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ΤΤοΑλάκις έλάβομετ Αφορμήν  νό £·, 
Ιδωμεν ιι)κ οημαοίαν ιών Α ρ χ ε ίω ν  
ιής Βενετίας ώς πβός \ήν  ιστορίαν τής 
itQoenavaatattHifg * Ελλά6ος.

Τα Ιν λόγφ  Α ρ χε ιλ είναι ά π έ ρ α ν  
,ια. “Otov τις έπισκέπτετα ι διά πρώκην  
ς/ίΐραν ιό xuqiov ιών Κρατικών Ά ρ ·  
ΐεΐων μ ό τ ά  1 0 0  μεγάλα δωμάτια ΰ- 
Λου είναι τοπο&ειημέ να ιά  έ'γγραφα 

.νιας χιλιετηρίδας είς έκατοντάδας χι- 
Α.αόας ιόμυν , "Οταν λάβη ύ η 'βψ ιν  ό 

t, ίαιοκέπιης ότι τά «αϊφια» δπου είναι  
: ιοποϋειημέιοι οί ιόμοι αύτοϊ καί cu 

πατάστιχα ϋχονν μήκος άρκειών χιλι·-  
οιιέιρων, <5uav μάάη  δ'τι υπάρχει 8ιας 
Γενικός Δείκτης ούμηαντος του Ι ι το 

.οικοϋ \f\txov καί ό'η εύρίσκον^αι 7 0 0  
t — 800 εύρειήρια χωριστά διά «ην κά- 
^ΦεΆρχήν, καταλαμβάνεται ό t m a n ^
( λιης άναμφιβόλως άπό ϊλ ιγ γα ν ,
* Δυαχερεοτάτη, κατά σ νν ίη ε ια ν% &·
. Λΰβαίνει ή έ'ρευνσ τόσον όγκωδεστά· 

ipv και ηοικίλον νλικον.
Καί έοχόμεδ'α τώρα εις τήν ν Αρ

ιαν, Α%'.η όέν κατΐίχετο  no i t  d /τό 
ιού; Βενετόνς Δίν νπήρχον, λοιπόν, 
inti ηροβλε/τται δπως ήσαν είς την  

, Πρέβεζαν, την Βόνιτσαν, τη% Λ ε υ κ ά -

• . _ -n . -

da κ .λ .η .  Πρός η ο ία », λο ιπόν , χ σ τ ε ν  
ϋ-νναιν π ρέπ ε ι  νά προσανατολισμό  ό 
ερευνητής, ϊνα  συγκενιοώ ση νά περ ί  
~Αρτης ευρισκόμενα στοιχεία;

β.1 πληροφορίαι περ ί  0Αρτης π ε ·  
ριέχονται είς τήν  γεν ικήν  ά ίληλογρα ·  
φίαν ιών προβ λεπ τώ ν  Λ ευκαδυς ,Ι Ιρε-  
βέζιjc, Κέρκυρας .— ΕΙς την Κ έρκυραν . 
ήτο ή δδρα τοϋ Γενικού καιά  &άλαα· 
oav jτροβ\επτον , ό όποιος ήτο καί ό 
Ναύαρχος των 'Ε νετώ ν καί ύη* αυτόν  
ύπήγον ιο  cl κατά τόπους  προβλεπτα ί,
* Αλλ*αύιυι όλληλ.ογρσφοϋσαΛ> έίχι μό · 
νον μέ tdv Γεν, Ι ΐρ ο β λεπ ιή ν ,  άλλά καί  
ά π* ευθείας μ ί  τ.ήν Γερουσίαν nul ά· 
π η ύ ϋ υ ν ο ν  την Αλληλογραφίαν είς χόν 
Αογην. Ε κ τ ό ς  τούτον υ π ή ρ χ ε  καί άλ* 
λοί. Γεν. Ποοβλεηχής*των Ν ήσω ν,  /»<- 
ίός δηλαδή ιών έν Κ εφ α λλην ία ,  Ζα-  
κ ύ ν ύ φ  η ,λ .π , τοπ ικώ ν  προβ λεπ τώ ν.  
Και οντος cyQaqjc καί είς τόν Δογην  
καί εις τόν Γενικόν Π ρ ο β λ επ ιή ν  χόν 
έδρενοιτα. tv  Κερκύρμ καί κινούμενα*  
συχνά μό ιόν Σκόλον είς ιάς δ ια φ ό 
ρους κτήσεις.

‘Ύ στερα  ύ πήρχε  καί Βενετδς Ύ π ο ·  
πρόξενος iv  Τ ούτου  σώζεται
άλαχίοιη ά ,Ιληλυγρμφία είς χδν είδι*
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κόν φάκελον . Af^ya όό μέρος τών έπι· 
στολών .όυ, εύρέ&ή είς άλλο Ά ρ χ ε ι ·  
ον, τό Ά ρ χ ε ι  *ν δηλαδή ζοϋ iv  Κων)  
πόλει Βενειοϋ Πρέσβεως, ζοϋ κ α λ ό ν  
μένου Β α ΐλον .

Τό ‘Αρχειον τών προβλεπ ιώ ν Ιν 
γίνει, ώς καί τοϋ Γενικόν ιο ιούιου ά . 
ποτελεΐται άπό 1 3 0 0  ‘ τόμους, τό δέ 
τοϋ iv  KωvJnόλει Βαΐλον, άπό άλ·ο ·  
λονς 2 8 0 .

Τά διάφορα έγγραφα τών Τόμων 
άφοροΰν ό'λα τά ζηιήμαχα ιά ένόια· 
φέροντα τάς Έ νειικάς κτήσεις καί 
σπανίως εις τι Ιξ’α ιν ιώ ν  περιέχεται 
καί βΐδησις τις άφορώσα τήν Ά ρτα ν .

Συνεπώς, παρέστη άνάγηη νά έ· 
ξειασ&ονν χ α ΐ ’νά μελετήσουν μερικές 
δεκάδες τόμων ή Δεσμών καί νά έ£α· 
χ&οϋν μέ τό «σταγονόμετρον» τά άφο· 
ρώντα τήν "Αρταν.

Μιά παρόμοια έξοννχισιική έργα· 
οία δι'8να μελετηιήν πού διά ηρώζην 
φοράν ‘έρχεται είς έπαφήν μέ τά Α ρ 
χεία, άμοιρον τής παλαιογραφίας, #ά  
άπήτει μακρόν χρόνον, 6χι δηλαδή μι· 
κρότερον τών 8  ή 1 0  μηνών . Καί 6· 
μως ύ/τό τήν συνεχή έπ ίβ ίεψ ιν  καί 
καϋοδήγησίν μας, δοϋΈίσης τής el7io- 
σαετοϋς πείρας μας, έγένετο τό &ανμα,

• ήτ ι νά συγκέντρωσή, δ Γ Μ ικ ον  ίρευ  
νητοϋ, τό ιστορικόν ύλικόν ένος ο ίώ · 
νος ( 1 6 9 6 —1 7 9 0 )  έντός τριών καί ή· 
μίσεο^ς μηνών , ,

Καί  τό υλικόν αύτό τό όποιον $ί· 
πτει άπλετον φώς είς τήν Ιστορίαν τής 

. "Αρχής καί τής περιοχής αυτής κοί έν  
μέρει καί τών Γιαννίνων, τό παραδί· 
δομεν σήμερον είς τήν δημοσιότητα 
με:αφραομένον καί υπόμνημα ιταμέ- 

.'νον.
Καί Αρχίζει 0nOjq είπαμε τό 169 6 ,  

Ate έγένειο μία καταστρεπτική έπι·
- δρομή κατά τής *Δρτης ύπό τοϋ Μα· 

νιάτη λίβπερίου Γερακάρη, προσχωρή 
σανιος εις τήν ύπηρεσίαν ιώ ν Αίνε· 
τών άφοΰ έπί €τη εϊχεν ύπηρειήσει 
τούς Τούρκους.

Τά τής έπιδρομή; αύιής ηεριγρά- 
·' φονται λεπτομερέστατα.

01 Ά ρ ι ιν ο ϊ  είς μίαν ϊκκλησιν ηρός

τόν Δογην, τήν  όποιαν  έπ ίδ ω κ α ν  cv· 
τοπρεσώ πω ς, έλσόντες  έπ ίιηδες  είς 
Β ενετίαν  δύο Απεσταλμένοι, γράφουν 
μεταξύ  άλλων.

«Δέν ήξεύρομεν τί νά ε ίπονμεν  διά f&gt_ 
τόν ά νσρω πον  αύτόν,είς ιίνα σρησκεί- 
αν εύρίσκεται, μέ τους Τούρκους δν· 
τας, χριστιανούς έπολέμει  καί τώρα 
μ έ  τούς χριστιανούς συνδιάγω ν, χρι· 
νιιανοΐς πολεμε ΐ,  χριστιανός λέγεται, 
άλλά τά άποτελέσματα  α ύ ιο ϋ  δέν ό· 
μοιάζονσι χρ ιστ ιαν ικά ......»

Κ αί ή τα ν  τότε φόρου ύποτελιΐζ  
είς τούς ‘άνετους οΐ *Αρτινοί κοί έπλή &;)*··■·> 
ρωναν έτησίως 1 6 0 0  £εάλια, ΐνα ά·■ £ “p;.· 
π ο φ ύ γο υ ν  παρόμοιας έπίδρομάς!!

Φόρου ν  ιο ελή  ήχον  κο ί τά χοα· 
ριά τής Ά μ τη $  τών όποιων δημοσιεν· 
ε ια ι  λεπτός ερής κατάλογος μέ το πο· 
αόν τής ί ιη σ  ac κα ιαναγκαοτικής  εΙ· 
σφοιάς, ύ η έρ  τών *Ε νετώ ν.

Πΐρ<ντέγω δημοσιεύοντα ι : άλλψ  ̂
λογραφία  xoj) Βοεβόδα τής "Άρτης, μϊ ff^ | 
τάς Έ νεΤ ικχς  άρχάς, Αποφάσεις  τ ώ ν ^ “,~ .- 
Κατήδων, έκτίσεντα ι διάφορα έπεϊϋά' 
όί'ΐ, παρατ /σ εντα ι  tyyga pa άφορώνια for- ν . 
τι ύ$ άρμαχωλού;, οI όποιοι άχελόμ 
fiuyov παρά τών Διοικητών  x ri t d>t 
Κ ^ ιν ο τ ή ’ων, τήν  ύπηρεσ ία ν  τής φυ . .... . 
λάξεως τών δρόμων  καί οί όποιοι I t  &;,ρ·-ρ 
καχέ^ειπον  κ ά ποτε  τό Αξίωμα τοϋ άγ 
ματω λοϋ  καί μ ε τ επ ή δ ω ν  είς τό χον 
ληστοϋ καί κα τό π ιν  έόιδον χο ή μ α τα ^^  
είς τούς Τούρκους κοί ξαναδιωγίζονιο 
ώς δερβεναγάδες' άνοφ*ροΥχα<. ι 
σεις περ ί  τής πανώ λονς ,  ή όποια, κα· ΪΓ^ \ \

ak ^ ;; :
.s i 

*

I

id περιόδους ά π εδ ικ ά ι ιζ ε  τ ο ν : κοιοί- £’ρρ··. 
hovc, άναφέρονται διάφοροι βιαιηρα· ^ .ντ^  
γίαΐ, ληστε ΐat, φόνοι, ΙηιδροιιαΙ  καιά ν ρ Τ  
τής " Αρχής ώς ίκ ε ίν η  τώ ν άτάκτΜ  
\ 1 λ β ι ν ώ ν  τον 1 7 5 9  κοί ά η α ν ταχοί* 
διαφένετη ΐ ή δύναμις τον χρήααχος l\ 
όποία κατεπράϋνε τούς Τούρκους  κοί p£U-.-- 
8 \υεν  όλα ιά ζητήματα . Πολλάκις  7/Υ = - 
χοντο είς ρήξιν διά διάφορα ζητήματα r 
οί Τούρκοι Δ ιο ικηια ί μέ τούς  "Γ-—.
τού: το ιούτοντ, άλλά πάντοτε  ιό χρή·£ΐ.?::., 
μα, ώς άπομηχανής σεός, ί ξ ω μ ά λ υ ν ^ τ ^ '  
τά πάντα .  ^7 ;>i^u

Είς tv  έγγραφ ον  τοϋ 1 7 6 8  ό Γν

W·,,
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ηκός Προβλεπιής γρέφει μεταξύ Αλ
λων τά κάτωθι χαρακιη μ σακά:

«Κανέν πράγμα δέν ήα πορ ιΐ  κα· 
vrl; ι·ά έπ ιτνχη  άπό τούς Γούρκου',άν  
3έν θυσιάοη etc τόν βωμόν τοϋ είδώ- 
λου των πού είναι ιό χρήμα»,

Ή  "Αρτα είχε τόιε μεγάλο έμπό-  
ςων μέ τήν Βενετίαν και άλλα μέρη 
ιής 'Ιταλίας , Α γ έ ν ε ιο  μεγάλη εξάγω· 
γη άπό σιτάρια καί καπνά ιδίωςβ Φαί· 
ται δμωε άτι έξ* "/Αρτης έφορτώνοντο  
καί προϊόντα τής Θεσσαλίας ώς π  χ, 
ιά κόκκινα νήματα των Ά μπελακ ίτον  
καί διάφόρα χονδρά υφάσματα τής Ξα 
γοράς.

Ά π ό  8ν τιμολόγιον, τό καθόριζαν, 
ιά τελωνιακά δικαιώματα εισαγωγής  
καί έξαγαχγής, τοϋ έ'τονς 1 7 2 6 , π ρ ο 
κύπτει ότι έξήγόντο πολλά δέρματα  
κατεργασμένα καί Ακατέργαστα, * Αγιο- 
κέρι, πρινοκόκκι, μετάξι καρπέτες,μαλ  
λιά, βελανίδια, τυριά κ, ά.

Βίσήγυντο δέ πολύτιμα  ύφ άσ ματa 
νυσοκένιηια καί άλλων π ο ιο ιή τω ν , 
χαοτϊ γραψ ίματος γυαλικά ,Κοράλλια ,  
Άλονποδέριιαια, άρνοδέρααχα μαύρα  
(άατραχάν) διά γούνες, σαμοΰργια, χου 
νάβια, γατοδέρμαζα, π ιπ έρ ι ,  χαλκός, 
κασσίτερος, Ατσάλι μολύβι η. ά

Κα\ έπειδή τό έμπόρίον ήτο είς 
χεϊρας *ών * Ελλήνων έμ πόρων "Α ρ
χής, οντοι δυνάμενοι νά διαθέ-  
αουν χρήμα, τά έβόλεναν μέ τούς  
Αιοικητάς καί δεν κηκοπερνοϋοαν. Τό  
(\ι δέ ή " Αρτα ήτο μία π ϊουσ ία  περιο  
χή, άποόίΐκ δύεται καί Από χόγεγονόι,
Su τά λάφυρα πού  άπεκόμισαν  τά ίί- 
ταιτα στίφη τοϋ Α ιμηεράκη  τά 1 6 9 6  
Ανήλθον είς 5 0 . 0 0 0  βεάλ.α, πού  ήτο  
διά χήν έποχήν έκείνην ποσόν  τερά-

a i « w t >  · Α Ρ Χ Ε Ι»  Ι Ε Ι Ι Η Τ  ΚΑΤΑ

στιον, δεδομένης τής Αγοραστικής δυ ·  
νάμεως πού  ε ίχαν  τότε τά ήεάλια, ώς 
Αναγράφεται 8ν χινι υποσημειώ σει ή- 
μών.

Θεωροϋμεν π ερ ιττόν  νά έπεκχείνω  
μεν  χήν παρούσαν εισαγωγήν, δ ιότι  
οί άναγνώαχαι #ά  σχηματίσουν, άπό  
τήν  μελέτην  τω ν  περαιτέρω  δημοσιευ-  
ομένων έγγράφων, σαφή Ιδέαν περί  
τω ν  έν "Αρτη καί χή οζεριοχή αυτής  
συμβάντω ν κατά τήν  χρονικήν περ ίο 
δον χής έκσχονταεχίας.

Κρίνο μεν ώσαύτως περιττόν νά  
Αναφέρωμεν τούς κόπους καί μόχθους  
είς οϋς ύπεβλή&ημεν έπ ΐ δύο σ υνε 
χείς μήνας, διά τήν κατάταξιν καί με· 
τάφρασιν τών 2 2 3  φύλλω ν, όσα Απο
τελούν τό συλλεγέν πολύτιμον ίστορι· 
κόν ύλικόν, Δέν θ ά  Αναφέρωμεν όμοί 
ως, ότι χήν Αντιγραφήν τ&ν άνευρε· 
θέντων έλληνικών έγγράφων τήν έκά 
μα μεν ήμεΐς, διότι ό Ί ια λός  έρευνη- 
τής δέν έγνώριζε νεοελληνικά, οϋτε 
καί * Ελληνικήν παλαιογραφίαν ,

Κλείοντες ιήν  παρούσαν εισάγω-  
γήν, λογιζόμεθα , ούόέν ή ιτον ,  ε υ τ υ 
χείς διότι μας έδόθη  ή ευκα ιρ ία  νά 
συντ,ελέαωμεν είς τήν ά π ο κ ά ^ υ ψ ιν  τω ν  
Ιστορικών τούτων στοιχείων, τά όποια  
προστιθέμενα  είς όσα ήδη έδημοοιεν-  
σαμεν, κατά καΐροτύς, π ερ ί  Ί ω α ν ν ίν ω ν . 
θά  δώσουν τάι βάσεις έφ* ών θ ά  άνε  
γερθή  μίαν ήμέραν τό Ιστορικόν ο ικο
δόμημα τής Ιδιαιτέρας ιχατρίδος μας  
τής *Ηπείρου, κατά τούς χρόνους τής  
Τουρκοκρατίας μέ βάσεις στερεάς καί  
άναμφισβητήτους, ώς Ακριβώς ε ίνα ι 
τά έκ τών Α ρ χ ε ίω ν  Βενετίας π ρ ο κ ύ - 
π το ιτα  Ιστορικά στοιχεία,

SAAAI7AM ΠΡΟΒλΙΠΤΟΥ

Κόρινθος 29 ,Λύγούστου 1696 Ό  Αύγουστίνος Σαγρέδο
γράφει πρός τόν Δόγην:

«...,ό Ιππότης λιμπεράκης έτοιμάζεται τώρα νά έπιτεθή κατά τής Ά ρτη ;, τό
που πλουσίου, ϊνα τήν κατακτήση καί οϋιω δώσρ δείγματα της Ικανότητάς του.
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"Αν έπιτύχη ή πραγματοποίησις τοιούτου σχεδίου θά μάς ,άποφέρη πολλά όφέ· 
Λη καί θά προξενήση τεραστίαν έντύπωσιν..... » ν ι /

Κόρινθος, 18 Σεπτεμβρίου 1696; _ *0 ϊόιος' πρός τόν Δόγην;

«... άπό τόν Ιππότην · λψπεράκην δέν φθάνουσιν καλά νέα* ούτε καί τά έκτυλι· 
χθέντα γεγονότα άνταπεκρίθησαν είς τάς προσδοκίας του.

«Ούτος μετέβη πλησίον τής "Αρτης μέ δύο Γσλέρας τών Νήσων καί 2500 
"Ελληνας ύπό τήν διοίκηοιν τοΟ Καιιιτάν Γεώργη άδελφοΟ του. Έκινήθησαν 
τήν 6ην τρέχοντος (ν.ή ) καί έπλησίασαν τόσον κρυφά και τόσον αίφνιδίασαν 
τόν έχθρόν, ώστε άν είχον άμέσως προσβάλει τήν πλουσίαν εκείνην πόλην, 

. τά λάφυρα θά ήσαν πλουσιώτατα καί ή έπιχείρησις ένδοξος. 'Αλλά, στρατό» 
πεδεύσαντες, ϊνα,άνατιαυθοΟν. έδοσαν ευκαιρίαν είς τούς Τούρκους νά άνοκα· 
λύψουν τήν έτοιμαζομένην έπίθεσιν καί νά κλεισθουν μσζύ μέ τού; Εβραίους 
κατοίκους, άφοΟ έπήραν μαζύ τους καί τά πολυτιμότερα είδη των, έντός τού 
φρουρίου, άπό τό όποιον έλειπε καί αύτός ό ‘Λγάο, ό όποιος είχε πηγαίνει 
ο ιά  Γιάννινα μέ 80 (ππεΐς.— Τοιουτοτρόπως όλίγα ήσαν τά λάφυρα καί άπο· 
τυχημένη ή £πιχείρησις. Ήθέλησε κατόπιν ό λιμπεράκης νά κινηθη διά τήν 

‘ άλωσιν τοΟ Φρουρίου καί ήοχισε νά ρίπτή μέ βομβοβόλον, άλλ ' οί ΤοΟρκοιάν 
’ τέστησαν έρρωμμένως καί ήναγκάσθησαν* οί τοΟ Λ’.μπεράκη νά ύποχωρήσουν 

άτάκτως άφοϋ άπώλεσαν 200 άνδρας νεκρούς καί αιχμαλώτους...... » .

SOP'*

' Α έη \ιν ΐ 1 X Τ Ο  Ό  Γενικός Προβλεπτής τών Νήσων Α ντώ νιος Μολίν
γράφει είς τόν Δόγην:

Μαύρα J  9 Οκτωβρίου 1696 «....ή έπιδρομή του λιμπεράκη κατά τής
"Αρτης, έληξε μέ τήν φυγήν τοΟ στραιου του άποτελουμένου έκ 200 άνδρών, 
οί όποιοι έτρομοκραιήθησον άπό 60 έψίηπους Τούρκους. ήιψονεύΰηυα * εκ 
τών ήμετίρων 2Λ οτραιιώτσι ιοί> σώματος Τουττύ. έχάθηοον όΟμηόμπις 
καί tv βομβοβόλον. Καί αυτά ουνέβησαν διότι δέν ύπήοχον coi t  συνοχή ούιε 
πειθαρχία. Τοιουτοτρόπως ύπέστησαν μίαν άτυχίαν τά δημόσια όπλα, άκωλέ· 
σθησαν τρόφιμα καί άλλα έφόοια άλλα καί άλλα τινά έκτροπα έοημειώθησαν. 
Έπετάχυνα τήν έλευοίν μου ένταυθσ, διότι κατά τήν έπ.δρομήν, οί μέν Τούρ
κοι, μετέφεραν τά έπιπλα καί τάς οίκογενείας των έντός τοΟ φρουυίου, δλη δέ 
ή μανία τών έπιδρομέων έξέσπασεν έπί τών άτυχών χριστιανών Ελλήνω ν καί 
πόσης τής φόρου ύποτελοΟς χώρας καθ’ δν χρόνον αύτη, συνεπής είς τήΜ κατα
βολήν τής έτησίας είσφοράς, διήγεν άμέριμνος ύπό τήν σκέπην  τής Δημοσίας 
ΓΗστεως. Οί έπιόρομεΐς δέν έφείσθησαν ούτε τών Ιερών Ναών, οί όποιοι έκά* 
ηοαν, ή έβεβηλώθησαν ή άπεγυμνώθησαν άπό τά Ιερά των άντ κείμενα.

«Οί κάτοικοι τής "Αρτης μοί έξέφρασαν τά συγκινητικά των παράπονα, διά 
τών συνημμένων έγγράφων καί είναι διατεθειμένοι, παρ 'δλα  τα γενόμενσ, νά έ 
ξακολουθήσουν νά κβταβάλλ'ϊυντήν έιησίαν είσφοράν τών 1500 (1/ήεσλίων.άρκει 
νά ξαναδώσω τόν λόγον μου, τόν όποιον άδυνατώ νά δώσω χωρίς τήν διατα

1.—Τό ρεάλι ήτο άργυροΟν ’Ισπανικόν νόμισμα τό ό π ο ια ν  έκυκλοι>όρ^ι τότε εύρύτατα. 
Ή  όγυραυτίΜ ΐ ιου άξια ήτο μεγάλη. Ι ό  ρ -ά λ ι Ισοδύναμει μέ λίρας Βενετικός 9 112. 

"Τ ι ήμπορουσε νά  άγοράση κανείς μέ μίαν λίραν, μ α , τό λ έ γ ε ι £ν έγγρα φ ο ν  τοΰ 1705. 
Τό βούτυρον έτιματο 16 σολδία  ή λ ίμπρ?· Δηλαδή μ^ 40 ο ιλδία , ήτοι μέ 2 Β ινετ ικ ά ς 
λίρας ήγύμαζε κανείς μίαν όκαν βούτυρον. Τό δέ κρέας έ π μ ά τ ο  5 σ ο λ δ ία  ή λίμπρα. 

‘Δηλαδή μέ μίαν λ ίρ ιν  ήτοι 20 σολδία  ή γόραζε κανε.ς δύο κιλά  σχεδόν κρέατος. "Αρα 
μέ ένα  ρεάλι ήγόραζε 14 περίπου οκάδες κρέατος.

Is'iSr*·*1'
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γήν τής Ύμετέρας Γαληνότητος, δπως ώσιν, οΟτοι έξησφαλισμένοι είς τό μέλ 
λον κατα πάοης έ/οχλήσεως' έ*ώ τά άλλα χωριά, πικραθέντα άπό τήν έ 
πιδρομήν, ευρίσκουν ποόφασιν να μή έπαναλάβουν τήν καταβολήν τών εί 
σφορών .,ώς πρός τόν λίμπεράκην βλέπω μετ’έκπλήζεώς μου δη  κυκλοφο· 
ροΟν προκηρύξεις μέ τίτλον άνω.έρου Έπιθεωρητοϋ ήτοι :

«Ήμεΐς λιμαέριος Γεοακάρης δ.ά τήν Γαληνοτόφην Δημοκρατίαν τής1- 
Βενετίας άνώτερος Επιθεωρητής τής Ρούμελης.,..» ‘ --

Ή πρώτη έκκλησις (2) ιών κατοίκων τής “Αρτης.
Πρός τόν Γενικόν Προβλεπτήν τών Νήσων Ά ντ. Μολίν.
«’Εκλαμπρότατε καί έξοχώιστε Κύριε Γενικέ Προβλεπτά τών Νήσων», 
«Ήμεις οί δοΰλοί Σας κάτοικοι τής "Αρτης, λεηλατημένοι καί άτυ- 

χεϊς, ύποβάλλομεν ταπεινοιάτην ύπόκλησιν είς τήν Ύμετ. έξοχότητα, πα· 
ρακσλουντες τόν Θεόν ΐνα χαρίζη Ύμίν μακροζωίαν καί ευτυχίαν.

Δέν γνωρίζομεν άπό πού νά άρχίσωμεν. Εϊμεθα ταραγμένοι άπό τήν 
φρίκην τών δυστυχιών μας, πού μάς έγονάτισαν. Δώδεκα έτη μετά τήν 
κατάληψιν τής ‘Αγίας Μαύρας, φοβηθέντες έπί τόσας άπειλάς περί έπι- 
δρομών εϊχομεν άιτοκρύψ^ι τά πράγματά μας. Τέλος άπεφασίσαμεν νά 
τιροσφύγωμεν είς τήν ευσπλαχνίαν τής Γαληνοτάτης Δημοκρατίας καί να 
γίνώμεν φόρου υποτελείς, ΐνα εϊμεθα άττηλλσγμένοι άπό τούς φόβους 
ούτούς τών έπιδρομών. Καί άφοΟ έδηλώασμεν ύποταγήν είς τόν Πρίγκι
πα ένομίζσμεν δτι ήδυνάμεθα νά ζήσωμεν άσφαλεΐς. Λίφν^δίως ένέσκη- 
ψεν είς ήμάς ή υεγσλυτέρα καί πλέον άνυπόφορος δυστυχία Τά ύπάρχον- 
τά μας τά όποια εϊχσμεν είς τά σπίτια μας, διότι εϊμεθα βέβαιοι καί δέν 
εϊχσμεν καμμίαν ύποψίαν, έλεηλα τήθησαν. Τά Ιερά σί<εύη τών έκκλησιών 
άψηρέθησαν άπό βεβήλους χεϊρας καί άπό τήν Μητρόπολιν καί άπό τά 
Μοναστήρια. . '

"Επαυσαν καί μίαν Εκκλησίαν καί εροιψαν κατά γής τά δισκοπότη· 
ρι μέ τήν άγίαν μετάληψιν. Δέν εϊμεθα είς θέσιν νά περιγράψωμεν τά 
κακά πού μάς έγιναν. ‘Από τούς άπιστους δέν άφήρεσαν ούτε μία πεντά
ρα, άλλά υόνον τά πράγματα τών Χριστιανών. ’Εναντίον ήμών καί μό
νον μετεχειρίσθησσν τά όπλα. Δέν γνωρίζομεν διατί, Παρομοίαν κατα- 
στοοφόν δέν τήν έπεριμένααεν. Καί τώρα γονυπετείς πρό τών ποδών τής 
* Υμετ. Έδοχότητος τήν έκλιπαροΟμεν νά μάς λυπηθή, νά αίσθανθή οίκτον 
διά τά τόσα παθήιιατά μας καί νά μάς εϊπη, τίνι τρόπφ δυνάμεθα .νά ζή- 
σωυεν είς τό μέλλον καί τήν προσκυνοΟμεν ταπεινοφρόνως, ,

"Αρτα 13 Σεπτεμβρίου 1696 (π. ή.).
θεόθωμος Ίερεύς, σίκονόμος "Αρχής, Διαζίν Μπαετρόν λογοθέτης, 

‘Ιωάννη: Χαΐκάλης, ‘Ιωάννης ‘Ανδρώνης, Βασίλειος Β, ά.'ης, Ζαφείρης
Π  ν /  1/  . ____/  c  \   ̂ _ I I  _ / * I J * . » /  Μ

Κωνστάντιος Ιερομόναχος.
Γαβριήλ Ή  γούμενος τής Φανερωμένης . ,
Ίωάσαφ ήγούμενος τής Παναγίας
Δημήτριος ίερεύς καί διερμηνεύς
'Ιωάννης Πάρτε . . .

-· Ό  Ήγούυενος τής Ύπεραγίας Θεοτόκου Χρύσανθος 
“Ο Ηγούμενος τής Βλαχέρνης Δομιανός

Ποζίτητ, Χριστόδουλος Τερεύς, Ιωάν\ης Κρασσάς,

2 —Ή έκκλησις παρατίθεται είς τήν Δέσμην έν Ιταλική μεταφράσει έκ του πρωτοτύ
που 'Ελληνικού,
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Γεώργιος Κοθώνης (3) . 
Αντώνιος Κοθώνης (3) 
Νικόλαος Κρασσσς.

"Αλλη εκκλησις τών Αντιπροσώπωντών πέριξ τής "Αρτης χωριών πρός 
τόν 'ίδιον Γεν. Προβλεπτήν,

Καί αΰιη είναι γραμμένη όπως καί ή Αλλη.
«Εκλαμπρότατε καί έξοχώτατε Κύριε Στρατηγέ,· έπαζιώτατε ήμεΐς οί 

δούλοι Σας τής περιοχής “Αρτης Σάς προσκυνοΟμεν ταπεινοφρόνως καί 
παρακαλοΟμεν τόν θεόν νά Αξιώση τήν Ύμετέραν έξοχότητα μεγαλειτέ- 
ρων Αξιωμάτων καί τιμών. · > ΐ '

«Πολλοί είναι ,αί δυστυχίσι μας,'κςχί Απειράριθμα τά βάσανά μας τά 
τά όποια μάς συνέβησσν. .

Τήν 3ην Σεπτεμβρίου ήλθεν ένας στρατός κχί έκα;σε τήν "Αρταν. "Ο- 
λά τά χωριά μας έλεηλατήθησα'ν. Μάς έπήραν τά μικρά καί τά μεγάλα 
ζώα καί τά άλογα καί κάθε τί πού είχαμε ήαεΐς οί δυστυχείς Χριστιανοί, 
καί δεν γνώρίζομεν τό αίτιον πού μάς έγινε τόσο κακό. ‘Ημείς οί κακό- 
μοιροι είχαμε γίνει φόρου υποτελείς καί έζοόσαμεν Ασφαλείς καί έχάσα-. 
μεν τά πράγματά μας. Καί δμω; ήμπορούσαμε νά φύγωμε καί νά Απο- 
φύγωμεν τήν δυστυχίαν.- *
' .. "Ομως, Κύριε, διά τό δνόμα τοΟ θεοϋ καί διά τήν ήμετέραν ζωήν, πα· λ 
ρακαλοΟμεν νά μάς κΰβερνήσητε. Ή μεΐς έλάβομεν πολλάς χάριτας Από 
τήν Ύμετέραν έξοχότητα και ζητουμεν σήμερα καί.αύτήν τήν νέαν χάριν, 
νά μάς Απαλλάξητε Από αυτόν τόν κίνδυνον, διότι έχάσαμε κυριολεκτι- 
κώς τά μυαλά μας. 1

Αεηλατηθέντες, Απογυμνωθέντες Από τούς Χριστιανούς, χειρότερα Από 
τούς Τούρκους, Ακούομε νά μάς Λέγουν προδότος καί δέν μάς πιστεύουν 
καί κάθε μέρα φονεύουν Ανθρώπους.

. Δ\* αύτό καταφεύγομεν. εις τήν με/άλην Σας ευσπλαχνίαν ϊνα μάς 
^έλεηθή καί λάβη τά μέτρα νά μάς προστατεύση *αΙ Κύριος ό θεός θά 
δωρήση εις τήν Ύμετ έξοχότητα μεγαλειτέρας τιμάς καί άνώτερα , Αξιώ
ματα. καί τέλος ,τήν προσκυνοΟμεν. ...

*0 δοΟλος τής Ύμετέρας έξοχότήτος ό Οικονόμος τών Κωστακιούς.
· . · Χριστόδουλος ίερεύς τών Κιρκιζάδες. * * .

Π α π ά —, Νίκος. ' - .
. . · Παπά — Δήμος Από τό Παχυκάλαμο^ Γ . 3 .

Δήμος τοΟ Παπά — Σίμου. . , . . ?
: Παπά — ‘Απόστολος Από τά Πλέσσια (Πλησιοί)..... .

Παναγιώτης Από τή Βρύση. ; , . 4 . ■

Ή  πρός τόν Δόγην εκκλησις τών δύο Αντιπροσώπων τής "Αρτης.
(Μετάφρασις έκ του ΊταλικοΟ).

Γαληνότατε Πρΐγκιψ,
• \Ε(ς τό βαθύτατον,σέβας τών δύο Απεσταλμένων τής Κοινότηχος “Αρ-

3 .—Ή  οικογένεια  αϋτη  διέπρεψ εν.έν Βενετία καί άφοϋ συνεκέντρω οε πολλά  πλούτη  
έξηγόραοε τόν τίτλον τής εύ γεν ία ς  μέ 100.000 δουκάτά  (Πρβλ. Κ. ΜΕΡΤΖΙΟΥ ΗΠΕΙΡΩ. 
ΤΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ Τόμ. 11ος σελ. 229 κ.ά.)
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. της πού λατρεύουν μέ αίσθήσστα άληθενής ύποταγής τήν *Ανάσσουσαν> 
Μεγαλειότητα τής Ύμετέρας ΓσληνότητοΓ, ίδού ήνωμένη εύρίσκεται, ή 
καρδία όλόκλήρου Εκείνου τοΟ λαοΟ καί όλων τών χωριών τής Επαρχίας 
Εκείνης. Παρά τήν τυραννικήν δουλείαν τήν όποίαν ύπομένουν ύπό τήν 
’Οθωμανικήν έπικράιειαν^ έχουν όμως έν ταΐς ψυχαΐς των έλευθέραν τήν 

" δίάθεαιν καί, μετά τόν Κύριον τόν Θεόν, δέν έχουν άλλ&Ο έστραμμένσ τά 
βλέμματά των παρά ε(ς τήν Σεβαστήν Υμών Κυριαρχίαν, πρός τήν όποί» 
αν, παρ’ δλην τήν έπ.συμβάσαν άναγκασπκήν βίαν, διαδηλοΟν τήν θέ· 

'λησίντων νά παραμένουν λίαν άψωσιωμένοι ύποτακτικοί.
Τά τοιαΟτα οίσθήματά των τά πλήρη σεβασμού, τά έζεδήλωσαν πρό 

τών ποδών τοΟ έξοχοτάτου ΓενικοΟ ΠροβλεπτοΟ ’Αντωνίου Μολίνου ήδη 
Λιτό τοΟ 1695 καί προσεφέρθησαν νά καταβάλλουν, έκτός τών εισφορών 
ιΟν χωριών, μίαν είδικήν τών είσφοράν έκ 1500 βεαλίων, πληρωτέων έτη· 
σίως είς τό Δημόσιον Ταμεΐον, πρός ένόειζιν τής άναλλοιώτου πίστεως 
αύιών.

Ίκέτευσαν καί έγένοντο άποδεκταί αί ίκεσίαι των μέ άπόψασιν τοΟ 
αύτοΟ έζοχωτάτου τήν 20ήν Σεπτεμβρίου 1695, Υνα ύπό τήν Δημοσίαν Προ 
οισσίαν, προστατεύωνται ή ζωή καί τά ύπάρχοντά των άπό τάς έπιδρο- 
μάς τόσον τών κουρσάρων, δοον καί Εκείνων πού ύπηρετοΟν ύπό τάς έν 
όόςους σημαίας τής Γαληνοτάτης Αυθεντίας,

Ή άμεσος καταβολή τής είοφορός διασφαλίζει τήν Εμπράγματον έξα* 
οφάλισιν καί χρησιμεύει ώς γενναιόδωρος παρότρυνσις διά τάς Δημοσί

αν ας Χάριτας.

%

! ? ί\I" μ

Καί δμως τήν 27ην παρελθόντος’ Αύγουστου πού όπήρξε δι'ήμάς μία 
ήμέρα σκοτεινή καί πένθιμος, είχαμε τό άτύχημα νά ύποστώμεν μίαν Επι* 

*2 δρομήν πολυάοιθμον ύτό τήν ήγεσίαν τοΟ Ιππότου λιμπεράκη, οί^άνδρες 
τουόκοίου έπέρασαν διά πυρός καί οιδήρου νά πάντα ήτοι έσφαξαν άΟώ*

' ους, διήρπασαν τά άγσθά μας, άπήγαγον παρθένους, άπεγύμνωσαν να 
ούς, έηυροπόλησαν οίκίας καί Εκκλησίας.

Δέν άναζητοΟμεν τά αίτια. Μόνον έλεεινολογοΟμεν τήν πικροτάτην 
μοίοσν μας, άλλ'έπειδή μόνον άπό Υ μάς, Σεβάσμιε Πρίγχηψ, δόναται νά 
προέλθη—6ι<ά τών μέσων έκείνων τά όπαΐα θά κριθοΟν άπό ιήν Ύμετέ· 
ρσν έγνωσμένην φρόνησιν— ή διαφύλαξις έν τφ μέλλοντι καί προστασία 
μας άπό παρομοίσς καταστρεπτικός Επιδρομάς, ίδού ήμεΐς πρό τοΟ θρό· 
νον Σας, γονυπετείς πρό τών ποδών ιής ‘Υμετέρας λατρευτής Μεγαλειό- 
τητος, («ετευομεν νά δεχθήτε είς τούς κόλπους τής πατρικής Υμών εύμε* 
νιίος, έκλιπαροΟμεν τάς Ενδείξεις τής Ύμετέρας Χριστιανικής Εύσπλαχνί 
ας ύαέρ ήμών πού ^'ίμεθα ψυχή τε, καί σώματι πιστοί ύπήκοοι είς τάς δι* 
οιαγάς Υμών, έκλιπαροΟμεν τά μέτρα έκλινα πού ήθελε κρίνει ή Ύμετέ- 
ρα Γαληνότης κατάλληλα διά τήν προάσπισιν τών συμφερόντων μας καί 

7\ C; ' ζωής τών κατοίκων. Αύτά καί μόνον έκλιπαροΟμεν ήμείς ιούς όποίους 
■V πρέπει νά μάς θεωρήτε ώς δούλους Σας καί ταπεινόιάτους ύπηκόους. 
* Ουτω θά δυνηθοΟν τά άγαθά μας, τά όποία δέν έκονιορτοποιήθησαν, νά 
Ί% γνουν θυσία είς τόν βωμόν τής Δημοσίας Δόξης. Θά δυνηθοΟν οΟτω οί 

κάτοικοι κσί τά τέκνα των, πού δέν Εχάθησαν κατά τήν Επιδρομήν, νά 
χρησιμεύσουν διά τήν αύξησιν τοΟ μεγαλείου τής Ύμετέρας Γαληνότητος. 

\  ΟΟιω θά είναι όρθιοι οί Ιεροί Ναοί, όπου αί μή βιασθεΐσαι παρθένοι 0ά
η
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δύνατσι νά ύψώνουν είς τόν Θεόν τάς δεήσεις των διά τό μεγαλεΤον καί 
τήν δόξαν τής ΓαληνοτάΓης Δημοκρατίας. < ·

Είναι δι'ήμάς μεγάλη άνακούψισις, διότι έ*ομβν τήν τιμήν νά είμεθα 
μέ δλην μας τήν καρδιά έκλεκτοί Οπήκοοι τής Ύμετέρας Γαληνότηιος καί 
αύτό παρηγορεί τάς τεθλιμμένος μας ύπάρξείς πού σιενάζομεν ύπό τόν 
βαρύν ζυγόν ένός μιοηιοΟ καί άπεχθοΟς Κράτους. Εύχαρεστοέμεν Μ,

1697 9 Μαϊου, V, ; '
Νά παραπεμφθή είς τούς Σοβίους τής μιάς καί τής άλλης χειρός.

* ο Είς τόν ίδιον φάκελλον περιέχεται άντίγραφον τών άποψάσεων ιής 
Γραμματείας τοΟ ΓεακοΟ ΠροβλεπιοΟ τών Νήσων’Αντωνίου Μυλίν,δπου 
περιέχεται ή πρώτη αίτησις ιών κατοίκων ιής "Αρχής, ϊνα γίνουν φόρου 
ύποτελεΐς. , , . ι *

Ιδού αϋιη κατά μετάφρσσιν έκ ιοΟ ΊταλικοΟ: .. ·. ■/ ·'.
Έζοχώτατε Κύριε Γενικέ Προβλεπτά τών Νήσων.
Είναι πολύς καιρός πού καίει τάς καοδίας ήμών ιώ ν πληθυσμών τής 

"Αρτης, ή έπιθυμία ή όποία καθίσταται πάντοτε ζω rpo έρα, νά ζητήσαν 
μεν τήν Ισχυρόν χριστιανικήν προσται I χν τοΟ Γολ ^νοτάτου’ 'ΕνειοΟ 
Πρίγκιπος. Καί εύρίσκοντες τώρα κατάλ?ηλ;>ν τήν εοκαιρίαν πού διοικεί 
τήν ένδοξον Γενικήν Προβλεπτίαν, ή Ύμετέ.νι έξοχότης, τής όποίας μάς 
είναι γνωστοί ή άξία καί ευσπλαχνία, προοφεύνομεν μέ Απόλυτον πίσιιν 
καί μέ άκερσίαν ύποταγήν είς τήν κυρίαρχον τής πάντοτε άξιασεβόστου 
Δημοκρατίας, έκλιπαροϋνιες τήν παρέμβασιν ιοΟ άηττήιου βραχίονας 
τής Υ,Ε. καί προσφέρομεν πρός τοΟτο ήμεϊς οί πληρεξούσιοι, κάτωθι ύπο 
γεγραμμένοι, τής Ό λόιητος τών κατοίκων τής *Αρτη\, ώς έθιλουσίον cl* 
σψοράν οίωνίου άφοοιώσεως, έκιός έκείνων πού καταβάλλονται τώρα 
άπό τά ύποταχθέντσ χωριά, τό ποσόν τών 1500 βεαλίων, τά όποια θά 
πληρώνωντσι άλληλεγγύως άιτό τό σύνολον τών κατοίκων και '  έτος, είς 
τό Δημόσιον Ταμείον.

ΈκλιπαροΟμεν τήν ΛύτοΟ Μεγαλειότητα τόν Πρίγκιπα.νά μάς δεχθή 
μέπατρικήν άγάπην καί νά διαφυλάττη τήν ζωήν καί περιουσίαν μας άιιό’ 
ένοχλήαεις καί έπιδραμάς, τόσον τών κουρσάρων, δσον καί έκείνων πού

* ύπηρετοϋν ύπό,τάς ένδόξους σημαίας 'Αγίου Μάρκου, καί νά εύδοκήοη 
νά μάς χορηγήση πάσας τάο άσυδοσίας τάς όποίας άπολαμβάνουν άλλοι

* τόποι, άφωσιώμενοι είς τόν Γσληνότατον Πρίγκιπα.
/Ιωάννης Άνδρόνης ος ον (5) πρότος "Λρτη;
Νικολός ΠπακάΧης ος ον πρότος "Αρτης

4. —At πρός τόν Δόγπν αΐτήσβις Kod έκκλήσεις έτβλιίωναν μΐ τήν λέζιν · c όχσριστώ* 
καί biv ίφερον Χρονολογίαν. 01 Σόβιοι ήσαν οί σύμβουλοι τού Δό/<| *jd ιραύν 
ΙίδΔν. Ή λέξη σάβιο-οοψός.
5. —-ώς 6ν. -
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Κ. δ! ΜΕΡΤΖΙΟΥ. & μ. ’Ακαδημίας ’Αθηνών . Γ

Η A P T  A:-'.--
• 1 . ' ·

ΕΙΣ-, ΤΑ ΑΡΧΕΙΑ ΤΗΣ ΒΕΝΕΤΙΑΣ· . .
- 1696 — 1787 ; ;

Συνέχεια Ικ του προηγουμένου)

Ιδού τώρα ή άπόψασις τοΟ Γεν. Προβλεπτοϋ τών Νήσων 
f έπί τής άνω σίτήσεως (μετάφρασις)

«Ζώσιν είς τόν πληθυσμόν τής πόλεως τής "Αρτης τά αισθήματα τής 
παλαιάς σύτών άψωσιώσεως πμός τό %νδοξον Δημόσιον "Ονομα καί είναι 
τόσον έρριζωμένα βαθειά είς τήν ψυχήν των, ώστε πολύ καλό διαφαί- 
νονται άπό τάς, έκδηλώσεις σεβασμού, μέ τάς όποίας προσφεύγουν 
διά μέσου τών προκρίτων αύτών, Υνα γίνουν φόρου ύποτελεΐς καί έκλιπα- * 
ροΟν τήν Δημοσίαν σθεναρόν προστασίαν.

Ή έθελουσία εισφορά τήν όηοίαν διατυπώνουν διά τής έπισυνημμέ· 
νης σίτήσεως τοΟ ποσοΟ τών 1500 βεαλίων, μέ τήν άλληλέγγυον ύποχρέω 
σιν τής όλότητος τών κατοίκων, έκτός τών εισφορών πού δίδουν τώρα τά 
διάφορα χωριά τής περιοχής, δηλώσαντα ύποταγήν, θεωρείται παρ’ ήμών 
ώς μία ένδειζις τής θερμής των πίστεως καί γίνεται άποδεκτή μέ εύχαρί- 
στησιν καί είς άναγνώρισιν τής εισφοράς ταύτης έπιθυμουντες ήμεΐς, Υνα 
μειάσχουν καί ουτοι τής άσφαλείας καί άσυδοσίας, ών άπολαμβάνουν έ- 
κεϊνοι πού ζουν προστστευόμενοι άπό τόν ίσχυρόν βραχίονα τής Δημοσί
ας Δυνάμεως, διατάσσομεν καί παραγγέλομεν, έφ’ όσον οί κάτοικοι τής 
"Αρτης άνέλαβον τήν ύτιοχρέωσιν δπως άλληλεγγύως καταβάλλουν είς τό 
Δημόσιον Ταμεΐον τής * Αγίας Μαύρας τό ποσόν τών 1500 ρεαλίων κατ# 
έτος, είς δύο δόσεις, τήν μίαν πληοωτέαν τέλος μηνάς Μαρτίου καί τήν 
άλλην τέλος Σεπτεμβρίου, δυνάμει δέ τής παρούσης ήμετέρας άποφάσε- 
ως τοΟ Στρατηγείου τούτου, διατάσσομεν πάντας τούς .ύπό τά δπλα ύπη· 
ρετούντσς νά μ^ προξενοΟν ένόχλησίν τινα, τόσον κατά τών άτόμων, δσον 
κα( κατά τών περιουσ.ών αύιών τών είρημένων κατοίκων τής πόλεως *Άρ-

δ.-~Δέν έννοεΐ τόν έπί του καπνού ψόρον, &\\ά τον έπί τών σ πιπών χά όποια διεκρί- 
νοντο άπό τόν καπνόν πού έβγαζαν άπό τάς καπνοδόχους των.



· . ■ ><··ν > ν 4 1 ν — v»r>v*i

I

-*{

i Λ»· i -  · ·

154 « ΣΚΟΥΦΑΣ »

της καθώς καί εις τά συνορεύοντα μέ.αύτήν χωρία*‘φόρου ήδη ύποτελή, 
καί Απαγορεύεται όμοίως είς κάθε Αρχηγόν κουρσάρον νά έξάσκή βίαν τι 
να έπ’ αύιών ή νΑ Αποσπά βιαίως σιτηρά καί ζώα ή νΑ είσπρΛττη άλλον  
ψόρον καπνικόν ° ή καί άλλον τινΑ οίονδήποτε μέ οίονδήττοιε πρόσχημα. 
Κατά τών παραβατών ΘΑ έπιβληθοον ποινσι αύσιηρόταται.

"Ετσι θέλομεν καί έπιβάλλομεν ϊνα αίσθανθουν οί είρημένοι κάτοικοι 
τά εύεργετήματα τΑ όποια Επιδαψιλεύει είς αυτούς ή χρηστή ,τού Πρίγκι- 
πος διοίκησις Ϋνα ούτως αύςάνε* είς αύιούς ή λατρεία, ό σεβασμός καί 
ή πίστις πρός τόν Πρίγκιπα Είς ένδειξιν ιών άνω κλπ.

Έδόθη είς τήν πόλιν Άμαξίκι*
τή 20 Σεπτεμβρίου 1695. !

’Αντώνιος Μολίν, Γενικός Προβλεπτήν τών Νήσων.V
Είς τό περιθώριον, τή 3 'Οκτωβρίου 1695. (ν.ή.) 'Αγία Μαύρα.
Έδημοσιεύθη είς τήν πλατείαν τοΟ Ά μαξίκι, παρουοίςι πολλών πού 

ήκουσαν τήν άνάγνωσιν, ύπό τούς ήχους τών τυμπάνων καί σαλπίγγω ν,
Ό  Γραμματεύς . . .

Ελευθέριος Καλογεράς /

Ιδού ή Ικκλησις τήν όποίαν έπέδωκεν είς τόν έν Βενετίςχ ;Δόγην ή δΓ 
μελής Πρεσβεία τών Άρτινών καί ή όποία είναι συντεταγμένη Ελληνιστί :

·, ’Αναδημοσιεύεται ώς έχει είς τό Πρωτότυπον ( ή έκκλησις έδημοσιεύ
θη είς τά Ά κτα  τοΟ Μίκλοσ^τς — ΜοΠλλεο),,..., .

+ Υψηλότατοι, έκλαμπρότατοι καί έξοχώτατοι αύθέντσι καί διοικη· 
ταί τής Γαληνοτάιης 'Αριστοκρατίας τών Ενετών, ήυεΐς οί έκ τής ήχμα- 
λωτισμένης Ά οτης άθλιοι καί ταλαίπωροι δούλοι ύμών, δουλικώς τήν 
έξοχώτητα ύμών προσκυνούμεν, έως έδάψους ιής γης προσκυνούντες, πα- 
ρακαλούντες καί δεόμενοι τού Παντοδυνάμου θεού νά διατηρή τό ένθεον 
καί Γαληνότατον Κράτος τής δικαιοτάτης Αριστοκρατίας Ύμών άσινές’ 
Από πάσης Εναντίας έπηρίας καί άνώτερον Ανιαρού παντός συνοντήμα 
τος. Τό γράμμα μας, έξοχώιαιοι καί υψηλότατοι αύθένται, είναι διά νά 
άναφέρωμεν πρός τήν έξοχώτητά Σας τάς μεγάλος δυστυχίας καί σίχμα- 
λωσίας καί δημεύσεις τών ύπαρχόν των ημών καί έμπρισμούς τών οίκων 
καί έκκλησιών ήμών, όπού έγιναν etc ήμάς διά χειρός τού ύψηλοτάτου Κα· 
βαλιέρ λιμπεράκή. ήμεΐς οί Ελεεινοί έξοχώτατοι αύθένται, εϊχαμεν έως τού 
νύν Αφού ή 'Αγία Μαύρα καί ή Πρέβεζα έκυοιεύθη ύτ.ό τής Γαλήνοτάτης 
Αριστοκρατίας Ύμών, δέκα τρεις χρόνους, όπού μέ τό νά ειμτσθεν 6μο· 
ροι, έφοβεριζόμεθα ύπό τών Ανθρώπων της ούτής Ά φεντίας νά αίχμαλω* 
τισθούμεν, δμως είχαμε” έννοιαν καί έφυλογόμεσθεν κατά τόδυνατόν μας _ 
καί εΐχαμεν φυλαγμέ^ον τό πράγμα μας καί δέν έβλάφθημεν παντελώς 
καί εΐχαμεν προθυμίαν καί πρότερον νο προσπέσωμεν καί νά προσκυνή- 
σωμεν είς αύτήν τήν γαληνοτάιην αύθεντίαν διά νά λυτρωθούμεν Από

• Ή πρωτεύουσα τής 'Αγίας Μαύρας ένθα ήδρευεν'Ό Έκτακτος Προβλεπτής καί 
αί άλλαι **ρχαί. - . - .

7. Αντί άσινές«άβλαβές. * J · *
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τούς φόβους, άλλά έμποδιζόμεθα ύπό τών κρατούντωνήμών, μόλις δέμετά .. ..r 
τούς δέκα τρεις χρόνους, έπήραμεν άδειαν καί πσρευθύς μετά προθυμίας 
έπήγαμεν είς τήν ‘Αγίαν Μαύρσν καί έπροσκυνήσαμεν καί έγίναμεν σου- 
δητοι * τοΟ ‘Αγίου Μάρκου διά μέσου του Ύψηλοτάτου άψέντου Γενερά* 
λη‘ΑντωνίουΜολήνη καί έσυμβιβάσθημεν μετ’αύτοΟ νά πληρώνωμεν κατ' 
έτος βεάλια τόν άριθμόν χίλια πεντακόσια (1500) καί έστοντας νά ήλθεν 
ό μισός καιρός έπληρώσάμεν τήν ράτα, '° ήμών ρεάλια έπτακόσια πεντή- 
κοντα ήτοι 750 καί έχάρημεν άπαντες χαράν μεγάλην πώς ήλευθερώθημεν 
άπό τοΟ πολλοΟ φόβου τής αίχμαλωσίας καί είμεσθεν έλεύθεροι. Έξαπύ- 
νης δέ, δέν ήξεύρομεν πώς ήλθεν ώς φθοροποιός άστραπή 6 ‘Υψηλότατος 
καβαλιέρ λίμπεράκης καί έφθειρε καί ήφάνισε άρδην τήν "Αρταν καί τά Λ '* 
χωρία αύτής καί τούς έν αότή κατοκούνιας χριστιανούς, άρπαξε τά ύ· 1 
πάρχοντα ήμών, έκαυσε τά όσπήτια, έδήμευσε τά Ιερά σκεύη τών έκκλη- 
σιών, έρριξαν κατά γής τά άγια άρτοψόρια μετά του ζωηφόρου άρτου, έ
συραν γυναίκας μετά τών παιδίων αύτών, έτράβισαν καί έφθειραν παρθέ
νους καί ά \ \α  μυρία κακάέποίησαν ήμΐν οί άνθρωποί του, Χριστιανοί λ ε 
γόμενοι, Χριστιανούς ήμάς έκακοποίησαν καί έλεηλάτησαν λεηλασίαν έ- 
σχάτην τή είκοστή έβδομη τοΟ Αύγούαιου μηνός καί τελείως ήμάς ύοτέ- 
ρησαν τών υπαρχόντων, πολλούς άπό λόγου μας, κιοτεύσατε, αύθένται 
υψηλότατοι, έγύμνωσαν τελείως ώς τούς ένέννηοεν ή μήτηρ αύτών καί έ- 
ττεριπαιοΟσαν γυμνοί, φεύ τήν ήμέραν έκείνην, θέαμα ίλεεινάν τοΐς όρώ- 
οι, καί τί λέγομεν τήν ήμέραν έκείνην μόνον; 'Οποί) καί έως σήμερον γυ 
μνοί συνδιάνουσιν, οΰτε σκεπάσματα έχοντες πρός σύτάρκειαν, ούτε έν- 
δύματα. Τήν ήμέραν έκείνην, αύθένται έξοχώτατοι, θάμβος ήν νά ίδή τις . 
τόν ήλιον αύτόν, όποΟ έσκοτίσθη * 10 11 * συμπάσχων λογιάζομεν καί αύτός τή · 
μεγίστη δυστυχία τή γιγνομένη ήμΐν’δέν ήξεύρομεν τί νά είποϋμεν διά τόν 
άνθρωπον αύτόν, είς ιίνα θρησκίαν εύρίσκεταΓ μέ τούς Τούρκους όντας, 
Χριστιανοίς έπολέμει καί *ώρα μέ τούς Χριστιανούς συνδιάζων, Χριστια- 
νοΐς πολεμεΐ, Χριστιανός λέγεται άλλά τά άποτελέσματα αύτοΟ δέν όμοι- 
άζουσι Χριστιανικά, διότι τίνα τών Τούρκων δέν έβλαψε, μήτε άπό τά ύ* 
πάρχοντα αύτών έλαβεν, ούδέ όβολούς, έξω άαό δέκα όσπήτισ όποΟ έ· 
καυσεν, άλλά μήτε τών ‘Εβραίων ελσβέ τι, μόνον δέ τούς Χριστιανούς έ- 
ζημίωσε καί ύστέρησε τών ύπαρχόντων, ώστε καί μίαν έκκλησίαν τοΟ θεο· 
λόγου Ίωάννου έκαυσεν. Δέν ήυποροΟμεν νά γράψωμεν καταλεπτώς όλα 
τά κακά, όποΟ μάς έκαμαν, τοΟιο μόνον γράψομεν, ότι ώς έχθροί καί άλ- 
λότριοι τής θρησκείας ήμών έφέρθηκαν πρός ήμάς* ίσως καί οί γραμματο· 
κομισταί 13 όποΟ έρχονται πρός τήν ‘Υμών έξοχότητα διά ζώσης φωνής θ έ 
λουν τά φανερώσει πλατύτερον, έτι δέ καί προσεπαπειλει δια νά έλθη 
καί πάλιν νά μάς άφσνίση τελείως καί νά μάς έξαλείψη άπό προσώπου 
τής γής, διά τούτο προσκυνοΟμεν 'Υμάς, έκλιπαροΟμεν, παρακαλοΟμεν 
καί δεόμεθα Υμών, αύθένται έξοχώτατοι, ίνα συμπασχήοηιε ήμίν καί έ· 
λεήσητε, ώς έλεήμονες καί ποιήσηχε έλεος μεθ'ήμών διά τόν τούς έλεήμο-

8. ~  υπήκοοι. ,
10. =* δόσ.ν
11. 'εννοεί κάποιαν έκλειψιν του ήλιου, άλλά κατά τό 1695, ώς διεπιστώσαμεν 
συμβουλευθέντες είδικά συγγράματα, δύο μόνον έκλείψεις ήλιου έσημειώθησαν ή μία. 
τόν Μάΐον καί ή άλλη τόν Νοέμβριον.
12. 'Εννοεί τήν διμελη Πρεσβείαν τών Άρτινών. Έ να ς έκ τών Πρέσβεων όνομά*
ζετο Αντώνιος Μπούμπακας ώς μάς λέγει περαιτέρω έγγραφον.
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νσς μακαρίζοντα κύριον καί ποιήσητε δικαιοσύνην είςήμ&ς ώς. Χριστομί- 
μητοι κσί δικαιότατοι κριταί ϊνα εϋρητε τόν δίκαιον, κριτήν Χριοτόν τόν 
θεόν ήμών ελεον, έν τή φρικτή καί φεβερά ήμέρςχ τής άνταποδόσεως,διότι 

• θέλετε έλεήσει καί δικαιώσει άνθρώπους όμογενεΐς, όμοφύλους καί όμοπί- 
στους Χριστιανούς διά τούς όποίους έχιοεν ό Δεσπότης Χριστός τό άγιον 
ούτοΟ αΓαα έπί τοΟ σταυροΟ καί τούς έέηγόρασεν άπό τάς χεΐρας τοΟ όι· 
οβόλου. Νεύσοτε τοίνυν ώ βέλτιστοι καί ύψηλότατοι αύθένχαι εις τήν κά· 
κωσιν καί ταπείνωσιν ήμών τών άθλίων καί ταλαίπωρων άδελφών σας 
Χριστιανών καί μή άποτύχωμεν οί άθλιοι τής αίτήοεως καί άφανισθώμεν 
καί έξαλειψθώμεν τελείως άπό προσώπου τής γής καί ήμεΐς ύποσχόμεθα 
πληρούν τό κστ'έτος συμπεφωνηθέν καί προσέτι μένομεν * χρεώστσι ινα 
εύχόμεθα καί παρσκαλώμεν τόν παντοδύναμον θεόν νά διαφυλάττη καί 
νά διστηρη τό γοληνότατον Κράτος καί δικαιότ·αΐον.τής γσληνοτάτης #Α 
ριστοκρατίας Υμών άσυνές καί άλώβητον πάσης έναντίας έπηρείας καί 
περισχάσεως είς αιώνας αιώνων άμήν, ^ -, ν;

1696 ’Οκτωβρίου 28 κατά τό παλαιόν, . .

,‘άκόμη παρακαλοΟμεν τήν έζοχότητα'Υμών τό εϊτΓήθελι- φανή ια  πληρώ- 
νωμεν νά γίνη κοινόν είς τήν 'Άρταν, τά χωρία της κα ί'νό  Τζουμέρκο καί 
Ραβοβίζι έπειοή έτζι είρήνη κοινώς .είς όλους νά γίνη μέ 'τό ίδιον της θέ
λημα. . ν : '

f  γρηγοριος Ιερομόναχος ό διδάσκαλος καί έπίτροπος τή ς ' Ά ρτης- καί
-  εύχέτης Υμών.

+ Θεόδωρος Ιερεύς ό Οίκονόμος Ά ρτης καί εύχέτης Υμών. ‘ 1 
.+ διαζός μπουστρών ό λογοθέτης Ά ρτης καί δοΟλος’ Υμών, 
t  Χριστόδουλος ιερεύς ό σακελλάριος Ά ρτης ευχέτης ‘Υμών.
+ Ιωάννης Χαϊκάλης ό σκευοψύλαξ Ά ρ ιη ς  κσί δούλος Υμών. . -
ΐ  Ιωάννης Άνδρώνης ,β καί δοΟλος ‘Υμών, 
ΐ  Σπηλιώτης ίερεύς ρεφενδάριος Ά ρτης καί εύχέτης Υμών, 
ΐ  Ιωάννης Ιερεύς ό Καστρίοιος κοί εύχέτηΓ σας.
t  Ίωάοαφ Ιερομόναχος ήγούμενος κσθ'όδό* Β^ύσεως καί εύχέτης ‘Υμών. 
+ Γεώργη Ιερεύς ό έπί τών γονάτων καί εύχέτης σας. * 
ί  Δαμιανός ιερομόναχος ήγούμενος Βλσχερνης. - :
+ Ιωάννης Πετρής 14 6  δικαιοφύλσξ Ά ρτης καί δοΟλος Υμών.
Τ βσσίλις βράνις καί δούλος Υμών.
y  δημήιριος ίερεύς ό Οίκονόμος κωστακεών κοί δοΟλος Υμών, 
ΐ  δημήτριος ράπτης ό πρωτονοτάριος Ά ρτης καί δοΟλος Υμών. ■ 
i* λεοντάριος Κουτζούλη 14 καί δοΟλος ‘Υμών.
+ Αντώνιος ίεοεύς (ερομνήαων Ά ρ ιη ς  καί εύχέ'ης σας.
*1* Γερμανός Ιερομόναχος καί εύθετης σας

13.— "Οχ: Α νδρόνικος ώς ά,/έγνωαεν b AV <λοοιχς* εόρίοκτται πεο ο ιτέρω  Καί s i ά λ λ ο  
w ,  * έγγραφον ώ ς Άνδρώνης. ( . . .

11.—Ό χι Παττατρις ώς άνέγνωσεν Λ Ιδιος, .. ’ · . '
15.— “Οχι Κουζουλή ώς άνέγνωσεν ό Μ.κλοσιτς .·· ; .. ^  . · '
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f  Χρύσανθος Ιερομόναχος ήγοόμενος τοΟ ΘεοτοκεΙου καί ευχέτης Υμών, · τ 
f  γαβριήλ ήερομόναχος καί ήγούμενος τής κηρήας Πεφαναιρομένης καί . . .·ν  ‘

ευχέτης . . -  ',·
,f δήμος <β Παπσκυρσιμονέλο άπό Χαλικάδες δούλος Υμών. .
Ί* νικόλάος Βηκής και δούλος σας. *" V  s ,

Ά πό τό δπισθεν μέρος τής Έκκλήσεως υπάρχει ή διεύθυνσις χαύτης:
, «Τοις Ύψηλοτάτοις καί Έξοχωτάτοις καί ΈκλαμττροτάτοιςΑύθένταις ■; 

διοΐκηταΐς τής δικαιοτάτης'Αριστοκρατίας τώνΈνετών, εύτυχοΟςΈνετίας»
Οί «Σάβιοι» τιρός οΟς είχε παραπεμφθή ή έκκλησις τών δύο άπεσταλ- " λ'"·ΐ 

μένων τής Ά ρτης είχον ζητήσει καί τήν γνώμηι) τοΟ προηγηθέντος τοΟ \ * -J
Ανιωνίου Μολίν είς ιό  άξίωμα τοΟ Γενικού ΠροβλεπτοΟ τών Νήσων,' ]

Β.ντσένχζο Βενδρσμίν, δστις καί τήν ύπέβαλε fcal έχει αΟτη ώς έπετα ι: "
«Έπιβληθέντος είς έμέ τόν κάτωθι ύπογεγραμμένον, ώς τελευταίως 

έττανελθόντα άττό τήν ΔιοΙκησιν τών Νήσων, δίχως άναφέρω είς τήν *Υμε· .  ̂
τέραν Γαληνότητα τήν άντίληψιν καί τήν γνώμην μου έτιί τής συνημμένης 
έκκλήσεως ήν ταπεινοφρόνως παρουσίασαν είς τούς πόδας της, οί δύο ,
έζ' Άρτης άπεσταλμένοι έξ' όνόματος τής Κοινότητος έκείνηο, έχω τήν ... ......j
τιμήν νά άναφέρω δη, ώς έξάγεται άπό τά συνημμένα έγγραφα, ή πόλις 
έκείνη κατοικουμένη άπό Τούρκους καί ‘Έλληνας είχε οίκειοθελώς προ
σφέρει είς τόν Έξοχώτστον Αντώνιον Μολίν έπαζιώτατον διάδοχόν μου~ 
τό έτήσιον ποσόν τών 1500 ρεαλίων, ϊνα άπαλλαγή άπό κάθε ένόχλησιν. - 
καί κάθε έπιδρομήν, έκ μέρους τών δπλων τής Ύμετ. Γαληνότητος, δχι 
μόνον έζ' αύτών, άλλά άκόμη καί άπό ένοχλήσεις τών κουρσάρων, οί' ό· 1
ποιοι διατρέχουν τήν περιοχήν του Ξηρομέρου. wO n ύπό τής Λύτου Έ ξο- V .
χότητος είχε γίνει δεκτή ή συνεισφορά αϋιη 6Γ άποφάσεω,ς τοΟ ίδιου τής ' .·· ;
20 7βρίου 1695 καί παρεχωρήθη όντως είς τούς ύπηκόους πληθυσμούς ή 
Δημοσία προστασία, μέ ρητήν άπαγόρευσιν εις τε τούς κουρσάρους καί 
είς τούς ύπό τάς Δημοσίας σημαίας ύπηρειούντας του νά ένοχλοϋν τήν 
ζωήν καί περιουσίαν τών κατοίκων τής Ά ρτης, οϊτινες φαίνεται δτι κα- 
ιέβαλον ήδη ποσόν τι χρημάτων είς τό Δημόσιον Ταμεΐον.

• 23 'Απριλίου 1697
, ; ν .. Βιντσέντζος Βενδραμίν *

: ■ , ’ ■·> . 'έπιστρέψας Γενικός προβλεπτής .
" i, -  . ' . τών τεσσάρων Νήσων.1 '
Ιδού τώοα καί τό ψήφισμα τής Γερουσίας, τό όποιον ώς καί τά α λ - ' 

λα δημοσιευόμενα έγγραφα, ηεριέχεται είς τήν

FJLZA 130—SENATO SECRETA -RETTOR1 1697.

1697 Μαΐου 4, έν τή Γερουσία. (Μετάφρασις)
Πρός τόν Γενικόν Κατά Θάλασσαν Προβλεπτήν. 

Προσχώρησαν των τών πληθυσμόν τής 'Άρτης οίκειοθελώς κατά τό
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«

έτος 1695 είς τήν ύποταγήν, πρός τήνβήμετέρσν Αύθεντ(σν καί άναλαβόν 
των τήν ύποχρέωαιν νά πληρώνουν έτησίως τό ποσόν τών χιλίων πεντα- 
κοσίων ρεαλίων, πλήν του άλλου ποσού πού καταβάλλουν τά χωριά τής 
περιοχής είς τό Δημόσιον Τσμεΐον, ϊνα άπαλλσγοΰν άπό τάς έπιδρομάς 
καί παραμένουν Οπό τήν προστασίαν μας, καί γενομένης άποδεκτής τής 
προσφοράς των ταύχης παρά του Γενικού προβλεπτοΟ τών Νήσων Μολίν,

• διεβιβάσθη τόιε ή πρότσσΐς εις τήν Γερουσίαν ή όποια καί τήν έπεκύρω- 
σεν. Τώρα έμφανισθέντες ένώπιον ήμών όύο άπεσταλμένοι εξ Ονόματος 
τής Κο νότητος έκείνης μέ εκκλήσεις καί μέ παράπονα, τών όποίων θά λά 
βη γνώσιν ή Ύμετέρα έξοχότης άπό τά έγγραφα πού διοβιβάζομεν ουνημ

' μένως τώ παρόντι, εύρίσκομεν δίκαιον καί πρόσφορον ϊνα διατηρηθή άπό
‘ αύτούς ή.έμπιστοσύνη πρός τό Δημόσιον* καί δ α  πρέπει νά τυγχάνουν 

οότοι τής μεγαλειιέρας άσφαλείας κσί προστασίας καί παρακυνούμεν 
'Υμάς, ϊνα διαβιβάσητετάςκατολλήλους διαταγός δπως, εϊτε άπό τούςήμε 
τέρους ύπηκόους, είτε άπό Παρτιζάνους, εϊτε άπό τούς όπσόόύς coO !π·. 
πότου λιμπεράκή μή γίνη πλέον εις ούτούς οίαόήποτε ζημία ή ένόχλησις, 
άλλά νά άπολαμβάνουν οδιοιτήν Δημοσίαν προστασίαν καί συναντίληψιν 
εις τρόπον ώστε, διησφαλισμένοι ώς πρός τήν ζωήν καί περιουσίαν των, 
Ισχυροποιούν ϊ η  μάλλον τήν πίστιν καί άφοοίωσίν των εις τό Δημόσιον 
όνομα». —148 0.13 17)

'Ιδού τώρα ή έκκλησις τήν όποίσν έπέδωκσν είς τόν Γενικόν προβλε· 
πτήν τών Νήσων 'Αντώνιον Μολίν, οί ίερωμένοι καί κάτοικοι τής "Αρτης, 
ι ερί ής κάμνει λόγον είς τήν πρός τόν Δόγην έπιστολήν ό Γεν. προβλε·

Ή  έκκλησις είναι μεταφρασμένη έκ τής Ελληνικής είς τήν Ιταλικήν, 
όπόθεν τήν μεταφράζομεν;

«Εκλαμπρότατε καί Έξοχώτστε Κύριε Στρατηγέ. Προσκυνούμεν τήν 
Ύμετέραν έξοχόιητα ήμεΐς οί δυστυχεΐχ κάτοικοι ιή. υποδούλου "Αρτης 
καί δεόμεθα τού Πανσγάθου θεού ϊνα ή παρούσα έκκληοίς μας τήν εύρη 
είς πλήρη υγείαν καί ευτυχίαν και τήν σκέπη άπό παντός κακού.

«Ήκούσαμεν, έξοχώτατε Στρατηγέ, άπό άνθρώπους μας δτι είσθε τό 
σον φιλεύσπλαχνος καί δίκαιος καί o n  έοείδατε συμπάθειαν διά τά τόσα 
δεινά μας, ώς αύθένιης εύσεβέστατος καί Χριστιανικώιατος.

«Πρώτον ηύχαριστήσσμεν ΚΓριον τόν Θεόν καί κατόπιν τήν Ύμειέ 
ρσν έξοχότητα διότι ήσθάνθητε οίκτον διά τάς δυσιυχίας μας. Είθε ό Πα 
νάγαθος Θεός νά δΐαφυλάττη τήν ύγείον τής Ύ μετ/ρ χς Έ δοχότηιος καί 
νά τήν άντσμείψη κατά τήν ώραν τής κρίσεως καί νά τή έιιιόαψ.λεύση 
πάσαν ευτυχίαν καί πάσαν τιμήν, διά τήν προστασίαν καί άρωγήν . τών 
Χριστιανών. Ή μεϊς άπό τός πράξεις Σας έγνωρίσαμεν δτι ή 'Υμετέρα

* έξοχότης είναι Χριστιανός, φιλεύσπλαχχος, έλεήμων καί φοβάται τόν
θεό ν .,- . . ,

«λοιπόν Υψηλότατε Κύριε, έξσκολουθήσατε νά έχητε τήν χριστιανι
κήν πρός ήαά άγάπην.

«Τήν έκκλησίν μας ταύτην συνοδεύουν οί άπεσταλένοι μ ας'ο ί όποιοι

, 17.—"Ητοι έψήψιστν 148ύπέο κοί 13 άπέσχον.
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« ΣΚΟΥΦΑΣ. »

θά μετσβοΟν νά συναντήσουν τόν Έξοχώτατον Γενικόν Προβλεπτήν καί 
παρσκαλούμεν τήν Ύμετ. έξοχάιητα νά ιούς βοηθήση καί νά τούς ένθαρ- 
ρύνη. Θά σιείλωμεν καί άλλους άντιπροσώπους είς τήν Γερουσίαν, άλλά 
προιήτερα θά τούς στείλωμεν νά συναντήσουν τήν Ύμετ. έξοχότητα, διό 
τι ήμεις μετά τόν θεόν, δέν έχομεν άλλην έλπίδα, παρά είς Υ μάς.

«'Ομοίως πσρακαλουμεν τήν Ύμετ. έξοχότητα νά παραχωρήση τήν 
άδειαν έλευθέρας μετακινήσεως, ϊνα μή οί πιστωττί ζητήσουν έγγυήσεις,' 
διότι ποιον γνωρίζουν, Ϊνα τόν βάλουν έγγυητήν;

Διά ταΟτα Σάς ίκετευομεν νά στείλητε προιήτερα τήν άδειαν καί ‘ 0* 
στερα θά έλθουν νά παρουσιάσουν τά σέβη ιων καί νά λάβουν τάς όδη· 
χίας τής Ύ μετ. έξοχότητος διά νά παρασιοΟν είς τήν Γερουσίαν. ι *

«Ούτως άποτείνομε θερμήν καί ταπεινήν παράκλησιν διά τήν άγάπην 
τοΟ θεοΟ καί διά τήν άνακούψισιν τών άτυχών Χριστιανόν, τών άδελψών 
Υμών, τών άθλίων καί άτυχών ήμών, ϊνα άναπνέωμεν έλεύθεροι κατόπιν 
της τελευταίας καταστροφής καί δέν θά παύσωμεν νά Ικετεύωμεν Κύρι* 
ον τόν θεόνύαέρ τής διατηρήσεως τής ύγείας Υμών καί ύπέρ τής δόξης 
•Υμών καί τής Γαλή *οτάτης Δημοκρατίας. · ) - - * ’ ’ " : · ̂  ·̂** \ '■ ·» ·> t- ^

1696 ’Οκτωβρίου 3 (π.ή.) ; . ;
* J · * λ  ̂ * *

*0 διδάσκαλος καί τοποτηρητής τής "Αρτης Γρηγόριός 
Διξστρο Μουστρών λογοθέτης τή^ ’Ά ρτης, ( f r 
Ιωάννης Χαϊκάλης · ^
Βασίλειος Βράνης *■'’ * - Γ1, -  . ·.'
Μάνος Μα νέας, ποωτέκδικος ·· · ; :·
Θεόδωρος ίερεύς καί οίκονόμος τής "Αρτης ■.* . ’ ^

- , Δημήτριος Ράφτης πρωνονοτάριος .γ.. ’
Γεώργιος Ιεροψάλτης * / ' . ^  , ? ;
Αεοντάρης Κουτζιουλης . «■ . . ‘ : **'* *
Σπηλιώτης ίερεύς Ρεφερενδάριος . .. S ' [ ■ . , "
Χριστόδουλος Ιερεύς Σαλελλάριος ·; ·* - *

"Αλλη άπόφασις τοΟ Εκτάκτου προβλεπτοΟ; τής *Αγίας Μαύρα'ς διά 
τάς εισφοράς τών χωριών τής "Αρτης. , ^

» Ήμεις ΆλοΟάιος Φόσκαρι διά τήν Γαληνοιάτην Δημοκρατίαν τής 
Βενετίας έκτακτος προβλεπτής Α γία ς Μ ϊύρας.

» Ότοπδήποτε φτάσουν αί παροΟσαι, πιστοποιοΟμεν, δτι τά  κάτωθι 
σημειούμετα χωριά τών "άναφερομένων είς αύτά περιοχών, κατέστησαν 
έθελουσίως φόρου ύποτελή είς διαφόρους έποχάς μέ έτησίσν είσφοραν, 
δπως σπμεοΟται πσραπλεύρως ένός έκάστου χωριοΟ, ώς άκριβώς ύφίστα· 
ται είς τό ήμέτερον λογιστικόν Γρσφεΐον. ’

Ή παροΟσα άπόφσσις έπσφίεται κατ' σϊτησιν τών 1 ένδιαφδρομένων 
προκρίτων τών έν λόγφ χωριών, ϊνα τήν χρησιμοποιήσουν δπου δει. Είς

18.—ΕΙς τήν προηγουμένην έκκλησιν είναι ύπογεγραιιμένος ώς Διαζός,—Είναι περίερ* 
γον τό όνομα τεπώνυμον τούτο, όχι βέβαια * λληνικόν.



160 ' « ΣΚΟΥΦΑΣ

πίστωσιν κ.λ.π.
Χωριά τής περιοχής τής "Αρτας 

• * Καί πεδιάδος

Βρύση
Κομμένο
Σκάλωμα .
Άλίμβεη
Συκιές
Λίσβεη
Κόπραινα
Γ ιανίτσαροι
Ά νέζα  · ,
Μίτικα
ΜαρατιοΟ

διά βεάλια. 
60 έτησίως

^>εάλια 43

Κεραμάτες. * 7*/, »
Παναγία στά περιβόλια 8
Κιρκιζάτες 6
Γεωργοσοί -5
Χαλκιάδες 15
Ρόκκα 12 »

9·
Περιοχή /Άρτης-

Σπανοπέτροι 5 ρεάλια
Βελετζικό 25 » .
Μπότση 6 * »
Βρατσίστα 4
Σκουληκαριά 9
Χώσιανα ' 5
Μεγόρχη
Σελλάδες 15 ρεάλια

Γριτσίστα 4 βεάλια '
Κουκουλίστα 4 »
Πράμαντα 14
Ρσφταναΐοι 7 »
Ροβίστα 5 »'
Πιστιανά 20
Μαρκινιάδες 7~ 6 1 " »
Κουσοβίστα 2 Ρεάλια
Γρίμποβο 5 ,. » /  [
Αουψίστα 10
θοδώριανα 14
Συρράκο 3 *

Σουλιώτικά 1 7. ' « » "
Ρουμπά , 7 .ϊγΛ >
Κατζάς 7 2 * *- »
Γλυκόριζο ; -ί >4V.4L·
Τσουπί j : 5 7 .· »
Πέτρα' ' 7 7 " »' Γ
Καλόβατος 5 »
Πλίσχα ' ^  * 5 '
Γαβριά 3 ' »
ΚωστακοΙ- 15: »
*Αγιά
Ζαβάκα1’ -·\Λ,--’ί - 7.. ν  · * 
Ά γ . Παρασκευή £εάλια 32 */* 
Παχυκάλαμο .
Νεοχώρι · *

Τμήμα Ραδοβίζι—Τζουμέρκα 
- Γουριανά .4

 ̂ , Σχορέτσανα 5
J i ΜελισσουργοΙ -16-

** Κακοραψίσια · 15
.7 .. Νισίστα 5-

~- -  ̂ Ρ ουμ α νό- -2
:r : Λ< _ Μττρένιστα 5

Ρουμανό 16
Μίγερη 3
Βουργαρέλι , ! 25_ 
Χώσεψη . · 10 7

 ̂ Λετηανά 7
, . ' Μελιονά „ 7

Βρεοτενίτσα 12
Σεκλίστα 8
Σοι μεροϋ 7

. ... Meoo0vra  4
Τσιρκίστα 3

■ ι·.* .Κλίτσοβο 7 3
it ΛεβΙτσικο ν';· - 4 

Κομπίτι 25

► νι»: ■* · 
'ί.ϊ-ύ >

■' ■··*■ 'V
Μ.;:.Λ * ; ( ’Ακολουθεί)
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K. Α ί ΜΕΡΤΖΙΟΥ ό.μ.‘Ακαδημίας ΆδηνΟν -  ' -

' ι . * · .  · . . .  · ··

Η ΆΡΤΑ ΕΙΣ ΤΑ ΑΡΧΕΙΑ ΤΗΣ ΒΕΝΕΤΙΑΣ
1 6 9 6  -  1 7 8 7

• - (Συνέχεια J k  τοΟ προηγουμένου)'

' Δ έ σ μ η  1131(*·)
Ό Γενικός κατά θάλασσαν προβλεπτής γράφει είς τόν Δόγη'*.
Τ ή 2 ’Α π ρ ι λ ί ο υ  « . . . ή  πλέον σημαντική έπιχείρησςς τήν όποίαν άπε 

πειράθη νά κάμη ό Λιμπεράκης, δστις προσεχώρησεν είς τήν ‘Γμετέραν Γαληνότητα,, 
όπήρξεν ό τής "Αρτης. Πρίν τήν έπιχείρηση, μοΟ άνεκοίνωσε τήν σκέψιν του καί εγώ 
λαβών 6π* δψει τήν σπουδαιότητα τοΟ τόπου έκείνου, ό όποΓος εδρίσ̂ εται παρά τό 
Ξερόμερο καί έπισκιάζει τά έδάφη τής 'Αγίας Μαύρας καί Πρεβέζης, κα; προσείλκυσε 
τό ένδιαφέρον τών έξοχωτάτων προκατόχων μου, οιτινες όμως δέν έπεχείρησαν νά τόν 
καταλάβουν, διότι ήσαν άπησχολημένοι μέ άλλα σπουδαιότερα ζητήματα, όταν λοιπόν 
μοϋ άνεκοίνωσεν τήν πρόθεσίν του ό Λιμπεράκης, δέν έδοκίμασα δυσκολίαν Γνα συγ
κατανεύσω.

Είναι όμως άληθές δτι, βταν διεπεραιώθη είς *τήν Ρούμελην, τόν έπεφόρτισα 
νά είναι έτοιμος καί νά άναμείνη.τάς διαταγάς μου διά τήν έπεχείρησιν κατά τών 
θηβών ή όπου άλλοϋ ήθελε παρουσιασθή άνάγκη, Δι* αύτόν τόν λόγον, όταν τω έπέ- 
δωκα συστατικός έπιστολάς διά τόν έξοχώτατον Γενικόν Προβλεπτήν τών Νήσων 
έγραψα είς τοϋτον ίνα τόν στείλη νά ένεργήση έπιδρομάς κατά τοΟ ΙχθροΟ καί πα* 
ρώρμουν τόν Γενικόν προβλεπτήν νά τόν ένισχύση χωρίς νά προσδιορίζω τί είδους 
έπιχείρησιν έσκόπευε νά κάνη.

Ματαιωθέντος, κατόπιν, τοΟ σχεδίου επιδρομής κατά τών Θηβών, διότι έδέησε 
νά μετακινηθώ μέ τόν στόλον Γνα άντισιαθώ κατά τοϋ Καπουδάν Πασά, πού είχε 
κατέλθη είς τήν "Ανδρον, όπό θερμού ζήλου έλαυνόμενος ό Λιμπεράκης Γνα έπιδείξ/j 
τήν καλήν του θέλησιν, έπανέλαόε τήν σκεψιν τής κατά τής "Αρτης έπιχειρήσεως.

Δέν ήμπορώ νά φαντασθώ ότι ή έκτέλεσις έγένετο έν άγνοία τοΟ Γενικού προ· 
βλεπτοΟ τών Νήσω,ν καθ’ όν χρόνον, έκτός τοΟ είρημένου Λιμπεράκη, έχω πληρο
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φορίας ύπ’ δψει μου, δτι ό Γενικός προβλεπτής άπέσχειλεν αντιπρόσωπόν του Γνα 
συνανιήση τόν Λιμπεράκην καί έξακριβώυ  ̂ τάς «ρυδέυ*ις ιου, 'Ομοίως γνωρίζω οχι 
ή A. Ε. προσέφερεν είς αυτόν τά μέσα Γνα διαπερακοθή είς τήν ‘Αγίαν Μαύραν.

