
Α Ρ Χ Ε Ι Ο Ν
Ι Ω Α Ν Ν Ο Υ

Κ Α Π Ο Δ Ι Σ Τ Ρ Ι Α

Τ ΟΜΟΣ Β́

Κ Ε Ρ Κ Υ Ρ Α  1 9 7 8

Ι Σ Τ Ο Ρ Ι Κ Α  Κ Ε Ι Μ Ε Ν Α









Α Ρ Χ Ε Ι Ο Ν

IΩ AΝ Ν Ο Y

Κ Α Π Ο Δ Ι Σ Τ Ρ Ι Α





Ι Σ Τ Ο Ρ Ι Κ Α  Κ Ε Ι Μ Ε Ν Α

Α Ρ Χ Ε Ι Ο Ν
Ι Ω Α Ν Ν Ο Υ

Κ Α Π Ο Δ Ι Σ Τ Ρ Ι A

Τ Ο Μ Ο Σ  Β΄

Κ Ε Ρ Κ Y Ρ Α  1 9 7 8





Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α

Κ. ΔΑΦΝΗ: Προλεγόμε ν α ............................................................................  Σελ. ια ' - ιδ '

Α. Σ Τ Ε Ρ Γ Ε Λ Η : Μεταγραφή και μετάφραση των εγγράφων . » ιε'

Μ Ε Ρ Ο Σ  Α' .  Α π ο σ τ ο λ ή  ει ς Λ ε υ κ ά δ α ............. Σελ. 1 - 372

Έ γγραφα 1 - 50 (Μεταγραφή καί μετάφραση Ά ριστ.

Στεργέλη) ......................................................  Σελ . 3-320

Έ γγρ α φ α  51-03  (Μεταγραφή καί μετάφραση Γεωργ.

Πλουμίδη) ..................................... ...................  Σελ. 321 - 372

Μ Ε Ρ Ο Σ  Β' .  Σ η μ ε ι ώ σ ε ι ς  —  Β ι β λ ι ο γ ρ α φ ί α  —

Βιβλιογραφία ............................................................  » 379 - 381

Ευρετήριο ..................................................................  » 383 - 393





Ε κ δ ό τ η ς :  
Ε τ αιρεία Κερκυραϊκών Σπουδών — Ο δός Α ρσενίου — Κέρκυρα

Γ ε ν ι κ ή  ε π ι μ έ λ ε ι α  ε κ δ ό σ ε ω ς :
Κώστας Δάφνης

Μ ε τ α γ ρ α φ ή  —  Μ ε τ ά φ ρ α σ η  κ ε ι μ έ ν ω ν :
Γεώργ. Π λουμίδης —  Α ριστείδης Στεργέλης

Ε υ ρ ε τ ή ρ ι ο :
Δήμητρα Π ικραμένου —  Β άρφη

Σ τ ο ι χ ε ι ο θ ε σ ί α  —  Ε κ τ ύ π ω σ ι ς :
Τυπογραφείον «ΠΡΟΜΗΘΕΥ Σ», Ρ. Παλαμήδη 5 (Δ' όρ.), Αθήνα, τηλ. 32.43.158
Τ υ π ο γ ρ α φ ι κ ή ε π ι μ έ λ ε ι α :
Γεώργιος Παπαϊωάννου

Β ι β λ ι ο δ ε σ ί α :
Κώστας Ρουμελιώτης — Γερανίου 24 Α θήνα, τηλ. 52.48.244





Π Ρ Ο Λ Ε Γ Ο Μ Ε Ν Α

Ο  ΔΕΥΤΕΡΟΣ τόμος του Α ρχείου Καποδίστρια περιλαμβάνει τα κεί
μενα του I. Καποδίστρια ως «Ε κτάκτου Επιτρόπου» της Κυβερνήσεως της 
Ε π τα νήσου Πολιτείας στη Λευκάδα, στην περίοδο Μαΐου - Αυγούστου 1807. 
Η  αποστολή αυτή έδωσε για μια ακόμη φορά το μέτρο των διοικητικών και 
οργανωτικών ικανοτήτων του Καποδίστρια. Τα καθήκοντα, που του ανέθεσε 
η Γερουσία της Ε π τα νήσου και ο πληρεξούσιος του Αυτοκράτορα της Ρ ω
σίας Γεώργιος Μοτσενίγος σε μια δύσκολη καμπή της ευρωπαϊκής ιστορίας, 
όταν οι νικηφόροι αετοί του Ναπολέοντα είχαν σκιάσει ολόκληρη την Ευρώ
πη, δεν ήταν εύκολα. Έ πρεπε να λάβει αποφασιστικά μέτρα για την οχύρω
ση και την πληρέστερη άμυνα της Λευκάδας, ώστε να εξουδετερωθεί εντε
λώς η απειλή του Α λή Πασά και των Γάλλων συμβούλων του εναντίον του 
νησιού. Συγχρόνως όμως έπρεπε να ισορροπήσει τις αρμοδιότητες και τις πρω
τοβουλίες των τοπικών διοικητικών και στρατιωτικών παραγόντων. Στα εφτά 
χρόνια της Ε π τα νήσου Πολιτείας πολλές διεργασίες είχαν σημειωθεί στην 
πολιτειακή της έκφραση και στις δομές, που την στήριζαν. Το Βυζαντινό 
Σύνταγμα του 1800, είχε διαδεχθεί το φιλελευθερότερο Σύνταγμα του 1803, 
το οποίον όμως είχε απλώς ανεχθεί το πολιτικό και κοινωνικό κατεστημένο 
της εποχής. Με συμπαραστάτη δε τον πληρεξούσιο του Τσάρου, δεν άργησε 
να προχωρήσει στις συνταγματικές μεταρρυθμίσεις το 1806, οι οποίες όμως 
δεν λειτούργησαν τελικά, γιατί η συνθήκη του Τιλσίτ έφερε στα Ι ό νια 
νησιά τους Αυτοκρατορικούς Γάλλους. Το σχέδιο, εν τούτοις, των μεταρρυθμί
σεων εκείνων δεν πήγε χαμένο... Α ποτέλεσε τον κύριο σκελετό για το ανε
λεύθερο Σύνταγμα του 1817, που οριοθέτησε το πολιτικό καθεστώς της Α γ 
γλικής «Προστασίας» στα Επτάνησα. Α κριβώς αυτή η απόλυτη επιβολή των 
Ρώσων στην πολιτειακή διάρθρωση της Ε π τα νήσου Πολιτείας είχε αρχίσει 
να καλλιεργεί αντίρροπες δυνάμεις. Μια έκφραση της αντιθέσεως αυτής ση
μειώνεται στη Λευκάδα μεταξύ του Πρύτανη (πολιτικού διοικητή) Στυλ. 
Βλασσόπουλου και του Ρώσου στρατηγού Στάττερ, υπεύθυνου για την άμυνα 
του νησιού. Ο  μόνος, που θα μπορούσε να διαφυλάξει το κύρος τόσο της Ε 
πτανησιακής Κυβερνήσεως όσο και του Ρώσου πληρεξουσίου, και να επιβά
λει τη συνεργασία των αντιτιθεμένων παραγόντων ήταν ο Καποδίστριας. Η  
επιλογή δεν ήταν τυχαία. Και η «πρακτική» της τρίμηνης Καποδιστριακής 
διοικήσεως, με απόλυτες εξουσίες, επιβεβαίωσε τις ικανότητες του ανδρός.

Αυτή είναι η μια πλευρά της «Α ποστολής στη Λευκάδα». Υ πάρχει όμως



και μια άλλη, η σημαντικότερη. Ό τι στη Λευκάδα ο Καποδίστριας ανακα
λύπτει σε βάθος την ελληνική του συνείδηση και αρχίζει να φλογίζεται από 
το όραμα της εθνικής ανεξαρτησίας. Η  συνεργασία του με τον Μητροπολίτη 
Ιγνάτιο και τους Έλληνες οπλαρχηγούς, που είχαν συρρεύσει στη Λευκά
δα, του αποκάλυψε έναν άλλο κόσμο. Κι’ αυτός ο κόσμος έγινε από τότε δι
κός του. Έ γινε  πίστη του και τον συνώδευσε σε όλη την ανοδική του πορεία.

Πολλά τα υπερβολικά έχουν γραφεί για την αναστροφή του Καποδίστρια 
με τους αρειμάνιους οπλαρχηγούς της Αιτωλοακαρνανίας. Για οραματισμούς 
και για όρκους. Δεν επιβεβαιώνονται από ιστορικά κείμενα. Η  αλήθεια βρί
σκεται στη μέση. Το γεγονός όμως ότι διασώθηκαν στη λαϊκή παράδοση ως 
τις μέρες μας, φανερώνει ότι ο θρύλος της ελληνικής ψυχής του Καποδίστρια 
ζυμώθηκε το καλοκαίρι του 1807 στη γη της Λευκάδας. Και τα όσα ο ίδιος 
αναφέρει στις εκθέσεις του προς τη Γερουσία για τις επαφές του με τους 
οπλαρχηγούς, κρύβουν, μέσα στη λιτότητα της εκφράσεως, το σπόρο για τη 
διαμόρφωση της αγωνιστικής προσωπικότητας του Καποδίστρι α. Η  Λευ
κάδα είναι ο μεγάλος σταθμός, που σφραγίζει τη μοίρα του μεγάλου Κερ
κυραίου. Α νακαλύπτει την Ελλάδα και μαζί τον πραγματικό εαυτό του.

* * *

ΣΤΟΝ ΤΟΜΟ αυτό δημοσιεύονται 63 συνολικά κείμενα (αναφορές, εκθέ
σεις κλπ.) του I. Καποδίστρια από τη Λευκάδα, με τα σχετικά συνημμέ

να. Τα κείμενα αυτά βρίσκονται στο Α ρχείο της Ιο ν ίου Γερουσίας της 
Κερκύρας, ταξινομημένα σε ξεχωριστό φάκελλο με τον τίτλο «Καποδίστριας 
Ko: Ι ωάννης, Έκτακτος απεσταλμένος εις Λευκάδα». Στο φάκελλο αυτό 
έχουν συγκεντρωθεί όλα τα σχετικά έγγραφα, ανεξάρτητα αν απευθύνονται 
στο Τμήμα Οικονομικών, στο Τμήμα Εσωτερικών, στο Τμήμα Εξωτερικών 
υποθέσεων, στο Τμήμα Ε νόπλων Δυνάμεων, στον Πρόεδρο της Γερουσίας ή 
απρόσωπα στην ίδια τη Γερουσία. Μετά τα πρώτα 14 έγγραφα, με τα συνημ
μένα τους, υπάρχει η σημείωση: «Τα κατωτέρω έγγραφα εξήχθησαν εκ της 
δεσμίδος 36 του Τμήματος Οικονομικών προς συγκέντρωσιν των σχετικών 
εγγράφων περί της δράσεως του Ko: Ιω ά ννου Καποδίστρια εν Λευκάδι». Την 
συγκέντρωση και ταξινόμηση σε αυτοτελή φάκελλο την οφείλουμε στον ι
στοριοδίφη Μάρκο Θεοτόκη, οργανωτή και πρώτο διευθυντή του Α ρχείου 
της Ιονίου Γερουσίας, ο οποίος μάλιστα χρησιμοποίησε και μερικά από αυτά 
στο δεύτερο μέρος (σσ 195 - 233) της ιστορικής εργασίας του «Ο  Ι ωάννης 
Καποδίστριας εν Κεφαλληνία» (Κέρκυρα, 1889).

Από το φάκελλο λείπει το αριθμημένο με το No 419 έγγραφ ο, το 
οποίον ο γενικός κατάλογος χαρακτηρίζει: «Άφιξις αυτού (του Καποδί
στρια) εις Κέρκυραν. Έκθεσις των πεπραγμένων». Και σε παρένθεση ση
μειώνεται «ελλείπει». Δε στάθηκε δυνατό να προσδιορισθεί ο χρόνος αφαιρέσεως



σεως της εκθέσεως αυτής από το φάκελλο. Το πιθανότερο είναι ότι θα χρη
σιμοποιήθηκε από μελετητές της περιόδου αυτής, οι οποίοι ενδιαφέρονταν 
περισσότερο για τη Λευκάδα και λιγότερο για τον Καποδίστρια, και οι οποί

οι παρέλειψαν, όπως συχνά συνέβαινε τότε, να την επιστρέψουν. Ο  σε
βασμός προς τα ντοκουμέντα των αρχείων δεν υπήρξε ποτέ τόσο ισχυρός 
ώστε να ισοσταθμίζη την απουσία οποιασδήποτε προστασίας!

Σ ε περίπτωση, που θα βρεθεί τελικά το πρωτότυπο της εκθέσεως αυτής, 
θα δημοσιευθεί, μαζί με άλλα έγγραφα του Καποδίστρια της ίδιας περιό
δου, που βρίσκονται στο ι σ τορικό Α ρχείο της Λευκάδας, στον Τόμο Β  ́ του 
Α ρχείου.

* * *

ΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ της Α ποστολής στη Λευκάδα δημοσιεύονται σε μετα
γραφή από το πρωτότυπο, που αποκαθιστά συγχρόνως και πιθανές φθορές, 
και σε μετάφραση. Για την τελευταία ισχύουν όσα σημειώσαμε στο γενικό 
εισαγωγικό σημείωμα του Α ' Τόμου. Υ ποβοηθεί τη χρηστικότητα των τό
μων του Α ρχείου και από μη ειδικούς μελετητές. Υ πάρχουν αυτούσια τα 
καποδιστριακά κείμενα, ώστε να μη χωρούν αποσιωπήσεις, παρερμηνείες, 
νοθεύσεις, και συγχρόνως δίνεται και η μετάφραση για κείνους, που δε 
μπορούν να προσπελάσουν τα πρωτότυπα.

Η  μεταγραφή και η μετάφραση των κειμένων και του τόμου αυτού ο
φείλονται στους επιστημονικούς συνεργάτες κυρίους Α ριστείδη Στεργέλη, 
του Κέντρου Ε ρεύνης της Ι σ τορίας του Νεωτέρου Ελληνισμού της Α κα
δημίας Α θηνών, και Γεώργιο Πλουμίδη, υφηγητή της Έ δρας της Ι σ τορίας 
των Νεωτέρων Χρόνων του Πανεπιστημίου Ι ωαννίνων. Μολονότι εργάστη
καν με διαφορετική μέθοδο ο καθένας, εν τούτοις απέδωσαν έργο, που το 
χαρακτηρίζει φιλολογική ευσυνειδησία. Ι διαίτερα οφείλουμε να υπογραμμί
σουμε την προσφορά του κ. Στεργέλη, ο οποίος εκάλυψε και το μεγαλύτερο 
αριθμό εγγράφων (1 - 50).

* * *

Η ΧΡΗΣΙΜΟΤΗΤΑ της εκδόσεως του Α ρχείου Καποδίστρια επιβε
βαιώθηκε απόλυτα με την κυκλοφορία του Α ' Τόμου. Δεν αναφερόμαστε 
στην ευμενή υποδοχή της ελληνικής και ξένης κριτικής, αλλά στο γεγονός 
ότι εργασίες με θέμα τον Καποδίστρια, που κυκλοφόρησαν μεταξύ 1976 - 78, 
χρησιμοποίησαν πολλαπλά τα καποδιστριακά κείμενα, που δημοσιεύτηκαν 
εκεί. Και ισχυροποιήθηκε γενικά η πεποίθηση ότι δεν μπορεί να υπάρξη 
πλήρης βιογραφική σύνθεση για τον πρώτο Κυβερνήτη, εάν δεν ολοκληρωθεί



η έκδοση του Α ρχείου, που θα δώσει συγκεντρωμένα, αυθεντικά και πλήρη, 
τα κείμενά του. Και θεωρούμαστε ευτυχείς ότι μπορούμε να αναγγείλουμε 
ότι εργάζονται ήδη στις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες, με τις οποίες συνά
πτεται η δράση του Καποδίστρια, ειδικοί συνεργάτες για την συγκέντρωση 
του απαραίτητου υλικού. Και επίσης ότι αξιοποιείται συστηματικά το κα
ποδιστριακό υλικό στα ρωσικά αρχεία. Α κριβώς αυτό θα μας επιτρέψει να 
δώσουμε στον προσεχή τόμο τον ακριβή προγραμματισμό της εκδόσεως ολό
κληρου του Α ρχείου, δηλ. και των 15 τόμων, που υπολογίζεται ότι θα κα
ταλάβει. Σημειώνεται όμως από τώρα ότι οι δυσκολίες, που είναι φυσικό να πα
ρουσιάζονται κατά τη συγκρότηση ενός τόσο μεγάλου έργου, θα οδηγήσουν 
ίσως σε παραβίαση της αριθμητικής σειράς των τόμων. Με άλλα λόγια, είναι 
πιθανό τόμοι, που τοποθετούνται στη μέση ή στο τέλος, να προηγηθούν, χω 
ρίς με αυτό να παραβιαστεί η αυστηρή διαχρονική πορεία των κειμένων, με 
τα οποία θα βιογραφείται ο Καποδίστριας σε κάθε μορφή δραστηριότητας. 
Το επιβάλλει η ανάγκη να επισπευσθεί η ολοκλήρωση του έργου. Το έτοιμο 
υλικό θα δίνεται αμέσως στη δημοσιότητα. Έ τσ ι, το 1979 θα εκδοθούν δύο 
τόμοι του Α ρχείου, με προοπτική ο ίδιος ρυθμός να συνεχιστεί και στα επό
μενα χρόνια.

* * *

ΚΛΕΙΝΟΝΤΑΣ το εισαγωγικό μας σημείωμα στον Α΄ Τόμο τονίζαμε 
ότι αν η έκδοση του Α ρχείου οδηγήσει στη βαθύτερη γνωριμία του Καπο
δίστρια διά μέσου των κειμένων του, δεν θα εξυπηρετηθεί μονάχα η ιστορική 
επιστήμη, αλλά και η εθνική αυτογνωσία. Η  απήχηση της εκδόσεως του 
Α΄ Τόμου, σε εθνικό και διεθνές πλαίσιο, πείθει ότι τις ελπίδες που εκφρά
ζαμε τότε τις αντικαθιστά προοδευτικά η βεβαιότητα.

Κ. ΔΑΦΝΗΣ

Πρόεδρος Ε τα ιρείας Κερκυραϊκών Σπουδών



ΜΕΤΑΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΡΑΣΙΣ ΤΩΝ ΕΓ ΓΡΑΦΩΝ

Η  έκδοσις των έγγραφων του Ιω ά ννου Καποδίστρια προχωρεί ήδη εις 
τον δεύτερον τόμον της, περιλαμβάνοντα έγγραφα από 20 Μαΐου περίπου έως
10 Αυγούστου 1807, εκ των οποίων τα περισσότερα είναι του Ι ουλίου.

Τα έγγραφα του τόμου αυτού εκδίδονται κατά τον ίδιον τρόπον κατά τον 
οποίον εξεδόθησαν και τα του προηγουμένου. Ε ις το τμήμα, το οποίον 
επεξειργάσθην, δηλ. μέχρι και του εγγράφου υπ’ αρ. 50, ακολουθείται το αυτό 
σύστημα μεταγραφής συμφώνως προς την σημερινήν ορθογραφίαν. Διετηρήθη
σαν όμως σύνταξις, τύποι, μορφή των λέξεων και γράμματα τα οποία θα ηδύ
ναντο να αντικατασταθούν συμφώνως προς την σημερινήν χρήσιν, έστω και αν 
εις μερικάς περιπτώσεις θα ήτο δυνατόν να γίνει διαφορετική αντιμετώπισις, 
επειδή επεδιώξαμεν να δοθή πιστώς η εικών της γλωσσικής καταστάσεως και 
του χειρογράφου. Μόνον εις σπανίας περιπτώσεις παρενέβη ο εκδότης διά κρι
τικών συμβόλων και υποσημειώσεων. Aι διατυπωθείσαι παρατηρήσεις εις το 
εισαγωγικόν σημείωμα του πρώτου τόμου περί των εγγράφων της Κεφαλ
ληνίας (σσ 9 0 -9 2 ) ,  εις ό,τι αφορά, εις το γλωσσικόν και μεταφραστικόν 
πρόβλημά των, ισχύουν και διά τα έγγραφα τα οποία εκδίδονται εις τον πα
ρόντα τόμον.

Τέλος, διατηρείται το ίδιον σύστημα και εις τον τρόπον παρουσιάσεως των 
εγγράφων. Εις την αρχήν δίδεται ο αριθμός εκδόσεως του εγγράφου και κατό
πιν ο αρχειακός αριθμός του. Η  σειρά εκδόσεως είναι σύμφωνος με την ημε
ρομηνίαν του εγγράφου και τον αρχειακόν αριθμόν ταξινομήσεώς του. Εις τα 
συνημμένα δεν δίδεται ιδιαίτερος αριθμός.

ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΣΤΕΡΓΕΛΗΣ





Μ Ε Ρ Ο Σ A΄

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΕΙΣ ΛΕΥΚΑΔΑ





1

Α ρ χ ε ίον Ι ονίου Γερουσίας 
Γεν. αρ. 9, αριθ. εγγρ. 321

All’Ill(ustrissi)mo Sig(nor) Segretario di S ta to  delle Finanze
e Forza A rm ata 

I l Commessario Estraordinario  Conte Capodistria

Ill(ustrissi)mo S(igno)re S(igno)re Col(ondissi)mo,

Io servirò a S(ant)a M aura, poiché cosi piace all’Ecc(ellentissi)mo 
S enato . Sento che le mie forze son<o> infinitam ente inferiori all’uffizio 
a cui sono chiam ato. Non m ancherò per altro  di adoperarm i con puro 
zelo e con a ttiv ità  per corrispondere almeno coll'intenzione, se non 
coll’ opera, alla fiducia di cui generosam ente mi onora l’Ecc(ellentissi)mo 
Senato.

Offro m e stesso e come volontarj al servizio pubblico in  S(an)ta 
M aura si offrono il fratello mio Agostino, il giovine Spiridione Cavasila, 
il cadetto  Carandinò, il cadetto  V aili;  e presento che un eguale senti
m ento di puro am or patrio  sia per spingere piú d ’uno dei corciresi ad 
offrirsi spontaneam ente per m ilitare ]<à>dove certo il pericolo e l’im 

φ.1v portanza della difesa pubblica rendono piú nobile e piú pregievole / 
questo onorato proponim ento.

Io per questo rappresenterò all’Ecc(ellentissi)mo Senato per mezzo 
di V.S. Ill(ustrissi)m a che nella spedizione della tru p p a  regolata sieno 
prescritti quelli che antecipano gli a ltri n ell’offrirsi spontaneam ente e 
che si estenda senza negligere l’o ttim a scelta per quanto  sarà possibile 
il num ero di volontarj cannonieri.

Nell’ in trapresa m olto ardua di d a r consistenza all’am m assam ento 
della ionica milizia queste prim e misure possono essere della piú grande 
im por tanza.

Spero di po ter far conoscere all’Ecc(ellentissi)mo Senato che anco 
in questa circonstanza dal canto mio non si cercherà che il sovrano pre-



premio della pubblica grazia e della sua suprem a approvazione. Egli è per 
questo che conterò a somma m ia fortuna, se durante questa missione io 
potrò  servire senza riccorrere pel mio tratten im en to  al sussidio della 
pubblica finanza che l’Ecc(ellentissi)mo Senato generosam ente mi ac
corda.

Ho l’onore di presentare a V.S. Ill(ustrissi)m a le assicuranze dell’ 
a lta  m ia stim a e considerazione.

Il Comm. Estraord. C(ont)e C A PO D ISTRIA

φ . 1 Ά ν ω  δ ι ά  χ ε ι ρ ό ς  τ ο υ  π α ρ α λ ή π τ ο υ :  22 mag. 1807.
Il Seg. di S ta to  Co. Sordina.

φ. 2v  Π ε ρ ί λ η ψ ι ς  δ ι ά  χ ε ι ρ ό ς  τ ο υ  π α ρ α λ α β ό ν τ ο ς  γ ρ α μ
μ α τ έ ω ς :  Commisario Estraordinario Co. Capodistria. F a  pre(sen)te il 
suo desiderio nel servire la sua patria , i mezzi che adopera, onde possa 
esser utile, e fa alcune ricerche intorno la missione affidatagli.

Προς τον Εκλαμπρότατον κύριον Γραμματέα της Ε π ικ ρατείας 
επί των Οικονομικών και των Ενόπλων Δυνάμεων

ο  Έκτακτος Επίτροπος Κόμης Καποδίστριας 

Εκλαμπρότατε, λίαν σεβαστέ Κύριε, Κύριε,
Θα υπηρετήσω εις Α γίαν Μαύραν, αφού ούτως είναι αρεστόν εις την 

Ε ξοχωτάτην Γερουσίαν. Αισθάνομαι ότι αι δυνάμεις μου είναι α περιορίστως 
κατώτεραι της υπηρεσίας εις την οποίαν ε κλήθην. Δεν θα παραλείψω εν τού
τοις να ασχοληθώ μετ’ ακραιφνούς ζήλου και μετά δραστηριότητος εις το να 
ανταποκριθώ, τουλάχιστον κατά την πρόθεσιν, εάν ό χ ι διά του έργου, εις την 
εμπιστοσύνην δι’ ης με τιμά η Ε ξοχωτάτη Γερουσία μετά γενναιοφροσύνης. 

Προσφέρω ε μαυτόν εις την δημοσίαν υπηρεσίαν εν Α γία Μαύρα και ως 
εθελονταί προσφέρονται ο αδελφός μου Αυγουστίνος, ο νεαρός Σπυρίδων Κα
βάσιλας, ο νεώτερος Καραντινός, ο νεώτερος Βάρθης· και γνωστοποιώ ότι πα
ρόμοιον αίσθημα α γνής φιλοπατρίας υπάρχει, διά να ωθή περισσοτέρους του 
ενός Κερκυραίους να προσφέρωνται ε θελοντικώς ως στρατιωτικοί εκεί όπου βε
βαίως ο κίνδυνος και η σπουδαιότης της δημοσίας α σφαλείας καθιστούν  

φ. 1v ευγενεστέραν κα ι αξίαν μεγαλυτέρου σεβασμού /  την έντιμον ταύτην πρόθεσιν.
Διά τον λόγον τούτον θα παραστήσω εις την Ε ξοχωτάτην Γερουσίαν διά 

μέσου της Υ . Εκλαμπροτάτης Αυθεντίας όπως εις την αποστολήν της τακτι
κής δυνάμεως περιληφθούν προηγουμένως οι υπερέχοντες των άλλων εις το να 
προσφερθούν ε θελοντικώς και όπως αυξηθή ο αριθμός των εθελοντών πυροβο
λητών, όσον θα είναι δυνατόν, χωρίς να παραμελήση την αρίστην ε κλογήν.



Ε ις την λίαν τολμηράν προσπάθειαν να δώσωμεν υ πόστασιν εις την συγ
κέντρωσιν της Ιονίου στρατιωτικής δυνάμεως τα πρώτα ταύτα μέτρα δύνανται 
να είναι της μεγαλυτέρας σημασίας.

Ελπίζω  ότι δύναμαι να γνωστοποιήσω εις την Εξοχωτάτην Γερουσίαν 
ότι και εις ταύτην εισέτι την περίστασιν από της ιδικής μου πλευράς θα επ ι
ζητηθή το ανώτατον βραβείον της δημοσίας ευνοίας και της υψίστης ε πιδοκι
μασίας της. Ε κ  τούτου προέρχεται ότι θα θεωρήσω ως μεγίστην μου καλοτυ
χίαν, εάν διαρκούσης της αποστολής μου ταύτης δυνηθώ να υπηρετήσω, χω 
ρίς να καταφύγιο διά την παραμονήν μου εις την βοήθειαν των δημοσίων οι
κονομικών, τα οποία η Ε ξοχωτάτη Γερουσία μου εμπιστεύεται γενναιοφρόνως.

Έ χ ω  την τιμήν να διαβεβαιώσω την Υ . Εκλαμπροτάτην Αυθ. περί της 
υψηλής μου ε κτιμήσεως και υπολήψεως.

Ο  Έ κ τ . Ε π ίτ ρ . Κόμης ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑ Σ

φ. 1 Δ ι ά  χ ε ι ρ ό ς  τ ο υ  π α ρ α λ ή π τ ο υ :  22 Μαΐου 1807. Ο
Γραμμ. της Επικρατείας Κόμης Σορντίνας.

φ. 2 v Δ ι ά  χ ε ι ρ ό ς  τ ο υ  γ ρ α μ μ α τ έ ω ς :  Έκτακτος Επίτρο
πος Κόμης Καποδίστριας. Γνωστοποιεί την επιθυμίαν του να υπηρετήση την 
πατρίδα του, τα μέσα τα οποία χρησιμοποιεί, διά να δυνηθή να είναι ωφέλι
μος, και εξετάζει ωρισμένα ζητήματα σχετικά προς την αποστολήν η οποία 
του ανετέθη.

2

Α ρ χε ίο ν Ιο ν ίου Γερουσίας 
Γεν. αρ. 9, αριθ. εγγρ. 1

Dipartim (ent)o Affari Esteri 
No 2

All’Ecc(ellentissi)mo Senato della Repubbl(ic)a Ionica 
Il suo Commissario Estraordinario 

S. M aura li 2 giugno 1807 s.v.

Serenissimo Principe,
Alle commissioni delle quali VV.EE. hanno voluto onorare la  ris

pettosa m ia persona S.E. il sig(no)r Ministro Plenipotenziario di Russia 
Co. Mocenigo aggiunse le sue proprie. Esse partono da una credenziale



che ho l’onore di accompgnare in copia ed in  vigore della quale a tu tte
lo richieste del Militare Comando, d irette alla difesa di S. M aura e 
dello S tato, io devo corrispondere m ettendo in uso tu t ti  i mezzi che sono 
della risorsa nazionale e del potere del Governo.

Può essere certo l’Ecc(ellentissi)mo Senato che io userò colla piú 
grande moderazione di tu tte  queste autorizzazioni e che dedicherò ogni 
m ia vigilanza e studio, affinché le ricerche medesime del M ilitare Co
m ando sieno subordinate alla costituzione m orale ed economica dello S tato  
nostro. Pure, siccome è già com unicata uffizialmente a S.E. il sig(no)r 
Generale S te ther ed a Monsignore dell’A rta  questa indeterm inata 

φ. 1v latitudine che alla m ia gestione è conferita dalla creden/ziale suddetta, 
cosi è mio dovere di prevenire fin da principio VV.EE., affinché nell’ 
esame di ogni m ia operazione non sieno neglette le circonstanze difficili 
e com prom ittenti, in mezzo alle quali io mi trovo anco p(er) l’effetto di 
queste cosi com binate ed estese autorizzazioni.

L’inserto foglio porta  in compendio le notizie le piú appurate  che 
ho potuto  raccogliere e quelle che ci riguardano piú d irettam ente nella 
presente guerra e nei reciproci m ovim enti m ilitari.

Imploro la continuazione della pubblica grazia.
Il Comm. Estraord. C(ont)e C A PO D IST R IA

φ. 1 Ά ν ω  δ ι ά  χ ε ι ρ ό ς  τ ο υ  π α ρ α λ α β ό ν τ ο ς :  Recep. li
8 giugno 1807 s.v. Il Segratario di S tato  S. Banaglia.

Τμήμα Εξωτερικών Y ποθέσεων 
Α ρ. 2

Προς την Εξοχωτάτην Γερουσίαν της Ιο ν ίου Πολιτείας
O  Έκτακτος Αυτής Επίτροπος

Α γία Μαύρα τη 2 Ιουνίου 1807 π.η .

Γαληνότατε Πρίγκιψ,
Εις τας εντολάς διά των οποίων η Υ.Ε. ηθέλησε να τιμήση το μετά τιμής 

διατελούν πρόσωπόν μου η Α.Ε. ο  κύριος Πληρεξούσιος Α ντιπρόσωπος της 
Ρωσίας Κόμης Μοτσενίγος προσέθηκε τας ιδικάς του. Αύται ε κπηγάζουν ε ξ 
ενός διαπιστευτηρίου εγγράφου, το οποίον έχω  την τιμήν να αποστείλω εν αν
τιγράφω και δυνάμει του οποίου εις πάντα τα αιτήματα της Στρατιωτικής Δι
οικήσεις, αποσκοπούντα εις την υπεράσπισιν της Α γίας Μαύρας και του Κρά
τους, οφείλω να ανταποκρίνωμαι χρησιμοποιών πάντα τα μέσα τα οποία είναι 
κρατικής ιδιοκτησίας και υπό την εξουσίαν της Κυβερνήσεως.



Δύναται να είναι βεβαία η Ε ξο χωτάτη Γερουσία ότι θα κάμω χρήσιν ό
λων αυτών των εξουσιοδοτήσεων μετά της μεγαλυτερας συνέσεως και ότι θα 
αφιερώσω πάσαν την επαγρύπνησίν μου και σπουδήν, ώστε αι περί ων ο λό
γος ε πιθυμίαι της Στρατιωτικής Διοικήσεως να υπαχθούν εις το ηθικόν και 
οικονομικόν σύστημα του ημετέρου Κράτους. Α λλά, καθώς έχ ε ι ήδη α νακοι
νωθή ε πισήμως εις την Α.Ε. τον Στρατηγόν κύριον Stether και εις τον Σε
βασμιώτατον Ά ρτη ς η απεριόριστος αύτη πρωτοβουλία η οποία ε δόθη διά την 
άσκησιν της υπηρεσίας μου διά του ρηθέντος διαπιστευτηρίου, κατά τον αυτόν 
τρόπον είναι καθήκον μου να προϊδεάσω ευθύς ε ξ αρχής τας Υ.Ε., προς τον 
σκοπόν να μη αγνοηθούν κατά την εξέτασιν πάσης ε νεργείας μου αι δύσκολοι 
και επικίνδυνοι περιστάσεις, εν μέσω των οποίων ευρίσκομαι εισέτι λόγω των 
ούτω συνδυασθεισών κα ι επεκταθεισών εξουσιοδοτήσεων.

Το συνημμένον φύλλον γνωστοποιεί εν συνόψει τας πλέον ε ξηκριβωμένας 
ειδήσεις τας οποίας ηδυνήθην να συλλέξω και εκείνας αι οποίαι μας αφορούν 
αμεσώτερον εις τον παρόντα πόλεμον και εις τας αμοιβαίας στρατιωτικάς κι
νήσεις.

Παρακαλώ την συνέχισιν της δημοσίας ευνοίας.

Ο  Έ κ τ . Ε π ίτ ρ . Κόμης ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑ Σ

φ. 1 Ά ν ω :  Ληφθέν τη 8 Ιουνίου 1807 π.η . Ο  Γραμματεύς της Ε πικρα
τείας S. Banaglia.

Αρχεί ον Ιο ν ίου Γερουσίας 
Γεν. αρ. 9, αριθ. εγγρ. 1, συνημμένον α

La giusta fiducia che ci hanno ispirato i talenti e l’am or patrio  
del nob. sig(no)r Co. Giovanni Capodistria, Consigliere di Collegio di 
S.M. Im periale di t ul le  le Russie, ci determ inarono di conferirgli colla 
presente nostra  ca rta  ogni piú am pia autorizzazione in aggiunta di 
quella che gli viene conferita dall’Ecc(ellentissi)mo Senato Ionico, per
ché nella qualità  d i suo Commissario Estraordin(ari)o in San(t)a M aura 
e nelle altre Isole Ioniche possa provvedere a tu tti  li oggetti di difesa che 
potranno esigere le1 medesime, e specialm ente l’isola di S(ant)a M aura, 
a favore delle quali gli viene conferita ogni facoltà, m ettendolo in grado 
di poter disporre dei mezzi tu t ti  tendenti a questi im portan ti oggetti, 
tan to  relativi alla difesa che ad ogni altro m ovim ento, che a senso delle

1. Χφ. 1i



nostre  particolari istruzioni crederà conveniente ed utile di combinare 
col M etropolita d’A rta  e quel Comando Militare russo.

In  conseguenza di tu tto  ciò resta da noi autorizzato a qualunque 
spesa che potesse esigere la  difesa im m ediata o ind ire tta  di S. M aura e 
quella in  fine che p o trà  risultare da un piú esteso arm am ento m arittim o, 

φ. 1v di cui po trà  abbisognare la spedizione p rogetta ta  /e sotto  la direzione del 
surriferito M etropolita e Magg(io)r Ziguri. Premesse queste facoltà, 
n iuna eccettuata, dovrà ogni au to rità  costitu ita , persona pubb(lic)a, m i
litare o civile, ionica o qualunque individuo privato prestarsi ad ogni sua 
disposizione ed ordine, relativo alla p(resent(e n(ostr)a credenziale.

L.S. D ata a Corfú li 22 m aggio/3 giugno 1807
Il C.G. MOCENIGO 

Di S. M aestà l’im peratore, n(ostr)o Augustissimo Sovrano, Con
sigliere di S tato  attuale, Suo Plenipotenziario nelle Sette Isole 
Unite, Cav(alie)re dell’Ordine di S(ant)a Anna della Prim a Classe·

E s tra tta  dall’originale
Copia conf(or)me
Il Seg(reta)rio P. PEDEM ONTI

Η  ε μπιστοσύνη την οποίαν δικαίως μας ενέπνευσαν τα προσόντα και η 
φιλοπατρία του ευγ. Κόμητος κυρίου Ιω ά ννου Καποδίστρια, μέλους του Συμ
βουλίου της Α.Μ. του Αυτοκράτορος Πασών των Ρωσιών, μας ηνάγκασαν να 
αποφασίσωμεν να του παράσχωμεν διά του παρόντος εγγράφου μας την πλέον 
ευρείαν δικαιοδοσίαν επί πλέον εκείνης ήτις του προσεφέρθη υπό της Ε ξο χω
τάτης Ιο ν ίου Γερουσίας, όπως υπό την ιδιότητα του Εκτάκτου αυτής Επιτρό
που εις την Α γίαν Μαύραν και εις τας λοιπάς Ιονικάς νήσους δυνηθή να προ
νοήση περί πάντων των ζητημάτων α μύνης εις τα οποία αύται θα είναι δυνα
τόν να μειονεκτούν, και ιδιαιτέρως η νήσος της Α γίας Μαύρας, υ πέρ της 
ασφαλείας των οποίων του προσεφέρθη πάσα ε υ κολία, κατεστήσαμεν δε τού
τον ικανόν να δύναται να παράσχη πάντα τα μέσα τα αφορώντα εις τους σπου
δαίους τούτους σκοπούς, τόσον σχετικούς προς την άμυναν όσον και προς πά
σαν άλλην κίνησιν, εις την οποίαν εν επιγνώσει των ιδιαιτέρων οδηγιών μας 
θα θεώρηση κατάλληλον και χρήσιμον να προβή μετά του Μητροπολίτου Ά ρ 
της και της Ρωσικής Στρατιωτικής Διοικήσεως.

Ε ν  συνεχεία πάντων τούτων λαμβάνει ούτος παρ’ η μών ε ξουσιοδότησιν 
δι’ οιανδήποτε δαπάνην την οποίαν θα ήτο δυνατόν να απαιτήση η  ά μεσος ή 
έμμεσος ά μυνα της Α γίας Μαύρας και εκείνη εν τέλει ή τις είναι δυνατόν να 
προκύψη ε ξ ενός ευρυτέρου κατά θάλασσαν ε ξοπλισμού, του οποίου δυνατόν να 

φ. 1v  έχη  ανάγκην η προγραμματισθείσα ε πιχείρησις /  και υπό την αρχηγίαν του 
προαναφερθέντος Μητροπολίτου και του Ταγματάρχου Ζυγούρη. Κατόπιν των



προρρηθεισών ε ξουσιών, ουδεμιάς εξαιρεθείσης, θα πρέπει πάσα αρχή συστα
θείσα, δημόσιος α νήρ στρατιωτικός ή πολιτικός, Ι ό νιος ή οιοσδήποτε ιδιώτης 
να υπακούη εις πάσαν αυτού οδηγίαν και διαταγήν, σχετικήν προς το παρόν 
ημέτερον διαπιστευτήριον γράμμα.

Τ.Σ. Εξεδόθη εν Κερκύρα τη 22 Μαΐου / 3 Ι ουνίου 1807
ο  Κομ. Γ. ΜΟΤΣΕΝΙΓΟΣ

Της Α. Μεγαλειότητος του Αυτοκράτορος, ημετέρου Μεγαλοπρεπεστάτου 
Κυριάρχου, εν ενεργεία Κρατικός Σύμβουλος, Πληρεξούσιος εις τας Ε πτά  Η 
νωμένας Νήσους, Ιππότης του Τάγματος της Α γίας Ά ννης Πρώτης Τάξεως

Α κριβές α ντίγραφον εκ του πρωτοτύπου 
ο  γραμματεύς Π. ΠΕΔΕΜΟΝΤΗΣ

Α ρ χ ε ίον Ιο ν ίου Γερουσίας 
Γεν. αρ. 9, αριθ. εγγρ. 1, συνημμένον β

Siamo autorizzati di pubblicare le seguenti uffiziali notizie per
venute da S. M aura:

S(ant)a M aura li 4 giugno 1807 g.s.
Secondo le relazioni ricevute in questi giorni dal continente vici

no rilevasi che il cap(ita)no Mizo Bozari, cap(ita)no Mizo Contojanni, 
Sehilodimo, Cazandoni e diversi altri capi con la lor gente, tu t ti  al n° 
di 700, si trovavano tu t ti  uniti alli 12 di maggio a Sidic<n>o di Valto, 
pertinenza dell’A carnania, accam pati con tu t ta  sicurezza, senza che li 
tu rch i ardissero di com batterli e dopo aver porta to  a questi m olti 
danni ed insp ita to  m olto terrore. Avendoli b a ttu ti  e fugati ogni vo lta  
che s’incontrarono passarono di là nel territo rio  detto  Agrafa e P a tra 
zichi con intenzione di accrescere il num ero de lor soldati e di po rtar 
ogni danno possibile all’inimico, come di fa tti riuscì loro avendo bruciate 
m olte ville appartenenti a Vili Pascià.

Ali Pascià, vedendo il loro numero ed il loro ardire crescere da 
giorno in  giorno e tem endo m aggior progressi che il loro valore ed a t t i 
v ità  sem brano prom ettere, m andò ne’giorni scorsi m olta truppa  contro 
di loro. Dall’Arta  m andò un  certo Ambas Tepeclis con 1200 uomini da 
Prevesa. F u  ordinato prim a anco del suo arrivo un certo Ago Vassiari 
φ. 1v con 750, il quale fino a quel m om ento era /s ta to  il Com andante di 
quella c ittà , e questo p(er) m are passò da Prevesa a Vlixà;  duecento



dalla villa P lajà, ov’è il quartie r gen(era)le dell’a rm a ta  che bom barda 
S. M aura, ed altri 500 che da prim a erano sta ti m andati col M uxurdari 
M uam etbei in A carnania;  tu tte  queste forze si portarono contra li sum 
m enzionati arm atolo. Il celebre per il suo valore cap(ita)n Cazandoni si 
incontrò alli 18 di maggio col corpo com andato dal sopranom inato Mu
xurdari, com battè valorosam ente;  piú di sessanta di questo corpo 
perirono, m olti furono referiti e li rim anenti dispersi. U na relazione p o rta  
che il M uxurdari stesso fu am m azzato, a ltra  che fu ferito e fa tto  p ri
gioniero. Si dice che Cazandoni pure sia stato  ferito. F ra  alcuni giorni 
avrem o relazioni precise di altre v itto rie  che già si vociferano rip o rta te  
sopra li nemici.

Alli 29 di maggio è arrivato  Ali Pascià a Prevesa con 1500 uo
mini. È incerto ancora qual sia l’oggetto della sua venuta, forse p(er) 
vedere le fortificazioni fa tte  in quella c ittà  nella parte  in  faccia a P re
vesa, d e tta  P un ta , dove è la strada  che conduce alle batterie  fa tte  qui di 

φ . 2 rim pet to S. Maura. Fino a jeri/non  era ancor passato;  forse non ardisce 
di far questo passaggio tem endo l’asprezza de’ luoghi, li quali sono gior
nalm ente circondati da soldati che cagionano m olti danni alli nemici. 
In questa parte fra la d e tta  P u n ta  e la m ontagna Lam ia fu m andato  
da  qui il s(igno)r Maggior Cristoforo Perevò con 150 del suo battaglione 
ed il Cap(ita)no Giov. Curupi con cinquan ta scielti p(er) occupare il 
bosco e p(er) im pedir il passaggio a qualunque corpo di nemici.

Alli 17 del presente un corpo di quaran ta  tu rch i proveniente da 
Prevesa passava da questo bosco p(er) portarsi a P la jà  e furono ivi 
b a ttu tti ;  due furono am m azzati e spogliati, m olti altri feriti.

Se il loro valore ed il desiderio di venir alle m ani non avesse dato 
lor troppa fretta , m a anzi avesse lasciato li tu rch i bene ino ltrarsi nel 
bosco, nemmeno uno di questi avrebbe scapato la m orte. Fu  ferito in  
questo fatto  un capo di cinquantina de’nostri della com pagnia Curupi, 
di nome A ttanasio Zona, m olto celebre per il suo valore.

Nello stesso giorno un ’altro  picciolo corpo della com pagnia di 
φ. 2V Tuze Servo/e Janno Foto, il quale si trovava nella parte  qui vicina a P la

jà  p(er) esplorare li m ovim enti de’nemici, incontrò due tu rch i p rove
nienti da Prevesa, de’quali uno fu am m azzato e spogliato, l’[i] a ltro  si 
salvò con la fuga. Questo piccolio corpo p(er) ritirarsi qui passò di bel 
giorno dal forte nemico Techi<. . .  >1 e com battendo sempre si ritirò .

1. Ό νομα δυσανάγνωστον.



Έχομεν ε ξουσιοδοτηθή να δημοσιεύσωμεν τας επομένας επισήμους ειδή
σεις, περιελθούσας ε ς Α. Μαύρας:

Α γία Μαύρα τη 4 Ιουνίου 1807 π.η .

Συμφώνως προς τας αναφοράς τας ληφθείσας κατά τα ς η μέρας ταύτας 
εκ της γειτονικής ηπείρου, βεβαιούται ότι ο οπλαρχηγός Μήτσος Μπότσαρης, 
οπλαρχηγοί Μήτσος Κοντογιάννης, Σκυλοδήμος, Κατσαντώνης και διάφοροι 
άλλοι αρχηγοί μετά της ακολουθίας των, α νερχόμενοι εν συνόλω εις 700, ευρί

σκοντο πάντες ομού εις τας 12 Μαΐου εις Σύντεκνον του Βάλτου, επαρχίας 
της Α καρνανίας, ε στρατοπεδευμένοι μετά πάσης α σφαλείας, χωρίς οι Τούρ
κοι να τολμούν να τους αποκρούσουν, και αφού είχον προκαλέσει εις τούτους 
πολλάς ζημίας και είχον ε μπνεύσει μέγαν τρόμον. Έχοντες νικήσει τούτους 
και τρέψει εις φυγήν, οσάκις ε πολέμησαν, μετέβησαν εντεύθεν εις την περιο
χήν την ονομαζομένην Ά γραφα και Πατρατζίκι, έχοντες πρόθεσιν να αυξή
σουν τον αριθμόν των στρατιωτών των και να προκαλέσουν πάσαν δυνατήν φθο
ράν εις τον εχθρόν, καθώς τω όντι ε πέτυχον, έχοντες καύσει πολλά χωρία α
νήκοντα εις τον Βελή Πασά.

Ο  Α λή Πασάς, βλέπων τον αριθμόν των και την τόλμην των να αυξά
νουν από ημέρας εις ημέραν και φοβούμενος μεγαλυτέρας προόδους, τας οποίας 
η ισχύς των και η δραστηριότης των φαίνονται να υπόσχωνται, απέστειλε κα
τά τας προλαβούσας η μέρας πολλάς δυνάμεις εναντίον των. Ε ξ  Ά ρτης απέ
στειλε Α μπάς τινα Τεπεκλήν μετά 1200 στρατιωτών, εκ Πρεβέζης. Πριν 
εισέτι φθάση, διετάχθη Ά γος τις Βάσαρης μετά 750, ο οποίος μέχρι τ η ς  

φ. 1v στιγμής εκείνης είχε /  διατελέσει φρούραρχος της πόλεως εκείνης, ούτος δε διά 
θαλάσσης μετέβη εκ Πρεβέζης εις Βλιξά· διακόσιοι εκ του χωρίου Πλαγιά, 
όπου είναι το γενικόν ε πιτελείον του στρατεύματος το οποίον βομβαρδίζει την 
Α γίαν Μαύραν, κα ι ετεροι 500 οίτινες ε ξ αρχής είχον αποσταλή μετά του 
Μουχουρδάρη Μουαμέτμπεη εις Α καρνανίαν· πάσαι αι δυνάμεις αύται εστά
λησαν εναντίον των αναφερθέντων α ρματολών. Ο  επιφανής διά την ανδρίαν του 
καπετάν Κατσαντώνης συνεκρούσθη την 18ην Μαΐου μετά του σώματος του ο
δηγουμένου υ πό του προαναφερθέντος Μουχουρδάρη, επολέμησε γενναίως· πε
ρισσότεροι των εξήκοντα εκ του σώματος τούτου α πωλέσθησαν, πολλοί ε τραυ
ματίσθησαν και οι υπόλοιποι διεσκορπίσθησαν. Έκθεσις παρέχει την είδησιν ό
τι αυτός ο Μουχουρδάρης ε φονεύθη, ε τέρα ό τ ι ε τραυματίσθη κα ι εφυλακίσθη. 
Λέγεται ότι και ο Κατσαντώνης επίσης ε τραυματίσθη. Μετ’ ο λίγας η μέρας θα 
έχωμεν ακριβείς α ναφοράς περί άλλων νικών, α ι οποίαι ή δη θρυλούνται ως 
καταχθείσαι επί των εχθρών.

Εις τας 29 Μαΐου έφθασεν εις Πρέβεζαν ο Α λή Πασάς μετά 1500 αν
δρών. Είναι εισέτι α βέβαιον ποιος είναι ο σκοπός της αφίξεώς του, ίσως διά να 
ίδη τας οχυρώσεις τας γενομένας εις εκείνην την πόλιν προς την πλευράν έ μ
προσθεν της Πρεβέζης, ονομαζομένην Πούντα, όπου ευρίσκεται ο δρόμος όστις



οδηγεί εις τας κανονοστοιχίας τας εγκατασταθείσας ε νταύθα, απέναντι τ η ς  
φ. 2 Αγίας Μαύρας. Μέχρι χθες /  δεν είχεν εισέτι διέλθει· ίσως δεν τολμά να εκτε

λέση την πορείαν ταύτην, φοβούμενος την αγριότητα των τόπων, οι οποίοι κα
θημερινώς περιστοιχίζονται υ πό στρατιωτών προκαλούντων πολλάς βλάβας εις 
τους εχθρούς. Εις τα μέρη ταύτα, μεταξύ της ρηθείσης Πούντας και της ορο
σειράς της Λαμίας, ε στάλη ε ντεύθεν ο Ταγματάρχης κύριος Χριστόφορος Πε
ραιβός μετά 150 του τάγματός του και ο Λοχαγός I. Κουρούπης μετά πεντή
κοντα εκλεκτών, διά να καταλάβη το δάσος και να εμποδίση την διέλευσιν εις 
οιονδήποτε σώμα των εχθρών.

Εις τας 17 του παρόντος σώμα εκ τεσσαράκοντα Τούρκων, προερχόμενον 
εκ Πρεβέζης, διήρχετο διά του δάσους τούτου, διά να μεταβή εις Πλαγιάν, 
και εκεί επλήγησαν· δύο ε φονεύθησαν και ελαφυραγωγήθησαν, πολλοί 
άλλοι ετραυματίσθησαν. Ε άν η ανδρία των και η επιθυμία να συμπλακούν δεν είχεν 
εμβάλει εις αυτούς πολλήν σπουδήν, α λλ’ α ντιθέτως είχεν αφήσει τους Τούρ
κους να εισχωρήσουν αρκετά εις το δάσος, ουδείς εκ τούτων θα είχε διαφύ
γει τον θάνατον. Κατά το συμβάν τούτο ε τραυματίσθη εκ των ημετέρων εις πεν
τηκόνταρχος εκ των ανδρών του Κουρούπη, ονομαζόμενος Α θανάσιος Τσόντας, 
διάσημος διά την ανδρίαν του. 

φ. 2ν Κατά την ιδίαν η μέραν μικρόν σώμα εκ των ανδρών του Τούτζε Σέρβου / 
και Γιάννου Φώτου, το οποίον ευρίσκετο εις τα  εντεύθεν γειτονικά μέρη, εις 
Πλαγιάν, διά να ανιχνεύση τας κινήσεις των εχθρών, συνήντησε δύο Τούρ
κους προερχομένους εκ Πρεβέζης, εκ των οποίων ο είς εσφάγη και ελαφυρα
γωγήθη, ο έτερος ε σώθη διά της φυγής. Το μικρόν τούτο σώμα, διά να απο
συρθή ε νταύθα διήλθεν υ πό ά πλετον ημερήσιον φως διά των δυνάμεων του ισ

χυρού εχθρού Τεκή (...)1 και πάντοτε μαχόμενον α πεσύρθη.

1. Ό νομα δυσανάγνωστον



Α ρχείον Ι ονίου Γερουσίας 
Γεν. αρ. 9, α ριθ. εγγρ. 331

F orz’ A rm ata 
No 17

All’Ecc(ellentissi)mo Senato della Repubb(lic)a Ionica 
Il Suo Commissario Estraordinario

Dal Commiss(aria)to E str aord(inari)o li 2 giugno 1807 h.s.

Serenissimo Principe,
O tre il ram o della difesa terrestre  di quest’isola di S(ant)a M aura 

io ho l’onore d’avere appoggiato alle mie devote cure il riordinam ento 
dell’arm o m arittim o della Repubblica. In quest’articolo che com prende 
la conoscenza de’navigli assoldati dall’erario nazionale, l’esame del loro 
s ta to  e del servigio che da cadauno si può identicam ente attendere, 
io non posso presentare alcun rapporto  a VV. EE., non avendo potuto  
occoparm ivi e perché essi sono allontanati nelle differenti crociere e 
perché mi m ancano le carte  relative ai pubblici noleggj con ciascuno di 
essi co n tra tti e perché finalm ente la m ia dedicazione al concretam ento 
e solleccitazione d ell’opere terrestri non era divisibile sull’istan te  con 
a ltr’oggetto.

A ppena ch’io abbia le carte accennate e che giungano li bastim enti 
φ. 1v di ritorno in quest’approdo,/m i p rocurerò tu t t i  li piú intim i lumi per 

com binar con essi quel piano d ’armo m arittim o che piú corrisponda all’ 
u tilità  del servigio ed alla piú coltivata pubblica economia.

Io nulladimeno, anche prim a di m etterm i al chiaro di quanto  m ’è 
necessario all’oggetto, m i feci sollecito di presentare a S.E. Com. Mo- 
cenigo Plenipotenziario alcune idee sistem ative appunto  il m arittim o 
arm am ento della Repubb(lic)a e l’Ecce(eIlentissi)mo Senato p o trà  com 
piacersi, se lo credesse, di riconoscerle col mezzo dell’E.S. In tan to  r i
m archerò a VV. EE. che riscontro dalle nozioni avu te  che questo N.H. 
P ritano  in seguito agl’ordini deH’Ecc(ellentissi)mo Senato congedò li due 
m artighi H odul e C aravia, uno de’ quali sento che si p o rta  in cotesto 
porto.

Q uesta pubblica determ inazione p(er) altro, p(er) quanto  mi parve, 
apportò  qualche disaggradim ento al M ilitar Comando russo ed a Mon- 
sig(no)r M etropolita dell’A rta.

Sia questo cenno in esattezza del mio dovere ed imploro la pubblica 
grazia.

Il Comm. Estraord. C(ont)e CAPOD ISTRIA 

φ. 2 Π ε ρ ί λ η ψ ι ς  δ ι ά  χ ε ι ρ ό ς τ ο υ  π α ρ α λ α β ό ν τ ο ς  γ ρ α μ ματέως
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μ α τ έ ω ς : 1230. Commissario Estraordinario Co. Capodistria. Fa 
alcune riflessioni sulla difesa m arittim a e si riserva di piú diffusam (en)
te  ragguagliare il Governo su detto  argom(ento).

Ένοπλοι Δυνάμεις 
Αρ. 17

Προς την Εξοχωτάτην Γερουσίαν της Ιονίου Πολιτείας 
Ο  Έκτακτος Αυτής Επίτροπος

Ε κ  του Εκτάκτου Ε π ιτροπείου τη 2 Ιουνίου 1807 π.η .

Γαληνότατε Πρίγκιψ,
Εκτός του κλάδου της κατά ξηράν α μύνης της νήσου ταύτης της Α γίας 

Μαύρας έχω  την τιμήν να στηρίζεται εις τας πλήρεις α φοσιώσεως φροντίδας 
μου και η αναδιοργάνωσις του Ναυτικού της Πολιτείας. Ε π ί του θέματος τού
του, το οποίον περιλαμβάνει την γνώσιν των πλοίων των μισθοδοτουμένων υ πό 
του εθνικού ταμείου, την εξέτασιν της καταστάσεώς των και της υπηρεσίας η 
οποία δύναται να αναμένεται οπωσδήποτε παρ’ εκάστου, δεν δύναμαι να πα
ρουσιάσω έκθεσίν τινα εις τας Υ.Υ.Ε.Ε., επειδή δεν έχω δυνηθή να ασχοληθώ 
και επειδή ταύτα απουσιάζουν εις τα διάφορα ταξίδια και μου λείπουν τα  έγ 
γραφα τα σχετικά με τας <συμφωνίας> ναυλώσεως του Δημοσίου, τας συνα
φθείσας μεθ’ εκάστου των πλοίων, και επειδή τέλος η  α φοσίωσίς μου εις 
την πραγματοποίησιν και επίσπευσιν των κατά ξηράν έργων δεν ήτο δυνατόν 
να μοιρασθή την ιδίαν στιγμήν <διά της απασχολήσεώς μου> εις άλλο θέμα.

Ευθύς ως λάβω τα προαναφερθέντα έγγραφα  και ω ς επιστρέψουν τα 
φ. 1v πλοία εις τον ενταύθα χώρον ε λλιμενισμού, / θα χρησιμοποιήσω τας συμβουλάς 

όλων των μάλλον φιλικώς διακειμένων, διά να καταστρώσω μετ’ αυτών εκείνο 
το σχέδιον <οργανώσεως> του Κλάδου του Ναυτικού το οποίον να ανταποκρί
νεται περισσότερον εις την ωφελιμότητα της υπηρεσίας και εις τον μέγιστον 
βαθμόν α ποδόσεως της δημοσίας οικονομίας.

Ούχ ήττον, και πριν ή  δ ιαφωτισθώ επί των όσων μου είναι α ναγκαία 
επί του θέματος, έ σπευσα να εκθέσω εις την Α.Ε. τον Πληρεξούσιον Κόμητα 
Μοτσενίγον ιδέας τινάς οργανωτικάς ακριβώς του ναυτικού εξοπλισμού της Πο
λιτείας, και η Ε ξοχωτάτη Γερουσία θα δυνηθή να ευαρεστηθή, εάν επίστευε
<αναγκαίον>, να τους αποδεχθή διά μέσου της Α.Ε.

Ε ν  τοσούτω θα παρατηρήσω εις την Υ.Υ.Ε.Ε. ό τ ι διαπιστώνω εκ των 
ληφθεισών ειδήσεων ότι ο ενταύθα Ευγενέστατος Πρύτανις, κατόπιν των διατα
γών της Ε ξοχωτάτης Γερουσίας, έδωσεν άδειαν εις τα δύο μαρτίγα των Ο ν
τούλ και Καραβιά, έν των οποίων ακούω ότι έρχεται εις τον λιμένα μας.

Η  απόφασις αύτη του Δημοσίου α φ’ ετέρου, καθ’ όσον μου φαίνεται, επρο-



επροξένησε δυσαρέσκειάν τινα εις την Ρωσικήν Στρατιωτικήν Διοίκησιν και εις 
τον Σεβασμιώτατον Μητροπολίτην Ά ρτης.

Το σημείον τούτο α ς είναι εις εκπλήρωσιν του καθήκοντός μου, και πα
ρακαλώ την δημοσίαν εύνοιαν.

Ο  Έ κ τ . Ε π ίτ ρ . Κόμης ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑ Σ

Π ε ρ ί λ η ψ ι ς : 1230. Έκτακτος Επίτροπος Κόμης Καποδίστριας. 
Διατυπώνει ωρισμένας σκέψεις περί της ναυτικής α μύνης κα ι επιφυλάσσεται 
να πληροφορήση την Κυβέρνησιν ε κτενέστερον επί του εν λόγω ζητήματος.
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Α ρ χ ε ίον Ιο ν ίου Γερουσίας 
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All’Ecc(ellentissi)mo Senato della Repubb(lic)a Ionica 
11 Suo Commiss(ari)o Estraordinario 

D ipartim (en)to Finanze e Forz’A rm ata

Serenissimo Principe,
Sono arrivato  a S(ant)a M aura il giorno 27 del decorso mese alle 

ore tre  pom eridiane dopo un penoso viaggio. Il giorno 28 mi trovò in 
cam pagna con S.E. il sig(no)r Generale S te ther e coll’ingegnere sig(no)r 
M ichaud partim m o dalla c ittà  alle tre  dopo la mezza notte.

Si fece con diligenza dall’ingegnere l’esame delle nostre fortifi
cazioni;  poi si osservarono ad una ad una le colline che contornano la 
città , le valli e rapporti delle posizioni dell'inimico colle nostre per de
cidere tosto e sul luogo quali esser deveranno le m isure da prendersi 
per m ettere l’isola dalla parte  di levante in una custodia eguale a quella 
che la grande fortezza procura alla opposta estrem ità.

T ornati in c ittà  si continuò l’esame della fortezza e dei suoi appres
tam en ti, come dello spazio interm edio, chiuso dalla fortezza ai forti 
"C onstan tino” ed "A lessandro” .

L ’Ingegnere, prim a di portare un giudizio e di esternare il suo pro
getto  di restaurazione e di custodia generale, ha voluto per ben due giorni 
successivi rivedere tu t ta  l’isola dalla parte  che guarda il campo nemico, 

φ. 1v m i/surando distanze, approfondando ogni dimensione, calcolando i ra p 
porti con estesa di vedute e con principj -  a quanto  sem bra -  sicuri di 
scienza e p ra tica  m ilitare.



Il giorno 30 esso mi produsse il suo progetto e con questo il foglio 
colle indicazioni relative a ciò che ricercasi dalla nostra  p ro n ta  ed im 
m ancabile cooperazione.

Questo progetto fu assoggettato a S.E. il sig(no)r Gen(era)le S te
th e r e m eritò la piena sua approvazione.

Con esso l’ingegnere dim ostra prim ieram ente che noi non pos
siamo tenere a lungo il forte "A lessandro” , a cui si è confidata la  difesa 
dell’ isola e della c ittà  dalla parte  di levante;  e di fa tto  le bom be dell’ 
inimico e le palle di cannone hanno disfatto  quella fabbrica in  gran 
p arte  e le truppe che vi si appostano per sostenerla sono del tu t to  es
poste con pericolo certo di v ita  all’azione dell’Artiglieria del Visire. 
L ’Ingegnere recatosi ripetu tam ente sul luogo a verificare delle m isura
zioni e degli esami fu bersagliato assai destram ente dal cannone e dalle 
bombe. Fuorché qualche ferito fin’ora noi non possiamo contare p(er) 
l’esposizione e per la debolezza di quest’opera m ilitare, m a egli è certo 
che quell’edifizio di giorno in giorno rovina ed i grandi sagrifizj che si 
fanno per ripararlo  tornano inutili e sempre piú pericolosi.

Per questo l’ingegnere propone che il forte "A lessandro” sia abban
donato per ciò che riguardar può la difesa che in esso si è m alam ente 
confidata;  e che quindi si sieno sostitu ite le seguenti riparazioni: /

φ. 2 Prim o;  che con lavori di te rra  sia e re tta  una  trinciera lungo la
sponda dell’isola dalla posizione del forte "C onstan tino” fino a  quella 
del forte "A lessandro” .

Secondo;  che questa trinciera sia cin ta da una fossa facile a ria 
prirsi nelle basse terre delle saline.

Terzo:  che sieno erette tre  batterie , le quali incrocino coi fuochi 
della fortezza tu t ta  la laguna.

Q uarta;  che nei bassi fondi della laguna ed ove la  d istanza dal 
terreno limitrofo al nostro è brevissim a sia fa tta  una siepe subaquea col 
mezzo di alberi selvatici, di pali e di altri tresp i1.

Lorchè sieno verificate tu t te  queste fortificazioni a quanto  pare, 
la difesa dell’isola e della c ittà  è assicurata, m algrado i grandi mezzi che 
dall'inim ico si apprestano per minacciarla.

Dell’esecuzione di questo grande progetto io ho dovuto occuparm i 
tosto  per quello che m i riguarda. P rim a però di render conto delle mie 
operazioni su questo soggetto, dirò della fossa tracc ia ta  per cingere la 
c ittà  e del campo Ionico, in seguito alle osservazioni fa tte  sul luogo dal 
sig(no)r Ingegnere.

Q uesta fossa, tracciata  da m ani inesperte e per m età lavora ta  senza 
regola e senza principj;  essa è quindi giudicata del tu tto  inutile, sia

1. Ί σως trespoli =  οκρίβαντες, εμπόδια.



che essa vogliasi considerare quale barriera d ire tta  ad imponere m oral
m ente all’inimico, sia ch’essa considerar si voglia come custodia della 

φ.2v c ittà  e come mezzo di is /tan tan ea  salvezza; p e r la  qual cosa l’ingegnere 
nel suo progetto  non ha potu to  valu tare il lavoro immenso già fatto  né 
considerare come possibile la sua rettificazione pel momento.

Compiute che sieno le opere le piú necessarie già disegnate esso si 
incarica di proporre la m aniera con cui ricavar si potrebbe un partito  
del fatto  lavoro p(er) conciliare l’oggetto di dare una qualche form a di 
c ittà  a questo ab ita to  di am axichj1. Su di ciò avrò l’onore in  seguito 
di presentare a VV. EE. le mie osservazioni sul piano che opportu 
nam ente traccierà il sig(no)r Michaud.

Affinché le opere necessarie alla formazione del campo si concilias
sero col m inor danno possibile delle culte campagne e dei giardini e col 
m aggior possibile risparm io di giorni, di braccia lavoratrici, di mezzi 
e di denaro ho stim ato necessario di seguitare in tu t te  le sue gite m ili
ta ri l’ingegnere e di affiliare alle sue le mie osservazioni, a modo che il 
suo progetto stasse entro i lim iti delle nostre convenienze, senza però 
che le stesse nostre convenienze facessero apparentem ente ostacolo ai 
suoi disegni.

T ributando tu t ta  quella lode che si deve al m erito, alla saggiezza 
del nostro sig(no)r Michaud io ho la compiacenza di partecipare a VV. 

φ .3 EE. che senza portare danno a nessuno che siasi fondo co ltivato/si è 
disegnata la formazione del campo col rendere ad esso comuni le tr in 
ciere e le batterie  che si esigeranno p(er) la generale difesa dell’isola e 
della c ittà ;  a modo che colli stessi lavori, colli stessi mezzi ed impiegando
lo stesso tem po si adempie a tre  sommi oggetti, a quello cioè di cingere 
l’isola di una generale fortificazione, a quello di custodire ed incoraggire 
sotto di essa una perm anente guarnigione di tru p p a  ionica;  a quello di 
ottenere tu tto  ciò senza offendere o tu rbare  m inim am ente le culte 
campagne ed i preziosi fondi di questi ab itan ti.

L ’Ecc(ellentissi)mo Senato ha fin qui il quadro delle operazioni da 
farsi. Si degni ora di esam inare dettag liatam ente quanto  io ho potu to  fare 
per prom overe quella cooperazione della quale siamo ricercati e che noi 
dobbiam o prestare esaltando la pienezza e la grandezza dei sentim enti 
nostri patrj e subordinando a severe e s tre tte  m isure il concorso del 
pubblico erario nel realizzarli.

Ho pubblicato nel giorno dei 2(J la proclam azione a stam pa che 
unisco sotto (n°. 1). Mi sono proposto di conciliare con essa m olti r i
guardi interni ed esteriori ed essenzialmente di [non] fondare la difesa

1. Ί σ ως am m assicci= συσσωρεύσεις, πυκνά πλήθη.



nostra sulla cooperazione nazionale. Spero che in qualunque evento non 
saranno esposti a compromissioni1 il Governo e la nazione, 

φ. 3v  Osservando lo disfacimento to tale  di ogni regola /nell’azienda eco
nomica e sapendo d’altronde che la cassa di quest’isola non ha po tu to  
giammai sistemarsi né secondo le generali leggi né secondo nessuna che 
siasi peculiare disciplina, ho stim ato necessario di fondare una regola 
p(er) quella amministrazione di pubblico denaro che aver deve luogo in 
seguito alla m ia intervenzione p(er) gli oggetti dei quali sono incaricato. 
Le carte inserte sotto n° 2-3 faranno conoscere a VV. EE. come io abbia 
cercato di dare questa base alla mia gestione e come io mi proponga di 
regolarla in  m aniera che la nazione tu t ta  possa essere in grado di esa
m inarla e di giudicarla.

Il periodico foglio delle spese sarà da me indirizzato con tu t t i  i 
docum enti a VV. EE. e cosi con breve esame e facile p o trà  essere assi
curato il Governo della esattezza dell’azienda, dello sta to  della finanza 
e delle risorse delle quali essa può abbisognare.

Il foglio presentatom i in avviso dall’ingegnere è contrassegnato al
n° 4.

Per com binare prontezza ed economia ho diram ate le incombenze 
a piú M agistrati secondoché gli oggetti richiesti aver si potevano dal 
luogo o dalle altre isole.

Le inserte sotto n° 5, 6, 7, 8 ne porgano a VV. EE. i riscontri. 
φ.4 Non si giudichi confrontando/questi docum enti che m oltiplicate2 siensi 

inutilm ente le stesse commissioni per li stessi oggetti. Avrò l’onore di 
far conoscere in seguito le vedute economiche di una tale m isura e spero 
che il fa tto  giustificherà anco in questo le mio direzioni.

Per tal m aniera disposti gli ordini generali per m ettere in pronto 
il maggior num ero possibile degli oggetti richiesti dall’ingegnere mi sono 
occupato in dettaglio dei modi di esecuzione. Furono da m e prescielti 
dei c ittad in i di una estesa riputazione ed influenza e scortati dalla forza 
russa li ho spediti in cam pagna per verificare le requisizioni. Sono essi 
instru iti di cauzionare con un riscontro in iscritto  ogni contribuente e 
di rim arcarm i in iscritto la spontaneità o resistenza sua nel retribuire. 
Farò conoscere in appresso lo scopo a cui tende questa prim a linea.

Oggi, 2 del corrente, sono già p a rtiti per l’adem pim ento delle loro 
commissioni tu tti gl’incaricati ed è già destinato il guarda magazzino 
come risu lta  dal foglio n° 9. Dimani esso sarà in a ttiv ità . Mercoledì 
commincieranno i lavori.

1 . Xφ. comprim issioni



I primi ad eseguirli saranno trecento legionarj della pertinenza 
Engilopea, i quali m arciano già p(er) recarsi al loro posto.

φ. 4 v  Dopo i prim i giorni né trecento né seicento lavo/ra tori basteranno,
quando vogliasi m ettere a term ine una ta n ta  opera nella corrente del 
mese, come io mi sono proposto, dopo le savie osservazioni fa tte  dal sig
(no)r Ingegnere e dal M ilitare Comando.

Per questo sin dal prim o istan te  ho m irato allo scopo di far contri
buire a questo travaglio estraordinario i lavoratori delle isole di Itaca, Ce
falonia e Z ante;  quelli stessi che ogni anno suolevano recarsi nello stato  
lim itrofo per dar m ano ai lavori di quelle terre e di quella agri
coltura.

Conoscendo che una tale cooperazione stran iera non puòsi sos
tenere dalla pubblica finanza mi sono diretto  fino dalli 30 dello scorso 
mese con circolari ai P ritan i, delle quali VV. EE. r iconosceranno il 
tenore dall’inserta sotto n° 10;  e per rendere ai P ritan i medesimi piú 
agevole l’eseguimento della dilicata ed im portan te commissione, della 
quale io li ho incaricati, mi sono particolarm ente d iretto  con lettere mie 
particolari e confidenziali ai piú ragguardevoli ed influenti c ittad in i di 
cadaun’isola, rappresentando ai medesimi sotto i piú veri e varj ra p 
porti lo stato  delle cose e l’im portanza del loro volontario e generoso 
concorso nell’ammigliorarle. Spero molto da questa m isura e sulla stessa 
non imploro da VV. EE. che la toleranza di giudicarlo dopo il fatto.

φ. 5 Mi sono lungam ente occupato della G uardia Civica. La conscri
zione generale è com piuta. Ho fatto  la personale conoscenza dei nuovi 
capi cinquantina. Ho parlato  ad essi e parm i che sieno disposti a  ben 
servire.

La proclam azione che inserisco sotto n° 11 e che oggi si è pubbli
ca ta  abbraccia la sistemazione fondam entale del servizio. VV. EE. si 
degneranno di contem plare nella destinazione dei luogotenenti una m i
sura d ire tta  a m oltiplicare i miei co n ta tti contem poraneam ente con gli 
ab itan ti delle pertinenze e dei circondarj ed i mezzi d ire tti di condurre 
le m asse della popolazione per le dolci vie dell’ esempio e della in 
fluenza.

I miei luogotenenti seguiranno me e quan ti signori vorranno 
im itare il loro esempio nell’incoraggire colla presenza personale i lav o 
ratori.

II Vescovo del luogo, il M etropolita dell’A rta , sacerdoti, vecchj, 
tu t t i  saranno con opportune regole messi a  vicenda in m oto p(er) sos
tenere anco con questa risorsa le forze della popolazione troppo ab b a ttu te  
da m olte cause, m a essenzialmente dai m olti travaglj inutili ch’essa fin’ 
ora ha  sopportato.



Ecco il rapporto  possibilm ente esatto  della m ia gestione a contare 
φ. 5 dal giorno 28 del m ese/decorso fino a quest’oggi.

Im ploro la continuazione della pubblica grazia.

Dal Commissariato Estraordinario in S(an)ta M aura 
li 2 giugno 1807 G.s.

Il Comm. Estraord. C(ont)e CAPODISTRIA

Ά ν ω :  Con inserte tredici. R(icevu)to li 7 giugno 1807 s.v. Il 
Seg(retari)o di S ta to  Co. Sordina.

Προς την Ε ξοχωτάτην Γερουσίαν της Ιο ν ίου Πολιτείας 
Ο  Έκτακτος Αυτής Επίτροπος

Τμήμα Οικονομικών και Ενόπλων Δυνάμεων

Γαληνότατε Πρίγκιψ,
Α φίχθην εις Α γίαν Μαύραν την 27ην παρελθόντος μηνός, εις τας τρεις 

του απογεύματος, κατόπιν δυσαρέστου ταξιδιού. Η  28η με εύρεν εις την εξο
χήν μετά της Α.Ε. του Στρατηγού κυρίου Stether, και μετά του μηχανικού 
κυρίου Michaud α νεχωρήσαμεν εκ της πόλεως εις τας τρεις μετά το μεσο
νύκτιον.

Ε ξητάσθησαν ε πιμελώς παρά του Μηχανικού τ α  η μέτερα οχυρώματα· 
κατόπιν παρετηρήθησαν χωριστά οι λόφοι οι οποίοι περιστοιχίζουν την πόλιν, 
αι κοιλάδες και αι σχέσεις των θέσεων του εχθρού προς τας ημετέρας, διά να 
αποφασίσωμεν αμέσως και επί τόπου ποία θα πρέπει να είναι τα προς λήψιν 
μέτρα, διά να τηρήσωμεν την νήσον από της πλευράς προς ανατολάς εις φύλα
ξιν ανάλογον εκείνης την οποίαν παρέχει το μέγα φρούριον εις την αντικειμέ
νην ά κραν. Μετά την επιστροφήν μας εις την πόλιν συνεχίσθη η  εξέτασις του 
οχυρού και των προετοιμασιών του, καθώς και του παρεμβαλλομένου διαστή
ματος, του περιλαμβανόμενου από του φρουρίου μέχρι των οχυρωμάτων «Κων
σταντίνος» και «Α λέξανδρος».

Ο  Μηχανικός, προτού ε κφέρη κρίσιν και ανακοινώση το σχέδιον της α
νακαινίσεως και της γενικής φρουρήσεως, ηθέλησεν ακολούθως επί δύο συνε
χείς η μέρας να επανίδη όλην την νήσον από της πλευράς ήτις αντικρύζει το 

φ. 1ν ε χθρικόν στρατόπεδον, /  μετρών αποστάσεις, ε μβαθύνων εις όλας τας διαστά
σεις, υ πολογίζων τας αναλογίας μετ’ ευ ρύτητος απόψεων και ασφαλών α ρχών 
— καθ’ όσον φαίνεται—  της επιστήμης και της στρατιωτικής τακτικής.

Την 30ήν ούτος μοι προσήγαγε το σχέδιόν του και μετ’ αυτού το έγγραφον



φον μετά των ενδείξεων των σχετικών προς αυτό το οποίον ζητείται διά της 
ημετέρας αμέσου και αναποφεύκτου συνεργασίας.

Το σχέδιον τούτο υ πεβλήθη εις την Α.Ε. τον Στρατηγόν κύριον Stether 
και έτυχε της απολύτου αυτού εγκρίσεως.

Διά τούτου ο Μηχανικός καταδεικνύει πρωτίστως ότι δεν δυνάμεθα να κρα
τήσωμεν επί μακράν το οχύρωμα «Α λέξανδρος», εις το οποίον είναι ε μπεπι
στευμένη η άμυνα της νήσου και της πόλεως εκ της ανατολικής πλευράς· και 
πράγματι, αι βόμβαι του εχθρού και αι σφαίραι των κανονιών κατέστρεψαν το 
οικοδόμημα εκείνο εις μέγα μέρος και αι δυνάμεις αι οποίαι ευρίσκοντο εκεί, 
διά να το υποστηρίξουν, ε ξώσθησαν παντελώς μετά βεβαίου κινδύνου της ζωής 
των κατά την δράσιν του Πυροβολικού του Βεζίρου.  Ο  Μηχανικός, ε λθών 
επανειλημμένους επί τόπου, διά να επαληθεύση μετρήσεις και <αποτελέσματα> 
εξετάσεων, ε βλήθη λίαν ε πιδεξίως υ πό του κανονιού και των βομβών. Εκτός 
των μεμονωμένων τραυματισμών μέχρι στιγμής, δεν δυνάμεθα να υπολογίσω
μεν ζημίας λόγω της εκθέσεως <εις τον κίνδυνον> και της αδυναμίας του στρα
τιωτικού τούτου έργου, α λλ’ είναι βέβαιον ότι το οικοδόμημα τούτο από ημέ
ρας εις ημέραν καταστρέφεται και αι μεγάλαι θυσίαι α ι οποίαι γίνονται, διά 
να το επισκευάσωμεν, αποβαίνουν α νωφελείς και οσημέραι πλέον επικίνδυνοι. 
Διά τούτο ο Μηχανικός προτείνει να εγκαταλειφθή το οχυρόν «Α λέξανδρος», 
εις ό,τι δύνανται να αφορά την άμυναν η οποία έχει στηριχθή εις τούτο πλημ
μελώς· και αντί τούτου, όθεν, να γίνουν α ι εξής επιδιορθώσεις: /

φ. 2 Πρώτον· δι’ εργασιών εις την ξηράν να εγερθή χαράκωμα κατά μήκος 
της ακτής της νήσου από της θέσεως του οχυρού «Κωνσταντίνος» μέχρι εκείνης 
του οχυρού «Α λέξανδρος».

Δεύτερον· το χαράκωμα τούτο να ζωσθή υπό τάφρου ευκόλου να διανοιγή 
εκ νέου εις τα χαμηλά εδάφη των αλυκών.

Τρίτον· να τοποθετηθούν τρεις πυροβολαρχίαι, α ι οποίαι να καλύπτουν 
διά των πυρών του φρουρίου ά παν το τέναγος.

Τέταρτον· εις τα μικρά βάθη του τενάγους και εκεί όπου η απόστασις 
από της γειτονικής ξηράς μέχρι της ημετέρας είναι βραχυτάτη να δημιουρ
γηθή υ ποβρύχιος φράκτης διά δένδρων του δάσους, πασσάλων και άλλων εμ
ποδίων.

Ε άν πραγματοποιηθούν ά πασαι αύται αι οχυρώσεις, καθόσον φαίνεται, 
η άμυνα της νήσου και της πόλεως εξασφαλίζεται, παρά τα μεγάλα μέσα τα 
οποία παρασκευάζονται υ πό του εχθρού, διά να την απειλήσουν.

Περί τη ς εκτελέσεως του μεγάλου τούτου σχεδίου ε θεώρησα χρέος μου 
να ασχοληθώ αμέσως δι’ εκείνο το οποίον με αφορά· Α λλά, προτού α ποδώσω 
λογαριασμόν των ενεργειών μου επί του θέματος, θα ομιλήσω περί της τάφρου, 
της σχεδιασθείσης διά να περιζώση την πόλιν, και περί του στρατοπέδου των 
Ιο ν ίων, εν συνεχεία, των παρατηρήσεων των γενομένων επί τόπου υ πό του κυ
ρίου Μηχανικού.



Η  τάφρος αύτη, σχεδιασθείσα υπό χειρών στερουμένων πείρας και κατά 
το  ήμισυ κατεσκευασμένη άνευ κανονισμού και άνευ <τεχνικών> αρχών· αύ
τη εκ τούτου έχει κριθή εντελώς ά χρηστος, είτε αύτη είναι ε πιθυμητόν να θεω
ρηθή ως φραγμός προωρισμένος να επιβληθή επί του ηθικού του εχθρού είτε 
φ. 2v είναι ε πιθυμητόν να θεωρηθή ως φύλαξ της πόλεως και ως μέσον /  προσωρινής 
σωτηρίας· πράγμα διά το οποίον ο Μηχανικός εις το σχέδιόν του δεν ηδυνή
θη να εκτιμήση την αξίαν του ήδη γενομένου τεραστίου έργου ούτε να θεω
ρήση ως δυνατήν την επιδιόρθωσίν του επί του παρόντος.

Ευθύς ως συμπληρωθούν τα πλέον απαραίτητα ήδη  σχεδιασθέντα έρ γ α , 
ούτος ε πιφορτίζεται να προτείνη τον τρόπον διά του οποίου θα ήτο δυνατόν 
να ανασκαφή μικρόν μέρος του εκτελεσθέντος έργου, διά να πραγματοποιήσω
μεν τον σκοπόν να δώσωμεν μορφήν τινα πόλεως εις τον κατά συσσωρευμένα 
πλήθη κατωκημένον τούτον χώρον: Ε π’ αυτού θα λάβω την τιμήν εν συνε
χεία να παρουσιάσω εις τας Υ.Υ.Ε.Ε. τας παρατηρήσεις μου επί του σχεδίου 
το οποίον θα καταρτίση καταλλήλως ο κύριος Michaud.

Ί ν α  συνδυασθούν τα απαραίτητα διά τον σχηματισμόν του στρατοπέδου 
έργα μετά της μικροτέρας δυνατής ζημίας των καλλιεργημένων α γρών και 
κήπων και μετά της μεγαλυτέρας δυνατής φειδούς η μερών, ε ργατικών βρα
χιόνων, μέσων και χρήματος έκρινα απαραίτητον να ακολουθήσω τον Μηχανι
κόν εις όλας τας στρατιωτικάς περιηγήσεις του και να συσχετίσω τας παρα
τηρήσεις μου προς τας ιδικάς του, εις τρόπον ώστε το σχέδιόν του να ευρίσκε
ται ε ντός του πλαισίου των ημετέρων συνθηκών, χωρίς όμως αι αυταί η μέτεραι 
συνθήκαι να δημιουργούν φαινομενικώς ε μπόδιον εις τα σχέδιά του.

Α πονέμων άπαντα εκείνον τον έπαινον ο οποίος οφείλεται εις την αξίαν, 
την σοφίαν του ημετέρου κυρίου Michaud έχω  την ευχαρίστησιν να ανακοινώ
σω εις τας Υ.Υ.Ε.Ε. ότι, χωρίς να προκαλέσωμεν ζημίαν εις οιονδήποτε  φ. 3 καλλι
εργημένον α γρόν, /  εσχεδιάσθη η μορφή του στρατοπέδου διά της αποδόσεως 
εις τούτο χαρακωμάτων και πυροβολαρχιών κοινών <προς εκείνα> τα οποία 
θα απαιτηθούν διά την γενικήν άμυναν της νήσου και της πόλεως· εις τρό
πον ώστε διά των ίδιων ε ργασιών, διά των ιδίων μέσων και διά της χρησιμο
ποιήσεως του ιδίου χρόνου, ε κπληρούνται τρεις σπουδαιότατοι στόχοι, εκείνος 
δηλαδή της περιστοιχίσεως της νήσου δι’ ενιαίας ο χυρώσεως, εκείνος του να 
διαφυλάξωμεν και να ενθαρρύνωμεν ε ντός αυτής μίαν διαρκή φρουράν ε ξ Ιονί

ων στρατιωτών, εκείνος του να επιτύχωμεν πάντα ταύτα, χωρίς να βλάψω
μεν ή να ενοχλήσωμεν κατ’ ε λάχιστον τους καλλιεργημένους αγρούς και τας 
πολυτίμους περιουσίας τούτων των κατοίκων.

Η  Ε ξοχωτάτη Γερουσία μέχρις ε δώ έχει το πλαίσιον των προς εκτέλε
σιν εργασιών. Α ς  δεχθή τώρα να εξετάση λεπτομερώς όσα ηδυνήθην να πρά
ξω, διά να προαγάγω εκείνην την συνεργασίαν την οποίαν α ναζητούμεν και την 
οποίαν οφείλομεν να παράσχωμεν ε ξαίροντες την πληρότητα και το μέγεθος



των ημετέρων πατριωτικών αισθημάτων κα ι υποβάλλοντες εις αυστηρά και 
σοβαρά μέτρα την συνδρομήν του δημοσίου ταμείου διά την ικανοποίησίν των.

Ε δημοσίευσα κατά την 29ην την έντυπον προκήρυξιν, την οποίαν συνά
πτω, υπ’ αρ. 1. Έσχον ως πρόθεσιν να συνδυάσω δι’ αυτής πολλάς απόψεις, 
εσωτερικάς και εξωτερικάς, και ουσιαστικώς να [μη] στηρίξω την ημετέραν 
άμυναν επί της εθνικής συνεργασίας. Ελπίζω  ότι εις οιονδήποτε συμβάν δεν 
θα εκτεθούν εις κινδύνους η Κυβέρνησις και ο λαός. 

φ.3v  Παρατηρών την γενικήν κατάργησιν παντός κανόνος /  εις την οικονομικήν
διαχείρισιν και γνωρίζων α φ’ ε τέρου ότι το ταμείον της νήσου ταύτης ου

δέποτε ηδυνήθη να οργανωθή ούτε συμφώνως προς τους γενικούς νόμους ού
τε συμφώνως προς οιονδήποτε ιδιαίτερον κανονισμόν, ε θεώρησα α ναγκαίον να 
καθιερώσω ρύθμισίν τινα διά την διαχείρισιν εκείνην του δημοσίου χρήματος, 
η οποία πρέπει να ασκήται κατόπιν της παρεμβάσεώς μου εις τα θέματα διά 
τα οποία είμαι επιφορτισμένος. Τα συνημμένα έγγραφα υπ’ αρ. 2- 3 θα γνω
στοποιήσουν εις τας Υ.Υ.Ε.Ε. πώς ε γώ προσεπάθησα να δώσω αυτήν την βά
σιν εις την διαχείρισιν μου και πώς προτίθεμαι να την θέσω εν λειτουργία, εις 
τρόπον ώστε όλον το έθνος να δύναται να έχη τον τρόπον να την ελέγξη και να 
την κρίνη.

Το κατά τακτά διαστήματα φύλλον ε ξόδων θα αποσταλή παρ’ ε μού με
τά πάντων των εγγράφων εις τας Υ.Υ.Ε.Ε. και τοιουτοτρόπως διά συντόμου 
και ευκόλου ε ξετάσεως η Κυβέρνησις θα δυνηθή να βεβαιωθή περί της ακρί
βειας της διαχειρίσεως, περί της καταστάσεως της οικονομίας και περί των 
προσόδων των οποίων αύτη δύναται να έχη ανάγκην.

Το προς γνώσιν μου παραδοθέν μοι παρά του Μηχανικού έγγραφον φέ
ρει σημείωσιν αρ. 4.

Διά να συνδυάσω ταχύτητα και φειδώ χρήματος κατένειμα τα καθήκον
τα εις περισσοτέρας Α ρχάς, α ναλόγως προς το αν τα αιτηθέντα αντικείμενα 
ηδύναντο να ληφθούν παρά των ενταύθα η εκ των άλλων νήσων.

Τα συνημμένα υπ’ αρ. 5, 6, 7, 8 α ς πληροφορήσουν τας Υ.Υ.Ε.Ε. περί 
φ. 4 των απαντήσεων. Α ς  μη θεωρηθούν με την σύγκρισιν / των εγγράφων τούτων 

ότι ανετέθησαν πολλάς φοράς ανωφελώς αι ίδιαι αποστολαί διά τα ίδια α ντικεί
μενα. Θα έχω την τιμήν εν συνεχεία να καταστήσω γνωστάς τας οικονομικάς 
βλέψεις τοιούτου μέτρου και ελπίζω ότι το γενόμενον θα δικαιολογήση και επ ’ 
αυτού τας κατευθύνσεις μου.

Κανονισθεισών κατ’ αυτόν τον τρόπον των γενικών διαταγών, διά να δια
τεθή αμέσως ο μεγαλύτερος δυνατός αριθμός των αιτηθέντων παρά του Μηχα
νικού α ντικειμένων, η σχολήθην λεπτομερώς περί των τρόπων ε κτελέσεως. Ε ξ
ελέγησαν υπ’ εμού πολίται μεγάλης υ πολήψεως και επιρροής και ακολουθου
μένους υπό της ρωσικής δυνάμεως τους απέστειλα εις την ύπαιθρον, διά να 
πραγματοποιήσουν τας επιτάξεις. Καθωδηγήθησαν να εγγυώνται εις έκαστον 
συμβάλλοντα διά γραπτής α ποδείξεως και να μου σημειωθή γραπτώς ο αυ-



αυθορμητισμός ή η  α ντίδρασίς του διά την ανταμοιβήν. Θα καταστήσω γνωστόν 
περαιτέρω τον σκοπόν εις τον οποίον τείνει το πρώτον τούτο μέτρον.

Σήμερον, 2 τρέχοντος, α νεχώρησαν ήδη διά την εκπλήρωσιν των αποστο
λών των πάντες οι διαταχθέντες και έχει ήδη καθορισθή το σημείον ε ποπτεύ
σεως, ως προκύπτει εκ του εγγράφου αρ. 9. Αύριον θα είναι εν δράσει. Την 
Τετάρτην θα αρχίσουν α ι εργασίαι. Οι πρώτοι διά να τας εκτελέσουν θα εί
ναι τριακόσιοι λεγεωνάριοι της περιοχής της (... ..) 1, οι οποίοι ήδη βαδίζουν,
διά να φθάσουν εις τας θέσεις των.

Μετά τας πρώτας η μέρας δεν θα αρκέσουν ούτε τριακόσιοι ούτε εξακόσιοι 
φ.4v εργάται, /  όταν επιδιώκεται να περατωθή τόσον μέγα έργον εντός μηνός, κα

θώς προτίθεμαι, μετά τας σοφάς παρατηρήσεις τας γενομένας υ πό του κυρίου 
Μηχανικού και της Στρατιωτικής Διοικήσεως. Διά τούτο από της πρώτης στι
γμής απέβλεψα εις τον σκοπόν να κάμω να συντελέσουν εις την έκτακτον ταύ
την ε ργασίαν οι εργάται των νήσων της Ιθάκης, Κεφαλληνίας και Ζακύνθου· 
οι ίδιοι εκείνοι οι οποίοι καθ’ έκαστον έτος συνήθιζον να μεταβαίνουν εις το 
γειτονικόν Κράτος, διά να βοηθήσουν εις τας εργασίας εκείνων των μερών και 
εκείνης της γεωργίας.

Γνωρίζων ότι τοιαύτη ξένη συμμετοχή δεν δύναται να συντηρηθή υ πό της 
κρατικής οικονομίας, α πηυθύνθην ήδη  από της 30ής παρελθόντος μηνός εις 
τους Πρυτάνεις δι’ ε γκυκλίων, των οποίων αι Υ.Υ.Ε.Ε. Θα γνωρίσουν το περιε
χόμενον εκ του συνημμένου υπ’ αρ. 10· και διά να καταστήσω εις τους ιδίους 
Πρυτάνεις ευ κολωτέραν την εκτέλεσιν της λεπτής και σπουδαίας αποστολής 
διά της οποίας τους επεφόρτισα, απηυθύνθην ιδιαιτέρως δι’ ιδιωτικών και εμπι
στευτικών γραμμάτων εις τους επιφανεστέρους και περισσοτέραν επίδρασιν α
σκούντας πολίτας εκάστης νήσου, παριστών εις αυτούς εκ των αληθεστέρων και 
διαφόρων προελεύσεων ανταποκρίσεων την κατάστασιν των πραγμάτων και 
την σημασίαν της εθελοντικής και γενναιοδώρου συνδρομής των διά την βελτί
ωσιν τούτων. Έ χ ω  πολλάς ε λπίδας εκ της ενεργείας ταύτης και παρακαλώ 
τας Υ.Υ.Ε.Ε. περί ταύτης να υπομείνετε, διά να την κρίνετε μετά την έκ
βασιν. /

φ. 5 Η σχολήθην διά μακρών περί της Πολιτοφυλακής. Η  γενική στρατολο
γία έχει συμπληρωθή. Έ καμα την προσωπικήν γνωριμίαν των νέων πεντηκον
τάρχων. Ω μίλησα προς τούτους και μου φαίνεται ότι είναι διατεθειμένοι να 
υπηρετήσουν καλώς.

Η  προκήρυξις υπ’ αρ. 11 την οποίαν εσωκλείω και η οποία σήμερον εδη
μοσιεύθη περιλαμβάνει την θεμελιώδη ο ργάνωσιν της υπηρεσίας. Αι Υ.Υ.Ε.Ε. 
Θα δεχθούν να ίδουν εις τον διορισμόν των Τοποτηρητών μέτρον αποβλέπον εις 
το να πολλαπλασιάση τας επαφάς μου ταυτοχρόνως μετά των κατοίκων των ε
παρχιών και των γειτονικών μερών και τα μέσα τα προοριζόμενα να οδηγήσουν

1. Ά γ ν ω στος η απόδοσις του ονόματος E ngilopea, ίσως Ε γκλουβή.



τας μάζας του πληθυσμού διά των ευχαρίστων οδών του παραδείγματος και της 
επιρροής.

Οι Τοποτηρηταί μου θα με ακολουθήσουν και όσοι κύριοι <επίσης> θελή
σουν να μιμηθούν το παράδειγμά των εις το να ενθαρρύνουν τους εργάτας διά 
της προσωπικής παρουσίας.

Ο  Επίσκοπος του τόπου, ο Μητροπολίτης Ά ρτης, ιερείς, γέροντες, ά
παντες θα τεθούν εις κίνησιν διαδοχικώς μετά καταλλήλων οδηγιών, διά να 
ενισχύσουν και δι’ α υ τού εισέτι του μέσου τας δυνάμεις του πληθυσμού, λίαν 
καταβεβλημένος εκ διαφόρων αιτιών, αλλά κατ’ ουσίαν εκ των πολλών α νωφε
λών περιπετειών τας οποίας ούτος μέχρι στιγμής έχει υ ποστή.

Ι δ ού η κατά το δυνατόν ακριβής α νταπόκρισις περί της διοικήσεώς μου, 
φ. 5v υπολογιζομένης από της 28ης του παρελθόντος μηνός /  μέχρι σήμερον.

Παρακαλώ την συνέχισιν της δημοσίας ευνοίας.

Ε κ  του εν Α γ ία  Μαύρα Εκτάκτου Ε πιτροπείου 
τη 2 Ιουνίου 1807 π.η .

Ο  Έ κ τ . Ε π ίτ ρ .  Κόμης ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ

Ά ν ω : Μετά δεκατριών συνημμένων. Ληφθέν τη 7 Ι ουνίου 1807 π.η. 
Ο  Γραμματεύς της Ε π ικ ρατείας Κόμης Σορντίνας.

Α ρχε ίον  Ιο ν ίου Γερουσίας 
Γεν. αρ. 9, αριθ. εγγρ. 333, συνημμένον α

Νο 1
Gio. di Ant(oni)o Co. Capodistria

Comm(missari)o Estraord(inari)o deH’Ecc(ellentissi)mo Senato della
Rep. Ionia

Agli ab itan ti di S(ant)a M aura 
Proclam a

La protez(ion)e Hi Alessandro I e le inv itte  sue truppe vi custodi
scono e vi difendono cosi validam ente che per la vostra sicurezza d’uopo 
non avete di verun ausilio estraord(inari)o nemmeno oggidì che le cir
costanze del vostro paese sono cangiate per l’ostile procedere di un li
m itrofo il quale vi offende e vi m inaccia senza legittim o titolo.

Pure l’Ecc(elle)n(tissim)o Senato mi m anda in mezzo a voi m unito 
di pieni poteri per secondare l’onorato divisam ente che appalesate di 
correre tu t t i  quanti voi siete capaci alle arm i e dim ostrarvi col fa tto  a tti



da per voi stessi a rispingere qualunque osasse di por piede nemico nel 
vostro territorio  od in quello della Rep.

Io vi felicito per questo e vi invito a m ettere in  pra tica le in ten 
zioni vostre.

Nessuno oserà certam ente di avere sentim (en)ti contrarj a quelli 
che à di già m anifestati la com unità tu t ta ;  m a se pure vi fosse q(ues)
to  nemico della sua p a tria  e di se stesso, io sono a<u>torizz(a)to a cer
carlo ed a punirlo m ilit arm ente.

Vedrete in breve volger di giorni i volontarj corciresi unirsi a 
voi per la vostra  difesa./

φ. 1v Io spero eguale il concorso spontaneo dei cittad(i)n i tu t t i  della 
Rep. ove essi sieno ricercati. Io lo prom etto, poiché ne ò la m orale cer
tezza e perché so di po ter esigere p(er) voi dai fratelli vostri ciò che vo
lontariam (en)te non contribuissero coll’opera loro.

L’Ecc(ellentissi)mo Senato vi offre tu t t i  i mezzi di m ostarvi degni 
dell’epoca presente e della protez(ion)e che fa la vostra  felicità. Acco
glieteli e secondateli.

I l  p(rese)nte è spedito agli Ec(cellentissi)mi p ritan i con re la tive1 
istruz(ion)i per essere pub(blicat)o ed affinché sieno eseguite le misure 
che da esso derivano.

ΚΑΒOΥΔΙΣΤΡΙΑΣ

S. M aura li 29 mag. 1807
P. PEDEM ONTI Seg(retari)o

Α ρ. 1
Ιωάννης του Α ντωνίου Κόμης Καποδίστριας 

Έκτακτος Επίτροπος της Ε ξοχωτάτης Γερουσίας της Ιο ν ίου Πολιτείας

Προς τους κατοίκους της Α γίας Μαύρας 

Προκήρυξις

Η  προστασία του Α λεξάνδρου Α΄ και α ι α ήττητοι δυνάμεις αυτού σας 
φρουρούν και σας υπερασπίζονται τόσον ισχυρώς, ώστε διά την ασφάλειάν σας 
δεν έχετε ανάγκην ε κτάκτου τινός βοηθείας, ούτε και σήμερον, οπότε αι περι
στάσεις της πατρίδος σας έχουν μεταβληθή λόγω τη ς εχθρικής προελάσεως 
γείτονος ο οποίος σας προσβάλλει και σας απειλεί άνευ νομίμου δικαιώματος.

1. Χφ. relativi



Α λλ’ η Ε ξοχωτάτη Γερουσία με αποστέλλει εν μέσω υ μών, ε φωδιασμέ
νον δι’ α πολύτων ε ξουσιών, διά να βοηθήσω την έντιμον πρόθεσιν την οποίαν 
εκδηλώνετε να τρέξετε εις τα όπλα όσοι είσθε ικανοί και να φανήτε ε μπρά
κτως άξιοι να αποκρούσετε μόνοι σας οιονδήποτε θα ετόλμα να θέση ε χθρικόν 
πόδα εις το έδαφός σας ή εις εκείνο της Πολιτείας.

Σας καλοτυχίζω διά τούτο και σας προσκαλώ να πραγματοποιήσετε τας 
προθέσεις σας.

Ουδείς βεβαίως θα τολμήση να έχη αντίθετα αισθήματα εκείνων τα ο
ποία έχει ήδη  εκδηλώσει όλη η κοινότης· αλλ’ όμως, εάν ήθελε υπάρξει εκεί
νος ο εχθρός της πατρίδος του και εαυτού, είμαι εξουσιοδοτημένος να τον ανα
ζητήσω και να τον τιμωρήσω στρατιωτικώς.

Θα ιδήτε ε ντός συντόμου παρελεύσεως ημερών τους Κερκυραίους ε θελον
τάς να ενώνονται μεθ’ υ μών διά την άμυνάν σας. /

φ. 1v Eλπίζv  παρομοίαν την αυθόρμητον συνδρομήν όλων των υπηκόων της 
Πολιτείας όπου ούτοι α ναζητηθούν. Τ ο  υπόσχομαι, δεδομένου ό τ ι έ χ ω  περί 
τούτου την ηθικήν βεβαιότητα και διότι γνωρίζω ό τι δύναμαι να απαιτήσω 
δι’ υ μάς παρά των υμετέρων αδελφών εκείνο εις το οποίον δεν θα συνέβαλλον 
θεληματικώς διά του έργου των.

Η  Ε ξοχωτάτη Γερουσία σας προσφέρει πάντα τα μέσα, διά να φανήτε ά 
ξιοι της παρούσης εποχής και της προστασίας, η οποία προξενεί την ευτυχίαν 
σας. Δεχθήτε ταύτα και υποβοηθήσατέ τα.

Το παρόν ε στάλη εις τους Ε ξοχωτάτους Πρυτάνεις μετά σχετικών υ πο
δείξεων, διά να δημοσιευθή και διά να εκτελεσθούν τα μέτρα τα οποία προέρ
χονται εκ τούτου.

ΚΑΒΟΥΔΙΣΤΡΙΑΣ

Α γία Μαύρα τη 29 Μαΐου 1807

Π. ΠΕΔΕΜΟΝΤΗΣ, Γραμματεύς

Α ρ χ είον Ιο ν ίου Γερουσίας 
Γεν. αρ. 9, αριθ. εγγρ. 333, συνημμένον β

No 2
Copia di uffizio scritto  a S.E. P ritano di S. M aura dal Commis

s(ari)o Estraord(inari)o nell isola stessa in d a ta  29 maggio 1807

La miglior difesa di S. M aura e le operazioni m ilitari che per essa 
risulteranno esigono che la pubblica finanza soccomba ad estraordinarj 
dispendj. Per questo è mio avviso che al natura le  M agistrato delle F i
nanze siano aggiunti tre  estraordinarj deputati, i quali possano con as-



assiduità e costanza attendere personalm ente a tu tte  le spese che si incon
trerannno dall’istan te in cui esse si farranno in relazione alle mie ricerche.

Q uesta aggiunta estraordinaria avrà  la compiacenza di m ettersi in 
d ire tta  comunicazione con me, affinché io possa darle le mie idee in 
torno alla sistemazione della estraordinaria azienda. Queste idee sono 
d irette  ad un solo scopo;  a quello cioè di far conoscere m etodicam ente 
aH’Ecc(ellentissi)mo Senato ed alla Repubb(lic)a tu t ta  con la m aggior 
precisione e nitidezza il quadro dei dispendj ed i docum enti tu t t i  che 
li comprovano. V.E. può assai meglio di me ravvisare i personaggi i 
piú a tt i  a questo estraordinario incarico.

Io la prego quindi di scieglierli, di destinarli e di porgerm ene un 
riscontro.

Ho l’onore.............

P(er) copia conf(orme)

Il Seg(retar)io P. PEDEM ONTI

Α ρ. 2
Α ντίγραφον επισήμου εγγράφου αποσταλέντος εις την Α.Ε. τον Πρύτανιν 

της Α. Μαύρας παρά του Εκτάκτου Επιτρόπου εν τη αυτή νήσω υ πό η μερομ
ηνίαν 29 Μαΐου 1807.

Η  καλλιτέρα άμυνα της Α. Μαύρας και αι στρατιωτικαί ε πιχειρήσεις αι 
οποίαι θα προκύψουν διά ταύτην α παιτούν όπως η δημοσία οικονομία υ ποχρε
ωθή εις εκτάκτους δαπάνας. Διά τούτο είναι γνώμη μου όπως εις την συνήθη 
οικονομικήν Α ρχήν προστεθούν τρεις ε κτακτοι αντιπρόσωποι, οι οποίοι να 
δύνανται μετ’ ε πιμελείας και συνεπείας να επιβλέπουν προσωπικώς εις όλας 
τας δαπάνας αι οποίαι θα αντιμετωπισθούν από της στιγμής κατά την οποίαν 
αύται θα πραγματοποιηθούν εν σχέσει προς τας εργασίας μου.

Τα έκτακτα ταύτα πρόσθετα μέλη θα ευδοκήσουν να τεθούν ε ι ς  
άμεσον επαφήν μετ’ ε μού, ίνα δυνηθώ να τους εξηγήσω τας ιδέας μου περί της οργα
νώσεως της εκτάκτου διαχειρίσεως. Αι ιδέαι αύται αποβλέπουν εις ένα μόνον 
σκοπόν· εις εκείνον δηλαδή του να γνωρίσουν συστηματικώς εις την Ε ξ οχω
τάτην Γερουσίαν και εις όλην την Πολιτείαν μετά της μεγαλυτέρας α κριβείας 
και καθαρότητος το πλαίσιον των δαπανών και όλα τα έγγραφα τα οποία τας 
επικυρώνουν. Η  Υ.Ε. δύναται πολύ καλλίτερον ε μού ν α  α ναγνωρίση τα 
μάλλον κατάλληλα πρόσωπα διά την έκτακτον ταύτην υπηρεσίαν. Ό θεν σας



παρακαλώ να τα εκλέξετε, να τα διορίσετε και να μου δώσετε α πάντησιν περί 
τούτου.

Έ χω  την τιμήν...
Διά το ακριβές α ντίγραφον 

Ο  Γραμματεύς Π . ΠΕΔΕΜΟΝΤΗΣ

Α ρχείον  Ιο ν ίου Γερουσίας 
Γεν. αρ. 9, αριθ. εγγρ. 333, συνημμένον y

No 3
29 maggio 1807 s.v.

Il Commissario Estraord(inari)o in S(ant)a M aura 
Gio. Co. De Capodistria

Dovendo porre in pronto andam ento li la<c>ori ed operazioni m i
litari, p rescritte  dal dec(ret)o dell’ <E c>c(ellentissim)o Senato dei 21 
maggio cad(ent)e per la maggior difesa di quest’isola di S. M aura, ed 
aprindosi però la necessità di varj relativi dispendj, eseguibili da questa 
p(ubblic)a cassa, considera che per facilitare la prontezza ed esattezza 
degl’a<c>quisti e degl’esborsi, per m antenere l’im portan te m oltiplicata 
attenzione sulla pub(blic)a Economia e risparmio e per lasciai· adito ad 
un reciproco solievo ne’pubblici funzionarj del M ag(istrat)o Finanze è 
necessario ch’esso sia aum entato  di tre  m em bri, li quali come aggiunti 
estraordinarj coagiscano co’m em bri a ttua li del medesimo.

Considera pure che sarebbe inconciliabile poi coll’arm onia e buon 
ordine dell’am m inistrazione contem plata ogni divisione d’attribuzioni nel 
M ag(istrat)o ed è però inevitabile in esso l’unione di tu t t i  li suoi membri.

Considera finalm ente che volendo rendere ostendibile periodica
m ente all’au t(o rit)à  del Senato la p a rtita  spese per li nuovi lavori e 
fortificazioni in quest’isola è indispensabile che un giornale apposito 
φ. 1v ne dia ogn’ora pronto/riscontro  e per ciò

Visto l’art(icol)o 12° del dec(ret)o sud(dett)o , per ciò attese le 
a ttu a li difficili combinazioni niuna legge né la costituzione vigente po
tranno  opporre ostacolo alcuno all’esercizio de’poteri di esso Comm(issa
ri)o Estraord(inario)

T erm ina quanto  segue 
P(ri)mo. Il M ag(istrat)o Finanze di S. M aura sarà accresciuto di



tre  m em bri col titolo d’aggiunti estraordinarj, li quali avranno u n ità  
di prerogative ed esercizio colli m em bri attuali.

2do. Si applicheranno tu t t i  oltre alle natu ra li funzioni del Magi
(strat)o  al parzial oggetto pure della nuova azienda sulle spese per lavori 
e fortificcazioni.

3zo. L ’a ttu a l F.M. Tesoriere del M ag(istrat)o assum erà anche in 
essa li doveri del suo uffizio.

4to. Il M agi(strat)o Finanze preaccennato sarà in comunicazione 
im m ediata al Comm(issari)o Estraord(inario).

5o. Sarà con apposito uffizio richiesta al N.H. P ritano , in  v ista  alle 
sue conoscenze locali, l’elezione di tre  aggiunti estraordinarj dai soggetti 
piú accreditati e l’esecuzione del precedente articolo.

6o. 11 fondo ind istin tam ente della P(ubblic)a Cassa in quest’isola 
som m inistrerà sempre il soldo per le spese accennate. 

φ. 2 7o. Sarà ricercato detto  N.H. P ritano  d’in terve /n ire  ogni quindeci
giorni con m andato  suo legale d’autorizzazione preventiva al M ag(istrat)o 
per il pagam ento delle spese in ta l periodo da incontrarsi per conto 
«lavori e fortificazioni».

8o. Ogni a<c>quisto di generi od esborso avrà per fondam ento 
im m ancabile l’ordine scritto  del Comm(issari)o Estraord(inario).

9o. Li α <cq>uisti saranno cautelati dalle ricevute dettag liate  de’ 
venditori, li pagam enti di mercedi dagl’incom benti principali de’lavori 
ed operazioni.

l 0o. Ogni m ovim ento di soldo nei cosi preveduti dall’art(icol)o 
preced(ent)e oltreché nelli p rescritti registri di contabilità legale dovrà 
risultare da un giornale apposito, in cui em ergeranno la qualità  e q uan
t i tà  delle spese esaurite dall’una ed in confronto il danaro  levato dalla 
Cassa nel periodo di giorni quindeci fissato dal m andato  del N.H. P ritano .

11o. D etto giornale s’in tenderà appoggiato a tu t t i  li m em bri del 
M ag(istrat)o, m a potrà essere tenuto  da quello di essi che reputassero piú 
ad a tta to  per attiv ità  ed intelligenza.

12o. Al compiersi del periodo suespresso sarà dal M ag(istrat)o 
offerto al Comm(issari)o Estraord(inario) l’estra tto  colle copie de’do
cum enti relativi di quanto  in detto  giornale nel periodo indicato risu lta ./ 

φ. 2v  13o. D etto estra tto  sarà au ten ticato  dalle firme di tu t ti  li m em bri
del M ag(istrat)o, e del F.M. Tesoriere.

14o. Li docum enti originali degl’esborsi eseguiti saranno ten u ti in  
filze perm anenti.

15o. T u tti li m em bri del M ag(istrat)o reciprocam ente si interesse
ranno a conciliare sempre ed in ogni articolo di dispendio il piú m inuto 
pub(blic)o interesse.



16ο. Le partite  di pu(blic)o soldo che si trarranno  dalla Cassa sa
ranno tan to  nei registri di contabilità quanto  nel giornale m arcate a 
debito nom inatam ente di lavori e fortificazioni per la difesa di S. Maura.

Il p(rese)nte sarà in copia accom pagnato al prelodato M agi(strato) 
F inanze per la sua osservanza in tu t t i  gl’articoli che com prendono la 
di lui gestione nella nuova am m inistrazione di spese p(er) lavori e for
tificazioni di quest’isola.

Il Comm. C. C A PO D ISTR IA
Il S(e)g(retario) P. Pedem onte

P(er) copia conf(orm)e
11 Seg(reta)rio P. PEDEM ONTI

Α ρ. 3
21) Μαΐου 1807 π.η .

Ο εν Αγία Μ αύρα Έκτακτος Επίτροπος 
Ιω . Κόμης Ντε Καποδίστρια

Ε πειδή πρέπει να παραδώση εις την άμεσον εκτέλεσιν τας εργασίας και 
στρατιωτικάς επιχειρήσεις, τας διαταχθείσας διά του θεσπίσματος της Ε ξο χω
τάτης Γερουσίας της 21 λήγοντος Μαΐου διά την καλλιτέραν άμυναν της νή
σου ταύτης της Α. Μαύρας, και επειδή όμως δημιουργείται η ανάγκη ποικί
λων σχετικών δαπανών, εκτελεστών υ πό του ενταύθα δημοσίου ταμείου, θεωρεί 
ότι, διά να διευκολύνη την ταχύτητα και ακρίβειαν των παραλαβών και των 
πληρωμών, διά να διατηρήση την σημαντικήν, ε παυξηθείσαν προσοχήν 
επί της δημοσίας οικονομίας και φειδώ και διά να αφήση διέξοδον εις την αντί
στοιχον α νακούφισιν των δημοσίων λειτουργών της ο ικονομικής Υ πηρεσίας, 
είναι απαραίτητον να αυξηθή αύτη κατά τρία μέλη, τα οποία να ενεργούν εκ
τάκτους προστεθειμένα από κοινού μετά των παρόντων μελών της ιδίας.

Θεωρεί επίσης ότι κατόπιν θα ήτο ασυμβίβαστος προς την αρμονίαν και 
καλήν λειτουργίαν της περί ης ο λόγος διαχειρίσεως πάσα κατανομή αρμοδιο
τήτων εις την Υ πηρεσίαν, είναι όμως εις ταύτην α ναπόφευκτος η ενότης όλων 
των μελών της.

Θεωρεί, τέλος, ό τ ι , επειδή θέλει να δύναται να παρουσιάζω κατά πε
ριόδους εις την εξουσίαν της Γερουσίας τον λογαριασμόν των δαπανών διά τας 
νέας ε ργασίας και οχυρώσεις εις την νήσον ταύτην, είναι απαραίτητον όπως 
φ. 1v ειδικόν τι η μερολόγιον δίδη περί α υ τού ανά πάσαν στιγμήν άμεσον / απάντη
σιν, και διά τούτο:



Ληφθέντος υπ’ όψει του άρθρου 12 του προαναφερθέντος θεσπίσματος, 
διά του οποίου, ε ξετασθεισών των παρουσών δυσκόλων συνθηκών, ουδείς νό
μος ούτε το ισχύον σύνταγμα θα δυνηθούν να αντιτάξουν ε μπόδιόν τι εις την 
εξάσκησιν των εξουσιών του Εκτάκτου τούτου Επιτρόπου

Α ποφασίζει ως έπεται
1ον. Η  ο ικονομική Υ πηρεσία της Α. Μαύρας θα αυξηθή κατά τρία μέ

λη φέροντα τον τίτλον των εκτάκτων προσθέτων, τα οποία θα έχουν κοινάς 
αρμοδιότητας και δικαιοδοσίαν μετά των παρόντων μελών.

2ον. Πλην των κανονικών λειτουργιών της Υ πηρεσίας θα ασχοληθούν ό
λοι επίσης επί του ιδιαιτέρου θέματος της νέας διαχειρίσεις των εξόδων δι’ ε ρ
γασίας και οχυρώσεις.

3ον. Ο  εν ενεργεία Ο.Υ. Ταμίας της Υ πηρεσίας θα αναλάβη και εις ταύ
την τα καθήκοντα του αξιώματός του.

4ον. Η  προαναφερθείσα Υ πηρεσία ο ικονομικών θα είναι εις άμεσον επα
φήν μετά του Εκτάκτου Επιτρόπου.

5ον. Παρά του Ευγενεστάτου Πρυτάνεως θα ζητηθή δι’ ιδιαιτέρου εγγρά
φου, λαμβανομένων υπ’ όψιν των τοπικών του γνωριμιών, η  εκλογή τριών 

εκτάκτων προσθέτων (μελών) εκ των πλέον φερεγγύων υποκειμένων και η 
εκτέλεσις του προηγουμένου άρθρου.

6ον. Το κεφάλαιον του εν τη νήσω ταύτη Δημοσίου Ταμείου α διακρίτως 
θα προμηθεύη πάντοτε τα χρήματα διά τας αναφερθείσας δαπάνας.

2 7ον.  Ο  εν λόγω Ευγενέστατος Πρύτανις θα ζητηθή να /  παρεμβαίνη ανά 
δεκαπέντε η μέρας προς την Υ πηρεσίαν διά νομίμου αυτού εντάλματος, προλη
πτικώς κεκυρωμένου, προς πληρωμήν των δι’ α ντιμετώπισιν δαπανών δεδομέ
νης περιόδου έναντι του λογαριασμού «εργασίαι και οχυρώσεις».

8ον. Πάσα α γορά ειδών ή πληρωμή θα έχη ως βάσιν ανεξαιρέτως την 
γραπτήν διαταγήν του Εκτάκτου Επιτρόπου.

9ον. Αι α γοραί θα κατοχυρούνται διά των αναλυτικών α ποδείξεων των 
πωλητών, αι πληρωμαί των εμπορευμάτων υ πό των κυρίως υ πευθύνων των α
πασχολήσεων και των έργων.

10ον. Πάσα κίνησις χρήματος κατά τα ούτω προβλεφθέντα υ πό του προ
ηγουμένου άρθρου εκτός των προαναφερθέντων νομίμων λογιστικών καταστί
χων θα πρέπει να προκύπτη ε ξ ιδιαιτέρου ημερολογίου, εις το οποίον θα δια
πιστούνται εις το εν μέρος η ποιότης <του είδους> και το ποσόν των καταβλη
θέντων εξόδων και αντιστοίχως τα  αναληφθέντα εκ του Ταμείου χρήματα εις 
το διάστημα δεκαπέντε ημερών, ο ριζόμενον υ πό του εντάλματος του Ευγενε
στάτου Πρυτάνεως.

11ον. Το εν λόγω η μερολόγιον θα θεωρήται κατατεθειμένον εις όλα τα 
μέλη της Υ πηρεσίας, αλλά θα είναι δυνατόν να τηρήται παρ’ εκείνου εκ τού
των τον οποίον θα εθεώρουν περισσότερον κατάλληλον λόγω α σχολίας και νοη
μοσύνης.



12ον. Κατά το τέλος της προαναφερθείσης περιόδου θα παραδίδεται πα
ρά της Υ πηρεσίας εις τον Έκτακτον Επίτροπον το απόσπασμα μετά των αντι
γράφων των εγγράφων των σχετικών προς όσα εν τω περί ου ο λόγος η μερο
λογίω φαίνονται κατά την δηλωθείσαν περίοδον. /

13ον. Το εν λόγω απόσπασμα θα επικυρούται διά των υπογραφών όλων 
των μελών της Υ πηρεσίας και του Ο.Υ. Ταμίου.

14ον. Τα πρωτότυπα έγγραφα των εκτελεσθεισών πληρωμών θα τηρούν
ται εις καθωρισμένους φακέλους.

15ον. Πάντα τα μέλη της Υ πηρεσίας θα  ενδιαφέρωνται α μοιβαίως να 
εξυπηρετούν πάντοτε και εις παν ζήτημα δαπάνης το πλέον α σήμαντον δημό
σιον συμφέρον.

16ον. Πάντα τα ποσά του δημοσίου χρήματος τα οποία θα λαμβάνωνται 
εκ του Ταμείου θα είναι σημειωμένα τόσον εις τα λογιστικά βιβλία όσον και εις 
το ημερολόγιον, ο νομαστικώς εις χρέωσιν των έργων και των οχυρώσεων διά 
την άμυναν της Α. Μαύρας.

Το παρόν θα σταλή εν αντιγράφω εις την προμνησθείσαν Υπηρεσίαν των 
ο ικονομικών διά την τήρησίν του εις όλα τα άρθρα τα οποία περιλαμβάνουν 
την υπ’ αυτής άσκησιν της υπηρεσίας εις την νέαν διαχείρισιν των δαπανών 
δι’ έργα και οχυρώσεις της νήσου ταύτης.

ο  Ε π ίτρ. Κόμης ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ 
ο  Γραμματεύς Π . Π ΕΔΕΜ Ο ΝΤΗΣ

Διά το ακριβές αντίγραφον 
ο  Γραμματεύς Π . Π ΕΔ ΕΜ Ο ΝΤΗΣ

Α ρ χ είον Ιο ν ίου Γερουσίας 
Γεν. αρ. 9, εγγρ. 333, συνημμένον δ

No 4
S trum en ti necessarj per la costruzione 

delle fortificazioni

Z apponi od in  m ancanza zappe No. 300
Badili 400
P ali di ferro 6
Mazze di ferro grandi 6
F alcette  da  villani 100
Apie sia m an aje grandi 50
Apie piccole sia m ann er ini 20
Seghe di mediocre grandezza 10-0-5



Mazze1 di legno grandi  160
d(ette) picciole Se ne  40
Pistoni da b a tte r  la terra indicherà  60
Dame p(er) l’istesso oggetto la forma  160
Ci viere  200
M urali di qualunque sorta  di legno 50
Mezzi m urali2 50
M azzetti3 di spago grosso 100
Cestelli da p o rta r terra 400
Braccia di corda grossa un dito 100

Si vedrà la
sua grossezza prim a di prenderla.

Più pali d iritti possibilm(en)te N° 10.000
A ltre ttan te  fascine p(er) lavori.

Legnam e indispensabile p(er) la formaz(io)ne di 15 piattaform e. 
N° 50 trav i di spessore quadrato  6 pollici Veneti, di lunghezza 18

piedi.
N°-madrieri sia grosse, dette  com unem ente ponti, di spessore 2 

pollici od almeno 1 ½ , di larghezza circa 1 piede, di lunghezza ord(inari)a, 
in  tu tto  2075 piedi.

N° 1000 chiodi di lunghezza 5 pollici.
N.B. Si è com unata la lunghezza de’ m adrieri, perché forse d iffi

cilm ente si troverebbero tu t t i  dell’istessa lunghezza, né questa  ugua
glianza è necessaria.

3 giugno 1807 s.v., S. M aura

Copia tr a t ta  da a ltra  simile, offerta al Comm(issario) 
Estraord(inario) dall’ingegnere russo S(igno)r Michaud

Ιλ Seg(reta)rio P. PEDEM ON TI f.c.

Α ρ. 4
Απαραίτητα ό ργανα διά την κατασκευήν των οχυρώσεων

Σκαπάναι μεγάλαι ή εν ελλείψει σκαπάναι (συνήθεις) αρ. 300 
Λίσγοι 400
Σ ιδηροί πάσσαλοι 6

1. Χφ. masse
2. Χφ. morali· ούτω εφεξής.



Σιδηραί ράβδοι μεγάλαι
Μάχαιραι χωρικών
(...) 1 ή μεγάλοι πελέκεις
(...) 1 μικραί ή μικραί αξίναι
Πρίονες μεσαίου μεγέθους
Ράβδοι ξύλινοι μεγάλαι
Επίσης μικραί
Σιδηραί πλάκες διά την πίεσιν των χωμάτων
(...)2 διά τον ίδιον σκοπόν
Ξύλινα κιβώτια
Καλύμματα εξ οιουδήποτε είδους ξύλου
Καλύμματα μέσου μεγέθους
Πηνία χονδρού νήματος
Κάνιστρα μεταφοράς χωμάτων

1. Η  λέξις apie αμφιβόλου σημασίας, πιθανώς αξίναι.
2. Η  λέξις dame σημαίνει εργαλείον, αλλ’ άγνωστον ποίον.
3. Η  λέξις madrieri αμφιβόλου σημασίας, πιθανώς σανίδες.

Υ.Γ. Καθωρίσθη εν συνόλω το μήκος των (...)3, επειδή ίσως δυσκόλως θα 
ευρίσκοντο όλαι του αυτού μήκους, ούτε και η ισότης αύτη είναι αναγκαία.

