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ΝΑ ΞΑΝΑΛΑΒΩΜΕΝ ΤΟ ΜΟΝΑΣΊΉΡΙΟΝ ΜΑΣ ΩΣ ΠΡΩΤΟΝ» 
Η ΔΙΑΜΑΧΗ ΤΗΣ ΜΟΝΗΣ ΤΙΜΙΟΥ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ ΖΑΚΥΝΘΟΥ 

ΜΕ ΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΝΕΡΑΝΤΖΗ (18ος αϊ.) 

εκχώρηση μονής με τα περιουσιακά στοιχεία της προς άλλη μονή ή συνηθέστερα 
προς ιδιώτες ώς αναγνώριση των υπηρεσιών τους αποτελεί, δπως γνωρίζουμε, 
πρακτική οικεία για τή βενετσιάνικη Διοίκηση. Βέβαια, δεν καλύπτει το ανά
πτυγμα τών κτηματικών παραχωρήσεων εν ε'ι'δει φέουδου που πραγματοποιούνται 

σε δλην τή βενετική επικράτεια καί, φυσικά, στα Επτάνησα, ωστόσο, ήδη σε μελέτες τοΰ 
προηγούμενου αιώνα, είχαν επισημανθεί παρόμοιες περιπτώσεις.1 "Αλλωστε και ή περί
πτωση πού θα μας απασχολήσει στις σελίδες της μελέτης αυτής δεν εΐναι άγνωστη2: ή 
ζακυνθηνή μονή Αγίου Ιωάννου τοΰ Προδρόμου (Λαγκάδα) κοντά στα χωριά Κατα-
στάρι, Χαρτάτα καί Μετόχι (Μικρό Καταστάρι), με πιθανό έτος άνακαινίσεως το 1617, 
μετατρέπεται σε εκκλησιαστικό τιμάριο καί παραχωρείται στον Κωνσταντίνο Νεράντζη3 

καί στα αδέλφια του ώς ανταμοιβή γιά τή συνδρομή τους στίς βενετοτουρκικές πολεμικές 
συγκρούσεις. Ή παραχώρηση δμως αυτή —αποδοχή ανάλογου αιτήματος έκ μέρους τών 

1. Ό Παναγιώτης Χιώτης (Ιστορική Έχθεσις περί τιμαρίων Κερκύρας, Κέρκυρα 1865, σσ. 16-17) 
αναφέρεται στην κατηγορία αύτη τών τιμαρίων, τα οποία ονομάζει «εκκλησιαστικά τιμάρια», καί εκτιμά δτι 
παραχωρούνται σε οικογένειες καί ιερωμένους λόγω δημοσίας καλοκαγαθίας καί τα όποια ήταν είτε προσωπικά 
(όποτε μετά τον θάνατο τοΰ κατόχου τους επέστρεφαν στο Δημόσιο) είτε διαδοχικά (όποτε μεταβιβάζονταν 
στους κληρονόμους του). Στην πολύτιμη μελέτη του ό Χιώτης αναφέρει μάλιστα καί 'ιδιαίτερες περιπτώσεις 
παρόμοιων παραχωρήσεων: συγκεκριμένα, με απόφαση τοΰ προβλεπτή Ζακύνθου Agostin Sagredo της 5ης 
Μαρτίου 1623, που επικυρώθηκε με δουκικο διάταγμα τοΰ Antonio Priuli της 8ης 'Ιουνίου 1623, ή ζακυνθηνή 
μονή της Άναφωνήτριας που είχε δοθεί στον άγιο Διονύσιο παραχωρείται εν συνεχεία στή μονή τοΰ 'Αγίου 
Γεωργίου τών Κρημνών καί το 1783 στην οικογένεια Φλαμπουριάρη" ό ίδιος αναφέρει επίσης τήν παραχώρηση 
τών ζακυνθηνών μονών της 'Αγίας Μαρίνας καί της Λαουρένδενας στην οικογένεια Νομικοΰ καί στον δίδασκα-
λον Σκοΰφον τον ρήτορα αντίστοιχα. 

2. Ό Λεωνίδας Ζώης (Ιστορία της Ζακύνθου, 'Αθήνα 1955, σ. 318, καί Λεξικόν Ιστορικόν καί λαογρα-
φικον Ζακύνθου, τ. 1, μίρος πρώτον, Αθήνα 1963 σ. 245, 421), δπου τα σχετικά με τή μονή αυτή, αναφέρει 
δτι ή μονή με τα περιουσιακά στοιχεία της με δουκικό διάταγμα της 3ης Σεπτεμβρίου 1773 παραχωρήθηκε σε 
μέλη της οικογένειας Νεράντζη, ενώ με άλλο δουκικό διάταγμα της 3ης Σεπτεμβρίου 1778 ή παραχώρηση 
αυτή ανακλήθηκε καί ή μονή πέρασε στην κατοχή τών μοναχών της. 

3. Στοιχεία για τήν οικογένεια αυτή υπάρχουν πολλά άλλα διάσπαρτα' πάντως φαίνεται δτι ανήκει στην 
κατηγορία τών οικογενειών που πέρασαν από τήν Κρήτη (Χανιά) στή Ζάκυνθο καί προσέφεραν πολλές υπηρε
σίες στίς διάφορες πολεμικές επιχειρήσεις της Βενετίας. Πολλές πληροφορίες για τα μέλη της οικογένειας αυτής 
βρίσκουμε στο έ'ργο τοΰ Ζώη, Λεξικόν, τ. 1, μέρος δεύτερον, σσ. 467-468, απ' δπου αναδύεται ή δράση τών 
μελών της για διάστημα δύο περίπου αιώνων. 

m 
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ενδιαφερομένων4— δεν κράτησε για πολύ, επειδή οί μοναχοί αντέδρασαν δυναμικά και 

υστέρα από επίμονες και χρονοβόρες ενέργειες πέτυχαν τήν ανάκληση της παραχώρησης 

αυτής και τήν επάνοδο στο παλαιό καθεστώς της κοινοβιακής μονής.5 

Στο έγγραφο6 που εκδίδεται εδώ, έχουμε τη δυνατότητα να παρακολουθήσουμε κά

ποιες πτυχές τής αντίδρασης των μοναχών καθώς και διάφορες πληροφορίες για τήν παρου

σία τής μονής στον επτανησιακό χώρο και τή δυναμική που αποδεσμεύεται από τή σύγ

κρουση της με τήν οικογένεια Νεράντζη. Βέβαια ή πλευρά που περιγράφει τα γεγονότα εί

ναι αποκλειστικά εκείνη τών μοναχών' ωστόσο, έστω και έτσι, είναι δυνατόν νά ανασυ

γκροτήσουμε με σχετική πληρότητα τήν ενδιαφέρουσα αυτή περίπτωση.7 

4. Βεβαίως ή κινητικότητα αυτή που παρατηρείται στη νομή της μοναστηριακής περιουσίας έχει να κάνει 
με τήν εκμετάλλευση τών υποστατικών τών μονών μέσω διαφόρων πακτώσεων που συνάπτονται με καλλιερ
γητές. Στίς άρχες τοΰ 17ου αιώνα ή περιοχή άνηκε κτητορικώ δικαιώματι στή μονή τής Άναφωνήτριας (Ζώης, 
Λεξικόν, σ. 245). Τέτοιες πληροφορίες για τήν «απόδοση» μοναστικών Ιδρυμάτων τής Κέρκυρας, που προέρ
χονται από έγγραφα τοϋ 'Ιστορικού 'Αρχείου τοΰ νησιού, αναφέρει ό Δημήτριος Χρ. Καπάδοχος, Ναοί και 
μοναστήρια Κέρκυρας-Παξών και 'Οθωνών στα μέσα τοΰ IH' αιώνα, 'Αθήνα 1994. 