Είναι άληθές δχι Ιη ϊ μανρόν χρόνον ήγνίο«*ν δτι ή "Αρτα είχε γίνη άποδεκτή 
ώ; χώρα φόρου υποτελής. Τήν άσυδοσίαν χαύχην τήν είχε παραχωρήσει ή A. Ε. 
όλίγους μήνας προχοΟ άναλάβω τό ύψηλόν τοΟχο άξίωμα καί άφήκεν 6 Γενικός προ 
λ̂επτής νά παρέλθη σχεδόν Ιν έτος, χωρίς νά μοΟ̂ άναφέρη τίποτε σχεχικώς. Ούτε 

καί είδα νά έμφανίζεχαι ποσόν τι εισφοράς τής πόλεως τής "Αρχής είς τό Δημόσιον 
ΤαμιΙον. . . . βραδύχερον πολύ, μοί άνεκοίνωσεν τήν μετά τής ’'Αρχής συμφωνίαν 
διά 1500 ρεάλια έτησιως, ένφ διεδόθη ή φήμη ότι ή συμφωνία ήχο διά 4.000» .. * 
Τώ κατέστησα γνωστόν δτι παρόμοιαι συμφωνίαι μέ Τουρκικά, μέρη δεν είναι δυ· 
/αχόν νά γίνωνται μέ μόνην τήν πρωτοβουλίαν του, χωρίς ποσώς νά ζητιήται πόοη- 
[ουμένως, ή γνώμη καί ή συγκατάθεσις τής 'Ανώτατης ταύτης 'Αρχής.. . ούτε άπό 
;δν Συνταγματάρχην Τουντού πού μετέσχε τής κατά τής "Αρτης έπιχειρήσεως, ούτε 
ίπδ άλλους άξιωματίκούς λαβόνιας' όμοίως μέρος, ήδυνήθην νά άντλήσω ένοχοδοι- 
ΐχιχά στοιχεία κατά τής κακής συμπεριφοράς τοΟ Λιμπεράκη. Τούναντίον 6 xu9* 
ναςμοΟ λέγει δτι άν ήκολούθουν τάς καλάς όδηγίας τοΟ λιμπεράκη, καί άν ούτος 
το έπικεφαλής τής Ιπιχειρήσεως, τά πράγματα Οά έλάμβανον άλλοίαν τροπήν ... 
ιαν διεπεραιώΟη άπό τό Βασίλειον είς τά Σάλώνα 6 Λιμπεράκης δέν είχε μαζί του 
χρά 300—400 άνδρας,

Ήνώθησαν μετ' αύτοΟ κοτόπιν διαταγής μου, οί ά.δρες τοΟ Συνταγματάρχου 
)νδορέκα, αλλά 6 μεγαλύτερος άριθμός ιώ ν  άνδρών έσχηματίσθη άπό τούς κατοί* 
υς τής ‘Αγίας Μαύρας Κεφαλληνίας' καί τής Πιλάρου καθώς καί άπό τούς όπαδούς 
ίκόμητος Μεταξά, οί όποιοι προσέτρεξαν είς μέγαν αριθμόν.

"Οταν έξεκίνησαν τά σώματα Γνα όδεύσουν κατά τής *Αρτης, ό Λιμπεράκης 
}μοσίευσεν μίαν προκήρυξιν νά μήν πειράξουν τούς Χριστιανούς καί νά μην θίξουν 
•ς Ναούς. Παρ' δλα ταΟτα, οί Πιλαριώτες, οί ‘Αγιομαυρίτες καί Κεφαλλήνες, κεν
ωμένοι άπό τάς έρριζομένας άρπακτικάς των διαθέσεις καί έπωφεληθέντες τής 
αιρίας δπου οί "Ελληνες τής "Αρτής μέ μεγάλην εύκολίαν έγκατέλειψαν τά σπί- 
των, ήρχισαν νά λεηλατούν τήν πόλιν, χωρίς χαληνόν, χωρίς πρόσκομμα καί 
>1ς καμμίαν πειθαρχίαν. Καί έπειδή ήσαν οί πρώτοι πού ήρχισαν τήν δήωσιν, 
ις είδον όλίγον Τουρκικόν Ιππικόν νά περνά τόν ποταμόν, έγύρισαν τίς πλάτες 
έκκύταξαν νά θέσουν έν άσφαλεία τήν λείαν καί τούς αιχμαλώτους. Αξίζει δμως 
Ιπαινεθή ό ζήλος πού έπέδειξεν ό έξοχώτατος ΓΙροβλεπτής, ό όποιος κατέβαλεν 
ιτήν προσπάθειαν Γνα περισυλλέξη τά κλαπέντα καί άποδώση είς τούς δικαιού- 
:, ίφ’ δσον άλλωστε όλόκληρος ή λεία εύρέθη είς τάς Νήσους. Τό μαρτυρεί ή 
.ειστος έπιστολή, γραφείσα όλίγον βραδύτερον, παρά τοΟ ταγματάρχου τής Α.Ε.
ένα τής αύλής μου, δπου λέγει δτι μόνον οί τής * Αγίας Μαύρας είχαν διαρπά- 

Ιδη άξίας 50.000 ρεαλίων, έπί τών όποίων μοί ώφείλετο ή δεκάχη καί παρώ- 
ι, τόν είς δν έγραφεν, Γνα μοί τφ άνακοινώση, Γνα έξασφαλίσω τά δικαιώματα

·* -«it.



τής~ ’Αρχής ταύτης. Αλλά ή’ πρότάόις αδτη άπεκρούσθη παρ’ έμού ώς άνάρμοστος 
καί ξένη πρός τούς σκοπούς έκείνους πρός οΟς τεί\ουν οί καθόλου ένέργειαί μου.

Παρά τά Ιπισυμβάντα γεγονότα καί παρ’ δλην τήν δυσμενή έκΟεσιν πού γίνε
ται, είμαι βέβαιος δτι ή σύνεσις τής Τμετέρας Γαληνότητος, θά σταθμίση τά πράγ
ματα μέ διαφορετικήν πλάστιγγα άπό τάς συνήθεις, δτι θά κρίνη τό γεγονός, τό 
όποίον κατε τρόμαξε τούς Τούρκους, μέ τήν προΟπόθεσιν δτι ό λιμπεράκης έπέδειξε 
τήν καλήν του διάθεσιν, άναμφιρβητήτως, καί δ« μέ ειλικρίνειαν προσεχώρησεν 
είς ήμάς καί δτι έχει ζωηράν έπιθυμίαν νά άναπτύξη μίαν έπωφελή δράσιν είς
τήν όπηρεσίαγ τής 'Τμετέρας Γαληνότητος..........Γνωρίζω δτι ή καιά τής Άρ-
της έπιχείρησις ή όποία καίπερ άτελής, άλλα έπιζημία είς τούς Τούρκους, προξέ- 
νησεν άναστάτωσιν είς τά πέριξ τής Άρτης μέρη καί συνετέλεσεν ώστε νά άπο- 
σκάση τήν προσοχήν τοΟ Σερασκέρη, ό όποιος φογούμενος χειρότερα, έξησθένησε 
τό έν θήβαις στρατόπεδον καί άπέστειλεν έν Ισχυρόν σώμα πρός τά μέρη τής 
"Αρτης.

Οί ίδιοι Τούρκοι τρομοκρατηΟέντες καί ό ίδιος ό Σερασκερης, δχι μόνον §πέ 
τρεψαν, άλλα παρώτρυναν τούς ύπηκόους των τής Άρτής νά άποστείλουν έδώ, έπι 
σήμως άντιπρόσώπους ϊνα υποβάλουν ταπεινοφρόνως τά αίσθήματά των άφοσιώσε· 
ως καί Γνα έκλιπαρήσουν δπως τούς άποδεχθώμεν καί τούς έπαναφέρωμεν φόρου 
ΰποτελεΐς. ΠαρουσιάσΘησαν ένώπιόν μου τόν παρελθόντα Δεκέμβριον καί μοι έπέ- 
δωκαν τάς έκκλήσεις των.

Τοΐς είπα δτι έπρεπε προτύτερα νά διώξουν τούς Τούρκους άπό τούς ιόπους 
των καί δταν Θά μείνουν έκεΤ μόνον οί Έλληνες, τότε Θά ήμουν εύχαριστημένος 
νά αποδεχθώ τήν υποταγήν των καί νά τούς απαλλάξω άπό κάθε ένόχλησιν. Άλ
λως τε, τούς είπα, δέν είναι σωσιόν, δέν eivui δίκαιον \ά επεκτείνωμεν τήν προστα 
σίαν μας κυί είς τούς Τούρκους δηλ. εί; φίλους καί έχθρούς. Καί μέ αυτές τάς 
απαντήσεις τούς άπέλυσα

Ιδού τώρα καί ή Ιπιστολή του ταγματάρχου Ίωάννου Μπούλτζου πού άνα· 
φέρει ό Γεν. Προβλεπτής: . . .

«Έξ Αγίας Μαύρας 21 'Οκτωβρίου 1696.

«Έλθών εδώ εί; τήν Αγίαν Μαύραν, έλαβα θετικήν καί άκριβή πληροφορί
αν δτι κατά τήν δήλωσιν πού έγένετο είς Άρταν είς βάρος τών Ελλήνων τής 
*Αρτης, οί μετασχόντες είς αύιήν τήν έπιδρομήν κάτοικοι τής Αγίας Μαύρας άφή- 
p taav  άντικείμενσ, είδη καί χρήματα άξίας συνολικώς 50.000 ρεαλίων καί είναι 
αυτοί πού άφήρεσαν τάς άργυράς κανδήλας καί άλλα πολύτιμα άντικείμενα άπό 
τάς έκκλησίας, καθώς Οά πληροφορηΟή ή Αυτού Έξοχότης άπό τούς ιερωμένους 
τής Άρτης οί όποΤοι έρχονται νά προσπέσουν είς τούς πόδας της καί οίτινες βε·
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βαιώνουν δτι ή συνολική ζημία άνέρχεται εις 100Ό00 τζεκίνια. Ιδιαιτέρως θά άνα- 
πτύξη τά καθέκαστα των ζημιών έκείνος ό ’Αντώνιος Μπούμπακας, δστις ήλθε πέ 
puoiv ώς πρέσβης τής Άρτης καί έπήρεν είς πλειοδοσίαν τόν φόρον έπΐ τοΟ κα- ·
πνοΟ..........Ό κάθε παθών Άρτινός έκαμε σημείωσιν τών ειδών πού τοΟ άφήρε- ....
σαν άπό τό σπίτι του. Όμοίως θά παρουσιασθή καί κατάστασις τών ζώων πσύ 
άψήρεσαν άπό τά χωριά, έκ μέρους τών είρημένων ίερωμένων . . . .  δέν έχω 
άλλο τι νά προσθέσω, μόνον παρακαλώ νά ένθ'υμήσαι έναν πιστόν δουλον σου καί 
να άναφέρης καί είς τήν A. Ε. τόν Γεν. Προβλεπτήν τά δσα σοΟ γράφω Γνα μέ . . r 
ίχη υπό τήν εύνοιάν του . . . .  ». ', ΐ

Δ έ σ μ η  1177 20 * Ιουνί ου 1699 6 Γεν. Προβλεπτής Δανιήλ ΔολφΙν ' 
πρός τόν Δόγην:* · — * .

■

c . , . . Ό Αγάς τής Άρτας ύπέβαλεν διαμαρτυρίαν είς τήν Αρχήν ταύ· 
την διότι δπήκοοι τής Λευκάδος μετέφεραν είς τήν περιοχήν τής δικαιοδοσίας, ν
του άλάτι έξωτερικοΟ Κράτους πρός πώλησιν καί ζητεί νά άπαγορεύσωμεν είς τούς 
ύπηκόουςμας τήν μεταφοράν άλατος, διότι τούτο παραβλάπτει τά συμφέροντα τών 
Ινοικιαστών του πού ένοίκιασαν τάς άλυκάς είς τόν .κόλπον τής Άρτης . . . .  ’Έ
παυσαν αί έκούσιαι είσφοραί πού κατεβάλλοντο άπό τούς κατοίκους τής Ινδοχώ- * 
ρας ήτοι Ξηρομέρου καί λόιπών. . . .  |

4,12.1699. Είς τό έγγραφον τοΟτο άναφέρεται ώς Διοικητής Άρτης ό,Μαχ- 
μούτ Αγάς, μουτεσελίμης.

,Α Δέ σμη 952. Μετάφρασις έπιστολή; Όσμάν Άγά πρός τόν Γεν. Προ- 
■ βλεπτήν Φραγκίσκον Γκριμάνι, τών άρχών τοΟ έτους 1706.

« . . . .  Μεταξύ τών πλέον εύγενών τών πιστευόντων είς τόν ΊησοΟν καί με
ταξύ τών μεγαλυτέρων δπαδών τοΟ Μεσσία, είσθε Υμείς, άφοσιωμένε, φιλεύσπλαχνε, 
άξιαγάπητε, φίλε μου Γεν. Στρατηγέ, μετά τούς ειλικρινείς χαιρετισμούς, εύχομαι 
είς τήν Ύμετέραν Μεγαλειότητα πάσαν εύτυχίαν κάθε ίκανοποίησιν καί κάθε τι 
πού έπιθυμεΤς, _

Δι* αύτό άγαπητέ μου φίλε Γενικέ Καπιτάνιε, είς Υμάς πού είσθε φιλέυ·. 
σπλαχνος καί έλεήμων, γνωρίζω ΎμΤν δτι έγώ πού είμαι φίλος Σας, προωρίσθην* · 
άπό τόν Μεγαλείο τατον καί άςιαγάπητον καί Ισχυρόν Μέγαν αύθέντην, μέ ύψηλήν 
τον διαταγήν, νά άναλάβω τήν φύλαξιν καί έπαγρύπνησιν δλων τών μερών πού 

ν.ι&ρίσκονται είς τό άριστερόν μέρος τής Ρούμελης ήτοι Αάρισσα, Τρίνκαλα, Γρεβε-
νά, Έλασσώνα...... ’Άρτα, Ναύπακτο, Κάρλοβα, Καρπενήσι, Δερμπέν, έπάνω είς ·

• τούς μεϊντάνηδες άνώτατος Διοικητής κατά τών ληστών καί δολοφόνων  ̂καί έπει- 
ί δή ήλθα τώρα καί εύρίσκομαι είς τήν "Αρταν ?να φροντίσω διά τήν φρούρησιν τοΟ
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τόπου, άνέθεσα είς τούς ΜεΓντάνηδες (*°) νά καταδιώκουν, τούς δολοφόνους καί, 
θεοΟ θέλοντος, είς τύν καιρύν τοΟ έλεήμονος Αύτοκράτορος, δλοι, οί έμποροι τών 
μερών Σας πού θά ήρχοντο καί θά έφευγαν μέ έμπορεύματα. είς τούς τόπους τού
τους, έδόθησαν αύστηραί διαταγαί νά μήν ένοχλουνται καθόλου άπύ οίονδήποτε καί 
νά προστατεύεται ή ζωή, τιμή καί περιουσία τών δπηκόων Σας .τούτων, ώς άκ ρι 
6 ώ ς άναφέρουν αί ί εραί  Συνθήκαι είρήνης.

' >
\ »Έκτύς τούτου, φίλε μου άγαπητέ Καπετάν Στρατηγέ, έδώ είς τήν Άρταν 

ό ’Αγάς πού εισπράττει τύ χαράτσι συνελαβε καί τού; έρριξε σιδηροδέσμιους είς 
τάς φυλακάς δπηκόους Σας, ζητών νά είσποάξη άπύ αύτούς τύ χαράτσι.

• ~ ν
• »ΠαρακληθεΙς* τώρα άπύ τύν διορισθέντα δι* ΑύτοκρατικοΟ Διατάγματος Πρό

ξενον τής Γαλλίας κ. Δεμπροκά διά τήν άποφυλάκισιν τών Τμετέρων υπηκόων, 
ίνα δείξω τήν φιλίαν καί τήν άγάπην πρύς *ϊμάς, τούς έβγαλα άπύ τά σίδηρα καί 
τούς άπέλυσα καί διέταξα τύν Άγαν άπύ τώρα καί στύ έξής νά μήν ένοχλή τούς 
δπηκόους Υμών.

♦'Ομοίως, μόλις 6 ρηθείς Γάλλος Πρόξενος μέ είόοποίησεν ότι μερικοί ’Αλ
βανοί Μαργαριτιώτες, έπετέθησαν κατά τήν νύκτα έναντ'ον μιας βάρκας 'Τμετέρων 
δπηκόων καί τούς άφήρεσαν 150 ρεάλια είς μετρητά, έγραψα άμέσως επιστολάς είς 
τύ μέρος έκεΖνο καί είς άλλα μέρη καί άν θέληση 6 θεύς έλττίζω δτι πολύ γρήγο- 
ρα οί έν λόγψ Αλβανοί κακοποιοί θά συλληφθοΟν καί θά τιμωρηθούν καθώς θά 
πάθουν τά Ιδια καί δλοι οί άλλοι κακοποιοί οί όποιοι θά τολμήσουν ̂ νά παραβοΟν 
τάς διαταγάς μου.

Καί πάλιν έστειλα διαταγάς αύστηράς νά μήν πειράζουν καί νά μήν ένο- 
χλοΟν τούς Ύμετέρους δπηκόους καί νά είσθε βέβαιος δτι δέν θά συμβή άλλο 
άτύχημα.

f c - σεω
δπύ
συν<
ϊήσ
τού ί
νά ,

1 f p
νών!

•οί
λα 1

. ί™-· · L·
πλ :

it

Τώρα άγΛΗητέ καί φιλεύσπλαχνε φίλε Καπετάν Στρατηγέ θέλω’ καί άπύ 
*Γμάς νά ^είξηιε τήν αύιήν άγάπην καί άφοσίωσιν καί ζητώ Γνα άπολύσητε σκλά
βους πού έχετε είς τήν γαλέραν Bastarda ήτοι τύν Άλή υίύν του Μουσταφά μπαρ- 
μπέρη άπύ τήν Καρίτενα. Διά τήν άγάπην μας νά τύν άπολύσητε μιά μέρα προτή· 
τέρα, θέλω νά πιστεύω δτι ή παρούσα Λγ/σις θέλει γίνει παρ* Υμών άποδεκτή, 
διότι είναι δικαία καί δ,τι θά θελήσητε άπύ ήμάς, ειμεθα πρόθυμοι νά Σάς εύχαρι 
στήσωμεν,

... , 4 . ^  ̂



If

k ■ 
\r

f -> * >  · ·*·

> \
»v

~r 1%. ^5‘ ►'·■*; -<y 
*··%«- f  >

i : /

Λ - i

ΣΚΟΥΦΑΣ ’ ^̂ ;;::.·::.*:.·ι.“:::::.·::::::::::ι:::::::::::::::::::::ί:5:::::;»:::::::::::::::":::::·.:·.:::::::::;::::::;:;ί::ίΐ?;:::ί::::;:;::: 249

t  Ή φιλία μας είθε νά είναι-πάντοτε στερεά. · -' , -
Όομάν *Αγάς, Στάν ήτοι προϊστάμενος ιών θυρωρών χοΟ μεγάλου αύθέντου*.

*'■,
I'· Ιδού τώρα ή άπάντησις τοΟ Γεν. Προβλε'πτοΰ.
V ?'. * * ’ 1 * ;* ·.

ί ίαύπλιον 20 Φε βρουαρ ί ου ί  706 μανθάνομεν μετ’ έύχαριστή-
r οιως ότι Υμείς διορίσθητε εΣς τήν θέσιν που μάς άναφέρατε, καί μάς βεβαιοίτε δτι 
δπό τήν Διοίχησίν Σας θά άποκατασταθή άπολύτως έλευθερία είς τάς έμπορικάς 
ουναλλαγάς καί ήδη έλάβομεν δείγματα ιών Τμετέρων καλών διαθέσεων διότι ένερ 
γήσατε νά άπολυθοΟν άπό τάς φυλακάς οί άδίκως κρατούμενοι ύπήκοοί μας άπό 
τούς όποίους έζητείτο ή πληρωμή χαρατσίου, καθώς εΤδαμεν δτι έδόσατε διαταγάς 
να συλληφθούν οί ένοχοι καί νά έπιστραφή τό άφαιρεθέν χρήμα παρά τών 9Αλβα· 

Ε νών τοΟ Μαργαριτίου άπδ μίαν Ζακυνθινήν βάρκαν. · «
W *

>Καί ένψ έκφράζ·μεν Ύμϊν θερμάς εύχαριστίάς, Σάς κάμνομεν γνωστόν 6τι 
ΐ_ ο( 'Αλβανοί άφήρεσαν άπό τήν βάρκαν περισσότερα άπό 240 ρεάλια καθώς καί άλ

λα είδη διάφορα καί έλπίζομεν δτι θά ΙπιστραφοΟν τά πάντα.

»Είς τά Οδατα τής Γουμενίτσης προσήγγισε τήν 24ην Δεκεμβρίου έν Ιμπορικόν 
πλοΐον μέ σημαίαν τοϋ 'Αγίου Μάρκου όνομαχι "Αγιος Γεώργιος, έπήγαινε διά τήν 
Μυτιλήνην Γνα φορχώση βελανίδια. Εκεί δπέστη κατά τήν νύκτα έπίθεσιν άπό σώ·

 ̂ μα κακοποιών οί όποιοι άφήρεσαν τό χρήμα πού προωρίζετο διά τήν άγοράν τών 
~ βελανιδιών ήχοι 1250 χζεκίνια, 200 ουγγαρα, μερικά δουκάτα και άλλα είδη, συμ- 
^ φώνως μέ χήν έγκλειστον κατάστασή. Είμεθα βέβαιοι ότι θά καταβάλητε κάθε προσ- 
. πάθειαν Γνα άποζημιωθοΟν οί παθόντες καί τιμωρηθούν αύστηρώς οί κακοποιοί καί 

δτι είς τό μέλλον ρέν θά έπαναληφθούν τά .xotaGxa άλλ’ βτι Οά ζήσουν οί υπήκοοι
ίΓ άμφοτέρων τών Επικρατειών ήσυχοι καί άσφαλείς 6πό τήν σκιάν τής είρήνης. 
ζ. · * ' ’

Διά τόν Τούρκον πού ζητείτε, ή γαλέρα αύτη δέν εύρίσκεται τώρα Ιδώ, είναι
ϊ% άϊίησχολημένη άλλαχοΰ καί μόλις έπιστρέψει θά φροντίσωμ*ν νά.Σάς εύχαριστή- 
, οωμιν, Γνα Σάς δώσωμεν δείγματα τής έγκαρδιότηχός μας.

' Σάς εύχόμεθα ευτυχίαν, υγείαν κοί πολλά τά έτη. . . »
% Δι’ άλλης έπιστολής τής 2 Ο 'A it ρ ι λ ί ο υ 1 7 Ο (>, 6 Ίμπραήμ Πασάς τής 
*·· Ε&βοίας, ζητεί άπό τόν Γεν. Προβλεπτήν νά άπολύση άπό τήν γαλέραν δπου κατε* 

διχάσθη νά κωπηλατή, συλληφθείς αΙχμάλωτος, είς τόν Μυστρών ένας πού ήτο ναύ- 
της είς τήν γαλέραν τού Ίμπραήμ, όνομαζόμενος Μαχμούτ υίός τού γενίτσαρου 

,·ν· Άβδέλ Λαφίτ άδελφού του Μέμου, καταγόμενος άπό τήν “Αρταν 
. w *0 Ίμπραήμ κάμνει θερμήν έκκλησιν καί Οπόσχεται είς αύτόν φιλίαν συνεχή

£· ,
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•  ̂ · 
καί άναλλοίωτον άν τόν {κανοποιήση, πλήν ό Γεν. ΓΙροβλεπτής τφ άπήντησεν, δτι
δέν ήμπορεί νά προβή είς τήν άπόλυσιν χω ρ ίς τήν άδειαν τής Γερουσίας καί δτι Οά
γράψη άμέσως Γνα τήν ζητήση... ».

Δέσμη 952. 22 Αύγούστου 1706—Κέρκυρα. *0 Γεν. Προβλεπτής πρός τόν 
Δόγην.

«. . . at διαφυγαί στρατιωτών πρός τήν άπέναντί ξηράν, δέν είναι σπάνιαι. 
•Οφείλονται προφανώς είς τό εύμετάβλητον τοΟ χαρακτήρος των άνδρών, of όποιοι 
νομίζουν δτι μεταβαίνοντες και καταχαοσόμενοι υπό άλλας ον̂ μαίας Οά βελτιώσουν 
τήν θέσιν των καί θά πρρνάνε καλύτερα. Είναι καί ή μικρά άπόστασις πού μάς χω
ρίζει καί ή ευκαιρία που τόσες βάρκες πηγαινοέρχονται. Έξ άλλου ή πρόθυμος φι
λοξενία πού εύρίσκουν of λιποτακτοΟντες παρά νώ Γάλλώ Προξένφ τής *Αριης τούς 
έξωθει έν μέρει πρός τούτο, καίτοι δέν ήμπορεί νά βεβαιωθή δτι ό Πρόξενος τής 
Γαλλίας πράγματι βυσσοδομεί ένανιίον μας, άλλ’ είναι γεγονός δτι τούς δέχεται...

«Έδημοσίευσα μιαν αύστηράν προκήρυξιν καί, προειδοποιώ τούς καραβοκύρη
δες νά ειδοποιούν άμέσως τάς άρχάς άν τυχόν έμφανίζεται στρατιώτης πού ζητεί 
νά έ,πιβιβαοθή, διότι άλλως θά έφαρμοσθοΟν βαρύταται κυρώσεις,..».

* Κέρκυρα 18 Αύγουστου 1706. Ένεφανίσθη ·ίς τό Υγειονομικόν 6 κ. Κλαύ- 
διος Δαπούζ άπό τήν Μασαλίαν, ό όποιος κατέθεσεν δτι έρχεται άπό τήν "Αρταν 
καί φέρει μίαν έπιστολήν τοΟ έκει προξένου κ. Δουμπροκά διά τόν Γεν. ΙΙρο- 
βλεπτήν. Έρωτηθείς πώς εύρέθη είς τήν "Αρταν άπήντησεν δτι είχεν άναχωρήσει 
άπό τήν Μασσαλίαν έπιβαίνων μεγάλου ΙμπορικοΟ σκάφους ύπό πλοίαρχον τόν Γάλ
λον Λάζαρον-Φραγκΐσκον Ντεβέν, .δπου ό ίδιος ήτο γραμματεύς καί πρό 12—14 
ήμερών έφθασεν είς Κέρκυραν καί άπέπλευσαν κατευθυνόμενοι είς Σμύρνην. Έπλη- 
σίασαν λόγψ τής θαλασσοταραχής είς τήν Πάργαν, δπου τήν νύκτα κατέφυγε καί 
ένα ’Ολλανδικό μεγαλύτεροσκάφος, τό όποιον και έλήστευσε τό Γαλλικό καί 6 Φρού·, 
ραρχος τής Πάργας καίτοι είδοποιήθη έγκαίρως δέν έκαμε τίποτε. Τό πλήρωμα 
άπεβιβάσθη καί ό δεύτερος πλοίαρχος όνόματι Άρδέν, κονιάδος τοΟ προξένου τής 
"Αρτης, έπειδή ήτο άσθενής ώδηγήθη παρ’ έμοΟ, ενός «μούτσιου» (**) καί τοΟ πι
λότου πού ήτο Μανδουκιώτης ώοηγήθη είς ΙΙρέβεζαν και άπό έκεΐ διεκομίσθη είς 
"Αρταν.

Ό πρώτος πλοίαρχος κατόρθωσε νά έξαγοράση τό σκάφος άπό τούς'Ολλανδούς 
άντί 500 πιαστρών καί τώρα 6 Γάλλος.Πρόξενος κ. Δουμπρουκά ζητεί άπό τόν Γεν. 
ΙΙροβλεπτήν νά ένεργήση άνακρίσεις κατά τοΟ Φρουράρχου ΓΙάργαςπού δένέπεχέβη 
ώς είχεν καθήκον. . . » *

20 I α ν ο υ α ρ ί ο  υ 1707 Κέρκυρα: ‘Ο Γεν. ίΐροβλεπτής πρός τόν Δόγην.
« . . . παρ’ δλα τά ληφθέντα αύστηρά μέτρα έξακολουθοΟν οί λιποταξίες τών 

άνδρών πρός τήν έναντι ξηράν. Τώρα φαίνεται δτι δέν είναι άμέτοχος ό Γάλλος 
πρόξενος "Αρτης, δστις ύποκινεί τάς λιποταξίας. .. » *

Δέσμη 953. Άνιίγραφον έπιστολής ένός έμπίστου πρός τόν Γεν. ΓΙροβλεπτήν, 
τής όποίας περίληψιν δίδει ούτος είς τόν Δόγην. 30 Μ a t  ο υ 1707 «. . .  αύτήν 
τήν στιγμήν έφθασεν ό άπεσταλμένος πού είχα στείλει είς "Αρταν. Μού άναφέρει
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ότι of κάτοικοι ζητοΟν άπό τόν Μέγαν αύθέντην 2να πασάν Γνα τούς άπαλλάξη άπό 
τούς Μαργαριχιώτας πού τούς ΙνοχλοΟν συχνότατα καί έζήτησανώς πασάν τόν ΤοΟρ- 
χον όνόματι Άλή-Κανίνα, ό δέ Άσλάν έπήρε τήν διοίκησιν τής Αύλώνος. Διετάχθη 
χαΐό πασά; των Γιαννίνων νά στείλη καί αυτός τούς άνορας του κατά τοΟ Μαργα- 
ριτίου. Δέν προσεκλήθησαν οί Σπαχήδες άπό κανέν μέρος, άλλα φαίνεται πώς σύν
τομα θα τούς χαλέσουν Γνα κινηθούν όλοι μαζύ οί πασάδες κατά του Μαργαριτίου,...

2 3 ' Ι α ν ο  υ α ρ ί ο υ  1708. Κέρκυρα. ' ^
Κατάθεσις ενός Χρήστου Πάσχου έχ Παραμυθιάς, δστιςέφθασεν είς τήν Πάρ- 

γαν καί έρωτηθείς παρά τών .έχει ’Αρχών, είπεν. <Επικρατεί άκρα ύγεία. Δύο έμ
ποροι πού ήλθαν άπό τά Γιάννενα κατέθεσαν δτι είς τάς 10 τρέχοντος έφθασαν είς 
τά Γιάννινα 6 Άσλάν Πασάς καί ένας άλλος πασάς, οί ύποιυι ήνώθησαν με τον πα
σάν τών Γιαννίνων καί έχουν ύπό τάς διαταγάς των C00 καί πλέον άνδρας. Λέγουν 
δτι άναμένεται άπό τήν Κων]αολιν καί 6 Καζάκης ήτοι τό δεύτερον πρόσωπον μετά 
τόν Μέγαν Βεζύρην. Ή εύρεϊα διάδοσις είναι δτι θά δδεύσουν κατά τοΟ Μαργαρι- 
tlou. Οί πασάδες έστειλαν έναν άξιωματικόν μέ ΐΟΟ άνδρας είς τήν Παραμυθίαν 
Για έτοιμάση καταλύματα διά τό τέλος τοΟ μηνός, ...»

Δ έ σ μ η 954. Κέρκυρα 1708.
Κατάθεσις Ινός Γιάννη Μπαγιάτη, καραβοκύρη έλθόντος άπό τήν ‘Άρταν μέ 

άλλους τέσσαρας συντρόφους, έκ τών όποιων ένας είναι ΤοΠρκος.
Άνβχώρησα προχθές άπό τήν 9Α ρ τα ν  μέ φορτίον άλεύρου, μαζί μέ άλλο χαίκι 

τοΟ Γιάννη Φιζόλτη, πού έφόρτωσε κεράσια είς τήν Ά ρ τ α ν .
Έρωτηθείς διά τήν δγιεινήν κατάστασιν, άπήντησε δτι ύπάρχβι άκρα ύγεία 

μέχρις ώρας. - *
«Είς τήν έμποροπανήγυριν τής Μοσχολούρης, έσυνέχισεν, καί είς τήν Λάρισ- 

σαν έμάθαμε τήν περασμένη Κυριακή δτι έξεδηλώθη ή νόσος καί μάλιστα αύξάνει"' 
τέ κακό, μέ δχι δλίγους θανάτους.

Κατόπιν τούτου οί πρόκριτοι τής Άρτης οί Έλληνες, έλαβον τή ν  άπόφασιν 
L νά μήν έπιτρέψουν είς τούς Άρτινούς έμπόρους πού θά έπιστρέψουν άπό τήν έμπο- ... 
. ροηανήγυριν τής Μοσχολούρης, τήν είσοδον είς τήν πόλιν, άλλά θά τούς σιαματή· 
σουν έξω ταύτης είς άπόστασιν δύο μιλλίων, ίνα ύποστοΟν τήν συνηθισμένην κα

ί Οαρσιν...,»
20 Μ αί* ο υ 1708 άλλη κατάθεσις ένόςΆνδρέου Μαρίνου έλθόντος είς Κέρ* ·’ 

χυραν έξ Αγίας Μαύρας καί Πρεβέζης μαζύ·μέ 14 άλλους Άρτινούς καί Γιαννιώτες.
Έρωτηθείς είπεν:
«Τις περασμένες έξεδηλώθη ή πανώλης είς τήν Αάρισσαν, τόν Τύρναβον, 

τήν Έλασσώνα καί τήν Καρδίτσαν. Είναι τώρα ί ξ  ημέρες πού ήλθαν στήν Άρτα _ 
δύο έμποροι ποΟ είχαν Αναχωρήσει'διά νά πηγαίνουν είς τήν έμποροπανήγυριν τής 
Μοσχολούρης καί καθ’ όδόν έμαθον άπό ένα Τρικκαλινόν δτι ύπήρχεν ή Ασθένεια 
tic τήν Μοσχολούρην, μέ θανάτους μερικών Ατόμων, καί ήναγκάσθησαν νά έπανέλ- 
θουν είς τήν “Αρταν. Έκουσαν έπί πλέον δτι ή πανώλης προσέβαλε τήν Βέρροιαν, 
τήν θιο]νικην καί τά Κονιαροχώρια. * '* * -V
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Ήρωτήθη πόσον άπέχουν ταύτα άπδ τήν Άρταν* καί- άπήντησεν, τεσσάρων 
ήμερων δρόμον. ...

Έρωτηθβίς άν έπέστρεψαν οί Άρτινοί έμποροι πού είχαν μειαβή είς τήν έμ- 
ποροπανήγυριν, άπήντησε: - ■ . ν

«Άπδ τάς ειδοποιήσεις πού έλαβον ©ί πρόκριτοι τής Άρτης άπδ τούς δύο 
έπανελθόντας, άπεφάσισαν νά τούς σταματήσουν είς τδ μέρος τδ λεγόμρνον θεοτο* 
κειδ δπου ύπάρχει έν μοναστήρι, άπέχον άπδ τήν Άρτα τρία μίλλια (**) καί έκεΐ 
θά περάσουν τδ χρόνον τής καθάρσεως πού θά κριθή άναγκαΐος-

Τήν περασμένην Δευτέραν μάλιστα ήλθαν άπδ τήν έμποροπανήγυριν τής Μο- 
σχολούρης τέσσαρες ξένοι έμποροι άπδ τά Άγραφα μέ τά έμπορεύματά των, καί 
τούς έσταμάτησαν οί φύλακες έξω τής πόλεως καί τούς έβαλαν είς τδ ρηθέν Μονα
στήρι διά νά ύποστοΟν τήν κάθαρσιν.

Δέ σ μ η  955 14 Σεπτεμβρίου 1709. *0 Γεν, Προβλεπτής γράφει είς τδν έκτα
κτον τής Αγίας Μαύρας.

“*«■... ’Επί τών παραπόνων πού δπέβαλεν* ό Γάλλος Πρόξενος Άρτης δτι δυο 
πλοία Ναπολιτάνικα έλήστευσαν ένα Γαλλικό, νά άπαντήσετε δτι τούτο εγινεν είς

* τούς λιμένας Καλαμά καί Κανδέλλε πού είναι Τουρκικοί καί δτι ήμεΤς δέν έχομεν 
καμίαν ευθύνην. . .  >

21 Μαρτίου 1710. Ό  Γεν. προβλεπτής πρ?ς τδν Δόγην.
«. . .  έμπιστος έλθών εκ Λαρίσσης μού άνέφερεν δτι ©έν είδεν συγκεντρώσεις 

στρατού είς έκεΤνα τά μέρη άλλ* δτι βορειότερα ήσαν οί Σπο·χήδες πού μετέβαιναν 
είς Κων)πολιν δπου είχε κληθή καί ό Μπεϊλέρ Μπέης τής Ρούμελης, Τάς πληρο
φορίας αύτάς μού τάς έπεβεβαίωσε καί ένας άνταποκριτής μας είς Άρταν καί Διοι
κητής τής Πάργας. Καί οί δύο λέγουν δτι κληθέντος τού Μπενλέρ Μπέη είς Κων) 
πολιν, άνεβλήθη έπ’ άόριστον ή τιμωρία τών Μαργαριτινών κακοποιών. . . »

28 Ό κ τ ω β ρ ί ο υ 1710. Ό Ιδιος πρός τδν Δόγην :
«. . V Τδ έξωπλισμένον πλοιον τού Γάλλου προξένου Άρτης εύρίσκετο πρδ 

ήμερών είς τά Οδατα τής Αύλώνος ώς άναφέρει 6 έν Δυρραχίφ πρόξενος καί δτι xb 

πλοον τούτο ήνώχησε δύο-τρία Βενετσάνικα έμπορικά. Κατόπιν τούτου οιετάχθη ή 
έπαγρ'ύπνησις τών άκτών μέχρι Δυρραχίου ίνα άπομακρυνθοΟν τά όπόλοιπα πλοία...» 

10 Δεκεμβρί ου 1710. *0 αύτδς πρδς τδν Δόγην:
« . . .  καί νέον έπεισόοιον' έλαβεν χώραν είς τήν Λευκάδα δπου μερικοί ύπή- 

κοοι ήμών συνελήφθησαν αιχμάλωτοι είς τδν κόλπον τής Άρτης άπδ κακοποιούς 
Μαργαριτινούς. Έξ αύτών όλίγοι άφέθησαν έλεύθεροι άφού κατέβαλον 150 τζεκί- 
νια(,β)· "Ολα αύτά τά κάμνιι ένας Χασάν Μπουλούκμπασης φυγόδικος τών Τούρ
κων. Έν τφ μεταξύ ό Βοεβόδας τής Άρτης άντήλαξεν άλληλογραφίαν μέ τδν έκταϊ 
κιον Πρβολεπτήν Αγίας Μαύρας δπως έπαναρχίσουν τάς έμπορικάς συναλλαγάς μέ 
τήν Άρταν οί ήμέτιροι ύπήκοοι. Δεν έδόθη άκόμη άπάντησις είς τδν Βοεβόδαν

* Ιως δτου ξεκαθαρισθή ή κατάστασις καί διασφαλισθ5 ή ήσυχία τής ναυσιπλοίας 
|ί( τδν κίλπον, Τα δύο τρεχαντήρια πού Οπάρχουν ίκεΤ δέν κατώρθωσαν νά προ-

I
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ίουν τό άνω έπεισόδιον Γ . . άναφέρω τά πάντα  el; ιόν παρά if) όψηλή ΓΙυλη 
χώτατον Βάϊλον(*4). s\r , »····., , V ν  ̂ *
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19. Δέσμην δνομάζομβν τήν 'Ιταλικήν λέξιν Busta. Διότι δέν πρόκειται περί φακέλλου 
,ά περί τόμου, περιλαμβάνοντος 50—GO έγγραφο, έκαστον τών όποίων εχει 4—10 φύλλα 
αυτά όλα πρέπει ν' άναγνωσθοΟν έπιμελώς όπως εύρεΟή ποια παράγραφο; ένδιαφέρει 
"Αρταν. Σημειωτέον δέ ότι την γραφήν τής έποχής έκείνης μόνον ένας παλαιογράφος

ωρεΐ νά τήν άναγνώση. ‘ ' 1
20. Έ ν είδος αρματολών. \ :\S:l
21. Ή  λέξις τήν ύποίαν μ*ταχ*ιρ;ζόμεθα καί σήμερον είναι ή Ιταλική ιιιοζζο δηλαδή

ιιόπες. •·Λ
22. Τό Ένετικόν μίλλιον ήτο 1739 μέτρο. * -  — , ν* ' 4
23. Τό Τζεκίνιή χρυσό δουκάτο έ’κόπη τό πρώτον τό‘1284 καί μέχρι τής πτώσεως τής

ίβτίας ήτοι τό 1797 παρέμεινεν άναλλοίωτον καί ώς πρός τό βάρος (3 Va γραμμάρια περί- ,
υ) καί ώς πρός τήν περιεκτικότητα καθαρόν χρυσόν ·94 καρατίων. Είς τήν Ελλάδα όνομά- ·\
ιαιφλωρί βενέτικο. - ·

24 Ογτως εκαλείτο 6 εν Κων]πόλει Ένετόςπρέσβυς. ~ * ,
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Δυο πορτοχάλια άπ’ άρτινά περβόλια μόχουν στείλει 
κι ήταν τής έρημης ψυχής αότό σάν άντίστύλι, ’
Σέ ταχυδρόμον έμπιστο τάδωσε νά τά φέρει. : . u  ’
Μά άθώα τά πήρε ή μάνα της ή τάχα, λέω, νά ξέρει; *
Σάν τί νά ξέρει, άφοΟ οδτ’ έγώ δέν έχω άκόμα κάτι *
πού νά μοΟ δείχνει πώς έμέ στό νοΟ της έχει ή άφράτ.η Λ
Κι βχι κανέναν άγουρο, κανένα παιδαρέλι,
πού τής ταιριάζουν πιό πολύ καί πού ή ήλικία τά θέλει. · ,
Σάρη πού δέν άξιώθηκα πιό πρίν τ’ άγνάντεμά της, 
στά πατρικά μου χώματα τή βρίσκω άνοιχτομάτης.. .
Μέτωπο μάρμαρο, άξαφνιά κρυφή τοΟ πατριώτη, . ΐ>-
γίνε ή στερνή μου άγάπη,.άφοΟ δέν έλαχες ή πρώτη! ;
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K. Δ. M EPTZIO Y ά.μ. Ακαδημίας *Α5ήνών

H A P T  A
ΕΙΣ ΤΑ ΑΡΧΕΙΑ THX ΒΕΝΕΤΙΑΣ

1 6 9 6  — 1781\ /
(Συνέχεια Ικ τον προηγουμένου) _ ' .

Κατάόεσις Πασίλη Μουτζουνη άπυ ία Γιάννινα, πού έφόασε μέ μίαν βάρκαν 
έκ Σαγιάδος εις Κέρκυραν.

«"ΙΙμην—κ«τέί)εσε—κάτοικος τής Γαστούνης, όταν ό ΓΙρίγκηψ κατείχε τό Ηα 
σίλειον του Μωροί, τώρα είμαι καί πάλιν εις την πατρίδα μου, τα Γιάννινα; ΚΓναΐ* 
όκιώ νμέρες, που λείπο) από την πατρίδα. Πέντε ημέρες πριν αναχωρήσω είχε δια- 
βαστή ένα φιρμάνι, τό όποιον διέταασε τον Καδήν καί τούς δημογέροντας των Γι* 
αννίνων όπως και τής νΑοτης καί άλλων τόπων, νά μεταβαίνεις τά Τρίκκαλα, δ* 
που είρίσκεται ό Χαρατζάρος, (sb) ίνα από κοινού αποφασίσουν τήν επισκευήν των 
δρόμων διά τήν προσεχή ανοιξιν χάριν τού άναμένομ:νου οΓρατού.

»Τό χυράτοι^νανονίσΟη δυο καί ήμισυ ρεάλια καί πέντε παράδ«·.ς κατά χεψιιλήν
»*Ι1κουσα επίσης, όχι οί. Τούρκοι πού κατοικούσαν ε?ς τον Μωρίαν προ ιού 

καταλάβη ιόν τόπον εκείνον ό ΓΙρίγκηψ, τώρα πού τον ξαναπηοαν, επιστρέφουν 
εις τά σπίτια των οί Τούρκοι, πού είχαν καταφυγει εις τήν Ρούμελην...

80 Ίανουαρίου 1710. *0 Γεν. ΓΙροβλεπτής προς τον δάγην.
«....από πρόσωπον έμπιστον, πού είχε πηγαίνει εις τήν * Αρταν, έπληυοφορή 

Όην, ότι ήλθε διαταγή εις τήν *Λρταν νά διορθώσουν τούς δρόμους από Μετσόβου 
μέχρι Λελβίνου. "Αλλη διαταγή έφΟασεν εις τήν Τζώρτζιαν (Κορυισάν) νά συγ- 
πετρώσουν ριηστας καί νά είναι έτοιμοι διά τήν πρώτην Φεβρουάριου. Φαίτεται ότι 
θέλουν νά τούς στείλουν κάτω είς τό στενόν τής Κέρκυρας και νά κάμουν δυο ιρρού 
ρια,ένα εις τούς 'Αγίους 40 καί ένα εις τό στενότεροι' μέρος τού Καναλιού, ΐνα προ

25.—"Η Χαρτσής είναι ό είσπράκτωρ τού Χαρατσίου ήτοι προσωπικού φόρου έπιβαλλο 
μένοο.είς τους άρμενου , έναντι άτιοδ'άξως. Ίήν άηόδειξιν ταόιην έπρεπε νά τήν έ
χουν μσΓό των ο\ οετακινοόμενοι άπό ; ιας πόλεως εις άλΑην. Τ*·Ιτο απαραίτητοι:, διό
τι ά λ λ ο : CmsxptoovTo νά ξαναπληρώοοον. * χρησίμευε τότε σάν τό σνιμερικόν διαόα· 
τήριον ε*.ς τούς ταξιδεύοντας έντός ιής Τουρκικής έποψατείας.
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' στατευσουν τούς Τυτίρκοιις, πού ί)ά έπιβαίνουν σχεδίων δια τήν έπίθεσιν κατά *ίς 
Κέρκυρας....»

Δ έσ μ η 961 Μαρτυρική κατάθεσις Ζαψείρη Ρίζου κατοίκου Πατρών δοθεί 
f οα εν Κέρκυρά τή 22 Λ ε κ ε μ β ρ ί ο υ 1717,

*0 Ζαιρείρης Ρίζος δηλοί έν αρχή, δτι τώρα δεν έχει μόνιμον κατοικίαν, διότι 
γυρίζει δεξιά καί άριστερά ζητών τήν ελεημοσύνην των Χριστιανών δια ιήν έ.ξα 

* γοραν της οικογένειας του, πού παραμένει αιχμάλωτος τών Τούρκων.
ί: » #Απεστάλην—'καταθέτει περαιτερω=πρό είκοσι ήμερων κατόπιν διαταγής
ι.: τον Έέοχαϊτάτου Καπειάν Γκενεράλ, δια να μεταβώ εις τα Γιάννινα καί άπ* έκεΐ 
> άς "Αρταν, ϊνα κατυπ α-’νσω τάς κινήσεις ιών Τούρκων καί μάθω rroiuc δυνάμεις 

διαθέτουν. Αιαπεραιωθείς εις την Σαγιάδα, έμεινα txtl δύο ημέρας εξ αϊιίας τών 
πολλών βροχών καί τέλος έ;φθασα είς τα Γιάννινα καί έψιλυξενήθην εις το σπίτι 
του Διαμαντή Παπαδοποτΐλου, πού είναι τώρα Δημογέρων τής πόλεως καί όστις 

' είναι πρώτος μου έξάδιλψος, διότι καί έγώ είμαι άπό τα Γιάννινα. ’Από αυτόν £ 
μαί)σ, δτι οί σπαχήδες τών Γιαννίνων είχον μεταβή δλοι είς “Αρταν καί ήσαν περί 
που 2θΟ. Καθώς δέέπέρασε ό Σερασκέρης Σαρί Μουσταφά Ιίσσάς άπό τά Γ ιάν
νινα, ιός σερασκέρης μέ τρεις ίππουρίδας (*") έξεδωκε μίαν πρυκήρυξιν, ινα- 
πανίες οί Τούρκοι, πού ήσαν έκεί; μειαβούν αμέσως είς “Αρταν έπί ποινή άπαγχο· 
νισμού εξω τής θΰρας τού σπιτιού των, οίουδήποτε ήθελεν άρνηθή νά κινηθή 
προς τήν “Αρταν. Κατόπιν τής αύστηράς ταύτης διαταγής, όλοι μετεκινήθησαν 

-προς τήν “Αρταν, άλλα μετά παρέλευσιν οκτιό ημερών, έ.πέστρεψαν ά/ταντες έκτος 
ιών σπαχήδων πού παραμένουν εκεί. Έ π ί πλέον έμαθα άπό τον ρηθέντα Αιαμαν 
τήν, ότι ό Σερασκέρης είχε ζητήσει άπό τήν Ναύπακτον νά τού στείλουν πέντε κα 
νόνια καί τέσσαρα βομβοβόλα, άλλ*υ Ιΐοπάς έκεΐνος ήρνήθη νά τού τά δώση καί ό 
Ιύρασκέρης εγραψεν είς τήν 'Υψηλήν Πύλην και π»;ρ·μ.'νπ irur διυταγάς. Ίίν τώ 
μεταξύ συνεκέντρωσε τριακοσίους άνδρας άπό τά Γιάννινα, τήν “Αρταν καί το Ξη“ 
ρόμερο καί τού; εβαλε νά διορθιάσουν τούς δρόμους τοΰ Μακρυνόρους πρός τό πα- 
ρα«)ιά.άσσιον. Διεδοθη, δτι θά τούς απέλυε α υ το ύ ς  τούς έργάτας, άλλ'έως δτου ή- 

; μην εγώ εκεί έξηκυλούθουν νά έργάζωνται. "Οταν ό Σεραοηέοη; ήλθε ο τά Γιάννι· 
να αυνωδευειο από 1UU άνδρας, Κατόπιν ήλθεν ό υιός του μέ άλλους 600 έφίπιους. 

ΊΙροσετέθη ύστερα ό Πασάς τής Αυλής μέ 660 πεζούς καί έφίπτους καί έκινήθη 
καί ό Χουσείν Πασάς τών Γιαννίνων μέ ολους τούς άνδρας τής ιρρουράς τον κα. 
ί)ώς καί ό τού Δελβίνου μέ 200 καί υπολογίζω νά ήσαν έν δλφ 5Γ>()0, αλλά, βρ«· 
δύιερον, άπεχάίρησεν ό Πασάς τής Αύλώνος κμί ό τών Γιαννίνων. ‘Ομοίως απέχω 
ρησαν καί διεσκορπίσθησαν καί οί συνοδοί τού Πασά τής Ιίρεβέζης συλλιμρθέντες

25.. Ή ίππουρίς ιάλογοου»>ά) ήτο διακριτικόν γνώρισμα άξιώματος έν Τουρκία. Μίαν 
"ιίχεν 6 σαντζιάκ μπέης (νομάρχης) δύο ό μπεϊλερμπέης καί τρεις ot Βεζύρηδες.^Aptai 
Οέροντο έπί κοντών ένείόει λαβάρων άπό έφιππους καί προηγούντο τοΰ ι »ασα δταν 
ιΰρισκΕίο έν πορείςι. 'άτοποι τούντο δέ* παρά τήν σκηνήν 0ρΰιαι, όσάκις έοτρατοπέ* 

’teuuv Τουρκιστί ή λέξις είναι TOUGH.
i j u
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καί μεταφερθέντες είς Ναύπακτον. Τοιουτοτρόπως παρέμειναν συγκεντρωμένοι μό
νον 2.500 Τούρκοι. * -

Τάς ειδήσεις αύτάς μου τάςέδωκεν ένας φούρναρης όνόματι ΆθανάσιοςΓΙρω* 
τοπαπαδίτης, κουνιάδος του αδελφού μου και είναι είς θέσιν να γνωρίζη τον άριθ 
μόν των Τούρκων από τό -ψωμί πού καθημερινώς παράγουν ot φούρνοι. Για την 
ώρα, καθώς κατάλαβα, δεν υπάρχει καμμιά πρόθεσις των Τούρκων νά επιτεθούν 
κατά τής Πρεβέζης. Περιμένουν την άπάντησιν τής ‘Υφηλής Πύλης διά τά κανόνια 
και άμα έλθη ή άνοιξή, λέγουν ot Τούρκοι, οτι θά επιχειρήσουν την έπίθεσιν 
κατά τής Πρεβέζης, ϊνα την έπανακτήσουν. Άπό τά στρατεύματα, πού είχον. συνα 
χθή, άπέλυσεν ό ϋερασκέρης 40 «μπαϊράκια., διότι αντί νά έχουν τό καθέν 50 
άνδρας, εύρήκε μόνον 12 ή 16. Καί έτσι έχει μόνον 2.50 καί τήν βοήθα χν τού 
Πασά τών Γιαννίνων καί τον Άλάϊμπεη τού Δελβίνου καί Αιλονυς. Μερικοί 
τούς ώνόμαζαν πασάδες αύτούς τούς δύο, άλλ'εΐναι άπλοι Άλαϊμέηδες (a7) μέ μίαν 
ίππουρίδα. Άπό τήν Θεσσαλονίκην έφθασαν είς τήν "Αρταν 100 φορτώματα πυρί- 
τιδος καί σφαιρών καί άπό τά Γιάννινα 8 φορτία σκαπανών, πτυαρίων καί άλλων 
ειδών εργαλεία σιδηρά.

» Έ ν τφ μεταξύ έτοιμάζονται τά καρφιά πού άναγκαιονν, ινα ξαναγίνη τό γε* 
φύρι τού ποταμού Λούρου, εό όποιον είχε καταστρέφει ό Πασάς τής Πρεβέζης, ό
ταν έφυγε, αλλά ακόμη δεν συνεκέντρωσαν τό άπαιτούμενον υλικόν ξυλείας.

Είς τά μέρη τού Λούρου εΰρίσκεται ένας Τούρκος όνόματι. Μαβρΐκο, ό όποιος 
ώς άρματωλός—Ιΐασάς, δηλαδή φύλαξ τών δρόμων, επιτηρεί τήν περιοχήν εκεί- 
νην, ινα' μη τυχόν ένοχληθή κανείς άπό τούς Παρτιζάνους και έχει υπό ιάς δια 
Χαγάς του 100 άνδρας. *Ως προς ιόν ΙΙαοάν τής Βόνιτσας δεν γνωρίζω τίποτε τό 
νεώτεςιον. ''Οταν ήτο ό Σερασκέρης στην "Αρταν, ηύράκετο καί αυτός εκεί, κατό
πιν άνεχώρησε δέν ξεύρω γιά πού. Είς τήν "Αρταν υπάρχουν μόνον δύο μικρά κα
νόνια, εις τά Γιάννινα δέν γνωρίζω άν υπάρχουν.

Άπό τήν "Αρταν είς τήν Νατ»πακτον ήμπορεί νά πηγαίνη κανείς σέ δύο ήμε
ρες, άν περπατή γρήγορα. Είς αυτήν τήν εποχήν χρειάζονται δύο καί ήμίσεια ήμέ* 
ραι. #Αλλά διά τήν μεταφοράν τών κανονιών έκ Ναυπάκου είς "Αριαν δέν γνωρί* 
ζω πόσες μέρες θά χρειασθούν. Ά ν  αποφασίσουν τήν μεταφοράν, τότε θά χρησι 

- μοποιήσουν κάρρα τά οποία τά σύρουν βουβάλια..,.»
Ή  άνω κατάΟεσις συνοδεύεται άπό το κάτωθι έγγραφον τού Γενικού κατά 

θάλασσαν Προβλεπτού πρύς τον Δόγην μέ τήν αυτήν χρονολογίαν ήτοι 22 Δεκεμ
βρίου 1917 καί έχει ούιως; , , , / Ι Ι  μαρτυρική αύιη κατάθεσις ή οποία γιά τήν ώ(α * 26

~ ϋ ΐ ^
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27. Συνταγματάρχαι too ίππ;κου.
26 Ui Βενατοί ώνόμαζαν είς ιά  Ζγγρνφχ "ΡARTIDARE),,. ΤΗααν δέ άτακτα στίφη ιά 
όποια ηόρίσκοντο είς τήν υπηρεσίαν των καί £ζων άπό τά λάφυρα, πού άπεκόμιζον 
άπό τάς έπιδρομάς πού Ικαμνον.

- Aif‘·<ίν ** ςι ·;



άπομακοννει κάθε φόβον περί έπιθέσεως τώνΤούρκων, έπιβεβαιούται ώς μου ανα
φέρει ό έξοχτότατος Ποοβλείττής, των Νήσων κα'ι από τους λόγoυc του Θεοφιλεστά’ 
του Επισκόπου Ρωγών, τοποτηρητού του Μητροπολίτου ΛΑρτης, ό όποιος παρέμεί 
νεπαρά τη Α.Ε. μττά την άναχώρησιν τού Έξοχω γάτου Ναυάρχου Φοσκαρίνι, ϊνα 
χατσβάλη το ποσόν των 2.009 τζεκινίων, όπερ προσεφέρθη να δοόση εκείνος ότόποι·

Ό  Επίσκοπος έλαβε παρόμοιας είς λεπτομερείς από τούς Προκρίτους τής*Άρ· 
της καί, προς μεγαλειτέραν άπόδειξιν έχομεν την άποστολήν ή όποια τφ άνετέΟη 
Λαρά των Ιδίων, ϊνα πληρώση τό είρημένον ποσόν. ' Εμειναν μόνον χρεώσναι διά 
200 ιζεκίνια, άλλα άνέλαβον την ύποχρέωσιν νά τά καταβάλλουν τό όγρηγορώ;ερον, 
foe επίσης υπόσχονται να καταβάλλουν έτησίως, είς τάς ώρισμένας δόσεις τήν συμ* 
φωνιηΟεισαν ετησίαν είσφοραν. Είναι τούτο δείγμα φανερόν, ότι οί Τούρκοι 6£ν 
πρ τΠινται νά κάμουν τώρα Ιπίθεσιν κατά τής Πρεβέζηςκαί είναι άναμφίβολοΥ, ότι 
διά τήν καταβολήν τού άνώ ποσού* 0ά έδόθη καί ή συγκατάθεσις των Τούρκων, τό 
ιό αυτό ήμπορεΐ νά λεχΟή καί διά τήν ετησίαν καταβαλλόμενην είσψοράν των κα· 
ιοίκων Ικείνων, ΐνά ούτως, ^ξασφαλίζωνται από τάς έπιδρομάς και τάς άντεκδική- 
πις ιών ήμετέρων παρτιζάνο>ν, τούς οποίους πολύ φοβούνται.

«Συνέστησα είς τον ΓΙροβλεπτήν των Νήσων ϊνα περιποιηΟή καταλλήλως τόν 
Επίσκοπον καί επίδειξη αυτό) πάσαν δυνατήν εύμενειαν καί ευγένειαν, ϊνα τόν έχω 
πν ώς έμπιστον πληροφοριοδότην περί πάσης κινήσεως ή προθέσεως τώνΤούρκων 
<αΙ είμαι βέβαιος, ότι οί πληροφορίαι τοιυύτου Ίεράςιχου θά μάς κίναι πολύτιμοι 
ιαίχρηοιμώταται...... Ό  Επίσκοπος άνεχώρησεν ήδη διά τήν πατρίδα του.......»

Π ρ έ β ε ζ α  28 Δεκεμβρίου 1717.— Μαρτυρική κατάθεσις λης>Οείσσα έν
ΊρφίζΠ: ' -

Ό  αΐδέσιμος Παπαϊωαννίκιος ηγούμενος τής μονής Κορωνησίας κειμένης εις 
ιό σιυμιυν των Ιχθυοτροφείων τού κόλπου τούτου έλΟών έξ "Λρτης κατέθεσεν. 
‘Ό Θεοφιλέστατος επίσκοπος τής "Αρτης με έστειλεν επίτηδες εδώ, ϊνα εκθέσω τά 
ίεινοπαθήματά του καί τους κίνδυνους, πού διατρέχει καί ϊνα καταβάλω τό υπό’ 
,ππον τής εισφοράς των κατοίκων *Λρτης.

Μετά τήν επιστροφήν το\ι από τό μ·ρ )ζ  τούτο έπετιμήθη σφοδοώς παρά τού 
Εαρασκέρη Σαρή. Μουσταφά Π α σ ά , δ ιό τι έτόλμησε νά πηγα ίνΐ) πρός σ ν ν ά ν τη σ ιν  
ώι εχθρών του Χριστιανών καινά δόση είς αυτούς τόσα χρήματα ώς εισφοράν. 
Cat επειδή έθεώοησε τούτο ώς βαρύ αμάρτημα, διέταξε τήν σύλληψιν καί φυλά- 
ιισιν τού επισκόπου καί τέλος έξέδωκεν άπόφασιν καταδίκης είς θάνατον, δι* απο
κεφαλισμού τού Επισκόπου καί των δύο προκρίτων πού τόν συνώδευσαν. Μόλις 
/νώσθη ή σύλληψις, οί Τούρκοι κάτοικοι τφ άπυγόρευσαν νά άποκαλύψη, ότι με- 
έβη νά προσκύνηση τόν Ενετόν Πριγκηπα καί μέ τήν συγκατάΟεσίν των. Τοιου- 
ιιρόπως ό ατυχής Επίσκοπος άνέλαβεν όλόκληρον τήν ευθύνην ό ίδιος καί ήδυ- 

ήί)η νά υπεράσπιση εαυτόν. ΓΙεριορίσθη μόνον νά εΐπη, ότι τό έκαμε διά τό γένι-
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χόν χσλόν καί ?να πρόφυλαχθή ό τόπος από έπιδρομάς των Βενετσιάνων. Άλλ* δ 
Σερασχέρης ήτο αμετάπειστος. Τέλος προσέτρεξαν όλοι οί κάτοικοι καί έζήτησαν 
νά τον συγχώρηση.'*Αλλά μάλλον ή θεία Πρόνοια έμεσολαβησεν, ινα άποφευχθή 
τό μοιραίον. Μετά τινας άκόμη αντιδράσεις έδέησεν επί τέλους νά μαλακώση και 
ό Σερασχέρης’ καί ιού έχάρησε την ζωήν καί ήδυνήΟη να μετακινηθη ό Ε 
πίσκοπος.

Τήν Παρασκευήν το βράδυ άπελυθη των φυλακών καί μετέβη είς τό Μονα
στήρι όπου κατοικεί καί τήν Κυριακήν 18ην τρέχοντος μου έδωσε τήν έντολήν νά 
έλθω είς Πρέβεζαν μέ πάσαν μυστικότητα, ό ίδιος δέ έπροφασίσθη, ότι μεταβαίνει 
είς τό Μοναστήρι μου, ivu αναπαυθή.

'  Έρωτηθείς τί άλλα νέα γνωρίζει άπήντησεν.
‘Ο Σερασχέρης άπέλυσεν όλα τά μικρά σώματα καί ^έν εχει τώρα ύπό τάς 

διαταγάς του περισσοτέρους των δυο χιλιάδων άνδρών.
Έγραψεν είς Κωνσταντινούπυλιν καί ζητεί νά τφ στείλουν 10.000 άνδρας, 

ΐνα επιχείρηση τήν ανάκτησιν τής ΓΙρεβέζης καί Βονίνσης. Φαίνεται ότι μέ αυτόν 
θά συμπράξη καί Όσμάν ΙΙασάς του Μωρία, Έ ν τφ μεταξύ διορθώνουν τούς 
δρόμους από τήν Ναύπακτον μέχρι τήςνΛρτης ϊνα μεταφέρουν τά κανόνια. Είς τούς 
δρόμους εργάζονται ot χωρικοί ιών περιφερειών.....».

8 ’Ιανουάριου 171 §*'.—Ό  Γενικός Ιΐροβλεπτής γράφει είς τον Δόγην: « ...Ε 
ξακολουθούν νά καταφθάνουν ειδήσεις περί συγκεντρώσεων έν *Άρτη ύπό τού 
Σερασκέρη. "Έχει, καθώς φαίνεται, άπόφασιν να πρυσβάλη τήν Πρέβεζαν, όπως 
μέ πληροφορή καί Προβλεπτής τών Νήσων. ’Από τ ήν Ναύπακτον τφ έστάλησαν 
καζμάδες καί φκιάρια καθώς καί μπαρούτι, καί κατόμιν διαταγών του οι Τούρκοι, 
πού είναι στο Βραχώρι, παρήγγειλαν, τά χωριά νά στείλουν ανθρώπους, γιά νά δι 
ορθώσουν τούς δρόμους, διά τήν μεταφοράν τών κανονιών ... ‘Ο Επίσκοπος Ρω
γών, τοποτηρητής τού Μητροπολίου *Άητης, έπανελθών είτ τήν έδρμν του, είχε 
μίαν δυσμενεστάτην υποδοχήν από τον Σερασκάρην, ό όποιος έχαρακτήρισεν ώς 
βαρύτατον παράπτωμα τήν δοθεΐσαν-εισφοράν είς τό Ταμείον τού ΙΙρίγκηπος, τον 
έφνλάκισε'καί τόν κατεδίκασεν είς τήν έσχάτην τών ποινών..... ».
Δ έ σ μ η  961.— Κέρκυρα 6 ’Ιανουάριου 1718.— Ό  Γενικός Προβλεπτής γρά-,
φει είς τόν Δόγην :

\

. . . . . . .Ό  Σερασχέρης εύρίσκεται είς τή ν ‘Άρταν. Είς το Ξηρόμερο καί είς ιόν
Πύργον τού Βραχωριού είναι 3,")0 σπαχήδες καί 250 όμοιοι πεζοί. Είς τήννΑρταν 
είναι συγκεντροηιένοι 25000 ιππικό καί πεζικό. *0 Σεραοκάρης, πού είναι πολύ 
δραντήριος καί όνομαστός, έχει μεγάλας ιδέας διά τήν προσεχή άνυιξιν. Κυκλοφο- 
ρεί ή φήμη, ότι αναμένονται 800 Γενίτσαροι από τήν Θεσσαλονίκην, οι οποίοι θά 
μείνουν στα Γιάννινα, καί κατόπιν θά ενωθούν μέ τούς άνδρας τού Λελβίνυυ τής
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υλώνος καί άλλων μερών. Τοιουτοτρόπως (Φλογίζεται δτι υπό τάς διαταγάς 
ΰ ϊερασκερη Οά είναι περί τούς 8.000 άνδρες καί άγνωυίοι παραμένουν αι δι· 
Ιέσες του καί τα μελλοντικά του σχέδια. Πιθανόν νά λάβο ιππικόν καί άπό τον 
ωρηάν πού είναι τόσον πλησίον προς τό Ξηρόμερο..... ».

24 Φεβρουάριού 1718: ‘Ο αυτός προς τον Δόγην:

«.....άνέφερα διά των προγενεστέρων μου είς τήν έξοχωτάτην Γερουσίαν τήν
αρξιν τού Σερασκέρη είς Άρταν μέ 2500 άνδρας καθώς κα'ι διά την μεταφορά/ 
ίϊ πυρίιιδος, καζμάδων κα'ι φκιαργιών, ώς κα'ι δυο μικρών κανονιών και ενός 
ιβοβόλου πού τά έφεραν επάνω είς ζώα. Άνέφερα έττίσης τά τής έπισκευής των 
ίμων. Τοίρα μου γράφει ό Έςοχώταιος Προβλεπτής των Νήσων ότι άναμ-νον 
, καί άλλαι ενισχύσεις εις τον Σερασκέρη ν και γίνεται μεγάλη προμήθεια γαλέτ* 

Τώρα, νεώιεραι εΙδήσεις αναφέρουν ότι ηύξήΰη ό αριθμός των Τούρκων και 
ένεφανίσθησαν ήδη είς τά σύνορα ΙΊρεβέζης και Βονίτση; σώματα εχθρικού 

:ιχού. Τέλος ώς έμφαίνεται άπό μαρτυρικάς-καταθέσεις, μιτέφεραν άπό ιήν 
ισαλονίκην είς τά Τρίκκαλα’όκτώ κανόνια και δύο μικρά βομ Ιοβόλα, αλλά είναι 
ικολος,άν μή αδύνατος, κατά τήν παρούσαν χειμερινήν εποχήν, ή μεταφορά των 
;ρις Άριης, διότι οι δρόμοι είναι ορεινοί καί σκεπραμένοι άπό χιόνι. Άλλ* 
ϊερασκερης έδωκεν αυστηρός διαιαγάς νά γίνη, ηάση Ουσίςι, ή μεταφορά των 
υνιών είς Άρταν, διότι, θέλει ντε κτυπήση τήν Πρέβεζαν καί τήν Βόνιτσαν' 
νήέλΟιι ή άνοιξις, οπότε ούτος Οά κληΟή νά μεταβή εις τάς Βορείους Έπαρ- 
:, μαζύ μέ τούς ύπ'αυτόν άνδο.τς. '

Αντίγραφο ν επιστολής άπ.> τά Γιάννινα τής 0/17 Φεβρ. 1718 (π.ήμ.)....» ώς 
ς τάς κατά ξηράν επιχειρήσεις δέν ύφίατανται τώρα άλλαι υπό σκέψιν παρά κα- 
ίής ΙΙρεβέζης καί Βονίτσης. Όκτώ κανόνια καί δύο βομβοβόλα μετέφεραν ot 
ίρκοι άπό τά Τρίκκαλα είς τό Μέτσοβον καί δέν ήμπόρεσαν νά προχωρήσουν 
ψ τής άφθονου χιόνος πού καλύπτει τύν δρόμον. Λέγεται ότι Οά συγκεντρω* 
ν 8.000 Τούρκοι ινα επιτεθούν κατά των δύο φρουρίων, άλλά δέν τό πιστεύω 
:1ς αυτό τό φεγγάρι δέν άπέΟανον άπό τήν πανώλην παρά ένας τήν ημέραν, άν, 
ν τό φεγγάρι άρχίση νά όλιγοστεύη, δένπάρη πάλιν νέαν έκτασιν ή νόσος, έλπί- 
εν εις τον θεόν νά άπαλλαγώμεν όριστικώς....* άφότου εςεδηλώΟη ή νόσος ά- 
uvov 1500 Τούρκοι καί 150 Χριστιανοί...»

Άλλη επιστολή ής παραθέτομεν απόσπασμα:
Γιάννινα 10)21 Φεβρουάριου 1718 (π.ή.) ..

Λ \ · ; -·> . · · * 4 * * * > - . ’
«.... είς τήν Άρταν καθώς μανθάνω εύρίσκονται συνηγμένοι τρεις χιλιάδες 

5ρκοι δία τήν άνάκτησιν τής Βόνιτσας καί Πρέβεζας..., ‘Η πανώλης γιά τήν ώ- 
:δεν ακούεται πλέον,'δόξα νά έχη ό Θεός....»

'Άρτα. 2)13 Φεβρουαρ. 1718 (π.ή.). Άλλη επιστολή : *
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«....έφθασαν άπο τήν λεβαδειάν εδώ είς τήν "Αρταν 500 νεφέργια(*Ρ) και 200 
Γενίτσαροι. Είναι έδώ τρεις Πασάδες με 1300 άνδρας καί εντός όλίγου άναμένον* 
ται καί ο! σπαχήδες τώνΓιαννίνων του Δελβίνου καί της Παραμυθίας καί υλοι 
μαζύ θ̂ ά χτυπήσουν την Πρέβεζαν και τήν Βόνιτσαν,,..»

Επιστολή του έν *Άρτχΐ Γάλλου Προξένου Νιουμπροκά προς τον Γενικόν 
Προβλεπτήν Άνδρέαν Πιζάνι.

"Α ρτα  3 ’Ιανουάριου 1718. :
*.... *11 Α.Ε. 6 κ. λορεδάν μο'ιεδοσε τήν άδειαν νά Σάς γράψω τούς ορούς ποί> 

σχετίζονται μέ τούς τής Υ.Ε. ώς προς τά ύδατα cor· Κόλπου τούτου κα'ι είναι τρεις:
1) Νά πληρώνεται είς Πρέβεζαν ώς τελώνειον 4 ο)ο δι* δ,τι Οά εισέλΟη κα'ι Οά 

έςέλθη χωρίς διάκρισιν είτε επικράτειας είτε δικαιοδοσίας.
2) ,*Ένα μπέτζο (3°) πέραν των 4 °/0 διά κάθε λίβραν καπνών καί 3) δλα τα 

φορτωνόμενα εμπορεύματα πρέπει νά κατευΟύνωνται είς Βενετίαν.
Έ πί τοντου είμαι ύποχρεοηι^νος, χωρίς νά θεωρηθώ ότι δεν έχω σεβασμόν 

προς,τήν Ϊ.Κ. τήν οποίαν θεωρώ, ένα από τούς πλέον διακεκριμένους Άντιπροσώ 
πους τής Γαληνότατης Δημοκρατίας καί άνήκονια εις μίαν ένδοξον οικογένειαν,vu 
υποβάλω τήν παρατήρησιν ότι παρόμοια επιβολή δεν ήμπορεϊ νά είναι επιτετραμ
μένη παρά μόνον ώς προς τούς ίδιους, υπηκόους οί όποιοι εμπορεύονται καί σννα- 
λασσονται μέ εκείνην τήν Επικράτειαν καί δόνανται νά φοριώνουν εμπορεύματα 
καί ξεφορτοΥνουν εις τάς χώρας πού κατευδένονται, εάν δεν προβλέπουν διαφορετι
κά αι συνΟήκαι ειρήνης. ’Αλλά δεν άψορά ημάς πού εμπορευόμενα είς τά Γουρκικά 
μέρη, χωρίς νά κάμωμεν καμμίαν καινοτομίαν είς εκείνο πού καθορίζεται άπο παγ
κοσμίους διατάξεις. Καί τάς διατάξεις ταύτας τάς σέβονται δλοι οι ΙΙρίγκηπες είς 
τήν χρήσιν των ύδάτων καί επιτρέπουν τήν έλευθεροπλοίαν χωρίς νά ζητήσουν κα* 
νέν δικαίωμα ούτε φόρον, έκτος εάν ξεφοοτωΟή το εμπόρευμα είς τήν έπικπάτριαν 
έκάστου Πρίγκηπος καί είς τοιαύτην περίπτωσιν καταβάλλεται ό καθωρισμένος 
δασμός. Μή ύπαρχούσης τοιαύτης ελευθερίας είς τήν μεταφοράν των προϊόντων, 
άν δηλονότι όκάθε Πρίγκηψ από τά ύδατα τοΰ οποίου διέρχονται πλοία μέέμ)τ«, 
ή 9 ελεν απαιτήσει τήν καταβολήν ένός δικαιώματος μόνον καί μόνον ϊν« έπιτρέψη ά* 
κωλύτως τον πλούν, δεν θά ήτυ δυνατή ή διά θαλάσσης έμπορικ ή συναλλαγή, έκτος 
άν ό ενδιαφερόμενος θά κάτώρΟωνε νά πέραση διά τής ενόπλου βίας.

Διά ιούς λόγους τούτους παρακαλώ τήν Υ.Ε. νά δώση καί διαταγάς ϊνα δύ* 
νανται οί συναλασσόμενοι μέ τά Τουρκικά μέρη νά έχουν to δικαίωμα νά φοτώ. 
νουν καί νά ξεφ ο ρ τώ νο υν  τ ά ε μ ) τ α  καί νά τά μετα φ έρουν  ελευθέριος διά μέσου τον 
κόλπου τής ΙΙρεβέζης...... "Εχω τήν τιμήν νά προτείνω μίαν συμβιβαστικήν λυσιν * 20

r M g b r  I

29. -Νεοσύλλεκτοι στρατιώται.
20. ΒΕΖΖΟ, τό όνομα τούτο έδόθη ύπό τών Βένετων είς £ν Γερυκ,νικό νομισματάκι άξί 
ας ήμίσεως σολδίου καί βραδύτερον έκοψτν καί οί Peyeiol παρόμοιον χαλκοΟν νομι- 
σμαηάκι. Ή *t νετική λίρα Αντιστοιχεί μέ 40 ΒΕΖΖΙ. ·- ρ ;

I
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? είς τον τελώνην τής Πρεβέζης,Τνα μοίρασθή μέ τόν Τούρκον τής’Άρτης το είσπρατ- 
b.· τέμενον δικαίωμα. Σκέπτομαι 3ιι Οα συμφέρη f\ λΰσις αυτή είς τον Τελώνην τής Ποε- 

βέζης....Και πάλιν παρακαλώ την Υ.Ε. νά λαβή αποφάσεις δια την ελευθερίαν των 
^συναλλαγών καί τήν άκώλυτον ναυσιπλοΐαν είς τον κόλπον τής Πρεβέζης.... αυτή 
p είναι ή χάρις τήν όποιαν εχω την τιμήν νά ζητήσω από τήν Υ.Ε. καί τήν παρακα

λώ νά πιστεύη εις τον βαΟυτατον σεβασμόν μου προς τήν Υ.Ε. μεθ'ού διατελώ.

V·- Ταπεινότατος, ευπειθέστατος δούλος Της
' - **Άρτα- 3 'Ιανουάριου 1718 Ντουμπροκά.

Υ.Γ. 'Υποβάλλω είς τήν Ύμετέραν Έξοχώτητα τάς καλλιτέρας ευςχάς δι* 2ν 
νέον έτος ευτυχές.
• Ή  λίγη πανώλης που ήτο εδώ, δόξα τφ Θεώ, έξέλιπεν. 'Από 15 ήμερών που 

ήτο είς τα ΰδατα του Κόλπου ή Υ.Ε. δεν έξεδηλώση πλέον κρονσμά τι ούτε καί «* 
πέΟανε.κανόίς άπό τήν νόσον».

( Ά-κολ ουί) ε I )

Δ Η Μ Ο Τ ΙΚ Ο

ΤΡΑΓΟΥΔΙ ΚΛΕΦΤΙΚΟ 4 .·
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'Ανάρια—άνάρια τάρριχναν οΕ κλέφτες τά ντουφέκια 
γιατί είναι οΕ μαύροι λιγοστοί, πεντ* £ξη οκτώ''νομάτοι. 
Κι’ ό καπετάνιος έκειπε μ* δλη’τή συντροφιά του.
ΙΙάει νά βαπτΕση-δνα παιδί, νά ττ'άσ* 2να κουμπάρο.
Νά τδχη ό μαΟρος γύρισμα, νά τδχη άποκούμπι.
IIάρε κουμπάρα μ* τό παιδί καί δός μου τό ντουφέκι, 
γιατί ντουφέκια πέφτουνε πέρα στά κλεφτοχώρια.

( Έ κ τής συλλογής Μ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ - ΑΛΕΞΙΟΥ)

• · ■ ·. .. . * ...
, · · ·  ' ■ ■* · , .
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(Συνέχεια έκ του προηγουμένου)

3 Ψεβρευαρ. 1718.—Βόνιτσα.
Καταθεσις του Καπιτάν Κώστα Ραφτόπουλου :
Έπιπτρέφας ούτος με τους άνδρας του από τα μέρη του \\σποοποτάμου, 

προς τα Γιάννινα, οπού είχε μεταβή ο>ς «παρτιζάνος» έόήλωσεν:
«Elvc 8 ήμερες που έπήγα είς τά μέρη εκείνα ινα κάμω κτμμίαν επιδρομήν 

κατά των Τούρκων καί είς τό Χιοριύ Χαλίκι tεύρηκα δύο από αιΥιους άλλ* επειδή 
ειχον κλεισΟη και όχυρωθή εις έ'να σπίτι, συναντήσας μεγάλας δυσκολίας ίνα τούς 
συλλάβω, έβαλα φωτιά είς τό σπίτι καί εκάησαν μαζύ με αυτό.

’Αφού δέν ήμπόρεσα νά κάμω άλλο τίποτε, ήγόρασα μερικά πρόβατα άπό Χρι
στιανούς βοσκούς καί τά έφερα εδώ πού ύπάρχει έλλευψις κρέατος καί εφΟασα 
χθες τό βράδυ,»

ΈρωτηΟείς περί της υγιεινής καταστάσεω; των μ·ρών άπήντησεν:* Συνηντη- 
σα πολλούς εμπόρους οί οποίοι από τά Γιάννινα καί τήν "Αρταν έπήγαιναν προς 
τά Τρίκκαλα, xui ούιοι μοί έδήλωσανμέ δρκον δτι προ πολλών ήμερων δέν έση· 
μειώθη κρούσμα τι καί ότι τώρα επικρατεί υγεία καί εις τά δύο μέρη,

ΟΙ ίδιοι έμποροι μου είπον δτι τό σώμα του Σερασκέρη πού εύρίσκεται τώρα 
είς τήν νΛριαν άποιελεΐται από 2000 περίπου άνδρα; καί δτι εφθσσαν τελευταίως 

. άπό τά Τρίκκαλα εκατόν από τούς άνδρας της υπαίθρου, τού όποιους όνομάζουν 
Γιόυρούκηδες καί Γενιτσάρους, άλλα πράγματι δέν είνε. Λέγουν δτι περιμένουν 
καί άλλους από τ ι  Τρίκκαλα, αλλά είναι δύσκολος έπί τού παρόντος ή διάβασις, 
διότι ot δρόμοι είνε σκεπασμένοι άπό παχύ στρώμα χιόνος καί δτι συνήθως οί δρό
μοι γίνονται διαβατοί τον μήνα Μάρτιον.

' Τέλος είπεν δτι γενική γνοηιη υπάρχει δτι ό Σερασκέρης έτοιμάζει έπίθεσιν 
κατά τής ΙΙρεβέζης

1'
Γ

IfR’f.rv»

■ ■ 
l·:'Τ’ r~
*r- * ■ ·

* j

- ^  ‘ Λ.~;jgs # Ύ; -



r* *iV.-v
?·*.''T  'ΎΤ5ί

7:.-.jr 
.».<' >

.·' - -
Ι ΚΟ Υ Φ  ΑΣ

’ ν - · '
309

' ’· 20. Φεβρουάριου 1718. Κέρκυρα. ‘ * . *: .’·,Λ ' \  · Λ . . . - J '
Μαρτυρική κατάδεσις τον ‘Αγγελή Ραφτόπουλου ’Αθηναίου πρώην κατοίκου ·

. Πατρΰν <5λλα τώρα χωρίς μόνιμον κατοικίαν^ .Μίλίΐενάπό την ^αγιάδαν// -
. .·  ΈρωτηΟείς τι ήλθε να-κόμη άπήντησεν Tin είχε φέρ ι μερικά, εμπορεύματα
από ιήν Λαρισσαν.διό. τήν.Σαγιάδα/. οΐλλ* Επειδή ή εμπορική Επικοινωνία/μεταξύ λ
Κέρκυρας καί ^αγιόδος είναι διακεκομμένη, άφήκε τα εμπορεύματα στα Γιάννινά
καί'ήλΰε μόνος τρύ.είς τόν^άδελψυν του που είνμι μαζί» με. τον Λευνάρδυν,Βαβόν.,/·

“Ηχούσε καί αυτός δια.τα, κανόνια και το είδε στα.’ Τρίκχαλα καί. λέγει on
, προορίζονται διά τήν “Αρτανί.....Ποριγρά<ρ?ΐ’τό είδος τώ/ κανονιών καί.ότι τα με·,*
* τές;εραν επ ίνω σέ κάρρά συρόμενα .από 4 ή 6 ίππους, αλλά λυγψ του όχι είς τον
ν δρόμον πού έκαμε, μεταξύ Τρικκαλων και Ιωάννινά)ν έπεσε πολύ χιόνι, δέν νομίζει *

ενκυλον την μεταφοράν, μολονότι- δ Σερασκέρης έπέβαλεν ‘είς.τούς δημογέροντας
ντής Αρτηςκαί Τρικκαλων να πληρώσουν ανθρώπους-νά όνοίξονν τούς δρόμους...» -
*/ ' . · ■ · '·’ ·■.' ■ . ■ · · ’ ·. .. ,,, „ ■
; . 12 Φεβρουάριου 1718. Βόνιτσα.’ ;

Μαρτυρική κατ^όεσις έΐς τό ^Υγειονόμεΐον* του Ρίζου Κάστρου από τό Κο*
; μπότι έλίΐοντος είς Βόνιτσαν ,μέ papxuv. ..· ·. ; .  ·’ γ : .· ■"■ *’·. ’ '
'·:. ·. Είνε τυ)ρα·2Γν ήμ°'ραι πού δέν. έπημειώδη. κανέν νέον . κρούσμα στα’’
* Γιάννινα, .Μάς τό εβέβαίω.)μν πολλοί πού. ήλθαν από έκεΐ είς τό χωριό μας. ΚΙς 
./τήν “Αρταν ύστερα από .ιό πρώτον καί τιλευταίον κρούσμα πού άπέίίανεν ένας

ν·ος χριστιανό; πού υπηρετεί ώς σπάχής στό χτοριό Ρόκα τό όποιον απέχει δυο ώ* 
ρες δρόμον από τήν πόλιν καί ύπήΐχεν υποψία οτι προσεβλήύη από τήν πανώλην,

:·δεν ίνεφανίσδη πλέον άλλο κηούπμ ι καί τώρα επικρατεί άκρα υγεία καί εντός τής
• πιίλεως καί’έξω στά χωριά είναι πλέον των 4.) ήμ-:ς>ών που άπέΟαν.ν ό όο^ις 
t νέος. Καί επειδή δέν υπ-άρχει πλέον υποψία περί νόσου, ύ Πρόξενος») ί άλλος, 

,·:όόποιος είχε καταφύγια είς μίαν μονήν έξω τ ής πάλεως, ήδη έπαν.’καμψεν είς τήν
. .εύραν του·* Δυο έως τρεις χιλιάδες Γο^ρκοι εύαίσκονται επί τού παρόντος είς "Apr :· 

ταν, ύπό τάς διαταγάς'τοί Χεράσκέρη έψιπποι. καί. πεζοί; * Xί)ές ήλθαν 1ΐ>0 γιου-,
" ρουκηδες καί έντός ολίγου καιαφδάνουν άλλοι 2(Λ)0 από τά μέρη τής Θεσσαλονι-.. 
; κης διότι φαίνεται πώρ-·σ*οπα»ει νά έπιτεΟη κατά τής Πςιεμύζης.''. Μάλιστα ·προ 
. ' τριών ή τεσσάρων ήμερων ήλθεν έ'νας.καπιτζής (“ ) εκ μέρους τής -Υψηλής, IIό“'. 