3 Ιουνίου 1807 π. η ., Α. Μαύρα

Α ντίγραφον ληφθέν εξ άλλου ομοίου, παραδοθέντος εις τον Έκτακτον 
Επίτροπον παρά του Ρώσου Μηχανικού κυρίου Michaud.

Ο  Γραμματεύς Π . Π ΕΔΕΜΟΝΤΗΣ ε.α .

6
100

50
20

10-0-5

Θά
δηλωθη 
τό σχήμα 
τούτων

 160 
 40 
 60 

160
200
50
50

100
400

Πήχεις σχοινιού χονδρού πάχους δακτύλου
(θα εξετασθή το πάχος του προ της αγοράς του)

100

Π άσσαλοι επί πλέον, κατά το δυνατόν ευθείς αρ. 10.000
Άλλαι τόσαι δέσμαι ξύλων δι’ εργασίας.

Ξυλεία απαραίτητος διά τον σχηματισμόν 15 δωματίων.
Α ρ. 50 δοκών πάχους 6 βενετικών τετραγωνικών δακτύλιον, μή

κους 18 ποδών.
Α ρ.—  (...)3 ή χονδρών, λεγομένων κοινώς γεφυρών, πάχους 2 δα

κτύλων ή τουλάχιστον 1 1/2 , πλάτους περίπου 1 ποδός, μή
κους κανονικού εν συνόλω 2075 ποδών.

φ.1v Α ρ. 1000 ήλιον μήκους 5 δακτύλων.



Αρχείον Ιο ν ίου Γερουσίας 
Γεν. αρ. 9, αριθ. εγγρ. 333, συνημμένον ε

Νο 5
Copia di uffizio scritto  a S.E. P ritano  del Z an te  dal Commis

s(ari)o Estraordi(nari)o in S. M aura, in d a ta  30 maggio 1807.

M ancano a questa parte  li qui sot toespressi utensili ed effetti che 
servir devono urgentem ente all’esecuzione delle operazioni disegnate 
p(er) la difesa di questa piazza. Mi conviene però rivolgermi 1alla consueta 
condiscendenza di V.E. pregandola di provvedere ad ino ltrarmi senza 
rem ora questi necessarj generi.

L a b a rca di pron(tezza) "G avrili” che avvio con questo plichi a 
V.E. ha  pure quella che traspo rti p(er) espresso li generi stessi. La p u b 
blica economia nel valore dei medesim i sia dalla consueta esattezza di 
V.E. fa tta  stre ttam en te  preservare, essendo di tro p p a  convenienza all’ 
angustiato  erario.

Allevando poi che questo N .H . P ritano  di S(ant)a M aura racco
m andò a V.E. la com piuta di duecento tavole e mille morali appongo 
pure le mie sollecitu dini, ond’ella con quest o medesimo incontro faccia 
pervenirm i pure questi effetti.

Ho l’onore poi di pregarla della celerità in questo caso tra ttan d o si 
di urgente oggetto e di conferm arm i insieme con vera stim a./

φ. 1v Seguono li generi d ’acquistarsi e spedire :
Cento zappe ben costruite.
Cento badili ed al piú presto app ron ta ti e ben costruiti p(er) i la 

vori di terre.
M annaje grandi 30 di quelle che si adoperano nel taglio dei legnami 

da bosco.
Morali cento.
Mezzi morali cinquanta.
Chiodi mille della lunghezza di cinque pollici circa.

Per copia conf(orm)e 
Il Seg(reta)rio P. PEDEM ONTI

1. Χ φ. rivogliermi



Αρ. 5

Α ντίγραφον ε πισήμου εγγράφου γραφέντος προς την Α.Ε. τον Πρύτανιν 
της Ζακύνθου υ πό του Εκτάκτου Επιτρόπου εν Λ. Μαύρα, υπό η μερομηνίαν
30 Μαΐου 1807.

Ελλείπουν εις τα εδώ μέρη τα κατωτέρω α ναφερόμενα ε ργαλεία και αν
τικείμενα, τα οποία πρέπει να χρησιμοποιηθούν ε πειγόντως εις την εκτέλεσιν 
των προγραμματισθεισών ε ργασιών διά την άμυναν του ενταύθα φρουρίου. Με 
ευνοεί όμως να αποτανθώ εις την συνήθη ε πιείκειαν της Υ.Ε., α φού παρακαλέ
σω υ μάς να προνοήσετε να μου αποσταλούν τα  α παραίτητα ταύτα είδη άνευ 
καθυστερήσεως.

Η  λέμβος ε τοιμότητος «Γαβρίλης», διά της οποίας αποστέλλω κατά το 
παρόν <ταξίδιον> προς την Υ.Ε. φακέλους, δύναται και εκείνη επίσης να με
ταφέρη επειγόντως τα είδη ταύτα. Ε κ  της συνήθους ε πιμελείας της Υ.Ε. α ς 
ληφθή φροντίς αυστηρώς περί των δημοσίων οικονομικών κατά τη ν  εκτίμη
σιν των ειδών τούτων, δεδομένου ό τ ι μεγάλως συμφέρει εις το κακώς έχον 
ταμείον.

Σκεπτόμενος κατόπιν ό τ ι  ο  ε νταύθα Ευγενέστατος Πρύτανις της Α 
γ ίας Μαύρας υ πέδειξε εις την Υ.Ε. την κατασκευήν διακοσίων σανίδων και 
χιλίων καλυμμάτων, προσθέτω επίσης τας ιδικάς μου προτροπάς ε πισπεύσε
ως, διά να ενεργήσετε διά του ιδίου τούτου μέσου να παραλάβω και τα είδη 
ταύτα.

Ε ν  συνεχεία έχω  την τιμήν να σας παρακαλέσω περί της ταχύτητος εις 
την περίπτωσιν ταύτην, δεδομένου ότι πρόκειται περί ε πείγοντος ζητήματος, 
και να διαβεβαιωθώ ταυτοχρόνως μετ’ α ληθούς ε κτιμήσεως. /

φ. 1v Ακολουθούν τα προς απόκτησιν και αποστολήν είδη:
Εκατόν σκαπάναι καλώς κατεσκευασμέναι.
Εκατόν λίσγοι και ετοιμοπαράδοτοι το ταχύτερον και καλώς κατεσκευα

σμένοι διά τας εργασίας των χωμάτων.
Πελέκεις μεγάλοι 30 ε ξ εκείνων οι οποίοι χρησιμοποιούνται εις την κο

πήν ξύλων του δάσους.
Εκατόν καλύμματα.
Πεντήκοντα καλύμματα μέτριου μεγέθους.
Χίλιοι η λοι μήκους πέντε δακτύλων περίπου.

Διά το  ακριβές α ντίγραφον 
Ο  Γραμματεύς Π . Π ΕΔΕΜ Ο ΝΤΗΣ



Α ρ χ ε ίον Ιο ν ίου Γερουσίας 
Γεν. αρ. 9, αριθ. εγγρ. 333, συνημμένον σ τ

No. 6
Copia di uffizio scritto  a S.E. P ritano  di Itaca  dal Commiss(ari)o 

Estraord(inari)o  in S. M aura, in d a ta  30 maggio 1807.

È im portantissim o e pressante che V.E. si incarichi de’ seguenti 
oggetti, li quali riguardano le operazioni di lavoro che in vigore delle 
mie pubbliche commissioni devo far eseguire a difesa di quest’isola.

Si trovano  riservate agl’ordini preventiv i di questa Commis(ion)e 
alla Fossa fin da m olto tem po prim a in cotesta isola cinquan ta tavole 
che d it ta  Commiss(ion)e aveva ordinate al sig(no)r Marco Zavò. È neces
sario che il pubblico zelo di V.E. si acceleri ad acquistare queste tavole 
spedindole alla mia disposizione, sem preché esse sieno grosse oncia una e 
m ezza almeno, larghe un piede circa e lunghe piedi piú o meno. Quando 
questi tavoloni vi sieno, ella p o trà  aum entarne l’acquisto fino ai cento, 
inoltrandom eli tu tti .  Quando p(er) av v en tu ra  m ancassero in  parte  o 
in  tu tto , l’impegno pubblico che la distingue si po trà  dedicare colla 
b ram a ta  prontezza a rin tracciarne e com prarne ovunque altrove ella 
potesse rinvenirli. D a cotesti costru tto ri m arini V.E. p o trà  ritra rre  li 
occorrenti lumi all’intento./

φ. 1v Interessa inoltre le medesime pubbliche viste ch’ella faccia costrui
re dieci grandi m annaje da bosco ed uniformi a quelle de’falegnami 
<ed> a m e le spedisca.

In  ogn’uno di questi articoli di pubblico dispendio io confido mol
tissim o nella penetrazione, esperienza ed interessatezza pubblica di V .E ., 
perché sia s tre ttam en te  economizzato il pubblico soldo occorrente, e mi 
prom etto insieme nella di lei cognita a ttiv ità  l’effetto rapido ed im m an
cabile delle pubbliche ricerche suespresse.

Le p ro te s to ................
P.S. L a prego di spedire p(er) espresso p(er) la via di Samo l’oc

clusa a Cefalonia.

Per copia conf(orm)e
Il Seg(reta)rio P. PEDEM ONTI



Α ρ. 6
Α ντίγραφον ε πισήμου εγγράφου γραφέντος εις την Α.Ε. τον Πρύτανιν 

της Ιθάκης υ πό του Εκτάκτου Επιτρόπου εν Α. Μαύρα, υ πό η μερομηνίαν 30 
Μαΐου 1807.

Είναι σπουδαιότατον και επείγον όπως η Υ.Ε. α ναλάβη <να εξεύρη> τα 
επόμενα είδη τα οποία αφορούν εις την διεξαγωγήν των εργασιών, τας οποίας 
δυνάμει των καθηκόντων μου ως δημοσίου ανδρός πρέπει να eκτελέσω προς υ
πεrάσπισιν της νήσου ταύτης.

Φυλάσσονται διά τας προκαταρκτικάς διαταγάς της ενταύθα ε δρευούσης 
Επιτροπής της <Κατασκευής> Τάφρου από πολλού ήδη χρόνου προηγουμένως 
εν τη υμετέρα νήσω πεντήκοντα σανίδες, τας οποίας η εν λόγω Επιτροπή είχε 
παραγγείλει εις τον κύριον Μάρκον Ζαβόν. Είναι α ναγκαίον όπως εκ του διά 
τα κοινά ζήλου της Υ.Ε. ε πισπεύσητε την απόκτησιν των σανίδων τούτων α
ποστέλλοντες ταύτας εις την διάθεσίν μου, α ρκεί αύται να είναι πάντοτε χον
δραί μίαν και ημίσειαν ουγγίαν τουλάχιστον, πλατείαι ένα  πόδα περίπου και 
μακραί είκοσι πόδας, περισσότερον ή  ολιγώτερον. Ε άν αι μεγάλαι αύται σα
νίδες υπάρχουν, θα δυνηθήτε να αυξήσετε την <προς> απόκτησιν <ποσότητα> 
αυτών μέχρι των εκατόν, αποστέλλοντες ταύτας πάσας προς εμέ. Ε άν εκ συμ
πτώσεως ελλείψουν εν μέρει η εν συνόλω, λόγω της αισθήσεως του δημοσίου 
χρέους, η οποία σας διακρίνει, θα δυνηθήτε ν α  α φοσιωθήτε μετά της επι
θυμητής ε τοιμότητος εις το να τα ς εξεύρητε και να τας αγοράσητε οπουδή
ποτε α λλού θα ηδύνασθε να τας εύρητε. Η  Υ.Ε. παρά των εκεί ναυπηγών θα 
δυνηθή να λάβη τας απαιτουμένας συμβουλάς επί του προκειμένου. /

φ. 1v Επί πλέον ενδιαφέρει τας ιδίας βλέψεις του Δημοσίου να κατασκευάσε
τε δέκα μεγάλους πελέκεις υ λοτομίας και του αυτού σχήματος προς εκείνους 
των ξυλουργών <και> να μου τους αποστείλετε.

Δι’ έκαστον των κονδυλίων τούτων δημοσίας δαπάνης έχω  μεγίστην εμ
πιστοσύνην εις την αντίληψιν, ε μπειρίαν και την γνώσιν του δημοσίου συμ
φέροντος παρά της Υ.Ε., ίνα ε ξοικονομηθή μετ’ ε πιμελείας το  απαιτούμενον 
δημόσιον χρήμα, και υπόσχομαι χάρις εις την εγνωσμένην δραστηριότητα σας 
το άμεσον και εξησφαλισμένον αποτέλεσμα των ανωτέρω μνημονευθεισών επι
διώξεων του Κοινού.

Σας εκφράζω...

Υ.Γ. Σας παρακαλώ να στείλετε δι’ επείγοντος το εσώκλειστον εις Κεφαλ
ληνίαν μέσω Σάμης.



Α ρ χείον Ιονίου Γερουσίας 
Γεν. αρ. 9, α ριθ. εγγρ. 333, συνημμένον ζ

No 7
Copia di le tte ra  del Coinm(issari)o Estraord(inari)o Co. Capodi

stria  allo sti. sig(no)r Gio. M etaxa, Sopraintendente di S. M aura, in 
d a ta  p(ri)mo giugno.

In  seguito di q u an to ella ha  rilevato nella conferenza ten u ta  
avan ti jeri io devo rivolgerm i1 a lei per raccom andarle il piú sollecito 
allestim ento degl’effet ti e generi che nell’occlusa lista sono indicati.
Io  spero che l’esperim ento del di lei zelo, d iretto  a conciliare l’adem pi
m ento delle pub(blich)e esigenze col possibile maggior risparm io della 
finanza, farà si che la  piú grande p arte  degl’oggetti che col di lei mezzo 
si ricercano sarà ap p ro n ta ta  dal volontario  e generoso concorso de’ 
buoni ab ita to ri delle pertinenze. In ogni modo, quando ciò non sia as
solutam ente ottenibile in  tu tto , raccom ando a lei d’interressarsi, affin
ché ogni dispendio sia rido tto  ai piú brevi term ini di risparm io e divenga
il p iú  tenue ed il piú sopportabile dalle risorse dell’erario, di m olto affie
volite.

L a sollecitudine la piú grande non deesi om ettere del pari nel fare 
che siano appron ta ti li richiesti apprestam enti per lavori che deggionsi 
intraprendere.

Eseguendo ella questa commissione col conciliare am bedue questi 
riguardi si aggiungerà m olti titoli alla pub(blic)a riconoscenza. Io posso 
poi particolarm ente assicurarla che q(uest)a pub(blic)a riconoscenza a
<c>quisterà rilievo da quella stim a e da quella considerazione che tali 
φ. 1v servigi per ta l m aniera /p resta ti le procureranno dall’A ugusta Corte di 
Russia.

Ella te rrà  un  esatto  conto di quelle spese che stre ttam en te  fossero 
necessarie e m e ne porgerà un avviso, affinché io possa dirigerla ove sp e tta  
pel pagam ento.

F ra  qualche giorno le sarà da me indicato il luogo ove si dovranno 
riponere li apprestati effetti e la persona a cui si dovranno consegnare.

In tan to  le auguro .............

L ista  degl’oggetti che si appronterranuo dallo strenuo sig(nor) 
Sopraintend(ent)e Cio. M etaxa:

1) P ali della lunghezza di piedi sei o cinque, d iritti possibilm ente;  
n° 10.000.

1. Χφ. rivoglierm i



2) Fasci di verghe ο fascine legate nella m aniera che l’ingegnere 
sig(no)r Michaud sarà per indicare n° 10.000.

P er far eseguire queste fascine uop’è che il s(igno)r Soprainten
d(ent)e si concerti coll’ingegnere, onde quelli che faranno questi fasci 
siano da lui is titu itti.

3) Gabbioni quan ti saranno possibili, ma almeno mille.
Questi vogliono parim enti essere costruiti in seguito alle istruzioni 

φ. 2 che agl’artis ti darà  /l’ingegnere, perciò sarà esso condotto là dove si 
costruiscono li cesti coi quali si suole a S. M aura traspo rta re  la terra, 
onde quei lavoratori li eseguiscano.

4) Cesti da tran sp o rta re ;  costi no 400.
Quando il tem po si neghi alla costruzione di questi, è necessario 

cogliere di requisizione un  grande num ero dei già fa tti ed esistenti.
T u tto  questo deve essere im m ediatam ente e contem poraneam ente 

ordinato, onde tu t t i  li ab itan ti dell’isola travaglino ad un tem po ed al 
piú presto siano eseguiti questi ordini.

P(er) copia conf(orm)e
Il Seg(reta)rio P. PEDEM ONTI

Α ρ . 7
Α ντίγραφον ε πιστολής του Εκτάκτου Επιτρόπου Κόμητος Καποδίστρια 

προς τον αξιότ. κύριον Ιω ά ννην Μεταξάν, Ε πιθεωρητήν της Α. Μαύρας, υ πό 
ημερομηνίαν πρώτη Ιουνίου.

Ε ν  συνεχεία των όσων ηκούσατε εις την σύσκεψιν την συγκροτηθείσαν 
προχθές πρέπει να απευθυνθώ προς υμάς, διά να σας υποδείξιυ την ταχυτέραν 
προετοιμασίαν των αντικειμένων και είδών τα οποία εις τον εσώκλειστον κατά
λογον δηλούνται. Ελπίζω  ότι ο δεδοκιμασμένος ζήλος σας, κατατείνων να επι
τύχη την ικανοποίησιν των δημοσίων αναγκών διά της μεγαλυτέρας δυνατής 
χρηματικής εξοικονομήσεως, θα κατορθώση να ετοιμασθή η μεγαλυτέρα μερίς 
των αντικειμένων τα  οποία μέσοι υ μών ζητούνται παρά τη ς εθελοντικής και 
γενναιόφρονος συνδρομής των καλών κατοίκων των επαρχιών. Πάντως, εάν 
τούτο δεν είναι α πολύτως πραγματοποιήσιμον, σας συνιστώ να  ενδιαφερθήτε, 
διά να περιορισθή πάσα δαπάνη ε ντός των στενωτέρων ο ρίων της οικονομίας 
και καταστή η πλέον μετριασμένη και ανεκτή διά τα εισοδήματα του δημοσίου 
ταμείου, κατά πολύ μειωθέντα.

ο ύτε πρέπει επίσης να παραλείψωμεν με την μεγαλυτέραν ταχύτητα να



ενεργήσωμεν να  ετοιμασθούν αι ζητηθείσαι προπαρασκευαί δι’ ε ργασίας αι 
οποίαι πρέπει να αναληφθούν.

Εκτελούντες υ μείς την αποστολήν ταύτην διά του συνδυασμού α μφοτέ
ρων τούτων των απόψεων θα προσθέσετε πολλούς τίτλους προς δημοσίαν α να
γνώρισιν. Δύναμαι έπειτα  να σας βεβαιώσω ιδιαιτέρως ό τ ι η δημοσία 
αύτη αναγνώρισις θα λάβη προβολήν εκ της εκτιμήσεως εκείνης και εκ της υποφ. 1v 
λήψεως εκείνης την οποίαν τοιαύται υπηρεσίαι διά τοιούτου τρόπου /  παρασχε
θείσαι θα σας προσδώσουν παρά της Υψηλής Αυλής της Ρωσίας.

Θα τηρήσετε α κριβή λογαριασμόν των δαπανών εκείνων αι οποίαι θα ή
σαν α πολύτως α παραίτητοι και θα με ενημερώσετε, ίνα δυνηθώ να σας παρα
πέμψω όπου αφορά διά πληρωμήν.

Μετ’ ολίγας ημέρας θα σας δηλωθή παρ’ ε μού ο τόπος όπου θα πρέπει να 
αποτεθούν τα ετοιμασθέντα είδη και το πρόσωπον εις το οποίον θα πρέπει να 
παραδοθούν.

Ε ν  τοσούτω σας εύχομαι...

Κατάλογος των αντικειμένων τα οποία θα ετοιμασθούν παρά του γενναίου 
κυρίου Ε π ιθ εωρητού Ιω ά ννου Μεταξά:

1) Πάσσαλοι μήκους έ ξ ποδών ή πέντε, κατά το δυνατόν ε υ θείς· αρ.
10 .000 .

2) Δέματα ράβδων ή δέσμαι δεδεμέναι κατά τον τρόπον τον οποίον ο Μη
χανικός κύριος Michaud θα υποδείξη· αρ. 10.000.

Διά να κατασκευασθούν αι δέσμαι αύται, είναι σκόπιμον να συνεννοηθή ο 
κύριος Ε π ιθεωρητής μετά του Μηχανικού, ίνα διδαχθούν παρ’ α υ τού εκείνοι 
οι οποίοι θα κατασκευάσουν τα δέματα ταύτα.

3) Κλωβοί όσοι θα είναι δυνατόν, αλλά τουλάχιστον χίλιοι.
Ούτοι πρέπει επίσης να κατασκευασθούν συμφώνως προς τας οδηγίας τας 

οποίας θα δώση εις τους τεχνίτας /  ο Μηχανικός, διά τούτο θα οδηγηθή εκεί 
όπου κατασκευάζονται οι κάλαθοι διά των οποίων εις Α. Μαύραν συνηθίζεται 
να μεταφέρουν το χώμα, ίνα τους παρασκευάσουν οι τεχνίται εκείνοι.

4) Κάλαθοι μεταφοράς· κάλαθοι αρ. 400.
Ε άν ο χρόνος δεν αρκή εις την κατασκευήν τούτων, είναι απαραίτητον 

να συγκεντρώσετε δι’  ε πιτάξεως μέγαν αριθμόν εκ των ήδη κατασκευασθέν
των και υπαρχόντων. Πάντα ταύτα πρέπει να διαταχθούν αμέσως και ταυτο
χρόνως, διά να καταβάλουν προσπάθειαν όλοι οι κάτοικοι της νήσου κατά τον 
αυτόν χρόνον και να εκτελεσθούν το ταχύτερον αι διαταγαί αύτα ι.



Α ρ χ ε ίον Ιο ν ίου Γερουσίας 
Γεν. αρ. 9, αριθ. εγγρ. 333, συνημμένον η

No 8
Copia di le tte ra  scritta  alla Prest(antissi)m a Comm(ission)e sulle 

Ricerche Kusse dal Commiss(ari)o Estraord(inari)o in S. M aura, in 
d a ta  primo giugno 1807.

Nell’assum ere l’incarico di cui ha voluto onorarm i l’Ecc(lelentissi)
mo Senato p(er) accelerare senza le forme e le restrizioni m etodiche 
l’eseguimento di quelle opere che iar si debbono p(er) la sicurezza di 
questa  isola, io non m i sono lasciato spaventare dalla grandezza di un 
tan to  peso né dalle difficoltà e dalle compromissioni a cui mi accingo 
portandolo nella sicurezza che dai personaggj illum inati e zelanti di 
questo paese io avrei o ttenu to  in ogni circostanza ed in mezzo a tu tte  
l’esigenze consiglio, assistenza e cooperazione.

Per questo sin dal prim o istan te  in cui le pubbliche commissioni 
mi hanno condotto a S. M aura ho cercato di conoscere da vicino a quan
to  si poteva estendere un tale  sussidio ed ove fondar se ne poteva e
senzialm ente la prim aria base.

Nulla di piú confortante p(er) me, quanto  l’av er avuto  fin’ora dei 
saggj i piú lusinghieri della dedicazione degli ab itan ti tu t t i  nel secondare 
p(er) quanto  è in loro potere le paterne intenzioni dell’Ecc(ellentissi)mo 
Senato;  e nulla poi di piú grato a me in partico lare ,/quan to  Tessermi 
assicurato  degli im portan ti servigj che ha  reso alla pa tria  fino a questo 
giorno cotesta P rest(antissi) m a Comm(ission)e e delle sue instancabili 
disposizioni a p restarne degli egualm ente im portan ti ora che tra tta s i 
di raggiungere lo scopo di m ettere  in  p erfertta  custodia l’isola di S. 
M aura ed in  alto rilievo il valore e la gloria della nazione.

Pieno di fiducia in  indirrizo quindi a codesta Comm(ission)e e 
la  prego di voler meco dividere alcune cure ed alcuni travaglj.

Nella conferenza tenu ta  avanti jeri conobbe la Comm(ission)e in 
seguito alle esposizioni fa tte  dall’ingegnere sig(no)r Cap(ita)n Michaud su 
qual soggetto cadano le prim e opere m ilitari.

Unisco alla presente la lista degli effetti e delle m anifa ttu re , alle 
quali uopo è provveder tosto  secondo le indicazioni contrapposte a 
cadaun  articolo della lista  medesima.

L a Comm(ission)e vorrà tosto occuparsene, onde al piú presto gli 
effe tti indicati sieno appron ta ti e messi alle disposizioni del suddetto  
s(igno)r Ingegnere.

Devo prevenire la C om m ission)e ch’essendo mio proponim ento di 
separare assolutam ente da qualunque prec rea am m inistrazione di fi-



φ. 2 finanza quella che aver debbe luogo in relazione/agli oggetti dei quali io 
sono incaricato e volendo ad un tem po prevalerm i di m olte cooperazioni 
p(er) ottenere nel pili breve volger di giorni quanto  è relativo ai lavori 
che debbonsi intraprendere, cosi m i è s ta to  forza regolare una peculiare 
azienda economica e concentrare ad una sola e semplice gestione tu tto  
ciò che riguarda i dispendj estraordinarj, ai quali sono autorizzato.

I dispendj adunque che la P rest(antissi)m a Comm(ission)e dovrà 
fare in seguito a questo uffizio saranno verificati dal Prest(antissim )o 
M ag(istra)to ed Aggiunti alla F inanza colle forme e riscontri che sono ria 
me stabiliti e sui quali il M ag(istra)to suddetto  è instruito .

Le prove di segnalato zelo che questa P rest(antissi)m a Comm(ission)e 
ha  d a tto  nell’essere benem erita della finanza pubblica mi dispensano 
dal presentarle le mie raccom andazioni, afinché i dispendj sieno rido tti 
a minimi term ini od affinché questi sieno evitati pel generoso concorso 
dei cittad in i a prestare l’opera ed i mezzi che sono richiesti senza p a 
gam ento.

Nella seconda piú che nella prim a m aniera conciliandosi l’urgente 
servigio pubblico collo stato  delle nostre finanze egli è certo che la 
Comm(ission)e si a ttire rà  viepiù riuscendovi le giuste laudi e la rico

φ.2ν noscenza della Rep(ubblic)a tu t ta  e l’a lta  s tim a  /  dell’A ugusta Corte di 
Russia che particolarm ente s ta  ora m isurando dai nostri m ovim enti 
l’effetto che nell’animo dei cittadini ionici fecero quelle cure m agnanim e 
e quelle largizioni che costituiscono di noi in quest’epoca il piú felice 
popolo dell’Europa.

Ho l’onore ...........

L ista degli oggetti che si appronteranno dalla Commissione 
Travi di spessore quadrati pollici Ven(e)ti 6 1

di larghezza piedi 18 J N° 50 
Mazze1 di legno grandi 100
D ette picciole 40
Pistoni da b a tte r  te rra  60
Dame p(er) lo stesso oggetto 160
La forma sarà indicata dal s(igno)r Ingegnere, perciò è necessario 

che lunedì, sarà li 3 giugno, sia al sud(dett)o  Ingegnere presentato  un  
lavoratore capace coi mezzi necessarj, onde esso abbia le necessarie is
truzioni.

Civiere 200
Quelle delle saline possono essere comprese;  m a duopo è assi

curarsi ch’esse sieno in istato  di essere adoperate.

1. Χφ. masse



Cariole giunte, se ne possono avere;  le saline possono fornirne ad 
im prestito.

Zapponi od in m ancanza zappe 300
Se un ta n to num ero non puòsi m ettere  in pronto, uopo è di re

quisiz(ion)e racconglierne quante se ne possono e tenerle a pubb(lic)a 
disposiz(ione)./

φ. 3 Badili 400
L a stessa indicazione

Pali di ferro 6
Mazze di ferro grandi 6
Falcetto  da villani 100
Se il num ero non p o trà  essere e sa tta m e n te  indicato, ve ne siano 

almeno quan te  si può a pubblica disposizione.
M azzetti1 di spago grosso 100
Braccia di corda grossa un  dito 100
Si cerca dalla Comm(ission)e che sia indicato un luogo o recinto 

in cam pagna vicino quanto  è possibile alla sponda esterna dell’isola 
fra il forte "C ostan tino” ed "A lessandro” , ove si possano custodire e 
riponere questi effetti e quegli altri m olti che si anderanno da altri 
apprestando pei lavori che in  quei contorni debbono eseguirsi.

Si cerca inoltre che indicato sia un onesto cittad(in)o, il quale 
possa incaricarsi delle cure tu t te  di guarda fondaco e magazzino, il 
(piale possa ricevere in  consegna con sua responsabilità tu tti gli attrezzi 
ed effetti che gli sarranno prim itivam ente ed ogni giorno consegnati, il 
quale finalm ente possa attendere alla distribuzione e ricupero di questi, 
lorché si faranno i lavori. Il guarda m agazzino suddetto  sarà da me 
φ. 3v sulle indicaz(ion)i della Comm(ission)e eletto ed instru ito . S arebbe/ 
desiderabile che il suo tra tten im en to  fosse di nessuno o di assai lieve 
peso alla pubbl(ic)a cassa.

P(er) copia conforme
Il Seg(reta)rio P. PEDEM ONTI

A ρ. 8
Α ντίγραφον επιστολής γραφείσης εις την Ε ξ οχωτάτην Επιτροπήν επί 

των Ρωσικών Επιδιώξεων υπό τού Εκτάκτου Επιτρόπου εν Α. Μαύρα, υπό 
ημερομηνίαν πρώτη Ιουνίου 1807.

Κατά την ανάληψιν της υπηρεσίας, διά της οποίας ηθέλησε να με τιμήση η 
Ε ξοχωτάτη Γερουσία, διά να επιταχύνω άνευ των τύπων και των εκ της με-

1. Χ φ. Mazzette



μεθοδεύσεως περιορισμών την εκτέλεσιν των έργων εκείνων τα οποία πρέπει να 
πραγματοποιηθούν διά την ασφάλειαν της νήσου ταύτης, δεν αφέθην να κατα
ληφθώ υ πό φόβου ένεκα του μεγέθους τόσον μεγάλου έργου ούτε των δυσκολι
ών και των κινδύνων διά τους οποίους ετοιμάζομαι φέρων τούτο προς την ασφά
λειαν, την οποίαν θα επετύγχανον παρά των πεφωτισμένων και πλήρων ζήλου 
προσώπων της χώρας ταύτης εις οιανδήποτε περίστασιν και εν μέσω όλων των 
αναγκών <θα επετύγχανον> βοήθειαν και συνεργασίαν.

Διά τούτο ήδη από της πρώτης στιγμής κατά την οποίαν τα δημόσια χρέη 
με ωδήγησαν εις Α. Μαύραν ε ζήτησα να γνωρίσω εκ του πλησίον μέχρι ποιου 
σημείου η δύνατο να επεκταθή τοιαύτη βοήθεια και πού ηδύνατο να τοποθετη
θή ουσιαστικώς η πρωταρχική βάσις.

Ουδέν μάλλον παρήγορον δι’ ε μέ όσον το να έχω λάβει μέχρι στιγμής τα 
πλέον ευχάριστα δείγματα της αφοσιώσεως όλων των κατοίκων εις το να βοη
θήσουν, καθόσον δύνανται, τας πατρικάς προθέσεις της Ε ξο χωτάτης Γερουσίας· 
φ. 1v και έπειτα ουδέν περισσότερον ευ χάριστον εις  εμέ ιδιαιτέρως / όσον το 
να έχω βεβαιωθή περί των σπουδαίων υπηρεσιών τας οποίας προσέφερε εις την 
πατρίδα μέχρι της παρούσης η μέρας η  υ μετέρα Εξοχωτάτη Επιτροπή και 
περί των ακαμάτων αυτής διαθέσεων να παράσχη επίσης σπουδαίας Υπηρε
σίας) τώρα, οπότε πρόκειται να επιτύχωμεν τον σκοπόν να θέσωμεν εις τελεί
αν α σφάλειαν την νήσον της Α. Μαύρας και εις υψηλόν επίπεδον την αρετήν 
και την δόξαν του έθνους.

Ε κ  τούτου έχω  απόλυτον εμπιστοσύνην εν σχέσει προς την Επιτροπήν 
ταύτην και σας παρακαλώ να θελήσετε να μοιρασθήτε μετ’ ε μού μερικάς φρον
τίδας και μερικάς προσπαθείας.

Κατά την σύσκεψιν την συγκροτηθείσαν προχθές η Επιτροπή ε γνώρισε, 
κατόπιν των εκθέσεων των γενομένων υπό του Μηχανικού κυρίου Λοχαγού Mi
chaud, εις ποιον ζήτημα α ναφέρονται αι πρώται στρατιωτικοί ε ργασίαι.

Εις την παρούσαν συνάπτω τον κατάλογον τω ν αντικειμένων και των 
χειροποιήτων ειδών, διά τα οποία είναι σκόπιμον να φροντίσετε αμέσως συμ
φώνως προς τας υποδείξεις τας παρατιθεμένας έναντι εκάστου σημείου του εν 
λόγω καταλόγου.

Η  Επιτροπή θα θελήση να ασχοληθή αμέσως περί τούτου, διά να ετοι
μασθούν το ταχύτερον τα δηλωθέντα αντικείμενα και να τεθούν εις την διά
θεσήν του ως άνω α νεφερθέντος κυρίου Μηχανικού.

Ο φείλω να ειδοποιήσω την Επιτροπήν ό τ ι , επειδή είναι πρόθεσίς μου 
να διαχωρίσω α πολύτως α φ’ οιασδήποτε προηγουμένης οικονομικής διαχειρίσεως 
φ .2  ε κ ε ίνην η οποία πρέπει να εκτελεσθή εν σχέσει /  προς τα είδη τα οποία 
ανέλαβον και επειδή θέλω να εκμεταλλευθώ πολλάς ταυτοχρόνως συνεργασίας, 
διά να  επιτύχω κατά το συντομώτερον διάστημα χρόνου όσα είναι σχετικά 
προς τας εργασίας αι οποίαι πρέπει να αναληφθούν, ούτως ηδυνήθην να οργα
νώσω ειδικόν οικονομικόν φορέα και να συγκεντρώσω εις μίαν μόνον κ α ι ε -



ενιαίαν διαχείρισιν όλα όσα αφορούν εις τας εκτάκτους δαπάνας, διά τας ο
ποίας είμαι εξουσιοδοτημένος.

Αι δαπάναι λοιπόν τας οποίας η Ε ξοχωτάτη Επιτροπή θα πρέπει να 
πραγματοποίηση εν σχέσει προς το υπούργημα τούτο θα ελέγχ ωνται υπό της 
Εξοχωτάτης Υπηρεσίας μετά Π ροσθέτων Μελών επί της Οικονομίας κατά 
τους τύπους και τας συγκρίσεις αι οποίαι έχουν καθορισθή υπ ’ εμού και επί 
των οποιων η μνημονευθείσα Υπηρεσία έχει λάβει οδηγίας.

Αι αποδείξεις του αξιοσημειώτου ζήλου τον οποίον η υμετέρα Ε ξοχωτάτη 
Επιτροπή έχει παρουσιάσει εις το να φανή ανταξία <της σπουδαιότητος του 
τομέως> των δημοσίων οικονομικών με απαλλάσσουν του να σας κάμω τας συ
στάσεις μου, όπως αι δαπάναι περιορισθούν εντός των στενοτέρων ορίων ή όπως 
αποφευχθούν διά της γενναιόφρονος συνδρομής των πολιτών εις το να παρά
σχ ουν την υπηρεσίαν και τα μέσα τα οποία εζητήθησαν άνευ αμοιβής.

Εάν η εις πιεστικήν ανάγκην υπηρεσία του δημοσίου συμμορφωθή προς 
την κατάστασιν των ημετέρων οικονομικών κατά τον δεύτερον μάλλον παρά 
κατά τον πρώτον τρόπον, είναι βέβαιον ότι η Επιτροπή θα προσέλκυση, τε
λεσφορούσα πολύ περισσότερον, τους δικαίους επαίνους και την αναγνώρισιν 
φ. 2v όλης της Π ολιτείας και την μεγάλην εκτίμησιν /  της Σεβαστής Αυλής της Ρω
σίας, η οποία ιδιαιτέρως εκτιμά τώρα εκ των κινήσεών μας το αποτέλεσμα το 
οποίον επροξένησαν εις την ψυχήν των Ι ονίων πολιτών αι μεγαλόψυχοι εκεί
ναι φροντίδες καί αι χορηγήσεις εκείναι αι οποίαι δημιουργούν εξ ημών τον 
ευτυχέστερον λαόν της Ευρώπης κατά την παρούσαν εποχήν.

Έ χ ω  την τιμήν...

1. Βλ. μετάφρασιν εγγρ. 333, συνημμ. 8, σημ. 2.

Κατάλογος ειδών τα οποία θα ετοιμασθούν παρά της Επιτροπής:
Δοκοί πάχους τετραγωνικών βενετικών δακτύλων 

πλάτους
6  αρ. 50
18

Ράβδοι εκ ξύλου μεγάλαι 100
Επίσης μικραί 40

Σιδηραί πλάκες διά την πίεσιν των χωμάτων 60
(...)1 διά τον αυτόν σκοπόν 160

Η  μορφή θα εξηγηθή υπό του κυρίου Μηχανικού, διά τούτο είναι απα
ραίτητον την Δευτέραν, 3 Ιουνίου, να παρουσιασθή εις τον άνω ειρημένον Μη
χανικόν είς εργάτης ικανός μετά των απαραιτήτων μέσων, διά να λάβη ούτος 
τας αναγκαίας οδηγίας.

Ξύλινα κιβώτια 200
Εκείνα των αλυκών δύνανται να συμπεριληφθούν· αλλ’ είναι σκόπιμον 

να βεβαιωθώμεν ότι ταύτα είναι εις θέσιν να χρησιμοποιηθούν.



Αμάξια η νωμένα, εάν δύνανται να υπάρξουν· αι αλυκαί δύνανται να πα
ράσχουν εκ τούτων επί δανεισμώ.

Μεγάλαι σκαπάναι ή εν ελλείψει σκαπάναι 300
Ε άν δεν δύναται να ετοιμασθή τόσον μέγας αριθμός, είναι σκόπιμον να 

συγκεντρώσωμεν δι’ ε πιτάξεως ε ξ αυτών ό σας είναι δυνατόν και να τας κρα
τήσωμεν εις την διάθεσιν του Δημοσίου. /

φ. 3 Λίσγοι. Η  αυτή ένδειξις 400
Πάσσαλοι σιδηροί 6
Ράβδοι σιδηραί μεγάλαι 6
Μάχαιραι χωρικών 100
Ε άν δεν είναι δυνατόν να δηλωθή ακριβώς ο αριθμός, α ς υπάρξουν του

λάχιστον ό σαι είναι δυνατόν εις την διάθεσιν του Δημοσίου.
Πηνία χονδρού νήματος 100
Πήχεις σχοινιού χονδρού ενός δακτύλου 100
Ζητείται υπό της Επιτροπής να υποδειχθή τόπος ή περιφραγμένος χώρος 

εις την ύπαιθρον όσον είναι δυνατόν πλησίον εις την  εξωτερικήν ακτήν της 
νήσου, μεταξύ του οχυρού «Κωνσταντίνος», και «Α λέξανδρος», όπου να είναι 
δυνατόν να διαφυλαχθούν και να αποτεθούν τα  αντικείμενα ταύτα και εκείνα 
τα πολλά άλλα τα οποία υπ’ άλλων θα ετοιμασθούν διά τας εργασίας αι οποίαι 
εις εκείνα τα πλησιόχωρα πρέπει να εκτελεσθούν.

Ζητείται επί πλέον να υποδειχθή έντιμος πολίτης, ο οποίος να δύναται 
να αναλάβη όλας τας φροντίδας του φύλακος της αποθήκης και του παραπήγμα
τος, ο οποίος να δύναται να παραλάβη κατά την παράδοσιν υ πευθύνως όλα τα 
εργαλεία και αντικείμενα τα οποία θα του παραδοθούν α ρχικώς και καθ’ εκά

στην η μέραν, ο οποίος εν τέλει να δύναται να επιβλέψη ε ι ς την διανομήν 
και ανάληψιν τούτων, όταν εκτελεσθούν α ι εργασίαι. Ο  ά ν ω  ειρημένος α πο
θηκάριος θ α  εκλεγή και θα καθοδηγηθή υπ’ εμού κατόπιν των υποδείξεων 
φ. 3v της Επιτροπής, θα ήτο /  ε πιθυμητόν να είναι η διατήρησίς του διά το δημό
σιον ταμείον μηδαμινής ή ελαχίστης επιβαρύνσεως.

Διά το  ακριβές α ντίγραφον 
Ο  Γραμματεύς Π . Π ΕΔ ΕΜ Ο ΝΤΗΣ



Α ρ χ ε ίον Ιο ν ίου Γερουσίας 
Γεν. αρ. 9, αριθ. εγγρ. 333, συνημμένον θ

Νο 9
A D(omin)o Gasparo Caliandro

A vute le piú piene informazioni della pon tualità  e capacità vostra  
ed occorrendo essenzialmente alle pub(blich)e viste la  scelta di una 
persona a t ta  a ricevere, sopravvegiiare e render conto di m olti effetti 
che saranno da varj incom benti som m inistrati a pubblici bisogni, sono 
devenuto a prescegliere voi D(omin)o Gasparo Caliandro nell’incom 
benza p redetta  colli seguenti doveri.

Domani m attin a  vi porterete nella villa Caligoni, dove esiste i 
magazzino del N. s(igno)r Cav(alie)r Co. d’Orio, e riceverete come custode 
perm anente nel med(esim)o ogn’ora che vi fossero p o rta ti tu t t i  li generi 
per li quali ho già disposte le pubbliche mie richieste.

In stitu ire te  un giornale apposito, in cui descriverete la q u an tità  
e qualità  di ta li generi ed il nome della persona o persone che li conse
gnassero.

In  cadauna sera col mezzo dello strenuo s(i)g(nor) Sopraintendente
o di suo Commissionato mi farete giungere l’es tra tto  di tu t t i  li effetti 
ricevuti in quel giorno colle dichiarazioni espresse nel giornale.

La v o str’opera, secondata sempre dalla vostra  assiduità e dili
genza, sarà corrisposta perennem ente dal pub(blic)o aggradim ento ed 
φ. 1v o p p o rtu n em en te /d a lle  convenienti pub(blich)e rimunerazioni.

Dal Com missariato Estraord(inario) in S(ant)a M aura, li 2 maggio 
1807 s.v.

Il Comm. Es. Co. de C A PO D ISTR IA
Paolo PEDEM O NTI S(e)g(retario)

Per copia conf(orm)e 
Il Seg(retario) P. PEDEM ONTI

Α ρ. 9
Προς τον κύριον Γκάσπαρον Καλιάντρο

Ληφθεισών των πληρεστέρων πληροφοριών περί τη ς υμετέρας ε υ συνει
δησίας και ικανότητος και επειδή ουσιαστικώς α παιτείται κατά τας επιθυμίας 
της Πολιτείας η  εκλογή προσώπου ικανού να παραλάβη, να επαγρυπνήση και 
να α ποδώση λογαριασμόν περί πολλών αντικειμένων, τα  ο ποία θα χορηγηθούν



θούν παρά διαφόρων ε ντεταλμένων <προς τούτο> διά τας κοινάς ανάγκας, 
έφθασα εις την απόφασιν να σας εκλέξω, υμάς τον κύριον Γκάσπαρον Καλιάν
τρο, εις την ως άνω ρηθείσαν υπηρεσίαν α ναθέτων τα κατωτέρω καθήκοντα.

Αύριον πρωί θα μεταβήτε εις το χωρίον Καλιγώνι, όπου ευρίσκεται η 
αποθήκη του Ευγ. Ιππότου Κόμητος κυρίου Ντ’ Ό ριο, και θα παραλαμβά
νετε εις ταύτην ως μόνιμος φύλαξ οποτεδήποτε σας παρεδίδοντο πάντα τα είδη 
διά τα οποία έχω  ήδη απευθύνει τας επισήμους αιτήσεις μου.

Θα καταρτίσετε ειδικόν η μερολόγιον, εις το οποίον θα π εριγράφετε την 
ποσότητα και την ποιότητα των τοιούτων ειδών και το όνομα του προσώπου 
ή των προσώπων τα οποία θα το παρέδιδον.

Καθ’ εκάστην ε σπέραν διά μέσου του γενναιοψύχου κυρίου Ε π ιθεωρητού 
ή του αντιπροσώπου του θα μου αποστέλλετε το απόσπασμα περί όλων των 
παραληφθέντων αντικειμένων κατ’ εκείνην την ημέραν μετά των επεξηγήσεων 
των διατυπωθεισών εις το  η μερολόγιον.

Το έργον σας, ε νισχυόμενον πάντοτε υ πό της επιμονής σας και επιμελεί
ας, θα ευρίσκη αδιάλειπτους ανταπόκρισιν εις την ευγνωμοσύνην της Πολιτείας 
φ. 1v και καταλλήλως /  εις τας αναλόγους κρατικάς ε πιβραβεύσεις.

Ε κ  του Εκτάκτου Ε πιτροπείου εν Α γία  Μαύρα, τη 2 Μαΐου 1807 π.η .

Ο  Έ κ τ . Ε π ίτ ρ . Κόμης Ντε ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ
Π αύλος ΠΕΔΕΜΟΝΤΗΣ, Γραμματεύς

Διά το  ακριβές α ντίγραφον 
ο  Γραμματεύς Π . Π ΕΔΕΜ Ο ΝΤΗΣ

Α ρ χ ε ίον Ιο ν ίου Γερουσ ίας 
Γεν. αρ. 9, αριθ. εγγρ. 333, συνημμένον ι

Νο 10
Copia di circolare scritta  alli P ritan i del Zante, Cefalonia e Itaca 

dal Commiss(ari)o Estraord(inari)o in S. M aura, in d a ta  29 maggio 1807.

Rim etto a V.E. nelle inserte quanto  serve, affinchè ella possa 
pienam ente conoscere la m ia destinazione, il suo oggetto, il tito lo  che 
mi da la compiacenza di indirizzarm i a codesta carica e di averla in  mio 
soccorso in una circostanza dilicatissim a ed im portan te per la salv ezza 
di S. M aura ed in un ’epoca in cui all’onore ed ai migliori destini d ella



nazione e della Repubblica nostra  contribuir dobbiam o con tu t t i  i 
nostri mezzi.

Sicuro di tu t ta  la di lei cooperazione e pieno di fiducia nell’a tt i
v ità  e prem ura con cui ella si adopererà nel segondarmi passo a com
m unicarle quanto  segue.

L’eseguim ento delle operazioni, delle quali sono incaricato, esige 
im periosam ente che ad ogni altro  oggetto nell’adempierle si preferisca 
esclusivam ente quello della sollecitudine. Si t r a t ta  di ordinare con m i
gliori regole e con estesa di vedute le m ilitari opere che si dirigono alla 
difesa vera dell’isola di S. M aura. Si t r a t ta  di eseguire queste opere che 
sono già traccia te  nel piú breve spazio di tem po possibile. Si t r a t ta  fi

φ.1ν nalm ente di far ciò adoperando colla piú severa e m isu ra /ta  economia 
del pubblico erario, il quale è troppo esausto e va  di giorno in  giorno 
esaurendosi a m isura che di alto rilievo sono i m ovim enti dei quali siamo 
ricercati ed ai quali dobbiam o p(er) tu t t i  i tito li prestarsi con prontezza 
ed interesse vero.

La m ano d ’opera che la popolazione tu t ta  di S. M aura può prestare 
è poca cosa in confronto al m olto che si deve fare ed alla b rev ità  del 
tem po accordato per suo perfezionamento.

Per questo mi dirigo a V.E. chiedendole la risoluzione positiva e 
bene assicurata dei seguenti quisiti:

1°. Q uanti lavoratori forniti di istrum enti rurali, come sono b a
dili e zappe, può dare questa isola.

2°. Cosa è ciò che la spontaneità potrebbe fare, onde questi la
voratori fossero dallo zelo e dal patrio ttism o di codesti ab itan ti tra tte n u ti 
costà a proprie loro spese p(er) uno ben determ inato  e breve num ero di 
giorni.

3°. Quando questo non fosse ottenibile dalla spontaneità  e dal 
concorso volontario disposto da sagaci osservazioni, delle quali dirò in 
appresso, quali sarebbero le piú ris tre tte  m isure economiche p(er) avere 
questi lavoratori al pubblico soldo.

Aggiungerò1 le mie idee intorno alla m aniera di condurre p(er) le 
φ.2 vie della prudenza le opinio/ni al punto  ove vogliamo dirigerle p(er) 

o ttenere questi due sommi effetti; il primo, di guadagnare im m ensam ente 
nell’opinione che dar dobbiam o di noi m edesimi; il secondo, di conciliare 
con questo il sollievo del pubblico erario.

I pericoli di S. M aura sono pericoli di tu tto  lo S tato , la perd ita  di 
S. M aura po rta  quella della Repubblica e se questa non sarà perd ita  di 
territo rio  o di proprietà , è certo ch’essa è perd ita di d iritti alla preser
vazione di una onorata esistenza politica. Per questo l’interesse essendo

1. Χφ. aggiunsero



comune, generale vuel essere il concorso dei mezzi nel conciliarlo e m an 
tenerlo.

Questi pericoli non sono visibili egualm ente a tu t ti ,  perché tu t t i  
non possono egualm ente essere inform ati della giacenza degli affari 
politici e delle lontane e remotissime cause che possono cangiare in una 
m aniera assai minacciosa e fatale l’aspetto  delle cose nostre, le quali 
oggi possono avere dinanzi l’occhio volgare una sem bianza non spave
tevole. A convincere ogni uno che queste profonde conoscenze degli 
affari politici e la prev idenza sagace di un possibile avvenire assai peri
coloso occuparono ed occupano la sapienza e la p a te rn ità  del Serenissimo 
nostro Governo b as ta  considerare che in questo istan te  dopo che S. 
φ. 2v M aura versa in  pericoli da otto  mesi a q u esta /p a rte  senza conseguenze, 
abbenché si abbiano certi e luminosi vantaggi generali nella p resente 
guerra tan to  nel nord come nello S ta to  O ttom ano, pure oggi soltanto 
esso ha trovato  necessario ed indispensabile di presidiare estraord ina
riam en te la  sicurezza di questo paese facendo con ogni sua possa con
tribu ire  alla m edesim a tu tte  le forze della nazione.

Ciò posto il Governo seguendo i d iritti ch’esso ha sul ben essere 
dello S tato  od im itando l'esempio degli a ltri governi e quello del Veneto 
medesimo, di cui noi siamo sta ti sudditi, potrebbe esigere che ogni la
voro diretto  al bene dello S tato fosse g ra tu itam ente  fatto  dai c ittad in i 
tu t t i  della Repubblica. La fortezza appunto  di S. M aura fu e re tta  sotto 
gli auspizj e le direzioni del dominio veneto dai popoli delle sette isole 
e vivono tu tta v ia  dei testim onj dello spontaneo e generoso concorso dei 
settinsulari tu t t i  ind istin tam ente trib u ta rj coll’opera e con ogni sorte 
di mezzo della fabbrica di questo edifizio elevato p(er) la generale si
curezza.

Oggi, pel proprio governo e non p(er) quello di un  straniero p a 
drone;  oggi, p(er) m ostrarsi m eritevoli di un  dono che graziosam ente 
ci accorda un possente p ro tettore , il quale fa giornalm ente p(er) noi 
grandi sagrifizj e ci da l’esempio della generosità;  oggi saremo noi 
φ. 3 indolenti alle amorose / im pulsioni di questo Governo che può esigere ê 
che non esige, m a che in vece fa conoscere l’im portanza delle spontanee 
oblazioni per accoglierle e p(er) farle valere a nostro solo vantaggio ?

Di piú . Queste oblazioni sono di lieve m om ento ed io le calcolo 
p(er) ta l m aniera, poiché mi consta che posto il generale concorso non si 
t r a t tarebbe di tra tten ere  a questi lavori le genti che dar si potessero 
nulla piú di dieci o quindeci giorni.

Dopo queste generali indicazioni, dietro alle quali la sagg[i]ezza 
di V.E. p o trà  tracciare il piano delle di lei direzioni, passo ad aggiungerle 
che p(er) conservare u n ità  e sem plicità di mezzi io trasciegl[i]erei come 
organi della generale persuasione quei stessi c ittad in i che destinati furono



no a Commissarj Civili e come fonti di opportuni soccorsi quei perso
naggi i quali uniscono all’estesa dei mezzi proprj il godimento di una ben 
accred ita ta  influenza.

Unisco p(er) questi secondi le mie particolari com unicazioni nelle 
lettere che compiego e che V.E. avrà la bon tà di far tenere ai medesimi.

Ogni conferenza, ogni discussione, ogni risoluzione è opportuno 
che sia presa dinanzi a codesto Com and(ant)e russo, affinché siasi sempre 

φ.3ν un ragguardevole testim onio, di cui l’influenza/nell’animo di ogn’uno è 
g ra ta  e nel tem po stesso m olto efficace. È perciò opportuno con siglio 
il com m unicare a codesto sig(no)r Com and(ant)e il tenore della presente.

Unisco alcuni esemplari di una proclamazione, affinché ella la 
faccia tenore ai sig(no)ri ch’ella stim erà di adoperare in questa dilicata 
in trapresa.

Ella può assicurare nella m aniera la pili positiva che non m an
cheranno dal fare queste generose oblazioni i cittad in i delle altre isole 
ed io ne ho le prove ed i riscontri in mano.

D etto questo non mi resta  che raccom andare a V.E. la  maggior 
sollecitudine nel porgermi i riscontri precisi delle di lei operazioni, onde
io possa contare sui medesimi, quando essi sieno favorevoli o prendere 
altre severe m isure secondo che ne sono autorizzato dalle istruzioni e 
dai pieni poteri onde sono m unito da S.E. il sig(no)r Ministro Plenipo
tez(iari)o di Russia o dall’Ecc(ellentissi)mo Senato.

Dopo ehi’co avrò ricevuto questi riscontri le passerò gli avvisi ne
cessarj alle m isure esecutive, tan to  che i lavoratori vengano gra tu i
tam ente, come se questi dovranno essere pagati dalla pubblica finanza.

Ripeto la finanza è povera;  questi lavori si devono fare;  lorché 
φ.4 la finanza sarà esaurita , cercheremo forse ausilj e / sussidj ai stranieri 

osaremo noi che dovremo ravvivarla.
Ho l’onore di protestare...

Α ρ . 10

Α ντίγραφον εγκυκλίου γραφείσης προς τους Πρυτάνεις της Ζακύνθου, 
Κεφαλληνίας και Ιθάκης παρά του Εκτάκτου Επιτρόπου εν Αγία Μαύρα, 
υπό η μερομηνίαν 29 Μαΐου 1807.

Παραδίδω εις την Γ .Ε. εν τοις συνημμένοις ό,τι είναι χρήσιμον, ίνα δυ
νηθήτε να πληροφορηθήτε τον διορισμόν μου, το αντικείμενόν του, το δικαί
ωμα το οποίον μου δίδει η  ευ χαρίστησις ν α  α πευθυνθώ εις τη ν  υ μετέραν 
υπηρεσίαν και να την έχω προς βοήθειαν μου εις μίαν λεπτοτάτην περίστασιν 
και σημαντικήν διά την σωτηρίαν της Α. Μαύρας και εις μίαν εποχήν κατά



την οποίαν διά την τιμήν και τα καλλίτερα πεπρωμένα του έθνους και της 
Πολιτείας μας οφείλομεν να συμβάλωμεν δι’ όλων των δυνάμεών μας.

Βέβαιος περί της καθολικής συνεργασίας σας και πλήρης ε μπιστοσύνης 
προς την δραστηριότητα και σπουδήν την οποίαν θα χρησιμοποιήσετε, διά να 
με βοηθήσετε, μεταβαίνω εις το να σας ανακοινώσω όσα έπονται.

Η  ε κτέλεσις τω ν εργασιών τας οποίας έ χ ω  α ναλάβει ε πιβάλλει ε πιτα
κτικώς να προτιμηθή έναντι παντός άλλου μέσου διά την διεκπεραίωσίν των 
αποκλειστικώς εκείνο το της ταχύτητος. Πρόκειται να διευθετήσωμεν διά των 
καλλιτέρων κανόνων και μετά ε υ ρύτητος απόψεων τα στρατιωτικά έρ γα  τα 
οποία αποσκοπούν εις την ορθήν άμυναν της νήσου της Α. Μαύρας. Πρόκειται 
να εκτελέσωμεν τα έργα ταύτα, τα οποία έχουν σχεδιασθή ή δη , εις το βραχύ
τερον δυνατόν διάστημα χρόνου. Πρόκειται τέλος να πράξωμεν τούτο ε φαρμόζοντες 

φ.1ν τ η ν  πλέον αυστηράν και μετρημένην / οικονομίαν του δημοσίου ταμείου, 
το οποίον έχει πολύ ε ξαντληθή και βαίνει ε ξαντλούμενον από ημέρας εις ημέ
ραν καθ’ ό μέτρον τα έργα τα οποία ε πιχειρούμεν και διά τα οποία οφείλομεν 
να  ετοιμασθώμεν μετ’ αληθούς ε νδιαφέροντος και αμέσου δράσεως είναι με
γάλης κλίμακος.

Η  χειρ βοηθείας την οποίαν ολόκληρος ο πληθυσμός της Α. Μαύρας δύ
ναται να παράσχη είναι μικρόν πράγμα εν συγκρίσει προς το μέγα το οποίον 
πρέπει να γίνη και προς την βραχύτητα του συμφωνηθέντος διά την τελειοποί
ησίν του χρόνου.

Διά τούτο απευθύνομαι προς την Υ.Ε. ζητών παρ’ υ μών την θετικήν και 
απολύτως ακριβή α πάντησιν εις τας εξής ε ρωτήσεις:

1ον. Πόσους εργάτας ε φωδιασμένους διά γεωργικών ε ργαλείων, όπως εί
ναι λίσγοι και αξίναι, δύναται να δώση η νήσος σας.

2ον. Τι θα  ηδύνατο να πράξη η εθελοντική προσφορά, διά να συντηρη
θούν οι εργάται ούτοι εκ του ζήλου και του πατριωτισμού των εκεί κατοίκων 
δι’ ιδίων αυτών ε ξόδων επί καλώς προσδιωρισμένον και σύντομον αριθμόν η
μερών.

3ον. Εάν τούτο δεν θα ήτο πραγματοποιήσιμον εκ της αυθορμήτου δια
θέσεως και εκ της εθελοντικής συμβολής προερχομένης ε ξ α γχινόων παρατη
ρήσεων, περί των οποίων θα ομιλήσω ακολούθως, ποία θα ήσαν τα αυστηρότε
ρα οικονομικά μέτρα, διά να λάβωμεν τους εργάτας τούτους έν α ν τ ι α μοιβής 
παρά του Δημοσίου.

Θα προσθέσω τας ιδέας μου περί του τρόπου να οδηγήσωμεν τας γνώμας 
φ.2 διά των μέσων της σωφροσύνης /  εις το σημείον το οποίον ε πιδιώκομεν να 

τας κατευθύνωμεν, διά να επιτύχωμεν τα δύο ταύτα μέγιστα α ποτελέσματα· 
το πρώτον, να κερδίσωμεν αμέτρως εις την γνώμην την οποίαν οφείλομεν να 
δώσωμεν περί η μών των ιδίων· το δεύτερον, να προκαλέσωμεν διά τούτου την 
ανακούφισιν του δημοσίου ταμείου.

Οι κίνδυνοι της Α. Μαύρας είναι κίνδυνοι ολοκλήρου του Κράτους, η  α -



απώλεια της Α. Μαύρας φέρει εκείνην της Πολιτείας και, εάν αύτη δεν θα εί
ναι α πώλεια περιοχής ή περιουσίας, είναι βέβαιον ότι αύτη είναι απώλεια δι
καιωμάτων εις την διατήρησιν εντίμου πολιτικής υπάρξεως. Διά τούτο, επειδή 
το ενδιαφέρον είναι κοινόν, η συνδρομή των μέσων, διά να το προκαλέσωμεν 
και να το διατηρήσωμεν, πρέπει να είναι γενική.

Οι κίνδυνοι ούτοι δεν είναι ορατοί υ πό πάντων ε ξ ίσου, επειδή δεν δύ
νανται ε ξ ίσου πάντες να είναι πληροφορημένοι περί της θέσεως των πολιτι
κών υ ποθέσεων και περί τω ν απομεμακρυσμένων κ α ι α πωτάτων αιτιών, αι 
οποίαι δύνανται να μεταβάλουν κατά λίαν ε πικίνδυνον και μοιραίον τρόπον 
την όψιν των ημετέρων πραγμάτων, τα οποία σήμερον δύνανται να έχουν προ 
των οφθαλμών του λαού ουχί τρομακτικήν εμφάνισιν. Διά να πείσωμεν 
έκαστον ότι αι βαθείαι αύται γνώσεις των πολιτικών υ ποθέσεων και η σοφή πρόβλεψις 
περί λίαν επικινδύνου πιθανού μέλλοντος α πησχόλησαν και απασχολούν την 
βαθύνοιαν και την φιλοστοργίαν της Γαληνοτάτης η μών Κυβερνήσεως, α ρκεί 
να σκεφθώμεν ότι την ώραν ταύτην, α φού η Α. Μαύρα διατελεί εις τους από 
φ. 2v οκτώ μηνών κινδύνους ταύτης /  άνευ συνεπειών της περιοχής, μολονότι 
έχουν αποκτηθή ωρισμένα και λαμπρά γενικά πλεονεκτήματα κατά τον παρόντα πό
λεμον τόσον εις τον Βορράν όσον και εις το Ο θωμανικόν Κράτος, όμως μόνον 
σήμερον η Κυβέρνησις ε θεώρησεν α ναγκαίον κα ι άφευκτον να περιφρουρήση 
εξαιρετικώς την ασφάλειαν της χώρας ταύτης ε νεργούσα μετά πάσης αυτής 
δυνάμεως να συμβάλλουν εις ταύτην όλαι αι δυνάμεις του έθνους.

Τούτου τεθέντος η Κυβέρνησις, ακολουθούσα τα δίκαια τα οποία αύτη έχει 
διά την ευημερίαν του Κράτους και μιμουμένη το παράδειγμα των άλλων Κυ
βερνήσεων και εκείνο αυτής της Ε νετικής, της οποίας υπήρξαμεν υπήκοοι, θα 
ηδύνατο να απαιτήση όπως πάσα εργασία α ποβλέπουσα εις το καλόν του Κρά
τους εκτελήται δωρεάν υπό πάντων των πολιτών της Δημοκρατίας. Α κριβώς το 
φρούριον της Α. Μαύρας α νηγέρθη υ πό την προστασίαν και τας κατευθύνσεις 
του Ε νετικού Κράτους υ πό των κατοίκων των επτά νήσων και ζουν πάντοτε 
μάρτυρες της αυθορμήτου και γενναιοδώρου συμβολής των Επτανήσων, 
όλων αδιακρίτως συντελεστών δι’ έργου και διά παντός είδους μέσου της κατα
σκευής του οικοδομήματος τούτου, α νεγερθέντος διά την γενικήν ασφάλειαν.

Σήμερον, διά την ιδικήν μας Κυβέρνησιν και όχι δι’ εκείνην ενός ξένου 
κυριάρχου· σήμερον, διά να φανώμεν αντάξιοι δώρου το οποίον χαριστικώς 
μας παραχωρεί ισχυρός προσάτης, ο οποίος κάμνει δι’ η μάς καθημερινώς με
γάλας θυσίας και μας δίδει το παράδειγμα της γενναιοφροσύνης· θα μείνωμεν 
φ. 3 σήμερον α παθείς εις τας εξ α γάπης /  παρορμήσεις της Κυβερνήσεως ταύτης, 
η οποία δύναται να απαιτήση και η οποία δεν απαιτεί, α λλ’ η οποία όμως κα
θιστά γνωστήν την σημασίαν των αυτοβούλων προσφορών, διά να τας αποδεχθή 
και διά να τας κάμη να έχουν αξίαν μόνον διά το ημέτερον κέρδος;

Ε π ί πλέον. Αι προσφοραί αύται είναι μικράς σημασίας, και τας υπολο
γίζω κατ’ αυτόν τον τρόπον, επειδή προκύπτει ότι δεδομένης της γενικής συμ



συμμετοχής δεν θα επρόκειτο να κρατήσωμεν εις τας εργασίας ταύτας τους ανθρώ
πους, οι οποίοι θα ηδύναντο να μας δοθούν όχι περισσότερον των δέκα ή δεκα
πέντε η μερών.

Κατόπιν των γενικών τούτων υ ποδηλώσεων, συμφώνως προς τας οποίας 
η σύνεσις της Υ.Ε. Θα δυνηθή να χαράξη το διάγραμμα των σκοπών σας, έ ρ
χομαι να προσθέσω ότι, διά να εφαρμόσωμεν ενιαία και απλά μέσα, θα εξέλε
γον ως όργανα γενικής πειθούς τους ιδίους εκείνους πολίτας οι οποίοι καθω
ρίσθησαν ως Πολιτικοί Επίτροποι και ως πηγάς των καταλλήλων συνδρομών
<θα εξέλεγον> εκείνα τα πρόσωπα τα οποία εις την έκτασιν των ιδίων μέσων 
προσθέτουν την ικανοποίησιν εκ μιας καλώς διαπεπιστευμένης ε πιρροής.

Προσθέτω διά τους δευτέρους τούτους τας ιδιαιτέρας μου α νακοινώσεις 
εις τας επιστολάς τας οποίας ε πισυνάπτω και τας οποίας η Υ.Ε. Θα λάβη την 
καλωσύνην να γνωστοποιήση εις τους ιδίους.

Πάσα α νακοίνωσις, πάσα συζήτησις, πάσα απόφασις αρμόζει να έχη ληφθεί 
ε νώπιον του εκείσε Ρώσου Διοικητού, διά να υπάρχη πάντοτε εις σημαν
τικός φ. 3v μάρτυς, του οποίου η  επιρροή /  εις την ψυχήν παντός είναι ευ χάριστος 
και ταυτοχρόνως λίαν αποτελεσματική. Διά τούτο είναι κατάλληλος συμβου
λή να ανακοινώσετε εις τον εκείσε κύριον Διοικητήν το περιεχόμενον της πα
ρούσης.

Συνάπτω αντίτυπά τινα προκηρύξεως, διά να την ανακοινώσετε εις τους 
κυρίους τους οποίους θα κρίνετε καλόν να χρησιμοποιήσετε εις την δύσκολον 
ταύτην ε πιχείρησιν.

Δύνασθε να βεβαιώσετε κατά τον θετικώτερον τρόπον ότι οι πολίται των 
άλλων νήσων δεν θα παραλείψουν να πραγματοποιήσουν τας γενναίας ταύτας 
προσφοράς, και έχω εις τας χείρας τας αποδείξεις και τα στοιχεία περί τού
του.

Τούτου ρηθέντος δεν μου υπολείπεται ειμή να συστήσω εις την Υ.Ε. την 
μεγαλυτέραν ταχύτητα εις το να μου παράσχετε τα ακριβή στοιχεία των ε
νεργειών σας, διά να δυνηθώ να υπολογίσω ε π’ αυτών, εις ην περίπτωσιν είναι 
ευνοϊκαί, ή να λάβω έ τερα σοβαρά μέτρα, ως είμαι περί τούτου εξουσιοδοτημέ
νος εκ των οδηγιών και εκ των απολύτων ε ξουσιών διά των οποίων είμαι ε φω
διασμένος παρά της Α.Ε του κυρίου Πληρεξουσίου Υπουργού της Ρωσίας 
και παρά της Εξοχωτάτης Γερουσίας.

Ευθύς ως λάβω τα στοιχεία ταύτα, θα σας μεταβιβάσω τας αναγκαίας γνω
στοποιήσεις περί των εκτελεστικών μέτρων, τόσον εάν οι εργάται έ λθουν δω
ρεάν, ως και εάν ούτοι θα πρέπει να πληρωθούν υ πό του δημοσίου ταμείου.

Επαναλαμβάνω, τα οικονομικά είναι πτωχά· α ι ε ργασίαι αύτα ι πρέπει 
να γίνουν· όταν τα οικονομικά εξαντληθούν, θα ζητήσωμεν ίσως βοήθειαν 
φ. 4 και /  ενισχύσεις παρά των ξένων ή θα είμεθα ημείς εκείνοι οι οποίοι θα πρέ
πει να τα  αναζωογονήσωμεν.

Έ χ ω  την τιμήν να διαδηλώσω...



Α ρ χε ίον Ιο ν ίου Γερουσίας 
Γεν. αρ. 9, αριθ. εγγρ. 333, συνημμένον ια

Copia di uffizio scritto  a S.E. P ritano  di S. M aura rial Commis
s(ari)o Estraord(inari)o in d a ta  p(ri)mo giugno 1807.

Dietro alla destinazione che V.E. si compia<c>que determ inare 
sulle mie richieste degli tre Aggiunti E straordinarj nel M ag(istrat)o F i
nanze ed indicatini dalla pregiata sua dei 19 scaduto maggio ho creduto 
opportuno esternare le mie intenz(ion)i sulle norme e discipline colie 
quali bram o che sia regolata la nuova am m inistrazione di pubblico 
soldo p(er) conto lavori e fortificazioni a miglior difesa di quest’isola, 
delle quali sono autorizzato ed ho segnato però l’a tto  di cui alcuni a r
ticoli m ’onoro presentare a conoscenza di V.E., onde si compiacia secon
dare il tenore di quelli che m irano la di lei intervenzione. E siccome 
ella riscontrerà in esso che p(er) uniform are alla legge (giacche si può 
senz’ostacolo dell’oggetto) il maneggio di soldo pubblico che p o trà  oc
correre p(er) li lavori e fortificazioni suaccennate, trovo opportuno che 
V.E. ogni quindeci giorni m unisca il M ag(istra)to di un suo m andato  
p(er) l’esecuz(ion)e degli esborsi che fossero p(er) abbisognare in detto  
periodo;  cosi la prego di rendere incon tra ta  tale ad o tta ta  m isura, co
minciando da questo giorno.

Le pi'o te s to ................

P(er) copia conforme 
Il Seg(reta)rio P. PED EM ONTI

Α ντίγραφον ε πισήμου εγγράφου σταλέντος εις την Α.Ε. τον Πρύτανιν 
της Ά γ . Μαύρας υπό του Εκτάκτου Επιτρόπου υ πό η μερομηνίαν πρώτη Ι ου
νίου 1807.

Κατόπιν του διορισμού τον οποίον η Υ.Ε. ηθέλησε να αποφασίση επί των 
αιτήσεών μου των τριών ε κτάκτων προσθέτων μελών της Υ πηρεσίας ο ικονο
μικών και υποδειχθέντων μοι διά της αξιοσεβάστου ε πιστολής σας της 29 παρ
ελθόντος Μαΐου ε θεώρησα σκόπιμον να εκφράσω τας προθέσεις μου περί των 
κανόνων και τύπων, διά των οποίων ε πιθυμώ να ρυθμισθή η νέα διαχείρισις 
του δημοσίου χρήματος διά τον λογαριασμόν τω ν εργασιών κα ι οχυρώσεων 
προς καλλιτέραν άμυναν της νήσου ταύτης, διά τας οποίας <εργασίας> είμαι 
εξουσιοδοτημένος, αλλά και έχω υπογράψει την πράξιν, της οποίας έχω  την 
τιμήν να παρουσιάσω ωρισμένα άρθρα εις γνώσιν της Υ.Ε., διά να θελήσετε



να συνδράμετε την άποψιν εκείνων τα οποία α ποβλέπουν εις την παρέμβασίν 
σας· και καθώς θα συναντήσετε εις ταύτην ό τ ι, διά να συμμορφώσωμεν προς 
τον νόμον (εφόσον πλέον είναι δυνατόν άνευ εμποδίου εις το ζήτημα) την δια
χείρισιν του δημοσίου χρήματος το οποίον θα είναι δυνατόν να χρειασθή διά τας 
προμνημονευθείσας εργασίας και οχυρώσεις, ευρίσκω σκόπιμον να  εφοδιάζη 
η Υ.Ε. την Υπηρεσίαν ανά δέκα πέντε η μέρας δι’ ε ντάλματος σας διά την εκ
τέλεσιν των εξοφλήσεων αι οποίαι θα απητούντο κατά την ρηθείσαν περίοδον. 
Ούτω σας παρακαλώ να θεωρήσετε ε φαρμοσθέν το τοιούτον υιοθετηθέν μέτρον 
αρχής γενομένης από σήμερον.

Σας εκφράζω...

Διά το ακριβές α ντίγραφον 
Ο  Γραμματεύς Π. ΠΕΔΕΜ ΟΝΤΗΣ

Α ρ χ είον Ιο ν ίου Γερουσίας 
Γεν. αρ. 9, αριθ. εγγρ. 333, συνημμένον ιβ

Copia di uffizio scritto alli Prest(antissi)m i Membri ed Aggiunti 
Estraordinarj del M ag(istra)to Finanze di S. M aura dal Coinmiss(ari)o 
Estraord(inari)o in da ta  p(ri)mo giugno 1807.

Essendomi com unicata da S.E. P ritano  l’elezione da me richiesta 
de’tre P re ssa n tis s im i Aggiunti E straordinarj in cotesto M ag(istra)lo 
Finanze mi sollecito rim arcare al medesimo oltre alla m ia soddisfazione 
sul nome di tu tti  li com ponenti anche l’im portanza dell’ incom benza in 
cui dal mio canto devo occuparlo.

La piú utile difesa di quest’isola esige un nuovo pubblico dispendio.
Io sono autorizzato ad incontrarlo, m a sono pure mosso dal mio dovere 
di presidiare in esso con scrupolo di diligenza e di zelo la pubblica eco
nomia.

Un tale scopo sono persuaso di non poter meglio raccom andarlo 
che all’intelligenza ed esattezza di VV.SS. Prest(antissi)m a.

Ond’abbiano ad attivarsi però queste loro doti, accompagno loro 
nell’a tto  in copia che unisco il fondam ento della relativa loro gestione.

Sarà questa regolata in ta l ram o d’azienda coi precetti dall’a tto  
espressi e sarà il loro m erito p(er) distinguersi nell’adem pim ento de’



medesimi. Auguro poi a cadauno di VV. SS. Prest(antissi)m e estese 
prosperità.

P(er copia conf(orm)e
Il Seg(reta)rio P. PEDEM ONTI

Α κ ο λ ο υ θ ε ί  α ν τ ί γ ρ α φ ο ν  ε ξ α ν τ ι γ ρ ά φ ο υ  το υ  π α 
ρ ό ν τ ο ς  κ α ι  η σ η μ ε ί ω σ ι ς  τ ο υ  π α ρ α λ α β ό ν τ ο ς  γ ρ α μ 
μ α τ έ ω ς  π ε ρ ί  τ ο υ  π ε ρ ι ε χ ο μ έ ν ο υ  π ά ν τ ω ν  τ ω ν  σ υ ν η μ 
μ έ ν ω ν :

1229. Commissario Estraordinario  Sig. Co. Gio(vanni) de C apodistria. 
Fa pre(sente) il suo arrivo a S(ant)a M aura, rende conto su quan to ha 
operato e va preparando a fare per miglior difesa di quell’isola;  pro
pone alcune m isure intorno l’economia ed accom pagna inserte undeci, 
relative al suo operato.

Α ντίγραφον ε πισήμου εγγράφου σταλέντος εις τα Ε ξοχώτατα μέλη 
και Έκτακτα Πρόσθετα της Υ πηρεσίας Οικονομικών της Α. Μαύρας υ πό του 
Εκτάκτου Επιτρόπου υ πό η μερομηνίαν πρώτη Ιουνίου 1807.

Επειδή μου ανεκοινώθη υ πό της Α.Ε. του Πρυτάνεως η υπ’ εμού αιτηθ
είσα ε κλογή των τριών Ε ξοχωτάτων Εκτάκτων Προσθέτων <Μελών> παρά 

τη  ενταύθα Υ πηρεσία ο ικονομικών, σπεύδω να εξάρω προς την ιδίαν, ε κτός 
της ικανοποιήσεώς μου ε ξ ονόματος όλων των παραγόντων, και την σημασίαν 
του έργου εις το οποίον από της πλευράς μου πρέπει να την απασχολήσω.

Η  πλέον α ποδοτική άμυνα της νήσου ταύτης α παιτεί νέαν δημοσίαν δα
πάνην. Είμαι εξουσιοδοτημένος να την αντιμετωπίσω, α λλ’ έχω  επίσης παρα
κινηθή εκ του καθήκοντος μου να περιφρουρήσω κατ’ αυτήν μετά σχολαστι
κότητος, επιμελείας και ζήλου την Δημοσίαν ο ικονομίαν.

Είμαι πεπεισμένος ότι τοιούτον σκοπόν δεν δύναμαι να τον συστήσω καλ
λίτερον, ειμή εις την νοημοσύνην και φροντίδα της Υ.Υ. Ε ξοχωτάτης Αυθεν
τίας.

Διά να δύνανται όμως να δραστηριοποιηθούν τα υμέτερα ταύτα χαρίσμα
τα, σας αποστέλλω ο μού <μετά του παρόντος εγγράφου> εν τη εν αντιγράφω 
πράξει την οποίαν ε πισυνάπτω τας βασικάς οδηγίας της σχετικής σας δια
χειρίσεως. Αύτη επί του τοιούτου πεδίου της οικονομικής δράσεως θα οργα
νωθή κατά τους κανόνας τους διατυπουμένους εν τω δημοσίω εγγράφω και 
θα αποβή το καύχημά σας να διακριθήτε εις την εκπλήρωσιν των κανόνων.



Εύχομαι κατόπιν <τούτων> εις εκάστην Υ.Υ. Ε ξοχωτάτην Αυθεντίαν 
μεγίστην ε υ δαιμονίαν.

Διά το  ακριβές α ντίγραφον 
Ο  Γραμματεύς Π . Π ΕΔΕΜ Ο ΝΤΗΣ

Σ η μ ε ί ω σ ι ς :  1229. Έκτακτος Επίτροπος Κόμης Κύριος Ιω ά ν
νης ντε Καποδίστρια. Γνωστοποιεί την άφιξίν του εις Αγίαν Μαύραν, δίδει 
λόγον περί όσων έπραξε και προετοιμάζεται να πράξη διά την καλλιτέραν ά 
μυναν της νήσου εκείνης· προτείνει έ νια μέτρα διά την οικονομίαν και επισυ
νάπτει έ νδεκα συνημμένα σχετικά προς τας ενεργείας του.

5

Α ρχείον  Ιο ν ίου Γερουσίας 
Γ εν. αρ. 9, αριθ. εγγρ. 2

No 4
Dipartim (ent)o Estero

All’Eec(ellentissi)mo Senato della Repubblica Ionica
Il Commissario Estraordinario in S(an)ta M aura

Dal Commissariato Estraordinario 
li 9 giugno 1807 G.s.

I pericoli dai quali è istantaneam ente m inacciata quest’isola 
crescono a dismisura ogni giorno. Ne spedisco un rapporto  a S.E. P le
nipotenziario, né ho tem po di farne un secondo per dirigerlo a VV. 
EE. Il bene del servizio, la salvezza si S. Maura, quella dello stalo  tu tto  
esige che senza r itardo il Governo adoperi di tu t t i  i suoi mezzi, onde 
S.E. il Ministro Plenipotenziario possa porgere nel volger di ore quei 
soccorsi dei quali urgentem ente abbisogna questo paese. Io adopero per 
ciò che mi riguarda sul luogo senza lim iti, senza riguardi e senza tes ti
moni tu tti i mezzi che mi vengono richiesti, convinto essendo che lo 
dove tra ttass i di perdere tu tto  forza è appagarsi di una parziale perdita . 

Imploro la continuazione della pubblica grazia.
Il Comm. E tstraord . C(ont)e CAPOD ISTRIA

Ά ν ω  δ ιά  χ ε ι ρ ό ς  το υ  π α ρ α λ α β ό ν τ ο ς :  Recep. li 11 
giugno 1807 s.v. Il Segre(tario) di S tato  S. Banaglia.



Α ρ. 4
Τμήμα των Εξωτερικών

Προς την Ε ξοχωτάτην Γερουσίαν της Ιονίου Πολιτείας 
Ο  εν Α γία Μαύρα Έκτακτος Επίτροπος

Ε κ  του Εκτάκτου Ε πιτροπείου 
τη 9 Ι ουνίου 1807 π .η .

Οι κίνδυνοι εκ των οποίω ν ηπειλήθη προς στιγμήν η νήσος αύτη αυ
ξάνουν υπερβολικώς καθ’ εκάστην. Α ποστέλλω περί τούτου έκθεσιν εις την Α. 
Ε. τον Πληρεξούσιον, δεν διαθέτω χρόνον να κάμω δευτέραν περί τούτων, διά 
να την απευθύνω προς τας Υ.Ε. Το καλόν της υπηρεσίας, η σωτηρία της Α γ ί
ας Μαύρας, εκείνη η του Κράτους ολοκλήρου α παιτεί όπως άνευ καθυστερή
σεις η Κυβέρνησις μεταχειρισθή πάντα τα εαυτής μέσα, ώστε η Α.Ε. Ο Πλη
ρεξούσιος Υ πουργός δυνηθή να παράσχη ε ντός ωρών εκείνα τα βοηθητικά 
μέσα των οποίων ε πειγόντως έχει ανάγκην η χώρα αύτη . Εις ό,τι με αφορά, 
χρησιμοποιώ επί τόπου άνευ περιορισμών, άνευ διακρίσεων και άνευ μαρτύ
ρων πάντα τα μέσα τα οποία μου ζητούνται, πεπεισμένος ων ότι εκεί όπου πρό
κειται να απολέσωμεν το π αν είναι κέρδος να υποστώμεν μικράν απώλειαν. 

Παρακαλώ την συνέχισιν της δημοσίας ευνοίας.

Ο  Έ κ τ . Ε π ίτ ρ . Κόμης ΚΑΠ ΟΔΙΣΤΡΙΑ Σ

Ά ν ω :  Ληφθέν τη 11 Ιουνίου 1807 π.η .  Ο  Γραμματεύς της Ε π ι
κράτειας S. Banaglia.

Α ρ χ είον Ιο ν ίου Γερουσίας 
Γεν. α ρ, 9, αριθ. ε γγρ. 4

Νο 9
D ipartim (en)to E stero

All’Ecc(ellentissi)mo Senato della R epubblica Ionica
Il Suo Commissario Estraordinario  in S (ant)a M aura

Dal Commiss(aria)to Estraordinario
li 18 giugno 1807 G.s.

Delle fortificazioni tracciate ed in p arte  eseguite, dei mezzi ado
perati, del concorso degli ab itan ti di S (ant)a M aura, di quelli delle altre 
isole, delle opere da eseguirsi dirà a VV. EE. questo rispettoso rapporto.



Com prenderà essa quindi la dovuta risposta all’uffizio dei 15 giu
gno dell’Ill(ustrissi)mo Sig(no)r Seg(reta)rio di S ta to  degli Affari Esteri 
oggi ricevuto ed alla occlusavi no ta  di S.E. il sig(no)r Ministro Pleni
potenziario d ire tta  a VV.EE. sotto  la stessa data.

Il lavoro tracciato  dal sig(no)r Ingegnere di cui ho reso conto col 
mio rapporto  (n° primo) ha l’ estesa quasi di tre  miglia con terre, pali 
e fasci. Vuoisi elevare in im a linea lunga quasi un miglio una trinciera 
a lta  sei piedi e con la vanga e badile escavar. Deesi lungo questa tr in 
ciera una fossa di com petente larghezza e profondità. T u tta  questa linea 
m ilitare va ad essere difesa da tre  batterie  di som m a elevazione, cinte 
da fossi e da cannoniere, custodite da larghissimi ed altissim i parapetti.

φ. 1v V en tiquattro  m ila pali e v en tiquattro  m ila/fascine furono richieste 
per approssim azione ed una  inconcepibile q u an tità  di istrum enti, di 
legnami, di cesti, di civiere, di lavoratori, onde il p rogetta to  lavoro 
potesse avere, come ricercasi, un  sollecito e buon fine.

Non era in poter mio di giudicare dell’opportun ità  di una ta l  
opera. E se lo fosse stato , io avrei ben volentieri consentito, veggend o 
in  essa compresi tu t t i  gli oggetti in  quali dirigonsi le nostre fatiche. 
Non mi è permesso in questo rapporto  ed in questo is tan te  di rassegnare 
a VV.EE. tu t te  le osservazioni che m i autorizzano ad essere ferm am ente 
convinto che nulla meno far si doveva per conciliare colla salvezza di 
S (ant)a M aura i piú lusinghieri oggetti della tranqu illità , della esistenza 
e dell’onore della Repubblica nostra. Mi riservo di adem piere a questo 
uffizio, quando il lavoro sia com piuto e quando un  picciolo riposo mi 
ponga in is ta to  di esternare le mie idee.

Essendo solo mio uffizio di secondare con tu t t i  i possibili mezzi 
che lo sta to  nostro può offrire le ricerche del Comando M ilitare dovevo 
prestarm i, come mi sono presta to  e m i presto e, siami permesso il dirlo, 
non senza una qualche u tilità  pubblica e colla soddisfazione di questi 
ab itan ti e di quegli che concorrono a porgere ai medesimi un fraterno 
braccio.

Conviene conoscere prim a di giudicare di una tale  opera, dei mezzi 
usati e del successo che tu tto  il terreno su cui essa è tracc ia ta  è dom inato 
φ. 2 non solo dal /cannone nemico, m a dai stessi sguardi dei tu rch i e dei 
francesi che lo servono.

Segnato il lavoro il giorno dei 7 corrente trovòm i in cam pagna sulle 
saline. Raccolti seicento operaj dall’isola e dalla c ittà , non eccettuato  
nessuno, ho arringato a questa gente. T u tti pieni del piú nobile en tu 
siasmo diedero m ano agli istrum enti rurali e si recarono nel luogo del 
travaglio. Io stesso, i miei luogotenenti, m olti sacerdoti ci siamo recati 
a dar l’esempio a questa massa di gente, abbiam o i prim i lavorato  in 
curvandoci sulla zappa e sul badile. Alzòsi il sole, l’inimico lasciò che



tu t t i  fossimo infervorati nel travaglio  e cominciò quindi col cannone 
ad inquietarci. Le prim e palle passano, i villani si atterriscono e si a t 
terrano, non veggono ai secondi e si dispongono alla fuga. Io, veggendo 
impossibile il contenerli, ordino tosto  che tu t t i  si ritirino. Restano meco 
coll’ingegnere alcuni dei luogotenenti. Io resto per m olta ora con questa 
società lungo la linea del travaglio per far conoscere ai paesani che il 
cannone, il quale ci cercava con m olta m aestria, non ha potu to  mai 
coglierci. Con tu tto  questo anco coll’opinione dell’ingegnere ho risoluto 
di sospendere il travaglio di giorno e di cominciare nel dì successivo a 
verificarlo duran te la n o tte1. Il chiaro lunare favoriva il travaglio, non 

φ.2ν la tranqu illità  dei paesani, sempre / a tte rriti dal pensiero di essere bersa
gliati dal cannone.

Cominciòsi questo no ttu rno  travaglio:  fuvi qualche inutile col
po nemico, m a la  nostra m assa di lavoratori, spalleggiata costantam ente 
per tu t ta  la no tte  dai c ittad in i e dai piú rispettabili fra i nobili sacerdoti, 
veggendo che io stesso con tu t t i  i volontarj corciresi ho diviso con essi 
la veglia, hanno bene e m olto travagliato .

Successivamente nella no tte  degli 8 coi stessi mezzi, coi stessi pre
stigi, colla m ia stessa presenza continuò il lavoro coll’opera di q u a t
trocento lavoratori.

A rrivata  la notizia che il Visire, essendo a Prevesa, voglieva in 
m ente l’attacco di S. M aura, il concorso fu estraordinario, e nella no tte  
dei 9 fino a che arrivassero gli istrum enti ordinati al Z ante m olti dovet
tero restarsene oziosi.

Dopo questo avviso S.E. il Generale h a  dato l’ordine in iscritto 
all’ingegnere di portare colla piú grande celerità al suo term ine la 
prim a ba tte ria  ed è per questo ch’egli stesso lo autorizzò ad impiegare 
duecento russi, non potendosi dai villani né dai cittadini eseguire il 
travaglio delle im brasure dei p arapetti né con quella celerità né con 
quell’a rte  che rendevasi necessaria, dovendo dall’altra  m ettere  in es
traord inaria  requisizione tu t ti  gli ab itan ti delle pertinenze per taglio di 

φ.3 pali, di fasci / e pel traspo rto  di questi oggetti nel luogo delle fortificazioni 
e dovendosi contem poraneam ente adoperare m olti dei travaglia tori vil
lani al taglio e trasporto  di altre terrò tu tto  sim ultaneam ente.

Io non dovevo oppormi alla ord inata cooperazione dei russi, 
veggendo fondata questa m isura nell’urgenza delle circostanze e sopra 
una risoluzione presa dal Comando Militare. Non potevo poi oppormi 
essendo egualm ente convinto che la nostra gente non è capace, non per

1. Ε ν τέλει του εγγράφου παραπομπή διά της αυτής χειρός δι’ ης και η σημείωσις 
της παραλαβής:  Ciò fece che con l ’ opinione anco dell’ Ingegnere ho risoluto di so
spendere il travaglio di giorno, di cominciare nel dì successivo e verificarlo la notte.



m ancanza di buona volontà, m a p(er) diffetto di desterità  e di esperienza 
di dare un’utile m ano a certa m aniera di travaglio , in  cui giam m ai si 
sono esercitati e nel quale egli è impossibile adestrarli e far presto l’opera 
in  tem po di notte.

S.E. il Generale ha voluto che i stessi soldati della Repubblica 
si unissero ai russi, né io egualm ente potevo dissentire p(er) le suac
cenate ragioni. Vi ho concorso e questi hanno servito per tre  no tti. 
Successivamente li ho adoperali in altri travagli senza che questi sieno 
a pubblico p eso.

In ta l guisa continua fino al giorno di oggi il lavoro ed esso è spinto 
per quanto  io stesso ho osservato ad un qualche term ine.

P er giudicare quindi del concorso degli ab itan ti di S. M aura duopo 
φ.3v è aver presente questa narrazione / e dall’a ltra  riflettere che ventiquatro  

m ila pali e le corrispondenti fascine sono opere che dim andano il t r a 
vaglio personale dei piú influenti cittad in i, come di un gran num ero di 
paesani, di cavalli, di barche.

Io ho adoperato per questo effetto ind istin tam ente i piú a tti  fra
i cittadini di S. M aura ed oggi piú di quindici signori sono nei boschi 
e nelle campagne con differenti commissioni a fare il taglio dei cipressi 
e di tu tte  le piante che sono utili a questa ricerca. Il Vescovo stesso,
i sacerdoti e finalm ente tu tto  quello che m ettersi poteva in  m ovim ento 
in  questo paese tu tto  si è mosso p(er) facilitare economicam ente la 
riuscita di quest’ardua in trapresa.

Abbenché i duecento russi travaglino, non è p(er questo che tre 
cento e qualche volta quattrocento  leucadiensi non travaglino ogni 
notte. Che di piú si può esigere da un paese spossato dagli inutili t r a 
vagli, ai quali li condusse p(er) o tto  mesi una non o ttim a direzione 
m ilitare ?2

O ltre ai trecento lavoratori, duecento e piú sono in piena a ttiv ità  in 
cam pagna e nei m ari con cavalli, colle spalle, colle ascie, con barche p(er) 
apprestare e trasferire i m ateriali necessarj a queste opere. O ltre a tu tto  
questo tu t t i  i c ittad in i costantem ente assistono meco e coll’opera e 

φ.4 colla voce e col consiglio e coll’incorraggim ento i la/voratori cam pestri. 
O ltre a ciò giorno e no tte  sono sempre in  m oto p(er) corrispondere p ron 
tam ente alle ricerche russe e mie. Come dopo tu t t i  questi testim onj di 
p atrio ttism o e di forza a questa gente si a ttrib u irà  il cara ttere  che vuoisi 
ad  essi a ttribu ire  di incivismo, di nuIllità  ?

2. Ε ν τέλει του εγγράφου π αραπομπή 8ιά της αυτής χειρός δι’ ης και η σημείω
σις της παραλαβής:  Che di p iú  s i può esigere da uno paese spossato da i p assa ti in
u tili tra v a g li?



Racconterò fa tti, offrirò testim onj e chiuderò cosi questo articolo 
che riguarda i Leucadiensi, pregando l’Ecc(ellentissi)mo Senato di farli 
valere, onde trionfi la  giustizia, se m ai è possibile.

Due n o tti da che io mi sono qui furono n o tti di generale allarme. 
Nella prim a io mi sono trovato  in c ittà , nelle seconda io era in  cam pagna.

Nella prim a, da ti da S.E. il G(e)n(era)le S te th er  i segnati, tu t t i  
in d istin tam ente  gli ab itan ti della c ittà  bene arm ati si recarono nella 
piazza dim andando a me e quindi pel mio mezzo a S.E. il Generale quali 
si erano gli appostam enti ai quali essi destinavansi. Destinòli il Generale, 
occuparono i loro posti, cessata l’occasione si ritirarono.

Nella seconda un  falso segnale fa credere che il nemico si m uova 
contro  di noi. T u tti sono occupati dai travaglj nelle fortificazioni. I 
russi i prim i prendono le armi, i nostri egualm ente, le cinquantine della 
tru p p a  civica prendono le loro arm i e due d istin tam ente corrono a gran 

φ.4v passo/verso il m are. Presente io a questo in terressante spettacolo sup
pongo che quelle che si affrettano di raggiungere il m are si diano alla 
fuga. Cessa il sospetto, ogn’uno torna al travaglio, e trovandom i io verso
il forte "A lessandro" veggo che le due cinquantine sopraddette escono 
dal suddetto  forte. Dim ando quali sono, riconosco che sono quelle stesse 
che io supponeva poco prim a da essersi date alla fuga. Le avvicino, le 
riconosco, parlo coi capi e coi legionarj, rilevo che con p u rità  a fervore 
di sentim ento supponendo v ero il pericolo si gettarono con determ i
nazione nel servigio il piú im portante, cioè alla difesa del forte "A llessan
d ro " senza che nessuno lo avesse ad essi ordinato. Testim onj di questo 
fa tto  il sig(no)r Michaud, il sig(no)r Co. Orio, il sig(no)r Cap(ita)n Pieri,
il cav(alie)r Zino e m olti a ltri sig(no)ri, tu t t i  presenti, come io ne sono 
stato .

Tre cinquantine sotto  la guida del Capo A ttanasio  Schiada da 
C arietti si sono presentate a S.E. il sig(no)r Generale S te ther dim andando
il permesso di andarsene sole senza l’aiuto fi nessuno che siasi ad a tta c 
care la fortificazione nem ica in tito la ta  "S(a)n  Giorgio Exo„. S.E. me 
le h a  m andate p(er) riconoscere da  vicino ed in tu t ta  la  sua estesa il 
loro proponim ento. Ho lungam ente dialogato con questi brav i uomimi 
e trovo che ogn’uno di essi è ben determ inato di abbandonarsi ad una 

φ.5 ta le  in trapresa. S i/siam o convenuti con l’E.S. di conferm are quei bravi 
nei loro generosi sentim enti e di p rom ettere ai medesimi che a tem po e 
luogo saranno i prim i ad  essere adoperati. Parm i che da  questa n a rra 
zione fedele ed abbastanza docum entata l’Ecc(ellentissi)mo Senato possa 
tra r re  argom enti ben chiari per rispondere con energia e verità  alla no ta  
di S.E. il s(igno)r Ministro Plenipotenz(iari)o di R ussia, la  quale d ire t
tam en te  a ttac a  l’onore ed il patrio ttism o degli ab itan ti di S. M aura e di 
quelli eziandio di tu t to  lo S tato.



1Se poi, giudicando di questi buoni nostri concittadini, non si 
volesse usare nessuna indulgenza, poiché dalla loro opera e dalla loro 
m ano  non puòsi ottenere tu tto  quel servigio che da nessuna che siasi 
popolazione si è giammai o ttenuto , da nessuna dispotica au to rità , poiché
il dispotismo stesso à i suoi confini e contro le leggi im poste della n a tu ra  
esso stesso non puòsi fare incontro, io non ho argom enti p(er) tu telare  
l ’innocenza e le re tte  intenzioni di questo popolo ed io stesso non posso 
che piangendo sul suo m al destino im plorare da VV. EE. il mio richiamo, 
onde toglierm i dalla penosa situazione di vedere tan ti sforzi e tan ti 
estraordinarj sagrifizi, fa tti forse a  perd ita  e danno del nazionale decoro./

φ.5v Non sessanta itacensi, come io avevo chiesto, m a cento a spese
particolari di quella Com unità travagliano da tre  giorni nelle fortifi
cazioni di S. M aura:  sono essi sopravvegliati e d ire tti nel lavoro dai 
n(o)b(i)li S. S(igno)ri Gerasimo Draculi, ex Senatore, dal nob. S(igno)r 
Nicolò V retò, ex Legislatore, dal nob. S(igno)r Marco Zavò e dal nob. 
S(igno)r Foca Paisi. Questi sig(no)ri abbandanando la loro casa, i comodi 
della v ita , passano le n o tti in tiere soprastando ai lavori e vi contribuis
cono eziandio con volontarie offerte di denaro, pagando in parte  i lavo
ratori. Continueranno p(er) dieci e dodici giorni e quando l’uopo lo 
esiga ed io insista, si tra tte rran n o  ancora piú lungam ente. Questo p a trio t
tico omaggio va  a renderlo Gefalonia e Z ante ed io aspetto  di giorno 
in  girorno quei lavoratori sotto guide parim ente autorevoli. Dai riscon
tr i  avu ti trecento  ne spedirà a sue particolari spese il Z ante ed a ltre ttan ti 
Cefalonia.

Devo rendere giustizia allo zelo m anifestato  in questa circostanza 
dai sig(no)ri P ritan i, m a piú particolarm (en)te m erita estesa lode il 
P ritano  di Itaca  anco p(er) li ta n ti  a ltri estraordinarj soccorsi p resta ti 
in  lavori di S (ant)a M aura. Q uattro  m ila e piú pali esso mi h a  spedit o 
fin’ora e colla sola spesa tenuissim a dei trasporti. Esso recòsi in persona 
nei boschi e nelle m ontagne di Itaca  seguito da m olti c ittad in i e villani 
p(er) fare il taglio.

φ.6 Spero che VV. EE. gradiranno questa r elazione e che /vorranno con
apposito decreto dichiarare la benem erenza dei buoni e b rav i itacensi, 
del loro P ritano  e dei qu attro  prom otori di questa bell’opera Gerasimo 
Draculi, Nicolò Vretò, Marco Zavò e Foca Paisi. Potrebbesi inoltre 
prom ettere all’isola d’Itaca  ed a questi benem eriti cittad in i delle d istinzioni

1. Ε ν  τέλει του εγγράφου ταυτάριθμος παραπομπή: Se po i giudicando d i questi 
buoni nostri concittadini non si volesse usare nessuna indulgenza, poiché da lla  loro 
opera non puòsi ottenere tutto quel servigio che da  nessuna a ltra  popolazione inedu
cata ed inesperta nell' arte della guerra si è m ai preteso, io non ho argomento per 
tutelare l ’innocenza e le rette intenzioni d i questo popolo ed io stesso non posso che 
p iangere nel suo mal destino.



zioni perm anenti da essere deliberate e conferite, quando migliori 
circostanze lo perm etteranno. Quando VV. EE. accolgano questa ri
spettosa osservazione io spero che vorranno decorarne le m isure relative 
con tu t te  le possibili forme p(er) ora scritte, e questo basta.

Diràsi ancora che gli ab itan ti delle Sette Isole non sentono p a trio t
tism o ? E che quelli di S. M aura sono nemici di se stessi e del decoro 
nazionale ? Si dica, m a una eterna giustizia sm entirà sempre la calunnia, 
la  quale è troppo rea è troppo pertinace nel m inacciare la  libertà, l’onore 
dei se tte  popoli.

T anto  m ovim ento generale era troppo necessario e p(er) innalzare 
il coraggio e le risorse tu t te  del popolo di S. M aura e p(er) rendere veri
ficabile il proposto piano di fortificazioni. Su questo si travag lia  co
stantem ente, io stesso non m anco dall’assistere ogni n o tte  ai lavori. 
Per prendere qualche ora di riposo ho fa tto  m ettere  le mie tende in 
qualche distanza dalle nuove fortificazioni, m a il cannone nemico le 
colpisce e fin’ora ebbimo due palle senza nessun danno. Come il travaglio 
progredirà farò m utare  piazza al campo, m a /in  questo uopo è restare 
sul luogo p(er) non inorgoglire i barbari che propongono di molestarci.

Da quanto  ho riferito VV. EE. potranno conoscere lo s ta to  attuale  
delle mie operazioni. Spero che nel finire di questo mese tu tto  il trin c i
eram ento sarà levato e che fino ai quindici del ven turo  l’opera tu t ta  
sarà finita.

Non mi è facile il dire quanti sieno i m ovim enti continui ai quali 
soggiace p(er) impulso mio tu t ta  questa popolazione duran te il giorno 
e la no tte , senza esentare nessuno che siasi dal travaglio  e dalle continue 
spedizioni in cam pagna e fuori, onde ottenere il com pinento di un ’opera 
cotanto  grande nel p iú  breve spazio di tem po possibile e col m inor possi
bile dispendio della finanza.

Se io sono scoraggito dalle doglianze di S.E. il sig(on)r Ministro 
Plenip(otenziari)o, come posso inspirare fermezza nel travaglio  e gene
rosità nei sagrifizj a  questo popolo ?

Mi b asta  in tan to  la  continuazione della pubblica grazia.

Il Comm. Estraord. C(ont)e C A PO D ISTRIA

φ. 1 Ά ν ω  δ ι ά χ ε ι ρ ό ς  τ ο υ π α ρ α λ α β ό ν τ ο ς :  Recep. li 22 giugno 
1807 s.v. Il Segre(tari)o di S ta to  S. Banaglia.



Τμήμα Εξωτερικών

Π ρος την Ε ξοχωτάτην Γερουσίαν τ η ς  Ιο ν ίου Πολιτείας 
Ο  εν Α γία  Μ αύρα Έ κτακτος Αυτής Επίτροπος

Ε κ  το υ  Εκτάκτου Ε π ιτρ οπείου 
τη  18 Ιουνίου 1807 π.η .

Η  μετά σεβασμού υ ποβαλλομένη έκθεσις αύτη  θα  α ναφέρη ε ις  τ α ς  Υ.Ε. 
περί τ ω ν  σχεδιασθεισών κ α ι  ε ν  μέρει ε κτελεσθεισών ο χυρώσεων, περί τ ω ν  
χρησιμοποιηθέντων μέσων, περί της βοηθείας των κατοίκων τ η ς  Α γ ία ς  Μαύ
ρας, περί της τω ν  λοιπών νήσων, περί τω ν προς εκτέλεσιν έργω ν.

Εκ του εγγράφου τούτου θ α  σχηματίσητε γνώμην περί τη ς  ο φειλομένης 
απαντήσεως ε ις  τ ο  επίσημον έγγρα φ ον  της  15 Ιουνίου τ ο υ  Εκλαμπροτάτου 
κυρίου Γραμματέως τ η ς  Επικρατείας τω ν  Ε ξωτερικών Υ ποθέσεων, ληφθέν 
σήμερον, κ α ι  εις τ ο  συνημμένον ε ι ς  τούτο διπλωματικόν έγγρα φ ον της Α.Ε. 
του κυρίου Πληρεξουσίου Υ πουργού, το  α πευθυνόμενον ε ις  τ α ς  Υ.Ε. υ πό την 
αυτήν η μερομηνίαν.

Η  σχεδιασθείσα ε ργασία υ πό τ ο υ  κυρίου Μηχανικού, περί τ η ς  ο ποίας 
ωμίλησα εις την έκθεσίν μου (αρ. 1) , έ χ ε ι  μήκος τριών μιλίων <καλυφθησο
μ έ ν ω ν  διά γαιών, πασσάλων κ α ι  δεμάτων. Ε ις  γραμμήν μήκους ενός σχεδόν 
μιλίου πρέπει ν α  υ ψώσωμεν χαράκωμα ύ ψους έ ξ ποδών κ α ι ν α  τ ο  ε κσκάψω
μεν δι’ α ξινών κ α ι  διά λίσγων. Κατά μήκος το υ  χαρακώματος τούτου πρέπει 
να κατασκευάσωμεν τάφρον επαρκούς εύρους κ α ι βάθους. Π άσα η  στρατιωτική 
αύτη γραμμή υπολογίζεται ν α  υποστηρίζεται υ πό τριών πυροβολαρχιών μεγί
στης α νυψώσεως, προστατευομένων υ πό τάφρων κ α ι  πυροβολείων, φυλασσο
μένων δι’ ευ ρυτάτων κ α ι  υψηλότατων προπετασμάτων.

φ. 1v Ε ικοσιτέσσαρες χιλιάδες πάσσαλοι κ α ι  εικοσιτέσσαρες χιλιάδες /  δέσμαι 
ξύλων ε ζητήθησαν περίπου κ α ι  τεραστία ποσότης οργάνων, ξυλείας, κανί
στρων, κιβωτίων υλικών δομής, εργατών, ίνα η  προσχεδιασθείσα ε ργασία δυ
νηθή ν α  λάβη, καθώς είναι ε πιθυμητόν, ταχύ κ α ι  αίσιον πέρας.

Δ εν ήτο εις την δικαιοδοσίαν μου ν α  κρίνω περί τ η ς  χρησιμότητος τοι
ούτου έργου. Κ αι εάν ήτο , εγώ θ α  συνήνουν ευχαρίστως, βλέπων ν α  περιλαμ
βάνωνται ε ις  τούτο πάντες ο ι  σκοποί, εις τους οποίους αποβλέπουν ο ι η μέτεροι 
κοποί. Δ εν  μ ο υ  συγχωρείται εις  την έκθεσ ιν ταύτην κ α ι  κατά τ η ν  περίστα
σιν ταύτην να υποβάλω  εις τα ς  Υ.Ε. πάσας τας παρατηρήσεις μου, αίτινες 
μου επιτρέπουν ν α  είμαι σταθερώς πεπεισμένος ό τ ι τα ύ τα έ πρεπε ν α  γίνουν διά 
να συμπέσουν μετά τη ς  σωτηρίας τ η ς  Α γίας Μαύρας α ι  πλέον ε πιθυμηταί ε
πιδιώξεις τ η ς  η συχίας, τη ς  α υ θυπαρξίας κ α ι  τ η ς  τιμής τη ς  η μ ετέρας Πολι
τείας. Επιφυλάσσομαι ν α  εκπληρώσω τ ο  καθήκον τούτο, ό τα ν  η  ε ργασία ο -



ολοκληρωθή και όταν μία σύντομος ανάπαυσις μ ε  φέρη εις θέσιν να  εξωτερικεύ
σω τας ιδέας μου.

Δεδομένου ό τ ι μόνον καθήκον μου είναι ν α  βοηθήσω δι’ όλω ν τω ν δυνα
τών μέσων, τα οποία το  η μέτερον Κράτος είναι εις θέσιν ν α  προσφέρη, τα ς  ε
πιδιώξεις τ η ς  Στρατιωτικής Διοικήσεως, ώφειλον ν α  συμπαρασταθώ, καθώς 
συμπαρεστάθην κ α ι συμπαρίσταμαι κ α ι, α ς μου επιτραπή να  το  α ναφέρω, ουχί 
ά ν ε υ  τινός κοινής ωφελείας κ α ι μετά της ικανοποιήσεως τω ν  κατοίκων το ύ 
των κ α ι εκ ε ίνων οίτινες συναγωνίζονται ν α  παράσχουν εις  τους ιδ ίους χείρα 
βοηθείας.

Είναι χρήσιμον ν α  γνωρίζωμεν, πριν κρίνωμεν περί ενός τοιούτου έργου, 
περί τω ν  χρησιμοποιηθέντων μέσων κ α ι περί τ η ς  επιτυχίας, ότι ολόκληρον 

το φ .2 πεδίον επί του οποίου το έργον έχει σχεδιασθή δεσπόζεται ου χ ί μόνον υπό του / 
εχθρικού πυροβολικού, αλλά και παρ’ αυτών τω ν παρατηρήσεων τω ν  Τούρκων 
και των Γάλλων οίτινες υπηρετούν ε ις  τούτο.

Η  έ ναρξις τη ς  εργασίας τη ν  7ην τρέχοντος μ ε  εύρεν ε ις  τη ν  εξοχήν, 
εις τας αλυκάς. Μετά τη ν  συγκέντρωσιν ε ξακοσίων ε ργατών εκ  τη ς  νήσου 
και εκ της πόλεως, ά ν ε υ  τινός ε ξαιρέσεως, ω μίλησα ε ι ς  τούτο τ ο  πλήθος. Πάντες, 
πλήρεις τ ο υ  πλέον ε υ γενούς ενθουσιασμού, έ λαβον α ν ά  χείρας τ α  αγροτικά 
εργαλεία και ήλθον εις την περιοχήν τη ς εργασίας. Ε γώ  ο  ίδιος, ο ι αναπληρω
ταί μου, πολλοί ι ερείς, ή λθομεν, διά ν α  δείξωμεν τ ο  παράδειγμα ε ις  τούτο το 
πλήθος του κόσμου, πρώτοι ειργάσθημεν κύπτοντες επ ί τη ς  σκαπάνης και του 
λίσγου.  Ο  ή λιος υ ψώθη, ο  ε χθρός ε πέτρεψε ν α  ε πιδοθώμεν μετά ζήλου 
εις την εργασίαν κ α ι κατόπιν ή ρχισε να  μ ας ενοχλή διά το υ  τηλεβόλου. Α ι  πρώ
ται σφαίραι διέρχονται πλησίον, ο ι  χωρικοί καταλαμβάνονται υ πό τρόμου και 
πίπτουν επ ί το υ  εδάφους, δ ε ν  παρατηρούν τους όπισθεν αυτών κ α ι  τρέπονται 
εις φυγήν. Βλέπουν αδύνατον τη ν  συγκράτησίν των, διατάσσω αμέσως να  υπο
χωρήσουν άπαντες. Παραμένουν μετ’ ε μού μερικοί εκ  τω ν  αναπληρωτών μετά 
του  Μηχανικού. Κινούμαι ε π ί  πολλήν ώραν μετά τ η ς  ο μάδος ταύτης κατά 
μήκος της γραμμής των εργασιών, διά να  κάμω να  α ντιληφθούν ο ι χωρικοί 
ότι το πυροβόλον, το οποίον μας ανεζήτει μετά πολλής τέχνης, ουδέποτε ηδυνήθη 
να μας πλήξη1. Έ νεκα πάντων τούτων, ο μοφωνούντος κα ι του  Μηχανικού, α
πεφάσισα ν α  διακόψω τ η ν  ε ργασίαν τ η ς  η μέρας κ α ι ν α  α ρ χ ίσω κατά την ε
πομένην να  τη ν  δοκιμάζω κατά τ η ν  διάρκειαν τ η ς  νυκτός. Τ ο  ά πλετον σεληνόφως 

φ.2ν ηυνόει τη ν  εργασίαν, α λλ’ ου χ ί η  η ρεμία τω ν  χ ωρικών, πάντοτε / τρο
μοκρατουμένων εκ  τη ς  σκέψεως ν α  πυροβοληθούν υ πό το υ  τηλεβόλου.

Ή ρξατο η  νυκτερινή α ύ τη  εργασία: είχομεν α στόχους τινάς ε χθρικάς 
βολάς, αλλά το  πλήθος των εργατών μας, υποστηριζόμενον σταθερώς καθ’ όλην

1. Ε ν  τέλει του εγγράφου παραπομπή:  Τούτο σννετέλεσε ώστε, δμοφωνονντος 
και του Μηχανικού, α πεφάσισα ν α  διακόψω τ η ν  εργασίαν τ η ς  η μέρας, ν α  αρχίσω κατά 
τη ν επομένην κ α ι ν α  δοκιμάσω κατά τ η ν  νύκτα.



νύκτα υπό τω ν  πολιτών κα ι τω ν  μάλλον σεβαστών εκ τω ν ευγενών κληρικών, 
βλέπον ό τ ι  ε γώ ο  ίδιος μεθ’ όλω ν τω ν εθελοντών Κερκυραίων διεμοιράσθην 
μετ’ αυτών την αγρυπνίαν, ειργάσθη ε πιμελώς κ α ι επ ί πολύ.

Ε ν  συνεχεία κατά τ η ν  νύκτα, τ η ς  8ης διά τ ω ν  αυτών μέσων, διά των 
αυτών τεχνασμάτων, παρόντος ε μού συνεχίσθη η  ε ργασία διά τη ς  συμμετοχής 
τετρακοσίων ε ργατών.

Μετά την άφιξιν τη ς ειδήσεως ότι ο Βεζίρης, ευρισκόμενος ε ις  Πρέβεζαν, 
είχε κατά νουν τη ν  επ ίθεσιν τη ς  Α γ ία ς  Μαύρας η  συρροή υ π ή ρξεν ε ξαιρετι
κή, κ α ι  κατά τη ν  νύκτα τ η ς  9ης, μέχρις ο υ  α φιχθούν τ α  παραγγελθέντα εις 
Ζάκυνθον ε ργαλεία, πολλοί ε χρειάσθη ν α  παραμείνουν άνευ  εργασίας.

Μετά τ η ν  ειδοποίησιν ταύτην η  Α.Ε. ο  Στρατηγός έδω σε γραπτώς την 
διαταγήν εις τον Μηχανικόν να  φέρη εις  πέρας μετά τη ς  μεγαλυτέρας ταχύτη
τος την πρώτην πυροβολαρχίαν κ α ι διά τούτο αυτός ο  ίδιος τον εξουσιοδότησεν 
να προσλάβη διακοσίους Ρώσους, επειδή δεν ήτο δυνατόν ούτε υ πό τω ν  χωρι
κών ούτε υ πό τω ν  α στών ν α  ε κτελεσθή η  ε ργασία τ ω ν  ξύλινων προπετασμά
των ούτε μετά τη ς  ταχύτητος ούτε μετά τη ς  τέχνης ήτις  ήτο  απαραίτητος, ε
νώ αφ’ ετέρου έπρεπε να επιστρατεύσωμεν ε ξαιρετικώς πάντας τους κατοίκους 
φ. 3 των επαρχιών διά κοπήν τω ν πασσάλων, τω ν  <ξύλων τω ν> δεμάτων /  κα ι διά 
την μεταφοράν τω ν αντικειμένων τούτων εις  τον  τόπον τω ν οχυρώσεων και έ
πρεπε ταυτοχρόνως ν α  χρησιμοποιήσωμεν πολλούς εκ  τω ν  εργατών τη ς  υ παί
θρου εις  την εκσκαφήν κ α ι μεταφοράν γαιών κατά τον αυτόν α κριβώς χρόνον.

Δεν έπρεπε να αντιταχθώ ε ις  τ η ν  διαταχθείσαν συνεργασίαν μετά των 
Ρώσων, ε φόσον παρετήρουν ότι το  μέτρον τούτο ήτο  θεμελιωμένον εις  το  επεί
γον των περιστάσεων και εις μίαν απόφασιν ληφθείσαν παρά τη ς  Στρατιωτικής 
Διοικήσεως. Π λ η ν  τούτου δεν έπρεπε να αντιταχθώ, ε φόσον ή μην ε π ίσης πε
πεισμένος ότι ο  πληθυσμός δεν  διαθέτει ικανότητα, ό χ ι δι’ έλλειψιν καλής θε
λήσεως, α λ λ ά  διότι μειονεκτεί ε ι ς  δεξιοτεχνίαν κ α ι  ε μπειρίαν ν α  προσφέρη 
χείρα βοηθείας κατά ένα ωρισμένον τρόπον ε ργασίας, εις τον οποίον ουδέποτε 
έχουν εξασκηθή και εις τον οποίον είναι α δύνατον να τους εξοικειώσης 
και να εκτελέσουν ταχέως το  έργον εν  καιρώ νυκτός.

Η  Α.Ε. Ο Στρατηγός ηθέλησε να  ενωθούν μετά τω ν  Ρώσων κα ι αυτοί οι 
στρατιώται τ η ς  πολιτείας, ουδέ κα ι ε ις  τούτο ηδυνάμην ν α  διαφωνήσω λόγω 
των αναφερθεισών αιτιών. Ε βοήθησα, κ α ι  ούτοι παρέσχον τας υπηρεσίας των 
επ ί τρεις νύκτας. Ε ν  συνεχεία, τους εχρησιμοποίησα εις  άλλας εργασίας, χω 
ρίς αύται να αποβούν ε ις  βάρος του δημοσίου.

Κατ’ αυτόν το ν  τρόπον συνεχίζεται σήμερον το  έρ γο ν  κ α ι έχε ι προωθη
θή, καθόσον ο  ίδιος παρετήρησα, μέχρις ενός σημείου.

Διά να  κρίνητε όθεν περί τ η ς  συνδρομής τω ν  κατοίκων τη ς  Α γία ς Μαύρας, 
φ .  3 v  είναι σκόπιμον να  έχ η τε  υ π ’ ό ψ ιν  ταύτην τ η ν  διήγησιν / κ α ι α φ’ ε τέ

ρου ν α  σκέπτεσθε ό τ ι  <κατασκευή> εικοσιτεσσάρων χιλιάδων πασσάλων 
και των αναλόγων δεσμών ξύλων είναι έργα  τα  οποία α παιτούν τ η ν  προσωπικήν



εργασίαν τ ω ν  μάλλον ε πισήμων πολιτών, καθώς κ α ι  μεγάλου αρ ιθμού χωρι
κών, ίππων, λέμβων.

Διά τ η ν  <επίτευξιν> τούτου το υ  αποτελέσματος ε χρησιμοποίησα αδιακρί
τως τους πλέον ικανούς μεταξύ τω ν πολιτών τη ς  Α γία ς Μαύρας, κ α ι σήμερον 
περισσότεροι τω ν δεκαπέντε ανδρών ευρίσκονται ε ις  τα  δάση κα ι εις  τας <λοι
πάς> α γροτικάς τοποθεσίας έχοντες διαφόρους αποστολάς, ν α  ε κτελέσουν την 
κοπήν τω ν  κυπαρίσσων κ α ι ό λων τω ν  δένδρων τ ω ν  χρησίμων ε ις  ταύτην 
την εργασίαν. Αυτός ο  Επίσκοπος, ο ι ιερείς κ α ι τέλος όλοι εκείνοι οίτινες η δύναν
το να  τεθούν ε ις  κίνησιν ε ις  τούτον τον τόπον, ο ι πάντες ε δραστηριοποιήθησαν, 
διά να  διευκολύνουν οικονομικώς τη ν  διεκπεραίωσιν τη ς  τολμηράς ταύτης ε πι
χειρήσεως.

Μολονότι ο ι διακόσιοι Ρώσοι εργάζονται, δεν οφείλεται ε ις  τούτο ότι τρια
κόσιοι κ α ι ε νίοτε τετρακόσιοι Λ ευκάδιοι εργάζονται εκ ά στην νύκτα. Τ ι είναι 
δυνατόν περισσότερον ν α  ζητήση κανείς ε κ  μιας χώρας ε ξησθενημένης 
εκ των ανωφελών προσπαθειών, εις τας οποίας τη ν  ω δήγησε ε π ί ο κτώ μήνας μέτρια 
στρατιωτική διοίκησις1;  Εκτός τω ν  τριακοσίων ε ργατών διακόσιοι κ α ι  πλέον 
ευρίσκονται ε ις  πλήρη δράσιν εις τους αγρούς κ α ι ε ις  τα ς  θαλάσσας, έχοντες 
ίππους, έχοντες πτύα, έχοντες πελέκεις, έχοντες λέμβους, διά να ετοιμάσουν και 
μεταφέρουν τα αναγκαία εις ταύτα τα έργα υλικά. Εκτός πάντων τούτων πάν
τες ο ι  πολίται καρτερικώς συμπαρίστανται μετ’ ε μού  κ α ι διά του έργου και φ. 4 
διά τω ν λόγων κ α ι διά τη ς  συμβουλής κ α ι διά τη ς ενθαρρύνσεως εις τους /  
εργάτας του στρατοπέδου. Π λ η ν  τούτου ευρίσκομαι πάντοτε ε ις  κίνησιν νυχθημε
ρόν, διά να  ανταποκριθώ μετά ε τοιμότητος εις τα ς  ρωσικάς και τας ιδικάς μου 
απαιτήσεις. Πώς κατόπιν όλων τούτων τω ν μαρτυριών π ατριωτισμού κ α ι δυνά
μεως θα  α πονεμηθή ε ις  το υ ς ανθρώπους τούτους ο  χαρακτηρισμός της ελλεί
ψεως φιλοπατρίας, το υ  μηδενισμού, ο  οποίος επιδιώκεται ν α  α ποδοθή 
εις αυτούς; Θ α  α φηγηθώ γεγονότα, θ α  προσφέρω μαρτυρίας κ α ι  θ α  κλείσω τοιου
τοτρόπως το  ζήτημα τούτο, το οποίον αφορά εις τους Λευκαδίους, παρακαλών 
την Ε ξοχωτάτην Γερουσίαν να  το  ενισχύση, διά ν α  θριαμβεύση η  δικαιοσύνη, 
εάν κατά τινα τρόπον είναι δυνατόν.

Δύο νύκτες, α φ’ ότου ευρίσκομαι ε νταύθα, υπήρξαν νύκτες γενικού συνα
γερμού. Κατά την πρώτην ευρέθην εις την πόλιν, κατά τη ν  δευτέραν ή μουν 
εις αγροτικάς περιοχάς,

Κατά τη ν  πρώτην, α φού η Α.Ε. Ο Στρατηγός Stether έδωσε το σύνθημα, 
όλοι γενικώς ο ι  κάτοικοι τ η ς  πόλεως, καλώς ε ξοπλισθέντες, ή λθον ε ις  το  
φρούριον ζητούντες παρ’ ε μού και κατόπιν δι’ ε μού παρά τη ς  Α.Ε. το υ  Στρα
τηγού <να μάθουν> ποίαι ή σαν α ι πολεμικαί  θέσεις διά τας οποίας ούτοι προω-

1. Ε ν  τέλει του  εγγράφου π αραπομπή:  Τ ί περισσότερον είναι δυνατόν ν α  àπαι
τήσχ) κανείς παρ'  έθνους εζησθενημένου ε κ  τω ν  παρελθονσών α νωφελών προσπαθειών ;



προωρίζοντο. Τους κατένειμεν ο Στρατηγός, κατέλαβον τας θέσεις των, μετά την λή
ξιν του περιστατικού α πεσύρθησαν.

Κατά τη ν  δευτέραν <νύκτα> ψευδές σήμα αναγκάζει ν α  πιστεύσωμεν 
ότι ο εχθρός κινείται καθ’ ημών. Άπαντες α νέλαβον τα ς  <καθωρισμένας> ε ργασίας 
εις τας οχυρώσεις. Πρώτοι ο ι Ρώσοι λαμβάνουν τα όπλα, οι ιδ ικ οί μας επ ίσης, 
α ι πεντηκονταρχίαι τη ς  πολιτοφυλακής λαμβάνουν τα  όπλα των κ α ι δύο ιδ ιαιτέρως 

φ.4ν τρέχουν μετά μεγάλου διασκελισμού /  προς την θάλασσαν. Παρών εις το 
περίεργον τούτο θέαμα υποθέτω ότι εκείναι α ι οποίαι βιάζονται ν α  φθάσουν 
εις την θάλασσαν τρέπονται ε ι ς  φυγήν. Παύει ο  υ ποπτευθείς κίνδυνος, 
έκαστος επιστρέφει ε ις  τη ν  εργασίαν του κ α ι ε γώ, ευ ρισκόμενος προς το  μέρος του ο
χυρού «Α λέξανδρος», βλέπω ό τ ι  α ι  δύο α ναφερθείσαι πεντηκονταρχίαι εξέρ
χονται εκ του ρηθέντος οχυρού. Ερωτώ ποίοι είναι, α ναγνωρίζω ό τ ι είναι α ι  ί
διαι εκείναι α ι ο ποίαι ο λίγον προηγουμένως υπέθετον ό τ ι είχον τραπή ε ις  φυ
γήν. Τ ας πλησιάζω, τας αναγνωρίζω, ομιλώ μετά τω ν αρχηγών κ α ι μετά των 
φαλαγγαρχών, συνάγω τ ο  συμπέρασμα ό τ ι, ειλικρινώς κ α ι  μετά ζήλου υ ποθέ
τοντες α ληθή τον  κίνδυνον, ώρμησαν μετ’ α ποφασιστικότητος προς την σημαν
τικωτέραν υπηρεσίαν, δηλ. προς υπεράσπισιν του  οχυρού «Α λέξανδρος», χω 
ρίς ν α  τ ο  έ χ η  κανείς διατάξει ε ι ς  αυτούς. Μάρτυρες το υ  γεγονότος τούτου ο 
κύριος Michaud, ο  Κόμης κύριος Ό ριος, ο  Λοχαγός κύριος Πιέρης, ο  ιππότης 
Τζίνος και πολλοί άλλοι κύριοι, άπαντες παρόντες, καθώς υπήρξα κα ι εγώ.