5. Συγκεντρωτικά στοιχεία για τή μονή αυτή δεν διαθέτουμε. "Ο,τι γνωρίζουμε το έχουμε από τον Ζώη, 
(Ιστορία, σ. 318, και Λεξικόν, τ. 1, μέρος πρώτον, σσ. 245-246), τον Ντίνο Κονόμο ('Ιστορία της Ζακύν
θου, 'Αθήναι 1955, σ. 318 και Ναοί καϊ μονές στη Ζάκυνθο, Αθήνα 1964, σσ. 104-105), που αντλεί από τον 
Ζώη, και τον Α. Σ. Μπισκήνη (Πρώται γνώσεις Φυσικής και Πολιτικής Γεωγραφίας μετά Πατριδογραφίας 
Ζακύνθου..., Έν Ζακύνθω 1897, σ. 87). Λίγα επίσης έγγραφα τής μονής άπόκεινται στο 'Ιστορικό 'Αρχείο 
Ζακύνθου: Μαριάννα Κολυβα-Καραλέκα, «Κατάλογος 'Ιστορικού Αρχείου Ζακύνθου-Α», Μνήμων, τ. 10 
(1985), σ. 31, 33, 46, 49 σημ. 71. Πάντως άπο τις πληροφορίες που έχουμε ή παραχώρηση τής μονής με τήν 
περιουσία της πρέπει να έγινε άπο τον δόγη Μοτσενίγο το 1773 και ή ανάκληση τοΰ διατάγματος το 1778. 
Στο έγγραφο ποΰ εκδίδουμε έδώ αναφέρεται ή παραχώρηση τής μονής άλλα χωρίς άλλα στοιχεία: εΒώθη με 
Δεκρέτον τοΰ εξοχότατου Σενάτου. 

6. Το έγγραφο απόκειται στο αρχείο τής οικογένειας Περούλη τών Κρατικών 'Αρχείων τής Βενετίας στή 
σειρά ASV, Archivio privato dei Conti Peruli, serie III, b. 15, fase. 5, και μάλιστα είναι δίγλωσσο: στα ελληνικά 
και ιταλικά. Πρώτη μορφή του είναι ή ελληνική και ταυτοχρόνως πρέπει να μεταφράστηκε στα ιταλικά, δπως 
φανερώνει ό τίτλος «traduzione ex greco»' ή Ιταλική μετάφραση, φυσικά, γίνεται επειδή απευθύνεται προς τον 
κόμητα Σπυρίδωνα Δημ. Περούλη, δ οποίος είναι βέβαιο δτι δεν γνωρίζει τα ελληνικά, έν αντιθέσει προς τον 
πατέρα του, άλλα είναι Βενετός πολίτης ελληνικής καταγωγής (μητέρα του ή αθηναϊκής καταγωγής Ευγενία 
Μάκολα). ΟΙ μοναχοί τής μονής τοϋ Αγίου 'Ιωάννου απευθύνονται σ' αυτόν επειδή πρόκειται για σημαίνουσα 
προσωπικότητα τής βενετικής κοινωνίας, αθηναϊκής επίσης καταγωγής, με οικονομικά συμφέροντα στα 'Επτά
νησα, άλλα και επειδή ή οικογένεια Περούλη είχε ανέκαθεν καλές σχέσεις με τήν οικογένεια Μολίν, μέλος τής 
οποίας εμπλέκεται στην υπόθεση που μας απασχολεί. Το έγγραφο εκδίδεται δπως είναι έκτος άπο λίγες επεμ
βάσεις κυρίως σε θέματα στίξης και χρήσης τών κεφαλαίων. 

7. Το έγγραφο που δημοσιεύεται έδώ είναι άχρονολόγητο' ασάφεια υπάρχει επομένως (άλλωστε και ό 
Ζώης αναφέρει, (Λεξικόν, σ. 245, 466), ίσως έκ παραδρομής, τήν υπόθεση με δύο χρονολογίες, 1753 και 
1773)* προσωπικά αποκλίνω προς το 1773 και για τον εξής λόγο. Το έγγραφο τών μοναχών απευθύνεται στον 
Σπυρίδωνα Περούλη, δ οποίος ως τον θάνατο τοΰ πατέρα του Δημητρίου (1771) ζοΰσε στή σκιά του χωρίς να 
αναμειγνύεται στίς δραστηριότητες του. Κατά συνέπεια δεν νοείται προσφυγή τών μοναχών στον Σπυρίδωνα 
Περούλη ζώντος τοΰ Δημητρίου. Γενικά για τήν οικογένεια Περούληδων βλ. τή βιβλιογραφία στή μελέτη μου: 
«L'attività armatoriale di Demetrio Peruli ed il suo intervento al traffico mediterraneo», Actes du He.Colloque 
International d'Histoire "Economies Méditerranéennes: Équilibres et Intercommunications„ XHIe-XIXe siecies", τόμ. 
1, Athènes 1985, p. 176. Πέραν τούτων, ωστόσο, υπάρχουν και άλλα κενά που πρέπει νά συμπληρωθούν με 
έρευνα στα βενετικά αρχεία προκειμένου νά εντοπισθούν περαιτέρω στοιχεία γιά τή μονή αυτή που θά προχΰ-
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"Υστερα από τις άκαρπες παραστάσεις που έκαναν στις βενετικές 'Αρχές της Επτανή
σου (Ζακύνθου καΐ Κέρκυρας), οι μοναχοί καταφεύγουν στο κέντρο των αποφάσεων (Βενε
τία) μέ τήν αποστολή δύο μελών τοΰ κοινοβίου τους: είναι ό προηγούμενος της μονής Νεό
φυτος Βοΰτος και ο πρώην «κελλάριος» τής μονής μοναχός Ανανίας Τεμπονέρας.8 Ενδια
φέρον παρουσιάζει το γεγονός δτι έ'χουν μαζί τους επιστολές των Βενετών κυβερνητών τής 
Ζακύνθου Alvise Zen και Angelo Emo υπέρ τής υποθέσεως τους, πράγμα πού ενισχύει, φυ
σικά, τη θέση τους καί αποδυναμώνει τα επιχειρήματα τών αντιδίκων τους, επειδή έτσι 
διαπιστώνεται δτι κατά τήν αλλαγή τοΰ ιδιοκτησιακού καθεστώτος τής μονής δέν ζητήθηκε 
ή έγκριση τής τοπικής εξουσίας άλλα οί Νεράντζηδες προσέφυγαν, δπως άλλωστε είχαν το 
δικαίωμα, απευθείας στην κεντρική εξουσία.9 

