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(1635-1661) 

Είναι γνωστό δτι προτού αναχωρήσει ενα πλοίο άπό τό λιμάνι ήταν απαραίτητες 

ορισμένες διαδικασίες, εκτός άπό τις γραφειοκρατικές, για τήν πραγματοποίηση 

του ταξιδιού. Οι διαδικασίες αυτές προϋπέθεταν τήν συνεργασία των ναυτικών καί 

των εμπόρων, των δύο σπουδαιότερων δηλαδή συντελεστών της διεξαγωγής του 

θαλάσσιου εμπορίου. Στην περίοδο της Βενετοκρατίας οι συμφωνίες πού γίνονται 

ανάμεσα τους καταγράφονται στό μεγαλύτερο μίρος τους στίς πράξεις (atti) τών 

νοταρίων. Άπό τήν άποψη αυτή τά νοταριακά κατάστιχα πού σώζονται καί στά 

όποΤα υπάρχουν παρόμοιες πράξεις αποτελούν πολύτιμη πηγή έρευνας γιά τό εμπόριο 

καί τήν οικονομία της περιοχής πού εξετάζεται1. Τέτοιου είδους συμβόλαια είναι 

τά ναυλοσύμφωνα, τά ναυτοδάνεια, οι ιδρυτικές πράξεις συντροφιών, οι πράξεις 

ασφάλισης πλοίων, οι φορτωτικές καί οί πωλήσεις πλοίων2. 'Από τά παραπάνω 

είδη συμβολαίων, τά ναυλοσύμφωνα καί οί ιδρυτικές πράξεις συντροφιών έχουν 

ιδιαίτερο ενδιαφέρον γιά τή ναυτιλία, επειδή τά πλοία συνήθως ταξίδευαν είτε 

ναυλωμένα άπό τρίτους, είτε μέ τά κεφάλαια κάποιας συντροφιάς. 

Ή ανακοίνωση αυτή βασίζεται σέ ναυλοσύμφωνα καί ιδρυτικές πράξεις συντροφιών 

πού καταχωρίστηκαν στά κατάστιχα του νοταρίου Μιχαήλ Peri καί καλύπτουν 

τήν περίοδο 1635-16613. Επομένως πρόκειται γιά υλικό περιορισμένης έκτασης, 

επειδή άφορα ορισμένο αριθμό προσώπων - πελατών του νοταρίου. Γι' αυτό τό 

λόγο καί οί εμπορικές δραστηριότητες πού διενεργούνται βρίσκονται σέ άμεση έξάρτη-

1. Μ.Ι. Μανούσακα, «Δυό παλιές κρητικές διαθήκες (1506, 1515) άπό τά ιστορικά αρχεία 

της Βενετίας», Κρη.ική Πρωτοχρονιά 3 (1963), 73-76. 

2. Βλ. ενδεικτικά τό βιβλίο του Μ. Balard, La Romanie Génoise (ΧΙΓ - début du XVe 

siècle), τ. 2, Rome 1978, σ. 599-641. 

3. A.S.V., Notai di Candía, b. 226-229. Oí παραπάνω φάκελοι αποτελούνται άπό εννέα βιβλία: 

b. 226, libro 2 (1635-1640). 

b. 227, libro 4 (1646-1649), libro 5 (1649-1651) 

b. 228, libro 6 (1651-1653), libro 7 (1653-1655) 

b. 229, libro 8 (1655-1659), libro 9 (1659-1661) 

Στην αρχή κάθε βιβλίου υπάρχει αλφαβητικός κατάλογος τών ονομάτων τών συμβαλλομένων. 

Οί πράξεις έχουν γραφεί στην Ελληνική καί στην 'Ιταλική γλώσσα. Πολλές φορές δμως γράφονται 

στά Ελληνικά μέ λατινικούς χαρακτήρες. Δυστυχώς έχουν χαθεί τό πρώτο καί τό τρίτο βιβλίο. 

Τέλος στό φάκελο 229 τιεριέχεται μικρός αριθμός διαθηκών. 
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ση άπό τήν οικονομική κατάσταση τών συγκεκριμένων πελατών. Δέν αποκλείεται 

λοιπόν άλλοι έ'μποροι πιό εύρωστοι οικονομικά ή καί οί ίδιοι νά ήταν πελάτες 

κάποιων άλλων συμβολαιογράφων4. 'Ωστόσο τά έγγραφα αυτά δέν παύουν νά 

αποτελούν αντιπροσωπευτικό δείγμα της περιόδου πού εξετάζεται. Επιπλέον σκια

γραφούν τήν εμπορική πρακτική τών μέσων του 17ου αιώνα, πού χωρίς άλλο 

ήταν Ιδια, ανεξάρτητα άπό τίς πηγές. Παρακάτω παρουσιάζω τά γενικά συμπεράσμα

τα άπό 95 ναυλοσύμφωνα καί 31 ιδρυτικές πράξεις συντροφιών πού εντόπισα στά 

κατάστιχα αύτοΰ του νοταρίου. 

Τά ναυλοσύμφωνα αποτελούν τό άξιολογότερο είδος εγγράφων γιά τίς εμπορικές 

καί ναυτιλιακές δραστηριότητες. Παρέχουν άφθονα στοιχεία δχι μόνο γιά τήν οικονο

μική επιφάνεια τών εμπόρων πού επιχειρούσαν τίς ναυλώσεις, άλλα επιπλέον δίνουν 

πληροφορίες γιά τό είδος καί τήν ποσότητα τών εμπορευμάτων πού μεταφέρονται, 

γιά τό χρόνο πού χρειάζεται ενα πλοίο νά φορτώσει καί νά εκφορτώσει καί γιά 

τήν αξία του ναύλου5. 