ληςκάί ιφ έφερε .τήν διαταγήν ίνα έπιτεύή άνέυ περαιτέρω αναβολής κατά τη; · 
,ΙΙρεβεζης, διαφορετικά κινδυνεύει τό·κεφάλι του. Διά τούτο ο Χιοασκέρης διέταξεν 

■/ άμέσως νά Ετοιμάσουν;. γαλέτταν ot ιρούρνοι τής νΑρτής καί διέταξε . κ«ί, 
τούς χασάπηδες να συγκεντρώάουν κρέατα. Ετοιμάζει *δέ καί ο,τι άλλο ε|ναι χρη- 

4· σιμόν διά τήνΐέκσιρατειαν,'λέγουν επίσης οτι πρόκειται νά μηαψέρη κάί κανόνια,
*ΊΙύη προ 1.0 ήμερωνέπέβαλεν είς τούς.κατοίκρυς^νά τά μεταφέρουν με βουβάλια,· .

Γ 31) θυρωρό'" τής Ύψηλής 'Πύληζ. Οδτοι άπεσνέλλόν.το 'ώς' άγνελιαφδροι. ‘ . , . ·

X ’ ■ ‘ ;. ' * ■ . - . ’ * . · -ι.·. * . *.. · * .*. -, . ’ \ ν
· , - · ’ ' . ·

ri’*·· ‘ ·‘w ................· · . “ . : . . ■ .·/
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I
άλλα παρουσιάζονται πολλά) δυσκολίαν

«Άπό μίαν Γαλλικήν Ταρτάναν (**) ένα χονδρόν καλώδΐ,ον και το μετεφερε μέ 
μουλάρια είς τήν "Αρταν προ 15 ήμερων*.

«Ό  Σερασκέρης έστειλεν ενα άνθρωπόν του είς τον Μωρηάν παρά τω Όσμάν 
Πασά, πού ήτο Εκείνος ό όποιος πέρασε την παρελθοΰσαν Τρίτην μαζί μέ δυο 
μπαϊράκια {**) άπο τό χωριό μας καί πήγεν είς την "Αρταν εις τόν Σερασκέρην, άλ
λα δεν γνωρίζομεν τ\ απαντήσεις τού έφερεν. Έ να μόνον μικρό κανόνι έφερε μέ
χρι τοΰδε στήν "Αρτα και δυο βομβοβόλα μικρά. Ταύτα μετεφέρθησαν £πί τής ρά· . 
χεως των αλόγων. '

“Αλλο τι δεν έχω νά προσθέσω».
\

Δέσμη 867. . * .
* Βόνιτσα 1 Αύγουστου 1718. Ό  Προβλεπτής Βονίτσης Αντώνιος Μπέμπο 
αποστέλλει τήν κάτωθι μαρτυρικήν κοτάθεσιν ένός έμπιστου υπό χρονολογίαγ 20 
’Ιούλιον 1718 (π. ή.)

»..... .μου έγράψατε ότι γίνετε λόγος πώς. είς τήν "Αρταν ευρίσκονται 4000
Τούρκοι οΐ όποιοι ετοιμάζονται διά τήν κατάληψιν τής Πρεβέζης. Ποιος τό είπεν 
αυτό, είναι .ένας ψεύτης διότι εις τήν "Αρταν ευρίσκονται μόνον 1000 άνδρες και 
ό Διοικητής τής πυλεως κατέβασε τά κανόνια άπό τό φροι»ριον καί λέγει ότι άπε- 
φάσισε νά κινηθή κατά τής Πρεβέζης καίότι περιμένει νάφθάσουν καί άλλοι άνδρες. 
Αλλά τις περασμένες τού έφυγαν 13 μπαϊράκια από Γιουρουκηόες τούς οποίους 
κάπου είχε στείλει ϊνα κατόπιν γυρίσουν, αλλά δεν ή θέλησαν νά έπιστρέψουν. Τά 
κανόνια τά έχει έτοιμα προς φόρτωσιν και ή Ιδέα του είναι νά έπιτεΟη κατά τής 
Πρεβέζης. *0 Τούρκος είναι πονηρός καί ή Ύμετ. Έξοχότης πρέπει ναέπαγρυπνή.

Ή  ‘Υμετέρα Έξοχότης έγραψε καί είς τόν ’Αρχιεπίσκοπον ίνα λάβη πληρο- 
φορορίας, Άλλ’ ούτος άπεμακρύνθη καί δεν εύρίσκεται πλησίον τής πόλεως, διότι 
φοβείται τόν Βεζυρην καί δι’ αυτό κρτ?βεται.

Μετά δυο - τρεις ήμέρας στείλατε μοι πάλιν τό πλοιάριον καί θά σας δώσω καί 
νέας πληροφορίας διότι θά σιείλω άνθρώπους νά κατοπτεύσουν τάς κινήσεις των 
Τούρκων καί γνωρίζει ή Ύ . ΈΕοχ. ότι τώρα μέ δυσκολίαν πηγαίνουν οί άνθρω
ποι είς τήν "Αρταν, διότι φοβούνται τήν ασθένειαν.

Παρακαλώ τήν Ύ , Έ . οσάκις μου γράφει νά μ ή σημειώνη τό ό'νομά μου αλ
λά νά γραφή ένα ψευδώνυμον όπως νομίσει, διότι δεν θέλω νά πέση κανένα γράμ
μα καθ* οδόν, διότι θά έχανα τήν ζωήν μου καί τέλος άσπάζομαι το ένδυμά της.

- Ταπεινότατος δούλος Της.
L ... ’ . . *·. . 20 Ιουλίου 1718 (π.ή.). 32 33

32) Εμπορικό πλοίο ταχύ. 1
33) Κάθε διμοιρία στρατού έφερε καί ένα λάβαρον ήτοι μπαϊράκι, άπετελεΐτο δλ συ* 

νηϋως απο 33 Εως 50 άνδρας.
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Δέσμη 966. ' *
Άγια Μαύρα I ‘Οκτωβρίου 1721—Μαρτυρική Κατάθε ις.
Ένεφανίσθη εις τό Γραψεΐυν τού Έξοχωτ. Εκτάκτου Προβλεττοΰ η Μαρι* 

νοςΠαπαντώνης τοΰ ποτέ Γεωργάρα έκ Ζακύνθου καί κατέθεσε τ ι  ακόλουί)./;
«Έρχομαι από τά Γιάννινα μέσφ "Αριης. Είνε 13 ήμέραι πού λείπω από τά 

Γιάννινα. Μια μέρα έπήγα εις τον Μητροπολίτην 'Ιερόθεον. Την στιγμήν εκείνην 
ήλθε και ένας Έλλην έμπορος προερχόμενος έκ Κων/πόλεως, ό όποιος είχεν ανα
χωρήσει έκείθεν προ 14 ήμερων καί ένεχείρισε εις τον Μητροπολίτην μερικά; Γ:πι- 
στολάς τον Οίκομενικοΰ Πατριάρχου. Έγένετο λόγος περί επικειμένου πολέμου 
κατά τής Βενετίας. Κατόπιν έπήγα προς ουνάντησιν τοΰ έν νΑρτη Προξένου τής 
Γαλλίας κ. Δουμπροκά πού εύρίσκετο είς τά Γιάννινα εις το σπίτι τοΰ κ. Λάμπρου 
Πάλλη εμπόρου καί διερμηνέως του καί τω είπα 6,τι άνέφερεν ό έκ Κων/πόλεως 
έλθών έμπορος. Ό  Πρόξενος έπεφόρτισε τον Πάλλην νά ενρη δύο αγάδες πού 
ή/.Oav από την Κων/πολιν, ινα μάί)η κάτι. Τήν έπομένην ημέραν ό Πρόξενος επή- 
χεν είς τον Πασάν άλλα καί εκεί τίποτε δεν ήκουσε τό δετικόν.

*Ανεχά»ρησα από τά Γιάννινα μέ τύν Πρόξενον ϊνα είμαι έξησφαλισμένος από 
τούς κακοποιούς ot όποιοι οργιάζουν εις τούς δρόμους κατά των φιλήσυχων δια
βατών καί μετά δύο ήμερες ήμεΟα είς τήν "Αρταν. Εκεί έμεινα δέκα ημέρες είς 
τό σπίτι τοΰ Γεωργού Κεφαλά, εμπόρου, πού είναι καί διερμηνεύς τού είρημένου 
Προξένου. Ό  Γάλλος Πρόξενος κ. Δουμπροκά μοΰ είπεν δτι ό Τούρκος καπιτζή- 
μπασης (*4) πού εύρίσκετο στα Γιάννινα, σταλμένος από τήν Υψηλήν Πτ'λην καί 
τις περασμένες τον συνηντησεν είς τό Παλάτι τοΰ Πασά, κατέο/,εν ιίς τήν "Αρταν 
τήν περιουσίαν των Τούρκων Τζαπρασλή καί Σπάο. Ό  Σπάο αυτός είχεν άποκε 
φαλισθεί προ ενός μηνός στα Γιάννινα, διότι είχε συνεννοηθή μέ τον Τζαπρασλή.

Ό  Καπιτζήμπασης έγραψε τώρα είς τούς Λιοικητάς τής "Αρτης νά έτοιμάσουν 
τριάντα πέντε οικήματα ινα φιλοξενήσουν 2000 Γενιτσάρους, οί οποίοι έπρόκειτο 
να κατέλθουν είς "Αρταν.

Επειδή ό, Πρόξενος δεν ήθελε νά τά γράψη τά άνωτέρω εις Υμάς ϊνα μή 
τυχόν παραπέση ή επιστολή του, μέ έπεφόρτισεν ϊνα, άμα έλθω εις τήν 'Αγίαν 
Μαύραν εκθέσω τά καθέκαστα είς τον Δημόσιον ’Αντιπρόσωπον.......*.

Δέσμη 867. * ‘ ' 4
18 Ιουνίου 1723—Ό  "Αλκο Μπουλούημπασης (·*) προ; ιόν "Εκτακτον Προ

βλεπτήν Άγ. Μαύρας.
«άπό εμένα τον "Αλκο Μπούλοΰήμπαση είς τον εξοχώτ. φίλον μας "Εκτακτον 

Προβλεπτήν φιλικούς χαιρετισμούς. . * 35

Μ) ΆρχιΘορωρός τής'•Υψηλής Πύλης.
35) Ή έπιστολή γραψεισα 'Ελληνιστί, εύο'σκειαι εις τό έγγραφον μεταφρασμένη ι!ς 

τήν Ιταλικήν μέ τήν σημείωσιν: IXGB6CO καί ήδη μετεψρώοΟι, παρ' ήμον.

if.,. ’Λ
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ϊ  · Μέ τό παρόν σας κάμνω γνωστόν ότι ήλθεν είς ήμάς *ό Φονρλίγ*«ς »csl *
1 νόςΣτασινός μέ τον αδελφόν του Νικάν καί τον Δήμον Κρινιώτην χο: ώιροσχύν*- 

σαν χαΐ Λ Βασιλε\'·ς μα; τους έσυγχό>ρησε τα σφάλματα καί τα έγκλήματά των χαΐ 
γράφω, καί είς Σάς ινα τούς συγ/ωρήσητε άν έκαμαν κάτι τΐ είς τα σύνορά σάς 
και νά μήν έχουν πλεον κτμμιαν ένόχλησιναπό τήν Ύ . Έ . Ό μ  >ίως και ό Βλα,.υ* 

'γιάννης μίτους λεβέντες- του έπρυσκύνησε καί έπήγαν ρί δημογέροντες καί έπιάοτη* 
;καν έγγυηταίδί’ αυτόν, είς τον * Αφέντην μου και ό ’ίδιος μου έγράψε νά ειδοποιήσω . 

·. *αί τήν *Υ,*Ε. ινά μη έχη πλέον καμμίαν ένόχλησιν καί μετά τάς εορτάς θά ελθη. 
·"·είςτά·σύνορά ό μπέης μόυ.· ··

Τελειωνηντας Σάς χαιρετίΤ) καί'πάλιν.
/ Σημ.—:Ή  άπάντησις ιού Εκτάκτου Προβλεπτού ήτο λίαν έπιιμυλακτική.

; ; ‘Αγία Μαύρα Ιό Ίανυυαρ. 1.724: (Ο /Έκτακτος ΙΊροβλεπτής -είς τον Δόγη ν':
' / · , . . ;  ό μοΰσελίμης ("‘);τών Ίώαννίνων καί ό Βοεβόδάς τής νΑρτης μοί ε·
’ νκαμαν γνωστήν την κάτωί)ι περίεργόν καί απίστευτου ύποθεσινί ότι δηλαδή'ένας 
... Διαμαντής και Κώστας υπήκοοι τής Ύμετ. Γαληνότητος, κάτοικοι τής νήσου ταυ·. . 

της, καταπαιούντές μ'· ψυχήν άδικον καί κακοήθη τάς'διατάξεις τής' Συνθήκης ει
ρήνης εισέβαλαν μέ πολλούς ύπαδούς είς τήν ‘Οθωμανικήν “ Επικράτειαν καί ήρχι-ν

• σαν τάς ληστείας καί τά, β.αι >πρ<*γί«1 κατά η ΐλησ ίχων κ αοίκω ν καί έπέφ2ρον τοι* .
. αυτήν αναταραχήν είς τά συνσρα ώστε έγένοντο ή)η διαμαηυρίαι προς τήν/Υψη* ‘,
·. λήν Πύλην. Είς τήν σειράν των παθόντων ένεφανίσθη ένιοπιύν μ >υ καί κάποιος 
'Στέφανος Μπάντης ύπήκ >ος .‘Οθωμανός με μίαν εκκλησίν τής οποία; υποβάλλω
συνημμ^νως άνιίγραη>υν είς' ιάς 'Υμετέρας Εξοχότητας. Τον έδ:χθην μέ ευγένειαν 
καί ;τώ ύπεσχέθην κάθε διευκόλννσιν καί βοήθειαν ινα ικανοποιήσω κατά τό δυνα 
τον τάς όιάιυπωθείσας είς> ιήν-αιτησιν απαιτήσεις του κ α ί' ινα άπέλθη ευχάριστη* '·* 

/μένος. Υπέβαλα καί σχετικήν έκθέσιν εις ιόν Γενικόν. Προβλεπτήν, άλλα δέν.ήσύ*· ν 
’ χαζεν Ό.*Έλλην αυτός καί'καθημ-ριγώς προσήρχετο καί διεμαρτύρετο δι*οσα. άδικα 

έπαθεν,. Τον είπα -να περιμένη .έως υ του έλθουν άί. απαντήσεις τού Γεν.’' Προβλε*
• πτού.' Επειδή όμως ούτος είχεν άπαυδήσε». καί ήτοιμάξετο νά άναχωρήοη ίνα. ά*

• γαφέρη τά καθέκαστα είς τούς Τούρκους- Δτοικητάς καί ούτω' προκλη*θούν καί νέα 
παράπονα είς Κων)πθλιν, έθεώρησα σκόπιμον νά φυλακίσω τάς οικογένειας' ιών κά 
κάποιων και νά· τάς κρατήσω είς τό δεσμωτήριον μ^χρις ότον άποζημιωθή 6.παθών

L άπό τούς αρχηγούς των οικογενειών τούτων. ;;
*”/- ' Τρ μέχρον πού ελαβον άπεδείχθ η τελεσφόρον διότι μετά δύο ή μέρας ικανοποι*
, ήθη ό παθών καί ούτως έληξε μία τόσον ανιαρά ύπόθεσις καί ύπεγράψη;καί από* 

δειξις .έξοφλήσ,εως πάσης •.άπαιτήσεως, ής .άντίγραψον υποβάλλεται.συ νημμέ νιος. ·
: ’Αντίγραφα θμ υποβάλω fcai είς τον' έξοχώιάτόν; Βάϊλον παρά ,τή Υψηλή 

' Πι»λχ], (να τά παρουσιάση.άν τυχόν ήθελόν φθάσει τά παράπόνα είς τό Διβάνίον

ϊ#? ν; 
1^ :

, S,l**<r -

36) Ό  Μοΰσελίμης ή μουτεσελίμη;'-ήτο 6 άναπληρωτής/τοο Διοικητου.
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τής Υψηλής Πύλης...... Έδωκα αυστηρά; διαταγάς, ίνα καταδιωχΟούν καί συλ-
ληηώούν οί κακοποιοί και ειδοποιό καί τούς Το ύρκονς Διοικητάς, βεβαιών αυτούς 
δη ι)ά .κυνηγηθούν μέχρι θανάτου καί όχι με τον τρόπον πού εφαρμόζουν οί ίδιοι· 

,Αιοικηταί, οί όποιοι τούς συγχωρούν, ένόέ/τειτα αυτοί άςνχίζουν τα αυτά ως καί 
προχήιερα. Εκφράζομαι κατ’αύιόν τον τρόπον ίνα τους αναγκάσω να παυσουν 
την μ·χοι τούδε πολιτικήν, τής συγγνώμης καί άμ νηστείας των κακοποιόν, ως έγινε 
μέχρι ιοϋδε,,,..» ' . ' - .

Ιδού τώρα και τό έγγραφον, τ^ς έξοφλήσέως τόν απαιτήσεων συνταχΟέν εις 
Συμβολαιογράφον τής Λευκάδος ελληνιστί, άλλα εύρίσκεται μειαφρασμένον Ίτα- 
λιστί. . * . ;. . . , . - .. ··.

1724, β ’Ιανουάριου (π.ή.) εν τη χώρα τού Άμαξικίου trj; 'Αγίας Μαυρας. Λ
Την σήμερον ήμέραν ένεφανίσθη ενώπιον εμού Συμβ ίλαιογράηιου καί μαρτύ

ρων ό Στεφάνής Μπάντης τού ποτέ Κώστα από το χωρίον Γραμμένου, περιφερει·' 
ας Ίωαννίνων, ό όποιος ήλδε ίδώ μέγράμματα τού Μουσελίμη τωνΓιαννίνων καί ·.

; τού Ποεβόδα τής "Αρτης, οί όποιοι τον συνέστων εις την Αικαιυσυνην τού Έξοχω· 
τάτον τούτου εκτάκτου Προβλεπτού, διά την άποζημίω.τιν των όσων, ύπεστη άπο 
τονς κ«χκοποιούς οι όποιοι ιόν ελήστευσαν, κ ιί επειδή αί ύποψίαι εστοαφησαν κα* 
τ«ί τ ΰν Διαμαντή Μακοή, Κιόι.ια !>άφτη και ενός Μαλάμου καί Μαρή, υί «τποΤοι 
έχουν τα; οίκΛγ;ν*:ίας το)ν ί̂ς ιήν νήσρν ταυτην, ελήφίίησαν πα ά Γαύ Κςοχωτά- 
τοι» Προβλεπιού αυσχηςιά μ^τρα κατά των oixoyjvii ϊτν τούτων, ivu υύιως υποχρε
ωθούν οί μύτουργοί νά αποζημιώσουν τον παίίόντα. ’Αφού .ήλΟεν επειτα £νταϋι)α 
όπαΟών^καί ένιστάμενος ίνα ζητήση την δικ αοσυνην κατά’των ενοχών καί βεβαΐν 
ωίΙεντος ότι οί κακοποιοί ήσαν άλλοι ήτοι ό Γομαιο-^Κυριακής, ο ’Αναστάσιος 
Κατοιγιάννης καί λοιποί, καί όχι οί άνα ρ*ρί)εντες Διαμαντής, Ράφτης καί συντρο
φιά, μέ υλα τούτα ήβέλησαν οί έν λόγοι Διαμαντής, Ράηπης'Λα! λοιποί υπήκοοι,1.' 
νά μείνουν σύμφωνοι μέ τον παΟόντα αναφορικός μέ την συνολικήν ζημίαν που υ· 

-πεστη, ίνα απαλλαγούν ουτοι από τά μίτρα τής δικαιοσύνης καί δονηΟούν νά στρα 
^φούν κατά ιών πραγματικών ένοχων. Υ

Δηλώνει καιόπιν των άνω, ρητώς καί κ«ιηγορηματικ υς, ό παθών Στέφανος 
υτι IXuficv από τούς ειρημένους Διαμαντήν, Κώσταν, Μαλάμον καί Μαρήν πλήοΐ)'

. ίκανοποίησιν διά το αυνολον τής ζημίας καί ότι δεν ίίχει πλέον καμμίιχν άπαίτησιν 
τναντίον ούδενός καί ότι άφ(ν.Η εις αύτρύς χό δικαίμα νά αξιώσουν παρά ιών άλ-, 
λων ιήν έπανόρόωσιν τής ζημίας καί it/.ος δήλωνε*· ό Στέφανος-Μπαντης ο τι είναι 
λίαν υποχρεωμένος εις ttjv άδίκαστον δικαιοσύνην τού φιλεύσπλαχνου Πρίγκιπας,

• ί| οποία τού έδωκε ττ)ν χειρα και τήν. βοηόειαν προς πλ.ιιρη ίκαν.ιποίησιν του. 11α· 
(ίακα/μι τέλος νά άφίση έλευΟεοον κάδε πράγμα πού κατεσχέόη ττην άνω άναφερ- 
ih-ντων Λιαματή καί λοιπόν καί· ότι έξ ολοκλήρου άπο'ςημίωόείς δέν έχει πλέον 
χαμμίαν άξίωσιν ή άπαίτησιν καί βεβαιώνει τά άνω, ύπργράιρων ιδιοχειρως μαζύ 
μέτούς μάρτυρας τήν παρούσαν πράξιν.

I Στέφανος Μπάντης τού ποτέ Κώστα βεβαιώ. '.ν ν-Υ . < "
l· · ' ■ · ’ "·*
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. /. Γεώργιος Σαμπέλλης μαρτνρ7>. * ’ ’ ' · \ ' ·
Γεώργιος Σάκκας μαρτυρώ „  ̂ -.·
’Ιωάννης Ιναρβελάς δημόσιος Σνμβολαιγράφοςουϊι-ταξα καί έπεκύρωσα 

* Εϊς τήν έκκλησιν ντ.ο ήμκρομ. 1 Ίανοναρ. 1724, που ύπέβαλεν 6 Στέφανος 
Μλάντης έκ τού χωρίου Γραμμένου etc τόν "Έκτακτον ΙΙουβλεπτήν, αναψέρεται 
οu οί κακοποιοί τον επλήγωσαν βαρεία, όπως φαίνεται από τάς ούλάς πού £χει ε?ς 
τό σώμα του ότι έπήραν σκλάβον τον υιόν του Στάθην, τον όποιον καί έξηγόρασε 
μέ Γ)20 ρεάλια καί ότι ϊνα έξοικονομήση τό ποσόν αυτό, έπώλησε ό,τι είχε καθώς £· 
βάλε σέ εργασία καί τούς άλλους υιούς ίου. «Θα ήμπορούσαν γράφει περαιτέρω, οί 
διοικηταί μου πού έγραψαν καί ιά συστατικά γράμματα προς 'Υμάς, νά κάμουν τά 
Τόια συλλαμβάνσντες ύπηχόους Ενετούς, οι Λποίοι πηγαινοέρχονται μέ εμπόρευμα' 
τα είς ιήν* "Αριαν.·'Αλλά δέν επιθυμούν νά διαταραχΟούν αί είρηνικαί σχέσεις καί 
ή φιλία τήν ό.τυίαΐ' μέ τόσην καλήν Οελησιν καλλιεργεί ή Ύμετ. Έξοχο της......

"Αρτα 18 Ιουνίου 1728 Βοεβόδάς "Λρτης είναι ό Χατζής Άλή 'Αγάς δστις 
γράφει εις τ.ον έκιακιον JΙροβλεπτήν ‘Αγίας Μαύρος διά κάποιαν υπάί)εοιν.

‘Αγία Μαύρα 2 Αύγουστου 1728 ό Έκτακτος ΙΙροβλεπτής γράφει εις τον. 
Δόγην: - * ·

«... Λεν γνωρίζω ποιαν εκπτωσιν δικαιούνται νά έπιτυ/ουν οί ένοικιασταί 
των Τελωνίων οί όποιοι πλήιτονται διττώ; καί άπό τον Βοεβίόαν τής νΑρτης ό 
όποιος ί 7,ιμ vd νά εΐσπράττη αυτός τά δικαιώματα εξόδου καί είσάδου, έκ τού Κόλ 
που καί άπόάά; ενοχλήσεις τής έπΟημία, ή όποία παρακωλύει τήν μεταφοράν πολ
λών * μπορενμάιων...... ,».
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K. Δ. ΜΕΡΤΖΙΟΓ ά. μ, ’Ακαδημίας Αθηνών

Η ΑΡΤΑ ΕΙΣ ΤΑ ΑΡΧΕΙΑ ΤΗΣ ΒΕΝΕΤΙΑΣ 1 6 9 6 * 1 7 8 1 *

Δέσμη 867 t - - ;
*0 έκτακτος προβλεπτής Δ  ενκάόος πρός τόν Δόγην

1 Ιουλίου 1726
«... Δεν ήτο επιτυχής ή επιδρομή των κακοποιών Μαργαριτίλών κατά των 

ύκηκόων μα; τής^ΓΙρεβέζης, διότι συνήντησαν άμέσως τά δπλα τής Ύμετ. Γαλη
νότητος, τά όποια τούς απώθησαν... Τώρα κατέβαλα προσπάθειας ί.α  έλθω εις 
κάποιον συμβιβασμόν ώς προς τον Τελωνειακόν δασμόν μέ ιόν Βοϊβόδαν της *Άρτης.

Μέ μίαν φιλόψρονα αλληλογραφίαν άνιαλλαγεΐσαν μετά του έν Άρτη προ
ξένου τής Γαλλίας επέτυχα νά έγχΰσω εις τήν ψυχήν του αισθήματα συμπάθειας 
και σεβασμού προς τήν Γαληνοτάτην Δημοκρατίαν. —Ουτος κατέβαλε κάθε δυνα
τήν προσπάθειαν ?να άρχίση διαπραγματεύσεις διά τον διακανονισμόν του ζητή
ματος των Τε?νθ)νειακών δασμών, τό όποιον εύρίσκεται άπό τόσων ετών έν έκκρε- 
μότητι. θ δ τ°ζ *ά γράμματά του μοί έδιδε σχεδόν ώς βεβαίαν τήν εκβασιν των 
διαπραγματεύσεων, αλλά ίνα άποβή υπέρ των συμφερόντων τής ‘Υμετ. Γαληνότητος 
έπρεπε νά μή παρατείνεται in 9 άπειρον ή έκκρεμότης, διύιι αυτή άπέβαινεν προς 
ζημίαν.

Έχων ύπ* δψει τας προσπάθειας του Γάλλου προΕένου έκρινα εύλογον καί 
σκόπιμον νά έπωφιληθώ τής ευκαιρίας και νά άποπειραθώ διά τής αποστολής 
ενός Δημοσίου λειτουργού νά έπιτΰχω τήν συγκατάθεσιν τού Βοϊβόδα δπως έπιβε* 
βαιώση έπισήμως τό δικαίωμα τής Ύμετ. Γαληνότητος ίνα είσπράτιη τον δασμόν 
είς τήν είσοδον τού Κόλπου

Προς τον σκοπόν τούτον άπέστειλα είς Άρταν τον Τωάννην — Βαπτιστήν 
Βιτσεράνο, Γραμματέα μου, ό όποιος έπήρε μαζύ του τήν σχετικήν αλληλογρα
φίαν και τά απαραίτητα έγγραφα καί μέ τήν συμπαράστασιν τού εκεί Γάλλου προ
ξένου θά παρουσιάζετο είς τάς Άρχάς τής Άρτης καί θά έκθετε τό  ̂ανιαρόν 
αυτό καί χρονίζον ζήτημα. Έγινε δεκτός μέ φιλοφρονήσεις είς Άρταν, ό δέ Γάλ
λος πρόξενος ήθέλησε νά τον σι»νοδεύση ό ίδιος παρά τψ Βοεβόδρ. ΕΙς δν παρου
σίασε τά διαπισιευτήρια. Ό  Βοεβόδας τά είδε καί άφού άντελήφθη τό περιεχό- 
μενον, έδήλωσεν ότι είναι πρόθυμος νά μάς διευκολύνη, άλλα προς ύποστήριξιν 
των απαιτήσεων, έπεθύμει νά διατυπώση μερικάς άνιιρρήσεις.

. Τότε τφ παρουσιάσθη τό έγκλειστον συμφωνηακόν τό όποιον έκρινε κατ’
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άρχήν τό ζήτημα και άιροΰ έμελέτησε συβαρώς τούς όρους του εγγράφου, τό άπέρ- 
ρ ψε ώς παράνομον και άνευ ιώδεμιάς αξίας, διότι λείπει ή άδεια καί .έγκρισις 
της * Υψηλής Πύλης, ή όποια δεν θά έπέτρεπε παραχώριισίν τοιοΰτων δικαιωμάτων 
είς τούς Βενετούς, επί βλάβη των Μουσουλμάνων, ότι αύτός είχε μόνον ένα κε
φάλι καί δεν ήτο διατεθειμένος νά τό θέση εις κίνδυνον, γινόμενος φόρου υποτε
λής είς την Δημοκρατίαν, ότι τό Σκάλωμα τής *'Αρτας πού είναι τού Μεγάλου 
Αύθέντου δεν μπορεί νά στερηθή των νενομισμένων τελωνειακών δασμών, υπέρ 
άλλων.

Έξεπλάγη 6 Γάλλος πρόξενος από την αίφνιδίαν μεταβολήν τού Βοεβόδα 
και είπεν οτι είς αυτόν εδοσε τον λόγον του ότι θα έτήρει είς πλήρη ίσχύν την γε· 
νομένην καί άναγνωρισθεΐσαν υπό των προγενεστέρων του συμφωνίαν καί ότι ή 
μή άναγνώρησις των συμφωνηθέντων έθιγε την άξιοπρέπειάν του,

Ήρνήθη ρητώς ό Βοεβόδας την ύποχρέωσιν, ίσχυριζόμενος ότι δεν ήδύνατο 
νά συγκατανεύση κατ’ άλλον τρόπον, παρά άν διατάσοετο δι’ ειδικού φιρμανίου 
παρά τής ‘Υψηλής Πύλης. Μή ύπάρχοντος παρομοίου φιρμανίου, υ πρόξενος δεν 
είχε δικαίωμα, έφ* όσον ό Βοεβόδας ώμίλει πάντοτε μετ’ αυτού είλικρινώς καί 
πάντοτε συμφώνως των διαταγών των άνωτέρων του ήτοι τού Μεγάλου Αύθέντου.

Βλέπων ό Γραμματεύς μου ότι τά προσχήματα έβαινον επί ζημίμ μας καί όιι 
Ιλειπεν ή καλή πίστις, ή όποία, είναι αληθής, δεν συναντάται παρά τοις βαρβά- 
ροις, είπεν όιι, άν Κύριος τού Στομίου τού Κόλπου είναι ό Πρίγκηψ, ό οποίος 
κατέχει υπό τήν Ιξουσίαν του δύο φρούρια φυλάσσοντα τήν είσοδον καί έξοδον, 
δεν είναι δυνατόν τά πλοία πού εισέρχονται καί ΙΕέρχονται φορτωμένα μέ εμπο
ρεύματα νά μή άναγνωρίζυυν τήν Κυριαρχίαν τού ΙΙρίγκηπος διά \ής καταβολής 
των φυσικών δικαιωμάτων, των άνηκόντιυν είς τό Τελωνεΐον τής ΙΙρεβέζης.

Πρέπει νά ληψθούν υπό σημείωσιν τά σημαντικά έξοδα, τά όποία ύφίστα- 
ται τό Δημόσιον ϊνα συντηρή πολεμικά πλοία περιπολούντα είς τό στόμιον καί έν· 
τός *ού Κόλπου, ότι προφυλάττουν τήν έλευθέραν ναυσιπλοΐαν καί άμύνονται κα
τά των κορσάρων τούς οποίους καταδιώκουν άπηνώς καθώς καταδιώκουν καί τούς 
κακοποιούς δθωμανούς οί όποιοι ενοχλούν τά πλέοντα σκάφη καί τόσα άλλα φρον
τίζουν τά πολεμικά πλοία ϊνα διατηρήται ή καλή άνταπόκρισις και ή φιλία μεταξύ 
τού Πρίγκηπος καί τού Μεγάλου Αύθέντου. "Οτι δεν ήμπορούσε 6 τωρινός Βοε
βόδας νά έναντιωθή είς τήν εφαρμογήν των συμφωνιών, άφού τρεις προγενέστεροί 
του είχον συγκαιατεθή, όπως έμφαίνε^αι άπό τό έγγραφον πού έκράτει ό Γραμ
ματεύς είς τά χέρια. Έδήλωσε τέλος ό Γραμματεύς ότι άν ό Βοεβόδας έπιμένει 
είς τάς απόψεις του καί άρνεΐται ν’ αναγνώριση τάς γενομένας συμφωνίας, άναγ- 
καιον καθίσταται νά διακοπή ή ναυσιπλοΐα καί κάθε έμπορική συναλλαγή μεταξύ 
των υπηκόων τού Πρίγκηπος *α! των Όθωμανών τοιού ων ήτοι μετά τής πόλεως 
τής "Αρτης,

Μόλις ήκουσεν 6 Βοεβόδας τάς λογικάς καί καθαράς σκέψεις τού Γραμματέ- 
ως καί άντελήφθη καί τήν δυσμενή στάσιν τού Γάλλου προξένου, αλλά κυρίως έπλή- 
γη άπό τήν άγγελ(αν ότι θά έσταμάτα κάθε έμπορική συναλλαγή, πράγμα ιό ό
ποιον θά παρέβλαπτε τά συμφεροντά του, άπήντησεν ότι έχει άναγκην χρονικού τίνος 
διαστήματος Ινα σκεφθή καλλίτερα καί άποφασίση επί τού σημείου έκείνου όπου 
τφ έπιτρέπετο νά λάβη άποφάσεις.

Έληξεν ούτα) ή πρώτη σϋνάντησις καί μετ’ ολίγος ήμέρας έλαβ.7 χοιραν καί 
νέα τοιαύτη καθ’ ήν έλήφθη τό μέτρον τό όποιον ευνοεί τά δημόσια συμφέροντα, 
ώς τούτο καταφαίνεται άπό τό περαιτέρω δημοσιευόμενρν άντίγραφον,

i* .

\
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*0 Βοεβόδας παραχωρεί τά παλαιό δικαιώματα και δηλοΐ cm εκαμεν αυτό 
διά λόγους καλής γειτονίας, ένφ μέ εκφράσεις στρυφνός προσπαθεί νά περιφρου* 
ρήση έαυτόν καί καθιστά ίδιω<ικήν την σύμβασιν.

Δεν έστάθη δυναιόν νά άποφΰγωμεν τάς συνήθεις δαπάνας διά δώρα, πού 
άνήλθον εις 35 τζεκίνια. Άλλ’ υπήρξε μεγαλυιέρα ή ζημία τήν οποίαν έπέβαλεν 
διό τής έξουσίας του δ Τούρκος εις τύ Δημόσιον, ώς προς τα φυσικά του δικαιώ
ματα, τά όποια έπί έξ μήνας τά άπήτησε δια τον έαυτόν του καί οτι, γλυχανθείς 
από αυτά, ένομίζετο πώς ή*ο αδύνατον 6 Βοεβόδας νά έγχαταλείψη τάς αξιώ
σεις του.

Έθεώρησα σχόπιμον νά άνεχθώ καθετί διά τον λόγον ότι τό ζήτημα των 
Τελωνειακών δασμών δεν έχει περιληη>θή εϊς τάς Συνθήκας ειρήνης καί δεν ήτο 
δυνατόν νά έπικαλεσθώ τό ένδιαφέρον του παρά τή Υψηλή ΙΙΰλη έξοχωτάτου 
Βαΐλου. ^

Θά έχουν at ‘Υμέτεραι έξοχοι ήτες πάντοτε βάρη τινά κάθε φορά πού θά 
άλλάσση τύ πρόσωπον τού Βοεβόδα τής Άρτης, αλλά χαί ή δαπάνη αύτη δΰναται 
νά άρθή συν τφ χρόνω και διά μέσου τού προξένου τής Γαλλίας, ό όποιος καθί
σταται άξιος τής έκτιμήσετος καί άγάπης, μεθ’ ών τον περιβάλλει ό έξοχώτατος 
Γενικός προβλεπτής. Γνωρίζω καί έγώ χάριτας εϊς τον ίδιον Γάλλον πρόξενον 
διότι υπήρξε συμπαραστάτης εϊς αυτήν τήν δύσκολον περίστασιν τού Γραμματέως 
μου καί μέ τάς σοφάς του συμβουλάς καί υποδείξεις συνετέλεσε τά μέγιστα εϊς τύν 
ευτυχή έκβασιν τής ύποθέσεως..,.» Αγία Μαύρα 1 ’Ιουλίου 1726

Αύγουστινος ντά Γίβα, ’Έκτακτης προβλεπτής
«Έκ τού Ελληνικού: "

-’Από έμένα τον Χατζή Άλή ’Αγά, Βοεβόδαν τής Άρτης 
προς τόν ένδοξον καί μεγαλοπρεπή έκτακτον προβλεπτήν 'Αγίας Μαΰρας

Φιλιχόν καί αγαπητόν χαιρετισμόν
«*Ελαβα τό άγαπητόν Σας γράμμα άπό τόν Γραμματέα σας καί έκατάλαβα 

καλά τό περιεχόμενον καί Σάς ευχαριστώ διά τήν άγάπην καί διά τήν έκτίμησιν 
πού μου δείχνετε καθώς καί έγώ έπιθυμώ πάντοτε νά έξακολουθήση ή μεταξύ μας 
φιλία καί έκτιμώ καί έγώ πολύ τό καλόν σας ό'νομα καί τάς καλάς σας διαθέσεις.

Μού γράφετε διά τό ζήτημα τών τελωνείων, αλλά έγώ δεν έχω Ιδέαν από τήν 
ύπόθεσιν αυτήν. Έξήτασα άν υπάρχει καμμιά βάση Βασιλική καί μού άπήντησαν 
δτι δεν υπάρχει καί επειδή δεν ύφίσταται Βασιλικό Φιρμάνι δεν είναι δίκαιον οΐ 
τελώναι νά είσπράττουν δικαίωμά τι, άλλ* έγώ έλαβον απόφασιν, είτε έχετε, είτε 
δεν έχετε δίκαιον, νά παρακρατήται, απ’ έδώ καί εϊς τό έξης ιό έν τέταρτον τών 
είσπραττομένων καί έτσι θά έξακολουθήσο>μεν χάριν τής άγάπησας καί νά είναι 
εϊς γνώσιν σας.

Τέλος εύχομαι άπό Θεόν κάθε καλόν για Σάς.
* 1726 Ιουνίου 18 έν Άρτη

Χατζή Άλή Αγάς Βοεβόδας τής Άρτης 
Είπα καί έγραψα τό παρόν

ΕΙς to άντίγραφον τής 1ης Ιουλίου 1726 εύρίσκεται προσηρτημένον καί τό 
κάτωθι συμφωνηιικόν περί τών Τελωνειακών δικαιωμάτων διά κάθε είδος είσερχο- 
μένου καί έξερχομένου έμπορεύματος, υπό χρονολογίαν 2 Αύγουστου 1720. (Ν ,ΙΙ")

_ ^ (Συνεχί ζεται )

37. νέον ήμερολόγιον ήτοι τό Γρηγοριανόν
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t  K. Δ. ΜΕΡΤΖΙΟΥ £.μ. ’Ακαδημίας ‘Αθηνών. "

ί Η ΑΡΤΑ ΕΙΣ ΤΑ ΑΡΧΕΙΑ ΤΗΣ ΒΕΝΕΤΙΑΣ 1694-1787*
ι

Έμφανισθέντος είς τόν Κόλπον τούτον τοΟ έχλαμπροτάτου έξοχωτάτου Ξόρζι 
\ Πχσχουαλήγο, Γενικοί) νατά' θάλασσαν προβλεπχοΟ τής Γαληνότατης Δημοκρατίας 
| καί τοΟ χλεινοΟ καί τιμίου Χουσεΐν 'Αγά Β^εβόδα τής "Αρχής, έμειναν ούιοι σύμφω·
: νοι Γνα πάντα τά έμποριχά πλοία μεγάλα και μικρά, »<άσης έθνικότητο , τα οποία 
ί εισέρχονται εις τόν Κόλπον τοΟτον μέ έμπορεύματα 0tx τήν ’Άρταν xal άλλασχδ- 

λώματα όποκ>ίμενα είς τόν £ηθέντα Βοί^όδαν, κα· αβάλλουν ύποχρεωτικώς et; 
τόν Τελώνην τοΟ πρίγκη'πος, συμφώνως μό τ^ν έκιίμν.σιν τών έμπ^ρευμάτων κα* 
σέ κάθε 400 τελωνικόν δικαίωμα, τά έκαχό νά είναι πρός όφελος τοΟ Τιλώνου κα̂  
τά 30U θά είναι διά λ)σμόν τοΟ είρημένου Βοεβόδα. Τό Ιδιον καί διά τήν έξοδον τών 
πλοίων άπό τόν Κόλπον, τά όποϊα Οχ έφόρτωνον έμπορεύματα είς τά ρηθέντα σκα· 
Χώματα, μέ τήν αυτήν κατανομήν καί πρός αποφυγήν πάσης παρεξηγήσεων δηλοΟτχι 

, ότι ή εισπραξις των άσπρων(*") Οά γίνηται κατά ιήν ακόλουθον κατάστασιν ή ταρίφαν, 
καί δέν Οά iyrj τό δικαίωμα κανείς έκ τών δύ* συμβ ιλλομένων νά ά.ταιτή περισσότε
ρα. Και διά τήν καλλιτέραν έξασφάλισιν τής είσπράξεως των όφίίλομένων δασμών,δύ« 
ναται ό Τε/ώνης τοΟ πρίγχηπος ή άνχιπρόσιοπός του ένχεταλμέ\ο;, νά έπισκέπτεται 
τά πλοία, *όσον δταν φορτώνουν δοον καί δταν έκφορτώ’,ουν έμπορεύματα είς "Αρταν 
ί'να ζητι, τά σωστά δικαιώματα, συμφώνως τ<)> έπομένφ τιμολογίφ: Είναι παρών καί 
ό Εκλαμπρότατος Κύριος Γουλιέλμος Ντουμπροκά, πρόξενο; τής Αυτού Χριστιανι- 
κωτάτης (w) Μεγαλοτάτης έν "Αρτη, 6 όποιος άποδέχεται τήν γενομένην συμφωνίαν 

[' καί ώς πρός τά έμποριχά πλοία τής έθνότητός του τά φέροντα Γαλλικήν σημαίαν 
I και τα όποϊα ήΟελον είσέλθει είς τόν κόλπον ή έξέλθει: , * t *
ν - . .

*Ιδού τό τιμολόγιον  6 Λ  m) v ϋξοΛον:
Δέρματα μικρά κατειργασμένα, τό καθένα άσπρα 2 ’

I » * "Ομοια άκατέργαστα όμ.: » I . '
Διά κάθε καρπέτα (σχιαβίνα) (<Η) » 8
Διά κάθε Δέμα (Ρούχου Σαλονικιοθ(4') » 280 ν * ,: * 39 40 41

38» Τό άσπρον ήτο μικροοκοτιικόν τουρκικόν νόμισιισ if, όργι'ρου. Εδώ δμος έν· 
νοείται ύπό τήν γενικήν σημασίαν. Χρητάιων Π λεπτών, ώ; λέγο.ιεν σ\ ιερό ·.

39) ΧρΌτιανικώτατος ώ νομ ά ζετο  ύ Βασιλεύς τής Γ α λλ ία ς, ένώ  ό τής Ισπα\1ις*>  . 
έλέγετο Καθολικός Βασιλεύς.

40) Τήν έφερον οΐ Σ κλάβο ι (SCHI/-VI) έξ οδ έττήρε καί τό όνομα SCHI/ V»NA,
41) Κατεοκευάζετο είς τήν Θεσσαλονίκην καί ήτο χονδρόν μάλλινον. Μέ αύιό ένε·

δύοντο οι Γενίτσαροι. 4. ■ , .
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i t  δέμα - » v  400 · ":■
καί μεγάλα » ’ 2 > , Γ~ “ : '

,]ρώνουν A oJg. v ' . .
.α, λεπτοκάρυα, τυριά, καί δτι άλλο είδος τρο· 

τής άξίας*
οόον εΙς ιά οκαλώματα:

^άομχτος, χρυσοκεντήτου ή σκέτου θά πληρώνεται 
άθε τετάχίον τό. ποσδν τών άσπρων 400
ποιότηto; ύφάσματος μήκους μπράτσων 

06 θά πληρώνη
;έσσαρα κυβώτια

δήποτε είδους τά 8 δέματα 
.άθε κυβώτιον

,0 δκάοας άσπρα
α κάθε* J200 , -  \ . » -

λ 1200 "
ιοΟρι τά 100 ~ » "

ο'υνάβια καί τσακάλια τά ? 00 » ; '
4α καί καλάν κάθε 200 όκάδες »

.ολύβι χυτό κάθε φορτίον άπδ 120 δκΤ'

*.· * * ·* .

400 · 
400 

. 400 
• 400. · 
400 
400 

4000 
400 .

'  400 
400 
400 '

>ν τ&Οτο τών Τελωνιαχών δικαιωμάτων εισόδου καί ίξόδου όπέγρα*
(

όρζ» Ιΐασκουαλίγο Γενικό; κατά θάλασσαν προβλεπτής 
LoniXi *Αγάς Βοεβόόχς τής "Αρχής
καί Γουλιέλμος Ντυυμπροκά, πρόξενος τής Γαλλίας - - t ;; ,.
’ "Αρτα 2 Αύγουστου 1720 (ν.ή).

3 . "Αρτα 3 Ιουνίου Ι729..,ό Γάλλος πρόξενος Ντουμπροκά γράφει είς <όν 
.πάρμπαρο Ιΐροβλεπτην Βονίτση', δτι έσημειώθησαν δύο κρούσματα πανώ- 

ός τής πόλεω; καί δτι ό Ιΐρόξενος έκλείσθη είς τδ σπίτι του καί έπαυσε νά 
ορή. \  .

Ayta Μαϋρα 2 8  *Ιουλίου 1 7 2 9 . Ό  έκτακτος Προβλεπτής γράφει δτι είναι 
χου 40 ήμέρα^πού έπαυσε ή έπιδημία είς τήν "Αρταν. ν
ΦάκβΧλος 6 3 9 ) 9 1 . ’Λρχείον πέντε Σοφών έπΐ τοΟ Ιμπορίου.^" ; ' % ! ,

ψΐ t
. : :.·· . . · . ·.··. -- “ Α~
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Διά κάθε Δέμα ‘Αγιοκηρίου '  ; άσπρα 300
5ο » » μετάξης » 800
» » » πρίνον οκκίου 50 ω ο
» 5ο Δέρμα Βουβχλίων » Γ>
» »  jo  Βοός ·*- 50, 4 '
5> ' » Δέμα βαμβακιού » ΐ 20

» ■ » / ' χρωματιστά υφάσματα διάφορα ι ' I ’ ν fi-*' ‘

πού έρχονται άπό τήν πανήγυριν τό δέμα 400 -
^  » καπότα, τόσον μικρά δσον καί μεγάλα » 2  ··_

Τά καπνά ε;.1 τής άξίας θά πληρώνουν ,4 ο]ο.
. < ·■ Μαλλιά, αύγοτάραχα, βελανίδια, λεπτοχάρυα, τυριά, καί δτι άλλο είδος τρο· 
• ’· φίμων θα πληρώνη 4 ο) ο έπί τής άξίας*

Διά τήν εϊαοδον είς ιά απαλάματα:
Διά κάθε είδος μεταξωτού υφάσματος, χρυσοκέντητου ή σκέτου θά πληρώνεται 
στις 10 δκάοες πού είναι -κάθε τειάχιον τό. ποσόν των άσπρων 400
Κάθε τεμά/ιον οίασδήποι: ποιόιητο; ύφάσματος μήκους μπράτσων

ό<5 θά πληρώνη ' 400
Έμ)τα κάθε είδους ιά τέσσαρα κυβώτια # 400
Χαρτί γραψίματος οίουδήποτε είδους τά 8 δέματα · · 400
Γιαλικά διάφορα, τό κάθε κυβώχιον ·400 ·
Κοράλλια διά κάθε 20 όχάδας άσπρα 400
Άρνοδέρματα μαύρα κάθε· 1200 ~ 400
*Α λουποδέρματα τά 1200 » *·-* 4000

ν Δέρματα άπό σαμούρι τά 100 * , ' * 400 ·
Γαλοδέρματα, κουνάβια καί τσακάλια τ ά 00 » , 400
IIιπέρι, χάλκωμα καί καλάν κάθε 200 όκάδες » · 400

. . ’Ατσάλι καί μολύβι χυτό κάθε φορτίον άπό 120 δκ. 400
Τό τιμολόγιον τούτο των Τελωνιακών δικαιωμάιων εισόδου καί έξόδου όπέγρα- 

ψαν οί κάτωθι:
Ξόρζι Πασκουαλίγο Γενικός κατά θάλασσαν προβλεπτής 

*Χοσεί/ ’Αγάς Βοεβόοας τής “Αρχής 
καί Γουλιέλμος Ντουμπροκά, πρόξενος τής Γαλλίας 

1 - "Αρτα 2 Αύγούστου 1720 (ν.ή).
Δέσμη 973 . “Αρτα 3 Ιουνίου 172H...6 Γάλλος πρόξενος Ντουμπροκά γράφει είς εόν 
Μαρίνο Μπάρμπαρο ίΐροβλεπτήν Βονίτση', δτι έσημειώθησαν δυο κρούσματα πανώ- 
λους έντός τής πόλεω; καί δτι ό Βρόξενος έκλείσθη είς τό σπίτι του καί έπαυσε νά 
κυκλοφορή.

9 Αγία Μαϋρα 2 8  *Ιουλίου 1729, *0 έκτακτος Προβλεπτής γράφει δτι είναι 
περίπου 40 ήμέραι-πού έπαυσε ή έπιδημία είς τήν “Αρταν. '

Φάκελλος 639)91, 'Αρχείον πέντε Σοφών έπί τού έμπορίου.

Λ
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«Έξ "Αρτης έφορτώθησαν τήν 25 Τβρίου 1729 διά Λιβόρνον: Καδιά σιταριού 
831 και καπνά δέματα 712.,..» ■·..
Αέαμη 867 .

'Αγία Μαΰρα 16 Μαίαν 1731*
*0 έκτακτος Προβλεπτής γράφει είς.τόν Δόγην: «....Δέν παρέλειψα νά ένδιαφερ 

θώ-διά τάς άξιώσεις-τού Μουσελίμ Μεχμέτι Μπέη καί τού Βοεβόδα τής "Αρτης Σου· 
λεϊμάν, ot όποιοι δικαίως άπήτουν τήν είσπραξιν μιας πρός αύτούς όφειλής, δύο 
πηκόων τής Τμετέρας Γαληνότητος. Ταύτοχρόνως δμωζ έγένετο διαμαρτυρία πρός 
τούς ίδιους διότι συνέλαβον* έναν άλλον Υπήκοον, ξένον πρός τό .χρέος, χωρίς λόγον 
καί μάλιστα είς στιγμήν καθ'ήν κατασχέσας τά Υπάρχοντα τών πρώτων δύο όφειλε- 
των έξησφάλισα τά.συμφέροντα τών.δύο Τούρκων Ασκητών. Αλλά τόν άπέλυσαν 
μετ'όλίγας ώρας, δπως μέ πληροφορή ό έν"Αρτη Υποπρόξενος τής Τμετέρας* Γαλη
νότητος... δ Γάλλος Πρόξενος Ντουμπροκά είναι ένας αληθινός φίλος μας. Ούτος μέ 
τήν άποστολήν δυο στρατιωτών λιποτακών, έδωκε δείγμα τής ειλικρινούς του .φιλίας 
όμοίως καί δι'δσα άνέφερε περί τής Ιν Κων)πόλει γενομένης στάσεως...,.»,

'Ιδού ή έπιστολή τού έν *Αρτη ΒενετοΟ Τποπροξένου Νικολάου Μπελλίνι τής 
10 Απριλίου 1731 (ν.ή.).

Ιΐρός τόν έξοχώτατον Μπαρμπαρίγον Μπάλμπι
έκτακτον Προβλεπτήν τής ‘Αγίας Μαύρας. 1 ~

«Έκτελών τάς σοφάς όδηγίας τής Τμετέρας Έξοχότητος, τάς περιεχομένας 
είς τήν τιμίαν της τής 7ης τρέχοντος, έσπευσα άμέσως νά παρουσιασθώ είς τόν Καν» 
διραγά, άναπληρωτήν τού Μεγμέτ μπέη τωρινού Βοεβόδα. Τφ Ινεχείρισα τάς έπιστ# 
λας τής Γ.Ε. καί μέ καλόν τρόπον τφ είπα δτι κακώς, συνελήφθη καί έκρατήθη ό 
Σπύρος Κανδάρης, έπιλεγόμενος Μυλωνάς, Υπήκοος, ό όποιος δμως μετ'όλίγας ώρας 
άπελύθη. Δέν παρέλειψα νά τφ άναφέρω δτι ή Γ.Ε. εύρέθη πάντοτε εύδιάθετο; νά 
έξυπηρετήση τάς Τουρκικάς Άρχάς είς πάσαν εύλογον καί otxalav Υπόθεσιν. Τούτο 
τό παραδέχεται καί τό άναγνωρίζει καί μέ διεβεβαίωσεν δτ& έχει μεγάλην έκτίμησιν 
πρός τήν Γ.Ε. καί δτι δέν θά έπαναληφθή πλέον παρομοία πράξις καί δ.τι θά μέ προ- 
ειδοποιή είς κάθε περίστασίν ί’να συνεννοώμαι μέ τήν Γ.Ε.... ό Χαρατζής Σουλεμάν 
μπέης καί ό ψηθείς άναπληρωτής τού Μεχμέτ μπέη μού είπαν δτι από τό ποσόν τών 
55 τζεκινίων, οί άδελφοί Τρεβιζάνοι νά πληρώσουν μόνον 42, 'διότι τά άλλα 13 τά 
κατέβαλεν είς αυτούς ό σύντροφός των Πολυχρόνης Γραμματικός άπό τήν Πρέβεζαν. 
*£2ς πρός τό ποσόν τών άλλων 42 τζεκινίων, μού γράφει ή Γ. Ε. νά είπω είς τούς Δι· 
οικητάς νά στείλουν αυτοί άνθρωπόν των είς τήν 'Αγίαν Μαύραν ί'να τά είσπράξουν| 
άλλά μού άπήντησαν δέν έχουν κανένα διαθέσιμον, διότι δλοι κυνηγούν τούς κλέφτες 
καΓπαρακαλοΟν τήνΤ Ε. νά θέληση νά τά είσπράξη καί νά τά στείλη εις χεΤρας 
μου Γνα τά παραδώσω είς τούς ίδίους καί λάβω τάς σχετ'κάς χρεωστικά; αποδείξεις 
τών άδελφών Τρεβιζάνι πού έχει όΣουλεμάν Αγάς άδελφός τού Μουσταφά Άγά.. ».

*Ίδού τώρα μια έπιστολή τού Βοεβόδα τής 0 Αρτης πρός τόν "Εκτακτον IIρο·
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βλεπτήν, γραφείσα τήν 20 Μαρτίου 1731 άπό τά Γιάννινα δπου 6 Με/μέτ μπέης 
ήτο Μουσε/ίμής: (ex το0 Ελληνικού).

«’Από ημάς τόν Μεχμέτ μπεην Άσουλάν -μπέη *Λζινδέ Μουιελίμην τών Γιαννί- 
νων καί Βο«.βόδαν της Ά ρτης εις τήν Γ.Ε. £να φιλικήν χαιρετισμόν.

Σας δίδομεν τήν είδησιν δτι ό Γεώργο Ψουρλήκας εύρισκόμενος πλησίον τήςΣα* 
λαώρας μέ άλλους κλέφτες, επήρεν αιχμάλωτον τόν Χρίστον Συρρακιώεην, από τό 
χο>ριό Συρράκον, τόν οποίοι έπρόδωκεν ένας Ν;*/.ό?α Γαμόθεος, Κορφιάτης. δ «·>; 
ήτο μέ τήν βάρκαν, έ*εί έφώναςε τόν Συρρακιώτην νά άνέρη έίς . τήν βά^χαν 
Γνα κάμη έμπόριον μέ διάφορα πρόσωπα που ήσαν μέσα, έν τφ μεταξύ 
έπήρε μερικά είδη από τον Συρρακιώτην καί·τού είπε δτι θά τόν πληρώση μόλις 
έλθη έπάνω εις τήν βάρκαν. “Αφοβος'και αμέριμνος 6 Συρρακιώτης άνέβη, αλλά μό
λις έπάτησε τό πόδι του, πετάχθηκε 6 κλέφτης Γεωργός Φουρλήκας πού ήτ^ κρυμ
μένος μέ άλλους έντός της βάρκας καί τόν συνέλαβον αιχμάλωτον,άφοΟ προηγόυμέ 
νως τόν έλήστευσαν καί τόν ώδήγησαν πρός τήν Βόνιτσαν, δπου έχουν τάς οίκογε- 
νείας των στές καλύβες.

ΔΓαύτό δίοομεν εις Σάς είοησιν νά άνεύρητε καί νά έλευθερώσητε τόν Συρρα* 
κιώτην, έξασκοΟντες πίεσιν έπί τών οίκογενε ιών των κλεφτών καί νά άπαλλαγ- άπό 
τους κακοποιούς ό όπήκοος τού Μεγάλου Αύθέντου.Νά κάμνετε τήν έρευναν διά τήν 
άγάπην πού έχομεν.

Δεν ήμποροΟμεν νά τόν άφίσοήχεν σκλάβον των κακοποιών καί έν ανάγκη θά υ- 
ποβάλωμεν τά παράπονά μας -Λς τήν ‘Γψηλήν ΙΙύλην.

Έλπίζομεν ότι Οά μά; κάμητε αυτήν τήν χάριν ν«θ-ήμείς φροντίζομεν ώστε νά 
μή συμβαίνουν τοιαΟτα σκάνδαλα μεταξύ των υπηκόων σας καί των ίδικών μα>, οί ό· 
ποίοι ένεργοΰντάς έμπορικάς των συναλλαγάς μέ τήν Άρταν καί πρέπει*νά τάς ένερ 
γοΟν μέ πάσαν έλευθερίαν καί άσφάλειαν/
• Διά ταΟτα, ώς Ικ τής έξουσίας πού'έχετε; ένεργήσατε δραστήριας έρευνας κα  ̂

φροντίσατε ώστε νά άπελευθερωθή ό Χρήστος Συρρακιώτης καί νά έχωμεν την άγα- 
πητήν σας άπάντησιν ε?ς τήν παρούσαν, πού γράφομεν ώς' φίλοι προσφιλείς πού εϊ· 
μέθα καί θά είμεθα....* * ' · --

2 4  Μ α ΐυ υ  1 7 3 1  " j lQ t a ,  (Επιστολή τού Μητροπολίτου Ναυπάκτου καΓΑρτη; 
Ιίαρθενίου πρός έκτακτον ΓΙροβλεπιήν 'Αγίας Μαύρας Βαρβα ί̂γον Μπάλμπη, περιε- 
χομένη εί; έγγραφόν του τής 26 Ιουνίου 1731 πρός τόν Δόγην:

φΕ η του * Ε λλη νικο ί:  Έξοχώτατε Κύριε Μπαρμπαρίγο Μπάλμπη ’Έκτχκτε 
Προβλεπτά 'Αγίας Μαύρας. Ειρήνη έν Χριστφ εύλογοΰντι. «Καί πάλιν άπό μέσης 
καρδίας προσκυνώ τήν *Γμετ. Εξοχότητά παρακαλώ Κύριον τόν θεόν οιά τήν άρί* 
στην σας όγείαν καί ευτυχίαν καί διά παν δ,χι Ιπιθυμεϊ ή Ύ .Έ . Προχθές δέν πσρε· 
λείψαμεν νά σάς άνακοινώσωμεν έπειγόντως δι’έπιστολής μας πάν δει ή to ένοιαφέρον 
καί σκόπιμον. Καί σήμερον πάλιν λαβόντες μερικάς πληροφορίας δΓέπιστολής παρά 

.τού σοφωτάτου διδασκάλου ’Αθανασίου, ήμετέρου τοποτηρητοΰ σπεύδομεν νά τάς ά· 
νακοινώσωμεν είς„*Γμάς χαΐ είναι αί άκόλουθοι: Διεοόθη εύρύτατα είς τήν χώραν μας
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δτι 6, ίζαπουδάν Πασά; ήτοι ό Γιανούν Χότζα; έπαύΟηκαΙ άντικαιεστάΟη ύπό άλλου. 
Ό  κ; Χριστόδουλος άδελφό; των κυρίων ^ίμωνο; καί Λάμπρου Μ «ρούχοη μάς γρά* 
φη άπό τά Γιάννινα ότι άνεγνώσΟη Βασιλική διαταγή υπό τοΟ *ϋσμάν Ιΐασά δτι.δ 
^ιος δφείλεινά χχ:έβς πρός τά κάτω έναντίον τών στασιαστών καί τών έχθρών τοΟ 
Ηασιλέως καί βτι δλαι αί δποθέσεις καί διάφορά! Οά ύποβάλλωνται εί; τόν ΙΙασάνκαΙ 
ό/ι εί; τήν Υψηλήν ΙΙύλην. Καί εις τήν "Λριον ά^γνώσΟη Ι*ασ:λική διαταγή, πού 
τήν έφερε/ έ/α; Τάρταρος, διά τής όποιας άπαγορεύεται ή εξαγωγή σιτηρών καί 
κάθε άλλου τροφίμου, δχι άλλων είδών,Αύτά περιήλΟον εί; γνώσιν μου καί τά καθιστώ 
γνωσεάειςτήν Γ.Ε. ώ; μοί έπιβάλλει τό καθήκον καί ζέν Οά πχραλείψω άμα ο>; 
μάθω κάτι άλλο νά τό άνακοινώσω άμέσω; εις Υμάς. Κίμαι πάντοτε εί; τά; διατα- 
γά; Χκ; καί άναμένων τήν τιμιωτάτην Χας άπάντησιν,. παρακαλώ τόν Θεόν νά σά; 
χαρίζ^/μκπρά/ζωήν. 7 * . <·’ ··'··“
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1731 τή 24 Μαίου (π.ή.).Γ* * ^ ' ' ’Λ · ' τής Τμετ, Έξοχότητος
Πρόθυμος εις τάς δ ια τα γά ; Τ η ;

*0 Μ ητροπολίτης Ναυπάκτου καί "Α ρτης Π αρθένας
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Μέ γέλασε μιά χαραυγή τ’άστρι καί τό φεγγάρι 
. και βγήκα ό μαΟρος σιυίβουνά, νύχτα στά κορφοβούνια, ’
' Ηέγειρα ν’άποκοιμη3ώ, γλυκόν Οπνο νά πάρω,

Μηδέ ξέγειρα, μη^έ πλάγιασα, μηδέ ιόν ϋιινο πήρα,
', κΓάκούω τά πεΟκα νά βογγοΟν καί τις όξιές νά τρίζουν, 

κ» άκούω λαλιά άπό πέρδικα, λαλιά άπό χελιδόνι,
' πού τδλεγε λυπητεοά σέ μαύρο μοιρολόγι.

—Τό χ’έχείς περδικούλα μου, καί κλαΤς κι*άνασιενάζεις; 
Μήν εΐν τ*αύγά σου μελανά καί τά πουλιά σου μαΟρα} 
—Δέν είν'τ*αύγά μου μελανά καί τά πουλιά μου μαΟρα, 
μόν* κλαίω γιάτήν κλεφτ-υριά, νιά τούς καπεταναίοός, 
.πού τού, χαλάει' Λλήπασας στά Γιάννενι* σιή λίμνη.
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K. Δ. ΜΕΓΤΖΙΟΥ «5*|ΐ· 'Ακαδημία; Αθηνών.

Η ΑΡΤΑ ΕΙΣ ΤΑ ΑΡΧΕΙΑ ΤΗΣ ΒΕΝΕΤΙΑΣ. 1696-1787*
'Αγία  Μαύρα 1 6  Φ^βοοναοίον 1 732 :  *0 ’Έκτακτος Προβλεπτής Μπαρμπα 

ρίγος Μπολμπι υποβάλλει είς τον Δόγην πίν κάτωθι επιστολήν του Βοεβυδα τής 
Άρτης Μεχμέτ Άγά, ή οποία είναι Αχρονολόγητος:

*Εκ χοϋ 'Ελλάνικον: «’Από ημάς τον Μεεμέτ Άγαν Βοεβυδαν τής Ά ριης 
εις ιόν έξοχιύτατον φίλον Μπαριιπαρίγυν Μπάλμπι, έκτακτον προβλεπτήν ‘Αγίας 
Μαύρας καί προβλε7ΐτήν Πρεβκζη; ναι ΒονίτσηΓ.

Φιλικόν χ α ί ρ ε ι ι σ μ ο ν

"Ελαβα ιήν πολντψοτάνην επιστολήν τής *2 ’Ιανουάριου καί ’εχα'ρην τα μέγι
στα διά τήν άρίστην υγείαν σας καί πάντοτε ό Θεός νά την προψυλάττη καί νά χό
ρη γή εις ‘Υμάς κάθε επιτυχίαν καί τιμήν. "ΕααΟα ότι ήλθαν οί ένοικιαοταί τών 
Ιχθυοτροφείων Βονληαριάς καί Σκαλί, οί όποιοι έχουν κατά νουν νά παραβονν καί 
τήν λογικήν καί τήν δικαιοσύνην, καί Αναγιγνώσκοντας ιήν επιστολήν Σας, έμα
θα ότι συνεβιβάοθησαν με· τού; συναγωνιστάς των. Πολύ ανεκυυφίσΟην 
με αυτήν τήν είΔηοιν, διότι καί tic οντο \ο ζήιημα ή Υ.Ε. ήθέλησε νά μ οί από
δειξη τήν άπερίγραπτον συνεσίν της καί ήμπορεΐτε τά είσΟε βέβαιος ότι τόσον πυ* 
λό μέ ικανοποιήσου·: εί; αυτήν ιήν έκκλησίν μου, καί μόνον ό καιρός με εμποδίζει 
νά άνταποδόσω τήν επαινετήν πολιτείαν Σας,

Δεν θάλείψω, όμως, μειαβαίνων είς Κωνσταντινουπολιν νά κάμνω τούς δέον
τας επαίνους είς τούς Ανώτερους μου.

'Έως ότον ί)ά είμαι εδώ διατάξατε μου καί ΎμΓίς υ,ιι θέλετε μέ ιήν αγάπην 
εκείνην πού πάντοτε υπήρξε μεταξύ μας.

Σάς εύχομαι κάθε ποΑητόν παρά του Θεόν.. .»
Υ.Γ. Διά ιόν Παπαγρηγόρην όταν θά έλθη από τήν Κέρκυραν Σάς παρακυλώ 

νά τον δικαιώοητε.
2 0  Ιο υ ν ίο υ  1 7 3 2 . Ό  "Εκτακτος προβλεπτής πρός τύν Λόγην:

«...άπέστειλα χθες ένα τρεχαντήρι είς τήν "Αρταν μέ άτομα τής εμπιστοσύνης μου, 
συστημένα είς τον Πρόξενον τής Γαλλία; κύριον Ντουμπροκα, ινα κατορθώαη νά 
πάρη από τόν Καδήν ένα Χοιζέτ.ι, σύμφωνον μέ ιά όσα έγραψα τήν άπάνιησιν είς 
τον Τζανούν Χότζα, άλλ’ό Καδής δεν ή θέλησε νά έκδώση τό ζητηθέν Χοτζέτι, ψο 
βουμενος τόν Τζανουυ Χότζα, όπω; μού τό εξηγεί καθαρά ό ρηΟΔς πρόξενο;, ό 
οποίος δι'ό,τι έκαμε και κάμνει αξίζει τήν ευαρέσκειαν ιών ‘Υμε.ιέρων Εξοχοτήτων

* Συνέχε α έκ τοΟ προηγουμένου.
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<αΙ μου λέγει δτι δ Βοεβόδας άνεχώρησε δ ά τά Γιάννινα ί'να ουμβουλευθή τό\ ά· 
ίδελφόν του Μεχμέτ Μπέην, Μουσελίμην τής πόλεως εκείνης....»

(Σημείωσις: Είχε συλληφΟή άπό λησιάς δ Τσιοχανδάρης τού Πασά τής Ναυ 
uxxxou Τζανούν Χότζα δ όποιος καίΚστα υπευθύνους τής συλλήτμεως τούς Βενε- 
:οίς Λιοικητάς).

'Ιδού τώρα ή επιστολή του Γάλλου Προξένου προς τον Μπάλμπι, έκτακτον
φοβλεπτήν:
Αρια 13 ’Ιουνίου 1732:

«...Έλαβον υπό καλήν σημείωσιν την ανησυχίαν τής Ύιιετέρας Εξοχότητας 
χ τής επιστολής,ήν μου έπέδωκεν δ σημαιοφόρος Άλμπάλι. *0 Τσιοχανδάρης του 
Ιασα τής Ναύπακτού, προς καλλιτέραν διαφώτιυίν Σας, δεν συνελήφθη εις ’την 
ίόπρεναν αλλά είς το Ξηρόμερο είς την ύέσιν όνόματι Βλυχες.

Ό δηθείς Τσιοχανδάρης είχε πάρει Οέσιν είς μίαν βάρκαν του Τελώνου του 
χαλοίματος εκείνον Τούρκον. Οί κλέφτες τον σννέλαβον είς το μέρος εκείνο μόλις 
πεβιβα'σθη και επερίμενε τα* ζώα διά να εξακολούθηση την πορείαν. "Ολη ή πό· 
ις εδώ γνωρίζει ότι αΐ δυο βάρκες, δπου ήσαν οί κλέφτες, ήσαν ΓΙρεβεζάνες.

Υμείς ζητείτε ενα Χοτζέτι του Καδή ίνα άποδείξητε δτι οί κλέφτες ήσαν α<·ήν 
άρκαν του Τούρκου Τελώνου λίανέτα.

ΓΙρώτα έχω νά ιίπω ou δ Μανέτας δεν είναι Τούρκος.
’Έστειλα όμως τον Άραγουμάνον μου είς τον Καδήν ινα ηιροντι'ση νά έπι· 

7.Β χδ Χοιζέτι πού ζητείτε, αλλ’ό Καδής ύπήνιησεν δτι δεν ήμπορεί νά έχδώση 
ττοιο Χοτζέτι διότι τούτο είναι'τελειωτική άπόφασις, άλλ' είναι διατεθειμένος νά 
.τιΟέση ένα «ίλλάμ», είδος μαρτυρικού δηλαδή ή πιστοποιητικού, δπου ύά βεβαι 
ιορ δτι δ Τσιουχανδάρης συνελήφθη κίς Τουρκικό μέρος καί θά άναφέρη λ,επιομε 
ώ: καί τά ονόματα των ληστών καί των άρχηγών των καί θά βεβαιώση έπί πλέον 
α οί αντιπρόσωποι των συνορευόντων Βενετικών τόπων κρατούν καθαρά τά συ· 
ορά των άπό λησιάς.

Δεν θά παραλείψω νά επιτύχω', άν δ Καδής θέληση νά πρόσθεση είς τό πιστό 
οιητικόν δτι οί λησται ήσαν μέσα οέ βάρκες Τουρκικές.

Διά το εν λόγο,) πιστοποιητικών έζήτησε 30 Τζεκίνια καίμε τρόπον 6 Δραγου- 
ιίνος τα κατέβασε εις τά 15 ’Αναμένω τήν άπάντηοιν τής Ύ .Ε. καί τά; διατα· 
ιίς της είς τήν παρούσαν, τήν οποίαν στέλλω μέ ειδικόν Ταχυδρόμον...Ό άδελφός 
οί» Μπείλέρμπιη τής Ρούμελης περιμένεται σιά Γιάννινα καί ύστερα Οά έλΟη είς 
ήν “Αριαν μέ Ι(·00 ανδρας διά τήν καταδίωξιν των ληστών... Είς τήν Ναυπα· 
τον λέγεται δτι ό Τζανούν Χότζας έκδικοτ'·μενος τήν αΙχμαλωσίαν τού Τσιοχανδά* 
η του, συνέλαβε καί έιυλάν.ισε τον εκεί ενετόν πρόξενον·...».

“Αλλο γράμμα τοτ). Γάλλου Προξένου υπό ήμερομ. 18 ‘Ιουλίου 1732.
* «.... Ό  Καδής έξετέλεσε την* επιθυμίαν τής Ύμετ.Έξοχότητος καί έξέδωκε τό 

αρτυρικόν σύμφωνα μέ τάς οδηγίας πού μού έφερεν ό Γραμματεύς Λευκύκυλος, 
ας διαπραγματεύσεις μετά τού Καδή τάς διεξήγαγεν δ Δραγουμάνος μου.
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Πωλείται άκριβα ή διπαιοοννη έδώ είς αυτούς τούς Τούρκους, άλλα διά 
νά γλυτώχη κανείς βάρη καί ενοχλήσεις, είναι ανάγκη να περνά από xifciov τον 
δρόμον.

Επιθυμώ να Τδο> τώρα ιήν Ύ .Ε. ήσι·χον από ιάς τόσας Ενοχλήσεις. .· (άκυ* 
Λουθει ή μετάψρασις τοΰ «Ηλλάμ» τού Καδή, την όποιαν έκαμεν εκ ιής Τουρκι
κής γλώσσης ό Αραγουυάνος ιού Γάλλου Προξένου εν "Αρτη).

ΕΙς χήν μεγίστην Αυτοκρατορίαν.
«Έγταό ταπεινότατος βεβακυνω εκείνο πού όλοι ot κάτοικοι τής "Αρτας μου 

Ιφανέρωσαν, παρουσιαζόμενοι ενώπιον του Δικαστηρίου μουλέγοντεςκαι ό,α Εγνώ- 
ριζον: όιι ό Τοιοχανδάρης τοΰ Βεζύρ ΓΙασά τής Ναύπακτού, ερχόμενος προς τά 
|δώ διά κάποιες υποθέσεις του, ενώ έπέστς*εφεν, έπεβιβάσθη μιας βάρκας τον Τε· 
λώνον τον Ξηρυμέρου, πού υπάγεται εις τον Καδήν χής Βυνίχσης εις Βλίχες, φθα 
σας δέεις χό μέρος αυτό έστειλε σέ ένα’ χωριό πλησίον νά ζητήση ζψα» T0eU αν* 
θρώπους του πού είχε, μενών ό Τόιος μόνος.

Τότε ό ληστής Καισυύλης μέ ιήν συνοδείαν τον, πού είχεν άρπάσσει απο τ« 
Ιχθυοτροφεία τοΰ Λούρου τί  ̂βάρνεο των υπηκόων μας, επήγε αέ «υιέ; νά καταδί
ωξη μίαν βάρκαν ενός Έιττού υπηκόου, ιήν οποίαν καί συνελαβεν διά τής βίας των 
όπλων. Δύο ναυτικοί από χήν ’Ιθάκην έψονενθησαν, χέσσαρες άλλοι απεγυμνώΟη* 
σαν από ό,τι είχον καί ύστερα ό Τόιος Καχσούλης συνέλαβ*·· ,-όν άνθρωπον τοΰ Βε· 
ζύρη καί χόν ώόήγησεν tic χό δάσος τοΰ Λούρου» όπου καί κρατείται τώρα υπο 
ιών κακοποιών μέ χήν Ιδέαν τής εξαγοράς.

Βεβαιώνω επίσης όχι 0 ’Έκτακτος ΙΙροβλεπτής χής ’Αγίας Μαύρα; φυλαχτεί έ· 
πιμελώς καί από ξηράς καί από θαλάσσης χά σύνορα τής Βόνιτσας καί Πρεβέζυς 
καί μεγίστην καταβάλλει προσοχήν ώστε νά μή είσέρχωνται έκεΤθεν οΐ κακοποιοί, 
ένφ etc τά μέρη μας Εξακολουθούν* τήν δράσιν των, χήν Ενοχλητικήν.

Τό βεβαιονμεν άόώα καί αί περαιτέρω διαταγαί ί)ά έξαριηθοΰν από ιήν Αυ
τού Μεγαλειότητα.

Έδόθη ιό J J44 κατά τά; πρώτας ημέρας τής Σελήνης τοΰ Ξιλχιτζε. Ό  μετά 
φραστήζ Σπυρίδων ΙΙαπαδόπουλος Δραγομάνος τοΰ έν’Άριη-ΙΙροξένου τής Γαλλίας. 

-■*·· ' ^ Ί ή Ι ό ’Ιουνίου 1782.

’Ακολουθεί περαιτέρω Επιστολή τού Έκιώαον Προβλεπτού προς τον Βεζυρ 
Πασάν Ναυπάκτου τής 12 'Ιουνίου 1782 εν ή άναιρέρεται ότι τήν αιχμαλωσίαν όι· 
έπραξεν ό Καχσούλης καί ότι κόρα ιόν κρατούν etc τύ δάσος Κόκκινο πλησίον ιού 
Λούρου, ότι πρέπει ό άρματωλός ιοΰ Λούρου Γεώργος Άνασιώτης πού είναι καί 
αρματολός τής ’’Αρτας νά φρυυρή καλά τά Ιχθυοτροφεία ua μή τά καταστρέφουν 
οί λησταί, ότι τά σύνορα ιά φυλάιτει καλά καί τέλος ότι ό Τοιοχανδάρης καλά έ
καμε πού δέν εζήιησενάπό τούς διοικητάς Ενετούς έν πολεμικόν πλυιάριον ώς 
φρουράν, θά τφ έδίδετο άμέσως. Καί τέλος υποδεικνύει ί'να ό Μ τουλούκμτάσης αντί 
νά κάΟηται σιό Μοναστηράκι καί στήν πλαγιά, νά «ηγα(νπ είς ιό δάσος Κόκκινο
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προς άπελευθερωσιγ ιυύ κρατουμένου Τσιοχανδάρη..,».

Δέσμη άρ. 8 8 7 . '
6  * Ιουλίου 1733 . Ό  "Εκτακτος Προβλεπτής Μπάλμπι είς τύν Δόγην: 

«.,./Μού έκαμε τήν τιμήν ή Λ.Ε. ό"Ρκταχτος έν ΚωνσταντινουπόλειΤίρέσβυς τής 
Ύμετ. Γαληνότητος νά μοί άνακοινιόση ιό περιεχόμενον μιας ανυαμοράς πού ύπέ- 
βαλον είς το Λεβάνι του Αύτοκράτορος οί πληθυσμοί τής π??»ίΤ”,θ»»ίας "Αρτης .καί 
Κάρλελι, (4ί) έπί μιας κυκλοφορησάσης φήμης ότι τα σύνορα τής Βόνιτσας καί Πρέ 
(ίεζα: θά έπεξετείνοντο έπ'ώφελείρ τής Ύμετ. Γαληνότητος. ΜΙ φήμη αύιη εδα>κεν 
αφορμήν είς τήν ύποβληθεΐσαν αναφοράν διαμαρτυρίας.

*Η διαδοσιςήιο ψευδής καί άγνωστος είναι ό χυκλοφορήσας τήν φήμην ταυ' 
την, έν τψ μεταξύ, κατόπιν διαταγής τής Όί)α)μανιχής Κυβερνήσεως έψθασεν είς 
τήν 'Άρταν ένας Βεζύρ 'Αγά;—ώς μέ πληροφορεί ό έχει Γάλλος Πρόξενος— ό ό- 
ποιος εδωχεν είς τήν δημοσιότητα δύο ςιερμάνια διαφεύΛονια τήν κυκλοφόρησα- 
σαν ύνσπόστατον φήμην και έχει ενίολήν να άναγ." 1  ύψ» τού: διαδόσαντα; τα άβάσιμα 
αυτά πράγματα... Στα .Γιάννινα αυξάνονται αί ύποψίαι περί τής νόσου πανιόλους, 
ώς μέ πληροφορεί ό κύριος Μπέρα, όσιις έχει τήν τιμήν νά υπηρέτη έν "Αρτη τήν 
Ύμετ. Γαληνότηια, υπό τήν Ιδιότητα τού Ύπαποοξένου....»

'Ιδού το γράμμα του Μπίρα πρός τόν ' Εκτακτον IΙροβλιπτήν.

* Αρια 4 Ιουνίου 1733 . «.....μέ είδικον άπεσταλμένον διά ξηράς προς τήν ΙΙρε-
βτζαν άνέηιερα εί; τήν Υ Ε. ότι ή επιδημία εξαπλώνεται σιά Γιάννινα, όπου ση
μειώνονται καί μερικοί θάνατοι. 'Όποιος έχει τά μέσα άφίνει τήν πόλιν καί μετα
βαίνει είς τήν (5παιί)ρον, πρός έξασφάλισιν τής υγείας του. Θά υπακούσω τυφλώς 
είς τάς (>ητάς όδηγίας τής Υ,Ε. ώς πρός τήν άξίωσιν τού Βοεβόδα, Θάάντισταθώ 
είλικρινώςάν τυχόν ήθελε παραβιάσει ιήν ύπόσχεσιν. ΔΓδ,τι περαιτέρω συμβή Οά 
δώσω εΐδησιν είς τήν Υ,Ε, καί μενών μετά βαθέος σεβασμού τής φιλώ ταπεινώς 
τΰ ένδυμα,,.».

Ιδού τώρα καί τό έγγραφον τού έν Κωνσταντινουπόλει Μίκτάκτου Ιίρέσβεως 
"Λντξελο "Εμο, περί ού κάμνει λόγον έν άρχή τού άνω έγγραφου του προς τύν 
Αύγην ό "Εκτακτος ΓΙροβλεπτής.

Κων)ηόλι 2  *Ιουνίου 1733.
« ... 'Επίκαιρον uoi έψθασεν προ τριών ήμερων τό έγγραφον τής Ύημετ. Έ - 

ξοχύτηιητος τής 14ης Μαίυυ, είς τό όποιον μοί γράφει ότι έληξε πλέον τό ζήτη· 
* μα των οικογενειών των 'Οθωμανών υπηκόων πού εύρίσκοντο είς τά; κτήσεις μας 
, καί ότι όλοι ο! κακοποιοί άπηλάθησαν καί ούτως έμειναν ικανοποιημένο», οί γειτο

νικοί Λιοικηταί 'Οθωμανοί. Ή  εΐδησις αυτή συνετέλεσι,ν ώστε νά ήσυχάσουν κά
πως οί έδώ προϊστάμενοι, οί όποιοι έθορυβήθησαν άπο μίαν ταραχώδη άναφοράν

4J) Ονομάζουν τήν περιοχήν του Βραχωρί* ^
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πού νπέβαλον etc τό Λύτοκριιτοηικόν Λιβάνι οί πληθυσμοί trjc “Αριας καί Κάολ»-.: 
λι κηθώ: καί άλλοι ν μερών. ΤΙ α να φορά αί’ΐη πρ .ιεκλμιίη από μίαν διόΰ:.ϋΐν,_ jr υ̂  
ρέως κυκλοφορήσασαν ou ftijf)ev ήγέ ρ θ η παρ’ημών' η άξΐωσις να έπεκιαθοΰν' προς 
όφελος μας και είς βάθος αρκετών ώρών δρόμου, τα σύνορα μας τής Βόνιτσας και 
Πρέβεζας. Καίτοι ή διατυπωθεϊσα διαμαρτυρία είναι αβάσιμος, έν τοότοις όμως 
ή απροσδόκητος διέγερσις τόσου λαού, έκαμε μεγάλην έντυπωσιν είς τήν Κνβέρνη· 
σιν. ΔΓαύτόν ιόν λόγον γράφω σήμερον καί είς τον Γενικόν κατά θάλασσαν Προ* 
βλεπτήν και τψ συνισιώ ινα. άν τό κρίνη σκόπιμον και avaptatov, μετακινηθή 6 Υ* 
διος προς τα σύνορα και έξετάση την προέλευσιν τής ψευδούς αυτής διαδόσεως 
και έξακριβώση άν είναι τυχόν άναμεμιγμένυς είς ιήν ύπόθεσιν ταυιην υπήκοός τις 
Βε\εώς. Δεν θά είναι ανωφελείς και at φροντίδες τής Ύμετ. Έςοχότητυς και τήν 
παρακαλώ νά μοι άνακοίνώση πάσαν περαιτέρω πληροφορίαν πού ήθελεν μάθη επί 
τού ώς άνω έκτεθένιοΓ ζητήματος.....»

(Συνεχίζεται).

·~
i

ΔΗΜΟΤΙΚΟ

■ - ' τ ο υ  κ α τ ς α ν τ ω ν η
( ’Α π ό σ π α σ μ α )

ΑύτοΟ πού πας, μαύρο πουλί, μαΟρο μου χελιδόν , 
νά χαίρεται, τήν κλεφτουριά κι αύτόν τόν Κατσαντώνη.
Πέ του νά κάνη φρόνιμα κι'δλο ταπεινωμένα, 
δέν είν* ό περσινός καιρός νά κάνη όπως Θέλει,
Φέτος τό πήρε γκέντσιανας. τό πήρε ό Βελή Γκέκα , 
ζητάει κεφάλια κλέφτικα, κεφάλια ξακουσμένα.
Κι* ό Κατσαντώνης τόμαθε καί τό σπαθί του ζώνει. ,*τ
καί πέρνει δίπλα τά βουν % δίπλα τά κορφοβούνια, 
χαμπέρι στέλνει στήν Τουρκία, σ’αύτόν τό Βέλη Γκέκα: 
♦*Όπου νά τάβρη τά παιδιά, άς τάβρη κΓ ά ; τά πόρη*.-■■·- -  
Κι* 6 Βελή Γκέκας έ'τρωηε ο* ένοΟ π ^ ά  τό σπίτι.
Τρία κοράσια τόν κερνοΟν κι* οί τρεις ξανθσμαλλουσες, 
ή μία κερνάει μέ τό γυαλί, ή άλλη μέ τό κρουστάλλι, 
ή τρίτη νή καλύτερη μέ τάσημένο τάσι,
ΚΓ έκεΐ πού τρώγαν.κΓ έπιναν κΓ έκεϊ πού λακριντίζαν, 
μσυρα μαντάτα τοΟρθανε άπό τόν Κατσ/ντώνη*
«Νά βγής Βελή μου, στ' "Λγραφτ, νά βγή; ν’ άνταμωΟοΟμε».