Μέριμνα τών μοναχών εΐναι βέβαια να ανατρέψουν τήν κακή εικόνα πού είχαν παρου
σιάσει οί Νεράντζηδες για το μοναστήρι τους, πράγμα πού εΐχε βαρύνει στην απόφαση τής 
παραχώρησης, επειδή δέν ήταν, φυσικά, δυνατόν να απαλλοτριωθεί υπέρ τρίτου ακμάζουσα 
μονή. Αυτό δμως δέν τους εμποδίζει να επιτεθούν, επιπροσθέτως, και προσωπικά εναντίον 
τών Νεράντζηδων, θέτοντας υπό αμφισβήτηση καί το στοιχείο τής ευγενούς καταγωγής τους, 
πού πάντα διευκόλυνε τήν παραχώρηση κτημάτων10 ή δινόταν παράλληλα μέ το φέουδο. 

Μολονότι λοιπόν ή οικογένεια αυτή φαίνεται να κατέχει κάποιες περγαμηνές ευγενείας, 
αυτοί τονίζουν τήν ταπεινή εργασία τοΰ πατέρα τους Γεωργίου (τεχνίτης εις λανάρια Xocva-
ρίων) καί τοΰ παπποΰ τους Νικολάου (πτωχός Ιερεύς), παρασιωπώντας ταυτόχρονα τήν 
ύπαρξη άλλων μελών τής οικογένειας μέ επαγγέλματα πού βρίσκονταν σέ υψηλότερη θέση 
τής κοινωνικής Ιεραρχίας (αξιωματικοί, πρωτοπαπάς κ.λ.). Στή συλλογιστική τών μονα
χών προβάλλει εύδηλα ή προσπάθεια υποβάθμισης τών οικογενειακών τίτλων, προκειμένου 
να υπονομευθεί μία από τις προϋποθέσεις τών παραχωρήσεων, μολονότι τα πράγματα ως 
προς το σημείο αυτό δέν εΐναι απολύτως ευθύγραμμα. Αλλά εδώ, φυσικά, γίνεται υπό
μνηση τοΰ κανόνα καί δχι τών εξαιρέσεων. 

Ή ταπεινή καταγωγή τους παράλληλα συνδυάζεται στο υπόμνημα μέ τήν αιτία τοΰ 
έρχομοΰ τοΰ Κωνσταντίνου Νεράντζη στή Βενετία, πού κατά τους μοναχούς δέν είναι άλλη 
παρά ή πλαστογράφηση δημοσίων εγγράφων'11 καί φυσικά πάλι οί συνειρμοί είναι εύκολοι, 

ψουν βέβαια, άπο τον εντοπισμό της αίτησης τών Νεράντζηδων άλλα καί γενικά δλης τής υπόθεσης που κατέ
ληξε στην επαναφορά τής μονής υπό το παλαιό ιδιοκτησιακό της καθεστώς. 

8. Καί οί δύο μοναχοί είναι Ζακύνθιοι' για τήν καταγωγή τους βλ. τα αντίστοιχα λήμματα στο Λεξικον 
τοΰ Ζώη. 

9. Φυσικά, το γεγονός αυτό για τους μονάχους στοιχειοθετεί κατηγορία εναντίον τών Νεράντζηδων, 
τήν οποία φροντίζουν να τήν αναφέρουν: τοΰ έδώθη με δεκρέτον... χωρίς κάμμίαν εϊδηαιν τών εξοχότατων 
κρητών μας, τοΰ Πρεβεδούρου τοΰ Νισίον μας, αλλ' ούτε Γγενεράλε, αρχόντων συντίχων... 

10. Υπάρχουν στοιχεία συμφωνά μέ τα όποια ή οικογένεια αυτή ανήκει στην κατηγορία τών ευγενών 
(αναφέρω εδώ τό πρόσφατο δημοσίευμα: 'Ιωάννης Τυπάλδος-Λασκαράτος, «Οίκόσημα τής Ζακύνθου άπο τόν 
κώδικα 17 τής 'Ιστορικής καί Εθνολογικής Εταιρείας τής Ελλάδας», ΔΙΕΕ, τ. 31 (1988), σ. 182, δπου τό 
οίκόσημο τής οικογένειας: τρία νεράντζια καί τρία άστρα. Πάντως στο έργο τοΰ Eugène Rizo-Rangabè, Livre 
d'Or de k Noblesse Ionienne, vol. III: Zante, Athènes 1927, δεν περιλαμβάνεται ή οικογένεια αύτη). 

11. "Ισως ό Κωνσταντίνος Νεράντζης ταυτίζεται μέ τόν ομώνυμο νοτάριο (1771) που αναφέρει ό Ζώης 
(Λεξικόν, σ. 467). 
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άφοΰ επιχειρείται ή ποινική υπονόμευση τους, δηλαδή σε γενικές γραμμές το σύνολο της 
προσωπικότητας των Νεράντζηδων, οι οποίοι παρουσιάζονται καΐ ταπεινής καταγωγής άλ
λα και διαβλητά κατά τις δοσοληψίες τους πρόσωπα και άρα ανάξια κυβερνητικών παρα
χωρήσεων. Έξαλλου ή θέση τους αυτή ενισχύεται από τή μετατροπή της μονής άπο τους 
νέους κατόχους της σε καταφύγιο κακοποιών άλλα και άσεμνων γυναικών, πράγματα τα ό
ποια εΤναι γνωστά σε όλη τήν κοινωνία τής Ζακύνθου. 

Πέρα από όλα αυτά όμως εκείνο που πρέπει να ανασκευάσουν οι μοναχοί είναι ό,τι 
ενδεχομένως είχε αποτελέσει τον κύριο λόγο τής μεταβολής τοΰ ιδιοκτησιακού καθεστώτος 
τής μονής: πρέπει δηλαδή να αποδείξουν ότι ή μονή τοΰ Προδρόμου δεν φυτοζωοΰσε άλλα 
αντιθέτως ήταν ενεργός μοναστική κοινότητα με δράση τόσο στον πνευματικό όσο καί στον 
κοινωνικό και οικονομικό τομέα. Γι' αυτό καί το μεγαλύτερο μέρος τοΰ υπομνήματος τους 
αφιερώνεται στην αντίκρουση τής κατηγορίας αυτής. Ή μονή κατά τους Νεράντζηδες είχε 
περιπέσει σε παρακμή, άφοΰ διέθετε μόνο εξι γέρους μοναχούς, λίγα καί αδούλευτα υπο
στατικά, παρέμενε αλειτούργητη καί είχε μετατραπεί σε καταφύγιο ληστών. Να λοιπόν ή 
κύρια αιτία που εμπεριέχει όλα τα στοιχεία τα όποια συνιστοΰν λόγο παραχώρησης. 