Τά ναυλοσύμφωνα πού συντάχτηκαν άπό τόν Peri διακρίνονται, άπό τόν τρόπο 

πού καταβάλλεται ó ναύλος, σέ δύο είδη. Στό πρώτο είδος ναυλοσύμφωνου, οπού 

ή αξία του ναύλου καθορίζεται άπό τήν απόσταση πού θά διανύσει τό πλοίο καί 

τό χρόνο πού χρειάζεται γιά νά ολοκληρώσει τό ταξίδι, τό πλοίο ναυλώνεται ò\óx\r\-

ρο ή μέρος του γιά ενα συνήθως ταξίδι. Στό τέλος του ταξιδιού ó ναυλωτής καταβάλλει 

στον πλοιοκτήτη τό συμφωνημένο άπό τήν αρχή ποσό χρημάτων ή μοιράζονται 

τά κέρδη άπό τήν πώληση τών εμπορευμάτων. Γιά παράδειγμα στίς 17 Σεπτεμβρίου 

1654 ó έμπορος Δημήτριος Πολίτης ναυλώνει τό πετάχιο Madona di Scopo μέ 

καραβοκύρη τόν 'Ιωάννη Μαγκανάρη γιά νά μεταφέρει στό Χάνδακα ξύλα άπό 

τά νησιά "Ιο καί Σίκινο. Ή άξια του ναύλου είναι 600 ρεάλια, πού θά καταβάλει 

ó Πολίτης στον συμπλοιοκτήτη Κωνσταντίνο Bovalli μετά τή μεταφορά του εμπορεύ

ματος στό1 Χάνδακα6. "Αλλοι τέσσερις έμποροι, μεταξύ αυτών καί ó καραβοκύρης 

του πλοίου, ναυλώνουν στίς 2 Δεκεμβρίου 1655 τό πετάχιο «"Αγιος Ανδρέας» 

μέ καραβοκύρη τόν Μάρκο Missina άπό τή Χίο γιά τό ταξίδι της Κασσάνδρας, 

δπου θά αγοράσει σιτάρι, όσπρια, κρασί. Σ ' αυτή τήν περίπτωση ó καραβοκύρης 

θά εισπράξει τά μισά κέρδη άπό τήν πώληση τών εμπορευμάτων στό Χάνδακα · 

4. Τέτοιου είδους πράξεις υπάρχουν καί σέ άλλους νοταρίους της ίδιας περιόδου, δπως στον Γιώργη 

Calamara καί στον Ματθαίο Paridiotti. 

5. Στυλ. 'Αλεξίου, Τό Κάστρο της Κρήτης καί ή ζωή του, Κρητικά Χρονικά, 19 (1965), 157-158. 

Γιά ναυλοσύμφωνο ήδη δημοσιευμένο βλ. Κ.Δ. Μέρτζιου, «Σταχυολογήματα άπό τά κατάστιχα 

του νοταρίου Κρήτης Μιχαήλ Μαρά (1538-1578)», Πεπραγμένα Α' Διεθνούς Κρητολογιχοϋ Συνε

δρίου, τ. 2 [=Κρητιχά Χρονικά, 15-16 (1961-62), τ.χ. 2] 245. 

6. A.S.V., Notai di Candía, b. 228 (Michiel Peri), libro 7 (1653-1655), φ. 264r καί φ. 

268 , Λ . (Στό εξής: b. 228, 1.7, φ. 264Γ). 

7. "Ο.π., φ. 428ν - 429Γ. Αυτό τό εΐδος ναυλοσύμφωνου είχε κατά κάποιο τρόπο τή μορφή 

σύστασης συντροφιάς. 
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Σέ άλλο ναυλοσύμφωνο οί έμποροι Μιχαήλ Άρμένης, Ιωάννης Σκληρός καί Κων

σταντίνος Bovalli ναυλώνουν τό πλοίο Orsso Negro μέ καπετάνιο τόν Τζιάκομο 

da Santorini γιά νά μεταφέρουν στό Χάνδακα σιτάρι καί κριθάρι άπό τά νησιά 

του 'Αρχιπελάγους καί τήν Κασσάνδρα. Ή αξία του ναύλου ήταν 550 ισπανικά 

ρρ.άλια τό μήνα8. 

Στό δεύτερο είδος ναυλοσύμφωνου, ή τιμή του ναύλου εξαρτάται άπό τό είδος 

καί τήν ποσότητα του εμπορεύματος πού πρόκειται νά μεταφερθεί καί ή τιμή συμφω

νείται εκ τών προτέρων. Γιά παράδειγμα οί έ'μποροι Μιχαήλ Σέρμονης, Μανώλης 

Υευδάκης, 'Ιωάννης Πελεκάνος, Παναγιώτης Στάμος καί Παναγιώτης Φιλομάτης 

ναυλώνουν στίς 1 Φεβρουαρίου 1648 τήν πολάκα «"Αγιος Γεώργιος» μέ καραβοκύρη 

τόν Στέφανο de Michel Mandegai γιά νά μεταφέρουν άπό τή Ζάκυνθο στό Χάνδακα 

65 βαρέλια κρασί. Γιά τό ναΰλο συμφώνησαν νά πληρώσουν 12 σκοΰδα τό κάθε 

βαρέλι9. Σ ' άλλη συμβολαιογραφική πράξη, ó Κωσταντής Καμισάς ναυλώνει στίς 

12 Νοεμβρίου 1657 τή σάί'κα «Της Παναγιάς της Πολυκαντριανής», μέ καραβοκύρη 

τόν Μιχελή Ψαρομήλιγγο γιά τό ταξίδι του Ρεθύμνου, 'όπου θά φορτώσει 230 

καντάρια λάδι. Γιά ναΰλο ó καραβοκύρης θά εισπράξει γιά κάθε καντάρι ενα ρεάλι 

κρητικό, άφοϋ μεταφέρει τό λάδι στό Χάνδακα10. 'Επίσης στίς 30 Νοεμβρίου 

1655 ó Γιώργης Liona καί ó Γιωργάκης Cossiri συμπλοιοκτήτες της σαΐκας τους 

Santa Catterina, τήν ναυλώνουν γιά τό ταξίδι της Νάξου. Ό ναΰ)ος γιά κάθε 

είδος εμπορεύματος συμφωνείται ως έξης: 

1 βαρέλι κρασί = μισό ρεάλι 

10 μουζούρια όσπρια, σιτηρά = 1 ρεάλι 

1 μιάρο κρεμμύδια = 1 ρεάλι 

1 καντάρι τυρί = μισό ρεάλι 

1 ζώο (πρόβατο, κατσίκι κ.ά.) = 1 τέταρτο του ρεαλιοΰ11. 

Οί τιμές αυτές δέν ήταν σταθερές γιά δλα τά προϊόντα, δπως συνάγεται άπό 

τά ναυλοσύμφωνα. Γιά παράδειγμα ή άξια του ναύλου ενός μιάρου ξύλων άπό 

τά νησιά "Ιο καί Σίκινο ήταν άπό 3 εως 7 ρεάλια τήν περίοδο 1652-165312. 

'Αντίθετα ó ναύλος γιά 10 μουζούρια σιτηρά ή όσπρια άξιζε 1 ρεάλι κατά τή 

διάρκεια της περιόδου 1651-165513. 