■'.‘Οίου.
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Η ΑΡΤΑ ΕΙΣ ΤΑ ΑΡΧΕΙΑ ΤΗΣ ΒΕΝΕΤΙΑΣ 1696-1787*
' Ayla Μαύρα, 2 0  Μαριίον 1 7 3 4 ,  Ό  "Εκτακτος Πρυβλεπτής noος

>ν Δόγην: «...... Μετέβην και πάλιν είς τήν Πρέβεζαν όπου ϋν Γαλλικόν πο·
μιχον εΐχε πρόίίεοιν νά προαβάλη δύο Αύτοκρατοοικές*4 Ταρτάνες πού ιύ(>ί* 
ιΐ»ντοέντό; του Κόλπου και έφόρτωναν σιτάρι Μόλις έπληροφορήΟην τήν πρό· j 
•:<uv των Γάλλων, ανεφέρθην αμέσως είς τον Έξυχώτατυν Γενικόν ΙΙρυβλεπιήν >, 
ιραχαλών νά μοί υπόδειξη πώς πρέπει νά φερθώ, είς περίπτωοιν καθ’ ήν ό Γάλ· 
ις πλοίαρχος ήίίκλεν πραγματοποιήσει τήν απειλήν.Πριν ή μή φύάση ή υπάντησις 
>ι» Έςο/ωτάτου,.είδυποιήδην από τον έν Πρεβέζη προβλνπιήν Κορνέρδτ». το Γ«λ 
τον είσχωρήσαν εις τον Κόλπον, ήχμαλώτισε μίαν έκ των δύο Ύαρτανών πού έ* 
ορτωναν σιτάρι είς τόν όρμον τής Κόπρενας δικαιοδοσίας τΓις^Αρτας Μου προ· 
'ίΙεπεν » προβλεπτή; δη  ή άλλη Ταρτάνα πούηυρίσκειο είς την Σαλαχώρμν, μό·
; εμαθτ το συμβάν τής άλλης, άπεπλευσεν έκεΐόεν, ήνώόη u t μίαν άλλην ιιύιυ· 
μιτορικήν Ταρτάναν πού έφόρτωνεν τις ιόν λιμννα Βαθύ καί απεφάσιοαν καί οί 
ίο Κνβερνήται νά Ελευθερώσουν διά ιών όπλων τήν άλλην υπό τα χέρια των Γάλ
ον....  Κατόπιν αίιήσεω; τού αύτυκρατορικού Εν “Αριη πράκτυρος όνόματι Καμ·
κίζιο, 6 προβλεπτής τή; Πρεβέζη; έΟεισρΓηπκν εύλογον νά ειδοποίηση ιόν Γάλλον 
ιβιρνήτην ινα προσορμισΟη ί»πό τύ ιρρούριον,.:. ό εν λόγφ αιαοκραιοριχο.' πρά· 
ιωρ ήλΟεν είς Πρέβεζαν και χίπεν ί ί ι ι  άναμένεται έχει καί ό έν "Αριη Γάλλος 
ρο̂ βνος χ. Ντονμπροχά... πλήν ο Γεν. Προβλεπτής μέ διέταξε νά μή αναμιχΟώ 
Ιίυνείς αύιήν τήν υπόάεσιν.... "ΕφΑασε κατόπιν καί ο I «)·λυς πρόξενος καί εί; 
ιπνι·ιλΐ|μμένα; συσκέψεις πού εΐχα μεταξύ του ίήιεινεν κύχαριοτημένος άπό τήν 
μίοιν ποΰ (ντήρησα. "Ηρχισαν κατόπιν διαπραγματεύσεις μεταξύ των δυο προςέ- 
uv, αλλά δεν καιεληξανεϊς συμπέρασμα καί ύ Γάλλος προς» ν»*ς επέστρεφεν είς ”Αρ 
ινΐνα καΟησνχάση τόν ϋοεβόδαν, Διοικητήν τού τόπου, 6 οποίος διεμαρτυρήάη 
ι«ίιι οί Γάλλοι έθιξαν τό οκάλωμα τής δικαιοδοσίας α*υ κ *ί ήχμα/,ώτισαν την 
ιιρτύνον, έζητει δκ τήν άμεσον άπόλυσιν ηιύτη:... παρπιεινο *ϊς Πρέβεζαν έ.πί 
m μήνα καί έπέστρεψα είς ιήν ‘Αγίαν Μαύρων, διότι τό κλΐμ ι τή; Πρέβεζας ήτο 
ιΈμέ άνυπόφορον...
? - Μόλις ΕπανήλΟον έδ7* ό Βοεβόδας τής "Αριας έστειλε μέ εί Δικόν απεσταλμένου

.Δ. ΜΚΡΤΖΙΟΥ u. μ. ’Ακαδημίας 'Αθηνών.

Συνέχεια έκ του προηγουμένου, 
ηροήρχοντο άπό τήν .Νεάπολίν ti\;  
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έγγραφόν του etc την Πηοβλεπτήν ιής Π(νβέζης >«' ^ήτει «*™ν νά κράτη
ση τήν Ταριάναν jtou έπήμαν οί Γάλλοι <oc καί το ψυρτίυν της καί να μή τήν πα· 
οαδώση ούτε είς ιόν ένα οΰτε εις τον άλλον, οΓου φθάση το ηπρμάνι από τήν 
'Υψηλήν Πόλην, όπου είχεν αναφέρει τά ουιιβάντα ό Βυεβυδας κιΓι ανέμενε τήν. α· 
πόφασιν .. ΑΙείιβη Πσιεριι ό πλοίαρχος τής πϊχμαλωιιοθείση; Tupiuvuc εκ Αριαν 
όπου ηυρίπκειο καί ό Κυβερνήτης ιού Γαλ/ικυν πολεμικού καί έμειναν σύμφωνοι 
διά τήν άπόδοσιν του πλοίου καί ούτως ο! δυο πλοίαρχοι επιστρέψαντες tic Πρέ. 
βίζαν εΟεοαν εις εφαρμογήν τήν συμφωνίαν που έμεσολάβησεν μεταξύ των εντός 
τής Γραμματείας του Γαλλικόν Προξενείου "Αρτης καί άπέπλευοαν καί οΐ δυο έκ 
Πρεβέζης, χωρί* νά σημειωθούν άλλα επεισόδια....»

7<5ού ή συμφωνία;

. Άντίγραφον μειαψραοθέν έκ τής Γαλλικής Γλώοσης.
'Απόσπασμα πράξεως έξαχθείσης άπο ιά Βιβλία τής Γραμματείας τον έν "Αρτη 

Γαλλικόν Προξενείου του έτους 1734 εις to Βασίλειον τούτο τής ’Αλβανίας:
Έκτη του Μαρτίου 1734 προ μεσημβρία* π<ροοσ.<? έμου ’Αμβροσίου Τζιου- 

λιανού Γραμμαιέως του Γαλλικού ΙΙροξ-νείου εϊς ιό Βασίλειον τούτο τής Αλβα
νίας0 καί ένώπιον των κάτωθι υπογεγραμμένων Μαρτύρων, ένεφανίσθη 6 καπετάν 
’Αντώνιος Ίκάρ κυβερνήτης του πολεμικού ονομαζόμενου Γονδυνέλλα, ήγκυροβο· 
λημένον τώρα υπό τύ Φρουριον τής Πρεβέζης καί έλαβεν διά χειοός του κυρίου 
Ντουμπροχά ήσεχέρου προξένου εις τύ σχάλωμα τοΰιο, ιύ ποσόν των ίΚ*»() πιαστρών 
είς διάφορα νομίσματα τής Τουρκίας χρυοά καί αργυρά, ινα άφίση ελεύθερον τό 
πλοιον του καραβοκύρη 'Αγγέλου Σίστο, Ναπολιτάνου, τό όποιον είχεν έγγραφα 
καί σημαίαν τής αύτοκραίορίας. Ό  αυτό;· Καπετάν *ίχάρ παρέδωκεν εϊς χεΐρας 
τοΰ είρημένου πλοίαρχον Σίστο 75 πιάστρας Σιβελλιάνες0 τάς οποίας είχεν άνευρει 
ιάς τό Ταμεΐον του πλοίου. Τάς εϊς·τ;μέναΓ 9(50. πιάστρας ό Καπετάν ίκαρ Οά φύ
λαξη καί θά τάς διάθεση εις τόν έςυχώ ια τον Κόμη τα τής Τουλούζης ναύαρχον τής
11 ·  \  * αΛΛίας.

Παρέστησαν ώς μάρτυρες: 6 κ. Ιωσήφ ντί Μ;;έρρα, Μερευς καί πνευματικός 
του Γαλλικού Προξενείου καί ό κ. Κωνσιαντΐνος Βυυλακουτσης; Δραγομάνος ot 

• οποίοι προσκληθέντες υπέγραψαν τήν παρούσαν πράςιν, τήν όποιαν προϋπόγραψαν 
ό Πρόξενος, ό Καπετάν Ίκάρ καί τέλος ό Γραμματεύς Αμβρόσιος Τζιουλιάνος.

*ΑΛΛο έγγραφον ιοϋ ούίοΟ σχεδόν περιεχομένου

«Έν έτει 1734 τήν Οην τού μηνάς Μαρτίου προ μεσημβρίας παρουσίςι έμοΰ 
'Αμβροσίου Τζιουλιάνου, Γραμματέως τού Προξένου ιής Γαλλίας είς τό Βασίλειον 
τούτο τής ’Αλβανίας καί των κάτωθι μαρτύρων, ένεφανίοθησαν ό καπετάν Άνιώ·

4b'· έτσι ώνόμοζον τότε κακώς τήν Ί-ίπειρον.
4ό: τής Σοβίλλιας ΓΙσπανΙας). *Ηξιζον 23) cunpu ήχοι Μνα γρόσι καί 110 άσπρα, ή 

πιάστρα ή τό γρόσι άν αστοί χει μέ 12J άσπρα.
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ος ‘Ιχάρ, Κυβερνήτης του Γαλλικού πολεμικού «Ρονδινέλλα» ήγκυροβολημένου 
ό  τό φρούριον τής Πρεβέζης. ά<ρ* ένός καί αψ* ετέρου ό καραβοκύρης "Αγγελος 
ίστο, Ναπολιτάνος, οι όποιοι έόήλωσαν οιι ό ρηθεί: καπεχάν ‘Αντώνιος Ίχάρ α
ινεί καί εγκαταλείπει είς τον I repo ν τών συμβάλλομε* ωνΜ Αγγελον Σίστον τό πλοΐ* 
t τό όνομαζόμενον ‘Ιησούς, Μαρία καί "Αγιος *Ιω τήφ τό όποιον οντος είχε κα- 
ιλάβει, ώς φέρον σημαίαν Αύτοκρατορικήν. καί τώρα ευρίσκεται εις τον λιμένα τής 
ρεβεζης καί ιό παραδίόει μέ όλα τα εξαρτήματα πού ήσαν αύτοΓ», έκτος 8 λίθο* 
/λων, 12 ντουφεκιών καί 4 πιστολίων, χαθώ; άφίνει άνέπιιφον και την ποσότητα 
,ταριού πού ήτυ φορτωμκνιιν ήχοι 4UO Καόιά47 περίπου καί έναντι τής αποδόσεων 
ιΓ· πλοίου, ό Σίστις καιέβαλεν ε»ς ιόν Ίχαρ VH50 πιάσιρες εις διτίφορα τουρκικά 
ιμίσματα χρυσά καί αργυρά, ενώπιον εμού xul τών κάτωθι υπογράφομενων μάρ
γων.

Έγένετο ή παρούσα πραξις δημοσίμ έν τή Γραμματείς του Προξενείου, πα· 
)υσίς τού χ, 'Ιωσήφ Ντί Μπέρρα Ιερέως είς ιό ΓΙροξενειον, καί τού Ματθαίου 
κουσκιμπούρη άπό τά μέρη τής Γένοβας, ήδη προσωρινώς έντανθα παρεπιδημούν 
>ς υπό την προστασίαν τής Γαλλία?.·

(Οί μάρτυρες υπέγραφαν προσκληθένιες, ομοίως υπέγραψαν οΐ συμβαλλόμενοι 
ϊΙ τέλος ό Γραμματεύς.)
Λγία Μαύρα 1  Ίουλίον 1736 . Ό  αυτός έκτακτος Πρυβλεπτής προς τον Αόγην?

«.... πλησίον τών συνόρων Ιίρεβέζης—Λούρου, γίνεται κάθε χρόνο οιήν έυρ· 
ί)ν τής ‘Αγίας Τριάδας ένα πανηγύρι όπου πηγαίνουν μέ τας οικογένειας των πολ
ύ άνθρωποι. ‘Κκει συνέβη, ενα παράξενο επεισόδιυν πού είχεν ώς συνέπειαν ιόν 
όνον δυο Τούρκων και τον τραυματισμόν μερικών άλλων, ώς καί τύν Οανάσιμυν 
χιυμαησμόν τριών Πρεβεζάνων, οί όποιοι ηυρίοχοντυ ι ν άμι,ν>». ‘Αφορμή υπήρ- 
ν ή υπεροπτική στάσις ενός Μπονλούκμπαση, όνομαζομένου Σέϊκο, ό όποιος αν 
ί να φνλάττη την θέσιν όπου έτάχθη, πλησίον τή; αρχαίας Νικυπόλεως. ολίγον ά- 
ρχονσαν από τά Δημόσια σύτορα, άπεψάσισε: νά εισχώρηση εί: ιό ΙΙανηγύρι καί 
τίλιστα είς μέρϋς όπου δέν ήμπορονσε ούτε ώφειλεν να είσέΛϋ[|. "Κκεί ήρχισε νά 
ηιίΟεται άναιτίτος κατά ιών ήμειέρα>ν υπηκόων νά τού; κινπά καί τέλος έρριξΰ 
αί ντουφεκιές εναντίον των. ‘Ήλπιζε κανείς όιι θά έχόριαινεν ή μισαρά ψυχή του 
αί θά άπεσύρετο έν τέλει. ‘Αλλά ήρχισε, μόλις διέβη τά σύνορα νά ουγκενιρώνη 
αί άλλουςοπαδούς μέ την πράθεαιν νά έπιτεθό καί πάλιν κατά τών πανηγυριζόντων. 
Ιέ ειδοποίησεν αμέσως ό ίΐροβλεπτής ΓΙρεβέζης καί έστειλα αμέσως ενισχύσεις 
κι τόπου...01 Τούρκοι, περί τούς 200, μόλις άντελήφθησαν ιάςκινήρεις ιών σχρα- 
ιωτών μας άπεσύρθησαν elc τά φλάμπουρα όπου έστειλα έναν ικανόν έμπιστον καί 
Κφΐιψα είς τον Διοικητήν \Αλή μπέην προς τον όποιον έστειλα καί μαρη·ρί· 
ν τριών Τούρκων πού συνέπεσε νά εύρίσκωνται χήν στιγμήν ιών επεισοδίων εις 
ό μέρος εκείνο. ‘Ομοίως υπέβιλα καί σχετικήν έκθεσιν είς την Α.β. τόν παρά τή

Τ· Τ6 κα&Ι περιείχε 15 όκάδες .
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*Υτ|»ηλη Πύλη Βάϊλον, καί τά δυο έγγραφα διεβιβάσθησαν είς τον έν "Αρτη Ύπο 
πρόξενον ό όποιος το μέν πρώτον θά έγχειρίση είς Βοεβόδαν, ιό δέ άλλο θά άπο- 
στείλη είς Κων/πυλιν. ·

Έ ν τφ μεταξύ διέταξα νά διακοπή κάθε Εμπορική επικοινωνία μέ τά μέρη τής 
"Αρτης καί υπάρχει φόβος μήπως δημιουργήσουν νέα επεισόδια οί κάτοικοι τού 
Μαργαριτίου καί θελήσουν νά Εκδικηθούν τούς φονευθέντας δύϋ Τούρκους, εξ &ν 
ό εις αδελφός τον Μπουλούκμπαοη Σέϊκο καί ό άλλος άδελφός τού προγραφένχος 
Σεργιάννη.

Σκοπίμως διέδωσαν ότι προσεκλήθησαν από τον Βοεβόδαν είς Αρταν, άλλ 
έγώ έχω άποδείξεις υιι 40 καί πλέον ένοπλοι, διοικούμενοι από άλλον Μπουλούκ* 
μπαοην εύρίσκονται πλησίον τής Νικοπόλεως καί δεν αποκλείεται νά είναι καί άλλοι 
Μαργαριτιώτες κρυμμένοι στά δάση έτοιμ οι δ ι ’ επεισόδια , έφ % όσον άλλω ς ιε Οεω 
ροννται ώς σιασιασιαί τού Μ εγάλου ΛΓΌέντου. " -· —

*0 Θεός νά θέληση νά είναι εύνοϊκαί αί απαντήσεις του Βοεβόδα, αλλά δεν τό 
πιστεύω, διότι ό Βοεβόδας είναι φιλόδοξος καί ΐσχυρογνώμων καί προβλέπω νέας 
ταραχάς. ... αίιιήντήν στιγμίιν πληροφορούμαι ότι οι Τούρκοι έφόνευσαν ένα ψα· 
ράν "Αγιο— Μαυρίτυν ό οποίος έξω από τό ιχθυοτροφείου Μάζωμα—Ιδιυ<τησίι* 
Τουρκική— έκύτταζε.νά βγάλη τον επιούσιου...»
*4y/a Μαύρα 4 *1ονλίον 2736 . ‘Ο αύζός προς τον Λόγην:
».....  ό μουσελίμης Άλήμπεης προσεκάλεσεν είς την wΑρταν Επειγόντως τούς Ενό
πλους, μόλις έλαβε τό έγραφαν μου τό έπιδοθέν αύτφ παρά τού Ύποπροξένου. 
Θαυμάσιον ύπήρξεν το αποτέλεσμα τής απειληθοίσης διακολής πάοη; Εμπορικής 
συναλλαγής μέ τά μέρη τής "Αρτης, ή όπυίαζημκόνει τήν απληστίαν τού Βοεβόδα
καί ούτως Ελπίζει ότι θά μάς δυθη πλήρης ίκανοποίησις.....  Ο ίδιος μοί διεβίβα*
σε μίαν ευγενεστάτην άπάνιησιν ή οποία not έπεδόθη από τον άπεσταλμένον του 
έμκιοτον Χουσεΐν Κεφαλά καί από ένα πρόκριτον ‘Αρχινυν. *0 Βοεβόδας προσπα
θεί νά έπιρρίψη τά αη>άλματα είς τούς ΐδιπυύς μας υπηκόους, πλήν εν τελεί πρυσ- 
φέρεται νά αποζημιώση τούς παθόντας....»
* Αγία Μαύρα 1  Νοέμβριον 1736. *0 ibtoc προς τον Αόγην:
.«...... *0 εύγενή; Φιορίν Ντονόντο προβλεπτής Ιίρεβέζης, προσβληθείς από άξύν πυ
ρετόν κακοήθη, κατόπιν τή; ταραχής πού έδηαιουργήϊ)η <r*o τά επεισόδια των συ
νόρων, ύπέκυψεν είς χύ μοιραιον τήν νύκτα τής 30ης παρελθόντος μηνός. *Αψή- 
κεν επαινετήν μνήμην τής συνετούς πολιτείας του καί μάλιστα κατά τάς παρούσας 
ενοχλητικός περιστάσεις πού δημιουργεί ή πανήγυρις. Αύτη προτύτερα εστενυχώρει 
τούς κατοίκους τώγ Γιαννίνων» ώς και Εξακολουθεί ακόμη εκεί, αλλά μετεδόθη καί 
μ,έχοις *Άρτης, πού συνορεύει μέ τήν Πρέβεζαν καί Βόνιτσαν καί έτρομοκράτησε 
τόσον πολύ τούς κατοίκους τής νΑρτης, ώστε ίνα ξεφύγυυν άπύ τήν μάστιγα ταύιην, 
φεύγουν ζητούντες άσνλυν είς τό· Ξηρόμερυ .... σήμερα έμα»ν)α ότι ιέσσαρες οίκο- 
γένειαι Άρτιναί καιέφυγον είς το χωρίον Ιΐλαγιά, τό ό υΐον απέχει μόλις 5\ίο μίλ- 
λια άπό τήν νήσον τούτην... Άνέφςρα τά καθέκαστα είς ιόν Κξοχ. Γεν. κατά θά 
λασσαν προβλεπτήν.....»

ε:. -  ...
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Η ΑΡΤΑ ΕΙΣ ΤΑ ΑΡΧΕΙΑ ΤΗΣ ΒΕΝΕΤΙΑΣ U 9 6 -1787*

16 *Iavov*Qtov 1 7 3 7 . *0 έκτακτος προβλεπτής είς τόν Δόγην.
«....... άποβαίνουν ένοχληιικώιαται at εκδηλώσεις της τρομακτική; επιδημίας

τής πανώλας, ή δποία άπο τήν *Άρταν έφθασεν μέχρι του Μαργαριιίυυ...... »
17 'AnQiklov 1738: Ό  ίόιος προς τον Δόγην.
*...... έσημειώθησαν μεγάλαι ταραχαι εις τά γειτονικά ιών συνόρων μας Τουρ

κικά μέρη, τα όποια κρατούν έν εξεγέρσει τού; κατοίκους. Αιτία τούτων είναι ότι 
οΐ αγάδες καί άλλοι όθωμανοι Αιοικηταί κακοήθεις διέδωσαν ότι πρόκειται νάγίνη 
συγκέντρωσις άνδρών, οι όποιοι Οά σταλούν κατά των Μοσκόβων, Τοιουτοτρόπως 
οί διάφοροι καλούμενοι υπό τά όπλα, επιζητούν κάθε πρόφασιν ινα απαλλαγούν 
άπό τήν ύποχρέωσιν κ«ί αναμιγνύουν ώς υπεύθυνα και τά όπλα τής Ύμετ. Γαλή· 
νότητος. Παράξενος βέβαια ή όιάδοσις άλλα τό γεγονός είναι δτι εις τήν γενικήν 
αυτήν σύγχυσιν καί είς τόγ θόρυβον των ενδιαφερομένων, εόρον αφορμήν νά επι
τείνουν τήν κακοποιόν των δράσιν οί λησταί. Οχι ολίγοι άριθμητικώς καί αγό
μενοι άπό ^ ν  έλπιδα λαφυραγωγίας, ήρνισαν άσυστόλως τήν κακοποιόν των δρά· 
σιν καί ανυψώνουν διαφόρων ειδών σημαίας. Καί όχι μόνον ένοχλούν τούς Οθω 

μανούς υπηκόους άλλα πειράζουν καί ιούς υπηκόους τής Ύμετ. Γαληνόιηιος καί 
Ιδίφ τούς ένοικιαστάς των ίχθυοτροιρείων, κατά των οποίων ενεργούν συχνάς έπι-
δρομάς από ξηράς.....  Μειέβην εις Πρέβεζαν καί διέταξα νά περιπολούν τακτικά
είς ιόν Κόλπον τρία τρεχαντήρια καί μία μικρή Γαλέρα. Κακόρθωσαν τά πλοία 
ταΰτα νά απελευθερώσουν διάφορες βάρκες πού είχαν άρπάοει οί κακοποιοί από
τούς υπηκόους μας......  Έ ν τφ μεταξύ καί καθ’ ον χρόνον απούσιαζε ν ό Διοικητής
τής "Αρτης *Αλήμπεης, άνώτερος Διοικητής ίωαννίνων, *Άρτης καί Ξηρομέρου, 
άναχωρήσας διά Κων/πολιν κατόπιν τριπλής .τροσκλήσεως παρά τής Υψηλή. IIύ
λης, έθεώρησα σκόπιμον νά γνωοίσω τά καθέκαστα είς τον τοποτηρητήν του 11α* 
σόμπεην, διαμαριυρηθείς έντόνω: διά τά, κσιαπιέσεις καί τάς βιαιοπραγίας πού 
ύφίστανται οί ήμέτεροι υπήκοοι κατά παράβασιν των Συνθηκών καί έζήτησα τήν 
παραδειγματικήν τιμωρίαν των ένοχων καί τήν άποζημίώαιν των παθόντων......

2 0  'Ιουνίου 1738: *0 αυτός έκτακτος προβλεπιή; προς τύν λόγην.
«.... ένας καραβοκύρης μιας Ταρτάνας Δυλχινιώτικης4" ό όποιος μετεφέρθη

* Συνέχεια έκ τοΰ προηγουμένου.
48: το Αουλταίνο παράλιος πόλις τής Δαλματίας Ηαιφνεΐιο άχο Τυϊρχονς, διαοημονς xrtituiuc,
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είς την "Αριαν, τόπον τού Μεγάλοι» αυδέντου, ύπείκων είς ιά άγρια του ένστι
κτα, ίδια τής έδνικότητο; των Δολχινιωτών, χιιίτοι ευρισκόμενος είς έδαφος του 
Μονάρχου του καί δεν είχε μαζύ παρά 18 άνδρας του πληρώματος, έτρομοκράιη* 
σεν ολόκληρον τήν πόλιν. Εκδικούμενος τό γεγονός δ η —ώς ο ίδιος ύπέθετεν—εΙ· 
χον δώσει άσυλον είς ένα νεαρόν Μιλανέζον, τον όποιον είχεν άρπάσει είς τήν Ζά
ραν ναι τον είχεν ώς σκλάβον καί τό άσυλον τό είχε παραχωρήσει ό Πρόξενος του 
Χριστιανικά)ιάτου Βασιλέως κ. Ντιουμπροκά, μόλις απεβιβάσδη είς τήν "Αρταν, 
επετέδη κατά του Γαλλικού Προξενείου καί άπήγαγεν αίχμάλωτον ιόν Γ'ραφέα.*Αλλά 
ιήάρκεσδείς είς τούτο άπεπαράδη διά τής βίας των όπλων νά φονευση καί αύιόν 
:όν ΙΙρόξενον. *0 Πρόξενος διαφυγών τον κίνδυνον προσέτρεξεν είς ιόν Καδήν 
ών Τούρκων, ό 6  τοίος ΐνα φανή ευάρεστος είς τον πρόξενον, συνεκένιρωσεν πολυν 
αόν καί έλαβεν τήν άπόφασιν νά βάλη φωτιά είς τά σπίτια όπου κατοικούσαν 
ί Δολχινιώτες. Προ τοιαυτης έξεγέρσεως ήναγκάσδησαν νά διαφυγουν, άφίσαντες 
ίευδερον καί τόν Γραψεα ιού Προξενείου. Ένφ οι Δολχινιώτες έπήγαιναν πρό6 
ο κλοιόν των, συνήντησαν κυδ* όόύν δυο έβραίους και τρεις “Έλληνας, οΐ όποιοι 
σαν τής αυλής ιού Διοικητού, τούς έκακομεταχειρίοδησαν καί τέλος τούς ώδήγη· 
ϊν αιχμαλώτους επί ιού πλοίου καί αμέσως άπέπλευσαν, χωρίς νά χάσουν και- 
ίν.

Με δυο ειδικούς απεσταλμένους έλαβυν.γνώσιν των έ;ιεισοδίά>ν καί παρά τού 
οικητού Άλήμπεη και παρά τού Προξένου τής Γαλλίας.

Μου έγραψε ‘συγχρόνως έκ δετών τά συμβάντα καί ό έκςϊ Υποπρόξενος τής 
μετ. Γαληνόιητος, όλοι μέ παρακαλούν νά έμποδίσω τήν έξοδον έχ τού Κόλπου 
; Δολχινιώακης Ταρτάνας.

Ό  Διοικητής Άλήμπεης, πρός μίγαλυτέραν άπόδειξιν μού έστειλε καί έν Τουρ 
ον Ίλζάμ, διά ιού όποιου παρεκάλει τά όπλα τής ‘Υμετ. Γαληνότητος νά τιμώ 
ιουν την αυθάδειαν των Δολχινιωτών, τούς οποίους «αρουσίαζεν ώς Κούρσα 
ς καί άποστάτας,

Ιις έλαβα τάς ειδοποιήσεις, σκεπτόμενος νά φανώ ευάρεστος είς τον Τούρκον 
ικητήν καί είς τόν Πρόξενον φίλον Πρίγκηπος, είς μίαν ύπόδεσιν τόσον δικαί 
διεβίβασα τάς καταλλήλους διαταγάς e t c  τ ή ν  Βόνιτσαν» καί ε?; τά περιπολούνια 
ρη έν τώ Κόλπψ. Καί πράγματι ή μικρά Γαλέρα υπό Διοικητήν τόν Ταγμα- 
;ην Βυύρνοβιτς κατώρδωσε νά σταματήση τήν Ταρτάναν των Δολχινιωτών, 
όλην τήν άνιίστασιν πού ήδέλησαν πρός σιιγμήν νά ανατάξουν καί- ούτως 

ΙιυΟερώϋησαν οί αΙχμάλωτοι, «ή δέ Ταριάνα έξηκολοόΟηυ* ιόν πλονν χωρίς 
έπεισύδια......*  ̂ *

>νΗου 173Q: Ό  ίδιος πρός τόν Δύγην,
Ό  Άλήμπεης Πασά Ζαδες ό όποίοςείχε μεταβήείς Κων/πολιν, τώρα Ιπέστρε 

Ιλλά μόνον ώς Διοικητή; ιών Γιαννίνων καί τής "Αριης καί όχι πλέον τού 
μέρου, ούιος κατώρδωσε διά των ένεργειών τοΟ άρματωλού Ρουλεμάν νά έπι

β ·’
1
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τύχη την εκδίκησιν τήν όποίαγ από καιρού είχε κατά νουν νά πραγματοποίηση 
ήτοι τήνέξόντωσιν του αρχηγού των'ληστών Τζουβάοα, του όποιον τά κακουργή
ματα Ιπληθύνοντο από ήμεοας εΐ; ήμ^οσν. Πράγματι είς μίαν συμπλοκήν ό Τζου- 
βάρας όρχιλησιης και μ-οικυι έκ των συντρόφων του έφονεύθησαν. ΓΙλην ή έξαφά· 
νισις του Τζουβάρα δεν έφερε την ησυχίαν εις την ύπαιθρον, διότι «νεψάνησαν 
καί άλλοι κακοποιοί οί όποιοι ενοχλούν και τούς υπηκόους τον Μεγάλου Αύθέντου 
και t Γ|ν υλίγην έκτασιν τής άκροθάλασσας πού είναι υπό την δικαιοδοσίαν μας? 
όπου σημειώνονται συχνά συμπλοκαί μεταξύ αυτών καί των Τούρκων...... »
2 9  Μαΐου 1739: Ό  έκτακτος προβλεπτής ίίομπέο Ρότα γράφει εΤς ιόν Αόγην:

εχω την τιμήν νά αναφέρω εις τάς *Υμετ Εξοχότητας τά συμβάντα πού επη 
κολουθησαν τον θάνατον τού *Αλή μτέη πού ήτο Διοικητής οτά Γιάννινα. Δυο 
φατρίαι διαδηίώνουν θορυβωδώς καί είς τά Γιάννινα καί στην "Αρταν. Οί μέν θέ
λουν νά γίνη ΙΙασάς ό Υιός τού άποΟανόντος, οί δέ άλλοι προτιμούν τον αδελφόν 
τού Άλή, Μιχμέτ Μπέην ......»

15 Σεηιεμβρίου 1732: ‘Ο νέος προβλεπτής Ιωάννης Μανολέσσο γράφει!
€......  ΈπιΟυμών νά είμαι εις καλάς σχέσεις αέ τούς γείτονας όθωιιανούς Διοικη
τάς διέταξα την άπέλασιν πασών των οικογενειών Τούρκων υπηκόων, οί οποίοι 
κατέφυγον εις την Πρέβεζαν. Καί είναι αύται έν όλορ 13. Καί τό μηρ'ον τής ά.τε 
λάσεως έλήφθη καί'δι' ένα άλλον λό/υν, όιόίΐ ένεψανίσΟησαν παρά τά σύνορα, οϊ
κακοποιοί Σ,ταΟ'.ας καί Τσεκούρας μέ πολυαρίθμους οπαδούς......  *Κκχός των δύο
αυτών αρχιληστών καί ένας άλλος πλέον αυθάδης καί αποφασιστικός ευρίσκετο εις 
τά μέρη τού Λούρου δνόματι Άνάστος Τζουβάραο. Ούιυς επιτυχών την συγγνώ
μην παρά τού Τούρκου Διοικητού "Αρτης, διωρίσθη παρ* αυτού καί των προκρύ 
των τής πόλεως ώς άρμαιοιλός δηλαδή φύλαξ ιών δρόμων τής περιοχής εκείνης, 
ίνα μέ τον τρόπον τούτον ένκαταλείψη την παλαιόν του κακοποιόν δράσιν *Ανα- 
λαβών την Οέσιν, οχι μόνον ήςίωσεν νά τον άναγνωρίσωμεν ώς άρματωλόν των 
πέραν των συνόρων τής Πρεβέζης μερών, αλλά παρέλαβε καί ώς σύντροφον κάποι 
ον Λημητρη τής Άνιώνενας, κονιάδον του, πού ήτο ένας από τούς 13 πού άπηλά 
θησανέκ Πρεβέζης . . .  Τφ κατέστησα γνωστόν ότι χωρίς τά αναγκαία συστατικά 
γράμματα τού Διοικητού τής "Αρτης, δέν ήδυνάμην νά τον αναγνωρίσω, ομοίως 
καί ιόν κονιάδον του, χωρίς θετικόν χοιζέτι τού αυτού Διοικητού.

Ένφ άνεμενον νάμού παρουσίαση τά ζητηθέντα χαρτιά, έπληροφορήθην, άπο 
,. τόν προβ^επτήν Πρεβέζης, ότι όόηθείς Τζουβάρας έσκόπευε με τήν άδειαν τού Διοι 

κητού καί προκρίτων τής "Αριης, νά οχηματίυιι ένα νέο χωριό εντός τής περιοχής 
τής 'Αρχαίας Νικοπόλεως καί έπεζήιι ι νά προσελκύση διά προσκλήσεων καί γεν
ναιόδωρων παραχωρήσεων, νέους κατοίκους άπό την Πρέβεζαν..., ’Αποταθείς βρα 
δύτερον εις τόν Βυεβυδαν ’Ά μι,,· ·Λζ όν -ΐνέφερα τά υπό τού Τζουβάρα λεχθέντα 
ότι διωρίσΟη έπισήμως ώς αρματωλό., έλαβα την άπάντησιν ότι πράγματι ούιυς 
έξελέγη είς τήν θέσιν ιαύτην και έπρεπε νά τόν αναγνωρίσω ώς τοιοΟιον...»
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Ι δ ο ύ  τώρα. £να  γρ»μ.μ.*. τι>$ Ο ο ε β Δ Π α ;
Έ η τοΰ · &λΧηνικοϋ. Άπό τον ένδοξον Μεχμέτ Άγαν Βοεβόδαν τής Άρ· 

της είς τον διακεκριμμένον και άφοσιωμένον φίλον μου κύριον Ζουάν Μανολέσσο, 
έκτακτον προβλεπτήν ‘Αγίας Μαΰρας καί Διοικητήν των δύο Φρουρίων Πρεβέ- 
ζηςκαί Βονίτσης, στέλλω φιλικόν χαιρετισμόν.

Τό γράμμα Σας *τό άγαπητόν τής 9ης ‘Ιουνίου (π.ή.) τό έλαβα και πολυ,Ιχα· 
ρην μανθάνων τήν αΐσίαν αφιξίν σας αυτού είς την ‘Αγίαν Μαύραν και εί'θε ό Θε* 
ός να σας χαρίζη' καλήν υγείαν ίνα πέρασητε έντίμως είς ιό υψηλόν αυτό αξίωμα, 
όπως διατάσσει ό πρίγκηπας καί ήμείς ζωηρώς έπιόυμούμεν ως καλοί φίλοι καί 
γείτονες διότι καί ήμείς θέλομεν να ύπάρχη μεταξύ μας καλή αρμονία, υ/ιω; είχαμε 
καί μέ τούς προηγούμενους προβλεπτας καί ίδίρ μέ τήν φιλικήν συνάντησιν πού 
είχαμε τις περασμένες αυτού είς τήν ‘Αγίαν Μαΰραν μέ τον έξοχώιατον Γηριμάνι 
Γενικόν ΓΙροβλεπτήν. "Ετσι έλπίζομεν είς τήν καλήν καί πιστήν φιλίαν, πού υ
πάρχει μεταξύ των δύο άνωτέρων ματ καί είς κάθε τι πού ί)ά λάβηίε ανάγκην 
καί Οάζητήσηιε τήν βοήθεια μου. θά μέ γνωρίσητε ά'ξιον καί πρόθυμον, καθώς 
είμαι βέβαιος δτι καί άπό μέρους σας δέν θά λείψητε είς δ,τι'δήποτε ήθελα οάς 
χρειασθή».

Ταύτα και Σάς εύχομαι άπό τον θεόν κάθε ποθητήν ευτυχίαν,
"Αρτα 6/17 ’Ιουνίου 1789

(Σημ. — Επειδή άπεχώρηοεν 6 '"Ε χταχ  το; ίΐροβλεπχης Πομηέο Ρότα τέλη Mat ου 17Η9 χαι 
διωρίοβη νέος ό Ζουάν ΜανοΙέοοο, οντυς, ίίμα άνέλ.αβε χο αξίωμα, ειδοποίηαεδι * ε
πιστολής τον Βοεβόδαν "Αρχής χαί ελιιβε Λαρά τον ίδιου την ά/χάντηαιν, την οποίαν 
παρεϋέονιμεν ανωτέρω).

ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΑ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ
Δέν είναι κρίμα κι άδικο, οέν είναι κι αμαρτία 

• νάν* ή Βασίλωσ’ έρημιά, σέ κλέφτικα λημέρια,
νά στρώνει πεΟκα στρώματα κι’ όςές προσκεφαλάρια;
Κι* 5στερ* άπ* τά μεσάνυχτα στίς τέσσερες ή ώρα. 
ό Θύμιο; Τάκης φώναξε κι* ό Θύμιος Τάκης λέεν:
—«Σήκω, Βασίλω μ \ έφεξε, σήκω καί πήρι γιόμα, " r  '· 
σήκω να πάρει; τόν καφέ, νά βρέξεις παξιμάδι, 
καί ξαγορά μάςέφταίε στίς μούλες φορτωμένη.

. ·,

Βλαχούλαν έροβόλαγεν άπό ψηλή ραχούλα 
·\· · μέ τή ροκούλα γνέθοντας καί τό μαλλί στριμμένο,
ί. Κι ό Βλάχος τήν καρτέραγε σέ μια στενή στρατούλα,.. „
: μέ τή φλογέρα παίζοντας, τσιγγέλι τό μουστάκι.

—«Βλάχα μ*, πού πάς άπό δώ πά;»
—«ΙΙάω ψωμί γιά τά σκυλιά, τσαρούχια τοΟ Τσοπάνου», 
—«Βλάχα μ*, γιά οό; μου τό φιλί, τά δυο σου μαύρα μάτια»,

. —«Τό πώς νά σ* δώσω τόφιλί,.τά δυό μου μαύρα μάτια,
; ■ που μ’ έχει ή μάνα μ* άκριβή;.,..»

(Δ Η Μ Ο Τ ΙΚ Α )
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10 7βρΙου 1739 · ‘Ο "Εκτακτος προβλεπτής πρός τόν Δόγην: 
«....μερικοί κάτοικοι τοΟ χωρίου «Κωστακιοί», τής περιφερείας ΜΑρ· 
δέν γνωρίζω άν αύθορμήτως ή ύποκινηθέντες άπό τούς Διοικητάς 

ν, κατήλθον είς τά νερά τοΟ Κόλπου καί ήρχισαν νά Ψαρεύουν μέ άπη- 
>ευμένα έργαλεΐα, προξενοΟντες, ούτως, αίσθητάς ζημίας είς χήν Δήμο
ν περιουσίαν, ώς πρός χά Ιχθυοτροφεία Πρεβέζης... Μόλις μοΟ περιήλ» 
είς γνΛσιν ή πληροφορία αϋτη, μή δυνάμενος νά άνεχθ6 τοιαότην έπι- 
ίαν παρέμβασιν, έστειλα διαμαρτυρίαν είς τόν Βοεβόδαν τής "Αρτας, 
όποίαν συνέταξα μέ τόνον έπιφυλακτικόν καί ήπιον καί έζήτησα όχι 

ον τήν διακοπήν τής τοιαύτης βλαβεράς καινοτομίας άλλά καί τήν όφει 
ένην τιμωρίαν τών ένόχων... Ή  άπάντησις ήχο εύνοϊκή. "Οχι μόνον 
:αξε νά παύση τό οΰτω διενεργούμενον ψάρευμα άλλά ύπεσχέθη δτι 
ιροβή καί είς τήν τιμωρίαν τών ύπευθύνΦν....»

4 'Ιανουάριου 1 740 , Ό  Γδιος πρός τόν Δόγην:
«...μέ τήν πρόθεσιν'νά φορτώση καπνά, προσήγγισεν είς τά νερά τοΟ 
ιαργιοΟ, τής Νήσου ιαύχης, μία Ταρτάνα κυβερνωμένη Από τόν Πλοί- 
>ν Φίλιππον *Ασιορίν, φέρουσα σηιιαίαν Ιεροσολύμων, καίτοι είναι συ- 
ιένη είς τόν Πρόξενον τ&ν δύο Σικελι&ν. *Ίνα έξασψαλιοη τήν άγοράν 
φορτίου μέ σχετικήν ώφελειαν, έθεώρησε σκόπιμον νά προμηθευθή τά 
/ά άπό τήν "Αρταν διά μέσου τοΟ έκεΐ Προξένου τΛν Δύο Σικελιών, 
,ς νά μεταβη 6 Τδιος μέ τό πλοΐον του έκεΐ. Έ νφ  άνέμενε τήν άπάντη- 
ξ "Αρχής,έκυκλοφόρησεν ή φήμη δτι ό κακοποιός Τσεκούρας,—6 όποΤυς 
1ε τελευταίως τήν άμνηστίανπαρά τών Τούρκων Διοικητήν,—ήρπασε 
βάρκαν άπό τόν Κόλπον καί έτριγύριζε πρός άνεύρεσιν λείας, ό ρη· 
πλοίαρχος έκρινε σκόπιμον νά προσορμήση τό πλοίον του πλησίον 
ιυργίσκου, όχι μακράν τοΟ Φρουρίου τούτου, ΐνα οΟτω εύρίσκεται έν 
Χυτέρςι Ασφαλείς...»

10 Αυγού αχ ον 1 7 4 0 , Ό  Ιδιος πρός τόν Δόγην:
*...... Κατορθώσας νά πληροφορηθβ ότι ό Ά νάστος Τζιοβάρας άρ·

Mtiy/ta ΙΑ rod προηγουμένου" . . .

Δ. ΜΕΡΤΖΙΟΥ ά. μ. 'Α καδημίας 'Αθηνών.
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ματωλός χοΟ Λούρου καί "Αρτης, άνήνειρε μέ ώθησιν. καί συγκατάθεσιν 
τοΟ Βοεβόδσ, £να ισχυρόν πύργον μέ τρία πατώματα,. ένα πραγματικόν 
φρούριον, τό όποιον εις κάθε περί*τ:ασιν θά έχρησίμευεν ώς * καταφύγιον 

. τών κακοποιών, οί όποιοι θά ήνώχλουν τούς υπηκόους μας, έφόσονό πύρ* 
γος εύρίσκεται εις άπόστασιν τριάντα βημάτων άπό τά έ'σχατα σύνορα 
τής-Πρεβέζης πρός τόν( ΛοΟρον και λαβών άπό^ σηυείωσιν* δτι τό. κτίριον 
τοΟτο θά ήτο λίαν έπιβλαβές διά τήν ήσυχίαν τών συνόρων, έσκέφθην νά 
έπιζητήσω τόν τρόπον διά τοΟ όποιου θά κατώ'ρθωνα νά κατεδαφίσθή ό 
πύργος. Πρός τόν σκοπόν· τοθτον διεπεραιώθην είς' Πρέβεζαν μέ τήν 
πρόφασιν νά κάμω τήν συνήθη'έπιθεώρησιν κα! έκάλεσα; δΓάλλον λόγον, 
τόν Τζιοβάραν; ό όποιος δμωςήλθε μετ' όλίγας ημέρας διότι έν τώ μεταξύ 
ήθελε νά τελειώση καί ή στέγη τοΟ πύργου, ϊνα δημιουργήση τετελεσμέ- 
νον γεγονός, διότι φαίνεται κάτι «έμυρίσθηκε*· περί τών προθέσεών μου. 
Τόν έδέχθην, μετά τάς συνήθεις ύγειονομικάς διατυπώσεις, είς*τό* Ιδιαίτε
ρον δωμάτιόν μου καί ήρχισα νά τοΟ όμιλώ μέ καλωσύνην καί εύμένειαν 
κο ινά  τόν δισβεβαιώ δτι άν ποτέ θελή'ση νά έλθηείς Πρέβεζαν καί νά τε- 
θήείς  τήν ύπηρεσίαν μας καί ύ.τη^ετήοη ύ.τό τάς σηααίας μας, ώς άλλην 
φοράν είχεν έκφράσει τοιαύχην έπιθυμίαν, θά μάς εϋρισκε προθύμους νά 
τόν δεχθώμεν καί νά τώ παράσχωμεν κάθε βοήθειαν.

Έδείχθη άμέσως άνένδοτοςδιά δύο λόγους, πρώτον διότι είχε δαπανή 
σει σημαντικά ποσά διά τήν άνέγερσιν τού πύργου καί δεύτερον διότι θά έ* 
πιπτεν είς τήν δυσμένειαν τών Διοικητών του. Τέλος μετά τάς νέας διαβε
βαιώσεις μου δτι πρυθυμως Οά τώ έδίδυμεν τήν Βενετικήν υπηκοότητα καί 
άφοΟ μετεχειρίσθην καί άλλα πλέον εύχάοιστα μέσα, συγκατετέθη νά μέ 
εύχσριστήση καί όχι.μόνον ύπεσχέθη νά κατεδάφιση μέχρι· καί τών θεμελί
ων τόν πύργον, άλλά νά μεταφέρη καί τά ύλικά έκ τής κατεδαφίσεως, έν· 
τός τών συνόρων μας,...

ί *ΑφοΟ έκανόνισα κατά τόν καλλίτερον τρόπον τήν ένοχλητικωτάτην
I ύπόθεσιν τοΟ πύργου, ένεφανίσθη είς τό μέσον άλλος: Είςτή Κόπρεναν ευ- 

ρίσκονιΌ ύπό φόρτωσιν δύο τσριάνες Δολχινιώτικες καί μία Γαλλική. <Με- 
; ταξύ των προεκλήθη μία βήξις καί έκοόιησαν τό vrouptKta. Τέλος οί Λολ· 
I χινιώτες ήχμαλώτισαν τήν Γαλλικήν καί υυνέλαβον τόν πλοίαρχον,-τόν 
• γραφέα, τόν πιλότον καί δυο ναύτας. Οί ύπόλοιποι βιφθέντες είς τήν θά

λασσαν διεσώθησαν καί έτρεξαν είς ιό έν "Αρτη Γαλλικόν προξενεΐον. Ό  
Πρόξενος μετέβη είς τόν Βοεβόδαν άπό τόν όποιον ήξίωσε νά συλλάβη 
τρεις Δολχινιώτας πού ήσαν είς τήν "Αρταν καί νά γρά (ιη είς τόν Προβλε
πτήν Πρεβέζης ϊνα έμποδίση διά τής βίας τόν έκπλουν διά τοΟ λιμανιού 
Πρεβέζης, τής Δολχινιώτικης Ταρτάνας...

Πρός τόν σκοπόν νά άποφύγω κάθε βήζιν μέ τήν άγρίαν φυλήν τών 
Δολχινιώτων, έσκέφθην νά μετακαλέσω έδώ τήν μικράν γαλέραν, πρίν ή



<ΟΥΦΑΣ ~ 125

>ουν αί ’δύο Δολχινιώτικαι. Είς δέ τόν Προβλεπιήν Πρεβέζης είπα 
ταντήση δτι, μή ύπαρχούσης τής μικράς γαλέρας, ήτις έκλήθη είς άλ· 
Ιπείγουσαν ύπηρεσίαν,.δέγ είχε τά μέσα νά σταματήση τούς Δολχινι. 
καί οϋτως έληξεν ή ύ.πόθεσις, ό δέ Γενικός Προβλεπτής. έπεδοκίμασε. 
υμπεριφοράν μου*;.*.» ;,ντ.* «  ̂ . ·, . ...

Iέαμη 8 6 8  ' ' ” ' Λ ; ν '' ' " · ' " ν
Αγία Μαύρα 2 7  Μαρτίου 1744% Ό  "Εκτακτος Προβλεπτής γράφει
ν ΔόγηνΓ " ν * * .. . - ..
......... Είναι άξιον νά σημειώθή ή περίπιωσις τών έξ "Αρτης έλθόν- .
εκροθαπτών. Προσκληθέντες οδτοι μέ τούς δρους πού καθώρισαν of /  
Λτοικοι καί παρακινηθέντες καί ύπό τόΟ έν "Αρτη ΒενετοΟ *Υποπρο-.\... 
εφθασαν είς τήν πλέον δύσκολον στιγμήν, διότι προσβληθέντες άπόνν . 

σον ο( χωρικοί, οί όποιοι άλλες φορές έθαπταν τούς άποθνήσκοντας') 
έπιδημίας, δέν. ήμποροΟσε νά βρεθη κανείς, έστω καί άν έπλήρώ-' 
έ τόσο χρυσάφι, (κανόςνά πλησιάση τούς νεκρούς, ,‘Ό τα ν έφΟασαν 
τινοί εύρήκαν 40 πτώματα άταφα καί· μέ τήν.έντσσιν τής έπιδημίας 
ϊν νά θάψουν πλέον τών όκτακοσίων πτωμάτων καί συνετέλεσαν 
πρόπως είς τήν μή περαιτέρω μόλυνσιν τής χώρας.
)ρα εύρίσκονται είς χεΐρας τών δυνάμεων τοΟ Γεν. κατά θάλασσαν 
■πτοΟ, κατηγορούμενοι δτι διέπραξαν κλαπάς καί βασανίζονται μέ 
ΊΚάς μηχανάς βασανιστηρίους, tva μαρτυρήσουν τήν άλήθειαν. 
(ΐοιαδήποτε καί άν είναι ή*κατηγορία, είμαι σύμφωνος νά έπιβλη- 
άλογος τιμωρία, άλλά πρέπει νά ληφθοΟν ύπ' δψει τά κάτωθι: πρώ· 
προσέφεραν μεγάλας ύπηρεσίας μέ κίνδυνον τής ζωής, των, δεύτε- 
είνε ύπήκοοι 'Οθωμανοί καί τρίτον δτι ό Βοεβόδας, μόλις έμαθε 
πόν δΓ δν προσεκαλοβντο, έδειξε μέγα ένδιαφέρον καί άπήτησε 
)υν άμέσως ΐνα βοηθήσουν είς τό θάψιμο τών νεκρών. Διά τήν τύ* 
των ένδιεφέρθη ό Βοεβόδας καί τήν έπιστολήν του τήν ύπέβαλα ή- 
όν Γενικόν .Προβλεπτήν καί άναμένω τήν άπάντησίν του...»

μη 9 9 0
κυρα 12 Μαΐου 1745. Ό  Γεν. Προβλεπτής πρός τόν Δόγην:
.. At μεγάλαι διαταραχσί πού γίνονται προέρχονται άπό τούς ύ- 
Τούρκους καί μάλιστα άπό έκείνους οί όποιοι έστρατολογήθη- 

:ό όνομα τοΟ άρματωλοΟ, τούς όποίους.ό Πασάς τών Γιαννίνων 
λει πρός τά μέρη τοΟ Λούρου είς τά σύνορα τής Πρεβέζης, μέ σκο 
)υλάξουν τούς δρόμους άπό τάς ένέδρας τών^ληστών. Συνήθως 5· 
αι ή πολιτεία τών Όθωμανών Διοικητών ππιΥ*7νε άπληστοι συμ- 
^όγοι, νά άλλάζουν συχνά τούς άρχηγούς τών άρματωλών, δια- 
ευόμενόι διά χρημάτων τάς άλλαγάς τούτων είς τρόπον ώστε δ·
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ταν Μνας άρματωλός έκδιώκεται, γίνεται ληστής καί προσβάλλει τούς διερ- 
χομένουςκαί λεηλατεί μέ τούς όπαδούς του τά χωριά καί δχισπανίω ς ε(σ· 
βάλλουν καί είς τάς κτήσεις μας Ιίρεβέζης καί Βονίτσης, τρομοκρατούν 
τούς κατοίκους τών χωριών καί τούς ληστεύουν, ώς συνέβη, πρό όλίγων ή- 
μερών. Πολλές φορές έδημοσιεύθησαν διαταγαί τής 'Υψηλής Πύλης νά έξον 
τωθοΟν οί κακοποιοί οί όποιοι λυμαίνονται τήν ϋπαιθρον,άλλά αί διαταγαί 
δέν ,έξετελέσθησαν. ή έλλείψει μέσων* ή έπίτηδες . οί .Διοικηταί άνέχονται 
τοιαύτην Αναρχίαν,έκμεταλλευόμενοι τήν περίστασιν καί μοιραζόμενοι τά 
κλοπιμαία μέ τούς τοιούτους κακοποιούς. Α πέναντι δέ.τών προϊσταμένων 
των δικαιολογούνται λέγοντες δτι τούς κακοποιούς .τούς ύποθάλπομεν 
ήμεΐς. δίδοντες, καταφύγιον είς αύτούς καί έκαμαν άναφοράς είς τήν 'Υψη
λήν Πύλην καί έγένοντο ήδη διαβήματα καί δισμαρτυρίαι.τού Μεγάλου Βε· 
ζύρη πρός τόν Έξοχώτατον Βάϊλον. Εννοείτα ι δτι δλα τά έπιχειρήματα 
τών Διοικητών είναι τελείως άβάσιμα...»

‘ 2 4  Μαΐου 17,45. Ό  ίδιος πρός τόν Δόγην:
«....έμαθα προσψάτως δτι πλησίον τών Γιαννίνων ηύρίσκετσένα σώμα 

άπό 1500 ’Αλβανούς, δλοι προγεγραμμένοι στασιασταί, ύπό τήν άρχηγίαν 
ένός κάποιου Μούτσο ΚοΟτσο καί ένός Δημήτρι καί οί δύο διάσηυοι άρχη- 
γοί κακοποιών. Οΰτοι ψευδώς διέδωσαν δτι είχον λάβει Βασιλικήν διατα* 
.γήν νά κινηθούν πρός τά μέρη τής "Αρτης καί τού Ξηρομέρου ϊνα κυνηγή
σουν καί διασκορπίσουν τούς κακοποιούς καί νά τιμωρήσουν τούς έν ύπη* 
ρεσίςχ άρματωλούς, όμοίως διέδωσαν δα  έχουν διαιανήν νά άντικατασιή 
σουν δλους τούς ^Ελληνας άρματωλούς μέ Τούρκους ’Αλβανούς. Ή  άλή* 
θεία είναι δτι έξηγέρθησαν καί θορυβούν διότι* δλοι οί Πασάδες είναι μσ· 
κράν τών έδρών των καί έμειναν αί πόλεις χωρίς Διοικητάς περιωπής καί 
δτι κύριος σκοπός των είναι νά διατρέζουν όλην τήν ύπαιθρον καί νά λη· 
στεύσουν τούς κατοίκους καί νά φθάσουν έως έκεΐ δπου θά ήμπορέσουν.

Συναφώς πρός cOc άνω μοί περιήλθεν είς γνώσιν ή πληροφορία, άλλά 
δέν κατώρθωσσ άκόμη νά τήν έξακριβώσω'δτι οί κακοποιοί ’Αλβανοί 
τού Μούτσου Κούτσου καί τού Δημήνρι ήξίωσαν άπό τούς κατοίκους τών 
Γιαννίνων δέκα πουγγιά (4a) άπειλούντες νά λεηλατήσουν τά γειτονικά 
χωρία ...,έλαβα τά κατάλληλα μέτρα Υνα προφυλάξω τά σύνορα Πρεβέζης 
καί-Βονίτσης διότι ή,πρόθεσίς των είναι νά κατέλθουν πρός τά έκεϊ...*

15 ΊουνΙον 1745. Ό  ίδιος πρός τόν Δό>ην:
«...... μοί έψθασεν ή έπιβεβαίωσις δτι ό άρχηγός τών Τουρκσλβανών —

πού είχε συγκεντρωθή μέ τούς όπαδούς του πλησίον τών Γ ιαννίνων, έζή* 
τησε νά άπομακρύνη τούς "Ελληνας όθωμανούς ύπηκόους άπό τάς θέσεις 49

49. · Κά&8 ηονγγι περα ΐχε ΰΟΟ 'γρόοία ή πιάοτρες, nqv ήοαν iv  καί το αύτΰ.
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ρματωλών .είςτάς.έπαρχίας Ίωαννίνων, "Αριης καί Ξηραμέρου;;καί 
)σιμοποιήση Τουρκαλβανούς. Καί άν δέν τοΟ γίνη σύτή ή παραχώ* 
θά έπιδιώξη νά,τήν έπιβάλη διά τής βίας, ληστεύων καί καταστρέ- 
, Ή άνησυχίσ τών προκρίτων τών Γιαννίνων ύπήρξε μεγάλη, διότι 
)ησαν τάς λεηλασίας. Οδτοι έκάλεσαν καί τούς προκρίτους τών άλ- 
ιαρχιών καί συνεζήτησαν.διά τήν .κοινήν σωτηρίαν.,.. Όμόθυμος δ 
,εδηλώθη ή άντίστασις τών πάντων δπως μή έπιτραπή ή φύλαξΐς 
ϊίθρου καί τών δρόμων είς παρομοίους προγεγραμμένουο κακοποιούς, 
τοίους δέν κινοΟν.άλλα ελατήρια, παρά,ή .αύθσιρεσία· καί.ή άπλη- 
. Έγένοντο προσπάθειαι δπως διαλυθή διά καταβολής .χρημάτων, 
ιρότημα τών Τουρκαλβανών. "Αν.,άποτύχη ή. άπόπειρα.αύχή, τότε 
μάσουν οί έναπομείναντες άναπληρωταί τών Διοικητών νά τούς ά- 
υουν διά· τών; όπλων,.συγκεντρώνοντες καί,τούς ήδη.ύπηρετοΟντας 
ιλούς,... .
/ κατέληξαν, εις άποτέλεσμα αί διαπραγματεύσεις τών προκρίτων, 
ci τάς συνώδευσαν μέ προσφοράν χρημάτων καί ο(. κακοποιοί τότε 
>τάς δηώσεις. .Τοιουτοτρόπως έλήφθη ή άπόφασις ,νά κτυπηθοΟν 
•όπλων,. Διενεμήθησαν δπλα.είς κατοίκους τών Τρικκάλων .Ϊνα έ· 
τό,σώματών άρματωλών. καί έκινήθησαν.οδτοι δπως έμποδίσουν 
σμα τών Τουρκαλβανών πρός τάς όρεινάς διαβάσεις. .Είς γενομέ* 
πλοκήν οί άρματωλοί μετά τών. άλλων άπώλεσαν περί τούς,300.άν*. 
λά καί αί άπώλειαι τών Τουρκαλβανών δέν ,ήσαν μικραί. Οί Τουρ- 
»( έπετέθησαν κατά δυο χωριών τών Τρικκάλων καί άφοΟ τά,έλή*
, έσταξαν δλους τούς κατοίκους, άδιακρίτως ήλικίας καί φύλου.... 
καταστροφή καθ'δν χρόνον διεδίδετο δτι·. καταφθάνουν καί άλλοι 
ί πρός· ένίσχυσίν.των, έτρομοκράτησε τούς κατοίκους τών Γιαννί· 
της "Αρτης. Ό  Βοεβόδας έδωκε διαταγήν είς δλους τούς άρχηγούς 
ιτωλών τής.περιοχής του νά έκκινήσουν ΐνα πιάσουν .τάς όρεινάς 
ς, ό ίδιος δέ άνεχώρησε πρός συνάντησιν τοΟ ΎποδιοικητοΟ τών 
ν, ΐνα συγκεντρώσουν 'άπό κοινού καί νέας δυνάμεις καί δη* 
ουν κοινόν, μέτωπον κατά τής έπαπειλουμένης έπιδρομής τών 
ϊανών..... . . .  .
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K. Δ; ΜΕΡΤΖΙΟΥ.ά. μ. ’Ακαδημίας Αθηνών. * ,

. Η. ΑΡΤΑ· ΕΙΣ. ΤΑ ΑΡΧΕΙΑ ΤΗΣ ΒΕΝΕΤΙΑΣ 1696-1787*
3 0  'Ιουνίου 1 7 4 6 —Κέρκυρα,'Ο Γενικός Προβλεπτής πρός ιόν Δόγην;

Άνέφερα είς προηγούμενα έγγραφα τά των Τουρχαλβανών, οί όποιοι 
καιεστρετ| αν διά πυράς και σιδήρου δυο χωριά ιών Τρικκάλων. .. . μετά τήν. έ· 
ιηδρομήν ιαυιηνέφαίνετο οτι,Οά έκινούνιο προς τό Ξηρόμερο, άλλ* αίψνιδίως 
!ατράφησαν πρός τήν "Αριαν, ληστευοντες χαι διορπάζονιες χαΟ* οδόν χαι άφού 
τυνελαβον χαι 200 σκλάβους έ’φί)ασαν τέλος τήν 17ην λήγυντος μηνός υπό τήν 
τυλιν. · · · · * . ·

"Εφυγε, προς τά Γιάγνινα ό Βεοβόδας, ό δέ Έμίνης έ.χλείσΟη είς το φροΰ 
ιιον χαί· μόνον ό Καδής,’ εύνοών τους 'Αλβανούς, διεφώνησε χαι δέν ήΟέλησε νά’ 
ιροβληί)ή άνιίσχασις. Ουτοι άτι ήχησαν νά ιΟΐς δάισοννοί κάτοικοι πολλά τρόψι· 
ια χαι επωφελούμενοι του. τρόμου πού κατέλαβε τούς πάντας, έδήλωσαν δτι Οχο* 
ευουν νά έξοντώσουν ιόν Τζιοβάραν, αρχηγόν χών Ελλήνων άρματωλών, πού 
ιυλάσσει τήν περιοχήν Λούρου μέχρι των συνόρων. ΓΙρεβέζα;·/‘ ελυς.χαιέπαυσεν 
όρμή των διά τής προσφοράς τριών πουγγιών, τά δποϊα τΐ/ϊς έδωσαν οι πρόκ/η· 

di τής rΑρτας,· άλλά φαίνεται βχι τά έ^ήραν άπό τόν Τζιοβάραν χα). h m  έγχατέ- 
■ιψαν τό σχέδιον τού νά άνιιχαιασιήσουν τούς. "Ελληνας άραανωλούς με Τρυρ . 
ιλβανου;. * · ’ ·

‘Από τήν “Αρταν ά.νεχώρησαν nlc τάς 20 τρέχονιος καιευάυνόμενοι πρός τά 
ιάννινα. τελείως Ικανοποιημένοι διά τά λάφυρα πού συνήί/ρυισαν χαι διά τούς 
ιλάβου: πού συνέλαβον. "Αλλά δέν αποκλείεται, αφού μοιράσουν τά λάφυρα, νά 
ιιχειρήσουν χαΐ άλλας έπιδρυμάς υπό τήν ά.νοχήν τών "Οθωμανών Διοικητών. . . .

'Ως προς τά τελωνειαχά δικαιώματα πού είσπράιτονται ε?ς Πρέβεζαν, ό Βο
ύδας τής Ά ριης,’ τή εΐσηγήοει τού Γάλλου Προξένου 'Ι'ραγκίοκου Μπουλέ, £· 
ειλεν εις Κωνίπολιν 2ν ίσλάιι περιέχον εκφράσεις αί ύποίάι δηλητηριάζουν τάς 
εσείς τής καλής μέ αυτό γειτονίας....· . ' ,
. Δέαμη 9 9 0  .

Ό  Γενικός Προβλεπτής γράφει εΐς τον.Δόγην:
10  Φεβρουάριον 1 7 4 6 · <<·.... "Εφδασεν εΐς τά μέρη τώνΓιαννίνών ένας 

ρβέν 'Αγάς Γνα εξόντωση τού; ληστάς, διότι ό Μπε’ιλέρμπεης πρύ ΟΛ ήρχετο 
ίο, ει'ρισχεται άχόμη εΐς τό Μοναστήρι Ό  λερβέν 'Αγάς «καθάρισε τό σώμα

\vriyriu· (κ τον π(/οηγόνμίνον..
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ιών αρμαιωλών, άποκλείσας rove ληστάς. Άλλα ιη δύο αύιαι Ιδιότητες είναι δύ· 
σκολον νά συνδυασδούν, διότι το πέρασμρ από τό .επάγγελμα του ληστοΰ εις τό 
του άρματωλού δημιουργεί ενα κύκλον πού θεωρείται ώς φυσικώτατος.

*0 Δερβέν Αγάς εφδασε είς τα,Γιάννινα καί έστειλε διαταγάς εις τήν “Αρταν 
ΐνα έξεύρουν καταλύματα καί τρόφιμα διά ττιν ακολουθίαν του, πού Ελεγείο δη 
ήσαν 3000 ένφ ήσαν μόνον 300. . . .

1 9  Νοεμββέον 1 7 4 6 , Ό  ίδιος προς τον Αόγην: .
/  Δέσμη 9 9 1 ,  Άνακύ/ιτει καί νέα ενοχλητική υπόδεσις με τούς Τούρ

κους . . . .  Πρόκειται περί τού Τελωνειακοί» φόρου τής Πρεβεζης, κατά τού όποιου
προβάλλουν αντιστάσεις οί "Εμποροι τής Ά ρ ιη ς . . . .  Ό  Βάϊλος Βενιέρ με ειδο
ποίησε με τάς τίμιας του έπιστολάς, μς τας όποιας πννώδευσι· τό Φερμάνι, προκλη* 
δέν, ώς φαίνεταιι παρά των αυτών εμπόρων, ϊνα μή υφίστανται τά βάρη τον τε
λωνείου επί των Εμπορευμάτων πού εισέρχονται καί Εξέρχονται δ·ά τού στομίου 
τής Πρεβεζης. "Αμα τή κατ«λήι|*ι τής Πρεβεζης ή Ύμετέρα Γαληνότης έπέβα- 
λεν όν δικαίωμα 4°)ο επί ιών εμπορευμάτων πού φέρουν τά πλοία τά οποία πλέ
ουν Εντός τού Κόλπου. . . . Τό 1720 έγένετο συμφωνία μεταξύ τού τότε εκτάκτου 
ΙΙροβλεπΐον Πασκοναλίγου καί τού Βοεβόδα τής Άριης νά εϊοπράττεται μόνον 
\ο)ο είς τό Τελωνεΐον Πρεβεζης διά τά εισερχόμενα καί έξερχόμενα διά των πλοί 
ων εμπορεύματα. Τιάρα εις τήν αναφοράν πού υπέβαλαν είς την 'Υψηλήν Πύλην 
οί “έμποροι τής "Αρτης ζητούν νά καταργηδή τό 1°)ο. Άλλα φαίνεται τήν άνα 
φοράν τήνείσηγήδη ό Διοικητής τής Άρτης, όσης είναι ό ί'Λιος πού υπέγραψε 
τήν συμφωνίαν μ«τά τού" ’Εκτάκτου ΓΙροβλεπτού Πασκουαλίγου. Άλλα εχει καί 
τόν δάκτυλον καί ό έν Άρτη Γάλλος, Πρόξενος ό όποιος Π ναι πλούσιος καί άπλη
στος έμπορος κοί πολύ ένδιαφέρεταΓιά καταργηδή ό φόρος τής Πρεβεζης Σκόπι* 
πιμον δά ήτο νά έξασκηδή πίεσις Επί ιών έμτιάρων Άρτης διά των αϊπόδι μεσι
τών καί προμηθευτών Μαοούτση και Καραγιάννη (Μ), από ‘ιούς όποιους κυρίως 
εξαρτώνται οί έν Ά ρ ιη  "Εμποροι. . . . . .

Δέσμη 9 9 2
Ό  “Εκτακτος Προβλεπτής γράφει εις τόν Λόγην;
2 6  ΣεητεμβϋΙον 1 7 4 7 , « . . .  μοί έ'φδασεν ή εσώκλειστος επιστολή ιού 

Πασά τών Γιαννίνων όόποίος κατόπιν διαταγών αυστηρών καί άποίλών τού Μπει- 
λερμπεη τής Ρούμελης κατήλδεν είς "Αρια? Ϊνα καταδίωξη καί εξόντωση τούς 
προγεγραμμένου; κακοποιούς Αλβανούς, οί οποίοι έστασίασαν κατά τής Υψηλής 
ΓΙύλης, όπως μού αναφέρει ό εκεί 'Υποπρόξενος. Π Πασάς εις την Επιστολήν too 
ζηιεϊ νά έξασκήσωμεν πάσαν δυνατήν έπαγρύπνησιν, Ϊνα μή εισχωρήσουν εντός 
τών κτήσεων μας οί καταδκσκόμενοι στασιασταί

Καί δεν π£(»ιωρίσδη είς ιό νά καλέση τόν Υποπρόξενον Ϊνα τψ άιαπτύξη ιά 60

60) Καί οί ΜαρονιηαΤο* χηί οί KoguytavYulot ηοην Jwurr t t ui  
Περί χυνιων (U, f t ,  Λ. Μ Μ Τ Ζ Ι Ο Υ  to h  fbrrx(« ΊΙηει , ι  

' ηχά Χρονιχη Τόμος Ιίος.

Iwuvri m i χα ί  μεγαλίμ .Ίνροι v»' iittYtih/i.
ιοοιχ/χόν *.Ιρχ*Τον.  —  * Π .ιη ο ΐυ ·
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θερμά του αισθήματα ύπέρ ήμών, άλλα ήθέλησε νά stc τόν §δώ Άνιιπρό*
σωπον τής Ύμετέρας' Γαληνότητος καθώς και etc τους άλλους δυο τής Πρεβέζης 
καί Βονίτσης, έπαναλαμβάνων δσα γράφει ;ιρός εμέ εις την συνημμένην επιστολήν ‘ 
του. Μου γράφει επί πλέον δ Be νέτος έν “Αρτη Υποπρόξενος ou ο Πασάς εζήτησε
νά μάθη άν σκοπεύω καί πότε νά μεταβώ είς Πρέβεζαν.........».

Δέσμη 9 9 2
Επιστολή του Σουλεμάν Πασά των Γιαννίνωνέξ “Αρτης προς τόν Έκτα

κτον Προβλεπιήν ‘Αγίας Μαυρας (έκ τού Ελληνικού)- *. 1
*Από τόν Έκλαμπρότατον και έξοχώτατον Σουλεμάν Πασάν προς τόν έκλα· 

μπρόιατον καί Έξοχώτατον κύριον Μαρίν Καβάλλι, σιέλλομεν εγκαρδίους χαιρε* 
τισαούς.

«Μέ το παρόν αγαπητόν μας γράμμα τής δίδομεν την εΐδησιν δτι ο! ‘Αλβανοί 
τού Μαργαριτίου, οί όποιοι εύρίσκονται είς τά μέρη ταύτα ώς λησταί καί οίτινες δι 
έπραξαν πολλά εγκλήματα καί όχι άλίγας καταστροφάς, έπρυκάλεσαν τήνάγανάκτη* 
σιν τοΰ Βασιλέως μας, οστις εστειλεν αυστηρός διαταγάς είς ιόν Μπεϊλέρμπεην 
τής Ρούμελης ϊνα τούς κυνηγήση καί έκτυπήθησαν καί άπό ήμάς καί εφοιεύθη· 
σαν όχι ολίγοι άπό αυτούς καί άλλοι τριάντα συνελήφθησαν παρ* ήμών αίχμάλω* 
τοι καί θά τούς στείλωμεν είς τόν ρηθέντα Μπεϊλέρμπεην. Διά τούτο Τής γράφο- 
μεν ίνα καί ή Ύμετ. Έξοχο της δώση τάς αναγκαίας διαταγάς είς τά σύνορα κα
θώς νά άποστείλη καί τά πολεμικά πλοία είς τόν Κόλπον τής “Αρτης ΐνα έμποδί· 
ση τό πέρασμα των έν λόγφ κακοποιών καί άν τούς εύρουν πουθενά οι δικοί σας 
στρατιώται νά ιούς φανεύσουν, ϊνα τού λοιπού ζήσωμεν ήσυχοι ώς μέχρι τούδε. *Η 
Ύμετ. Έξοχότης έόιοίκησενεως τώρα καλά τά φρούρια καί τά σύνορα καί ελπίζω 
ότι καί είς το μέλλον θά εξακολούθηση τήν Ιδίαν τακτικήν. "Όλα αυτά τά άνεκοι· 
νώσαμεν καί είς τόν ένταύθα Βενετόν ‘.Υποπρόξενον, ό οποίος θά τής στείλη σχε 
τικήν άναφοράν. Σάς ειδοποιώ τέλος δτι άπό τούς ανθρώπους μου φυλάσσονται 
καλά ιά μέρη τής “Αρτης. ;

Ταύτα καί σάς εύχομαι άπό τόν Θεόν μακράν ζωήν.
“Αρια 23 Αύγούσιου 1747 (π.ή.)

Δέσμη 9 9 2 .
Ό  Ρεν. Προβλεπτής γράφει είς τόν Δόγηνί
18  Μαΐον 1 7 4 8 . « · . . .  άποφασιστικαί επιχειρήσεις διεξήχθησαν κατά τάς 

τελευταίας αύιάς ημέρας μέ μεγάλας δυνάμεις—κατόπιν διαταγών τής ‘Υψηλής 
Πύλης— υπό τήν διοίκησιν τού *Αλή Πασά καί τού Κεχαγιά τού Μπεϊλέρμπεη τής 
Ρούμελη:, εναντίον τού γνωστού κακοποιού έπανασιάτου Μούτσο Κούτσο, ό ό· 
ηοίος μολονότι είχενύπό τάς διαταγάς του 1600 άνδρας, έν τούιοις δμως κατετρο* 
ίτώθη Μετ* αυτού ήτο ύπαρχηγόςκαί ό Τμπραήμ, Πρόκριτος άπό τό Μαργαρίτι· 
Μόλι: κατώρθωσε να διασωθή ό Μούτσο Κούτσο μέ ολίγους οπαδούς, διότι ot 
άλλοι διεπκορπίσθησαν καί έπέσιρεψιν el; τά σπίτια των Τό εύχάρισιον αυτό 
γεγονός θά σποκαταστήση τήν ησυχίαν είς τά σύνορα . . . . . .
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Δέσμη 9 9 3 · ,
ΜΑρτα 2 3  *Ιουνίου 1 7 4 8 . Ό  'Ενετός Υποπρόξενος Μαρίν ντε Λο υκά γρά 

φξΐ'είς τον Έκτακτον Προβλεπτήν Άγιας Μαυρας:
« .. > 1 μόλις εφθασα έδώ, έπήγα νά έπισκεφθώ ιόν Βοεβόδαν Άσλάν .Άγαν, 

έξ όνομωτος του Σουλεϊμάν Μασά, ό οποίος φαίνεται δη είναι φίλος μου. Μέ έδέ* 
χθη ευχαρίστως καί ελεγεν είς τιύς παοόνιας Αγάδες nui Έλληνας δη οί ΓΙρεβε* 
,ζάνοι συνέλαβον καί εηκίνευσαν ένα ληστήν, 6 όποιος.τόσα κακά προξένησεν είς 
τον τόπον'των. Άποχωρήσας από τον Βοεβόδαν καί έντΤ) έπήγαινα προς τό σπίτι 
ιιου» ήκουσα να μέ φωνάζρ ό άλλος Βοεβόδϋς Χουσεΐν Αγάς καί εξ όνόματος του 
Πασρόμπεη των Γιαννίτων μού είπεν δη δεν έκαμαν καλά οί Πρεβεζάνοι νά φο· 
νει'·σουν ιόν Καπετάν Χρηστό Σερμεντζέλην, ένφ είχε σταλή μέ τα αναγκαία έγ* 
γράφα, δπως άναγνωρισθη .ώς άρματωλός καί έχει αφού τον ελήστευσαν καί τού 
έπηραν ενα μεγάλο ποσόν χρημάτων, πού άνήκον είς τον αύθεντην του.ΙΙασσόμπε·. 
ην, τον εφόνευσαν καί δη.τώρα ό-ΓΙασσόμπεης θά ύποβάλη διαμαρτυρίαν είς τον
Μπεϊλέρμπεην. .  j .». . ............

. *Ι5ού πώς διηγείται τά τού φόνου ό Ποοβλεπτής Πρεβέζης πρύς ιόν.“Έκτα·, 
κτον Προβλεπτήν Αγίας Μαυρας:

Πρέβεζα 2 2  JΙουλίου 174 .8 . « . . . . .  ό ‘Υποπρόξενος Άρτης υποβάλλει 
μέ τό έσώκλειστον εγγαφον τάς διαμαρτυρίας ιού Λιοικητού Χουσειν Άγά, ό ο
ποίος ζητεί άποζημίωσιν διά μέγα χρηματικόν ποσόν, διότι δήθεν έληστεύΟηεδώ 
ό άρματωλός ηρν Σερμενχζέλη, ευρεθείςμέ συνοδόν άλλον άρματωλόν δνόματι Ξα 
βίδην. . . . . .

Τόσον ύ Σεομεντζέλης δσον καί ό Ξαβίδης παράνσιάσθησαν μέ τά συνήθη 
πιστοποιητικά \τών Αιοικητών των, ινα άναγνωρισθυΰν από τήν φρουράν των 
συνόρων ώ; άρματωλοί. Έγένοντο δεκτοί μέ τάς συνήθεις φιλοφρονήσεις από τον 
Προβλεπτήν τής Πρεβέζης. Όλιγον βράδυ ιερόν έξεδηλώθη ή κρυφή έχθρόιης ή· 
τις υπήρχε μεταξύ αυτών; έγένετο αίφνιδιαστική έπίθεσις κατά τού Σερμντζέλη είς 
μίαν οικί·«ν υπηκόου Πρεβεζάνου δπου ηυρίσκετο ούτος καί είς τήν όποιαν είχαν 
κρυβεϊ μερικοί όπαδοί τού ρηθέντος άρματωλού Ξυβίδη καί έφονευθη ό Σερμεν- 
τζέλης παρ* αυτών καί έληστεύθη ακολούθως. II επίθεσις αύιη ύπήρςεν αιφνίδια 
καί σφοδρά καί δέν ήμπόρεσε τά· λάβη μέρος ή φρουρά τΓκ Πρεβέζης ινα τήν έμ- 
ποδίση καίτοι είναι ή φρουρά ολιγάριθμος ! καί δέν θά ήδίνατο νά αντιμετώπιση 
ιήαν.σιάσιν, τής οποίας τήν έκτασιν ήτο αδύνατον νά προβλέ\|>ή τις. . .  .·. Οί δια 
πράξαντες τον.φόνον διέφυγον. . ... "Εγραψα καί είς τον έν Άρτη/Υποπρόξενον» 
ινα ενημερωθη πλ,ηρέστερον επί. τού συμβάντος.

. . . ·  (Συνεχίζεται)
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Κ. Δ.  Μ ΕΡΤΖΙΟΥ Α. Μ. ΑΚΑΔΙΙΜΙΑΣ ΛΘΗΗΟΝ

2 6  9Οκτωβρίου 1 7 4 8 . 9Ο Υόιος προς τον Δόγην.
«... οΐ νέοι άρματωλοί ήτοι φύλακες των δρόμων, Τζιοβάρας και Νάκας τους οποί- 

νς διώρισαν οί Τούρκοι διυικηχαί είς την περιοχήν τον Λούρον διά την φύλαξιν των 
υνύρων, παρυυσιάοθησαν είς τον Δημόσιον 9Αντιπρόσωπον της ΙΙρεβέζης και προβολ
ήν αξιώσεις διά πολλάς οικογένειας υπηκόων Πρεβεζης κ-it μ ϊ τό πρόσχημα οτι ίχονν 
νγγενεΐς και συνεννοούνται με τούς *Οθθ)μανονς υπηκόους και ζητούν οί άρματωλοί νά 
:ώς άπελόοωμεν ΐνα τιμωρηθούν άπό τούς Τούρκους Διοικητάς. Ταντοχρόνως ήρπα- 
τν και πολλά μιν,ρά ζώα των Πρεβεζάνων, λεγοντες άτι αύτά Ανήκουν είς τον πρυκά- 
>χόν των άρματωλόν Ξαβίδηνό όποιος περί έπεσε τώρα είς την δυσμένειαν των Διοι- 
ΐτών καί καταδιώκεται.... 9Επεφόρτισα τον υποπρόξενον νά διαμαρτνρηθή έντόναις είς 
>ν Διοικητήν τής "Δοτής. *

3 0  Δεκεμβρίου 1 7 4 8 . *0 ιδιοζ προς τον Δόγην
«...παυθέντος τον Σουλεϊμάν Πασάκαι διορισθέντος ως Πασά τών Γιαννιτσών τού 

ασόμπεη, ήλθεν 6 τελευταίος τάς παρελθούσας ήμέρας είς την "Αρταν και ταύτυχρό·

ψηλήν Πύλην. Τα άνωτίρω μοί άνέφερεν ό έν "Αρτη 
μετέβη προς έπίσκεψιν τού Πασόμπεη και τον άνέφερε t«c ένοχλησι *·; πού πρυυξέ- j 
σαν οί 9Οθωμανοί άρματωλοί είς τήν περιφέρειαν τής Πρεβέζης, οί όποιοι άφηρεσαν ; 
<α καί άλλα άγαθά τών υπηκόων μας καί εφΰασαν μέχρι τού σημείου νά πάρουν και 
Ιάβους, παρά τών συνθήκην ειρήνης πού ύφίοταται. Τήν Π έμπτην 20 τρέχοντος, j 
ίφει ό αυτός υποπρόξενος Ν τλ Λοννα, εφ&ασαν δ Κ απιτζής καί ό * Αγάς τού Μ πει- * 
φπεη καί δλος ό λαός τής ”Αρτης παρουσιάσθη εις τους δύο, διαμαρτυρόμενος κατά / 
) Σουλεμάν Πασά ... * Υπάρχει φόβος μήπω ς δημιουργη&ή καμμία ούγκρουσις μετά -

'υνέχεια in  τον προηγουμένου.
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ξύ τών οπαδών τον Συχλειιάν καί ιών του Πασόμπεη, νέου πασά των Γιαννίνιυν...»  
Δέσμη 9 9 3
1 3  Μ αΐου 1 .7 4 9 . *0 αύ τός πρός τόν Λόγην: ■
«,. ίξεδη/.υ'ιθησαν αί αποβάσεις τής *Υψηλή- Πύλης διά την καταδιιοξιν και νξό- 

ντωαιν τών προγεγραμμένοιν κακοποιών τοοον τον Μ αργαριτίου όσον καί άλλων μιρών 
και προς τύν οκοπον τούτον αί διάιαγσι πον είχαν daft μ : ί c tor Γιαγιά  παοάν,πρώην Μ π εϊ- 
λέρμπεην της Ρούμελης, πανθέντα υπό του Μ yγάλου Αύθέντου, διεβι βάσθησαν εις ιόν 
διάδοχόν τον Ά χ /ιε τ  \\aouv. Μ εταξύ τών άλλοιν περιοχών που έλυμαινοντο οί ir  λόγο) 
κακοποιοί, ήσαν αί τών 1 'ιαννίνοιν, της "Αργής και τον Κάυλιλι. Την καταδίωξιν είχεν 
αρχίσει ο Χατζή Μ εχμέτ Παοάς τών Γιαννίνων, άνθρωπος αξίας, επί κεφαλής 2500 και 
αναμένει τώρα και άλλας ένιοχνσεις. Οντος εχει διαταγήν νά διατρέξη δλας τάς περιοχάς 
9Ιωαννίνων, %Αρτης και μέχρι τον Σαντζιακίου τον Κάρλελι,· είς τώάπώτερον αημεΐον 
του όποιου λέγεται ότι εύρίοκέται ενα οώμα κακοποιών άνερχόμενον εις 1500 άνδρας, α
ποφασισμένους νά άντιατονν είς οϊανδήποτε έπίθεσιν...».

Δέσμη 9 9 4
1 4  *Ιουλίου  1 7 5 0 .  'Ο ίδιος προς τον Αυγήν:
«....έφθασεν είς τά Γιάννινα καί έτοιμάζεται διά την νΛρταν ό 90μέο  ΙΙασσάς με 

τρεις ίππονρίδας, είς δν άνετέθη υπό ιής *Υψηλής Πύλης ή εξύντωαις τών άνά τό Ξη- 
ρόμερον ευρισκομένων ληστών. Π).ηρεψορηθεις ότι ό Μ ηΐροπολίτης Ίω αννίνω ν είναι 
έμπιστος τού ΙΊαοά, εοτειλα εκεϊ ενα άνϋρωπόν μου ϊνα τώ υποβολή τά αέβη μου και 
h a  ομιλήοη εις τον Ιδιον νά έπηρεάση τον παοάν ϊνα είναι όλιγαηερον αυστηρός καί κα- 
ταστή μαλακιότερυς__».

1 8  Σ επ τεμ β ρ ίο υ  1 7 5 0 .  'Ο Γεν. Προβλεπτής προς τον Αόγην:
«....ήλθα με τον στόλον είς τό στόμιον του κόλπον ιής Πρεβέζης. ϊνα παρατηρήσω  

έκ του πλησίον τάς κινήσεις του 90μέρ  ΓΙασά, ό όποιος, επικεφαλής πολυαρίθμου σώ
ματος, καταδιώκει τους ληοτάς. Φαίνεται ότι ήθελε νά προσέγγιση, είς τά σύνορα τής 
IIριβέζης, άλλα πάντοτε αναποφάσιστος είς τάς κινήσεις ταυ. ύγύριζεν από ενα είς άλλο 
μέρος, με διάφορα προσχήματα, άλ).ά με τον πραγματικόν σκοπόν νά όποαπάοη χρή
ματα άπό τόν πληθυσμόν, ώς και όντως σννέλ.εξε το πυοόν τών 500 πουγγιών.

9Επιστοέφας, άκολούθοις, ιΛ?ς τά Γιάννινα ,αετήν προφασιν ότι έπααχε ή υγεία τον, 
δεν άφίνει τιάρα νά διαφανονν αί περαιτέρω προθέσεις τον. 'Ο Ό μ εο  Παπάς είναι φ ι
λάργυρος, νπερήτρανος καί συκοφάντης, άλλα χαίρει τής εμπιστοσύνης τυΟ Μεγάλου IIε- 
ζύρη καί του Κιαλ.άρ 9Α γά ...... ·.