Τρεις πεντηκονταρχίαι υ πό τη ν  ο δηγίαν το υ  α ρχηγού Α θανασίου Σκια
δά ε κ  Καριωτών παρουσιάσθησαν ε ις  τη ν  Α.Ε. το ν  Στρατηγόν κύριον Stether 
ζητούσαι την άδειαν να απέλθουν μόναι άνευ της βοηθείας οιουδήποτε, διά 
να επιτεθούν εναντίον το υ  εχθρικού φρουρίου, το υ  ο νομαζομένου «Ά γιος Γεώρ
γιος Έξω». Η  Α.Ε. α π έστειλε ταύτας ε ις  ε μέ, διά ν α  γνωρίσω εκ  το υ  πλη
σίον κα ι ε ις  όλην την  έκτασίν του τ ο ν  σκοπόν των. Συνεζήτησα διά μακρών 
μετά τ ω ν  γενναίων τούτων α νδρών κ α ι  ευρίσκω ότι έκαστος εξ αυτών έχει 

φ. 5 σταθερώς αποφασίσει να  αφοσιωθή ε ις  μίαν τοιαύτην ε πιχείρησιν. / Συνεφωνή
σαμεν μετά τη ς  Α.Ε. ν α  ε νισχύσωμεν το υ ς  γενναίους τούτους ε ις  τ α  γενναιό
φρονα τούτων αισθήματα κα ι να  υποσχεθώμεν ε ις  αυτούς ότι εις τον κατάλλη
λον χρόνον κ α ι  τόπον θ α  είναι ο ι  πρώτοι οίτινες θ α  χρησιμοποιηθούν. Έ χ ω  
την γνώμην ότι εκ της πιστής κ α ι καλώς ε ξηκριβωμένης ταύτης α φηγήσεως 
η Εξοχωτάτη Γερουσία δύναται ν α  συναγάγη α σφαλή συμπεράσματα, διά 
να απαντήση μετά ζωηρότητος και αληθείας εις το έγγραφον της Α.Ε. τ ο υ  κυ
ρίου πληρεξουσίου Υ πουργού τ η ς  Ρωσίας, το  οπο ίον προσβάλλει ε υ θέως την 
τιμήν κα ι τον πατριωτισμόν τω ν  κατοίκων τη ς  Α γ ία ς  Μαύρας κ α ι προσέτι 
εκείνων ολοκλήρου τη ς  Ε π ικ ρατείας.

Έ πειτα , εά ν, κρίνων κανείς τους καλούς τούτους συμπολίτας μας, ουδαμώς

1. Ε ν τέλει του εγγράφου:  Έ πειτα, εάν, κρίνων κανείς το υ ς  καλούς τούτους συμ
πολίτας μας, δεν  επεθύμει ν α  φανή κάπως ε πιεικής, ε φόσον εκ  το υ  έργο υ  των δεν είναι



μώς ε πεθύμει ν α  φανή κάπως ε πιεικής, ε φόσον ε κ  τ η ς  ε ργασίας των και εκ 
της χειρός των δεν  είναι δυνατόν να έχωμεν όλας εκείνας τας υπηρεσίας, 
τας οποίας < αλλωστε> ουδέποτε προσήνεγκον κάτοικοι χώρας τινός μέχρι σήμερον 
ούτε δεσποτική τις ε ξουσία, δεδομένου ότι αυτός ούτος ο  δεσποτισμός έχει τα  ό
ριά του κ α ι δ εν  δύναται ο  ίδιος ν α  α ντεπεξέλθη εναντίον τω ν  επιβεβλημένων 
νόμων της φύσεως, εγώ δεν έχω  επιχειρήματα, διά να  υποστηρίξω την  αθωότη
τα και τας ορθάς προθέσεις του λαού τούτου και ο  ίδιος δεν δύναμαι ειμή, κλαί
ων διά την κακήν μοίραν τούτου, ν α  παρακαλέσω τα ς  Υ.Ε. διά την ανάκλησίν 
μου, ώστε ν α  απαλλαγώ εκ  τη ς  δυσαρέστου θέσεως ν α  ίδω τόσας προσπαθείας 
κ α ι τόσας ε ξαιρετικάς θυσίας γενομένας ίσως π ρ ο ς  βλάβην κ α ι  α πώλειαν 
της εθνικής α ξιοπρεπείας. /

φ. 5v Ουχί εξήκοντα Ιθακήσιοι, ω ς  είχον ζητήσει, α λ λ ά  εκατό δι’ ιδιαιτέρων 
εξόδων της κοινότητας ταύτης εργάζονται από τριών η μερών εις τας οχυρώσεις 
τ η ς  Α γίας Μαύρας. Ο ύτοι επιτηρούνται κ α ι  διευθύνονται ε ις  τ η ν  ε ργασίαν 
παρά τω ν ευγενών κ. κυρίων Γερασίμου Δρακούλη, πρώην Γερουσιαστού, πα
ρά του ευγ. κυρίου Νικολάου Βρετού, πρώην μέλους του Νομοθετικού Σώματος, 
παρά του ευγ. κυρίου Μάρκου Ζαβού κ α ι παρά του  ευγ. κυρίου Φωκά Παΐση. 
Ο ι κύριοι ούτοι, ε γκαταλείψαντες τ η ν  οικίαν των, τα ς  α νέσες το υ  βίου, διέρ
χονται όλην την νύκτα επιβλέποντες τας εργασίας κα ι συνεισφέρουν προσέτι δι’ 
εθελοντικών προσφορών χρήματος, πληρώνοντες ε ν  μέρει το υ ς  εργαζομένους. 
Θα  συνεχίσουν  επ ί δέκα κ α ι δώδεκα η μέρας, κ α ι εφόσον τ ο  απαιτεί ο  σκοπός 
κ α ι επιμείνω, θ α  α σχοληθούν ε π ί  έ τι μακρότερον χρόνον. Τ η ν  πατριωτικήν 
ταύτην προσφοράν θ α  α ντικαταστήση η  Κεφαλληνία κ α ι  η  Ζάκυνθος και α
ναμένω α π ό  η μέρας ε ις  ημέραν τους εργάτας τούτους υ πό οδηγούς ε ξ ίσου α
ξιολόγους. Ε κ  τω ν  ληφθέντων εγγράφων < προκύπτει ό τ ι>  τριακοσίους θα α
ποστείλη η  Ζάκυνθος δι’ ιδίων αυτής ε ξόδων και άλλους τόσους η  Κεφαλλη
νία.

 Πρέπει να  α ποδώσω δικαιοσύνην ε ις  το ν  ζήλον τον επιδειχθέντα εις την 
περίστασιν ταύτην υπό τω ν κυρίων Πρυτάνεων, α λλ’ ιδιαιτέρως δικαιούται μέ
γαν έπαινον ο  Πρύτανις τη ς Ιθάκης κ α ι διά την  τόσην άλλην εξαιρετικήν βο
ήθειαν, τη ν  παρασχεθείσαν εις ε ργασίας τ η ς  Α γίας Μαύρας. Ούτος μοι απέ
στειλε τέσσαρας χιλιάδας κ α ι  πλέον πασσάλους μέχρι στιγμής κ α ι  α ντί της 
μόνης μικροτάτης δαπάνης τω ν  μεταφορών. Ούτος μετέβη προσωπικώς εις τα 
δάση κα ι ε ις  τα  ό ρη τ η ς  Ιθάκης, ακολουθούμενος υ πό πολλών κατοίκων των 
πόλεων και τω ν χωρίων, διά να  προβή εις τη ν  κοπήν.

δυνατόν ν α  έ χ ωμεν όλας εκ είνας τ α ς  υπηρεσίας, α ι  ο ποίαι ουδέποτε α πητήθησαν παρά 
τω ν  κατοίκων χώρας τινός, α παιδεύτων κ α ι  α πείρων ε ι ς  την τέχνην τον πολέμου, εγώ 
δεν  έχω  επιχείρημα, διά να  υποστήριξω  την αθωότητα κα ι τας ορθάς προθέσεις το υ  λαού 
τούτον κ α ι  ο  ίδιος δ ε ν  δύναμαι, ει μ η  ν α  κλαύσω διά τ η ν  κακήν μοίραν του.



φ. 6 Ελπίζω  ότι α ι Υ.Ε. Θα επιδοκιμάσουν ταύτην την έκθεσιν και ότι /  δι’ ει
δικής πράξεως θ α  θελήσουν ν α  διαδηλώσουν τ η ν  γενναιοφροσύνην τω ν  καλών 
και ικανών Ι θακήσιων, του Πρυτάνεώς των και των τεσσάρων συντελεστών 
του ωραίου τούτου έργου, τ ο υ  Γερασίμου Δρακούλη, τ ο υ  Νικολάου Βρετού, του 
Μάρκου Ζαβού κα ι του  Φωκά Παίση. Θ α ήτο δυνατόν ε π ί  πλέον να  υ ποσχε
θήτε εις την νήσον της Ιθάκης και εις τους επαξίους τούτους πολίτας μονίμους 
τιμάς, αι οποίαι θ α  θεσπισθούν κ α ι θ α  χορηγηθούν, όταν καλλίτεραι περιστά
σεις το  επιτρέψουν. Εάν α ι  Υ.Ε. α ποδεχθούν τ η ν  μετά σεβασμού υποβαλλομέ
νην ταύτην παρατήρησή, ελπίζω ότι θα  θελήσετε να  λαμπρύνετε τα ς  σχετικάς 
ενεργείας δι’ όλω ν τω ν δυνατών τύπων, π ρ ο ς  το  παρόν γραπτώς, κ α ι  τούτο 
αρκεί.

Θα υποστηριχθή ε τι πλέον ό τ ι ο ι κάτοικοι τω ν  Ε πτά  Νήσων δ ε ν  αισθά
νονται πατριωτισμόν; Κ αι ότι εκείνοι τ η ς  Α. Μαύρας είναι του εαυτού των ε
χθροί κα ι της εθν ικής α ξιοπρεπείας; Α ς  λεχθή, α λ λ ά  η  αιωνία δικαιοσύνη 
πάντοτε θ α  διαψεύδη τ η ν  συκοφαντίαν, η  ο ποία είναι λίαν υπεύθυνος, είναι 
λίαν επ ίμονος εις το να απειλή τη ν  ελευθερίαν, τη ν  τιμήν τω ν επτά λαών.

Τοσαύτη γενική κινητοποίησις ή το  α ναγκαιοτάτη, κ α ι  διά ν α  υ ψώση το 
θάρρος και όλας τα ς  δυνάμεις του  λαού τ η ς  Α. Μαύρας κ α ι  διά ν α  καταστή
ση πραγματοποιήσιμον το  προταθέν σχέδιον των οχυρώσεων. Ε π ’ αυτού κατα
βάλλεται σταθερά προσπάθεια, ο  ίδιος δ ε ν  παραλείπω ν α  παρίσταμαι εις 
την εργασίαν εκάστην νύκτα. Διά ν α  εύρω  στιγμήν τινα α ναπαύσεως, ε τοποθέτησα 
τας σκηνάς μου εις απόστασίν τινα από των νέων οχυρώσεων, αλλά το εχθρικόν 
τηλεβόλον τ α ς  πλήττει, κ α ι  μέχρι στιγμής ε πλήγημεν δύο φοράς ά ν ε υ  τινός 
βλάβης. Ό ταν η  ε ργασία προχωρήση, θα  αλλάξω  θέσιν εις τ ο  στρατόπεδον, 
φ. 6v αλλά /  την  στιγμήν ταύτην είναι σκόπιμον ν α  παραμείνω ε π ί  τόπου, διά 
να μη υπερηφανεύωνται ο ι βάρβαροι, οίτινες προτίθενται να μας ενοχλούν.

Ε ξ  όσων εξέθεσα α ι  Υ.Ε. Θα δυνηθούν ν α  γνωρίσουν τ ο  παρόν στάδιον 
των ενεργειών μου. Ελπίζω  ότι κατά το  τέλος του μηνός τούτου θα έχη υψωθή 
όλον το οχύρωμα κα ι ό τ ι μέχρι τη ς  δεκάτης πέμπτης του ερχομένου μηνός 
θα έχη περατωθή ο λόκληρον το έργον.

Δεν μου είναι εύκολον να  είπω πόσαι είναι α ι  αλλεπάλληλοι μετακινήσεις, 
εις τας οποίας υπακούει διά της παρακινήσεώς μου ολόκληρος ο  πληθυσμός ού
τος κατά την διάρκειαν της ημέρας κα ι της νυκτός, χωρίς να  εξαιρέσω οιονδή
ποτε τη ς  ε ργασίας κ α ι τω ν  συνεχών ε ξορμήσεων ε ις  τη ν  ύ παιθρον κ α ι ε κτός 
<στρατοπέδου>, διά ν α  ε πιτύχω τ η ν  συμπλήρωσιν ενός έργου  τόσον μεγάλου 
εις το βραχύτερον δυνατόν διάστημα του χρόνου κ α ι διά τη ς  μικροτέρας δυνα
τής οικονομικής δαπάνης.

Ε άν α πογοητευθώ ε κ  τ ω ν  παραπόνων τ η ς  Α..Ε τ ο υ  κυρίου Πληρεξουσίου



σίου Υ πουργού, πώς δύναμαι να εμπνεύσω σταθερότητα εις την προσπάθειαν 
και φιλοτιμίαν εις τον λαόν τούτον διά τας <απαιτουμένας> θυσίας;

Μου αρκεί πάντως η συνέχισις της δημοσίας ευνοίας.

Ο  Έ κ τ . Ε π ίτ ρ . Κόμης ΚΑΠ ΟΔΙ ΣΤΡΙΑ Σ

Ά ν ω:  Ληφθέν τη 22 Ιουνίου 1807 π.η . Ο  Γραμματεύς της Ε π ικ ρα
τείας S. Banaglia.

7
Α ρ χ ε ίον Ιο ν ίου Γερουσίας 

Γ εν. αρ. 9, αριθ. εγγρ. 5

Νο 12

Dipart(im ent)o Affari Esteri
All’Eccellentiss(im)o Senato 

Il suo Commissario Estraord(inari)o in S(ant)a M aura

Dal Commissariato Estraord(inari)o 
li 18 giugno 1807 g.s.

M entre siamo infervorati alla progressione rapida ed al com pi
m ento dell’opere di difesa di S. M aura, si a ttende pure a tu t te  quelle 
m isure dalle quali ci possano derivare li lumi possibili sid contegno, 
forze ed intenzioni del Visir di Giannina. Eccone il risultato .

Alcuni com pagni del cap(itan)o arm atolò Levendachi al servigio 
Im periale, in  seguito a commissioni di S.E. G(e)n(era)l S te ther e della 
consaputa di M onsig(no)r Ignazio, sortirono giorni sono nella prossim a 
te rra  ferm a e nel seno del campo nemico ed occupandosi a riconoscerne lo 
sta to  ed i suoi andam enti si offrì loro il caso di po ter fare prigioniero 
un  cannoniere francese e di condurlo in  S (ant)a M aura. Questo trofeo 
del loro ardire e b rav u ra  ci servì a rilevare le seguenti notizie.

A S.E. il Generale che lo esaminò, all’Uffiziale Ingegnere ed a me 
stesso che lo abbiam o in terrogato  rispose che l’inimico nel contiguo suo 
trincieram ento  fino a P revesa è forte di sei m ila uomini;  che due m ila 
circa arm ano le sue fortificazioni nel lato  opposto di S. M aura;  che ha 
già costru ite nel prossimo interno seno di m are, coperto dall’eminenza di 
S. Georgio, fino ad o tto  zattere, al lavoro delle quali incessantem ente



sono applicati m olti costru ttori greci;  che un grandissimo num ero di 
gabbioni sono già costruiti e se ne vanno costruindo per erigere due 
batterie  a livello del m are, ond’offendere diam etralm ente li nostri due

φ.1ν fo r ti / ''A lessandro,, e "C ostantino,,;  che tu t te  queste operazioni ne
miche si fanno duran te la no tte  con m olt’esattezza;  che quaran ta  sono
li cannonieri francesi, compresi alcuni napoletani con due colonnelli, 
uno del Genio e l’altro de’ Cacciatori d’Oriente, oltre m olti uffiziali, fra 
quali alcuni greci;  che questi cannonieri si dividono alternativam ente 
parte  a Prevesa e parte  di r im p e tto a S. M aura;  che il Visire volge in 
m ente d’attaccarla , m a che conoscendone le difficoltà, dopo essersi con 
visibili preparam enti ed operazioni procurata  la  sua difesa, si riserva 
egli all’in trapresa contem plata, allorché le sue forze siano aum enta te  e 
quando gli giungeranno li soccorsi che dal la to  de’francesi ricerca ed 
aspetta.

T u tte  queste aperture del prigioniero po tu to  avrebbero non esigere 
l’in tera  fede se un simile rapporto  non avessimo avuto  da un m onaco 
del convento greco, poco distan te dal campo nemico, di S. D im itri a 
Z averda, il quale, come custode delle possessioni del convneto e come 
conduttore degl’arm enti, era giornalm ente e perm anentem ente in istato  
di conoscere le piú recondite disposizioni delle genti del Visir e de’suoi 
appostam enti m ilitari presso quest’isola.

Jusuf A rapi, direttore in capo delli stessi, inviò questo monaco 
con sue lettere all’A bbate del convento, religioso nazionale e ritira to  
ora in  questa patria . Esso col monaco vennero a presentarm i la le tte ra  
ed il bu jurd i del tu rco  Com andante. Da queste carte conobbi che Jusuf 
A rapi lo inv ita  a trasferirsi co’suoi lavorat ori al convento per reccogliere 
le messi, secondo il m etodo degl’anni scorsi, essendo desse avanzate 
orm ai alla loro m atu rità .

φ.2 Inform ato anche S.E. il G(e)n(era)le di quest’invito  è reso desso/
consapevole anche Monsig(no)r Vescovo dell’A rta , si propone Monsig(no)re 
di avere nel monaco un fedele confidente. Abbiam o concertata  poi la 
risposta che l’A bbate deve dare all’avuto  bu jurd i e le tt(er)a  ed abbiam o 
suggerito ch’egli asserisca che il Governo non perm ette  ad alcuno 
degl’ab itan ti d’uscire dall’isola, che quindi non riuscirebbe all’A bbate 
d’evadere e che fin a tan to  ch’esso Jussuf A rapi non sospenderà le 
cannonate e l’ostilità e non si dirigerà al Governo con sue lettere, non 
po trà  riuscire m ai la venu ta  in te rra  ferm a ed al convento dei richiesti 
lavoratori e m ietitori. ο  poi severam ente assoggettato il monaco alle 
piú ricercate interrogazioni e dalle sue risposte mi risultarono li fa tti 
stessi che già avevo d’altronde e dal francese prigioniero scoperti intorno 
alla posizione dell'inimico. Ormai però da tu t ti  li accennati confronti



abbiam o un risu ltato  di verità  ch’io non trovo da potere revocare in 
dubbio.

Ne ho rassegnati li dettagli all’au to rità  e conoscenza di VV. EE. 
in  adem pim ento del mio dovere ed imploro la continuazione della p(ub
bli)ca grazia.

Il Comm. E tsraord. C(ont)e C A PO D IST R IA

Α ρ. 12
Τμήμα Εξωτερικών Υποθέσεων

Προς την Ε ξο χωτάτην Γερουσίαν 
Ο  εν Α γία  Μ αύρα Έ κτακτος Αυτής Επίτροπος

Ε κ  του Εκτάκτου Ε πιτροπείου 
τη 18 Ιουνίου 1807 π.η .

Ενώ ασχολούμεθα μετά ζήλου διά την ταχυτάτην πρόοδον και την συμ
πλήρωσιν των έργων αμύνης της Α. Μαύρας, προσέχομεν επίσης εις όλας εκεί
νας τας ενεργείας εκ των οποίων δυνάμεθα να έχ ωμεν τας δυνατάς πληροφορίας 
περί της διαγωγής, των δυνάμεων και προθέσεων του Βεζίρου των Ι ωαννίνων. 
Ι δ ού το αποτέλεσμα.

Ω πλισμένοι σύντροφοι του αρματολού οπλαρχηγού Λεβεντάκη εις την υ
πηρεσίαν του Αυτοκράτορος, κατόπιν ε ντολών της Α.Ε. του Στρατηγού Stether 
και εν γνώσει του Σεβασμιωτάτου Ιγνατίου, ε ξήλθον προ ημερών εις την γει
τονικήν ξηράν και εντός των κόλπων του εχθρικού στρατοπέδου και ενώ ησχο
λούντο εις το να αναγνωρίσουν την κατάστασίν του και τας εξελίξεις του, προσ
εφέρθη εις αυτούς η ευκαιρία να δυνηθούν να αιχμαλωτίσουν Γάλλον τινά πυ
ροβολητήν και να τον μεταγάγουν εις Α γίαν Μαύραν. Το τρόπαιον τούτο της 
τόλμης των και της γενναιότητάς των μας εχρησίμευσε να αντλήσωμεν τας α
κολούθους ειδήσεις.

Εις την Α.Ε. τον Στρατηγόν όστις τον εξήτασεν, εις τον Α ξιωματικόν 
του Μηχανικού και εις εμέ τον ίδιον, οίτινες τον ανεκρίναμεν, απήντησεν ότι ο 
εχθρός εις το παρακείμενον χαράκωμά του μέχρι Πρεβέζης έχει ισχύν έ ξ χ ι
λιάδων α νδρών· ότι δύο χιλιάδες περίπου εξοπλίζουν τας οχυρώσεις του προς 
την έναντι της Λ. Μαύρας πλευράν. Ό τι ήδη κατεσκεύασεν εις τον εγγύς ευ
ρισκόμενον ε σωτερικόν θαλάσσιον κόλπον, του οποίου δεσπόζει η κορυφή του 
Α. Γεωργίου, μέχρις οκτώ αποβάθρας, εις την εργασίαν των οποίων α σχολούν
ται απ αύστως πολλοί Έλληνες οικοδόμοι· ότι τεράστιος αριθμός κλουβών έχουν 
κατασκευασθή και κατασκευάζονται, διά να εγείρη δύο πυροβολαρχίας εις το 
επίπεδον της θαλάσσης, ώστε να προσβάλη εκ της ακριβώς α ντικρυνής θέσεως 
τα δύο η μέτερα ο χυρά /  «Αλέξανδρος» και «Κωνσταντίνος»· ότι πάσαι α ι ε -



εχθρικαί α ύτα ι εργασίαι διεξάγονται κατά την διάρκειαν της νυκτός μετά με
γάλης α κριβείας· ότι τεσσαράκοντα είναι οι Γάλλοι πυροβοληταί, περιλαμβανο
μένων μερικών Ναπολιτάνων μετά δύο συνταγματαρχών, ενός Μηχανικού και 
ετέρου των Α κροβολιστών της Α νατολής, ε κτός πολλών αξιωματικών, μετα
ξύ των οποίων μερικοί Έ λληνες· ότι οι πυροβοληταί ούτοι εναλλάσσονται μέ
ρος εις Πρέβεζαν και μέρος έναντι της Α. Μαύρας· ότι ο Βεζίρης έχει εν νω 
να επιτεθή εναντίον της, α λλ’ ότι επειδή γνωρίζει τας εκ τούτου δυσκολίας, 
δεδομένου ότι η άμυνά της έχει συγκροτηθή δι’ ορατών <υπ’ αυτού> προπαρα
σκευών και ενεργειών, ε πιφυλάσσεται ούτος διά την εν λόγω ε πιχείρησιν, μέ
χρις ου αι δυνάμεις του αυξηθούν και όταν λάβη τας επικουρίας τας οποίας 
αναζητεί και αναμένει εκ μέρους των Γάλλων.

Πάσαι α ι αποκαλύψεις αύται του αιχμαλώτου θα ηδύναντο να μη απαι
τούν απόλυτον πίστιν, εάν δεν είχομεν λάβει παρομοίαν έκθεσιν παρά τίνος 
μοναχού της ελληνικής Μονής, ολίγον α πεχούσης του εχθρικού στρατοπέδου, 
του Α. Δημητρίου εις Ζαβέρδαν, ο οποίος, ως φύλαξ των κτημάτων της Μονής 
και ως οδηγός των ποιμνίων, ήτο καθημερινώς και σταθερώς εις θέσιν να γνω
ρίζη τας πλέον α ποκρύφους προετοιμασίας τω ν ανθρώπων του Βεζίρου και 
των στρατιωτικών του θέσεων παρά την νήσον ταύτην.

Ο  Γιουσούφ Α ράπης, διοικητής τω ν ανδρών, έ στειλε μετά γραμμάτων 
του τον μοναχόν τούτον εις τον Ηγούμενον του Μοναστηριού, ιερωμένον συμ
πατριώτην και αποσυρθέντα τώρα εις την ενταύθα πατρίδα του. Ο ύτος μετά 
του μοναχού ή λθεν να μου δείξη το γράμμα και την διαταγήν του Τούρκου 
Διοικητού. Ε κ  των εγγράφων τούτων έ μαθον ό τ ι ο Γιουσούφ Α ράπης τον 
προσκαλεί να μεταβή μετά των εργατών του εις την Μονήν, διά να συλλέξη 
τους καρπούς συμφώνως προς την μέθοδον των προηγουμένων ε τών, καθ’ ό
σον ούτοι έχουν πλέον ωριμάσει.

Α φού επληροφορήθη και η Α.Ε. ο Στρατηγός περί της προσκλήσεως ταύφ. 2 
της και κατέστη ο ίδιος /  γνώστης, ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Ά ρτης, 
& Σεβασμιώτατος α ποφασίζει να λάβη εις το πρόσωπον του μοναχού έ μπιστον 
πράκτορα. Καθωρίσαμεν κατόπιν την απάντησιν την οποίαν οφείλει να δώση ο 
Η γούμενος εις την ληφθείσαν διαταγήν και το γράμμα και υπεδείξαμεν όπως 
ε κείνος ισχυρισθή ότι η Κυβέρνησις εις ουδένα ε πιτρέπει εκ των κατοίκων να 
εξέλθη της νήσου, ότι ως εκ τούτου δεν θα ήτο δυνατόν εις τον Ηγούμενον να 
φύγη και ότι μέχρις ου ο Γιουσούφ Α ράπης διακόψη τους κανονιοβολι
σμούς και τας εχθροπραξίας κα ι απευθυνθή εις την Κυβέρνησιν δι’ ε π ι
στολών του, δεν θα καταστή ποτέ δυνατόν να ευοδωθή η  έλευσις εις την ξη
ράν και εις την Μονήν των αιτηθέντων ε ργατών και θεριστών. Υ πέβαλον κα
τόπιν σοβαρώς τον μοναχόν εις τας πλέον ε σπουδασμένας ε ρωτήσεις, και εκ 
των απαντήσεών του προέκυψαν τα αυτά γεγονότα, τα οποία ήδη  είχον α να
καλύψει ά λλοθεν και παρά του Γάλλου αιχμαλώτου περί της θέσεως του ε
χθρού. Τώρα όμως πλέον ε ξ όλων των αναφερθεισών συγκρίσεων <των γεγονότων>



των> έχομεν συμπέρασμα βέβαιον, το οποίον ε γώ δεν ευρίσκω ότι δύναμαι να 
θέσω α μφιβόλω.

Τ ας λεπτομερείας τούτου υπέβαλον εις την αρχήν και την γνώσιν των Υ.Ε. 
προς εκπλήρωσιν του χρέους μου και παρακαλώ την συνέχισιν της δημοσίας 
ευνοίας.

Ο  Έ κ τ . Ε π ίτ ρ . Κόμης ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑ Σ

Ά ν ω :  Ληφθέν τη 22 Ιουνίου 1807 παλαιόν η . Ο  Γραμματεύς της 
Ε π ικ ρατείας S. Banaglia.

8
Ά νευ  ε νδείξεως

No 7
All’Ill(ustrissi)mo Sig(no)r Segretario di S tato  

degl’Affari Esteri

Il Commissario Estraordinario  in S(ant)a M aura

Dal Commissariato Estraord(inari)o 
li 18 giugno 1807 g.s.

Riscontro a V.S. Ill(ustrissi)m a li due suoi viglietti uff(izia)li
12 e 15 giugno andan te  colla copia annessa al secondo dell'uffizio a lei 
scritto  da S.E. Plenipotenziario di Russia. V incolato som m am ente dai 
generosi pubblici sentim enti ch’ella mi m anifesta, mi resta  poi verso 
V.S. Ill(ustrissi)m a il dovere di rip rotestarle la piena m ia considerazione.

P.S. Accompagno a p(rim)o lum e l’inserte  notizie sugl’affari di 
q uest’isola e di Ali Pascia.

Il Comm. E straord . C(ont)e C A PO D ISTR IA

Α ρ. 7
Προς τον Εκλαμπρότατον κύριον Γραμματέα της Ε π ικ ρατείας 

επί των Εξωτερικών Υποθέσεων 
Ο  εν Αγία Μ αύρα Έκτακτος Επίτροπος

Ε κ  του Εκτάκτου Ε π ιτροπείου 
τη 18 Ιουνίου 1807 π.η .

Βεβαιώ την Υ. Εκλαμπρότητα περί της παραλαβής των δύο ε πισήμων 
εγγράφων σας της 12 και 15 τρέχοντος μηνός Ι ουνίου μετά του εις το δεύ
τερον συνημμένου α ντιγράφου του επισήμως αποσταλέντος προς υμάς εγγράφου



φου υ πό της Α.Ε. του Π ληρεξουσίου της Ρωσίας. Υποχρεωμένος τα μέγιστα 
εκ των ευγενών αισθημάτων δημοσίου ανδρός τα οποία μοι εκφράζετε αισθάνο
μαι το καθήκον να επαναβεβαιώσω την Υ. Ε κλαμπρότητα περί της μεγίστης 
μου υ πολήψεως.

Υ.Γ. Α ποστέλλω προς πρώτην ε ξέτασιν τας συνημμένας ειδήσεις περί 
των υποθέσεων ταύτης της νήσου και του Α λή Πασά.

Ο  Έ κτακτος Ε πίτροπος Κ όμης Κ Α Π Ο ΔΙΣΤΡΙΑ Σ

Α ρ χ ε ίον Ιο ν ίου Γερουσίας 
Γ εν. αρ. 9, αριθ. εγγρ. 3 (= 8 , συνημμένον)

Dal greco.
Giornale S(ant)a M aura li 17 giugno 1807 g.s.

Benché li nemici custodiscano le loro località con tu t te  le p re
cauzioni possibili avendo q u an tità  di gente arm ata, pure li b rav i a r
m atolo superando ogni difficoltà non m ancano giornalm ente di uscire 
fuor i per osservare tu t t i  li loro m ovim enti ed è p(er) mezzo loro che si 
hanno li piú m inuti dettagli. Da loro si è sapu ta  la partenza di Ali Pascià 
da Prevesa con 1600 uomini, la quale è seguita alli 8 del corrente. Egli 
se ne rito rnò  a G iannina dove si dice che siano arrivati personaggi 
d is tin ti, m andati dal nuovo Sultano M ustafa. Credesi che questi lo 
invitino  di passare con le sue forze al campo, dove pare che vi sia piú 
bisogno che qui. Dalli stessi si è saputo che il corpo grande degli a r
m atolo che da m olto tem po si a tto v a  nelli luoghi nemici è ora unito, ora 
diviso secondo che il bisogno lo ricerca, portando dovunque spavento e 
terrore. Codesti cagionano in tu tte  le m aniere danni considerabili alli 
nem ici e impediscono la comunicazione di questi ed il trasporto  delle 
φ. 1v provvigioni. Benché gli/tu rch i siano in num ero superiore di molto, pure 
tale è il tim ore che hanno di questi b ravi arm atolo p(er) le diverse zuffe 
fra  loro seguite, che non ardiscono di venire ad  un fa tto  decisivo, te 
m endo di esser sconfitti.

Alli 13 del corrente ritornarono li cinque uomini della  com pagnia 
di cap(ita)n Apostoli Levendachi, li quali furono da qui spediti p(er) 
esplorare li m ovim enti delli nemici. Verso la parte  della V ulcarià s’in 
contratono con un corpo di cannonieri francesi che dalle ba tte rie  qui 
di rim petto  ritrovavano a Prevesa. Riuscì loro di farne uno prigioniero 
e questo lo portarono qui, gli altri si diedero alla fuga. Il prigioniero è



uno de’ primi cannonieri del 12° reggim ento d ’artiglieria con le sue arm i 
e munizioni.

Abbiam o saputo da questo prigioniero e da altri esploratori che 
il num ero de’nemici in questo accam pam ento ascende a 1800, che la 
loro situazione è infelicissima e p(er) la discordia che regna fra li capi 
e soldati e p(er) la  m ancanza delle cose necessarie m olte volte si erano 
quasi determ inati di abbandonar l’accam pam ento. 

φ.2 Ali Pascià con le sue solite / [solite] m aniere non m anca di anim arli,
prom ettendo loro che da giorno in  giorno a ttende considerabili rinforzi 
ed anco dei francesi per lo che non dubitino della conquista di S. M aura, 
le richezze della quale saranno tu t te  loro preda. Con tali invenzioni e 
p rom esse li tiene in  poco anim ati, m a col passar del tem po conosceranno 
l’inganno e la loro diserzione sarà immancabile.

Le fortificazioni credute necessarie alla sicurezza di S. M aura si 
sono da alcuni giorni ricom inciate e progrediscono con m assim a celerità . 
Gli ab itan ti, tan to  della cam pagna quanto  della città , concorrono con 
fervore e zelo pa trio ttico , non risparm iandosi a fatica e pericolo p(er) 
compire questa necessaria opera. Li nobili sono sem pre presenti al t r a 
vaglio p(er) anim are e sollecitare gl’altri col loro esempio. È  egualm ente 
degno di lode il concorso delle altre isole, le quali m andano uomini ed 
istrum enti necessarj all’opera.

Prim i di tu t t i  gl’itacensi diedero principio. Cento di questi, soprav
vegliati da’ loro n(o)b(i)li Marco Zavò, Nicolò V retò, Gerasimo D ra
culi e Focà Paisi travagliano da già tre  giorni a queste fortificazioni, 

φ.2v le quali finite che saranno ren /deranno l’isola sicura affatto  da qualun
que attacco nemico.

Ne’scorsi giorni era sparsa la notizia che Ali Pascià aveva deter
m inato di a ttaccar S (ant)a Maura. T u tti gli ab itan ti e forestieri che qui 
si a ttrovano  attendevano colla m assim a intrepidezza questo m om ento.

Li capitani Demetrio Caraisco e Giorgio V arnachioti che si a ttro 
vano nelle picciole isole, avendo av u ta  questa notizia, corsero qui con 
200 scielti soldati in  soccorso, desiderando di dividere la  gloria ed il 
pericolo degl’altri greci che in trepidi attendevano il nemico.

Ε κ  του ελληνικού.
Ε φημερίς Α γίας Μαύρας τη 17 Ιουνίου 1807 π.η .

Α ν και οι εχθροί φρουρούν τας θέσεις των μετά πασών των δυνατών προ
φυλάξεων διαθέτοντες μέγαν αριθμόν ενόπλων, εν τούτοις οι γενναίοι α ρματολοί,



λοί, υπερβαίνοντες πάσας τας δυσκολίας, δεν παραλείπουν καθημερινώς να εξ
έρχονται, διά να παρατηρήσουν πάσας τας κινήσεις των, και εις αυτούς οφεί
λεται ότι έχομεν λίαν λεπτομερείς ειδήσεις. Π αρ’ αυτών ε γνώσθη η  αναχώρη
σις του Α λή Πασά εκ Πρεβέζης μετά 1600 ανθρώπων, ήτις  επραγματοποιήθη 
εις τας 8 τρέχοντος. Ούτος ε πέστρεψεν εις Ι ωάννινα, έ νθα λέγεται ό τ ι  α φί
χθησαν δι ακεκριμέναι προσωπικότητες, αποσταλείσαι παρά του νέου Σουλτάνου 
Μουσταφά. Πιστεύεται ότι ούτοι τον εκάλεσαν να μεταβή μετά των δυνάμεών 
του εις το στρατόπεδον, όπου φαίνεται ότι υπάρχει μεγαλύτερα ανάγκη η εν
ταύθα. Παρά των ιδίων ε γένετο γνωστόν ότι το μέγα σώμα τω ν αρματολών, 
το οποίον από πολλού χρόνου ευρίσκεται εις τους ε χθρικούς τόπους, άλλοτε ε
νούται, άλλοτε διαμοιράζεται, καθώς το απαιτεί η ανάγκη, προκαλούν παντα
χου φόβον και τρόμον. Ούτοι προκαλούν παντοιοτρόπως α ξιοσημειώτους ζημίας 
εις τους εχθρούς και εμποδίζουν την επικοινωνίαν τούτων και την μεταφοράν 
φ. 1v των προμηθειών. Καίτοι οι /  Τούρκοι είναι εις αριθμόν ανώτεροι κατά πολύ, 
εν τούτοις τοιούτος είναι ο φόβος τον οποίον έχουν περί των γενναίων τούτων 
αρματολών λόγω των διαφόρων ε πακολουθησασών μεταξύ των ε ρίδων, ώστε 
δεν τολμούν να προκαλέσουν α ποφασιστικόν γεγονός, φοβούμενοι ότι θα ηττη
θούν.

Εις τας 13 τρέχοντος επέστρεψαν οι πέντε άνδρες εκ των συντρόφων του 
καπετάν Α ποστόλου Λεβεντάκη, οίτινες ε στάλησαν ε ντεύθεν, διά να κατασκο
πεύσουν τας κινήσεις των εχθρών. Προς την κατεύθυνσιν της Βουργαριάς συν
εκρούσθησαν μετά σώματος Γάλλων πυροβολητών, εκ των κατέναντι πυρο
βολαρχιών, οίτινες ευρίσκοντο εις Πρέβεζαν. Κατώρθωσαν να συλλάβουν 
ένα εξ αυτών και εκόμισαν τούτον ε νταύθα· οι άλλοι ετράπησαν εις φυγήν.  Ο  αι
χμάλωτος είναι εις εκ των πρώτων πυροβολητών του 12ου συντάγματος του πυ
ροβολικού μετά των όπλων του και των πυρομαχικών του.

Ε πληροφορήθημεν παρά του αιχμαλώτου τούτου και παρ’ άλλων ανιχνευ
τών ότι ο αριθμός των εχθρών εις το στρατόπεδον τούτο ανέρχεται εις 1800, 
ότι η θέσις των είναι δυσχερεστάτη και, λόγω της διχονοίας ή τ ις  βασιλεύει 
μεταξύ των αρχηγών και στρατιωτών και λόγω ελλείψεως των βασικών ειδών, 
πολλάκις είχον σχεδόν α παφασίσει να εγκαταλείψουν το στρατόπεδον.

φ. 2 Ο Α λή Π ασάς διά των συνήθων του /  τρόπων δεν παραλείπει να εμψυ
χώνη τούτους, υ ποσχόμενος εις αυτούς ό τ ι ο σημέραι α ναμένει α ξιολόγους ε νι
σχύσεις και Γάλλους εισέτι, διά να μη αμφιβάλλουν περί της κατακτήσεως της 
Α γία ς Μαύρας, τα πλούτη της οποίας θα καταστούν όλα λεία τούτων. Διά τοι
ούτων ευρημάτων και υποσχέσεων τηρεί τούτους κατά τι ε μψυχωμένους, αλλά 
σύν τη παρόδω του χρόνου θα γνωρίσουν την απάτην και η διαφωνία των θα 
καταστή α ναπόφευκτος.

Αι οχυρώσεις, αι θεωρηθείσαι απαραίτητοι εις την ασφάλειαν της Α γίας 
Μαύρας, επανελήφθησαν από τινων η μερών και προχωρούν μετά μεγίστης τα-



ταχύτητος. Ο ι κάτοικοι, τόσον της υπαίθρου όσον και της πόλεως, συντρέχουν 
μετά θέρμης και πατριωτικού ζήλου, μη φειδόμενοι κόπου και κινδύνου προς 
συμπλήρωσιν του απαραιτήτου τούτου έργου . Ο ι ευγενείς είναι πάντοτε πα
ρόντες εις την προσπάθειαν, διά να εμψυχώνουν και παροτρύνουν τους άλλους 
διά του παραδείγματος των. Είναι επίσης α ξία ε παίνου η βοήθεια των άλλων 
νήσων, αι οποίαι αποστέλλουν α νθρώπους και μέσα α παραίτητα εις το έργον.

Πρώτοι ε ξ όλων οι Ιθακήσιοι έ καμαν αρχήν. Εκατό εκ τούτων, διοικού
μενοι υ πό των συμπατριωτών των ευ γενών Μάρκου Ζαβού, Νικολού Βρετού, 
Γερασίμου Δρακούλη και Φοικά Παΐση, συντελούν από τριών ή δ η  η μερών εις 
φ. 2v την κατασκευήν των οχυρώσεων τούτων, αι οποίαι, ευθύς ως περατωθούν, /  θα 
καταστήσουν πράγματι την νήσον λίαν α σφαλή ε ξ οιασδήποτε ε χθρικής ε πι
θέσεως.

Κατά τας παρελθούσας η μέρας είχε διαδοθή η είδησις ότι ο Α λή Πα
σάς είχεν α ποφασίσει να  επιτεθή κατά της Α γίας Μαύρας. Πάντες οι κά
τοικοι και οι ξένοι οι οποίοι ευρίσκονται ε νταύθα α νέμενον μετά της μεγίστης 
αφοβίας ταύτην την στιγμήν.

Οι οπλαρχηγοί Δημήτριος Καραΐσκος και Γεώργιος Βαρνακιώτης, οί
τινες ευρίσκονται εις τας μικράς νήσους, όταν έλαβον ταύτην την είδησιν, έ τρε
ξαν ε νταύθα μετά 200 ε κλεκτών στρατιωτών εις βοήθειαν, ε πιθυμούντες να 
διαμοιρασθούν την δόξαν και τον κίνδυνον των άλλων Ελλήνων, οίτινες α νέ
μενον ά τρομοι τον εχθρόν.
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Γ εν. αριθ. 9, αριθ. εγγρ. 338

Α ll’ Ill(ustrissi)mo Segretario di S ta to  F. e F. A rm ata 
Il Commissario Estraordinario  in  S(ant)a M aura 

Dal Commissariato Estraordr(inari)o 
li 18 giugno 1807 g.s.

Sarebbe apprezzabile la pubblica commiserazione che V.S. Il
lu s t r i s s im a  mi enunzia col Suo viglietto 11 corr(ente) in  favor deUi S. 
S(igno)ri T ranaca ed A ntipa, se essa potesse stare a livello della p u b 
blica finanza. Languente questa sola risorsa dell’immense e dispendiose 
operazioni, alle quali sono accinto per incontrare le pub(blich)e in ten 
zioni a salvezza di quest’isola, ogni essere sventurato  non può attendersi 
conforto né per p arte  m ia né per p arte  della pubblica beneficenza. 
Li impieghi pubblici senza danaro pubblico non possono essere con-



contem plati dalli due infelici raccom andati e l’Ecc(ellentissi)mo Senato e 
V.S. Ill(ustrissi)m a, che ben conoscono l’esangue pub(blic)a economia, 
m i accorderanno, spero, ragione, s’io abbia con sensibilità v ed u ta  una 
simile raccom andazione nell’istan te  in cui mi trovo spinto dall’urgenza 
nel vortice degl’esborsi ed angustiato  dalla tenu ità  de’ fondi che possino 
sostenerli. Le calam ità politiche che ci circondano sono com uni al pu b 
blico ed allo stato  privato  e quindi il primo non può sollevare il secondo 
dai m ali che dalle medesime gli derivano. Con questi rispettosi riflessi
io posso ben assicurare poi per mezzo di V.S. Ill(ustrissi)m a il Superior 

φ.1v  Consesso che se un ’opportun ità /m i ponesse in islato  senza alterare 
la  pubblica economia di usare della capacità de’due com m iserati in 
pub(blic)o necessario servigio, non lo om etterò, m a il caso non mi pare 
facile.

Protesto a V.S. Ill(ustrissi)m a la giusta e d istin ta  m ia considera
z(ion)e.

Il Comm. Estr. C(ont)e C A PO D ISTR IA

φ.1 Ά ν ω δ ι ά χ ε ι ρ ό ς  τ ο υ  π α ρ α λ ή π τ ο υ :  Li 24 d(e)tto. Il
Seg. di S tato  Co. Zordina.

φ.2 Π ε ρ ί λ η ψ ι ς  δ ι ά  χ ε ι ρ ό ς  τ ο υ  π α ρ α λ α β ό ν τ ο ς  γ ρ α μ
μ α τ έ ως:  1273. Commissario Estraordina(nario). R iscontra il rice
vim (en)to dell’uff(izi)o 11 corr(ente), con cui g li veniva raccom andati li 
T ranaca ed A ntipa, e fa varie riflessioni sull’economia pubblica per tale 
proposito.

Προς τον Εκλαμπρότατον Γραμματέα της Επικρατείας επί της Οικ.
και Ενόπλων Δ.

Ο  εν Α γία Μ αύρα Έκτακτος Επίτροπος

Ε κ  του Εκτάκτου Ε π ιτροπείου 
τη 18 Ιουνίου 1807 π.η .

Ο  δημόσιος οίκτος τον οποίον η Υ. Εκλαμπροτάτη Αυθ. μου εκφράζει υ
πέρ των κ. κυρίων Τρανάκα και Α ντύπα διά του εγγράφου της της 11 τρέχον
τος θα ηδύνατο να εκτιμηθή, εάν η δύνατο να συμβιβασθή προς την κατάστα
σιν της δημοσίας οικονομίας. Εφόσον φθίνει η μόνη αύτη πηγή χρηματοδο
τήσεως των τεραστίων και δαπανηρών έργων, διά τα οποία είμαι έτοιμος να 
κατανοήσω τας δημοσίας προθέσεις προς σωτηρίαν της νήσου ταύτης, οιαδή
ποτε δυστυχής ύπαρξις δεν δύναται να αναμένη α νακούφισιν ούτε εκ της πλευ
ράς μου ούτε εκ μέρους της δημοσίας α ντιλήψεως. Αι αναλήψεις υ ποχρεώ
σεων παρά του Δημοσίου άνευ δημοσίου χρήματος δεν δύνανται να αναμένωνται



παρά των δύο δυστυχών προστατευομένων και η Ε ξοχωτάτη Γερουσία και η 
Υ. Εκλαμπρότατη Αυθ., αι οποίαι γνωρίζουν καλώς τα  εξηντλημένα δημόσια 
οικονομικά, θα μου χορηγήσουν δίκαιον, ελπίζω, εάν ε γώ έχω  ίδει μετά συμ
παθείας παρομοίαν σύστασιν εις στιγμήν κατά την οποίαν ευρίσκομαι α πωθη
μένος υ πό της ανάγκης εις την δίνην των χρηματικών α παιτήσεων και εις 
δυσχερή θέσιν εκ της πενιχρότητος των οικονομικών τα οποία δύνανται να 
τους ενισχύσουν. Αι πολίτικαί συμφοραί αι οποίαι μας περιβάλλουν είναι κοι
ναί εις την δημοσίαν και την ιδιωτικήν κατάστασιν και ως εκ τούτου η πρώτη 
δεν δύναται να ανακούφιση την δευτέραν εκ των κακών τα οποία της προκα
λούνται υ πό των ιδίων <των συμφορών>. Μετά των τοιούτων ευ σεβάστως δια
τυπουμένων σκέψεων δύναμαι κατόπιν να διαβεβαιώσω διά μέσου της Υ. Εκλαμπ

ροτάτης φ. 1v Αυθ. το Α νώτερον Συμβούλιον ό τ ι, εάν μία ευκαιρία /  με έφερε 
εις την θέσιν να χρησιμοποιήσω την ικανότητα των δύο α ξίων οίκτου εις αναγ
καίαν δημοσίαν υπηρεσίαν, χωρίς να προκαλέσω ζημίαν εις τα δημόσια οικονο
μικά, δεν θα το παραλείψω, α λλ’ η περίπτωσις δεν μου φαίνεται εύκολος.

Εκφράζω εις την Υ. Εκλαμπροτάτην Αυθ. την δικαίαν και διακεκριμέ
νην υ πόληψίν μου.

Ο  Έ κ τ . Ε π ίτ ρ . Κόμης ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ

Ά ν ω :  Τ η 24 του ιδίου. Ο Γραμμ. της Ε π ικ ρατείας Τζορντίνας.

Π ε ρ ί λ η ψ ι ς :  1273 Έκτακτος Επίτροπος. Ε πιβεβαιοί την παρα
λαβήν του επισήμου εγγράφου της 11 τρέχοντος, διά του οποίου τω συνιστών
το οι Τρανάκας και Άντύπας, και κάμει διαφόρους παρατηρήσεις περί των 
δημοσίων οικονομικών επί του θέματος τούτου.
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D ip(artim )to Finanze
All’Ecc(ellen tissi)mo Senato 

Il Suo Commiss(ari)o Estraordinario in S. M aura

Dal Commiss(aria)to Estraordinario  
li 18 giugno 1807 g.s.

Eccellenza,
Accompagno la copia del giornale delle spese incon tra te  per quindeci 

giorni in seguito alla m ia estraordinaria gestione. I docum enti che oc-



occludo faranno conoscere a VV. EE. l’esa ttezza con cui si procede in  un  
m om ento difficile ed in  mezzo a ta n ta  complicazione di affari. Devo 
giustificare alcune partite . Lo fo brevem ente, poiché non m i viene al
trim enti concesso, avendo in  opere personali e corporali occupato tu tto  
il tem po, non eccettuato quello che ad ogni vivente è accordato dalla n a 
tu ra  al suo riposo.

1°. Due galeottine in sostituzione ai due bastim enti già d isar
m ati. Le condizioni, come risu lta  dalle copie dei co n tra tti che occludo1, 
sono vantaggiose. Il servigio che queste possono prestare è preferibile 
a  quello dei grossi bastim enti;  e nel piano di riforma, di cui tu tta v ia  

φ.1v m i occupo, questa prim a m isura è fondam entale. Ho potu to /conciliar 
questo colle ricerche fattem i da S.E. il s(ignor) Generale e da Monsignore 
Ignazio, personaggi am bedue ai quali secondo le istruzioni delle quali 
sono m unito da S.E. il sig(no)r Plenipotenz(iari)o io debbo prestare l’o
pera m ia ed il mio concorso secondo che ad essi ne sono richiesto p(er) 
difesa di S. M aura.

2°. D iaria accordata ai russi operaj ed ai repubblicani. Gius
tifico con altro  rapporto  la necessità di questi operaj. Il denaro accordato 
è dipendente dalla volontà del Generale e da un principio di giustizia 
per la qualità  dell’opera, del luogo e del tem po in cui essa si verifica e 
dei soccorsi necessari, affinché dal travaglio  non ne venga la m ala ttia  
dei lavatori. Tostoché ho potu to  far ado ttare  un  risparm io lo ho fa tto ;  
dal travaglio  ho levato da due giorni tu t t i  quei repubblicani che mi è 
s ta to  possibile.

Sarà di compenso a questa spesa una m isura generale sul paese 
di S. M aura, intorno alla quale mi occupo incessantem ente e spero di 
riuscirvi

Quello solo che m i angustia si è il tem po, poiché esso mi m anca ed 
a questo difetto non ho nulla a sostituire.

VV.EE. conoscendo lo s tato  a ttivo  e passivo della finanza e de
ducendo da altro  mio rapporto  il prospetto  delle opere tracciate e da 
eseguirsi vorranno provvedere onde la m ancanza del denaro non mi 

φ. 2 ponga nella necessità/di m ietere im m aturam ente su quel terreno che 
cerco di rendere ubertoso e fertile, abbenché fa tto  arido troppo dalle 
continue requisizioni di ogni sorta di p rodo tti a cui soggiace da  o tto  
mesi a questa parte.

Quando la  benedizione celeste e la protezione costante di VV. EE. 
vogliano accordarm i tu tto  il tem po che è mi necessario, io m i lusingo

1. Vedi dispazzo n° 10, in cui sono occlusi li c itati contr atti.



che le immense fortificazioni già com inciate finiranno col piú grande 
successo;  che l’isola di S. M aura acquisterà la sua perm anente sicurezza, 
che lo S ta to  riposerà tranquillo  e l’erario pubblico non avrà portato  
p(er) questo nessuno estraordinario aggravio.

Questo è il mio proponim ento. Dim ando a VY. EE. il tem po, 
cioè a dire un fondo di denaro che mi ponga in is ta to  di guadagnar questo 
tem po necessario. La riuscita di ina in trapresa cotanto  ardua dipende 
piú dall’industria  e dalle m aniere che dall’au to rità  e dalla forza. Io non 
so né posso adoperare mezzi violenti, quando la giustizia la piú severa 
non sia il principio unico da cui ossi partono. Non credo che p(er) giusti
zia gli ab itan ti di S. M aura debbano sostenere soli la difesa e l’onore di 
tu tto  lo S tato. T u ttav ia  sarà forza che questo avvenga ed è p(er) questo 
che le sole m aniere e l’industria si possono usare.

Ho l’onore di protestare all’ EE. VV. la mia d istin ta  stim a e con
siderazione.

Il Comm. Estraord. C(ont)e CA PO D ISTR IA

φ.1 Ά ν ω  δ ι ά  χ ε ι ρ ό ς  τ ο υ  π α ρ α λ ή π τ ο υ :  R(icevu)to li 24
detto . Il Seg. di S tato  Co. Zordina.

φ.2ν Π ε ρ ί λ η ψ ι ς  δ ι ά  χ ε ι ρ ό ς  τ ο υ  π α ρ α λ α β ό ν τ ο ς  γ ρ α μ
μ α τ έ ω ς:  1275. Commissario Estraord(inario). Accom pagna copia del 
giornale delle spese incontra te per 15 giorni ed altri docum (en)ti re lativ i 
e fa alcune riflessioni sul proposito.

Τμήμα Οικονομικών
Προς την Ε ξοχωτάτην Γερουσίαν 

Ο  εν Α γ ία Μαύρα Έκτακτος Αυτής Επίτροπος

Ε κ  του Εκτάκτου Ε π ιτροπείου 
τη 18 Ι ουνίου 1807, π.η .

Ε ξοχώτατε,
Επισυνάπτω το αντίγραφον του ημερολογίου των δαπανών των πραγμα

τοποιηθεισών εις διάστημα δέκα πέντε ημερών κατόπιν <της αναθέσεως εις εμέ>
 των εκτάκτων εξουσιών μου. Τα έγγραφα τα οποία εσωκλείω θα κάμουν 

γνωστήν εις τας Υ.Υ.Ε.Ε. την τάξιν μετά της οποίας προβαίνομεν εις μίαν 
δύσκολον στιγμήν και εν μέσω τόσης περιπλοκής των υποθέσεων. Πρέπει να 
δικαιολογήσω ωρισμένας μερίδας. Το πράττω εν συντομία, δεδομένου ότι δεν 
μου επετράπη ά λλως, επειδή έχω  απασχολήσει όλον τον χρόνον μου εις ζητή
ματα προσωπικά και συντηρήσεως <των πολιτών>, μη  εξαιρουμένου ουδέ του



χρόνου ο οποίος έχει παοαχωρηθή εις πάντα ζώντα υ πό της φύσεως δι’ ανά
παυσίν του.

1ον. Δύο μικραί γαλέραι εις αντικατάστασιν των δύο ήδη  αφοπλισθέντων 
πλοίων. Ο ι οροι, ως συνάγεται εκ των αντιγράφων των συμφωνιών τα οποία 
εσωκλείω,1 είναι ευ νοϊκοί. Η  υπηρεσία την οποίαν δύνανται αύται να παρά
σχουν είναι προτιμητέα εκείνης των μεγάλων πλοίων, και εις το πλαίσιον της 
μεταρρυθμίσεως, με την οποίαν ουχ ήττον ασχολούμαι, το πρώτον τούτο μέ
τρον είναι θεμελιώδες. 

φ . 1 v Η δυνήθην /  να συμβιβάσω τούτο μετά των απαιτήσεων αι οποίαι μοι διε
τυπώθησαν υ πό της Α.Ε. του κυρίου Στρατηγού και υπό του Σεβασμιωτάτου 
Ιγνατίου, α μφοτέρων προσωπικοτήτων εις τας οποίας, συμφώνως προς τας ο
δηγίας διά των οποίων έ χ ω  εφοδιασθή υπό της Α.Ε. του κυρίου Πληρεξου
σίου, οφείλω να παρέχω την βοήθειάν μου και την συνδρομήν μου, ως μου ζη
τείται επ’ αυτού παρά τούτων διά την άμυναν της Α. Μαύρας.

2ον.  Ο δοιπορικά παρεχόμενα εις τους Ρώσους και υπηκόους της Πολι
τείας εργάτας. Δι’ άλλης εκθέσεως δικαιολογώ την ανάγκην τούτων των εργα
τών. Τα χορηγούμενα χρήματα ε ξαρτώνται εκ της θελήσεως του Στρατηγού 
και εκ μιας αρχής της δικαιοσύνης διά την ιδιότητα του έργου, του τόπου και 
του χρόνου κατά τον οποίον τούτο πραγματοποιείται και των αναγκαίων ενι
σχύσεων, διά να μη προέλθη εκ της προσπαθείας η ασθένεια των εργατών.  Ο 
σάκις ηδυνήθην να εφαρμόσω οικονομίαν, το έπραξα· απέσυρα εκ της εργασίας 
από δύο η μερών όλους εκείνους τους υπηκόους της Πολιτείας τους οποίους υπή

ρξε δυνατόν.
Ε ις ανταμοιβήν της δαπάνης ταύτης θα ισχύση γενικόν μέτρον διά τον 

τόπον της Α. Μαύρας, περί του οποίου α σχολούμαι α καταπαυστως, κ α ι ελπί
ζω να το επιτύχω. Εκείνο μόνον το οποίον με στενοχωρεί είναι ο χρόνος, α φού 
μοι ελλείπει, και εις την έλλειψιν ταύτην ουδέν έχω  να αντικαταστήσω.

Αι Υ.Υ.Ε.Ε., επειδή γνωρίζετε το ενεργητικόν και παθητικόν της οικον
ομίας και συνάγετε ε ξ άλλης εκθέσεώς μου την προοπτικήν των σχεδιασθέν

των έργων και των προς εκτέλεσιν, θα θελήσετε να λάβετε πρόνοιαν να μη με 
φ.2 φέρη η έλλειψις του χρήματος εις την ανάγκην /  να θερίσω προώρως εις τον 

αγρόν εκείνον τον οποίον ζητώ να καταστήσω γόνιμον και παραγωγικόν, μο
λονότι κατασταθέντα λίαν ξηρόν εκ των συνεχών ε πιτάξεων παντός είδους 
προϊόντων, εις τας οποίας υ ποβάλλονται εις τα μέρη ταύτα από οκτώ μηνών.

Ε άν η ουράνιος ευλογία και η σταθερά προστασία των Υ.Υ.Ε.Ε. Θέλουν 
να μου παραχωρήσουν όλον τον χρόνον ο οποίος μου είναι α παραίτητος, ε λπί
ζω ότι α ι ήδη  αρξάμεναι τεράστιαι οχυρώσεις θα τερματισθούν μετά της με
γαλυτέρας ε πιτυχίας, ότι η νήσος της Α. Μαύρας θα αποκτήση την μόνιμον

1. Βλέπε α ναφοράν αρ. 10, εις την οποίαν εσωκλείονται αι μνημονευόμεναι συμ
φωνίαι (Σχόλιον Καποδ.).



ασφάλειάν της· ότι το Κράτος θα αναπαυθή ή συχον και το δημόσιον ταμείον 
δεν θα λάβη διά τούτο έκτακτόν τινα ε πιβάρυνσιν.

Τούτο είναι η απόφασίς μου. Ζητώ παρά των Υ.Υ.Ε.Ε. τον χρόνον, δη
λαδή χρηματικόν ποσόν το οποίον να με φέρη εις θέσιν να κερδίσω τον α
παραίτητον τούτον χρόνον. Η  ε πιτυχία τοιαύτης τόσον πολύ τολμηράς προσ
παθείας ε ξαρτάται μάλλον εκ της φιλοπονίας και των τρόπων παρά εκ της 
εξουσίας και εκ της δυνάμεως. Δεν γνωρίζω ούτε δύναμαι να χρησιμοποιήσω 
βίαια μέσα, όταν η πλέον αυστηρά δικαιοσύνη δεν είναι η μοναδική αρχή εκ 
της οποίας προέρχονται ταύτα. Δεν πιστεύω ό τ ι διά λόγους δικαιοσύνης οι 
κάτοικοι της Α. Μαύρας οφείλουν μόνοι να υποστηρίξουν την άμυναν και την 
τιμήν ολοκλήρου του Κράτους. Ε ν  τούτοις θα υπάρξη ανάγκη να συμβή τούτο 
και διά τούτο δύνανται να χρησιμοποιηθούν μόνον αι μέθοδοι και η  ε ργατι
κότης.

Έ χ ω  την τιμήν να εκδηλώσω προς τας Υ.Υ.Ε.Ε. την διακεκριμένην εκ
τίμησίν μου και υπόληψιν.

Ο  Έ κ τ . Ε π ίτ ρ . Κόμης ΚΑΠ ΟΔΙΣΤΡΙΑΣ

Ά ν ω :  Παραληφθέν τη 24 του ιδίου. Ο  Γραμμ. της Ε π ικ ρατείας Κό
μης Τζορντίνας.

Π ε ρ ί λ η ψ ι ς :  1275. Έκτακτος Επίτροπος. Α ποστέλλει α ντίγρα
φον του ημερολογίου των πραγματοποιηθέντων εξόδων εις διάστημα 15 η με
ρών και άλλα έγγραφα σχετικά και κάμει μερικάς σκέψεις επί του προκει
μένου.

11
Α ρ χ ε ίον Ιο ν ίου Γερουσίας 

Γεν. αρ. 9, αριθ. εγγρ. 339Α

No
All’Illustrissim o sig(no)r Segretario di S ta to  F. e F .A.

Il Commissario Estraordinario in  S (ant)a M aura

Dal Commissariato Estraord(inario) 
li 18 giugno 1807 s.v.

Coll’ arrivo delle tru p p e  republicane fino dal 5 corr(ent)e ho avuto 
il di lei uff(izi)o del p(ri)mo pur e con tu tte  le cart e annesse ed utensili, 
arm i e munizioni dalle medesime dichiarate. Nel giorno 14 mi giunse 
pure l’altro  viglietto  di V.S. Ill(ustrissi)m a dei 6 colli co n tra tti di no
leggio delli bastim enti arm ati Sarachino, Riciardopulo e Colocotroni e



delli altri due disarm ati Cazzaiti e Caravià. Mi m ancano poi quelli di 
Conduri e Caligà.

In quest’oggi finalm ente mi giunse lo scritto  di V.S. Ill(ustrissi)m a 
senza data , che accenna il mio primo d ispazzo all’ Ecc(ellentissi)nio 
Senato. La ringrazio dell’annunzio ch’ella mi porge d’avere incon tra ta  la 
p(ubblic)a persuasione nelle prim e direzioni ten u te  e dettag lia te  dal 
dispazzo s tesso.

La prevengo che la num erazione de’ miei d ispazzi, uffizj e v ig lietti, 
sarà sempre progressiva, benché essi siano addrizzati a differenti di
partim enti. Ciò servirà a rischiararle la  m ancanza del n° 2, da lei osser
v a ta , e le dichiaro la g iusta m ia considerazione.

Il Comm. E straord . C(ont)e C A PO D IST R IA

Ά ν ω  δ ι ά  χ ε ι ρ ό ς  τ ο υ  π α ρ α λ ή π τ ο υ :  B(icevu)to li 
24 d(etto). Il Seg. di S tato  Co. Zordina.

Π ε ρ ί λ η ψ ι ς  δ ι ά  χ ε ι ρ ό ς  τ ο υ  π α ρ α λ α β ό ν τ ο ς  γ ρ α μ
μ α τέ ως:  Commissario Estraord(inari)o. F a  pr(esen)te il ricevim(en)to 
dell’ uf(izi)o p(ri)mo corr(ent)e e le munizioni, arm i ed utensili per le 
tru p p e  repubblicane, nonché altro uff(izi)o 6 corr(ent)e, con cui gli à 
trasm esso li co n tra tti di noleggio delli bastim (en)ti arm ati.

Α ρ. 8
Προς τον Εκλαμπρότατον κύριον Γραμματέα της Ε π ικ ρατείας επί των

Οικ. και Ε .Δ.
Ο  εν Αγία Μ αύρα Έκτακτος Επίτροπος

Ε κ  του Εκτάκτου Ε π ιτροπείου 
τη 18 Ιουνίου 1807 π.η .

Ά μα τη αφίξει των στρατιωτικών δυνάμεων της Πολιτείας ήδη από της 
5 τρέχοντος έ λαβον το επίσημον έ γγραφόν σας της πρώτης, επίσης τρέχοντος, 
μετά πάντων των συνημμένων εγγράφων και σκευών, όπλων και εφοδίων δη
λωθέντων υπό των ιδίων. Κατά την 14 ελαβον επίσης την άλλην επιστολήν της 
Υ. Εκλαμπρότατης Αυθ. της 6 <του μηνός> μετά των συμφωνητικών ναυλώσε
ως των εξωπλισμένων πλοίων του Σαρακηνού, του Ριτσαρδοπούλου και Κολο
κοτρώνη και των άλλων δύο των στερουμένων οπλισμού, του Κατσαΐτη και Κα
ραβιά. Κατόπιν <τούτων> μου ελλείπουν ε κείνα των Κοντουρή και Καλιγά.

Σήμερον, τέλος, έλαβον το έγγραφον της Υ. Εκλαμπροτάτης Α υ θ .  
άνευ ημερομηνίας, το οποίον μνημονεύει την πρώτην μου α ναφοράν προς την Εξοχ

ωτάτην Γερουσίαν. Σας ευχαριστώ περί της ειδήσεως την οποίαν μου 



παρέχετε ότι επετύχατε την δημοσίαν συγκατάθεσιν εις τας πρώτας ε νεργείας τας 
γνωστοποιουμένας και λεπτομερώς περιγραφομένας υ πό της ιδίας α ναφοράς.

Σας ειδοποιώ ότι η  αρίθμησις των αναφορών μου, των επισήμων και ανε
πισήμων ε γγράφων, θα είναι πάντοτε υ πό συνεχή αύξοντα αριθμόν, έ στω και 
αν ταύτα α πευθύνωνται εις διάφορα τμήματα. Τούτο θα χρησιμεύση να σας 
εξηγήση την έλλειψιν του υπ’ αριθ. 2, παρατηρηθείσαν υ φ’ υμών, και σας εκ
φράζω την δικαίαν μου υπόληψιν.

Ο  Έ κ τ . Ε π ίτ ρ .  Κόμης ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑ Σ

Ά ν ω :  Παραληφθέν τη 24 του ιδίου. Ο  Γραμμ. της Ε π ικ ρατείας Κό
μης Τζορντίνας.

Π ε ρ ί λ η ψ ι ς:  Έκτακτος Επίτροπος. Α νακοινοί την παραλαβήν 
του επισήμου εγγράφου της πρώτης τρέχοντος και τω ν εφοδίων, όπλων και 
εργαλείων διά τα στρατεύματα του Κράτους, καθώς και ετέρου ε πισήμου ε γ 
γράφου της 6 τρέχοντος, διά του οποίου του απέστειλε τα συμφωνητικά ναυ
λώσεως των εξωπλισμένων πλοίων.

12

Α ρχείον Ιο ν ίου Γερουσίας 
Γεν. αριθ. 9, αριθ. εγγρ. 340

Ν° 11
All’Ecc(ellentissi)mo Senato 

Il Suo Commiss(ari)o Estraord(inari)o in S. M aura

Dal Commiss(aria)to Estraord(inari)o 
li 18 giugno 1807 g.s.

P er oggetti relativi al servigio di S.M. Im periale recasi costà il 
Maggiore Cristo Calogero con sei de’ suoi legionarj. Porgo questo avviso 
a VV. EE., onde in seguito alle comunicazioni che saranno d ate  da  
S.E. il sig(no)r Ministro Plenipotenziario l’Ecc(ellentissi)mo Senato prov
vega.

Im ploro la continuazione della pubblica grazia.
Il Comm. Estraord. C(ont)e C A PO D ISTRIA

Ά ν ω  δ ι ά  χ ε ι ρ ό ς  τ ο υ  π α ρ α λ ή π τ ο υ :  R(icevu)to li 
24 d(e)tto. Il Seg. di S tato Co. Zordina.

Π ε ρ ί λ η ψ ι ς  δ ι ά  χ ε ι ρ ό ς  τ ο υ  π α ρ α λ α β ό ν τ ο ς  γ ρ α μ ματέως



μ α τ έ ω ς :  1271. Comm(issari)o Estraord(inari)o. A nnunzia la partenza 
da quell’isola del Maggior Calogero, trasferindosi a questa parte  per 
alcuni affari relativi al servigio di S.M. Imp(eria)le.

Α ρ .  11

Προς την Ε ξοχωτάτην Γερουσίαν 
Ο  εν  Α γία  Μ αύρα  Έ κτακτος Αυτής Επίτροπος

Ε κ  του Εκτάκτου Ε π ιτροπείου 
τη 18 Ιουνίου 1807 π.η .

Διά λόγους σχετικούς προς την υπηρεσίαν της Α. Αυτοκρατορικής Μεγ. 
μεταβαίνει εκεί ο Ταγματάρχης Χρήστος Καλόγερος έ χων έ ξ εκ των λεγεω
ναρίων του. Παρέχω την είδησιν αυτήν εις τας Υ.Υ.Ε.Ε., ίνα λάβη πρόνοιαν 
η Ε ξοχωτάτη Γερουσία κατόπιν των ανακοινώσεων αι οποίαι θα δοθούν υ πό 
της Α.Ε. του κυρίου Πληρεξουσίου Υπουργού.

Επικαλούμαι την συνέχισιν της δημοσίας ευνοίας.
Ο  Έ κ τ . Ε π ίτ ρ . Κόμης ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑ Σ

Ά ν ω :  Ληφθέν τη 24 του ιδίου.  Ο  Γραμμ. της Ε π ικ ρατείας Κόμης 
Τζορντίνας.

Πε ρ ί λ η ψ ι ς :  1271. Έκτακτος Επίτροπος. Α ναγγέλλει την ανα
χώρησιν εκ της νήσου εκείνης του Ταγματάρχου Καλογέρου, μεταβαίνοντος 
ενταύθα δι’ υποθέσεις τινάς σχετικάς προς την υπηρεσίαν της Α. Αυτοκρατορι
κής Μεγ.

13
Α ρ χ είον Ιο ν ίου Γερουσίας 
Γεν. αρ. 9, αριθ. εγγρ. 341

Νο 10
D ipart. F inanze e F.A.

All’Ecc(ellentissi)mo Senato della Rep. Ionica 
Il Suo Commiss(ari)o Estraord(inari)o in S(ant)a M aura

Dal Commiss(aria)to Estraordinario 
li 19 giugno 1807 g.s.

Posso cogliere la presente occasione per rendere conto a VV. EE. 
del risu ltato  delle mie operazioni, onde dim inuire possibilm ente al 
erario pubblico il gravosissimo dispendio a cui esso va incontro per l’a r
m am ento m arittim o.



Ho fa tto  venire da Cefalonia il cap(ita)n A ndrea M asarachi, detto  
Cuvarà. Col mezzo suo e colla sua presenza ho fa tto  presentire ai ca
p itan j una innovazione nel sistem a a ttuale , il quale è a puro carico del 
Governo. Li ho quindi chiam ati in conferenza e feci intervenire il Ca
v(alie)r Barozzi, il M etropolita Ignazio ed i l  cap(ita)n D adana, il quale è 
tra tten u to  dai russi sotto gli ordini d ire tti dello stesso M etropolita. 
Ogn’uno di questi personaggi aggiùnti nella conferenza dovevano sos
tenere una p arte  e la  sostennero in fa tto  lodevolm ente. Ho parlato  a 
questo congresso nei term ini seguenti :

" I l G(over)no della Republica p(er) la difesa dello S lato , per la 
garanzia de’suoi m ari, pel decoro della m arina sua m ercantile e p(er) 
m ostrare la  nazione degna della protezione russa deve avere una forza 
m arittim a fino a tan toché la guerra e le politiche circonstanze lo esi
geranno. Esso tu tta v ia  la h a  appoggiata alla vostra  fedeltà ed al vostro 
φ. 1v valore;  i mezzi per altro  /ch’esso im piega p(er) m antenere al suo ser
vigio i vostri bastim enti sono di m olto superiori alla possibilità sua. Voi 
conoscete assai bene che la Repubblica non può fare a meno del vostro 
servigio e dall’altra , essendo cittadini e figlj di un  g(over)no repub
blicano, vi è noto che la  finanza dello S tato  non può piú oltre sostenere 
il dispendio m ensuale che basti p(er) adempiere ai co n tra tti con voi 
stipulati. P er questo io vi ho chiam ato per sentire da voi quale è l’omag
gio che il vostro patrio ttism o offre al Governo in una circostanza cosi 
difficile e com prom ittente. Voi vedete che per la difesa di S. M aura gli 
ordini tu t t i  della R epubblica nostra si fanno u n ’onorevole gara di ren
dere alla sicurezza della p a tria  dei generosi servigi senza esigere altro 
compenso p(er) essi che l’onore di m ostarsi buoni e veri cittadini. Il m o
vim ento  è generale, l’opera che ogn’uno dal canto suo p resta  è oramai 
palese, né puòsi piú dire che i paesi, le classi, i popoli dormono indolenti 
sentendo appena come straniere alla pa tria  le calam ità di S. M aura o 
non avendo la nobile am bizione di lanciarsi pronti a qualunque cimento, 
purché questo possa elevare la nazione a migliori destini.

Dell’ordine vostro, Signori, che cosa dirò io all’Ecc(elentissi)mo 
Senato, al russo Ministro ? Con qual tra tto  i giornali e la storia di 
questa bell’epoca della R epubblica vi caratterizzeranno cefaleni e m a
rini ? Il vostro nom e non può tro v a r luogo nei patrj libri fino a tan toché 
voi m ercanteggiate col vostro Governo, come lo avreste fa tto  con uno 
straniero, e fino a che il Governo assolda voi pel suo servigio, come assolφ. 2 
darebbe qualunque forza m arittim a/stran iera  m olto alla patria . Io ho 
av u ta  la  sorte di tra tta rv i tu t t i  durante il mio m inistero, io ho comin
ciato la m ia pubblica carriera in mezzo a voi, a Cefalonia, io mi sento 
cefaleno e, m isurando dai miei i vostri sentim enti, io so che vi è gra
vissimo peso il non poter essere generosi e g ra ti verso la R epubblica che



nacque e si sistemò piú per vostro vantaggio che p(er) quello di qualun
que altro siasi suo ordine. Mio proponim ento si è di togliervi da questa 
p(er) voi penosa situazione e di offrirvi u n mezzo sicuro di onorare il 
nome della m arina cefalena, quello della R epubblica e di conciliare 
cosi , p(er) quanto  è possibile, anco i vostri particolari interessi con quello 
del pubblico erario.

Voi dovete necessariam ente esigere il soldo che vi si retribuisce, 
poiché il tra tten im en to  dei vostri equipaggj e le spese necessarie alla 
conservazione ed al servizio dei vostri bastim enti non puòsi fare con 
m inore dispendio. Voi av e te cosi calcolato, poiché siete s ta ti prevenuti 
che il servigio pubblico non poteva essere com binabile con nessuno 
altro  che vi offrisse una risorsa ed un compenso;  e questo è p u r troppo 
vero fino a tan to  che voi sarete dispersi qua e là o raccolti a guardare sull’ 
ancora le sponde m arittim e di S. M aura o delle altre isole. E questa m a
niera di servigio è troppo necessaria fino a  tan to  che voi sarete tre  o 
qu attro  soli bastim enti e qualche galeottina. Io vi presento un  progetto  
p(er) cui il num ero de’ vostri bastim enti sia aum entato ;  per cui i l  G(ove)r

φ .2 v no da  questo aum ento di bastim enti o ttenga / in parte  un  sollievo dalla  
spesa a cui soggiace;  per cui finalm ente voi ed il G(ove)rno siate messi 
in grado di ritraere dei vantaggj superiori a vostro profitto  ed al suo r i
fascimento delle spese fa tte  e di quelle a  cui an d ar deve incontro.

R inunciate tu t t i  al soldo che percepite pel noleggio dei vostri 
bastim enti e ristringetevi ad esigere soltanto il tra tten im en to  e la  n u 
trizione dei vostri equipaggj.

Diminuiremo in questa m aniera della m età quasi la  spesa. Col 
fondo che sopravanza al Governo da quello che oggi dispendia esso p o trà  
alla stessa condizione m ettere al servizio due o tre  a ltri bastim enti. 
A um entati cosi nel num ero una p arte  resterà alla custodia di S. M aura 
è dei m ari della Repubblica e l’a ltra  sortirà in  corso.

Le prede saranno divise;  la  m età  sarà vostra  e ve la dividerete 
tu t t i  con eque proporzioni;  l’a ltra  m età  sarà del Governo.

P er questo dim anderò che vi sieno date  a tu t t i  lettere di m arca 
russa e che regolato sia in  m aniera sicura l’esame ed il giudizio delle 
prede.

Che questo progetto convenga a voi egli è provato  dall’osserva
zione che m olti de ’vostri connazionali arm ano a tu tte  loro spese p(er) 
andare in  corso e voi arm ereste in  p arte  a spese del G(ove)rno p(er) ser
vigio che gli prestarete.

Quando la  vostra forza m arittim a sia cosi accresciuta, voi uniti 
in una im portan te circostanza po tre te  ricuoprirvi di gloria./ 

φ.3 Risposero dopo avere a tten tam en te  ascoltato questo discorso di
esserne vivam ente penetrati e dim andarono tem po per risolvere.



Oggi mi portarono la risposta in iscritto  e la occludo sotto n° 1. 
Mille quattrocento  talleri i tre  capitanj qui presenti sim ultaneam ente 
offrono, semprech é con questi sia messo al servigio un quarto  bastim ento 
e che si verifichi il progetto  di far stare due in corso alternativam ente.

Io non ho forzato questi capitanj a migliori condizioni, riservan
domi di farlo, quando l’Ecc(ellentissi)mo Senato abbia ad d o tta to  la 
m assim a di questo nuovo sistem a e quando p(er) la sua esecuzione vi 
concorra il consenso di S.E. il sig(no)r Ministro Plenipotenziario e quello 
del M arittim o Comando.

Osservo però che anco il quarto  bastim ento  cap(ita)n Rizzar
dopulo potrebbesi tassare come gli a ltri e che una risorsa parim ente 
potrebbero offrire i piccioli bastim enti da prim a tra tten u ti, non eccet
tu a to  il nuovo sciambecco Colocotroni. Cosi potrebbe riuscire oltreché 
l’aum ento della forza reale, oltreché la possibilità di un  compenso colla 
divisione delle prede, forse anco un  diretto  risparm io dalla spesa mensuale.

Quando VV .EE. onorino della loro superiore approvazione questa 
m aniera di arm am ento  m arittim o ch’io propongo, allora puòsi usare 
dell’au to rità  verso i capitanj che si rifiutassero dal concorrere a questo 
cosi com binato servigio e non sarebbe certo difficile escludere assolu

φ.3v tam en te  dal/servigio e da m olti altri vantaggj quei capitanj, i quali 
troppo avidi di guadagno cimentassero il Governo ed a spese enormi o 
ad essere sprovveduto di m arittim a forza.

Due sono gli oggetti pei quali è necessario il concorso russo ;
il primo, lo le ttere  di m arca;  il secondo, le forme e le m odulità colle quali 
vuoisi giudicare e dividere le prede.

E quanto  al prim o egli è necessario che il Governo si faccia il 
garan te della condotta regolare de’suoi arm atori verso il Comando 
russo e che il Governo poi si faccia garantire particolarm ente da cadaun 
capitano. Ho tra tta to  su questo dilicato soggetto e parm i che non si 
possa o ttenere dai capitanj che la m allevadoria di tu tto  il loro stato  di 
fortuna o tu tto  al piú quella stessa che esigevasi per le pa ten ti m ercantili 
con quelle stesse forme.

Occludo nelle inserte sotto n° 2 i riscontri necessarj p(er) la spe
dizione delle lettere di m arca e dei vessilli dei tre  qui presenti vascelli. 
Q uanto al secondo oggetto egli è parim ente im portan te di bene in ten 
dersi ed in  iscritto  col M arittim o Comando russo, onde prelim inarm ente 
sieno dilucidati tu t t i  gii articoli che riguardano il giudizio delle prese e 
la loro divisione.

Su questo io mi dispenso dal fare delle osservazioni e dal presen
φ.4 ta re  le mie idee;  il tem po non me lo perm ette;  la /  [laj sapienza dell’ 

Ecc(ellentissi)mo Senato vi provvegga.
Ecco, Eccellenza, il risu ltato  de’m iei studj sul gravissimo soggetto



della nostra M arina A rm ata. Quanto a  me non trovo u n  migliore pro
getto dopo averne ten ta to  piú altri;  ho riscontrato  nel tra tta r li  m ag
giori inciampi, impossibile la diminuzione della spesa ed inconciliabile 
p(er) ottenerla la diminuzione della forza.

I piccioli bastim enti, messi ugualm ente alla stessa condizione dei 
grandi, serviranno o ttim am ente p(er) scorrere i m ari in  unione ai 
prim i e forse non sarebbe lon tana qualche lum inosa operazione, lorché
il num ero e degli uni e degli a ltri fosse portato  ad un grado convenevole.

Occludo sotto n° 3 le carte di una delle due tra tte n u te  galeottine, 
p(er)ché gli sia accordata la le tte ra  di m arca, avendola già o tten u ta  la 
prim a.

Imploro la continuazione della pubblica grazia.

Il Comm. Estraord. C. C A PO D ISTR IA

φ.1 Ά ν ω  δ ι ά  χ ε ι ρ ό ς  τ ο υ  π α ρ α λ ή π τ ο υ :  R(icevu)to li
24 detto . Il Seg. di S ta to  Co. Zordina. Con inserte cinque.

φ.4ν Π ε ρ ί λ η ψ ι ς  δ ι ά  χ ε ι ρ ό ς  τ ο υ  π α ρ α λ α β ό ν τ ο ς  γ ρ α μ
μ α τ έ ω ς :  1276. Commissario Estraordinario. F a  presente la confe
renza av u ta  coi capitanj al servigio della Repub(blic)a nonché altri per
sonaggi e significa quanto  operò in  prosecuzione su ta l proposito.

Α ρ. 10
Τμήμα Οικονομικών και Ε.Δ.

Προς την Ε ξοχωτάτην Γερουσίαν της Ιο ν ίου Πολιτείας 
Ο  εν Α γ. Μαύρα Έκτακτος Αυτής Επίτροπος

Ε κ  του Εκτάκτου Ε π ιτροπείου 
τη 19 Ιουνίου 1807 π.η .

Δύναμαι να χρησιμοποιήσω την παρούσαν ευ καιρίαν, διά να δώσω α να
φοράν εις τας Υ.Υ.Ε.Ε. περί του αποτελέσματος των ενεργειών μου προς ελάτ
τωσιν κατά το δυνατόν της επαχθούς διά το δημόσιον ταμείον δαπάνης την ο
ποίαν τούτο α ντιμετωπίζει διά τον ναυτικόν εξοπλισμόν.

Ε κάλεσα να έλθη εκ Κεφαλληνίας ο καπετάν Ανδρέας Μαζαράκης, λε
γόμενος Κουβαράς. Δι’ αυτού και επί παρουσία του ε νήργησα να αντιληφθούν 
οι πλοίαρχοι μίαν καινοτομίαν εις το παρόν σύστημα, το οποίον είναι καθαρώς 
εις βάρος της Κυβερνήσεως. Ω ς εκ τούτου εκάλεσα αυτούς εις συνέντευξιν και



εφρόντισα να παρευρεθούν ο ιππότης Βαρότσης, ο Μητροπολίτης Ιγνάτιος και 
ο καπετάν Νταντάνας, ο οποίος διατηρείται υπό των Ρώσων υ πό τας αμέσους 
διαταγάς του ιδίου Μητροπολίτου. Έκαστον των προσώπων τούτων των παρ
ευρεθέντων εις την σύσκεψιν έπρεπε να υποστηρίξουν μίαν ά ποψιν και την 
υπεστήριξαν πράγματι κατά τρόπον α ξιέπαινον. Ω μίλησα προς την συγ
κέντρωσιν ταύτην ε ντός των ακολούθων πλαισίων:

«Η  Κυβέρνησις της Πολιτείας διά την άμυναν του Κράτους, διά την εξ
ασφάλισιν των θαλασσών του, διά την ευπρέπειαν του εμπορικού ναυτικού του 
και διά να δείξη το έθνος αντάξιον της ρωσικής προστασίας πρέπει να έχη 
ναυτικήν δύναμιν μέχρι του σημείου το οποίον θα απαιτήσουν ο πόλεμος και αι 
πολιτικαί περιστάσεις. Ε ν  τούτοις το Κράτος την έχει στηρίξει εις την πίστιν 

φ.1v σας και εις την ανδρίαν σας· εξ άλλου τα <Οικονομικά> μέσα /  τα οποία τούτο 
διαθέτει, διά να διατηρήση εις την υπηρεσίαν του τα πλοία σας, είναι κατά 
πολύ α νώτερα της δυναμικότητός του. Γνωρίζετε λίαν καλώς ότι η Πολιτεία 
δεν δύναται να στερηθή της υπηρεσίας σας και αφ’ ετέρου, επειδή είσθε πολί
ται και τέκνα Κυβερνήσεως της Πολιτείας, σας είναι γνωστόν ότι η οικονομία 
του Κράτους δεν δύναται να υποστή περαιτέρω την μηνιαίαν δαπάνην, ώστε 
να αρκή αύτη, διά να εκπληρώση τας συμφωνίας τας συναφθείσας μεθ’ υ μών. 
Διά τούτο σας εκάλεσα, διά να ακούσω παρ’ υ μών ποία είναι η δωρεά την ο
ποίαν ο πατριωτισμός σας προσφέρει εις την Κυβέρνησιν εις μίαν περίστασιν 
τόσον δύσκολον και επικίνδυνον. Βλέπετε ότι διά την άμυναν της Α. Μαύρας 
πάσαι αι τάξεις της Πολιτείας μας πραγματοποιούν ά ξιον τιμής α γώνα να 
προσφέρουν γενναιοδώρους υπηρεσίας εις την ασφάλειαν της πατρίδος, χωρίς 
να απαιτούν άλλην ανταμοιβήν δι’ αυτάς, ειμή την τιμήν να φανούν καλοί και 
γνήσιοι πολίται. Η  κινητοποίησις είναι γενική, το έργον το οποίον έκαστος εκ 
μέρους του παρέχει είναι πλέον φανερόν, ούτε είναι δυνατόν πλέον να είπω
μεν ότι αι επαρχίαι, αι τάξεις, οι α νθρωποι υπνώττουν ανάλγητοι, μόλις αισθα
νόμενοι ως ξένας προς την πατρίδα τας συμφοράς της Α. Μαύρας ή χωρίς να 
έχουν την ευγενή φιλοδοξίαν να ενεργοποιηθούν πρόθυμοι δι’ οιανδήποτε δο
κιμασίαν, α ρκεί αύτη να δύναται να ανυψώση το έθνος διά καλλίτερα πεπρω
μένα.

Τ ί θα είπω, κύριοι, περί της τάξεώς σας εις την Ε ξοχωτάτην Γερουσίαν, 
εις τον Ρώσον <πληρεξούσιον> Υ πουργόν; Κατά ποίαν παραχώρησιν τα χρο
νικά και η ιστορία της ωραίας ταύτης εποχής της Πολιτείας θα σας χαρα
κτηρίσουν ως Κεφαλλήνας και ναυτικούς; Το όνομά σας δεν δύναται να εύρη 
θέσιν εις τα βιβλία των προγόνων, ε φόσον διαπραγματεύεσθε μετά της Κυβερ
νήσεώς σας, ως εάν το επράττετε μετά ξένου, και εφόσον η Κυβέρνησις σας μι
σθώνει διά την υπηρεσίαν της, όπως θα εμίσθωνε οιανδήποτε ναυτικήν δύναμιν, 

φ .2   /  εντελώς ξένην προς την πατρίδα. Έ σχον την τύχην να σας γνωρίσω ό
λους κατά το διάστημα της υπηρεσίας, ή ρχισα την δημοσίαν σταδιοδρομίαν 
μου εν μέσω υμών, εν Κεφαλληνία, αισθάνομαι Κεφαλλήν και εκτιμών τα αι-



αισθήματά σας επί τη βάσει των ιδικών μου γνωρίζω ότι φέρετε ως μέγα βάρος 
το ότι δεν δύνασθε να είσθε γενναιόδωροι και ευεργέται προς την Πολιτείαν, 
η οποία ε δημιουργήθη και ώργανώθη μάλλον διά της ιδικής σας βοηθείας πα
ρά δι’ εκείνης οιασδήποτε άλλης τάξεως αυτής. Πρόθεσίς μου είναι να σας 
απομακρύνω εκ της ενοχλητικής ταύτης διά σας θέσεως και να σας προσφέρω 
ασφαλές μέσον να τιμήσετε το όνομα του κεφαλληνιακού ναυτικού ως και της 
Πολιτείας, και τοιουτοτρόπως επί πλέον να συνενώσετε, καθ’ όσον είναι δυνα
τόν, τα ιδιαίτερα συμφέροντα σας μετά του συμφέροντος του δημοσίου ταμείου.

Ο φείλετε να εισπράττετε ε ξ ανάγκης τα χρήματα διά των οποίων α μεί
βεσθε, δεδομένου ότι η διατήρησις των πληρωμάτων σας και α ι αναγκαίαι δα
πάναι διά την συντήρησιν και την υπηρεσίαν των πλοίων σας δεν δύνανται να 
γίνουν έναντι μικροτέρας δαπάνης. Υ πολογίσατε ούτω, α φού προειδοποιήθητε 
ότι η δημοσία υπηρεσία δεν ηδύνατο να συνδυασθή μετ’ άλλης τινός, η  οποία 
να σας προσφέρη έ σοδον και αμοιβήν· και τούτο δυστυχώς είναι α ληθές, ε φό
σον θα είσθε διεσκορπισμένοι ε δώ και εκεί ή συνηθροισμένοι επί της αγκύρας 
να παρατηρήτε τας θαλασσίας ακτάς της Α. Μαύρας ή των άλλων νήσων. Και 
ο τρόπος ούτος υπηρεσίας είναι λίαν αναγκαίος, ε φόσον θα είσθε τρία ή τέσσα
ρα μόνον πλοία και μικρά τις γαλέρα. Σας παρουσιάζω σχέδιον διά του οποί
ου <δύναται> να αυξηθή ο αριθμός των πλοίων σας· διά του οποίου η Κυβέρνησις 
φ. 2v εκ της αυξήσεως ταύτης των πλοίων να  επιτύχη / εν μέρει α νακούφι
σιν εκ των εξόδων εις τα οποία υπόκειται· διά του οποίου τέλος σεις και η Κυ
βέρνησις να ευρεθήτε εις θέσιν να λάβετε ανώτερα πλεονεκτήματα προς ωφέ
λειάν σας και προς ανακούφισιν εκ των γενομένων δαπανών και εκείνων εις 
τας οποίας πρέπει να αντεπεξέλθη.

Παραιτηθήτε όλοι των χρημάτων τα οποία λαμβάνετε διά την ναύλωσιν 
των πλοίων σας και περιορισθήτε να εισπράττετε μόνον <τα απαιτούμενα διά> 
την διατήρησιν και την διατροφήν των πληρωμάτων σας. Κατά τον τρόπον 
τούτον θα ε λαττώσωμεν την δαπάνην σχεδόν κατά το  ήμισυ. Διά των μέσων 
τα οποία πλεονάζουν εν σχέσει προς εκείνα τα οποία η Κυβέρνησις σήμερον 
εξοδεύει θα δυνηθή αύτη επί τοις αυτοίς ό ροις να θέση εις την υπηρεσίαν δύο 
ή τρία άλλα πλοία. Αυξηθέντων τοιουτοτρόπως <των πλοίων> κατ’ αριθμόν μέ
ρος θα παραμείνη προς φύλαξιν της Α. Μαύρας και των θαλασσών της Πολι
τείας και το άλλο θα εξορμήση διά καταδρομήν.

Τα λάφυρα θα μοιράζωνται· το ήμισυ θα είναι ιδικόν σας και θα το μοι
ράζεσθε πάντες εις ίσας μερίδας- το άλλο ή μισυ θα είναι της Κυβερνήσεως.

Διά τούτο θα ζητήσω να σας δοθούν εις όλους ρωσικά έγγραφα αναγνω
ρίσεως και να ρυθμισθή κατά τρόπον ασφαλή η  εξέτασις και η κρίσις περί των 
λειών.

Ό τι το σχέδιον τούτο σας συμφέρει α ποδεικνύεται εκ της παρατηρήσε
ως ότι πολλοί εκ των ομοεθνών σας εξοπλίζουν δι’ ιδίων αυτών όλων των εξό-



εξόδων, διά να μεταβούν προς καταδρομήν, και σείς θα εξωπλίζετε εν μέρει δα
πάνη της Κυβερνήσεως δι’ υπηρεσίαν την οποίαν θα της παράσχετε.

Ό ταν η ναυτική σας δύναμις θα έχη τόσον α υ ξηθή , η νωμένοι εις μίαν 
σπουδαίαν περίστασιν θα ηδύνασθε να περιβληθήτε εκ νέου διά δόξης». / 

φ.3 Α φού ή κουσαν μετά προσοχής ταύτην τη ν  α γόρευσιν, απήντησαν ό τι 
εντυπωσιάσθησαν ζωηρώς εκ ταύτης κ α ι ε ζήτησαν χρόνον, διά να αποφασί
σουν. Σήμερον μου εκόμισαν γραπτώς την απάντησιν, και την εσωκλείω υπ’ 
αρ. 1. Ο ι παρόντες ε νταύθα τρεις πλοίαρχοι προσφέρουν ταυτοχρόνως χίλια 
τετρακόσια τάλληρα, α ρκεί διά τούτων να τεθή εις υπηρεσίαν τέταρτον πλοίον 
και να πραγματοποιηθή το σχέδιον να παραμείνουν διά καταδρομήν δύο ε ναλ
λάξ.

Δεν ήσκησα πίεσιν επί των πλοιάρχων τούτων διά καλλιτέρους ό ρους, ε
πιφυλασσόμενος να το πράξω, όταν η Εξοχωτάτη Γερουσία υιοθετήση την αρχή

ν του νέου τούτου συστήματος και όταν διά την εκτέλεσίν του συμπέση η 
συγκατάθεσις της Α.Ε. του κυρίου Πληρεξουσίου Υ πουργού και εκείνη της 
Ναυτικής Διοικήσεως.

Παρατηρώ όμως ότι και εις το τέταρτον πλοίον, του καπετάν Ριτσαρδο
πούλου, θα ηδύνατο να επιβληθή φορολογία όπως εις τα άλλα και ότι μίαν συν
εισφοράν θα ηδύναντο να καταβάλουν επίσης τα μικρά πλοία, εκ των προτέ
ρων μισθωθέντα, μη εξαιρουμένου ουδέ του νέου σαμπέκου του Κολοκοτρώνη. 
Τοιουτοτρόπως θα ήτο δυνατόν να επιτύχωμεν πλην της αυξήσεως της πρα
γματικής δυνάμεως, πλην της δυνατότητος α μοιβής διά της κατανομής των 
λειών, ίσως και άμεσον μείωσιν της μηνιαίας δαπάνης.

Ε άν αι Υ.Υ.Ε.Ε. τιμήσουν διά της ανωτέρας αυτών ε γκρίσεως τον τρό
πον τούτον ναυτικού ε ξοπλισμού τον οποίον προτείνω, τότε είναι δυνατόν να 
χρησιμοποιήσωμεν ε ξουσίαν έναντι των πλοιοκτητών οι οποίοι θα ηρνούντο να 
συνδράμουν εις ταύτην την τόσον συνδεδυασμένην υπηρεσίαν, και δεν θα ήτο 

φ.3ν βεβαίως δύσκολον να αποκλείσωμεν α πολύτως της /  υπηρεσίας και πολλών ά λ
λων πλεονεκτημάτων τους πλοιοκτήτας εκείνους οι οποίοι, λίαν ά πληστοι διά 
κέρδος, θα έθετον εις δοκιμασίαν την Κυβέρνησιν ή <να υποβληθή> εις τερά
στια έξοδα ή να στερηθή ναυτικής δυνάμεως.

Δύο είναι τα ζητήματα διά τα οποία είναι απαραίτητος η ρωσική συνδρο
μή. Το πρώτον, τα έγγραφα αναγνωρίσεως· το δεύτερον, οι τύποι και οι τρόποι

 διά των οποίων είναι ε πιθυμητόν να κρίνωμεν και να μοιράζωμεν τα λά
φυρα. Και καθ’ όσον αφορά εις το πρώτον, είναι α παραίτητον να γίνη η Κυ
βέρνησις ο  εγγυητής της καλής διαγωγής των πλοιοκτητών της έναντι της 
Ρωσικής Διοικήσεως και έπειτα αύτη να λάβη τας εγγυήσεις ιδιαιτέρως παρ’ 
εκάστου πλοιάρχου. Διεπραγματεύθην επί του λεπτού τούτου θέματος και μου 
φαίνεται ότι παρά των πλοιάρχων δυνάμεθα να λάβωμεν την εγγύησιν όλης 
της οικονομικής των καταστάσεως ή όλης επί πλέον εκείνης της ίδιας η οποία 
απητείτο διά τας αδείας εμπορίου κατά τους ιδίους εκείνους τύπους.



Εσωκλείω διά των συνημμένων υπ’ αρ. 2 τας αναγκαίας α παντήσεις διά 
την αποστολήν των εγγράφων α ναγνωρίσεως και των σημαιών των τριών πα
ρόντων ε νταύθα πλοίων. Καθ’ όσον αφορά εις το δεύτερον ζήτημα, είναι ε ξ ί
σου σπουδαίον να συνεννοηθήτε καλώς και γραπτώς μετά της Ρωσικής Ναυτι
κής Διοικήσεως, ίνα διαφωτισθούν προκαταρκτικώς όλα  τα άρθρα τα  οποία 
αφορούν εις την κρίσιν των λαφύρων και την διανομήν των.

Ε π ’ αυτού παραιτούμαι του να κάμω παρατηρήσεις και να παρουσιάσω 
φ.4 τας ιδέας μου· ο χρόνος δεν μου επιτρέπει· η / σωφροσύνη της Ε ξοχωτάτης 

Γερουσίας α ς λάβη πρόνοιαν <επ’ αυτού>.
Ι δ ού, Ε ξοχώτατοι, το αποτέλεσμα των προσπαθειών μου επί του σημαν

τικωτάτου θέματος του ημετέρου Πολεμικού Ναυτικού. Κατ’ ε μέ, δεν ευρίσκω 
καλλίτερον σχέδιον, αφού ε πεχείρησα <να καταστρώσω> πολλά ά λλ α  περί 
αυτού· συνήντησα κατά την επεξεργασίαν των μεγαλύτερα ε μπόδια, α δύνατος 
η μείωσις της δαπάνης και απαράδεκτος, διά να την επιτύχωμεν, η μείωσις 
της δυνάμεως.

Τα μικρά πλοία, τεθέντα ανεξαιρέτως εις την ιδίαν μοίραν μετά των με
γάλων, θα χρησιμεύσουν ά ριστα, διά να διανύσουν τας θαλάσσας από κοινού 
μετά των πρώτων, και ίσως δεν θα ήτο μακράν λαμπρά τις επιχείρησις, εφόσον 
ο αριθμός και των μεν και των δε θα έφθανεν εις το κατάλληλον ύψος.

Εσω κλείω υπ’ αρ. 3 τα έγγραφα μιας των δύο κρατηθεισών μικρών γα
λερών, διά να της παραχωρηθή το έγγραφον αναγνωρίσεως, α φού η πρώτη 
ήδη το έλαβεν.

Παρακαλώ την συνέχισιν της δημοσίας ευνοίας.

Ο  Έ κ τ . Ε π ίτρ . Κόμης ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑ Σ

φ.1 Ά ν ω :  Ληφθέν τη 24 του ιδίου. Ο  Γραμματεύς της Ε π ικ ρατείας Κό
μης Τζορντίνας.
Μετά πέντε συνημμένων.

φ.4ν Π ε ρ ί λ η ψ ι ς :  1276. Έκτακτος Επίτροπος. Γνωστοποιεί την πρα
γματοποιηθείσαν σύσκεψιν μετά των πλοιάρχων των εις την υπηρεσίαν της 
Πολιτείας, ως και άλλων προσώπων, και δηλοί πώς ε νήργησεν εν συνεχεία ε ν
προκειμένω.



Α ρ χ ε ίο ν Ιονίου Γερουσίας 
Γεν. αρ. 9, αριθ. εγγρ . 341, συνημμένον α

No 1 
E x  greco

Eccellenza,
In  r isposta  alle dom ande che ne’ 17 corren te ci furono avanzate  per 

facilita re  il nolo che a Cefalonia si siam o com binati con S.E. P r ita n o.
Siccome ci ave te  proposto che in  a ltro  m odo possiam o guadagnare 

q u an to  avessim o a  rilasciare, perciò anche noi dim inuiam o dal nost< r>o 
noleggio che abbiam o secondo che dim ostrano i nostri c o n tra tti  e re 
stiam o tu t t i  noi so tto sc ritti obbligati a ta lle ri 1400 p(er) essere tu t t i  
eguali.

C orrerà in tan to  l’istesso prezzo di no leggio secondo i nostri con
t r a t t i  di Cefalonia fino all’arrivo delle istruzioni di Corfú e si so ttoscri
viam o di proprio pugno.

C ap(ita)n G iovanni C uppa 
C ap(ita)n Sprid(io)n Caliga 
C ap(ita)n  Dionisio Cuduri

Conf(orm)e all’original greco 
PA O LO  PED EM O N TI Seg(reta)rio

Α ρ. 1
Ε κ  του ελληνικού 

Ε ξο χώτατε,
Ε ις  α πάντησιν των ερωτημάτων τα οποία μας προεβλήθησαν κατά την 

17ην τρέχοντος, διά να διευκολύνωμεν την ναύλωσιν την oποίαν συνεφωνήσα
μεν εις Κεφαλληνίαν μετά της Α.Ε. του Πρυτάνεως, επειδή μας προετείνατε 
ότι δυνάμεθα κατ’ άλλον τρόπον να κερδίσωμεν όσα θα έπρεπε να χαρίσωμεν, 
διά τούτο και ημείς μειώνομεν εκ του ναύλου μας τον οποίον έχομεν, όπως δει
κνύουν τα συμφωνητικά μας, και μένομεν όλοι ημείς οι υπογεγραμμένοι ο φει
λέται διά 1400 τάλληρα, διά να εξισωθώμεν α πολύτως.

Ε ν  τοσούτω θα ισχύση η αυτή τιμή ναυλώσεως κατά τα συμφωνητικά



μας της Κεφαλληνίας μέχρι της αφίξεως των οδηγιών της Κερκύρας, και υπο
γραφομεθα ιδία χειρί.

Καπετάν Ιωάννης Κούπας 
Καπετάν Σπυρίδων Καλιγάς 
Καπετάν Διονύσιος Κουντουρής

Συμφώνως τω ελληνικώ πρωτοτύπω 
ΠΑΥΛΟΣ ΠΕΔΕΜΟΝΤΗΣ, Γραμματεύς

Α ρ χ είον Ιο ν ίου Γερουσίας 
Γεν. αρ. 9, αριθ. εγγρ. 341, συνημμένον β

Νο 2 
Ex greco

Cap(ita)n Spiridon Caliga con il suo basttim ento  nom inato "S(a)n 
Gerasimo” , m ata to  a piple, a tre  alberi.

Polacca
Con cannoni sedeci N° 16
Con m arinari sessanta » 60

C ap(ita)n Spiridion Caligà

Conf(orm)e all’originale
Il S(e)g(retario) P. PEDEM ONTI

Α ρ. 2
Ε κ  του ελληνικού

Καπετάν Σπυρίδων Καλιγάς μετά του πλοίου του, ο νομαζομένου «Ά γιος 
Γεράσιμος», φέροντος ιστία επί τριών ιστών.

Πολάκα
Μετά δεκαέξ πυροβόλων α ρ .  16
Μετά εξήκοντα ναυτών » 60

Καπετάν Σπυρίδων Καλιγάς

Συμφώνως τω πρωτοτύπω 
Ο Γραμματεύς Π . Π ΕΔΕΜ ΟΝΤΗΣ



Α ρ χ είον Ιο ν ίου Γερουσ ίας 
Γεν. αρ. 9, αριθ . εγγρ. 341, συνημμένον γ

Νο 2 
Ex greco

Cap(ita)n Dionisio Cuduri con il suo bastim ento nom inato "L a  
M adonna Evangelistria” , m ata to  a piple, a tre  alberi.

Sciambecco
Con cannoni dieciotto N° 18
Con m arinarj sessanta » 60

Cap(ita)n Dionisio Cuduri

Conf(orm)e all’originale
Il S(e)g(reta)rio P. PEDEM ONTI

Α ρ χ είον Ιο ν ίου Γερουσίας 
Γεν. αρ. 9, αριθ. εγγρ. 341, συνημμένον δ

Νο 2
Ex greco

Cap(ita)n Giovanni Cuppa con il suo bastim ento  nom inato "L a  
G ran Duchessa M aria” , m ata to  a coffe, a tre alberi.

Con cannoni sedeci N° 16
Con m arinarj sessanta » 60

C ap(ita)n Giov. Cuppa

Conf(orm)e all’original greco
Il Seg(reta)rio P. PED EM O NTI

Αρ. 2
Ε κ  του ελληνικού

Καπετάν Διονύσιος Κουντουρής μετά τού πλοίου του ονομαζομένου «Πα
ναγία Ευαγγελίστρια», φέροντος ιστία, επί τριών ιστών.

Σαμπέκο
Μετά δεκαοκτώ πυροβόλων αρ. 18
Μετά εξήκοντα ναυτών » 60

Καπετάν Διονύσιος Κουντουρής

Συμφώνως τω πρωτοτύπω 
Ο  Γραμματεύς Π . Π ΕΔΕΜΟΝΤΗΣ



Α ρ. 2
Ε κ  του ελληνικού

Καπετάν Ιωάννης Κούπας μετά του πλοίου του ο νομαζομένου «Η  
Μ εγάλη Δούκ ισσα Μαρία», φέροντος τετράγωνα ιστία επί τριών ιστ ών.

Μετά δεκαέξ πυροβόλων α ρ .  16
Μετά ε ξήκοντα ναυτών » 60

Καπετάν I . Κούπας

Συμφώνως τω ελληνικώ πρωτοτύπω 
Ο  Γραμματεύς Π . Π ΕΔΕΜ Ο ΝΤΗΣ

Α ρχείον Ιο ν ίου Γερουσίας 
Γεν. αρ. 9, αριθ. εγγρ. 341, συνημμένον ε

No 3
Α γία  Μαύρα τη α΄ Ιουνίου 1807 π.η .

Διά του παρόντος γράμματος ε συμφώνησαν τα κάτωθι δύο μέρη, από το 
ένα ο Ε ξο χώτατος Κόμης κύριος Ιωάννης Καποδίστριας, απεσταλμένος πα
ρά της Διοικήσεως Πληρεξούσιος, και από το άλλο ο καπετάν Τιμόθεος Βου
τζινάς ως ακολουθεί:

αον. Προσφέρει ο αυτός καπιτάνιος εις την αυθεντικήν δούλευσιν διά 
δύο μήνες, μετρώντας από την σήμερον, την γαλιόταν του, οπού ονομάζεται 
«Οι Τρώες», με δεκάξη κουπιά, α ρματωμένην με τέσσαρα κανόνια, τα δυο 
λιτρών οκτώ και τα άλλα δύο λιτρών τεσσάρων, με τα  αναγκαία τουφέκια των 
ανθρώπων οπού έχει μέσα, καλά ε τοιμασμένην από τα χρειαζόμενά της σχοι
νιά και πανιά, και περί πλέον την υπόσχεται εις τοιαυτην κατάστασιν, όταν να 
επιχειρισθή την υπηρεσίαν οπού θέλει του διορισθή, καθώς πρέπει.

βον. Ο ι ανθρωποι οπού έχουν να την κινούν και να την ταξιδεύουν θέλει 
είναι όλοι τριανταέξη, ε παριθμημένου του καπιτάνιου, με χρέος του να μην 
λείψη ούτε έ ναν, αλλά πάντοτε να είναι σωστοί εις τον αριθμόν, διά καθ’ έ κα
στον των οποίων θέλει του δίδεται από την Διοίκησιν μισθός προς γρόσια σα
ράντα τον μήναν, και χωριστά διά την γαλιόταν του γρόσια διακόσια πενήντα, 
250, χωρίς τίποτες άλλο, και αυτά δε θέλει του δίδονται ομπροστά τον κάθε 
μήνα.

γ ον. Α νίσως και τελειωμένον το διάστημα των άνωθεν δύο μηνών, είτε η 
Διοίκησις δεν έχει εις το εξής χρείαν από την δούλευσιν της αυτής γαλιότας, 
είτε εις τον καπιτάνιον δεν συμφέρει η  ε ξακολούθησις, μένουν υπόχρεα τα



μέρη να ειδοποιή εν το άλλο πρό δεκαπέντε η μέρες, και τότε να λύεται κάθε / 
φ. 1v αναμεταξύ των συμφωνία, και το παρόν αν μένη διά το ερχόμενον α νύπαρ
κτον.

δον. Κάθε φοράν οπού η ασθένειαν σωματικήν ή εξ αιτίαν α νυπακοήν ο 
καπιτάνιος εβγάλη από τους ανθρώπους οπού τώρα έ δειξεν και έχει να είναι 
εις χρέος να ειδοποιή την Διοίκησιν ε δώ ή εις άλλον μέρος της Επικρατείας 
ευρεθή παρασταίνοντας εκείνους οπού εις τον τόπον των διωγμένων θέλει να 
βάλη, διά να  εξετάζωνται ο πού να είναι άξιοι διά παρόμοιαν δούλευσιν.

εον. Τόσον ο καπιτάνιος ωσάν και οι ανθρώποι του θέλουν κατά την τά
ξιν ομώσει με όρκον τους οπού να είναι πάντοτε ετοιμοι και πρόθυμοι εις κάθε 
αποστολήν και διαταγήν της Διοικήσεως να υποτάσσεται και να ενεργή τα 
προστάγματα και χρείες της δουλεύσεως, χωρίς να μεσολαβή η παραμικρά αν
τιλογία κα ι εναντιότης.

στον. Ό σες πρέζες εις το διάστημα της δουλεύσεως ήθελε κάμει ο αυτός 
καπιτάνιος, θέλει ακούεται εις τες συμφωνίες της διανομής των εν τη δουλεύσει 
άλλων πλοίων.

ζον. Η  α ναγκαία μπαρούτη, μπάλες και μιτράλια θέλει δίδεται εις τον 
καπιτάνιον από την Διοίκησιν.

Α πό το παρόν έ γιναν δυο παρόμοια να πάρη έν το κάθε μέρος.
Κό. ΚΑΠΟΔ ΙΣ Τ ΡΙ[Κ ]Α Σ

Io scrivano Dionisio Leondarachi, aff(ettuosissi)mo p(er) il mio 
cap(ita)nio p(er) non saper lui scrivere.

E s tra tta  dall’off(ici)o della Tesoreria di S. M aura li 10 giugno 1807.
Marco Cicilian Tesoriere

P(er) copia conf(orm)e 
Il Seg(reta)rio P. PEDEM ONTI

Μ ε τ ά φ ρ α σ ι ς  τ ο υ  Ι τ α λ ι κ ο ύ :  Γραμματικός Διονύσιος 
Λεονταράκης, φιλικώτατος προς τον πλοίαρχόν μου, επειδή ούτος δεν γνωρίζει 
να γράφη.

Ληφθέν εκ του γραφείου του Θησαυροφυλακίου της Α. Μαύρας τη 10 
Ι ουνίου 1807.

Μάρκος Τσιτσιλιάν Θησαυροφύλαξ



Α ρ χ είον Ιο ν ίου Γερουσίας 
Γεν. αρ. 9, αριθ. εγγρ. 341, συνημμένον στ

Α γία Μαύρα τη 1η Ιουνίου 1807 π.η .

Διά του παρόντος γράμματος εσυμφώνησαν τα κάτωθεν δύο μέρη, από το 
ένα ο Ε ξοχώτατος Κόμης κύριος Ιωάννης Καποδίστριας, απεσταλμένος παρά 
της Διοικήσεως Πληρεξούσιος, και από το άλλο ο Καπιτάν Νικολής Ποτα
μιάνος, επονομαζόμενος Μπιριρής, ως ακολουθεί:

1ον. Προσφέρει ο αυτός καπιτάνιος εις την αυθεντικήν δούλευσιν διά δύο 
μήνες, μετρώντας από την σήμερον, την γαλιόταν του, ο νομαζομένην «Η  Π α
ναγία Κεχριών» με δεκάξη κουπιά, α ρματωμένην με κανόνια έ ξη, τα μεν δύο 
λιτρών έξη και τα άλλα τέσσαρα λιτρών δύο, με τα αναγκαία τουφέκια των αν
θρώπων οπού έχει μέσα, καλά ε τοιμασμένην από τα χρειαζόμενά της σχοινιά 
και πανιά, και περί πλέον την υπόσχεται εις την αυτήν κατάστασιν, ώστε να 
επιχειρισθή την υπερεσίαν οπού θέλει του διορισθή, καθώς πρέπει.

2 ον. Οι άνθρωποι οπού έχουν να την κινούν και να ταξιδεύουν θέλει είναι 
όλοι τριαντατρείς, νούμ. 33, ε παριθμουμένου του καπιτάνιου, με υπόσχεσίν του 
οπού να μην λείψη ούτε ένας, αλλά πάντοτε να είναι σωστοί εις τον αριθμόν, 
διά καθέκαστον των οποίων θέλει του δίδεται από την Διοίκησιν προς γρόσια 
σαράντα, νούμ. 40, τον μήναν, και χωριστά διά την γαλιόταν του γρόσια δια
κόσια πενήντα, νούμ. 250, χωρίς τίποτες άλλο, και αυτά θέλει του δίδονται 
ο μπροστά τον κάθε μήναν.

3ον. Α νίσως και τελειόμενον το διάστημα των ανωθ(ε)ν δύο μηνών εί
τε η Διοίκησις δεν έχει εις το εξής χρείαν από την δούλευσιν της αυτής γαλιό
τας είτε εις τον καπιτάνιον δεν συμφέρει η  ε ξακολού/θησις, μένουν υπόχρεα 
τα μέρη να ειδοποιή έν το άλλο προ δεκαπέντε η μέρες, και τότε να λείπη κάθε 
αναμεταξύ των συμφωνία, και το παρόν να μένη διά το ερχόμενον α νύπαρκτον.

4ον. Κάθε φοράν οπού η διά α σθένειαν σωματικήν ή εξ αιτίαν α νυπακοής 
ο καπιτάνιος ε βγάλη από τους ανθρώπους οπού τώρα έδειξεν και έχει να είναι 
εις χρέος να ειδοποιή την Διοίκησιν εδώ και όθεν αλλού τύχη και να παρα
σταίνουν εκείνους οπού εις τον τόπον των διωγμένων θέλει να βάλη, διά να εξε
τάζωνται αν είναι διά παρόμοιαν δούλευσιν άξιοι.

5ον Θέλουν κατά την τάξιν ο μώσει με όρκον τους τόσον ο καπιτάνιος ώ
σάν και οι ανθρώποι του οπού να είναι πάντοτε ε τοιμοι και πρόθυμοι εις κάθε 
αποστολήν και διαταγήν της Διοικήσεως να υποτάσσωνται και να  ενεργούν 
τα προστάγματα και χρείες της δουλεύσεως, χωρίς να μεσολαβή η παραμικρά 
αντιλογία και εναντιότης.

6ον. Ό σες πρέζες εις το διάστημα της δουλεύσεως ήθελεν κάμει ο αυτό
ς καπιτάνιος θέλει α κούεται εις τες συμφωνίες της διανομής των εν τη δου

λεύσει άλλων πλοίων.



7ον. Η  α ναγκαία μπαρούτη, μπάλες και μετράλια θέλει δίδεται εις τον 
καπιτάνιον από την Διοίκησιν.

Α πό το παρόν έγιναν δύο ό μοια, διά να πάρη έν το κάθε μέρος.
Κό. ΚΑΠΟΔ ΙΣ Τ Ρ Ι[Κ ]Α Σ

Α ντώνιος Κουτζούκας βεβαιώνω διά όνομα του καπ(ετά)ν Νικολή Πο
ταμιάνου, ωσάν γραμματικός οπού είμαι εις την γαλιόταν.

E s tra tta  dall’officio della Tesoreria di S. M aura li 10 giugno 1807 s.v.
Marco Cicilian Tesoriere

P(er) copia con (form)e 
11 Seg(reta)rio P. PEDEM ONTI

Si avverte  che il Cap(itani)o nel p(rese)nte co n tra tto  ha  già o tte 
nu to  la  le ttersa  di m arca.

Μ ε τ ά φ ρ α σ ι ς  τ ο υ  Ι τ α λ ι κ ο ύ :  Ληφθέν εκ του γραφείου 
του θησαυροφυλακίου της Α. Μαύρας τη 10 Ιουνίου 1807 π.η .

Μάρκος Τσιτσιλιάν Θησαυροφύλαξ

Διά την ακρίβειαν του αντιγράφου 
Ο  Γραμματεύς Π . ΠΕΔΕΜΟΝΤΉ Σ

Γνωστοποιείται ότι ο Πλοίαρχος ο αναφερόμενος εις το παρόν συμφωνη
τικόν έχει λάβει ήδη το έγγραφον αναγνωρίσεως.

Α ρ χ είον Ιο ν ίου Γερουσίας 
Γεν. αρ. 9, αριθ. εγγρ. 341, συνημμένον ζ

Copia

Ruolo dell’equipaggio della pubblica galio tta russa nom inata "L a  
M adonna Chiecriona,, com andata dal eap(ita)n Nicolò Potam iano.

Gradi Nomi Cognomi Accordato

Capitanio Nicolò Potam iano P(iastr)e 40
Scrivano A ntonio Cozicopulo » 40
Tenente Anastasio Licudi » 40

4 Anzolo Bulacchi » 40
5 Gerasimo Farm achi » 40



Gradi Nomi Cognomi Accordat o
6 Stelio Trupo P(iastr)e 40
7 Tommaso Vulismà » 40
8 Dionisio Vulismà « 40
9 Giovanni Buro » 40

10 Dimo Luca » 40
11 Dionisio Magna » 40
12 Vangeli Livani » 40
13 Zanetto Bellamori » 40
14 P ietro Lefcaditi » 40
15 Anastasio Davi » 40
16 Giovanni Coschinidi » 40
17 Anastasio Potam iano » 40
18 Nicolò Moro » 40
19 Giorgo Caciallo » 40
20 P an agin Tipaldo » 40
21 Filippo M aruli » 40
22 Marco Fum ari » 40
23 Spiro Thiniati » 40
24 Gerasimo M araveja » 40
25 Cristodulo Dendrino » 40
26 Francesco M auravino » 40
27 Panagin Chiefalo » 40
28 Giorgio Castrioti )) 40
29 Cristo Caravia » 40
30 Giacomo Manzari » 40
31 Costantin Licudi » 40
32 Spiro Ferendato )) 40
33 Zuanne Petalà » 40

S(ant)a M aura li 8 giugno 1807 s.v.

Αντώνιος Κουτ ζούκας γραμματ ικός 
Marco Cicilian Tes(orier)e

P(er) copia conf(orm)e
Il Seg(reta)rio P. PEDEM ONTI



Α ντίγραφον
Κατάλογος <μελών> του πληρώματος της κρατικής ρωσικής γαλιότας, ονο

μαζομένης «Η  Παναγία των Κεχριών», διοικουμένης υ πό του καπετάν
Νικολού Ποταμιάνου

Βαθμός Ό νομα Ε πώνυμον Μίσθωμα

Πλοίαρχος Νικόλαος Π οταμιάνος Γρόσια 40
Γραμματικός Α ντώνιος Κοτζικόπουλος » 40
Υ ποπλοίαρχος Α ναστάσιος Λυκούδης » 40

4 Άντζολος Μπουλάκης » 40
5 Γεράσιμος Φαρμάκης » 40
6 Στέλιος Τρούπος » 40
7 Θ ωμάς Βουλισμάς » 40
.8 Διονύσιος Βουλισμάς » 40
9 Ιωάννης Βούρος » 40

1 0 Δήμος Λουκάς » 40
1 1 Διονύσιος Μανιάς » 40
1 2 Βαγγέλης Λιβάνης » 40
13 Τζανέτος Μπελλαμόρης » 40
14 Πέτρος Λευκαδίτης » 40
15 Α ναστάσιος Νταβής » 40
16 Ιωάννης Κοσκινίδης » 40
17 Α ναστάσιος Ποταμιάνος » 40
18 Νικόλαος Μώρος » 40

19 Γιώργος Κάτσαλος » 40
2 0 Παναγής Τυπάλδος » 40

2 1 Φίλιππος Μαρούλης > 40
2 2 Μάρκος Φουμάρης » 40
23 Σπύρος Θηνιάτης » 40
24 Γεράσιμος Μαραβέγιας » 40

25 Χριστόδουλος Δενδρινός » 40

26 Φραγκίσκος Μαυραβίνος » 40
27 Παναγής Κέφαλος » 40
28 Γεώργιος Καστριώτης » 40
29 Χρήστος Καραβιάς » 40

30 Ιω ακείμ Μάντζαρης » 40



Α γία Μαύρα, τη 8 Ιουνίου 1807 π.η .

Α ντώνιος Κουτζούκας γραμματικός 
Μάρκος Τσιτσιλιάν Θησαυροφύλαξ

Διά το ακριβές α ντίγραφον 
Ο Γραμματεύς Π. ΠΕΔΕΜΟΝΤΗΣ

Α ρ χ είον Ιο ν ίου Γερουσ ίας 
Γεν. αρ. 9, αριθ. εγγρ. 341, συνημμένον η

Copia
Ruolo dell’equipaggio della pubblica galio tta  russa, nom inata 

" L a  T ro ja” , com andata dal cap(ita)n Tim oteo Vucinà.

