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ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΝΤΟΚΟΣ 

Η ΜΕΤΟΙΚΕΣΙΑ ΤΩΝ ΑΘΗΝΑΙΩΝ 
ΣΤΗΝ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟ 

ΚΑΙ Η ΠΡΩΤΗ ΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΠΑΝΑΠΑΤΡΙΣΜΟΥ ΤΟΥΣ 
(1688- 1691) 

Ένα από τα πιο δραματικά επεισόδια της αθηναϊκής ιστορίας στους 
νεότερους χρόνους υπήρξε αναμφισβήτητα η ερήμωση της Αθήνας και η 
ομαδική μετοικεσία των κατοίκων της στην Πελοπόννησο και σε άλλα 
βενετοκρατούμενα εδάφη κατά τη διάρκεια του βενετοτουρκικού πολέμου 
του 1684- 1699. 

Μετά την κατάκτηση της Πελοποννήσου το καλοκαίρι του 1687 οι 
Βενετοί αποφάσισαν αρχικά να εκστρατεύσουν εναντίον της Χαλκίδας, 
επειδή η άλωση της θα είχε ως αποτέλεσμα να περιέλθει αυτόματα στην 
κατοχή τους το μεγαλύτερο μέρος της Ρούμελης, να απομακρυνθούν ορι
στικά οι Τούρκοι από τον Ισθμό και να εξασφαλισθεί έτσι η χερσόνησος 
από κάθε εχθρική εισβολή 1. Στη συνέχεια όμως αναθεώρησαν τις αρχικές 
προθέσεις τους. Το καλοκαίρι είχε σχεδόν περάσει, η περίοδος των πολε
μικών επιχειρήσεων πλησίαζε στο τέλος της και ο υπολειπόμενος χρόνος 
δεν αρκούσε για την εκστρατεία της Χαλκίδας. Αναγκαστικά λοιπόν 
αναβλήθηκε η διεξαγωγή της για την επόμενη χρονιά 2. Τότε όμως ανέκυψε 
ζήτημα εκστρατείας εναντίον της Αθήνας. 

Αντιμετωπίζοντας το ζήτημα αυτό το πολεμικό συμβούλιο των Βενετών 
εξέτασε τη σκοπιμότητα της επιχείρησης με βάση τα εξής ερωτήματα, 
που διατυπώθηκαν από τον αρχιστράτηγο Μοροζίνι : 1) εάν, μετά την 
κατάληψη της Αθήνας, θα ήταν δυνατό να διαχειμάσει εκεί το βενετικό 
εκστρατευτικό σώμα, και 2) εάν, διαχειμάζοντας στην Αθήνα θα μπορούσε 
να εμποδίσει αποτελεσματικά την εισβολή των Τούρκων στην Πελοπόν
νησο. Στη συζήτηση που ακολούθησε υποστηρίχθηκε από τον αρχιστρά
τηγο με βεβαιότητα—και μάλιστα χρησιμοποιήθηκε σαν επιχείρημα για 

1. Κωνστ. Ντόκου, Η Στερεά Ελλάς κατά τον ενετοτουρκικον πόλεμον (1684¬ 
1699) και ο Σαλώνων Φιλόθεος, Αθήναι 1975, σ. 17. 

2. Alessandro Locatelli, Racconto historico della veneta guerra in Levante, Colonia 
1691, p. 2a, σ. 2. 

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

ΜΝΗΜΩΝ 10 (1985)



την αποτροπή της επιχείρησης—ότι σε περίπτωση κατάληψης της Αθή
νας η πόλη δεν θα μπορούσε να κρατηθεί μόνιμα από τους Βενετούς, αλλά 
θα έπρεπε να εγκαταλειφθεί και να καταστραφεί, ενώ οι κάτοικοι της θα 
ήταν υποχρεωμένοι να έξοικισθούν3. Έτσι λοιπόν, πριν ακόμη αποφασι
σθεί η εκστρατεία, η τύχη της Αθήνας και των Αθηναίων ήταν προκα
θορισμένη και αναπόφευκτη σε περίπτωση που οι Βενετοί θα προχωρού
σαν στην πραγματοποίηση των σχεδίων τους και θα πετύχαιναν να κατα
λάβουν την πόλη. Τελικά, στο συμβούλιο αυτό αποφασίσθηκε να διαχει
μάσουν τα στρατεύματα στην Κόρινθο, στο Ναύπλιο και στην Τριπο¬ 
λιτσά (το ιππικό), αλλά προτού αποσυρθούν για τη διαχείμαση να επι
χειρηθεί η εκστρατεία εναντίον της Αθήνας 4 . 

Η εκτέλεση της επιχείρησης καταστρώθηκε από το ίδιο πολεμικό 
συμβούλιο ως εξής : ένα μέρος του στόλου (squadra delie navi) θα κατευ
θυνόταν προς τη Χαλκίδα για να δώσει στους Τούρκους την εντύπωση 
ότι η επίθεση θα γινόταν εναντίον της πόλης αυτής, ώστε να υποχρεω
θούν να συγκεντρώσουν εκεί τον κύριο όγκο των δυνάμεων τους. Στη συνέ
χεια ο βενετικός στρατός με τις γαλέρες και τις γαλεάτσες του στόλου 
θα εμφανιζόταν στον Πειραιά και οι Βενετοί θα απαιτούσαν εκβιαστικά 
από τους κατοίκους της Αθήνας (προφανώς Έλληνες και Τούρκους) να 
καταβάλουν πενήντα με εξήντα χιλιάδες ρεάλια 5 για την ενίσχυση του 
Δημόσιου Ταμείου6. Σε περίπτωση άρνησης τους θα πραγματοποιούσαν 
την επίθεση εναντίον της πόλης για να εξασφαλίσουν έτσι την απομά
κρυνση των Τούρκων από τον Ισθμό. Όπως εύκολα αντιλαμβάνεται κανείς 
η εκστρατεία υπαγορεύτηκε ουσιαστικά όχι τόσο από στρατηγικούς λόγους, 
όσο από την ανάγκη εξεύρεσης χρηματικών πόρων που πίεζε γενικότερα 
την εποχή αυτή τους Βενετούς και τους εξωθούσε να εξοικονομούν επί 
τόπου και με κάθε τρόπο τα μέσα για τη συντήρηση του εκστρατευτικού 
σώματος και τη διεξαγωγή του πολέμου. Κάτω απ' αυτές τις συνθήκες η 
εκστρατεία εναντίον της Αθήνας έπαιρνε χαρακτήρα τυχοδιωκτικό- η 
απαίτηση για την καταβολή των λύτρων τη μετέτρεπε σε καθαρά ληστρική 
ενέργεια και τόσο περισσότερο αφού τον περασμένο μόλις χρόνο οι Βενε
τοί είχαν εγγυηθεί στους Αθηναίους, ότι δεν θα επιτεθούν στην πόλη τους 

3. L. Emm. de Laborde, Documents inédits ou peu connus sur l'histoire et les 
antiquités d'Athènes, Paris 1854, σ. 156 - 159. 

4. Ό.π. , σ. 158. 
5. Εδώ δεν πρόκειται για απαίτηση ετήσιας χρηματικής εισφοράς που συνήθως 

ζητούσαν οι Βενετοί, αλλά για εφάπαξ καταβολή λύτρων. 
6. Laborde, ό.π., σ. 158,175. Πρβλ. τη σημείωση της Anna Akerhjelm στο ημερο

λόγιο της στις 15 Σεπτ. 1687: "il a été décidé qu'on irait à Athènes pour mettre la ville 
à contribution", ό.π., σ. 273. 
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και είχαν συμφωνήσει μάλιστα μια ετήσια φορολογία που θα εισέπρατταν 
ως αντάλλαγμα της εγγύησης τους αυτής7. 

Εφαρμόζοντας τα σχέδια αυτά ο βενετικός στόλος κατευθύνθηκε με 
τα αποβατικά στρατεύματα στον Πειραιά και προσορμίστηκε την 21 Σεπτ. 
1687 μέσα στο λιμάνι. Μια επιτροπή των Αθηναίων 8 κατέβηκε αμέσως 
εκεί, παρουσιάστηκε στο Μοροζίνι και υποδέχτηκε τους Βενετούς σαν 
ελευθερωτές. Δεν γνωρίζουμε αν διατυπώθηκε στους Αθηναίους η απαί
τηση να καταβάλουν τις 50 - 60 χιλιάδες ρεάλια, πάντως η επιτροπή τους 
έδωσε την πληροφορία, ότι οι Τούρκοι είχαν αποσυρθεί στην Ακρόπολη 
με σκοπό να προβάλουν αντίσταση και, προφανώς, χωρίς διάθεση να συμ
μεριστούν μαζί με τους Έλληνες την πληρωμή των υπέρογκων λύτρων. 
Έτσι αναγκαστικά η επόμενη ενέργεια των Βενετών ήταν η επίθεση εναν
τίον της πόλης και της Ακρόπολης, που σε διάστημα λίγων ήμερων περι
ήλθαν στην κατοχή τους. 

Αμέσως μετά την κατάληψη της Αθήνας, στο πολεμικό συμβούλιο 
που συνήλθε στις 2 Οκτωβρίου, εξετάστηκαν οι νέες προοπτικές που 
δημιούργησαν τα τελευταία γεγονότα. Η εκστρατεία εναντίον της Χαλ
κίδας αναβλήθηκε οριστικά πια για τον επόμενο χρόνο και αποφασίστηκε 
να διαχειμάσει ο στρατός στην Αθήνα και ο στόλος στο λιμάνι του Πει
ραιά. Η απόφαση αυτή υπαγορεύτηκε κυρίως από το γεγονός, ότι την 
ίδια εποχή στην Πελοπόννησο παρουσίασε έξαρση ο λοιμός που είχε 
ήδη εκδηλωθεί στη χερσόνησο και οι Βενετοί, με τη διαχείμαση στην 
Αθήνα, επιζητούσαν να αποτρέψουν τη διάδοση του στον κύριο όγκο 
του στρατού τους9. 

Οι Αθηναίοι την ίδια εποχή, μη γνωρίζοντας βέβαια τι θα πάθουν 
αργότερα, ήταν ενθουσιασμένοι για την απελευθέρωση τους από τους 
Τούρκους και υμνούσαν τους Βενετούς σαν ε λ ε υ θ ε ρ ω τ έ ς 1 0 . Για να δείξουν 
την αφοσίωση τους στη Βενετία, αλλά και τη διάθεση που είχαν να υπε
ρασπίσουν μαζί με τους νέους κυρίαρχους τον τόπο τους, συγκρότησαν 
δύναμη από πεντακόσιους και πλέον ένοπλους Αθηναίους που ενσωμα
τώθηκε στα βενετικά στρατεύματα και αντιμετώπισε μαζί τους διάφορες 

7. Locatelli, ό.π., ρ. la, σ. 276 - 277. Πρβλ. Labórde, ό.π., σ. 149. Ντόκου, ό.π., 
σ. 12,59 - 60. 

8. Locatelli, ό.π., ρ. 2a, σ. 3. Πρβλ. Περ. Ζερλέντου, Αργυρός Βερναρδής ο Αθη
ναίος (1659 - 1720), Ερμούπολις 1921, σ. 4 - 5. 

9. Laborde, ό.π., σ. 170 κ.ε. Πρβλ. Κωνστ. Δ. Μέρτζιου, Παρθενών - Μοροζίνι και 
το δράμα των Αθηναίων, «Αθηνά» 55 (1951), σ. 245 - 246. Πρέπει να σημειωθεί, ότι 
τα περισσότερα από τα έγγραφα, που δημοσιεύει ο Μέρτζιος στις σ. 245 - 254, αποτελούν 
αποσπασματικές μεταφράσεις των πρωτοτύπων, που είχε ήδη εκδόσει ο Laborde, ό.π., 
σ. 170 -193. Επομένως δε συντρέχει λόγος παραπομπής σ' αυτά. 

10, Laborde, ο,π., σ. 173, Πρβλ, Ντόκου, ό.π., σ. 9κέ. 
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τουρκικές επιδρομές τις πρώτες ήμερες μετά την απελευθέρωση της πόλης 1 1. 
Ωστόσο, καθώς ο χειμώνας προχωρούσε και οι Βενετοί έπρεπε να 

προετοιμαστούν για τις πολεμικές επιχειρήσεις της ερχόμενης χρονιάς, 
ανέκυψε αναπόδραστα το ζήτημα της Αθήνας, δηλαδή να αποφασίσουν 
αν ο βενετικός στρατός θα κρατούσε η όχι την πόλη και το κάστρο της. 
Πραγματικά οι Βενετοί επείγονταν τώρα να προχωρήσουν στην τελική 
λύση (risoluzione finale) του ζητήματος, επειδή τους πίεζε, εκτός των άλλων, 
και το ενδεχόμενο μήπως χρονοτριβώντας στην Αθήνα υποχρεωθούν να 
διαθέσουν τα στρατεύματα τους για την προστασία των Αθηναίων υπη
κόων τους, σε περίπτωση που ο εχθρός πρόωρα και απρόσμενα παρου
σιαζόταν με μεγάλες δυνάμεις στην περιοχή της Αττικής 1 2 . 

Την ίδια εποχή και οι Αθηναίοι ήταν γεμάτοι ανησυχία 1 3. Ίσως δεν 
φαντάζονταν ακόμη ότι ήταν αναπόφευκτο να μετοικισθούν ομαδικά και 
σκέφτονταν πως θα βρουν τρόπο να υπερασπίσουν την πόλη τους από 
μ&λλοντικές επιδρομές των Τούρκων, όταν θα αποχωρούσε ο βενετικός 
στρατός. Οι πρόκριτοι των Αθηναίων, εκφράζοντας τις απόψεις όλου του 
λαού, έκαναν έντονες και συνεχείς παραστάσεις στο Μοροζίνι ικετεύον
τας τον προφορικά η υποβάλλοντας του γραπτά υπομνήματα για να τους 
βοηθήσουν οι Βενετοί, ώστε να μην εγκαταλείψουν την πατρίδα τους. 
Σαν αντάλλαγμα πρόσφεραν τις περιουσίες τους, αλλά και την ίδια τη 
ζωή τους, υποστηρίζοντας ότι είχαν τη δυνατότητα να παρατάξουν τρεις 
χιλιάδες μαχητές. Επειδή όμως ο£ περισσότεροι απ' αυτούς ήταν άοπλοι 
ζητούσαν από τον αρχιστράτηγο να τους διαθέσει ένα τμήμα του τακτι
κού στρατού για να μπορούν να αποκρούουν τις εχθρικές επιθέσεις μετά 
την απομάκρυνση των Βενετών από την Αθήνα 1 4 . 

Στο τέλος ακριβώς της χρονιάς (31 Δεκεμβρίου 1687) συγκροτήθηκε 
και πάλι το πολεμικό συμβούλιο15, το πρώτο μετά από εκείνο της 2 Οκτω¬ 
βρίου, και ο Μοροζίνι διατύπωσε πέντε σημεία πάνω στα οποία έπρεπε 
να παρθούν αποφάσεις : 1) αν θα διατηρηθεί η θα κατεδαφιστεί το κά
στρο της Ακρόπολης, 2) αν θα κρατηθεί η θα εγκαταλειφθεί η πόλη, 3) 
ποια μέτρα θα έπρεπε να παρθούν για την οχύρωση και τον εφοδιασμό 
της σε περίπτωση που οι Βενετοί θα την κρατούσαν, 4) αν θα έπρεπε 
να διατηρηθεί η πόλη άθικτη η να καταστραφεί σε περίπτωση εγκατάλειψης 

11. Laborde, ό.π. 
12. Ό.π. , σ. 176. 
13. Locatelli, ό.π., σ. 37. 
14. Laborde, ό.π., σ. 176- 177, 
15. Ό.π. , σ. 174 κε. 
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λειψής της και 5) με ποιο τρόπο και σε ποιο μέρος θα μεταφερόταν ένας 
τόσο μεγάλος αριθμός κατοίκων15. 

