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ΚΑΤΑ ΤΑ ΤΕΛΗ TOT ΙΖ ' ΑΙΩΝΟΣ 

Ή έρευνα στα Κρατικά Αρχεία Βενετίας μέ ώδήγησε στην άνεύρεσι 

σειράς έγγραφων σχετικών μέ μία φορολογική μεταρρύθμισι, πού εισάγεται 

στην Κεφαλληνία κατά το τελευταίο τέταρτο του ΙΖ ' αιώνος. *Ας σημειωθή 

δτι πληροφορίες για τήν οικονομική ιστορία του νησιού, κατά τήν περίοδο 

αύτη, δέν παρέχει ή γνωστή βιβλιογραφία, ώστε τα έγγραφα αυτά να αποκτούν 

ιδιαίτερη σημασία1. 

' Απ' αρχής της βενετικής κυριαρχίας ϊσχυσε στην Κεφαλληνία * το σύστημα 

της δεκάτης για τήν φορολογία τών γεωργικών προϊόντων8. Ό φόρος αυτός, 

πού, Οπως είναι γνωστό, δέν αποτελεί πρωτοτυπία βενετική4, καταβάλλεται 

για ώρισμένα άπο τα προϊόντα σέ είδος, γι' άλλα σέ χρήμα. Ή εΐσπραξις 

£μως τών φόρων απαιτούσε δαπάνη του δημοσίου για το διορισμό είσπρακτό-

1. Χαρακτηριστικό είναι πώς το σπουδαιότατο καΐ πολύτιμο έργο του Ά ν δ ρ . 
Ά ν δ ρ ε ά δ ο υ , Περί της οικονομικής διοικήσεως της Έτντανησον επί Βενετοκρατίας, τό
μοι 2, 'Αθήναι 1914, παραβλέπει έξ ολοκλήρου τον ΙΖ' αΙώνα, σχετικά μέ τήν Κεφαλληνία. 

2. Σέ καθένα άπο τα νησιά του Ιονίου έλειτουργοΰσε Εφοριακή Υπηρεσία (Camera 
fiscal) αυτόνομη. Βλ. A n d r . A n d r é a d è s , L'administration financière et écono
mique de Venise dans ses possessions du Levant, «L'Acropole, Revue du monde 
Hellénique», τευχ. 1 ('Ιαν..-Μάρτ.), Παρίσι 1926, σελ. 15. 

3. Βλ. Κ. Ν. Σ ά θ α , Μνημεία [Ελληνικής 'Ιστορίας, τόμ. Ε', Παρίσι 1883, 
σελ. 163 καΐ Η λ ί α Α. Τ σ ι τ σ έ λ η, Κεφαλληνιακά Σνμμικτα, τόμ. Β', 'Αθήναι 
1960, σελ. 407. 

4. Πρβλ. H é l è n e A n t o n i a d i s - B i b i c o u , Recherches sur les Douanes 
à Byzance, Παρίσι 1963, σελ. 93 - 95 καΐ 97 κέ. Στην περίοδο πού μας απασχολεί 
απαντάται καΐ στην τουρκοκρατούμενη Ελλάδα (ö§ur). Βλ. ' Α π ο στ . Έ . Β α κ α λ ο -
π ο ύ λ ο υ, Ιστορία τον Νέου 'Ελληνισμού, τόμ. B l s Τουρκοκρατία 1453 -1669, Θεσσα
λονίκη 1964, σελ. 37. Κατά τον S. R ο m a n i n, Storia documentata di Venezia, 
τόμ. Δ', Βενετία 1855, σελ. 487 «υπήρξε πάντοτε σύστημα της Βενετικής Δημοκρατίας να 
έπιβαρύνη κατά το δυνατόν λιγώτερο'τους πληθυσμούς» προστρέχοντας σέ έκτακτα φορο
λογικά μέτρα μόνο σέ περιπτώσεις ανάγκης (πρβλ. καΐ στίς σελ. 489 - 490). 
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ρων, πού έπρεπε να περιοδεύουν στις φορολογούμενες περιοχές καί ή προσπά

θεια αποφυγής της δαπάνης αύτης ώδήγησε τήν βενετική διοίκησι στην εφαρ

μογή του θεσμού της ενοικιάσεως δλων γενικώς των φόρων (ή δεκάτη εϊχε 

έπεκταθη καί στην κίνησι, εξαγωγή καί εισαγωγή των προϊόντων) πλειοδο-

τικώς, για χρονικό διάστημα τριών έως έξη ετών. Ή συνήθης διάρκεια ήταν 

τέσσερα έτη καί κατά τους τελευταίους τέσσερις μήνες της τετραετίας προέ-

βαιναν στην προκήρυξι της νέας ενοικιάσεως. Ό . υποψήφιος ενοικιαστής έπρεπε 

να απόδειξη Οτι. δέν ήταν χρεώστης του δημοσίου καί προσέτι νά δώση έγγύησι 

στο δημόσιο είτε καταθέτοντας ένα χρηματικό ποσό, είτε μέ ήδη κατατεθειμένο 

κεφάλαιο στην zecca *. Παρεχόταν ή ευκολία να καταβληθη το ενοίκιο σέ δόσεις, 

αρκούσε δμως καθυστέρησις μιας καί μόνον δόσεως για να άκυρωθή ή σύμβασις. 

'Αξίζει να παρατηρηθη δτι ή σύμβασις αυτή επιτρεπόταν να συναφθή δχι μόνον 

πάνω στό νησί άλλα καί στή Βενετία, δέν ϊσχυε δμως, αν στην περίπτωσι 

αυτή το ενοίκιο ξεπερνούσε κατά ,10% το ποσό αντίστοιχης συμβάσεως πού 

συμφωνήθηκε στα νησιά 2. Για να άποφεύγωνται κατά το δυνατόν οί αυθαιρεσίες 

τών ενοικιαστών, διωρίζονταν δύο ειδικοί δημόσιοι λειτουργοί οί «ελεγκτές 

υπαίθρου» (scontri di campagna), μέ έργο να επιβλέπουν τήν εϊσπραξι της 

-δεκάτης καί να ρυθμίζουν τις διαφορές μεταξύ φορολογουμένων καί εισπρα

κτόρων 3 . Έ π ί πλέον ό ενοικιαστής τών φόρων κατά τήν άσκησι της εισπράξεως 

έπρεπε να συνοδεύεται άπο τις τοπικές αγροτικές αρχές. Τακτή τέλος προθε

σμία καθωριζόταν για τον τερματισμό της συλλογής της δεκάτης, ώστε να 

αποφεύγεται ή σηψις τών προϊόντων *. 