Έκτος άπό τά ναυλοσύμφωνα, σημαντικό είδος εγγράφων αποτελούν οί ιδρυτικές 

8. b. 227, 1.5, φ. 169Γ - 170 ν (7-7-1650). 

9. "Ο.π., 1.4, φ. 110 r v καί φ. 112™ (4-2-1648). 

10. b. 229, 1.8, φ. 246Γ'ν. Στά ναυλοσύμφωνα συνήθως καθόριζαν καί τό μίτρο βάρους τών 

προϊόντων πού μετέφεραν, χρησιμοποιώντας τό μέτρο του τόπου προορισμού ή τού τόπου αναχώρησης 

τοΰ πλοίου. 

11. b. 228, 1.7, φ. 427Γ Λ. Βλ. καί έγγαφο άρ. 1. 

12. b. 228, 1.6, φ. 35Γ - 352Γ (3-12-1652) καί φ. 506ν - 507 r (27-7-1653). 

13. Βλ. ενδεικτικά b. 228, 1.6, φ. 123ν - 124Γ (5-6-1651), 1.7, φ. 383Γ"ν (10-8-1655). 
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πράξεις συντροφιών πού καταχωρίστηκαν στίς πράξεις του Peri. Τά έγγραφα αυτά 

παρέχουν περισσότερα στοιχεία άπ' ο,τι τά ναυλοσύμφωνα γιά τίς οικονομικές 

δυνατότητες τών πλοιοκτητών καί γενικότερα τών προσώπων εκείνων πού συμμετεί

χαν στίς εμπορικές δραστηριότητες14. Ή ίδρυση μιας συντροφιάς προϋπέθετε τήν 

επένδυση εταιρικών κεφαλαίων (σερμαγιά) στό φορτίο του πλοίου15. Αυτός ó τρό

πος επένδυσης χρημάτων απασχολούσε όχι μόνο τό σύνολο τών εμπόρων - πλοιοκτη

τών του Χάνδακα άλλα καί ενα ευρύτατο φάσμα μικροκεφαλαιούχων. Ή ζωή 

μιας συντροφιάς διαρκούσε συνήθως δσο ενα ταξίδι. Τά κεφάλαια συγκεντρώνονταν 

άπό τους πλοιοκτήτες οί όποιοι συνήθως κατέβαλλαν τά μεγαλύτερα ποσά καί 

άπό εμπόρους ή κεφαλαιούχους, πού συμμετείχαν μέ μικρότερα ποσά. Χαρακτηριστι

κό παράδειγμα αποτελούν οί συμπλοιοκτήτες Ιωάννης Σκληρός, Γιωργάκης Άλ-

μπέρτης καί Κόμης Μαμουνάς της σαΐκας «"Αγιος 'Ιωάννης Βαπτιστής», ή οποία 

συνήθως ταξιδεύει άπό τό Χάνδακα προς τό Βόλο καί τήν Κασσάνδρα γιά νά 

μεταφέρει άπό εκεί σιτάρι καί όσπρια. Όλόκληρη ή σερμαγιά γιά κάθε ταξίδι 

είναι 2.500 ρεάλια, άπό τά όποια τά 1.000 καταθέτουν οί συμπλοιοκτήτες. Τά 

υπόλοιπα 1.500 ρεάλια καταθέτουν μικρο.κεφαλαιοϋχοι του Χάνδακα, δπως ó οικο

νόμος του μοναστηρίου της 'Αγίας Αικατερίνης τών Σιναϊτών Ευθύμιος Μαρίνος, 

ó ιεροδιάκονος του παραπάνω μοναστηρίου, ή Σοφία Κορναροπούλα καί άλλοι16. 

Τά κεφάλαια πού επενδύονται σέ κάθε ταξίδι συνδέονται άμεσα μέ τόν αριθμό 

τών μελών της συντροφιάς. "Ετσι σέ συντροφιές πού ιδρύονται άπό δυό εμπόρους 

επενδύονται περίπου 150 ή 200 ρεάλια. 'Αντίθετα σέ συντροφιές πού συμμετέχει 

μεγαλύτερος αριθμός προσώπων τό κεφάλαιο ανέρχεται εως καί τά 3.500 ρεάλια. 

Σέ παράδειγμα σύστασης συντροφιάς μέ μικρό αριθμό συμβαλλομένων ó Γιωργάκης 

Δημητρόπουλος καί ó Νικολός Βαγιάνος τεχνίτης δίνουν άπό 100 ρεάλια ό καθένας 

14. Γιά τίς συντροφιές βλ. Γ.Σ. Πλουμίδη, ΟΊ βενετοκρατούμενες ελληνικές χώρες μεταξύ του 

δευτέρου καί του τρίτου τουρκοβενετικοϋ πολέμου (1503-1537), 'Ιωάννινα 1974, σ. 113 καί Στ. 

Ε. Κακλαμάνη, «Ειδήσεις γιά τή διακίνηση του έντυπου δυτικού βιβλίου στον βενετοκρατούμενο 

Χάνδακα (μέσα ιστ' αιώνα)», Κρητικά Χρονικά, 26 (1986), 166 σημ. 2. Οί ιδρυτικές πράξεις 

συντροφιών πού άπαντοϋνται στον Peri έχουν χαρακτηριστικό γνώρισμα τήν ευρεία συμμετοχή μικροκε

φαλαιούχων καθώς καί τών μελών του πληρώματος του πλοίου, πρακτική πού συνηθίζεται άπό τό 

17οεωςκαίτό 19ο αιώνα στην'Ανατολική Μεσόγειο. Βλ. Τρυφ. Κωνσταντινίδου, Καράβια, Καπετάνιοι 

καί Συντροφοναϋται 1800-1830, 'Αθήναι 1954, σ. 72-76. 