Ή μονή, σύμφωνα με το υπόμνημα τών μοναχών, είναι το μεγαλύτερο μοναστήρι τής 
Ζακύνθου, έχει 23 μοναχούς, πολλά υποστατικά που καλλιεργούνται από σέμπρους, καί 
παράγει ποικίλα προϊόντα (λάδι, σταφίδες, μέλι, σιτάρι), ενώ δεν λείπουν καί τά αναγκαία 
ζώα (μουλάρια, άλογα) καθώς καί τά παραγωγικά ζώα (πρόβατο, βόδια). Έτσι ή μονή 
ως ζωντανός οργανισμός μπορεί άνετα νά παρέχει άσυλο σε ξένους καί ντόπιους οδοιπόρους 
καί ταξιδιώτες, καθώς βρίσκεται πάνω στον δρόμο πού οδηγεί προς τήν πρωτεύουσα τοΰ 
νησιοΰ. 

Το παιχνίδι λοιπόν προκειμένου νά διαταραχθεί ή νά αποκατασταθεί το ιδιοκτησιακό 
καθεστώς τοΰ μοναστηρίου παίζεται ακριβώς στην ύπαρξη ή τήν ανυπαρξία τών βασικών 
χαρακτηριστικών που προσδιορίζουν τήν ιδιότητα μιας μονής.11 ΈκεΤ στήριξαν τήν αίτηση 
παραχώρησης τής μονής σ' αυτούς οι Νεράντζηδες καί το πέτυχαν' εκεί επίσης στήριζαν το 
αίτημα επιστροφής στο παλαιό κοινοβιακό καθεστώς οι μοναχοί καί, άπ' ό,τι γνωρίζουμε, 
το πέτυχαν. Καί στή μιά καί στην άλλη περίπτωση φαίνεται ότι αποτελεί βασικό μέλημα 
τής βενετικής εξουσίας ή εκμετάλλευση τής κτηματικής περιουσίας τών εκκλησιαστικών 
ιδρυμάτων είτε άπο τους μονάχους είτε άπο 'ιδιώτες, πράγμα πού επεκτείνεται, βέβαια, καί 
στην κανονική φορολογική απόδοση, όπως άλλωστε όμολογοΰν καί οί ίδιοι οί μοναχοί, 
όταν θέτουν τά ανατρεπτικά τής αποφάσεως ερωτήματα τους.13 

12. Πάντως για τον χώρο τών Έπτανήσων, δπου ό έπικυρίαρχος είναι ή Βενετία, θεσμοθετούνται ορι
σμένες διατάξεις που δεν συναντούμε εύκολα στον χώρο τής τουρκοκρατούμενης επικράτειας: λ.χ. στα 1705 
ό γενικός προνοητής αίρει το αναπαλλοτρίωτο τών έκκλησιασακών γαιών τής Κεφαλονιάς (Ηλίας Τσιτσέ-
λης, Κεφαλληνιακά Σύμμικτα, τ. Β', 'Αθήναι 1960, σ. 237)' για το θέμα αυτό βλ. Έλεάννα Βλάχου, 
«Συγκέντρωση μοναστηριακών γαιών στην Κεφαλλονιά κατά τον 17ο καί 18ο αιώνα. Ή περίπτωση τής 
μονής Ύπεραγίας Θεοτόκου στην "Ατρο», Κεφαλληνιακά Χρονικά, τ. 5 (Αφιέρωμα στον ακαδημαϊκό Δίον. 
Α. Ζακυθηνό), Αργοστόλι 1986, σσ. 218-226. 

13. 'Ημείς ελειφαμεν ποτέ να δώσωμεν τής αυθεντίας ταίς δεκατίαις: Sia τί δεν μας εφυλάκωσεν ό 
εξοχότατος Πρεβεδοΰρος μας;. 
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Φυσικά, άφοΰ αποδείξουν δτι το μοναστήρι τους διαθέτει αυτό το βασικό πλεονέκτημα, 
δηλαδή τήν επάνδρωση από μονάχους και «δουλευτάδες» και επομένως τήν καλή οικονο
μική απόδοση του και τή συμμετοχή στις παραγωγικές διαδικασίες τοϋ νησιού, είναι εύκολο 
για τους μονάχους να τονίσουν και άλλα επιμέρους χαρακτηριστικά τα όποΐα αναδεικνύουν 
τήν καλή λειτουργία της μονής στή Λαγκάδα. Προηγουμένως δμως πρέπει με στοιχεία να 
ανατρέψουν και τή δεύτερη σοβαρή κατηγορία: δτι δηλαδή ή μονή δεν είναι καταφύγιο 
ληστών (μπαντίδων) άλλα αντιθέτως χώρος υποδοχής ταξιδιωτών, περαστικών και έν 
γένει κάθε ατόμου που χτυπά τήν πόρτα της. 

ΟΙ μοναχοί λοιπόν αντιτείνουν στις κατηγορίες τών Νεράντζηδων, πέραν δλων τών 
άλλων, δτι οί άνθρωποι που κατά καιρούς δέχονται δεν έχουν καμιά σχέση με τήν παρανο
μία άλλα αντιθέτως δέχτηκαν μετά τήν κατάληψη της Πελοποννήσου άπό τους Τούρκους 
(1715) ενα κύμα προσφύγων άπο τον Μοριά' δέχτηκαν ακόμα και φιλοξένησαν δημόσια 
πρόσωπα άλλα και πολλούς περιηγητές14 "Αγγλους και Γάλλους άλλα καΐ αυτόν τον Φρα
γκίσκο Μοροζίνη, για τον οποίο μάλιστα έκτοτε αναπέμπουν και ειδικές δεήσεις. 'Εξάλλου 
ή θέση τοϋ μοναστηριού, πού βρίσκεται πολύ κοντά σε δημόσιες εκμεταλλεύσεις, δπως είναι 
οί αλυκές της Ζακύνθου, δεν προσφέρεται γιά τέτοιου είδους ενέργειες. Στο ίδιο μήκος 
κύματος, φυσικά, ανάγεται και ή δράση της μονής ως προσωρινού καταλύματος τών εντο
πίων πού κινούνται άπο τήν ύπαιθρο της Ζακύνθου προς τήν πρωτεύουσα τοϋ νησιού, προ
κειμένου νά επιλύσουν τίς εκκρεμότητες πού έχουν με τις αρχές. "Ωστε ή μονή αποτελεί ενα 
οργανικό τμήμα της κοινωνικής καΐ οικονομικής ζωής τοϋ νησιού, πράγμα πού αποδεικνύε
ται, σύμφωνα με τήν αναφορά τών μοναχών, και άπο τή συμμετοχή δύο μοναχών της 
μονής στά εκκλησιαστικά δρώμενα της χώρας.15 

