελάληηα ζηε
ρξηζηηαληθή ζξεζθεία:424
Άκα ησ ιαβείλ ηελ εκεηέξαλ Παηξηαξρηθήλ ηαύηελ επηζηνιήλ, επζύο
απνδηώμεηε από ηαο λήζνπο πκώλ απηνύο ηνπο απνζηάζηαο ηνπ Θενύ θαη
ππνύινπο

ηπξάλλνπο

ηεο

αλζξσπόηεηνο.

Καη

ελνύκελνη

κε

ηαο

ζπκκαρνύζαο δπλάκεηο, λα ζπλαγσληζζήηε θαη πκείο κε δήινλ θαη
πξνζπκίαλ εηο αθαληζκόλ ησλ απίζησλ ηνύησλ Γάιισλ, δηά λα αμησζήηε
παξά Θενύ κελ ειένπο παξά δε ηαύηεο ηεο θξαηαηάο βαζηιείαο λα
424

Σζηηζίιηαο Π. Κ., Ζ ηζηνξία ησλ Κπζήξσλ, Σφκνο Β, φ.π., ζ. 16.
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απνιαύζεηε ηεο ειεπζεξίαο […] Ο πνλεξόο θαη αξρίθαθνο όθηο, αθνύ
δνιίσο επιάλεζε ηελ αλζξσπόηεηα κε πνιπεηδείο απάηαο θαη ηξόπνπο δηά
λα ζύξε εηο ηελ απώιεηαλ, ηειεπηαίνλ εηο ηνπο εζράηνπο ηνύηνπο αηώλαο,
επηλνήζαο ην γέλνο ησλ Γάιισλ δεθηηθώηεξνλ ηεο πνλεξίαο, έρπζελ εηο ηαο
ςπράο απηώλ δαςηιώο ηνλ ηόλ ηεο απνζηαζίαο από ηνπ Θενύ θαη ηνπο
έξξηςελ εηο παληειή αζεΐαλ θαη αζέβεηαλ.
Ζ εγθχθιηνο απηή δηαδφζεθε θαη ζηα Κχζεξα κε ζπνπδή θαη κέξηκλα ηνπ
Ρψζνπ λαπάξρνπ Οπδαθψθ, ν νπνίνο πξνεηνηκαδφηαλ γηα ηελ επίζεζή ηνπ ζηα Ηφληα
λεζηά θαη ήζειε λα πξνιεηάλεη ην έδαθνο εληζρχνληαο ηα αληηγαιιηθά θξνλήκαηα. Ο
Λνγνζέηεο αλέθεξε ζρεηηθά 425 «1798, επηεκβξίνπ 26. Ἦιζε ἕλαο πεηδηψηεο
Θενδσξάθεο ζηεικέλνο ἀπφ ηίλ Κσλζηαληηλνχπνιηλ ἀπφ ην Παηξηαξρενλ θαί ηφλ
Βαζηιέα Σνῦξθνλ θαί ηνῦ ἔγξαθαλ, πψο ἔξρνληαη νἰ ἀξκάδεο ηξηῶλ Βαζηιείσλ
ζσκαλνξνπζηθνβξεηηαληθέο δηά λά ἐιεπζεξψζνπλ ὅιαο ηάο λήζνπο ἀπφ ηφλ Γάιινλ
θαί λά ἐιεπζεξψζνπλ ὅινπο ηνπο ηφπνπο». Ο Οπδαθψθ ζπλφδεπε ηελ παηξηαξρηθή
εγθχθιην κε δηθή ηνπ επηζηνιή ζην ίδην πλεχκα «Ο εκέηεξνο Κπξίαξρνο θαη ε Τςειή
Πχιε, ππφ Θείνπ Εήινπ εκπλεφκελνη πξνζθέξνπζη πξνο ηνπο Κπζεξίνπο ην ηζρπξφλ
απηψλ ππνζηήξηγκα, ηνπ ζηξαηνχ θαη ηνπ ζηφινπ, ίλα ειεπζεξψζσζηλ απηνχο εθ ηνπ
απίζηνπ γέλνπο ησλ Γάιισλ». 426 Σα ιφγηα ηνπ Παηξηάξρε θαη νη πξνηξνπέο ηνπ
Οπδαθψθ 427 βξήθαλ ζεξκή αληαπφθξηζε ζηνπο θαηνίθνπο ησλ Ηνλίσλ λήζσλ θαη
ζηνπο Κπζεξίνπο θαη πξψηνη απηνί ππνδέρηεθαλ ζηηο 13.10.1798 ηνλ ξσζννζσκαληθφ ζηφιν σο απειεπζεξσηή απφ ηα δεζκά ηεο αζεΐαο.
Κεθ. 9. Ο ξφινο θαη ε δνκή ησλ ελφπισλ δπλάκεσλ ζηα λεζηά ηνπ Ινλίνπ επί
βελεηηθήο θπξηαξρίαο
Ζ θπζηνγλσκία θαη ε δπλακηθή ηεο ρεξζαίαο ζηξαηησηηθήο δχλακεο ηεο
Βελεηηθήο Πνιηηείαο ήηαλ εθ δηακέηξνπ αληίζεζε κε απηή ηνπ πνιεκηθνχ ηεο ζηφινπ.
Οη Βελεηνί θπξηαξρνχζαλ γηα αηψλεο ζηε Μεζφγεην βαζηδφκελνη ζηε λαπηηθή ηνπο
425

ηάζεο ., «Σα Κπζεξατθά Υξνληθά ηνπ ηεξέσο Γξεγνξίνπ Λνγνζέηε», φ.π., ζ. 347.

426

Σζηηζίιηαο Π. Κ., Ζ ηζηνξία ησλ Κπζήξσλ, Σφκνο Β, φ.π., ζ. 15.

427

Αλαιπηηθά γηα ηηο πξνθεξχμεηο βιέπε Κνπξθνπκέιεο Ν.Κ., «Οη πξνθεξχμεηο πξνο ηνπο

Δπηαλεζίνπο θαηά ηηο επηρεηξήζεηο γηα ηελ έμσζε ησλ Γάιισλ Γεκνθξαηηθψλ», Γεξάζηκνο Γ.
Παγθξάηεο (επηκ.), Πόιεκνο, Κξάηνο θαη Κνηλσλία ζην Ηόλην Πέιαγνο (ηέιε 14νπ-αξρέο 19νπ αηώλα),
Ζξφδνηνο, Αζήλα 2018, ζζ. 79-109.
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δχλακε, αιιά δελ θεκίδνληαλ εμίζνπ γηα ηζρπξφ ζηξαηφ μεξάο. Γελ ζεσξνχζαλ φηη
ρξεηάδνληαλ κεγάια ζηξαηησηηθά ζψκαηα θαη έηξεθαλ ηδηαίηεξε δπζπηζηία γηα ηε
ρξεζηκφηεηά ηνπο. Αηζζάλνληαλ αζθαιείο ζηε ιηκλνζάιαζζα πνπ ηνπο πεξηέβαιε, ε
νπνία απνηεινχζε απφ κφλε ηεο έλα απφξζεην θπζηθφ νρπξφ, γηα ηελ πξνάζπηζε ηνπ
νπνίνπ αξθνχζε ην λαπηηθφ, ην ππξνβνιηθφ θαη ε απηνζπζία ηνπο. Ζ αξηζηνθξαηηθή
εγεζία έλησζε θφβν γηα ηηο ηζρπξέο ζηξαηησηηθέο κνλάδεο κε θηιφδνμνπο θαη
ιανπξφβιεηνπο ζηξαηεγνχο, επίθνβνπο γηα πξαμηθνπήκαηα θαη πνιηηεηαθέο
αλαηξνπέο. Ζ εκπεηξία άιισλ θξαηψλ θαη ηδίσο ηνπ Βπδαληηλνχ έδεηρλε φηη ζηα ρέξηα
ηθαλνχ ζηξαηεγνχ ν ζηξαηφο απνηεινχζε θίλδπλν γηα ην πνιίηεπκά ηεο.
Σν ίδην ίζρπε θαη γηα ην βελεηνθξαηνχκελν ειιεληθφ ρψξν, φπνπ κεγάια
ηκήκαηα ηνπ πιεζπζκνχ θαη ηδίσο ηα πην θησρά, ζα ηνικνχζαλ λα εμεγεξζνχλ
ελαληίνλ ηεο Βελεηηθήο Πνιηηείαο κε ηε ζπλδξνκή ηθαλψλ ελφπισλ δπλάκεσλ.428 Άξα
δελ ήηαλ δπλαηφ γηα νηθνλνκηθνχο, νχηε ζπλεηφ γηα πνιηηηθνχο ιφγνπο λα
δεκηνπξγεζνχλ

κεγάιεο

ζηξαηησηηθέο

δπλάκεηο

γη’

απηφ

ζηε

ζέζε

ηνπο

ζπγθξνηήζεθαλ ζρεηηθά αδχλακα ηνπηθά ζψκαηα πνιηηνθπιαθήο, ηα νπνία
εληζρχζεθαλ ηδηαίηεξα κεηά ηνλ 16ν αη. ε απηφ ζπλέβαιαλ νη ζπλερείο
βελεηνηνπξθηθνί πφιεκνη, νη ζηξαηησηηθέο ήηηεο θαη ε δεδνκέλε έιιεηςε πεηζαξρίαο
ηνπ βελεηηθνχ κηζζνθνξηθνχ ζηξαηνχ. Οη Βελεηνί ππνρξεψζεθαλ λα ελδπλακψζνπλ
ηηο ηνπηθέο πνιηηνθπιαθέο κέζσ ηεο ππνρξεσηηθήο ζηξαηησηηθήο ζεηείαο. 429 ε
επίπεδν αμησκαηηθψλ ππεξεηνχζαλ νη αζηνί θαη ζε επίπεδν νπιηηψλ νη άκηζζνη επί
ζεηεία ή αγγαξεία ζηξαηηψηεο (cernidi ή ordinanze). 430 Πξσηαξρηθφο ζθνπφο ησλ
δπλάκεσλ απηψλ ήηαλ ε παξάθηηα άκπλα θαη πξνζηαζία ησλ ιηκεληθψλ θαη
λαπηηιηαθψλ εγθαηαζηάζεσλ. ηα βελεηηθά ζηξαηησηηθά ζψκαηα δελ ππήξρε ζαθήο
δηαρσξηζκφο αλάκεζα ζηηο ζηξαηησηηθέο θαη ηηο αζηπλνκηθέο δπλάκεηο. Οη
ζηξαηησηηθνί ζρεκαηηζκνί αλαιάκβαλαλ εμίζνπ θαη ηνλ αζηπλνκηθφ ξφιν ηήξεζεο
ηεο δεκφζηαο ηάμεο θαη εζσηεξηθήο αζθάιεηαο. Οη δπλάκεηο πνπ βξίζθνληαλ ζηελ
χπαηζξν κεηαηξέπνληαλ απηνδηθαίσο ζε ζψκαηα ρσξνθπιαθήο θαη αγξνθπιαθήο
(cernidi della campagna), ελψ ζε αξθεηέο πεξηπηψζεηο αζθνχζαλ θαζήθνληα
αγνξαλνκίαο θαη ηεισλείνπ.
428

Φαξάο Η. Γ., Ο ζεζκόο ηεο πνιηηνθπιαθήο ζηηο βελεηηθέο θηήζεηο ηνπ ειιεληθνύ ρώξνπ (16νο-18νο

αη.), Δθδφζεηο Βάληαο, Θεζζαινλίθε 1998, ζζ. 11-39.
429

.π., ζζ. 15-16.

430

ε απηνχο δελ πεξηιακβάλνληαλ νη stradioti, νη νπνίνη ήηαλ επαγγεικαηίεο ζηξαηησηηθνί, παξφιν

πνπ Ηφληνη stradioti ελδέρεηαη λα ππεξεηνχζαλ ζε ζέζεηο αμησκαηηθψλ.
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Σελ θνξπθή απηνχ ηνπ ζπζηήκαηνο θαηείραλ εχινγα νη αζηνί, νη νπνίνη
κνλνπσινχζαλ ηα αλψηαηα θαη αλψηεξα ζηξαηησηηθά αμηψκαηα. Ήηαλ ινγηθφ ζε κηα
πνιηηεία ηελ νπνία θπβεξλνχζαλ νη αξηζηνθξάηεο φηη απηνί θξίλνληαλ σο κφλνη άμηνη
θαη έκπηζηνη γηα ηε δηεμαγσγή ζηξαηησηηθψλ επηρεηξήζεσλ. ηηο ηνπηθέο ζηξαηησηηθέο
δπλάκεηο ελζσκαηψζεθαλ θαη νη παιαηνί βπδαληηλνί επγελείο θαη’ αλαινγίαλ κε ηα
πνιηηηθά αμηψκαηα. Αλψηαηνο ζηξαηησηηθφο δηνηθεηήο ήηαλ ν

Πξνλνεηήο

(Proveditore), ν νπνίνο ζπλνδεπφηαλ απφ ηνλ ηίηιν ηνπ Φξνχξαξρνπ (Castellano).431
Αθνινχζσο νη αζηνί σο αμησκαηηθνί θάιππηαλ φιεο ηηο θχξηεο ζέζεηο ζηελ αλψηαηε
θαη αλψηεξε ζηξαηησηηθή βαζκίδα ελψ νη ζέζεηο θαησηέξσλ βαζκνθφξσλ θαη
ππαμησκαηηθψλ (uffiziali) θαιχπηνληαλ απφ ην ιαφ «popolo». ηε βάζε ηνπ
ζηξαηεχκαηνο βξίζθνληαλ νη νπιίηεο, νη νπνίνη απνηεινχζαλ ηνλ θνξκφ ηνπ ζψκαηνο
ηεο πνιηηνθπιαθήο σο άκηζζνη ζηξαηεχζηκνη ππνρξεσηηθήο ζεηείαο. Έπξεπε λα ήηαλ
λένη, ζσκαηηθά πγηείο, αξηηκειείο, δπλαηνί θαη θπξίσο πηζηνί ζηε Βελεηία,
δηαθξηλφκελνη

βάζεη

εηδηθφηεηαο

θαη

νπιηζκνχ.

Ζ

ζεηεία

ησλ

νπιηηψλ

αληηκεησπηδφηαλ σο θαηαλαγθαζηηθή αγγαξεία πνπ εκπφδηδε ηνπο γεσξγνχο θαη
θηελνηξφθνπο απφ ην λα αζρνιεζνχλ κε ηηο θχξηεο εξγαζίεο ηνπο γηα ηελ νηθνλνκηθή
επηβίσζε. Απφ ηε ζηξαηησηηθή ζεηεία κπνξνχζαλ λα απαιιαγνχλ φζνη δηέζεηαλ
ρξήκαηα θαη δσξνδνθνχζαλ ηνπο ππαιιήινπο ζηξαηνινγίαο, νπφηε κνηξαία
επηβαξχλνληαλ νη πιένλ νηθνλνκηθά αδχλακνη ζε κηα επαρζή θαη νηθνλνκηθά επηδήκηα
ζηξάηεπζε. 432 Ζ εγεηηθή θνηλσληθή νκάδα πνπ θπξηαξρνχζε ζηελ πνιηηηθή θαη
νηθνλνκία ήηαλ απηή πνπ έπαηξλε ζηα ρέξηα ηεο ηε δηαρείξηζε ηνπ πνιέκνπ θαη
επσθεινχληαλ ηδηαίηεξα απφ απηφλ.433
ηα Κχζεξα ην 1552, ζπγθξνηήζεθε έλνπιν ζψκα κε πξσηνβνπιία ηνπ
Πξνλνεηή Vicenzo Querini. 434 Σν πξψην απηφ ζψκα πνιηηνθπιαθήο δηέθξηλε ηνπο
νπιίηεο ζε δχν βαζηθέο θαηεγνξίεο: 1) ηνπο Σπθεθηνθφξνπο (Archibugieri) θαη 2)

431

Παπαδάθε Α., «Σνπηθνί αμησκαηνχρνη θαη ππάιιεινη», φ.π., ζζ. 89-96.

432

Φαξάο Η. Γ., Ο ζεζκόο ηεο πνιηηνθπιαθήο, φ.π., ζζ. 35-36.

433

Δπί ηνχηνπ αλαθέξεη ραξαθηεξηζηηθά ν Νίθνο Καξαπηδάθεο «ηξαληηφηη ή άξρνληεο, απινί

κηζζνδνηνχκελνη ρσξηζκέλνη ζε ζπληξνθίεο αιβαληθέο ή ξσκέηθεο ππφ έλα θαπεηάλην, ή άξρνληεο κε
πεξηζζφηεξεο θηινδνμίεο θαη ηζρπξφηεξε νηθνγελεηαθή θαηαγσγή, πνιεκνχλ είηε γηα λα δηαηεξήζνπλ
είηε γηα λα θεξδίζνπλ πεξηζζφηεξα, ρσξίο απηφ λα απνθιείεη ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο θαη κηα απηνλνκία
δξάζεο, πνπ ζπκβαίλεη λα θέξλεη ζε δχζθνιε ζέζε ηνπο εγεκφλεο ηνπο». Καξαπηδάθεο Ν., «Άξρνληεο
θαη Αξρνληία. 15νο-19νο αη.», Σα Ηζηνξηθά, 59, 2013, ζζ. 282-325.
434

Φαξάο Η. Γ., Ο ζεζκόο ηεο πνιηηνθπιαθήο, φ.π., ζζ. 75-82.
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ηνπο Φξνπξνχο (Agenti). Αξηζκεηηθά νη ηπθεθηνθφξνη θπκαίλνληαλ απφ 100 έσο 250
άηνκα, ζεσξνχληαλ βαζκνινγηθά αλψηεξνη απφ ηνπο θξνπξνχο, ελψ απαιιάζζνληαλ
απφ αγγαξείεο θαη ζθνπηέο θαη ακείβνληαλ κε έλα κηθξφ επίδνκα. Οη θξνπξνί
ελδερνκέλσο απνηεινχζαλ ηηο δπλάκεηο αζθαιείαο ηνπ Κάζηξνπ ηεο Υψξαο θαη ήηαλ
επηθνξηηζκέλνη κε ηηο ζθνπηέο,435 κε δεπηεξεχνληα αζηπλνκηθά θαζήθνληα θαη ηελ
ηήξεζε ηεο δεκφζηαο ηάμεο.
Σν 1540 κε ηελ παξάδνζε ηεο βελεηηθήο Μνλεκβαζίαο ζηνπο Οζσκαλνχο κηα
νκάδα stradioti ηεο πφιεο θαηέθπγε ζηα Κχζεξα.436 Γελ γλσξίδνπκε εάλ παξέκεηλαλ
ζην λεζί σο ζηξαηησηηθνί, σζηφζν ην φλνκα ηνπ επηθεθαιήο Δπδαηκνλνγηάλλε,
πξνεξρφηαλ απφ ην βπδαληηλφ παξειζφλ ησλ Κπζήξσλ θαη ηεο Μνλεκβαζίαο.437 ε
έγγξαθν ησλ Κπζεξίσλ πξνο ηε Βελεηία ην 1671 ππήξρε ε πιεξνθνξία γηα ηελ
χπαξμε ηεζζάξσλ δηκνηξηψλ πνιηηνθπιαθήο πνπ ππεξεηνχζαλ ζην λεζί.

438

Δπηθεθαιήο αμησκαηηθφο ήηαλ έλαο αζηφο πνπ έθεξε ην βαζκφ ηνπ ινραγνχ
(capitano), ελψ πξηλ πέληε ρξφληα ν Φξαγθίζθνο αιακψλ είρε ππεξεηήζεη σο
sargente maggior θαη ην 1669 πξνήρζε ζε governatore. Αθνινπζψληαο ηα βήκαηά
ηνπ, ν γηφο ηνπ Νηθφιανο (πξνπάππνπο ηνπ Γηνλπζίνπ νισκνχ) δηνξίζηεθε ην 1684
επίζεο σο sargente maggior θαη ην 1714 σο governatore. 439 Ζ πεξίπησζε απηή
δείρλεη φηη ε ζέζε αμησκαηηθνχ ηεο πνιηηνθπιαθήο ησλ Κπζήξσλ είρε θχξνο θαη
απέθεξε ηθαλνπνηεηηθά έζνδα γηα ηνπο αζηνχο πνπ ηελ θαηείραλ.
Ζ δηαρείξηζε ησλ ζσκάησλ ηεο πνιηηνθπιαθήο ζηα Κχζεξα δελ πεξηνξηδφηαλ
κφλν ζηελ θεληξηθή δηνίθεζε, αιιά ηκήκα ηεο είρε επηκεξηζηεί ζηελ ηνπηθή δηνίθεζε
ησλ αγξνηηθψλ ρσξηψλ κε επηθεθαιήο ηνπο γέξνληεο. Παξαηεξήζεθε ινηπφλ έλαο
άηππνο πφιεκνο εμνπζίαο ζην πεδίν ηεο ηνπηθήο δηνίθεζεο ησλ Κπζήξσλ. Καζφζνλ ε
πνιηηνθπιαθή ηεο θεληξηθήο δηνίθεζεο ιεηηνπξγνχζε σο φξγαλν ησλ αζηψλ
εξρφκελε ζε αληηπαξάζεζε κε ηνπο γέξνληεο ησλ ρσξηψλ ηεο γεσξγηθήο πεξηθέξεηαο,
435

Δηδηθά γηα ηηο ζθνπηέο ππήξρε έλα ζψκα πνιηηνθπιάθσλ νη βηγιάηνξεο, νη νπνίνη είραλ σο θχξηα

απνζηνιή ηε θχιαμε ησλ νρπξψλ ζέζεσλ θαη ησλ παξαιηψλ ηνπ λεζηνχ. Βιέπε Βαξειίδεο Γ. Κ.,
«Βίγιεο-Βηγιάηνξεο: Κνηλσληθνπνιηηηθφο ξφινο θαη δίθηπν ρσξνζέηεζεο ηνπο ζηα Κχζεξα»,
Πξαθηηθά Δπηζηεκνληθνύ πκπνζίνπ (Κύζεξα, 19-21 επηεκβξίνπ 2003) Δπηζηεκνληθή Έξεπλα ζηα
Κύζεξα, Αλνηθηφ Παλεπηζηήκην Γήκνπ Κπζήξσλ, Αζήλα 2008, ζζ. 47-60.
436

Κνξξέ Κ. Β., Μηζζνθόξνη stradioti ηεο Βελεηίαο. Πνιεκηθή θαη θνηλσληθή ιεηηνπξγία (15νο-16νο

αηώλαο), Γ.Γ., Ηφλην Παλεπηζηήκην-Σκήκα Ηζηνξίαο, Κέξθπξα 2017, ζ. 229.
437

.π., ζ. 370.
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Φαξάο Η. Γ., Ο ζεζκόο ηεο πνιηηνθπιαθήο, φ.π., ζζ. 76-77.
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.π., ζζ. 79-80.

234

πνπ επίζεο δηέζεηαλ έλνπιεο νκάδεο κε ζηξαηησηηθά θαη αζηπλνκηθά θαζήθνληα.440 Ζ
Βελεηία, πηζηή ζηε ινγηθή ηήξεζεο ηζνξξνπηψλ θαη απνθπγήο ελδπλάκσζεο κηαο
κφλν νκάδαο, πξνζπάζεζε λα δεκηνπξγήζεη αληίβαξν αλάκεζα ζηνπο αζηνχο θαη
ζηνπο γέξνληεο ησλ ρσξηψλ, ηεξψληαο κηα ζρεηηθή ηζνξξνπία δπλάκεσλ.
Κεθ. 9.1. Η ζπγθξφηεζε λέσλ ζηξαηησηηθψλ δπλάκεσλ θαη ζσκάησλ
ρσξνθπιαθήο ζηα Ιφληα λεζηά απφ ηνπο Γεκνθξαηηθνχο Γάιινπο
Ζ ζπγθξφηεζε ζηξαηησηηθψλ θαη αζηπλνκηθψλ δπλάκεσλ ζηα Ηφληα λεζηά
απέβιεπε ζηε ζσξάθηζή ηνπο απέλαληη ζε ελδερφκελε εηζβνιή θαη ζηε ζηήξημε ηεο
εθζηξαηείαο ηνπ Ναπνιένληα ζηελ Αίγππην. Ζ πεξίνδνο απηή γλσζηή σο Πόιεκνη ηεο
Γαιιηθήο Δπαλάζηαζεο δηήξθεζε κηα δεθαεηία (1792-1802), 441 θαηά ηελ νπνία
απέλαληη ζηε Γεκνθξαηηθή Γαιιία ζπζπεηξψζεθε ην ζχλνιν ησλ επξσπατθψλ
δπλάκεσλ, πνπ ηελ αληηκεηψπηδαλ σο έλα ζπζηεκηθφ ερζξφ. Σν 1797 νη
Γεκνθξαηηθνί Γάιινη είραλ επηθξαηήζεη έλαληη φισλ ησλ αληηπάισλ ηνπο, εθηφο απφ
ηε Μεγάιε Βξεηαλία, ηε κεγαιχηεξε λαπηηθή δχλακε ηεο επνρήο. Ζ παξνπζία θαη
ζπγθξφηεζε ζηξαηησηηθψλ δπλάκεσλ ζηα Ηφληα λεζηά ήηαλ απαξαίηεηε γηα ηε
ζηήξημε ηεο θπξηαξρίαο ηνπο.
Δπνκέλσο πξσηαξρηθφ ιφγν είρε ν ζηξαηφο θαη ε ζπληήξεζε ησλ δπλάκεψλ
ηνπ θαη δεπηεξεπφλησο νη δπλάκεηο αζηπλνκίαο, ρσξνθπιαθήο θαη πνιηηνθπιαθήο. Ζ
δηνηθεηηθή παξνπζία ησλ Γεκνθξαηηθψλ Γάιισλ ζηα Ηφληα λεζηά ζπλδεφηαλ
άξξεθηα κε ηε ζηξαηησηηθή ηνπο δχλακε. Ζ Βελεηία ζηηο 12 Μαΐνπ 1797 παξαδφζεθε
ζηνλ Ναπνιένληα ππφ ηελ πίεζε ηεο επνλνκαδφκελεο Ηηαιηθήο ηξαηηάο (Armée
d'Italie), ηκήκα ηεο νπνίαο ζηάιζεθε ζηελ Κέξθπξα γηα λα ζηεξίμεη ην λέν θαζεζηψο.
Μεηά ηελ θαηάιεςε ηεο Βελεηίαο ζπγθξνηήζεθε εθζηξαηεπηηθφ ζηξαηησηηθφ ζψκα
ππφ ηε δηνίθεζε ηνπ Κνξζηθαλνχ ζηξαηεγνχ Antoine Gentili, ην νπνίν αξηζκνχζε

440

.π., ζζ. 81-82.

441

Ηζηνξηθά ππνδηαηξνχληαη ζε δχν πεξηφδνπο: α) ζηνλ Πόιεκν ηνπ Πξώηνπ πλαζπηζκνύ (Guerre de la

Première Coalition), 1792-1797 θαη β) ζηνλ Πόιεκν ηνπ Γεπηέξνπ πλαζπηζκνύ (Guerre de la
Deuxième Coalition), 1798-1802 θαη ηεξκαηίζηεθαλ κε ηε πλζήθε ηεο Ακηέλεο (Treaty of Amiens)
ζηηο 23.05.1802. Ζ ζπλέρηζε ηνπ πνιέκνπ απφ ην 1803 έρεη θαηαρσξεζεί σο Ναπνιεόληεηνη Πόιεκνη,
πνπ δηήξθεζαλ έσο ην 1815 κε ηε κάρε ηνπ Βαηεξιφ.
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2.000 άλδξεο.442 Ζ ζχλζεζή ηνπ ήηαλ κηθηή απνηεινχκελν απφ Γάιινπο θαη Ηηαινχο
ζηξαηηψηεο, ραξαθηεξηζηηθφ ζηνηρείν ζε φινπο ηνπο ζηξαηησηηθνχο ζρεκαηηζκνχο
ζηα Ηφληα λεζηά γηα πξαθηηθνχο θαη πνιηηηθνχο ιφγνπο. Ζ ζηξαηησηηθή δνκή
βαζίζηεθε ζηα γαιιηθά πξφηππα θαη ζπγθξνηήζεθαλ:443
1. Λφρνη Υσξνθπιαθήο Δπηαλήζσλ (Gendarmerie Septinsulaire)
2. Γπλάκεηο Δζλνθπιαθήο (Garde Nationale)
3. Λφρνη Διιήλσλ Δζεινληψλ (Compagnies Franches Grecques)
Οη πξνυπάξρνληεο κηθηνί ηηαιν-ειιεληθνί ιφρνη ελζσκαηψζεθαλ ζην γαιιηθφ
ζηξαηφ θαη απνηέιεζαλ ηνπο ιφρνπο Δζεινληψλ Διιήλσλ-Ηηαιψλ (Compagnies
Franches Greco-Italiennes). Σνλ επηέκβξην ηνπ 1798, ζην πιαίζην ησλ γαιιηθψλ
Ννκψλ, ζπγθξνηήζεθαλ ηξία απνζπάζκαηα ρσξνθπιαθήο. Έλα ηνπνζεηήζεθε ζηελ
Κέξθπξα κε επηθεθαιήο ηνλ chef de bataillon Julietti, έλα ζηελ Κεθαινληά, ζηελ
Ηζάθε θαη ζηε Λεπθάδα κε επηθεθαιήο ηνλ αμησκαηηθφ ηνπ ηππηθνχ Lebertre θαη έλα
ζηε Εάθπλζν θαη ζηα Κχζεξα κε επηθεθαιήο ηνλ Gennelin. 444 Με δεδνκέλν φηη δελ
βξέζεθε πνπζελά ζην αξρείν έλδεημε γηα παξνπζία ηνπ αλαθεξφκελνπ απνζπάζκαηνο
ρσξνθπιαθήο ζηα Κχζεξα, κπνξνχκε λα ππνζέζνπκε φηη παξέκεηλε ζηε Εάθπλζν θαη
ζηα Κχζεξα ηα θαζήθνληα ηεο αζηπλφκεπζεο άζθεζε θπξίσο ην ζηξαηησηηθφ ζψκα
ηνπ ινραγνχ ηεο 6εο εκη-ηαμηαξρίαο M. Michel.
ην ίδην ζεζκηθφ πιαίζην ησλ Ννκψλ θαη κε βάζε ην 7ν άξζξν ζχζηαζήο
ηνπο, ηδξχζεθε ε Τςειή Αζηπλνκία (Alta Polizia), αζηπλνκηθή δχλακε κε
εθηεηακέλε δπλαηφηεηα παξέκβαζεο ζηα θνηλά, ε νπνία πξνζηδίαδε κε απηφ πνπ
ζήκεξα λνείηαη σο κπζηηθή ππεξεζία. Τπαγφηαλ απεπζείαο ζηνλ εθάζηνηε ζηξαηεγφ
θαη ζηνπο ππνδηνηθεηέο ηνπ θαη θχξην κέιεκά ηεο ήηαλ ε αληηκεηψπηζε ησλ
αληηγαιιηθψλ θαη αληηθαζεζησηηθψλ θηλεκάησλ, ε θαηαζθνπεπηηθή δξάζε θαη
αληηθαηαζθνπεία, ε παξαθνινχζεζε ησλ πνιηηηθψλ πξνζέζεσλ ηνπ θφζκνπ θαη ν
έιεγρνο ησλ θνηλσληθψλ θαη πνιηηηθψλ νκάδσλ. Ζ δνκή ηεο Τςειήο Αζηπλνκίαο
παξέκεηλε θαη εληζρχζεθε έηη πεξαηηέξσ απφ ηε Βξεηαληθή Αξκνζηεία.
Ζ ινγηθή ησλ ζρεκαηηζκψλ απηψλ έδεηρλε φηη ζε επίπεδν αζηπλφκεπζεο νη
Γεκνθξαηηθνί
442

Γάιινη

ελδηαθέξνληαλ

λα

δπλακψζνπλ

ηα

ηνπηθά

ζψκαηα

Οηθνλφκνπ Φ., Έιιελεο κηζζνθόξνη ζηελ ππεξεζία ηεο Δπαλαζηαηηθήο Γαιιίαο (1789-1815), Γ.Γ.,

Αξηζηνηέιεην Παλεπηζηήκην Θεζζαινλίθεο-Σκήκα Ηζηνξίαο θαη Αξραηνινγίαο, Θεζζαινλίθε 2007, ζ.
29.
443

.π., ζζ. 29-30.

444

.π., ζ. 30.
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ρσξνθπιαθήο θαη πνιηηνθπιαθήο κε ληφπην πιεζπζκφ. Με απηφ ηνλ ηξφπν
εμνηθνλνκνχζαλ έκςπρν δπλακηθφ, απαξαίηεην γηα ηηο ζηξαηησηηθέο κνλάδεο,
αθεηέξνπ επηκεξίδνληαλ ηε δηαρείξηζε ηεο θνηλήο ηάμεο θαη ηεο δεκφζηαο αζθάιεηαο
κε ηνπο θαηνίθνπο ησλ λεζηψλ. Σν ζρέδην απηφ απέηπρε ζηελ πξάμε ιφγσ ηεο
απξνζπκίαο ησλ θαηνίθσλ ησλ Ηνλίσλ λήζσλ, νη νπνίνη αηζζάλνληαλ δπζαξέζθεηα γηα
ηελ νηθνλνκηθή θαρεμία εμαηηίαο ηεο ζπληήξεζεο ηνπ ζηξαηνχ θαη ησλ αζηπλνκηθψλ
δπλάκεσλ θαζψο θαη ηνπ απνθιεηζκνχ ησλ λεζηψλ απφ ην βξεηαληθφ ζηφιν. Γελ
πξνθαιεί έθπιεμε ην γεγνλφο φηη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εηζβνιήο ηνπ ξσζννζσκαληθνχ ζηφινπ, ε αληίζηαζε ησλ ηηαιν-ειιεληθψλ ζσκάησλ ήηαλ ππνηππψδεο,
κε ην θχξην βάξνο ηεο άκπλαο λα πέθηεη ζην γαιιηθφ ζηξαηφ.
Ζ ηαρεία επέθηαζε ηεο Γεκνθξαηηθήο Γαιιίαο ζηελ επεηξσηηθή Δπξψπε είρε
απνξξνθήζεη κεγάιν κέξνο ηνπ γαιιηθνχ ζηξαηνχ, ν νπνίνο αληηκεηψπηδε έιιεηςε
πξνζσπηθνχ θαη πφξσλ. Δπηπιένλ ζεκαληηθφ ζηξαηησηηθφ ζψκα πξνεηνηκαδφηαλ γηα
ηελ εθζηξαηεία ηνπ Ναπνιένληα ζηελ Αίγππην. πλεπψο θαζίζηαην ηδηαίηεξα
δχζθνιε ε απνζηνιή κεγάισλ ζηξαηησηηθψλ κνλάδσλ ζηα λεζηά ηνπ Ηνλίνπ.
Δπηπξνζζέησο κεγάιεο δπζρέξεηεο ζηε δηνίθεζε θαη θαηνρή ηνπ λεζησηηθνχ
ζπκπιέγκαηνο απφ ηε Γεκνθξαηηθή Γαιιία πξνμελνχζε ε λαπηηθή ππεξνρή ηεο
Μεγάιεο Βξεηαλίαο, ε νπνία κεγηζηνπνηήζεθε κεηά ηε λίθε ηεο ζηε Ναπκαρία ηνπ
Ακπνπθίξ «Bataille d’Aboukir» (01-03.08.1798) θαη ηελ θαηαβχζηζε ηνπ γαιιηθνχ
ζηφινπ. Ζ δπζθνιία ηεο λαπηηθήο επηθνηλσλίαο θαη ησλ ζηξαηησηηθψλ ειιείςεσλ ησλ
Γεκνθξαηηθψλ Γάιισλ απνηππψζεθε έληνλα αθφκα θαη ζην πιένλ απνκαθξπζκέλν
λεζί ησλ Ηνλίσλ, ηα Κχζεξα.
ην έγγξαθν ηνπ Antoine Gentili ηεο 22εο Messidor-11/12.07.1797, 445
παξάιιεια κε ηελ παχζε θαζεθφλησλ ηνπ ηειεπηαίνπ βελεηνχ Πξνλνεηή ησλ
Κπζήξσλ Vicenzo Corner, δηαηεξήζεθε ζηε ζέζε ηνπ ν βελεηφο ζηξαηησηηθφο
δηνηθεηήο Francesco Galateo. Κίλεζε ινγηθή κε δεδνκέλν ηηο πξνθιήζεηο πνπ
αληηκεηψπηδαλ νη Γεκνθξαηηθνί Γάιινη ελ φςεη ηεο ζηξαηησηηθήο εθζηξαηείαο ηνπ
Ναπνιένληα ζηελ Αίγππην. Ο γαιιηθφο ζηξαηφο δελ κπνξνχζε λα δηαζέζεη πνιινχο
άλδξεο γηα ηελ άκπλα ησλ Κπζήξσλ. Ζ ππαγσγή ησλ ππαξρνπζψλ δπλάκεσλ ζηε
δηθή ηνπο εγεζία ήηαλ κηα ιχζε εμνηθνλφκεζεο δπλάκεσλ. Άιισζηε ηελ πξψηε

445

61. Γ.Α.Κ.-Σ.Α.Κ., Αξρείν Γεκνθξαηηθψλ Γάιισλ: Φάθεινο 23/Έγγξαθν 2 [Απαιιαγή ησλ

θαζεθφλησλ ηνπ πξψελ Πξνλνεηή Κπζήξσλ Vicenzo Corner απφ ηνλ ζηξαηεγφ Antoine Gentili],
11/12.07.1797.
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πεξίνδν ηνπ Πξνζσξηλνχ Γεκαξρείνπ ε Γεκνθξαηηθή Γαιιία παξνπζηαδφηαλ σο
ζχκκαρνο ηεο Βελεηίαο θαη ε ζχκπξαμε ησλ βελεηηθψλ δνκψλ κε ηελ θπξίαξρε
γαιιηθή δηνίθεζε ήηαλ θπζηθή ζπλέπεηα. Οη βελεηνί αμησκαηηθνί, φπσο ν Galateo θαη
ν D’Antonj, απνδέρηεθαλ ηελ ππαγσγή ηνπο ζην γαιιηθφ ζηξαηφ ρσξίο λα
δηαθαίλεηαη ζε θάπνην έγγξαθν ζεκάδη δπζαξέζθεηαο.
Με ηελ έιεπζε ηνπ γαιιηθνχ ζηξαηησηηθνχ απνζπάζκαηνο ζηα Κχζεξα,
δηνηθεηήο νξίζζεθε ν ινραγφο ηεο 6εο εκη-ηαμηαξρίαο M. Michel. 446 Ζ δηαηήξεζε
φκσο ησλ γαιιηθψλ ζηξαηησηηθψλ δπλάκεσλ ζηα Ηφληα λεζηά βξηζθφηαλ ζε
ζπλάξηεζε κε ηνπο πφξνπο πνπ έπξεπε λα παίξλνπλ απφ ηα Γεκφζηα Σακεία. Οη
Κπζήξηνη ήηαλ επηθνξηηζκέλνη λα ζπληεξνχλ ην γαιιηθφ ζηξαηησηηθφ ζψκα, κε
ζεκαληηθφ θφζηνο θαη αληίθηππν ζηελ νηθνλνκία ηνπ λεζηνχ. Οη κηζζνινγηθέο θαη
νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο πνπ αθνξνχζαλ ζε δαπάλεο γηα ηε ζπληήξεζε ηνπ ζηξαηνχ
δίλνπλ κηα πιήξε εηθφλα γηα ηε ζχζηαζή ηνπ, φπσο ην έγγξαθν ηεο 1εο Ννεκβξίνπ
1797, πνπ ήηαλ κηα θαηάζηαζε πιεξσκήο ηνπ ζηξαηεχκαηνο 447 θαη έδηλε εηθφλα
ζπγθξφηεζεο ησλ ζηξαηησηηθψλ δπλάκεσλ.
Πίλαθαο 5. πγθξφηεζε κηθηψλ ηηαιν-ειιεληθψλ ζηξαηησηηθψλ δπλάκεσλ ζηα
Κχζεξα
C. Collonello D’Antonj

C.T.C. Galateo

C.C. Calergi

1. T. Collonello

1. Capitano

1. Alfier

1. Alfier

1. Tenente

1. Sargente

2. Caporali

1. Alfier

3. Caporali

38. Fanti

1. Sargente

1

448

. Collonello

54. Fanti

2. Caporali
34. Fanti
ηνηρεία Ππξνβνιηθνχ

C.C. Armeni
446

C.C. Billa

Bellaire J.P., Précis des opérations générales de la division française du Levant chargée pendant les

années V, VI et VII de la défense des îles et possessions ex-vénitiennes de la mer Ionienne, formant
aujourd'hui la République des Sept-Isles, Paris 1805, ζ. 429.
447

25. Γ.Α.Κ.-Σ.Α.Κ., Αξρείν Γεκνθξαηηθψλ Γάιισλ: Φάθεινο 12/Έγγξαθν 1 [Οηθνλνκηθή

θαηάζηαζε ησλ ζηξαηησηηθψλ κνλάδσλ ησλ Κπζήξσλ], 01.11.1797.
448

Οη αξηζκνί απηνί αλαθέξνληαη ζην πιήζνο ησλ ζηξαηηψηηθψλ.

238

1. Sargente

4. Cannonieri

4. Cannonieri
Οη ηξείο κνλάδεο κε ηα δχν ζηνηρεία ππξνβνιηθνχ,449 απνηεινχζαλ έλα κηθηφ
ζψκα απφ γάιινπο, βελεηνχο θαη έιιελεο ζηξαηηψηεο. Οη δπλάκεηο είραλ ρσξηζηεί ζε
δχν κέξε θαη θξνπξνχζαλ ηα βαζηθά ιηκάληα, ηνπ Καςαιίνπ (Υψξα Κπζήξσλ) θαη
ηνπ Απιέκνλα. πλνιηθά ε δχλακε ηνπ ήηαλ 151 άλδξεο, εθ ησλ νπνίσλ:
1. Έλαο (1) πληαγκαηάξρεο (Collonello) 450
2. Έλαο (1) Αληηζπληαγκαηάξρεο (Tenente Collonello)
3. Έλαο (1) Λνραγφο (Capitano)
4. Έλαο (1) Τπνινραγφο (Tenente)
5. Σξείο (3) εκαηνθφξνη (Alfier
6. Σξείο (3) Λνρίεο (Sargente)
7. Δπηά (7) Γεθαλείο (Caporali)
8. Δθαηφλ είθνζη έμη (126) ηξαηηψηεο (Fanti)
9. Οθηψ (8) Ππξνβνιεηέο (Cannonieri)
εκαληηθά ζηνηρεία γηα ηνπο αμησκαηηθνχο ηνπ ζηξαηνχ ησλ Κπζήξσλ δίλεη
ην έγγξαθν κηζζνδνζίαο. 451 Οη κηζζνί δείρλνπλ ηελ νηθνλνκηθή αμία θαη ηε
δεζπφδνπζα ζέζε πνπ είραλ ζηελ θπζεξατθή θνηλσλία νη αμησκαηηθνί ηνπ ζηξαηνχ. Ο
πληαγκαηάξρεο Giuseppe D’Antonj βξηζθφηαλ ζηελ θνξπθή ησλ νηθνλνκηθψλ
απνιαβψλ κε 2.120 ιίξεο θαη αθνινπζνχζε ν Αληηζπληαγκαηάξρεο Francesco
Galateo κε 1.640. Ο πληαγκαηάξρεο είρε έληνλε παξνπζία ζε φια ηα έγγξαθα ηνπ
αξρείνπ πνπ αθνξνχζαλ ηνλ ζηξαηφ θαη πνιχ πηζαλφ ήηαλ ζηελφο ζπγγελήο
(ελδερνκέλσο αδεξθφο) ηνπ Θεζαπξνθχιαθα Gio Paolo D’Antonj, ρσξίο απηφ λα
επηβεβαηψλεηαη απφ θάπνηα αξρεηαθή πεγή. Ο Francesco Galateo θαη νη ππφινηπνη
αμησκαηνχρνη, φπσο θαίλεηαη απφ ηα επίζεηα θαη ηνπο βαζκνχο, ήηαλ Βελεηνί θαη
αλήθαλ ζηελ πξνγελέζηεξε ζηξαηησηηθή κνλάδα πνπ ππεξεηνχζε ζηα Κχζεξα θαη
449

χκθσλα κε ην J.P. Bellaire έλαο δεθαλέαο θαη 4 ππξνβνιεηέο ηνπ ιφρνπ ηεο 14εο εκηηαμηαξρίαο

απνηεινχζαλ έλα ζηνηρείν Ππξνβνιηθνχ, φ.π., ζ. 432.
450

Οη ζηξαηησηηθνί βαζκνί ηνπ πληαγκαηάξρε (Collonello) θαη ηνπ Αληηζπληαγκαηάξρε (Tenente

Collonello), αθνξνχζαλ ην κηθηφ ηηαιν-ειιεληθφ ζηξαηησηηθφ ζψκα. Οη θαζαπηφ Γάιινη ζηξαηησηηθνί
ήηαλ πεξίπνπ 70 άηνκα ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ θαη ηνπ δηνηθεηή, ν νπνίνο έθεξε ην βαζκφ ηνπ
ινραγνχ.
451

1. Γ.Α.Κ.-Σ.Α.Κ., Αξρείν Γεκνθξαηηθψλ Γάιισλ: Φάθεινο 2α/Έγγξαθν 1 [Καηάζηαζε πιεξσκψλ

ηηαιν-ειιεληθνχ ζηξαηησηηθνχ ζψκαηνο], 01.11.1797.
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ελζσκαηψζεθαλ ζην γαιιηθφ ζηξαηφ. πκπιεξσκαηηθέο πιεξνθνξίεο γηα ηα
ζηξαηησηηθά ζψκαηα ζηα Κχζεξα δίλεη ην έγγξαθν 452 πνπ απνηεινχζε θαηάζηαζε
πιεξσκήο ζηξαηησηηθνχ θαη πνιηηηθνχ πξνζσπηθνχ θαη εθνδίσλ, ζχκθσλα κε ηελ
θαηαγξαθή ηνπ ζρεηηθνχ εγγξάθνπ ηεο Κεληξηθήο Γηνίθεζεο ηεο Κέξθπξαο. ηελ
θνξπθή πιεξσκήο κηζζψλ ηνπ εγγξάθνπ απηνχ βξίζθνληαλ, σο ζεκαληηθφηεξνη
αμησκαηνχρνη,

ν

Γηνηθεηήο

ηνπ

ζηξαηνχ

(Governator

dell’armi)

θαη

ν

Θεζαπξνθχιαθαο (Commissario Tesorier), νη νπνίνη ακείβνληαλ κε 12 βελεηηθά
ηάιηξα. Καηαγξάθνληαλ επίζεο ηα εμήο αμηψκαηα:
1. Έλαο (1) Αμησκαηηθφο επηκειεηείαο θαη ππεχζπλνο δηνηθεηηθήο ππνζηήξημεο
ηνπ ππξνβνιηθνχ (Munizioner ai Biscotti, e custode amministrazione
dell’artiglieria)
2. Έλαο (1) Υεηξνχξγνο ηαηξφο, ελδερνκέλσο ζηξαηησηηθφο (Medico chirurgo
Pubblico)
3. Έλαο (1) Λνραγφο ππεχζπλνο ηνπ Ληκαληνχ ηνπ Καςαιίνπ, ελδερνκέλσο
πξφθεηηαη γηα αμησκαηηθφ ηνπ πγεηνλνκείνπ (Capitani del Porto di Capsali)
4. Μηθξνί ή ειάζζνλεο παξαηεξεηέο, ελδερνκέλσο πξφθεηηαη γηα βαζκνθφξνπο
ηνπ πγεηνλνκείνπ (P.P. Minori osservatori)
5. Έλαο (1) Λνραγφο ησλ βνεζεηηθψλ δπλάκεσλ κε ζηξαηησηηθφ ηακπνχξιν
(Capitanio dell’ordinaze e suo Tamburo)
6. Έλαο (1) Λνρίαο ησλ βνεζεηηθψλ δπλάκεσλ (Sergente dell’ordinaze)
7. Έλαο (1) Λνραγφο ηνπ ψκαηνο ησλ Πξνλνκηνχρσλ κε ζηξαηησηηθφ
ηακπνχξιν, ελδερνκέλσο λα πξφθεηηαη γηα κηθηφ ηηαιν-ειιεληθφ ζψκα πνπ
απαξηηδφηαλ απφ πξψελ αζηνχο ηεο βελεηνθξαηίαο (Capitanio della
Compagnia de Privilegiati, e suo Tamburo). Παξαηεξείηαη φηη ζεκεηνινγηθά
ην ώκα ησλ Πξνλνκηνύρσλ, ήηαλ νμχκσξε νλνκαζία κνλάδνο ζε θαζεζηψο
ην νπνίν έθεξε σο ηδενινγηθφ ηνπ πξφηαγκα ηελ εμάιεηςε ησλ θνηλσληθψλ
αληζνηήησλ θαη ηελ θαηάξγεζε ησλ πξνλνκίσλ ησλ αζηψλ ηεο βελεηνθξαηίαο.
ηνλ ίδην πίλαθα απφ ηελ αγνξά ιαδηνχ γηα ηηο ζηξαηησηηθέο δπλάκεηο,
επηβεβαηψλεηαη φηη νη ζηξαηησηηθέο δπλάκεηο ησλ Γεκνθξαηηθψλ Γάιισλ
γεσγξαθηθά είραλ επηθεληξσζεί ζηα ζεκεία ηεο Υψξαο θαη ηνπ Απιέκνλα: i.)
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αγνξά ιαδηνχ γηα ηε θξνπξά ηνπ Κάζηξνπ ηεο Υψξαο, ii.) αγνξά ιαδηνχ γηα
ηε θξνπξά ηνπ Κάζηξνπ ηνπ Αγίνπ Φξαγθίζθνπ ζηνλ Απιέκνλα.
Οη Γεκνθξαηηθνί Γάιινη ζηα Κχζεξα ζπγθξφηεζαλ κηθηή ζηξαηησηηθή
δχλακε απφ ηηαιν-ειιεληθά ζηξαηησηηθά απνζπάζκαηα θαη έλα γαιιηθφ ιφρν. Ζ
επηινγή ηεο δηαηήξεζεο ησλ ηηαιν-ειιεληθψλ κνλάδσλ θαη ηεο ελζσκάησζήο ηνπο
ζηηο ζηξαηησηηθέο δπλάκεηο ηεο Γεκνθξαηηθήο Γαιιίαο αλαδείθλπε ην πξφβιεκα φηη
νη εγρψξηεο δπλάκεηο, απφ ζηξαηησηηθήο απφςεσο, δελ βξίζθνληαλ ζηελ θαιχηεξε
δπλαηή θαηάζηαζε ζε ζέκαηα εμνπιηζκνχ, εθπαίδεπζεο θαη εζηθνχ. Σν γεγνλφο απηφ
απνδείρηεθε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εηζβνιήο ηνπ ξσζν-νζσκαληθνχ ζηφινπ, φηαλ νη
δπλάκεηο απηέο επέδεημαλ ειάρηζηε έσο κεδακηλή δηάζεζε λα πνιεκήζνπλ. Οη
Γεκνθξαηηθνί Γάιινη είραλ επίγλσζε ηεο ζηξαηησηηθήο αδπλακίαο ησλ Κπζήξσλ
ηφζν ζε επίπεδν δπλάκεσλ φζν θαη ζε επίπεδν νρχξσζεο θαη γεσγξαθηθήο
απφζηαζεο, φκσο νη επηινγέο ηνπο ήηαλ εμαηξεηηθά πεξηνξηζκέλεο. Ζ απνηειεζκαηηθή
ππεξάζπηζε ηνπ λεζηνχ ζε κηα ελδερφκελε εηζβνιή ήηαλ ζηξαηησηηθά δχζθνιε
πεξίπησζε, ε νπνία ζηελ πξάμε απνδείρηεθε αδχλαηε απέλαληη ζε κηα ζπγθξηηηθά
ππέξηεξε δχλακε φπσο ν ξσζν-νζσκαληθφο ζηφινο. Παξφια απηά ε ζπληήξεζε ηεο
κηθξήο απηήο δχλακεο ήηαλ κείδσλ πξνηεξαηφηεηα ηεο δηνίθεζεο, ε νπνία βάξπλε
δπζαλάινγα ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ησλ Κπζεξίσλ.
ηα Κχζεξα, ζε αληίζεζε κε ηηο ζηξαηησηηθέο δπλάκεηο, νη νπνίεο
εληνπίδνληαλ ζε πνιιά έγγξαθα ηνπ αξρείνπ, δελ αληρλεχηεθε ε χπαξμε δπλάκεσλ
αζηπλνκίαο ή ρσξνθπιαθήο. ηα ηδξπηηθά έγγξαθα γηα ηνπο δηνηθεηηθνχο ζεζκνχο
ηνπ Πξνζσξηλνχ Γεκαξρείνπ θαη ηεο Κεληξηθήο Δπηηξνπήο θαίλεηαη φηη
αθνινπζήζεθε ε πεπαηεκέλε ηεο δηνίθεζεο ησλ Βελεηψλ. Πξνρψξεζαλ ζε ζχζηαζε
κηθηψλ

εγρψξησλ

ζσκάησλ

πνιηηνθπιαθήο

κε

πεξηνξηζκέλεο

αζηπλνκηθέο

αξκνδηφηεηεο, απνηεινχκελεο θπξίσο απφ Κπζεξίνπο. Γελ εληνπίζηεθε ε παξνπζία
ηεο Τςειήο Αζηπλνκίαο ζηα Κχζεξα, ζε πεξηπηψζεηο θαηαζηνιήο εμεγέξζεσλ θαη
αληηκεηψπηζεο ηεο εγθιεκαηηθφηεηαο επελέβαηλαλ θαηά πεξίπησζε νη ζηξαηησηηθέο
κνλάδεο. Ζ εζσηεξηθή αζθάιεηα ηελ πεξίνδν ηνπ Πξνζσξηλνχ Γεκαξρείνπ
εληάρζεθε ζην Κνκηηάηνλ ηῶλ Κξίζεσλ ἐπάλσ εἰο ηά ἐγθιήκαηα (Comitato di
Giudiziario Criminale, e d’interna tranquillità).453 Ζ αξκνδηφηεηα απηή θαηαγξαθφηαλ
σο δεπηεξεχνπζα ελαζρφιεζε, «εἰο ηφ λά γξεγνξνῦλ ἐπάλσ εἰο ὅ,ηη ἀπνβιέπεη ηήλ
453
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ἐζσηεξηθήλ ζπρίαλ», κεηά απφ ηε βαζηθή πνπ ήηαλ ηα εγθιήκαηα κε πνηλή έσο έλα
κήλα θπιάθηζεο. Οη ππάιιεινη ηνπ Κνκηηάηνπ είραλ αξκνδηφηεηεο αζηπλνκηθήο
θχζεσο, ρακειήο βαζκίδαο, ρσξίο λα απνηεινχλ έλνπιν ζψκα αζθαιείαο. Οη
ππάιιεινη ησλ δηθαζηηθψλ Κνκηηάησλ, νη κηλίζηξνη, πέξαλ απφ δηθαζηηθνί θιεηήξεο
θαη γξακκαηείο αζθνχζαλ θαη θαζήθνληα αγξνθπιαθήο θαη αλαθξηηηθψλ ππαιιήισλ,
φκσο ήηαλ ρακειφβαζκνη ππάιιεινη κε πεξηνξηζκέλε εμνπζία. ε θακία πεξίπησζε,
θαηά ηελ πεξίνδν ηνπ Πξνζσξηλνχ Γεκαξρείνπ Κπζήξσλ, δελ αλαθέξζεθε ε
ζπγθξφηεζε ελφο ακηγνχο αζηπλνκηθνχ ζψκαηνο.
Απηφ γίλεηαη πεξηζζφηεξν δηαθξηηφ ηελ πεξίνδν ζχζηαζεο ηνπ Ννκνχ ηνπ
Αηγαίνπ φηαλ ζπγθξνηήζεθε ε Κεληξηθή Δπηηξνπή Κπζήξσλ. ην έγγξαθν κε ηηο
αξκνδηφηεηεο ηεο454 δηεθάλε ε εμάξηεζε ηεο ηνπηθήο δηνίθεζεο απφ ην ζηξαηφ ζε
ζέκαηα αζηπλφκεπζεο. πγθεθξηκέλα ην 14ν άξζξν αλέθεξε φηη θαζήθνλ ηεο ήηαλ ε
δηαηήξεζε ηεο ηάμεο θαη ηεο δεκφζηαο εηξήλεο, ζε ζπλεξγαζία κε ην ζηξαηησηηθφ
δηνηθεηή. Αθνινχζσο ζην έγγξαθν πεξηγξαθήο ησλ αξκνδηνηήησλ ησλ ππαιιήισλ
ηεο 455 θαη ηδίσο ζην 6ν άξζξν νξίζηεθε ε αζηπλνκηθή εμνπζία ησλ δεκνηηθψλ
αληηπξνζψπσλ ζην πιαίζην ηεο δηνηθεηηθήο ηνπο πεξηθέξεηαο, «All’Agente
Municipale spettarà il buoni ordine, e la Police della sua comune». Ζ αζηπλφκεπζε
πεξηνξηζκέλεο δηαβάζκηζεο είρε παξαρσξεζεί ζηελ ηνπηθή δηνίθεζε θαη ζηνπο
κεζαίνπο θαη ρακειφβαζκνπο ππαιιήινπο ηεο. ηνλ ηνκέα απηφ νη Γεκνθξαηηθνί
Γάιινη αθνινχζεζαλ ηε ινγηθή ηεο βελεηηθήο δηνίθεζεο θαη παξαρψξεζαλ
αξκνδηφηεηεο αζηπλφκεπζεο ρακειήο έληαζεο ζηελ ηνπηθή δηνίθεζε ησλ Κπζήξσλ.
ε κείδνλα ζέκαηα εζσηεξηθήο αζθάιεηαο θαη δηαηήξεζεο ηεο δεκφζηαο ηάμεο, ν
γαιιηθφο ζηξαηφο είρε ηελ εμνπζηνδφηεζε λα επεκβαίλεη θαηαζηαιηηθά.
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Κεθ. 9.2. Σν πεξηζηαηηθφ έληαζεο αλάκεζα ζηε ζηξαηησηηθή δχλακε ηνπ
Απιέκνλα θαη ζηνπο Κπζεξίνπο
ην έγγξαθν ηεο 17εο επηεκβξίνπ 1797 456 παξνπζηάζηεθε έληαζε ζηνλ
Απιέκνλα αλάκεζα ζηε γαιιηθή ζηξαηησηηθή δχλακε θαη ζηνπο Κπζεξίνπο κε
αθνξκή ηελ αγνξά θξέαηνο γηα ηε ζίηηζε ησλ ζηξαηησηψλ. Δπηθεθαιήο ηεο εθεί
γαιιηθήο δχλακεο είρε νξηζηεί ν A. Laitinburgh (Generale Dirretore di forte
d’Avlemona). Σν πεξηζηαηηθφ, ην νπνίν αλέθεξε ην έγγξαθν, δείρλεη φηη απφ ηελ
πξψηε πεξίνδν ηεο γαιιηθήο παξνπζίαο ζηα Κχζεξα ε νηθνλνκηθή επηβάξπλζε γηα ηε
ζπληήξεζε ησλ ζηξαηησηηθψλ δπλάκεσλ είρε πξνθαιέζεη κεγάιε δπζαξέζθεηα. H
αλαθεξφκελε αληηπαξάζεζε εζηηάζηεθε ζην κνζράξη πνπ είρε πξνζθεξζεί γηα
πψιεζε απφ ηνλ Γηαλλάθε ηάζε. Αθνινχζεζε έληνλε δηέλεμε Γεκνθξαηηθψλ
Γάιισλ θαη Κπζεξίσλ γηα ηελ ηηκή πψιεζήο ηνπ, ε νπνία θαηέιεμε ζε ινγνκαρία. Ο
Laitinburgh εμέθξαζε ηελ έθπιεμε γηα ηελ θιηκάθσζε ηνπ ζπκβάληνο. Αμηνζεκείσηε
ήηαλ ε ρξήζε ηεο ιέμεο plebe, πξνεξρφκελε απφ ην βελεηηθφ παξειζφλ γηα ηνλ
θαηψηεξν θνηλσληθά ιαφ, κε αλακελφκελε ζηε γξαθή ελφο αμησκαηηθνχ ησλ
Γεκνθξαηηθψλ Γάιισλ. Ο Laitinburgh ηζρπξίζηεθε φηη φζα ζπλέβεζαλ παξαβίαζαλ
ηελ ηεξφηεηα ηνπ αηζζήκαηνο ηεο ηζόηεηαο, ηελ νπνία ππεξεηνχζε ν γαιιηθφο
ζηξαηφο.
Ζ δηεπζέηεζε έιεμε κε ηελ επηβνιή ησλ φπισλ, θαζψο ελ ηέιεη ν Laitinburgh
έζηεηιε ην δεθαλέα ηνπ κε ηέζζεξηο ζηξαηηψηεο γηα λα πάξεη ην θξέαο πνπ επηζπκνχζε
θαη απεπζχλζεθε ζηε Γηθαηνζχλε δεηψληαο νδεγίεο γηα ηε δηαρείξηζε ηνπ ζπκβάληνο.
Ζ έθθιεζε απηή έγηλε αθνχ ην πεξηζηαηηθφ είρε ιήμεη, ελδερνκέλσο ν Laitinburgh
επηδεηνχζε κηα λνκηκνπνίεζε ησλ ελεξγεηψλ ηνπ ζέινληαο λα πξνιάβεη ηηο
θαηαγγειίεο πνπ ζα γίλνληαλ απφ ηνπο Κπζεξίνπο ηνπ Απιέκνλα ζε βάξνο ηνπ ηδίνπ
θαη ησλ ζηξαηησηψλ ηνπ. Σν πεξηζηαηηθφ απηφ, θαίηνη κεκνλσκέλν, ζθηαγξαθεί ηε
ζπλνιηθή εηθφλα ηεο εθκεηάιιεπζεο ησλ Κπζεξίσλ απφ ηνπο Γεκνθξαηηθνχο
Γάιινπο. Δπηβεβαηψλεη ηηο ηζηνξηθέο κειέηεο πνπ θαηαδεηθλχνπλ ηελ εληεηλφκελε
δπζαξέζθεηα ησλ θαηνίθσλ γηα ππέξκεηξε νηθνλνκηθή επηβάξπλζε θαη ηηο βηαηφηεηεο
θαη απζαηξεζίεο ηνπ γαιιηθνχ ζηξαηνχ.
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Μέξνο Πέκπην: Αληηθχζεξα
Κεθ. 1. Σα Αληηθχζεξα απφ ηελ πξντζηνξία έσο ηε βελεηηθή θαηνρή
Σν λεζί ησλ Αληηθπζήξσλ, θαίηνη θνληηλφ ζηα Κχζεξα, δηέγξαςε κηα εληειψο
δηαθνξεηηθή ηζηνξηθή πνξεία. Τπήξμε γηα αηψλεο αθαηνίθεην ή εμαηξεηηθά
αξαηνθαηνηθεκέλν, ελψ ε ηξαρηά θχζε ηνπ, νη απξφζηηεο αθηέο θαη ην κηθξφ κέγεζφο
ηνπ ην θαζηζηνχζαλ έλα άγνλν ζεκείν. Οη βελεηνί θπξίαξρνη δελ ελδηαθέξζεθαλ
νπζηαζηηθά γη’ απηφ, παξφηη ηε ζηξαηεγηθή ηνπ ζέζε δηείδαλ ηα ηειεπηαία ρξφληα πξηλ
ηελ θαηάιπζε ηεο Πνιηηείαο ηνπο, φκσο πιένλ δελ ήηαλ ζε ζέζε λα δψζνπλ πλνή ζην
λεζί.
Απηφ πνπ απέηπρε λα πξαγκαηνπνηήζεη ην θξάηνο, πέηπραλ απφ κφλνη ηνπο νη
θαθηαλνί, νη νπνίνη ζηα κέζα ηνπ 18νπ αη. άξρηζαλ λα εγθαζίζηαληαη ζην λεζί, ην
νπνίν ήηαλ γεσγξαθηθά θνληά ζηελ νζσκαληθή Κξήηε, αιιά δηνηθεηηθά αλήθε ζηε
Βελεηία. Σα έγγξαθα πνπ αληρλεχηεθαλ ζηα Γ.ΑΚ.-Σ.Α.Κ. δείρλνπλ φηη νη
Γεκνθξαηηθνί Γάιινη, ζε αληίζεζε κε ηνπο Βελεηνχο, ελδηαθέξζεθαλ γηα ηα
Αληηθχζεξα θαη ηα ελέηαμαλ ζηελ επηθξάηεηά ηνπο σο δηνηθεηηθφ παξάξηεκα ησλ
Κπζήξσλ. Μέζα απφ απηέο ηηο πεγέο ππάξρνπλ πιεξνθνξίεο γηα ηηο δνκέο πνπ
ίδξπζαλ, ηνπο αμησκαηνχρνπο πνπ ηηο ζηειέρσζαλ, ηελ επηθνηλσλία κε ηα Κχζεξα,
ελψ απφ ηελ πξψηε επίζεκε απνγξαθή ηνπ λεζηνχ θαίλεηαη ε πιεζπζκηαθή ηνπ
ζχζηαζε.
Σα Αληηθχζεξα είλαη έλα κηθξφ ζε έθηαζε λεζί, πεξίπνπ 20 η.ρικ. θαη
βξίζθεηαη ζην ζαιάζζην πέξαζκα αλάκεζα ζηα Κχζεξα θαη βνξεηνδπηηθά ηεο
Κξήηεο, δεκηνπξγψληαο έλα θπζηθφ ζηελφ. Σν άλνηγκά ηνπ απφ ην λφηην αθξσηήξη
Απνιπηάξαηο κέρξη ηηο βφξεηεο αθηέο ησλ λεζίδσλ Άγξηα Γξακβνχζα θαη
Πνληηθνλήζη είλαη πεξίπνπ 16 λαπηηθά κίιηα θαη απνηειεί ην λφηην δίαπιν κε ηνλ
νπνίν ε δπηηθή θαη θεληξηθή Μεζφγεηνο ελψλεηαη κε ην Αηγαίν. πλνιηθά, ην
πνιχλεζν ησλ Αληηθπζήξσλ απνηειείηαη απφ 11 κηθξνλήζηα, κεγαιχηεξα ησλ νπνίσλ
είλαη ην Πξαζνλήζη ή Πνξί θαη ν Λαγνχβαξδνο ή Πνξέηη. 457 Καηέρεη ζηξαηεγηθή
ζέζε ζην κέζνλ ελφο ζεκαληηθφηαηνπ λαπηηθνχ δηαχινπ πνπ ελψλεη Αλαηνιή θαη
Γχζε.
457

Βιέπε Γηαγθάθεο Γ. Κ., Σα πεξίνπηα πνιύλεζα ησλ Κπζήξσλ θαη ησλ Αληηθπζήξσλ. Ο ρώξνο-ε

πιεζπζκηαθή απνςίισζε-ε ξύπαλζε, Σήλνο 1994, ζζ. 2-5.
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Οη αξραίνη Έιιελεο νλφκαζαλ ην λεζί Αλαδπνκέλε ή Πισηή, δειαδή έλα
αλαδπφκελν ή πισηφ ζθάθνο, γηα λα επηθξαηήζεη ηειηθά ην Αηγηαιεία, ην νπνίν κε
πνιιέο παξαθζνξέο, φπσο Αηγίια, Αίγηια, Ηιηνί, Ληνί, ηγηιηφ, ζψδεηαη έσο
ζήκεξα.458 Σα Αληηθχζεξα ή Αληηθπζνπξία ήηαλ κεηαγελέζηεξε βπδαληηλή νλνκαζία
βαζηδφκελε ζηε γεηηλίαζή ηνπο κε ηα Κχζεξα. Οη Βελεηνί κε ην φλνκα Σζεξηγφην
«Cerigotto», δειαδή κηθξά Κχζεξα, ηφληζαλ ηελ ζρέζε κε ηα Κχζεξα ή Σζηξίγν
«Cerigo». Χο Αληηθχζεξα επαλεκθαλίδνληαη θαη θαηνρπξψλνληαη ζηα ηειεπηαία
ρξφληα ηεο βξεηαληθήο Αξκνζηείαο.
Ζ θαηαγσγή ησλ πξψησλ θαηνίθσλ ηνπ λεζηνχ δελ πξνζδηνξίδεηαη κε
αθξίβεηα νχηε ρξνληθά νχηε εζλνινγηθά. Πηζαλψο ην λεζί θαηνηθήζεθε ηελ
Πξντζηνξηθή θαη Μηλσηθή επνρή, ζηα 3000-2500 π.Υ., απφ Πεινπνλλήζηνπο ή
Κξεηηθνχο. Ο πξψηνο νξγαλσκέλνο νηθηζκφο απαληάηαη ζηα ρξφληα κεηαμχ 400-300
π.Υ., φηαλ ζπγθξνηήζεθε ε αξραία Αηγηιία. Ζ κφλε επηβεβαησκέλε αλαθνξά ζρεηηθά
κε ηα Αληηθχζεξα ζρεηίδεηαη κε ην βαζηιηά ηεο πάξηεο Κιενκέλε Γ’, φπσο ηνλ
ζθηαγξάθεζε ε γξαθίδα ηνπ Πινπηάξρνπ.459
Σα επξήκαηα αξραηνινγηθψλ αλαζθαθψλ δείρλνπλ επίδξαζε απφ ηελ θξεηηθή
πφιε Φαιάζαξλα.460 Φαίλεηαη φηη ππφ ηελ επηξξνή ηεο πφιεο απηήο αλαπηχρζεθε θαη
ήθκαζε απφ ηα ειιεληζηηθά κέρξη θαη ηα ξσκατθά ρξφληα έλαο νξγαλσκέλνο

458

Αθφκε θαη ζήκεξα, νη Κπζήξηνη απνθαινχλ ηνπο Αληηθπζεξίνπο Ληώηεο ή ηγθηιηώηεο.

459

πγθεθξηκέλα ζην Πινπηάξρνπ Βίνη, Άγηο θαη Κιενκέλεο, εδάθην 30, αλαθέξεηαη φηη «Κιενκέλεο δὲ

πιέσλ ἀπὸ Κπζήξσλ εἰο λῆζνλ ἑηέξαλ, Αἰγηαιίαλ, θαηέζρελ. ὅζελ εἰο Κπξήλελ πεξαηνῦζζαη κέιινληνο
αηνῦ». Ο Κιενκέλεο ήηαλ κηα ζεκαληηθή πξνζσπηθφηεηα πνπ πξνζπάζεζε λα κεηαξξπζκίζεη ην
πνιίηεπκα ηεο πάξηεο θαη λα αιιάμεη ηε θζίλνπζα ηζηνξηθή ηεο πνξεία, αιιά ζπλάληεζε ηελ
αληίδξαζε ηεο θπξίαξρεο δχλακεο ησλ Μαθεδφλσλ. Μεηά ηελ κάρε ζηε ειιαζία ην 222 π.Υ., ε ήηηα
ησλ παξηηαηψλ εληαθίαζε θάζε πξνζπάζεηα αλαγέλλεζεο ηεο δχλακήο ηνπο θαη πξνεηνίκαζε ην
έδαθνο γηα ηελ επεξρφκελε ξσκατθή θαηνρή. Όζηεξα απφ ηελ ήηηα, ν Κιενκέλεο θαηέθπγε ζηελ
Αίγππην, φπσο δηεγείηαη ν Πινχηαξρνο, κε ελδηάκεζν ζηαζκφ ηα Αληηθχζεξα, Δθεί ν ζχληξνθφο ηνπ
Θεξπθίσλ πξφηεηλε λα απηνθηνλήζνπλ φζν ήηαλ αθφκε πιεζίνλ ηεο Λαθσληθήο, επεηδή ζεσξνχζε φηη
ε θαηαζηξνθή ηνπο ήηαλ νινθιεξσηηθή. Ο Κιενκέλεο απέξξηςε ηελ πξφηαζε σο αηηκσηηθή θπγνπνλία
«Γε ηφλ αζαίξεηνλ ζάλαηνλ ν θπγήλ εἶλαη πξάμεσλ ἀιιά πξάμηλ» .
460

Ζ αξραία Φαιάζαξλα εληνπίδεηαη δπηηθά, ζην αθξσηήξην ηεο Γξακβνχζαο, κε ηελ πξνέιεπζε ηνπ

νλφκαηφο ηεο λα απνδίδεηαη ζηελ ηνπηθή λχκθε-εξσίδα Φαιαζάξλε. Ζ αθκή ηεο πξνζδηνξίδεηαη ζηνλ
4ν-3ν αη. π.Υ., νπφηε ζπγθξφηεζε ηζρπξή εκπνξηθή, νηθνλνκηθή θαη λαπηηθή δχλακε, κε αηρκή ηνπ
δφξαηνο ηελ πεηξαηεία. Απηή ε δξαζηεξηφηεηα ήξζε ζε αληίζεζε κε ηελ εδξαησκέλε Pax Romana θαη
ε πφιε θαηαζηξάθεθε νινθιεξσηηθά απφ ηνπο Ρσκαίνπο ην 69 π.Υ.
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νηθηζκφο, πνπ ιάηξεπε ηνλ Αηγηιέα Απφιισλα 461 θαη ηνλ Ήθαηζην. Γηέζεηε λανχο,
θξνχξην, ιηκάληα, λαπηηιηαθέο εγθαηαζηάζεηο 462 θαη αλαπηχρζεθε απφ ην ηξίην
ηέηαξην ηνπ 4νπ αη. έσο ην πξψην ήκηζπ ηνπ 1νπ αη. π.Υ. 463 Οη θάηνηθνη ηεο
Αηγηιείαο, επεξεαζκέλνη απφ ηε Φαιάζαξλα, επηδίδνληαλ ζηελ πεηξαηεία, κε
ζπλέπεηα νη Ρφδηνη λα ηνπο απνθαινχλ Αηγηιείο ιεζηέο, αλαθέξεηαη κάιηζηα θαη
εθζηξαηεία ελαληίνλ ηνπο. 464 Μηα πηζαλή ζεσξία γηα ηελ αθκή ησλ αξραίσλ
Αληηθπζήξσλ βαζίδεηαη ζηε ρξεκαηνδφηεζε ηεο Πεξζηθήο Απηνθξαηνξίαο, ε νπνία
ελίζρπζε νηθνλνκηθά ηελ πνιπδάπαλε νρχξσζε ηνπ λεζηνχ, επηδηψθνληαο λα
δεκηνπξγήζεη έλα ζχζηεκα αληηκαθεδνληθψλ βάζεσλ κε νξγαλσκέλεο πνιεκηθέο
εζηίεο ελαληίνλ ηνπ Μεγάινπ Αιεμάλδξνπ ζην Αηγαίν.465
Ζ παξαθκή θαη εμαθάληζε απηήο ηεο αξραίαο λεζησηηθήο πνιηηείαο έρεη ηε
ξίδα ηεο ζηελ πεηξαηηθή δξαζηεξηφηεηα. Οη Ρσκαίνη ην 69-67 π.Υ. εθζηξάηεπζαλ κε
αξρεγφ ηνλ Μέηειιν (Quintus Caecilius Metellus Creticus) γηα λα εμαιείςνπλ ηελ
πεηξαηεία απφ ηε Μεζφγεην. ην επίθεληξν βξέζεθε ε Κξήηε θαη κνηξαία θαη ηα
Αληηθχζεξα, κε απνηέιεζκα ηελ νινθιεξσηηθή θαηαζηξνθή ηνπο ζε επίπεδν
πιεζπζκνχ

θαη

ππνδνκψλ.

πκπιεξσκαηηθφ

ξφιν

ελδέρεηαη

επίζεο

λα

δηαδξακάηηζαλ θαη νη γεσκνξθνινγηθέο κεηαβνιέο, πνπ επήιζαλ απφ θπζηθέο
δηαδηθαζίεο, φπσο ε θαζίδεζε θαη θαηαζηξνθή ηνπ αξραίνπ ιηκαληνχ.
461

ηελ αλαζθαθή πνπ πξαγκαηνπνίεζε ν αξραηνιφγνο Βαιέξηνο ηάεο, ην 1899, αλαθάιπςε έλα

αθέθαιν καξκάξηλν άγαικα ηνπ θηζαξσδνχ Απφιισλα, ην νπνίν ζήκεξα εθηίζεηαη ζην Αξραηνινγηθφ
Μνπζείν Αζελψλ, θαζψο θαη ηελ επηγξαθή, «Ἀξηζηνκέλεο Ἀξηζηνκήδνπο/Θεηηαιφο ἐθ Φεξξῶλ/Νίθσλ
Κεθηζνδψξν[π] Ἀζελαίνο/Ἀπφιι[σ]λη Αἰγηιεί [ἀ]λέζεθαλ».
462

Ο λεψζνηθνο ησλ Αληηθπζήξσλ, δειαδή ε ζέζε ζηελ νπνία θπιάζζνληαλ ηα πινία πνπ είραλ

αλειθπζηεί ζηε ζηεξηά, δηαηεξείηαη κέρξη ζήκεξα, φληαο ιαμεπκέλνο ζηνλ βξάρν ζηνπο πξφπνδεο ηνπ
Κάζηξνπ θαη ζεσξείηαη έλαο απφ ηνπο θαιχηεξα δηαηεξεκέλνπο ζηελ Διιάδα. Βιέπε Παπαηζαξνχρα
Δ., «Αληηθχζεξα, ηα αξραία Αίγηια ζηε ζθαπάλε ησλ αξραηνιφγσλ», Corpus, Αξραηνινγία Ηζηνξία ησλ
Πνιηηηζκώλ, 37, Αζήλα 2002, ζζ. 27-29.
463

Βιέπε Σζαξαβφπνπινο Α., «Ζ επηγξαθή IG V 1, 948 θαη νη ελεπίγξαθεο κνιπβδίδεο ηνπ Κάζηξνπ

ησλ Αληηθπζήξσλ», Horos έλα αξραηνγλσζηηθό πεξηνδηθό, Διιεληθή Δπηγξαθηθή Δηαηξεία, 17-21,
Αζήλα 2004-2009, ζ. 329.
464

πγθεθξηκέλα δχν επηγξαθηθά θείκελα ηεο Ρφδνπ, ηα νπνία ρξνλνινγνχληαη ζηα ηέιε ηνπ πξψηνπ

κηζνχ ηνπ 3νπ αη. π.Υ. αλαθέξνπλ «[...] ζηξαηείαλ [...] ἐο Αἴγηια» ην πξψην θαη «[ἐο Αἰγη]ιίαλ
ἀγσληδφκελνο πνηί ιαηζηάο ἐηειεχζαηε» ην δεχηεξν, φ.π., ζ. 328.
465

.π., ζ. 331, ε Πεξζηθή Απηνθξαηνξία θαηαιχζεθε απφ ηνλ Μέγα Αιέμαλδξν, φκσο ηα έξγα, ηα

ρξήκαηα θαη ε ππνδνκή παξέκεηλαλ σο παξαθαηαζήθε ζηα Αληηθχζεξα εληζρχνληαο ηε ζηξαηησηηθή,
νηθνλνκηθή θαη θνηλσληθή ηνπο αλάπηπμε, κε ηελ θπξηαξρία ηεο πεηξαηείαο.
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Οη αλαθνξέο, πνπ έθηνηε έρνπλ απαζρνιήζεη ηνπο ηζηνξηθνχο, ζρεηίδνληαη κε
εθηνπηζκνχο, πεηξαηείεο θαη λαπάγηα. 466 ε θάζε πεξίπησζε ην λεζί δελ μαλαγλψξηζε
πνηέ ηε δεκηνπξγία κηαο αθκαίαο θνηλφηεηαο, φπσο απηή ηεο αξραηφηεηαο, ελψ θαη ν
πιεζπζκφο ηνπ είρε θζίλνπζα πνξεία θαη γηα αηψλεο παξέκελε νπζηαζηηθά
αθαηνίθεην. 467 Ζ βπδαληηλή πεξίνδνο, φζν θαη ε βελεηηθή πνπ ηε δηαδέρηεθε, δελ
είλαη μεθάζαξε νχηε γηα ηα Αληηθχζεξα νχηε θαη γηα ηα ίδηα ηα Κχζεξα. Γλσξίδνπκε
φηη ηα Αληηθχζεξα πεξηήιζαλ ην 1293 ζηελ θαηνρή ηεο βελεηηθήο νηθνγέλεηαο ησλ
Βηάξσλ κέρξη θαη ην 1294, φηαλ πέξαζαλ ζηελ θεληξηθή βελεηηθή δηνίθεζε. Οη Βηάξνη
επαλήιζαλ ζηελ θαηνρή ηνπ λεζηνχ κε ηνλ Βηθέληην Βηάξν, ν νπνίνο ην 1665 ην
θιεξνδφηεζε ζηηο δχν θφξεο ηνπ θαη ηνπο ζπδχγνπο ηνπο Λνπδνβίθν Φηζθαξηλφ θαη
Ηεξψλπκν Ηνπζηηληάλη. Σνλ 18ν αη. νη Βελεηνί πξνρψξεζαλ ζε νρπξσκαηηθά έξγα ζην
Παιαηφθαζηξν, φπνπ πηζαλψο δηέκελε κηα κηθξή βελεηηθή θξνπξά.468
ην ελδηάκεζν δηάζηεκα ν βελεηνηνπξθηθφο πφιεκνο, πνπ είρε αξρίζεη ην
1714 κε θχξην ζηφρν ηελ αλαθαηάιεςε ηεο Πεινπνλλήζνπ, θαηέιεμε κε ηελ
παξάδνζε ησλ Κπζήξσλ θαη ησλ Αληηθπζήξσλ ζηνπο Οζσκαλνχο ην 1715. Ζ
νζσκαληθή θαηνρή ππήξμε βξαρχβηα θαη έιεμε ην 1718, κε ηε πλζήθε ηνπ
Παζζάξνβηηο, ε νπνία επαλέθεξε ηελ βελεηηθή θπξηαξρία ζην λεζί. ηελ απνγξαθή
πνπ ζπλέηαμαλ γηα θνξνινγηθνχο ιφγνπο νη Οζσκαλνί ην 1715, ηα Αληηθχζεξα
παξνπζηάδνληαλ αθαηνίθεηα θαη αθαιιηέξγεηα.469 Καζψο ε βελεηηθή θπξηαξρία φδεπε
ζηε δχζε ηεο, αλαδσππξψζεθε ην ελδηαθέξνλ γηα ην παξακεζφξην απηφ λεζί, ηελ
466

χκθσλα κε αλεπηβεβαίσηεο πεγέο, αλαθέξεηαη φηη εμνξίζηεθε ζηα Αληηθχζεξα ν αλζχπαηνο ηεο

Αζίαο Γάηνο χιιαλνο, ελψ επί απηνθξάηνξα Αηκηιηαλνχ εμνξίζηεθαλ πεξί ηηο 45 νηθνγέλεηεο
θαηαδησρζέλησλ ρξηζηηαλψλ. Βιέπε Νηθνιαθάθεο Υ. Μ., Πεξί ηεο λήζνπ ησλ Αληηθπζήξσλ,
Θεζζαινλίθε 1963, ζζ. 18-19, 27.
467

χκθσλα κε αξραηνινγηθή έξεπλα, κεηά ηελ θαηαζηξνθή απφ ηνπο Ρσκαίνπο ελδερνκέλσο

επέδεζαλ θάπνηεο νιηγάξηζκεο νηθνγέλεηεο αγξνηψλ, θνληά ζηνλ Πνηακφ, νη νπνίεο φκσο ράζεθαλ θαη
έηζη, φηαλ εγθαζίζηαληαη ηνλ 18ν αη. κ.Υ. νη πξψηνη θαθηαλνί βξίζθνπλ ην λεζί αθαηνίθεην. Βιέπε
Tsaravopoulos A. & Conolly J., Bevan A., «The fragile communities of Antikythera», Archaeology
International, UCL Institute of Archaeology, 10, Great Britain 2006-2007, ζ. 34.
468

Βιέπε Μαηδαξφγινπ Π. (επηκ.), Κύζεξα ην λεζί ηεο Οπξάληαο Αθξνδίηεο, ρ.η. Αξίσλ, ρ.ρ., ζζ. 32-

33.
469

Βιέπε Μπαιηά Δ., Ζ Οζσκαληθή Απνγξαθή ησλ Κπζήξσλ 1715, Αζήλα 2009 ζζ. 23, 169 θαη

ζπγθεθξηκέλα ζηελ εηζαγσγή ηνπ θαηάζηηρνπ ηνπ θεθαινράξαηζνπ ησλ Κπζήξσλ (Çuka Adasi Cizue
Defteri) «Σα λεζηά ησλ Κπζήξσλ (Çuka adalari) βξίζθνληαη αλάκεζα ζηα θάζηξα ηεο Μεζψλεο θαη
ηεο Μνλεκβαζηάο [...] Σν λεζί πνπ νλνκάδεηαη Παιηά Σζνχθα (Αληηθχζεξα) απέρεη 20 κίιηα απφ ηε
Νέα Σζνχθα (Κχζεξα), δελ έρεη θαηνίθνπο θαη δελ θαιιηεξγείηαη».
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χπαξμε ηνπ νπνίνπ είρε παξαβιέςεη ζηα ρξφληα ηεο αθκήο ηεο. 470 Ζ βελεηηθή
δηνίθεζε ζπγθξφηεζε ζρέδηα επνηθηζκνχ ησλ Αληηθπζήξσλ, βάζεη ησλ δηαηάμεσλ πνπ
ππέβαιε ζηε χγθιεην ν λαχαξρνο Angelo Emo.471 χκθσλα κε απηφ ην ζρέδην, ν
ηειεπηαίνο Γεληθφο Πξνλνεηήο ηεο Βελεηίαο ζηα Ηφληα λεζηά Carlo Aurelio Widmann
ζέιεζε λα νρπξψζεη θαη λα επνηθίζεη κε θαηνίθνπο ηα Αληηθχζεξα, δηαβιέπνληαο ηε
ζηξαηεγηθή ζέζε ηνπο. Ζ δηεξγαζία είρε πξνρσξήζεη αξθεηά απφ ηνλ Πξνλνεηή, ν
νπνίνο είρε κεξηκλήζεη γηα ηελ απνζηνιή κεραληθψλ γηα ηελ ηρλνγξάθεζε ηνπ
λεζηνχ. Σειηθά φκσο επήιζε ε θαηάιπζε ηεο Γαιελφηαηεο Γεκνθξαηίαο ην 1797 απφ
ηνπο Γεκνθξαηηθνχο Γάιινπο ηνπ Ναπνιένληα θαη ην έξγν ηεξκαηίζηεθε. 472 Δλ
θαηαθιείδη ηα Αληηθχζεξα ζηε κεγαιχηεξε δηάξθεηα ηεο βελεηηθήο θπξηαξρίαο
παξέκεηλαλ αθαηνίθεηα, κε εμαίξεζε θάπνησλ πεξηζηαζηαθψλ θαηνίθσλ. Ήηαλ κηα
Terra incognita γηα ηνπο Κπζεξίνπο, νη νπνίνη δελ είραλ θακία νξγαληθή ζρέζε καδί
ηνπο. Οη άλζξσπνη πνπ ηα θαηνηθνχζαλ πξνέξρνληαλ απφ ηελ Κξήηε, ηα Κχζεξα ή
ηελ Πεινπφλλεζν θαη ήηαλ πεηξαηέο, θπλεγνί, λαπαγνί ή θαιιηεξγεηέο, πνπ δελ
πξνζδηνξίδνληαλ σο Αληηθπζήξηνη. πλεπψο, ην λεζί ησλ Αληηθπζήξσλ γηα αηψλεο δε
δηέζεηε ζηαζεξέο πιεζπζκηαθέο νκάδεο, ζπγθξνηεκέλε θνηλσληθή δνκή θαη ζαθή
ηζηνξηθή πνξεία.