15. Ό τουρκικός ορός σερμαγιά (sermaye) γιά τή δήλωση του εταιρικού κεφαλαίου χρησιμοποιείται 

στην Κρήτη άπό τά τέλη του 16ου αιώνα. Χρύσας Α. Μαλτέζου, «Τιμές αγαθών καί αμοιβές εργασίας 

στή βενετοκρατούμενη Κρήτη (16ος αϊ.)», Σύμμεικτα, 6 (1985), 18. Ό ορός χρησιμοποιήθηκε 

ευρύτατα ατούς επόμενους αιώνες. Β. Κρεμμυδα, 'Αρχείο Χατζηπαναγιώτη, τ. Α': Χατζηπαναγιώτης 

• Πολίτης, 'Αθήνα 1973, σ. 70. Γιά τήν έννοια του δρου βλ. Δ. Κ. Γκόφα, «Θαλασσοδάνεια, 

σερμαγιές, βλησίδια. Τρεις μορφές χρηματοδότησης της θαλάσσιας επιχείρησης στά μεταβυζαντινά 

χρόνια», 'Ανάλεκτα Ναυτικού Δικαίου 1 (1988) : Μνήμη Δημητρίου Μαρκιανοΰ, σ. 306-307 καί 309. 

16. Βλ. έγγραφο άρ. 2. 
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γιά νά αγοράσουν κρασί άπό τή Νάξο. Τό εμπόρευμα θά μεταφερθεί στό Χάνδακα 

μέ τό πλοίο Madona de Carmine, καραβοκύρης ó 'Αντώνιος de Francescho, 

οπού καί θά πουληθεί. 'Από τά χρήματα πού θά εισπράξουν θά αφαιρέσουν πρώτα 

τό κεφάλαιο, δηλαδή τά 200 ρεάλια, καθώς καί τά διάφορα έξοδα καί θά μοιραστούν 

τά κέρδη17. 

Μέ τήν ολοκλήρωση του ταξιδιού τά μέλη της συντροφιάς αφαιρούσαν άπό τήν 

αξία τών εμπορευμάτων τό κεφάλαιο (cavedale) καί τά διάφορα έξοδα (spese). 

Κατόπιν χώριζαν τά κέρδη σέ μερίδια, ó αριθμός τών οποίων ήταν ανάλογος μέ 

τά κεφάλαια πού ό καθένας είχε επενδύσει. Τήν περίοδο πού εξετάζουμε κάθε 

μερίδιο ήταν συνήθως 25 ή 30 ρεάλια. Τά μερίδια πού αναλογούσαν στό πλοίο 

καί στό πλήρωμα του καθορίζονταν εκ τών προτέρων18. Γιά παράδειγμα στίς 17 

'Απριλίου 1651 ó καραβοκύρης Ζαχαρίας Βασιλάκης θά ταξιδέψει μέ τή σάί'κα 

του «'Αγία Παρασκευή» στό Αιγαίο οπού θά investiri τήν παρακάτω sirmagia: 

Ό Μαλαχίας Φουλές, οικονόμος του μοναστηρίου της 'Αγίας Αικατερίνης τών 

Σιναϊτών, δίνει 250 ρεάλια, ó Ευθύμιος Μαρίνος, (ερωμένος, 250, ó παπά Κωνσταν

τίνος Παπαδόπουλος 100, ό Γιωργάκης Lubina 200 ρεάλια, ó Σταμάτης Παγώνης 

100 καί ό καραβοκύρης 600, σύνολο δηλαδή 1600 ρεάλια, προς 25 ρεάλια τό 

κάθε μερτικό. Μέ τά χρήματα αυτά θά αγοράσει αντίστοιχης αξίας εμπορεύματα, 

τά όποια θά μεταφέρει στην Κρήτη γιά νά πουληθούν. Άπό τίς εισπράξεις θά 

αφαιρέσει τά χρήματα πού έδωσε ό καθένας καί τά υπόλοιπα θά χωριστούν σέ 

μερίδια όπως είχε συμφωνηθεί. Στή σαΐκα καί τό πλήρωμα της (καραβοκύρης, 

σύντροφοι, μούτσος κ.ά.) θά δοθούν 88 μερίδια19. 

Βέβαια τά ναυλοσύμφωνα καί οί ιδρυτικές πράξεις συντροφιών, εκτός άπό τό 

ενδιαφέρον πού παρουσιάζουν γιά τήν εμπορική πρακτική του 17ου αιώνα, παρέχουν 

σημαντικές πληροφορίες γιά τόν τύπο τών πλοίων, τόν τόπο προορισμού τους καί 

τό φορτίο τους. 

Οί τύποι τών πλοίων πού διεξάγουν τίς μεταφορές χρησιμοποιήθηκαν ευρύτατα 

σέ ολόκληρη τήν Ανατολική Μεσόγειο κατά τό 17ο αιώνα. Πρόκειται γιά μικρά 

καί μεγάλα ιστιοφόρα δπως ή σαΐκα, τό πετάχιο, ή ταρτάνα, ή πολάκα, ή φρεγάδα, 

ό γρίπος καί τό σκιράτσο. Πολλές φορές ό τύπος του πλοίου δηλώνεται μέ τίς 

γενικές ονομασίες ξύλο καί vassello20. 

Έκτος άπό τόν τύπο τών πλοίων σημασία έχει νά εξετάσουμε τό γεωγραφικό 

17. b. 228, 1.7, φ. 74ν - 7 5 r (15-10-1653). 

18. Έ κ τών προτέρων επίσης συμφωνούσαν τήν τιμή τών επισκευών πού χρειαζόταν τό πλοίο 

καθώς καί τών διαφόρων κινδύνων πού Οά διέτρεχε. 

19. b. 227, 1.5, φ. 349Γ"ν. Οί ναύτες ονομάζονταν σύντροφοι γιατί είχαν δικαίωμα νά επενδύσουν 

ενα μικρό ποσό στό φορτίο του πλοίου (portata). Βλ. έγγραφο άρ. 2, Κωνσταντινίδου, ό'.π., σ. 

80, 86 καί Δ.Χ. Γκόφα, Ή φόρτωσις επί του καταστρώματος, 'Αθήναι 1965, σ. 137 σημ. 4. 