2 8  Σ επ τεμ β ρ ίο υ  1 7 5 0 .  «... .άπό προηγούμενα έγγραφά μου επληροφορήθη ή 
*Υμετ. Γαληνότης περί τής διαταγής που έδόθη είς τόν 9Ομίρ Παοάν τών I 'ιαννινων νά 
καταδιώξη μέχρι τελείας έξυντώοεως τovc κακοποιούς τών περιφερειών τούτων. Τιάρα 
μου γράφει ότι οί λ.ησται κατέφυγον είς τας κτήσεις μας. ΙΙροοεπάθησα νά τόν πείοω  
περί τον εναντίον, πλήν είς μά την ....» .

Δέσμη 9 9 5
1U Αύγουστου 1752. «... ο 9Ομερ Παοάς τών Γιαννίνων, άνιικατεοτάθη υπό τού 

Σονλεμάν ΓΙασά...». '
/ 1 Δέσμη 9 9 6  *

.9 Ά ποιλ ίον  1753. *Ο Γενικός Π ροβλεπτής πρός τον Αυγήν:

\Aaf τυ)Υ δρόμων ήτο
\βκτάς τον Μπελήμπεη, είς τον κόλπον τής "Αρτης με τους οπαδούς τον, εχων πρός φύ- 
λμξιν τό μέρος έκεϊνο (Ας άρματωλός, διωριομένυς άπό τους Προκρίτους καί τόν Μπου- 
νV ,
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i τον μέρους εκείνου πού ήτο και αυτός μεταξύ τών φυλάκων και ηρχισε να σννύια· 
n o t  fu:  τον Α1ηλ.ιιδνην και τούς άλλους αρματωλονς. Την έπομένιη* π η ω ’ι α ν  εςεκι νη· 
ιιγ τλ ‘ττ)ηι/ίηι/ι«ι Vni ιτ,.,*ίΛ*,ϋα\> 7//./V' npvttXtiTrnrtv ΑοοηΑλειαν nvoixohc άοαατώλούζ

**»Vf I p  * Ψ t ' i  * * ' /  1 /1 / » v w  · ·  — '  ( ^  ■ ·» w '  · w #

εις την Ά γ ιό ν , μέρος *Οθο)μανικόν του Μ αργαριτιυύ, οπού ίκηρόχθηααν αιχμάλω
των 6 Καόής xat ή Ακολουθία του. 'Η  χράτηοις τοιυντου προσώπου έξηρέθιοι: τους 
οχους Διοιχητάς, οΐ όποιοι νομίζουν οτι υπάρχει ό δάκτυλός μας εις την ύπύθεοιν, 
ι λέγουν οτι είς την θάλασσαν εκείνην περιπλέουν συνεχώς ένειιΧά πολεμικά, οτι ό 
ιώνης είναι Ιϊρεβεζάνος, δηλαδη υπήκοός /ιας, οτι έχει συγγενείς έχει και οτι τέ> 
τίως ένυμφινθη. *Ηγανόχτησαν και ό Πασάς τών ί'ιαννίνων και ό Καδής τής Ά ρ ·  
πού είναι (λείος τον αίχμαλ.ωτισθέντος και ζητονν από ημάς να τον άπελευϋερω- 
'ν από τός χεΐρας τοϋ ΑΙηλιώνηκαι νό. Αποζημιώσω μεν τόν Λ αδήν και την Αχολον- 
του δια τα χλαπέντα είδη και χρήματα, Ανερχόμενα είς 2~>i)C πιάστρις και έπ ιμέ· 
νά διατάξο) την σύλληηιιν τών ε:ν Ιίρεβέζη συγγενών του.
*Λπήντηοα οτι ήμεΐς δεν εχομεν υνδιμίαν άνάιιιξιν, διότι δ Μηλιώνης εύρίσχεται 
ην υπηρεσίαν των. *Ο Πασάς απειλεί οτι θα Αναφερθή είς ιήν ' Υψηλήν Πύλην, 
ω μεταξύ συνεννοούμαι με τόν Διοικητήν τής Πάργας ινα πλησιάσω τό Μ αργαρι· 
' αυτού. Ί1  ΤΙάργα, ώς έγραφα καί προηγουμένως, έγινε: το κρυσφνγετον τών λη- 
, τούς οποίους υποθάλπουν οι κάτοικοι. Ά λλα  7τρότινυς ήλλαξα και τόν Διοικητήν 
)ν φρουράν. 'Ο νέος Διοικητής Κ απιτάν Τάοπαρε Τραμάρια έξιχένωσε τό φρουρών 
)ν πόλ.ιν από τους κακοποιούς.
0  ίδιος ό πληθυσμός ήναγχάοΰη να ούμπράξη fit την φρουράν δια τήν ιξυντωσιν 
ακοποιών. Μερικοί Από αυτούς έφονειτθηοαν, άλλοι έξειύιυεχθησαν και δυο αποτην

ουρκος ιαπουλονκ/ιαοης 
εν ινα συναντήσουν τόν Μηλιώνην, πού^ απεσυρθ η είς την Αγίαν και να ου/ιφω· 
' μ ετ* αυτού δια τήν ΑπιλινΟ/ροεσιν τοϋ Καδή, Ούτοι σννκυυέθησαν κατόπιν πυλ· 
ενεννοησεων μ ί  άνιιπροοωπους τοϋ Α1 ηλαωνη, δ όποιος ζητεί 31)00 πιαστρες ως 
ήτοι πλέον τών 1000 τζεκινίεον και τφ  προέτειναν νά αρκεοθή είς 300μόνον και 

ϊ τώ δοΰη ή ουγγώρηοις και θα γίνη και πάλιν δεκτός ώς άοματιυλός, ώς ήχο κα i 
ερα και ότι θά ΐκδιωχΟή ό Αντίπαλός του Μ πονλυύκμπ ασης Τούρκος, περί τ ον 
λέγεται οτι έπεδίωξε τήν έκδίκηοιν διά τής αυλλήψεως τού Καδή. 

ώρα πρόκειται νά άπολυθή ό Καδής και έν τοκιντη περ ίπτω ση  θά Απολύτ.ώ τους 
α θιά.
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Καδή και τή: ib:*,k
‘Ό τ α ν  ό μ ω ς  ί ’φ θ α η α ν  Λ ν τ ι κ σ υ  τ η ς  Π  ο ε β ε  '^ης μ ε τ ε ν ό η η / v  ή Μ η λ ι ώ ν  η :  
i  ί)ί:οιΐ ι ί :  ε σ α ο ι ι ο γ η ν  ι \ ν  Λύ .·λΓ/.,Γ' π ν ω ρ ω ν ί α ν ' .  ί ΐ ξ ε π λ ά γ η  ο JJ .ruαβ να

ν  ό  Μ η λ ι ώ ν  η :  κ α ι  δ ε ν  ή θ ’>
τι>νΑ\>υκμπασης

μεταβή εις τυ Στρατηγείου τυν Μ πι ηλειιπεη......πληροφορούμαι τιάρα από έμπιστον των
Τιαννίνων οτι πρόχιι m i να και έλθουν n t νι r π  α ο ά δ ες με 20,000 άνδρας ινα ο π ο χρεω
θούν δια τής βίας τονς πλιμ*) νομούς f/( πληρώσουν τάς εισφοράς εις· τον M r/av Λνθέν- 
την, τάς όποιας καθυστερούν. * ί2ς γενικός αρχηγός ώρίοθη 6 Μονάταφά ΙΙαοάς, νί;α
δελφός τον τωρινού Σουλεμάν πασά τών Ι'ιαννίνων ...Ιΐα ι όεν "ε^ρτί] Ύ πυπρόςενυς Ατι: 
Λοννα μου γράφει τά ϊόια οχειιχώς με την i n ιχημένην ελευοιν των παπάδων, υΐ υ- 
Jiotoi έρχονται ί'να τιμωρήσουν τους Μ αργαριτιώ τις διότι το παράκαμαν.. . .» .

2 Μαΐου 1758, «....ντουμυχοητήθηπαν οι πληθυσμοί πέριξ των συνόρων μας από 
την επιχειμένην έ'λενσιν τών πασάδων και εσπενσαν να καταβάλουν τους καί) ύστερον μεν 
νους φόρους. Τοιουτοτρόπως θά άποφυγουν την επίσκεφιν τών πασάδων, οί όποιοι θά 
τους έπροξένονν πολλας ένυχλήοης....» .

j

4?

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΟΙΗΣΗ

• ΓΙΑΝΝΗΣ Μ Π Ο ΥΚ Ο ΥΒ Α Λ Α Σ
(17 60 )

* ' Νά είμουνα πετροπέρδικα στά πλάγια του Πετρίλου,
Νά ξύπναγα τ ’ άπόιοχυ, τρεις &ρες πρίν νά φέξη,
Ν* άκούρμσινα τόν πόλεμον, όπώκαναν οί κλέφτες.
Οί κλέφτες κι1 άρμα Εωλοί κΓ ό Γιάννης Μπουκουβάλας. 
'Αδιάκοπα·πολέμαγαν τρείς μέρες καί τρ^Τς νύχτες 
Στή μέοη στά Κουμπουρισ νά, στή μέση coO Πετρίλου,
Τό Μέτσο-Μπόνο τό σκυλί, rov πρώτο τό μουρτάτη,
ΠοΟ κλείστηκε στήν’Ρκκλησιά μέ πεντακόσιους. Τούρκους 

. Άπανωθιό στόν πόλεμο, στοΟ νιουφεκιοΟ ιή βράοη,
*0 Μπουκουβάλας. φώναξε ιοί) Γιώργου του Χαΐντούτη.*

. -—«Βάλτε φωτιά στήν έκκλησιά καί κάψετε τούς Τούρκους, 
._·Γ «Χίλια φλωριά νά τής χρωστώ, καινούργιο νάτή φικάσωίν 

. Τό λόγο δένάπόσωσε, τό λόγο δέν άϊΐόειπε,
Βλέπει τούς Τούρκους πώφευγσν, σαν προγκισμένα γίδια, 

.  ̂ Κάνοντας τόν κατήφορο καί παν προς τό γεφύρι
r ΚΓ οί κλέφτες τούς άκολουθουνμέ τά σπαθιά στά χέρια,

Καί πήγαν καί τούς πρόφτασαν στήν άκρη τοΟ Κοράκου,
* Πιάνουν έξήντα ζωντανούς, σκοτώνουν κΓ άλλους τόσους,

ΚΓ οί ΤοΟρκοι πέρα πέρασαν καί πάν σιή Βρεστενίτσα 
ί ΚΓ άπέκει κάτω τράβηξαν καί νύχτωσαν στοΟ Πέτα,

Καί μές στήν "Αρτα κλείστηκαν πό τόν πολύ τους φόβο.
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Τ Η Σ  Β Ε Ν Ε Τ Ι Α Σ

1696 · 1787*

. Κ. Δ. ΜΕΡΤΖΟΥ Λ . Μ . ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ

Βιβλιοθήκη — Μονσεϊον K ocq&Q
«Διάφοροι προελεύσεις—Χειρόγραφα—Δε 

ο μη αριθ. 628».
’Αλληλογραςάα έξ "Αρχής — Βονίτσης — 

Πρεβέζης προς τον "Εκτακτον Προβλεπτήν ‘Α
γιας Μ αύρας.

Βόνιτσα 2 3  *Ιουνίου 1 7 6 9 .  Ό  Ταγματάρχης Γεώργιος Χαλικιόπουλος γράφει: 
«,...ό ’Ισμαήλ Πασάς αναχωρών άπό τύ Βραχώρι, άφήκεν έκεϊ ενα Μπέην Τούρ

κον Κουνιάδον του μέ 350 άνδρας και διέταξεν ϊνα ε!ς αυτόν δοί)ή παρά του Μουσε- 
λιμ, των μπέηδων και των προκρίτων Ελλήνων ή ί)έσις τοΐ άρματωλού, ήτοι του φύ- 

νλακος τής επαρχίας μέ την συνήθη μισθοδοσίαν είς τούς άνδρας του. Μετά πολλάς συ
σκέψεις κατέληξαν εις συμφωνίαν όπως αναθέσουν είς τον μπέην την φΰλαξιν τής έ· 

. . παρχίας καί τού δίδουν 350 κατά μήνα διά τούς όποδούς του. Δεν έλειπεν παρά ή υ
πογραφή άλλων δύο προκρίτων Ελλήνων, οί οποίοι είχον πρόσκλησή είς τό Βραχώ- 
ρι καί δεν έπήγαν εγκαίρως ϊνα συμπλήρωσή τό υποχρεωτικόν έγγραφον τού διορισμού. 
Ούτος άνέλαβε νά καταδιοίξη όχι μόνον τούς προγεγραμμένους Μουχτάρ καί Ράμο Κα- 
νίνα, άλλα καί όλους τούς ’Αλβανούς, οί όποιοι ΐ)ά έμφανίζοντο είς τά έδάφη τής έ- 

• παρχίας καί τέλος ·0ά ένήργει >αι τήν άπελευδέρωσιν τεσσάρων μπέηδων άπό τό Βρα- 
χώρι πού έπήρε μαζύ του άλυσσοδεμένους ό Πασάς έναντι καταβολής 14 πουγγιών. 

. Τάς είδήσεις αύτάς μού τάς έπεβεβαίωσε καί ό 'Ηγούμενος Δωρόθεος τής Κατούνας είς 
τό Ξηρόμερο καί ό όποιος μού προσέΰεσεν ότι οί δύο κακοποιοί αρχηγοί Γρίβας καί 
Γιάνος ύά προσληφΑούν ός άρματωλοί, υπό τήν άρχηγίαν τού Τούρκου, οί δέ κάτοι-



xot θα υποχρεωθούν νά τούς δίδουν 60 μισθούς είς τον καθένα, Οί δύο ουτοι θα 
γυρίζουν τά χωριά νά εΐσπράτουν την φορολογίαν υπέρ των σπάχήδων,

Οί προγεγραμμένοι Τούρκοι Μονχτάρ Κλιουύρσ, Γάμο Κανόνα καί σύντροφοι 
των, έχουν εί? τήν διάθεσίν των τρία καίκια, ένα τού Τούρκοι· Μπισπίκη ν.αί tu  αλλα 
6ιό των Πρεβεζάνων Γιάννη Κουλουριώτη και Γιάννη Φούντα και μέαύτά μεταφέρουν 
από ένα μέρος εις το άλλλο τρόφιμα καί άλλα διάφορα εφόδιά.

Ό  προγεγραμμενος άρχηγός Νικόλα Σεργιάνης, ό όποιας ητο «ρμ«τα)λος εί£ν̂ ήν 
Επαρχίαν τής "Αρτης καί εξεδιώχθη, το'ρα ήρχιοε τό επάγγελμα τού ληστού μαζυ μέ 
τους οπαδούς του καί κυνηγούν τούς διαβατός. ‘Έχουν τώρα ναταφ>ύγει εις τά δάση 
Ρίκι, πού είναι είς την Τουρκικήν Επικράτειαν, ε:ς μικράν άπόστασιν άπό τά σύνορά 
ιιας. Έχων ώς όρμητήριον από πολλών μηνών τά δάση, “ολλάκις έπεχείρηαε νά διαβή 
ιά σύνορα ϊνα έξει'ρη τρόφιμα, άλλ’άπεκρούσθη από τούς φι'άακάς μας, οί οποίοι ύπη 
>έτουν υπό τάς διαταγάς μου, άλλα τάς παρελθούπας ημέρας επήραν διά τής βίας τρία 
ιαίκια καί προχθές την νύκτα επεβιβάσΟησαν καί άιεχώρησαν, άγνωστο,» υμως πού ά* 
ιεβιβάσθησαν. Δέν είναι γνωστόν άν ήθέληοαν νά σωθούν μεταβαίνοντες είς άλλο με* 
ιος ή διά νά Ιπιτεθούν κατά τίνος χωριού τού κάμπου τής "Αριης καί νά το λεηλατή- 
ουν, ισς συνήθως, παίρνοντες καί σκλάβους...».

'Ιδού καί μία<έπιστυλή τού Μητροπολίτου Ναυπάκτου καί "Αρτης πρός τόν 
τακτόν Προβλεπτήν τής ΓΙρεβέζης, ήτις εύρίσκεται είς τόν φκίκελλον Ελληνιστί:

«Έξοχώτατ*', Εκλαμπρότατε καί Χριστιανικώτατε ανθέντα Προβλεπτά τής ΓΙρε- 
ίζης σινιόρ, σινιόρ Φραντζέσκο, Συράνταο, ήμέτερε έν Χριστώ αγαπητέ καίπεριπόθη- 
ι, Τήν ‘Υμετέραν Εξοχότητα ήδέως μετ’ ευχής άοπαζόμενοι ακριβώς χαιρετούμεν καί 
εριχαρώς προσαγςρενομεν έξαιτονμενοι ταύτη παρά Θεού υγείαν, ευτυχίαν xui πάντα 
ίΈ φετάκαί καταθύμια είς μακροβιότητα.

Τό αίτιον τού παρόντος μας είναι πρώτςν νά άποδώσωμεν αύτώ τούς ήδυτάτους 
σπασμούς μας καί ακριβόν ς χαιρετισμούς κατά τό χρέος όπου εχομεν πρός τήν Ύμε· 
ραν Εξοχότητα καί δεύτερον.νά τής φανερώσωμεν ότι μέ το νά ακούεται καί ψημί’ 
ται εις μακρυνά μέρη ή λοιμική νόσος (άπύ τήν οποίαν άμποτες ό άγιος Θεός νά ή* 
:λε «π λοξή αβλαβείς καί καθαροί ς τούς τόπους μας καί είς τό εξής έμποδευθη κατάτό 
ιρόν κάθε πραγματεία καί (άλισβερίσι—51), οπού έγίνονταν είς τούτον τόν τόπον καί 
; τά σύνορά του, τόσον από τούς ραγιάδες τής αριστοκρατίας, ωσάν κιιί από τους ρα 
άδες τού Σουλτάνου καί ακολουθεί καί είς τά δύο μέρη μεγαλοτάτη ζημία /μποδίζομε 
ι ή πραγματεία καί άλισβερίσι. Καί διά τούτο τής φανερυίνομεν μέ αλήθειαν ότι χά· 
π θειφ κατά τό παρόν είς ταύτα τά μέρη καί είς τήν παρούσαν πολιτείαν καί τά πέριξ 
>ρία αυτής είναι υγεία κατά πάντα καί αύτη ή άσθέ/m a δέν ακούεται, οπού νά ήξεύ- 
ι καί νά μήν έχη τινα υποψίαν πώς έπληοίασεν είς τούτα τά μέρη, επειδή καί ή κοι- 
<( ήμη, ο>ς τά πολλά, είναι ψευδής, καί ταύτα μέν διά τού παρόντος, τά δέέτηαότής 

\ θεόθεν πλείοτα καί πανεν δαίμονα.
αχνθ'(= 1  759) Ί ουνίου δ' ( - 4 )

Τής Ύμετέρας Έξοχοτητος πρός θεόν διάπυρος ευχέτης καί έτοιμος είς τάς προ- 
ιγάς της

t  Ό  Ναύπακτού καί "Αρτης I Ιαίσιος
Τψ Έξοχωτάτφ, Εκλαμπρότατο) καί Χριστιανικοπάτφ Αύθέντη ΙΙροβλεπτή ΙΙρε- 

ής σινιόρ σινιόρ Νραντζίοκιμ Σοράντσφ), τψ έν Χριστφ ήμών αγαπητό» καί περιπο-
ιο) ΰγιώς , , ·

ΕΙς Πρέβεζαν
2 4  *Icv%lov 1 7 6 9 ,  — Ό  Ενετός ‘Υποπρόξενος Μαρίν ντε Λούνα προς τόν 

ιτακτον Προβλέπτήν 'Αγίας Μανρας Μαρίνον Μίνιο.

Μ)** Ληψοδι οία.
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«....Τάς τιμίας έπιστολάς Σας 18 τρέχοντος Σλάβον καί είς τάς 20, χωρίς αργοπο
ρίαν ρρτρβην εις τύν νέον Διοικητήν Βοεβόδαν Ζενέλ. μπέην, ιχδελφόν τούΜπάμεί) μπέη 
και τψ άνεκοίνωσα το περιεχόμενον της τίμιας * Υμών. ’Έμεινεν ευχαριστημένος διότι 
τφαπέδωκα την βάρκαν μέ ό?α τα έξαοτήματσ, τα όποια ευρέθησαν έ;ιί ταύτης κα'ι ά- 
ντ'ικουν είς τον Τύύρκον Άχμέτ ανεψιόν του Μουϊς Άμπάζι. ΊΙλΟε και ό ΐ'διος Άχμέτ 
είς τήν αυλήν του Διοικητοΰ, ύ όποιος τον έκάλεσε καί ήκουσε και αυτός τόπεριεχόμε- 
νον τής επιστολής και είδε τήν σημείωσιν των εξαρτημάτων άλλα είπεν ότι λείπουν καί 
άλλα πράγματα που είχεν εις τήν μάρκάν καί τά έζήτει και αυτά. Τέλος άπεφάσισε νά 
τήν παραλαβή αλλά δεν ήθελε να πληρώοη ιόν Καδήν ινα βγάλη τό νόμιμον χοτ^έτι 
και ό Βοεβόδας μου εΐπεν ότι άφού δεν θέλει νά πλήρωσή τό δικαίωμα 6 ’Αλβανός, ινα 
λάβη τήν βάρκαν, τότε νά ειπειτε είς τον πλοίαρχον του τρεχαντηριού ποίι τήν έ'ψερεν 
εως εδώ, νά τήν ξαναπάρη....

....’Εν τψ μεταξύ άπεφάσισα καί έγώ νά αναχωρήσω διά τήν Πρέβεζαν ινα άποκα- 
ταστήτω τήν υγείαν μου, διότι πολύ ύπέηερα από τον κακοήθη πυρετόν πού υπάρχει 
είς ρύτόν τον τόπον καί κατόπιν νά μεταβώ εις τύν Έξυχώτατον Γενικόν Ιΐροβλεπτήν, 
ίνα τώ εκθέσω τήν δΰσκολον (,ίκονομικήν μου κατάσταοιν.·.».

2 7  'Ιουνίου 1 7 5 9 .— Ό  Ταγματάρχης Γεώργιος Χαλικιόπουλος γράφ>ει έκ Πρε- 
βέζης είς ιόν ’Έκτακτον ΙΙροβλεπτήν:

«.../Ο  αρχηγός τών κακοποιών Νικόλα Σεργιάνης, περί τού όποιου είχον αναφέ
ρει Ύμέτερα Εξοχότητα ότι είχεν έπιβιβαοθή fii? τούς οι».'τροφούς του επί τριών καϊ- 
κιών τήν νύκτα τής 21 τρέχοντος, αποβιβαστείς είς τήν απέναντι ακτήν τού Λουρου, 
Επαρχίαν Άρτης, αίφνιδίως σήμερον μου κστειλεν επιστολήν, διά τής όποιας μου κά· 
μνει γνωστόν, ότι άνέλαβε καί πάλιν τό αξίωμα τού άρματωλού, ήτοι φύλακος τών με
ρών εκείνων καί μαζύ με τήν Ιδική του μού έστειλε καί άλλας δύο προς τήν εδώ ’Αντι
προσωπείαν, ήτοι μίαν τού Βοεβόδα τής ’Άρτης καί άλλην τού Χουσεΐν Μπουλούκμα- 
ση, διά τών οποίων κοινοποιείται ό διορισμός τον Σεργιάνη ως άρματωλού τής περι
φέρειας...*».

*Ιδού ή έπιστολή τού Σεργιάνη: (έκ τού Ελληνικού).
«Εκλαμπρότατε καί έξοχοπατε Κύριε Προβλεπτά, δουλικώς Σάς προσκυνώ, παρα

καλώ τον θεόν νά τήν προστατει^η άπό κάθε έναντιότητα καί νά διαφυλάττη τήν υγείαν 
της, Μέ τό παρόν άγαπητύν γράμμα κάμνω γνωστόν είς ‘Υμάς, ότι ήλθα έδώ είς ιόν 
Λούρον καί ανταμώθηκα μέ τον Μπουλούκμαση μέ τον όποιον έσυμφωνήσαμε καί έπα 
νέλαβον τήν φύλαξιν τών μερών τού Λούρου καί τήν συμιρωνιαν υπέγραψαν οί Δημο
γέροντες καί οί Πρόκριτοι τής ’Άρτης καί μάς έστειλε καί ό Βοεβόδας επιστολήν διά 
τον Έξοχο>τατατον Κύριον καί άλλην ό Μπουλούκμασης καί ιδού tuc στέλλω καί λέ
γουν ότι έδωκαν τήν άδειαν είς τά δύο τρεχαντήρια τό ένα νά φυλάττη έξω τού Αγίου 
Γεωργίου καί τό άλλο πρός τήν Μπογονίισαν, ίνα επιτηρούν τύν κόλπον κατά τών πει 
ρατών, *Έδωκαν εντολήν καί εις ημάς τούς άρματωλούς ινα προσέχωμεν τά σύνορα καί 
αποστέλλω τάς έπιστολας καί -θά άντιληφθήτε ότι γράφουν καί μάθετε ότι είσθε ο Κύ
ριός μου καί όπως ήμεθα πρώτα· έτσι θά ε’ίμεθα καί νά έχω τήν άπάντησίν σας και τέ
λος Σάς προσκυνώ καί Σάς χαιρετώ.

 ̂15 ’Ιουνίου 1759
Τ.Σ. Νικσλό Σεργιάνης είς τάς διαταγάς σας

Πρέβεζα 2  'Ιουλίου 1 7 5 9 .—Ό  Μαρίν ντέ Λούνα, ‘Υποπρόξενος ένετός είς 
Άρταν, γράφει εις τον νέον έκτακτον Προβλεπτήν Αγίας Μ αύρας κ, Βιντσέντζον 
Μπάλμπι:  ̂ /

««....Εύρίσκομαι είς μεγάλας οικονομικός στενοχώριας, κατόπιν τής κλοπής που 
ύπέστην άπό τούς ’Αλβανούς είς τό σπίτι μου πού είναι καί ή έδρα τού Ι1ρο;ενείου.

επικίνδυνοι καίΓΙολύ μικρά έξ άλλου είναι καί ή άμοιβή πού μού δίδεται καί τέλος επικινδυνι 
δύσκολοι είναι αί ουναλλαγαΐ μέ τήν χώραν τής Άρτης....Οί Τούρκοι θέλουν δώρ>α και
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«....Τάς τίμιας Επιστολάς Σας 18 τρέχοντος Σλάβον καί είς τάς 20, χωρίς αργοπο
ρίαν {ifTifrttjv είς τον νέον Διοικητήν Βοεβόδαν Ζενέλ. μπέην, αδελφόν του ΜπάμεΟ μπέη 
καί τφ άνεκοίνωσα τδ περιεχόμενον τής τίμιας Υμών. ’Έμεινεν ευχαριστημένος διότι 
τφαπέδωκα τήν βάρκαν μέ τη Εξαρτήματα, τα οποία ιώρέθησαν Επί ταύτης κα'ι α
νήκουν είς τον Τούρκον Άχμέτ ανεψιόν του Μουϊς Άμπάζι. ”1Ιλθε και 6 ίδιος Άχμέτ 
είς τήν αυλήν τού Διοικητού, ό όποιος τον Εκάλεσε και ήκουοε και αυτός τόπεριεχόμε- 
νον τής Επιστολής και είδε τήν σημείωσιν των εξαρτημάτων άλλα είπεν ότι λείπουν και 
άλλα πράγματα που ειχεν είς τήν μάρκάν και τά εζήτει και αυτά. Τέλος άπεφάσισε νά 
τήν παραλαβή αλλά δεν ήθελε να πληοώο[| ιόν Καδήν ινα βγάλη τύ νόμιμον χοτζέτι 
και ό Βοεβόδας μου είπεν ότι αφού δεν όελει νά πληριόοη τό δικαίωμα ό Αλβανός, ίνα 
λάβη τήν βάρκαν, τότε νά είπείτε εις τύν πλοίαρχον του τρεχαντηριού που τήν εψερεν 
έως εδώ, νά τήν ξαναπάρη....

....Έ ν τφ μεταξύ άπεφάσισα και Εγώ νά αναχωρήσω διά τήν Πρέβεζαν ϊνα άποκα- 
ταστήτω τήν υγείαν μου, διότι πολύ ύπέηερα από τον κακοήθη πυρετόν πού υπάρχει 
είς ρύτόν τον τόπον καί κατόπιν νά μεταβώ είς τύν Έξοχώτατον Γενικόν Ιΐροβλεπτήν, 
ίνα τω Εκθέσο) τήν δύσκολον οικονομικήν μου κατάστασιν,.*.

2 7  'Ιουνίου 1 7 5 9 .— Ό  Ταγματάρχης Γεώργιος Χαλικιόπουλος γράφει Εκ Πρε- 
βέζης είς τον ’Έκτακτον ΙΙροβλεπτήν:

«.../Ο  αρχηγός των κακοποιών Νικόλα Σεργιάνης, περί τού οποίου είχον αναφέ
ρει ‘Υμετές>α Εξοχότητα ότι είχεν έπιβιβαοΐΐή μέ τούς συντρόφους του επί τριών καϊ- 
κιών τήν νύκτα τής 21 τρέχοντος, αποβιβαστείς είς τήν απέναντι ακτήν του Λούρου, 
Επαρχίαν Άρτης, αϊφνιδίως σήμερον μού εστειλεν επιστολήν, διά τής όποιας μου κά· 
μνει γνωστόν, ότι άνέλαβε και πάλιν τό αξίωμα του άρματωλού, ήτοι φύλακος τών με
ρών εκείνων καί μαζύ με τήν ίδική του μού έστειλε καί άλλας δύο προς τήν έδώ ’Αντι
προσωπείαν, ήτοι μίαν τού Βοεβάδα τής ’Άρτης καί άλλην τού Χουσείν Μπουλούκμα- 
ση, διά τών όποιων κοινοποιείται ό διορισμός τού Σεργιάνη ως αρματιολού τής περι
φέρειας......

’Ιδού ή Επιστολή τού Σεργιάνη: (Εκ τού ‘Ελληνικού).
«Εκλαμπρότατε καί Εξοχώτατε Κύριε Προβλεπτά, δουλικώς Σάς προσκυνώ, παρα

καλώ τον θεόν νά τήν προστατεύη από κάθε Εναντιότητα καί νά διαιρυλάττη τήν υγείαν 
της. Μέ τό παρόν άγαπητόν γράμμα κάμνω γνωστόν είς 'Υμάς, ότι ήλθα έδώ είς ιόν 
Λούρον καί ανταμώθηκα μέ τον Μπουλούκμαση μέ τον όποιον έσυμφωνήσαμε καί έπα 
νέλαβον τήν ψύλαξιν τών μερών τού Λούρου καί τήν συμφωνίαν υπέγραψαν οί Δημο
γέροντες καί οί Ιΐρόκριιοι τής Άρτης καί μάς έστειλε καί ό Βοεβόδας επιστολήν διά 
τον Έξοχώταταιον Κύριον καί άλλην ό Μπουλούκμασης καί ιδού t u c  στέλλω καί λέ
γουν ότι έδωκαν τήν άδειαν είς τά δύο τρεχαντήρια το ένα νά ιρυλάττη έξω τού Λγιυυ 
Γεωργίου καί τό άλλο πρύς τήν Μπογονίιοαν, ίνα επιτηρούν τύν κόλπον κατά τών πει 
ρατών. *Έδωκαν εντολήν καί εις ημάς τούς αρματολούς ίνα προοέχωμεν τά σύνορα και 
άποστέλλο) τάς έπιστολάς καί θά άντιληφθήτε ότι γράφουν καί μάθετε ότι είσθε ό Κύ
ριός μου καί όπως ήμεθα πρώτα έτσι θά ειμεθα καί νά έχω τήν άπάντησίν σας καί τέ
λος Σάς προσκυνώ καί Σάς χαιρετώ.

15 ’Ιουνίου 1759
Τ.Σ. Νικολό Σεργιάνη; είς τάς διαταγάς σας

Ποέβεζα 2  'Ιουλίου 1 7 5 9 .—*0 Μαρίν ντέ Λούνα, ‘Υποπρόξενος Ενετός είς 
"Αρταν, γράηει είς τύν νέον έκτακτον ΓΙροβλεπτήν Αγίας Μ αύρας κ. Βιντσέντζον 
Μπάλμπι: /

««....Εύρισκομαι είς μεγάλας οίκονομικάς στενοχώριας, κατόπιν τής κλοπής που 
νπέοτην από τούς Αλβανούς είς τό σπίτι μου πού είναι καί ή έδρα τού Ιΐροςενείου. 
Πολύ μικρά έξ άλλου είναι καί ή άμοιβή πού μού δίδεται καί τέλος Επικίνδυνοι καί 
δύσκολοι είναι αί ουναλλαγαί μέ τήν χώραν τής ’Άρτης....Οί Τούρκοι θέλουν δώρα και
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χωρίς δώρα δέν ήμπορει κανείς νά έπιτόχη τίποτε, Συνεχώς έμφανίζονται δυακολίαι, 
άδικίαι χ«1 ένοχλήσεις etc βάρος των υπηκόων μας καίϊνα δόναται Χ(χν«ϊ.ς να π<*ρ«Μ“ 
βοίνη αποτελεσματικό»; διά τήν τακτοποίησίν των χρειάζονται οικονομικά μέσα..., Υ· 
πήρερα π<>λυ κατά τά τελευταία Ιΐτη, Αν Tfj έξαακήαει τών ^Οηκόντων μου κσ) ήλπιΓα 
οτι δα έβελτιώνετο ή 0έσις μου, αλλά μέχρι οήμεροι ΰέν κίίΜ τίποτε. Κως τώρα Μυ· 
οίασα καί την νεότητα καί τήν περιουσίαν μου ϊνα υπηρετήσω τήν Γαληνοτάτην Δη
μοκρατίαν....Κίς τό Βασίλειον της Μακεδονίας, εις διάφορα ια'ρη, ένεψανίσΟη ή Πάνω· 
λης. Έδώ ευτυχώς, δόξα νά εχη ό Θεός, άηολιηιβάνομεν άρίοτης υγείας καί μέ'/ρι στιγ
μής δεν νη·ίσιαται ουτκ υπόνοια τις πι-ρί άσΟι νκας.

"Αρτα 7 'Ιουλίου 1 7 6 9 ,  - ‘Ο Μπόρτολο Πιατζόνι,άναπληρωτής τον Ανετοι* *Υ· 
ηυπρυξένυυ, γριίηει εις τον 1 Ιροβλεπτήν Πρεβέζης:

Ιροσκαλέοας με σήμερα τό πρωί ό Βοεβόδας μοί Απέ,βαλε να άποοτείλω άμέ- 
οο)ς ι.?ς *Υμάς την ί:γκλειοτον έπιστολήν του και μοί είπε καί προφορικό»; να σας πα· 
ρακαλέσω ϊνα δια πολεμικοί» πλοιαρίου άποσχαλησομένον επίτηδες, πληροηπιρηΟήτε άν 
εις τα σκαλιόματα πλησίον τοί» Μαργαριτίυυ υπάρχουν πλοία επί των οποίων Οά ήμπο-

)Γ·ο« να έπιβιβασΟή ό Σοληιάν Μαργαριτιάίτης, διότι ό Βοεβόδα μπέης ΓμαΟεν ότι ο 
1 λόγψ Συνλεμάν ήτο έτοιμος με 20!))ΗΟΟ άνδρας νά μετακινηΟή» Ό  Βοεβόδας έν τφ 
;ταξυ λαμβάνει τα μέτρα ϊνα, πάοη ikwir/, έμποδίοη την διέλευπιν του Ρουλεμάν ιϊπο

εις τα 
ρούσε 
h
μετάξι , .. .
ταΰτα τα μέρη χαΐ ζητεί ϊνα μή τφ ίπιτραπη ή δια θαλάσσης διαπεραίωοΙς του. Λΐα· 
ψορετικά ό(ν δεν υπάρχουν πολεμικά πλοία διαθέσιμα, να τφ απαγορεύσουν την δίοδον, 
αυτός ασφαλώς 0α κατορ0υ»ση να πέραση προς τα έδώ. 'Ο Βοεβόδας περιμένει μό ανυ
πομονησίαν τήν ύμετέραν άπάντηαιν.,,,*».

Πρέβεζα 14  *Ιουλίου 1 7 5 9 ,—Ό  Γεώργιος Χαλικιόπουλος γράιμει είς τον ϊδιον 
ώς civo>: ^

««....ίλ0ών εις τό σύνορα, έστειλα όμέσως Ηνα από τους κατοίκους εΐς τα γειτο
νικά προς τό Μαργαρίτι χωριά, ϊνα κατοπτεύσουν τάς κινήσεις τυ>ν δυο κακοποιών 
Ρουλεμάν ’Αγά καί Γάμο Κανίνα. Ί’άυτμχρόνως έστειλα ίίνα άλλον εις τα Φλάμπουρα 
όπου ευρίσχεται ό αρματολός του Λοόρου. Νικόλα Σεργιάνης, ϊνα μάθω τι γνωρίζει 
οντος έ/ιί τών κινήσεων τών δυο όηΟέ.ντων κακοποιών έκ Μαργαριχίου. !Απόψε μοί 
Αστειλεν ό Σεργιάνης την άπάντηοιν ε?ς την επιστολήν μου καί μου βεβαιώνει όχι γίνε
ται συγκέντρυιοις παρά τών, όις άνω, ένόπλοιν άνδρών, ήτοι τοί» Σουλεμάν, τοί* Κα· 
νίνα καί τοί* Μέτο Μπερατι, 'Ομοίως μου γραη-ει ότι προτίΟενται νά περίσουν προς 
την *Άρταν εϊτε διά ξηράς, είτε διά 0αλάσ.>τ)ς....»»·

'Αρια 14 Ίννλίον J 7 6 9 .— *0 ϊδιος Πιατ,ζόνι γράψει εΐς τον 'Ίίκταχτον Προ
βλεπτήν Αγίας Μαίρας;

«...,αί τελευταίοι είδήσεις που Ιφϋαοαν Αδώ διά μέσου τών Γιαννίνω1' άναηέρουν 
ότι ή πανιίιλης κάμνει όραυσιν εΐς τήν Λάρισσαν, όπου αποθνήσκουν 40 Κο>ς f>0 ατόφια 
τήν ήμέραν. *Κκεί μετεδόόη από τήν Θεσσαλονίκην, διά τοί» Ύυρνάβου, όπου Λμοιως 
Επικρατεί ή νόσος. ΚαίτάΎρίκκαλα υπέηεραν. Καί οτά Ι’ιάννκνα καί έδώ δεν άρχοντα 
πλέον έμπορετ'*ματα άπό τά μέρη όπου όη /σταται ή ασθένεια, οότε .<al Ιήιπ »ροι ε,ιιμα* 
νίζονται. Μόνον οί Τούρκοι οί επίσημοι καί οί ταχυδρόμοι καί απεσταλμένοι τής ' Υψη
λής Πόλης, μόνον αυτοί Ρχουν τό δικαίιομα νά κινούνται έλευΟέρως από πόλισυς εΐς πο· 
λιν καί είναι uotol που μεταδίδουν τήν άοίΙένειαν, Καί έδώ καί εΐς τά Γιάννινα Λεν έ· 
ηημειώΟη κανέν κρούσμα, ενφ μετεδόί)η ε?ς τ«< 2άλωνα καί εΐς όλυν τον κόλττον τής 
Ναύπακτού... Φαίνεται ότι κοίά 2υλιμαν έκ Μαργαριχίου έπί του παρόντος δεν 0ά κι 
νηί ή πρόςτά έδώ, διότι άλλέως 0ά προεκαλείτο έμψυλιος πόλεμος, καθόσον (') Ηυεβιί- 
ϋας 0ά άντιτιίξη όίμυναν κατά πάοης άποπείρας τών κακοποιών τούτων ϊνα είσδυαουν 
ίΐς τήν περιοχήν τής *7 ρτης...,». *

( Σ υ ν ε χ ί ζ ε τ α ι )
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- · ' ^  .· 1 ·-··.··· ’ .
' 2 7  ’Ιουλίου 1 7 6 9 ,  έπ Ποεβέζνς. *0

^  Ταγματάρχης Γεώργιος Χαλίκι ό/ιουλος γράφει:
f f l f t L r ' k «...έπέστρεψεν ό άνδριοπος πού είχα στείλει εις

*“ ^*ύνορα - ινα παρακολούθηση τάς κινήσεις 
/  τ°ύ —ου^Μάν :£ui ιών άλλων καί μοί άνέφερεν 

\ii ότι πράγματι ούτυι καθημερινώς συγκεντρώ-
• - ^ -5^  νουν ανδρας.·.·».

* 4 Ιουλίου 1 7 5 9 ,  m Αρτα, Ό  Υποπρόξενος Μαρίν ντ* Λουνα γράφει: «...Κα
τόπιν τής Διαταγής τής Ύμετέρας έξοχοιητος, έζήτησα από τον Βασίλειον Γκινάκάν» 
Είσπράκτορα των εσόδων του ΙΙροξενείου τούτου, να μοΰ μέτρηση προκαταβολικώς την 
τριμηνίαν, άλλα μοΰ άπήντησεν δτι δεν εχει χρήματα ούτε από τό ΙΙροξενεΤον ούτε 
άπό το Τελωνείου...». 4

25  *Ιουλίου 1 7 5 9 , Πρέβεζα. Ό  Ταγματάρχης Χαλικιόπουλος γράφει; « ....Ε 
πισυνάπτω επιστολήν τοΰ άρματωλοί» Νικόλα Ρεργιάννη, ό οποίος λέγει ότι ό Ρουλε
μάν συγκεντρώνει ενόπλους καί δτι περιμένει ενα σώμα καί από την "Αλβανίαν καί ετοι
μάζεται νά κινηΗή κατά της νΛρτης......

28  Ιουλίου 1 7 5 9 . Ό  Ιδιος εκ IΙρεβέίης γράφει: Λ άρματωλό.; τοΰ Λουρυυ
Νικυλα Ρεργιάννης μοΰ γράφει δτι έφίΐασαν εις τδ Μαργαρί.τι Ιθ'.) ϊ 1. Αυλώνας, δτι εκ
τός τον Ράμο Κανί να καί Ρουλεμάν, ετοιμάζεται καί ό Ίμπραήμ Άγάο καί πιθανόν να 
ένωύή με τους δυο αυτούς. Τιάρα περιμένουν δύο μεγάλα πλοία από τδ Λουλτσίνο ι· 
να έπιβιβααΑοΰν....*.

"Αρια 3 0  Ιουλίου  2 7 5 9 . Ό  Υποπρόξενος Μαρίν ντε Λουνα γράφει: «...ΚΙς 
χήν *Άρταν, τά Γιάννινα καί τά Τρίκκαλα έπικρατεΐ άκρα υγεία,,.. Έφϋασεν δ νέος
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Καδής έκ Κωνσταντινουπόλεως. Ό  προηγούμενος άνεχώρησε σήμερον λίαν πρωί...*.
3  Αύγουστου l 7 5 9 t ”Αριο. '() 'Υποπρόξενος -Ενετός γράφει: «...εν αΐφνίδιον 

δυστύχημά ένέσκηψεν εις τον Βοεβόδαν καί εις δλην την Κοινότητα τής "Αρτης καί δι* 
εχυθη πανταχού ή άπόγνωσις. Έ  cutter είναι δτι έξαφνα παρουσιάσΟη ό κακοποιός 
Σουλεμάν Άγά<Γ από τό Μαργαρίτι χθες τό πρωί με 3 4 σημαίας αναπεπταμένος, ό ίδιος 
δέ ήτο εφι^^ος ακολουθούμενος από άλλους επτά ’Αγάδες καί όλοι οι οπαδοί του περί 
τους 700)800. Ούτοι έσταθμευσαν εις το Μοναστήρι. τής Παρθένου Μαρίας, τό οποίον 
απέχει από την πάλιν Οσον ή βολή ντουφεκιού. Έ ; αυτών άπεσπάσθησαν 150 οί όποιοι 
είσήλθον εις τήν πόλιν ινα προμηθευτούν τρόφιμα καί άλλα χρειώδη. *0 Βοεβόδας 
Διοικητής έπεχείρησενά τούς έμποδιση ινα μ ή πάρουν τρόφιμα, πλήν εις μάτην. Βρα- 
δύτερον ό Ρουλεμάν» με. όλο το σώμα τών οπαδών του μετέβησαν ειςτό Κομπότι, χω
ριών άπέχον από ττήν ’'Αρταν τρεις ώρας, όπου παραμένουν τώρα καί προμηθεύονται 
φωμί άπ’έκεί. Δεν είναι ακόμη γνωστόν προς ποιον μέρος διευθύνεται ό Σουλεμάν, αν 
δηλαδή προς τό Ξηρόμερο ή προς το Βραχώρι ή τά Τρίκκαλα ή τά "Αγραφα- ή τα 
Φάρσαλα.

νΑλλη ειδησις δυσάρεστος έφθασε σήμερον τό πρωί δι’ ειδικού αγγελιοφόρου εις 
τόν Βοεβόδαν, ότι ό Σεΐδ ’Αγάς, καί αυτός Μαργαριτιώτης, οδεύει πρός τήν "Αρταν. 
Καί ιδού πάλιν νέα ανησυχία, νέα συγκέντρωσις Ενόπλων, ό Βοεβόδας, ό Καδής και ό
λοι οί άλλοι τής χώρας τριγυρίζουν έφιπποι ή πεζοί, ινα εμποδίσουν τήν είσοδον τού 
Σείδ. Εις τοιαυτην κατάστασιν πραγμάτων όπου εύρίσκεται ή πόλις είμαι καί εγώ ύπο 
χρεωμένος νά μετακινούμαι μέ συνοδείαν Τούρκων καί άλλω\ κατοίκων, διότι βλέπω 
κινδυνευουσαν τήν ζωήν μού, άλλ’εΐμαι υποχρεωμένος να παρακολουθώ τά διατρέχον- 
τα. Διεπίστωσα .ότι ή άναχώρησις τού Σουλεμάν *Αγά καί τών οπαδών του από το Μαρ
γαρίτι, οφείλεται εις το γεγονός ότι ό ’Ισμαήλ Βεζύρης επί κεφαλής 20.000, όδευει 
κατά τού Μαργαριτίου ινα τιμωρήση τους κακοποιούς καί άποστάτα; καί ότι ό Ισμαήλ 
Πασάς ειδοποίησε τά Γιάννινα νά τού στείλουν 24 φορτία πυρίτιδος. Λύταί είναι αί 
πληροφορίαι πού ελαβεν ο'Βοεβόδας άπό τά Γιάννινα καί αί όποιαι έπεβεβαιώθησαν 
καί άπό άλλα άτομα έλθόντα άπό εκεί. Αί ίδέαι, τά έργα καί αί υποσχέσεις καί «*. έκ 
δηΡπυσεις τού Τουρκικού τούτου ’Έθνους είναι όλαι ψευδείς....»

“Αρτα 1 7  Αύγουστον 1 7 5 9 . Ό  Υποπρόξενος Βένετο: γρ ίφει: «....χθέ: τό 
βράδυ έπέράσενεμπρός άπό το σπίτι μου πού είναι εόρα τού ' Υποπροξενείου καί έγω 
ήμην ενδεδυμένος καθ’ όν χρόνον έ/τέστρεφα άπό τον Βυ<:βυ0αι, εν ας κάποιος Νικόλα

νισθή έξαφνα ινα έκόικηθή τόν φόνον τριών οπαδών του και τόν τραυματισμόν ίτε· 
ρων οχτώ/παρά τών άνδρών τού Βοεβόδα...»

καί Καρπενησιού καί κατόπιν 
κιά κατετρόπο)ίΐεν ό Βοεβόδας ό ίδιος μέ τούς «ινδρας του. I ωρα έχομεν vim: »ci;
ότι ό άλλος ό προγραψείς Μουρδάρης, ανιλαβε τί11" υπο/οεισαι ν απέναντι ιοΰ Ιη^υρη 
’Ισμαήλ πασά νά όδευση αυτό; μέ τούς οπαδιι·\ς του καί με α'.λου: ΗΟιΜ πού θα του 
δώοη ό Βεζύρης, ϊνα κατατροπώοη τόν Σουλεμάν καί όλοι αυτοί πρόκειται να π.-.ρά-
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σουν αόριον ή μεΟαυριον άπ* έδώ, καί)* δν, χρόνον ό ‘Ισμαήλ πα>άς ί)ά μειακινηΟή 
από άλλο μέρος βορειότερον, ϊνα ί)έση τον Σουλεμάν άγάν μετάξι» δυο πυρών. Θά 1“ 
δοΰμε ποιαν έξελιξιν ν)ά λάβουν τά πράγματα.,.»

Ζάκυνθος 21  Αύγουστον 1 7 5 9 . Ό  υγειονόμος τής περιφέρειας γράψει είς 
Λευκάδα: «...ΆφοΟ περάσουν Ιο ήμεροι εις τήν έμπυροπανήγυριν Ίωαννίνιον, οπού 
αναμιγνύονται έμποροι από όλα τά μέρη τής Τουρκίας, τότε επιστρέφουν οί έμποροι 
ουτοι εις τήν “Αρταν, όπου αρχίζει άλλη έμποροπανήγυρις, ονομαζόμενη βουκοΰσι 
(Ηουβουσι;), τήν 8 Σεπτεμβρίου προσεχούς και τελειώνει τήν 15 ίδιου... ΙΙρέπεΙ νά λη· 
φΟοΰν τά κατάλληλα υγειονομικά μέτρα...»

Πρέβεζα 2 7  Αύγούσιον 1 7 5 ν. Ό  Ταγματάρχη; Χαλικιόπουλος γράφει είς 
τον *Έκτακτον ΙΙροβλεπτήν ‘Αγίας. Μαυρας;

«....Ό Τούρκος Καπλάν μπέης, ό όποιος άνέλαβε τό αξίωμα του Κεχαγιά τοΰΤσ· 
μαήλ Παπά, περιμένεται σήμερον εις τήν νΛρταν μέ ακολουθίαν 2000 άνδρών ΐνα ένω- 
ϊ)ή μέ τον Κοΰρτμπεην, κονιάδον του ΓΙαπά, ό όποιος πρόκειται νά εκκίνηση από τό 
βραχώρι, όπου τώρα εύρίσκεται, καί ηνωμένοι όλοι, ί)ά άνακαλάψουν τά κρυσφτίγετα 
των προγραφέντων Ρουλεμάν *Λγά καί Ράμο Κανίνα Ϊνα τούς εξοντώσουν. Ό  δέ ‘ϊσ- 
μαήλ Ιΐασάς, ό όποιος έπήρε τον Μουλκαινέ ήτοι .φέουδον των Γιαννίνο>ν, όπου έο>ς 
το'ιρα ήτο ό Σουλεμάν Πασάς, ϊ)ά κατέλΟη εντός ολίγων ήμερώνείς τό χοϊρίον Κω- 
στακιους, ολίγον άπέχον από τήν “Αριαν, ϊνα στρατοπέδευα η εκεί...

Αί άνω ειδήσεις μοί έφίίασαν από τήν Βόνιτσαν σήμερον τό πρωί...»
Πρέβεζα 6  Σεπτεμβρίου 1 7 5 0 . Ό  Χαλικιόπουλος γράφει: «Σήμερα τό πρωί, 

μόλις έξημέρωσεν, έλαβα ακριβείς πληροφορίας ότι ό κακοποιός Σουλεμάν ‘Αγάς Μαρ- 
γαριτιώτης με ολόκληρον τό σώμα του, επερασε χόές τό απόγευμα αιφνιδίως από τά 
μέρη τής “Αρτης καί μετέβη ε!ς τό χωριό του Μουσσακια, πού ευρίσκεται εις τήν πε
ριοχήν του Μαργαριτιοΰ...»

Πρέβεζα 7 Δεκεμβρίου 1 7 5 9 . Ό  αυτός Χαλικιόπουλος γράφε».: «....προχθές 
Τετάρτην τό βράδυ ήλθαν συνοδευόμενοι από τούς λεβέντες μου εις του:ο τό ' Υγειο
νομείου 15 άτομα άνήκοντα είς τό σώμα του άρματωλον του Λοί’ρου Νικόλα Σεργι <ν* 
νη, τά όποια μου άνέφεραν ότι τήν προηγάυμένην νΰκτα, uia όμάς κακοποιών οπα
δών τού οπλαρχηγοί» Κατσίκη, έπετέϋησαν έπιβαίνοντες ενός καϊκιού κατά τοί» Ιχθ υ ο 
τροφείου ΓΙλατυκομμένο καί συνέλαβον επτά από τούς κυρκυτέρους άλιεΐς, φονευσαν- 
τες ένα άλλον, όα υί 15 του Σεργιάννη διετάχίίησαν παρά τοί* ιδίου νά κυνηγήσουν 
τούς κακοποιούς καί είχον ανάγκην νά διαπεραιωδοΰν είς τήν απέναντι ακτήν καί i t  ή
τουν νά τοιις διεκολυνω, πράγμα τό οποίον καί τούς τό παρεχώρησα διά μέσου ενός 
Δημοσίου πλοιαρίου. Χί)ές κατόπιν ήλίΐενείς τό Ύγειονομείον ό ΐδιο; ό Σεργι ίννης 
μέ άλλους οπαδούς καί ηέρων μίαν επιστολήν τού άνοιτέρου Έπιόεωρητού νΛρτης 
Χουαεΐν Μπουλουκμπαση καί έπειδή ήμην κλινήρης, μόλις είδα τό περιεχόμενον τή; 
επιστολής είπα είς ένα κλητήρα τού ‘Υγειονομείου νά συνοδέ όση ενώπιον μου τόν 
Σεργιάννην, ώς αυτός τό έπεΟυμεικαί υστέρα μου εζήτησε νά τφ επιτρέψω νά δια»ιε* 
ραιωδή καί αυτός είς τήν απέναντι ακτήν. Σύμφωνο»; μέ τήν επιθυμίαν του διηυκόλυ- 
να αϊτόν καί τους οπαδούς του και έπέρα.σαν ινα συναντήσουν τους άλλου: πού εύρί- 
οκοντο είς τό ΙΙαλαιόκα ιτρον καί πέρασαν όλοι είς τό Ικαφιδάκι, πού είναι Τουρκι
κόν μέρος καί μαζί» μέ τούς ίδικους μου λεβέντες ήρευνησαν εις τά δάση πρός αναζή* 
τησιν των κακοποιών του Κατσίκη καί άπελευόέρωσιν τών αίχμαλοιτων Τούρκων που 
ουνέλαβον είς τό Τχόυοτροφεΐον, άλλα δέν κατώρΟισοαν νά άνεύρουν κανένα...»

“Αρτα 1 1 Σεπτεμβρίου 1750 . ‘Ο ‘Υποπρόξενος Μαρίν ντέ Αουνα γράψει:
«...Λαβών τήν τιμίαν τής Υ. Ιί. ώς καί εκείνην διά τόν Ξενέλ μπέην Βοεβόδαν, 

τήν έπήγα αμέσως είς τον ίδιον. Τήν έδιάβασεν ένας 'Κβραίυς Δαβίς υιός τού Σαμπε* 
ίώϊ, ό οποίος ηύρί σκέτο κατά τύχην εκεί. Έσημείωσεν ό Βοεβόδας τό περιεχόμενο ν 
και μοί» ύτντχέίΐη ότι αέριον Οα μοί» δώση ι ήν άπάντησιν Και πο ίγματι σήμερα τό
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πρωί ξαναπήγα εις τον Βοεβόόαν καί είχεν έτοιμον τήν^ιίπάντησιν, μου την εδωσεν 
και Σά; τήν ϋτέλλω «μέπως uαζύ μέ την παρούσαν. Ό  ίδιος μου είπε να Σας γράψω 
τά κάτωθι: Νά διατάξητε να έλθουν είς 'Αρταν δυο Πρεβεζάνοι ίνα συμφωνήσουν διά 
το ζήτημα των Ιχθυοτροφείων...» >  ̂ ->

/θ ' Σεπτεμβρίου 1 7 5 9 . *0 ί'διος 'Υποπρόξενος γράφει:
«...Έψθασαν ήδη εκείνοι οι δυο ‘Αλβανοί του Βοεβόδα, ο οποίο, ελαβε και την 

επιστολήν τής Ύμετ. Έξοχότητος. Τίποτε δεν μου είπεν ό Βοεβόδας άλλα, από το άλ
λο μέρος, έμαθα ότι απειλούν τους Ενετούς υπηκόους εις τήν έμποροπανήγυριν που 
αρχίζει την έρχομένην Πέμπτη»*. Αυτοί οί ενοίκιαζα! xwy φόρων καί οι χαρατσάροι 
κάμνουν αδικίας καί εκβιασμούς εϊς τούς ατυχείς υπηκότυς μας, οι όποιοι δεν ζητούν 
άλλο παρά να κερδίσουν το ψωιιί τής ημέρας. Καί.οί δυο—χαρατσάροι καί ένοικιασταί 
φόρων—6έν κυττάζουν παρά τύ συμφέρον των. Θά ήτο ανάγκη νά γραφή μία έπιστο* 
λή εις τον Βοεβόδαν διά τούς έκβιασμοΐ’ς αυτούς ε:ς βάρος τών υπηκόων μας, παρά 
τούς όρους τής συνθήκης ειρήνη;. *0 ‘Ισμαήλ Πασας Βεζύρης σκέπτεται να στείλη ενα 
σώμα στρατού εις τά μέρη ταύτα ίνα έκτο;.ίση τούς προγραφέντας Μαργαριώτες. Καί 
έδώ. ό Βοεβόδας συγκεντρώνει άνδρας καί κ/ει πώρο εις την Αυλήν του περί τούς 300, 
έκτος άλλων πού εύρίσκονταιέέω. Είμαι τής γνώμης νά άπαγορενθή είς τούς Βενετούς 
υπηκόους νά ερχωνται είς Άρταν, έως όχου να Ιδούμε ποιαν έξέΛιξιν θα λάβουν αί 
κινήσεις τού ‘Ισμαήλ Πασά, περί των οποίων γίνεται λόγος έδώ...»

Άρτα 2 4  Σεπτεμβρίου 1 7 5 9 . *0 ίδιος Υποπρόξενος γράφει:
«...υστέρα από πολιορκίαν τής Άρτης πού διήρκεσεν εξ ήμερα;, έδόθη ό Μούρα- 

σελές (πρόσκΡ.ηπς δικαστική) εις τον άρματωλόν πού είχε στείλει ό ‘Ισμαήλ Πασάς Βε* 
ζύρης, άλλ’ ούτε καί μέ αυτό δεν θέλει νά τίποχωρήση ό Βοεβόδας καί είναι μέ τά όπλα 
είς τάς χεΐρας καί αυτός καί οι οπαδοί του καί υπάρχουν φόβοι μήπως λάβη χώραν 
καμμία αιματηρά μάχη μεταξύ των άνδρών τού "Ισμαήλ Πασά καί των τού Βοεβόδα.

"Ολοι οί κάτοικοι τών πόλεών καί των χωριών κατέφυγον τρ Κάστρον μέ ο,τι 
ήμπόρεσαν νά διασώσουν. Κλαίουν εις τούς δρόμους οί δυστυχείς κάτοικοι, διότι τά 
πράγματά τοιν διαρπάζοντίΛ από τούς Αλβανούς. ΚΙμαι καί έ/ώ κλεισμένος είς το σπί
τι, οπού είναι καί τό Προξενεί ον καί έχω καί οκτώ ανθρώπους, οί όποιοι κατέφυγον 
εϊς έμέ ίνα σώσουν την ζωήν των. Ά ς  μάς προφύλαξη όλους Κιμιο; ό Θεός. 'Υπό τάς 
παρούσας συνθήκας δεν ήμπορεΐ νά γίνη καμμία έμπορική συναλλα/ή καί παρέλυσε κάθε 
κίνησις. ’Αποστέλλω ;ιέ ειδικόν αγγελιοφόρον την παρούσαν ϊνα λάβη γνώοιν τής κιιτα* 
στάσεως ενταύθα ή Ύμετέρα Έξοχότης. νΑν υπάρχουν οϊκογένειαι υπήκοοι τού Μεγά
λου Ανθένιου είς τά μέρη τού ΓΙρίγκιπος, καλόν είναι νά διαιοξη ή 'Υμετ. Έξοχότης 
νά άποουρθούν χωρίς θόρυβον είς τά σπίτια των. 'Ό,τι θά ουμβή περιατέρο) δεν θιι λει
ψοί νά το καταστήσω γνωστόν είς τήν Ύμετ Εξοχότητα...·»

Ά ρτα 2 8  Σεπτεμβρίου 1 7 5 9 ,  Ό  αυτός Υποπρόξενος γράφει: ήλθεν από
•τά βουνά καί 6 Καπλάν μπέης μέ 1500 τής συνοδεία.: του ιππείς καί πεζούς, ο. οποίοι 
προορίζονται διά τον Λούρον είς τά σύνορα μέ Γην Πρέβεζαν. Με αλ/.ην ;ιρ ;γενε.κέ- 
ραν μου είχον ανακοινώσει είς την Υ.Ε. ότι έξελέγη ό Ισμαήλ Μασάς Βεζίρη; ώς 
‘Αρχηγός τών όρματωλών. Έδώ δέν ακούονται παρά όδυρμοί καί .κλάματα από τον 
πληθυσμόν τής πόλεοις τούτης, ένεκα τών εκβιασμών καί βιαιοπραγιών τών Αλβανών. 
Ό  Βοεβόδας άπεσύρθη εϊς τήν αυλήν του x.ut κρατεί τα όπλα άνά χεΐρας ώ; καί οί ο
παδοί του. Όλοι οί κάτοικοι, Έλληνες Τούρκοι καί Εβραίοι, κατέφυγον εις τό Κά
στρον. Τά καταστήματα είναι κλεισμένα. Δέν ευρίσκει κανείς ούτε ψωμί, ούτε τίποτε 
άλλο τρόφιμον, Οί δρόμοι είναι γεμάτοι άπό ’Αλβανούς, οί όποιοι ληστεύουν όποιον- 
δήποτε συναντήσουν. Είς αύυήν τήν κ»ιτάοτασιν εύρίσκομαι τώρα έδώ είς τό έπικίνδυ- 

ννον αυτό αξίωμα καί άτυχώς δέν έχω ούτε χρήματατα ούτε έπαρκή τρόφιμα......

Σ υ ν ε χ ί ζ ε τ α ι
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16S6-1787*! „ · . Λ-

Κ .  Δ .  Μ Ε Ρ Τ Ζ Ο Υ  Α. Μ . ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΘΗΝΟΝ

"Αρτα 3  'Οκτωβρίου 1 7 5 9 ,  Ό  Τ.διος 
προς τον ’Έκτακτον Προβλεπτήν 'Αγίας Μ αύ
ρας κ. Βιτσέττζον Μχάλμπι.

«... μόλις έφτασαν εδώ τρεις έμποροι άπό 
τήν Βόνιτσαν υπήκοοι τής Λυτού Γαληνότη- 
τος, μέ τά έγκλειστα διαβατήρια τά όποια υ
ποβάλλω είς τήν Ύμεχ. Έξο/ότητα και άμε- 

σως συνελήφΟησαν και έτρυλακίσδησαν από ταύς «χαρατσάρους». ’Από ένα έξ αυτών 
όνόματι ’Αποστολήν Μάνκαν άφηρεσαν οί ’Αλβανοί τό δισβατήριον και τά άλλα δυο 
τ« έφεραν είς έμέ. Μόλις ειδοποίησην περί τής γενομένης συλλήψεως, έπηγα είς τον 
Άγαν Χαρατσήν καί υστέρα άπό πολλάς συζητήσεις, τούς άπεφυλάκισε. Οί Τούρκοι 
Ισχυρίστηκαν ou δεν έγεννήΟησαν εις τήν Βόνιτσαν, επομένως δεν εινε υπήκοοι καί 
δτι προσωρινώς δ'αμένουν εκεί, άλλα βπως είπα, κατοιρΟωσα μέ πολλάς δυσκολίας νά 
τούς άπελευΟεροίσω. Ύστερα τούς ειδοποίησα ότι άν έχουν σκοπόν νά έμπορευΟοΰν, 
Οά έπρεπε παρουσία μου νά κάμουν καί τον έκτελωνισμόν, ϊνα μή πληρώσουν πλέον 
των 3 ο)ο. ΓΙλήν αυτοί δεν έδωκαν σημασίαν είς τάς συστάσεις μου καί αφού ήγάρα- 
σαν έμπορεύματα άΕίας 000 πιαστρών, έκαμαν μόνοι των μυστικά τάς τελωνιακάς δια- 
τυπιόσεις καί χδές τ ’) βράδυ ήλ\)ε μόνον ό ’Αποστολής νά ζητήση τό διαβατήριόν του 
καί τά των συντρόφων του, ό δέ Γκινάκας ό Προξενικό; εΐσπράκτιορ μού είπεν ότι δ'- 
λοι όσοι έρχονται άπό τήν Πρέβεζαν, Αγίαν MuiWv καί Βόνιτσαν πρέπει νά πληρώ
νουν ̂ προξενικάδικακυματα, πλήν αυτοί έφυγαν χωρίς νά πληρτοσουν τίποτε...».

"Αρτα 3  Όητιοβρίον 1 7 5 9 . *0 αυτός υποπρόξενος γράφει:
*.· Ένας κάποιος Νικοκό Μαρίνος, υπήκοος έξ'Αγίας Μαΰραςό όποιο? περιεφέ*
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QBTO
διέδιδεν 
λώς
ρίσκεται τώρα εϊς το ΐΜοναοτηρι 
τής Ρούμελης, κονιάδου τού τωρινού Μεγάλου Αυδέντιη», συνελαβε τύν Μαρίνον και 
τον έφυλάκισεν. ‘Επενέβησαν ό Γάλλος πρόξενος καί Λ ‘Αναστάσιος Πανος πρόξενος 
του Βασιλείου των Λνο Νικελίων και μέ ένα δώ ρον Γ*;πό Γ>0 Τζεκίνια, τον Απελευθέ
ρωσαν από την αιχμαλωσίαν. "Οταν έ'γινατ «Ί’τά, δεν ευρισκομηγ εϊς την έδραν μου 
έν *Άρτη, διότι εϊχον μετιιβή εις το ‘Ιχυυοτροη είον της Λαγαρούς ϊνα πληροφορηθώ 
από τονς Κερκιραίους υπηκόους, πώς συνέβη ΐ| έπίθεοις ιών δια Αλβανών η οποία 
ένηργήθη κατόι τών δυο Κερκυραίων, οί οποίοι ως έκ θαύματος διεσώδησαν καί ά’ν 
ήμουν παρών ί)α έτρεχα να υπερασπίσω ιούς υπηκόους.

ΜανΟανο) τώρα ότι ό ψηθείς Μαρίνος ξαναπήγε οτα I ιαννινα και ότι ό Ισμαήλ 
Πασάς πρόκειται νά στείλη 4<)\Ό ανδρας πρός τα μέρη τσυτα δηλαδή εϊς τον Λούρον 
και έκεΐθεν θά όδεύοουν δια τύ Φανάρι και τό δίαργαριτι. Καί ό ‘Αμπλή παπάς δα 
πέραση άπ* εδώ δια τον Λούρον και Μαργαρίτι ϊνα τιμωρήση τούς Μαργαριτκότας καί 
υστέρα τ)ά πηγοινη προς τήν Αλβανίαν ή όπου άλλου εγκρίνει ό ίδιος, ϊνα καταδίωξη 
τούς σταοιαστάς. Τοιαντην διαταγήν έχει από τον Μέγαν Αχ»δέντην.

Έδημοτιευθη εδώ άλλη διαταγή του ‘Αυπνή παοά καί του ‘Ισμαήλ πασά διά τής 
οποίας απαγορεύεται ή εξαγωγή σιτηρών και άλλων τροφίμων, ϊνα διατεθούν ταύτα ά· 
ποκλειστικώς διά τόις άνάγκας τών στρατευμάτων που θά περάσουν απ' έδώ. Αέριον, 
δεού δέλοντος, δόι μεταβώ εϊς τά Γιάννινα ϊνα έκτελέοω τας δκααγάς τής Ομετέρας 
‘Κξοχότηιος, τάς έπιστολάς μου έχει δεν ί)ά τάς διευθύνω ή εϊς τον κ. Μπορτυλο ΙΙκτ 
τζόνι ή εις τον κύριον Πρόξενον του Λυτοκράτυρος καί ούτοι δά φροντίσουν διά την 
Αποστολήν των εις τήν Ύμετέραν Εξοχότητα ...»

mΑρτα 6  ‘Οκτώβριον 1 7 6 9 .  «.... ένα άλλο παράξενο επεισόδιο έλαβε χώραν εις 
τά νερά τής ΙΙάργας, όπου μία βάρκα ‘Οθωμανική, άνήκονοα εις τόν Νικόλα Μπουρ 
τζανά, έρχο/τένη προς τήν “Αρταν με Εμπορεύματα εκ Κέρκυρας διά λογαριασμόν τών 
έμπορων ‘Άρτης, έκτυπ ήθη από πειρατάς καί βάρκα εύρέδη κενή εις τούς ΙΙαξούς. 
Αυτή ή δυσάρεστος ειδησις προξένησε πολύν θόρυβον Ενταύθα καί οί έδώ περιμένουν 

‘νά Εξακριβώσουν τήν αλήθειαν. Ό  Ισμαήλ πασάς Βεζίρης έστειλε κατά τού Μαργαρι- 
τίου 20.000 άνδρας καί άλλους 4.009 έχει μαζΰ του. ‘Ο άρματωλός τού ΙΙαοά, ό ό
ποιος προορίζεται διά τά μέρη ταύτα καί διά τά σύνορα, δεν σκέπτεται νά προολάβη 
ώς άρματωλούς “Ελληνας. Αυτή είναι ή άπάφασις τού Βεζίρη· Και άν οί ‘Έλληνες 
κάτοικοι τών μερών τούτων τούς δέλουν, πρέπει νά δίδουν αυτοί άλλους μισθούς 
καί όχι από τούς 2Γ)0 πού προορίζονται διά τούς άνδρας τού άρματωλού ιού Βεζόρη.

Ό  Νικόλα Μαρίνος επέστεψε καί πάλιν χθες εδώ καί φιλοξενείται έκ νέου εϊς τό 
Γαλλικόν ΙΙροξενείον καί σκέπτεται νά ξαναπηγαίνη εϊς τί· Γιάννινα.

Πολλά λέγονται διά τήν συγκέντρωσιν τόσου στρατού υπό τύν Βεζίρην. Κατά 
τήν ταπεινήν μου γνώμην, ώς έγραψα καί προηγουμένως ε'ς τ ήν *Υ. Έ . ϊνα άποηευ- 
χδούν ένδεχόμεναι περιπλοκαί, καλόν είναι νά' διατάξητε ϊνα, \ \  υπάρχουν οϊκογένειαι 

/υπήκοοι τού Μεγάλου αύδέντου εις τά μέρη τού πρίγκιπος, απομακρυνθούν.
*0 ‘Ισμαήλ πασάς τών Γιαννίνων άπεκεφάλισε δύο προκρίτους ‘Έλληνας. Τόν έ· 

να όνόματι Ζώην Χαραμήν καί ιόν άλλον Αποστολήν Μέοιυν. Καί οί δυο πλούσιοι 
καί λίαν ευυπόληπτοι. ‘Εδώ τα χωριά ιίξω καί ό Βοεβόδας εϊνε ανήσυχοι καί φόβος υ
πάρχει μήπως γίνη καμμία πολεμική σύρραξις.,.,»

~Αρτa 11 'Οκτωβρίου 1 7 69 .  ‘Ο ίδιος υποπρόξενος γράη ει:
«... Ό  Βεβόδας μού ένεχείρισε τήν έγκλειστον επιστολήν σήμερον ϊνα τήν διαβι

βάσω εϊς τήν Ύμετέραν Εξοχότητα, ‘Ομοίως σήμερον τό πρωί έλαβα διά χειρός τού 
αρχιδιακόνου τού Μητροπολίτου 'Άρτης τήν τιμίαν τής *Υ. Έ , ημερομηνίας 28 πα
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ρελθόντος μηνός. Μέ διατάσσει ή *Υ. Έ . νά έξηγήσο) ποια ήοαν Ακριβώς τα αίτια 
πού μέ εξώθησαν ινα ζητήσω την απομάκρννοιν ιών υπηκόων 'Οθωμανών ή οίκογε- 
νειών Από τα μέρη της Γαληνότατης Δημοκρατίας.

*Όταν έφθαοεν είς αυτά τα μέρη ένας Μπεκίρ μπέης Αρχηγός των άρμιιτωλών, 
μπoυλovκμπαoηc τού ‘Ισμαήλ παοα, έθεοιρηΉΑ οκόπιμον νά τον έπιακεψθώΐνα μάθω διά 
ποιον σκοπόν ήλθε καί ί'να αυστήσο) καί το ά'τυμον μου καί# το Προξενειον, νά τά 
προστατενη από οίανόήποτε έπιδρομήν καί λεηλασίαν. Καί πράγματι μου έδωκε τάς · 
αναγκαίας διαβεβακόσεις καί ότι ήτο διατεθειμένος νά μ οι. .χ°(Μ)ΥΜι*ϊ) οίανδήποτε συν
δρομήν, ίϊν ήύελεν λάβει ανάγκην, καί μού είπε ιέλος αύτά ά*ρι.βώς τά λόγια : «στή 
Πρέβεζα δέκουντε τούς κακοί»ς Ανθρώπους καί ό ‘Ισμαήλ πασσάς τούς κυνηγάει ότεν καί . 
άν είνε*». Έγώ τού άπήντησα ΰτι ε!νε καλοί φύλακες εις τά σύνορα καί δέν έπιτρέ· 
πουν την είσοδον εις κακοποιούς. ’ %

Λντά ήκουσα από τόν Μπεκίρμπεην καί έοκέφθην νά γράψω είς τήν Ύμετ. *15;' 
ζοχύτητα, ό,τι ταπεινοη ρόν«>ς έγραψα, καίτοι έγνιύριζα καί γνωρίζω πόση tlvat ή έ· 
παινετή προσοχή τής ‘Υ. ΊΟ. καί των άλλων ‘Αντιπροσώπων. Εύρίσκομαι εδώ από 

έτώ\ περίπου είς αυτό τύ επικίνδυνον αξίωμα καί Ακούω κάθε μέρα τί λέγουν έδώ 
δια τά μέρη τού Γαληνότατου καί είδικώς διά τήν Πρέβεζαν.

Εκτός τούτου έχω καί τάς αύστηράς διαμαρτυρίας που μου έκαμεν ό Βοεβόδας 
καί το Λιβάνι του διά Tac δολοη ονίας πού έγιναν, προ ολίγων μηνών, μία πλησί
ον τής νήσου Ιθάκης καί ή άλλη είς τά ϋδατα τής ΙΙάργας καί λέγουν έδώ ότι ή δολο 
ψονία τού καραβοκύρη καί ή διαρπαγή τής βάρκας πού εύρέθη κατόπιν έρημη είς τούς 
ΙΙαξούς, έγένετο από ΙΙαργιανούς, Καί οί μεν συγγενείς τού προιτου δολοφονηθέντος 
απειλούν έμέ, οΐ δε έμποροι Εβραίοι καί ‘Έλληνες πού είχαν είς τήν βάρκαν παρά 
τήν Πάργαν τά έμπορεύματά των ζητούν καί αυτοί έχδίκηοιν.

Ό  Ισμαήλ Πασάς εύρίοκεται εις τά Γιάννινα #αί έχει μαζτ» του 4 000 άνδρας, 
Μ?ς Παραμυθίαν άπέοτειλε 2.000 μέ τόν Μονρλάκ μπέην καί έγώ ετοιμάζομαι νά με
τά,ίιο είς τά Γιάννινα u α παρακολουθήσω έκ τού πλησίον τάς κινήσεις των Τούρ
κων·...».

"Αρτα 14 'Οκτωβρίου 1 7 6 9 , Ό  προγραφείς κακοποιός Ράιιο Κανίνα πέ· ·
puflev Από τόν ποταμόν τούτον μέ συνοδείαν,σΟ άνδρών, καί κατευθυνεται προς το 
Ξιιρομερο. Έχρησιμοπυίηοε τύ πλοίον ενός καραβοκΓρη όνόματι Αημήτρι Μπέλληάπό 
|ήν ‘Αγίαν Μανραν, ί  όποιος εύρισκετρ εις τό ποτάμι, μέ τό πλοίο γεμάτο από τυρ* 
για καί φασόλια καί τού έκαμε ζημίαν πλέον των 10 τζεκενίων, όπως μου ανέφερεν ό 
Ενδιαφερόμενος, ό όποιος μού προοέθεοεν ότι έίς τάς έκβολάς τού ποταμού εύρήκε 
άλλο πλοίοριον ύ Ράμο καί έπήρκ εκείνον, αφίοας τό δικό του. ‘Έκαμα τάς διαμαρτυ
ρίας καί είς τόν Βοεβόδαν καί εις τόν Μπεκίρ μπέην καί είς τοχις μπουλούκμασηδες 
τού Ισμαήλ Παοα, Οί τελευταίοι είνε συγγενείς τού Γάμο Κανίνα, Λύριον θά αναχω- 

διά τήν Πρέβεζαν καί θά διαπεραιωθώ ακολούθως αυτόθι...».
Άρια 17 Όκχωβρίον 1 769 ,  Ό  Γάλλος Πρόξενος Λορέντοος Μπουλλέ γρά

φει είς ιόν, έκτακτον προβλεπτήν‘Αγίας Μαύρας:
«... έπήρα ειδήσεις Από τά Γιάννινα ότι έφθασε τό δέμα όπου εύρίσκετο καί ή dr,, 

ιιοτυλή τής Ύμετ. ‘Εέοχότητος, καί επειδή πρό τής άναχωρήοεώς του ό κ, Ύποπρό* . 
,ινυς Ντε Αοννα μού ουνέστησε νά διεβιβάζω' Υμϊν ό,τι μανθάνα), Σά^ γράφω ότι εις · 
:ά Γιάννινα—όπως μέ πληροφορούν εκείθεν—έφθαοεν ένας Βέζνρης ’Λγά*' Από την 
ίωνστανιινούπολιν, μέ φερμάνι Απευθυνόμενον είς τάν Ισμαήλ Μασάν καί »Ίς τόν 
ίαδήν, ϊνα λάβουν ακριβείς πληροφορίας πόσαι οίκογένειαι Φράγκων ,εύρίσκονται έκεί 
αί από πόσον καιρόν, άν έχουν σπίτια ιδιόκτητα ή άλλα κτήματα, άν οί Φραγκοι ού· 
οι είναι νυμφευμένοι μέ ύπηκόους τού Μεγάλσυ Λύθέντου ή μέ Φράγκιοες, ποσοι εί·

*0 'ΪΛο.Ίρόζ€Ρος ηοραϋίΜΙ ιήν ηίρίοδον αύχήν ΊελΧηνιοχΙ ώς ϊχνχ,

ΡΚ · ; t
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ναι ot νυμφευμένοι καί πόσοι άγαμοι και από τά 5 ιό φυλά, καί δλα αυτά μέ την μένα 
λειτέραν ακρίβειαν. Το αυτό Φερμάνι εστάλη και εις τον Διοικητήν τής "Αρτης Βοε 
βόδαν καί σπεύδω νά καταστήσω ένήαερον την ‘Υμετέραν Εξοχότητα

Πρέβεζα 3 0  *Οκτωβρίου 1 7 6 9 .  Ό  έν Άρτη πρόξενος Γάλλος Λορέ.ντσος 
Μπευλλέ, δ.ττις ήρχετο εκ Κων)πόλεως, γράφει είς τόν έκτακτον προβλεπτήν ‘Αγια;

Γουρμπάν» μέ πανί κοινό. Ό  Άμπτή Πασάς έπέρασεν από την Λάρΐΰΰα,', οι δέ κά· 
uxol φοβηΟέντες του προσέφερον 40 πουγγιά ϊ^α μή είσέλΟη είς την πάλιν, αλλ* ά- 
φντησεν ότι \)ά σκεφθή και Οά άποφασίση. Του προσέφερον τότε*403 πουγγιά, αλλ 

αυτός δεν τά έδέχΟη καί είσήλΟεν είς την πόλιν, αλλά δεν έκαμε κακό είς κανένα ‘Ύ 
στερα έπήγεν εις τό Ξητοΰνι* καί άπ’ άκεί εί; την Ναύπακτον καί -κατόπιν είς τό

στον......
"Αρτα 5  Νοεμβρίου 1 759 .  *0 Μαρίν ντε Αουνα υποπρόξενος γράφει:
«... Χθες την νύκτα ό Βοεβόδας μέ τους άνδρας του έξεκίνησε δι* άγνωστον δι- 

ευθυνσιν καί έμαθα ότι ίίνεκάλυφεν ένα Μπολοΰκμπασην, ό οποίος είχε περάσει κρυ
φά από τό μέρος αυτό, μέ 100 οπαδούς, ινα ενωΟή μέ τόν προγραφέντα Σουλεμάν 
Άγαν. *0 Βοεβόδας κατώρΟωσε μεταβάς πέραν του Κομποτίου νά αίφνιδιάση τούς 
ρηΟέντας εις μίαν μικράν κοιλάδα όπου ήτο νερό καί είχον σταΟή εκεί ϊνα δροσιά- 
θοΰν. ‘Ο Βοεβόδας τούς περιεκ έκλωσε καί διέταξε νά ρίξουν xur’ αυτών Β>() ντουφε
κιές Τρείς έξ εκείνων έφονευΟησαν'καί διάφοροι έπληγώΟηταν. Τούς τρεΐς αυτούς 
άπεκεφάλισεν ό Βοεβόδας καί έφερε τά κεφάλια των έμπηγμένα αέ κοντάρια καί τά έ- 
ξέθεσεν είς τό Σεράγι του, εις κοινήν θέαν, οί άλλοι διεσκορπίσΟησαν εδώ καί εκεί. 
Έπήγα αμέσως καί συνεχάρην τόν Βοεβόδαν διά την νίκην πού κατήγαγεν. Μού εΐ- 
πεν δτι έχει φοβερόν πονοκέφαλον από την κουρασιν αλλά περισσότερον από τήν ορ
γήν καί τήν άγανάκτησιν......

1 4  Νοεμβρίου 1 7 5 9  "Αρτα. *0 Τδιος υποπρόξενος γράφει:
«.... Έπιστρέψας από’ τά Γιάννινα εύρον εδώ τήν τιμίαν τής Ύμετ. Έξοχότητος 

τής 11 τρέχοντος καί απαντώ αμέσως: ‘Ως αρύς τήν άπαγόρευσιν τής εξαγωγής τροςη- 
μων παρά τού Ισμαήλ πασά καί του Άμπτή Πάοογλυυ, ή αιτία υπήρξεν νά μή μείνη 
ό τόπος χωρίς τρόφιμα, έξ αιτίας τών αναγκών πού έχουν τά στρατεύματα του ένύς καί 
του άλλου, μολονότι ό Άμπτή πασάς προσεκλήΟη νά έπιστρέψη καί νά μεταβή είς 
Θεσσαλονίκην, άφού απέλυσε τούς σπαχήδες καί τούς Γενιτσάρους πού είχε μαζυ του. 
Απέλυσε καί ό ’Ισμαήλ πασάς τούς ίδικους του, άφού τούς έπλήρωσε τους μισθούς 
τριών μηνών έξω είς ένα χωριό τών Γιαννίνων καί όταν έφΟασα εκεί, έλειπεν ό ’Ισ
μαήλ πασάς καί έπερίμενα νά έπιστρέψη. *Ως προς τόν Νικυλί Μαρίνος τόν υποκριτήν 
και οΐηματίαν, τόν οποίον ό Βοεβόδας "Αρτηί τόν είχε φυλακίσει καί ξεγυμνώση, ό
μως ούτος κατώρΟωσε καί διέφυγεν είς πά Γιάννινα, όπου τόν εύρηκα κατά τήν αφι- 
ξίν μου είς τό σπίτι του Αναστασίου Πάνου προξένου τού Βασίλειος τής Νεαπόλεως, 
αλλά είς.άΟλίαν κατάστασιν καί τοιαΰιην ώστε μετ 'όλίγας ημέρας μερικοί "Ελληνες 
Χριστιανοί xoj συνέλεξαν μερικά χρήματα ώς έλεημοσννην καί τφ> έδοσυν καί ένα παλ 
τό καί ένα ζευγάρι στιβάλια καί τόν συνέστηοαν εις ένα καραβάνι που κατηυΟόνετο 
είς Θεσσαλονίκην. Δέν εύρήκε συνεπώς καμμίαν προστασίαν από τόν 'Ισμαήλ ΙΙασάν

Ή ο α ν νομάδες χωρίς μόνιμον διαμονήν 
Λαμίαν
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oflte (ίπό ίλλους Όθωμανονς, «πως διίδιδβν, μδνον Μ οβ ουοταηχά γο<ί|ψατα άπό 
ιούς ποοξβνους tij; Γκλλίπς καί Νβαπόλβως χαί «Μνβται πώς nxintextu vu πΐ|Υ«Ινΐ|
ιΐς Κωνσταντινούπολή. , „ , , * ,,, Π /

πρός τήν ουγκέντρωσιν Ανδρών.που κίχον κάμει ol δυο αναφερυιντες Π(ΐοα· 
δες, τιίιρα απέλυσαν μέγα μέρος, ύ δέ Ισμαήλ πασάς *·Χ̂ Μ°ν°ν 1000 άτομα που είνε 
ή σννήόης φρουρά. Κατά njv προσεχή Ανοιξιν λέγουν υτι Οάξαναμαζειπτη τους απο- 
λνδέντας και Μ  Ραδίου κατά του λίαργαριτίυυ ϊνα ίπιτύχη την τελειωτικήν έξοντω-
οιν ιών στασιαστών. ,  ̂  ̂ ,

Ό Ηοεβυδας ένοχλεϊ διαρκώς τους Ενετούς υπηκόους, τοσον δια την οολμφονι· 
αν έκείνων των ’Αλβανών, όσον καί δια τον φόνον του καραβοκύρη Νικολό Μηονρ* 
τζανα, έπισνμβάντϋ ««ς ΙΙάργαν» όπως καί δια το ζήτημα ι^ος κάποιου Νικολό 1 ω
μά Άρδαβάνι, ύ όποιος Αγόρασε λάδι καί σταφίδα εις την Ίύάχην καί ύστερα ^δεν 
τού έιτέτρεψαν την έξαγωγήν καί χίΙές δ Βοεβυδας συνέλαβε καί έφυλακισε δι»ο υπη
κόους έκ Κεφαλληνίας. Δεν ωφέλησαν είς τίποτε αί διαμαρτυρίας μου jiici τήν βιαίαν 
αυτήν συμπεριφοράν του κατά τήν παραβαοιν τού δικαίου των Έύνών. Μ οι Λπήντη- 
«εν ότι ημείς δεν εΐμεύα άλλο τι παρά λόγια καί χαρτιά, ένφ ατ’τύς καπνίζει ότσι με 
τα χέρια του καί θέλει Jvu οί ατυχείς ούτοι υπήκοοι πληρώσουν τάς Αμαρτίας Αλλων. 
ΚΙναι ανάγκη vci γίνη γναιοτή είς τον Έξοχώιατον* Βάϊλον ή βιαία συμπεριφορά τού 
]Ιοε(Ιόδα τούτου. Δεν έφείσΟη ούτε τού Λντοκρατορικού προξένου Φιλίππου Τριάντογλη 
τον οποίον έφυλάκιοι· καί τού άμήρεοεν 1ί)0 πιάοτρες. ’Ανήκουστους βίας διαπράττει ό 
Ηοεβόδας. Ό  πρόξενος Τριάντογλης Ρφνγε καί μετέβη εις τα Γιάννινα Ϊνα διαμαρτυρη 
ύή κιιτα τού Ηοεβύδα είς τον Ισμαήλ πασάν καί Αν δδν εύρη έκεί τό δίκαιόν του, σκέ 
πτκται νιί πηγιιίνη είς τήν Κων)π»λιν. ^κόπιμον ί)ά ήτα να άπηγόρευεν ή Ύμετ. *Κ· 
ξοχότης εϊς υπηκόου; Ηενετοΐς νά ερχωντιη  είς ’ Αρταν. Διότι έλάχιοτον έμπόριυν δι
εξάγεται τώρα υπό τας παρούσας περιστάσεις. Καί να άπαγορευΟή ή ελευοίς των έν* 
τανΟα Γως οτου φέγη δ κακούργος καί Απάνύροιπος Βοιβόδας. Κίνα», ί-πίσης ανάγκη 
Ν'» προβή εις τα Αρμόζοντα διαβήματα ή Λ. Κ. δ Γενικός προβλεπτής προ; τόν Ισμα
ήλ παοαν τών Γιαννίνων και «Ις τήν ’Υψηλήν ’Οθωμανικήν πόλην ,...