Τό σύστημα της ενοικιάσεως τών φόρων τίποτε άλλο δέν παρείχε στο 

κράτος παρά μόνον τήν έξασφάλισι του ενοικίου* συντελουσε δμως καί στην άνά-

πτυξι του ψυχολογικού παράγοντος δτι, ανάμεσα στό κράτος πού φορολογεί 

καί στον φορολογούμενο αγρότη, παρεμβάλλεται το ενδιάμεσο πρόσωπο, ο ενοι

κιαστής, πού επισύρει το μίσος τών αγροτών5, περισσότερο υπεύθυνος αυτός, 

κατά τήν άντίληψι τών φορολογουμένων, για το βάρος τών φόρων, παρά τό 

1. Έχει έννοια τόσο νομισματοκοπείου δσο καί τράπεζας κρατικής* βλ. G i u s e p p e 
Β ο e Ρ i ο, Dizionario del dialetto veneziano, Βενετία 1856. 

2. E r m a n n o L u n z i , Della condizione politica delle Isole Ionie sotto il do
minio veneto... Versione con note di M. Typaldo - Foresti e N. Barozzi, Βενετία 
1858, σελ. 430. 

3. E r m a n n o L u n z i , èv6' άνωτ., σελ. 431.—Πρβλ. Κ ώ σ τ α Κ α ι ρ ο -
φ ύ λ λ α, Ή 'Επτάνησος ύτώ τους Βενετούς, Άθηναι 1942, σελ. 343. 

4. 'Αρχικά έπρεπε ό φορολογούμενος να περιμένη τον ενοικιαστή, ώστε παρουσία του 
να γίνη ή διαίρεσις του προϊόντος· αργότερα è παραγωγός εϊχε το δικαίωμα να διαιρή σέ 
δέκατα τα παραγόμενα εΐδη, καί, σέ περίπτωσι αργοπορίας του ενοικιαστή, να προβαίνη 
στην έναποθήκευσι του καρπού, άφίνοντας στο αλώνι το δέκατο. Ά ν δ ρ. Ά ν δ ρ ε α δ ο υ, 
Περί της οίκονομικής διοικήσεως της 'Επτανήσου..., τόμ. Α', σελ. 177. 

5. E r m a n n o L u n z i , ένθ' άνωτ., σελ. 431. 
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επίσημο κράτος, ώχυρωμένο πίσω άπο τον ενοικιαστή. 'Από τήν άλλη μεριά, 

ή διοίκησις εγκαταλείποντας τήν άμεση είσπραξι του φόρου, έχανε και τήν 

δυνατότητα να μπορή να έφαρμόζη μέτρα ήπιώτερα και περισσότερο φιλάν-

θρωπα απέναντι των αγροτών και συγχρόνως, πράγμα σημαντικό για τήν 

φιλοκερδή βενετική πολιτική, έχανε τα κέρδη πού άπεκόμιζε ο ενοικιαστής. 

"Ολα τα προληπτικά μέτρα για τήν απαλλαγή τών αγροτών άπό τήν 

καταπίεσι τών ενοικιαστών τών φόρων, αποδείχθηκαν ανίκανα να καταστήσουν 

λιγώτερο αντιδημοτική τήν φορολογία. Συνήθως, τα περισσότερα άπό αυτά 

έστρέφονταν στό τέλος σέ βάρος εκείνων πού για ύποστήριξί τους ακριβώς 

είχαν θεσπισθή και το πρόβλημα παρέμενε άλυτο1. 

Το πρόβλημα ακριβώς της καταπιέσεως τών φορολογουμένων άπο τους 

ενοικιαστές τών φόρων και ή πρόθεσις νά δοθή λύσις οριστική, ώδήγησαν τον 

Γενικό Προβλεπτή Θαλάσσης (Provveditor General da Mar) 'Ανδρέα 

Κορνέρ 2, να προβή στην δημοσίευσι της διατάξεως της 1ης Μαρτίου 1678 3 . 

Κατανόησι του θέματος φανερώνουν δσα δ Ά . Κορνέρ γράφει σαν προοί

μιο της διατάξεως του καθώς και ή επεξηγηματική επιστολή προς τήν Γαλη

νότατη 4, δπου αναπτύσσονται οί λόγοι πού τον ώδήγησαν να θελήση τήν μεταρ-

ρύθμισι του συστήματος εισπράξεως τών φόρων. Στην προσπάθεια του να βρή 

τήν λύσι, πού καΐ το κράτος να έξυπηρετη καΐ τον φορολογούμενο πληθυσμό 

να προστατεύη, έπρεπε να υπερνίκηση πολλά εμπόδια. 

Όλες οί ανωμαλίες πού παρατηρούνται αποδίδονται άπο τον Ά . Κορνέρ 

στο σύστημα νά προσφέρωνται οί φόροι προς ένοικίασι. *Η πίεσις πού ύφί-

1. Ά ν δ ρ. Ά ν δ ρ ε ά δ ο υ, ένθ' άνωτ., τόμ. Α', σελ. 177. 
2. Andrea Corner τοΰ Zuanne· γεννήθηκε στα 1610 (18 Αυγούστου). Έχρημάησε 

Επίτροπος (Procuratore) τοΰ ναοΰ τοΰ 'Αγίου Μάρκου της Βενετίας. Βλ. Μ. B a r 
b a r o , Arbori de' Patritii Veneti, χργφ. στο Archivio di Stato της Βενετίας, Misc. 
Cod. I, Storia Veneta 17 - 23, τόμ. Γ', σελ. 66. Tò όνομα τοΰ Ά . Κορνέρ ως Γενικοΰ 
Προβλεπτή Θαλάσσης αναφέρεται σέ σημείωμα στο νώτο τοΰ πρωτοκόλλου (αποτελείται 
άπδ 26 τεμάχια) τοΰ πρακτικοΰ της Λατινικής επισκοπής Κεφαλληνίας, μέ ημερομηνία 1 
'Οκτωβρίου 1677. Βλ. Δ. Ά . Ζ α κ υ θ η ν ο ΰ, Το Κτηματολόγιον τής Λατινικής Επι
σκοπής Κεφαλληνίας καΐ Ζακύνθου κατά τον ΙΓ' alcova, Ελληνικά 5 (1932), σελ. 323-
333, κυρίως σελ. 327 καΐ Θ. Σ τ . Τ ζ α ν ν ε τ ά τ ο υ , Το ποακτικσν τής Λατινικής 'Επι
σκοπής Κεφαλληνίας τον 1264, Byzantinisch - neugriechische Jahrbücher 18 (1945-
1949), 'Αθήναι 1960, σελ. 170-184 κυρίως σελ. 177. Πρβλ. Τ ο ΰ α ύ τ ο ΰ , Το πρα-
κτικον τής Λατινικής 'Επισκοπής Κεφαλληνίας τοΰ 1264 και ή επιτομή αυτόν. Κριτική 
Ικδοσις αύτόόν, 'Αθήναι 1965. 

3. Archivio di Stato di Venezia, Senato, Provveditori da Terra e da Mar, filza 
942, Provveditor General da Mar Andrea Corner 1677-1679 (δίχως σελιδαρίθμησι). 

