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Τό κυνήγι μέ τά γεράκια άνεπτύχθη στην Ανατολή, από όπου πέρα
σε καί εξαπλώθηκε στή Δύση κυρίως μέ τις Σταυροφορίες. Στο Βυζά
ντιο ή τέχνη τής εκπαίδευσης καί τής χρησιμοποίησης των πτηνών 
αυτών εκφράστηκε μέ τά συγγράμματα τοΰ Δημητρίου Κωνσταντινου- 
πολίτου ή Πεπαγωμένου (1261-1283), τά όποια έχουν τούς τίτλους: 
«Περί τής τών ίεράκων άνατροφής τε καί θεραπείας ή Τερακοσόφιον» 
καί «Τό όρνεοσόφιον άγροικότερον».

Στή Δύση, τον 13ο αί. ή τέχνη αύτή άποτυπώθηκε στο έργο: «De 
venatione cum avibus», τό όποιο συντάχθηκε τήν εποχή τοΰ αύτοκράτο- 
ρα τής Γερμανίας Φρειδερίκου Β ' (ή είναι έργο δικό του). Αύτό άπη- 
χεΐ τις γνώσεις πού τότε είχαν φθάσει στή Δύση μέσω τοΰ αραβικού κό
σμου1.

Στήν ιταλική χερσόνησο δύο περιοχές κυρίως ανέπτυξαν κατά τον 
όψιμο Μεσαίωνα τό είδος αύτό τοΰ κυνηγίου, ή ένδοχώρα τού Βένετου 
καί ή Καλαβρία, χώροι μέ άπώτερη βυζαντινή επίδρασή. Τό 1335 στο 
Βένετο άπηγορεύθη ή εξαγωγή τών εκπαιδευμένων άρπακτικών, πράγ
μα πού προδίδει τήν εκεί έδραίωση τοΰ συγκεκριμένου κυνηγίου.

Ή  ίερακοτροφία προϋπέθετε τήν ύπαρξη ειδικών εκπαιδευτών, 
όπως καί ή συντήρηση τών πτηνών ήταν πολυδάπανη, ώστε μόνο οί 
οικονομικά εύρωστες ομάδες νά μπορούν νά επιδίδονται σέ αύτό τό κυ-

1. Δύο σχετικά πρόσφατες εκδόσεις μάς προσφέρουν χρήσιμα ιστορικά κείμενα: 
Arte della caccia. Testi di falconeria, uccellagione e altre cacce. A cura di Giuliano 
Innamorati. Milano, edizioni II Profilo, 1965 —  La caccia nel Medioevo dafonti veronesi e 
venete. Schede e material! per una mostra, Verona 1989. Χρήσιμη ή σύνθεση (όπου καί βι
βλιογραφία) Hannelore ZugTucci, La caccia, dabenecom une aprivilegio, “Storiad’ Italia. 
Annali 6”, Torino 1983,399-445.
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νήγι. ΟΙ κρατικοί όξιωματοΰχοι τών άνώτερων βαθμιδών άσφαλώς 
είχαν τά άνάλογα μέσα πού η υπηρεσία τούς παρείχε, είτε αύτοί ήταν 
Βενετοί είτε ’Οθωμανοί. "Οπως τεκμαίρεται από τά έγγραφά μας, στην 
Κεφαλληνία υπήρχε εκτροφείο, την άνάπτυξη τού όποιου διευκόλυνε 
καί ή πυκνή δασική κάλυψη. Πέραν τής συγκεκριμένης είδησης, τά κεί
μενά μας καταδεικνύουν τήν ειρηνική κατάσταση πού κυριαρχούσε τήν 
περίοδο έκείνη στο Ίόνιο καί τις καλές σχέσεις γειτονίας Βενετών καί 
’Οθωμανών, μετά τήν πολεμική άντιπαράθεση τής τριετίας 1537-1540.

Στά κείμενα επεμβαίνουμε στή στίξη καί στον τονισμό, όλλά διατη
ρούμε τήν ύπάρχουσα άνορθογραφία. Πρόκειται γιά άξιόλογα δείγμα
τα τής γλώσσας τής γραμματείας τών μέσων τού 16ου α’ι., στήν υπηρε
σία καί τής όθωμανικής διοίκησης.