20. Γιά τους τύπους τών πλοίων βλ. 'Αγγελικής Πανοπούλου, «"Οψεις τής ναυτιλιακής κίνησης 

του Χάνδακα τό 17ο αιώνα», Κρητική 'Εστία, 2 (1988), 158-159, οπού καί ή σχετική βιβλιογραφία. 
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χώρο τών εμπορικών δραστηριοτήτων. Ή έκταση του εμπορίου είναι όχι μόνο 

συνάρτηση τών αναγκών του τόπου αναχώρησης ενός πλοίου άλλα εξαρτάται καί 

άπό άλλους σημαντικούς παράγοντες, δπως είναι οί τεχνικές δυνατότητες τών 

πλοίων, ή οικονομική επιφάνεια εκείνων πού διενεργούν τίς οικονομικές δραστηριότη

τες καί τέλος ή γενικότερη πολιτική κατάσταση του χώρου στον οπόϊο εκτελούνται 

οί μεταφορές. Τήν περίοδο αυτή ή έκταση του εμπορίου άφορα κατά κύριο λόγο 

τό χώρο της 'Ανατολικής Μεσογείου. Ό μεγαλύτερος αριθμός πλοίων κινείται 

άπό τό Χάνδακα προς τίς Κυκλάδες καί γενικά τά νησιά του Αιγαίου: 'Αμοργό, 

Σίκινο, Νάξο, Σίφνο, Μύκονο, Σαντορίνη, Τήνο, Σκύρο καί Πόρο. Σημαντικός 

αριθμός πλοίων κινείται προς τά λιμάνια του Βόλου, του κόλπου της Κασσάνδρας 

καί του 'Αγίου "Ορους. "Ενα μεγάλο ποσοστό επίσης κινείται προς τά λιμάνια 

της Κύπρου, της Συρίας καί της Αιγύπτου άλλα καί στά υπόλοιπα λιμάνια του 

νησιού, τό Ρέθυμνο, τό φρούριο του Σελίνου, τά Χανιά, τή Σητεία, κυρίως δμως 

τή Σπιναλόγκα. Λιγότερα πλοία αναχωρούσαν γιά τή θάλασσα του 'Ιονίου δπου 

τό λιμάνι της Ζακύνθου αποτελούσε τό μοναδικό τόπο προορισμού τών πλοίων, 

δπως καί ή Μάνη άπό τήν περιοχή της Πελοποννήσου. 

Στον πίνακα 1 καταγράφονται κατά περιοχές συγκεντρωτικά ό αριθμός καί τά 

λιμάνια προοριαμοΰ τών πλοίων. 

ΠΙΝΑΚΑΣ 1 

ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΠΛΟΙΩΝ 

ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΛΟΙΑ ΠΟΣΟΣΤΟ % 

62.69 

7.93 

7.93 

5.55 

13.49 

0.79 

1.58 

Σύνολο 126 

Αιγαίο21 

'Ιόνιο22 

Κρήτη23 

Πελοπόννησος24 

'Ανατ. Μεσόγειος25 

Δυτ. Μεσόγειος26 

"Αγνωστη 

79 

10 

10 

7 

17 

1 

2 

21. Δηλαδή τά λιμάνια τών Κυκλάδων, ό Πόρος, τά Κύθηρα, ό Πειραιάς, ή Εύβοια, ό Βόλος, 

ή Σκύρος, ό κόλπος της Κασσάνδρας, τό "Αγιο "Ορος καί ή Κάρπαθος. 

22. Μόνο ή Ζάκυνθος. 

23. Τά λιμάνια του Ρεθύμνου, τών Χανιών, του Σελίνου, τών Σφακιών, της Σητείας καί της 

Σπιναλόγκας. 

24. 'Αναφέρεται μόνο ή Μάνη. 

25. Περιέχονται τά λιμάνια τής Κύπρου, τής Συρίας καί της Αιγύπτου. 
26. 'Αναφέρεται μόνο ή Μάλτα. 
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•Οί πληροφορίες τών εγγράφων γιά τά είδη τών εισαγόμενων εμπορευμάτων 

στό λιμάνι του Χάνδακα αποκαλύπτουν τήν γενικότερη οικονομική του κατάσταση. 

Ό πόλεμος καί ή πολιορκία του άπό τους Τούρκους προκάλεσαν βαθιές αλλαγές 

στίς εμπορικές δραστηριότητες τής πόλης. Μειώθηκαν τά είδη τών προϊόντων πού 

εισάγονταν μέ αποτέλεσμα νά περιοριστεί καί ή καταναλωτική ικανότητα τών κατοί

κων. Οί εισαγωγές όπως ήταν αναμενόμενο, μετά τήν απώλεια του υπόλοιπου 

νησιού, αφορούσαν τά αναγκαία είδη (σιτάρι, όσπρια, κρέας, κρασί καί ξύλα), 

τά όποια απορροφούνταν περισσότερο. "Ετσι εισάγονταν σιτάρι καί όσπρια άπό 

τό Βόλο, τήν Κασσάνδρα, τήν Κύπρο, τήν Συρία καί τήν Αίγυπτο. Ξυλεία άπό 

τή Χαλκιδική καί τίς Κυκλάδες, κρασί άπό τή Ζάκυνθο καί τή Σαντορίνη, τυρί, 

λάδι καί ζώα άπό τά πλησιέστερα νησιά του Αιγαίου, τή Μάνη καί τή Σπιναλόγκα. 

'Από τά εξαγόμενα είδη αναφέρεται μόνο τό κρασί καί ή ξερή σταφίδα (uva 

passa)2 7. 

'Ανακεφαλαιώνοντας τά παραπάνω θά μπορούσαμε νά παρατηρήσουμε τά ακόλου

θα. Ο ί συμβολαιογραφικές πράξεις του Peri επιβεβαιώνουν δτι στό Χάνδακα υπήρχε 

οργανωμένη καί αναπτυγμένη εμπορική ναυτιλία28. Ό πόλεμος βέβαια εΐχε επι

πτώσεις στό μέγεθος καί στην έκταση του εμπορίου· ή απώλεια τών παραγωγικών 

περιοχών του νησιού καί ό αποκλεισμός τών χερσαίων δρόμων περιόρισαν τίς οικονο

μικές δραστηριότητες τών κρητικών εμπόρων. Φαίνεται επίσης δτι τά προϊόντα 

διακινούνται ελεύθερα ανάμεσα στίς βενετοκρατούμενες καί στίς τουρκοκρατούμενες 

περιοχές, παρά τήν εμπόλεμη κατάσταση στην οποία εΐχαν περιέλθει ή Βενετία 

καί ή Τουρκία29. Στά ναυλοσύμφωνα καί στίς ιδρυτικές πράξεις συντροφιών σπά

νια αναφέρεται ό τουρκικός κίνδυνος εκτός άπό τίς περιπτώσεις πού τό πλοίο αναχω

ρούσε γιά τά υπόλοιπα λιμάνια τής Κρήτης, οπού καί έδρευε τό μεγαλύτερο μέρος 

του τουρκικού στόλου30. Τό φαινόμενο αυτό εξηγείται αν υποθέσουμε δτι ή τουρκι

κή διοίκηση δύσκολα μπορούσε νά ελέγχει δλα τά λιμάνια τής 'Οθωμανικής Αυτοκρα

τορίας κυρίως τήν περιοχή του Αιγαίου. Επιπλέον ή μεγάλη διάρκεια τών πολεμικών 

συγκρούσεων, τό λαθρεμπόριο καί ή πειρατεία εμπόδιζαν τους Τούρκους νά επιβλη

θούν στό θαλάσσιο χώρο. 