4. Archivio di Stato di Venezia, Senato, ενθ' άνωτ., επιστολή ύπ' αριθ. 32 (3 
Μαρτίου 1678). 
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στανται οί φορολογούμενοι άπο τους εισπράκτορες - ενοικιαστές των φόρων 

είναι υπερβολική. ΟΙ αγρότες αναγκάζονται, δταν για διάφορους λόγους αδυ

νατούν να ανταποκριθούν στην ύποχρέωσι της καταβολής της δεκάτης, είτε 

άπο κακή συγκομιδή, εϊτε άπο καταστροφή του καρπού, να πουλούν τα κτή

ματα τους και να μεταβάλλονται σέ επαίτες ή να καταφεύγουν έξω άπο το 

βενετοκρατούμενο νησί *. Και είναι γνωστό Οτι πολύ συχνά πήγαιναν στην Πελο

πόννησο, Οπου μέ ανοιχτή αγκαλιά έδέχονταν οί Τούρκοι τους σκληραγωγη

μένους καΐ έμπειρους καλλιεργητές. 'Ακόμη περισσότερο βάρος έφερνε στόύς 

φορολογουμένους ή διαρκώς αυξανόμενη κλίμακα των συνεργατών των ενοι

κιαστών *. 

Ά π ό τότε πού βρισκόταν στην Ζάκυνθο για την ρύθμισι τών εκεί ζητη

μάτων, άρχισε ό Ά . Κορνέρ να πληροφορήται τα Οσα συνέβαιναν στην Κεφαλ

ληνία, άπό τα παράπονα τών ΐδιων τών καταπιεζομένων, σχετικά μέ τό πρό

βλημα της εισπράξεως τών φόρων. Καλύτερα του έγινε αντιληπτό το ζήτημα 

Οταν έφθασε επί τόπου. «Μέρα μέ τή μέρα, έγνώρισα, ολοένα καθαρώτερα, τό 

πόσο αυτά τά άτομα (ενοικιαστές) καταχράσθηκαν, μέ γενική δυσαρέσκεια και 

μέ ουσιαστική ζημιά τών δημοσίων εσόδων, το έργο πού τους είχε άνατεθή», 

γράφει ό ίδιος στην αρχή της επιστολής του προς τήν Γαληνότατη πού ανα

φέραμε παραπάνω. "Αδικες και αυστηρές υποχρεώσεις βάρυναν τους αγρότες 

και μάλιστα σέ εποχή πού δέν εϊχαν τήν δυνατότητα νά ανταποκριθούν σ' αυτές, 

υπογράφοντας έτσι χρεωστικά μιάμισυ ή δυο φορές πάνω άπό το κανονικό, ένώ 

παράλληλα οί ενοικιαστές εξαπατούσαν τους χωρικούς κατά τήν συγκομιδή 

τής σταφίδας, εκτιμώντας την μόνο δυο σολδία τήν λίτρα, τιμή υπερβολικά 

χαμηλή. 'Αποτέλεσμα τό ξεκλήρισμα οικογενειών (ecidio totale d'intiere fami

glie). Tò χειρότερο εϊναι πώς κανείς δέν τολμούσε ν' αντίδραση, γιατί οί ενοι-

1. "Ας προστεθη σ' αυτό καΐ ή τάσις τών Κεφαλλωνιτών γιά τήν αποδημία καθώς 
και το επιχειρηματικό τους πνεύμα. Πρβλ. Ά ν δ ρ. Ά ν δ ρ ε ά δ ο υ, ένθ' άνωτ., τόμ. Β', 
σελ. 143. 

2. Μεταφέρω άπο το έγγραφο : «moltiplicando li ministri et esatori accumula
vano maggior peso et aggravio a poveri popoli». Κατά τον επόμενο IH' αΙώνα λειτουρ
γούσε σύστημα ολόκληρο πυραμΐδος ενοικιάσεων καΐ υπενοικιάσεων. Ή διοίκησις ανέθετε 
στον ενοικιαστή τήν εϊσπραξι τών φόρων καΐ ή έκτασις της φορολογούμενης περιοχής ώδη-
γοΰσε τον τελευταίο στην ύπενοικίασι μικρότερων διαμερισμάτων. Μέ τήν σειρά τους οί 
υπενοικιαστές έδέχονταν συμμέτοχους τους μεγάλους γαιοκτήμονες ή προύχοντες τών περιο
χών. ΚαΙ φυσικά έπρεπε Ολοι νά κερδήσουν και Ολα αυτά τά μερικά κέρδη έπεφταν στους 
φορολογουμένους αγρότες, ένώ παράλληλα οί μεγάλοι γαιοκτήμονες ειδικεύονταν στην φορο
διαφυγή, είτε συνεργαζόμενοι μέ τους ενοικιαστές καΐ υπενοικιαστές, είτε μέ άλλο τρόπο. 
Βλ. σύνοψι εκθέσεως Σπ. Βαττάλια (1803) στο έργο του Γ ε ρ α σ . Μ α υ ρ ο γ ι ά ν ν η , 
'Ιστορία των 'Ιονίων Νήσων αρχομένη τφ 1797 καΐ λήγουσα τφ 1815, 'Αθήναι 1889, τόμ. 
Β', σελ. 50 - 54, μερικώς αναδημοσιευμένη άπο Ά ν δ ρ. Ά ν δ ρ ε ά δ ο υ, ένθ' άνωτ., 
τόμ. Α', σελ. 178-179. 
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κιαστές των φόρων είχαν ντυθή το ρούχο του δημοσίου λειτουργού και έτσι 

ό κόσμος τους σεβόταν άπο φόβο του δικαστηρίου και σεβασμό προς το δνομα 

της βενετικής αρχής. "Οποιος πάλι αντιστεκόταν, είχε να πλήρωση την οργή 

των δυνατών πού τον ώδηγουσαν σέ δίκη και μή έχοντας τήν δυνατότητα άπο 

φτώχεια να φροντίση για την ύπεράσπισί του χαρακτηριζόταν ένοχος. Οι υπό

λοιποι προτιμούσαν, «δυοΐν κακοΐν», εκείνο πού έ'φερνε τις απλούστερες συνέ

πειες και συμμορφώνονταν μέ τήν θέλησι των εισπρακτόρων των φόρων 

(datiari). Διχόνοια πάλι σπειρόταν ανάμεσα στους αστούς, πού είχαν το δι

καίωμα να προβούν στην ένοικίασι, γιατί, μέ χίλια δυο μέσα, ό κύκλος των 

εκμισθωτών περιωριζόταν σέ ελάχιστους ευνοουμένους. Οι υπόλοιποι, χάνοντας 

-κάθε εμπιστοσύνη, διατηρούσαν έχθρα πού συχνότατα ώδηγοΰσε σέ αιματηρές 

συγκρούσεις. Τήν διάστασι δυνάμωνε ή άπο τους ενοικιαστές αυθαίρετη απαλ

λαγή τών άντεκδικούντων άπο τους φόρους, ώστε μέ τέτοιου είδους έκδούλευσι 

να διατηρούν δσο γίνεται για περισσότερο χρόνο τήν ιδιότητα του ενοικιαστού. 