Gradi Nomi Cognomi Accordato

Capit(ani)o Tim oteo Vucinà P(iastr)e 40
Scrivano Dionisio Leondarachi » 40
Piloto Zuanne Balsam achi » 40
P(rim )o Ten(en
t)e Sissimo Crochidà » 40
2do Ten(en)te Teodoro Corneglio » 40
Nostromo Giuro Vucinà » 40

7 S tath i Chiefalà » 40
8 Gerasimo Corneglio » 40
9 Zuanne Corneglio » 40

10 Demetrio Mussuri » 40
11 A ndrea Mussuri » 40
12 Gerasimo Curupà » 40
13 C ostantin Mussuri » 40
14 Basilio Mussuri » 40
15 Andrea Mussuri » 40
16 Spiridion Vucinà » 40
17 Panagin Sarlo » 40

Βαθμός Ό νομα Ε πώνυ μον Μίσθωμα

31 Κωσταντής Λυκούδης 40
32 Σπύρος Φερεντάτος 40
33 Τζουάννες Πεταλάς 40



Gradi Nomi Gognomi Accordato
18 Demetrio Mussuri P(iastr)e 40
19 Nicolò A naliti » 40
20 Cristodulo Pierato » 40
21 Dionisio Pierato » 40
22 Marin Pierato » 40
23 Dionisio P a rtid o » 40
24 Andrea Paluchi » 40
25 Zuanne Vucinà » 40
26 A nastasio Vucinà » 40
27 Vangeli Vucinà » 40
28 Luca M arcato » 40
29 Agostin Stralli » 40
30 Spiro Ravandinò » 40
31 Demetrio M anzavino » 40
32 Caralam bi Cangellari » 40
33 Dionisio Dimos » 40
34 Aldini Adilini » 40
35 Vangeli Ferendino » 40
36 Anastasio M engula » 40

Santa M aura li 8 giugno 1807 s.v.

cap(ita)n Tim oteo Vucinà 
Marco Cicilian Tesoriere

P(er) copia conf(orm)e 
Il Seg(reta)rio P. PEDEM ONTI

Αντίγραφον

Κατάλογος <μελών> του πληρώματος της κρατικής ρωσικής γαλιότας, 
ονομαζομένης «Η  Τροία», διοικουμένης υπό του καπετάν Τιμοθέου Βουτσινά

Βαθμός Όνομα Ε πώνυμον Μίσθωμα

Πλοίαρχος Τιμόθεος Βουτσινάς Γρόσια 40
Γραμματικός Διονύσιος Λεονταράκης » 40
Πηδαλιούχος Τζουάνες Βαλσαμάκης » 40
Α. Υποπλοίαρχος Ζήσιμος Κροκιδάς » 40
Β. Υποπλοίαρχος Θεόδωρος Κορνήλιος » 40
Ναύκληρος Γιούρος Βουτσινάς » 40

7 Στάθης Κεφαλάς » 40



Βαθμός Ό νομα Ε πώνυμον Μίσθωμα

8 Γεράσιμος Κορνήλιος » 40
9 Τζουάνες Κορνήλιος » 40

10 Δημήτριος Μουσούρης » 40
11 Α νδρέας Μουσούρης » 40
12 Γεράσιμος Κουρουπάς » 40
13 Κωσταντής Μουσούρης » 40
1)4 Βασίλειος Μουσούρης » 40
15 Α νδρέας Μουσούρης » 40
1'6 Σπυρίδων Βουτσινάς » 40
17 Παναγής Σάρλος » 40
18 Δημήτριος Μουσούρης » 40
10 Νικόλαος Αναλυτής » 40
20 Χριστόδουλος Πι εράτος » 40
21 Διονύσιος Π ιεράτος » 40
22 Μαρίνος Πιεράτος » 40
23 Διονύσιος Παρτίδος » 40
24 Α νδρέας Παλούκης » 40
25 Τζουάνες Βουτσινάς » 40
26 Αναστάσιος Βουτσινάς » 40
27 Βαγγέλης Βουτσινάς » 40
28 Λουκάς Μαρκάτος » 40
29 Αυγουστίνος Στράλης » 40
30 Σπύρος Ραβαντινός » 40
31 Δημήτριος Μαντζαβίνος » 40
32 Χαραλάμπης Καγκελάρης » 40
33 Διονύσιος Δήμος » 40
3(4 Α λντίνης Α ντιλήνης » 40
35 Βαγγέλης Φερεντίνος » 40
36 Αναστάσιος Μέγκουλας » 40

Α γία Μαύρα, τη 8 Ιουνίου 1807 π.η .

Καπετάν Τιμόθεος Βουτσινάς 
Μάρκος Τσιτσιλιάν, Θησαυροφύλαξ

Διά το  α κριβές α ντίγραφον 
Ο  Γραμματεύς Π . ΠΕΔΕΜΟΝΤΗΣ



Α ρχείον Ι ονίου Γερουσίας 
Γεν. αρ. 9, αριθ. εγγρ. 342

No. 13
D ipartim ento  Finanze e F.A.

All’Ecc(ellentissi)mo S enato Ionico 
Il Suo Commissario Estraord(inari)o in  S (ant)a M aura

Dal Comm(issariat)o E straord(inari)o 
li 19 giugno 1807 g.s.

L a Repubblica S ettinsulate ha  piú  bastim enti a rm ati al suo soldo e 
questi m ancano dell’articolo esenzialissimo delle palle. E necessario però 
un  provvedim ento pronto  e capace di non lasciarci per m olto tem po in 
ta le  difetto. Già ta le  genere occorre sempre al Governo che voglia essere 
in caso di sosternerci anche in  tem po di tranqu illità . Ora  per t anto li 
legni a rm ati nazionali, se lor o si presentasse il cim ento per cui sono 
p repara ti, dovrebbero economizzare som m am ente le palle, facendo uso 
p iu tto sto  di cartocci di m itrag lia , li quali portano  assai piú gravoso 
dispendio.

Mi faccio un  dovere d unque di r iflett ere a VV.EE. che un in teres
sante oggetto deve essere questo della p rovv ista  di palle per lo S ta to  
e quindi poi propongo alla sapienza dell’Ecc(ellentissi)mo Senato di r i
correre al mezzo di S.E. P lenipotenziar io con apposito uffizio onde si 
com piacia egli procurare al Governo la  com pita di generosa p a r tita  di 
palle dalle piazze di Sicilia o della Germ ania. Aggiungo a norm a di tale 
pubblica determ inazione le m isure annesse delli differenti calibri che 
occorono ora alli bastim enti a rm ati ed in seguito all’A rtiglieria nazionale.

Im ploro la  continuazione della p(ubblic)a grazia.
Il Comm. Est. C(ont)e C A PO D ISTR IA

Ά ν ω δ ι ά  χ ε ι ρ ό ς  π α ρ α λ ή π τ ο υ : R(icevu)to li 24 d (e tt)o . 
Il Seg. di S ta to  Co. Zordina.

φ . l v Π ε ρ ί λ η ψ ι ς  δ ι ά  χ ε ι ρ ό ς  τ ο υ π α ρ α λ α β ό ν τ ο ς  γ ρ α μ
μ α τ έ ω ς :  1272. Commissario Estraordinario. F a  p(resen)te la m an
canza d i palle che <h>anno i bastim (en)ti arm ati al soldo della Re
pub(blic)a ed all’A rtiglieria nazionale. Significa il m odo con cui si deve 
provvedere questo genere.
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Α ρ. 13
Τμήμα Οικονομικών και Ε.Δ.

Προς την Ε ξο χωτάτην Ιόνιον Γερουσίαν 
Ο  εν Α γ ία  Μαύρα Έκτακτος Αυτής Επίτροπος

Ε κ  του Εκτάκτου Ε πιτροπείου
τη 19 Ιουνίου 1807 π.η .

Η  Επτάνησος Πολιτεία διαθέτει πλείονα σκάφη ε ξωπλισμένα διά των 
χρημάτων της, και ταύτα είναι ε λλιπή εις το ουσιωδέστατον ζήτημα των σφαι
ρών. Είναι απαραίτητος όμως μία πρόβλεψις ά μεσος και ικανή να μη μας αφή
ση επί μακρόν χρόνον εις τοιαύτην έλλειψιν. Τοιούτο πλέον είδος χρειάζεται 
πάντοτε εις την Κυβέρνησιν, η  οποία θα επεθύμει να είναι εις θέσιν να μας 
προστατεύη και εν καιρώ  η συχίας. Τώρα πάντως τ α  ε ξωπλισμένα εθνικά 
πλοία, εάν τους παρουσιάζετο ο κίνδυνος διά τον οποίον είναι παρασκευασμέ
να, θα έπρεπε να κάμουν μεγίστην οικονομίαν εις τας σφαίρας, χρησιμοποιούντα 
μάλλον σφαίρας μυδραλλίου, αι οποίαι ε πιφέρουν πολύ μεγαλυτέραν δαπάνην.

Ε κπληρώ λοιπόν καθήκον να υπενθυμίσω εις τας Υ.Υ. Ε.Ε. ότι ενδιαφέ
ρον ζήτημα πρέπει να είναι τούτο, το της προμηθείας σφαιρών διά το Κράτος, 
και κατόπιν προτείνω εις την σωφροσύνην της Ε ξοχωτάτης Γερουσίας να 
προστρέξη εις την μεσολάβησιν της Α.Ε. του Πληρεξουσίου δι’ ιδιαιτέρου 
εγγράφου, διά να ευαρεστηθή ούτος να φροντίση διά την Κυβέρνησιν την προ
μήθειαν σημαντικής ποσότητος σφαιρών εκ των οχυρών της Σικελίας ή της 
Γερμανίας. Προσθέτω κατά κανόνα τοιαύτης δημοσίας α ποφάσεως το συνημ
μένον <έγγραφον φέρον> μέτρα των διαφόρων διαμετρημάτων τα  οποία χρει
άζονται τώρα εις τα  εξωπλισμένα πλοία και εν συνεχεία εις το εθνικόν Πυρο
βολικόν.

Παρακαλώ την συνέχισιν της δημοσίας ευνοίας.

Ο  Έ κ τ .  Ε π ίτ ρ .  Κόμης ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑ Σ

Ά ν ω :  Ληφθέν τη 24 του αυτού. Ο  Γραμματεύς της Ε π ικ ρατείας Κ. 
Τζορντίνας.

Π ε ρ ί λ η ψ ι ς :  1272. Έκτακτος Επίτροπος. Γνωστοποιεί τ η ν  
έλλειψιν βλημάτων την οποίαν έχουν τα εξωπλισμένα πλοία διά χρημάτων της Πο
λιτείας και το εθνικόν Πυροβολικόν. Δηλοί τον τρόπον διά του οποίου πρέπει 
να γίνη προμήθεια εις το είδος τούτο.



Α ρχείον Ι ονίου Γερουσίας 
Γεν. αρ. 9, αριθ. εγγρ. 6

No. 17
D ip(artim en)to Estero

All’Ecc(ellentissi)mo Senato 
Il Suo Commissario E straor d(ina)rio in S (an)ta M aura

Dal Com missariato Estraordinario  
li 4 luglio 1807 g.s.

Colla barca espressa che S.E. il sig(no)r Generale P apadopulo 
stacca per Corfú non m i è permesso per m ancanza di tem po di inform are 
dettag liatam ente VV. EE. dello stato  progressivo delle fortificazioni, 
come dei mezzi usati fino a questo giorno p(er) segondare le m ilitari 
ricerche, senza m ettere  in  grande scompiglio gli affari di questo paese e 
senza far ricadere ogni esigenza a carico del pubblico erario. Adempirò a 
questo dovere fra  qualche giorno. In tan to  posso assicurare VV . EE. che le 
fortificazioni tu t te  sono per la m età  e piú  finite e che in  quindici o venti 
giorni di assiduo travaglio  possiamo lusingarci ch’esse saranno messe 
al loro term ine. L ’estesa e la  grandezza del travaglio  fa tto  impose m olto 
a S.E. il sig(no)r Generale Papadopulo ed esso h a  po tu to  convincersi 
che senza un ’estraordinaria fatica dei leucadiensi e senza il soccorso 
presta to  dagli itacensi, dai cefaleni e dai zacintj nulla si avrebbe po
tu to  compiere. Esso h a  voluto conoscere da  vicino lo spirito che m uove 
tu t t i  i lavoratori (i quali nella n o tte  in  cui esso soprastò ai travag li erano 
φ. 1v settecento). Esso si com piacque di rilevare che il/so lo  am ore di p a tria  
ed il dovere di difenderla e di garan tirla dal nem ico li determ inava all’ 
uffizio onorevole di travagliare . Facendo uso di tu t te  le risorse che of
frir m i poteva questo paese e di tu t t i  i mezzi che essere potevano in  
m io particolare potere ho p o tu to  conciliare un’adunanza ed un  t r a t te 
nim ento col quale ho o ttenu to  quasi una  generale riunione di persone, 
e forse di anim i, di affetti, in  m aniera che per la prim a v o lta  in S(an)ta 
M aura si videro assieme un iti festeggiando e godendo tu t t i  i piú rag
guardevoli m ilitari russi, i republicani, gl’albanesi, il sacerdozio, la 
nobiltà , i p iú  influenti personaggj della cam pagna e della popolazione, 
i capi d ire tto ri degli itacensi, dei cefaleni, dei zacintj. Questo tra tte n i
m ento fu un pranzo cam pestre che io ho dato  nel giorno dei 30 del de
cor so mese a  cento e piú  convitati in un giardino della c ittà , cogliendo il 
giorno in cui ordinato fu  il riposo dai travagli. P armi che S .E. il s(ign)or
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Gen(era)le P apadolupo e che il G(e)n(era)le S te ther abbiano molto 
gradito  questo tra tten im en to ;  che i c ittad in i di S. M aura ne sieno 
s ta ti contenti, che dissipate siensi in mezzo alla gioja tu t te  le nebbie 
che offuscavano gl’anim i e che allontanavano dalla reciproca riunione 
tu t t i  questi ordini di persone. Studio e travag lio con tu t te  le m aniere 
di r iuscire in questa in trapresa, la quale p(er) q uanto sem brar possa 
ard u a  e difficile, pure essendo essa della piú grande im portanza p(er) 
gli oggetti stessi della difesa di questo paese, non puòsi far a meno di 

φ.2 non  prestare alla m edesim a le piú  diligenti cure. Sono r ien tra ti/i se
guaci del cap(ita)n  Bozzari e Cazzandoni dopo aversi valorosam ente 
b a ttu ti. I dettagli delle loro v itto rie  li riservo dopoché avrò avuto  con 
essi un  colloquio p(er) il quale esco questa n o tte  con S.E. il sig(no)r 
Gen(era)le Papadopulo ed andiam o in cam pagna a raggiungerli là  dove 
trovasi con essi il Vescovo Ignazio.

Sopra varj articoli relativi all’am m inistrazione di questo paese ed 
alla pubblica finanza mi riservo di rassegnare i miei rapporti nella ven 
tu ra  settim ana. In tan to  imploro la continuazione della pubblica grazia.

Il Comm. Estr. C(ont)e CA PO DISTR IA

φ. 1 Ά ν ω  δ ι ά  χ ε ι ρ ό ς  τ ο υ  π α ρ α λ α β ό ν τ ο ς :  Recep. li
luglio 1807 s.v. Il Segr(erari)o di S ta to  S. Banaglia.

Α ρ. 17
Τμήμα Εξωτερικών

Προς την Ε ξο χωτάτην Γερουσίαν
O  εν  Α γία  Μ αύρα  Έ κτακτος Αυτής Επίτροπος

Ε κ  του Εκτάκτου Ε π ιτροπείου 
τη 1 Ι ουλίου 1807 π.η .

Διά της ειδικής λέμβου, την οποίαν η Α.Ε. Ο Στρατηγός κύριος Παπαδό
πουλος αποστέλλει εις Κέρκυραν, δεν κατέστη δυνατόν λόγω ελλείψεως χρό
νου να πληροφορήσω λεπτομερώς τας Υ.Ε. περί της προοδευτικώς ε ξελισσομέ
νης καταστάσεως των οχυρωματικών έργων καθώς <και> περί των χρησιμο
ποιηθέντων μέσων μέχρι σήμερον προς υποβοήθησιν των στρατιωτικών επιχει
ρήσεων, χωρίς να προκαλέσω μεγάλην σύγχυσιν εις τας υποθέσεις της χώρας 
ταύτης και χωρίς να συντελέσω να επιπέση πάσα ανάγκη εις βάρος του δημο
σίου ταμείου. Το καθήκον τούτο θα εκπληρώσω εντός ολίγων η μερών. Ε ν  το-



τοσούτω δύναμαι να διαβεβαιώσω τας Υ.Ε. ότι το σύνολον των οχυρώσεων έχε ι 
κατά το ήμισυ και πλέον περατωθή και ότι εντός δεκαπέντε ή είκοσι η μερών 
εντατικής ε ργασίας δυνάμεθα να ελπίζωμεν ότι αύται θα ευρίσκωνται εις το 
τέλος των. Η  έκτασις και το μέγεθος της εκτελεσθείσης ε ργασίας προεκάλεσε 
μεγάλην ε ντύπωσιν εις την Α.Ε. τον Στρατηγόν κύριον Παπαδόπουλον, και 
ούτος ηδυνήθη να πεισθή ότι άνευ τινός εξαιρετικού μόχθου των Λευκαδίων 
και άνευ της υπό των Ιθακήσιων παρασχεθείσης βοηθείας, των Κεφαλλήνων 
και των Ζακυνθίων ουδέν θα ήτο δυνατόν να  εκτελεσθή. Ο ύτος ηθέλησε να 
γνωρίση εκ του σύνεγγυς το πνεύμα το οποίον κινεί πάντας τους εργαζομέ
νους (οι οποίοι καθ’ η ν νύκτα ούτος παρέστη εις τας εργασίας η σαν ε πτακόσιοι.

φ.1ν) . Ο ύτος ευ ηρεστήθη να διαπιστώση ό τ ι η /  μοναδική α γάπη της πατρί
δος και το καθήκον της υπερασπίσεως και της εξασφαλίσεώς της από του ε
χθρού τους καθωδήγει εις το έντιμον χρέος να εργάζωνται.

Ποιούμενος χρήσιν πάσης βοηθείας την οποίαν η δύνατο να μου προσφέρη 
ο τόπος ούτος και όλων των μέσων τα οποία η δύναντο να ευρίσκωνται εις την 
ιδιαιτέραν εξουσίαν μου ηδυνήθην να προκαλέσω συγκέντρωσιν και διασκέδα
σιν, διά της οποίας ε πέτυχον σχεδόν γενικήν συνάθροισιν α νθρώπων, και ίσως 
ψυχών, συμπαθειών, εις τρόπον ώστε διά πρώτην φοράν εν Α γία Μαύρα ε
φάνησαν συνενωμένοι να εορτάζουν και να χαίρωνται όλοι οι πλέον επίσημοι 
Ρώσοι στρατιωτικοί, οι υπήκοοι της Ιο ν ίου Πολιτείας, οι Α λβανοί, οι Ιερω
μένοι, οι ευγενείς, αι πλέον επίσημοι προσωπικότητες της υπαίθρου και του
<εν γένει> πληθυσμού, οι αρχηγοί των Ιθακήσιων, των Κεφαλλήνων, των Ζα
κυνθίων. Η  διασκέδασις αύτη ήτο μέγα γεύμα το οποίον παρέθεσα κατά την 
30ήν παρελθόντος μηνός εις εκατόν και περισσοτέρους προσκεκλημένους εις 
κήπον της πόλεως, επωφεληθείς της ημέρας καθ’ η ν διετάχθη η ανάπαυσις από

 των εργασιών. Μου φαίνεται ότι η Α.Ε . Ο Στρατηγός κύριος Παπαδόπου
λος και ότι ο Στρατηγός Stether ηυχαριστήθησαν πολύ διά την διασκέδασιν 
ταύτην· ότι οι πολίται της Α. Μαύρας ικανοποιήθησαν εκ τούτου, ότι διελύθη
σαν εν μέσω της χαράς όλαι αι ομίχλαι αι οποίαι συνεσκότιζον τας ψυχάς και 
αι οποίαι α πεμάκρυνον από της αμοιβαίας προσεγγίσεως συμπάσας ταύτας τας 
τάξεις των ανθρώπων. Μελετώ και εργάζομαι διά παντός τρόπου να  α ντεπε
ξέλθω εις την προσπάθειαν ταύτην, η οποία, καθόσον δύναται να φανή, <είναι> 
επίπονος και δυσχερής, α λλ’ επειδή αύτη είναι της μεγαλυτέρας σπουδαιότη
τος δι’ αυτούς τούτους τους σκοπούς της αμύνης της χώρας ταύτης, δεν είναι 
δυνατόν να μη παράσχωμεν τουλάχιστον εις την ιδίαν τας πλέον σοβαράς 
φροντίδας.

φ.2 Επανήλθον /  οι σύντροφοι του καπετάν Μπότζαρη και Κατζαντώνη, α φού 
επολέμησαν γενναίως. Τ ας λεπτομερείας των νικών των τας κρατώ, <ίνα τας 
ανακοινώσω> αφού θα έχω μετ’ αυτών συνομιλίαν, ένεκα της οποίας θα εξέλ
θω απόψε μετά της Α.Ε. του Στρατηγού κυρίου Παπαδοπούλου και θα μεταβώμεν



μεν εις την εξοχήν να τους συγκεντρώσωμεν εκεί όπου ευρίσκεται μετ’ αυτών ο 
Μητροπολίτης Ιγνάτιος.

Περί διαφόρων ζητημάτων σχετικών προς την διοίκησιν της πολιτείας 
ταύτης και προς τα δημόσια οικονομικά επιφυλάσσομαι να υποβάλω τ η ν  
έκθεσίν μου κατά την ερχομένην ε βδομάδα. Ε ν  τοσούτω ε πικαλούμαι την συνέχι
σιν της δημοσίας ευνοίας.

Ο  Έ κ τ . Ε π ίτ ρ . Κόμης ΚΑΠ ΟΔΙΣΤΡΙΑΣ

Ά ν ω :  Ληφθέν τη 6  Ιουλίου 1807 π.η . Ο  Γραμματεύς της Ε π ικ ρα
τείας S. Banaglia.

16
Α ρ χ είον Ιο ν ίου Γερουσίας 
Γεν. αρ. 9, αριθ. εγγρ. 350

Νο. 16
Il Commissario Estraordinario  

dell’Ecce(llentissi)mo Senato in  S(ant)a M aura 
all’ Illustrissimo 

sig(no)r Segretario di S tato  della Camera Finanze e F.A.

Dal Com missariato Estraord(inari)o 
li 4 luglio 1807 s.v.

U n’uffizio di V.S. Ill(ustrissi)m a riguardante il volontario sig(no)r 
Apergi ed il saldo delle sue paghe da esso avuto  fino alli 9 corrente, 
benché sia s ta to  da lui p rodotto  al Com missariato, pure non fu fin’ora 
fra le carte rinvenuto  onde aver il riscontro per la continuazione delle 
som m inistrazioni verso il medesimo. Io in tan to  ordinai il di lui pagam ento 
per tu t to  il corr(ent)e, m a per evitare il caso dello sm arrim ento della ca rta  
che lo appoggi in  seguito m i rivolgo a V.S. Ill(ustrissi)m a pregandola 
d’ordinare l’estra tto  dai registri di una replicata dell’uff(izi)o e di spe
dirm ela tosto.

Le protesto  la d istin ta  m ia stim a e considerazione.
Il Comm. Est. C(ont)e C A PO D ISTRIA

Ά ν ω  δ ι ά  χ ε ι ρ ό ς  τ ο υ  π α ρ α λ ή π τ ο υ :  6  luglio 1807. 
Il Seg. di S ta to  Co. Zordina.



φ. 1v Π ε ρ ί λ η ψ ι ς  δ ι ά χ ε ι ρ ό ς  τ ο υ  π α ρ α λαβ ό ν τ ο ς  γ ρ α μ
μ α τ έ ω ς :  1312. Commissario E straordinario  Conte Capodistria. R i
cerca una replicata della le tt(er)a  che fu accom pagnato il volontario 
Apergi per riscontro e docum (en)ti de’ pag(am en)ti che deve fare.

Α ρ .  16

Ο  Έκτακτος Επίτροπος της Εξοχωτάτης Γερουσίας εν Α γία  Μαύρα 
προς τον Εκλαμπρότατον 

κύριον Γραμματέα της Ε π ικ ρατείας επί του Λογιστηρίου και Ε.Δ.

Ε κ  του Εκτάκτου Ε πιτροπείου 
τη 4 Ι ουλίου 1807 π.η .

Έγγραφον της Υ. Εκλαμπρότατης Αυθ. αφορών εις τον εθελοντήν κύ
ριον Α πέργην και την εξόφλησιν των μισθών του ληφθέντων υπ’ αυτού μέχρι 
της 9 τρέχοντος, αν και προσήχθη υπ’ αυτού εις το Ε πιτροπείον, δεν ευρέθη ό
μως μέχρι τούδε μεταξύ των εγγράφων, ώστε να λάβη <ούτος> την βεβαίωσιν 
διά την συνέχισιν των παροχών προς τον ίδιον. Ε ν  τοσούτω διέταξα την πλη
ρωμήν αυτού δι’ ολόκληρον τον τρέχοντα <μήνα>, αλλά διά να αποφύγω την 
περίπτωσιν της απωλείας του εγγράφου, η οποία να τον κατοχυρώνη εν συνε
χεία, απευθύνομαι εις την Υ. Εκλαμπροτάτην Αυθ. παρακαλών υ μάς να δια
τάξετε <να ληφθή> εκ των καταστίχων το  α ντίγραφον απόσπασμα του εγγρά

φου και να μου το αποστείλετε αμέσως.

Σας εκφράζω την διακεκριμένην ε κτίμησιν και υπόληψίν μου
Ο  Έ κ τ . Ε π ίτρ . Κόμης Κ ΑΠ ΟΔΙΣΤΡΙΑ Σ

Ά ν ω :  6  Ι ουλίου 1807. Ο  Γραμμ. της Ε π ικ ρατείας Κ. Τζορντίνας.

φ. 1v Π ε ρ ί λ η ψ ι ς :  1312. Έκτακτος Επίτροπος Κόμης Καποδίστριας. 
Ζητεί α ντίγραφον του γράμματος διά του οποίου συνωδεύθη ο  εθελοντής  
Απέργης δι’ έλεγχον και αποδείξεις πληρωμών τας οποίας πρέπει να κάμη.



Α ρχείον Ιο ν ίου Γερουσίας 
Γεν. αρ. 9, αριθ. εγγρ. 351

D ipartim ento Finanze e F.A.
No. 14

Serenissimo Principe 
Ecc(ellentissi)mo Senato,

Dal Commissariato Estraord(inari)o in S(ant)a M aura 
4 luglio 1807 g.s.

Per non om ettere u n ’articolo del mio dovere che seconda le p ub
bliche intenzioni e p resenta insieme il quadro dello s tato  di finanza di 
quest’isola mi onoro di assoggettare con questa spedizione il foglio di 
tu t te  le spese estraordinarie dipendenti dalle mie ispezioni dal giorno
16 fino a tu tto  giugno scaduto. A vvolto colla personalità e colla m ente 
in  mille cure per dar progresso e term ine ai lavori delle fortificazioni 
non mi rim ane in quest’oggi nella partenza im provvisa dell’incontro per 
costà intervallo b astan te  di tem po e serenità, onde giustificare alcune 
p a rtite  che nel foglio stesso VV.EE. riscontreranno. Mi incarico di farlo 
qualche istan te  in appresso in cui rassegnerò pure li docum enti di ca 
daun esborso.

Ciò che soltanto intercedo dalla condiscendenza dell’Ecc(ellentissi)
mo Senato è di riflettere seriam ente che il soldo pubblico di cui è questa 
cassa l’am m inistratrice non suffraga già li bisogni derivanti dalle mie 
operazioni, m a si diffonde su tu t t i  li bisogni, russi e locali, cosicché 
la m inor p arte  è quella dal mio canto disposta. Con tale  considerazione 
non può parer strano alFEcc(ellentissim)o Senato, se per quanto  dinaro 
facesse en trare in q(uest)o erario, lo vedesse poi m ensualm ente esausto. 
Per me poi e per gl’oggetti che V (ostr)a S(ereni)tà si compiacque affi
darm i ogni angustia del m edesim o/si rende seriam ente fatale. P er evi
ta re  ta l penoso m om ento io non cesserò per altro  di prendere tu t te  le 
m isure piú ad a tta te  e m i prom etto  la  pubblica approvazione.

Im ploro la continuazione della pubb(lic)a grazia.
Il Comm. Est. C(ont)e C A PO D ISTRIA

Ά ν ω  δ ι ά  χ ε ι ρ ό ς  τ ο υ  π α ρ α λ ή π τ ο υ :  6 lug(li)o 1807. 
Il Seg. fi S ta to  Co. Zordina. -  Con inserte una in fogli tre.



Αρ. 14
Τμήμα Οικονομικών και Ε.Δ.

Γαληνότατε Πρίγκιψ, 
Ε ξο χωτάτη Γερουσία,

Ε κ  του Ε κτάκτου Επιτροπείου εν Α γία Μαύρα, 
4 Ιουλίου 1807 π .η .

Διά να μη παραλείψω κεφάλαιον των καθηκόντων μου, το οποίον βοη
θεί τους κρατικούς προγραμματισμούς και ταυτοχρόνως παρουσιάζει το πλαί
σιον της οικονομικής καταστάσεως της νήσου ταύτης, έχω  την τιμήν να υπο
βάλω διά της παρούσης <ταχυδρομικής> αποστολής το έγγραφον όλων των 
εκτάκτων ε ξόδων τ α  ο ποία υ πόκεινται εις το ν  έ λεγχόν μου από της
16 μέχρι της τελευταίας ημέρας παρελθόντος Ιουνίου. Περιπεπλεγμένος προ
σωπικώς διά της σκέψεως εις χιλίας φροντίδας, διά να δώσω καλήν ε ξέλι
ξιν και τέλος εις τας εργασίας των οχυρώσεων, δεν μου μένει σήμερον κατά την 
απρόοπτον α ναχώρησιν δι’ εκεί του μεταφορικού μέσου α ρκετόν διάστημα χρό
νου και ηρεμία, διά να εξηγήσω ωρισμένα κονδύλια τα οποία αι Υ.Υ.Ε.Ε. θα 
εύρουν εις το ίδιον έγγραφον. Α ναλαμβάνω να το πράξω προσεχώς, όταν υ
ποβάλω επίσης τας αποδείξεις εκάστης δαπάνης.

Αυτό διά το οποίον μόνον παρακαλώ την επιείκειαν της Ε ξοχωτάτης Γε
ρουσίας είναι να σκεφθή σοβαρώς ότι το δημόσιον χρήμα, του οποίου το τα
μείον τούτο είναι ο διαχειριστής, δεν ικανοποιεί  πλέον τας ανάγκας τας προερ
χομένας εκ των δραστηριοτήτων μου, αλλά διασκορπίζεται εις όλας τας ελλεί
ψεις, Ρώσων και εντοπίων, ούτως ώστε το μικρότερον μέρος είναι εκείνο το 
οποίον διατίθεται δι’ ιδικόν μου λογαριασμόν. Ε κ  τοιαύτης απόψεως δεν δύ
ναται να φανή περίεργον εις την Ε ξοχωτάτην Γερουσίαν, εάν όσα χρήματα 
εμβάζη εις το ταμείον τούτο τα βλέπη κατόπιν καθ’ έκαστον μήνα ν α  
έχουν εξαντληθή. Δι’ ε μέ κατόπιν <τούτων> και διά τα ζητήματα τα οποία Υ μείς, 

φ.1v Γαληνότατε, ευηρεστήθητε να μου ε μπιστευθήτε πάσα δυσχέρεια εις τούτο /  α
ποβαίνει ε πικινδύνως μοιραία. Διά να αποφύγω τοιαύτην ε νοχλητικήν κατά
στασιν, δεν θα παύσω εξάπαντος να λαμβάνω πάντα τα πλέον κατάλληλα μέ
τρα και ευελπιστώ διά την κοινήν επιδοκιμασίαν.

Επικαλούμαι την συνέχισιν της δημοσίας ευνοίας

Ο  Έ κ τ . Ε π ίτρ . Κόμης ΚΑΠ ΟΔΙΣΤΡΙΑ Σ

φ.1 Ά ν ω :  6  Ιουλίου 1807.  Ο  Γραμμ. της Ε π ικ ρατείας Κ. Τζορντίνας.
Μεθ’ ενός συνημμένου εις τρία φύλλα.



Α ρχείον Ι ονίου Γερουσίας 
Γεν. αρ. 9, αριθ. εγγρ. 351, συνημμένον

Copia t r a t ta  dal giornal delle spese che vanno incontrandosi estra 
ordinariam (ente) dalla pub(blic)a cassa di S an ta M aura in lavori di 
fortificazioni et altro  dell’isola per ridurla  in stato  di difesa.

1807 16 giug(no). A Spiro Conidari e di lui comp(agno), 
Antonio Ungaro e di lui com(pagno) e Gligori Schizza 
con il di lui comp(agno), tu t t i  gondolieri, contribuite 
furono piast(re) quindici e m ezza per trasporto  de’m a
teriali ed attrezzi dalla fortezza fino al bordo del basti
m ento cap(itan) Cristodulo Comitopulo, e ciò d’ordine 
dell’I(llustrissi)mo sig(nor) Commis(sari)o E s tr a o r 
dinario) Co. Capodistria di quest’oggi e riceputa di d e t
ti barcai A oli posta in filza col no. 25 p(iastr)e 15.20

D(etto). All’alfier Giuseppe V enturini contate a paga
m (en)to di giornate quatto rd ic i'a  parà  venti cad(auna) 
g iornata che travagliarono al tra ttam en to  sotto il s(i)
g(nor) Gav(alie)r M ichaud, Ingeg(ner)e, e ciò all’ordine 
del d(ett)o  s(i)g(nor) Commis(satrio) Estraord(inari)o 
ovvero lett(er)a  dello stesso in  d a ta  15 giugno e rice
p u ta  di d(et)to  V enturini pias(tr)e sette con no ta  an
nessa col no. 26 » 7

D(etto). A Gianni Vuchielato e di lu i comp(agni) in tu t ti  
no. 6 legnaioli pagate furono per loro mercedi nel t a 
gliam ento di cipressi e successivo loro trasporto  pias(tr)e 
novantanove, e ciò d’ordine di d(ett)o sig(no)r Com
m is s a r io  Est(raordinario) di qu(est)o g(ior)no e r i
ceputa di le tti legnaioli m arcata  in filza col no. 27 » 99

D(etto). Al sig(no)r Sottoten(en)te M ratzcovschi contate 
furono piastre duecento tren ta  o tto  in pagam ento di 
20 bassi ufficiali a p(iastr)e due per cad(au)n e 198 
soldati a p (iastr)a una  per cad(au)no che hanno t r a 
vagliato nella n o tte  14 cor(rent)e nelle fortificaz(io)ni 
avanzate, e ciò in  ordine a prescriz(io;ne del sud(detto) 
sig(nor) Commis(sari)o Est(raordinario) e riceputa del 
sud(dett)o sig(nor) Ufficiale posta in  filza con il no. 28 » 238

17 d(etto). Al sud(dett)o sig(nor) Sottoten(en)te contate 
egualm (en)te pias(tr)e duecento sessantacinque, no. 265, 
in pagam (ento) m edem an(ente) di 24 bassi ufficiali 
e 217 soldati russi che travagliarono nella no tte  delli 
15 cor(rent)e nelle fortificazioni sud(dett)e, e ciò in



relaz(ion)e all’ordine dell’anzidetto  s(i)g(nor) Com
mis(sario) Est(raordinari)o in  calce di cui appar r i
cep(u)ta del med(esimo) Ufficiale posta in  filza col 
no. 29 p(iastr)e 265

D(etto). Al s(i)g(nor) A ttanasio Trifo per pagam (ento) di 
due tende inservienti per il campo ionio fa tto  a rela 
zione a lett(er)a delFIll(ustrissi)mo sig(nor) Commis
sa r io ) Est(r aordinari)o Co. di Capodistria de’ dì 12 
giug(no) cor(rente), come per ricep(u)ta di d(ett)o  
s(i)g(nor) Trifo annessa a d (e tt)a  le tte ra  e m arca ta  col 
no. 30, p iastre duecento se ttan ta  cinque » 275

D(etto). Ad Apostoli Condoguri esborsate furono piastre 
q u a ttro cento  q u aran ta  p(er) un  mese anticipato  che 
principiò dai 14 cor(rent)e s.v. in pagam ento della di 
lui barca e del suo equipag(gio), di quanto  fu stabilito 
col con tra tto  di d(etto) g(ior)no tra  lui e l’ill(ustrissi)m o 
sig(nor) Com(missario), e cosi pure a Todorin Fissa per 
la  di lui barca  esborsate furono pias(tr)e quattrocento  
ven ti in  pagam ento della sua barca e di lui equipag
g io ) per un  mese antecipato principiato il dì 14 cor
(rent)e s.v. in  relaz(ione) d ’altro  co n tra tto  di d(etto) 
g(ior)no stabilito  t ra  lo stesso Fissa

Segue p(iastr)e 899.20

φ.1ν Si rip o rta  Foltrescritta  sum m a di p(iastr)e 899.20

ed il Commis(sari)o Est(raordinari)o med(esim)o s(igno)r 
Co. C apodistria, come meglio appar dalla let t(er)a 
dell’istesso s(i)g(nor ) C apodistria delli 16 cor(rent)e 
e ricep(ut)e separate di d e tti Condoguri e F issa per la 
rispettiva  sum (m )a di cad(au)no, bensì m arcate  in  un 
istesso foglio contrasseg(na)to col no. 31 in tu tto  
p(iastr)e o ttocento  sessanta » 860

17 giugno. Alli facchini Giuseppe Zancani e suoi com 
p a g n i)  sette, in tu t t i  o tto , contate per loro m ercedi di 
g(ior)ni q u a ttro  e mezzo che hanno travaglia to  nelle 
fortificaz(ioni) di S. P antaleone dal g(ior)no 12 cor
(rent)e giugno fin t(u tt)o  li 16 del med(esimo) a parà  
cento per cad(au)n al g(ior)no, p(iastr)e novan ta, in 
esecuzione all’ordine dell’Ill(ustrissi)mo sig(nor) Com
(missario) Est(raordinario) in  d a ta  di oggi che appar 
col s ta to  e ricepute al no. 32 pi(astr)e 90

D(etto). A Giorgo Dagla e Gianni Cuzafti che han(n)o



lavorato  con le loro persone e t un  cavallo al taglio e 
traspo rto  de’cipressi dalli 10 fin t(u tt)o  li 15 cor(rent)e 
contate  p iastre ven tise tte  giusto l’ordine di q(ues)to 
g(ior)no delFIll(ustrissi)mo s(i)g(no)r Commis(sari)o 
sud(dett)o  e ricep(uta) de’med(esim)i che appar in 
filza al no. 33 » 27

D (etto). Al s(i)g(nor) Sottoten(en)te M ratzcovschi contate 
p(iastr)e duecent o sessan taquattro  in pagam ento  di 
23 bassi ufficiali e 218 soldati che hanno travag(lia)to  
nelle fortificazion(i) avanzate la n o tte  dei 16 cor(rent)e 
in esecuzione all’ordine dell’Ill(ustrissimo) Commis
sa r io )  sud(detto) che appar in  filza con la riceputa di 
d(etto) Ufficiale al no. 34 » 264

18 d(etto). Al s(i)g(nor) Sottoten(en)te sud(detto) M ra
tzcovschi contate p iastre duecento o ttan ta  in  paga
m e n to )  di 26 bassi ufficiali e 226 solda ti che hanno t r a 
vagliato la no tte  dei 14 cor(rent)e nelle fortificazioni 
avanzate in  esecuzione all’ordine dell’Ill(ustrissi)mo 
s(i)g(nor) Commis(sari)o Estraord(inario) che appar 
con la ricev(ut)a di d(ett)o Ufficiale al no. 35 » 280

19 d(etto). A d Anzolo Perdicari per se e com pagni fac
chini contribuite piast(re) c inquan ta  una che tra v a 
gliarono nella fortificazione di San Pantaleone dalli 
17 cor(rent)e fin tu tto  oggi, e ciò d’ordine dell’Ill(us
strissi)mo Com(missari)o Est(raordinario) de’ di d’oggi 
e successiva sua ricevuta al no. 36 » 51

20 d(etto). A Gasparo Callandro contribuite p(iastr)e 
qu a ttro  e parà  sette  spese da lui per l<e> illuminaz<io>
ni n o ttu rne  del magazzino e del luoco del travaglio , 
e ciò in  ordine del sud(detto) s(ignor) Commis(sario) 
di quest’oggi e ricev(uta) di d(ett)o  Callandro posta in 
filza col no. 37 p(iastr)e 4.7

D(etto). Al s(i)g(nor) Sottoten(en)te sud(detto) contate 
p iastre duecento novan tase tte  in  pagam (ento) di 26 
bassi ufficiali e 245 soldati che hanno travaglia to  la n o t
te  dei 18 cor(rent)e nelle fortificaz(ioni) avanzate, e ciò 
in  ordine dell’Ill(ustrissi)mo Commis(sario) e ricev(uta) 
di d(etto) Ufficiale al no. 38 » 297

Segue p(iastr)e 2772.27 
φ.2 1807. Si rip o rta  la contros(crit)ta sum m a di p(iastr)e 2772.27



20 giug(no). Al s(i)g(nor) Sotto ten(en)te M ratzcovschi 
con tribu ite p(iastr)e duecento n ovan ta  sett e in  paga
m e n to) de’ bassi ufficiali 26 e soldati 245 im piegati al 
travaglio  delle fortificazioni avanzate nella n o tte  dei 
19 cor(rent)e giusto l’ordine dell ’ ll(ustrissi)mo s(i)
g(nor) Commis(sari)o E st(raordinario) e susseg(nata) 
ricev(uta) dell’Ufficiale anzid(etto) posta in  filza al 
no. 39 » 297

D(etto). A Pano Am ericano contribuite p(iastr)e cinque 
e a M arino Stafilato  facchin e di lui comp(agn)o p ia 
(tre) tre  e mezza, al p(ri)mo in pagam (ento) di t r a s 
porto  fa tto  colla di lui gondola di m ateriali fino al 
m agazzen di V ajenà e agl’altr i  per conto di traspo rti 
di essi m ateriali fino alla gondola sud(detta), e ciò 
d’ordine del sud(detto) sig(nor) Commiss(ario) de’dì 
jeri e suffrag(ata) ricev(uta) dei suddetti gondolier e 
facchin posta in  filza al no. 40 » 8.20

21 d(etto). A Dim itri Seremeti p(iastr)e t re in paga
m en to ) di 47 cattaehità  (;) e ciò giusto l’ord (in)e del 
s(i)g(nor) Commis(sario) Est(raordinario) dei 19 d(ett)o 
e sua rìcev(ut)a post a in f(il)za al no. 41 oO

D(etto). Al s(i)g(nor) Sottoten(en)te M ratzcovschi con
trib u ite  p(iastr)e trecento  e t r e in pagam (ent)o de’ 
bassi ufficiali 26 e soldati 251 im pieg(a)ti al travaglio  
delle fortificaz(io)ni avanzate nella n o tte  dei 20 cor
(rent)e e ciò giusto l’ord(in)e dell’Ill(ustrissi)m o S(i)
g(nor) Commis(sario) Est(raordinario) e suseg(nata) 
r icev(uta) di d(ett)o Ufficiale posta in  filza al no. 42 p(iastr)e 303

D(etto). Al s(i)g(nor) Sottoten(en)te M ratzcovsch sud
(dett)o contribuite p(iastr)e trecento  e due in paga
m ento de’ bassi ufficiali 18 e soldati 266 im piegati al 
travaglio  della fortificaz(ione) avanzata  nella no tte  
dei 21 cor(rent)e, e ciò giusto l’ord(in)e dell’I llu s tris
s im o  sig(nor) Commis(sario) Est(raordinario) e 
susseg(na)ta ricev(ut)a dell’anzid(ett)o Ufficiale del 
dì 22 cor(rent)e posta  in  filza al no. 43 » 302

22 d(etto). Alla Prest(antissi)m a Commissione sulle R i
cerche Russe esborsate furono in  ordine a riverita  
le tt(er)a  dell’Ill(ustrissi)mo s(i)g(nor) Com(missari)o 
Est(raordinario) Co. Capodistroa in d a ta  21 cor(rent)e



p(iastr)e cinquecento settan tacinque e p(ar)à quattro  
per spese dall’istessa Com(mission)e incontra te  a tenor 
del foglio inserto all’anzid(ett)a lett(er)a  del Com(mis
sario) e ricev(ut)e allo stesso foglio inser te  al no. 7 e 
come meglio appar per la ricev(ut)a di d (e t)ta  P re
st an tis s im a  Co(m)missione versa ta  in  calce dell’anzi
d (e tt)a  le tt(er)a  posta in  f(il)za al no. 44. » 575.4

22 d(etto). A Teodosio C avada contribuite furono in  or
dine a riv(erita) le tt(er)a  deH’Ill(ustrissi)mo s(i)g(nor) 
Commis(sario) Est(raordinario) Co. Capodistria del dì 
oggi p(iastr)e cento e novan ta tre  in  pagam (ento) della 
di lui abb rucia ta  gondola e come meglio per ricev(uta) 
di d(etto) C avadà dell’istesso g(ior)no posta in  filza con 
l’enunziata le tt(er)a  e carte q u a ttro  all’istessa annesse 
col no. 45 » 193

23 d(etto). Al s(i)g(nor) Sotto ten(en t)e M ratzcovsch con
trib (u it)e  furono p(iastr)e trecento  ventinove e m ezza 
in  pagam (ento) di bassi ufficiali 18 e solda ti 293 im 
piegati al travag(li)o delle fortificaz(io)ni avanzate nella 
n o tte  dei 22 corrente giusto l’ord(in)e dell’Ill(ustrissi)
mo s(i)g(nor) Com(missari)o sud(detto) e ricev(uta) di 
d(ett)o  Ufficiale posta in filza al no. 46 p(iastr)e 239.20

Segue p(iastr)e 4783.31
φ.2ν 1807. Si riporta  l’o ltres(critt)a sum m a di p(iastr)e 4783.31

23 giug(no). A Nicoletto Caridi esborsate furono p(ias
tr)e  dodici in pagam (ent)o di sei giorn(a)te im piegate 
a form ar i pali dei cipressi tag lia ti giusto l’ord(in)e 
dell’Il(lustrissi)mo s(i)g(nor) Com(missari)o E st(raord i
nario) Co. C apodistria di q(uest)o g(ior)no e ricev(uta) 
di d(etto) Caridi al no. 47 » 12

23 d(etto). A Gasparo Calandro esbors(at)e p(iastr)e ses
san ta  otto  in pagam (ento) di v en tiq u attro  travaglia tori 
ed o tto  assistenti che servirono a S. Pantaleone dalli 20 
fino ai 23 cor(rent)e a p(iastr)e due per cad(au)no dei 
travag lia to ri al g(ior)no e due e mez(z)a agl’assistenti, 
e ciò d’ordine del sud(detto) s(i)g(nor) Commis(sari)o e 
riceputa di detto  Calandro al no. 48 » 68

23 d(etto). A Gianni Cotri, fabbro, contribuite per di luii
m ercedi di cugni di ferro no. 4 del peso di (...)1 19 a p a ràl

1. Σύμβολον μονάδος βάρους, π ιθ. βενετικής λίτρας.



20 la libbra e sua fa ttu ra , come per ord(in)e di d(ett)o 
s(i)g(nor) Commis(sari)o e susseg(nat)a ricev(uta) di 
d(etto) fabbro al no. 49, p(iastr)e quattord ici e mezza. 14.20

24 d(etto). Ad A nastasio Cavadà, c(apita)n(o) di cajchio, 
contribu ite  p(iastr)e q u aran ta  per trasp(or)to  di cipressi 
da Vlicò caricatigli dal s(ignor) cap(itano) C avadà fino 
a San P antaleone, giusto l’ordine del sud(dett)o  s(i)g(nor) 
Commis(sario) e susseg(nata) ricep(uta) del barcarol 
sud(detto) al no. 50 » 40

24 d(etto). Al sig(nor) Ten(en)te Carlo B attag lia, A ju
t(an t)e  del b a tt aglione della Rep(ubblic)a, esbors (a t)e 
p(iastre) duecento q u aran ta  e m ezza in pagam (ento) 
di 38 bassi ufficiali a pias(tre) una et un  quarto  per 
cad(aun)o e di 193 soldati a  p (iastr)a una  al g(ior)no 
de’loro fatiche im piegate nelle fortificaz(ion)i avanzate 
dal g(ior)no 14 fin li 21 cor(rent)e, giusto l’ord(in)e 
dell’Ill(ustrissi)mo s(i)g(nor) Com(missari)o sud(detto) 
e ricep(uta) di d(ett)o  s(i)g(nor) A ju tan te  al no. 51 pi(astr)e 240.20

24 d(ett)o. Al s(i)g(nor) Sottoten(en)te M ratzcovsch, 
Ufficiale russo, contribuite furono p iastre t r ecento 
due in pagam (ento) di 18 bassi ufficiali e 266 soldati 
russi, im piegati al travaglio  nelle fortificaz(ioni) avan 
zate nella n o tte  dei 23 cor(rent)e, e ciò d’(ordine del 
sud(ett)o  Ufficiale al no. 52 » 302

25 d(etto). A Frangali Sideri esborsate furono p(iastr)e 
venti per trasporto  di pali 1600 dal porto Sivota fino 
al ponte di S. Pantaleone, e ciò d’ord(in)e del sud
d e t to )  s(ignor) Commis(sario) Est(raordinari)o di quest’ 
oggi e susseg(nata) ricev(uta) di d(etto) Franguli al 
no. 53 » 20

25 d(etto). A Spiro Leca, barcarol, esborsate furono p i
astre  quindici per trasp(or)to  di pali 200 di cipresso e 
ram i dello stesso da  Micro Gialò fin San Pantaleone, 
e ciò d ’ordine del Commis(sario) sud(detto) di quest’ 
oggi e susseg(nata) ricev(uta) del Leca al no. 54 » 15

25 d(etto). Al s(i)g(nor) Sottoten(en)to M ratzcovsch, 
ufficiale russo, contribuite furono piast(r)e duecento 
n o v an ta  sette  d ’ordine dell’Ill(ustrissi)mo s(i)g(nor) 
Commis(sario) Est(raordinario) Co. di C apodistria in



pagam (en)to di bassi ufficiali 18 e soldati 261, im 
pieg(at)i a travag lia r nella n o tte  dei 24 cor(rent)e nelle 
fortificaz(ioni) avanzate e come per ricev(uta) di detto  
Ufficiale al no. 55 » 297

Segue p(iastr)e 5792.31 
φ.3 1807. Si ripo rta  la contras(crit)ta  sum m a di p(iastr)e 5792.31

25 giug(no). A Teotochi Condoguri, barcarol, per tra s 
porto  di pali di cipresso 240 contribuite furono, 
giusto l’ordine dell’I l l (u s trissi)mo s(i)g(nor) Commis
sa r io ) E st(raordinario) Co. di Capodistria di quest’oggi 
e susseg(nat)a ricev(uta) del Condoguri d (a t)a  quindici 
al no. 56 p(iastr)e 15

26 d(etto). Al sig(nor) Sottoten(en)te M ratzcovsch, U f
ficiale russo, contribu ite furono p(er) ordine dell’Il
l(ustrissi)m o s(i)g(nor) Com(missari)o Est(raordinario) 
Co. di C apodistria p(iastr)e duecento novantanove in  
pagam (ento) di bassi ufficiali 18 e soldati 263, im piegati 
al travaglio  delle fortificaz(ioni) avanzate nella n o tte  
delli 25 giugno cor(rente) e come m g lio p e r  r ie p (u ta )  
di d(etto) s(i)g(nor) Ufficiale al no. 57 )) 299

26 d(etto). All A liier Giuseppe V enturin i contate  pias(tre) 
sedici per m ercedi di m istri che costruirono dodici fondi 
da  le tto  ad uso de’sig(no)ri ufficiali repubblicani e 
per l’ospitale giornate due, m aestranze quattro , in  r a 
gione di p(iastr)e due per cad(au)no, e ciò d’ordi(ne) 
dell’Ill(ustrissi)m o s(i)g(nor) Commis(sario) sud(detto) 
di q(ues)to g(ior)no e ricevuta di d(etto) V enturin i al 
no. 58 » 16

26 d(etto). Al sig(nor ) Caralam bo Trecca furono con tri
buite  p(iastr)e 44. 8 in  pagam (entlo) di alcuni capi 
di roba som m inist(ratrice) ad  uso del Pub(blico) 
Osp(ita)le Repub(blica)no, ad uso pure di fisseche che 
fece per il Tesor(ier)e di S.E. G(e)n(era)le S ted ter in 
aggiunta agl’altri u tensili som m inistrati al d(etto) T e
soriere dal m ercante Surbi fin dai 10 cor(rent)e per dette  
fisseche e per traspo rti di m ateriali inservienti alle 
due barche Condoguri e Fissa, e ciò d’oi'd(ine) del sud
d e tto )  Commis(sario) e no ta  d istin ta  di d(etto) sig(nor) 
Treca con susseg(nat)a sua ricep(uta) al no. 59 » 44.8

26 d(etto). A Cristo Tandaro  contribu ite furono (p(iastr)e



3.24 per ferro libbre sedici inserv(ienti) ad uso di ta n 
ti  cugni accorrenti ad  uso de’m istri che travagliano 
nei pali de’cipressi per i lavori delle fortificaz(io)ni, e 
ciò d ’ord(in)e dell’Ill(ustrissi)m o Commis(sari)o sud
d e t t o  di q(uest)o g(ior)no e ricev(uta) di d(etto) T an 
daro al no. 60 » 3.24

27 d(etto). Al s(i)g(nor) S otto ten(ent)e M ratzcovsch, u f
ficiale russo, contrib(uit)e furono p(iastr)e duecento 
o ttan tasei in esecuzione agl’ordini del sud(detto) Com
mis(sario) E st(raordinario) in  pagam (ento) di bassi uffi
ciali 18 e soldati 250 im pieg(a)ti nel travaglio  delle 
fortificazioni avanzate nella n o tte  dei 26 cor(rente) e co
me per ricev(uta) di d(etto) s(i)g(nor ) Ufficiale al no. 61 » 286

27 d(etto). Al Segret(ario) del s(i)g(nor) Sopraint(enden
te) M etaxà s(ignor) Ant(onio) Z ancarol contate  p (iast
r)e 10.20 d’ord(in)e del sud(detto) s(ignor) Com missa
rio) del dì oggi per  spese da lui incontra te in conto de’ 
noli de’ pali, come appar dalla  di lui polizza e susse
g(nat a) ricev(uta) al no. 62 » 10.20

27 d(etto). A Spiro Cavadà, barcarol, cont(at)e p(iastr)e 
ven ti una per traspo rto  effetuato per tre  volte de’pali 
dal porto  Vlicò fino a S. Pantalon , e ciò in  ord(in)e a 
com andi del sud(detto) s(i)g(nor) Commis(sari)o di 
questo g(ior)no e ricevu ta di detto  C avadà al no. 63 » 21

Seguè p(iastr)e 6488.3
φ.3ν 1807. Si ripo rta  Foltres(critta) sum m a di p(iastr)e 6488.3

27 giug(no). A Giorgo M achierà contate  pias(tr)e sei e 
tren tad u e  parà  per aver ugnato  41 m anareto , e ciò 
d’ordine del Prest(antissi)m o s(i)g(nor) Com(missari)o 
Est(raordinario) Co. di Capodistria di q(uest)to g(ior)
no e r icev(uta) di d(etto ) M achierà, posta in filza al no. 
64 » 6.32

27 d(etto). Al sig(nor) A ju tan te  V oronzorte, ufficiale 
russo, contribu ite  furono p iastre  298 in esecuz(ione) 
agl’ordini dell’Ill(ustrissi)m o s(i)g(nor) Commis(sario) 
sud(detto) in  pagam (ento) di bassi uff(icia)li 18 e sol
d a ti 262 im piegati al travaglio  delle fortificazioni avan
zate la n o tte  dei 27 giug(no) cor(rent)e e come meglio 
per ricev(uta) di d(etto) Uff(icia)le al no. 65 » 298

27 d(etto). A  G ianni Cotr i, fabbro, contribuite furono 
p (iastr)e cinquantanove, parà  27, e ciò in pagam (en)to



di lui mercedi per la costruzione d ’anelli coi loro ganzi 
no. 18 inservienti per i cannoni da porsi sulle barche 
cannoniere, fa tt e da nuovo, Condoguri e Fissa, e per 
l’accom odam (ento) di q u a ttro  m anere, per ferro (...)1 
101 per i d e tti anelli, e ciò d’ordine del sud(detto) s(i)
g(nor) Commis(sario) di q(uest)o g(ior)no e ricev(uta) 
di d(etto) Cotrì al no. 66 » 59.27

28 d(etto). A Stefani Baldissera, m arangone, contribu ite 
per fat tu ra  di due cassette, un banco ed un tavolino, 
chiodi e groppeti, il tu tto  occor(ren)te per l’O sp(ita)le  
dei Repu bblicani, p(iastr)e sette, parà dieci, in or
d(in)e a prescrizioni del sud(detto) s(ignor) C om m issa
r io) del dì oggi e ricev(uta) del d(etto) m arangone al 
n o. 67 » 7.10

29 d(etto). A Cristo Tandaro, m erzer, contribuite p(iastr)e 
o ttan ta se tte  per tela coram e (piedi) 87 inservienti per 
lenzuoli dodici dell’Ospital dei R epubblicani, e ciò 
d’ordine dell’Ill(ustrissi)mo s(i)g(nor) Commis(sario) di 
q(uesto) g(ior)no e ricev(uta) di d(etto) Tandaro  no. 68 » 87

29 d(etto). A Spiro M urmura per se e comp(agn)i m istri 
calafai contribuite furono p iastre duecentoquaranta 
per opere no. 100 im pieg(a)te alla costruzione delle due 
barche cannoniere Condoguri e Fissa, e ciò d’ordine del 
sud(detto) sig(nor) Commis(sari)o Est(raordinario) di 
quest’oggi e ricep(uta) di d(etto) M urm ura al no. 69 » 240

29 d(etto).AD im o Vlaco, trippier, per sevo (,..)125 e sbiaca 
(,..)1  1 1/2, occorso il tu tto  per le due barche cannoniere 
Condoguri e Fissa contribuite p(iastre) quatto rd ic i in 
ordine a com andi del sud(detto) s(i)g(nor) Commis(sa
ri)o Est(raordinario) di q(uest)o g(iorn)o e r ice(vut)a di 
d(etto) Vlaco al no. 70 » 14

30 d(etto). A Gasparo Calandro contribu ite p(iastr)e do
dici e parà  tren tadue, spese da lui in o[g]lio e bombace, 
occorsi per lumi fa tti nelli travagli n o ttu rn i delle for
tificazioni, e ciò d’ordine dell’Ill(ustrissi)mo sig(nor) 
Commis(sari)o Est(raordinario) Co. C apodistria di q (u
est)o g(ior)no e ricevuta di detto  Calandro al no. 71 » 12.32

30 d(etto). A Gianni Gonemi con tribu ite furono pias(tre) 
centosessantadue, parà  20 in pagam ento di ponti ven-

1. Σύμβολον μονάδος βάρους, πιθανώς βεν. λίτρας.



φ.4

venticinque lunghi piedi 31 e larghi 13, occorsi per i para
p e tti delle due nuove barche cannoniere Condoguri e 
F issa, e ciò in  ord(ine) a prescrizioni dell’Ill(ustrissi)mo 
s(i)g(nor) Commis(sario) Co. Capodistria di q(ues)to 
g(ior)no e ricev(uta) d i d(etto) Gonem i al no. 72 pi

Segue  
1807. Si rip o rta  la contros(crit ) ta  sum m a di (piastr)e 

30 giug(no). A Gasparo Calandro contribu ite  furono p ia
stre  cen too ttan tanove per pagam ento di alcuni tra v a 
glia tori da  lui im piegati alle fortificaz(ioni) per g(ior)ni 
7, cioè dalli 24 fin ai 30 corrente, come per la  di lui po
lizza, in calce di cui vedesi l’ordine di q(ues)ta con
tribuzione del sud(detto) s(i)g(nor) Commis(sario) del 
dì oggi e riceputa di d(etto) Calandro al no. 73

Sum m a 

pi(astr)e 162.20

piastr)e 7376.4 
7376.4

» 189 

p(iastr)e 7565.4

Demetrio Carburi alle Finanze
Pano Lai alle Finanze
Zaccaria Zam bini Ag(giunto)alle F in(an)ze
Spiridon Z arlam bà Ag(giunto) alle Fin(anze)
Eustacchio V alaoriti Ag(giun)to alle F inanze

Marco Cicilian Tes(oriere)

φ.4ν Π ε ρ ί λ η ψ ι ς δ ι ά  χ ε ι ρ ό ς  τ ο ύ  γ ρ α μ μ α τ έ ω ς :  1310. 
Commissario E straordinario  Conte C apodistria. Accom pagna foglio delle 
spese estraordin(a)rie incontra te  da 16 a tu t to  li 30 giug(no) scad(uto) 
e fa alcune osservaz(ioni) intorno lo sta to  di quella cassa.

Α ντίγραφον ληφθέν εκ του ημερολογίου εξόδων τα οποία καταβάλλονται 
εκτάκτως υπό του δημοσίου ταμείου της Α γίας Μαύρας ε ις  εργασίας οχυρώ
σεως και άλλα της νήσου, διά να την καταστήσωμεν ικανήν προς άμυναν.

1807 16 Ι ουνίου. Εις τον Σπύρον Κονιδάρην και σύντροφόν του,
Αντώνιον Ούγγαρον και σύντροφόν του και Γρηγόρην Σχί
ζαν μετά του συντρόφου του, πάντας λεμβούχους, κατεβλή
θησαν δέκα πέντε και ήμισυ γρόσια διά μεταφοράν υλικών 
και σκευών εκ του φρουρίου μέχρι του καταστρώματος του 
πλοίου του καπετάν Χριστοδούλου Κομητοπούλου, και του-



τούτο κατ’ ε ντολήν τού Εκλαμπροτάτου κυρίου Εκτάκτου Ε 
πιτρόπου Κ. Καποδίστρια τής σήμερον καί α πόδειξιν των 
εν λόγω λεμβούχων τεθείσαν εν φακέλω υπ’ α ριθ. 25, γρόσια 15.20

Ωσαύτως. Εις τον Σημαιοφόρον Ιωσήφ Βεντουρίνην ε μετρήθησαν 
διά πληρωμήν δέκα τεσσάρων ημερομισθίων προς παράδες εί
σι έ καστον ημερομίσθιον, τα οποία ηναλώθησαν δι’ εργασί
αν υπό τον ιππότην κύριον Michaud Μηχανικόν, και τούτο 
κατ’ ε ντολήν του ρηθέντος κυρίου Εκτάκτου Επιτρόπου, 
ήτοι ε πιστολήν του αυτού υπό ημερομηνίαν 15 Ιουνίου και 
απόδειξιν του ρηθέντος Βεντουρίνη <διά> γρόσια ε πτά με
τά συνημμένου σημειώματος <εις φάκελον> υπ’ αριθ. 26 » 7

Ω σαύτως. Ε ις Ιω ά ννην Βουκελάτον και συντρόφους του ε ν συ
νόλω α ρ. 6, ξυλουργούς, κατεβλήθησαν δι’ α μοιβάς των εις 
την κοπήν των κυπαρίσσων κ α ι α κολουθήσασαν μεταφοράν 
των γρόσια ε νενήκοντα εννέα, και τούτο κατ’ ε ντολήν του 
ρηθέντος κυρίου Εκτάκτου Επιτρόπου της σήμερον και α
πόδειξιν των ρηθέντων ξυλουργών σημειωθείσαν ε ν τω φακέ
λω υπ’ αριθ. 27 » 99

Ω σαύτως. Ε ις τον κύριον Α νθυπολοχαγόν Mratzcovschi κατε
βλήθησαν διακόσια τριάκοντα οκτώ γρόσια διά πληρωμήν 
20 υπαξιωματικών προς δύο γρόσια ε κάστου και 198 στρα
τιωτών προς εν γρόσιον ε κάστου, οι οποίοι ειργάσθησαν την 
νύκτα 14 τρέχοντος εις τας προκεχωρημένας οχυρώσεις, 
και τούτο κατά καθοριστικήν διαταγήν του προρρηθέντος
κυρίου Εκτάκτου Επιτρόπου κα ι απόδειξιν του ρηθέντος κυ
ρίου Α ξιωματικού τεθείσαν ε ν τω φακέλω υπ’ αρ. 28 » 238

17 του ιδίου. Ε ις τον προρρηθέντα κύριον Α νθυπολοχαγόν κατε
βλήθησαν ε πίσης διακόσια εξήκοντα πέντε γρόσια, α ρ. 265, 
προς πληρωμήν ωσαύτως 24 υπαξιωματικών και 217 Ρώσων 
στρατιωτών, οι οποίοι ειργάσθησαν κατά την νύκτα της 15 
τρέχοντος εις τας προρρηθείσας οχυρώσεις, και τούτο συμ
φώνως προς την εντολήν του προρρηθέντος κυρίου Εκτάκτου 
Ε π ιτρόπου, ε ν τω περιθωρίω της οποίας σημειούται α πόδει
ξις του ιδίου Αξιωματικού τεθείσα ε ν τω φακέλω υπ’ αρ. 29 » 265

Ω σαύτως. Εις τον κύριον Αθανάσιον Τρύφωνα διά πληρωμήν 
δύο α ντισκήνων χρησιμευόντων εις το στρατόπεδον των Ι ο
νίων, η οποία ε γένετο ε πί τη βάσει ε πιστολής του Ε κλαμ
προτάτου κυρίου Ε κτάκτου Επιτρόπου Κ. του Καποδίστρια, 
της 12 τρέχοντος Ιουνίου, όπως <φαίνεται> ε ξ α ποδείξεως



του ρηθέντος κυρίου Τρύφωνος, συναφθείσης εις την εν λόγω 
επιστολήν και σημειωθείσης διά του αρ. 30, γρόσια διακόσια 
εβδομήκοντα πέντε » 275

Ω σαύτως. Εις τον Α ποστολήν Κοντογούρην ε ξωφλήθησαν τετρα
κόσια τεσσαράκοντα γρόσια δι’ έ να μήνα προκαταβολικός, ο 
οποίος ήρχισεν α πό της 14 τρέχοντος, π.η ., διά πληρωμήν 
της λέμβου του και του πληρώματος της, συμφώνως προς ό,τι 
καθωρίσθη διά του συμφωνητικού της αυτής ημέρας μεταξύ 
αυτού και του Ε κλαμπροτάτου κυρίου Επιτρόπου, και το 
αυτό επίσης εις τον Θοδωρήν Φύσαν διά την λέμβον του εξω
φλήθησαν τετρακόσια είκοσι γρόσια προς πληρωμήν της λέμ
βου του και του πληρώματός της δι’ έ να μήνα προκαταβολι
κώς, α ρξάμενον α πό 14 τρέχοντος, π. η ., συμφώνως προς άλ
λην συμφωνίαν της αυτής ημέρας συναφθείσαν μεταξύ του
ιδίου Φύσα 

Α κολουθεί γρόσια 899.20 /
φ.1ν Μεταφέρεται το  ανωτέρω σημειωθέν ποσον των γροσίων 899.20

και του αυτού Εκτάκτου Επιτρόπου κυρίου Κ. Καποδίστρια, 
όπως καλλίτερον φαίνεται ε κ του γράμματος του ιδίου κυρίου 
Καποδίστρια της 16 τρέχοντος και της Ιδιαιτέρας α ποδεί
ξεως των ρηθέντων Κοντογούρη και Φύσα διά το  αντίστοι
χον ποσόν ε κάστου, σημειωθέντων ε ξ ά λλου επί του αυτού 
φύλλου, φέροντος την ένδειξιν α ρ. 31, ε ν συνόλω γρόσια ο
κτακόσια εξήκοντα » 860

17 Ι ουνίου. Εις τούς αχθοφόρους Ι ωσήφ Τζαγκάνην κα ι επτά 
συντόφους του, ε ν συνόλω οκτώ, κατεβλήθησαν δι’ α μοιβάς 
των τεσσάρων και ημισείας ημερών, τας οποίας ειργάσθησαν 
εις τας οχυρώσεις του Α. Π αντελεήμονος από της 12 τρέχον
τος Ι ουνίου μέχρι της 16 του ιδίου συμπεριλαμβανομένης 
προς παράδες εκατόν δι’ έ καστον την ημέραν, γρόσια ε νε
νήκοντα, ε ις  ε κτέλεσιν τ η ς  ε ντολής του Ε κλαμπροτάτου 
κυρίου Εκτάκτου Επιτρόπου υπό σημερινήν ημερομηνίαν, 
η οποία παρουσιάζεται μετά του πίνακος και των αποδείξεων 
εις τον αρ. 82 » 90

Ω σαύτως. Εις τον Γεώργιον Ντάλιαν και Γιάννην Κουτζάφτην, οι 
οποίοι ειργάσθησαν αυτοπροσώπως και μεθ’ ε νός ίππου διά 
την κοπήν και μεταφοράν των κυπαρίσσων α πό της 10 μέχρι 
της 15 τρέχοντος μηνός, κατεβλήθησαν είκοσι ε πτά γρόσια, 
συμφώνως προς την  εντολήν της σήμερον του ρηθέντος κυ-



κυρίου Ε κλαμπροτάτου Επιτρόπου και απόδειξιν των ιδίων, 
τα οποία παρουσιάζονται εις φάκελον υπ’ α ρ. 33 » 27

Ω σαύτως. Ε ις τον κύριον Ανθυπολοχαγόν Mratzcovschi κατε
βλήθησαν διακόσια ε ξήκοντα τέσσερα γρόσια διά πληρωμήν 
23 υπαξιωματικών και 218 στρατιωτών, οι οποίοι ειργάσθη
σαν εις τας προκεχωρημένας οχυρώσεις την νύκτα της 16 
τρέχοντος εις εκτέλεσιν ε ντολής του ως ά νω ρηθέντος Εκλα

μπροτάτου Επιτρόπου, η οποία παρουσιάζεται εις φάκελον 
μετά της αποδείξεως του ρηθέντος Αξιωματικού υπ’ α ρ. 34 » 264

18 του ιδίου. Εις τον άνω ρηθέντα κύριον Ανθυπολοχαγόν Mra
tzcovschi κατεβλήθησαν διακόσια ογδοήκοντα γρόσια διά 
πληρωμήν 26 υπαξιωματικών και 266 στρατιωτών, οι οποί

οι ειργάσθησαν την νύκτα της 17 τρέχοντος εις τας προ
κεχωρημένας οχυρώσεις ε ις  εκτέλεσιν ε ντολής του Ε κλαμ
προτάτου κυρίου Εκτάκτου Επιτρόπου, η οποία παρουσιάζε
ται μετά της αποδείξεως του ρηθέντος Αξιωματικού εις τον 
αρ. 35 » 280

19 του ιδίου. Εις τον Άντζολον Π ερδικάρην, δι’ αυτόν και τούς 
συντρόφους του α χθοφόρους, κατεβλήθησαν πεντήκοντα έ ν 
γρόσια· ούτοι ειργάσθησαν εις την οχύρωσιν του Α γ ίου Παν
τελεήμονος α πό 17 τρέχοντος συνεχώς μέχρι σήμερον, και 
τούτο κατ’ ε ντολήν της σήμερον του Ε κλαμπροτάτου Ε κτά 
κτου Επιτρόπου και ακολουθούσαν α πόδειξιν του υπ’ αρ. 36 » 51

20 του ιδίου. Ε ις τον Γάσπαρον Καλάντρον κατεβλήθησαν τέσσερα 
γρόσια και επτά παράδες, ε ξοδευθέντα παρ’ αυτού διά τους 
νυκτερινούς φωτισμούς της αποθήκης και του τόπου της ερ
γασίας, και τούτο κατ’ ε ντολήν σημερινήν του άνω ρηθέντος 
κυρίου Επιτρόπου και απόδειξιν του αναφερθέντος Καλάν
τρου, τεθείσαν ε ν τω φακέλω υπ’ αρ. 37 » 4. 7

Ω σαύτως. Ε ις τον άνω ρηθέντα κύριον Ανθυπολοχαγόν ε μετρήθη
σαν διακόσια ενενήκοντα επτά γρόσια διά πληρωμήν 26 υπαξι

ωματικών και 245 στρατιωτών, οι οποίοι ειργάσθησαν την 
νύκτα της 18 τρέχοντος εις τας προκεχωρημένας οχυρώσεις, 
και τούτο κατ’ ε ντολήν του Ε κλαμπροτάτου Επιτρόπου και 
απόδειξιν του ρηθέντος Αξιωματικού υπ’ αρ. 38 » 297

Ακολουθεί γρόσια 2772.27/

2 1807. Μεταφέρεται το  έναντι γραφέν ποσόν γροσίων 2772.27



20 Ι ουνίου. Εις τον κύριον Ανθυπολοχαγόν Mratzcovschi κα
τεβλήθησαν διακόσια ενενήκοντα ε πτά γρόσια διά πληρω
μήν 26 υπαξιωματικών και 245 στρατιωτών, α σχ οληθέντων 
εις την εργασίαν των προκεχωρημένων οχυρώσεων την νύ
κτα της 19 τρέχοντος, συμφώνως προς την εντολήν του Εκλα

μπροτάτου κυρίου Εκτάκτου Επιτρόπου και υπογεγραμ
μένην α πόδειξιν του προρρηθέντος Αξιωματικού, τεθείσαν ε ν 
φακέλω υπ’ αρ. 39 » 297

Ω σαύτως. Εις τον Πάνον Α μερικάνον καταβληθέντα γρόσια πέν
τε και εις τον Μαρίνον Σταφυλάτον, α χθοφόρον, και σύντρο
φόν του γρόσια τρία και ήμισυ, εις τον πρώτον διά πληρωμήν 
μεταφοράς γενομένης διά της λέμβου του υλικών μέχρι της 
αποθήκης του Βαγενά και εις τους άλλους διά λογαριασμόν 
μεταφορών των υλικών τούτων μέχρι της προρρηθείσης 
λέμβου, και τούτο κατ’ ε ντολήν του προρρηθέντος κυρίου Ε 
πιτρόπου χθεσινήν και υπογεγραμμένην α πόδειξιν των άνω 
ρηθέντων λεμβούχων κ α ι α χθοφόρων, τεθείσαν εν φακέλω 
υπ’ αρ. 40 » 8.20

21 ιδίου. Εις Δημήτρην Σερεμέτην τρία γρόσια διά πληρωμήν 
47 (.... ) και τούτο κατ’ ε ντολήν του κυρίου Εκτάκτου Ε 
πιτρόπου της 19 του ιδίου και απόδειξιν του τεθείσαν ε ν φα
κέλω υπ ’ α ρ. 41 » 3

Ω σαύτως. Εις τον Ανθυπολοχαγόν κύριον Mratzcovschi κατα
βληθέντα τριακόσια και τρία γρόσια διά πληρωμήν 26 υπαξι

ωματικών και 251 στρατιωτών α πασχοληθέντων εις την 
εργασίαν των προκεχωρημένων οχυρώσεων κατά την νύκτα 
της 20 τρέχοντος, και τούτο κατ’ ε ντολήν του Ε κλαμπρο
τάτου κυρίου Εκτάκτου Ε πιτρόπου και ύυπογεγραμμένην α
πόδειξιν του ρηθέντος Α ξιωματικού, τεθείσαν ε ν φακέλω 
υπ’ αρ. 42 » 303

Ω σαύτως. Εις τον ρηθέντα Ανθυπολοχαγόν Mratzcovschi κα
ταβληθέντα, τριακόσια και δύο γρόσια διά πληρωμήν 18 υπαξι

ωματικών και 266 στρατιωτών α πασχοληθέντων εις 
την εργασίαν της προκεχωρημένης οχυρώσεως κατά την νύ
κτα της 21 τρέχοντος, και τούτο κατ’ ε ντολήν του Ε κλαμ
προτάτου κυρίου Εκτάκτου Επιτρόπου και υπογεγραμμέ
νην α πόδειξιν του άνω ρηθέντος Αξιωματικού της 22 τρέ
χοντος, τεθείσαν ε ν φακέλω υπ’ αρ. 43 » 302

1. Η  λ. cattachità α γνώστου σημασίας.



22 του ιδίου. Ε ις την Ε ξοχωτάτην Επιτροπήν επί των Ρωσικών 
Επιδιώξεων κατεβλήθησαν κατ’ ε ντολήν σεβαστής ε πιστο
λής του Ε κ λ αμπροτάτου κυρίου Εκτάκτου Επιτρόπου Κ. 
Καποδίστρια υπό ημερομηνίαν 21 τρέχοντος πεντακόσια ε
βδομήκοντα πέντε γρόσια και παράδες τέσσαρες δι’ έ ξοδα 
της αυτής Επιτροπής καταβληθέντα κατά τα περιλαμβανό
μενα του συνημμένου ε γγράφου εις την προμνησθείσαν ε πι
στολήν του Επιτρόπου και τας α ποδείξεις τας συνημμένας τω 
ιδίω ε γγράφω υπ’ αρ. 7 και όπως καλλίτερον φαίνεται ε κ 
της αποδείξεως της ρηθείσης Ε ξοχωτάτης Επιτροπής της 
ευρισκομένης ε ν τω περιθωρίω της προρρηθείσης ε πιστολής, 
τεθείσης ε ν φακέλω υπ’ α ρ. 44 » 575. 4

22 του ιδίου. Ε ις Θεοδόσιον Καβαδάν κατεβλήθησαν κατ’ ε ντολήν 
σεβαστής ε πιστολής του Ε κ λαμπροτάτου κυρίου Ε κτά 
κτου Επιτρόπου Κ. Καποδίστρια της σήμερον γρόσια ε κα
τόν κ α ι ενενήκοντα τρία διά πληρωμήν τη ς  εμπρησθείσης 
λέμβου του και όπως καλλίτερον <φαίνεται> εξ α ποδείξεως 
του ρηθέντος Καβαδά της ιδίας ημέρας τεθείσης ε ν φακέ
λω, μετά της προμνησθείσης επιστολής και τεσσάρων ε γγρά
φων συνημμένων εις την ιδίαν, υπ’ αρ. 45 » 193

23 του ιδίου. Ε ις τον κύριον Α νθυπολοχαγόν Mratzcovsch κατε
βλήθησαν τριακόσια είκοσι εννέα γρόσια και ήμισυ διά πλη
ρωμήν 18 υπαξιωματικών και 293 στρατιωτών α πασχολη
θέντων εις τη ν  εργασίαν των προκεχωρημένων οχυρώσεων 
κατά την νύκτα της 22 τρέχ οντος συμφώνως προς την εν
τολήν του προρρηθέντος κυρίου Ε κ λ αμπροτάτου Επιτρόπου 
κ α ι α πόδειξιν του ρηθέντος Αξιωματικού τεθείσαν ε ν φα
κέλω υπ ’ α ρ .  4 6 γρόσια 329.20

Ακολουθεί γρόσια 4783.31/
φ.2ν 1807. Μεταφέρεται το ανωτέρω α ναγραφέν ποσόν γροσίων 4783.31

23 Ιουνίου. Ε ις Νικολέτον Καρύδην κατεβλήθησαν δώδεκα γρό
σια διά πληρωμήν ε ξ ημερομισθίων α ναλωθέντων διά την 
κατασκευήν των πασσάλων των κοπέντων ε κ κυπαρίσσων 
κατ’ ε ντολήν σημερινήν του Ε κ λαμπροτάτου κυρίου Ε κτά 
κτου Επιτρόπου Κ. Καποδίστρια κα ι απόδειξιν του ρηθέν
τος Κ αρύδη υπ’ αρ. 47 12

23 του ιδίου. Ε ις Γιάννην Κοτρήν, σιδηρουργόν, καταβληθέντα 
εις α μοιβήν του διά σιδηρούς κώνους ν°4, βάρους (...) 1 19,

1, Βλ. σημείωσιν εις τ ο  π ρ ωτότυπον,



προς παράδες 20 την λίβραν και κατασκευήν των, συμφώνως 
προς εντολήν του ρηθέντος κυρίου Ε πιτρόπου και υπογρα
φείσαν α πόδειξιν του ρηθέντος σιδηρουργού υπ’ α ρ. 49, γρό
σια δέκα τέσσαρα και ήμισυ » 14.20

24 του ιδίου. Εις Α ναστάσιον Καβαδάν, πλοίαρχον ιστιοφόρου, 
καταβληθέντα γρόσια τεσσαράκοντα διά μεταφοράν κυπαρίσ
σων ε κ Βλυχού, φορτωθέντων εκεί υπό του πλοιάρχου κυ
ρίου Καβαδά μέχρι Αγίου Παντελεήμονος, συμφώνως προς 
τη ν  εντολήν του προρρηθέντος κυρίου Επιτρόπου και υπογε

γραμμένην α π όδειξιν του προμνησθέντος λεμβούχου υπ’ 
αρ. 50 » 40

24 του ιδίου. Εις τον κύριον Υπολοχαγόν Κάρολον Battaglia, 
υπασπιστήν του τάγματος της <Ι ονίου> Πολιτείας, καταβλη
θέντα διακόσια σαράντα γρόσια και ήμισυ διά πληρωμήν 38 
υπαξιωματικών προς γρόσια ε ν και τέταρτον δι’ έ καστον και 
193 στρατιωτών προς έν γρόσιον ημερησίως διά τας εργασίας 
των τας αναλωθείσας εις τας προκεχωρημένας οχυρώσεις α
πό της 14 μέχρι της 21 τρέχοντος, συμφώνως προς την εντο
λήν του προρρηθέντος Ε κλαμπροτάτου κυρίου Επιτρόπου 
και απόδειξιν του ρηθέντος κυρίου υπασπιστού υπ’ αρ. 51 » 240.20

24 του ιδίου. Εις τον Ανθυπολοχαγόν κύριον Mratzcovsch, Ρώ
σον α ξιωματικόν, κατεβλήθησαν τριακόσια δύο γρόσια διά 
πληρωμήν 18 υπαξιωματικών και 266 Ρώσων στρατιωτών 
απασχοληθέντων εις την εργασίαν εις τας προκεχωρημένας 
οχυρώσεις κατά την νύκτα της 23 τρέχοντος, και τούτο 
κατ’ ε ντολήν του προρρηθέντος Ε πιτρόπου και σχετικήν α
πόδειξιν του ρηθέντος Αξιωματικού υπ’ αρ. 52 » 302

25 του ιδίου. Εις Φραγκούλην Σιδέρην κατεβλήθησαν είκοσι γρό
σια διά μεταφοράν πασσάλων 1600 εκ του λιμένος Σύβοτα 
μέχρι της γεφύρας του Α. Παντελεήμονος, και τούτο κατά 
σημερινήν ε ντολήν του προρρηθέντος κυρίου Εκτάκτου Ε π ι
τρόπου και υπογεγραμμένην α πόδειξιν του ρηθέντος Φραγ
κούλη υπ’ α ρ. 53  »20

25 του ιδίου. Εις Σπύρον Λέκαν, λεμβούχον, κατεβλήθησαν δέκα 
πέντε γρόσια διά μεταφοράν 200 πασσάλων ε κ κυπαρίσσου 
και κλάδων κυπαρίσσου ε κ Μικρού Γιαλού μέχρι Α γ. Παν
τελεήμονος, και τούτο κατά σημερινήν ε ντολήν του προρρη
θέντος Ε π ιτρόπου και υπογεγραμμένην α πόδειξιν του Λέκα 
υπ’ αρ. 54 » 15



25 του ιδίου. Εις τον κύριον Ανθυπολοχαγόν Mratzcovsch, Ρώ
σον α ξιωματικόν, κατεβλήθησαν διακόσια ε νενήκοντα ε πτά 
γρόσια κατ’ ε ντολήν του Εκλαμπροτάτου κυρίου Ε κτάκτου 
Επιτρόπου Κ. του Καποδίστρια, διά πληρωμήν 18 υπαξι

ωματικών και 261 στρατιωτών, α πασχοληθέντων ε ις  ερ
γασίαν κατά την νύκτα της 24 τρέχοντος εις τας προκεχωρη
μένας οχυρώσεις, και όπως <φαίνεται>  εξ α ποδείξεως του 
ρηθέντος Αξιωματικού υπ’ αρ. 55 » 297

Α κολουθεί γρόσια 5792.31/
φ.3 1807. Μεταφέρεται το  έναντι α ναγραφέν ποσόν γροσίων 5792.31

25 Ι ουνίου. Εις Θεοτόκην Κοντογούρην, λεμβούχον, διά μεταφο
ράν 240 πασσάλων ε κ κυπαρίσσου κατεβλήθησαν κατά ση
μερινήν ε ντολήν του Ε κλαμπροτάτου κυρίου Εκτάκτου Ε 
πιτρόπου, Κόμ. του Καποδίστρια, και απόδειξιν υπογεγραμ
μένην του Κοντογούρη υπό ημερομηνίαν δέκα πέντε υπ’ α ρ. 
56 » 15

26 του ιδίου. Εις τον κύριον Ανθυπολοχαγόν Mratzcovsch, Ρώ
σον α ξιωματικόν, κατεβλήθησαν κατ’ ε ντολήν του Ε κλαμ
προτάτου κυρίου Εκτάκτου Επιτρόπου, Κόμ. του Καποδί
στρια, διακόσια ε νενήκοντα ε ννέα γρόσια διά πληρωμήν 18 
υπαξιωματικών και 263 στρατιωτών, α πασχοληθέντων εις 
τη ν  εργασίαν των προκεχωρημένων οχυρώσεων κατά την 
νύκτα της 25 τρέχοντος Ι ουνίου, και όπως καλλίτερον 
<φαίνεται>  εξ α ποδείξεως του ρηθέντος κυρίου Α ξιωματι
κού υπ’ αρ. 57 » 299

26 του ιδίου. Εις τον Σημαιοφόρον Ι ωσήφ Βεντουρίνην καταβλη
θέντα 16 γρόσια δι’ α μοιβάς τεχνιτών, οι οποίοι κατεσκεύα
σαν δώδεκα βάσεις διά κλίνας προς χρήσιν των κυρίων α
ξιωματικών της Πολιτείας και διά το Νοσοκομείον, δύο ημε
ρομίσθια, τεχνίται τέσσαρες, κατ’ α ναλογίαν δύο γροσίων δι’ 
έκαστον, και τούτο κατ’ ε ντολήν του προρρηθέντος Ε κλαμ
προτάτου κυρίου Επιτρόπου της σήμερον κα ι απόδειξιν του 
ρηθέντος Βεντουρίνη υπ’ αρ. 58 » 16

26 του ιδίου. Εις τον κύριον Χαράλαμπον Τρέκαν κατεβλήθησαν 
44.8 γρόσια διά πληρωμήν μερικών ειδών ε φοδιασμού προς 
χρήσιν του Δημοσίου Νοσοκομείου της Πολιτείας., προς κα
τασκευήν επίσης φυσιγγίων, τα οποία κατεσκεύασεν διά τον 
Α ποθηκάριον της Α.Ε. του Στρατηγού Stedter, ε πί πλέον 
των λοιπών σκευών παραδοθέντων εις τον ρηθέντα Α πο-



Αποθηκάριον υπό του εμπόρου Σουρμπή ήδη α πό 10 τρέχοντος 
διά τα ρηθέντα φυσίγγια και διά μεταφοράς υλικών χρη
σίμων εις τας δύο λέμβους Κοντογούρη και Φύσα, και τού
το κατ’ εντολήν του προρρηθέντος κυρίου Επιτρόπου και 
ιδιαιτέραν σημείωσιν του ρηθέντος κυρίου Τρέκα μετά υπο
γεγραμμένης α ποδείξεώς του υπ’ αρ. 59 » 44. 8

26 του ιδίου. Εις Χρήστον Τάνταρον κατεβλήθησαν 3.24 γρόσια 
διά δέκα έ ξ λίβρας σιδήρου χρησιμεύοντος δι’ α ναλόγους 
κώνους α παραιτήτους διά τους τεχνίτας οι οποίοι εργάζον
ται εις τους πασσάλους των κυπαρίσσων διά τα ς  εργασίας 
των οχυρώσεων, και τούτο κατ’ ε ντολήν της σήμερον του 
προρρηθέντος Εκλαμπροτάτου Επιτρόπου κ α ι  α πόδειξιν 
του ρηθέντος Ταντάρου υπ’ αρ. 60 » 3.24

27 του ιδίου. Εις τον κύριον Ανθυπολοχαγόν Mratzcovsch, Ρώ
σον α ξιωματικόν, κατεβλήθησαν διακόσια ογδοήκοντα έ ξ 
γρόσια ε ις  εκτέλεσιν ε ντολών του προρρηθέντος Εκτάκτου 
Επιτρόπου διά πληρωμήν 18 υπαξιωματικών και 250 στρα
τιωτών, α σχοληθέντων εις την ε ργασίαν των προκεχωρημέ
νων οχυρώσεων κατά την νύκτα της 26 τρέχοντος και όπως 
<φαίνεται> ε ξ α ποδείξεως του ρηθέντος κυρίου Αξιωματικού 
υπ’ αρ. 61 » 286

27 του ιδίου. Εις τον γραμματέα του Επιθεωρητού κυρίου Με
ταξά, κύριον Α ντώνιον Τσαγκαρόλ, καταβληθέντα 10.20 
γρόσια κατ’ ε ντολήν του προρρηθέντος κυρίου Επιτρόπου 
της σήμερον δι’ έ ξοδα α ντιμετωπισθέντα υπό του ιδίου εις 
τον λογαριασμόν των ναύλων των πασσάλων, καθώς φαίνεται 
εκ του τιμολογίου τούτου κα ι εκ της υπογεγραμμένης α πο
δείξεως υπ’ αρ. 62 » 10.20

27 του ιδίου. Εις Σπύρον Καβαδάν, λεμβούχον, καταβληθένα είκο
σι έ ν γρόσια διά πραγματοποιηθείσαν μεταφοράν πασσάλων 
τρεις φοράς ε κ του λιμένος Βλυχού μέχρι Α. Παντελεήμονος, 
και τούτο κατά την σημερινήν ε ντολήν μετά προσταγής του 
προρρηθέντος κυρίου Ε πιτρόπου κ α ι α πόδειξιν του ιδ ίου 
Καβαδά υπ’ αρ. 63 » 21

Ακολουθεί γρόσια 6488. 3/

φ.3ν 1807. Μεταφέρεται το  α νωτέρω  α ναγραφέν ποσόν γροσίων 6488. 3

27 Ι ουνίου. Εις Γιώργον Μαχαιράν καταβληθέντα έξ γρόσια και 
τριάντα δύο παράδες, ε πειδή ηκόνισε 41 μικρούς πελέκεις,



και τούτο κατά σημερινήν ε ντολήν του Ε ξοχωτάτου κυρί
ου Εκτάκτου Ε πιτρόπου Κόμ. του Καποδίστρια κ α ι α πό
δειξιν του ιδίου Μαχαιρά τεθείσαν ε ν φακέλω υπ’ αρ. 64 » 6.32

27 του ιδίου. Εις τον Υπασπιστήν κύριον Voronzorte, Ρώσον α 
ξιωματικόν, κατεβλήθησαν 298 γρόσια ε ις  εκτέλεσιν ε ντο
λών του προρρηθέντος Ε κλαμπροτάτου κυρίου Επιτρόπου 
διά πληρωμήν 18 υπαξιωματικών και 262 στρατιωτών, α πα
σχοληθέντων εις την εργασίαν των προκεχωρημένων οχυρώ
σεων κατά την νύκτα της 27 τρέχοντος Ι ουνίου και όπως 
<φαίνεται> καλλίτερον ε ξ α ποδείξεως του ρηθέντος Α ξιω
ματικού υπ’ αρ. 65 » 298

27 του ιδίου. Εις Γιάννην Κοτρήν, σιδηρουργόν, κατεβλήθησαν 
πεντήκοντα ε ννέα γρόσια, παράδες 27, και τούτο διά πλη
ρωμήν α ντιμισθίας του διά την κατασκευήν δακτυλίων μετά 
των αγγίστρων των ν° 18, χρησιμευόντων εις τα πυροβόλα, 
διά να τίθενται ε πί των κανονιοφόρον λέμβων, κατασκευα
σθεισών ε ξ α ρχής, του Κοντογούρη και Φύσα, και διά την 
τοποθέτησιν τεσσάρων πελέκεων, διά σίδηρον (...)1 101 διά 
τους ρηθέντας δακτυλίους, και τούτο κατά σημερινήν ε ντο
λήν του προρρηθέντος κυρίου Επιτρόπου και απόδειξιν του 
ρηθέντος Κοτρή υπ’ αρ. 66 » 59.27

28 του ιδίου. Εις Στεφάνήν Μπαλντισέραν, ξυλουργόν, καταβλη
θέντα διά κατασκευήν δύο κιβωτίων, πάγκου και τραπεζίου, 
ήλους μικρούς και μεγάλους, α πάντων χρησίμων διά το Νο
σοκομείον της Πολιτείας, γρόσια ε πτά, παράδες δέκα, κα
τά καθοριστικήν ε ντολήν της σήμερον του προρρηθέντος κυ
ρίου Επιτρόπου κα ι απόδειξιν του ρηθέντος ξυλουργού υπ’ 
αρ. 67 » 7.10

29 του ιδίου. Εις Χρήστον Τάνταρον, έ μπορον ψιλικών, κατα
βληθέντα ογδόντα επτά γρόσια διά μουσαμάν 87 ποδών, χρη
σιμεύοντα διά δώδεκα τεμάχια του Νοσοκομείου της Πολι
τείας, και τούτο κατά σημερινήν ε ντολήν του Ε κλαμπροτά
του κυρίου Επιτρόπου και απόδειξιν του ρηθέντος Ταντάρου 
υπ’ αρ. 68

29 του ιδίου. Εις Σπύρον Μουρμούραν, δι’ αυτόν και συντρόφους 
τεχνίτας καλαφάτας, κατεβλήθησαν διακόσια τεσσαράκοντα 
γρόσια διά 100 ημερομίσθια, α ναλωθέντα διά την κατασκευ
ήν των δύο κανονιοφόρων λέμβων του Κοντογούρη και Φύ-

» 87

1. Βλ. σ. 130, σημ..



Φύσα, και τούτο κατά σημερινήν εντολήν του προρρηθέντος κυ
ρίου Εκτάκτου Ε πιτρόπου κ α ι α πόδειξιν του ιδίου Μούρ
μουρα υπ’ αρ. 69 » 240

29 του ιδίου. Εις Δήμον Βλάχον, πωλητήν «πατσάς», διά λίπος 
( ...)1 25 και υλικόν στεγανοποιήσεως (...)1 1 1/2, α παντα 

χρησιμοποιηθέντα διά τας δύο κανονιοφόρους λέμβους των 
Κοντογούρη και Φύσα, καταβληθέντα δέκα τέσσερα γρόσια 
κατά καθοριστικήν ε ντολήν της σήμερον του προρρηθέντος 
κυρίου Εκτάκτου Επιτρόπου κ α ι α πόδειξιν του ρηθέντος 
Βλάχου υπ’ αρ. 70 » 14

30 του ιδίου. Εις Γάσπαρον Καλάντρον καταβληθέντα δώδεκα 
γρόσια και παράδες τριάντα δύο, ε ξοδευθέντα υπ’ αυτού 
δι’ έ λαιον και βάμβακα, χρησιμοποιηθέντα διά καύσιν λύ
χνων κατά τας νυκτερινάς ε ργασίας των οχυρώσεων, και 
τούτο κατ’ εντολήν του Ε κλαμπροτάτου κυρίου Εκτάκτου 
Επιτρόπου Κόμ. Καποδίστρια της σήμερον κ α ι α πόδειξιν 
του ρηθέντος Καλάντρου υπ’ αρ. 71 » 12.32

30 του ιδίου. Εις Γιάννην Γονέμην κατεβλήθησαν ε κατόν εξή
κοντα δύο γρόσια, παράδες 20, διά πληρωμήν είκοσι πέντε 
μακρών σανίδων, μήκους 31 ποδών και πλάτους 13, χρη
σιμοποιηθεισών διά τα παράπλευρα τοιχώματα των δύο 
καινουργών κανονιοφόρων λέμβων Κοντογούρη και Φύσα, 
και τούτο κατά σημερινήν καθοριστικήν ε ντολήν του Εκλα

μπροτάτου κυρίου Επιτρόπου Κόμ. Καποδίστρια και 
απόδειξιν του ρηθέντος Γονέμη υπ’ αρ. 72 γρόσια 162.20

Α κολουθεί γρόσια 7376. 4/ 
φ.4 1807. Μεταφέρεται το προαναγραφέν ποσόν γροσίων 7376. 4

30 Ιουνίου. Εις Γάσπαρον Καλάντρον κατεβλήθησαν ε κατόν 
ογδοήκοντα ε ννέα γρόσια διά πληρωμήν εργατών τινων 
χρησιμοποιηθέντων υπ’ αυτού εις τας οχυρώσεις ε πί 7 ημέ
ρας, ήτοι α πό 24 μέχρι 30 τρέχοντος, όπως <προκύπτει> 
εκ της αποδείξεώς του, εις το κάτω της οποίας φαίνεται η 
εντολή ταύτης της χορηγήσεως υπό σημερινήν ημερομη
νίαν του προρρηθέντος κυρίου Επιτρόπου, κ α ι α ποδείξεως 
του ρηθέντος Καλάντρου υπ’ αρ. 73 » 189

Σύνολον γρόσια. 7565. 4

1. Βλ. σ. 130, σημ.



Δημήτριος Καρμπούρης επί των Οικονομικών 
Πάνος Λάης επί των Οικονομικών 
Ζαχαρίας Τσαμπίνης Πρόσθετος επί των Οικονομικών 
Σπυρίδων Τσαρλαμπάς Πρόσθετος επί των Οικονομικών 
Ευστάθιος Βαλαωρίτης Πρόσθετος επί των Οικονομικών

Μάρκος Τσιτσιλιάν Θησαυροφύλαξ

Π ε ρ ί λ η ψ ι ς :  1310. Έκτακτος Ε πίτροπος Κόμης Καποδίστριας. 
Διαβιβάζει φύλλον τω ν εκτάκτων ε ξόδων, καταβληθέντων από 16 συνεχώς 
μέχρι 30 παρελθόντος Ιουνίου, και κάμει παρατηρήσεις τινάς περί της κατα
στάσεως εκείνου του ταμείου.

Α ρ χ είον Ιο ν ίου Γερουσίας 
Γεν. αρ. 9, αριθ. εγγρ. 370Α
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Νο. 15
Il Commissario Estraord(inari)o dell’Ecc(ellentissim)o Senato 

in S (ant)a M aura 
all’ Ilustriss(im)o 

Sig(no)r Segretario di S ta to  Finanze e F.A.

Dal Comm(issaria)to Estraord(inari)o 
li 4 luglio 1807 g.s.

Li docum enti per li capitani repubblicani accom pagnatim i da V.S. 
Ill(us t r issi)m a col suo considerato uff(izi)o dei 18 giugno scad(ut)o e 
per li quali possono inalberare vessillo russo m i giunsero e furono 
distribuiti, non m eno che furono ritira te  le carte colle quali essi capi
t ani navigavano per l’innanzi e di questa nuova m isura a ricerca di 
qualche capitanio in schiarim ento del suo con tra tto  di noleggio ri
lasciai apposita  dichiarazione.

Sono poi im paziente di vedere le pubbliche deliberazioni sul mio 
progetto  di m inorare l’aggravio pubblico nei noleggj di d e tti capitanj 
col farli alternare in una navigazione di corso, dalla quale potrebbe 
pure sort ire al p(ubblic)o interesse m olto indennizzam ento.

In t eressa pertan to  V.S. Ill(ustrissi)ma a farm i o ttenere le pub(blich)e



ch)e intenzioni in ta l argom ento, dettag liato  col mio precedente no. 1 0 , 
tra ttan d o si di dar un  serio respiro all’erario e considerando che ogni 
ritardo  cade a danno del medesimo.

Le protesto la giusta m ia stim a e considerazione.
Il Com. Est. C(ont)e C A PO D ISTR IA

Δ ι ά  χ ε ι ρ ό ς  τ ο υ  π α ρ α λ ή π τ ο υ :  6  lug(li)o 1807. Il Seg. 
di S ta to  Co. Zordina.

Π ε ρ ί λ η ψ ι ς  δ ι ά  χ ε ι ρ ό ς  τ ου  π α ρ α λ α β ό ν τ ο ς  γ ρ α μ μ α 
τ έ ω ς :  1314. Commissario Estraordin(ari)o  Co. Capodistria. R iscontra 
il ricevim ento dell’uf(fizio) 18 giugno con cui gli furono accom pagnati
i docum enti per i bastim enti che si a ttrovano  al soldo della Rep(ubblic)a 
per po ter inalberare il vessillo russo ed a tten d e  la sup(rem )a defini(zio)
ne sul progetto  da esso fa tto  per m inorare la spesa che incontra il P u b 
(b lico ) per d(et)ti bastim e(en)ti.

Α ρ. 15
Ο  εν  Α γία  Μ α ύρα  Έ κ τακ τος Επίτροπος της Εξοχωτάτης Γερουσίας 

προς τον Εκλαμπρότατον κύριον Γραμματέα της Ε π ικ ρατείας 
επί των Oικονομικών και Ε.Δ.

Ε κ  του Ε κτάκτου Ε π ιτροπείου 
τη 4 Ι ουλίου 1807 π.η .

Τα έγγραφα διά τους πλοιάρχους της Πολιτείας., τα οποία μου απεστά
λησαν υ πό της Υ. Εκλαμπρότατης Αυθ. διά του υμετέρου πλήρους συνετών 
λόγων εγγράφου της 18 παρελθόντος Ι ουνίου και διά των οποίων δύνανται 
<ούτοι> να υψώσουν ρωσικήν σημαίαν, ε λήφθησαν και διενεμήθησαν, ουχ ήτ
τον α νεκλήθησαν τα έγγραφα διά των οποίων ε ξετέλουν ταξίδια οι πλοίαρ
χοι ούτοι κατά το παρελθόν, και περί του νέου μέτρου τούτου, κατόπιν αιτή
σεως πλοιάρχου τινός, προς διευκρίνησιν του συμβολαίου ναυλώσεώς του, 
εξέδωσα ειδικήν προκήρυξιν.

Α νυπομονώ να ίδω τας δημοσίας αποφάσεις επί του σχεδίου μου να 
ελαττώσω την επιβάρυνσιν του Δημοσίου εις τας ναυλώσεις των ρηθέντων 
πλοιάρχων διά της εναλλαγής των εις καταδρομάς, εκ της οποίας θα ήτο δυ
νατόν επίσης να προκύψη διά το δημόσιον συμφέρον αρκετή α ποζημίωσις.

Ενδιαφέρει πάντως την Υ. Εκλαμπροτάτην Αυθ. να γνωρίζω τα κρα
τικά σχέδια, επί τοιούτου θέματος, λεπτομερώς α ναπτυσσομένου διά του προη



προηγουμένου <εγγράφου> μου αρ. 1 0 , προκειμένου να προσφέρωμεν σοβαράν α να
κούφισιν εις το ταμείον και λαμβανομένου υπ’ όψιν ό τ ι πάσα καθυστέρησις 
έχει ε πιπτώσεις εις βάρος του ιδίου.

Σας εκφράζω την δικαίαν ε κτίμησίν μου και υπόληψν.
Ο  Έ κ τ . Ε π ίτ ρ .  Κόμης ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑ Σ

Ά ν ω :  6  Ι ουλ. 1807.  Ο  Γραμμ. της Επικρατείας Κ. Τζορντίνας.

Π ε ρ ί λ η ψ ι ς :  1314. Έκτακτος Επίτροπος Κ. Καποδίστριας. Βέ
βαιοί την λήψιν του εγγράφου της 18 Ι ουνίου, διά του οποίου του διεβιβά
σθησαν τα πιστοποιητικά διά τα πλοία τα  οποία ευρίσκονται εις την υπηρε
σίαν της Πολιτείας, ίνα δύνανται να υψώνουν την ρωσικήν σημαίαν, και ανα
μένει την ανωτάτην απόφασιν επί του σχεδίου του υπ’ αυτού γενομένου, διά 
την ελάττωσιν της δαπάνης την οποίαν καταβάλλει το Δημόσιον διά τα ειρημέ

να πλοία.

19
Α ρ χ είον Ιο ν ίου Γερουσίας 
Γεν. αρ. 9, αριθ. ε γγρ· 355

Νο. 18
Il Commissario Estraord(inari)o dell’Ecc(ellentissi)mo Senato 

in S (ant)a M aura 
all’Ill(ustrissi)mo 

Sig(no)r Segretario di S ta to  Finanze e Forza A rm ata

Dal Commissariato Estraord(inari)o 
li 6  luglio 1807 g.s.

Per incontrare li sensi della pubblica commiserazione m anifestatam i 
dal v iglietto  di V.S. Ill(ustrissi)m a dei 11 giugno scad(ut)o verso C ostan
t in T ranaca ho a lui proposto di prendere servigio come piloto presso 
il sig(no)r Magg(io)r Ziguri che com anda una galeotta arm ata, m a si 
rifiutò alla  proposizione;  per il che gl’offersi di im piegarlo in  qualch’ 
altro  legno arm ato  per agire nelle m arittim e operazioni di guerra e 
nem m eno a questo partito  lo trovai disposto. Egli bram erebbe soltan to  
di essere occupato alla direzione assoluta di un qualche naviglio ed io 
a  questa  sua intenzione non sono in  istato , come l’Ecc(ellentissi)mo 
Senato conosce, d i uniform arm i.



Esso però mi ricercò di essere scortato  di un  mio relativo riscontro 
e gli rilascio quindi il presente, onde sia a pubblico lume quanto  io 
procurai di fare per lui ch’è quanto  m i poteva essere permesso.

P ro testo  a  V.S. Ill(ustrissi)m a la  som m a m ia considerazione.
Il Comm. Est. C(ont)e C A PO D IST R IA

Ά ν ω  δ ι ά  χ ε ι ρ ό ς  τ ο υ  π α ρ α λ ή π τ ο υ : 9 lug. 1807. 
Il Seg. di S ta to  Con. Zordina.

Α ρ. 18
Ο  εν  Α γία  Μ α ύρα  Έ κ τακ τος Ε πίτροπος της Ε ξο χωτάτης Γερουσίας 

προς τον Εκλαμπρότατον 
κύριον Γραμματέα της Ε π ικ ρατείας 

επί των Οικονομικών και Ενόπλων Δυνάμεων

Ε κ  του Εκτάκτου Ε π ιτροπείου
τη 6 Ι ουλίου 1807 π.η .

Διά να συμμορφωθώ προς τα αισθήματα της δημοσίας συμπαθείας η 
οποία μου εξεφράσθη διά του εγγράφου της Υ. Εκλαμπροτάτης Αυθ. της 11 
παρελθόντος Ι ουνίου υ πέρ του Κωσταντή Τράνακα, προέτεινα εις τούτον να 
αναλάβη υπηρεσίαν ως πηδαλιούχος πλησίον του Ταγματάρχου κυρίου Ζυ
γούρη, ο οποίος διοικεί ε ξωπλισμένην γαλέραν, α λλ’ η ρνήθη εις την πρό
τασιν. Διά τούτο του προσεφέρθη να τον προσλάβουν εις άλλο τι ε ξωπλισμέ
νον πλοίον, διά να δράση εις τας θαλασσίας πολεμικάς ε πιχειρήσεις, και ουδέ 
εις ταύτην την λύσιν τουλάχιστον τον εύρον διατεθειμένον.  Ο ύτος θ α  επε
θύμει να  ασχοληθή μόνον εις την απόλυτον διακυβέρνησιν πλοίου τινός, και 
εις ταύτην την πρόθεσίν του δεν είμαι εις θέσιν να συμφωνήσω, όπω ς γνω
ρίζει η Ε ξο χωτάτη Γερουσία.

Ούτος όμως μου εζήτησε να  εφοδιασθή διά σχετικής α παντήσεώς μου, 
και διά τούτο του παρέχω την παρούσαν, διά να γνωστοποιηθή εις το κοι
νόν πόσα ε φρόντισα να πράξω διά τούτον, τα οποία είναι όσα ήτο δυνατόν να 
μου επιτραπούν.

Εκφράζω προς την Υ. Εκλαμπροτάτην Αυθ. την υψίστην υ πόληψίν μου.

Ο  Έ κ τ . Ε π ίτ ρ . Κόμης ΚΑΠ ΟΔΙΣΤΡΙΑ Σ

Ά ν ω :  9 Ιουλίου 1807.  Ο  Γραμμ. της Ε π ικ ρατείας Κόμης Τζορν
τίνας.



Α ρχείον Ι ονίου Γερουσίας 
Γεν. αρ. 9, αριθ. εγγρ. 7

No. 20
All’Illustrissim o Sig(no)r segretario di S tato  

degl’Affari Esteri 
Il Commissario Estraord(inari)o deH’Ecc(ellentissim)o Senato 

in S(ant)a M aura

Dal Commissariato Estraordinario  
li 8 luglio 1807 g.s.

O letto  il pregiato uffizio di V.S. Ill(ustrissi)m a che parla  del Co
locotroni, delle sue colpe, delle conseguenze delle medesime, della con
tem p la ta  sua punizione. Ho veduto l’uffizio di S.E. Plenipotenziario 
e la di lei responsiva che in  questo argom ento versano e ripeto a V.S. 
Ill(ustrissi)m a quanto  rassegno pure in questa occasione all’Ecc(ellen
tissi)mo Senato, che mi applicherò ad incontrare le pubbliche m ire nell’ 
em enda del Colocotroni ed in ogni altro  articolo relativo, dal di lei uf
fizio accennato, tosto  che con questo Comando M ilitare ne avrò con
certa ti li modi.

O ricevuta la le tte ra  greca, a sigillo aperto, del Comando M arit
tim o russo al cap(ita)n Cuppa e l’ho inno ltra ta  coll’a ltra  al N.H. P ri
tano  di Cerigo.

Le protesto la  giusta m ia stim a e considerazione.

Il Comm. Est. C(ont)e C A PO D ISTRIA

Ά ν ω  δ ι ά  χ ε ι ρ ό ς  τ ο υ  π α ρ α λ α β ό ν τ ο ς :  Recep. li 12 
luglio 1807 s.v(ecchi)o. Il Segretario di S tato  S. Banaglia.

Α ρ. 20
Προς τον Εκλαμπρότατον κύριον Γραμματέα της Ε π ικ ρατείας επί των 

Εξωτερικών Υ ποθέσεων 
Ο  εν  Α γία  Μ α ύρα  Έ κτακτος Επίτροπος της Ε ξοχωτάτης Γερουσίας

Ε κ  του Εκτάκτου Ε π ιτροπείου 
τη 8 Ιουλίου 1807 π.η .

Α νέγνων το πολύτιμον έγγραφον της Υ. Εκλαμπροτάτης Αυθεντίας, το 
οποίον ομιλεί περί του Κολοκοτρώνη, περί των πταισμάτων του, περί των συνε

2 0



συνεπειών τούτων, περί τη ς  εξεταζομένης τιμωρίας του. Είδον το επίσημον έ γ 
γραφον της Α.Ε. του Πληρεξουσίου και την απάντησίν σας, τα οποία περί το 
θέμα τούτο α ναστρέφονται, και επαναλαμβάνω εις την Υ. Εκλαμπροτάτην Αυθε

ντίαν ό ,τ ι υ ποβάλλω επίσης επί τη  ευκαιρία ταύτη προς την Ε ξο χωτάτην 
Γερουσίαν, ότι θα εφαρμόσω την τακτικήν του να συμπέσουν <α ι επιδιώξεις 
μου> μετά των επιδιώξεων του Κράτους διά την διόρθωσιν του Κολοκοτρώνη 
και διά π αν έτερον σχ ετικόν ζήτημα, θιγέν εις το επίσημον έγγραφόν σας, ευθύ

ς ως κανονίσω τους επ’ α υ τού τρόπους <δράσεως> μετά της ενταύθα Στρα
τιωτικής Διοικήσεως.

Έλαβον την ελληνικήν ε πιστολήν της Ρωσικής Ναυτικής Διοικήσεως 
προς τον πλοίαρχον Κούπαν παραβεβιασμένην και την απέστειλα μετά της ετέ
ρας προς τον Ευγενέστατον Πρύτανιν των Κυθήρων.

Σας εκφράζω την δικαίαν μου εκτίμησιν και υπόληψιν
ο  Έ κ τ. Ε π ίτρ . Κόμης ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑ Σ

Ά ν ω :  Ληφθέν τη 12 Ιουλίου 1807, παλαιόν η . Ο  Γραμματεύς της 
Ε π ικ ρατείας S. Banaglia.

21

Α ρ χ είον Ιο ν ίου Γερουσίας 
Γεν. αρ. 9, αριθ. εγγρ. 8

Affari Esteri 
No. 21

Eccellentissimo Senato 
EE. cc.

Dal Commissariato Estraord(inari)o in S (ant)a M aura 
li 8  luglio 1807 g.s.

La diligenza del N .H. P ritano  d’Itaca  m ’inoltrò due costitu ti di 
san ità  che m ’accelero di rassegnare all’Ecc(ellentissi)mo Senato, onde 
conosca le varie notizie, tu t te  im portan ti, che vi sono comprese.

In torno a quelle del cap(ita)n Gio. di Demetrio Scliri che ancorò 
in Itaca, proveniente da Id ra  e d iretto  per Corfú, io non ho d’uopo 
d ’aggiungervi, se non, se sia vera, come voglio lusingarm i, la v itto ria  
navale descritta , abbiam o m olto da esultare.



Sull’esposizioni poi dell’altro  costituto, di p(adro)n Dionisio F a r
sinò, che ripo rta  quanto  aveva avuto  commissione di riferire in Itaca, 
posso assiciurare VV.EE. che m i sono affre tta to  di prendere col con
siglio del Comando M ilitare e di Monsig(no)r dell’A rta  le piú possibili 
m isure per im pedire il trasporto  indicato de’cinque cannoni da N ato
licò per te rra  contro S. Maura. A questa notizia m olesta in  oggi soprav
vennero altri riscontri col mezzo de’greci, ten u ti da  Monsig(no)r in 
esplorazione nel paese nemico, che non cinque, m a dodici pezzi d ’a r ti
glieria si vuole dall’inimico le/vare dai contorni di Lepanto per postarli 
in queste vicinanze dell’A carnania e del Golfo di Prevesa. Il N.H. P ri
tan o  d’Itaca  m i ricercò una qualche barca a rm a ta  per dirigerla verso 
alcune rive ottom ane, nelle quali è presumibile che possino essere t r a 
d o tti per m are li d e tti cannoni, giacché si considera che per la via di 
te rra  non ne sia agevole il trasporto  a causa di tan te  alpestri e m on
tuose località che dovrebbero superare. Seguendo la persuasione del 
Comando M ilitare e del Vescovo dell’A rta  ho spedita la barca richiesta 
al P ritano  d’Itaca, lo incaricai di aggiungervi a peso di quella cassa un 
equipaggio maggiore dei sei uomini, de’quali era fornita, di commissio
nare il D irettore che d’essa ho destinato, cap(ita)n Caravià Lianò, di 
circoscrivere la  sua missione per il solo parziale oggetto della preda 
degl’accennati cannoni e di fissare un tem po a ta le  spedizione, onde 
non sia prolungata inopportunam ente con aggravio dell’erario. A questa 
m isura saranno aggiunte quelle per la v ia di terra . Li arm atolo, d e tti 
ladri, saranno disposti per effettuarle. Quanto dipendere può dal Co
m ando russo, dalla m ano di Monsignore e dalla m ia intervenzione sarà 
posto in opera per ostare al disegnato transito  de’cannoni p redetti.

Im ploro la continuaz(ione) della pub(blic)a graz(i)a.
Il Comm. Est. C(ont)e CAPO D IST R IA

Ά ν ω  δ ι ά  χ ε ι ρ ό ς  τ ο υ  π α ρ α λ α β ό ν τ ο ς :  Recep. li 12 
luglio 1807 s.v(ecchi)o. Il Segr(etari)o di S tato  S. Banaglia.

Ε ξωτερικαί Υ ποθέσεις 
Α ρ. 21

Ε ξοχωτάτη Γερουσία κλπ., κλπ.

Ε κ  του Εκτάκτου Ε πιτροπείου εν Α γία  Μαύρα 
τη 8  Ιουλίου 1807 π.η .

Διά του ταχυδρομείου του Ευγενεστάτου Πρυτάνεως της Ι θ άκης έλαβον
<τα πρακτικά> δύο ανακρίσεων υγειονομικής φύσεως, τα οποία σπεύδω να υπο



υποβάλω εις την Ε ξοχωτάτην Γερουσίαν, διά να γνωρίση τας διαφόρους ειδήσεις, 
πάσας σημαντικάς, αίτινες εις ταύτα περιλαμβάνονται.

Περί της ανακρίσεως του πλοιάρχου Ι ων. Σκλήρη του Δημητρίου, 
όστις ηγκυροβόλησεν εις Ιθάκην, προερχόμενος εξ Ύ δρας και μεταβαίνων εις Κέρ
κυραν, δεν κρίνω σκόπιμον να σας προσθέσω, ειμή <ότι>, εάν κάπως είναι α
ληθής, καθώς θέλω να. ε λπίζω, η περιγραφείσα ναυτική νίκη, οφείλομεν να υπερ

ευφρανθώμεν.
Περί της καταθέσεως είτα του ετέρου α νακριθέντος, του κυρίου Διονυσίου 

Φαρσινού, όστις εκθέτει ό ,τι είχε ε ντολήν να αναφέρη εν Ιθά κη , δύναμαι να 
βεβαιώσω τας Υ.Ε. ότι έσπευσα να λάβω διά συμβουλής της Στρατιωτικής Δι
οικήσεως και του Σεβασμιοπάτου Ά ρτη ς τα πλέον δυνατά μέτρα, διά να εμ
ποδίσω τη ν  α ναφερθείσαν μεταφοράν των πέντε πυροβόλων ε ξ Α νατολικού 
διά ξηράς εναντίον της Α. Μαύρας. Ε π ί πλέον της ενοχλητικής ταύτης ειδή
σεως, σήμερον ε λήφθησαν ά λλαι ανταποκρίσεις διά μέσου των Ελλήνων, των 
κρατουμένων εις την εχθρικήν ε πικράτειαν υ πό του Σεβασμιωτάτου διά κα
τασκοπείαν, ότι ουχί πέντε, αλλά δώδεκα τεμάχια του πυροβολικού χρειάζε
ται να μεταφέρη ο εχθρός /  εκ των των περί την Ναύπακτον περιοχών, διά να 
τα αποστείλη εις τα πλησίον η μών ε υ ρισκόμενα ε δάφη της Ακαρνανίας και 
του κόλπου της Πρεβέζης.

Ο  Ευγενέστατος Πρύτανις της Ιθάκης μου εζήτησε ε ξωπλισμένην τινά 
λέμβον, διά να την κατευθύνη προς ωρισμένας ο θωμανικάς α κτάς, εις τας ο
ποίας είναι πιθανόν ότι δύνανται να μεταφερθούν διά θαλάσης τα  αναφερθέντα 
πυροβόλα, ε φόσον θεωρείται ότι διά της οδού της ξηράς δεν είναι ευχερής η 
μεταφορά αυτών, λόγω των πολλών τραχειών και ορεινών περιοχών τας οποίας 
θα έπρεπε να υπερβούν. Ακολουθών την πεποίθησιν της Στρατιωτικής Διοική
σεως και του Μητροπολίτου Ά ρτης απέστειλα την αιτηθείσαν λέμβον εις τον 
Πρύτανιν της Ιθάκης, τον επεφόρτισα να προσθέση εις βάρος του εκείσε Τα
μείου πλήρωμα μεγαλύτερον τω ν έξ α νδρών, διά των οποίων ή το  εφωδιασμέ
νη, να  αναθέση εις τον κυβερνήτην τον οποίον εις αυτήν διώρισα, καπετάν 
Καραβιάν Λιανόν, να περιορίση την αποστολήν του εις μόνον τον ειδικόν σκοπόν 
της λαφυραγωγήσεως των εν λόγω πυροβόλων και να καθορίση χρόνον διά 
την τοιαύτην ε πιχείρησιν, διά να μη παραταθή πέρα του δέοντος μετ’ ε πιβα
ρύνσεως του ταμείου. Εις το μέτρον τούτο θα προστεθούν τα <της μεταφοράς> 
διά ξηράς. Ο ι αρματολοί, οι καλούμενοι λησταί, θα διατεθούν προς πραγμα
τοποίησιν <των μέτρων>. Καθόσον δύναται να εξαρτάται εκ της Ρωσικής Δι
οικήσεως, εκ της θελήσεως του Σεβασμιοπάτου και εκ της επεμβάσεώς μου θα 
εκτελεσθή <το σχέδιον>, διά να εμποδίσωμεν την μελετωμένην μεταφοράν των 
περί ου ο λόγος πυροβόλων.

Παρακαλώ την συνέχισιν της δημοσίας ευνοίας.

Ο  Έ κ τ . Ε π ίτ ρ . Κόμης ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑ Σ



φ.1 Ά  ν ω:  Ληφθέν τη 12 Ιουλίου 1807 π.η . Ο  Γραμματεύς της Ε π ικ ρα
τείας S. Banaglia.

Α ρ χείον Ιο ν ίου Γερουσίας 
Γεν. αρ. 9, αριθ. εγγρ. 8, συνημμένον α

Copia
Addi 4 luglio 1807 s.v., Itaca

C ost(itut)o colli riguardi di salute Giov(anni) di Demetrio Scliri, 
cap(itan)o di brich, nomin ato la "M adonna Candelora,, con band(ier)a 
russa m ercantile, ed

In terrogato  donde proviene e cosa sa riferire di nuovo 
B(ispos)e:  Vengo da Idra, da ove m anco oggi giorni sette, carico 

di formaglio e poco oglio destinato p(er) Corfú e tengo per passeggieri 
da sbarcare in questa  parte  il s(igno)r d (otto)r Angelo Schiadan e cap(i
ta )n  Zuanne V lism à, il prim o dalla Cefalonia ed il secondo da Itaca.

Quello so riferire di novità  è che già oggi dieci giorni capitarono 
a Idra tre  miei com patrio tti che si ritrovavano come schiavi nella nave 
del C apitan Passa e ci riferirono che la flo tta  tu rca , com posta di 21 
legni, attrovandosi nell’isola di Nibro, già quindeci giorni sono, si levò 
da collà e si diresse p(er) Tenedo e ravv isa ta  essa dall’Am miraglio russo 
che ivi si a ttro v av a  ancorato 1  partì tosto  con la  sua flo tta, com posta 
di undeci vascelli2 ed una fregata, e prese l’opposta parte  di d e tta  isola 
p(er) aver da prendere sottovento l’ottom ana;  ed in tan to  g iunta questa 
a Tenedo sbarcò quattord ici m ila tu rch i e tosto  fu dato  fuoco alla 
m ina che già i russi avevano ap p ro n ta ta  e rovesciata perirono sotto 
due m ila turch i e li rim anenti furono confinati nella cam pagna, senza 

φ.1v che possano ritraere/a lcun  sussidio, avendo abbruciato tu tto  il b a r
collarne, onde da  questo non gli venga fa tta  alcuna som m inistrazione 
p(er) aver da m orire dalla fame ed in tan to  il presidio russo collà esistente 
un itam ente alli greci si ritirarono nella fortezza. In  questo fra tem po, 
g iunta la  flo tta  russa all’incontro dell’o ttom ana, fu questa b a ttu ta , 
avendo presa la  nave del Terzo C om andante, d e tta  reale, e t altre tre 
furono poste al fondo e le rim anenti si rifugiarono nel Golfo di Cavola, 
dalla parte  del Monte Santo, ove furono dalla flo tta  russa bloccate.

1. X φ. ancorata



Cosa poi successe in seguito non si sa, m entre le apporta tric i persone 
dietro il successo del com battim ento  furono dall’Ammiraglio licenziati e 
tosto  si raddrizzarono p(er) Idra, la quale relazione m edesim a ci fu 
conferm ata da appositi espressi che da Idra furono m andati a Tenedo 
p(er) inform arsi degli affari, restitu itisi contem poraneam ente al r i
capito degli schiavi suddetti. Q uest’è quanto  so esporre.

T u tto  ciò viene ratificato  pure dalli suddetti passeggieri che si 
trovavano presenti alle sud(dett)e relaz(io)ni e non sapendo scrivere il 
detto  cap(ita)nio si sottoscrive p(er) esso con li dovuti riguardi il su
citato  s(ignor) d(otto)r Schiadan.

Angelo Schiadan sottoscrivo p(er) il sud(detlo) cap(itani)o e ra 
tif(ic)o come sopra.

Conforme all’originale 
E. F lam buriari V(ic)e Seg(retari)o

P(er) copia conf(orm)e
Il Seg(reta)rio P. PEDEM ONTE

Α ντίγραφον

Τ η 4 Ιουλίου 1807 π.η ., Ιθάκη

Α νακριβείς μετά τηρήσεως των υγειονομικών προφυλάξεων ο Ιωάννης 
Σκλήρης του Δημητρίου, κυβερνήτης του βρικίου του επονομαζομένου «Η  Π α
ναγιά Υ παπαντή», φέροντος ρωσικήν ε μπορικήν σημαίαν, κ α ι ερωτηθείς πό
θεν προέρχεται και τί νέον γνωρίζει να ανακοινώση.

Α πήντησεν: Έρχομαι ε ξ Ύ δρας, ο πόθεν απουσιάζω μέχρι σήμερον ε
πτά η μέρας, φέρων φορτίον τυρού και ολίγον έ λαιον προοριζόμενον διά Κέρ
κυραν και κομίζω ως ταξιδιώτας, διά να αποβιβάσω εις ταύτα τα μέρη, τον 
ιατρόν κύριον Ά γγελον Σκιαδάν και καπετάν Ιω ά ννην Βλισμάν, τον πρώτον 
εκ Κεφαλληνίας και τον δεύτερον ε ξ Ιθάκης.

