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ΟΨΕΙΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Τ' ΑΝΑΠΛΙΟΥ 
ΣΤΙΣ ΑΡΧΕΣ ΤΟΥ 18ΟΥ ΑΙΩΝΑ 

(ΜΕ ΑΦΟΡΜΗ ΜΙΑ ΛΙΑβΗΚΗ) 

Τα πρόσωπα και ο χώρος 

έρα άπο τα λιγότερο ή περισσότερο πλούσια βιογραφικά, οικονομικά ή κοινωνικά 
στοιχεία, και όχι μόνο, που προσδοκά να αντλήσει κανείς από μια διαθήκη, ενα 
τέτοιο κείμενο αποκτά ιδιαίτερη αξία όταν αναφέρεται σε εποχές παλαιότερες, τότε 
που ή άμεση ή έμμεση γραπτή έκφραση των ανθρώπων ήταν και κοινωνικά, σέ με

ρικά μόνο περιβάλλοντα (δάσκαλοι, κληρικοί, έ'μποροι), και ποσοτικά περιορισμένη, έκδη-
λούμενη γιά νά εξυπηρετηθούν ανάγκες γραφειοκρατικές ή ρυθμιστικές οικονομικής κυρίως 
φύσης καί δευτερευόντως κοινωνικής. Έτσι, ή επαφή με ενα τέτοιο κείμενο από μια χρο
νική περίοδο καί μιά περιοχή (Άνάπλι 1713), που μόνο από πλησμονή τοΰ είδους δεν χα
ρακτηρίζεται,1 αποτελεί τουλάχιστον επαρκές ιστοριογραφικό ερέθισμα γιά πλουσιότερους 
καί συνθετότερους ιστορικούς προβληματισμούς ώς προς τή συγκεκριμένη κοινωνία καί πέρα 
άπο αυτά τά Ί'δια τά «μή επώνυμα» πρόσωπα, τά δικά της πρωταγωνιστικά μέλη. 

Το τεκμήριο λοιπόν που υπήρξε το κίνητρο γιά τή μελέτη αυτή είναι ή διαθήκη μιας σέ 
πρώτη εκτίμηση απλής γυναίκας, μιας γυναίκας όμως με ισχυρή συνείδηση της γενιάς της, 
της οποίας φροντίζει νά διασφαλίζει τή διαιώνιση. Ή διαθήκη είναι συνταγμένη στά 1713 
στο βενετοκρατούμενο Άνάπλι καί διαθέτρια είναι ή Μαρία ή Μαρδίτσα Άστρή, γυνή τοΰ 
ευγενή σιορ Νικολού Μέλου, πού κατοικεί στην ενορία της Παναγίας Οικονόμου' εκεί κα
λείται ό νοτάριος, στον οποίο ή άρρωστη γυναίκα υπαγορεύει τήν τελευταία της βούληση. 

'Αναπόφευκτα θά βιογραφήσουμε τά κύρια πρόσωπα, εφόσον αυτό είναι απαραίτητο 
όχι μόνο γιά τήν κατανόηση όσων διαμείβονται στο κείμενο, αλλά καί γιά τήν εξήγηση 
τους. Ή Μαρδίτσα καί ή αδελφή της "Ορσα, κόρες τοϋ ποτέ Δημητρίου Άστρή, 'Αθηναίου 
μαζί με τή μητέρα τους Κρέουζα (κατόπιν μοναχή Καταφυγή) μετοικούν στ' Άνάπλι με τή 

Σημείωση της Σύνταξης: Το άρθρο παραδόθηκε σέ μονοτονικό, άλλα για λόγους ομοιομορφίας τοϋ τόμου τυπώ
νεται σε πολυτονικό. 

1. Βεβαίως οί διαθήκες «επωνύμων» καί απλών ανθρώπων δεν σπανίζουν δχι μόνο γι' αυτόν άλλα και 
για παλαιότερους αιώνες και μάλιστα αρκετές δημοσιευμένες μας εΐναι καί γνωστές καί προσιτές. Διαφορετικός 
επίσης είναι ό βαθμός άντιπροσωπευτικότητάς τους ώς προς τή γεωγραφική διασπορά (Κρήτη, νησιά Αιγαίου 
πελάγους, για λόγους κυρίως διοικητικούς άλλα καί διάσωσης ύλικοΰ, πλεονεκτούν ώς προς αυτό). Ή παρατή
ρηση μου̂  εδώ ισχύει για τή συγκεκριμένη περιοχή καί εποχή, άπ' όπου δντως ή συγκομιδή τών συναφών τεκ
μηρίων είναι πολύ πενιχρή. Για μια ακόμη φορά θα επικαλεστούμε τις συνέπειες τών γεγονότων τοΰ 1715. 
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μαζική έξοδο των 'Αθηναίων υστέρα από τα γεγονότα τοΰ 1688. Σύμφωνα με το πιστοποι
ητικό ιθαγένειας που εξέδωσαν οι τοπικές βενετικές 'Αρχές με ημερομηνία 10 'Ιουλίου 
1690, οι ποΰδες Δημητρίου "Αστη, είναι 'Αθηναίοι πολίτες της πρώτης τάξης εγκατεστημέ
νοι στ' Άνάπλι.2 Ή αναγραφή, έτσι δπως παρουσιάζεται εδώ, θέτει βεβαίως κάποια προ
βλήματα ταύτισης: α) Ή απόδοση τοϋ επωνύμου "Αστη αντί Αστρή, αν δεν είναι λάθος 
μεταγραφικο ή τυπογραφικό, μπορεί εύκολα να αποδοθεί σε παραδρομή τοΰ γραφέα, πρά
γμα συνηθισμένο, καθώς γνωρίζουν οι εξοικειωμένοι με παλαιά κείμενα, β) Ό γενικός και 
αόριστος χαρακτηρισμός παίδες δίχως προσδιορισμό φύλου ή άριθμοΰ, όσο φαίνεται νά απο
τρέπει, άλλο τόσο επιτρέπει κάθε ταύτιση με τα εν λόγω πρόσωπα, γ) Ή μή συναρίθμηση 
της μητέρας με τις κόρες της, καθώς μάλιστα δεν φέρεται καταγραμμένη ξεχωριστά, ομο
λογουμένως δεν εξηγείται εύκολα. Το ίδιο όμως συμβαίνει καΐ με τή μητέρα των Μέλων, 
που επίσης δεν συνυπογράφει με τους γιους της αλλά οΰτε και σε ξεχωριστή μερίδα. Ενδε
χομένως, τά πολύ ηλικιωμένα πρόσωπα, ώς άπλα προστατευόμενα μέλη, να μήν ενδιέφε
ραν τις 'Αρχές και γι' αυτό δέν τά συμπεριλάμβαναν στην απογραφή τους. Στην περί
πτωση της Κρέουζας, εξάλλου, μπορούμε νά υποθέσουμε ότι είχε περιβληθεί το μοναχικό 
σχήμα είτε από τήν 'Αθήνα εϊτε αμέσως φτάνοντας στον Μοριά,3 οπότε ώς μοναχή δέν 
αποτελούσε για τις βενετικές 'Αρχές οικονομική μονάδα, άρα δέν ήταν συγκαταλέξιμη στίς 
παραχωρήσεις και συνεπώς στίς απογραφές. Μέ τις όχι αδιαμφισβήτητες εξηγήσεις στο 
πρόβλημα ταύτισης που θέτουν οι πηγές, είναι καιρός νά παρακάμψουμε τό, εντέλει, ήσσο
νος σημασίας θέμα της ταυτότητας των συγκεκριμένων προσώπων και νά προχωρήσουμε 
στα γεγονότα. Άν όμως, εξαιτίας της συγκεκριμένης περίπτωσης, προκύπτει κάποιο ουσια
στικό θέμα, αυτό εΐναι γενικότερο και άφορα τή σαφήνεια και ακρίβεια —άρα και τήν άξιο-

π ι σ τ [ α — τ ο ΰ συγκεκριμένου δικαιοπρακτικοΰ εγγράφου ώς δημογραφικά αξιοποιήσιμης 

πηγής- f t . , , , , > 
Αθηναίος έποικος στον Μοριά είναι και ό άντρας της Μαρδίτσας, ό Νικολός Μέλος, 

καταγραμμένος κι αυτός επίσης στην πρώτη τάξη.4 Παρά τήν κατάταξη και των δύο οικο
γενειών στην ανώτερη κοινωνική βαθμίδα δέν σημαίνει ότι πράγματι εκεί άνηκαν. Ή πλα
σματική ταξική αύτοαναβάθμιση πολλών εποίκων ήταν συνηθισμένο μέσο γιά τήν εξασφά
λιση από τις βενετικές Αρχές όσο το δυνατόν μεγαλύτερων προνομίων, άφοΰ, ώς γνωστόν, 
το μέγεθος των παραχωρήσεων ήταν συνάρτηση της κοινωνικής και οικονομικής κατάστα
σης που οι 'Αθηναίοι είχαν στον τόπο τους. Καθώς άλλος τρόπος ελέγχου της αλήθειας δέν 
υπήρχε έκτος άπο τήν προφορική μαρτυρία, φαίνεται πώς ποΧλοί Αθηναίοι και μέ τή 

2. Κωνσταντίνος Ντόκος, «Ή μετοικεσία των 'Αθηναίων στην Πελοπόννησο», Μνήμων, τ. 10 
(1982), σ. 135, αρ. 524. Στίς 29 Μαρτίου 1691 εξάλλου σε κατάσταση των άπογραφόμενων αγαθών που 
κατείχαν οί 'Αθηναίοι τοΰ Ναυπλίου καί τα όποια άνηκαν σε 'Αθηναίους που επέστρεψαν στην πατρίδα 
τους, στην χήρα του ποτέ "Αστρη έχουν περάσει τα πράγματα τοΰ Γεωργίου Κόνσολου. Κωνσταντίνος Δ. 
Μέρτζιος, « Παρθενών-Μοροζίνι καί το δράμα τών Αθηναίων», 'Αθηνά, τ. 55 (1951), σ, 268. 

3. Τεκμηριωμένα ώς μοναχή φέρεται αρκετά αργά, σε έγγραφο της 15 Μαίου 1712. ΕΙΒ-Παλ. 

Αρχείο, R. 145, φ. 179r. 

4. Ντόκος, «Ή μετοικεσία» σ. 119, άρ. 185" πβ. Ευτυχία Λιάτα, «Τεκμήρια για τήν αθηναϊκή κοι

νωνία στίς αρχές τοϋ 18ου αιώνα. Ή αθηναϊκή αστική φορεσιά», Μνήμων, τ. 11 (1986), σ. 33. 
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συγκατάνευση των συμπατριωτών τους, επωφελούμενοι από την «αδυναμία» καί ενδεχομέ
νως την καταρχήν αδιαφορία των Άρχων, εμφανίστηκαν κοινωνικά καί οικονομικά ανα
βαθμισμένοι και πέτυχαν μεγαλύτερες απολαβές. Το γεγονός δμως έλαβε σκανδαλώδεις 
διαστάσεις, υπερβαίνοντας τα δρια ανοχής των Άρχων, καί προκάλεσε τήν «υποψία» καί 
τήν αναπόφευκτη αντίδραση τους.5 'Από τα διαθέσιμα στοιχεία δεν μπορούμε να γνωρί
ζουμε πλήρως τα περιουσιακά της οικογένειας Άστρή τόσο στην Αθήνα όσο καί στον Μο
ριά, γ' αυτό δεν θά επιχειρήσουμε οποιαδήποτε εκτίμηση γύρω από το θέμα αυτό. 'Άν όχι 
τήν πλήρη εικόνα, πάντως ικανοποιητική γνώση των περιουσιακών στοιχείων της οικογέ
νειας Μέλου στην Αθήνα έχουμε από μαρτυρία τοΰ ενός αδελφού, τοΰ Μιχάλη, μολονότι, 
καθώς ο ί'διος δηλώνει, ή ανάμνηση που έχει δεν είναι σαφής λόγω της μικρής ηλικίας του 
κατά τον εκπατρισμό τους. Με σιγουριά πάντως θυμάται ότι είχαν 180 ελιές, 30 μικρά 
στρέμματα αμπέλι, καί αόριστα κάνει λόγο γιά κάποια χωράφια μή καταμετρούμενης έκ
τασης.6 Ό ί'διος σε άλλη του επιστολή μας πληροφορεί ότι στην Αθήνα είχαν σπίτι δικό 
τους καί σ' αντάλλαγμα αύτοΰ οι Βενετοί τους παραχώρησαν το εργαστήρι στ' Άνάπλι.7 

Σε αντιστοιχία με τήν κοινωνική ταξινόμηση των Αθηναίων εποίκων ήσαν, καθώς εί
παμε, καί οι εκχωρήσεις τών Βενετών προς αυτούς. Σύμφωνα με αυτή τή ρύθμιση, στους 
Αθηναίους της πρώτης κατηγορίας προβλεπόταν να εκχωρηθούν χωράφια 4 ζευγαριών 
(δηλαδή 240 στρεμμάτων περίπου), αμπέλια 30 άξιναρίων, 400 ελαιόδεντρα, σπίτι, εργα
στήρι (ή αποθήκη) καί κήπος.8 'Από τά υπάρχοντα στοιχεία στο αρχείο Μέλου θά προσπα
θήσουμε νά διαπιστώσουμε, άν όντως ή διοικητική απόφαση εκτελέστηκε πιστά. Δεν 
έχουμε βέβαια πλήρη καί κανονική απογραφή τών παραχωρηθέντων στους δυο αδελφούς 
αγαθών' έμμεσες είναι οι πληροφορίες πού αποδεσμεύουμε, αλλά μας επιτρέπουν νά προσ
εγγίσουμε σχεδόν τήν αρχική καί συνολική εικόνα της παραχωρημένης περιουσίας, τουλά
χιστον ως προς τήν ποικιλία, άν όχι ως προς το απόλυτο μέγεθος τών αγαθών. 

Καταρχήν, το θέμα της στέγασης ρυθμίζεται με τήν παραχώρηση σπιτιού μέσα στην 
πόλη τ' Άναπλιοΰ' πρόκειται γιά «τά σπίτια τοΰ Ροΐδη», όπως άποκαλοΰνται στο αρχείο 

5. Κωνσταντίνος Ντόκος - Γεώργ>.:ς Παναγόπουλος, Το βενετικό κτηματολόγιο της Βοστίτσας, 'Αθήνα 
1993, σσ. 36-37. 

6. ... μου λεγις πος εφτου να ελαβετε ιδισες οτι ο Γκισλαρ αγάς να έκαμε φερμανι δια να μαζοχθουσι ι 
αθινει ις τον ντοπο τους και να περνουσι τα μούλκια τους και να δινουσι τα σολδια οπού επουλιθικανε και μακά
ρια ι ορα εαν έγινε αφτο ' οτι εαν ινε αλιθια θελο εγο αλον καλιταιρον τόπο απο τιν μπατριδα μου να παο να 
καθισο; Μου λεγις να σου γράφο τι επουλιΒισανε και τι πράγματα ινε και εγο δεν ιξεβρο διατι εβγικα μικρός' 
δεν ιξεβρο αλο πάρα τις ελιές και τα αμπέλια και τις τοποθεσίες οπού βρισκοντε. Ελιές έχομε ριζαις εκατόν 
ογδοιντα ισε τόπους τεσαρους ις το Παλιοχωρι εκατόν τριάντα ις τα Πατισια τριάντα και ις το Καμίνι του Φο-
κα αλαις ικοσι ' αφταις τις αγόρασε ο Αιναρδος. Αμπέλια στρέμματα μικρά τριάντα ισ το Λιόντα ις το Ζεβγα-
λατιο ις το Ρέντι και ις τιν Βασιλίκι Φοτικι του Λιναρδου απο τιν μαμι μας τιν Μακρινά. Δια χοραφια δεν ιξε
βρο ποσά ιχαμε, δια τοποθεσίες, ιξεβρο Αγιους Αποστόλους και Κουλούρα... Επιστολή Μ. Μέλου προς Γ. 
Μέλο (10.10.1720). ΕΙΒ-Παλ. Αρχ. R. 146, φ. 230Γ. 

7. 'Επιστολή Μ. Μέλου προς τον αδελφό του Γιωργάκη της 31 Μαρτίου 1713. "Ο.π., φ. 20Γ. 
8. Ντόκος-Παναγόπουλος, δ.π., σ. 119' στις σσ. 39-47 τοΰ ϊδιου έργου γίνεται λόγος ειδικότερα για το 

μέγεθος της έκτασης γης πού αντιπροσώπευαν οί διάφορες μετρικές μονάδες, καθώς καί για τις χρησιμοποιού
μενες γενικώς μονάδες μέτρησης της επιφάνειας της γης κατά τή βενετοκρατία. 
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Μέλου, δίχως πουθενά να γίνεται σαφές σε ποιο ακριβώς από τα μέλη της οικογένειας 
Ροΐδη αναφέρονται.9 'Από την αλληλογραφία των αδελφών Νικολού καί Γιωργάκη για δυο 
χρόνια 1712-1714,10 οπού ή υπόθεση τών σπιτιών επανέρχεται αρκετές φορές ανάμεσα στίς 
εμπορικές τους υποθέσεις, προκύπτουν γενικότερα ενδιαφέροντα στοιχεία για το στεγαστικό 
πρόβλημα τών εποίκων στο Ναύπλιο. Τα σπίτια πού τους παραχωρήθηκαν είχαν άμεση α
νάγκη επισκευών: Τα σπίτια, εξοδιάσαμε όπου εφτιαστήκανε άμη δεν άβγάτησε κανένας 
πόντος τίποτα 'ότι ήταν όλη ή σκέπη σάπια, διατί όταν ήρθαν από την 'Αθήνα, όχι μόνε ο 
μακαρίτης ο Ροΐδης καί όλοι μας μόνο να μπούμε μέσα έγυρεύαμε και τα φτιάνανε σημε
ρινά... Και σ' άλλο γράμμα του ό Νικολός θα επαναλάβει: "Αν καλά καί να εξοδιάσαμε 
όπου τα εφτιάξαμε άμη δεν αυγάτησε κανένας πόντος ολότελα, μόνε εις το αυτό άνεμείνανε 
είσότι ήτανε, διατί τα φύλλα ήτανε σάπια, ότι όντες χτίζανε έλογιάζανε να πάνε σε μήνες 6 
στην Αθήνα καί ή σπέζα όπου εγινη δεν εγινη καμμιά αύγάτιση σ' αυτά. Τα συγκεκριμένα 
σπίτια στα οποία αναφέρονται οι Μέλοι είναι δύο: το ενα, το μικρότερο, μαζί με το εργα
στήρι του είναι στιμαρισμένο για 260 ρεάλια' το ενοίκιο του είναι 35 ρεάλια τον χρόνο κι 
επιβαρύνεται ακόμη με 7 ρεάλια νοβέλο καί 5 ρεάλια για μερεμέτια, έξοδα πού εκπίπτουν 
από το ενοίκιο, κι έτσι μένει καθαρό ετήσιο εισόδημα στον ιδιοκτήτη τους 23 ρεάλια Το 
άλλο σπίτι, το μεγαλύτερο, σίμπλιο Θεοτόκη έχει εκτιμηθεί για 1.039 ρεάλια" σ' αυτό κα
τοικεί ό Νικολός καί δίνει ενοίκιο 25 ρεάλια τον χρόνο, ενώ για τα δυο εργαστήρια συνυ
πολογίζει 36 ρεάλια ενοίκιο, επειδή το ενα είναι τον περισσότερο καιρό κλειστό. Το σπίτι 
αυτό με τα εργαστήρια του επιβαρύνεται με 10 ρεάλια νοβέλο καί 8 ρεάλια έξοδα επι
σκευών, τα οποία αφαιρούμενα από τα ενοίκια τεστάρου νέτα τον χρόνο 43 ρεάλια. Ή 
αξία λοιπόν καί τών δύο σπιτιών είναι 1.299 ρεάλια καί το συνολικό καθαρό εισόδημα από 
το ενοίκιο τους είναι 66 ρεάλια τον χρόνο. Φαίνεται πώς τα σπίτια αυτά πέρασαν κάποια 
στιγμή στην κυριότητα τών Κοθωναίων, μάλιστα τοΰ Ντομένεγου, ό όποιος ζητάει λογα
ριασμό από τους Μέλους ενόψει πώλησης τους, καθώς υποδηλώνεται από τα έγγραφα. Ό 
Νικολός Μέλος ενδιαφέρεται να τα αγοράσει, ότι το έχουμε ντροπή να βγούμε από μέσα 

9. Στην καταγραφή τών 'Αθηναίων αναφέρονται διάφοροι Ροΐδηδες. Βλ. Ντόκος, «Ή μετοικεσία», σ. 
109, 110, 112, 123, 134. Βλ. καί Σχόλια, σ. 267, αρ. 12. 