Αποτέλεσμα" δσοι δέν απαλλάσσονταν αισθάνονταν να βαρύνωνται άπο το 

χρέος, κι' δσοι δέν πλήρωναν θεωρούσαν δχι τιμητικό να εξαρτάται ή ευεργεσία 

πού απολάμβαναν άπο τήν θέλησι ενός ίσου προς αυτούς. Τέλος, συναγωνισμός, 

δχι πάντοτε θεμιτός, αναπτυσσόταν ανάμεσα σ' δλους αυτούς : να εκμεταλλευ

θούν, δσο γίνεται, το προνόμιο της εκμισθώσεως εκείνοι πού το είχαν στα 

χέρια τους κι' εκείνοι πού δέν το εϊχαν να προσπαθούν μέ κάθε μέσο να το απο

κτήσουν και μάλιστα για εκείνο το φορολογικό διαμέρισμα, πού έβλεπαν να έχη 

,το μεγαλύτερο οίκονομικον ενδιαφέρον. 

"Ολα αυτά τα γεγονότα έπεισαν τον Ά . Κορνέρ να προβή στην κατάρ-

γησι του συστήματος της εκμισθώσεως τών φόρων και τήν εισαγωγή άλλου, μέ 

βασικό χαρακτήρα τήν εκούσια προσφορά, άπο τον φορολογούμενο προς το 

κράτος, φόρου ανάλογου μέ το εισόδημα του. 

Θα προσπαθήσω να παρουσιάσω εδώ τα κύρια σημεία της νέας φορολο

γικής διατάξεως. 

Ι. Οι φόροι δλων τών ειδών πού ίσχυαν έως τήν ήμερα εκείνη μετατρέ

πονται σέ φόρο ενιαίο (riducendo tut t i li dacii ad un corpo). Οι κάτοικοι, 

τόσο τών αστικών κέντρων, δσο καί τών αγροτικών περιοχών, έχουν τήν ύπο-

χρέωσι να ανταποκριθούν προς το δημόσιο ταμείο (fiscal camera) καταθέ

τοντας κατά τα επόμενα τέσσερα έτη ποσά ενιαύσια, αντίστοιχα προς τους φό

ρους πού ίσχυαν προηγουμένως. Παρέχεται ή ευκολία να καταβληθή το ποσό 

σέ τέσσερις μηνιαίες δόσεις (κατά τήν 1η Νοεμβρίου ή πρώτη, τήν 1η Δεκεμ

βρίου, 1η 'Ιανουαρίου καί 1η Φεβρουαρίου οι επόμενες). Κανένα πρόσθετο 

τέλος δέν θα έπιβαρύνη τον βασικό ενιαίο φόρο. 

II. Σέ κάθε χωριό οι εκπρόσωποι τών οικογενειών πρέπει να εκλέξουν 

δύο αντιπροσώπους (deputati ) του χωρίου, πού θα έχουν για έργο τήν εϊσπραξι 
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των δόσεων καί την κατάθεσί τους στην Εφορεία. Μετά τήν κατάθεσι του 

ποσού, αντίγραφο του λογαριασμού να καταγράφεται άπο τους αντιπροσώπους 

σέ ειδικό βιβλίο πού γι' αυτόν τον σκοπό πρέπει να τηροΰν/Αν κάποιος φορο

λογούμενος δέν έχει άνταποκριθή μέ εκούσια καταβολή του φόρου, πρέπει ό 

αντιπρόσωπος του χωρίου να φροντίση ώστε να καταβληθή το ποσό άπο τον 

χρεώστη* σέ περίπτωσι δμως πού αδυνατεί ό τελευταίος να άνταποκριθή, εΐτε 

επειδή έπτώχευσε, είτε επειδή απουσίαζε ή οριστικά έφυγε άπο το χωριό 

του (esloggio... del proprio villaggio), τότε υποχρεούνται οι συγχωριανοί 

του να καταβάλουν το ποσό πού αυτός χρωστούσε, ώστε να είσπραχθή άπο το 

δημόσιο ταμείο το προϋπολογισμένο χρήμα, έως δτου μέ το τέλος τής τετραε

τίας άναθεωρηθή καί άναπροσαρμοσθή ή φορολογία του συνόλου των χωρικών. 

III. *Αν οι αντιπρόσωποι των χωριών εισπράξουν καί δέν καταθέσουν 

τους φόρους στο δημόσιο ταμείο, να τιμωρούνται ποινικά ως καταχραστές 

(baratori) δημοσίου χρήματος καί να τεθούν οι ΐδιοι καί ή περιουσία τους στην 

διάθεσι του δημοσίου για τήν άποζημίωσι του ποσοΰ πού καταχράσθηκαν. 

IV. "Ομοια καί το Κάστρο του Ά γ . Γεωργίου καθώς καί οι πόλεις Αργο

στολίου καί Ληξουρίου υπόκεινται στο νέο σύστημα φορολογίας μέ τήν ακό

λουθη ιδιορρυθμία σχετικά μέ τα δργανα εισπράξεως των φόρων. Οι Σύνδικοι 

τής Κοινότητος, επειδή έχουν καί άλλα καθήκοντα πού δέν τους επιτρέπουν 

να ασχολούνται προσωπικά καί μέ το φορολογικό ζήτημα, πρέπει να εκλέξουν 

εννέα συμπληρωματικούς (aggionti), τρεις άπο το Κάστρο, τρεις άπο το 

'Αργοστόλι καί τρεις άπο το Ληξούρι, ώστε μέ τήν συνεργασία τους να διευκο

λύνεται ή εϊσπραξις των φόρων. Σέ περίπτωσι θανάτου ή απλώς απουσίας 

ενός Συνδίκου, να τον αντικαθιστά εκείνος πού θα θεώρηση δ Προβλεπτής 

Κεφαλληνίας ίκανώτερο ανάμεσα σέ τρεις άπο τους συμπληρωματικούς πού να 

προέρχωνται ένας άπο κάθε πόλι. Ή άρνησις των εκλεγομένων συνεπάγεται 

πρόστιμο 100 δουκάτων για λογαριασμό τής σιταποθήκης (fontico) Κεφαλ

ληνίας. 

V. Ή διανομή των φόρων κάθε περιοχής να καταγραφή ευκρινώς σέ 

ειδικό βιβλίο, πού να τηρήται στην Γραμματεία τής εφορείας μέ το σκοπό να 

είναι δυνατός δ έλεγχος του ποσοΰ πού προσφέρει κάθε τόπος για διαφύλαξι 

του συμφέροντος ιδιωτών καί δημοσίου καί αποφυγή παραχαράξεων. 

VI. Κάθε τέσσερα έτη ορίζεται άναθεώρησις τής φορολογίας μέ τήν έπί-

βλεψι του εκάστοτε Γενικού Προβλεπτή Θαλάσσης καί σύμφωνα μέ δσα ήδη 

έχουν καθορισθή, ώστε να μή αδικούνται οι φορολογούμενοι, αν στο διάστημα 

αυτό ή οικονομική τους κατάστασις έχει μεταβληθή. 

