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ΕΠΟΙΚΙΣΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΝΩΝ 
ΣΤΗ ΛΕΥΚΑΔΑ (18ος αί.)

Ή Πρέβεζα είχε καταληφθεί από τούς Βενετούς για. πρώτη φορά τό 
1502-3', λίγο άργότερα άπό την απόκτηση τής Ζακύνθου (1482) και τής 
Κεφαλονιάς (1500). Ή  συνθήκη πού ακολούθησε με τον δεύτερο τουρκο- 
βενετικό πόλεμο έπανέφερε τό νησί στην οθωμανική κυριαρχία. Τελικά, 
μόλις τό 1684, με τήν εκστρατεία τοΰ Φρ. Μοροζίνι, τό νησί παρέμεινε 
μόνιμα σέ βενετικά χέρια. Είναι προφανής ή γεωγραφική θέση τής Λευ
κάδας. ώστε νά τήν έποφθαλμιούν όλοι, γιατί όποιος τήν κατείχε αυτός 
μπορούσε νά ελέγχει καί τήν εύρύτερη ενδότερη περιοχή ως τήν ’Ακαρ
νανία καί τήν Φιλιππιάδα. Γι’ αύτό οί Βενετοί, καί ένωρίτερα οί Τόκκοι, 
μαζί με τήν Λευκάδα έπαιρναν τήν Πρέβεζα καί τή Βόνιτσα.

' Τό νησί έχει ούσιαστικά πολύ λίγες πεδινές περιοχές, άπό τις όποιες 
ένα μεγάλο μέρος τήν παλαιότερη εποχή ήταν βαλτώδες. Γι’ αύτό 
συγκρατούσε λίγο πληθυσμό1 2, πού κύρια ασχολία είχε τήν αλιεία, τήν πα
ραγωγή αλατιού, τήν τοπική ναυτιλία καί τήν κτηνοτροφία. Ό  τόπος πού 
άποτελούσε τή φυσική δίοδο προς τήν ένδοχώρα ήταν ή Πρέβεζα, πού 
λειτουργούσε κυρίως ώς στρατιωτικό οχυρό, άλλά διέθετε εύρύτερη γε
ωργική περιοχή καί άποτελούσε τό νότιο επίνειο τών Ίωαννίνων. Άργό
τερα θά αναπτυχθεί ή Σαλαώρα, λόγω τής ιδιαίτερης εμπορικής σημασίας 
πού θά λάβει ή Άρτα καί τών άλυκών πού θά κατασκευαστούν σ’ αύτό 
τόν μυχό τού Άμβρακικού.

Με τήν εγκατάσταση τών Βενετών στη Λευκάδα σπεύδουν κάτοικοι 
τών απέναντι άκτών νά μείνουν στο νησί, προφανώς γιά νά καλύψουν 
θέσεις εργασίας πού δημιουργήθηκαν ή γιά νά έξασφαλισθούν καλύτερα 
άπό τήν τουρκική επιθετικότητα. "Ηδη τό 1690 δώδεκα οικογένειες Πρεβε-
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ζάνων ζητούν νά έγγραφοΰν στό τοπικό Συμβούλιο1, δηλαδή στό έκτελε- 
στικό σώμα τού νησιού. Αύτό δηλώνει ότι αυτοί οί κάτοικοι θά είχαν 
φθάσει εκεί άπό άρκετά χρόνια. ’Από τήν άλλη πλευρά, δέν θά υπήρχαν 
παλαιότεροι ντόπιοι για νά συμπληρο'ισουν τόν ζητούμενο αριθμό τού 
σιόματος, πού ποίκιλλε άπό 51-70 άτομα2. 'Οπωσδήποτε, ή έγγραφή στό 
Συμβούλιο προϋπέθετε κάποια οικονομική έπιφάνεια, πού οί Πρεβεζάνοι 
θά πρέπει νά διέθεταν. Στό νησί έγκαταστάθηκαν οικογένειες καί άπό 
άλλες περιοχές, όπως «στρατιώτες» πού είχαν στό μεταξύ νυμφευθεΐ ντό
πιες καί ζητούσαν κτήματα γιά εισόδημα3. Οί περισσότεροι νέοι κάτοικοι 
έρχονταν άπό τό γειτονικό Ξηρόμερο, άλλά ήλθαν καί Κρητικοί καί 
Χιώτες4.