Το πολεμικό συμβούλιο, αφού ανέβαλε για αργότερα την απόφαση 
του για την τύχη του κάστρου, έκρινε ότι ήταν αδύνατο να ζωστεί η πόλη 
με τείχος η να αφεθεί σ' αυτήν ένα τμήμα στρατού για την υπεράσπιση 
των κατοίκων της μετά την αποχώρηση των Βενετών. Έτσι, αποφάσισε 
ομόφωνα να την εγκαταλείψει άθικτη, χωρίς δηλαδή να κατεδαφιστούν 
τα κτήρια της, να μεταφερθούν οι Αθηναίοι στο Μοριά η σε άλλους 
νεοκατακτημένους τόπους σύμφωνα με την προτίμηση τους και να παρα
χωρηθούν σ' αυτούς σπίτια και κτήματα ανάλογα με τις ανάγκες τους· 
τέλος, η μεταφορά των οικογενειών και της κινητής περιουσίας τους να 
πραγματοποιηθεί με πλοία του στόλου. Μετά την απόφαση αυτή οι Βενε
τοί άρχισαν να αδημονούν και να επείγονται να τελειώσει όσο το δυνατό 
πιο γρήγορα η αναχώρηση των Αθηναίων, επειδή τους έπιασε φόβος μήπως 
εμφανιστούν οι Τούρκοι κατά τη διάρκεια της μεταφοράς και δεν μπο
ρούν να αποσύρουν το στρατό τους. 

Οι Αθηναίοι που όφειλαν να φορτώσουν τα υπάρχοντα τους στα 
πλοία και να διαπεραιωθούν στο Μοριά ξεπερνούσαν τις έξι χιλιάδες 
ψυχές 1 6, χωρίς να περιλαμβάνονται σ' αυτούς οι Αρβανίτες που είχαν 
μαζευτεί στην Αθήνα απ' τα γύρω χωριά και ήταν τώρα διατεθειμένοι 
να προχωρήσουν μόνοι τους προς τον Ισθμό, περνώντας προφανώς από 
τα στενά της Κακής Σκάλας. Τους τελευταίους θα ακολουθούσαν και οι 
πιο φτωχοί Αθηναίοι, είτε κάτοικοι της πόλης που δεν είχαν να κουβα
λήσουν πολλά πράγματα με τα πλοία, είτε αγροτικοί και ποιμενικοί πλη
θυσμοί που θα έπρεπε να συνοδεύουν, όπως και οι Αρβανίτες, ζώα και 
κοπάδια δικά τους η των αφεντικών τους. Όλοι αυτοί—Αρβανίτες και 
φτωχοί Αθηναίοι—είχαν σκοπό να μην ακολουθήσουν στο Μοριά την 
κοινή τύχη και τις διαδικασίες εγκατάστασης των άλλων Αθηναίων, αλλά 
να περάσουν στην περιοχή της Κορίνθου και, αφού εγκατασταθούν σε 
βουνίσιες σπηλιές κοντά στον Ισθμό, να βγάζουν το ψωμί τους η να αυξά
νουν τα έσοδα τους κάνοντας ληστρικές και λαφυραγωγικές καταδρομές 
στα τουρκοκρατούμενα εδάφη της Στερεάς1 7. 

Από την πλευρά τους οι Βενετοί βάζοντας σε εφαρμογή την απόφαση 
τους φρόντισαν να διατεθούν αμέσως στους Αθηναίους τα πλοία για να 
μεταφέρουν πρώτα-πρώτα τα υπάρχοντα τους. Στις 12 Φεβρουαρίου 1688 
που συγκροτήθηκε το νέο πολεμικό συμβούλιο 1 8, ο Μοροζίνι ανακοίνωσε 

15. Ό.π., σ. 178. 
16. Ό.π. 
17. Ό . π., σ. 187. Πρβλ. Ντόκου, ο. π., σ. 56 - 60, 
18. Laborde, ό.π., σ. 185 κε. 
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19. Locatelli, ό. π., p. 2a, σ. 37. 
20. Ό . π., σ. 204 - 205. Πρβλ. Μέρτζιου, ό. π., σ. 255. 
21. Ό . π. 
22. Peter Topping, Domenico Gritti's Relation on the Organization of Venetian Morea 

1688 - 1691, Μνημόσυνον Σοφίας Αντωνιάδη, Βενετία 1974, σ. 322. Προφανώς δεν πρό
κειται για το συνολικό πληθυσμό της Αθήνας, αφού από άλλη πηγή, όπως είδαμε, αυτός 
ανερχόταν σε 6.000 άτομα περίπου- εδώ οι 662 οικογένειες είναι ασφαλώς αυτές που 
εγκαταστάθηκαν επίσημα μέχρι το 1691 στο Μοριά και τους παραχωρήθηκαν κτήματα 
από τους Βενετούς. 

ανάμεσα στ' άλλα, ότι η φόρτωση είχε αρχίσει και συνεχιζόταν. Ένα 
μήνα περίπου αργότερα, στα μέσα Μαρτίου, πραγματοποίησε τη μετα
κίνηση του και το σύνολο σχεδόν του αθηναϊκού πληθυσμού, αφού προ
ηγουμένως είχε εκδηλωθεί λοιμός ανάμεσα στα στρατεύματα, ο οποίος 
ανάγκασε τους Βενετούς να μετακινήσουν βιαστικά το στρατό και το στόλο 
προς τον Πόρο. Το γεγονός αυτό είχε σαν συνέπεια και την επίσπευση 
της μετοικεσίας των Αθηναίων. Από αυτούς οι περισσότεροι πέρασαν 
στην Αίγινα και τη Σαλαμίνα (Κούλουρη), μερικοί κατευθύνθηκαν στο 
Ναύπλιο και άλλοι, πολύ λιγότεροι, πήγαν στη Ζάκυνθο. 

Οι Αθηναίοι που κατέφυγαν στα δύο νησιά του Σαρωνικού θεώρησαν 
τη λύση αυτή σαν πρόχειρη και προσωρινή· παραμένοντας κοντά στην 
πατρίδα και τα κτήματα τους, θα περίμεναν να δουν πως θα εξελιχθεί η 
σχεδιαζόμενη επιχείρηση των Βενετών εναντίον της Χαλκίδας για να 
επιστρέψουν αμέσως μετά την κατάληψη της στην Αθήνα 3 9 . Έξαλλου 
τα νησιά αυτά, τα τόσο κοντινά και στο Μοριά, κατείχαν οι Βενετοί, οι 
οποίοι με την κάλυψη του στόλου τους φαίνονταν να τα προστατεύουν 
από τις επιθέσεις των Τούρκων. Και ενώ η αποτυχία των Βενετών να κατα
λάβουν τη Χαλκίδα το φθινόπωρο του 1688 ανέτρεψε τους υπολογισμούς 
και τις ελπίδες των Αθηναίων για γρήγορη επιστροφή, ένα φοβερό γεγο
νός που συνέβη τον επόμενο χρόνο τρομοκράτησε τους πρόσφυγες της 
Σαλαμίνας και τους ανάγκασε να καταφύγουν στην Αίγινα η να επισπεύ
σουν την οριστική τους εγκατάσταση στο Μοριά. Συγκεκριμένα, πριν 
από τα τέλη Μαΐου 1689 οι Τούρκοι έκαναν επιδρομή στο χωριό Αμπε
λάκι της Σαλαμίνας και άρπαξαν 355 γυναικόπαιδα 2 0. Τότε, άλλοι από 
τους Αθηναίους διαπεραιώθηκαν στην Αίγινα, άλλοι στην Πηγιάδα της 
Επιδαύρου και άλλοι στην Κόρινθο : 1 . Τελικά, σύμφωνα με τις βενετικές 
πηγές, 662 2 ί αθηναϊκές οικογένειες εγκαταστάθηκαν στο βενετοκρατούμενο 
Μοριά. Οι οικογένειες αυτές διασκορπίστηκαν σ' όλη τη χερσόνησο και 
κυρίως στο Ναύπλιο, Άργος, Κόρινθο, Πάτρα, Βοστίτσα, Τριπολιτσά, 
Μυστρά, Γαστούνη κ.α. 

Οι Αθηναίοι η τουλάχιστον οι περισσότεροι απ' αυτούς που κατέ-
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κατέφυγαν στην Πελοπόννησο εντάχθηκαν στο σύστημα εποικισμού 2 3 της 
χώρας που εφάρμοζαν τότε οι νέοι κυρίαρχοι. Με βάση το σύστημα αυτό 
σε κάθε αθηναϊκή οικογένεια παραχωρήθηκαν αγροτικά και αστικά κτή
ματα και ακίνητα ως αντιπαροχή για εκείνα που είχαν εγκαταλείψει στην 
πατρίδα τους. Τα κτήματα αυτά δόθηκαν από το κράτος στους εποίκους 
με το δικαίωμα της απλής και αδιατάρακτης κατοχής για ένα διάστημα 
αρχικά έξι χρόνων και με την κυριότερη υποχρέωση να καταβάλλουν 
στο κράτος τη δεκάτη από την παραγωγή. Έξαλλου οι κτηματικές αυτές 
παραχωρήσεις δεν ήταν του Ιδιου μεγέθους για κάθε οικογένεια. Όλοι 
οι Αθηναίοι κατανεμήθηκαν σε τέσσερις τάξεις ανάλογα με την οικονο
μική τους κατάσταση και την κοινωνική θέση που είχαν στον τόπο κατα
γωγής τους. Έτσι σύμφωνα με τη θέση τους στην κλίμακα των τάξεων 
καθορίστηκε και το ύψος των κτηματικών παραχωρήσεων που πέτυχε 
κάθε οικογένεια. Γενικά οι Βενετοί δείχτηκαν απέναντι στους Αθηναίους 
πολύ γενναιόδωροι 2 4καί τους έδωσαν κτήματα με μεγαλύτερη απλοχεριά 
απ' ό,τι στους άλλους εποίκους που κατέφευγαν τότε στην Πελοπόννησο 
απ' όλες σχεδόν τις περιοχές του ελληνικού χώρου. 

Εντούτοις η οικονομική και κοινωνική αποκατάσταση των Αθηναίων 
στο Μοριά δε στάθηκε ικανή να συγκρατήσει όλους στις νέες τους εστίες 
και να αποτρέψει ένα μεγάλο τμήμα τους να ξαναγυρίσει στην Αθήνα. 
Η αντίρροπη αυτή τάση επιστροφής των εποίκων στις παλαιές τους πατρί
δες ήταν γενικότερο φαινόμενο και παρατηρήθηκε τότε σε ευρεία κλίμακα 
στους πληθυσμούς που είχαν μεταναστεύσει στην Πελοπόννησο 2 5. Όπως 
είδαμε, το όνειρο της επιστροφής υπήρχε στους Αθηναίους πριν ακόμη 
ξεκινήσουν για το δρόμο της ξενιτιάς2 6. Το γεγονός μάλιστα, ότι οι Βενε
τοί είχαν αποφασίσει να εγκαταλείψουν άθικτη την Αθήνα «για να μην 
κάνουν πιο μεγάλη τη δυστυχία τους» κι ακόμη να μην καταστρέψουν 
το κάστρο της για να είναι χρήσιμο σε μελλοντική του ανακατάληψη από 
το βενετικό στρατό, θέρμαινε από τότε τη λαχτάρα των Αθηναίων να 
ξαναγυρίσουν στην πατρική γή. 

Οι πρώτες περιπτώσεις επιστροφής φαίνεται ότι σημειώθηκαν μετά 
την επιδρομή των Τούρκων στη Σαλαμίνα στα τέλη Μαΐου 1689. Μια 
επιτροπή από πέντε Αθηναίους της Αίγινας πήγε στη Χαλκίδα και ζήτησε 
από το σερασκέρη Ιμπραήμ την άδεια να επανεγκατασταθούν στην Αθήνα 2 7 . 

23. Για τον εποικισμό της Πελοποννήσου στη Β' Βενετοκρατία βλ. γενικά Ντόκου, 
ό.π., σ. 99 κέ. 

24. Ό . π., σ. 127-128. 
25. Ό . π., σ. 130 κε. 
26. Locatelli, ό.π., p. 2a, σ. 37. 
27. Μέρτζιου, ό.π., σ. 255. 
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Στη συνέχεια, ύστερα από το διάβημα αυτό, έστειλαν το γνωστό Αθη
ναίο λόγιο Άργυρο Μπεναλδή στο Μοροζίνι για να εκμαιεύσει παρόμοια 
άδεια επιστροφής των Αθηναίων της Αίγινας. Ο Μπεναλδής, αφού δεν 
μπόρεσε να γίνει δεκτός από τον ίδιο το Μοροζίνι, συνάντησε τελικά 
το γενικό προβλεπτή Κορνέρ και του είπε ότι τάχα οι Αθηναίοι ήθελαν 
να επιστρέψουν στην Αθήνα μόνο για να μαζέψουν τη σοδειά τους 2 8 και 
μετά να ξαναγυρίσουν στην Αίγινα. Πριν όμως ο διαπραγματευτής επι
στρέψει από την αποστολή του, είχαν ήδη φύγει για την Αθήνα οι οικο
γένειες εκείνων που είχαν επισκεφθεί το σερασκέρη. Στη συνέχεια, ακο
λουθώντας το παράδειγμα τους, έφυγαν κι άλλες οικογένειες, ίσως μετά 
τη διαβεβαίωση του Μπεναλδή ότι δήθεν είχε πετύχει την άδεια του 
γενικού προβλεπτή 2 9 . 

Απέναντι στα γεγονότα αυτά η αντίδραση της βενετικής διοίκησης 
υπήρξε άμεση. Ο νέος αρχιστράτηγος 3 0 έδωσε διαταγή στους δημογέρον
τες της Αίγινας να μην επιτρέψουν σε κανένα Αθηναίο να μεταφέρει έξω 
από το νησί τα υπάρχοντα του και συγχρόνως προσκάλεσε στις Κεχριές 
της Κορίνθου πέντε - έξι πρόκριτους Αθηναίους από το Ναύπλιο και 
άλλους τόσους από την Αθήνα. Από τους πρώτους θα ζήτησε προφανώς 
να εμποδίζουν γενικά τη φυγή των Αθηναίων, ενώ από τους άλλους απαί
τησε να εγγυηθούν, ότι οι Τούρκοι—τώρα που υπήρχαν κάτοικοι στην 
Αθήνα—δεν θα κατέβαιναν να καταλάβουν το κάστρο της Ακρόπολης. 
Φυσικά τέτοια εγγύηση δεν μπορούσαν να δώσουν οι Αθηναίοι και τότε 
οι Βενετοί επιχείρησαν να το καταλάβουν οι ίδιοι. Έστειλαν λοιπόν το 
συνταγματάρχη Δημήτρη Γάσπαρη επικεφαλής μισθοφόρων Αθηναίων 
για να προετοιμάσει την εγκατάσταση φρουράς στο κάστρο. Τελικά, οι 
Βενετοί δεν πραγματοποίησαν το σχέδιο τους αυτό· αντίθετα, ο Γάσπαρης 
με διαταγή του αρχιστρατήγου μετέφερε τους Αθηναίους, 155 άτομα, 
από τον Πειραιά στην Αίγινα 3 1 . 