VII. Να τηρήται προσοχή στην μεταβολή τής οικονομικής καταστάσεως 

τών φορολογουμένων, ώστε καί το δίκαιο να έπικρατή καί το δημόσιο να μή 

ζημιώνεται. 

VIII. Κατ' έτος οι αντιπρόσωποι τών χωρικών καί οι συμπληρωματικοί 
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των αστικών κέντρωννά αποδίδουν λογαριασμό στον Προβλεπτή Κεφαλληνίας. 

IX. Σέ περίπτωσι πού ενα χωριό ή περιοχή δεν ανταποκρίνεται στην 

καταβολή έστω μιας μόνον δόσεως, ό λογιστής (ragionato) και ό ελεγκτής 

(scontro) του δημοσίου ταμείου εϊναι υποχρεωμένοι να γνωστοποιήσουν 

τήν ύπόθεσι στον Προβλεπτή, αμέσως μόλις λήξη ή προθεσμία της κατα

βολής, για να ληφθούν τα αναγκαία μέτρα. *Αν παραμελήσουν τήν ύποχρέωσί 

τους αυτή, υπόκεινται σέ δποια ποινή θεωρηθή άπο τήν δικαιοσύνη νομιμώ-

τερη (in pena ad arbitrio della giustizia) καθώς και στην καταβολή του 

χρέους του χωρίου ή της περιοχής. 

Χ. Ειδικός εφοριακός δικηγόρος (avvocato fiscal) να άναλαμβάνη τήν 

ύπεράσπισι τών υποθέσεων εκείνων πού βαρύνονται άπο τήν φορολογία, 

καθώς και κάθε άλλο ζήτημα σχετικό. Ή ύπεράσπισις να παρέχεται δωρεάν 

για άνακούφισι τών πτωχών υπηκόων, έτσι πού κανείς νά μήν άδικήται άπο 

έλλειψι υπερασπίσεως και μόνον. 

XI. *Η δεκάτη προς δφελος τών εκκλησιαστικών προσώπων και ιδρυ

μάτων καταργείται. 

XII. Ά π ο τήν νέα διάταξι εξαιρούνται οι φόροι εισαγωγής καί εξαγωγής 

οίνου μοσχάτου, σταφυλιών μοσχάτων και σταφίδος * τών περιοχών Πολικής 

και Θυννιας, καθώς καί οι φόροι λιανικής πωλήσεως (spina) σέ δλο το νησί, 

αλιείας 'Αργοστολίου καί ό φόρος τών τριών πορθμείων *. Οί φόροι αυτοί επι

τρέπεται νά δίδωνται σέ έκμίσθωσι δπως ίσχυε κατά το παρελθόν, μέ τήν δια

φορά δτι οί φόροι οίνου μοσχάτου καί σταφυλιών πρέπει νά ένοικιάζωνται 

κατ' έτος άπο ενα ενοικιαστή σαν φόρος ενιαίος, για νά άποφεύγωνται τυχόν 

δολιοφθορές. 

XIII. Χαρίζονται οί χρηματικές ποινές καί λύονται οί δικαστικές αγωγές 

κλπ. σχετικά μέ τήν δεκάτη. Συνιστάται τέλος νά γίνωνται οί εισπράξεις μέ 

τρόπο πολιτισμένο καί δποιος δέν συμμορφώνεται νά διώκεται ποινικά. 

Ά ν καί δχι ολότελα ριζικές οί καινοτομίες του Ά . Κορνέρ έγιναν δεκτές 

μέ τήν επιδοκιμασία διοικήσεως καί λαοΰ. Ό ίδιος, στην επιστολή του της 3ης 

Μαρτίου πού αναφέραμε, περιγράφει μέ δχι μικρή συγκίνησι τά σχετικά μέ τήν 

1. Cibibo (γρ. zibibo)· ραζακί ή σουλτανίνα. Kai σήμερα στην Κεφαλληνία ονο
μάζουν «τσιμπίμπο» τήν ξανθή σταφίδα. Ή καλλιέργεια της σταφίδας εισάγεται στην 
Επτάνησο μετά τά μέσα του I T ' αιώνος. Βλ. Δ η μ . Λ. Ζ ω γ ρ ά φ ο υ , 'Ιστορία της 
Ελληνικής γεωργίας, τόμ. Α', 'Αθήναι 1921, σελ. 21. 

2. α) Ληξουρίου -'Αργοστολίου, β) 'Αργοστολίου - Δρέπανου* κατασκευάστηκε ξύ
λινη γέφυρα στα 1812 σέ σχέδιο του Έλβετοΰ ταγματάρχη Φιλίππου De Bosset, πολιτικού 
καί στρατιωτικού διοικητή Κεφαλληνίας (1811 -1816), καί ακολούθως λίθινη στα 1842, 
γ) Κεφαλληνίας -'Ιθάκης. Βλ. Ά ν δ ρ. Ά ν δ ρ ε ά δ ο υ , Ινθ'άνωτ., τόμ. Β', σελ. 158-
159. Πρβλ. Ά ν τ. Μ η λ ι α ρ ά κ η, Γεωγραφία πολιτική, νέα καί αρχαία τον νομοΰ 
Κεφαλληνίας, 'Αθήναι 1890, σελ. 26-27. 
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αποδοχή της διατάξεως του 1678. 'Αξίζει να παρακολουθήσουμε τήν διαδοχή 

τών γεγονότων. 'Αρχικά τά νέα μέτρα παρουσιάσθηκαν στους εκπροσώπους της 

βενετικής διοικήσεως του νησιού και κατόπιν στους Συνδίκους της Κοινότητος 

πού τα δέχονται μέ εύμένεια. 

Κατόπιν έζητήθηκε άπο τους χωρικούς να στείλουν τους αντιπροσώπους 

τους, δύο από κάθε χωριό, για νά τους άνακοινωθή προσχέδιο της νέας δια

τάξεως, γραμμένο ιταλικά και ελληνικά. Τους εδόθηκε ή εντολή να γυρίσουν 

έπειτα στα χωριά τους καί έφωδιασμένοι μέ Ινα αντίγραφο του προσχεδίου 

καθένας, γραμμένο σέ γλώσσα ελληνική, να γνωστοποιήσουν τήν πρόθεσι του 

Ά . Κορνέρ στους συγχωριανούς τους, μέ τήν ύποχρέωσι μέσα σέ διάστημα 

δκτώ ήμερων να επιστρέψουν, για να ανακοινώσουν το ποσό πού κάθε αγρότης 

προσφερόταν να καταβάλη σαν ετήσιο φόρο. Οι χωρικοί 8χι μόνον μέ προθυ

μία ανταποκρίθηκαν, άλλα παρεκάλεσαν, μέ τους αντιπροσώπους τους, να 

τεθη σ' εφαρμογή ή ευεργεσία αυτή (supplicando con lagrime di tenerezza 

che si dasse con mano rigorosa l'ultimo stabilimento a questo gran 

bene). Ή φροντίδα για τήν έπικράτησι δικαιοσύνης καί ή πείρα του παρελ

θόντος ώδήγησαν τον Ά . Κορνέρ στην υποψία, μήπως τυχόν οι αντιπρόσωποι 

τών χωρικών, κατά τήν σύνταξι τών ονομαστικών καταλόγων τών φορολογου

μένων αγροτών, διέπραξαν κάποιαν απάτη. 'Απέστειλε λοιπόν δύο έμπίστους 

αστούς σέ κάθε διαμέρισμα του νησιού για έξακρίβωσι καί συμβολαιογραφική 

κατοχύρωσι τών προσφερομένων ποσών. Μόνο μικρά καί τελείως ασήμαντα 

—κατά τον Ά . Κορνέρ—σημεία χρειάστηκε νά διορθωθούν. 