Η  είδησις την οποίαν γνωρίζω να ανακοινώσω είναι ότι ή δη  προ δέκα 
ημερών έφθασαν εις Ύ δραν τρεις συμπατριώται μου, οίτινες ηυρίσκοντο ως 
δούλοι επί του πλοίου του Καπετάν Πασά, και μας ανέφεραν ότι ο τουρκικός 
στόλος, α ποτελούμενος ε ξ 21 πλοίων, ευρισκόμενος εις την νήσον Ίμβρον ήδη 
προ δέκα πέντε η μερών, έ φυγεν εκείθεν και κατηυθύνθη προς Τένεδον και 
αφού ε γένετο αντιληπτός υ πό του Ρώσου Ναυάρχου, όστις ετύγχανεν εκεί ηγ 
κυροβολημένος, α νεχώρησεν <ο τελευταίος> αμέσως μετά του στόλου του, α πο
τελουμένου ε ξ έ νδεκα <μικροτέρων> πλοίων και μιας φρεγάτας, και κατηυθύνθη



θύνθη προς την αντίθετον πλευράν της εν λόγω νήσου, διά να φέρη τον οθωμα
νικόν στόλον εις θέσιν δυσμενή ως προς την κατεύθυνσιν του ανέμου, και εν 
τοσούτω ούτος, μόλις έφθασεν εις Τένεδον, απεβίβασεν δέκα τέσσαρας χιλιάδας 
Τούρκων, και αμέσως ετέθη π υρ εις την υπόνομον, την οποίαν είχον ήδη  ετοι
μάσει οι Ρώσοι, κ α ι α φού α νετράπη, α πωλέσθησαν υ ποκάτω δύο χιλιάδες 
Τούρκοι και οι εναπομείναντες απεκλείσθησαν εις την εξοχήν, χωρίς να δύνανται 
φ. 1v να λάβουν /  βοήθειάν τινα, επειδή είχεν ε μπρησθή το σύνολον των λέμ
βων,1 ώστε να μη πραγματοποιηθή εκ τούτων ε φοδιασμός τις, ίνα ε ξαναγκα
σθούν να αποθάνουν εκ πείνης, και εν τω μεταξύ η υπάρχουσα εκεί ρωσική 
φρουρά από κοινού μετά των Ελλήνων α πεσύρθησαν εις το φρούριον. Εις το 
διάστημα τούτο συνηντήθησαν ο ρωσικός στόλος μετά του οθωμανικού, η τ
τήθη ούτος, συλληφθέντος του πλοίου του τρίτου Διοικητού <του στόλου>, του 
ονομαζομένου βασιλικού, και έτερα τρία ε βυθίσθησαν, τα δε λοιπά κατέφυγον 
εις τον Κόλπον της Καβάλας, προς την πλευράν του Άγιου Όρους, έ νθα ε πο
λιορκήθησαν υπό του ρούσικου στόλου. Τ ί συνέβη κατόπιν εν συνεχεία δεν εί
ναι γνωστόν, ε νώ οι κομισταί <της ειδήσεως> μετά την επιτυχίαν της ναυμα
χίας α φέθησαν ε λεύθεροι υ πό του Ναυάρχου και κατηυθύνθησαν αμέσως εις 
Ύ δραν, η ιδία δε έκθεσις ε πεβεβαιώθη υ πό εκτάκτων προς τούτο απεσταλμέ
νων, οίτινες ε ξ Ύ δρας ε στάλησαν εις Τένεδον, διά να πληροφορηθούν περί 
των γεγονότων, ε πανελθόντες ταυτοχρόνως με την παράδοσιν τω ν  α ναφερ
θέντων αιχμαλώτων. Τούτο είναι ό ,τι γνωρίζω να πληροφορήσω.

Πάντα ταύτα ε πιβεβαιούνται επίσης υ πό των προαναφερθέντων ταξιδιω
των, οίτινες ήσαν παρόντες κατά την αναφερθείσαν έκθεσιν, και επειδή ο ρη
θείς πλοίαρχος δεν γνωρίζει γραφήν, υ πογράφεται α ντ’ α υ τού μετά των οφει
λομένων ε πιφυλάξεων ο προαναφρθείς ιατρός Σκιαδάς.

Ά γγελος Σκιαδάς υπογράφω διά τον προαναφερθέντα πλοίαρχον και ε
πιβεβαιώ ως άνω.

Συμφώνως τω πρωτοτύπω 
Ε. Φλαμπουριάρης Υ πογραμματεύς

Διά το ακριβές α ντίγραφον 
Ο  Γραμματεύς Π . Π ΕΔΕΜ Ο ΝΤΗΣ

1, Α ποδίδεται ούτω η αμφιβόλου σημασίας λ. barcollame.



Α ρ χ είον Ιο ν ίου Γερουσίας 
Γεν. αρ. 9, αριθ. εγγρ. 8, συνημμένον β

Copia
Addi 4 lug(li)o 1807 g.s., Itaca 

C ostit(ut)o in questa Seg(reteri)a

P atro n  Dionisio Farsinò di barca  zan tio tta , proveniente dal Z an
te , m anca di la da jeri senza carico, destinato per li circonvicini scogli, 
riferse che attrovandosi questa m a ttin a  allo spun tar del sole nelle coste 
della Cef(aloni)a, nella s[c]ituaz(io)ne denom inata Poro, d’aver incon
tra to  l’arm atore cap. Onofrio con la barca cannoniera del Z ante che 
portava[n]si colà per far acqua, che il detto  cap(itan)o gli disse d’aver 
d is tru tte  le peschiere di Missolongi e la b a tte r ia  che fu poscia dalli tu rch i 
r ip ian ta ta  e che era determ inato  provvisto che si fosse di acqua di ri
to rnare colà con la  cannoniera stessa per nuovam (en)te distruggerla.

Che il detto  arm atore gl’impose di portarsi in quest’isola per r i
ferire a questo Governo, onde questo dia poscia l’avviso a quello in S an ta 
M aura che li tu rch i hanno a Natolicò cinque cannoni e per l’im possi
b ilità  di poterli trad u rre  per m are di r im petto  l’isola di S anta M aura si 
approntavano di traspo rta rli per terra , avendo a ta le  effetto ottocento 
uom ini con diversi francesi e duocento bufali, e dissegli l’arm atore di 
aver av u ta  ta le  relaz(ion)e due giorni sono a Missolongi.

Che gli soggiunge inoltre che questa n o tte  scorsa essendo venuto 
a parlam (ent)o con un m artigo p ro v e n ie n te  da Samo, carico di vino, 
seppe dallo stesso essere s ta ta  b a ttu ta  la flo tta  tu rca  da quella de’ 
russi fuori di Tenedo avendo questi presa la nave d e tta  reale senza 
com battim (ent)o, d ’aver g e tta ta  a fondo qualche a ltra , avendone prese 
altre  sei trad o tte  queste in un  luoco vicino al M onte Santo;  che avendo 
fa tto  sbarco li tu rch i a Tenedo di sei m ila uomini furon questi confinati 
dai russi nella cam pagna ed abb ruciate le barche che serviron loro di 
trasporto .

Che di piú gli disse il suindicato cap. Onofrio che settecento zami 
che a ttrovavansi in  Morea si ritiraron  da colà e che passando per l’istm o 
si sono incon tra ti con gli albanesi, che si sono con essi b a ttu ti, m a che 
non sapeva l’esito della zuffa. Che il nuovo Sultano rinnovò la guerra 
alla Russia e che Ali Bascià si ritirò  a Ciannina.

Conforme all’originale 
E. F lam buriari V(ic)e Seg(retari)o

Per copia conforme
Il Seg(reta)rio P. PEDEM ONTE



Α ντίγραφον
Τη 4 Ιουλίου 1807 π.η ., Ιθάκη 

Α νακριβείς εν τη  ενταύθα Γραμματεία

Ο  Διονύσιος Φαρσινός, κύριος ζακυνθινής λέμβου, προερχόμενος εκ Ζα
κύνθου, α πουσιάζει εκείθεν από της χθες άνευ φορτίου, κατευθυνόμενος εις τας 
γειτονικάς ε ρημονήσους, α νέφερεν ότι ευρισκόμενος την πρωίαν σήμερον κατά 
την ανατολήν του ηλίου εις τας ακτάς της Κεφαλληνίας, εις την θέσιν την 
καλουμένην Πόρος, συνήντησε τον πλοιοκτήτην καπ. Ο νούφριον μετά της κα
νονιοφόρου της Ζακύνθου, ήτις μετέβαινεν εκεί, διά να εφοδιασθή δι’ ύ δατος, 
ότι ο ρηθείς Κυβερνήτης του είπεν ότι κατέστρεψε τα ιχθυοτροφεία του Με
σολογγίου και την πυροβολαρχίαν, ή τ ις  ε πανετοποθετήθη κατόπιν υ πό των 
Τούρκων, και ότι είχεν α ποφασισθή, ευθύς ως εφοδιασθή δι’ ύ δατος, να επι
στρέψη εκεί μετά της αυτής κανονιοφόρου, διά να την καταστρέψη εκ νέου.

Ό τι ο ρηθείς πλοιοκτήτης τον διέταξε να μεταβή εις την νήσον ταύτην, 
διά να αναφέρη εις την ενταύθα Διοίκησιν, ώστε μετά ταύτα να ειδοποιήση 
αύτη εκείνην της Α γίας Μαύρας ότι οι Τούρκοι έχουν εις Αιτωλικόν πέντε 
πυροβόλα και λόγω αδυναμίας να τα μεταφέρουν διά θαλάσσης απέναντι της 
νήσου της Α γίας Μαύρας η τοιμάζοντο να τα μεταφέρουν διά ξηράς, έχοντες 
διά τον σκοπόν τούτον οκτακοσίους ά νδρας μετά τινων Γάλλων και διακοσίους 
βουβάλους, και <ότι> του είπεν ο πλοιοκτήτης ότι τοιαύτην έκθεσιν έλαβε προ 
δύο η μερών εις Μεσολόγγι.

Ό τι επί πλέον του προσθέτει ότι την παρελθούσαν νύκτα, ο μιλήσας μετά 
τίνος μαρτίγου προερχομένου εκ Σάμου, φέροντος οίνον, ε πληροφορήθη παρά 
του ιδίου ότι ο τουρκικός στόλος η ττήθη παρά του ρωσικού έ ξω της Τενέδου, 
καταλαβόντος τούτου το πλοίον το λεγόμενον βασιλικόν άνευ μάχης, ότι άλλο 
το κατεπόντισεν, κατέλαβε δε έτερα έξ εκ τούτων μεταφερθέντα εις θέσιν 
πλησίον του Α γίου Ό ρους· ότι οι Τούρκοι, έχοντες κάμει απόβασιν εις Τένε
δον έ ξ χιλιάδων α νδρών, α πεκλείσθησαν υ πό των Ρώσων εις την ύπαιθρον, και 
εκάησαν αι λέμβοι αίτινες εχρησίμευον εις αυτούς προς μεταφοράν.

Ό τ ι επί πλέον του είπεν ο προαναφερθείς καπ. Ο νούφριος ότι επτακόσιοι 
Τσάμηδες, οίτινες ηυρίσκοντο εις Μορέαν, α πεσύρθησαν εκείθεν και ότι διερ
χόμενοι διά του Ι σ θμού συνηντήθησαν μετά των Α λβανών, ότι συνεκρούσθη
σαν μετ’ αυτών, α λλ’ ότι δεν εγνώριζε την έκβασιν της πάλης. Ό τ ι ο νέος 
Σουλτάνος επανέλαβε τον πόλεμον εναντίον της Ρωσίας και ότι ο Α λή Πασάς 
απεσύρθη εις Ι ωάννινα.

Συμφώνως τω πρωτοτύπω 
Ε. Φλαμπουριάρης, Υ πογραμματεύς



Α ρχείον Ι ονίου Γερουσίας 
Γεν. αρ. 9, αριθ. εγγρ. 9

Νο. 23
D ipart. Estero

All’Ecc(ellentissi)mo Senato della Repubb. Ionia 
Il Commiss(ari)o Estraordinario  in S(ant)a M aura

Dal Commissariato Estraordinario  
li 8 luglio 1807 g.s.

T ravagliatori e m ateriali in  som m a e q u an tità  im m ensa mi furono 
richiesti dal Comando M ilitare russo e dall’ingegnere pel com pim ento 
sollecito delle fortificazioni. Questa nuova urgenza è giustificata dalla 
stagione corrente e dalle altre  m isure sistem atiche che sulla difesa di 
S (ant)a M aura si vanno a prendere in seguito alla rev ista  fa tta  da  S.E. 
il sig(no)r Generale Papadopulo allo s tato  della guarnigione albanese in 
seguito alla com binata cooperazione esterna degli arm atolo greci ed in 
relazione a  quel m olto che dalle milizie ioniche si ricerca, quando le 
fortificazioni sieno compiute.

F ortunatam ente , a queste ricerche risposero per le disposizioni 
già date in precedenza le isole di Zante, di Cefalonia, di Itaca  e di Corfú 
non menocché sem pre ed in continuazione la stessa isola di S(ant)a 
M aura. Z ante spedì fin’ora cento valenti lavoratori, seicento o ttan ta  
φ. 1v cipressi e trecento  cesti ad uso di gabbioni, Cefalonia trecento  /lavoratori 
e sei m ila pali, Itaca  lasciò oltre allo stabilito  p(er) dieci giorni i suoi 
b rav i trav ag liatori al soldo di quei c ittad in i di S. M aura che p(er) n a 
scita ed educazione non possono travagliare. Corfú ha dato  cento cesti 
da traspo rta re  terre  e ne prom ette  duecento ancora. T u tto  questo con
corso generoso e spontaneo di opere e di mezzi giunse quasi contem pora
neam ente, quando le ricerche m ilitari s’alzavano di troppo sopra la 
possibilità di questo paese e quando esigevasi lo spazio di alcuni giorni 
per abbatte re , tagliare e ridurre a pali tu t t i  i cipressi di quest’isola.

Il Comando M ilitare e S.E. il sig(no)r G(e)n(era)le Papadopulo fu
rono ad un  tem po e sorpresi e commossi da questo nuovo ed inatteso 
spettacolo, veggendo in esso quanto  prom etter si potevano dal p a trio t
tism o e dallo zelo dei sette popoli p(er) la salvezza della p a tria  e pel 
servigio di S.M.I.

Col mezzo di ta li e cosi possenti soccorsi ritirando  da quest’isola
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tu t t i  gli a ltri m ateriali richiesti, avendo reciso a quest’ora e rido tto  
nelle forme richieste a forza di lavoro e di industria  tu t t i  ind istin ta
m ente i cipressi ch’esistevano nelle cam pagne sue, facendo travagliare 
ogni n o tte  duecento c inquan ta e trecento  leucadiensi, io ho po tu to  sod
φ. 2 disfare le fa tte  ricerche ad o ttenere p(er) quanto  p a rm i/l’aggradim ento 
del M ilitare Comando e di S.E. il s(igno)r Gen(era)le e spingere i lavori
i p iú  im portan ti quasi al loro term ine. P er condurre colla piú grande 
esattezza e sollecitudine il taglio dei cipressi;  per ev itare i danni che da  
questa recisione derivar potevano ai luoghi co ltivati, ai giardini, alle 
p ian te fruttifere, in mezzo alle quali questi alberi p(er) noi preziosi 
s’alzavano;  per non lasciare nell’anim o dei m olti proprietarj una  per
p e tu a  ferita e p(er) non m al um orare gli ab itato ri delle cam pagne troppo 
fa ticati dalle requisizioni e troppo dolenti nel vedervi rapire in  questi 
alberi l’unico mezzo con cui sostengono le loro abitazioni;  ho presso la 
risolurzione di sopravvegliare io stesso girando pei villaggi e pei m onti 
questa operazione e di farla eseguire dai nostri repubblicani soldati 
so tto  la  peculiare in tendenza dei loro uffiziali e di commissarj civili 
da  me trascelti ed istru iti. Ho promesso agli o ttim i e docili proprietarj 
di questi alberi un  risarcim ento e spero di po ter essere con essi leale, 
senza ricercare p(er) questo il pubblico erario.

Egli è cosí che si fece la  generale recisione dei cipressi di S. M aura, 
senza che avvenga nesuno disordine e senza che esterna ta  siasi nessuna 
doglianza.

Dall’a ltra  i cefaleni, girando p(er) le cam pagne di S. M aura sotto 
φ. 2v la  stessa guida colla soprain tendenza/dei loro capitanj B eretta , Corafà 
e Bardese, accom pagnati essi pure da commisarj civili, scelti fra i piú 
a ttiv i edospitali sig(no)ri di S. M aura, hanno tagliato  e trasferito  sul 
luogo delle fortificazioni m igliaja e m igliaja di verghe e fasci, coi quali 
tu t te  le trinciere e le ba tte rie  sono intessute.

T u tte  queste m isure si eseguiscono alla giornata, senza che avvenga 
nessuno disordine, comme la piú grande arm onia regna nel campo di 
Catuna, ove bivaccano due m ila uomini, contando cefaleni, cacintj, 
itacensi, leucadi, arm atolo, suliotti, acarnani e russi.

Devesi questa arm onia all’assidua e perenne so p rav v eg lian za  
ch’estingue nel loro nascere ogni picciolo incidente ed io devo le piú 
giuste lodi agli uffiziali di Cefalonia ed ai p rim ati savissimi di Z an te  
nom inati Michiel Beletti, Spiro F lam bura e Spiro Guseli, all’Uffiziale 
M andricardi, ai sig(no)ri di Itaca, ai miei luogotenenti, agli uffiziali 
nostri, i quali tu t t i  alla loro volta  m i offrono coi loro personali travaglj 
di giorno e di n o tte  il mezzo con cui io possa conservare questa  arm onia 
e rendere u tile non solo, m a g ra ta  l’opera di questa m assa di gente ed 
alla popolazione di S(ant)a M aura ed ai russi stessi.



φ.3 Io avevo chiesto p(er) incontrare piú agevolm ente /questo scopo
che i lavoratori fossero spediti so tto  la saggia guida dei personaggj i 
piú rispettabili ed influenti. I cefaleni pare che facci(a)no questo onore 
agli uffiziali delle milizie ed i zacintj sem bra che lo negano p(er) sino ai 
loro uffiziali p(er) accordarlo ai p rim ati della cam pagna e ad un gio
vine capo cinquantina della c ittà .

Io ho indrizzato le mie istanze anco alla Reggenza di Paxo, af
finché quella popolazione partecipasse essa pure del vantaggio di con
tribu ire  spontaneam ente in qualche m aniera alle fortificazioni di S. 
M aura.

S.E. il P ritano  Co. Gonemi dopo di avere cercato di inspirare anco 
efficacemente a quei signori il sentim ento di questo doveroso omaggio, 
veggendo che a nulla si potevano condurre le brevi ed isolate intenzioni 
dei nobili e degli ab itan ti di quell’isola, si lim itò a dare un testim onio 
delle sue proprie inviando (per) conto suo cento p iastre, onde sieno pa
gate con queste alcuni lavoratori.

Q uando m i giungerà da Itaca, Z ante e Cefalonia lo stato  di tu tte
le volontarie offerte e quello dei dispendj incon tra ti a carico di queste 
per le fortificazioni di S. M aura, m i onorerò di rassegnare a VV.EE. le 

φ.3v mie rispettose osservazioni sulle m isure che necessariam ente /prender si 
devono p(er) rendere a quei personaggj che si sono in teressati coll’opera 
e col consiglio un solenne testim onio della pubblica approvazione e 
laude, come dall’a ltra  p(er) rilevare con severa giustizia l’indolenza di 
quelli che si m ostrarono troppo insensibili ai bisogni urgenti di S. M aura 
ed all’im possibilità di soddisfarli con mezzi ordinarj e con fondi t ra t t i  
dalla pubblica cassa. Per le p iattaform e che far si debbono sulle erette  
b a tte rie  cercò l’ingegnere tavoloni, trav i e chiodi di grosse dimensioni. 
Mi sono rivolto ai P ritan i del Z ante e Cefalonia e spero che il loro zelo 
non si lascierà stancare dalle mie continue ricerche.

P er le riparazioni fa tte  e da farsi nella fortezza si sono adoperati 
fin’ora quasi tu t t i  i grossi trav i ch’esistevano a  S. M aura, non avuto  
nessuno riguardo alle p rivate proprietà, e si pose in  uso q u aran ta  ta 
voloni, d e tti ponti, ch’io avevo acquistare e spedire qui dal P ritano  di 
Itaca ;  m a il Comando M ilitare sui rapporti dell’ingegnere stim ò m i
gliore m isura di riparare con questi le porte della fortezza.

L ’ultim a opera disegnata e p(er) cui mi fu presentato  un  dispendio
sissimo fa bisogno si è la  rectansazione del forte "A lessandro” ed i 

φ.4 quartie ri/cam pali della guarnigione che deve guardare la trinciera e 
servire le batterie .



Su di questi oggetti indirizzerò a VV.EE. i miei rapporti in seguito. 
Imploro in tan to  la continuazione della pubblica grazia.

Il Comm. Est. C(ont)e C A PO D IST R IA

Ά ν ω  δ ι ά  χ ε ι ρ ό ς  τ ο υ  π α ρ α λ α β ό ν τ ο ς :  Recep. li 1 2  
luglio 1807 s.v(ecchi)o. Il Segr. di S tato  S. Banaglia.

Α ρ . 23
Τμήμα Εξωτερικών

Προς την Ε ξοχωτάτην Γερουσίαν της Ιο ν ίου Πολιτείας 
Ο  ε ν  Α γ ία Μαύρα Έκτακτος Επίτροπος

Ε κ  του Εκτάκτου Ε π ιτροπείου 
τη 8  Ιουλίου 1807  π.η .

Παρά της Ρωσικής Στρατιωτικής Διοικήσεως και του Μηχανικού μου 
εζητήθησαν εργάται και υλικά εις τεράστιον αριθμόν και ποσότητα προς 
εσπευσμένην ο λοκλήρωσιν των οχυρώσεων. Η  νέα αύτη σπουδή δικαιολογεί
ται εκ της τρεχούσης εποχής και εκ των λοιπών συστηματικών μέτρων, τα 
οποία βαθμηδόν λαμβάνονται διά την άμυναν της Α γίας Μαύρας κατόπιν της 
επιθεωρήσεως της πραγματοποιηθείσης υ πό της Α.Ε. του Στρατηγού κυρίου 
Παπαδοπούλου εις την κατάστασιν της αλβανικής φρουράς προς εκτέλεσιν 
της οργανωθείσης εξωτερικής συνεργασίας των Ελλήνων α ρματολών και εν 
σχέσει προς εκείνην την δραστηριοποίησιν ή τ ις  ζητείται παρά των ιονίων 
στρατευμάτων, όταν αι οχυρώσεις συμπληρωθούν.

Ευτυχώς, εις τας αναζητήσεις ταύτας απήντησαν διά τω ν εντολών των 
ήδη προγενεστέρως α ναγγελθεισών αι νήσοι της Ζακύνθου, της Κεφαλληνίας, 
της Ιθάκης και της Κερκύρας, ουχί ολιγώτερον πάντοτε κ α ι α διαλείπτως 
αυτή η νήσος της Α γίας Μαύρας. Η  Ζάκυνθος απέστειλε μέχρι στιγμής ε κα
τό ρωμαλέους εργάτας, ε ξακοσίους ογδόντα (στύλους) κυπαρίσσου και τριακοσίας φ. 1

ν  καλάθους διά τους κλωβούς, η Κεφαλληνία τριακοσίους/εργάτας και 
έξ χιλιάδας πασσάλους, η Ιθάκη παρέσχε πέρα του καθορισθέντος τους αξίους 
εργάτας της επί δεκαήμερον α ντί μισθού των πολιτών εκείνων της Α. Μαύ
ρας οίτινες λόγω γεννήσεως κα ι αγωγής δεν δύνανται να  εργασθούν. Η  
Κέρκυρα προσέφερε εκατό καλάθους διά την μεταφοράν γαιών και υπόσχε
ται διακοσίας εισέτι εκ τούτων. Σύμπασα η γενναιόδωρος αύτη συνδρομή και 
αυθόρμητος έργων και μέσων έφθασε σχεδόν ταυτοχρόνως, όταν αι στρατιω
τικαί ε πιχειρήσεις υπερέβαινον κατά πολύ την εντοπίαν δυνατότητα κα ι ενώ



απητείτο το διάστημα αρκετών η μερών, διά να καταρρίψωμεν, τεμαχίσωμεν 
και μεταβάλωμεν εις πασσάλους πάσας τας κυπαρίσσους της νήσου ταύτης.

Η  Στρατιωτική Διοίκησις και η Α.Ε. Ο Στρατηγός κύριος Π απαδόπου
λος ε ξεπλάγησαν και συνεκινήθησαν ταυτοχρόνως εκ του πρωτοφανούς τού
του κα ι απροσδοκήτου θεάματος, βλέποντες εν αυτώ  ό ,τ ι η δύνατο να παρα
σχεθή ως υπόσχεσις εκ του πατριωτισμού και εκ του ζήλου τω ν επτά λαών 
διά την σωτηρίαν της πατρίδος και διά την υπηρεσίαν της A.A.Μ.

Διά μέσου τοιούτων και τόσον ισχυρών βοηθειών, λαμβάνων εκ της νή
σου ταύτης πάντα τα άλλα αιτηθέντα υλικά, έ χων α ποκόψει κατά την ώραν 
ταύτην και προσαρμόσει εις τους αιτηθέντας τύπους στύλων διά της εργα
σίας και της τέχνης πάσας αδιακρίτως τας κυπαρίσσους αίτινες υπήρχον εις 
τας εξοχάς της, υποχρεών να εργάζωνται καθ’ εκάστην νύκτα διακόσιοι πεν
τήκοντα και τριακόσιοι Λευκάδιοι, ηδυνήθην να ικανοποιήσω τας γενομένας 
φ. 2 αναζητήσεις, διά να τύχω, καθόσον νομίζω, / της ευαρεσκείας της Στρατιω
τικής Διοικήσεως και της Α.Ε. του κυρίου Στρατηγού και να προωθήσω τας 
πλέον σημαντικάς εργασίας σχεδόν εις το τέρμα των. Διά να επιτύχωμεν την 
κοπήν των κυπαρίσσων μετά της μεγαλυτέρας α κριβείας και ταχύτητος· διά 
να αποφύγωμεν τας ζημίας αι οποίαι εκ της τοιαύτης κοπής η δύναντο να προ
κληθούν εις τους καλλιεργημένους τόπους, εις τους κήπους, εις τα οπωροφόρα 
δένδρα, εν μέσω των οποίων υ ψούντο τα πολύτιμα ταύτα δι’ ημάς δένδρα· διά 
να μη αφήσωμεν εις την ψυχήν πολλών ιδιοκτητών μόνιμον πληγήν και διά 
να μη διαθέσωμεν κακώς τους κατοίκους της υπαίθρου, λίαν καταπεπονημέ
νους εκ των επιτάξεων και βαρυαλγείς εκ του ότι βλέπουν διά <της κοπής> 
των δένδρων τούτων να αρπάζεται το μοναδικόν μέσον διά του οποίου συντη
ρούν τας κατοικίας των· έλαβον την απόφασιν να επιτηρήσω ο ίδιος, περιφε
ρόμενος ανά τα χωρία και τα  ό ρη, την επιχείρησιν ταύτην, και να συντε
λέσω να την πραγματοποιήσουν οι η μέτεροι στρατιώται της <Ιονίου> Πολι
τείας υπό την ιδιαιτέραν επίβλεψιν των αξιωματικών των και πολιτικών επι
τρόπων, υπ’ εμού εκλεγέντων και καθοδηγηθέντων.

Υ πεσχέθην εις τους καλλίστους και ευαγώγους ιδιοκτήτας των δένδρων 
τούτων α ποζημίωσιν και ελπίζω να δυνηθώ να φανώ συνεπής προς αυτούς, 
χ ωρίς να αναζητήσω διά τούτο <την ενίσχυσιν> του δημοσίου ταμείου.

Τοιουτοτρόπως ε πετεύχθη η γενική κοπή των κυπαρίσσων της Α. Μαύ
ρας, χωρίς να συμβή τι ε πεισόδιον και χωρίς να  εκδηλωθή κανέν παρά
πονον.

φ. 2v Αφ’ ετέρου οι Κεφαλλήνες, περιερχόμενοι τας εξοχάς της Α. Μαύρας 
υπό τους αυτούς οδηγούς, παρακολουθούμενοι / υ πό των οπλαρχηγών των 
Μπερέτα, Χωραφά και Μπαρντέσε, συνοδευομένων και τούτων επίσης υ πό 
των πολιτικών επιτρόπων, ε κλεγέντων μεταξύ των πλέον δραστήριων και φι
λοξενών οικοκυραίων της Α. Μαύρας, έ κοψαν και μετέφεραν εις τον τόπον



των οχυρώσεων χιλιάδας των χιλιάδων βεργών και δεσμών, διά των οποίων 
επενεδύθησαν όλα τα χαρακώματα και αι συστοιχίαι των πυροβόλων.

Πάντα τα μέτρα ταύτα ε κτελούνται κατά την ημέραν, χωρίς να συμβή 
ανωμαλία τις, όπως βασιλεύει η μεγαλυτέρα α ρμονία εις την πεδιάδα της Κα
τούνας, όπου καταυλίζονται δύο χιλιάδες α νδρών, συμπεριλαμβανομένων Κε
φαλλήνων, Ζακυνθίων, Ιθακήσιων, Λευκαδίων, α ρματολών, Σουλιωτών, Α
καρνάνων και Ρώσων.

Η  α ρμονία αύτη οφείλεται εις την εντατικήν και συνεχή παρακολούθη
σιν, ή τ ις  εξαλείφει ά μα τη γενέσει του παν μικροεπεισόδιον, και οφείλω τους 
πλέον δικαίους ε παίνους εις τους αξιωματικούς της Κεφαλληνίας και εις τους 
φρονιμωτάτους προεστούς της Ζακύνθου, ο νομαζομένους Μιχαήλ Μπελέτην, 
Σπύρον Φλάμπουραν και Σπύρον Γουζέλην, εις τον Αξιωματικόν Μαντρικάρ
δην, εις τους οικοκυραίους της Ιθάκης, εις τους τοποτηρητάς μου, εις τους 
ημετέρους αξιωματικούς, οι οποίοι άπαντες με την σειράν των μου προσφέ
ρουν διά των προσωπικών των προσπαθειών κατά τη ν ημέραν και κατά την 
νύκτα το μέσον διά του οποίου ε γώ να δύναμαι να διατηρήσω τη ν  α ρμονίαν 
ταύτην και να καταστήσω το έργον του πλήθους τούτου τω ν ανθρώπων ουχί 
μόνον επωφελές, αλλά και ευχάριστον και εις τον πληθυσμόν της Α γίας Μαύ
ρας και εις αυτούς τους Ρώσους.

φ. 3 Είχον ζητήσει, διά να πραγματοποιήσω ευ κολώτερον /  τον σκοπόν τού
τον, όπως οι εργάται αποσταλούν υ πό την σοφήν καθοδήγησιν των πλέον σε
βαστών και σημαντικών προσώπων. Φαίνεται ό τι οι Κεφαλλήνες κάμουν 
αυτήν την τιμήν εις τους αξιωματικούς των στρατιωτικών αποσπασμάτων, και 
οι Ζακύνθιοι φαίνεται ό τι την  αρνούνται ακόμη και εις τους αξιωματικούς 
των, διά να την εμπιστευθούν εις τους προεστούς της υπαίθρου και εις ένα νεα
ρόν πεντηκόνταρχον της πόλεως.

Α πηύθυνα έ κκλησιν και εις την Διοίκησιν των Παξών, ίνα ο λαός της 
νήσου συμμετάσχη επίσης του προνομίου να συμβάλη α υ θορμήτως κατά τινα 
τρόπον εις τας οχυρώσεις της Α. Μαύρας.

Η  Α.Ε. Ο Πρύτανις Κόμης Γονέμης, α φού προσεπάθησε, κα ι αποτελε
σματικώς, να εμπνεύση εις τους ανθρώπους εκείνους το αίσθημα της εκ κα
θήκοντος προσφοράς ταύτης, βλέπουν ότι εις ουδέν η δύναντο να οδηγήσουν αι 
μικραί και μεμονωμέναι προθέσεις των ευγενών και των κατοίκων της νήσου 
ταύτης, περιωρίσθη να δώση απόδειξιν των ιδίων α υ τού αποστέλλουν διά λο
γαριασμόν του εκατό γρόσια, διά να  αμειφθούν διά τούτων μερικοί εργάται.

Ό ταν ε ξ Ιθάκης, Ζακύνθου και Κεφαλληνίας λάβω την κατάστασιν 
όλων τω ν εθελουσίων προσφορών και εκείνην των δαπανών των πραγματο
ποιηθεισών εις βάρος των προσφορών διά τας οχυρώσεις της Α. Μαύρας, θα 
λάβω την τιμήν να υποβάλω εις τας Υ.Ε. τας μετά σεβασμού παρατηρήσεις 
φ. 3v μου επί των μέτρων τα οποία α ναγκαίως /  πρέπει να ληφθούν, διά να  απο
δώσωμεν εις τα πρόσωπα εκείνα τα  οποία ε νδιεφέρθησαν δι’ έργου και διά



συμβουλής πανηγυρικήν μαρτυρίαν της δημοσίας ε πιδοκιμασίας και του επαί
νου, όπω ς αφ’ ε τέρου διά να  εξάρωμεν μετ’ α κριβούς δικαιοσύνης την αδια
φορίαν εκείνων οίτινες ε φάνησαν λίαν αναίσθητοι εις τα ς επειγούσας ανάγ 
κας της Α. Μαύρας και την αδυναμίαν να τας ικανοποιήσωμεν διά τακτικών 
ποσών και διά χρημάτων ληφθέντων εκ του δημοσίου ταμείου.

Διά τα κρηπιδώματα τα  ο ποία πρέπει να κατασκευασθούν εις τας δη
μιουργηθείσας πυροβολαρχίας ο Μηχανικός ε ζήτησε χονδράς σανίδας, δο
κούς κα ι ήλους μεγάλων διαστάσεων. Α πετάθην εις τους Πρυτάνεις Ζακύν
θου και Κεφαλληνίας κα ι ελπίζω ότι ο ζήλος των δεν θα  αφεθή να αισθαν
θή κόπωσιν εκ των συνεχών α παιτήσεών μου.

Διά τας εν τω φρουρίω ε κτελεσθείσας και προς εκτέλεσιν ε πισκευάς 
εχρησιμοποιήθησαν μέχρι στιγμής όλαι σχεδόν αι μεγάλαι δοκοί αίτινες υπήρ
χον εις Α. Μαύραν, χωρίς να γίνη ε ξαίρεσίς τις των ιδιωτικών κατοικιών, 
και ετέθησαν εις χρήσιν τεσσαράκοντα χονδραί σανίδες, ονομαζόμεναι γέφυ
ραι, τας οποίας εγώ είχον φροντίσει να αποκτήσω και να αποσταλούν ε δώ διά 
του Πρυτάνεως της Ι θάκης· αλλ’ η Στρατιωτική Διοίκησις, στηριζομένη επί 
των εκθέσεων του Μηχανικού, έ κρινεν ως καλλίτερον μέτρον να επισκευάση 
δι’ αυτών τας πύλας του φρουρίου.

Τ ο  εσχάτως σχεδιασθέν έργον, και διά το οποίον μου υπεβλήθη δαπα
νηρότερον σύνολον α ναγκών, είναι η ευθυγράμμισις του οχυρού «Α λέξανδρος» 

φ.4 και των οικημάτων /  της φρουράς επί της πεδιάδος, η οποία π ρέπει να προ
σέχη το χαράκωμα και να υπηρέτη τας πυροβολαρχίας.

Ε π ί των θεμάτων τούτων θα απευθύνω εις τας Υ.Ε. τας εκθέσεις μου 
προσεχώς.

Ε π ί τούτοις παρακαλώ την συνέχισιν της δημοσίας ευνοίας.

Ο  Έ κ τ . Ε π ίτ ρ . Κόμης ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑ Σ

Ά ν ω :  Ληφθέν την 1 2  Ι ουλίου 1807, παλαιόν η .  Ο  Γραμματεύς της 
Επικρατείας S. Banaglia.
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Α ρχείον Ιο ν ίου Γερουσίας 
Γεν. αρ. 9, αριθ. εγγρ. 10

No. 24 
Dip. Estero

All’Ecc(ellentissi)mo Senato
Il Commissario Estraord(inari)o in S(unt)a M aura

Dal Commiss(aria)to Estraord(inari)o 
li 8 luglio 1807 g.s.

Dall’occluso giornale VV. EE. conosceranno le piú appurate  n o ti
zie delle valorose azioni degli arm atolo. Questo è re ttificato  da me stesso 
dietro al colloquio che ho avuto  con essi in jeri. Il Monsignore Ignazio, 
abbenché di m al ferm a salute, passò in  cam pagna nella posizione d e tta  
M a j e m e n o  e sotto gli alberi di quei giardini si accampò in mezzo 
ai suoi bravi, i quali oltrepassano il num ero di quattrocento . La gior
n a ta  fu b elissima. Assiti so tto  l’om bra estesa di una frondosa noce 
il Monsignore Ignazio, S.E. il sig(no)r Generale Papadopulo ed io fummo 
con to rnati dai cap itan j, e segnatam ente dal saggio e prode Bozzari, 
dal fiero Cazandoni e dagli altri, dei quali non è facil cosa tra tten e re
i non com uni loro nomi. A questo prim o cerchio facevano corteggio, 
φ. 1v pure in cerchio seduti, tu t t i  gli a ltri./S i occupò la m attin a  ascoltando 

dai piú eloquenti la narrazione delle loro imprese. Successe un pranzo 
che aveva tu t t i  i ca ra tteri dei pranzi eroici, can ta ti da Omero. F inal
m ente la m usica, il canto, la danza. Della Repubblica nostra e della 
protezione che la sostiene si tenne proposito in pochi saggj, ed essi 
persuadonsi oram ai che la Repubblica sarà sempre loro patria , dopoché 
essi diedero a questa pa tria  dei testim onj di affetto e dopoché le rendono 
nella presente guerra dei segnalati ed im portantissim i servigj. Essi 
vanno a p artite  fra qualche giorno so tto  migliori discipline e dietro allo 
stab ilim ento  di alcune regole per le quali egli è da sperarsi che a piú 
g randi eventi possa essere spinto il valore veram ente eroico di questi 
uom i, singolari nella forza di animo e nella perseveranza loro nel tra v a 
glio e nel soffrire ogni sorte di privazione.

T anto  la loro venu ta  a S. M aura come il loro prossimo ritorno 
nel terreno nemico fu sostenuta dalla forza m arittim a della divisione 
del Levante. Egli è cosi che VV. EE. conosceranno l’uso e l’im portanza 
delle due barche costruite dal sig(no)r Cumani ad uso di cannoniere. /



φ. 2 Queste barche ed un grosso bastim ento , come m olte gondole, 
sono in continuo servigio p(er) sostenere le necessarie comunicazioni col 
continente ove questi b ravi francam ente entrano, passano, si battono  
e ci m andano dei viveri presi al nemico, come le piú chiare notizie sulla 
sua posizione ed intorno ai suoi andam enti.

Im ploro la continuazione della pubblica grazia.
Il Comm. Est. C(ont)e C A PO D ISTR IA

Ά ν ω  δ ι ά  χ ε ι ρ ό ς  τ ο υ  π α ρ α λ α β ό ν τ ο ς :  Recep. li 12
luglio 1807 s. v(ecchi)o. Il Segret. di S ta to  S. Banaglia.

Α ρ. 24
Τμ. Εξωτερικών

Προς την Ε ξοχωτάτην Γερουσίαν 
O  εν  Α γία  Μ αύρα  Έ κτακτος Ε πίτροπος

Ε κ  του Εκτάκτου Ε πιτροπείου 
τη 8 Ι ουλίου 1807 π.η .

Ε κ  της εσωκλείστου ε φημερίδος al Υ.Ε. Θα λάβουν τας πλέον ε ξηκρι
βωμένας ειδήσεις των γενναίων ε νεργειών τω ν αρματολών. Αύτη διωρθώθη 
υπ’ εμού του ιδίου κατόπιν της συνομιλίας την οποίαν έ σχον μετ’ αυτών χθες. 
Ο  Σεβασμιώτατος Ιγνάτιος, μολονότι εις κακήν κατάστασιν υ γείας, μετέβη 
εις την  εξοχήν, εις την θέσιν «Μαγεμένο», και υπό τα δένδρα των κήπων 
τούτων κατεσκήνωσε μεταξύ των γενναίων του, οι οποίοι υπερβαίνουν τον αριθ

μόν των τετρακοσίων. Η  η μέρα ήτο λαμπροτάτη. Καθήμενοι υ πό την μεγά
λην σκιάν πυκνοφύλλου καρυάς ο Σεβασμιώτατος Ι γνάτιος, η Α.Ε. Ο Στρα
τηγός κύριος Παπαδόπουλος κ α ι εγώ ε υ ρέθημεν εν μέσω οπλαρχηγών, 
και ιδιαιτέρως του συνετού κα ι ανδρείου Μπότσαρη, του αρειμανίου Κατσαν
τώνη και άλλων, των οποίων η συγκράτησις των ασυνήθων ονομάτων των δεν 
είναι ε ύ κολον πράγμα. Τ ον πρώτον τούτον κύκλον ε πλαισίωνον, καθήμενοι 
φ. 1v επίσης εις κύκλον, όλοι οι άλλοι. /  Η  πρωΐα η ναλώθη διά την ακρόασιν παρά 
των πλέον ε υ γλώττων1 της διηγήσεως των κατορθωμάτων των. Η κολούθησε 
γεύμα, το οποίον είχεν όλα τα χαρακτηρστικά των γευμάτων τω ν  ηρωικών 
χρόνων, των αδομένων υ πό του Ο μήρου. Τελικώς η μουσική, το άσμα, ο χο
ρός. Περί της ημετέρας πολιτείας και περί της προστασίας ή τις  την υποστη
ρίζει έ γινεν αναφορά δι’ ολίγων, και ούτοι πείθονται πλέον ότι η Πολιτεία



θα μείνη πάντοτε πατρίς των, α φού έ δωσαν εις την πατρίδα ταύτην δεί
γματα συμπαθείας κα ι α φού της παρέχουν κατά τον παρόντα πόλεμον δια
κεκριμένος και σημαντικωτάτας υπηρεσίας. Ο ύτοι πρόκειται να αναχωρήσουν 
εντός ολίγων ημερών με καλλιτέραν ε κπαίδευσιν και κατόπιν του καθορισμού 
μερικών κανόνων, εκ των οποίων δύναται να προσδοκάται ότι ίσως παρωθηθή 
εις μεγαλύτερα γεγονότα η  α ληθώς εις βαθμόν η ρωισμού γενναιότης των αν
δρών τούτων, των μοναδικών εις την δύναμιν της ψυχής και εις την καρτερίαν 
των εις τον αγ ώνα και εις το να υπομένουν παν είδος στερήσεως.

Τόσον η  ελευσίς των εις Α. Μαύραν ως και η προσεχής ε πιστροφή των 
εις το  εχθρικόν έ δαφος υ πεστηρίχθη υ πό της θαλασσίας δυνάμεως της μοί
ρας της Α νατολής. Τοιουτοτρόπως αι Υ.Ε. Θα αναγνωρίσουν την χρείαν και 
την σπουδαιότητα των δύο λέμβων των κατασκευασθεισών υ πό του κυρίου Κου
μάνη ως κανονιοφόρων. /

φ. 2 Αι λέμβοι αύται και βαρύ τι πλοίον, καθώς και πολλαί γόνδολαι, ευρί
σκονται εις συνεχή υπηρεσίαν, διά να υποστηρίξουν τας αναγκαίας ε πικοινω
νίας μετά της ξηράς, όπου οι γενναίοι ούτοι ε λευθέρως εισέρχονται, διέρχονται, 
μάχονται και μας στέλλουν ε φόδια α φαιρούμενα από του εχθρού, καθώς και 
τας πλέον ε ξηκριβωμένας ειδήσεις περί της θέσεώς του και περί της πορείας 
του.

Παρακαλώ την συνέχισιν της δημοσίας ευνοίας.

Ο  Έ κ τ . Ε π ίτ ρ .  Κόμης ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑ Σ

Ά ν ω :  Ληφθέν τη 12 Ιουλίου 1807, παλαιόν η . Ο  Γραμμ. της Ε π ικ ρα
τείας S. Banaglia.

Α ρ χ ε ίον Ιο ν ίου Γερουσίας 
Γεν. αρ. 9, αριθ. εγγρ. 10, συνημμένον

Ε φημερίς Α γίας Μαύρας, τη αη Ι ουλίου 1807
I

Ή θελε κάμωμεν μίαν μεγάλην έλλειψ ιν, α ν α περνούσαμεν εις σιωπήν 
τας δουλεύσεις και τα καθημερινά κατορθώματα των Ρωμαίων έ ξω ε υ ρισκο
μένων α ρματολών. Αυτών, καθ’ όσον αυξάνει ο αριθμός της δυνάμεώς των,

1. Η  χειρόγραφος αύτη ε φημερίς α κολουθεί ται υ π ό  μεταφράσεως εις την ιτα
λικήν, γενομένης προς διευκόλυνσιν του παραλήπτου του εγγράφου.



ούτως και η αυθάδεια και η τόλμη των. Ο  Α λή - πασά ς, οπού διά τας τόσας 
δοκιμάς γνωρίζει την αξιότητά των, αισθάνεται την μεγαλυτέραν ανησυχίαν, 
βλέποντας την άκραν δυσκολίαν ο πού δοκιμάζει ό χ ι να τους εξολοθρεύση, ο
πού αυτό το έχει τώρα διά α δύνατον, α λλ’ ούτε καν να τους σκορπίση, διά να 
μην ευρίσκωνται όλοι ηνωμένοι·1 [και προ οφθαλμών έχοντας την καλήν έκ
βασιν οπού έλαβεν η αποστασία των Σέρβων, οι οποίοι έφθασαν εις τόσον ο λί
γον διάστημα να αποτινάξουν τον βάρβαρον ζυγόν και να κατασταθούν λαός 
ελεύθερος και αυτόνομος, σφόδρα υ ποπτεύοντας ένα τοιούτον α κολούθημα και 
εις τα μέρη ταύτα, δεν του εφάνησαν]. Μη πιστεύοντας αυτός αρκετά τα τρία /  
φ. 1v χοντρά σώματα α πού έ στειλε κατεπάνω των α πού Ά ρταν, Πρέβεζαν και Α 
καρνανίαν, όλοι υπέρ τους τρεις χιλιάδας, καθώς εις τας προλαβούσας μας εφη
μερίδας α ναφέραμεν, αλλά τας ημέρας τούτας έ στειλε και κάποιον Ταήρ Α μ
πάζην με 700 από τους ιδίους του σωματοφύλακας, λεγομένους τζοχανταραί
ους, οι οποίοι, η νωμένοι με τους πολλούς, α παντήθησαν εις τας αρχάς του πα
ρελθόντος μηνός μεταξύ Ά ρτας και Α γράφων με τους Ρωμαίους α ρματολούς, 
από τους οποίους δεν ευρέθησαν είς2 ταύτην την συνάντησιν ει μη το έν τρί
τον υ πό της οδηγίας του ανδρείου καπετάν Κίτζου Μπότζαρη και ονομαστού 
Κατζαντώνη. Α νατέλλοντος του ηλίου άρχισεν ο πόλεμος να γίνεται με πολ
λήν σκληρότητα και από τα δύο μέρη. Εις μάτην οι αρχηγοί του Α ληπασιά 
εδοκίμασαν με το πλήθος των ανθρώπων των να περιτριγυρίσουν τους Ρωμαίους 
φ. 2 και να τους πάρουν τα οπίσθια. Κάθε βήμα /  οπού έ καναν προς εκτέλεσιν 
τούτου του σκοπού το επλήρωναν με το ίδιον αίμα των. Πανταχού τον τρόμον 
και τον θάνατον εύρισκον έ μπροσθέν τους. Δεν εστάθη μέσον ο πού να μην το 
μετεχειρίσθηκαν, όχι διά να νικήσουν, αλλά καν να μη νικηθούν· πλην εις όλα 
απέτυχαν, μ’ όλες τες συχνές βοήθειες οπού εις το μεταξύ της μάχης ε λάμβα
νον. Βλέποντας δε ότι ήτον α δύνατον να αντισταθούν πλέον και να αντιπαλεύ
σουν διά περισσότερον την ορμήν των ανδρείων Ρωμαίων, α πεσύρθησαν προς 
το εσπέρας κακώς έχοντες, α φήνοντας εις το στρατόπεδον ο γδοήντα α ποθαμέ
νους από τους πλέον εκλεκτούς και πολλήν από την αποσκευήν τους. Α πό τους 
αρματολούς μόνον δέκα ε σκοτώθησαν, ε ξ ων και κάποιος ονομαζόμενος Δίπλας, 
πολλά ο νομαστός διά την ανδρίαν του, ο οποίος, ό ντας πολλά ορμητικός, ε
προχώρησε διά πολλές φορές με το σπαθί έ ως μέσα εις τα ίδια οχυρώματα των 
Τουρκών και εκεί έμεινε θυσία της πατρίδος. Οι σύντροφοί του, α φ’ ου έκλα
ψαν πικρώς την υστέρησίν του, τον ενταφίασαν ο μού με τους άλλους, κατά την 
συνήθειάν των. Μετά ταύτην την ευτυχή πράξιν έλαβον τοιούτον τρόμον οι φ. 2v ε
χθροί, ο πού δεν κάνουν, παρά να αποφεύγουν /  κάθε συναπάντησιν. Ε κ  του

1. Τ α  εν τω ελληνικώ κειμένω εντός ορθογωνίων α γκυλών φέρονται διαγεγραμ
μένα, α λλ’ εν τούτοις μετεφράσθησαν εις το ιταλικόν.

2. Η  φράσις με τους ... εις αντικαθιστά την εν τω  κειμένω διαγραφείσαν:  με 
τους ειδικούς μας. Ο ύ τοι ο πού κατά το παρόν μετρώνται επέκεινα της χιλιάδας δεν ευ
ρέθησαν εις



εναντίου οι α ρματολοί απήντησαν τοιαύτην α υ θάδειαν και θάρρος, οπού  είναι 
όλη καλή ε λπίς με το απέρασμα του καιρού να κάμουν και μεγαλύτερα προ
χωρήματα και κινήματα πλέον τακτικά και επωφελή.

Έ λειπεν από το χρέος του ο τόπος τούτος, αν εσιωπούσε την ωφέλειαν 
και ελάφρωσιν οπού έλαβε. Χάριν της αξιότητός των και των κινημάτων των 
το ήμισυ και το εκλεκτότερον μέρος της δυνάμεως του Α ληπασιά, όπου έ πρε
πε να ευρίσκεται εις την πολιορκίαν ταύτης της νήσου, η ανάγκη και τα 
προχωρήματά του έκαμαν να καταδοθή εις την αυτήν υπηρεσίαν και να λείψη 
από εδώ. Η μείς ομολογούμεν όλον το χρέος εις αυτούς τους ανθρώπους και 
τους είμεθα κατ’ ά κρον ε υ γνώμονες, ε πιθυμούντες κάθε ευτυχή έ κβασιν εις 
τας πράξεις των και τον αρμόδιον καιρόν να τους αποδώσωμεν την ανταμοι
βήν.

Το κράξιμον του Α λήπασια διά την Ρούμελην α κολουθεί από πολλά μέ
ρη να λέγεται, και άλλοι απεσταλμένοι ή τον κινημένοι κ α ι α νεμένοντο να 
φθάσουν εις Ιωάννινα, διά να ταχύνουν με την παρρησίαν των το κίνημά του. 
φ. 3 Αυτός δε, οπού πολλά ολίγον στοχάζεται τα της /  βασιλείας του συμφέρον
τα και οπού ποτέ δεν απέβλεψε παρά μόνον εις τα κατά μέρος ιδικά του, 
άρχισε υποκάτω από διάφορες αίτιες να προφασίζεται προσποιούμενος ότι εί
ναι ά ρρωστος και άλλα παρόμοια. Α πό το άλλο μέρος έ στειλε των καπικεχα
γιάδων του εις Κωνσταντινούπολιν οπού να μην ψηφίσουν ούτε ά σπρα ούτε μέ
σα, αλλά να προσπαθήσουν με κάθε δόσιμον οπού να μεταβληθή το κράξιμόν 
του.

[Τα κακά οπού α ποτέλεσαν εις εκείνην την βασιλεύουσαν η πτώσις του 
Σουλτάν Σελήμ είναι α ξιοσημείωτα. Ό σοι των πρωτίστων απέφυγον τον θά
νατον εις τας στιγμάς εκείνας της αναστατώσεως ε θυσιάσθησαν α νελεήμονα 
μετέπειτα από τον διάδοχόν του και ολοένα α κολουθούν να γίνωνται σφαγαί 
εις κάθε τάξιν α νθρώπων. Διά να τους ασηκωθή η ζωή και η περιουσία, δεν 
χρειάζεται να έχουν άλλο έγκλημα, φθάνει μόνον να ήτον υπηρέται του προ
κατόχου και να είναι πλούσιοι, και τούτο κατασταίνονται α ρκετά αίτια. Η  του 
Θεού μακροθυμία δεν ημπορεί να συγχωρήση διά περισσότερον εις το να γ ί
νωνται τόσα α νήκουστα κακά εις την ανθρωπότητα και ογλήγορα θέλει συγκατανεύσει 
φ .  3 v   /  ευκολύνοντας κάθε μέσον εις το να καταστραφή αύτη η τόσον τυ
ραννική και παράνομος βασιλεία].

Τ α  ε δώ ε νδυναμώματα η μέραν παρ’ η μέραν πηγαίνουν προχωρώντας. 
Είναι υπέρ τους 800 οι εργάται οπού αδιακόπως δουλεύουν. Κατά την 29 του 
παρελθόντος μηνός ή λθον 300 Κεφαλονίται με τα  α ναγκαία ε ργαλεία τους 
υπό της επιστασίας των εντίμων καπεταναίων Μπερέτα, Χωραφά και Μπαρδέ
ζη. Προς τούτοις ε στάλθησαν και από Ζάκυνθον ε κατόν υ πό της επιστασίας 
τω ν εντίμων Σπυρίδωνος Φλαμπόρα, Σπυρίδωνος Γουζέλη και Μιχαήλ Μπε
λέτη, Πενηντάρχου της Τζίβικας. Ή σαν δε και έτεροι διακόσιοι από την ιδί
αν νήσον, ε τοιμοι να αναχωρήσουν, οι οποίοι ε ντός ολίγου πρέπει να είναι ε -



εδώ. Τα έξοδα αυτών των ανθρώπων, οπού έρχονται να βοηθήσουν, διά να τα
χυνθούν και να αποτελειώσουν τα όσα ενδυναμώματα ε δώ χρειάζονται, γίνον
ται κατά μέρος από την καθ’ έκαστον νήσον, χωρίς το κοινόν θησαυροφυλάκιον 
να υποφέρη το παραμικρόν βάρος.

Ε πειδή και η φωνή οπού προλαβόντως έ τρεξεν ε δώ, ότι ο Α λήπασας είχεν 
φ. 4 όλην την ετοιμασίαν και απόφασιν να κάμη την εις τα  ενταύθα /  ε φόρ
μησιν και ότι μόνον εις αυτό απέβλεπεν ο εις Πρέβεζαν ε ρχομός του, έφθασεν 
και έως τους ιδικούς μας α ρματολούς, οι οποίοι εις μίαν παρομοίαν είδησιν ευθύ

ς συνεκρότησαν συμβούλιον και απεφάσισαν ο πού έν μέρος αυτών να δράμη 
εις βοήθειάν μας, παραβλέποντας και τους κινδύνους οπού έ μελλε να απαντή
σουν και τους κόπους όπου  ήθελε δοκιμάσουν κάνοντες ένα τόσον μακρινόν δρό
μον. Ήτον εις την επαρχίαν των Τρικάλων και προς το Μέτζοβον οι περισσό
τεροι, όταν έμαθον αυτήν την είδησιν, και ευτύς, δίχως την παραμικράν α να
βολήν, η νώθησαν κα ι έκλεξαν διακοσίους πενήντα, από τους πλέον α νδρείους 
όλου του σώματος, και υπό των αρχηγών καπετάν Κίτζου Μπότζαρη, Κατζαν
τώνη, Σκυλοδήμου και Κουμπάρου τους εξεκίνησαν διά ε δώ, στέλνοντας πρω
τύτερα δέκα α νθρώπους, διά να μας ειδοποιήσουν τον ερχομόν τους. Δεν εστά
θη δυσκολία ο πού να μην την υπόφεραν εις τούτον τον αποσυρμόν τους. Ο ι 
Τούρκοι, οπού υ πώπτευσαν την απόφασιν τους, ηνώθησαν εις την στιγμήν όλοι 
και αφ’ ου έστειλαν έν αρκετόν μέρος έ μπροσθεν να προφύλαξη όλα τα στενώ
ματα και απεράματα, διά να αντικόψη την διάβασίν τους, το άλλο έγινεν εις 
φ. 4v δύο σώματα και τους ακο/λουθούσεν. Ειδοποίησαν συγχρόνως και τον Ι σού
φαγαν Χασνατάραγαν εις Πλαγιάν, ο οποίος έστειλε πεντακοσίους να ευρί
σκωνται εις τον κάμπον της Ζαβέρδας, α π’ όπου  έμελλε να διαβούν α ρματο
λοί, διά να ιμπαρκαρισθούν. Ό λαι αύται αι προμήθειαι όπου έγιναν από μέ
ρος των εχθρών δεν εχρησίμευσαν, ει μη να αυξήσουν την τόλμην των δικών 
μας και να φέρουν αισχύνην και εντροπήν εις τον εαυτόν τους. Εις όλον το διά
στημα των οκτώ η μερών ο πού έκαμαν οι ιδικοί μας, έω ς να φθάσουν εις την 
άκρην της θαλάσσης, α διακόπως ή τον εις συναπάντησιν με τους εχθρούς και 
εις πόλεμον. Δεν ευρέθη κανένας δρόμος, κανένα απέραμα, διά όσον στενόν 
ή πεφυλαγμένον και αν ή τον, οπού να μην το υπερέβη η μεγαλοψυχία των. Ευθύ

ς ο πού οι εχθροί τους έβλεπον να ορμούν κατεπάνω τους, εις την στιγμήν 
ετρέποντο εις φυγήν και τους άφηναν να απερνούν α νενόχλητα. Φθάσαντες οι 
ιδικοί μας εις το Βούστρι του Ξηρομέρου, τόπος απέχων δέκα ώρες από εδώ, 
εκεί εστάθησαν, διά να προμηθευθούν από τροφάς, οπού τας είχον προ δύο η μέ
ρας τελειώσει, και διά να ξεκουρασθούν και από την τόσην μακρινήν και φ. 5 κο
πιαστικήν οδοιπορίαν. Μετ’ ου πολύ ε φά/νησαν και οι Τούρκοι εις τους πρόπο
δας του βουνού και, όντες τετράδιπλοι εις τον αριθμόν, ε τράπησαν να αποφύ
γουν τον πόλεμον· δι’ ο και άρχισαν να εξαπλώνωνται και να πιάνουν τας καλ
λιτέρας τοποθεσίας, διά να είναι εις κατάστασιν να βλάψουν και να διαφεν
δευθούν εις καιρόν χρείας όσον το δυνατόν. Τίποτες και αυτά δεν τους εστά-



εστάθησαν ωφέλιμα. Ο ι εδικοί μας, α φ’ ου εβάσταξαν διά τέσσερες ώρες τον πό
λεμον, ώρμησαν με τα σπαθιά εις τας χείρας κατ’ επάνω τους και άνοιξαν με 
την ανδρίαν τους τον δρόμον. Είκοσι Τούρκοι έ μειναν εις ταύτην την συνα
πάντησιν α ποθαμένοι και επέκεινα των τόσων ε λαβώθησαν, από δε τους εδι
κούς μας ε σκοτώθη ένας και δύο ε λαφρά ε πληγώθησαν. Μετά τούτην την ευτυ

χή πράξιν δεν έλαβον πλέον θάρρος ο ι εχθροί να  ενοχλήσουν τον αποσυρ
μόν τους ούτε οι προευρισκόμενοι 500 εις Ζαβέρδαν, α κούσαντες τον χαλασμόν 
των άλλων, ετόλμησαν να τους φανούν κατ’ έμπροσθεν, α λλ’ από μακρόθεν τους 
έβλεπον να απερνούν, χωρίς να λάβουν την αποκοτίαν να κατεβούν εις το πε
φ. 5ριγιάλι να εμποδίσουν το ιμπάρκο τους, το οποίον η κολούθησε κατά την πρώ/ την 
τ ο υ  τρέχοντος επάνω εις τες επί τούτου στελμένες δύο κανονιέρες και εις το 
καράβι του καπετάν Χριστοδούλου Κομητοπούλου, το οποίον την προλαβούσαν 
ημέραν έ ριξε πολλές κανονιές εις την άκρην ο πού είχον φανή οι Τούρκοι και 
τους έκαμε να απομακρυνθούν. Την αυτήν η μέραν ή λθον όλοι και εξεμπαρκαρί
σθησαν εις του Πασά την Βρύσιν, όπου κ α ι εστρατοπέ[ύ]δευσαν. Ε πήγε πο
λύς λαός να τους συναπαντήσουν και να συγχαρούν εις τον ερχομόν τους. Την 
επαύριον ή λθον οι πρώτοι τους εις την πόλιν. Επήγαν εις προσκύνησιν των 
Ε ξ οχωτάτων Στρατηγών Παπαδόπουλου και Στέτερ, οι οποίοι τους έκαμαν 
πολλές περιποιήσεις ε παινέσαντες τον ζήλον και την ανδρίαν τους.

Giornale S (ant)a M aura il p(rim )o luglio 1807

Si farebbe una  grande m ancanza, passando sotto  silenzio li ser
vigi e giornaliere operazioni che fanno li greci arm atolo che si trovano  
fuori nelle terre  nemiche. Il loro num ero v a  crescendo sem pre piú  e 
cosi pure il loro ardire. Ali Pascià che per ta n te  esperienze conosce il 
loro valore è m olto inquieto, vededo la  som m a difficoltà che v i è non 
già per distruggerli affatto , giacché lui stesso lo tro v a  impossibile, m a 
almeno di disperderli, affinchè non riconoscano tu t t i  un iti la loro forza;  
poiché ha  sotto gl’occhi il buon esito che ebbe la rivoluzione de’serviani, 
li quali, in cosi poco tem po, giunsero a scuotere il barbaro  giogo che li 
opprim eva e si costituirono popolo libero, egli tem endo un  simile avve
nim ento, non credendo bastan te  per disperderli li tre  corpi di arm ati 
che aveva spediti contro loro dall’A rta , Preveza ed A carnania, li quali, 
come feci riporta to  nelli precedenti giornali, erano quasi piú di tre  m ila 
uom ini, m andò ancora ne’scorsi giorni un  certo T air Am basi con 700 
delle sue guardie del corpo d e tti zogadari, li quali unitisi agl’altri s’in 
contrarono alli prim i dello scorso mese nel territo rio  dell’A rta  ed A grafa



con li greci arm atolo. In  questo incontro non erano tu t t i  li nostri che 
superano li mille, m a solo un terzo sotto  la condotta  delli b ravi capi

φ.1ν tan i Chizo Bozari e Cazandoni./Verso il tram o n ta r del sole cominciò 
la  ba ttag lia  con m olta  v ivacità  da  tu t te  le parti. In  vano li capi dell’ 
arm i di Ali Pascià ten tarono  con la  m oltitudine della lor gente di cir
condarli e di prenderli alla schiena. Ogni passo che facevano per compire 
il loro piano lo pagarono col loro sangue. O vunque incontrarono la 
m orte. T u tti li mezzi che adoprarono e per vincere o al meno per non 
esser v in ti fu inutile, quan tunque du ran te  l’attacco ricevessero conti
nui rinforzi. Vedendo finalm ente che era impossibile di piú resistere all’ 
im peto dei bravi greci, si ritirarono verso le 6 della no tte  m al conci, 
lasciando n el campo piú di o ttan ta  fra i principali m orti e m olto del 
loro equipaggio. Delli greci dieci soli perirono, uno de’quali, nom inato 
Dipla, m olto noto per il suo valore, il quale essendo m olto impetuoso, 
entrò piú volte colla spada alla m ano nelli trincieram enti tu rch i e là 
sacrificòsi per la sua patria . Li suoi compagni, dopo aversi doluto per 
la  sua perd ita , lo seppellirono assieme cogl’altri.

Dopo questo felice successo ebbero li tu rch i ta le  spavento che 
sfuggono ogni incontro. Li greci al contrario  acquistarono tale ardire e 
confidenza che si può sperare che faranno anco in avvenire operazi
oni piú decisive ed u tili./  

φ.2 M ancherebbe al proprio dovere quest’isola, se non riconoscesse
il vantaggio che le derivò dalla b ravura  di questi arm atolo. In  grazia 
alle loro operazioni la m età  della tru p p a , che doveva assediare ed a tta c 
care S (ant)a M aura, e la piú scielta dovette andar contro loro e mancò 
da qui. Noi riconosciamo m olto da questa b rava gente e desideriamo 
buon esito alle loro operazioni e tem po opportuno per render loro le 
dovute ricompense.

Pare che la  chiam ata di Ali Pascià al campo del G ran Visire sia 
vera, poiché risu lta  da  m olte relazioni che si a ttendevano a Jann ina 
nuovi com m issionati ad accelerare la sua partenza. Egli però che cura 
m olto poco l’u tile del suo Sovrano e che non si occupò mai che delle sue 
partico lari faccende cominciò a scansarsi da questo viaggio sotto  dif
ferenti p re testi fingendo l’am m alato e adoprando simili a ltre  scuse. Si 
sa poi d’altra  p arte  ch’egli m andò secretam ente il suo fa tto re o C hiaaja 
a  Costantinopoli incaricandolo di non risparm iare né mezzi né denari 
per scansarlo da questa  chiam ata.

Le m alore successe in quella capitale e la cad u ta  del Sultano  sono 
rim arcabili. Q uanti fra gli principali scapparono la m orte in quelli prim i 
m om enti di rivoluzione furono sacrificati in seguito dal successore. Ogni 

φ.2v giorno succedono strag i/e  m orti in ogni ordine di persone. Per predar 
le loro sostanze non è necessario che abbiano commesso delitto , basta



che siano sta ti al servizio del precessore e che siano ricchi. L a divina 
clemenza non p o trà  sopportare di piú che si facciano tan te  stragi all’ 
um an ità  e presto concorrerà a facilitare  ogni mezzo, perché sia una vo lta  
d is tru tta  quella tirann ica ed ingiusta dinastia. Le fortificazioni che qui 
si fanno da giorno in giorno progrediscono m eravigliosam ente. P iù  di 
800 lavoratori incessantem ente travagliano. Alli 29 dello scorso mese 
vennero trecento cefaleni con gli necessari instrum enti d ire tti dagli no
bili capitani B eretta , Corafà e Bardessi. Oltre a questi vennero dal Z ante 
altri cento d ire tti dagli Spiridon F lam bura, Spiridion Guselli e nob. 
sig(nor) Michiel Belletti, Capo di C inquantina della G uardia Civica. 
Duecento altri dall’isola stessa si attendono a m om enti. Il m antenim ento 
e spese di questa gente che dalle altre isole concorre pe<r> accelerare e 
compiere le fortificazioni che qui si fanno non è a spese del pubblico 
erario, m a bensì degli particolari delle rispettive isole./ 

φ.3 La voce che giorni fa qui correva che Ali Pascià aveva stabilito
e s’ era preparato  di attaccare S(ant)a M aura e che la sua v en u ta  a  P re
vesa aveva questo oggetto giunse fino alli arm atolo, li quali ciò sentendo 
fecero fra loro consiglio e stabilirono che una parte  di loro si portasse tosto  
in soccorso di d e lta  isola1, trascurando li pericoli, le diffico ltà e le fa
tiche che dovevano incontrare, facendo un cosi lungo viaggio. L a m aggior 
p arte  di questi erano verso T ricala e Mezovo, quando appresero questa 
notizia, pure si unirono e tosto  sciels[c]ero ducento cinquanta de’piú b ra 
vi fra di loro sotto la condotta  de’capitani Chizo Bozari, Cazandoni, 
Schilodimo, Cumbaro e li spedirono verso qui. M andarono prim a un 
corpo di soli dieci per annunciarci il loro arrivo. Non vi fu disaggio che 
questi non abiano provato in questo loro passaggio. Li tu rch i che sos
pettarono  questa loro intenzione si unirono tosto  e dopo aver spedito 
un corpo staccato avan ti per occupare tu tte  le gole delle m ontagne per 
cui dovevano passare e cosi im pedire la lor venuta, li rim anenti si di
visero in due corpi e li seguitarono, diedero pure notizia all’arabo 
Jussuf, il quale è accam pato a P lajà. Questo m andò tosto  cinquecento,/ 

φ .3v affinché occupassero la p ianura di Zaverda, dalla quale li arm atolo 
dovevano passare per im barcarsi. T u tte  queste operazioni de’ tu rch i non 
servirono che ad accrescere l’ardire dei greci ed a  po rta r loro vergogna. 
In tu tto  il periodo degli otto  giorni che essi si occuparono per giungere 
alla riva del m are incessantem ente erano a ttacca ti da nemici. Pure a 
fronte di questo non vi fu difficoltà, non passaggio difeso, non gole di 
m ontagne occupate che non abbiano superate col loro valore. Ogni vo lta  
che li tu rch i li vedevano arrivare con im peto contro loro si m ettevano  
alla fuga e lasciavano loro il passaggio libero. A rrivati che furono a

1. Η  λέξις αύτη και η προηγουμένη είναι δυσανάγνωστοι.



V ustri di A carnania, luoco d istan te  da qui ore dieci, si tra ttennero  per 
provvedersi di vittovaglie che da due giorni si erano privi per riposarsi 
dal lungo e faticoso viaggio. Dopo poco arrivarono li tu rch i ed esssendo 
il loro corpo q u a ttro  volte piú numeroso si vergognarono di fuggire 
l’incontro. Cominciarono dunque a spiegarsi ed a occupare le migliori 
posizioni per po ter danneggiare e difendersi, per quanto  era possibile. 
Questo pure fu inutile. Gli greci, dopo aver com battu to  per qu attro  
φ. 4 ore, li /[li] attaccarono con la spada alla m ano e si aprirono con loro 
valore la strada. In questo fa tto  piú di venti tu rch i furono am m azzati 
ed assai piú feriti. De’greci uno solo perì e due furono leggerm ente 
feriti. Dopo questo felice attacco non ebbero piú li Turchi l’ardire di 
im pedire il loro passaggio. Li 400 pure che da prim a si tro v av ano in 
Z averda avendo sentito  la ro tta  degli altri non ardirono di attaccarli, 
m a li osservavano da lunghi, né ebbero l’ardire di discendere alla riva 
per im pedir loro l’im barco, il i quale segui alli prim i del corrente nelle 
due cannoniere e nel vascello di cap(it)an Cristodulo Comitopulo, es
pressam ente colà spedito, il quale nel giorno antecedente tirò  m olte can
nonate alla riva  dove erano comparsi li tu rch i e li fece ritirare  nel giorno 
seguente. T u tti  li arm atolo sbarcarono e si accam parono alla sorgente, 
d e tta  del Pascià. M olta gente dalla c ittà  corse ad incontrarli ed a con
gratularsi per il loro arrivo. Il giorno seguente vennero li loro capi in 
c ittà  e si presentarono alli Gen(er)ali S theder e Papadopuli, li quali li 
accolsero con m olta  bontà, lodandoli per il loro zelo e valore.

24
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Ν ο. 19
All’Illustrissim o Sig(no)r Segretario di S ta to  Finanze e F.A.
Il Commissario Estraordinario deH’Ecc(ellentissim)o Senato 

in S(ant)a M aura

Dal Commissariato Estraordin(ari)o 
li 8 luglio 1807 g.s.

Tre viglietti uffiziali di V.S. Ill(ustrissi)m a, tu t t i  tre  d a ta ti li 2 
corrente, vengono riscontrati nel presente. Sul complesso del loro tenore 
ho già in quest’incontro presentato all’Ecc(ellentissi)mo Senato li ri
verenti miei pensieri ed ò offerto al Consesso il prospetto  della m ia gestione.



Intorno al decreto ch’Ella m ’accom pagna pel nuovo im prestito 
m ’occuperò tosto  e fra tta n to  le protesto la d istin ta  m ia stim a e somma 
considerazione.

Il Com. Est. C(ont)e C A PO D IST R IA

Ά ν ω  δ ι ά  χ ε ι ρ ό ς  τ ο υ  π α ρ α λ ή π τ ο υ :  12 lug. 1807. 
Il Seg. fi S ta to  Co. Zordina.

Π ε ρ ί λ η ψ ι ς  δ ι ά  χ ε ι ρ ό ς τ ο υ  π α ρ α λ α β ό ν τ ο ς γ ρ α μ 
μ α τ έ ω ς :  No. 1328. Commissario Estraordinario  Co. Capodistria. R i
scontra tre  viglietti in d a ta  2 corr(ent)e e sarà per eseguirsi sull’im prestito  
nuovo.

Α ρ. 19
Προς τον Εκλαμπρότατον κύριον Γραμματέα της Ε π ικ ρατείας επί των 

Οικονομικών και των Ε.Δ.
Ο  εν  Α γία  Μ αύρα  Έ κτακτος Ε π ίτροπος της Ε ξοχωτάτης Γερουσίας

Ε κ  του Εκτάκτου Ε π ιτροπείου 
τη 8 Ι ουλίου 1807 π.η .

Διά του παρόντος δίδεται α πάντησις εις τρία επίσημα έγγραφα της Υ. 
Ε κλα μπροτάτης Αυθ., φέροντα και τα τρία η μερομηνίαν 2 τρέχοντος. Ε π ί 
του γενικού αυτών περιεχομένου παρουσίασα ήδη  εις την απάντησιν ταύτην 
προς την Ε ξοχωτάτην Γερουσίαν τας μετά σεβασμού σκέψεις μου και διετύπω
σα προς το Συμβούλιον το σχέδιον της ενεργείας μου.

Σχετικώς προς το θέσπισμα διά το νέον δάνειον, το οποίον μου αποστέλ
λετε, θα ασχοληθώ λίαν προσεχώς, και εν τοσούτω σας εκφράζω την διακεκρι
μένην ε κτίμησίν μου και υψίστην υ πόληψιν.

Ο  Έ κ τ . Ε π ίτρ . Κόμης ΚΑΠ ΟΔΙΣΤΡΙΑΣ 

Ά ν ω :  12 Ιουλίου 1807. Ο  Γραμμ. της Ε π ικ ρατείας Κ. Τζορντίνας.

Π ε ρ ί λ η ψ ι ς :  Α ρ. 1328. Έκτακτος Επίτροπος Κ. Καποδίστριας. 
Δίδει α πάντησιν εις τρία εγγραφα υπό η μερομηνίαν 2 τρέχοντος και θα απαν
τήση επί του νέου δανείου.



Α ρ χείον Ιο ν ίου Γερουσίας 
Γεν. αρ. 9, αριθ. εγγρ. 349

Νο. 25 
Finanze

All’Ecc(ellenttissi)mo Senato 
Il Commiss(ari)o Estraord(inari)o in  S (an t)ta  M aura

Dal Commiss(aria)to Estraord(inari)o 
li 8 luglio 1807 g.s.

Nei prim i giorni del corrente m ese m i sono tro v ato  senza pubblico 
fondo nella cassa aspettando sempre soccorsi da VV.EE. Ho dovuto 
necessariam ente cercare un ’im prestito . Lo ho determ inato  a mille zec
chini d’oro. Graziosam ente vi concorse il sig(no)r Col(onne)llo Zaghel, 
Com andante della fortezza, e lasciò che io liberam ente determ inassi il 
tem po della restituzione ed il cambio di questa somma. Im pegnai la 
restituzione dopo un mese e spero di conciliare il cambio a m isure di
scretissime.

Con questo denaro si potrebbe supplire alle spese giornaliere ri
s tre tte  per ciò che mi spetta , al pagam ento dei falegnami russi che 
travagliano nella fortezza, a quelli che la  n o tte  dano l’opera loro m aestra  

φ.1v nelle nuove fortificazioni, alli repubblicani che tagliano /nei boschi pali;  
m a il soldo che in p arte  io devo far contribuire alla m arina, le altre  r i
cerche russe urgenti ed il pagam ento degli albanesi faranno svanire 
ben presto anco questo sussidio. Spero d ’altronde in quelli promessi da 
VV.EE. coll’uffizio dell’Ill(ustrissi)m o sig(no)r Seg(reta)rio di S ta to  dei
2 del corrente. Io p(er) accelerarli spedisco quest’oggi a Cefalonia ed 
al Z ante la  galeottina del cap(ita)n Potam iano, assicurata da russo 
presidio e da  un uffiziale, che venne accordato nelle mie ricerche da S.E. 
il sig(no)r Generale Stether.

Malgrado le incessanti mie distrazioni per accorrere colla persona 
piú che col pensiero e nel luogo delle fortificazioni e nelle cam pagne ed 
ovunque eseguirsi debbono delle commissioni relative a questo precipuo 
oggetto della m ia missione, m algrado ciò ho po tu to  cogliere un istan te  
p(er) occuparm i d ire ttam ente  della m aniera con cui è am m inistra ta  
questa finanza. Non dirò m ai abbastanza q u an ta  sia s ta ta  la  m ia sor
presa e come vivo sia s tato  il dolore da  cui sono sta to  penetrato , veg
gendo che il M ag(istra)to alle Finanze non è s ta to  giam m ai a ttiv a to  
non solo secondo le leggi della contabilità, m a nem m eno secondo la 

φ.2 legge organica,/che il denaro pubblico non è sta to  m ai custodito che



dal solo Tesoriere, che non v ’è com putista, per abile che egli sia, il quale 
possa dilucidare l’in terna azienda di questa finanza;  che le sue com pa
gnie albanesi al soldo della R epubblica si pagavano dal M ag(istra)to, 
ossia dal Tesoriere, senza che norm a di questo pagam ento fosse un  ruolo 
il quale colle forme dovute non ha m ai esistito nel M ag(istra)to suddetto . 
Che finalm ente i prim i ad essere pagati ogni mese erano i funzionarj 
della lista  civile, senza che avuto  siasi riguardo all’esaurim ento della 
finanza ed all’ingiustizia che si com m etteva, pagando alcuni funzionarj 
che oggi sono di nom e e negando e mercedi e pagam ento p(er) m ancanza 
di num erario a uom ini che travagliano ed a proprietarj che sommi
n istrano effetti.

Dopo di aver conosciuto tu t to  questo ho fa tto  realizzare alla m ia 
presenza la  rev ista  delle due compagnie albanesi, si è conform ato il 
nuovo ruolo, ho ordinato che non sieno paga ti che i presenti ed ho de
siderato di vedere io in persona tu t t i  gli assenti, tu t te  le ordinanze,

φ.2ν tu t t i  gli am m alati, prim a che sieno reg istra ti/nel ruolo i loro nomi 
p(er) essere pagati. Dalli 3 del corrente, fin’oggi non ho veduto  nessuno 
ed è cosi che la  pubblica cassa non ne paga che soli centoventisei che 
sono quelli che in fa tti servono.

Le reviste saranno frequenti ed in asp etta te  e spero che si av rà  
un miglior servizio e m inore spesa. Due istanze m i furono avanzate dai 
capitanj a nome delle loro compagnie, una prim a con cui dim andano 
di essere dispensati dal pagare i d iritti di uffizio che vengono ad essi 
richiesti p(er) codesto D ipartim ento delle F inanze e Forz’A rm ata  p(er) 
l’av u ta  organizzazione sistem atica, l’a ltra  di essere messi allo stesso 
soldo che percepiscono gli albanesi al servizio russo. Mi sono assunto 
l’incarico di im plorare per essi la pubblica beneficenza. E la imploro.

Messo in ordine questo ram o dell’am m inistrazione io sperava che 
le insinuazioni vocali avessero po tu to  bastare, perché intorno agli a ltri 
le leggi u lteriorm ente non fossero neglette. Sono stato  obbligato, veg
gendo sempre eguale l’indolenza, di dirigerm i alla Reggenza coll’uffizio 
che in copia rassegno a VV.EE. so tto  no. 1.

φ.3 Quando sfo rtunatam ente nessun effetto reale fosse/per risultare
da questa mossa, io sono determ inato  di prendere d irettam ente qualche 
a ltra  vigorosa m isura, poiché m i sono assicurato personalm ente che la  
m orm orazione per cosi fa tte  negligenze oltrepassa di m olto i confini di 
questa c ittà  e stendesi m olto nelle cam pagne soggette da o tto  mesi a 
questa p arte  a requisizioni violenti e continue di ogni m aniera e sempre 
gratu ite. Pochi e p(er) qualche giorno soltanto dei legionarj della tru p p a  
civica hanno accolto e ricevuto il soldo accordato dalla legge. T u tti  
servono colla persona coi loro anim ali da soma senza n ulla esigere,



fuorché il risparm io del pubblico denaro onde non ricadano sopra di 
essi de’nuovi aggravj.

R esta che una revista sia fa tta  eziandio sullo sta to  dell’am m ini
strazione de’luoghi pii. La ho prom essa per levarm i d’a tto rno  uno sciame 
di villani, i quali sanno per sino che l’affitto  di casa accordato al Mini
stro  per la  residenza del M ag(istra)to è superiore di m olto a quello che 
il Ministro stesso paga per tu t ta  la sua casa ove tenevansi le sessioni.

Non è della m ia com petenza il m anum etterm i in questa che è 
φ.3 v tu t ta  giurisdizione del Governo/locale. Ma fui costretto  di prenderla e 

per le ragioni soprannunziate e p(er) calm are le doglianze di tu t ta  quella 
gente che veggo ogni giorno e che non fa grande fatica di farsi vedere 
anco dai forestieri che ci presidiano.

Devo giustificare alcune p artite  del foglio che ho indirizzato col 
mio rapporto  no. 14. Q uesta giustificazione la abbiano VV.EE. da 
quanto  ho rassegnato col rapporto  no. -  e del presente.

Im ploro la continuazione della pubblica grazia.
Il Comm. Est. C(ont)e C A PO D ISTR IA

φ.1 Ά ν ω  δ ι ά  χ ε ι ρ ό ς  τ ο υ  π α ρ α λ ή π τ ο υ :  12 lug. 1807.
Il Seg. di S ta to  Co. Zordina.

Α ρ. 25 
οικονομία

Προς την Ε ξοχωτάτην Γερουσίαν 
Ο  εν  Α γία  Μ αύρα Έ κτακτος Επίτροπος

Ε κ  του Εκτάκτου Ε π ιτροπείου 
τη 8 Ιουλίου 1807 π.η .

Κατά τας πρώτας η μέρας τρέχοντος μηνός ευ ρέθην άνευ δημοσίων χρη
μάτων του ταμείου α ναμένων διαρκώς συνδρομήν παρά των Υ.Υ. Ε.Ε. Υ πε
χρεώθην ε ξ ανάγκης να αναζητήσω δάνειον. Καθώρισα τούτο εις χίλια χρυσά 
τσεκίνια. Ευτυχώς συνέδραμε ο Συνταγματάρχης κύριος Ζάγγελ, φρούραρχος, 
και επέτρεψε να καθορίσω ε λευθέρως τον χρόνον της επιστροφής και το συνάλ
λαγμα του ποσού τούτου. Υ πεχρεώθην εις επιστροφήν μετά ένα μήνα και ε λπί
ζω να συμφωνήσω το συνάλλαγμα εις τιμάς λίαν συγκαταβατικάς.

Διά των χρημάτων τούτων θα ήτο δυνατόν να αντεπεξέλθω εις τα καθη



καθημερινά έξοδα, λίαν περιωρισμένα εις ό,τι με αφορά, εις την πληρωμήν των Ρώ
σων ξυλουργών οι οποίοι εργάζονται εις το φρούριον, εις εκείνους οι οποίοι 
παρέχουν κατά την νύκτα την τεχνικήν ε ργασίαν των εις τας νέας οχυρώσεις, 

φ. 1v εις τους υπηκόους της Πολιτείας οι οποίοι τέμνουν /  πασσάλους εις τα δάση, 
αλλά τα χρήματα διά των οποίων πρέπει να συνδράμω εν μέρει το Ναυτικόν, 
α ι ά λλαι ε πείγουσαι ρωσικαί επιδιώξεις και η πληρωμή των Α λβανών θα 
εξαντλήσουν ταχύτατα και αυτήν την βοήθειαν. Αφ’ ετέρου ε λπίζω εις εκείνα 
τα οποία αι Υ.Υ. Ε.Ε. μου υπεσχέθησαν διά του εγγράφου των 2 τρέχοντος 
του Εκλαμπροτάτου κυρίου Γραμματέως της Ε π ικ ρατείας. Διά να τα  επιτα
χύνω, αποστέλλω αμέσως σήμερον εις Κεφαλληνίαν και εις την Ζάκυνθον 
την μικράν γαλέραν του καπετάν Ποταμιάνου, α σφαλώς συνοδευομένην υ πό 
ρωσικής φρουράς και αξιωματικού, ο οποίος παρεχωρήθη κατά τας αναζη
τήσεις μου υπό της Α.Ε. του Στρατηγού κυρίου Στέδερ.

Παρά τους ατελευτήτους περισπασμούς μου να παρευρίσκωμαι μάλλον 
αυτοπροσώπως παρά διά της σκέψεως και εις τον τόπον των οχυρώσεων και 
εις την ύπαιθρον και οπουδήποτε πρέπει να εκτελώνται παραγγελίαι σχετικαί 
προς τον εξέχοντα τούτον σκοπόν της αποστολής μου, παρά ταύτα ηδυνήθην 
να εύρω ε λάχιστον χρόνον, διά να ασχοληθώ α π’ ευθείας περί του τρόπου κα
τά τον οποίον η σκήθη η διαχείρισις των οικονομικών τούτων. Ουδέποτε θα εκφρά

σω ικανοποιητικώς πόση υπήρξεν η  έκπληξίς μου και πόσον ισχυρά υπήρ
ξεν η λύπη εκ της οποίας ε πληγώθην, ό τε είδον ότι η επί των Οικονομικών 
Υ πηρεσία ουδέποτε ε δραστηριοποιήθη ουχί μόνον κατά τους νόμους της λογιστικής, 

φ.2 α λλ’ ουδέ κατά τον οργανικόν νόμον τούλάχιστον, /  ό τι το δημόσιον 
χρήμα ουδέποτε ε φυλάχθη, ειμή παρά μόνον του θησαυροφύλακος, ότι δεν υ
πάρχει λογιστής, όσον ικανός και αν είναι, ο οποίος να δύναται να διαφώτιση 
την εσωτερικήν διαχείρισιν των οικονομικών τούτων· ότι τα  α λβανικά σώμα
τα επί μισθώ της Πολιτείας η μείβοντο υ πό της Υ πηρεσίας είτε του Θησαυρο
φύλακος, χωρίς να υφίσταται κατάστασις ως βάσις της πληρωμής ταύτης, η 
οποία ουδέποτε υπήρξεν εις την άνω ειρημένην Υ πηρεσίαν κατά τους δέοντας 
τύπους, ότι, τέλος, οι πρώτοι διά πληρωμήν έκαστον μήνα ήσαν οι υπάλληλοι 
του πολιτικού καταλόγου, χωρίς να λαμβάνεται υπ’ όψιν η  ε ξάντλησις των 
χρημάτων και η  α δικία η οποία διεπράττετο διά της αμοιβής υπαλλήλων τι
νών οι οποίοι σήμερον υπάρχουν κατ’ όνομα και διά της αρνήσεως μισθών και 
αμοιβής ένεκα ελλείψεως μετρητών εις ανθρώπους οι οποίοι μοχθούν και εις 
ιδιοκτήτας οι οποίοι προμηθεύουν είδη.

Ό τε α ντελήφθην πάντα ταύτα, διέταξα να γίνη επί παρουσία μ ο υ  
ο έλεγχος των δύο α λβανικών σωμάτων, ε σχηματίσθη η νέα ε πετηρίς, διέταξα 
να μη πληρώνωνται, ειμή οι παρόντες, και ηθέλησα να ίδω α υ τοπροσώπως 
πάντας τους απόντας, πάντας τους ακολούθους, πάντας τους ασθενείς, πριν ή 

φ.2ν καταχωρισθούν / εις την επετηρίδα τα ονόματά των, διά να πληρωθούν. Α πό 
της 3 τρέχοντος μέχρι σήμερον ουδένα είδον, και εις τούτο οφείλεται ότι τοι-



τοιουτοτρόπως το δημόσιον ταμείον πληρώνει μόνον ε κατόν είκοσι έ ξ, οι οποίοι 
είναι εκείνοι οι οποίοι πράγματι υπηρετούν.

Αι επιθεωρήσεις θα είναι συχναί και απροσδόκητοι, και ελπίζω ό τι θα 
υπάρξη καλλίτερα υπηρεσία και μικρότερα δαπάνη. Μου υπεβλήθησαν δύο 
αιτήσεις υ πό των οπλαρχηγών ε ξ ονόματος των σωμάτων των: η πρώτη, διά 
της οποίας ζητούν να απαλλαγούν της πληρωμής των δικαιωμάτων της υπηρ

εσίας, η  ο ποία <πληρωμή> ε ζητήθη παρ’ αυτών διά του εκείσε Τμήματος 
Οικονομικών και Ενόπλων Δυνάμεων διά την πραγματοποιηθείσαν συστημα
τικήν ο ργάνωσιν· η δευτέρα, να τεθούν εις υπηρεσίαν α ντί των ιδίων χρημά
των τα οποία εισπράττουν οι εις την ρωσικήν υπηρεσίαν Α λβανοί. Α νέλαβον 
την υποχρέωσιν να παρακαλέσω δι’ αυτούς την γενναιοδωρίαν του δημοσίου. 
Και παρακαλώ διά τούτο.

Α φού ε τακτοποιήθη ο κλάδος ούτος της διοικήσεως, ή λπιζον ότι αι προ
φορικαί συστάσεις θα ηδύναντο να αρκέσουν, διά να μη παραμεληθούν περαιτέ
ρω οι νόμοι σχετικώς προς τα λοιπά. Ηναγκάσθην, επειδή έβλεπον πάντοτε 
την αυτήν αδιαφορίαν, να απευθυνθώ εις την Α ρχήν του Κυβερνήτου διά του 
εγγράφου το οποίον υποβάλλω εν αντιγράφω προς τας Υ.Υ.Ε .Ε . υπ’ αριθ. 1.

φ. 3 Εάν ουδέν πρακτικόν α ποτέλεσμα δυστυχώς /  ε πρόκειτο να  εξαχθή εκ 
της κινήσεώς <μου> ταύτης, είμαι α ποφασισμένος να λάβω ε υ θέως ά λ λ α  
τινά σοβαρά μέτρα, ε φόσον έχω  βεβαιωθή προσωπικώς ότι οι ψίθυροι διά τας 
ούτω δημιουργουμένας παραβάσεις <του νόμου> υπερπηδούν κατά πολύ τα όρια 
της π όλεως ταύτης και διαδίδονται ευ ρέως εις την ύπαιθρον την υποκειμένην 
από οκτώ μηνών ε νταύθα εις βιαίας και συνεχείς ε πιτάξεις παντός είδους και 
πάντοτε χαριζομένας. Ο λίγοι εκ των λεγεωνάριων της πολιτοφυλακής και 
δι’ ο λίγας μόνον η μέρας ε δέχθησαν και έλαβον τα χρήματα τα χορηγούμενα 
κατά τον νόμον. Πάντες υπηρετούν αυτοπροσώπως μετά των υποζυγίων των, 
χωρίς ουδέν να απαιτούν, πλην της φειδούς εις το δημόσιον χρήμα, διά να 
μη επιπέσουν ε π’ αυτών νέαι ε πιβαρύνσεις.

Υ πολείπεται να γίνη έ λεγχος προσέτι εις την κατάστασιν της διοικήσεως 
των ευαγών ιδρυμάτων. Τ ον υ πεσχέθην, διά να απαλλαγώ σμήνους χωρικών, 
οι οποίοι γνωρίζουν ακόμη και ότι το ενοίκιον του οίκου το συμφωνηθέν μετά 
του <ανωτέρου> Υ παλλήλου διά την έδραν της Υ πηρεσίας είναι κατά πολύ 
ανώτερον εκείνου το οποίον ο ίδιος Υ πάλληλος πληρώνει δι’ ολόκληρον την 
οικίαν του, όπου εγίνοντο αι συνεδριάσεις.

Δεν είναι της αρμοδιότητός μου το να επιληφθώ του θέματος τούτου, το 
οποίον είναι ολόκληρον εις την δικαιοδοσίαν της τοπικής Διοικήσεως./ Α λλά 
ηναγκάσθην να την αναλάβω και διά τους προαναφερθέντας λόγους και διά 
να κατασιγάσω τα παράπονα όλων αυτών των ανθρώπων, τους οποίους βλέπω 
καθημερινώς, και οι οποίοι ευ κόλως ε μφανίζονται προ των ξένων, οι οποίοι 
μας φρουρούν.

Πρέπει να δικαιολογήσω ωρισμένας μερίδας εις το έγγραφον το οποίον



απηύθυνα διά της εκθέσεώς μου, αρ. 14. Την εξήγησιν ταύτην αιi  Υ.Υ. Ε.Ε. α ς 
την λ άβουν ε ξ όσων α νέφερα διά της εκθέσεώς μου αρ. —  και της παρούσης. 

Παρακαλώ την συνέχισιν της δημοσίας ευνοίας.

Ο  Έ κ τ . Ε π ίτ ρ .  Κόμης ΚΑΠΟΔ ΙΣ Τ ΡΙΑΣ

Ά ν ω :  12 Ιουλίου 1807.  Ο  Γραμμ. της Ε π ικ ρατείας Κ. Τζορντίνας .

Α ρχείον Ιο ν ίου Γερουσίας 
Γεν. αρ. 9, αριθ. εγγρ. 349, συνημμένον

No. 1
Copia di le tte ra  scritta  dall’Ill(ustrissi)m o Comm(issario) Est ra 

ordinario in S (ant)a M aura al P(ri)m o Regg(ent)e V(ic)e P ritano  dell’ 
isola stessa in d a ta  6 luglio 1807 s.v.

È  noto  abbastanza a questo Governo q u an ta  sia l’a ngustia nella 
quale versa da  lungo tem po la pub(blic)a economia e come giornaliere, 
m olte ed urgenti sieno le opere che la  custodia m ilitare di quest’isola 
h a  reso necessarie e quindi come siavi uno sbilancio spaventevole fra  lo 
s ta to  a ttiv o  ed il passivo della pubblica cassa.

Deve essere parim enti noto  a  cadauno degl’ab itan ti di quest’isola 
e quindi a  tu t t i  li m ag(istra)ti funzionarj che per questo sbilancio non 
ricevono necessariam ente soldo effettivo dalla pub(blic)a cassa per quan to  
sp e tta  alla m ia gestione che i lavoratori russi, i m ilitari ed  alcuni ar
tigiani, i quali nell’esercizio del loro m estiere confidano l’esistenza loro 
e quella delle loro famiglie. Gl’altri tu t t i  si appagano e con nobile spon 
ta n e ità  di sentim enti di ritirare  in  luogo del soldo che ad  essi si deve 
un  tito lo  che li autorizza ad esigerlo u n  giorno, quando cioè sulla p u b 
blica econom ia altre  m isure piú  estese si prenderanno.

Non può ignorare nissuno che p er rendere conciliabile l’esecuzione 
sollecita dei presenti lavori colla m isu ra ta  cooperazione delle risorse che 
fisicam ente ed economicam(ente) offrir p o teva questo paese si sono in 
teressati gl’ab itan ti tu t t i  della Repub(blic)a e tu t t i  con offerte generose 
e spontanee diedero non poco soccorso all’opera grandiosa della fo rti
ficaz. di S (ant)a M aura./

φ. 1v In  seguito a  queste osservazioni che cader devono sull’occhio di 
tu t t i  io non  posso ch’essere dolente e sorp reso nello scuoprire che i 
p rim i a  cercare indiscretam ente all’erario pubblico i loro soldi son o li



funzionarj com ponenti cod(est)a lis ta  civile;  come non posso dissi
m ulare che pari si è la  m ia sorpresa e dolore, veggendo che l’erario p u b 
blico lasciandosi sedurre dall’istanze di quest’uom ini non m olto c itta 
dini, a  questi da  accoglienza ing iusta  per accrescere la  sua depaupera
zione e per rendere pili odiosa la  m ano stessa del Governo, la quale con
tem poraneam (e n te )  si estende sulle p roprie tà  degl’altri, senza retribu ire 
ai m edesim i che im a speranza di risarcim ento.

P e r questo io m i sono rivolto  a  cod(est)o M ag(istrat)o ed A gg(iun)tJ 
alla F inanza ed ho loro esternato  li pili chiari sensi di disapprovazione, 
insistendo perché ulteriorm ente non abbia luoco un ta le  indecente ed 
ingiusto procedere e perché sia dalla saviezza sua messo un riparo a 
quan to  ebbe luogo il giorno prim o del cad(ente) mese. Il M ag(istrat)o 
m i fece conoscere per sua giustificazione il disordine in  cui si tro v a  
l’am m inistrazione della finanza. Io, m en tre  trovo  che nessuna giusti
ficazione è amm issibile in  affare di ta n ta  im portanza, devo poi dall’ 
a ltra  esigere che im m ediatam ente sia to lto  questo disordine, facendo che 
un a  vo lta  abbi<a> luoco l’esecuzione delle leggi fin’ora neglette con vero 

φ.2 sconforto di tu t ti .  Queste leggi sono quelle /il v isto  di questo E straord i
nario  Commissariato.

Ho l’onore

P er copia conform e 
Il Seg(reta)rio P. PEDEM ONTI

φ.2ν Π ε ρ ί λ η ψ ι ς  δ ι ά  χ ε ι ρ ό ς  τ ο υ  π α ρ α λαβ ό ν τ ο ς  γ ρ α μ
μ α τ έ ω ς :  Νο. 1330. Commissario E straordinario . F a  p(rese)nte sulla 
necessità che si trovò  di ricercare un ’im prestanza di mille zecchini e 
rifle tte  alcune a ltre  cose.

Α ρ . 1

Α ντίγραφον εγγράφου σταλέντος υ πό του Εκλαμπροτάτου Εκτάκτου 
Επιτρόπου εν Α γ ία  Μαύρα προς τον Πρώτον Κυβερνήτην, Α ντιπρύτανιν 
της αυτής νήσου, υπό η μερομηνίαν 6 Ι ουλίου 1807 π.η .

Είναι α ρκούντως γνωστόν εις την Κυβέρνησιν πόσον μεγάλη υπήρξεν η 
δυσχέρεια εις την οποίαν α ναστρέφεται από μακρού χρόνου η δημοσία οικο
νομία και πόσον καθημεριναί, πολλαί και επείγουσαι υπήρξαν α ι εργασίαι τας



οποίας η στρατιωτική φρούρησις της νήσου ταύτης κατέστησεν αναγκαίας και 
εκ τούτων πόσον φοβερά είναι η  ελλειμματική διαφορά μεταξύ του ενεργητι
κού και του παθητικού του δημοσίου ταμείου.

Πρέπει να είναι ε ξ ίσου γνωστόν εις έκαστον των κατοίκων της νήσου 
ταύτης και ε ντεύθεν εις όλας τας υπαλληλικάς υπηρεσίας ότι διά το έλλειμμα 
τούτο λαμβάνουν ε ξ ανάγκης πραγματικόν χρήμα εκ του δημοσίου ταμείου 
εις ό,τι αφορά εις την διαχείρισιν μου <μόνον> οι Ρώσοι εργάται, οι στρατιω
τικοί και μερικοί τεχνίται, οι οποίοι εμπιστεύονται εις την άσκησιν του επαγ
γέλματός των την ύπαρξίν των και εκείνην των οικογενειών των. Πάντες οι 
λοιποί ικανοποιούνται, και μετ’ ευ γενούς α υ θορμητισμού αισθημάτων, να λά
βουν εις την θέσιν των χρημάτων τα οποία τους οφείλονται εν δικαίωμα, το ο
ποίον τους εξουσιοδοτεί να το απαιτήσουν η μέραν τινά, όταν δηλαδή ληφθούν 
επί της δημοσίας οικονομίας άλλα ευρύτερα μέτρα.

Ουδείς δύναται να αγνοή ό τι, διά να καταστήσωμεν πραγματοποιήσιμων 
τη ν  εσπευσμένην ε κτέλεσιν των παρουσών ε ργασιών διά της περιωρισμένης 
συμβολής των εσόδων τα οποία η δύνατο να προσφέρη φυσικώς και οικονομι
κώς η χώρα αύτη, ε νδιεφέρθησαν πάντες οι κάτοικοι της Πολιτείας και πάν
τες διά γενναίων και αυθορμήτων προσφορών έ δωσαν ουχί μικράν βοήθειαν 
εις το μεγαλοπρεπές έργον των οχυρώσεων της Α γίας Μαύρας./

φ. 1v Εν συνεχεία των παρατηρήσεων τούτων, α ι οποίαι πρέπει να  υποπέ
σουν εις την αντίληψιν πάντων, δεν δύναμαι ειμή να αισθάνωμαι πόνον και 
έκπληξιν εν τη  ανακαλύψει ότι οι πρώτοι οίτινες ζητούν μετ’ α διακρισίας τα 
χρήματά των παρά του δημοσίου ταμείου είναι οι υπάλληλοι οι συνθέτοντες 
τον κατάλογον των ενταύθα πολιτικών υ παλλήλων· όπως δεν δύναμαι να απο
κρύψω ότι είναι ίσα η έκπληξίς μου και ο πόνος μου, επειδή βλέπω ότι το δη
μόσιον ταμείον ε γκαταλειπόμενον να  απομακρυνθή του προορισμού του λόγω 
των απαιτήσεων τω ν ανθρώπων τούτων, ουχί τελείων πολιτών, παραδέχεται 
τας απαιτήσεις τούτων, διά να αυξήσουν την πτωχίαν του και διά να καταστή
σουν μάλλον μισητήν αυτήν την εξουσίαν της Κυβερνήσεως, η οποία ταυτοχρό
νως ε πεκτείνεται εις τας ιδοκτησίας των άλλων, χωρίς να παράσχη εις τους 
ιδίους ειμή ελπίδα τινά α ποζημιώσεως.

Διά τούτο α πηυθύνθην εις την ενταύθα Υ πηρεσίαν της Οικονομίας μετά 
των Προσθέτων Μελών και εξέφρασα εις τούτους τα καθαρώτερα συναισθήμα
τα α ποδοκιμασίας, ε πιμένων να μη λάβη περαιτέρω χώραν παρομοία ανάρμο
στος κα ι αδικος έκβασις και να δοθή υ πό της σωφροσύνης των ε πανόρθωσις 
εις ό,τι έλαβε χώραν την πρώτην λήγοντος μηνός. Η  Υ πηρεσία προς δικαιο
λόγησίν της μου εγνωστοποίησε την αταξίαν εις την οποίαν ευρίσκεται η διοί
κησις των οικονομικών. Ενώ  ευρίσκω ότι ουδεμία δικαιολογία είναι παραδε
κτή εις υπόθεσιν τόσης σημασίας, πρέπει α φ’ ετέρου να απαιτήσω να παύση 
αμέσως η  α ταξία αυτή συντελών εις το να πραγματοποιηθή ά παξ η  ε κτέλε
σις των νόμων, οι οποίοι μέχρι τώρα παρημελήθησαν μετ’ α ληθούς α ποθαρρύνσεως



φ.2 σεως όλων. Οι νόμοι ούτοι είναι /  η  ά ποψις του Εκτάκτου τούτου Επιτρό
που.

Έ χω  την τιμήν

Διά το  α κριβές α ντίγραφον 
Ο Γραμματεύς Π. ΠΕΔΕΜ ΟΝΤΗΣ

φ.2ν Π ε ρ ί λ η ψ ι ς :  Α ρ. 1330. Έκτακτος Ε πίτροπος. Ανακοινώνει
περί της ανάγ κης εις την οποίαν ευρέθη να αναζητήση δανεισμόν χιλίων τσεκι
νίων και γνωρίζει άλλας τινάς σκέψεις.

26
Α ρ χ είον Ιο ν ίου Γερουσίας 

Γεν. αριθ. 9, αριθ. εγγρ. 352
Νο. 24 
Dip. F inanze

All’Ecc(ellentissi)mo Senato 
Il Commiss(ari)o trao rd inario in sS(an)ta M aura

Dal Commiss(aria)to E straord(inari)o 
li 8 luglio 1807 g.s.

Ero ben provenuto dell’opinione svantaggiosa che VV.EE. hanno 
della nostra  M arina A rm ata. Ma io m i ero lusingato che in  qualche m a
niera potesse dim inuire questa som m a sven tu ra la destinazione fa tta  
di un abile direttore, quale si è il sig(no)r Maggiore Siguri, e l’opera in 
cessante che dal canto mio si è p resta ta  e si p resta  per togliere gli abus1 
e m ettere  in disciplina questo im portan te servigio e per conciliare con 
questi oggetti p(er) quanto  è possibile la pubblica economia.

Né il procedere reo dell’arm atore russo Tim oteo Vucinà, di cui 
fa lungo discorso il dispaccio dell’Ill(ustrissi)m o sig(no)r Seg(reta)rio di 
S ta to  delle Finanze e Forz’A rm ata dei 2 del corrente, né la  condo tta  del 
cap(ita)n Colocotroni sem brar possono argom enti bastevoli per deter
m inare la pubblica indignazione sopra tu t t i  i bastim enti a rm ati al grado 

φ.1v di risolvere per questo solo oggetto /l’abbandono assoluto di essi a s tra 
niera cura e sopravveglianza, restando in tan to  a pubblico aggravio il 
loro tra tten im en to .

Se Tim oteo Vucinà commisse tan ti delitti, se l’Ecc(ellentissi)mo Se
nato  h a  preso severe m isure p(er) fare che un ’esemplare giustizia giunga 
a  punirlo, io rispettosam ente osserverò che sarebbe sta to  parim ente prov



provvido consiglio il partecipare con avvisi circolari le reggenze delle isole, 
come il M arittim o Comando di S (ant)a M aura e quello del Z ante, onde 
quest’ arm atore fosse sem pre allon tanato  dai porti e dai m ari della Re
pubblica od almeno affinché non avvenisse quello ch’è avvenuto  p (er) 
sola m ancanza di esattezza nelle dovute com unicazioni e non certo 
p(er) m ia causa, non essendo io in dovere di conoscere quello che igno
rav a  la  Reggenza di S (an)ta M aura, S.E. il Generale S te ther ed il 
Cav(alie)r Barozzi, allora Capitanio e D irettore della R epubblicana 
M arina.

L ’arrivo per altro  degli ordini di VV.EE. sul suddetto  cap(ita)n  
Tim oteo è ben posteriore al suo licenziam ento, avendo io presa questa 
m isura per le ragioni esposte nell’a tto  che rassegno alla sapienza di 
VV. EE. so tto  no. 1.

Q uanto al Colocotroni, sarà  mio dovere di eseguire esa ttam ente  
φ.2 la pubblica volontà, quando m i sarò /concertato con S.E. il sig(no)r Ge

nerale Papadopulo e S te ther e quando il suddetto  capitano col suo 
bastim ento  passerà nella sponda dell’isola in tito la ta  S(a)n Nicolò, si
tuazione questa  piú assai opportuna dell’opposta, ove ora si a ttro v a , 
perché il cap(itan)o assoggettar si possa a  severe ed esemplari emende.

Se esso poi anziché l’arm atore fece il p ira ta , questo è un  effetto  
necessario della poca esattezza e del nessuno sistem a con cui facevasi 
il servigio prim a dell’arrivo del Maggiore Siguri. E se, m algrado alla 
vigilanza con cui oggi si guardano gli oggetti tu t t i  che sono re la tiv i all’ 
Arm o M arittim o, lo stesso Colocotroni od altro  bastim ento  al soldo della 
Repubblica com m ettesse consimili re ità , non è p(er) questo che prender 
non si possano severe m isure le quali argino per sem pre e lo stesso e 
qualunque altro .

R ifletterò poi che il Colocotroni non è Settinsulare e che nessuno 
del suo equipaggio ci appartiene.

Quanto a  m e avrò forse con qualche predilezione e con sentim enti 
troppo pa trio ttic i giudicato dei m iei connazionali lusingandom i che or
dinati con severe discipline possano essi bene m eritarsi della p a tria  ed 

φ.2v acquietarsi un  g rado /d i considerazione dai russi che devono stim arli 
p rim a per unirsi ad essi e p(er) difendere lo sta to  nostro. Ma quando 
il Governo è il prim o a disperare in torno al loro riordinam ento e r i
stringe tu t te  le sue cure al solo m inore dispendio, certo che pari deve 
essere per lo meno il giudizio che i russi p o rta r devono di questa nostra  
forza nazionale e quindi non so quali essere possano i risu lta ti e le spe
ranze dei travag lj, dei dispendj e delle cure del nostro Governo nella 
presente guerra. Pare che VV.EE. vogliano spendere, senza che nessuno 
che siasi sappia della spesa che fasi p(er) l’Armo M arittim o. P are che 
vogliasi ridurre al m inor grado possibile questo dispendio, non m inorando



il num ero dei bastim enti, m a sostituendo a quelli fra  i tra tte n u ti  che 
non concorressero a questa dim inuzione di spesa degli a ltri fra  quei 
m olti che dim andano di essere messi al soldo della Repubb(lic)a.

L ’Ill(ustrissi)m o sig(no)r Seg(reta)rio di S ta to  col suo uffizio dei
2 luglio m i ordina di occuparm i seriam ente dell’esecuzione di questi 
ordini. Io sem pre seriam ente m i siono occupato dei venerati com andi 
di VV.EE.;  m a non vi è serietà che basti all’adem pim ento delle pubbliche 

φ. 3 commissioni. Si / [si] oppongono difficoltà insorm ontabili e ta li che 
soverchiare non si possono, senza nuocere d ire ttam en te  al pubblico ser
vigio e senza com prom ettersi dinanzi al russo presidio che generosam ente 
si p resta  alla custod ia , alla salvezza ed alla felicità dello stato .

L a prim a difficoltà che si p resenta quan to  al ritira re  i co n tra tti 
si è la dichiarazione già da m e rilasciata ai due cap itan j C uppa e R i
ziardopulo nell’a tto  di rim ettere  ad  essi le le tte re  di m arca ed il p av i
glione russo. Le hanno ricerate ed il C uppa prepose questa condizione 
alla sua partenza per Cerigo. Il Conduri e Caligà parim enti hanno chiesto 
questo riscontro ed io non ho po tu to  negarlo, poiché parvem i doveroso te 
stificare in  iscritto  im a verità  d ’altronde no ta, sulla quale io non p o tev a  
scorgere, come non scorgo ragione nessuna per nasconderla, ed in torno 
alla quale i cap itan j hanno un ’interesse troppo  vivo per non negligere 
l’o tten im ento  di una dichiarazione che li assicuri della costanza di quella 
retribuzione a cui il Governo si è im pegnato. L a form ula di questa  di
chiarazione è rassegnata nell’inserta  so tto  no. 2. Essendo gli ordini di 
W .E E . posteriori a  questa  dichiarazione io credo di non poterli eseguire 

φ . 3v tan to  piú  che fa ttone qualche lontano cenno ho / tro v a to  tu t ta  
la  resistenza nei cap itan j di m olto desti in  tu t to  ciò che li riguarda.

L a  seconda difficoltà quan to  alla dim inuzione d ire tta  del soldo 
si è che senza cercare il concorso spontaneo dei capitanj nulla è, ed è 
forza considerarli già tra tte n u ti  colla im possibilità di sostitu irne degli 
altri. Se fosse preferibile l’economia al servigio ed alla difesa a cui sono 
destinati questi bastim enti, se il Governo avesse questo convincim ento 
e se potesse esso soffrire oppure se il Comando Russo soffrisse che la 
difesa m arittim a  dello sta to  appoggiata fosse ai soli bastim enti im periali 
russi, allora non restarebbe che congedare tu t t i  i settinsulari. Ma se 
su  di questi S.E. il Vice Ammiraglio calcola una vera cooperazione, se il 
Comando Generale di Corfú la determ ina e se finalm ente a questi basti
m enti è confidata la m arittim a difesa di S. M aura e dei m ari della Re
pubblica, io non so come calcolare non si debba pel solo oggetto econo
mico il maggiore o m inor grado di servizio che p resta r possono.

Egli è certo  che i bastim enti senza artig lieria non servono ed è 
p rova to  dall’a ltra  che l’arm am ento  dei q u a ttro  bastim enti cefalleni costò 
due m esi di travaglio  al P ritan o  di Cefalonia ed  al C av(alie)r Barozzi.



φ.4 Bisogna en trare in /[in] tu t t i  i dettagli di questo arm am ento, bisogna 
essere in mezzo a questi affari p(er) giudicare delle difficoltà m oltiplici 
che si p resen tano p(er) raccogliere i cannoni e le palle, p(er) persuadere
o forzare gli uni a venderli e gli a ltri ad acquistare. Uno à cannoni e non 
à bastim ento , l’altro  à bastim ento  senza cannoni o con cannoni di inefi
cace calibro. Molti sono gl’interessati, disuguali sono gl’in teressi, e b i
sogna com binare tu t t i  questi oggetti d isparati per arm are dei b asti
m enti im perfettam ente. L a sostituzione di nuovi non è dunque né fa
cile né ottenibile col buon servigio. Bisogna poi se le difficoltà si su
perassero e avere anco il consentim ento del russo D ire ttore;  ed esso, 
come mi fece presentire, giustificherà il suo dissenso adducendo che 
per ta l  m aniera perduto  sarebbe il fru tto  delle m o lte sue fatiche p(er) 
far sentire disciplina e per dare istruzione di m ilitare servigio ai capi
tan j ed agli equipaggj che non sono valen ti per la  m aggior p a rte  che 
nella m ercantile navigazione. F inalm ente, se si avesse l’esperienza della 
fedeltà e della capacità di quelli che già servono, come si potrebbe 

φ.4v preferire p(er) oggetto / solo di risparm io degli altri bastim enti, capi
tan j ed equipaggj nuovi nel servizio e non p rovati? Se l’oggetto che 
si confida a questi uomini fosse m ercantile, potrebbesi nella bilancia con
trapporre  sempre il m aggior risparm io, m a la difesa di un ’isola e dello 
stato , la d ignità del Gov(e)rno, l’onore nazionale, sono oggetti i quali 
pare che non abbino prezzo e che non soffran o di essere m isurati col 
piú  o meno dei dispendj.

Quando poi si voglia giustam ente e con calm a esam inare le spese 
alle quali soggiace un  capitano p(er) n u trire  e pagare il suo equipaggio 
e per m antenere in  a ttiv ità  il suo bastim ento  senza ch’esso possa cal
colare sopra nessun altro  p rofitto  e soggiacendo a tu t t i  i danni della guerra, 
troveràsi che i soldi accordati o non sono soverchj o di assai poco si 
potrebbero dim inuire. Io di questo m i sono occupato con m olta  dili
genza e fa tti i p iú  esa tti calcoli me ne sono assicurato nella m aniera la 
piú  positiva.

P er tu t te  le sopraccennate ragioni io ho osato di p resentare a 
VV . EE. col mio rapporto  no. 10 un  progetto  il quale non è dei capitanj, 
m a mio, e quindi non è che i capitanj abbino fa tto  indiscrete propo

φ.5 sizioni, m a egli è che io ho accolto / da essi ciò che condur po teva a 
migliori m isure e ad un  piú ben regolato sistem a secondo la m ia m aniera 
di vedere questo M arittim o Armo.

Comunque siasi io mi presterò egualm ente con piena dedicazione 
all’eseguimento degli ordini venerati di VV.EE. e stimerò p(er) m ia som m a 
sven tu ra di <non> incontrare cosi il pubblico gradim ento. Benderò 
conto dei risu lta ti delle mie operazioni, m a prevengo che io non posso 
predirli felici.



Perché p oi l’Ecc(ellen tissi)mo Senato sia sicuro che n on è negletta 
nessuna cura onde to lti sieno gli abusi, io imploro che sia d a ta  qualche 
considerazion e ai m otivi pei quali fu congedato il cap(ita)nio Tim oteo 
Vucinà.

Aggiun gerò che sui bastim enti come sulle galiottine si fanno due 
e t r e reviste al mese im provvisam ente di giorno e di no tte  in differenti 
ancoraggj e che appunto  p(er) aver tro v ato  in diffetto di un m arinajo 
l’equipaggio della galeottina cap(ita)n Nicolin Potam iano h a  ordinato 
che t ra tten u to  fosse il prim o del cor(rente) il soldo m ensuale di questo 
assente com’è sta to  anco eseguito.

Non si è giam m ai fa tto  a ltre ttan to . Anzi con mio doloro devo 
φ.5 v rim arcare a VV. EE. che le / barche cannoniere, da  m olti mesi pagate 

dalla pubblica cassa, ricevevano fino al prim o del corrente il loro soldo, 
senza ch’esistesse nessun registro degli uom ini ai quali si re tribuiva. 
Ora i roli sono com plilati e le reviste si fanno frequentam ente colla ronda 
n o ttu rn a  da un  m em bro del M ag(istra)to alle F inanze e qualche volta 
da  me.

Per chiudere in questo rapporto  t u t t o ciò ch’io devo rassegnare a 
VV. EE. intorno alla M arina A rm ata  aggiungerò quanto  segue.

Monsignore Ignazio m i ha  chiesto l’arm o di due barche leucadiensi 
p(er) gli oggetti re lativ i alle incombenze ch’esso ha  da  S.E. il sig(no)r 
M inistro P lenipotenziario di R ussia, incombenze queste che divigonsi 
essenzialm ente alla difesa di S. M aura, all’approvvigionam ento di v i
veri dello sta to  e ad operazioni esteriori, sostenute dai valorosi arm a
tolo (ossia ladri).

Queste due barche sono s ta te  messe al servizio colle norm e dai 
co n tra tti che occludo sotto no. 3 e sulle medesime si fecero sotto  gli 
ordini del sig(no)r Cumani, com andante di pubblico legno russo, a l
cune fortificazioni per le quali esse barche possono anco in ogni occor

φ.6 r enza arm arsi di grossi / [grossi] cannoni. Ho fa tto  somm inistrare i m a
teriali necessarj ed ho in una parola secondato pienam ente questa ri
cerca, poiché ne sono autorizzato da S.E. il sig(no)r Ministro Pleni
p otenz(iari)o, perché alle ricerche del Vescovo suddetto  si unirono quelle 
del M ilitare Comando, perché finalm ente io stesso sono stato  convinto 
della necessità e dell'u tilità  di una tale m isura. VV. EE. ne avranno 
un  riscontro in altro  rapporto  che umilio con questa spedizione.

S.E. il sig(no)r M inistro Plenipotenziario con suo rescritto  dei 15/27 
giugno m i ordina di aggiungere all’Armo M arittim o la galeottina del 
sig(no)r Maggiore Siguri. Io ho cercato di guadagnare tem po e di com 
binare in qualche a ltra  m aniera l’esecuzione degli ordini di S.E. il P le
nipotenziario colle convenienze del pubblico erario. F in  ora non ho sti
pu lato  il con tra tto , m a oramai stre tto  da tu t te  le p a rti e sollecitato



eziandio da  S.E. il sig(no)r Generale Papadopulo, il quale tro v a  che 
bisogna accrescere il num ero dei piccioli legni, sono nella necessità di 
dar term ine a questo affare, come oggi ho dovuto  far passare al eud
(det)to  sig(no)r Magg(io)re u n ’acconto di ta lla ri cinquecento.

Im ploro  la continuaz(io)ne della pubblica grazia.
Il Comm. Est. C(ont)e C A PO D IST R IA

Ά ν ω  δ ι ά  χ ε ι ρ ό ς  τ ο υ  π α ρ α λ ή π τ ο υ :  12 lug. 1807. 
Il Seg. di S ta to  Co. Zordina. Con inserte tre .

Α ρ. 24
Τ μ. Ο ικονομικών

Προς την Ε ξοχωτάτην Γερουσίαν 
Ο  εν  Α γία  Μ αύρα  Έ κτακτος Επίτροπος

Ε κ  του Εκτάκτου Ε π ιτροπείου 
τη 8 Ι ουλίου 1807 π.η .

Είχον καλώς πληροφορηθή περί της δυσμενούς γνώμης την οποίαν αι Υ.Υ. 
Ε.Ε. έχουν περί του ημετέρου Πολεμικού Ναυτικού. Α λλ’ είχον την ελπίδα 
ότι κατά τινα τρόπον θα ηδύνατο να μειώση την μεγίστην ταύτην κακοδαιμο
νίαν ο γενόμενος διορισμός ικανού διοικητού, ο οποίος είναι ο Ταγματάρχης 
κύριος Ζυγούρης, και η συνεχής βοήθεια ήτις παρεσχέθη υπ’ εμού και παρέ
χεται, διά να εξαφανίσωμεν τας καταχρήσεις και να θέσωμεν εις πειθαρχίαν 
την σπουδαίαν ταύτην υπηρεσίαν και διά να βελτιώσωμεν διά των στόχων τούτω

ν, καθ’ όσον είναι δυνατόν, την δημοσίαν οικονομίαν.
Ούτε η  ένοχος συμπεριφορά του Ρώσου πλοιοκτήτου Τιμοθέου Βουτσινά, 

περί του οποίου κάμει μακρόν λόγον η  α ναφορά του Εκλαμπροτάτου κυρίου 
Γραμματέως της Ε π ικ ρατείας επί των Οικονομικών και των Ενόπλων Δυνά
μεων της 2 τρέχοντος, ούτε η συμπεριφορά του καπετάν Κολοκοτρώνη δύναν
ται να θεωρηθούν α ρκούσαι δικαιολογίαι, διά να δικαιολογήσουν την δημο
σίαν αγανάκτησιν έναντι όλων των πολεμικών πλοίων, εις βαθμόν ώστε ν α  

φ. 1v αποφασίσωμεν μόνον διά τον λόγον τούτον /  την απόλυτον ε γκατάλειψιν τούτων 
εις ξένην φροντίδα κα ι επαγρύπνησιν, παραμενούσης εν τοσούτω της συντη
ρήσεώς των εις βάρος του δημοσίου.

Ε ά ν  ο Τιμόθεος Βουτσινάς διέπραξε πολλά ε γκλήματα, εάν η Εξοχωτάτη



τάτη Γερουσία έλαβε σοβαρά μέτρα, διά να κατορθώση ώστε παραδειγματική 
δικαιοσύνη να φθάση να τον τιμωρήση, θα παρατηρήσω ευσεβάστως ότι θ α  
ήτο εξ ίσου συνετή συμβουλή να ειδοποιήσωμεν δι’ εγκυκλίων προκηρύξεων τας 
υπηρεσίας των Κυβερνητών των νήσων, καθώς και την Ναυτικήν Διοίκησιν 
της Α γίας Μαύρας και εκείνην της Ζακύνθου, ο πλοιοκτήτης ούτος να εκδιώ
κεται πάντοτε εκ των λιμένων και εκ των θαλασσών της Πολιτείας ή τουλά
χιστον να μη συμβή εκείνο το οποίον συνέβη ένεκα μόνον της ελλείψεως α κρι
βείας εις τας οφειλομένας επικοινωνίας και ουχί βεβαίως εξ αίτιας μου, επειδή 
εγώ δεν  ήμην υ ποχρεωμένος να γνωρίζω εκείνο το οποίον η γνόει η υπηρ

εσία του Κυβερνήτου της Α γίας Μαύρας, η Α.Ε. Ο Στρατηγός Stether  και 
ο ιππότης Βαρότσης, τότε Πλοίαρχος και Διοικητής του Ναυτικού της Πολι
τείας.

Αφ’ ετέρου, η  άφιξις των διαταγών των Υ.Υ.Ε.Ε. περί του προρρηθέντος 
καπετάν Τιμοθέου είναι κατά πολύ μεταγενεστέρα της απολύσεώς του, ε φόσον 
εγώ είχον λάβει το μέτρον τούτο διά τους λόγους τους εκτιθεμένους εις την 
πράξιν την οποίαν θέτω υπ’ όψιν της σωφροσύνης των Υ.Υ.Ε.Ε. υπ’ αρ. 1.

Όσον αφορά εις τον Κολοκοτρώνην, θα είναι καθήκον μου να εκτελέσω 
φ.2 α κριβώς την δημοσίαν θέλησιν, όταν /  συνεννοηθώ μετά της Α.Ε. του Στρατη

γού κυρίου Παπαδοπούλου και Stether και όταν ο προρρηθείς οπλαρχηγός με
ταβή μετά του πλοίου του εις την ακτήν της νήσου την ονομαζομένην Ά γιος 
Νικόλαος, θέσιν πολύ περισσότερον κατάλληλον της αντικειμένης, όπου τώρα 
ευρίσκεται, διά να γίνη δυνατόν να υποβληθή ο οπλαρχηγός εις αυστηράς 
και παραδειγματικάς επανορθώσεις.