10. Ή διασπορά τών ειδήσεων, ή αποσπασματικότητα καί κάποτε ή ασάφεια τους καί προκειμένου να 
ελαφρυνθεί το κείμενο από συνεχείς παραπομπές, έκαναν προτιμητέα τή συγκεντρωτική παρουσίαση εδώ 
δλων τών αρχειακών τεκμηρίων άπο τήν επεξεργασία καί διασταύρωση τών οποίων προκύπτουν δσα στή 
συνέχεια θα ακολουθήσουν για το θέμα αυτό: 

Ημερομηνία 

1.6.1712 
18.11.1712 

30.4.1713 

5.5.1713 
11.7.1713 

14.9.1713 

7/18.4.1714 
12.4.1714 

15.8.1714 

τόπος αποστολής 

Άνάπλι 

Βενετία 
Άνάπλι 

Άνάπλι 
Άνάπλι 

Βενετία 

Βενετία 
Άνάπλι 

Άνάπλι 

Άρ/ειακή 

147 
183 

147 
146 

147 

183 

183 
147 

147 

ένδειξη (R. φ.' 

54r, 55r 

5r 

138r 

13' 

159'-160v 

14v-15r 

20v 

245r 

277r-278v 



"Οψεις της κοινωνίας τ' Άναπλιοΰ στις άρχες τοΰ 18ου αϊ. 249 

μάλιστα οπού έχομε καί τα κόμοδά μας' επιπλέον έχει επενδύσει σ' αυτά 120 ρεάλια που 
ξόδεψε για την επισκευή της στέγης που κατέρρευσε. Για τήν αγορά όμως των σπιτιών πρέ
πει να παρακαμφθεί ή προτεραιότητα των συμπλιαστάδων, ο! οποίοι, σύμφωνα με το 
έθιμο της προτίμησης, περιορίζουν τα δικαιώματα των ενοίκων τους. Τελικώς ή λύση που 
προκρίνεται —υστέρα από γνωμοδότηση Βένετου δικηγόρου— είναι ή μακροχρόνια ενοι
κίαση τους από τους ενδιαφερομένους. Στα 20 χρόνια πού προτείνει ό Νικολός, οι Κοθω-
ναΐοι αντιπροτείνουν 6 προς 150 δουκάτα τον χρόνο και επιπλέον 21 δουκάτα νοβέλο και 
18 για επισκευές, συνολικά 189 δουκάτα τον χρόνο, ποσό πού φαίνεται υπερβολικό στον 
Μέλο. Οι διαπραγματεύσεις αύτες δεν ξέρουμε αν προχώρησαν σε συμφωνία ή άν — 
πράγμα πού μοιάζει πιθανότερο— τα ανακατέματα τών καιρών και τα γεγονότα τοΰ 1715 
διέκοψαν μια ακόμη δραστηριότητα τών ανθρώπων. 

Τα γενικότερου ενδιαφέροντος στοιχεία πού προκύπτουν από τήν ειδική αυτή περί
πτωση είναι τα ακόλουθα: Τα σπίτια πού παραχωρήθηκαν στους 'Αθηναίους πληρώνουν li
vello," το οποίο επιβαρύνει τον ενοικιαστή, εφόσον ό ιδιοκτήτης τους τα έχει ενοικιάσει. 
Πρόκειται για παλιά κτίσματα με μεγάλες δαπάνες συντήρησης, καθώς δείχνει το απαραί
τητο προϋπολογιζόμενο ετήσιο κονδύλι επισκευών. Πολλοί από τους 'Αθηναίους φαίνεται 
πώς επενοικίαζαν σε άλλους τμήμα τών παραχωρημένων οικημάτων, καθώς όχι με από
λυτη σαφήνεια μπορεί κανείς να συναγάγει από τα γραφόμενα τοΰ Ν. Μέλου. 

Ώς προς τα υπόλοιπα περιουσιακά στοιχεία τών δύο αδελφών, ό,τι γνωρίζουμε προέρ
χεται από τή συμβολαιογραφική πράξη χωρισμού της κοινής τους ώς τότε περιουσίας.12 

Συνοπτικά τα αγαθά τών Μέλων είναι τά έξης: μούλκια (αμπέλια και χωράφια) στο τερι-
τόριο τοΰ "ApyoOç και κάποια μούλκια στο τεριτόριο της Τρίπολης' δεν γίνεται σαφής λόγος 
για κυριότητα σπιτιού και εργαστηρίου, αλλά γιά χρησικτησία. Κατά τή διανομή στον Μι
χάλη εκχωρείται το αγροτικό μέρος (μούλκια), ενώ στον Νικολό το εμπορικό (εργαστήρι). 
Ή μοιρασιά αυτή θεωρείται ετεροβαρής από τον Μιχάλη, ό οποίος δεν ικανοποιείται από 
τήν αποκλειστική σχεδόν απασχόληση του με τις αγροτικές εργασίες και γι' αυτό αμέσως 
μετά τον χωρισμό τους θά σπεύσει νά ανοίξει δικό του εργαστήρι. Είναι χαρακτηριστικό ότι 
τά κίνητρα γι' αυτή του τήν απόφαση δεν είναι οικονομικά (εισοδηματική ανεπάρκεια τών 
μουλκιών) —έστω κι άν έτσι προβάλλεται— αλλά ή βαθειά ανάγκη γιά κοινωνική ανα
βάθμιση πού είναι δυνατόν νά επιτευχθεί μέσω τοΰ εμπορίου,13 το οποίο μπορεί φυσικά νά 
ασκηθεί μόνο στ' Άνάπλι και όχι στο 'Άρ-^ος. 

Πράγματι, ή διοικητική πρωτεύουσα τοΰ βενετοκρατούμενου Μοριά είχε καταστεί, και 
εξαιτίας της θέσης της, το σφριγηλότερο Ισως εμπορικό κέντρο της περιοχής. Σ' αυτό έξάλ-

11. ΟΙ παραχωρήσεις στους ίποίχονς έγιναν με τήν υποχρέωση καταβολής της δεκάτης για τήν αγροτική 
παραγωγή καί κάποιο μικρό ενοίκιο (livello) για τα κτίσματα: Ντόκος-Παναγόπουλος, δ.π., σ. 19, 21. 

12. Το έγγραφο που απόκειται στο 'Αρχείο είναι μεταγενέστερο αντίγραφο τοΰ πρωτοτύπου με ημερο
μηνία 16.10.1712. ΕΙΒ-Παλ. 'Αρχ. b. 13, processo 149· δημοσιεύεται εδώ στις σσ. 268-269. 

13. ... έγό ευτοΰτο όπου έκαμα καί άνοιξα άργαστίρη τό Εκαμα δηα νά μην πάο καί κατακαθύσο εις τό 
Αργός καί καταλύσο τό έδικόν μου καί γίνο ήσια με τους χωριάτες καί τό άναγγαιότερον μην με πάρη ή ντε-
σπρακιόν καί ό θιμός καί κάμο κανένα πάσο, καί ήνε κατεσχύνει καί όνειδος τοΰ σπιτιού μας.. 'Επιστολή Μ. 
Μέλου προς τον Γ. Μέλο της 25.11.1712. ΕΙΒ-Παλ. Αρχ., R. 146, φφ. &-Τ. 
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λου συνέτεινε σε μεγάλο βαθμό και ή ιδιόμορφη σύνθεση τοϋ πληθυσμού της πόλης, αποτε
λούμενου κατά τή δεύτερη ενετοκρατία κυρίως από εποίκους διαφόρων προελεύσεων, οι 
οποίοι παρά τις εδαφικές εκχωρήσεις που τους έγιναν στράφηκαν παράλληλα καί προς το 
εμπόριο14 επιδιώκοντας μέσω αύτοΰ όχι μόνο κάποιο συμπληρωματικό εισόδημα άλλα 
κυρίως έναν ευκολότερο καί αποδοτικότερο τρόπο προσπορισμού κερδών. 'Αγροτική παρα
γωγή λοιπόν καί εμπόριο, έμπορος καί ζευγάς, το διφυές σχήμα τοϋ έμποροκτηματία τοϋ 
19ου αιώνα στην πρώιμη του εμφάνιση στον 18ο αιώνα. Στηριζόμενοι στην από παλιά δια
μορφωμένη ντόπια κοινωνία των γαιοκτημόνων, οί έπήλυδες γίνονταν εύκολα οί μεσάζον
τες τοϋ εμπορίου αναλαμβάνοντας οί περισσότεροι τους ρόλους τοϋ διαμετακομιστή ή μετα
πράτη.15 Στην ενδοχώρα της αστικής Napoli di Romania το αγροτικό 'Άρ-χος με τήν πα
ραδοσιακή καθυστερημένη κοινωνία του άλλα καί τον πλούσιο εκτεταμένο κάμπο παράγει 
για μιαν αγορά, εσωτερική καί εξωτερική, που τοϋ είναι προσιτή χάρη στο γειτονικό εμπο
ρευματικό κέντρο, τ Άνάπλι'16 ρόλοι συμπληρωματικοί. 

"Εχουμε λοιπόν μια πόλη της οποίας ό πληθυσμός τήν εποχή αυτή κυμαίνεται γύρω 
στις 6.000 ψυχές καί πού το ποσοστό ξένων σε σχέση με τους ντόπιους υπερτερεί.17 Εντυ
πωσιάζει ό αριθμός των κάθε είδους «εμπορευομένων» στην πόλη αύτη. Μολονότι, καθώς 
μπορεί να υποθέσει κανείς από τα στοιχεία τοϋ 'Αρχείου, οί περισσότεροι απ' αυτούς περι
στασιακά μόνο ασχολούνται με το εμπόριο, γενική είναι ή επιθυμία καί ή τάση νά κατα
πιαστούν μ' αυτό έστω καί άπαξ, ως ή ανάμιξη τους σ' αυτό νά τους προσδίδει κοινωνική 
αίγλη, κάτι σάν τίτλο τιμής. 'Εξυπακούεται ότι τούτος δεν είναι ό μοναδικός ή ό κυρίαρχος 
λόγος της περιστασιακής ενασχόλησης των ατόμων με το εμπόριο' συχνά μέσω τοϋ τρόπου 
αύτοϋ έχουν τήν ευκαιρία νά ικανοποιήσουν τρέχουσες οικονομικές ανάγκες ή νά ρυθμίσουν 
οικονομικές υποχρεώσεις προς τρίτους. 

14. Σε έγγραφο τής 8.9.1836 των Δημοτικών Άρχων 'Άργους προς τήν «επί της Δικαιοσύνης καί της 
'Εκπαιδεύσεως Β. Γραμματείαν», με το οποίο ζητείται ή μεταφορά τοϋ Πρωτοδικείου καί τοϋ Έλληνικοϋ 
Γυμνασίου από το Ναύπλιο στο "Αργός που φθίνει σε σχέση με το πρώτο, τονίζεται δτι: Το Ναύπλιον άπ' εναν
τίας πάντοτε υπήρξε φρούριον περιωρισμένον, και κατοικημένον όλον άπο πάροικους διαφόρων πόλεων, οί 
όποιοι κατέφυγαν εις αυτό χάριν εμπορίου. ΓΑΚ, 'Οθωνικό, Παιδείας, φ. 37. 

15. Στην κατηγορία αύτη των παλαιών οικογενειών κατόχων μεγάλης αγροτικής περιουσίας ανήκαν λ.χ. 
οι Νοταράδες στα Τρίκαλα Κορινθίας, με τους οποίους οί Μέλοι είχαν στενή συνεργασία τοϋ τύπου πού περι
γράφεται εδώ. 

16. Λιάτα, «Τεκμήρια», σ. 44. Τήν ανωτερότητα τής κοινωνίας τ' Άναπλιοΰ εξαίρουν καί οί σύγχρονοι 
Βενετοί χρονικογράφοι χαρακτηρίζοντας το ως la più famosa de tutte le cita, la più nobile, la più splendida e bella 
città, la capital piazza del florido regno della Morea. Στην 'ιδιαιτερότητα τής κοινωνίας τοϋ Ναυπλίου, που παρο
μοιάζεται με ευρωπαϊκή πόλη, αποδίδει ό ιστορικός της Λαμπρυνίδης —δσο κι αν αυτό έχει δόση υπερβολής— 
τήν προνομιακή μεταχείριση τής πόλης άπο μέρους τών βενετικών 'Αρχών «ένεκα τής αναπτύξεως και τών 
μέσων άτινα διέθετον... καί δι' άλλους λόγους καί 'ιδία εκ φόβου μή διασαλευθή το εις χείρας αυτών εύρισκόμε-
νον έμπόριον τής 'Ανατολής, εξ ου ούκ ολίγας το Κράτος ήρύετο προσόδους». Μιχαήλ Γ. Λαμπρυνίδης, Ή 
Ναυπλία άπο αρχαιοτάτων χρόνων μέχρι τών καθ' ημάς, 'Αθήνα 1950, σ. 131, 134. 

17. Tò Catastico Particolare (1714), φ. 2, δίνει για τήν πόλη τοϋ Ναυπλίου 392 οικογένειες. Με γενικό 
μέσο μέγεθος οικογένειας για δλο τον Μοριά 4,04 καί ειδικότερα γιά το territorio di Napoli di Romania 3,5 
(Βασίλης Παναγιωτόπουλος, Πληθυσμός καί οικισμοί τής Πελοποννήσου 13ος-18ος αΙώνας, 'Αθήνα 1985, σσ. 
203-204) ό πληθυσμός σε ψυχές ανέρχεται σε 7.029 καί 6.090 αντίστοιχα. 
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Σ' αυτό λοιπόν τον κόσμο των εμπόρων κι εμπορευόμενων ανήκει και ή οικογένεια της 

συντάκτριας της διαθήκης. Ό άντρας της, ο Ν. Μέλος, έχει ως αποκλειστική ασχολία το 

εμπόριο, αρνούμενος κάθε σχέση με τις αγροτικές εργασίες'18 οι δραστηριότητες του μάλι

στα στον χώρο αυτό έκτος από τήν ποικιλία εξαπλώνονται σε ευρύ γεωγραφικό πλαίσιο με 

ικανοποιητικά οικονομικά οφέλη, καθώς σε άδρομερή παρουσίαση των στοιχείων θά δοϋμε 

στή συνέχεια. Σύμφωνα με το διανεμητήριο έγγραφο τά μούλκια έμειναν στην κοινή κυριό

τητα των δυο αδελφών, έστω και αν τή φροντίδα τους, καθώς ε'ι'δαμε, ορίστηκε ότι θά τήν 

έχει αποκλειστικά ό Μιχάλης. Δεν γνωρίζουμε τίποτα γιά τήν έκταση τών κτημάτων 

αυτών οΰτε και γιά το μέγεθος της παραγωγής έκτος άπό κάποια σκόρπια στοιχεία: σε μιά 

περίπτωση μαθαίνουμε ότι στά 1713 έβγαλαν 3.550 μπότσιες μούστο νέτο άπό δεκατιά.19 

Σε άλλη περίπτωση.ότι άπό τήν πώληση τοΰ κρασιού εισέπραξαν συνολικά 140 ρεάλια20 

καί, τέλος, ότι στά 1714 άπό τήν πώληση κρασιού και γεννημάτων στο μερίδιο τοΰ Νικο

λού αντιστοιχούσαν 300 γρόσια.21 Τά στοιχεία αυτά, όσο ανεπαρκή κι αν είναι, υποδεικνύ

ουν ότι το προϊόν της γης δεν φαίνεται νά τους εξασφαλίζει επαρκές εισόδημα οΰτε νά το 

έχουν σε ιδιαίτερη υπόληψη. Στην τελευταία αυτή εκτίμηση, καθώς είπαμε, υπεισέρχονται 

καί άλλου τύπου αξιολογήσεις, κοινωνικές, ψυχολογικές, που Βεωροΰν τήν ενασχόληση με 

τή γη άπαξιωτική, κατώτερη άπό το εμπόριο, γι' αυτό καί ή έλλειψη ενδιαφέροντος γιά 

βελτίωση καί αύξηση της παραγωγής. ΟΙ Μέλοι, εφόσον δεν είναι μεγαλοκτηματίες όπως 

το αθηναϊκό άρχοντολόι, δεν θέλουν νά είναι αγρότες, δηλαδή χωριάτες, άλλα έμποροι, 

δηλαδή αστοί. 

'Άλλη οικονομική δραστηριότητα τών αδελφών, σαφώς περιθωριακή καί με περιορι

σμένη απόδοση ήταν ή ενοικίαση τών τελωνείων καί τών δεκατιών. Συγκεκριμένα, στά 

1714 οι δυό τους άπό κοινοΰ ανακατεύτηκαν στην δεκατιά τοΰ "Αργούς εις ενα μερτικό 

ανάμεσα σε 7 μερτικά'22 έκτος άπό τήν πληροφορία ότι οι δεκατιες τοΰ 'Άργους τή χρονιά 

εκείνη είχαν νοικιαστεί άπό ομάδα ατόμων πού κατανέμονταν σε επτά ξεχωριστές μερίδες, 

το άρχεϊο δεν δίνει κανένα στοιχείο γιά τήν επιτυχία ή όχι της επιχείρησης αυτής. 'Αντί

θετα, άπό το τελωνείο πού είχε νοικιάσει ό Νικολός στά 1711 επίσης μαζί με άλλους φαί

νεται ικανοποιημένος, άφοΰ στο κάθε μερίδιο άναλογοΰσαν 150 δουκάτα.23 

'Άς περάσουμε τώρα στις δυο κύριες δραστηριότητες τοΰ Ν. Μέλου, τις χρηματι-

18. Αυτός νά κάθεται σαν μεγάλος πραματευτής κι εγώ να εχω τήν έγνοια νά πάω να θερίζω, νά τρυγώ, 
νά πουλώ κρασί, νά σκάβω, νά κλαδεύω... είναι το παράπονο καί ή μομφή τοΰ Μιχάλη για τον αδελφό του, 
ΕΙΒ - Παλ. Αρχ., R. 146, φ. 12Γ, επιστολή της 5.5.1713. Στην πραγματικότητα ό Μιχάλης είχε αναθέσει τή 
φροντίδα τών κτημάτων στον 'Αργίτη Θωμά Πέτρου κι επιπλέον εΐχε ώς βοηθό του στις δουλείες ενα παιδί, 
ενώ ό Ί'διος παρά τα λεγόμενα του εΐχε μόνο τήν επίβλεψη τους. Πβ. Λιάτα, «Τεκμήρια», σ. 33. 

19. Επιστολή τοΰ Μιχάλη προς τον Γ. Μέλο της 25.9.1713. ΕΙΒ-Παλ. 'Αρχ., R. 147, φ. 192e. 
20. "Ο.π., R. 146, φ. 64, επιστολή τοΰ Μιχάλη της 20.10.1713. 
21. "Ο.π., R. 183, φ. 30Γ, επιστολή της 25.10.1714. 

22. "Ο.π., R. 146, φ. 90Γ, επιστολή τοΰ Μιχάλη προς τον Γιωργάκη της 16.8.1714. 