470

πσο αλαθέξεη ε Υξχζα Μαιηέδνπ «[...] ε βελεηηθή δηνίθεζε ζρεδίαδε λα αλαζέζεη ζην ζπκβνχιην

ησλ Κπζήξσλ επηπιένλ θαζήθνληα πνπ αθνξνχζαλ ηελ θνηλσληθή νξγάλσζε ησλ Αληηθπζήξσλ.
Πξάγκαηη, ην 1788, ν θαπηηάλνο Angelo Emo, κεηά απφ εληνιή ηεο Δπηζθνπήο λα αζρνιεζεί κε ηνλ
επνηθηζκφ ησλ Αληηθπζήξσλ, ππέβαιε ζηε ζχγθιεην ζεηξά ζρεηηθψλ δηαηάμεσλ. Οη βελεηηθέο αξρέο,
φπσο καο πιεξνθνξεί ην θείκελν ησλ δηαηάμεσλ, γηα λα αληηκεησπίζνπλ ην νμχ δεκνγξαθηθφ
πξφβιεκα ησλ Αληηθπζήξσλ, ζρεδίαδαλ λα εγθαηαζηήζνπλ ζην Cerigotto 60 νηθνγέλεηεο. Οη έπνηθνη
ζα κνηξάδνληαλ ηε γε, ζα απαιιάζζνληαλ απφ ηελ θαηαβνιή θφξσλ γηα κηα δεθαεηία θαη ζα
ζπληεξνχζαλ ηηο νρπξψζεηο πνπ ζα θξφληηδε ε Βελεηία λα αλεγείξεη ζην λεζί [...] Σν ζρέδην
επνηθηζκνχ ησλ Αληηθπζήξσλ δελ πξέπεη λα ςεθίζηεθε ηειηθά απφ ηε ζχγθιεην». Βιέπε Μαιηέδνπ Υ.
Α., Σα Κύζεξα ηνλ θαηξό πνπ θπξηαξρνύζαλ νη Βελεηνί, φ.π., ζζ. 85-87.
471

Ο Angelo Emo, πνπ νξακαηίζηεθε ηνλ επνηθηζκφ ησλ Αληηθπζήξσλ θαη ηελ νρχξσζή ηνπο, ήηαλ ν

ηειεπηαίνο κεγάινο βελεηφο λαχαξρνο. Υάξε ζ’ απηφλ ε Βελεηία θέξδηζε ηηο ηειεπηαίεο ηεο λαπηηθέο
κάρεο, λέα θαξάβηα θαηαζθεπάζηεθαλ ζην Αξζελάιε θαη επί ησλ εκεξψλ ηνπ μαλάδεζε έζησ θαη
πξφζθαηξα, ην λαπηηθφ κεγαιείν ηεο Γαιελνηάηεο Γεκνθξαηίαο, κέρξη ην ζάλαηφ ηνπ ην 1792. Βιέπε
Lane F. C., Βελεηία ε ζαιαζζνθξάηεηξα, φ.π., ζ. 589.
472

Σζηηζίιηα Π. Κ., Ζ Ηζηνξία ησλ Κπζήξσλ, Σφκνο Β, φ.π., ζ. 256.
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Κεθ. 1.2. Η ζπγθξφηεζε ηεο θνηλφηεηαο ησλ θαθηαλψλ γχξσ απφ ηελ εθθιεζία
ηνπ Αγίνπ Μχξσλνο
Ζ εχξεζε ηεο εηθφλαο ηνπ Αγίνπ Μχξσλνο473 ήηαλ αμηνζεκείσην γεγνλφο ησλ
βελεηηθψλ Αληηθπζήξσλ κε ζπκβνιηθή ζεκαζία αιιά θαη ηζηνξηθέο πξνεθηάζεηο. Ζ
εηθφλα απηή βξέζεθε ζε απξνζδηφξηζην ρξφλν ζηα κηζά ηνπ 18νπ αη.474 Ζ παξάδνζε
αλαθέξεη φηη κηα νκάδα Κξεηψλ θπλεγψλ, επξηζθφκελε ζην λεζί γηα θπλήγη
αηγνπξνβάησλ, αλαθάιπςε έλα κηθξφ ζπήιαην κε πεγή λεξνχ, ε νπνία νλνκάζηεθε
Βξύζε ηνπ Αγίνπ Μύξσλνο. Μέζα ζην ζπήιαην απηφ θαη πάλσ απφ ηελ επηθάλεηα ηνπ
λεξνχ βξέζεθε κηα κηθξή θνξεηή εηθφλα ηνπ Άγηνπ Μχξσλνο, ζηελ νπνία
απνδφζεθαλ ζαπκαηνπξγηθέο ηδηφηεηεο θαη ζηα 1782 δηακνξθψζεθε έλαο κηθξφο λαφο
πξνο ηηκήλ ηνπ. Σν γεγνλφο απηφ ήηαλ πνιχ ζεκαληηθφ γηα ηνπο πξψηνπο θαηνίθνπο
ελφο άγνλνπ θαη αθαηνίθεηνπ λεζηνχ, νη νπνίνη απέθηεζαλ έλαλ πνιηνχρν άγην.
Γχξσ απφ ηελ εθθιεζία απηή άξρηζε λα ζπζπεηξψλεηαη, ζε πξψηκε θνηλνηηθή
κνξθή, κηα νκάδα πξνζθχγσλ απφ ηα θαθηά. Υξεζηκνπνηείηαη ν φξνο πξφζθπγεο,
θαζψο νη βαζχηεξεο αηηίεο πνπ νδήγεζαλ απηνχο ηνπο αλζξψπνπο λα κεηνηθήζνπλ
απφ ηελ εχθνξε Κξήηε ζην άγνλν λεζί ησλ Αληηθπζήξσλ πξέπεη λα αλαδεηεζνχλ
ζηελ ηαξαγκέλε πεξίνδν ησλ επαλαζηαηηθψλ θηλεκάησλ ησλ Κξεηηθψλ ελάληηα ζηελ
νζσκαληθή θπξηαξρία. Ζ εθζηξαηεία θαηάιεςεο ηεο βελεηηθήο Κξήηεο απφ ηνπο
Οζσκαλνχο, πνπ έιεμε ην 1669 κε ηελ πηψζε ηνπ Υάλδαθα, είρε δηαξθέζεη 24 ρξφληα
κε κεγάιεο θαηαζηξνθέο. Αθνινχζσο ζηα θαθηά είρε εθδεισζεί ην θίλεκα ηνπ
Γαζθαινγηάλλε (1770-1771) ην νπνίν είρε θαηαζηαιεί βηαίσο. ην ήκηζπ ηνπ 17νπ αη.
θαη ζηηο αξρέο ηνπ 18νπ αη., αλαθεξφηαλ ήδε σο απηφλνκνο ζπλνηθηζκφο ηα θαθηαλά
ζηε Υψξα Κπζήξσλ. ρεηηθέο αλαθνξέο ζηα λνηαξηαθά θαηάζηηρα, ζηα ιεμηαξρηθά
έγγξαθα475 θαη ζηηο απνγξαθέο πιεζπζκνχ476 ησλ Γ.Α.Κ.-Σ.Α.Κ., θαηαδεηθλχνπλ φηη
473

Ο Άγηνο Μχξσλ ησλ Αληηθπζήξσλ, ν νπνίνο σο πνιηνχρνο άγηνο ενξηάδεηαη ζηηο 17 Απγνχζηνπ,

δελ πξέπεη λα ζπγρέεηαη κε ηνλ Άγην Μχξσλα πνπ ενξηάδεηαη ζηελ πεξηνρή ηνπ Ζξαθιείνπ ζηηο 8
Απγνχζηνπ. Ο Άγηνο Μχξσλ ησλ Αληηθπζήξσλ θαηαγφηαλ απφ ηελ Κφξηλζν, έδεζε θαη καξηχξεζε επί
απηνθξάηνξα Γέθθηνπ ην 249-251 κ.Υ., ελψ ν Άγηνο Μχξσλ πνπ ηηκάηαη ζην πεξηψλπκν ρσξηφ ηνπ
Ζξαθιείνπ, γελλήζεθε πεξίπνπ έλα αηψλα αξγφηεξα θαη δηεηέιεζε επίζθνπνο.
474

Δλδεηθηηθά αλαθέξεηαη ην έηνο 1780.

475

Παξνπζίεο θαθηαλψλ, κέζα απφ ηελ θαηαγξαθή ηνπ επσλχκνπ ηνπο βξίζθνληαη ζε ιεμηαξρηθά

βηβιία ελνξηψλ:
1.

Υάξνπ-Κνξσλαίνπ Δ., Λεμηαξρηθό Αξρείν Δλνξηώλ, Δλνξία Παληνθξάηνξνο ζην Κάζηξν
(1687-1850), φ.π., θαηαγξάθνληαη δχν (2) αλαθνξέο ζε θαθηαλνχο ηεο Υψξαο, κε πξψηε ηε
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ε ζπλνηθία απηή αιιά θαη άιιεο ελνξίεο δέρνληαλ θαθηαλνχο πξφζθπγεο ζε θάζε
πεξίνδν θξεηηθψλ επαλαζηάζεσλ θαη ηαξαρψλ.477 Γελ έρεη απνζαθεληζηεί ε ζρέζε
ηνπ ζπλνηθηζκνχ απηνχ κε ηελ πξψηε νκάδα ησλ θαθηαλψλ πνπ θαηνίθεζαλ ιίγν
αξγφηεξα ζηα Αληηθχζεξα, ήηαλ φκσο πηζαλφ λα ππήξρε επηθνηλσλία. Μπνξεί ινηπφλ
λα ζηεξηρηεί σο ππφζεζε φηη ν βαζηθφο ιφγνο εγθαηάζηαζεο θαθηαλψλ ζηα
Αληηθχζεξα ήηαλ ην ηδηφηππν θαζεζηψο ειεπζεξίαο πνπ απνιάκβαλε ην δπζπξφζηην
απηφ λεζί θαη ε απνθπγή ηεο νζσκαληθήο θπξηαξρίαο.
Ζ ππάξρνπζα βηβιηνγξαθία δελ θαιχπηεη ηελ πξψηκε απηή πεξίνδν
θαηνίθεζεο ηνπ λεζηνχ, νχηε πεξηγξάθεηαη ε πεξίνδνο ησλ Γεκνθξαηηθψλ Γάιισλ.
Μφλν ζην έξγν ηνπ J. P. Bellaire 478 αλαθέξεηαη φηη «Ζ λήζνο Σζνξηγφηην θείκελε Α.

βάπηηζε ηεο 6εο Απγνχζηνπ 1693 φπνπ εκθαλίζηεθε σο αλάδνρνο ν θαξαβνθχξεο Νηθεθφξνο
θαθηαλφο θαη αθνινχζσο ηε βάπηηζε ηεο 30εο Ννεκβξίνπ 1788 φπνπ εκθαλίζηεθαλ σο
αλάδνρνη ν καζηξν Μαληάο θαθηαλφο ηζαγθάξεο θαη ν καζηξν Λνπινχδεο θαθηαλφο.
2.

Κνκπήο Σ., Σα ιεμηαξρηθά βηβιία ηνπ Αγίνπ Γεκεηξίνπ ζηε Γνπξία Καηζνπιηάληθα Πνηακνύ
Κπζήξσλ, Αζήλα 2009, θαηαγξάθνληαη δχν (2) αλαθνξέο ζε θαθηαλνχο, κε πξψηε ηε
βάπηηζε ηεο 18εο επηεκβξίνπ 1794 φπνπ εκθαλίζηεθε σο αλάδνρνο ν Ησάλλεο θαθηαλφο
πνηέ Νηθφια θαη αθνινχζσο ηε βάπηηζε ηεο 30εο Απξηιίνπ 1823 θαη ηεο 21εο Ννεκβξίνπ
1825 φπνπ εκθαλίζηεθε σο αλάδνρνο ε θεξά-Μαξία ζχδπγνο ηνπ ηαηξνχ θαθηαλνχ.

3.

Παπαδάθε Α., Λεμηαξρηθά Βηβιία Κπζήξσλ, Δλνξία Δζηαπξσκέλνπ Υώξαο 1671-1812, Αζήλα
2001, θαηαγξάθνληαη δεθανρηψ (18) αλαθνξέο ζηα επίζεηα θαθηαλόο, θαθηαλόο
Γηαθνπιάθεο, θαθηώηεο, θαθησηνπνύια. Ζ παιαηφηεξε είλαη εγγξαθή βάπηηζεο ηεο 26εο
Απξηιίνπ 1675 γηα ηνλ γηφ ηεο θεξά-Μαξγέηαο, γπλαίθαο ηνπ θαξαβνθχξε Γηαλά θαθηαλνχ
θαη ε ηειεπηαία είλαη εγγξαθή ηεο θνπκπαξηάο ηεο 27εο Οθησβξίνπ 1807 γηα ηελ θπξάΜαξία, ζπγαηέξα ηνπ θαπεηάλ Πφινπ θαθηαλνχ.

4.

Καιιίγεξνο Δ. .Π, Λεμηαξρηθά Βηβιία Κπζήξσλ Δλνξίαο Αγίνπ Ησάλλνπ Πξνδξόκνπ
ηξαπνδίνπ 1687-1850, Αζήλα 2001, θαηαγξάθνληαη ηέζζεξηο (4) αλαθνξέο ζε θαθηαλνχο,
κε πξψηε ηε βάπηηζε ηεο 5εο Απγνχζηνπ 1777, φπνπ εκθαλίζηεθε σο αλάδνρνο ε Αλεδίλα,
γπλαίθα ηνπ Πφινπ θαθηαλνχ θαη ηειεπηαία ην γάκν ηεο 12εο Ννεκβξίνπ 1796 κε λχθε ηε
Λνπγξέηζηα, ζπγαηέξα ηνπ πνηέ Γηφξγε θαθηαλνχ.

476

Γξαθάθεο Δ. (επηκ.), Απνγξαθέο Πιεζπζκνύ Κπζήξσλ (18νο αη.), φ.π., ζ. 543, ζηελ απνγξαθή έηνπο

1770, ζηνλ Πνηακφ, ζηελ Δλνξία ηεο Παλαγίαο Ηιαξηψηηζζαο απνγξάθεηαη ν Antonio Aloiso Cerigoto,
56 εηψλ θαη ε ηεηξακειήο νηθνγέλεηα ηνπ. Δπίζεο ζηε ζ. 547, ζηελ ίδηα απνγξαθή, ζηνλ Πνηακφ, ζηελ
ελνξία ηνπ Αγίνπ Κνζκά, απνγξάθεηαη ν Thodorin Cerigoto θαη ε ηεηξακειήο νηθνγέλεηά ηνπ.
477

Φξαγθνχιε Α. Γ., Δπαξρία θαθίσλ, Αζήλα 1997, ζζ. 415-420.

478

Πεηξφρεηινο Μ.Κ., Δληππώζεηο από ηα Κύζεξα. Πώο είδαλ θαη πεξηγξάθνπλ ην Νεζί θαη ηελ Ηζηνξία

ηνπ νη Ξέλνη Πεξηεγεηέο. J. Spon et G. Wbeler, D’ O. Daper, J. P. Bellaire, O. Riemann, Chr.
Buondelmonti, P. Coronelli, a. g. Saint Sauveur, Henri Belle, Αζήλα 1979, ζ. 29.
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θαη εηο απφζηαζηλ 5 πεξίπνπ ρηιηνκέηξσλ [sic] απφ ηνπ Σζηξίγνπ, απφ ην νπνίνλ
εμαξηάηαη, είλαη νιίγνλ γφληκνο, θαιχπηεηαη απφ άγξηεο ειηέο, έρεη πφζηκα λεξά θαη
κεξηθά αγθπξνβφιηα. Γελ θαηνηθείηαη παξά απφ εηθνζαεηίαο φηαλ κε ηελ ζπλαίλεζηλ
ησλ Βελεηψλ 17 νηθνγέλεηαη θαθησηψλ εγθαηεζηάζεζαλ εηο απηήλ. ήκεξνλ
θαηνηθείηαη απφ εθαηνληάδαο νηθνγελεηψλ Διιήλσλ. Παιηφηεξνλ δ’ ερξεζίκεπελ ζαλ
πεηξαηηθφλ θαηαθχγηνλ». ε απηφ ην ζεκείν νη αξρεηαθέο πεγέο δείρλνπλ φηη ηελ
πεξίνδν ησλ Γεκνθξαηηθψλ Γάιισλ ην λεζί ησλ Αληηθπζήξσλ εληάρζεθε ζην
ζχζηεκα πνπ εγθαηέζηεζαλ ζηα Ηφληα λεζηά θαη ππαγφηαλ δηνηθεηηθά ζηα Κχζεξα.
Κεθ. 2. Οη Γεκνθξαηηθνί Γάιινη ζηα Αληηθχζεξα
Ζ έξεπλα ζην αξρείν ησλ Γ.Α.Κ.-Σ.Α.Κ. ηεο πεξηφδνπ 1797-1798 δείρλεη φηη
νη Γεκνθξαηηθνί Γάιινη αθνινχζεζαλ ηελ πεπαηεκέλε ησλ Βελεηψλ θαη ησλ
Οζσκαλψλ (1715) θαη ζεψξεζαλ ηα Αληηθχζεξα de jure θαη de facto πεξηθεξεηαθφ
εμάξηεκα ησλ Κπζήξσλ θαη άξα απηνδίθαην κέξνο ηεο επηθξάηεηάο ηνπο. Έηζη ινηπφλ
ηα ελέηαμαλ ζην ζπλνιηθφ δηνηθεηηθφ θαη δηθαζηηθφ ζχζηεκα ησλ θηήζεψλ ηνπο ζην
Ηφλην, δηφξηζαλ αμησκαηνχρνπο θαη πξνρψξεζαλ ζε απνγξαθή ηνπ πιεζπζκνχ. Οη
αξρεηαθέο πεγέο πνπ βξέζεθαλ κε ζέκα ηα Αληηθχζεξα θαιχπηνπλ ηνπο θχξηνπο
ηνκείο δηνηθεηηθήο δηάξζξσζεο:
1. Τγεηνλνκείν
2. Γηθαηνζχλε
3. Σνπηθή Γηνίθεζε
4. Απνγξαθή πιεζπζκνχ
Μέζα απφ απηέο ηηο πεγέο δηαγξάθεθε ε βνχιεζε ησλ Γεκνθξαηηθψλ Γάιισλ
γηα θαιχηεξε δηαρείξηζε ησλ δνκψλ πνπ εγθαζίδξπζαλ ζηα Αληηθχζεξα, κε ζθνπφ
ηνλ έιεγρν ηεο θνηλφηεηαο αιιά θαη ηνπ ζηξαηεγηθήο ζεκαζίαο λεζηνχ.
Σν Τγεηνλνκείν απνηεινχζε δηαρξνληθή κέξηκλα φισλ ησλ δηνηθεηηθψλ
κεραληζκψλ ηεο επνρήο. Δχινγα ινηπφλ νη Γεκνθξαηηθνί Γάιινη ελδηαθέξζεθαλ γηα
ηελ ίδξπζε θαη εχξπζκε ιεηηνπξγία πγεηνλνκηθήο ππεξεζίαο ζηα Αληηθχζεξα. Σν
έγγξαθν κε ηίηιν «ξκελεία δηά ηνχο ἐπηζηάηαο ηῆο γείαο» απνηεινχζε ην
δηνξηζηήξην ησλ πγεηνλφκσλ ηνπ λεζηνχ θαη ηαπηφρξνλα βαζηθφ εγρεηξίδην
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νδεγηψλ.
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Σν εηζαγσγηθφ κέξνο ηνπ εγγξάθνπ αλέθεξε σο δηνξηζκέλνπο

πγεηνλφκνπο/επηζηάηεο πγείαο ηνπ λεζηνχ ηνπο Μαλνχζν Νηθνινπδάθε, Παλαγηψηε
Αληξεαδάθε, Μαλφιε Πνιάθε Μαχξν θαη γξακκαηέα ηνλ Σδφξηδε Αλδξφληθν. Ζ
δνκή ηνπ εγγξάθνπ επηκεξίζηεθε ζε πέληε βαζηθά άξζξα κε αλαιπηηθέο νδεγίεο πξνο
ηνπο πγεηνλφκνπο:
1. ην πξψην άξζξν ηνλίζηεθε ε βαξχηεηα ηνπ θαζήθνληνο θαη ε απαηηνχκελε
εγξήγνξζε ζηελ άζθεζή ηνπ «ζέινπλ ἔρεη ρξένο λα ἀγξηπλνῦλ θαί λά πξνβιέπνπλ δηά
ηά ηέιε ηῆο θνηλῆο γείαο».
2. ην δεχηεξν, πεξηγξάθεθε αλαιπηηθά ε δηαδηθαζία ειέγρνπ θαη επηζεψξεζεο
ζηα πινία πνπ θαηαθζάλνπλ ζηα Αληηθχζεξα. Οη επηζηάηεο πγείαο φθεηιαλ κε ηελ
έιεπζε νπνηνδήπνηε πιενχκελνπ (βάξθαο ή θαξαβηνχ) λα ειέγρνπλ θαη λα
θαηαγξάθνπλ:
i.

λνκα θαξαβνθχξε

ii.

Ολνκαζία βάξθαο

iii.

Αξηζκφ πιεξψκαηνο θαη επηβαηψλ

iv.

Δίδνο θνξηψκαηνο

v.

Σφπν πξνέιεπζεο

vi.

Σφπν πξννξηζκνχ

vii.

Σα ιηκάληα ηα νπνία έρεη πξνζεγγίζεη κέρξη ζηηγκήο

viii.

Έιεγρνο αλ είρε πξνζεγγίζεη ηφπν ζηνλ νπνίν είραλ εθδεισζεί
θξνχζκαηα κνιπζκαηηθψλ αζζελεηψλ

ix.

Δμέηαζε ηεο θαηάζηαζεο πγείαο ηνπ πιεξψκαηνο

x.

εκείσζε ηπρφλ εηδήζεσλ πνπ άθνπζε ην πιήξσκα

3. ην ηξίην άξζξν αλαθεξφηαλ ε ππνρξέσζε ηήξεζεο θαηάζηηρνπ κε ηελ
θαηαβνιή εηδηθνχ ηέινπο απφ ηα θαξάβηα.
4. Σν ηέηαξην άξζξν αθνξνχζε ζηα θαξάβηα ηα νπνία ήηαλ χπνπηα
πξνεξρφκελα απφ κέξε ζηα νπνία είραλ εθδεισζεί επηδεκηθέο αζζέλεηεο. ε απηφ ην
ζεκείν νη νδεγίεο ξεηά θαη θαηεγνξεκαηηθά φξηδαλ, σο κφλε ιχζε ηελ εθδίσμε ηνπ
θαξαβηνχ. ε πεξίπησζε δε κε ζπκκφξθσζεο ηνπ, νη επηζηάηεο ηεο πγείαο
επηβαιιφηαλ (φπσο θαίλεηαη απφ ην έγγξαθν), λα απσζήζνπλ ην θαξάβη κε ρξήζε
βίαο. Ζ γξαθή ήηαλ ελδεηθηηθή, «νἱ ἐπηζηᾶηαη λά ηά ζηελαρσξνῦλ λά πνηάδσληαη εἰο
479
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ηνῦην θαί κέ ηά ἴδηα ἅξκαηα εἰο ηφ ρέξη ὅισλ ηῶλ πνιηηῶλ, δηά λά εἶλαη πάληα
πξνθπιαγκέλε  γεία ηνῦ λεζηνχ».
5. Σέινο ζε πεξίπησζε εθδήισζεο επηδεκηθήο αζζέλεηαο ζην λεζί, νη επηζηάηεο
πγείαο έπξεπε λα εηδνπνηήζνπλ άκεζα ηελ δηνίθεζε ζηα Κχζεξα. Δδψ ε γξαθή ηνπ
θεηκέλνπ είρε κηα έληνλα θνξηηζκέλε ρξνηά «Πέκπηνλ: ἐάλ (ὁπνῦ ὁ Θεφο λά κήλ Σν
δψζεη πνηε) ἤζειε ζπλέβε θαλέλα κφιεκα ἀπάλσ εἰο ηφ λεζί, νἱ ἐπηζηάηαη λά ἔρνπλ
ρξένο λά ζηέιλνπλ ηήλ εἴδεζηλ παξεπζχο εἰο ην Σδεξίγνλ».
6. Σν ηειεπηαίν θαη βαζηθφηεξν ζεκείν ηνπ εγγξάθνπ, αθνξνχζε ζηελ θχξηα
δηνηθεηηθή θαη γξαθεηνθξαηηθή ππνρξέσζε ησλ επηζηαηψλ πγείαο, λα εθνδηάδνπλ κε
αθξηβέο πηζηνπνηεηηθφ θάζε δηεξρφκελν πινίν απφ ην λεζί. Ζ δηνίθεζε απνζαθήληζε
πιήξσο ηηο πξνζέζεηο ηεο, επηζπλάπηνληαο ζε παξάξηεκα ην αθξηβέο ζρέδην θαη ηνλ
ηχπν ηνπ πηζηνπνηεηηθνχ πνπ έπξεπε λα ηεξείηαη.
Σν έγγξαθν απηφ απνδεηθλχεη ηε κέξηκλα ησλ Γεκνθξαηηθψλ Γάιισλ, γηα ηε
δεκηνπξγία πγεηνλνκείνπ ζηα Αληηθχζεξα, κε βαζηθή πξνηεξαηφηεηα ηνλ έιεγρν ησλ
δηεξρνκέλσλ πινίσλ γηα πηζαλά θξνχζκαηα κνιπζκαηηθψλ αζζελεηψλ. Ζ βελεηηθή
δηνίθεζε είρε κεξηκλήζεη κφλν γηα ην Τγεηνλνκείν ησλ Κπζήξσλ, παξαβιέπνληαο ηελ
χπαξμε ησλ απνγπκλσκέλσλ απφ πιεζπζκφ Αληηθπζήξσλ. Οη Γεκνθξαηηθνί Γάιινη
σζηφζν αληίθξηζαλ έλα λεζί, κηθξφ κελ ζε έθηαζε αιιά ζε ζηξαηεγηθφ ζεκείν θαη
θαηνηθνχκελν απφ κηα ζθξηγειή θνηλφηεηα θαθηαλψλ. Σν γεγνλφο απηφ ην
θαζηζηνχζε ηθαλφ λα απνηειέζεη έλα πγεηνλνκηθφ αλάρσκα πξψηεο γξακκήο γηα ηελ
πξνζηαζία ησλ Κπζήξσλ, αιιά θαη ησλ ππφινηπσλ Ηνλίσλ λήζσλ. Δπαθνινχζεζε ν
δηνξηζκφο επηζηαηψλ πγείαο θαη ν θαζνξηζκφο ελφο ζαθνχο θαη θαζνξηζκέλνπ
πιαηζίνπ ιεηηνπξγίαο.
Οη Γεκνθξαηηθνί Γάιινη ελέηαμαλ ηα Αληηθχζεξα ζην δηθαζηηθφ ζχζηεκα
απνλνκήο δηθαηνζχλεο πνπ εγθαζίδξπζαλ ζηα Ηφληα λεζηά. Βέβαηα ην κηθξφ κέγεζνο
ηνπ λεζηνχ θαη ε έιιεηςε κνξθσκέλσλ αηφκσλ δελ ζπλεγνξνχζε ζηε ζχζηαζε
δηθαζηεξίσλ πςειήο βαζκίδαο, φπσο ζηα Κχζεξα. Αληηκεηψπηζαλ φκσο ην ζέκα
νξγάλσζεο θαη δεκηνπξγίαο δνκψλ δηθαηνζχλεο ζην λεζί θαη πξνέβεζαλ ζην
δηνξηζκφ εηξελνδηθψλ κε θαζνξηζκέλν, αληίζηνηρν ησλ επηζηαηψλ πγείαο, πιαίζην
άζθεζεο ησλ θαζεθφλησλ ηνπο.
Αθνινπζψληαο ην χθνο, ηε κνξθή θαη ηε δηνηθεηηθή ινγηθή πνπ ραξαθηήξηδε
ην παξαπάλσ έγγξαθν ηνπ Τγεηνλνκείνπ, ην έγγξαθν κε ηίηιν «ξκελεία δηά ηνπο
ἐξνηνθξηηάο ηνῦ Νηζίνπ ηῆο Ἀηγηαιέαο» θαζφξηζε ηα θαζήθνληα θαη ηελ πξαθηηθή
πνπ έπξεπε λα αθνινπζήζνπλ νη εηξελνδίθεο θαηά ηελ άζθεζε ησλ θαζεθφλησλ
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ηνπο.480 Σν έγγξαθν μεθηλνχζε κε ηα νλφκαηα ησλ δηνξηζκέλσλ εηξελνδηθψλ, ηνπο
(ἐξνηνθξηηάο), νη νπνίνη ήηαλ νη Μπαηφο Κπλεγαιάθεο, Γησξγάθεο Γαιαλνζηθάθεο
θαη Ησάλλεο Αλδξφληθνο, κε γξακκαηέα ηνλ Μαλψιε Κπλεγαιάθε. Αθνινχζσο ην
έγγξαθν επηκεξίζηεθε ζε νθηψ άξζξα κε ηηο αξκνδηφηεηεο ησλ εηξελνδηθψλ:
1. ην πξψην άξζξν αλαθέξζεθε ε βαζηθή θαη δηαρξνληθή αξκνδηφηεηα ησλ
εηξελνδηθψλ, δειαδή λα κεηξηάδνπλ ηηο αληηπαξαζέζεηο θαη λα εζπράδνπλ ηα νμπκέλα
πλεχκαηα, ε γξαθή ηνπ ήηαλ πνιχ πεξηγξαθηθή «Ὅηαλ ζπλέβνπζη δηαθνξαο
ἀλακεηαμχ ηῶλ πνιηηῶλ ρξεσζηνῦζηλ νἱ Κξηηαί πξῶηα ἀπφ θάζε ἄιινλ λά
παξαθηλήζνπζη ηα κέξη λά ηαο ηεξηάζνπζη θαί λά ἰζεράζνπλ ἀλάκεζφληνο ἀδειθηθῷ
ηῷ ηξφπῷ».
2. ην δεχηεξν άξζξν αλαθέξζεθε ε πεξίπησζε φπνπ δελ ήηαλ δπλαηή ε
εμάιεηςε ησλ δηαθνξψλ. Σα εκπιεθφκελα κέξε κπνξνχζαλ λα αλαζέζνπλ ηελ
επίιπζε ηεο ππφζεζήο ηνπο ζε δχν εηξελνδίθεο πνπ ζα δηάιεγαλ γηα λα απνθαζίζνπλ.
3. ην ηξίην άξζξν νξίζηεθε φηη, αλ νη δχν παξαπάλσ επηινγέο δελ πξνζέθεξαλ
ιχζε ζηα αληηκαρφκελα κέξε θαη εθφζνλ δελ ζπκθσλνχζαλ ζηα πξφζσπα ησλ
δηθαζηψλ, ηφηε απηνί απηνδηθαίσο ζα πξνέβαηλαλ ζηελ εθδίθαζε ηεο ππφζεζεο θαη
ζηελ έθδνζε απφθαζεο.
4. ην ηέηαξην άξζξν θαζνξίζηεθε ην νηθνλνκηθφ χςνο ησλ ππνζέζεσλ πνπ
κπνξνχζαλ λα εθδηθάζνπλ νη εηξελνδίθεο ησλ Αληηθπζήξσλ, ην νπνίν έθηαλε κέρξη
ην φξην ησλ εμήληα (60) γξνζηψλ. Γηα κεγαιχηεξα πνζά αξκφδηνη ήηαλ νη δηθαζηέο
ησλ Κπζήξσλ, φπσο αλέθεξε «ὅηαλ  δηαθνξά πεξβέλεη ηφλ ηνηνῦηνλ ἀξηζκφλ ηῶλ
γξνζίσλ ἑμῆληα: 60: ηφηε κέιεη αηε  δηαθνξά λά θέξλεηαη θαί λά θξίλεηαη ἀπφ ην
Κξηηήξηνλ ηῆο Κεζπξίαο».
5. ην πέκπην θαη ζην έθην άξζξν ελππήξρε κηα ζεκαληηθή ηππνινγηθή θαη
ελλνηνινγηθή θαηλνηνκία πνπ νη Γεκνθξαηηθνί Γάιινη εηζήγαγαλ ζηα Αληηθχζεξα.
πγθεθξηκέλα αλαθεξφηαλ φηη νη εηξελνδίθεο έπξεπε λα δηαηεξνχλ έλα ηνπηθφ ηακείν
κε θαηαγξαθή ησλ εηζθνξψλ ησλ θαηνίθσλ, «ζέινπλ ἔρεη ηήλ ἔγλνηαλ λά ζπλάδνπλ
εἰο ἕλα κπνπθί ὁπνῦ λά ιέγεηαη θαί λα ἀγξνηθάηαη κπνπθί ηῆο θνηλφηεηνο ηῶλ
πνιηηῶλ». εκεηψλεηαη ε εηπκνινγία πνπ έδηλε ε δηνίθεζε ζηνπο θαηνίθνπο σο
θνηλόηεηνο ηῶλ πνιηηῶλ. Σν γεγνλφο φηη θάζε ρξήζε απηνχ ηνπ πνζνχ ζα γηλφηαλ
κφλν «κέ ηήλ γλψκελ ὅισλ ηῶλ πνιηηῶλ» θαη κε ζθνπφ «δηά ρξεαηο ηνῦ λεζίνπ θαί
480
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ηῆο θνηλφηεηνο», καξηπξνχζε ζηνηρεία ζπκκεηνρηθήο δηνίθεζεο. ην 6ν άξζξν
δηαθάλεθε φηη βαζηθφ κέιεκα ήηαλ ε δπλαηφηεηα ησλ αξρψλ ησλ Αληηθπζήξσλ, ζε
πεξίπησζε πνπ θξηλφηαλ αλαγθαίν ζε ζέκαηα δεκφζηαο πγείαο θαη επηδεκηθήο
αζζέλεηαο, λα απνζηείινπλ θαξάβη ζηα Κχζεξα δεηψληαο βνήζεηα θαη κεηαθέξνληαο
εηδήζεηο. Κχξηνη απνδέθηεο ησλ πγεηνλνκηθψλ εηδήζεσλ ήηαλ θαηά ζεηξά
πξνηεξαηφηεηαο:
i. Ο Γάιινο Γηνηθεηήο
ii. Ζ Κεληξηθή Γηνίθεζε ησλ Κπζήξσλ
iii. Ο Γάιινο Πξφμελνο ζηα Υαληά
iv. Σν Τγεηνλνκείν ησλ Κπζήξσλ
7. πλερίδνληαο ζην έβδνκν άξζξν, ε γαιιηθή δηνίθεζε επέκελε ζην ζέκα
ηήξεζεο ησλ πγεηνλνκηθψλ θαλφλσλ. ξηζε ηνπο εηξελνδίθεο σο ηειηθνχο
ππνγξάθνληεο ζηα πγεηνλνκηθά πηζηνπνηεηηθά πνπ εμέδηδαλ ζε πξψην ζηάδην νη
επηζηάηεο ηεο πγείαο, φπσο ραξαθηεξηζηηθά αλέθεξε «ηφ παζπφξηη ηῶλ ἐπηζηαηῶλ ηῆο
γείαο λά ἔρῃ ρξένο λά πνγξάθεηαη δηά πεξηζνηεξαλ βεβαίνζελ θαί ἕλαο ἀπφ ηνχο
ἄλνζελ ἐξνηνθξηηάο», αλαβαζκίδνληάο ηνπο εηξελνδίθεο έλαληη ησλ επηζηαηψλ ηεο
πγείαο. Απηή ε δηάηαμε αθνξνχζε ηνπο Αληηθπζεξίνπο πνπ ηαμίδεπαλ ζε κέξε εθηφο
ηεο

Οζσκαληθήο

Απηνθξαηνξίαο

φπσο

αλαθεξφηαλ

«δηά

ηά

κέξε

ηῆο

ρξηζηηαλνζχλεο».
8. Γηα φζνπο επξφθεηην λα ηαμηδέςνπλ πξνο ηελ νζσκαληθή επηθξάηεηα είρε
επηζπλαθζεί ε ηππνπνηεκέλε κνξθή ηνπ ηαμηδησηηθνχ εγγξάθνπ.
Ο δηνξηζκφο ησλ εηξελνδηθψλ απνηεινχζε ην βαζηθφ ζηνηρείν απνλνκήο
δηθαηνζχλεο ζηα Αληηθχζεξα. Ζ ηδηφηεηα ησλ δηθαζηψλ απηήο ηεο βαζκίδαο
εηπκνινγηθά πξνεξρφηαλ απφ ηνλ φξν εηξήλε, θαζψο επξφθεηην γηα δηθαζηήξην κε
αληηθείκελν ρακειήο παξαβαηηθφηεηαο ππνζέζεηο θαη πξνζσπηθέο δηελέμεηο. Κχξην
κέιεκα ηνπ εηξελνδίθε ήηαλ ε απφδνζε δηθαηνζχλεο θαη ν κεηξηαζκφο ησλ παζψλ. Οη
εηξελνδίθεο ήηαλ ελδερνκέλσο ηα πιένλ ζεκαίλνληα πξφζσπα ζηε κηθξή θνηλσλία
ησλ Αληηθπζήξσλ θαη νη αλψηεξνη αμησκαηνχρνη, θαζψο ππεξείραλ ησλ επηζηαηψλ
πγείαο. Ζ θαηλνηνκία ηεο γαιιηθήο δηνίθεζεο, ε νπνία πξνέηαζζε ην ειεπζεξία-ηζόηεο
σο θαηεπζπληήξηα δχλακε, δηαθάλεθε ηδηαίηεξα ζην ζέκα ηεο δηαρείξηζεο ηνπ
δεκφζηνπ ηακείνπ. ε απηή ηελ πεξίπησζε νη Γεκνθξαηηθνί Γάιινη ζεψξεζαλ ηνπο
πνιίηεο ηνπ λεζηνχ ζπλππεχζπλνπο θαη ζπλαξκφδηνπο κε ηνπο δηθαζηέο, θάηη εληειψο
μέλν κε ηα πξνγελέζηεξα βελεηηθά ήζε, αιιά θαη κε ηηο πξαθηηθέο πνπ εθαξκφδνληαλ
απφ ηνπο ίδηνπο ζηα κεγαιχηεξα λεζηά ηνπ Ηνλίνπ.
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Σν έγγξαθν κε ηίηιν «ἑξκελεία δηά ηνχο ἐπηζηάηαο ηῆο μεηηκφζεσο ἐπάλσ
ζηαο ἐδεκίαηο ηῶλ πξαγκάησλ»481 αθνινπζνχζε ηελ ίδηα ινγηθή θαη ηππνινγία κε ηα
δχν πξνεγνχκελα, θαζψο έδηλε νδεγίεο θαη φξηδε ην πιαίζην ιεηηνπξγίαο γηα ηνπο
δηνξηζκέλνπο εθηηκεηέο/πξαγκαηνγλψκνλεο ησλ Αληηθπζήξσλ. Σν αμίσκα απηφ
ζπκπιήξσλε ην ξφιν ησλ εηξελνδηθψλ, θάηη αλαγθαίν γηα κηα κηθξή γεσξγηθή
θνηλσλία. Οη δηνξηζκέλνη πξαγκαηνγλψκνλεο ήηαλ νη Αιεγίδνο Σπηνγηαλλάθεο,
Πφινο Σηηάθεο, Γεκήηξεο Υαξραιηδάθεο, κε γξακκαηέα ηνλ ηαπξηαλφ Βελέξε. Σν
έγγξαθν απηφ ήηαλ κηθξφηεξν ζπγθξηηηθά κε ηα άιια θαη απνηεινχληαλ απφ ηξία
άξζξα:
1. ην πξψην άξζξν πεξηγξαθφηαλ ε γεληθή απνζηνιή ησλ εθηηκεηψλ δεκηψλ,
ζηνπο νπνίνπο φθεηιαλ λα πξνζηξέρνπλ φζνη είραλ ζρεηηθά δεηήκαηα γηα ηα νπνία
ρξεηάδνληαλ ηε δηαηηεζία ηνπο, «ὅζνη ιάβνπλ παξάπνλνλ δηά ἐδεκίαηο λά
πξνζηξέρνπλ εἰο ηνχηνπο ηνχο ἐπηζηάηαο λά θαλεξψζνπλ ηφ παξάπνλφλ ησο». Οη
εθηηκεηέο έπξεπε λα δηελεξγήζνπλ απηνςία θαη αθνινχζσο λα γλσκνδνηήζνπλ κε
δίθαην ηξφπν. Ζ έγγξαθε έθζεζή ηνπο έπξεπε λα ππνγξάθεηαη ην ιηγφηεξν απφ δχν
άηνκα θαη ηνλ γξακκαηέα ηνπο.
2. ην δεχηεξν άξζξν εμεηαδφηαλ ε πεξίπησζε κε επίιπζεο ησλ πξνζηξηβψλ
απφ ηνπο εθηηκεηέο, νπφηε ηα αληηκαρφκελα κέξε θαινχληαλ λα ιχζνπλ ηηο δηαθνξέο
ηνπο ελψπηνλ ησλ εηξελνδηθψλ.
3. Σέινο ζην ηξίην άξζξν ζηνπο εθηηκεηέο πξνζδηνξίζηεθε απηή αθξηβψο ε
ηδηφηεηα ηνπ εθηηκεηή θηλεηψλ θαη αθίλεησλ αμηψλ, «Θέινληαο ηηλέο λά μεηηκήζνπλ
θαί λά γλσξίζνπλ ηήλ ηηκήλ θαί ἀμηαζκφλ θάζε ἄιινπ πξάγκαηνο, αηή  μεηίκσζηο
θαί ηηκή λά γίλεηαη πάληα ἀπφ ηνχηνπο ηνχο ἐπηζηάηαο».
Σα Αληηθχζεξα ήηαλ κηθξφ λεζί γηα λα δηαζέηεη δηθαζηήξηα. Οη ππνζέζεηο πνπ
δελ κπνξνχζαλ λα επηιπζνχλ απφ ηνπο εηξελνδίθεο παξαπέκπνληαλ ζηα αλψηεξα
δηθαζηήξηα ησλ Κπζήξσλ. Ζ ζεηξά εγγξάθσλ πνπ αθνξνχζαλ ζηε δηθαζηηθή δηέλεμε
αλάκεζα ζηνλ Νηθφιαν Κπλεγφ θαη ζηνλ Μαλψιε Μεγαινθνλφκν, κε εκεξνκελία
ηνπ πξψηνπ εγγξάθνπ ηελ 1ε Φεβξνπαξίνπ, 1798 είλαη ελδεηθηηθή.482 Ζ δηθνγξαθία
πνπ ζρεκαηίζηεθε καδί κε φια ηα ζρεηηθά έγγξαθα (επηά ηνλ αξηζκφ) εθδηθάζηεθε
ζην Κνκηηάηνλ ηῶλ Κξηζηκάησλ ησλ Κπζήξσλ.
481
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εθηηκεηέο ησλ Αληηθπζήξσλ], ρ.ρ.
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18. Γ.Α.Κ.-Σ.Α.Κ., Αξρείν Γεκνθξαηηθψλ Γάιισλ: Φάθεινο 8/Έγγξαθν 5 [Γηθαζηηθή ππφζεζε

Νηθφια Κπλεγνχ ελαληίνλ Μαλψιε Μεγαιννηθνλφκνπ], 01.02.1798.
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Ο θαηαγγέιισλ ήηαλ ν Νηθφιανο Κπλεγφο ν νπνίνο θαηεγφξεζε ηνλ Μαλψιε
Μεγαινθνλφκν γηα ηελ θαηαζηξνθή ηεο πεξηνπζίαο ηνπ ζηα Αληηθχζεξα
ρξεζηκνπνηψληαο θνξηηζκέλεο θξάζεηο «Γλνζηφλ εἰο ὅινπο εἶλαη ηνχο ἐγθάηηθνπο
ἐηνῦηνπ ηνῦ λπζίνπ ηφ ἄδηθνλ, γδίζεκνλ, θαί θαηάζθήλε ὁπνῦ ἔθακελ εἰο ηήλ πηνρή
καο θακειείαλ ἐκνῦ Νηθνιάνπ Κπλεγνῦ πνηέ Γενξγίνπ, ὁ πνιήηηο Μαλφιεο
Μεγαινθνλφκνο πνηέ Κνζκά Μεηαμά εἰο ηφ κηθξφλ λεζί ηνῦ Λεηφλε». Ζ δηθνγξαθία
έδεημε φηη ηα αδηθήκαηα, πνπ έρξεδαλ πςειφηεξεο ηνπ Δηξελνδηθείνπ βαζκίδαο,
παξαπέκπνληαλ ζηηο δηθαζηηθέο αξρέο ησλ Κπζήξσλ. Ζ ππφζεζε απηή είρε
απαζρνιήζεη ζην παξειζφλ θαη ηηο βελεηηθέο αξρέο, θαζψο γηα πξψηε θνξά είρε
εθδηθαζηεί ην 1787. Ζ πεξίπησζε απηή απνδείθλπε φηη ηειηθά ε Βελεηία, παξάιιεια
κε ηα ζρέδηα επνηθηζκνχ θαη νρχξσζεο ηνπ λεζηνχ, είρε ιάβεη ππφςε ηεο θαη ηε
κηθξή θνηλφηεηα ησλ θαθηαλψλ πνπ παξεπηδεκνχζε ζηα Αληηθχζεξα. ην
δηθαζηήξην ησλ Κπζήξσλ, φπνπ ν Νηθφιανο Κπλεγφο είρε δηθαησζεί θαη ηφηε,
απεπζχλζεθε μαλά θαη δήηεζε ηελ επαλάιεςε ηεο δηθαίσζήο ηνπ καδί κε ηελ
θαηαβνιή απνδεκίσζεο, επηθαινχκελνο ην ππέξ ηνπ δεδηθαζκέλν. ε απηή ηελ
πεξίπησζε δελ αλέθεξε νλνκαζηηθά ηε Βελεηία, αιιά γεληθά αλαθέξζεθε ζε
απεξαζκέλν γνβέξλν, γηα επλφεηνπο ζεκεηνινγηθνχο ιφγνπο.
Ο αληίδηθνο Μαλψιεο Μεγαινθνλφκνο ζηε δηθή ηνπ αλαθνξά έδσζε ηελ
αθξηβή εκεξνκελία ηεο πξνεγνχκελεο δίθεο (επηπέδνπ Καθνπξγηνδηθείνπ) «θαηά ηήλ
ἀπφθαζηλ ὁπνῦ ἔγελε εἰο ηφ ηειεηνκέλνλ πξνηδέζσ Κξηκηλάι εἰο ηάο: 18: Γεθεκβξίνπ
1787» θαη παξνπζίαζε ηε δηθή νπηηθή ηνπ γηα ηελ ππφζεζε «πεηδή θαί κέ ηήλ
θπζηθήλ ηνπ ἀλεζρπληίαλ ὀ ιεγφκελνο Νηθφιαο Κεληγφο πνηέ Γεσξγίνπ ςεπδφο
παξεζηάδη εἰο ηήλ δηθαηνζχλελ ηνχηνπ ηνῦ Κνκηηάηνπ πῶο εἶλαη γλσζηφλ εἰο ὅιινπο
ηφ γδχζηκνλ θαί θαηεζηξνθήλ ὁπνῦ ηνῦ ἔθακελ ὁ πνιήηηο Μαλψιεο Μεγαινθνλφκνο
δεηῶληαο λά ηνῦ πιπξψζη ὥιια ἐθήλα ὀπνῦ ὠξέρζε λά ηφλ ζηθνθαληήζη πὡο ηνῦ
ἐπῦξε θαί ὥζα ἄιια ηφλ ἐξκελεχη  δηάθξπζί ηνπ». Δπεηδή ε πξψηε δίθε είρε απνβεί
εηο βάξνο ηνπ, ν Μεγαινθνλφκνο πνιχ εχινγα θαηεγφξεζε ην δηεθζαξκέλν βελεηηθφ
ζχζηεκα δηθαηνζχλεο γηα θαθνδηθία, θάηη πνπ έγηλε εκθαλέζηεξν ζηελ επφκελε
θαηάζεζή ηνπ. Δπίζεο έζεζε ην πξφβιεκα ηεο ζαιάζζηαο επηθνηλσλίαο αλάκεζα ζηα
δχν λεζηά, θαζψο ζηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε νη κάξηπξεο αδπλαηνχζαλ λα
παξαζηνχλ ζηα Κχζεξα ρσξίο ηελ πιεξσκή ησλ λαχισλ ηνπο. Γηα ην ιφγν απηφ ν
Μεγαινθνλφκνο πξνζθέξζεθε λα ηνπο δηεπθνιχλεη «ἐπεηδή εἶλαη ἀλάγγε, λά
ἐμεηαρζνῦλ θσληά εἰο ἄιινπο θαί κάξηεξεο θάηηθπ εἰο ηνχο Ἠιηνχο,  ὀπίνη δέλ
ἔξρσληε ἐδψ δίρσο ἔμσδα πξνζθέξη ἐθνπζίνο, ὀ ξηζῆο Μεγαινθνλφκνο λά
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παξαζηήζε ἐγγπηηήλ ἰθαλφλ ὀπνχ λα ἀπνθξίλεηε δηα αηά θάη δηά ὥζα ἄιια ἔμσδα
ηξέμνπλ».
Βάζεη ησλ επηζέησλ, ν Μεγαινθνλφκνο483 ήηαλ πξνθαλψο Κπζήξηνο, ν νπνίνο
δηαηεξνχζε πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ζηα Αληηθχζεξα. Ο Κπλεγφο 484 είλαη επίζεην
ζθαθηαλήο πξνέιεπζεο πξνεξρφκελν απφ ηελ νζσκαληθή Κξήηε. Απηφ ήηαλ θάηη πνπ
ν Μεγαινθνλφκνο εθκεηαιιεχηεθε γηα λα ππνδειψζεη ηελ ηδηφηεηα ηνπ Κπλεγνχ σο
μέλνπ, ζε αληίζεζε κε ηνλ ίδην πνπ ήηαλ γεγελήο. Κιείλνληαο επηθαιέζηεθε ηελ
αιιφηξηα ππεθνφηεηα ησλ θαθηαλψλ θαη ηηο πηζαλέο εζσηεξηθέο ηνπο έξηδεο, κε ηε
βαζηθή θαηεγνξία ηνπ ελάληηα ζην δηεθζαξκέλν βελεηηθφ θαζεζηψο «ὁ πηνρφο
Μεηαμάο πφθεξε θαί ἐδεκηφζε ἀπφ ηήλ δπλαζηείαλ ηνῦ γλσζηνῦ πνηέ Γεσξγίνπ
Κπλεγνῦ ζᾶο πεξηθαιε λά ἐμεηάζεηαη, ὄρη βέβαηα κέ ἐθείλελ ηήλ δνιηφηεηα θαί
ἀπηζηίαλ ὁπνῦ ἔπξαμελ ὁ ηφηε Καληδηιέξξεο δηά ηά ἐζρξά ηέιε ηνπ [...] ηφλ ἐδεκηνζελ
ὁ πνηέ Γεψξγηνο Κπληγφο, θαζψο ὁ Μεηαμάο εἶλαη ἔηνηκνο πξφηνλ λά ηνῦ ἀπνθξηζῆ εἰο
ηά ὅζα καξηπξηζνῦλ ὁκνίσο πῶο λά ἐδηκίνζελ ἤ λά ἐπῆξαλ ἄιινη θαθηαλνί
ζπκπαηξηφηε ηνπ δηά ηάο ἔρζξαο θαί πάζε ὁπνῦ ἦζαλ ἀλακεζφλ ηνπο».
ε απηφ ην ζεκείν εκθαλίζηεθε κηα ζεζκηθή ηδηαηηεξφηεηα ηεο ηαπηφηεηαο
ησλ Αληηθπζήξσλ πνπ είραλ λα αληηκεησπίζνπλ νη Γεκνθξαηηθνί Γάιινη θαη ηελ
νπνία αληηκεηψπηζαλ αξγφηεξα θαη νη Βξεηαλνί. Γειαδή ην γεγνλφο φηη ζε λεζί ηεο
επηθξάηεηάο ηνπο ε πιεηνςεθία ησλ θαηνίθσλ ηνπ ήηαλ θαθηαλνί Κξήηεο, ππήθννη
ηεο Οζσκαληθήο Απηνθξαηνξίαο. Ζ δηθαζηηθή απηή ππφζεζε θαηέδεημε φηη νη
Γεκνθξαηηθνί Γάιινη ελέηαμαλ ηνπο Αληηθπζεξίνπο ζην ζχζηεκα απνλνκήο
δηθαηνζχλεο πνπ είραλ ζπζηήζεη ζηα Κχζεξα.
Ζ επηθνηλσλία αλάκεζα ζηα Κχζεξα θαη ζηα Αληηθχζεξα ήηαλ δχζθνιε θαη
εμαξηψκελε απφ ηηο θαηξηθέο ζπλζήθεο θαη ηα έμνδα κεηαθνξάο πνπ πξνέθππηαλ,
φπσο θαίλεηαη θαη απφ ηελ αλαθεξφκελε δηθαζηηθή ππφζεζε. Σν έγγξαθν ηεο 26εο

483

Σν επίζεην Μεγαινθνλφκνο ή Μεγαιννηθνλφκνο είλαη απφ ηα παιαηφηεξα ησλ Κπζήξσλ θαη

απαληάηαη ζηηο πξψηεο λνηαξηαθέο πξάμεηο ηνπ 1536. Ζ ξίδα ηνπ ήηαλ βπδαληηλή θαη πξνεξρφηαλ απφ
ην βπδαληηλφ εθθιεζηαζηηθφ αμίσκα ηνπ Οηθνλφκνπ. Βιέπε Καιιίγεξνο Δ. Π., Κπζεξατθά Δπώλπκα,
φ.π., ζζ. 476-481.
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Σν επψλπκν Κπλεγφο/Κπλεγαιάθεο απαληάηαη ζηα Αληηθχζεξα θαη πξνήιζε απφ ηελ Κξήηε. Ζ

νηθνγέλεηα Κπλεγαιάθε εγθαζηάζεθε ζηελ πεξηνρή Μπαηνπδηαλά ησλ Αληηθπζήξσλ, φ.π., ζζ. 383384.
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Ηνπλίνπ 1798 485 θαηαδεηθλχεη απηή ηε δπζθνιία επαθήο αλάκεζα ζηελ Κεληξηθή
Δπηηξνπή ησλ Κπζήξσλ θαη ζηηο δηνηθεηηθέο θαη δηθαζηηθέο δνκέο-παξαξηήκαηα ησλ
Αληηθπζήξσλ.
ηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε αλαθέξζεθε φηη ν πνιίηεο Γεψξγηνο Λαδαξέηνο
(δελ πξνζδηνξίζηεθε επθξηλψο θάπνην αμίσκα), πνπ πξνθαλψο ιεηηνπξγνχζε σο
αγγειηνθφξνο-ηαρπδξφκνο ηεο Κεληξηθήο Δπηηξνπήο, κεηέθεξε εξκελεπηηθή επηζηνιή
(εγθχθιην) ζηνπο θαηνίθνπο ησλ Αληηθπζήξσλ, ηελ νπνία δέρηεθαλ κε ζεηηθφ ηξφπν.
πσο αλέθεξαλ «Μέ ηφλ ἐξρνκφλ ηνῦ πνιίηνπ Γεσξγίνπ Λαδαξέηνπ ἐιάβακελ ηελ
ηηκηφλ ζαο ἑξκελεπηηθήλ ἐπηζηνιήλ, ηήλ ὁπνίαλ κέ ζέβαο παθνχζακελ». Καηφπηλ κε
ηνλ ίδην αγγειηνθφξν, απέζηεηιαλ εγγξάθσο δεηήκαηα πνπ ηνπο απαζρνινχζαλ θαη
δηαθνξέο (ελδερνκέλσο δηθαζηηθνχ πεξηερνκέλνπ) πξνο ηε Γηνίθεζε ησλ Κπζήξσλ.
Ζ πεξηγξαθή απηή, αλ θαη ζχληνκε, θαλεξψλεη ην χθνο ηεο δηνηθεηηθήο
επηθνηλσλίαο πνπ επηθξαηνχζε αλάκεζα ζηα Κχζεξα θαη ζηα Αληηθχζεξα θαη
ηδηαίηεξα ην βαζκφ δπζθνιίαο άζθεζεο ειέγρνπ θαη επνπηείαο απφ ηνπο
Γεκνθξαηηθνχο Γάιινπο. Σα Αληηθχζεξα ήηαλ έλα λεζί ζην νπνίν ε επηθνηλσλία
πξαγκαηνπνηνχληαλ κε δπζθνιία, δελ ππήξραλ ζηξαηησηηθέο ή αζηπλνκηθέο δπλάκεηο
θαη ε απνδνρή ησλ απνθάζεψλ ηεο δηνίθεζεο ησλ Κπζήξσλ βαζηδφηαλ ζηελ θαιή
δηάζεζε ησλ θαηνίθσλ.
Ζ απνγξαθή πιεζπζκνχ είλαη έλα δηαρξνληθφ εξγαιείν θάζε δηνηθεηηθνχ
κεραληζκνχ θαη πξαγκαηνπνηείηαη θπξίσο γηα θνξνινγηθνχο, πγεηνλνκηθνχο θαη
ζηξαηνινγηθνχο ιφγνπο. Ζ πξνγελέζηεξε βελεηηθή δηνίθεζε πξνέβαηλε ηαθηηθά ζηελ
θαηαγξαθή πιεζπζκνχ ζηα Κχζεξα, 486 φπσο θαη ε ζχληνκε νζσκαληθή (17151718).487 Ζ δηνίθεζε ησλ Γεκνθξαηηθψλ Γάιισλ δελ απνηέιεζε εμαίξεζε θαη ζηηο 25
Ηνπλίνπ ηνπ 1798 πξνέβε ζε απνγξαθή ησλ θαηνίθσλ ησλ Αληηθπζήξσλ φπσο
πεξηέγξαςε «1798 Ἰνπλίνπ 25 ἔηνο ἕθηνλ ηῆο γαιιηθῆο δεκνθξαηίαο εἰο ηελ Αἰγηαιέα
ἀξηζκφο ηῶλ θαηνίθσλ ηῆο λήζνπ Αἰγηαιέαο».488
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31. Γ.Α.Κ.-Σ.Α.Κ., Αξρείν Γεκνθξαηηθψλ Γάιισλ: Φάθεινο 13/Έγγξαθν 6 [Αλαθνξά ησλ

θαηνίθσλ ησλ Αληηθπζήξσλ], 27.06.1798.
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Βιέπε βελεηηθέο απνγξαθέο πιεζπζκνχ Κπζήξσλ, Γξαθάθεο Δ. (επηκ.), Απνγξαθέο Πιεζπζκνύ

Κπζήξσλ (18νο αη.). Σόκνη Α, Β, Γ, φ.π.
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Βιέπε νζσκαληθή απνγξαθή, Μπαιηά Δ., Ζ Οζσκαληθή Απνγξαθή ησλ Κπζήξσλ 1715, φ.π.
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32. Γ.Α.Κ.-Σ.Α.Κ., Αξρείν Γεκνθξαηηθψλ Γάιισλ: Φάθεινο 13/Έγγξαθν 7 [Απνγξαθή πιεζπζκνχ

ησλ Αληηθπζήξσλ], 25.06.1798.
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Ζ απνγξαθή θαηέγξαςε ηηο νηθνγέλεηεο κε αλαθνξά ζηνλ επηθεθαιήο αξρεγφ,
ην φλνκα, ην επψλπκν θαη παηξψλπκν. ηελ πιεηνςεθία ηνπο ήηαλ άληξεο, αιιά
ππήξραλ θαη ηξείο πεξηπηψζεηο γπλαηθψλ-ρεξψλ. χκθσλα κε απηή ηελ απνγξαθή ην
1798 ηα Αληηθχζεξα θαηνηθνχληαλ απφ 28 νηθνγέλεηεο απνηεινχκελεο απφ 56 άληξεο,
46 γπλαίθεο θαη 33 παηδηά, ζχλνιν 135 θάηνηθνη. Σελ θαηάζηαζε επηθχξσζε κε ηελ
ππνγξαθή ηνπ ν εηξελνδίθεο Γησξγάθεο Γαιαλνζηθάθεο. Ζ απνγξαθή έδσζε κηα
πιήξε πιεζπζκηαθή απνηχπσζε ηνπ λεζηνχ ζηε γαιιηθή δηνίθεζε ζε πνζνηηθφ
(αξηζκφο θαηνίθσλ), αιιά θαη πνηνηηθφ επίπεδν (ζχζηαζε πιεζπζκνχ αλά θχιν θαη
ειηθία, επηθεθαιήο νηθνγελεηψλ). Οη Γεκνθξαηηθνί Γάιινη θαη’ απηφ ηνλ ηξφπν
απέθηεζαλ πνιχηηκεο πιεξνθνξίεο γηα ηελ πιεζπζκηαθή ζχζηαζε ησλ Αληηθπζήξσλ,
απαξαίηεηεο γηα ηελ άζθεζε θνξνινγηθήο πνιηηηθήο, γηα ηελ επάλδξσζε
ζηξαηησηηθνχ απνζπάζκαηνο πνιηηνθπιαθήο ή αθφκα θαη ππνρξεσηηθήο εξγαζίαο.
Κεθ. 2.1. Απνηίκεζε ηεο δηνηθεηηθήο παξνπζίαο ησλ Γεκνθξαηηθψλ Γάιισλ
ζηα Αληηθχζεξα
Οη Γεκνθξαηηθνί Γάιινη, ζε αληίζεζε κε ηνπο Βελεηνχο, ελδηαθέξζεθαλ
άκεζα λα εληάμνπλ ηα Αληηθχζεξα ζηελ επηθξάηεηά ηνπο, δηαβιέπνληαο ελδερνκέλσο
ηε γεσγξαθηθή ηνπο αμία θαη αληηκεησπίδνληαο ην λεζί σο δηνηθεηηθφ εμάξηεκα ησλ
Κπζήξσλ. Θέιεζαλ λα αθνινπζήζνπλ ηελ πξαθηηθή πνπ εθάξκνζαλ θαη ζηα
Κχζεξα, ζεβφκελνη φκσο ή έζησ απνδερφκελνη ηελ ηδηαηηεξφηεηα απηήο ηεο θιεηζηήο
θνηλφηεηαο, πνπ απνηεινχληαλ σο επί ην πιείζηνλ απφ θαθηαλνχο πξνεξρφκελνπο
απφ ηελ νζσκαληθή Κξήηε. Γηφξηζαλ ληφπηνπο εηξελνδίθεο, πξαγκαηνγλψκνλεο,
πγεηνλφκνπο θαη γξακκαηείο, απέζηειιαλ θαη δέρνληαλ δηνηθεηηθή αιιεινγξαθία,
δίθαδαλ ηα ζεκαληηθά αδηθήκαηα ζηα Κχζεξα θαη πξνρψξεζαλ ζε απνγξαθή ηνπ
πιεζπζκνχ.
Ζ απνπζία ζηξαηησηηθήο δχλακεο επηβνιήο ήηαλ ν παξάγνληαο πνπ
ππνρξέσζε ηνπο Γεκνθξαηηθνχο Γάιινπο λα παξαρσξήζνπλ ηελ άζθεζε ηεο
δηνίθεζεο θαη ηεο δηθαηνζχλεο ηνπ λεζηνχ ζε γεγελείο Αληηθπζεξίνπο, κε φια ηα
ζπλαθφινπζα πξνβιήκαηα (ρακειφ κνξθσηηθφ επίπεδν, εκπινθή νηθνγελεηψλ
αμησκαηνχρσλ ζε ηνπηθέο δηακάρεο, θνπιηνχξα νζσκαληθήο δηνίθεζεο). Ζ δχζθνιε
επηθνηλσλία θαη νη ζπρλνί ζπειιψδεηο άλεκνη πνπ ραξαθηεξίδνπλ ηε ζαιάζζηα
πεξηνρή ησλ Αληηθπζήξσλ, θαζψο θαη ε αλππαξμία ελφο απάλεκνπ ιηκαληνχ,
απέθνβαλ γηα κέξεο ηελ λαπηηθή ζχλδεζε αλάκεζα ζηα δχν λεζηά θαζηζηψληαο ην
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δηνηθεηηθφ έιεγρν πξνβιεκαηηθφ. Οη ζαιάζζηνη δίαπινη ζην Ηφλην πέιαγνο ηεινχζαλ
ππφ ην θφβν επέκβαζεο ηνπ βξεηαληθνχ ζηφινπ, ν νπνίνο ήηαλ θπξίαξρνο ζηε
Μεζφγεην κεηά ηε λαπκαρία ηνπ Ακπνπθίξ θαη ηελ θαηαβχζηζε ηνπ γαιιηθνχ ζηφινπ
(1-3 Απγνχζηνπ 1798).
Οη Γεκνθξαηηθνί Γάιινη ελδηαθέξνληαλ γηα ηελ θαηνρή θαη δηνίθεζε ησλ
Αληηθπζήξσλ, ε νπνία φκσο ήηαλ πνιχ πξνβιεκαηηθή κε ηηο αληηθεηκεληθέο
δπζθνιίεο πνπ αληηκεηψπηδαλ. Ζ εμνπζία ηνπο ήηαλ ζεζκηθή αιιά φρη πξαθηηθή
θαζψο δε δηέζεηαλ δπλάκεηο επηβνιήο ησλ απνθάζεψλ ηνπο. Οπζηαζηηθά νη θάηνηθνη
ησλ Αληηθπζήξσλ ηεινχζαλ ζε κηα ραιαξή ζρέζε εμνπζίαο κε ηα Κχζεξα θαη ζε
κεγάιν βαζκφ απηνδηνηθνχληαλ ζχκθσλα κε ηα δηθά ηνπο εζηκηθά δίθαηα θαη ηε
ζπζρέηηζε ηζρχνο αλάκεζα ζηηο θπξίαξρεο νηθνγέλεηεο ηνπ λεζηνχ.
Κεθ. 3. Σν ηέινο ηεο θπξηαξρίαο ησλ Γεκνθξαηηθψλ Γάιισλ ζηα Κχζεξα θαη
ζηα Αληηθχζεξα ζηηο 13 Οθησβξίνπ 1798
Ζ Γεκνθξαηηθή Γαιιία εγθαηαζηάζεθε ζηα Ηφληα λεζηά θαη ζηα Κχζεξα κε
πξννπηηθή καθξνεκέξεπζεο. Ο Ναπνιέσλ είρε βιέςεηο πξνο ηελ Αλαηνιή θαη
ζεσξνχζε ηηο γαιιηθέο θηήζεηο ζην Ηφλην ζεκαληηθέο γηα ηα κειινληηθά ηνπ ζρέδηα. Ο
γαιιηθφο ζηξαηφο θαηνρήο φκσο δελ επαξθνχζε γηα ηελ ππεξάζπηζε ησλ λεζηψλ, ηα
νπνία, κε εμαίξεζε ηελ Κέξθπξα, είραλ πεπαιαησκέλεο νρπξσκαηηθέο εγθαηαζηάζεηο
θαη θάζηξα ζε κέηξηα έσο θαθή θαηάζηαζε. Σα θάζηξα θαη ηα νρπξά ησλ Κπζήξσλ
ήηαλ απαξραησκέλα, κε πξνβιήκαηα ππνδνκήο θαη αλεπαξθή γηα απνηειεζκαηηθή
άκπλα. 489 Ζ παξειζνχζα βελεηηθή δηνίθεζε δελ θαηφξζσζε λα ηα εθζπγρξνλίζεη,
ιφγσ νηθνλνκηθήο δπζπξαγίαο. Σα ηηαιν-ειιεληθά ζηξαηησηηθά ζψκαηα δελ
ζεσξνχληαλ ηδηαίηεξα αμηφπηζηα θαη ε ζέιεζή ηνπο λα πνιεκήζνπλ γηα ηνπο
Γεκνθξαηηθνχο Γάιινπο βξηζθφηαλ ζε κεδακηλφ επίπεδν. Ο ιαφο ησλ Κπζήξσλ ήηαλ
αξλεηηθά δηαθείκελνο ιφγσ βαξηάο θνξνινγίαο θαη ζξεζθείαο θαη ζεσξνχζε ηνπο
επεξρφκελνπο Ρψζνπο σο ειεπζεξσηέο.
Οη επξσπατθέο δπλάκεηο πνπ αληηκάρνληαλ ηε Γεκνθξαηηθή Γαιιία
απνθάζηζαλ λα ηελ εθδηψμνπλ απφ ην Ηφλην. Ζ ζέζε ηνπ γαιιηθνχ ζηξαηνχ ζηα λεζηά
εθείλε ηελ πεξίνδν ζεσξνχληαλ αθφκε αδχλακε, αιιά ηπρφλ εδξαίσζε θαη
ηζρπξνπνίεζή ηνπ ζε απηά ζα γηλφηαλ πνιχ επηθίλδπλε. Πξνεφξηηα ηεο επηθείκελεο
489

Πεηξφρεηινο Μ. Κ., Δληππώζεηο από ηα Κύζεξα, φ.π., ζ. 29.
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επίζεζεο ζηα Κχζεξα θαίλνληαλ ζην επεηζφδην ηεο πξσηνκαγηάο ηνπ 1798, φηαλ
Βξεηαλνί επηηέζεθαλ ζε γαιιηθή θξεγάηα ζην Καςάιη.
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Ζ θνξχθσζε ηεο

αληηγαιιηθήο εθζηξαηείαο επήιζε κε ηε γαιιηθή ήηηα ζηε Ναπκαρία ηνπ Ακπνπθίξ
ζηηο 1-3 Απγνχζηνπ 1798 απφ ηνλ βξεηαληθφ ζηφιν, κε επηθεθαιήο ηνλ λαχαξρν
Nelson. Ο γαιιηθφο ζηφινο ππέζηε ζπληξηβή θαη ην γαιιηθφ εθζηξαηεπηηθφ ζψκα ηνπ
Ναπνιένληα εγθισβίζηεθε ζηελ Αίγππην. Ζ Οζσκαληθή Απηνθξαηνξία ζπκκάρεζε
ηφηε κε ηελ πξναηψληα αληίπαιν Ρσζηθή Απηνθξαηνξία θαη πξνρψξεζαλ ζηε
δεκηνπξγία ελφο ζπκκαρηθνχ ζηφινπ ππφ ηνπο λαπάξρνπο Θεφδσξν Οπδαθψθ
(

) θαη Καληίξ-Μπέε.
Οη Γεκνθξαηηθνί Γάιινη είραλ ελεκεξσζεί γηα ηελ επηθείκελε εηζβνιή κε ηελ

αλαθνξά ηνπ Τγεηνλφκνπ ηνπ Πνηακνχ Σδψξηδε Μειέηε ζηηο 21 επηεκβξίνπ
1798. 491 Γελ γλσξίδνπκε ηελ αληίδξαζε ηνπ Γάιινπ ινραγνχ θαη ζηξαηησηηθνχ
δηνηθεηή ησλ Κπζήξσλ Michel, αιιά ζε θάζε πεξίπησζε ηα πεξηζψξηα δξάζεο ηνπ
ζηα Κχζεξα ήηαλ εμαηξεηηθά πεξηνξηζκέλα. Σν έγγξαθν απηφ δελ ήηαλ ην κνλαδηθφ
πξνεηδνπνηεηηθφ ζεκάδη ηεο επεξρφκελεο ξσζν-νζσκαληθήο εηζβνιήο. Δίρε
πξνεγεζεί αλνηρηή επηζηνιή 492 ηνπ Μπέε ηεο Μνλεκβαζίαο πξνο ηνπο Κπζεξίνπο
ζηηο 5 επηεκβξίνπ 1798, ε νπνία ιφγσ ηεο ζεκαζίαο θαη ηεο ζεκεηνινγίαο ηεο
γξαθήο παξαηίζεηαη απηνχζηα:493
ἀπό κέξνο ηνῦ ἐλδνμνηάηνπ ἀγά Υαζάλ Μπεῒ Βνεβνύδα ἀγά θαη δαπίηε
Μνλεκβαζίαο· εἰζέ ιόγνπο ζαο Σδεξηγόηεο κεγάινη θαί κηθξνί· ζᾶο
ραηξεηάκελ· ἄιιν ἐδώ ἐκάζακελ ὅηη λά ζᾶο ιέγνπλαη ιόγηα πῶο ζᾶο
θνβεξίδνκελ θαί πῶο ζέισκελ λά ἐιζνῦκελ λά παηήζσκελ ηό λεζί ζαο,
ὅκσο ἡκεῖο ἀπό αὐηά ηά ιόγηα ρακπάξε δέλ ἠμεύξσκελ ἠκεῖο εἴκαζηαη
γεηηόλνη θαί ἤθεη δέλ ρξηάδεηε· κόλνλ ὡζάλ ζέισ λά ἔξζσ ἔξρνκαη κέ ηήλ
θπξγάδαλ θαί βγαίλσ ἀηόο κνπ θαί ἔξρνκαη θαί θνπβεληεάδνκαη ὄρη λά
ἔξζσ κέ θαθόλ, δεαηή ἐκεῖο εἴκαζηαη γεηηόλνη θαί ηέηνηα ιόγηα δέλ
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Κπζεξατθά, 247, Μάηνο 2010, ζ. 8.
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ρξεηάδνπληαη θαζώο ζᾶο ηά ιέγνπλαη, θαί κάιηζηα ἀθόκα δέλ ἔρνκελ
εἴδεζηλ πῶο ἔρεη λά θάκε ὁ πνιπρξνλεκέλνο βαζηιέαο καο, θαί ὄληαο ἔξζεη
εἴδεζηλ ηόηεο ἔξρνκαη θαί θνπβεληεάδνκαη θαί ὅπνην εἶλαη ηό θαιό ζαο θαί
ζᾶο δώζεη ρέξε ἔθεη ζηέλεηε, δεαηή δέλ ηό ζέιεη ὁ Θεόο λά ραζνῦλαη ηόζαηο
ςπραῖο· κόλνλ ηῶξα κελ ἔρεηε θακίαλ ἔγλνηαλ θαί βγέλεηε πεξλᾶηε εἰο ηόλ
ηόπνλ καο θαί κή θνβόζαζηαη θαί θαλείο δέλ ζᾶο πεξάδεη ἔθεη λα εἴζαζηαη
βεβαηνη· κά ἐκάζαηε πῶο ἔπηαζε ἡ θπξγάδα ηόλ Υηξηεκίηε, ἀιήζεηα ηόλ
ἔπηαζε θαί κνῦ ηόλ ἔζηεηιε κέ ην θατθε ηνπ ἐδώ, θαί κέ ηό λά εἴραλε
κεξηθνύο παξάδεο θαη ηνῦο ἐθξαηήζαλε εἰο ηήλ θπξγάδαλ, κέ ἐηνῦην
θαξηεξνῦκελ λά ἔιζε ἡ θπξγάδα λά ηνύο δώζσκελ ηνύο παξάδεο ηνπο θαί
λα ηνύο ἀθήζσκελ λά ἐξζνῦλαη εἰο ηόλ ηόπνλ ηνπο, θαί κή θνβόζαζηαη
ἠζεῖο εἴζαζηαη ξαγηάδεο δέλ βγαίλεη ηύπνηα ἀπν ἐζᾶο, κόλνλ θάλεηε ηήλ
δνπιίαλ ζαο θαί πεγελνξρόζαζηαη πάιαη εἰο ηόλ ηόπνλ καο κέ δίρσο δεκίαλ
ππνςίαλ ζαο· ηαῦηα θαί ὄρη ἄιιν -1798-επηεκβξηνπ-5-Μνλεκβαζίαη.
Ζ αλάγλσζε απηήο ηεο επηζηνιήο ζε πξψην επίπεδν καξηπξεί αλάγιπθα ηνλ
ηππηθφ ηξφπν γξαθήο ελφο Οζσκαλνχ Μπέε πνπ απεπζπλφηαλ ζε ξαγηάδεο, φκσο ζε
δεχηεξν επίπεδν ππάξρνπλ πνιιά επηκέξνπο ελδηαθέξνληα ζηνηρεία φπσο:
1. Απεπζχλζεθε απεπζείαο ζηνπο Σζηξηγώηεο θαη φρη ζηελ εγρψξηα ηνπηθή
δηνίθεζε ηνπ γαιιηθνχ θαζεζηψηνο.
2. Υαξαθηεξηδφηαλ απφ έλα έληνλν θαζεζπραζηηθφ χθνο, επαλαιακβάλνληαο,
ηνλίδνληαο θαη δηαβεβαηψλνληαο πψο δελ ππήξρε θαλέλαο θίλδπλνο
επηθείκελεο νζσκαληθήο εηζβνιήο.
3. Σν παξάδεηγκα ηνπ αηρκάισηνπ θατθηνχ, ην νπνίν επξφθεηην λα απνδνζεί ζψν
θαη

αβιαβέο,

απνηέιεζε

ην

επηζηέγαζκα

ηεο

θαζεζπραζηηθήο

επηρεηξεκαηνινγίαο.
Ζ επηζηνιή απηή, ηε ζπγθεθξηκέλε ρξνληθή ζπγθπξία, δείρλεη ηελ πξνζπάζεηα
ζπγθάιπςεο ησλ επεξρφκελσλ πνιεκηθψλ επηρεηξήζεσλ θαη θαηεπλαζκνχ ησλ
ππνςηψλ ησλ Κπζεξίσλ. Παξάιιεια ηφληδε εκκέζσο πιελ ζαθψο ηελ ππεξνρή ηεο
θπξίαξρεο Οζσκαληθήο Απηνθξαηνξίαο θαη ππνδαχιηδε ηελ επηζπκεηή γη’ απηήλ
πξνζάξηεζε ησλ Ηνλίσλ λήζσλ. Γελ μέξνπκε πφζνη Κπζήξηνη πίζηεςαλ ζηηο
δηαβεβαηψζεηο ηνπ Μπέε ηεο Μνλεκβαζίαο. κσο ζηηο 7 Οθησβξίνπ 1798 νη
ζπλαζπηζκέλνη Ρψζνη θαη Οζσκαλνί απνβηβάζηεθαλ ζηνλ Απιέκνλα θαη θαηφπηλ
νιηγνήκεξεο αληηζηάζεσο ζηηο 13 ηνπ ηδίνπ ππφ ηνλ λαχαξρν Θεφδσξν Οπδαθψθ
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θαηέιαβαλ ην λεζί ζέηνληαο ηέξκα ζηε ζρεδφλ δίρξνλε παξνπζία ησλ Γεκνθξαηηθψλ
Γάιισλ.
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ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ
Απνηίκεζε ηεο δεχηεξεο δηνηθεηηθήο πεξηφδνπ ησλ Γεκνθξαηηθψλ Γάιισλ ζηα
Κχζεξα
Ζ δεχηεξε δηνηθεηηθή πεξίνδνο ησλ Γεκνθξαηηθψλ Γάιισλ ζηα Ηφληα λεζηά
θαη εηδηθφηεξα ζηα Κχζεξα ππήξμε βξαρχβηα αιιά κε ηδηαίηεξν ζεζκηθφ απνηχπσκα.
Ζ 7ε Ννεκβξίνπ 1797 ήηαλ ε ηππηθή πξάμε ίδξπζεο ησλ γαιιηθψλ Ννκψλ ηεο
Διιάδνο. ηα Κχζεξα εθαξκφζηεθε ελ ηνηο πξάγκαζη ζηα κέζα ηνπ Μαΐνπ ηνπ 1798
θαη έιεμε ζηηο 13 Οθησβξίνπ ηνπ ηδίνπ ρξφλνπ κε ηελ εηζβνιή ηνπ ξσζν-νζσκαληθνχ
ζηφινπ. Ζ πεξίνδνο απηή, κνινλφηη ζχληνκε, ραξαθηεξίζηεθε απφ κηα κείδνλα
ζεζκηθή θαηλνηνκία ζηνλ ειιεληθφ ρψξν. Πξψηε θνξά εθαξκφζηεθε χληαγκα σο
θαηαζηαηηθφο θαη ζεκειηψδεο ράξηεο, κε βάζε ηνλ νπνίν δηακνξθψζεθε ε
λνκνζεζία, ε νξγάλσζε θαη νη πξσηαξρηθνί θαλφλεο ιεηηνπξγίαο ηνπ θξάηνπο. Απηφ
απνπζίαδε