Μιά μονή λοιπόν της Ζακύνθου γίνεται αντικείμενο διαμάχης άπο τους μοναχούς της 
και άπο ιδιώτες πού επιζητούν εκμεταλλεύσεις. Ή απλοϊκή εκδοχή τοϋ σφετερισμού τών 
περιουσιακών στοιχείων της μονής εκ μέρους τών Νεράντζηδων είναι μία προσέγγιση γιά 
τήν κατανόηση της διαμάχης αυτής. 'Αλλά αυτό είναι ή κατηγορία εναντίον τών Νεράντζη
δων πού απευθύνουν οί προσφεύγοντες μοναχοί. Μας λείπει ωστόσο ή εκδοχή τών «σφετε
ριστών», μας λείπει δηλαδή το αίτημα και ή λογική της αποδοχής του πέρα άπο τήν απλή 
εκδοχή της ανταμοιβής λόγω συνεισφορών σε πολεμικές συγκρούσεις. 

Αυτό είναι ένας λόγος. Ωστόσο τά επιχειρήματα τών μοναχών και οί παραστάσεις τους 
στά βενετικά δικαιικά όργανα αποκαλύπτουν δτι το παιχνίδι παίζεται καί με άλλους δρους, 
και αυτοί έχουν νά κάνουν με καθαρώς οικονομικά καί κοινωνικά προβλήματα. Μιά μονή 
οφείλει νά συμμετέχει με κάθε τρόπο σε δλο το φάσμα τών κοινωνικών εκδηλώσεων πού 
της αναλογούν άλλα καί στο αντίστοιχο τών οικονομικών πού επίσης τής αναλογούν' δια
φορετικά μπορεί νά αλλάξει ιδιοκτήτες. ΈκεΤ πρέπει νά δώσουν τή μάχη τους οί μοναχοί, 
πέραν τής σωτηρίας τών ψυχών τών συμπολιτών τους, καί αυτήν τή μάχη φαίνεται τελικά 
πώς τήν κέρδισαν... 

14. άξια υποκείμενα γραμματισμένα όπου έταξίδευαν τον κόσμο. 
15. με δύο εφημερίαις εις τήν χώραν όπου οί κοινότης τών συνάδελφων εκλέγουν τους εφημέριους, δια 

να λειτουργούν καί να βοηθοΰν τας φυχας τών ζώντων και άποθαμμένων. 
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Τ Ο Ε Γ Γ Ρ Α Φ Ο 

Έκλαμπρότατε καί ευγενέστατε αύθέντα άρχων αξιότατε, κύριε κύριε, Κάντε Σπηριδών Περούλη. 

Ή χάρις τοΰ Μεγαλοδυνάμου θεοΰ, να την διαφυλάττει από κάθε κίνδυνον, συκοφαντίαν εχθρών, και κάθε 
άλλον εναντίον της καταδρομής τοΰ κόσμου τούτου, άλλα να χαρίζτ] με την εύσπλαγχνίαν του της υμετέρας 
έκλαμπρότητος, μάκρος ζωής εώνος, ύγείαν στερεάν, τιμήν, εύτυχίαν, και άγάπην να προσφέρουν όλοι οι 
άνθρωποι, εις το ευγενές και άξιον υποκείμενόν της. 

Φημίζεται πανταχόθεν, ότι ή υμετέρα εκλαμπρότης, από φυσικήν και χριστιανικήν διάθεσιν συντρέχει 
με εξαίρετον καλοκάγαθίαν προς βοήθειαν των άδικοκαταδρομισμένων ανθρώπων. 

Ή αυτή φήμη λοιπόν και καλοκαγαθία της παρακινεί και ημάς τους ταπεινούς και λαμβάνομεν το 
θάρρος να προστρέξωμεν εις το ευγενές και εύεργετικον υποκείμενόν της. 

Ή καταδρομή όπου άπα τους άβανιστάδες μας ακολουθεί είναι φανερά, ως το φως τοΰ ηλίου, οι οποίοι 
όχι μόνον προξενούν ένόχλησιν, ζημίαν εις τους ορθοδόξους χριστιανούς, και πιστούς σούδιτους τής Γαλλινοτά-
της Άριστοκρατείας των Ενετών (όπου ό μεγαλοδύναμος κύριος να τήν διαφυλάττη και στερεώνη με δόξαν 
πάντα εως στέκει ό κόσμος) άλλα καταπατούν και τον θείον Naòv χωρίς φόβον. 

Ήμεΐς οι ταπεινοί δούλοι σας, Νεόφυτος Βοΰτος, προηγούμενος τοΰ Μοναστηρίου 'Αγίου 'Ιωάννου Προ
δρόμου όνομαζόμενον Ααγγάδα οπού ευρίσκεται συμμά εις το μεγάλο χωρίον Καταστάρι και έτερα της Ζακίν-
θου, και καλόγηρος Άνανίας Τεμπονέρας, πρώην κελλάριος τοΰ αυτού μοναστηρίου, με επιτροπίαν τών επίλοι
πων: 21: συνάδελφων μας, και με άναφοράν τοΰ κοινού λαού τής Πατρίδος μας, συντροφευμένοι με τιμίαις επι-
στολαϊς τών εκλαμπροτάτων αρχόντων, συντίχων όμοΰ με τήν βοήθειαν τών εκλαμπροτάτων Γοβερνατόρων 
μας ήλθομεν εις ετούτην τήν Βασιλεύουσαν, λαμβάνωντας τήν τιμήν να παραδώσωμεν τα άνωθεν αληθέστατα 
γράμματα, τών εξοχότατων Προτετόρων τής Πολιτείας μας, κυρίους κυρίους Άλβίζο Ζέν, και Καββαλιέρ 
"Αγγελο Έμο, οι όποιοι εξοχότατοι αυθεντάδες, μας εδέχθηκαν και ελεημονήθηκαν τήν ελεεινήν συμφοράν 
μας, όπου άπα διεστραμένην καί φευδήν / καταδρομήν, μας άκολούθησεν, άπό τον Κωνσταντίνο Νεράντζη και 
αδέλφια, υιοί τοΰ Γεωργίου Τεχνίτη εις λανάρια λαναρίων, και εγγόνια τοΰ ποτέ παπά Νικολάου Νεράντζη 
πτωχού ιερέως. 