23. Στα 1712 ό Νικολός δεν αναμείχθηκε ξανά στή δραστηριότητα αύτη, Γσως επειδή ανέβηκε ή τιμή 
ενοικίασης, γιατί καθώς σημειώνει στην επιστολή του (14.9.1712) οι άλλοι που πήραν τή ντοάνα τήν 
αύγατήσανε διά χρόνους 2 ρεάλια 3.000. "Ο.π., R. 147, φφ. 79-80. 
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στικες και τις εμπορικές. Τα στοιχεία τα αντλούμε από ενα μικρό κατάστιχο που ανήκει 

στον Νικολό και καλύπτει τήν περίοδο 1698-1707. 2 4 "Ο,τι προκύπτει από την επεξερ

γασία τοΰ κατάστιχου αύτοΰ συνοψίζεται στα ακόλουθα: εκτός από τις αποστολές σε 

είδος (διάφορα εμπορεύματα) έχουμε και χρηματικές αποστολές είτε με τη μορφτ\ ρευ

στού (διάφορα νομίσματα σε γροΰπο) είτε με τη μορφή συναλλαγματικών πληρωτέων 

από τον Ν . Μέλο. Αποστολείς είναι σε όλες τις περιπτώσεις οι ΚοθωναΤοι της Βενε

τίας, Ντομένεγος, 'Ανδρέας, κληρονόμοι τοΰ 'Ανδρέα, και παραλήπτης πάντα για λογα

ριασμό τρίτων ό Νικολός, ο οποίος είναι ό αντιπρόσωπος τους στ' Άνάπλι. Ό ρόλος τοΰ 

Νικολοΰ είναι να δέχεται καί να φυλάσσει στην αποθήκη του (εργαστήρι) τα εμπορεύ

ματα ή τα χρήματα ώς τη στιγμή της παράδοσης στους δικαιούχους τους. Το γεγονός 

ότι όλοι αυτοί οι άνθρωποι δεν είναι σε θέση να παραλάβουν κατευθείαν οι Γδιοι τα απο

στελλόμενα κατά τή στιγμή της άφιξης τους, σημαίνει απουσία τους από τήν πόλη, που 

μπορεί να οφείλεται ε'ι'τε σε λόγους συγκυριακούς (ταξίδι για δουλείες) ε'ι'τε στο γεγονός 

ότι είναι ξένοι, εγκατεστημένοι σε άλλες πόλεις τοΰ Μοριά' το δεύτερο ενδεχόμενο είναι 

μάλλον το πιθανότερο καί ενισχύεται τόσο από έγγραφες τοΰ κατάστιχου, όπου ορίζεται 

σαφώς ή καταγωγή τών προσώπων, όσο καί από τον έλεγχο τών δεδομένων για τον 

πληθυσμό, που καταγράφεται στο Catasticq Particolare, άπο το όποιο προκύπτει ή παν

τελής σχεδόν απουσία τών ονομάτων αυτών. 

'Από επεξεργασία τών αναφορών, ξεχωριστά τών εμπορευμάτων καί τών νομισμάτων 

(άφοΰ ώς εμπορεύματα φτάνουν κι αυτά καί στον χώρο τών εμπορευμάτων συγκαταλέγον

ται στο κατάστιχο) καί ξεχωριστά τών συναλλαγματικών, καταλήγουμε στις έξης διαπι

στώσεις. Ώ ς προς τα εμπορεύματα, πρώτα: σε διάστημα 9 περίπου ετών έχουμε 7 χρόνια 

δράσης, άφοΰ στα 1704 καί 1706 δεν έχει καταγραφεί καμιά αποστολή' στά χρόνια αυτά 

οι ΚοθωναΤοι πραγματοποιοΰν 88 αποστολές πού προορίζονται γιά 38 πρόσωπα, άπο τά 

όποια μόνο σε 28 περιπτώσεις (20 πρόσωπα) είναι οι Γδιοι καί οι παραλήπτες τους άπο τον 

Νικολό. Τά αποστελλόμενα είδη είναι κατά σειρά συχνότητας αποστολών: 

ε ί δ ο ς 

μέρτζα: 

ροΰχα: 

φλωριά: 

δουκάτα άσημ: 

γυαλικά: 

καρφιά: 

σίδερο: 

ματογυάλια: 

α π ο σ τ ολέ ££ 
28 φορές 

27 φορές 

16 φορές 

13 φορές 

3 φορές 

2 φορές 

2 φορϊς 

2 φορές 

π ο σ ό τ η τ ε ς 

135 μπάλες, 17 κασέλες, 10 φορτσέρια 

49 μπάλες 

2.350 συνολικά 

15.089 συνολικά 

2 φορτσέρια, 5 κασέλες 

1 βαρέλι, 1 κασέλα 

5 βαρέλια 

3 κασέλες 

24. Ή παλαιότερη έγγραφη τοΰ κατάστιχου έχει ημερομηνία 13.7.1698 καί ή νεότερη 25.5.1707. Πρό
κειται για το μικρό registro 151, που επίσης ανήκει στο αρχείο Μέλου, καί στο όποιο καταγράφονται αποδεί
ξεις παραλαβής (ριτζεβοΰτες) διαφόρων ατόμων' τα πρόσωπα αύτα βεβαιώνουν δτι παρέλαβαν —πάντα άπο 
τον Νικολό— εμπορεύματα ή χρήματα σταλμένα άπο τή Βενετία για λογαριασμό τους ή για λογαριασμό τρί
των. ΟΙ ιδιόγραφες καταχωρίσεις επέχουν θέση γνήσιων αποδείξεων κατοχυρώνοντας τον μεσολαβητικό ρόλο 
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Ώς προς τις συναλλαγματικές ή χρονική περίοδος είναι 5 χρόνια (πρώτη συναλλαγμα
τική με ημερομηνία έκδοσης 13.7.1698 και τελευταία 6.6.1703), κατά τα οποία το συνο
λικό ποσό που διακινείται είναι 40.173 δουκάτα ασημένια. 'Εκδίδονται συνολικά 65 
συναλλαγματικές προς 39 άτομα πάλι από διάφορα μέρη της Πελοποννήσου' ή αξία καθε
μιάς κυμαίνεται από 100 εως 1.000 δουκάτα (με εξαίρεση μια συναλλαγματική για 2.000 
δουκάτα). Τοΰτο σημαίνει δτι κατά μέσο δρο κάθε χρόνο ό Νικολός εξοφλεί για λογαρια
σμό των Κοθωναίων συναλλαγματικές αξίας 10.000 δουκάτων περίπου, ποσόν οπωσδή
ποτε σημαντικό και το οποίο βεβαίως προϋποθέτει άνεση στή διάθεση ρευατοΰ" λειτουργεί 
δηλαδή σαν ενα είδος ιδιωτικής «εξοφλητικής τράπεζας» για λογαριασμό των Κοθωναίων 
στ' Άνάπλι. Τήν ταμειακή αυτή ευχέρεια ό Νικολός φαίνεται να τήν αποκτά με τους έξης 
τρόπους: ό Νικολός αντί να στέλνει χρήματα στή Βενετία, πίστωνε τον Κοθώνη με τα 
ποσά των εισπράξεων από τήν πώληση εμπορευμάτων του, που εκείνος έστελνε στ' Άνά
πλι' έτσι εξασφάλιζε το ρευστό που απαιτούσε ή εξόφληση των συναλλαγματικών. Ενίοτε, 
όταν ϊσως τα διαθέσιμα δεν επαρκούσαν, ol Κοθωναίοι τοΰ έστελναν και χρήματα με 
γρόπο. Υπάρχουν όμως και περιπτώσεις όπου ό Νικολός εξοφλεί συναλλαγματικές από 
δικά του χρήματα και χρεώνει τους Κοθωναίους εϊτε κατευθείαν είτε κρατώντας τα αντί
στοιχα ποσά από τήν πώληση εμπορευμάτων τους ή των εμπορευμάτων τρίτων για τους 
οποίους προοριζόταν ή συναλλαγματική. 

Καθώς είπαμε, αύτοΰ τοΰ τύπου ή «τράπεζα» δεν περιορίζει τις δραστηριότητες της 
μόνο στ' Άνάπλι" το πεδίο δράσης της είναι ευρύτατο και καλύπτει όλο σχεδόν το νοτιο
ανατολικό τμήμα της Πελοποννήσου: Καλαμάτα, Κορώνη, Μυστράς, είναι ol κυριότε
ρες, άλλα όχι και οι μοναδικές, από τις πόλεις προορισμοΰ τόσο των χρημάτων όσο και 
των εμπορευμάτων που φτάνουν στον Μέλο. Το γεγονός αυτό ενισχύει τήν άποψη ότι 
το Ναύπλιο είναι τήν εποχή αυτή όχι μόνο το διοικητικό άλλα και το οικονομικό 
κέντρο τοΰ Μοριά. Ή καρδιά τοΰ εμπορίου κτυπά σ' αυτή τήν πόλη-λιμάνι, γι' αυτό 
καί δεν θά πρέπει νά μας ξενίζει το «πλήθος» των έμπόρων-πραγματευτάδων που δρουν 
εδώ' είναι οι αποδέκτες τών εμπορευμάτων που φτάνουν άπό τή Βενετία —κι όχι μόνο 
άπ' αυτή— καί τά διοχετεύουν στον Μοριά, κι ενδεχομένως ευρύτερα, είτε περιοδεύον
τας οι ίδιοι, εϊτε μεταπουλώντας τα σε τρίτους, είτε γινόμενοι παραγγελιοδότες γιά 
λογαριασμό άλλων.25 

Άπό τή δραστηριότητα αυτή τοΰ μεσάζοντα ό Νικολός Μέλος παίρνει προμήθεια πού 
γιά τήν εποχή είναι 2 % " σύμφωνα λοιπόν με τά παραπάνω το ετήσιο κέρδος του άπό τήν 
εξόφληση μόνο τών συναλλαγματικών ανέρχεται περίπου στά 200 δουκάτα, δίχως νά μπο
ρούμε νά υπολογίσουμε το μέγεθος τοΰ κέρδους του άπό τή μεσιτεία γιά εμπορεύματα καί 

τοΰ Νικολού και προφυλάσσοντας τον άπό κάθε ενδεχόμενο αμφισβήτησης της παράδοσης τών άποσταλέντων. 
Έχουν καταγραφεί ξεχωριστά οί αποστολές συναλλαγματικών καί ξεχωριστά οι αποστολές εμπορευμάτων καί 
νομισμάτων. 

25. Για τις πρακτικές τοΰ πελοποννησιακού εμπορίου γενικότερα, μολονότι αναφερόμενη στή δεύτερη 
τουρκοκρατία, μπορεί κανείς να ενημερωθεί διεξοδικά άπό τήν εργασία του Βασίλη Κρεμμυδα, Το εμπόριο 
της Πελοποννήσου στο 18ο αιώνα (1715-1792), 'Αθήνα 1972. 
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χρήματα, αφού δεν έχουμε το συνολικό ΰφος της αξίας τους. Αυτή ή δραστηριότητα του 
Νικολού, ή χρηματιστική δηλαδή και του μεσάζοντα-άνταποκριτή, φαίνεται δτι ήταν ή 
βασική του ενασχόληση. Είναι βέβαιο ότι παράλληλα ασκούσε και το εμπόριο δίχως όμως 
να έχουμε τήν τεκμηριωτική δυνατότητα να ορίσουμε το ποσοστό που κατείχε σε σύγκριση 
με τις άλλες του δραστηριότητες" οι ελάχιστες ενδείξεις —κυρίως ή σιωπή— τοΰ αρχείου 
όδηγοΰν στην υπόθεση δτι αυτό ερχόταν σε δεύτερη μοίρα. 

Για τήν εμπορική δράση τοΰ Νικολού Μέλου τα αρχειακά στοιχεία ουσιαστικά ξεκινούν 
από τον Φλεβάρη τοΰ 1710. Συνεργάτες-άνταποκριτές του στή Βενετία είναι οι ηπειρώτι
κες οικογένειες Σάρου και Κοθώνη, ενώ από τήν άνοιξη τοΰ 1712 γίνεται καΐ ό αδελφός 
του Γιωργάκης, οπότε ατονούν σταδιακά μέχρι πλήρους διακοπής οι εμπορικές του σχέσεις 
με τους δυο άλλους. Και στις τρεις περιπτώσεις ό Νικολός είναι αποδέκτης και αποστολέας 
τόσο γιά λογαριασμό δικό του δσο και γιά λογαριασμό εκείνων καί επωφελείται έτσι ό 
ϊδιος άπο τήν προμήθεια τοΰ 2 %. Καθώς προκύπτει άπο τις φατοΰρες που σώζονται στο 
αρχείο, τά είδη που παραγγέλνει στή Βενετία γιά το εργαστήρι του καλύπτουν μιά πολύ 
μεγάλη ποικιλία26: ρουχικά, γυαλικά, μπαχαρικά, κλωστές, βιβλία, φέσια, χτένια, νήμα
τα, χαρτικά, μέρτζα κ.ά.. Ό ίδιος στέλνει στή Βενετία κυρίως μετάξια καί δευτερευόντως 
πρινοκόκκι, μαλλιά, σφουγγάρια καί κάποτε σιτηρά' τά μετάξια πηγαίνει ό 'ίδιος καί τά 
αγοράζει άπο τους τόπους παραγωγής: Μυστρά, Καλάβρυτα, Τρίκαλα Κορινθίας. 

Δεν θά μας απασχολήσει εδώ ή αναλυτική παρουσίαση τών οικονομικών δεδομένων 
τοΰ αρχείου' συνοπτικά σημειώνουμε δτι: ò Ν. Μέλος είναι ένας έμπορος πολυπράγμων με 
πλούσια δράση. ΟΙ παραγγελίες που κάνει στή Βενετία εΐναι πυκνές καί ή αξία τους υπολο
γίζεται κατά μέσο δρο στά 1.500 δουκάτα ή καθεμιά. Οι αποστολές μεταξιών γιά λογα
ριασμό του εκτελούνται τμηματικά —2 εως 3 κολέτα (βάρους 300 οκάδων περίπου το 
καθένα) σε κάθε πλοίο— γιά λόγους ασφάλειας' καθώς συχνά επικρατεί σύγχυση στον 
τρόπο ενημέρωσης τών συνεργατών του, δεν είναι εύκολο νά οριστεί με ακρίβεια το μέγε
θος της ποσότητας τους. Σε δυο μόνο περιπτώσεις έχουμε τήν εκκαθάριση λογαριασμού 
τών μεταξιών τοΰ Νικολού γιά τήν περίοδο 1712-1714, δπου φαίνεται δτι το καθαρό κέρ
δος του από τήν πώληση τους ήταν 4.600 δουκάτα' προφανώς δμως δεν ήταν μόνο αυτά. 

Μιά εντελώς περιθωριακή δραστηριότητα τοΰ Νικολού (3-4 μόνο φορές) είναι ο δανει
σμός χρημάτων είτε δικών του είτε τού αδελφού του Γιωργάκη άλλοτε με cambio marittimo 
άλλοτε σίγουρα της ξηράς τά ποσά που επενδύει εδώ είναι μάλλον μικρά, 100 εως 250 τσε-
κίνια. Συνοψίζοντας, αν θέλουμε νά κατατάξουμε τον Μέλο στον εμπορικό κόσμο της μικρής 
κοινωνίας του, θά πρέπει νά δεχτούμε δτι σίγουρα δεν μπορεί νά συγκατάλεγε! στους μεγά
λους έμπορους, όπως εΐναι ò Παλαιολόγος, ό Ταρωνίτης, ό Καραγιάννης, ό Νικολός Μι-
ζότερος, καθώς έμμεσα άλλωστε κι ό 'ίδιος το υπαινίσσεται σε ορισμένα σημεία τών επιστολών 
του' εντούτοις, τά μεγέθη πού είδαμε, δημιουργούν τήν οικονομική άνεση που τού εξασφάλιζε 
μιά θέση μάλλον πάνω άπο τον μέσο δρο, κατατάσσοντας τον στους εύπορους της πόλης. 

26. Τα έν λόγω παραστατικά βρίσκονται στο αρχείο Μέλου με τους έξης ταξινομικούς αριθμούς: R. 1453, 

φ. 345· R. 108, φφ. 266-267· R. 1474, φφ. 73-77" R. 1474, φφ. 313-316· R. 147\ φφ. 200-20Γ b. 1453, φ. 

350· καί b. 145\ φ. 348. 
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Αυτό λοιπόν είναι το φυσικό και κοινωνικό περιβάλλον μέσα στο οποίο ζουν «οι ήρωες 
αυτής της ιστορίας» βιώνοντας το δμως τόσο διαφορετικά ό καθένας. Ένώ δηλαδή ή ζωή 
τους στο οικονομικό επίπεδο είναι οργανωμένη από τον Νικολό, στο κοινωνικό τον τόνο 
τον δίνει ή γυναίκα του, ή οποία συμπεριφέρεται καί οργανώνει την προσωπική της ζωή 
και το σπίτι της σύμφωνα με τα πρότυπα της ανώτερης τάξης καί μάλιστα της δυτικής 
αστικής κοινωνίας. Έμμεσες καί εδώ οι πληροφορίες για τήν προσωπικότητα της γυναίκας 
καί μάλιστα ως ενα βαθμό μεροληπτικές, άφοϋ προέρχονται από τον κουνιάδο της, άτομο 
δηλαδή της μή αποδοχής της καί γι' αυτό σαφώς διακείμενο δυσμενώς απέναντι της.27 

Εντούτοις, κάποια σημεία τών «κατηγοριών» επαληθεύονται καί από τή διαθήκη, όπως 
λ.χ. οι δυο κοπέλες που έχει να τήν υπηρετούν μονίμως κι όχι μόνο κατά τήν περίοδο της 
άρρώστειας της. Ή διαφορά αυτή νοοτροπιών (στην πραγματικότητα πρόκειται για δυο 
διαφορετικούς κόσμους), αναπόφευκτα δημιουργεί αισθήματα άλληλοπεριφρόνησης, σχέσεις 
εχθρικές ανάμεσα στά πρόσωπα' διαταραγμένες οικογενειακές σχέσεις πού διαφαίνονται 
στή διαθήκη συγκαλυμμένα, εκφράζονται όμως άσυγκάλυπτα στην αλληλογραφία τών τρι
ών αδελφών μετά τον θάνατο της Μαρδίτσας.28 Το χάσμα, ή αντίθεση τών δύο κόσμων, 
όπως άμεσα από τά ίδια τα πρόσωπα εκφράζεται, παρά τή σιωπηρή εν ζωή συγκαταβατική 
τους στάση, είναι τεράστιο. Ό Νικολός καί οί δικοί του δεν εγκρίνουν τον τρόπο ζωής της 
γυναίκας του καί αδυνατούν ή αρνούνται να δοκιμάσουν τήν κοινωνική αναβάθμιση πού 
εκείνη επιδιώκει καί Ίσως να δοκιμαστούν' δείχνουν απλώς ανοχή καί όχι κατανόηση, άρ-
κούμενοι νά υποδύονται ρόλους πού θεωρούν ότι το κοινωνικό πλαίσιο τους επιβάλλει. Κι 
εκείνη, αδιαφορώντας για τή ντόπια πραγματικότητα —ή μήπως πιο κοντά στή ντόπια 
πραγματικότητα;— κι Ίσως αδυνατώντας νά τήν κατανοήσει, μοιάζει νά συνεχίζει έναν 
τρόπο ζωής από παλαιότερα οικείο της, πού, αν ή οικονομική ευχέρεια τοΰ άντρα της τον 
επιτρέπει, δεν είναι ωστόσο κοινωνικά αποδεκτός... Έτσι, δυο κόσμοι διαφορετικοί, ό 

27. Σου γράφω, την κατάσταση που ήρθαμε απο μια μεγάλη εχθρητα της υπερηφάνειας της νύφης 
μας που αυτή ελογιαζε πως να ήταν μια απο τις γραντας Σπάνιας και πως ο άντρας οπού είχε δεν της ετυ-
χαινε οπού τόσο φηλωσε ο νους της που έλεγε του Νικολού πως οντάς έλθει καιρός να παντρεφη την θυγα
τέρα της να μη βανη στο νου του να της δίνη Ρωμαίο μονό να της δόση Φράγκο και τον ανάγκαζε ακόμη 
οτι να της παρη και μια καμαριέρα για να την τυνη κα να την γδυνη και να της στριβη τα μαλλιά. Τούτα 
ολα τα μαρτυράει ο Νικολός τώρα και λέει πως αν εζηγε ακόμα λίγο θα τον φαληρηζε με την περιφανεια 
πο είχε. 'Επιστολή τοΰ Μιχάλη προς τον Γ. Μέλο της 11.4.1713. ΕΙΒ- Παλ. 'Αρχ., R. 146, φ. 21Γ. 