απφ

ηε

Βελεηία,

ε

νπνία

ζηεξηδφηαλ

ζε

έλα

πιέγκα

αιιειεπηθαιππηφκελσλ ζπιινγηθψλ νξγάλσλ πνπ παξήγαγαλ κηα ππθλή θαη αζαθή
λνκνζεζία. Ζ αιιαγή απηή είρε κεγάιν αληίθηππν ζηα Ηφληα λεζηά θαη ηα Κχζεξα,
θαζψο δελ ήηαλ πηα ππνηειή ζε έλαλ επηθπξίαξρν, αιιά, ηύπνηο, ηζφηηκα κε κηα
κεγάιε επξσπατθή ρψξα. Αλήθαλ ζηε Γεκνθξαηηθή Γαιιία θαη νη θάηνηθνί ηνπο
ήηαλ Γάιινη πνιίηεο. Ζ έλλνηα ηεο πνιηηηθήο ηζφηεηαο ήηαλ γεγνλφο θαη ν θάηνηθνο
ηεο Υψξαο Κπζήξσλ, ζεζκηθά, ήηαλ Γάιινο πνιίηεο θαη είρε ηα ίδηα πνιηηηθά
δηθαηψκαηα κε απηφλ ηνπ Παξηζηνχ.
Σν έηεξν ζεκαληηθφ ζηνηρείν ηεο πλζήθεο ηνπ Campo Formio (17
Οθησβξίνπ 1797), ήηαλ ν εμνβειηζκφο ηεο Βελεηηθήο Πνιηηείαο απφ ηελ δσή ησλ
θαηνίθσλ ησλ Ηνλίσλ λήζσλ. Ο Ναπνιέσλ, κεηά απφ ηελ εδξαίσζε ησλ
Γεκνθξαηηθψλ Γάιισλ ζην Ηφλην θαη ηελ νκαιή κεηάβαζε απφ ην βελεηηθφ θαζεζηψο
ζην γαιιηθφ, πξνρψξεζε ζηελ πξνζάξηεζε ησλ Ηνλίσλ λήζσλ. Ζ Βελεηία σο
θπξίαξρε Πνιηηεία είρε θαηαιπζεί απφ ηα γαιιηθά φπια θαη ε επηθξάηεηά ηεο
δηακνηξάζηεθε. Σν γεγνλφο απηφ ήηαλ κηα κεγάιε αιιαγή γηα ηνπο θαηνίθνπο ησλ
Ηνλίσλ λήζσλ, νη νπνίνη δνχζαλ ππφ βελεηηθφ έιεγρν απφ ηνλ 13ν αη. θαη πιένλ
κεηέβαηλαλ ζε κηα νισζδηφινπ δηαθνξεηηθή θαηάζηαζε σο πνιίηεο ηεο Γεκνθξαηηθήο
Γαιιίαο.
κσο, ζε αληηδηαζηνιή κε ην ζεζκηθφ πιαίζην θαη ηνλ πνιηηηθφ ζπκβνιηζκφ, ε
άζθεζε ηεο δηνίθεζεο απφ ηνπο Γεκνθξαηηθνχο Γάιινπο είρε δεκηνπξγήζεη πνιχ
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αξλεηηθέο εληππψζεηο. Ζ Γαιιηθή Γεκνθξαηία θαη ηα λάκαηά ηεο είραλ ππνβαζκηζηεί
ζηα κάηηα ησλ θαηνίθσλ, θαζψο, αληί γηα ηελ αλχςσζε ηνπ βηνηηθνχ επηπέδνπ ηνπο,
έβιεπαλ λα έρνπλ κεηαηξαπεί ζε κέζν ζπληήξεζεο ησλ γαιιηθψλ ζηξαηεπκάησλ. Ζ
ζθιεξή απηή πξαγκαηηθφηεηα είρε πξνθαιέζεη κεγάιε δπζαξέζθεηα ζηνπο θαηνίθνπο
ησλ Ηνλίσλ λήζσλ, νη νπνίνη βίσλαλ κηα ζπλερηδφκελε νηθνλνκηθή θαρεμία. Ζ βαζηθή
δηαθνξά ζηα δχν δηνηθεηηθά ζπζηήκαηα πνπ εγθαζίδξπζαλ νη Γεκνθξαηηθνί Γάιινη,
ηα Πξνζσξηλά Γεκαξρεία θαη ηηο Κεληξηθέο Δπηηξνπέο ησλ Ννκψλ, θαίλεηαη απφ ηελ
ππνδνρή ηνπο απφ ηνπο θαηνίθνπο ησλ λεζηψλ. Ο θξελήξεο ελζνπζηαζκφο θαη νη
ιατθέο παλεγχξεηο πνπ ππνδέρηεθαλ ηελ ίδξπζε ησλ Πξνζσξηλψλ Γεκαξρείσλ, ην
θαινθαίξη ηνπ 1797, έδσζαλ ηε ζέζε ηνπ ζην αξλεηηθφ αληηγαιιηθφ θιίκα, ζηηο αξρέο
ηνπ 1798.
Σν ζχζηεκα ησλ γαιιηθψλ Ννκψλ ηεο Διιάδνο κεηαβίβαζε ηνλ έιεγρν ηεο
εθηειεζηηθήο θαη λνκνζεηηθήο εμνπζίαο απφ ηηο ηνπηθέο δηνηθήζεηο ησλ Πξνζσξηλψλ
Γεκαξρείσλ ζηνπο Δπηηξφπνπο ησλ Ννκψλ θαη ζην Γεληθφ Δπίηξνπν. Ζ δεκνθξαηηθή
θχζε ηεο δηνίθεζεο ζηα Ηφληα λεζηά πεξηνξίζηεθε ζεκαληηθά θαη νη νπζηαζηηθέο
αξκνδηφηεηεο δηαθπβέξλεζεο πέξαζαλ ζηα ρέξηα ησλ Γάιισλ Δπηηξφπσλ. Απηφ
ζπλέβε ιφγσ ηεο εκπφιεκεο θαηάζηαζεο ζηελ νπνία είρε εκπιαθεί ε Γεκνθξαηηθή
Γαιιία. Καηά δεχηεξνλ ε ζπγθέληξσζε ησλ εμνπζηψλ ζε θεληξηθφ επίπεδν δελ
αθνξνχζε κφλν ηα Κχζεξα αιιά ζπλέβαηλε θαη ζηελ ίδηα ηελ Γεκνθξαηηθή Γαιιία.
Ο Tocqueville ζεσξνχζε φηη απηή ε πνιηηηθή ηάζε πξνήιζε απφ ηελ αλάγθε ηεο
Γεκνθξαηηθήο Γαιιίαο λα ζηξαθεί πξνο ηε ζπγθεληξνπνίεζε, αθνχ πξψηα είρε
θαηαιχζεη ηελ αξηζηνθξαηηθή ηάμε πξαγκάησλ. Έγξαθε ραξαθηεξηζηηθά επί ηνχηνπ
φηη ε Γαιιηθή Δπαλάζηαζε, έρνληαο θαηαιχζεη ηνπο απηαξρηθνχο ζεζκνχο ηνπ
Παιαηνχ Καζεζηψηνο, θαηέιεμε κε ηε ζεηξά ηεο ζηε ζπγθέληξσζε ησλ εμνπζηψλ
ηνπο.494
Θεσξεηηθά, ε πξφθιεζε ησλ Γεκνθξαηηθψλ Γάιισλ ζηα Ηφληα λεζηά θαη ζηα
Κχζεξα δελ ήηαλ κφλν ε πιηθή θπξηαξρία, αιιά σο λένη θπξίαξρνη ελδηαθέξνληαλ λα
εδξαησζνχλ θαη ζηηο ζπλεηδήζεηο ησλ αλζξψπσλ, δηαξξεγλχνληαο ηα δεζκά κε ην
παξειζφλ θαη πξνζθέξνληαο λέα πξννπηηθή ειεπζεξίαο θαη ηζφηεηαο. Οη δνκέο ηνπ
Πξνζσξηλνχ Γεκαξρείνπ θαη ηεο Κεληξηθήο Δπηηξνπήο Κπζήξσλ δελ απέβιεπαλ
κφλν ζηελ άζθεζε δηνίθεζεο θαη εθαξκνγήο ησλ λφκσλ, φπσο νη πξφδξνκεο
βελεηηθέο. ηφρεπαλ ζηελ εδξαίσζε ελφο λεσηεξηθνχ ζπζηήκαηνο αμηψλ γηα ηελ
494
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επίηεπμε ηνπ νπνίνπ ελ ηέιεη ε δηνίθεζε ησλ Γεκνθξαηηθψλ Γάιισλ ζηα Κχζεξα
ππνιφγηδε ζε έλα βάζνο ρξφλνπ, ηνλ νπνίν ηειηθά δελ είρε, γηα λα δεκηνπξγήζεη κηα
λέα θνηλσληθή πξαγκαηηθφηεηα.
Ζ πην ζεκαληηθή θαηλνηνκία, ε νπνία θπνθνξνχληαλ απφ ηελ ίδξπζε ησλ
Πξνζσξηλψλ Γεκαξρείσλ, αιιά πινπνηήζεθε ζε ζεζκηθφ επίπεδν απφ ηνπο Ννκνχο
θαη ηεο Κεληξηθέο Δπηηξνπέο ησλ λεζηψλ, ήηαλ ν δηαρσξηζκφο εθηειεζηηθήο θαη
δηθαζηηθήο εμνπζίαο. Ζ αιιαγή απηή απνηέιεζε ζεκείν θακπήο ζηε θηινζνθία
άζθεζεο ηεο δηνίθεζεο θαη απνλνκήο δηθαηνζχλεο ζηα Ηφληα λεζηά, παξφιν πνπ δελ
εθαξκφζηεθε πιήξσο, φκσο ε πξψηε πξνζπάζεηα είρε πξαγκαηνπνηεζεί.
Σα δηθαζηήξηα απνηεινχζαλ πιένλ ζεζκνχο, βαζίδνληαλ ζε δηθαζηηθνχο
ιεηηνπξγνχο θαη φρη ζε αμησκαηνχρνπο θαη ζηεξίδνληαλ ζηε ζεζκνζεηεκέλε απφ ην
γαιιηθφ χληαγκα ηνπ 1795 αξρή ηεο δηάθξηζεο ησλ εμνπζηψλ. Ζ Γεκνθξαηηθή
Γαιιία δηα ηνπ Δπηηξφπνπ Rulhière ηφληδε φηη ήζειε λα ζηεξίμεη ηα αδχλακα
θνηλσληθά ζηξψκαηα κε ην γαιιηθφ ζηξαηφ σο εγγπεηή ηεο ειεπζεξίαο, ηεο επλνκίαο
θαη ησλ δηθαησκάησλ ησλ πνιηηψλ. Οη ίδηνη νη δηθαζηέο φθεηιαλ λα ζέβνληαη ηνλ
αλζξψπηλν παξάγνληα θαη ε ελ γέλεη ζπκπεξηθνξά ηνπο λα απνηειεί πξφηππν γηα ηελ
θνηλσλία.
Σν εξψηεκα φκσο είλαη ηη πξαγκαηηθά ηεξήζεθε ζηελ άζθεζε ηεο
δηθαηνζχλεο, απφ φζα ηέζεθαλ σο ζεζκηθφ πιαίζην. Ζ ππφζεζε πνπ απαζρφιεζε ην
Πνιηηηθφ Γηθαζηήξην, ζρεηηθά κε ηε δηακάρε αλάκεζα ζηνπο αδειθνχο Γνπξέληε,
δείρλεη φηη ε δηάθξηζε αλάκεζα ζηε δηθαζηηθή θαη εθηειεζηηθή εμνπζία δελ
ηεξήζεθε. Οη δηθαζηέο Θεφδσξνο ηάζεο-Μπηξκπηιηφο θαη Παχινο Γαληψλεο
θαηείραλ παξάιιεια θαη ζεκαίλνπζεο δηνηθεηηθέο ζέζεηο. Ζ επηινγή απηή πηζαλφ λα
έγηλε ιφγσ ηεο έιιεηςεο κνξθσκέλσλ Κπζεξίσλ γηα ηε ζηειέρσζε αμησκάησλ πνπ
απαηηνχζαλ ηθαλή κφξθσζε. κσο δελ έπαπε λα αλαηξεί ηε δηάθξηζε ησλ εμνπζηψλ
κε ην αζπκβίβαζην ηεο θαηνρήο δηνηθεηηθνχ θαη δηθαζηηθνχ αμηψκαηνο απφ ην ίδην
άηνκν.
Ζ επηξξνή ησλ ηδεψλ ηεο Γαιιηθήο Δπαλάζηαζεο ζηελ απφδνζε δηθαηνζχλεο
δηαθαίλεηαη κέζα απφ κηα κεκνλσκέλε πεξίπησζε ζρεηηθά κε ηελ ππφζεζε ηνπ
Πνιηηηθνχ Γηθαζηεξίνπ ε νπνία αθνξνχζε ηε ινγνδνζία ηεο Φξνζχλεο Καιιηγέξνπ,
κηαο γπλαίθαο πξνεξρφκελεο απφ νηθνγέλεηα ρσξηθψλ, πνπ είρε ππνγξάςεη
ζπκβνιαηνγξαθηθφ έγγξαθν ην νπνίν ηελ ππνρξέσλε λα παληξεπηεί θάπνηνλ θαηφπηλ
αζθπθηηθψλ πηέζεσλ θαη απεηιψλ γηα ηελ ηηκή ηεο. Ζ ίδηα δήηεζε λα απαιιαγεί ησλ
ππνρξεψζεσλ ηεο σο άηνκν κε ειεπζεξία ζηελ επηινγή ζπληξφθνπ. Σν Πνιηηηθφ
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Γηθαζηήξην απνδέρηεθε ηηο αηηηάζεηο ηεο, θάηη πνπ ήηαλ απίζαλν λα ζπκβεί επί
Βελεηψλ, αλαγλσξίδνληάο ηεο ην δηθαίσκα ηεο ειεχζεξεο βνχιεζεο.
Θεζκηθή αληίθαζε ζεκεηψζεθε ζηνλ ηνκέα ηεο λνκνινγίαο.495 ην βελεηηθφ
θαζεζηψο ηα λνκνζεηήκαηα θαη φια ηα λνκηθά βηβιία ήηαλ γξακκέλα ζηελ ηηαιηθή
γιψζζα. Ζ αιιαγή ζε απηφ ην ζχζηεκα ήηαλ θαηαιπηηθή θαζψο ηα Ηφληα λεζηά
εηζρψξεζαλ ζην λνκηθφ νηθνδφκεκα ηεο Πξψηεο Γαιιηθήο Γεκνθξαηίαο. Δχινγα νη
γαιιηθνί λφκνη θαη ηα βηβιία κε ηε λνκνζεζία ήηαλ γξακκέλα ζηε γαιιηθή θαη κε
βάζε απηά νη Ηφληνη δηθαζηέο έπξεπε λα δηθάδνπλ. Πξνέθπςε πξφβιεκα ζηελ
θαηαλφεζε γιψζζαο θαη ζηελ εχξεζε ησλ βηβιίσλ, αιιά θπξίσο ιφγσ ηεο θπξηαξρίαο
ηεο βελεηηθήο λνκηθήο θνπιηνχξαο ζηελ απφδνζε δηθαηνζχλεο, ε νπνία είρε ηζηνξία
πεξίπνπ πέληε αηψλσλ θαη δελ κπνξνχζε λα μεπεξαζηεί ζε ηφζν ζχληνκν ρξνληθφ
δηάζηεκα. Ζ πξνζπάζεηα γαιινπνίεζεο ηεο δηθαηνζύλεο (Francisation juridique), θαη
ηεο κεηάβαζεο απφ ην βελεηηθφ λνκηθφ ζχζηεκα ζην γαιιηθφ μεθίλεζε κε ηνλ Γεληθφ
Δπίηξνπν Comeyras, ν νπνίνο πξνέβε ζε ζχζηαζε εηδηθήο επηηξνπήο λνκνκαζψλ γηα
λα δξνκνινγήζεη ηε δηαδηθαζία απηή. Σειηθά δελ θαηέζηε δπλαηφ λα μεπεξαζηεί ην
νμχκσξν ζρήκα φπνπ ηα δηθαζηήξηα ησλ Γεκνθξαηηθψλ Γάιισλ ζηα Ηφληα λεζηά
βαζίδνληαλ ζε λνκνζεζία θαη λνκνινγία βελεηηθή, αληίζεηε ζε πνιιά ζεκεία κε ηε
γαιιηθή θηινζνθία απνλνκήο δηθαίνπ, φπσο απέδεημε ε πεξίπησζε ηεο Φξνζχλεο
Καιιηγέξνπ.
Σν δηθαίσκα ηνπ λνκνζεηείλ δελ κεηαβιήζεθε, θαζψο κε ηελ ίδξπζε ησλ
γαιιηθψλ Ννκψλ ηεο Διιάδνο παξέκεηλε ζηελ εμνπζία ηεο μέλεο θπξίαξρεο δχλακεο
ρσξίο ζπκκεηνρή ζε απηφ ησλ θαηνίθσλ ησλ Ηνλίσλ λήζσλ, φπσο ζπλέβαηλε θαη επί
Βελεηψλ. Οη Κπζήξηνη, φπσο θαη νη ππφινηπνη θάηνηθνη ησλ Ηνλίσλ λήζσλ, κπνξεί λα
ζεσξνχληαλ Γάιινη πνιίηεο, αιιά ζε θακκία πεξίπησζε δελ είραλ επηξξνή ζην
πνιηηηθφ ζχζηεκα ηεο Γεκνθξαηηθήο Γαιιίαο. Παξαηεξήζεθε έιιεηςε ιατθήο
λνκηκνπνίεζεο θαη θαηαζηξαηήγεζε ηνπ γαιιηθνχ πληάγκαηνο ηνπ 1795 κε
ραξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα ηνλ ηξφπν εθινγήο ησλ δηθαζηψλ.496 πγθεθξηκέλα ηα
ζπληαγκαηηθά άξζξα 27 θαη 41 φξηδαλ φηη νη Δηξελνδίθεο εθιέγνληαλ απφ ηα ηνπηθά
πξνθαηαξθηηθά πκβνχιηα θαη νη ινηπνί δηθαζηέο απφ ηα ζψκαηα εθιεθηφξσλ. Οη
Γεκνθξαηηθνί Γάιινη παξαρψξεζαλ ηελ αξκνδηφηεηα εθινγήο ζηνπο Γάιινπο
Δπηηξφπνπο,

παξαθάκπηνληαο

ηε

ζεζκηθά

θαηνρπξσκέλε

ιατθή

βνχιεζε.
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πζηήζεθαλ ινηπφλ δηθαζηηθνί ζεζκνί κε κε δεκνθξαηηθέο δηαδηθαζίεο, άξα ζηελ
πξάμε νη γαιιηθνί Ννκνί ηεο Διιάδνο δελ ήηαλ ηζφηηκνη κε ηνπο Ννκνχο ηεο
Γεκνθξαηηθήο Γαιιίαο.
Με ηελ ίδξπζε ησλ γαιιηθψλ Ννκψλ ηεο Διιάδνο νη Γάιινη Δπίηξνπνη
απέθηεζαλ ηνλ θπξίαξρν δηνηθεηηθφ ξφιν. Ζ εμνπζία ηνπο φκσο δελ ήηαλ απφιπηε
θαζψο κεξίδηφ ηεο επηκεξίζηεθε ζε κεζαίνπο θαη θαηψηεξνπο αμησκαηνχρνπο.
Γηαηεξήζεθαλ θαη εληζρχζεθαλ νη ζεζκνί πξφλνηαο, παηδείαο θαη πνιηηηζκνχ θαη
εληάζεθε ε πξνζπάζεηα εθζπγρξνληζκνχ ησλ ππαξρφλησλ δηνηθεηηθψλ δνκψλ. Οη
πξνθεξχμεηο ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο έβξηζαλ απφ αλαθνξέο γηα ηε δεκνθξαηία θαη ηα
δηθαηψκαηα ησλ Κπζεξίσλ.
Τπήξμε κηα κεγάιε δπζαξκνλία αλάκεζα ζηηο δνκηθέο αιιαγέο πνπ νη
Γεκνθξαηηθνί Γάιινη ήζειαλ λα επηθέξνπλ θαη ζηελ πξαγκαηηθφηεηα ηεο άζθεζεο
εμνπζίαο, αθνχ ε δηνίθεζε ησλ Κεληξηθψλ Δπηηξνπψλ ησλ γαιιηθψλ Ννκψλ ζηα
Ηφληα λεζηά επηθεληξψζεθε ζηε ζπγθέληξσζε πφξσλ γηα ηε ζπληήξεζε ησλ γαιιηθψλ
ζηξαηεπκάησλ. Οη αλάγθεο ηνπ πνιέκνπ θαη νη ζηξαηησηηθέο δαπάλεο απαηηνχζαλ
απμεκέλα θνλδχιηα ηα νπνία έπξεπε λα βξεζνχλ απφ ηε θνξνιφγεζε ησλ θαηνίθσλ.
Οη θάηνηθνη ησλ Ηνλίσλ λήζσλ έπξεπε λα εληζρχζνπλ έλαλ πφιεκν κε ηνλ νπνίν δελ
είραλ θακία ζρέζε θαη λα ζπληεξήζνπλ έλα ζηξαηφ πνπ απφ ειεπζεξσηήο
κεηαηξάπεθε ζε θαηνρηθή δχλακε.
Γηα λα γίλεη θαηαλνεηή απηή ε αληίθαζε πξέπεη λα ηδσζεί ππφ ην πξίζκα ηεο
αλεηνηκφηεηαο ηεο γαιιηθήο θπβέξλεζεο λα αθνκνηψζεη ηηο θαηαθηήζεηο ηνπ
γαιιηθνχ ζηξαηνχ. Ζ κεγάιε επηηπρία ηνπ Ναπνιένληα ζηελ εθζηξαηεία ηεο Ηηαιίαο
ήηαλ ελ πνιινίο απξφζκελε γηα ην Γηεπζπληήξην ζην Παξίζη. Δπίζεο αθφκε
πεξηζζφηεξεο δπζθνιίεο παξνπζίαδε ε πξσηνβνπιία έληαμεο ησλ Ηνλίσλ λήζσλ ζηε
γαιιηθή επηθξάηεηα θαη ε δεκηνπξγία ησλ γαιιηθψλ Ννκψλ ηεο Διιάδνο. Ζ
αιιεινγξαθία ηνπ Δπηηξφπνπ ηνπ Ννκνχ Rulhière είλαη ελδεηθηηθή γηα ηελ
αληηκεηψπηζε ηνπ Ννκνχ ηνπ Αηγαίνπ απφ ην Παξίζη. ηηο αλαθνξέο ηνπ δεηνχζε
εληνιέο θαη θαζνδήγεζε, ηελ νπνία νπδέπνηε έιαβε είηε ιφγσ απφζηαζεο είηε ιφγσ
αξλεηηθήο δηάζεζεο ηνπ Γηεπζπληεξίνπ απέλαληη ζηηο ζεζκηθέο πξσηνβνπιίεο ηνπ
Ναπνιένληα. 497 Οη αλαθνξέο ηνπ Rulhière θαηεδείθλπαλ ηελ αλεπάξθεηα ησλ
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Γεκνθξαηηθψλ Γάιισλ ζηε δηνίθεζε ησλ Ηνλίσλ λήζσλ, ε νπνία νθεηιφηαλ θαηά
κεγάιν κέξνο ζηελ άγλνηα ηεο θνηλσληθήο θαηάζηαζεο ησλ θαηνίθσλ ηνπο.
Ζ επέθηαζε ηνπ πνιέκνπ ζηελ Αίγππην ππνρξέσζε ηνλ Ναπνιένληα θαη ηε
γαιιηθή δηνίθεζε ζηα Ηφληα λεζηά λα απμήζεη έηη πεξαηηέξσ ηε ζπληήξεζε ηνπ
ζηξαηνχ κε ίδηνπο πφξνπο ησλ λεζηψλ. Απηφ κεγέζπλε ηε δπζαξέζθεηα ησλ θαηνίθσλ
ησλ Ηνλίσλ λήζσλ, νη νπνίνη επηβαξχλζεθαλ ππέξκεηξα απφ ηελ αζθνχκελε πνιηηηθή
θαη αληηιήθζεθαλ ηε ζεζκηθή αλαθνινπζία. χληνκα ε απειεπζέξσζε κεηεηξάπε ζε
θαηνρή θαη νη Γεκνθξαηηθνί Γάιινη ζε μέλνπο δπλάζηεο. Ζ θαηάζηαζε πνπ
επηθξαηνχζε ζπκππθλψζεθε ζηελ θξάζε ηνπ Gentili πξνο ηνπο απνγνεηεπκέλνπο
Ηφληνπο «Μφιηο βγήθαηε απφ ηελ ζθιαβηά, θαη ζέιεηε ακέζσο λα επεκεξήζεηε; Σν λα
είζαη ζθιάβνο δελ ζηνηρίδεη ηίπνηα, αιιά ε ειεπζεξία αγνξάδεηαη!».498 Πξάγκαηη ε
ειεπζεξία ζηελ πιήξε κνξθή ηεο δελ πξνζθέξζεθε απφ ηνπο Γεκνθξαηηθνχο
Γάιινπο ζηνπο θαηνίθνπο ησλ Ηνλίσλ λήζσλ αιιά, φπσο απνδεηθλχνπλ νη πξαθηηθέο
ηνπο, εμαγνξάζηεθε ε πξνζηαζία κηαο εγγπήηξηαο δχλακεο.
Ζ δπζαξέζθεηα ησλ θαηνίθσλ δελ πεξηνξίζηεθε κφλν ζηελ νηθνλνκία, αιιά
επεθηάζεθε ζε θάζε ζεκείν φπνπ εθδειψζεθε αλαθνινπζία ιφγσλ θαη έξγσλ ηεο
γαιιηθήο δηνίθεζεο. Ζ ζπλέρηζε ηεο αγγαξείαο γηα ηελ εθηέιεζε δεκνζίσλ έξγσλ
ήηαλ κηα απφ απηέο. Ο ζεζκφο απηφο απνηεινχζε έλα ζήκα θαηαηεζέλ γηα ηε
θηινζνθία ηεο θαηαζθεπήο ησλ δεκνζίσλ έξγσλ επί Βελεηψλ. 499 Οη αζηνί ηεο
βελεηνθξαηίαο είραλ ην πξνλφκην λα αγγαξεχνπλ ρσξηθνχο ή θαηνίθνπο πφιεσλ ηεο
πεξηνρήο ηνπο ζε δηάθνξεο εξγαζίεο γεγνλφο πνπ έπιεηηε ηνλ απιφ ιαφ (popolo) θαη
ήηαλ έλα επνλείδηζην θαη επαρζέο θαζήθνλ. Ζ Κεληξηθή Δπηηξνπή επέβαιε πξφζηηκν
ζε φζνπο αξληφληνπζαλ λα ππαθνχζνπλ ζε κηα θίλεζε ε νπνία ηαίξηαδε πεξηζζφηεξν
κε ην modus operandi ηεο παξειζνχζεο βελεηηθήο δηνίθεζεο θαη φρη ηεο
Γεκνθξαηηθήο Γαιιίαο.
Δλδηαθέξνλ ζηνηρείν απνηειεί ην γεγνλφο φηη ε δπζαξέζθεηα ησλ Κπζεξίσλ
γηα ηελ γαιιηθή δηνίθεζε είρε επεθηαζεί ζε φια ηα ζηξψκαηα ηεο θπζεξατθήο
θνηλσλίαο, απφ ηνπο απινχο ρσξηθνχο κέρξη θαη ηνπο επηθεθαιήο ησλ ρσξηψλ, ηνπο
γέξνληεο. Οη ηειεπηαίνη ζε φιε ηε δηάξθεηα ηεο βελεηηθήο πεξηφδνπ ήηαλ
πξνβεβιεκέλα πξφζσπα ζηηο ηνπηθέο θνηλσλίεο φπνπ δνχζαλ, απνιάκβαλαλ
πξνλφκηα θαη είραλ βαζηθέο αξκνδηφηεηεο. Οη ζέζεηο απηέο ζεσξνχληαλ ηηκεηηθέο,
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πεξηδήηεηεο θαη πξνζνδνθφξεο, δηακνξθψλνληαο κηα ηνπηθή αλψηεξε ηάμε, ε νπνία
εγνχληαλ ζηνπο νηθηζκνχο ηεο ππαίζξνπ. Ζ πιεηνλφηεηα ησλ γεξφλησλ δηνξίζηεθαλ
σο

ππεχζπλνη

δηζηξέηησλ

ηνπ

Πξνζσξηλνχ

Γεκαξρείνπ.

Γεδνκέλνπ

ηνπ

ελζνπζηαζκνχ θαη ηεο ζεηηθήο ππνδνρήο ησλ Γεκνθξαηηθψλ Γάιισλ ζην μεθίλεκα
ηεο παξνπζίαο ηνπο, κπνξνχκε εχινγα λα ππνζέζνπκε φηη νη δηνξηζκνί έγηλαλ δεθηνί
κε ηθαλνπνίεζε. Ζ θαηάζηαζε σζηφζν επηδεηλψζεθε θαη θαηά ηελ πεξίνδν ηεο
Κεληξηθήο Δπηηξνπήο ε δπζαξέζθεηα ήηαλ ηφζν κεγάιε, ψζηε ηα άιινηε πεξηδήηεηα
αμηψκαηα ηεο ηνπηθήο δηνίθεζεο είραλ γίλεη βάξνο γηα ηνπο θαηέρνληεο
αμησκαηνχρνπο. Οη ηξείο αηηήζεηο ησλ ηνπηθψλ αμησκαηνχρσλ γηα παξαίηεζε έθεξαλ
σο πξφθαζε ηελ ειηθία θαη ηελ αζζέλεηα. Πηζαλφηεξν φκσο ήηαλ φηη νη θάηνρνί ηνπο
ήζειαλ λα παξαηηεζνχλ απφ αληηδεκνθηιή θαη αληηιατθά αμηψκαηα, ηα νπνία ζπλ ηνηο
άιινηο δελ πξνζέδηδαλ θαη ηδηαίηεξα νηθνλνκηθά νθέιε. Ζ γαιιηθή δηνίθεζε
ιεηηνπξγνχζε ζε έλα πεξηβάιινλ ζπζζσξεπκέλεο θνηλσληθήο δπζαξέζθεηαο θαη
νηθνλνκηθήο

δπζπξαγίαο

κε

ηνπο

Κπζεξίνπο

ηνπηθνχο

αμησκαηνχρνπο

λα

εκθαλίδνληαη απξφζπκνη λα ηελ ππεξεηήζνπλ.
Ζ δηνίθεζε, ε νηθνλνκηθή πνιηηηθή θαη νη ζεζκνί ηεο δηθαηνζχλεο ηελ πεξίνδν
εθαξκνγήο ηνπ Ννκνχ ηνπ Αηγαίνπ ζηα Κχζεξα αλαπηχρζεθαλ πάλσ ζηε ζηέξεα
βάζε ηνπ γαιιηθνχ πληάγκαηνο ηνπ 1795. Παξφηη ζεσξεηηθά πξνζέθεξαλ ζεζκηθή
αλαλέσζε κεηά απφ ζρεδφλ ηέζζεξηο αηψλεο βελεηηθήο δηνηθεηηθήο ζηαζηκφηεηαο
ζηελ νπζία ηελ θαηέζηεζαλ θελφ γξάκκα. Γη’ απηφ ε ππνδνρή πνπ έηπραλ απφ ηελ
θπζεξατθή θνηλσλία δελ ήηαλ ελζνπζηψδεο, εμαηξνπκέλεο ηεο πξψηεο πεξηφδνπ επί
Πξνζσξηλνχ Γεκαξρείνπ. Ο πξνζαλαηνιηζκφο ηεο δηνίθεζεο πνπ είρε θαηαιήμεη
ζηελ νηθνλνκηθή αθαίκαμε ησλ Κπζεξίσλ, νη αληηθάζεηο ηεο γαιιηθήο δηνίθεζεο ζην
ιφγν θαη ζηελ πξάμε, νη βηαηφηεηεο ηνπ γαιιηθνχ ζηξαηνχ θαη ε ππνςία ηεο αζεΐαο,
είραλ ζηξέςεη ηνπο θαηνίθνπο ελαληίνλ ησλ Γεκνθξαηηθψλ Γάιισλ. Ζ θνηλσληθή
δηθαηνζχλε θαη ε ειεπζεξία παξέκεηλαλ αλεθπιήξσηα ζεκεία κε ηε δηαηψληζε ησλ
βελεηηθψλ πξαθηηθψλ θαη πνιηηηθψλ. Σν Πξνζσξηλφ Γεκαξρείν θαη ε Κεληξηθή
Δπηηξνπή αδπλαηνχζαλ λα πείζνπλ γηα ηηο θαιέο πξνζέζεηο ηνπ θαζεζηψηνο,
αλεμαξηήησο δηαθεξχμεσλ θαη δηαηαγκάησλ, ηελ ζηηγκή πνπ δηαηήξεζαλ ηελ επαρζή
βελεηηθή θνξνινγία θαη ηηο αγγαξείεο. Οη Κπζήξηνη ελ ηέιεη δελ θάλεθαλ πξφζπκνη
λα ππνζηεξίμνπλ κηα δηνίθεζε, ε νπνία απφ δχλακε απειεπζέξσζεο είρε κεηαηξαπεί
ζε δχλακε θαηνρήο.
Σν γεγνλφο ηεο παξακνλήο ζηελ εμνπζία ησλ εθπξνζψπσλ ηεο παιαηάο ειίη
δελ πέξαζε απαξαηήξεην απφ ηνπο Κπζεξίνπο θαη ν ρξνληθνγξάθνο Λνγνζέηεο κε
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ζθσπηηθφ χθνο ζρνιίαζε φηη ε αιιαγή κε ηνπο Γεκνθξαηηθνχο Γάιινπο αθνξνχζε ηε
κεηνλνκαζία ησλ αξρόλησλ ζε αδειθνύο. Ζ θαηαζηξαηήγεζε ηεο δηάθξηζεο ησλ
εμνπζηψλ, ε παξακνλή ζηελ εγρψξηα δηνηθεηηθή εμνπζία ησλ αζηψλ ηεο
βελεηνθξαηίαο νκνχ κε ηελ επηβνιή ηεο γαιιηθήο ζηξαηησηηθήο εγεζίαο ζην έξγν ηεο
δηνίθεζεο απνγνήηεπζε φινπο ηνπο θαηνίθνπο ησλ Ηνλίσλ λήζσλ.500 ρεηηθά κε απηήλ
ηε ζπκπεξηθνξά ηεο παιαηάο ειίη, ε νπνία θιήζεθε λα ιεηηνπξγήζεη ζε δηαθνξεηηθφ
ζεζκηθφ πιαίζην ν Νίθνο Καξαπηδάθεο ηνλίδεη φηη ην πνιηηηθφ ηνπο θξηηήξην
παξέκεηλε επεξεαζκέλν απφ ηε ιεηηνπξγία ηνπ βελεηηθνχ ζπζηήκαηνο.501
Δλ ηέιεη ε δηνηθεηηθή εμέιημε απφ ηα δεκνθξαηηθά Πξνζσξηλά Γεκαξρεία
ζηνπο απηαξρηθνχο Ννκνχο νδήγεζε ζε έλα δηνηθεηηθφ ζρήκα πνπ παξνπζίαδε θνηλά
ζεκεία ιεηηνπξγίαο κε ην βελεηηθφ πνπ αληηθαηέζηεζε. 502 Ο Γεληθφο Δπίηξνπνο
ζπγθέληξσζε εμνπζίεο πνπ ζχκηδαλ ηνλ Γεληθφ Πξνλνεηή θαη αληίζηνηρα νη
Δπίηξνπνη ησλ Ννκψλ ηνπο Πξνλνεηέο. Ζ δηαθνξά επηθεληξσλφηαλ θπξίσο ζηνπο
λένπο θνξείο Ννκαξρηαθψλ θαη Γεκνηηθψλ Δπηηξνπψλ, νη νπνίνη δελ πθίζηαλην επί
Βελεηψλ. κσο έλα ζηνηρείν πνπ παξέκεηλε θνηλφ ήηαλ φηη νη απνθάζεηο ηεο ηνπηθήο
δηνίθεζεο πξνθεηκέλνπ λα έρνπλ λνκηθή ηζρχ έπξεπε λα επηθπξσζνχλ απφ ηνλ Γάιιν
Δπίηξνπν. Οη Κπζήξηνη έδεζαλ δχν δεκνθξαηηθνχο ζεζκνχο, νη νπνίνη ζε ζεκεία
δηνηθεηηθήο εμάξηεζεο απφ ηελ θεληξηθή εμνπζία ζχκηδαλ ηνπο βελεηηθνχο πνπ
αληηθαηέζηεζαλ. Σν γεγνλφο απηφ απνηέιεζε ηε κεγαιχηεξε ζπκβνιηθή ήηηα ζε
ζρέζε κε φια φζα είραλ δηαθεξχμεη νη Γεκνθξαηηθνί Γάιινη.
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Clayer (dir.), Society, Politics and State Formation in Southeastern Europe during the 19th Century,
Αζήλα, Alpha Bank Historical Archives, 2011, ζ. 252. πγθεθξηκέλα αλέθεξε φηη «ζν γηα ηα πνιιά
κέιε ηεο “κπνπξδνπαδίαο” πνπ ηάζζνληαη ππέξ ησλ λέσλ ηδεψλ, πνπ έζπεπζαλ λα θαηαιάβνπλ ηηο
ζέζεηο πνπ δεκηνπξγήζεθαλ κε ηνπο λένπο κεραληζκνχο, έδεημαλ απξφζπκεο λα δψζνπλ ζε έλα
δεκνθξαηηθφ θξαηηθφ ζχζηεκα ηνπ νπνίνπ δελ θαηαλφεζαλ ίζσο νιφθιεξν ην εχξνο θαη γέκηζαλ
ππνςίεο ζε ζρέζε κε ηνλ παληνδχλακν ραξαθηήξα ηνπ. Οη πνιηηηθέο ηνπο ζπλήζεηεο εμαθνινπζνχζαλ
λα νξηνζεηνχληαη απφ ηε ιεηηνπξγία ηνπ βελεηζηάληθνπ θαζεζηψηνο, πνπ νπζηαζηηθά ραξαθηεξίδεηαη
απφ ηελ αδηάθνπε δηαπξαγκάηεπζε ησλ πξνλνκίσλ ησλ δηαρεηξηζηψλ ηνπ. Οη ηδέεο ηνπ Γηαθσηηζκνχ
ήηαλ πνιχ παξνχζεο πξηλ απφ ην 1797 ζηα πην θσηηζκέλα κπαιά. Αιιά νη πξαθηηθέο ζπλέπεηεο πνπ ζα
κπνξνχζαλ λα έρνπλ δηαρσξίδνληαη δηαθνξεηηθά κεηαμχ ησλ ηνπηθψλ ειίη θαη ησλ Γάιισλ
αμησκαηνχρσλ. Ήηαλ πάλσ απ 'φια δχν δηαθνξεηηθνί παηξησηηζκνί. ηνλ παηξησηηζκφ ηνπ θξάηνπο
απνθξίζεθε έλαο παηξησηηζκφο ηεο επηθξάηεηαο».
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Δπίκεηξν. Ο απφερνο ηεο επηξξνήο πνπ άζθεζαλ ζηα Κχζεξα νη Γεκνθξαηηθνί
Γάιινη, φπσο θαίλεηαη κέζα απφ ηα έγγξαθα ηνπ αξρείνπ
Οη εμεηαδφκελεο αξρεηαθέο πεγέο θαηαδεηθλχνπλ έλα κέξνο απφ ηελ επίδξαζε
πνπ άζθεζαλ νη Γεκνθξαηηθνί Γάιινη ζηα Κχζεξα. Ζ ζπκβνιή ηεο έξεπλαο ησλ
αξρεηαθψλ πεγψλ ζηελ ηζηνξηθή κειέηε νξίδεηαη πνιχ εχζηνρα απφ ηελ Arlette
Farge:503
Σν αξρείν είλαη ραξακάδα ζην πθάδη ηνπ ρξόλνπ, ζθόπηκε πεξίιεςε ελόο
απξόζκελνπ γεγνλόηνο. ην αξρείν, όια επηθεληξώλνληαη ζε θάπνηεο
ζηηγκέο ηεο δσήο ζπλεζηζκέλσλ πξνζώπσλ πνπ ε ηζηνξία ζπάληα ηα
επηζθέπηεηαη, εθηόο θη αλ κηα εκέξα ζπκβεί λα ζπγθεληξσζνύλ ζε πιήζνο
γηα λα θηίζνπλ απηό πνπ αξγόηεξα ζα νλνκαζηεί ηζηνξία.
Ζ νπζηαζηηθή παξάκεηξνο ηεο δηαηξηβήο απηήο απνξξέεη κέζα απφ ηε
δηεμνδηθή εμέηαζε θαη αλάιπζε ησλ εγγξάθσλ θαη απνζθνπεί ζηνλ εκπινπηηζκφ ησλ
γλψζεσλ καο ζην πεδίν ηεο δηνηθεηηθήο ηζηνξίαο, αιιά επίζεο θαίλεηαη θαη ε
θαηάζηαζε ζηελ νπνία βξίζθνληαλ ηφηε νη Κπζήξηνη. Ζ δηνηθεηηθή παξνπζία ησλ
Γεκνθξαηηθψλ Γάιισλ ζηα Κχζεξα παξνπζηάδεηαη ζε απξφζσπν επίπεδν
ζπγθξφηεζεο δηνηθεηηθψλ ζεζκψλ, αιιά ελππάξρεη θαη ην πξνζσπηθφ ζηνηρείν, κέζα
απφ ηηο καξηπξίεο ησλ ίδησλ ησλ Κπζεξίσλ πνπ δείρλεη ηελ αιιειεπίδξαζε ηνπο κε
ην λεντδξπζέλ θαζεζηψο.
Οη αξρεηαθέο πεγέο θαηαδεηθλχνπλ πνιιά ζηνηρεία ηεο θπζεξατθήο θνηλσλίαο,
ηεο νηθνλνκηθήο δσήο θαη ηεο θαζεκεξηλφηεηαο ησλ Κπζεξίσλ ηελ πεξίνδν
θπξηαξρίαο ησλ Γεκνθξαηηθψλ Γάιισλ. Δπηκέξνπο πιεξνθνξίεο ησλ εμεηαδφκελσλ
εγγξάθσλ φπσο απηέο πνπ αθνξνχλ ζηα βξψζηκα πξντφληα θαη ηελ αμία πνπ είραλ
ζηελ θπζεξατθή αγνξά, ηηο αληηιήςεηο γηα ην γάκν, ηελ ηζρχ ηνπ εζηκηθνχ δηθαίνπ, ην
εκπφξην θαξκάθσλ θαη ηνπο βαξθάξεδεο, απνηεινχλ κεκνλσκέλεο ςεθίδεο πνπ φκσο
δίλνπλ κηα εηθφλα ηεο θαηάζηαζεο ησλ Κπζεξίσλ γηα ηα έηε 1797-1798. Ζ γιψζζα,
ην χθνο θαη ε έληαζε πνπ ελππάξρεη κέζα ζηα έγγξαθα ηνπ αξρείνπ δείρλεη ηελ
πεξηξξένπζα αηκφζθαηξα θαη ηηο επηδηψμεηο ησλ ζπληαθηψλ ηνπο. Έηζη απφ ηνπο
πνκπψδεηο ιεθηηθνχο ζπλδπαζκνχο ηνπ ζηξαηεγνχ Gentili θαη ηνπ Δπηηξφπνπ
Rulhière πνπ ηφληδαλ ην κεγαιείν ηεο Γεκνθξαηηθήο Γαιιίαο θαη ηε δφμα ηεο αξραίαο
Διιάδαο, ζπλαληάκε ηελ απνηππσκέλε κε έληνλν ηξφπν απφγλσζε ησλ θαηνίθσλ γηα
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ηε θνξνιφγεζε ηνπ θαπλνχ, ηνπο θιήξνπο ησλ Venier θαη ηελ πςειή ηηκή ησλ
γεσξγηθψλ εξγαιείσλ. Δπίζεο ν Νηθφιαο Κππξηψηεο εμαπέιπζε επίζεζε ελαληίνλ ηεο
Βαζηινχ Βινΐζνπ ρξεζηκνπνηψληαο βαξχηαηεο εθθξάζεηο, ε Φξνζχλε Καιιηγέξνπ
ππεξαζπίζηεθε ην δηθαίσκα ηεο ζηελ ειεχζεξε βνχιεζε κε άξηηα δηαηππσκέλν
δηθαληθφ ιφγν, ελψ ν ηεξέαο Γεψξγηνο Αξψλεο ζηήξημε ην δίθαην ησλ ζέζεσλ ηνπ
θάλνληαο κηα ηζηνξηθή αλαδξνκή ηεο ελνξίαο ηνπ λανχ ηνπ σηήξνο Υξηζηνχ ζηα
Αξσληάδηθα. Μέζα απφ απηέο ηηο ηζηνξίεο πνπ απνηππψζεθαλ ζε δηνηθεηηθά θαη
δηθαζηηθά έγγξαθα δφζεθε κηα έκκεζε πεξηγξαθή ησλ ηδεψλ, ησλ ζθέςεσλ θαη
ηειηθά ηεο ίδηαο ηεο θαζεκεξηλφηεηαο ησλ αλζξψπσλ απηψλ. πλεπψο ε ινγηθή ηεο
παξνπζίαζεο ησλ αξρεηαθψλ πεγψλ κέζα απφ ζπλνπηηθέο παξαζέζεηο, πνπ αθνξνχλ
ζε κηθξέο πηπρέο πξνζσπηθψλ αθεγεκάησλ δηαθφξσλ αλζξψπσλ, ππαθνχεη ζηε
ινγηθή ηνπ minima maxima sunt θαη ζε κηα επηκέξνπο κηθξντζηνξηθή πξνζέγγηζε.
ε επίπεδν δηνηθεηηθήο ηζηνξίαο νη αξρεηαθέο πεγέο θαηαδεηθλχνπλ ηε
δεκηνπξγία ησλ δνκψλ ηνπ Πξνζσξηλνχ Γεκαξρείνπ Κπζήξσλ θαη ηεο Κεληξηθήο
Δπηηξνπήο ηνπ Ννκνχ ηνπ Αηγαίνπ σο θαηλνθαλψλ ζεζκψλ πνπ ήιζαλ ζε αληίζεζε κε
ην καθξαίσλν βελεηηθφ status quo. Ακθφηεξεο απνηέιεζαλ δηνηθεηηθέο δνκέο πνπ
δηεξξήγλπαλ ην βελεηηθφ θνηλσληθφ ζχζηεκα θαζψο, δπλεηηθά, ζπκκεηείραλ ζε απηέο
φινη νη πνιίηεο-citoyen θαη φρη κφλν νη αζηνί-cittadini. Οη αληηθάζεηο ζηηο νπνίεο
πεξηέπεζαλ νη Γεκνθξαηηθνί Γάιινη, νη νπνίνη δηαηήξεζαλ πςειή θνξνινγία γηα ηε
ζπληήξεζε ηνπ ζηξαηνχ, πεξηφξηζαλ ην δεκνθξαηηθφ εχξνο ηνπ Πξνζσξηλνχ
Γεκαξρείνπ ιφγσ ηεο αλάγθεο ειέγρνπ ηεο δηνίθεζεο ζε θαηξφ πνιέκνπ θαη
δηαηήξεζαλ ηνπο πξψελ αζηνχο ηεο βελεηνθξαηίαο ζε ζέζεηο εμνπζίαο εμαηηίαο ηεο
κφξθσζεο θαη ηνπ πινχηνπ ηνπο, δελ αλαηξνχλ ην ξηδνζπαζηηθφ ραξαθηήξα ηεο
δηνίθεζήο ηνπο. Ζ θηινζνθία ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ ζεζκψλ ηνπο θαη ην δηνηθεηηθφ
φξακα πνπ πξνέβαιιαλ ήηαλ έλαο λένο λνεκαηηθφο θφζκνο γηα ηνπο Κπζεξίνπο. Οη
δεκφζηεο πξνθεξχμεηο ησλ αμησκαηνχρσλ ηφληδαλ κε θάζε επηζεκφηεηα φηη ηα
Κχζεξα βξίζθνληαλ ζε έλα θαζεζηψο γλήζηαο δεκνθξαηίαο. Δπίζεο αλαθέξνληαλ
ζηελ αξραία Διιάδα σο πξφηππν κίκεζεο θαη έκπλεπζεο, πνπ είρε κεηνπζησζεί ζηε
Γεκνθξαηηθή Γαιιία, ε νπνία εκθαληδφηαλ σο εγγπήηξηα δχλακε θαη ηειηθά σο κηα
λέα παηξίδα. Οη εζσηεξηθέο αληηζέζεηο ησλ Κπζεξίσλ πνπ πξνυπήξραλ ζηα βελεηηθά
Κχζεξα είλαη επδηάθξηηεο ζηα έγγξαθα θαη εθθξάζηεθαλ πνηθηινηξφπσο, φπσο ζηελ
αληίδξαζε ησλ δεκνηηθψλ ππαιιήισλ ηνπ Πνηακνχ γηα ηηο πγεηνλνκηθέο δηαηάμεηο
ηνπ Τγεηνλνκείνπ ηεο Υψξαο θαη ζηελ πξνζπάζεηα ηεο δηνίθεζεο λα ηζρπξνπνηήζεη
ηε Υψξα σο θέληξν δηνηθεηηθνχ ειέγρνπ θαη επηθνηλσλίαο ηνπ λεζηνχ. Μέζα απφ ηα
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έγγξαθα ηνπ αξρείνπ θαίλεηαη μεθάζαξα ε δηακάρε αλάκεζα ζην παιαηφ (βελεηηθφ
παξειζφλ) θαη ζην λέν (θαζεζηψο Γεκνθξαηηθψλ Γάιισλ). Σέινο ηα έγγξαθα πνπ
αθνξνχλ ηα Αληηθχζεξα είλαη ε πξψηε πξνζέγγηζε ηεο λεφηεξεο ηζηνξίαο ηνπ λεζηνχ
βαζηζκέλε ζε αξρεηαθέο πεγέο, πνπ δείρλεη ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν εηζήιζαλ ζην
θαζεζηψο ησλ Γεκνθξαηηθψλ Γάιισλ. κσο ε ζεκαληηθφηεξε πηπρή ηεο δηνίθεζεο
ησλ Γεκνθξαηηθψλ Γάιισλ αθνξά ζηελ εηζαγσγή ηεο λεσηεξηθήο έλλνηαο ηνπ έζλνπο
ζηα Κχζεξα θαη ζηα Ηφληα λεζηά. Ζ πηπρή απηήο ηεο επίδξαζεο άθεζε βαζχ
απνηχπσκα ζηε ζπιινγηθή κλήκε ησλ θαηνίθσλ ησλ Ηνλίσλ λήζσλ θαη δηήξθεζε γηα
κεγάιν ρξνληθφ δηάζηεκα.
Ζ εθδίσμε ησλ Γεκνθξαηηθψλ Γάιισλ απφ ηα Κχζεξα ζηηο 13 Οθησβξίνπ
1798 κπνξεί λα ζήκαλε ην ηέινο ηεο γαιιηθήο δηνίθεζεο αιιά φρη θαη ησλ λνεκάησλ
πνπ απηνί ελέπλεπζαλ. Σν λεσηεξηθφ ξήγκα πνπ πξνθιήζεθε κε ηελ θαηάιπζε ηεο
Βελεηίαο θαη ησλ ζπκβφισλ ηεο ήηαλ βαζχ. Απηφ ίζρπζε γεληθά κέζα απφ ηελ
επίδξαζε πνπ επέθεξε ε Γαιιηθή Δπαλάζηαζε, φπσο ραξαθηεξηζηηθά επηζήκαλε ν
Gustave Le Bon:504
Ζ Γαιιηθή Δπαλάζηαζε ππήξμε ηόζν ηζρπξή πνπ νη βηαηόηεηεο θαη νη
ζεξησδίεο ηεο έγηλαλ ηειηθά παξαδεθηέο θαη κάιηζηα, ζηάζεθαλ ληθεθόξα
ζε νιόθιεξε ηελ Δπξώπε. Κη απηό δελ ην θαηόξζσζε ράξε ζην λέν ηεο
πνιίηεπκα αιιά ράξε ζηελ θαηλνύξγηα ζξεζθεία πνπ επέβαιε. Οη
δηαθεξύμεηο ηεο γηα ειεπζεξία θαη αδειθόηεηα κα πξνπάλησλ γηα ηζόηεηα,
ζηάζεθαλ ην ζύκβνιν ησλ ιαώλ θαη απνηέιεζαλ ην ζηήξηγκα θάζε
δεκνθξαηηθνύ ηδαληθνύ. Κη αλ ε Δπαλάζηαζε θαηέζηξεςε θάπνηα
πξάγκαηα, ηα αληηθαηέζηεζε κε ηελ επώαζε θαηλνύξγησλ ηδεώλ πνπ
εμαθνινπζνύλ αθόκε θαη ζήκεξα λα αλαπηύζζνληαη.
Ζ πεξίπησζε ηνπ Κπζήξηνπ Giorgio Paulini ήηαλ ελδεηθηηθή γηα ηε γνεηεία
πνπ είρε αζθήζεη ε πεξίνδνο ησλ Γεκνθξαηηθψλ Γάιισλ ζηνπο θαηνίθνπο ησλ Ηνλίσλ
λήζσλ. Ο αζηφο απηφο ηεο βελεηνθξαηίαο δηέκελε ζηελ Κέξθπξα θαη ήηαλ
αμησκαηνχρνο ηνπ βελεηνχ Πξνλνεηή Widmann. Ο Paulini κεηαηξάπεθε ζε έλζεξκν
ππνζηεξηθηή ησλ Γεκνθξαηηθψλ Γάιισλ, απέθηεζε αμίσκα αιιά εθδηψρηεθε απφ
ηνπο Ρσζν-νζσκαλνχο. Καηέθπγε ζηελ Ηηαιία θαη ην 1802 ζπλέηαμε έλα κηθξφ
πφλεκα, κε ηίηιν «Memorie Storiche sulla Fondazione della Repubblica Ionica Ossia
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delle Sette Isole Unite», ζην νπνίν αθεγήζεθε ηηο πεξηπέηεηέο ηνπ.505 Ζ πεξίπησζε
απηή, θαίηνη κεκνλσκέλε, δείρλεη ηελ επίδξαζε πνπ άζθεζε ε Γεκνθξαηηθή Γαιιία
ζε πξννδεπηηθνχο αλζξψπνπο. Ο Paulini αλαδεηνχζε ηελ γιπθύηεηα ηεο Διεπζεξίαο
πνπ είρε γεπηεί θαη παξφιν πνπ ην 1802 ππήξρε ε Δπηάλεζνο Πνιηηεία, ν ίδηνο
επέκελε λα ππνγξάθεη σο cittadino del Dipartimento Egeo.
ηα Ηφληα λεζηά ε ζχλδεζε ηεο εζληθήο αλαγέλλεζεο κε ηελ θνηλσληθή
δηθαηνζχλε θαη ε ζπληξηβή ησλ πξνλνκίσλ ησλ αζηψλ ηεο βελεηνθξαηίαο
ζπλερίζηεθε θαη κεηά ηελ απνρψξεζε ησλ Γεκνθξαηηθψλ Γάιισλ θαη εκθαλίζηεθε
αξγφηεξα ζηελ πεξίνδν ηεο Βξεηαληθήο Αξκνζηείαο κέζα απφ ην θίλεκα ησλ
Ρηδνζπαζηψλ βνπιεπηψλ.506 Απηφ ζπλέβε θαη ζηα Κχζεξα θαη αθνξνχζε κηα κεγάιε
ρξνληθή πεξίνδν αλαθαηαηάμεσλ απφ ην 1799 έσο θαη ην 1864. Με ηελ εθδίσμε ησλ
Γεκνθξαηηθψλ Γάιισλ, ην 1798, ηύπνηο εθαξκφζηεθε ζηα Κχζεξα θαη ζηα Ηφληα
λεζηά κηα πξνζσξηλή δηνίθεζε ππφ ηελ αηγίδα ηνπ ξσζν-νζσκαληθνχ ζηφινπ. ηελ
νπζία ε κηθξή θξνπξά πνπ δηέκελε ζηε Υψξα δελ κπνξνχζε λα επεξεάζεη ηηο
πνιηηηθέο θαη δηνηθεηηθέο εμειίμεηο πνπ ιάκβαλαλ ρψξα ζην λεζί. Οη Κπζήξηνη είραλ
επεξεαζηεί απφ ηε δεκνθξαηηθή δηαθπβέξλεζε ησλ Γεκνθξαηηθψλ Γάιισλ, παξ’
φιεο ηηο αζηνρίεο θαη ηηο αληηθάζεηο ηεο θαη ζπλέρηζαλ λα δηνηθνχληαη βαζηζκέλνη ζην
δεκνθξαηηθφ πιαίζην δηνίθεζεο ησλ Πξνζσξηλψλ Γεκαξρείσλ. Φαίλεηαη φηη νη
Κπζήξηνη θαη θπξίσο νη ρσξηθνί αξλήζεθαλ λα απνιέζνπλ ηελ ηδηφηεηα ηνπ citoyen,
ηελ νπνία ηνπο είραλ απνδψζεη νη Γεκνθξαηηθνί Γάιινη θαη λα εθπέζνπλ ζε απηή ηνπ
βελεηηθνχ popolo. Γη’ απηφ κεηέθεξαλ ην 1799 ηε δηνηθεηηθή πξσηεχνπζα απφ ηε
Υψξα, φπνπ θπξηαξρνχζε ε αξηζηνθξαηία, ζην ζαθψο πην ιατθφ νηθηζκφ ηνπ
Μπινπνηάκνπ. Δθεί ίδξπζαλ έλα Δπαλαζηαηηθό Κξηηήξην, ην νπνίν ζπλεδξίαδε ζηελ
χπαηζξν θάησ απφ κηα ραξνππηά «ππφ ηελ Κνπηζνππέα».
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ζην Κάζηξν ηεο Υψξαο ζηηο 22 Ηνπιίνπ 1800. Ζ πεξίνδνο απηή, απφ ην 1799 έσο ην
1802, έρεη ραξαθηεξηζηεί σο θαηξόο ηεο αλαξρίαο, φκσο ν ραξαθηεξηζκφο απηφο δελ
είλαη αθξηβήο. Οη Κπζήξηνη ζεζκηθά επέιεμαλ λα ζπλερίζνπλ ζην δξφκν πνπ ράξαμαλ
νη Γεκνθξαηηθνί Γάιινη, δεκηνπξγψληαο κηα απηνδηνηθνχκελε δεκνθξαηηθή ιατθή
νληφηεηα. Ζ επαθφινπζε θνηλσληθή αλαζηάησζε θαη νη δνινθνλίεο ησλ
αξηζηνθξαηψλ ήηαλ νη ζπλέπεηεο ηεο κεγάιεο αιιαγήο πνπ ζπληειέζηεθε ην 1797 κε
ηε κεηάβαζε απφ ην βελεηηθφ θαζεζηψο ζηνπο λεσηεξηθνχο ζεζκνχο ησλ
Γεκνθξαηηθψλ Γάιισλ.
Ζ ίδξπζε ηεο Δπηαλήζνπ Πνιηηείαο, κε ην Βπδαληηλό ύληαγκα ην 1800,
επαλέθεξε ζεζκηθά έλα κεγάιν κέξνο ηεο βελεηηθήο νιηγαξρηθήο πνιηηηθήο, αιιά δελ
επεξέαζε άκεζα ηνπο επαλαζηαηηθά δηαθείκελνπο θαηνίθνπο. Σειηθά επεβιήζε ζηα
Κχζεξα ην 1802 κε ηε ζηξαηησηηθή δχλακε πνπ έθεξε καδί ηνπ ν επηθεθαιήο
δηνηθεηήο Δπζηάζηνο Μεηαμάο. Ζ πεξίνδνο ηεο Δπηαλήζνπ Πνιηηείαο είρε ζεηηθά
απνηειέζκαηα γηα ηα Δπηάλεζα, φπσο θαηνρπξψζεθε πιένλ θαη πνιηηεηαθά ε
νλνκαζία ηνπο. Γηα πξψηε θνξά δεκηνπξγήζεθε κηα ειιεληθή θξαηηθή νληφηεηα ε
νπνία έραηξε ζρεηηθήο απηνλνκίαο. Ζ παιηλφξζσζε, έζησ θαη κεξηθψο, ηεο βελεηηθήο
ηάμεο πξαγκάησλ θαη ε απνθαηάζηαζε ησλ αξηζηνθξαηψλ δελ θαηφξζσζε παξφια
απηά λα δηαγξάςεη ηε ζπιινγηθή κλήκε ησλ δεκνθξαηηθψλ ηδεψλ ησλ εηψλ 17971798. Οη ζπλζήθεο ηεο επνρήο είραλ αιιάμεη αλεπηζηξεπηί ζε νηθνλνκηθφ, θνηλσληθφ
θαη πνιηηηθφ επίπεδν. Οη αξηζηνθξάηεο (επγελείο θαη θπξίσο αζηνί ηεο βελεηνθξαηίαο)
δελ δηέζεηαλ πιένλ ηελ ίδηα ηζρχ πνπ απνιάκβαλαλ κέρξη θαη ην ηέινπο ηνπ 18νπ αη.
Χο θνηλσληθή ηάμε αθνινχζεζαλ κηα θζίλνπζα πνξεία, ε νπνία νδήγεζε ζηελ
εμαθάληζή ηνπο απφ ηελ αλεξρφκελε αζηηθή ηνπ 19νπ αη. ε απηή ηελ πεξίπησζε ν
φξνο αζηόο απέρεη παξαζάγγαο απφ ηε βελεηηθή λνεκαηνδφηεζε, θαζψο κηιάκε πηα
γηα νηθνλνκηθνχο παξάγνληεο (εκπφξνπο, βηνκήραλνπο, ηξαπεδίηεο, επηρεηξεκαηίεο)
ηεο ιεγφκελεο νηθνλνκηθήο αζηηθήο ηάμεο θαη γηα ηνπο αζηνύο ηεο γλώζεο (γηαηξνχο,
δηθεγφξνπο, ειεχζεξνπο επαγγεικαηίεο, θαζεγεηέο γπκλαζίσλ θαη παλεπηζηεκίσλ,
δηθαζηέο, πςειφβαζκνπο δεκνζίνπο ππαιιήινπο θαη θπζηθνχο επηζηήκνλεο).508 Απηή
ε αζηηθή ηάμε ηνπ 19νπ αη., φπσο αλαθέξεη ν Κψζηαο Ράπηεο «κε ιάβαξν ηελ
παηδεία, ηελ εξγαζία, ηελ πίζηε ζηελ επίδνζε θαη ηελ αλάπηπμε ηεο πξνζσπηθφηεηαο,
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ζρεδίαζαλ

ην

κνληέιν

κηαο

ζχγρξνλεο,

θνζκηθήο,

ρεηξαθεηεκέλεο,

απηνξξπζκηδφκελεο θαη ειεχζεξεο θνηλσλίαο».509
Ο εξρνκφο ησλ Απηνθξαηνξηθψλ Γάιισλ ζηα Κχζεξα ηελ πεξίνδν 18071809, βάζεη ηεο πλζήθεο ηνπ Σηιηζίη, δελ είρε θακία απνιχησο ζρέζε κε ην 1797. Ζ
Πξψηε Γαιιηθή Γεκνθξαηία ήηαλ παξειζφλ θαη ε Γαιιία είρε κεηαηξαπεί ζε
Απηνθξαηνξία, ελψ ν Ναπνιέσλ Βνλαπάξηεο απφ ηξαηεγφο είρε ζηεθζεί
Απηνθξάηνξαο. Γηα αθφκε κηα θνξά νη Γάιινη δελ κπφξεζαλ λα παξακείλνπλ ζηα
Κχζεξα πεξηζζφηεξν απφ δχν ρξφληα, θαζψο ην 1809 εθδηψρηεθαλ νξηζηηθά απφ ηνπο
Βξεηαλνχο. Ζ βξεηαληθή πεξίνδνο πνπ αθνινχζεζε ζηα Δπηάλεζα ήηαλ ε
κεγαιχηεξε ρξνληθά κεηά ην 1797 θαη δηήξθεζε κέρξη ην 1864, νπφηε
πξαγκαηνπνηήζεθε ε Έλσζε ησλ Δπηαλήζσλ κε ηελ Διιάδα. Οη Βξεηαλνί κε ην
χληαγκα ηνπ 1817 ίδξπζαλ ζηα Δπηάλεζα έλα πξνηεθηνξάην κε πεξηνξηζκέλεο
δεκνθξαηηθέο δηαδηθαζίεο, πνπ νλνκάζηεθε Ζλσκέλν Κξάηνο ησλ Ηνλίσλ Νήζσλ
(Stati Uniti delle Isole Ionie), κε αλψηεξν πνιηηεηαθφ παξάγνληα ηνλ εθάζηνηε
βξεηαλφ Αξκνζηή.
Ζ κλήκε φκσο ηεο γαιιηθήο δεκνθξαηηθήο θπβέξλεζεο παξέκελε δπλαηή ζηα
Κχζεξα κε θχξην εθθξαζηή ηνλ αξηζηνθξάηε Δκκαλνπήι Καινχηζε. Ο Καινχηζεο,
αλ θαη Τπνπξφμελνο ηεο Βξεηαλίαο ην 1797, είρε νξηζηεί απφ ηνπο Γεκνθξαηηθνχο
Γάιινπο σο δηθαζηήο ζην Κνκηηάην ησλ Κξηζηκάησλ ιφγσ ησλ πξννδεπηηθψλ ζέζεσλ
πνπ δηαηήξεζε ζε φιε ηε δηάξθεηα ηεο δσήο ηνπ κέρξη ην ζάλαηφ ηνπ ην 1833.
Γηάδνρφο ηνπ ππήξμε ν επίζεο αξηζηνθξάηεο θαη δηθεγφξνο Σδψξηδεο Μφξκνξεο, ν
νπνίνο ήηαλ ν αξρεγφο ησλ Ρηδνζπαζηψλ ζηα Κχζεξα θαη βνπιεπηήο ηεο Ηνλίνπ
Βνπιήο.
Οη λεσηεξηθέο αμίεο θαη ηα δεκνθξαηηθά πξφηππα πνπ εηζήρζεζαλ ζηα
Κχζεξα ηελ πεξίνδν 1797-1798 ζπλέρηζαλ λα επεξεάδνπλ έλα ηκήκα ηνπ πιεζπζκνχ,
ηδίσο ην πιένλ πξννδεπηηθφ. Ζ εζληθή ζπλείδεζε είρε εληζρπζεί απφ ηελ ίδξπζε ηνπ
αλεμάξηεηνπ ειιεληθνχ θξάηνπο ην 1830. Έλα πεξηζηαηηθφ ζηε Υψξα Κπζήξσλ ην
1851, ηδσκέλν απφ ηε ζθνπηά ηνπ ρσξνθχιαθα ηεο Δθηειεζηηθήο Αζηπλνκίαο
Κπζήξσλ δείρλεη φηη ε ηδέα ηεο εζληθήο αλάηαζεο, πνπ θαιιηέξγεζαλ νη
Γεκνθξαηηθνί Γάιινη θαηά ηε δίρξνλε παξνπζία ηνπο κε αλαθνξέο ζην θιένο ηεο
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αξραίαο Διιάδαο, είρε αλαπηπρζεί ζε κεγάιν βαζκφ φιν απηφ ην δηάζηεκα. 510 Ζ
αλαθνξά παξαηίζεηαη απηνχζηα γηαηί πεξηγξάθεη ηελ αλάδπζε ηεο εζληθήο ηδέαο ζηα
αγγινθξαηνχκελα Κχζεξα:
Δὐγελέζηαηε Κύξηε Γηεπζπληά ηῆο Δθηειεζηηθεο Αζηπλνκίαο. Κύζεξα ηῇ 1ε
Ἀπξηιίνπ 1851
ᾶο θάκλσ γλσζηόλ ὅηη ἑρζέο δέλ ἕιιηςα ἀπό ηό λά θεξζῶ εἰο ἐθείλελ ηήλ
νἱθίαλ εἰο ηήλ ὁπνίαλ νἱ λένη ἐόξηαδνλ, εἴδα ινηπόλ λά εἶλαη ζηνιηζκέλνλ κέ
δηαθόξνπο εἱθόλαο ιιεληθάο θαί κέ δηάθνξα ζηνιίδηα ἀπό ἄλζε πέξημ,
εἶδα ἀθόκε θαί ηά παξάζπξα λά εἶλαη γεκάηα ἀπό ιπρλάξηα δηά
θσηνρπζίαλ, εἶδα ἀθόκε λά ἔρνπλ θνιιεκέλν εἰο ηόλ ηεῖρνλ ἕλα ραξηί εἰο ηό
ὁπνίνλ εἶραλ γξακκέλν «Εήησ ἡ εἱθνζηή Πέκπηε Μαξηίνπ θαί Εήησ ἡ
ιιάο».
Μέλσ κε ὅινλ ην ζέβαο. Σαπηλόο Γνῦινο
κκαλνπήι Γ. Καιινλᾶο Ἀζηπθύιαμ.
Ζ πνξεία απηή ησλ Δπηαλήζσλ νινθιεξψζεθε κε ηελ Έλσζε κε ηελ Διιάδα
ην 1864, παξφιν πνπ ε θνηλσληθή δηθαηνζχλε, φπσο νξακαηίδνληαλ νη Ρηδνζπάζηεο
εκπλεφκελνη απφ ηε Γαιιηθή Δπαλάζηαζε, δελ πξαγκαηνπνηήζεθε. 511 Ζ ηζηνξηθή
αλάιπζε θαη δηαρείξηζε ηεο ζπιινγηθήο κλήκεο ησλ Δπηαλήζσλ απφ ηα κηζά ηνπ
19νπ αη. θαη κεηά ππνβίβαζε ηε ζεκαζία ηεο ηζηνξηθήο πεξηφδνπ ησλ Γεκνθξαηηθψλ
Γάιισλ, ελψ αληίζεηα κπζνπνίεζε ηε καθξαίσλε βελεηηθή θπξηαξρία. 512 Οη ηζηνξηθνί
ηφληδαλ ηηο ζεζκηθέο αλαθνινπζίεο θαη ηηο δηαςεχζεηο ησλ ιατθψλ πξνζδνθηψλ ζηηο
νπνίεο ππέπεζαλ νη Γεκνθξαηηθνί Γάιινη, παξφιν πνπ πεξηιάκβαλαλ ζηα ζεηηθά
ζηνηρεία ηελ αλαγέλλεζε ηεο παηδείαο, ηεο γιψζζαο θαη ηελ αθχπληζε ηεο εζληθήο
ππφζηαζεο.
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144. Σζάιηαο Κ., «Ζ αζηπλφκεπζε ζηα Κχζεξα ηελ πεξίνδν ηεο Αγγινθξαηίαο (1809-1864)»,

Κπζεξατθά, 256, Μάξηηνο 2011, ζ. 8.
511

Ο ξηδνζπαζηηζκφο είλαη έλα ηδηαίηεξν θίλεκα πνπ αλαπηχρζεθε ζηα Δπηάλεζα επί αγγινθξαηίαο θαη

βαζίζηεθε πνιχ ζηα λάκαηα ηνπ Γηαθσηηζκνχ θαη ηεο Γαιιηθήο Δπαλάζηαζεο. Δπηδεηνχζε ηελ
Έλσζε κε ηελ Διιάδα, αιιά παξάιιεια επηδίσθε θαη θνηλσληθέο κεηαξξπζκίζεηο ππέξ ησλ αδπλάησλ.
ηαλ ινηπφλ ε Έλσζε πξαγκαηνπνηήζεθε ρσξίο φκσο λα ηθαλνπνηεζνχλ ηα θνηλσληθά αηηήκαηα ησλ
ιεγνκέλσλ Αιεζώλ Ρηδνζπαζηώλ, νη θνξπθαίνη εθπξφζσπνί ηνπο φπσο ν Ζιίαο Εεξβφο-Ηαθσβάηνο θαη
ν Ησζήθ Μνκθεξάηνο, αξλήζεθαλ λα ζπκκεηάζρνπλ ζηνπο παλεγπξηζκνχο θαη παξέκεηλαλ επηδεηθηηθά
θιεηζκέλνη ζηηο νηθίεο ηνπο.
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Αξβαληηάθεο Γ., «Σν Μέιινλ ηνπ Παξειζφληνο », φ.π., ζ. 112.
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ηελ Δπξψπε ηα θηινζνθηθά θαη θαιιηηερληθά θηλήκαηα ηνπ αξθαδηζκνύ θαη
ηνπ παξλαζζηζκνύ, (<γαιιηθ. mouvement parnassien), ζηεξίρηεθαλ ζε ζχκβνια,
ηδαληθά θαη θαληαζηαθέο εηθφλεο ηεο αξραίαο Διιάδαο. Σα Κχζεξα σο ην λεζί ηεο
Οπξάληαο Αθξνδίηεο βξήθαλ ηε ζέζε ηνπο ζηελ επξσπατθή δηαλφεζε θαη ηέρλε ηνπ
19νπ αη., 513 κε ηνλ Charles Pierre Baudelaire λα απνδίδεη πνηεηηθά ην ηαμίδη ζηα
Κχζεξα ζην Un Voyage à Cythère, ηεο πνηεηηθήο ζπιινγήο fleurs du mal, θαη ηνλ
Victor Hugo λα απαληάεη κε ην πνίεκα Cérigo ζηε ζπιινγή Les Contemplations. Γηα
ηνπο Γεκνθξαηηθνχο Γάιινπο ε θαηνρή ηνπ λεζηνχ ηεο Αθξνδίηεο εθθξάζηεθε κέζα
απφ ην ζεαηξηθφ έξγν κε ηίηιν Les Français a Cythère, φπνπ θαηλφηαλ ε δηάζεζή ηνπο
λα παξακείλνπλ ζηα Κχζεξα.514 Δλδεηθηηθνί ήηαλ νη ζηίρνη «Voilà Cérigo redevenu
une île française [= Σν Σζηξίγν θαη πάιη έλα γαιιηθφ λεζί], Cérigo va reprendre son
ancien nom [= Σν Σζηξίγν ζα πάξεη πίζσ ην αξραίν ηνπ φλνκα], Les Français
viennent pour toujours [= Οη Γάιινη έξρνληαη γηα πάληα]». Ζ ζχλνςε ηεο παξνπζίαο
ησλ Γεκνθξαηηθψλ Γάιισλ ζηα Κχζεξα ζε ζπκβνιηθφ αιιά θαη ζε πξαγκαηηθφ
επίπεδν ζπκππθλψλεηαη ζηε θξάζε ελφο Γάιινπ δεκνζηνγξάθνπ ζηηο αξρέο ηνπ 20νπ
αη.515 «L’Embarquement pour Cythère de Watteau516 en 1717, et le débarquement à
Cythère en 1797 des grenadiers de Bonaparte [= Ζ επηβίβαζε (κηθ. Σν ηαμίδη ησλ
Γάιισλ) γηα ηα Κχζεξα μεθίλεζε ην 1717 απφ ηνλ Watteau θαη ε απνβίβαζε
πξαγκαηνπνηήζεθε ηειηθά ην 1797 απφ ηνπο γξελαδηέξνπο ηνπ Βνλαπάξηε]».
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Αξψλε-Σζίριε Κ., «Ζ θαληαζηαθή πξφζιεςε ησλ Κπζήξσλ ζηελ επξσπατθή ζπιινγηθή κλήκε»,

φ.π., ζζ. 35-53.
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Chazet de R., Les Français a Cythère: Comédie En Un Acte, En Prose, Mèlée de Vaudevilles;

Représentée, Pour La Première Fois, Sur Le Théâtre Du Vaudeville, Le 27 ... 17 Mars 1798, V. St.,
Paris 1798.
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Lacour-Gayet, G., «Napoléon et l'empire de la mer », φ.π., ζζ. 407-408.
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Ο πεξίθεκνο Γαιινο δσγξάθνο Jean-Antoine Watteau (1684-1721) πνπ εμέθξαδε ην θαιιηηερληθφ

ξεχκα ηνπ roccoco, είρε αζρνιεζεί ηδηαίηεξα κε ην ζπκβνιηζκφ ησλ Κπζήξσλ, σο ηφπνπ γέλλεζεο ηεο
Οπξάληαο Αθξνδίηεο θαη πξαγκαηεχεηαη ην Σαμίδη πξνο ηα Κύζεξα, ζε ζρέζε κε ηνλ έξσηα, κε πην
ραξαθηεξηζηηθνχο ηνπο πίλαθεο: 1) Le Pèlerinage [Πξνζθχλεκα] à l'île de Cythère (1717) θαη 2)
L'Embarquement [Δπηβίβαζε] pour Cythère (1718).
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Jean-Antoine Watteau, L'Embarquement pour Cythère (1718)
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Πεξίιεςε
Ζ παξνχζα δηαηξηβή έρεη σο αληηθείκελν ηελ ηζηνξηθή πεξίνδν ηεο παξνπζίαο
ησλ Γεκνθξαηηθψλ Γάιισλ ζηα Ηφληα λεζηά ηα έηε 1797-1798 θαη ηδηαίηεξα ζην λεζί
ησλ Κπζήξσλ. Σα Κχζεξα απνηεινχλ κηα μερσξηζηή πεξίπησζε θαζψο απέρνπλ πνιχ
απφ γεσγξαθηθήο απφςεσο απφ ηα ππφινηπα έμη λεζηά ηνπ Ηνλίνπ θαη ζπλδένληαη κε
απηά βάζεη ηεο θνηλήο ηνπο ηζηνξίαο. Σν πεδίν πνπ εμεηάδεηαη είλαη ε ηζηνξία ηεο
δηνίθεζεο ησλ Γεκνθξαηηθψλ Γάιισλ, ζε ζχγθξηζε κε ηε Βελεηία θαη ηνπο ζεζκνχο
θαη ηηο δηνηθεηηθέο λφξκεο πνπ εθάξκνζε επί καθξφλ.
Ζ Βελεηία άζθεζε εμνπζία ζην βελεηνθξαηνχκελν ειιεληθφ ρψξν, βαζηζκέλε
ζε έλα δηνηθεηηθφ ζχζηεκα παξφκνην κε απηφ πνπ εθάξκνδε ζηε Μεηξφπνιή ηεο. Ζ
εμνπζία βξηζθφηαλ ζηα ρέξηα ησλ αξηζηνθξαηψλ αζηψλ, δεκηνπξγψληαο κηα
πεξίθιεηζηε ηαμηθή θνηλσληθή νξγάλσζε. Ζ βελεηηθή δηνίθεζε ραξαθηεξηδφηαλ απφ
έλα ζχκπιεγκα ζπιινγηθψλ νξγάλσλ κε πεξίπινθεο δηνηθεηηθέο, νηθνλνκηθέο θαη
δηθαζηηθέο αξκνδηφηεηεο νη νπνίεο αιιειεπηθαιχπηνληαλ. ηα Κχζεξα εθαξκφζηεθε
ην ίδην ζχζηεκα δεκηνπξγίαο ελφο θιεηζηνχ πκβνπιίνπ αζηψλ, νη νπνίνη
κνηξάζηεθαλ εμ νινθιήξνπ ηελ ηνπηθή δηνίθεζε ησλ Κπζήξσλ. Σν ηκήκα απηφ ηεο
εξγαζίαο βαζίδεηαη ζηελ θξηηηθή αλάιπζε ησλ βηβιηνγξαθηθψλ πεγψλ κέζα απφ ηηο
νπνίεο παξνπζηάδνληαη νη δνκέο δηνίθεζεο ησλ βελεηηθψλ Κπζήξσλ.
ε αλέθδνηεο αξρεηθέο πεγέο ζηεξίδεηαη ν θχξηνο θνξκφο ηεο δηαηξηβήο πνπ
αθνξά ηελ πεξίνδν δηνίθεζεο ησλ Γεκνθξαηηθψλ Γάιισλ. ηηο 12 Μαΐνπ 1797, ε
Ηηαιηθή ηξαηηά «Armée d'Italie» ηνπ Ναπνιένληα Βνλαπάξηε ηεξκάηηζε ηελ
αλεμαξηεζία ηεο Βελεηίαο θαη νδήγεζε ηα Ηφληα λεζηά ζηε γαιιηθή ζθαίξα επηξξνήο.
ε απηφ ην ρξνληθφ ζεκείν, ζηε δσή ησλ Κπζεξίσλ, εηζήιζαλ κε έλα βίαην θαη άκεζν
ηξφπν ε δηνίθεζε θαη νη ζεζκνί ηεο Πξψηεο Γαιιηθήο Γεκνθξαηίαο. ε αληίζεζε κε
ηνπο Βελεηνχο, νη Γεκνθξαηηθνί Γάιινη αληηκεηψπηζαλ ηνπο Ηνλίνπο σο πνιίηεο θαη
φρη σο ππεθφνπο. Παξφιν πνπ έκεηλαλ κφλν δχν ρξφληα ε πεξίνδνο απηή ήηαλ ππθλή
απφ ζεζκηθέο εμειίμεηο θαη δηαξζξψλεηαη ζε δχν κέξε: 1) ζηελ ίδξπζε θαη ιεηηνπξγία
ηνπ Πξνζσξηλνχ Γεκαξρείνπ Κπζήξσλ, Ηνχιηνο 1797-Μάηνο 1798 θαη 2) ζηελ
ίδξπζε θαη ιεηηνπξγία ηεο Κεληξηθήο Δπηηξνπήο Κπζήξσλ, ζην πιαίζην ηνπ Ννκνχ
ηνπ Αηγαίνπ, Μάηνο-Οθηψβξηνο 1798.
Ζ δηαηξηβή ζε πξψην ζηάδην παξνπζηάδεη θαη αλαιχεη ηα έγγξαθα απφ ηα
Γ.Α.Κ.-Σ.Α.Κ. ηεο απηήο πεξηφδνπ θαη ηδίσο φζα αθνξνχζαλ ζηελ ίδξπζε
δηνηθεηηθψλ ζεζκψλ, ζηα νξγαλνγξάκκαηα ππεξεζηψλ, ζηηο εγθπθιίνπο πξνο ηνπο
297

ππαιιήινπο θαη ζηηο δηαθεξχμεηο ησλ αλσηάησλ Γάιισλ αμησκαηνχρσλ. Βάζεη ησλ
εγγξάθσλ απηψλ ραξηνγξαθήζεθαλ νη δνκέο θαη νη αμησκαηνχρνη πνπ θιήζεθαλ λα
ππεξεηήζνπλ ζε απηέο. ε δεχηεξν ζηάδην ε δηαηξηβή παξνπζηάδεη θαη αλαιχεη ηα
έγγξαθα πνπ δείρλνπλ ηελ επίδξαζε ηεο δηνίθεζεο ζηελ θπζεξατθή θνηλσλία θαη
θαηαδεηθλχεηαη ε αληίθαζε ζηελ νπνία πεξηέπεζαλ νη Γεκνθξαηηθνί Γάιινη. Καζψο
απφ ηε κηα κεξηά δηαθήξπμαλ ηελ ειεπζεξία θαη ηελ ηζφηεηα, έζεζαλ ηηο βάζεηο γηα
δεκφζηα παηδεία, ηνπνζέηεζαλ ην θνηλφ φθεινο ζαλ απνζηνιή ηεο δηνίθεζεο θαη
ζέζπηζαλ δεκνθξαηηθέο δηαδηθαζίεο κε ιατθή ζπκκεηνρή. κσο απφ ηελ άιιε
δέζκεπζαλ ηνπο νηθνλνκηθνχο πφξνπο ησλ Κπζεξίσλ γηα ηε ζπληήξεζε ηνπ ζηξαηνχ
θαη ηεο δηνίθεζεο, δηαηήξεζαλ ηε δπζβάζηαρηε θαη απερζή βελεηηθή θνξνινγία θαη
νδήγεζαλ ηνπο θαηνίθνπο ζε δπζπξαγία. Ζ δηνίθεζε ησλ Γεκνθξαηηθψλ Γάιισλ
απνθσδηθνπνηήζεθε ζε επίπεδν ζεζκηθήο ζπγθξφηεζεο, ιεηηνπξγίαο θαη θνηλσληθήο
επίδξαζεο.
Δλ θαηαθιείδη ε δηαηξηβή απηή δείρλεη πψο ιεηηνχξγεζε κηα λεσηεξηθή
δηνίθεζε ζε έλα πξφλεσηεξηθφ πεξηβάιινλ, φπσο είρε δηακνξθσζεί ζηα βελεηηθά
Κχζεξα γηα πέληε αηψλεο θαη δείρλεη ην απνηχπσκα πνπ άθεζε ζηε ζπιινγηθή
ζπλείδεζε ησλ Κπζεξίσλ ε εηζαγσγή ηεο λεσηεξηθήο έλλνηαο ηνπ έζλνπο.
Λέξειρ-Κλειδιά
Ηζηνξίαο ηεο δηνίθεζεο, δηνίθεζε ησλ Γεκνθξαηηθψλ Γάιισλ ζηα Κχζεξα
(1797-1798),

ζχγθξηζε

πξφλεσηεξηθήο-λεσηεξηθήο

δηνίθεζεο,

ραξηνγξάθεζε

δηνηθεηηθψλ δνκψλ θαη αμησκαηνχρσλ, πξψηε εθαξκνγή πληάγκαηνο ζηνλ ειιεληθφ
ρψξν (γαιιηθφ χληαγκα ηνπ 1795), εηζαγσγή ηεο λεσηεξηθήο έλλνηαο ηνπ έζλνπο
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Abstract

The current dissertation focuses in the presence of the French Republicans at
the Ionian Islands during the years of 1797-1798 and in particular at the island of
Kythera. Kythera is an exceptional case due to the fact that geographically they are
located far from the rest of the Ionian Islands and they are connected via their
common history. The field under examination is the administrative history of the
French Republicans at Kythera, initially in comparison to the Venetian State and its
institutions and the administrative standards which were implemented overlong.
Venice exerted power, based in an administrative system similar to the one
that was implemented in its Capital. Power belonged to the nobles/bourgeoisies, thus
creating a tight, classist social structure. The Venetian administration was defined by
a cluster of collective bodies with complicates administrative, financial, judicial
responsibilities, which overlapped. At Kythera the same system of a tight Council of
nobles/bourgeoisies was created, which shared completely the local administration of
the island. This specific section of the dissertation is based in the critical analysis of
the bibliographical sources through which the administrative structure of Kythera
under Venetian rule is displayed.
The main body of the dissertation is based on unpublished archival documents
concerning the era of the French Republicans administration at Kythera. In 12th of
May 1797, Napoleon Bonaparte’s Italian Army put an end to the independence of
Venice and placed the Ionian Islands under the French sphere of influence. During
that period, through violent and direct means, the administration and institutions of
the French First Republic entered the lives of the Kytherians. Unlike the Venetians,
the French Republicans treat the inhabitants of the Ionian Islands as citizens, not as
subjects. Despite the fact that their presence lasted only two years, it is a dense period
in regards to the institutional developments and it is divided in two parts: 1) in the
foundation and operation of the Temporary City Hall of Kyhtera, July 1797-May
1798 and 2) in the foundation and operation of the Central Committee of Kythera, in
the context of the Aegean Prefecture, May-October 1798.
This dissertation at a first stage presents and analyses the documents from the
national archives of Kythera which pertain to that era and in particular the ones that
concern the foundation of administrative institutions, the organization charts of
services, the bulletins directed to the employees as well as the declarations of the
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superior French officials. Based on those documents, the structures and the official
who were assigned to them can be mapped. At a second stage, this dissertation
presents and analyses the documents which exhibit the influence of the administration
to the Kytherian society and the contradiction in which the French Republicans found
themselves in, is emphasized. On the one hand, they declared freedom and equality,
they established public education, placed the common good as the mission of the
administration and they introduced democratic procedures with the participation of
the people. On the other hand they withheld the financial resources of Kythera in
order to sustain the army and the administration; they maintained the harsh and
repugnant Venetian taxation and lead the inhabitants to misery. The administration of
the French Republicans is decoded in a level of institutions, operations and social
impact.
In conclusion, this dissertation demonstrates how a modernist administration
operated in a premodern environment, as it had been established at Kythera during the
Venetian rule, and manifests the imprint of the introduction of the modernist concept
of nation to the collective conscience of the Kytherians.