Το οικονομικό αποτέλεσμα της μεταρρυθμίσεως είναι υπολογίσιμο. Μόνον 

τά προσφερόμενα άπο τους χωρικούς ποσά υπερβαίνουν Οσα εισέπραττε το 

δημόσιο ταμείο άπο τήν ένοικίασι Ολων τών φόρων του νησιού κατά το Ινα 

πέμπτο περίπου1. Συνολικά τά Ισοδα του δημοσίου ταμείου μετά τήν μεταρ-

ρύθμισι υπολογίσθηκαν σέ 20.170 2 ρεάλια.Άπό τά Ισοδα αυτά Ιπρεπε νά αφαι

ρεθούν 1.650 ρεάλια, Ιξοδα υπέρ εκκλησιαστικών προσώπων καί ιδρυμάτων 

για αντίδοτο της καταργήσεως της δεκάτης πού εισέπρατταν άλλοτε8. Μένουν 

1. Δηλ. 3.200 ρεάλια. Στην Δαλματία καί τήν βενετική 'Ανατολή γενικώτερα, το 
εμπόριο κατά τον ΙΖ' αίώνα διεξαγόταν μέ βάσι δχι μόνον το νόμισμα της Γαληνότατης, 
άλλα καί το ξένο, κυρίως το γερμανικό τάλληρο καί το Ισπανικό ρεάλι, παρά τΙς απαγορεύ
σεις εισαγωγής στίς βενετικές επαρχίες νομισμάτων τών ξένων αυτών καί εχθρικών προς 
τήν Βενετίαν επικρατειών. Για θεραπεία του ζητήματος είχε προταθή κοπή ενός βενετικού 
νομίσματος ϊσου βάρους καί αξίας προς το τάλληρο καί ενός άλλου Ισοδύναμου προς το 
ρεάλι (reale veneto ) για χρήσι κυρίως της Δαλματίας καί της βενετικής 'Ανατολής (Le
vante). Βλ. N i c o l ò P a p a d o p o l i A l d o b r a n d i n i , Le monete di Venezia, 
μέρος III, Βενετία 1919, σελ. 48 - 49, 145, 224 - 227. Πρβλ. V i n c e z o L a z a r i , 
Le Monete dei possedimenti Veneziani, Βενετία 1851, σελ. 83 - 84. 

2. 'Από λάθος είναι γραμμένο στο έγγραφο «sessanta» αντί «settanta». 
3. Βλ. άρθρο XI της διατάξεως. 
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18.520 ρεάλια, δηλαδή 3.890 ρεάλια περισσότερα από δσα εισέπραττε το δη

μόσιο μέ το προηγούμενο σύστημα. Έ π Ι πλέον δέν υπολογίζεται το ποσό πού 

θα εισέπραττε το δημόσιο άπο τήν έκμίσθωσι της δεκάτης βσων περιλαμβά

νονται στο XII άρθρο της διατάξεως. 

Δυσκολία στην δλην ύπόθεσι παρουσίασε ή φορολόγησις τών κατοίκων 

των αστικών κέντρων, πού μέ την δικαιολογία δτι στο παρελθόν δέν εφο ρολό-

γουντο προσέφεραν μικρά ποσά. Ό Ά . Κορνέρ βεβαιώνει δτι θα καταβάλη 

προσπάθεια να απόσπαση περισσότερα στο μέλλον, γιατί δέν εϊναι εύκολο να 

φθάση άπο τήν πλήρη απαλλαγή στην ύποχρέωσι καταβολής μεγάλων φόρων. 

Ή προσπάθεια του Ά . Κορνέρ για μεταρρύθμισι του τρόπου εισπράξεως 

τών φόρων, απέβλεπε, σύμφωνα μέ τήν προσωπική του θέσι, στην ύποστήριξι 

του αγροτικού πληθυσμού και τήν άνακούφισί του άπο τις καταπιέσεις τών 

ενοικιαστών, πού μέ διάφορα μέσα απομυζούσαν κάθε δυνατό κέρδος άπο τους 

φορολογουμένους. Βασικά ή άπομάκρυνσις τών διαμέσων εκμισθωτών και τών 

συνεργατών τους έχει σαν αποτέλεσμα τήν άμεση επαφή διοικήσεως και λαοΰ, 

τήν άμεση κατανόησι άπο τήν διοίκησι τών προβλημάτων τών φορολογουμένων 

καΐ παρέχει τήν δυνατότητα για λήψι μέτρων ευεργετικών για τους τελευταίους. 

Συγχρόνως ευκολύνει τήν δημιουργία εμπιστοσύνης ανάμεσα στους δυο παράγον

τες και τον σχηματισμό χώρου ασφαλείας γύρω τους. Το σπουδαιότερο πάλι 

για το Βενετικό κράτος εϊναι πώς αυξάνονται τα έσοδα, παράλληλα μέ τήν έλάτ-

τωσι τών υπερβολικών χρεών τών αγροτών άπο τήν μια καΐ τήν διευκόλυνσί τους 

στην καταβολή του φόρου κατά δόσεις άπο τήν άλλη. Σημαντικό επίσης το γε

γονός δτι συλλέκτες τών φόρων δέν εϊναι οι κερδοσκόποι ενοικιαστές άλλα αντι

πρόσωποι τών αγροτών, άτομα δηλαδή της εμπιστοσύνης τών φορολογουμένων. 

'Ενδιαφέρον παρουσιάζει το άρθρον II της διατάξεως του Ά . Κορνέρ 

και σχετικά μέ τήν έκπλήρωσι τών φορολογικών υποχρεώσεων χωρικών, πού 

για λόγους σοβαρούς αδυνατούν να ανταποκριθούν, άπο τους συγχωριανούς 

τους. Ό δρος αυτός πού υπενθυμίζει το «άλληλέγγυον» και ταυτίζεται προς τήν 

«επιβολή»* τών βυζαντινών, έχει αιτία υπάρξεως τήν ακεραιότητα των δημο

σίων εισπράξεων σαφώς τοΰτο υπενθυμίζει σέ κάθε άρθρο της διατάξεως ό 

Ά . Κορνέρ παράλληλα, σέ μερικές περιπτώσεις, μέ τήν τυποποίησι του ενδια

φέροντος για τους φορολογουμένους 2 . 