28. ... δεν ημπόρο νά σου γράφο κατά λεπτός τό πάθος καί την όχθρίτα όπου ήχαι εις τό σπιτή μας καί 
ης τον αδελφό μας καί εκαμαί ταιτήα διαθήκη.... è Νηκόλος πρότηταίρα όπου τιν άκουσε την διαθήκην της 
ήχαι μαίγάλη όχθρίτα σε λόγου μου καί εις τιν μηταίρα μας άμη άπόνταις άγρίκησε την διαθήκην της την εμή-
σισε καί ημαστιναι άγαπιμαίνη τόρα ος κάθος θαιλη ό Θεός... 'Επιστολή του Μ. Μέλου της 31.3.1713. ΕΙΒ-
Παλ.^ Άρχ. R. 146, φ. 19Γ. -Καί δ Γ. Μέλος θα συμφωνήσει για τον κακό χαρακτήρα της νεκρής που εκείνος 
τον είχε διαισθανθεί άπο πολύ νωρίς: βλέπω όπως μου γράφεις για τη σκληρότητα που έδειξε η μακαριτισσα με 
τη διαθήκη της και με το να αποξένωση τό παίδι θαρει πως του έκαμε μεγάλη καλωσυνη. Εγω ολα τούτα τα 
κατάλαβα νωρίτερα, γιατί αν αγαπαγε το Νικολό αγαπαγε και την μητέρα μας. Μια μέρα όταν ήμουν στην 
τάβλα εγω κι ο Νικολός κι η μακαριτισσα τους είπα πως την μητέρα μας να την βάνουμε σε καμιια μεριά να 
την έχουν έγνοια κι εκείνη απο την ντροπή της ως καθώς εκαταλαβε την γνώμη μου, όπου ήταν πονηρή, είπε 
πως για κανανα λόγο δεν θέλω να ευγη η πεθερά μου οξω απο το σπίτι μου. κι ο θεός συχωρέσει την. 'Ό.π., 
R. 183, φ. 11Γ, επιστολή της 3.6.1713. Βλ. καί παρακάτω σημ. 41. 
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κόσμος της Ανατολής (αγροτικός) και ό κόσμος της Δύσης (αστικός) συνυπάρχουν στη 

μικρή κοινωνία τ' Άναπλιοΰ, συμπορεύονται όμως χωρίς επικοινωνία και ισχυρές ωσμώσεις. 

Ή στιγμή της ρήξης και ή συνειδητοποίηση τοϋ νοοτροπικοΰ χάσματος πού τους χωρίζει θα 

σημάνει με τον θάνατο εκείνης, ή οποία με τή μεταθανάτια βούληση της θα εκδικηθεί τους 

συγγενείς της γιά τήν κοινωνική απόρριψη και τήν ανικανοποίητη ζωή της. Ή περίπτωση, 

άν και τόσο ιδιαίτερη, πολύ προσωπική θα έλεγε κανείς, εντέλει εικονογραφεί ευρύτερες 

κοινωνικές καταστάσεις και νοοτροπίες, και ως ενδεικτική τέτοιων καταστάσεων θα πρέπει 

να τή δοΰμε. 
Έξαλλου, αξίζει να σημειώνουμε ότι το πρόσωπο πού κατεξοχήν κατακρίνει τή νύφη 

του για τήν υπεροψία της, ό Μιχάλης, λίγα χρόνια αργότερα θα δείξει συμπεριφορά ανά
λογη, επιδιώκοντας μέσω καί ενόψει τοϋ ενδεχόμενου γάμου του κοινωνική προαγωγή.29 

Προηγουμένως ό ίδιος θα δείξει τήν «αρχοντιά» του, μιμούμενος λες καί πάλι τή νύφη του, 
όταν ρυθμίζει τα της κηδείας της μητέρας τους. Ώς ό κύριος προστάτης της όλα αυτά τα 
χρόνια θα έχει καί τήν ευθύνη για τήν πολυτέλεια της νεκρικής τελετής* στην κηδεία θά 
παραστεί όλος ό κλήρος της πόλης καί ή νεκρή θά ταφεΤ σε περίοπτη θέση μέσα στην 
εκκλησία τοϋ Αγίου Σπυρίδωνα.30 Έτσι, με τον θάνατο της, θά υπέθετε κανείς ότι ή Μαρ-
δίτσα Άστρή κατάφερε ό,τι δεν πέτυχε Οσο ζοΰσε: απελευθέρωσε τις καταπιεσμένες, συντη
ρητικές συνειδήσεις των προσώπων του στενού της πιρί-γυρου, τά οποία μετέτρεψαν τήν 
προσβολή πού τους έγινε με τή διαθήκη σε επιθυμία γιά ψυχική καί κοινωνική ανύψωση, 
γιά βελτίωση των ίδιων των ατόμων καί τοϋ τρόπου ζωής τους. 

Τα γεγονότα-οί ανθρώπινες σχέσεις 

Ή Μαρδίτσα Άστρή συντάσσει τή διαθήκη της τήν 1.2.1713 καί τον κωδίκελλό της 
στις 14.3.1713- ό θάνατος της θά επέλθει τρεις μέρες αργότερα στις 17.3.1713 περίπου 
στις 9 ή ώρα τή νύχτα ξημερώνοντας Τρίτη.31 Αιτία τοϋ θανάτου της «το χτικιό», που τήν 

29. Λιάτα, «Τεκμήρια», όλο το άρθρο πραγματεύεται το θέμα αυτό. 
30. Στις 25.6.1714 ό Μιχάλης θά γράψει στον αδελφό του στή Βενετία ανακοινώνοντας του τον θάνατο της 

μητέρας τους με όλες τις λεπτομέρειες τόσο ώς προς τον ακριβή χρόνο θανάτου όσο κι ώς προς το τελετουργικό 
της ταφής. Με τήν εμμονή αυτή στή λεπτομέρεια (ώρα θανάτου) αφενός καταδεικνύεται ή σημασία —ορόσημο— 
που είχε ό θάνατος γιά τους ανθρώπους καί αφετέρου επιδιώκεται ή συναισθηματική μέθεξη των ξενιτεμένων 
οικείων προσώπων σε μιά στιγμή τόσο σημαντική γιά τή συνοχή της οικογένειας: Στις 23 παρόντος, ήμερα 
Τέταρτη, ωρα 12 πέθανε η μητέρα μας. Ωσπου βγήκε η φυχη της είχε το νου της σωστό και δεν έπαυσε να σε 
εύχεται. Με ορικισε να σου γράφω να μου δωσης εξουσία να κρατήσω γρ. 50 απο τα σολδια σου να τα κάμω για 
την φυχη της. Εγω την έξοδο που έκανα σ αυτή δεν θέλω τίποτα να μου δωσης, μονό σε παρακαλώ να γινη το 
θέλημα της. Ηρθε κι ο Νικολός και την ρώτησε αν θελη τίποτα και του είπε πως το νοίκι που θέλει να παρη 
ακόμη 5 μήνες εως τον χρόνο να μου το αφηση, οπού είναι γρ. 13 να τα κάμω κι αυτά για την φυχη της. Αυτά 
είπε και πως ευχαιστιεται απο τα παίδια της και ξεχωριστά απο τον Γιωργάκη της. Και κάμε να κρατηξω τα γρ. 
απο του Δημ. Ψωμοπουλου την μερτζα. Για να σε χαροποιήσω σου λεω πως η θανή της έγινε με μεγάλη παρ
ρησία, με 50 ιερείς, με 3 διακόνους κι ολα γινηκανε απο τα σολιδα της αφεντιάς σου οπού της είχες δοσμένα. Την 
εθαφαμε εμπρός εις την εικόνα του Αγ. Σπυρίδωνα κι ας είναι εις εώησιν σου. Με τον Νικολό είμαστε πολλά 
αγαπημένοι. Ο Εβραίος οντάς ξεπεση τα πάλαια κατάστιχα τηράζει. ΕΙΒ-Παλ. Αρχ., R. 146, φ. 84. 

31. "Ο.π., φ. 19'. 
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ταλαιπωρούσε 7 μήνες με γιατρούς και γιατρικά' οικονομικά κόστισε όλη αυτή ή περιπέ

τεια στον Νικολό 200 φλωριά, έκτος από το χάσιμο που είχε εξαιτίας τής εγκατάλειψης 

τής δουλειάς του/2 Δεν θα αναφερθούμε εδώ στις λεπτομέρειες τής διαθήκης, ή οποία δίνε

ται αυτούσια στη συνέχεια, παρά μόνο στα γενικά της σημεία και στις παρατηρήσεις που 

προκύπτουν από το κείμενο αυτό. 

Ή διαθέτρια ορίζει γενικούς επιτρόπους της τον Νικόλαο Θεοτόκη και τον Δημήτριο 
Παλαιολόγο, δηλώνοντας με τήν επιλογή της αυτή όχι μόνο έλλειψη εμπιστοσύνης στα 
συγγενικά της πρόσωπα άλλα καί προτίμηση σε εχθρικά διακείμενα προς τήν οικογένεια 
του άντρα της άτομα.33 'Αφήνει γενική κληρονόμο τήν ανήλικη κόρη της, κηδεμονευόμενη 
από τή μητέρα της, τήν καλόγρια Καταφυγή. Στον σύζυγο της κληροδοτεί μόνο ό,τι ραντί-
σματα καί χαρίσματα τής έγιναν άπο διαφόρους κατά τον γάμο τους κι ακόμη τον απαλ
λάσσει από το χρέος της προγάμου δωρεάς. 

'Ενδιαφέρουσα είναι ή μεταστροφή της ως προς τον τόπο ταφής: ενώ αρχικά ζητάει 
νά ταφεΐ στην εκκλησία των Ταξιαρχών, κατεξοχήν ενορία καί τόπο κατοικίας τών ξένων, 
καί στο αδελφικό της περιβάλλον, με τον κωδίκελλο εκφράζει τήν επιθυμία της νά ταφεΤ 
στον "Αγιο Σπυρίδωνα, μιά ενορία κατεξοχήν κεντρική —εδώ εις τήν χώρα— ίσως ή 
«αριστοκρατικότερη» τής πόλης, όπου ό Νικολός είχε κενοτάφιο, αποδεχόμενη έτσι τήν 
ενταξή της στο συζυγικό περιβάλλον. Τά έξοδα της κηδείας της ορίζει νά επιβαρύνουν τον 
σύζυγο της. 

Άπο τον τρόπο που είναι διατυπωμένη ή βούληση τής διαθέτριας δεν μπορεί κανείς 

νά καταλάβει πόσα καί ποια ακριβώς είναι τά κληροδοτούμενα αγαθά. Συνοπτικά ανα

φέρουμε ότι έκτος άπο τήν προίκα της σε χρήματα, ρουχισμό καί διάφορα προσωπικά 

πολύτιμα αντικείμενα, είχε μερίδιο καί σε υποστατικά —εσοδιά του μέριτού της, γοδι-

μεντο τών υποστατικών— το μέγεθος τών οποίων όμως δεν καταγράφεται από τήν Ί'δια 

αλλά δηα να φαίνεται το πράγμα μου μετά τον θάνατον μου θέλο να γραυτή ενα προς 

ενα με το ζύγη δτη χριάζεται να ζηγιαστή καί τα αλα από κεφάλειο σε κεφάλεο.34 

Έχουμε λοιπόν μιά γυναίκα με αξιόλογη προσωπική περιουσία, που τή διαθέτει με 

απόλυτη ελευθερία βούλησης —καί με εξαίρεση όσα αφήνει στην κόρη της— γιά θρη-

σκευτικούς-φιλανθρωπικους σκοπούς όχι με μεγάλες καί συγκεντρωμένες σε λίγα μέρη 

32. Τα τοϋ θανάτου της εξιστορεί λεπτομερώς ό Νικολός στον Γ. Μέλο με επιστολή του τής 31.3.1713: 
... χαί απόθανε άπό τή κτηχιό, καί τήν ενγγελοσε ει αύτη ασθένια, πιγαίνοντας εις τα Καλαύρητα ένγγίχτη ό 
Μιχάλης με δαύτηνε, καί τής κυράς μου κάτει λόγια καί από εκήνην τήν ώρα εΐλθαι όπου όποιος τήν ήξευρε 
δεν τήν ενγώριζε. δόξα σοι ό θεός. Κατάλαβαι άδελφαί τόρα τόσος καιρός εύτά μήνες με ιατρούς όπου μου 
κοΰστισε ει άροστία της φλορήα διακόσια. Εγώ τής έγραφα άπό τήν Πάτρα τά όσα έκάλει ό κερός, καί στραί-
φοντας άπό τήν Πάτρα νά πάγο εις τά Τρίκαλα όρδινιάζοντας τά μετάξια νάν τά πάγο και αυτά εις τήν Πάτρα 
εΐλθαι ένας άπεζοδρόμος άπό τόν Μισαραλιότη ότη νά κατεύο κάτο παρευθείς ότη άπόφαίστει άπό τους ιατρούς. 
Εγό παρευθείς εκήνισα καί εκαταίβικα κάτω με τόσον χειμώνα όπου ήθλα νά χαθώ. έκαμα μήνες τρής όπου 
δεν εύγείκα όξο άπό το σπήτη, ότη εγώ τήν εσιγήριζα άπό όλλα ότη άλλοναι δεν ήχ αδελφέ, καί δόξα τό άγίω 
θεώ. "Ο.π., R. 1474, φ. 120Γ. 

33. Για τα πρόσωπα αυτά καί τις σχέσεις τους με τους Μέλους βλέπε Σχόλια, σ. 267. 
34. Βλέπε Διαθήκη, σσ. 263-265. 
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δωρεές άλλα με μικροποσά σε πολυδιάσπαση* να ικανοποιηθούν πολλοί. Έ ν α τέτοιο 

κείμενο, αρνητικά μεροληπτικό ως προς τους έξ αγχιστείας συγγενείς της διαθέτριας, 

ήταν φυσικό να εγείρει αντιδράσεις* τις αντιδράσεις ακριβώς αύτες και δσα ακολούθησαν 

ως προς την εκτέλεση της διαθήκης τα πληροφορούμαστε από τήν αλληλογραφία των 

δυο αδελφών και κυρίως τοϋ Μιχάλη.35 

Έτσι λοιπόν, πληροφορούμαστε δτι στις 23 Μαρτίου 1713, ό Νικολός μαζί με δυο 

έμπιστα του πρόσωπα, τους αδελφούς 'Ανδρέα και Μιχάλη Μισαραλιώτη, πήγαν vet κάνουν 

το inventario τών πραγμάτων της νεκρής. Προηγουμένως δμως και πριν από τήν άφιξη 

τών επιτρόπων οί δυο αδελφοί θα προβούν και σε άλλη καταστρατήγηση τών κανόνων: θα 

παραβιάσουν τα μπαούλα τής νεκρής με σκοπό να αφαιρέσουν κάποια άπο τα είδη που τους 

ενδιέφεραν. Ή ποσότητα και ή πολυτέλεια τών αντικειμένων —κυρίως βαρύτιμος ρουχι

σμός— αφήνουν κατάπληκτους και τους δυό, 'ιδίως τον Μιχάλη,36 ό όποιος διεκδικεί το 

μερίδιο του από αυτά που άδικα ό αδερφός του τοϋ είχε παρακρατήσει αποκρύβοντας τα 

κατά τή διανομή τής περιουσίας τους. 'Ύστερα από τή ρύθμιση όλων, στις 30 Μαρτίου, ή 

καλόγρια Καταφυγή πήρε μαζί της τήν εγγονή της "Ορσα και τις δυο κοπέλες, υπηρέτριες 

ως τότε τής κόρης της, κι επέστρεψε στο κελί της. "Ετσι, ό Νικολός έμεινε μόνος του στο 

σπίτι με τους δυο υπηρέτες-βοηθούς του (τ αδέλφια Γιάννη καί Παναγιώτη) ' κοινωνικός 

καταναγκασμός κι δχι λόγοι οικονομικοί (άχρηστες οι κοπέλες γι' αυτόν, άφοΰ υπηρε

τούσαν αποκλειστικά τή γυναίκα του) τον υποχρέωσαν να απομακρύνει τα νεαρά θηλυκά 

άτομα από το σπίτι του καί λόγοι ασφάλειας τοϋ επέβαλαν νά διαμοιράσει ό,τι πολύτιμο 

είχε σε έμπιστα του πρόσωπα για φύλαξη.3' 
Ό θάνατος τής Μαρίας Άστρή, μολονότι λυτρωτικός ως ενα βαθμό γιά κάποιους άπο 

τους οικείους της, θά δημιουργήσει καί ενα πρόβλημα διαδοχής τής οικογένειας, πού δεν 
φαίνεται νά αφήνει αδιάφορο κανένα άπο τά μέλη της. "Οσο εκείνη ζοϋσε, ή προσδοκία γιά 
τήν απόκτηση αρσενικού παιδιού, πού θά ήταν ό συνεχιστής τής οικογένειας καί τοϋ ονόμα
τος, υπήρχε πάντα. Εκφραστικότατα δίνει τήν απογοήτευση καί τήν πίκρα του γιά τή δια
κοπή τής οικογενειακής συνέχειας ό Μιχάλης, όσο κι αν αυτό έρχεται σ' αντίφαση με τήν 

35. Θα μπορούσε να χαρακτηρίσει κανείς το γράμμα τοΰ Μιχάλη ως τή συνέχεια τής διαθήκης τής Μαρ-

δίτσας, άφοΰ αφηγείται τα δσα διέτρεξαν μετά τον θάνατο της' με μορφή σχεδόν ημερολογιακή αρχίζει μιά-δυο 

μέρες μετά τον θάνατο της, στις 18-19 Μαρτίου δηλαδή, συνεχίζει στις 20, ξανά στις 23, πάλι στις 30 καί 

τελειώνει στις 31 Μαρτίου 1713. ΕΙΒ-Παλ. 'Αρχ. R. 146, φφ. 19-20. 