Παρόλη όμως την αντίδραση των Βενετών το ρεύμα της επιστροφής 
δεν μπορούσε να ανακοπεί. Μετά μάλιστα το φθινόπωρο του 1689 ορισμένα 
γεγονότα οδήγησαν στον οριστικό επαναπατρισμό ενός τμήματος των 
Αθηναίων. Χωρίς να γνωρίζουμε πότε ακριβώς —πάντως μέχρι το Σεπτέμβριο 

28. Ό . π. Τα γεγονότα αυτά πρέπει να τοποθετηθούν μέσα στο καλοκαίρι και τις 
αρχές του φθινοπώρου 1689, δηλαδή πριν από την αναχώρηση του δόγη και αρχιστρα
τήγου Μοροζίνι για την Βενετία και μετά την ανάληψη της αρχιστρατηγίας από το διά
δοχο του (πρβλ. ό.π., σ. 255 - 256). Δυστυχώς οι δημοσιευμένες πηγές δεν παρέχουν 
σαφείς χρονολογικές ενδείξεις, ώστε να μπορούμε να ανασυστήσουμε με ακρίβεια όλα 
τα συμβάντα που σχετίζονται με την επιστροφή των Αθηναίων στην πατρίδα τους. 

29. Ο . π., σ. 255. 
30. Ανέλαβε το άξίωμά του το Σεπτέμβριο του 1689. 
31. Μέρτζιου, ό.π., σ. 256. 
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βριο του επόμενου χρόνου 1690—έφθασαν στην Αίγινα, περαστικοί για 
την Αθήνα, δύο πρόκριτοι Αθηναίοι από το Ναύπλιο, ο Λεονάρδος Φιλα¬ 
ράς και ο Δημήτρης Κολέτης που είχαν μισθώσει το φόρο της δεκάτης 
και άλλους δασμούς της Αθήνας και τώρα πήγαιναν εκεί για την είσπρα
ξη 8 2 . Η εκμίσθωση αυτή των φόρων από μέρους της βενετικής διοίκησης 
φαίνεται κάπως ανεξήγητη αν δεν συνδυασθεί με μία άλλη είδηση των 
πηγών, ότι την ίδια περίπου εποχή ο αρχιστράτηγος έδωσε άδεια σε αγρο
τικούς αρβανίτικους πληθυσμούς της Αθήνας —προφανώς τόσο της πόλης, 
όσο και της αθηναϊκής υπαίθρου και των περιχώρων— να γυρίσουν προ
σωρινά στην πατρίδα τους για να μαζέψουν τη σοδειά 3 3. Βέβαια οι ενέρ
γειες αυτές της βενετικής διοίκησης εντάσσονταν στη γενικότερη προ
σπάθεια της να αυξήσει με κάθε τρόπο τα έσοδα του Δημοσίου, πρόβλημα 
που την πίεζε συνεχώς. Πάντως η είδηση ότι ο αρχιστράτηγος εκμίσθωσε 
τους φόρους της Αθήνας ξεσήκωσε τους Αθηναίους της Αίγινας που 
είχαν μεταφερθεί εκεί από το συνταγματάρχη Γάσπαρη και όλοι μαζί 
αναχώρησαν στην Αθήνα για τη συλλογή της σοδειάς. Συγχρόνως, η 
ίδια διάθεση εκδηλώθηκε και στους Αθηναίους του Μοριά κι έτσι εξήντα 
οικογένειες που είχαν εγκατασταθεί εκεί σηκώθηκαν και γύρισαν στην 
πατρίδα34. Τούτο ίσως υποδηλώνει την κάποια ανοχή η τουλάχιστον την 
έλλειψη αντίδρασης από τις βενετικές αρχές της Πελοποννήσου. Έξαλ
λου, στην ίδια εποχή και παράλληλα με τα γεγονότα αυτά φαίνεται ότι 
πρέπει να τοποθετηθεί και το ικετήριο γράμμα που έγραψε από μέρους 
των Αθηναίων ο Άργυρος Μπεναλδής στον πατριάρχη της Κωνσταντι
νούπολης ζητώντας να μεσολαβήσει στην Πύλη για να γίνει δεκτή η 
επανεγκατάστασή τους στην πατρίδα3 5. Έτσι μέχρι το τέλος του 1690 η 
τις αρχές του 1691 περισσότερες από 215 οικογένειες προσφύγων είχαν 
ξαναγυρίσει στην Αθήνα, χωρίς να περιλαμβάνονται σ' αυτές οι αγρο
τικοί αρβανίτικοι πληθυσμοί της πόλης που είχαν κι αυτοί ήδη επιστρέψει3 6. 

Με την επιστροφή έστω και ενός μόνο τμήματος των Αθηναίων και 
παρόλο που το ρεύμα του γυρισμού δεν σταμάτησε σ' αυτό το χρονικό 
σημείο, τελειώνει και η περίφημη ερήμωση της Αττικής για «τρεις σχε
δόν χρόνους». 

Η νέα όμως κατάσταση, όπως διαμορφώθηκε, δημιούργησε αντιδράσεις 

32. Ό . π., σ. 257. 
33. Ό . π., σ. 262. 
34. Ό . π., σ. 257. 
35. Ζερλέντου, ό. π., σ. 5 - 6. 
36. Μέρτζιου, ό.π., σ. 257. Σε επιστολή του Αργυρού Μπεναλδή προς το γενικό 

προβλεπτή Αντώνιο Ζέν της ίδιας εποχής γίνεται λόγος για τρεις χιλιάδες άτομα, από 
τα οποία ήταν 160 οικογένειες Αθηναίων και τα υπόλοιπα Αρβανίτες. Ό . π., σ. 262 - 263. 
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σεις η προκάλεσε ορισμένες ενέργειες τόσο της τουρκικής, όσο και της 
βενετικής πλευράς. Πρώτα-πρώτα οι Τούρκοι, τώρα που η πόλη της Αθή
νας δεν ήταν πια έρημη και είχε κατοίκους, αποφάσισαν να την κατα
λάβουν, όπως και έκαναν στα τέλη του 1690 η στις αρχές του 1691 με την 
εγκατάσταση τουρκικής φρουράς στο κάστρο. Παράλληλα, η Πύλη παρα
χώρησε φορολογική ασυδοσία στους κατοίκους της Αθήνας για τρία 
χρόνια 3 7 . Από τη δική τους πλευρά οι Βενετοί, ιδίως μετά τα γεγονότα 
αυτά, αντέδρασαν έντονα. Ο γενικός προβλεπτής Ζεν μέσα στα 1691 επι
χείρησε να εξαναγκάσει τους Αθηναίους να εγκαταλείψουν την πόλη 
τους και να γυρίσουν στο Μοριά, απειλώντας, με προκήρυξη του, να δημεύ
σει τα υπάρχοντα τους που βρίσκονταν αποθηκευμένα στην Αίγινα 8 8 . Επι
προσθέτως —ίσως μάλιστα από την εποχή που πρωτοάρχισε η επιστροφή 
και η επανεγκατάσταση των Αθηναίων στην Αθήνα·—χρησιμοποιήθηκε 
από τη βενετική διοίκηση ως μέσο εκβιασμού για τον ίδιο σκοπό η εξα
πόλυση λαφυραγωγικών επιδρομών στην Αττική από μέρους άτακτων 
καταδρομικών σωμάτων, που επανδρώνονταν από αρβανίτικα στοιχεία 
εγκατεστημένα στην περιοχή της Κορίνθου 3 9 . Οι κάτοικοι της Αθήνας 
βρέθηκαν έτσι «μεταξύ σφύρας και άκμονος» 4 0— όπως σημειώνουν οι ίδιοι— 
και προσπάθησαν κυρίως να εξευμενίσουν τους Βενετούς. Υποσχέθηκαν 
να καταβάλλουν την δεκάτη, δήλωσαν ότι παραμένουν τάχα υπήκοοι της 
Γαληνότατης και συγχρόνως πρότειναν να γίνει δεκτή από τους Βενετούς 
η φορολογική τους υποτέλεια με την καταβολή ετήσιας εισφοράς, ώστε 
να παραμείνουν ανενόχλητοι — ιδίως να γλυτώσουν από τις επιδρομές 
των καταδρομέων4 1. 

Η επιστροφή των Αθηναίων στην πατρίδα τους, παρόλα τα μέτρα 
και τις αντιδράσεις των Βενετών, συνεχίστηκε σ' όλη τη διάρκεια του 
πολέμου και το πρόβλημα αυτό δεν λύθηκε, τυπικά τουλάχιστον, παρά 
μόνο με τη σύναψη της ειρήνης ανάμεσα στους Βενετούς και τους Τούρ
κους το 1699. Σ' αυτή την εργασία δεν μας ενδιαφέρει να το παρακολου
θήσουμε πιο πέρα, αλλά οφείλουμε να σταθούμε στο κλίμα και τα γεγο
νότα της εποχής αυτής, δηλαδή του 1690 και κυρίως του 1691, επειδή ακρι
βώς θέλουμε να τα συνδέσουμε με μία σειρά εγγράφων των ετών αυτών, 

37. Ό . π., σ. 261. 
38. Ό . π., σ. 261 - 262. 
39. Ό . π., σ. 264. Πρβλ. Ντόκου, ό.π., σ. 56-57, 60. 
40. Μέρτζιου, ό. π., σ. 259. 
41. Ό . π., σ. 263,266. Τελικά οι Βενετοί, με διάταγμα του δόγη της 31 Δεκ. 1693, 

αποδέχθηκαν τη φορολογική υποτέλεια των κατοίκων της Αθήνας, οι οποίοι ανέλαβαν 
την υποχρέωση να καταβάλλουν ετήσια εισφορά δύο χιλιάδες δουκάτα (βλ. ό. π., σ. 
270 - 271). Οι επιδρομές όμως φαίνεται ότι συνεχίστηκαν ως το 1697. 
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τα οποία επισημάναμε στα βενετικά αρχεία και σχετίζονται με τους Αθη
ναίους. Συγκεκριμένα, πρόκειται για 627 πιστοποιητικά 4 2 σε ελληνική 
γλώσσα, πανομοιότυπα σχεδόν στο σύνολο τους, που χορηγήθηκαν στις 
αθηναϊκές οικογένειες του Μοριά και υπογράφονται από επιτροπές Αθη
ναίων προκρίτων. Οι ημερομηνίες έκδοσης τους είναι οι περισσότερες του 
1691, πολύ λίγες του 1690 και ελάχιστες του 1692, ενώ ως τόποι έκδοσης 
αναφέρονται η Ζάχολη (σημερινή Ευρωστίνη) της Κορινθίας, το Ναύπλιο, 
η Πάτρα και η Βοστίτσα. Σε κάθε πιστοποιητικό η επιτροπή των προκρί
των που το υπογράφει (συνήθως μαζί με το μητροπολίτη Μακάριο Πελε
κάνο) αναγράφει ονομαστικά τα μέλη της οικογένειας — παραλήπτη του 
εγγράφου και βεβαιώνει, ότι η συγκεκριμένη οικογένεια κατάγεται πρα
γματικά από την Αθήνα και ότι «μετοικίστηκε» στο Μοριά με εντολή 
(στο σύνολο σχεδόν των περιπτώσεων) του δόγη Μοροζίνι συγχρόνως 
αναφέρει την κοινωνική τάξη στην οποία ανήκει και στερεότυπα σημειώ
νει, ότι το πιστοποιητικό συντάχθηκε με πρόσταγμα των «υψηλοτάτων 
καταστιχαδόρων». 

Ποια υπήρξε η χρησιμότητα και ο σκοπός της έκδοσης των πιστο
ποιητικών αυτών δεν γίνεται εύκολα αντιληπτό, αφού μάλιστα δεν γνωρί

ζουμε το περιεχόμενο του παραπάνω «προστάγματος» των συνδίκων ¬ 
καταστιχωτών. Βέβαια η σύνδεση τους με τους Βενετούς καταστιχωτές 

θα μπορούσε να μας οδηγήσει στην υπόθεση, ότι τα έγγραφα αυτά εκδό
θηκαν για να χρησιμεύσουν στην εκχώρηση γαιών και άλλων κτηματι
κών αγαθών στις αθηναϊκές οικογένειες. Αυτό όμως ήδη είχε γίνει αμέ
σως μετά τη μετοικεσία των Αθηναίων στο Μοριά και πάντως πριν από 
το 1691. 4 8Έτσι δεν μας μένει παρά να σταθούμε σ' αυτό που κυρίως μας 
βεβαιώνουν τα έγγραφα με την υπογραφή των Αθηναίων προκρίτων, ότι 
δηλαδή η αναφερόμενη στο κάθε πιστοποιητικό οικογένεια κατάγεται 
πραγματικά από την Αθήνα και είναι εγκατεστημένη στο Μοριά. Από 
το γεγονός αυτό συμπεραίνουμε, ότι η βενετική διοίκηση ενδιαφερόταν 
να διαπιστώσει ποιες και πόσες αθηναϊκές οικογένειες παρέμεναν ακόμη 
στην κτήση της. Είναι προφανές, ότι το ενδιαφέρον αυτό εντασσόταν 
στα πλαίσια των αντιδράσεων και των προσπαθειών των Βενετών να συγ
κρατήσουν στο Μοριά τους Αθηναίους, οι οποίες—όπως σημειώσαμε 
πιο πάνω—εκδηλώθηκαν στα 1690- 1691. Η άποψη αυτή ενισχύεται και 
από το γεγονός, ότι στην ίδια εποχή ανήκουν και άλλα ανάλογα αρχειακά 

42. Τα πιστοποιητικά αυτά, στη μορφή που διασώζονται σήμερα στα βενετικά 
αρχεία, αποτελούν επίσημα αντίγραφα των πρωτοτύπων, τα οποία ο αντιγραφέας έχει 
αριθμήσει από το 1 ως το 627. Στην πραγματικότητα όμως πρόκειται για 526 έγγραφα 
επειδή από παραδρομή έχουν διασκελισθεί οι αριθμοί 255, 240 - 299, 330 - 339 και 530 - 559. 