Ε άν εν τούτοις ο πλοιοκτήτης ούτος ε γένετο πειρατής, τούτο είναι α ναγ
καίον α ποτέλεσμα της ολίγης ε πιμελείας και της ελλείψεως συστήματος διά 
του οποίου διεξήγετο η υπηρεσία προ της αφίξεως του Ταγματάρχου Ζυγούρη. 
Και εάν, παρά την επαγρύπνησιν διά της οποίας σήμερον ε πιτηρούνται όλα τα 
ζητήματα τα οποία είναι σχετικά προς τον Κλάδον του Ναυτικού, ο αυτός Κο
λοκοτρώνης ή πλοίον άλλου προσώπου χρηματοδοτούμενον υ πό της Πολιτείας 
διέπραξε παρομοίας ενόχους πράξεις, τούτο δεν είναι λόγος διά τον οποίον δεν 
δύνανται να ληφθούν σοβαρά μέτρα, τα οποία να συνετίσουν διά παντός και 
τον ίδιον και οιονδήποτε άλλον. Ε κτός τούτου, θα υπενθυμίσω ότι ο Κολοκο
τρώνης δεν είναι Ε π τα νήσιος και ότι ουδείς εκ του πληρώματός του α νήκει εις 
ημάς.

Ό σον αφορά εις εμέ, θα έχω ίσως δικάσει μετά τίνος προκαταλήψεως και 
λίαν πατριωτικών αισθημάτων συμπατριώτας μου, ε πιθυμών όπως οργανωμέ
νοι δι’ αυστηράς πειθαρχίας δυνηθούν ούτοι να καταξιωθούν της πατρίδος και 

φ.2v να αποκτήσουν βαθμόν /  υπολήψεως παρά των Ρώσων, οι οποίοι πρέπει προη
γουμένως να τους εκτιμήσουν, διά να ενωθούν μετ’ αυτών και δια να υπερασπί
σουν το ημέτερον Κράτος. Αλλ’ όταν η Κυβέρνησις είναι η πρώτη ήτις απελ
πίζεται περί της αναδιοργανώσεώς των και περιορίζη όλας τας φροντ ίδας της



εις μόνην την μικροτέραν δαπάνην, είναι βέβαιον ότι πρέπει να είναι τουλάχι
στον ανάλογος η κρίσις την οποίαν πρέπει να έχουν οι Ρώσοι περί της εθνικής 
μας ταύτης δυνάμεως και εκ τούτου α γνοώ ποία δύνανται να είναι τα απο
τελέσματα και αι ελπίδες εκ των προσπαθειών, των δαπανών και των φροντί
δων της Κυβερνήσεώς μας κατά τον παρόντα πόλεμον. Φαίνεται ότι αι Υ.Υ.Ε. 
Ε . Θέλουν να δαπανούν, χωρίς να γνωρίζη οιοσδήποτε περί της δαπάνης η οποί

α γίνεται διά τον Κλάδον του Ναυτικού. Φαίνεται ότι υπάρχει ε πιθυμία να 
περιορισθή εις τον μικρότερον δυνατόν βαθμόν η δαπάνη αύτη , ουχί διά της 
μειώσεως του αριθμού των πλοίων, αλλά διά τη ς  α ντικαταστάσεως εκείνων 
εκ των κρατουμένων <εις δημοσίαν υπηρεσίαν> τα οποία δεν θα εβοήθουν εις 
την μείωσιν ταύτην των δαπανών δι’ ετέρων πλοίων μεταξύ των πολλών τα 
οποία ζητούν να τεθούν <εις υπηρεσίαν> έναντι αμοιβής της Πολιτείας.

ο  Εκλαμπρότατος κύριος Γραμματεύς της Επικρατείας διά του εγγρά
φου του της 2 Ιουλίου με διατάσσει να ασχοληθώ σοβαρώς εις την εκτέλισιν 
των διαταγών τούτων. Πάντοτε με απησχόλησαν σοβαρώς αι σεβασταί διατα
γαί των Υ.Υ. Ε.Ε., αλλά δεν υπάρχει σοβαρότης η  ο ποία να  α ρκή διά την 

φ.3 ε κτέλεσιν των δημοσίων αποστολών. /  Ε ναντιούνται ανυπέρβλητοι δυσκολίαι, 
και τοιαύται οποίαι δεν δύνανται να υπερπηδηθούν, χωρίς να βλάψουν α π’ ευ
θείας την δημοσίαν υπηρεσίαν και χωρίς να εκτεθώμεν εις κίνδυνον ενώπιον 
του ρωσικού στρατού, ο οποίος γενναίως προσφέρεται διά την φύλαξιν, διά την 
σωτηρίαν και διά την ευτυχίαν του Κράτους.

Η  πρώτη δυσκολία ήτις παρουσιάζεται καθ’ όσον αφορά εις την ανάκλη
σιν των συμβολαίων είναι η ήδη χορηγηθείσα υπ’ ε μού δήλωσις εις τους δύο 
πλοιάρχους Κούπαν και Ριτσαρδόπουλον εις την πράξιν της παραδόσεως εις 
τούτους των εγγράφων αναγνωρίσεως και της ρωσικής σημαίας. Τ α  εζήτησαν, 
και ο Κούπας προέβαλε τον όρον τούτον κατά την αναχώρησίν του διά Κύθη
ρα.  Ο  Κοντουρής και Καλιγάς ε ζήτησαν επίσης την απόδειξιν ταύτην, και 
δεν ηδυνήθην να την αρνηθώ, α φού μου εφάνη υ ποχρεωτικόν να πιστοποιήσω 
γραπτώς μίαν αλήθειαν γνωστήν ά λλοθεν, περί της οποίας δεν ηδυνάμην να 
διακρίνω, όπως δεν διακρίνω και τώρα, λόγον τινά να την αποκρύψω, και διά 
την οποίαν οι πλοίαρχοι έχουν λίαν ζωηρόν ενδιαφέρον να μη παραμελήσουν 
την απόκτησιν μιας δηλώσεως η οποία να τους εξασφαλίζη περί της βεβαιότη
τος της αμοιβής εις την οποίαν η Κυβέρνησις είναι υ ποχρεωμένη.  Ο  τύπος 
της δηλώσεως ταύτης έχει υποβληθή εις το συνημμένον υπ’ αρ. 2. Ε πειδή αι 
διαταγαί των Υ.Υ. Ε.Ε. είναι μεταγενέστεραι της δηλώσεως ταύτης, πιστεύω 
ότι δεν δύναμαι να τας εκτελέσω, τοσούτω μάλλον καθ’ όσον, γενομένης 

φ.3v μακρόθεν νύξεώς τινος, /  εύρον ζωηροτάτην α ντίστασιν εις τους πλοιάρχους, α
γρύπνους εις όλα όσα τους αφορούν.

Η  δευτέρα δυσκολία εις ό,τι αφορά εις την άμεσον μείωσιν των χρημά
των είναι ό τ ι , χωρίς να ζητήσωμεν τη ν  εθελουσίαν συνδρομήν των πλοιάρ
χων, ουδέν γίνεται, και είμεθα υποχρεωμένοι να τους θεωρήσωμεν διατηρουμένους



νους εκ της αδυναμίας να τοποθετήσωμεν άλλους εις την θέσιν των. Ε άν ήτο 
προτιμητέα η οικονομία της υπηρεσίας και της αμύνης διά την οποίαν προορί
ζονται τα πλοία ταύτα, εάν η Κυβέρνησις είχεν την πεποίθησιν ταύτην και εάν 
ηδύνατο να υποφέρη ή εάν η Ρωσική Διοίκησις η νείχετο να στηριχθή η ναυτι
κή άμυνα του Κράτους εις μόνα τα ρωσικά αυτοκρατορικά πλοία, τότε δεν θα 
υπελείπετο ειμή να απολύσωμεν όλους τους Ε π τα νησίους. Ε άν όμως η Α.Ε. 
Ο Α ντιναύαρχος υ πολογίζη εις πραγματικήν συνεργασίαν τούτων, εάν η Γενι
κή Διοίκησις Κερκύρας την επιθυμή και εάν τέλος έχη  α νατεθή εις τα πλοία 
ταύτα η ναυτική άμυνα της Α. Μαύρας και των θαλασσών της Πολιτείας, δεν 
γνωρίζω πώς να θεωρήσω ότι ο μεγαλύτερος η μικρότερος βαθμός υπηρεσίας 
τον οποίον δύνανται να παράσχουν δεν οφείλεται εις μόνον το οικονομικόν θέμα.

Είναι βέβαιον ότι τα πλοία άνευ πυροβόλων δεν ωφελούν και εδείχθη α φ’ 
ετέρου ότι ο εξοπλισμός των τεσσάρων κεφαλληνιακών πλοίων ε στοίχισε εις 
τον Πρύτανιν της Κεφαλληνίας και εις τον ιππότην Μπαρότσην δύο μήνας 

φ.4 ε ργασίας. Πρέπει να υπεισέλθωμεν /  εις όλας τας λεπτομερείας του εξοπλισμού 
τούτου, πρέπει να ευρεθώμεν εν τω μέσω των υποθέσεων τούτων, διά να κρί
νωμεν περί των ποικίλων δυσκολιών α ι οποίαι ε μφανιζονται διά την συγκέν
τρωσιν των πυροβόλων και των σφαιρών, διά να πείσωμεν ή να εξαναγκάσω
μεν τους μεν να τα πωλήσουν και τους άλλους να αποκτήσουν.  Ο  είς έχει πυ
ροβόλα και δεν έχει πλοίον, ο έτερος έχει πλοίον άνευ πυροβόλων ή μετά πυ
ροβόλων ανεπαρκούς διαμετρήματος. Πολλοί είναι οι έχοντες ε νδιαφέροντα, 
ανόμοια είναι τα  ενδιαφέροντα, και χρειάζεται να συνδυάσωμεν πάντα ταύτα 
τα διάφορα ζητήματα, διά να  εξοπλίσωμεν α τελώς πλοία. Η  α ντικατάστασις 
λοιπόν διά καινουργών δεν είναι ούτε ε ύ κολος ούτε πραγματοποιήσιμος διά 
της καλής <μόνον> υπηρεσίας. Α παιτείται εκτός τούτου, εάν αι δυσκολίαι 
ήθελον υπερπηδηθή, να έχωμεν επί πλέον την συγκατάθεσιν του Ρώσου Διοι
κητού· και ούτος, καθώς μου έδωσε να αντιληφθώ, θα δικαιολογήση την δια
φωνίαν του προβάλλων ό τ ι διά τοιούτου τρόπου θα  εχάνετο το  α ποτέλεσμα 
των πολλών κόπων του να κάμη αισθητήν την πειθαρχίαν και να δώση ε κπαί
δευσιν στρατιωτικής υπηρεσίας εις τους πλοιάρχους και εις τα πληρώματα, τα 
οποία κατά το μεγαλύτερον μέρος δεν είναι ικανά ειμή διά τη ν  εμπορικήν 
ναυτιλίαν. Τέλος, εάν είχομεν την εμπειρίαν της πίστεως και της ικανότητος 
εκείνων οι οποίοι ή δη  υπηρετούν, πώς θα ήτο δυνατόν να προτιμήσωμεν λόγω 

φ .4v  /  οικονομίας μόνον άλλα πλοία, πλοιάρχους και πληρώματα νέα εις την υπηρ
εσίαν και αδοκίμαστα;  Εάν ο λόγος διά τον οποίον παρέχεται ε μπιστοσύνη 

εις τους ανθρώπους τούτους ήτο εμπορικός, θα ήτο δυνατόν να θέτωμεν πάντο
τε ως αντίβαρον εις την πλάστιγγα την μεγαλυτέραν οικονομίαν, α λλ’ η άμυνα 
μιας νήσου και του Κράτους, η αξιοπρέπεια της Κυβερνήσεως, η τιμή του έ
θνους, είναι α ντικείμενα τα  οποία φαίνεται ότι δεν έχουν τιμήν και ότι δεν 
είναι ε πιδεκτικά μετρήσεως διά της μεγαλυτέρας δαπάνης.

Ε ά ν  κατόπιν είναι ε πιθυμητόν να  εξετάσωμεν δικαίως κ α ι η ρέμως τας



δαπάνας εις τας οποίας υπόκειται εις πλοίαρχος, διά να θρέψη και αποζημιώ
ση το πλήρωμά του και να διατηρήση εν δράσει το πλοίον του, χωρίς τούτο 
να είναι δυνατόν να υπολογίση εις άλλην τινά ωφέλειαν και υποκείμενον εις ό
λας τας ζημίας του πολέμου, θα ευρεθή ότι τα συμφωνηθέντα χρήματα ή δεν 
είναι πολλά ή πολύ ολίγον θα ηδύναντο να μειωθούν. Ησχολήθην περί τούτου 
μετά πολλής επιμελείας και, α φού ε γένοντο οι ακριβέστεροι υ πολογισμοί, ε βε
βαιώθην κατά τον θετικώτερον τρόπον.

Δι’ όλους τους προεκτεθέντας λόγους ε τόλμησα να παρουσιάσω εις τας 
Υ.Υ.Ε.Ε. διά της εκθέσεώς μου αρ. 10 σχέδιον το οποίον δεν είναι των πλοι
άρχων, α λλ’ ιδικόν μου, και διά τούτο δεν υπάρχει ζήτημα ότι οι πλοίαρχοι 

φ.5 έ κ α μ α ν α διακρίτους προτάσεις, α λλ’ ό τ ι  ε δέχθην /  παρ’ αυτών εκείνο το ο
ποίον ηδύνατο να οδηγήση εις καλλίτερα μέτρα, και εις καλλίτερον ωργανωμέ
νον σύστημα, συμφώνως προς τον τρόπον μου να βλέπω τον Κλάδον τούτον του 
Ναυτικού.

Ό πως και αν είναι, θα επιδοθώ ε ξ ίσου μετά πλήρους α φοσιώσεως εις την 
εκτέλεσιν των σεβαστών διαταγών των Υ.Υ. Ε.Ε. και θα θεωρήσω ως μεγίστην 
ατυχίαν μου να μη τύχω τοιουτοτρόπως της δημοσίας ευαρεσκείας. Θ α δώσω 
απολογισμόν των αποτελεσμάτων τω ν ενεργειών μου, αλλά προειδοποιώ ό τ ι 
δεν δύναμαι να είπω ταύτα εκ των προτέρων ευνοϊκά.

Διά να είναι κατόπιν τούτων α σφαλής η Ε ξοχωτάτη Γερουσία ότι ουδε
μία φροντίς παρημελήθη, διά να καταργηθούν αι καταχρήσεις, παρακαλώ να 
δοθή ποιά τις προσοχή εις τους λόγους διά τους οποίους α πελύθη ο Πλοίαρ
χος Τιμόθεος Βουτσινάς. Θα προσθέσω ότι εις τα πλοία, όπως εις τας μικράς 
γαλέρας, γίνονται δύο και τρεις ε πιθεωρήσεις μηνιαίως ε ξ α προόπτου, η μέραν 
ή νύκτα, εις διάφορα αγκυροβόλια και ότι ακριβώς επειδή ευρομεν ε λλιπές κα
τά ένα ναύτην το πλήρωμα της μικράς γαλέρας του καπετάν Νικολή Ποταμιά
νου, διέταξα να κρατηθή ο μηνιαίος μισθός του απόντος τούτου την πρώτην 
τρέχοντος, κα ι εξετελέσθη.

ουδέποτε εις το παρελθόν ε γένετο ούτω. Α ντιθέτως μετά δυσαρεσκείας 
φ.5ν μου πρέπει να παρατηρήσω εις τας Υ.Υ. Ε.Ε. ό τ ι αι /  κανονιοφόροι λέμβοι, 

αμειβόμεναι από πολλών μηνών υ πό του δημοσίου ταμείου, εισέπραττον μέ
χρι της πρώτης τρέχοντος τα χρήματά των, χωρίς να υπάρχη πίναξ τις των 
ανθρώπων εις τους οποίους εδίδοντο. Τώρα έχουν συντεθή αι καταστάσεις και 
γ ίνονται συχνάκις ε πιθεωρήσεις διά νυκτερινής περιπολίας οπό μέλους της 
Υ πηρεσίας επί των Οικονομικών και ενίοτε υπ’ ε μού.

Διά να περιλάβω εις την έκθεσιν ταύτην όλα όσα πρέπει να υποβάλω 
εις τας Υ.Υ. Ε.Ε. περί του Πολεμικού Ναυτικού, θα προσθέσω όσα ακολου
θούν.

Ο  Σεβασμιώτατος Ιγνάτιος μου εζήτησε τον  εξοπλισμόν δύο λέμβων 
της Λευκάδος διά σκοπούς σχετικούς προς τα καθήκοντα τα οποία ούτος α νέ
λαβε παρά της Α.Ε. του κυρίου Πληρεξουσίου Υ πουργού της Ρωσίας, καθή-



καθήκοντα ταύτα τα οποία ουσιαστικώς υποδιαιρούνται εις την άμυναν της Α. Μαύ
ρας, εις την προμήθειαν των τροφίμων του Κράτους και εις εξωτερικάς επιχει
ρήσεις, ε νισχυομένας υπό των γενναίων α ρματολών (η κλεφτών).

Αι δύο αύται λέμβοι ε τέθησαν εις την υπηρεσίαν επί τη βάσει των όρων 
των συμβολαίων τα οποία ε σωκλείω υπ’ αρ. 3 κα ι επ’ αυτών των ιδίων ε γέ
νοντο υπό τας διαταγάς του κυρίου Κουμάνη, Κυβερνήτου ρωσικού πλοίου του 
δημοσίου, οχυρώσεις τινές, διά τας οποίας αι λέμβοι αύται δύνανται εισέτι εις 
φ. 6 πάσαν ανάγκην να εξοπλισθούν διά μεγάλων /  πυροβόλων. Ε φρόντισα να προ
μηθευθούν τα απαραίτητα υλικά και εν ενί λόγω ηυνόησα απολύτως την προσ
πάθειαν ταύτην, α φού έλαβον αρμοδιότητα εις τούτο παρά της Α.Ε. του κυρίου 
Πληρεξουσίου Υπουργού, επειδή εις τας προσπαθείας του προρρηθέντος Ε π ι
σκόπου προσετέθησαν εκείναι της Στρατιωτικής Διοικήσεως, επειδή, τέλος, ο 
ίδιος ε πείσθην περί της ανάγκης και της ωφελιμότητος τοιούτου μέτρου. Αι 
Υ.Υ .Ε.Ε. Θα λάβουν περί τούτου α ναφοράν εις άλλην έκθεσιν, την οποίαν τα
πεινώς υ ποβάλλω διά της παρούσης <ταχυδρομικής> αποστολής.

Η  Α.Ε. Ο κύριος Πληρεξούσιος Υ πουργός διά του σεβαστού του εγγρά
φου της 15/27 Ιουνίου με διατάσσει να προσθέσω εις το Ναυτικόν την μικράν 
γαλέραν του Ταγματάρχου κυρίου Ζυγούρη. Προσεπάθησα να κερδίσω χρόνον 
και να πραγματοποιήσω κατ’ άλλον τρόπον την εκτέλεσιν των διαταγών της 
Α.Ε. του Πληρεξουσίου κατά τα συμφέροντα του δημοσίου ταμείου. Μέχρι στι
γμής δεν συνήψα την συμφωνίαν, αλλά τώρα πλέον α ναγκαζόμενος ε ξ όλων 
των μερών και παροτρυνόμενος επί πλέον υ πό της Α.Ε. του Στρατηγού κυρίου 
Παπαδοπούλου, ο οποίος ευρίσκει ότι πρέπει να αυξήσωμεν τον αριθμόν των 
μικρών πλοίων, ευρίσκομαι εις την ανάγκην να δώσω τέλος εις την υπόθεσιν 
ταύτην, καθώς σήμερον έπρεπε να πληρώσω εις τον προρρηθέντα κύριον Τ α
γματάρχην μίαν δόσιν πεντακοσίων ταλλήρων.

Παρακαλώ την συνέχισιν της δημοσίας ευνοίας.

Ο  Έ κ τ . Ε π ίτρ . Κόμης ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑ Σ

Ά ν ω :  12 Ι ουλίου 1807.  Ο  Γραμμ. της Ε π ικ ρατείας Κ . Τζορντίνας. 
Μετά τριών συνημμένων.



Α ρ χ είον Ιο ν ίου Γερουσίας 
Γεν. αρ. 9, αριθ. εγγρ. 352, συνημμένον α

No. 1
Addi p(ri)mo luglio 1807 g.s.

L’Ill(ustrissi)mo sig(nor) Co. Giovanni de C apodistria, Com(missari)o 
Estraordina(rio) dell’Ecc(ellentissi)mo Senato in S an ta  M aura

Prese in considerazione le trasgressioni ed a rb itrj evidentem ente 
usati dal cap. Tim oteo Vucinà, d iretto re della galeotta a rm a ta  al 
soldo della Repubblica, incontra to  col mezzo di un  istan taneo  n o ttu rn o  
riscontro il doloso degrado esistente nella galeotta stessa degl’individui 
del suo equipaggio, confrontati col fa tto  li cam biam enti e le apparen ti 
sostituzioni de’ m arinarj m ancanti, in  violazione degl’obblighi del detto  
cap. Vucinà, assunti col Governo nel co n tra tto  prim o giug(n)o scaduto 
e con lesione del pubblico interesse, non menoché con scandalo e m al 
esempio agli altri legni a rm ati a pubblico dispendio e con decisiva com 
promissione degli oggetti di salvezza e difesa di quest’isola per li quali 
era s ta ta  la  galeotta sunnom inata assoldata e volendo porre un freno 
al disordine e dar regola alla M arina, tu tto ra  ten u ta  a pubbliche spese 
nelle a ttu a li circostanze, colla punizione ben giusta del cap. V ucinà 
e delle persone del suo seguito, rilevate anche di ca ra ttere  insubordinato 
e proclive p iu tto sto  alla rapacità  che al servigio disciplinato, come da 
piú reclam i di ab itan ti di quest’isola, emersi1 replicatam ente nel breve 
periodo di un  mese del loro pubblico esercizio;  però usando delle p ro 
prie attribuzioni e da seconda delle m assime d ell’Ecc(ellentissi)mo Se
nato  intorno al miglior andam (en)to della difesa di quest’isola di S. 
M aura

H a deliberato
che la  galeotta "L a  Troade” , com andata dal cap. Tim oteo Vucinà, sia 
da questo giorno licenziata dal pubblico servigio, dovendo per ciò res ta r 
nullo d’or’innanzi il tenor del co n tra tto  prim o giug(n)o scaduto, segnato 
a pubblico nome col d(ett)o  cap. V ucinà dal med(esi)mo Ill(ustrissi)m o 
sig(nor) Commissario.

Saranno dal medesimo cap(itan)o rimerse in  pubblico seno le m u
nizioni tu t te  ricevute per pubblico conto. Sarà com m issionata incom 
bente figura di ricuperare le / m unizioni stesse per riporle in  luoco di 
preservaz(ion)e a pubblica disposizione, riconoscendo dal cap(itan)o V u
cinà il consumo che di esse potesse asserire d’aver fatto .

Sarà con apposito uffizio com unicata questa delibera(zion)e all’

1. Χφ. emerse



Ill(ustrissi)mo sig(no)r Cav. Barozzi, so tto  la  cui superiorità si a ttro v a  
la d e tta  galeotta , onde si presti tosto  alla re la tiva esecuzione.

Sarà pure in copia la deliberazione stessa accom pagnata al P re
s ta n t is s im o  M agistrato Finanze a suo lum e e per la  sospensione d’ogn’ 
a ltra  som m inistraz(ion)e verso il cap. Vucinà.

Il Commis(sari)o Co. C A PO D IST R IA

Il Seg(retari)o P . PED EM O N TI

Per copia conf(orme)
Il Seg(reta)rio P. PED EM O N TI

Α ρ. 1
Τη πρώτη Ιουλίου 1807 π.η .

Ο  Ε κλαμπρότατος Κόμης κύριος Ιωάννης ντε Καποδίστρια, Έκτακτος 
Επίτροπος της Εξοχωτάτης Γερουσίας εν Α γ ία  Μαύρα

Ληφθεισών υπ’ όψιν των παραβάσεων και αυθαιρεσιών, φανερώς διαπρα
χθεισών υ πό του καπ. Τιμοθέου Βουτσινά, κυβερνήτου της πολεμικής γαλέ
ρας της μεμισθομ ένης υ πό της Πολιτείας, διαπιστωθείσης διά νυκτερινού αι
φνιδιαστικού ελέγχου της εκ δόλου μειώσεως των μελών του πληρώματός του, 
της υπαρχούσης εις την αυτήν γαλέραν, ε ξακριβωθεισών των αλλαγών και των 
φανερών αντικαταστάσεων απόντων ναυτών, κατά παραβίασιν των υποχρεώ
σεων του ρηθέντος καπ. Βουτσινά, τω ν αναληφθεισών ε νώπιον της Κυβερνή
σεως εις το συμβόλαιον της πρώτης παρελθόντος Ιουνίου, και μετά ζημίας του 
δημοσίου συμφέροντος, ουχ ήττον προς σκανδαλισμόν και κακόν παράδειγμα 
διά τα άλλα πλοία τα  εξοπλισθέντα δημοσία δαπάνη και προς κρίσιμον κίνδυ
νον των αφορώντων εις την σωτηρίαν και άμυναν της νήσου ταύτης, διά τα οποί

α είχε μισθωθή η προμνησθείσα γαλέρα, και επειδή θέλομεν να ανακόψω
μεν την απειθαρχίαν και να παράσχωμεν κανόνα εις το Ναυτικόν, συντηρού
μενον μέχρι στιγμής διά δημοσίων ε ξόδων υ πό τας παρούσας περιστάσεις, διά 
της δικαίας τιμωρίας του καπ. Βουτσινά και των προσώπων τη ς α κολουθίας 
του, α ποδειχθέντων επί πλέον α νυποτάκτου χαρακτήρας και μάλλον ε πιρρε
πών εις την αρπαγήν ή εις την πειθαρχικήν υπηρεσίαν, ως <αποδεικνύεται> 
εκ πολλών παραπόνων των κατοίκων της νήσου ταύτης, προκυψάντων ε πα
νειλημμένως εις το βραχύ διάστημα ενός μηνός της δημοσίας των υπηρεσίας· 
χρησιμοποιών όμως τας αρμοδιότητάς του και αφ’ ε τέρου τας αρχάς της Ε ξο
χωτάτης Γερουσίας περί της καλλιτέρας ε κβάσεως της αμύνης της νήσου ταύ
της της Α. Μαύρας



Α πεφάσισεν
ίνα η γαλέρα «Η  Τρωάς», κυβερνωμένη υ πό του καπ. Τιμοθέου Βουτσινά, 
απαλλαγή από της σήμερον της δημοσίας υπηρεσίας, οφειλομένου διά τούτο να 
μείνη ά κυρον από τούδε και εις το εξής το περιεχ όμενον του συμβολαίου της 
πρώτης παρελθόντος Ιουνίου, συναφθέντος εκ μέρους του Δημοσίου υ πό του 
ιδίου κυρίου Εκλαμπροτάτου Επιτρόπου μετά του ρηθέντος καπ. Βουτσινά.

Πάντα τα  εφόδια τα ληφθέντα διά λογαριασμόν του Δημοσίου θα  επι
στραφούν υπό του ιδίου Πλοιάρχου εις τους κόλπους τούτου, θ α  επιβαρυνθή φ. 
1v υπεύθυνον πρόσωπον να αναλάβη τα /  εφόδια ταύτα, διά να τα  επαναφέρη εις 
χώρον διαφυλάξεως εις την διάθεσιν του Δημοσίου, ε νώ αναγνωρίζεται εις τον 
Πλοίαρχον Βουτσινάν η κατανάλωσις την οποίαν θα ηδύνατο να ισχυρισθή 
ότι έκαμεν εις ταύτα.

Η  απόφασις αύτη δι’ ιδιαιτέρου εγγράφου θα ανακοινωθή εις τον Εκλαμπ
ρότατον Ι ππ. κύριον Μπαρότσην, υ πό την εξουσίαν του οποίου υπάγεται 

η ρηθείσα γαλέρα, διά να επιληφθή αμέσως της σχετικής ε κτελέσεως.
Η  ιδία απόφασις θα διαβιβασθή επίσης εν αντιγράφω εις την Ε ξο χωτά

την Υ πηρεσίαν των ο ικονομικών προς γνώσιν της και διά την διακοπήν πάσης 
άλλης παροχής προς τον καπ. Βουτσινάν.

Ο  Επίτροπος Κ. ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ
Ο  Γραμματεύς Π. ΠΕΔΕΜΟΝΤΗΣ

Διά το ακριβές α ντίγραφον 
Ο  Γραμματεύς Π . Π ΕΔ ΕΜ Ο ΝΤΗΣ

Α ρ χείον Ιο ν ίου Γερουσίας 
Γεν. αρ. 9, αριθ. εγγρ. 352, συνημμένον β

Νο. 2
L ’Ill(ustrissi)m o Sig(no)r Co. G iovanni C apodistria, Commiss(ari)o 

E straord(inari)o  in S (an)ta Maura

O vunque dichiara che p(er) le disposizioni prese dal G(e)n(era)Ie 
Governo intorno alli bastim enti arm ati a di lui soldo, benché nel con
tra tto  di noleggio 28 m arzo 1807, segnato in Cefalonia fra quel N .H· 
P ritano  ed il sig(no)r cap(ita)n Spirid(io)n Caligà della polacca nom inata 
"S(a)n  Gerasimo” , sia convenuto ed espresso che d e tta  polacca abbia da 
usare nella sua navigazione e nell’esercizio del noleggio suddetto  la 
band(ier)a della Rep(ubblic)a Settinsulare, pure p o trà  esso cap(itan)o 
Caligà e sarà p(er) inalberare la band(ier)a russa che al medesimo viene



dal Comando M arittim o Im p(eria)le russo in Corfú concessa in vigor 
delle le ttere  di m arca relative che furono già ad esso cap(itan)o consegnate.

T an to  viene colle presenti m anifestato a rischiarazione del preac
cennato co n tra tto  28 m arzo decorso.

Dal Com miss(aria)to Estraord(inari)o  li 28 giugno 1807.

Il Commiss(ari)o Estraord(inari)o  Co. C A PO D ISTR IA

Per copia conforme 
Il Seg(reta)rio P. PEDEM O NTI

Α ρ. 2
Ο  Εκλαμπρότατος κύριος Κ. Ιωάννης Καποδίστριας,

Έκτακτος Επίτροπος εν Α γ ία  Μαύρα

Δηλοί προς πάντας ότι διά τας αποφάσεις τας ληφθείσας υπό της Κεντρι
κής Κυβερνήσεως περί των πλοίων των εξωπλισμένων ιδία αυτής δαπάνη, μο
λονότι εις την συμφωνίαν ναυλώσεως της 28 Μαρτίου 1807, συναφθείσαν εν 
Κεφαλληνία μεταξύ του εκεί Ευγ. Πρυτάνεως και του κυρίου Σπυρίδωνος 
Καλιγά, Πλοιάρχου της πολάκας της ονομαζομένης «Ά γιος Γεράσιμος», συ
νεφωνήθη και διετυπώθη ότι η ρηθείσα πολάκα υ ποχρεούται να χρησιμοποιή 
κατά τα ταξίδια της και κατά την άσκησιν της προρρηθείσης ναυλώσεως την 
σημαίαν της Ε π τα νήσου Πολιτείας, θα δυνηθή όμως ο Πλοίαρχος ούτος Κα
λιγάς και θα υψώση την ρωσικήν σημαίαν, η  οποία ε χορηγήθη εις τον ίδιον 
υπό της Ναυτικής Αυτοκρατορικής Ρωσικής Διοικήσεως εν Κ ερκύρα ε ις  εφαρ
μογήν των σχετικών εγγράφων α ναγνωρίσεως, τα οποία ήδη παρεδόθησαν εις 
τον Πλοίαρχον τούτον.

Τόσα δηλούνται διά του παρόντος προς επεξήγησιν του προαναφερθέντος 
συμβολαίου της 28 παρελθόντος Μαρτίου.

Ε κ  του Εκτάκτου Ε π ιτροπείου τη 28 Ιουνίου 1807.

Ο  Έ κτακτος Ε π ίτροπος Κ . Κ Α Π Ο ΔΙΣΤΡΙΑ Σ



Α ρ χ είον Ιο ν ίου Γερουσίας 
Γεν. αρ. 9, αριθ. εγγρ. 352, συνημμένον γ

Copia t r a t ta  dalla filza delle spese che vanno incontrandosi estra
ordinariam ente dalla Pubb(li)ca Cassa dell’isola di S (ant)a M aura in 
lavori, fortificazioni ed altro  p(er) ridurla in stato  di difesa dalli seguenti 
num eri.

Dal n° 31. Τη 14 Ιουνίου 1807 Α γ ία  Μαύρα
Ε συμφώνησαν διά του παρόντος γράμματος από το εν μέρος ο Ε ξο χώτα

τος Κόμης κύριος Ι ωάννης Καποδίστριας, απεσταλμένος παρά της Διοικήσεως 
Πληρεξούσιος, και από το άλλο ο πατρόν Α ποστόλης Κοντογούρης ως ακολου
θεί:

α) Προσφέρει ο αυτός Κοντογούρης την βάρκαν του, ο νομαζομένην «Ξι
φτέρι», εις την αυθεντικήν δούλευσιν με τα  α ναγκαία της πανιά και σχοινιά 
και με τα λοιπά του ταξιδιού χρειαζόμενα διά όσον καιρόν η Διοίκησις την 
χρειασθή.

β) Αυτός και άλλοι πέντε σύνδροφοι θέλει ευρίσκονται πάντοτε μέσα εις 
την βάρκαν, διά να την κινούν όθεν η ανάγ κη το καλεί, και θέλει λαμβάνει ο 
καθένας διά πληρωμήν τον καθέκαστον μήνα γρόσια σαράντα, η° 40, μετρών
τας από την σήμερον, διά δε την βάρκαν του θέλει λαμβάνει γρόσια διακόσια, 
η° 200, τον μήναν, τα οποία θέλει του δίδονται ο μπροστά όλα .

γ) Ό , τ ι  λογής οικοδομή μένη μέσα εις την βάρκαν μετά την άφεσίν της 
από την δούλευσιν θέλει μένουν του καραβοκύρη.

Α πό τον παρόν έγιναν δύο ό μοια, διά να πάρη ένα  ο καθείς.

Ko. ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑ Σ
Ανδρέας Καβαδίας, βεβαιώνω διά όνομα του Αποστόλη Κοντογούρη, 

μη ηξεύροντας να γράψη, ως λέγει.
Marco Cicilian Tesoriere

P(er) copia conf(orme)
Il Seg(reta)rio P . PEDEM ONTI

Α ρ χ είον Ιο ν ίου Γερουσίας 
Γεν. αρ. 9, αριθ. εγγρ. 352, συνημμένον δ

Copia tra t ta  dalla filza delle spese che vanno incontrandosi estra
ordinariam ente dalla Pubb(lic)a Cassa dell’isola di S(ant)a M aura in 
lavori, fortificazioni ed altro  p(er) ridurla  in stato  di difesa dalli seguneti 
num eri.



Dal n° 31. Τη 14 Ιουνίου 1807 Α γία Μαύρα
Ε συμφώνησαν διά του παρόντος γράμματος από το εν μέρος ο Ε ξοχώ

τατος Κόμης κύριος Ιωάννης Καποδίστριας, απεσταλμένος παρά της Διοι
κήσεως Πληρεξούσιος, και από το άλλο ο πατρόν Θεοδωρής Φύσας ως ακο
λουθεί :

α) Προσφέρει ο αυτός Φύσας την βάρκαν του, ο νομαζομένην «Κυρια
κούλα», εις την αυθεντικήν δούλευσιν με τα  αναγκαία της πανιά και σχοινιά 
και με τα λοιπά του ταξιδεύειν χρειαζόμενα διά όσον καιρόν η Διοίκησις την 
χρειασθή.

β) Αυτός και άλλοι πέντε σύνδροφοι θέλει ευρίσκονται πάντοτε μέσα εις 
την βάρκαν, διά να την κινούν όθεν η ανάγκη το καλεί, και θέλει λαμβάνει ο 
καθένας διά πληρωμήν προς γρόσια σαράντα, η° 40, τον καθέκαστον μήναν 
διά δε την βάρκαν θέλει λαμβάνει γρόσια εκατόν ο γδοήκοντα, η° 180, τον 
μήναν, τα οποία θέλει του δίδονται ο μπροστά όλα.

γ) Ό , τ ι  λογής οικοδομή γενή μέσα εις την βάρκαν μετά την άφεσίν της 
φ.1ν από την δούλευσιν / θέλει μένει του καραβοκύρη.

Α πό το παρόν έγιναν δύο όμοια, διά να πάρη έν ο καθείς.

Ko. ΚΑΠ ΟΔΙΣΤΡΙΑ Σ

Ανδρέας Κονεμένος υ πογράφω διά όνομα του άνω(θ)εν Θεοδωρή Φύσα, 
μην ηξεύροντας να γράψη, ως λέγει.

Marco Cicilian Tesoriere

Per copia conf(orme)
Il Seg(reta)rio P. PEDEM ONTI

φ . 2 Π ε ρ ί λ η ψ ι ς  δ ι ά  χ ε ι ρ ό ς  τ ο υ  π α ρ α λ α β ό ν τ ο ς  γ ρ α μ
μ α τ έ ω ς :  No. 1331. Commissario E straordinario  Co. Capodistria. 
Inform a in torno l’armo m arittim o, facendo m olte osservazioni in a r
gom(en)ti im portanti.



Αρχείον Ιο ν ίου Γερουσίας 
Γεν. αρ. 9, αριθ. εγγρ. 353

Νο. 26
All’Ill(ustrissi)mo Segretario di S ta to  Finanze e F.A.

Il Commissario Estraord(inari)o in S (ant)a M aura

Dal Com missariato Estraord(inari)o 
li 9 luglio 1807 g.s.

Dovevo spedire m olti plichi e tu t t i  quelli che giungono in questa 
occasione all’Ecc(ellentissi)mo Senato e dovevo spedirli con barca es
pressa. Quindi per economizzare ho tra tten u to  due giorni quella che 
vien e ora costà co’miei pieghi ed alla quale sono convenuto del solo 
prezzo di p iastre trentacinque.

Il padron della barca D im itri Cochino dalla Parga è necessario che 
sia pagato  da cotesto generai erario , poiché non è noleggiato per r i
to rno  a q(uest)a parte . Prego però V.S. Ill(ustrissi)m a d ’ inform are 
l’Ecc(ellentissimo) Senato di un  ta l pagam ento onde sia effettuato .

Le protesto  la giusta m ia stim a e consideraz(ione).

Il Comm. Est. C(ont)e C A PO D ISTR IA

Ά ν ω  δ ι ά  χ ε ι ρ ό ς  π α ρ α λ ή π τ ο υ :  12 lug. 1807. Il Seg. 
di S ta to  Co. Zordina.

Π ε ρ ί λ η ψ ι ς  δ ι ά  χ ε ι ρ ό ς  τ ο υ  π α ρ α λ α β ό ν τ ο ς  γ ρ α μ 
μ α τ έ ω ς :  1338. Commissario Estraord(inario) Co. Capodistria. P rega 
che venghi pagato il p(adro)ne D im itri Cochino per il tra tten im (en)to  
che gli fece p iastre 35.

Α ρ . 26
Προς τον Εκλαμπρότατον Γραμματέα της Επικρατείας επί των 

Οικονομικών και Ε.Δ.

Ο  εν  Α γία  Μ αύρα  Έ κτακτος Επίτροπος

Ε κ  του Εκτάκτου Ε π ιτροπείου 
τη 9 Ιουλίου 1807 π.η .

Έ πρεπε να αποστείλω πολλάς δέσμας α λληλογραφίας και όλα εκείνα τα 
οποία κατά την ευκαιρίαν ταύτην φθάνουν εις την Ε ξο χωτάτην Γερουσίαν



και έπρεπε να τα αποστείλω δι’ εκτάκτου λέμβου.. Διά τούτο, διά να κάμω 
οικονομίαν, ε κράτησα δύο η μέρας την λέμβον η οποία έρχεται τώρα εκεί μετά 
δεμάτων μου και μετά της οποίας συνεφώνησα εις την τιμήν των τριανταπέντε 
μόνον γροσίων.

Ο  λεμβούχος Δημήτρης Κόκκινος, εκ Πάργας, είναι α ναγκαίον να πλη
ρωθή υ πό του εκείσε γενικού ταμείου, επειδή δεν έχει ναυλωθή μετ’ ε πιστρο
φής. Παρακαλώ όμως την Υ. Εκλαμπροτάτην Αυθ. να πληροφορήση την Εξοχ

ωτάτην Γερουσίαν περί τοιαύτης πληρωμής, διά να πραγματοποιηθή <υπ’ 
αυτής>.

Σας εκφράζω την δικαίαν υ πόληψίν μου και εκτίμησιν.
Ο  Έ κ τ .  Ε π ίτ ρ .  Κόμης ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑ Σ

Ά ν ω :  12 Ι ουλίου 1807. Ο  Γραμμ. της Ε π ικ ρατείας Κ. Τζορντίνας.

Π ε ρ ί λ η ψ ι ς :  1338. Έκτακτος Επίτροπος Κ. Καποδίστριας. Π α
ρακαλεί να πληρωθή ο λεμβούχος Δημήτρης Κόκκινος 35 γρόσια διά την 
καθυστέρησιν την οποίαν του επέβαλε.

28
Α ρ χείον Ιο ν ίου Γερουσίας 
Γεν. αρ. 9, αριθ. εγγρ. 11

Νο. 29 
Affari Esteri

Il Commissario Estraordinario  in S (ant)a M aura al’ I l l (ustrissi)mo 
Sig(no)r Segretario di S ta to  degl’Affari Esteri

Dal Commissariato Estraordina(ri)o 
li 22 luglio 1807 g.s.

Il v iglietto di V.S. Ill(ustriisi)m a dei 18 corr(ent)e mi è l’ap p o rta 
tore della tregua ad o tta ta  fra le due arm ate, russa e francese, e delle 
disposizioni relative prese dall’Ecc(ellentissi)mo Senato.

Io sentj con compiacenza la prim a e per quanto  m ’appartiene 
m ’uniform erò alle seconde. In tan to  il Superior Consesso alle sue ra p 
presentanze porgendo le indicate istruzioni in cadauna isola p o trà  a tten 
derne la  piena osservanza.



R iconosco poi ben ragionevole la dubbietà che V .S. Ill(ustrissi)m a 
calcola nell’esecuzione del generale contegno di tregua in  S (an t)a M aura. 
Il confinante V isir, il suo genio irrequieto, le sue tendenze ostili, anche 
in  mezzo alla pace comune, lasciano a quest’isola un ’incertezza penosa 
della propria tran q u illità  e sicurezza, per cui gli conviene m antenersi 
invariabilm ente in is ta to  di garantire la  propria salvezza. Nulla di meno, 
fino ch’a me resti ingerenza pubblica negl’argom enti, per li quali ho 
l’onore di trovarm i fornito di estraordinarie commissioni, coopererò in 
tu t to  ciò che vaglia a  rendere paghe le pubbliche intenzioni e per tenere 
in  b illancia le a ttu a li nuove m isure delle potenze belligerenti e per preser
vare l’indem nità  di questo suolo nazionale. Il grand’obietto per altro  che 
vi veggo è l’indom abilità de’greci arm atolo, quando si t r a t t i  di contenerli 
φ. 1v dalla rap ina usa ta  nelle terre  ottom ane. / Quindi l’esercizio di rapac ità  
nel continente, il ricovero di chi la esercita nel territorio  della Repubblica 
e la pe rfe tta  arm onia con chi la  soffre difficilm ente io tem o che si possa 
conciliare. D’altronde li arm atolo sono greci che non si possono discac
ciare e perché la m aggior p a rte  appartengono a S.M. Im p(erial)e e perché 
possono rendere anche in avven ire di cui non si conosce ancora il destino 
quell’opera, qualunque siasi che fu influente in qualche m odo a frenare 
li disegni contro quest’isola del lim itrofo nemico.

L a saggezza dell’Ecc(ellentissi)mo Senato avrà  già a colpo d’occhio 
ravv isa te  tu t te  queste difficoltà di m antenere in  questa confinaria posi
zione la regola piú ferm a dell’arm istizio enunziato, e però non le offro 
a suoi riflessi, se non che per adem piere al sentim ento di dovere con 
cui agisco sempre nella pubblica cosa.

In tan to  rim arcando a  V.S. Ill(ustrissi)m a li altri suoi viglietti, 
due dei 9 e gl’altri 15 e 17 corr(ent)e, devo prevenire col di lei peculiar 
mezzo l’Ecc(ellentissi)mo Senato che in conseguenza del nuovo stato  
di cose sospendo la  diffusione delle notizie decorse e dettagliato  dagl’ 
esemplari in  s tam pa ricevuti. Esse non potrebbero che concitare il Vi
sir, se giungessero sotto il di lui sguardo e secondo le viste a ttu a li del 
Governo ogni provocazione è im prudente e perigliosa. Si aggiunge poi 
che dal canto de’tu rch i ò vedute anche delle prim e dim ostrazioni di 
pace, di lealtà. Qualche gondola che era per trag itta re  dinanzi a  loro 
colpi m ostrava tim ore e procurava d’allontanarsi da essi, m a li tu rch i 
si fecero ad anim are li trag h e ttan ti, assicurandoli che non li avrebbero 
offesi, sapendo ch’era s ta ta  fa tta  la  pace.

Questo saggio di moderazione m erita, cred’io, anche dalla p arte  
nostra  la  riserva che m i fo della diffusione suespressa.

Le protesto  la  giusta m ia stim a.

Il Comm. Est. C(ont)e C A PO D ISTR IA



φ.1 Ά ν ω  δ ι ά  χ ε ι ρ ό ς  τ ο υ  π α ρ α λ α β ό ν τ ο ς :  Recep. li 24
luglio 1807 s.v (ecchi)o. Il Segr. di S ta to  S. Banaglia.

Α ρ. 29
Εξωτερικαί Υ ποθέσεις

Ο  εν Α γ ία  Μαύρα Έκτακτος Επίτροπος 
προς τον Εκλαμπρότατον 

Κύριον Γραμματέα της Ε π ικ ρατείας επί των Εξωτερικών Υποθέσεων

Ε κ  του Εκτάκτου Ε πιτροπείου 
τη 22 Ι ουλίου 1807 π.η .

Το έγγραφον της Υ. Εκλαμπρότατης Αυθεντίας των 18 τρέχοντος είναι 
ο κομιστής <της ειδήσεως> της ανακωχής της υιοθετηθείσης μεταξύ των δύο 
στρατιών, της ρωσικής και της γαλλικής, και των σχετικών α ποφάσεων των 
ληφθεισών παρά της Ε ξο χωτάτης Γερουσίας. Ήκουσα μετ’ ε υ χαριστήσεως 
την πρώτην και, καθόσον με αφορά, θα συμμορφωθώ προς τας άλλας. Ε ν  το
σούτω το Α νώτερον Συμβούλιον, παρέχον εις τας αντιπροσωπίας του τας εν
δεδ ειγμένας υποδείξεις δι’ εκάστην νήσον, θα δυνηθή να αναμένη την πιστήν 
τήρησίν <των>.

Κατόπιν τούτων αναγνωρίζω ως λίαν εύ λογον την αμφιβολίαν μετά της 
οποίας η Υ. Εκλαμπρότατη Αυθεντία βλέπει την εκπλήρωσιν του γενικού πνεύ
ματος της ανακωχής εν Α γ ία Μαύρα. Ο  γειτονεύων Βεζίρης, η  α νήσυχος 
σκέψις του, αι εχθρικαί του τάσεις, και εν μέσω ακόμη της γενικής ειρήνης, 
αφήνουν εις την νήσον ταύτην ο δυνηράν αβεβαιότητα περί τη ς  η ρεμίας και 
της ασφαλείας της, ένεκα της οποίας της συμφέρει να ευρίσκεται σταθερώς εις 
θέσιν να  εξασφαλίση την σωτηρίαν της. Ουχ  ήττον, μέχρις ό του τουλάχιστον 
έχω παρά του Δημοσίου δικαίωμα ε πεμβάσεως εις τας υποθέσεις διά τας ο
ποίας έ χ ω την τιμήν να είμαι ε φωδιασμένος δι’ ε κτάκτων ε ξουσιών, θα συνερ
γασθώ εις όλα όσα δύναται να ισχυροποιήσουν τας προθέσεις του Κράτους, και 
διά να κρατήσω εις ισορροπίαν τα νέα ισχύοντα μέτρα των εμπολέμων Δυνά
μεων και διά να διατηρήσω την ακεραιότητα του εθνικού τούτου ε δάφους.

Το μέγα ε μπόδιον, ε κτός των άλλων, το οποίον εις τούτο βλέπω είναι 
το αδάμαστον των Ελλήνων α ρματολών, όταν πρόκειται περί της αναχαιτίσεως 

φ.1v των εκ τη ς  α ρπαγής τη ς  εφαρμοζομένης εις τα τουρκικά εδάφη. / Ω ς 
εκ τούτου, η  εξάσκησις της αρπαγής εις την <έναντι> ή πειρον, η υποδοχή του 
εξασκούντος αυτήν εις το έδαφος της Πολιτείας και η τελεία α ρμονία μετ’ αυ
τών οίτινες την υφίστανται φοβούμαι ότι δυσκόλως δύνανται να συμβιβασθούν. 
Α φ’ ε τέρου, οι αρματολοί είναι Έλληνες, τους οποίους δεν είναι δυνατόν να



εκδιώξωμεν, και διότι το μεγαλύτερον μέρος <αυτών> α νήκουν εις την Α. Αυ
τοκρατορικήν Μεγαλειότητα και διότι δύνανται να αποδώσουν και εις το μέλ
λον, του οποίου δεν είναι εισέτι γνωστή η έκβασις, το ίδιον έργον, οιονδήποτε 
και αν είναι εκείνο το οποίον ε πέδρασε κατά τινα τρόπον εις το να χαλιναγω
γήση τα σχέδια του γειτονικού ε χθρού εναντίον της νήσου μας.

Το συνετόν πνεύμα της Ε ξοχωτάτης Γερουσίας θα  έχη  εξετάσει ήδη  διά 
ριπής οφθαλμού όλας αυτάς τας δυσκολίας, <προκειμένου> να τηρήσωμεν εις 
την μεθόριον ταύτην περιοχήν λίαν σταθερόν τον κανόνα της ανακοινωθείσης 
ανακωχής, και εν τούτοις θέτω τούτο υπ’ όψιν σας, μόνον διά να ανταποκριθώ 
εις το αίσθημα του καθήκοντος, μετά του οποίου πάντοτε ε νεργώ εις τας δη
μοσίας υποθέσεις.

Ε ν  τοσούτω, σημειών εις την Υ. Εκλαμπροτάτην Αυθεντίαν <την παρα
λαβήν> των λοιπών υμών εγγράφων, δύο των 9 και των άλλων των 15 και 17 
τρέχοντος, οφείλω να ειδοποιήσω διά τη ς υμετέρας ιδιαιτέρας παρεμβάσεως 
την Ε ξο χωτάτην Γερουσίαν ότι συνεπεία της νέας καταστάσεως πραγμάτων 
διακόπτω την διάδοσιν των λεπτομερών ειδήσεων περί των προλαβόντων συμ
βάντων εκ των ληφθέντων ε ντύπων. Αύται θα  ηδύναντο να προκαλέσουν τον 
Βεζίρην, εάν ή θελον φθάσει υ πό τα όμματά του, και συμφώνως προς τας πα
ρούσας βλέψεις της Κυβερνήσεως πάσα πρόκλησις είναι α σύνετος και επικίν
δυνος. Προσθέτω κατόπιν ότι από πλευράς Τούρκων είδον και τας πρώτας εν
δείξεις ειρήνης, ειλικρίνειας. Γόνδολα η  ο ποία ε πρόκειτο να εκτελέση δρομο
λόγιον εντός των ορίων βολής των εδείκνυε φόβον και εφρόντιζε να απομακρυν
θή α π’ αυτών, α λλ’ οι Τούρκοι ε νεθάρρυναν τους μεταβιβαζομένους, βεβαιούν
τες τούτους ότι δεν θα τους προσέβαλλον, επειδή εγνώριζον ότι είχε συναφθή 
ειρήνη.

Η  ένδειξις αύτη της μετριοπαθείας δικαιούται, πιστεύω, και παρ’ η μών 
την επιφύλαξιν την οποίαν υ ποδεικνύω περί της προαναφερθείσης διαδόσεως 
<των ειδήσεων>.

Ο  Έ κ τ . Ε π ίτ ρ . Κόμης ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ

Ά ν ω :  ληφθέν τη 24 Ι ουλίου 1807, π.η . Ο  Γραμμ. της Επικρατείας 
S. Banaglia.



Α ρ χ είον Ιο ν ίου Γερουσίας 
Γεν. αρ. 9, αριθ. εγγρ. 358

Νο. 30
D ipartim ento  Finanze

All’Eccellentissimo Senato 
Il Suo Commissario Estraordinario  in S(ant)a M aura

Dal Com missariato Estraord(inari)o 
li 22 luglio 1807 g.s.

Il sig(no)r Magg(io)r russo Siguri, D irettore della M arina A rm ata 
della Repubblica alla difesa di quest’isola, m erita ch’io non negliga 
di presentare a VV.EE. le attestazioni dell’ottim o servigio che h a  p re s ta to 
e che presta. La sua esattezza e fermezza si occuparono costan tem ente 
a far osservare scrupolosam ente il nuovo regolam ento che ho istitu ito  
e che ho già con altro  mio rassegnato. Già anche prim a di questo la di 
lui intelligenza e robustezza nelle m arine discipline contribuirono som 
m am ente a dar norm a ed eseguimento alle piú necessarie regolarità 
del servigio. O poi tro v ato  m olto vantaggio nella di lui cooperazione per 
indurre la rinnovazione d e c o n tra tti  di noleggio già incon tra ta , come 
VV.EE. rim archeranno in altro  mio rapporto  e per la quale l’erario ne 
ritrae  considerabile risparmio-

T u tti  questi tito li di benem erenza non possono che destare la 
pubblica riconoscenza a dim ostrargli il proprio aggradim ento. Se VV. 
EE. e l’Ecc(ellentissim)o Senato si compiacessero di m anifestarlo col 
mezzo di S.E. il sig(no)r M inistro Plenipotenziario al Comando Marino 
russo, io credo ciò confacente alle pub(blich)e massime, conveniente al 

φ.1v m eritto  / del sig(no)r Magg(io)r Siguri, u tile  a renderlo sempre piú in
coraggito nella sua gestione ed uniform e alle devote mie prem ure di 
rendergli quella pubblica commendazione che si è a<c>quistata.

Im ploro la continuazione della p(ubblica) grazie.
Il Comm. Est. C(ont)e CAPODISTRIA

φ.1 Ά ν ω  δ ι ά  χ ε ι ρ ό ς  τ ο υ  π α ρ α λ ή π τ ο υ :  24 d(ett)o. Il Seg.
di S ta to  Co. Zordina.

φ. 1ν Π ε ρ ί λ η ψ ι ς  δ ι ά  χ ε ι ρ ό ς  τ ο υ  π α ρ α λ α β ό ν τ ο ς  γ ρ α μ
μ α τ έ ως:  1357. Commissario Estraordi(nari)o. F a  p(resen)te il ze
lan te  od u tile servizio che presta il Dire tto re  della M arina sig(no)r 
Mag(gio)r Siguri.



Αρ. 30
Τμήμα Οικονομικών

Προς την Ε ξο χωτάτην Γερουσίαν 
Ο  εν Α γία Μ αύρα Έ κτακτος Αυτής Επίτροπος

Ε κ  του Εκτάκτου Ε π ιτροπείου 
τη 22 Ι ουλίου 1807 π.η .

ο  Ρώσος Ταγματάρχης κύριος Ζυγούρης, Διοικητής του Πολεμικού 
Στόλου της Πολιτείας εις την άμυναν της νήσου ταύτης, δικαιούται να εν
διαφερθώ να αναφέρω εις τας Υ.Υ.Ε.Ε. τας διαβεβαιώσεις τη ς α ρίστης υπηρ
εσίας την οποίαν παρέσχε και παρέχει. Διά της επιμελείας και σταθερότητός 

του η σχολήθη ε πιμόνως εις το να τηρηθή μετά προσοχής ο νέος κανονισμός 
τον οποίον ε φήρμοσα και τον οποίον έχ ω  ή δ η  υ ποβάλει δι’ ετέρας μου Ε π ι
στολής). Ήδη και προ τούτου η ευφυΐα του και η ικανότης του εις την ναυτι
κήν τέχνην συνετέλεσαν τα μέγιστα εις το να δώσουν κανόνας και εφαρμογήν 
εις την στοιχειωδεστέραν ομαλήν λειτουργίαν της υπηρεσίας. Πλην τούτου εύ
ρον πολύ θάρρος εις την συνεργασίαν του διά να εισηγηθώ την ανανέωσιν των 
συμβολαίου ναυλώσεως, ήδη πραγματοποιηθείσαν, οπως αι Υ .Υ .Ε .Ε . Θα ση
μειώσουν εις ετέραν έκθεσίν μου, και εκ της οποίας το ταμείον α ντλεί α ξιό
λογον ε ξοικονόμησιν.

Πάντες ούτοι οι τίτλοι ευεργεσίας δεν δύνανται ειμή να αφυπνίσουν την 
δημοσίαν αναγνώρισιν εις το να του εκδηλώσωμεν την ικανοποίησίν μας. Ε άν 
αι Υ.Υ.Ε.Ε. και η Ε ξοχωτάτη Γερουσία ευ ηρεστούντο να την εκφράσουν διά 
μέσου της Α.Ε. του κυρίου Πληρεξουσίου Υπουργού προς την Ρωσικήν Ναυ
τικήν Διοίκησιν, πιστεύω τούτο σύμφωνον προς τα δημόσια δόγματα, α ρμόζον 
φ. 1v εις την  αρ ετή ν /του Ταγματάρχου κυρίου Ζυγοόρη, ωφέλιμον εις το να εν
θαρρύνη ο λοέν περισσότερον εις την άσκησιν των καθηκόντων του και σύμφων
ον προς τας ευσεβείς φροντίδας μου να του αποδώσω τον δημόσιον εκείνον έ 

παινον τον οποίον έχει κερδίσει.
Παρακαλώ την συνέχισιν της δημοσίας ευνοίας.

Ο  Έ κ τ . Ε π ίτ ρ . Κόμης ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑ Σ

Ά ν ω :  24 του αυτού. Ο Γραμμ. της Ε π ικ ρατείας Κ . Τζορντίνας.

Π ε ρ ί λ η ψ ι ς :  13.57. Έκτακτος Επίτροπος. Γνωστοποιεί την πλή
ρη ζήλου και ωφέλιμον υπηρεσίαν την οποίαν παρέχει ο Διοικητής του Στό
λου Ταγματάρχης κύριος Ζυγούρης.



Α ρ χείον Ιο ν ίου Γερουσίας 
Γεν. αρ. 9, αριθ. εγγρ. 359

Νο. 31
Finanze e F.A.

All’Eccellentissimo Senato
Il Suo Commissario E straordinario  in S (ant)a M aura

Dal Commissariato Estraordinario  
li 22 luglio 1807 g.s.

Assoggetto a VV.EE. lo stato  del dispendio incontrato  dal primo 
luglio fino a tu tto  il giorno 15 del mese stesso ed unisco pure li docu
m enti relativi.

Mi fo pure un  dovere di rassegnare in replicata il foglio accom pagna
to col mio dispazzo no. 14 delle spese eseguite dalli 15 fino a tu tto  giugno 
scaduto ed aggiungo ora que’docum enti delle stesse ch ’allora non avevo 
p o tu to  inoltrare.

Mi sono scrupolosam ente applicato per tu tto  il corso andato  della 
m ia gestione a tenere inform ate VV.EE. dell’andam ento della pub(blic)a 
finanza in quest’isola, dello spese che in essa erano s ta te  esaurite in 
dipendenza de’miei ordini e tu t ta  questa m ia scrupolosa applicazione 
era d ire tta  e dal sentim ento di dovere d’esatteza e prontezza in questo 
ram o di m ia incom benza e dal desiderio inseparabile dalla m ia respon
sabilità  di vederm i periodicam ente in ogni missione di conti confortato 
colla loro successiva approvazione di VV.EE.

Io adem pj al mio obbligo né mi resta che dalla loro equità  ve
dere com pita la m ia bram a. A tale oggetto aggiungerò le mie suppliche 
ed imploro anche con esse la continuazione della p(ubblic)a grazia.

Il Comm. Est. (Cont)e CA PO D ISTR IA

Ά ν ω  δ ι ά  χ ε ι ρ ό ς  τ ο υ  π α ρ α λ ή π τ ο υ :  24 d(ett)o . Il 
Seg. di S ta to  Co. Zordina.

Π ε ρ ί λ η ψ ι ς  δ ι ά  χ ε ι ρ ό ς  τ ο υ  π α ρ α λ α β ό ν τ ο ς  γ ρ α μ 
μ α τ έ ω ς :  1366. Commissario Estraord(inari)o Co. Capodistria. Accom
pagna foglio d im ostrativo le spese incontrate a tu t te  li 15 cor(ren)te, 
trasm ette  i re lativ i docum (en)ti, non che quelli che nell’a ltra  missione 
h a  omesso.



Οικονομία και Ε.Δ.

Προς την Ε ξοχωτάτην Γερουσίαν 
ο  εν Α γ ία Μαύρα Έκτακτος Αυτής Επίτροπος

Ε κ  του Εκτάκτου Ε πιτροπείου 
τη 22 Ι ουλίου 1807 π .η .

Υ ποβάλλω εις τας Υ.Υ. Ε.Ε. την κατάστασιν των δαπανών των γενομέ
νων από της πρώτης Ιουλίου συνεχώς μέχρι της 15 του ιδίου μηνός και συ
νάπτω επίσης τα σχετικά έγγραφα.

Εκτελώ επίσης το καθήκον να υποβάλω εκ δευτέρου το φύλλον το δια
βιβασθέν μετά της αναφοράς μου αρ. 14 των δαπανών των πραγματοποιηθει
σών από της 15 μέχρι τέλους παρελθόντος Ιουνίου και προσθέτω τώρα τα έγ
γραφα εκείνα των ιδίων τα οποία τότε δεν είχον δυνηθή να αποστείλω.

Ε πεδόθην ε πιμελώς καθ’ όλον το προηγηθέν διάστημα της θητείας μου 
να τηρήσω ε νημέρους τας Υ.Υ. Ε.Ε. περί της πορείας της δημοσίας οικονομίας 
εν τη νήσω ταύτη, περί των δαπανών α ι οποίαι ε νταύθα είχον ο λοκληρωθή 
εν σχέσει προς τας διαταγάς μου, και πάσα η πιστή αύτη εφαρμογή <των δια
ταγών> κατηυθύνετο και εκ της αισθήσεως καθήκοντος ε πιμελείας και ετοιμό
τητος εν τω κλάδω τούτω της αρμοδιότητός μου και εκ της επιθυμίας της α
διαχωρίστου από της υπευθυνότητός μου να βλέπω ε μαυτόν α νακουφιζόμενον 
περιοδικώς εις πάσαν αποστολήν λογαριασμών διά της εν συνεχεία ε γκρίσεώς 
των υ πό των Υ.Υ. Ε.Ε.

Ε ξεπλήρωσα την υποχρέωσίν μου και δεν μου υπολείπεται ειμή να ίδω 
ως εκ της δικαιοσύνης σας πραγματοποιουμένην την επιθυμίαν μου. Ε π ί τοι
ούτω σκοπώ θα προσθέσω τας εκκλήσεις μου και μετ’ αυτών παρακαλώ επίσης 
την συνέχισιν της δημοσίας ευνοίας,

Ο  Έ κ τ . Ε π ίτ ρ .  Κόμης ΚΑΠ ΟΔΙΣΤΡΙΑ Σ

Ά ν ω :  24 του αυτού. Ο  Γραμμ. της Ε π ικ ρατείας Κ. Τζορντίνας.

Π ε ρ ί λ η ψ ι ς :  1366. Έ κτακτος Επίτροπος Κ. Καποδίστριας. Διαβι
βάζει φύλλον δεικνύον τα πραγματοποιηθέντα έξοδα μέχρι 15 τρέχοντος συνε
χώς, αποστέλει τα σχετικά έγγραφα, καθώς και εκείνα τα  οποία είχε παρα
λείψει κατά την προηγουμένην αποστολήν.



Α ρ χείον Ιο ν ίου Γερουσίας 
Γεν. αρ. 9, αριθ. εγγρ. 360

Νο. 32
D ipartim ento  Finanze e F.A.

Il Commissario E straord(inari)o  dell’Ecc(ellentissim)o 
Senato all’ Ill (ustrissi)mo Segretario di S ta to  degl’Affari Esteri

Dal Comm issariato Estraord(inari)o
li 22 luglio 1807 g.s.

Col v ig lie tto di V.S. Ill(ustrissi)m a 13 corr(ent)e mi giunsero la 
le tte ra  di m arca e relative istruzioni per la galeotta Potam iano. Coll’ 
a ltro  viglietto 18 corr(ent)e ella mi porge opportune indicazioni dell’ 
acconto pagato  alla barca espressa di p(adron) D im itri Caluppa.

Con altro  pur 13 luglio ella mi apporta  m olto conforto coll’annun
zio del pub(blic)o aggradim ento ed approvazione nelle cure presem i per 
la  sistem azione e stabilim ento delle leggi e pratiche di contabilità  in 
questa F inanza. Già con mio speciale rapporto  rendo conto all’Ec
c(ellentissi)mo Senato di quanto  ho dovuto determ inare per rendere adem 
pite d e tte  mie cure e gl’a tti  fa tti e la deliberazione ad o tta ta , essendo 
analoga all’oggetto applaudito  dal Consesso, saranno pure, devo pro
m etterm i, per o ttenere la piena sua sanzione.

In torno all’azienda de’beni ecclesiatici ho avuto  m otivo di ren
dere partecipe già l’Ecc(ellentissi)mo Senato col dispazzio che enunzia 
l’emigrazione del Ministro del M agistrato a quelli preposto. La revisione 
di d e tta  azienda p o trà  essere assunta da chi e quando l’Ecc(cllentissi)mo 
Senato sarà  per destinare. In tan to  la Reggenza è incaricata  e sollecitata 
φ. 1v dal / mio canto a raccogliere, inventariare e custodire tu t te  le carte ed 
effetti de’ luochi pii che fossero sta ti tro v a ti all’evaso Ministro. Se 
questi p o trà  essere dalla pub(blic)a m ano rido tto  a render conto, sarà 
piú agevole di rilevare lo sta to  dell’am m inistrazione e di assicurare in 
esso il pubblico interesse.

T u tte  le mu<ta>zioni ch’io feci in argom ento economico, ancorché 
non contem plate nella m ia destinazione, sono s ta te  figlie sem pre mai 
di un dovere im ponente ch’io riconobbi in essa, di non lasciar perire in 
questa  te rra  dello S ta to  la pubblica cosa, di qualunque genere potesse 
essere. Se dovevo dedicarm i ad erigere per quanto  mi spettava  col titolo 
di cui sono decorato la  miglior difesa di S. M aura, dovevo prim a p ro
m overe la  regolazione del ram o economico da cui soltanto sorgono li 
m ezzi per ta l difesa.



Anche le rendite incam erate sono sta te  finora m aneggiate arb i
trariam en te  contro le leggi e la  pub(blic)a volontà. Mi sono anche d’esse 
preso pronto  pensiero, perché non mi credevo permesso colla veste che 
fungo di dissim ularne, se vi fosse, la  scandalosa m alaversione e perciò 
mi sono im pegnato di volerli rilevare.

Queste furono le mìe intenzioni, li miei oggetti, li miei passi nelle 
operazioni fa tte  in  affare di p(ubblic)a economia e di am m inistrazione 
de’ beni ecclesiastici e le ho credute legittim e. Sono colla com piacenza 
di vederle applaudite dalla sapienza del Superior Consesso, ho il dovere 
a  V.S. Ill(ustrissi)m a di avermelo con ta n ta  pienezza com unicato  e sono 
anim ato  a sempre piú studiare la m aggior p(ubblic)a u tilità  in qualsisia 
ram o di servigio, se trovasi, che mancasse in questa isola.

Le protesto la  som m a m ia considerazione.

Il Comm. Est. C(ont)e C A PO D IST R IA

φ.1 Ά ν ω  δ ι ά  χ ε ι ρ ό ς  τ ο υ  π α ρ α λ ή π τ ο υ :  24 d(ett)o . Il
Seg. di S tato  Co. Zordina.

φ.2 Π ε ρ ί λ η ψ ι ς  δ ι ά  χ ε ι ρ ό ς  τ ο υ  π α ρ α λ α β ό ν τ ο ς  γ ρ α μ
μ α τ έ ω ς :  1360. Commissario E straord(inari)o  Co. Capodistria. Fa 
pre(sen)ti varie cose intorno l’am m inistraz(io)ne economica.

Α ρ. 32
Τμήμα Οικονομικών και Ε.Δ.

Ο  Έκτακτος Επίτροπος της Εξοχωτάτης Γερουσίας 
προς τον Εκλαμπρότατον Γραμματέα της Ε π ικ ρατείας 

επί των Εξωτερικών Υ ποθέσεων

Ε κ  του Ε κτάκτου Ε πιτροπείου 
τη 22 Ιουλίου 1807 π.η .

Μετά του εγγράφου της Υ. Εκλαμπροτάτης Αυθ. της 13 τρέχοντος μου 
έφθασαν τα γράμματα α ναγνωρίσεως και σχετικαί οδηγίαι διά την γαλέραν 
του Ποταμιάνου. Διά του ετέρου εγγράφου της 18 τρέχοντος μου παρέχετε κα
τάλληλα στοιχεία περί του πληρωθέντος λογαριασμού εις την ειδικώς αποστα
λείσαν λέμβον του Δημήτρη Καλούπα, ιδιοκτήτου της.

Δι’ ετέρου της 13 Ι ουλίου επίσης μου παρέχετε πολλήν α νακούφισιν εκ 
τη ς  α ναγγελίας της δημοσίας ικανοποιήσεως κα ι επιδοκιμασίας των φροντίδων



δων τας οποίας έλαβον διά την συστηματοποίησιν και σταθεροποίησιν των νό
μων και των τρόπων λογιστικού διακανονισμού εις την ενταύθα οικονομίαν. Η 
δη δι’ ειδικής εκθέσεώς μου α πολογούμαι εις την Ε ξοχωτάτην Γερουσίαν δι’ 
όσα εχρειάσθη να αποφασίσω, διά να καταστήσω πραγματοποιήσιμους τας ρη
θείσας επιδιώξεις μου, και αι γενόμεναι πράξεις και η υίοθετηθείσα απόφασις, 
επειδή είναι ανάλογος προς τον σκοπόν τον εγκριθέντα υ πό του Συμβουλίου, 
θα δυνηθούν επίσης να τύχουν, πρέπει να  ελπίζω, τη ς α πολύτου ε γκρίσεώς 
της.

Σχετικώς προς την διαχείρισιν των εκκλησιαστικών α γαθών εύρον αφορ
μην να ανακοινώσω ήδη τούτο εις την Ε ξοχωτάτην Γερουσίαν δι’ α ναφοράς η 
οποία α ναγγέλλει την  αποδημίαν του Υ παλλήλου της Υ πηρεσίας ο οποίος 
διοικεί ταύτα.  Ο  ε λεγχος της εν λόγω διαχειρίσεως θα δυνηθή να αναληφθή 
υπό εκείνου τον οποίον, και όπόταν, η Ε ξοχωτάτη Γερουσία θα δυνηθή να 
διορίση. Ε ν  τω μεταξύ η Υπηρεσία του Κυβερνήτου έχει επιβαρυνθή και πιε

φ.1ν σθή υπ’/  εμού να συλλέξη, καταγράψη και διαφυλάξη όλα τα έγγραφα και 
αντικείμενα των ευαγών ιδρυμάτων τα οποία θα ευρίσκοντο εις την κατοικίαν 
του δραπετεΰσαντος Υπαλλήλου. Έάν καταστή δυνατόν να προσαχθή ούτος 
υπό της κρατικής ε ξουσίας να  α ποδώση λογαριασμόν, θα είναι ε υ κολώτερον 
να διαπιστώσωμεν την κατάστασιν της διαχειρίσεως και να εξασφαλίσωμεν εν 
ταύτη το δημόσιον συμφέρον.

Πάσαι αι μεταβολαί τας οποίας έκαμα επί του οικονομικού θέματος, ακό
μη και εκείναι αι οποίαι δεν ελήφθησαν οπ ’ όψιν κατά την άσκησιν της υπη
ρεσίας μου, υπήρξαν εις πάσας τας περιπτώσεις θυγατέρες ενός α ναποδράστου 
καθήκοντος το οποίον α νεγνώρισα κατά την  άσκησίν της, να μ η  α φήσω να 
χαθή εις το πάτριον τούτο έδαφος η δημοσία περιουσία, οιουδήποτε είδους θα 
ηδύνατο να, είναι. Ε ά ν έπρεπε να αφοσιωθώ εις το να δημιουργήσω την καλλι
τέραν άμυναν της Α. Μαύρας, καθ’ ό,τι με αφεώρα ως εκ του τίτλου διά του 
οποίου έχω  τιμηθή, έπρεπε προηγουμένως να προωθήσω την ομαλήν λειτουρ
γίαν του οικονομικού κλάδου, εκ του οποίου μόνον προέρχονται τα μέσα διά 
τοιαύτην άμυναν.

Ακόμη και αι δημευθείσαι πρόσοδοι ε γένετο μέχρι στιγμής α ντικεί
μενον α υ θαιρέτου διαχειρίσεως παρά τους νόμους και την επιθυμίαν του δη
μοσίου. Ε σκέφθην αυτομάτως και δι’ αυτάς, επειδή δεν επίστευον ότι μου επι
τρέπεται, ως εκ της ιδιότητος την οποίαν α σκώ, να αποκρύψω την σκανδαλώδη 
τούτων κατάχρησιν, εάν υπήρχε, και διά τούτο υπεχρεώθην να θελήσω να τας 
εξετάσω.

Αύται υπήρξαν αι προθέσεις μου, οι σκοποί μου, τα βήματά μου εις τας 
ενεργείας τας γενομένας επί της υποθέσεως της δημοσίας οικονομίας και της 
διαχειρίσεως της εκκλησιαστικής περιουσίας, και τας έχω θεωρήσει νομίμους. 
Έ χ ω  την ευχαρίστησιν να τας ίδω ε γκεκριμένας υπό της σωφροσύνης του Α
νωτέρου Συμβουλίου, έχω  το καθήκον να το ανακοινώσω εις την Υ. Ε κλαμπροτάτην



προτάτην Αυθ. μετά πολλών λεπτομερειών και έχ ω ενθαρρυνθή να μελετώ συ
νεχώς περισσότερον τον τρόπον της μεγαλυτέρας δημοσίας ωφελείας, εάν υπά

ρχη, εις οιονδήποτε κλάδον της υπηρεσίας, ο οποίος θα υπελείπετο εν τη 
νήσω ταύτη.

Σας εκφράζω την υψίστην υπόληψίν μου.

Ο  Έ κ τ . Ε π ίτ ρ .  Κόμης ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑ Σ

φ. 1 Άνω: 24 του ιδίου. Ο  Γραμμ. της Επικρατείας Κ. Τζορντίνας.

Π ε ρ ί λ η ψ ι ς :  1360. Έκτακτος Επίτροπος Κ. Καποδίστριας. Γνω
στοποιεί διάφορα ζητήματα περί της οικονομικής διαχειρίσεως.

32
Α ρχείον Ιο ν ίου Γερουσίας 
Γεν. αρ. 9, αριθ. εγγρ. 361

No. 33
D ipart. F inanze

All’Ecc(ellentissi)mo Senato 
Il Commiss(ari)o Estraord(inari)o in S(an)ta M aura

D al Commiss(aria)to Estraord(inari)o 
li 22 luglio 1807 g.s.

La missione di cui l’Ecc(ellentissi)mo Senato ha  voluto onorarm i 
tro v a  il suo term ine in quello delle fortificazioni e nel riordinam ento 
della G uardia Civica. E l’una e l’a ltra  opera sarà messa a com pim ento 
nel venturo  mese di agosto. Della prim a ho reso conto con altro  rapporto ;  
della seconda dirò che p(er) le m isure fin’ora prese, abbenché il tem po 
scorso quello non sia s tato  del servizio cam pale, m a del travaglio , pure 
la  Guardia Civica di Leucade, p resen ta ta  tu t ta  a S.E. il sig(no)r Gene
rale P ap a[n ]dopulo, m eritò la sua soddisfazione. Qualche regolam ento 
generale e qualche inodificaz(io)ne nel num ero e nella scelta degli uffiziali 
e dei capi c inquantina basterà a dare a questa m assa quella forma, quell’ 
u n ità  e quella agevolezza nel m uoversi e nell’obb<e>dire che cercavasi 
e ch’egli è ciò che giudicando re ttam en te  delle cose nostre  esiger puòsi 
φ. 1v in seguito al sistem a [san] / sancito dall’Ecc(ellentissi)mo Senato per la



m ilizia nazionale. Questo regolam ento è già tracciato  e queste m odifi
cazioni sono disegnate. P er eseguire e l’uno e le altre  aspetto  che m i
norato  sia il travaglio  nelle fortificazioni.

Avrò cosi, come le forze mie lo permisero, obbedito ai com andi 
di VV.EE. e quando la pubblica grazia voglia generosam ente m ostrarsi 
verso di me, io non imploro altro  da essa che di essere messo in  grado 
di ritira rm i al piú presto in seno alla dom estica pace e di cui h a  bisogno 
vero la m ia salute.

L ’Ecc(ellentissi)mo Senato provvedendo a questo Governo vorrà 
avere presenti le circostanze di Leucade e la  sua gelosa posizione:  sia 
che l’arm istizio sia p ro tra tto , sia che la  pace ridonando tranqu illità  all’ 
E uropa tu t ta  la neghi a questa sv en tu ra ta  popolazione col vicinato di 
un  poten te che non cesserà di perseguitarla anco pel ricovero che presso 
di essa e presso le altre  isole avranno gli arm atolò.

Di m olti provvedim enti ha  duopo la popolazione p(er) ristorarsi 
dalle po rta te  fatiche e dai sofferti dann i, tan to  piú che le fatiche ed i 
danni non possono m ancare affatto , quando vogliasi conservare a questa 
frontiera quel grado di m ilitare im ponenza p(er) cui un  qualche ostacolo 
φ. 2 presentarsi possa alle giornaliere violenze che saranno p ra tica te  / a 
questo popolo, al suo commercio ed alle sue p roprie tà  dal lim itrofo 
Visire.

L a mescolanza inseparabile di reciproci interessi fra i continentali 
sudd itti ed i nostri concittadini, il giornaliero andiri vieni degli uni e 
degli altri nel continente, sia armistizio o sia pace, sia durevole o no, la 
sistem azione dell’uno e dell’altra , p o rta  necessariam ente il pressante 
bisogno di erigere nel Governo di quest’isola una po testà  autoverole, 
la quale possa far essere una  severa polizia ed abbia tu t t i  i mezzi e 
tu t ta  la capacità di farla osservare scrupolosam ente.

Senza di questo sia che l’armistizio cessi con la  guerra sia che esso 
fondi una pace poco durevole, la  sicurezza di quest’isola è compromessa 
e non lo è m eno quella [della] delle altre.

Mi sono fa tto  un  dovere di rassegnare questi brevi cenni, affinché 
l’Ecc(ellentissi)mo Senato nel destinare il P ritano  di quest’isola lo m u
nisca di quelle istruzioni e gli dilati i suoi poteri in m aniera che esso 
d ire ttam en te  si ponga nel centro vero della sua gestione, scuopra tu t ta  
la  sfera delle sue m ansioni ed assum endo il suo posto lo rilevi esso quanto  
è necessario e quan to  il posto stesso rilevar dee il funzionario eletto 
da VV.EE. dinanzi a qualunque a ltra  po testà  fin’ora autorevole in 
quest’isola.

Im ploro la  continuaz(io)ne della pubblica grazia.
Il Comm Est. C(ont)e C A PO D IST R IA



φ.1 Ά ν ω  δι ά  χ ε ι ρ ό ς  τ ο υ  π α ρ α λ ή π τ ο υ :  24 d(ett)o. II
Se(gretari)o di S tato  Co. Zordina.

φ.2ν Π ε ρ ίλ η ψ ι ς  δ ι ά  χ ε ι ρ ό ς  τ ο υ  π α ρ α λ α β ό ν τ ο ς  γ ρ α μ
μ α τ έ ω ς :  1359. Commissario Co. Capodistria. Rende conto sul rior
dinam(en)o della T ruppa Civica.

Α ρ. 33
Τ μ . Ο ικονομικών

Προς την Ε ξοχωτάτην Γερουσίαν
O  εν  Α γ ία  Μ α ύ ρ α  Έ κ τα κ το ς Επίτροπος

Ε κ  του Εκτάκτου Επιτροπείου 
τη 22 Ιουλίου 1807 π.η .

Η  αποστολή διά της οποίας ηθέλησε να με τιμήση η Ε ξο χωτάτη Γερου
σία επιτυγχάνει του σκοπού της διά των οχυρώσεων και της αναδιοργανώσεως 
της Πολιτοφυλακής. Και το εν και το άλλο έργον θα περατωθή κατά τον ερ
χόμενον μήνα Αύγουστον. Περί του πρώτου έ δωσα α ναφοράν δι’ ε τέρας εκθέ
σεως· περί του δευτέρου θα είπω ότι ένεκα των ληφθέντων μέχρι στιγμής μέ
τρων, μολονότι ο παρελθών εκείνος χρόνος δεν ανήκει εις την υπηρεσίαν του 
στρατοπέδου, α λλ’ εις τον πειραματισμόν, εν τούτοις η Πολιτοφυλακή της Λευ
κάδος, παρουσιασθείσα πάσα εις την Α.Ε. τον Στρατηγόν κύριον Παπαδόπου
λον, έτυχε της επιδοκιμασίας του. Γενικός τις κανονισμός και τροποποίησίς τις 
εις τον αριθμόν και την εκλογήν των αξιωματικών και των πεντηκοντάρχων 
θα αρκέση να δώση εις ταύτην την μάζαν εκείνην την μορφήν, εκείνην την 
ενότητα και εκείνην την ευκολίαν εις την κίνησιν και εις την υπακοήν η ο
ποία, εάν κρίνωμεν δικαίως περί των ιδικών μας πραγμάτων, δύναται ν α  

φ.1v απαιτηθή εν συνεχεία παρά του συστήματος /  του επικυρωθέντος υ πό της Εξοχ
ωτάτης Γερουσίας διά τον εθνικόν στρατόν. Ο  κανονισμός ούτος έχει ήδη σχε

διασθή και αι μεταβολαί αύται έχουν προγραμματισθή. Διά να  εφαρμόσωμεν 
και τον ένα και τας άλλας αναμένω να ελαττωθή η  εργασία εις τας οχυρώσεις.

Τοιουτοτρόπως, όσον το επέτρεψαν αι δυνάμεις μου, θ α  έχω  υ πακούσει 
εις τας διαταγάς των Υ.Υ.Ε.Ε., και όταν η δημοσία εύνοια θελήση να φανή 
γενναιόδωρος προς εμέ, δεν ζητώ έτερον παρ’ υμών, ειμή να ευρεθώ εις το ση
μείον να αποσυρθώ το ταχύτερον εις την αγκάλην της οικογενειακής ειρήνης, 
και της οποίας έχει πραγματικήν ανάγκην η υγεία μου.

Η  Ε ξοχωτάτη Γερουσία, προνοούσα περί της Κυβερνήσεως ταύτης, θα 
θελήση να λάβη υπ’ όψιν τας περιστάσεις της Λευκάδος και την επίζηλον θέ-



θέσιν της είτε παραταθή η ανακωχή είτε, ε νώ η ειρήνη δωρίζει εκ νέου η ρεμίαν 
εις όλην την Ευρώπην, την αρνηθή εις τον άτυχον τούτον πληθυσμόν ένεκα της 
γειτνιάσεως ενός ισχυρού, ο οποίος δεν θα παύση να τον καταδιώκη, και έ νε
κα της υποδοχής την οποίαν εις αυτήν και εις τας άλλας νήσους θα έχουν οι 
αρματολοί.

Ο  πληθυσμός έχει ανάγκην πολλών φροντίδων, διά να συνέλθη εκ των 
προξενηθέντων κόπων και εκ των ζημιών τας οποίας υ πέστη· τοσούτω μάλλον 
καθόσον αι κοπώσεις και αι ζημίαι ουδόλως δύνανται να ελλείψουν, όταν υπάρ
χη ε πιθυμία να διατηρήσωμεν εις το μέτωπον τούτο τον βαθμόν στρατιωτικής 
δυνάμεως διά της οποίας να είναι δυνατόν να παρουσιάσωμεν ε μπόδιόν τι εις 

φ . 2 τας καθημερινάς βιαιότητας, α ι ο ποίαι θα ασκηθούν /  επί του λαού τούτου, 
επί του εμπορίου του και επί των περιουσιών του υ πό του γείτονος Βεζίρου.

Η  ανάμιξις, άνευ δυνατότητος διακρίσεως, αμοιβαίων συμφερόντων μετα
ξύ των υπηκόων της ηπειρωτικής ξηράς και των συμπολιτών μας, η καθημερι
νή μετάβασις ενταύθα και εκεί, εις την <απέναντι> ξηράν, των μεν και των δε 
είτε εν ανακωχή είτε εν ειρήνη, είτε <αύτη είναι> διαρκής είτε ουχί, η συστη
ματική λειτουργία της μιας ή της άλλης προκαλεί οπωσδήποτε την πιεστικήν 
ανάγκην να δημιουργήσωμεν εις την διακυβέρνησιν της νήσου ταύτης μίαν αυ
θεντικήν εξουσίαν, η  οποία να δύναται να συστήση αυστηράν αστυνομίαν και 
να έχη πάντα τα μέσα και πάσαν την ικανότητα να την διατηρήση ε πιμελώς.

Ά νευ  τούτου, είτε η  α νακωχή παύση διά του πολέμου είτε αύτη δημι
ουργήση ειρήνην μικράς διαρκείας, η  α σφάλεια της νήσου ταύτης ευρίσκεται 
εν κινδύνω, και δεν είναι τούτο εις μικρότερον βαθμόν εν σχέσει προς την α
σφάλειαν των άλλων νήσων.

Έ πραξα το καθήκον να υποβάλω τας βραχείας ταύτας απόψεις, ίνα η 
Εξοχωτάτη Γερουσία κατά τον διορισμόν του Πρύτανεως της νήσου ταύτης τον 
εφοδιάση διά των οδηγιών τούτων και διευρύνη τας εξουσίας του, εις τρόπον 
ώστε ούτος να τεθή απ ’ ευθείας εν τω πραγματικοί κέντρω της διοικήσεώς του, 
ανακαλύψη όλην την σφαίραν των καθηκόντων του και αναλαμβάνων την θέ
σιν του την αναγάγη όσον είναι δυνατόν και όσον είναι δυνατόν να ανυψώση η 
ιδία η θέσις τον λειτουργόν τον εκλεγέντα υ πό των Υ.Υ. Ε .Ε. ενώπιον οιασδή
ποτε ά λ λ η ς  ε ξουσίας α υ θεντικής μέχρι στιγμής <υπαρχούσης> εν τη νήσω 
ταύτη.

Παρακαλώ την συνέχισιν της δημοσίας ευνοίας.

Ο  Έ κ τ . Ε π ίτ ρ .  Kόμης ΚΑ Π Ο ΔΙΣΤΡΙΑ Σ

φ.1 Ά ν ω :  24 του ιδίου. Ο  Γραμματεύς της Επικρατείας Κ. Τζορντίνας.

φ .2ν Π ε ρ ί λ η ψ ι ς :  1359. Επίτροπος Κ. Καποδίστριας. Δίδει α ναφοράν 
περί της αναδιαρθρώσεως της Πολιτοφυλακής.
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Αρχείον Ιο ν ίου Γερουσίας 
Γεν. αρ. 9, αριθ. εγγρ. 362

Νο. 24
D ipart. Finanze

All’Ecc(ellentissi)mo Senato 
Il Commissario Estraordinario  in S(ant)a M aura

Dal Com miss(aria)to Estraord(inari)o 
li 22 luglio 1807 g.s.

Sua Eccellenza il sig(no)r Generale S te ther e l’altro  Generale P a 
padopulo colla barca nostra  non hanno ricevuto nessuno avviso uffi
ziale intorno all’armistizio. Lo ebbero da  m e in dipendenza del dispaccio 
di codesto d ipartim ento  e degli ordini d ire tti di S.E. il sig(no)r Ministro 
Plenipotenziario. Seguì il giorno 20 corrente una  conferenza con am 
bedue i Generali e col Cap(itan)o del Genio sig(no)r M ichaud. T ra ttò si 
delle fortificazioni, delle opere da  farsi e del m etodo con cui verificar si 
possono approfittando  della cessazione delle reciproche ostilità. P re 
sente a  questo colloquio m i sono assicurato che non solo devesi com ple
ta re  il tracciato  piano, m a che m olte restaurazioni propongonsi pel 
forte "A lessandro” . Queste anziché fa tte  col mezzo di sacchi pieni di 
te rra  (ciò che im portava cinque m ila e piú sacchi) saranno eseguite con 
pali, fasci1 e terre;  per la qual cosa nuove ricerche, nuove requisizioni 

φ .1 v e nuovi travaglj. L ’Ingegnere si è im pegnato di com pierli/per il giorno 
del ven turo  mese, quando non ritard ino  i lavori per m ancanza di m ano 
d ’opera e di m ateriali.

D istribu ita  in progetto  l’artiglieria nelle q u a ttro  b a tte rie  sarà 
fa tta  da S.E. il sig(no)r Generale Papadopulo coi suoi rapporti la  r i
cerca dei cannoni, degli affusti, delle m unizioni e di quanto  occore per 
m ontare queste batterie .

Le tavole richieste al Z ante per le p ia tte  forme m ancano. Resta 
che costà sia provveduto e ciò in dipendenza alle ricerche che ne v er
ranno fa tte  al Generale Comando.

F inalm ente fa tto  il dettaglio delle tru p p e  che guardar devono la 
trinciera e le b a tte rie  trovòsi dall’odierno consiglio m ilitare che tre  
grandi quartieri si debbano costruire con tavole e questi com plessiva
m ente della capacità di cinquecento uomini.

1. Χφ. fassi



S.E. il sig(no)r Generale Papadopulo col prossimo suo ritorno m uo
vere tu t te  queste ricerche. Ne prevengo VV. EE. affinché opportune
m ente sia provveduto  ed io sia al piú presto possibile istru ito  dietro a 
quan to  sarà deciso del m odo con cui risponder deggio alla cooperazione 
di cui sono richiesto.

Im p loro la continuazione della pubblica grazia.
Il Comm. Est. C(ont)e C A PO D ISTR IA

φ .  1  Ά ν ω  δ ι ά  χ ε ι ρ ό ς  τ ο υ  π α ρ α λ ή π τ ο υ :  24 d(ett)o . I l
Seg. di S ta to  Co. Zordina.

φ. 2 Π ε ρ ί λ η ψ ι ς  διά χ ε ι ρ ό ς  τ ο υ  π α ρ α λ α β ό ν τ ο ς γ ρ α μ
μ α τέ ω ς :  1364. Commissario Estraord(inario) Co. Capodistria. F a  
p(rese)nte la notizia av u ta  dell’arm isticio seguito e rende inteso il Go
verno delle m isure che prese il Comando M ilitare in torno le forti<fi>
caz(io)ni che si va erigendo.

Α ρ. 24
Τ μ. Οικονομικών

Προς την Ε ξοχωτάτην Γερουσίαν 
Ο  εν  Α γία  Μ αύρα  Έ κτακτος Επίτροπος

Ε κ  του Εκτάκτου Ε π ιτροπείου 
τη 22 Ι ουλίου 1807 π.η .

Η  Α.Ε. δ Στρατηγός κύριος Stether και ο έτερος Στρατηγός Παπαδό
πουλος ουδεμίαν επίσημον ειδοποίησιν έλαβον περί της ανακωχής διά της 
ημετέρας λέμβου. Την έλαβον παρ’ ε μού διά μέσου της αναφοράς του εκείσε 
Τμήματος και των αμέσων διαταγών της Α.Ε. του κυρίου Πληρεξουσίου Υ 
πουργού. Η κολούθησε την 20 τρέχοντος συνέντευξις μετ’ α μφοτέρων των Στρα
τηγών και μετά του Λοχαγού του Μηχανικού κυρίου Michaud. Επρόκειτο πε
ρί των οχυρώσεων, περί των προς εκτέλεσιν έργων και περί της μεθόδου διά 
της οποίας δύνανται να πραγματοποιηθούν, εάν ε πωφεληθώμεν της καταπαύ
σεως των αμοιβαίων ε χθροπραξιών. Παρών εις την συζήτησιν ταύτην, ε βεβαι
ώθην ότι ουχί μόνον πρέπει να συμπληρώσωμεν το χαραχθέν σχέδιον, α λλ’ ότι 
προτείνονται πολλαί α νακαινίσεις διά το οχυρόν «Αλέξανδρος». Α ντιθέτως αι 
γενόμεναι διά σάκκων πλήρων χώματος (όπερ ε σήμαινε πέντε χιλιάδας σάκκους



κους και περισσοτέρους), θα  εκτελεσθούν διά πασσάλων, δεμάτων και χωμά
των· πράγμα διά το οποίον <απαιτούνται> νέαι α ναζητήσεις, νέαι ε πιτάξεις 

φ.1v και νέαι προσπάθειαι.  Ο  Μηχανικός υποχρεούται να τας εκτελέση /  μέχρι της 
είικοστής προσεχούς μηνός, εάν δεν καθυστερήσουν α ι ε ργασίαι ένεκα ελλεί
ψεως ε ργατικών χειρών και υλικών.

Α φού το πυροβολικόν κατανεμηθή εν σχεδίω εις τας τέσσαρας πυροβο
λαρχίας, θα γίνη υπό της Α.Ε. του Στρατηγού κυρίου Παπαδοπούλου διά των 
σχέσεών του η  α ναζήτησις των πυροβόλων, των κιλλιβάντων, των πολεμοφο
δίων και όσων υπάρχει ανάγκη, διά να συγκροτήσωμεν τας πυροβολαρχίας 
ταύτας.

Αι σανίδες αι ζητηθείσαι εν Ζακύνθω διά τα κρηπιδώματα ελλείπουν. 
Υ πολείπεται να γίνη προμήθεια εκείθεν, και τούτο κατόπιν των αναζητήσεων 
αι οποίαι θα γίνουν περί τούτου εις την Γενικήν Διοίκησιν.

Τέλος, α φού έγινε η λεπτομερής κατανομή των δυνάμεων αι οποίαι πρέ
πει να είναι ε στραμμέναι προς το χαράκωμα και τας πυροβολαρχίας, ε υ ρέθη 
κατά το σημερινόν στρατιωτικόν συμβούλιον ό τ ι πρέπει να κατασκευασθούν 
τρία μεγάλα συγκροτήματα, διά σανίδων, και ταύτα συνολικής ευρύτητος πεν
τακοσίων α νθρώπων.

Η  Α.Ε. ο Στρατηγός κύριος Παπαδόπουλος μετά την προσεχή ε πιστρο
φήν του θα προωθήση πάσας ταύτας τας επιδιώξεις. Ε ιδοποιώ τας Υ.Υ. Ε.Ε., 
ίνα ληφθή κατάλληλος πρόνοια και καθοδηγηθώ το ταχύτερον δυνατόν περί 
των όσων θα αποφασισθούν ως προς τον τρόπον κατά τον οποίον πρέπει να αν
ταποκριθώ εις την συνεργασίαν, η οποία μου εζητήθη.

Παρακαλώ την συνέχισιν της δημοσίας ευνοίας.

Ο  Έ κ τ . Ε π ίτ ρ .  Κόμης ΚΑΠ ΟΔΙΣΤΡΙΑΣ 

φ. 1 Ά ν ω :  24 του ιδίου. Ο  Γραμμ. της Ε π ικ ρατείας Κ. Τζορντίνας.

φ.2 Π ε ρ ί λ η ψ ι ς :  1364. Έκτακτος Ε πίτροπος Κ. Καποδίστριας. Γνω
στοποιεί την ληφθείσαν είδησιν περί των μέτρων τα οποία έλαβε η Στρατιωτι
κή Διοίκησις περί των οχυρώσεων, αι οποίαι α νεγείρονται.



Α ρχείον Ι ονίου Γερουσίας 
Γεν. αρ. 9, αριθ. εγγρ. 363

Νο. 35
D ipart. Finanze

All’ Ecc(ellentissi)mo Senato 
Il Commiss(ari)o E straord(inari)o  in S (ant)a M aura

Dal Commiss(aria)to E str aord(inari)o
li 22 luglio 1807 g.s.

Questo M agistrato all’A nnona m i fece conoscere d irettam ente 
l’angustia , alla quale esposta era questa popolazione per il lim itato  
raccolto di grani indigeni, per l’accresciuta popolazione, pel difetto  di 
m ulini, i quelli cessano dalla loro azione nel volger del mese venturo, 
senza potersi prestare nel corrente ai bisogni del paese, solito ad approv
vigionarsi di farine.

Questo rapporto  mi fu dato in risposta all’eccitam ento che io diedi 
al M agistrato, perché fossero provveduti di biscotto i bastim enti al 
pubblico servigio. Lasciando ad altre  difficili cure questo im portan te 
oggetto, ho sollecitato la Commissione E straord inaria  ai Grani, l’A nnona 
e la  Reggenza a provvedere tosto  tan to  all’acquisto di biscotti, perché 
alla m ancanza di farine fa tta  fosse una sostituzione quanto  a  provvista 
di grani, se m ancanza di grani si prevedesse dall’am m inistrazione locale 
φ. 1v nell’ / inverno venturo. P er questo anziché praticare la restituzione 
dell’im prestanza fa tta  da principio p(er) l’acquisto di grani concorre 
il voto  spontaneo dei p resta tori di lasciare in continuazione in seno alla 
E straord inaria  Commissione G ranaria le p iastre 30.000 che avrebbesi 
dovuto restitu ire a  senso del decreto dei 4 gennajo di VV. EE. Questo 
fondo vuoisi im piegare dall’am m inistrazione all’ acquito di b iscotti e 
di grani.

Avendo su tu t te  queste operazioni influito coi miei im pulsi e 
concorso coi miei pareri ne rendo conto all’Ecc(ellentissi)mo Senato.

Sulle ricerche poi della Commiss(ion)e G ranaria ò rilasciato sul 
fondo che dal Z an te  si deve rim ettere  a soccorso di questa cassa una 
le tte ra  di credito p(er) la som m a di ta llari 2.600, onde un com m issionato 
da qui spedito potesse realizzare l’acquisto di biscotti. L a som m a sud
d e tta  fu anco riversata  in cassa pubblica dalla Comm(ission)e G ranaria.

Se in conseguenza dell’arm istizio si riap rirà  la  circolazione com m er
ciale, puòsi sperare che non siavi piú oltre bisogno di peculiari cure p(er) 
l’approvvigionam ento di S. M aura, m a se ciò non aviene, l’Ecc(ellentissi)mo
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tissi)mo Senato p ro w eg a , anco in  riflesso ai consum atori che vanno 
ad accrescersi nell’inverno col ritorno degli arm atolo.

Im ploro la continuaz(io)ne della pubblica grazia.
Il Comm. Est. C(ont)e CA PO D ISTRIA

Ά ν ω  δ ι ά  χ ε ι ρ ό ς  τ ο υ  π α ρ α λ ή π τ ο υ :  24 d(ett)o . Il 
Seg. di S tato  Co. Zordina.

Π ε ρ ί λ η ψ ι ς  δ ι ά  χ ε ι ρ ό ς  τ ο υ  π α ρ α λ α β ό ν τ ο ς γ ρ α μ
μα τ έ ω ς : 1365. Commissario Estraordi(nario) Co. Capodistria. F a  p(re
se)nti alcune m isure prese in torno i grani m ancanti in quell’isola.

Α ρ. 35
Τ μ . Ο ικονομικών

Προς την Ε ξο χωτάτην Γερουσίαν 
Ο  εν Αγία Μ αύρα Έκτακτος Επίτροπος

Ε κ  του Εκτάκτου Επιτροπείου 
τη 22 Ι ουλίου 1807 π.η .

Ο  ε νταύθα Ά ρχω ν επί του Ε φοδιασμού μου εγνωστοποίησεν α π’ ευθείας 
την δύσκολον θέσιν εις την οποίαν ήτο εκτεθειμένος ο ενταύθα πληθυσμός έ νε
κα της περιωρισμένης ε σοδείας των εντοπίων σιτηρών, ένεκα του αυξηθέντος 
πληθυσμού, ένεκα της ελλείψεως μύλων, οι οποίοι σταματούν την λειτουργίαν 
των ε ντός του προσεχούς μηνός, χωρίς να δύνανται να προσφέρουν κατά τον 
τρέχοντα εις τας ανάγκας της χώρας, συνηθισμένης να είναι ε φωδιασμένη εις 
άλευρα.

Η έκθεσις αύτη μου εδόθη εις απάντησιν της εκκλήσεως την οποίαν 
έκαμα προς τον Ά ρχοντα, ίνα ε φοδιασθούν διά διπυρίτου τα πλοία τα  εκτελούντα 
δημοσίαν υπηρεσίαν. Α φού α φήκα το σπουδαίον τούτο ζήτημα εις τας πλή
ρεις δυσχερείων φροντίδας ά λλων, παρώτρυνα την Έκτακτον Ε πιτροπήν επί 
των Σιτηρών, του Εφοδιασμού και την Υ πηρεσίαν του Κυβερνήτου να λάβουν 
μέριμναν αμέσως τόσον περί της αγοράς διπυρίτου, ίνα εις την έλλειψιν των 
αλεύρων ευ ρεθή υ ποκατάστατον, όσον και περί της προμηθείας σιτηρών, εάν 

φ. 1v προεβλέπετο έλλειψις σιτηρών υπό της τοπικής διοικήσεως κατά τον /  προσεχή 
χειμώνα. Διά τούτο, α ντί να εφαρμόσωμεν την επιστροφήν του δανείου του γε
νομένου ε ξ αρχής διά την αγοράν σιτηρών, συμφωνεί αβιάστως η επιθυμία των 
δανειστών να αφήσουν περαιτέρω εις το ταμείον της Εκτάκτου Επισιτιστικής



Επιτροπής τας 30.000 γροσίων, τας οποίας θα έπρεπε να επιστρέψωμεν κατά 
το νόημα του θεσπίσματος της 4 Ι ανουαρίου των Υ.Υ. Ε.Ε. Το ποσόν τούτο 
πρόκειται να χρησιμοποιηθή υ πό της διαχειρίσεως εις την αγοράν διπυρίτου 
και σίτου.

Επειδή εις όλας αυτάς τα ς ενεργείας έ χ ω  α σκήσει επίδρασιν διά των 
παρακινήσεών μου και έχω συμβάλει διά των απόψεών μου, δίδω περί τούτου 
αναφοράν εις την Ε ξοχωτάτην Γερουσίαν.

Ε ν  σχέσει προς τας επιδιώξεις κατόπιν της Επισιτιστικής Επιτροπής 
εξέδωσα επί του ποσού το οποίον εκ Ζακύνθου πρέπει να κατατεθή προς ενίσχυ
σιν του ενταύθα ταμείου πιστωτικήν ε πιστολήν διά το ποσόν των 2.600 ταλ
λήρων, ίνα δυνηθή να πραγματοποίηση αντιπρόσωπός της απεσταλμένος εντεύ
θεν την αγοράν των διπύρων. Το προρρηθέν ποσόν, τέλος, κατετέθη εις το δη
μόσιον ταμείον υ πό της Επισιτιστικής Επιτροπής.

Ε άν συνεπεία της ανακωχής α πελευθερωθή εκ νέου η  εμπορική κυκλο
φορία, είναι δυνατόν να ελπίζομ εν ότι δεν υπάρχει πλέον περαιτέρω ανάγκη 
ειδικών φροντίδων διά τας προμηθείας της Α. Μαύρας·  α λλ’ εάν τούτο δεν 
συμβή, ας λάβη μέτρα η Ε ξοχωτάτη Γερουσία, α φού σκεφθή επί πλέον τους 
καταναλωτάς, οι οποίοι α υ ξάνονται κατά τον χειμώνα ένεκα της επιστροφής 
των αρματολών.

Παρακαλώ την συνέχισιν της δημοσίας ευνοίας.

Ο  Έ κ τ . Ε π ίτ ρ .  Κόμης ΚΑΠ ΟΔΙΣΤΡΙΑ Σ

Ά ν ω :  24 του ιδίου.  Ο  Γραμμ. της Επικρατείας Κ. Τζορντίνας.

Π ε ρ ί λ η ψ ι ς :  1365. Έκτακτος Επίτροπος Κ. Καποδίστριας. Γνω
στοποιεί ωρισμένα μέτρα ληφθέντα σχετικώς προς τα σιτηρά, ελλείποντα εν 
τη νήσω εκείνη.
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Α ρ χείον Ιονίου Γερουσίας 
Γεν. αρ. 9, αριθ. εγγρ. 364

Νο. 36
D ipart. Finanze

All’Ecc(ellentissi)mo Senato
Il Commiss(ari)o Estraord(inari)o in S (an)ta M aura

Dal Commiss(aria)to Estraordinario
li 22 luglio 1807 g.s.

Mille zecchini p restatim i d all’Ill(ustrissi)mo sig(no)r Co(lonne)llo 
Z aghel costituivano tu tto  il fondo pubblico esistente ai prim i del cor
ren te a disposizione del Governo e m ia per gli oggetti relativi alla m ia 
gestione.

Se questo fondo adoperar si potesse esclusivam ente per l’estra
ordinarie spese delle fortificazioni, non v ’ha  dubbio che i soccorsi ac
cordati da VV.EE. e promessi col dispaccio 2 luglio dell’Ill(ustrissi)mo 
Seg(retari)o di S tato  del D ipartim ento  avrebbero po tu to  m etterm i in 
grado di corrispondere alle esiguenze giornaliere senza ricorrere a nuovi 
mezzi. Ma da questo fondo S.E. il sig(no)r Generale Papadopulo dim andò
il soldo dei sulioti ed acarnani consistente in 26 /m  piastre. D a questo 
la  Commissione sulle Ricerche Busse una somma ragguardevole per le 
spese giornaliere. Da questo il Governo almeno tre  m ila ta llari p(er)/ 
suffragare con qualche soldo i due bastim enti a rm ati Conduri e Caligà,
il Colocotroni, le cannoniere, la galeottina Potam iano. Da questo l’ap
provvigionam ento della legna da fuoco. Da questo le polizze del Com
missario dell’Ospitale. Da questo le nuove forniture necessarie ed all’ 
Ospitale russo, fa tto  capace di duecento m ala ti, ed all’Ospitale de’ 
repubblicani, in stitu ito  per sedici o dieciotto. Da questo le due com 
pagnie albanesi al soldo della Repubblica. D a questo il d istaccam ento 
dei soldati nostri. D a questo finalm ente il soldo giornaliero che si re
tribuisce ai russi che travagliano nelle fortificazioni.

Veggendo sim ultaneam ente la som m a di tu t t i  questi inevitabili 
dispendj ho conosciuto che l’im m ediato soccorso di p iastre 11.250, p ro 
messo ed arrivato  colla galeottina com andata dal cap(ita)no A lexandrin, 
non avrebbe bastato  fino a che dal Z ante e Cefalonia fossero giunti 
gl’indicati tallari tredici mille. A persuaderm i di ciò servì la risposta che
io ho avu to  dal Pritano del Zante sotto  la d a ta  dei 16 luglio corr(ente) 
ad un  uffizio con cui io gli dim andava un qualche soccorso di num e-



numerario. Questo P ritano  m i fece conoscere che le spese sue si facevano a 
carico di una antecipazione chiesta alla dogana e che quindi i suoi soc

φ .2 corsi avrebbero dovuto ta rd a re  di molto. Quelli che contar si po teva/no  
dal nuovo im prestito  non avrebbero potu to  essere piú pronti.

Cosi avendo p ron ti le circonstanze dell’erario di Cefalonia, il de
naro  versato da quella cassa per soldo del m ese di giugno al procuratore 
del cap(ita)n Caligà e la  m isura presa da VV. EE. p(er) fare essere 
un  aum ento di fondo con l’im prestito , io m i sono parim ente convinto 
che il sovvegno di Cefalonia avrebbe come quello del Z ante ta rd a to  
certam ente fino agli ultim i del corrente. Egli è per questo che io mi 
sono tro v ato  in una situazione assai difficile e pericolosa.

Di questo altissim o affare occupandom i incessantem ente e s tu 
diando con ogni industria  di non allontanarm i per quanto  eram i per
messo dagli ordini di VV. EE., p a rvemi di poter tu tto  conciliare spie
gando il decreto di VV. EE. dei 2 luglio e rinchiuso piano d’im prestito  
in  u n a  m aniera re la tiva allo stato  esausto di questa finanza e favore
vole al pronto  soccorso di cui essa abbisognava.

Q uesta m aniera di esplicazione consisteva in  questo, che in vece 
di esigere da  S. M aura, come p o rta  il testo , non abbastanza lucido, del 
p iano d’im prestito  ed i m olti calcoli che far vi si debbono per intenderlo, 

φ.2v l’im prestanza di ta lla ri m ille / e cinquecento p(er) com pletare la somma 
degli undici mille e cinquecento, si dovesse cercare d irettam ente , senza 
calcolare le precedenti deliberazioni, estrazioni, restituzioni e non re
stituzioni la somma di tallari undici m ila e cinquecento. Persuaso che 
questa  m isura se si a llon tanava dall’una dal senso litterale del piano 
di im prestito , si avvicinava piú dall’a ltra  alla m assim a di suffragare la 
cassa col mezzo di una im prestanza reale e p o rtav a  tosto  quel soccorso 
ch’era urgente e non ottenibile con prontezza dai mezzi assegnati al 
Z an te  e Cefalonia ho risoluto di sciegliere questa risorssa e di porm i 
n ell’in trapresa  di farla prontam ente agire. Ho convocato una  conferenza 
com posta dai prim i possidenti e dai proprietarj di num erario e di cre
dito  che S (an)ta M aura offrir può. Ho disposto preventivam ente com’era 
convenevole (con le industrie che sono di uso, quando vuoisi riuscire 
negli affari) le opinioni particolari di cadauno dei m em bri di questa 
adunanza in m aniera che dal contrasto  di queste opinioni doveva ri
sultare sicuram ente l’o ttenim ento  dell’im prestito  degli undici m ila cin
quecento ta llari nello spazio di due giorni e facendo che i p resta tori 

φ.3 fossero pochissimi, quelli cioè ch’esserlo / possono, senza incom odarsi, 
offrendo alla p a tria  i loro mezzi ed il loro credito e conciliando così tu t t i  
gli altr i  riguardi che avere essi debbano alle generali e particolari cir
costanze dei m olti sem iproprietarj, rid o tti a m iseria dall’incu ltura e dal 
guasto delle loro cam pagne, della  classe dei negozianti già benem erita



p(er) le som m inistrazioni fa tte , senza pagam ento reale, m a con pro
messa di fu turo  pagam ento, di quella finalm ente piú estesa dei villici, 
intorno alia quale lo sguardo paterno di VV. EE. deve essersi arrestato  
piú volte  per vederla languida e spossata dai travaglj e da  m olte e re 
plicate privazioni.

Conducendo p(er) facili vie il ragionam ento di ogni uno dei con
ferenti al quadro vero e com m ovente che presentano le classi sopram 
m enzionate, ogn’ uno ha dovuto conchiudere meco che o non si doveva 
cercare nessuna nuova im prestanza o cercarla era forza a  pochi. I 
pochi a questo passo si veggono l’uno dinanzi all’altro  e si trovano 
tu t t i  uniforni nell’opinione e nel giudizio fatto . Allora sorge la difficoltà 
che sem bra insuperabile, l’im potenza in essi di prestarsi p(er) m ancanza 
di fondi effettivi. Io appiano tosto  questa difficoltà, trovando che basta  

φ.3v solo il loro credito ed il loro nome:  perché i fondi vi sieno / ed io mi 
propongo scuoprire ed indicarne le ricchissime fonti. Nasce nuovo con
flitto , m a due, i piú zelanti ed i piú generosi degl’altri, S.E. il s(igno)r 
Co. D’Orio ed il nobile sig(no)r Spiridione Zarlam bà, si offrono di tro 
vare essi contro loro firme la som m a ricercata, dim andando in cambio 
quella prom essa dall’articolo 12 del piano d’im prestito. La conferenza 
è sciolta, il denaro è trovato ;  esso corrisponde ai bisogni di questa 
cassa. Il m etodo di trovarlo  è essenzialm ente quello che l’Ecc(ellentis
si)mo Senato ha  voluto e se le forme e le proporzioni sono varia te , questo 
è ciò che abbastanza è giustrificato da  quanto  ho avuto  l’onore di ras
segnare fin’ora.

Stavasi già p(er) realizzare il versam ento in  seno pubblico di 
qu esta  somma, quando arriva a  sorprenderm i l’uffizio di questa Reg
genza (sotto no. 1), il quale m i fa conoscere quasi a funzionario destinato 
a secondarla nell’esecuzione del piano di im prestito , il dispaccio dell’ 
Ill(ustrissi)mo Seg(retari)o di S ta to  della F inanza che dà schiarim enti al 
decreto 2 luglio ed al piano stesso.

D oveva sorprederm i ed addolorarm i questa insorgenza, im percioc
ché essa rovesciava tu t to  il travaglio  d a  m e fa tto , non facevami certo 

φ.4 nulla m eritare nell’opinione della Reggenza e dei personaggj / chiam ati 
a  consiglio e m i privava finalm ente di quel soccorso per cui io sperava 
di toglierm i dal giornaliero flagello dei capitanj sulioti, degli acarnani, 
degli arm atolo, dei nostri cefaleni, i quali tu t t i  assediavano di piede 
fermo la  m ia povera stanza, togliendom i per sino l’aria libera necessaria 
alla v ita . Doveva del pari essermi poco aggradevole lo scorgere che i 
schiarim enti sopram m enzionati dirigevansi alla Reggenza e non a me, 
destinato  dall’articolo 6ο del piano d’im prestito  ad  eseguire col con
siglio dei Reggenti e non colla loro cooperazione il piano stesso, quanto  
a  S. M aura. Comunque siasi, costante sempre nei principj ch’io professo



di subordinazione e di obbedienza, ho risposto ai Reggenti, come ri
su lterà  a VV. EE. dall’inchiusa copia (no. 2), ed ho meco stesso lun
gam ente rifle ttu to  in torno a ciò che io far po teva per corrispondere al 
giornaliero pressante bisogno di fondo.

Io poteva per esattezza rispondere a S.E. il sig(no)r Generale P ap a 
dopulo, che portosi piú volte  in persona a cercarm i le paghe de suoj 
sulioti, all’altro  Generale che colla stessa nobilissim a m aniera cercavam i 
quelle pei suoi acarnani, al Co(lonne)llo Zaghel che esigeva il paga
m ento  del Commiss(ari)o dell’Ospitale, del fornitore della legna da 
φ. 4v fuoco, / che l’Ecc(ellentissi)mo Senato affida queste cure alla P re s s a n 
t is s im a  Reggenza e ch’esse non sono mie. P oteva cosi io rispondere al 
sig(no)r Maggiore Siguri quanto  ai capitanj dei bastim enti e senza 
curarm i dei risu lta ti che derivar potevano a danno del servizio e dell’ 
arm onia ch’io cerco di m antenere fra tu t te  queste potestà, io poteva 
abbandonare la Reggenza e questi m agistrati al po ter m ilitare, quella 
Reggenza e questi m agistrati pei quali io ho fa tto  dei sagrifizj personali, 
onde i m ilitari con essi si affiatino;  quei stessi che da dieci giorni a 
q u es ta  p arte  si dilatano inutilm ente p(er) compilare il progetto  dell’ 
im prestanza di ta llari mille cinquecento. Non mi sono per ta l m odo re
golato, perché sento v ivam ente il dovere che à ogni cittad ino  di sos
tenere  con tu t te  le sue forze il decoro della sua nazione e quello del 
suo governo. E perché ho conosciuto che una ta le  risoluzione avrebbe 
compromesso i piú gelosi riguardi del Governo verso il Comando Mili
ta re  russo in  un paese ove a questo Comando, alle sue cure ed ai suoi 
travaglj confidasi la  salvezza e la custodia di una popolazione e di tu tto
lo S tato.

Egli è p(er) questo che lasciando alla Reggenza l’incarico di con
φ. 5 sum are dei giorni e dei giorni m olti / per com pilare il suo progetto  d’im 
prestito  di ta llari mille e cinquecento, io ho accolto a nome di S.E. il 
sig(no)r M inistro Plenipotenz(iari)o di Russia dal nob. sig(no)r Co. 
D’Orio, il quale solo à voluto avere l’onore di prestarsi in  questa nuova 
circonstanza la som m a dei ta llari undici mile e cinquecento, im pegnandoli 
in cambio un viglietto di S.E. il Plenipotenziario suddetto . Questo denaro 
versato  nella pubblica cassa à po tu to  m ettere  il Governo in grado di 
sostenere i pesi dei quali esso è incaricato e m e pure in quello di resti
tu ire  al Co(lonne)llo Zaghel i suoi mille zecchini senza cambio.

Non sono p(er) anco arrivati i denari né dal Z ante nè d a  Cefalonia 
ed in tan to  si vive a benefizio di una m isura ch ’è arb itra ria , se vuoisi 
raffron tarla  al testo  litterale degli ordini di VV. EE., m a che poi è 
sta ta  necessaria ed è v itale, se vuoisi avere in considerazione tu tto  ciò 
che ho qui sopra rassegnato.

L a sapienza di VV. EE., ragguagliata per ta l m aniera istoricamente



m ente di quanto  io ho fatto , mi onori della continuazione della pubblica 
grazia.

Il Comm. Est. C(ont)e C A PO D ISTR IA

Μ  Ά ν ω  δ ι ά χ ε ι ρ ό ς  τ ο υ  π α ρ α λ ή π τ ο υ :  24 d(ett)o. Il
Seg. di S tato  Co. Zordina. Con inserte due.

Α ρ . 36
Τ μ. Ο ικονομικών

Προς την Εξοχωτάτην Γερουσίαν 
Ο  εν Α γ ία Μαύρα Έκτακτος Επίτροπος

Ε κ  του Εκτάκτου Επιτροπείου 
τη 22 Ι ουλίου 1807 π.η .

Χίλια τσεκίνια, τα οποία μου εδανείσθησαν υπό του Εκλαμπροτάτου Συντα
γματάρχου κυρίου Zaghel, συνίστων όλην την δημοσίαν περιουσίαν την υπάρ
χουσαν κατά τας πρώτας η μέρας τρέχοντος εις την διάθεσιν της Κυβερνήσεως 
και την ιδικήν μου διά τα ζητήματα τα σχετικά προς την διαχείρισίν μου.

Εάν το ποσόν τούτο η δύνατο να χρησιμοποιηθή αποκλειστικώς διά τα έκ
τακτα έξοδα των οχυρώσεων, δεν υπάρχει αμφιβολία ότι αι συμφωνηθείσαι ε
πιδοτήσεις υ πό των Υ.Υ. Ε.Ε. και περιληφθείσαι εις τας υποσχέσεις διά της 
αναφοράς της 2 Ιουλίου του Εκλαμπροτάτου Γραμματέως της Ε π ικ ρατείας 
του Τμήματος θα ηδύναντο να με φέρουν εις θέσιν να επαρκέσω εις τας κα
θημερινάς ανάγκας, χωρίς να καταφύγω εις νέα μέσα. Αλλ’ εκ του ποσού 
τούτου η Α.Ε. ο Στρατηγός κύριος Π απαδόπουλος ε ζήτησε τα χρήματα των 
Σουλιωτών και Α καρνάνων, συνιστάμενα εις 26 χιλ. γρόσια. Ε κ  τούτου <του 
ποσού> η Επιτροπή επί των Ρ ωσικών Επιδιώξεων σημαντικόν ποσόν διά τα 
καθημερινά έξοδα· εκ τούτου η Κυβέρνησις τούλάχιστον τρεις χιλιάδας 

φ.1 τάλληρα, διά /  να ενισχύση δι’ ολίγων χρημάτων τα δύο ε ξωπλισμένα πλοία των 
Κοντουρή και Καλιγά, Κολοκοτρώνη, τας κανονιοφόρους, την μικράν γα
λέραν του Ποταμιάνου· εκ τούτου η προμήθεια εις καυσόξυλα· εκ τούτου αι 
συναλλαγματικαί του Επιτρόπου του Νοσοκομείου· εκ τούτου οι νέοι α πα
ραίτητοι ε ξοπλισμοί και εις το Ρωσικόν Νοσοκομείον, α ποκτήσαν χωρητικότη
τα διακοσίων α σθενών, και εις το Νοσοκομείον της Πολιτείας, λειτουργήσαν 
διά δέκα εξ η δέκα οκτώ <κλινών>· εκ τούτου τα δύο αλβανικά σώματα επί 
μισθώ της Πολιτείας· εκ τούτου η απόσπασις των στρατιωτών μας· εκ τούτου 
τέλος η  η μερησία α ποζημίωσις η οποία καταβάλλεται εις τους Ρώσους τους 
εργαζομένους εις τας οχυρώσεις.



Βλέπων ταυτοχρόνως το  άθροισμα όλων τω ν αναποφεύκτων τούτων δα
πανών, α ντελήφθην ότι η  υπεσχημένη ά μεσος ε νίσχυσις των 11.250 γροσίων 
και φθάσασα διά της μικράς γαλέρας της κυβερνωμένης υ πό του Πλοιάρχου 
Α λεξανδρή δεν θα επήρκει, μέχρις ότου εκ Ζακύνθου και Κεφαλληνίας φθά
σουν αι δηλωθείσαι δέκα τρεις χιλιάδες τάλληρα. Εις το να πεισθώ περί τού
του συνετέλεσεν η απάντησις την οποίαν έλαβον παρά του Πρυτάνεως της Ζα
κύνθου υ πό η μερομηνίαν 16 τρέχοντος Ιουλίου εις έγγραφον διά του οποίου 
του εζήτουν ε νίσχυσίν τινα εις μετρητά.  Ο  Πρύτανις ούτος μου εγνωστοποίη
σεν ότι τα  έξοδά του ε γίνοντο εις βάρος προκαταβολής τίνος η οποία ε ζητήθη 
παρά του Τελωνείου και ότι εκ τούτου α ι ενισχύσεις του θα έπρεπε να  

φ.2 καθυστερήσουν κατά πολύ. Εκείναι αι οποίαι ήτο δυνατόν να καταβληθούν /  εκ του 
νέου δανείου δεν θα ηδύναντο να είναι περισσότερον ε τοιμοι.

Έ χω ν ούτω γνωστάς τας συνθήκας του ταμείου Κεφαλληνίας· τα χρή
ματα τα καταβληθέντα υ πό του ταμείου εκείνου δι’ ε ξόφλησιν του μηνός Ι ου
νίου εις τον αντιπρόσωπον του Πλοιάρχου Καλιγά και το υπό των Υ.Υ.Ε.Ε. λη
φθέν μέτρον να υπάρξη αύξησις του βασικού κεφαλαίου διά δανεισμού, επείσθην 
επίσης ό τ ι η συνδρομή της Κεφαλληνίας, όπως και εκείνη της Ζακύνθου, 
θα καθυστέρει οπωσδήποτε μέχρι των τελευταίων <ημερών> τρέχοντος. Εις 
τούτο οφείλεται ό τι ευρέθην εις θέσιν πολύ δύσκολον κα ι επικίνδυνον.

Α σχολούμενος εις την σπουδαιοτάτην ταύτην υπόθεσιν α καταπαυστως και 
μελετών μετά πάσης ε πιμελείας να μη απομακρυνθώ, καθ’ όσον μου ήτο επι
τρεπτόν, από των διαταγών των Υ.Υ.Ε.Ε. ε θεώρησα ότι δύναμαι να επιτύχω 
το παν ε ξηγών το διάταγμα των Υ.Υ. Ε.Ε. των 2 Ιουλίου και το περικλειόμε
νον σχέδιον δανείου κατά τρόπον σχετικόν προς την κατάστασιν ε ξαντλήσεως 
της ενταύθα οικονομίας και ευνοϊκόν προς την άμεσον συνδρομήν της οποίας 
αύτη είχεν ανάγκην.