36. ... πρίχου νά ελθούναι ο'ι άιπιτρόπι παραμπρός ημαίραις δίο άνίξαμαί της κασέλες δια νά διαλεξομαί 
τό πράγμα της άπεθαμαίνις καί ήδα θάγμα φρικτό καί εξαίσιο ότη έγο Ισάστισα μαί τα ρούχα πανίκα πιάνκα-
ρια καί μαίταξοτα κάσελαίς τρίς γεμάταις φόρκαίρια εξαι γεμάτα καί όντας μας αϊχόρισε μου ελαιγαι ό καλός 
μας αδελφός πός δεν αιχομαι τηπόταις νά μοιρασόμαι καί μάς ευγάναι γίμνο... 'Επιστολή τής 31.3.1713, 

δ.π., φ. 19". 
37. Το παιδί το επήρε η μάμη τον και εμισεφε 15 ήμερες αποτες απέθανε' επήρε και τις κοπελλες θελη-

ματικώς της οτι εγω δεν ηθέλησα να κρατηξω καμμια κοπέλα για πολλές αίτιες της νιότης παρά εκρατησα τα 
δυο παίδια μονάχα το Γιάννη και τον Παναγιώγη. Το πράμα μου, άσπρο μου, ασήμι μου, μάλαμα μου, ενα 
φορκερι, το επήγα στου Μισαραλιώτη το σπίτι επεισης της και Μακολενας το σπίτι' εχω στο σπίτι το άλλο 
πράμα δια να μην εχω τον φόβο δια να είμαι μονάχος η αν λείπω πουθενά. "Ο.π., R. 147, φ. 159', επιστολή 
τοϋ Νικολού τής 14.4.1713- πβ. R. 146, φ. 20Γ καί τήν αρχή από τήν επιστολή R. 1474, φ. 279r. 
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δλη στάση και γνώμη του για τη νεκρή.38 Μια και ό Γιωργάκης λόγω ηλικίας έμενε πλέον 
έκτος προσδοκιών διαδοχής κι ό Μιχάλης ήταν άγαμος καί μάλλον δίχως τέτοια προο
πτική, οι ελπίδες στηρίχτηκαν καί πάλι στον Νικολό καί στην προσδοκία διαδόχου μέσω 
ενός δεύτερου γάμου του. Ή επιθυμία άλλωστε τοϋ Ί'διου ενισχυμένη κι από τη θερμή προ
τροπή των δύο άλλων αδελφών θα βρεί τήν κοινωνική της αποδοχή στις οικογενειακές επι
ταγές της εποχής για τή διαιώνιση τοΰ γένους. Έτσι, καί για να κερδηθεί ό χαμένος χρό
νος, οι ενέργειες για τον δεύτερο γάμο τοΰ Νικολού ξεκίνησαν σε πολύ σύντομο χρονικό 
διάστημα άπό τον θάνατο της γυναίκας του, αλλά, ώσπου να ληφθεί ή απόφαση της επιλο
γής ανάμεσα στα προτεινόμενα υποψήφια πρόσωπα,39 ήρθαν τα γεγονότα τοΰ 1715 καί διέ
κοψαν δχι μόνο τις διαδικασίες για τα παντρολογήματα άλλα καί αυτή τήν ί'δια τή ζωή τοΰ 
Νικολοΰ.40 Το ενδεχόμενο δεύτερου γάμου τοΰ Νικολοΰ καί ή ί'δια ή γυναίκα του το θεω-
ροΰσε τόσο σί-γουρο, ώστε θέλησε με τή διαθήκη της, αν όχι να τον αποτρέψει, οπωσδήποτε 
να προβάλει σοβαρά εμπόδια στή λήψη μιας τέτοιας απόφασης χρησιμοποιώντας οικονομι
κές κυρώσεις. Τοΰτο το είχε υποψιαστεί ό Νικολός πριν ακόμη εκείνη πεθάνει, καθώς εξο
μολογείται σε γραφή του προς τον Γιωργάκη.41 

Τελικώς, ό θάνατος απελευθερώνει τους οικείους της, όπως είπαμε καί παραπάνω, οι 
οποίοι δεν διστάζουν να εκφράσουν χωρίς ενδοιασμούς άλλα καί σχεδόν δίχως σεβασμό 
προς τή νεκρή τή δυσμενή γνώμη τους γι' αυτήν. Ή «εκδικητική» διαθήκη της δεν είναι 
μόνο το αποτέλεσμα τοΰ πάγιου ιδιόρρυθμου χαρακτήρα της νεκρής άλλα καί των συγκε-

38. ... δέν μπορο... νά σου φάνεροσο την πίκρα καί την ενίαν όπου εχο δια τό σπιτή μας πός ανέμη-
ναι χάρις κλιρονομείαν άρσενικήν όπου ά μας έλθη ένας θάνατος τό ονομά μας θαίλη άναιμήθι έριμο τούτο 
μόνον ό Θεός άς κάμη νά βακι το χαίρι του νά κάμη καμία κιβέρνησις νά μην άναιμηθεΐ τό όνομα μας ερι-
μο«. "Ο.π., R. 146, φ. 19Γ, επιστολή της 31.3.1713. 

39. Βλέπε τή σχετική αλληλογραφία της εποχής αυτής στο αρχείο Μέλου στά: R. 147, φ. 159r. R. 
183, φ. 20ν· R. 146, φ. 60Γ" καί R. 147', φ. 280r. 

40. Λιάτα, «Μαρτυρίες για τήν πτώση τ Άναπλιοΰ στους Τούρκους (9 Ιούλη 1715)», Μνήμων, τ. 5 
(1975), σ. 115. Ό θάνατος τοΰ Νικολοΰ, εξάλλου, εΐναι ό λόγος που λίγα χρόνια αργότερα, όταν οι καιροί 
ησυχάσουν, ή σκυτάλη της διαδοχής θα περάσει υποχρεωτικά στον Μιχάλη, ό όποιος, μολονότι ώριμος σε ηλι
κία γιά τα μέτρα τής εποχής, θά ενδώσει στο κοινωνικό αυτό καθήκον" και ή προσπάθεια δμως αύτη θα ναυα
γήσει. Λιάτα, «Τεκμήρια», ο.π.. 

41. Τό απόσπασμα άπο τήν επιστολή είναι αποκαλυπτικό των ανθρώπινων σχέσεων καί τής ψυχολο
γίας καί νοοτροπίας των προσώπων: «... μαίγαλό πράμα εις τίν σίχοραίμαίνη νά μη δοσί εύχάριστισι εις σε 
λογοϋ μάς καμήας λόγης ούταί τό πέδι τής vâv το ράκοΰμάντάρί μόναι μάς τ αποξαίνονη όσά νά μήν ιτό-
ναι παίδι μου ουται νά ευχαρίστισι εις τίν διαθηκήν άπο λογοϋ μου όπου τήν εδοϋλεύσα τρίς μήνες πού άπε-
ταγα τής μαγάρισιές της μόναι αν αίμηλίσο τηποταίς δια καναίνα πράγμα ειμαί χρεόστης εις τιν προγα-
μήαν δοραίαν καί το φρόνο καί τά ραδισμάτα όποταί ειθέλα μίλησο κάναινά λόγο τα καμαί το κάλο μαίς το 
καίφαλι μαίγαλή άνευχαριστία Θεός σιχοραίσι της τό πέδη τής εις τρία αδέλφια όπου έχη κανένις τό εδικό 
του καί δεν έχοΰναί αλον κάνενη δέν εμπιστευθη νάν το αικοΰμάνταρι πουθενά, εγο ειμοϋνα εχθές είς τιν 
καλογραία καί τής ειποΰνα πός τό πέδη τό έδεσε άπο τα διό χαίρια και δεν εχη εξουσία τήπόταις καί τή 
προσόπο θελι έχη είς τον άνδρα της. Ξευρις τη μοΰ άπεκρίθη ει καλογραία διά τή άμ πάνδρευτό εγο καί 
καμο πεδιά καί αν άποθανί το πέδη ει Ορσονλα όπου ό Θεός να μην το δοσι νά μήν ειμπόρονν νά κλιρονο-
μοΰν τά αλα πέδια τής αλίς γίνεκός. Τήραξαί τή πράγματα αίσινογότνησαναι ει καλογραία καί αυτή ολι 
μαίρα καί è πνευματικός της. Έγο εκαμά σάν χριστιανός καί δόξα τό άγιο Θεώ...». ΕΙΒ-Παλ. 'Αρχ., R. 
147, φ. 132Γ, επιστολή τής 15.4.1713" πβ. καί ο.π., R. 147\ φ. 121'. 
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κριμένων συνθηκών τοΰ θανάτου της καΐ της ψυχολογικής κατάστασης κάτω από την οποία 
ενεργεί. Είναι προφανές δτι δεν πρόκειται για ηλικιωμένο άτομο άλλα για μια άρρωστη 
γυναίκα καταδικασμένη σε θάνατο, τοΰ οποίου φαίνεται νά έχει απόλυτη συνείδηση δχι 
μόνο το περιβάλλον της άλλα και αύτη ή Γδια. Ενδεικτικό της κακής οργανικής κατάστα
σης της είναι ή αδυναμία της νά υπογράψει στο τέλος τής διαθήκης, μολονότι εγγράμματη: 
τής ΰπα εγώ ό νοτάριος να απογραφή, και μοϋ αποκρίθηκε πος από την άχάμνια δεν 
ημπορο να γράφω... Ό πρόωρος και άδικος θάνατος μοιάζει νά την έχει γεμίσει πικρία, 
που εκδηλώνεται με κακία κι έκδικητικότητα κατεξοχήν προς τον σύζυγο της και δευτερευ
όντως προς τους συγγενείς του: λείπει ή μακροθυμία και ή γαλήνη που χαρακτηρίζουν 
συνήθως έναν ετοιμοθάνατο στο φυσιολογικό του τέλος, όταν ό θάνατος έρχεται ως φυσική 
απόληξη μιας μακράς πορείας ζωής, ως ολοκλήρωση ενός πλήρους κύκλου. Στή συγκεκρι
μένη περίπτωση επικρατεί ή πικρία τοΰ ανεκπλήρωτου κι ανολοκλήρωτου, ό φθόνος γι' 
αυτούς που μένουν κι ο φόβος για τή λήθη εξαιτίας ενός δεύτερου γάμου και μιας διαδοχής 
που θα οδηγούσε σε παραγκωνισμό τοΰ δικοΰ της παιδιού. 

Τόσο μέσα άπο τή διαθήκη, όσο εξίσου αποκαλυπτικά από τα συναφή τεκμήρια τοΰ 
αρχείου (επιστολές Μέλων) στην προκείμενη περίπτωση ό θάνατος, όπως βιώνεται άπο 
τήν ϊδια άλλα και τους οικείους της, δεν μοιάζει νά είναι μιά στιγμή αυτοκριτικής και 
ψυχικής κάθαρσης και μετάνοιας, άλλα μάλλον μιά οικονομική συναλλαγή και ένα 
ξεκαθάρισμα λογαριασμών στο κοινωνικό επίπεδο. 

Το κείμενο 

Άπο τά πλέον προσωπικά κείμενα που μπορεί νά συντάξει ένας άνθρωπος στή ζωή 
του, κείμενο κατεξοχήν ζωντανό, ελεύθερο, εΐναι ή διαθήκη, μάλιστα ή ιδιωτική και ιδιό
γραφη διαθήκη. Οι λόγοι πού όδηγοΰν σ' αυτό και οι συνθήκες κάτω άπο τις όποιες συνή
θως συντάσσεται ένα τέτοιο κείμενο τοΰ προσδίδουν τήν ιδιαιτερότητα εκείνη πού το ξεχω
ρίζει άπο άλλα επίσης προσωπικά κείμενα, λ.χ. επιστολές, ημερολόγια. Ό συντάκτης του 
γνωρίζει ότι είναι ένα γραφτό, μιά υποθήκη, προορισμένο κάποτε —όταν έρθει ή ώρα— νά 
δημοσιοποιηθεί, συνεπώς εξ όρισμοΰ αντίθετο στην έννοια τοΰ απόρρητου και τοΰ αυστηρά 
προσωπικού, όπως μιά επιστολή λ.χ.. Ένώ όμως αυτό θά ήταν ένας σοβαρός λόγος αύτο-
λογοκρισίας τοΰ συντάκτη, τοΰτο αναιρείται άπο το γεγονός ότι ή δημοσιοποίηση θά συμ
βεί μόνο μετά τον θάνατο του* έτσι ο απαράβατος αυτός κανόνας, ή εξασφάλιση δηλαδή 
τής μυστικότητας τοΰ περιεχομένου του όσο ό διαθέτης ζει, μπορεί νά λειτουργήσει άποδε-
σμευτικά επιτρέποντας στο άτομο νά ενεργήσει απελευθερωμένο και νά εκφραστεί ελεύθερα 
πέρα άπο εσωτερικές αναστολές, κοινωνικές συμβατικότητες και καταναγκασμούς. Μέσα 
άπο τή διαθήκη ό άνθρωπος αφήνει νά εκδηλωθούν άλλοτε υπαινικτικά, συγκαλυμμένα, 
άλλα κάποτε και απροκάλυπτα με αμεσότητα πού εντυπωσιάζει, συναισθήματα, ιδέες και 
βεβαίως επιθυμίες.42 Ή θρησκευτικότητα, ό συναισθηματικός κόσμος, οι μεταφυσικές άνη-

42. Ό Philippe Ariès μελετώντας από κοινωνική σκοπιά τον θάνατο στή Δύση, δταν αναφέρεται στο θέμα 
«διαθήκη» διαπιστώνει μια τομή, μια αλλαγή να συντελείται στο δεύτερο μισό του 18ου αιώνα ώς προς τή 
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συχίες, ή παγανιστική λατρεία για τα εγκόσμια, ή ανάγκη για αποκατάσταση αδικιών και 
ή μεταμέλεια, άλλα και ή δίχως οίκτο έκδικητικότητα, αποδεσμεύονται μέσα από τη δια
θήκη, επιτρέποντας να διαφύγουν —σαν μέσα από το κουτί της Πανδώρας— καλά και κα
κά και απαλλάσσοντας έτσι το άτομο άπό βάρη που το πίεζαν μιά ζωή, αφήνοντας το σχε
δόν εξαγνισμένο νά διαβεί το κατώφλι γιά τον θάνατο. 

Ώς «αδικημένο μέρος» ό Νικολός Μέλος δεν ενδιαφέρεται νά πάρει άμεσα αντίγραφο 
της διαθήκης άπό τον συμβολαιογράφο, στον όποιο θά πρέπει νά καταβάλει γιά τον λόγο 
αυτό ενα ποσό. Έτσι, μολονότι ό Μιχάλης στην επιστολή του προς τον Γιωργάκη της 
31.3.1713 γράφει ότι τοϋ στέλνει το αντίγραφο της διαθήκης της νύφης τους, τέτοια απο
στολή δεν έγινε ούτε τότε οΰτε τουλάχιστον ώς τά μέσα τοΰ επόμενου μήνα, καθώς αναφέ
ρεται σε άλλη επιστολή τοΰ Νικολοΰ,43 άλλα αρκετά αργότερα. Το κείμενο αυτό, αντί
γραφο δηλαδή τοΰ επίσημου αντιγράφου πού πήραν οι επίτροποι βρέθηκε στο αρχείο τοΰ Γ. 
Μέλου. 

Μολονότι δχι ιδιόγραφη —ίσως μόνο εξαιτίας της φυσικής αδυναμίας της διαθέ-
τριας— άλλα συνταγμένη άπό νοτάριο ή διαθήκη έχει τή μορ<^>Ύ\ ενός καθαρά προσωπι
κού κειμένου με έντονη τήν εκφραστική, γλωσσική σφραγίδα της συντάκτριας του, και 
στο όποιο ή επαγγελματική παρέμβαση τοΰ συμβολαιογράφου περιορίζεται σε αρχοτε-
λεύτιες μόνο τυπικές φράσεις, σε στερεότυπα εύκολα αναγνωρίσιμα'41 ό νοτάριος εδώ 
μοιάζει νά λειτουργεί άπλα και μόνο ώς το χέρι πού κρατάει το κονδύλι. Καμιά τυπο
ποίηση, κανένας εξωραϊσμός στον λόγο' αμεσότητα εκφραστική, αισθήματα άλογόκριτα, 
κάποιες επαναλήψεις γιά μεγαλύτερη σαφήνεια στή διατύπωση των όσων ορίζει, άλλα 
δχι έλλειψη συνοχής της σκέψης, γλώσσα τρέχουσα, αντιπροσωπευτική της εποχής με 
τις συνήθεις στην ελληνική ιταλικές λέξεις. Με δυο λόγια, πρόκειται γιά ενα κείμενο-
ποταμό λόγου και αισθημάτων. Ή φροντίδα της διαθέτριας γιά τή διαχείριση τής περι
ουσίας της αγγίζει σχεδόν τά όρια τής αγωνίας, θαρρείς καί ή βεβαιότητα γιά διαχειρι
στικές ατασθαλίες είναι τόσο ισχυρή, πού επιβάλλει τήν πρόβλεψη κάθε ενδεχόμενου 
ατοπήματος ή κενοΰ ερμηνείας τής διαθήκης, επεκτείνοντας έτσι τή βούληση τής διαθέ-

σύνταξη των κειμένων αυτών. Έτσι, ενώ άπό τον 13ο εως τον 18ο αιώνα ή διαθήκη είναι κυρίως ενα προσω
πικό μέσο για να εκφράσει κανείς σκέψεις, συναισθήματα κι επιθυμίες, άπό τα μέσα τοΰ 18ου αιώνα κι υστέρα 
γίνεται περισσότερο μια νομική πράξη για τή διανομή της περιουσίας, γίνεται κείμενο λαϊκό. Philippe Ariès, 
Δοκίμια για το θάνατο στή Δύση, μτφρ. Καρίνα Λάμψα, 'Αθήνα 1988, περί διαθήκης ειδικότερα στίς σσ. 37-
39, 68-69, 115-117. 

43. Στίς 15.4.1713 δ Νικολός γράφει στον αδελφό του: Τήν διάθήκιν είναι ει αφόρμη τόσες ειμαίρες 
όπου δεν την αίπφαμε τόσες ειμερες τήν κάπιάν αίπίδητης καί ει αίπιτρόπι δεν αίπλφόσαναι νάν την αιπαροϋναι 
και ει αύτη άκάρταφουναι εμάς καί εμηάς δε μάς τυχαίνι ότή ενός όπου χρόστι τηχόν η ειτής εχ νά λαβή νά 
δήξη νά πλφόσι καί ετοϋταις ταίς ειμεραις τήν επίρνοναίκαί θαιλής τήν αίχήναι. ΕΙΒ-Παλ. 'Αρχ., R. 147\ φ. 
132'. 

44. Επακριβής χρονοτοπικος προσδιορισμός τής σύνταξης τής διαθήκης στην αρχή, ή στερεότυπη ερώ
τηση τοΰ νοταρίου για δωρεές σε ευαγή καί θρησκευτικά Ιδρύματα καί, τέλος, ή βεβαίωση περί τοΰ εγγραμμά
του ή αγραμμάτου τής διαθέτριας καί φυσικά ή μαρτυρία τών παρευρισκομένων μαρτύρων. Για το τυπικό των 
διαθηκών με παραδείγματα-τύπους τέτοιων κειμένων βλέπε Δημήτριος Ν. Δάρβαρης, Έπιστολάριον κοινωφε
λές, Βιέννη 1808, σσ. 451-463. 
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τριας όχι μόνο στους άμεσους κληρονόμους άλλα και στην τύχη αυτών κι ενδεχομένως 
των διαδόχων τους. Θα μπορούσε κανείς να πει ότι ή κληροδοτική προοπτική της δια-
θέτριας προεκτείνεται τουλάχιστον σε δυο γενιές. 

Κι εδώ ή πολυδιάσπαση μικροκληροδοτημάτων για θρησκευτικούς σκοπούς επιβεβαιώ
νει για μια ακόμη φορά την επίδραση και τήν αποτελεσματικότητα της Εκκλησίας στο να 
καλλιεργεί τήν πρακτική της διαθήκης, σε όλα τα κοινωνικά στρώματα, επωφελούμενη με 
τον τρόπο αυτό και ή ίδια άπο τις δωρεές' γι' αυτό, ό νεκρός πού δεν αφήνει διαθήκη θεω
ρείται αφορισμένος, τουλάχιστον στις κοινωνίες της Δύσης.45 'Εξάλλου, ή διαθήκη αποτελεί 
ενα όπλο δύναμης κοινωνικής —έστω και πρόσκαιρης— στά χέρια και τοΰ πιο φτωχοϋ, ό 
όποιος, στον βαθμό πού κατέχει κάτι, έστω και ελάχιστο, γιά νά το διαθέσει, καθίσταται 
γιά τοΰτο ενδιαφέρον και «σπουδαίο» άτομο στο ανθρώπινο περιβάλλον του, σε μιά κοινω
νία όπου τίποτα δεν είναι απαξία, άλλα εξαιτίας της οικονομικής της καχεξίας προσδίδει και 
στο πιο ασήμαντο πραγματική αξία. 