1. "Αλλωστε ανάλογες συνθήκες μέ εκείνες πού ώδήγησαν κατά τα τέλη του Ε' 
αιώνος στην εφαρμογή της «επιβολής», κυρίως ή έγκατάλειψις της γής, έπανευρίσκονται 
καΐ πρίν άπο τήν διάταξι του 1678, δπως παραπάνω έτονίσαμε. Πρβλ. L o u i s Β r é-
h i e r, Les Institutions de VEmpire Byzantin, στην σειρά L'Évolution de l'Humanité, 
XXXII bis, Παρίσι 1949, σελ. 250 - 251. 

2. Σημειώνω, διατηρώντας τήν ορθογραφία του έγγραφου, τΙς φράσεις : per saldare 
intieramente la cassa publica (άρθρο II), senza pregiudicio della fiscal camera (άρ
θρο III), a cautella perpetua de privati et intiera salveza delle raggioni publiche 
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Δικαιοσύνη διαφαίνεται καΐ στα άρθρα V, VI, και VII, σέ βσα γράφονται 

δηλαδή σχετικά μέ τήν καταγραφή των εσόδων καί τήν κατά τετραετία άνα-

θεώρησι του βλου ζητήματος, ώστε ή φορολογία να παρακολουθη τήν μεταβολή 

της οικονομικής καταστάσεως των φορολογουμένων, δπως και στα μέτρα πού 

λαμβάνονται για τήν ύπεράσπισι τών υποθέσεων τους άπο τον εφοριακό δικη

γόρο (άρθρο Χ) καθώς καί στην λύσι τών δικαστικών αγωγών για τον φόρο 

της δεκάτης (άρθρο XIII) πού εκκρεμούσαν. 

Σχετικά μέ το ζήτημα της διατηρήσεως της ενοικιάσεως τών φόρων 

ώρισμένων προϊόντων (κρασί, σταφίδα κλπ.), του φόρου λιανικής πωλήσεως, 

του φόρου τών πορθμείων κ.ά. (άρθρο XII ), παρατηρούμε τα ακόλουθα : τα 

προϊόντα αυτά έχουν χαρακτήρα μονοπωλιακό καί εφαρμόζεται σ' αυτά ή 

αρχή της Κύριορχου (Dominante) 1 , δηλαδή πρόκειται για είδη του άμεσου 

ενδιαφέροντος της Βενετίας. Κατάργησις, καί για τα εϊδη αυτά, της ενοικιά

σεως, θα έσήμαινε κατάργησι του μονοπωλιακού χαρακτηρος τών προϊόντων. 

Ή . διατήρησις γι* αυτά του παλαιού συστήματος εϊχε σαν αποτέλεσμα τδν σε

βασμό άπο τον ενοικιαστή της παραπάνω αρχής, ώστε να έχη αντάλλαγμα το 

προνόμιο της εκμισθώσεως. Για τα πορθμεία πάλι ήταν ανάγκη να ύπάρχη 

ένας άμεσα ενδιαφερόμενος πού για το προσωπικό του συμφέρον να φροντίζη 

ώστε να λειτουργούν άρτια. 'Ανάλογες περιπτώσεις διαπιστώνουμε καί στα 

σύγχρονα κράτη, δηλαδή παραχώρησι μιας υπηρεσίας για εκμετάλλευσι σέ 

άτομο ή εταιρία. 

'Αναφέραμε δτι ή δεκάτη πού εισέπρατταν οι εκκλησιαστικοί καταργείται 

(άρθρο XI). 'Επειδή δμως έτσι έστερουντο άπο ενα βασικό παράγοντα οικονομι

κής ενισχύσεως, ό Ά . Κορνέρ έζήτησε άπο τους ενδιαφερομένους να παρουσιά

σουν τα ποσά πού κατ' έτος εισέπρατταν καί έπειτα άπο μελέτη του θέματος 

αποφασίσθηκε οι φόροι ώρισμένων χωριών αντί να είσπράττωνται άπο το δημό

σιο, να αποτελούν εισόδημα τών εκκλησιαστικών. Συγκεκριμμένα ό Λατίνος 

επίσκοπος Κεφαλληνίας2, αντί τών ποικίλων προσόδων (δεκάτη, ενοίκια κλπ.) 

(άρθρο V), per essere con giusta misura riservato l'interesse publico senza l'agravio 
de' sudditi (άρθρο VII), però l'ultimo saldo della publica cassa (άρθρο IX). 

1. Σύμφωνα μέ τήν αρχή αυτή, δέν επιτρέπεται στις βενετικές κτήσεις εξαγωγή ή 
εισαγωγή προϊόντων, παρά μόνον μέ τον δρο δτι ή μεταφορά τους άπο παραγωγό πρδς κατα
ναλωτή θα γίνεται μέσω Βενετίας. Για ώρισμένα προσέτι εΐδη, ή Βενετία διατηρεί τήν απο
κλειστικότητα της αγοράς. Πρβλ. A n d r. A n d r é a d è s , L'administration finan
cière.. ., σελ. 18. 

2. ΣτΙς 6 Μαΐου 1675 είχε έκλεγή Λατίνος επίσκοπος Κεφαλληνίας ό Βενετός Gia
cinto Conigli, του τάγματος τών δομηνικανών τον διαδέχεται στα 1695 ό Epifanio Fa-r 
nelli. Γενικά για Λατίνους επισκόπους Κεφαλληνίας βλ. Λ. Χ. Ζ ώ η, Λατινοεπίσκοποι, 
Κεφαλληνίας καί Ζακύνθου, 'Αρμονία 3 (1905), τεύχη 5-9, καί Ιδιαίτερα για G. Conigli 
καί E. Fanelli, τεύχος 7, σελ. 106. Πρβλ. καί Θ. Σ τ . Τ ζ α ν ν ε τ ά τ ο υ . Το πρακτικά»..., 
σελ. 177 καί 179. Τ ο υ α ύ τ ο υ , Το πρακτικόν... καί ή επιτομή αύτοϋ, ένθ' άνωτ., σελ. 14. 
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πού άπελάμβανε άπο διάφορα μέρη του νησιού, ορίζεται να είσπράττη 1000 
ρεάλια1, ποσόν ϊσο, κατά τήν δήλωσί του, μέ τα προηγούμενα του έσοδα, 
ώστε, δπως αναφέρεται στο έγγραφο, «να άγκαλιάση ευχαρίστως τήν μεταρ-
ρύθμισι». Το ποσό αυτό να εισπράττεται άπο τους φόρους των χωριών της 
Θυννιας πού έφθαναν τα 957 3/4 ρεάλια καΐ το ύπόλοιπον άπο τους φόρους 
του 'Αργοστολίου. Ό εφημέριος (Degan) του ναοΰ των * Αγίων Αναργύρων 
ρεάλια 120 άπο το χωριό Κονδυλιές. Ή μονή του Άγ. Φραγκίσκου (San 
Francesco in borgho della città) ρεάλια 300 άπο τα χωριά Μουσάτα, Πο-
ριαράτα, Καμπισάτα και Βλαχάτα, πού έφθαναν τα 249 ρεάλια καΐ το υπό
λοιπο άπο τα Σιμοτάτα/Η μονή της Santa Maria della Vittoria2 ρεάλια 
100 άπο τους φόρους του 'Αργοστολίου.'Η μονή της Santa Maria d'Assisi8 

ρεάλια 60 άπο τα χωρία Λουρδάτα (ρεάλια 58 1/ ί) καΐ Τσιφάτα. Τέλος το 
Τάγμα (Commenda) του Άγ. 'Ιωάννου της Μάλτας 60 ρεάλια άπο τα χωριά 
Άργίνια και Μπάλτες. 