Ε Γ Γ Ρ Α Φ Α

1

ASV, Capi, Consiglio X, Lettere Ambasciatori, β.2

Περίληψη: Ό  στρατιωτικός όθωμανός διοικητής τής περιοχής Άγγελοκάστρου 
(’Ακαρνανίας) καί 'Α γίας Μ αύρας (Λευκάδας), άλλα καί τοΰ χώρου τοΰ γειτο
νικού (νότιου) Άμβρακικοΰ, δπω ς τώ ν νησίδων πού εκεί υπάρχουν (= τόν έξεις, 
τού κειμένου), γράφει στον προβλεπτή τής Κεφαλληνίας σέ πολύ «φιλικό» ύφος 
καί ζητεί όκτώ θηλυκούς πετρίτες, πού στή συνέχεια θά άποσταλούν στόν σουλ
τάνο. Σέ ένδειξη τής καλής του διάθεσης, άλλά καί γιά νά υποχρεώσει τόν προ
βλεπτή, τήν έπιστολή του συνοδεύουν δώρα, δύο σέλες καί δύο σαλιβάρια, γιά 
τούς ίππους του. ’Ακόμη, είναι διατεθειμένος νά πληρώσει τούς πετρίτες καί σέ 
πολύ καλή τιμή.

Υψηλότατε, άνδριώτατε, άξιότατε, φρονιμώτατε καί πάσης έτέρας 
μεγάλης τιμής άξιε καί τετιμιμένε αύθέντι καί άδελφέ, Πρεβεδούρον 
Κεφαλονιάς, τήν τετιμιμένην καί πρέπουσαν χερετίαν κομίζωμεν τήν 
αύθεντία σου, τόν Θεόν δεόμεθα τού ήγιένην οί αύθεντία σου τον σων 
θέλι της. ’Εάν έροτάς καί περή ίμάς, καλώς ηύρισκόμεθεν έως τού νήν 
καί έχομεν μεγάλην χαράν καί έπιθημίαν νά έχωμεν τήν άγάπην καί 
φοιλίαν τής αύθεντία σου. ’Επιδή καί γιτονότιτα έχομεν έν τό μέσο μας 
καί ουτος όλπίζωμεν νά έχης καί ή αύθεντία σου θάρρος καί άγάπην 
τελίαν πρός ίμάς αύτούς. Στέλλω τόν άνθρωπόν μας καί παρακαλοΰ- 
μεν τήν αύθεντία σου νά μάς δώσις όχτώ πουλιά τής φθέρης καί τις πέ
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τρας ήγουν θιλικούς πετρίτους. Τούς χριαζώμεστεν νά τούς στίλομεν 
εις τον πολιχρονιμένον τον μέγαν αύθέντι καί από τές ετερες φωλαΐς 
νά μάς στίλετε. Καί διά τημάς θηλικά πουλιά καί νά τά έπλιρόσομεν 
τίς αύθεντία σου έκατονταπλασίονα. Μόνον γράμα νά έχωμεν εκ της 
αύθεντία σας καί τό ήτι σάς κάνι χρία εκ τον τόπον μας νά πλιρόνετε 
τό θέλημά σας μετά πάσης χαράς καί προθιμίας. "Αλλον δε πρέπων τίς 
αύθεντία σου έν τι ώρας δεν μάς ηύρεύθη, μόνον παραμικρόν στέλω της 
αύθεντία σου δίο σέλας καί δίο σαλιβαρίας καί δέξου το ή αύθεντία 
σου. "Αλλον ούχί. Οί χρόνη τίς αύθεντία σου πολοί καί καλλοί. 
’Απριλίου εις τάς κ ' ημέρα Δευτέρα.
,αφμζ' έγραψεν.

Στο περιθώριο: άδελφός Τζαφέρ μπέης φλαμπουράρης ’Αγγελοκά
στρου, 'Αγίας Μαύρας καί τόν έξεις.

2

ASV, Ό π ου  τό προηγούμενο.

Περίληψη: Δέκα ήμερες μετά τήν άποστολή τής πρώτου άπεστάλη καί δεύτερο 
γράμμα πρός τόν προβλεπτή Κεφαλληνίας. Ωστόσο, τή φορά αύτή άποστολέας 
ήταν ό όθωμανός τοπικός διοικητής Ά για ς  Μαύρας (μέ τά «καστέλια» της). 
Αύτός ζητεί τέσσερεις (ή δύο) πετρίτες καί αναφέρει δ τι έχει έτοιμο καί πετα
λωμένο τό αλογο πού ό προβλεπτής είχε ζητήσει. Μεσολαβητής στή διαπραγμά
τευση ήταν ό πρω τοπαπάς Ά για ς Μαύρας. Ακόμη, ό τοΰρκος διοικητής πλη
ροφορεί οτι τήν περίοδο εκείνη γινόταν σεφέρι (μετακινήσεις στρατού) καί γ ι’ 
αυτό στήν περιοχή υπήρχε αναταραχή. Είχε άποκρύψει τό άλογο καί άνέμενε νά 
έπανέλθει ήρεμία.