Τέλος, στο εύλογο έρο^τημα, γιατί ή διαθήκη μιας γυναίκας, πού δεν είναι κάποια 
προσωπικότητα της εποχής της, νά αποτελεί αντικείμενο διαπραγμάτευσης ως κάτι το 
ξεχωριστό, ή απάντηση δεν βρίσκεται ού'τε στή μοναδικότητα τοΰ εγγράφου ως τύπου κει
μένου, ούτε στην εντυπωσιακή ποικιλία και σπουδαιότητα των πληροφοριών του,16 ούτε 
βεβαίως σε ιστορική υπερεκτίμηση του. Με πλήρη επίγνωση ότι πρόκειται γιά ενα αυθεν
τικό «λαϊκό» κείμενο, φωνή ζωντανή κι άμεση άπο το παρελθόν —όπως τουλάχιστον θά 
θέλαμε νά το γνωρίζουμε— ή διαθήκη αυτή δεν αποτελεί τίποτε περισσότερο άπο μιά 
ψηφίδα πολύτιμη γιά τήν αναπαράσταση μιας κοινωνίας πού δεν τή φτιάχνουν μόνο οι 
'Αρχές, οι θεσμοί, οι διαχειριστές της εξουσίας, άλλα και ό λαός, οι ανώνυμοι Μέλοι και 
Μαρδίτσες, ή μεσότητα, δηλαδή το κατεξοχήν ζωντανό κύτταρο κάθε κοινωνικού σώματος. 
Άπ' αυτή τήν άποψη τούτη ή διαθήκη αποτελεί αντιπροσωπευτικό δείγμα και ή σπανιό
τητα τέτοιου είδους εγγράφων άπο τον συγκεκριμένο χώρο τήν καθιστά πιο πολύτιμη, 
ικανή αφορμή γιά ευρύτερη ιστορική προβληματική. 

* * * 

45. Aries, δ.π., σ. 74. 
46. Συγκρινόμενη μορφολογικώς ή διαθήκη αύτη με άλλες της ϊδιας περίπου εποχής οχι επωνύμων προ

σώπων, δεν θα εΐχε να παρουσιάσει κάποια χτυπητή ιδιαιτερότητα, επαληθεύοντας όσα παραπάνω αναφέρθη
καν. Για σύγκριση, βλέπε ανάμεσα σε άλλα τεκμήρια, τις διαθήκες πού έχουν δημοσιευτεί άπο τον Κ. Δ. Μέρ-
τζιο «Πέντε διαθήκαι Κρητών άπο τα 'Αρχεία τής Βενετίας», Κρητικά Χρονικά, τ. 12 (1958), σσ. 368-379' 
τοΰ ίδιου, Ό Μικρός Έλλψομνήμων, τχ. Δεύτερον, άνάτ. άπο Ηπειρωτική Εστία, 'Ιωάννινα 1960, σσ. 58-
132' τοΰ ίδιου, «Μια διαθήκη εκ Σίφνου τοΰ 1662», Έπετηρίς τοΰ 'Αρχείου της Ιστορίας τοΰ Ελληνικού 
Δικαίου, τ. 8 (1958), σσ. 103-111. 
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Η Δ Ι Α Θ Η Κ Η 

ΕΙΒ-Παλ. 'Αρχείο, b. 19, processo 258 

Κόπια 1713 φευρουαρίον α'κατά τό παλιά εις Άνάπλι ε'ιμέρα Κυριακί όρες 15 ήνκύρκα ανακρά(κτηκα) 
έγό ό νοτάριος2 εις τό σπίτι τοΰ εύγενί σιορ Νικολού Μέλου εν έτούτην την χόραν στην κοντράδα της Πανάγιας 
Είκονόμου3 όπου ευρισκομένη ασθενής κοιτάμενη εις την κλίνην της τοΰ αύτοϋ ει συμβία ονόματι κυρά Μαρόί-
τζα Άστρή τοΰ ποτέ Δημητρίου ει οποία έχοντας χάριτι Χριστού τόν νουν καί τάς φρένας σόας έπερικάλεσε 
έμενα τόν νοτάριον καί τους κάτοθεν περικαλεστούς μάρτυρες νά κάμι την παρούσαν της διαθήκην καί ηστερίν 
της διόρθοσιν ή οποία θέλη καί άγρικάει νά λαβενη πάντοται την τελιαν της ένέργιαν κόπτοντας καί μειόνοντας 
πάσαν άλην διάτακτικήν παραγγελίαν όπου ήχε ευρέθη ποτέ τό κερό νά εχη προτίτερα γεναμένη έτι λέγη περι-
καλός κννός τους χριστινούς νά με συνχορέσουν ός κάνο καί έγο προς πάσαν έναν την έρότισα έγό ό νοτάριος 
άνισος καί άφίνι κανένα πράμα εις τά σπιτάλια καί άλους τόπους έλεημονιτικούς δια φυχικήν της σοτιρία καί 
μου αποκρίθηκε κάτο θέλο κάμι την διαθεσιν εις τα καλά μου έτη λέγη άνισος καί δ θεός θέλησι νά άναπαύσι 
την φηχήν μου να ενταφιάσουν τό ταπινόν μου κορμί εις τόν ναόν τοΰ Ταξιάρχου τόν ξένον4 έδό εις την χόραν 
εκεί όπου έθαύτικαι καί ει ποτέ μου έδελφή*, έτη λέγη θέλο καί όρίζο καί έλευθερόνο τόν άνδρα μου σιορ 
Νικολό Μέλο άπο χρέος της προγάμου δορεάς μου όχη μόνον μά περίπλέον τοΰ χαρίζο καί άφίνο τά ραντι-
σματά μου όλα τόσο καί όλα τα άλα χαρίσματα όπου έδόθηκαν από πάσαν έναν εις τόν καιρόν τοΰ γάμου καί 
στεφάνομά μου διά νά είναι παντί ελεύθερα εις τοΰ λόγου του νάν τά κάνι ός θέλη καί βούλεται, καί όμίος τόν 
έλευθερόνο από πάσαν ξεπεσούρα καί ληφιμόν πρίκίου μου, ό αυτός μου σιμβιος ευθής μετά την θανην μου θέλο 
νά δόσι από τά μέτριτά τοΰ πρίτζιου μου ρεάλια 300 της μητρός μου6 δια ναν τα κάνη καί μιράζι διά την φιχήν 
μου εις τόν τρόπον καί μόδον όπου νάν της φανιστή δίχος έξετάσι κανενός καί δίχος νά ήμπορί κανής νάν της 
γιρέφη δι αυτό λογαριασμόν καμίας λογής, έτι λέγη στο έπιλιπον ναχτί πρικίου μου τόσο καί εις τό έπιλιπόν 
μου πρικίον εις τήν πόσότιτα καί ποιότιτα όπου εις τό παρόν ευρίσκεται άφίνο διά νόμιμόν μου καί καθολικόν 
μου κλιρονόμον τό παιδί μου άνίλικον ονόματι "Ορσα,1 τό αυτό μου παιδί μετά τόν θάνατον μου θέλο νάν το 
παρι ει μιτέρα μου διά ναν τό άναθρέφη έος όπου νά ελθι νόμου πανδρίας μαζί μέ το πριτζίον μου ός άνοθεν 
ρουχισμόν καί άλο έξοχος πάντα τά ρεάλια 300 ός ε'ιπαμεν το οποίον νά εχη νά μινέσκι εις τόν άνδρα μου διά 
νά στέκει στου λόγου του μέ ήντερέσο προς 7 τά 100 τόν χρόνον διά νά παραδίνι καβιδάλε καί διάφορον τοΰ 
παιδιού μου εις τήν πανδρίαν του' τό μεριτόν μου όπου καί αυτό είναι τοΰ παιδιού μου θέλο τήν έσοδία του νάν 
τήν λαβένη χρονικός ει μιτερα μου διά νά κυβερνάη μέ αυτή τό παιδί μου καί οΰται εις τήν αυτήν ήντράδα θέλο 
καί άγρικάο νά μήν της γίνεται της μιτρός μου καμίας λογής έξέτασι, τήν έξοδόν της θανής μου νάν τήν κάνη 
άπό έδικόν του è συμβίος μου καί όχι άπό τά δπιστεν ρεάλια 300 άπου εχη να / λάβη ή μιτέρα μου έτη λέγη 
άνισος καί εί μιτέρα μου άποθάνι όπου ό θεός νά μήν τό δόσι πριχοΰ τό παιδί μου ελθι εις νόμου είλικίας τό 
αυτό μου παιδή νάν τό πάρι όπίσο ό πατέρας του άνισος καί έκίνον τόν καιρόν ειθελεν είστε άνίπανδρος τόσον 
εάν είναι και πανδρεμένος μαζί μέ τήν ήντράδα τοΰ μεριτού μου άπό τήν οποίαν ήντράδα νά πέρνι καί νά κρατί 
ρεάλια 50 τόν χρόνον διά τήν κυβέρνισι τοΰ παιδίου μου καί τήν έπίληπην νάν τήν φιλάγη διά πανδρίαν τοΰ 
παιδίου μου καί τό πράμα όπου ός άνοθεν άπαράτισα άπό τό πρικίον μου τοΰ παιδίου μου πάντα έξοχος άπό τό 
νάχτη νά βουλόνεται σέ ενα φορτζέρι καί νάν τό δόσουναι σέ ντεπόζιτο στά χαίρια τοΰ εύγαινή σιορ Νικολού 
Θεοτοκά διά νάν τό φιλάξι έος τήν πανδρίαν τοΰ παιδίου μου, καί δέν άγρικό ότι πρότα παρά τόν αυτόν καιρόν 
νά γγιαχτί διά τίποτης τό αυτό πράμα διά νά παραδοθί τοΰ παιδίου μου εις τόν εϊδιον τρόπον ποιότιτα καί 
πόσότιτα όπου εις τόν καιρόν τοΰ θανάτου μου εύρεθίς μά άν τύχη όπου ό θεός νά μίν τό δόσι ό σιορ Θεοτόκης 
πεθάνη πρότα παρά τήν μιτέρα μου ή αυτί μου μιτέρα άς παρανγγίλι τίνος νά δοθή σέ φίλαξι τό αυτό πράμα, 
ετι λέγη άνίσος καί τό παιδί μου παιθάνη πριχοΰ νά έλθη σέ νόμου είλικίαν ή πούρι μέ δίχος τέκνον θέλο τό 
πράμα όπου άπαράτισα νά γίνεται όλο σέ σολδία καί μαζί μέ τά σολδία όπου πάρι ός άνοθεν νάν τά στέλνουναι 
στην Βαινετία νάν τά βάνουναι στην χέχο? καί τό διάφορο νάν τό λαβένουναι εί επίτροποι της άνοθεν έκλισίας 
όπου μέλη νά θαυτό, άπό τά αυτά σολδία τοΰ διάφορου νά μινέσκουν εις τήν αυτήν έκλισίαν ρεάλια 5 τόν χρό
νον διά όφελος της εϊδιας έκλισίας νά γίενται ενα μνιμόσινον τόν χρόνον μέ τόν αρχιερέα καί μέ έξι παπάδες νά 
μιράζουν ετέρες εκατό λιτουργίες όμίος τόν χρόνον εις τήν αυτήν έκλισίαν καί ετέρες, έκλισίαις εύτουτινής της 
χόρας10 δια νάν της ειπούν όλες σέ τρις είμέρες καί ότι περισεύσι νάν τό δίνουν ει επίτροποι της αυτής έκλισίας 
διά πανδρία μιας ορφανής πτοχής περβια δε μπαλοτακίον της αδελφότης της άνοθεν έκλισίας τό παιδί μου 
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ερχοντας σε πανδρία τοΰ δίνο χρέος δτη πάσα χρόνον όσάν τήν είμέραν τον θανάτου μου νά μιράζι 40 λιτουρ-
γίες σε σαράντα έκλισίες καί παπάδες καί νά κάνι και φομί τρία κουβαίλια στάρι νάν τά μιράζι την ε'ίδιαν είμε
ραν διά την φυχήν μου' ό άνδραδελφός μου σιορ Γεοργάκις μου έκαμε χάρι τόρα όπου ήλθε άπό την Βενετία 
μία γολέτα μαργαριτάρι τρία δαχτιλιδια τό ενα διαμάντε καί τά άλα δίο αχαμνότερα τοΰ αυτού μου παιδίου 
έναν λεμόν μαργαριτάρι καί εϊπαι τόρα όπου έμίσεφαι νά μου στήλη γάντζο^ διά μιαν γούνα, τόσον τά αυτά 
γολέτα δάκτιλιδια καί μαργαριτάρι όμίος καί τό γάντζο θέλο ναν τά πάρι ει μητέρα μου διά ναν τά φιλάξι διά 
τό παιδί μου καί άνισος καί πεθάνι τό παιδί μου τριχού νά ελθι σέ νόμου είλικίας τό αυτό γάντζο όπου εχη νά 
στέκι σέ πέτζα έος τότες νάν τό πέρνι ει άνοθεν εκλισία διά νά κάμι μίαν αλαεί καί τά επίλιπα ήγουν μαργαρι
τάρι γολέτα δακτιλίδια νάν τά πέρνι ό άνδρας μου' πεθαίνοντας τό παιδί μου άτεκνο είξέβρο πος τό μεριτό μου 
άπαρθενέβι τοΰ ανδρός μου μόλον τούτον άνισος καί τότες είναι ζοντανί ει μιτέρα μου θέλο νά δίνι της αυτής 
μου μάνας ο άνδρας μου τά δίο τρίτα τόν πάσα χρόνον της έσοδιας τοΰ αυτού μου μέριτου καί πάλι εάν είναι 
καί πεθαμένη ει μάνα μου τόσον καί μετά τόν θάνατον της μάνας μου, εάν άπεθανι είστερνά θέλο ό άνδρας / 
μου νά δείδη τόν έπιτρόπον τής άνοθεν εκλησίας τό μισό της αυτής εσοδίας δηατή σμίγοντάστο εις τά όσα ερχο-
ντε άπό την Βενετήα νά γίνεται τό συλλείτουργο λειτουργίας πέντε ρηάλια τής αυτής εκλισίας ός άνοθεν 
επαράνγγειλα, καί άνισος τό όσο περισεύση κάνει πλέον παρά δουκάτα σαράντα θέλο νά μπαλοτάροντε δηά 
πάνδρία πλέον παρά μία κορασίδα όρφανεί καί πτωχύ ός ΰπομεν δηα νά μήν ϊχυ νά πάρη ή πάσα μία περισό-
τερον άπό τά σαράντα δουκάτα. Τό αυτό χρέος τοΰ ανδρός μου θέλο νά ήνε παντοτηνό κλιρονόμους καί δηαδό-
χους του ελπίζοντας εις τόν μεγαλοδήναμο πός θέλυ ήσται παντοτηνό, καί τό γοδιμέντο τόν αυτόν ύποστατηκόν 
δέν άγροικάο νά ήμπορή νά ένάντηωθή μέ κονδικιόν εσπρέσα δτη άνισος καί τοΰ λόγου του ει κανείς άπό τους 
κλειρονόμους καί δηαδόχους του ύπούν, νά εύγούν ή κάμουν μέ πασά λογής αφορμή καί πρόφασι νά άλτεραρη-
στεί ή παρόν μου γνόμυ, νά πεύτη εύθής ό άνδρας μου άπό τό μπενέψύκιο όπου ός άνοθεν τοΰ άπαράτησα προ-
γαμίες χάρες ραντήσματα λίφιμο πρικίου, καί ξεπεσούρα, καί νά πιγένουν στην κέκα δηα νά μοιράζεται τό διά
φορο ός εΐπαμεν, εστοντας καί άλλα, τά αυτά εγώ νάν τά άπαράτησα μέ την γνόμη νά εχυ καί αυτός κλοιρο-
νόμοι καί δηαδόχοι του χρονικός το άνοθεν βάρος ει άπό τό μεριτό μου ει άπό άλα του καλά αυτό περό άνισος 
καί πεθάνι τό πεδι μου άκλιρο. τό νκολφάκυ όσήν άλεκτοράκυ ήτανε τοΰ μπάρμπα μου τοΰ Ρωΐδη,'2 θέλο è 
άνδρας μου νάν τό δόσυ τής μητέρας μου δηα νάν τό φυλάγυ καί αυτό δηά τό πεδί μου, μά εάν άπεθάνυ τό πεδί 
μου άνίλικο, νάν τό περνυ ό άνδρας μου όπίσο, τόσο καί εάν άπεθανυ τό πεδί μου άκληρο. ή μάνα μου μοΰ 
εδοσε τρηάντα φλορήα δίχως ομολογία δηα νάν τά δοσο σέ ήκάμπιο μαρήτημο ' τά είκοσει τά εχυ ο Μιχάλης ο 
Σαράντης*3 οπού ήλθε στην κοΰντούμάκια, καί τά άλλα δέκα τά εχυ è Παλεολόγος Βούρδουχας1* όπου λίπει 
στην Μάλτα' ό άνδρας μου νάν τά ρεκοΰπεράρη μέ τό κάμπιό τους καί νάν τά παραδόσυ είκάμπιο καί καβυ-
δάλε τής μητέρας μου τόν όμπληγαρο νάν τό κάμυ αμετάθετα, άπό το μεριτό μου θέλο νά δήνεται πάσα χρό
νον λάδη μπάκες δόδεκα στην άνοθεν εκλισία όπου μέλυ νά θαυτό δηα νά άναύτουνε τό κάνδίλι μου τό οποίο 
νάν τό κάνυ ή μητέρα μου άπό τά άνοθεν ρεάλια τριακόσια όπος αυτή θελύσυ τό λάδη νάν τό δήνυ ή μητέρα 
μου επιτα τό πεδί μου ερχοντας είς νόμου ήλικίαν, καί ήν κάζο οποΰ τό μέριτο γυρίσυ εις τόν άνδρα μου ός άνο
θεν, πρίχου παρά νά γένει ή μιρασία όπου ήπα νά εύγένι τό αυτό λάδι καί αυτό πάντοτε είς τους αιώνες, άπό 
τά ρεάλια τριακόσια ή μητέρα μου νά κάνυ ενα γελέκυ ξηνταρή τής μάνας μου τής Δέσπος νά πανδρέφη μονό-
τάρου τήν δουλεύτρα μου τήν Έλένυ μέ ρεάλια είκοσει, καί τά ροΰχα της άπό μία διπλή, τοΰ κόπελίου μου τοΰ 
Γιάνη ρεάλια πέντε τοΰ άδελφοΰ τον τοΰ Παναγιότη ρεάλια δύο τής κοπελός μου τής Γιανοΰλας νάν τής πάρο 
έναν τεντζερε δύο ρηάλια' όντας ή Μάρο πάνδρεφη τήν θιγατέρα της νάν τής πάρυ ενα παπλόμα εός ρεάλια 
τέσερα τής Κοΰμάντάρενας δηα τήν ενγκόνα της άτιλάζει πήχεις 7 δηά ενα πάπλομα' τής Καρούς τοΰ Ραυτάκυ 
τρεις πίχαις άτιλάζει κρέμεζε δηά ενα ζηπούνι ' της Καλομίρας τής κόπελός όπου ήχε πράτα ή πεθερά μου τρής 
πύχες ατιλάζη ' τής Βαρσάμος τρής πύχαις άτιλάζει τής κοπελός τής μητέρας μου Πανόρια ενα γέλεκυ ξηντάρη 
δντες τήν πανδρέφη. Θελο άπό τά δακτιλίδια τά χαρίσματα μου ένα τό καλίτερο νάν τό δόσυ ό άνδρας μου τής 
Μισαραλιότενας.]5 Είς τόν "Αγιον Σπυρίδονα16 νά δόσυ ή μητέρα μου ρεάλια δέκα πέντε / στην Παναγία τό 
Βατοπέδη'7 ρεάλια πέντε ό άνδρας μου δέν θέλο νά εναντιηθή είς κανένα μέρος τής παρόν μου γνόμης, καί ένά-
ντηόνοντας είς κανένα παραμικρό μέρος νά χάνυ πάντα τό μπενεφικίο όπου ός άνοθεν τοΰ άπαράτησα, καί νά 
πιγένει είς τήν άνοθεν τζέκα τόν όπίον άνδρα μου περηκαλό δτη ός καθος εγώ τόν εύχαρήστισα στά πρε-
ποΰμενα, εκυ καί αυτός στον καιρό τής πανδρίας τοΰ πεδίου μου νάν τό άβοηθίσυ καί συνδράμυ όσάν ηγαπήμε-
νός πατέρας δηα νά πανδρευτή ός καθός τοΰ πρέπει. Άφήνο δηά επιτρόπους μου τόν άνοθεν σιορ Θεοτόκυ καί 
τόν σιορ Δημίτρη Παλεολόγο18 δηα νά κάμουν νά ένέργάτε υ παρόν μου δηαθήκυ τόσον άπό τό μέρος τού 
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ανδρός μου καί δηαδόχου του τόσον καί από τους επιτρόπους της άνοθεν εκλησίας, και μετά τόν θάνατον τόν 
αυτόν έπίτροπον νά μηνέσκυ ή αύτη επιτροπικοί εις τους κληρονόμους τους νάν την επιχεφιζεται ό μεγαλήτερος 
στην ηλικίαν άπό πάσα μέρος και ή αύτη επίτροποι στον καιρόν της πανδρίας της θηγατερός μου νά πέρνυ ό 
πάσα εις τους δουκάτα πενήντα άπό λίρες 9 σολδία 2 άπό έκήνο όπου έτότες ευρίσκεται τοϋ πεδίου μου. της 
άνίφιας μου της Πανάγιους19 της άφήνο την μεντάγια την χρυσή τοϋ πρικίου μου, καί ε'να ποκαμισόβρακα άπό 
τοϋ πρικίου μου νάν της τά δόσουνε στον καιρό της πανδρίας της' άνισος καί η αύτη άνιφιά μου Πανάγιου άπε-
θάνη άπό κήνο όπου κατά την δηάτα της μητέρας της άπάρθενεύει έμενα, καί ετότες άπαρθενέβη τοϋ πεδίου 
μου θέλο τό αυτό μου πεδή νά πέρνυ μοναχάς τό μέρητο' καί τό πράγμα τό κηνιτό νά μηνέκσυ όλλο, τοϋ Κου-
τρικά,20 καί θέλο καί αγρικάο ότη δηά να μηνέσκυ το αυτό μεριτο του πεδιοΰ μου, νά έχουν τόπον δλλες οι κον-
δικιόνες όπου δηα την αυτήν αφορμή έβαλε στην δηάτα της ή άνοθεν μου ποτέ αδελφή μητέρα τής Πανάγιους. 
Δηα νά φαίνεται τό πράγμα μου μετά τόν θάνατον μου θέλο νά γραυτή ε'να προς iva μέ τό ζύγη ότη χριάζεται 
νά ζηγιαστή καί τά άλα άπό κεφάλεο σέ κεφάλεο' καί εκυ έκαμε τέλος εις την παρούσαν της δηαθήκην εις μαρ
τυρίας σιορ Παναγιότη Φυρήγου, σιορ Χαγγή Νικολού Γουλιέλμου καί σιορ Σταμάτη Στέφη. ή διαταχτοΰ 
ξέρη νά γράφη ' τής ύ'πα εγώ ό νοτάριος νά άπόγράφη, καί μου αποκρίθηκε πός άπό τήν άχάμνια δέν ήμπορό 
νά γράφω μά μ' όλον τοϋτο εγώ ή παρόν μου δηάταξης άγρικάο καί θέλο νά εχω καί λαβένι πάντοτε όλλην 
τήν ένέργιαν, καί Ισχήν εις όλα της τά μέρη. -