ΠϊέβτΧα 15  Νοεμβρίου 1 7 5 9 .  Ό  υποπρόξενος Νιε Λοιίνα γράφει:
«... Έγινα δεκτός με όλας tcic τιμάς εις τ(< Γιάννινα παρά τού Ισμαήλ πασα 

xul £νφ τφ έπεδιδον τάς έπιστολάς τής Λ. 1C. τού Γενικού προ(3λεπτού με ήρώτησεν 
όμέοοίς πώς είναι είς τήν υγείαν του δ Έςοχώτατος Γκενεράλης, Ίίγό) τήι άπήντησα 
ότι είναι καλά καί ότι διαβιβάζει ειλικρινείς χαιρετισμούς καί »(£έφρασε τήν επιθυμίαν 
νά μάύη πού διαμένει το'»ρα ή Λ.Κ. ϊνα στείλη δ Γενικός προβλεπτής τόν Δραγομά
νον του ϊνα τφ παρουσίαση τούς έγκαρδίους ιου χαιρετισμούς, και ότι ή πρόΐ)εσίς του 
είναι νά διαγίρ είς φιλικήν Αρμονίαν μϊ< τόν έξοχοιτατον καί τόσον ’ξακουστόν Ιίεζυ- 
ρην. ’'Οταν ήκουσε τά ανωτέρω μοί Απήντηοεν: Αφεριμ, αφτριμ.

Καί ένφ έδιάβαζε οιγΑ σιγά τήν έπιστολήν τού Γεν.,ν.ού προβλεπτού μέ ήρτότη- 
οεν πόσος καιρι'ς είναι όπου ΰστειλεν δ Γενικός τΑ δυο όίτομα είς τόν Μουσελίμην τού 
ΙΙραχοιρίου, περί των δποίων κάμνει λόγον εις τήν Επιστολήν. Τφ Απήντησα υτι έπει- 
δή εύρίσκομαι είς τήν ’Άρταν, δεν ήμπόρεσα ακόμη να τό μάόω. 1\1« ήρτυτησεν έπει
τα πόσος καιρός είναι πού συνελήφΟη έκείντι ή βάρκα. Τφ απήντηοα: μετά τήν διά- 
|ίαοιν τής Ύμετ. Εξοχότητας από τό Βραχώρι είς ’Άρταν καί μάλιστα ότι ήλάεν Α
πεσταλμένος είς τά Γιάννινα ϊνα τφέγχειρίση Αλλην ίπιστολήν τού Κυρίου μου Τζε· 
νιραλιι καί μή εύρών αύτά είς τά Γιάννηα, απέστειλε τό γράμμα είς τδ Άργυρό- 
χαοτρον.
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Ή  Α Ρ Τ Α ' .  

Ε Ι Σ  Τ Α  Α Ρ Χ Ε Ι Α .  

Τ Η Σ  Β Ε Ν Ε Τ Ι Α Σ  ·"
:·/ΐ · ·

1696-1787* *
Κ, Δ. ΜΕΡΤΖΟΥ α. Μ. ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΘΗΝΟΙ

Τότε αμέσως Ικά?νεσε τον Διβάν Έφέντην 
. του χαΐ συνωμίλησε επ’ δλίγον μέ τον ίδιον, 

Μέ ήρώτησαν ακολούθως διάφορα πράγμσχα 
καί διά την Α.Ε. τον Γενικόν Προβλεπτήν καί 
διά τήν Ύμετ. Εξοχότητα και δΓ άλλους άν* 
τιπροσώπους καί είς τάς άπαντήσεις μου μοί 
έλεγε πάντοτε: άφερίμ.

Μέ έκράτησεν έκεϊ πλέον τής μιας ώρας, Μέ έβαλε νά καΟήσω έπάνω είς δυο χρυ
σά προσκεφάλαια καί μου προσέφερεν ένα γλυκό μέ ένα κουταλάκι καί έπήρα μια κου
τάλια', υστέρα μου έφεραν χαμέ και τέλος όταν έπήγα νά τον αποχαιρετήσω δι* άναχο)· 
ρησιν, διέταξκν δ Βοεβόδας καί έχττύτησαν όλα τά τύμπανα πού ήσαν 32 προς τιμήν 
μου. Τέλος μέ ήρώτησε τΙ κατάλυμα θέλω. Τφ δπήντησα οτι μένω είς το σπίτι ένός 
’Ιταλού ’Ιατρού, δνομαζομένου ’Αντωνίου Κασότι, Κερκυραίου, Και είς έρώτησίν μου 
πόσα άτομα έχω μαζί μου, άπήντησα: δύο ύπηρέτας καί ένα Τούρκον και έδα>κεν άμέ- 
σως διαταγήν νά τοις διύσουν κρέας, ρύζι, βούτυρον, ψωμί καί κρασί.

Τέλος έχω νά άναηέρω οτι έγένετο δεκτόν μέ τόσας τιμάς τό άνομόν μου καί τό
σον ηνχαριστήθη δ ’Ισμαήλ άπό τάς· έπιστολάς τής Α.Ε. τού Γενικού Προβλεπτού, 
ώσίε, ΐνα έκδηλώση τήν ίκανοποίησίν του μοί έδωσεν ίι’να ίππον μεγάλης αξίας, τον 
όποιον συνοδεύει μέ έπιστολάς τού Πασά ένας τσοχαντάρης του καί ένας άλλος υπηρέ
της. Τον ίππον τούτον θά τον δώσουν οί δύο αυτοί etc τήν Α.Ε. τον I ενικόν Προ-

* Σννίχ*ια in  tov ηροηγννμίννν.

*
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βλεπτήν. .
Ευχαριστώ τον Θεόν διότι ηύδόκησε νά μέ ενίσχυση, o>«m η αποστολή μου παρά 

Τί7) Ίομαήλ Ιΐασφ να σημείωση πλήρη επιτυχίαν, όπως και.επεΟυμυυ»·. · χ e
Λεν παρέλειψα να δώσω και φιλοδωρήματα εις διμΐ|Κ)ρηυί άςιωματουχους και υπώ

ρειας του Hand, μεταξύ των όποιων είναι Λ Τσοχαντάρης, αδελφός τού Ίαμίου του 
χιύτού Βεζύρ ΙΙασά. *Έφί)ασα δε σώος καί αβλαβής £ΐ£ ΙΙρεβεζαν, όπου και όάάναμεί* 
νω τάς Ύμετέρας Διαταγας. Παρακαλώ την Ύμει. Εξοχότητα ϊνα διατάξη να δααε»)ή 
μία βάρκα προς μεταφοράν τού ίππου καί τών δυο συνοδών εις Κέρκυραν καί τούτο 
πρέπει να γίνη λίαν ουντόμως, διότι ό Αγάς βιάζεται νά έπιστρεψη. *Έτπι τόν διέτα* 
ξεν ό Κύριός του...... # ,

Άρτα 2 9  Δ εκεμβρίου 1 7 6 9 . Ό  Μπόρτολυ ΙΤιατοόνι γράφει είς τόν εν 11ρε· 
βέζη Ντε Λουνα: , ,

«..... Έγκλείστως διαβιβάζω δυο έπιοτολάς τού δόκτορος Κασσοτι απο τα I ιαν
νινα είς άπάντηοιν της (Υμετέρας..... Βυεβόδας τώρα είναι ό Άβδουρμμάν μπέης,
αδελφός τον Ζενέλ μπέη καί ώς αμαρτωλόν έχομεν τόν Τότοιχαν, άλλ* άκόμη δεν ηλ·

μέ κάποιαν ύποφίαν ότι έπρόκειτο περί πανιόλους, άλλα από τότε δεν συνέβη^ 
κρούσμα. Το σπίτι έτέόη υπό κάόαροιν καί άπομόνωοιν. Φαίνεται όμως ότι ή διαδοσις 
έγινεν από τοτ̂ ς ‘Έλληνας κατοίκους καί τινας Τούρκους, οί όποιοι φοβούμενοι την 
«πανώλην» τόν Σουλεμάν πασάν μή τούς ψορολογήση αγρίως, έσκορπίσόησαν είς τά 
διάφορα χωριά, μεταχειρισΐίέντες ώς πρόσχημα την ύπαρξιν της νόσου. Ό  Σουλεμάν 
έκλεισε τάς διόδους όπως καί ό ’Ισμαήλ πασάς και δέν ήζεύρω ποιου από τούς δύο
κινδυνεύει τό κεφάλι.......  Άπύ υγείαν, όείφ χάριτι, εΐ'μεόα καλα έδώ είς ιήν ’Άρταν,
ούτε καί είς τα Γιάννινά ύφίσταται έστω καί υποψία τις, διότι ί)ά έγίνετο αμέσως γνω
στή, λόγφ τής συχνής επικοινωνίας μετά των Γιαννίνων....»

Πρέβεζα 3 0  Δ εκεμβρίου  1 7 6 9  * Ό  'Υποπρόξενος Μαριν ντέ Λουνα γράφει 
είς τόν έν Άγίφ Μαύρρ ' Έκτακτον ΓΙροβλεπτήν Μπάλμπι:

Υποβάλλω έγκλειστοί έπιοτολάς καί από τά Γιάννινά καί από την Άρταν....
Ώς Μ  ίδη ή Υ.Κ. είς τά μέρη τής Άρτης έτοποί)ετήί)η ώς άρματωλόςένας μπολούκ* 
μπασης Τότσικας, ό όποιος είχεν υπηρετήσει καί πρό πέντε ετών καί περάσαμε τότε έν 
καλή άρμονίφ μέ αυτόν. Κυκλοφορεί ή φήμη ότι ό ’Ισμαήλ πασάς Οά γυρίση γρήγορα 
στα Γιάννινα.... Υποφέρω ακόμη φοβερά άπό τόν κακοήθη πυρετόν πού πήρα είς την
Άρταν, αλλά μέ τήν Κίνα—Κίνα έλπίζω νά άναλάβω......
, «9 Φεβρουάριου ί 7 6 0 ,  Πρέβεζα. Ό  υποπρόξενος ντέ Λούνα γράφει:

«.... μετά μεγάλης μου λύπης υποβάλλω τή Ύμετ. Έξοχότητι τήν έγκλειστον έκ·
Όεσιν τού έν Άρτη πράκτορας μου. Κίδοποίΐ)σα ιίμέσω; τούς υγειονομικούς φύλακας 
περί των θλιβερών ειδήσεων καί τοίς ουνέστησα νά στείλουν έπειγόντωί τήν έκΟεσιν 
είς τήν Ύμετ. Εξοχότητα...... '

1 6  Φεβρουάριου 1 7 6 0 , Πρέβεζα. «.... μοί έφΟασεν έξ Ά^της ή έσώκλειστος
έπιστολή ή οποία, περιγράφει διάφορα συμβάντα καί Ιδίφ οτι έξεδηλώΟη ή πανώλης είς 
τρία σπίτια τών Γιαννίνων Ελληνικά...· ό Βοεβόδας δέν είναι στήν Άρτα, Οί. ύπο
πτοι άσΟενείας Τούρκοι τού Σουλεμάν πασά πηγαινοέρχονται άπύ τά Γιάννινα στην 
Άρταν καί υπάρχει κίνδυνος μολΰνσεως. Οί Αλβανοί στά Γιάννινα διαπράττουν κάθε 
είδους βιοπραγίας καί έχομεν καί μερικά κρούσματα καί είς τήν Άρταν. Ακόμη καί

* ΕΙς προηγηυμενην επιστολήν 24)12)1759 ή όποια όνόιαφερει μόνην τα Γιάννινα παι Αεν την 
ψημοαιεύομεν, άναφερεχαι ότι ό Σουλεμάν παο&ζ όπίοτρεψ* μ* τήν οίκογενειάν του ora Γιάννινυ, 
προερχόμενος άπό το Μοναοτήρι (Μ πινώλια).
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οί δημόσιοι δρόμοι δεν είναι ασφαλείς άπο τούς οπαδούς ιού Χουλεμάν. Έγμώσάη 
ότι δ ’Ισμαήλ πασάς απέκτησε καί πάλιν την Εμπιστοσύνην τον Μεγάλου Αύόέντ'ου και 
ihi ευρίσκεται Εντός όλίγου στα Γιάννινα με μεγαλύτερο δικαιώματα..'.,».

18 Μαρτίου 1 7 6 0 ,  "Αρτο. Ό  ‘Υποπρόξενος Λ’τέ Λουνα γράφει:
μέχρι στιγμής επικρατεί άκρα υγεία. Λεν υφίσταται ουδέ υποψία τις περί 

νόσου. Άλλα εις τα Γιάννινα ζούν μέ μεγιίλην υποψίαν καί λέγουν ότι. είναι ακόμη 
ζοιντανό τό κακό και το δτι δέν κάμνει προόδους, τούτο όμειλεται εις την ίίείαν ευ
σπλαχνίαν ή οποία μάς έδωκε χιόνι καί κρύο διά να έΕαλειψί)ή τό κακόν. Άπέστειλα 
ε!ς τα Γιάννινα ειδικόν άνθρωπον ίνα εξ'ίκριβιόσω τά καθέκαστα. Λεν Επέστρεψεν *άκό- 
μη ό Βοεβρδας. Ούτε ήλύεν ακόμη ούτε είναι γνωστόν ποιος ί)ά είναι καί εν τφ με
τάξι» καί ή χώρα καί τό Εμπόριον βρίσκονται. είς την απόλυτον διάΜεσιν των Αλβανών,

Οί υπήκοοι Βενετοί πού έρχονται από αυτού με φορτία Ελαιόλαδου, δεν παρουσιά
ζονται είς το Προξενεϊον ϊνα θεωρήσουν τα χαρτιά των καί τά ναυτιλιακά έγγραφα. 
ΙΙαρακαλώ την Ύμετ. Εξοχότητα ίνα, ευαρεστούμενη, λάβη τά κατάλληλα μέτρα και 
ίίδο/ιοιήση πάντας τούς υπηκόους πού συναλλάσσονται μέ την "Αρταν—καί είναι όχι 
ολίγοι, διότι καθημερινούς έρχονται—ίνα Εμφανίζωνται εις τό Προξενεϊον....»,

*Ι6ού καί έν Ελληνικόν έγγραη>ον είς την ιδίαν Λέσμην:
«Άπό τον Ενδοξότατον Χασάναγα ΒοϊβύνΟο τής •’Άριας προς τόν ΕπόοΕότατον 

ΙΙρεβεδονρον Εστραορδινάρην (56) τής Αγίας Μαυρας καί ΐΓοοσιαστήν των δυο Ινα- 
σιρών I îi^non Βητζέντζο Μπάλπη, φιλικούς καί άκριτούς χαιρετισμούς. *Μέ τό παρόν 
φιλικόν, πρώτον είναι νά'τήν άκριβοχαιρετήσω καί δεύτερον νά τής φανερώσω, εδώ 
ήλίίέν ό Μουτεβελής (57) καί Επούλησε την Βουλκαρίαν, την ϋάλτηνα, τό Χκαλί καί 
ικ Λέματα δ'που είναι είς τό Βακούφ τυΰ Φαΐν Πασά, τά πούλησε λέγοο τού Χουσείν 
‘Αγά Τομαρά τού Άρτηνού καί τύν άπερασμένον χρόνον ό Μουτεβελής τάχε πουλήσει 
ων Μίτζη τού Μαυρομμάτη καί την φετεσινήν τήν χρονιάν δεν εοΰ τάδωσε καί τ’ ά· 
«ψαοεν ό άνο)θεν Χουσείν ’Αγάς, άπό τον όποιον ύστερα τά χάλευοεν (58) ό μίτζης 
ιιί δεν τού τάδωσε, ότι δεν Εστρέχύηκαν είς τό παζάρι καί ό Χουσείν αγάς εμαύε πώς 
wo τούς δικούς σας τούς ραγιάδες επήγαν κάποιοι καί τούκαμαν ζάχτι (59) καί τά 
υυλεύουν ζήσιμος Μετράς καί γιοργάκης μοραίτης χωρίς ντεσκερέ. Τώρα τέτοια νά 
«νουν οί ραγιάδες σου, όπου προξενούν σκάνδαλο, δεν τό πιστεύω ή ένδοξότης σου νά 
6 κόμη καμποίλι (60), Διά τούτο τής δίδω τήν είδηοιν καί διά νά τρέχη ή φιλία μας 
ιχντοτεινή αί»τουνούς τούς σούδιτός (61) της νά τούς κάμης νά κινήσουν νάλΟουν νά 
ιιμουν χουσινήτην (62) τόν άνωύεν Χουσείν Άγαν και νά φτιασύούν μέ αυτόν ωσάν 
τού είναι νοικοκύρης καί άν προφασιστούν καί σου είπούν πώς ό μίτζος δεν έχει νά 
ίμη καί δέν ορίζει νά πουλήση καί ωσάν ΕΕουσιαστής όπου είσε κάμε εκείνο όπου 
ναι τής δικαιοσύνης, *Άλλο τόσον ί)έλω πράξει καί Εγώ είς καμμιαν της ύπόύεσιν 
ιί είμαι βέβαιος καί νάχω φιλικόν οας μέ πρώτον καί τής προξενώ άπό τόν ί)ευν 
W* εί'τυχιαν.

1760 'Απριλίου 24
(παραπλεύρως υπογραφή τουρκική καί σφραγί*).

"Αρτα 4 Μαΐου 1 7 6 0 · Ό  ΙΙπόρλοτο ΙΙπατΐόνι γράφει εϊς τόν *Έκτακτον Προ- 
ιπτήν Λευκάδος’ Βιτσέντζον Μπάλμπι:

«.... Άπουσιάζοντος τού ‘Υποπρόξενου κ. Μαρίν Ντε Λούνα, μέ Εκάλεσε ό Τοιά- 
----------------------------/.
0) *hxiaxtov.
0  Άνιαιρόαωηοζ, χληραξννοίυζ* t
•ή Τά ί£ψ ηο*, # ·
*0 Ζημίαν, δρήνον. 5 *
0 Aextov. 
f) Ύπηχόονζ
*) *Η λ. χκροίκη χουονονδίζζννχαριατημίνος, (χαναχοιημίνοζ.
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νος μπουλούκμπασης, δ όποιος έκτκΡνΚΪ τώρα χρέη Βοεβόδα κατόπιν έξουσιοδοτήσεως 
τού Συυλεμάν πασά και μ οι ππρέδωκε τη'' έγκλειστον επιοιολήν ίν« την άποσιείλω 
ασφαλώς εις την Ύμετ.. Εξοχότητα και μού είπε να προσθέσω εις τό συνοδευτικόν 
μου έγγραφον, οτι ανέβαλε την δικαίαν τιμωρίαν εκείνων που έτυλμησαν να αναμι* 
χθούν εις τό Ίχθυοτροφείον τής Βουλκαριάς, χωρίς να έχουν τήν άδειαν του κυρίου 
ταύτης καί ότι αν -θέλουν ν*α εξακολουθήσουν να εργάζονται εις τό Ί  χθυοτ ραφείο ν, άς 
έλθουν νά τό ενοικιάσουν καί νά λάβουν τυι δεσκερέν, από εκείνον που τό εξουσιάζει 
ή άς καταθέσουν εις τήν Ύμετ. Εξοχότητα ή άς στείλουν μέ έμπιστον πρόοωπυν Ί ζε- 
κίνια Βενετικά 40, τά όποια ζητεί ό κύριος τού 'Ιχθυοτροφείου καί άν είπούν ότι τό 
ενοίκιασαν από τον Μαυρομμάτην, αυτό δεν είναι άληθές, διότι μέτόν Μαυρομμάτην 
ό άηέντης τού ’Ιχθυοτροιρείου δεν έμεινε σύμφωνος εφέτος......

3 Μαΐου 1 7 6 0  (η.ι),), Ό  Αναστάσιος ΙΙάνος από τά Γιάννινα γράφει εις τόν 
Υποπρόξενον των δυο Σικελιών εις Άρταν.

«.... Τές περασμένες ήμερες σάς έγραφα ότι εύρισκομαι έξω στο χωριό μου καί 
τώρα έλαβα τό γράμμα σας, χωρίς ήμερομηνίαν, καί μού γράψετε ότι ό "Εκτακτος Προ
βλεπτής τής ‘Αγίας Μαύρας θά ήθελε νά μάθη τά τής επιδημίας και Σάς γράψω είλι- 
κρινά καί άδελφικά ότι αυτές τές ήμερες δέν είναι τίποτε. Μόνον δ πληθυσμός εφυγεν 
άπο τήν πόλιν και έσκορπίσθη εις τά χοκ'ΐά Μόνον εις 10—12 σπίτια πρό τριών μηνών 
είχεν έμφανισθή ή πανώλης καί τώρα μόνον 4 ή 6  εύρίσκονται ακόμη ύπο κάθαρσιν.... 
ΕΙς τρεις μήνας δέν άπέθμνον παρά 20 άτομα έν όλη)..,. Σεις παρακαλείσθε νά μείνητε 
εις "Αρταν καί νά προσέχητε μήπως έλθη κατένα πλοίον καί μήπως χρειασθή τίποτε 
καί έγώ θά σάς γράφω άιτέοως... "Ελαβα τήν προηγονμένην επιστολήν μέτό Βιντσέν* 
τζον Άλμπάνο καί επειδή εύρισκομαι εις.τήν έξοχήν καί είναι Ίταλιστί ή επιστολή, 
δέν έχω ποιύς νά μού τήν διαβάοη καί αύριον θά τήν οτείλω στα Γιάννινα..·. Έ ν τι»> 
μεταξύ σείς ώς υποπρόξενος νά γράψητε εις ιήν Α-ύλήν τής Νεαπόλεως δίδων πληρο
φορίας διά τήν ασθένειαν τής πανσίλους καί δώσατε χαιρετισμούς εις τήν σιιζυγόν σας 
Ελένην.,.». -

'Άρτα 1 3  Μαΐον 1 7 6 0 ,  Ό  Μπάρτολο ΙΙιατζόνι γράψει:
«.... "Ελαβα διά τού Ναδάλ Ψωμά τήν τιμίαν τής Ύμετ. Έξοχ. άπο 12 τρέχοτ- 

τος μέ διαταγήν ίνα πληροφορήσω αμέσως τήν ύψ’ ‘Υμάς Άρχτ'ιν διά τήν έν Ίωαν- 
νίνοις επιδημίαν. Ρζίναε βεβαιωμένον ότι τό κακόν αύτο έξεδηλώθη τήν 20 ’Ιανουάριου 
(π.ήμ,), μολονότι πρό ενός καί ήμίσεως μηνός υπήρχε κάποια ύποφία. ’Αλλά έσημεί 
ωσε τόσην βραδύτητα είς τήν έξέλιξιν, ώστε παρουσιάοθη καί διάστημα 30—40 ήμερων 
χωρίς θανάτους καί ολοι οί προσβληθέντες αφού άπεμονοΥθησαν έξω τής πόλεως καί 
ύπέστησαν τεσσαρακονθήμερον κάθαρσιν, έπανήλθον είς τήν πόλιν σφοι καί αβλαβείς, 
άλλ* επειδή τά σπίτια χων δέν εΐχον καλά άπολυμανθή, ήσθένησαν καί πάλιν καί μετά 
τό Ιίάσχα παρετηρήθη νέα έντασις τής νόσου..... Άφ* ής έξεδηλώθη τό πρώτον ή νό
σος, οί νεκροί υπολογίζονται είς Γ)0 περίπου.... Επειδή όμως αί είδήσεις μού έρχονται 
συγκεχυμένοι, θά γράφω είς σοβαρά πρόσωπα ϊνα εξακριβώσω τί γίνεται καί θά οτείλω 
αμέσως εκθεσιν δΓ είδικού απεσταλμένου είς τήν Υ.Ε .... Είς άλλους τόπους πλησίον 
τής Ά ριης δέν έξεδηλώθη τ) άσθέναα, αλλά πέραν τών βουνών όλη σχεδόν ή Ρούμελη 
υποφέρει είς δέ τήν Αάρισαν είς επτά μήνα; άπέθανον 24.000 άτομα καί άλλα τόσα είς 
τήν Θεσσαλονίκην..... Έδώ, θείφ χ«ρ·τι, μέχρι στιγμής επικρατεί υγεία καί δέν υπάρ
χει καμμία ύποφία περί πανώλους. Μόνον μία επιδημία μισοκακοήθης πού μάς έτάρα- 
ξεν επί 4—5 μήνας καί άπρ αυτήν, θείςι συνάρσει, άπηλλάγημεν..... Ταύτα αναφέρω 
κατά καθήκον είς τήν Ύμετ. Εξοχότητα καί τύ Σάββατυν όταν έπιστρέφη ό αγγελία- 
φόρος από τά Γιάννινα, θά ξαναγράφω άν έχω τίποτε νεώτερα......

’Από γράμμα τού Μπορτολο (Βαρθολομαίου). Πιατσόνι προς τόν Δανιήλ Άλ’εάνδρι 
γραμματέα τού ΙΙροβλεπτού Πρεβέζης, μανθάνομεν ότι ούτος ήτο ‘Ενετός πολίτης, δη
μόσιος Ιατρός τής πόλεως Άρτης καί υποπρόξενος μιας ξένης Δυνάμεως.
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Εΐς τον φάκελλον εΰρίσχεται ή* κάτωθι Ελληνική επιστολή του Προξένου τής 
Νεαπόλεως Φιλίππου Τριάντογλη έξ "Αρτης:

«Τ<7> εκλαμπρότατο και ενγενή κ\·ρ Πολύχρονη Χαντζήρη,Λογαρόν.
Εντιμότατε κουμπάρε ακριβώς σας Χαιρετύ

HE Ιουνίου 1760 “Αρτα.
Ετούτην τιν ορα τιμιαν σας ελαβον με τίν οποίαν επιθυμάτε να μάθετε καταλε* 

πιο; δια το -θανατικό πού ακούστηκε και μαληστα αγαπούσα να ήθελε σας απολαύσομε 
εδο μα επιδή ι κομισιόν (6ό) σας ηνε έτσι πρεπι ιπομονη οτο εμποδιον, δια τιν ηπο- 
•Οεσιν λιπον σας λεγο on εδύ χαρητι κυρίου δεν ηνε κανένα σοοπετο ((Μ) από τετιο 
κακύ μόνον εις Ιωάννηνα ηχαν λαβή τές απερασαένες ολίγον σοσπετο και πλέον δεν 
ετυχε τιποτας καί εις τούτο οαί βεβεονο οτι χαρητι δεν όνε τίποτες καί τά
παρόν έχοντας βεβεοτιτα κατα τες ηδησες όπου καϋημερουσιον εχομεν απο Ιωαννηνα 
ημπορητε να δήξετε καί τον εξυχοτατον εστραορδΐ|ναριον καί μίν εχετε τοσιν ανφιβυ- 
λίαν διατι καί ήμίς αν ητον τιποτας το ηξευραμε καλλίτερα «π ο αλους καί ας μήν έχουν 
τόση στενοχώριαν εις τό Κομέρτζηο, (65) λογιαζο πός παρόμια θέλη γράψη καί δ 
μιτροπολήτις.

ταυτα εν βια και ξαναχερετόντας σας μένο
' . ηγαπημενος παντα

Φίλιππος Τριάντονλης
"Αρτα 1 9  *Ιουνίου 17Θ 0 (ν ή.) Ό  Μπάρτολο ΙΙιατζόνι εΐς τήν Β. Μπάλμπι: 

Σήμερον με εκάλεσαν διά δημοσίου κλητήρος, ενισπιον τού Δικαστηρίου τού 
Καδή τής “Αρτας, όπου*εύρηκα συνηγμένους όλους τούς Τούρκους προκρίτους τής 
πίλεως καί τον Χασάν Άγαν πού έκτελεΐ χρέη Βοεβόδα. "Ήρχισε νά όμιλή ό Καδής 
καί νά λέγη ότι οί Κερκυραίοι, ύπ?')κοοι Βενετοί, παραβιάζοντες τούς όρους τής Συν
θήκης, έρχονται εΐς τά ’Ιχθυοτροφεία τού Μεγάλου Αύθέντου καί εΐς τάς έκβολάς των 
ποταμών καί ψαρεύουν μέ «τράτε.» χωρίί νά περνούν άδειαν άπύ κανένα, ότι ό Βοεβό- 
6ας διεμαρτυρήθη είς τον ’Εξοχώτατον Προβλεπτήν διά το ζήτημα .τούτο, αλλά δεν κ- 
λαβεν ικανοποιητικήν άπάντησιν. Καί δΓ αυτόν τον λόγον έκλήθη όλη ή όμήγυρις των 
αγάδων καί των άφεντάδών τής Χάβρας, ινα’πιστοποιηθή ή παραβίασις αύτη καί άπο- 
σιαλή εις Κωνσταντινούπολιν. Έγα) απήντησα ότι δεν είναι αληθές ότι ό Γαληνότα
τος πρίγκηψ υπόσχεται είς Τούς υπηκόους του την παράβίασιν των συνθηκών ειρήνης 
καί άν έχωνται αλήθειας όσα έλέχθησαν etc βάρος των Κερκυραίων, θά τιμωρηθούν 
οί υπαίτιοι. *Άς άποδειχθή λοιπόν μέ μάρτυρας, ένόίπιόν μου, τό γεγονός ότι οί Κερ* 
κυραίοι έρχονται καί ψαρεύουν αύθαιρέτως εΐς τά ’Ιχθυοτροφεία καί εγώ κατόπιν θά 
κάμω έκθεσιν εις τρν Έξοχ. ΓΙροβλεπτήν ΐνα δώση τήν πρέπουσαν ΐκανοποίησιν.

“Εμαθα ότι τήν καταγγελίαν κατά των Κερκυραίων ύπέβαλεν ένας Ρίζος ’Αναστά
σιος, γουναράς, ό όποιος είναι άνθρωπος καταχθόνιος καί όστις καί άλλες φορές έδη· 
μιοΐ’ργησε παρεξηγήσεις μέ τάς διαβολάς του. Ούτος έχει έν Ίχθυοτροφεΐον όνομαζό- 
μενον Καλαματερό, πού είναι πλησίον εΐς τήν έκβολήν τον ποταμού καί άνέλαβε τήν 
ύποχρέωσιν νά φέρη τήν έρχομένην Κυριακήν μάρτυρας εΐς τό Αικαστήριον, διά νά α
πόδειξη ιά τής καταγγελίας. καί τά πρακτικά θά σταλούν εις τήν Ύμετ. Εξοχότητα. 
Τώ είπα ότι αυτά δέν μπορούν νά είναι παρά συκοφαντίαι φθονερών ψαράδων ή ενοι
κιαστών των Ιχθυοτροφείων, έπειδή είδαν τές περασμένες εδώ εΐς τήνπόλιν, λίγες ποσό
τητες ψάρια από τές τράτες καί δέν μπορούν νά πωλύσουν τά Ιδικά των των ιχθυοτρο
φείων εις τιμάς πού ή απληστία των θά έπεθύμει.* * 64

69) ή παραγγβλία at C
64) ύηυφία 
6ΰ) 'Εμπόριο*
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1696-1787'"
. Κ. Δ ΜΕΡΪΖΟΥ α. Μ. ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ

·* . Καί εύρηκαν αφορμήν να δημιουργήσουν 
αυτήν τήν ‘Ιστορίαν. "Αλλωστε τό να ψαρεύη 
κανείς έΕω των Ιχθυοτροφείων με τράτες fot* 
τρέπεται, διότι τά νερά τού κόλπου είναι υπό 
τήν κυριαρχίαν τού Γαληνότατου ΓΙρίγκηπος, 
ούτε καί αί τράτες ήμπορούν νά ψαρέψουν ε?ς 
άβαδή νερά»

Εις τάς παρατηρήσεις μου αύτάς όλοι οί 1 οΰρχοι απηντησαν και ίδαν ο Αλή 
ένδης, ό όποιος είναι ό πρώτος τήτ τάξεως τών Καδήδων ύς  τό μέρος τούτο—ότι 
',ήτημα τούτο είχε συζητηύή καί μέ τον ΕΕοχωτατον Γενικόν ΓΙροβλεπτην Δολ* 

ότι ό ΙΙρίγκηψ δεν έχει άλλην κυριαρχίαν παρά μόνον νά φυλάσση τά νερά και 
ροστατεΰη τάς άκτάς. ‘ΈξωΟι των ιχθυοτροφείων είναι ρηχά τά νερά και οί Κερ- 
ιΐοι ψαρεύουν ακριβώς έκει όπου τά ψάρια Όά έμπαιναν μέσα στά ’‘Ιχθυοτροφεία, 
•πώς τό ψάρεμά αυτό είναι παράνομο.
Τοίς άπήντησα ότι δεν έχω ύπ* ό'ψει μου τι λένε τά άρθρα τής Συνθήκης οντεάλ 
Ύραφα έχω μαζί μου ΐνα αποδείξω τό έναντίον καί τέλος ότι αυτό τό Δικαστήρι· 
ν̂ είναι αρμόδιον νά άσχοληθή μέ ζητήματα συνόρων.
Μου είπεν επίσης ό Βοεβόδας, ότι δέν είχεν άπάντησιν τής *Υμετ. Έξοχότητος 
Γΐστολήν του, τήν όποιαν είχον διαβιβάσει ό ίδιος Ιντόςίδικού μου φακέλλου. *Η 
ολή αντη ένδιέφερε τήν ύπόόεσιν τού ’Ιχθυοτροφείου τής Βουλγαρίας, τήν ό-

ηίχίΐι* ix  τον προηγουμένου.
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ποιαν 
χθυοτροφ

έ^μεταλλεύονται ψαράδες έξ Άγιας Μανρας, χωρίς άδειαν τον Κυρίου τον Τ· 
ροψείου καί «τι αναγνωρίζουν ώς τοιηΰτον τον Μήτσον Μαυροματην..... "Υστε

TUI...·»».
Άρτα 2 3  *Invvicv 1 7 6 0 ,  Ό  Μπάητηλο Πιατίί όγι γράφει: «,... ΆφοΓ» έγραφα 

την πςιογενεοτέραν μου επιστολήν, προσεκλήόην καί πάλιν από τον Καδήν, ό όποιος 
μοί ένεχείρισε το έοιόκλειστον έγγραη ον Ιοιοκιστί διά τήν Ύμετ. Εξοχότητα. Νεώ· 
τέρα είναι ότι οί ψαραόες τών ’ίχόυοτροη είων Τζουκαλλέ καί Λαγαρούς, ήλδον xul 
ύπέβαλον «ναηοράν εις τον Βοεβοδαν Διοικητήν ίνο γράψη eic τον Ρουλεμάν ΙΙααάν 
ότι καί αυτοί εζημιώϋηηα? από Κερκνραίους ψαράόΐς m»\ ήλάαν και έψάρεψαν με 
τς»άτες.·..».

mΑρτα It) Ίονλίον 1 760 .  r() ϊδιος Μπάρτολο Νιατζότι γράηει:
Ή  επιδημία είς τά Γιάννινα εξακολουθεί μέ τινα ύφεοιν.... Ό  Ισμαήλ Ιΐασάς 

άψοΰ έΟνσίασεν εις τον Βωμόν τής άγανακτ ήσεώ; τον ένα Δερβίσην εξωμότην καί άλ· 
λους δυο εμπίστους τής Αυλής του, διέηυγεν έτί ε»ός πλοίου Ντουλτσινκσακου, τό ό 
ποιον έναύλωσεν εις Κέρκυραν. Δια τον οκοπόν τούτον είχε στείλει εις Κέρκυραν τον 
Δερβίσην καί τοίς άλλους.δυο εμπίστους >:αί του; είχε παραγγείλει να τηρήσουν από
λυτον μυστικότητα είς ιάς κινήσει; των. ΙΙλήν οί τρεις αυτοί, απρόσεκτοι, διέδοπαν ά* 
κουοίως τό μυστικόν καί μόλις έηέατρεψαν τους έκρέμασε καί τούς τρεις. Άλλοι λέ- 
γυυν ότι έμεσολοβηοε προδοσία ϋποκινηίίεισα ο π* ο τού JS) τηά^έρμπεη, ό όποιος ήθε
λε να εξόντωση τον Ίσμαή/..... Δ ιί την επιδημίαν ε:ς τό Ξηρόμεοο δεν ήμπορώ να
δώσο) ακριβή τινα πληροφορίαν, διότι δεν έχω αλληλογραφίαν μέ έντιμους ανθρώπους 
καί δεν δίδω σημασίαν εις τάς ηήμας που διαδίδει ό λαός.,..».

Ά ρτα  13 *1ουλίον J 7 6 0 .  Άταχοιρήοας έκ ΙΙρεβέζη:' έφτασα έδώ, όπου
εύρήκα τήν χΐίεσινήν επιστολήν τής ΥΈ. Ώς  πρας τό άνακυφαν ζήτημα μεταξύ του*, 
των τών δολίων Ελλήνων καί» τού καραβοκύρη Μάρκου Κερκυραίου, ο όποιος έψάρευε 
είς τάς άκτάς του Κόλπου καί πλησίον, τών ΊχΟυοτροηπ-ίων, είναι ήδη γνωστόν είς 
τήν Υ.Ε. ότι ή ΰπόίίεσι; πρώτα έπέρασεν άπυ τον ΤυιΚίί Μπουλουκααοην, ό όποιο* 
έκτελΰ χρέη Βοεβόδα καί ούτος ϊνα τήν επικύρωση, τήν παρέπεμψεν είς τον Καδήν 
καί ούτος, έξετάσας μάρτυρας καί σχηματίσας τό Πρακτικόν; καταδικάζει τούς Κερ«υ- 
ραίου* ψαράδες, επί τή βάσει τών μαρτυρικών καταθέσεων. "Iνα άι ιι,.ρόσω και απορ 
ρίψω τσς καταέέσεις τμυτας, ί)ά έπςιεπε νά προοα/άγω άλλους μάρτυρας καί ί)ά έχραα- 
ζετο καί χρήμα και δια τον Καδήν κυί διά τόν Βοεβοδαν. Άλλα καί άν ακόμη παρόν* 
σιάσωμεν \έοι ς μάρτυραν, ϊνα άναιρέοωμεν τάς καταθέσεις τών άλλων, είναι βέβαιον 
από τώρα ότι ούτοι οι 'Έλληνες ‘ είναι έκ η ύοεως ψεέσται, μοχϊ5ηροί καί 
γεμάτοι έμπαίίειαν κατά τών Κερκυραίων, ί)ά μπορέσουν νά προσαγάγουν άλλ» υς ψευ- 
δομι/ρτνρας είτε Τούρκους, είτε Εβραίους, διότι όλη αυτή ή χώρα είναι έδρα τής ψευ
τιάς. Συνεπώς, ή ταπεινή μου γνώμη, είναι νά δοκιμάσωμεν διά τρίτου προσώπου νά 
προσεγγίσωμεν τον Βοεβυδαν καί tov Καδήν καί νά ί)υσιάσωμεν ολίγον χρήμα, ί*α, 
τοιουτρόπως, άποφόγωμεν' μεγαλυτέρας έπιπλοκάς ή να γράψη ό Έςοχό>τ«τος Γεν. Ιίρο 
βλεπτής, τουρκιστί, εις τον Σουλεμάν πασάν καί να του έΕηγήση τήν μηχανορραφίαν 
καί συκοφαντίαν ιών Άρτινών κατά τ ον ύπηκόα»* Κερκυραίων και on Οά εξαναγκα
στούν οί Κερ<υραίοι νά διακόψουν κ ίί)ε έμπορικήν συνιιλΛαγήν μέ τ ι  μέρη αύτά. Θά 
ίδοΰμε τότε τι απάντηοιν ι)α κάμη ό Σουλεμάν, ο οποίος περιμένεται ένταΰόα από η
μέρας εις ημέραν, ινα έπισκεφΟή τό -φέουδον τούτ- .

. Ό  Βοεβόδας έλαβε τήν έπιστολήν τής *Υμετ. ’Κζοχότητος αλλά δεν έκαμεν άκό*
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υπάντηοιν.... ώς πρδς την νόοον τής πανώλονς είχον έμ«μανκιάή «Τς τκυοαρα οηί· 
καί εΐ/ον απομαχρυνύή μακράν τής πυλεως οι ένοικοι» τ<ί»ρ« ΛξΒ̂ η/ώ*ί)η είς ή
'jiiuu μ«1 άπό καιρού είς καιρόν αημε»,υύνΓ«ι καί θάνατοι··. Κϊς *ήν {")εουαλυ νίκην 
ΙΙνήοκουν 200 τήν κάθε ήμέραν, Λμοίως η?; τήνΛάριοαν, ΤυρΦαβον καΙΤρίκκαλα. 
τό Ξηρόμερο όμοίως υπάρχει ή νόοος, ιίλλά προχωρεί βραδέως. ΈξεδηλάιΟη^ καί 
ο Λιτωλικόν, όπου έψύιιοεν έ'νας εϊσπράχτωρ φόρων άπύ τήν Κο>ν(πολιν, του ό-
υ ιωέΟανεν Ex τής νόοου είνας υπηρέτης......*Κ6ώ ζώμκν - μέ τήν βοήθειαν τού (-)*!·
χο;ρ}ς καμμίαν υποψίαν, μολονότι, Εξακολουθεί ή καθημερινή κίνηοις με τά Γιάν-
όπου πΐ|γιιίνι.υν καί έρχονται Τούρκοι καί 'Έλληνες.....*. ,

Άρια i4# J o v H o v  J 7 ti0 ,  Ό  ΎποπρΓξενυς ντκ Λούνα γράΐ|«ΐί 
*Κνας κάποιο: Γιάννη ΙΤαπαχρήπτος υπήκοος 'Οθωμανός αλλά κάτοικος Πρκβι*· 
ήτο πρό Jf> ημερών έντανθα ϊνα πραγματευθή μίαν ύποϋκοιν των ΙΙρεβ»:(.άνων 
τον Τοιάνου Μπουλονκπααη, ό όποιος Εχτελει χρέη Ηοκβόόυ, και μόλις εμαθεν 
ιέπιρεψα, ίψυγκν άμέιτως από τήν “Αρταν. Ονιυς είχε λάβει και 100-1Γ)0 τζεκίνια 
ί (ίπο ένα πρόοωπονΕν Πρεβιζη ϊτα ταποραόώι.μd'* τον Πρόξενον τής Γαλλίας, 
ηρΓξενος θά τά Ρδιδεν είς αϊτοί·; ιυίς lit/, ικανούς, έναντι λυγί*ριαπμού 2000 
ον, τά όποια εΤχκ πωλήπει ό Εδώ έμπορος Δημήτριος Ηλαχουτοης κίς τους κι λό·
ίλεχάνους,
ήμερον ό Ηοεβόδας έλοβεν έπιοτολήν άπό τόν φηθέντα Γιάννην ύ όποιος τον 

ότι of ΚερκνραΤοι Τρυγάν καί ότι Επιθυμεί νά λάβη τήν άπάντηοιν τού Sou· 
Παπά. Ό  Βοκβόόας τού έχαμεν ιός άπάντηοιν μίαν Επιοιολήν, τήν όποίανΕγρα* 
ας φίλος μου καθ' νπαγόρευοιν τού Βοεβόδα καί λέ^.ι εις τον Γιάννην, νά ί:λ· 
ώ ha  διαβάοη τήν άπάνιηοιν πού ήλθεν άπό ιά Γιάννινα καί άμα τήν διαβάοη 
και|η ΐνα μή τήν Ιδη χιηένας άλλος.

ιν οί ιεροί καί οεβαυτυί Νόμοι τού λατρευτού Ηρίγχηπος Επιτρέπουν είς παρό· 
τον.ειμκ%ci νά αλληλογραφούν μέ τούς Τούρκους, νά όιαπραγματκόωνται δήμο· 
ηοθέακις, νά ανακοινώνουν ιήν μυγήν τών υπηκόων καί άλλα παρόμοια, δκν 
ι χαμμία ανάγκη νά διατηρώιται όντιπρόοωπ'οι ΰιίοημοι είς τήν Τουρκίαν...,, 
αι ή πρώτη ηορά πού ό Γιάννης Παπαχρήστου έκαμε παρομοίας ένοχοποιητι 
ιξεις, διότι καί υπό τόν Ί'ξυχυ>τατον Ά/.βι(ε Φόυκαρι, πρυηγηθέντα τήϊ Υ|,ί1Γ· 
ητος είς τό 'Αξίωμα, έκαμε τά ΐδια καί ιόν είχε βάλει οτά σίδερα άρκετάς ήμκ· 
μου είχε γράψει Λ Έξοχώτατος νά τόν τιμωρήσω, ώς ταΓιτα προκύπτουν άπο 
ι* έμοί νιμπταμένην Ρ'ητότε αλληλογραφίαν.
Γιάννης ( νχης προοτατεύεται καί ύποοτηρίζεται από ύπηκόοι*  ̂ τοΟ Πρίγκη* 
«πό άλλα άτομα τής χιόρας ταύτιις, τά όποία όχουν tac Ιδίας μέ αύτόν δικ· 
«ς Ιδέας, TJ Ύμετέρα Έξοχότης ύά άπαγορεύοη, είμαι βέβαιος, καί «ίς αυτόν 
άλλους οί όποιοι έρχονται έ6ώ κρυρίως ϊνα διαπραγματευτούν μέ τού;
?....
Γέρα τό πρωί έ'λαβον είδήηεις άπό τά Γιάννινα ότι ή πανιόλης προπέβι/λε καί 
ι είς 'Κλληνιχήν Συνδικίαν. Έπι<;·υΡ.άιιοομαι τά ίπανέλ^ω μόλις εχω νε<ό·

Αύνούστου 1 7 6 r —Η 4ρτα. αύιήν τήν οτιγμήν ήαμ Γόραν 21ην μέ 
' ό ϋοεβόδας καί μου line νά γράψω κίς τήν Ύμκτ, ΊΊξοχότητιι, όιι ό ά*̂ κλ* 
Ρουλεμάν παπάς έγραψε μίαν Επιπτολήν διά τήν Υ.Κ, κατόπιν «Ιτήοεως τ·όν 

, δηλαδή των ύπενοικια ιτών των ΙχΟυοτριυμείίον ΙΙαλαματκρού καί Κουβέλια; 
ποοτέλλει δύο πρόπιυπα ΐνα φέρουν τήν έπιοτολήν προς 'Υαάς, κ/αβιβαιτΟέντα 
οΰ ενός 'Αντωνίου Καρδάμη καί περιμένει τήν άπαντηπιν. Ί'φ είπα ότι Οά 
Γι έγώ οχετικώς είς τήν Ύμκτ· 'Εξοχότητα......
α ·Θ ύγούατον 1 7 6 0 . ‘Ο 'Υποπρόξενος γψ*α\Μν είς τήν A.R, τόν "IS· 
Πρ βλεπτήν Άγιας Μαΰρας, παραπονεϊται διότι τά Ίίνετικά πλοία καί μί
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βάρκες δεν παρουσιάζονται είς το ΙΙροξενεϊον ί'να θεωρήσουν τα χαρτιά των και πλη*
, ρώυουν τά δικαιώματα. Ζητεί, κατόπιν, προκαταβολικώς τον μισούν τής τριμηνίας 

πού άρχεται την Ιην 7βρίου, διότι, λέγει» του λείπει ή ήμερησία τροιρή είς αυτήν την 
χοίρον των βαρβάρων καί θέλει νά πλήρωσή καί τό ένοίκιον του ΙΙρυΗενικου Κατα*

» σχήματος. Είς τά Ι'ιάνινα, άναςέρει έν τέλει, έΛικρατεί άκρα υγεία, συμψώνώς μέ τάς 
εκθέσεις πού έληφδησαν έκεΐίίεν.

"Αρια 2 4  Ανγούοιον Ι 7 ό 0 ,  ό αυτός ‘Υποπρόξενος γράφει:
Πρρσεκλήδην από τον Βοεβόδαν, ενώπιον τού οποίου παρουσιάσιμη καί 

ό Μουσταφά Ρεΐζ, εκείνος πού έτ«ξίδευε μέ.τήν βάρκαν τού Μεχμέτ Μουσάτ *Αλη. 
*Η βάρκα αυτί) είχε συλληφδή προ καιρού i:k την έναντι τής Ιίρεβέζης "Ακραν καί 
τώρα την ζητεί ό Ραίζης, ινα τήν άποδώση εις τον Μουσάτ \Λλήν, όστις τού έκαμεν 
αγωγήν ένοιπιον τού Καδή καί ήναγκάσδη ό Ρεΐζ νά δ (όση είς τον άλλον 25 Τζεκίνια 
καί έτσι ή βάρκα είναι είς τήν διάθεο ιν του- Μέ όλα αυτά, τόσον ύ Βοεβόδας καί δ 
Μπουλούκιιποπης Τσιάνο μού παρήγγειλαν νά γράψω εις τήν Ύμετέραν Εξοχότητα 
ΰπως διατάξη τάς *Αρχάς τής Πρεβέζης νά παραδώοουν τήν βάρκαν είς τον ρηθέντα 
Μουσταφά Ρείζ.

Εγώ δέν άπήντησα καδόλου είς τήν αξίωοιν τούτην, μόνον είπα ότι ευχαρίστως
ίϊά γράψω καί δά έκτελέσω τήν διαταγήν πού δά μού δώση ή Ύμετέρα Έξ ο χυτής.....

Οί υπήκοοι Κερκυραίοι περνούν καί από τήν Βόνιτσαν καί έπειτα έρχονται εδώ 
καί ξαναεπιστρέηουν είς Πρέβεζαν καί δεν ξεύρο) πού δεωρονν τά χαρτιά των, πιθα
νώς είς Πρέβεζαν καί τούτο κατά παράβαοιν των υιυααγών τού Έξοχίοτατου Γενικού 
Προβλεπτού καί των Ύμειέρων αποφάσεων. 1\αί μερικοί υπήκοοί Ηρεβεζάνοι ήλθαν 
εδώ με βάρκαν καί κατόπιν άνεχώρησαν διά τά Γιάνηνα ϊνα λάβουν μέρος εις την 
εκεί Έμποροπανήγυριν, ή όποια αρχίζει μκθαύριον. *Απ* εκεί προμηθεύονται διάφο
ρα είδη καί τά μεταφέρουν χοίρίς ποσώς νά διέλθουν από τό Προξενείου τούτο......

Πρέβεζα 3 0  Αύγουστον l 7 t O . Ό  Ιωάννης Πατρίκιος γράηει εις τον ‘Έκτα
κτον Προβλεπτήν Βιτοέντζον Μπάλμπι:

«....παρουσιάσδη χδές έίς τά κάγγελα τού Ύειονομείον ό Καπετάν Νικόλα 
Σεργιάννης, άρματωλός τού Λούρου, φέρων έπιοτολάς τον Διοικητού τής *Άρτης προ? 
τον άνταύδα Δημόσιον ‘Αντιπρόσωπον, διά των όποιων ζητεί νά συλληφδή η συζυ* 
γο; τού Ξούρου κ.αί ό υίός τρύ ’Αποστόλη Σκαπέτη, διότι ο τελευταίος ούτος έπιασε 
δύο σκλάβους είς τύν κάμπον τής "Αρτης. Ούτοι ήσαν λεβέιτηδες τού Καπετάν Σερ* 
γιάννη καί άπομακρυνδέντες άπό αυτόν, έπεδόί)ϊ)σαν είς ληστρικός πράξεις καί τούς 
έπήρε σκλάβους ό Σκαπέτη;....».

; Πρέβεζα 5 Σεπτεμβρίου 1 7 60 .  Ό  αυτός Πατρίκιος γράηει:
. ' «....ύ αρχηγός των λεβέντηδων πού ε!ν<α υπό τάς διαταγάς μου όνόμ«τι Στάάη 

Μέργκοβα, ό οποίος ςωλάττει τά σύνορα τής Βόνιτσας, μού άνέφερε τάς ενοχλήσεις 
καί τάς ζτιμίας πού προξενούν δύο σιόματα λεβέντηδων τού ΜπαρμπαρίΑύυ καί 1 ιάν- 
νη Σιωκό, ςιού αποτελούν τήν συνοδείαν του άρμίΑίΟύλου Γρίβα.

Έκτος τών ζ<όων πού αρπάζουν από τούς .άιυχεΐς κατοίκους, εψδασαν μέχρι 
τού σημείου νά πληγώσουν Οανασίμως δύο κατοίκους από τό Κομπότι, υπηκόους 
όΟωμανούς, οί οποίοι είχον ζητήσει άουλον {ιπότήν σημαίαν τού Αγίου Μάρκου....

, . *Αρτα 15  Σεπτεμβρίου l7 6 u ,  *0 ‘Υποπρόξενος Ντε Λουνα γράφει είς τό 
Γραμματέα τού ‘Εκτάκτου Προβλεπτού έν ‘Αγά/ Μαύρφ κ. Άλεάνδρι:

«...εφθασεν εδώ ό Γιάννη Ιΐαπαχρήρτος xul μοί έδωσε τήν έπισχολ 
δώς και άλλας'τρεις τού Δραγομάνου. .

» 
τον

Ιην υμών κα·
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1697 -1787*

Κ. Δ . ΛλΕΡΤΖΟΥ Α. Μ. ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ Α0ΗΚΟΝ

Έν σχέσει μέ τά όσα μοί γράφετε, τψ ε 
δωκα ν.α) εγώ μερικός οδηγία:, πού tinu  Γιο* 
χετα» ϊνα συμπληρώσουν τας Ύμειέρας και έ 
τελείωσα με τον Διοικητήν. Επειδή όμως ε· 
λειπεν fva; Ρί£ο; ποί* είναι Λ ανώτερος δια* 
κανόνια τής τής ύποίΐέοεως, δι’ αύτον τον λό- 
γον δεν έμεσολάρησεν μ οριστική διευΟέτησις, 

foiW λείπει ακόμη κάτι τι. Δεν κήρχεσαν το καβληθεντα δια τον διακανονισμόν τής 
ανιαρός ' νίτοθκπεως χαι ό ίδιος 6 Γιάννη Π an άχρηστος κατέβαλε νι> υπόλοιπον ή όνε*, 
λαβε την ύποχρέωσιν να τό μέτρηση την προσεχή εβδομάδα, που θα έπιστρρψη tvu 
λάβη το χαρτί τού Διενθυντού,

Ό  Καδής ούτος τταραπονείται διότι δεν ελαβκ·' άπάντησιν είς τήν.έπιστολήν πού 
πας εγρω|»εν. 1)αρακαλώ να τον κάμητε τέσοαρας λέξεις άπάντησιν, άν ή Α.Ε. Ελαβε # 
την επιστολήν του Καδή.

Οι Χαρατπήδες, οί Βοστινιάνοι ((5C) καί οί είσπράκτορες των άλλων φόρων δεν 
παύουν να εκβιάζουν καθημερινώς τούς κατοίκους. Ιτενοχωρούν και τούς υπηκόου; 
μας. Άπηί'δησα και άπο τά συχνά παράπονά των καί άπο τούς κόπους και τούς κιν·

* Svrixeta  in  τον προηγουμένου.
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πήν. Χρειάζονται έργα διά ι ήν προστασίαν τών υπηκόων καί οχι λόγια και χαρτιά, 
;α οποία οί Τούρκοι δεν λαμβάνουν υπό σημείο>σιν.

Είναι δέκα πέντε χρόνια πού ενρίσκομαι εις αυτό τη επικίνδυνον άξίοηια. Να εΐ- 
ίαι χατηραμένος αν έχω μία πιαστρα, εναν παρά, ε'να άσπρο. Αέν̂  εισπράττω τίποτε 
πο ιούς υπηκόους, δεν πήρα από κανένα ενα σολδίον καί ί'/ω καθημερινά ε£οδι< δ*»ι 
u»lFf ταμπάκο, ένοίκιον και δια δώρα καθώς καί διά την πληρωμήν τής υπηρεσίας. 
*ί είναι αυτά τά άθλια τέσσαρα τζεκίτια, πού μού δίδονται ως αμοιβή κατά μήνα; Μέ 
ΐεγύμνωσαν οί ’Αλβανοί και δέν ύμ π άρεσα νά πάρω ουδέ την έλαχίστην άποζημίω- 
ιν... Συγχωρήσατε μοι αν σάς ενοχλώ μέ την φλυαρίαν μου·..*. ·

19 Σεπτεμβρίου 1 7 6 0 .  "Αρια. Ό  αυτός υποπρόξενος γράφει εις τον "Εκτα· 
ον προβλεπτήν.

«.....ελήψΟη ή τιμία τής Ύμετ. Έξοχ. δια τής οποίας μέ διατάσσει. .να παραδιρ·
' ο ........... X  Y x r r t . \ f  /vviwrtrT»- *»ι*»ηίίτι/»-'το τάτ»ί p?r ν ό ν  Λ ιο ιν ι ι*

ως τά Δημόσιον· ; β β
'<}ς πράς τούς εκβιασμούς πού κάμνουν εις βάρος των υπηκόων μας οι λαρατΟή- 

καί οί άλλοι φορατζήδες, οντοι γίνονται καί επαναλαμβάνονται χαθ* έκαστην, Τά 
ινειλημμένα διαβήματα μου καί αί διαμαρτυρίαι μου εις τίποτε δέν ̂ χρησιμέυσαν, 
τι αυτοί χυττάζουν μόνον το συμφέρον των καί απαντούν όπως αυτοί νομίζουν, 
νον ό θεός βλέπει τού; κόπους μου. τούς ίδρωτάς μου χαί τού; κινδύνους πού δια*

Ιδού τιάρα ή επιστολή τόύ Βοεβάδα (ελληνιστί)  ̂  ̂  ̂ ,
Πρύς τόν Έξοχώτατον καί άκριτόν μας φίλον Προβλεπτήν Έστραυρδινάριρν της 

ία: Μαύρα: από τόν ένδοξώτατον Χασάν *Αγά ίϊοϊβόντα τής ’ Αρτας, φιλικούς
ιετισμού; πέμπομεν. Τα ήγαπηίον σας γράμμα έλά^ομεν μαζί μέ την βάρκαν τού

πώς οί Χαρατζαρέοι οί ίδικοί μας πιάνουν τούς ραγιάδες οας τόσον εις τό μιΚω* 
ίσον* καί εις τά σκαλώματα, καί τούς γυρεύουν χαράτζι, αυτό δεν είναι τρόπο: νά 
ηίσωμε νά γετή έστωντας καί νά αγαπούμε νά ηυλάττωνται τά όρια τής αγάπης

* ϊ~ά) Σεπτςμβρίου 8 ?Αρτ«
Ιίαραπλει·ρως Τουρκική σφραγις καί ύπογραηή).
Άλλη άπόδειξις όμοίως Ελληνιστί. #
ίιά τού παρόντος φανερώνω εγώ ό ύποχάτωΟεν γεγραμμένυ; Μουοταφα I ει-ης, 
\ν βάρκαν οπού είχαν πάρη τά περγαντάια (68) ιού Βενετ'άάνου από τους αρ· 
ρς, ή όποια ήτο τού Αχμέτ νίού τού Μούσα 'Λμπάζη καί ώντας «κόμη ζωντα*



νός, μι επήριν είς Ti|V κρίσιν την β α σ ιλ ικ ή ν  >iul lu ‘ hxuj»k χουκιμη (M)) J»»a Tot’ t >|v 
έπλέρωσα καί έγινα εγώ ό ίδιος νοικοκύρης με τήν κρίσιν, μέ το νά την έστειλε ο έ£υ 
χώτατος Έατραορδινάριος του έκλαμπροιάιου βίτζε κόνσολε (ΤΟ) Βένετου κ. Μάριον

βεβι
λ α ν  μ ο υ .  ’ „

J7C0 Σεπτεμβρίου 8 Αρτα
'(Παραπλευρως σαραγίς καί Τουρκική ύπογραη ή). % >
Άρτα 1 2  'Οκτωβρίου 2 7 6 0 , Ό  Υποπρόξενος γράφει.*

‘ «.....*Η *Υμετέρα έξοχότης Αά έχει ασφαλώς ίνοχληΑή πολύ άπμ τα συνεχή γράμ
ματά μου» δια των οποίων έξαιτονμαι την προστασίαν , των ατυχών ιόντων Βκνετων 
υπηκόων, οί όποιοι κλαίουν καί οδύρονται ένιυι* ιών ψυλιικών ποί τους έρριξαν οί 
βάρβαροι ούτοι, αλλά flu μέ συγχώρηση καί Οα μέ κρίνη επιεικώς, διότι κάμνω ο,τι 
ήμπορώ σύμφωνα μέ τάς δκιταγάς τών ανωτέρων μου καί φροντίζω να προστατεύσω 
τους υπηκόους μας, πας>ουσιαζόμενος συχνά ενώπιον τών προγεγραμμένων τούτων 
‘Αλβανών, οί όποιοι είναι οί διοικητιιί καί έξουσιασταί τής χώρας ταυτης. Ουτοι  ̂θε
ωρούν έπιτρεπόμενον νά συλλαμβάνουν καί να εκβιάζουν τους ατυχείς Βένετους υπη
κόους, χωρίς ποσώς να λογαριάζουν τα άρθρα ιής Συνθήκης Είρηνης, οΰτε σέβονται 
τάς ύπογραφάς ή τα χαρτιά έν γένει» ένψ έξ άλλου ονδέν αποτέλεσμα  ̂ φέρουν τα λο 
γικά καί έντονα διαβήματά μου, τέλος τίποτε πλέον δεν είναι δυνατόν νά τους φέρη 
είς τον εύΑύν δρόμον* ΕϊΟε μόνον ό Θεός νά ένισχυση τόν 'Κξοχώτατον Βάνλον πα
ρά τή Ύφηλή Π όλη ο πως έκθεση είς τόν Μέγυ.ν ΑεΑέντην τα; τυραννικάς μεθόδους, 
τάς φυλακίσεις» τους έκβιασμούς κατά τών υπηκόο>ν μας, όπου έη>αρμα^οι·ν οί προγε* 
γραμμένοι ουτοι 'Αλβανοί' τους όποιους ειοποΟέτησεν ό Ρουλεμάν πασά; και είναι 
όλοι Ιδικυί του άνθρωποι.

Πολλάς καί διαη όρους διαμαρτυρίας έκαμα είς τούτον εδώ τόν Βονβόδαν ό όποΐ 
ος πράγματι δεν είναι Βοεβόδαί διωρισμένος άπύ την Ύ φυλήν Πύλην, άλλ’ ένας α
πλός ‘Αλβανός, πράκτωρ τού Σουλεμάν πασά, τάς έκαμα διά τόν Αναοτάσιον ή Κοΰ· 
οη, υπήκοον Βενέτόν, I Ιβεβεζάνον, ο οποίος ήτο γραμματικός είς τό Ίχι'Ιυοτροφεΐον 
Μάζωμα καί τον έφεραν εδώ σιδηροδέσμιοι* καί τόν έρριξαν εις αί'τάς τας ανηλεείς 
ηαιλακάς. *Πί)έλησα νά τον απελευθερώσω, άλλ* ο Βοεβοδμ,* μού άπήντηιεν ώς έ£ής 
«Έγώ έστειλα καί τόν ουνέλαβα καί άς πεόάνη στη φυλακή, διότι είναι TOO υπήκοοι 
τού Μεγάλου Α{·Αέντου έ; "Αρχής εις την Πρέβεζαν καί εγώ Αέλο> νά ειυπράΕω τό 
χαράτζι πού είναι Βασιλικό μερί, δηλαδή Βασιλικό χρήμα. *Κγώ ηιλικώς τού είπα, 
ότι δεν είναι καλές αυτές αί εχθρότητες μέ τούς υπηκόους τού Βρίγκηπος, πού είναι 
τόσον φίλος καί άκόμη περισσότερον διότι χάρις είς ημάς ένοίκιασαν τά ΊχΟυοτρο* 
φεΐα. ‘ # '

‘Αλλά εις τίποτε δεν ωφέλησαν τά διαβήιιατά μου, αί πιιραχλήπεις μου. Μάλιιια 
αυτός προσέθεσε καί κάτι εκφράσεις ιός οποίας κρίνω περιττόν νά παραΑέσω καί ούτε 
τάς προοέχο), έφ>* όσον άλλωστε προέρχονται άπό *iv« προγραΦ·γντα 'Αλβανόν. Καί ένα 
πτωχόν στραηιυτην πού είχα στο σπίτι μου καί ήτοιμα^όμην νά τόν ατείλω αυτόθι 
και' αυτόν ακόμη τόν έφυλάκισεν καί ζητεί τό χαράτζι, Kuij* μέρα παρου
σιάζονται ύπήκοοι από τήν Λευκαδα, Κεφαλληνίαν, Ιίαξοΰς και από άλλα μέρη Βενε
τικά καί επειδή τους ένοχλούν, είμαι υποχρεωμένος νά τρέχω δεξιά καί άριστερί ινα 
τους προστατέυσα)..,». ’

(Συνεχίζεται)■ - ....«-—■■■-' ■ } ι · ι ’ - '■ . .
(6itJ &ixijv (70) *Υ n>v,,. ' . . . .  *
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w i,>Ύά κάμνω aiaiWir.o ζήλον πίστεως, ζή· 
··! λδν τιμής, ζήλον πρός το αξίωμά μο«ι καί ζή

λον χριστιανικής έλεημοοΐ'νης....Τήν έπιστυ* 
λήν τής Ύμετ. έξοχ, προς τον Ρουλεμάν πα
σά ν  την διαβίβασα είς τά Γιάννινα με ειδικόν 

. ταχυδρόμον.....».
"Αρτα 14  Φεβροναρίον, 1 7 6 ,1 . Ό  αυ·

ϊυιοπρόξενος γράφει:
*......ένεφανίσδη είς τό Προξεν*·ίον τούτο κάποιος "ΛΑανι'υιος Γαλανός καί ι>ίπεν
ιρό τεσσάρων έτών περίπου, ως ύπενοικιαστής του ’Ιχθυοτροφείου Βουλκαριά,
> ένοικιάσει τούτο είς τον Ζαφείρην Μοΰλον κάτοικον Άμαξικίου καί όη τφ ε- 
ϊ χρειόστης δΓ υπόλοιπον άπύ εξ τζεκίνια καί ζητεί από τί|ν δικαιοσύνην τής *Υ·
Μ ? * · _____ ' ____________. . Λ  ...........* 7 _______________________________/ _______  . . λ  -  - Γ .  - Λ  * ( \  1 *  Λ ·

Θ

/αριτίου, οί οποίοι λέγεται ότι έβγήκαν είς τόΕηρομερο μετακομισΟεντες, με πλοία * 
όευιέραν ή Τρίτην καί ήσαν περί τους 700..:;.», . 1 , ι ' · « :· ?
"Αρια, 4 Μαρτίου 1 7 6 1 . Ό  υποπρόξενος .ντε Λοΰνα γράφει; ; u , <. * ^ κ ο  λ* 
. .'..ό Μουσταφα Άγάς.υίός του Ρεσουλ ’Αγά πού , είναι - ωοοΰραρχος έδώ;στό

-*—  Ρουλεμάν πασαν ότι εχει γαίας . είς το Κόκκινο, τας ?τρο, εκαμεν αιτησιν εις τον

* Σ ννίχιια  ix  top προηγουμένου, w v'» 4 · y . *ί 1»*. '» ·. > ' f ^
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οποίας έκαλλιέργησαν υί κάτωθι Βενετοί υπήκοοι: Νικόλας καί άδελψός του Kuioave· 
λης, Ξενδομάρκος, Βαλεντής, ‘Αργυρής και Δήμος έκ Βονίτσης καί έως τώρα δεν τον 
κόωκαν τίποτε. Βαρακαλεΐται ή Ύμετέρα έξοχότης vu τούς έξαναγκάαγι να πληρώσουν 
τα όψειλόμενα, δπως έμειναν σύμφωνοι τον παρελθόντα Αύγουστον μέ τον Τδιον Μου
στάκαν Άγαν ήτοι δυο τζεκίνια διά κάθε ζευγάρι βώδια. *0 Ρουλεμάν πασάς μέ πα· 
ρήγγειλε νά γράψω εις τήν Ύμετ. Εξοχότητα ϊνα φροντίση ώστε · νά δικαιωθή δ αϊ
τών Μυυσταηά Άγας,...». -

"Αρτα 3  'Απριλίου 1 7 6 1 .  «... .μόλις έλαβα τήν επιστολήν τής Ύμετ. *Κξο· 
χότητος διά τον Ρουλεμάν πιωάν, έφρόντιοα 'αμέσως νά τήν διαβιβάσω μέ ειδικόν τα· 
χυδρόμον εις τά χέρια του ινα λάβω καί άπάντησιν. Την έστειλα εις ιόν όόχτορα Κ«π· 
σόττι πού είναι γιατρός τού πασά καί φίλος μου. Σήμερα έλαβα τήν απάντησήν του 
Πασά τήν οποίαν καί ύποβάλλω συνημμένοι;. Τούς τρεις Τούρκους τοί-c υποιους . ά 
ψήκεν έν ζωή ό Μπουλουκμ/ιασί): Άρτης, ενώ άλλους έφόνευσεν* ‘μόλις τούς έπήγαν 
ζωντανούς εις τον Σουλεμάν, και άμα έφτασαν εκεί, διέταξεν ο πασάς την άποχεψάλι* 
οίν των.. Εις μάχην πρυοέφερον 1600 τζεκίνια Ϊηι τούς χαρισθή ή ζωή. Ιίολλαί ειδή 
σεις.κυκλοφορούν, αλλά δέν είναι πιστευτά! λα.) όέν τάς αναφέρω, Επιφυλασσόμενος νά 
τάς εκθέσω προψορικώς είς τήν Ύμετέρα ν Εξοχότητα ...».  ̂ \· ·· !

"Αρια 3 0  *Ιουνίου 1 7 6 1 . *0 αυτός ντε Λοόνα γράφει:’* . ? Γ* t
«i-...τάς τίμίας^έπιατολάς τήί'Ύμετέρας Εξοχότητας διά τον Σουλεμάν πασαν των 

Γιαννίνων θά τάς έπιδώσω ό ίδιος εις χείράς του μεταβαίνων έκεΐ uftpiov. Δ»ν ύπάο* 
χει τίποτε τό νεώτερον^ένταύθα*.,.».

“Αρτα 2 9  'Ιουλίου' 1761 .  *0 αυτός υποπρόξενος γράψει:
«....ή τιμία τής Υ.Ε. από 13 τρέχοντος μοί περιήλθε στα Γιάννινα τήν 28ην μα

ζί μέ τήν προς τον Σουλεμάν πασαν καί έτέραν προ; τύν Βοεβόδαν. Μόλις άνέγνα>σα 
τό περιεχόμένον, έπήγα αμέσως είς τον Σουλεμάν καί τώ ένεχείρισα τήν Επιστολήν 
τής ‘Υμετ. Έξοχότητος καί άμα τήν άνέγνωσεν, μού είπε νά Επιστρέφω τήν έπομένην 
πρωίαν καί πράγματι μ ετέθην και υστέρα από τάς συνήθεις φιλοφρονήσεις μού είπεν 
αυτολεξεί: «εκίνο ινε βασιλικό μερί καί δέ χάνετε» (/). Έγώ τώ άπήντησα λέγοντας 
οτι ακριβώς είναι Εκείνος πού θέλει νά χαθή τό βασιλικό μερί καί αυτός τότε άνταπή 
Ύτησεν: θά γράψω έγώ τήν άπάντησιν «μά τό βασιλικό μερί δεν χάνετε». Έγώ κατό 
την είπα ότι έκεΐνο-τό Εργου ‘πού κατασκευάζεται είς τήν εκβολήν τού ποταμού Λού* 
ρου δέν είνάί κάτν πούπρέπει ·να γίγη ύπό-τήν διοίκησίν του καί ότι και άλλες ψορές 
είχον αρχίσει κάτιι νά'κάμουν, άλλ' ό τόιε βοεβόδας τής Άρτης Άβδουλά άγά; καί 
βραδυτερον άλλος ‘Αβδουλά’ς, υπήγαν επί τόπου, παρουσίρ καί Εμού, καί είδαν τήν 
σκανδαλώδη ’διαγωγήν -Εκεί νων ‘πού- -ήθελαν νά κάμουν εκεί νέον * Ιχθυοτροφείο ν καί 
αμέσως εϊχον δόιοει διαταγήν νά βγάλουν μερικοί»; πασσάλους πού είχαν εμ πήξει καί 
είμαι βέβαιος, τού είπα, ότι καί Υμείς θά*0ώσητε τάς ιδίας διαταγας, δεδομένη; τής 
καλής καί εϊλικρινούς φιλίας πού έχουν οι δύο έκλααπρότατοι Αύθένται μας» .Μοί ά 
πήντησεν ότι θά γράψη ό ίδιος καί μέ- μετεχειρίσθη μέ ευγένειαν.' Τέλος άνεχώρησα 
άπό τά Γιάννινα·και ήλθα έδώ όπου, θά μού στείλη, υ>ς μού είπε, τήν άπάντησιν διά 
τήν-Ύμ*τ. -Εξοχότητα. Τήν αυτήν* άπάντησιν μού έδοοε καί ο βοεβόδας,,..». »
* :.·. > "Αρτα 4  Αύγούσιου 1 7 6 1 .,*!0 ίδιοςι Υποπρόξενο; προς τον ’Έκτακτον* .·Ί 
;" f) «...'.’‘Ύστερα άπό πολλούς δρόμους πού έκαμα· Επάνω, κάτω είς,τύ σπίτι τού 
Βοεβόδα,'άπεψάσισε τέλος· ούτο; νά κάμη τήν άπάντησιν εις τήν < τιμία ν» επιστολήν, τής 
Ύ . Ε. τήν όποιαν έ'λαβον καί ύποβάλλο» έγκλειστες. *Λπό τόν Σουλεμάν πασαν μέχρι 
στιγμής δέν έ/αβον άπάντησιν είς τήν επιστολήν τής Υ .Ε.πού τήν ένεχείρισα ύ ίδιος 
είς·τόν πασαν; όπως είχα τήν τιμήν νά πληροφορήσω προηγουμένως τήν Υ.Ε. *11 Ι
δέα τού Σουλεμάν-πασά καί τού Βοεβύδα του,- είναι να άναγκαοθουν οι Πρεβεζάνοι

/) *0 υηοηρόξηος ιά( γράψα ίΜ η η ο ιΙ  Χέξκς ανι·\ς. · »·Γ·.<
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ΪΙναι πολλά χρόνια που ήρχισαν οι Πρεβεζάνοι να Ενοικιάζουν τιι ΙχΟυοτροηεάα ιών 
-ΚΙωμανών. “Υστερα πυρενοιαοδηοαν άνταγωνιοται άλλοι Πρεβεζάνοι να) εις μίαν 
ΐ)μοπρασίαν τα έψάασαν 300 τζεκίνια έτηοιως, ενφ προ πέντε ετών τά είχαν πάρει 
,« 38ν> xui ήσαν τότε ένοικκιοταί ό Ιίάνος Τοαρλαμπάς ’ναι ό Γεώργιος Τζόγχας ναι 
) συμβόλαιο ν τούτων ενρίαχεται καχεσχημένον εις την Γραμματείαν του ‘Υποπροςε· 
ίου....»

Πρέβεζα 1 Σεπχεμβρ, 1 7 6 1 .  Ό  Επιθεωρητής Ιωάννη; Πατρικός, γράφει 
ιός τον Έκτακτον Λευκάδος*

ο άρματωλός Μ πουλουκμπαση; της "Αρτης Μάλλιος γράφει εις την ΈπιΟειό* 
οιν ταάτην, οιι ό κακοποιό; Καραβελλυς μέ άλλους οπαδού; του, έπ ήραν σκλάβους 
ϋίιΐμανοΰς υπηκόους και ό Μπουλουκμπαοης ζηιεϊ να ουλλάβωμεν τους συγγενείς 
ν κακοποιών, όπως τού? εμφανίζει εις μίαν xuiaoraoiv που συνυπέβαλεν. Άλλα έ* 
αγνοώ άν υπάρχουν εδώ συγγενείς τον Καραβέλλου. JIτο εδώ ή γυναίκα του, άλλ 

εν έκδιωχΟή μαζύ ιιέ άλλους λεβέντες τών Καπεταναρέων Γρίβα, ΣταΟιά, Μπουκυυ* 
la xui Καρϋκίτοου, κατόπιν διαταγής tijc 'Υμετέρα* Έ ξ ο χ ό τ η τ ο ς , ,  

ΙΙ^έβιζα 15 Σεηχεμβρ. 1 7 6 1 . ό ίδιος πατρίκιος γράφει:
«.....6 Μπουλουκμπαοης Μάλλιος, ό όποιος είχε πηγαίνει νά συνάντηση τον Μπεϊτ

μπεην της Ρούμελης, επέοτρετ|*ε τις περασμέν?; μαζί» μέ τον υίόν του πασά Μου 
υ Κάπα και διωρίοόη απατόν Μπεϊλέρμπεην Γενικός Έπιί)εο>ρητής τών γειτονι- 
’ Όδωμανικών ’Επαρχιών καί ελαβε την εντολήν νά Ιξονκόση τους κακοποιούς, 
ος μέ 50') άνδρας υπό τάς διαταγάς του έκτυπησε διαφόρους κλέφτες καί άρματα)· 
: "Ελληνας εις τα βουνά του Βελεντζικού και υστέρα κατέβηκαν είς τον Βάλτον, 
€ίς την ’‘Αρταν εύρίσκονται πολλοί Μπουλουκμπασήδες καί τέλος έν απόσπασμα 
0 τοόρκων τον Σώματος Μαλλιού καί Μούτσο Κάπα κατέλαβαν την διάβασιν τοΰ 
αιοκαστρου καί Φλάμπουρα. Αί κινήσεις αΰτ,αι δημιουργούν επικίνδυνον την κ«· 
«οιν είς τά Λημόσια ουνορα,καί άν τους καταδιώξουν κάκτους στενοχωρήσουν 
κακοποιούς ’Έλληνας καί Οελήσουγ vji διασωδούν παραβιάζοντες^ ία σύνορα, το·

ά εί’ρειίώμεν προ σοβαρών, κι νδύνοτν.....  λαμβάνω τα κατάλληλα μέτρα.. ■·»
Πρέβεζα Σεηιέμβοιοζ 1 7 6 1 .  Ό  ’ίδιος πατρικός δίδει σημείωοιν τών συγγενών 
ιή.υ'.αν από την Πρέβεζαν κάί τώρα εί'ρίακονται μέ τούί άρματωλους τούς απελα 
ι; εντεύθεν: Καρακιτπον, Μπουκυυβάλλαν ναι ΣταΟιάν:
Τού Σπόρου Πόλκα ό άδελφό; είναι μέ τον Καρακ·τσον 

» ’Αποστόλη Καλυγερά » » » »
» Λήμου Σόλσκα ό υιός ,» » . »
» Ιΐαναγ. Μπαρμπαγιάννη ό αδελφός είναι μέ τον Σταλιάν 
» Γιώργου Κρουοκου δυο υιοί είναι μέ τον Μπονκουβάλλαν

„ είς τόν Β>εβόδαν, γενομένην παρί τού άτεσταλμένου της Υ. Ε.̂  καί μετά̂  την 
wav παρί τών Πρεβεζάνων τών Ιχθυοτροφείων Μάζωμα καί ί ρίππο^—που έξη· 
5ί)ηταν πρός τούτο παρά της Ύ . Ε. «πεφάσισαν καί ύ Βο^οδα; καί ο ανώτερος 
ονλεμάν Πασάς, νά προβούν είς την ολοσχερή κατεδάφισιν τού νέου ΙχΟυοτρο· 
ιό όποιον κίχον ανεγείρει παραπλεόρως τών συνόρων τής ΠρεμFsης εις τας έκ·
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ΕΙΣ ΤΑ' ΑΡΧΕΙΑ 

ΤΗΣ ΒΕΝΕΤΙΑΣ 

1697-1787*

Κ. Δ. ΜΕΡΤΖΙΟΤ 
Α. Μ. ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ

νΑρτα 24 Τανουρίου 1762 6 ίδιος γράφει.:
«...ένας κάποιος Νικόλα Κουμενιώτης ύπήχοος όΟωμανός άπ* έδώ, μέ με

ρικούς άγάδες τούρκους ένεφανίσθησαν είς τδ προξενείον καί είπον δτι ενοί
κιασαν τδ Ιχθυοτροφείο ν' Άγρίλο είς μερικούς υπηκόους Βενετούς όνομαζομέ- 
νους: Δημουλά, Παπαδόπουλο, Γιάννη Μασούρα, Φραγκίσκο Πατρίκιο, Χρηστό 
Κουνούρη, Γιώργο Δελιανη, ‘Αντιονιο Μυλωνά, οΐ όποιοι έμειναν χρεώστσι δι* 
8ν ύπόλοιπον άπδ άσπρα 3660, καλής μονέδας, δηλαδή καλά άσπρα. Ούτοι άνε- 
χώρησαν πρδ καιρού έντεϋθεν καί πέρασαν είς τήν ‘Αγίαν Μαύραν δπου είναι 
τά σπίτια των ϊνα κάμουν τούς λογαριασμούς καί μοιράσουν τά κέρδη ή τάς 
ζημίας καί ύστερα ύπεσχέθηοαν δτι θά έπανήρχοντο ϊνα εξοφλήσουν ιδ χρέος. 
Έν τφ μεταξύ άφήκαν έδώ ώς δμηρον καί εγγυητή'’ ( να εξ αύιών, ήτοι τδν 
Δημουλάν μέχρι τής έπανόδου των, άλλά μέχρι, σήμερον δέν ένεφανίσθησαν. Ό  
έν λόγο,) ΔημουλιΓχς προτιθέμενος νά άναχωρήση ϊνα συναντήση τούς άλλους 
συντρόφους καί μάθη τά καθέκαστα, προι/έφεριν εγγυητήν άλλον.

Τώρα ό Κουμενιώτης καί οί λοιποί τονρκκ έκθένυνιες τά καθέκαστα, πα- 
ρακαλοΰν την Ύμετέραν Εξοχότητα ϊνα τούς έξαναγκάση ή Δικαιοσύνη τούς 
είρημένους όφειλέτας νά έξοφλήσουν τά χρέη, ήτοι τά άσπρα 3%0(74). ΈπΙ 
πλέον ζητούν άλλες 20 πιάστρες διότι είχαν μείνει σύμφωνοι νά τούς δώσουν 
ψάρια καί δέν τά έλαβον. ‘Ακόμη ό Νικολδ Κουμενιώτης ζητεί άπυ τδν Ντελιά- 
νην νά τού δώση άλλα 2000 άσπρα πού ιού τά ύφείλει άπδ πέρυσι, καθώς νά 
πληρώση άλλα δύο τζεκίνια ό Φρ. Πατρίκιος τά όποια είχε λάβει ώς δάνειον 
καί τέλος οί αΐτούντες θέλουν άλλες 20 πιάστρες διά τδ ψάρεμα πού έκαμαν

*  Συνέχέια έκ τού προηγουμένου,
74. 120 άσπρα είχκν ή πιάότρα.
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ol άναφερθέντες είς 
μούλας...».

τδ Παλαματερδ καί δΓ δλα αύτά είχεν έγγύησιν δ Δη-
i

Πρέβεζα 26 'Ιανουάριου 1762 δ ’Ιωάννης Πατρίκιος γράφει:
«...είς μίαν έπίσκεψιν πού έκαμα είς τά έδώ σπίτια, εύρηκα κάπυιον Ά ν- 

δρέαν Μικρογιάννην, υπήκοον όθωμανόν, δ όποιος άπό πολλών έτών έπεδόθη 
είς την ληστείαν είς την όθωμανικήν γειτονικήν έπικράτειαν. ΓΗτο κατ άρχάς 
μόνος του, ύστερα έπήγε μέ τδν Μπουκοβάλαν και μέ άλλους άρματωλούς καί 
τελευταίως ήτο μέ τδν καπετάν Σεργιάννην, άρματωλδν τής περιφερείας Λού
ρου. Άλλ' έξεδιώχθη καί άπδ τδν Σεργιάννην καί δεν ξεύρω πώς είσεχώρησεν 
Ης την Πρέβεζαν. Τδν συνέλαβα διά τών λεβεντάδων μου καί τδν παρέδωσα εις 
ιόν Έξοχώτατον Προβλεπτήν, ΐνα τδν θέση είς την διάθεσιν τής Ύμετέρας 
Έξοχότητος...».