Keywords

Administrative history, administration of the French Republicans at Kythera (17971798), comparison of premodern-modern administration, mapping of administrative
structures and officials, first implementation of Constitution in Greece (French
Constitution of 1795), introduction of the modernist concept of nation
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Παξαξηήκαηα
1. Πεξηγξαθή ηνπ αξρείνπ ησλ Γεκνθξαηηθψλ Γάιισλ, βάζεη ηνπ Γηεζλνχο
Πξνηχπνπ Αξρεηαθήο Πεξηγξαθήο (Γεληθφ)-International Standard Archival
Description (General) 517
Γεληθά Αξρεία ηνπ Κξάηνο-Σνπηθφ Αξρείν Κπζήξσλ
3.1.1

Κσδηθφο

Αλαγλψξηζεο
3.1.2 Σίηινο

Αξρείν ηεο Γηνίθεζεο Γεκνθξαηηθψλ Γάισλ ζηα Κχζεξα

3.1.3 Υξνλνινγίεο

1797-1798 (βαζηθή)

Δπίπεδν Αξρείν

3.1.4
πεξηγξαθήο

3.1.5 Μέγεζνο θαη 27 θάθεινη, ηξία (3) γξακκηθά κέηξα
ππφζηξσκα

ηεο

ελφηεηαο
πεξηγξαθήο
Όλνκα Πξνζσξηλφ Γεκαξρείν Κπζήξσλ (Municipalità Provvisoria

3.2.1
παξαγσγνχ

di Cerigo), Κεληξηθή Δπηηξνπή Κπζήξσλ ηνπ Ννκνχ ηνπ
Αηγαίνπ (Commisione Centrale di Cerigo Dipartimento del
Mar Egeo)

3.2.2 Γηνηθεηηθή
Ιζηνξία

ηηο 29 Ηνπλίνπ 1797, ε γαιιηθή ζηξαηησηηθή δχλακε κε
επηθεθαιήο ηνλ ζηξαηεγφ Antoine Gentili απνβηβάδεηαη ζηε
Κέξθπξα, εγθαηληάδνληαο ηε γαιιηθή παξνπζία ζε φια ηα
Ηφληα λεζηά. Δίρε πξνεγεζεί ε θαηάιπζε ηεο Βελεηηθήο
Πνιηηείαο απφ ηνλ Ναπνιένληα ζηηο 12 Μαΐνπ 1797 θαη ε
ίδξπζε

ηνπ

Πξνζσξηλνχ

Γεκαξρείνπ

ηεο

Βελεηίαο.

Αληίζηνηρα ζε φια ηα Ηφληα λεζηά δεκηνπξγήζεθαλ
Πξνζσξηλά Γεκαξρεία κε επηκέξνπο δηνηθεηηθά ηκήκαηα.
Καζέλα απφ απηά ηα ηκήκαηα αζθνχζε εθηειεζηηθή εμνπζία,
ζπλέηαζζε λνκνζρέδηα θαη δεηνχζε ηελ θχξσζή ηνπο απφ ηε
ιατθή αληηπξνζσπεία πνπ απνηεινχζε ην θπξίαξρν φξγαλν.
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Οη ππάιιεινη δηνξίδνληαλ απφ ην Γεκαξρείν ελψ φια ηα
εθθιεζηαζηηθά ζέκαηα ζπλέρηζαλ λα ηα δηαρεηξίδνληαη νη
ηνπηθνί

αξρεγνί

ησλ

δχν

θιήξσλ

(Οξζφδνμνπ

θαη

Καζνιηθνχ).
Με ηε πλζήθε ηνπ Κάκπν Φόξκην (Campo Formio) πνπ
ζπλήθζε ζηηο 17 Οθησβξίνπ 1797, κεηαμχ Γεκνθξαηηθήο
Γαιιίαο

θαη

Απζηξίαο

ε

νπνία

επηζθξάγηζε

ηελ

πξνθαηαξθηηθή πλζήθε Δηξήλεο ηνπ Λεόκπελ πνπ είραλ
ζπλνκνινγήζεη νη ίδηεο ρψξεο έμη κήλεο πξηλ, επηβεβαηψζεθε
ε νξηζηηθή θαηάιπζε ηεο Γαιελφηαηεο Γεκνθξαηίαο ηνπ
Αγίνπ Μάξθνπ θαη ε ππαγσγή ηεο ζηελ Απζηξία, ελψ ηα
Ηφληα λεζηά πεξηήιζαλ ζηελ θαηνρή ηεο Γεκνθξαηηθήο
Γαιιίαο. ηηο 7 Ννεκβξίνπ ηνπ 1797 κε απφθαζε ηνπ
Βνλαπάξηε ηα Ηφληα λεζηά έγηλαλ επίζεκα γαιιηθφ έδαθνο
θαη δηαηξέζεθαλ ζε ηξεηο Ννκνχο: α) Κέξθπξαο, πνπ
πεξηιάκβαλε

ηελ

νκψλπκε λήζν,

ηνπο

Παμνχο

θαη

Αληίπαμνπο θαζψο θαη ηηο πεξηνρέο ζηελ Ήπεηξν (Βνπζξσηφ
θαη Πάξγα), β) Ηζάθεο, πνπ πεξηιάκβαλε ηα λεζηά Ηζάθε,
Κεθαινληά, Αγία Μαχξα (Λεπθάδα) θαη ηηο πφιεηο Πξέβεδα
θαη Βφληηζα θαη γ) Αηγαίνπ πνπ πεξηιάκβαλε ηε Εάθπλζν, ηα
Κχζεξα θαη ηα Αληηθχζεξα. Καζέλαο απφ απηνχο ηνπο
Ννκνχο ήηαλ απηνηειήο, δηαηξνχληαλ ζε δήκνπο θαη
κπνξνχζε λα εθπξνζσπείηαη ζηε Γαιιηθή βνπιή απφ έλαλ
εθπξφζσπν. Δπίζεο ζηνλ θαζέλα λνκφ έδξεπε κία Κεληξηθή
Γηνίθεζε κε 12 ηκήκαηα. Καη νη ηξεηο απηνί Ννκνί
βξίζθνληαλ ππφ έλαλ γεληθφ επίηξνπν ν νπνίνο δηφξηδε ηνπο
ππαιιήινπο θαη δηθαζηέο κεηά απφ ζχκθσλε γλψκεπξφηαζε ησλ Κεληξηθψλ Γηνηθήζεσλ. Σν αξρεηαθφ πιηθφ πνπ
παξάρζεθε απηή ηελ πεξίνδν είλαη ην απνηέιεζκα ηεο
αλσηέξσ ηζηνξηθήο θαη ζεζκηθήο εμέιημεο ηεο γαιιηθήο
δηνίθεζεο ησλ Ηνλίσλ λήζσλ.
3.2.4

Γηαδηθαζία Σν κεγαιχηεξν κέξνο ησλ εγγξάθσλ ηνπ αξρείνπ, δφζεθαλ

πξφζθηεζεο

ζην Σνπηθφ Αξρείν Κπζήξσλ, απφ ηνλ Κπζήξην Παλαγηψηε
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Αξψλε, νκνγελή ζηελ Απζηξαιία, ν νπνίνο ηα είρε ζηελ
θαηνρή ηνπ σο νηθνγελεηαθφ αξρείν θαη ηα παξέδσζε ζην
Διιεληθφ Γεκφζην.518
Σν Σνπηθφ Αξρείν Κπζήξσλ απνηειεί ηε ζπλέρεηα ηνπ
Αξρεηνθπιαθείνπ Κπζήξσλ, εθείλεο ηεο ππεξεζίαο πνπ ε
Βελεηηθή Γεκνθξαηία έζεηε ζηε δηάζεζε ηνπ εθάζηνηε
Πξνλνεηή πξνθεηκέλνπ λα αζθεί ηα θαζήθνληα ηνπ, αιιά
θαη

λα

ειέγρεηαη

απφ

ηελ

θεληξηθή

εμνπζία.

Χο

Αξρεηνθπιαθείν δηαηήξεζε ηε δηνηθεηηθή ηνπ παξνπζία θαη
κεηά ηελ πηψζε ηεο Γαιελφηαηεο Γεκνθξαηίαο ηνπ Αγίνπ
Μάξθνπ, ζπγθεθξηκέλα γηα ηνπο Γεκνθξαηηθνχο Γάιινπο νη
νπνίνη δεκηνχξγεζαλ θαη απέζεζαλ ην αξρείν απηφ ζην
Αξρεηνθπιαθείν ζην πιαίζην ηεο δηαθπβέξλεζεο ηνπο (17971798). Αθνινχζεζε ε δηαθπβέξλεζε ηεο Δπηαλήζνπ
Πνιηηείαο (1800-1807), ησλ Απηνθξαηνξηθψλ Γάιισλ
(1807-1809) θαη ηεο Βξεηαληθήο Απηνθξαηνξίαο (18091864). Μεηά ηελ Έλσζε ηνπ 1864 κε ηελ Διιάδα θαη
ζπγθεθξηκέλα ην 1865 ηα Αξρεηνθπιαθεία ησλ Ηνλίσλ λήζσλ
ππήρζεζαλ ζην Τπνπξγείν Δζσηεξηθψλ, γηα λα θαηαιήμνπλ
ζηε ζεκεξηλή ηνπο κνξθή σο Γ.Α.Κ.
3.3.1

Παξνπζίαζε Σν αξρείν απνηειείηαη απφ ηέζζεξηο βαζηθέο θαηεγνξίεο

πεξηερνκέλνπ

ζεκάησλ:
1. Γηνηθεηηθά ζέκαηα ηνπ Πξνζσξηλνχ Γεκαξρείνπ θαη
ηεο

Κεληξηθήο

νξγαλνγξάκκαηα,

Δπηηξνπήο,
δηνξηζκνχο

κε

εγθπθιίνπο,
αμησκαηνχρσλ,

πξαθηηθά ζπλεδξηάζεσλ, αλαθνξέο, απνθάζεηο ηεο
δηνίθεζεο αιιεινγξαθία θαη αηηήζεηο πνιηηψλ. Οη
θάθεινη δελ είλαη απφιπηα ζπκπαγείο θαη έρνπλ
ζχκκεηθην πιηθφ απφ άιιεο θαηεγνξίεο (νηθνλνκία,
δηθαζηήξηα) αιιά ε θχξηα βάζε ηνπο είλαη ε
δηνηθεηηθή δξαζηεξηφηεηα. Απνηεινχληαη απφ ηνπο
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Βιέπε ηάζεο Δ. ., Γηνηθεηηθά έγγξαθα από ηελ πξώηε πεξίνδν ηεο γαιιηθήο θπξηαξρίαο ζηα

Κύζεξα (1797-1799), Κπζεξατθφο χλδεζκνο Αζελψλ, Αζήλα 1975, ζ. 5.
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Φ. 7, 13,15, 16, 17, 18, 20, 22, 23, 27.
2. Οηθνλνκηθά ζέκαηα, θπξίσο ηνπ Γεκφζηνπ Σακείνπ
κε

πιεξσκέο,

δαπάλεο,

απφδνζε

εζφδσλ,

θαηαζηάζεηο εζφδσλ θαη θνξνινγία. Απνηεινχληαη
απφ ηνπο Φ. 2, 3,5, 6, 10, 12, 14, 24, 25, 26.
3. Γηθαζηηθά

ζέκαηα,

απνθάζεηο

δηθαζηεξίσλ,

δηθνγξαθίεο, θιεηεχζεηο θαη θαηαζέζεηο πνιηηψλ.
Απνηεινχληαη απφ ηνπο Φ. 1, 4,8, 11, 19.
4. Ννηάξηνη,

πξφθεηηαη

γηα

έγγξαθα

λνηαξίσλ.

Απνηεινχληαη απφ ηνπο Φ. 9,21
3.3.4.

χζηεκα Σν αξρείν απηφ ηαμηλνκήζεθε πξψηε θνξά απφ ηελ Μαξία-

ηαμηλφκεζεο

Γέζπνηλα Ενπκπνχιε ην 1990, κε κηα αξίζκεζε απφ ην 1-25
Φ. Αξγφηεξα ν ππνγξάθσλ πξφζζεζε άιινπο δχν θαθέινπο
θαη κε βάζε ηελ αξρηθή αλάιπζε θαη επηζηακέλε κειέηε ηνπ
πιηθνχ πξνρψξεζε ζην αθφινπζν ηαμηλνκηθφ δηάγξακκα:

3.4.1.
πξφζβαζεο

Όξνη Γηα ηνπο φξνπο θαη γηα ηε δηαδηθαζία πξφζβαζεο ζην
πξσηφηππν

αξρεηαθφ

πιηθφ

ηζρχεη

ν

εγθεθξηκέλνο

θαλνληζκφο ησλ Γ.Α.Κ.
3.4.2.
αλαπαξαγσγήο

Όξνη Ζ αλαπαξαγσγή ησλ εγγξάθσλ ππφθεηηαη ζηνπο ηζρχνληεο
θαλνληζκνχο ησλ Γ.Α.Κ.
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Με βάζε ηε ζπρλφηεξε ρξήζε απαληψληαη νη εμήο:

3.4.3.
Γιψζζα/γξαθή

1. Ιηαιηθή, ε νπνία ήηαλ ε βαζηθή γιψζζα ηεο
δηνίθεζεο έσο ην 1864. ε επίπεδν δηαιέθηνπ, ε

ηεθκεξίσλ

ηηαιηθή

ραξαθηεξίδεηαη απφ ηδησκαηηζκνχο ηεο

βελεηηθήο δηαιέθηνπ θιεξνλνκηά ηεο καθξαίσλεο
θαηνρήο ηνπ λεζηνχ απφ ηνπο Βελεηνχο.
2. Διιεληθή, ε νπνία θπξηαξρνχζε ζηηο αηηήζεηο ησλ
πνιηηψλ πξνο ηε δηνίθεζε, αιιά θαη ζε δηνηθεηηθά
θαη δηθαζηηθά θαηάζηηρα. ε επίπεδν δηαιέθηνπ, ε
ειιεληθή ραξαθηεξίδεηαη απφ ηνπηθνχο θπζεξατθνύο
ηδησκαηηζκνύο
3. Γαιιηθή, ε νπνία απαληάηαη κφλν ζε έλα κηθξφ
ηκήκα

ηνπ

δεινπνηήζεηο
Γηνίθεζεο

αξρείνπ
θαη

ηεο

νηθνλνκηθέο

θαη

θπξίσο

δηαηάγκαηα

Κεξθχξαο

ηεο

θαζψο

ζηξαηησηηθέο

αθνξνχζε
Κεληξηθήο

θαη

θάπνηεο

θαηαζηάζεηο

ππνγεγξακκέλεο απφ ηνλ ινραγφ M. Michel.
3.4.4.

Φπζηθά Μεγάιν κέξνο ησλ εγγξάθσλ θαη ησλ θαηάζηηρσλ βξίζθεηαη

ραξαθηεξηζηηθά θαη ζε θαιή θαηάζηαζε. Αξθεηά φκσο έγγξαθα παξνπζηάδνπλ
ηερληθέο

αιινηψζεηο απφ ηελ πγξαζία, θζνξέο απφ έληνκα θαη

πξνυπνζέζεηο

ηξσθηηθά θαη πνιιά θαηάζηηρα είλαη αθέθαια, σο ζπλέπεηα
ησλ θαθψλ θηεξηαθψλ ζπλζεθψλ, ηεο εγθαηάιεηςεο ηεο
ππεξεζίαο, αιιά θαη ηεο θαηαζηξνθήο εγγξάθσλ απφ
ακέιεηα ή θαη πξφζεζε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο γεξκαληθήο
θαηνρήο.

3.4.5.

Δξγαιεία Υεηξφγξαθν επξεηήξην πνπ ζπληάρζεθε απφ ηε Μαξία-

Έξεπλαο

Γέζπνηλα Ενπκπνχιε ην 1990 ζηα Κχζεξα.

3.5.4.

1. ηάζεο Δ. ., Γηνηθεηηθά έγγξαθα από ηελ πξώηε

Γεκνζηεχζεηο/Βηβιην

πεξίνδν ηεο γαιιηθήο θπξηαξρίαο ζηα Κύζεξα (1797-

γξαθία

1799), Κπζεξατθφο χλδεζκνο Αζελψλ, Αζήλα 1975
2. Σζάιηαο Κ., «Σν ηζηνξηθφ πξνζσπείν ηεο εμαπάηεζεο,
φπσο πξνθχπηεη απφ κηα επηζηνιή ηνπ Μπέε ηεο
Μνλεκβαζίαο

πξνο

ηνπο

Σζηξηγψηεο

ην

1798»,
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Κπζεξατθά, Αξ. Φχιινπ 251, Οθηψβξηνο 2010
3. Λενληζίλεο Γεψξγηνο Ν., Εεηήκαηα Δπηαλεζηαθήο
Κνηλσληθήο Ηζηνξίαο, Αθνη Σνιίδε, Αζήλα 2005
4. Λενληζίλεο Γ. Ν., Εεηήκαηα Νεόηεξεο Διιεληθήο
Ηζηνξίαο θαη Δθπαίδεπζεο, Αζήλα 2004
3.7.1. Παξαηεξήζεηο Σν αξρείν απηφ ηαμηλνκήζεθε ζηα Γ.Α.Κ.-Σνπηθφ Αξρείν
θαη

φλνκα

αξρεηνλφκνπ

ηνπ Κπζήξσλ απφ ηελ Μαξία-Γέζπνηλα Ενπκπνχιε ην 1990 θαη
ζπκπιεξψζεθε κε αξρεηνλνκηθή πεξηγξαθή ζχκθσλα κε ην
ΓΗ.Π.Α.Π. απφ ηνλ Κσλζηαληίλν Σζάιηα ΠΔ Αξρεηνλφκν
Πξντζηάκελν ηεο Τπεξεζίαο ην 2012.

3.7.2.

Καλφλεο

ή Ζ πεξηγξαθή ηνπ αξρείνπ βαζίζηεθε ζην αξρηθφ ρεηξφγξαθν

πξφηππα πεξηγξαθήο επξεηήξην ηεο Μαξίαο-Γέζπνηλαο Ενπκπνχιε θαη αξγφηεξα
αλαζεσξήζεθε κε βάζε ην Γηεζλέο Πξφηππν Αξρεηαθήο
Πεξηγξαθήο (Γεληθφ)-ISAD (G).
3.7.3.

Υξνλνινγίεο Ζ αξρηθή ηαμηλφκεζε θαη πεξηγξαθή έγηλε ην 1990, ελψ ε

πεξηγξαθήο

αλαζεψξεζε ζε ΓΗΠΑΠ έγηλε ην 2012.
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2. Μεηαγξαθέο ησλ Αξρεηαθψλ Πεγψλ
Ζ έθδνζε ησλ εγγξάθσλ ησλ Γ.ΑΚ.-Σνπηθφ Αξρείν Κπζήξσλ, έγηλε ζχκθσλα
κε ηελ θαζηεξσκέλε δηπισκαηηθή κέζνδν ηεο παιαηνγξαθίαο. 519 Γηαηεξήζεθε ε
νξζνγξαθία θαη ε ζηίμε ηνπ πξσηνηχπνπ εγγξάθνπ θαη αληηθαηαζηάζεθαλ ηα πεδά κε
θεθαιαία γξάκκαηα ζηα θχξηα νλφκαηα. Γελ έρνπλ γίλεη παξεκβάζεηο ζηηο
παξαζέζεηο θαη ζηηο ππνκλήζεηο ησλ γξακκαηέσλ θαη ην έγγξαθν απνδίδεηαη σο έρεη,
κε κφλε εμαίξεζε ηηο βξαρπγξαθίεο νη νπνίεο απνδίδνληαη σο εμήο:

519

1. V.S. = Veneto Stile

39. Nazle = Nazionale

2. G.S. = Greco Stile

40. mte/a = monete/a

3. Ve/V. Console = Vice Console

41. capn = capitano

4. Pretata = Presentata

42. scra = scrittura

5. Ra = Repubblica

43. integto = interrogato

6. Segria = Segretaria

44. Cancria = Cancelleria

7. Corte = corrente

45. Predte =Presidente

8. Genle = Generale

46. dti/o = detti/o

9. Costti/o = costituti/o

47. predte = predittore

10. Collo = colonnello

48. mandto = mandato

11. Comde = Comandante

49. De = dottore

12. Reppuba = Republica

50. inze = installazione

13. Amminisne = Amministrazione

51. dipartimto = dipartimento

14. test = testimone

52. Franco = Francesco

15. Segrio = Segratario

53. pnte = punite

16. πε = πνηέ

54. tzo = terzo

17. πα = παπά

55. senza = sentenza

18. pma/o = prima/o

56. introdti/o = introdotti/o

19. mta = moneta

57. citazne = citazione

20. Vta = Veneta

58. capilo = capitolo

21. qto = questo

59. pa = papa

22. qm = quondam

60. co/n = cittadino

Ηδηαίηεξε βνήζεηα έδσζαλ ηα θπζεξατθά ιεμηθά ησλ Καζηκάηε Γ., Καηάινηπα Βελεηηθώλ Γισζζηθώλ

ηνηρείσλ ζηα Κύζεξα (Λεμηθνγξαθηθή Δπηκέιεηα), Αηιαληίο, Αζήλα 1993 θαη Κφκε Γ. (επηκ.),
Κπζεξατθό Λεμηθό. πιινγή 10.000 ιέμεσλ ηνπ Κπζεξατθνύ γισζζηθνύ ηδηώκαηνο, Αζήλα 1996.
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23. sudto/e/i = suddeto/e/i

61. comso = comissario

24. inza = instanza

62. organizre = organizzatore

25. Eccttmo/e = Eccellentissimo/e

63. padne = padrone

26. Pr = Provedittore

64. sn = santo

27. Castn = Castellano

65. quar = quartier

28. γξα = γξφζηα

66. famga = famiglia

29. κνπδα = κνπδνχξηα

67. ad = addì

30. lie = lire

68. agte = agente

31. maggri = maggiori

69. decto = decreto

32. agte = aggente

70. sogto = soggetto

33. cadno = cadauno

71. Pre = Piastre

34. ε θαηάιεμε mte = mente

72. Senza = sentenza

35. ε θαηάιεμε zne/i = zione/i

73. Tente = Tenente

36. qta/o = questa/o

74. Tri/o = Tallari/o

37. pubco = pubblico
38. medmo/a = medesimo/a
Πξέπεη επίζεο λα ζεκεησζεί φηη ηα ζχκθσλα πνπ απαληψληαη ζηα έγγξαθα κε
πεξηζπσκέλε ð, m είλαη βξαρπγξαθίεο γηα δηπιά nn, mm. Σν απαξέκθαην απαληάηαη
θπξίσο κε ηελ θαηάιεμε-ar θαη φρη -are, ζχκθσλα κε ην βελεηηθφ αξρατθφ ηδίσκα θαη
παξακέλεη σο έρεη. Σέινο ην ζήκα ηεο ιίξαο απνηππψλεηαη κε ην ζχγρξνλν £ θαζψο
είλαη παξεκθεξέο κε ην αλαγξαθφκελν ζηα έγγξαθα. Σα θξηηηθά ζχκβνια πνπ
ρξεζηκνπνηήζεθαλ ζηε κεηαγξαθή ησλ θεηκέλσλ, φπσο νξίδεη ε παιαηνγξαθία, είλαη
ηα εμήο:
1. < > = ζπκπιήξσζε γξακκάησλ ή ιέμεσλ πνπ παξαιείθζεζαλ
2. || || = πξνζζήθεο ζηα πεξηζψξηα ή ζηα ελδηάκεζα ηνπ θεηκέλνπ
3. [[ ]] = δηαγξαθέο ιέμεσλ
4. {{ }} = δηπινγξαθέο ιέμεσλ
5.

[…] = θζαξκέλν ή θαηεζηξακκέλν ραξηί

6. [ ] ζπκπιεξψζεηο γξακκάησλ ή ιέμεσλ φπνπ ην ραξηί έρεη θζαξεί
7. | αιιαγή ζεηξάο
8. [δπζ. ι.] = δπζαλάγλσζηε ιέμε
Ζ αξίζκεζε ησλ εγγξάθσλ έγηλε κε ην αθφινπζν ζχζηεκα. Αλαγξάθεηαη ν
θάθεινο ζηνλ νπνίν βξέζεθε θάζε έγγξαθν, ζχκθσλα κε ηελ ηαμηλφκεζε ηεο θ.
Μαξίαο Ενπκπνχιε, αλάινγα δε κε ηε ζεηξά πνπ είλαη ηνπνζεηεκέλν ζην θάθειν
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πήξε έλαλ αχμνληα αξηζκφ κε αθεηεξία ην 1. Γελ κεηαγξάθεθαλ ηα παξαθάησ
έγγξαθα, θαζψο πξφθεηηαη γηα έληππεο πξνθεξχμεηο, νη νπνίεο παξαηίζεληαη ζην
παξάξηεκα κε ηηο θσηνγξαθίεο ησλ εγγξάθσλ:
1. Γ.Α.Κ.-Σ.Α.Κ., Αξρείν Γεκνθξαηηθψλ Γάιισλ: Φάθεινο 15/Έγγξαθν 4
[Πξνθήξπμε ζηξαηεγνχ Chabot], 07/08.08.1798.
2. Γ.Α.Κ.-Σ.Α.Κ., Αξρείν Γεκνθξαηηθψλ Γάιισλ: Φάθεινο 15/Έγγξαθν 5
[Πξνθήξπμε Ναπνιένληα Βνλαπάξηε], 13/14.06.1798.
3. Γ.Α.Κ.-Σ.Α.Κ., Αξρείν Γεκνθξαηηθψλ Γάιισλ: Φάθεινο 15/Έγγξαθν 6
[Πξνθήξπμε Ναπνιένληα Βνλαπάξηε], 15/16.06.1798.
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1. Γ.Α.Κ.-Σ.Α.Κ.,
2α/Έγγξαθν

Αξρείν
1

Γεκνθξαηηθψλ

[Καηάζηαζε

Γάιισλ:

πιεξσκψλ

Φάθεινο

ηηαιν-ειιεληθνχ

ζηξαηησηηθνχ ζψκαηνο], 01.11.1797
θ.1r
[Δμψθπιιν]
Libro Registro Ordini à Pubblici amministratori |2 di Cerigo
Principia li prima 9mbre 1797 Veneto Stile anno |3 primo della Libertà
θ.2r
Libertà

Eguaglianza
2

Cerigo li 11 Brumaire anno primo della Libertà Citterea primo | 9mbre 1797 Veneto
Stile
|3 Il Cittadino Francesco Stai Pubblico Munizionere di questa P[iazza] | 4 dovrà
consegnare alli direttori dell’infrascritta Compagnie d’Italiani, e | 5 distaccamenti
d’artiglieri, servano di Pressidio in questa Piazza, le | 6 seguenti summe di Pan Biscotto
netto di Tarra per loro spesato del |7 corrente mese di 9mbre, cantellaudosi
all’ordinario.
|8 C. Colonnello Giuseppe D’Antonj lire due mille cento venti: Lire: 2120
|9 C.T.C. Francesco Galateo lire mile sei cento quaranta:

1640

|10 C.C. Giuseppe Calergi lire mille cinque cento venti:

1520

|11 C.C. Girolamo Armeni d’artiglieri: Lire: cento sessanta: 160
|12 C.C. Bilia d’artiglieri: Lire: cento sessanta:

160
|13 Lire: 5600

2. Γ.Α.Κ.-Σ.Α.Κ.,

Αξρείν

Γεκνθξαηηθψλ

Γάιισλ:

Φάθεινο

2β/Έγγξαθν 1 [Γηακαξηπξία ησλ Κπζεξίσλ γηα ηε θνξνινγία ηνπ
θαπλνχ], 28.07.1797
θ.1r
ιεπζεξία

Ἰζφηεο

Νν 5
Cerigo li 28 Lunglio 1797 Veneto Stile anno primo della Libertà Citterea | 2 Presentata
in questa |3 Municipalità Provvisoria |4 da un’iman certo numere |5 di Regolo, cui fù
ris |6 posto che sara a soggeta da |7 al cittadino Generale Gentili |8 affine
Οἱ πνιίηαη θάηνηθνη Κπζήξσλ θάησζελ πνγεγξακκέλνη εἰο [ηνχο] | 9 πνιίηαο ὁπνῦ
θνξκάξνπλ ηίλ Μνπληηδηπαιηηά Πξνβηδηνλάιε ηνῦ ἰδίνπ ηνπνπ.
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πεηδή θαί δηά ἀπφθακεληα ὁπνῦ εἶλαη εἰο ηνῦην ηφ λεζί, ηφζνλ δηά ηά
απζελ|10ηηθά εἰζνδίκαηα ὥζπεξ θαί ηνῦ ἐμ λφκπηιε Βελέξε, ἀθφκα θαί δηά ηφ
ἀπάι|11ην ηνῦ ηαπάθνπ ἀθνχνκελ, θαί ζέινκελ ἀθνχεη θαί πνθέξλεη θαί εἰο ηφ
ἐξρφκε|12λνλ βάξεηά, ὁπνῦ δέλ κπνξνῦκελ λά βαζηάμσκελ δηά ηνῦην θαλεξψλνκελ
|13 εἰο αηήλ, πῶο  γλψκε καο εἶλαη, δηά κνλαρφλ ζθνπφλ ὠθειείαο θαί | 14
ἐμαιάθξφζεψο κάο, ὅηη ηά ἀπνθακέληα ὁπνῦ ἔρνπλ κεξηθί πξηβάηνη λα | 15 ηξέρνπλ
ηφξα θαί εἰο ηφ ἐμίο εἰο ινγαξηαζκφλ ηίο ἀθεληηαο ἐπηδή θαί εἰο | 16 ηέηησλ ηξφπνλ
πξάηνληαο ὕκεζζελ βέβεπ πφο ζέινκελ ἀπνθίγη ὅια ἐ|17θχλα ηα βα[[ξ]]ίδηα θαί δηκίαηο
ὁπνῦ κάο πξνἔξρνληαη ἀπφ ηά ἅλνζελ ἀ|18πφθακέληα ὁπνῦ ἔρνπλ αηνί, ηφ δέ ἀπάιην
ηνῦ ηαπάθνπ ὁζάλ ὁπνῦ |19 εἶλαη ἔλα βάξνο ἄδηθνλ δηηνῦκελ λα ιείςῃ θαί ηειείσο λά
ραιαζζῇ.
Σνῦηα ηα δεηήκαηα παξαζηέλνκελ ἐλφπηνλ ηνπ πνιίηνπ Βίηδε Κνλζφινπ |20
Γενξγίνπ Λεβνῦλε Πξεζηηέληε θαί ἐλφπηνλ ηῆο αηῆο Μνπληηδηπαιεηάο |21
παξαθαινχληεο ηνπο λα ηά ζπλνδεχζνπλ ζεξκῶο εἰο ηφλ πνιίηελ Α. Γεληε| 22ιῆ
γελεξάιε ληηβηδηνλάξην θαί ἐμνπζηαζηήλ ηνπ Λεβάληε δηά λά γέλνπλ ἀ| 23πφ ηήλ
ἐμνπζίαλ ηνπ ᾑ ἀλαγθαεο πξφβιεςεο ἐπάλσ εἰο ηά ὅζν κέ ηφ | 24 παξφλ δεηνῦκελ εἰο
ἐμαιάθξνζηλ

κῶλ

ηφλ

δπζηπρεζκέλσλ

ὁπνῦ

|25

ηψξα γλσξίζακελ

πῶο

ἐμαλαγεληζήθακελ κε ηίλ ἐιεπζεξίαλ, ὁπνῦ |26 κάο ἐράξηζελ ε θξαηενηάηε θαί
κεγαισηάηε ξεπνχπιεθα ηῆο Φξάληδαο |27 θαί ἐιπίδνκελ πῶο δηά κέζνλ ηεο ζέινκελ
ιάβῃ ὄρη κφλν θάζε εηπ|28ρίαλ, ἀιιά θαί ὁιφθιεξηλ ζπρίαλ.
|29 Μαλέαο Ληλαξδάθηο βεβεφλν ηα αλνζελ
|30 Σδφξηδηο Ληλαξδάθηο βεβεφλν ηα ἄλνζελ
|31 Σδαλησο Γαβαιαο βεβενλν ηαλνζελ
|32 Γεῶξγεο Μεηαμάο βεβεῶλν ηά ἄλνζελ
θ.1v
|1 Παλαγνο ηαεο βεβενλν ηα αλνζελ
|2 ναλεο Μπαξκπαξίγνο βεβενλν ηα αλνζελ
|3 Θενδνξίο νηίξθνο βεβενλν ηα αλνζελ θε κί|4λ ημέβξνληαο λα γξαθη ηπνγξάθν δηα
νλνκα ηνπ
|5 Ἀ<π>γνπζηήο ηάεο βεβαίψλν ηά ἄλσζελ
|6 Γεψξγηνο Λεβνχλεο βεβαηψλσ ηά ἄλσζελ
|7 Φξαληδεζθνο Γνπξεληεο βεβενλν ηα αλνζελ
|8 Μαθάξεσο ἰεξσκψλαρσο Γνπξέληεο βεβεψλσ ηα άλσζελ
|9 Μαλνιηο Μεηαμαο βεβενλν ηα αλνζελ
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|10 Βαιεξηνο Μαζεινο βεβ<ε>νλ<σ> νο αλνζελ
|11 Ἀληφληνο Κιάδνο βεβεφλν ηά ἄλνζελ
|12 Κχξηιινο ἱεξνκφλαρνο ηάεο βεβαηφλσ ηά ἄλσζελ
|13 Θεφδσξνο ηάεο βεβαηφλσ ηά ἄλσζελ
|14 Ἀληφληνο Σδάλεο βεβενλν ηα αλνζελ
|15 Μαλνινηο Καζηκαηνηο βεβενλ ηαλνζελ
|16 Ησαλλεο Παηεξνο βεβενλν ηα αλνζελ
|17 Παβινο Πεηξνρεινο επνγξαθν δηα νλνκα ηνπ πα|18ηξνο κνπ κηλ πμεβξνηαο λα
γξαθε θαη βεβενλν
|19 Γενξγηνο Λενληαξαθηο βεβενλν ηα αλνζελ
|20 Νηδνξηδεο Νηδνξληδαθεο βεβενλν ηα άλνζελ
|21 Νηθνινο Καξαηειηο βεβενλν ηα αλνζελ
|22 Ἰσάλλεο Γαξκάξνο βεβαηφλσ ηά ἄλνζελ
|23 Ἀλδξέαο ηεξνκφλαρνο θαί πξσηνζχγγεινο ηάεο βεβε|24ψλσ
|25 Σδνξηδῆο Γαξκαξνο βεβεφλσ ηα αλνζέλ
|26 Νηθφιανο ηαηο πνηέ, Πέηξνπ βεβαηψλν
|27 Τσαληο Κελξηαθηο πνηε Μαλνιη βεβενλν
|28 Νηθφιανο ηαηο πνηέ Πέηξνπ παξαθαιεκέλνο ἀπφ |29 ηνλ Νηθνιαθη Καζηκάηη ηνπ
Γηκηηξίνπ κίλ ἱμεχξνλ|30ηαο λά γξάθη ὁ ὁπίνο βεβεφλη ηά άλνζελ
θ.2r
|1 Σδφξηδεο Νηεκφξηο βεβεφλν
|2 Ἄληδνινο ηάεο πνηέ Ἠνάλνπ παξαθαι<εκ>έλνο ἀπφ ηφλ Παλέην |3 Γξέθε ἀπφ ηφ
Γπάλε νηίξρν πνηέ Γεφξγη ἀπφ ηφ Νεθεθνξ[ν] |4 Μαβξνῆδη θαί ἀπφ ην Γχνξγε
Ννηάξα Καινγεξίλε κίλ |5 ἰμέβξνηαο λά γξάθνπλ  ὀπνίνη βε<βε>φλνπλ ὠο αλλφζελ
|6 Γξάθνο Πάηεξνο πνηε Νηθνθνξν παξαθαιεκελνο απν ην Σδνξηδη |7 Καζηκαηη πνηε
Φξαληδεζθν Πξεβειηαδν |8 θε απν ην Γηνξγη Ραπαλα πνηε Γηαλη |9 θε απν ην Νηθνιν
Ραπαλα πνηε Γηαλη |10 θε απν ην Γηαλη <Μ>πειεζη πνηε Νηθνιν λα επνγξαθν δ[ηα]
ινγνπ ηνπο |11 κε ην λα κηλ ημεβξνπλ λα γξαθνπλ ε νπηπ βεβενλνπλ νζαλνζελ
|12 Ἠὀάλλεο Γαξκάξνο βεβεφλν ηά άλνζελ
|13 Ἰσάλλεο Φαηδέαο βεβεφλν ηά ἄλσζελ
|14 Παλαγενηεο Καζεκαηεο βεβενλν ηά άλνζελ
|15 Νηθνιάθπο αληαλν<ο> βεβενλν ηα αλνζελ
|16 παπα Θενδνξήο Πνηηξηο βεβενλν
|17 πα<πα> Παπινο Καξηδεο βεβενλν
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|18 πα<πα> Μαλφιηο ηξαηηγφο βεβενλν
|19 παπά Νηθνιφο Καξίδεο βεβεφλσ
|20 Θεφδσξσο ἰεξεχο Καξίδεο βεβαηψλν
|21 Θεφδσξνο ἰεξεχο Καξίδεο πνγξάθσ δηά ηφλ αδειθφλ κνπ κελ μ[επ]ξνλ|22 ηαο λα
γξάθε ὀ ὁπννο ζηέξγεη ηά ἄλσζελ
|23 Παλαγηνηεο Καξηδεο βεβενλν
|24 Ἰνάλεο ηξαηεγνο Καξίδεο βεβενλν
|25 παπα Γεφξγεο νθηνο βεβενλν
|26 παπα Κνζκάο Παπιαθεο βεβενλν
|27 πα<πα> Κνζκαο Λενληαξαθεο βεβενλν
θ.3r
|1 παπά Πε<η>ξνο Καινθεξλνο βεβενλν
|2 Νεθνινο Καινθεξλφο βεβενλν
|3 παπα Γεκεηξηο Κνκηλνο ζηεξγν
|4 παπα Παλαγηνηεο Πεξιεγγεο ζηεξγσ
|5 πα<πα> Γεσξγεο Αξφλεο ζηεξγσ ηα άλσζελ
|6 Παξζεληνο εεξεπο Αλδνξνληθνο ζηεξγν ηα αλνζε<λ>
|7 Μαλνιεο Αλδνξνληθνο ζηεξγν ηα αλνζε<λ>
|8 κκαλνπήι πξψελ ηεξεχο Μπιαλεδσο βεβαηφλσ
|9 Μαλφιεο Παηξχθπνο πνγξαθσ
|10 Παλαγηφηε<ο> Σξηάξρε<ο> πνηε Γεψξγε
|11 Θεφδσξσο ἰεξεχο Καξίδεο παξαθαιεκέλνο ἀπφ ηνλ Αζαλάζη Κα|12ζηξηζν κήλ
μεχξνληαο λά γξάθε ὀ ὁπνίνο ζηέξγεη ηά ἄλσζελ
3. Γ.Α.Κ.-Σ.Α.Κ.,

Αξρείν

Γεκνθξαηηθψλ

Γάιισλ:

Φάθεινο

2β/Έγγξαθν 2 [Αλαθαηαλνκή ησλ εηζνδεκάησλ ησλ Venier ζε
λένπο δηθαηνχρνπο], 08.08.1797
θ.1r
[Libertà]

Eguaglianza
No 6

Cerigo 1797 8 Agosto anno primo della Libertà Ionic[a]
Li Cittadini Emannuel Cassimati, Emmanuel Stai, Giorgio Macher[ioti] | 2 ed
Emmanuel Caluci subaffituali delle Rendite della familia | 3 compartecipe Venier
sopra l’isola di Cerigo |4 Alla Municipalità Provvisoria dell’isola stessa.
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Avendo, cittadini, li nominati subaffituali assunte la subaffitanza delle | 5
suddette Rendite per anni quindici, col peso di contare anticipatamente un’annua | 6
Ralta di Tallari Veneti Mille cinquecento e deci, e l’importar delle spese occor|7se per
una sol volta ascendenti ad altri Tallari cinquantaquatro £ 8:16:13:2 | 8 e nel momento
che devono in conformità del proprio contratto prestarsi a ri| 9 mettere la 2nda
anticipata Ralta, onde non cadere nell’alternative del contratto |10 medesimo, essendo
veneti in juria scuoprire il genio di molti zelanti loro concitta| 11dini disposto a voler
che corra questa subaffitanza, piuttosto che a conto loro | 12 particolare per conto della
Patria commune, animati dal zelo di tal sentimento |13 e intenti a preferir volentieri in
ogni incontro il bene universal della patria |14 ad ogni loro particolare vantaggio,
risparmiando ogni maggiori cura a suoi concit|15tadini sopra questo proposito; offrono
egli la spontanea assoluta rinuncia del |16 loro contratto a conto della Patria, alla giusta
inderegabile condizione di essere |17 indennizati di ogni risponsabilità di padente
dall’ottenuto contratto, e redintegrati<o> |18 de’sofferti esborsi ed aggrarj.
Rassicurata così la Municipalità Provvisoria di Cerigo della volontaria |19
offerta di detti subaffituali avranno questi giusto motivo di lusingarsi, che | 20 prima
che sia la essi presa ingerenza nell’instante esazione delle sopra| 21nate Rendite, e
l’abbia provvisto alla rimessa della 2nda anticipata Ralta |22 che dev’essere contata al
Zante o a Corfù entro il Corrente mese d’Agosto, | 23 avranno essi rillevate le
risoluzione che saranno prese sopra la punte loro |24 offerta a dovuta norma delle loro
direzioni, che non devono mai disona|25re dal temore del loro contratto.
|26 Salute e Fraternità
|27 Emanuel Kasimati
|28 Emmanuel Stai
|29 Gio Macheriotti
|30 Emmanuel Caluci
|31 addì sopra detto
Presentata: dal cittadino Giovanni Macherioti aggente | 32 per sè, e per nome di
rimanenti subaffituali |33 suddetti alla Municipalità Provisoria di quest’|34 isola, ove
letta e la cadauno ben intesa |35 decretta, che cνλ mand<a>ti in forma sicuo chiamate
le quattro Commisioni distrettuali dell’isola |36 per esser loro communicato il tenore
della medesima, per li principali di questa Città affine.
|37 Liuvry Pressidente
|38 addì 9 detto
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|39 Turno estesi mandati di chiamata relativamente al suesteso atto, e spediti per la sua
intrazione
|40 addì 10 detto
|41 Comparsi gl'individui componenti le quattro distrettuali Commissioni, e varj
abitanti di questa Citta Città, à quali |42 reso vostro il tenor della suestesa Memoria
risposero, che nel costante gener[ale] desiderio, che le Rendite tu […] | 43 di
quest’isola correr debbano per conto Pubblico, con la dosi la Popolazione rivolgere al
[…] General Gentil[i]
θ.1v
|1 dalle sole decisioni [...] dipender dovrà il destino delle dette Rendite, [δπζ. ι.] |2
medesimo potrà per essere facilitata l’[δπζ. ι.] degl’affituali
|3 Liuvry Presidente
4. Γ.Α.Κ.-Σ.Α.Κ.,

Αξρείν

Γεκνθξαηηθψλ

Γάιισλ:

Φάθεινο

3/Έγγξαθν 1 [Απνδείμεηο ηνπ Γεκφζηνπ Σακείνπ Κπζήξσλ],
07/08.09.1798
θ.1r
Confessiamo noi infrascritti membri della Commission Centrale di | 2 Cerigo da questa
Cassa Nazionale le altre scritte summe di talari venti | 3 quattro gli cadauno gli mesi
Prairial, e Messidor.
|4 Cerigo li 21 Fruttidor anno 6to Repubblicano
|5 Teodoro Stati
|6 Nicolò Levuni
|7 Gio Paulo D’Antonj
|8 Confesso io sottoscritto Segratario di questa Commission Centrale d’aver ricevuto |9
da questa Cassa Nazionale l’altre scritta summa di Tallari sedeci gli mesi | 10 di
Praireal, e Messidor. Cerigo li 21: Frutidor anno 6to Repubblicano.
|11 Giovanni Cassimati.
|12 Confesso io sotoscritto assistante del Segretario di questa Commission Centrale
d’aver |13 ricevuto da questa Cassa Nazionale talari veneti sei per li mesi di | 14
Praireal, e Messidor. Cerigo li 21: Fruttidor anno 6to Repubblicano.
|15 Nicolò Levunj
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5. Γ.Α.Κ.-Σ.Α.Κ.,

Αξρείν

Γεκνθξαηηθψλ

Γάιισλ:

Φάθεινο

4/Έγγξαθν 1 [Καηάζηηρν Πνιηηηθνχ Γηθαζηεξίνπ Κπζήξσλ],
17.08.1797
[Δμψθπιιν]
Libertà

Eguaglianza

2
13
Libro citazioni
Maneggio del Comitato di Giudiciario Civile della Municipalità Provvisoria | 2 di
Cerigo
θ.1r
Libertà

Eguaglianza

No. 1 una
Cerigo 30 Thermidor ammo primo della Libertà Citterea 17 Agosto 1797 |2 Veneto
Stile
|3 Papà Giorgi Massello quondam Papa Pero citato per il Ministro di Carbonades
Giacomo |4 Massello per quest’oggi, come per Relagione, d’innanzi questo Comitato
di | Giudiciario Civile.
[…]520
Cerigo li 10 7bre 1797 G.S. anno primo della Libertà Citterea
[...]
Per il Ministro di Livadi Manoli Triarchi |2 Il Cittadino Panagioti Zanne quondam
Giorgi Dazeri non comparso
|3 Al Cittadino Emmanuel Mormori quondam Georgio, che implora il laudo [n]ella | 4
propria Scrittura di domanda in seri in Confronto suo prodotta |5 in tutto e per tutto
come in essa salvis, e nelle spese.
6. Γ.Α.Κ.-Σ.Α.Κ.,
5/Έγγξαθν

Αξρείν
1

Γεκνθξαηηθψλ

[Καηάζηαζε

δεκνζίσλ

Γάιισλ:

Φάθεινο

εζφδσλ-εμφδσλ],

15/16.05.1798
θ.1v
520

Παξεκβάιινληαη άιιεο παξάγξαθνη νη νπνίεο δελ κεηαγξάθεθαλ, νπφηε ε αξίζκεζε αθνξά κφλν

φζα κεηαγξάθνληαη θαη αξρίδεη απφ ηελ αξρή ηεο θάζε παξαγξάθνπ.
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Libertà

Eguaglianza

Cerigo li 25 Floreal anno 6to della Reppublica Francese una, e indivisibile
Stato delle Pubbliche Rendite Terzarie di frumenti di comun, comunanze, e
Bombacere, affitti di vigne, alberi, Livelli, ed altro dell’anno 1797 |2 riscuose dal
cittadino Zorzi Stai Riscuotitore destinato dal cittadino Vice Console di Francia
Liuvry.
|3 Cittadino Riscuotitore suddeto [δπζ. ι.]
|4 Per la Rendita delle Terzarie dell’anno suddeto ascendenti a moneta: 1374:} una
nette della porzione di |5 Bombacere spettanti al pubblico estimatore, come rissulta dal
relative libro dell’anno stesso, che a piastre |6 due e mezza per cadauna misura, prezzo
stabilito da questa Municipalità Provvisoria, fanno pias| 7tre No 3435: parà 16: moneta
veneta col zecchino a L. 22, e Tallari veneti a due per zechino | 8 dodici mille
cinquecento novanta sei: 9--------------------------------------------------------------12596.9
|9 Per quella degli affitti di vigne, alberi, Livelli, ed altro, come rissulta dal libro
d’affitti del Quin|10quennio corrente, e da appostazione in Tesoreria de fissi Livelli,
moneta veneta ut supra cinque |11 mille quatrocento ventisette:1-------------------5927.1
|12 Per pena del x:ci per % sopra monete: 1039 di Terzarie di frumento non pagate
entro il preevito termine |13 misure di frumento cento trè sete: cinque, e due quinti che
col prezzo suddeto fanno moneta veneta ut supra | novacento ciquanta due: 9-----952.9
|14 Per pena dal x:ci per % sopra 7630: ½ moneta Regolata d’affitti, e Livelli non
pagati entro il termine |15 oresctivo, moneta veneta quatro cento sessantasei: 6---466: 6
|16 Suma: 19442.5
θ.2r
|1 Cittadino Riscuotitore controscritto all’incontro [δπζ. ι.]
|2 2 Brumaire. Per contate al cittadino Janni Agrimani quondam Giorgi piastre sedeci
per quattro castrati corisposti in approvvigiamento ento del |3 Brich Francese Mondovi
del Capitano Bonevi giusto ordine di questo Vice Console di Francia Liuvry di questo
giorno che fanno |4 moneta veneta cinquanta otto: 13---------------------------------58.13
|5 Brumaire. Per contate al cittadino Segretario di questa Municipalita Provvisoria
questo ordine del giorno … Brumaire piastre | 6 Turchesche no 66, che fanno moneta
veneta duecento quaranta due ---------------------------------------------------------------242
|7 18 detto. Per spese incontate per l’accomodamento dal pubblico fontico piastre no
12, e per mercede del misuratore dei |8 dei formenti piastre No 9 giusto ordine del
cittadino Vice Console di Francia Liuvry, che fanno moneta veneta settanta sette----77
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|9 12 Nivoso per contate nella cassa di questa Tesoreria Nazionale in ordine a lettere 7
Vendemiaire [δπζ. ι.] del cittadino A. Gentily | 10 Generale di Divissione scritte a
questo Vice Console di Francia Liuvry moneta veneta due mille seicento
novantacinque giusto ri|11cevuta di Tesoreria--------------------------------------------2695
|12 18 detto. Per contate al cittadino Colonello G. Dantonj Comandante di quest’isola
piastre no 40 dipendentemente da ordine dello stesso | 13 comandante del di 18 Nivoso,
ed innerentemente a lettere del cittadino A. Gentily Generale di divisione scrette li 10
Frumaire, |14 che fanno moneta veneta cento quaranta sei: 14----------------------146.14
|15 4 Piovoso. Per misure 4{5 di frumento corrisposte a questa veneta truppa per
supplemento del loro spesato per tutto il mese |16 di Gennaro questo ordine del
cittadino Vice Console di Francia Liuvry, e relative Ricevute de’capi di compagnie,
moneta veneta |17 quarantaquattro:4-------------------------------------------------------44.4
|18 11 detto. Per contate nella cassa di questa Tesoreria Nazionale giusto Ricevuta di
Tesoreria moneta veneta seicentotrenta otto-----------------------------------------------638
|19 13 detto. Per misure 24{4 ed 2{8 di frumento corrisposte a questa Veneta Truppa
per loro spesato di giorni otto questo ordine del |20 cittadino Vice Console di Francia,
e relative Ricevute de’capi di compagnie, moneta veneta duecentoventisei: 10-226.10
|21 20 detto. Per misure No 30{4 di Frumento corrisposte a questa Veneta Truppa per
loro spesato di giorni dieci giusto ordine del cittadino Vice Console | 22 di Francia e
relative Ricevute de’capi di compagnie, moneta veneta due cento ottanta una----281.2
|23 Detto. Per contate nella Cassa di questa Tesoreria Nazionale giusto Ricevura di
Tesoreria No. ottocento cinque cento otto ------------------------------------------------858
|24 Primo Ventoso: Per misure No:150 { 10 […] di frumento corrisposte a questa
Veneta Truppa per loro spesato di giorni dieci giusto ordine del | 25 cittadino Vice
Consoloe di Francia e relative ricevute de’capi di compagnie moneta veneta: duecento
settantasette ------------------------------------------------------------------------277
|26 Detto: Per contate nella Cassa di questa Tesoreria Nazionale giusto Ricevuta di
[…] Tesoreria moneta veneta novecento ventiquatro------------------------------------924
|27 10 detto: Per contate nella cassa di questa Tesoreria Nazionale giusto Ricevuta di
Tesoreria moneta veneta: ottocento ottana-------------------------------------------------880
|28 11 detto: Per conoscere 30{1 ed 3{4 di frumento corrisposte a questa Veneta
Truppa per loro spesato di giorni dieci giusto ordine del | 29 cittadino Vice Console di
Francia, e relative Ricevute de’capi di compagnie moneta veneta duecento settanta
sette---------------------------------------------------------------------------------------------277
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|30 15 detto: Per contate a [Ja]nni Prinea Luzi piastre No:55 per dodici castrati 10
somministrati alla publica fregata la Brana |31 [... del] cittadino Vice Console di
Fra[ncia] […] l’ordine del cittadino A. Gentily Generale di divisione moneta veneta
due cento una: 14--------------------------------------------------------------------------201.14
|32 21 detto: Per contate […] di frumento corrisposte [a questa Veneta T]ruppa per
loro spesato di giorni dieci giusto ordine del cittadino | 33 [Vice Console di] Francia, e
relative Ricevute [de’ca]pi di compagnie moneta veneta due cento settanta sette--277
|34 Detto. Per contate nella Cassa di questa Tesoreria Nazionale giusto Ricevuta di
Tesoreria moneta veneta milleseicentodieci uno----------------------------------------1611
|35 30 detto. Per contate nella Cassa di questa Tesoreria Nazionale giusto Ricevuta di
Tesoreria moneta veneta: tremilletrecenta quarantaquattro----------------------------3344
|36 Primo Germinal: Per misure 30{2 ed 6 di frumento corrisposte a questa Veneta
Truppa per loro spesato di giorni [dieci giusto ordine del] | 37 cittadino Vice Console di
Francia

e

relative

Ricevute

de’capi

di

compagnie

moneta

veneta

duecentosettantanove:1--------------------------------------------------------------------279:1
|38 11 detto. Per piastre No 75 parà 24 [corrisposte a questa Veneta Truppa] per loro
spesato di giorni dieci giusto ordine del cittadino vice Con| 39sole di Francia, e relative
Ricevute di capi de’compagnie moneta veneta duecento settanta sette---------------277
|40 21 detto. Per piastre No 75 parà 22 corrispoto a questa Veneta Truppa per loro
spesato di giorni dieci giusto ordine del cittadino | 41 Vice Console di Francia, e
relative Ricevute de’capi di compagnie moneta veneta: duecentosettanta sette-----277
|42 Primo Floreal: Per piastre No 73 parà 35 corrisposte a questa Veneta Truppa per
loro spesato di giorni dieci giusto ordine del cittadino | 43 Vice Console di Francia, e
relative Ricevute de’capi di compagnie moneta veneta duecento settanta:17----270.17
|44 10 detto. Per contate nella Cassa di questa Tesoreria Nazionale giusto Ricevuta di
Tesoreria moneta veneta ottocento ottanta-------------------------------------------------880
|45 Detto. Per contate moneta Lira 360 alli cittadini Demetrio Stae Pubblico
estimatore, Antonio Paulini scrivano, Giulio Cassimati | 46 scontro della cancelleria, ed
al fante di camera giusto ordine del cittadino Vice Console di Francia, che fanno
moneta veneta cento sessan|47ta cinque----------------------------------------------------165
|48 11 detto. Per piastre No 69 parà: corrisposte a questa Veneta Truppa per loro
spesato di giorni dieci giusto ordine del cittadino Vice Console |49 di Francia, e
relative Ricevute de’capi di compagnie moneta veneta duecentocinquanta quattro:14------------------------------------------------------------------------------------------------254.14
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|50 15 detto. Per contate tallari veneti No 52, al cittadino Zorzi Stai pubblico
Riscuotitore delle pubbliche Rendite per di lui mercede | 51 giusto ordine del cittadino
Vice Console di Francia, che fanno moneta veneta cinquecentosettanta due---------572
|52 Detto. Per contate nella Cassa di questa Tesoreria Nazionale giusto Ricevuta di
Tesoreria moneta veneta milleottocentoottanta due:14-----------------------------1882.14
|53 21 detto. Per piastre No 67: parà 32 corrisposte a questa Veneta Truppa per loro
spesato di giorni dieci ordine del cittadino |54 Vice Console di Francia, e relative
Ricevute de’capi di compagnie moneta veneta duecentoquaranta otto: 12-------248.12
|55 25 detto. Rimaste ancora inesate moneta Veneta milleduecento settanta: 101270.10
|56 Sùma moneta Veneta: 19442.5
7. Γ.Α.Κ.-Σ.Α.Κ.,

Αξρείν

Γεκνθξαηηθψλ

Γάιισλ:

Φάθεινο

7/Έγγξαθν 1 [Γηακαξηπξία ησλ Κπζεξίσλ γηα ηηο ηηκέο ησλ
γεσξγηθψλ εξγαιείσλ], 15.10.1797
θ.1r
ιεπζεξία

Ἰζφηεο

Νν 20
Οἱ πνιίηαη ὁπνῦ ζηλζέηνπλ ηαο ζηλνδίαηο ηῶλ ηεζάξσλ ληηζηξέησλ |2 Πνηακνῦ,
Καζηξηζηάληθα, Μεινπφηακν, θαί Λεβάδη |3 πξφο ηελ Μνπληηδεπαιηηά Πξνβηδφξηα
Σδεξίγνπ
ᾶο εἶλαη γλνζηφλ, ὧ πνιηαη, πῶο εἶλαη ἄιιν ηφζνλ ἀλαγθαία δηά | 4 ηήλ
γενξγηθχλ ηά εἴδη ηνῦ ζηδίξνπ, ἀηδάιε, ἤ ἄγλαθνπ πεηδήν ὁπνῦ ὅινη | 5 νἱ γεσξγνί
κεηαρεξίδνληαη δεά εἱζνδήκαηα, ὅζνλ εἶλαη ἐθχλα ηῆο πξφηεο |6 ρξηάο δηά ηίλ δνήλ
ηφλ ἀλζξφπνλ, ἀιεῶο ηνχηνη νἱ ἄλζξσπνη δέλ κπν| 7ξνῦλ λά δήζνπλ ρσξίο ηήλ
γεσξγηθίλ α[ζρν]ιία ἀπφ ηαο αἰηίαηο ὁπνῦ ζέιεη θάκεη |8 λα ἀπαξαηεζῆ  ηνηαχηε
ηίκεζε, θαί ηνζνῦηνλ ὀθέιεκνο ηέρλε εἰο ηνχηνλ | 9 ηφζνλ εἶλαη,  ἀρνξηαγηά ηῶλ
ἀξγαζηεξηαξέσλ, νἱ ὠπηνη ἔρνληεο ἀδηφξηζηνλ |10 ἐιεπζεξίαλ λα δήλνπλ ηήλ ηηκήλ εἰο
ηά αηά ἤδε, θαί κήλ ἔρνληαο παλ|11ηειῶο ζελήδεζηλ, ἔθεξαλ ηήλ αηήλ ηηκήλ εἰο
ηῶζνλ κεγάιελ ἀθκήλ ηίλ |12 ζήκεξνλ ὡπνῦ δέλ εἶλαη πιένλ εἰο θαηάζηαζηλ νἱ πηνρνί
γεσξγί λά πν|13θέξνπλ ηφ βάξνο ηηο, ἀιιά ζηελαρνξηκέλνη ἤπξέπη λά ἀθίζνπλ
ἀδνχ|14ιεπηνλ ηίλ γῆλ, θαί ζηεξηκέλνη ηῆο δσνζξνθίαο ὁπνῦ αηή πινπζηνπαξφ|15ρνο
δηήδε, λά ἀπεζάλνπλ, ἤ δηά λά ἀπνθίγνπλ ηφλ ζάλαηνλ λά ἀπα| 16ξαηίζνπλ ηελ παηξίδα
ηνπο δηά ||λά|| εὕξνπλ ηίλ δσήλ ἀλάκεζα εἰο πιένλ θη|17ιαλζξφπνπο πξακαηεπηάδεο.
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Γηά λά ἀπνθίγνκελ ηνῦηα ηα δηφ |18 κεγάια θαθά ὡπνπ ἀλα[κθ]εβφινο, ζέινπλ
ἀθνινπζίζε ὧ πνιῆηαη, |19 κεο θπληκέλνη απφ ||ρξενο καο|| νκνπ δε ||ἀπφ|| ζιηβεξάο
θαί παξαπνλεηηθάο θν|20λάο ὅιινπ ηνπ ιανῦ ηνλ ηεζάξνλ ληεζηξέησλ ὁπνῦ
ἐπεκεινῦληε ηηλ |21 γενξγηθχλ, δπηνῦκελ ἀπφ ηνλ δήινλ ζαο, θαί πξνκεζηά ζαο, λα
γέλη |22 δηα ηα αηά ἤδε κία δηθέα θαηάζηαζηλ ὁπνῦ ἐθνπδίηε ηνπ πξαγ|23καηνπ ηνῦ
ἔλα κέηξηνλ θέξδνο, θαί ηνῦ ιανῦ κίαλ πξεπνπκέληλ |24 ἀιάθξνζηλ. Ἀλάκεζα εἰο ὥιια
ἐθχλα ὁπνῦ κε ηφζηλ ἐπηκέιεαλ, |25 θξφληζελ ὡο θαιή παηξηνηε ἐδηνξήζαηε θαί
ἐπξνβιέςαηαη ἔσο |26 ηηλ ζίκεξνλ δηά ην θπλφλ ὅθειινο θαί θαιφλ, θαζψο ην
ὡκνινγνῦ|27κελ, ηνχηε  πξφβιεςεο ζέιε ηειηψζε ηηλ εηερίαλ ηνῦ [ι]ανῦ ὁπνῦ ηνλ
|28 θάκλε λα ρέξεηαη  ἐιεπζέξα δεκνθξαηηθή [δ]ηνίθπζηο ∙ γεία |29 θαί ζέβαο.
|30 Φξαγεά Καζεκαηε πνηέ Μει[ά]λν, Κνζκα Ραθηά
θ.1v
|1θεο πνηέ Γεσξγε, Νεθνιφο Καιήγεξνο πνηέ πα||πά||, Φξα|2ηδεζθνο Δγη παπά
Ἀληφλεο Πνηήξεο πνγξάθν δηα |3 νλνκα ηνπο κελ εμεπξνληαο λα γξαθνπλ.
|4 Παλαγηνηεο νθίνο βεβεφλν ὀο ἀλφζελ δηα ην πεηδη |5 θαη δηα ην ζηδεξ<ν>
|6 Δκκαλ
|7 Παλαγηψηεο Εαλλε πνηε Γεὄξγε
|8 Νηθνιαο Αξφλη πνηε Κσζηαηῦ
|9 Κσζηαηῦ άκεν πνηέ Αληφλη
|10 Παλαγηνηε Πξελέα πνηέ παπα
|11 Βξεηφο Φξήιηθνο ηνῦ Αληφλε
|12 Γεψξγηνο ἰεξεχο Καινθεξλνο παξαθαιεκέλνο ἀπν ηνπο αλνζελ κε ην |13 λα κελ
μεβξνπ λα γξάθνπ.
|14 Ἰσάλλεο ἱεξεχο ηξαηεγφο παξαθαιεκέλνο ἀπφ ηνλ Γεψξγη Καξίδε πξνεζηφ | 15 ηνῦ
Μηινπνηάκνπ, πνγξάθσ δηά ὁλνκά ηνπ κίλ μεχξνληαο λα γξάθε
|16 Ἰσάλλεο ἱεξεχο ηξαηεγφο πνγξάθσ
|17 Παλαγηῶηηο Μεγαινθνλφκνο πνηέ Ἱπσάλη
|18 Ἰῳάλλεο ἱεξεχο ηξαηεγφο παξαθαιεκέλνο ἀπφ ηφλ Γηάλλε Εεξβῷ πφηε Μηράιε | 19
πνγξάθσ δηά ὁλφκα ηνπ κίλ μεχξνληαο λά γξάςε
|20 Παλαγηψηεο Καθηξεο πνηε Γεκεηξνπ ππνγξάθσ
|21 λνξία ηνῦ ἀγίνπ Μελᾶ εἰο ρνξίν Λνγνζεηηάληθα |22 ὅιινη  ελνξία ζέινπ<λ> θαη
ζηεξγνπ<λ> ηά αλνζε<λ>
|23 παπά Γεσξγεο νθηνο παξαθαιεκέλνο ἀπφ ηνπο ελνξηηαο |24 κνπ πνγξάθν δηά
ὁλσκά ηνπο κελ εμεχξνληαο αηί λα γξαθνπ<λ>
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|25 παπά Μαλψιεο Πξηλέαο παξάθαιεκέλνο απφ ηνχο ελψξίηαο κνπ ππνγξάθσ |26 δεά
σλφκα ηνπο κελ μεχξνληα απηή λα γξάθνπ<λ>.
|27 παπά Παλαγηψηεο Φαξδνπιεο πεξήθαιν ηα αλνζελ
|28 Κνζηαηῆο Κνπθνπιηο πεξηθαιν ηα αλνζελ
|29 παπά Μηραιεο Σξηθίιιεο πεξηθαιν ηαλνζε
|30 Γηάληο [Μ]ειηηάο πεξηθαιφ ηαλνζε
θ.2r
|1 […] θε πνηέ Γεσξγε Νεθνιφο Καιεγεξνο πνηέ πα||πά|| |2 Φξαηδέζθν εγν παπά
Ἀληνλεο Πνηήξεο ὔπνγξά[θσ] |3 δηα φλνκα ηνπο κελ ἱμεχβξνληαο γξαθνπ
Libertà

Eguaglianza

Cerigo li 15 8bre 1797: Veneto. Stile anno primo della Libertà Citterea | 4 la
Municipalità Provvisoria di Cerigo
Udito il Rapporto formale oggi proddotto le dalle Commisioni distrettuali
dell’isola a |5 a nome della Popolazione [[...]] del contado, col quele esponendo
l’eccedenza de’|6prezzi di Generi molto necessarj di ferro, azziajo, e curame crudo,
riddotta |7 attualmente in se’estremo grado, che nella miserabile costituzione di questi
abitanti |8 impossibilitando l’acquisto, proddur certamente deve o l’abbandono intiero
della |9 più onorevole, preziosa, e necessaria arte dell’agricultura, o alcuno un più
onorevole, preziosa, e un necessaria arte dell’agricultura, o alcuno un somno | 10
nocivo degrado, implorano un’energico provvediment[o], e trovando segue della
maggior |11 attenzione, e riffesso l’esposizione stesse, che abbracciano una materia la
più inte|12ressante dietro però il più maturo esame prestato all’agromento stesso, ed
alle circos|13tanze tutte dello stato fisico, e commercialle dell’isola, e l’informazioni
prese sopra li Generi |14 stessi attualmente esistenti; In nome del popolo sovrano
concordemente decretta, e |15 stabilisce:
Che li prezzi di Generi ennunciati correr debbano per ora, e fin’a nuove
deli|16berazioni ne’seguenti ragguagli, trasgredendo li quali con aperto, o quovis modo
colte |17 sono modo nelle rendite di essi, rilevato che sia, sarà soggetto il trasgressore
all’irre|18versibile pena di piastra dieci applicate alla Cassa Nazionale per condotta
volta
|19 Ferro grezzo a parà venti l’occa
|20 detto in platina a parà venti due l’occa
|21 acciajo a parà quaranta l’occa
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|22 curame crudo a parà trenta [[...]] l’occa
Che dunque avesse qualsivoglia quantità di detti Generi, sia in dovere di in
tarli |23 ne’suddetti prezzi, e di non occultarle, o dipositarli all’oggetto stesso in Case
altrui, altri|24menti non solo saranno colti di contrabbando gl’occueltati Generi, una
soggetto pure il |25 Proprietario alla pena di piastre dieci, alla quale soggiaceranno
anche lì depositarj.
Che niuno estrar possa dell’isola la minima quantità de’Generi stessi, mentre
|26 in caso diverso, altre e che’saranno devoluti di contrabbado colti che sicuo in
contraffazione |27 saranno pur li trasgressori soggetti alla [δπζ. ι.] di piastre dieci, alle
quale saranno sogg|28etti egualmente anche rilevata che sia posteriormente la
contraffazione.
Che minu’altra estrazione dall’isola possa eseguirsi sentenza licenza di questo
|29 Comitato di economia in pena di piastre cinqui.
|30 Liuvry Pressidente
|31 Stai Comitato Civile
8. Γ.Α.Κ.-Σ.Α.Κ.,

Αξρείν

Γεκνθξαηηθψλ

Γάιισλ:

Φάθεινο

7/Έγγξαθν 2 [Γηακαξηπξία ησλ Κπζεξίσλ γηα ηε θνξνινγία ηνπ
θαπλνχ], ρ.ρ.
θ.1r
Διεπζεξχα

Ἠζφηεο

5.
Ἡ πνιχηεο θάηεθε Κπζχξνλ θάηνζελ πνγεγξακέλε |2 ο ηνπο πνιήηαο ὁπνῦ
θνξκάξνπλ ηελ Μνπλεηδηπαιεηά Πξνβηζνξηα |3 ηνῦ δχνπ ηφπνπ
Μέ ηφ λά ἐβξπζθφκαζηε ἔνο ηφξα θαηαβεβιεκέλε ἀπφ ηήλ ἀπεξαζκέ|4λελ
ηεξαλεθήλ ἐμνπζίαλ βάλνληαο ηφ ἀπάιην ηνῦ ληαπάθνπ εἰο ηνχην | 5 ηφ δπζηερεζκέλν
λεζχ ζαξεκέλε πξφο ηφ παξφλ εἰο ηελ ἐπηζε|6κεηήλ ἐιεπζεξίαλ ὁπνχ  θξαηενηάηε
ξεπνχπιεθα ηήο Φξαληδαο |7 κάο ἐράξεζε πξνζηξέρνκελ δαθξνεδφο ἐλφπενλ ηνχ
πνιχηνπ Βχ|8ηδε Κνλζφινπ Γενξγήνπ Λεβνχλε πξεζεηέληε, θαί ἐλνπενλ ηῆο αηῆο |9
Μνπλεηδεπαιεηάο παξαθαιφληαο ηνπο λά ζελνδεχζνπλ ζεξκφο εἰο | 10 ηφλ πνιχηελ Α.
Γεληπιή Γελεξάιε δπβεδενλάξην ηνχ Λεβάληε ὄηε |11 εἰο ηφ ἐμήο λά ζειελ πξνζηάμε
λά ἀζεθνζή αηφ ηφ ἀπάιην δηά |12 ἀιάθξνζηλ ἐκάο ηφλ δπζηερπζκέλνλ θαηχθνλ
ἐηνχηεο ηήο λήζνπ |13 ὁπνχ ἐφο ηφξα πνθέξακελ ηφζνλ δπά ηφ ἀδεάθξπηνλ θέξδνο
ὀπνχ |14 ὁ αηφο ἀπαιηαδφξνο θάκλε εἰο ηήλ πνχιεζηλ, ὅζνλ θαί δπά ηήλ θα| 15θήλ
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πεφηεηα ηνῦ ηαπάθνπ ὁπνχ κπνξή λά εἶλαη βιαβεξφο εἰο ηήλ γί|16αλ ηφλ ἀλζξφπνλ;
ἐιπίδνκελ ὅηε ζέινκελ ζαθνπζηή εἰο ηήλ αηήλ |17 δήηεζηλ ἀπφ ηήλ ἔληξπηνλ
κεγαινςερίαλ ηνπ, θαί ἐκήο δέλ ζέινκελ |18 παχζε εἰο ηφ λά παξαθαινχκελ δπά ηήλ
ζηεξένζηλ θαί αμπζηλ ηήο |19 ξεπνχπιεθαο ηήο Φξάληδαο ἐιεπζεξνηξχα καο θαί δηά
ηήλ ἤςνζηλ ηφλ |20 πιένλ κεγαιχηεξνλ βαζκφλ ηῆο ἀμίαο ὁπνχ εἶλαη πξέπνπζα εἰο ηφ
πνθπ|21 κελφλ ηνπ;
|22 Απφ ηαπηεο Μεράιεο Σξίο βεβενλν ηα α<λσ>ζελ
|23 Ἰσαληο Μπαξκπαξίγνο βεβενλν ηα άλνζελ
|24 Σδψξηδεο Μεηαμάο βεβεῶλν ηά ἄλνζελ
|25 Γεψξγηνο Λεβνχλεο βεβαηψλσ ηά ἄλνζελ
|26 Σδαλησο Γαβαιαο βεβενλν ηα αλσζελ
|27 Ἰνάλλεο Γαξκάξνο βεβεφλν ηα άλνζελ
|28 Νηθνιανο Μνξκνξηο βεβενλν ηα αλνζε
|29 Αηνλνο εεξεαο Καιηαλέζεο βεβ<εν>λνλ ηαλνζελ
|30 Αλαζηάζεο Σδνπαλαθεο βεβενλν ηαλνζελ
|31 Φξαληδέζθνο Γνπξεληεο βεβενλσ ηα αλνζελ
|32 Παλαγενηεο Καζεκαηεο βεβεσλν σο ἀλσζελ
|33 Μαλέαο Ληλαξδξάθεο Σδηξηγφηεο βεβεψλ ηα ἄλσζελ
θ.1v
|1 Ησαλλεο Φαηδέαο βεβενλν ηά ἀλσζελ
|2 Μαλφιηο Μεηαμαο βεβενλ ηα αλν||ζελ||
|3 Γενξγηνο Λενληαξαθηο βεβενλν ηα αλνζελ
|4 Νηθνινο Καξαηειηο βεβε<ν>λν ηα αλνζελ
|5 Γεξαζηκνο ἱεξεχο Πξηλέαο βεβεφλν
|6 [[Ἀλδξέαο Καζηκάηεο]]
|7 Νηθνιανο Λεβνπλεο
|8 Σδνξηδεο ηάεο βεβενλν ηα αλνζελ
|9 Ἰσαλλεο ἱεξεχο Καινχηδεο βεβαηῶλν |10 σο ἄλνζελ
|11 Γξαθσο Πάηεξσο βεβαηψλν νζαλνζελ
|12 Σδφξηδεο Γεκφξηο βεβεφλν ηα |13 ἄλνζελ
|14 Κχξηιινο ἱεξνκφλαρνο ηάεο βεβαηφλσ ηά ἄλσζελ
|15 Μαθάξεσο ἰεξσκψλαρσο Γνπξέληεο βεβεψλ |16 ηα άλσζελ
|17 Γξάθνο αληάλνο βεβεφλν ηα άλνζελ
|18 Αζαλάζηνο Πξνηνςάιηεο βεβαη<ψλσ> ηα άλνζελ
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|19 Francesco Stai affirmo
|20 Παπαζηακαηεο Αζπηνηεο βεβενλν νο αλ<σ>ζε[λ]
|21 νθξν[ληνο] εεξεπο ηαζηο βεβενλν ηα αλνζελ
|22 Γεψξγηνο Σηηάθεο βεβενλν ηά ἄλνζελ
|23 Zaneto Pozzi affirmo
|24 Giani Virinò ficie la Croce †
|25 Γεσξγηνο πεξεαο Φαξνο βεβενλν ηαλνζε
|26 Μαληφο θαθηαλφο βεβεφλν ηα ἅλνζελ
|27 Γηφξγηο Κφεηο βεβεὅλν ηα ἅλνζελ
|28 Ἱσάληο Κεξηαθεο βεβενλν νο αλνζελ
|29 Γεκεηξηνο Καξβειάο βεβαηψλσ |30 ηά ἄλσζελ
|31 Ἀληψληνο Γαξκάξνο βεβαηψλ ηά ἄλσζελ
|32 Μαλνινηο Καζηκαηνηο βεβενλν ηα άλνζελ
|33 Ἀλδξέαο Καζεκάηεο βεβαηψλν
|34 Υξήζαλζσο Παζηφο
|35 […]γηνο Γαξκάξνο παξαθαιεκέλνο |36 […] Νηθνινλ Καξβεια ηά αλνζελ |37 γξάςσ
δηά ιφγνπ ηνπ κήλ ἰμεχξνληαο |38 λά γξάθῃ, ὅζηηο βεβαηψλεη ηά ἄλσζελ
|39 Ἀ[γνπζηήο] ηάεο βεβαηψλν ὄο ἄλνζελ
|40 Αλαγ<λ>νζηηο Σδνξηδάθεο βεβενλν
|41 Θενδνξεο Βξεηνο βεβενλν
|42 Ἀληψληνο Γαξκάξνο πνγξαθσ |43 παξαθαιεκέλνο ἀπφ ηνλ Γηφξγν νηίξγν |44 ὁ
ὁπννο βεβαηψλεη ηά ἄλσζελ
|45 Ἱσαληο Μπαξκπαξήγνο ἰπνγξάθσ δηά ην |46 Σδνξηδη Πξεβειεγάδν ν νπνηνο
βεβε|47φλη ηα αλνζελ
|48 Γεσξγηνο Σηηαθεο ππνγξάθσ δηά ὄλνκα ηνῦ Υαξα|49ιάκπε Νηαπφληε ὁ ὁπννο
βεβαηψλεη ηά ἄλσζελ
|50 Ἰνάληο Μαπξνζηάηηο γξάθν δηα ην πηξν |51 ηξαην βεβενλη ηα αλνζελ
|52 Παλαγηφηεο Σδάλλεο γξάθσ δηα φλνκα ηνπ πα|53ηεξα κνπ Γηνξγηο Σδαλλεο
βεβαηψλν σο άλν|54ζελ
|55 Ηὀάληο Γαβξίιηο πνγξαθν θαη βεβεν|56λν
|57 Εαραξίαο Μαπξνκάηηο επνγξαθσ δη<α> |58 ην Μαλνιη ην Κξηηηθαθε κε ην λά κήλ
εμεπξεη λα γξα|59ς<εη>
|60 Γεψξγηνο Λεβνχλεο πνγξάθν δηά ηφλ |61 Παλαγηφηη Καηεινχδσ, κήλ |62
μεχξσληαο αηφο, ὁ ὁπνίνο βε|βαηψλε
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|63 Νηθνιανο Μφξκνξηο επνγξαθν δηα ηνλ Αλ|64ηνλη Φαηδέα-Νέζθε πνηε Σδνξηδε κήλ
εμεπξνληαο |65 απηνο ν νπνίνο βεβενλη
|66 Μαθάξεσο ἰεξσκψλαρσο Γνπξέληεο παξα|67θαιεκαίλσο απν ησλ Γεάλε Καληεψην
|68 πνηέ Σδψξηδε καί ησ λα κελ εμεβξε λα γξά|69θε ν νπήσο βεβεψλεη ηα άλσζελ
|70 νηήξεο Γηαθνπιάθεο παξαθαιεκέ|71λνο απφ ηνλ Γηἅλη Σακπάθε κηα ησ λα |72 κήλ
εμεχξη λα γξαθη ν σπήνο βεβεψλη ηα |73 ἅλνζελ
θ.2r
|1 Παλαγνο ηαεο βεβενλν ηα αλνζελ
|2 Ἀληφληνο Κιάδνο βεβεφλν ηά ἄλνζελ
|3 Γεκήηξηνο ηαεο βεβενλν νο ἀλνζελ
|4 Ἀληφληνο Κιάδνο [[δηά]] πνγξάθν δηα ηνλ |5 Γηφξγε θνξδίιε, ὁ ὁπννο βεβενλη ηά
ἄλνζελ
|6 Μαλέαο Λελαξδάθεο πνγξάθν δηά ηφλ Μελεγέην |7 νηήξρν ὁ ὁπήσο βεβεψλε ηα
άλνζελ
|8 Μαλέαο Λελαξδάθηο πνγξάθν δηά ηνλ Γηαλλάθε Πξε|9βειεγηάδν ὁ ὁπήσο βεβεφλη
ηά ἄλνζελ
|10 Αληνληνο Φαηδέαο βεβενλν
|11 Νηθφιανο ηάεο βεβεφλη
|12 Θεφδσξσο ἰεξεχο Καξχδεο βεβαηῶλν
|13 παπα Αληξέαο Αξψλεο βεβε<ν>λν
|14 Γεσξγηνο ηεξεπο Καινθεξλνο βεβεσλν
|15 παπα πεξνο ηεξεχο βεβε<ψλσ>
|16 παπα Μάξθνο Μαζεινο βεβε|17νλν
|18 παπα Μαλνιεο Ννηαξάο βεβαηψλσ
|19 Ησαλεο ηεξεπο ηξαηεγνο βεβενλν
|20 Παλαγησηεο Καξχδεο πνηε |21 Γεκήηξε
|22 Δκκαλνπήι ηεξεχο Φαηζέαο |23 βεβ<ε>νλν
|24 παπα Παλαγηψηεο [δπζ. ι.] βεβεσλσ
|25 Πέηξνο ηεξεπο Καινθεξλνο |26 βεβενλν
|27 κκαλνπήι πξψελ ἱεξεχο Μαιάλνο βεβαηφλσ
|28 Γεψξγηνο ἰεξεχο Καινθεξλφο βε||βε||σλν
|29 Ζὀάλεο ἰεξεπο Καινθεξλνο βεβ<ε>νλν
|30 Γενξγεο Πεηξνρηινο βεβενλν
|31 Ἀζαλάζηο Κἐληξνηῆο πνηε πα||πα|| βεβενλνλ |32 ὀο άλνζελ
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|33 πα||πα|| Μαλνιηο Παπιαθηο βεβενλν
|34 Γεψξγεο ἱ<ε>ξεπο [δπζ. ι.] βε|35βενλν
|36 Αλαγλφζηεο Γε βεβεφλν ηά αλν|37ζε
|38 Ἀλαγλψζηεο Φαξδνχιεο βεβεσλη |39 ηα αλνζε
|40 παπα Μηραιηο ακηνο βεβενλν ηαλ|41νζε
|42 παπα Γενξγηο Αξνληο βεβενλν ην αλν|43ζελ
|44 Γεφξγηνο πεξεπο Αξνληο ηνπ [δπζ. ι.] βεβενλν |45 νο αλνζε
|46 Παλαγενηεο Αλαγλσζηεο Φ<α>ξδνπιεο βεβενλν ηα αλν|47ζελ
|48 Παξζεληνο ἰεξνκνλαρῶο Αλδνξν|49ληθνο <βε>βενλν ηαλνζε
|50 Γενξγηνο αληαληαλνο βεβενλν
|51 Παλαγενηηο Σδηάλαηο πνηε Γεφξγπ βεβενλσ ηα άλνζε
|52 παπα Μηραιη<ο > ακηνο ππνγξαθν δηα ηνλ |53 [δπζ. ι.] κηλ ημεβξσληαο λα γξαθη
[δπζ. ι.] βεβενλν
|54 Νεθνιν Καινθεξλν βεβενλν ηα αλνζελ
|55 Παλάγνο Γαπξάινο βεβενλν ηα αλνζελ
|56 Αληνληνο πεξε<α>ο Φαηδεαο βεβε|57σλν νο αλνζελ
|58 Ἰσαλεο ε<ε>ξνκνλαρφο εκεηεθνινο […]
|59 πα||πα|| Γεξνλε||κ||νο Πεηξνρεινο
|60 Αληνληνο Φαηδέαο παξαθαιεκέλνο λα |61 πνγξαςν δηά νλνκα ηνῦ Γενξγίνπ
Πεηξν|62ρεινπ κελ μεπξνληαο λα γξάθη
|63 Νηθνιανο αληαλνο βεβενλν ηα ἄλνζελ
|64 Αλδξεαο Καζεκάηεο δηά νλνκα ηνῦ Αληνλε |65 Καιεγεξνπ ηνῦ πα<πα> Μαλέα κήλ
μέβξνληαο λά γξαθε
|66 παπα Ἀληνλεο Μαζεινο βεβενλν ηα |67 άλνζελ θαη δηα νλνκα ηνπ καζηξφ Γηα|68[λ]λε Ρνδήηε κήλ πμεχξνληαο λα γξα|69θε ν νπνίνο βεβεφλε
|70 Πέηξνο ηεξεχο Μαζεινο βεβενλν
|71 Ηναλλεο ηεξεπο Υαξαηδαο βεβεσλνλ
|72 Παλαγηφηηο πεξεαο [δπζ. ι.]
θ.2v
|1 Νηθφιανο ηαηο παξαθαιεκέλνο |2 ἀπφ ηφλ ηέθαλν Γιηηδφ πνηέ ηειηαλφ |3 θαί ἀπφ
ηφλ Παλαγηφηη Ἀξφλη πνηε Μα|4λφιη θαί ἀπφ ηνλ Παλαγηφηη Βαηηθη|5φηη ηνῦ Κπξηάθνπ
λα πνγξάςν δηά |6 ιφγνπ ηνπο η νπηπ βεβεφλνπλ ὀο ά|7λνζελ
|8 Γεψξγηνο ἰεξεχο Καινθεξλφο παξαθαιεκέ|9λνο ἀπφ ηνλ Κνζηα<λ>ηῆ Βηάξνλ λά |10
πνγξά|11ςφ δηά ιφγνπ ηνπ κε ηφ λα κήλ μεξη
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|12νθξφλεσο εεξεπο ηαζεο παξαθαιεκελνο |13 απν ηνλ Γεαλε Καζεκαηε πνηέ
Μαλφιε |14 θαί απν ηνλ Κνζκα Βεαξν πνηε Μεραιε |15 θαί απφ ηφλ Μαλνιε Αξνλε
ηνπ Λακπξνπ |16 θαί απν ηνλ Γεσξγε θιαβν πνηε Μεραιε |17 λα επνγξαςν δηα
ινγνπ ηνπο κελ εμεπξν|18ληαο λα γξαθνπλ ε νπνίε βεβενλνπλ
|19 Α<π>γνπζηήο ηάεο παξαθαιεκέλνο ἀπφ ηφλ Γεκήηξη |20 Καινθεξλφ ηνῦ παπα
Λένπ, Παλαγηψηεο Μαλέαο |21 πνηε Γεσξγε Σξηάξρε, Γεψξγε Φαηδέα |22 πνηέ
Γηάθνπκν, Γηάλλεο Αληξφλεθνο ηνῦ Αζαλάζε |23 Γεψξγε Φαηδέα πνηέ Γηάθνπκν, θαί
Παλαγηψηε |24 Καζηκάηε πνηέ Γεκήηξη Πνξηαιακίνπ θαί πν|25γξάθσ δηά ὁλνκά ηνπο
κίλ ἰμεχξνληαο αηή |26 λα γξάθνπλ νἵ ὁπνίε βεβαηψλνπλ ὄο ἀλνζελ
|27 Ἀληνληνο Λαδαξεηνο βεβενλν ηα αλν||ζε||
|28 Γεψξγηνο ἰεξεχο νθίνο παξαθαιεκέ|29λνο ἀπφ ηῶλ Ηὁἄλη ηκηηεθνισ πνηε
Νηθν|30ιῶ θαί ἄπφ ηῷ Μαλφιη ακην θαί ἀπφ ην |31 καζηξν Θεφδσζη Ἀξφλη πνηε παπᾶ
θαί ἀπφ |32 ην Θενδνξί Ἀξφλη ηνπ Μηλᾶ θαί ἀπφ ηφλ Κνλζηαληί άκην πνηε Αληνλη κηλ
ημεχξνλ|33ηαο λα γξάθνπλ πνγξάθν δηά νλσ|34κα ηνπο ζηέξγνπλ ηα αλνζελ
|35 Αλδξέαο Καζεκάηεο παξαθαιεκέλνο ἀπφ |36 ηνῦο Γεκήηξη Καζεκα[η]ε πνηε
Μεράιε, Λνχξέ|37ηδν Καζεκάηε πνηε Σδνξηδε, Λνπξέηδν Καζεκά|38ηε πνηε Νηθνιφ,
Θενδνξί Λενληδήλε πνηε Γπκή|39ηξη, Μαλφιε Λενληδήλε ηνῦ Γηνξγάθπ, Αληφ|40λε
Φαηδέα ηνῦ Γηφξγη, Θενδνξί Βελέξε πνηε |41 παπα, Νηθνιφ Καιήγεξν πνηε παπα,
Αληφλε θιά|42βν πνηε Μεράιε, Αλδξέα Κνληνιέν πνηε παπα |43 Γηφξγε λα
επνγξάςν δηά ιφγνπ ηνπο κέ ηφ |44 λά κήλ εμέβξνπλ λά γξάθνπλ νἰ ὁπηε ζηέξ|45γνπλ
θαί βεβεφλνπλ ηά ἄλνζελ
|46 Σδνξηδηο Γαξκαξνο βεβενλ ὀο αλνζελ ἀθνκη |47 παξαθαιεκέλνο ἄπν ηνλ Γηφξγη
Καζεκαηη |48 πνηε Μαλνιη, Γηαλη Κνληνιεν ηνπ παπα Θνδνξνπ |49 Παβιν ηκπηεθνιν
Πνζηνκν πνηε Παβιν |50 Γηαλη Καζηκαηε πνηε Λνπξέληδν, θαί Αλαζηα|51ζη Αξνλη
πνηε Γηνξγη λα ππνγξαςν δηα ινγνπ ηνπο κίλ η|52μεχξνληαο απηη λα γξαθνπλ  ὀπίπ
βεβενλνπλ νο αλνζελ
|53 Λελάξδνο Βεηδακαλνο βεβεφλν
|54 Ησαλεο ηεξνκνλαρνο εκεηεθνινο βεβεσλν |55 ηα ||α||λνζε θε επνγξαθν δεα ηνπο
θαηνζε Α<λ>ην |56 λε Καζεκαηε πνηε Γ<η>αλ||λ||ε Γ<η>αλλε Καινθε|57ξλν πνηε
Κεξεαθν Α<λ>ηνλλε Κνηνιεην ηνπ |58 [δπζ. ι.] Βξεην Σδαλε πνηε Γ<η>αλλε
ηακαη|59ε Αξνλλε πνηε Παλαγενηε Σδνξηδε [δπζ. ι.] |60 ηνπ Θνδνξα θαη Σδν<ξ>ηδε
<Μ>πειεζε πνηε |61 Γηξνλλεκν θαη νπνπ κελ εμεξν<λ>ηαο λα γξαθνπλ |62
βεβεψλνπ<λ> ηαλσζε
|63 [δπζ. ι.] βεβενλν
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|64 Παλαγησηεο [δπζ. ι.] παξαθαιεκέλν|65ο απφ ηνλ Νηθνιαθελ Λενληδίλη απ|66ν ηνλ
Γησξγη Γεπηεξγν πνηε Μαξθνπ |67 θαη Γεκηηξη [δπζ. ι.] πνηε Μα|68λνιε λα ππνγξαθν
δεα ινγνπ ηνπο
|69 Αληνληνο Φαηδεαο παξαθαιεκέλνο ἀπφ ηνλ |70 Γηνξγί Πηηδελί πνηέ Μελά θαη
Θενδνξί Πεηξ|71νρίιν πνηε Γεκίηξη θαί Λνηνβίθν Καιίγεξν, θαί |72 Μαλνιε
Καξαηειί πνηε Γηκίηξη θαί Μαλφιη [δπζ. ι.] |73 [δπζ. ι.] πνηε Γεκίηξη θαί Νηθνιν
Φαηδεα πνηε |74 Αληξεα, θαη Αληνλη [[Καιηγεξν]] πνηε Μαξθν [δπζ. ι.] | 75
Αληξνπιηιέηδν ηνπ Γηαλη  νπίε κελ μεπξνλ|76ηαο κε εθακαλ λά γξάςν δηα νλνκα
ηνπο.
|77 Γενξγενο Πανπιπλεο βεβενλν θαί |78 πνγξαθνλ νο αλνζελ αθνκε
θ.3r
|1 θαί δηά νλνκα ηνπ Κνζηα<λ>ηε [δπζ. ι.] |2 πνηε Θνδνξε ηαβξαλν [δπζ. ι.] πνηε
Γ<η>αλῆ [[…]] Γ<η>αλε Υαηξεηα πνηε Μαξθνπ |3 Κνλ<ζ>ηα<λ>ηε Σξαβαζαξνπ πνηε
πα||πα|| Βαιεξε|ν<π>  ὁπ<ί>ε κελ εμεβξνληαο λα γξαθνπ<λ> |4 βεβενλνπ<λ> ηα
αλνζελ
|5 Νενθηινο ηεξνκνλαρνο ακηνο βαηβεφλν
9. Γ.Α.Κ.-Σ.Α.Κ.,