Έντιμώιατε, φρωνημώτατε, ένδωξώτατε, έκλαμπρώτατε πολυχρονε
μένε άφθέντι πρεβεδοΰρε της Κεφαλωνιάς, φύλε πιστέ καί ήγαπημένε 
τόν πρέπωντα χαιρετισμόν κομίζωμεν τήν έκλαμπροτάτην σου αφε
ντιάν. Πλήν τήν γραφήν σου έλάβαμεν καί ειδαμεν τι μάς όρίζης. ’Απο- 
στολαΐς έστήλαμε εις τήν άφεντία σου καί γραφαϊς διό καί τρίς φοραϊς 
καί δεν άπολλάμψαμεν από τήν άφεντία σου καμίαν επιστολήν. Έστή- 
λαμεν καί τούς ανθρώπους μας καί δεν ήτον νά μάς φιδαριστεΐς μέ τά 
στώμενά μας κάν διό πουλιά νά μάς στήλεις καί τώ άν ήθελα ήξεύρι 
τού τί ήχε χρίαν ήθελαμε τό στήλει άν άξαζε καί εκατόν φλουριά. Διό- 
τις ημείς δέν διαβένωμε άπ’ εδώ σάν άλλους άμή εδώ κάνωμε όλη μας 
τήν ζωή καί θέλουμε νά εχωμε τήν φιλίαν μέ τήν άφεντία σου καί μέ
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δλους. Πλήν δέ έγνώρησε ή άφεντία σου δτι έδώ είς τούς τόπους μας 
ένε πολλή σύγχυσις καί μεγάλη, όπήων ή άφεντία σου θελήσει τό μάθη 
όλοϋθεν δτι ό βασιλεύς μας κάνη σεφέρη δυνατόν καί τά πράματα υπά
γουν δλλα καί ή σπαχή θές δθεν τό γρηκήσουν τό κάλεσμα δλλα τά δια
λέγουν διά τό σεφέρη μέ τον όρισμόν τού βασιλέως. Πλήν έγώ διά τό 
θέλημα καί τήν φιλίαν τής άφεντίας σου καί διά τόν κόπον τού φου- 
μαστοΰ προτόπαπα, πού ήλθε έδώ, έδιάλλεξα ένα πουλάρι τεσσάρον 
χρόνον πρεπατή σήδερο γράφω δμορφω όσάν τό θέλις ή άφεντία σου. 
Ό π ΐον  είς τήν πίστη μου καί μά τόν Μεγαλοδύναμον κανείς τό φλά- 
μπουρως τούτου τό τέρη του δέν τό έχη. Καί έπλήρωσά τω έμπρωστά 
είς τόν προτοπαπά χίλια πεντακόσια άσπρα καί έβαλα καί έκριψά τω 
είς σέ σπήτι καί κανίς δέν τό ήξεύρη μόνον ό Θεός καί έμεΐς καί έγώ 
τό έστειλα μέ τόν προτόπαπα. Άμή τό θέλης μάθε δτι φριγάδα άρμά- 
τωσα καί στέλω είς τήν βύγλα άπό τήν 'Αγία Μαύραν είς τήν Πρέβεζα 
καί κάνι στερηά είς τά ξύλα. Λοιπόν είσέ δέκα ημέρες ή καί δεκαπέντε 
τό πολλύ μησεύουν δλοι καί μένει ό τόπως καθάριος καί δώς τού προ
τοπαπά ξύλον δυνατό καί παλικαρίσιον νά έλθει, καθώς έχω μέ τόν λό
γον, νά έπάρη τό πράμα. Καί άν όρήσης στείλεις μας καί τά πουλλιά 
καί τήν τημή τους ένγράφος καί, άδέν μας άφιδάρεσε ή άφεντιά σου, 
στείλε μας μόνον τά τέσερα καί τά άλλα άστέκουν αύτοϋ έως νά έλθει 
τό πράμα διότις έχω σπουδήν νά τά στήλω είς τόν μπασιά. Καί πάλι 
άν τίποτες διλιάσει ό προτοπαπάς νά σοϋ τά πληρώσει καί αύτοΰ τά 
πεσκέσια μου καί ό προτοπαπάς ένε είς τήν μέση μας καί ήτι έρχεται 
τοΰ ένός καί τού άλονοΰ άστο είγίαν. Περί τά πάντα τό ξύλο να ένε δυ
νατό. Ή  χρώνοι τής άφεντίας σου πολλοί καί καλλοί.

Μουσταφά μπέης 'Αγίας Μαύρας καί καστελίων.
Πρέβεζα μαΐου ι '.



R IA S S U N T O

FALCONERIA A CEFALONIA 
(1547)

di

Giorgio Plumidis

H govematore militare ottomano (flamburiaro) di Anghelocastro e Santa 
Maura, come pure il bey di Santa Maura pregano il proweditore di 
Cefalonia per l'invio di falconi, i quali in seguito sarano spediti al sultano. In 
cambio, il bey di Santa Maura mandera un bel cavallo.
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