Μεγάλη ωστόσο ομαδική άφιξη οικογενειών έγινε μόλις ή Βενετία ύπο- 
χρεώθηκε νά παραδώσει τήν Πρέβεζα στούς Τούρκους, τό 1699-17015. Τότε 
πραγματοποιήθηκε σωστή "Εξοδος, καθώς τριακόσια άτομα (ίσως καί πε
ρισσότερα, γιατί ή πηγή μας είναι ελλιπής) έφθασαν στό νησί, κατά οικο
γένειες. Οί βενετικές άρχές χορήγησαν άδεια έγκατάστασης στό Πέραμα 
καί στή Βασιλική. Βέβαια, οί πολυάριθμοι αυτοί Πρεβεζάνοι δέν έχασαν 
τήν έπαφή τους μέ τήν ιδιαίτερη πατρίδα τους. Ή  μόνιμη παρουσία τών 
Βενετών στόν χώρο, άκόμη καί ή σύντομη παραμονή τους στόν Άμβρα- 
κικό (Βόνιτσα-Πρέβεζα), δημιούργησαν συνθήκες νά άναπτυχθεΐ τό έμπό- 
ριο στήν περιοχή. Οί όργανωτικές ικανότητες τής βενετικής διοίκησης 
βοήθησαν στή συστηματική άνάπτυξη τών καλλιεργειών, όπως κατεξοχήν 
τής έλιάς, καί στήν τόνωση τής ναυπηγικής. Έτσι, μέ τόν χρόνο θά γίνει 
ό Άμβρακικός καί ή ευρύτερη περιφέρειά του στήν ’Ακαρνανία καί στήν 
"Ηπειρο ένα άξιόλογο κέντρο έμπορίου, πράγμα πού θ’ άναπτυχθεΐ άκόμη 
περισσότερο όταν ή Γαληνότατη έπανακτήσει τήν Πρέβεζα καί τή Βόνιτσα 
στά 17186. Στήν ίδια κατεύθυνση θά βοηθήσει σημαντικά καί ή έγκατά- 
σταση καί δραστηριοποίηση Γάλλων έμπόρων7.
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Ό  Κ. Μαχαιράς έχει δημοσιεύσει κατάλογο των οίκογενειών άπό την 
περιοχή, τής Πρέβεζας πού το 1701 παίρνουν την άδεια νά κατοικήσουν 
στο νησί1. Σε άρκετά παλαιά ερευνά μας στο Τοπικό Ιστορικό ’Αρχείο 
τής Λευκάδας εντοπίσαμε, μαζί μέ τον παραπάνω κατάλογο, και άλλον 
πού περιέχει στο πρώτο μέρος άτομα άπό διάφορους τόπους και στο 
δεύτερο μέρος άτομα άπό τήν περιοχή τής Πρέβεζας. Ό  κατάλογος δέν 
είναι πλήρης, γιατί λείπουν σελίδες (καθώς πρόκειται για λυτά φύλλα), 
όπως δείχνει ή άρίθμηση. Ωστόσο, προβαίνουμε στή δημοσίευση τού 
ύπάρχοντος ύλικού, γιά τό πολύπλευρο ένδιαφέρον πού παρουσιάζει. 
Συναντούμε άτομα, όπως άναφέρονται, άπό τή Ρούμελη, τήν ’Ιταλία, τήν 
Κρήτη, τήν Κατούνα (’Ακαρνανία), τήν Κεφαλονιά καί τή Σμύρνη 
(Smimeo). Ό  κατάλογος είναι συνημμένος σέ άντίγραφα άποφάσεων τής 
τοπικής βενετικής διοίκησης των άρχών τού 18ου αιώνα, τα δε άντίγραφα 
αυτά έγιναν άλλα στά 1791 καί άλλα άργότερα. ’Ασφαλώς χρησιμοποιή
θηκαν γιά τή διεκδίκηση κτημάτων ή κατοχύρωση άλλων δικαιωμάτων. 
Τότε χρειάστηκε νά συνταχθεί (ή νά άντιγραφεί) ό έδώ δημοσιευόμενος 
κατάλογος.
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Κατάλογος νέων κατοίκων τής Λευκάδας