Παναγιότης Φιρήγος μαρτυρώ. 
Χατζή Νικολός Γουλιέλμος μάτυρώ. 

Σταμάτης Στρέφης μαρτυρώ. 

1713 μάρτιου 14 στ (ο) π(αλαιό) εις Άνάπλη, ημέρα σαββάτω σταις ώραις δεκαπέντε ήνκέρκα άνα-
κράκτηκα εγώ ό νοτάριος στην κατοικίαν τοϋ σιορ Νικολού Μέλου εδώ εις τήν χωρά εις τήν όπίαν ευρι
σκόμενη ασθενύς κιτάμενει εις τήν κλήνι της τοϋ αύτοϋ ή σιμβία όνόματη κυρά Μαδρίτζα Άστρή ποτέ 
Δημίτριου μά έχοντας χάριτη Χρίστου τόν νουν καί τάς φρένας ήγιύς έπερικάλεσε έμενα τον νοτάριον καί 
τους κάποτε μάρτυρες περικαλεστούς νά κάμη τό παρόν της κονδίκιλο. Ετη λέγυ στην δηάτα όπου έκαμα 
σταϊς πράξες σου τήν ημέρα αΤ" φευρου / αρίου απερασμένου έπαράνγγειλα καί έδιόρισα νά μέ ενταφιάσουν 
μετά τόν θάνατον μου στην έκκλησίαν τοϋ Άσόμάτου καί μέ τήν αυτήν αφορμή έπαράνγγιλα νά γενοϋνε 
μερικές υπηρεσίες στον αυτόν Ναόν καί άπό επίτροπους' τάρα μέ τό μέσον του παρόντος κονδικίλου μετα-
λάσο τήν αυτήν μου δηατάξη μοναχά εις τό αυτό μέρος καί θέλο πεθαίνοντας νά μέ ενταφιάσουν στον 
"Αγων Σπυρίδωνα21 έδό εις τήν χώρα στό κηνοτάφιον τοϋ ανδρός μου καί τά ήτη αφίσα καί έδιόρισα δηα 
τήν άνοθεν εκλησία Άσόμάτου καί επίτροπους της δλλα νά πιγένουνε νά γένονται καί νά ενεργούνται εις 
τήν αυτήν εκκλησία Αγίου Σπυρίδωνος καί αυτό δηα πάντοτε εις τον τρόπον τόν ήδιον όπου ήχα νά τρέχυ 
δηα τήν εκλησία τοϋ Άσόμάτου καί επιτρόπους της άνισος καί δέν ήθελε γήνυ τό παρόν κονδίκιλο. τό λάσο 
όπου μέ τήν άνοθεν μου δηάτα άπαράτησα στον Άγιον Σπυρίδωνα μέ τό μέσον τοϋ παρόντος κονδίκιλου τό 
κόβο. Εις τήν άνοθεν εκλησία τοϋ Άσόμάτου καί έπιτρόπυς της άνισος κί δέν ήθελε γήνυ τό παρόν κονδί
κιλο. τό λάσο όπου μέ τήν άνθέν μου δηάτα άπαράτησα στον Άγιον Σπυρίδωνα μέ τό μέσον τοϋ παρόντος 
κονδίκιλου τό κόβο. Εις τήν άνοθεν εκλησά τοϋ Άσόμάτου άπαρατάο δηά μιά βολά τόσον ρεάλια δέκα 
εύτοΰτα μοναχά νά λαβένι ή αύτη εκλησία Άσόμάτου καί νά μήν ε'χυ νά κάμη σέ τήποτης άλο ούτε οι έπι-
τρόπι της στο πράγμα μου ούτε σέ καμιάς λογής άπό ταϊς ήπόθεσαις ταίς εδικές μου. Δηα δε τά επίληπα 
μέρη τής άνοθεν μου δηάταξης τά κομφερμάρο καί στερεδνο μέ τό μέσον τοϋ παρόντος κονδικήλου δηα νά 
λαβένι πάντοτε ή αυτή μου δηάταξης στά αυτά έπιληπά της μέρη τήν τελείαν ένέργειαν. 

Περιπλέον παράνγγέλο και άφήνο τοϋ άνδραδέλφου μου σιορ Μιχάλη Μέλου τέσερης πύχαις ρούχο 
νάν τό άγοράσυ άπό ότη κολορο θελίσυ καί εκυ έκαμε τέλος, στό παρόν κονδύκιλο εις μάρτυρας: σιορ Θεο-
δορής Μάκαρης, σιορ Σταμάτης Κοσταντάκης καί σιορ Κυριάκος Μπέλερης, καί άπό τήν άχάμνια μήν 
ήμπορόντας ή δηαταχτοϋ νά γράφη δηα ταύτας δέν απόγραφε άνκαλά καί ήξευρε νά γράφη. 

Θεοδορής Μάκαρης μαρτυρώ. 
Σταμάτης Κοσταντάκης μαρτυρώ. 

Κυριάκος Μπέλερης μαρτυρώ. 
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Σ Χ Ο Λ Ι Α 

1. Πρόβλημα θέτει ή χρονολογία τής διαθήκης σε σχέση με τη χρονολογία τοΰ κωδικέλλου άλλα και 
των επιστολών που έπονται τοϋ θανάτου της διαθέτριας. Ό κωδίκελλος φέρει ημερομηνία: 1713 μαρτίου 
14 στ(ο) π(αλαιό)' έδώ το «παλαιό», λογικά θα πρέπει να αναφέρεται μόνο στην ήμερα κι δχι στο έτος, 
δηλαδή με το νέο ημερολόγιο θα ήταν 25 Μαρτίου. Έτσι ώς προς τον κωδίκελλο' ή αρχή δμως της διαθή
κης φαίνεται να δημιουργεί διπλό πρόβλημα: ώς προς τήν ήμερα άλλα και ώς προς το έτος. Είναι γνωστό 
δτι το βενετσιάνικο έτος αρχίζει τήν 1 Μαρτίου, γεγονός που προκαλούσε σύγχυση ώς προς τή χρονολό
γηση των δυο επίμαχων μηνών Ίανουαρίου-Φεβρουαρίου για δλους τους μή Βενετούς. Έτσι, οί "Ελληνες 
της Βενετίας άλλα κάποτε και τών βενετοκρατούμενων περιοχών συνήθιζαν να αναγράφουν και τις δυο χρο
νολογίες προκειμένου για τους μήνες αυτούς" όταν δμως ό επιστολογράφος από τις περιοχές αυτές χρονολο
γεί με τον ενα μόνο τρόπο, αγγίζει δντως τα δρια της μαντικής να καταλάβει κανείς για ποιον άπο τους 
δυο τρόπους πρόκειται, σχετικά πάντα με τους μήνες Ίανουάριο-Φεβρουάριο. Στή συγκεκριμένη περί
πτωση, καθώς τα σχετικά έγγραφα τοΰ αρχείου που συντάσσονται μετά τή διαθήκη και κυρίως μετά τον 
θάνατο της γυναίκας έχουν σαφή χρονολόγηση, βοηθούν στην αποκρυπτογράφηση τής ημερομηνίας τής δια
θήκης, ή οποία αποσαφηνισμένη είναι: 1712/3 Φεβρουαρίου 1/12. 

2. Το δνομα τοΰ νοταρίου δεν αναφέρεται σε κανένα σημείο τής διαθήκης, γεγονός ασυνήθιστο ακόμη κι 
αν πρόκειται για αντίγραφο, δπως έδώ. Ή μόνη εξήγηση εΐναι δτι το αντίγραφο αυτό προέρχεται δχι άπο πρω
τότυπο κατευθείαν άλλα ενδεχομένως άπο το αντίγραφο τών επιτρόπων κι έγινε άπο κάποιον γραμματικό τοΰ 
Ν. Μέλου, ό οποίος θεώρησε περιττό να αντιγράψει στό τέλος τό δνομα τοΰ νοταρίου καί^τή σχετική βεβαίωση 
και υπογραφή του. Έμμεσα δμως μπορούμε να υποθέσουμε δτι συντάκτης τής διαθήκης εΐναι ό Νικόλαος Συρί-
γος, γνωστός νοτάριος αφεντικός τοΰ Ναυπλίου, ό όποιος στις 16.10.1712 επίσης συνέταξε στό διανεμητηριο 
συμβόλαιο τών δυο αδελφών. (ΕΙΒ-Παλ. 'Αρχ., b-13,n'· 149). Βεβαίως, σύγχρονος του, επίσης νοτάριος αυθε
ντικός στ Άνάπλι, εΐναι και ό 'Ιωάννης 'Αβραμιώτης, καθώς προκύπτει άπο έγγραφο τοΰ ίδιου αρχείου (δ.π., 
R. 145, φ. 179), που επίσης άφορα υπόθεση μελών τής Γδιας οικογένειας' θεωρώ δμως δτι συντάκτης τής δια
θήκης εΐναι δ Συρίγος, επειδή είναι και ο συντάκτης του διανεμητηρίου, ένώ ό 'Αβραμιώτης εΐναι άπλα ό άντι-
γραφέας-έπικυρωτής τοΰ συγκεκριμένου και μοναδικοΰ εγγράφου που μας εΐναι γνωστό έδώ. 

3. Πρόκειται για τήν ενορία τοΰ οικονόμου Ναυπλίου με δυό εκκλησίες, τής Παναγίας και τοΰ Σωτήρος. 
Σύμφωνα με τή βενετική απογραφή τής εκκλησιαστικής περιουσίας στον Μοριά (1696) στην ενορία αυτή 
κατοικούσαν 63 Άναπλιώτες και 200 Αθηναίοι και Εύριπιώτες σε 50 συνολικά σπίτια. Ντόκος, «Ή εν Πελο-
ποννήσω εκκλησιαστική περιουσία κατά τήν περίοδο τής Β' ενετοκρατίας», Byzantinisch-Neugriechische Jahrbü
cher, τ. 21 (1972), σ. 73, άρ. 17. Πρόκειται γιά τήν 3η σε σειρά ενορία με τους περισσότερους ξένους —1η τό 
Βατοπέδι (204)— και τήν 5η στό γενικό σύνολο τοΰ πληθυσμοΰ με πρώτη κι έδώ τό Βατοπέδι. 

4. Πρόκειται προφανώς γιά τήν ενορία τών Ασωμάτων Άρφανοΰ (chiesa di Santi Arcangeli Michiel e 
Gabriel), στην οποία κατοικούσαν μόνο 79 ξένοι σε 17 σπίτια και εΐχε Ιερέα τόν Εύριπιώτη Γαβριήλ ιερομό
ναχο. Ντόκος, δ.π., σ. 60, άρ. 29. Ό προσδιορισμός «τών ξένων» εΐναι προφανές δτι οφείλεται στον αμιγή 
ξένο πληθυσμό της- εΐναι, άλλωστε, μία, ή πολυπληθέστερη άπο τις 5 ενορίες τοΰ Ναυπλίου (οί άλλες 4 είναι: 
"Αγιος Σπυρίδωνας, Μεταμόρφωση, Αγ. Ανάργυροι και Γενέσιο Θεοτόκου) δπου κατοικούσαν μόνο ξένοι, είτε 
αμιγείς Αθηναίοι, εϊτε αμιγείς Εύριπιώτες, είτε μικτοί δπως έδώ. Ώς γνωστόν, ή ταφή τών νεκρών εως και 
τόν προχωρημένο 19ο αιώνα γινόταν στους περιβόλους τών εκκλησιών, δταν υπήρχαν αυλές, άλλα κυρίως σέ 
διάφορα σημεία μέσα στους ναούς. Γιά τους τόπους επιλογής και τά σημεία ταφής τών νεκρών στή Δύση καθώς 
και τή δημιουργία τών πρώτων νεκροταφείων βλέπε Ph. Aries, δ.π., κυρίως τις σσ. 19-20, 41-43, 68, 118-
121. Μέ τήν επιλογή του τό άτομο, νά ταφεΐ σέ δσο τό δυνατόν πιο διακεκριμένο και Ιερό σημείο τοΰ ναοΰ 
(μπροστά στην εικόνα τοΰ Αγίου, κάτω άπο τόν αετό στό δάπεδο τοΰ ναοΰ) επεδίωκε δχι μόνο τήν εξομοίωση 
μέ τόν άγιο, τήν προσέγγιση στην αγιοσύνη, άλλα κυρίως τήν εξασφάλιση τοΰ σεβασμού καί τή διαιώνιση τής 
μνήμης. Τό Νεκροταφείο τοΰ Ναυπλίου Ιδρύθηκε άπο τόν Μιχαήλ 'Ιατρό μόλις τό 1852 σέ ιδιόκτητο οικόπεδο 
δπου υπήρχε καί «ναΐδριο τών Ασωμάτων». Κ. Κ. Σπηλιωτάκης, Το Άρχείον Μιχαήλ Ίατροΰ (1802-
1893), Αθήνα 1984, σ. 16 [ = Τετράδια εργασίας 6 (1984)]. 'Ενδεχομένως νά ταυτίζεται μέ τή θέση δπου 
βρισκόταν ή έδώ αναφερόμενη εκκλησία τών Ασωμάτων. 

5. Ή αδελφή της, ονομαζόμενη "Ορσα Άστρή φέρεται ήδη νεκρή στά 1712 (πέθανε μάλλον αρχές τοΰ 
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1710, καθώς έμμεσα συνάγεται από άλλα έγγραφα τοΰ αρχείου) και εΐχε μια κόρη, τήν Πανάγιου, στην 
όποια ή Μαρδίτσα αφήνει ενα μικρό κληροδότημα (βλ. Διαθήκη σ. 21). ΕΙΒ. - Παλ. 'Αρχ., R. 145, σ. 
179Γ, έγγραφο τής 11.5.1712. 

6. Μητέρα της εΤναι ή Κρέουζα, χήρα Δημητρίου Άστρή, ή όποια ήδη τον Μάη τοΰ 1712 φέρεται ώς 
μοναχή Καταφυγή (δ.π.). 'Από τα 300 αυτά ρεάλια ή καλόγρια θα κρατήσει τελικώς μόνο τα 150 και τα 
υπόλοιπα θα τα δώσει στον γαμπρό της Νικολό ("Ο.π., R. 146, φ. 19Γ). Βλέπε επίσης και σ. 254 εδώ. 

7. Ή μικρή "Ορσα θα πεθάνει στις 17.6.1713, τρεΤς ακριβώς μήνες μετά τον θάνατο τής μητέρας 
της. Ό Νικολός, καθώς ό ΐ'διος γράφει, πλήρωσε τότε τα 20 ρεάλια τών επιτρόπων της «κί έτσι ξέγνοια-
σε». "Ό.π., R. 147, φ. 146, επιστολή τής 29.6.1713. Ό άνθρωπος συχνά, αδυνατώντας να δεχτεί και να 
εξηγήσει τις συμφορές του, τις αποδίδει στή θεία Δίκη, ή οποία έρχεται με τον τρόπο αυτό να τιμωρήσει το 
άτομο για μια αδικία που διέπραξε στο παρελθόν. "Ετσι, ό θάνατος τής γυναίκας και τής κόρης τοΰ Νικο-
λοΰ είναι κατά τον Γ. Μέλο ή δίκαιη τιμωρία του, επειδή χώρισε με τον αδελφό τους τον Μιχάλη και τον 
απομάκρυνε άπό τις δουλειές τους. "Ο.π., R. 1474, φ. 279Γ. 

8. Ό Νικολός Θεοτόκης σύμφωνα με το πιστοποιητικό ιθαγένειας του (4.7.1690) είναι 'Αθηναίος έποι
κος στ' Άνάπλι κι ανήκει στην πρώτη τάξη. Ντόκος, «Ή μετοικεσία», σ. 135, άρ. 562. Ό Νικολός Μέλος, 
καθώς προκύπτει άπό τό αρχείο, δεν φαίνεται να έχει μαζί του ιδιαίτερες φιλικές ή επαγγελματικές σχέσεις. 
Στα 1691 (Μάρτη) όμως δ Ν. Θεοτόκης φέρεται ώς επαναπατρισμένος στην 'Αθήνα και τα πράγματα του στ' 
Άνάπλι έχει ό Σπ. Περούλης. Μέρτζιος, «Παρθενών-Μοροζίνι», σ. 267. 

9. Στην Zecca τής Βενετίας εΤναι γνωστό πώς εμπιστεύονταν τίς καταθέσεις τους όχι μόνο ιδρύματα 
άλλα και ιδιώτες όλων τών κοινωνικών στρωμάτων άπό τις βενετοκρατούμενες περιοχές. 