43. Topping, ό. π., σ. 312. Πρβλ. σ. 322. 
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έγγραφα, που όπως φαίνεται έχουν την ίδια αιτία γένεσης 4 4. Υπάρχει όμως 
και κάτι ακόμη που είναι αρκετά ενδεικτικό· στα 1698, όταν η βενετική 
διοίκηση αντιμετώπιζε και πάλι ανάλογα προβλήματα, ανέθεσε στους 
προκρίτους να ξεκαθαρίσουν τους καταλόγους των Αθηναίων εποίκων 
για να διαπιστωθεί ποιοι από αυτούς παρέμεναν στο Μοριά, ποιοι είχαν 
πεθάνει και ποιοι είχαν επιστρέψει στην Αθήνα 4 5 . Τότε ακριβώς φαίνεται 
ότι ο γενικός προβλεπτής Γκριμάνι ζήτησε από τον προβλεπτή της πόλης 

και της επαρχίας Ναυπλίου (Romania e sua provincia) Stai Balbi να ανευ¬ 
ρεθούν στο δημόσιο αρχείο της πρωτεύουσας διάφορα έγγραφα που είχαν 
σχέση κυρίως με τους εγκατεστημένους στο Μοριά Αθηναίους. Ο αρχειο¬ 
νόμος Domenico di Rossi, ο οποίος ανέλαβε να διεκπεραιώσει την έρευνα 

αυτή, βρήκε στο αρχείο τα πιστοποιητικά του 1690- 1691, συγκεντρωμένα 
ίσως και καταχωρισμένα σε σχετικό κατάστιχο η κατατεθειμένα (ως γνή
σια αντίγραφα) σε κάποιο αρχειακό φάκελο, και τα αντίγραψε όλα μαζί 
σε ιδιαίτερο τεύχος που το υπέβαλε στο Γκριμάνι. Είναι φανερό, ότι η 
βενετική διοίκηση της Πελοποννήσου χρησιμοποίησε τα έγγραφα αυτά 
μαζί με άλλα στοιχεία και πληροφορίες για να αντιμετωπίσει το ζήτημα 
που την ενδιέφερε, δηλαδή να γνωρίζει ποιοι Αθηναίοι παρέμεναν ακόμη 
—το 1698— στο Μοριά. Το τεύχος με τα αντίγραφα του Rossi διασώθηκε 
μεταγενέστερα στο αρχείο της οικογένειας Γκριμάνι που απόκειται σήμερα 
στο Κρατικό Αρχείο της Βενετίας (στο τμήμα του που ονομάζεται Archivio 
Grimani dei Servi). Είναι το τεύχος ακριβώς που περιέχει τα έγγραφα πιστο
ποιητικά, τα οποία, όπως σημειώσαμε πιο πάνω, επισημάναμε ήδη στα 
βενετικά αρχεία και έχομε τώρα στη διάθεση μας. 

Πέρα όμως από τα γεγονότα και τις διαδικασίες που συνδέονται με 
τη σύνταξη η τη χρήση των πιο πάνω πιστοποιητικών, αυτά τα ίδια τα 

έγγραφα παρουσιάζουν μεγάλο ενδιαφέρον για την ιστορική έρευνα. Πρώτα-
πρώτα προσφέρουν τον πιο εκτεταμένο —και μοναδικό σε ελληνική γλώσ

σα 4 6— ονομαστικό κατάλογο του αθηναϊκού πληθυσμού στη Β' Βενετοκρατία 

44. Μέρτζιου, ό. π., σ. 267 - 270. 
45. Κωνστ. Δ, Μέρτζιου, Περί των Αθηναίων του Μορέως, «Αθηναϊκά», τεύχ. 15 

(1960), σ. 10-15. 
46. Το γεγονός αυτό έχει ιδιαίτερη σημασία γιατί εξασφαλίζει τη σωστή γνώση 

των αθηναϊκών ονομάτων της εποχής, σε αντίθεση με άλλα βενετικά έγγραφα που ανα
γράφουν τέτοια ονόματα με την ιταλική εκφορά τους, τα οποία γι' αυτό το λόγο παρου
σιάζουν πολλές δυσκολίες στη μεταγλώττιση και την ταύτιση τους με τα πραγματικά. 
Το φαινόμενο αυτό παρατηρείται στους καταλόγους των Αθηναίων που έχει δημοσιεύσει 
σε μετάφραση ο Μέρτζιος, όπου υπάρχουν τόσες παραναγνώσεις και λάθη στην ελλη
νική απόδοση των ονομάτων, ώστε τελικά οι κατάλογοι αυτοί καταντούν σχεδόν άχρη
στοι στην έρευνα και θα πρέπει να ανατρέχει κανείς και πάλι στο πρωτότυπο (βλ. Μέρ
τζιου, Παρθενών - Μοροζίνι, ό. π. Του ίδιου, Περί των Αθηναίων του Μορέως, ό. π.). 
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κρατία, ο οποίος αν συνδυασθεί και με τους άλλους παρόμοιους καταλό
γους, που έχουν μέχρι τώρα δημοσιευθεί47, θα μπορούσε να βοηθήσει για 
να καταρτίσουμε σχεδόν ολοκληρωμένη την αθηναϊκή προσωπογραφία 
της ίδιας εποχής. Έξαλλου είναι αυτονόητη και η σημασία που έχει όλο 
αυτό το ονοματολογικό υλικό για τη γενικότερη ανθρωπονυμική έρευνα, 
ενώ παράλληλα και άλλα στοιχεία που περιέχουν τα έγγραφα μπορούν να 
φανούν χρήσιμα στο μελετητή της ιστορίας και να του δώσουν κάποιες 
πληροφορίες, όπως για την ταξική π.χ. σύνθεση της αθηναϊκής κοινωνίας 
στα τέλη του 17ου αιώνα κ.ά. 

Ακριβώς αυτό το επιστημονικό ενδιαφέρον των εγγράφων μας έδωσε 
την ιδέα της έκδοσης, όχι βέβαια in extenso, αφού όλα σχεδόν είναι διατυ
πωμένα σε πανομοιότυπη μορφή, αλλά τουλάχιστον των κύριων και ουσιω
δών στοιχείων που το κάθε πιστοποιητικό περιέχει. Έτσι, όπως βλέπει 
κανείς παρακάτω, δημοσιεύουμε σαν δείγματα και μόνο τα τρία πρώτα 
έγγραφα της σειράς· στη συνέχεια, ακολουθώντας την αρίθμηση που φέ
ρουν τα υπόλοιπα πιστοποιητικά, αναγράφουμε το ονοματεπώνυμο του 
δικαιούχου και τα ονόματα των μελών της οικογένειας του, την τάξη που 
ανήκει καθώς και τον τόπο και χρόνο έκδοσης του εγγράφου. Στα δημο
σιευόμενα έγγραφα παραθέτουμε ως έχει και χωρίς διορθώσεις το κείμενο 
τους, ενώ στον κατάλογο, που ακολουθεί, αποκαθιστούμε, όσο είναι δυνατό, 
την ορθογραφία και τον τονισμό των ονομάτων επιπροσθέτως, μέσα σε 
εισαγωγικά, σημειώνουμε και κάθε στοιχείο που τυχόν υπάρχει στο έγγραφο 
και αποδίδει κάποια ιδιαιτερότητα στο πρόσωπο του δικαιούχου, όπως π.χ. 
ότι πρόκειται για πρώην μουσουλμάνο που βαφτίστηκε η για προεστό κλπ. 

47. Από τους καταλόγους της Ιδίας εποχής (1691) που δημοσιεύει ο Μέρτζιος (Παρ
θενών - Μοροζίνι, ό.π.) παραθέτουμε εδώ όσα ονόματα δεν περιέχονται στον κατάλογο 
που ακολουθεί στο τέλος της εργασίας αυτής : Σταμάτης Πασχάλης, Βερνάρδος Μάκολας, 
Σταμάτης Κωλέττης, Δημήτριος Λουμπέρτος, Φράγκος Μπελναλίδι(;), Δημήτριος Αθα¬ 
νάσης, Δημήτριος Κουβέλης, Αναστάσιος Σγηράφης(;), Δημήτριος Γαλλάκης, οι γιο! 
του ποτέ Σταφίδα, Σαράντης Σούκαρι(;), Δημήτρης Καζάζης, Δημήτρης Πολίτης, Δημή
τρης Πούλος, Δημήτρης Διολάδι (γρ. Διολάντης), Γιάννης Γκιάστα(;), Δημήτρης Λιό¬ 
κουρο(;), οι γιοι του ποτέ Μιχαήλ Γύφτου, Γιαπέκο(;) Πρεβολάρης, Αντόνης Αρπετό(;), 
Γεωργάκης Κουμίτρο(;), χήρα Γεωργαντίκη, Γεώργος Τσιάϊς(;), Λουνάρδος Καλόγερος, 
Νικόλας Μπάμπαλης, Καρκανδίλης (γρ. Χαρχανδίλης) του ποτέ Νικόλα, οι γιοι του 
ποτέ Σταμάτη Διολάδι (γρ. Διολάντη), χήρα Περένα (γρ. Πέραινα), οι γιοί του ποτέ 
Γούναρη, οι γιοι του ποτέ Πόνδενα(;), Κυριάκος Κατεργάρης, Ιωάννης Καντσελλιέρης, 
Σταμάτης του ποτέ Νικόλα Καντσελλιέρη, Νικόλας Καντσελλιέρης Δούσμανης, Σταμά
της Λατίνος με το γιό του, Γιάνναινα χήρα Μπενιζέλου, χήρα Δούσμανη, Γεωργάκης 
Μπογιατζής, οι γιοί του ποτέ Μαργαρώνα, Μαντούδης, Πανταζής Μπαμπάκος, Γεώργιος 
Μανιδέρης (γρ. Μανιτάρης), οι γιοί του ποτέ Παρασκευα, Λεβρούκος(;) Κόφας(;), Στα
μάτης Φοσκιανός(;), Ζαφειριά χήρα Δαμούδη(;), Ιωάννης Φοσκιανός(;), παπα-Αναπλιώτης 
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Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α 
Τα έγγραφο και ο κατάλογος των ονομάτων 

V.A.S., Archivio Grimani dei Servi, busta 30, ff. 590, 591, 593 - 648v. 

[f. 590]. Filza di Fedi fatte da Primati d'Athene. 
[f. 591]. 1698 adi 26 Aprile S.N. Presentata per Domino Domenico di 

Rossi Archi vista... 

Illustrissimo et Eccellentissimo Signor Proueditore 
Per mezzo dell'Officio di V.E. uiene nottifficato à me Domenico di 

Rossi Archiuista Publico il mandato riuerito di 15 corrente, e relato li 
20, rillasciato dall'auttorita dell'Illustrissimo, et Eccellentissimo Signor 
Proueditor Generale dell'Armi in Regno Grimani, per douer estraher dà 
quest'Archivio diuerse scritture per Capo di Publico interesse. Rispondo 
con tutta humiliatione, che come prontamente ho essequito il commando 
di S.E. in ogni parte cosi in quelle delle fedi per li Gratiati di Rumelia non 
hò potuto applicar l'opera mia perche ueduti con diligenza gì'Inuentarij, 
non rittrouo alcun registro, et alcuna memoria per douer rendere la debbita 
obbedienza anco in questo particolare all'auttorità ossequiata dell'Eccellentis
simo Signore Proueditor Generale. Tanto humilmente riporto snplicando 
l'E. V. di rassegnare all'auttorità superiore di S. E. la pronta e fedele mia 
seruitù, mentre diuotamente m'inchino Grazie. 

[ff. 593 -648 v ] . Copia Tratta dalla Filza di Fedi Fatte da Primati a" 
Athene essistente nell' Archivio di Romania 

1. 1692 Μαρτίου 7 Αναπλει 
Δια της παρούσης φεδες καμνομεν πίστην ημείς οι κάτωθεν υπογε

γραμμένοι πως η Κρεούζα του παπά Χριστοφό(ρου) διχατέρα είναι εξ 
Αθηνών και εμετικηστη κατα την προσταγήν του γαληνότατου πριγγιπε 
η οποία εβρίσκεται την σήμερον απάνω σε ετούτω το ρένιο του Μορεος 
και είναι τάξεως τέταρτης τρεχη δε εις την κυβέρνισην της γαληνότατης 
αυθεντίας δια να μεινη ευχαριστημένη και τα εξής, 

Ιωάννης Λυμπονας βεβαιώνω μεθ' όρκου 
Σπυρίδων Περουλης βεβαιώνω μεθ' όρκου 
Μηχαλης Ρωϊδης βεβαιώνω μεθ' όρκου 

της, Λεονάρδος Σολδάκης, Ιωάννης Κουρής, ο γιος της Αλέξαινας, Ιωάννης Μιχαήλ(;), 
Δημήτρης Καβαλλάρης, Λεονάρδος Δέρης, οι γιοι του Αντωνίου Γαβαλά, Νικόλας 
Φακρέρης, Δημήτρης Βασίλης, Ιωάννης Λάσκαρης, Σταμάτης Νακίρης, οι γιοι του 
Νικόλα Ρούσικη(;), Λεονάρδος Ταρωνίτης, χήρα Λεβάθενα (γρ. Λεβάθαινα;), Μιχαήλ 
Μπούκισας (γρ. Μπούκλιζας), χήρα του ποτέ Αστρη(;). 
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Λεοναρδος Λαυτης βεβαιώνω μεθ' όρκου 
Ιωάννης Παλεολογος βεβαιώνω μεθ' όρκου 

2. 1691 Σεπτεμβρίου 20/10 εις Πάτραν 
Δια της παρούσης αποδίξεως μαρτυρούμεν μεθ' όρκου εν καθαρά 

συνείδηση ημείς οι κάτωθεν γεγραμμένοι είναι τον Μιχαήλ Ροήδην επί¬ 
τροπον εκλελεγμένον και προεστόν των Αθηναίων εξ Αθηνών τάξεως 

πρώτης όστις εμετωκήθη κατά την προσταγήν του γαληνότατου. Τρέχει 
δε προς την κυβέρνισην του αυθεντικού ελέους κατά το πρόσταγμα των 
υψηλοτάτων καταστιχαδόρων όθεν εις ενδειξιν εδωθη αυτω η παρούσα 

Ιωάννης Λυμπονας βεβαιώνω μεθ' όρκου 
Μπενιζελος Ιωάννου Ρητζης βεβαιώνω μεθ' όρκου 
Ιωάννης Παλεολογος βεβαιώνω μεθ' όρκου 
Λεοναρδος Λαφτης βεβαιώνω μεθ' όρκου 
Γεώργιος Μακολας βεβαιώνω μεθ' όρκου 
Γεώργιος Δουσμανης βεβαιώνω μεθ' όρκου 
Γεώργιος Κουρτιτζης βεβαιώνω μεθ' όρκου 
Λεοναρδος Φιλαρας βεβαιώνω μεθ' όρκου 
Μιχάλης Γερένης βεβαιώνω μεθ' όρκου 
Γεώργιος Ρωϊδης βεβαιώνω μεθ' όρκου 
Λεοναρδος Καβαλάρης βεβαιώνω μεθ' όρκου 
Μιχάλης Χηλάς βεβαιώνω μεθ' όρκου 
Ιωάννης Κονομος βεβαιώνω μεθ' όρκου 
Φυλακτος Βοβος βεβαιώνω μεθ' όρκου 
Ιωάννης Ρέντης βεβαιώνω μεθ' όρκου 
Μπατίστας βεβαιώνω μεθ' όρκου 

3. 1691 Ιουνίου 23 εις Ζαχουλη 
Δια της παρούσης αποδίξεως μαρτυρούμεν μεθ' όρκου εν καθαρά 

συνηδήση ημείς οι κάτωθεν γεγραμμένοι μετά του αρχιερέως ημών κυρ 
Μακαρίου τον Σταμο Μουλαράκι είναι εξ Αθηνών τάξεως τετάρτης όστις 

μετοκισθη κατά την προσταγήν του γαληνότατου Τρέχει δε εις την κυβέρ¬ 
νησιν του ελέους του αυθεντικού κατά την προσταγήν των υψηλοτάτων 

καταστιχαδόρων όθεν εις ενδειξιν εδωθη αυτού η παρούσα. 
μητροπολήτης Αναυπλίου Μακάριος ο Πελεκάνος βεβαιώ 
Ιωάννης Λυμπονας βεβαιώνω μεθ' όρκου 
Μπενιζελος Ιωάννου Ρήτζης 
Ιωάννης Παλεολογος βεβαιώνω μεθ' όρκου 
Λεοναρδος Λαπτης βεβαιώνω μεθ' όρκου 
Μιχάλης Ρωίδης βεβαιώνω μεθ' όρκου 
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Γεώργιος Μακουλας βεβαιώνω μεθ' όρκου * 
4. παίδες Λουκά Λέκα - Δ'- Πάτρα 1691 8/18 Σεπτεμβρ. 
5. Αντώνιος Σάγκας - Γ'- » » 7 » 
6. παίδες Μιχαήλ Μάν

δρα Μελέτης και 
Ιωάννης - Γ'- Ζάχουλη » 23 Ιουνίου 

7. 
8. 