Τα μέτρα πού εισήγαγε ό Ά . Κορνέρ, ήταν κατά το δυνατόν καινοτόμα 
καΐ υγιή. Φαίνεται βμως δτι στα χρόνια πού ακολουθούν ελάχιστα εφαρμό
σθηκαν. Οί μετά άπο αυτόν Προβλεπτές δέν παύουν να ασχολούνται μέ το 
ζήτημα αυτό προτείνοντας, μέ τον τρόπο πού καθένας αντιμετώπιζε τά πρά
γματα, ανάλογα μέ τήν σφιγμομέτρησι των διαθέσεων της Γαληνότατης και 

1. Πρβλ. Θ. Σ τ . Τ ζ α ν ν ε τ ά τ ο υ , Το πρακτικόν... καΐ ή επιτομή αντον, 
ένθ' άνωτ., σελ. 13. 

2. ΟΙκοδομήθηκε στο 'Αργοστόλι στα 1571, ευχαριστήριο για τήν νίκη της Ναυπά
κτου (Έχινάδων). Ή κτητορική επιγραφή συνδέει τήν άνοικοδόμησι του ναοΰ στα 1678 
μέ το δνομα του 'Ανδρέα Κορνέρ. Βλ. ' Η λ ί α Τ σ ι τ σ έ λ η , ένθ' άνωτ., τόμ. Β', σελ. 
382 - 385, Ά ν τ. Μ η λ ι α ρ ά κ η, ένθ' άνωτ., σελ. 28 καΐ σελ. 176 (σημ. 26), καΐ Mar. 
καΐ N i e . P i g n a t o r r e , Memorie storiche e critiche dell'isola di Cef aionia..., 
τόμ. A', Κέρκυρα 1887, σελ. 140. 

3. Πρόκειται για τήν μονή Σισίων, κοντά στο ακρωτήριο Κάτσωνα. Τήν μονή ίδρυσε 
κατά τήν παράδοσι δ "Αγιος Φραγκίσκος της Άσσίζης (Άσσίζη - Σίσια) κατά τήν επι
στροφή του άπο τήν Αίγυπτο, οπότε αναγκάστηκε να προσορμισθη στο νησί για νά άποφύγη 
τήν θαλασσοταραχή. Στο κωδωνοστάσιο της μονής υπήρχε το έμβλημα των Φραγκισκανών 
(mani morte : δύο χέρια, μονάχου καΐ του Χρίστου, σταυρωτά μέ ένα σταυρό ανάμεσα 

τους) πού κατά τήν περίοδο της βενετοκρατίας εϊχεν άποβή το ίδιο το έμβλημα της Κεφαλ
ληνίας. Βλ. ' Η λ ί α Τ σ ι τ σ έ λ η , ένθ' άνωτ., τόμ. Β', σελ. 272 κέ. καΐ μάλιστα στην 
σελίδα 288 δπου αναφέρεται Οτι ό Ά . Κορνέρ έμερίμνησε για τήν μονή στα 1678. Σχετικά 
μέ τήν μονή καΐ τήν παράδοσι της Ιδρύσεως της άπο τον "Αγιο Φραγκίσκο βλ. επίσης ' Η 
λ ί α Τ σ ι τ σ έ λ η , 'Ονόματα θέσείον èv Κεφαλληνία, Παρνασσός 1 (1877 ), σελ. 906 - 907. 
Δ. Ά . Ζ α κ υ θ η ν ο υ , Κεφαλληνίας Ιστορικά καΐ τοποχνυμικά, ΈπετηρΙς 'Εταιρείας 
Βυζαντινών Σπουδών 6 (1929), σελ. 183-202, κυρίως σελ. 198 κέ. Π. Λ ά μ π ρ ο υ , 
Νομίσματα καΐ μετάλλια της 'Επτανήσου Πολιτείας, Δελτίον της 'Ιστορικής καΐ 'Εθνο
λογικής 'Εταιρείας 1 (1883), σελ. 193 καΐ σημ. 1. 'Από τον Κ. Ν. Σ ά θ α , ένθ' άνωτ., 
τόμ. Ε', σελ. 203, πληροφορούμαστε δτι ήδη στον I T ' αΙώνα κατείχαν τήν μονή ορθόδοξοι 
μοναχοί. 
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το ατομικό του συμφέρον, άλλοτε τήν πλήρη κατάργησι του συστήματος και 

τήν επιστροφή στον θεσμό της εκμισθώσεως των φόρων 1

1 άλλοτε τήν τέλειο-

ποίησι και ακριβή τήρησί του 2 . Ή φιλοκέρδεια των υπαλλήλων, ή μικρολογία 

καΐ απληστία των μεγάλων γαιοκτημόνων πάντοτε εύρισκαν τρόπους για να 

ισχύουν αυτά πού υπαγόρευε το ατομικό τους συμφέρον. 

Κατά τον έπόμενον αιώνα, το σύστημα της ενοικιάσεως ισχύει και πάλι, 

μέ τα ΐδια αντικοινωνικά επακόλουθα ώστε επίμονα να ζητηται ή κατάρ-

γησίς του 8 . 

1. Archivio di Stato di Venezia, Deliberazioni del Senato, I. Secreta, Rettori, filza 
121, δίχως σελιδαρίθμησι. 'Επιστολή του Γενικού Προβλεπτή των Νήσων Giacomo Cor
ner (27 Σεπτεμβρίου 1692) μέ πρότασι Αρσεως της διατάξεως του Ά . Κορνέρ. Άπάντησι 
της Γερουσίας (1 Νοεμβρίου 1692)άρνητική. 

2. Archivio di Stato di Venezia, Deliberazioni del Senato, I. Secreta, Rettori, filza 
131, επίσης δίχως σελιδαρίθμησι. Έκθεσις Προβλεπτή 'Αγ. Γεωργίου (Κάστρου) Κεφαλ
ληνίας Sebastian Soranzo (6 Αυγούστου 1697) μέ πρότασι επεξεργασίας και ακριβούς 
εφαρμογής της διατάξεως του 1678. Άπάντησι της Γερουσίας (8 Φεβρουαρίου 1697/8) απο
δέχεται τήν πρότασι. 

3. Πρβλ. A n d r e a M i c h a l a k o p u l o s , Venezia eRizanzio, Ρώμη 1932, 
σελ. 65 - 66. 