10. Έδώ και σε άλλα σημεία τής διαθήκης δωρεές γιά «πάντοτε εις τους αιώνες» μνημόσυνα τής 
νεκρής. Ή υποθήκη τοΰ νεκροΰ στους κληρονόμους του γιά ισόβιες λειτουργίες και μνημόσυνα υπέρ σωτη
ρίας τής ψυχής του ϊσως να υποδηλώνει και άλλη ενδόμυχη ανάγκη, τή διαιώνιση τής μνήμης και τή 
θύμηση τής ταυτότητας τοΰ νεκροΰ. Ph. Aries, δ.π., σ. 32, 38. 

11. Είδος πολυτελούς υφάσματος. 
12. Αναφέρονται διάφοροι Ροΐδηδες, Αθηναίοι εγκατεστημένοι στ' Άνάπλι σύμφωνα με τις βενετικές απο

γραφές: Φαμελιά τοΰ Νικολού Ροΐδη τής πρώτης τάξης, Δημήτρης Ροΐδης δίχως αναφορά τάξης, Μπενιζέλος 
Ροίδης τής πρώτης τάξης και Μιχαήλ Ροίδης επίσης τής πρώτης τάξης. Ντόκος, «Ή μετοικεσία», άρ. 522, 
323, 46 καί 110 αντίστοιχα- γιά τόν Μιχαήλ Ροίδη βλ. και Μέρτζιος, «Παρθενών-Μοροζίνι», σ. 268. Από 
όλους αυτούς δεν είναι σαφές σε ποιόν γίνεται ή αναφορά έδώ, επειδή τά βιβλιογραφικά καί αρχειακά δεδομένα 
δεν εΐναι επαρκή γιά νά στηρίξουν ασφαλείς ταυτίσεις' ενδεχομένως τό πρόσωπο αυτό νά έ'χει σχέση με τους 
Ροΐδηδες, στους οποίους άνηκαν κάποτε τά σπίτια όπου κατοικούσαν ol Μέλοι. Βλ. παραπάνω σσ. 245-246. 

13. Τό πρόσωπο αυτό τό συναντάμε και κάποιες άλλες φορές στην αλληλογραφία τών αδελφών δίχως 
όμως ιδιαίτερα στοιχεία τής ιδιότητας του. 

14. Επίσης Αθηναίος, έποικος στ' Ανάπλι" στά 1691 φέρεται νά κατέχει τά πράγματα τοΰ επαναπα
τρισμένου 'Ιωάννη Κακαβάκη. Μέρτζιος, «Παρθενών-Μοροζίνι», σ. 267. 

15. Πρόκειται μάλλον για τή γυναίκα τοΰ Νικολού Μισεραλιώτη, ό όποιος άνηκε στην πρώτη τάξη τών 
Αθηναίων εποίκων. Ντόκος, «Ή μετοικεσία», σ. 115, άρ. 103. Ή οικογένεια Μέλου έ'χει μ' αυτόν καθώς και 
μέ τόν παπα-Γεράσιμο Μισεραλιώτη αγαθές οικογενειακές σχέσεις καί κάποτε επαγγελματικές συναλλαγές. Γιά 
τήν ετυμολογία τοΰ οικογενειακού ονόματος Μισεραλιώτης ή Μισαραλιώτης, όπως συχνά απαντάται στο αρχείο, 
Αντώνιος Χ. Χατζής, «Αθηναϊκά οικογενειακά ονόματα», Νέος Έλληνομνήμων, τ. 19 (1925), σσ. 325-6. 

16. Ή ενορία τοΰ Αγίου Σπυρίδωνα ήταν μιά άπό τίς 5 ενορίες όπου κατοικούσε αμιγής πληθυσμός 
ξένων (βλ. καί σχόλιο 4 έδώ), συνολικά 32 άτομα καί εΐχε εφημέριο τόν Αθηναίο Ιερομόναχο Παρθένιο. 
Ντόκος, «Ή εν Πελοποννήσω», δ.π., σ. 56, άρ. 22. Θά πρέπει νά πρόκειται γιά τόν ναό που διατηρείται 
ώς σήμερα καί ό όποιος σύμφωνα μέ εντοιχισμένη πλάκα τό 1702 «εκ θεμέθλων συντόνως άνιδρύθυ». 
Λαμπρυνίδης, Ή Ναυπλία, σ. 129. 

17. Ή ενορία τής Παναγίας τοΰ Βατοπεδίου ήταν ή μεγαλύτερη τής πόλης μέ πληθυσμό 327 ψυχές έκ 
τών οποίων 33 ντόπιοι, 195 Αθηναίοι, 32 Εύριπιώτες καί 67 διάφοροι άλλοι ξένοι, συνολικά δηλαδή ξένοι 
294' αναφέρονται ακόμη εντόπια σπίτια 9 καί τών 'Αθηναίων σπίτια 44' εφημέριος ό ιερομόναχος Διονύ
σιος. Ντόκος, δ.π., σ. 54, άρ. 19. Αυτό που προξενεί εντύπωση άπό τή διαθήκη τής Μαρδίτσας εΐναι ότι 
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στην εκκλησία της ενορίας στην οποία κατοικεί δεν αφήνει κανένα κληροδότημα, ενώ —με μόνη εξαίρεση 
το Βατοπέδι— αφήνει δωρεές αποκλειστικά σέ ενοριακούς ναούς όπου κατοικούν μόνο ξένοι. 

18. Σύμφωνα με το πιστοποιητικό ιθαγένειας της 10.6.1691 δ Δημ. Σταμ. Παλαιολόγος, έποικος 
'Αθηναίος στ' Άνάπλι, ανήκει στην πρώτη τάξη. Ντόκος, «Ή μετοικεσία», σ. 123, άρ. 309' πβ. και Μέρ-
τζιος, «Παρθενών-Μοροζίνι», σ. 267. Καθώς προκύπτει άπό το αρχείο, μολονότι κι αυτός εμπορευόμενος 
στο Ναύπλιο και μάλιστα έμπορος άπο τους ανώτερους, οί Μέλοι δχι μόνο δεν έχουν δοσοληψίες μαζί του, 
άλλα ό Νικολός δηλώνει ότι είναι εχθρός τους (ανταγωνιστής του στο εμπόριο) και μειωτικά τον αποκαλεί 
«Παλαιολογάκη», ΕΙΒ-17αΛ. 'Αρχ., R. 146, φ. 19' και R. 147\ φ. 121Γ. 

19. Βλέπε εισαγωγή, σ. 22 σχόλιο 5. 
20. Διάφοροι Κουτρικάδες (Κουτρικάς-Κοδρικάς), 'Αθηναίοι όλοι της πρώτης τάξης, φέρονται εγκα

τεστημένοι στη Ζάχολη, Ντόκος, «Ή μετοικεσία», σ. 111, άρ. 23, σ. 113, άρ. 54 και σ. 116, άρ. 134. 
Άπ' όλους αυτούς, ό Γεώργιος Κουτρικάς στα 1691 φέρεται εγκατεστημένος στ' Άνάπλι. Μέρτζιος, «Παρ
θενών-Μοροζίνι», σ. 268. 'Ενδεχομένως ή αναφορά εδώ να γίνεται στο πρόσωπο αυτό. 

21. Δεν αναφέρονται άπο τη διαθέτρια οί λόγοι μεταστροφής της βούλησης της ώς προς τον τόπο 
ταφής. Είναι ή αίγλη τοΰ νέου ναοΰ (ιδρύθηκε το 1702) στο κέντρο της πόλης ή μήπως το γεγονός ότι ό 
άντρας της έ'χει εξασφαλίσει σ' αυτόν κψοτάφιον, οικογενειακό τάφο; 'Οπωσδήποτε όμως καί στην περί
πτωση αυτής της επιλογής της πρόκειται για μια ενορία όπου κατοικούν μόνον έπήλυδες. 

Δ Ι Α Ν Ε Μ Η Τ Η Ρ Ι Ο 

ΕΙΒ-Παλ. 'Αρχείο, b. 13, n° 149 

Κόπια. 1712 όκτομβρίου 16 καά τό παλεό είς Άνάπλη. 
Τα αδέλφια Μελό, σιορ Νικολώ, καί σιορ Μιχάλη, μέ ομολογία πριβάτα 10 μάίόυ 1704 πρεζεντάδα σταϊς πρά-
ξαις μου, έσταμπιλίρισαν τόν τρόπον, μέ τόν όποιον είχαν νά κυβερνιούνται, από έτοτες καί εδώ, καί είπαν εις την 
αυτήν όμολογίαν καί κέρδος τους νά τό κάνουν εις τρία μερδικά, δύο διά τόν σιορ Νικολώ, καί ενα διά τόν σιορ 
Μιχάλη, καί ός πλέον σαφέστερα, γράφη ή αύτη ομολογία, ε'ως την σήμερον έκυβερνήθησαν κατά την αυτήν όμο
λογίαν. Τώρα θέλωντες να χωρίσουν παντελώς, δια να εγνωρίση καθ' ένας χωριστά τό εδικόν του, καί όμοιος νά 
δουλεύει ό καθ' ένας διά λόγου του, έκάθισαν άναμεσόν τους, μέ άγάπην άδελφικήν, καί είδαν τους λογαριασμούς 
τους, ηύραν πώς τό έργαστηριόν τους πραμγατείας έχει πράγμα καί κρέδιτα, ριάλια δύο χιλάδες πεντακόσια, καί 
πώς εξοδιάσαν εις τα μούλικα τους καί κτισίματα εις τό "Αργός, ριάλια πέντε χιλιάδες' ντακόρδο θέλουν, ότι τό 
πράγμα, και κρέδιτα τοΰ άργαστιρίου να είναι όλα τοΰ μονάχου σιορ Νικολάου δείχος εις αυτό να έχει νά κάμη δια 
τίποτης ό σιορ Μιχάλης. Τα μούλικα καί κτισίματα εις το "Αργός, ριάλια πέντε χιλιάδες' ντακόρδο θέλουν, ότι το 
πράγμα, καί κρέδιτα τοΰ άργαστιρίου νά είναι όλα τοΰ μονάχου σιορ Νικολάου δείχος εις αυτό νά έχει νά κάμη διά 
τίποτης ό σιορ Μιχάλης. Τά μούλικα καί κτισίματα τοΰ "Αργούς, νά είναι καί τών δυονόντε 'ίσια καί όμοια όλα τά 
μυσά τοΰ πάσα ενός, διά νά μιράζονται την πάσαν φοράν όπου θελήσει πάσα ένας από τά αυτά αδέλφια εξόχως, 
πάντα άπό τά χωράφια ήτανε τοΰ ποτέ μαγιόρ Χριστιάν τά όποια νά είναι όλα τοΰ μονάχου σιορ Μιχάλη δίχος είς 
αυτό νά έχει νά κάμη è σιορ Νικολός. Τά καλά είς τό τερετόριον της Τροπολιτζάς, νά είναι καί αυτά τών δυονόνε, 
'ίσια καί όμοια, καί πάσα φορά, όπου θελήσει ό πάσα ένας τους μιρασιά, νά γείνεται δίχος λόγου έναντιότιτος τοΰ 
άλουνοΰ. Ό σιορ Νικολός έχει νά λάβη ριάλια χίλια, καβιδάλε του κατά τήν άνοθεν όμολογίαν, καί έτερα επτακό
σια εύδομήντα πέντε νάκτι πρικίου του κάνουν όλα ρεάλια 1775. Διά ετούτα σύμφωνος έκαμαν νά κρατήσει ό σιορ 
Νικολός τό μάλαγμα, μαργαριτάρι, ντζόγιες καί άσίμη όπου άγώρασαν άπό τους άρχοντες Κοθωνέους, δίχος είς 
αυτά νά έχει νά κάμη διά τίποτης ό σιορ Μιχάλης. "Εχουναι χρέη εδώ είς τό ρένιο, είς έναν τόπον, ριάλια οκτακό
σια είκοσι, καί είς άλλον τόπον, ριάλια τετρακόσια, κάνουν όλα ρεάλια 1220. Έτοΰτα νά τά πλήρωση ό μονάχος 
σιορ Νικολός./ εξ εναντίας εχουναι κρέδιτα εδώ είς τό ρένιο σέ Κλουκίνες, Τρίκαλα καί με συντροφίαν 'Ράλη 
Νοταρά, όλα τά αυτά κρέδιτα, έμειναν είς τόν μονάχον σιορ Νικολόν, δίχος ό Μιχάλης νά έχει νά κάμη είς αυτά 
τίποτης, καί ετζι τόσον τά άνοθεν ντέμπιτα, όσον καί τά κρέδιτα, νά τρέχουναι σέ μπενεφίτζιον, καί μαλεφίτζιον τοΰ 
σιορ Νικολού. "Οτι δώσουν τά μετάξια όπου έστειλαν τώρα ύστερνά είς τήν Βενετίαν μέ τόν άδελφόν τους σιορ 
Τζόρτζι, καί ότι ευρέθη, νά έχουν νά λάβουν είς τήν Βενετίαν άπό τους πραγματευτάδες τους, εύγένοντας πρώτον 
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το όσον χρεωστοΰναι είς την Βενετίαν, τό έναπολιφθέν νά γένονται είς τρία μερδικά 'ίσια και όμοια' τό ϊνα νά πέρνη 
ό σιορ Μιχάλης, καί τά άλλα δύο ό σιορ Νικολός. Τό πράγμα τοΰ όσπιτίοου τους, και αυτό τό έμίρασαν πάσης 
λογής, καί ελαβεν ό πάσα εις τό μερτικόν του. Τό σιτάρι όπου έστειλαν με τόν σιορ Δημάκη, ότι δώση νά γίνεται 
σε τρία μερδικά, 'ίσια καί όμοια, ϊνα διά τόν σιορ Μιχάλη καί άλλα δυο διά τόν σιορ Νικόλαο. Τό έργαστήριον εις 
τό παζάρι, εκείνο όοΰ είχανε την πραγματείαν τους, με τόν οντά του όλον ώς είναι καί ευρίσκεται από πάνω 'έως 
κάτω, είναι τοΰ μονάχου σιορ Νικολοΰ , ώς τό γράφη καί έτερον γράμμα μερασιάς όπου είχανε προπινότερα γενά-
μενον 1692 σεπτεμβρίου 29 είς ταϊς Τζουάνε Μπογιαντζή νοτάριος. Ό σιορ Νικολός εύχαριστιέτε νά κάθεται ό κυρ 
Μιχάλης άνικα είς τόν άνοθεν οντά άργαστηρίου, καί διά τ αϋτος ευχαριστιέται δ σιορ Μιχάλης νά χαίρουνται 
μαζή τά άνοθεν χωράφια' ο σιορ Μιχάλης ήτανε στοΰ μανγγιόρ Κριστιάν ματζεστάροντας' η αυτή κατοίκισης τοΰ 
σιορ Μιχάλη στον άνοθεν οντά, διά την γνώμην πάσα ενός, από τά αυτά δύο αδέλφια, νατζεσάρη εύθής καί τό αυτό 
γοδιμέντο χωραφιώναι διά νά μηνέσκη διά τόν μοναχόν σιορ Μιχάλη. Είς τέτοιον τρόπον έχώρησαν παντελώς τά 
άνοθεν δύο αδέλφια' δέν ϊμεινεν κανένα πράγμα άναμεσόν τους άμήραστον, έξοχος άπό το πράγμα Βενετίας καί 
στάρη Δημάτκη, καλλά / "Αργούς, καί Τριπολιτζάς, ώς είπαμε δέν εμηνεν νά εχη νά λάβη κανένα πράγμα, ούτε 
πολύ, οΰτε ολίγον διά καμίας λογής άφορμήν ό ένας άπό τόν άλλον. Άπό τοΰ νΰν καί είς τό έρχόμενον, τό ήτι ό 
πάσα είς τους κάμη, άγρικέται διά μπενέφικιον, καί μαλέφικιον έδικόν του, δίχος ο ίνας νά έχει νά κάμη οΰτε διά 
καλόν οΰτε διά κακόν, είς τά καμώματα καί πραξήματα τοΰ άλουνοΰ' καί ύπόσχουνται διά λόγου τους, κληρονό
μους καί διαδόχους τους. Διά τό στέρεον, βέβαιον, καί άπαρασάλευτον τής παρούσης είς όλα της τά μέρη παρόν οι 
κάτωθεν μάρτυρες: 

Νικολός Μέλος βεβαιώνο τά άνωθεν. 
Μιχάλης Μέλος βεβαιώνο τά άνωθεν. 
Νικολός Θεοτόκης μαρτυρώ. 
Διονύσιος Άγκραβάρης μαρτυρώ. 
Ιωάννης Ψωμνήμος μαρτυρώ. 

Νικόλαος Συρίγος Νοτάριος αφεντικός. 
Ό 'Αθηνών Ιάκωβος βέβαιοι. 

'Έμπροσθεν τής ημών ταπεινότητος καί τών κάτωθεν κληρικών καί αξιόπιστων μαρτύρων, πίστην βεβαίαν 
καί άληθινήν ποιεί μεθ' όρκου του ό ημέτερος άρχιδιάκονος Άνανίας, πώς ή άνωθεν κάπια είναι γεγραμ-
μένη διά χειρός του, καί πώς την εκοπιάρησεν εις τό Άνάπλι πρίν τής αιχμαλωσίας τοΰ Μωρέως άπό 'ένα 
γράμμα καθολικόν άουτέντικο νοδαρικόν. 

Καί διά πίστεως αληθείας έποίησεν την παροΰσαν μαρτυρίαν είς ενδειξιν καί άσφάλειαν. 
ό άρχιδιάκονος Άνανίας ό Μισαραλιότης βέβαιοι ώς άνοθεν 

μφκστ"' νοεμβρίου κγ" 

Αντώνιος Παλαιολόγος μαρτυρώ. 
Δημήτριος Πατούσας μαρτυρώ. 
Αεονάρδος Καλογεράς μαρτυρώ. 

['Επικύρωση στις 4.7.1727 από τον δημόσιο νοτάριο Βενετίας Αιμίλιο Βέλανο]. 

ΕΥΤΥΧΙΑ Δ . AIATA 
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R I A S S U N T O 

EFTICHÌA D. LlÄTA: Aspetti della società di Anaplia (Napoli di Romania) agli inizi del XVIII 
secolo, sulla base di un testamento 

Il periodo del dominio veneziano in terra greca, grazie alle svariate, ricche fonti archivistiche 
conservate in grande abbondanza, divenne presto oggetto di studio e continua ad interessare 
con la stessa intensità gli storici. Ciò non significa però che la nostra conoscenza di questo 
periodo si sia saturata; al contrario viene continuamente arricchita da nuove fonti ο fonti di 
vario tipo ο ancora da un approccio diverso delle fonti già note. Cosi per esempio un «comu
ne» testamento privato, che stranamente verrà rinvenuto in un archivio commerciale del 
XVIII secolo, potrebbe essere affrontato dallo studioso solo e semplicemente come un autono
mo documento notarile per assenzione di elementi economici e societari di diritto ereditario. 
L'interesse particolare viene suscitato quando lo stesso testo può costituire lo spunto per 
l'estensione di una problematica al di là del particolare e della vicenda in sé, conducendo ad 
argomenti di più ampia ricerca storica. Oltre alle istituzioni ufficiali e ai vari funzionamenti, 
come vive e si sviluppa un piccola società — la società anzi della capitale della Morea sotto il 
dominio veneziano — quale è la fisionomia di una tale città, quando questa non è p.e. né Corfù 
né Candia. 

In una società, dunque, come questa di Anapli (Napoli di Romania) durante gli ultimi 
anni della venetocrazia, questo studio cerca di gettare un pò più di luce avvicinando le persone 
- e cioè il ceto medio e non il Potere ο i casi particolari dentro alla causa, la voce «non ufficia
le», la quotidianità, gli scambi e rapporti umani, la vita e la morte di un popolo, che sotto il do
minio veneziano ο turco, non cessa di essere una vivace cellula di una società che, anche se sot
tomessa, subisce influenze e si sviluppa. 