Πετρούκιος Τούφολη 
παίδες Ιωάννου Μπέ-
κη 

- Δ'-

- Δ ' -

Πάτρα 

» 

» 

» 

9/19 

7 

Σεπτεμβρ. 

» 
9. παίδες Λεονάρδου 

Μπάμπαρη -Δ ' - » » 12/22 » 
10. Σταμάτης Βασίλης - Γ'- Ανάπλι 5 Αυγούστ. 
11. Δημήτριος Καΐρης - Β'- < > » 15/25 Σεπτεμβρ. 
12. Νικολός Μαλέτης -Γ ' - Ανάπλι » 5 Αυγούστ. 
13. Ιωάννης Ρέντης - Α'- » » 23 Ιουνίου 
14. Άργυρος Κοτανίσας - Γ'- Ζάχουλη » » » 
15. Φλουρού χήρα Στα

μάτη Βιολάτη με το 
παιδί της Μαρδίτζα -Α'- Ανάπλι » 9 » 

16. Μπερνάρδος Ξυνός - Β'- Πάτρα » 6 Σεπτεμβρ. 
17. παίδες Σταμάτη 

Γιαννοΰκου - Γ'- » » » » 
18. Λασκαρού και Όρ

σα παίδες Νικολού 
Ραφτάκη -Δ ' - Ανάπλι » 5 Αυγούστ. 

19. παίδες Λεονάρδου 
Κροκάτου -Δ' - Πάτρα » 13/23 Σεπτεμβρ. 

20. Ιωάνν. Βούρδουλας - Γ'- Ζάχουλη » 23 Ιουνίου 
21. Αντώνης Πασχάλης - Β'- Ανάπλι » 5 Αυγούστ. 
22. παίδες Πασχάλη -Β'- » » » » 
23. Δημήτριος και Γε

ώργιος παίδες Μι
χαήλ Κουτρικα - Ά - Ζάχουλη » 23 Ιουνίου 

24. Νικολός Κωλοπανάς - Β'- Ανάπλι » 11 » 
25. παίδες Παυλίτση 

Μπογιατζή - Γ'- » » 15 Αύγουστοι 

* Εκτός από τους παραπάνω προεστούς, στα επόμενα πιστοποιητικά βρίσκουμε 
να υπογράφουν και μερικοί άλλοι, όπως οι Λεονάρδος Πλατυπόδης, Γεώργ. Κουτρικάς, 
Νικόλαος Γκίνης, Νικόλαος Θεοτόκης, Δημήτριος Περδικάρης και Πρεδικάρης, Ιωάν¬ 
νης Καπετανάκης, Δημήτριος Γάσπαρης, Ιωάννης Ταλικός(;) και Ανδρέας Φολερός. 
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26. Αφεντοπούλα θυγα
τέρα Καβαθα -Γ' - Πάτρα » < > Σεπτεμβρ. 

27. Φλορού χήρα Αλε
πούγεννα καί θυγα
τέρα της Όρσα - Γ - Ζάχουλη » 28 Ιουνίου 

28. Μιχάλης Τζουρβάς < > Ανάπλι >•> 11 » 
29. Ιωάννης του Γεωρ

γίου Πλούμη - Δ'- Πάτρα » 12/22 Σεπτεμβρ. 
30. Αποστόλης Μπα-

γουρδάκης • Δ'- » » 13/23 » 
31. Αδάμης γαμβρός 

Μπρίσκη -Δ'- Ανάπλι » 18 Μαρτίου 
32. Όρσα θυγατέρα Δη

μήτρη Κυρίκου -Δ ' - » » » » 
33. Ιωάννης Κατζαούνης - Δ'- Πάτρα 7 Σεπτεμβρ, 
34. Γεωργάκης Σαλωνίτης - Γ'- Ανάπλι » 18 Μαρτίου 
35. Γεωργάκης Τζουρβάς - Γ'- » » 5 Ιουνίου 
36. Θωμάς Νέρης - Γ'- Πάτρα » 11/21 Σεπτεμβρ. 
37. Όρσα Παλαιολόγου 

χήρα Γεωργίου Λει
βαδίτη - Β'- Ανάπλι » 9 Ιουνίου 

38. Μιχάλης Καλαφρο
νας και αδέρφια του -Α'- » 10 » 

39. Μιχάλης του Κυρια
ζή Κουρουπού - Γ'- Ζάχουλη » 23 » 

40. Δημήτρ. Κουμπελής - Γ'- » » » » 
41. παίδες Νικολάου 

Κουνόρχη -Δ'- Πάτρα » 7 Σεπτεμβρ. 
42. παίδες Κατζηλιέρη 

Ντούζμανη - Ά - Ανάπλι » 18 Μαρτίου 
43. Μιχάλης Μπενιζέλος - Ά - » » 15 » 
44. Γεώργιος Ροΐδης - Ά - Ζάχουλη » 24 Ιουνίου 
45. Σταμάτης Μπενιζέλος - Ά - Ανάπλι » 18 Μαρτίου 
46. Μπενιζέλος Ροΐδης - Α'- » 2 Ιουνίου 
47. Γιάννης Θωμά Μα

ζατόνα - Β'- » » 25 Μαρτίου 
48. παίδες Νικολάου 

Μπενιζέλου - Α'- » » 15 » 
49. παίδες Γιαννάκη 

Χαρχαντίλη -Α'- » » 18 » 
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53. 
54. 

55. 

56 

57. 

58. 

59. 
60. 
61. 

62 

66. 
67. 

68. 
69. 

• Α'¬ 
•Δ'-

•Δ'¬ 
•Δ'-

-Δ'-

- Δ'-

Δ'¬ 
Δ'¬ 
• Δ'-

50. Μιχάλης Χειλάς 
51. Δημήτρ. Πιτζουλίδης 
52. Σπηλιώτης Αγωγιά

της 
Γεώργιος Μπάφης 
Ιωάννης και Δημή

τριος παίδες Νικο¬ 
λού Κουτρικα 

παίδες Δημητρίου 
Δούριμα(;) 
χήρα Μπουζιλίνα με 
το παιδί της 
Δημήτρης, Γιάννης 
και Φλώρου παίδες 
Γεωργίου Ορφανά 
Λαλούδα του Αν
δρέα και Ειρήνη θυ
γατέρα της 
Αγγ. Αγωγιάτης 
Φράγκος Αντωνίου 
Σαμαλτάνα του Πό
ζαρα και τα αυτής 
τέκνα 
Μαρδίκια γυναίκα 
του ποτέ Νικολάου 
Μαχραντάρου 

63. Γεωργαντάς Μαζα¬ 
λάκος 

64. Λεονάρδος Φιλαρας 
65. θυγατέρες Ιωάννου 

Εσέ 
Γκίκας Καραδήμος 
Μαρδίτζα Νικολού 
Αστέρη 
Δημήτρ. Λιγωμένος 

Γεωργαντάς Διο¬ 
λάντης και η αδελφή 

αυτού Μαλτού 
Δημήτρης και Στα
μάτης παίδες Δράκου - Δ'-

- Β'-

• Α'-
• Α'-

• Δ'-
• Δ'-

Δ'¬ 
Δ'-

Γ'-

Ανάπλι 
Ζάχουλη 

Πάτρα 
Ζάχουλη 

Πάτρα 

Ανάπλι 

» 
Πάτρα 

» 

Ζάχουλη 

Πάτρα 
» 

Ανάπλι 
» 

Πάτρα 

Ζάχουλη 

» 5 Ιουνίου 
» 23 » 

» 7 Σεπτεμβρ. 
» 23 Ιουνίου 

7 Σεπτεμβρ. 

2 >> 

1 » 

» 11 Ιουνίου 
» 9/19 Σεπτεμβρ. 

» 16/26 

» 8/18 

» 22 Ιουνίου 

» 20/30 Σεπτεμβρ. 
» 19/29 » 

» 27 Ιουλίου 
» 3 Ιουνίου 

» 14/24 Σεπτεμβρ. 

» 23 Ιουνίου 
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71. Λασκαρού θυγάτηρ 
Μιχάλη Χειλά - Δ'- » » 25 » 

72. παίδες παπα-Λεο
νάρδου Πατισάτη - Β'- Πάτρα » 10/20 Σεπτεμβρ. 

73. Μιχάλης Κακαβό
χειλος Παιδικούγιας - Δ'- Ανάπλι » 11 Ιουνίου 

74. Δημήτρ. Λύκουρος - Δ'- Πάτρα » Π/21 Σεπτεμβρ. 
75. Ιωάννης Βαπτιστής 

Τρυπητήρης - Α'- » » 10/20 » 
76. Σαμαλτάνα Αρβα-

νιτάκη -Δ'- » » 11/21 » 
77. Αλέξης Καζάσης -Δ'- Ζάχουλη » 23 Ιουνίου 
78. Δημήτριος Σκόρ

δογλης 
- Γ'- » » » » 

79. Δημήτριος Αρβανι
τάκης 

-Γ' - » » 3 » 

80. Μαρδίκια και Φλώ
ρου «εκ γεννήσεως 
μεν Τούρκαι νυν δε 
χριστιαναί» θυγατέ
ρες Παραμπούτη - Δ'- Πάτρα » 10/20 < : 

81. Δημήτριος Περδι
κάρης «λογιώτατος 
ντοτόρος» και η «αυ-
τού ομόζυγος» - Α'- Ανάπλι » 29 Ιουλίου 

82. Μαρδίτζα της Μπο
λέττας - Δ'- » » 6 Ιουνίου 

83. Λεονάρδος και Δη
μήτριος παίδες Γε
ωργίου Κονόμου - Ά - Πάτρα » 8/18 Σεπτεμβρ. 

84. Νικόλαος Κοπανάκης - Δ'- Ανάπλι » < > Ιουνίου 
85. . Φίλιππος Σταφίδας -Δ'- Ζάχουλη » 23 » 
86. , Ιωάννης Κούβας - Γ'- Πάτρα » 21/1 Σεπτ./Οκτ 
87. . Λεονάρδος Καβαλ

λάρης 
- Α'- Ζάχουλη » 23 Ιουνίου 

88. . χήρα Μανώλαινα 
καί παιδιά της Μαρ
δίτζα, Κασσάνδρα 
καί Μανώλης -Δ'- Ανάπλι » 1 Σεπτεμβρ. 

89 . Λεονάρδος Κούδας - Γ'- Πάτρα » 18/28 » 
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90. Ιωάννης Κόκικας 
91. Γεώρ. Καρκατζάνης 
92. Ίωάνν. του Πέτρου 
93. Ανθιμος Νίκας ιε

ρομόναχος 
94. Γιάν. του Πούλου 
95. Φυλακτός Βωβός με 

τα αδέλφια του Λεο¬ 
νάρδο και Λασκαρού 

96. Φυλαχτός Μαυρα¬ 
γάνης 

97. Όρσα θυγατέρα Κυ
ριάκου 

98. Φίλιππος Κολέτης 
99. Αναστάσιος και Δη¬ 

μητριός παίδες παπα¬ 
Κολέτη 

100. Σταμάτης Ρούφας 
101. Δημήτρης Μιχάλη 

Κουρή 
102. παίδες Αναστασίου 

Χρυσικού 
103. Νικολός Μισερα¬ 

λιώτης 
104. Γιαννάκος Καλαμ¬ 

πόκης 
105. Σταμάτης Ντιρής 
106. παίδες Γιάννη Δη

μαρά και μητέρα 
τους Μαργέτα 

107. Ιωάννης Ιωάννου 
Παλαιολόγος 

108. παίδες Σωτήρχου 
Μανιτάρη 

109. Αγγελάκης Γέ
ροντας 

110. Μιχάλης Βρετός 
111. Ανδρέας Νίκας 
112. Μαρία, Κυράστα και 

Όρσα παίδες Στυ
λιανού Μπουκάκη 

Γ'¬ 
•Δ'-

• Δ'-

•Γ'-
• Δ'-

• Α'-

Δ'¬ 
Γ'-

Β'¬ 
Γ'-

-Δ'-

- Β'-

Β'¬ 
Β'-

-Δ'-

Α'-

Β'-
Β'¬ 
Γ'-

Ζάχουλη 

Βοστίτσα 

Ζάχουλη 

Πάτρα 
Ζάχουλη 

Ανάπλι 

Πάτρα 

Ανάπλι 

» 
» 

» 
» 

» 

» 
» 
» 

21/1 
23 

25 
23 

Σεπτεμβρ. 
Σεπτ./Οκτ. 
Ιουνίου 

» 28 

2 

Ιουνίου 

» 10/20 Σεπτεμβρ. 
» 23 Ιουνίου 

» » 
» » 

» 11 

» 7 

» 10 

18 

10 

18 

15 
» 

10 

Σεπτεμβρ. 

Ιουνίου 

Ιουλίου 

Ιουνίου 

Ιουλίου 

» 
Ιουνίου 

• Δ'- Ζάχουλη » 23 
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113. Όρσα θυγατ. Μαγ
κλουβή - Δ- Πάτρα » 14/24 Σεπτεμβρ. 
114. Ιωάννης και Μιχά

λης παίδες Νικο
λάου Καρεκλά - Γ'- Ζάχουλη » 23 Ιουνίου 

115. Νικόλαος Ντόρτος - Γ - » » 24 » 
116. Γιάννης Ταλικός -Β'- Ανάπλι » 11 » 
117. Δημήτρης Μιχελής - Γ - » » » » 
118. καπετάν Γεώργος 

Κυλώνης (Χελώνης;) - Β'- » 5 » 
119. Αντώνης Νικολού 

Τριμή(;) - Γ'- » 9 » 
120. παπα-Βασίλης - Γ - » » 10 » 
121. Γεωργάκης Κολο

βοδούρος - Δ'- » » 17 » 
122. Γεώργ. Κορομηλάς - Δ'- Ζάχουλη » 23 » 
123. Δημήτρ. Λύκουρος - Δ'- » 
124. Ιωάνν. Κοσμάς και 

Γεωργάκης εξάδελ
φος του - Β'- » » » » 

125. Παρασκευάς Γαβρί
λης -Δ'- » » » » 

126. Ιωάνν. Μαγέρεμας - Β'- » » » 
127. Λαμπριανός Λεμονής -Γ'- » » » » 
128. Ιωάννης Μεζές -Γ'- » » » » 
129. Γεώργιος Χίκας - Γ'- Πάτρα » 11/21 Σεπτεμβρ. 
130. Ιωάνν. Μπούκλιζας - Ά - Ανάπλι » 4 Αΰγούστ. 
131. Λινάρδος και Μιχά

λης παίδες Κολοβε
δούρου - Δ '- Ζάχουλη » 23 Ιουνίου 

132. Παναγιώτ. Σωτήρης -Β'- » » » » 
133. Γεώργος Λαϊνάς -Γ'- » » » » 
134. Γεώργ. Κουτρικάς - Ά - » » » » 
135. Ιωάννης, Σταμάτης, 

Γεωργάκης, Σωτήρ
χος, Λασκαρού και 
Κασσάνδρα παίδες 
Λεονάρδου Φουκά - Α'- » » » » 

136. Σταμάτης της Ειρήνης -Δ'- Πάτρα » 7 Σεπτεμβρ. 
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Ζάχουλη 

Πάτρα 
Ζάχουλη 

137. Νικόλαος και Φλώ
ρου παίδες Γεωργαν¬ 
τα Νίκα - Γ'-

138. Λασκαρού Κουρ¬ 
καβγού «ήτις έβα¬ 

πτίσθη.. . υπό ανα
δόχου Πέτρου Γουνή» - Γ'-

139. Σαμαλτάνα του Κου¬ 
ρή Καυγά - Α'-

140. Αντώνιος, Τρισεύ
γενη και Μαρία παί

δες Νικολάου Μαυ¬ 
ρογιάννη - Δ'-

141. Γεωργάκης του Ιω
άννου Κοσμά - Β'-

142. Μαρδίκια του Κολο
κυθά και το αυτής 
τέκνον - Δ'-

143. Ιωάννης Σούκος - Δ'-
144. Λεονάρδος Καλα

φρονάς - Β'- Πάτρα 
145. Κατερίνα χήρα Γε

ωργού Μανιάτη μετά 
Σαμαλτάνας θυγα¬ 
τρός αυτού - Δ'-

146. Μαρδίκια και τα αυ
τής τέκνα «εκ γεν
νήσεως μεν Τούρκα 
νυν δε χριστιανή» - Δ'-

147. Καβαλλάρης Μπα¬ 
γλάς - Γ'-

148. Γεωργάκης Ντού¬ 
σμανης - Α'-

149. Νικολός του Δημη
τρίου - Δ'-

150. παίδες Γεωργιλά Λα
τίνου - Α'-

151. χήρα Καλομοίρα 
Μαρκατάδαινα - Β'-

Ζάχουλη » 23 

Ανάπλι » 28 

» » 1 

Ανάπλι 

Πάτρα 

Ανάπλι 

» 

Ζάχουλη 

Πάτρα 

Ζάχουλη 

» 24 

» 23 

» 16/26 
» 23 

Ιουνίου 

Αυγούστ. 