Αξρείν

Γεκνθξαηηθψλ

Γάιισλ:

Φάθεινο

7/Έγγξαθν 3 [Δγθχθιηνο ζηξαηεγνχ Antoine Gentili], 19.10.1797
θ.1r
Libertà

Equaglianza

li 19 8bre 1797 Veneto Stile Recepta
No 25
Circolare
Della Municipalità Provvisoria di Zante
Ai Cittadini delle Municipalità Provvisorie di tutte le Isole, | 2 e Terra-Ferma della
Provincia del la Veneto Levante
Li 14: Vendemier, Anno primo della Libertà Ionica, 5 Ottobre 1797 Veneto Stile
Cittadini della Municipalità Provvisoria di Cerigo!
L’aurora della Libertà è gia risorta-Gloria alla immortale tra le Re|3pubbliche
riconosciamo per nostri la Patria, e i poteri. Il nome Greco | 4 dissepolto dal suo
originale splendore cessò di giacere sicurato. Possiamo | 5 vantarlo: possiamo
immitarne gli orgogliosi suoi voli e possiami farlo sotto |6 il prezioso titolo sotto il
vessillo inondante della civil Eguaglianza.
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Approfittiamone Cittadini Zante ve ne ofre a tutti l’eccittamento più |7 puroZante poi rivoglie a voi Cittadini la protteste della più commosa | 8 sensibilità per le
cordiali espressioni colle quali vi siete afrettati di preve| 9nirlo colle sue lettere. Se
fummo accumunati da secoli ad una reciproca |10 Servitù, esercitiamo la questo punto
con relativa intelligenza la nostra |11 reciproca Sovranità. Sono le nostre posizioni le
stesse, preziocchè i |12 stessi i nostri prodotti il nostro Commercio Corrispondente,
eguali i nostri con|13fini i pericoli, le distese, i nostri bisogni tutti indistinti: I nostri
Padri, i |14 Linguaggi, i nomi, la Religione, i costumi nostri tutto ci fa conoscere, che
|15 non apparteniamo, che ad una sola famiglia e che in una sola famiglia | 16 ci
conviene riunira. Il più soare dei vincoli ci stringa sotto il regno |17 giustissimo della
Legge. Noi vi abbracciamo, come fratelli la questo mo| 18mento, e vi invitiamo ad una
eguale espansione. Intrepidi sulle immo|19 bili basi della più sempolosa Democrazia,
ne ci esibiamo seguoci, né ci |20 proponiamo esemplari. Eguali tutti, tutti indipendenti,
Liberi tutti, e tutti |21 Amici sia il solo commune interesse la guida al centro della
nostra riddu|22
θ.1v
zione. Possa eserri caro l’invito! Possano essere i nostri voti felici| 2tati! Possiamo Noi
ottenere il dono d’una ricconoscenza proporzionata alla | 3 Nazione, e all'Eroe, che ci
rigenera, e ci prottegge.
|4 Salute, e Fraternità
|5 Generale Gentily Amministrazione
|6 Luigi Proporimo Segretario Municipale
10. Γ.Α.Κ.-Σ.Α.Κ.,

Αξρείν

Γεκνθξαηηθψλ

Γάιισλ:

Φάθεινο

7/Έγγξαθν 4 [Γηαθήξπμε ηνπ Rulhière], 01/02/03.1798
θ.1r
Li 17 Ventose 24 Febbraio Veneto Stile Recepta
No 54
Republique

Française

Liberté

Egalité

Zante, le 11 Ventóse an 6me de la République Française | 2 une et indivisibile
Le Commissaire du Directoire Executif près l'Administration | 3 centrale du
Département de la Mer Egée.
Aux citoyens composant la municipalité provisoire de Cérigo
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Citoyens
Le général Bonarparte n'eut pas plutót signé la paix qui | 4 assure à la
République la possession des îles ci-devant vénitiennes |5 du Levant qu'il s'occupa, sur
le champ, des moyens les plus prompts |6 de les organiser, conformément aux lois
françaises. Il les divisa |7 d’abord en 3 départements. Le premier est celui de Corcyre
|8 et a pour chef-lieu Corfou. Le second est celui d'Ithaque, qui a |9 pour chef lieu l'île
de Céphalonie. Le troisième enfin est celui |10 de la Mer Egée, dont l'île de Zante est
le chef lieu. Et dont
θ.1v
l'île de Cerigo fait partie telle est la division géographique |2 des îles en départements.
Le général ne se borna point à cette mesure, il nomma | 3 aussitót trois
commissaires qu'il envoya au nom du Gouvernement |4 dans chacun de ces
départements, chargé de leur porter les |5 institutions républicaines.
Je suis, citoyen, l'un de ces commissaire pour le Dépar| 6tement de la Mer
Egée. Je n'ai pas perdu un moment pour |7 remplir l'objet de ma mission, et je suis à
Zante depuis deux |8 mois, mais sans avoir pu jusqu’ici trouver l'occasion de vous | 9
instruire des intentions paternelles du Gouvernement, croyez, | 10 citoyen, qu'il n'a pas
tenu à moi de le faire. Croyez encore |11 qu’il ne tiendra pas à moi que je ne me rende
bientót au milieu
θ.2r
de vous pour vous y porter nos institutions et nos lois, vous |2 assurer au nom et sous
la garantie du gouvernement que vous |3 êtes français, et serez pour toujours le nœud
qui vous unis |4 à la grande nation. Je vous autorise, citoyen, à faire de ma | 5 part, cette
déclaration à vos concitoyens. Je m'estimerai heureux si elle |6 peut contribuer à
rassurer et encourager les bons et prévenir les mauvais | 7 que le temps du désordre est
passé. La République ne compte au nombre |8 de ses vrais enfants que ceux qui
travaillent au bonheur de leurs con cit|9oyens, chacun dans la place qux’il occupe dans
la société.
Le Citoyen Rose, chef de l'état-major de la division du Levant, |10 m’a
renvoyé, ces jours derniers, vos deux lettres au général, dont l'une | 11 en date du 21 et
l'autre en date du 28 frimaire, relatives aux |12 événements qui se sont passés dans
votre île, et aux inquiétudes que |13 vous inspirent le pirate Scatulli. Le Citoyen Rose
m'assure par sa |14 lettre qu'il vous enverra des troupes françaises dès qu'il y en aura | 15
à Corfou de disponibles, et ne me dit rien ni sur le nombre ni sur
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θ.2v
le temps auquel il pourra vous les faire passer. Tout ce que je puis | 2 prévoir, c'est que
la garnison ne sera pas aussi forte que vous |3 l'aviez craint, si l'on en juge par celle de
Zante, qui n'est pour le moment |4 que de 200 hommes. Je puis encore vous rassurer
sur un autre point. |5 La nourriture et l'entretien des garnisons ne sont point à la charge
|6 du citoyen mais aux frais du Trésor public; la seule chose indi|spensable sera que
vous fournissiez des logements aux officiers et |7 provisoirement, jusqu'à ce qu'il soit
près d'autres mesures, de coucher |8 aux soldats.
Quant à l'objet principal de vos lettres, je ne puis y résoudre | 9 qu'en vous
engageant à conserver, autant qu'il dépendra de vous, en | 10 bonne intelligence, qui
n'aurait jamais dû être rompu entre l'autorité |11 civile et militaire. Avant peu et dès
que je pourrai me rendre à |12 Cerigo, vous aurez des lois qui vous traceront la limite
des pou|13voirs civils et militaires, et dont l'exécution vous assurera le |14 serment et la
tranquillité à votre pays.
|15 Salut et Fraternité
|16 Rulhière
11. Γ.Α.Κ.-Σ.Α.Κ.,

Αξρείν

Γεκνθξαηηθψλ

Γάιισλ:

Φάθεινο

7/Έγγξαθν 5 [Γηαθήξπμε ηνπ Rulhière], 05/06/07.02.1798
θ.1r
Libertà

Equalianza

Per la installazione dell’amministrazione |2 municipale della comunnnali Zante |3 e da
tribunale
No 61
17 Pluvióse an. 6to
No 3
Cittadini!
Sarà certanente un’Epoca memorabile nei fasti |4 dell isola di Zante, divenuta,
libera, quella in |5 cui avrete ricevuto le prime instituzioni |6 repubblicane. Noi vi
apportiamo quest’oggi l’organizzazione delle Amministrazioni Civili; | 7 e dei
Tribunali, secondo la forma costituzionale, |8 colle istruzioni, e colle leggi, che le
diriggeranno |9 nelle loro funzioni. Ringraziatene dunque |10 il Governo Francese; e se
vi arrivarà mai di |11 essere inginoti, e sconoscenti verso di lui, ricordate in | 12 allora
quali eravate, prima ch’egli vi arruolarse |13 nel numero de’suoi cittadini, e ciò che
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dapo siete |14 voi divenuti. Ricordatevi, che in luogo d’un |15 Giudice solo, sentenza
altra regola che la sua voluntà, |16 sentenza altro oggetto, che il suo interesse, egli vi à
|17 formito di Leggi; di Leggi tali che il Magistrato, |18 il quale ne è l’organo, non à più
volontà propria, |19 e si trova da esse incatenato, prima che egli |20 possa loro
sottomettere il Cittadino.
In luogo di essere spinti, al delitto, da un |21 Governo ancora più corruttore,
che non fosse |22 indolente, voi avete oggi d[…]uzioni, l’oggetto | 23 delle quali è
piuttosto [preven]ire il delitto, che |24 di punirlo. Ηo vi parlo [… G]iustizia di Pace, |25
sempre conciliante, e sempre paterna. Voi avete | 26 la instutizione dei Giuri, che
prottegge l’innocenza, |27 e conforte equalmente il corporale.
θ.1v
Ella cittadini, dal momento in cui voi avete |2 queste Leggi, cessino gli odj; la sete
della vendetta |3 si estingua; i Partiti spariscano: Non più |4 propotenza per chi si sia:
La legge sola è il potere.
Se taluno di voi sarà minacciato da un più |5 forte o più ardito, e forze anche
abituato alla |6 colpa, non ripulsi l’insulto col, vendicarlo. Dica | 7 a se stesso: esiste
una Legge, ed accorra all’ombra |8 sua prottetrice: cosi del pari, se mai esisteze un | 9
cospevole, che non fugga: Egli troverà, nella Legge, |10 delle forme tutelari; e
sopratutto un’Egli non |11 resista: aggravarebbe il delitto coll’oppotrizione, |12 e allora,
contro ogni suo storzo, la Giustizia inttessibile |13 lo arrivarebbe.
Cittadini: Voi vedete quest’oggi, in mezzo a |14 voi una porzione della nostra
armata, di quella |15 armata, che à rovesciato i Troni Dei Rè, i quali |16 andirono di
cospirare contro le Repubblica, di quella |17 armata, che conta altrettanti Eroi quanti
uomini |18 nelle sue Linee, cosi dolci nella Pace, e presso |19 i loro concittadini, che
terribili nella Guerra, ed ci |20 […]ici. Essi vengono ad assicurare la vostra |21 tr[…]à
interna, ed sterna. Il loro prime |22 giu[…] è èstato di rimere nelle Battaglie e |23 l’anno
adempito. Il secondo è stato di far |24 rispettare nell’interno le Leggi, la Libertà, la |25
proprietà del Cittadino. Essi lo adempriranno egualmente
θ.2r
Nel momento, che siete per dimettervi dal |2 vostro esercizio è ben giusta,
Cittadini Municipali, |3 una considerazione, che vi riguarda. Voi non |4 poterate
meglio adempire egli oggetti della |5 vostra destinazione. Collocati nel posto più |6
ordino, sentenza scrota di Leggi [[…]], in momenti | 7 della più incerta fluttuazione
politica avete statto |8 uno sforzo degno dei vostri talenti, e degli animi | 9 vostri
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coll’avervi acquistata l’approvazione della |10 Repubblica, della quale come suo
organo ò la |11 compiacenza di assicurarci in suo nome.
Cittadini Magistrati-Non è già per |12 trattenermi sui vostri grandi doveri, che
rivolgo |13 anche a voi parola. Lo che vi sono scolpiti |14 nel cuore. Lo che la Giustizia,
il disinteresse, |15 l’imparzialità, e l’amore saranno le guide dei |16 vostri Giudizi, e
delle vostre funzioni. Vi parto |17 solo un’istante, per dichiarare, che le vostra |18
destinazione è figlia della confidenza nel |19 vostro merito, che il vostro esempio può
esser |20 commune ad ogni, buon Cittadino, e che l’|21esercizio costante delle vostre
virtù è il mezzo |22 solo per assicurarsi per sempre l’inestimabile |23 Tesoro dell
Pubblica stima, e della Nazionale |24 riconoscenze.
|25 Rulhière
12. Γ.Α.Κ.-Σ.Α.Κ.,

Αξρείν

Γεκνθξαηηθψλ

Γάιισλ:

Φάθεινο

7/Έγγξαθν 6 [Καλνληζκφο ηνπ Τγεηνλνκείνπ Κπζήξσλ], ρ.ρ.
θ.1r
Istruzioni per la |2 Comissione di Sanità
No 57
1. |3 La Comissione di Sanita sarà composta da quattro membri |4 chiamati
Comissarj, e di un Segretario.
2. |5 I Comissarj componenti l’amministrazione della Sanità avranno | 6 le
ispezioni, che sono proprie di quell Comitato, estendendole non | 7 solo in
questo Porto di Capsali, ma anche in quelli di Avlemona, | 8 di Potamò, e di
tutte l’altre Rive dell’isola.
3. |9 Tutti i Bastimenti, e Barche di contumacia gli sono soggeti.
4. |10 I Comissarj medesimi avranno di più a seguitare le regole qui | 11 sotto
descritte.
5. |12 Da Comissarj suddetti ognuno dovrà sortenere la pressidenza per |13 una
decade in turno secondo l’ordine del Catalogo, che venirà sta| 14bilito della
Comissione, conciliando sempre anche il Porto special| 15 mente di Avlemona,
ove dovrà uno di essi sopra negliare.
6. |16 Il Comissario di decade avrà solo il dovere, ed il peso di ri|17cevere
giornalmente le deposizioni, e di pressiedere a tutte le | 18 funzioni della
Comissione in modo di esser ne risponsabile.
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7. |19 I Comissarj medesimi destinaranno anche i proprj deputati ne | 20 Porti di
[[Avlemona]] Potamò, e Milopotamo.
8. |21 Ad ognuno di questi deputati sarà fissato provvisoriamente | 22 i tre quarti di
quarto esigerà dà Costituti giusto la Tariffa con |23 dovere di rinversare l’altro
quarto nella Cassa della Comissione |24 di Sanità, spedindo sempre alla
medesima li Costituti stessi sotto |25 risponsabilità.
9. |26 Ogni giorno quinto, e decimo della decade si ridduranno tutti | 27 Comissarj
per riunire la resa che’conti dell’amministrazione del | 28 decadario.
10. |29 La Comissione sarà legalmente composta di trè.
11. |30 In detti sedute si prenderanno le deliberazioni relative alle con | 31 correnti si
stabilirà, si stabilirà a tenor delle leggi vigenti, e | 32 come anche sarà dichiarito
la contumacia, che dovranno fare i |33 Passeggieri e mercanzie che fossero
capitale nei cinque giorni si
θ.1v
si rilasciaranno parimenti gl’ordini per quel passegieri e merci | 2 che dovessero essere
rimessi in libertà.
12. |3 Tutto quello, che verrà deliberato, sarà trascritto in Registro, |4 e firmato da
tutt’i Comissarj presenti.
13. |5 Il Comissario di decade, ed il Segretario un potranno sotto la |6 loro
responsabilità firmare altri ordini che quelli saranno stati | 7 deliberati dalla
Comissione.
14. |8 Avrà la facoltà il Comissario di decade in caso di urgenza | 9 di convocare
estraordinaria Commissione, e di disporre intanto |10 immediate degl’ordini
interinali.
15. |11 Il Segretario sarà guardato dalla Comissione, quale potrà | 12 egualmente
dimetterè colla pluralità de’voti.
16. |13 La Comissione di Sanità corrisponderà secondo la portata degl’| 14afferi
colla Comissione Centrale, ed in caso di bisogno coll’|15amministrazioni del
dipartimento.
17. |16 Sarà fatta una copia giornaliera dei Costituti di Bastimenti, | 17 e Barche
sopra un libro separato, che sarà sempre esporto, |18 et a disposizioni di tutti i
Cittadini.
18. |19 Di questi Costituti si farà aver giornalmente una Copia | 20 alla Comissione
Centrale.
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19. |21 Si dovrà formare della Comissione un Catalogo di tutte le | 22 Barche
dell’isola, in cui sia spiegata la loro portata, le loro | 23 denominazioni, i loro
Proprietarj, e Carabochiri, o C[a]pit[a]nj servi |24 sono Bastimenti, e questo
Catalogo sarà spedito in copia a |25 lume della Comissione Centrale, e
dell’amministrazione del dipar|26timento.
20. |27 Qualunque viaggio, che fossero per intraprendera le medesime, do| 28vranno
assoggettarsi alla Comissione sotto responsabilità dei loro |29 direttori.
21. |30 Qualunque Patrone di Barca, Capitano di Bastimento, o altre | 31 persone,
che azzardassero contravvenire con sbarchi clandestini |32 di persone ed effetti,
sulle coste dell’isola, la Comissione di Sanità |33 avrà la facoltà di punirli a
senso delle leggi vigenti, che non si |34 trovassero in opposizione alle presenti
istruzioni; Il sentenziato perñ |35 avrà luoco all’appellazione al Tribunale
Criminale del dipartimento quale
θ.2r
quale pνtrà o confermare, o diminuire la pena.
22. |2 Saranno tenuti alla più estesa risponsabilità tutti i patroni di Bar| 3che, e
Capitanj di Navigli di pergere alla Comissione di Sanità i più | 4 ingenui
Costituti rapporto alla salute dei respettivi luoghi, dai quali |5 saranno
provenienti.
23. |6 Qualunque fosse il primo, che avvertisse la Comissione di Sanità di | 7
qualche sviluppo di mal contaggioso nè luochi circonvicini della Morea, | 8 sarà
prenciato con Piastre dodeci dalla Cassa Centrale, verifficato però |9 che sia il
male coll’esposizioni in iscritto della Comissionie di Sanità.
24. |10 La Comissione di Sanità versarà da decade in decade nella Cassa | 11 della
Comissione Centrale tutto il soldo, che rittrarà dal quarto de’| 12 Costituti, ed
altri atti tutti giusto la Tariffa, per cui sotto sua rispon|13sabilità si farà render
conto il più esalto dal Segretario, che [[che]] |14 [[…]] sarà destinato.
25. |15 Il numero de’Guardiani sarà fissato dalla Comissione di Sanità, | 16 quali
esigeranno le mercedi, che vengono assegnate colla Tariffa, |17 inibita ogni
altra sorta ad essi di utili sotto qualunque titoli di | 18 Regalia, o altro prefesto,
ed in caso di contravvenzione la Comissione |19 irremissibilmente coreggerà il
Reo; qual numero de’Guardiani sarà |20 signifficato alla Comissione Centrale
per l’approvazione.
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26. |21 La Comissione di Sanità esercitarà in se’stessa tutte le sue analoghe | 22
funzioni, ma se per urgenza volesse formare qualunque altra regola | 23 o
disciplina non avrà valore, ed effetto sentenza che sia approvata della |24
Comissione Centrale.
27. |25 Nei casi, nei quali il bisogno lo richiedesse, si valerà della forza | 26 armata,
ricercando ciò al Cittadino Comandante.
28. |27 In tutte le differenze, che fossero per nascere frà contumacianti, la | 28
Comissione di Sanità supplirà verso di essi all’officio di Giudice | 29 di Pace.
29. |30 La Comissione di Sanità non potrà fare alcun Proclama sentenza | 31 che sia
rimesso agl’esami della Comissione Centrale.
30. |32 I Guardiani della Comissione di Sanità saranno sulla loro man|33canze
puniti ad arbitrio della Comissione medesima, che potrà | 34 secondo la gravità
della colpa di metterli del loro ufficio sempre | 35 salva contro di essi la
procedura Criminale, che il caso loro meritassi.
31. |36 Sarà in dovere il Comissario di decade di visitare almeno una |37 volta entro
la decade della sua ressidenza il Lazzaretto, e verifficare se | 38 tutto è in regola,
e conforme alle disposizioni di Sanità nulla di meno | 39 la Comissione potrà
relativamente a quest’oggetto prendere la determi|40nazioni, e farà li passi, che
credera conveniento.
31
θ.2v
32. |1 Sarà tenuto il Comissario di decade solo di ricevere le deposizioni | 2
de’Bastimenti arrivati col Segretario, e sentenza la presenza di alcuni | 3 altro
individuo, eccettuati però li suoi Commembri; o le figure Pubblico |4 che vi
hanno un’ispezione direttor<e>.
33. |5 Sarà nominato dalla Comissione di Sanità un Capitanio di Lazzaretto | 6 colla
notiffica sempre della Comissione Centrale, e coll’appanaggio | 7 provisario del
quarto dei Costituti di Capsali, cui dovrà assistere, |8 e coll’altre utilità stabilite
colla tariffa.
34. |9 Esso Capitanio di Lazzaretti é chiamato a far eseguire l’aerazione | 10 a
sventolamento degl’effetti, e merci secondo il mettodo delle leggi | 11
disponenti nella grave materia, il tutto sotto l’immediata di lui |12
risponsabilità.
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35. |13 La mercanzie suscettibile di morbo contaggioso provenienti dalle | 14 scale
della Morea tosto che siano munite di attestati di Consoli o | 15 agenti della
Repubblica Francese di essere di proprio proddotto del |16 Paese, saranno
sottoposte a giorni sette di contumacia, ed a giorni | 17 quattordeci quelle, che
fossero prive di siffatte attestazioni, e cosi | 18 egualmente i Passeggieri
dovendo ciò servire di risserva per ricono|19scere se le merci, o altri effetti, che
seco loro avessero, siano o ne’|20 di provenienza dell’alto Levante per
opponervi gl’opportuni prov|21vedimenti.
36. |22 Nelle provenienze dalle Scale, ove non sono Consoli, o agenti pa| 23tranno
supplire agl’accennati documenti ed proprio giuramento e |24 quello del
Caradochiro.
37. |25 Quelli, che sorprassassero le predittore regole saranno obbligati a | 26 far una
contumacia di venti giorni, salvo di aumentarla se | 27 venisse conosciuta la loro
vera provenienza.
38. |28 Li Passeggieri dovranno il giorno dopo il loro trasport[o] al Lazza|29retto
lasciar visitar i loro effetti dal Capitanio del Lazzaretto, che | 30 farà separare
tutti li nuovi soggetti al contaggio.
39. |31 Se mai riconoscere il Capitanio in questi effetti delle merci, o sia | 32 effetti
nuovi provenienti dall’alto Levante, possa la Comissione | 33 sopra la sua
informazione dare gl’ordini, che sieno spurgati | 34 separatamente, e col periodo
di giorni venti almeno.
40. |35 Li Passeggieri, che ad onta del giuramento fossero riconosciuti
pro|36venienti dall’alto Levante, dovranno dopo li sette giorni passati | 37
scontare la loro contumacia relativa alla loro provenienza, ed il | 38 Carabochiro
condannato ad una pena di cinquanta Tallari.
41. |39 D’ora innanzi la personalità degl’espurgatori delle merci de’Lazzaretti |40
dovrà esser destinata dal Mercante interessato nelle merci stesse.
42. |41 Se vi sono più Mercanti interessati avranno a restare i espurgatori | 42 alla
scielta del Raccomandatario del Bastimento.
43 il
θ.3r
43. |1 Il numero degl’espurgatori sarà sempre disposto secondo le leggi, e la |2
prattica della Comissione di Sanità, quale determinarà in proporzione | 3 alla
quantità delle merci.
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44. |4 Se i Proprietarj vorranno costituirsi in espurgatori delle loro merci, ed | 5
effetti potranno farlo.
45. |6 I Passeggieri, che saranno al Lazzaretto, come derivanti dà luochi sog| 7getti a
contumacia, ma con Patente nella, il giorno prima di ottener la | 8 prattica,
saranno obbligati ad aprire le loro particolari Casse o Bauli, e | 9 sottoposti ad
un profumo in Camera chiusa.
46. |10 Se il luogo della provenienza sarà sospetto i Passeggieri dovranno nel | 11
modo stesso sottoporsi a due profumi, uno alla metà della contumacia, et | 12
uno il giorno prima della loro prattica.
47. |13 Se il luogo della provenienza sarà infetto, i Passeggieri dovranno |14
sottomettersi a tre΄ profumi, uno il giorno dell’ingresso nel Lazzaretto, |15 uno
il giorno della metà della contumacia, ed il terzo il giorno prima | 16 della
sortita.
48. |17 I Passeggieri per altro, che provenissero da’luochi tanto sospetti, quanto |18
infetti, dovranno eseguir anche la Serena, ossia lo sventolamento |19 continuo
degl’effetti delle loro particolari Casse, e Bauli sopradetti fino | 20 avuto il
profumo della meta’di contumacia per quelli, che derivassero | 21 da’luochi
sospetti, e dal primo al secondo profumo per quelli, che de| 22rivassero
da’luochi infetti.
49. |23 A questi profumi dovrà pressiedere il Capitanio del Lazzaretto sotto la | 24
sua responsabilita, che dovranno essere esequiti dal fante della Comissione | 25
di Sanità, che verrà a tal oggetto espressamente spedito.
50. |26 Per cadaun<o> profumo sarà contribuito dai Passeggieri sopradescritti una
|27 Piastra al nominato fante di Sanità, che la rinversarà nella Cassa | 28 della
Comissione, a spese della qualle saranno fatti li profumi.
51. |29 In caso, che si abbia a purgare qualche Bastimento appena seguito |30 il suo
scarico, si eseguiranno i profumi, e la serena colle regole | 31 sopracitate.
52. |32 Sia invariabilmente stabilito, che tutti i Passeggieri provenienti dal |33
Levante, che qui capitaranno con [[Bandera]] Patente sporca, dovranno fare | 34
in questo Lazzaretto la contumacia di trenta giorni quelli che avranno | 35 la
Patente, che contiene un semplice sospetto di mal non verifficato, | 36 faranno
la contumacia di giorni venti cinque, e quei che saranno scor| 37tati da Patente
nella, la faranno di giorni venti compresi sempre |38 nel numero dei giorni
quello dell’entrata, e quello della sortita.
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53. |39 Alla medesima contumacia, ed alle stesse discipline, alle quali sono |40
soggetti i Passeggieri, saranno egualmente sottoposti tutti i Bastimenti, e loro
θ.3v
loro equipaggi con questa differenza però, che quelli, che avranno | 2 merci suscettibili
da essere sbarcate, e passate nei Lazzaretti, la loro |3 contumacia non avrà
principio, che dopo lo sbarco totale delle ditte merci | 4 nelle mentovati
Lazzaretti, salve sempre però sul proposito delle merci | 5 provenienti dal
Levante le disposizioni stabilite di giorni venti per le | 6 merci nella, e di
quarantadue per la sospette o infette, che dovranno |7 contarsi dietro lo sbarco
totale di esse nei Lazzaretti.
54. |8 Delle presenti istruzioni sarà preciso dovere alla Comissione di Sa| 9nità dare
immediate una copia conforme a questo Comissario del Poter | 10 Esecutivo, et
un’altra alla Comissione Centrale per dover essi invi|11gilare all’integrale sua
osservanza sotto risponsabilità.
|12 Cladi membro delle Amministrazione Centra|13le del Dipartimento del Mare Egeo per
il |14 il Cittadino Rulhier Comissario approvatore della Am|14 ministrazione
13. Γ.Α.Κ.-Σ.Α.Κ.,

Αξρείν

Γεκνθξαηηθψλ

Γάιισλ:

Φάθεινο

7/Έγγξαθν 7 [Γηαθήξπμε ηνπ Rulhière], 08/09.05.1798
θ.1r
22

No :58

LIBERTÉ

ÉGALITÉ

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
A Zante le 19 Floréal de l’6e de la République
Le Commisaire du Directoire Ecécutif l’Administration Centrale |2 du Dèpartement de
la Mer Egée |3 aux citoyens composant la municipalité de Cerigo.
Citoyens
j'allais partir pour me rendre au milieu de vous, et vous | 4 porter l'organisation
constitutionnelle que je vous avais promise |5 lorsque j'ai appris l'arrivée à Corfou du
citoyen Paris, secrétaire du |6 citoyen Comeyra, commissaire nommé par le Directoire
exécutif, pour |7 l'organisation définitive judiciaire, administrative, et celle des
rapports |8 politiques et commerciaux des départements du Levant, on ajoute encore | 9
que le citoyen Comeyra lui-même est aussi arrivé à Corfou depuis quelques |10 jours.
θ.1v
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C'est avec beaucoup de regret, citoyen, que je vous annonce que | 2 cette circonstance
me force à différer mon départ pour Cerigo. Le Citoyen |3 conscient qui ne perdra pas
sans doute un moment pour s'occuper de |4 l'objet de sa mission, m'appellera
probablement près de lui, ainsi que mon |5 collègue, et nous ne pouvons pas nous
dispenser de nous y rendre.
Mais, citoyen, assurez vous bien qu'il n'y a qu'une raison majeure | 6 comme
l'est celle que je viens de vous dire, qui n'ait pu faire différer mon | 7 voyage que ce
retard ne vous alarme point ! Notre sort n'est plus douteux, |8 il n'y a que des perfides
qui puissent le supposer. Un commissaire chargé |9 d'organiser définitivement ces
Départements est envoyé par le Directoire |10 exécutif, et les soldats français partent
aujourd'hui, pour vous porter |11 l'assurance que vous êtes pour toujours nos con
citoyens.
Vous avez la complaisance de me faire passer le plutót possible | 12 les
réponses aux questions et aux propositions suivantes, les mémoires sur | 13 ces divers
objets me sont demandés par le Citoyen Paris, dont je viens de | 14 recevoir une lettre
qui me confirme son arrivée à Corfou.
Il me demande, au nom du Citoyen Comeyra;
1. un relevé des revenus |15 et des dépenses du Département et les moyens
d'augmenter ceux là et |16 de diminuer celles-ci.
2. |17 Une liste raisonnée et estimative des propriétés nationales | 18 en énonçant
aussi quel est l'usage qui en est fait actuellement.
θ.2r
3. |1 un tableau général du commerce d'importation et d'expor|2tation des diverses
îles du Département en y spécifiant la quantité |3 de chaque marchandise et les
droits qu'elle paie.
4. |4 Un état de la population du Département par cantons et |5 municipalités.
5. |6 Le catalogue de tous les administrateurs, juges du Département.
L'administration du Département, citoyen, aura besoin très instam| 7 ment de vos
mémoires sur ces objets, afin de pouvoir envoyer le plutót |8 possible son travail
général au citoyen Comeyra, faites en sorte de |9 les faire passer par le retour du brick.
|10 J'ai remise au général La Salette les lettres que j'ai reçues, relative| 11 ment aux
difficultés qu'a éprouvé votre administration pour la subsis|12tance de la troupe, je ne
doute pas qu'il ne prenne des mesures pour vous |13 mettre désormais à l'abri de
semblables inconvénients.
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Je joint ici sous les n° 1, 2, 3, 4, 5 et 6 quelques discours | 14 que vous lirez
avec intérêt parce qu'ils sont la véritable expression des |15 sentiments du
Gouvernement à l'égard des peuples de ces Départements. |16 Vous y remarquerez une
proclamation du général La Salette et la copie | 17 conforme des instructions du
Citoyen Comeyra que le citoyen Paris m'a |18 fait passer. Je vous prie de leur donner
de la publicité.
|19 Salut et Fraternité
|20 Rulhière
14. Γ.Α.Κ.-Σ.Α.Κ.,

Αξρείν

Γεκνθξαηηθψλ

Γάιισλ:

Φάθεινο

8/Έγγξαθν 1 [Γηθαζηηθή ππφζεζε Νηθφια Κππξηψηε ελαληίνλ
Βαζηινχ Βισΐζνπ], 20.08.1797
θ.1r
1797 Αγνῦζηνπ 15
9
ιεπζεξία
Libertà

Ηζνηηο
Equaglianza

Cerigo li 20: Agosto 1797 [δπζ. ι.] alla Liberta
Presentata dell infrascritto Cittadino Nicola Chiprioti unitamente ad altre trè
accon<t>o le medesime |2 C. L’infrascritta Vasilù quondam Manoli Vloisso instando
|3 29 detto
Appar delazione del Primato di Castrissianica Dimitri Chiendrotin d’aver [δπζ. ι.]
presente alla |4 suddetta Vassilù ad hoc
Κάλσ ελζηάλδεα εἴο ην πξνζθπληηάην Κξηηήξην. Δξίζθνηαο θάζε πηνρψο | 5
ην δηθεφλ ηνπ. πεδί ἐγῶ ὁ πηνρῶο Νηθφιαο Κππξηψηεο πνηε π<α>πά ρξε|6νζηφληαο
κνπ  Βινήζνπνχια Βαζηινῦ πνηε καλφιε Βιψεζν κεξεθά |7 ἁζπξά ηφλ ἁξεζκῶλ·
θάλσληαο ινγαξίαζκῶλ ὁ ζπψξ Γεκεηξάθηο πξ|8εληδηπάιαηο· κε ηφλ ζπψξ Σδαλάθη
Φαηδέα· εἴο ην ἁξρνληηθφλ ηνπ αηνῦ ζπ|9ψξ Γεκεηξάθε. Ὅηε αηφ ην ρξέσο εγελνη
100 ηξηάληα ὡθηφκπζη γξφ|10ζηα· δηα λά ηα ιάβε ὡο ἁλ δχθενλ ρξέσο θαί λφκεκσ.
Καηά ηα γξάκκαηα |11 ὡπνπ ἔρνπ<λ> θακνκέλα εἰο ἁηα λνπδαξεθά γεγξακέλα θαί
ἅγξαθα· εἱπν|12ζρφκελνη λα δψζε ην αηφ ρξέσο θαί δεάθνξσ.
Γηξεκέλε ιππφλ  αηή Βαζηινῦ δηά ην αηῶ ρξέσο· λα κνπ ησ πιεξφζη | 13
θαζῶο ἔπξεπε θαί θαηά ηήλ ηάμη ηνπ ηφπνπ ἀπνθαζίδνληαο ὁ ἀθέληεο λα |14 δψζε ην
αηῶ ρξέσο · θαη αξεζηάξνληαο ηήλ αηή Βαζηινῦ κέξαο ὁθηῶ | 15 πξνθαζίδνληαο
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πῶο εἵλαη γήλαθα ηῆο άθηζε λα γπξήδη ην θάζηξσ θαί ιπ|16πφλ κη ἔρνλ ηε πηήζε,
πηγελάκελνη εἰο ηνπ αὕηνῦ ζηψξ Γεκεηξάθε ην ζπνίηε |17 θαη αηφο ἐξγαδψκελσο ηήλ
ἅλνκία ἐβνπιεχζαλησ θαηε κνῦ πνλεηξά δηα λά κνπ | 18 θάγε ην ἐδεθῶ κνπ.
Δξίζθνληαο δίσ ςεπδνκάξηπξαο ὅηε πῶο ἔθακα κε απ| 19ηή πεδή θξάηνληάο κε εἴο ην
ζπνίηε ηνπ κε παξαδσλη ηνπ ζνιηάδνπ θαί κε βάλνη ξε|20ζησ ο ηη βάξδεα κέξεο 13.
κίσο θαί εἰο ηήλ θπιαθήλ ἁιιαηο 13 θηλ|21δπλεπν<λ>ηαο λα ἁπνζάλσ. Σφζσ δηά ην
ἁδεθν αηῶ ὁπνπ ἐπάζρηδα<λ> λα θαηά|22ζθεβάζνπ<λ> ∙ ὤζπεξ θαί δηά ην ἐδεθφλ
κνπ ὁπνπ ἐκειαηνπ<λ> λα κνπ θάλε· πνπ  δσ|23ή κνπ γγηζε εἰο ζαλάησ· θαί
ιππφλ κη ἔρνληαο ηί λά κε βσεζίζνη βά|24λνληαο κεζίηία λα εὔγσ απεθίλα ηα δεζκά.
Ἀπνθξχλσληαο ὀ αηφο φηε λα |25 δφζσ 40 γξφζηα κε ὦινλ ησ εἵζηεξσ θαί λα κε
εγάιε· θαί λα ἀθίζσ ην δα|26λησ, ἐγψ ιππφλ κε ζέινληαο λα ηνπ θάκσ ην ζειηκά ηνπ
ἔζηειε εἰο ηφ ζπνί|27ηε κνπ ηξνο ζνιηάδνπο θαί κνπ ἐξίκαμα<λ> ην ηηπνηαο κνπ· θαί
κνπ πίξαλ θαί γξῶ|28ζηα, πέληε θαη κη ἔρν ηη πηήζε ἐπίγα ἐγῶ ὁ πηνρῶο θαί ηά ἀζίθνζα
θαί ηνχηα |29 δχλσ δηά λα εὔγσ ἁπεθίλα ηα θνιαζηήξηα· δπκηφλνληαο κε ὅια αηά
θ.1v
ηνλ ἁξηζκφλ 183 ήκηζπ γξφζηα, ὡπνχ ηαί ἥο θαλαλα δελ εγηλε |2 ηεαὕηη ἀδεθία· ὁπνπ
ἐγῶ κε ψξθν κνπ ηα ψζα εἱπε εἷηνλ ὅιια ςεπ|3καηα ὁπνπ ἔρσ λα θαλεξφζσ, ὅηε αηί
εἷλε κηα θαλεξή πνπηάλα |4 ὁπνπ ζφησ ηνπ Μαξηδέινπ ηελ εἰραλ ξέζησ ὅηε ἔζθνησλε
ηα πεδία θαί ἐ|5πιέξσζε ληδεξέκέ· θαί ἐγῶ ζεια λα ἀπνθξηζῶ εἰο ηῶζνλ θεξνῦ
πνπηά6|λα δηα πήαλ ἀθσξκί δηαηί ἐγίξεςα ην ἐδηθῶ κνπ. Λππφλ πεξηθα| 7ιφληαο ην
δηθεψηαηνλ Κξηηήξηνλ λα θάκε λα [κε ην λα]] ιάβσ ηα ἀ|8ζπξα κνπ θαί ηα ἔμσδά κνπ
ηαχηα ὁπνπ θαλεξφλσ ἐγῶ θαζῶο θέλεηαη ην |9 γξάκκα κνπ κε ψξθν κνπ: ηφζσ
ἔγπλαη.
|10 παπα Αλδξέαο ηάεο κάξηπο παξψλ |11 εἰζηακελ λα ηνῦ βγάιεη ηα αζπξα ηνπ |12 θαί
αηφο ηφλ ἀδίθεζελ θαί ηνπ θαηζήξηζε |13 θαί ηνῦ ἔθαγελ ηα ἄζπξα ηνπ.
15. Γ.Α.Κ.-Σ.Α.Κ.,

Αξρείν

Γεκνθξαηηθψλ

Γάιισλ:

Φάθεινο

8/Έγγξαθν 2 [Δληνιή ηνπ Γεψξγηνπ Λεβνχλε πξνο ηνπο
κηλίζηξνπο], 22.08.1797
θ.1r
ιεπζεξία

Ἰζφηεο

Σφ Κνκηηάηνλ ηῶλ Κξίζεσλ εἰο ηφ Σδηβίιε
Δἰο ἀλαδήηεζηλ ηνῦ παπᾶ Γηάλλε ηξαηεγνῦ ηνῦ παπᾶ Νηθνινῦ Παηεξφγηαλλε |2
πξνζηάδεηαη θάζε κηλίζηξνο, ὁπνῦ λα θάκῃ ἀθξηβῆ ἐμέηαζηλ δηά λά παζ| 3ρίζῃ λά εὕξῃ
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ἕλα θξίνλ πέληε ρξνλῶλ ἄζπξνλ θαί κέ ηφ θνπδνῦλη, ὁπνῦ ὁ ἄλσζελ | 4 παπᾶο ἔραζελ
ἄπφ ηφ θξνηῆξη εἰο ηάο 15: ηνῦ ηξέρνληνο Αγνχζηνπ, θαί λα |5 πξνζθέξῃ ἔπεηηα εἰο
ηνχηελ ηήλ ζεγξεηαξίαλ ηφ ὅηη ἤζειε πξάμῃ, ἤ εὕξῃ.
|6 Σφζνλ εἰο ὧλ
|7 Σδεξίγν 22: Αγνχζηνπ 1797: γξαηθῷ ἔζεη ανλ ἔηνο ηῆο Κπζεξαίσλ ἐιεπζεξίαο
|8 Liuvry Presidente
|9 Σδάλ Παῦινο Νηαληφλεο ζεγξεηάξηνο
16. Γ.Α.Κ.-Σ.Α.Κ.,

Αξρείν

Γεκνθξαηηθψλ

Γάιισλ:

Φάθεινο

8/Έγγξαθν 3 [Γηθαζηηθή ππφζεζε ηνπ ηεξέα Γεσξγίνπ Αξψλε],
14.09.1797
θ.1r
ιεπζεξία

Ἰζφηεο

30
Πξφο ηήλ Μνπληηδηπαιηηά ηῶλ Κπζε|2ξαίσλ
Cerigo li 14 Setembre 1797 Greco Stile anno primo della Libertà Citerea.
Presentata dell’infrascritto Papà Georgio Aroni di Dimitri C. l’infrasc|3ritti frattelli
Micali, et Attanassi figli del quondam Gianni Cicilio ad occ.
addì 17 detto appare relazione dal Ministro d’Aloisianica Petro Samio | 4 d’aver
intimata da presente alli suddeti fratelli Aroni ad occ.
Πξνζηξέρσ εἰο ηφ βήκα ηνῦ δηθαηνηάηνπ Κξηηεξίνπ ἐγψ ὁ πησρφο ἱεξεχο |5
Γεψξγηνο Ἀξφλεο ηνῦ Γεκεηξίνπ, δηά λά κνῦ γελῇ ἐγλψξηζηο ἀπφ |6 ηφ ἴδηνλ ὁπνῦ
θάησζελ ζέιεη πξνβάισ.
Ἔζησληαο ὁπνῦ ὁ πνηέ Ἰσάλλεο Ἀξφλεο λά θαίλεηαη ὅηη λά ἦηνλ Κηί|7ησξαο
εἰο ηφλ λαφλ ηνῦ σηήξνο Υξηζηνῦ εἰο ρσξίνλ Ἀῤῥσληάδηθα, θα|8ηά δηαδνρήλ ὅκσο
ἔκεηλελ ὁ αηφο λαφο εἰο ὅινπο ηνχο ἐγθαηίθνπο ηνῦ |9 ρσξίνπ Ῥσληάδηθα, δειαδή εἰο
ὅζνπο εἶλαη θαί ἀγξνηθῶληαη ἀπφ ηελ θα|10ηεβαζίαλ ηνῦ αηνῦ πνηέ Ἰσάλλε ηνῦ
θηίησξνο δηά ηφλ ὁπνίνλ λαφλ δέλ ἔρν|11κελ θαλέλα γξάκκα λά θαλεξψζσκελ εἰο
ηίλνο ηφ αηφ γηνχο ἔκεηλε |12 ἀιιά ὅινη ὁπνῦ εξηζθφκεζζελ ἀπφ ηήλ θαηεβαζίαλ
αηήλ ἕσο ηήλ |13 ζήκεξνλ θαηλφκεζζελ γηνῦο παηξνλνηάξηνη θαί λνηθνθηξνί εἰο
αηφλ, θαί μνδεπνλ|14ηαο εἰο θάζε ρξείαλ ηνῦ λανῦ ὅινη θνηλῶο ὅζνη ἀπφ αηήλ ηήλ
θαηεβαζίαλ |15 ἀθνπφκεζζελ εἰο θαινπηζκφλ θαί εηξέπηζηλ αηνῦ, εἰο ηφλ ὁπννλ ἀπφ
ηφ ἔθ|16παιαη ἦηνλ  ζπλήζεηα, θαί νἱ ἱεξεο ηῆο αηήο θαηεβαζίαο ἔθακλαλ ηήλ |17
ρξνλέαλ ηνπο ἀξαδηθῶο ρσξίο λά θάκλνπλ πνηέ θακκίαο ινγῆο γξάκκα |18 κέ ηνχο
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θνζκηθνχο ἤηνη κέ ηνχο ιατθνχο, ἀιιά ὅπνηνο ἐθελνο ἐιάκβαλε ηφ |19 ἀμίσκα ηῆο
ἱεξνζχλεο εζχο ἀπφ πξψηελ επηεκβξίνπ ἔκβαηλελ ἐθε|20κέξηνο, θαί ἔθακλε ηφλ
ρξφλνλ ηνπ ἀλεκπνδίζησο. Σνηνχηεο ινγήο ἀθνινπ|21ζνχζακελ ἀπφ ηήλ ζήκεξνλ ἕσο
ηφ ἔθπαιαη θαί ὁκνίσο ηνηνχηεο ινγῆο |22 ζέινκελ, λά ἀθνινπζῇ θαί εἰο ηφ ἐμήο νἱ
ιατθνί ὁπνῦ ἔρνπλ ηφ γηνχο θνηλῶο |23 ηνῦ ρσξίνπ ἤηνη ηῆο ἄλσζελ θαηεβαζίαο πνηέ
δέλ ἐδήηεζαλ λά βάινπλ |24 ἐθεκέξηνλ ἐδηθφλ ηνπο νὔηε ρξνλαίο λά θάκνπλ, θαί ἀιιά
ἄθελαλ ηνχο ἱε|25ξεο θαί ἀθνινπζνῦζαλ ηήλ παιαηάλ ζπλήζεηαλ θαί ἔθακλελ ὁ
θαζ’ἕ|26θαζηνο ρξφλνλ ἕλαλ, θαί ἤ κέλ θαί δέλ ἦηνλ ηειεησκέλνο ὁ ρξφλνο ἐθε|27λνο
ὁπνῦ ἐρεηξνηνλᾶηαη ὁ ἱεξέαο ηφλ ἐιάκβαλελ ὁ ἐθεκέξηνο εἰο ζπλ|28ηξνθίαλ ηνπ,
πξῶηνλ κέλ δηά λά ηνῦ δείρλῃ ηήλ πξάμηλ ηῆο ἱεξνζχλεο |29 θαί δεχηεξνλ δηά λά
ιακβάλῃ θάηη ὀιίγνλ ζπκθέξνλ ἕσο ὁπνῦ λά |30 ἔθζαλελ  πξψηε ηνῦ επηεκβξίνπ,
θαί ηφηε ηνῦ ἐπαξάδίδε ηήλ ἐθε|31κεξίαλ.
Σψξα ινηπφλ νἱ ἀδειθνί Μεραιάθεο θαί Ἀζαλάζεο παηδία ηνῦ πνηέ
θ.1v
Ἰσάλλε Σδηηδίιηνπ ζέιεζαλ ρσξίο λά ἔρνπλ θακίαλ ἀπφδεημηλ λά |2 θαλεξψζνπλ πῶο
θαηάγνληαη ἀπφ ηήλ θαηεβαζίαλ ηνῦ ῥεζεί θηίησ|3ξνο θαί ἔβαιαλ κίαλ θαθήλ ἀξρήλ
θαί κίαλ λέαλ πξνζζήθελ ἐλαλ|4ηίνλ ηῆο παιαηάο ζπλήζεηαο λά βάινπλ ἐθεκέξηνλ
ἐδηθφλ ησο θαί λά θά|5κλνπλ ρξνλέαλ· θαί ὄρη κφλνλ ὁπνῦ δέλ ηνχο γλσξίδνκελ δηά
ἀδειθνχο |6 θαί γηνῦο παηξνλνηάξηνπο, ἀιιά δέλ δερφκεζα νὔηε ζέινκελ λά θάκλνπλ
|7 ρξνλαο νἱ ιατθνί δηά λά κελ ραιαζζῇ  παιαηά ζπλήζεηα ἀιιά | 8 νἱ ἱεξεο κφλνλ
ηῆο θαηεβαζηαο ηνῦ θηίησξνο, αηή λά θάκλνπλ ηαο |9 ρξνλαο ἀξαδηθῶο θαηά ηήλ
ζπλήζεηαλ ηήλ παιαηάλ· ὅηη δεηῶληαο |10 νἱ ιατθνί λά θάκλνπλ ρξφλαο ἔξρεηαη
ζρεδφλ εἰο θάζε ηξηάληα ρξφλνπο |11 λά θάκλῃ ὁ θάζε ἱεξέαο [[θαζ]] ἕλαλ ρξφλνλ.
Ὅζελ κέ ηφ λά ἔπξεπελ ἐκέλα ηνῦ πησρνῦ ἱεξέσο  παξνῦζα ρξν|12λέα, ὁ παπά
Γεψξγηνο Ἀξφλεο πνηέ Θενδσξῆ δέλ ηφλ ἔθζαλελ ὁπνῦ ἔ|13θακελ ἐθεκέξηνο δχν
ἀθνινχζνπο ρξφλνπο ἕλαλ ἐδηθφλ ηνπ, θαί ἄιινλ εἰο |14 ἀληίηππνλ ηνῦ παπᾶ
Γεκεηξίνπ Ἀξφλε ὁπνῦ αηφο πάληνηε κᾶο ραξηηψ|15λεη ηαο ρξνλαο ηνπ δηά πάζνο
ὅκσο θαί δηά λά βαιῃ κία ηαξαρή |16 εἰο ὅινπο ηνχο γηνῦο παηξνλνηάξηνπο ἔθακε ηνχο
ἄλσζελ ἀδειθνχο Σδηηδίιη|17νπο θαί ηνῦ ἔθακαλ γξάκκα δηά λά θάκῃ ηήλ ρξνλέα ηνπο,
πξᾶγκα |18 ὁπνῦ πνηέ δέλ ἔγηλε θαί νὕηε ἀθνχνκελ λα ζηαζῇ; πιήλ θαλεξψλνλ|19ηάο
καο νἱ αηνί Σδηηδίιηνη [[…]] κέ γξάκκαηα λφκηκα πῶο ἔρνπλ θαί νἱ |20 αηνί γηνῦο εἰο
ηφλ ῥεζέληα λαφλ, ηνχο δερφκεζζα δηά ἀδειθνχο θαη |21 θάκλνληαο θαί νἱ ἱεξεο ἔρνπλ
πνῦξη λά θάκλνπλ θαί αηνί ηήλ ρξν|22λέαλ ηνπο ἀξαδηθψο θαηά ηήλ παιαηάλ
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ζπλήζεηαλ ὁπνῦ ζρεδφλ |23 ρξφλνη δηαθφζηνη ηνηνχηεο ινγῆο ἀθνινπζήζακελ θαζῶο
θαί νἱ πξν|24γελλήηνξεο καο.
ηνῦην πξνβάλσ εἰο ηφ ῥεζέλ βήκα ηνῦ δηθαηνηάηνπ θξηηεξίνπ | 25 ἀπφ ηφ
ὁπννλ δεηῶ δηθαηνζχλε θαί ἔιενο ἐγψ ὁ πησρφο ἱεξεχο Γε| 26ψξγηνο δηά λά ἀπνθχγσ
ἀπφ ζθαλδάινπ ηαξαρῆο λά κνῦ δνζῇ  |27 ρξνλέα κνπ κέ ηφ ραξη ηῆο δηθαηνζχλεο
θαζψο κνῦ πξέπεη |28 θαί θαζνῦ ἀπφ ηφ ἔθπαιαη ἐζπλεζνῦζαλ, πεξηθαιῶο ηάο521 […]
17. Γ.Α.Κ.-Σ.Α.Κ.,

Αξρείν

Γεκνθξαηηθψλ

Γάιισλ:

Φάθεινο

8/Έγγξαθν 4 [Δθηίκεζε/ζηίκα απφ ηνπο Νηθνιφ Βιαληή θαη
Ισάλλε Καζηκάηε], 13.12.1797
θ.1r
ιεπζεξία

Ἰζφηεο

80
1797 Γεθεκβξίνπ 13 Σδηξίδν ἔηνο γξεθφλ· θαί πξῶηνλ ἔηνο ηῆο | 2 ηῶλ Κπζεξαίσλ
ἐιεπζεξίαο
ηίκα θακσκέλε ἀπφ κᾶο ηνπο θάησζελ πνγεγξακκέλνπο θξαγ|3κέλνπο ὁ
ἔλαο ἀπφ ηφλ πνιίηελ Ἰσάλλελ Γαξκάξν πνηέ Νηθν|4ιάνπ, θαί ὁ ἄιινο ἤηνη ἐγψ ὁ
Ἰσάλλεο Καζηκάηεο Πξεβειεγηάδνο |5 βαικέλνο ἀπφ ηφ Κνκηηάην εἰο ηφ Σδηβίιε κέ
πξνζηαγήλ ηνῦ |6 καληάδνπ ὁπνῦ κνῦ ἔβαιελ 12 ηνῦ ηξέρνληνο δηά λά πάκελ λά | 7
ζηηκάξσκελ ηνχο θφπνπο ὁπνῦ ἔρεη θακσκέλνπο ὁ πνηέ Υαηδί |8 Νηθφιαο Πνηήξεο εἰο
ην λεξφκπινλ θείκελνο εἰο ηνῦ Κνληνῦ ηφ ιαγ|9θάδη ὁπνῦ ὁ ἄλσζελ Γαξκάξνο ηνῦ
εἶρε πνπιήζῃ θαί κέ ηφ λά |10 κήλ νκπηδίξηζε  θιεξνλνκία ηνῦ αηνῦ Πνηήξε λά
βάιῃ ἐ|11δηθφλ ηεο ζηηκαδφξνλ θαηά ηήλ ἀπφθαζηλ ηνῦ ἰδίνπ Κνκηηάηνπ | 12 ἐδηψξηζελ
ὡο ἄλσζελ, ὅζελ πεγελάκελνη ζσκαηηθῶο ἐζε|13σξήζακελ θαηαιεπηῶο ηνχο αηνχο
θφπνπο θαί εὕξακελ ἐλ πξψ|14ηνηο.
|15 ηνίρνπο ἀζβεθηφθηηζηνπο ηνῦ ἀλσγίνπ κέ ηά βφιηα ηνπ θαί κε κίαλ ζθά| 16ιαλ θαηά
ηφλ ηξφπνλ θαί ζπλήζεηαλ ὁπνῦ κεηξῶληαη ηά βφιηα εὕ|17ξακελ ὀξγίαηο ἑμῆληα κία
ηαο ὁπνηαηο ἀπνθαζίζακελ πξφο |18 γξφζηα ἑπηά θαί κηζφ ηήλ θάζε ὀξγείαλ ὁπνῦ
ζηέλνπλ

γξ. 451:20

|19 ηνρνο ηνῦ κχινπ μαλαηηλαγκέλνο ζχκπιηα ηνῦ ηξάθνπ ὀξ|20γείαηο 16 πξφο γξφζηα
4  θάζε ὀξγεία ζηέλεη

521

γξ. 64.

Απνπζηάδεη ην δίθπιιν κε ην ηέινο ηνπ εγγξάθνπ.
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|21 ηνρνο μεξνηξφραινο εἰο ηφ πεξηβφιη κέ ηά ζπλάκπε|22ια ὀξγείαηο 29· πξνο
παξάδαηο 15  ὀξγεία ζηέ|23λεη
γξφζηα 10:35
|24 πεχθνπο λένπο 22 ζηεκάδνη

γξφζηα 6

|25 θιήκαηα 15 κεξηθά ἄιια εἰο ηά ζηλάκπεια ὅια |26 ζηηκάδα

γξ. 15

|27 ἕλα γξνζί ζηηκάδν

γξ. 1

|28 κία κηθξή ῥνδαθηληά ζηηκάδα

παξάδαηο :20

|29 θαιηηά ἤηνη ἄλνημηο εἰο ηφ πεξηβφιη ζηηκάδα

γξ. 5

|30 πέληε ζηαπξνχο ζηδεξέληνπο εἰο ηά παξαζχξηα ζηηκάδα

γξ.7:20

31

| ἕλα θνχξλν κέ ηφ βφιεην ηνῦ δνπξίνπ ζηηκάδα δηά

γξ. 30

|32 ἕλα παηάξη εἰο ηφ ἀλψγηνλ κέ ηδαβξνχληα ἕμε |33 θαί κέ ηαχιαηο ἑληά θηνπκάγγηθαηο
κέ ηά θαξθία |34 ηνπο ζηηκάδν

δηα γξ. 11:[…]

|35 πφξηαηο ηέζζεξαηο κνλφθπιαηο κέ ηά θαξθία ηνπο |36 ζηηκάδαηο δηα

γξ. 6

----------614:35
|37 παηάξη εἰο ην ζπῆηη ηνῦ κχινπ κέ ηξεο ηξάβαηο θπ[πα]| 38ξηζέληαηο θαί δεθαπέληε
καδέξηα ἀπφ κία ὀξγία ην [ἕλ]α
θ.1v
|1 κέ ηά θαξθία ηνπο ζηηκάδα ὅια δηα

γξ. 12

|2 ηξεο θιεηδαξηαο ζηηκάδαηο δηα
3

γξ. 3
4

| ζθέπε ηνῦ ζπεηηνῦ ηνῦ κχινπ ἤηνη μαλά | ζθέπαζκα κε κεξηθά δνθάξηα ὅια
ζηηκάδα δηα

γξ. 10

|5 ἕλα δνθάξη ἀπφ πνξία ζηηκάδα

γξ. 6

|6 κάζθνπια εἴθνζη ζηηκάδα

γξ. 3

|7 μαλαηίλαγκα ηνῦ βνπηδηνῦ ηνῦ κχινπ κε |8 ηξία πνξία ὁπνῦ ἐθξεζέξηζε
ζηηκάδα

γξ.7

9

| θαιηεξίκη ηῆο ζηξαηφο ὁπνῦ ἔθηηαζε ζηηκάδν

γξ. 4

-----------45
|10 θέξλσ ηήλ ὄπηζζελ ζνῦκα  ὁπνία εἶλαη

γξ. 614.35

-----------|11 ὁπνῦ ὅινο ὁ ἀξηζκφο γίλεηαη

γξ. 659.35

12

| Σφζνλ ἐγλσξίζακελ θαί ἀπνθαζίζακελ ἐλ ζπλεηδήζεη
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|13 Νηθνινο Βια<λ>ηεο εζηεκαξηζα κε ην ζη|14ηξνθν κνπ ην Γηαλαθη Καζηκα|15ηη θε
βεβενλνκελ
Libertà

Eguaglianza

Cerigo li 15 Xmbre 1797 Veneto Stile anno primo della Libertà Citterea |16 Presentata
la suestesa Nota di stima delli cittadini Nicolò Vlandi | 17 quondam Janni, e Janni
Privelegiato quondam Nicolò Giudici Periti estimadori in | 18 esecuzione del mandato
di questo Comitato di Giudiciario Civile 12 Corrente, i |19 queli rifferiscono d’aver
con loro giuramento praticata la suestesa stima|20remento odio, et ancore, affinò sic.
18. Γ.Α.Κ.-Σ.Α.Κ.,

Αξρείν

Γεκνθξαηηθψλ

Γάιισλ:

Φάθεινο

8/Έγγξαθν 5 [Γηθαζηηθή ππφζεζε Νηθφια Κπλεγνχ ελαληίνλ
Μαλψιε Μεγαιννηθνλφκνπ], 01.02.1798
θ.1r
ιεπζεξία

Ἰζψηεο

Cerigo li primo Febbro 1798 Veneto Stile anno 6to della Republica Francese una ed
indivisibile |2 Presentata dall’infratesto Nicolò Chinigò C. L.’infrascritto Manoli
Megaloconomo, |3 instando, e fù al medesimo intimata ad hoc
170
Πξφο ηφ δηθαηνηαηνλ Κνκεηάηνλ εἰο ηφ Σδπβήιε
Γλνζηφλ εἰο ὅινπο εἶλαη ηνχο ἐγθάηηθνπο ἐηνῦηνπ ηνῦ λπζίνπ ηφ ἄδηθνλ,
γδίζεκνλ, θαί θαηά|4ζθήλε ὁπνῦ ἔθακελ εἰο ηήλ πηνρή καο θακειείαλ ἐκνῦ Νηθνιάνπ
Κπλεγνῦ πν|5ηέ Γενξγίνπ, ὁ πνιήηηο Μαλφιεο Μεγαινθνλφκνο πνηέ Κνζκά Μεηαμά
εἰο ηφ |6 κηθξφλ λεζί ηνῦ Λεηφλε θαζψο θαιά θαλεξψλεη  ἀλαθνξά ὁπνῦ ἔγε| 7λε
ἐηφηε ἐλαληείνλ ηνπ εξηζθνκέλε εἰο ηφ γξακαηνθπιαθείνλ ζαο παξαθα| 8ιψληαο ηήλ
δηθαηνζχλελ ζαο λά θξάμεηε αηή ηήλ ἀλαθνξά ἤηε πξν|9ηδέζν δηά λα ἐμεηάμεηε ηφ
δίθαηφλ κνπ, θαί λά ἀπνθαζίζεηαη κε ζπληνκία |10 ἄλ ηφ εξῆηε εὔινγνλ λά κνῦ
ἐπηζηξέςῃ, θαί λά κνῦ πιεξψζῃ ὁ αηφο πν|11ιίηεο Μεηαμάο ηά ὅζα κᾶο ἐπῆξε,
ἔθαςε, θαί ὅηη ἔμνδα ἔηξεμαλ δηά αἰηίαλ |12 ηνπ ἕσο ηήλ ζήκεξνλ: θαί ἔηδε ζέιεη ιάβσ
αἴηεηνλ λά παξαθαιῶ ηφλ Θεφλ |13 δηά ηήλ εηερίαλ ηνῦ λένπ γνβέξλνπ, θαί
πνιερξφληαλ ηνῦ θνκηηάηνπ ζαο.
|14 γεία θαί έβαο
ad 2: Febbraio suddetto
Il Comitato di Giudicio Civile lieta la suestesa scrittura proddota da Nicolò Chinigò,
|15 a volenda ordina, che sia commesso al Cittadino Pubblico Archivista di quest’isola
348

|16 di dover tosto proddurre il Processo nelle di lui mani esistente formato ad
insta<nza> |17 dal Chinigò, e contro Manoli Megaloconomo Metaxà per gl’opportuni
esami, e |18 colla risserva d’esser gli pari restituito sic
|19 Liuvry Presidente
Segue l’ordine in detta suddetta
Occorrendoci l’esame del Orocesso formato sopra instanze di certo Chinigò, e | 20
contro il Cittadino Manoli Megaloconomo quondam [[Cosmà]] Metaxà, che appresso
di |21 voi esiste spedito in custodia, per base delle nostra deliberazioni, vi eccitiamo, | 22
Cittadino, di proddurlo tosto nella nostra Segrataria, che dove vi sarà pori | 23
opportunamente restituito. Salute, e fraternita!
θ.2r
ιεπζεξία

Ἰζφηεο

171
Libertà

Eguaglianza

Cerigo li 12 Febbraio 1798: Veneto Stile anno 6to della Republica Francese | 2
Presentata dall infrascritto: Nicola Chinigò C L’infrascritto Manoli Metaxà, al quale
fù |3 intimata ad hoc.
Πξνο ην δηθαηφηαηνλ Κνκηηάηνλ Πξνβηδφξηνλ εἰο ηφ Σδηβίιε
Μέ ηήλ ηερληθήλ ἀπφθξηζηλ ηνῦ πνιίηνπ Μαλφιε Μεγαινθνλφκνπ Μεηαμά 9:
ηνῦ |4 ηξέρνληνο ἐζπληξφθεπζε δηά ηά ηέιε ηνπ ηήλ ἄδηθελ, ἀλφθειελ, θαί
πιε|5ξνκέλελ ἀπφ αηφλ ιεγνκέλελ ἀπφθαζελ ηνῦ ἀπεξαζκέλνπ Γνβέξλνπ, |6 δηά ηήλ
ὁπνία εἶκαη ἔηνηκνο ἐγψ ὁ δπζηπρηζκέλνο Νηθφιανο Κπλεγφο |7 λα θαλεξψζσ κε
κάξηπξεο εἰο ηήλ δηθαηνζχλελ ηά ἔμνδα θαί ηξφπνπο |8 ὁπνῦ ἐπηρεηξίζζε ὁ ἄλσζελ
Μεηαμᾶο δηά λά ηνῦ γέλῃ  αηή παξάλνκνο |9 ἀπφθαζηο.
Λνηπφλ δηθαηφηαηνη Κξηηαί δελ ηπρέλεη λά ζεκειησζῇ  ἀπφ| 10θαζίο ζαο
θαζφινπ εἰο αηήλ ἀιιά εἰο ηά δηθαηψκαηα ὁπνῦ ζέιεηε |11 εὕξε ἐμεηάδνληαο ηήλ
ἀλαθνξάλ κέ καξηπξίαηο ἐθελνπ ηνῦ θαηξνῦ, |12 θαί ἄλ ρξεηάδνληαη θαί ηψξα δηά
πιένλ βεβαίσζηλ ζέιεηε κεηά θξάμεη |13 ἐθείλνπο ὁπνῦ ἦηνλ παξψλ θαί εἰο ηφ
γδχζηκνλ, θαηαηδαθηζκφλ, θαί θαχ|14ζηκνλ ηῶλ ζπεηηψλ θαί πξαγκάησλ καο εἰο ην
λεζί ηῶλ Ληῶλε |15 κέ ἔμνδα, δηά λά κνῦ δνζῇ ἀπφ ιφγνπ ζαο ηφ δίθαηφλ κνπ θαζῶο
δελ |16 ἀκθηβάισ εἰο ηήλ ἄδνιφλ ζαο θξίζηλ κε γεληθήλ δηαθχιαμηλ ηῶλ | 17
δηθαησκάησλ κνπ εἰο θάζε ηξφπνλ: θαί εἰο θάζε κνπ ἔμνδνλ. γεία |18 θαί ζέβαο.
Addì 14 Febbraro suddeto
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Il Comitato di Giudicianio Civile [δπζ.ι.] decretta unamine |19 che il Cittadino
Nicola Chinigò quondam Giorgio debba concrettare il quantita| 20tivo della propria
pretesa proffesata colla di lui scrittura di domanda | 21 [δπζ.ι.] Febbraio Corrente
contro il Cittadino Manoli Megaloconomo Metaxà |22 appoggiandola a quelle prove, e
ragioni, che meglio credesse pro|23ponendo, e prodducendo quelle addotte coll’altra di
lui scrittura 12 per |24 Corrente restando riggettata l’instanza della scrittura di questo
giorno prod|25dotta dal Megaloconomo innamissibile per ogni riguardo, e cio<è> per
gl’|26 effetti di Giustizia dichiarandosi d’essersi emancipato il Cittadino | 27 Zorzi
Megaloconomo membro del Comitato per parentella sic
|28 Liuvry Pressidente
|29 Σδάλεο Κνκεηαην Σδεβει<ε>
Successivamente
d’ordine fù gl’officio data notizia |30 del suesteso atto alli suddeti Nicola |31 Chinigò, e
Manoli Megaloconomo ad hoc
θ.4r
ιεπζεξία

Ἰζψηεο
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Γηθαηφηαηνλ Κνκηηάην ηνῦ Σδπβήιε
Cerigo li 9: Ventoso anno 6to della Republica Francese una, ed indivisibile 16:
Febbraio 1798: Veneto Stile |2 Presentata dall’infrascritto Nicola Chinigò C.
L’instando Manoli Metaxà instando
Γηά λά θαλεξψζσ ηφ ζέβαο ὁπνῦ ἔρσ εἰο ἐζάο ὧ δηθαηνηαηνη θξεηαί |3 ἐγψ ὁ
Νηθφιανο Κπληγφο εἰο ηήλ ἀπφθαζηλ 14: ηνῦ ηξέρνληνο ζαο πα|4ξηζηάδσ ηήλ θάηνζελ
λφηα εἰο ηφ πξᾶγκα ὁπνῦ κᾶο ἐπῆξε, θαί ἔθα|5ςελ ἀπφ ηφ ληζί ηνῦ Λεηφλε ὁ πνιίηεο
Μαλφιεο Μεγαινθνλφκνο Μεηαμάο |6 ἀγθαιά θαί πεξηηηή δηαηί εξίζθεηαη ἐλσκέλε
 ἄλσζελ λφηα εἰο |7 ηήλ ἀλαθνξάλ ηνῦ αηνῦ γδπκνῦ. Πεξηθαιῶληαο ηήλ
δηθαηνζχλελ ζαο |8 κέ ηφ λά εἶκαη ἄπξαθηνο ἀπφ θξεηίξηα ἄλ ιχςσ λά εἰπῶ |9 ἀπφ ηά
δηθαίνκαηά κνπ λά θζάζῃ  ζνθία ζαο δηά λά κνῦ |10 δνζῇ ηφ δίθαηνλ ὁπνῦ κνῦ
πξέπεη δίρσο ἄιιν λά κέ ἐμεηάδε|11ηε. γεία θαί ζέβαο.
λζχκηζεο εἰο ὅηη πξᾶγκα εἴρα ἀθεηφ εἰο ην πγγηιεηφ θαί κνῦ |12 ηφ ἐπῆξαλε.
|13 δεπηηθά ηξία-------------------------------------------------------------------------------Νν 3
|14 γαετδνχξηα δχν ἀλακεζίηεθα----------------------------------------------------------------2
|15 γήδηα πελήληα ἐπηά-------------------------------------------------------------------------57
|16 γνπξνχληα κεγάια θαί κηθξά εἴθνζη------------------------------------------------------20
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|17 ἕλα θαηή----------------------------------------------------------------------------------------1
|18 ζηάξη κνπδνχξηα ἐβδνκήληα ηξεία--------------------------------------------------------73
|19 ζκηγάδη522 κνπδνχξηα ὀγδνήληα ἐπηά------------------------------------------------------87
|20 θξηζάξη κνπδνχξηα ἐθαηφλ ζαξάληα πέληε---------------------------------------------145
|21 πιαηνθνχθηα κνπδνχξηα ηξηάληα δχν-----------------------------------------------------32
|22 ιηαλνθνχθηα κνπδνχξηα εἴθνζηηξία-------------------------------------------------------23
|23 ηπξί θεθάιηα δεθαπέληε ἕσο ὀθάδεο ἐβδνκήληα----------------------------------------70
|24 κεδήζξα ὀθάδεο ἐμήληα ηξεο ζπηξαθάζεθα--------------------------------------------63
|25 βνχηεξν ὀθάδεο δφδεθα θαί ηξαθφζηα----------------------------------------------12.300
|26 βειέληδεο ηξεο--------------------------------------------------------------------------------3
|27 ζαθνχιαηο θαλνχξηαηο πέληε θαί ἕλα ηξνπβά---------------------------------------------6
|28 δχν θνκάηηα θεπελέθηα-----------------------------------------------------------------------2
|29 ἕλα ἐλή ὁπνῦ θάλνπλε δεπγάξη--------------------------------------------------------------1
|30 ινχξα ζηδεξέληα δεπγάξη ἕλα----------------------------------------------------------------1
|31 καλάξα κία-------------------------------------------------------------------------------------1
|32 ἕλα ινχξν πεηδή-------------------------------------------------------------------------------1
|33 ηνκάξη ἕλα θαί ηξεο πξνβηαο---------------------------------------------------------------4
|34 θνπηί ἕλα μχλγθη γεκάην---------------------------------------------------------------------1
|35 ἕλα ηπγάλη ραιθνκαηέλην--------------------------------------------------------------------1
|36 ἕλα ηπξνμχζηη---------------------------------------------------------------------------------1
|37 δχν καρέξηα ἕλα κεγάιν θαί ἕλα κηθξφ----------------------------------------------------2
|38 κία πηζηφια------------------------------------------------------------------------------------1
|39 κία παηξφλα κε θνπζέθηα θαί ηξεα γξφζηα κέζα----------------------------------------1
|40 ηνπθέθη ἕλα ηφ ἐηδαθίζαλε------------------------------------------------------------------1
|41 κία ζχγια ραιθνκαηέληα---------------------------------------------------------------------1
|42 ἕλα θνπθνπιάξαζν, θαί δχν ῥάζζφθαξηδαηο----------------------------------------------3
θ.4v
|1 δχν πίλαθεο θαί ηξεα ηδαλάθηα---------------------------------------------------------Νν 3
θαί ἐθάςαλ ηξεα ζπῆηηα κέ ἄρεξα, θαί ὅηη ἄιιν εἴραλε κέζα |2 δηά ρξεηαδφκελα καο.
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κηγάδη = ζηηνθξίζαξν, κίγκα ζηηαξηνχ θαη θξηζαξηνχ.
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Δἰο ὅηη πξάγκα εἴρε δνζκέλν ὁ παηέξαο κνπ θαί ὁ ἀδειθφο κνπ |3 ηνῦ Μαλφιη
Μεηαμά ὡο θαζψο κνῦ εἴπαλε θαί νἱ δχν πνιιαο |4 θνξαο πέληε ηξαγηά ην θξέαζηνλε
ηφ ἐπνχιεζε θαί ηνχο |5 ἔδσζελ κφλν ηαο πξνβηαο-----------------------------------------5
|6 ῥήθηα ηέζζαξα---------------------------------------------------------------------------------4
|7 γνπξνχληα ηέζζαξα----------------------------------------------------------------------------4
|8 δαγαξαο ηξεο----------------------------------------------------------------------------------3
|9 ἀζφηπξν ὁθάδαηο ἐλεηά------------------------------------------------------------------------9
|10 γάια ἕσο ὀθάδαηο ζαξάληα----------------------------------------------------------------40
θ.5v
ιεπζεξία