Άρχείον τού Βαίλυυ. Φάκελλος άρ. 94
Κων)λις 2 ’Απριλίου 1764 δ Ένετδς Βάϊλος πρδς τδν Δόγην.
«....δ Μπεϊλέρμπεης τής Ρούμελης έστειλε την περασμένην εβδομάδα είς 

τήν 'Υψηλήν Πύλην τδ κεφάλι τού Συυλεμάν Ιΐαοά τών Γιαννίνων, τδ ό π οιον  
άπδ πολύν καιρόν ό Σουλτάνος έπερίμενε, όιόιι Λ Σουλε.μάν είχε διιιπράξει πολ
λά έγκλήμαια είς εκείνα ιά μέρη. Τό κεφάλι ιήν επομένην έξετέΗη μεταξύ τών 
δύο πυλών τού Σεραγιυυ μέ μίαν πινακίδα είς την οποίαν ήααν γραμμένα τά 
παρ' αυτού διαπραχθέντα κακουργήματα. 'Όπως θά είναι γνυιστδν ύπυϋέτω εις 
τάς Ύμετ. Εξοχότητας, διά τήν σύλληψιν τού Σουλεμάν έβοήθησ? πολύ ό κου
νιάδος του Μεχμέτ Πασάς καί είς άνταμοιβήν τών υπηρεσιών του 0 Σουλτάνος 
τδν διώρισε πασάν τών Γιαννίνων, εις δέ τδν κομίσαντα τήν κεφαλήν τού 
Σουλεμάν έδώρησε 10 πουγγίά. Τώρα ό Μέγας Αύθέντης έστειλε στδ Γιάννινα 
τδν Γιαννούν Άγαν εύνοούμενόν του ινα περισυλλέξη τά είδη καί τά χρήματα 
τού άποκεφαλισθέντος πασά...».

Δέσμη 1010 δ Γεν. Προβλεπτής γράφει είς τδν Δόγην:

17 Δεκεμβρίου 1764 «....παρά τήν χειμερινήν περίοδον καθ' ήν ήλπίζετο 
δτι θά έπαυεν ή έπιδημία, έν τούτοις εξακολουθεί καί είς τά Γιάννινα καί είς 
τήν Άρταν, δπου άπέθανον περί τούς τριακοσίους. Καί έπειδή πολλοί κάτοι
κοι έγκατέλειψαν τήν πόλιν καί κατέφυγαν είς τήν έξοχήν, μετέδωσαν τδ μι- 
κρόβιον τής άσθενείας είς πολλά χωριά, άλλά δέν έγνώσθη άν σημειώθησαν θά
νατοι έκεί καί πόσοι......

Δέσμη 1011
20 ’Απριλίου 1705 ό Γεν. Προβλεπτής πρδς τδν Δόγην.
«...Δέν ύπέστη καμμίαν μείωσιν ή έπιδημία ίής πανώλους είς Άρταν καί 

ένεφανίσθη καί πάλιν είς τά Γιάννινα...».

6 Μαίου 1765. Κέρκυρα. Ό  Ιδιος γράφει:
«Έκδηλωθείσης τής πανώλους εις τήν ’Άρταν καί τά Γιάννινα, ηύξησα 

τάς προφυλάξεις είς τήν νήσον ταύτην ώς πρδς τδ έμπόριον με τήν απέναντι 
ένδοχώρσν καί ούτω δεν πηγαίνουν πλέον αί βάρκες μέ έμπορεύματα εις τδ 
οκάλωμα «λάσπη», τού οποίου τδ τελωνείον είναι φέουδον τού πασά τών Γιαν-



vCvcdv καί etvai ένοικιασμένον άπδ ιόν τούρκον Κόκαν πρόκριτον τού Αελβί- 
νου... Ή Ασθένεια στά Γιάννινα καί τήν ''Αρταν ύφίσταται διακυμάνσεις, Είς 
τήν *Άρταν είναι άρκεταί ήμέραι πού δέν έσημειώθη θάνατός τις...».

29 Μαΐου 1765 6 ίδιος γράφει:
«...εις την "Αρταν ή νόσος σημειώνειβέντασιν, ένώ εις τά Γιάννινα φαί

νεται δτι άρχίζει νά ύποχωρή...·.
16 Ιουλίου 1765 δ ίδιος γράφει:
«...Βαίνει πρός δλοσχερή έξάλειψιν ή έπιδημία είς τήν "Αρταν καί ή 

ύποχώρησις του κακού προοιωνίζει υτι θά έξαφσνισθή γρήγορα. Αύτδ εκλιπα
ρούν οΐ κάτοικοι άπδ τήν θείαν ευσπλαχνίαν...».

*

25 'Οκτωβρίου 1765 ό ίδιος γράφει:
«...Αναπνέει επί τέλους ή έπαρχία άπδ τύν έπαπειληΟέντα κίνδυνον τής 

έπιδημίας. Τήν έπροςώλαξεν ή θεία πρόνοια... έπαυσε τελείως τδ κακόν εις τήν 
"Αρταν...·.

Δέσμη 1012
Κέρκυρα 18 'Οκτωβρίου 1766 (ν. ή.). Ό  Γεν. Προβλεπτής κστά θάλασσαν 

πρδς τδν Λόγην:
«...άναφορικώς μέ οικογενείας τούρκων υπηκόων καταηη*γυύοας είς Βόνι

τσαν καί Πρέβεζαν, μοϋ ήλθε έγγραφον τού Πασά των Γιαννίνων, μέ συνημ
μένου φιρμάνι, ώς καί άλλο τού Βυεβόδα τής νΑρτης, 6 οποίος άπέοτειλε είς. 
ΙΙρέβεζαν ειδικόν άνθρωπόν ιυυ, ιδν Μουοταφΰ ‘Αγαν, ϊνα πιυς παραλαβή. 
Έδωκα διαταγήν Vvu τούς π«ραόώσουν κιιΐ οΓ*ι<u λάβη πέρικ ή ενοχλητική αυ
τή ύπόϋεοις...».

Ιδού ή έπιστολή τού Μεχμέτ Πασά τών Γιαννίνων:
«..,άφού υποβάλλω τδν φιλικόν μου χαιρετισμόν, κάμνω γνιυσίόν υιι μέ- 

γα μέρος τών κατοίκων τής "Αρτης, έγκαταλείπουν τήν πατρίδα των καί κατα
φεύγουν καί έγκαθίστανται ύς  Πρέβεζαν, Βόνιτσαν, 'Αγίαν Μαύραν καί μέ αύ
τδ προξενούν μεγάλην ζημίαν είς τά έσοδα τού Μεγ. Αύθέ.ντυν ΛΓ αυτό ύ Μο· 
νάρχης έξέδωκε τδ μεγαλοπρεπές Φιρμάνι.. Παρακαλεΐσθε δθεν νά διαταξητε 
tva έπιστρέψουν είς τά σπίτια των οί ύπήκοοι τού Μεγάλου Αύθέντου σύμφω
να μέ τάς διατάξεις τών Ιερών συνθηκών. Ούτω θά αύξηθή ή άναμεταξύ μας 
φιλία...·.

Καί ό Βοεβόδας Σουλεμάν 'Αγάς ζητεί τά ίδια καί δίνει σημείωσιν τών 
προσώπων πού θέλει νά γυρίσουν: Γιαννάκη υΐδς τού Τζιοβάρα, Κακριυύτσα 
καί Καρακίτσο (κλέφτες καί κακοποιοί, σκοτιονουν, καί πέρνουν σκλάβους τούς 
ύπηκόους τού Μεγ. Αύθέντου. Αυτών τών κακοποιών εύρίσκονται αύτυύ καί 
αΐ οίκογένειαι ήτοι μητέρες, γυναίκες, άδελφυΐ καί συγγενείς. Νά τούς παραδώ
σουν είς τούς Απεσταλμένους του, ήτοι τδν Μο·>σταφά Άγάν κα\ τούς δημογέ
ροντας "Αρτης Άνδρέαν Μ.τάνην Νικόλα Κατεμίρην...».

. Πρέβεζα 26 7βρίου 1766 (π. ή.)
Διαταγή διά τάς υίκογενείας καί Ανθρώπους τής περιοχής "Αρτης πού εό· 

ρίσκονται είς 'Αγίαν Μαύραν, Πρέβεζαν καί Βύνιτοαν, Ivu παραδοθούν είς τδν 
Μουσταφά Άγάν, τδν υποϊυν άπέστειλεν 0 ένδοξος Βοεβόδας τής "Αρτης Σου
λεμάν 'Αγάς είς τδν "Εκτακτον ΙΙροβλεπτήν ’Αντώνιον Πριούλη, μαζύ μέ ιδ 
βασιλικό φιρμάνι καί είναι ούτοι: Γεώργο Σταοινός, Γιάννη Στασινός, Νίστυς 
Φώτος, Μάνο Βαρσάλη, Γιάννης Νικολάου, ΓΙάνο Λαΐνάς, Πάνος Καζαντζής, 
Κώστα Πάλα Καραγιάννη. Οίκογένειαι τών κλεφτών υπηκόων τούρκων: Κώ-



στα Σωκύλη, Χρήστου Ράφτη, ή μητέρα τοϋ Κουκουρέντξα, ή μητέρα του Μεν- 
τζαηά(;), δ υιός τοϋ Λιγκούρη, δ Εξάδελφος του Καραχάτση.

Σύμφωνα μέ τήν διαταγήν τοϋ ενδόξου κυρίου μου Σουλεμάν 'Αγά Βοε- 
βόδα τής *Άρτης, Ελαβα Εγώ ό Μουσταφά ’Αγάς, κατόπιν ένιυλης τοϋ Εκτά
κτου Προβλεπτού τής 'Αγίας Μαύρας πρδς τδν Προβλεπτήν τής Πρεβέζης, τάς , 
άνω άναφερύείσας οίκογενείας, υπηκόους τοϋ Μ. Αύϋέντου καθώς καί τους Λν- 
δριχς τούς άνω, ΐνα τούς μεταφέρω ύπδ τ ί|ν κυριαρχίαν τοϋ είρημένου Κυρίου 
μου πρδς τδν Έξοχώτατον Στρατηγδν καί Ετσι βεβαιώνω μέ τήν oq-ραγιδα μου 
καί τήν ύπογραφήν μου, παρόντων καί των δύο μαρτύρων πού είναι σύντροφοί 
μου. Πρέβεζα 27 7βρίου 1766, Άνδρέσς Μπάνης μαρτυρώ, Νικόλας Κατεμίρης, 
μαρτυρώ.

Κέρκυρα 8 Νοεμβρίου 1766 ό Γεν. κατά θάλασσαν ΙΙροβλεπτής Άντ. 
Πριούλη γράφει εις τδν Δόγην:

«...καί νέα έξεδηλώϋησαν κρούσματα πανώλους είς ^Αρταν κατά τάς πα- 
ρελΟούσας ήμέρας. 'Ομοίως φαίνεται δτι Επιπολάζει καί είς τά Γιάννινα. ΑΙ 
είδήσεις αύται μέ «ΤιΟησαν Ινα λάβω τά κατάλληλα μέτρα όπως προη/υλαχΟοϋν 
αί Επαρχίαι τής Ύμ. Γαληνότητος άπό τδν κίνδυνον τής επιδημίας καί τά μέ
τρα είναι νά διακοπή προσωρινώς ή εμπορική Επικοινωνία καί διά ξηράς καί 
διά θαλάσσης. Γράφει ό έν "Aptn υποπρόξενος on προσεβλήΟησαν τρία άτομα 
έχει καί άλλο ενα είς τά προάστεια. Ιΐροσϋέτει δ Ιδιος καί υί κάιοικοι δοκιμα- 
σϋέντες άπδ τήν πέρυσι Ενσκήψασαν Επιδημίαν, Ελαβον κόρα αυστηρά μέτρα 
καί εχώρισαν τούς προσβληΟέντας καί τούς άπιμόνωσαν έξω τής πύλεως. Ού
τως ελπίζεται διι δεν ί)ά εξαπλωϋή τδ κακόν... Τδ περασμένο καλοκαίρι εψυ- 
γε άπδ τήν "Αρταν ή σύζυγος Ενός ίερέως, σϋωμανοϋ υπηκόυσ, ακολουΟήσαοα 
ίνα λεβέντην τοϋ άρματωλού Γρίβα, άφού έπήρε μαζύ της μερικά αργυρά σκεύη 
καί ένδύματα άπδ τδ σπίτι τού συζύγου. Κατέφυγε βραδύτερου εις Πρέβεζαν 
καί ή παρουσία της Εκεί γνιυσύείσα Εδωκεν άφορμήν εις τδν Μουσελίμην τής 
Επαρχίας Εκείνης νά γράψη είς τδν Έ κι. Προβλεπτήν καί νά ζητήση τήν σύλ- 
ληψιν αυτής, τήν άνεύρεσιν τών ύρπαγέντων ειδών καί τήν παράδοσιν είς τδν 
σύζυγον. Άπέστειλε δέ δ Μουσελίμης Ενα, τούρκον πρδς τδν σκοπδν τούτον, υυ- 
νοδευόμενον άπδ τδν Ιερέα. ΊΙ Εν λόγο) οιαφυγούοα άνευρέΟη καί παρεδόύη είς 
τούς δύο αυτούς. Πλήν 6 Προβλεπτήςέδαπάνησε διά τήν διατροφήν των Επί τι- 
νας ήμέρας πέντε τζεκίνια καί ζητεί νά τω άναγνωρισΟή ή δαπάνη».

27 Ίανουαρίου 1767 δ *Έκτ. Προβλεπτής πρδς τδν Λόγην:
«...είναι πεντήκοντα ήμέραι δπου δέν έσημεκοΟη πλέον κροϋσμά τι πανώ

λους είς τήν πόλιν τής Άρτης...»,
Ιδού καί μία Επιστολή τού Ύποπροξένου Ιίαγκάλου πρδς τδν Έκτακτον 

Προβλεπτήν:
*Άρτα 8 Φεβρουάριου 1767., «...ή Επιδημία ή όποία είχεν Εξαπλωθεί σέ 

κάϋε δςόμο καί σε χάίΐε σπίτι τής νΑριης καί) όλο ν το παρελθόν έτος καί εί
χεν έκ νέου έμφανισΟεί κατά τούς τελευταίους μήνας, είχεν Ερημώσει τήν πό
λιν... καί ύπεισήλύε καί είς τδ Γαλλικόν Πρυξεν.ιον είς τδ όποιον είχον κατα- 
φύγει καί έγά>, ώς είς,μέρος όλιγώτερυν ΕντεΌειμένοΥ. Πολλοί άλλοι προσεβλή- 
ϋησαν καί μόλις εγλύτωσα άπδτδ κακόν καί μολονότι υπήρχε μέγας κίνδυνος, 
δεν παρέλειψα νά πληροφορώ τακτικά τάς άρχάς Πρεβέζης καί ‘Αγίας Μαύρας, 
διαβιβάζων σχεδόν καθημερινώς Εκθέσεις περί τής πορείας τής άοΟενείας, δπως 
λαμβάνουν τά κατάλληλα μέτρα προφυλάξεως, καί τούτο Επραξα κατά καθήκον 
καί μέ προφανή κίνδυνον τής ζωής μου...».

(Συνεχίζεται)
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ΕΙΣ ΤΑ ΑΡΧΕΙΑ 

ΤΗΣ ΒΕΝΕΤΙΑΣ 

1697 -1787*

Κ. Δ. ΜΕΡΤΖΙΟΤ
Α. Μ. ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ

Δέσμη 1013
31 Ιουλίου 1767 δ Γεν. Προβλεπτής *Ανι. Πριούλη πρός τόν Δόγην: 

«,.,.άνετέύη είς ένα Δερβένι—‘Αγαν ή έξόντωσις των κακοποιών οί όποιοι μέ 
Ισχυρά σώματα λυμαίνονται τό Ξηρόμερον καί τήν νΑρταν. *Η παρουσία τόσων 
ένόπλων Τούρκων είς τά σύνορά μας, άπαιτέΐ τήν λήψιν μέτρων προφυλακτι- 
κών. Διέταξα μίαν μικράν γαλέραν καί άλλα πολεμικά πλοιάρια νά περιπλέουν 
είς τόν κόλπον τής Άρτας. Ό  6έ έκτάκτος προβλεπτής Λευκάδος Μ ογο μοΰ γρά
φει δτι ένίσχυσε τάς φρουράς των συνόρων Πρεβέζης καί Βονίτσης... Μετ* δλί- 
/ας ήμέρας βραδύτερον δ Δερβέν—Αγάς πού ηύρίσκετο είς τά μέρη τής Βονί- 
ισης προήχύη είς πασάν μέ δύο ίππουρίδας καί τφ ύπεσχέύησαν νά τόν κάμουν 
τασάν των Γιαννίνων. Τοιουτοτρόπως έγκατέλειψεν ούτος τήν έπιχείρησιν κα
ώ των κακοποιών, ήτις τώρα άνετέθη εις τόν μουσελίμην του Κάρλελι: Ούτος 
ιατηγόρησε τούς κατοίκους Βονίτσης δτι δίδουν άσυλον εις τούς κακοποιούς καί 
ΐπείλησε νά έκτρέψη τήν ροήν τού ποταμού άποκαλουμένου Μπέρδα, τό όποιον 
:ηγάζει άπό τό όΟωμανικόν έδαφος... Παρουσιάσύη έδώ ένας Τούρκος Άλής μέ 
υνοδείαν διαφόρων ύπηκόων Άρτης, μερικοί των όποιων λέγουν δτι είναι όθω- 
ανοί υπήκοοι, καί δμως δέν είναι, καί έφερε τάς έγκλειστους έπιστολάς τού 
Ιοεβόδα καί τού Καδή τής Άρτας, διά των όποιων ζητούν νά ύποχρεωύή ένας 
πήκοός των, έδώ διαμένων, νά πληρώση ένα χρέος του πρός άλλον κάτοικον δια- 
ένοντα έν Άρτη. Όμοίως παρουσίασαν διαμαρτυρίαν καί ζητρνν άπαζημιώόεις 
,ά τούς έκβιασμούς πού ύπέστησαν άπό -υπηκόους των ‘Υμετ. Εξοχοτήτων. ‘Ως 
ρός τούς έκβιασμούς τούτους at είρημέναι έπιστολαΐ άναψέρουν δτι άπό τόν 
ίριον άρχηγόν τής Βονίτσης ύπέστη έπί'θεσιν ένας Κώστας Γίαπαβασίλης έξ Άρ-

Συνέχεια έκ τού προηγουμένου, σελ. 3d0.
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της, τού όποιου βΐς αύτήν τήν περίστσσιν Λφηρέθησαν 22 τζεκίνια καί 2 ι/8*άλ· 
ληρα,..».

Ιδού ή Επιστολή(7β) τού ΈδΙπ ΜεχμΕτ Έφένδη, καδή τής "Αριης.
«Μεγαλόπρεπε, Αγαπητό καί φιλεύσπλαγχνβ φίλε μας σέ χαιρετυϋμεν καί 

σου κάμνομεν φίλικώς γνωστόν ότι Ενας ύπήκοός μας όνομαζόμενος Χρηστός 
Μπούκαλης, υιός τού Δημητρίου, κατοίκων είς τό ΚΑσ;ρον τής πόλεως Άρτης, 
έμφανισθείς Ενώπιον τής εύγενοϋς δικαιοσύνης, Εξέθεσε τό πάθημά του κατά τόν 
Ακόλουθον τρόπον: «Πρό Εννέα μηνών ευρισκόμενος είς τό χωριό Σιοΰρο τής 
'Αγίας Μαύρας, δπου Επί πέντε μήνας Εκαμα τό Εμπόριόν μου, έδέχθην τήν Επί- 
θεσιν μερικών ύπηκόων Βενετών, κατοίκων Εκεί, Ανθρώπων κακοποιών καί λη
στών, ήτοι τού Μίχου Γιώργη, 'Αναγνώστη Φουρλάνου, Μανώλη Σούνδια καί 
Κώττα Κατσίνη κσΐ Αλλων συντρόφων των, ot όποιοι Εφθασανείς τό μέρος δπου 
είχα τήν κατοικίαν μου, τήν ημέραν, καί μυύ Επετέθησαν ρίψανιες πυροβολι- 
σμούς έναντίον μου καί Εφόνευσαν Αδίκως τόν σύντροφόν μου. Εμένα δΕ μου 
Εκλεψαν 55 χρυσά τζεκίνια τά όποια είχα Επάνω μου, καθώς καί Ενα κουτί μΕ 
διάφορα θρησκευτικά Ενθύμια Εξ Αργύρου, μεγάλης Αξίας, ώς Εμφαίνεται Από 
τήν σημείωσιν πσύ Εχω είς χεΐρας μου, Τέλος μοϋ άφήρεσαν καί δοα πράγματα 
είχον Εκεί, Αξίας τζεκινίων 385 καί τά έμυίραοαν μεταξύ των καί μΕ έκράτη- 
σαν Επί τινα καιρόν μαζύ των, περιπαίζοντές με καί ύποβάλλοντές με είς 
βασανιστήρια μεγάλα. "Οταν δΕ μΕ άφήκαν Ελεύθερον καί Επανήλθυν εις τά μέ
ρη τής Υψηλής ΙΙύλης, Εστειλα μίαν Επιστολήν είς τόν έν Κέρκυρα Βενετόν 
στρατηγόν καί Εξέθεσα τά παθήματά μου. Εκείνος μΕ παρεκάλεσε νά Εμφανισθώ 
ένώπιόν του, μΕ ήρώτησε τά καθέκαστα καί Εγώ Επι βεβαίωσα τά όσα είχον Εκ
θέσει δτι μοϋ είχον συμβή, Ό  στρατηγός μου Εξέφρασε τήν λύπην του καί μου 
ύπεσχέθη διι θά ψρονιίση νά Ανακάλυψη τά κλαπέντα, μοΰ συνέστησε 5Ε νά 
μήν Απευθυνθώ εις τούς Τούρκους... Αφού μοϋ Εδωσεν δλίγα χρήματα μΕ Εξε- 
δίωξε άπό τά σύνορά του καί μοΰ άπηγόρευσε νά ξαναπλησιάσω- Τότε έγώ έκί- 
νησα διά τήν “Άρταν. ΦΟάσας είς τήν Μάργαν είχα Αλλα βάσανα. ΜΕ Εσταμάτη- 
σαν, έπήραν τά χαρτιά μου τού χαρατσιού καί Αλλα Εγγραφα καί τά Επέταξαν είς 
τήν θάλασσαν. Λιά ταϋτα κάμνω αΤτησιν καί παρακαλώ νά μού δοθή Εν Ίλλάμ 
διά τήν Ύψ. Πύλην, Xνα ’ Εκθέτων Εκεί ιά παθήματα μου, Επιτύχα) παρά τού 
Βαΐλου τής Βενετικής Δ η μ ο κ ρ α τ ία ς  τη έ π ισ ιρ ο φ ή ν  ιών πναγιιάτων που μού Επή
ραν υΐ κακοποιοί, ώς καί ιά μετριμά καί ιήν ιιμήν του αΐμαιιις διά ιόν φονευ- 
θέντα σύντροφόν μου*. Τό ουσιώδες είναι ότι π Ανίες οΐ κάτοικοι τής Άρτης, 
μικροί καί μεγάλοι, δλοι μαζυ δίόοντες μαρτυρίαν διά τά άνω συμβάντα ζητούν 
Τνα Επαφεθή τό Ίλλάμ διά τήν Υψηλήν Πύλην. Όμως χάριν τής παλαιας μας 
φιλίας καί Επειδή εΐμεθα καί γείτονες, γράφομεν τήν παρούσαν καί τήν στέλλο- 
μεν Επειγόντως εις Υμάς. Θεού θέλοντας, δταν φθάση άσφαλής εις χεΐρας σας, 
καλόν θά είναι νά καταβληθή κάθε δυνατή προσπάθεια ΐνα οί υπήκοοι άμφοτέ- 
ρων τών Κρατών μ ή προξενούν ζημίας 6 Ενας είς τδν Αλλον, Αλλά νά είναι 
Ασφαλείς καί σώοι μεταξύ των καί συμφώνως πρός ταύτας τάς Λρχάς ή Υ.Ε. θά 
φροντίση νά Αποδοθούν είς τόν ρηθέντα Χρηστόν τού Λημήιρη τά 55 τζεκίνια 
κσΐ τά Αλλα είδη πού τού Αφηρέθησαν Αξίας 385 τζεκινίων, καθώς Επίσης καί 
τήν τιμήν τού αίματος διά τόν φονευθέντα σύντροφόν του, άπό τούς κακοποιούς 
ύπηκόους σας. Έν συμπεράοματι, ήμείς ζητοϋμεν νά γυρίση ευχαριστημένος 6 
ύπήκοός μας... κατά τά Αλλα νά έξοκολουθήση ή καλή άνάμνηαίς σας...», Έγράφη

76. ΑΙ ίπιοτολαI πού φέρουν είς τό τέλος τουρκικήν ήμκρομηνίαν ήοαν γραμμένοι 
τουρκιστί καί εύρέΟηοαν είς τούς φακέλλους μεταφράσεις (ταλιοτί, καμωμένοι από τούς 
Ιταλούς δραγομάνους.
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είς τάς άρχάς του Μουχαρέμ έτος Έγείρας 1178 (ήτοι άρχάς ’Ιουνίου, 1767 (ν. 
ή.) (7β). Ό  φίλος οας Μεχμέτ Καδής τής 'Αρτας*

Άλλη έπιστολή πρδς τδν Έκτ. Προβλεπτήν διά τδ αύτδ ζήτημα:
«...άφού δώσωμεντούς χαιρετισμούς μας είς Ύμας, Σάς κάμνομεν φιλικώς 

χωστόν δτι ένας Χρηστός τού Λημήτρη, κατ. Άρτης, υπήκοός μας, πρό εννέα 
ιηνών, ένώ ηύρίσκέτο είς τδ χωρίον Σιούρο τής Ά . Μαύρας, * καί ήσχολείτο μέ 
ό ίμπόριόν του, έξαφνα μερικοί κακοποιοί, κάτοικοι τού μέρους έκείνου καί 
πήκοοί σας, λησταί τδ έπάγγελμα, ήτοι Μίχος τού Γεώργη, δ άδελφός του 1.1α- 
αγής μέ τδν θειον των Λοξαράν, καθώς καί οί σύντροφοί των Αναγνώστης 
>ουρλάνος, Μανώλης Σούνδια, Κόκο Άνομάϊ καί άλλοι, έπετέθησαν κατά τού 
[ρ. Δημήτρη, έφόνευσαν τδν σύντροφόν του κάποιον Ινονδαρήν καί έκλεψαν 
'εκίνια 55 είς μετρητά καί πράγματα άξίας 385 τζεκινίων. Άποστέλλομεν δθεν 
\y παρούσαν είς Υμάς μαζύ μέ £ν Ίλλάμ τής Δικαιοσύνης διά μέσου τού Άλή 
ίγά υιού τού Μεχμέτ Άγά. Ό  φίλος σας Σουλεμάν Αγάς, Βοεβόδας Άρτης, 
ΐχμέτ Αγάς, Βοεβόδας Άρτης».

Ή άπάντησις τού Εκτάκτου Προβλεπτού πρδς τδν Καδήν Άρτας είναι, 
ι καί δ Χρήστος Δημητρίου καί δ Κονδαρής είναι υπήκοοι Βενετοί, διότι διά
νου μέν εις Άρταν, άλλά έγεννήθησαν εις Λευκάδα καί συνεπώς θ' άσχοληθή 
Βενετική Δικαιοσύνη. Τέλος διά τήν διατροφήν τού Άλή καί άκτώ συντρόφων 
υ έπί δκτώ ήμέρας δ Προβλεπτής έδαπάνησεν Τζεκίνια 15, λίρες 40 καί σολ- 
ι 8 καί έχάοισε καί ρούχα διάφορα ώς δώρα διά ιόν Καδήν καί τούς Βοεβόδας.

Κέρκυρα 31 Τουλίου 1767.
Ό  Γεν. Προβλεπτής πρδς τδν Δόγην «...ώς νά μή έφθαναν αί διά «ρογε- 

ιέρων έπιστολών άναφεςθείσαι ένοχλήσεις, έπηκολούθησε καί άλλη δυσάρεστος 
I Ανιαρά, δημιουργηθείοα άπδ μίαν επίβουλο ν μηχανορραφίαν δύο υπηκόων 
Οωμανών έξ Άρτης, όνομαζομένων Πάνου Μπίτσινου ή άλλως έπιλεγομένου 
εφτοπάνου καί Στασινού. Ούτοι προοβληθέντες καί κακοποι·|1*έντες τδ παρελ- 
r έτος άπδ κλέφτες Ξηρομερίτες, ύπηκόους τού Μεγ. Αύθέντου καί όπαδούς τού 
σήμου κακοποιού Χριστάκη, δτε έπέβαινον μιας βάρκας παρά τάς Έχινάδας 
ιούς καί έπειδή δέν είχαν καμμίαν έλπίδα νά Αποζημιωθούν άπδ αυτούς, έσκε- 
ίσαν νά ένοχοποιήσουν ύπηκόους μας έξ Ιθάκης καί νά ζητήσουν κατόπιν τήν 
στήριξιν τούρκων Διοικητών. Ήτοίμασεν δ Μπίτσινος τήν σκευωρίαν, λαβών 
ά τού καραβοκύρη πιστοποιητικδν του συμβάντος δπερ ύπέβαλεν είς τδν νΚκ- 
rov Πρυβλεπιήν Αγίας Μαύρας καί κατόπιν άπειάΟη εϊς τδν Μουοελίμην τού 
>λελι καί παρά τούτου έστάλη διαμαρτυρία εις τδν Λιοικιμήν τής ’Ιθάκης δΓ 
ής έζήτησε νά ύποχρεωθούν οί διαπράξαντες τήν ληστείαν νά επιστρέφουν τά 
τέντα πράγματά των καί νά άπολύσουν τδν κρατηθέντα ώς αιχμάλωτον σύν- 
ρόν του... οί τής Ιθάκης είπον δτι ουδόλως άνεμίχθησαν εις τήν κλοπήν τήν 
αν διέπραξαν οί όπαδοί τού κακοποιού Χριστάκη... Έν τοσούτο) ό Κλεφτοπά- 
ύπέβαλεν άναφοράν είς τδν Βοεβόδαν τής Άρτας καί ένεφανίσθη, συνοδευό- 
ς μέ έπιστολήν τού Βοεβόδα καί έζήτησεν άποζημίωσιν παρ’ ήμών. Πρόσε
ξα  νά τδν πείσω δτι δέν ήσαν άνσμεμιγμένοι οί υπήκοοί μας τής ’Ιθάκης, 
είπα, νά πηγαίνη δ ίδιος καί νά έξέτάση νά βεβαιωθή πώς έχει τδ ζήτημα 
νά έρευνήση άν ύπάρχουν έκεί τά κλαπέντα πράγματά του, άλλά μόλις 
ισεν είς τήν ’Ιθάκην, άνεχώρησεν έσπευσμένως χωρίς νά κάμη καμμίαν 
ναν... Ειδοποίησα περί τούτου τδν παρά ιή Υψηλή ΙΙύλη Έξοχώιατον Βάϊ·
. Άλλ* δ Μπίτσινος, έξακολουθών τήν έφαρμογήν τού καταχθονίου σχεδίου 76
76. Τήν χρονολογίαν είς τδ Γρηγοριανάν ήμερολόγιον τήν έχουν τά έγγραφα ιών

ών . . .
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του, Επέτυχε παρά των Τούρκων τής "Αρτας τήν έγκλειστον πιστοποίησιν ήτοι 
«άρτζ—μαζάρ* των προκρίτων Τούρκων καί τήν παρουσίασεν είς τήν 'Υψηλήν 
Πύλην... Τοιουτοτρόπως Επήλθε κάποια ήσυχία είς τήν ύπόθεαιν... Άλλ* Ιδού 
καί πάλιν καί άναφοραί τού Μπίτσινου είς τήν Υψηλήν Πύλην αί όποίαι είχον 
ώς Αποτέλεσμα νά Εκδοθή Βασιλικό Ψιρμάνί διά τόν ΙΙασαν των ΓιαννίνωνκαΙ 
τόν Καδήν τής "Αρτας μαζύ μέ μίαν Επιστολήν τού Μεγάλου Βεζύρη, δστις Επι
καλούμενος τήν συνθήκην είρήνης ζητεί νά κανονισθούν ul Απαιτήσεις των υπη
κόων του. „

Τό φιρμάνι καί τό γράμμα τού βεζύρη Εστόλησαν μέ τόν Τούρκον Μεχμέτ 
Άγαν άνθρωπον τής Υψηλής ΙΙύλης καί Λπό τόν πασαν ιών Γιαννίνων διεβι- 
βάσθησαν Εδώ τά περιεχόμενα των Επισήμων διαταγών μαζύ μέ Ιδιαιτέραν Επι
στολήν του καί ήθέλησε νά Ελθη Εδώ ό Μεχμέτ Άγι:ς κυμίζων τά άνω έγγρα
φα ΐ να διαπραγματευθή τόν διακανονιομόν τής ύποθέοεως... Φθάσας είς "Αρταν 
δ Μεχμέτ Αγάς μέ πολυάριθμον συνοδείαν Ανδρών Εκ Κωνσταντινουπόλεως με
ταξύ τών όποίων ήσαν καί μερικοί «μποσταντζήδες», ήτοι φρουροί τού Μ. λύ- 
θέντου καί μέ τινας τής Αυλής τού Πασά ιών Γιαννίνων, Εδωκεν Εκεί τά πρώτα 
δείγματα τής Ιδιότητός του καί τής προσωπικότητάς του πρός τόν Εκεί ύποπρό- 
ξενον Πάγκαλον τόν όποιον μετεχειρίσθη μέ περιφρόνησιν καί μέ ύβρεις, ώς Οά 
Αντιληφθούν αί Ύμέτεραι Εξοχότητες από τήν συνηαμένην Επιστολήν του. 
Έξηκολούθησε τήν Αγέρωχον στάσιν του καί πρός τόν Έκτακτον Προβλεπτήν 
Αγίας Μαύρας δστις καί μοίάνέφερε σχετικώς καί Αφού Αφήκεν είς "Αρταν μέ
ρος Από τήν πολυάριθμον ακολουθίαν, ήλθεν Εδώ μέ όχι μικρά ν συνοδείαν καί 
μέ τόν Μπίτσινον καθώς καί μέ τούς Ανδρος τής αυλής τού πασά ιών Γιαννί
νων, ot όποιοι τόν συνώδευσαν Τνα προσδώσουν μεγαλυτέραν αϊγλην είς ιό άτο- 
μόν του. Αφού μού έπέδωκε τά όργανα καί έσχημάτισα τήν πεποίθησιν ότι πρό
κειται περί Τούρκου άξκοματούχου, :·ψρόνηοα νά τώ διαδηλώσω αΙσθήματα 
έκτιμήσεως καί ψίλοφρονήσεως.

Εύρον είς αυτόν έναν πανούργον καί Επιτήδειον Τούρκον δταν ήρχισε νά 
μοΰ δμιλή περί τού ρηθέντος Μπίτσινου ή Κλεφτοπάνου διά τόν όποιον Εζήτει 
μίαν Αποζημίωσιν άπό 9000 πιάσχρες καί Εν περίπτώσει διαφωνίας νά υποχρεω
θούν οί Ενοχοι νά Εμφανισθοΰν Ενώπιον τού Καδήτής "Αρτας δπως δικασθυύν... 
Μή Εχων κσμμίαν είδησιν ’Από τόν Έξοχώτατον Βάϊλυν, εύρέθην είς μεγάλην 
Αμηχανίαν καί τό είπα χαί ιΙς τόν Ιδιον... άλλ’ Εκείνος θυμωθείς άπήντησενδτι 
θά μείνη Εδώ Εως otov φθάσουν τά Εγγραφα τού Βαΐλου... fΟμοίως Εκαμε λόγον 
δτι Από υπηκόους μας Εκόπτοντυ καί Εξήγοντο ξύλα κατάλληλα διά ναυπηγήσεις 
είς τόν κόλπον τής Άρτας καί Από δάση Ανήκοντα είς τδν Μέγαν ΑύΟέντηνκαί 
τά όποια Εστέλλοντο είς τούς Εχθρούς της ‘Υψηλής ΙΙύλης, δτι είς τάς κτήση.; 
μας Πάργας, ΙΙρεβεζης καί Βον* τσης, έόίώ γι» άσυλο ν εις κακοποιούς πού λυμαί
νονται τά τουρκικά μέρη καί όχι Από τούς ύ,ιη'/.όους μας ιϊχεν άνευρεΟή οι ή γη 
Ενας θησαυρός Επί ιού οποίου Εχει δικαίωμα καί ό σουλτάνος .. Προσέφερα 200 
τζεκίνια όχι ώς άποζημίωσιν τού Μπίτσινου Αλλά ώς δείγμα τής πρός τό πρό- 
σωπόν του έκτιμήσεώς μου καί Επίμεινα ότι οΐ υπήκοοί μας τής ‘Ιθάκης είναι 
τελείως άθώοι τής Αποδιδομένης είς αυτούς κατηγορίας καί δτι αί Απαιτήσεις 
τού Μπίτσινου ήσαν Αδικαιολόγητοι... Λέν κατοιρθωσα νά τδν Εξευμενίσω μέ 
τήν άνω προσφοράν τών 200 τζεκινίων, τήν οποίαν Εκείνος άπέρριψε θεωρή- 
σας αυτήν πολύ μικράν καί τέλος Επειδή δέν ήμποροΰσα νά Αναλάβω μεγαλείτε- 
ρον βάρος, Εθεώρησα σκόπιμον νά Ελαφρώσω τό Δημόσιον Ταμείον Από τά βαρέα 
Εξοδα πού ύφίστατο μέ τήν καθημερινήν συντήρησιν τού είρημένου Τούρκου καί 
τής Ακολουθίας του. Μέσον τού όραγουμάνου τόν Εκαμα νά καταλάβη δτι θά 
Εβράδυναν πολύ τά γράμματα τού Βαΐλου καί Ετσι Ανεχώρησεν...».
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’Ιδού τώρα ή σημείωσις των δαπανών διά τήν διατροφήν τοΰ Μεχμέτ 'Αγά, 
22 Μποσταντζήδων καί τεσσάρων ύπηρετών διά 16 ήμέρας, ήτοι πρδς λίρας έν$· 
τικάς 202 καί σολδία 8 την ήαέραν τδ δλον 4879, ήτοι πρός λίρας 48 τό τζεκίνι, 
κάμουν τζεκίνια 101.318. · * , *. · .

'Ιδού καί τά δοΟέντα ώς συνήθως δώρα είς τδν Μεχμέτ Ά γαν:* / ?'* 
Χρυσοΰφαντον καί άργυροΰφαντον(77) μεταξωτόν μπράτσα 12
Βελούδο χρώματος ρουμπινίου » 10
"Υφασμα σκαρλάτο πρωτίστης ποιότητος . » \  ν·, 5
"Ιδιον όλίγον δευτερώτερον » 5
Μίαν πιστόλαν άργυροποίκιλτον " , . ..
Θεριάκαν(78) κουτιά 12 - · . . . .  .
Ρούχο πράσινο'Ολλανδίας.διά τούς Ανθρώπους τού ν  . . 

πασά τών Γιαννίνων ' "* * ■ 10
(Συνεχίζεται)

77.. Τό πολύτιμον τούτο ύφασμα ήγοράσύη άπό τόν έν Κερκύρφ Λέοντα Μιχανέλι 
Ρουβάντε πρός τρ ία  τζεκίνια τό μπράτσο, τά  άλλα πρός 29 χαΐ 32 ένετικάς λίρας. Σ υν
ολική άξια 33 κζεκίνιο.

78. Ή  ύεριάκα ήτο ενα παρασκεύασμα ενός φαρμακοποιού τής Βενετίας, έΟεω* 
ρεϊτο ώς δυναμωτικόν πρώτης τάξεως και έγένετο ενρυτάτη χρήπις τουεου.

r«

Παλατ. ΆνΟ. VII, 231

Δ Α Μ Α Γ Η Τ Ο Υ

τΩδ9 υπέρ Άμβρακίας ό βοαδρόμον άοπίδ* άείρας 
τεΟνάμεν ή φεύγειν εϊλετ9 9Αρηϊμένης, 
νίός Θενπόμπον. Μή Οανμ* έχε* Δωρικός άνήρ 
πατρίδος, ονχ’ ήβας, άλλνμένας άλέγει.

Μ ε τ ά φ ρ α σ η :

Πρόμαχη άσπίδα ΰψωσ* εδώ, τής 9Αμβρακίας προστάτης,
: κι αντί φυγή τό θάνατο διάλεξεν 6 9Αρηϊμένης,
. γιός τον Θενπόμπον. ΤΙ άπορεΐς;"Αντρα, που 'ναι Σπαρτιάτης, 
τρώει μιας πατρίδας ό καημός, δχι νιότης, χαμένης,

(Μεταφρ. ΣΤΜΕΩΝ ΚΟΥΡΗΤΙΙΣ)
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Η ΑΡΤΑ

ΕΙΣ ΤΑ ΑΡΧΕΙΑ

ΤΗΣ ΒΕΝΕΤΙΑΣ

1697- 1787'

_  Κ. Δ. ΜΕΡΤΖΙΟΥ 
Α Μ. ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΘΗΝΏΝ

Κέρκυρα 22 Αύγούστου 1767
Ό  Νέος Γενικός προβλεπτής Ά νδ  ρέας Ντονά γράφει είς τήν ΤΤόλιν:

6 έξοχώτατος προκάτοχός μου είχεν άναφέρει δτι είχεν £λϋε: ένταϋϋα ι:α- 
α τόν παρελθόντα μήνα ό Μεχμέτ 'Αγάς κομίζων έπιστολάς τοΟ πασά τών 
'ιαννίνων μέ άξιώσεις άποζημιώσεως διά 3.000 πιάστρες, ένανιΐον όπη^όων έξ 
Οάκης όπέρ τών δήθεν παϋόντων Κλεφτοπάνου ή Μπίτσινοι» καί τοΟ συντρό- 
ου αύτοϋ. ΕΙχεν άναφέρει ώσαύτως τίνι τρόπω, κατόπιν όλιγοημέρου παραμυ- 
ής ένταϋθα, κατώρθωσε νά άπομακρύνη τόν ρηθέντα Άγάν, μέ τήν δικαιολο- 
αν δτι δεν ήτο έφωδιασμένος μέ γράμματα τοϋ έξοχωτάτου ΒαΤλου ‘Ο Μεχ- . 
\χ 'Αγάς άποτυχών είς τάς διαπραγματεύσεις, ήπείλησεν δτι 0ά γράψη είς τήν 
ĵ/ηλήν Πύλην καί θά διατυπώση καί άλλας ύπερβολικάς άξιώσεις μόλις γυ- 
ση είς "Αρταν καί είς Γιάννινα... ’Αντί δμως νά μεταβή έκεΐ, έστάθη είς 
ρέβεζαν μέ τήν πρόφασιν νά ήσυχάση, διότι ήτο κουρασμένος Από τό ταξεϊδι, 
ϊάγματι δμως μέ τήν πρόθεσιν Τνα περιιιένη τόν έκεί καιάκλ,ουν μου καί έπα- 
φέρη έπΐ τάπητος τήν άνιαράν αυτήν όπόθεσιν .. Είς τάς παραστάσεις τρϋ 
>οβλεπτοϋ έκείνου περί τών βαρών πού έπέφερεν είς τό Ταμείον ή συντύρησις 
I διατροφή τών άνδρών, άπήντησεν δτι ή παραμονή του είναι ζήτημα τριών 
ερών έως δτου δλθη, ή άπάντησις τοϋ πασά τών Γιαννίνων, είς δν διεβίβα- 
ν έπιστολήν μέ είδικόν άνθρωπόν του. 'Αλλά καί άφοϋ έπέστρεψεν ό άπε- 
αλμένος κομίζων γράμματα τοϋ πασά πρός τό ένταϋΟα Άξίοιμα, πρός τόν 
ταΟθα προβλεπτήν ‘Αγίας Μαύρης καί τόν τής Πρεβέζης, έδήλωσε καθαρά ό 
/άς δτι άπό τήν Πρέβεζαν δεν έννοοϋσε νά φύγη πρίν ή διακανονισΟοϋν τά 
μφέροντά των. Επισυνάπτω άντίγραφον έπιστολής τοϋ πασά,..».

VΣυνέχεια be τοΟ προηγουμένου,
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«...Διακεκριμένε μεταξύ τών μεγάλων τοϋ έθνους τοϋ Μεσαία πού είσαι 
μεταξύ τών πλέον σημαινόντων τοϋ λαοΟ τοϋ Ίησοϋ, εύγενή καί γενναιόδωρε 
φίλε μας, τοϋ όποίου τό τέλος νά εΤναι καλόν. ‘Αφοϋ παρουσιάσωμεν εις σάς τούς 
χαιρετισμούς μας καί άφοϋ έρωτήσαμεν διά τό αίσιον τής ύγείας σας, σάς κάμ- 
νομεν φιλικώς γνωστόν ότι έλάβομεν ειδήσεις κατά τάς όποίας δέν διεκανονίσθη 
άκόμη ή ύπόθεσις τών έμπόρων νής "Αρτας καί μάλιστα άφοϋ έμεινε τόσον 
καιρόν ένας έπίσημος έπιθεωρητής, υιός τοϋ μεγάλου Βεζόρη, έλΟών έπίτηδες διά 
τήν ύπόΟεσιν ταύτην καί ό όποιος άναχώρηοεν άπρακτος. Είναι φανερόν ότι δέν 
έδείξατε τήν δέουσαν προσοχήν, σείς ό εύγενής φίλος μας, ούτε τήν άπαιτουμέ* 
νηνέπιμέλειαν καί έτσι δέν έστάθη δυνατός ό διακανονισμός τής ύποθέσεως, ένώ 
σύμφωνα μέ τούς όρους τής Είρήνης πού ίσχύουν μεταξύ τών δύο κρατών, πρέ
πει αί τοιαϋται διαφοραί νά λύωνται όσον τό δυνατόν ταχύτερον καί είναι κα
θήκον πάντων νά μή δημιουργούν παρεξηγήσεις καί δυσαρέσκειας. Καί σείς, πού 
εϊσθε τόσον εύφυής, εύκόλως άντιλαμβάνεσθε πόσον παραβλάπτει τάς σχέσεις 
μας τό ότι καΟυστερείται ή άναχώρησις ένός τόσον σπουδαίου ’Αγά τής ’Υ
ψηλής Πύλης, άκριβώς διότι σείς δέν άποφασίζετε νά δικαιώσητε τούς πα- 
θόντας ύπηκόους μας.

Σεϊς λοιπόν πού εϊσθε φίλος μας, καταβάλατε κάθε προσπάθε«αν καί φρο
ντίδα ώστε νά τελειώση ή ύπόθεσις, διά τήν όποίαν ένετάλη παρά τής ’Υψηλής 
πύλης ό Μεχμέτ ’Αγάς καί ούτω δυνηθή νά έπανέλθη εις τήν Οέσιν του εύχα- 
ριστημένος καί Ικανοποιημένος. Διαφορετικά καί ήμεϊς καί 6 καδής τής Άρτης 
εΐμεθα ύποχρεωμένοι νά έκθέσωμεν εις τήν ’Υψηλήν Πύλην τά καθέκαστα... 
Πρός άποφυγήν τοιούτων ένδεχομένων, σάς γράφομεν καί σάς στέλλομεν τήν πα· 

. ροϋσαν φιλικήν μας έπιστολήν καί όταν μέ τό θέλημα *οϋ Θεοϋ φθάση εις χεί- 
ρας σας νά φροντίσητε σύμφωνα μέ τούς όρους τής συνθήκης είρήνης, ΐνα ό 
είρημένος ’Αγάς έπιστρέψη τό ταχύτερον φέρίυν τό άποτέλεσμα τών ένεργειών 
του καί έτσι ή 'Υψηλή Πύλη δέν θά έχη πλέον νά έκδώση καί τάς διαταγάς.

Έν τέλει σάς χαιρετώμεν
(χωρίς ήμερομηνίαν) % φίλος σας Μεχμέτ πασάς Ίωαννίνων

10 Αύγούστου 1767 ,
...Ό  έκτακτος Προβλεπτής ’Αγίας Μαύρας γράφει είς τόν Γενικόν, ότι 

κατόπιν διαταγής του 6 Πρόξενος Πρεβέζης διέκοψε τήν παροχήν τροφίμων 
είς τόν Άγάν καί τήν άκολουθίαν του, άλλ' ότι ούτος έξακολουθεί νά παρα- 
μένη είς τήν Πρέβεζαν.

9 Σεπτεμβρίου 1767
Ό  Γεν. Προβλεπτής πρός τόν Δόγην:
«... ό έν "Αρτη έμπορος Δημήτριος Βλαχούτσης διαμαρτύρεται καί ζητεί 

Αποζημιώσεις διά τέσσαρας έμπόρους Άρτηνούς τούς όποιους έλήστευσαν υ
πήκοοί μας είς τό ξηρονήσι Θηλειά... ώς πρός τάς Αξιώσεις τοϋ Κλεφτοπάνου 
Άρτυνοϋ έναντίον κατοίκων Ιθάκης διά τάς όποίας είχεν έλθει έδώ ό Τοϋρκος 
Μεχμέτ ’Αγάς Σαλαχώρ, τίποτε τό νεώτερον έκΐός τοϋ ότι ό Μεχμέτ παραμέ
νει άκόμη είς τήν "Αρταν άπειλητικώς. .

11 Σεπτεμβρίου 1767
. *0 ίδιος πρός τόν Δόγην.

«... δέν ήτο Αδικαιολόγητος ή υποψία μου τήν όποίαν διετύ/ιωσα είς τήν



\

Ύμετ. Γαληνότητα' είς προγενέστερον έγγραφόν μου, ότι ή γνωστή όπόθεσις 
τήν όποίαν άνεκ(νησεν ό Μεχμέτ Άγδς Σαλαχώρ ήμποροϋσε νά άποβή ένοχλη- 
τική. ΠοΙαν έξέλιξιν λαμβάνει τώρα θά άντιληφθοϋν αί ύμέτεραι έξοχότητες 
άπό τό συνημμένον άντίγραφον έπιστολής τοΟ έν Άρτη ύποπροξένου, ή οποία 
διεβιβάσθη μέ είδικόν ταχυδρόμον είς τον έν Άγίςι Μάύρμ έκτακτον προβλε
πτήν. Ούτος γράφει ότι ό Σαλαχώρ κατέστη άνοπόφορος διότι καθυστερεί τήν 
έπιστροφήν του καί διότι δέν κατώρθωσε νά δώση μιά λύσιν είς τήν ύπόθεσιν 
πού τοϋ άνετέθη.

Ό  Μεχμέτ ’Αγάς Σαλαχώρ προσεκάλεσε τόν ύποπρόξενον μέ μίαν πρό- 
φασιν είς τήν κατοικίαν του καί μόλις έφΟασε έκεί ό υποπρόξενος, τόν έθεσεν 
υπό κράτησιν καί ήρχισε νά τόν έξυβρίζη καθώς έξύβριζε καί τό άξίωμά μου 
καί τόν ήπείλησεν ότι θά τοϋ άφαιρέση τήν ζωήν.

Αί ύπερβασίαι αύται τοϋ Σαλαχώρ, πρωτοφανείς είς τά χρονικά, θά ήδύ- 
ναντο νά φθάσουν είς λυπηράς συνεπείας άν δέν προσέτρεχεν ό ίδιος ό Καδής 
ώς καί ό πρόξενος τής Γαλλίας μετά τών άλλων προξένων οί όποιοι καθησύ
χασαν τόν Μεχμέτ Άγάν. Τέλος συγκατετέθη νά τόν άπολύση, άλλά άμέσως 
άνεχώρησε διά τά Γιάννινα ίνα έκθέση είς τόν πασάν τα καθέκαστα καί νά 
στείλη παρομοίαν έκθεσιν είς τήν 'Υψηλήν Πύλην. 'Ομοίως έζήτησε καί άπό 
τόν Καδήν νά τοϋ κάμη ένα ίλλάμ μέ αόστηράς έκφράσεις διά τήν άρνησίν 
μας όπα>ς ίκανοποιήσωμεν τάς άξιώσεις του. Πολύ ανησύχησα άπό τάς ειδήσεις 
σύτάς καί έσπευσα άμέσως νά ευχαριστήσω τόν Καδήν διά Τήν αυθόρμητον 
παρέμβασίν του ύπέρ τοϋ ύποπροξένου καί τοϋ έστειλα άμέσως ένα φόρεμα, 
καί άλλα μικροαντικείμενα ώς δώρον, ώς άναφέρονται είς τήν έγκλειστον ση- 
μείωσιν καί παρακαλώ τάς Ύμετέρας έξοχότητας νά μοϋ έγκρίνουν τήν δαπά
νην. Έπεφόρτισα δέ τόν ύποπρόξενον νά πάρη ένα Ιλλαμ άπό τόν Καδήν, διά 
σχετικής δαπάνης διά τό συμβάν, ώς παρομοία πιστοποίησις έγένετο παρά τοϋ 
Γάλλου προξένου καί θά στείλω τά έγγραφα ταϋτα είς τόν έν Κων/πόλει έξω- 
χώτατον Βάϊλον..,».

Ό  έν Άρτη ύποπρόξενος «περιγράφει λεπτομερώς τά συμβάντα είς τήν 
έπιστολήν του όπου έπαινεΐ τήν στάσιν τών προξένοιν, of όποιοι έτρεξαν νά τόν 
υπερασπίσουν. 'Ομοίως έκφράζεται καλώς διά τόν Καδήν καί Βοεβόδαν, of ό
ποιοι άπεδοκίμασαν τάς ένεργείας τοϋ Μεχμέν ’Αγά, καί ότι τέλος έπέτυχεν 
ούτος νά τοϋ δοθή έν ίλλαμ παρά τοϋ Καδή διά τήν ύπόθεσιν τοΟ Πάνου 
Μπίτσινου καί Στασινοϋ, όχι όμως μέ τόν τύπον πού ήξίωνεν ό Μεχμέτ ’Αγάς, 
άλλ* όπως ήθέλησε νά τό κάμη ό Καδής, έχων σύμφωνον καί τόν Κοεβύδαν.

(Έκ τοϋ Ίταλικοϋ)
’Ιδού τώρα ή πιστοποίησις τοϋ Γάλλου προξένου. 'Ημείς Ίοιάννης 'Γου

λιανός, Σύμβουλος τοϋ Βασιλέως, Γενικός πρόξενος τής Γαλλίας είς ‘Αλβανία. 
(Πιστοποιοϋμεν καί μαρτυροϋμεν όπου δει ότι τήν 18ην παρελθόντος Αύγου
στου, ό Σαλαχώρ πού έστάλη άπό τόν Μέγαν αύθέντην διά pfuv ύπόθεσιν μέ 
τήν Γαληνοτάτην Δημοκρατίαν τής Βενετίας, καλέσας παρ’ αύτώ τόν κ. Νικο- 
λάκην Πάγκαλον, ύποπρόξενον Βενετόνέν τή πόλει ταύτη, τόν έθεσε υπό περι
ορισμόν είς τό σπίτι του, μεταχκιρισΟείς βίαν έναντίον του καί χωρίς νά δώση 
καμμίαν άφορμήν ό ύποπρόξενος, έδέχθη σωρείαν ύβρεων, άπό τόν Σαλαχώρ 
καί τόν ήπείλησε ότι Οά τόν μεταφέρη είς Κιυνσταντινούπολιν.

Έπί πλέον μετεχειρίσθη άπρεπείς έκφράσεις έναντίον τής αύτοϋ έξοχό- 
τητος τοϋ Στρατηγοϋ Βενετοϋ τής ’Ανατολής

Μόλις έλαβα τήν εΐδησιν τής συλλήψεως έκαμα αΤτησιν είς τόν Καδήν 
τής πόλεως ταύτης, όστις μεταβάς άμέσως είς τήν κατοικίαν τοϋ Σαλαχώρ, έ- 
νήργησεν ώστε νά άπολυθή άμέσως ό υποπρόξενος.
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Είς πίστωσιν τών άνω υπέγραψα τήν παρούσαν Kat έθεσα τήν Βασιλικήν 

σφραγίδα τού προξενείου Άρτης.
Άρτα 2 Σεπτεμβρίου 1764 
* . Ίουλιανός

3 Φεβρουάριου 1768

Ό  Ιδιος Γ. προβλεπτής πρός τόν Δόγην.
«...'Εξακολουθεί να μέ άνησυχή πλέον ή ύπόθεσις τοΟ Σαλαχώρ καί 

tva Αποφευχθούν μεγαλύτεροι περιπλοκαί άπέστειλα είς Άρταν έμπιστον πρό- 
σωπον !να βολιδοσκοπήσω τίνι τρόπω ήμπορεΐ νά λυθή ή άνιαρά αύτη ύπό- 
θεσις ή όποία έχει έξαγριώσει τόν Σαλαχώρ...

Παρακαλώ τάς Ύμετ. Εξοχότητας νά μοί Αναγνωρίσουν τήν δαπάνην τών 
100 τζεκινίων πού έχρειάσΟησαν διά τόν Καδήν πρός έκδοσιν το© Ιλλάμ, πι- 
στοποιοΟντος τά συμβάντα είς βάρος τοΟ ύποπροξένου Παγκάλου...».

11 Φεβρουάριου 1768

Ό  Ιδιος πρός τόν Δόγην. *
«...συνελήφθη παρά τοΟ Σαλαχώρ καί διά δευτέραν φοράν ό ύποπρόξε- 

νος Άρτης καί Απολυθείς καί πάλιν έζήτησεν άσυλον είς τό Γαλλικόν προ- 
ξενεΐον:.. Είχα στείλει είς Άρταν, <ί>ς άνέφερα, τόν Καγκελλάριον τού έκτά- 
κτου προβλεπτοΟ Αγίας Μαύρας κ. Πέτρον Άλεανδρί, πρόσωπον έμπειρον, 
Ικανόν. Ούτος γνωρίζει καλώς τόν τρόπον το© φερεσΟαι τών Τούρκων καί άπε- 
πειράθη νά συμβιβάση τήν ύπόθεσιν μετά τού Σαλαχώρ, διά μέσου τού Καδή .. 
έπειδή δέν έφθανεν είς κανέν άποτέλεσμα, έδήλωσεν ότι θά Αναχώρηση άπρα
κτος... τότε έστάλη διά τού Άγά τού Κάστρου έπιστολή τού Καδή είς τόν Άλ
εάνδρι διά τής όποίας προσεφέρετο ο Καδής νά έξομαλύνη τήν ύπόθεσιν διά 
καταβολής 650 τζεκινίων καί, έπειδή έν τφ μεταξύ έκρατεΤτο Ακόμη αίχμάλω- 
τος είς τήν κατοικίαν τού Καδή ό ύποπρόξενος, έδήλωσα ότι δέν 0ά κλεισθή 
καμμία συμφωνία άν δέν έλθουν νέαι διαταγαί τής Υψηλής Πύλης... ό Αγάς 
μόλις έμαθε τήν άπόφασίν μου Ανησύχησε... έγραψα είς τόν Άλεάνδρι νά έπι· 
μείνη πρό παντός διά τήν ΑπελευΟέρωσιν τού ύποπροξένου... Δέν παρέλειψα 
νά έκθέσω τά διατρέξαντα είς τόν έξοχώτατον Βάιλον... Τιν τώ μεταξύ έλαβον 
έπιστολήν τού ύποπροξένου έκ Πρεβέζης, όπου κατώρθωσε νά διαφύγη, καί μοΟ 
γράφει ότι 6 Σαλαχώρ Μεχμέτ Αγάς είχε καταντήσει Ανυπόφορος όταν έμαθε 
τήν αίφνιδίαν άναχώρησιν τού Απεσταλμένου μου Άλεάνδρι καί ότι ό Σαλα
χώρ άνεχώρησεν έσπευσμένιοζ διά τά Γ ιάννινα, χωρίς νά περιμένη τάς νεωτέ- 
ρας Απαντήσεις μου έπί τών όσων 0ά μοΰ άνέφερεν Λ Άλεάνδρι... ό πρόξενος 
τής Γαλλίας έστειλε μακράν Αναφοράν διά τά διατρέξαντα είς βάρος τού όπο- 
προξένου, πρός τόν έν Κων/πόλει Γάλλον πρεσβευτήν... 6 ύποπρόξενος γρά
φει ότι κατώρθωσε νά λάβη νέον Ιλλάμ Από τόν Καδήν, όπου περιγράφονται 
τά πάντα έν πάση άληθείψ καί διά νά έπιτύχη έδωσε 30 τζεκίνια είς τόν Κα- 
δήν καί άλλα τρία είς τόν Ναΐπτην του τά όποια δέν ήμπόρεσα νά μή τού τά 
Αναγνωρίσω...». Ιδού πώς περιγράφει τά συμβάντα ό'Ενετός ύποπρόξενος:

"Αρτα 2 ’Ιανουάριου 1768

«...Παράξενο καί προποφανές καί καταπληκτικόν πράγμα 0ά φανή είς τήν 
Ύμετ. Εξοχότητα ή Απάνθρωπος καί βάρβαρος συμπεριφορά τού Τούρκου Σα·

ΦίίΤ-ΓΛ
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r r λαχώρ, ό όποιος καί διά δευτέραν φοράν έτόλμησε νά τρομοκρατήση τό άτομόν 
μου όπως άνέφερα λεπτομερώς εις προηγουμένην μου.

Επειδή άπεφάσισαν οί πρόκριτοι- χής πόλεως νά διακόψουι/ τήν δωρεάν 
χορήγησιν τροφίμων είς αυτόν καί τήν Ακολουθίαν του ΐνα άπαλλαγοϋν άπό 
τά βάρη ταΟτα καί έπειδή 6 Σαλαχώρ θυμωθείς διά τήν σπύψασιν ταύτην θά 
ήμποροϋσε νά έκδικηθή ιούς προκρίτους τής χώρας, έπεχείρ^ε νά έπιτεθή κατ’ 
έμοΟ και έστησεν έπί δύο ήμέρας ένέδραν. Κατώρθωσεν έπί τέλους νά πραγμα- 
τοποιήση τόν σκοπόν του, διότι καθ’ όν χρόνον έξηρχόμήν 'άπό τό σπίτι τοϋ 

r κυρίου προξένου τής Ραγούζης μαζύ μέ τόν γραμματέα τοϋ προξένου τής Γαλ-
> λίος, άνηρπάγην βιαίως άπό τού ένόπλους του ώς κοινός λωποδύτης καί ώδη-
* γήθην είς τήν κατοικίαν του. Μόλις έφθασα μέ έφεραν οί «μποσταντζήδες» του 

ένώπιόν του καί σάν σκύλος λυσσασμένος έπετέθη μέ ένα μπαστούνι, άλλ* άπέφυ- 
γα τό κτύπημα. Έξοργισθείς άκομη περισσότερον άνέσυρε τό σπαθί καί άπεπειρά- 
θη νά μέ πληγώση πλήν είς μάτην, διότι τώ άφηρέθη άπό τά χέρια παρ’ ένός παρα
κειμένου μποσταντζή. Τέλος έπήρε τό πιστόλι στό χέρι καί ήτοιμάζετο νά τό έκκε- 
νώση έναντίον μου, όπότε καί δέν θά έγλύτωνα, άλλά καί αύτήν τήν φοράν παρενέ- 
βησαν οί παρόντες καί τοϋ τό Αφήρεσσν. Κατόπιν τούτου, Αποθηριωθείς ό Σαλα
χώρ έξεστόμισεν ϋβρεις έναντίον μου καί διέταξε νά με κλείσουν είς ένα σκοτεινό 
δωμάτιονκαι νά τοποθετήσουν έξωθεν φρουράν. ’Εκείνην τήν στιγμήν κατέφθα- 
σαν ό Μπουλούκμπασης τοϋ Βοεβόόα καί οί άνδρες τής Φρουράς too, πρός βοή- 
Οειάν μου καί είπαν είς τόν Σαλαχώρ έκ μέρους τοϋ Βοϊβόδα νά μέ άφίση έλεύ- 

.ί. θέρον, πλήν ό λυσσασμένος Σαλαχώρ ήρνήθη καί ήρχισε νά έκτοξεύη χυδαίας 
δβρεις κατά τοϋ Μπουλούκμπαση, τόν όποιον έφθασε νά άποκαλέση άπιστον. 

- Κατόπιν ήλθεν 0 Μουσούρμπσσης(80) κομίζων γράμμα τοϋ Καδή δια τοϋ όποιου 
παρώτρυνε τόν Σαλαχώρ νά έπιτρέψη όπως παραμείνουν κατά τήν νύκτα πρός 
συντροφιά μερικά γνωστά μου πρόσωπα, άλλα καί πάλιν ήρνήθη... Άπεφάσι- 
αε νά μέ μεταφέρη δέσμιον είς τά Γιάννινα καί άπό έκεί είς τόν Μπεϊλερμπεη 
τής Ρούμελης καί διέταξε νά ετοιμάσουν αμάξια διά τήν έπομένην... Μ ου εφε- 

" ραν οί ίδικοί μου φαγητόν, καί ένα στρώμα άλλά ό Σαλαχώρ δέν έπέτρεψε νά 
* μοϋ δοθούν καί δέν έπαυε νά έξυβρίζη τήν Ύμετ. ’Εξοχότητα και τήν Γαληνο- 

τάτην Δημοκρατίαν...
Έτσι έπέρασα τήν νύκτα όλομάναχος άνάμεσα άπό τόσους εχθρούς παν- 

τότε μέ τόν φόβον νά χάσω τήν ζωήν.,, Τήν έπομένην πρωί ό Σαλαχώρ μέ διέ
ταξε νά έτοιμασθώ διά τήν άναχώρησιν... ’Εκείνην τήν στιγμήν ό πρόξενος 
τής Γαλλίας προϊστάμενος τοϋ προξενικού σώματος, Ακολουθούμενος καί άπό 
τούς άλλους προξένους παρουσιάσθη εις τόν Κυδήν καί διεμαρτυρηθη διά τήν 
προσβολήν πού έγένετο εϊζ τό προξενικό σώμα καί έδήλωσεν ότι όέν θά Απο
χωρήσουν άπό τό δικαστήριόν του άν δέν άπολυθή 6 άδίκω; καί παραλόγους 
κρατούμενος συνάδελφός του... 6 Καδής δον ήυπόρ»οε νά άρνηΟή... έκάλεσε 
τόνμουσούρπασην καί τοϋέδο>σε ένα μουραφετένίΗΐ) διά τού όποίου διέταξε τήν 
άπελευθέρωσίν μου καί τοϋ είπε νά παρουσιασΟή άμέσως είς ιόν Σαλαχώρ καί 

- &ν άρνηθή τήν άπόλυσίν μου, τότε νά δείξη τόν μουραφκτέν εις τον Μπυυ- 
λούκμσσην τοϋ Βοεβόδα, ό όποιος έπί τή βάσει τού έγγράφου τούτου τού Κα- 
τή είχε τό δικαίωμα νά έπέμβη καί νά μέ έλευθερώση έν ανάγκη καί διά τής 
βίας... Φοβούμενος περίπλοκός ό Καδής μετέβη αυτοπροσώπως είς τον Σαλα
χώρ καί έπέτυχε τήν άπόλυσίν μου χωρίς θόρυβον... άπελευθερο>()εί<: παρά τού 
Καδή 6 όποιος μέ πήρο άπό τό χέρι παρά τάς διαμαρτυρίας τοϋ Σαλαχώρ, με-

80 *0 άρχικλητήρ του Καδή.
81 Δικαστικό σημείωμα.
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τέβηνμετ' αί>τοΟ είς τό Δικαστήρνόν του, δπου εύρήκα τούς προξένους νά μέ 
περιμένουν καί ήσαν πολύ άνήσυχοι διά τήν έκβασιν τής ύποθέσεως... ό Κα- 
δής μοΟ ένεχείρισε τήν έγκλειστον έπιστολήν διά τήν Ύμετ. εξοχότητα... έν 
τφ μεταξύ ό Σαλαχώρ ύπεχρέωσε τούς κατοίκους νά τον διαθρέψουν άκόμη 
δέκα ήμέρας πού σκέπτεται νά παρίϊμέίνη;. καί έπειδή φοβάμαι μήπως μέ ένο- 
χλήση άκόμη άπεφάσισα νά άναχο>ρήσω διά Πρέβεζαν...».

10 Φεβρουάριου 1768

Ό  ίδιος πρός τόν Δόγην.
«...έφθασεν έδώ κομίζων έπιστολάς τοΟ πασά τών Γιαννίνων καί τοϋ Διοι- 

κητοΟ Άρτης, ό Μουσταφά άγάς φρούραρχος Άρτης διά τήν ύπόθεσιν τών 
τεσσάρων Άρτινών έμπορων οί όποιοι έρχόμενοι από ιόν Μορέϋν, είχον προ
σεγγίσει είς τό ξερονήσι Θηλειά. Έκεΐ κακοποιοί Ξηρομερΐτες έπιβάντες βάρ
κας άνηκούσης είς υπήκοον έξ Ιθάκης έπετέΟηοαν έναντίον τών έμπόρων καί 
διήρπασαν πάντα τά ύπάρχοντά των, πολλά έκ τών όποίων έπωλήθησαν είς τήν 
άγοράν τής ’Ιθάκης... Κατόπιν πολλών διαπραγματεύσεων καί άτελειώτων συ
ζητήσεων έπέτυχα νά συμβιβάσω τήν ύπόθεσιν μέ 166 τζεκίνια τά όποια καί 
έδόθησαν είς τόν εϊρημένον Μουσταφά Άγαν...».

19 Μαρτίου 1768

Ό  ίδιος πρός τόν Δόγην,
«...βλέπων ό Σαλαχώρ 6τι ναυαγούν τά σχέδιά του άπεφάσισε νά θεωρή- 

ση ώς λήςασαν τήν άποσιολήν του διά τήν ύπόθεσιν τοΟ Κλεφτοπάνου καί 
Στασινού, άν τοΟ δοθούν 550 τζεκίνια μόνον...

Δέ έθεώρησα σκόπιμον νά έπιμείνω περισσότερον καί άπεφάσισα νά δεχ
θώ τήν παραίτησίν του Οΰτω, συνταγέντος τοΟ νομίμου «χοτζετίου», ύπογρα- 
φέντος καί παρά έπτά Τούρκων ώς μαρτύριαν, ιώ έμετρήθη τό ποσόν καί άπηλ- 
λάγημεν άπαξ διά .παντός άπό μίαν τόσον ένοχληηκήν ύπόθεσιν, κεριορίζον- 
τες είς τό έλάχιστον τήν άποζημίωσιν. Ούτος έξ* αρχής έζήτησε 4000 πιάστρες, 
κατήλθε έπειτα είς τάς 3000 καί τώρα έκλείσθη ή συμφωνία είς μόνον 2200, 
διότι τόσας πιάστρας άντιπροσωπεύουν τά 550 τζεκίνια. Αλλά δέν ήτο μόνον 
αυτή ή δαπάνη. Άλλα 37 τζεκίνια έρχειάσθησαν διά φιλοδωρήματα, απαραί
τητα είς τοιαύτας περιστάσεις καί τέλος άλλα 47 τζεκίνια έστοίχισεν ή άπο- 
στολή τοΟ Καγκελλαρίου μου Άλεάνδμι είς έξοδα ταξειδίου, τροφών καί φι
λοδώρημα δοθέν είς τόν ίδιον. Επίσης έδώρησα είς τόν Γάλλον πρόξενον κ. 
Τζιουλιέν ένα μεγάλο κουτί γλυκίσματα αξίας 7 τζεκινίαιν. Ό  κύριος ούιος 
πολύ μάς έξυπηρέτησε καί δέν παύω νά είμαι μετ’ αυτού είς άρίστας σχέσεις.,.».

8 'Απριλίου 1768, Άρτα

Ό  'Υποπρόξενος Πάγκαλος πρός τόν Γεν. Προβλεπτήν.
«...έφθασεν έδώ χθες ένας Τάρταρος σταλείς παρά τής 'Υψηλής Πύλης, 

κομίζων Βασιλικόν Φιρμάνι πρός τόν Καδήν ένταΟθα, διά τοϋ όποίου, άφοΟ ό 
Μέγας Αύθέντης έμαθε τάς ύβρεις πρός τό πρόσωπόν μου παρά τοΟ Σαλαχώρ, 
ώς έπίσης καί τάς ένοχλήσεις πού έδημιουργησε είς τόν άπεσταλμένον τής Υ. 
Ε. Καγκελλάριον Πέτρον Άλεάνδρι, δια τάσσει τόν Καδήν νά παραδώση άμέσως 
τόν Σαλαχώρ είς τόν Τάρταρον διά νάτόν όδηγήση χωρίς άργοπορίαν, ένώπιον 
τού Μεγάλου Αύθέντου.



Πέρασε καΓάπό τά Γιάννινα 6 Τάρταρος, όπου έμαθε δη  ό Σαλαχώρ ε{- 
χεν άναχωρήσει άπ’ έκεϊ και κατευθύνετο είς τό Ζητούνι, άλλά δέν έγκατέλειψε 
τήν έντολήν πού τού άνετέθη και ήλθεν έδώ πρός συνάντησιν τοΟ Καδί}. Μό
λις ήλθεν ένταϋθα ό Τάρταρος, με έκάλεσεν ό νέος Καόής, καθώς έκάλεοε καί 
τούς άλλους προξένους ώς καί τούς ’Αγάδες καί προκρίτους Έλληνας καί ά- 
φοΟ έδιάβασεν ένώπιον πάντων τό Βασιλικόν φιρμάνι καί τήν έπιστολήν τοΟ 
Μεγάλου Βεζύρη, άπετάθη πρός έμέ καί μοΟ είπεν ότι άφοϋ έφθασαν αύχαί αί 
διαταγαί πού μοϋ δίδουν πλήρη ίκανοποίησιν, ώφειλον έγώ νά πληρώσω δχι 
μόνον τά έξοδα ταξειδίου τού Ταρτάρου, άλλα καί τά δικαιώματα πού είσπράτ- 
τει τό δικαστήριον του διά τήν σύνταξιν ενός Ιλλιάμ, τό όποϊον θά δοθή είς 
έμέ ώς άπάντησις είς τά παράπονα πού ύπέβαλα είς τόν Μέγαν Αύθέντην. ΤοΟ 
άπήντησα μετά δεξιότητος ότι έγώ ώς άπλούς άντιπρόσωπος δέν ήμπορούσα νά 
άναλαβω τοιαύτα βάρη, άνευ τής έγκρίσεως τών άνωτέριον μου καί άν ό Τάρ
ταρος έχει καμμίαν άπαίτησιν, άς άποτανθή είς τόν έξ^χώτυτον Βάϊλον, ό ό- 
ποϊος ύπέβαλεν είς τήν Υψηλήν Πύλην τά δίκαια παράπονά μου μέ βάσιν τό 
Ιλλάμ τού προγενεστέρου Καδή. Δέν έπείσθη είς τά λόγια μου κσί άπεπειρά- 
Οη νά άποδείξη δτι έπρόκειτο περί Ιδιωτικής ύποθέσεως καί άνέφερε μόνον τό 
&τομόν μου...

Τέλος έπενέβησαν καί οί Έλληνες πρόκριτοι οί όποιοι μοΟ είπαν δτι ό 
Τάρταρος δέν είχε τά έξοδα τής έπιστροφής καί δτι ή Κοινότης πολλά βάρη 
ύκέφερεν άπό τήν έπί τόσον χρόνον συντήρησιν τού Σαλαχώρ καί τής άκο- 
λουθίας του καί δτι τώρα άδυνατεΐ νά καταβάλη έστω καί ένα σολδίον... έγρα
ψα είς τόν Έκτακτον προβλεπτήν.;, μού άπήντησεν άρνητικώς... μέ άπειλούν 
δτι θά στείλουν τόν Τάρταρον είς τό προξενεϊον Τνα τόν διαθρέψο), άποτείνο- 
μαι δθεν είς τήν Ύμετ. έξοχότητα... Μοϋ είπαν δτι Οά ψθάσουν 20 τζεκίνια 
διά τόν Τάρταρον, έκτός τά διά τόν Καδήν πού θά έκδώση τό ίλλιάμ .. έν 
τούτφ ό Σαλαχώρ άφοϋ έπήρε στό χέρι τά 550 τζεκίνια δέν ή θέλησε νά δώση 
τίποτε είς τόν παθόντα Στασινόν,.ό όποιος δ' αύτήν τήν αιτίαν Λνεχώοησε διά 
τήν Κωνσταντινουπολιν νά ζητήση δικαιοσύνην...».

Ό  Γενικός προβλεπτής συνοδεύων δι* έγγράφου του πρός τόν Δόγην 
άντίγραφον τής άνω έπιστολής τού ύποπροξένου, γράφει:

«... έπειδή κανέν πράγμα δέν ήμπορεΐ νά έπιτύχη κανείς άπό τούς Τούρ
κους άν δέν θυσιάση είς τόν βωμόν τοΟ είδώλου των, πού είναι τό χρήμα, δι* 
αυτό ένέκρινα νά δοθή είς τόν Τάρταρον τό ποσον τών 20 τζεκινίων καί μι
κρόν ποσόν είς τόν Καδήν...».
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ί-

'Ιδού τώρα τά έγγραφα τά άναφερόμενα είς τδ δημοσιευΟέν ώς άνω τού 
Γεν. Προβλεπτού:

•1) Μετάφρασις τού νΑρτζ Μαζάρ ήτοι γενική έκύεσις πρδς τήν ύψηλήν 
πύλην: «Εκείνο πού Αναφέρουν μέ έκύέσεις των γενικάς ot νομομαύεις, οί πρώ
τοι, οΐ Πούρσικοι, οί κήρυκες, 'Αγάδες καί άλλοι πτωχοί Μουσουλμάνοι κάτοικοι 
τής "Αρτης πρός τήν 'Υψηλήν Πύλην, είναι δτι. δ Στασινδς υΐδς τού ’Αποστόλου 
καί Γιάννος υίδς τού Γιάννη, ΐιπήκοοι, δούλοι τής Πύλης, έμποροι κάτοικοι τής 
πόλεως *Άρτης, πρδ 10 μηνών, λιιβόντες θέσεις έμπόριον είς τήν βάρκαν τού 
Γιάννου ΜπΙταινου μέ είδη διάφορα άςίας 4611 πιάσιρες.—Άναχωρήσαντες άπδ 
τήν "Αρταν διά τά μέρη τού Μορέως καί Ναυπάντου καί δταν έπέστρεψαν, φΟά- 
σαντες κίς ένα νησί Συχιές πλησίον τής Ιθάκης, Ανή>#ουσα ι·|ς ιούς Ή^ΥΠσύς, 
έδέχθηοαν τήν έπίίίεσιν ιών κακοποιών τού χωριού Βοίζι ονοηαςομένων * Στα- 
μάτη Άβιτσάνου, Γιάννη Μπάκα, Άναστάοι Μαρτζιώκσ καί Αδελφού του, Ηαγ- 
γέλη Γιακουμή, Δημηερίου Γαλάτη Κωισιμήτη καί αδελφού ίου, Θοδωρή Καλλί
νικο, τού υΙού τού ΓΙαπαχαρίτου, τού υιού τυύ Νικυλά Γαλάτη καί άλλων κακο
ποιών, οί όποιοι έκ συμφώνου είχον πάρει είς τδ νησί τδ λεγόμενον Κάστρο τδν 
είρημένον Στασινδν καί τδν σύντροφόν του ΙΙανον καί τούς δύο ύπηκόους. Τούς 
έπιασαν σκλάβους, τούς έβασάνισαν, τούς έτυράνησαν καί κατόπιν τούς μετέφεραν 
είς ένα μέρος λεγόμενον Άτέκο καί τούς διήρπασαν όλα τά πράγματά των καί 
τά έμοίρασαν μεταξύ των. ϊστερα ιούς μετέφεραν είς τδ νησί Κάλαμο, Οπου 
τούς έκράτησαν έπΐ έξ μήνας ώς σκλάβους στήν φυλακή καί δταν πέρασαν είς 
τδν τόπον Φορμοκόλα, μέ τήν βοήθεια τού Θεού κατώρθωσαν νά διαφύγουν καί 
νά άπαλαγούν άπδ τά χέρια τών κακούργων, γυμνοί καί άνυπόδητοι καί έφθα-
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ί. " ’
[.· σαν etc τήν Άρταν καί παρουσιάσθησαν είς τό Δικαστήριον, έκθέσαντες τά θλι- 
- βέρά συμβάντα, τάς κακουχίας πού ύπέστησαν καί τά μαρτύρια^πού έτράβηξαν.
; Λιά ταΰτ.ι έ* μέρους τής χώρας ταύτης είχε γραφή τό π α ν  καί έκτεύή Ι̂ς ·
\ τίν Γενικόν Προβλεπτικόν Κέρκυρας ΐνα ένεργήση νά άποδοΟή είς τούς παύόν-
■ τας πάν είδος άλλ* ούτος δέν έλσβεν καμμίαν η>ρονι(δα είς τάς διαμαρυρίας πού 
ι τού έγιναν καΓέδιωξε τούς υπηκόους δυσαρεστημένους καί χωρίς καμμίαν άπο- 
( ζημίωσιν καί έπέστρεψαν είς τήν νΑρταν κλαίοντες καί όδυρόμενοι.

Ύποβάλλων δύεν άναφοράν είς τήν 'Υψηλήν Πύλην οί είρημένοι καί ζη- 
” τούν άπδ τήν εύσπλαγχνίαν της, δΓ όνομα τού Θεού καί τού Προφήτου, ΐνα έκ-
* όούή Βασιλική Διαταγή πρός τόν Πασάν των Ίωαννίνων καί τδν Καδήν τής 

Άρτας, όμοίως νά γραφή καί έπιστολή παρά τού Βαίλου τής Βενετίας πρός τόν 
Γενικόν Προβλεπτήν Κερκύρας δπως φροντίση νά πάρη άπό τούς είρημένονς κακό-

* Λοιούς τά διαρπαγέντα πράγματα.
Λ Πρός τόν σκοπόν τούτον καί διά τήν καύαράνάλήύειαν έκτίύεται πάν 6,τι 
. συνέβη πρός τό Αύτοκρατορικόν Κατώφλι. Κατά τά άλλα ή άπόφασις έξαρτάται
* άπό τήν κυρίαρχον έκλαμπρον Πύλην καί ύπογράφεται ή παρούσα έκάεσις παρά 
^πάντων τών άναφερθέντων καί έσφραγίσθη μέ τάς σφραγίδας των.
* ΈδόΟη τάς τελευταίας ήμέρας τής σελήνης τού Τζιεμάλ ούλ έβέλ τού 1187
i (ήτοι τάς τελευταίας ήμέρας τού ’Οκτωβρίου 17G6). . , .
£ Παρόμοιον Ίλλάμ έξέδωκε καί δ Καδής ‘Άρτας.

Ιδού τώρα καί τό Βασιλικό φερμάνι πρός τόν Πασάν τών 'ίωαννίνων καί 
' «ον Καδήν τής Ά ρτας:
ν «"Αμα φΟάση τό παρόν υψηλόν αύτοκρατορικόν φερμάνιον μου Ρστι γνω- 
, στόν ότι έφ’ δσον σύ πού είσαι ό ναΐπης ή Καδής τής Άρτας διά τής επιστολής
■ τής ύποβληθείσης είς τήν Υψηλήν Πύλην άνέφερες διι δ Στασινάς υΙός τού 

Αποστόλου καί λοιπά (έπαναλαμβάνεται τό περιεχόμενον τής έπιστολής ιού Καδή
‘ xat ιών άλλων προκρίτων).

Καταφυγόντες διά ταύτα είς τάςΊεράς ΣυνΟήκας Ειρήνης, αί όπο'ιαι φυ- ·
' λάσσονται είς τό αύτοκρατορικόν μου Λιβάνιον καί έπειδή είς αύτάς έκιίύεται 

καί άναγράφεται -  ώς πρός τάς μετά τών Βενετών κλεισύείσας — δτι άν συμ*
' βουν φόνοι ή οίαδήποτε άλλη βιοπραγία ή φινονικία ή διαφορά είς τά σύνορα, 

νά διακανονίζωνται τά ζητήματα ταύτα τά άναφυόμενα υπό τών άρμοδίων μέ 
πάπαν άμεροληψίαν καί δικαιοσύνην καί νά έκλείπη πάσα, αΐιία δυναμέ.νη νά 

. προκαλέση προστριβάς, χωρίς καθόλου νά άνακοινώνωνται τά συμβάντα ταύτα 
ιΐς τήν 'Υψηλήν Πύλην ούιε είς τόν Πρίγκηπα τής Βενετίας, άλλά νά λύωνται 
ίη\ τόπου πάσαι at διαφοραί καί νά μήν ίνοχλήται ούτε ή Υψηλή Πύλη ούιε ό 
Πρίγκηψ.

Ά ν όμως καθ’ οίονδήποτε τρόπον δέν θά ήνο δυνατός ό διακανονισμός τών 
διυφορών έπί τόπου, τότε νά άναφέρετιιΐ μέ πάσαν άλήΟειαν ιό συμβάν, ΐνα μέ 
τήν παρέμβασιν τού όριοΟησομένου ΈπιΟεωρητού καί συμφώνως μέ τάς ιερός 
ΣυνΟήκας καί Συμβάσεις, διά τής νομίμου όδοΰ, έξετάζεται ή ύπόΟεσις καί άπο- 
δίδεται ή πρέπουσα δικαιοσύνη καί διά τούτο έξεδάΟη τό Βασιλικόν μου Φερμάνι.