Σεπτεμβρ. 

Ιουνίου 

Σεπτεμβρ. 
Ίουνίον 

» 17/27 Σεπτεμβρ. 

» 18 

» 14/24 

» 2 

» 18 

» 23 

» 14/24 

» 23 

Ιουλίου 

Σεπτεμβρ. 

» 

Μαρτίου 

Ιουνίου 

Σεπτεμβρ. 

Ιουνίου 
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160. 

161 

163. 

164. 

165. 

166. 
167. 

168. 

169. 
170. 
171. 

Γ-

Δ'-

Α'-
Δ'-

Δ'-

Δ'-

Δ'-

152. παίδες του ποτέ Δη¬ 
μητρ. Παλαιολόγου - Δ'-

153. Σταματάκης Μποζίκης - Α' 
154. Σταμάτης Μηγιάρης(;) - Β' 
155. Γιάν. Μηγγιάρης(;) 

156. Λασκαροβτούπαπα¬ 
Περδχκάρη 

157. Δημήτρης Ιωάννου 
Καντζηλλιέρη 

158. Ευστάθιος Μπούρας 
159. Μάρω θυγατέρα του 

Μαυριδερού 
παίδες Γεωργίου Κα
κλή 

χήρα Λασκαρού Μα¬ 
νόσαινα με την ανη¬ 

ψιά της Κυράστα 
162. παίδες Γεωργίου 

Μαυρέα 
Βαρθολομαίος Μπε¬ 
ταζής 

θυγάτηρ του Ιωάν
νου Μπάχαλα και τα 
αυτής τέκνα 
Ιωάννης και Μιχά
λης παίδες Νικο
λάου Μπαπουχάρη 
Γιάννης Συνάγαρος 

Νικολός Πετρού¬ 
τζου Ποταμάρχου 
Πετρούτζος Δι¬ 
πλάρης 

Νικόλ. Κροντηράς 
Όρσα Σκόρδαινα 
Κασσάνδρα του πο

τέ Γεωργάκη Μπού¬ 
κλιζα 

Γεώργιος Συμπτίτης 
και μητέρα του Κασ
σάνδρα 

- Β'-

Δ'-

•Δ'¬ 
•Δ'-

Δ'-

Δ'-
• Γ'-
• Δ'-

Β' 

Γ'-

Πάτρα 
Ζάχουλη 

» 
Ανάπλι 

Ζάχουλη 

Ανάπλι 
Πάτρα 

Ζάχουλη 

Πάτρα 

Ζάχουλη 
< 

» 16/26 Σεπτεμβρ. 
» 23 Ιουνίου 
» » » 
» 10 » 

» 23 » 

» 4 Αυγούστ. 
» 7 Σεπτεμβρ. 

» 11/21 » 

» 23 Ιουνίου 

» 9/19 Σεπτεμβρ. 

» 8/18 » 

» 23 Ιουλίου 
> » < > < > 

Βοστίτζα ( ) 28 Ιουνίου 

» 1691 » » 
Ζάχουλη » 23 » 
Πάτρα » 23/3 Σεπ./<Όκ.) 

Ανάπλι » 5 Αυγούστ. 

Πάτρα » 23 Σεπτεμβρ. 
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173. Σωτήρχος Κιχρής - Β'-
174. Ιωάννης και Ό ρ σ α 

παίδες Νικολάου 
Ντέκα - Β'-

175. Δημήτριος Ντέκας - Β'-
176. Δημήτρ. και Μαρία 

παίδες Νικολ. Καρά - Δ' 
177. Ανάστασης παπα¬ 

Ζωγράφου - Γ'-
178. Μαρδίτζα του Πια¬ 

γιαλή «εκ γεννή
σεως μεν Τούρκα 
νυν δε χριστιανή» - Δ'-

179. Μιχαήλ Ρέγγης - Γ'-
180. Σταμάτης και Γιάν

νης παίδες Αντώνη 
Συγγρη - Δ'-

181. Νικολός Νταρής - Γ'-
182. Νικολός Μπούρας 

και πενθερά του 
Μαρδίτζα - Δ'-

183. Νικολός Μιστρικός, 
Γεωργάκης και Αν
τώνης αδελφοί του, 
Λασκαρού μητέρα του - Γ'-

184. χήρα Ντούζαινα και 
θυγατ. της Κυράστα - Δ'-

185. Νικολός και Μιχά
λης παίδες Μέλου - Α'-

186. χήρα Φλωρού Κύ¬ 
ραινα και χήρα Λα

σκαρού θυγατ. της και 
Αθανάσης υιός της - Γ'-

187. Νικολός Νικολέτης - Δ'-
188. Λουκάς Μπερέκος - Δ'-
189. Ιωάννης Κονόμος - Α'-
190. Κυράστα θυγατέρα 

Μπεργαλιά - Δ'-
191. Μιχάλης Γαλάτζης - Β'-

Ζάχουλη » 23 Ιουνίου 

» » 24 » 
» » 23 » 

» » » » 

» » » » 

Πάτρα » 10/20 Σεπτεμβρ. 
» » 21/1 Σεπτ./Οκτ. 

Ανάπλι » 10 Ιουνίου 
» » 8 » 

» » 10 » 

» » 1 4 Μαΐου 

Ζάχουλη » 23 Ιουνίου 

Ανάπλι » 1 0 » 

» » 18 » 
Τροπολιτζά » 29 Μαρτίου 
Ανάπλι 1690 13 Σεπτεμβρ. 
Πάτρα » 8/18 » 

» » 21/1 Σεπτ./Οκτ. 
Ανάπλι » 9 Ιουνίου 
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192. Χαρίτος Κόκλης Σαβ
βατιανός 

193. Λεονάρδος Λάπτης 
«επίτροπος εκλελε¬ 
γμένος και προεστός 

των Αθηναίων» 
194. Μπενιζέλος Ιωάννου 

Ρίτζης «επίτροπος 
εκλελεγμένος και 
προεστός των Αθη
ναίων» 

195. Γεώργιος Μάκολας 
«επίτροπος εκλελε
γμένος και προεστός 
των Αθηναίων» 

196. Ιωάννης Λίμπονας 
«επίτροπος εκλελε
γμένος και προεστός 
των Αθηναίων» 

197. Παναγιώτης Μπα¬ 
πουχάρης 

198. παπα-Γεώργιος Φαρ
μάκης 

199. Σταμάτης Καΐρης 
200. Παρασκευάς Λαζάρου 

201. Γιωργαντάς Μπού¬ 
κρας 

202. χήρα Λασκαρού με 
το παιδί της Δημή
τρη του Πασχάλη 

203. Ιωάννης Παλαιολό
γος «επίτροπος εκ
λελεγμένος και 
προεστός των Αθη
ναίων» 

204. Γεώργιος Δούσμανης 
«επίτροπος εκλελε
γμένος και προεστός 
των Αθηναίων» 

205. Παναγ. Σταυριανός 

- Δ'- Ζάχουλη » 23 

•Α'- Πάτρα » 10/20 Σεπτεμβρ. 

• Α'-

Α'-

-Ά¬ 

-Δ'-

- Γ -
- Β'¬ 

Δ'-

Β'-

Ανάπλι 

» 
» 
» 

» » 

1691 » 

1690 20 

» 16 
» 23 
» 16 

» » 

Σεπτεμβρ. 

Μαΐου 
Ιουλίου 
Μαΐου 

» 

Δ'- Ζάχουλη 1691 23 Ιουνίου 

Α'- Πάτρα » 10/20 Σεπτεμβρ. 

• Α'- » » » » 
• Δ'- Ζάχουλη » 29 Ιουνίου 
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206. Χριστόδουλος Κου
ριβλας -Δ'- Ανάπλι 23 » 

207. Σταμ. παπα-Θωμα - Γ'- » » 10 » 
208. Μιχ. Καραγιάννης - Β - » » 1 » 
209. Κρεούζα θυγ. Ιωάν

νου Καπετάνου -Γ' - » » 10 » 
210. Γεωρ/κης Γαλάτζης - Γ - » » 1 » 
211. Σταμ. Πετραλίτη -Δ'- » 1690 < ) Σεπτεμβρ. 
212. Μιχάλης Σκαπέσος - Β - » » 16 Αυγούστ. 
213. Ιωάννης Δημήτρης 

Κακαβάκης -Δ'- » » » Μαΐου 
214. παϊδες Ντούζη - Γ - » » 1 Σεπτεμβρ. 
215. ΣωτήρχοςΚαρόρης, 

παπα-Γεώργιος Βλά
δος, Ιωάννης Γιά
κουμος, Παναγιώτης 
Γιάκουμος, Σωτήρ
χος Γιάκουμος, Νι
κολός Γιάκουμος - Γ - » » 4 Μαΐου 

216. Μιχ. Κουκούπετρου - Δ'- » 1691 10 Ιουνίου 
217. Νικολός και Λασκα

ρού παίδες Λεονάρ
δου Βασίλη - Γ'- » » 1 » 

218. Γιάννης Καρακότης -Γ ' - » » 9 » 
219. Γεωργάκης και Νι

κολός παίδες Δημη
τρίου Κίσκη -Δ'- » » 10 » 

220. Ντούζμανης Μανι
τάρης - Β'- » » » » 

221. Δημήτρης Χαλα(ν)
τριώτης -Δ' - » » 9 » 

222. Πανταλέος Πέρος - Δ'- Ζάχουλη » 23 » 
223. Αντώνης Διολάν

της και υιός του Σπυ
ρίδων -Δ'- Ανάπλι » •» » 

224. Σταμάτης Μεταξάς - Γ'- » » 5 » 
[διασκελίζεται ο 

αριθμός 225] 
226. Κρεούζα χήρα Μπερ

νάρδου Λεβούκα - Β'- » » 2 » 
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227. Χαγγη-Μιχάλης Δη
μάκης - Ά - Ζάχουλη » 23 » 

228. Κωσταντής Κούβας - Γ'- Ανάπλι » 10 » 
229. Στάμος Κούδας - Γ'- Ζάχολη » 23 » 
230. Γιάννης Ρούφας - Γ'- Ανάπλι » 10 » 
231. Νικόλαος και Γεώρ

γιος παίδες - Δ'- Ζάχολη » 2 
232. Νικολός Κομπανίας -Δ' - » » 28 » 
233. Σταμάτης και Ηλίας 

Γουναράς - Δ'- < > < > 23 » 
234. Νικολός Κοπίδης - Γ'- < > 1691 » » 
235. Λεονάρδος Μπαγλάς - Β'- < > » » » 
236. Βελισσάρης Φιόλης -Δ' - < > » 27 » 
237. Αντώνιος και Ιωάν. 

παίδες Αλεφούζου - Γ'- Ανάπλι » 9 » 
238. Ιωάννης Μαντέλος - Ά - Ζάχολη » 23 » 
239. Κρεούζα χήρα Μι

κρομάταινα - Γ'- » » 25 » 
[διασκελίζονται 60 
αριθμοί] 

300. Δημήτρης Μπουρ
γερά με την αδελφήν 
του Όρσα - Γ'- Ανάπλι » 11 » 

301. Νικολός Κούβας - Γ'- Ζάχολη » 26 » 
302. Νικόλ. Φαμελιάρης 

«εβαπτίσθη εις την 
Αθήνα υπό αναδό
χου Νικολάου Τζο
κάκη, ην γαρ το πρό
τερον και Αγαρη
νών θρησκείας» < > » » » 

303. επίσκοπος Ζόλονος 
[γρ. Σαλώνων] Φιλό
θεος* < > Βοστίτζα » 27 » 

304. Ελιά θυγάτηρ Τζώρ
τζη Γιατρού - Γ'- Ανάπλι » 10 » 

305. Νικολός Κοτύλης - Α'- < > » » » 
* Βλ. Ντόκου, ό. π., σ. 159, όπου δημοσιεύεται ολόκληρο το έγγραφο» Πρβλ. και 

σ. 14, σημ. 1. 
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306. Κασσάντρα χήρα 
Λινάρδου Μπενι
ζέλου - Α'-

307. Γεωργάκης, Δημή
τρης και Νικολός 
παίδες Ιωάν. Κεραμα - Γ -

308. παίδες Μιχ. Καλο
γερά - Α'-

309. Δημήτρης Σταμάτη 
Παλαιολόγου - Α'-

310. Λινάρδος Θωμάς -Α'-
311. παίδες Μπάμπαλη - Α'-
312. Νικολός Θωμάς - Α'-
313. Σωτήρχος Ψωμάς - Γ'-
314. παπα-Παρθένιος με 

την μητέρα του χήρα 
Πέραινα Κυράστα - Γ -

315. Γιάννης Κουρουπός -Γ ' -
316. Γιάννης Αρμένης - Δ'-
317. Νικολός, Όρσα και 

Ανδρέας παίδες Στα
μάτη Καρπιβάνη - Δ'-

318. παπα-Νικολός Σα
λονικιός - Γ -

319. Φλωρού χρα Γεωρ
γάκη Φορτωμένου 
με τα παιδιά της Στα
μάτη, Καλομοίρα και 
Μαρδίτζα -Δ' -

320. Παναγ. Μακρής με 
τα παιδιά του Ιωάν
νην και Μήτρον - Δ'-

321. Μαρδίτζα Κόπανους «χ. τ. 
322. Σταύρος του Γεωρ

γάκη Γκόκου με τη 
μητέρα του Μαρ
δίτζα -Δ ' -

323. Δημήτρης Ροίδης < 
324. Σωτήρχος Γιάκουμος -Γ ' -

< > < > » 

Ανάπλι 1691 8 » 

» » 10 » 

» » » » 
» » » » 
» » » >> 

» » » » 
» » » » 