Ή δεύτερη παρατήρηση άφορα τίς κοινωνικές ομάδες πού ασχολούνται μέ τή 

ναυτιλία. Οί πελάτες του Peri ανήκουν σέ δλα τά κοινωνικά στρώματα καί χάρη 

27. b. 226, 1.2, φ. 195ν - 196Γ (24-4-1634) καί b. 229, 1.8, φ. 439ν (27-5-1659). 

28. Πανοπούλου, δ.π., 174-175. 

29. 'Αντίθετα ό Γ. Λεονταρίτης, 'Ελληνική Εμπορική Ναυτιλία (1453-1850), 'Αθήνα Ε.Μ.Ν.Ε. 

- Μνήμων 1981, σ. 24 [Πρώτη δημοσίευση: Εθνική Τράπεζα τής Ελλάδος έκδ., 'Ελληνική Εμπορική 

Ναυτιλία (1453-1850), 'Αθήνα 1972] υποστηρίζει δτι ή εμπορική δραστηριότητα τήν περίοδο αυτή 

είχε διακοπεί. 

30. b. 227, 1.5, φ. 375Γ"ν (4-6-1651), b. 228, 1.6, φ. 74v-75 r (24-10-1651), b. 229, 1.8, 

φ. 138Μ39 Γ , φ. 139ν-140Γ (26-12-1656) καί 1.9, φ. 172Γ (16-10-1660). 
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στίς άφθονες πληροφορίες πού σώζονται γι ' αυτούς στά κατάστιχα του νοταρίου, 

μπορούμε νά παρακολουθήσουμε άπό κοντά σχεδόν δλες τους τίς συναλλαγές. 'Αντι

προσωπευτικό παράδειγμα ευπόρων πελατών του, αποτελούν ό 'Ιωάννης Σκληρός 

καί ό Γιωργάκης Άλμπέρτης31, συμπλοιοκτήτες τριών πλοίων: α) Τής σάίκας 

«"Αγιος Γεώργης» πού ταξιδεύει συνήθως στά λιμάνια του Αιγαίου32, β) Του 

μισού" τής σάί'κας «"Αγιος 'Ιωάννης Βαπτιστής» πού κατευθύνεται στό Βόλο καί 

στην Κασσάνδρα. Τό άλλο μισό άνηκε στον Κόμη Μαμουνά33. γ) Του μισοΰ 

τής σάίκας «Ή Παναγία τής Τριμάρτυρης» πού ταξιδεύει στά λιμάνια τής Κύπρου 

καί τής Συρίας καί στή Ζάκυνθο. 'Ιδιοκτήτης του άλλου μισοΰ ήταν ό Άθανάσης 

Maurodhi34. Παράλληλα οί δυό πλοιοκτήτες, εκτός άπό τά χρήματα πού επενδύ

ουν στό φορτίο τών πλοίων τους, δανείζουν κεφάλαια είτε συνάπτοντας ναυτοδάνεια 

εΐτε μέ ποαοατά επί τών κερδών, σέ ταξίδια άλλων πλοίων35. Επιπλέον επενδύ

ουν σεβαστά ποσά στή σερμαγιά διαφόρων πλοίων, ή ακόμα γιά νά μεταφέρουν 

τά εμπορεύματα τους ναυλώνουν άλλα36. 

Έκτος δμως άπό τους εμπόρους - πλοιοκτήτες, ένας μεγάλος αριθμός κατοίκων 

τοΰ Χάνδακα, δλων τών κοινωνικών στρωμάτων (αστοί, ιερωμένοι, τεχνίτες), 

είχε συσσωρεύσει κεφάλαια γιά τά όποια ή μόνη διέξοδος ήταν οί θαλάσσιες μεταφο

ρές. Τά πρόσωπα αυτά συνήθως επενδύουν χρήματα στό φορτίο τών πλοίων ή 

δανείζουν σέ εμπόρους37. "Εντονη επίσης παρουσιάζεται ή δράση των ξένων εμπό

ρων, Γάλλων καί Μαλτέζων, καθώς καί τών Εβραίων. Ή εκκλησία τέλος δέν 

παρέμεινε έ'ξω άπό τό χώρο τής ναυτιλίας. Παράδειγμα δχι εμπόρου άλλα επενδυτή 

κεφαλαίων αποτελούσε τό Μοναστήρι τής Αγίας Αικατερίνης τών Σιναϊτών πού 

άπό τό 1650 εως τό 1652 ό οικονόμος του Μαλαχίας Φουλές τοποθέτησε στή 

σερμαγιά διαφόρων πλοίων περίπου 1.820 ρεάλια38. Τήν ίδια δραστηριότητα άνέ-

31. Γιά τόν Γιωργάκη Alberti βλ. Σοφίας 'Αντωνιάδη, «Ή κινητή περιουσία του Γεωργίου Μόρ-

μορη μεταφέρεται άπό τήν Κρήτη στή Βενετία (1667)», Πρακτικά τής 'Ακαδημίας 'Αθηνών, 40 

(1965), 262-263. 

32. b. 228, 1.6, φ. 214Γ-215Γ (17-3-1650) καί φ. 430 ν-43Γ (28-3-1653). Επίσης 1.7, φ. 

155 r v (15-2-1654) καί φ. 224ν (3-7-1654). 

33. Βλ. έγγραφο άρ. 2 καί b. 228, 1.6, φ. 488ν-489ν (6-7-1653). 

34. "Ο.π., 1.7, φ. 288 Γ ν (7-11-1654), φ. 295 r (28-11-1654) καί φ. 302Γ (5-12-1654). 

35. "Ο.π., 1.6, φ. 275 r, φ. 275Γ"ν (9-8-1652), φ. 372ν-375Γ (5-1-1653) καί φ. 374Γ (6-1-1653). 

36. Βλ. σημ. 8. Επίσης b. 228, 1.6, φ. 462ν-463Γ καί 1.7, φ. 383 Γ ν (10-8-1655). 