» Τώρα μέ τήν συνενόησιν υμών ήτοι τού Διοικητου τών Ίωαννίνων καί 
Καδή τής Άρτας, διορισΟέντες καί προορισύένπ,ς ώς ΈπιύεωρηταΙ τής ύπούέ*

. σεως, δ ένδοξος μεταξύ τών όμοίων των ύπηρέτης ήτοι πιστός τής ύψηλΰς μου 
Αυτοκρατορίας Μεχμέτ Αγάς, τού όποίου νά μεγαλώνη ή δόξα, καί συνενοούμε- 
νος μέ υμάς καί άλληλογραφών μέ τόν Στρατηγόν πού είναι εις ιά σύνορα, Ί)ά 
φροντίση νά έπττύχη τήν ούλληψιν τών κακοποιών υπηκόων Βενετών καί .νά 
άποσπάση τά πράγματα καί ήδη άρπαγέντα καί κλαπέντα καί έν πάση περιπτοΥ 
σιι ύά έφαρμοσάή ή δικαιοσύνη καί νά Υίνη δικαία έκτέλεσις διακανονισμού καί
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ΐνα γίνη χρήσις πάσης έπιμελείας καί προσοχής, άποφευγομένης πάσης έναντίσς 
συμπεριφοράς, έξεδόύη καί έδημοσιεύθη τδ Λύτοκρατορικόν μου Φερμάνι μέ τδ 
όποιον διατάσσω και ποραγγέλλω διι μόλις φύάσει τδ έν λόγω Φερμάνι, έκδυύέν 
κατά τδν ώς άνω έκτεύέντα τρόπον, πρδς τδ όποιον πρέπει νά ύπακούσητε άπολύ- 
τως καί νά τδ δεχθήτε μέ τελείαν υποταγήν καί νά ένεργήσητε σύμφωνα μέ τούς 
όρισμούς Τού, προσέχοντες καί προφυλασσόμενοι άπδ κάάε έναντίαν πρδς τούτο 
ένέργειαν.

Αύτδ νά γνωρίζητε καί νά δώσητε π(στιν είς τδ Αύτοκρατορικδν έμβλημα. 
—Έγράφη έν τή Φρουρουμένή πόλει τής Κων)πόλεως. τάς πρώτας ήμέρας τής 
σελήνης τού ΞιλχιΖζέ 1180 (ήτοι τδν μήνα Απρίλιον τού 1767).

Τδού τδ γράμμα τού Μεχμέτ Πασά πρώτου Βεζύρη πρδς τδν Μεχμέ πασάν 
τωρινδν Διοικητήν των Γιαννίνων καί είς τον Ναΐπην ή Καδήν τής "Αρτας.

Μετά τούς χαιρετισμούς σάς γίνεται γνωστόν ότι, έπειδή ό Στασινδς υΐδς 
τού 'Αποστόλου καί Γιάννης υίδς τού Γιάννη, έμποροι, υπήκοοι, κάτοικοι Άρτης, 
ύπέστησαν έπίΟεσιν πλησίον τής νήσου Τύάκης ι'Ις τόπον λεγόμενον Σοχιές, άπδ 
τούς κακοποιούς τού χωριού Βαύύ, ένώ μετέβαινον εις έμπόριόν των... (έκτίύεται 
τδ περιστατικδν λεπτομερούς). Τώρα όμως σύμφωνα μέ τάς Ιεράς Συνθήκας, τάς 
άναφερομένας εις τδ Βασιλικόν Φερμάνι, μέ τήν παρέμβασιν τού Μεχμέτ ‘Αγά 
ύπηρέτου ήτοι πιστού τής Υψηλής Λύτοκρατορίας, προορισΟέντος ώς Έπιύεωρη- 
τού εις τήν ύπόύεσιν ταύτην, ίσως Οά άλληλογραφήση μέ τδν στρατηγδν των 
συνόρων ΐνα συλληφθούν οι κακοποιοί καί άποδούούν τά κλαπέντα πράγματα 
είς τούς παύόντας καί σύμφωνα μέ τδ Βασιλικδ Φερμάνι, πρέπει νά γίνη δια
κανονισμός διά τής νομίμου δδού ΐνα άποόούή ή πρέπουσα δικαιοσύνη, ώς όρι- 
ζει τά εύγενές Φερμάνι. Διά τδν σκοπδν τούτον έγράφη καί έστάλη καί ή παρού
σα έπιστολή.— Καί μόλις φΟάση, Θεού ύέλοντος, όψείλετε νά καταβάλητε κάύε 
προσοχήν καί έπιμέλειαν είς τάς ένεργείας σας, συμφώνως μέ τδ εξοχον Φερμάνι.

- , *Η έπιτυχία σας νά είναι έξακολουθητική.
Μεχμέτ Πασάς άνώτατος Βεζύρης

. Τδού τώρα ή έκθεσις τήν δποίαν ύπέβαλεν ό έν Άρτη ύποπρόξενος Νικόλα 
Πάγκαλος είς τδν Γενικδν Προβλεπτικόν.

Ά ρ τ α  11 Ι ο υ λ ί ο υ  1 7 6 7. «... ήλύεν αίφνιδίως άπά τήν Κων)πολιν
μία έπίσημος προσωπικότης, συνοδενομένη άπδ πολλούς ύπηρέτας, όλους ντυμέ
νους όπως οί Μοταντζήδες. Οίίτος κομίζει ενα Βασιλικδ Φερμάνι τής ‘Υψηλής 
Πύλης ώς καί έπιστολάς τού έξοχωτάτου Βαίλου άπευύυνομένας είς τήν ύμετέ
ραν έξοχότητα. Τά έγγραφα αυτά άναφέρονται εις τήν γνωστήν άξίωσιν δύο υπη
κόων ‘Οθωμανών έξ Άρτης ήτοι το»" Γιάννου Μπίισιου έπονομαζομένου Κλεφτο- 
γιάννου καί τού συντρόφου του Σιασινοϋ και επειδή έφάνη ότι είναι διακεκρι- 
μένον πρόσωπον μέ δψιν μεγαλοπρεπή, ένόμισ'η ο? κάτοικοι τής "Αρτας ότι ούτος 
πλήν τής διαφοράς Jjv άνέλαβεν νά κανογ(ση, ήμπορεϊ νά έχη καί άλλη πλέον 
μυστικήν άποστολήν νά διαπραγματευτή σπονόαιοτέρας υποθέσεις... Μετ’ όλίγας 
ήμέρας διεδόΟη ότι ούιος ιίχεν ένιολήν νά ιξειάση τδ ζήτημα τής ξυλείας πού 
μερικοί ξένω έξάγουν άπδ τδν κόλπον τής ‘Αρτας καί τέλος νά εξακρίβωση είς
ποιον άκριβώς μέρος άνευρέύη ό ύηοανρδς των άρχαίων χρυσών νομισμάτων....

- ' άλλά όταν άνεγνώσύη τδ Βασιλικό Φερμάνι είς τδ Δικαστήριον τού Καδή παρου
σία τού Βοεβόδα καί των Προκρίτων ‘Αγάδων τής χώρας, πού ήμουν παρών καί 
έγώ, εύρέθη ότι τδ περιεχόμενον ήτο καύ' όλα σύμφωνον πρδς τδ *Άρτς μαζάρ» 
πού είχε σταλή άπ*. έδώ είς τήν Υψηλήν Πύ?ην. Ό  έν λόγφ άπεσταλμένος τής 
Πύλης άφού μετά τήν άνάγνωσιν τού Φερμανιού μού έκαμε παρουσίρ όλων τάς
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9 Ιουνίου 1768 *
Ό  Γενικός Προβλεπτής .πρός τόν Δόγην:
«......Ό  Κεχαγιάς τοΟ Διοικητού Άρτης μετέβη είς την Αγίαν Μαύραν

μέ έπιστολάς μου πρός τόν έκεΐ έκτακτον προβλεπτήν, όμοίως δέ καί είς Βό
νιτσαν καί Πρέβεζαν, σταλείς πρός τόν σκοπόν τού νά εύρη υπηκόους κατα- 
φυγόντας είς τάς κτήσεις τής Ύμετόρας Γαληνότητος, άλλα δεν εύρήκε κανέ
να...... Ουμ'-υθείς.. Ό  Κεχαγιάς τότε ένόμισεν ότι ημείς τούς άποκρύπτομεν, έ-
φερενάπό τήν 'Αρταν έναν πρόκριτον, ό όποιος είναι πολύ ενήμερος και γνώ- 
στης τής ύποθέσεως καί ένήργησαν μαζί έρευναν, άλλά καί πάλιν χωρίς άπο- 
τέλεσμα...... Τέλος έζήτησεν μίιιν έγγραφον δήλωσιν μέ άλλα δώρα, καί τά ό
ποια τοϋ έδωκεν ό έκτακτος προβλεπτής, τά πράγματα έξομαλύνϋησαν καί έπέ- 
στρεψεν εύχαριστημένος ό Κεχαγιάς είς Ά ρταν......».

Ιδού ή σημείωσις τών δώρων καί τών έξόδων:
Χρυσουφαντον ύφασμα άπό τό μαγαζί τοϋ Βερίκιουδιά τόν Κεχαγιάν. 

μπράτσα 10 πρός 65 λίρες τό μπράτσο λίρες 650
διά τούς δύο προύχοντας Άρτης μπράτσα 4 1/2 ύφασμα X 65 λίρες 292.10
φιλοδωρήματα είς τούς ύπηρέτας II λίρες 132
έξοδα διατροφής καί συντηρήσεως JUpeq 12.64

σύνολον λίρες 2686.70
ήτοι πρός λίρες 48 τό κάθε τζεκίνι =5 τζεκίνιπ 55.46.10 82

♦ Συνέχεια άίώ τή σελ. 223 (6C5) του 36 τευχ. καί τέλος*
82. ήτοι 55 τζεκίνια λίρες 40 κα* σολδία 10.
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Ή  δέ παραμονή είς τήν Κέρκυραν τού αύτού Κεχαγιά έστοίχισεν είς τόν 
προβλεπτήν τζεκίνιά 77 καί λίρες 29.

Ίνα δέ κολαι^βύση τόν Βοεβόδαν, 6 Γενικός έβγαλε άπό τήν άποθήκην 
καί έχόρισε είς τόν Κεχαγιάν τά κάτωθι πολύτιμα δώρα;

'Υφασμα χρυσούφαντον μπροκάτο καί άραχνοΟφαντον δια δύο ένδύμα- 
σίας τοΟ Βοεβόδα, μπράτσα 24.

Όμοίως διά δύο έσωτερικάς ένδυμασίας τοΟ ίδίου: ρούχο φίνο χρώμα- 
’ τος ρουμπινΐν μπράτσα ΙΟ.

Άλλο ύφασμα λε/όμενον «τσενδάλ» χρώματος κριμεζί μπράτσα 12. «
1 φλυτζάνια πορσελάνης διά καφέν κομμάτια 24..

στακτοκήρια βάρους 24 λιβρών. · ..
ζάχσρι είς κομμάτια λίβρες 24.

' θεριάκα δοχεία έκ κασσιτέρου 8.
* τραπεζομάνδηλα κεντημένα 20.

είς τόν Κεχαγιάν
ΔΓ έν φόρεμα ύφασμα Δαμασκού χρώμα Κρέμεξη μπράτσα 12. 
όμοίως ρούχο φίνο κυανούν μπράτσα 5.
Γιαλικά πεποικιλμένα 12.
θεριάκα δοχεία 2.
ζάχαρι είς κομμάτια λίβρες 8.
Στακτοκήρια λίβρες 8. ,
μυρωδικά έκ Ρώμης δοχεία 6.

Άρτα 19 Μαρτίου 1768

Ό  ύποπρόξενος Πάγκαλος γράφει είς τόν Γενικόν Προβλεπτήν:
«......κατόπιν τής διαταγής τής ύμετέρας έξοχότητος τήν όποίαν μοΟ διε-

βίβασεν διά τής έπιστολής άπό 27 παρελθόντος Ινα έξετάσω είς κάθε τόπον 
ποία είνα ή ποιότης καί πόση* ή ποσότης τού παραγομένου άλατος83 84 85 είς 
τά μέρη αύτά, άπαντώ: είς τήν περιφέρειαν τού ύποπροξενικού τούτου δόομό·· 
νον ύπάρχουν ή καί είς τόν κόλπον: ή μία στήν Κόπμεναν καί ή άλλη στήν 
Σαλαχώραν, τάς όποίας οί Βοϊβόδες συνηθίζουν νά ένοικιάζουν κατ' έτος διά 
25 πουγγιά. — Συνήθως παραγωγή τών δύο άλυκών δέν ύηερβαίνει τά 10.000 
ζάΐα84 κατ’ έτος καί ή τιμή πού πωλείται έδώ καί στα Γιάννι/α είναι ένα 
Τουρκικό τζεκίνι τό κάθε ζάϊ. Τό δέ άλάτι πού άγορόζουν πρός έξαγωγικόν οί 
Δολχινιώτες τό πληρώνουν πολύ εύθυνότερον ήτοι 6 καί 7 ζάϊα τό Βενέτικο 
τζεκίνι. Ή ποσότης είναι άρκετά.καλή, άλλά κοτωτέρα τού τής Αγίας Μαύ- 
ρας......».

Άρχεΐον του Βαίλου — Φάκελλος 227

*0 έν Ά ρτη Ύ/πρόξενος Φραγκίσκος Πάγκαλος γράφει είς τόν Βάϊλον 
τή 3η Νοεμβρίου 1775.

«......έπί πλέον έχω τήν τιμήν νά σάς ίκετεύσω διά τό ότι ό διοικητής
Όσμάν μπέης υίός τού Ά λή85 Πασά τών Ίωυννίνιον, λαμβάνει τήν τόλμην καί

83. Τό άλάτι ένδιέφκρε πολύ τούς Βενετούς καί είχαν παντού έν Έ λλάδι δημιουρ
γήσει άλυκάς Τό άλάτι έξήγετο είς διάφορα κράτη της Κ εντρικής Εύρώπης καί ήτο 
μονοπώλιον της Δημοκρατίας, ά π έφερε ν τεράστιον έσοδον.

84. "Αγνωστον ήμίν τό μέτρον τούτο της χωρητικότητος.
85. Δέν πρόκειται περί τού Ά λ η  Τεπελενλη, άλλά περί άλλου προγενεστέρου.
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συλλαμβάνει κάποτε - κάποτε άθώους ήμετέρους υπηκόους οί όποιοι έρχονται 
διά τά συμπέροντά των έδώ ινα έκδικηθή καί άλλω*/ κακοποιών, όμοίως ήμε- 
τέρων υπηκόων καί τό υποχρεώνει νά πληρώνουν οί άθώοι, έκεΐνα τά όποια 
έκλεψαν οί κακοποιοί. Σας ικετεύω, όθεν, νά πρακαλέσητε ένα φιρμάνι είς τό 
όποιον νά άναφέρεται ότι άπό τώρα καί' είς τό έξής ούτε ό Καδής ούτε ό Βο- 
εβόδας μή λαμβάνουν τήν αυτήν ελευθερίαν κατά τών υπηκόων μας, άν προ- 
τίτερα δέν έξετασΟή ή ύπόθεσις ά*ό τόν πρόξενόν των καί σύμφωνα μέ όσα 
άναφέρουν αί Συνθήκαι ειρήνης......».
27 ‘Οκτωβρίου 1776. *Άρτα.

‘Ο ίδιος πρός τόν Βάϊλον:
«......Δέν άπέδωκαν μέχρι τούδε κανέν θετικόν άποτέλεσμα τά διαβήματα

τοΟ προκατόχου μου καί άδελφού μου Νικολάου καί τά Ιδικά μου, τά λεγόμενο 
εις τούς Τούρκους διοικητάς διά τήν έπιβληθεϊσαν κατάχρησιν είς τήν είσπρα- 
ξιν τού τελωνειακού φόρου άπό αυτόν, είς βάρος τών έμπορευομένων ύπηκόων 
μας, τόν όποιον φόρον οί ΔιοικηταΙ υπολογίζουν όσο θέλουν αύτοί καί όχι 
3% ώς άναφέρουν τά άρθρα τής Συνθήκης. ’'Ηδη άπό τού παρελθόντος Μαρ
τίου είχον ύποβάλει διαμαρτυρίαν έγγραφον είς τόν *Αλή πασάν, όνοματιζό- 
μενον Άληζώταγαν, κύριον Κυβερνήτην τής μικράς αυτής έπσρχίας διά τήν 
είσπραττομένην αύξησιν ιού φόρου καί διετύπωσα πόσον ζημιώνεται τό έμπό- 
ριον, Ούτος μοΰ έδωσε κάποιαν έλπίδα ότι θά διέτασσε νά παύση αυτή ή 
κατάχοησι.

"Εως τώρα ό *Αλή πασάς.μού υπέσχετο ότι θά έλυνε τό ζήτημα ώς πρός 
τούς ένοικιαστάς τού Τελωνιυκού φόρου, άλλά παρουσιάσθη καί άλλο : τό τής 
άγκυροβολίας, λεγόμενον «λιμενιάτικο» καί συνίσταται είς τό ότι ένώ έως τώ
ρα ό καραβοκύρης έπλήρωνεν διά τοιοϋτονδικαιωμα πάστρες 2 καί 30 παράδες 
τώρα τούς παίρνουν πάστρες τρεις. Βεβαίως μικρά είναι ή έπί πλέον διαφορά, 
τών δέκα πυράδων, άλλά, ποιος μάς έγγυάται άν οέν άρχίσουν σιγό-σιγά νά 
άνεβάζουν καί τό δικαίωμα ούχό, κατά βούλησιν;

Έχομε καί ένα άκόμα ζήτημα : '.ό τάς οκιβάσεως τού γεφυριού. Τό δι
καίωμα τούτο έχει ένοικιασθή καί οί £vc*m»uarai ζητούν νά πληρώνουν τόσον 
κατά τήν είσοδον όσον καί κατά τήν έξοδον καί οί Φράγκοι, ένω δέν έπλή- 
ρωνον ποτέ, σύμφωνα μέ τάς Συν^ήκας, καί τώρ^ θέλουν νά τό έπιβάλλουν διά 
τής βίας, ίνα άποδείξουν άκόμη μια φορά τήν άπληστίαν πού έχουν οί Τούρ
κοι. Έκαμα διαβήματα άλλά χιορίς άποτέλεσμα. Μάλιστα οί όιοικηταί προ
βάλλουν προσχήματα διάφορα, συνήθη είς αυτού: καί λέγουν ότι όλαι αί ά- 
ξιώσεις των είναι σύμφωνοι μέ μίαν ταρίφαν τήν όποιαν είχε κάμει ό Σουλε- 
μάν πασάς, άλλά αυτό είναι καθαρόν ψέμα.

Είς τούτο τό σημείο εύρίοκοντο-ι αί έμπορικαί ύποθέσεις τών ύπηκόων 
μας καί υποθέτουν ότι είς όλα αυτά τά έκτροπα έχει βάλει τό δάκτυλον, ένας 
κακοήθης καί άνάςιος Δημήτριος Βλαχούτσης, ύ7ίί;κοος ’Οθωμανός, δηλαδή 
Έλλην, κάτοικος τού τόπου τούτου, πρόσωπον μάλλον συνετόν καί πολέμιον 
τών συμφερόντων τής Γαληνότατης Δημοκρατίας. Ούτος’μέ τάς κακοήθεις ει
σηγήσεις του είς τούς Τούρκους διοικητάς, δημιουργεί προσκώμματα καί βάρη
είς τούς έμπορευομένους Βένετους ύπηκόους......Προσφεύγω είς τήν Ύμετ. έξο-
χότητα καί Σάς παρακαλώ νά φροντίσητε νά σταλή διαταγή τού νύν Σουλτά
νου πρός τήν πόλιν τής "Αρτης, όπως μή έπιβαρύνεται είς τό έξής τό έμπό- 
ριον τών ύπηκόων παρά τών Διοικητών, πέραν τών καθοριζομένων υπό τών 
Συνθηκών... έτσι 0ά τεθή τέρμα καί είς τά$ κακάς εισηγήσεις τού Δημητρίου 
Βλαχούτση......».
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6 Δεκεμβρίου 1776 "Αρτα.
*

Ό  Τδιος πρός τόν Βάϊλον: , ^
«......είναι κάποιος Φίλιππος Τριάντογλης, καταγόμενος έξ Αγίας Μαύ-

ρας, πρό πολλών έτών ένυμφεύθη μίαν Όθωμανήν υπήκοον και διαμένει μονί- 
μως ένταύθα, κατείχεν εις το παρελθόν τό αξίωμά τού ύποπροξένου τής Δα
νίας. Άλλα διά τάς πολλάς του κακάς πράξεις έστερήθη τοΟ άξιώματος καί 
σκέπτεται νά μεταβή εις Κωνταντινούπολιν ΐνα έπιτύχη μέ τάς συνήθεις του 
διαβολάς καμμίαν νέαν θέσιν. Είναι άνθρωπος κακοήθης, ψεύτης και άπα- 
τεών καί μίαν φοράν έξη πάτησε καί τόν έξοχώτατον Βάϊλον Ρουΐούνι καί έ- 
πήρε 200 τζεκίνια διά τό ναυαγήσαν είς 'Αγίους 40 πλοΐον τού ΣτασινοΟ Πυ-
θαγωνια......παρόμοιοι άπάται καί κακοήθειαι διεπράχθησαν πάντοτε παρά τού
Τριάντογλη έναντίον τών Δημοσίων συμφερόντων......».

Δέσμη 126/1029 Άρτα 19 Αύγούστου 1777.

Ό  έν Άρτη ύποπρόξενος γράφει εϊς τόν Έκτακτον Προβλεπτήν:
«......μέ έρωτάτε διά τούς δύο φιλονικοΟντας πασάδες Κούρτ καί Άλή

καί άν ό δεύτερος είναι Ικανός νά ύπερασπίση διά τής βίας τών όπλων τά δί
καιά του.

Ό  Ά λή πασάς έστειλε διά ξηράς άπό τά Γιάννινα kuI τό Ζαγόρι είκοσι . 
πέντε προύχοντας Έλληνας καί Τ ο ύ ρ κ ο υ ς , καθώς καί Έλληνας έξ Άρτης είς 
τόν Μέγαν ΑύΟέντην είς Κων/λιν φορτωμένους μέ μεγάλα χρηματικά ποσά 
καί μέ δυνατά «Ιλλιάμια», ΐνα έκΟέσουν είς τόν Σουλτάνον τά παράπονα τών 
πληθυσμών κατά τού Κούρτ πασά καί εις τό τέλος τοΟ παρελθόντος μηνός έ- 
φθασεν έπιστολή άπό τόν Μέγαν Βεζύρην, ό όποιος άπαντών λέγει ότι δέν έ
χει νά άναμιγνύεται ό Κούρτ πασάς είς * τά Γιάννινα και είς τήν Άρταν καί 
ότι θά άναθέση είς τόν Άλή τήν διοίκησιν τών δερβενίων εϊς τάς δύο έπαρ- 
χίας τών Γιαννίνων καί Άρτης, δ\ατί ό πληθυσμός δέν είναι καθόλου ευχαρι
στημένος άπό τήν διοίκησιν τού Κούρτ πασά, έφ’ όσον ούτος καταχρώμενος τής 
έμπιστοσύνης καί τού άξιώματος πού τοϋ άνετέθη, έ.κλέγει ώς άρχηγούς, φύ
λακας τών δρόμων, τά άτομα έκεΐνα τά μισητά εϊς τόν πληθυσμόν, ένώ εϊς τό 
φιρμάνι γίνεται ρητή μνεία ότι ώς άρχηγοί φύλακες τών δρόμων 0ά διορίζον
ται έκείνοι πού είναι άρεστοί είς τάς Κοινότητας.

Επειδή ό Κούρτ πασάς είναι τώρα άπησχολημένος είς άλλας ταραχάς, 
έκραγείσας είς τό έσωτερικόν τής Αλβανίας, δέν έδωκε καμμίαν άπάντησιν 
είς τήν έπιστολήν τού Άλή πασά διά τής όποιας τώ έκοινοποίει τάς διστα- 
γάς τού Μεγάλου Βεζύρη.

Τά*φαινόμενσ δείχνουν ότι αί διαταγαί πού θά φθάσουν άπό τήν 'Υψη
λήν Πύλην θά είναι ύπέρ τοϋ Άλή πασά... Τό τμήμα τών 300 Αλβανών πού 
εύρίσκετο πρό δύο έβόομάδων πλησίον τών Γιαννίνων, ή το προορισμένον νά 
ένισχύση τήν φρουράν τού Βέλλιο, άλλ* ή έπιδεξιότης τού Άλή, δπ) τής προσ
φοράς μεγαλυτέρου μισθού έπέτυχεν ώστε νά ταχθούν μέ τό μέρος του πλέον 
τού ήμίσεως τών άνδρών τοϋ σώματος, οί δέ υπολειφθέντες έξηκολούθησαν 
τήν πορείαν διά τού Βέλλιο, άλλά όταν έφθασαν μεταξύ Άρτης καί Άγράφων 
είς μίαν συμπλοκήν γενομένην έκεΐ, διεσκορπίσΟησαν έξ Ολοκλήρου. Άκο- 
λουθοΰντες τό παράδειγμα τούτων, έλιποτάκτησαν καί πολλοί άλλοι άπό τό 
σύνορόν του είς τρόπον ύ)στε έμεινεν ούτος μέ ιιόνον 80 άνδρας καί άπεσύρθη 
κατ’ άνάγκην πρός τό Ξηοόμερο, πλησίον τού άδελφοϋ του Λιάσκο. Τά πρά
γματα λοιπόν ήσύχασαν καί τά σύνορα τής Άρτης άπό όλα τά μέρη φυλάσ-
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σονται καλά ύπό πολυαρίθμου σώματος ένόπλων Τούρκων καί Ελλήνων*
Μολονότι δέν έσημειώθη καμμιά κίνησις άπό τό μέρος τού Κούρτ πασά, 

έν τούτοις όμως ό Άλή πασάς, φρονήιως ποιών δέν παύει νά ένισχύη τήν φύ- 
λαξιν τών συνόρων διά τής συγκεντρώσεως νέων δυνάμεων, ΐνα είναι είς Οέσιν 
νά άποκρούση τούς έχθρούς καί άν άκόμη έπετίΟεντο · 10.000 έκ τούτων......».

10 ’Απριλίου 1777
✓  .

Ό  έκτακτος προβλεπτής π'ρός τόν Γενικόν:
«*0 Άλή πασάς τών ΓιαννΙνων ήλλαξε διαμονήν καί ήλθε μέ τήν οικο

γένειαν καί μέ τήν αυλήν του είς "Αρταν είς τά παρά τόν AoQpov σύνορα ΐνα 
καθορίση έπακριβώς έως ποΟ φθάνει ή δικαιοδοσία του καί τοποθετήσει ορό
σημα θά μεταβή έκεϊ μέ τόν Κοδήν τής Άρτης και μέ - τόν Βοεβόδαν πού εί
ναι υίός τοΟ Άλή πασά. Καθώς έγραφεν ό υποπρόξενος Πάγκαλος έξ "Αρτης, 
τήν 30 Μαρτίου λήγοντος, είσήλθεν είς "Αρταν ό Άλή πασάς μέ τό χαρέμι 
του, ήτοι μέ τήν γυναίκα του πού είναι άδελφή τού πασά Καλό καί μέ τήν 
άκουλουθίαν τής αύλής του. Όμοίω: τόν συνώδευον καί οί πρόκριτοι Τούρ
κοι. Ήσαν δέ έν όλψ 20C έφιπποι. "Εξω τής πόλεως, πρός προύπάντησίν του, 
εΐχον έξέλθει ό Διοικητής "Αρτης, ό Καδής, οί πρόκριτοι Τούρκοι, ό Μητρο
πολίτης μετά τών ’Ελλήνων προκρίτων καί πολύς λαός. Τόν ύπεδέχθησαν μέ 
ένθουσιασμόν καί έκεΐνος έχαιρέτα εύχαριστημένος. Διοικητής έδώ είναι ό 
υίός του Χουσεΐν μπέης, άλλα τώρα τόν άντικατέστησε καί έτοποθέτησε τόν 
τρίτον υίόν του όνόματι Όσμάν μπέην, τόν δέ Χουσεΐν τόν διώρισε Μυυσελί- 
μην στά Γιάννινα......»..

15 Αύγούστου 1777

Ό  έκτακτος προβλεπτής είς τόν Γενικόν:
«......κατόπιν τής προνοητικής άποφάσεως τής Ύμετ. Έξοχότητος, κατέ-

πλευσεν χθες ό έκλαρπρότατος προβλεπτής τού Στόλου μέ τήν ναυτικήν του 
μοίραν είς τό Φρούριον τής Πρεβέζης, είς μίαν στιγμήν όπου οί άρχηγοί τών 
δύο άντιμαχομένων μερίδων Κούρτ πασάς καί Άλή πασάς τών Γιαννίνων συνε
πλάκησαν διά δευτέραν φοράν. Τοιουτοτρόπως ό στόλος έξασφαλίζει άπό θα
λάσσης νά μή γίνη καμμιά έπίθεσις κατά τής περιοχής τής Ά ρτης......».

Φάκελλος 227 - *Αρχείον του Βαΐλου

Ό  έν Άρτη Βενετός ‘Υποπρόξενος γράφει είς τόν έν Κων/πόλει ‘Ενε
τόν Βάΐλον τή 1η Σεπτεμβρίου 1777.

«......παρά τού άδελφού μου προξένου έν Άθήναις, μού έστάλησαν τά
δύο πρόσφατα φιρμάνια τά όποία ή Ύμετ. έξοχότης ένήργησε νά έκδοθούν 
παρά τής Υψηλής Πύλης. Τό πρώτον άφορά τήν κατάχρησιν είς τόν τελω
νειακόν φόρον τού σκαλώματος τούτου καί τό δεύτερον ένδιαφέρει τό ζήτημα 
τής άγκυροβολίας καί τού δικαιώματος τού ΓεφυριοΟ, τό λεγόμενον Κορμέκι. 
Τά παρουσίασα είς τόν Καδήν ΐνα τά θέση είς έκτέ/,εσιν καί ΐνα έφαρμοσθοΰν 
ούτως οί όροι τής Συνθήκης είρήνης. Τόν ηαρεκάλεσ ι νά ύποχρεώση τόν Βοε
βόδαν ΐνα συμμορφωθή μέ τά έν τώ φιρμανίω δια τασσόμενα. Πλήν ό διοικη
τής σεβόμενος τάς διαταγάς τού ’Ηγεμόνος του, δέν έκαμε άλλο τι παρά νά 
καταγράψη τά φιρμάνια είς τό πρωτόκολλον τού Δικαστηρίου του.
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Καί έπειδή παρουσιάσθη ή περίπτιοσις ένός υπηκόου παρά τοΟ όποιου, 
ό Τελώνης έζήτησε νά πληρώση φόρον 6°/0 διά μερικά κιβώτια άτσαλιοϋ και 
σαπωνιοϋ, μετέβην είς τόν Βοεβόδαν καί μέ τό φιρμάνι στό χέρι τοΟ είπα ότι 
ό Τελώνης δέν έννοεΐ νά συμμορφωθή μέ τάς διαταγώς τοΟ Μεγάλου ΑύΟέντου 
καί έξακολουΟεΐ νά πιέζη τούς Βενετούς ύπηκόους και ί;ξ καί έπτά τοΐς άκα
τόν διά τά έμπορεύματά των και ότι, αν αυτός ώς Διοικητής δέν Οά έφαρμόση 
τό περιεχόμενον τοϋ Βασιλικού φιρμανίου, έγώ δέν Οά κάμω άλλο τι παρά νά 
άναφερθώ είς τήν Ύμετ. ’Εξοχότητα διά τήν σκανδαλώδη άνυπακοήν του πρός 
τά διατάγματα τοΟ Μεγάλου ΑύΟέντου.

Ό  Βοεβόδας μοϋ άπήντησεν ότι ή ταρίφα τήν όποΐαν κατήρτισε είς τό 
Σκάλωμα τοϋτο, πρέπει νά χρησιμεύη ώς όοηγός δι* όλους τούς έμπορευομέ- 
νους, οί όποιοι έπι τή βάσει ταύτης Οά πληρώνουν τόν φόρον τοϋ Τελωνείου 
καί ότι ό ίδιος δέν θά συγκατανεύση ποτέ νά ένεργήση διαφορετικά άπό δ,τι 
όρίζει ή Ταρίφα, ούτε Οά έκτελέση έκεΐνα πού άναφέρουν τό Βασιλικά δια
τάγματα. Τόν παρετήρησα ότι ή ταρίφα του τών 6 καί 7%  έπιβαρύνει τούς 
ύπηκόους 'Οθωμανούς, άλλά διά τούς Βενετούς ύπηκόοικ at ΣυνΟήκαι καθορί
ζουν 3%.

'Επειδή δέν κατώρθωσα νά τόν πείσω, άπετάθην είς τόν πατέρα του Άλή 
πασά τών Γιαννίνων, έλπίζων νά επιτύχω παρ’ αυτού δικαιοσύνην, άλλά καί 
τούτου ή άπάντησις ύπήρξεν άρνητική καί λυπούμαι πολύ, βλέπων υτι είς ού- 
δέν μέ χρησιμεύουν τά Βασιλικά φιρμάνια.

'Οφείλω όμως νά άναφέρω είς τήν Ύμετ. 'Εξοχότητα ότι τό ήμισυ τοϋ 
Τελωνειακοϋ φόρου είναι διά λογαριασμόν τρϋ Βοεβόδα καί τό άλλο ήμισυ 
διά λογαριασμόν μερικών ύποστηρικτών του καί ένός Δημητρίου Βλσχούτση, 
"Ελληνος προκρίτου, τόν όποιον βλέποντες πόσο είναι συμφεροντολόγος ό 
Διοικητής δέν παραλείπουν νά υποθάλπουν τήν άπληστίαν του... Ό  Διοικη
τής στηρίζεται είς τήν προστασίαν τοϋ πατρός του *Αλή πασά καί έξασκεΐ μίαν 
κυριαρχίαν τυραννικήν είς τήν 'Οθωμανικήν ταύτην έπαρχίαν: Άλλοτε ή Οέσι 
τοϋ Καδή κατείχετο άπό δικαστήν διοριζόμενον άπό τήν Κων/πολιν ή άπό 
άλλα μέρη τής 'Οθωμανικής ’Επικράτειας καί άπέδι-V.v τήν δικαιοσύνην είς 
τρόπον ώστε έτίΟετο φραγμός είς τάς υπερφιάλους άξιώσεις τού Βοεβόδα, άλ
λά τώρα ό Βοεβόδας έπήρε τό δικαίωμα νά έκλέξη αύτός τόν Καδήν, ένα ίκ  
τών υποτακτικών του όνόματΤ Ισμαήλ Έφένδην, γεννηθέντα καί κατοικοϋντα 
έν Άρτη, ό όποιος δέν έπρεπε νά είναι Καδής, διότι κατά τούς 'Οθωμανικούς 
Νόμους ό Καδής δέν δύναται νά είναι γεννημένος είς τόν τόπον. Αύτός είναι 
6 λόγος διά τόν όποιον ό δικαστής ούτος δέν δύναται νά έκδώση ένα «ίλάμ», 
ύποχρεώνον τόν Βοεβόδαν νά σεβασΟή τά φιρμάνια. Συμφώνως υποβάλλω είς 
τήν Ύμετ. 'Εξοχότητα τό γράμμα πού μοϋ έγραφεν ό είρημένος πασάς τών 
Γιαννίνων Άλής, είς άπάντησιν ίδικών μου καί θά ίδητε μέ πόσην τέχνην καί 
μέ πάσας ύπογραφάς νομίζει ότι δικαιώνει τήν συμπεριφοράν του καθώς και 
τήν τοϋ υίοϋ του. Ούτος θά ήθελε νά κατοικούσαν είς τήν Άρταν οί έμπο- 
ρευόμενοι Βενετοί υπήκοοι καί τότε θά έπλήρωνον καί αύτοί τό 3<>/ο όπως τό 
πληρώνουν οί Γάλλοι. Πλήν οί ύπήκοοι Βενετοί είναι πλησίον καί έρχονται 
μέ τήν βάρκαν καί Εμπορεύονται, καί δέν έχουν κατά συνέπειαν, άνάγκην νά 
έγκατασταθοϋν είς τήν Άρταν.

Τούτων, ούτως έχόντων, καθίσταται άναγκαία ή άποστολή ένός Τσαούση 
τής Υψηλής Πύλης νά έκτελέση τά φιρμάνια καί νά πληρωύή άπό τόν Βοε
βόδαν καί αύτός καί ή συνοδεία του, ώς ποινή διά τήν,άνυπακουήν του ή νά 
προσκληθούν είς Κων/πολιν οί ένοικιασταί τοϋ Τελωνείου καί δώσουν λόγον 
τών έκβιασμών πού κάμνουν......».
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Έκ του Ελληνικού (συνημμένου)

<ΊΙαρά τοΟ Έξοχωτάτου Άλή πασά εις τόν φίλον μας κ. Νικόλα Πάγ- 
καλον πρόξενον, στέλλονται χαιρετισμοί λαβόνιες τήν Επιστολήν σας έχάρη- 
μεν διά τήν καλήν σας υγείαν. 'Ομοίως έσημειώσυμεν Εκείνο πού μας γράφετε 
έν σχέσει μέ τό φιρμάνι πού Ελόβετε, ϊνα στά Εμπορεύματα τών ΰενετών μή 
πληρώνουν περισσότερον άπό 3% ώς τελωνεΐον, 4 παράδες ώς φόρον διά κάθε 
θέμα καί 100 παράδες διά τήν Αγκυροβολιάν. *Ως πρός τόν φόρ.ον καί τήν αγ
κυροβολιάν, δεν ύφίσταται ζήτημα, διότι έως τώρα δέν ήκούσαμεν κανέν παρά· 
πονον άπό κανένα ότι έπλήρωσε περισσότερα. Όσον άφορμ εις τό Τελωνεΐον 
πού παίρνομεν άπό χά Εμπορεύματα τών Γάλλο'ν 3°/0 K u i αύτό τό λέγητε καί 
σεις διά τούς υπηκόους σας. Μάθετε ότι ύστερα άπό τόσα χρόνια πού εΐμεθα 
είς τόν τόπον, δέν έφηρμόσσμεν ποτέ τούς νεωτερισμούς καί μάλιστα ήμποδί- 
σσμεν κάθε άδικίαν καί ότι μέ τούς γείτονες καί φίλους περάσαμε πάντοτε 
καλά καί έτσι έλπίζομεν είς τόν Θεόν ότι 0ά περάσωμεν καί είς τό μέλλον.

“Η διαφορά τής πληρωμής τού τελωνείου προέρχεται έκ τού ότι λείπουν 
άπό τήν "Αρταν Βενετοί έμποροι πού νά έογά£ωνται όπως οΐ Γάλλοι. Otuv  θά 
έλίθουν καί έμποροι Ιδικοί σας νά Εγκατασταθούν καί νά κατοικήσουν είς τήν 
"Αρταν, θά κάμωμεν καί δΓ αύτούς τήν Ιδίαν μετάχείρισιν πού κάμνομεν καί 
είς τούς Γάλλους.

Αύτήν τήν άπάντησιν θά δώσωμεν είς τόν έξοχώτατον πρέσβυν Βενετόν, 
φίλον μας καί έπιθυμούμεν νά είσθε καί σείς πάντοτε εύχαριστημένοι άπό 
ήμας......».

20 Ίανουαρίου 1778

‘Ο ύποπρόξενος/Αρτης γράφει είς τόν Βάΐλον:
<<......Τήν 16ην τρέχοντος καί είς τάς τρεις ώρας τής νυκτός ό Βοεβόδας

"Λρτης Μουσταφδ Μπέης, ό νεώτερος υίός τού 'Αλή πασά, μού έστειλεν εΐ- 
δησιν μέ ένα Τσιαούσην αου ότι πέντε ύπήκοι Βενετοί όνομαζόμενοι : Δημή- 
τριος Μωραΐτης, Ιακώβ Φερεντΐνος τού Φραγκίσκου, ‘Αναστάσιος Φερεντΐνος 
τού Φραγκίσκου, Ααμπρινός Φερεντΐνος τού Νικόλα καί Χρήστος, όλοι κατα
γόμενοι άπό τό χωριό Μαχαιράδες τής Ζακύνθου, πού ηύρίσκοντο έδώ ώς καλ- 
λιεργηταί τών άγρών τών *Ελλήνο)ν τούτων, έπί ήμερομισΟίω, έδολοφόνησαν 
μία γυναίκα μέσα στό σπίτι της καί έφυγαν κατόπιν πρός τήν Πρέβεζαν. Ό  
Βοεβόδας άπαιτεΐ παρ’ έμού νά Ενεργήσω ώστε νά συλληφθοϋν οί ένοχοι. Έγώ 
δέν έκαμα άλλο τι παρά νά γράψω είς τάς πέντε ώρας τής νυκτός περί τού άνω 
ζητήματος μέ είδικόν ταχυδρόμον είς τόν Εξοχώτατον "Εκτακτον Προβλεπτήν 
τής 'Αγίας Μαύρας.

Τήν έπομένην ήμέραν μετέβην είς τόν Βρεβόδαν καί έθεώρησα καθήκον 
μου νά τώ δηλώσω καθαρά ότι άν συλληφθοϋν οί ένοχοι είτε είς τήν'Επικρά- 
τειάν του εΐτε είς τήν τού πρίγκιπος πρέπει νά έφαρμοσθούν οί όροι τής Συν
θήκης. Δηλαδή τώ είπα ότι άν συλληφθούν είς τουρκικόν μέρος πρέπει νά 
παραδοθοΰν είς τόν πρόξενον ΐνα τούς άποστείλη είς τήν Δικαιοσύνην τού. 
.Πρίγκιπος νά δικασθούν συμφώνως μέ τό άρθρον 16.

Συνελήφθησαν τήν έπομένην παρά τών λεβέντηδων τού Βοεβόδα είς τόν 
όρμον τής Σαλαχώρας, πού υπάγεται είς τήν δικαιοδοσίαν του καί τούς έφε
ραν έδώ, σύροντας αύτούς κατά βάρβαρον τρόπον καί τούς έδερναν υπό τά όμ- 
ματα τού λαού, Ενώ διέσχιζον τάς όδούς τής πόλεως, καί τούς παρουσίασαν

#
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είς τόν Βοεβόδαν, ό όποιος διέταξε νά τούς* δείρουν δυνατά καί χωρίς έλεο£ 
καί τούς πέντε, οί όποιοι ήσαν σάν μισοπεθαμένοι, ύστερα τούς έβαλαν τις ά“ 
λυσίδες στους λαιμούς καί στα πόδια καί τούς έρριξπν είς ταυ, φυλακάς όπου
καί ύφίστοντο καί άλλα, κάθε ημέραν μαρτύρια...... δέν έκαμα κανέν διάβημα
είς τόν Βοεβόδαν, ούτε καί αυτός μοΟ έστειλεν είδησίν τι να περί τής συλλή-
ψεως τών άνω...... Προχθές δύο ’Οθωμανοί ύπήκοοι ήτοι Έλληνες, δηλαδή ό
γρομματεύς τού είρημένου Βλαχούτση καί ό Λημήτρης Μπουλούμπασης, Έ λ 
λη ν καί αύτός, μέ προσέβαλον μέσα εις ιόν προξενικό οίκον μέ υβριστικά λόγια 
καί βοηθούμενοι καί άπό έναν Αλβανόν είσέβσλον είς τό Προξενείον μέ τόν 
σκοπόν νά συλλάβουν μερικούς ύπηκόους μας, οΐ όποιοι έχουν καταφύγει
εδώ.....  Προσέφυγα είς τόν Διοικητήν ΐνα μοϋ άποδώση δικαιοσύνην καί τιμώ·
ρήση τούς ύπηκόους του Έλληνας πού παρεβίασαν τό Βενετικόν άσυλον και 
άποδώση τό παράδειγμα καί είς τούς άλλους, άλλά μέχρι στιγμής δέν έπέτυχα
καμμίαν ίκανοποίησιν...... Είναι τέσσαρα χρόνια πού έχρησιμοποιοϋσα είς τήν
ύπηρεσίαν μου έναν Τούρκον ώς Γενίτσαρον, ώς έπεκράτησε παλαιά συνήθεια 
καί επειδή μού παραχωρεί καί τό Βεράτιον τού διορισμού μου τό δικαίωμα νά 
έχο) έναν Γενίτσαρον διά τήν φύλαξιν τού Προξενείου καί διά νά ήμπορώ νά 
κανονίζω τόσες ένοχλήσεις πού μού δημιουργούν πολλοί χωρικοί πού συνηθί
ζουν νά μεταφέρωνται έδώ άπό τάς νήσους Κεφαλληνίαν, Ζάκυνθον, Ιθάκην, 
Λευκάδα, Παξούς κοί Κέρκυραν, ΐνα καλλιεργούν τάς γαίας τών Άρτινών. ’Α
γωνίζομαι πάντοτε νά τούς άπαλλάξω άπό τήν πληρίομήν τού «χαμ.ντσίου» καί 
χωρίς τόν Γενίτσαρον είναι άδύνατον νά μένο) καί όμως ό Βοεβόδας μού άπη- 
γόρευσε τό δικαίωμα νά κρατώ Γενίτσαρον είς τήν ύπηρεσίαν μου καί έδωκε 
διαταγήν είς τόν Ιδιον να μή ξαναέλθη πλέον ε·ς τό Προξενείον...... Κατα
φεύγω εις τήν Ύμετ. Εξοχότητα κ.λ.π......».

Φάκελλος 227, ’Αρχείον του Βαίλου. ,
‘Άρτα 29 Ίανουαρίου 1778 Χ

9

Ό  ’Υποπρόξενος Φ. Πάγκαλος γράφει είς τόν έν Κων/πόλει ΒάΙλον Βαρ
θολομαίον Γ ραδενίγον:

«....  αί τυραννικαί βαρβαρότητες τάς όποίας ό Βοεβόδας, χωρίς τήν πα
ραμικρόν έξέτασιν, έπέβαλεν είς τούς γνωστούς πέντε Βενετούς ύπηκόους έκ 
Ζακύνθου έξετέθησαν είς τήν Ύμετ. Εξοχότητα διά τής άπό 20 τρέχοντος έ- 
πιστολής μου.

Τώρα έρχομαι νά άναφέρω Ύμίν ότι τήν 24ην τού μηνός έξέπνευσεν είς 
τάς φυλακάς, κατόπιν τών βασανιστηρίων, χωρίς νά έξομολογηθή ούτε νάμετα- 
λάβη, ένας άπό τούς πέντε όνόματι ’Αναστάσιος Φερεντΐνος τού ποτέ Φραγκί
σκου, ένας άλλος είναι έτοιμοθάνατος καί οί ύπολειπόμενοι τρεις εύρίσκονται 
είς τοιαύτην κατάστασιν ώστε θά ήτο προτιμότερον δΓ αύτούς νά άποθάνουν, 
ΐνα μή υποφέρουν πλέον......

Κάμνω γνωστόν είς τήν Ύμετ. ’Εξοχότητα ότι, σήμερα είς τάς 2 τό Από
γευμα, χωρίς νά είμαι προειδοποιημένος, ένεφανίσθησαν πολλά άτομα πρό τού 
Προξενικού κτηρίου καί μετέφεραν τούς τέσσαρας δυστυχείς ύπηκόους, δηλα
δή τόν έτοιμοθάνατον καί τούς άλλους τρείς είς οίκτράν κατάστασιν καί τούς 
έτοποθέτησαν είς τήν πόρταν μου, ώσάν νά ήσαν τέσσαρα σακκιά μέ άχυ-
ρον......Μετέβην άμέσως είς τόν Βοεβόδαν καί τώ c-δωκα νά καταλάβη ότι δέν
είναι σωστό πράγμα νά μεταχειρίζεται τοιουτοτρόπως τούς ύπηκόους τού Γα- 
ληνοτάτου πρίγκιπος, φίλου τού Μεγάλου Αύθέντου καί ότι δέν έπρεπε νά 
στείλη έξω στήν πόρτα μου έτοιμοθανάτους Ανθρώπους καί ότι ώφειλε νά κά·
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μη φιλικά διαβήματα πριν ή τους τηααννίση καί έπρεπε νά τούς έξετάση καί 
κατόπιν νά τούς στείλη είς τήν Άνωτάτην 'Αρχήν τής Βενετικής Δημοκρα
τίας, όπως τούς δικάση καί τούς τιμωρήση αυτή καί μόνη συμφώνως μέ τούς 
όρους τής έν ίσχύϊ Συνθήκης καί όχι νά έφαρμόση τήν δικαιοσύνην με τά χέ
ρια του, όπως τήν έφήρμοσεν. Μο*> άπήντησεν ό,τι έκαμεν τό έκαμεν ινα τούς 
άναγκάση νά μαρτυρήσουν τήν αλήθειαν, άλλα τούτο είναι ύπεκφυγή καί. εί
ναι τά συνήθη «τερτίπια» τών Τούρκων Διοικητών.

Έπέστρεψα κατόπιν είς τό Προξενείου καί έβαλα Ανθρώπους νά μεταφέ
ρουν άλλαχοϋ τούς είρημένους μελλοθανάτους καί έφώναξα ίςρέα νά εξομολό
γηση καί κοινωνήση τών Άχράντων Μυο*τηρ(ων τόν έτοιμοθάνατον νέον......

"Ας είναι είς γνώσιν τής Ύμετ. Έξοχότητος ότι οί είρημένοι πέντε υπή
κοοι είχον πάνω των κατά τήν σύλληψιν είς μετρητά καί ύφάσματα περί τάς 
100 πιόστρας καί τούς τά πήραν οί Λεβέντες τού Βοεβόδα, όταν τούς συνέλα- 
βον. Καθώς ήδυνήθην νά άντιληφθώ ό κύριος ένοχος τού μισαρού έγκλήμα- 
τος είναι ό όνομαζόμενος Δημήτριος Χελιδονάκης Μωραΐτης καί για μία γυ
ναίκα έχάθησαν πέντε άνθρωποι υπήκοοι τής Γαληνοτάτης Δημοκρατίας... Ε 
κλιπαρώ τήν 'Υμετ Εξοχότητα νά ένεργήση ώστε νά τεθή τέρμα είς τήν έπι- 
βλοβή συμπεριφοράν τού γνωστού Δημητρίου Βλαχούτση, έχθροΟ τής Γαληνο
τάτης Δημοκρατίας......».
Δέσμη 127/1030
“Αρτα 24 ’Απριλίου 1778

Ό  ύποπρόξενος Πάγκαλος γράφει* «Ις τόν “Εκτακτον Προβλεπτήν ‘Αγίας 
Μαύρας:

«......“Οσον καί άν ύπήρξαν έπιμελεΐς αί έρευναί μου ώς πρός τό πέρα
σμα τών γνωστών ’Αλβανών πλησίον τών Ίωαννίνων, όμως δέν κατώρθωσα νά 
μάθω άλλο τι, είμή ότι, άφού πέρασαν ούτοι, παρουσιάσθησαν άλλα δύο σώ
ματα, τό έν άπό 150 καί τό άλλο άπό 300 άνδρας, οί όποιοι πέρασαν έπίσης
καί τώρα λέγουν ότι δέν υπάρχουν άλλοι...... “Ηλθε διαταγή άπό τά Γιάννινα
είς τόν έδώ Βοεβόδαν νά έπαγρυπνή είς τάς διαβάσεις καί νά μ ή έπιτρέψη τήν
διάβασιν στασιαστών Αλβανών,.....  “Εμαθα άπό Ασφαλή πηγήν ότι έφθασε
στά Γιάννινα ό Κούρτ πασάς μέ 2000, ίνα κυνηγήση τούς ρηθέντας ’Αλβα
νούς, οί όποιοι πέρασαν όχι μακράν άπό τά Γιάννινα. “Ετσι άπό τό ένα μέρος 
ό Κούρτ πασάς καί άπό τό άλλο ό Μουσταφά πασάς τού Μορέως θά τούς έ- 
ξοντώσουν. Ό  Κούρτ πασάς συνεφιλιώθη μέ τόν Μουσελίμην τών Γιαννίνων 
υίόν τού Άλή πασά καί έξέχασαν τήν παλαιά έχθρα......».

"Αρτα 10 Μαΐου 1778
Ό  ύποπρόξενος Πάγκαλος γράφει είς τόν “Εκτακτον Προβλεπτήν'Αγίας 

Μαύρας :·
«......δλο>ς αίφνιδίως ένεφανίσθη στά Γιάννινα ό περίφημος Κούρτ πα

σάς, 6 όποιος ήρχισε τήν καταδίωξιν τών στασιαστών ’Αλβανών. “Εν Ισχυρόν 
σώμα έκ τούτων έπέτυχε νά διασκορπίση είς τήν περιοχήν τών Τρικάλων καί 
έκεϊθεν έξεκίνησεν νά συνάντηση τό πολυαριθμότερον σώμα πού είχε πάρει
τόν δρόμον πρός τόν Μοοιάν'......».
Δέσμη 127/1030

“Αρτα 2 Αύγούστου 1778 (έκ τού Ελληνικού)

Ό  Μουσταφά πασάς Βοεβόδας τής “Αρτης, υΙός τού Άλή πασά τών Γιαν-

&-

j
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νίνων γράφει εις τόν "Εκτακτον Προβλεπτήν Λευκάδος Σεβαστιανόν Μοροζίνι:
«......έλάβομεν παρά τοϋ άδελφοϋ μας Χοισεΐν μπέη, Μουοελίμη τών

Γιαννίνων έπιστολήν είς ήν μας γράφει δτι τήν χθεσινήν ήμέραν, πού ήτο Κυ
ριακή, έστειλαν οί στασιασταί ’Αλβανοί άνθρωπον έπίτηδες στά Γιάννινα νά 
έτοιμάση καταλύμματα καί ότι σήμερα πού είναι Δευτέρα, έπρόκειτο νά εί- 
σέλθουν στά Γιάννινα και έζητοϋσαν ψωμί για τρεϊς ήμέρες διά 16.000 άνδρας. 
Αυτό σημαίνει δτι Οά περάσουν άπό έκεϊνα τα μέρη.

’Εκτός τούτων, εις τά μέρη τοϋ'Λούρου καί στο Φανάρι, μάς γράφουν δτι 
είδαν άλλους στασιαστάς 'Αλβανούς, άλλά οέν νομίζω δτι είναι αληθής αύτή ή 
είδησις, ποιός ήμπορεϊ νά δώση πίστιν εις τέτοιους άνΑοώπους ; Ήμεΐς βαστούμε 
άνδρας στά σύνορα καί άν έλθουν πρός τά ιδώ, είμαστε αποφασισμένοι νά 
τούς πολεμήσωμεν. Εις αύτάς τάς άνησυχίας συνετέλεσαν δχι ολίγον αi κακαί 
επιχειρήσεις τοϋ Σπύρου Γκάλλιου καί τοϋ Τάσσου, πού ήσαν κάτοικοι τοϋ 
Λούρου, οί όποιοι έκαμαν τόσα άνομήματα είς τόν τόπον αύτόν και άν άκόμη 
δέν περάσουν οί στασιασταί ’Αλβανοί, πάλιν θά ύποστώμεν πολλά δεινά, τό
σον ήμείς δσον καί οΐ ταλαίπωροι κάτοικοι άπό αυτούς τούς δύο. Έμάθαμε 
δτι τούς συνελάβατε καί τούς έφυλακίσατε καί εΐμεθα πολύ εύχαριστημένοι 
καί κατόπιν θά σας παρακαλέσωμεν νά τούς στείλητε έδώ εις ήμας ΐνα τούς 
τιμωρήσωμεν καί σάς συνιστώμεν νά τούς φυλάσσητε καλά μή δραπετεύσουν 
καί θά τούς παραδώσητε είς ήμας σύμφωνα μέ τούς δρους τής Συνθήκης πού 
έχομε......».

*0 Μοροζίνι είς τήν άπάντησίν του πρός τόν Βοεβόδαν λέγει δτι ό Ό - 
σμάν ’Αγάς ύποτακτικός τοϋ μπέη τοϋ Λούρου τοϋ άνέφερε διά τούς άνω δύο 
κακοποιούς καθώς καί διά έναν τρίτον όνόματι Τσέκα, άλλά δτι ό ίδιος ό 
Μοροζίνι δέν έτιμώρησε παρά τόν Σπϋρον Γκάλιον καί τόν έβαλεν είς τό κά
τεργο σιδηροδέσμιον......».

Φάκελλος 30/632 Ά ρχεΐον: πέντε σωροί τοϋ έμπορίου.

Ό  ύποπρόξενος Πάγκαλος γράφει τή 3 Μαρτίου 1779.
«......κατέπλευσεν είς τόν λιμένα τής "Αρτης μία Βενετική Ταρτάνα κυ-

βερνωμένη άπό τόν καπιτάν Κοσμάν Μπουράτοβιτς Σκλαβοϋνον, προερχομένη 
άπο τήν άκτήν τής Μπαρμπαριας. *Η Ταρτάνα μετέφερε τρείς Τούρκους έκεΐ- 
θεν μέ τά έμπορεύματα καί έλαβεν τόν συμφωνηθέντα ναϋλο'·, έπί τι» βάσει 
συνταχθέντος είς τό προξενεΐον τής Τριπολίτιδός. Πλήν οί ειρημένοι Τοϋρκοι 
δέν έμειναν εύχαριστημένοι καί παρεπονέΟησαν διά τήν κακήν μεταχείρισιν 
καί τήν άνάρμοστον συμπεριφοράν τοϋ πλοιάρχου, ό όποιος κατά τόν πλοϋν 
εξύβρισε πολλές φορές τήν Μωαμεθανικήν θρησκείαν καί έτσι οί είρημένοι 
Τοϋρκοι έμποροι παρουσιάσθησαν είς τόν Καδήν καί διετύπωσαν κατηγορίας 
κατά τοϋ πλοιάρχου, άναφέροντες είς τήν άναφοράν των δτι οί ναϋται τούς 
άφήρεσαν έμπορεύματα άξίας 200 πιαστρών. *0 Κσδής έξαγριωθείς έστειλεν 
άμέσως άνθρώπους του Ινα όδηγήσουν τόν πλοίαρχον ένώ,τνόν του. ’Εγώ δέ, 
γνωρίζων τάς βαρβάρους τυραννίας πού συνηθίζουν νάέπιβάλουν οί έκπρόσωποι 
τοϋ βαρβάρου τούτου Κράτους, δέν άφήκα τόν πλοίαρχον νά παρουσιασθή καί 
έπήγα μόνος μου είς τόν Καδήν καί μετεχειρίσθην -κάθε μέσον πολιτικόν καί 
τέλος έδωκα καί χρήματα ΐνα διορθώσω τά πράγματα καί έτσι κατώρθωσα νά 
μαλάξω τόν θηριώδη Καδήν καί άπεφεύχθη κάθε βάρβαρος ποινή είς βάρος 
τοϋ πλοιάρχου.

Ύστερα άπό όλίγας ή μέρας ήλθεν ό νέος Καδής, άνήρ μάλλον ύπερή- 
φανος, άδικος καί άκατάστατος περισσότερον άπό κάθε άλλον προγενέστερον.
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Ένώπιόν του παρουσιάσθησαν καί πάλιν οί Τούρκοι έμποροι καί ήγειραν τάς 
πλέον παραλόγους άξιώσεις, τόσον διά τό ζήτημα τής έξυβρισθείσης Μωαμε
θανικής πίστεως, όσο καί διά τά άφαιρεΟέντα έμπορεύματα. Και ό νέος Κα- 
δής χωρίς νά χάση καιρόν, έστειλεν άνθρωπόν ton έίς τό Προςενεΐυν ό όποιος 
με ήπείλησεν νά άφησω αμέσως ιόν πλοίαρχον νά πηγαΐνη εις τόν Καδήν. Τφ 
άπήντησα ότι ό πλοίαρχος εύρίσκεται έπάνω στό καράβι του καί δέν ήμπορει 
νά τό άφήση. Τέλος έστειλα τό συνηθισμένο δώρον είς τόν Καδήν, δπως έ
καμα καί μέ τούς άλλους προγενεστέρους του, καί κατόπιν παρουσιάσθην μό
νος μου ΐνα τω κάμω τήν πρώτην έπίσκεψιν, ώς έγένετυ όταν ήρχοντο και οί 
προηγούμενοι Καδήδες. Πλην ό Καδής ούτος χωρίς νά σκεφθή ώρίμως καί 
χο>ρίς καμμίαν διάκρισιν μοΟ είπεν: «ΈσεΤς Πρόξενε Οά πληρώσητε διά τόν 
πλοίαρχον, είδε μή θά σάς βίξω στήν φυλακή καί δέν θά σάς άποφυλακίσω άν 
δέν ίκανοποιήσητε τάς άπαιτήσεις τών έμπόρων τής Μπαρμπαριάς». ’Εγώ τοΟ 
άπάντησα νά προσέξη καλά τί μέλλει νά κάμει καί νά σκεφθή ώρίμως λαμβά- 
νων ύπ* όψει τά όσα άναφέρουν τά Βασιλικά Φιρμάνια καί τό Βεράτιον πού 
εόρίσκονται είς τήν Γραμματείαν τοΟ Δικαστηρίου του περί τοϋ ότι τό άξίωμα 
τού προξένου είναι σεβαστόν καί δέν ήμπορει νά συλληφθή. Ούτε ό πρόξενος 
ήμπορει νά είναι συνυπεύθυνος διά παραλείψεις άλλων. Έξ άλλου έξήσκησα 
πάν μέσον παρά τω πλοιάρχου ίνα δώση τάς άναγκαίας άποζημιώσεις, τσυτο- 
χρόνως δέ έστειλα άγγελιαφόρον μέ επιστολήν μου πρός τόν πασάν τύόν Γιαν- 
νίνων, άπό τόν όποιον έλήφθη εις τόν Καδήν. ζωηρά σύστασις νά μή προβή
είς τοιαύτας πράξεις ούτε κατά τοϋ προξένου, ούτε κατά τοϋ πλοιάρχου......
’Αφού έξήτασα τόν πλοίαρχον, έσχημάτισα τήν πεποίθησιν ότι έκείνα πού έ
λεγαν οί Τούρκοι έμποροι ήσαν άληθή καί, μολονότι οί έμποροι ένταϋθα εϊ- 
χον έν φορτίον έμπορευμάτων διά τήν Σενιγάλλιαν86, έν τούτοις όμως δέν ήθέ- 
λησαν νά τό δώσουν εις τόν πλοίαρχον αυτόν, ύστερα άπό όσα έμαθα ότι έ*
καμαν τών Τούρκων τής Μπαρμπαριάς......έφρύνι.ϊσ«2 πάντοτε νά όπερασπίζομαι
τά συμφέροντα τών όπηκόων,* έναντίον τών συνεχών έκβιασμών τοΟ τωρινού 
Βοεβόδα, πρός τιμήν καί δόξαν τής Βενετικής σημαίας όπως αί ύμέτεραι έξο- 
χότητες δύνανται νά τό διαπιστώσουν άπό τήν έσώκλειστον μαρτυρίαν τού έν- 
ταϋθα προξένου τής Γαλλίας, όστις αύθορμήτως μοί έδωσε τό έν λόγφ πιστό- 
ποιητικόν. 'Ικετεύω έν τοσούτω τήν άξιοσέβαστον δικαιοσύνην τών Ύμετέρων 
έξοχοτήτων ΐνα εύαρεστηθούν καί είς αύτήν τήν περίστασιν τά δέοντα είς τόν 
έν Κωνσταντινουπόλει έζοχώτατον Βάΐλον παρά τή 'Υψηλή Πύλη, όπως διά 
τού κύρους του θελήση νά είναι συμπαραστάτης τής πιστής μου καί επιζήλου 
πολιτείας μέ τόν σκοπόν ΐνα έξουδετερώση τάς αυθαιρέτους παρανομίας τοϋ 
βηθέντος Βοεβόδα.....». *Ιδού ή πιστοποίησις τοϋ Γάλλου προξένου:

« Ημείς Άμάμπλ Γκαλέν, πράκτωρ τού Γαλλικού Έθνους είς τήν "Αρταν 
καί τά έξαρτήματά της, πιστοποιούμε καί. μαρτυροϋμεν όπου δει, ότι 6 Μου- 
σταφά μπέης, τωρινός Διοικητής τής Άρτης, έστειλε τήν τρίτην τρέχοντος είς 
τόν κ. Φραγκίσκον Πάγκαλον πρόξενον τής Βενετίας, έναν 'Αλβανό τής φρου
ράς του, συνοδευόμενον άπό τόν Γιάννην Άργυρό, ΚερκυροΤον. Ούτος, ύπο- 
στηριζόμενος ύπό τοϋ Αλβανού καί χωρίς τόν έλάχιστον σεβασμόν πρός τό 
πρόσωπον τού βηθέντος κ. Προξένου καί τού αξιώματος μεθ’ ού είναι περι- 
βεβλημένος, έλαβε τήν έλευθερίαν νά τοϋ άπευθύνη άπειλός καί νά τοϋ όμι- 
λήση ύβριστικώς καί τέλος έφθσσε μέχρι τοιαύτης θρασύτητος, ώστε νά βάλη 
καί τό χέρι έπάνω του.

'Επειδή ή προσβολή αυτή δέν τφ έγένετο παρά κατόπιν ύποκινήσεως
86. λιμήν τής Κεντρικής Ιταλίας είς τήν Άδριατικήν.
• Παρατίθεται μόνο οέ μετάφραση.

4•·4:3

•·ί
.
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τού είρημένου ΔιοικητοΟ, ό Πρόξενος κατέφυγεν εις τόν Καδήν, διά μέσου τού 
όποίου έπέτυχβ νά φυλακισθή ό ψηθείς Άργυρός, όστις κατόπιν, νά μεταψερθή 
είς τήν Αγίαν Μαύραν, νά τιμωρηθή ώς τοΟ ήξιζπν, άπό τούς άνωτέρους του. 
Ό  Διοικητής μόλις έμαθε τήν σύλληψιν, όχι μόνον ύπεχρέωσε τόν Καδήν νά 
άφήση έλεύθερον τόν έν λόγω Άργυρόν, άλλα ΐνα ταπεινώση περισσότερον 
τόν ρηθέντα κ. Πρόξενον, διέταξε καί συνέλαβον αύΟωρεί τόν ύπηρέτην του, 
'Ενετόν υπήκοον, τόν όποιον καί έφυλάκισεν καί άκόμη' τόν κρατεί σιδηροδέ- 
σμιον, ώσάν νά είχε κάμει τό μεγαλύτερον κακούργημα.

Ό  είρημένος Μουσταφά μπέης, βίαιος χαριχκτήρ, δάν παύει νά πιέζη 
τούς ύπηκόους τής Γαληνοτάτης Δημοκρατίας έςαναγκάζων αύτούς είς πληρω
μήν αυθαιρέτων τελωνειακών φόρων καί διοδίων.

Ό  ρηΟείς πρόξενος, τρέφων μέγαν ζήλον διά τό Έθνος του, δέν παρα
λείπει τίποτα διά νά προστατεύση τούς ύπηκόους του άπό τάς αύΟαιρκσίας αύ- 
τάς, πλήν έκτός τοΟ ότι άδυνατεΐ νά έπιτύχη κάτι άπό τόν Διοικητήν τούτον, 
έχει τό δυστύχημα καί τό «σκάσιμο» νά ύφίσταται τάς ύβρεις και τάς άπειλάς 
του κάθε φορά πού τού έδόΟη ή ευκαιρία νά παρουσιασΟή είς τόν Διοικητήν 
ΐνά ύπερασπίση Βενετόν τινα ύπήκοον.

'Ημείς ό ρηθείς πράκτωρ έν Άρτη, πιστοποιούμε καί μαρτυρούμεν ότι 
όχι μόνον ύπήρξαμεν μάρτυρες πασών τών κατά τού είρημένου προξένου κ. 
Φραγκίσκου Παγκάλου, άσκηΟεισών ύπό τού ρηΟέντος ΔιοικητοΟ, βιαιοτήτων, 
άλλα εύρισκόμεθα είς τήν Οέσιν νά παρσίΐονεΟώμεν καί ημείς πλήρως καί νά 
διατυπώσωμεν τάς μεγαλυτέρας μομφάς κατ’ αυτού, είς τρόπον ώστε άν τό 
πράγμα έξακολουθήση, ή χώρα αύτή Οά καταντήση Ακατοίκητος.

Είς πίστιν τών άνω έξεδώσαμεν τήν παρούσαν μαρτυρίαν καί έΟέσαμβν 
£π* αύτής τήν βασιλικήν σφραγίδα τού προξενείου τούτου καί προσυπέγραψε 
καί ό ήμέτερος Γραμματεύς.

Έδόθη είς Άρταν τήν όγδόην Απριλίου τού χιλιοστού έπτακοσιοστοϋ 
Ιβδομηκοστού έννάτου έτους.

Γκαλέν
.· Ό  Γραμματέας

ΓκριμαλδΙ».
^έσμη 128/1031

Ό  Φραγκίσκος Πάγκαλος πρός τόν Γενικόν κατά θάλασσαν Προβλε-
τήν :

%
&ρτα 8 Ιουλίου 1778

«......σήμερον ήλθε είδησις είς τούς έδώ Βλαχούτσην καί Λεοντίκην ότι
ς τα Γιάννινα ένεφανίσθη πανώλης τήν όποίαν έφεραν δύο έπιβάται έκ Θεσ- 
ιλονίκης καί ότι μόλις έφΟασαν, μετά δύο ή μέρας άπέΟανον kuI μετέδωσαν 

μικρόβιον είς τάς οίκογενείας όπου διέμενον».

Ιουλίου 1778, έκ Λευκάδος.

«...... Καθώς μάς γράφουν οί Μητροπολίται Άρτης καί Ίωαννίνων, ή
νώλης είναι στάσιμος. Δέν ένεφανίσθησαν νέα κρούσματα.....*».

ρτα 16 Απριλίου 1779
Ό  Φρ. Πάγκαλος πρός τόν Έκτακτον Προβλεπτήν:
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«...... ol έδώ έμποροι Έλληνες τής Ά ρτης παρουσιάσθησαν είς τό προ-
ξενεϊον καί μέ θρασύτητα καί άπειλάς κατά τοϋ άτόμου μου έξέΟεσαν οτι είς 
τήν Πρέβεζαν έκρατήθη τό Βενετικό πλοίο ή «Παναγία τής Μεθώνης» μέ καρσ- 
βοκύρην τόν Καπιτάν Δημήτριον Γλέσην έκ Κεφαλληνίας καί μέ φορτίον έκ 
σιδήρου διά λογαριασμόν καί μέ κίνδυνον τών ρηθέντων έμπόρων, προερχό- 
μενον άπό τήν ’Αγκώνα μέ προορισμόν "Αρταν, ώς άναφέρουν τά ναυτιλιακά 
έγγραφα. Καί ήμποδίσΟη είς τήν Πρέβεζαν ό περαιτέρω πλοϋς διότι έζητήθη 
άπό τόν πλοίαρχον ή πληρωμή τών προξενικών δικαιωμάτων, πράγμα τό όποιον 
ουδέποτε συνέβη, διότι οί πλοίαρχοι τά πληρώνουν είς τό ποοξενείον τήςΆ ρ- 
ΐης. ΔιεμαρτυμηΟηοίΛν έμέ ένιύνακ, οί έμιεοροι διότι .καΟυσιεροϋν άδίκιος 
καί παραλόγως τά έμπορεύματά των......

Παρακαλώ τήν Ύμετέραν ’Αρχήν νά διατάξη όπως άφεΟή έλευθερον τό 
πλοίον καί μεταβή είς τό σκάλωμα τής Σαλαχώρας πρός έκφόρτωσιν τού σιδή
ρου καί έγώ Οά υποβάλω λο/αριαομόν τών προξενικών δικαιωμάτων......».

*Αρχεΐον του Βαΐλου. Φάκελλος 235 
"Αρτα 28 Μαρτίου 1787

Ό  έν νΑρτη όποπρόξενος Βενετός Γεράσιμος Βριώνη γράφει είς τόν 
Βάϊλον παρά τή 'Υψηλή Πύλη *

■ «......άπουσίαζεν ό Διοικητής τής Άρτης Χουσείν μπέης όταν μοΟ έφθα-
σε τό φιρμάνι υπέρ τών ύπηκόων μας έμπόρων: Παρουσιάσθην είς τόν Καδήν 
Γιαγιά ’Εφέντην καί τόν ειδοποίησα ΐνα προκαλέση τόν άνσπληρωτήν τοϋ 
ΔιοικητοΟ Μεχμέτ Άγαν καί τούς Τούρκους προκρίτους καί Έλληνας Ϊνα 
πυρουσιασθή καί άναγνωσθή τό Βασιλικό φιρμάνι. Έγινεν ή συγκέντρωσις 
τήν έπομένην ότιότε έζήτησα νά άναγνωσθή καί νά έκτελεσθή ή Βασιλική έπι- 
ταγή, πλήν αύτοί άντέτειναν λέγοντες ότι τοΟτο έξαρταται άπό τόν Βοεβόδαν 
καί ήτο έπάναγκες νά περιμένουν τήν έπιστροςοήν του. Έν τώ μεταξύ έζήτησα 
προασπίζων τά συμφέροντα τών υπηκόων νά καταιεθή τό έπί πλέον τοΟ 3°/ο— 
πού ήτο τό νόμιμον — είς χεϊρας τοΟ Ρδισσυυ προξένου. Τήν πρότασιν άπεδέ- 
χθησαν οί παρόντες καί μόλις έπέστρ^ψεν ό Διοικητής είς τόν όποιον έκαμα 
λόγον διά τό Φιρμάνι, ούτος όμως μοϋ άπήντησεν ότι άκό πολλών έτών οί 
Βενετοί έμποροι έπλήρωνον όλα τά βάρη διά τά όποια τώρα διαμαρτύρονται 
καί ότι πρέπει νά έξακολουθήσουν νά τά πληρώνουν. Κατέβαλα κάθε προσπά
θεια ίνα τόν μεταπείσω, άλλα δεν έπέτυχα τίποτε διότι αύτός έπιμένει καί μό
νον μοϋ είπεν ότι θά ώμίλει μέ τόν πρόκριτον "Ελληνα Δημήτριον Βλαχού- 
τσην ό όποιος είναι ό κυρίως ένδιαφερόμενός είς τά Τελωνεία καί οτι έπκρυ- 
λάσσετο νά μοϋ δώση όριστικήν άπάντησιν. ΈΟεώρησα εύλογον νά τοϋ δώσω 
ίκανοποίησιν καί είς αύτό τό ζήτημα, ίνα μή έξαγριωΟή ετι περισσότερον καί 
έζήτησε τρεις μέρες καιρόν ίνα άποφασίση. Έν τώ μεταξύ όμως ήξίωσε νά 
πάρη άπό τά χέρια τοϋ Ρώσσου προξένου τάς καταθέσεις τοϋ έπί πλέον τών 
30/ο δασμοϋ. Λέν κατώρΟωσα νά τόν πείσω ότι τοϋτο ήτο κατά τών όρων τής
Συνθήκης...... ό πρώτος πού όπέστη τήν αύθαιρεσίαν τοϋ Βοεβόδα ήτο ένας Ζα-
κύνθιος έμπορος ό όποιος δΓ έμπορεύμ^τα άξίας 226 πιάστρες καπνών, έπλή- 
ρωσε διά Τελωνείου 18, παρά τάς διαμαρτυρίας μου* καί παρ’ όλα όσα έπιτάσ- 
σει τό Βασιλικό φιρμάνι καί τά όποία κατέστησα γνωστά είς τόν Βοεβόδαν. 
ούτος μέ συνεβούλευσεν νά όμιλήσω τοϋ Βλαχοότση, μέ τόν όποιον συνηντή-
θην, άλλα χωρίς άποτέλεσμα...... έλαβα παρά τοϋ Καδή ένα ίλάμ σχετικόν μέ
τήν έκτέλεσιν τοϋ Φιρμανίου, πλήν ούτος ηρνύΟη νά μοϋ δώση ένα αύθεντι-
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κόν άντίγραφον τής πράξεως πού έκαμεν εις τό Διχαστή ρ:όν του, διότι δάν θέ
λει νά έλθη εις ρήξιν μέ τόν Βοεβόδαν πού είναι Αφεντικό του ούτε καί μέ 
τόν Βλαχούτσην, μέ τόν όποιον ό Διοικητής έχει πολύ στενό συμφέροντα. Τό
σον ό Καδής όσον και ό Βοεβόδας ύπερασπίζουν Αναφανδόν' τόν; πρόκριτον 
Βλαχούτσην.

Χωρίς τήν ίσχυράν έπέμβασιν τής 'Υμετ. Έξοχότητος έγο> δέν βλέπω να 
προκόψουν εύκολίαι διά τούς ύπηκόους μας, ούτε καί Ασφάλεια διά τό άτομόν 
μου. Τά νησιά διεξάγουν έδώ ένα μεγάλο εμπόριο άπό τρόφιμα, κρασί καί άλ
λα είδη καί ήμπορεΐ νά ύπολογισΟή ή ζημιά άπό τά παράνομα τέλη πού κατα-. 
βάλλουν έτησίως είς 15.000 πάστρες.

Ιδού ποια είναι τά βάρη :
Οί Ενετοί υπήκοοι Αντί τού 3% πού έπρεπε νά πληρώνουν διά τελω- 

νεΐον, ύποχρεοϋνται νά καταβάλλουν τό 1/6 τό 1/8 καί τό 1/12 άναλόγως μέ 
τά είδη, δυνάμει μιας «ταρίφας» τήν όποιαν είς τήν Άρταν εφαρμόζουν διά 
τούς ’Οθωμανούς ύπηκόους, ένώ όλα τά άλλα Έθνη δεν πληρώνουν πυρά μό
νον τό 3°/0.

’Εκτός τοϋ Τελωνείου υπάρχει καί μία άλλη φορολογία όνομαζομένη Κ.ο- 
μέρκι καί υπολογίζεται είς κάθε φορτίον ζώου οίουδήπυτε έμπορεύμι&τος 8 
παράδες καί έπί πλέον 4 πυράδες διά κάθε ένα πού εΙσέρχεται στήν Άρταν 
έφιππος καί άλλους 4 όταν έξέρχεται.

Οί χωρικοί πού έρχονται άπό τά νησιά καί είναι υπήκοοί μας, ίνα καλ
λιεργήσουν άπό τού Μαρτίου μέχρι 'Οκτωβρίου τάς γαίας τών Άρτινών καί 
ύπολογίζονται είς χιλίους, όφείλουν νά πληρώσουν δύο παράδες είς τό σκά- 
λωμα, μόλις Αποβιβάζονται, καί άλλου; δύο όταν περνούν ιό γεψϋρι τής Ά ρ- 
της ’Εκτός τούτου έξαναγκάζονται παρά τοϋ Λιοικητοϋ καί τών Προκρίτων 
Τούρκων καί είς διαφόρους άγγαρείας. .

Οί καραβοκύρηδες Βενετοί πληρώνουνε τελωνεΐον καί διά τό ολίγο ψωμί 
καί κρασί πού Αγοράζουν διά τάς άνάγκας τού πληρώματος τών πλοίων των.

Οί 'Ενετοί υπήκοοι οί όποιοι έχουν διαφοράς μέ τούς ύπηκόους 'Οθω
μανούς, καλούνται είς τά Δικαστήρια, καταδικάζονται, φυλακίζονται, δέρον- 
ται, χωρίς κάν νά είδοποιηθή ό πρόξενος.

Ό  «Χαρατσάρης» υποχρεώνει τού; ύπηκόους νά πληρώνουν τό χαράτσι 
όταν διαμένουν πλέον τών τριών έτών είς Ά ριαν και άν Ακόμα δέν έχουν 
περιουσίαν έν τή πόλει.

Τά Βενέτικα έμπορικά πλοία πού μεταφέρουν έμπορεύματκ άπό Τουρκικά 
μέρη, όπου έπλήρωσαν ήδη τό τελωνεΐον, υποχρεού.ται νά πληρώνουν καί 
δευτέρον φοράν έδώ.

/Ομοίως πληρώνουν είς τόν ένοικιαστήν τρεις πάστρες τά πλοία καί μίαν 
οί βάρκες δι* έναν φόρον πού τόν λέγουν «λιμενιάτικο»......».

\
18 Νοεμβρίου 1787, Ά ρτα

Ό  ύποπρόξενος Βρυώνη γράφει είς τόν Βάϊλον:
«...... έπετεύχθη διά τού Βασιλικού Φιρμανίου μόνον 6 καθορισμός τού

Τελωνείου είς τά 3%, ένώ παραμένουν όλα τά Αλλα βάρη είς τύ Τόιον επίπε
δον. Μόνον τό υπό τώνΤούρκων όνομαζόμενον Κομέρκι έπιβιιρύνει έν τφ συ^- 
όλω τούς ύπηκόους μας μέ 10 περίπου πουγγιά έτησίως Δεν έπιβάλλοντοι τά
βάρη αύτά είς τούς ύπηκόους άλλων έθνών...... δέν είναι μόνον τά βάρη ταύτα
πού μέ πικραίνουν καί μέ στενοχωρούν...... πολλάκις καί έγώ ό ίδιος ύφίστα-
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μαι έξυβρίσεις καί προσβολάς καί άκόμη περισσότερον ύποφέρουν οί δπήκοοι 
και ή θέσις μου γίνεται όσημέραι πλέον κρίσιμος. ΑΙ φυλακαί του, .καταχρη
στικάς τώρα διοικοϋντος Όμέρ μπέη Άρτινοϋ, άντηχοΟν συνεχώς άπό .τάς οί- 
μωγάς τών φυλακισμένων Βενετών ύπηκΰων, ένώ αί παραστάσεις μου, αί δια
μαρτυρίαν μου, αί φωναί μου πέφτουν εις τό κενόν καί δεν φέρουν καμμίαν 
άνακούφισιν είς τούς πάσχοντας. Καί είς αύτό άκόμη τό Προξενικόν Κατά
στημα όπου είναι καί ή κατοικία μου, κατεδιώχΟη ένας άτυχής υπήκοος άπό 
έναν Τοϋρκον, παρά τάς ζωηράς διαμαρτυρίας μου καί τό αποτέλεσμα είναι ότι 
έδέχθην ύβρεις και άπειλάς κατά τοϋ άτόμου μου.

"Ινα σχηματίση ή Υ. Ε/μίαν ίδέαν τής άξιοθρηνήτου Οέσεώς μου, όπο* 
βάλλω μίαν έγγραφον μαρτυρίαν τοΟ πμάκτορος τής Γαλλίας καί τοΟ Ρώσσου 
προξένου, οί όποιοι συνεκινήΟησαν άπό τόν  δ ιω γ μ ό ν  πού υφίσταμαι παρά ιών 
'Γούρκων καί γνωρίζουν καλώς τά παθήματα μου..... ».

Ιδού τό έγγραφον τοΟ Γάλλου προξένου:
Έκ τοϋ Ιταλικού) τή 20ή Αύγούστου 1787.
«Παρ* δλην τήν σύνεσιν και μετριοφροσύνην μεθ' ών έφρόντισε πάντοτε 

νά έξασκήση τό άξιώμά του ό κύριος Γεράσιμος βρυώνης Βενετός πρόξενος 
έν Άρτη, όμως είναι τέτοια καί τόσα τά βάσανα πού ύφίσταται ό ίδιος καί ό
λοι οί υπήκοοι άπό τόν τωρινόν, καταχρηστικώς διοικοΟνια Όμέρ μπέην, ώσ
τε άν δεν τεΟή ένας φραγμός Αποτελεσματικός, είναι αδύνατον είς τόν ‘Υπο
πρόξενον νά. έξοκολουθήση τήν ύκηρεσιαν του μέ ασφάλειαν καί τιμήν.

»Ί-Ιδη πολλές φορές έφυλακίσθησυν, ύπεβ/νήϋησαν είς άγγαρείας καί έ- 
δεινοπάΟησαν άρκετοί Τνέτοι ύπήκυυ: και όλοι οί καλοί κάτοικοι τούς συνε- 
πάΟησαν καί έξέφρασαν τήν λύπην των. Ούτε τά διαβήματα τοϋ ‘Υποπρόξενου 
είς τόν διοικοϋντα έφερον άποτέλεσμα, ούτε αί εις τούς άλλους διοικητάς πα- 
ρόμοιαι παραστάσεις έτυχον τοϋ ποϋουμένου. Κανείς δέν ήκουσε τήν εισήγη- 
σιν τού Ύποπροξένου ότι σύμφωνα μέ τός Συνϋήκας έπρεπε ό πρόξενος νά 
δικάζη τούς ύπηκόους* του.

»Προσφάτως ένα παλληκάρι τοϋ Διοικητοϋ, κατόπιν διαταγής τούτου, 
είσεχοιρησεν έντός τοϋ Προξενείου υ.ύΟαιρέτως ϊνα καταδιώξη ένα ύπήκοον 
καταφυγόντα εκεί καί έπειδή ό Πρόξενος τόν ϋπερασπΙσΟη έδέχθη σωρείαν ύ
βρεων καί άπειλών κατά τοϋ άτόμου του.

»*Εν τούτω πιστοποιούντες τήν άλήθειαν καί αισθανόμενοι οίκτον καί 
συμπάθειαν διά τόν Βρυώνην, ύπεγβάψαμεν τό παρόν μαρτυρικόν έγγραφον, ΐνα 
τό μεταχειρισθή όπου έγκρίνει, ώς άποδειξιν αυθεντικήν, άν άποφασίση νά 
κάμη άναφοράν τινα».

‘Ακολουθεί ή έπικύρωσις τοϋ ώς άνω έγγράφου είς γαλλικήν γλώσσαν, 
ή όποία έν μεταφράσει έχει ώς έξής :

«‘Ημείς Ιωσήφ ντε Γκριμαλντί, πράκτωρ τής Γαλλίας έν Άρτη, πιστό- 
ποιοϋμεν καί μαρτυροϋμεν όπου δεΐ ότι ή άνω έκθεοις είναι άληθεστάτη, διότι 
ύπήρξαμεν αύ^όπται μάρτυρες τών αυθαιρεσιών άς έδοκίμασεν ό κ. Βρυώνης, 
υποπρόξενος τής Βενετικής Δημοκρατίας είς τόν τόπον τοϋτον, έκ μέρους τοϋ 
Όμέρ μπέη. Είς πίστωσιν τών άνω ύπεγράψομεν τήν παρούσαν καί έθέσαμεν 
καί τήν συνήθη βασιλικήν σφραγίδα. ‘Εγένετο ένΆ ρτη τή 20 Αύγούστου 1787. 
Γκριμαλντί, Κόνσουλ είς Άρταν».

Πσρομοία πιστοποίησις εόρίσκεται είς τόν ίδιον φάκελλον βωσσιστί τοϋ 
Ζαχαρία Μπιτσίλη πρώτου διερμηνέως καί άντιπροσώπου τών προξενικών ύπο- 
θέσεα>ν τοϋ Γενικού Προξένου τής Ρωσσίας έν Αλβανία διαμένοντος έν Άρτη.
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