» » 8 » 
» » 3 
» » 4 Ιουλίου 

» » 5 Ιουνίου 

» » » » 

» » 8 » 

» » » » 
» » » » 

< > » 5 » 
Ανάπλι » » » 

» » » » 
Στα έγγραφο υπάρχει η ένδειξη : χωρίς τ«ξη. 
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325. Παναγ. Γιάκουμος - Γ'- » » » » 
326. Φυλακτός Μαυρο

μάτης με το ανέψι 
του Αντρίκον Ρούκα - Δ'- » » 8 » 

327. Μαρδίτζα χήρα Που
λημένου με το παιδί 
της Προκόπην -Γ ' - » » 2 » 

328. Κρεούζα Άγλαϊδά -Δ ' - » » » » 
329. Όρσα Μαζαράκη με 

τα παιδιά της Δημή
τριον και Μηλιά -Δ' - » » 8 » 
[διασκελίζονται 10 αριθμοί] 

340. Φίλιππος Σαλωνίτης -Δ ' - » » 9 » 
341. Γιάννης Ζέρβας < ) » » 2 » 
342. Γεωργάκης Λουκάς < > » » 1 Ιουλίου 
343. Σταμάτης Μάντρας - Γ'- » » » Ιουνίου 
344. Γεωργάκης Πεζανής - Δ'- » 2 » 
345. Αντρ. Μουζούρης -Δ' - » » 1 » 
346. Γεωργάκης Γκούμας -Δ'- » » 2 » 
347. Γεωργάκης Αγουρί

δης - Β'- » » 3 » 
348. Νικολός Ταβάνης -Δ'- » » 1 » 
349. χήρα Γαρδέλαινα 

Ό ρ σ α και το παιδί 
της Δημήτρης - Δ'- » » 4 » 

350. Γιωργάκης Δαυλώτης -Δ' - » » 1 » 
351. Παναγιώτης Ζάχος -Δ' - » » 2 » 
352. Γιωργάκης Τριμής -Δ' - » » 5 » 
353. Δημήτρης Τριμής -Δ' - » » 2 » 
354. Αργυρός Μπερζανής » » » » 
355. παπα-Δημήτρης 

Βροντάς - Γ - » » » » 
356. Σταυριανός και Α ν 

τώνης παίδες Περ
γαλιά -Δ' - » » » » 

357. Μιχάλης Κουβαράς < > » » » » 
358. Κασσάντρα χήρα 

Δημήτρη Σαμαρτζή 
και το παιδί της 
Κρεούζα -Δ'- » » » » 
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359. Λασκαρού χήρα 
Αντρέα Μακελλάρη 

360. Κυριάκος Γουναρά
κης 

361. Φωτίδα του Γιαννακά 
362. Κυράστα χήρα Μαΐσ

τρα 
363. Νικολός Ρίστος 
364. Σταμ. Τανκιατζής 
365. Μαρδίτζα και Μα

ρία θυγατέρες του 
Λαγού «εβαπτίστη
σαν εις την αληθήν 
χριστιανικήν πίστιν» 

366. Δημήτρ. Κορομηλάς 
367. Γεωράκης της Πέ

παινας. 
368. Όρσα του Δημήτρη 

Ρόκα σύζυγος του 
Μιχάλη Διολάντη 
και Αθανάσης ανε
ψιός της 

369. Παναγιώτα και Α ν 
τώνης παίδες του 
παπα-Πεντζάκη 

370. Σταμ. Σουρδο
πής 

371. Στάμος Λαγάνης 
372. Νικολός Παϊδερος 
373. Φθύμης και Σταμά

της παίδες Ιωάννου 
Παπά και Φλουρού 
μητέρα τους 

374. Δημήτριος Μπεργα
λιας [είχε εξισλαμι

σθεί και ξαναβαφτί
στηκε], Όρσα η γυ
νή του, Μαρδίτζα 
και Ιωάννης τα παι
δία του 

( > » » » » 

- Δ'- » » » » 
- Δ'- » » 3 » 

- Δ'- » » 2 » 
- Δ'- » » 3 » 
- Δ'- » » 11 » 

( > » » < > 
- Δ'- » » 11 » 

- Δ'- » » 4 » 

- Δ'- » » 9 » 

< > » » 5 » 

-Δ ' - Ζάχολη )> 20 » 
- Δ'- Ανάπλι » 11 » 
- Γ'- » » 6 » 

- Δ'- » » 10 » 
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375. Κρεούζα η γυνή του 
Οτμάνη και Γεωρ
γάκης, Ιωάννης, 
Όρσα και Μαρδίτζα 
τα παιδιά της που «ε
βαπτίσθησαν εις την 
αληθή χριστιανικήν 
πίστιν» 

376. Μαρδίτζα και Όρσα 
παίδες Νικολού Αρ
κρούδα 

377. Μαρδίτζα του Το
πρίτζαλη «εβαπτί
στη εις την αληθή 
πίστιν. . . υπό ανα
δόχου Μιχαήλ Κα
λογερά» 

378. Λινάρδος Γιάννη 
Μαλακός 

379. Συρίγα Σκορδοπούλα 
380. Όρσα Σακκοβέλου 

με τα παιδιά της 
Φλωρού, Καλομοίρα 
και Αφέντρα 

381. Ζαφείρω θυγάτηρ 
παπα-Γιάννη Λυσ
σάρη και αδέλφια της 

382. Γιαννάκης Νταγη
τάς με τα αδέλφια του 

383. Ρόζα ψυχοπαίδα πα
πα-Θωμά 

384. Νικολόπουλος Γε
ροντάκης 

385. Γιάννης Γληνός «μ' 
ετέρες εξ φαμελιές 
από το Ταλάντι» * 

386. Μιχελής Παπαγενάρης 

( > 

-Δ' -

- Α -

< > 
«χ. τ.» 

«χ. τ.» 

< > 

-Δ'-

αχ. τ.» 

- Δ'-

< > 

» » 9 » 

» » 11 » 

» « 5 » 

» » 11 » 
» » 9 » 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

8 

9 

1 

8 

9 

» 

» 

» 

» 

» 

> < > < > ( 

* Το έγγραφο αυτό περιλαμβάνει 7 οικογένειες από την Αταλάντη, πού κατέφυγαν 
στο βενετικό στόλο την εποχή της πολιορκίας της Χαλκίδας και στη συνέχεια εγκατα
στάθηκαν στην Πελοπόννησο. Βλ. Ντόκου, ό. π., σ. 160. 
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ναρης και τα ανή
ψια του 

387. Νικολός Τζαχτζίρης 
388. Φραγκίσκος και Μα

ρία παίδες του Ιμ
πραήμ και Καλομοί
ρας «εβαπτίστησαν 
εις την αληθή πί
στ ιν . . . υπό αναδό
χων Φραγκίσκου 
Τριβιζά και καπετάν 
Τζανπατίστα Ρόσι» 

389. Νικολός και Μαρ-
δίτζα παίδες του 
Τζεφέρη «εβαπτί
στησαν εις την αλη
θήν πίστη. . . υπό 
αναδόχων Ιωάννου 
Λίμπονα και Σπυρί
δωνος Περούλη» 

390. χήρα Κρεούζα Λάφ
ταινα με τα παιδιά 
της Λασκαρού και 
Μαρδίτζα 

391. Δημήτρης, Ιωάννης, 
Χριστόδουλος και 
Γεωργαντής παίδες 
παπα-Πατούσα 

392. Λεονάρ. Αλεμούσης 
393. Παναγ. Ραπάνης 
394. Παναγ. Αλαϊβέρας 
395. Δημήτρης, Αντώνης 

και Λάμπω παίδες 
Αλ(μ)πάνη 

396. Δημήτρ. του Μιχάλη 
397. Δημήτρ. Μανασής 
398. Γιάννης του Αντώνη 
399. Λασκαρού χήρα Μπο

ζίκαινα με τα παιδιά 
της Σταυριανό, Κυ-

- Γ'- Ανάπλι 1691 27 Μαΐου 
- Γ'- » » 3 Ιουνίου. 

( ) > » » » 

< > » « >· » 

- Γ'- » » 2 » 

-Β' - < > » 20 » 

- Β'- Ανάπλι » 1 » 
- Γ'- » » » » 
- Δ'- » » 3 » 

- Δ'- » » » » 
- Δ'- » » » » 
-Δ ' - < > » < > < > 
- Δ'- Ανάπλι » 2 Ιουνίου 
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Κυράστα, Ελένη και 
Σαμαλτάνα 

400. Σαμαλτάνα χήρα 
Γεωργάκη Τριγύρου 

401. Όρσα του Ρίσου με 
το παιδί της τον 
Δράκον 

402. Αντώνης και Νικο
λός παίδες του Νι
κολού Ντόκα 

403. Αντώνης Σφιλτζής 
404. Ανδρέας Μηνιάτης 
405. Λασκαρού χήρα Κτε

νού με τα παιδιά της 
Δημήτρη, Νικολό 
και Κρεούζα 

406. Γεωργάκης Κουκού
πετρος 

407. Όρσα, Λασκαρού 
και Κρεούζα του πα
πα-Γεωργάκη 

408. Λασκαρού Σταμάτη 
Διπλού με το παιδί 
της Κρεούζα 

409. Καλομοίρα χήρα του 
Δημήτρη Γαϊτάνη 
και θυγατέρα της 
Όρσα 

410. Όρσα χήρα του Αν
τρονάκη με δύο παι
διά Μαρδίτζα και 
Καρού 

411. παπα-Γεώργιος Μπά
σκος και Αναστά
σιος αδελφός του 

412. Γιαννάκης Κακιαής 
413. Νικολός και Σταμά

της παίδες Ρόκου 
και μητέρα τους 
Μαρδίτζα 

- Γ'- » » 8 » 

«χ. τ.» » » 9 » 

( ) » » » » 

- Δ'- » » » » 
- Γ'- » » 8 » 
«χ. τ.» » » 11 » 

- Δ'- » » 10 » 

- Δ'- » » 1 1 » 

- Γ'- » » » » 

- Δ'- » » » » 

- Δ'- » » 3 » 

- Δ'- » » » » 

- Γ'- » 1690 10 Σεπτεμβρ. 
- Β'- » » 18 Αυγούστ. 

- Δ'- » 1691 » Ιουνίου 
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414. Ηλίας Καπινάκης 
με τη γυναίκα του 
Φλουρού - Δ'-

415. χήρα Γουναρομαρ
δίτζα με το παιδί της 
Λασκαρού και εγγό
νι Μιχάλη -Δ' -

416. Αντρέας, Μιχάλης 
και Κρεούζα παίδες 
Νικολού Βελισσάρη 
και μήτηρ αυτών 
Μαρδίτζα - Γ'-

417. Φλώρου του Κοπίδη 
με τη μάνα της Ό ρ σ α - Δ'-

418. Δημήτρ. Λιγωμένος - Γ'-
419. Αντρέας Στρατούλας - Δ'-
420. Λινάρδος, Σταμάτης, 

Γιωργάκης και Δη
μήτρης παίδες Νι
κολού Καπούλη - Γ'-

421. παπα-Δημήτριος Σα
λονίκης - Γ -

422. Αθαν. Μπογιατζής < 
423. Νικολός Γούναρης - Δ'-
424. Κυράστα Νικολού 

Γούναρη - Δ'-
425. Νικολός παπα-Περ

γαντή -Δ' -
426. Γιάνν. Μιλημάρης - Γ'-
427. Πανταλέος Κτενάς - Γ'-
428. Γιάνν. Μιστρικός - Γ'-
429. Κασσάντρα του ποτέ 

Ιωάννου Καρακότη -Δ' -
430. Στάθης Μιχάλη 

Μουζούρη < ] 
431. χήρα Νικολή Χι

σκάδαινα Σαμαλτά
να και το παιδί της 
Κρεούζα -Δ' -

432. χήρα Κατζηλλιέραινα 

» » 8 » 

» » 5 » 

» » » » 

» » 8 » 
» 1690 6 Ιουλίου 
» 1691 4 Ιουνίου 

» η » » 

» » 8 » 
» » 3 » 
» » 10 » 

» » » » 

» » 9 » 
» » 1 1 » 
» » » » 
» » 3 » 

» » 1 1 » 

» » » » 
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να Όρσα του Πρί¬ 
σκου 

433. Αγουστής Καζατζής 
434. Σταμάτης υιός του 

Σωτήρχου Γούναρη 
435. Σταμάτης Μπάπαρη 

Μπογατζή 
436. Μαρδίτζα του παπα¬ 

Πόνκα 
437. Διαμάντω χήρα Στα

μάτη Κουτζουρού και 
υιός της Ιωάννης 

438. Γιάννης Κουλής και 
αδελφή του Σαλμα¬ 
τάρα 

439. Σταμάτης Σκαθάρης 
440. Λασκαρού, Όρσα, Κα

λομοίρα, Κρεούζα 
ορφανά του Μπαλή 

441. Θωμάς, Δημήτρης, 
Όρσα, Μαρία και 
Κλίνα παίδες Γιάννη 

Σαμαρτζή και Αγ¬ 
γέλω μητέρα τους. 

442. χήρα Στρέφη Πού¬ 
λου και Σταμάτης και 

Στρέφης παιδιά της 
443. Μαρία Τόρλαινα 

444. Νερούτζος Μανι¬ 
τάρης 

445. Λασκαρού χήρα Τα¬ 
τάκαινα 

446. Δημήτρης και Κά
ρου παίδες Πανα
γιώτη Κόκα 

447. Αργυρ. Καρκαβέλας 
448. Χατζη-Δημήτρης 

Τιρλής 
449. χήρα Μιχάλη Κυλω¬ 

νάτη και Αγγέλω 

ΔΓ- » » 1 » 
Δ'- » » 3 » 

Δ'- » » 5 » 

Δ'- » » 3 » 

Δ'- » » 5 » 

Δ'- » » » » 

Δ'- < _) » » » 
Δ'- Ανάπλι » 1 1 » 

Δ'- » » 4 » 

- Δ'- » » 10 » 

• Δ'- » » 1 1 » 

• Δ'- » » » » 

Β'- » 1690 4 Ιουλίου 

Β'- » » 8 Ιουνίου 

• Δ'- » » » Αόγούστ. 
• Δ'- » » 6 Ιουλίου 

• Δ'- » » 4 » 
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και Μαρδίτζα παι
διά της 

450. Δημήτρης Λεκάκης 
451. Κυράστα χήρα Αλέ

ξαινα 
452. Νικολός, Σταμάτης 

και Κυράστα παίδες 
Γεωργάκη Κουτρή 
και μήτηρ αυτών 
Φλουρού 

453. χήρα Λιγούραινα 
Κασανού μέ τ' ανή
ψια της Ρέβα, Γιάν
νη και Μαρδίτζα 

454. Σταμάτης Φιλάρετος 
455. Διολέντα χήρα Κο-

λομαντα με την θυ
γατέρα της Όρσα 

456. Μαρδίτζα χήρα πα
παδιά Μουρομύταινα 

457. Γεωργάκης Μακελ
λάρης 

458. Νικολός, Κρεούζα 
και Μαρδίτζα παί
δες Κατζαμπέρη 

459. Νικολός Μπλουμ
πάκης 

460. Φλωρού του Γγιαφή 
με τον υιόν της Λά
μπρο 

461. Μαρδίτζα χήρα Μα
λακάρη 

462. Όρσα χήρα Δημή
τρη Αστροκάρη με 
τα παιδιά της Κρε
ούζα και Σταμάτη 

463. Μαρία και Μαρδί
τζα παίδες του Κον
τοφάγου «εβαπτί
σθησαν ε ις την αληθή 

- Δ'- » 1691 6 Ιουνίου 
- Δ'- » » 4 » 