Ἰζφηεο
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Cerigo li 9: Febbraio 1798: Veneto Stile anno 6to della Republica Francese una, ed
indivisibile |2 Presentata dall’infrascritto Manoli Megaloconomo loco risponsionis
unitamente ad’un’altra aninco la |3 medessime C.L. infrascritto Nicola Chinigò, al
quale che intimata ad hoc.
Πνιήηαη
πεηδή θαί κέ ηήλ θπζηθήλ ηνπ ἀλεζρπληίαλ ὀ ιεγφκελνο Νηθφιαο |4 Κεληγφο
πνηέ Γεσξγίνπ ςεπδφο παξεζηάδη εἰο ηήλ δηθαηνζχλελ |5 ηνχηνπ ηνῦ Κνκηηάηνπ πῶο
εἶλαη γλσζηφλ εἰο ὅιινπο ηφ γδχζηκνλ |6 θαί θαηεζηξνθήλ ὁπνῦ ηνῦ ἔθακελ ὁ πνιήηηο
Μαλψιεο Μεγαιν|7θνλφκνο δεηῶληαο λά ηνῦ πιπξψζη ὥιια ἐθήλα ὀπνῦ ὠξέρζε |8 λά
ηφλ ζηθνθαληήζη πὡο ηνῦ ἐπῦξε θαί ὥζα ἄιια ηφλ |9 ἐξκελεχη  δηάθξπζί ηνπ,  ὀπία
δέλ κπσξί βέβαηα λά |10 ὀδπγήζη ηήλ ἀπνθαζίλ ζαο, ὀπνῦ πξέπεη κάιεζηα λά εἶλαη |11
ζεκειενκέλη ἐπάλσ εἰο βέβαηαο θαί θαζαξέο ἀπφδπμεο: |12 ραίξεηε ὀ ξηζῆο
Μεγαινθνλφκνο ὕζηεξα ἀπφ ηά ὥζα ἀδίθνο |13 πφθεξε εἰο ἄιινπο δεηλνχο θαηξνχο
ἐμ’ἐηίαο ηνῦ γλσζηνῦ Κεληγνῦ |14 λα βιέπη ηψξα ηήλ ηχρελ ηνπ πῶο θξέκεηε ἀπφ ηήλ
δηθαί|15αλ ζαο ἀπφθαζηλ πξψηεξνλ ηῆο ὁπίαο δελ κπσξί παξά λά |16 δεηήζη ὅηη ὁ
αηφο Κεληγφο λά ἀπνδχμη θαί λά βεβαηψζη ηήλ |17 δηθαηνζχλελ ζαο κάξηεξεο
ἀμηφπηζηνπο θαί δίρνο ἐςέκαλ εἰο |18 πίνλ πξᾶγκα ζηέθνληε αηφ ηφ παζίδπινλ
γδχζηκνλ, θαζῶο |19 ἐμ’ἐλαληίαο δίρνο θφβνλ θαί κέ θαζαξέο καξηεξίεο ζέιεη |20 θαηά
ηφ παξψλ ἀπνδχμη ὀ ξηζῆο Μεγαινθνλφκνο ηά ὥζα κά|21ιεζηα δπλαζηηθφο ηνῦ ἐπῦξελ
ὀ γλσζηφο πνιίηεο Γεψξγηνο Κεληγφο |22 εἰο ηφ Νεζί ηνῦ Ληφλε δηά λά δψζη ἔηδη ἔλαο
ηνῦ ἄιινπ ἐθήλνλ |23 ηνλ ινγαξηαζκφλ ὀπνῦ πξέπεη θαί ὀπνῦ ζέιεη θαλεζηή ηῆο |24
δηθαηνζχλεο ἑηνῦηνπ ηνῦ Κνκηηάηνπ εἰο ηφ Σδηβήιε, εἰο ηφ ὁπίνλ |25 πξνζηξέρη ηφξα ὁ
ξηζῆο Κεληγφο θαηά ηήλ ἀπφθαζηλ ὁπνῦ ἔγελε |26 εἰο ηφ ηειεηνκέλνλ πξνηδέζσ
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Κξηκηλάι εἰο ηάο: 18: Γεθεκ|27βξίνπ 1787 ηήλ ὁπίαλ παξηζηάδε, ἀληηιέγνληαο ὠζηηο αλ
|28 κέ ηφλ πιένλ ἰζρπξφλ ηξφπνλ εἰο ηήλ ζθξεηνῦξα ὀπνῦ |29 ἐπξφζθεξε ὁ ἄλσζελ
Κεληγφο εἰο ηήλ πξφηελ ηνῦ ηξέρσληνο |30 κε γελληθήλ δηαθχιαμηλ ηῶλ δηθαηνκάησλ
ηνπο θαί εἰο |31 ηάο ἐμψδνπο.
θ.6r
Liberta

Eguaglianza

Cerigo 7 Ventoso anno 6to della Reppublica Francese una, ed indivisibile 14 Febbraio
1798 Veneto Stile |2 Presentata dall’Infrascritto |3 Cittadino Manoli Megaloconomo
Loco Risponsionis |4 C. l’Infrascritto Nicolo Chinigò instando
ιεπζεξία

Ἰζφηεο

Πξφο ηφ Κνκηηάηνλ ηῶλ Κξήζεσο εἰο ηφ Σδηβήιε
174
Πνιήηαη
Μ’ὅιινλ ὀπνῦ ηερληθφο πάζρη ὁ Νηθφιαο Κεληγφο λά ἀπν|5θχγῃ ηφ λά
παξαζηήζη εἰο ηελ δηθαηνζχλελ ζαο ηαο ἀλαγγέ|6αηο ἀπφδπμεο ηφλ ἀδίθνλ θαί
ζθνηπλφλ ηνπ δηηεκάησλ γε|7ξεχσληαο λά ὀθειεζχ ἀπφ ἐθήλαο ηάο ςεπδχο ὀπνῦ εἰο
ηφ |8 πξνηδέζσ θαίλνληαη, βέβαηα κέ ἐζρξφλ ηέινο γξακέλεο |9 δηά λά ηπξαλλίζνπλ
ηφηε θαζῶο ἔπξαμαλ εἰο ηφ ἀπεξαζ|10κέλν γσβέξλν ηφλ θαηά ἀιήζπα δηζηνηρή
Μεγαινθν|11λφκν, εἰο ηφλ ὅκηνλ θαηξψλ ὀπνῦ ὁ ἴδπνο Κεληγφο ὀλν| 12κάδε ἄδηθνλ θαί
ἀλσθειή ε ἀπφθαζηλ ηνπ ἰδχνπ |13 πξνηδέζνπ, δέλ ἐδεηίζε κ’ὅιινλ ηνχην κέ ηήλ
ἀπφθξεζηλ ηνπ |14 12 ηνῦ ηξέρνληνο παξά λά ὀκνινγήζη θαί λα γλσξίζε |15 ηήλ ρξίαλ
ηῶλ αηῶλ ἀπνδχμεσλ ὀπνῦ πξέπεη ὅκσο λά |16 παξηζηαζζνῦλ ἀπφ ηά κέξνη ἀκθφηεξα
δηά λά ζηεξεψζνπλ |17 ηά δεηήκαηα ὁπνῦ θαζαξά πξέπεη λά πξνζθέξνπλ.
Ἀιι’ἐπεηδή εἶλαη ἀλάγγε, λά ἐμεηαρζνῦλ θσληά εἰο ἄιινπο |18 θαί κάξηεξεο
θάηηθπ εἰο ηνχο Ἠιηνχο,  ὀπίνη δέλ ἔξρσληε |19 ἐδψ δίρσο ἔμσδα πξνζθέξη ἐθνπζίνο,
ὀ ξηζῆο Μεγαινθν|20λφκνο λά παξαζηήζε ἐγγπηηήλ ἰθαλφλ ὀπνχ λα ἀπνθξίλε|21ηε δηα
αηά θάη δηά ὥζα ἄιια ἔμσδα ηξέμνπλ παξεπζχο |22 ὀπνῦ  ἀπφθαζί ζαο ὕζειελ
ἀθνινπζήζη ἐλαληίνλ ηνπ, θαζῶο |23 ἐμ’ἐλαληίαο δέεηαη ὅηη θαί ὀ ξηζῆο Κεληγφο λά
πξνζθέξη |24 πξψηνλ ἀπ’ὅιια ὥληαο κάιεζηα μέλνο θαί εὔθνινο εἰο ηφ |25 λά
ἀλαρσξίζῃ ἀπφ ἐδψ κίαλ ἀξθαηηήλ ἐγγήηζηλ δηά ηά |26 ἄλσζελ ἔμσδα ὥιια ἀλίζνο θαί
 ἀπφθαζί ζαο ἀθνινπ|27ζήζη ἐλαληίνλ ἐηνχηνπ θαζψο ζέιεη θάζε δίθαηνλ θαί |28
θαζψο πξέπεη λά ἐιπήζη θαί λα πξνζκέλη ἀπφ ηήλ δηθαη| 29νζχλελ ζαο ὁ
θαηαηξεγκέλνο Μαλψιεο Μεγαινθνλφκνο |30 κέ γελληθήλ δηαθχιαμηλ ηῶλ
δηθαηνκάησλ ηνπ, γία θαί |31 ζέβαο.
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θ.6v
ιεπζεξία

Ἰζφηεο

175
Πξφο ην Κνκηηάην ηῶλ Κξίζεσλ εἰο ην Σδηβίιε
Libertà

Eguaglianza

Cerigo 16 Ventoso anno 6to della Republica Francese una, ed indivisibile 23 Febbraio
1798: Veneto Stile |2 Presentata dall’infrascritto Cittadino Emmanuel Metaxà
unitamente ad un’altra animo C. L’|3 infrascritto, Cittadino Nicola Chinigò instando
Γέλ επξεπε λά ἀπνζηαηήζη ὁ Νηθφιαο Κπληγφο πνηέ Γεσξγίνπ ἀπφ ηήλ |4
γλνκελ ηῆο ἰδίαο ηνπ γξαθῆο θαί λά ζέιεη ηψξα πάιηλ πνθείκελνλ |5 ηφλ δπζηπρῆ
Μαλφιη Μεγαινθφ<λν>κν λά ηνῦ πιεξφζη ηά ὄζα αηφο ἐθαληά|6ζηε, θαί ἔγξαςελ
πῶο ηνῦ ειεηςαλ, δίρσο λά ηφ ἐδεθένζελ πνηέ κε θακ|7κίαλ ἀ{{πφδη}}μελ ἤ ἄδνινλ
θαί ἀιηζῆ καξηπξίαλ. Γηά λά θαηαιάβεηαη |8 ὧ Κξηηέ θαί λά γλσξίζεηαη ηήλ ἀιίζεηαλ
ὄιελ, θαί λά βεβαηνζήηαη εἰο ηά |9 ὅζα κάιηζηα ὁ πηνρφο Μεηαμάο πφθεξε θαί
ἐδεκηφζε ἀπφ ηήλ δπλαζηείαλ |10 ηνῦ γλσζηνῦ πνηέ Γεσξγίνπ Κπλεγνῦ ζᾶο πεξηθαιε
λά ἐμεηάζεηαη, ὄρη βέβαηα |11 κέ ἐθείλελ ηήλ δνιηφηεηα θαί ἀπηζηίαλ ὁπνῦ ἔπξαμελ ὁ
ηφηε Καληδηιέξ|12ξεο δηά ηά ἐζρξά ηέιε ηνπ, ἀιιά κέ ηήλ πξέπνπζαλ ἐπηκέιεηαλ, θαί
|13 ἀθξίβηαλ ηνχο ἰδίνπο κάξηπξαο ὁπνῦ ἀπφ κέξνο ηνῦ Κπληγνῦ ἐπξνβαι|14ζεζαλ εἰο
ηφ πξνηδέζν, θαί ὄζνπο ἄιινπο ζᾶο θαληζηῆ πῶο κπνξνῦλ λα |15 βεβαηφζνπλ ηήλ
δηθαησζχλελ ζαο πεξί ηνχηνπ θαί ἔηδη λά ἔιζεηε ηέινο |16 πάλησλ εἰο κίαλ ζσζηήλ, θαί
δηθαίαλ

ἀπφθαζελ θαί ηειείαλ

ἐμφθιεζελ

|17 ηῆο παξνῦζεο πνζέζεσο,

πνρξεφλνληαο θαζῶο ηαπεηλῶο ζαο δέεηαη |18 θαί θαζψο εἶλαη ηῆο δηθαησζχλεο ηφλ
αηφλ Κπλεγφλ λά ηνῦ ἀπνθξη|19ζῆ εἰο ηά ὅζα ζέινπλ καξηπξηζῆ πῶο ηνῦ ἐπῆξελ, θαί
ηφλ ἐδεκηνζελ ὁ |20 πνηέ Γεψξγηνο Κπληγφο, θαζψο ὁ Μεηαμάο εἶλαη ἔηνηκνο πξφηνλ
λά ηνῦ |21 ἀπνθξηζῆ εἰο ηά ὅζα καξηπξηζνῦλ ὁκνίσο πῶο λά ἐδηκίνζελ ἤ λά ἐπῆ|22ξαλ
ἄιινη θαθηαλνί ζπκπαηξηφηε ηνπ δηά ηάο ἔρζξαο θαί πάζε ὁπνῦ |23 ἦζαλ ἀλακεζφλ
ηνπο θαζψο ζειεηαη ηφ γλνξήζε ἕπηηα ἀπφ κίαλ |24 ἀιηζῆλ ἐμέηαζελ ηῶλ καξηχξσλ.
Πξνζθέξνληαο ηψξα ὁ αηφο Μεγα|25ινθνλφκνο ηήλ λφηα ηῶλ πξαγκάησλ ὁπνῦ ὁ
ἄλσζελ πνηέ Γεψξγηνο Κπ|26ληγφο ηνῦ ἐπῆξε δπλαζηηθῶο θαί ηνλ ζηέξηζελ ἑψο ηήλ
ζήκεξνλ.
|27 γία θαί ζέβαο
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19. Γ.Α.Κ.-Σ.Α.Κ.,

Αξρείν

Γεκνθξαηηθψλ

Γάιισλ:

Φάθεινο

8/Έγγξαθν 6 [Γηθαζηηθή ππφζεζε ηνπ Φξαγθίζθνπ Γνπξέληε
ελαληίνλ ηνπ αδεξθνχ ηνπ Γεσξγίνπ], 08.04.1798
θ.1r
ιεπζεξία

Ἰζφηεο

210
Πξνο ην δηθαηφηαηνλ Κνκηηάηνλ εἰο ην Σδηβίιε
Libertà

Eguaglianza

Cerigo 8 Aprile 1798: Veneto Stile anno: 6to Republicano |2 Presentata dal Cittadino
Francesco Durente infrascritto Comitato Civi|3 le instando
Ἔζηνληαο ὁπνῦ ἀπνθαζίζζε ἀπφ ηελ δηθαηνζχλελ ζαο |4 λά ζενξεζῇ 
πφζεζηο ὁπνῦ ἀλακεηαμχ ἑκνῦ ηνῦ |5 ηαπεηλνῦ Φξαγθηζθνῦ Γνπξέληε θαη ἀδειθνῦ
κνπ Γενξγίνπ εἰο |6 Κξηηάο ἄξπηηξνπο κέ θνκπξνκέζν 26. επηεκβξίνπ |7 ὕζηεξνπ
ἀπεξαζκέλνπ πξάμαηο πνιίηνπ Γξάθνπ Μνξίδνπ |8 ἀπφ ηφηε ἕσο ηήλ ζήκεξνλ δέλ
εἶλαη ηξφπνο λά ἐμν|9θιηζζῇ θαί λά ζεσξεζῇ  αηή δηαθνξά καο.
Δἰο ηάο ηξηάληα ηνῦ ἀπεξαζκέλνπ Μαξηίνπ [[Ἀπξηιίνπ]] νἱ |10 Κξηηαί καο
ἐλψζεζαλ εἰο ηνλ νἶθνλ ηῶλ πνιίησλ |11 ἀδειθῶλ ηάε θαί ἐθε πεγαηλάκελε θαί
ζενξφληαο |12 ηαο ζθξηηνχξαηο καο δέλ ὁκνθφλεζαλ εἰο ηάο γλῶ|13καο δηά λά θάκνπλ
ηήλ ζεληέλδα ἐπάλσ εἰο |14 ηάο δηαθνξάο καο. Γηά ηνῦην ινηπφλ πξνζηξέρσ |15 εἰο ηήλ
δηθαηνζχλελ ζαλ λά θάκεηε κίαλ εζπιαγ|16ρλίαλ θαί ἕλα ἕιεσο λά ἐθιερζῇ ὁ ηξίηνο
ἀπφ ηφ |17 βῆκα ζαο δηά λά κπνξνῦλ ἐλσκέλνη θαί νἱ ηξίο λά | 18 ζσησηδηάξνπλ, λά
θξίλνπλ, θαί λά ἀπνθαζίζνπλ |19 ἐθελνλ ὁπνῦ ὁ Θεφο ηνχο θσηχζε θαί ὁπνῦ
ἐγλσξίζνπλ
θ.1v
εὔινγνλ. Γηνξίδνληάο ηνπο πξνζηαθηηθφο κέ πξφζηαγκα |2 ηνῦ Κνκηηάηνπ λά
κπνξνῦλ εἰο ηήλ δηνξίαλ ὁπνῦ |3 ζέιεηε ηνχο δψζε λά ἀπνθαζίζνπλ ηάο δηαθνξάο
καο.
Αηφ δεηῶ ὡο πησρφο λά κέ ζνιεβάξεηε θαί λά |4 ἀπεξάζεηε εἰο ηήλ ηειείαλ
ἐμφθιεζηλ ηῆο πνζέζεσο |5 ἐπεηδή ηίο θαί ἐβαξήλζεθα εἰο ηφζνλ κάθξνο θαηξνῦ |6
ὁπνῦ δέλ εἶλαη ηξφπνο λά ἐμνθιεζῶ θαί πεξηθαιῶ γνλπ|7θιηηῶο λά εἰζαθνπζζῆ ηφ
πνζνχκελνλ κνπ εἰο ηφ βῆκα |8 ηῆο δηθαηνζχλεο ζαο.
|9 γείαλ θαί έβαο
|10 Die presentationis
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Il Comitato di Giudico Civile setto, e matar am<met>te consider| 11rato il
contenuto della sua estesa memoria prodotta |12 dal cittadino Franceso Durente, e
trovando l’instanza ap|13poggiata alla Giust<izi>a Decretta, che in consonanze | 14 al
compromesso frà esso lui, e lei propria fraternal |15 e giacchè non furono. Concordi
nell’opinione gl’eletti |16 Giudici Arbitri cittadini Dottore Giovanni Macherioti, e Gio
|17 Paolo D’Antonj, sia però destinato, come col mezzo | 18 del punite viene destinato
ed elletto per Terzo |19 Giudice Arbitre compromissario il cittadino Theodoro Stati
θ.2r
Stati quondam Georgio soggetto, fornito di cognizioni e della | 2 più desiderabile
probità, ed imposto il dovere ad’|3 essi tre Giudici Arditri di dover entro il
installazione di |4 giorni sei aver estesa, e prodotta in atti notariali | 5 la relativa
sen<ten>za arbitraria al quall’effetto |6 debba essere notifficato il punite alli
medesimi, |7 per la dovuta esecuzione. Sic.
|8 Liuvry Presidente
|9 Σδφξηδεο Μεηαμάο Κ<νκηηάην> Σδεβ<ήι>ει
detto
|10 Fù ex officio notifficato il suesteso |11 atto agli suddetti tre Giudici Arbitri ad hoc
20. Γ.Α.Κ.-Σ.Α.Κ.,

Αξρείν

Γεκνθξαηηθψλ

Γάιισλ:

Φάθεινο

8/Έγγξαθν 7 [Γηθαζηηθή ππφζεζε ηεο Φξνζχλεο Καιιηγέξνπ
ελαληίνλ ηνπ Γεσξγίνπ Καξδηαθνχ], 10.04.1798
θ.1r
ιεπζεξία

Ἰζφηεο

228
Γηθαηφηαηνλ Κνκηηάηνλ Πξνβιεπηηθφλ εἰο ηάο Πνιηηηθάο Κξίζεηο | 2 Κπζήξσλ
Cerigo li 10 Aprile 1798: Veneto Stile anno 6to della Republica Francese una, ed
indivisibile. |3 Presentata dell’infrascritta Cittadina Frossini figlia del quondam Janni
Caligero unitamente ad un’altra in |4 questo Comitati di Giudici Civile instando.
Γηά λά ἀπνθχγῃ  Φξνζχλε ζπγαηέξα ηνῦ πνηέ Γηάλλε Καιεγέξνπ Πη|5ηδηλή
ἕλα θαθφλ, ὁπνῦ ηήλ ἐθνβέξηδελ εἰο ηφ ἀθξηβφηεξνλ ὁπνῦ εἶ|6ρελ, ἐζχληξεμελ
ἀθνπζίσο ηεο λά πνηάμῃ ηήλ ζέιεζίλ ηεο, θαί λά πνρξεψζῃ ηήλ ἐιεπζεξία ηῆο
γλψκεο ηεο · ὁ Γεψξγεο Καξδηα|7θφο πνηέ Ἀλδξέα, ὁπνῦ ηψξα εξίζθεηαη εἰο ηελ
Ἀλαηνιήο, ὤληαο |8 ἐδψ ἀπεξαζκέλνλ θαηξφλ ἐπάζρηζε πάξα πνιχ λά πιαλεχζῃ |9 ηήλ
ἄλσζελ θφξελ δηά λά ηῆο πάξῃ ηήλ ηηκήλ. κεηαρεηξίζζε |10 θάζε κέζνλ θαί ηξφπνλ
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δηά λά ηήλ ἑιθχζῃ εἰο ηήλ γλψκελ ηνπ, αιι’|11 ἀλσθειῶο· ὅζελ ἄξρηζε λά ηελ
θνβεξίδῃ ιέγσληαο, πῶο ἀλί|12ζσο αηή δελ ἤζειε ηνῦ θάκῃ κίαλ ἔγγξαθνλ
πφζρεζηλ, |13 ὅηη ζέιεη θᾄλ ηφλ ιάβεη δηά ἄλδξα ηεο, πξνζκέλνλνπζα ηφλ ἕσο ὁπνῦ |14
λά γπξίζῃ ἀπφ ηήλ μεληηείαλ, ὁπνῦ ἔκειιε λά ἀπεξάζῃ, αηφο |15 βέβαηα κέ θάζε
ηξφπνλ ἤζειε γπξεχζῃ λά ηήλ βηάζῃ· θνβεζε|16ζα  λέα θαί παξαθηλεζεζα λά
πνθιηζῇ λά θάκῃ ηέηνη|17νλ γξάκκα θαί ἀπφ ηήλ κεηέξα ηεο θαί ἀπφ ηήλ
γπλαηθαδειθήλ |18 ηεο, ὁπνῦ ζπγθαηνηθνῦζηλ ὁκνῦ, κέ ηφλ ζθνπφλ κφλνλ δηά λά |19
θπιαρζῇ  ηηκή ηεο, πνζρέζε κε γξάκκα πξηβάην, ην ὁπννλ |20 ἐπξεδεληαξίζζε εἰο
ηάο πξάμεηο ηνῦ πνιίηνπ Γεσξγίνπ Λεβνχλε λν|21ηαξίνπ, ὅηη ζηέξγεηαη λά ιάβῃ δηά
ἄλδξα ηεο ηφλ ἄλσζελ Γεψξ|22γελ Καξδηαθφλ, θαί λά ηφλ πξνζκέλῃ ρξφλνπο
ηέζζεξνπο, θαί ἄλ |23 ηνῦ ιείςῃ λά ἔρῃ ρξένο λά ηνῦ δίδῃ ἑθαηφλ γξφζηα, θαί
παξνκνί|24σο ἔθακε θαί αηφο πξφο αηήλ ηήλ ἰδίαλ πφζρεζηλ.
Σφ λά ράζῃ ηηλάο ηήλ δχλακηλ ηνῦ αηεμνπζίνπ ηνπ εἶλαη παξα πνιχ, |25 εἰο
ηελ ἄλσζελ ὅκσο Φξνζχλελ ζπληξέρεη ἀθφκε ηφ πῶο ἔθακελ |26 ἕλα πξάγκα ρσξίο
ηήλ ζειεζίλ ηεο θαί γλψκελ ηεο, θαί ἀπφ |27 αηφ πῶο ηῆο πξνέξρεηαη ὄρη κφλνλ
ζιίςηο θαί ζηελαρσξία
θ.1v
ἀιι’ἕλα θαλεξφλ ἐκπφδηνλ εἰο ηελ θαηάζηαζηλ ηῆο ηχρεο ηεο. Δἶδελ |2 αηή θαζψο,
θαί παξεπζχο ηφ εἶρε γλσξίζῃ, ὅηη ὅιαηο ᾑ ζηξάηαηο ἦ|3ζαλ θιεζκέλαηο δηά αηήλ εἰο
ηφ λά εὕξῃ θπβέξλεζηλ εἰο ηφλ ἑαπ|4ηφλ ηεο ζηέθνληαο αηφ ηφ γξάκκα ηῆο
πνζρέζεσο, ὁπνῦ ἔγηλελ ἀλα|5κεηαμχ ηεο, θαί ἀλακεηαμχ ηνῦ πξνεηξεκέλνπ
Καξδηαθνῦ, ἀπφ ηφ ὁπννλ |6 ἦηνλ ἀκθίβνινο  θαιή θαηάζηαζηο εἰο ηνῦ ιφγνπ ηεο,
θαί πνιιή πηζα|7λή θάζε ηεο ζπκθνξάλ θαη δπζηπρία.Ὅζελ ηψξα ὁπνῦ  ξεζεζα
Φξνζχ|8λε ἔκαζελ ἀπφ ἀμηνπίζηνπο ἀλζξψπνπο ὅηη ὁ ἄλσζελ Καξδηαθφο |9 δελ ζέιεη
πιένλ ὅηη ηφ γξάκκα ηῆο ἄλσζελ πνζρέζεσο λά ἔ|10ρῃ θακίαλ ἰζρήλ, ἐλέξγεηαλ, θαί
ηφπνλ θαί δηά ηνῦην κάιηζηα ηῆο ἐ|11κήλπζελ ὅηη αηή λά ἔρῃ ἄδεηαλ θαί ἐιεπζεξίαλ
λά παλ|12δξεπζῇ κέ ὅπνηνλ ζειήζεη θαί ηῆο ἀξέζεη, πξνζηξέρεη εἰο ηφ παξφλ | 13
δηθαηφηαηνλ Κξηηήξηνλ, παξαθαινῦζα ζεξκῶο ηήλ ζνθσηά|14ηελ πξφβιεςηλ ηῶλ
Κξηηῶλ, ὅηη δηά λα ιείςνπλ ηφζα ἄηνπα θαί |15 θαθά ὁπνῦ κπνξνῦλ λά
ἀθνινπζήζνπλ ζηέθνληαο εἰο δχλα|16κηλ ηφ εἰξεκέλνλ παξάλνκνλ γξάκκα, θαί δηά λά
ἔρῃ αηή |17 ηελ ἐιεπζεξίαλ ὁπνῦ ηῆο ἐράξηζελ ὁ Θεφο, ηψξα κάιηζηα ὁπνῦ ηῆο | 18
δίδεη θάζε ἄδεηαλ ὁ αηφο Καξδηαθφο, θαί ηήλ ἀπνιχεη ἀπφ θά| 19ζε δεζκφλ θαί
πνρξέσζηλ, ὁπνῦ αηή κή ζέινπζα, παξά ἀπφ θφ|20βνλ ηεο πεξηεπιέρζε, λα δνζῇ
ἀπφ ηήλ ἐμνπζίαλ ηῶλ ἰδίσλ Κξη|21ηῶλ θφςηκνλ θαη ὁινηειήο ἀλαίξεζηο ηνῦ
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πξνῤῥεζέληνο παξαλφ|22κνπ παξαιφγνπ θαί βηαίνπ γξάκκαηνο, δηά λά κπνξῇ
ηνηνπηνηξφπσο |23 ηφζνλ αηή, ὥζπεξ θαί ὁ ἴδηνο Καξδηαθφο λά ραίξεηαη θαζέλαο |24
ἀπφιπηνλ ηήλ ἐιεπζεξίαλ ηνπ |25 θαί λά ηήλ κεηαρεηξηζζῇ πξνο ἴδη|26φλ ηνπ ζπκθέξνλ
θαί ὄθεινο θαζψο ηφλ θαζέλα ηά ἴδηά ηνπ πεξηζηα|27ηηθά ηφλ ἤζειαλ ὀδεγήζῃ πξφο
ζεκέιηνλ δηά ηνῦην θαη ἐλαξγ|28ζηέξαλ ἀπφδεημηλ ηῶλ εἰξεκέλσλ, θαί ηνῦ ὅζνλ 
πξνῤῥεζεζα Φξν|29ζχλε δεηε ἀπφ ηφ παξφλ Κξηηήξηνλ, πξνβάιιεη  ἰδία ηφ
ἀθφινπ|30ζνλ Κεθάιαηνλ κέ ηφ ὁπννλ ὡο πεξηέρνλ πᾶζαλ ηήλ ἀιήζεηαλ |31 δηά
ἀμηφπηζησλ καξηχξσλ ζέιεη βεβαησζῇ.
Κεθάιαηνλ: ὅηη ὁ Γεψξγεο Καξδηαθφο πνηέ Ἀλδξέα ὅο ηηο πξφο ηφ παξφλ
θ.2r
εξίζθεηαη εἰο ηήλ Ἀλαηνιήλ ἔιεγελ εἰο ηνχο ἐθε ζπληνπίηαο ηνπ, πῶο | 2 δηά ηά
πεξηζηαηηθά ηνπ αηφο δέλ ἔρεη θακίαλ πξεηέδαλ εἰο ηφ γξάκκα | 3 ὁπνῦ ἔγηλελ
ἀλακεηαμχ ηνπο, θαί κεηαμχ ηῆο Φξνζχλεο ζπγαηξφο | 4 ηνῦ πνηέ Γηάλλε Καιεγέξνπ
Πηηδηλή, κέ ηφ ὁπννλ πνρξεψλνληαη |5 ηά κέξε λά ἔιζνπλ εἰο λνκίκνπ γάκνπ
θνηλσλίαλ, θαί ὅπνηνο ἤζειε |6 ιείςῃ ἀπφ ηήλ πνζρεζίλ ηνπ λά ἤζειε δίδῃ εἰο ηφλ
ἄιινλ ἑθαηφλ |7 γξφζηα, κάιηζηα ἐπαξάγγεηιελ ἐθ ζηφκαηφο ηνπ, ὅηη λα εἰπνῦλ εἰο ηήλ
|8 ἄλσζελ Φξνζχλεο πῶο ἐθ κέξνπο ηνπ ηήλ ἔρεη ἐιεπζέξαλ ηειείσο ἀ| 9πφ ηήλ
πφζρεζηλ ὁπνῦ ηνῦ ἔθακε, κέ ηφ λά δεηνῦλ ἔηδη ᾑ πνζεζέο ηνπ, | 10 θαί πῶο αηή
κπνξε ὄηαλ ζέιῃ ρσξίο θακίαλ ἄιιελ πνρξέσζηλ |11 δηά ηφ γξάκκα ὁπνῦ ἔθακε κέ
αηφλ, λά παλδξεπζῇ κέ ὅπνηνλ ἤ|12ζειε ηῆο ἀξέζῃ.
θ.2v
Libertà

Eguaglianza

229
Cerigo li 10 Aprile 1798 Veneto Stile anno 6to della Repubblica Francese | 2 il
Comitato di Giudiciario Civile letta l’anzi estesa Memoria con Ca|3pitolo ozzi
prodotta della Cittadina Frosini figlia del quondam Janni Caligero Pi| 4zini, et ad
mettendo la medesima ordina, che sieno assunti gl’esami de’| 5testimonj introdotti in
come probazione del capitolo stesso affine con risserve sic.
|6 Liuvry Presidente
Successivamente
Turno estesi mandati di citazione per li |7 soggetti Testimonj, e rilasciati al ministro |8
Civile Giorgi Zanne per la personal intimazione.
|9 Paulo Facea di Giorgi e
|10 Nicolñ Massello di Dimitri
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Addì 11 detto
Ritornato il Ministro suddeto Rifferi d’aver personalmente citati li suddetti Testimoni
|11 coll’intimazione de’rilascia figli mandati che tanta sic.
Detto
|12 Venuto in questa Segretaria Civile a citazione il cittadino | 13 Paulo Facea di Giorgi
dal casal di Fazzadica di quest’isola testimone ut anche |14 introdotto, citato,
annoverano e col protesto del giuramento venuto in | 15 ordine
Esaminato fú
|16 Interrogato: Se conosca Giorgo Cardiacò quondam Andrea?
|17 Risponde: Io conobbi a Smirne, anzi nello scorso autunno nei diede Piastre |18
centocinquanta per portarle al suo cognato Giorgi Picini, e siccome sapere | 19 de’egli
aveva contratto ||di [δπζ. ι.]|| la certa Frossini figlia del quondam Janni Picini | 20 lo di
mandai se volera raccomandati per essa, ed egli mi disse, che se |21 era pentito de
quell Contratto, che nella voluta più per isposa, e nei prego | 22 anzi, che le dicessi, che
cercasse per di trovar un’altro speso, giacché |23 egli non intendeva, che avesse alcuni
vigore il contratto stesso, ma la |24 rendeva libera, e perchè trovassi lo motivo di
rifferirle queste sue |25 raccomandazione nei diede due pettini da Testa che le portassi,
come per |26 feci al mio ricopeto a giusta parte.
|27 Letto gli l’anzi estesa capitolo proposto colla [δπζ. ι.] prodotta da Frossini |28
Caligero suddetta quale da lei ben inteso ed |29 [δπζ. ι.] contenuto il Capitolo or
lettereri tutta verità, non posso, che |30 pienamente confermalo.
Ad [δπζ. ι.]
detto
|31 Venuto in questa Segretaria Civile a citazione il Cittadino |32 Nicolo Massello di
Dimitri della villa Carbonades di quest’isola testimone | 33 proposto citato ammonito, e
col protesto del giuramento [δπζ. ι.] esaminato
θ.3r
Esaminato
|1 Interrogato: Se conosca certo Giorgi Cardiacò quondam Andrea?
|2 Risponde: Realto bene Io conosco, giacché ebbi occasione d’aver la sua prattica | 3 a
Smirne.
|4 Interrogato: Se sappia, ed abbia in seso, de’egli abbia qualche contratto di
matrimonio |5 con qualche Giovine?
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|6 Risponde: Non sè altro sù giusto proposito [δπζ. ι.] nello scorso auttunno |7
mentr’ero per rimpatriare con Paulo Facea di Giorgi, lo incontrassimo al | 8 di feri
d’una Temeva a Smirne, ed ivi lo sentii raccomandare ad esso | 9 Paulo, cui ama per
consegnato del soldo per portare a questa parte |10 che dicesse a suo nave a certa
Frossini figlia del quondam Janni Picine, |11 siccome egli non la voleva più per isposa
nè intendeva che avesse |12 alcuna forza il contratti secolie incontrato, ma anzi la
eccitava di |13 procurarsi liberamente un’altro sposo.
|14 Letto gli altre citato Capitolo [δπζ. ι.] da lui ben inteso, ed |15 interrogato risponde
il Capitolo ora letto mi uniformandosi alla verità da mè deposta, | 16 non posso, alle
intieramente approvarlo.
Ad [δπζ. ι.] jura sic.
Addi [δπζ. ι.]
|17 Il comitato di Giudiciazio Civile sedendo |18 Letta l’anzie stesa memoria prodotti
dalle cittadina Frossini fi|19glia dal quondam Janni Caligero Picini li 10 Corrente non
che’gl’essani |20 assenti sopra il contenuto della medesima, da con rilevasi la | 21
rinaccia vocalmente fatta a Smirne da Giorgi Cardiacò quondam | 22 Andrea al
contratto privato incontrato con detta Giovine, con | 23 cui s’impegnavano amese dice
di non passar in matrimonio, ||[δπζ. ι.]|| coll |24 alter nativα di piastre cento di Pena
alla parte contraveniente |25 da doverle all’altra contare, e considerando, che altre la | 26
rimancia stessa, e l'esistenza in stato estero, da cui non li | 27 può determinare il tempo
del ripatrio di detto Cardiacò l’enunciato |28 contratto e contrano alla ragione alli
principj della natural |29 Libertà degl’uomini, ed offendente le leggi dell’attuale
Governo, |30 unanime, e concorde decretta il taglio del contratto stesso, che | 31 fù
prodotto negl’atti del Cittadino Zorzi Levunj Nodario Pubblico, per l’effetto | 32 che
l’accennata Frosini, ed anche il suestesa Giorgi passar possano libe| 33ramente in
matrimonio con qualunque persona di suo genio sentenza | 34 essere soggetta all’alter
nativa in esso espresse, sic.
|35 Liuvry Presidente
|36 Σδαλε Κνκεηαην Σζεβηιε
21. Γ.Α.Κ.-Σ.Α.Κ.,

Αξρείν

Γεκνθξαηηθψλ

Γάιισλ:

Φάθεινο

11/Έγγξαθν 1 [Γηθαζηηθή ππφζεζε ηνπ Θενδψξνπ νθίνπ
ελαληίνλ ηνπ Θενδψξνπ Μνπινχ], 12/13.08.1798
θ.1r
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ιεπζεξία

Ἰζφηεο
96

Πξφο ηνλ δηθαηψηαηνλ Κξηηήλ ηῆο Δἰξήλεο θαη |2 ζπγθαζέδξνπο ηνπ
βξίζθεηαη ὡ δηθαηψηαηε Κξηηά εἰο ην κέξνο ηνῦ ηαπ|3ιίνπ κία βξχζηο εἰο
ηφπνλ ὀλνκαδφκελνλ Γεψξγαθα,  ὁ|4πνία ἐδνχιεπε εἰο θπβέξλεζηλ ὅινπ ηνῦ ιανῦ
ὁπνῦ εἰο αηφλ, |5 ηφλ ηφπνλ ἐβξίζθσληαη, θαί πιηζηάδνπλ · θαί ἀθψκα, |6
ἐπνηεδψληεζα ὅινπ ηνῦ ηφπνπ ηά ὠδά.
Δἶλαη ηψξα ὀινίγνη ρξφλνη ὁπνῦ ὁ πνιήηεο Θενδσξήο Μνπιφο |7 πνηέ
Μάξθνπ, κέ ηφ λά εἶλαη ἐθεί ζπκνξίηεο θαί ζέινληαο | 8 ἔθιεζε ηφ πνζηαηεθφλ ηνπ,
ἔθξαμε θαί ἔθιεζε ηήλ ἄλσ|9ζελ βξχζηλ, εἰο ηξφπνλ ὁπνῦ νἱ ἐπίινηπνη ὅινη
ὕζηεξνχκεζα |10 ηήλ παιαηάλ καο θπβέξλεζηλ ἐδηθηνχ καο θαί θηεκάησλ |11 καο, ηνῦ
ἐδεηείζακελ πνιιφηαηεο θσξαο δηά λά ἀλήμε |12 ἀπφ ἕλα κέξνο δηά λά
θπβεξληψκαζηε, θαζψο θαί πξσηή|13ηεξα. Καί αηφο ἐλαληηψλεηαη θαί ζέιεη δηά λά
κήλ κάο |14 ἀθήζη κφλνλ δηά λά κάο ἀπνθγάιε λά ραζή  ζπλήζηα, εἰο |15 θπβέξλεζηλ
ἐκαί ὅινηο ηνο ἀδειθφηεηνο νθηάλσλ.
Λνηπφλ δελ ἔρνληαο ἄιιελ θαηαθπγήλ δηά ηά θπβεξληῶλ |16 καο
παξηζηαδφκαζηε εἰο ηήλ δηθαησζχλελ ζαο παξα|17θαιφληαο δηά λά ηφλ πξνζηάδεηε λά
κπνξή δίρφο ἄ|18ιιελ πξφθαζηλ λά ἀλνίμελ ηφπνλ λά κάο ἐιεπζεξψζηλ ηήλ |19
ἄλσζελ βξχζηλ θαζψο θαί εἰο παιαηάλ θπβέξλεζηλ, εἴραη|20λ νἱ παιαηή καο λά ἔρνκελ
θαί ἐκείο νἱ ἀδειθνζχλε δηά |21 ηφ ἀζθαλδάιεζηνλ γεία θαί ζέβαο
A di 25 Thermidor anno 6to Republicano |22 Instando dal cittadino Teodorin Sofio di
Papa agento per pari |23 i rimanenti di famiglia cittadino Teodorin Mulo quondam
Marco in |24 mano del cittadino Giudici di Pace il quella ad metendola ordina | 25 la sua
intimazione ad hoc
θ.1r
ιεπζεξία

Ἰζφηεο

97
Πξφο ηφλ δηθεσηαηνλ Κξεηήλ ηῆο Δἰξήλεο
Libertà

Eguaglianza

Cerigo 8: Frutidor anno 6to Republicano 14 Agosto 1798 Veneto Stile | 2 instanza del
cittadino Theod<ori>n Mulò quondam Marco L.R.C. il | 3 cittadino Theod<ori>n Sofio
per se e fraterna instanda
Μέ κεγάιελ κνπ ἀπνξήαλ βιέπν λά παξηζηαδεηε ο ηνῦην ηφ δηθεφηαηνλ |4
Κξεηήξενλ ὁ πνιήηεο Θενδνξήο νθήνο θάκλνληαο, θαί δηά ηήλ ἐπειήπελ |5
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ἀδειθνζίλελ θαί λά δηηά ἀπφ ηήλ δηθεσζίλελ λά πνρξενζφ ἐγφ ὁ πηνρφο |6 ὁ
Θεσδνξήο Μνπιφο πνηέ Μάξθν ὅηη λά ἀλήμν θαί λα ἐιεπζεξφζν ηελ βξήζελ |7 ὁπνῦ
εἰο θελήλ θπβέξλεζηλ ἐδνπιεβε θαί ὁπνῦ ἔθιεζα κέζα εἰο ηφ πνζηα|8ηηθφλ κνπ.
Αηφ ὅκνο δπθεφηαηε Κξεηέ πνζρνκε ἀλ ἤλε ἀιεζελφ θαί εἰο ηφ
πν|9ζηαηεθφλ κνπ κέζα ἔθιεζα θαί ἔθξαμα βξήζελ λά κπνξφ λά ηήλ ἐιεπζεξφ|10ζν
ὡο θαί ηφ πξφηεξνλ ἤ δε θαί παξεζηάδε ςεχκαηα λά εἶλαη ἀπνθαζηζκέλνο |11 λά κνπ
πιεξφζη ηαο ζηξαηεο κνπ θαί ἔμνδά κνπ
|12 γίαλ θαί ζέβαο
|13 Sajano
22. Γ.Α.Κ.-Σ.Α.Κ.,
11/Έγγξαθν

Αξρείν
2

Γεκνθξαηηθψλ

[Αληίγξαθν

Γάιισλ:

δηνηθεηηθνχ

Φάθεινο

εγγξάθνπ

ηνπ

Αξρεηνθπιαθείνπ Κπζήξσλ], 19.06.1798
θ.1r
Copia tratta dal Libro Registro Lettere Pubbliche servi |2 sotto la Reggenza dell’ex
patrizio Piero Marcello fu |3 Provedittore e Castellano di Gerigo, esistente nello
publico Archivio di detto |4 luogo
Cerigo 12 Thermi|5dor anno 6to Repub|6 licano 19 Luglio 1798 |7 Greco Stile
presentata dal Cittadino Emanuel Stai |8 come per l’odierna |9 sua scritura di risposta
|10 amministrazione No 4
Giunto nel momento in cui scrivo col pubblico sciambe| 11co denominato
l’Achille a quest’isola non manco di par|12tecipare a V.E. il mio arrivo, come a hà
dalla servizia patria |13 sia stato eletto a succederle nel Governo da Lei per
l’or|14dinario periodo dalle leggi già legnamente sostenuto. Io |15 debbo egualmente
pregarla di ordinar tutto ciò che fosse |16 di consuetudine, e dalle pubbliche
prescrizioni, per l’effetto |17 della mia pronta venuta a colla fortezza, dove nei soliti | 18
modi possa assumere la commessami rappresenza. Nell’atto |19 d’inviarle il presente
mio divoto foglio, unisco altre due pub|20bliche lettere provenienti da Corfù a colla
carica dirette, ed |21 ha l’onore inanto di baciarle divotamente le mani.
|22 Rata di Capsali li 10 Giungo 1779 S.N.
|23 Eccellentissimo Signor Antonio Dandolo Provedittore e Castellano di Cerigo
|24 Theodoro Stai pubblico Archivista
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23. Γ.Α.Κ.-Σ.Α.Κ.,

Αξρείν

Γεκνθξαηηθψλ

Γάιισλ:

Φάθεινο

11/Έγγξαθν 3 [Βεβαίσζε κηλίζηξνπ], ρ.ρ.
θ.1v
δσζε λνηίηδεα ∙ ὁ κλήζηξσο ηνλ Μεηαηηψλε Ἁληφλεο |2 Κιᾶξσο ∙ πνηέ
Μεράιε ∙ ηνπ καζηξν Γεκῆηξη Αξψλε ηνῦ Θενδψζη |3 δηά ην πξηθνρᾶξηε ὁπνπ ἔθακα
εἴο ηα ἁηηα ηνπ παπα Κχξ Μαλ|4νπήι Μαιᾶλνπ λνηαξίνπ.
λ Υξηζηῷ Ἱἐξνκφλαρσο θιάβνο, παξαθαιε|5κέλσο ∙ ἁπν ηνλ ἁλνζε κλῆζησ
∙ λα πνγξα|6ςσ δηα ὁλσκᾶ ηνπ ∙ κελ μεχξνληαο ὁ αὕ|7ηφο λα γξάθη.
24. Γ.Α.Κ.-Σ.Α.Κ.,

Αξρείν

Γεκνθξαηηθψλ

Γάιισλ:

Φάθεινο

11/Έγγξαθν 4 [Δθηίκεζε/ηίκα ηεο νηθνλνκηθήο δηαρείξηζεο ησλ
εζφδσλ ηεο ελνξίαο ηεο Παλαγίαο Κνληνιεηνχο ζην Ληβάδη],
10.10.1797
θ.1r
Σδεξίγν 30 Σξπγεηνῦ άνλ: ἔηνο ηῆο Κπζεξαίσλ ἐιεπζεξίαο 10 θησκβξίνπ 1797 Γ.
Ἔ.
Ἔιεπζεξία

Ἰζφηεο

Πξφο ηφ Κνκηηάηνλ ηῶλ Κξίζεσλ εἰο ηφ Σδηβίιε |2 ὁ ζεγξεηάξηνο ηνῦ αηνῦ
Κνκηηάηνπ Π. Νηαληφλεο
Νν 159
Πνιηηαη Κξηηαί
Δἰο παθνήλ ηνῦ πξνζηάγκαηφο ζαο ἐδφζεθα, πνιίηαη, κέ ὅιελ ηήλ
ἐπηκέ|3ιεηαλ εἰο ηφ λά ἀλαζεσξήζσ, θαί λά ἐμεηάμσ ηνχο ινγαξηαζκνχο, θαη
ἐπηρείξεζηλ, |4 ὁπνῦ εἰο ηά εἰζνδήκαηα ηῆο ἐθθιεζίαο ηῆο Κπξίαο Θενηφθνπ
Κνληειεηνῦο εἰο ηφ Λεβάδη |5 ἔιαβαλ νἱ ἐπίηξνπνί ηεο πνιίηαη Γεψξγηνο Γξππάξεο,
θαί παπᾶ Ἀλδξέαο Γηα|6θάθεο, νἱ δηάδνρνί ηνπο Ἀληψληνο Λαδαξέηνο, θαί ὁ αηφο
ἰεξέαο, θαί νἱ παξφληεο |7 παπᾶ Ἰσάλλεο Λεπηέξεο, θαί παπᾶ Ἀλδξέαο άκηνο.
πνηάζζσληαο εἰο ηήλ ἐμέηαζίλ κνπ δηά ηφ αηφ ηέινο ηφ βηβιίνλ κνπ, εἰο ηφ
ὁπννλ κφλνλ |8 ἐζεκείσλαλ θάζε εἰζφδεκα, θαί ἔμνδνλ, εὗξα ηήλ πιένλ ἀηαμίαλ, θαί
ζχγρπζηλ, θαί |9 ηφζαηο παξάβιεςεο εἰο ηνχο ινγαξηαζκνχο ηνπο, ὁπνῦ δέλ κπνξε
βέβαηα ἀπφ αηφ λά |10 γέλῃ κία ζσζηή γλψξηζηο ηῆο πνζφηεηνο ηῶλ εἰδῶλ, θαί
ρξεκάησλ, ὁπνῦ ἔρεη |11 ἀθφκε λά ιαβαίλῃ  ἄλσζελ ἐθθιεζία.
Μ’ὅινλ ηνῦην παζρίδνληαο κέ θάζε ηξφπνλ λά εὕξσ ηήλ ἀιήζεηαλ,
ἀξρελῶληαο |12 ἀπφ ηήλ ἐπηρείξεζηλ ηῶλ πξψησλ, ἤγνπλ Γξππάξε, θαί παπᾶ Γηαθάθε,
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θαί ζηέλσληαο |13 εἰο πιένλ ηάμηλ ηφλ ινγαξηαζκφλ ηνπο, ὁπνῦ θαίλεηαη εἰο ηφ θχιινλ
Νν 1, εἰο ηφ |14 ὁπννλ ἐζεκείσζα θαί ηνχο ρξενθεηιάηαο, ὁπνῦ αηνί ||εὗξαλ θαί||
ἔθακαλ, θαί δηά ηνχο ὁπνίνπο |15 ἔρνπλ λά ἀπνθξίλσληαη κέ ηφ λά κήλ ηνχο
ἐπαξάδσζαλ, εξίθα:
|16 Ανλ : Ὅηη εἰο ηήλ παξάδνζηλ, ὁπνῦ ηνχο ἔγηλελ ἀπφ ηνχο πξνηεηέξνπο, ἀγθαιά θαί
λά θαί|17λεηαη ὅηη ηνχο ἐπαξαδφζεζαλ ὅινη νἱ ρξενθεηιέηαη ηῆο ἄλσζελ ἐθθιεζίαο,
ἀπφ |18 ηνχο ὀπνίνπο δελ κπφξεζα ὅκσο [[δελ κπφξεζα]] δηά ηελ ζχγρπζηλ ηνῦ
ιίκπξνπ λά με|19ρσξίζσ, παξά ἐθείλνπο ὁπνῦ θαίλνληαη εἰο ηφ ηέινο ηνῦ ἄλσζελ
θχιινπ, κ’ὅινλ ηνῦην δελ |20 θαλεξψλεηαη ηη αηνί ηνχο ἔθακαλ, ὥζηε εξίζθνληαη
εἰο ρξένο λά θαλεξψζνπλ |21 κεζ’ὅξθνλ πφζνη ἦλαη νἱ αηνί ρξενθεηιέηαη, θαί λά
ἀπνθξηζνῦλ δηά αηνχο.
|22 Βνλ: Ὅηη δηά ηήλ ἀγνξάλ, ὁπνῦ ἔθακαλ δψδεθα κελαίσλ, κηᾶο παξαθιεηηθῆο | 23
ἑλφο πεληεθνζηαξίνπ, θαί ἑλφο Σξηνδχνπ δηά γξφζηα ζαξάληα, θαί δηά ηά ἕμνδα
γξνζίσλ εἴθν|24ζηηεζζάξσλ ἥκηζπ εἰο θαιάκηα, ηξάβαηο, ἀζβέζηελ, θαί καζηφξνπο δηά
ηφ θηηάζηκνλ |25 ηνῦ θειίνπ εἰο ηφ Ληβάδη, δέλ θαίλεηαη ἄλ ἐδφζε  ἅδεηα, ἤ  θχξσζηο
ἀπφ ηφ ἀδειθάηνλ.
|26 Γνλ: Ὅηη εἰο ηνχο 1783: δέλ θαίλεηαη εἰζνδία θᾀκκεάο ινγῇο θαξπνῦο, κ’ὅινλ |27
ὁπνῦ  ἐθθιεζία ἔρεη ρσξάθηα, ὁπνῦ ζπέξλνληαη θάζε ρξφλνλ.
Γνλ:
θ.1v
|1 Γνλ: Ὅηη εἰο ηά 1784: θαίλεηαη λά ἔδσζαλ δηά ζπφξνποο κίαλ πνζφηεηα κεγά|2ιελ
κνπδνχξηα ὀθηψ ζκηγάδη, ηέζζεξα ζηάξη θαί πεξηπιένλ ἑλφο γξνζίνπ θαξπφλ, θαί εἰο
ηφλ |3 ἐπαθφινπζνλ ρξφλνλ δέλ θαίλεηαη εἰζνδία παξά ὀθηψ κνπδνχξηα ζκηγάδη, θαί
ηέζζεξα |4 ζηάξη.
|5 Δνλ: Ὅηη δελ ἐζθνπδέξηζαλ ηφ δησξηζκέλνλ δφζηκνλ δηά ηά 1783: θαη 84: ἀπφ ηνχο |6
ἐθεκεξίνπο, δηά ηφ ὁπννλ αηνί ἔρνπλ λά ἀπνθξίλσληαη, θαί λά ζηελαρσξνῦλ ηνχο | 7
αηνχο ἐθεκεξίνπο.
|8 ηνλ: Ὅηη ἔκεηλαλ εἰο ρξένο ζηάξη κνπδνχξηα δχν, θαη κηζνπίλαθα δχν, θαί παξάδεο
|9 17:, ηνχο ὁπνίνπο δέλ ἐπαξάδσζαλ θᾀλελφο.
Ἀθνινπζὤληαο ἔπεηηα ηήλ ἐμέηαζηλ εἰο ηήλ ἐπηρείξεζηλ ηῶλ δηαδφρσλ
ἐπεηξφπσλ |10 Λάδαξέηνπ, θαί παπᾶ Γηαθάθε, θαί ζηέλσληαο θαί εἰο αηφλ ἕλα πιένλ
ηαθηηθφλ ινγα|11ξηαζκφλ, θαζψο θαίλεηαη ἀπφ ην θχιινλ Νν 2: εἰο ηφ ὁπννλ εἶλαη
ζεκεησκέ|12λνη θαί νἱ ρξεηνθειέηαη, ὁπνῦ αηνί ἔθακαλ, θαί ἐθελνη ὁπνῦ κέλνπλ
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ἀθφκε λά |13 δψζνπλ δηά ιηβέιια, δηά ηνχο ὁπνίνπο ὅινπο πξέπεη λά ἀπνθξίλσληαη,
εξίζθσ:
|14 Ανλ: Ὅηη εἰο ηά 1785: δέλ ἐπνχιεζαλ κνπδνχξηα 3½ ζηάξη, θαί 5½ ζκηγάδη, ὁπνῦ | 15
ηνχο ἔκεηλε, θαί ὁπνῦ ἦηνλ ηφηε ἀθξηβφλ.
|16 Βνλ: Ὅηη εἰο ηά 1786: θαίλεηαη λά ἐπνχιεζαλ 11: κνπδνχξηα ζκηγάδη πξφο ἔλα
γξφζη |17 ηφ κνπδνχξη, θαη ηξία ζηάξη δηά γξφζηα πέληε εἰο θαηξφλ ὁπνῦ εἰο ηήλ
Κάκεξαλ θα[ίλεηαη] |18 ηφ παδάξη ηνῦ ζηαξίνπ πξφο γξφζηα δχν ηφ κνπδνῦξη.
|19 Γνλ: Ὅηη εἰο ηά 1787: ἐμνδίαζαλ γξφζηα 27: δηά ηφ θηηάζηκνλ ηνῦ ὀζπεηίνπ εἰο ηφ
|20 Κάζηξνλ δίρσο λά θαίλεηαη ἅδεηα, ἤ θχξσζηο ἀπφ ηφ ἀδειθάηνλ.
|21 Γνλ: Ὅηη εἰο ηά 1788: θαίλεηαη λά ἐμνδίαζαλ κίαλ ζνχκαλ κεγάιελ, ἤγνπλ | 22
γξφζηα 12½ δηά η’ἀπάρηηα ηῆο ἐθθιεζίαο: εἰο ηφλ ὁπννλ ρξφλνλ βάλνπλ θαη 50: |23
παξάδεο εἰο ηά ἔμνδα δηά κία ιίηξαλ ἀζπξνθέξη, ηήλ ὁπνίαλ δέλ θαίλεηαη | 24 ἄλ ηήλ
ἀγφξαζαλ.
|25 Δνλ: Ὅηη εἰο ηά 1790: ἀπφ κνπδνχξηα 5: ζηάξη θαί ||κηζνπίλαθα|| δέθα ζκηγάδη, ὁπνῦ
εἶλαη |26 ζεκεησκέλνλ πῶο ἐραιάζζε, δέλ θαίλεηαη λά ἔπηαζαλ παξά ἕλα ἥκηζπ |27
γξφζη, θαί ἔδσζαλ θαί ζπφξνπο, ἀπφ ηνχο ὁπνίνπο δέλ ἔιαβαλ εἰο ηνλ ἐπαθφινπζνλ | 28
ρξφλνλ παξά κηζνπίλαθα δχν ζηάξη.
|29 ηνλ: Ὅηη εἰο ηά 1795: θαίλεηαη λά ἀγφξαζαλ ἕλα θαλδχιη ἀζπκέληνλ δξα|30κίσλ
130: πξφο κηζφλ γξφζη ηφ δξάκη, δίρσο ηήλ ἄδεηαλ, ἤ θχξσζηλ ηνῦ ἀδειθάηνπ
Ενλ:
θ.2r
Οἱ πνιίηαη Ἀληψληνο Λαδαξέηνο, θαί Ἀλδξέαο |2 Γηαθάθεο πξψελ ἐπίηξνπνη ηῆο
ἐθθιεζίαο ηῆο |3 Κπξίαο Θενηφθνπ Κνληειεηνῦο |4 ἔρνπλ λά δψζνπλ
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Κξαζί

κηγάδη

ηάξη

Ἄζπξα

| ἀπφ ἰληξάδαλ

2 1/6

8{

4

-

|7 ἀπφ βακβάθη ὁπνχ ἐπνπιήζε

-

-

-

1:20

|8 δηά ὅζνλ ἔρεη λά δψζῃ ὁ Μαλέαο Σδάλεο

-

-

-

5

4½

11

3

-

6

|9 1786
|10 ἀπφ ἰληξάδαλ
|11 ἀπφ πνπιεζίαλ ἔλδεθα κνπδνπξηῶλ |12 ζκηγάδη

11

|13 δηά πνπιεζίαλ ηξηῶλ κνπδνπξηῶλ ζηάξη

-

-

-

5

|14 δηά πνπιεζίαλ 4½ κεηξῶλ θξαζί

-

-

-

9
365

|15 δηά βακβάθη ὁπνῦ ἐπνπιήζε

-

-

-

1:20

4

1

{5

-

3 5/6

4

5

-

-

-

-

11

|22 ἀπφ ἰληξάδαλ

5

1

6

-

|23 ἀπφ βακβάθη ὁπνῦ ἐπνπιήζε

-

-

-

1

5

1:4

5

-

-

-

1:20

-

-

4:20

-

-

4:20

-

-

2:2

|16 1787
|17 ἀπφ ἰληξάδαλ
|18 1788
|19 ἀπφ ἰληξάδαλ
20

| ἀπφ ηήλ πνπιεζίαλ ηνῦ αηνῦ θξαζίνπ
|21 1789

|24 1790
|25 ἀπφ ἰληξάδαλ

|26 ἀπφ ηφλ θαξπφλ ηνχηνπ ηνῦ ρξφλνπ, |27 ὁπνῦ ἐραιάζηε
|28 δηά κίαλ βαξέιαλ θξαζί ηνχηνπ |29 ηνῦ ρξφλνπ ὁπνῦ ἐπνπιήζε ηνῦ παπᾶ |30 Ἀλ[δ]ξέα Υαξαληδᾶ
|31 δηά ὅζνλ ἔπηαζαλ ἀπφ ην ἐπέινηπνλ |32 θξαζί ὁπνῦ ἐραιάζζε
|33 […] δηά ηξεο ιαῒλαηο μχδη ὁπνπ ἔια|34βε ὁ Φξαγγίζθνο Σξηάξρεο, ηξεο |35 [α]γαζηέξαηο ὁ
Γηάλλεο Γηαθάθεο, θαί πέληε ἀγαζηεξαηο ὁ
Γηάλλεο Λεπζέξεο
|36 1791
|37 ἀπφ ἰληξάδαλ

-

-

{2

-

|38 ἀπφ ηα ζηαθχιηα ηνῦ θάησ ἀκπειηνχ

-

-

-

1:20

|39 ἀπφ ηφλ παπᾶ Ἀλδξέα άκηνλ |40 ὁπνῦ ἔγηλελ -

-

-

5

-

1

-

-

3

-

-

4

-

ἀδειθφο
|41 1793
|42 ἀπφ ηνλ Γεψξγε Λεπζέξε δηά δχν |43 ρξνλῶλ ιηβέιιν ηνῦ ρσξαθίνπ εἰο ἀζηνρίαο
|44 1795
|45 ἀπφ ηφλ Φξαγγίζθνλ Σξηάξρε ἀθφλην |46 ηνῦ ιηβέινπ εἰο ηφ Κάησ Βαξπκα
|47 ἀπφ ηνλ Γηψξγε Κπξηάθε δηά δχν |48 ρξνλῶλ -

366

ιίβέιν εἰο ηήλ Μεξηίαλ
|49 ἀπφ ηνλ Παλαγηψηε Σξηάξρε ἀθφλην |50 ηῶλ -

-

6

-

-

-

-

56

|55 ἀπφ δχν κνπδνχξηα ζηάξη ὁπνῦ ἔιαβελ ἀπφ -

-

-

7:20

-

3

-

-

-

{1

-

-

ὁθηῶ κνπδνπξηῶλ, ὁπνῦ ἔιαβελ |

51

ἀπφ ηφλ

ἀδειθφλ ηνπ δηά ιίβεινλ |52 εἰο ηφ θάην Βαξπκα
|53 ἀπφ ηφ ζηάξη ηνῦηνπ ηνῦ ρξφλνπ
|54 1796
ηφλ |56 Γεψξγε άκην ἀθφλην ηνῦ ιηβέινπ εἰο ηά
|57 ακηάδηθα
|58 ἀπφ ηφλ Παλαγηψηε Σξηάξρε
59

| ἀπφ ηνλ Γεψξγε Λεπηέξε
|60 ζνῦκα 24 ½ 29 } 5 38 } 1 052}022

Νν 2
|61 Οἱ ἄληηθξπο ἔρνπλ λά ιάβνπλ
Κξαζί

κηγάδη

ηάξη

Ἄζπξα

-

Νν2{32 {3

-

| πξφο ηφλ Γεκήηξηνλ ηάε | δαλεηθά

-

-

3

-

|66 πξφο ηφλ Μαλέα Σδάλε δαλεηθά

-

-

-

5

|68 πξφο ηνχο Γηάλλε θαί Παλαγηψηε ἀ|69δειθνχο -

2

-

-

|62 1785
|63 δηά ζπφξνπο
64

65

|67 1786
Υάξν δαλεηθά
|70 πξφο ηφλ Γηάλλε Καηεινῦδν δαλεηθά

-

-

5

-

|71 πξφο ηνλ πνηέ Κάπν Πξηληδηπάιε

-

3

1

-

|72 δηά ηφ ἄηδεθξν θξαζί πνπιεκέλνλ

4½

6

-

-

|73 δηά ζπφξνπο

-

1:2

1

-

|74 δηά ηά ἀκπέιηα

-

1:3

-

2:20

|75 πξφο ηφλ ἀξρηεξέα

-

-

-

3

11

3

-

-

-

-

|76 δηά ηφ ἀληίθξπο ζκηγάδη, θαί ζηάξη |77 πνπιεκέλνλ
|78 1787
|79 Σφ ἀληίθξπο θξαζί ἐθαηαιχζε εἰο ηφ |80 ζπῆηη 4
ηνῦ Υάξξνπ, θαί εἰο ηά ἀκπέιηα

367

|81 δηά παζηξεχζηκνλ ηνῦ αηνῦ ζπεηενπ
|82

δηά

ηξάβαηο,

θαιάκηα,

ἀζβέζηελ,

-

-

-

5

|83 -

-

-

27

84

καζηφξνπο, θαί θιεηδνληά δηά ηφ αηφ | ζπῆηη
|85 1788
|86 Per il Conto vino, mandati, e [δπζ.ι.]

3 6/6

-

4

-

|87 a Zorzi Gripari ad imprestito

-

-

2

-

|88 a Zanni Aroni ad imprestito

-

2

-

-

|89 Per due Bolia, e [δπο.ι.]. d’[δπζ.ι.]

-

-

-

3:15

|90 Per Traci gupla scala

-

-

-

1:26

|91 Per affitti Pubblici

-

-

-

12:20

|92 Per una libra di Cena bianca

-

-

-

1:10

|93 Per corda

-

-

-

:18

|95 Il conto vino mandati, e Grano correti

5

1{4

5

-

|96 Per Erani detra Paga gli Triarchi

-

-

-

1:20

|97 πξφο ηφλ παπᾶ Ἀλδξέα Υαξαληδᾶ

-

-

-

4:20

|98 δηά ηνχο ἄληηθξπο ρξενθεηιέηαο ηνῦ μνδίνπ

-

-

-

2:22

|100 δηά κίαλ θαιαζνπλίαλ, θαί θηηάζηκνλ |101 ηνῦ -

-

-

2:5

-

-

{2

-

|104 δηά ηήλ δνχιεπζηλ ηνῦ ἀκπειίνπ εἰο ηά |105 -

-

{2

-

-

{4

94

| 1790

|99 1792
θειηνπ
|102 δηά ὅζνλ ἔκεηλελ εἰο ηφλ Φξαγγηᾶ Καιιηγεξν
|103 1793
Υαξθηάδηθα πξφο ηφλ Γηψξγν Λεθηέξε
|106 πξφο ηνλ Παλαγηψηε Σξηάξρε δαλεηθά

-

|107 δηά θηηάζηκνλ ηῶλ θακηζάλσλ
|108 δηά θηηάζηκνλ ηῶλ θαληειεξίσλ

2:12
-

-

-

:17

|110 δηά ἔλα θαλδχιη ἀζπκέληνλ δξακίσλ |111 130

-

-

-

65

|112 δηά ἄζπξηζκα ηνῦ ἰδίνπ

-

-

-

:25

|113 δηά ηφ ἄληηθξπ ζηάξη πνπιεκέλνλ

-

-

14:

-

|114 δηά ηφ ἄληηθξπ ζηάξη πνπιεκέλνλ

-

-

2:

-

|109 1795

368

|115 δηά ὅζνλ ἑξεζηάξηζελ ἀπφ ηήλ ἀγν|116ξάλ ηνῦ -

-

-

:20

ζηαξίνπ ὁ Γεκήηξηνο ηάεο
|117 πξφο ηφλ παπᾶ Νηθνιφ Κπξηάθε |118 δαλεηθά

-

-

-

7:20

|119 πξφο ηνχο δηαδφρνπο ἐπηηξφπνπο

-

3{1

-

-

|120 ἐμνδία 17 1/3:25{4½ 83{2 143:25
|121 ἐζνδία 24½:29:5 38:1 127:22
|122 κέλνπλ λά δψζνπλ 7 1/6 4:½ 4{5
θ.3r
161
Νφηα ηῶλ ρξενθεηιέησλ, ὁπνῦ ἔγηλαλ ἀπφ ηνχο ἐπηηξφπνπο | 2 Γεψξγηνλ Γξππάξε, θαί
παπᾶ Ἀλδξέα Γηαθάθε.
|3 Γεψξγηνο Κπξηάθεο ἀπφ ηά 1782: γξφζηα δεθαπέληε--------------------------γξφζηα 15
|4 Νηθφιανο Καινχηδεο Μηρειάθεο ἀπφ ηφλ ἄλσζελ ρξφλνλ-----------------------------25
|5 παπᾶ Ἀληψληνο Λεθηέξεο ἀπφ ηφλ ἴδηνλ ρξφλνλ δηά ῥέζηνλ δαλεηζκνῦ-----------5:10
|6 Γεψξγηνο Σξηάξρεο Μαληφο δηά δαλεηζκφλ ἀπφ ηφ αηφ ἔηνο---------------------------4
|7 ἐθεκέξηνο ηῆο ἐθθιεζίαο δηά δφζηκνλ δχν ρξφλσλ----------------------------83, θαί 84
ἀθνινπζνῦλ νἱ ρξενθεηιέηαη, ὁπνῦ εὗξαλ ἀπφ ηίο πξνηεηέξεο, |8 θαί ὁπνῦ θαίλνληαη
θαζαξά.
|9 Κάπν πξηληδηπάιεο Σδψξηδεο ηάεο ἀπφ ηά 1779 γξφζηα πέληε ἥκηζπ, |10 δηά ηά
ὁπνα εἶρε ἀκαλάηη θαί κίαλ πνζάδαλ-----------------------------------------------------5:26
|11 παπᾶ Θενδσξῆο ὁ ἀδειθφο ηνπ δηά ἑλφο ῥηαιίνπ θαξπφλ ὁπνῦ ἔιαβελ εἰο ηά 1782---------------------------------------------------------------------------------------------------1:20
|12 παπᾶ Ἀλδξέαο Υαξαληδᾶο δηά ῥέζηνλ ηῆο ἐθεκεξίαο εἰο ηά 1778---------------------3
θ.4r
Οἱ πνιίηαη Γεψξγηνο Γξηπάξεο, θαί παπᾶ Ἁλδξέαο |2 Γηαθάθεο πξψελ ἐπίηξνπνη ηῆο
ἐθθιεζίαο |3 ηῆο πεξαγίαο Θενηφθνπ Κνληειεηνῦο |4 ἔρνπλ λα δψζνπλ,
162
Κξαζί

κηγάδη

ηάξη

Ἄζπξα

12{

2{2

γξφζηα 97

-

-

16:

|5 1782
|6 δηά ὅζνλ ἔιαβαλ ἀπφ ηνχο |7 12
πξνηεηέξνπο ηνπο
|8 δηά ὅζνλ ἔπηαζαλ ἀπφ ηφ ἄλσζελ |9 θξαζί
369

|10 δηά ὅζνλ ἔπηαζαλ ἀπφ κνπδνχξηα -

-

-

7:20

-

-

1:20

-

-

-

-

-

:36

-

-

9:

|11 ἑπηά ἥκηζη ζκηγάδη
|12 1783
|13 δηά βακβάθη πεληάξηα ηξία, |14 ὁπνῦ ἐπνπιήζε
|15 ἀπφ ἰληξάδαλ θξαοί κέηδα ὀθηψ

8:

|16 ιάδη ηξεο ἀγαζηέξαηο, ὁπνῦ |17 ἐπνχιεζαλ
|18 δηά ὅζνλ ἔπηαζαλ ἀπφ ηφ ἄλσ|19ζελ θξαζί, ηφ ὁπννλ κέ ηφ λά |20
ἐραιάζζε ηφ ἐπνχιεζαλ πξφο |21
παξάδαηο ηξεο ηελ κπφηδαλ
|22

εἰο ηνῦηνλ

ηφλ

ρξφλνλ δέλ

θαίλεηαη |23 εἰζνδία θαξπνῦ
|24 1784
|25 ἀπφ ἰληξάδαλ

2

8

4

-

|26

22

20

6{2

131:36

|27 ἐμαηξνχληαη  ἄληηθξπο ἔμνδαηο

22

20

4

131:19

-

-

2{2

:17

28

| κέλνπλ λά δψζνπλ
|29 Οἱ ἄληηθξπο ἔρνπλ λά ιάβνπλ

Νν 6
Κξαζί

κηγάδη

ηάξη

Ἄζπξα

-

-

γξφζηα 40

-

-

15

-

-

25

-

-

5:10

|30 1782, θαί 83:
|31 δηά δψδεθα Μελαα, ἕλα |32 πεληεθνζηάξη, ἕλα ηξηψδπνλ, |33 θαί
κίαλ

παξαθιεηηθήλ,

ὁπνῦ

|34

ἀγφξαζαλ
|35 δηά δαλεηζκφλ πξφο ηφλ Γηψξ|36γε Κπξηάθε
|37 δηά δαλεηζκφλ πξφο ηνλ Νη|38θνιφ Καινχηδε Μερειάθε
|39 δηά δαλεηζκφλ πξφο ηνλ πνηέ |40 παπᾶ Ἀληψληνλ Λεθηέξε
370

|41 δηά δαλεηζκφλ πξφο ηνλ πνηέ |42 -

-

-

4

-

2

-

-

|44 ηνῦ Γηάλλε Γηαθάθε δηά |45 ἕλα -

1

-

-

-

1{3

-

5

|47 δηά ηφ ἄληηθξπο ζκηγάδη ὁπνῦ |48 -

7:3

-

-

-

-

-

-

-

7

-

-

-

10:

| δηά θξαζί εἰο ηφ θνπβάιηκα

-

-

-

:20

|56 δηά καζηφξνπο, θαί πηξγαηάδεο

-

-

-

7:

|57 δηά θηηάζηκνλ ηῶλ θακπά|58λσλ, -

-

-

2:

Γηψξγε Σξηάξρε
|43 εἰο ζπφξνπο ζκηγάδη
ραληάθε
|46 δηά ζθάςηκνλ ηῶλ ἀκπειίσλ
ἐπνχιεζαλ
|49 δηά ηφ ἄληηθξπο θξαζί ὁπνῦ |50 20
ἐπνχιεζαλ
|51 δηά ηξάβαηο θαί θαιάκηα ὁπνῦ |52 ἐπῆγαλ εἰο ηφ θηηάζηκνλ ηνῦ |53
θειίνπ
|54 δηά ἀζβέζηη
55

θαί ζρνηλία
|59 δηά ηα αζεληηθά ἀπάρηηα

-

-

-

1:18

|60 δηά ὅζα ἔδσθαλ ηνῦ ἀξρηεξέσο

-

-

-

3:

|61 δηά θξαζί ὁπνῦ ἐθαηαιχζε εἰο |62 -

-

-

1:11

-

-

1:

8

4

1

-

-

ηά ἀκπέιηα
|63 δηά κηζνπίλαθα ηξία ζηάξη, |64 ὁπνῦ ἀγφξαζαλ θαί ἐθαηάιπζαλ
|65 1784
|66 δηά ζπφξνπο κνπδνχξηα ὀθηψ |67 ζκηγάδη, ηέζζεξα ζηάξη, θαί |68
πεκπιέσλ ἐλφο γξνζίνπ
|69 Σφ ἄληίθξπο θξαζί ἐθαηαιχζε |70 2:
ὅινλ εἰο ηά ἀκπέιηα, θαί δέλ |71
ἔπηαζαλ παξά ἕλα γξφζη, |72 ὁπνῦ ηφ
ἔδσζαλ εἰο ηά ἀπάρηηα
|73 δηά ὅζνλ ἔδσθαλ ηνῦ ἀξρηεξέσο

3:
371

|74

22

20

4

131:19

θ.5r
163
Νφηα ηῶλ ρξενθεηιέησλ, δηά ηνπο ὁπνίνπο ἔρνπλ λά ἀπνθξίλσληαη νἱ ἐπίηξνπνη | 2
Ἀληψληνο Λαδαξέηνο, θαί παπᾶ Ἀλδξέαο Γηαθάθεο
κηγάδη

ηάξη

Ἄζπξα

|3 Γεψξγηνο Κπξηάθεο δηά ιηβέινλ ηνῦ Μνπδνχξηα

Μνπδνχξηα

Γξφζηα -

ρσξαθίνπ εἰο ηελ Μεξηέα εἰο ηα 1796 |4 2

2

κνπδνχξηα 2
|5 πεξηπιένλ δηά ιηβέινλ πέληε ρξνλῶλ ἕσο εἰο -

-

15

-

27

5

-

-

19

-

-

2

-

1

-

-

:9

2

-

ηα 96: ηῆο θξεβαηίλαο γξφζηα δεθαπέληε
|6 Ἀληψληνο Καιίγεξνο Ἀβηεξηλφο δηά λνθη ηνῦ òζπεηίνπ εἰο ην Κάζηξνλ ἐλλέα |7 ρξνλῶλ
ἕσο ὅινλ ην 96 γξφζηα εἰθνζη επηά
|8 Φξαγγίζθνο Σξηάξρεο πνηέ Γηψξγε δηά 9

ῥέζην πξνηεηέξνπ ιηβέιινπ ζηάξη κνπδνῦξη |

ἕλα, ηα ηέζζεξα κνπδνχξηα ζηάξη δηά εθελν
ηαῶλ 96: εἰο ηα Κάησ Βάξπκα
|10 […] μχδη, ιάδη, βακβάθη, θαί ιηβέιινλ ρξνλῶλ δχν ηνῦ θάησ ἀκπειίνπ |11 γξφζηα
δεθαελλέα
|12 δηά ιηβέιινλ ηνπ κηζνῦ ρσξαθίνπ εἰο ηδί 1{3
γξάζνθνθίαο ηῶλ ρξνλῶλ 93, |13 95, θαί 96:
ζκηγάδη ἕλα ἥκηζπ κνπδνῦξη
|14 Γεψξγηνο Γξππάξεο δηά ὅζνλ ἔιαβελ ἀπφ 15

ηφλ Φξαγγίζθνλ Σξηάξρε ἀθφλην |

ηνῦ

ιηβέιινπ εἰο ηα Κάησ Βάξπκα ηῶλ 1794:
ζηάξη κνπδνχξηα δχν
|16 πιένλ δηά δαλεηθφλ ὁπνῦ ἐπῆγελ εἰο ηά 1788: κνπδνῦξη ἕλα ζηάξη
|17 Γηάλλεο Γηαθάθεο δηά ηξεο ἀγαζηέξαηο μχδη παξάδεο ἐλλέα
|18 Σδψξηδεο Λαδαξέηνο κνπδνχξηα δχν ζηάξη -

372

ὁπνῦ ἔιαβελ ἀ θφλην ηνῦ ιηβέιινπ ηῶλ |19
1794:

εἰο

ηα

Κάησ

Βάξπκα

ἀπφ

ηα

Φξαγγίζθνλ Σξηάξρε
|20 Γεκήηξηνο ηάεο πνηέ Σδψξηδε δηά ζηάξη -

-

16:20

-

:20

{3

-

:1

-

2:

-

7{3

-

1{3

-

1:

-

{3

-

-

7:20

{2

-

-

5:

-

-

κνπδνχξηα πέληε ἥκηζπ ὁπνῦ ἔιαβελ ἀπφ |21
ηφλ Γηψξγε Κπξηάθε δηά ην ιηβέινλ ηνῦ
ρσξαθίνπ εἰο ηα Μεξηέα ηῶλ 1792, θαί |22 94:
γξφζηα δεθάμε ἥκη<ζπ>
|23 δηά ῥέζηνλ ηῶλ 12: κνπδνπξίσλ ζηάξη, ὁπνῦ ἀγφξαζε παξάδεο εἴθνζη
|24 δηά δαλεηθφλ εἰο ηά 1785

-

|25 δηά δαλεηθφλ, ὁπνῦ ἔιαβελ ὁ παηέξαο ηνπ {3
εἰο ηά 1786
|26 Γεκήηξεο Καηεινῦδνο δηά ιηβέινλ ηνῦ ρσξαθίνπ εἰο ηά ακηάδηθα ηῶλ 1792
|27 Γηψξγεο άκηνο πνηέ Ἀινπκπᾶ, δηά ιηβέινλ ηνῦ ἄλσζελ ρσξαθίνπ, ηα ἐθείλνπ εἰο ηήλ |

28

Υαιηθνχξαλ
|29 Γηψξγεο Λεθηέξεο Κνληφο δηά ιηβέινλ ηξηῶλ ρξφλσλ ἕσο ὅινλ ην 1796: εἰο ἀζηνρίαο
|30 παπᾶ Γηάλλεο Κνληφο, δηά ιηβέινλ ηξηῶλ ρξφλσλ ηνῦ ρσξαθίνπ εἰο ηα Παιηνιαλέ
|31 Ἀλδξέαο άκηνο πνηέ Ἀινπκπᾶ, δηά βνζθήλ ηνῦ ρσξαθίνπ εἰο ηφ Βάξπκα ηῶλ |32 1791:
ζηάξη κηζνπίλαθα ηξία θνχκνπια
|33 παπᾶ Νηθνιφο Κπξηάθεο, δηά ηφζνλ ζηάξη, ὁπνῦ ἔιαβελ εἰο ηά 1796
|34 Φξαγγηᾶο Καιίγεξνο δηά δαλεηθφλ, ὁπνῦ ἔιαβελ εἰο ηά 1791
|35 Μαλέαο Σδάλεο, δηά δαλεηθά, ὁπνῦ ἔιαβελ εἰο ηά 1788
|36 Γηάλλεο ηάεο Παξφλεο, δηά δαλεηθφλ ὁπνῦ 2:
ἔιαβελ εἰο ηά 1788
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|37 Γηάλλεο Υάξνο Βιαζηφο, δηά δαλεηθφλ ὁπνῦ 1:

-

-

-

-

-

4:20

{5

-

-

:15

ἔιαβελ εἰο ηα 1786
|38 Παλαγηψηεο Βιαζηφο, δηα δαλεηθφλ ὁπνῦ 1:
ἔιαβελ εἰο ηά 1786
|39 παπᾶ Ἀλδξέαο Υαξαληδᾶο, δηά θξαζί ὁπνῦ ἔιαβελ εἰο ηά 1790
|40 Γηάλλεο Καηεινῦδνο, δηά δαλεηθφλ ὁπνῦ ἔιαβελ εἰο ηά 1786
|41 δηά πέληε ἀγαζηέξαηο μχδη, ὁπνῦ ἔιαβελ εἰο ηά 1790
|42 ἀθνινπζε

κνπδνχξηα 6{26{2 γξφζηα 95:24

θ.5v
κηγάδη
|1 Παλαγηψηεο Σξηάξρεο πνηέ Γηψξγε, δηά -

ηάξη

Ἄζπξα

-

γξφζηα

2

ιηβέινλ πέληε ρξνλῶλ ἕσο | ὅινλ ηφ 1796:

γξφζηα 50

ηνῦ ἀπάλσ ἀκπειίνπ γξφζηα πελῆληα
|3 δηά ῥέζηνλ ηῶλ ὀθηψ κνπδνπξίσλ ζηάξη, -

κνπδνχξηα

2

ὁπνῦ ἔιαβελ ἀπφ ηφλ Φξαγγίαλ |4 ηνλ ἀδειθφλ
ηνπ δηά ηφ Κάησ Βάξπκα, κνπδνχξηα δχν
ζηάξη
|5 δηά ὅζνλ ἔιαβελ ἀπφ ηφλ ἴδηνλ δηά ηφ κνπδνχξηα 1 -

-

ρσξάθη εἰο ηδί Γξάζνθίαο
|6 δηά ιηβέινλ δχν ρξνλῶλ ηνῦ θάησ ἀκπειίνπ

-

-

10:

|7 δηά βακβάθη γξφζηα ηξία

-

-

3:

8:

-

2{3

-

-

-

:4

-

|8 δηά ιηβέινλ εἰο ηά Βαξχκαηα 4: ρξνλῶλ ἕσο ὅινλ ηφ 1795
|9 δηά ιηβέινλ ηνῦ ρσξαθίνπ εἰο ην Γεξάινλα 5: ρξνλῶλ ἕσο ην 1796
|10 δηά ιηβέινλ ηνῦ ἄιινπ κηζνῦ ρσξαθίνπ εἰο 2{3
ηδί Γξά ζνθίαο 5: ρξνλῶλ |11 ἕσο ὅινλ ηφ 1796
|12 δηά δαλεηθφλ, ὁπνῦ ἔιαβελ ἀπφ ηφ ιηβέινλ ηνῦ Γηψξγε Λεθηέξε ζηάξη |

13

κεζνπίλαθα

ηέζζεξα θνχκνπια
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|14 δηά ζηάξη ραιαζκέλνλ, ὁπνῦ ἔιαβελ εἰο ηά -

-

1:20

1790
|15 δηά κίαλ ηξάβαλ, θαί ἕλα κεζνδφθη ὁπνῦ 3{3 : 13{1 : 64 : 20
ἔιαβελ εἰο ηά 1787
θ.6r
|1 Ενλ: Ὅηη εἰο δψδεθα ρξφλνπο δέλ θαίλεηαη θᾀλέλα εἰζφδεκα ιαδίνπ, παξά ὀιίγνλ, |2
ὁπνῦ θαίλεηαη πνπιεκέλνλ ηνῦ Φξαγγίζθνπ Σξηάξρε εἰο ηήλ παξηίδα ηνῦ ρξένπο ηνπ
19 |3 γξνζίσλ, ἀπφ ηά ὁπνα ηά δέθα εἶλαη δηά ιηβέινλ, ηφ ἕλα ἥκηζη δηά μχδη, θαί |4 ηά
7½ δηά βακβάθη, θαί ιάδη.
|5 Ζνλ: Ὅηη ἀπφ ηνπο ἐθεκέξηνπο δέλ ἐζθνπδέξεζαλ πνηέ εἰο ηνχο ἄλσζελ ρξφλνπο ηφ
|6 δησξηζκέλνλ δφζηκνλ, δηά ηφ ὁπννλ ἔρνπλ λά ἀπνθξίλσληαη, θαί λά ζηελαρσξνῦλ | 7
ηνχο αηνχο ἐθεκεξίνπο.
|8 Θνλ: Ὅηη κήλ ἔρνληεο ζθνπδεξηζκέλνλ ἀπφ ηῶλ πέληε ρξνλῶλ ηα ιηβέιια ηῶλ | 9
πνζηαηηθῶλ, παξά ὅζνλ θαίλεηαη εἰο ηφλ ἄλσζελ ινγαξηαζκφλ, ἔρνπλ λά
ἀπνθξί|10λσληαί δηά ηά ἐπίινηπα, ὁπνῦ θαίλνληαη εἰο ηνχο ρξενθεηιέηαο ηνῦ ῥεζέληνο
θχιινπ.
|11 Ίνλ: Ὅηη εἰο ηά 1792: δέλ θαίλεηαη εἰζφδεκα θξαζηνχ ἤ ζηαθπιίσλ ἀπφ ηφ |12
ἀπάλσ ἀκπέιη.
|13 Ηάνλ: Ὅηη ἀπφ ηφλ εἰξεκέλνλ ινγαξηαζκφλ θαίλνληαη ἀθφκε εἰο ρξένο κέηξα |14 7
1/6 θξαζί, κνπδνχξηα 4 [δπζ.ι.] ζκηγάδη, κνπδνχξηα 4{5 ζηάξη, θαί γξφζηα […]| | 15 ηά
ὁπνα δέλ θαίλεηαη λά ἐπαξάδσζαλ ηῶλ δηαδφρσλ ηνπο.
Ὅζνλ ὅκσο δηά ηήλ ἐπηρείξεζελ ηῶλ παξφλησλ ἐπηηξφπσλ, κήλ | 16
εξίζθσληαο θᾀκκίαλ ζεκείσζηλ, κ’ὅινλ ὁπνῦ ἀπέξαζε ρξφλνο ἕλαο, ὁπνῦ |17 ηήλ
ἄξρεζαλ, θαί ἔιαβαλ θαί ἀπφ ηνχο πξνηεηέξνπο κνπδνχξηα ηξία, θαί κηζνπίλαθσλ |18
ἕλα ζκηγάδη, θαί κνπδνχξηα δχν ζηάξη, δέλ κπφξεζα λά θάκσ θᾀκκίαλ | 19 ἐμέηαζηλ,
ἐπεηδή θαί δέλ ἔδσθαλ, θᾀλ κέ λφηαλ ινγαξηαζκφλ θαζψο | 20 πνζρέζεζαλ.
θπιεξσζέληνο νὕησ ηνῦ δνζέληνο κνη ρξένπο, δέλ ζέισ ἔρεη κεγαιεηέξαλ | 21
ραξάλ, Κξηηαί πνιίηαη, ἀπφ ηφ λά κπνξῶ ζπρλά λά παθνχσ πξνζηάγ|22καηά ζαο, ηά
ὁπνα ἐμεχξσ, ὅηη πάληνηε ἀθνπκβνῦζηλ εἰο ηήλ δηθαησζχλελ θαί | 23 ἀπνβιέπνπλ εἰο
ηφ θαιφλ ηῆο παηξίδνο, δηά ηήλ ὁπνίαλ θάζε πνιίηεο |24 πξέπεη λά ζπζηάδεηαη.
|25 γεία θαί έβαο
|26 Π. Νηαληφλεο
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25. Γ.Α.Κ.-Σ.Α.Κ.,

Αξρείν

Γεκνθξαηηθψλ

Γάιισλ:

Φάθεινο

12/Έγγξαθν 1 [Οηθνλνκηθή θαηάζηαζε ησλ ζηξαηησηηθψλ
κνλάδσλ ησλ Κπζήξσλ], 01.11.1797
θ.1r
Foglio delle paghe alle sottoseritte Milizie che dovranno esser | 2 somministrate dalla
Cassa Pubblica di Cerigo da primo Novembre |3 1797: Veneto Stile nelle infrascritte
summe con la minorazione però a |4 seconda delle sopravenienze alterarli la forza
delle compagnie |5 medesime, ridotte in talari veneti a due per zeccini, e lire e soldi | 6
Moneta Veneta
|7
|8

C.