Ό αυτός Κωνσταντίνος ευρισκόμενος εδώ εις Βενετίαν (φευγάτος άπό τήν Ζάκινθον δια κάποια φανερά 
πταιξίματα εις άλλαγήν γραμμάτων, τών αυθεντικών βιβλίων) όμοΰ με τα άδελφιάτου εσύνθεσεν iva μεμο-
ριάλι, και τό έπαρρησίασεν εις τήν αυλήν τοΰ γαλλινοτάτου Πρεντζιποΰ μας, φανερώνωντας ότι τό μοναστηριόν 
μας εΐναι 'ένα κάποιο άβάντζο μικρού μοναστηρίου, πάμπτωχον με εξ γαίροντας καλογαίρους, οπού υστερούνται 
τον επιούσιον άρτον, ώντας ολίγα τα ύποστατικάτους, και χωρίς δούλευσιν, και όπου ούτε λειτουργούν εις τον 
Ναόν τοΰ Αγίου 'Ιωάννου, καί εΐναι φυλακτήριον τών κακών ανθρώπων μπαντίδων, με τό να ευρίσκεται 
μακριά άπό τό κατοικούμενον. 

Με αύτάϊς λοιπόν και άλλαις φευδολογίαις τοΰ έδώθη με Δεκρέτον τοΰ εξοχότατου Σενάτου, τό μονά-
στηριόνμας, χωρίς κάμμίαν εϊδησιν τών εξοχότατων κρητών μας, τοΰ Πρεβεδούρου τοΰ νισίου μας, άλλ' ούτε 
τοΰ Γγενεράλε, αρχόντων συντίχων, ως επίτροποι όλου τοΰ νισίου τής Ζακίνθου, ούτε ημάς τών συνάδελφων 
τοΰ αυτού μοναστηρίου, διά νά διαυθεντευθώμεν συμμα εις τήν δικαιοσύνην, καθώς τό διορίζουν οι άγίοι Νόμοι 
τής γαλλινοτάτης 'Αριστοκρατίας τών 'Ενετών. 

Τό μοναστηριόνμας, φανερόν είναι, όπου ευρίσκεται τό μεγαλλήτερον άπό τα τής Πατρίδος μας, μέ: 23: 
ιερείς καί καλογαίρους με πολώτατους σέμπρους, καί δουλευτάδες, με δύο εφημερίαις εις τήν χώραν όπου οι 
κοινότης τών συνάδελφων εκλέγουν τους εφημέριους, διά νά λειτουργούν, καί νά βοηθούν τάς φυχάς τών 
ζόντων κααι άποθαμμένων, καί με εισοδήματα πολλών χιλιάδων σταφίδα καί λιτρών λάδι, στάρια, μέλια, καί 
άλλα χρειαζόμενα, διά τήν ζωοτροφίαν τών ανθρώπων, με κοπάδια αρκετά, γιδοπροβάτων, βόϊδια, άλογα, 
μουλάρια και μάλιστα άποκούμπισμα τών πτωχών χωριατών, όπου ταξιδεύουν άπό τα βουνά εις τήν χώραν, 
τους δεχόμεθα όλους καί τους φιλοδωροΰμεν, κατά ταϊς διαθήκαις τών συγχωρεμένων όπου ευεργέτησαν τό 
μοναστηριόνμας, προστάζοντας νά είναι ξενοδοχεϊον και πτωχοδοχεΐον, ούτε οι άπερασμένοι, ούτε ήμεΐς ελεί-
φαμεν ποτέ όπου νά άκολουθοΰμεν αυτά με επιμέλειαν, με άγάπην, καθώς τό καλεί ό χαρακτήρας τής Ίεροσύ-
νης μας διά νά βοηθοΰμεν τους αδελφούς πλησίονμας. 

Εΐναι φανερόν ότι εις τον ύστερον άλαλαγμόν τοΰ Μωρέως όπου εφευγον πολλαΐς φαμηλίαις χριστιανών, 
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διά νά φυλάξουν τήν ζωήντων και σκλαβίαν άπό τους άγαρινούς ερχόμεναις εις την Ζάκινθον, πώς ήταν 
δυνατόν νά μήν τους βοηθήσωμεν, εις όσον ήτον της δυνάμεως μας εις καιρόν όπου εκινδύνευον να αποθάνουν 
άπο την πίναν και γύμνωσιν' ή χριστιανική και φυσική διάθεσις δεν μας ε'δειδε άδεια να λείφωμεν, οΰτε ό χαρα
κτήρας της καλογηροσύνης μας, μας έσυγχωροΰσε να άποφύγωμεν αυτό το χρέος δια να ειμεσθε άπο το Τάγμα 
τοΰ άγιου Βασιλείου, και ώς αμαρτωλοί προσπαθοΰμεν να μήν λείπωμεν άπο ταΐς άγίαις διδαχαΐς του αύτοΰ 
μεγάλου Βασιλείου. 

Πόσοι εξουσιαστάδες, εξοχότατοι Γγενεραλαΐοι, Πρεβεδούροι, Κάποι δα μάρ, ήλθον και εκόνευσαν τιμώντες 
το μοναστηριόνμας / και άλλα άξια υποκείμενα γραμματισμένα δποΰ εταξίδευον τον κόσμον, Φραντζέζοι, Ίνγλέ-
ζοι δλοι χάριτι κυρίου έμειναν ευχαριστημένοι άπο ημάς, μάλιστα ή ένθύμησις του μακαρίτη γαλλινοτάτου Φραν-
τζέσκου Μοροζίνι, δοξασμένου και νικητή των Τούρκων, όπου εκυρίευσεν τον Μορέα, και κατά τήν προσταγήν 
των γερόντων προσευχόμεθα καθημερινώς δια τήν φυχήν τέτοιου ανδρός, και έδικόνμας εύεργετήν και όλης της 
χριστιανοσύνης, εδωσεν τέλος πάντων θεμέλιον τιμιτικόν και παντοτεινόν τοΰ μοναστηρίου μας και γένους μας. 

Πίστις να δωθή εις τον Κωνσταντίνο Νεράντζη, πώς εδούλευσαν οι γονείς του τήν αύθεντίαν εις καιρόν 
πολέμου, εις καιρόν όπου οι γεννεάτου είναι άπό πτωχούς παπάδαις και τενχίταις; Πίστις να τοΰ δωθή εις 
τόσαις συκοφαντίαις εναντίονμας; 

Ήμεΐς δεν ελειτουργούσαμεν εις τήν έκκλησίανμας; δια τι λοιπόν δεν μας έπαίδευσεν ποτέ è αρχιεπί
σκοπος μας. 

Ήμεϊς ελείφαμεν ποτέ να δώσωμεν της αυθεντίας ταΐς δεκατιαΐς: διατι δεν μας εφυλάκωσεν ό εξοχό
τατος Πρεβεδοΰρος μας; 

Ήμεΐς δεν εδουλεύσαμεν τα ύποστατικάμας; πώς λοιπόν εκάναμεν τόσο σύναγμα, σιτάρια, σταφίδες, 
τηρι και άλλα, και ελάμβαναν τήν ζοωτροφίαν των, τόσον εκατοστάδων και χιλιάδων ανθρώπων τόν κάθε 
χρόνο και κατά τους χρόνους της χρείας. 