Ο  τρόπος ούτος της εξηγήσεως συνίστατο εις τούτο, ό τι α ντί να απαιτή
σωμεν ε ξ Α. Μαύρας, όπως προκύπτει εκ του κειμένου του σχεδίου του δα
νείου, ουχί αρκούντως σαφώς, και των πολλών λογαριασμών οι οποίοι πρέπει 

φ.2v να γίνουν, διά να το κατανοήσωμεν, τον δανεισμόν των χιλίων /  πεντακοσίων 
ταλλήρων, διά να συμπληρώσωμεν το ποσόν των ενδεκάμισυ χιλιάδων, θ α  έ
πρεπε να αναζητηθή α π ’ ευθείας, χωρίς να λάβωμεν υπ’ όψιν τας προηγουμέ
νας α ποφάσεις, α φαιρέσεις, ε πιστροφάς και μ η  επιστροφάς το ποσόν των εν
δεκάμισυ χιλιάδων ταλλήρων. Πεπεισμένος ότι το μέτρον τούτο, εάν α φίστατο 
αφ’ ενός από του κατά γράμμα νοήματος του σχεδίου του δανείου, α φ’ ε τέρου 
προσήγγιζε περισσότερον εις την αρχήν να συνδράμωμεν το ταμείον διά μέσου 
πραγματικού δανεισμού και έφερεν αμέσως την ενίσχυσίν εκείνην η οποία 
ήτο επείγουσα και μη πραγματοποιήσιμος μεθ’ ε τοιμότητος διά των μέσων των δια
τεθέντων εις Ζάκυνθον και Κεφαλληνίαν, α πεφάσισα να προτιμήσω ταύτην 
την πηγήν δανεισμού και να επιδοθώ εις την προσπάθειαν να την κάμω να 
δράση αμέσως. Συνεκάλεσα σύσκεψιν ε ις  η ν μετέσχον πολίται εκ των πρώτων



των γεωκτημόνων και εκ των κατόχων χρηματικού και πιστωτών τους οποίους 
δύναται να παράσχη η Α. Μαύρα. Διέθεσα προληπτικώς, όπως ήτο κατάλλη
λον (διά των τεχνασμάτων τα οποία χρησιμοποιούνται, όταν θέλωμεν να φέρω
μεν αποτέλεσμα εις τας υποθέσεις), τας επί μέρους αντιλήψεις εκάστου εκ 
των μελών της συσκέψεως ταύτης, εις τρόπον ώστε εκ τη ς α ντιθέσεως των 
γνωμών τούτων έπρεπε να προκύψη ασφαλώς η επίτευξις του δανείου των 
ένδεκα χιλιάδων πεντακοσίων ταλλήρων εις το διάστημα δύο η μερών, και α
φού εφρόντισα να είναι ελάχιστοι οι δανεισταί, εκείνοι δηλαδή οι οποίοι φ. 3 δύ
νανται να το πράξουν, / χωρίς να περιέλθουν εις δύσκολον θέσιν, προσφέροντες 
εις την πατρίδα τα μέσα των και την πίστωσίν των και λαμβάνοντες τοιουτο
τρόπως πάσας τας λοιπάς ε κτιμήσεις τας οποίας ούτοι οφείλουν να έχουν εις 
τας γενικάς και επί μέρους περιστάσεις των πολλών μικροιδιοκτητών, περιελ
θόντων εις α θλιότητα εκ της ελλείψεως καλλιεργείας και εκ της καταστρο
φής των κτημάτων των, της τάξεως τω ν εμπόρων ή δη  ευ εργετηθείσης ένεκα 
των παροχών τω ν  εκτελεσθεισών άνευ πραγματικής πληρωμής, αλλά μετά 
υποσχέσεως μελλούσης πληρωμής, εκείνης τέλος <της τάξεως> της περισσότε
ρον ευρείας των χωρικών, πέριξ της οποίας πρέπει να προσηλούται το πατρι
κόν βλέμμα των Υ.Υ. Ε.Ε. περισσοτέρας φοράς, διά να την βλέπετε ε ξηντλη
μένην και άνευ δυνάμεως εκ των κόπων και των πολλών και επανειλημμένων 
στερήσεων.

Α φού καθωδήγησα δι’ ευκόλων ο δών την σκέψιν εκάστου εκ των συζη
τούντων εις την πραγματικήν και συγκινητικήν εικόνα την οποίαν παρουσιά
ζουν αι προμνημονευθείσαι τάξεις, πας τις ε χρειάσθη να συμπεράνη μετ’ 
εμού ότι ή δεν έπρεπε να αναζητήσωμεν νέον τινά δανεισμόν ή <ότι> εις ολίγους 
υπήρχεν η δυνατότης να τον αναζητήσωμεν <παρ’ αυτών>. Κατά το στάδιον 
τούτο ε πισκεπτόμεθα τους ολίγους τον ένα κατόπιν του άλλου, και ευρίσκονται 
πάντες ομόφωνοι εις την γνώμην και εις την γενομένην κρίσιν. Τότε ε γείρε
ται η δυσκολία, η οποία φαίνεται α νυπέρβλητος: η  α δυναμία τούτων να δανει
σθούν ένεκα ελλείψεως πραγματικών πόρων. Εξομαλύνω αμέσως την δυσκο
λίαν ταύτην, ευρίσκων ότι α ρκεί μόνον η πίστωσίς των και το όνομά των, διά 
φ. 3v να ευρεθούν οι πόροι, /  και προτίθεμαι να ανακαλύψω και καταδείξω εις τού
τους τας πλουσιωτάτας πηγάς. Δημιουργείται νέα ερις· αλλά δύο, οι έχοντες με
γαλύτερον ζήλον και οι πλέον γενναιόδωροι των άλλων, η Α.Ε. Ο κύριος Κ. D’ 
Orio και ο ευγενής κύριος Σπυρίδων Τσαρλαμπάς, προσφέρονται να ευρουν ού
τοι έναντι των υπογραφών των το αναζητηθέν ποσόν, αιτούμενοι εις αντάλλα
γμα εκείνο το αναφερόμενον ως υπόσχεσιν υ πό του άρθρου 12 του σχεδίου 
του δανείου. Η  σύσκεψις ε λύθη· τα χρήματα ευ ρέθησαν· ταύτα α ντιστοιχούν 
εις τας ανάγκας του ενταύθα ταμείου. Η  μέθοδος τη ς εξευρέσεώς των είναι 
κατ’ ουσίαν εκείνη την οποίαν ηθέλησε η Εξοχωτάτη Γερουσία· και εάν οι τύ
ποι και α ι αναλογίαι έχουν μεταβληθή, τούτο είναι εκείνο το οποίον έ χ ε ι  α ρ
κούντως δικαιολογηθή ε ξ όσων έλαβον την τιμήν να αναφέρω μέχρι στιγμής.



Επρόκειτο ήδη να πραγματοποιηθή η κατάθεσις εις το δημόσιον ταμείον 
του ποσού τούτου, όταν προς έκπληξίν μου φθάνη το έγγραφον τη ς ενταύθα 
Υ πηρεσίας των Κυβερνητών (υπ’ αρ. 1), το οποίον μου ανακοινώνει ως εις 
διωρισμένον υπάλληλον να την βοηθήσω εις την εκτέλεσιν του σχεδίου του δα
νείου, η  α ναφορά του Εκλαμπροτάτου Γραμματέως της Επικρατείας ε π ί  
των Οικονομικών, η οποία δίδει εξηγήσεις εις το θέσπισμα της 2 Ι ουλίου και εις 
το ίδιον σχέδιον.

Έ πρεπε να με εκπλήξη και να με λυπήση το προκύψαν τούτο ζήτημα, 
καθόσον κατέστρεφε πάσαν την υπ’ εμού γενομένην ε ργασίαν, με καθίστα βε
βαίως α νίκανον κατά την γνώμην της Α ρχής των Κυβερνητών και τ ω ν  

φ.4 προσώπων /  τα  οποία είχον κληθή εις συμβούλιον και εν τέλει μ ε  εστέρει της 
βοηθείας εκείνης διά της οποίας ήλπιζον να απαλλαγώ από της καθημερινής 
μάστιγος των Σουλιωτών οπλαρχηγών, των Α καρνάνων, των αρματολών, των 
ημετέρων Κεφαλλήνων, οι οποίοι ε πολιόρκουν πάντες σταθερώς το πενιχρόν 
μου δωμάτιον, α φαιρούντες α π’ ε μού μέχρι και του καθαρού αέρος του αναγ
καίου εις την ζωήν. Έπρεπεν επίσης να μου είναι ολίγον ευ χάριστος η δια
πίστωσις ότι αι προμνημονευθείσαι ε πεξηγήσεις α πηυθύνοντο εις την Υ πηρε
σίαν των Κυβερνητών και ουχί εις εμέ, προωρισμένον εκ του 6ου άρθρου του 
σχεδίου του δανείου να εκτελώ το σχέδιον τούτο συμβουλευόμενος τους Κυβερ
νήτας και ουχί συνεργαζόμενος μετ’ αυτών, καθόσον αφορά εις την Α. Μαύραν. 
Ο πωσδήποτε, πάντοτε σταθερός εις τας αρχάς της υποταγής και της ευπειθεί
ας, τας οποίας πρεσβεύω, απήντησα εις τους Κυβερνήτας, όπως θα αντιληφθούν 
αι Υ.Υ.Ε.Ε. εκ του περικλειομένου αντιγράφου (αρ. 2 ) , και διελογίσθην επί 
μακρόν κατ’ εμαυτόν περί εκείνου το οποίον ηδυνάμην να πράξω, διά να αντα
ποκριθώ εις την καθημερινήν πιεστικήν ανάγκην χρημάτων.

Η δυνάμην διά το  ακριβές να απαντήσω εις την Α.Ε. τον Στρατηγόν 
κύριον Παπαδόπουλον, ο οποίος ήλθεν πολλάκις να μου ζητήση προσωπικώς 
τους μισθούς των Σουλιωτών του, εις τον έτερον Στρατηγόν, ο οποίος κατά τον 
αυτόν ευγενέστατον τρόπον μου εζήτει τους μισθούς διά τους Α καρνάνας του, 
εις τον Συνταγματάρχην Zaghel, ο οποίος απήτει την πληρωμήν του Ε π ιτρόπου 

φ.4ν τ ο υ  Νοσοκομείου, του προμηθευτού των καυσοξύλων, /  ότι η Ε ξοχωτάτη 
Γερουσία α ναθέτει τας φροντίδας ταύτας εις την Ε ξοχωτάτην Υ πηρεσίαν των 
Κυβερνητών και ότι αύται δεν είναι ιδικαί μου. Η δυνάμην να απαντήσω τοι
ουτοτρόπως εις τον Ταγματάρχην κύριον Ζυγούρην εν σχέσει προς τους πλοι
άρχους και χωρίς να φροντίσω περί των αποτελεσμάτων τα οποία η δύναντο να 
προκύψουν προς βλάβην της υπηρεσίας και της αρμονίας, τας οποίας ζητώ να 
διατηρήσω μεταξύ όλων των δυνάμεων τούτων· ηδυνάμην να εγκαταλείψω την 
Υ πηρεσίαν των Κυβερνητών και τους άρχοντας τούτους εις την εξουσίαν των 
στρατιωτικών, την Υ πηρεσίαν ταύτην και τους άρχοντας τούτους, διά τους οποί

ους υ πέστην προσωπικάς θυσίας, διά να συνεννοηθούν οι στρατιωτικοί μετ’ 
αυτών· τους ιδίους εκείνους οι οποίοι από δέκα η μερών ευ ρύνουν ε νταύθα την



δράσιν των α νωφελώς, διά να συντάξουν το σχέδιον του δανείου των χιλίων 
πεντακοσίων ταλλήρων. Δ εν ετήρησα τοιαύτην συμπεριφοράν, επειδή αισθά
νομαι ζωηρώς το καθήκον το οποίον έχει έκαστος πολίτης να υποστηρίξη δι’ ό
λων των δυνάμεών του την αξιοπρέπειαν του έθνους του και εκείνην της Κυ
βερνήσεώς του· και επειδή αντελήφθην ότι τοιαύτη απόφασις θα έθετεν εις κίν
δυνον τους πλέον α ξιοζηλεύτους παράγοντας υ πολήψεως της Κυβερνήσεως έ 
ναντι της Ρωσικής Στρατιωτικής Διοικήσεως εις χώραν όπου εις ταύτην την 
Διοίκησιν, εις τας φροντίδας της και εις τας προσπαθείας της είναι ε μπεπι
στευμένη η σωτηρία και η φύλαξις ενός πληθυσμού και ολοκλήρου του Κρά
τους. Εις τούτο οφείλεται ό τ ι, α φού αφήκα εις την Υ πηρεσίαν των Κυβερνητών 
φ. 5 την φροντίδα να καταναλώσουν η μέρας κα ι ημέρας πολλάς, / διά να κα
ταστρώσουν το ιδικόν των σχέδιον δανείου χιλίων πεντακοσίων ταλλήρων, ε
δέχθην ε ξ ονόματος της Α.Ε. του κυρίου Πληρεξουσίου Υ πουργού της Ρωσί
ας παρά του ευγενούς κυρίου Κ. D’ Orio <την προσφοράν του>, ο οποίος μό
νος εις την νέαν περίστασιν ταύτην ηθέλησε να λάβη την τιμήν να προσφέρη 
το ποσόν των ενδεκα χιλιάδων και πεντακοσίων ταλλήρων, υ ποχρεών τούτους 
εις αντάλλαγμα <να του παραδώσουν> έγγραφον της Α.Ε. του προρρηθέντος 
Πληρεξουσίου. Τα χρήματα ταύτα, καταβληθέντα εις το δημόσιον ταμείον, 
έφεραν την Κυβέρνησιν εις θέσιν να ανθέξη εις τας υποχρεώσεις τας οποίας αύ
τη  έχει αναλάβει και επίσης εις εκείνην του να επιστρέψω εις τον Συνταγμα
τάρχην Zaghel τα χίλια αυτού τσεκίνια άνευ ανταλλάγματος.

Δεν αφίχθησαν εισέτι τα χρήματα ούτε εκ Ζακύνθου ούτε εκ Κεφαλλη
νίας· και εν τούτοις α ντιμετωπίζομεν τα  έξοδά μας ευεργετούμενοι ε ξ ενός μέ
τρου το οποίον είναι αυθαίρετον, εάν θέλωμεν να το συγκρίνωμεν προς το κα
τά γράμμα κείμενον των διαταγών των Υ.Υ.Ε.Ε., αλλά το οποίον κατόπιν ε
στάθη α παραίτητον και είναι ζωτικόν, εάν θέλωμεν να έχωμεν υπ’ όψιν όλα 
όσα. α νωτέρω α νέφερα.

Η  σωφροσύνη των Υ.Υ.Ε.Ε., α φού  επληροφορήθη τοιουτοτρόπως κατά 
σειράν ε ξελίξεως όσα έπραξα, α ς με τιμήση διά της συνεχίσεως της δημοσίας 
ευνοίας.

Ο  Έ κ τ . Ε π ίτ ρ . Κόμης ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ

φ. 1 Ά ν ω :  24 του ιδίου. Ο  Γραμμ. της Ε π ικ ρατείας Κ. Τζορντίνας. Μετά 
δύο συνημμένων.



Γεν. αρ. 9, αριθ. εγγρ. 364, συνημμ. α

No. 1
Copia di uffizio scritto  dal Vice P ritano  di S (an)ta M aura al 

Commiss(ari)o Estraord(inari)o in da ta  13 luglio 1807.

L ’Ill(ustrissi)m o sig(no)r Seg(reta)rio di S ta to  del D ipartim ento  
F inanze e Forz’A rm ata nel trasm etterm i col rispettabile di lui uffizio
9 corrente, jeri soltanto pervenutom i, la copia del venerato decreto 
dell’Ecc(ellentissi)mo Senato 2 detto  riguardante il nuovo prestito  che 
si tro v a  in  necessità il Governo Generale di esigere dalla nazione, richiede 
che coll’in tervento  e cooperazione del sommo zelo di V.S. Ill(ustrissi)m a 
resti realizzata la nuova aggiunta di p restito  p(er) la quo ta fissata a 
quest’isola nelle forme e p(er) la sum m a che contiene detto  rispettabile 
uffizio p(er) la com pletazione di essa quota.

Per ottenere p ro n ta  esecuzione la volontà dell’Ecc(ellentissi)mo Con
sesso mi faccio un pregio di trasm ettere  a V.S. Ill(ustrissi)m a la  copia 
di detto  uffizio ed im itare il d istinto di lei zelo a prestarsi p(er) essere 
un itam ente alla P rest(antissi)m a Reggenza verificato il com parto, onde 
realizzarsi l’incasso, ben certo di ottenere il Governo anche in questa 
occasione la saggia di lei assistenza.

Protesto quindi a V.S. Ill(ustrissi)m a la d istin ta  m ia stim a a 
consid(erazione).

Per copia conforme 
Il Seg(reta)rio P. PEDEM ONTI

Α ρ . 1

Α ντίγραφον του εγγράφου αποσταλέντος υ πό του Αντιπρυτάνεως 
της Α γία ς Μαύρας προς τον Έκτακτον Επίτροπον υ πό η μερομηνίαν 

13 Ιουλίου 1807.

Ο  Εκλαμπρότατος κύριος Γραμματεύς της Επικρατείας του Τμήματος 
των ο ικονομικών και Ενόπλων Δυνάμεων κατά την διαβίβασιν εις εμέ μετά 
του αξιοτίμου εγγράφου θεσπίσματος της Ε ξοχωτάτης Γερουσίας της 2 του 
ιδίου, α φορώντος εις το νέον δάνειον το οποίον ευρίσκεται εις την ανάγκην να 
λάβη η Κεντρική Κυβέρνησις παρά του Έθνους, ζητεί όπως διά της μεσολα
βήσεως και συνεργασίας του υψίστου ζήλου της Υ. Εκλαμπροτάτης Αυθ. 
πραγματοποιηθή η νέα προσθήκη του δανείου δια το ποσόν το καθορισθέν διά



την νήσον ταύτην κατά τους τύπους και διά το <μερικόν> ποσόν το οποίον α να
φέρει το ρηθέν σεβαστόν έγγραφον διά την συμπλήρωσιν <συνολικής> χρη
ματικής ποσότητος.

Διά να εκτελεσθή αμέσως η θέλησις του Εξοχωτάτου Συμβουλίου, λαμ
βάνω την τιμήν να διαβιβάσω εις την Υ. Ε κλαμροτάτην Αυθ. το αντίγραφον 
του ρηθέντος εγγράφου και να μιμηθώ τον διακεκριμένον ζήλον μεθ’ ου προσ
φέρεσθε, διά να πραγματοποιηθή, <αφού ενεργήσετε> από κοινού μετά της Εξοχ

ωτάτης Α ρχής των Κυβερνητών, ο καταμερισμός, ώστε να  εκτελεσθή η 
είσπραξις, βέβαιος ω ν απολύτως ότι η Κυβέρνησις και εις αυτήν την περί
στασιν θα λάβη την σοφήν σας συμπαράστασιν.

Ό θεν εκφράζω προς την Υ. Εκλαμπροτάτην Αυθ. την διακεκριμένην 
εκτίμησίν μου και υπόληψιν.

Διά το  ακριβές α ντίγραφον 
Ο  Γραμματεύς Π . Π ΕΔΕΜ Ο ΝΤΗΣ

Γεν. αρ. 9, αριθ. εγγρ. 364, συνημμ. β

No. 2
Copia di uffizio scritto  dal Commiss(ari)o E straord(inari)o in
S (an)ta M aura al Prest(antissi)m o Vice P ritano  dell’isola stessa 

in d a ta  13 luglio 1807 g.s.

Poiché il zelo di V.S. Prest(antissi)m a mi porge nel di lei uffizio 
di quest’oggi ed in  quello annesso in copia d e ll’ ll (ustrissi)mo Seg(retari)o 
di S ta to  alcune esenziali rischiarazioni del decreto dell’Ecc(ellentissi)mo 
Senato 2 corrente intorno all’im prestito  contem plato in quest’isola io 
sarò ben pago di vedere occupata la Reggenza a seguirle. Quindi la  
p a tria  cura della m edesim a si darà  il m erito di offrirmi un progetto  di 
com parto sulla quo ta richiesta dal decreto, ond’io possa poi aggiungervi 
quella parte  del mio voto che mi spetta . Saranno presenti alla Beggenza 
nella d istribu tiva  le viste tu t te  del decreto, affinché le pubbliche in ten
zioni non abortiscano e giacché le no te mie occupazioni m i distragono 
necessariam ente dall’applicarm ivi io pure colla Reggenza stessa. Le 
raccom ando perciò alla sua esattezza e protesto a V.S. P rest(antissi)m a 
la  som m a m ia stim a e consid(erazione).

P(er) copia conforme 
Il Segre(ta)rio P. PEDEM ONTI



φ. 1v Π ε ρ ί λ η ψ ι ς  δ ι ά χ ε ι ρ ό ς  τ ο υ  γ ρ α μ μ α τ έ ω ς :  1358. Com
m issario Estraord(inari)o Co. Capodistria. Fa p(resse)nli varie cose in 
torno il sta to  di quella cassa e le spese che deve incontrare ed im plora 
provvedim enti.

Α ρ .  2

Α ντίγραφον του εγγράφου αποσταλέντος υ πό του Εκτάκτου Επιτρόπου 
εν Α γία  Μαύρα προς τον Ε ξοχώτατον Αντιπρύτανιν της αυτής νήσου 

υπό η μερομηνίαν 13 Ιουλίου 1807 π.η .

Δεδομένου ότι ο ζήλος της Υ. Ε ξο χωτάτης Αυθ. εις το έγγραφόν σας 
της σήμερον και εις εκείνο το συνημμένον εν αντιγράφω του Εκλαμπροτάτου 
Γραμματέως της Ε π ικ ρατείας μου παρέχει ωρισμένας ουσιαστικάς διευκρινή
σεις περί του θεσπίσματος της Ε ξοχωτάτης Γερουσίας της 2 τρέχοντος σχετι
κώς προς το δάνειον το προβλεπόμενον διά την νήσον ταύτην, θα είμαι λίαν 
ικανοποιημένος να ίδω α σχολουμένην την Υ πηρεσίαν των Κυβερνητών να 
συμμορφωθή. Ό θεν η πατριωτική υ μών μέριμνα θα  ασχοληθή να μου πα
ρουσιάση σχέδιον καταμερισμού περί του ζητηθέντος ποσού του θεσπίσματος, 
διά να δυνηθώ ε γώ κατόπιν να προσθέσω το επιθυμούμενον τμήμα <του πο
σού> το οποίον με αφορά. Η  Υ πηρεσία των Κυβερνητών κατά την κατανο
μήν θα λάβη υπ’ όψιν όλας τας πλευράς του θεσπίσματος, διά να μη αποτύ
χουν αι προθέσεις του Δημοσίου, και δεδομένου ότι αι γνωσταί α σχολίαι μου 
με αποσπούν ε ξ ανάγκης από του να  α σχοληθώ κα ι εγώ επίσης μετά της 
ιδίας της Υ πηρεσίας των Κυβερνητών σας παραπέμπω διά τούτο εις την επι
μέλειάν σας και εκφράζω προς την Υ. Ε ξο χωτάτην Αυθ. την μεγίστην ε κτί
μησίν μου και υπόληψιν.

Διά το ακριβές α ντίγραφον 
Ο  Γραμματεύς Π . Π ΕΔΕΜ Ο ΝΤΗΣ

Π ε ρ ί λ η ψ ι ς :  1358. Έκτακτος Επίτροπος Κ. Καποδίστριας. Γνω
στοποιεί διάφορα ζητήματα περί της καταστάσεως του εκεί ταμείου και των 
εξόδων τα οποία πρέπει να αντιμετώπιση και ζητεί ληπτέα μέτρα.



Γεν. αρ. 9, αριθ. εγγρ. 365

Νο. 37
D ipart. F inanze

All’Eccellentissimo Senato 
Il Commissario Estraordinario  in S(ant)a M aura 

Dal Commiss(aria)to Estraordinario  
li 22 luglio 1807 g.s.

Il mio rispettoso rapporto  no. 25 richiamò la  pubblica attenzione 
intorno allo sta to  della pubblica finanza ed a quello della sua am m i
nistrazione. Questo renderà conto delle m isure che sono sta to  cosstretto  
di prendere quanto  al secondo oggetto;  ad altro  rapporto  è riservato 
di inform are intorno al primo.

Non bastò l’impulso dato  alla Reggenza col mio uffizio, accom pa
gnato già a VV.EE. col rapporto  no. 25, affinché le leggi fossero eseguite 
tan to  per la custodia come per l’am m inistrazione del pubblico denaro. 
Ho dovuto indirizzarm i con un secondo uffizio il giorno dei 13 corrente 
(no. 1), esigendo che nella pubblica cassa legalm ente co stitu ita  e non 

φ.1v altrim enti si versasse il denaro arrivato  colla galeotta cap(ita)n / Ale
xandrin . L a risposta d a ta  dalla Beggenza (no. 2) non poteva tran q u il
lizzarm i. L ’urgenza giornaliera dei dispendj ed il riguardo dovuto ai 
stranieri, verso i quali debhonsi fare, m i obbligarono a soffrire per 
qualche giorno ancora la  stessa inesecuzione delle leggi e quello stesso 
disordine di cui ho reclam ato il toglim ento.

Ho ten ta to , usando dell’insinuazione, dei consiglj e delle preghiere 
di evitare una  forte m isura. L a ho s tim a ta  pericolosa a m olti pubblici 
riguardi e parevam i che troppo essa avrebbe incoraggito l’opinione 
sfavorevole che si ha  dalla popolazione di questa azienda;  per la  qual 
cosa ho t ra t ta to  particolarm ente col M agistrato, cogli Aggionti, col 
Tesoriere e coi personaggj i piú zelanti e piú saggj di questo paese, onde 
conoscere da vicino quale era la  causa p(er) cui gl’im pulsi ch’io aveva 
dato  rito rnavano senza effetto e le preghiere ed i consiglj miei restavano1 
in questo solo caso senza accoglienza da tan to  tem po. Mi sono assicu
ra to  [che] dal concorso uniform e di tu t te  le opinioni e dalle mie stesse 
osservazioni che il disordine precorso dell’am m inistrazione e della scrit

φ.2 tu ra  affidata  / alla sola m ano del Tesoriere, resa im potente dagli anni,

1. Χφ. restevano



rendeva ineseguibile il mio proponim ento di vedere in pochi giorni costi
tu i ta  legalm ente la  pubblica cassa e la  contabilità. T aluni in teressati 
particolarm ente a sostenere il canuto M inistro da una  inevitabile ca
d u ta  si sono proposti di cooperare con esso lui pel piú pronto  esegui
m ento della richiesta sistemazione. Ho accordato questo spazio di 
giorni, i quali seben pochi, erano anco soverchj per la prosecuzione del 
disordine. Scorrono questi giorni inutilm ente e tra tta n to  si fanno p a
gam enti senza legale registro e giri di denaro, senza nessuna form a che 
negarantisca l’esattezza e la pontualità .

Convinto da questa  serie di esperim enti e di osservazioni che una 
ulteriore indulgenza favorita  dal mio silenzio avrebbe inviluppato in 
piú inestricabili rito rte  l’am m inistrazione;  e che il disordine avrebbe 
progredito là dove io stesso avrei dovuto per necessità lasciarlo p ro
gredire, ho preso la risoluzione di segnare l’a tto  che mi onoro di rasse
gnare a VV. EE. sotto no. 3 e sul quale mi corre l’obbligo di fare al
cune annotazioni, le quali possono interessare la superiore conoscenza 

φ.2 v / dell’Ecc(ellentissi)mo Senato.
Il Co. D’Orio à chiesto la  sua dispensa coll’inserta le tte ra  no. 4 

ed io trovando plausibile la sua dilicatezza, ho sostituito  alla sua no
m ina quella del nobil sig(no)r Cristo M aruzzi.

Im ploro adesso da VV. EE. che sia al piú presto spedito un mi
n istro , il quale sia in grado di rivedere l’am m inistrazione precorsa ed 
il quale possa far m arciare inoltre quest’azienda secondo le leggi.

L a provvisoria destinazione del sig(no)r Zaccaria Zam beli è s ta ta  
necessaria;  m a quando vogliasi da  dovere dare a questa cassa quella 
stessa sistem azione che hanno quelle delle altre  isole, io credo che l’Ec
c(ellentissi)mo Senato vorrà provvedervi in m aniera che dissipate sieno 
per sem pre le tenebre che la ricuopersero fin’ad ora. L ’Ecc(ellentissi)mo 
Senato conoscerà bene che dopo la Generale Cassa, am m inistra ta  se
condo le leggi da codesto D ipartim ento, quella in cui si versa la m aggior 
q u an tità  di pubblico denaro, quella da  cui ne esce senza pausa e senza 
fine p(er) m olti tito li, per m olti oggetti e p(er) m olti usi stranieri a noi 

φ.3 e pei quali si accredita la nazione, quella cassa / ella si è di S (an)ta 
M aura. Che a questa  VV. EE. provvegano (lo ripeto) colla destinazione 
provvisoria di un’abile M inistro, il quale goda della pubblica opinione 
ed il quale possa adem piere al suo uffizio con quella assistenza m anuense 
che in vano esso cercarebbe di tro v ar in questo paese.

Sul vecchio Tesoriere sig(no)r Ciciliano la  pubblica clemenza volga 
uno sguardo paterno. Esso non è censurabile se fa tto  im poten te dagli 
anni senza sua colpa e per la  m olta  indulgenza che a tu tto  presiedeva 
in  questo paese da m olto tem po esso si trovò incaricato  di un  uffizio 
che esso non poteva fondare, m entre negletto fu dallo stesso Ministero

/



della Reggenza, per legge chiam ato ad assistere quello della F inanza. 
Quando il suddetto  Tesoriere, sospeso dalle sue funzioni, renda conto 
della sua gestione e siane d im ostrata  la p u n tu a lità  quanto  al m erito,
io mi lusingo che l’Ecc(ellentissi)mo Senato vorrà ridonargli la grazia 
pubblica, senza abbandonarlo di un provvedim ento al quale esso ha  
tito li di proprietà.

Imploro la continuaz(io)ne della pubblica grazia.

Il Comm. Est. C(ont)e C A PO D IST R IA

Ά ν ω  δ ι ά  χ ε ι ρ ό ς  τ ο υ  π α ρ α λ ή π τ ο υ :  24 d(ett)o . Il 
Seg(retari)o di S ta to  Co. Zordina.

Α ρ . 37

Τμ. Ο ικονομικών

Προς την Ε ξοχωτάτην Γερουσίαν 
Ο  εν  Α γία  Μ α ύρα  Έ κτακτος Επίτροπος

Ε κ  του Εκτάκτου Ε πιτροπείου 
τη 22 Ι ουλίου 1807 π.η .

Η  ε υ σεβάστως υ ποβληθείσα έκθεσίς μου, αρ. 25, ε πέστησε την δημο
σίαν προσοχήν σχετικώς προς την κατάστασιν των δημοσίων οικονομικών και 
την της διαχειρίσεώς των. I I  παρούσα θα δώση α ναφοράν περί των μέτρων 
τα οποία έ χ ω  α ναγκασθή να λάβω εις ό,τι αφορά το δεύτερον ζήτημα· εις 
άλλην έκθεσιν  έχω  επιφυλαχθή να πληροφορήσω περί του πρώτου.

Δεν ήρκεσεν η δοθείσα παρότρυνσις εις την Υ πηρεσίαν των Κυβερνη
τών διά του εγγράφου μου, διαβιβασθέντος ή δη  προς τας Υ.Υ. Ε.Ε. διά της 
εκθέσεώς μου αρ. 25, να τηρούνται οι νόμοι τόσον διά την φύλαξιν όσον 
και διά την διαχείρισιν του δημοσίου χρήματος. Έ πρεπε να απευθυνθώ δι’ ε
τέρου εγγράφου την 13ην τρέχοντος (αρ. 1) ζητών να κατατεθούν εις το νομί
μως συστηθέν δημόσιον ταμείον και ουχί άλλους τα χρήματα τα οποία έ φθασαν 

φ. 1v διά της γαλέρας του Πλοιάρχου /  Αλεξανδρή. Η  δοθείσα α πάντησις υ πό 
της Υ πηρεσίας των Κυβερνητών (αρ. 2) δεν ηδύνατο να με καθησυχάση. 
Η  καθημερινή πίεσις των δαπανών και ο σεβασμός ο οφειλόμενος προς τους



ξένους εις τους οποίους πρέπει να καταβάλλονται με υπεχρέωσαν να υπομείνω 
δι’ ο λίγας εισέτι η μέρας την ιδίαν παραμέλησιν των νόμων και την ιδίαν εκεί

νην α ταξίαν των οποίων απήτησα την άρσιν.
Ε πεχείρησα χρησιμοποιών υ ποδείξεις, συμβουλάς και παρακλήσεις να 

αποφύγω ισχυρόν τι μέτρον· το εθεώρησα επικίνδυνον από πολλών απόψεων δη
μοσίας φύσεως και μου εφαίνετο ότι τούτο θα  ενεθάρρυνε πολύ την δυσμενή 
γνώμην η  ο ποία υπάρχει εις τους κατοίκους περί της διαχειρίσεως ταύτης. 
Περί του πράγματος τούτου συνεζήτησα ιδιαιτέρως μετά του προϊσταμένου 
<των ο ικονομικών>, μετά των προσθέτων μελών, μετά του Θησαυροφύλακος 
και των πλέον θερμού ζήλου ατόμων και πλέον συνετών της χώρας ταύτης, διά 
να αντιληφθώ εκ του πλησίον ποία ήτο η αίτια διά την οποίαν αι παροτρύν
σεις τας οποίας είχον απευθύνει ε πέστρεφον άνευ αποτελέσματος και αι παρα
κλήσεις και αι συμβουλαί μου παρέμενον εις την περίπτωσιν ταύτην μόνον ά 
νευ α ποδοχής από πολλού χρόνου. Εβεβαιώθην εκ της συμφώνου συμπτώσεως 
όλων των γνωμών και εκ των ιδίων παρατηρήσεών μου ό τι η προηγηθείσα 
φ. 2 ανωμαλία της διαχειρίσεως και της καταγραφής, α νατεθείσης /  εις μόνον τον 
θησαυροφύλακα, καταστάντα α νίκανον εκ τω ν  ετών, καθίστα α νεκτέλεστον 
το σχέδιόν μου να ίδω ε ντός ολίγων η μερών να λειτουργή νομίμως το δημό
σιον ταμείον και η απόδοσις λογαριασμών.  Ο ρισμένοι ιδιαιτέρως ενδιαφερόμε
νοι να υποστηρίξουν τον λευκότριχα υπάλληλον ε ξ α ναποφεύκτου πτώσεως ε ξέ
φρασαν την πρόθεσιν να συνεργασθούν μετ’ αυτού διά την αμεσωτέραν ε κτέ
λεσιν της αιτηθείσης α ναδιοργανώσεως. Παρεχώρησα το διάστημα τούτο των 
ημερών, αι οποίαι, καίτοι ολίγαι, ήσαν αρκεταί διά την συνέχισιν της ανωμα
λίας. Α ι η μέραι αύται παρέρχονται α νωφελώς, και εν τω μεταξύ γίνονται 
πληρωμαί άνευ κανονικού καταστίχου και κυκλοφορίας χρημάτων, άνευ τινός 
τύπου ο οποίος να εξασφαλίζη την ορθήν και ακριβή ε κτέλεσιν των.

Πεισθείς εκ της σειράς ταύτης των πειραμάτων και των παρατηρήσεων 
ότι περαιτέρω ε πιείκεια, ευ νοουμένη υ πό της σιωπής μου, θα περιέπλεκε την 
διαχείρισιν διά πλέον δυσλύτων δεσμών, και ότι η  α νωμαλία θα προεχώρει 
εκεί όπου ο ίδιος θα έπρεπε εξ ανάγκης να την αφήσω να προχωρήση, έ λαβα 
την απόφασιν να υπογράψω την πράξιν την οποίαν έ χ ω την τιμήν να υπο
βάλω εις τας Υ.Υ.Ε.Ε. υπ’ αρ. 3 και περί της οποίας υ πέχω την υποχρέωσιν 
να κάμω ωρισμένας επεξηγήσεις, αι οποίαι δύνανται να ενδιαφέρουν την  φ. 2v ανω
τέραν α ντίληψιν /  της Ε ξο χωτάτης Γερουσίας.

ο  Κ. D’ Orio ε ζήτησε την απαλλαγήν του διά της συνημμένης ε πιστο
λής, και επειδή εύρον επαινετήν την ευαισθησίαν του, υ ποκατέστησα εις την 
θέσιν του τον ευγενή κύριον Χρήστον Μαρούτσην.

Παρακαλώ τώρα τας Υ.Υ.Ε.Ε. να σταλή το ταχύτερον υπάλληλός τις, 
ο οποίος να είναι εις θέσιν να  ελέγξη την προηγηθείσαν διαχείρισιν και 
επί πλέον να δύναται να κάμη την διαχείρισιν ταύτην να προχωρήση συμφώνως 
προς τους νόμους.



Ο  προσωρινός διορισμός του κυρίου Ζαχαρίου Ζαμπέλη υπήρξεν α ναγ
καίος· αλλ’ όταν υπάρχη ε πιθυμία να δώσωμεν εκ καθήκοντος εις το ταμείον 
τούτο την ιδίαν εκείνην οργάνωσιν την οποίαν έχουν τα ταμεία των άλλων νή
σων, πιστεύω ότι η Ε ξοχωτάτη Γερουσία θα θελήση να φροντίση εις τρόπον 
ώστε να διασκορπισθούν διά παντός τα σκότη τα  ο ποία το εκάλυπτον μέχρι 
τώρα. Η  Ε ξοχωτάτη Γερουσία θα γνωρίζη καλώς ότι μετά το γενικόν τα
μείον, διοικούμενον κατά τους νόμους υ πό του εκεί <εδρεύοντος Οικονομικού> 
Τμήματος, εκείνο εις το οποίον εισρέει η μεγαλυτέρα ποσότης δημοσίου χρή
ματος, εκείνο εκ του οποίου ε ξέρχεται α διακόπως και ατελευτήτως διά πολλάς 
απαιτήσεις, διά πολλούς σκοπούς και διά πολλάς χρήσεις ξένας προς ημάς και 
φ. 3 διά των οποίων πιστούται το έθνος, το ταμείον τούτο /  είναι της Α γίας Μαύρας· 
διά ταύτην αι Υ.Υ. Ε.Ε. να λάβουν πρόνοιαν (το επαναλαμβάνω) διά του προ
σωρινού διορισμού ικανού υ παλλήλου, ο οποίος να χαίρη της δημοσίας υπολή
ψεως και ο οποίος να δύναται να ανταποκριθή εις την υπηρεσίαν του δι’ εκεί
νης της ικανότητος περί την γραφήν την οποίαν ματαίως η Υπηρεσία θα 
ανεζήτει να εύρη εις την χώραν ταύτην.

Εις τον γέροντα Θησαυροφύλακα κύριον Τσιτσιλιάνον η δημοσία μακρο
θυμία α ς στρέψη πατρικόν βλέμμα. Ούτος δεν πρέπει να επιτιμηθή, εάν, γενό
μενος α νίκανος εκ των ετών άνευ ιδικού του πταίσματος και διά την πολλήν 
επιείκειαν η οποία επρυτάνευε από πολλού χρόνου καθ’ όλα εις την χώραν ταύ
την, ε υ ρέθη επιφορτισμένος δι’ υπηρεσίας την οποίαν δεν  ηδύνατο να στη
ρίξη , ενώ παρημελήθη υπ’ αυτής της Κυβερνητικής Υ πηρεσίας υποχρεουμένης 
εκ του νόμου να βοηθή την των ο ικονομικών.

Ό ταν ο προρρηθείς Θησαυροφύλαξ, απομακρυνθείς των καθηκόντων του, 
αποδώση λογαριασμόν της διαχειρίσεώς του και αποδειχθή η κανονικότης της 
σχετικώς προς την αρετήν του, ε λπίζω ότι η Εξοχωτάτη Γερουσία θα θελήση 
να δωρήση εις τούτον την δημοσίαν ε υ μένειαν, χωρίς να τον στερήση προ
βλέψεώς τινος <χρηματικής> εις την οποίαν ούτος έχει τίτλους ιδιοκτησίας.

Παρακαλώ την συνέχισιν της δημοσίας ευνοίας.

Ο  Έ κ τ . Ε π ίτ ρ .  Κόμης ΚΑΠ ΟΔΙΣΤΡΙΑΣ



Γεν. αρ. 9, αριθ, εγγρ. 365, συνημμ. α
Νο. 1

Copia di uffizio scritto  dal Commiss(ari)o E straord(inari)o in
S(an)ta M aura al Vice P ritano  dell’isola stessa in d a ta  13 

luglio 1807 g.s.

Furono consegnate dall’Erario Gen(era)le al cap(ita)n Alexan
drin , m ainotto , p iastre 11.250, perché siano versate in questa locale 
Finanza. Esso cap(itan)o per mio ordine relativo a pubblici avvisi avu
ti  le av rà  già trasp o rta te  e rimesse in m ano di V.S. Prest(antissi)m a 
in  questa m attin a , ond’ella li faccia passare in cassa. Non tardo  però 
di richiam are alla di lei attenzione le mie rappresentazioni dell’uffizio
6 corr(ent)e e devo seriam ente im pegnarla a non perm ettere l’introito  
di questo pubblico danaro, se non in una cassa legalm ente rido tta . Io 
mi prom ettevo di avere dal zelo di V.S. Prest(antissi)m a orm ai un po
sitivo riscontro che fosse anche e ta l cassa legale ed i m etodi esa tti di 
pubblica contabilità  posti in andam ento, m a dovendo trovarm i incerto 
ancora di un tale inomissibile regolazione ch’io reclamo form alm ente 
p(er) li doveri che mi attaccano  al pubb(lic)o sacro interesse e p(er) 
le attribuzioni che m ’aggiungono tito li ad esigerla riproduco con queste 
nuove sollecitazioni le mie raccom andazioni a V.S. Prest(antissi)m a 
φ. 1v onde abbia luoco / nell’incasso delle sum m e suespresse e in avvenire 
p(er) sempre la legge, il sistem a da essa fissato, oggetti che spettano 
p(er) vegliare al loro adem pim ento al capo del locale G(ove)rno preci
puam ente, dovendo egli risponderne aH’Ecc(ellentissi)mo Senato.

P ro te s to .........
Per copia conf(orm)e 

Il Seg(reta)rio P. PED EM O NTI

Α ρ . 1
Α ντίγραφον εγγράφου σταλέντος υ πό του Εκτάκτου Επιτρόπου 

εν Α γ ία  Μαύρα προς τον Αντιπρύτανιν της αυτής νήσου υπό η μερομηνίαν
13 Ιουλίου 1807 π.η .

Παρεδόθησαν εις τον Πλοίαρχον Αλεξανδρήν, εκ Μάνης, 11.250 γρό
σια εκ του γενικού ταμείου, διά να κατατεθούν εις την ενταύθα τοπικήν οικον
ομικήν υπηρεσίαν. Ο  Πλοίαρχος ούτος δι’ εντολής μου σχετικής προς τας λη-



ληφθείσας δημοσίας διαταγάς θα τα μεταφέρη ήδη και θα τα παραδώση εις χ εί
ρας της Υ. Εξοχωτάτην Αυθ. σήμερον την πρωΐαν, διά να τα καταθέση εις το 
ταμείον. Δεν καθυστερώ όμως να καλέσω εις την προσοχήν σας τας παραστά
σεις μου του εγγράφου της 6 τρέχοντος και πρέπει σοβαρώς να σας υποχρεώ
σω να μη επιτρέψετε την κατάθεσιν των δημοσίων τούτων χρημάτων, ειμή εις 
ταμείον συγκεκροτημένον κατά τους νόμους. Ή λπιζον ν α  έχω  ή δ η  λόγω 
του ζήλου της Υ. Ε ξοχωτάτης Αυθ. θετικήν α πάντησιν, η  ο ποία θα  ανεφέ
ρετο και εις το τοιούτον κατά τους νόμους ταμείον και εις τας ακριβείς με
θόδους του δημοσίου λογιστικού, τεθείσας εν εξελικτική πορεία, α λλ’ επειδή έ 
πρεπε να αμφιβάλλω εισέτι περί τοιαύτης ο ργανώσεως, μη δυναμένης να πα
ραλειφθή, την οποίαν α παιτώ κατηγορηματικώς λόγω καθηκόντων τα  οποία 
με συνδέουν προς το ιερόν δημόσιον συμφέρον και λόγω α ρμοδιοτήτων αι 
οποίαι μου προσθέτουν δικαιώματα να την απαιτώ, διά των νέων τούτων πα
ροτρύνσεων επαναλαμβάνω τας συστάσεις μου εις την Υ. Εξοχωτάτην Αυθ., διά 
φ. 1v να εφαρμοσθή /  κατά την εισπραξιν των προαναφερθέντων ποσών και εις το 
μέλλον διά παντός ο νόμος, το σύστημα το ορισθέν υπ’ αυτού· τα ζητήματα 
ταύτα α φορούν κυρίως εις τον επί κεφαλής της τοπικής Διοικήσεως να  επα
γρυπνή διά την εκτέλεσίν των, επειδή ούτος πρέπει να δίδη λόγον περί τούτω

ν εις την Εξοχωτάτην Γερουσίαν.

Εκφράζω....

Διά το  ακριβές α ντίγραφον 
Ο  Γραμματεύς Π . Π ΕΔ ΕΜ Ο ΝΤΗΣ

Γεν. αρ. 9, αριθ. εγγρ. 365, συνημμ. β

No. 2
Copia di uffizio scritto  al Commiss(ari)o Estraordinario  in
S(an)ta M aura dal Vice P ritano  dell’ isola stessa in d a ta  13 

luglio 1807 g.s.

P rim a che mi pervenisse il pregiato foglio di V.S. Ill(ustrissi)m a del 
dì d ’oggi avevo rimesso alH ll(ustrissi)m o M ag(istra)to delle Finanze la 
sum m a di piastre 11.250 spedite dall’Ecc(ellentissi)mo Senato col ca
p(ita)n  Alexandrin, m ainotto . Con esso di lei foglio m i rinnova le rap p re
sentazioni del di lei precedente 6 corr(ent)e e mi richiede di non per
m ettere  l’in tro ito  di questo pubblico dinaro, se non in una  cassa legal
m ente rido tta , accennandom i l’incertezza in cui si a ttro v a  p(er) la  rego



regolazione p rescritta  e che incom be all’Ill(ustrissi)mo M ag(istra)to suddetto. 
Il Governo prova la m edesim a incertezza p(er) il silenzio in cui rimase 
il M ag(istra)to, m algrado gli eccitam enti fattigli con la le tte ra  7 co r
ren te , accom pagnante il foglio 6 d(ett)o  di V.S. Ill(ustrissi)m a. Si trovò 
perciò in necessità il Governo di spiegare al M agistrato stesso le pro
prie sue rim ostranze con la le tte ra  del dì d ’oggi e passargli nuovi im 
pulsi p(er) l’esecuzione di quanto  gli fu prescritto  chiam andolo a versare 
il dinaro suddetto  e quello che gli verrà  in avvenire in cassa legale. /

φ. 1v Io spero che non vorrà piú oltre il M ag(istra)to ritardare  l’ese
cuzione ed il conseguente av v iso, che mi darò il pregio di tosto  p arte 
ciparlo a V.S. Ill(u strissi)m a, altrim enti il Governo non può far altro 
che im pegnarsi a quei passi che sono dovuti a simile inesattezza.

R iscontrato in ta l modo il suddetto  di lei foglio le protesto la 
g iusta m ia stim a e consid(erazione).

P(er) copia conf(orme)
Il Seg(reta)rio P. PEDEM ONTI

Α ρ. 2
Α ντίγραφον του εγγράφου του αποσταλέντος προς τον Έκτακτον
Επίτροπον εν Α γία  Μαύρα υπό του Αντιπρυτάνεως της ιδίας νήσου, 

κατά την 13 Ιουλίου 1807 π.η .

Πριν φθάση εις χείρας μου το αξιότιμον έγγραφον της Υ. Εκλαμπροτάτης 
Αυθ. της σήμερον, είχον παραδώσει εις τον Ε κλαμπρότατον Ά ρχοντα επί 
των Οικονομικών το ποσόν των 11.250 γροσίων, αποσταλέντων υ πό της Εξοχ

ωτάτης Γερουσίας διά του εκ Μάνης Πλοιάρχου Αλεξανδρή. Διά του εγγρά
φου σας τούτου μου ανανεώνετε τας παραστάσεις του προηγουμένου σας της

6 τρέχοντος και μου ζητείτε να μη επιτρέψω την κατάθεσιν του δημοσίου 
τούτου χρήματος, ειμή εις ταμείον νομίμως συγκεκροτημένον, μου αναφέρετε 
δε την αβεβαιότητα εις την οποίαν ευρίσκεσθε διά την προρρηθείσαν ρύθμισιν, 
η οποία βαρύνει τον εν λόγω Εκλαμπρότατον Ά ρχοντα. Η  Κυβέρνησις δοκι
μάζει την ιδίαν αβεβαιότητα διά την σιωπήν εις την οποίαν παρέμεινεν ο Ά ρ
χ ων, παρά τας εκκλήσεις αι οποίαι ε γένοντο εις τούτον διά της επιστολής τής
7 τρέχοντος, συνοδευούσης το έγγραφον της 6 του ιδίου της Υ. Εκλαμπροτά
της Αυθ. Διά τούτο η Κυβέρνησις ευρέθη εις την ανάγκην να διατυπώση προς 
τον ίδιον Ά ρχοντα τας ιδιαιτέρας της διαμαρτυρίας διά της σημερινής επιστο
λής και να του μεταβιβάση νέας παρακινήσεις διά την εκτέλεσιν όσων του εί
χον γραφή προηγουμένως, καλούσα τούτον να καταθέση τα προαναφερθέντα



χρήματα και εκείνα τα οποία θα του παραδοθούν μελλοντικώς εις ταμείον συγ
κεκροτημένον νομίμως. /

φ. 1v Ελπίζω  ότι ο Ά ρχω ν δεν θα θελήση να καθυστερήση περαιτέρω την εκ
τέλεσιν και την συνακόλουθον αγγελίαν <περί τούτου>, την οποίαν θα λάβω την 
τιμήν να ανακοινώσω αμέσως εις την Υ. Εκλαμπροτάτην Αυθ., ά λλως η Κυ
βέρνησις δεν δύναται να πράξη άλλο, ειμή να υποχρεωθή εις εκείνα τα δια
βήματα τα οποία οφείλονται διά παρομοίαν αμέλειαν.

Α ποκριθείς τοιουτοτρόπως εις το προαναφερθέν έγγραφόν σας σας εκφρά
ζω την δικαίαν μου ε κτίμησιν και υπόληψιν.

Διά το  ακριβές α ντίγραφον 
Ο  Γραμματεύς Π . Π ΕΔΕΜ Ο ΝΤΗΣ

Γεν. αρ. 9, αριθ. εγγρ. 365, συνημμ. γ

Νο. 3
Copia t r a t ta  dalla filza "A tti  D ecreti” dell’I l l (ustrissi)mo 

Commissario Estraordinario  dell’Ecc(ellentissi)mo Senato 
in S(ant)a Maura.

Addi 15 luglio 1807 g.s., S. M aura

Il Consigliere di Collegio di S.M.I. di tu t te  le Russie, Commissio
nato  di S.E. il sig(nor) M inistro Plenipotenziario Co. G. Mocenigo etc. 
& c., Commissario Estraordinario  dell’Ecc(ellentissim)o Senato della Re
pub(blic)a Ionica Co. Gio. Capodistria.

Visto l’uffizio dei 6 corr(ent)e indirizzato alla Reggenza di S. 
M aura, affinché le p atrie  leggi sieno eseguite nell’azienda del p u b 
(blic)o danaro in S(ant)a M aura.

V ista la  risposta d a ta  a questo uffizio dalla Reggenza sotto d a ta  
dei 7 corrente.

Visto il secondo uffizio con cui si replicano gl’im pulsi alla Reg
genza, onde una  vo lta  proceduto sia in fa tto  all’esecuzione di queste 
leggi, troppo scandalosam ente neglette.

V ista la  seconda risposta con cui è d im ostrata  la p arte  presa dalla 
Reggenza, perché la sistemazione legale dell’am m inistrazione dell’era
rio sia eseguita.

V ista e d im ostrata  l’inu tilità  di tu t t i  questi sforzi per ricondurre



l’ordine e la luce là dove il disordine e le tenebre hanno fin’ora coperto 
la gelosa gestione del Governo nel ram o economico.

Volendo il Consigliere di Coll(egi)o e Comm(issari)o Estraord(inari)o  
soprannom inato garan tire  dinanzi a suoi com m itten ti e la  nazione io
nica la sua condotta, usando de’suoi poteri

Delibera quanto  segue
1°. Il Tesoriere locale sig(no)r Marco Ciciliano è sospeso dalle su e 

funzioni ed è incaricato d’approntarsi a rendere conto della sua am m ini
φ.1v strazione ad un / revisore che sarà spedito dall’Ecc(ellentissi)mo Senato.

2°. È depu ta to  alle funzioni di Tesoreria locale provvisoria il 
sig(no)r Zaccaria Zambelli.

3°. Il sospeso Tesoriere al sostituito  P rovvisorio offrirà i docum enti 
tu t t i  ed i registri che sono ad esso necessarj per fondare la  sua gestione, 
a  contare dal p(ri)mo del corr(ent)e luglio.

4°. Il Nob(il)e s(i)g(nor) Co. D’Orio è depu ta to  al M ag(istrat)o ed 
A ggiunti alle Finanze.

5°. L a Cassa Pub(blic)a ove secondo le leggi organiche e quelle 
della contab ilità  riposto esser deve il p(ubblic)o danaro è tra sp o r ta ta  
nel Pritaneo.

Nel P ritaneo è assegnato il locale ove siede il M ag(istrat)o ed 
A ggiunti alla Finanza.

6°. Sono tosto  messe severam ente in esecuzione le leggi suddette  
organiche e quelle della contabilità  e resta  vigente la  disposizione che 
nessun contam ento esser possa fa tto  senza il v isto del Commissario Es
traordinario .

L a Reggenza è incaricata dell’im m ediata esecuzione di quest’atto .
Il Comm. Estr. C. CAPOD ISTRIA

P er copia conforme 
Il Seg(reta)rio P. PEDEM ONTI

Α ρ. 3
Α ντίγραφον ληφθέν εκ της δέσμης «Πρακτικά - θεσπίσματα» 

του Ε κ λαμπροτάτου Εκτάκτου Επιτρόπου της Ε ξοχωτάτης Γερουσίας.
εν Α γία  Μαύρα

Τη 15 Ι ουλίου 1807 π.η ., Α. Μαύρα

Ο  εκ των μελών του συμβουλίου της Α.Α.Μ. πασών των Ρωσιών, Ε πιτετραμ
μένος της Α.Ε. του κυρίου Πληρεξουσίου Υ πουργού Κ. Γ. Μοτσενίγου κ.λ.π.



Έκτακτος Επίτροπος της Ε ξοχωτάτης Γερουσίας της Ιο ν ίου Πολιτείας
Κ. Ιωάννης Καποδίστριας

Ληφθέντος υπ’ όψιν του εγγράφου της 6 τρέχοντος, α πευθυνθέντος εις 
την Υ πηρεσίαν των Κυβερνητών της Α. Μαύρας, προς τον σκοπόν να εκ
τελεσθούν οι νόμοι της πατρίδος κατά την διαχείρισιν του δημοσίου χρήματος 
εν Α γ ία Μαύρα.

Ληφθείσης υπ’ όψιν της απαντήσεως, δοθείσης εις το έγγραφον τούτο 
υπό της Υ πηρεσίας υ πό η μερομηνίαν 7 τρέχοντος.

Ληφθέντος υπ’ όψιν του δευτέρου εγγράφου, διά του οποίου επαναλαμβά
νονται αι προτροπαί προς την Υ πηρεσίαν των Κυβερνητών, ίνα προβή ά παξ 
πράγματι εις την εκτέλεσιν των νόμων τούτων, παραμεληθέντων λίαν σκανδα
λωδώς.

Ληφθείσης υπ’ όψιν της δευτέρας α παντήσεως, διά της οποίας ε πεδείχθη 
η απόφασις η ληφθείσα υ πό της Υ πηρεσίας των Κυβερνητών όπως πραγμα
τοποιηθή η νόμιμος συστηματοποίησις της διαχειρίσεως του χρηματικού.

Ληφθείσης υπ’ όψιν και αποδειχθείσης της ματαιότητος όλων των προσ
παθειών τούτων να επαναφέρωμεν την τάξιν και το φως εκεί όπου η  α ταξία 
και τα σκότη εκάλυψαν μέχρι στιγμής την επίζηλον πολιτικήν της Κυβερνή
σεως εις τον οικονομικόν κλάδον.

Ε πειδή ο προμνησθείς Σύμβουλος του Συλλόγου και Έκτακτος Επίτρο
πος επιθυμεί να εγγυηθή ενώπιον των εντολέων του και του έθνους των Ιο ν ίων 
διά την διαγωγήν του, καθ’ ον χρόνον χρησιμοποιεί τας εξουσίας του,

Α ποφασίζει όσα έ πονται:
1ον . Ο  Θησαυροφύλαξ του τόπου κύριος Μάρκος Τσιτσιλιάνος απομα

κρύνεται των καθηκόντων του και αναλαμβάνει να ετοιμασθή να αποδώση 
φ. 1v λογαριασμόν της διαχειρίσεώς του εις /  ελεγκτήν, ο  οποίος θα αποσταλή υ πό 
της Εξοχωτάτης Γερουσίας.

2ον. Εντεταλμένος εις τα καθήκοντα του τοπικού προσωρινού Θησαυροφύ
λακος είναι ο κύριος Ζαχαρίας Ζαμπέλης.

3ον.  Ο  απομακρυνθείς Θησαυροφύλαξ θα παραδώση εις τον προσωρινόν 
αντικαταστάτην όλα τα έγγραφα και κατάστιχα τα οποία είναι εις τούτον α
παραίτητα, διά να στηρίξη την διαχείρισιν του, αρχής γενομένης από της 
πρώτης τρέχοντος Ιουλίου.

4ον. ο  Ευγενής Κόμης κύριος D’ Orio γίνεται α ντιπρόσωπος πλησίον 
του Άρχοντας της ο ικονομίας μετά των Προσθέτων.

5ον. Το δημόσιον ταμείον, όπου συμφώνως προς τους οργανικούς νόμους 
και εκείνους του λογιστικού πρέπει να ευρίσκεται κατατεθειμένον το δημόσιον 
χρήμα, μεταφέρεται εις το Πρυτανείον.

Εις το Πρυτανείον ευρίσκεται το οίκημα, όπου εδρεύει ο Ά ρχω ν μετά 
των Προσθέτων επί της Οικονομίας.



6ον. Ετέθησαν αμέσως αυστηρώς εις εφαρμογήν οι προρρηθέντες οργανι
κοί νόμοι και εκείνοι της αποδόσεως λογαριασμού και παραμένει ισχύουσα η 
διάταξις ότι ουδείς διακανονισμός λογαριασμού δύναται να εκτελεσθή άνευ της 
θεωρήσεως του Εκτάκτου Ε πιτρόπου.

Η  Υπηρεσία των Κυβερνητών έ χ ε ι  ε πιφορτισθή την άμεσον εκτέλεσιν 
της παρούσης πράξεως.

Ο  Έ κ τ . Ε π ίτ ρ . Κόμης Κ ΑΠ ΟΔΙΣΤΡΙΑ Σ

Διά το  α κριβές α ντίγραφον 
Ο Γραμματεύς Π. ΠΕΔΕΜ ΟΝΤΗΣ

Γ εν. αρ. 9, αριθ. εγγρ. 365, συνημμ. δ
Νο. 4

Copia di le tte ra  scritta  al Commiss(ari)o E straord(inari)o  in
S (an)ta M aura da  S.E. Co. d’Orio in d a ta  16 luglio 1807 g.s.

O tto  mesi d’occupazioni continue nella Commissione alle Ricerche 
del Comando M ilitare Russo dove tu tto ra  m i trovo  non hanno in 
fievolito il mio traspo rto  pel servigio della patria . Sem prepiú energico, 
sem prepiú costante nel mio dovere, m i trovo anzi dedicato estraord ina
riam ente alla formazione d’un quadro fondam entato sopra l’esa tta  resa 
di conto che presenta al Governo in prospetto  ed a colpo d’occhio tu t ta  
l’azienda della Commissione del tem po trascorso e che spero in  due 
settim ane sarà rido tto  al suo term ine.

T ra tta n to  m i veggo oggi destinato agirato alle Finanze. B ra 
merei di poterm i dividere, bram erei di conciliare tu t te  e due le dette  
occupazioni, bram erei di trib u ta re  ovunque venga destinato  la m ia 
debole opera. Questi sono li vo ti del mio cuore in  ogni tem po, m a piú 
partico larm ente nelle a ttu a li estraordinarie circostanze, m a il zelo / in 

φ.1v questo caso è necessariam ente arresta to  dalla co n tem p o ran e ità1 
dell’occupazione nelli due uffizj ch’esigendo del pari assiduità diventano 
t r a  loro incom patibili. P er questo solo m otivo sono costretto  a ri
cercare il mio sollievo dalle Finanze che confido nel m entre che m i onoro 
di pro testarle  la  m assim a m ia stim a e d is tin ta  consid(erazione).

P(er) copia conforme 
Il S(e)g(reta)rio P. PEDEM ONTI

φ.2 Π ε ρ ί λ η ψ ι ς  δ ι ά  χ ε ι ρ ό ς  τ ο υ  π α ρ α λ α β ό ν τ ο ς  γ ρ α μ
μ α τέ ω ς :  1367. Commissario Estraord(ina)rio Co. C apodistria. F a  
varie  riflessioni into<r>no l’am m inistrazione economica.

1. Χφ. contam poraneità



Α ντίγραφον τη ς επιστολής της γραφείσης προς τον Έκτακτον Επίτροπον 
εν Α γία  Μαύρα υπό της Α.Ε. του Κ. D’ Orio υπό η μερομηνίαν 

16 Ι ουλίου 1807 π.η .

Ο κτώ μήνες συνεχών απασχολήσεων εις την Ε πιτροπήν των Επιδιώξε
ων της Ρ ωσικής Στρατιωτικής Διοικήσεως, όπου ευρίσκομαι μέχρι στιγμής, 
δεν απεδυνάμωσαν την ορμήν μου διά την υπηρεσίαν της Π ατρίδος. Διαρκώς 
περισσότερον ε νεργητικός, διαρκώς περισσότερον σταθερός εις το καθήκον μου, 
ευρίσκομαι α ντιθέτως α φοσιωμένος ε ξαιρετικώς εις την δημιουργίαν μιας εικό
νος στηριζομένης επί της ακριβούς α ποδόσεως λογαριασμού, η  ο ποία παρου
σιάζει εις την Κυβέρνησιν εν πίνακι και ριπή ο φθαλμού όλην την δράσιν της 
Επιτροπής κατά το παρελθόν διάστημα και διά την οποίαν ε λπίζω ότι εις δύο 
εβδομάδας θα αχθή εις το τέρμα της.

Ε ν  τω μεταξύ σήμερον βλέπω ότι είμαι προωρισμένος να περιστοιχίζω
μαι υπό των οικονομικών θεμάτων, θ α  επεθύμουν να δύναμαι να διαχωρίσω, θα 
επεθύμουν να συμβιβάσω α μφοτέρας τας ρηθείσας α σχολίας, θα επεθύμουν να 
κατανείμω το  ασήμαντον έργον μου δι’ όπου διορισθώ. Αύται είναι α ι ε π ι
θυμίαι της καρδίας μου εν παντί χρόνω, α λλ’ ιδιαιτέρους κατά τας παρούσας φ. 1v ε
ξαιρετικάς περιστάσεις. Ο  ζήλος όμως εις την / περίπτωσιν ταύτην ε ξ ανάγκης 
περιορίζεται εκ της ταυτοχρόνου α πασχολήσεως εις τας δύο υπηρεσίας, αι ο
ποίαι α παιτούσαι ίσην έ ντασιν α ποβαίνουν μεταξύ των ασυμβίβαστοι. Διά τον 
λόγον τούτον μόνον είμαι υποχρεωμένος να ζητήσω την απαλλαγήν μου από 
των οικονομικών, διά την οποίαν είμαι βέβαιος, ε νώ έχω  την τιμήν να σας 
εκφράσω την μεγίστην μου ε κτίμησιν και διακεκριμένην υ πόληψιν.

Διά το  ακριβές α ντίγραφον 

Ο Γραμματεύς Π. ΠΕΔΕΜΟΝΤΗΣ

Π ε ρ ί λ η ψ ι ς :  1367. Έκτακτος Επίτροπος Κ. Καποδίστριας. Δια
τυπώνει διαφόρους σκέψεις περί της οικονομικής διαχειρίσεως.



Γεν. αρ. 9, αριθ. εγγρ. 366

Νο. 38
D ipart. Finanze

All’Ecc(ellentissi)mo Senato 
Il Commiss(ari)o E straord(inari)o in S(ant)a M aura

Dal Com miss(aria)to Estraord(inari)o
li 22 luglio 1807 g.s.

L ’economia fa tta  sul m ensuale dispendio che si re tribu irà  ai no
leggiati bastim enti im porta p iastre 10.160. VV. EE. ne abbino un r i 
scontro dell’inserto stato  (no. 1).

La riform a economica non poteva essere sola, senza com prom et
tere  il Governo dinanzi al Comando Russo. Dovevasi conciliare con essa 
i riguardi tracciati col mio rapporto  no. 22. A ciò risponderò bastevo l
m ente per quanto  io spero i nuovi co n tra tti di servizio che ne fa l’es
senza, im ponendo obblighi assai positivi ai capitanj. L ’Ecc(ellentissi)mo 
Senato degni delle sue considerazioni quest’ordinanza e questi co n tra tti 
che rassegno (no. 2).

Quando i bastim enti si paghino per vero servigio di guerra, non 
può m ancare nessuno degli articoli della suddetta  ordinanza. Io m i 
credo cosi dispensato dal dovere di giustificarli.

φ. 1v P er condurre a buon fine questa in trapresa / m olte sono s ta te  Ie 
industrie messe in  uso. Ne om etto la narrazione, poiché esse furono 
utili. La notizia dell’arm istizio non ne ha parte . Essa è posteriore alla 
riforma.

Appena g iunta questa  notizia coi dispaccj di codesto D ipartim ento 
agli Affari Esteri ho spedito ordini precisi in Itaca  (no. 3), onde sospeso 
sia l’apprestam ento  di due piccioli legni a rm ati che io disegnava di 
sostitu ire allo sciambecco Colocotroni ed alla galeo ttina Potam iano, 
conciliando cosi e risparm io di pubblico denaro e miglior servigio e la 
punizione di am bedue questi capitanj reiteram ente colpevoli.

Quando l’Ecc(elIentissi)mo Senato risolva di dim inuire il n u 
m ero dei bastim enti, i primi ad essere fuori di servigio saranno quelli 
dei quali i capitanj hanno m ancato  dal rigoroso adem pim ento dei loro 
doveri. Gioverà che in tan to  sulla eseguita riform a siane d a ta  uffiziale 
notizia al M arittim o Comando Russo e ch’esso sia prevenuto che i 
sostitu iti bastim enti sono già m uniti di le ttere  di m arca e di istruzioni



russe e che le carte del cap(ita)n Rizzardopulo e Caligà saranno opor
tunem ente rimesse.

Im ploro la continuaz(io)ne della  pubblica grazia.

Il Comm. Est. C(ont)e CAPOD ISTRIA

Ά ν ω  δ ι ά  χ ε ι ρ ό ς  τ ο υ  π α ρ α λ α β ό ν τ ο ς :  24 d(ett)o . 
Il Seg. di S ta to  Co. Zordina. Con inserte otto.

Α ρ. 38
Τ μ. Ο ικονομικών

Προς την Ε ξοχωτάτην Γερουσίαν 
Ο εν Αγία Μ αύρα Έκτακτος Επίτροπος

Ε κ  του Εκτάκτου Ε πιτροπείου
τη 22 Ι ουλίου 1807 π.η .

Η  γενομένη οικονομία εις την μηνιαίαν δαπάνην, η οποία θα κατανεμηθή 
εις τα ναυλωθέντα πλοία, α νέρχεται εις 10.160 γρόσια. Αι Υ.Υ. Ε.Ε. α ς κά
μουν έλεγχον εκ της συνημμένης καταστάσεως (αρ. 1).

Η  οικονομική μεταρρύθμισις δεν ηδύνατο να είναι μόνη, χωρίς να εκθέ
ση εις κίνδυνον την Κυβέρνησιν ενώπιον της Ρωσικής Διοικήσεως. Έ πρεπε 

να συμφωνήσωμεν μετ’ αυτής επί των απόψεων των διατυπωθεισών εν σχε
δίω διά της εκθέσεώς μου αρ. 22. Τ ούτο εκφράζουν α ρκούντως, καθ’ όσον ε λ
πίζω, αι νέαι συμφωνίαι και ο κανονισμός υπηρεσίας ο οποίος α ποτελεί την 
ουσίαν των, ε πιβάλλων λίαν συγκεκριμένος υ ποχρεώσεις εις τους πλοιάρ
χους. Η  Ε ξο χωτάτη Γερουσία α ς μας αξιώση επί των απόψεών της διά τον 
κανονισμόν τούτον και τας συμφωνίας ταύτας, τας οποίας υ ποβάλλω (αρ. 2 ).

Ό ταν  τα πλοία α μειφθούν διά πραγματικήν πολεμικήν υπηρεσίαν, ουδέν
 εκ των άρθρων του προρρηθέντος κανονισμού δύναται να ελλείπη. Τοιου

τοτρόπως πιστεύω ότι απαλλάσσομαι του καθήκοντος να τα δικαιολογήσω.
φ. 1v Διά να οδηγήσω εις καλόν τέλος την επιχείρησιν ταύτην, /  πολλαί υπή

ρξαν αι μέθοδοι αι οποίαι ε τέθησαν εις εφαρμογήν. Παραλείπω την απα
ρίθμησίν των, δεδομένου ότι υπήρξαν χρήσιμοι. Η  είδησις της ανακωχής δεν 
ανήκει εις ταύτας. Αύτη είναι μεταγενεστέρα της μεταρρυθμίσεως.

Ευθύς ως έφθασεν η είδησις αύτη  διά τω ν αναφορών του εκεί Τμή



Τμήματος επί των Εξωτερικών Υποθέσεων, έ στειλα ειδικάς ε ντολάς εις Ιθάκην 
(αρ. 3 ) , διά να διακοπή η  ετοιμασία των δύο μικρών πολεμικών πλοίων, τα 

οποία εσχεδίαζον να αποστείλω εις την θέσιν του σαμπέκου του Κολοκοτρώ
νη και της μικράς γαλέρας του Ποταμιάνου, ε πιτυγχάνων ούτω και οικονο
μίαν δημοσίου χρήματος και καλλιτέραν υπηρεσίαν και την τιμωρίαν α μφο
τέρων τούτων των πλοιάρχων, ε πανειλημμένως <καταστάντων> ενόχων.

Ό ταν η Ε ξοχωτάτη Γερουσία α ποφασίση να ελαττώση τον αριθμόν των 
πλοίων, τα πρώτα τα οποία θα τεθούν ε κτός υπηρεσίας θα είναι εκείνα των 
οποίων οι πλοίαρχοι δεν εξεπλήρωσαν την αυστηράν ε κτέλεσιν των καθηκόν
των των. Ε ν  τοσούτω θα είναι χρήσιμον να δοθή επίσημος είδησις περί της 
πραγματοποιηθείσης μεταρρυθμίσεως εις την Ρωσικήν Ναυτικήν Διοίκησιν 
και να πληροφορηθή αύτη ότι τα  αντικαταστήσαντα πλοία είναι ή δ η  εφωδια
σμένα διά γραμμάτων α ναγνωρίσεως και ρωσικών οδηγιών και ότι τα  έγγρα
φα του Πλοιάρχου Ριτσαρδοπούλου και Καλιγά θα παραδοθούν δεόντως.

Παρακαλώ την συνέχισιν της δημοσίας ευνοίας.

Ο  Έ κ τ . Ε π ίτ ρ . Κόμης ΚΑΠ ΟΔΙΣΤΡΙΑ Σ

Ά ν ω :  24 του ιδίου.  Ο  Γραμματεύς της Επικρατείας, Κ. Τζορντίνας. 
Μετ’ οκτώ συνημμένων.

Γεν. αρ. 9, αριθ. εγγρ. 366, συνημμ. α

Νο. 2
Ordinanza da essere osservata dalli bastim enti arm ati 

al soldo della Repubblica Tonica

Per togliere li m oltiplicati abusi ed arb itrj ch’ebbero fin’ora corso 
ne’ bastim enti p(er) l’innazi noleggiati a pubblico soldo e che portarono 
sensibile disservizio, somma lesione al pubblico interesse e perigliosis
simo m al esempio viene dall’ Ill(ustrissi)mo sig(nor) Commiss(ari)o Es
traord inario  dell’ Ecc(ellentissi)mo Senato Co. Giov(anni) D (otto)r Ca
podistria colle proprie facoltà s ta tu ita  la  presente ordinanza, alle p re
scrizioni della quale avranno sempre dipendenza e rapporto  insepara
bile li co n tra tti rispettivi di noleggio che saranno in avvenire segnati 
in qualsisia uffizio dello stato .

Prim o. Ogni capitanio ch’en trerà in servigio nelle a ttu a li circo
stanze e fino che il Governo adottasse simile m isura dovrà avere se-



segnato apposito co n tra tto  o col Commiss(ari)o Estraordinario  o con la 
pubblica rappresentanza di quell’isola ove si trovasse, nel quale sa
ranno catalogati in  specifico ruolo il nome, cognome, età, pelo, s ta tu ra , 
p a tr ia  di cadaun m arinaro ed uffiziali e la dichiarazione della q u an tità  
de’cannoni col loro calibro e dell’arm i da fuoco e da tag lio , delle quali 
il bastim ento  fosse fornito.

Sec(on)do. L ’equipaggio non p o trà  essere cangiato p(er) tu t to  il 
φ.1v tem po fissato dal con tra tto  di noleggio. / Volendo il capitanio far 

variazioni o ricercando qualche m arinaro d’essere dispensato, si p re
senterà al Governo di quell’isola ove si trovasse o al Commiss(ari)o 
Estraord(inari)o  in S(an)ta M aura p(er) o ttenerne l’assenso, previa la 
sostituzione di quello o quelli che uscissero dal servigio e ne saranno 
fa tte  le precise annotazioni nel ruolo in m argine del nome uscito. Se 
avvenisse che in alcuna spedizione del bastim ento  qualche disgrazia 
im preveduta gli togliesse qualche m arinaro ed il capitanio potesse avere 
l’opportun ità  di sostituirlo, gli sarà permesso e sarà il fa tto  esteso in 
giornale, dovendo poi appena giunto in un porto della R epubblica 
render conto dell’operato.

Terzo. Gli m arinari che p(er) insubordinazione od a ltra  colpa o 
che per loro capriccio sono congedati od escono dal servigio di un b a 
stim ento non possono rien trare in quello d’un altro a pubblico soldo. 
Ogni capitanio de’ bastim enti stipendiati che lo ricevesse pagarà del 
proprio il soldo di ta l m arinaro accolto.

Q uarto. Li m arinari che p(er) insubordinazione od a ltra  colpa co
stringono li capitanj rispettiv i ed il Governo a punirli col congedarli 
dal servigio rien trando nelle proprie isole sono puniti severam ente dai 
P rita n j.

Quinto. Li m arinari che perseverano nel pubblico servigio con la 
φ.2 soddisfazione de’ capitanj rispettiv i / che ottengono attestazioni della 

fedele ed abile loro condotta  tan to  dal cap(itani)o del bastim ento  in 
cui servono quanto  dal Capo della M arina A rm ata, nonché dalla po testà  
locale nella di cui giurisdizione serve il bastim ento  stesso, sono prem iati 
dall’Ecc(ellentissi)mo Senato in proporzione del loro m erito e del ser
vigio che hanno prestato. Questo prem io consiste p(er) quelli che si 
distinguono nel maneggio del cannone e nel valore dell’arm i in una m e
daglia che l’Ecc(ellentissi)mo Senato accorderà e p(er) quelli che si di
stinguono nel servigio m arittim o nella rim unerazione di avanzam ento 
di grado colla paga annessa al med(esi)mo nel naviglio ove servono od 
ove fossero p(er) servire ed in quell’arm i m aritim i che il Governo fosse 
p(er) fare progressivam ente.

Sesto. Quando un capitanio de’ bastim enti a pubblico soldo si fa
cesse lecito di arb itrariam ente licenziare o sostituire m arinari del suo



equipaggio ο di fare qualsisia a ltra  novità  senza sapu ta  d ella po testà  
di quell’isola in cui s’a ttro v a  ancorata  e senza le forme dell’articolo se
condo, perderà tu t te  le paghe de’ m arinari cam biati.

Settim o. Ogni danno che avrà  il bastim ento  a pubblico soldo per 
φ.2v causa di tem po o borrasca / o p(er) qualsisia a ltra  ragione, niuna eccet

tu a ta , di navigazione, indipendetem ente da fa tti d’arm i, sarà a peso del 
capitanio. Ogni danno che fosse per devenirgli da azione di guerra coll’ 
inimico dietro le attestazioni del C om andante in  capo dell’azione, die
tro  le risultanze del giornale ed in seguito degl’esami re la tiv i del Go
verno sarà ta le  danno ed in ta le  m eritevole modo sofferto a carico del 
Governo stesso.

O ttavo. Ogni capitanio nell’in traprendere il servigio dovrà giu
rare solennem ente colla formula ind icata  sotto la presente ordinanza ed 
innan ti il Comm(issari)o Estraordinario  o la po testà  di quell’isola ove
lo intraprendesse che sarà p(er) m antenere scrupolosam ente il buon or
dine nel suo bastim ento  e servirà con fedeltà e zelo la nazione in qua
lunque siasi il cim ento m arittim o di guerra a cui fosse per essere destinato  
e che sarà p(er) sostenerlo con tu t ta  l’esattezza e coraggio e colle precise 
norm e dell’istruzioni che in ogni circostanza saranno loro rilasciate da 
superiori.

Nonno. Li capitanj che m ancassero alle convenzioni del con tra tto  
di noleggio e contravvenissero alle disposizioni di quest’ordinanza sono 
puniti esem plarm ente e sono ten u ti coi loro averi a risarcire il Governo 

φ.3 di ogni pregiudizio / o responsabilità che p(er) loro colpa ricadesse a 
pubblico carico.

Decimo. Li capitanj che adempiono perfettam ente a loro im 
pegni e doveri e che m antengono il piú subordinato, pontuale ed utile 
servigio sono in preferenza degl’altri tra tte n u ti a pubb(lic)o soldo p(er) 
tu t to  il tem po che il Governo ne abbisognasse. Quelli che a questo t i 
tolo uniscono quello eziandio di un singolare valore nell’arm i e nelle 
m arittim e belliche azioni sono distin ti con personali onorificenze e con 
tito li speciali alle perm anenti beneficenze del Governo.

Undecimo. Li capitanj sono autorizzati al corso secondo le is
truzioni che ricevono dal Comando M ilitare Russo, e le prede, oltreché 
non potranno  essere fa tte  e riconosciute, se non in conform ità delle i
struzioni suddette, dovranno poi essere divise la m età  e benefizio del 
capitanio ed equipaggio p redatori e l’a ltra  m età a vantaggio del Governo.

Duodecimo. Il Governo è assicurato della re tta  condotta de’ca
p itan j dai rapporti m ensuali che da funzionarj a quali spe tta  e da quali 
dipendono gli sono diretti. 

φ.3v  Decimoterzo. Le famiglie de’ capitanj e m arinarj / d’un b as ti
m ento arm ato  a pubblico soldo che in qualche conflitto in m are rim a-



rimanessero uccisi, v ittim e del loro ceraggio e valore, o tteniranno dal Go
verno l’appanaggio che l’estinto loro capo o m em bro aveva in  servi
gio. Questa beneficenza pubblica si estenderà alle mogli fino che restano 
vedove ed ai figlj p(er) tu tto  il corso soltanto della loro v ita  ed al nome 
speciale dei medesimi.

L a presente ordinanza sarà diffusa a tu t t i  li capitanj in pubblico 
servigio nelle due lingue, greca e italiana.

Dal Commiss(aria)to Estraord(inari)o li prim o luglio 1807 g.s.
Il Comm. Est. Co. CAPODISTRIA

Il Seg(retari)o Paolo PEDEM ONTI 
P(er) copia conf(orme)

Il Seg(reta)rio P. PEDEM ONTI

Α ρ. 2
Κανονισμός προς τήρησιν υπό των επί μισθώσει πολεμικών πλοίων της Ιονί

ου Πολιτείας.

Διά να  ά ρωμεν τας πολλαπλασιασθείσας καταχρήσεις και αυθαιρεσίας 
αι οποίαι διεπράχθησαν μέχρι στιγμής εις τα πλοία τα ναυλωθέντα κατά το 
παρελθόν επί μισθώσει του δημοσίου και αι οποίαι προεκάλεσαν κακήν εκ
τέλεσιν της υπηρεσίας, μεγάλην βλάβην εις το δημόσιον συμφέρον και λίαν 
επικίνδυνον κακόν παράδειγμα, καθορίζεται υπό του Εκλαμπροτάτου κυρίου 
Εκτάκτου Επιτρόπου της Εξοχωτάτης Γερουσίας Δόκτωρος Κ. Ιω ά ννου 
Καποδίστρια μετά των ιδίων αυτού εξουσιών ο παρών κανονισμός, εκ των δια
τάξεων του οποίου θα έχουν πάντοτε ε ξάρτησιν και εις τον οποίον θ α  
έχουν άμεσον αναφοράν τα σχετικά συμφωνητικά ναυλώσεως, ά τινα εις το μέλλον 
θα υπογράφωνται υ φ’ οιασδήποτε υπηρεσίας του Κράτους.

Πρώτον. Έκαστος πλοίαρχος όστις θα εισέλθη εις την υπηρεσίαν κατά 
τας παρούσας περιστάσεις και μέχρις ου η Κυβέρνησις υιοθετήση παρόμοιον 
μέτρον θα πρέπει να  έχη  υπογεγραμμένον ειδικόν συμφωνητικόν ή μετά του 
Εκτάκτου Επιτρόπου ή μετά των αντιπροσώπων του δημοσίου της νήσου εκεί

νης εις την οποίαν θα ευρίσκετο, εν ω θα είναι καταγεγραμμένα εις ειδικ
όν κατάλογον το όνομα, ε πώνυμον, ηλικία, δέρμα, ανάστημα, πατρίς εκά

στου ναύτου και αξιωματικών και η δήλωσις του αριθμού των πυροβόλων μετά 
του διαμετρήματος αυτών και των τυφεκίων και όπλων τομής, διά των οποίων 
το πλοίον θα ήτο εφωδιασμένον.

Δεύτερον. Το πλήρωμα δεν θα είναι δυνατόν να μεταβληθή δι’ ολόκλη
ρον το διάστημα το οριζόμενον υ πό του συμφωνητικού ναυλώσεως. /  Εάν ο



Πλοίαρχος ε πιθυμή να επιφέρη μεταβολάς ή εάν ζητή να  α πολύση ναύτην 
τινά, θα παρουσιασθή εις την Διοίκησιν της νήσου εκείνης, όπου θα ευρίσκε
το, ή εις τον Έκτακτον Επίτροπον εν Α γία Μαύρα, διά να  επιτύχη την 
συγκατάθεσίν των περί τούτου, προκειμένης τη ς α ντικαταστάσεως εκείνου ή 
εκείνων οι οποίοι θα εξήρχοντο της υπηρεσίας, και θα γίνουν α ι ακριβείς περί 
τούτου σημειώσεις εις την κατάστασιν παραπλεύρως του ονόματος του εξελ
θόντος. Ε ά ν ήθελε συμβή εις αποστολήν τινα του πλοίου να του αποσπάση 
απρόβλεπτον δυστύχημα ναύτην τινά, και ο Πλοίαρχος η δύνατο να έχη την 
ευκαιρίαν να τον αντικαταστήση, θα του επιτραπή, και το γεγονός θα  εκτε
θή εν τω  η μερολογίω, πρέπει δε κατόπιν ευθύς ω ς αφιχθή εις λιμένα της 
Πολιτείας να δώση α ναφοράν της ενεργεί ας.

Τρίτον. Ο ι ναύται οι οποίοι δι’ απείθειαν ή άλλο πταίσμα ή οι οποίοι 
δι’ ιδιοτροπίαν απολύονται ή εξέρχονται της υπηρεσίας πλοίου δεν δύνανται 
να επανέλθουν εις την υπηρεσίαν άλλου τινός διατελούντος επί μισθώσει του 
δημοσίου. Πας πλοίαρχος μεμισθομ ένου πλοίου, ο οποίος θα τον εδέχετο, θα 
πληρώση ε ξ ιδίων τον μισθόν του τοιουτοτρόπως γενομένου δεκτού ναύτου.

Τέταρτον. Ο ι ναύται οι οποίοι δι’ α πείθειαν ή άλλο πταίσμα αναγκά
ζουν τους πλοιάρχους των και την Διοίκησιν να τους τιμωρούν δι’ α πολύ
σεώς των από της υπηρεσίας ε πανερχόμενοι εις τας νήσους των τιμωρούν
ται αυστηρώς υπό των Πρυτάνεων.

Πέμπτον. Ο ι ναύται οι οποίοι θα παραμένουν εις την δημοσίαν υπηρεσίαν 
φ . 2  μετά ικανοποιήσεως των πλοιάρχων των, / οι οποίοι λαμβάνουν βεβαιω
τικά της πιστής και ικανής θητείας των τόσον παρά του Κυβερνήτου του 
πλοίου όπου  υπηρετούν, όσον και παρά του αρχηγού του Πολεμικού Ναυτι
κού, καθώς και παρά της τοπικής δημοσίας αρχής ε ντός των ορίων δικαιο
δοσίας της οποίας υπηρετεί το ίδιον πλοίον, βραβεύονται υ πό της Ε ξο χωτά
της Γερουσίας εν σχέσει προς την ανδρίαν των και την υπηρεσίαν την οποίαν 
προσέφεραν. Το βραβείον τούτο δι’ εκείνους οι οποίοι διακρίνονται εις τον 
χειρισμόν του πυροβόλου και εις την εν όπλοις α νδρίαν συνίσταται εις με
τάλλιον, το οποίον θα απονείμη η Ε ξοχωτάτη Γερουσία· και δι’ εκείνους οι 
οποίοι διακρίνονται εις την ναυτικήν υπηρεσίαν <συνίσταται> εις την επιβρά
βευσιν διά της προαγωγής εις τον βαθμόν μετά του αντιστοίχου εις τούτον 
μισθού εις το πλοίον όπου υπηρετούν ή όπου θα προωρίζοντο να υπηρετήσουν 
και εις τα ναυτικά εκείνα Ό π λα  τα οποία η Κυβέρνησις θα εδημιούργει προ
οδευτικώς.

Έ κτον. Ε ά ν κυβερνήτης των επί δημοσία μισθώσει πλοίων ε λάμβανε 
το θάρρος να απολύση ή  α ντικαταστήση ναύτας του πληρώματός του α υ θαι
ρέτως ή να  ενεργήση οιανδήποτε άλλην καινοτομίαν, άνευ γνώσεως της δη
μοσίας αρχής της νήσου εις την οποίαν ευρίσκεται η γκυροβολημένον το πλοίον 
και άνευ <τηρήσεως> των τύπων του δευτέρου άρθρου, θ α  α πολέση όλους 
τους μισθούς των αλλαγέντων ναυτών.



Έ βδομον. Πάσα ζημία την οποίαν θα λάβη το επί δημοσία μισθώσει 
φ. 2v πλοίον λόγω καιρού η τρικυμίας /  ή δι’ οιανδήποτε άλλην αιτίαν ταξιδιού, 
μηδεμιάς ε ξαιρουμένης, ανεξαρτήτως πολεμικών γεγονότων, θα είναι εις βά
ρος του Πλοιάρχου. Πάσα ζημία η οποία θα του προεκαλείτο εκ πολεμικής 
ενεργείας εναντίον ε χθρού, συμφώνως προς τας μαρτυρίας του Διοικητού επί 
κεφαλής τη ς επιχειρήσεως, συμφώνως προς τα προκύπτοντα εκ του ημερο
λογίου και κατόπιν των σχετικών ε ξετάσεων της Κυβερνήσεως, τοιαύτη ζη
μία και κατά τοιούτον ε πάξιον τρόπον προκληθείσα θα είναι εις βάρος της 
ιδίας Κυβερνήσεως.

Όγδοον. Έ καστος πλοίαρχος κατά την ανάληψιν της υπηρεσίας θα πρέ
πει να ορκισθή ε πισήμως κατά τον ορισθέντα τύπον υ πό του παρόντος κανο
νισμού και ενώπιον του Εκτάκτου Ε πιτρόπου ή της δημοσίας αρχής της νή
σου εις την οποίαν θα ανελάμβανε ότι θα τηρήση ε πιμελώς την ευταξίαν εις 
το πλοίον του και θα υπηρετήση το έθνος μετά πίστεως και ζήλου εις ο,τι
δήποτε συνίσταται ο θαλάσσιος κίνδυνος του πολέμου, διά τον οποίον θα ελάμ
βανε αποστολήν, και ότι θα τον αντιμετωπίση μετά πάσης ευ συνειδησίας και 
θάρρους και κατά τους ακριβείς κανόνας των οδηγιών, α ι ο ποίαι εν πάση 
περιπτώσει θα παραδοθούν εις αυτούς υ πό των ανωτέρων.

Ένατον. Ο ι πλοίαρχοι οι οποίοι θ α  εξετέλουν πλημμελώς τας συμφω
νίας του συμβολαίου της ναυλώσεως και θα παρέβαινον τας διατάξεις του πα
ρόντος κανονισμού τιμωρούνται παραδειγματικώς κ α ι υποχρεούνται να φ. 3 απο
ζημιώσουν την Κυβέρνησιν εκ των υπαρχόντων των διά πάσαν ζημίαν / ή 
υπευθυνότητα η οποία ε ξ ιδικού των σφάλματος θα μετέπιπτεν εις βάρος του 
δημοσίου.

Δέκατον. Οι πλοίαρχοι οι οποίοι ε κτελούν πληρέστατα τας υποχρεώσεις 
και τα καθήκοντά των και οι οποίοι ε κτελούν την πλέον ε υ πειθή, ε πιμελή 
και ωφέλιμον υπηρεσίαν παραμένουν καθ’ όλον τον χρόνον τον οποίον η Κυ
βέρνησις θα είχεν ανάγκην αυτών κατά προτίμησιν έναντι των άλλων υπηρ

ετούντων α ντί δημοσίου μισθού. Ε κείνοι οι οποίοι μετά του τίτλου τούτου 
συνδυάζουν επίσης εκείνον της ιδιαιτέρας περί τα όπλα α νδρίας και τας θα
λασσίας πολεμικάς ε πιχειρήσεις τιμώνται διά προσωπικών βραβεύσεων και 
δι’ ιδιαιτέρων δικαιωμάτων εις τας μονίμως παρεχομένας ευεργεσίας της Κυ
βερνήσεως.

Ενδέκατον. Ο ι πλοίαρχοι υ ποχρεούνται εις την καταδρομήν κατά τας 
οδηγίας τας οποίας λαμβάνουν παρά της Ρωσικής Στρατιωτικής Διοικήσεως, 
και τα λάφυρα, πλην του ότι δεν θα δύνανται να ληφθούν και να αναγνωρι
σθούν, ειμή  εφόσον συμφωνούν προς τας προρρηθείσας οδηγίας, θα πρέπει 
κατόπιν να μοιρασθούν <εις δύο, η τοι> το ήμισυ υπέρ του Πλοιάρχου και του 
πληρώματος των λαφυραγωγών και το έτερον ήμισυ υπέρ της Κυβερνήσεως.

Δωδέκατον. Η  Κυβέρνησις βεβαιούται περί της καλής συμπεριφοράς των 
πλοιάρχων εκ των μηνιαίων εκθέσεων αι οποίαι της αποστέλλονται υ πό υ παλ-



υπαλλήλων εις τους οποίους αφορά <η υποχρέωσις> και εκ των οποίων ε ξαρτών
ται <οι πλοίαρχοι>.

φ. 3v Δέκατον τρίτον. Αι οικογένειαι των πλοιάρχων και ναυτών /  πολεμικού 
τ ινος πλοίου υ πό δημοσίαν μίσθωσιν οι οποίοι εις ναυμαχίαν τινά θ α  εφο
νεύοντο, θύματα του θάρρους και τη ς α νδρίας των, θα λαμβάνουν παρά της 
Κυβερνήσεως την αποζημίωσιν την οποίαν ο  α ρχηγός ή μέλος αυτών είχεν 
εν υπηρεσία. Το ευεργέτημα τούτο του δημοσίου θα επεκτείνεται εις τας συ
ζύγους, ε φόσον παραμένουν χήραι, και εις τα τέκνα καθ’ όλην την διάρ
κειαν του βίου των μόνον και επ ’ ο νόματι των ιδίων.

Ο  παρών κανονισμός θα διανεμηθή εις πάντας τους εν δημοσία υπηρε
σία πλοιάρχους εις τας δύο γλώσσας, ελληνικήν και ιταλικήν.

Ε κ  του Εκτάκτου Ε π ιτροπείου τη πρώτη Ιουλίου 1807 π.η .

Ο  Έ κ τ . Ε π ίτ ρ . Κ. ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑ Σ

Ο  Γραμματεύς ΠΑΥΛΟΣ ΠΕΔΕΜΟΝΤΗΣ 

Διά το  α κριβές α ντίγραφον 

Ο  Γραμματεύς Π . Π ΕΔΕΜ Ο ΝΤΗΣ

Γεν. αρ. 9, αριθ. εγγρ. 366, συνημμ. β

No. 3
Copia di uffizio scritto  a S.E. P ritano  d’Itaca  dal Commiss(ari)o 

Estraord(inari)o  in  S (ant)a M aura in d a ta  20 luglio 1807 g.s.

Gli avvisi uffiziali pervenutim i jeri sera portano armistizio fra la 
F rancia , la  Russia e consequentem ente colla P o rta  O ttom ana.

Per questo e fino a tan to  che ulteriori rischiaram enti si abbiano sa
rebbe utile som m am ente alla pubblica esconomia ch’ella destram ente 
prevenisse i due capitanj Lecazza e Sava Arseni, sui quali le ho dato 
delle commissioni coi miei uffizj 29 giugno e 12 luglio, che misurassero 
ben bene le loro convenienze prim a di apprestarsi definitivam ente all’ 
arm o dei loro piccioli bastim enti. Forse che in pochi giorni possa giun
gerci la  notizia della pace o che senza di questa du ran te  l’armistizio 
le com binazioni politiche e le viste economiche del nostro Governo esi
gano che l’Arm o nostro M arittim o sia rido tto  a qualche solo grosso 
bastim ento . Per tu t te  queste ragioni io non potrò  stipulare con essi un 
co n tra tto  che di giorni, sem pre io in riserva di congedarli quando di 
essi non abbisogni il Governo. L ’armo loro in  questo caso, se inutile



alla  difesa, non può giovare ad  essi per corso. Lealm ente procedendo 
φ.1v debbono esserne prevenuti e se potesse loro convenire di guadagnar 

tem po per accordarm ene senza nessuna pretensione, parm i che ciò possa 
convenire tan to  ai capitanj suddetti come al Governo, il quale può 
anco averne bisogno, qualora le circostanze cangiassero.

Rigorosam ente parlando questo paese dal canto mio verso di essi 
non è doveroso, giacché io non ho con essi stipulato  un co n tra tto  e molto  
meno non ho stabilito  quanto  tem po debbe durare il loro servigio al 
pubb(lic)o soldo. Ma prem endom i som m am ente di conciliare tu t t i  i loro 
interessi parm i convenevole prevenirli. Se questi due capitanj ed il 
Lecazzà piú dell’altro  annunziassero le spese fin’ora incontra te , io l’au 
torizzo di prom ettere ad essi un risarcim ento ben m isurato, quando essi 
p(er) ora sospendessero il to ta le  prestam ento  dei loro legni oppure 
quando essi altre m isure prendessero, senza cercare ulteriorm ente di 
essere presi al pubblico soldo.

In  questo dilicato argom ento io la prego di adoperare tu t ta  quella 
prudenza e desterità  cli’ò necessaria, affinché preservata sia la pubblica 
economia e perché poi risplenda la lealtà  del Governo verso i sud(de)ti 

φ.2 due capitanj, i quali hanno una reale benem erenza p(er) es / sere sta ti
i prim i ad esibirsi al pubblico servigio, senza viste di m olto guadagno.

Le occludo due pieghi pubblici e le rinnovo le proteste della m ia 
d istin ta  stim a e consid(erazione).

Α ρ. 3
Α ντίγραφον του εγγράφου του αποσταλέντος εις την Α.Ε. τον Πρύτανιν της 
Ιθάκης υ πό του εν Α γία  Μαύρα Εκτάκτου Επιτρόπου κατά την 20 Ιο υ 

λίου 1807 π.η .

Αι επίσημοι ανακοινώσεις α ι οποίαι έφθασαν χθες την εσπέραν α ναφέ
ρουν ανακωχήν μεταξύ της Γαλλίας, της Ρωσίας κ α ι α κολούθως μετά της 
O θωμανικής Πύλης.

Διά τούτο, και μέχρις ό του ληφθούν περαιτέρω διευκρινήσεις, θ α  
ήτο εξαιρετικώς ωφέλιμον εις την δημοσίαν οικονομίαν να ειδοποιήσετε καταλ
λήλως τους δύο πλοιάρχους Λεκατσάν και Σάββαν Α ρσένην, περί των οποίων 
σας έδωσα παραγγελίας διά των εγγράφων μου της 29 Ιουνίου και 12 Ι ου
λίου, να σταθμίσουν ά ριστα τα συμφέροντά των, πριν ε πιδοθούν οπωσδήποτε 
εις τον εξοπλισμόν των μικρών των πλοίων. Ί σ ως ε ντός ολίγων η μερών κα
ταστή δυνατόν να λάβωμεν την είδησιν της ειρήνης ή άνευ ταύτης κατά την



διάρκειαν της ανακωχής οι πολιτικοί συνδυασμοί και αι οικονομικαί βλέ
ψεις της Κυβερνήσεώς μας απαιτήσουν να περιορισθή ο θαλάσσιος εξοπλι
σμός μας μόνον ως προς μέγα τι πλοίον. Διά π άντας τους λόγους τούτους δεν 
θα δυνηθώ να συνάψω μετά τούτων συμφωνίαν, ε ιμ ή  ημερών, επιφυλασσό
μενος πάντοτε να τους απολύσω, όταν η Κυβέρνησις δεν έχη την ανάγκην 
τούτων.  Ο  εξοπλισμός <των πλοίων> τούτων κατά την περίπτωσιν ταύτην, 
εάν περιττός εις την άμυναν, δεν δύναται να βοηθήση τούτους προς κατα
δρομήν. Ε άν προχωρήσωμεν μετ’ ειλικρινών διαθέσεων, πρέπει να ειδοποιηθούν 
φ. 1v περί τούτου· και εάν ήτο δυνατόν να συμφέρη εις τούτους να / κερδί
σουν χρόνον, διά να συμφωνήσωμεν περί τούτου άνευ τινός α παιτήσεως, νο
μίζω ότι τούτο δύναται να συμφέρη τόσον εις τους προρρηθέντας πλοιάρχους 
όσον και εις την Κυβέρνησιν, η  οποία δύναται προσέτι να έχη ανάγκην τούτω

ν, όταν αι περιστάσεις θα μετεβάλλοντο.
Διά να ομιλήσωμεν αυστηρώς, η χώρα αύτη από της ιδικής μου πλευ

ράς δεν οφείλει προς τούτους, δεδομένου ό τ ι δεν έχ ω συνάψει μετά τούτων 
συμφωνίαν και, πολύ ο λιγώτερον, δεν έχω  καθορίσει πόσον χρόνον πρέπει 
να διαρκή η επί δημοσίω μσθώ υπηρεσία των. Α λλ’ επειδή πιέζομαι κατ’ ε
ξοχήν να ικανοποιήσω πάντα τα συμφέροντά των, μου φαίνεται προσήκον να 
τους ειδοποιήσω. Εάν οι δύο ούτοι πλοίαρχοι, και ο Λεκατσάς περισσότερον 
του άλλου, ανακοινώσουν τα μέχρι σήμερον πραγματοποιηθέντα έξοδα, σας 
εξουσιοδοτώ να υποσχεθήτε εις τούτους καλώς υ πολογισμένην α ποζημίωσιν, 
εάν ούτοι διακόψουν προσωρινώς τον γενικόν εξοπλισμόν των πλοίων των ή 
όταν ούτοι λάβουν έτερα μέτρα, χωρίς να ζητήσουν να προσληφθούν περαι
τέρω επί δημοσίω  μισθώ.

Εις το δύσκολον τούτο ζήτημα σας παρακαλώ να χρησιμοποιήσετε όλην 
εκείνην την σύνεσιν και επιδεξιότητα η οποία είναι α παραίτητος, διά να προ
στατευθούν τα δημόσια οικονομικά και διά να λάμψη κατόπιν η ειλικρίνεια της 
Κυβερνήσεως προς τους προρρηθέντας δύο πλοιάρχους, οι οποίοι έχουν πρα
γματικήν ευεργετικήν δράσιν, επειδή υπήρξαν οι πρώτοι οίτινες προσελήφθη
σαν εις την δημοσίαν υπηρεσίαν άνευ βλέψεων μεγάλου κέρδους. Σ α ς  εσω
κλείω δύο δέματα δημοσίων εγγράφων και σας επαναλαμβάνω τας εκφράσεις 
της διακεκριμένης ε κτιμήσεώς μου και υπολήψεως.

Γεν. αρ. 9, αριθ. ε γγ ρ. 366, συνημμ. γ

Copia.
Addì 19 luglio 1807 s.v. S(an)ta M aura 

L’Ill(ustrissi)mo sig(no)r Comm(issari)o Estraord(inari)o dell’Ec
c(ellentissi)mo Senato in  S(an)ta M aura, seguendo li p o teri de’quali è



investito , si è convenuto con il cap(ita)n Dionissio Conduri dall’isola 
di Cefalonia di noleggiare e prendere al soldo della Repubblica il di lui 
sciambecco, nom inato " L ’Evangelistra” , perché abbia a servire in guerra 
colle condizioni seguenti.

P(ri)m o. Esso cap(itani)o Dionisio Conduri da a noleggio e m ette  al 
servigio della R epubblica detto  suo sciambecco, fornito di tu tto  l’oc
corrente, niente eccettuato  p(er) la  piú sicura navigazione, nonché a r
m ato di diecisette cannoni, qu a ttro  del calibro di libre o tto , q u a ttro  
di libre sei, sette  di libre q u a ttro  e due di libre tre , come pure arm ato  
di fucili tren tao tto  e di trom boni dodici, obbligandosi esso cap(itani)o 
di aver sempre e p(er) tu tto  il tem po del servigio sessanta m arinarj di 
capacità , oltre esso cap(itani)o, un  sottocap(itani)o, un  tenente, un  
scrivano ed un nostrom o1; per il qual sciambecco ed in teram ente for
n ito come sopra il Governo a titolo di nolo, nonché per paghe e p an a 
tiche di tu t to  l’equippaggio, pagarà ad esso capitanio p iastre m ensuali 

φ 1v  / q u a ttro  mille trecento cinquan ta no. 4.350
che s’in tenderanno disposte come viene dichiarito.

Al capitanio piastre cento no. 100
S(e)c(on)do capitanio o tta n ta  80
Tenente sessanta 60
Scrivano sessanta 60
Nostromo cinquanta 50
Per li sessanta m arinarj a ragion di p iastre quaran tacinque 

per cad(aun)o, p iastre due mille settecento 2.700
P er nolo del bastim ento p iastre mille trecento  1.300

T otale p(iastr)e 4.350 
Sec(on)do. Sarà obbligato esso cap(itani)o col suo sciambecco come 

n ell’art(icol)o p recedente di servire p(er) due mesi di fermo, ed il Go
verno si obbliga di tra ttenerlo  al servigio e di corrispondergli le p redette  
summe, salvo il caso che alcuna liqu ida ta  crim inosità di esso capitanio 
n on determ ini diversam ente. O ltre a d e tti due mesi di fermo è obbligato 
p(er) la  sua sola specialità esso cap(itani)o di servire per a ltr i due mesi 
di rispetto  col suo bastim ento, com ’oltre, ed il Governo gli pagarà col 

φ.2 raggualio del nolo e stipendj d ich iarati in ragione de’giorni che fosse 
sta to  / tenu to  al servizio.

Terzo. Se trascorsi li due mesi di fermo e quelli di rispetto  non 
avesse ancora il Governo posto in libertà  detto  sciambecco, p o trà  il 
cap(ita)nio, previo avviso al Governo di giorni venti, considerarsi sciolto 
da qualunque impegno e da ogn’a ltr’obbligo del presente con tra tto .

1. Χφ. nostr’omo.



Q uarto. Si obbliga esso cap(itani)o ogni volta  che ricevesse m u
nizioni da guerra dal Governo di farne il piú pontual uso nel servigio 
e di renderne conto fedele opportunem ente.

Quinto. È  tenu to  esso cap(itani)o col suo sciambecco in qualunque 
caso il Governo lo abbisognasse ed il Comando M ilitare o Marino Russo
lo esigesse di ricevere al suo bordo milizie russe o repubblicane p(er) 
m aggior suo arm o o p(er) alcuna in trapresa di guerra od anche p(er) 
traspo rto , sbarchi od oltre spedizioni, come non m eno di eseguire qua
lunque commiss(io)ne che dalle po testà  dalle quali dipende gli derivasse.

Sesto. Sarà esso cap(itani)o ed ogn’uno del suo equipaggio sempre 
p(er) riconoscere li rispettiv i proprj doveri dell’ordinanza gen(era)le del 
φ. 2v prim o corrente, / della quale gli viene al presente con tra tto  unito  un 
esemplare in greco, e sarà il cap(ita)nio stesso ed ogn’altro  del suo 
bastim ento  soggetto alle com m inative dell’ordinanza stessa, nonché ab i
lita to  nei casi contem plati, alle promesse ricompense.

Settim o. Dovrà esso cap(itanì)o p(er) ora e sino che il Governo 
differentem ente gl’indicasse spiegare il vessillo im p(eria)le russo e sarà 
in dovere di osservare ogni vo lta  che fosse destinato  ad incrociare li 
m ari che gli fossero ad d itta ti di adempiere oltre le commissioni p a r
ziali che gli saranno im partite  dalla po testà  che lo spedisse, oltre l’or
dinanza generale p redetta , oltre gl’articoli del presente co n tra tto  anche 
le istruzioni dell’Im perial Regio Comando M arino Russo di Corfú dei 
3 luglio corr(ent)e, delle quali saranno rilasciate ad esso cap(itani)o 
copie autentiche.

O ttavo. Si è convenuto esso cap(itani)o coHIll(ustrissi)m o s(igno)r 
Comm(issari)o Estraord(inari)o di dar prin cipio in  questo giorno inclusivo 
al p(resen)te con tra tto  e si sottoscrivono.

Il Comm(issari)o E straord(inari)o Co. C A PO D ISTRIA  
Καπ. Διόνισιος Κούντουρις υ πόσχομε τα ανοθ(εν)

Il Seg(reta)rio PEDEM ONTI

Per copia conf(orme)
Il Seg(reta)rio P. PEDEM ONTI

Α ντίγραφον
Α γ ία  Μαύρα τη 19 Ιουλίου 1807 π.η .

ο  Εκλαμπρότατος κύριος Έκτακτος Επίτροπος της Ε ξοχωτάτης Γε
ρουσίας εν Α γία . Μαύρα, ποιούμενος χρήσιν των εξουσιών διά των οποίων εί



είναι περιβεβλημένος, συνεφώνησε μετά του Πλοιάρχου Διονυσίου Κοντουρή, εκ 
της νήσου Κεφαλληνίας, να ναυλώση και προσλάβη το σαμπέκον του, ονομα
ζόμενον «Η  Ευαγγελίστρα», επί μισθώ της Πολιτείας, διά να υπηρετήση εν 
πολέμω υ πό τους ακολούθους όρους:

Πρώτον.  Ο  Πλοίαρχος ούτος Διονύσιος. Κοντουρής παρέχει προς ναύλω
σιν και θέτει εις την υπηρεσίαν της πολιτείας το ρηθέν σαμπέκον του, ε φω
διασμένον διά παντός χρειώδους, ουδενός ε ξαιρουμένου, διά τον ασφαλέστερον 
πλούν, κα ι εξωπλισμένον διά δέκα ε πτά πυροβόλων, τεσσάρων διαμετρήματος 
<σφαιρών βάρους> οκτώ λιβρών, τεσσάρων των έξ, ε πτά των τεσσάρων λιβρών 
και δύο των τριών λιβρών, καθώς επίσης ε ξωπλισμένον διά τριάκοντα οκτώ τυ
φεκίων και δώδεκα τρομπονίων. Ο  Πλοίαρχος ούτος υποχρεούται να έχη πάν
τοτε και δι’ όλον τον χρόνον της υπηρεσίας ε ξήκοντα ναύτας ικανούς, πλην του 
ρηθέντος Πλοιάρχου, ένα Δεύτερον Πλοίαρχον, ένα Υ ποπλοίαρχον, ένα γραμ
ματικόν και ένα ναύκληρον. Διά το σαμπέκον τούτο κα ι εφωδιασμένον καθ’ 
όλα ως ανωτέρω η Κυβέρνησις κατά τα δικαιώματα της ναυλώσεως, καθώς και 
διά πληρωμάς και σίτισιν όλου του πληρώματος, θα καταβάλλη εις τον Πλοίαρχον 
φ . 1v  τούτον μηνιαίως γρόσια /  τέσσαρας χιλιάδας τριακόσια πεντήκοντα (αρ. 
4 3 5 0 ), αι οποίαι θα θεωρηθούν διατεθειμένοι ως εξηγείται:

Εις τον Πλοίαρχον γρόσια ε κατόν, αρ. 100 
Δεύτερος Πλοίαρχος ο γδοήκοντα  » 80
Υποπλοίαρχος ε ξήκοντα  » 60
Γραφεύς ε ξήκοντα  » 60
Ναύκληρος πεντήκοντα » 50
Διά τους εξήκοντα ναύτας, κατά τον λο
γαριασμόν τεσσαράκοντα πέντε γροσίων 
δι’ έκαστον, γρόσια δύο χιλιάδες επτα
κόσια  » 2.700 
Διά ναύλωσιν του πλοίου γρόσια χίλια 
τριακόσια  » 1.300

Σύνολον γρόσια 4.350

Δεύτερον.  Ο  Πλοίαρχος ούτος θα υποχρεούται να υπηρετή συμφώνως 
προς το προηγούμενον άρθρον μετά του σαμπέκου του κανονικώς επί δύο μή
νας, και η Κυβέρνησις υποχρεούται να τον διατηρή εις την υπηρεσίαν και να 
του καταβάλλη τα προειρημένα ποσά, ε κτός της περιπτώσεως κατά την οποίαν 
καθορίση ά λλως η τιμωρία κολασίμου πράξεως του Πλοιάρχου τούτου. Πλην 
των ρηθέντων δύο μηνών κανονικής υπηρεσίας υ ποχρεούται διά την ειδικότη
τα του μόνον να υπηρετήση ο Πλοίαρχος ούτος δι’ ετέρους δύο μήνας εν ε
φεδρία μετά του πλοίου του, ως άνω, και η Κυβέρνησις θα του πληρώση κατ’ 
αναλογίαν του ναύλου και των δηλωθέντων μισθών, εν σχέσει προς τας ημέ-



φ.2 ημέρας κατά τας οποίας/έκρατήθη εν τη υπηρεσία.
Τρίτον. Ε άν, παρελθόντων των δύο μηνών κανονικής υπηρεσίας και της 

εφεδρίας, η Κυβέρνησις δεν ελευθερώση εισέτι το ρηθέν σαμπέκον, ο Πλοίαρ
χος θα δύναται μετά προηγουμένην κατά είκοσι η μέρας ειδοποίησιν προς την 
Κυβέρνησιν να θεωρήται α πηλλαγμένος ε ξ οιουδήποτε καθήκοντος και εξ οιασδή

ποτε άλλης υποχρεώσεως της παρούσης συμφωνίας.
Τέταρτον.  Ο σάκις ο Πλοίαρχος ούτος ήθελε παραλάβει πολεμοφόδια πα

ρά της Κυβερνήσεως, υ ποχρεούται να κάμη την μάλλον προσεκτικήν χρήσιν 
τούτων κατά την υπηρεσίαν και να  αποδίδη α κριβή λογαριασμόν καταλλή
λως.

Πέμπτον.  Ο  Πλοίαρχος ούτος υ ποχρεούται μετά του σαμπέκου του, εις 
οιανδήποτε περίπτωσιν ήθελε λάβει ανάγκην τούτου η Κυβέρνησις και ήθελεν 
απαιτήσει τούτο η Ρωσική Στρατιωτική η Ναυτική Διοίκησις, να δεχθή εις το 
κατάστρωμά του ρωσικά στρατεύματα ή της Πολιτείας προς ισχυρότερον εξο
πλισμόν του ή διά πολεμικήν τινα ε πιχείρησιν ή επίσης διά μεταφοράν, α πο
βάσεις ή άλλας αποστολάς, όπως ουχ ήττον να εκτελέση οιανδήποτε αποστολήν, 
η οποία θα προήρχετο εκ των αρχών εκ των οποίων θα εξηρτάτο <ούτος>.

Έ κτον. Ο  Πλοίαρχος ούτος και οιοσδήποτε του πληρώματός του θα ανα
γνωρίξη πάντοτε τα ίδια αυτού καθήκοντα, <απορρέοντα> εκ του γενικού  

φ.2v κανονισμού της πρώτης τρέχοντος, /  του οποίου α ντίγραφον εις την ελληνικήν 
συνάπτεται εις το παρόν συμφωνητικόν, και θα υπόκειται ο αυτός Πλοίαρχος 
και οιοσδήποτε άλλος εκ του πληρώματός του εις τας κυρώσεις του αυτού κα
νονισμού, καθώς θα είναι και άξιος των υπεσχημένων α νταμοιβών εις τας πα
ρουσιαζομένας περιπτώσεις.

Έβδομον. Ο  Πλοίαρχος ούτος θα πρέπει προς το παρόν, και μέχρις ου η 
Κυβέρνησις του δώση διαφορετικάς οδηγίας, να υψώνη την ρωσικήν αυτοκρα
τορικήν σημαίαν και θα υποχρεούται να προσέχη ο σάκις θα διωρίζετο να διά
σχιση τας θαλάσσας α ι οποίαι θα του υπεδεικνύοντο, να  εκπληρο ί εκτός των 
επί μέρους ε ντολών αι οποίαι θα του καθωρίζοντο υ πό της αρχής ήτις τον απέ

στειλε, πλην του προειρημένου γενικού κανονισμού, πλην τω ν άρθρων του 
παρόντος συμβολαίου, και τας οδηγίας της Ρωσικής Αυτοκρατορικής Ναυτι
κής Διοικήσεως Κερκύρας της 3 τρέχοντος Ι ουλίου, των οποίων θα παραδο
θούν εις τον Πλοίαρχον τούτον κεκυρωμένα α ντίγραφα.

Όγδοον. Συνεφωνήθη να αρχίσουν την εφαρμογήν του παρόντος συμβο
λαίου ο Πλοίαρχος ούτος μετά του Εκλαμπροτάτου Εκτάκτου Ε πιτρόπου από 
της σήμερον συμπεριλαμβανομένης και υπογράφονται.

Ο  Έ κτακτος Επίτροπος Κ όμης Κ Α Π Ο ΔΙΣΤΡΙΑ Σ 
Καπ. Διονύσιος Κοντουρής υπόσχομαι τα άνωθεν 

Ο  Γραμματεύς ΠΕΔΕΜΟΝΤΗΣ 
Διά το ακριβές α ντίγραφον 

Ο  Γραμματεύς Π . Π ΕΔ ΕΜ Ο ΝΤΗΣ



Γεν. αρ. 9, αριθ. εγγρ. 366, συνημμ. δ

Copia. Addì 15 luglio 1807 g.s. S(an)ta M aura

L’Ill(ustrissi)m o sig(no)r Commissario Estraord(inari)o dell’Ec
c (ellentissi)mo Senato in S(an)ta M aura, seguendo li poteri de’quali è 
investito , si è convenuto col sig(no)r cap(ita)no Giovanni Svorono dall’ 
isola di Cefalonia di noleggiare e prendere al soldo della Repubblica il 
di lui brich, denom inato "L a  M adonna di M angana” , perché abbia da 
servire in  guerra colle condizioni seguenti :

P(ri)mo. Esso cap(itani)o Svorono dà  a noleggio e m ette  al ser
vigio della Repubblica detto  suo brich, fornito di tu tto  l’occorrente, 
n ien te eccettuato  p(er) la piú sicura navigazione, nonché arm ato  di 
dodici cannoni del calibro di libre sei ed otto , di quaran ta  trom boni e 
q u a ran ta  schioppi, obbligandosi esso cap(ita)nio di aver sempre e p(er) 
tu t to  il tem po del servigio quarantacinque m arinari di capacità, oltre 
esso cap(irani)o, un secondo cap(itani)o, un scrivano, un  tenen te  ed un 
nostrom o;  p(er) il qual bastim ento, fornito come sopra, il G(ove)rno a 
tito lo  di nolo, nonché p(er) paghe e panatiche di tu tto  l’equippaggio, 
pagarà ad esso capitanio p iastre q u a ttro  mille m ensuali che s’in ten 
deranno disposte come viene dichiarito:  /

φ. 1v Al capitanio p iastre cento            no. 100
Al sec(on)do cap(itani)o                    o tta n ta  80
Allo scrivano  se ttan ta  70
Al tenen te   sessanta 60
Al nostrom o  sessanta 60
P er quaran tacinque m arinarj, a ragion di p iastre 

quaran tacinque p(er) cadauno, p(iastr)e due mille venticinque. 2025 
P er nolo del bastim ento  p(iastr)e mille seicento cinque. 1605

In  tu t te  p(iastr)e 4000

Sec(on)do. Sarà obbligato esso cap(itani)o col suo brich, come nell’ 
art. precedente, di servire p(er) due mesi di fermo ed il Governo si ob
bliga di tra ttenerlo  nel servigio e di corrispondergli le p redette  summe, 
salvo il caso che alcuna liqu idata  crim inosità di esso cap(itani)o non 
determ ini diversam ente. Oltre a d e tti due mesi di fermo è obbligato 
p(er) la sua specialità sola esso capitanio di servire p(er) a ltri due mesi 
di rispetto  col suo bastim ento com’oltre, ed il Governo gli pagarà col 
ragguaglio del nolo e stipendj d ichiarati in  ragion de’ giorni che serv ito 
avesse.

T erzo. Se trascorsi li due mesi di fermo e quelli di rispetto  non 
φ. 2 avesse an cora il Governo p osto / in  libertà  dettò  bastim ento , p ot r à  il



cap(itani)o, previo avviso al Governo di giorni venti, considerarsi sciolto 
da qualunque impegno e da ogni obbligo del presente con tra tto .

Q(ua)rto. Si obbliga esso capitanio ogni vo lta  che ricevesse m u
nizioni di guerra dal Governo di farne il p iú  pontual uso nel servigio 
e di renderne conto fedele opportunem ente.

Q(ui)nto. È tenu to  esso capitanio col suo bastim ento in qualunque 
caso il Governo lo abbisognasse od il Comando M ilitare o Marino Russo
l o  esigese di ricevere al suo bordo milizie russe o repubblicane p(er) 
m aggior suo arm o o p(er) alcuna in trapresa di guerra od anche p(er) 
trasporto , sbarchi od altre  spedizioni, come non m eno di eseguire q u a
lunque commiss(ion)e che dalle po testà  dalle quali dipende gli derivasse.

Sesto. Sarà esso capitanio ed ogn’uno del suo equipaggio sempre 
p(er) riconoscere li rispettiv i proprj doveri dell’ordinanza generale del 
prim o corrente, della quale gli viene al presente con tra tto  unito  un esem
plare in greco, e sarà il cap(itani)o stesso ed ogn’altro  del suo bastim ento 
φ. 2v soggetto alle com m inative dell’ordinanza stessa, nonché abilita to  nei / 
casi contem plati alle ricompense promesse.

Settim o. Dovrà esso cap(itani)o p(er) ora e sino che il G(ove)rno 
differentem ente gl’indicasse spiegare il vessillo imp(eria)le russo e sarà 
in dovere di osservare ogni volta che fosse destinato  ad incrociare li 
m ari che gli fossero ad d itta ti di adempiere oltre le commissioni p a r
ziali che gli saranno im partite  dalla po testà  che lo spedisce, oltre l’or
dinanza generale p redetta , oltre gl’articoli del presente con tra tto  anche 
le istruzioni dell’Imp. Regio Comando Marino Russo di Corfú dei 3 luglio 
corr(ent)e, delle quali saranno rilasciate ad esso cap(itani)o copie au 
tentiche.

O ttavo. Si è convenuto esso cap(itani)o colPIll(ustrissi)mo sig(no)r 
Commiss(ari)o E straord(inari)o  che il presente con tra tto  abbia ad aver 
principio dal giorno che fosse p(er) m ettersi in  a ttiv ità  col suo basti
m ento che si a ttro v a  attualm en te  ancorato nel porto di Cefalonia;  per
i l  che sarà prevenuto quel N.H. P ritano  di dare eseguimento alla con
venzione stessa, contrassegnando sotto  il pre(sen)te l’epoca dell’a t t i 
vazione preaccennata e si sottoscrivono.

Il Commiss(ari)o Estraord(inari)o Co. C A PO D ISTR IA
Ιωάννης σβόρονος

Contrassegnato
Il Seg(retari)o PEDEM ONTI

P(er) copia conf(orm)e
Il Seg(reta)rio P. PEDEM ONTI



Α ντίγραφον
Α γία  Μαύρα 15 Ιουλίου 1807 π.η .