Danaro

Biscotto

Collonello

D’Antonj
1.

|9 Collonello

1.

|10 Alfier

120

1.

|11 Sergente

86

3.

|12 Caporali

a L 47.4

54.

|13 Fanti

a L 32.10 1755

L

696

|14

60

141.12

L. 2798.12

|15 Si dettrae
|16 Zeccini 18 ½ che si riscuotono |17 a questa parte Moneta
Venneta: 888
|18 Moneta sentenza L

1910:12

Talari

1926:14:

Soldi 2360
19

| C.T.C. Galateo
1.

|20 T. Collonello

1.

|21 Alfier

2.

|22 Caporali

a L 47:4

38.

|23 Fanti

a L 32.10

L

603.15
120
94.8
1235
|24 L 2053.3

42

85.6 1680

|25 C.C.Calergi
1.
1.

|26 Capitano
27

| Tenente

L

464.10
168

376

1.

|28 Alfier

120

1.

|29 Sargente

86

2.

|30 Caporali
31

34.

| Fanti

a L 47.4

94.8

a L 32.10

1105

|32

40

2037.18

|33 Si dettra
|34 L 204 Moneta [δπζ. ι.] che si riscuo
|35 tono a questa parte sono Moneta Lire:

272
------------|36 L 1765:18

73.6.8

1560

|37 Tali:

238L8

|1

Danaro

Biscotto

Tali:

238

L 8.2

Soldi 5600

94

|9 L 390

16.2.15

|10 Tali:

254 L 10:17

5600

|38 Segue
θ.1v
|2 Summe Rettroscritte
3

| Artiglieri
|4 C.C.Armeni
1.

|5 Sergente

L

4.

|6 Cannonieri

a L 37 148

|7 C.C.Bilia
4.

|8 Cannonieri

a L 37 148
320

Soldi: 5920

11

| Gasparotti amministrazione all isole
|12 Dallacque amministrazione all isole
|13 Bottini amministrazione generalle all isole
26. Γ.Α.Κ.-Σ.Α.Κ.,

Αξρείν

Γεκνθξαηηθψλ

Γάιισλ:

Φάθεινο

13/Έγγξαθν 1 [Αλαθνξά πγεηνλφκνπ ηνπ Πνηακνχ], 21.09.1798
θ.1r
ιεπζεξία

Ἰζφηεο

Νν 143
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Πνηακφο 21 επηεκβξίνπ 1798 γξαη|2θψ ἔζε ἔθηνλ ἔηνο ηῆο γαιιηθήο |3 δεκνθξαηίαο
κηᾶο θαί ἀδηεξέηνπ.
 πνιίηεο Μειέηεο ληεπνπηάηνο εἰο ηαίο ξίβεο ηνῦ Πνηακνχ | 4 θαλεξφλε πξνο
ηνπο πνιίηαο ἑπεηεξεηάο ηῆο γίαο ὅηη |5 ἐξηβάξηζε εἰο ηήλ Ἁγίαλ Πειαγία ηφ θαΐθη
ηνῦ Θεν|6δνξή Σδνραιή ἀπφ Βάηηθα ἔρεη ζηληξνθνπο ηξίο |7 θαί ἔθεξε ηνλ Παλαγηφηε
Ἀιεθεξάθε ὁ ὁπίνο ἤξζε |8 δηά λά ἀζηθφζε ηήλ θακειίαλ ηνπ ηνχο ἐξφηεζα δηά |9 ηήλ
γία θαί κνχ ὔπαλ ὄηε χλε γία ηνχο ἑξφηεζα |10 λά κνῦ πνῦλ αλε μάξνπλ λέα νο
λνβεηάδεο θαί κνῦ εἴ|11παλ πφο ἤξζε λέν θεξκάλε θαί ἐθεξίρζε εἰο ηήλ |12
Μνλεκβαζία ὄηε ἔρεη  Πφξηα κάρε κε ηελ ξεκπνῦ|13κπιεθα ηεο Φξάληδαο θαί πφο
ἤξζαλε δεθνθηφ θα|14ξάβηα Μνζθφβεθα εἰο ηήλ Μπφιε θαί εγήθαλε ἔμν |15 ἁπφ ηφ
Κάζηξν.
Σήλ ὔδηαλ ὄξα ἐξηβάξηζε θαί ηφ θαΐθη ηνῦ Γεκήηξη |16 Μαθξφ εἰο ηνχο
Φνχξλνπο ἁπφ Βάηηθα ἔρεη ζπληξφθνπο |17 ηέζεξνπο θαί ἔθεξε δχν παζζεγγπέξνπο
ηφλ παπά Νηθφ|18ια Μπακπαθάξε θαί ηνλ Γεκήηξη Καηδνχιε ηνχο ὀπί|19νπο ηνχο
ἐπξφζηαμα λά ζηαζνχλε εἰο ἐξηζέξβα λα ηνχο ἑ|20ἑζηίιν κε ην θάληε εἰο ηήλ
δηνξηζκέλελ ζηειίαλ δηά |21 λά θάκνπλ ηελ θνπηνπκαληδηά ηνπο θαί δέλ νκπεδήξα|22λε
ἁιιά ἐπήγαλε εἰο ηα ζπχηηα ηνπο ηνχο ἑξφηεζα δηά ηήλ | 23 εγία ηνπο θαί κνχ εἴπαλ ὄηη
εἴλε γία. γία θαί ζέβαο
|24 Μειέηεο ληεπνπηάηνο εἰο |25 ηαηο ξίβεο ηνῦ Πνηακνχ
27. Γ.Α.Κ.-Σ.Α.Κ.,

Αξρείν

Γεκνθξαηηθψλ

Γάιισλ:

Φάθεινο

13/Έγγξαθν 2 [Αλαθνξά γηα ηελ άθημε νκάδαο έλνπισλ Μαληαηψλ
ζηνλ Πνηακφ], ρ.ρ.
θ.1r
ιεπζεξία

Ἰζφηεο

Νν 138
Γίδνκελ ηήλ εἴδεζηλ ηνῦ Αζέληνο Κνπκαληάληε θαί Κξηηνχ | 2 ηῆο εἰξήλεο θαί
ινηπνῦο ηνῦ Κξηηεξίνπ. Ὅηη ἐδψ εἰο ηῆο Κπξάο ην ρσ|3ξίνλ εγήθαλε ζήκεξνλ ὁπνῦ
εἶλαη Κπξηαθῆ Μαληάηαηο 12 θαί ἀθή|4θαλε θαί 18 εἰο ηήλ βάξθα. Καί εἶπαλ πῶο
ἦιζαλ δηά θαιφλ θαί |5 ἔβαιαλ ηά ηνπθέθηα ηνπο εἰο ηφλ πχξγνλ, θαί κῆο ἐπήγακελ
θαί ηά ἐβγάια|6κελ θαί ἐκελαλ ἔμσ. Καη επήξα ηφ θιεδί δηά λά ην ζηίισ κέζα. Καη ὤο
εἴ|7λαη εἰδεζίλ ζαο ὅηη αηῇ αθαξηεξνῦλε ηήλ θπξγάδα ηνῦ Υαζάλκπετ ἀπφ | 8 πίζσ θαη
ἧιζε ἀπφ πίζσ ὁ Μέληεο κέ γξάκκαηα ἀθζεληηθά θαη |9 ηφ ηη γξάθνπλλε δέλ
ἰμεχξσκελ θαί ἀθαξηεξνῦκελ ηήλ ἀπφθξηζηλ ζαο.
378

|10 Γεκήηξεο ἀγγφληνο Μνπιφο
|11 ἔβαια θαί ἔγξα|12ςαλ
28. Γ.Α.Κ.-Σ.Α.Κ.,

Αξρείν

Γεκνθξαηηθψλ

Γάιισλ:

Φάθεινο

13/Έγγξαθν 3 [Δπηζηνιή ηνπ Μπέε ηεο Μνλεκβαζηάο πξνο ηνπο
Κπζεξίνπο], 05.09.1798
θ.1r
ἀπφ κέξνο ηνῦ ἐλδνμνηάηνπ ἀγά Υαζάλ Μπεῒ Βνεβνχδα ἀγά θαη | 2 δαπίηε
Μνλεκβαζίαο· εἰζέ ιφγνπο ζαο Σδεξηγφηεο κεγάινη |3 θαί κηθξνί· ζᾶο ραηξεηάκελ·
ἄιιν ἐδψ ἐκάζακελ ὅηη λά |4 ζᾶο ιέγνπλαη ιφγηα πῶο ζᾶο θνβεξίδνκελ θαί πῶο
ζέισκελ |5 λά ἐιζνῦκελ λά παηήζσκελ ηφ λεζί ζαο, ὅκσο κεο ἀπφ | 6 αηά ηά ιφγηα
ρακπάξε δέλ μεχξσκελ κεο εἴκαζηαη γεη|7ηφλνη θαί ἤθεη δέλ ρξηάδεηε· κφλνλ ὡζάλ
ζέισ λά ἔξζσ ἔξ|8ρνκαη κέ ηήλ θπξγάδαλ θαί βγαίλσ ἀηφο κνπ θαί ἔξρνκαη |9 θαί
θνπβεληεάδνκαη ὄρη λά ἔξζσ κέ θαθφλ, δεαηή ἐκεο εἴ|10καζηαη γεηηφλνη θαί ηέηνηα
ιφγηα δέλ ρξεηάδνπληαη θαζψο ζᾶο ηά |11 ιέγνπλαη, θαί κάιηζηα ἀθφκα δέλ ἔρνκελ
εἴδεζηλ πῶο ἔρεη |12 λά θάκε ὁ πνιπρξνλεκέλνο βαζηιέαο καο, θαί ὄληαο ἔξζεη | 13
εἴδεζηλ ηφηεο ἔξρνκαη θαί θνπβεληεάδνκαη θαί ὅπνην εἶλαη |14 ηφ θαιφ ζαο θαί ζᾶο
δψζεη ρέξε ἔθεη ζηέλεηε, δεαηή δέλ ηφ ζέ|15ιεη ὁ Θεφο λά ραζνῦλαη ηφζαηο ςπραο·
κφλνλ ηῶξα κελ |16 ἔρεηε θακίαλ ἔγλνηαλ θαί βγέλεηε πεξλᾶηε εἰο ηφλ ηφ|17πνλ καο θαί
κή θνβφζαζηαη θαί θαλείο δέλ ζᾶο πεξάδεη ἔθεη λα |18 εἴζαζηαη βεβαηνη· κά ἐκάζαηε
πῶο ἔπηαζε  θπξγάδα |19 ηφλ Υηξηεκίηε, ἀιήζεηα ηφλ ἔπηαζε θαί κνῦ ηφλ ἔζηεηιε κέ
ην |20 θατθε ηνπ ἐδψ, θαί κέ ηφ λά εἴραλε κεξηθνχο παξάδεο θαη | 21 ηνῦο ἐθξαηήζαλε
εἰο ηήλ θπξγάδαλ, κέ ἐηνῦην θαξηεξνῦκελ |22 λά ἔιζε  θπξγάδα λά ηνχο δψζσκελ
ηνχο παξάδεο ηνπο θαί λα |23 ηνχο ἀθήζσκελ λά ἐξζνῦλαη εἰο ηφλ ηφπνλ ηνπο, θαί κή
θνβφ|24ζαζηαη ζεο εἴζαζηαη ξαγηάδεο δέλ βγαίλεη ηχπνηα ἀ|25πν ἐζᾶο, κφλνλ θάλεηε
ηήλ δνπιίαλ ζαο θαί πεγελνξρφ|26ζαζηαη πάιαη εἰο ηφλ ηφπνλ καο κέ δίρσο δεκίαλ
ππν|27ςίαλ ζαο· ηαῦηα θαί ὄρη ἄιιν-1798-επηεκβξηνπ-5-|28 Μνλεκβαζίαη.
29. Γ.Α.Κ.-Σ.Α.Κ.,

Αξρείν

Γεκνθξαηηθψλ

Γάιισλ:

Φάθεινο

13/Έγγξαθν 4 [Βεβαίσζε αδπλακίαο άζθεζεο θαζεθφλησλ ιφγσ
αζζελείαο

ηνπ

ηνπηθνχ

αμησκαηνχρνπ

ηνπ

ρσξηνχ

ησλ

Λνγνζεηηαλίθσλ], ρ.ρ.
θ.1r
Διεπζεξήα

Ζζνηηο
379

Πηζηήλ βεβεα θαη αζθαιῆ δεδεηε παξ εκνχ ηνπ εθεκε||ξενπ|| |2 ηνπ ενπξνχ
λανχ ηνπ αγηνπ κεγαινκαξηεξνο Μελα εο ρνξεν Λν| 3γνζεηεαλεθα νηε ν πνιεηεο
Γενξγηο Μνπινο πνηε Θενδν|4ξε εβξεζθεηε ζθ||νδ||ξα αζηεληζκελνο θαη θαηαθε|5ηνο
εο ζηε θιελε δηα ηαπηνο δελ ελε εο θαηαζηαζε |6 λα δνπιεβε ην επεθνν ηνπ
Πνηακνπ νο πξνεζηνο ν|7πνπ εθιερζε απφ ηελ εμνπζῆα ηνπ θελδξνπ ηνπ ζεβαζ|8κήνπ
Κνκεηαηνπ νζηε ο πιεξνθνξεαλ εδεηά λα |9 ηνπ γέλε ην παξνλ δεα λα εδεηεζε
ειεπζεξήα κε10|λ νληα εο θαηαζηαζε λα επεξεηα νο θαζνο ηερελ||ε|| |11 ηνπ ηενπηνπ
επαλγγεικαηνο. θαη ηα εμίο
|12 Ηγηα θαη ζεβαο αδειθνηεηνο
|13 ν πνιηηεο Μηλαο ηε||ξ||επο Γξαπαληο εθηκεξηνο ηνπ αλν| 14ζελ λανπ βεβενλν κεζ
νξθνπ κνπ.
30. Γ.Α.Κ.-Σ.Α.Κ.,

Αξρείν

Γεκνθξαηηθψλ

Γάιισλ:

Φάθεινο

13/Έγγξαθν 5 [Οδεγίεο γηα ηνπο εθηηκεηέο ησλ Αληηθπζήξσλ], ρ.ρ.
θ.1r
ιεπζεξία

Ἰζφηεο

ἑξκελεία δηά ηνχο ἐπηζηάηαο ηῆο μεηηκφζεσο ἐπάλσ ζηαο ἐδεκίαηο ηῶλ πξαγκάησλ | 2
|3 Ἀιεγίδνο Σπξνγηαλλάθεο
|4 Πφινο Σηηάθεο
|5 Γεκήηξεο Υαξραιηδάθεο
|6 ηαπξηαλφο Βελέξεο γξαθέαο
|7 Πξῶηνλ: Θέινπλ ἔρνπλε ρξένο ὅζνη ιάβνπλ παξάπνλνλ δηά ἐδεκίαηο λά
πξνζηξέ|8ρνπλ εἰο ηνχηνπο ηνχο ἐπηζηάηαο λά θαλεξψζνπλ ηφ παξάπνλφλ ησο ὅηαλ
δέλ ἤζε|9ιαλ ζπκθσλήζνπλ θαί ζεσξήζνπλ ηήλ δηαθνξάλ ησο κέ ἐθείλνπο ὁπνῦ ηνχο
ἔδνζαλ |10 ηήλ δεκίαλ, θαί ἐηφηε νἱ ἐπηζηάηαη ζέινπλ ἔρεη ρξένο λά ππάγνπλ λά ἰδνῦλ
θαί λά |11 ἐγλσξίζνπλ ηήλ δεκίαλ, θαί θάκλνληαο εἰο αηήλ κίαλ ἀθξηβήλ ζεσξίαλ θαί
ἐμεηά|12μελ λά ηήλ ἀπνθφβγνπζη δίρνο θᾀκκίαλ θπινπξνζνπίαλ ηφ ὄηη εγλσξίζνπζηλ
|13 εὔινγνλ θαί δίθαηνλ κέ ηήλ ζπλήδεζίλ ησο θαί κἐζ’ὅξθνλ ησο · θαη αηή  | 14
ἀπφθνςηο πξέπεη λά γίλεηαη ἐγγξάθσο κέ ηήλ πνγξαθήλ θαη ησλ ηξηῶλ, | 15 ἤ ηφ
ὀιηγψηεξνλ ηῶλ δχν ἐπηζηαηῶλ ἄλ ἰμεχξνπζη λά γξάθνπλ, εἰδέ θαί δελ ἰμεχξνπλ | 16 λά
γίλεηαη ἀπφ ηφλ γξαθέα ησο θαλεξφλνληαο αηφο ηίλνο, θαί ηίλνο  γλψκε |17
ἐζχληξεμελ εἰο αηήλ ηελ ἀπνθνπελ.
|18 Γεχηεξνλ: Ἄλ κ’ἐηνῦηνλ ηφλ ηξφπνλ δέλ ἰζπράζνπλ θαί ἀλαπαπζνχζη ηά κέξε, ηφηε
|19 κέ ηφ ζεκέιηνλ ηῆο ηνηνχηεο ἐγγξάθνπ ἐγλσξίζησο θαί ἀπνθνπήο λά
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παῤῥε|20ζηάδεηαη ἐθελνο ὁπνῦ ἔιαβε ηήλ ἐδεκίαλ ἔκπξνζζελ εἰο ηνχο ἐξνηνθξηηάο
πξνζ|21θαιῶληαο ηνπο λά ἀπνθαζίζνπλ ηφ δίθαηνλ ηνπ ἀπέλαληη ἐθεηλνπ ὁπνῦ ηνλ
ἐδεκίσ|22ζε πξνζθέξλνληαο εἰο αηνχο θαί θάζε ἄιιελ ρξεηαδφκελελ καξηπξίαλ πξφο
|23 πεξηζζνηέξαλ βεβαίσζελ ηῆο ἀιεζείαο ηνῦ δεηήκαηφο ηνπ θαί θαιηνηεξνλ
ζεκέ|24ιηνλ ηῆο δηθαίαο ἀπνθάζεσο ηῶλ ἐξνηνθξηηῶλ, εἰο ηελ ἀπφθαζηλ ηῶλ | 25 ὁπνίσλ
λα ρξεσζηνῦλ ηφηε ηά κέξε λά ζπράδνληαη, θαί λα ἀλαπαχσληαη | 26 ὡο εἰο ηέιεηαλ
ἐμφθιεζηλ.
|27 Σξίηνλ: Θέινληαο ηηλέο λά μεηηκήζνπλ θαί λά γλσξίζνπλ ηήλ ηηκήλ θαί ἀμηαζ|28κφλ
θάζε ἄιινπ πξάγκαηνο, αηή  μεηίκσζηο θαί ηηκή λά γίλεηαη πάληα | 29 ἀπφ ηνχηνπο
ηνχο ἐπηζηάηαο ὁπνῦ ζέινπλ ἔρεη ρξένο λά ηήλ θάλνπλ εἰο θάζε πε| 30ξίζηαζηλ ἐθ
θαζαξᾶο ζπλεδείζεσο θαηά ηήλ πξάμηλ, θαί ηήλ εἴδεζηλ ὁπνῦ |31 ἔρνπζη ηῆο
πνζέζεσο ὁπνῦ πξνζθέξλεηαη εἰο ηήλ μεηίκνζήλ ησο.
31. Γ.Α.Κ.-Σ.Α.Κ.,

Αξρείν

Γεκνθξαηηθψλ

Γάιισλ:

Φάθεινο

13/Έγγξαθν 6 [Αλαθνξά ησλ θαηνίθσλ ησλ Αληηθπζήξσλ],
27.06.1798
θ.1r
ιεπζεξία

Ἰζφηεο

θ ηῆο λήζνπ Αἰγηαιέαο 27 Ἰνπλίνπ 1798: ἔηνο ἔθηνλ ηῆο γαιιηθῆο Γεκνθξαηίαο
Οἱ θάηνηθνη ηῆο πνιηηείαο ηῆο λήζνπ Αἰγηαιέαο,
Πξφο ηνχο πνιίηαο ηῆο Σδεληξαιηηάο ηνῦ Σδεξίγνπ
Μέ ηφλ ἐξρνκφλ ηνῦ πνιίηνπ Γεσξγίνπ Λαδαξέηνπ ἐιάβακελ ηελ ηηκηφλ ζαο
ἑξκε|2λεπηηθήλ ἐπηζηνιήλ, ηήλ ὁπνίαλ κέ ζέβαο παθνχζακελ, θαί ἐδεθηίθακελ ηήλ
θαιήλ ηάμηλ |3 ὁπνῦ ὁ αηφο πνιίηεο Λαδαξέηνο κᾶο ἐπαξέδσζε θαί ἐθαηψξζσζελ εἰο
ηνῦην ηφ πησρφλ λεζί, |4 ηνῦ ὁπνίνπ Λαδαξέηνπ ὁκνθῶλσο ἐθ ζηφκαηνο
ἐπαξαγγείιιακελ λά ζᾶο πξνζθέξῃ κεξηθά |5 δίθαηα δεηήκαηα θαί δηαθνξαίο ἐηνχηεο
ηῆο πνιεηείαο, ἐιπίδνληεο λά εὕξνπλ ηφπνλ ᾑ |6 παξαθάιεζαο καο ὁπνῦ ἐθ κέξνο καο
αηφο ζέιεη ζᾶο θάκεη · ιάβεηε θαί ηήλ ζεκεί|7σζελ ηνῦ ἀξηζκνῦ ηῆο πνιηηείαο καο ∙
γεία θαί ζέβαο
|8 Γηνξγάθεο Γαιαλνζηθάθεο ἐπηζηάηεο
|9 Γεψξγηνο Σηηάθεο δηά ὄλνκα ηῆο πνιηηείαο ηῆο λήζνπ |10 Αἰγηαιέαο παξαθαιεκέλνο
ἀπφ αηνχο ἔγξαςα θαη πνγξάθσ
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32. Γ.Α.Κ.-Σ.Α.Κ.,
13/Έγγξαθν

7

Αξρείν

Γεκνθξαηηθψλ

[Απνγξαθή

Γάιισλ:

πιεζπζκνχ

ησλ

Φάθεινο

Αληηθπζήξσλ],

25.06.1798
θ.1r
ιεπζεξία

Ἰζφηεο

1798 Ἰνπλίνπ 25 ἔηνο ἕθηνλ ηῆο γαιιηθῆο δεκνθξαηίαο εἰο ηελ Αἰγηαιέα |2 ἀξηζκφο
ηῶλ θαηνίθσλ ηῆο λήζνπ Αἰγηαιέαο
ἄλδξεο

παηδηά

γπλαίθαη

|3 Μαλνῦζν Μπνπληαιαδάθη πνηέ ηξαηί

1

-

1

|4 Ἀληξνπιί Λερνπληδάθη πνηέ Βαξδί

1

1

1

|5 Βαξδί Καληαξάθη πνηέ Γηψξγη

1

1

1

|6 Γεκίηξη Υαξραιηδάθη πνηέ Γηψξγη

6

2

1

|7 Μαλφιη Βελεξάθη πνηέ Μᾶξθν

2

-

2

|8 Κνλζηαληί Βελεξάθη πνηέ Μᾶξθν

2

-

2

| Παλαγηφηε Ἀληξεδάθε πνηέ Νηθνιφ Φσκά 1

3

2

|10 Γιεγψξη Βελέξη πνηέ ηακάηη

2

2

1

|11 Λέν Βελέξη πνηέ ηακάηη

2

2

2

|12 Ἀιεβίδε Σπξάθη πνηέ Γηάλλη

1

1

3

|13 Μαλνῦζν Σπξνγηαλλάθη ηνῦ Ἀιεβίδε

1

-

1

|14 Ἀζαλάζη Ἀινήδν πνηέ Γηψξγη

1

3

1

|15 Μπαηφ Κπλεγφ πνηέ Γηψξγη

5

1

2

|16 Μαλφιη Κπλεγαιάθη πνηέ Γηψξγη

3

-

1

|17 Γηάλλη Φαζνῦιη πνηέ Θενδσξάθη

3

2

3

|18 Γησξγάθη Γαιαλνζηθάθη ηνῦ ίθη

1

3

1

|19 Μαλνῦζν Βαξδνπδάθη πνηέ Νηθνιφ

1

1

1

|20 Βαξδί Γαιαλνζηθάθη ηνῦ ίθη

3

-

-

|21 ηξαηί Νηθνινπδάθη πνηέ Νηθφια

1

-

-

|22 Γηάλλη Ἀλδξφληθν πνηέ Βαζίιη

2

-

3

|23 Σδφξηδη Ἀλδξφληθν ηνῦ Γηάλλη

1

1

1

|24 Πφιν Σηηάθη πνηέ Γηάλλη

4

-

1

|25 Βαξδή Κακπνῦξη πνηέ Νηθφια

2

1

4

|26 Μαλφιη Πνιάθη πνηέ Νηθνιφ, Μαῦξν

1

3

2

9
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|27 Μαλνῦζν Καηδηθνπιάθη πνηέ Κνζηαληί

3

2

2

|28 Εακπέηα ρῆξα πνηέ Μαλφιη Ἀληξεδάθη

1

2

2

|29 Πεξνχηδηα ρῆξα πνηέ Νηθνιφ Φσκά

3

1

2

|30 Εακπηά ρῆξα πνηέ Γηάλλη Γαιηάηδν

1

1

3

|31

56

33

46

32

| Γηνξγάθηο Γαιαλνζηθάθηο ἐπηζηάηεο
33. Γ.Α.Κ.-Σ.Α.Κ.,

Αξρείν

Γεκνθξαηηθψλ

Γάιισλ:

Φάθεινο

13/Έγγξαθν 8 [Οδεγίεο γηα ηνπο Δηξελνδίθεο ησλ Αληηθπζήξσλ],
ρ.ρ.
θ.1r
ιεπζεξία

Ἰζφηεο

ξκελεία δηά ηνπο ἐξνηνθξηηάο ηνῦ Νηζίνπ ηῆο Ἀηγηαιέαο | 2
|3 Μπαηφ Κπλεγαιάθη
|4 Γησξγάθη Γαιαλνζηθάθη
|5 Ἰσάλλε Ἀλδξφληθνλ
|6 Μαλφιη<ο> Κπλεγαιάθη<ο> γξαθέαο
|7 Πξῶηνλ: Ὅηαλ ζπλέβνπζη δηαθνξαο ἀλακεηαμχ ηῶλ πνιηηῶλ ρξεσζηνῦζηλ νἱ Κξη| 8
ηαί πξῶηα ἀπφ θάζε ἄιινλ λά παξαθηλήζνπζη ηα κέξη λά ηαο ηεξηάζνπζη θαί | 9 λά
ἰζεράζνπλ ἀλάκεζφληνο ἀδειθηθῷ ηῷ ηξφπῷ.
|10 Γεχηεξνλ: Ὅηαλ ηνῦην δέλ κπνξε λα ζπλέβῃ νἱ ἴδηνη Κξηηαί ζέινπλ θάκεη ἄιιελ
|11 παξαθίλεζελ εἰο ηά κέξε λα ἀπνζέζνπλ ηήλ δηαθνξάλ ησο εἰο ηήλ γλφξηζελ δίσ | 12
θξηηάδσλ ηῆο ἐθινγῆο ησο θαί ηῆο γλψκεο ησο δηά λά ἐμνθιήζε  θάζε δηαθνξά |13 κέ
ηήλ ἀπνθαζίλ ησο δήρσο ἄιιελ ἐμέηαμελ.
|14 Σξίηνλ: Καί ὅηαλ πάιη δελ ζπκθσλήζνπλ πεξί ηνῦην ηφηε αηνί νἱ Κξηηαί λά
γλσ|15ξίδνπλ ηήλ δηαθνξάλ θαί λά ηήλ θξίλνπλ κέ ἀιήζεηαλ θαί δηθαηνζήλελ ἑλ
θαζαξᾷ ζπλε|16δίζῃ θαί ὅηη ἐγλσξίζνπλ θαί ἀπνθαζίζνπλ, ἤ θαί νἱ ηξεο ὁκνθψλσο, ἤ
κφλνλ θαί νἱ δχν |17 ἀπφ ηνχο ηξεο, λά εἶλαη θαί λά ἀγξνηθᾶηε ηέιεηα ἀπφθαζηο, θαί
εἰο αηήλ λά ρξεσζηνῦλ |18 λά ἀλαπαχνληαη θαί λά ἰζπράδνπλ ηά κέξε ὡζάλ εἰο
ηέιεηαλ ἐμφθιηζελ.
|19 Σέηαξηνλ: ηνῦηνη νἱ Κξηηαί ὅκσο δέλ ζέινπλ ἔρνπζηλ ἐμνπζίαλ λά θξίλνπλ
δηαθνξαο ὁπνῦ |20 λά θφβνπζηλ ἀξηζκφλ πεξηζζφηεξνλ ἀπφ ηῶλ γξνζίσλ ἑμῆληα λν.
60: δηαηί ὅηαλ |21  δηαθνξά πεξβέλεη ηφλ ηνηνῦηνλ ἀξηζκφλ ηῶλ γξνζίσλ ἑμῆληα: 60:

383

ηφηε κέιεη αηε |22  δηαθνξά λά θέξλεηαη θαί λά θξίλεηαη ἀπφ ην Κξηηήξηνλ ηῆο
Κεζπξίαο: ἐάλ |23 ὅκσο ηά κέξε δέλ ἤζειαλ πξνθξίλνπλ λά ἐμνθιήζνπλ ζπκθψλσο
αηήλ ηήλ δηα|24θνξάλ ἁπάλσ ζηφ ἴδηνλ λεζί δηά κέζνλ Κξηηάδσλ ζπκθψλσο
ἐθιεγκέλνη ἀπφ ηά |25 κέξε ὁπνῦ ἔρνπζη ηήλ δηαθνξάλ, ὡο ἐλ ηῷ Γεπηέξῳ ἄλσζελ
Κεθάιαηνλ.
|26 Πέκπηνλ: Αηνί νἱ Κξηηαί πξφο ηνχηνηο δηά ηήλ θάζε ρξείαλ ὁπνῦ κπνξνῦζε λά
ζπλε|27βῃ εἰο ηφ λεζί θαί εἰο ηελ θνηλφηεηα ζέινπλ ἔρεη ηήλ ἔγλνηαλ λά ζπλάδνπλ εἰο
ἕλα |28 κπνπθί ὁπνῦ λά ιέγεηαη θαί λα ἀγξνηθάηαη κπνπθί ηῆο θνηλφηεηνο ηῶλ πνιηηῶλ
|29 ἕλα δφζηκνλ παξά ἕλα ἀπφ ηνῦ θάζε γξνζίνπ πξᾶγκα ὁπνῦ λά εὔγε ἀπφ ηνῦ|30ην ηφ
Νεζί βάδνληαο ἔγγξαθνλ ινγαξηαζκφλ ηῆο θάζε εγαζίαο δηά λά θέ| 31λεηαη εἰο θάζε
θαηξφλ  πνζφηεο ηνῦ δφζηκνπ ὁπνῦ ζπλάδεηαη θαί ηνῦ πξαγκάηνπ |32 ὁπνῦ επγέλεη
ἀπφ ηφλ ηφπνλ θαί λά δίλεηαη κέ ηνχηελ ηήλ πεξηγξαθήλ παζηξηθφο |33 ινγαξηαζκφο
ηφζνλ ηῆο θνηλφηεηνο ἄλ ἤζειε ην ἐμεηάμῃ ὡζάλ θαί κέ ηνχο κεηα| 34γελεζηέξνπο
Κξηηάο πξφο ηῶλ ὁπνίσλ ηα ραίξηα ζέιεη κεηξηζε ὅινη νἱ ζχλα| 35μηο ὅηαλ ζέινπλ
κεηαιαρζε αηή νἱ Κξνηηαί.
|36 Ἕθηνλ: Σελ ζχλαμηλ αηελ δέλ ζέινπλ ἔρεη ἐμνπζίαλ λά ηήλ ἐπηρεηξηζζνῦζη πάξεμ
|37 δηά ρξεαηο ηνῦ λεζίνπ θαί ηῆο θνηλφηεηνο θαί πάληα κέ ηήλ γλψκελ ὅισλ ηῶλ
πν|38ιηηῶλ θαί αηαο νἱ ρξείαηο ζέινπλ εἶλαη, ἤ δηά λά ζηείιινπλ θαΐθη λα θάκνπλ |39
θακκίαλ δήηεζελ ηνῦ θνκαληάληε Φξαληδέδνπ, ἤ ηῆο Σδεληξαιηηάο εἰο ηφ |40
Σδεξίγνλ, ἤ λά δψζνπλ πξφο αηνχο θᾀκκίαλ ρξηαδνκέλελ ἤδηζηλ θαζῶο
θ.1v
θαί πξφο ηφλ πνιίηελ Κφλζνινλ ηῶλ Υαλίσλ πξφο ηνχο ὁπνίνπο ὅινπο θαζψο θαί | 2
πξφο ηήλ ἴδηαλ Κνκηζηφλ ηῆο αληηάο ηνῦ Σδεξίγνπ, ὁπνῦ ζέινπλ ἔρνπλ ρξένο πάληα |3
λα θαλεξψλνπλ ηήλ θάζε ἀλαγθαίαλ πεξίζηαζηλ ὁπνῦ λά ἀπνβιέπῃ ηήλ πνιηηείαλ |4
θαζψο θαί ηελ γείαλ ηνῦ λεζίνπ δηά λά γίλεηαη  θάζε ρξεηαδφκελε πξφβιεςηο | 5
θακλνληαο ἔλγξαθνλ ζεκείσζηλ ηελ θάζε θνξάλ ηῆο θάζε ρξεηάο ὁπνῦ λα θέξ|6λῃ ην
ἔμνδνλ, ὁκνῦ κέ ηήλ ἴδηαλ πνζφηεηα ηνῦ εμφδνπ.
|7 Ἔβδνκνλ: Καζε θνξά ὁπνῦ ζειήζεη λά εγῃ θᾀλέλα θαΐθη, ἤ θαί θαλέλαο ἄιινο | 8
πνιίηεο ἀπφ ην λεζί ἔρνληαο ρξένο αηφο λ’ἀζπθψλῃ ἀπφ ηνχο ἐπηζηάηαο ηῆο |9 γείαο
ηφ παζπφξηη ηνπ, θαί αηφ ηφ παζπφξηη ηῶλ ἐπηζηαηῶλ ηῆο γείαο λά |10 ἔρῃ ρξένο λά
πνγξάθεηαη δηά πεξηζνηεξαλ βεβαίνζελ θαί ἕλαο ἀπφ ηνχο ἄλνζελ | 11 ἐξνηνθξηηάο,
θαί αηφ ὅηαλ κηζεχῃ δηά ηά κέξε ηῆο ρξηζηηαλνζχλεο.
|12 Ὄγδννλ: Ὅηαλ δέ πάιη ζειήζεη ηηλάο ἀπφ ηνπο πνιίηαο ἤ ἀπφ ηά θαΐθηα ηνῦ ληζίνπ
|13 λά ἀλαρσξήζῃ δηά ηά κέξε ηῆο Σνπξθίαο, ηφηε κέιιεη λά ζπληξνθεχεηαη κέ | 14 κηαλ
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ἔγγξαθνλ πηζηνπνίεζελ ηῆο παξνχζεο δηεθνίζεσο ηῆο λήζνπ, ὁπνῦ λά |15 ἀπνδίρλε
ὅηη ὁ πνιίηεο, ἤ ηφ θαΐθη ὁπνῦ κηζεχεη εἶλαη ηῆο πνιηηείαο ηῆο Αἰγηα| 16ιέαο δηά λά
κπνξῇ λά γλσξίδεηαη θαί λά ραίξεηαη εἰο θάζε ηφπνλ ἐθείλελ |17 ηήλ μερψξεζελ θαί
πξνζηαζίαλ ὁπνῦ πξέπεη εἰο ηνπο πνιίηαο ηῆο Φξάληδαο, | 18 θαζῶο ἀθνινπζεί 
παξνῦζα ἑξκελεία.
ιεπζεξία

Ἰζφηεο

Μηζεχνληαο ἀπφ ηήλ παξνῦζαλ λῆζνλ ηῆο Αἰγηαιέαο ὁ ………………. θαη | 19 ὅληαο
θάηνηθνο ηῆο αηῆο λήζνπ ζπληξνθεχεηαη δηά ηνῦην κέ ηφ παξφλ ἀπν|20δηθηηθφλ
γξᾶκκα κῶλ ηῶλ ἐπηζηαηῶλ ηῆο ἴδηαο λήζνπ δηά λά γλνξίδεηαη | 21 ὡο ηνηνῦηνο ὁπνῦ
θαί ἄλ ηχρῃ, θαί λά ραίξεηαη ηάο βνεζείαο θαί πξνζηαζίαο, ὅισλ |22 ηῶλ θίισλ ηῆο
ῥεπνχκπιηθαο ηῆο Φξάληδαο ὁπνῦ ἀλήθνπζηλ εἰο ηνχο πνιίηαο |23 ηῆο ἴδηαο
ῥεπνχκπιηθαο κελ ἀθήλνληαο λά ιάβῃ θᾀκίαλ πίξαμηλ |24 κήηε ζηφλ ἑαπηφλ ηνπ κήηε
ζηφ ἔρε ηνπ, ηάζνληαο θαί κᾶο λά πξάμνκελ ηφ |25 ὅκνηλ πξφο αηνχο, ὅζελ θαί εἰο
ἔλδεημηλ ἐγέλεην ηφ παξφλ ἐλππφγξαθνλ |26 κέηεξνλ γξᾶκκα.
|27 δφζεη ἐθ ηῆο λῆζνπ Αἰγηαιέαο ηῇ …………… ἔθηνλ ἔηνο ηῆο ῥεπνχκπιηθαο | 28
ηῆο Φξάληδαο.
|29 Οἱ ἐπηζηάηαη ηῆο λήζνπ Αἰγηαιέαο
34. Γ.Α.Κ.-Σ.Α.Κ.,

Αξρείν

Γεκνθξαηηθψλ

Γάιισλ:

Φάθεινο

13/Έγγξαθν 9 [Οδεγίεο γηα ηνπο Τγεηνλφκνπο ησλ Αληηθπζήξσλ],
ρ.ρ.
θ.1r
ιεπζεξία

Ἰζφηεο

ξκελεία δηά ηνχο ἐπηζηάηαο ηῆο γείαο |2
|3 Μαλνῦζν Νηθνινπδάθη
|4 Παλαγηφηε Ἀληξεδάθε
|5 Μαλφιη Πνιάθη Μαῦξν-Σδφξηδη Ἀλδξφληθν γξαθέα
|6 Πξῶηνλ: Οἱ ἐπηζηάηαη ηῆο γείαο ζέινπλ ἔρεη ρξένο λα ἀγξηπλνῦλ θαί λά |7
πξνβιέπνπλ δηά ηά ηέιε ηῆο θνηλῆο γείαο.
|8 Γεχηεξνλ: δηά ηνῦην ινηπφλ [[θάζε]] θάζε θνξά νπνῦ θζάζεη θαλέλα θαΐθη | 9 ἤ θαί
κεγάινλ κπαζηεκέληνλ ἀπφ θάζε κέξνο ζέινπλ πξνθζάζεη, ἤ θαί |10 νἱ ηξεο, ἤ θαί
κέξνο κφλνλ ἀπφ αηνχο κέ ηνλ γξαθέα ηνπο λά θάκνπλ |11 ἀθξηβήλ ἐμέηαμελ ηῶλ
ἀλζξψπσλ ηῶλ βαξθῶλ, ἤ κπαζηεκέληνπ, δηά λά |12 κάζνπλ ηφ ὅλνκα ηνῦ
θαξαβνθπξνῦ, ηελ ὀλνκαζίαλ ηῆο βαξθφο, ἤ κπαζηε|13κέληνπ, ηῶλ ἀξηζκφλ ηῶλ
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ζπληξφθσλ, θαί γηνιηδίδσλ (ἄλ ἔρνπλ) ην εἶδνο ηνῦ |14 θνξηφκαηφο ηνπ, ηφλ ηφπνλ
ἀπφ ηφλ ὁπννλ πξνέξρεηαη, ἐθελνλ πξφο ηνλ |15 ὁπννλ πεγέλεη, θαζψο θαί εἰο ηνχο
ὁπνίνπο ἔγγεημελ, ἐμεηάδνληαο κε ἀθξί|16βεηαλ, θαί ἐπηκέιεηαλ ἄλ εἰο θαλέλαλ ἀπφ
αηνχο ἔρεη κφιεκα θαί πῶο πν|17ξεχεηαη  γεία εἰο αηνχο, ἤ θαί εἰο ἄιινπο ἄλ
ἤθνπζαλ, θάλνληαο εγ|18γξάθσο ζεκείσζελ ηνῦ θαζ’ἑλφο ἀπφ αηά θαί ηῆο ἴδηαο
κέξαο ὁπνῦ |19 ἤζειε θζάζεη ην θαΐθη, ἤ κπαζηεκέληνλ, κελ ζπγρνξῶληαο λά ἔκπῃ
|20 θαλέλαο ἀπφ αηνχο εἰο ηφ λεζή ἐάλ πξῶηα δελ ιάβνπζη παζηξηθά ὅιαηο |21 ηαο
ἄλσζελ εἴδεζαηο.
|22 Σξίηνλ: Γηα ηνῦην ζέινπλ ἔρεη ἕλα ιίκπξνλ εἰο ηφλ ὁπννλ ὁ γξαθέαο ζέιεη | 23 ἔρεη
ρξένο λά γξάθῃ θάζε θνξά ηαο ἄλσζελ εἴδεζαηο πέξλνληαο δηά ηφλ | 24 θφπνλ ηνπ ὁ
αηφο γξαθέαο, θαί δηά ηφ ραξηί παξάδεο δέθα ἀπφ ηφ θάζε | 25 θαΐθη, θαί ἀπφ ηά
κπαζηεκέληα παξάδεο εἴθνζη.
|26 Σέηαξηνλ: Ὅζα θαΐθηα θαί ὅηη πξᾶγκα εἶλαη πνθείκελνλ εἰο κφιεκα πξνέξρνληαη
|27 ἀπφ κέξε κνιεκέλα, ἤ θαί ὕπνπηα δηά κφιεκα, λά ἀπνδηφρλνληαη ἀπν| 28θαζηζηηθῶο
ἀπφ ηφ λεζί θαί λά κελ ζπγρσξᾶηαη θαη’νδέλα ηξφπνλ λά | 29 ζηέθνληαη θαί λά
ἐκπλένπλ εἰο ηφλ ηφπνλ, θαί ἄλ εἰο ηνῦην δέλ πνηάδσληαη |30 ζειεκαηεθῶο ηά θαΐθηα
κπαζηεκέληα, ἤ θαί ἄλζξσπνη, λά ἔρνπλ ἐμνπζί|31αλ, νἱ ἐπηζηᾶηαη λά ηά ζηελαρσξνῦλ
λά πνηάδσληαη εἰο ηνῦην θαί κέ ηά ἴδηα |32 ἅξκαηα εἰο ηφ ρέξη ὅισλ ηῶλ πνιηηῶλ, δηά
λά εἶλαη πάληα πξνθπιαγκέλε |33  γεία ηνῦ λεζηνχ.
|34 Πέκπηνλ: ἐάλ (ὁπνῦ ὁ Θεφο λά κήλ Σν δψζεη πνηε) ἤζειε ζπλέβε θαλέλα | 35
κφιεκα ἀπάλσ εἰο ηφ λεζί, νἱ ἐπηζηάηαη λά ἔρνπλ ρξένο λά ζηέιλνπλ ηήλ | 36 εἴδεζηλ
παξεπζχο εἰο ην Σδεξίγνλ κέ θαΐθη ἐπηηαπηνῦ ζηεικέλνλ κέ |37 ἔμνδα ηῆο θνηλφηεηνο
δηά ἐθελαηο ηαο ρξεηαδφκελαηο πξφβιεςαηο ηῆο
θ.1v
Κνκηζηφο ηῆο γείαο ηνῦ Σδεξίγνπ ὁπνῦ ἤζειελ εὕξε εὕινγνλ λά θάκῃ | 2
|3 Ἕθηνλ: Ὅηαλ κέιιεη λά πεξάζῃ εἰο ην Σδεξίγσ θαλέλα θαΐθη ηνῦ λεζίνπ | 4 ἤ θαί εἰο
θάζε ἄιινλ ηφπνλ  ἐπηζηάηαη ηῆο γείαο ζέινπλ ἔρεη ρξένο λά |5 ηφ ζπληξνθεχνπλ κέ
κίαλ ἔγγξαθνλ πηζηνπνίεζηλ ὁπνῦ λά θαλεξψλῃ |6 ηήλ κέξαλ ὁπνῦ κηζεχεη ἀπφ ηφ
λεζί, ηφ πξᾶγκα ὁπνῦ βαζηᾷ, λά ὅ|7λνκάδῃ ηνλ θαξαβνθχξελ θαί λά μερσξίδῃ θαί
ηνχο ζπληξφθνπο κέ κίαλ |8 παζηξηθήλ εἴδεζηλ ηῆο πεξίζηαζεο ηῆο γεαο ηνῦ λεζηνχ,
ὡζάλ ην |9 ἀθφινπζνλ ζρέδηνλ.
ιεπζεξία
Οἱ ἐπηζηάηαη ηῆο γείαο ηῆο λήζνπ Αἰγηαιέαο |

Ἰζφηεο
10
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Πηζηνπνηνῦζη ηνο πᾶζηλ ὅηη ὁ Καξαβνθχξεο …………… κέ | 11 ζπληξφθνπο
………….. κηζεχεη ἀπφ ηελ ἄλσζελ λῆζνλ ραξηηη ζεηα θαί |12 δηά πξνζηαζίαο ηνῦ
ἀγίνπ Μχξσλνο γηαίλνπζαλ παζηξηθήλ θαί παληη|13ιεπζεξαλ ἀπφ παληφο κνιηζκνῦ
θαί πνςίαο αηνῦ, δηά λά πεξάζῃ |14 εἰο ηφ Σδεξίγνλ (ἤ εἰο ἄιινλ ηφπνλ) κέ θφξησκα
……….. ἥ δίρσο ………… |15 ὅζελ δηά θῶο θαί πξνζβεβαίσζελ ηῆο Κνκηζηφο ηῆο
γείαο ηνῦ Σδεξίγνπ |16 (ἥ θαί ηνῦ θάζε ἄιινπ) ὁπνῦ ἤζειελ εἰδή ηφ παξφλ
ζπληξνθεχεηαη κέ |17 ηήλ παξνχζαλ ἀιεζηλήλ πηζηνπνίεζελ νπνῦ δηά ηνῦην ηνῦ
παξαδίλεηαη |18 ἐδφζεη ἐθ ηῆο λήζνπ Αἰγηαιέαο ηῇ ………………. ἔθηνλ ἔηνο ηῆο
Γαιεθῆο Γεκνθξαηίαο.
|19 (ὁ δελα) ἐπηζηάηεο ηῆο γείαο
|20 (ὁ …………. ) γξαθέαο
35. Γ.Α.Κ.-Σ.Α.Κ.,

Αξρείν

Γεκνθξαηηθψλ

Γάιισλ:

Φάθεινο

14γ/Έγγξαθν 1 [Οηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηνπ Γεκνζίνπ Σακείνπ
Κπζήξσλ], 13/14.10.1797
θ.1r
Tesoreria Nazionale Giornale
|1 No del Giornale

No del Fondamenti

Detaglio del Reggistro

Moneta di Venezia
|2 Ricevimenti

|3 1

1

Spese

Delli 20 Vendemiaire Anno 6.
Republicano |4 Tutta riceputa
della

Summa

ascendente

di

della

£

........

mia

|5

rimanenza in Cassa nel tempo
di ............. dico.

20.000

Della qual somma ho spedito
riceputa al Pagatore Generale.
|6 2

Delli 4 Frimaire
Spedito al Cittadino Dubonchè
Pagatore Generale dell’Isole
del Levante la |7 summa di
........ in moneta contante di
pensate nella terza decade di
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Bru|8 maire sudetto.

10.000

Della qual summa egli è
formito di riceputa.
|9 [δπζ. ι.] dello stesso
|10 3

2

Tutta riceputa della summa di 32.000
.......

proveniente

contamento

|11

fattomi

dal
dal

Pagatore Generale del Levante
dico.
Della qual summa l’ho formito
di riceputa.
|12

Formula

del

Reggistro 52.000

10.000

Giornale
36. Γ.Α.Κ.-Σ.Α.Κ.,

Αξρείν

Γεκνθξαηηθψλ

Γάιισλ:

Φάθεινο

15/Έγγξαθν 1 [Έγγξαθν Τγεηνλνκείνπ Κπζήξσλ], 27/28.07.1798
θ.1r
Libertà

Eguaglianza

No 91 Novantauna
Cerigo li 9 Thermidor anno 6. Della Repubblica Fran|2cese una, e jndivisibile
La Commissione di Sanità di Cerigo |3
Alla Commisione Centrale di detta isole |4
Cittadini
Avendo risolto questa Commisione di estendere la presenta pro| 5clamazione
onde possa impedire l’inconvenienti che arbitraria|6 mente vengono praticati in questa
stalie dei contumanciati |7 per ciò la innoltriamo agli vostri esami per essere
approvata, |8 e fratanto stando in attenzione degli vostri riscontri vi aggiungia| 9mo.
|10 Salute, e Fraternità
|11 Stai Pressidente
|12 Darmaro Segretario
37. Γ.Α.Κ.-Σ.Α.Κ.,

Αξρείν

Γεκνθξαηηθψλ

Γάιισλ:

Φάθεινο

15/Έγγξαθν 2 [Έγγξαθν Τγεηνλνκείνπ Κπζήξσλ], 27/28.07.1798
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θ.1r
Libertà

Eguaglianza

Copia
Cerigo li 9 Termidor anno 6. della Republica Francese |2 una, e jndivisibile 16 Luglio
1798 Greco Stile
La Commisione di Sanità per a trando la libertà con cui feli uni di qu| 3esti
abitandti sentenza ordine, e precedente Licenza di essa si fano lecito | 4 di aprosimarsi,
e conversare colle stallie di contumancianti con pro| 5babile pregiudicio, e violenza dei
gelosisimi riguardi di salute, jntento |6 però è interompere il corsso d’un cosi
pern<i>cioso abuso, e appreve|7nire le fatali conseguenza, che possono emergare dallo
stesso, e |8 sempre magior garancia degl’oggetti della commun salute.
Fà publicamente intendere, e sapere che non vi sia d’or in | 9 poi alcuno che
capriciosamente ardisca di aprosimarsi nei luoghi | 10 delle stalie della gente che sconta
contumancia sotto qualunque |11 immaginabile pretesto, o colore dovendo in caso di
alcun neccesi|12tà otener il permesso della Commission nostra sotto cominativa | 13
contrafacendo di tutte le pene della gelosa materia di cui si | 14 rata affine.
|15 Stai Pressidente
|16 Darmaro Segretario
38. Γ.Α.Κ.-Σ.Α.Κ.,

Αξρείν

Γεκνθξαηηθψλ

Γάιισλ:

Φάθεινο

15/Έγγξαθν 3 [Έγγξαθν Τγεηνλνκείνπ Κπζήξσλ], 03/04.08.1798
θ.1r
Libertà

Eguaglianza

Copia
Cerigo li 16 Thermidor anno 6. Repubblicano
La Commissione di Sanita presi in esame nel modo più diligente, e
2

circos| peto fino ad ora i varj costituti delle Barche da tragheto che vano e vengono |3
alle oposte Rive del vicin Regno della Morea, e le lettere publiche, e pri| 4 vate per
venute al cittadino Commissario del poter esecutivo, e del cittadino | 5 Dimitri
Almbanachi speditagli dal Rei di Maina, e del Mercante [[di]] |6 [[Maina]] Anagnosti
Zamboca che asser[[a]]no con certeza che in tutto li Regno | 7 della Morea si gode
perfeta salute, non che avendo ancora fatto vi flesso |8 alli costituti assunti nella Rive
di quest’isola dalli capitanj Vasili di Papa |9 Teocari, Antonio quondam Giorgi,
Andrea di Dimitri, Papà Manoli Idrioto, e Stavrianò | 10 Vatichioto Cazuli, che
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accertano con loro giuramento di essere stato da | 11 molto tempo cessato il mal
contaggioso, che infestara l’isoleta di loro |12 Tranno. Per ciò deliberato
unanimemente di ristringere li termini della |13 contumancia delle imbarcazioni merci,
e passeggeri provenienti dal |14 Regno della Morea a’soli giorni sette quelli che sarano
muniti di |15 attestati, e da giorni 14 qualli che fossero privi di si fatte attestazioni |16
affinchè sia facilitato nel miglior modo possibile il comercio di quest’| 17 isola, e quelli
che capitar potessero dalla suddetta isola di loro assogge| 18tarssi debbano a giorni 30
giusto l’articolo 52: fin che giunghino |19 attestazioni consolari che a certificano
l’estinzione totale del mal con|20taggioso nella suddetta isola di loro, ordinando che
dalla presente delibera|21zione sia spedita copia a tutte le deputazioni di quest’isola
perchè |22 debbano immancabilmente far tra darssi tutte le provenienze suddette |23
della Morea con effetti sussetibili, e passeggeri in questo porto di | 24 Capsali sotto gli
esami della Commissione sentenza tolerare in niun mo|25do l’approdo, o sbarco nelle
altre Rive del isola ecetuate queste |26 di Capsali sic.
|27 Antonio Cassimati Commisario
|28 Linardo Cassimati Commisario
|29 Giacomo Moazo Commisario
39. Γ.Α.Κ.-Σ.Α.Κ.,

Αξρείν

Γεκνθξαηηθψλ

Γάιισλ:

Φάθεινο

15/Έγγξαθν 7 [Γηακαξηπξία ησλ δηνηθεηηθψλ αμησκαηνχρσλ ηνπ
Πνηακνχ γηα πγεηνλνκηθέο δηαηάμεηο], 10.06.1798
θ.1r
ιεπζεξία

Ἰζφηεο

Νν 60: sessanto
Σδεξίγν 10 Ἰνπλίνπ 1798
Addì 7 Messidor anno 6to
Presentata
 πνιίηεο Γεψξγηο Μνπιφο κε ηνχο ἀγγεηεδέο κνπ |2 εἰο ηνῦο πνιίηαο
θνκεζάξηνπο ηῆο ηδεληξαιεηάο |3 ἑπεηδή δηά ηνχο δηνξεζκνῦο ὁπνῦ ἕγεηλαλ ἁπν ηήλ |4
θνκεζηφλ ηήο αληηάο εἴλε εἰο ηνῦην ην κέξνο ἑκπν|5δεζκέλν λά κῆλ μεκπαξθάξνληαη
κήηε ἑθεί|6λα ηά πξάγκαηα ὁπνῦ εἴλε ηά πιένλ ἀλαγγέα |7 εἰο ηελ δνῆλ θαί ὁπνῦ δελ
παηάξνπζελ θακήαο ιν|8γῆο θνληνπκάληδηα κή λά ἁπεξλνῦλ εἱο ην Καςά|9ιε ὁπνῦ
εἴλε πνιιά δήζθνινλ θαη πνιιά βαξῆ |10 δηάηή  βάξθεο ὁπνῦ ηα θέξλνπζη εἴλε πνιιά
κε|11θξέο δηά ηέηηνλ ηαμείδε.
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Γηά ηνῦην κῆο  θάηνζελ πνγεγξακέλε θπλε|12κέλε ἁπν ην πφπνιν ὁπνῦ
επξίζθεηαη εἰο ζηελαρνξίαλ |13 θαί ἀθφκε ἁπν δχινλ θαί ἁγάπελ παηξηθῆλ |14
παξαθαινχκελ λα γέλε πξφβιεςεο εἰο ηξφπνλ |15 ὁπνῦ λα κῆλ θιπζηή ὀ ηφπνο θαί λα
ιείςνπλ  ἀλαλ|16γγέεο δφνηξνθίεο ἁπφ ην λεζῆ θαί εἰο ηφλ ἥδηνλ θε|17ξφλ πάιε λα
θπιαθηῆ  γεία κέ ὄιια ἑθείλα ηά |18 ξηβάξδα ὁπνῦ ἤλε ρξηάδφκελα εἰο ηέηεαλ
πφ|19ζεζηλ.
Σφζνλ πεξηθαινῦκελ λα γέλε θαζφο θαί ἄιιεο θν|20ξέο κέ πξφβιεςεο
θνινχζεζε θαί ἐθπιάθηε θαί |21  γεία θαί δέλ εδεκεφζε θαί  θνλνκία
|22 Γεψξγηο Μνπιφο ἀγγέληεο ηνῦ ρνξίνπ Πνηακηνῦ
|23 Σδφξηδεο Μειέηηνο ἁγηνχηνο
|24 Ἀλαζηάζεο Βνβνο ἀθγγέληεο ηνῦ Πνηακνῦ
40. Γ.Α.Κ.-Σ.Α.Κ.,

Αξρείν

Γεκνθξαηηθψλ

Γάιισλ:

Φάθεινο

15/Έγγξαθν 8 [Καηάινγνο ησλ πινίσλ θαη ησλ βαξθψλ πνπ
ειιηκελίδνληαλ ζηα Κχζεξα], ρ.ρ.
θ.1r
Libertá

Egualianza

Copia
Catalogo de’Bastintimenti e Barche di quest’isola di Cerigo | 2 formato l’ordine
della Comissione di Sanità di essa isola |3 in eseguire dell’articolo 19: delle instruzioni
ricevute dal |4 cittadino Cladi membro dell’aministrazione Centrale del | 5 dipartimento
del Mar Ageo Comissario organizzatore di questa isola per il | 6 cittadino Rulhier
Comissario dell’diretorio eseputivo per servir |7 di lume alla Comissione Centrale e
all’aministrazione dal dipartimento.
|8 Polaca nominata la B.V. di Mertidia di Capitano Crissando Pastñ, della | 9 portata di
cantara circa due mille da ocche quaranta quattro.
|10 Barca grande pescereccia da rete di Padrone Giorgi Alfierachi del| 11 la portata di
cantara circa ottanta.
|12 Barca simile di Padrone Giannachi Alfierachi, della portata di cantara | 13 circa
cento.
|14 Barca simile di Padrone Panagioti Focca, della portata di cantara |15 circa ottanta.
|16 Barca simile di’Padrone Panagioti Zorzanagnosti, della portata di can| 17tara circa
ottanta.
|18 Barca simile di Padrone Stavriano Cazuli, della portata di cantara | 19 circa cento.
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|20 Barca simile di Padrone Gianni Pastñ, della portata di cantara |21 circa settanta.
|22 Barca di spazzo di Padrone Cristo Cacara della portata di cantara | 23 circa settanta .
|24 Barca di Tragheto di Padrone Gianni Corfiati, della portata di canta|[ra] circa
quindeci.
|25 Barca simile di Padrone Todorin Catagà, della portata di cantara | 26 circa venti.
|27 Barca simile di Padrone Giorgi Diplaro, della portata di cantara | 28 circa quindeci.
|29 Barca simile di Padrone Panagioti Meli, della portata di cantara | 30 circa quaranta.
|31 Barca simile di Padrone Gianni Zanne Clironomo, della portata | 32 di cantara circa
quaranta.
|33 Barca picioli di pesca di Padrone Giorgo Sotirco, della portata di can| 34tara circa
quaranta.
|35 Barca simile
θ.1v
|1 Barca simile di Padrone Gianni Buresari, della portata di cantara |2 circa trenta.
|3 Barca simile di Padrone Zorzi Cassimati, della portata di cantara | 4 circa trenta.
|5 Un Battelo di Padrone Manoli Metaxà, della portata di cantara | 6 circa dieci.
|7 Darmaro Segretario
41. Γ.Α.Κ.-Σ.Α.Κ.,

Αξρείν

Γεκνθξαηηθψλ

Γάιισλ:

Φάθεινο

15/Έγγξαθν 9 [πκθσλία γηα κεηαθνξά Γάιισλ κέζσ θπζεξατθνχ
θατθηνχ], 14/15.06.1798
θ.1r
No 42 quarantadue
ιεπζεξία

Ἰζφηεο

Σδηξίγν 14 Πξαεξεάι, ἕθηνλ ἔηνο ηῆο γαι|2ιηθῆο δεκνθξαηίαο κεᾶο θαί ἀκεηξίζηνπ
 πνιίηεο Μηθέι Κνκαληάληεο ηῆο πηάηδαο ηαχηεο ηῆο λήζνπ |3 θαηά ηήλ
ἔγγξαθνλ εἴδεζηλ ὁπνῦ ηνῦ ἔδσζελ ὁ πνιίηεο Κνκαληάλ|4ηεο ηῆο θξεγάδαο Πξνχλαο
ἀπν Αιέκνλα, ζπκθσλε ηήλ ζήκεξνλ |5 κέ ηνλ πνιίηελ θαξαβνθχξε Υξῆζηνλ
Καθάξα, ὅηη ὁ αηφο Υξῆ|6ζηνο κέ ηφ θαΐθη ηνπ ἔρσληαο καδί ηνπ θαί ηξεο κνλαρνχο
ἄλζξσ|7πνπο λά πάγῃ εἰο δνχιεπζηλ ηῆο ἄλσζελ θξεγάδαο δηά λά ἀπε| 8ξάζῃ ὁκνῦ κέ
κεξηθνχο πνιίηαο θξαληδέδνπο ηῆο θξεγάδαο ἕσο εἰο | 9 ηήλ Κνξψλελ, ἤ θαί ὅπνπ
ἀιινῦ ζηαιζῇ, θαί ηνῦ ηάδεη ἀπφ κέξνο ηνῦ |10 Κνκαληαληε ηῆο αηήο θξεγάδαο πῶο
ὅζαηο κέξαηο ζηαζιῇ |11 κέ ηφ θαΐθη ηνπ εἰο ηήλ αηήλ δνχιεπζηλ λά ἔρῃ λά
ιακ|12βάλῃ ρσξίο ἐλαληηφηεηα πέληε γξφζηα ηήλ κέξαλ, θαί πεξί |13 πιένλ λά ἔρῃ ἀπφ
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ηνχο ἰδίνπο θξαληδέδνπο ηήλ ηξνθήλ ηνπ ὁ α|14ηφο Καθάξαο θαί νἱ ζχληξνθνη ὁπνῦ
εἶλαη καδί ηνπ. Σφζνλ ἐζπκ|15θσλήζε, θαί ηνῦ πφζρεηαη ὁ ῥεζείο πνιίηεο
Κνκαληάληεο |16 Μηθέι ἐθ κέξνπο ηνῦ Κνκαληάληε ηῆο ἄλσζελ θξεγάδαο, θαί | 17 ὁ
ἄλσζελ Καθάξαο πφζρεηαη ὁκνίσο λά ἀθνινπζήζῃ |18 κέ πηζηήλ δνχιεπζηλ εἰο ὅζνλ
δηνξηζζῇ.
|19 Le Comandante Militare de |20 Cerigo |21 Michel
|22 Τπν ηαπηήο Μηράιε Σξίο βεβενλσ |23 δηα ηψλ θαξαβσθίξπ κνπ
42. Γ.Α.Κ.-Σ.Α.Κ.,

Αξρείν

Γεκνθξαηηθψλ

Γάιισλ:

Φάθεινο

15/Έγγξαθν 10 [Έγγξαθν ηνπ Δπηζθφπνπ Κπζήξσλ Άλζηκνπ
Λεβνχλε γηα παξαπηψκαηα ηεξέσλ], 19.05.1798
θ.1r
Νν 39 trentanove
ιεπζεξία

Ἰζφηεο

Κπζήξσλ 19 Μαΐνπ Δ<ζεη> Γ<ξαηθ>νλ ἔθησλ ἕηνο ηῆο 2| Γαιιηθῆο Γεκνθξαηίαο
Addì 11 Praireal Recepta
 πίζθνπνο Κπζήξσλ |3 πξφο ηελ Κνκκηζηφλ ηδεληξάιε ηῆο αηῆο λῆζνπ |4 πνιίηαη
πεηδή θαί παξαζηέλεηαη πνθεηκέλνπο εἰο βαξχηαηα ἐγθιή|5καηα ηνπο ἱεξείο
ὁπνῦ κνῦ ζεκεηφλεηαη κε ζεκεξηλφλ γξάκ|6κα ζαο, ἔπεκςα πξνο αηνχο ἄξγεηα θαηά
ηάμηλ, θαί |7 πξνζκέλνληαο ηάο εἰδήζεηο ζαο εἰο ὅζνλ ζέιεη ἀπνθαζηζζῆ |8 θαηά ηῶλ
ἰδίσλ πξφο θῶο ζᾶο επαγγέισ.
|9 γείαλ θαη εινγίαλ
|10  Κπζήξσλ Ἄλζηκνο
43. Γ.Α.Κ.-Σ.Α.Κ.,

Αξρείν

Γεκνθξαηηθψλ

Γάιισλ:

Φάθεινο

15/Έγγξαθν 11 [Δγγξαθν ηνπ Κιάδε πξνο ηελ Κεληξηθή Δπηηξνπή
Κπζήξσλ], 26/27.05.1798
θ.1r
Libertà

Eguaglianza

No 33 Trentatré
Cerigo li 6 Praireal anno 6to della Repubblica |2 Francese una, e indivisibile
Il cittadino Cladi membro dell’amministrazione Centrale del dipartimento del | 3 Mar
Egeo destinato per Organizzatore di quest’isola dal cittadino Rulhier | 4 Comissario del
Direttorio Esecutivo appresso detta amministrazione.
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Alla Comissione Centrale di Cerigo
Addì 6 Praireal Recepta
Cittadini
Il vostro foglio scritto mi il precedente Praireal corrente con inserto vostro
arreté in |5 articoli sette hò ricevuto solo li 4 del corrente, ed eccovi la mia risposta
come nei eccitate |6 di dover fare.
Voi potrere scrivere al cittadino comandante dell’isola di provvedenti di forza
armata |7 per riscuotere la ressiduaria summa delle contribuzioni da’respettivi debitori
contribuenti |8 dovendo ciò servire per la Guarniggione di quest’isola.
Sarà poi conciliato riguardo alle Pubbliche Rendite il modo da non scontentare
ne’il popolo ne’a |9 pregiudicare il Pubblico, e coll riflesso sopra l’esazione delle
Terzarie dell’estimo dell’anno 1796 |10 che voi conoscete corrispondente, salvi li
traslati, e come per l’articolo 3zo del vostro arretè.
Rapporto poi la Nota degl’animali caprini, pecorini, ed alveari vi animarà il
vostro |11 zelo ad operare come per il quarto vostro articolo, come farete pure nell
modo, che | ritrovaste a proposito di dichiarire nel quinto.
Conferenti poi essendo in sesto, a settimo articoli mentre riguardo il sessto il
sollievo del |12 popolo, il risparmio della Cassa, ed il [δπζ. ι.] contempla le Truppe
della Guarniggione potete |13 voi disti[n]guervi anche in questa parti nè modi
convenienti, ed espressi negl’articoli stessi.
Io certamente non posso, che ripertervi d’impiegarvi con tutto il zelo e
patriotismo per la |14 Guarniggione, e Truppe, e suo mantenimento mentre cosi
incotrarete l’approvazione del |15 Governo, e ne avrete il conforto d’essere considerati
per veri Repubblicani, come io vi |16 reputo, e vi raffermo.
|17 Salute, e Fraternità
|18 Cladi
44. Γ.Α.Κ.-Σ.Α.Κ.,

Αξρείν

Γεκνθξαηηθψλ

Γάιισλ:

Φάθεινο

15/Έγγξαθν 12 [Έγγξαθν ηνπ αμησκαηνχρνπ ηνπ Ληβαδηνχ Σδάλε
γηα ηελ ζπληήξεζε ησλ δξφκσλ κέζσ αγγαξείαο], 15.05.1798
θ.1r
ιεπζεξία

Ἠζφηεο

Κνκηζηφλ Σδεληξάιε
Νν29: ventinove
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Θέινληάο ὁ ἀγγέληεο κνπλεηδεπάιεο ηνχ δηζηξέηνπ ηνχ Ληβαδίνπ λά
πξν|2βιέςε ἀλάκεζα εἰο ηήλ ἄιελ θαιήλ θπβέξλεζηλ ὁπνῦ ἐδηνξίδε | 3 λά θάκε ο ηήλ
πεξηνρίλ ηνπ, θαί ζηήλ δηφξζνζηλ θαί πάζηξεπκα ηφλ |4 δξφκνλ, πξᾶγκα ἀλαγγένλ θαί
ρξίζηκνλ ο θάζε πνιήηηλ, θαί γλφ|5ξίδνληαο δίζθνιελ ηήλ λἐπηρηξηζηλ ρνξίο ηφ κέζνλ
θαί ηήλ ζηλεξγεη|6αλ ηελ λεδηθχ ζαο, ζάο αλαθέξη δηα ηνῦην πφο ἤλε ρξηά λα ζαο
παζηξεθζνχλ |7 ε δξφκε θαη π ζηξάηεο φιεο θπλφο, δηαηί εηδε επθνιήλεηε θάζε
εξγαζί|8α, φκσο δηα λα παθνχζη εἰο ηνῦην θάζε πνιήηηο ὖλε θαιψλ λα | 9 γέλε θαη λα
θπξηρζί απφ ιφγνπ ζαο έλα πξφζηαγκα δηα λα έρε ρξέ|10νο ὁ θαζέλαο ἐθχ ὁπνῦ ηνῦ
ἀπαξζελέβη λα παζηξέςη ηφλ δξφκνλ ἀπφ πέ|11ηξεο, ραιίθπα, θαί θάζε ἄισ εκπφδηνλ,
θαί νπηνο δελ ππαθνχζη λα χλε |12 πνθήκελνο πο ηήλ πηλήλ ὁπνπ ζέιεηε γλνξίζε
εὔισγηλ σο ηεηίαλ επφζεζελ |13 ηφζνλ δηα ην παξφλ ζαο αλαθέξσ ὄισο πξνζεκνο εο
θάζε ππηξεζίαλ |14 θαί θαιφλ ηεο παηξηδνο κνπ δηά λα αθνινπζῆ πάληα αλακεζνλ καο
|15 πγηα θαη αδειθνηεο
|16 Σδαλεο Αθεληεο Μνπλεηηδεπάιεο Λπβαδηνπ
ιεπζεξία

Ἰζφηεο
17

Ἡ Κνκηζηφλ Σδεληξάιε Κπζήξσλ ἀλαγλνῦζα ηήλ ἄλσζελ ἀλα| θνξά ηνῦ
πνιίηνπ ἀγγέληε Μνπληηδηπάιε ηνῦ ληηζηξέηνπ ηνῦ Ληβαδίνπ, θαί γλσ| 18ξίδνληαο φηη
πεξηέρεη πφζεζηλ ὁπνῦ ἀπνβιέπεη εἰο ηήλ θνηλήλ θαιήλ | 19 θαηάζηαζηλ, ἀθνχζαζα
ηήλ γλψκελ ηνῦ θνκηζάξηνπ ηῆο ἐθπιεξσηηθῆο |20 δπλάκεσο, δηνξίδεη λά θεξπρζῇ 
ἴδηα δηά λά ιάβῃ ηήλ ηειεηαλ ηεο |21 ἐθπιήξσζηλ κε πνηλήλ εἰο ὅπνηνλ ἤζειε ιείςεη
ἑλφο γξνζίνπ δηά ηήλ |22 Κάζαλ Ναηδηνλάιε εἰο δηνξία δεθαπέληε κεξῶλ, θαί λα ἕρῃ
ὅιελ ηήλ |23 ἐπηκέιεηαλ ηφζνλ ὁ αηφο ἀγγέληεο, ὅζνλ θαί ὁ ἀγγηφληνο ηνπ δ[ηά] λά
παηδεχνληαη ὅινη νἱ παξαβάηαη.
Σδεξίγν 7 Πξαηεξηάι ζηνλ ἔηνο ηῆο γαιιηθῆο δεκνθξαηίαο 15: Μαΐνπ |24 1798 γξαηθῷ
ἔζε
45. Γ.Α.Κ.-Σ.Α.Κ.,

Αξρείν

Γεκνθξαηηθψλ

Γάιισλ:

Φάθεινο

15/Έγγξαθν 13 [Δγθχθιηνο κε νδεγίεο γηα ηνπο δηνηθεηηθνχο
ππαιιήινπο ηεο Κεληξηθήο Δπηηξνπήο Κπζήξσλ], ρ.ρ.
θ.1r
No 3 Tre
Istruzioni per l’|2Agente Municipale, o suo Aggiunto
1. |3 Vi è in ciascuno Comune, di cui la Popolazione è inferiore a | 4 cinque mille
abitanti un’Agente Municipale, ed un Aggiunto.
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2. |5 La riuinione degl’Agenti Municipali di ciascune Comune forma | 6 la
Municipalità del Cantone.
3. |7 Tutti gl’alti dei corpi amministrativi sono resi Pubblici per mezzo |8 del
deposito del registro, ove essi sono descritti, e che è aperto a | 9 tutti li
amministrati.
4. |10 Questo Agente Municipale, o suo Aggiunto ap[ri]rà

le lettere | 11 che

saranno spedite alla Comissione Centrale, quando non vi si |12 ritrovasse il
Pressidente.
5. |13 L’aggente Municipale di ogni Comune proddurrà all’approvazione | 14 della
Comissione Centrale i gravami, che crederà conveniente ad| 15dossare al
proprio Comune per supplire alle s[p]ese, o altro quale | 16 non avaranno luoco
sentenza l’approvazione [de]lla Comissione |17 Centrale.
6. |18 All’Agente Municipale spettarà il buoni [o]rdine, e la Police della | 19 sua
comune, e tutto ciò è di comun va[nta]ggio, e conservazione | 20 per rinforzare
l’industria, la beltà delle strade, l’economia, l’|21agricoltura, ed il ben’essere.
7. |22 Sarà dovere di ogni Agente Municipale delle comuni d’in| 23 formare la
Comissione Centrale di tutto ciò, che intende di ope| 24rare, mentre essa à la
facoltà di approvare, o di riggettare |25 il tutto riconoscendo se sia in relazione,
o no’del buon ordine, e |26 delle leggi.
8. |27 La Comissione Centrale a’la facoltà di sospendere dal proprio | 28 officio, se
lo trovasse conferente, l’Agente Municipale, e l’alto di | 29 sospensione della
Comissione Centrale può essere approvato, o |30 cassato dall’amministrazione
Centrale del dipartimento.
9. |31 L’Aggiunto Municipale supplirà all caso di malattia, o di altro | 32 all
[...]cessi dell’Agente Municipale.
10. |33 Potrà ogni Agente Municipale, come ogni altro cittadino inviatare |34 la
forza Pubblica all’arresto di ogni Criminale in flagranti, o per cla| 35 more di
Popolo, e spedire questo nè luochi stabilite di correzione per | 36 gl’effetti
ulteriori di Legge e del buoni ordini.
11.
θ.1v
11. |1 Te mira l’Agente Municipale una tabella di tutte le stime de’cons|2tibili che
saranno fatte da volta in volta affissa nè luochi più |3 frequentati a lume del
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Popolo, e ciò in idioma greco scelta coll’|4approvazione della Comissione
Centrale.
12. |5 Invigilarà l’Agente Municipale per l’osservanza delle stime date, e |6
ritrovando dei trasgressori, previo Processo verbale, che sarà formato |7
dall’amministrazione costituite, si possarà a condanna anche pecuniaria se lo |8
trovassero a proposito, versata nella Cassa Nazionale.
|9 Cladi membro dell’Amministrazione Centra|10le del Dipartimento dal Mare Egeo
per |11 il cittadino Rulhier Comisario approvato della Am|12 ministrazione.
46. Γ.Α.Κ.-Σ.Α.Κ.,
15/Έγγξαθν 14

Αξρείν

Γεκνθξαηηθψλ

[Οξγαλφγξακκα

Γάιισλ:

Φάθεινο

ηεο Κεληξηθήο Δπηηξνπήο

Κπζήξσλ], ρ.ρ.
θ.1r
No 2 Due
Istruzioni per la |2 Comissione Centrale
1. |3 Vi à nei comuni divisi in più municipali un’Officio Centrale | 4 per gl’oggetti
giudicati indivisibili dal Corpo Legislativo.
2. |5 Quest’officio è composto di trè membri nominati dall’amminis| 6trazione del
dipartimento, e confermati dal poter esecutivo.
3. |7 L’ascendente, e il discendente in linea retta, i fratelli, il zio, il8 | nipote, e
gl’agnati negl’istessi gradi non possono simultane[ame]nte | 9 esse membri
dello stesso officio, nè succedersi, che dopo un’intervallo | 10 di due anni.
4. |11 Ne’casi, ove un’amministrazione dipartimentalo, o Municipale | 12 perdesse
uno, o più dei suoi membri per morte, dimissione, o |13 altri membri, li restanti
puonno supplire sostituindo altro, o |14 altri, quali esercitano una tal qualità
sino alle decisioni se|15guenti.
5. |16 La Comissione Centrale non potrà mescolar[e] negl’oggetti di| 17pendenti
dall’ordine Giudiciario.
6. |18 La Comissione Centrale è e<s>senzialmente incaricata della[ ...] | 19
partizione delle contribuzioni dirette, della sopraveglianza | 20 dei danari
provenienti delle rendite Pubblice nel suo Territorio.
7. |21 Appresso la Comissione Centrale vi sarà un Comissario del | 22 Poter
Esecutivo, che intervenirà nelle sue sedute.
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8. |23

Tutti

gl’atti

della

Comissione

Centrale

saranno

soggetti

al

am|24ministrazione Centrale del dipartimento qualle Comissione |25 procederà
negl’affari dei suoi comuni, non annul rendasi |26 dilazione, ma sarà in preciso
dovere di rendere poscia conto |27 al Dipartimento.
9. |28 La Comissione Centrale sopravegliarà sopra la comune | 29 salute, ma
sempre colli dovere succitati.
10. |30 [Pre]nderà della misure, perche li com<m>estibili dell’isola, della | 31 quale
fermano la più gran parte dalle Rendite, siano vendute | 32 all’incanto, o in
epoche fisse per esserne il proddotto versato |33 nella Cassa Nazionale,
osservando, frattanto, che una parte |34 di questi possano essere destinati alli
bisogni della Guarniggione |35 su’di che’si concertarà con il Comandante
Militare
θ.1v
11. |1 Nella Cassa Nazionale si versarà tutto il questo di ciò sarà | 2 esato dalla
Comissione di Sanità, ed ogni altro sopravvanzo | 3 delle Comuni.
12. |4 La Comissione Centrale dovrà prendere in er<r>anze ogni frudo | 5 Pubblico,
o altro appartemente alla Cassa Nazionale per illuminare | 6 l’amministrazione
del dipartimento, operando si vi tanto in con|7 formità che riconoscere di
Giustizia.
13. |8 Conservarà tutte le Pubblice Carte, che vi fossero negl’archivj, | 9 colla più
cauta maniera, per acidarà gl’oportuni ordini.
14. |10 Sopravegliarà la Comissione Centrale a mantenersi l’ordine, e | 11 ad
assicurarsi la tranquillità Pubblica, su’di che’intenderà | 12 sempre col
Comandante Militare.
15. |13 Ogni trè mesi la Comissione Centrale renderà conto all’| 14amministrazione
del dipartimento dell’esazioni, e spese delle |15 Pubblice Rendite, ed in fine
dipenderà essa della detta amministrazione |16 come dipendono gli agenti
Municipali da essa Comissione |17 Centrale.
16. |18 [Do]vrà la Comissione d’invigilare se si tengono li Prigioni con
quell’|19or[d]ine, che’esige la costituzione, e le leggi, e se quelli, che si |20
teng[o]no nel letto di correzione siano coll’ordine voluto dalle | 21 leggi.
17. |22 La Comissione invigilarà sopra le decarchie stabilite della | 23 Provvisoria
Municipalità per prestare l’esecuzione degl’ordine |24 de’Comitati, per inseguir
li ladri, od altri delinquenti procu|25rando il loro arresto, e scortandoli
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ne’luochi destinati alla |26 dipendenza de’Tribunali, per accorrere in ogni
occorrenza alla |27 presservazione degl’oggetti di salute, queli decarchie
dipenderanno |28 della Comissione Centrale, che avrà il diritto di dare ed esse
|29 qualcoso, che riconoscerà utile ed anche di aggiungerle confor<m>e | 30 nei i
bisogni.
18. |31 La Comissione Centrale è auttorizzata d’instituire una Scuola, ove | 32 li
Ragazzi possino apprendere alunno a [le]ggere, e scrivere nella |33 lingua
Nazionale, e le prime regole di aritmetica conforme le | 34 regole delle
costituzione, e su’di ciò ne dimostrarà il suo zelo, e |35 patriotismo per li
Giovani specialmente, che i suoi Genitori si |36 attrovano destituti de’mezzi per
il pagamento de’Maestri.
|37 Cladi membro dell’Amministrazione |38 Centrale del dipartimento del Mar Egeo |39
per il cittadino Rulhier Commissario.
47. Γ.Α.Κ.-Σ.Α.Κ.,

Αξρείν

Γεκνθξαηηθψλ

Γάιισλ:

Φάθεινο

16/Έγγξαθν 1 [Έγγξαθν ησλ πγεηνλφκσλ ηνπ Απιέκνλα],
01.08.1797
θ.1r
Σδηξηγν Αβιεκνλα Πξνηε Αβγνπζηνπ 1797 Π.Δ. Πξνηνλ ηηο Κπζηξηνπλ | 2 ειεπζεξηαο
Νν6
Διεπζεξηα