Ήμεΐς είμεθα εκείνοι όπου εδεχόμεσθαν τους μπαντίδους; Πότε αυτό άγροικήθη; οι πτωχοί και ταξιδευ-
ταί εΐναι οι μπαντίδοι όπου πηγαίνουν ελεύθερα άπό τα βουνά εις τήν χώραν, εις τό παλάτι της αυθεντίας δια 
ταΐς χρείαις των και και δια να κάνουν πρόβλεφιν δια ταΐς φαμηλίαιςτων. 

Ma è Νεράντζης είναι κριτής, ή σούδιτος; αν ήτον κρητής, έπρεπε με τους νόμους και προτζέσα να 
μας άποφασίση δια πταίσταις, μα αν είναι σούδιτος ώς ήμεΐς, τί εξουσίαν έχει αυτός να μας παρασταίνη διά 
πταίσταις, με τόσαις φευτιαΐς ώς άνωθεν. 

Tè Μοναστηρίονμας είναι μικρόν, κρημνιασμένον και άπαρατημένον, καθώς επαράστησεν ό Νεράντζης, ή 
μεγαλειότης του' αυτό φαίνεται άπό μακρόθεν ώς ενα Κάστρον διά τα πολλά του [1 δυσανάγνωστη λέξη] και 
οι [1 δυσανάγωστη λέξη] είναι εύρήχωροι διά τήν κατοίκησιν της καλογηροφαμηλιάς μας, και διά τους ξένους 
όπου ποτέ δεν λείπουν, εις τά χωριά Καταστάρι, Χαρτάτα, Μετόχη, και έτερα ομοίως και κοντά εις ταΐς αύθε-
ντικαΐς άληκαΐς εις τρόπον όπου είναι φυλαγμένον τό Μοναστηριόνμας άπό πολλών χιλιάδων ανθρώπων. 

Άπό τήν άνωθεν άναφοράν της Πολιτείας μας τών αρχόντων συντίχων και γοβερνατόρων μας, φαίνεται 
με καθαρότητα ή αλήθεια της Πολιτείας μας, όπου προσφέρομεν της άκρας δικαιοσύνης τοΰ γαλλινοτάτου πρε-
ντζιποΰ μας, επειδή είναι στερεωμένη με αυθεντικά γράμματα ασφαλισμένη και εις τόν ίδιον καιρόν ξεφανερώ-
νεται ή φευτεία τοΰ άβανιστάδου Κωνσταντίνου Νεράντζη και αδέλφια όπου με άσυνήθιστον τόλμην άξια παι
δείας εγέλασε τήν σοφοτάτην δικαιοσύνην τοΰ ύφηλοτάτου σενάτου, και με υφηλήν κακίαν εζήτησαν νά πάρουν 
μαζύ τους τό Μοναστηριόνμας, οι αυτοί αδελφοί Νεράντζη, χωρίς νά ονομάσουν τόν πατέρα τους, με / σκοπόν 
νά αποφύγουν νά μήν μας πληρώσουν ταΐς ζημίαις όπου εξ αιτίας των μας ακολούθησαν, με τό νά είναι οι 
αυτοί παιδεία φαμηλείας. 

Ήμεΐς οι άνωθεν Καλογαίροι άπερνώντας άπό τους Κόρφους επαραδώσαμεν τήν άναφοράν ήγουν 
ρεκλάμο, μετά γράμματα, εις τόν εξοχότατον Γγενεράλι Ψινιέρ, ό οποίος μδίς ελυπήθη τήν συμφοράν μας και 
μας εβεβαίωσε, ότι τά χαρτία μας όλα θέλει τά στείλλη εις τήν αύθεντίαν εδώ, και με τό νά μήν εφάνικαν εως 
τώρα φανερόν είναι ότι ό Νεράντζης τά εμπόδισε με μέσος κανενός Μηνίστρου. 

Δια τοΰτο εγνωρίζουν χρειαζόμενον ή αύθεντάδες μας εξοχότατοι Τζεν και Καββαλιερ "Εμος, ότι νά μήν 
έφθασε τώρα ενα ήμυσι χρόνον τό Δισπάτζιο τοΰ εξοχωτάτου Γγενεράλ πρέπει νά πάρωμε τόν δρόμον της 
άβογαρίας. 

Άπό καλοσύνητους λοιπόν, οι αυτοί αύθεντάδες μας εμιλησαν με τόν εξοχότατον άβογαδόρον Μολήν νά 
άκούση τά παραπονάμας και δικαιάμας, καθώς και τά άκουσεν με τήν έπαινεμένην του άρετήν και δικαιοσύνην, 
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άπό τον εύλογιμένον τον θεον και τιμιότατον κυρ Άντώνιον Λορεντζόνι άβοκάτον μας (άπου μας δίδει δλην την 
βοήθειαν χωρίς, καθώς καλός χριστιανός και γεύματος καλοσύνη δια τους πτωχούς ανθρώπους) αποφάσισε, ο 
άνωθεν εξοχότατος άβογαδόρος ώς δίκαιος και διαυθεντευτής τών Νόμων, να Ίντρομετάρη το δεκρετο του Νερά-
ντζη, και δια προσταγής του έγιναν ή χρειαζόμεναις άτζιτατζιόνες εναντίον του Νεράντζη όπου μας έκατάτρεξε. 

Βλέπωντας όμως αυτός ό διεστραμένος Νεράντζης, όπου ήλθεν ή ώρα να μάθουν ol εξοχότατοι και σοφό
τατοι Σάβιοι, και η μεγαλειότητα και φανερά εξουσία του μεγάλου Σενάτου, δχι μόνον πώς έγδυσε και εζη-
μίωσε τους πιστούς σουδιτούςτου και ενδύθη με μέσων άβανιών το Μοναστηριόν μας με τόσον πλήθος υποστα
τικά, άλλα έτόλμησε με κοινήν εκθεσιν να γελάση ήγουν να ίγγανάρη την περίφημον δικαιοσύνην του άνωθεν 
εξοχότατου Σενάτου. 

Φοβούμενος λοιπόν ό αυτός Κωνσταντίνος Νεράντζης όπου ευρίσκεται εδώ να μην φανερωθούν η συκοφαντί-
αις του και πταιξίματά του, επειδή και καταλαμβάνει όπου δεν ημπορεί να άποφύγη άπό την πρεπούμενην παί-
δευσιν, έπροσπάθησε και προσπαθεί με περισσαΐς καβάλαις να σφαλλίση την πόρτα τούτην όπου μέλλει να άνοιχθή 
δια μέσον τοΰ δικαιοτάτου και εξοχότατου άβογαδόρου Μολίν, δια να μην ήμπορέσωμεν να είποΰμεν τα δίκαιο-
λογηματάμας και να ξαναλάβωμεν το Μοναστηριόνμας άπό την δικαιοσύνην και εύσπλαγχνίαν της αύθεντείας. 