37. Κάθε ναυλοσύμφωνο ή ιδρυτική πράξη συντροφιάς ακολουθούν άλλες πράξεις στίς όποιες έμποροι 

καί μικροκεφαλαιοϋχοι επενδύουν χρήματα σέ κάθε ταξίδι. Ειδικά τά ναυτοδάνεια, πού αφθονούν 

στά κατάστιχα του Peri, χρειάζονται ιδιαίτερη μελέτη. 

38. b. 227, 1.5, φ. 74ν-75ν (18-2-1650) δπου καταθέτει 500 ρεάλια στή σερμαγιά του πλοίου 

«Ή Παναγιά», ένας άπό τους συμπλοιοκτήτες τοΰ οποίου είναι ό Κανάκης Ψευδάκης, γνωστός 

γιά τίς συναλλαγές του μέ τό Μάρκο 'Αντώνιο Φώσκολο. Βλ. A.L. Vincent, «Νέα στοιχεία γιά 

τό Μάρκο 'Αντώνιο Φώσκολο. Ή διαθήκη του καί άλλα έγγραφα», Θησαυρίσματα, 5 (1968), 
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πτύξε καί ό διάδοχος του Ευθύμιος Μαρίνος39. 

Ή γεωγραφία τών ναυτιλιακών δραστηριοτήτων δείχνει οτι πρόκειται γιά εμπόριο 

μικρής έκτασης καί εμβέλειας. Τά μακρινά ταξίδια τών άρχων τοΰ 17ου αιώνα40 

δέν εξυπηρετούσαν πιά τίς ανάγκες τοΰ Χάνδακα, ό όποιος ειδικά τήν περίοδο 

αυτή χρειαζόταν ορισμένα απαραίτητα προϊόντα σέ σύντομο χρονικό διάστημα. 

Έξαλλου οί οικονομικές δυνατότητες τών εμπόρων του Χάνδακα δέν θά πρέπει 

νά έπαρκοΰσαν γιά τήν κάλυψη μεγάλων απαιτήσεων. "Ετσι ή εμπορική δραστηριό

τητα τους περιορίζεται στό χώρο τής Ανατολικής Μεσογείου (ΑίγαΤο, Κύπρος, 

Συρία, Αίγυπτος) πού παραμένει ενεργός παρόλες τίς αντιξοότητες καί τους 

πολέμους41. 

ΕΓΓΡΑΦΑ 

1. ΝΑΥΑΟΣΥΜΦΩΝΟ 

A.S.V., Notai di Candía, b. 228 (Michiel Peri), 
libro 7 (1653-1655), φ. 3 6 0 " 

Adi 5 Zugno detto [1655] 

Per il presente publico instrumento di nolliggiato, il signor Zuanne Romocati 

da Sio hora in questa città patron della saica nominata San Zorzi, nolliggia 

li stessa saica il clarissimo signor Vicenzo Minotto fuo del clarissimo signor 

Zuan Francesco et alli signori Giorgi Dimitropullo quondam Michel et Antonio 

Carchiopullo quondam Steff ani et quella promete stagnia d'acqua, benché 

coma, armata, con marinen sufficienti, ata di navigation, di alestirssi di equi 

quanto prima per andar alla dretura nel isolle di Amurgo. Paiendolli alli 

signori noUiggiatori di lassar un huomo in detta isolla di Amurgo per far 

il loro carico et poi andar in Axia di meter et caricar essi signori nolliggiatori 

in della riva di Amurgo legni di bosco ordinarli marcantili miara settanta. 

Cioè detto ser Minotto li miare quindeci et detto Dimitropullo le miare vinti 

120 σημ. 6 καί 141-143. Επίσης φ. 135r-136r (8-5-1650) όπου καταθέτει 300 ρεάλια, φ. 349'_ν 

(17-4-1651), b. 228, 1.6, φ. 54Γ"ν (23-9-1651), φ. 140ν (26-1-1652) καί φ. 16Γν (20-2-1652). 

39. Βλ. έγγραφο άρ. 2. 
40. Πανοπούλου, ο.π., 163-172. 
41. Αεονταρίτης, ο.π. 
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cinque et detto ser Antonio miare trenta et ogni sorte di grano sácame, animalli 
minuti, formaggio et altra mercantia che ogni uno á da caricar aVhoro compraci-
mento ecceto bovini. AsegnandoUi per stalla di far il loro carico di legni 
di Amurgo in giorni quinteci fermi et cinque di respetto· giorni che si possano 
lavorar salvo giusto inpedimento principiando dal secondo giorno che si dano 
a fondi dal ritorno di Nixia per dover condure essi signori noUiggiatori delti 
legni in riva et cima di marina nel cargador ordinario et detto patron di 
riceverli con la barca di vassello et marinen di stivarli, fornito esso carico 
ne stalle limitate, di ricever bolizza di carico in nome di ciascheduno d'essi 
nella robba che hano da caricar et al'hora di investirssiper vegnir alla dretura 
in questo porto ove habino dar dicever detta loro mercantia secondo la polizza 
di carico. Asegnadolli per stalla di descaricarla giorni dieci lavoranti doppo 
meso scalla. Riceputo che haverano essa loro mercantia habbino da contar 
tutto il nollo giusto secondo qui sotto serano dichiaritti. Non atendando di 
far Vesporso d'ogni uno il suo carico, possi quelli scoder da loro et beni 
loro per la via che si scodeno li nolli, vien restino sottoposti, non atesso 
di far il carico secondo promettono et atender nelle stalie di carico et discarico, 
d'esser tenuti di pagar ogni giorno il di più de dette stalie realli dieci per 
spesa di vassello et sottoposti a pagar il vodo per pieno et altri dani et interessi. 
Per mancamento loro esso patron della saica sentira et quelli siano scossi 
da beni et beni loro di ogni uno che non ateso come sopra si come vien. 
Esso ser Zuanne resti sottoposto di atempir ogni promessione come sopra 
dalli qualli mancando habbi da cascar in ogni dani et interessi che per manca
mento suo essi signori nolliggiatori sentirano et quelli siano scossi da lui et 
beni suoi per la via giudicarla et espediente che al'horo parerà. Et cossi 
sendo potenti, contenti et pregano per testii. Segueno le robbe sottoposte 
a nollo: Per ogni miaro di legni, realli sie e mezzo · per ogni mesure diesse 
di grano et altro legóme, realli uno · per ogni cantarato di formaggio et altro, 
realli mezc per ogni animai minuto, quarto uno et altre robbe a preportione. 

Testii il ser Michiel Crusso quondam ser Andrea et il ser Costanti Serepeci 
quondam maistro Janni. 

2. ΙΔΡΥΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ 

A.S.V., Notai di Candía, b. 228 (Michiel Peri), libro 6 (1651-1653), 
φ. 394 r-395^ 

Adi 28 Gennaio 1652 (= 1653) 

Me dhinamin tu parodos faneru instrumentu ta catogegramena m'eri irtha>si 
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tsto catothe noliggiadho, igu i eugeni afendes Comis Mamunas, Zuannes Scliros 

et Giorgachis Albertis, conparticippi che nicochiri ci saicas onomasomeni o 

Agios Zoannis o Vaftistis, caravochiremeni apu ton chir Starnati Thiofani gia 

to viaggio ci Cassandrias over tu Volu, callo catavodhio na dhossi afendis 

o theos. Tin opia saicha i afti afendes parcionevoUi prometaru stagna, calla 

armezadha, me marinarus soficientus, atta ci navigatios odhia to viazzo to 

anothe, odhia na tigheni na investiristi i sirmagia opu prometaru o panasiotatos 

afendis Efthimios Marinos iconomos tu monastiriu tis Agias Ecaterinis, me 

chialla onomatta edho catto nominadha che i afti afendes parcionevolli, in 

tutto realia ghiliades dhio che pendacossa pros 25 to merdhico is tosso sitari 

che legumi cathos thelli fani tu sopracaricu, opu vanussi i afti me to assensso 

che thelima tu caravochiru che Manoli Suglino Ghazzi opu che años pai. 
Na grafude apu to gramático passa pragma eci agora, costo exodho che catha 
allon, cratodas che conto che incontro o Nicolas Albertus che opios alios 
ithelle thelli che erghodas edheppa callo catavodhio na pulussi na tigheni 
tin aftipragmattia, opuri na ti mirasu apu ti saicha a pro portione · na euganussi 
protta ta catothe cavadhalle opu catha enastos vani, cathos edho catto dechiari-
rude che to dhiaforo na ginude tossa merdhica pros 25 to merdhico, euganodas 
ci caichas, sidrofo, caravochiru che catha alio merdhica ecatto. Na conseguili 
che i sirmagia ta merdhicaci pros 25 to ena aWordenado. The borodas na 
afisu apu tin afti sirmagia a investiristi ma na investirette olii, oxo an eurussi 
isse ftignia tin bragmatia tottes na vanii che portadhes i ssidrofì, ci opies 
portadhes i afti afendes parcionevolli thelu nominan edho catto chatha enos 
che adissi perissotero chianis sidrofos apu ti bortatha du, na ti vani is ta 
bari na gricatte ci sirmagias tu merdhicu. 

Seguitar u ta to messa opu peinussi tin si m ero ebrostas ton mártir o: 
O panosiotattos afendis iconomos cechini 200 

CU m is Pacidhiottis cechini icossipende cechini 25 
Ierodhiacos tu monastiriu cechini dhodhecamissi cechini 12V2 

Sofìa Comaropulla cechinia triadaeftamissi cechini 37 V2 
Maistros Nicolos Vagianos cechini icossipende cechini 25 

Afendis Andreas Bozzas (?) tessera che cechinia 21 cechini 25 

Afendis Nicolo Gialinas cechinia icosipende cechini 25 

Ghazzis Manolis realia dhiacosa reah 200 
Afendis Giorgachis Albertus reali pendacossa reah 500 
Afendis Zuannes Scliros reali pendacossa reah 500 
Afendis Capitan Comis che i anothe Albertus che Scliros 
ta ossa eghussi eparmena a cambio realia exacossa reah 600 

ta opia olla na investirude oss anothe. 

Seguitaru i portadhes: 
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Parcionevoh tris 

Caravochiris 

Gramáticos 

naíliros 

Cappos 
Manoli Calergi 

Zannis Masaros 

Vardhianos 

Giorgis Agiomauritis 

Nicolo Scopegliotti 
Dhimo Leftadhutti 

Nicolos Calamatianos 

Nicolos Lemos 

Τ odori G aradino 

Zannis Ghiottis 

Magnos Anapliotis 

Stathis — 

Andoni Mestris 

Thomadho Capsalla 

Fraggia Barbarigo 
tu monastiriu 

reah 300 

reali 60 

reali 40 

reali 35 

reali 25 

reali 25 

reali 25 

reali 25 

reali 25 

reali 20 

reah 20 

reah 30 

reah 30 

reah 20 

reah 16 

reah 25 

reah 20 

reali 23 

reah 20 

reah 20 

re ah 50 

Nicolo Mihotti 

Nicolos Stiacos 

Giorgis Sufugnos 

Manoh Samnios 

Stathi Leftadhutti 

Mathio Thirmniotti 

Zanni Samnios 

Dhimitri Par giano 

Giorgi Mudhazo 

Antonio Pariano 

Nicolo Sichiniotti 

Manoh Zachithino 

Manoli Carchia 

Fihppo — 

Antonio Psilopulo 

Stathi Arvaniti 

Nicolo Fihmo 

Michiel Cutrulli 

Ghazzi Manoli 

Nicolo sopracarico 

Nicolo Budini 

Nicolos Mamunas 

Già ta merdhica 

reah 25 

reah 25 

reah 20 

reah 15 

reah 20 
reah 12 

reah 8 

reah 7 

reah 6 

reah 20 
reali 10 

reah 9 

reali 20 

reah 10 

reah 20 
reah 20 

reah 20 

reah 20 

reah 40 

reah 50 
reah 20 

reali 30 

reah 75 

Dhidhodas autorità i afti afendes parcionevolli, tu aftu caravochiru na defen

der! che na governali ta dhicheomatta ci aftis saichas, na vani, na ugani 

sidrofus opu dhen ine Istin obidientian du che na thori pos na min ine isse 

servitio che dhulepsi, cathos dhenatenderodas na dissu tin afti sirmagia iss 

oti dana thellipatiti apo mancamento do sopracarico, na ine apano. Xechathari-

sodas xecatharisodas che tighenodas ton contrario na laghi tivoci ci (?) che 
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x on magia j o o u p u a i j o u me paooa najtumj w i e ou atan, na giacisi HHL\^ ι ani 

recuperation ton anothe apu ta vanw che eci ine presentes cotenti ebrostas 

ton m artiro. 

Martis o eulavestattospappas Zorzis Masocopo che maistro Theodoris Fotinas 

protomastoras pote maistro Mighali. 
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