Ηζνηηο

Δθηλνη νπνπ ζηλζεηνπλ ηηλ ζηλνδηαλ ηηο αληηαο εηο Αβιεκν| 3λα πξνο ηνπο πνιηηαο
νπνπ ζηζεηνπλ ηη Μνπληηδηπαιηηα |4 Πξνβηδνξηα Κηζηξσλ
Καηά ηηλ ηδηδζηλ ζαο νπνπ ειαβακε πνιηηε δηα λα ερν|5κελ λα θακνκελ κηα
ζηλνδηαλ εδν θε λα επηζηα|6ζνπκε κε αγξηπληα θε δηινλ ηο ηηλ ππνζεζηλ ηηο αλη|7ηαο
εηνπην ζειη ιαβη ηηλ ελεξγηα ηνπ απφ ηηλ ζηκεξνλ θε |8 ην εμηο κε πη<ζ>ηη θε
<ε>κπηζηνζηλη θε κε ην λα αθνινπζε ν πνιη|9ηηο Υξηζηνδνπινο Παζηνο, θαζσο
εδηνξηδεηε λα αζηκε|10ξη θνζηηηνπηα απφ θάζε μηινλ ζεινκε επηζηαζνπκε |11 παληα δηα
λα εκπνδηδνκε θάζε ζηκβεβηαλν θε δη|12α λα θακλνκε λα εθπιηξνλεηε κε αθξηβηαλ η
ηα|13ξηθα θαηα ηηλ πξνζηαγηλ ηνπ πνιηηη Αληνληνπ Γεληηιη γε|14λεξαιε δηβηδηνλαξηνπ
ηνπ Λεβαληε θαη δηα θάζε ζη|15κβεβηθν φηαλ ηηρη ζεινκελ δηδη ινγαξγηαζκνλ |16 ηο ην
εξηκελνλ θνκηηαηνλ ηγηα θε ζεβαο
|17 Γηαλνο Βεβεο απν ηη ζηλνδη αλ νπνπ ζηλζεηνπλ |18 ηη ζαληηα
|19 Μαλνιηο Σδαλεο θιηξνλνκνο απφ ηη ζηλνδηα ηηο |20 αληηαο κηλ ημεξνληαο λα γξαθη
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|21 ηαζηο Γηαλαθαθηο απφ ηη ζηλνδηαο ηηο |22 αληηαο νπνπ ζηλζενπλ ηη αληηα
48. Γ.Α.Κ.-Σ.Α.Κ.,

Αξρείν

Γεκνθξαηηθψλ

Γάιισλ:

16/Έγγξαθν 2 [Αλαθνξά ηνπ ζηξαηησηηθνχ

Φάθεινο

δηνηθεηή ηνπ

Απιέκνλα A. Laitinburgh γηα επεηζφδην δηέλεμεο ηεο θξνπξάο κε
Κπζεξίνπο], 17.09.1797
θ.1r
Forte Santo Francesco in Avlemona 28 Fruttidor anno primo della libertà Citterea |2
17 7bre 1797 Veneto St[ile]
Libertà

Eguaglianza

Alli Cittadini Presidente, e Municipalità Provisoria di Cerigo
Il Cittadino A. Laitinburgh Generale Dirretore di forte d’Avlemona
Non posso dispensormi cittadini del riscontrarni un affare successoni | 3 in
questo momento. Mi fù detto dal caporale di Guardia, che in Bo| 4tega dal cittadino
Stati Jannacachi avevano portato un vitello da |5 vendere; mandai perciò il mio
Camerata a prenderne due sache |6 per me, ed avendone preventivamente venduto un
quarto di dietro |7 al cittadino Xarco volerano darmi da quarto d’avvanti il mio | 8
Camerata non volle prenderne, per il che’mandai ad esso unitamente |9 il Caporale,
onde con miglior maniera lo persuadesse a darmi |10 col mio pagamento le dette due
ocche di carne. Vi era in essa |11 bottega il cittadino Valiano agente le dazj il quale
presi il |12 quarto di dietro lo getto sopra una botte, lo copri e disse al | 13 Stati, che lo
risservasse, che lo venderebbero a dodeci parà |14 l’occa a queste parole v’erano
presenti li soldati Cantaluppi, Crotto |15 Bussin, ed altri che non intendono l’idioma
Greco. Sorpreso |16 di vedermi trattato peggio della più minuta plebe, in onta alle | 17
sacre leggi dell’Eguaglianza spedj il Caporale con quatro fanti | 18 a prendergli il
quatro di carne, che della vostra Giusti|19zia attendo deliberiate, ciò che devo farne.
|20 Salute e rispetto
|21 Laitinburgh
49. Γ.Α.Κ.-Σ.Α.Κ.,
16/Έγγξαθν

Αξρείν
3

Γεκνθξαηηθψλ

[Γηάηαγκα

ηνπ

Γάιισλ:

Ναπνιένληα

Φάθεινο

Βνλαπάξηε],

30/31.08.1797
θ.1r
Al Quartier Generale à Treviso li 12 Fruttidor
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No 19
Anno 5to della Republica Francese
Ordine del giorno, del Generale in Capite dell’armata Francese |2 in Italia Buonaparte
Volendo à nome della Republica Francese dare alla | 3 sultima Porta un Contrassegno
della sua stima, e dello |4 sua amicizia;
Ordina.
|5 Articolo I
A’tutti i Generali Comandanti le differenti Piazze di |6 Comercie occupate dai
Francesi in Italia d’accordare |7 una protezione ai sudditi Ottomani, Greci, e sopra | 8
tutto agl’Albanesi.
|9 Articolo II
Tutte i sudditi Ottomani sarànno liberi d’alloggiare | 10 à piacer loro, sentenza esser
costretti à dimorare in Casa, |11 ò strada particolari ne che siamo obbligati à ritirarsi | 12
à Casa ad un ora precisa.
|13 Articolo III
Li vascelli da Guerra della Republica Francese che tro|14varsi nell’Adriatico
accorderanno soccorso, e protezione |15 alli Bastimenti che porteranno Bandiera
Ottomana |16 è specialmente, alli Greci, ed Albanesi.
|17 Per copia conforme
50. Γ.Α.Κ.-Σ.Α.Κ.,

Αξρείν

Γεκνθξαηηθψλ

Γάιισλ:

Φάθεινο

16/Έγγξαθν 4 [Γηαθήξπμε ηνπ ζηξαηεγνχ Antoine Gentili],
19.10.1797
θ.1r
Libertà

Eguaglianza

No 21
Li 19 8bri 1797 Veneto Stile Recepta
Armata d’Italia
Dal Quartier Generale in Corfù li Primo Complimenter
l’anno 5to della Republica Farncese una ed indivisibile
A. Gentili Generale di Divisione Comandate quella del Levante
alla Municipalità Provvisoria di Cerigo
Ho ricevuto cittadini la vostre lettere nelle quali mi dare | 2 relazione della
vostra istallazione, e del giubilo che la rige|3 nerazione dei sacri diritti naturali del
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uomo frà prodotto |4 nel’popolo dell spola l’antica citara tanto famosa negl’|5annali
della vostra Nazione. Voglia il cielo che i popo|6li della Grecia si risveglino in essi
gl’antichi fasti, virtù |7 e grandezza deci loro antichi. La libertà, le scienze | 8 e le
dell’arti da essi inventare, e professare, e che si | 9 sono in apresso aparse in varj
cantoni dell Europa rissorgeran|10no di nuovo in quei Paesi dove ebbero la loro
origine.
Io non dabato che se la Municipalità prima rigeneratrice | 11 in quest’Epoca
dara’l’esempio di giustizia incorrotta, di |12 moderazione, e di viotre Civiche il Popolo
Limiterà e qua|13dagnara’quell’energia, che ha’perduta coll’andar dei |14 secoli. Tova a
voi di aprir la strada che deve con|15durlo a ria<c>quistare il nome glorioso di Greco.
Ricordaremi |16 Cittadini che le nazioni le più colte del mondo, e gli |17 uomini di
tallenti vari venivano a perfezionarsi nelle |18 scienze in Grecia. Voi siete i piu vicine
alle Capitali |19 di quelle Repubbliche che tanto nobilitarono l’uomo, e |20 gli fuero
conoscere i puoi diritti naturali. Son<o> persuaso che |21 incontrerete delle difficoltà
nel primo maneggio degl’altari |22 Pubblicci, ma con il fine retto, colla bilancia della
Giustizia |23 distributiva, e colla fermezzá tutto superarete. Molte vol| 24 le il Popolo
non conosce e non distingue il vero dal falso, per|25che sente i primi impulsi della
passione, e dell riveresse che |26 lo nuove, ma se gli si fà riflettere, e conoscere che
non
θ.1v
l’interesse particolare che deve giudarlo, ma il generale, esso | 2 stesso allora diuceri
Giudice giusto. Le imposizioni di |3 cui si lagna se considera bene non sono tanto
gravose quan|4to egli vagamente suppone se nella maniera di percepisce in | 5 ci della
vessagione, a questo si mentrà rimedio. Voi stessi | 6 loveta considerare che le
imposizioni sulla vostra isola |7 non pagano un terzo della spesa che il Governo fà gl
difen|8dere il vostro paese dalle restazioni che cui farebbe il |9 Governo Ottomano se
cadesse sotto di quello. Il Tabacco che |10 paga la Dogana non è una cosa di prima
necessità e non cade |11 la Gabella che sopra a quella persone che per lusso ne famo | 12
il consumò, ed ogni ben regolaro Governo hà posto sui questo | 13 genere una Gabella.
Trovo strano che il vostro popolo se nei|14 lagui, pensare dunque, che questa non è che
un instruazione, |15 di quante pochi interessati, e non può essere una [δπζ. ι.]|ra16
generale perche si può vivere sentenza formare. Commmmis<io>| 17ne dunque che si
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faccia pagare esattamente la gabella 523 |18 scriverò poi per il regolamento che deve
tenersi gl’esazio|19ne dell’imposte sopra l’alter case. Frà pocco queste | 20 case saranno
regolare con miglior ordine, e voi stessi sarete con | 21 feltrati sulla contribuzione che
dovrete pagare, ed allora |22 saprete suggerire i mezzi per ag<g>ravare il popolo.
Intanto |23 confortare il Popolo ad aver pazienza, e pagare con pun| 24tualità al
Governo che lo protezze è che lo fra liberato |25 da tante vessazioni, ed angarie. Il
Console della Repubblica |26 Francese è incaricato di nominare una, o dieci persone
per riscuoter|27re i dazi, e Dogane sopra la Campagne, e prodotti seconda che
θ.2r
pagavano sotto l’antico Governo. Se vi saranno differenze frà il contri| 2 buibile, e
l’esattore due persone saranno chiamare per decidere la |3 questione ogni una delle
parti nominerà la sua, così penso che si |4 eviterà ogni vessazione. Sarebbe bene che vi
fosse un regolamen|5to stabilito, perchè il coltivatore andasse a manifestare la
quanti|6tá del reneno sementato, o da sementare. Le vi fosse del dissa| 7rere con la
persona che deve ricevere il pagamento sarebbe allora |8 che una parte, e l’altra
nominassero le due persone sopra indicate. |9 Conviene che ogni uno paghio, ma
niente di più del giusto, onde pren|10dere quegl’espedienti che crederete a proposito.
In quando poi a |11 quello che il popolo pagar duce alla famiglia Venier, penso, che
deb|12ba pagare, perchè nien<te> Cittadino puoi essere spossessato dai puoi | 13 diritti
sentenza esser chiamato davanti ad un Tribunale, ed | 14 esser legalm<en>te guidicato
che egli possedeva una casa sentenza tito|15lo, o ragione: Or sarebbe un’abbuso,
violenza, ed ingiustizia il |16 volere impatronirsi delle rendite di questa famiglia. Fate
che |17 gl’anno corrente paghino secondo il solito perche gl’anno avveni| 18re si
ordinerà che la famiglia Venier faccia conoscere che gli hà |19 dato questo temeno, e
gl quale autorità, conosciuta la leggitimi|20tà, o illeggitimità di questo possesso si
adateranno i rimedj, o per |21 sudeteni. Che si accomoderà in modo questo affare, onde
il Popolo più |22 contento, e sodisfatto. Vi osservo che con la mederazione, e con |23 la
Pace tutto auderà bene, ma con la forza con l’ingiustizia e colla | 24 violenza non
faranno da dei casuitare. La libertà, e l’Equaglian|25za esiggono che ogni Cittadino
rispetti, e più rispetato. La leggere |26 gl’esecutori devono tenere questa Gilancia in
equilibrio. Le faretre |27 conoscere queste verità al Popolo di Cerigo, non persuaso che
do
523

Πξφθεηηαη γηα ηεισλεηαθφ δαζκφ.
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θ.2v
cilmente aspetterà la decisione di questo affare, a non sarà pre| 2giudicato nè suoi
interessi. Rendeterni conto spesso della vostra |3 operazioni, e persuadereni che sarà
mia avra di sostenere i diritti |4 naturali dell’uomo.
|5 Salute e Fraternità
|6 Gentili
51. Γ.Α.Κ.-Σ.Α.Κ.,

Αξρείν

Γεκνθξαηηθψλ

Γάιισλ:

Φάθεινο

16/Έγγξαθν 5 [Έγγξαθν ηεο θεληξηθήο δηνίθεζεο πξνο ην
Πξνζσξηλφ Γεκαξρείν Κπζήξσλ], 11.09.1797
θ.1r
Libertà

Eguaglianza

Gli Amministrazioni Gentili all’Isole del Levante
Alla Municipalità Provisoria dell’isola di Cerigo
No 23
addì 19 8bre 1797: Veneto Stile Recepta
Cittadini
Assicurata la Municipalità Provisoria di Venezia della Democratizzazio| 2ne
felic[a]m[e]nte seguita di alcune isole di questa Provincia, e vedendo, | 3 che dalle
medesime veniva conservato con Lei silenzio, dopo le tante |4 prove di leale
sentimento di Frattellanza e di vivo desiderio d’unione |5 che dato loro aveva, anche
coi recenti sacrifficj fatti per il bene di dette |6 isole, ad onta delle luttuose sue
circostanze; Silenzio, che la poneva |7 in una incertezza sù argomento egli importante
per il bene d’ambe |8 due, i Popoli rissolse di spedire al General Bonaparte il nostro | 9
Cittadino Municipalista Dandolo, incaricandolo di rappresentargli vivamente | 10
l’aflizione di cui era penetrata per questa nuova calamità. La | 11 risposta dell’invito
Generale non poteva essere più soddisfacente, mentre |12 anzi egli rinnovò la prottesta,
che l’oggetto della combinata spedizione |13 all’isole del Levante, era appunto di
presservarle, e di assicurare la |14 di Lei unione con esse accitando la nostra
Municipalità di sollecitar |15 l’invito (che già era gl fare) a ciascheduna isola di
mandar a Venezia |16 li propri Deputati, perchè uniti a quelli, che dalla Municipalità
saranno |17 Eletti ed’a quelli, che a momenti dovevano essere destinati degli altri | 18
Dipartimenti della Terra Ferma, che fromarano la Veneta Razione |19 si formi un
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Comitato, ossia convecione Centrale Provisoria, alla | 20 quale dovrà essere appoggiata
l’amministrazione generale degli altari |21 della Razione.
Questa prima Provisoria unione deve essere la base (come ha |22 molta ragione
di sperare la Municipalità Nostra) d’una più grande |23 unione con tutti i Popoli liberi,
e rigenerati d’Italia in una sola |24 Reppublica Democratica, una, ed indivisibile.
Ignorando la Municipalità stessa, se voi pure, o Cittadini, vi |25 siate
democratizzati, c’incarica, quallor lo toste, di rendere a voi noti | 26 questi suoi
desiderj, il chè eseguiamo con piena esultanza.
θ1.v
Spera Ella, e noi siamo certi, che intenderete con vero piacere, | 2 pari al nostro,
questa felice notizia, che altre un mezzo p[r]on[t]o, e sicuro | 3 di sempre più
consolidare i soari vincoli della Frattellanza, e dell amicizia | 4 frà Popoli di tanti secoli
avvezi a riguardarli come una sole Famiglia |5 e di vendere indissolubile la nostra
unione fondandola sulle basi della |6 giustizia, dell’eguaglianza, e dell’interesse
commune.
Per ora si contenta ella d’anunciarvi questo felice avvenimento |7 risservadosi
poi di spedirvi frà pochi giorni le ulteriori comunicazioni | 8 neccessarie, per la misure
di esecuzione.
Dalla Nostra Municipalità, dietro a rapporto del comitato | 9 alla Sanità fù
Dimmediata la contumacia, a cui in passato |10 erano sottoposte queste isole ridotta
essendo a soli giorni quator|11deci ve ne accompagniamo copia di questa deliberazione
a vostro |12 lume. Salute e Fratternità
Corfù li 25 Frutitero |13 11 7mbre 1797 Veneto Stile anno Primo della |14 Libertà
|15 Gasparotti amministrazione Generale all isole del Levante
|16 Bottini Amministrazione Generale all isole del Levante
|17 Dallaqua Amministrazione Generale all’isole
52. Γ.Α.Κ.-Σ.Α.Κ.,

Αξρείν

Γεκνθξαηηθψλ

Γάιισλ:

Φάθεινο

16/Έγγξαθν 6 [Δγγξαθν ηνπ Τγεηνλνκείνπ ηνπ Πξνζσξηλνχ
Γεκαξρείνπ ηεο Βελεηίαο], 06.08.1797
θ.1r
No 24
Libertà

Eguaglianza

Il Comitato alla Sanità
405

alla Municipalità Provisoria di Venezia
Cittadini. Incontrando gli oggetti dello Zelante vostro eccitta| 2mento-4corrente si fece solecito il Comitato alla |3 Sanità di prendere in esame in ogni
rapporto la |4 Legislazione, per cui si volero dal sopresso Governo | costantemente
sottoposte a giorni-28-di Contu|5 macia le imbarcazioni dal Veneto Levante.
Assai rimotte si riconobbero le tracie di cosi | 6 ferma detterminazione tanto più
rimarchevoli quanto |7 che fù sempre riconosciuta gravosa al Nazionale |8 Commercio;
ma in seguito alle accurate applicazioni |9 presente all argomento in ogni suo rapporto
di |10 ubicazione di dette isole, del Commercio di quegli abbi| 11tanti, e di politici
riguardi, che non sono assolutamente |12 da negligersi erede il Comitato di poter
proporre |13 alla prudenza della Municipalità Provisoria la |14 ragionevolezza di
addottare un sistema di opportuno |15 sollievo alla Navigazione e che concilj in pari
tempo |16 il triplice rapporto di cautella per non compromettere | 17 gli eminenti oggetti
di Sanità, e di acquiescenza, alle |18 estere Deputazioni avezze a riposare con piena |19
fiducia alla ferma condotta della Sanità di |20 Venezia, che attraendosi l’amirazione
degli Esteri, fù |21 sempre considerata, come l’antemorale del Conti| 22nente l’Italia.
Considerando può, che per una parte la sistema|23zione, ed’attività degli ustizi
dell’isole del Levan|24te lascia aditto ad’una ragionevole acquiesenza |25 nel geloso
argomento di Sanità, e che d’altronde |26 non può essere partito di prudenza di
distruggere
θ.1v
onninamente una Legislazione Sansita da varj |2 secoli, cio chè risvegliar potrebbe
dalle inopportune |3 distidenze nell’Estere Deputazioni di Sanità, vi pro|4porre la
forma del Seguente Decreto.
|5 Primo. Che inteso il Rapporto fatto alla Municipalità |6 Provvisoria di Venezia dal
Comitato di Sanità, le |7 imbarcazioni dell’isole del Levante Venet[o], sempre | 8 chè
siano scortate da fedi nette, e comprovanti |9 la buona salute della respettiva
provenienza |10 sieno d’ora innanzi soggette al solo periodo di giorni |11 14-di
Contumacia, con l’usata forma de’spurghi |12 nej Canali di Contumacia, e Pubblici
Lazzaretti.
|13 Secondo. Della presente deliberazione avrà cura il Comitato | 14 di Sanità di
renderne intesi li corrispondenti ustizi |15 per lume.
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|16 Terzo. Che dal Comitato medesimo sia in conseguenza dell’adotta| 17to regolamento
Pubblicata, e distusa una stampa |18 a regola del Commercio, e degli ustizzi consolari,
ai |19 quali nè sarano trasmessi gli esemplarj.
|20 Delfino
|21 Armano
|22 Melanzini
|23 Widmann
Data li -18- Termidor |24 6 Agosto 1797 Veneto Stile anno Primo |25 della Libertà
Veneta
|26 Widmann Pressidente
|27 Carminati segretario
|28 Per copia conforme
|29 Bambo segretario
|30 Per copia uniforme
|31 Bottini Amministrazione Generale all’isole
53. Γ.Α.Κ.-Σ.Α.Κ.,

Αξρείν

Γεκνθξαηηθψλ

Γάιισλ:

Φάθεινο

16/Έγγξαθν 7 [Αίηεζε απαιιαγήο θαζεθφλησλ ηνπ Νηθνιάνπ
Αξψλε], 02.02.1798
θ.1r
ιεπζεξία

Ἰζφηεο

Νν 47
Πξνο ηνχο πνιίηαο ηήο δηθαενηᾶηεο Μνπληηδηπαιηηάο Πξνβηδφξηαο | 2 Κπζήξσλ
Cerigo li 25: Plovoso anno 6to della Republica Francese una, ed indivisibile 2
Febbraio |3 1798 Veneto Stile
Presentata del cittadino Nicolò Aroni quondam Constantin uno della Comissione
distrettuale |4 di Castrissianica in questo Municipalità Provisoria instando.
πηδή, θαί  γηξαιέα ἰιηθία κνπ, θαί  ἀγηαηξεπηεο θαη θαηάθηηεο ἀξξφ|5ζηηεο
ὀπνῦ πξφο ην παξφλ δνθηκάδν, θαί θαζεκεξηλφο πάζρσ |6 κέ κεγάινλ θίλδηλνλ ηήο
δνῆο κνπ, δέλ κε ἀθίλνπλ λά ραξψ |7 ηφ ἐπάλγγεικα κνπ ὀπνῦ ἀλαμίσο κνῦ ἐραξίζαηε,
κήλ ημεξφληαο |8 ηφζνλ ηφλ ζαλαηφλ κνπ, φζνλ πηθξέλνκε φηη δέλ κνῦ ἑράξηζε |9 ὁ
Θεφο ἐηνχηνπο ηνῦο θεξνῦο κέξνο ηήο ἰγίαο κνπ ῦο ηήλ ηειίαλ |10 εραξίζηηζηλ ὀπνῦ
εὔξηζθφκεζζελ δηά φλνκα ηῆο πνιηρξνλεκέ|11ληο Γαιηθήο ξεπνππιηθάο καο λά ζηζηάζσ
ηήλ δσήλ κνπ, ηήλ |12 ςηρήλ κνπ, θαί φο πηνρφο ηήλ νζίαλ κνπ ῦο θάζε πξνζηαγίλ, |13
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θαί πεξίζηαζηλ ηεο παξνχζεο Μνπληηδηπαιηηιαο ὀπνῦ ξαπξεδεληάξη |14 ηφ ίδηνλ ηεο
πξφζνπνλ, θαί φλνκα.
Μέ ην λά έθζαζε ιππφλ ἱ γηα κνπ ῦο κίαλ ἑιεπλίλ θαηά|15ζηαζηλ θαζφο
ζέιεηε βεβενζή θαί απφ ηήλ πηζηνπίεζπλ ὀπνῦ ζάο |16 παξηζηάδν δένκε θαί πεξηθαιφ
ηήλ δηθενζίληλ, θαί επζπιαρλία ζαο |17 φηη λά δφζεηε ηήλ ἑπηζηαζίαλ ὀπνῦ ίρα ῦο ἄιν
ἱπνθίκελνλ ὀπνῦ |18 ηζειεηε γλνξίζη άμηνλ, δηά λά ἑθπιηξφλνληε  πξνζηαγέ ζαο |19 θαί
θάζε ἄιν πξφο ζπκθεξνλ ηήο παηξίδαο καο, θαί θξαηεν|20ηάηηο καο ξεπνχπιηθαο κέ
πιένλ δέζηλ, ἑπηκέιηαλ, θαί πίζηηλ |21 θαζφο ίλε δίθενλ, θαί ἀπνῦ ἀπφ κέξνο κνπ ῦο ηφ
ἑμῆο ἱκπν|22ξνῦλ λα κέλνπλ ἀλελέξγηηεο δηά ηήλ ζαλαηεθφξνλ κνπ θα|23ηάζηαζηλ
ἰγία θαί ζέβαο
Die presentatisi
La Municipalità Provisoria di Cerigo letta la suestesa |24 Memoria prodotta dal
cittadino Nicoli Aroni quondam Constantin uno della | 25 Comissione distruettuale di
Castrissianica, e rilevando dall’unita fede |26 la fisica di lui impotenza, ed innabiltà,
perciò aduntando per la |27 particolari circostanze del caso l’inze dal medesimo
decretta, che […] |28 nelle di lui meri<tare> sostituito sia il probo, ed abile cittadino | 29
Andrea Mavromati quondam Benitto, al quale scriitte siano li seguente | 30 istruzioni
sic.
|31 Liuvry Amministartore
54. Γ.Α.Κ.-Σ.Α.Κ.,

Αξρείν

Γεκνθξαηηθψλ

Γάιισλ:

Φάθεινο

18/Έγγξαθν 1 [Πηζηνπνίεζε γηα ηελ αδπλακία εθηέιεζεο
θαζεθφλησλ ηνπ γέξνληα ηνπ ρσξηνχ Κνζκά Ραπηάθε], 02.02.1798
θ.1r
Νν 46
Πεζησπην εγσ ν θαηνζέλ ππνγεγξακελνο νηπ σ πνιεηηο |2 Κσζκάο Ῥαπηάθεο
σ πξνεζηφο ηνλ Βπαξάδνλ ζέιπ λα |3 ξενπηδέξη απφ ησ πξσεζηπιήθε νηε εδνπιεπζε
ηνλ |4 δπνξηζκέλνλ κέξνο θαη δεχηεξσ νπνπ λε αλζξνπφο |5 ηνπ θεξνχ εο ηα έηε θαη
ἀζηελίο εηο ηελ γεξαζηλ θαη δε δπ|6λνκε ηνπο δξφκνπο θαη δπα ηνῦην πεξηθαιφ απφ ηηλ
ζηκε|ξν λα χκε ειεπζεξνκέλνο.
|7 Παπᾶ Ησ<άλλεο> Βπαξνο εθπκέξηνο ηηο Παλαγίαο ηνλ Βπαξάδνλ | 8 ππνγξάθν δπ
απηφλ κελ ημεβξνληαο λα γξαθπ
Libertà

Equaglianza
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Cerigo li 25 Piovoso anno 6to della Reppublica Francese una ed | 9 intimitissima 2 Febbraio
1798 Veneto Stile
Presentata dal Cittadino Cosmà Viaro Raftachi quondam Giorgi uno | 10 della Comissione
distrettuale di Milopotamo in questa Muni|11cipalita Provvisoria instando.
55. Γ.Α.Κ.-Σ.Α.Κ.,

Αξρείν

Γεκνθξαηηθψλ

Γάιισλ:

Φάθεινο

18/Έγγξαθν 2 [Οηθνλνκηθή πξνζθνξά ηνπ Δκκαλνπήι Γαβαζά],
20.09.1797
θ.1r
Σδεξίγσ 1797 κελφο εκηεβξίνπ 20 Π.Δ.
Πξνηνλ εηνο ηεο Κεζεξαίνλ ειεπζεξηαο
Νν 18
Διεπζεξία

Ηζνηεο

Πξφο ηνῦο πνιεηαο Πξεζηηεληαο θαη Μνπληηδεπαιηηα |2 Πξνβεδνξηα Κηζήξνλ
Ο πνιηηεο Δκκαλνπει Γαβαζαο
Δζηνληαο θαη λα κνπ ήλαη γλνζηφλ πφο ηελ απεξαζκέλελ | 3 Κεξηαθή 13
ηξέρνληνο κελφο Π.Δ. εθεξερζε |4 κε απζεληηθφ πξνθιακν απν ηήλ Μνπληηδεπαιηηά |5
Πξνβεδνξηα Κηζεξνλ πφο νπηνο επεζεκα εζειε |6 λα θνλθνξεξε δηα γξακαηεθνο
απαλσ ήο ηελ εγεα |7 εζην πνξην ηνπ Αβιεκνλα Αγίνπ Νηθνιανπ λα εκπνξη |8 λα
παξηζηαδεηαη κε ηελ νθεξηα ηνπ εο ηήλ Κάζα ηεο απηεο | 9 Μνπληηδεπαιηηᾶο θαη απησ
ην Κάξεθν λα εκπνξή λαλ ην γνδεξε |10 δηα ρξνλνλ έλαλ. Γεῶ θαη εγῶ νζαλ πνιηηεο
|11 εηνπηνπ ηνπ ληζηνπ θνλθνξέξν θαη νθεξηήξν ήο ηήλ απηελ |12 Καζα δνπθαηα απφ
ηξηα ήο ην ηδεθίλε. Γνπθαηα 25 |13 γξνζηνπ εθνζηπεληαη νπνπ ζηέλνπλ γξ. 50-δηα
ρξνλνλ |14 έλαλ δηα ην αλνζελ Κάξεθν.
|15 Ζγηα θαη εββαο
|16 Γαβαζαο
56. Γ.Α.Κ.-Σ.Α.Κ.,

Αξρείν

Γεκνθξαηηθψλ

Γάιισλ:

Φάθεινο

18/Έγγξαθν 3 [Αλαθνξά ηνπ Μαξίλνπ Μαθξή γηα ηελ αληίδξαζε
ησλ Κπζεξίσλ ζηε θνξνινγία ηνπ θαπλνχ], 16.08.1797
θ.1r
Διεπηεξεα

Ζζνηεο

Ο πνιεηεο θαηεθνο εηο ην Σδεξεγν θαηνζελ επνγεγξακελνο εηο ηνπο | 2 πνιηηαο
νπνπ θνξκαξνπλ ηελ Μνληηδεπαιηηα Πξνβηδνξεα ηνπ εδενπ ηνπνπ |3 πξνο θεξλν ηα
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δεθενκαηα κνπ νπνπ κνπ αθνινπζεζε ζηαο 9 ηνπ παξνληνο | 4 νπνπ ν θνζκνο αθνπζε
ηηλ ειεπηεξεα θε αζεθνζε κεξνο απφ ην πνπνιν |5 θε εηξεμαλ ζηελ Μνλεηδεπαιεηα
ιεγνληαο νηε απαιην δελ ζεινπλε παξα |6 ζεινπλε λα ελε ειεπηεξε κα ν ζενξ
Κνλζνινο εδε ηελ κεγαιε νξκε ηνλ αλζξν|7πνλ θε εδενξεζε νηε λα θεξλε ν
Γεαλαθεο Πεεξαθεο ηα βαξειηα εμν απνπ δηθν ην |8 κα κνπ ερε ηα θεξε θαη κνπ
εκελεζε ηξεο βνιεο δεα λα ερν λαλ ηα ζηειν κα εγν εγε| 9ξεςα παληα κεα θηξκα απφ
ηελ Μνλεηδεπαιεηα νκνο δελ ηελ ειαβα παξα |10 εθνβηζεθα δεα λα κε κνπ γελε
θακεα επαλαζηαζε θαη ηδεηα εζηειε ην ιε|11πνλ απην ην πνπνιν νπνπ δελ επηζηεςε
εηο ηνπο λνκνπο ηνπο αιεζελνπο νπνπ ηνξα καο |12 εξζαλε απφ ηελ πνιερξνλεκεληλ
ξεπνππιεθα ηνλ Φξαηδεδνλ Γεκνθξαηεα |13 ειαβα θε γξαθε απφ ηνλ ηδηηαδελν
γθελεξαι Γθηληειε νπνπ ιανπδηαξε νια |14 ηα παιεα θνληξαηα ηνπ παιενπ
γνπβεξλνπ απφ θεξνλ πνπ αθνπ<ινπ>ζαεη επο |15 ιεπηεξεα εκπαζαλ πνινπο
ηακπαθνπο θε θαπλνπο εδν εηο ηνλ ηνπν ην ιεπνλ |16 εγν δελ εκνπλα ζε ζηαην πνηε λα
ην απαξαηεζσ ην απαιην νζα θνληξαπαληα |17 θε αλ εηαλε επεδε θαηά ηα θνληξαηα
κνπ νπνπ ερν κε ηνλ Πιαηε Μεζε θε ζηλ|18ηξνθηαλ ηνπ κα επεδε θε εξζαλε
εκπνππιηθν θε γεξεςαλε θε θακαλε κηα |19 ζνιεβαηδηαλ εγν ηνπο ην απαξαην λα πασ
δεα ινγαξεαζκν ηνπ πνπνινπ κα πεξε|20θαιν ηελ δηθεα θξηζελ νηε λα θξαηε ε λνηα
νπνπ απνγξαθνληαλε δεα λα |21 θακνπλ παξνκεα ζνιεβαηδενλ θε απηή ε λνηα εηξερε
ζε φια ηα καγαδεα |22 νκενο θε κεζα ζηνλ θαθελε ηνπ ηδεηαδελνπ Αζαλαζε
Πξνηνςαιηε θ<ε> εγν |23 νο μελνο νπνπ εβξηζθνκε αθελν ηελ Μνλεηδεπαιεηα θε
ηνλ ηδεηαδελν |24 θνκεζαξεν θαη πξεζεδεληε λα ζενξεζε ηα δεθενκαηα κνπ νπνπ
εηδε εκε |25 <βε>βενο εηο ηηλ δεθεα θξηζηλ ηηο Μνλεηδεπαιεηαο επεδε εγν δελν δεα
ην κεζν |26 απαιην γξνζεα 500: ηνλ ρξνλνλ νπνπ νιν θαηαζηβελεηε δεα γξνζεα
ρειεα.
Libertà

Eguaglianza

Cerigo 10 Fruttidor anno primo della Libertà Citterea 16 Agosto 1797 Veneto Stile
Proddota la presente memoria dal cittadino Marin Macri agente dell’appalto di
Ta|27bacco di quest’isola in questa Municipalità Provvisoria in cui letta, e
matura|28mente considerata nella sessione di quest’oggi, e trovando assolutamente non
doversi |29 sospendere l’appalto stesso, onde non contravenire agl’ordini del cittadino
A. Gentilj |30 General Divisionario del Levante che preserive la contimazione de’dazi
dezi tutti nel |31 vecchio picole; perciò la Municipalitá stessa unanime, e concorde
decretta, che |32 commiso sia al’aggente Macri suddetto di dover continuare frattanto
l’esercizio del’proprio |33 appalto con risserva di proddur li competenti sudi riccorsi, o
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in questo Comitato Cri|34 minale per essere proceduto formalmente, al cittadino
Giudice suddetto, che rigorosamente questi
θ.1v
resti con procclamazione da pubblicarsi in tutta l’isola vietato il minimo | 2 abuso, o
contravenzione in offesa de diritto di detto appalto sotto le [δπζ. ι.] |3 irrevvissibili
pene, e che commesso per sia al cittadino Jannachi Pierachi di dover | 4 tosto
depositare nel Pubblico appalto qualunque quantita di Tabacco, che presso di lui | 5
esistesse, e ciò sentenza pregiudicato delle azioni, erazioni dell’agente predetto. Sic.
|6 Liuvry Presidente
|7 E<mmanuel> Mormori Municipale
Seguano gl’ordine, e Procclamazione nella data autentica
al Cittadino Marin agente dell’appalto de’Tabacchi di Cerigo
In relazione all odierno decretto soggetto sopra il vostro Riccorso, voi Cittadino
dovrete |8 continuare ad esercitare l’appalto di Tabacco in quest’isola come prima,
così |9 essendo la volontá del cittadino A. Gentilj Generale divisionario del Levante
sentenza |10 vostro pregiudicato, e con rissevra di proddur ogni riccorso per quanto
recclamare |11 od al Generale suddetto, o in questo Comitato Criminale per esservi
resa quella Giusta; |12 che vi conviene, avvisandovi, che furano prese le più opportune
misure, e falle |13 delle procclamazioni per garantire l’appalto stesso, ed ordinato al
Cittadino Pierarchi |14 di passar tosto in deposito appresso di voi tutti li Janachi, che
ne avesse, onde |15 restiale assicurato da ulteriori pregiudi<cato>. Sic.
al cittadino Jannachi Pierachi
vi si ordina rissolutamente, Cittadino, di consequer tosto in forma di deposito al | 16
Cittadino Marin Macri Pubblico appaltatore tutto il Tabacco, che v’altrovate avere | 17
da quello, che vi era stato permesso di transportare nella vostra Bottega a scanso | 18 di
tenneltuazioni; Tanto dovere eseguire per non rendervi risponsabile al cittadino
|19 Generale Gentilj. Salute e Fraternitá
Segue la Procclamazione
Gravi gl’inconvenienti successi, e che succedono a danno dell’appalto de Tabac<co>
|20 che contro gl’ordini del cittadino A. Gentilj General divisionario del Levante, |21
che vuol frattanto imperturbabili, e nel veechio piede li dazi tutti, ricorse verso | 22 di
Noi l’agente dell’appalto stesso con determinazione di rinunciare a peso del Popolo | 23
essendo per altro costonete la volontà del suddetto Generale, che gl’appalti tutti per | 24
ora continuino, dietro aver commeso all’enunciato aggente Cittadino Marin Macri | 25
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che continuar abbia le proprie mansioni fin’a nuovo ordine del’Cenerale, stesso, |26
facciamo pubblicamente intendere, che cinque de estero ossase reccar la [δπζ. ι.] |27
luoco, non solo sarà servamente punito giusto le leggi, una sarà per risponsabilita | 28
verso il medesimo Genelare; al qual’oggetto saranno acceltate denoncie, e sarà
prenniato il denunciante .
57. Γ.Α.Κ.-Σ.Α.Κ.,

Αξρείν

Γεκνθξαηηθψλ

Γάιισλ:

Φάθεινο

20/Έγγξαθν 1 [Έγγξαθν γηα ηελ νξγάλσζε θαη επάλδξσζε ησλ
ππεξεζηψλ ηνπ Τγεηνλνκείνπ Κπζήξσλ], 09.08.1797
θ.3r
22 Thermidor predetto 9 Agosto 1797 Veneto Stile
Nelle sessione di quest’oggi volendo accorrere a provvidanze riguardanti il |2
geloso argomento della commun salute, dietro varj di bastimenti, decretta in| 3tanto
unanintamente la Municipalità Provvisoria, che provvisoriamente stabilito | 4 sia
questo segue.
Che il cittadino Zuanne Darmaro era in addietro per acquisto Cancelier |5 alla
Sanità continuar abbia col solo titolo di scrivano ed assumere il costituto | 6 di tutte le
provenienze, che capitassero nel Porto di Capsali, regolandosi nell’| 7esazione
de’proprj diritti colla giá fissata Tariffa, e col dover d’assoggettare |8 li costituti stessi,
e dipendere dagl’ordini del Comitato di Sanità.
Che destinati sieno gl’infrascritti cittadini per fanti di Sanità col pri[v]ilegio | 9
che cadanno d’essi servir della settimanalmente nella figura di pr[opr]io |10 fante, onde
tutti ripartitamente percepiscono li diretti fissati colla [ta]riffa e col
θ.3v
Libertà

Eguaglianza

e col dover di dipendere tutti dagl’ordini del Comitato stesso, e da quelli, | 2 che col
mezzo dello scrivano ||stesso|| saranno sull’agromento enunciato impartiti
|3 Spiro Amarando quondam Pietro

Giorgi Petrochilo di Paulo Giovanco

|4 Pietro Facea quondam Boliò

Menezo Sotirco Lazzo

|5 Zuanne Jacannachi
|6 Jianni Bareseri naturale
Che nel posto molto interessante di Avlemona resti affidata ad una
Commi|7sione di Sanità composta dalli cittadini Manoli Zanne Clironomo, Janno | 8
Veve, e Statti Jannacachi l’incombenza sulla materia di Sanità col forsi | 9
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somministrare ogni occorrente forza da quell’ufficiale direttore che restarà
Commissio|10nato, e per ovviar il benché minimo disordine, e far, che la predetta
Ta[ri]ffa sia |11 eseguita, sovrastare, ad ogni Costituto, che dovrà assumersi da quel
Cittadino |12 Christodulo Paulini, cui pur resta l’obbligo d’assoggettar a proprie spese
il costuito |13 a questo Comitato di Sanità.
Che nelle Rive di Potamò, e Milopotamo sieno destinate che e apposite
Com|14missioni composte respettivamente dagl’infrascritti cittadini, alle quali
particolar |15 dovere sia l’invigilare sulla commun salute, l’assumere il Costuito ad
ogni |16 provenienza coll’esazione de’soli diritti espressi nell’antecitata Tariffa, ed
assogget|17tarlo a loro spese a questo Comitato di Sanità, da cui dipender devono, e | 18
riparare in ogni urgenza qualsivoglia disordine servindosi di qualunque indi|19viduo,
che dovrà accorrere alla commun presservazione.
Che molto importanto essendo lo stabilimento d’un’armo litorale dell’iso[la]
|20 a riparo degl’oggetti di Sanità, e dell’incursioni Piratiche, sia però commesso a |21
questo cittadino Vescovo Levunj il dover far eseguire col mezzo de’rispettivi | 22
Parochi un’anagrafi generale degl’abitanti tutti dall’età d’anni sedeci com| 23piti a
quella di cinquantacinque.
Che per l’esecuzione di tutte l’ennunciate deliberazioni sieno estese, e rimesse
|24 le seguenti lettere, ed ordini.
|25 Commisione di Sanità di Potamò
|

26

Vassili Bavea, Zorzi Meletio e |

Commisione di Sanità di Milopotamo
27

Janni Coroneo Ghegheri

Panagioti

Caridi

Megaloconomo,

e

Gleso,

Marco

Manoli

Potini

Spagnolo
|28 Liuvry Presidente
|29 Draco Moriso Municipalista
58. Γ.Α.Κ.-Σ.Α.Κ.,

Αξρείν

Γεκνθξαηηθψλ

Γάιισλ:

Φάθεινο

20/Έγγξαθν 2 [Σηκνιφγεζε βαζηθψλ αγαζψλ πξψηεο αλάγθεο],
08/09.08.1797
θ.4v
Sessione della sera del li 22: Thermidor prodotto.
Indeffessa la Municipalità Provvissoria nel stabiliter provvedimenti. Che sieno
2

a | sollievo generale della Popolazione nella maggior parti indigente, decretta con | 3
cordenamente, che fratanto stabiliti sieno per ora li prezzi delli seguenti Generi |4 di
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prima necessità, per i quali sia fissata relativa Tariffa, ed ordinato |5 il di lei
adangimento, come segue:
|6 Il Pane
θ.5r
Libertà

Eguaglianza

|1 Il Pane di frumento commune ben colto a dramme settanta il Parà
|2 detto di frumento bianco in Panetti, o Corneti a dramme settanta il Parà
|3 l’Oglio a Parà cinquantasei la Boccia
|4 Il formaglio di perfetta qualità a Parà ventiquatro l’occa alla minuta, ed | 5
all’ingrosso a Parà ventitrè
|6 detto l’inferior qualità a Parà venti l’occa
|7 Carne di Mazo di perfetta qualità a Parà sette l’occa
|8 detta di mediocre qualità a Parà sei l’occa
|9 detta l’inferior qualità a Parà quattro l’occa
|10 detta di Castrato di perfetta qualità a Parà dieci l’occa
|11 detta di Caprone di perfetta qualità a Parà otto l’occa
|12 detta di Pecora, e Capra a Parà sei l’occa.
Che riguardo poi la stima di rimanenti commestibile, la riconoscenza | 13 della
qualità suespresse, e la vigilanza all’esecuzione de’suddetti prezzi; sia per | 14 questa
Città, e Fortezza appoggiata l’incombenza ad una Commissiarie sopra | 15 vittuarie
composta dagl’infrascritti trè Cittadini, che per turno cambiar debbano | 16 in ogni
mese, onde ripartita sia questa benemerita, e zelante occupazione [δπζ.ι.] |17 cui servir
devono per ancor della Patria sensi aggravio de’venditori, e | 18 per l’interno dell’isola
affidata alle già stabilite quattro distrettuali |19 Commissioni, dell’obbligo a tutte di
dipendere da questo Comitato di Sanità, ed |20 Economia interna, da cui dovranno per
essere regolate quelle stime, per |21 le quali alcuno proffessarre aggravio.
E che per l’esecuzione di queste deliberazioni sieno estese le seguenti | 22
lettere.
Cittadini che dovranno compevere la prima mensuale Metà | 23 di detta
Commissione alle vittuarie.
|24 Zorzi Cassimati quondam Manea
|25 Todorin Sotirco quondam Giorgi Lazzo, e
|26 Andrea Cassimati di Antonio
|28 Liuvry Pressidente
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|29 Αληφληνο Σδαλέο Μνλνηδεπαιεηα
59. Γ.Α.Κ.-Σ.Α.Κ.,

Αξρείν

Γεκνθξαηηθψλ

Γάιισλ:

Φάθεινο

20/Έγγξαθν 3 [Καζνξηζκφο ηζνηηκίαο λνκηζκάησλ], 11.10.1797
θ.13r
Cerigo li primo Brumaire anno primo della Libertà Citterea 11 8bre | 2 1797 Veneto
Stile524
Detto
La Municipalità Provvisoria di Cerigo trovando necessiario nell’| 3atticali circostanza
sicurezza, e facilità del Commercio di addatersi alle |4 regole prese dall’altre isole per
l’addietro venete riguardo il valore |5 delle sottoscritte monete nobili, rendi a cadauna
inteso, che le medesime avranno |6 in quest’isola il loro corso sicuro nelli ricevimenti,
e commutazioni colle se|7guenti proporzioni alle monete correnti ottomane.
|8

Piastre

Parà

|9 Luigi d’oro Francesi

12

30 [...]

|10 Scudo Francese

3

12 [...]

|11 Sovrano d’oro Milanese

15

10 [...]

| Scudo Papalino

2

20 [...]

|13 Scudo Milanese

2

12 [...] ½

|14 Segue

Zechini

12

θ.13v
Libertà

Eguaglianza

1

| Zechini Papalini, Imperiali, Ungari, 6

35

Pressiani, Olandesi, |2 e Giliati
|3 Crosato Imperiale

3

|4 Bavaresi, ed altre monete vechie 2

2½
32 ½

degl’elettai di Baviera
|5 Ducate Veneziani

2

10

| Colonarie di Spagna

3

[...]

|7 Alti scudi di Spagna

3

[...]

6

524

Ζ εκεξνκελία απηή εληνπίδεηαη ζηελ ακέζσο πξνεγνχκελε εγγξαθή.
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|8 Gazella Veneta Parà mezze

½

|9 Zechini Veneti, e Talari Veneti, ed Imperiali in Libertà
|10 Liuvry Pressidente
60. Γ.Α.Κ.-Σ.Α.Κ.,
23/Έγγξαθν

Αξρείν
1

Γεκνθξαηηθψλ

[Γηαγξαθή

θαηαδίθεο

Γάιισλ:
πνπ

Φάθεινο

απφθεηην

ζην

Αξρεηνθπιαθείν Κπζήξσλ], 31.01/01/02.02.1798
θ.1r
Libertà

Eguaglianza
2

Cerigo li 12 Piovoso anno 6to della Repubblica | Francese una, ed indivisibile
Il Comitato di Giudiziario Criminale, e d’interna tranquillità di Cerigo |3 al Cittadino
Theodoro Stai Pubblico archivista di detta isola
In relazione ad odierno nostro decretto dipendente della Procclamazione | 4 7
Fruttidor [δπζ. ι.] di questa Municipalità Provvisoria o’invitiamo | 5 cittadino, di dover
tosto depennare il nome del proscritto Constantin |6 Aspioti quondam Todorin Xeno
dalla Raspa, in cui si vede con sentenza |7 descritto il di lui Rando sopra Criminale
Processo contro di lui |8 formato nell’intersezione successa all’or quondam Elena
Aspioti quondam Giorgi |9 affinché libero esser egli possa da ogni pena, cui colla
sentenza |10 stessa restò assoggettato. Dell’esenzione ci darete un |11 relative riscontro.
Salute, e fraternità.
|12 Liuvry Presidente
|13 D’Antonj Segretario
61. Γ.Α.Κ.-Σ.Α.Κ.,

Αξρείν

Γεκνθξαηηθψλ

Γάιισλ:

Φάθεινο

23/Έγγξαθν 2 [Απαιιαγή ησλ θαζεθφλησλ ηνπ πξψελ Πξνλνεηή
Κπζήξσλ Vicenzo Corner απφ ηνλ ζηξαηεγφ Antoine Gentili],
11/12.07.1797
θ.1r
Libertà

Eguaglianza

Copia in tradu|2zione dal francese
Armata d’Italia
Al Quartier General a Corfù 22 Messidor |3 anno 5to della Republica Francese una, e
|4 indivisibile
A. Gentili General di divisione
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Al signore Proveditore Vicenzo Corner a Cerigo
In conseguenza del cambiamento operato della volontà del Popolo | 5 nella
forma del Governo della Repubblica di Venezia, io vi pre|6vegno, signore, che le
vostre funzioni cessano da questo momento.
Voi vorrete dunque rimettere al Tenente Colonnello Francesco Galateo | 7
incaricato dei miei ordini il comando Truppe Venete con tutte |8 le carte, ed istruzioni
relative all’isola di Cerigo, e vi renderete |9 in seguito al Quartier Generale della
divisione Francese a Corfù.
|10 Salute e Fraternita
|11 Gentili
|12 Domenico Venier ex Comandante Proveditore
|13 T.C.
62. Γ.Α.Κ.-Σ.Α.Κ.,

Αξρείν

Γεκνθξαηηθψλ

Γάιισλ:

Φάθεινο

23/Έγγξαθν 3, [Πξαθηηθά ηεο δεχηεξεο ζπλεδξίαζεο ηεο
Κεληξηθήο Δπηηξνπήο Κπζήξσλ], 20/21.05.1798
θ.1r
Libertà

Eguaglianza

Sessione 2da della Commissione Centrale
Primo Praireal anno 6to della Republica Francese | 2 una, ed indivisibile giorno di
Domenica
La Commission Centrale composta nell’intiero suo numero | 3 punte il
Commissario del poter essecutivo letta l’esse vitale | 4 letta risponsiva con carte tutte
annesse scritta

li 25 |5 Floreal dalla Municipalità Provisoria di quest’|6 isola

al’Cittadino Cladi membro dell’amministrazion |7 Centrale del dipartimento del Mar
Egeo destinato per |8 organizzatore di quest’isola dal cittadino Rulhier |9 Commissario
del direttorio esecutivo appresso detta ammini|10strazione, sopra di cui dietro aver
prestato il più serio |11 ristesso ed esame considerando sopra quello riguarda | 12 la
rimanenza di 7 mille due cento settanta soldi die|13ci moneta veneta aver incassate
dalla Rendite Ter|14zarie ed affiati dell’anno 1797:, che nell’intiera man|15canza di
fondi ed estrema neccessità in cui versa questa |16 Cassa Nazionale non dovessi
lassiare giacenta la |17 ressiduaria summa stessa che sin da molto tempo |18 dovrebbe
anchè essere da contribuenti pagata.
|19 Ommissis
417

Finalmente considerando la Commissione Centrale | 20 che deve essa pagare la truppa
delle Publiche con|21tribuzioni, dalle qualli vi esista ancora una parte in | 22 questa
Tesoreria, in cui è del ricaritore di quelle dell’| 23 anno scorsso venirano d’ordine dal
cittadino Generale Gentilj |24 contate per suplirsi alle sorezioni delle milizia. |25
Intesone il cittadino Comissario del poter esecutivo.
|26 Arrète
θ.1v
|1 1mo Che finalmente ad esso ristetutta sia la neccessità che | 2 egli o il cittadino
comandante militare ordini al cittadino Te|3soriere di rinversar li di lui fondi tutti nella
Cassa |4 Nazionale di questa Commissione onde poterne far uso | 5 di essi
nell’occorenze delle Truppe, e spese neccessa|6rie.
|7 Stati Presidente
|8 D’Antonj
|9 Liury
|10 Levuni
|11 Cassimati Segretario
|12 Per copia uniforme al suo originale
|13 Cassimati Segretario
63. Γ.Α.Κ.-Σ.Α.Κ.,

Αξρείν

Γεκνθξαηηθψλ

Γάιισλ:

Φάθεινο

23/Έγγξαθν 4 [Πιεξσκή αμησκαηνχρσλ Πξνζσξηλνχ Γεκαξρείνπ
Κπζήξσλ], 28.09.1797
θ.1r
No 3 Trè
Corfù 7 Vendemmiator 28 7mbre 1797 Veneto Stile
Anno Primo della Libertà
Foglio degl’assegnati, che da primo Novembre 1797: cadranno a peso della | 2
Pubblica Cassa dell’Isola di Cerigo in Valuta di Tallari veneti a ₤ 525 11: l’uno e |3 lire,
e soldi Moneta Veneta
|4

Tallari

|5 Governator dell’armi Tallari dodici

12

525

₤

Σν ζχγρξνλν ζήκα ηεο ιίξαο παξνπζηάδεηαη παξαζηαηηθά σο ην πην θνληηλφ ζχκβνιν κε απηφ πνπ

θαηαγξάθεηαη ζην θείκελν.
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Soldi

|6 Commissario Tesorier Tallari dodici

12

|7 Munizioner ai Biscotti, e Custode amministrazione dell’artiglieria 5

1

17

2

15

Tallari cinque ₤ una : 17
|8 Medico chirurgo Pubblico Tallari otto

8

|9 Capitani del Porto di Capsali Tallaro uno ₤ due : 15

1

|10 Fante lire quatro

4

|11 P.P. Minori osservatori Tallari sei ₤ sette : 7

6

7

7

|12 Capitanio dell’ordinaze, e suo Tamburo Tallari sei ₤ sei : 7

6

6

7

|13 Sargente dell’ordinaze Tallaro uno

1

14

|

Capitanio della Compagnia de’Privilegiati, e suo Tamburo Tallari 2

due
|15 Oglio per li corpi di Guardia di fortezza ₤ cinque

5

|16 Oglio per il Forte Santo Francesco lire cinque : 10

5

10

|17 Spese per le Terzarie annue Tallari sei, lire due: 15; al mese lire | 18

5

15

₤5

11

cinque : 15
|19

In

tutto

tallari

cinquantasei

₤

5:11 56

Tallari:
|20 Gasparotti amministrazione Generale all’isole
|21 Dallaqua amministrazione Generale all’isole
|22 Bottini amministrazione Generale all’isole
|23 Vu le Generale Gentilj
|24 Per copia uniforme al suo originale
|25 Gio: Paulo D’Antonj Comissario Tesoriere
64. Γ.Α.Κ.-Σ.Α.Κ.,

Αξρείν

Γεκνθξαηηθψλ

Γάιισλ:

Φάθεινο

23/Έγγξαθν 5 [Οξηζκνο Πξνεδξείνπ θαη κειψλ Πξνζσξηλνχ
Γεκαξρείνπ Κπζήξσλ], 08.08.1797
θ.1r
Libertà

Eguaglianza

Giorgio Liuvry Vice Console della Republica Francese
agl’abitanti di Cerigo
In esecuzione all’incarica [...] dal cittadino A. Gentilj General | 2 Divisionario
Comandante del Levante con sue lettere 22 Messidor | 3 ossia 10 Luglio privato nell
atto, che viene [...] a Corfù [...] cittadino | 4 Vicenzo Corner fù Provveditore, resta in
419

quest’oggi, Citatdini, [...] la Muni|5cipalita Provvisoria di quest’isola composta
dagl’infrascritti individui [...] |6 da ogni ordine per la buona opinion Pubblica,
riconosciuta moralità, e |7 talenti loro.
Appoggiato a questa colla mia pressidenza il Governo provvisorio | 8 dell’isola,
alle mie cure affidata, finché giunga il fortunata momento, in | 9 cui il Popolo potrà
unirsi in assemblee Primarie per la nomina della |10 Municipalità, e Tribunali attuali,
dovrete uniformarsi a quanto verrà |11 da essa stabilito, e disposto, che sarà sempre, vi
accerto, a vostro generale van|12taggio ed a godimento le’benefficj della Libertà.
Seguono li nomi delli cittadini componenti la Municipalità Provvisoria |13 di
Cerigo sotto l’immediata protezione della Republica Francese.
|14 Georgio Liuvry Vice Console Pressidente
|15 Zorzi Lazzaretto quondam Zuanne
|16 Teodoro Stati quondam Giorgio
|17 Emmanuel Caluci di Zorzi
|18 Antonio Zanne quondam Emmanuel
|19 Zuanne Darmaro quondam Nicolò
|20 Demetrio Albanachi quondam Sarando
|21 Emmanuel Mormori quondam Georgio
|22 Zaccaria Mavromati quondam Elia
|23 Teodoro Stai quondam Zuane
|24 Linardo Cassimati quondam Manea
|25 Anastasi Anagnosti Bernardo quondam Pietro
|26 Zorzi Megaloconomo quondam Cosmà Metaxà
|27 Janni Chiriachi quondam Manoli
|28 Zuanne Cassimati quondam Giulio quondam Demetrio
|29 Draco Moriso quondam Michiel
Data dal Vice Consolato della Repubblica Francese a Cerigo 21 Thermidor anno |30
5to d’essa Repubblica una, e indivisibile 8 Agosto 1797 Veneto Stile
|31 Georgio Liuvry Presidente
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65. Γ.Α.Κ.-Σ.Α.Κ.,

Αξρείν

Γεκνθξαηηθψλ

Γάιισλ:

Φάθεινο

27/Έγγξαθν 1 526 [Ίδξπζε Πξνζσξηλνχ Γεκαξρείνπ Κπζήξσλ],
08.08.1797
θ.1r
ιεπζεξία

Ἰζφηεο

 Μνπληηδηπαιηηά Πξνβηδηνλάξηα Κπζήξσλ
[Ἦιζε πν]ιίηαη  εηπρηζκέλε ζηηγκή ηῆο ἀλαγελλήζεψο ζαο, θαη ηεο
πνιηηίκνπ ἀπνθηήζεσο ηῆο ἐιέπζεξίαο ∙ |2 [ἐλζπκε]ζῆηε νἱ πξνπάηνξέο ζαο
ἐζηάζεζαλ κέξνο ηῶλ πιένλ ζαπκαζηῶλ δεκνθξαηηῶλ ηῶλ ιιελσλ, θαί ζπληξέμαηε
κε [ηνλ |3 δήινλ ζ]αο, κέ ηαο εἴδεζέο ζαο, κέ παηξηνηηθήλ ζηαζεξφηεηα, θαί κέ
ἀιεζηλήλ ἀδειθφηεηα εἰο ηήλ ζηεξέσζηλ ηέηνηαο θνη[λῆο ζσ|4ηεξίαο ὁπνῦ] ζέιεη κᾶο
εἶλαη δηαπζεληεπκέλε ἀπφ ηφ γέλνο ηῶλ Γαιιῶλ ηφ πιένλ ἔλδνμνλ, θαη δπλαηφλ ηνῦ
θφζκνπ ∙ θαη [κεο ὅ|5ινη ὁκλχνκελ] ἐπάλσ εἰο ηά ζεκέιηα ηῆο δεκνθξαηίαο [ὅηη]
ζέινκελ ζπζηαζζῇ δηά ηφ γεληθφλ ζαο ὄθεινο.
Ἀθνπκβηζκέλε πξνβιεπηηθῶο ὄληαο εἰο κᾶο  δηνίθεζηο ηνῦ ιανῦ ηνχηνπ,
ζᾶο θαλεξψλνκελ, ὅηη γξεγνξνῦληεο ἀθαηαπαχζησο ὅ|6ινη ἐπάλσ εἰο θάζε ζαο
ζπκθέξνλ, δηά λά εθνιχλσκελ ηαο πφζεζεο, θαί λά ἐκπνδίζσκελ ηαο ἀξγνπνξίαηο
|7 ἐδηακεξάζζεκελ [θα]ηά ηήλ πξνζηαγήλ ηνῦ γελεξάιε Γεληειῆ Γηβηδηνλάξηνπ ηνῦ
Λεβάληε εἰο ηξία Κνκηηάηα.
Πξῶηνλ Κνκηηάηνλ ζπλζεκέλνλ ἀπφ ηνχο θάησζελ, ὁπνῦ ζέιεη ὀλνκάδεηαη
ηῶλ Κξηζηκάησλ, ζέιεη θαηαγίλεηαη εἰο ηφ λά θξίλεη |8 ἐμνθιεηηθῶο ηαο δηαθνξαο
ὅιαηο ἕσο ηήλ ζνχκαλ πελῆληα γξνζίσλ, θαί πεξηπιένλ ηαο ἀθνχδαηο δηά ηαο δεκίαηο.
|9

κκαλνπήι

Καινχηδεο

ηνῦ Γηάλλεο Κπξηάθεο πνηέ Μαλφιε

Γεσξγίνπ
|10 Θεφδσξνο ηάεο πνηέ Ἰσάλλνπ

θαί

|11 Σδψξηδεο Μεηαμᾶο πνηέ Κνζκά

Ἀληψληνο Σδάλεο πνηέ κκαλνπήι

Γεχηεξνλ Κνκηηάηνλ ζπλζεκέλνλ ἀπφ ηνχο θάησζελ ὁπνῦ ζέιεη ὁλνκαηίδεηαη ηῶλ
Κξίζεσλ ἐπάλσ εἰο ηά ἐγθιήκαηα, ζέιεη [θα|12ηαγί]λεηαη εἰο ηφ λά παηδεχε ἐθελα ηά
[ζθ]άικαηα ὅια, ὁπνῦ εἶλαη ἄμηα παηδείαο ἕσο ἑλφο κελφο θπιαθήλ˙ ἐξέζηνλ θέ
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Ζ κεηαγξαθή ηνπ εγγξάθνπ απηνχ βξίζθεηαη επίζεο θαη ζην βηβιίν ηνπ ηάζε Δ. ., Γηνηθεηηθά

έγγξαθα από ηελ πξώηε πεξίνδν ηεο γαιιηθήο θπξηαξρίαο ζηα Κύζεξα (1797-1799), Κπζεξατθφο
χλδεζκνο Αζελψλ, Αζήλα 1975, ζζ. 12-15.
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θνλ[ηάλα] |13 […] εἰο ηφ λά γξεγνξνῦλ ἐπάλσ εἰο ὅ,ηη ἀπνβιέπεη ηήλ [ἐζσηεξηθ]ήλ
ζπρίαλ.
|14 Γεψξγηνο Λαδαξέηνο πνηέ Ἰσάλλνπ κκαλνπήι Μφξκνξεο πνηέ Γεσξγίνπ
|15 Γξάθνο Μνξίδνο πνηέ Μερειῆ

Εαραξίαο Μαπξνκάηεο πνηέ Ἡιία

|16 Ληλάξδνο Καζεκάηεο πνηέ Μαλέα
Σξίηνλ Κνκηηάηνλ ζπλζεκέλνλ ἀπφ ηνχο θάησζελ θαί ὁπνῦ ζέιεη ὀλνκαηίδεηαη
ηῆο αληηάο, θαί ηῆο ἐζσηεξηθῆο νἰθνλνκίαο, ζέιεη θα[ηαγί]|17 θαηαγίλεηαη εἰο ηφ λά
θάκλῃ λά ἐθπιεξψλνληαη ὅιαηο ᾑ πξφβιεςεο ὁπνῦ ἀπνβιέπνπλ ηελ θνηλήλ γείαλ, λά
δίδῃ ηαο λνκ[η]|18καηο πξάηηθαηο, θαί λα γξεγνξῆ ἔπάλσ εἰο ὅ,ηη ἀπαξζελεχεη ηήλ
νἰθνλνκίαλ ηνῦ λεζίνπ, θαί ηφ ἅξκα ηῶλ πφζησλ.
|19 Θεφδσξνο ηάζεο πνηέ Γεσξγίνπ

Σδνπάλεο Γαξκάξνο πνηέ Νηθνιάνπ

|20 Ἀλαγλψζηεο Ἀλαζηάζηνο Μπελάξδνο Γεκήηξηνο Ἀιπαλάθεο πνηέ αξάληνπ
|21 Σδνπάλεο Καζεκάηεο πνηέ Ἰνπιίνπ
Ὅηη δηά ηήλ δηαθχιαμηλ ηῆο θαιῆο ηάμεσο ἐδηνξίζακελ εἰο [ηά ηέ]ζζεξα
Νηηζηξέηα ηνῦ λεζίνπ ηέζζεξαηο ζπλνδίαηο ζπλζεκέλαηο ἀ[πφ] | 22 ηνχο θάησζελ, ρξέε
ηῶλ ὁπνίσλ ζέινπλ ἦζζαη λά δηαιχνπλ ηαο κηθξαο δηαθνξαο, λά ἀλαθέξνπλ εἰο κᾶο
θάζε ἀηαμίαλ |23 λά πξνβάιινπλ θάζε κέζνλ δηά λά ηήλ ἀζπθψλσκελ, λά θνηηάδνπλ λά
κελ ἀδηθῆηαη ἤ λά δπλαζηεχεηαη ηηλάο, λά θ[αλε|24ξψλνπλ] θάζε ἀβξάβηνλ, λά
θάκλνπλ λά ἐθπιεξψλε||σ||ηαη ᾑ πξνζηαγαο ηνχηεο ηῆο Μνπληηδηπαιηηᾶο, θαί λά
ἀθνπδάξνπλ ὁ[ινπο ηνχο] |25 ἀπεηζεο, θαί παξαβάηαο.
|26 Νηηζηξέηνλ ηνῦ Πνηακνῦ

Νηηζηξέηνλ ηνῦ Μπινπνηάκνπ

|27 Γεψξγεο Μνπιφο πνηέ Θνδσξή

Γεψξγεο Καξίδεο πνηέ Γεκήηξε Γιέδνπ

|28 Κσζηαληήο Κνπθνχιεο

Γηάλλεο ηξαηεγφο πνηέ παπᾶ

|29 Ἀλαγλψζηεο Παλαγηψηεο Φαξδνπιῆο Ἀζαλάζεο Κεληξνηῆο πνηέ παπᾶ
|30 Ἀλαζηάζεο Βφβνο

παπᾶ Μαλφιεο Παπιάθεο [Γιηηδφο]

|31 Γηάλλεο Μειηηᾶο πνηέ Γεψξγε

Κνζκᾶο Ῥαθζάθεο πνηέ Γεψξγε

32

| Νηηζηξέηνλ Καζηξηζηάληθα

Νηηζηξέηνλ ηνῦ Ληβαδίνπ

|33 Νηθνιφο Ἀξφλεο πνηέ Κσζηαληῆ

παπᾶ ηακάηεο ηκεηέθνινο

|34 παπά Γεκήηξεο Παλαγησηφπνπινο

Νηθνιφο Καιήγεξνο πνηέ παπᾶ

|35 Κσζηαληήο άκηνο Ἀινΐδνο

Νηθνιφο Καινθεξλφο πνηέ Γεψξγε

|36 Βξεηφο Φξηιίγγνο ηνῦ Ἀληψλε

Παλαγηψηεο Σδάλεο Βεξηφλεο, θαί

|37 Παλαγηψηεο Πξελέαο πνηέ παπᾶ

Φξαγγηᾶο Καζηκάηεο θαληάιεο
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Καί ὅηη δηά Μηλίζηξνλ εγξεηάξηνλ ηνχηεο ηῆο Μνπληηδηπαιηηᾶο ἐδηνξίζακελ
ηνλ πνιίηελ Σδάλ Παῦινλ Νηαληφλε |38 ἐδφζε εἰο ηάο 21 Θεξκηδψξνπ πξῶηνλ ἔηνο
ηῆο Κπζεξαίσλ ἐιεπζεξίαο 8 Αγνχζηνπ 1797 παιαηῶ ἔζεη Σδηξίγν
|39 Liuvry Presidente
|40 Zorzi Gallateo Municipalità [Provisoria]
|41 Σδάλ Παῦινο Νηαληφλεο εγξεηάξηνο ηῆο Μνπ[ληηδηπαιηηάο]
66. Γ.Α.Κ.-Σ.Α.Κ.,
527

27/Έγγξαθν 2

Αξρείν

Γεκνθξαηηθψλ

Γάιισλ:

Φάθεινο

[Οδεγίεο πξνο ηνπο ηνπηθνχο αμησκαηνχρνπο ησλ

Καζηξηζηαλίθσλ], 10.08.1797
θ.1r
Σδεξίγν 23 Θεξκηδψξνπ πξῶηνλ ἔηνο ηῆο Κπζεξαίσλ ἐιεπζεξίαο
10 Αγ[νχζηνπ] 1797 π.ἔ.
ιεπζεξία

Ἰζφηεο

Ἡ Μνπληηδηπαιηηά Πξνβηδφξηα Κπζήξσλ
Πξφο ηνχο πνιίηαο Νηθνιφ Ἀξφλε πνηέ Κσζηαληῆ, θαί ζπληξφθνπο ζπλζέην[ληαο] | 2
ηελ ζπλνδίαλ ηνπ ληεζηξέηνπ ηῶλ Καζηξηζηάλσλ.
Ἀθ’νὗ ἐδηνξίζακελ ηά πξέηδα εἰο ηά πιένλ ἀλαγθαα εἴδε θαγνπιάξηθ[σλ] | 3
ηήλ ηαξίθαλ, ὁπνῦ ζᾶο πεξηθιείνκελ δηά λά θάκεηε λά ηήλ θεξχμνπλ εἰο ὅιν[λ ζαο] |4
ηφ ληεζηξέηνλ, θξίλνκελ, πνιίηαη, λά ἀπνζέζσκελ εἰο ηά ρέξηα ζαο ηήλ ἐμνπ[ζίαλ] |5
λα δηνξίδεηε κέ δηθαηνζχλελ, θαί δίρσο θᾀκκίαλ πιεξσκήλ ηά πξέηδα εἰο [ὅ]ια | 6 ηά
ἐπίινηπα εἴδε, λα θάκλεηε ηήλ ἐγλψξηζηλ εἰο ηαο θνπαιηηαο ηῶλ δηνξηζκ[έλσλ] | 7 θαί
λά θνηηάδεηε λά ἐθπιεξψλνληαη, κέ ρξένο λά ληηπεληέξεηε ἐπάλσ εἰο α[ηήλ ηήλ] |8
πφζεζηλ ἀπφ ἐηνῦην ηφ θνκηηάηνλ ηῆο αληηᾶο, θαί ἐζσηεξηθήο νἰθνλνκίαο.
Γηνξηζκέλαηο πεξηπιένλ ἄιιαηο πξφβιεςεο ἐπαλσ εἰο ηαο ἀθνχδαηο, ζηί[καο]
|9 θαί ἄιιαηο πφζεζ[ε]ο ηῶλ θξίζεσλ κέ ηφ ἄιιν ἔζσζελ πξνθιάκα, ζᾶο ηφ
ζηέ[ιλνκελ] |10 δηά λά ηφ θάκεηε [θαί α]ηφ γλσζηφλ εἰο ὅινλ ζαο ηφ ληηζηξέηνλ, θαί
λά ηφ παθνῦ[εηε] |11 θξαηῶληάο ην καδ[ί ζαο], θαί δίδνληάο καο εἴδεζηλ ηψξα πῶο
ἐιάβεηε ηφ παξφλ.
|12 γεία, θαί ἀδειθφηεο
|13 Liuvry Presidente
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Ζ κεηαγξαθή ηνπ εγγξάθνπ απηνχ βξίζθεηαη επίζεο θαη ζην βηβιίν ηνπ ηάζε Δ. ., Γηνηθεηηθά

έγγξαθα από ηελ πξώηε πεξίνδν ηεο γαιιηθήο θπξηαξρίαο ζηα Κύζεξα (1797-1799), φ.π., ζ.15
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|14 κκαλνπήι Καινχηδεο Μνπληηδηπαιηηάο
67. Γ.Α.Κ.-Σ.Α.Κ.,
528

27/Έγγξαθν 3

Αξρείν

Γεκνθξαηηθψλ

Γάιισλ:

Φάθεινο

[Οδεγίεο πξνο ηνπο ηνπηθνχο αμησκαηνχρνπο ησλ

Καζηξηζηαλίθσλ], 08.08.1797
θ.1r
Σδεξίγν 21 Θεξκηδψξνπ πξῶηνλ ἔηνο ηῆο Κπζεξαίσλ ἐιεπζεξίαο
8 Αγνχζηνπ 1797 π.ἔ.
ιεπζεξία

Ἰζφηεο

Ἡ Μνπληηδηπαιηηά Πξνβηδφξηα Κπζήξσλ
Πξφο

ηνχο

πνιίηαο

Νηθνιφ

Ἀξφλε

πνηέ

Κσζηαληῆ,

παπά

Γεκήηξε

Παλα|2γησηφπνπιν, Κσλζηαληῆ άκην Ἀινΐδν, Βξεηηφ Φξηιίγγν ηνῦ Ἀληψλε, θαί | 3
Παλαγηψηε Πξελέα πνηέ παπᾶ ὁπνῦ ζπλζέηνπλ ηήλ ζπλνδείαλ ηνῦ ληεζηξέηνπ | 4 ηῶλ
Καζηξηζηάλσλ.
Μέ ηφ λά ἐγλσξίζακελ, πνιίηαη, ηά θαιά ζαο ἤζε ηφλ δῆινλ ζαο δηά ηήλ | 5
παηξίδα, θαί ηήλ δηθαησζχλελ ζαο, ζᾶο ἐθιέμακελ θαηά ηήλ πξνζηαγήλ ηνῦ |6
Γελεξάιε Γεληηιῆ δηβηδηνλάξηνπ ηνῦ Λεβάληε δηά λά θάκεηε κίαλ ζπλνδίαλ | 7 δηά ηφ
ληεζηξέηνλ ζαο, ὁπνῦ λά ἀληαπνθξίλεηαη κέ κᾶο, θαί λα ἐκπνδίδῃ |8 θάζε ἄηνπνλ.
Υξένο ζαο ινηπφλ ζέιεη ἦζζαη λά δηαιχεηε θάζε κηθξήλ δηαθνξάλ, λά | 9 κᾶο
ἀλαθέξλεηε θάζε ἀηαμίαλ, θαί θάζε κέζνλ δηά λά ηήλ ἀζπθψλνκελ, |10 λά θνηηάδεηε λά
κήλ ἀδηθῆηαη, ἤ λά δπλαζηεχεηαη θᾀλέλαο, λά κᾶο θα| 11λεξψλεηε θάζε ἀγξάβηνλ, λά
θάκλεηε λά ἐθπιεξψλνληαη ὅινη νἰ δηνξηζκνί |12 ηνχηεο ηῆο κνπληηδηπαιηηᾶο, λα
ἀθνπδάξεηε ὅινπο ηνχο ἀπεηζεο, θαί παξαβάηαο |13 θαί πεξηπιένλ λά γξεγνξῆηε δηά
θάζε θνηλφλ ὄθεινο, ηά ὁπνα ὅια ζαο |14 ηά ῥαθνκαληάξνκελ δηά ηήλ ἀγάπελ ηῆο
παηξίδνο καο. Θέιεηε θάκεη λά |15 θεξπρζῇ θαί ηφ ἔζσζελ πξνθιάκν.
|16 γεία θαί ἀδειθφηεο
|17 Liuvry Presidente
|18 κκαλνπήι Καινχηζεο Μνπληηδηπαιηηάο

528

Ζ κεηαγξαθή ηνπ εγγξάθνπ απηνχ βξίζθεηαη επίζεο θαη ζην βηβιίν ηνπ ηάζε Δ. ., Γηνηθεηηθά

έγγξαθα από ηελ πξώηε πεξίνδν ηεο γαιιηθήο θπξηαξρίαο ζηα Κύζεξα (1797-1799), φ.π., ζ. 11.
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68. Γ.Α.Κ.-Σ.Α.Κ.,

Αξρείν

Γεκνθξαηηθψλ

Γάιισλ:

Φάθεινο

27/Έγγξαθν 4 [Έγγξαθν γηα ην εκπφξην θαξκάθσλ], 27.08.1797
θ.1r
ιεπηεξία

Ἰζφηεο

 πνιίηεο θάηηθνο εἶο Κπζήξσλ θάηνζελ πνγεγξακέλνο εἶο ηνπο |2 πνιίηαο, ὁπνῦ
θνξκαξνπλ ηήλ κνπλεηδηπαιηηά πξνβηδηνλάιε |3 ηνῦ ἴδηνπ ηφπνπ.
Γηά ην θνηλφλ ὅθεινο, θαί δηά ηήλ θαιήλ δηαηίξηζηλ |4 ηῆο γίαο ηῶλ θαηίθσλ
ηνχηεο ηῆο Νῆζνπ ἐθιέρζε, ὁ ἔμ δφκηλνο |5 Γηκίηξηνο ηάεο ἀπφ ηνλ ἔμ λφκπηιε
ηιβεζηξν Σαληνιν πξν|6βιεπηνῦ Κπζήξσο εἰο ηά 1793: 23 Μαξηίνπ, δηά λά ηνπο
ξηκπνπεί|7ξη ηά ἰαηξηθά εἶο ηνῦο ἀῥξφζηνπο, ὁπνῦ εξίζθνληαλ εἶο ηά |8 ραίξηα
ἀλζξψπνλ ὁιίγεο πξάμεο, θαί γλνξηκίαο. Γέλ ἔιη|9ςε ινηπφλ λά ἀθνινπζήζη ὁ ἄλσζελ
ηάεο ηφλ δηακηξάζ|10κφλ θαηά ηήλ ηαξίθα, ὁπνῦ ἀπνθαζίζζε ἀπφ ηφλ αηελ|11ηηθφλ
ἰαηξφλ, κά ἐπεηδῆ θαί λά εἶρε ἕλα ἀξθεηφ θα|12βηδάιε ἀπνθαζηζκέλν, θαί ὁιίγελ
πνχιεζηλ, θαί ἐμεηίαο |13 ιίγν θέξδνο ὅρη ἀξθεηφ δηά ηά ἐμνδά ηνπ, ἐξηλνληδηάξηζε |14
πνθάην εἶο ηφλ ἔμ πξεβεδφξν Βηηδέληδν Κνξλέξ.
γψ ινηπφλ ηά ἐδέθηεθα κέ ηαο ζπλζήθαηο ὁπνῦ δηαιακβάλεη | 15 ηφ δεθξέην,
ὁπνῦ κνῦ ἀθέζε εἶο ηνῦο 1796: 15 Υβξίνπ ἀπεξαζκέλνπ, | 16 ἥγνπλ ηφ λα πνπιφ
κνλαρφο ραξηῆ, θαη ραξηία θάζε ινγῆο, ηξνγαξίαηο, |17 γφκαηο κα ηνῦηα ηά ὕζηεξα δέλ
κνῦ ἐδφζεθαλ ἐπεηδῆ δέλ |18 ἐπξφθζαζα λά κνῦ θνλθεξκαξηδνπλε ἀπφ ὅπνηνλ ἐηίρελε.
|19 Γηά ηνῦην ινηπφλ πξνζθέξλνκε πξφο ηφλ πνιίηε Βίηδε Κφλζνινλ |20 ηῆο γαιηθῆο
ἀμηψηαηεο δεκνθξαηίαο Γεψξγηνλ Λεβνχλη πξεζηηέληε |21 θαη ἔκπξνζζελ ηῆο αηῆο
κνπλεηδηπαιηηάο λά κέ δηνξίζε ή λά |22 ἀθνινπζῶ ηήλ αηήλ ληεζηξηκπνπηδηφλε, ή λά
παξαδφζσ ηά |23 αηά εἴδε ἐθεηλφλ, ὁπνῦ δεηνῦλ λά πνπινχλε ἀπφ ηά ἴδηα | 24 γέλη
δίδνληα νκνπ ηφ θφζηνο κφλνλ, θαί ἐιπίδνληαο κία |25 θαιήλ ἀπφθαζηλ ἀπφ ηήλ
δηθενηάηελ κνπληηδηπαιηηά |26 πνηάδνκαη.
|27 Ἀζαλάζηνο Πξoηνςάιηεο
Cerigo 10 Fruttidor anno primo della Libertà Citterea 27 Agosto 1797 Veneto Stile
La Municipalità Provvisoria di Cerigo
Letta la suestesa memoria prodotta dal cittadino Attanasio Protopsalti
coll’unito |28 documento, e soprα le istanze di questi Bottegj combinar volendo
coll’abolimento |29 di un monopolio ne’medicamenti bottega, ed altri Generi in essa
memoria contenuti una provvi[denza].
θ.1v
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provvidenza, che valevole sia ad indennizzar in parte detto Protopsalti | 2 che sulla fede
Pubblica a’acquistata, e time una quantità grande di medi| 3cina; perciò unanime, e
concorde decretta in nome del Popolo sovrano, | 4 che accordato sia al medesimo
Protopsalti un termine di mesi sei principianti |5 da quest’oggi, in cui coll’eccezione
d’ogni altro esitar abbia le medicine ac|6quistate dietro il quale abolito esso
Monopolio, sia risservato alla Muni|7cipalità quel provvedimento, che sul proposito
fosse conosciuto a benefficio |8 commune sic.
|9 Vicenzo Reinaud Commisario
|10 Liuvry Presidente
69. Γ.Α.Κ.-Σ.Α.Κ.,

Αξρείν

Γεκνθξαηηθψλ

Γάιισλ:

Φάθεινο

27/Έγγξαθν 5 [Οδεγίεο απφ ην Γεληθφ Σακία ηεο ηξαηηάο ηεο
Αλαηνιήο], 01/02/03.12.1797
θ.1r
Tesoreria Nazionale

Corfú 10 Frimair
Anno 6to della Repubblica Franceze

Cerigo li 17 Nivose anno 6to Repubblicano Recepta
Il Pagator Generale dell Armata del Levante
Al Cittadino Giorgio Paolo d’Antony Tesorier a Cerigo
Cittadino io o’invio Copia d’un Articolo del Generale Gentilli Comandate le
finanze |2 dell isole del Levante: voi vedrere, che da che queste isole sono divenute | 3
Proprietà della Pepubblica Franceze io sono stato incaricato provisionalmente d’| 4
esigere tutte le Rendite, che gli Tesorieri delle isole devono riscuotere ed |5 esercitare
le loro antiche funzioni, e che di tutte le loro operazioni de| 6vono render ento à me.
In conseguenza voi vorrete cittadino prendendo per base gl’articoli della
Com|7missione del Generale Gentili a mè dirretta, regolare i vostri conti con mè,
se|8guendo le istruzioni qui sotto indicate.
|9 Primo: Tutto riceverete la presente voi farete estendere Processo Verbale dei fondi
esistenti |10 nella vostra Cassa del Comandante della Piazza della vostri isola.
|11 2do: Voi mi farete tenere una ricevuta la formula della quale troverete qui inserta
|12 del restante che vi rimane in Cassa.
|13 3zo: Voi aprireté un Conto con mè nel quale sarà posto il vostro Debito come il
vos|14tro Credito. Di tutto il Dinaro che voi riceverete mi rilascierete ricevuta |15 ed io
pure di tutto il Dinaro che mi rimetterette, la in effettivo, sia in esborlato |16 per conto
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dell’isola vi rilascierò ricevuta di maniera che le ricevute à |17 mè rilasciate,
parreggieranno sempre quelle da mè ricevute.
|18 4to: Voi siete incaricato di far entrare nella vostra Cassa le scemme imposte alla | 19
vostr’isola nei tempi fissati. Rilascierete ricevuta à quelli oltre tengono in | 20 affitto le
pubblice Rendite, e ricevuta à me come addietro.
|21 5to: Voi pagherete come all’ordinario le Truppe Veneziane dietro la revista del |22
Comandante della Piazza, ma voi non farete buona alcuna spesa estraordinaria | 23
senza essere autoritato da mè.
|24 6to: Voi non pagherete alcun Viglietto ai Francesi senza che questo sia segnato da
|25 me doverro sia siate da me autoritato à pagarlo.
|26 7ndo: Ogni decade voi mi spedirete li Viglietti Originali che avrete pagato nei | 27
dieci giorni, per avere da me ricevuta relative.
|28 8to: Voi non potrete disporre delle summe da voi riscosse ma bensì di quelle che |29
io vi avrì rimesso in dipendenza ad ordini dell Generale Gentilli.
|30 9no: I vostri appuntamenti fissati dalla Tesoreria Nazionale vi saranno pa| 31gati da
mè, come anco le spese oltre per il Burò che voi avrete a fare.
|3210mo: Voi dare rette ogni vostra Scrittura sui nuovo Calendario de’ellesi dua
θ.1v
della Repubblica Francese ed avrà principio l’Impianto della nuova vostra Scrit| 2tura
dal primo del corrente Frimaire.
|3 11mo: In fine voi non avrete, che à far con me per tutto quello riguarda la vostri |4
amministrazione.
Voi vorrete Cittadino tosto ricevuta la presente rispodermi agl’articoli della | 5
mia Lettera, e porti nel momento in esecuzione. lo riposo nel zelo, e nell | 6 ordine, che
voi vorrete pore nella vostra Scrittura. Calcolate sempre so|7pra le mia esatezza per
darvi quelle istruzioni, che vi potrebbero essere |8 necessari nella nuova Scrittura, che
siete incaricato di tenere.
|9 Salute e fratellanza
|10 Il Dubonche
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