Fam iglie diverse di varie nazioni

quondam Antonio Giuchichi da Rumelia
Athanassi Adracta con Demetrio Papadato
Antonio e fratelli Settini quondam Domenico
quondam Alessandro Torcalo italiano, traslocato in nome dei
Panagioti e Niccolo fratelli
capitan Alessandro, Costantino, padre e figlio, Barbarigo 
quondam Athanassi Macridima detto Cascaranza fu capo de’Asigani 
Andrea Montessanto quondam sargente maggior 
Donna Anzela relita quondam Giorgo Andrea Gratiata 
conte kavalier Bernardo Macola ora il quondam.
Donna Condilo relita quondam Giorgo Cudanzi
Costantin Theotochi livellatario dell’affitanza di San Pietro con il soprapiu 
di detta affittanza a con case, molini ecc.
Eredi quondam Sotira Coraffa 
Francesco Bardese 
Francesco Calichiopulo cretense
quondam Francesco Buman con domino Francesco Bolini suo genero 
domino Giacomo Notara quondam Simon 
Gianni Xeromeriti d’Aeto 
quondam Leondari Stanelo
domino Marco Sumachi e donna Cristina Giustiniani 
Niccolo Zanneto da Cattuna e conte Pietro Zancarol 
Pietro e Zuanne fratelli di Zorzi 
papa Zaccaria Zambelli quondam papa Vassilli 
conte Pietro Zancarol
pubblico servi al capitano dell’ordinanze. Caria 
Paulo Durante. Livellatario
conte Pietro Zancarol e Zorzi Gasopulo. Livellatari. 
quondam Stamatachi di Zuanne Smimeo
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domino Stelio Surian Siropulo da Cefalonia 
Stathi Papadopulo detto Cazzuri 
Stathi Metaxa quondam Zuanne da Cefalonia 
Quondam Stamathi Gallo e compagni 
Thommaso e fratelli Darmis e Bortolo Pallada 
quondam Zaccaria Fruvenditi 
Zannetto Pallada con Zorzi Venetando 
Zuanne e fratelli Gavalla quondam Bernardo 
Zorzi Venetando 
conte Zorzi Roidi ecc.
Zaffiri Cussuri e Panagioti Psiliano 
Zaffiri Zocizzavo
conte Pietro Zancarol. Livellatario della Villa Marandocori.

Famiglie Prevesane

Donna Acrivi quondam Attanassi Platissaro
Anasto Spiglio
Apolonio Manzzavino
Anasto Platissano, graciato
quondam Athanassi Negri detto Caravlaco
Donna Angelichi quondam Bumasi dello Anastasio
Angelin Papadato
quondam Athanassi Spiglio detto Busto
Athanassi Salpabua detto Calchiopulo
Andrea Exarco
Cristo Canari
Cristo Papadopulo
Cristo Gini e Gini Nicco
Donna Despo Chieffalu
quondam Dimitri Thecca
quondam Dimo Pissoloi
Dimo Nicco
Elia Cupissa
Donna Francesca Marcozaropula 
Fotto Micalachi e Thodorin di Fotto 
Gianni Stanelo
Gianni Thano detto Lazzaraco 
Giorgo Sicas
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quondam Gianni Spiglio detto Caiogianni
Ciorgachi Spiglio
Gianni Bata detto Garuffali
quondam Gianni Psoma detto Livadia
quondam Gianni Colovi
capo Gianni Zerva
Gianni Dessalarmo
Gierolimo Marcello
Lambro Manguffari. Primato
quondam Micali Cazzigiani
Niccolo Bata. Primato
quondam Niccolo Metismeno
quondam Niccolo Gudelli
quondam Niccolo Cocolli
quondam Nicco Giocala
Niccolo Spiglio quondam Mastr’Andoni
Nicco Angelin ... Micco
Nicco Manzacani
quondam papa Cristo Negri. Primato
quondam donna Plumo relita quondam Gianni Platissano
quondam Panagioti Zancavita detto Zogia
quondam papa Andogni Negri. Primato
quondam Panagioti Calcagni
quondam Pasqualin Argiri detto Gramatico Roditti
quondam papa Giorgo Menguzzo
Donna Pagona Sullachi
Pano de’Coidula
capo Stathi Berati
Spiro Steffanizzi
quondam Simo Papanelopulo. Primato 
quondam Stavro Ilia
quondam Stathi Cunavi e sua madre era sacromonaco
Donna Sthamo quondam Galino
Theodaro Combisso
quondam Theodoro Damizzo
Zaffiri Thodorin detto Zaffirato
Zaffiri Pozzo
Zaffiri Marco detto Zapugna



R I A S S U N T O

COLONIZZAZIONE DI PREVESANI A S. MAURA (XVIII s.)

di
Giorgio Ploumidis

Venezia conquisto Prevesa nel 1684, durante la campagna di Francesco 
Morosini, ma dovette riconsegnarla ai turchi nel 1699-1701. Nel corso di 
questo breve periodo degli abitanti del territorio di Prevesa passarono a S. 
Maura, ma si registra un grosso afflusso dopo la perdita del posto. Piii di 
trecento persone ricevono nel 1701 a S. Maura terre e riescono anche ad 
essere ammesse al Consiglio dell’isola. Ma non sono soltanto i prevesani 
ad arrivare a S. Maura. Dalla vicina Acamania, da Cefalonia, da Creta e 
da Scio vengono stabilite famiglie, Ie quali danno un considerevole impulso 

•alia produzione del sale, alia coltivazione dell’olivo, alia pastorizia, mentre 
cresce moltissimo il naviglio, che copre tanto il golfo quanto il mare e le 
coste del vicino Jonio.

Universita di Ioannina 
Dipart, di Storia Modema
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