Έλπίζομεν όμως εις τον μεγαλοδύναμον θεόν, ότι θέλει φροντίση και στερέωση την καλην γνώμην τοΰ εξο
χότατου άβογαδόρου, καθώς, δίκαιος κριτής δια να μην μας άφίση να χαθοϋμεν, άλλα με τον φημισμένον του 
ζήλον και άρετην να διαθεντεύση τό δικαιόνμας κατά τους αγίους νόμους, καταπατώντας τα μπερδεύματα τοΰ 
Νεράντζη, όπου με τα όποια πολεμά να σφαλίση την δικαιοτάτην πόρτα της αυλής τοΰ Πριντζιποΰμας ώς άνωθεν. 

Ήμεΐς οί δοΰλοισας Βοΰτος και Τεμπονέρας ίκετεύομεν τό φημισμένον και άξιον υποκείμενον της εκλα-
μπρότητός σας, καθώς καλός χριστιανός καί ευεργέτης τών πτωχών, να συστήσετε με την καλοκάγαθίαν σας 
ετούτην την άξιαν λύπης ύπόθεσίν μας, τόσον είς τον έξοχότατον άβογαδόρον Μολίν, ωσάν και εις τους εξοχό
τατους αύθέντας / σάβιους δια να λάβη τέλος άπό ετούτην την άκραν δικαιοσύνην τοΰ γαλλινοτάτου και γλυκύ
τατου Πριντζιποΰμας, κόπτωντας τό Δεκρέτο τοΰ Νεράντζη και δίδωντας την ελευθερίαν είς ημάς τους συνά
δελφους 'Ιερομόναχους και μοναχούς δια να ξαναλάβωμεν τό μοναστηριόνμας ώς πρώτον. 

Ή άργυτα εδώ, μας είναι προς βάρος πολύ δια ημάς τους πτωχούς τώρα ενα ημυσι χρόνον όπου βασανι-
ζόμεσθε χωρίς άνάπαυσιν με τόσαις εξοδίαις, ομοίως και οι συναδελφοίμας μοναχοί και μοναχοί όπου οι περισ
σότεροι εμίσευσαν δια τον Μορέα άπό την Πατρίδα διά να λείφουν άπό ταΐς καταδρομαϊς τών δύο αδελφών τοΰ 
αύτοΰ Κωνσταντίνου Νεράντζη όπου τους εσύκωσε την ζοωτροφίαν τους άπό τον καιρόν όπου έκυρίευσεν τό 
Μοναστηριόνμας και εις εκείνον τον τόπον βοηθοΰντες άπό ταΐς ελεημοσύναις τών χριστιανών, επειδή είς 
Ζάκινθον δεν τους άφίνουν με δυναστείαν οί αυτοί Νεράντζοι να ζητούν τον επιούσιον άρτον. 

Πλην ή όγλυγοράδα τοΰ αύτοΰ δικαίουμας άντικόπτει τον έρημασμόν τοΰ Μοναστηρίου μας όπου προ-
ξενεΐται άπό τους Νεραντζαίους, όπου επήραν όλα τα εισοδήματα και τα έπούλησαν κάνωντας άκυρο να 
μας κατατρέχουν με ταΐς κρίσαις, έπούλησαν περιπλέον τα ζοντοβολάμας, κόπτουν ταΐς έλιαΐς και ταΐς 
πωλούν δια στίλους τών σταφίδων, έκυρίευσαν τό Άσυμικόν τής εκκλησίας, τα άγια Ποτήρια και τους 
εσταυρωμένους τους άσυμένιους και έπραξαν εις τον Ναόν τοΰ θεού οι αυτοί Νεραντζαΐοι, ώς να ήτον 
Μπαρμπαρέζοι και Δουλτζινιόταις, τέλος πάντων έκαταγέμισαν τό Μοναστηριόνμας άπό διεστραμένους 
εδικούς τους ανθρώπους και κακαΐς γυναΐκαις, είς τρόπον όπου την σήμερον εκαταστήθη όλο άταξίαις και 
σκάνδαλα πολλών λογιών καθώς είναι γνωστόν είς όλην την Ζάκινθον. 

Έκλαμπρότατε καί ευγενέστατε αύοεντα, διά άγάπην τοΰ ουρανίου Κυρίου και διά έλεημοσύνην να μας 
συμπαθήσετε διά την ένόχλησιν όπου τής προσφέρομεν διά την πολυλογίαν όπου ό πόνος μας επαρακίνησεν, μά 
ή φήμη τοΰ αξίου ύποκειμενοΰσας, όλον χριστιανοσύνην, τιμήν, άλήθειαν και έλεημοσύνην διά τους πτωχούς, ai 
αύταΐς λοιπόν άρεταΐσας μας έδωσαν θάρρος καί μας έπαρακίνησαν να προστρέξωμεν ταπεινώς καί μετά δάκρια 
είς τα ôic/ματα προς την έκλαμπρότητά σας διά νά μας βοηθήσετε και νά διαυθεντεύσετε. 

Κύριος ό θεός καί διά μεσιτείας τοΰ αγίου Ιωάννου Προδρόμου θέλει φυλλάττει την ύγείαν σας πολύχρο
νων εύδαιμονοΰσαν καθώς θέλει παρακαλοΰμεν καί ήμεΐς οί αμαρτωλοί είς ταΐς ώραις τών προσευχών μας, καί 
άμποτες è κύριος è εύσπλαγχνος νά μας υπάκουη. 'Αμήν. 

(Archivio di Stato di Venezia, Archivio privato dei conti Peruli, serie III, b. 15, fase. ζ'. Ανέκδοτο). 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Δ . ΜΙΧΑΗΛΑΡΗΣ 
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RIASSUNTO 

PANAYÓTIS MICHAILÂRIS: «Vogliamo riavere il nostro monastero come prima»: la contesa 
del Monastero del Precursore a Zante con la famiglia Nerantzis (XVIII sec) 

II monastero del Santo Precursore (Langada) a Zante fu fondato agli inizi del XVII secolo e 
divenne uno dei più importanti centri monastici dell'isola. Nel secolo successivo tuttavia corse 
un serio pericolo che lo portò al soglio dello scioglimento, quando il governo veneziano lo ce
dette come feudo ai fratelli Nerantzis (1773) a riconoscimento delle prestazioni che periodi
camente avevano fornito a Venezia. I monaci reagirono in vari modi e fra l'altro inviarono due 
di loro a Venezia al fine di ottenere la revoca della decisione. 

Con il documento qui pubblicato si può seguire una delle iniziative dei due monaci: l'espo
sizione dell'accaduto a delle loro richieste, che costituisce anche una cronaca della storia del 
monastero, indirizzata a Spiridione Demetrio Perulis, per ottenere il suo appoggio. Infine, da 
quanto sappiamo, le loro iniziative ebbero un esito favorevole. 
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