( ) » » 5 » 

- Γ'- » » 3 » 

- Δ'- » » 9 » 
- Δ'- » » 8 » 

- Δ'- » » 17 » 

- Γ'- » » 10 » 

- Δ'- » » 9 » 

- Δ'- » » 4 » 

- Δ'- » » 22 » 

-Α'- Ζάχολη » 20 » 

- Δ'- Ανάπλι » 5 » 

- Δ'- » » 9 » 
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θή πίστιν την χρι
στιανικήν» υπό ανα
δόχων Ιωάννου, Δη
μητρίου, Μάνδρα και 
Χατζη-Δημητρίου -Δ'- » » 3 

464. Φίλιππος Μιχάλης -Δ'- » 9 
465. Σαμαλτάνα χήρα Σι

κουλάρη -Δ' - » 5 
466. Αγγελάκης Πίρης - Δ'- » » 3 
466. [bis] Βασίλης Δημή

τρη Σκλιανος -Δ'- » 11 
467. Στάμος, Αλέκα, Φί

λιππος παίδες Πα
ρασκευά Μπούα - Δ'- » » 9 

468. Δημήτρ. Χοχλιός -Δ'- » 11 
469. Μαρδίτζα και Όρσα 

παίδες Δημ. Λέκα - Δ'- » » 
470. Σαμαλτάνα και Λα

σκαρού παίδες Παλτά -Δ'- » » 12 
471. Παναγ. Μιχάλης -Δ'- » » 9 
472. Γιάννης Κουντούρης -Δ' - » » 6 
473. Δημήτρης, Αθανά

σης και Μαρδίτζα 
παίδες Πουλάκη και 
μητέρα αυτών Κυ
ράστα -Δ'- » » 3 

474. χήρα Σμαράγδα Γε
ωργού με το παιδί 
της Ιωάννην -Δ'- » 10 

475. Μιχ. Δημ. Σκλιανός - Δ'- » » 11 
476. Δημήτρ. Βαπτισμένος -Δ'- » » » 
477. Γεωργάκης Φολερός - Γ - » 3 
478. Δημήτρης Ψαθάς -Δ'- » 11 
479. χήρα Λασκαρού Παύ

λαινα και παιδιά της 
Γιάν. και Μαρδίτζα -Δ'- » » 2 

480. χήρα Κρεούζα, Βα
σίλαινα, Κασσάνδρα 
και Δράκος παιδιά 
της και Όρσα αδελφή 

» 
» 

Απριλίου 

Ιουνίου 

» 
» 
» 
» 
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φή της 
481. Τζουάνες Λίμπου

νας υιός του ποτέ 
Μιχάλη Λίμπουνα, 
που «ήτον προεστός 
της πολιτείας μας 
και τάξεως πρώτης 
και έσκοτώθη υπό 
των Αγαρηνών» 

482. Λασκαρού χήρα Μι
χάλη Χρυσοχού, 
Ιωάν και Μαρδίτζα 

483. Μιχαήλ Δαυλίτης 
484. Γεώργος Πούλος 
485. Λαμπρ. Ζάμπουρας 
486. Ιωάννης Ρούπας 
487. Σαμαλτάνα χήρα Δη

μήτρη Σκοινά και 
παιδιά της 

488. Γεωργάκης Τζελεπής 
με τα αδέλφια του 

489. Γεωργάκης Σκουρ
δούπης 

490. Νικολός Λουκάς 
491. Γιαννάκος Παναγι

ωτάκης 
492. Νικολός Καζατζής 

με τα αδέλφια του 
493. Νικόλ. Λυκόπουλος 
494. Λασκαρού χήρα του 

Σταμάτη Καβαλλάρη 
495. Σταμάτης Μαχαιράς 
496. χήρα Ρίσταινα με τα 

παιδιά της 
497. Γιάννης Πέρος 
498. Ηλίας (Σ)κουζές 
499. Πολύχρω χήρα Γε

ωργιλού 
500. Γεωργάκης και Ιω

άνν. Πατούσας μετά 

- Δ'- » » 10 » 

-Α'- » 1690 8 Φεβρουαρ. 

- Δ'- » 1691 6 Ιουνίου 
< ) » » 9 » 
- Δ'- » » 10 » 
- Δ'- » » 1 1 » 
- Α'- » » 31 » 

- Δ'- » » 1 » 

- Δ'- » » » » 

- Δ'- » » » » 

- Γ'- » » » » 

- Γ'- » » » » 

- Δ'- » » » » 
- Δ'- » » » » 
- Β'- » » 3 » 
- Δ'- » » 1 » 

- Δ'- » » » » 
- Δ'- » » » » 
- Δ'- » » » » 

- Δ'- » » 27 Μαίου 
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της μητρός αυτών - Γ'- » 31 » 
501. Γεωργάκης Χηρέ

λου Πέρος - Δ'- » » 1 Ιουνίου 
502. Γιάννης Μάχαιρας -Δ'- » » 
503. Γιάννης Ρίκιος -Δ'- » » » » 
504. Ιωάν. Καπετανάκης - Ά - » » 10 » 
505. Φυλακτός Ταμπάκης 

με την γυναικαδέλφη 
του Μαρδίτζα του 
Νικόλα Τρι( > - Δ'- Ζάχολη » 23 » 

506. Παρασκ. Κωφός - Δ'- Πάτρα » 7 Σεπτεμβρ 
507. Κωνσταντίνος Φι

λίππου Λαϊνάς - Γ'- » » 12/22 » 
508. Νικόλ., Σταμάτ., Λα-

σκαρού παίδες Γε
<ω>ργίου Γγοκάκη 
και Ιωάννου Σκλά
βου Ασκολίθα - Δ'- » » 14/24 » 

509. Κωνσταντής και Παν
ταζής Μπαρακαράς - Β'- » » 13/23 » 

510. παίδες Ιωάννου 
Σαμπάτη - Γ - » » 12/22 » 

511. Σταμάτης Πιγγιάς - Γ'- < > » » » 
512. Νικολ. Καρσεβάνης - Γ - Ανάπλι » 18 Μαρτίου 
513. Νικολός Παϊδερός - Γ'- » 1690 » » 
514. Γεωρ/κης Μιχαήλος - Β'- » » 9 Ιουλίου 
515. Κυριάκος Κοπίδης - Β'- » » 16 Μαΐου 
516. Παντελέος Καρα

κότης - Β'- Β 8 Ιουλίου 
517. Φλουρού Καγκλαβά - Γ'- » » 7 » 
518. Σταμάτης Θεοτόκης - Ά - » 4 » 
519. Αντών. Περδικάρης < > » » 18 » 
520. Μπενιζέλος Αγγέ

λου Μπενιζέλου - Ά - » 4 » 
521. Δημήτρης και Στα

μάτης παίδες Λινάρ
δου Φολερού και 
θείος αυτών - Α'- » » » » 

522. Φαμελιά του Νικο
λού Ροΐδη - Α'- » » 10 » 
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523. Ιωάννης Στρέφης -Δ' - » » 11 » 
524. παίδες Δημητρίου 

Ά σ τ η - Α'- » » 9 » 
525. Νικολός Μποϋσκος - Β'- » 1691 4 Ιουνίου 
526. Παναγ. και Ιωάνν. 

παίδες Βουρδόχα < > » 1690 » Ιουλίου 
527. παίδες Λαμπρινού 

Καβαθα - Γ'- » » 9 » 
528. Γεωργάκης Ταρασής - Γ'- » » 8 » 
529. Ιωάννης Νικολού 

Μποζίκη - Α'- » » 9 » 
[διασκελίζονται 30 αριθμοί] 

560. Γεωργάκης Λειβα
δίτης - Ά - » » 14 Μαΐου 

561. Χρυσάφη γυνή του 
ποτέ Νικολάου Ρε
βέκα από τα Σάλωνα - Γ'- » » 1 Αυγούστ. 

562. Νικολός Θεοτόκης - Α'- » 4 Ιουλίου 
563. Νικολός Κοντο

γιαννάκης -Δ'- » » 3 Σεπτεμβρ. 
564. Σταμ. Κατζηλλιέρης - Β'- » » 2 Φεβρουαρ. 
565. Πέτρος Γουνάς - Β'- » » » » 
566. Αργυρός του Πε

τρότζου - Γ'- » 3 Μαΐου 
567. Γιάννης Κόνσουλας - Δ'- » » 25 Αυγούστ. 
568. Δημήτριος Ρούτος - Β'- » » 5 Σεπτεμβρ. 
569. Κωνστ. Καρύκης - Γ'- » » 18 Μαΐου 
570. Ιωάννης Κάλκος - Β'- » » 9 Ιουλίου 
571. Νικολός Παγουλας - Ά - » 1691 4 Ιουνίου 
572. Μιχάλης Πόλος - Γ'- Ζάχολη 23 » 
573. Γεωργάκης Δήμος - Α'- Ανάπλι 4 Αυγούστ. 
574. παίδες Σταμάτη Βε¬ 

λισσάρη Λινάρδος, 
Γιωργάκης και Μαρ
δίτζα - Α'- » » 18 » 

575. , Νικολός Δήμος - Α'- » » » » 
576. . Ό ρ σ α χήρα του πο

τέ Νερούτζου Κό
καλη -Δ' - » 1690 » Μαΐου 

577. . Κυριαζής Λαϊνάς - Δ'- » » 
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578. χήρα Λασκαρού 
Σπηλιώτη 

579. Γιωργάκης Κεχρής 
και αδελφός του Βα
σίλης 

580. Δημήτριος Τζεφέρης 
581. Γιωργάκης Μπα¬ 

πουχάρης 
Ιωάννης του Σταμά
τη Σφέτορη και αδελ
φός του Γεωργάκης 
Σαμαλτάνα του 
Θεοδώρου 
Νικολός Γιοκάκης 

585. Νικολός Κοφίνος 
586. Γεωργάκης Καρ¬ 

καβέλας 
Κων. Καπινάκης 
Καλομοίρα και Ιω
άννα παίδες Βασί
λη Σαμάμαλου 
Ιωάν. Καντηλόρος 
Νικολ. Κουρομάδης 

591. Δημήτρης Πέτρου 
Μπάσταρδου 

592. Ποθητός του Μακρή 
593. παίδες Σωτήρη Λι¬ 

νάρδος, Στάμω, Λα
σκαρού και Μαρδί¬ 

τζα μητέρα τους 
594. Κοντύλω του Γιάννου 
595. χήρα Δημήτραινα και 

Όρσα θυγατέρα της 
596. Δημήτρ. Σκάμπαρος 
597. Κρεούζα Σκαρδάκου 

και ανηψιός της 
Γεωργάκης 

598. Μελέτης Καπετάνιος 
599. Σταμάτης Μαργαρί

της Κατεργάρης 

582. 

583. 

584. 

587. 
588. 

589. 
590. 

Δ'- » » 25 Σεπτεμβρ. 

- Β'- » » 26 » 
- Α'- » » 13 » 

- Δ'- » » » » 

- Δ'- » » 1 6 Μαΐου 

( ) » » 1 7 Ιουλίου 
- Δ'- » » 10 » 
- Δ'- » » 8 » 

- Γ'- » » 10 » 
- Γ'- » » 1 8 Μαΐου 

• Β'- » » 5 Ιουλίου 
Δ'- » » 1 1 Μαΐου 

• Δ'- » » 1 8 » 

Γ'- » 1691 9 Ιουνίου 
Δ'- Ζάχολη » 23 » 

- Γ'- Ανάπλι 
) - Δ'- Ζάχολη 
ί 

- Δ'- » 
- Β'- Ανάπλι 

» 11 Μαΐου 
» 23 Ιουνίου 

» » » 
» 16 Μαΐου 

- Δ'- » » 9 Ιουνίου 
- Β'- » 1690 16 Μαΐου 

- Γ'- » » » » 
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600. Χριστόφιλος και Α 
γάπιος και χήρα 
Φλώρου αδελφή αυ
τών παίδες Αγγε
λάκη Βασίλη 

601. Παναγ. Κοπίδης 
602. Σαράντ. Πετραλίδης 
603. Γεώργιος Τζάνγγας 
604. Μιχάλης Φολερός 
605. Νικολός Αρβανι

τάκης 
606. Βασίλης του Κλότζα 
607. παις Πλούμου Απο

στόλη και Σαμαλ
τάνα μητέρα του 

608. Σταμάτης, Σταυρια
νός και Μαρδίτζα 
παίδες Γιαννάκη Γα
λάτζη και Κασσάν
δρα μητέρα τους 

609. Αντώνιος Ντούζης 
610. Σαράντης Πακάλης 
611. Διονύσης Ακράβα

ρης και η μάνα 
του Φλωρού 

612. Ιωάν. Μπουκαρέλης 
613. Γεωργάκης Ροβίθης 
614. Γιάννης Αντρία 

Μακελλάρη 
515. Νικολός Μπούλης 
516. Νικόλαος Σπανός 
517. καπετάν Σταμάτης 

Κουμάνταρος 
518. Σταμάτης Κοπίδης 
519. παπα-Σταμάτης Θω

μάς και αδελφός του 
Σπυρίδων 

520. Δημήτρης Φωκάς 
και αδελφός του Νι
κολός 

- Β' » » 7 Ιουνίου 
-Β' - » » 16 Μαΐου 
- Β - » » 26 Σεπτεμβρ. 
-Β' - » » 29 Ιανουαρ. 
- Γ'- » » 11 Μαΐου 

- Γ - Ζάχολη 1691 28 Ιουνίου 
-Δ ' - Πάτρα » 10/20 Σεπτεμβρ. 

- Δ'- Ανάπλι » 10 Ιουνίου 

-Γ ' - » » » » 
-Γ ' - » » 1 » 
- Γ'- » » » » 

-Γ ' - » » 9 » 
- Β'- » » 1 » 
-Δ ' - » 1690 20 Σεπτεμβρ. 

-Γ ' - Τροπολιτζά 1691 28 Μαρτίου 
-Γ ' - » » » » 
-Δ' - Ζάχολη » 23 Ιουνίου 

- Β'- Ανάπλι 1690 14 Μαΐου 
- Β'- » » 16 » 

- Β - » » » » 

-Δ ' - » » » 
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621. Ιωάννης Παρα
σκευά Λαζάρου 

622. Νικ. Μπικιαούνης 
623. Νικολός Καπετα

νάκης 
624. Γιάν. Τιμηνόπουλος 
625. Γεωργάκης Καλλι

χαλκάς Σωτήρχος 
και Νικολός αδελ 
φός του 

626. χήρα Αφέντρα του 
Γεωργάκη Μακρή 
και Σπηλιώτης γαμ
πρός της 

627. Κρεούζα Νικόλα 

Domenico di Rossi Archivista Publico feci copia in fede di chi etc. 

Noi Stai Balbi Proveditor di Romania e sua provìncia a qualunque 
attestiamo essere l'antenominato Domino Domenico di Rossi tale quale 
s'è sottoscritto degno di fede, in quorum etc. 

Romania 26 Aprile 1698 S. N. 
Jo Stai Balbi proveditor 

Gioachin Cadamuro 
Cancellier Publico 

- Β'- » » » » 
- Β'- » » » » 

- Β'- » » 13 Σεπτεμβρ. 
- Δ'- » » » » 

-Γ ' - » 1691 12 Ιουνίου 

- Δ'- » 
< > 

» 9 » 
» 11 » 
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