ο  Εκλαμπρότατος κύριος Έκτακτος Επίτροπος της Εξοχωτάτης Γε
ρουσίας εν Α γία  Μαύρα, συμφώνως προς τας εξουσίας διά των οποίων είναι 
περιβεβλημένος, συνεφώνησε μετά του Πλοιάρχου κυρίου Ιω ά ννου Σβορώ
νου, εκ της νήσου της Κεφαλληνίας, να ναυλώση και προσλάβη εις την υπηρ

εσίαν της Πολιτείας το βρίκιον αυτού, ονομαζόμενον «Η  Παναγία του Μαγ
γανά», διά να υπηρετήση εν πολέμω υπό τους ακολούθους όρους:

Πρώτον.  Ο  Πλοίαρχος ούτος Σβορώνος προσφέρει προς ναύλωσιν και 
θέτει εις την υπηρεσίαν της Πολιτείας το ειρημένον α υ τού βρίκιον, ε φωδια
σμένον διά παντός χρειώδους, μηδενός ε ξαιρουμένου, διά τον  ασφαλέστερον 
πλουν, καθώς κα ι εξωπλισμένον διά δώδεκα πυροβόλων διαμετρήματος <σφαι
ρών βάρους> έξ λιβρών και οκτώ, τεσσαράκοντα τρομπονίων και τεσσαράκον
τα τυφεκίων, υποχρεούμενος ο Πλοίαρχος ούτος να έχη πάντοτε καθ’ όλον τον 
χρόνον της υπηρεσίας τεσσαράκοντα πέντε ικανούς ναύτας, πλην του Πλοιάρ
χου τούτου, ένα  Δεύτερον Πλοίαρχον, ένα  γραφέα, ένα  Υποπλοίαρχον και 
ένα ναύκληρον. Διά το πλοίον τούτο, ε φωδιασμένον ως άνω, η Κυβέρνησις διά 
δικαιώματα ναύλου, καθώς και διά μισθούς και σίτισιν όλου του πληρώματος, 
θα πληρώση εις τον Πλοίαρχον τούτον τέσσαρας χιλιάδες γρόσια κατά μήνα,
αι οποίαι θα θεωρηθούν ότι διατίθενται ως εξηγείται:/

φ. 1v Εις τον Πλοίαρχον γρόσια ε κατόν  α ρ .  100
Εις τον Δεύτερον Πλοίαρχον ο γδοήκοντα  » 80
Εις τον γραφέα ε βδομήκοντα  » 70
Εις τον Υποπλοίαρχον  » 60
Εις τον ναύκληρον ε ξήκοντα  » 60 
Διά τεσσαράκοντα πέντε ναύτας κατ’ α ναλογίαν τεσ
σαράκοντα πέντε γροσίων δι’ έκαστον, γρόσια δύο χιλιάδες
είκοσι πέντε  2.025
Διά ναύλον του πλοίου γρόσια χίλια ε ξακόσια πέντε  » 1.605

Σύνολον γρόσια 4.000

Δεύτερον. Ο  Πλοίαρχος ούτος μετά του πλοίου του θα υποχρεούται κατά 
τα εν τω προηγουμένω  ά ρθρω να υπηρετή επί δύο μήνας κανονικώς, και η 
Κυβέρνησις υ ποχρεούται να τον διατηρή εν τη υπηρεσία και να του κατα
βάλλη τα προειρημένα ποσά, πλην της περιπτώσεως κατά την οποίαν καθο
ρίση άλλους η τιμωρία κολασίμου πράξεως του Πλοιάρχου τούτου. Πλην των 
ρηθέντων δύο μηνών κανονικής υπηρεσίας, ο Πλοίαρχος ούτος υ ποχρεούται



διά την ειδικότητά του μόνον να υπηρετήση δι’ ετέρους δύο μήνας εν  εφε
δρία μετά του πλοίου του ως άνω, και η Κυβέρνησις θα του πληρώση κατ’ α
ναλογίαν του ναύλου και δηλωθέντας μισθούς εν σχέσει προς τας ημέρας κατά 
τας οποίας υπηρέτησε.

Τρίτον. Ε ά ν, παρελθόντων των δύο μηνών κανονικής υπηρεσίας και των 
φ. 2 της εφεδρίας, η Κυβέρνησις δεν ελευθερώση εισέτι /  το ρηθέν πλοίον, ο Πλοί
αρχος θα δύναται μετά προηγουμένην ειδοποίησιν κατά είκοσιν η μέρας προς 
την Κυβέρνησιν να θεωρήται α πηλλαγμένος ε ξ οιουδήποτε καθήκοντος και 
εξ οιασδήποτε υ ποχρεώσεως της παρούσης συμφωνίας.

Τέταρτον.  Ο σάκις ο Πλοίαρχος ούτος ήθελε παραλάβει πολεμοφόδια 
παρά της Κυβερνήσεως, υ ποχρεούται να κάμη την μάλλον προσεκτικήν χρή
σιν τούτων κατά την υπηρεσίαν και να αποδίδη α κριβή λογαριασμόν καταλ
λήλως.

Πέμπτον. Εις οιανδήποτε περίπτωσιν η Κυβέρνησις θα είχεν ανάγκην 
ή θα το  εζήτει η Ρωσική Στρατιωτική η Ναυτική Διοίκησις ο Πλοίαρχος 
ούτος μετά του πλοίου του υ ποχρεούται να παραλάβη επί του καταστρώμα
τός του προς καλλίτερον ε ξοπλισμόν του στρατεύματα ρωσικά ή της Πολι
τείας ή διά τινα πολεμικήν ε πιχείρησιν ή επίσης διά μεταφοράν, α ποβάσεις 
ή άλλας αποστολάς, όπως ουχ ήττον να εκτελέση οιανδήποτε ε ντολήν η οποία 
θα προήρχετο εκ των αρχών εκ των οποίων <ούτος> θα εξηρτάτο.

Έ κτον.  Ο  Πλοίαρχος ούτος και οιοσδήποτε εκ του πληρώματός του θα 
αναγνωρίζη πάντοτε τα ίδια α υ τού καθήκοντα τα εκ του γενικού κανονισμού 
της πρώτης τρέχοντος, του οποίου α ντίγραφον εις την ελληνικήν συνάπτεται 
εις το παρόν συμφωνητικόν, και θα είναι ο αυτός Πλοίαρχος και οιοσδήποτε 
άλλος εκ του πληρώματός του υ ποκείμενος εις τας κυρώσεις του αυ τ ο ύ  
φ. 2v κανονισμού, καθώς κ α ι ά ξιος /  τω ν υπεσχημένω ν α νταμοιβών εις τας παρου
σιαζομένας περιπτώσεις.

Έβδομον.  Ο  Πλοίαρχος ούτος θα πρέπει προς το παρόν, και μέχρις ου 
η Κυβέρνησις του δώση διαφορετικάς οδηγίας, να υψώση την ρωσικήν α υ το
κρατορικήν σημαίαν και θα υποχρεούται να προσέχη, οσάκις θα διωρίζετο 
να διάσχιση τας θαλάσσας αι οποίαι θα του υπεδεικνύοντο, να εκπληροί ε κτός 
των επί μέρους ε ντολών α ι οποίαι θα του καθωρίζοντο υ πό της αρχής ή τ ις  
τον απέστειλε, πλην του προειρημένου γενικού κανονισμού, πλην τω ν  ά ρ
θρων του παρόντος συμφωνητικού, προσέτι τας οδηγίας της Ρωσικής Αυτο
κρατορικής Ναυτικής Διοικήσεως Κερκύρας της 3 τρέχοντος Ιουλίου, των 
οποίων θα παραδοθούν εις τον Πλοίαρχον τούτον κεκυρωμένα α ντίγραφα.

Όγδοον. Συνεφωνήθη να αρχίση η  ε φαρμογή του παρόντος συμφωνη
τικού μεταξύ του Πλοιάρχου τούτου και του Εκλαμπροτάτου κυρίου Ε κ τά 
κτου Επιτρόπου από της ημέρας κατά την οποίαν <ο πρώτος> θα ετίθετο εν 
ενεργεία μετά του πλοίου του, το οποίον προς το παρόν ευρίσκεται η γκυρο
βολημένον εις τον λιμένα της Κεφαλληνίας. Προς τον σκοπόν τούτον ο ευ-



ευγενέστατος Πρύτανις θα ειδοποιηθή να θέση εις εφαρμογήν την εν λόγω συμ
φωνίαν σημειών υ ποκάτω του παρόντος τον χρόνον ε νάρξεως της προρρη
θείσης λειτουργίας και υπογράφονται.

Ο  Έ κτακτος Επίτροπος Κ όμης Κ Α Π Ο ΔΙΣΤΡΙΑ Σ 
Ιωάννης Σβορώνος

Η λέγχθη 
Ο  Γραμματεύς ΠΕΔΕΜΟΝΤΗΣ

Διά το  ακριβές α ντίγραφον 
Ο  Γραμματεύς Π . Π ΕΔΕΜ Ο ΝΤΗΣ

Γεν. αρ. 9, αριθ. εγγρ . 366, συνημμ. ε

Copia di uffizio scritto  dal Commiss(ari)o Estraord(inari)o in 
S (an)ta M aura a S.E. P ritano  del Z an te in d a ta  15 luglio 1807 g.s.

Il cap(ita)n Giov(anni) Svorono col suo bastim ento è al pubblico 
servigio colle norm e dell’occluso con tra tto  ed ordinanza. Esso viene 
costà sotto gli ordini di codesto Comando M arittim o e di V.E. e darà 
esso il cambio al bastim ento cap (ita)n Onofrio Rizzardopulo, il quale 
è messo in  libertà  p(er) essere già term inato  il suo con tra tto  e p(er) non 
essere sopportabili le condizioni gravose troppo all’economia nostra  con 
le quali ad esso si è re tribu ito  un  servigio non regolato da nessuna or
dinanza.

V.E. al ricevere delle presenti si darà il m erito di tosto  congedare
il suddetto  Bizzardopulo, pagandolo fino al giorno in cui esso sarà li
cenziato e facendogli restitu ire tan to  le m unizioni e palle ch’esso non 
avesse adoperato con legale testim onianza da dedursi dal giornale e 
dagli ordini ch’esso h a  ricevuto, come le carte russe di navigaz(io)ne 
in  corso, delle quali esso fu m unito. Le m unizioni e palle saranno ri
messe sotto  sua ricevuta al cap(ita)n Svorono. Le carte a me, / onde 
passino ove spetta.

Colle norm e del con tra tto  avrà luogo il pagam ento, con quelle 
dell’ordinanza la sopravveglianza del Governo, onde il con tra tto  sia 
in  tu t te  le sue p a rti da am bi i contraen ti osservato.

Ho l’onore di p ro tes ta rle .........
P .S. Quando non fosse nel pieno suo tenore eseguita l’ordinanza 

in  Cefalonia verso il bastim ento del cap(ita)n Svorono, è richiesta V.E.



di renderla adem pita  in tu t to  e p(er) tu t to  ciò che com prende quello 
dell’equipaggio colla rev ista  del med(esi)mo.

Α ντίγραφον του εγγράφου σταλέντος υ πό του Εκτάκτου Επιτρόπου εν 
Α γ ία Μαύρα προς την Α.Ε. τον Πρύτανιν Ζακύνθου υ πό η μερομηνίαν 15 
Ι ουλίου 1807 π.η .

Ο  Πλοίαρχος Ιωάννης Σβορώνος μετά του πλοίου του διατελεί εν δη
μοσία υπηρεσία κατά τους κανόνας του περικλειομένου συμφωνητικού και κα
νονισμού. Ο ύτος έρχεται εκεί υπό τας διαταγάς της εκείσε Ναυτικής Διοι
κήσεως και της Υ.Ε. και θα αντικαταστήση το πλοίον του Πλοιάρχου Ο νου
φρίου Ριτσαρδοπούλου, ο οποίος α πεδεσμεύθη και επειδή  έληξε το συμβό
λαιόν του και επειδή δεν είναι υ ποφερτοί οι λίαν βαρείς διά τα οικονομικά 
μας ο ροι, επί τη βάσει των οποίων τώρα έ χ ε ι  α μειφθή υπηρεσία υ πό ουδε
νός ρυθμιζομένη κανονισμού.

Η  Υ.Ε. κατά την λήψιν των παρόντων θα  αναλάβη το χρέος να  απο
λύση αμέσως τον προρρηθέντα Ριτσαρδόπουλον, καταβάλλουσα εις τούτον μι
σθούς μέχρι της ημέρας κατά την οποίαν θα αφεθή να απέλθη ούτος και επι
βάλλουσα να επιστρέψη τόσον τα  εφόδια και τας σφαίρας τας οποίας ούτος 
δεν θα είχε φροντίσει να  α φαιρεθούν εκ <των χρεώσεων> του ημερολογίου 
διά νομίμου πιστοποιητικού και εκ των διατακτικών τας οποίας ούτος 
έλαβε όσον και τα ρωσικά έγγραφα <της αδείας> ναυτικής καταδρομής, διά των 
οποίων ούτος ε φωδιάσθη. Τ α  εφόδια και αι σφαίραι θα επιστραφούν ε π ί  
φ. 1v αποδείξει εις τον Πλοίαρχον Σβορώνον, τα έγγραφα ε ις  εμέ, /  διά να μεταβι
βασθούν όπου α φορούν.

Η  πληρωμή θα γίνη κατά τους όρους της συμφωνίας, η  επιτήρησις της 
Κυβερνήσεως κατά τους του κανονισμού, διά να τηρηθή η συμφωνία καθ’ όλα 
αυτής τα μέρη υπ’ αμφοτέρων των συμβαλλομένων.

Έ χ ω  την τιμήν να σας εκφράσω...
Υ.Γ. Ε άν ο κανονισμός δεν τηρηθή εν Κεφαλληνία κατά το σύνολον του 

περιεχομένου του έναντι του πλοίου του Πλοιάρχου Σβορώνου, η Υ.Ε. παρα
καλείται να τον καταστήσετε ε κτελεστόν καθ’ όλα και πλήρως εις όσα περι
λαμβάνει περί πληρώματος διά της επιθεωρήσεως τούτου.



Γεν. αρ. 9, αριθ. εγγρ. 366, συνημμ. στ

Copia di uffizio scritto  dal Commiss(ari)o Estraord(inari)o  in 
S(an)ta M aura a S.E. P ritano di Cefalonia in d a ta  15 luglio 1807 g.s.

Ho noleggiato il bastim ento di cap(ita)n Giovanni Svorono colle 
condizioni che risulteranno a V.E. dall’inserto con tra tto  ed ordinanza di 
servigio. L ’interesse pubblico è conciliato e non è negletto nessuno degl’ 
im portan ti oggetti pei quali il Governo nostro è obbligato all’Armo 
M arittim o. Questo bastim ento  va  a dare il cambio a quello del cap(ita)n 
Onofrio Rizardopulo e va a portare  una grande economia al pubb(lic)o 
erario.

Prego V.E. di dargli un  acconto di due m ila p iastre e di pagarli 
dietro a perizia e stim a formale la polvere di cui esso è fornito consis
ten te  in p u tti quattordici. Potendo sarà assai u tile fornirlo del possi
bile num ero di palle di cannone in aggiunta di quelle ch’esso ha.

V.E. conosce quanto  im porti al pubblico erario che la sua spe
dizione p(er) Z ante sia fa tta  al piú presto possibile. Esso en tra  al pub
blico soldo dal giorno in cui scioglie p(er) Zante. Questa m arcazione, 
φ. 1v come quella del soldo sommi / n istrato , sia fa tta  secondo le regole s ta 
bilite d all’Ecc(ellentissi)mo Senato in calze del contra tto .

Ho l’onore..................

Α ντίγραφον του εγγράφου αποσταλέντος υ πό του Εκτάκτου Ε πιτρόπου 
εν Α γία Μαύρα προς την Α.Ε. τον Πρύτανιν της Κεφαλληνίας υ πό η μερο
μηνίαν 15 Ιουλίου 1807 π.η .

Ε μίσθωσα το πλοίον του Πλοιάρχου Ιω ά ννου Σβορώνου κατά τους ό
ρους τους οποίους θα διαπιστώση η Υ.Ε. εκ του συνημμένου συμφωνητικού 
και του κανονισμού υπηρεσίας. Το δημόσιον συμφέρον ε ξησφαλίσθη, και ουδε

ίς εκ των σπουδαίων σκοπών παρημελήθη, τους οποίους η ημετέρα Κυ
βέρνησις έχ ε ι τάξει εν τω Κλάδω του Ναυτικού. Το πλοίον τούτο μεταβαί
νει δ ιά να  α ντικαταστήση εκείνο του Πλοιάρχου Ο νουφρίου Ριτσαρδοπού
λου και πρόκειται να προκαλέση μεγάλην οικονομίαν εις το δημόσιον τα
μείον.

Παρακαλώ την Υ.Ε. να του δώση προκαταβολήν δύο χιλιάδας γρόσια 
και να του πληρώση κατόπιν ε μπειρογνωμοσύνης και κανονικής ε κτιμήσεως



την πυρίτιδα διά της οποίας ούτος είναι ε φωδιασμένος, συνισταμένης εις δε
κατέσσαρα ( . . . ) 1. Ε ά ν δύνασθε, θα είναι λίαν εύκολον να του προμη
θεύσετε τον δυνατόν αριθμόν σφαιρών πυροβολικού επί πλέον εκείνων τας ο
ποίας ούτος έχ ε ι.

Η  Υ.Ε. γνωρίζει πόσον σημαντικόν είναι διά το δημόσιον ταμείον να 
γίνη η αποστολή του διά την Ζάκυνθον το ταχύτερον δυνατόν. Ο ύτος αρχί
ζει να  αμείβεται διά δημοσίων χρημάτων από τη ς η μέρας κατά την οποίαν 
εκκινε ί  διά Ζάκυνθον. Η  σημείωσις α ύ τη , καθώς και εκείνη των χορηγηθέντων 

φ.1v χρημάτων, /  α ς γίνη κατά τους καθιερωθέντας κανόνας υ πό της Εξοχ
ωτάτης Γερουσίας, επί του περιθωρίου του <εγγράφου του> συμβολαίου.

Έ χ ω την τιμήν...

38
Γεν. αρ. 9, αριθ. εγγρ. 367

Νο. 39
All’Ill(ustrissi)mo sig(no)r Segretario di S tato 

della Camera Finanze e F.A.

Il Commissario Estraord(inari)o in S(ant)a M aura 

Dal Commissariato Estraord(inari)o

li 22 luglio 1807 s.v.

Spedisco con prem ura im portan ti dispazzi all’Ecc(ellentissim)o 
Senato ed a S.E. il sig(no)r Ministro Pelnipotenziario e li spedisco colla 
barca di p(atro)n  B attio  Sinadinò, col quale ho convenuto il prezzo 4i 
p iastre o ttan taq u a ttro  per m ancanza d’ogn’altro  che piú pronto po
tesse incontrare la  gelosa spedizione e per qualche ritardo  che ho do
vu to  fargli soffrire a causa di alcune politiche notizie che attendevo.

Lo accompagno però a V.S. Ill(ustrissi)m a, affinché abbia esso ca
rabochiro il suo pagam ento da cotesto erario. Le protesto  la giusta 
m ia considerazione.

Il Comm. Est. C(ont)e CAPODISTIA

Ά ν ω  δ ι ά  χ ε ι ρ ό ς  τ ο υ  π α ρ α λ ή π τ ο υ :  24 d(ett)o. Il 
Seg. di S ta to  Co. Zordina. 

φ.1v  Π ε ρ ί λ η ψ ι ς  δ ι ά  χ ε ι ρ ό ς  τ ο υ  π α ρ α λ α β ό ν τ ο ς  γ ρ α μ
μ α τ έ ω ς :  1356. Commissario Estraord(inari)o. Fa p(rese)nte la né-

1. Η  λ. p u t t i  α γνώστου  σημασίας , ί σω ς όμω ς σημαίνει μικρά βυτία.



necessità che à avuto  di spedire qui espresso per portare  alcune le tte re  im 
p o rtan ti al M(i)n(istr)o Plenipotenziario e al Senato.

Α ρ. 39
Προς τον Ε κλαμπρότατον κύριον Γραμματέα της Επικρατείας 

του Τμήματος των Οικονομικών και Ε.Δ.

Ο  εν Α γία Μαύρα Έκτακτος Ε πίτροπος

Ε κ  του Εκτάκτου Ε πιτροπείου 
τη 22 Ι ουλίου 1807 π.η .

Α ποστέλλω ε σπευσμένως σπουδαίας α ναφοράς προς την Ε ξοχωτάτην 
Γερουσίαν και την Α.Ε. τον κύριον Πληρεξούσιον Υ πουργόν και τα ς α πο
στέλλω διά του πλοιαρίου του λεμβούχου Μπατιού Συναδηνού, μετά του οποί

ου συνεφώνησα την τιμήν των ογδοήκοντα τεσσάρων γροσίων, ένεκα α
πουσίας οιουδήποτε άλλου, ο οποίος μάλλον πρόθυμος θ α  η δύνατο να εκτε
λέση την σπουδαίαν αποστολήν, και διά μικράν καθυστέρησιν, τη ν  οποίαν 
έπρεπε να του επιβάλω να υποστή ε ξ αίτιας πολιτικών τινων ειδήσεων τας 
οποίας α νέμενον. Τ ον παραπέμπω όμως εις την Υ. Εκλαμπροτάτην Αυθ., ίνα 
ο Πλοίαρχος ούτος λάβη τον μισθόν του παρά του εκείσε ταμείου.

Σας εκφ ράζω την δικαίαν μου ε κτίμησιν.
Ο  Έ κ τ . Ε π ίτ ρ .  Κόμης ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑ Σ

Ά ν ω :  24 του ιδίου.  Ο  Γραμμ. της Επικρατείας Κ. Τζορντίνας.

Π ε ρ ί λ η ψ ι ς .  1356. Έκτακτος Επίτροπος. Γνωστοποιεί την ανάγκην 
την οποίαν έλαβε να αποστείλη ε νταύθα ειδικόν μέσον, διά να κομίση γράμ
ματά τινα σπουδαία προς τον Πληρεξούσιον Υ πουργόν και προς την Γερου
σίαν.
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Νο. 40
Finanze e F.A. 

Il Commissario Estraord(inari)o dell’Ecc(ellentissim)o Senato 
in S(ant)a M aura 

All’Ill(ustrissi)mo Sig. Segretario di S ta to  Finanze e F.A. 

Dal Commissariato Estraord(inario)

li 23 luglio 1807 g.s.

Il cap(ita )n  Caligà che servi per l’innanzi arm ato  in  guerra ho



com pito il periodo del suo co n tra tto  e si rende col suo naviglio nel p ri
miero suo stato  commerciale.

Poiché il servigio da lui p resta to  sotto  la m ia osservazione può 
averlo raccom andato, cosi io lo scorto col m ezz o  accreditato  di V.S. 
Ill(ustrissi)ma alla pubblica predilezione, onde quando al Governo giun
gesse ap ertu ra  di usare d’alcun bastim ento  nazionale, potesse anche 
avere in v ista  esso capi(ta)n Caligà ed il suo legno m ercantile, accor
dando poi al med(esim)o in ogni caso che giustam ente gli convenisse 
la pub(blic)a protezione.

P ro testo  a V.S. Ill(ustrissi)m a la giusta m ia stim a e consideraz(ione).
Il Comm. Est. C(ont,)e CAPODISTR1A

Ά ν ω  δ ι ά  χ ε ι ρ ό ς  τ ο υ  π α ρ α λ ή π τ ο υ :  27 lug. 1807. 
Il Seg. di S ta to  Co. Zordina.

Π ε ρ ί λ η ψ ι ς  δ ι ά  χ ε ι ρ ό ς  τ ο υ  π α ρ α λ α β ό ν τ ο ς  γ ρ α μ 
μ α τ έ ω ς :  Commissario Estraord(inari)o Co. Capodistria. Fa p(re
se)nte la licenza d a ta  al cap(ita)n Caligà dopo essere spirato il tem po 
del suo con tra tto .

Α ρ. 40
Οικονομία και Ε.Δ.

Ο  εν  Α γία  Μ α ύρα  Έ κτακτος Επίτροπος της Εξοχωτάτης Γερουσίας 
προς τον Εκλαμπρότατον κύριον Γραμματέα της Ε π ικ ρατείας 

επί των Οικονομικών και Ε.Δ.

Ε κ  του Εκτάκτου Ε πιτροπείου 
τη 23 Ι ουλίου 1807 π.η .

Ο  Πλοίαρχος Καλιγάς, ο οποίος κατά το παρελθόν υπηρέτησε στρα
τιωτικώς εν πολέμω, συνεπλήρωσε την περίοδον της συμφωνίας του και επαν
έρχεται μετά του πλοίου του εις την προηγουμένην ε μπορικήν αυτού ιδιό
τητα.

Ε πειδή η υπ’ αυτού παρασχεθείσα υπηρεσία υ πό την επίβλεψίν μου 
δύναται να του χρησιμεύση ως συστατικόν, τοιουτοτρόπως τον παραπέμπω διά 
μέσου τη ς  α ξιοπίστου Υ. Εκλαμπρότατης Αυθ. εις την προτίμησιν του δη
μοσίου, ίνα η Κυβέρνησις δυνηθή να  έχη  υπ’ όψιν και τούτον επίσης τον 
Πλοίαρχον Καλιγάν και το εμπορικόν του σκάφος, όταν θα  έφθανε η  ευκαι
ρία να χρησιμοποιήσωμεν κρατικόν τι πλοίον, έχοντες α κολούθως ε μπιστοσύ
νην εις τον ίδιον εις πάσαν περίπτωσιν, κατά την οποίαν δικαίως θα του ήρ
μοζεν η προστασία του δημοσίου.



Εκφράζω προς την Υ. Εκλαμπροτάτην Αυθ. την δικαίαν ε κτίμησιν μου 
και υπόληψιν.

Ο  Έ κ τ . Ε π ίτ ρ .  Κόμης ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑ Σ

Ά ν ω :  27 Ιουλ. 1807.  Ο  Γραμμ. της Ε π ικ ρατείας Κ. Τζορντίνας.

Π ε ρ ί λ η ψ ι ς :  Έκτακτος Επίτροπος Κ. Καποδίστριας. Γνωστοποιεί 
την δοθείσαν α ποδέσμευσιν εις τον Πλοίαρχον Καλιγάν, α φού ε ξ έπνευσεν ο 
χρόνος της συμφωνίας του.
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Νο. 41
Finanze e F.A.

All’Eccellentissimo Senato 

Il Suo Commissario E straord(inari)o  in  S(ant)a M aura

Dal Commissariato Estraord(inari)o
li 26 luglio 1807 g.s.

Il cap(ita)n Cristodulo Comitopulo , che si trova col suo bastim ento 
arm ato  in questo ancoraggio di S(ant)a M aura sotto gl’ordini di Mon
signor dell’A rta  e pagato dallo stesso, non potendo continuare nella 
m ancanza delle som m inistrazioni che Monsignore dovrebbe fargli e non 
puotè nelle circoscrizioni a ttu a li della sua economia, si rivolse a me 
ricercandom i un qualche sovvegno a tito lo  d ’im prestito  per averlo da 
rim borsare in Corfú dal canto dell’Ill(ustrissi)m o sig(no)r Cav(alie)r Be
nachi, Console G(e)n(era)le russo. Troppo im periosa l’urgenza del ca
p(ita)n  Comitopulo che doveva disponere del danaro ad approvvigiona
m ento alim entare del suo bastim ento , non mi ho po tu to  esimere dal 
secondarlo e gli feci contare da  questa  cassa p iastre mille verso una sua 
ricevuta di cui la replicata rassegno u n ita  a questo mio, affinché sulla 
stessa il generai erario possa riavere dall’Ill(ustrissi)mo Console G(e)
n(era)le prelodato le summe additate .

Im ploro poi la continuazione della p(ubblic)a grazia.

Il Comm. Est. C(ont)e CA PODISTRIA

Ά ν ω  δ ι ά  χ ε ι ρ ό ς  τ ο υ  π α ρ α λ ή π τ ο υ :  4 agosto 1807. Il 
Seg. di S tato  Co. Zordina. Con un ’inserta.



Π ε ρ ί λ η ψ ι ς  δ ι ά  χ ε ι ρ ό ς  τ ο υ  π α ρ α λ α β ό ν τ ο ς  γ ρ α μ 
μ α τ έ ω ς :  1412. Commissario Estraord(inari)o Co. de Capodistria. 
Accom pagna ricevu ta di p(iastr)e 1000 som m inistrate da quella cassa 
al cap(ita)nio Cristodulo Comitopulo per essere dal sig. Console Ca
v(alie)r Benachi rim borsato il Governo.

Α ρ. 41
Οικονομικά και Ε.Δ.

Προς την Ε ξοχωτάτην Γερουσίαν

Ο  εν  Α γία  Μ αύρα  Έ κτακτος Αυτής Επίτροπος

Ε κ  του Εκτάκτου Ε πιτροπείου 
τη 26 Ι ουλίου 1807 π.η .

Ο  Πλοίαρχος Χριστόδουλος Κομητόπουλος, ο οποίος μετά του εξωπλι
σμένου πλοίου του ευρίσκεται εις το αγκυροβόλιον τούτο της Α γίας Μαύρας 
υπό τας διαταγάς του Σεβασμιωτάτου Ά ρτης, α μειβόμενος υ πό του αυτού, 
μη δυνάμενος να συνέχιση <υπηρετών>, εν τη ελλείψει των εφοδίων τα οποία 
ο Σεβασμιώτατος θα έπρεπε να του παράσχη και δεν ηδυνήθη κατά τους πα
ρόντας περιορισμούς των οικονομικών του, α πηυθύνθη προς εμέ ζητών ε νί
σχυσίν τινα υπό τύπον δανείου, διά να το επιστρέψη εν Κερκύρα διά του Εκλαμπ

ροτάτου Ιππότου κυρίου Μπενάκη, Γενικού Προξένου της Ρωσίας. Ε 
πειδή ήτο λίαν επιτακτική η ανάγκη του Πλοιάρχου Κομητοπούλου, ο οποίος 
έπρεπε να διαθέση εκ των προς προμήθειαν τροφίμων χρημάτων του πλοίου 
του, δεν ηδυνήθην να  αποφύγω να τον βοηθήσω και του εμέτρησα εκ του 
ταμείου τούτου χίλια γρόσια έναντι αποδείξεώς του, της οποίας το  α ντίγρα
φον υ ποβάλλω ο μού μετά του παρόντος μου, ίνα επί τη βάσει της ιδίας το 
Γενικόν Ταμείον δυνηθή να  α ναλάβη παρά του προμνημονευθέντος Εκλαμπ

ροτάτου Γενικού Προξένου το ειρημένον ποσόν.

Παρακαλώ την συνέχισιν της δημοσίας ευνοίας.

Ο  Έ κ τ . Ε π ίτ ρ . Κόμης ΚΑΠ ΟΔΙΣΤΡΙΑΣ

Ά ν ω :  4 Αυγούστου 1807. Ο  Γραμματεύς της Ε π ικ ρατείας Κ. Τζορν
τίνας. Μεθ’ ενός συνημμένου.

Π ε ρ ί λ η ψ ι ς :  1412. Έκτακτος Επίτροπος Κ. Ντε Καποδίστρια. 
Διαβιβάζει απόδειξιν χιλίων γροσίων, χ ορηγηθέντων υ πό του εκεί ταμείου 
εις τον Πλοίαρχον Χριστόδουλον Κομητόπουλον, διά να τα  α ναλάβη η Κυ
βέρνησις παρά του κυρίου Προξένου Ιππότου Μπενάκη.



Γεν. αρ. 9, αριθ. εγγρ. 373, συνημμ. α 

Α γία Μαύρα 18 Ι ουλ(ί)ου 1807 ε . π (α )λ (α ιό ν ).

Έλαβεν από τούτην την Αυθεντικήν Κάσσαν ο κύριος Κ απ(ετά)ν Χρι
στόδουλος Κομητόπουλος, οπού είναι εις την δούλευσιν του Ι μπερίου της Ρου
σίας, γρόσια τούρκικα χίλια, ν° 1000, ε ις  ενέργειαν γραφής των εχθές του 
Εκλ(αμπροτάτ)ου Κομ(ισαρί)ου Κό. Καποδίστρια, τα  ο ποία του δίδονται 
ακόντο εις τες πάγες του ο πού μέλλει να λάβη από τον Εκλαμπρότατον 
Καβ(αλιέ)ρ Κόνσολε Μπενάκη από Κορφούς ο πού με τον ίδιον είναι α γρι
κημένος, και αυτά ακόντο και διά λογαριασμόν του ειπωθέντος sig(nor) Μπε
νάκη· τα  οποία γρόσια χίλια ε ζητήθησαν παρά του ρηθέντος κ(υρί)ου Κο
μητόπουλου του άνωθεν sig(nor) Κομισάριου, διά να σουπλίρη εις τα καθη
μερινά ε ξοδά του.

Α πό την παρόν α φήνει και άλλην παρόμοια βεβαιωμένη από τον ίδιον 
διά ένα και μοναχόν α ποτέλεσμα.

Λέγω να  έλαβα γρ(όσια) 1000.

Καπητάν Χριστώδουλος κομητώπουλος βεβεώνω.
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Νο. 42
Finanze e F.A.

All’Eccellentissimo Senato 
Il Suo Commissario Estraordinario  in  S (ant)a M aura

Dal Commissariato Estraord(inari)o 

li 26 luglio 1807 g.s.

Il cap(ita)n Zuanne Paroncin, dopo aver scarica ta  in questa fortezza 
la  sua legna, per la vend ita  della quale venne in queste rive scortato  da 
uffizio dell’Ill(ustrissi)m o Segretario di cotesto D ipartim ento, rim ase in 
volto in  sensibile varie tà  di m isurazione a  suo discapito, com’egli ebbe 
ad assicurarm i, e quindi lascia sospesa ogni convenzione di prezzo con 
questa  Reggenza e rito rna innan ti all’au to rità  di VV. EE. per esporre 
le ragioni di sua convenienza. Dalli rapporti re lativ i del N .H. Vice P ri
tan o  di quest’isola l’Ecc(ellentissi)mo Senato conoscerà tu t to  l’avvenuto  
in  detto  argom ento della legna di cap(ita)n Paroncin. Io poi non devo 
om ettere di far osservare alla saggezza di VV. EE. che l’articolo della 
legna per le milizie russe in  questa p iazza occupar dovrebbe t u t ta  la



piú  oculata pub(blic)a attenzione, onde non continuino ta n te  ben da 
m e travedu te , p rivate  speculazioni d’interesse, le quali benché cadano 
a peso dell’im perial economia, nulla di m eno tu rbano  im m ediatam ente 
le m isure circoscritte del nazional erario che interviene alle som m ini
strazioni periodiche in questo ed in  ogn’altro  ram o di russo approvvigi
onam ento.

Io per riparare al considerabile inconveniente m i interessai co’miei 
φ .1v pareri presso questo Governo, / onde la provvista  delle legne per le 

milizie russe fosse esibita pubblicam ente al m inor offerente per im 
presa, m a li suggerim enti, non avendo po tu to  forse superare l’influenza 
di chi h a  oggetti d i vantaggio  in  questo affare, venni a rilevare che 1’ 
a<c>quisto delle legne suddette  fu già nuovam ente lasciato a  quel m ede
simo com m issionato che per l’innanzi lo esercitò per tu t to  il mese pros
simo d ’agosto.

Non posso dissim ulare per cittadino dovere a  VV. EE. che questa 
perseveranza nelle m al disposizioni non è se non che un fonte perenne 
di pubblico aggravio, il quale sebbene sarà com pensato sem pre m ai sull’ 
istan te  disorganizza la pub(blic)a finanza.

L ’Ecc(ellentissi)mo Senato però inform ato ora dalla m ia sin
cerità dell’inconveniente può accorrere colle sapienti sue provvidenze, m a 
devono essere pronte ed inconcusse non m eno che m a tu ra te  in  modo 
da non tem ere delusione.

Im ploro poi la  continuazione della p(ubblic)a graz(ia).
Il Comm. Est. C(ont)e CA PO D ISTR IA

φ.1 Δ ι ά  χ ε ι ρ ό ς  τ ο υ  π α ρ α λ ή π τ ο υ :  4 agosto 1807. Il Seg.
di S ta to  Co. Zordina.

φ .2 Π ε ρ ί λ η ψ ι ς  δ ι ά  χ ε ι ρ ό ς  τ ο υ  π α ρ α λ α β ό ν τ ο ς  γ ρ α μ
μ α τ έ ω ς :  1300. Commissario Straord(inario) Co. de Capodistria. 
Inform a nella v arie tà  di m isura che trovò  il cap(it)an Zuanne Paroncin 
nella vend ita  che fece di alcune legna da fuoco e fa varie riflessioni per 
im pedire all’avvenire il discapito che soffre l’Im perial Corte.



Οικονομία και Ε.Δ.

Προς την Εξοχωτάτην Γερουσίαν
O  εν  Α γ ία  Μ α ύ ρ α  Έ κ τα κ το ς  Αυτής Επίτροπος

Ε κ  του Εκτάκτου Επιτροπείου 
τη 26 Ιουλίου 1807 π.η .

Ο  Πλοίαρχος Τζάνε Παροντσίν, α φού ε ξεφόρτωσεν εις το φρούριον τού
το τα καυσόξυλά του, διά την πώλησιν των οποίων ήλθεν εις τας ακτάς ταύ
τας έ χων μεθ’ εαυτού έγγραφον του Εκλαμπροτάτου Γραμματέως του εκείσε 
Τμήματος <της Οικονομίας και Ενόπλων Δυνάμεων), περιεπλάκη εις αι
σθητήν διαφοράν μετρήσεως των ξύλων προς ζημίαν του, όπως ούτος με εβε
βαίωσε, και διά τούτο εγκαταλείπει διακεκομμένην πάσαν διαπραγμάτευσιν 
της τιμής μετά της ενταύθα Υ πηρεσίας των Κυβερνητών και επιστρέφει ε νώ
πιον της αρχής των Υ.Υ.Ε.Ε., διά να εκθέση τους λόγους της συμπεριφοράς 
του. Ε κ  των σχετικών εκθέσεων του ευγενεστάτου Αντιπρυτάνεως της νή
σου ταύτης η Εξοχωτάτη Γερουσία θα πληροφορηθή παν ό,τι συνέβη εις το 
ζήτημα τούτο των καυσοξύλων του Πλοιάρχου Παροντσίν. Ε γώ κατόπιν δεν 
πρέπει να παραλείψω να παρατηρήσω εις την σωφροσύνην των Υ.Υ.Ε.Ε. ότι 
το ζήτημα των ξύλων διά τα ρωσικά στρατεύματα εν τω φρουρίω τούτω θα 
έπρεπε να  απασχολήση πάσαν την πλέον ε ντατικήν προσοχήν του δημοσίου, 
διά να μη συνεχισθούν πολλαί κερδοσκοπίαι υ πέρ ιδιωτικών συμφερόντων, γε
νόμεναι καλώς α ντιληπταί υπ’ εμού, α ι οποίαι, μολονότι ε πιβαρύνουν την 
αυτοκρατορικήν οικονομίαν, ουχ ήττον φέρουν άμεσον ανωμαλίαν εις τα πε
ριοριστικά μέτρα του εθνικού ταμείου, το οποίον παρεμβαίνει εις τας περιο
δικάς προμηθείας εις τούτον και εις πάντα άλλον κλάδον ρωσικού εφοδια
σμού.

Διά να θεραπεύσω το σημαντικόν ά τοπον, ε νδιεφέρθην να δώσω τας 
φ. 1v γνώμας μου εις την ενταύθα Κυβέρνησιν, /  ίνα η προμήθεια των ξύλων διά 
τα ρωσικά στρατεύματα α νατεθή δημοσία εις τον παρέχοντα την μικροτέ
ραν τιμήν ε ργολαβικώς, α λλ’ επειδή α ι υποδείξεις μου δεν ηδυνήθησαν ίσως 
να υποσκελίσουν την επιρροήν εκείνων οι οποίοι α ποβλέπουν εις κέρδος εις 
την υπόθεσιν ταύτην, προέβην εις την διαπίστωσιν ό τ ι η προμήθεια των εν 
λόγω ξύλων είχεν ή δ η  παραχωρηθή εκ νέου εις τον ίδιον εκ ε ίνον ε ντολο
δόχον ο οποίος την είχεν α ναλάβει προηγουμένως ο λόκληρον τον παρελθόντα 
μήνα Αύγουστον.

Ε κ  πατριωτικού χρέους δεν δύναμαι να αποκρύψω εις τας Υ.Υ.Ε.Ε. ότι 
η  ε πιμονή αύτη εις τας κακάς α ποφάσεις είναι μόνιμος πηγή ε πιβαρύνσεως 
διά το δημόσιον, η οποία και αν ακόμη συμψηφισθή, οπωσδήποτε προς το 
παρόν α ποδιοργανώνει την δημοσίαν οικονομίαν.



Αλλ’ η Εξοχωτάτη Γερουσία, πληροφορηθείσα τώρα ένεκα  της ειλι
κρινείας μου περί του ατόπου, δύναται να συντρέξη διά των συνετών προνοη
τικών μέτρων της, πρέπει όμως <ταύτα> να είναι ά μεσα και αμετάκλητα , ουχ 
ήττον δε να προέρχονται ε ξ ωρίμου σκέψεως, διά να μη φοβούμεθα ε ξαπά
τησιν.

Παρακαλώ την συνέχισιν της δημοσίας ευνοίας.

Ο  Έ κ τ . Ε π ίτ ρ .  Κόμης ΚΑΠΟΔ ΙΣΤΡΙΑ Σ

φ .  1  Ά ν ω :  4 Αυγούστου 1807. Ο  Γραμμ. της Ε π ικ ρατείας Κ. Τζορντίνας.

φ.2 Π ε ρ ί λ η ψ ι ς : 1300. Έκτακτος Επίτροπος Κ. Ντε Καποδίστρια.
Πληροφορεί περί της διαφοράς μετρήσεως την οποίαν εύρεν ο Πλοίαρχος Τζου
άνες Παροντσίν κατά την πώλησιν καυσοξύλων την οποίαν έ καμε και προ
βαίνει εις διαφόρους παρατηρήσεις διά την παρεμπόδισιν εν τω μέλλοντι της 
ζημίας την οποίαν υ φίσταται η Αυτοκρατορική Αυλή.
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Il Commissario Estraord(inario) dell’Ecc(ellentissimo) Senato in  
S (ant)a M aura all’Ill(ustrissi)m o Sig(nor) Segretario di S ta to  

della Cam era Finanze e F.A.

Dal Com m issariato Estraord(inario) 
li 24 luglio 1807 s.v.
Il Sargente Gaetano Piasenti, giunto a questa p arte  con licenza 

di cot(est)a P(ri)m a Camera, rito rna a suoi doveri ed io lo scorto col 
p(rese)nte uffizio. Egli e la  di lui moglie seco m i fecero fervidissime is
tan ze  ond’io concedessi ai due figli loro che servono come tam buro  e 
piffero in  queste milizie repubblicane la  licenza di rito rnare  co’loro 
genitori in  Corfú , m a  non ho creduto d’esaudirli, in tendendo che la  gra
zia la  im plorino dall’Ecc(ellentissim)o Senato.

Il Superior Consesso però calcolando le convenienze de’genitori, 
le loro suppliche, non m eno che la qualità  dell’uffizio de’figli, mi farà 
conoscere le relative sue determ inazioni ch’io adem pirò prontam ente.
Il supplicante Sargente P iasenti poi può essere giustificato nella piccola 
rem ora corsa al suo esatto  ritorno costà, poiché m i consta e lo significo 
a  V.S. Ill(ustrissi)m a ch’essa è involontaria e dipendente da prontezza 
non riv en u ta  d’incontro.

P ro testo  a  V.S. Ill(ustrissi)m a la  g iusta m ia consideraz(ione).
Il Comm. Est. C(ont)e C A PO D ISTR IA



Δ ι ά  χ ε ι ρ ό ς  π α ρ α λ ή π τ ο υ : 4  agosto 1807. Il Seg. di S tato  
Co. Zordina.

Π ε ρ ί λ η ψ ι ς  δ ι ά  χ ε ι ρ ό ς  τ ο υ  π α ρ α λ α β ό ν τ ο ς  γ ρ α μ 
μ α τ έ ω ς :  1424. Commissario Estraord(inario) Co. Capodistria. 
Accom pagna il Sarg(en)te Piasenti. F a  p(rese)nte la  dom anda fa ttag li 
intorno li due figli suoi che servono in figura di tam buro  e piffero ed 
a ttende  le sup(rem )e deliberazioni.

Ο  εν Αγία Μ αύρα Έκτακτος Επίτροπος της Εξοχωτάτης Γερουσίας 
Προς τον Εκλαμπρότατον κύριον Γραμματέα της Επικρατείας 

επί του Λογιστηρίου και των Ε.Δ.

Ε κ  του Εκτάκτου Ε πιτροπείου 
τη 27 Ιουλίου 1807 π.η .,

Ο  λοχίας Γκαετάνο Πιασέντι, α φιχθείς ε νταύθα κατόπιν αδείας του εκεί
σε πρώτου τμήματος <του Λογιστηρίου>, ε πιστρέφει εις τα καθήκοντά του, 

και τον συνοδεύω διά του παρόντος εγγράφου. Ο ύτος και η σύζυγός του μετ’ 
αυτού με παρεκάλεσαν θερμότατα να χορηγήσω εις τους δύο υιούς των, οι 
οποίοι υπηρετούν ως τυμπανιστής και αυλητής εις τα  ε νταύθα στρατεύματα 
της Πολιτείας, την άδειαν να επιστρέψουν μετά των γονέων των εις Κέρκυ
ραν, αλλά δεν εθεώρησα <ότι πρέπει> να τους εισακούσω, προτιθέμενος <να 
τους αναγκάσω> να ζητήσουν την χάριν παρά της Ε ξοχωτάτης Γερουσίας. 
Α λλά το Α νώτερον Συμβούλιον, α ναλογιζόμενον τα συμφέροντα των γονέων, 
τας αιτήσεις των, ουχ ήττον το είδος της υπηρεσίας των υιών, θα μου ανα
κοινώση τας σχετικάς α ποφάσεις του, τας οποίας θα εκτελέσω προθύμως.

Ο  αιτούμενος λοχίας Πιασέντι, ε κτός τούτου, δύναται να δικαιολογηθή 
διά την μικράν καθυστέρησιν, συμβάσαν εν σχέσει προς τον  ακριβή χρόνον 
τη ς επιστροφής του εκεί, δεδομένου ό τ ι διαπιστώνω κ α ι επισημαίνω τούτο 
εις την Υ. Εκλαμπροτάτην Α υθ. ότι αύτη είναι α θέλητος και οφείλεται εις 
έλλειψιν διαθεσίμου μέσου.

Εκφράζω εις την Υ. Εκλαμπροτάτην Αυθ. την δικαίαν υ πόληψίν μου.

Ο  Έ κ τ . Ε π ίτ ρ . Κόμης ΚΑΠ ΟΔΙΣΤΡΙΑΣ 

Ά ν ω :  4 Αυγούστου 1807. Ο  Γραμμ. της Ε π ικ ρατείας Κ. Τζορντίνας.

Π ε ρ ί λ η ψ ι ς :  1424. Έκτακτος Ε πίτροπος Κ. Καποδίστριας. Συνο
δεύει τον λοχίαν Πιασέντι. Γνωστοποιεί την γενομένην εις αυτόν αίτησιν περί



των δύο υιών του, οι οποίοι υπηρετούν ως τυμπανιστής και αυλητής, και ανα
μένει τας ανωτέρας α ποφάσεις.
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Γεν. αρ. 9, αριθ. εγγρ. 12

Νο. 54
D ipar t. Estero

All’Ecc(ellentissi)mo Senato
Il Commiss(ari)o Estraord(inari)o in  S (ant)a M aura

Dal Commiss(aria)to Estraord(inari)o
li 29 luglio 1807 g.s.

Nell’inserta relazione VV.EE. hanno in  breve il giornaliero r i
scontro di tu t te  le operazioni qui fa tte  perché dal canto nostro sieno 
eseguiti gl’ordini imp(eria)li.

L a m ia intervenzione non au to rizzata  da  VV.EE. è s ta ta  richiesta 
dal Comando M ilitare ed io senza rifiu tarm i, scrivendo ad Jussuf A gà, 
ho fa tto  ben sentire che io eseguivo gli ordini di russa potestà.

Ebbi risposte;  m a proponendo Jussuf si diresse a S.E. il Generale 
e pare cosi (con vera u tilità) che il campo nemico non voglia conoscere 
in S (ant)a M aura che il Comando Russo.

Aggiungo notizia im portan te  di jeri sera. Scrisse S.E. il Generale 
al Visire annunziandogli l’armistizio con tu t te  le forme d’e tich e tta  e 
di uso. Rispose il Visire con alterigia per le forme e per l ’essenza della 
sua risposta. Essa non p o rtav a  nessuna sottoscrizione né suggello; 
φ. 1v diceva che non è noto al Visire l’arm istizio, / che per far grazia al Ge
nerale ordina al suo campo la  cessazione delle ostilità, che non vi sarà 
m ai buona arm onia, senza che da noi proceda lealm ente al ritiro  degli 
armatoli» dal continente.

Il Generale, dopo avere parla to  con m olta  d ign ità  al messo v i
siriale, restitu ì la  informe carta  e fece tosto  p artire , preso da  spavento 
questo messaggiere che si nom ina L ogotetti, ch’è confidente del Visire, 
m a che alle esteriori sembianze è il piú selvaggio di tu t t i  i barbari che
lo corteggiano.

Q uesta è l’au rora del giorno che sp u n ta  sull’orizzonte di S. M aura 
e dello S ta to  Settinsulare.



La sapienza dell’Ecc(ellentissi)mo Senato si occupi estesam ente di 
quanto  ha preceduto la guerra, di quanto  alla guerra fu relativo e degli 
effetti prim i a sentirsi dopo l’armistizio. Sia l’armistizio nuncio di pace 
sia esso di guerra, la preservazione dello stato  nostro e della tranqu illità  
confinaria interessi le altre cure di VV. EE. in un  m om ento ove altrove 
di noi si t r a t ta  e di noi si decide, senza che i nostri tito li ad una  onorata 
e tranqu illa  esistenza abbino altro  sostegno che quello dell’altru i bene
volenza p(er) tenerci cuoperti di beneficenza.

Im ploro la continuazione della pubblica grazia.

Il Comm. Est. C(ont)e C A PO D ISTR IA

Ά ν ω  δ ι ά  χ ε ι ρ ό ς  τ ο υ  π α ρ α λ α β ό ν τ ο ς :  Recep. li 2 
agosto 1807 s. v(ecchi)o. Il Segr(etario) di S tato  S. Banaglia.

Α ρ. 54
Τμήμα Εξωτερικών

Προς την Εξοχωτάτην Γερουσίαν 
Ο  εν Α γία  Μ αύρα Έ κτακτος Επίτροπος

Ε κ  του Εκτάκτου Ε πιτροπείου 
τη 29 Ιουλίου 1807 π. η .

Ε ν  τη συνημμένη εκθέσει αι Υ.Ε. έχουν εν βραχεί τας καθημερινάς αντα
ποκρίσεις περί όλω ν των ενταύθα διεξαχθεισών επιχειρήσεων, ίνα ε κτελε
σθούν από της ημετέρας πλευράς αι αυτοκρατορικαί διαταγαί.

Η  παρέμβασίς μου, χ ωρίς να  έχω  εξουσιοδοτηθή παρά των Υ.Ε., ε ζη
τήθη παρά της Στρατιωτικής Διοικήσεως και, χωρίς να  αρνηθώ, α φού έγρα
ψα εις τον Γιουσούφ Α γάν, κατέστησα σαφώς α ντιληπτόν ό τ ι  ε ξετέλουν τας 
διαταγάς της ρωσικής Α ρχής.

Έλαβον απάντησιν· αλλ’ ο Γιουσούφ, λαμβάνων την πρωτοβουλίαν, α πηυ
θύνθη εις την Α.Ε. τον Στρατηγόν, και εκ τούτου φαίνεται (μετά πραγματι
κής ωφελείας) ό τ ι  το εχθρικόν στρατόπεδον δεν επιθυμεί να  αναγνωρίση εν 
Α γ ία  Μαύρα, ειμή την ρωσικήν Διοίκησιν.

Προσθέτω σημαντ ικήν είδησιν της εσπέρας της χθες. Η  Α.Ε. ο Στρα
τηγός έ γραψεν εις τον Βεζίρην α ναγγέλλων  εις αυτόν την ανακωχήν μεθ’ ό
λων των τύπων  της ευγενείας και της συνήθειας.  Ο  Βεζίρης απήντησεν μεθ’ 
υπεροψίας εις ό ,τι αφορά τους τύπους και το πνεύμα τη ς α παντήσεώς του. 
Αύτη ουδεμίαν έ φερε υ πογραφήν ούτε σφραγίδα· έλεγεν ότι δεν είναι γνωστή 
φ. 1v εις τον Βεζίρην η  α νακωχή, /  ό τ ι , διά να κάμη χάριν εις τον Στρατηγόν, 
διατάσσει την παύσιν των εχθροπραξιών εις το στρατόπεδόν του, ότι ουδέποτε 
θα υπάρξη καλή α ρμονία, χωρίς να προβώμεν ειλικρινώς εις την ανάκλησιν 
των αρματολών από της <απέναντι> η πείρου.



Ο  Στρατηγός, α φού ωμίλησε μετά πολλής α ξιοπρεπείας προς τον απε
σταλμένον του Βεζίρου, ε πέστρεψε το παράτυπον έγγραφον και διέταξεν αμέ
σως να  α ναχωρήση, κατειλημμένον υ πό φόβου, τον αγγελιαφόρον τούτον, ο 
οποίος ονομάζεται Λογοθέτης, ο οποίος είναι Έ λλην, ο οποίος είναι έ μπιστος 
του Βεζίρου, αλλά <και> ο οποίος κατά τα  εξωτερικά φαινόμενα είναι α γριώ
τερος ε ξ όλων των βαρβάρων οίτινες τον περιβάλλουν.

Αυτή είναι η αυγή της ημέρας, η οποία α νατέλλει εις τον ορίζοντα της 
Α. Μαύρας και της Ε π τα νήσου Πολιτείας.

Η  συνετή Ε ξοχωτάτη Γερουσία α ς α σχοληθή ε κτενώς εις όσα προηγή
θησαν του πολέμου, εις όσα είναι σχετικά προς τον πόλεμον και εις τα  απο
τελέσματα τα  οποία ε γένοντο πρώτα αισθητά μετά τη ν  α νακωχήν. Είτε της 
ειρήνης είτε του πολέμου είναι ά γγελος η  α νακωχή, η διατήρησις του ημετ

έρου κράτους και της ησυχίας εις τα πέριξ α ς α πασχολήση τας άλλας φρον
τίδας των Υ.Ε. εις στιγμήν καθ’ η ν μακράν η μών διεξάγονται διαπραγματεύ
σεις και περί η μών λαμβάνονται α ποφάσεις, χωρίς οι ημέτεροι τίτλοι δ ι ’  
έντιμον κα ι ήσυχον ύπαρξιν να έχουν άλλον στυλοβάτην ειμή την ευμενή διάθε
σιν των άλλων να μας κρατούν υ πό τον πέπλον της προστασίας <των>.

Παρακαλώ την συνέχισιν της κοινής ευμενείας.

Ο  Έ κ τ . Ε π ίτ ρ . Κόμης Κ ΑΠ ΟΔΙΣΤΡΙΑ Σ

Ά ν ω : Ληφθέν τη 2 Αυγούστου 1807, παλαιόν η . Ο  Γραμματεύς της 
Ε π ικ ρατείας S. Banaglia.

Γεν. αρ. 9, αριθ. εγγρ. 12, συνημμ. α 

Notizie di S an ta M aura, 28 lug(li)o 1807

In  conseguenza dell’armistizio concluso dall Augustis(sim)o So
vrano delle Russie colla F rancia e la Sublime P o rta  ed a noi enunziato 
ufficiallm ente da  Corfú cessarono dal canto nostro tu t te  le mozioni m i
lita ri e di guerra contro li confinati nemici. Per togliere poi ogni in 
sorgenza con traria  al nuovo ordine di cose si spedirono commissioni agl’ 
arm atolo greci ch’erano già prim a dell’annunzio dell’armistizio passati 
alle scorrerie in te rra  ferm a, onde lo riconoscano essi pure e si restituiscano 
al proprio a<c>quartieram ento in  quest’isola. Si destinarono inoltre due 
bastim enti arm ati nelli differenti ancoraggi di Meganissi e di Candila 
e Calamo colle istruzioni di non perm ettere  ad alcuna barca con gente 
a rm a ta  il passaggio nel continente ottom ano limitrofo, senza che sia 
sco rta ta  dal permesso di questo Governo e Comando M ilitare e di per-



m ette re  poscia a  tu t t i  li greci arm atolò che dal continente stesso sor
tissero il libero trag itto  nell’isole facendogli scortare alle po testà  m ilitari.

Affinché inoltre si dovesse dal lato  del cam po turco  di rim petto  a 
quest’isola agire corrispondentem ente alli consueti m etodi usati in  tem po 
d ’armistizio, si sono spedite pur le ttere  al Com andante in capo degl’ 
a<c>quartieram enti tu rch i Issuf Arapi, com unicandogli l’arm istizio 
stesso e la  fedele nostra  osservanza, come non meno S.E. il Gen(era)le 
de’Cacciatori russi S te ther si indusse a preservazione della reciproca 
lea ltà  nella circostanza di scrivere allo stesso Visir Ali Pascià la  notizia 
ch’aveva esso Generale av u ta  e le conformi istruzioni sull’armistizzio.

In tan to  il C om andante Issuf Arapi, accolte le comunicazioni 
scritte , fattegli dallo stesso, rispose che lo riconosceva e che avrebbe 

φ.1v sos/pese perciò le ostilità.
D ifa tti non ne avvenne alcuna e le piccole barche dell’isola tro 

vano ora indem ne passaggio per li s tre tti di S. Georgio e Techiè.
Si duole per altro  esso Com andante ottom ano in  una  sua le tte ra  

sc ritta  a S.E. il Gen(era)l S te ther predetto  che un  corpo d’arm atolò 
del seguito del cap. V arnachioti abbia danneggiato in  is ta to  d’arm is
t izio.

A tale doglianza il Governo s’interessò tosto  di riconoscere l’av
venim (en)to e di apportare al disordine, se fosse accaduto, quel rimedio 
che fosse conveniente. Fu  scritto  al V arnachioti a ta l’oggetto, m a egli 
rispose che ignorava del tu tto  il reclam ato successo e che, quando 
fosse vero, gl’au tori non sono della sua dipendenza, ch’essi non hanno 
famiglie nell’isole né m ai vi sono venuti, bensì anche prim a della guerra 
stanziavano perm anentem ente in te rra  ferma.

Sopra ta l  asserzione del cap. V arnachioti si rescrisse al Coman
dan te  Issuf A rapi che egli non poteva aver ragione di dolersi in questo 
caso in  cui la  lesione d ell’armistizio deriva da persone a noi straniere e 
sconosciute e quindi se gli fece com prendere che non avesse in  seguito 
a produrre querelle a noi incom petenti e moleste.

In  vano lo abbiam o per altro  sperato e jeri giunse qui il di lui 
seg(retari)o con nuove rim ostranze contro il cap. Costa Cormova e suoi 
seguaci, rappresentando ch’essi avessero nelle pertinenze di Vracori 
spogliati alcuni passegg<i>eri e commessi a ltri disordini. A bbiam o ris
posto al segretario che il fa tto  può esser vero, m a deve essere stato  
eseguito da altri greci arm atolò, non già dal cap. Cormova, il quale 
m olti giorni se ne stav a  in  quest’isola, anzi si presentò personalm ente 
esso cap(itani)o al segretario suddetto .

Abbiam o poi dim ostrato  allo stesso che sino a  tan to  ch’ignoreranno 
φ.2 li nostri arm ato lò, passati in  te r r a  ferm a prim a dell’armistizio, / la 

conclusione del med(esim)o, s tab ilita  da S.M. l’Im p(erator)e Alessandro



colle potenze sue nem iche finora, possono nascere dell’inconvenienze, 
delle quali non possiamo noi essere responsabili, non avendone p arte  
né bram ando che avvengano;  che però era necessario che d e tti a rm a
tolò potessero essere av v ertiti dell’arm istizio, onde continuare non ab 
biano a  procedere ostilm ente, poiché sino che lo ignoreranno, saranno 
sem pre giustificati ragionevolm (en)te, se non lo rispetteranno ;  e quindi 
si propose al segretario di persuadere il suo Principale Issuf A rapi ed 
agevolarci li mezzi di far giungere la notizia dell’arm istizio agl’arm atolò  
nostri in te rn a ti nel continente e di aprire poi loro il facile e sicuro pas
saggio in quest’isola, dove giunti non sarà loro piú  permesso di uscire 
nello sta to  lim itrofo, onde non diano m otivo di nuova lagnanza ai co
m andan ti ottom ani.

Il Comm. C. C A PO D ISTRIA  
Per copia conf(orm)e

Il Seg(reta)rio Paolo PEDEM ONTE

Ειδήσεις ε ξ Α γίας Μαύρας, 28 Ι ουλίου 1807

Συνεπεία τη ς α νακωχής της συμφωνηθείσης υ πό του Υ περτάτου Η γ ε 
μόνος των Ρωσιών μετά της Γαλλίας και της Υ ψηλής Πύλης κα ι αγγελθεί
σης εις ημάς ε πισήμως εκ Κερκύρας έ παυσαν εκ μέρους η μών πάσαι αι στρα
τιωτικοί και πολεμικαί κινήσεις εναντίον των γειτονικών ε χθρών. Διά να 
αφαιρέσωμεν κατόπιν πάσαν ε ξέγερσιν α ντίθετον προς την νέαν τάξιν των 
πραγμάτων, ε στάλησαν ε ντολαί εις τους Έλληνας α ρματολούς, οι οποίοι προ 
της αναγγελίας της ανακωχής ήδη είχον μεταβή προς επιδρομάς εις την ηπει
ρωτικήν γ ην, διά να αναγνωρίσουν και αυτοί επίσης την ανακωχήν και επανέλ
θουν εις το στρατόπεδόν των εν τη νήσω ταύτη. Α πεστάλησαν ε κτός τούτων 
δύο ε ξωπλισμένα πλοία εις τα διάφορα α γκυροβόλια εις Μεγανήσι και Καν
δήλαν και Κάλαμον έχοντα οδηγίας να μη επιτρέψουν εις ουδεμίαν λέμβον 
μετά ωπλισμένων α τόμων την μετάβασιν εις την γειτονικήν τουρκικήν η πει
ρωτικήν ξηράν, χωρίς να είναι ε φωδιασμένη δι’ αδείας τη ς ενταύθα Κυβερ
νήσεως και της Στρατιωτικής Διοικήσεως, και να επιτρέψουν α φ’ ε τέρου εις 
όλους τους Έλληνας α ρματολούς, οι οποίοι θα προήρχοντο εκ της ιδίας ξη
ράς, την ελευθέραν διεκπεραίωσιν εις τας νήσους, λαμβανομένης φροντίδος να 
συνοδεύωνται ε νώπιον των στρατιωτικών α ρχών.

Ε π ί πλέον, ίνα α παιτηθή από της πλευράς του τουρκικού στρατοπέδου 
του απέναντι της νήσου ταύτης να δράση συμφώνως προς τους συνήθεις τρό
πους τους εφαρμοζομένους εν καιρώ  α νακωχής, απεστάλησαν επίσης έ γγρα
φα εις τον Α νώτατον Διοικητήν των τουρκικών στρατοπέδου Γιουσούφ Α ρά
πην, α νακοινούντα εις τούτον περί της εν λόγω α νακωχής και την πιστήν



εκ μέρους η μών τήρησιν, καθώς ουχ ήττον η Α.Ε. Ο Στρατηγός των Ρώσων 
Α κροβολιστών Stether α πεφάσισε, προς διατήρησιν τη ς  α μοιβαίας ειλικρί
νειας, να γράψη εν <δεδομένη> περιπτώσει προς αυτόν τον Βεζίρην Α λή 
Πασάν την είδησιν την οποίαν ο Στρατηγός ούτος είχε λάβει και τας ανάλο
γους οδηγίας περί της ανακωχής.

Ε ν  τοσούτω ο Διοικητής Γιουσούφ Α ράπης, γενομένων δεκτών των γρα
πτών α νακοινώσεων, αίτινες ε στάλησαν α υ τώ παρά του ιδίου, απήντησεν 

φ.1v  ό τ ι  α νεγνώριζε <την ανακωχήν> και ότι θα διέκοπτε /  εκ του λόγου τούτου 
τας εχθροπραξίας. Πράγματι δεν συνέβησαν και αι μικραί λέμβοι της νήσου 
ευρίσκουν τώρα α νενόχλητον την διάβασιν διά των στενών του Α. Γεωργίου 
και του Τεκέ.

Α φ’ ε τέρου, ο Ο θωμανός ούτος Διοικητής παραπονείται ε ις  έγγραφόν 
του, σταλέν προς την Α.Ε., τον προειρημένον Στρατηγόν Stether , ό τ ι σώμα 
αρματολών τη ς  α κολουθίας του καπ. Βαρνακιώτη προέβη εις εχθροπραξίας 
εν καιρώ ανακωχής.

Κατόπιν τοιούτου παραπόνου η Κυβέρνησις ε νδιεφέρθη ν α  ε ξερευνήση 
αμέσως το γεγονός και να επιφέρη εις το παράπτωμα, εάν είχε συμβή, την 
δέουσαν θεραπείαν. Ε στάλη επιστολή εις τον Βαρνακιώτην επί του θέματος, 
αλλ’ ούτος απήντησεν ότι ηγνόει παντάπασιν το περί ου η διαμαρτυρία συμβάν 
και ότι, εάν ή το  α ληθές, οι πρωτεργάται δεν είναι της δικαιοδοσίας του, ότι 
ούτοι δεν έχουν οικογενείας εις τας νήσους ούτε ποτέ ή λθον ε δώ, α λλ’ α ντι
θέτως και προ του πολέμου ε στρατωνίζοντο μονίμως επί τη ς  η πειρωτικής 
ξηράς.

Ε π ί τοιούτου ισχυρισμού του καπ. Βαρνακιώτη ε στάλη νέον έγγραφον 
εις τον Διοικητήν Γιουσούφ Α ράπην ότι ούτος δεν ηδύνατο να έχη  δίκαιον 
να παραπονήται εν τη περιπτώσει ταύτη, κατά την οποίαν η προσβολή της 
συνθηκολογήσεως προέρχεται εκ προσώπων ξένων προς ημάς και αγνώστων, 
και εκ τούτου ε δόθη εις αυτόν να αντιληφθή ότι δεν ηδύνατο εις το  εξής να 
μας προσάπτη α σχέτους και ενοχλητικάς αιτιάσεις.

Αλλ’ εις μάτην το  η λπίσαμεν, και χθες έφθασεν ε δώ ο γραμματικός 
αυτού μετά νέων διαμαρτυριών εναντίον του καπ. Κώστα Χορμόβα και των 
ανδρών του, παριστών ότι ούτοι εις τα περίχωρα του Βραχωρίου είχον λαφυ
ραγωγήσει ταξιδιώτας τινάς και είχον διαπράξει ά λ λ α  α τοπήματα. Α πεκρί
θημεν εις τον γραμματικόν ό τ ι το γεγονός δυνατόν ν α  α ληθεύη, αλλά θα 
πρέπει να  έχη  διαπραχθή υ πό άλλων Ελλήνων α ρματολών, ό χ ι πλέον υπό 
του καπ. Χορμόβα, ο οποίος από πολλών η μερών ευρίσκετο εις την νήσον 
ταύτην, μάλιστα ο οπλαρχηγός ούτος παρουσιάσθη α υ τοπροσώπως εις τον 
ρηθέντα γραμματικόν. Κατεδείξαμεν κατόπιν εις τον αυτόν ότι μέχρις ου οι 
ημέτεροι α ρματολοί θα  αγνοούν, επειδή μετέβησαν εις τη ν  ηπειρωτικήν 

φ.2 ξηράν προ της ανακωχής, /  την σύναψή ταύτης, η  οποία α πεφασίσθη υ πό της 
Α .Μ. του Αυτοκράτορος Α λεξάνδρου μετά των εχθρικών αυτού μέχρι στιγμής 
Δυνάμεων, δύνανται να προξενηθούν ανάρμοστοι πράξεις, περί των οποίων δεν



δυνάμεθα να είμεθα υπεύθυνοι, καθόσον δεν μετέχομεν εις αυτάς ούτε ε πιθυ
μούμεν όπως συμβούν· ότι όμως ήτο  αναγκαίον όπως οι αρματολοί ούτοι δυνη
θούν να ειδοποιηθούν περί της συνθήκης, διά να μη συνεχίσουν να συμπερι
φέρωνται ε χθρικώς, δεδομένου ό τ ι ε φόσον την αγνοούν, θα είναι πάντοτε λο
γικώς δεδικαιολογημένοι, εάν δεν την σέβωνται, και διά τούτο προετάθη εις 
τον γραμματικόν να πείση τον αρχηγόν του Γιουσούφ Α ράπην και να μας 
διευκολύνη τα μέσα, διά να φθάση η είδησις της ανακωχής εις τους ημετέ
ρους α ρματολούς τους ευρισκομένους εις το  εσωτερικόν της ηπείρου, και να 
ανοίξη έπειτα  εις αυτούς η  εύ κολος κ α ι α σφαλής μετάβασις εις την νήσον 
ταύτην, όπου, α φού φθάσουν, δεν θα επιτραπή πλέον εις αυτούς να  εξέλθουν 
εις το γειτονικόν κράτος, διά να μη δώσουν α φορμήν νέας μομφής εις τους 
Ο θωμανούς α ρχηγούς.

Ο  Έ κ τ . Ε π ίτ ρ . Κόμης ΚΑΠ ΟΔΙΣΤΡΙΑ Σ

Διά το  ακριβές α ντίγραφον 
Ο  Γραμματεύς ΠΑΥΛΟΣ ΠΕΔΕΜΟΝΤΗΣ

Γεν. αρ. 9, αριθ. εγγρ. 12, συνημμ. β

Copia di circolare scritta  ai P ritan i del Zante, Cefalonia e
Itaca  dal Comm(issari)o Estraord(inari)o in S. M aura in d a ta  

20 lug(li)o 1807 g.s.

Le barche dell’isole sono un mezzo col quale li greci, d e tti ladri, 
che corseggiano nel Xeromero, traspo rtano  le loro prede ed i fru tti de’loro 
saccheggi é rapine nelle varie giurisdizioni della Bepub(bli)ca. Questi 
tra g itti  e trasp o rti com prom ettono ora nelle nuove politiche dispo
sizioni dell’armistizio e di una preconizzata pace anche coll’ottom ana 
potenza la  pubblica responsabilità e possono prom overe serj e m olesti 
avvenim enti contro li navigli ed individui nazionali in quella p arte  della 
tu rca  te rra  ferma.

Quindi inerentem (en)te all’intenzioni che in te rp re tar posso del Ge
n(era)l, Governo e di S.E. il Ministro Plenipotenziario, devo caldam (en)te 
raccom andare a V.E. di negare a qualunque barca dell’isola, da ella 
governata, la  direz(ion)e pel Xeromero, am m onindo e com andando li 
carabochiri e qualunque altro  del ceto m arino di non assumersi m ai 
fino a pub(bli)co nuovo permesso la caricaz(ion)e e traspo rto  nell’isole 
di effett i, generi, anim ali od altro appartenen te a greci arm atolo ladri



e che da  essi si volessero passare dalle r ive dello Xeromero nell’isola. 
P rotesto  a V.E. la g iusta m ia stim a e consideraz(ion)e.

P er copia conforme 
Il Seg(retario) P. PEDEM ONTE

Δ ι ’ ε τ έ ρ α ς  χ ε ι ρ ό ς :  Uffizio del Comm. E straordinario  Co. 
Capodistria. Ac(c)om pagna un foglio delle notizie riguardan ti gli affari 
di S an ta  M aura. Dice delle tra tta tiv e  fa tte  in torno all’armistizio.

Α ντίγ ραφον ε γκυκλίου γραφείσης εις τους Πρυτάνεις 
Ζακύνθου, Κεφαλληνίας και Ιθάκης υπό του Εκτάκτου Επιτρόπου 

εν Α. Μαύρα ημερομηνίαν 29 Ι ουλίου 1807 π .η .

Αι λέμβοι των νήσων είναι μέσον διά του οποίου οι Έ λληνες, λεγόμενοι 
«κλέφτες», οι οποίοι ε κτελούν ε πιδρομάς εις Ξηρόμερον, μεταφέρουν τα λά
φυρά των και τα προϊόντα των ληστειών και αρπαγών των εις τας διαφόρους 
περιοχάς της Πολιτείας. Αι διακινήσεις και μεταφοραί αύται θέτουν τώρα εις 
κίνδυνον, κατά τας νέας πολιτικάς καταστάσεις τη ς εκεχειρίας και της δια
κηρυχθείσης ειρήνης, ακόμη και μετά της Οθωμανικής Δυνάμεως, την ευθύ

νην του Κράτους και δύνανται να προκαλέσουν σοβαρά και οχληρά γεγο
νότα εναντίον των πλοίων και συμπατριωτών μας εις το μέρος εκείνο της 
τουρκικής ξηράς.

Διά τούτο, συναφώς προς τας προθέσεις του Στρατηγού, της Κυβερνή
σεως και της Α.Ε. του Πληρεξουσίου Υ πουργού, τας οποίας δύναμαι να διερ
μηνεύσου, οφείλω να συστήσω θερμώς εις τας Υ.Ε. να αρνήσθε εις οιανδήποτε 
λέμβον της υφ’ υ μών κυβερνωμένης νήσου την κατεύθυνσιν προς Ξηρόμερον, 
προτρέποντες και διατάσσοντες τους καραβοκυραίους και οιονδήποτε άλλον 
του ναυτικού επαγγέλματος να μη αναλαμβάνουν ποτέ, μέχρι νεωτέρας δημο
σίας διαταγής, την φόρτωσιν και μεταφοράν εις τας νήσους α ντικειμένων, 
ειδών, ζώων ή άλλου τινός α νήκοντος εις τους Έ λληνας α ρματολούς «κλέφτες» 
και τα οποία θα επεθύμουν ούτοι να μεταφέρουν εκ των ακτών του Ξηρομέρου 
εις την νήσον.

Διαβεβαιούμαι προς την Υ.Ε. την δικαίαν μου ε κτίμησιν και υπόληψιν.

Διά το  ακριβές α ντίγραφον 
Ο Γραμματεύς Π. ΠΕΔΕΜΟΝΤΗΣ

Δ ι ’ ε τ έ ρ α ς  χ ε ι ρ ό ς :  Έγγραφον του Εκτάκτου Ε π ιτρ . Κόμ. 
Καποδίστρια. Συνοδεύει φύλλον των ειδήσεων των αφορωσών εις τας υποθέσεις



σεις της Α γίας Μαύρας. Ο μιλεί περί των διαπραγματεύσεων των γενομένων 
περί της ανακωχής.

44
Γεν. αρ. 9, αριθ. ε γγρ. 14

No. 52 
Dip. F inanze

All’Ecc(ellentissi)mo Senato 

Il Commiss(ari)o E straord(inari)o  in  S (ant)a M aura

Dal Commiss(aria)to Estraord(inari)o
li 29 luglio 1807 g.s.

Incoraggito da VV. EE. ho voluto occuparm i particolarm ente del 
riordinam ento economico e di quello del servigio che prestano le due 
compagnie albanesi al soldo dell’ Ecc(ellentissi)mo Senato in quest’ isola.

Lo stato  che presento (N° 1) e l’incluso dettaglio  p resen ta  la 
forza di queste due compagnie dopo la prim a riform a di qui ho reso 
conto col mio rapporto  N° 25 ed il servigio che prestano.

Quello che rassegno sotto  (N° 2) fa conoscere le nuove disposizioni 
di questa forza e le m isure prese, perché, ogni volta che il Governo 
voglia, possa esso praticare le convenevoli reviste non con formali ras
segne, m a incontrando anco ogni giorno gl’individui nei loro appos
tam en ti o là  dove li colloca l’uffizio destinati.

Sarà duopo portare  ad un  qualche rilievo di forza reale la com pa
gnia del capitano Cristo, onde siavi p a rità  possibilm ente nell’una e nell’ 
a ltra  ed affinché non insorgano ricerche promosse dalle doglianze dei 
φ. 1v capitanj / che obblighino il Governo a com pletarlo am bedue [secondo] 
secondo ciò che prescritto  viene dalla legge.

E n trando  in  t u t t i  i dettag li di questo servizio ho fa tto  delle cono
scenze, p(er) le quali io sono obbligato di presentare a VV. EE. le se
guenti osservazioni.

Il T enente G ianni G urupi levòsi dalla com pagnia <di> cap(ita)n 
Cristo volontariam ente per dedicarsi ad  altro  affare. Secondo i m etodi 
u sita ti la  prom ozione a tenen te  è riserbata  ad  Apostoli Bodo, a ttu a l
m ente alfiere nella su d d etta  com pagnia, ed il posto di alfiere sp e tta  a 
Spiridione Cazzarò, ch’è prim o sargente.

P er esigere d a  questi uffiziali e dai soldati p u n tu a lità  ed esattezza 
nel servigio, p(er) p unirli, quando n e m ancano, e p(er) avere tu t to  il



d iritto  di farlo, duopo è che il Governo non m anchi ad essi da quanto  è 
s ta tu ito  dalla legge di organizzazione. P er questo è mio riverente avviso 
che sieno decretate queste promozioni colle discipline stabilite dal rego
lam ento.

Fino a tan to  che con estraord(inari)a sopravveglianza si te rrà  fisso
lo sguardo sopra queste due com pagnie, fino a che una  m ano s tr aniera 
farà  una  frequente enum erazione degli individui, l’erario pubblico non 
pagherà che i soli arm atolò che lo servono ed il servizio si farà p u n tu a l
m ente. Lorché questa m anchi e che a  questa la  forza delle ab itudini e 

φ.2 dell’imitaz(io)ne im prim a questa inerzia o quella mollezza ch’è / c a ra t
teristica ed indigena di questi ab itan ti e di quan ti stranieri vi perm an
gono lungo tem po, allora torneranno tosto  i prim i abusi, i ruoli si riem 
piranno di nom i e le case di m olti e di m olti avranno dom estici pagati 
dal Governo col tito lo  di arm atolò. Q uesta predizione p arte  da un  con
vincim ento m orale fondato sull’esperienza. Q uantunque io non sia 
accessibile agli uffizj che cercano a tti  di grazia e m olto meno, quando 
questi sieno in pregiudizio del pubblico interesse e della d ignità del 
Governo, quan tunque io abbia pubblicam ente esternato lap iú grande 
disapprovazione intorno al disordine ed agli abusi che v ’erano in  questo 
ram o, pure non v ’è occupazione la  quale piú  mi abbia affaticato, quanto  
quella di resistere costan tam ente a tu t te  le preghiere presen tate  anco 
sotto  forme autorevoli, onde arruolati fossero nomi e serventi, né vi è 
no ja piú grande, quanto  quella di troncare con rustichezza tu t t i  i rag
giri che si fanno p(er) condurre so tto  i stessi miei sguardi queste due 
miserabili compagnie in  quello sta to  in cui io le ho trovate.

Non sempre eguali saranno alle mie le circostanze di quel fun
zionario che avrà  l ’onore di servire VV. EE. in quest’isola, né tu t te  
le volte ch’esso voglia ferm am ente opponersi al disordine lo p o trà  né 
tu t t i  egualm ente p(er) ca ra ttere  proprio e p(er) favore lo potranno. / 

φ.2v  Per la qual cosa lo propongo per ora a VV. EE. che sia almeno
m essa in  esecuzione la  legge, la  quale prescrive il tu rno  dei maggiori 
di piazza, i quali sono l’organo pel quale il servizio di questi albanesi 
si eseguisce in  ogni isola e sono uno dei mezzi troppo necessarj a  questo 
riordinam ento economico.

Il Maggiore di P iazza Capadoca troverebbe il suo vero coloca
m ento in quest’isola.; quello di Cefalonia al Z ante;  e questo sig(no)r 
M attei a Cefalonia.

Io devo rendere giustizia a tu t t i  e tre  questi uffiziali che ho da 
vicino conosciuto nell’ultim o giro che io feci p(er) le isole ed in  questa 
d u ran te  la presente m ia missione. Nessuno è inferiore all’altro  nell’ 
esattezza e p u n tu a lità  del servigio e sopra ognuno può contare egual
m ente l’Ecc(ellentissi)mo Senato, m a la  provvida legge non pare p(er)



questo ch’esser debba negletta e parm i che gli oggetti ai quali essa m ira 
adem piendonsi colla sua esecuzione render possano il piú esenziale v an 
taggio a S. M aura e Cefalonia.

In  seguito avrò l’onore di presentare delle altre  osservazioni p(er) 
questo riordinam ento che potrebbe essere generale, quando io ne sia 
anim ato dall’accoglienza che VV. EE. vorranno dare a questo mio 
rapporto .

Im ploro la continuaz(io)ne della pubblica grazia.

Il Comm. Est. C(ont)e C A PO D ISTRIA

Ά ν ω  δ ι ά  χ ε ι ρ ό ς  τ ο υ  π α ρ α λ α β ό ν τ ο ς :  2 ag.  1807. 
Il Seg. di S tato  Zordina.

Α ρ. 52
Τμήμα Οικονομικών

Προς την Εξοχωτάτην Γερουσίαν 
Ο  εν  Α γία  Μ αύρα  Έ κτακτος Επίτροπος

Ε κ  του Εκτάκτου Ε π ιτροπείου 
τη 29 Ιουλίου 1807 π.η .

Ε νθαρρυνόμενος υ πό των Υ.Υ.Ε.Ε. ηθέλησα ν α  α σχοληθώ ειδικώς με 
την οικονομικήν α ναδιοργάνωσιν και εκείνην της υπηρεσίας την οποίαν παρέ
χουν τα δύο α λβανικά σώματα εν τη νήσω ταύτη έναντι αμοιβής της Ε ξο χω
τάτης Γερουσίας.

Ο  πίναξ τον οποίον παρέχω (αρ. 1) και η  ε σώκλειστος λεπτομερειακή 
κατάστασις παρουσιάζουν την δύναμιν των δύο τούτων σωμάτων μετά την 
πρώτην α ναδιοργάνωσίν των, περί της οποίας ωμίλησα διά της εκθέσεώς μου 
αρ. 25, και την υπηρεσίαν την οποίαν παρέχουν-

Αυτός τον οποίον υ ποβάλλω κατωτέρω (αρ. 2) γνωστοποιεί τας νέας 
κατατάξεις της δυνάμεως ταύτης και τα ληφθέντα μέτρα όπως η Κυβέρνησις, 
οπόταν θέλη, δύναται να εφαρμόζη τας καταλλήλους μεταβολάς ουχί κατόπιν 
τυπικών ε πιθεωρήσεων, αλλά κατόπιν συναντήσεως, και μάλιστα καθ’ εκά
στην, των ατόμων εις τας θέσεις των η εκεί όπου τους τοποθετεί η υπηρεσία 
εις την οποίαν α νήκουν.

Θα είναι α ναγκαίον να αναγάγωμεν εις επίπεδον πραγματικής δυνάμεως 
το σώμα του Λοχαγού Χρήστου, διά να υπάρξη κατά το δυνατόν ισορροπία εις 
το εν και εις το άλλο και προς τον σκοπόν να μη προκόψουν ε πιδιώξεις προ
φ. 1v καλούμεναι εκ των παραπόνων των λοχαγών, /  αι οποίαι να υποχρεώνουν την



Κυβέρνησιν να συμπληρώση α μφότερα συμφώνως προς ό,τι έ χ ε ι  προσδιορι
σθή υπό του νόμου εκ των προτέρων.

Υ πεισερχόμενος εις όλας τας λεπτομερείας της υπηρεσίας ταύτης ε πρα
γματοποίησα γνωριμίας, διά τας οποίας είμαι υ ποχρεωμένος να εκθέσω εις 
τας Υ.Υ.Ε.Ε. τας ακολούθους παρατηρήσεις.

ο  Υ πολοχαγός Ιωάννης Κουρούπης α πεχώρησεν εκ του σώματος του 
Λοχαγού Χρήστου ε θελοντικώς, διά να ασχοληθή εις άλλην υπόθεσιν. Συμφώ
νως προς τας εν χρήσει μεθόδους, η προαγωγή εις υπολοχαγόν επιφυλάσσε
ται εις τον Α ποστόλην Μπόντον, νυν σημαιοφόρον του αναφερθέντος σώμα
τος, και η θέσις του σημαιοφόρου προορίζεται διά τον Σπυρίδωνα Κατσα
ρόν, ο οποίος είναι πρώτος λοχίας.

Διά να απαιτήσωμεν παρά των αξιωματικών και στρατιωτών τούτων α
κρίβειαν και επιμέλειαν περί την υπηρεσίαν, διά να τους τιμωρήσωμεν, οσά
κις α διαφορούν εις τούτο, και διά να έχωμεν όλα τα δικαιώματα να το πρά
ξωμεν, είναι α ναγκαίον να μη ελλείπη η Κυβέρνησις έναντι αυτών εις όσα 
καθορίζονται υ πό του οργανωτικού νόμου. Διά τούτο είναι ταπεινή μου γνώ
μη να επικυρωθούν αι προαγωγαί αύται διά διαδικασιών καθιερωμένων υ πό 
του κανονισμού.

Μέχρις ου δι’ ε ξαιρετικής ε παγρυπνήσεως θα ποσηλούται η προσοχή επί 
των δύο τούτων σωμάτων, μέχρις ου ουδετέρα χειρ θα προβαίνη εις συχνήν 
μέτρησιν των ατόμων, το δημόσιον ταμείον δεν θα  αμείβη, ειμή μόνους τους 
αρματολούς οίτινες το υπηρετούν, και η υπηρεσία θα  εκτελήται ε πακριβώς. 
Εφόσον <η  επαγρύπνησις> αύτη ελλείπει και η δύναμις των συνηθειών και 
της μιμήσεως α φήνουν ε π’ αυτής τα ίχνη εκείνης της αδρανείας ή την νωθρότητα 
φ . 2  η  οποία είναι /  χαρακτηριστική και εγγενής των κατοίκων τούτων και 
όσων ξένων παραμένουν ε νταύθα επί μακρόν χρόνον, τότε θα επανέλθουν τα
χέως αι πρώται καταχρήσεις, α ι  ε πετηρίδες θα πληρούνται ο νομάτων και 
αι οικίαι πλείστων όσων θα έχουν υπηρέτας α μειβομένους υ πό της Κυβερνή
σεως υ πό την ιδιότητα του αρματολού. Η  πρόρρησις αύτη προέρχεται ε ξ α
γνής πεποιθήσεως βασιζόμενης επί της πείρας. Μολονότι δεν δέχομαι προσεγ
γίσεις δι’ εξυπηρετήσεις αι οποίαι ζητούν πράξεις χάριτος και πολύ ο λιγώτε
ρον, όταν αύται είναι εις βάρος του δημοσίου συμφέροντος και τη ς  α ξιοπρε
πείας της Κυβερνήσεως, μολονότι ε ξεδήλωσα δημοσίως την μεγαλυτέραν α πο
δοκιμασίαν σχετικώς προς την ακαταστασίαν και τας καταχρήσεις αι οποίαι 
υπήρχον εις τον κλάδον τούτον, όμως δεν υπάρχει α σχολία η  ο ποία να με 
έχη κουράσει περισσότερον, όσον εκείνη του να ανθίσταμαι σταθερώς εις όλας 
τας παρακλήσεις τας υποβαλλομένας εισέτι και υπό ε πισήμους τύπους όπως 
περιλαμβάνωνται εις τας επετηρίδας ονόματα και δούλοι, ούτε υπάρχει μεγα
λυτέρα ενόχλησις όσον εκείνη του να ματαιώνω μετ’ αυστηρότητος πάσας τας 
απάτας α ι οποίαι γίνονται, διά να οδηγήσουν υπ’ αυτά τα όμματά μου τα 
δύο ταύτα αξιοθρήνητα σώματα εις ην κατάστασιν τα εύρον.

Αι περιστάσεις του υπαλλήλου εκείνου ο οποίος θα  έχη  την τιμήν να



υπηρετήση τας Υ.Υ.Ε.Ε. εν τη νήσω ταύτη δεν θα είναι πάντοτε αι αυταί με 
τας ιδικάς μου, ούτε όλας τας φοράς κατά τας οποίας ούτος θα θελήση να 
αντιταχθή σθεναρώς εις την αταξίαν θα το κατορθώση, ούτε πάντες επίσης 
θα το κατορθώσουν λόγω ιδιαιτέρου χαρακτήρος και ευνοίας <προς τους κα
τοίκους>.

φ.2ν Διά τον λόγον τούτον προτείνω τώρα εις τας Υ.Υ.Ε.Ε. να τεθή τουλά
χιστον εν ισχύι ο νόμος ο οποίος προκαθορίζει την σειράν των φρουράρχων, 
οίτινες είναι το όργανον διά του οποίου ε κτελείται η υπηρεσία των Α λβανών 
τούτων εν εκάστη νήσω και είναι εκ των λίαν α παραιτήτων μέσων διά την 
οικονομικήν ταύτην α ναδιοργάνωσιν.

Ο  Φρούραρχος Καπαδοκάς θα εύρισκε την ορθήν τοποθέτησίν του εν τη 
νήσω ταύτη· ο της Κεφαλληνίας εν Ζακύνθω· και ο ενταύθα κύριος Ματθαίος 
εν Κεφαλληνία.

Ο φείλω να αποδώσω δικαιοσύνην και εις τους τρεις τούτους α ξιωματι
κούς, τους οποίους ε γνώρισα εκ του πλησίον κατά την τελευταίαν περιοδείαν 
την οποίαν ε ξετέλεσα ανά τας νήσους και ενταύθα, διαρκούσης της παρούσης 
αποστολής μου. Ουδείς είναι κατώτερος του άλλου κατά την επιμέλειαν και 
ακριβή ε κτέλεσιν της υπηρεσίας, και η Ε ξοχωτάτη Γερουσία δύναται να υπο
λογίζη ε ξ ίσου επί εκάστου, α λλ’ ο προνοητικός νόμος δεν φαίνεται διά τούτον 
τον λόγον ότι δύναται να αγνοηθή, και μου φαίνεται ό τι οι σκοποί εις τους 
οποίους ούτος αποβλέπει, πραγματοποιούμενοι διά της εκτελέσεώς του, δύναν
ται να αποδώσουν το ουσιαστικώτερον όφελος εις την Α. Μαύραν και Κεφαλ
ληνίαν.

Ε ν  συνεχία θα λάβω την τιμήν να εκθέσω άλλας παρατηρήσεις διά την 
αναδιοργάνωσιν ταύτην, η  ο ποία θα  ηδύνατο να είναι γενική, ό τα ν  εγώ θα 
έχω  ενθαρρυνθή περί ταύτης εκ τη ς α ποδοχής την οποίαν αι Υ.Υ.Ε.Ε. Θα 
θελήσουν να προσφέρουν εις την έκθεσίν μου ταύτην.

Παρακαλώ την συνέχισιν της δημοσίας ευνοίας.

Ο  Έ κ τ . Ε π ίτρ . Κόμης ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ 

φ.1 Ά ν ω:  2 Αυγ. 1807.  Ο  Γραμμ. της Επικρατείας Κόμης Τζορντίνας.



Γεν . αρ. 9, αριθ. εγγρ. 14, συνημμ. α

No. 1
S(ant)a M aura, 26 luglio 1807 s.v.

Schizzo delle due compagnie stra tio te  com andate dalli 
cap(ita)ni G usti e Tom a Cittì
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1
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Compagnia Cap(ita)ano Gusti 1 1 1 4 4 59 70

Compagnia Cap(ita)no Toma 
C itti

1 2 1 4 4 44 56

Summa totale 2 3 2 8 8 103 126

M attei Maggior di P iazza

Αρ. 1
Α γία Μαύρα, 26 Ιουλίου 1807 π.η .

Διάγραμμα των δύο στρατιωτικών σωμάτων, 
διοικουμένων υπό των Λοχαγών Γκούστη και Θωμά Τσίτη

Λοχαγοί

Υπολοχαγοί Σημαιοφόροι

Λοχίαι

Δεκανείς Στρατιώται
Σύνολον

Σώμα Λοχαγού Γκούστη 1 1 1 4 4 59 70

Σώμα Λοχαγού Θωμά Τσίτη 1 2 1 4 4 44 56

Γενικόν σύνολον 2 3 2 8 8 103 126

Ματθαίος Φρούραρχος



Ν ° 2 Γεν. αρ. 9, αριθ. εγγρ. 14, συνημμ. β
Piazza di S(ant)a Maura Addi 29 luglio 1807 g.s.

Dettaglio del servigio delle due com pagnie stratiotte
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Capitanj 1 1 1 2 2

Uff(izia)li
Subalterni 1 1 2 1 1 1 1 4 1 5

Bassi Uff(izial)i 1 1 1 3 4 2 6 4 2 6 15 1 16

Soldati 3 3 3 2 2 2 2 2 19 5 4 4 2 2 17 1 1 1 1 1 5 20 10 30 20 10 30 101 2 103

Summe 4 4 4 2 2 2 2 2 22 5 5 4 2 3 19 1 1 1 1 1 5 1 25 12 38 1 25 12 38 122 4 126
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Guardie fisse 3 19

Scansi 2 17

Ordinanze 5

Guardia di muta 1 1 6 30

Seconda muta 1 1 6 30

Pronti 1 1 2
Summa 2 5 16 103



S (an)ta Maura, 26 luglio 1807 s.v.

Disposizione delle due compagnie cap. Gu<s>ti e cap. C ittì 
ne’p a tti  seguenti

Subaiterni Sargenti Caporali A rm atolò

Guardie da S.E. P ritano No 1 1 14
Gran ’ guardia 1 2 2 24
S(a)n M artin 1 8
All’annona 1 No 2
Alla commission delle ricerche russe » 6
Alla comm(issi)on de’ cavalli » 2
Alla doana » 4
Alla san ità » 2
In  fortezza » 4
In  commission con l’a ju tante  M ontesanto » 2
Alle fortificazioni » 1 2
Alle saline )) 2
Alla scosione delle decime » 4
Alla villa "A llessandro” nella casa dell’
omicida 2
In commission per scorta del turco al Z ante » 1 2

Ordinanze

A S.E. P ritano » 1
A S.E. Commissario » 3
A S.E. General » 1
Al Com andante » 1
Al M etropolita d ’A rta » 1
Al Vescovo locai » 1
Al Mag(gio)r di Piazza » 1
Al Sovraintendente »
Alla com(missi)on finanze » 1
Al seg(reta)rio di S.E. P ritano » 1
All’appalto  d’acquavite » 1
Piazza m or ta » 1
A m m alati » 5
P ron ti alla piazza » 4 4 5 2

Sar. 8
Sum m a to ta le  uff(izia)li 7 Cap. 8 Sol. 103

1. Χφ. A lla Nonna.



Α ρ. 2
Φρούρ ιον Α γίας Μαύ ρας Τη 29 Ι ουλίου 1807 π.η .

Λεπτομερής κατάστασις υπηρεσίας των δύο στρατιωτικών σωμάτων

Μόνιμοι φρουραί Απαλλαγαί Συνοδείαι Φρουραί αντι
καταστάσεως
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Λοχαγοί 1 1 1 1 2 2
Α ξιωματικοί
κατώτεροι 1 1 2 1 1 1 1 4 1 5

Υπαξιωματικοί 1 1 1 3 4 2 6 4 2 6 15 1 16

Στρατιώται 3 3 3 2 2 2 2 2 19 5 4 4 2 2 17 1 1 1 1 1 5 20 10 30 20 10 30 101 2 103

Σύνολον 4 4 4 2 2 2 2 2 22 5 5 4 2 3 19 1 1 1 1 1 5 1 25 12 38 1 25 12 38 122 4 126

Σύνοψις
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Μόνιμαι φρουραί 3 19

Α παλλαγαί 2 17
Συνοδείαι 5

Φρουραί αντικαταστάσεως 1 1 6 30

Δευτέρας α ντικαταστάσ. 1 1 6 30

Επιφυλακή 1 1 2

Σύνολον 2 5 16 103



φ. 2 Δι ά  χ ε ι ρ ό ς  γ ρ α μ μ α τ έ ω ς :  1395. Commissario E straord i
nario Co. Capodistria.

Accom pagna due fogli che presentano la forza delle due compagnie 
macedoni. F a  p(rese)nti alcune riforme da farsi ed in fine crede che 
fosse necessario il cam biam (en)to de’mag(gio)ri di piazza delle tre  isole 
Cef(alonia), Zante e S (ant)a Maura.

φ.1v Αγία Μαύρα, 26 Ιουλίου 1807 π .η.

Διάταξις των δύο σωμάτων Λοχ. Γκούστη και Λοχ. Τσίτη 
κατά τας ακολούθους συμφωνηθείσας ομάδας

Κατώτ.
αξιωμ.

Λο
χίαι

Δεκα
νείς

Αρμα
τολοί

Φρουροί της Α.Ε. του Πρυτάνεως Α ρ. 1 1 14
Μεγάλη φρουρά » 1 2 2 24
Ά γιος Μαρτίνος » 1 8
Εις τον επισιτισμόν » 2
Εις την Επιτροπήν Ρωσικών Επιδιώξεων » 6
Εις την Επιτροπήν ίππων » 2
Εις το Τελωνείον » 4
Εις το Υ γειονομείον » 2
Εις το φρούριον » 4
Ε ις την Επιτροπήν μετά του Υ πασπιστού Μον

τεσάντου » 2
Εις τας οχυρώσεις » 1 2
Εις τας αλυκάς » 2
Εις την είσπραξιν της δεκάτης » 4
Ε ις την έπαυλιν «Αλέξανδρος», εις τον οίκον

του φονέως » 4
Εις την ομάδα διά συνοδείαν του Τούρκου εις 

Ζάκυνθον » 1 2
Συνοδείαι

Εις την Α.Ε. τον Πρύτανιν Α ρ. 1
Εις την Α.Ε. τον Επίτροπον » 3
Εις την Α.Ε. τον Στρατηγόν » 1
Εις τον Διοικητήν » 1
Εις τον Μητροπολίτην Ά ρτης > 1



Ματθαίος Φρούραρχος

Δ ι ά  χ ε ι ρ ό ς  γ ρ α μμ α τ έ ω ς :  1395. Έκτακτος Επίτροπος 
Κ. Καποδίστριας. Συνοδεύει δύο φύλλα χάρτου, τα οποία ε μφανίζουν την δύ
ναμιν των δύο μακεδονικών σωμάτων. Παρουσιάζει μεταρρυθμίσεις τινάς προς 
εκτέλεσιν και εν τέλει πιστεύει ό τι θα  ήτο αναγκαία η  α ντικατάστασις των 
φρουράρχων των τριών νήσων Κεφαλληνίας, Ζακύνθου και Α γίας Μαύρας.

Κατώτ.
αξιωμ.

Λο
χ ίαι

Δεκα
νείς

Αρμα
τολοί

Εις τον τοπικόν Αρχιερέα » 1
Εις τον Φρούραρχον » 1
Εις τον Ε ποπτεύοντα » 3
Εις την Επιτροπήν Οικονομικών » 1
Ε ις τον Γραμματέα της Α.Ε. του Πρυτάνεως » 1
Εις το Μονοπώλιον Οινοπνεύματος » 1
Εις εγκαταλειφθέν φρούριον » 1
Ασθενείς » 5
Επιφυλακή φρουρίου » 4 4 5 2

Γενικόν σύνολον Ά ρ. 7 8 8 103



Γεν. αρ. 9, αριθ . εγγρ. 376

Νο. 48
Il Commissario Estraord(inari)o in S(an)ta M aura

All’Ill(ustrissi)mo Sig(no)r Seg(reta)rio di S tato delle Finanze

Dal Commiss(aria)to E straord(inari)o
li 29 luglio 1807 g.s.

Si riscontra le le ttere  22, 23 luglio col decreto 23 d(ett)o. Il si
g(no)r Antonio Arm eni è messo in  a ttiv ità . Ebbe le sue istruzioni e da 
due giorni esso indefessam ente travaglia , m ettendo anco a profitto  
le ore stesse della no tte . L ’incarico suo è quanto  im portan te, altre tta n to  
difficile. Devo partecipare la m ia soddisfazione per la  cooperazione 
del M agistrato e del provvisorio Tesoriere sig(no)r Zambelli. Renderò 
conto in seguito dei risu lta ti prim i della sua gestione.

Considerando lo stato  delle m unizioni accom pagnato col dispaccio 
23 luglio non mi può restare che l’esecuzione dei pubblici ordini sui 
due bastim enti Conduri ed A lexandrin Geracari. Colocotroni viene 
costà. Sarachino è alla Parga ed ove disarm ar esso debbasi è piú facile 
che passi a Corfú. L’Ecc(ellentissi)mo senato potrebbe quando con
tinuasse l’arm o riform are il suo con tra tto  o darm i ordini.

Ho l’onore di p ro testarm i con stim a e consid(erazione).

Il Comm. Est. C(ont)e C A PO D IST R IA

Ά ν ω  δ ι ά  χ ε ι ρ ό ς  π α ρ α λ ή π τ ο υ : 2 agos. 1807. Il Seg. 
di S ta to  Co. Zordina.

Π ε ρ ί λ η ψ ι ς  δ ι ά  χ ε ι ρ ό ς  τ ο υ  π α ρ α λ α β ό ν τ ο ς  γ ρ α μ 
μ α τ έ ω ς :  1396. Commissario Estraord(inario) Co. Capodistria. Ris
contra  il ricevim(en)to de’due uffizj 22 e 23 luglio che scortavano il 
sig(nor) Armeni. Inoltre riscontra  il ricevim(en)to delle muniz(io)ni 
speditegli.



Α ρ. 48
Ο  εν Α γία  Μ αύρα Έ κτακτος Ε πίτροπος 

προς τον Εκλαμπρότατον κύριον Γραμματέα της Επικρατείας 
επί των Οικονομικών

Ε κ  του Εκτάκτου Ε π ιτροπείου
τη 29 Ιουλίου 1807 π.η .

Βεβαιώ την λήψιν των εγγράφων της 22, 23 Ι ουλίου μετά του θεσπί
σματος της 23 του ιδίου.

Ο  κύριος Αντώνιος Α ρμένης α νέλαβεν υπηρεσίαν. Έλαβε τας οδηγίας 
του και εργάζεται α καταπονήτως από δύο η μερών, ε πωφελούμενος κ α ι ε ξ 
αυτού εισέτι του χρόνου της νυκτός. Το καθήκον του είναι τόσον σπουδαίον 
όσον και δυσχερές.

Πρέπει να ανακοινώσω την ικανοποίησίν μου διά την συνεργασίαν του 
<ε π ί των Οικονομικών> Προϊσταμένου και του προσωρινού Θησαυροφύλακος 
κυρίου Ζαμπέλη. Προσεχώς θα παρουσιάσω α πολογισμόν των πρώτων α ποτε
λεσμάτων της διαχειρίσεώς του.

Α ναφερόμενος εις την κατάστασιν των πυρομαχικών, περί της οποίας 
εστάλη <έγγραφον> μετά της αναφοράς της 23 Ιουλίου, οφείλω εισέτι να 
προβώ εις την εκτέλεσιν των δημοσίων διαταγών περί των δύο πλοίων, του 
Κοντουρή και Αλεξανδρή Γερακάρη.

Ο  Κολοκοτρώνης έρχεται εκεί.
Ο  Σαρακηνός ευρίσκεται εις την Πάργαν, όπου ούτος πρέπει να  α φο

πλισθή, είναι δε ευκολώτερον ή να μεταβή εις Κέρκυραν. Η  Ε ξοχωτάτη Γε
ρουσία θα ηδύνατο, εάν παρετείνετο η υπό τα όπλα υπηρεσία τούτου, να μετα
βάλη το συμβόλαιόν του ή να μου δώση διαταγάς.

Έ χ ω  την τιμήν να σας εκφράσω την εκτίμησιν και υπόληψίν μου.

Ο  Έ κ τ . Ε π ίτρ . Κόμης ΚΑΠ ΟΔΙΣΤΡΙΑΣ

Ά ν ω :  2 Αυγ. 1807.  Ο  Γραμμ. της Ε π ικ ρατείας Κ. Τζορντίνας.

Π ε ρ ί λ η ψ ι ς :  1396. Έκτακτος Επίτροπος Κ. Καποδίστριας. Βε
βαιώνει την λήψιν των δύο εγγράφων 22 και 23 Ιουλίου τα  οποία συνώ
δευον τον κύριον Α ρμένην. Ε π ί πλέον βεβαιώνει την παραλαβήν των εις αυ
τόν αποσταλέντων πυρομαχικών.



Γεν. αρ. 9, αριθ. εγγρ. 377
Νο. 47 
Dip. F inanze

All’Ecc(ellentissi)mo Senato 
Il Commiss(ari)o Estraord(ina)rio in S(an)ta M aura

D al Com m iss(aria)to Estraord(ina)rio 
li 29 luglio 1807 g.s.

Le commissioni ch’io aveva dato al P ritano  di Itaca  onde fosse 
sospeso l’arm o dei due bastim enti leggieri Sava Arseni e Lecazzà e delle 
quali ho inform ato VV.EE. col mio rapporto  n° 38 non t rovarono in 
Itaca  il primo. Esso arrivò qui p(er) en trare al servigio.

C ontem poranea a questo arrivo fu la  risoluzione ch’io aveva preso 
di secondare le istanze del cap(ita)n Colocotroni e quindi parvem i che 
aver potesse luogo con pubblica u tilità  il noleggio del m artigo itacense 
in luogo dello sciam becco Colocotroni.

Abbenché io spedisca costà quest’ultim o, esso può essere conge
dato  o sul medesimo altre m isure cauzionali possono prendersi. T ra ttan to  
il noleggiato qui in sua vece offre il risparm io di piastre m ensuali 2365, 
come risu ltar può all’Ecc(ellentissi)mo Senato dall’inserto co n tra tto  e 

φ.1v dallo statino  che lo chiude. Di fermo il con tra tto  non obbliga / il Governo 
a tra tten e re  questo bastim ento che q u aran ta  giorni.

Mi corre l’obbligo di rim arcare a VV. EE. che questo m artigo 
in tito lato  " L ’Ulisse” è quello stesso che noleggiato fu da principio dal 
Governo e che fu poi disarm ato e c h e  la  convenzione vocalm ente fa tta  
fr a di me ed il cap(ita)n Sava Arseni fu ben anteriore alla notizia dell’ 
armistizio.

Questo cen(n)o prevenga VV. EE. che quando vorràsi disarm are 
questi bastim enti in preferenza pare che debbano godere della pubblica 
grazia quelli che come il cap(itani)o dell’ "U lisse” diedero u n a  prova 
segnalata di disinteresse e di patrio ttism o.

Q ualunque sia p(er) essere la  decisione dell’Ecc(ellentissi)mo Se
nato  sull’Armo M arittim o io m i lusingo che preventivam ente saranno 
com binate tu t te  le opinioni su di ciò e gli ordini che io riceverò saranno 
uniform i a quelli che il Comando M arittim o spedirà al Maggior Siguri 
e che il terrestre farà tenere a S.E. il Generale Stether.

Due bastim enti della divisione del Levante sono messi in cro
ciera da S (an)ta M aura a  Meganissi e da Calamo a Candiles, onde 

φ.2 impedito sia il passaggio di barche nel continente o di uomini / dal con
tinen te  alle isole senza i biglietti di sicurezza firm ati da S.E. il Generale



e da  me. Queste disposiozioni sono s ta te  prese p(er) troncare una com u
nicazione pericolosa duran te l’arm istizio e p(er) evitare le doglianze in 
giuste del Visire già esternate a carico dei suliotti ed acarnani al ser
vizio Imp(eria)le.

Im ploro la continuazione della pubblica grazia.

Il Comm. Est. C(ont)e C A PO D IST R IA

Ά ν ω  δ ι ά  χ ε ι ρ ό ς  τ ο υ  π α ρ α λ ή π τ ο υ :  2 ag. 1807. Il 
Seg. di S ta to  Co. Zordina. Con una  inserta.

Α ρ . 4 7

Τμήμα Οικονομικών

Προς την Ε ξοχωτάτην Γερουσίαν 
Ο  εν Αγία Μαύρα Έκτακτος Επίτροπος

Ε κ  του Εκτάκτου Επιτροπείου
τη 29 Ιουλίου 1807 π.η .

Α ι εντολαί τας οποίας είχον δώσει εις τον Πρύτανιν της Ιθάκης να δια
κοπή η υπό τα όπλα υπηρεσία των δύο ε λαφρών πλοίων του Σάββα Α ρσένη 
και Λεκατσά και περί των οποίων <εντολών> ε πληροφόρησα τας Υ.Υ.Ε.Ε. διά 
της εκθέσεώς μου (αρ. 38) δεν εύρον τον πρώτον εις την Ιθάκην. Ο ύτος 
έφθασεν ε νταύθα, διά να εισέλθη εις την υπηρεσίαν.

Σύγχρονος προς την άφιξιν ταύτην υπήρξεν η απόφασις την οποίαν εί
χον λάβει να ευνοήσω την αίτησιν του καπετάν Κολοκοτρώνη, και διά τούτο 
ενόμισα ό τ ι η δύνατο να λάβη χώραν η ναύλωσις του μαρτίγου της Ιθάκης 
εις την θέσιν του σαμπέκου του Κολοκοτρώνη μετά δημοσίας ωφελείας.

Μολονότι αποστέλλω εκεί τον τελευταίον τούτον, δύναται ούτος να απο
λυθή ή δύνανται να ληφθούν περί του ιδίου έτερα προφυλακτικά μέτρα. Ε ν  
τοσούτω ο ναυλωθείς ε νταύθα ε ις  αντικατάστασίν του παρέχει ε ξοικονόμησιν 
2.365 γροσίων μηνιαίως, όπως δύναται η Ε ξοχωτάτη Γερουσία να διαπι
στώσω εκ του συνημμένου συμβολαίου και εκ της μικράς καταστάσεως ε ντός 
φ. 1v της οποίας <τούτο> έχ ε ι περιτυλιχθή. Το συμβόλαιον δεν υποχρεώνει /  την 
Κυβέρνησιν να κρατήση το πλοίον τούτο διά κανονικήν υπηρεσίαν, ειμή διά 
τεσσαράκοντα η μέρας.

Αισθάνομαι τη ν  υ ποχρέωσιν να παρατηρήσω εις τας Υ.Υ.Ε.Ε. ό τ ι  το 
μαρτίγον τούτο, ονομαζόμενον «Ο  Ο δυσσεύς», είναι το ίδιον εκείνο το οποίον 
εναυλώθη ε ξ αρχής υ πό της Κυβερνήσεως και το οποίον κατόπιν α φωπλίσθη,



και ότι η συμφωνία η γενομένη προφορικώς μεταξύ ε μού και του Πλοιάρχου 
Σάββα Αρσένη ήτο κατά πολύ προγενεστέρα της ειδήσεως της ανακωχής.

Η  παρατήρησις α ύ τη  α ς προκαταλάβη τας Υ.Υ.Ε.Ε. <να δεχθήτε> ότι 
εάν επιδιωχθή να αφοπλίσωμεν τα πλοία ταύτα, φαίνεται καλόν ότι κατά προ
τίμησιν πρέπει να τύχουν της δημοσίας ευνοίας εκείνοι οι οποίοι, όπως ο 
Πλοίαρχος του «Ο δυσσέως», παρέσχον ιδιαιτέραν απόδειξιν α νιδιοτελείας και 
πατριωτισμού.

Οιαδήποτε και αν πρόκειται να είναι η απόφασις της Εξοχωτάτης Γε
ρουσίας περί του Κλάδου του Ναυτικού, έχω την ελπίδα ότι προκαταβολικώς 
όλαι αι γνώμαι θα συμπέσουν ε π ’ α υ τού και ότι αι διαταγαί τας οποίας θα 
λάβω θα είναι σύμφωνοι προς εκείνας τας οποίας θα αποστείλη η Ναυτική 
Διοίκησις προς τον Ταγματάρχην Ζυγούρην και ότι η <Διοίκησις> των κατά 
ξηράν <δυνάμεων> θα επιβάλη <ταύτας> εις την Α.Ε. τον Στρατηγόν Stether.

Δύο πλοία της μοίρας της Α νατολής ε τέθησαν εις κίνησιν ε ξ Α γίας 
Μαύρας προς Μεγανήσι και εκ Καλάμου προς Καντήλες, διά να  εμποδισθή 

φ.2 η μετάβασις λέμβων  προς την Στερεάν ή  α νθρώπων /  από της Στερεάς εις 
τας νήσους άνευ σημειωμάτων α σφαλείας, υπογεγραμμένων υπό της Α.Ε. του 
Στρατηγού και υπ’ εμού. Αι αποφάσεις αύται ελήφθησαν, διά να α ποκόψωμεν 
μίαν ε πικίνδυνον επικοινωνίαν διαρκούσης της ανακωχής και διά να αποφύ
γωμεν τα  άδικα παράπονα του Βεζίρου, ήδη διαπιστωθέντα εις βάρος των εις 
την υπηρεσίαν του Αυτοκράτορος Σουλιωτών και Α καρνάνων.

Παρακαλώ την συνέχισιν της δημοσίας ευνοίας.

Ο  Έ κ τ . Ε π ίτ ρ . Κόμης ΚΑΠ ΟΔΙΣΤΡΙΑ Σ

φ.1 Ά ν ω :  2 Αυγ. 1807. Ο  Γραμμ. της Ε π ικ ρατείας Κ. Τζορντίνας.

Γεν. αρ. 9, αριθ. εγγρ. 377, συνημμ.

Addì 15, quindeei, luglio 1807 s.v. S(an)ta M aura

L’Ill(ustrissi)mo sig(no)r Commiss(ari)o Estraord(inari)o dell’ Ec
ce lle n tiss im o  Senato in S(ant)a M aura, seguendo li poteri de’ quali è 
investito , si è convenuto con il cap(ita)n Sava Arseni, itacense, di no
leggiare e prendere al soldo della R epub blica il di lui m artigo, nom inato 
" L ’ Odissea” , perché abbia a servire colle condizioni seguenti.

P(ri)mo. Esso cap(ita)n Sava Arseni dà a noleggio e m ette  al ser
vigio della Repubblica detto  suo m artigo, fornito di tu tto  l’occorrente, 
niente eccettuato, p(er) la piú sicura navigazione, nonché arm ato  di 
dieci cannoni, due del calibro di libre dodici, quattro  di libre o tto , sei



da libre cinque, come pure provveduto di dieci trom boni e di fucili venti, 
obbligandosi esso cap(ilani)o d’avere sempre e p(er) tu tto  il tem po del 
servigio trentaciuquo m arinarj di capacità, oltre esso cap(itani)o, un  
sotto  cap(itani)o, un tenente, un  scrivano;  p(er) il qual m artigo ed 
in teram ente fornito, come sopra, il Governo, a tito lo  di nolo, nonché 
p(er) paghe e panatiche di tu t to  l’equipaggio, pagarà ad esso cap(itani)o 
p iastre m ensuali due mille cen to trentacinque, che s’in tenderanno disposte

come viene dichiarito :

Al capitanio p iastre cento p(iastr)e 100
Al sottocap(itani)o sessanta » 60
Al tenente cinquan ta » 50
Allo scrivano cinquan ta » 50

p(iastr)e 260
φ. 1v La retros(crit)ta sum m a p(iastr)e 260 
Per li tren tacinque m arinarj a ragion di 

p(iastr)e quaran tacinque p(er) cadauno
p(iastr)e m illecinquecentosettantacinque 1575

P er nolo del bastim ento  p(iastr)e trecento  300
Totale p(iastr)e 2135

Se(con)do. Sarà obbligato esso cap(ita)nio col suo m artigo come 
nell’ a rt. precedente di servire p(er) giorni q u aran ta  di fermo da questo 
giorno inclusive ed il Governo si obbliga di tra ttenerlo  al servigio e di 
corrispondergli le p redette  summe, salvo il caso che alcuna liqu idata  
crim inosità di esso cap(itani)o non determ ini diversam ente. Oltre a 
d e tti giorni q u aran ta  di fermo è obbligato per la  sua sola spezialità esso 
cap(itani)o di servire col suo m artigo com’oltre p(er) a ltri giorni quaran ta  
di rispetto . Il Governo in ta l caso gli pagarà col ragguaglio del nolo e 
stipendj d ich iarati in ragion de’ giorni ne’ quali fosse stato  tenu to  al 
servigio.

Terzo. Se trascorso il tem po di fermo e quello di rispetto  convenuto 
non avese ancora il Governo posto in libertà  detto  m artigo, p o trà  il 
cap(itani)o, previo avviso al Governo di giorni venti, considerarsi sciolto 
da qualunque impegno e da ogni altro  obbligo del presente con tra tto .

Q(ua)rto. Si obbliga esso cap(itani)o, ogni vo lta  che ricevesse m u
nizioni da guerra dal Governo, di farne il piú pon tual uso nel servigio 
e di renderne conto fedele opportunem ente. /

φ. 2 Quinto. È ten u to  esso cap(itani)o col suo m artigo, in qualunque 
caso il Governo lo abbisognasse ed il Comando M ilitare o M arino Busso
lo esigesse, di ricevere al suo bordo milizie russe e repubblicane p(er) 
m aggior suo arm o o per alcuna in trap resa  di guerra od anche per tra s 
porti, sbarchi od altre spedizioni, come non m eno di eseguire qualunque



comm(ission)e che dalle po testà  dalle quali dipende gli derivasse.
Sesto. Sarà esso cap(itani)o ed ogn’uno del suo equipaggio sempre 

p(er) riconoscere li rispettiv i proprj doveri dall’ordinanza generale del 
prim o corr(ent)e, della quale gli viene al p(rese)nte con tra tto  unito  un 
esemplare in greco, e sarà il cap(itani)o stesso ed ogn’alt ro del suo 
bastim ento  soggetto alle com m inative dell’ordinanza stessa, nonché 
ab ilita to  nei casi contem plati alle promesse ricompense.

Settim o. Dovrà esso cap(itani)o p(er) ora e sino che il Governo 
differentem ente gl’indicasse spiegare il vessillo im periai russo e sarà 
in dovere di osservare ogni vo lta  che fosse destinato ad incrociare li 

φ. 2v m ari che gli fossero addicati di / adempiere oltre le commissioni p a r
ziali che gli saranno im partite  dalla po testà  che lo spedisce, oltre l’or
dinanza gen(era)le p redetta , oltre gl’articoli del p(rese)nte co n tra tto , 
anche le istruzioni dell’Im p(eria)le Reg. Comando M arino Russo di 
Corfú dei 3 luglio corr(ent)e, delle quali saranno rilasciate ad esso 
cap(itani)o copie autentiche.

O ttavo. Si è convenuto esso cap(itani)o coll’ Ill(ustrissi)mo Coni
m iss(ari)o Estraord(inari)o di dar principio in questo giorno inclusivo 
al p(resen)te contra tto .

Si sottoscrivono
Il Commiss(ari)o Estraord(inari)o Co. C A PO D ISTR IA
Σάβας Α ρσένης

Contrassegnato 
P. PED EM O N TI Seg(retari)o

φ. 3 Δ ι ά  χ ε ι ρ ό ς  τ ο υ  π α ρ α λ α β ό ν τ ο ς γ ρ α μ μ α τ έ ω ς :
1397. Commissario Estraord(inari)o Co. de Capodistria. Inform a su 
quanto  h a  operato intorno le com(m)issi(o)ni date al P ritano  d’Itaca  
per la sospensione de’ due bastim (ent)i.

Α γία Μαύρα τη 15 (δεκάτη πέμπτη) Ιουλίου 1807 π.η .

Ο  Ε κλαμπρότατος κύριος Έκτακτος Επίτροπος της Εξοχωτάτης Γε
ρουσίας εν Α γία Μαύρα, ποιούμενος χρήσιν των εξουσιών διά των οποίων 
είναι περιβεβλημένος, συνεφώνησε μετά του Πλοιάρχου Σάββα Α ρσένη, Ιθ α 
κησίου, να ναυλώση και προσλάβη επί μισθώ της Πολιτείας το μαρτίγον α υ 
τού, ο νομαζόμενον «Ο  Ο δυσσεύς», διά να υπηρετήση υ πό τους ακολούθους 
όρους:



Πρώτον.  Ο  Πλοίαρχος ούτος Σάββας Αρσένης παρέχει προς ναύλωσιν 
και θέτει εις την υπηρεσίαν της Πολιτείας το ρηθέν μαρτίγον αυτού, ε φωδια
σμένον διά παντός χρειώδους, ουδενός ε ξαιρουμένου, διά τον  α σφαλέστερον 
πλούν κα ι εξωπλισμένον διά δέκα πυροβόλων, δύο διαμετρήματος δώδεκα λι
βρών, τεσσάρων των οκτώ λιβρών, έ ξ των πέντε λιβρών, καθώς επίσης εφωδια
σμένον διά δέκα τρομπονίων και είκοσι τυφεκίων. Ο  Πλοίαρχος ούτος υποχρεού
ται να έχη πάντοτε και δι’ όλον τον χρόνον της υπηρεσίας τριάκοντα πέντε ναύ
τας ικανούς, πλην του Πλοιάρχου τούτου, ένα Δεύτερον Πλοίαρχον, ένα Υπο
πλοίαρχον, ένα γραφέα. Διά το μαρτίγον τούτο, κα ι εφωδιασμένον καθ’ όλα 
ως άνω, η Κυβέρνησις διά δικαιώματα της ναυλώσεως, καθώς και διά μι
σθούς και σίτισιν όλου του πληρώματος, θα πληρώνη εις τον Πλοίαρχον τού
τον μηνιαίως γρόσια δύο χιλιάδας ε κατόν τριάκοντα πέντε, τα οποία θα νοη
θούν ότι διατίθενται καθώς ε ξηγείται:

Εις τον Πλοίαρχον γρόσια ε κατόν γρόσια  100
Εις τον Δεύτερον Πλοίαρχον ε ξήκοντα  » 60
Εις τον Υ ποπλοίαρχον πεντήκοντα » 50
Εις τον γραφέα πεντήκοντα  » 50

γρόσια 260/
Το όπισθεν ποσόν  » 260

Διά τους τριάκοντα πέντε ναύτας κατά τον 
λογαριασμόν των σαράντα πέντε γροσίων 
δι’ έκαστον, γρόσια χίλια πεντακόσια ε
βδομήκοντα πέντε  » 1.575
Διά ναύλον του πλοίου γρόσια τριακόσια   » 300

Σύνολον γρόσια 2.135

Δεύτερον.  Ο  Πλοίαρχος ούτος θα  υποχρεούται να υπηρετή συμφώνως 
προς το προηγούμενον ά ρθρον μετά του μαρτίγου του κανονικώς επί τεσσαρά
κοντα η μέρας από της σήμερον εν συνόλω, και η Κυβέρνησις υ ποχρεούται να 
τον διατηρή εν υπηρεσία και να του καταβάλλη τα προειρημένα ποσά, ε κτός 
της περιπτώσεως κατά την οποίαν καθορίση ά λλως η τιμωρία κολασίμου πρά
ξεως του Πλοιάρχου τούτου. Πλην των ρηθεισών τεσσαράκοντα ημερών κανο
νικής υπηρεσίας ο Πλοίαρχος ούτος υ ποχρεούται διά την ειδικότητά του μό
νον να υπηρετήση μετά του μαρτίγου του ως άνω επί τεσσαράκοντα εισέτι η
μέρας εν εφεδρεία. Ε ν  τοιαύτη περιπτώσει η Κυβέρνησις θα του πληρώση εν 
σχέσει προς τον ναύλον και δηλωθέντας μισθούς α ναλόγως των ημερών κατά 
τας οποίας ε κρατήθη εν τη υπηρεσία.

Τρίτον. Ε ά ν, παρελθόντος του χρόνου κανονικής υπηρεσίας και του συμ
φωνηθέντος της εφεδρείας, η Κυβέρνησις δεν ελευθερώση εισέτι το ρηθέν μαρ
τίγον, ο Πλοίαρχος θα δύναται μετά προηγουμένην κατά είκοσι η μέρας ειδοπ

οίησιν προς την Κυβέρνησιν να θεωρήται α πηλλαγμένος οιουδήποτε καθήκον
τος και οιασδήποτε άλλης υποχρεώσεως της παρούσης συμφωνίας./



φ.2 Τέταρτον.  Ο  Πλοίαρχος ούτος υ ποχρεούται, ο σάκις ήθελε παραλάβει
πολεμοφόδια παρά της Κυβερνήσεως, να κάμη την μάλλον προσεκτικήν χρή
σιν τούτων κατά την υπηρεσίαν και να αποδίδη ακριβή λογαριασμόν καταλ
λήλως.

Πέμπτον. Εις οιανδήποτε περίπτωσιν ήθελε λάβει ανάγκην τούτου η Κυ
βερνησις ή ήθελεν α παιτήσει τούτο η Ρ ωσική Στρατιωτική η Ναυτική Διοί
κησις ο Πλοίαρχος ούτος υ ποχρεούται μετά του μαρτίγου του να δεχθή επί 
του καταστρώματός του στρατεύματα ρωσικά ή της Πολιτείας προς ισχυρότε
ρον εξοπλισμόν του ή διά πολεμικήν τινα ε πιχείρησιν ή και διά μεταφοράς, 
αποβάσεις ή άλλας αποστολάς, όπως ουχ ήττον να εκτελέση οιανδήποτε α πο
στολήν, η οποία θα προήρχετο εκ των αρχών ε ξ ων <ούτος> θα  εξηρτάτο.

Έ κτον.  Ο  Πλοίαρχος ούτος και οιοσδήποτε εκ του πληρώματός του θα 
πρέπει να  αναγνωρίζη πάντοτε τα ίδια αυτού καθήκοντα τα εκ του γενικού 
κανονισμού της πρώτης τρέχοντος, του οποίου α ντίγραφον εις την ελληνι
κήν συνάπτεται εις το παρόν συμφωνητικόν, και θα υπόκειται ο αυτός Πλοίαρ
χος και οιοσδήποτε άλλος εκ του πληρώματός του εις τας κυρώσεις του αυτού 
κανονισμού, καθώς και θα κρίνεται ά ξιος των υπεσχημένων α νταμοιβών εις τας 
παρουσιαζομένας περιπτώσεις.

Έβδομον.  Ο  Πλοίαρχος ούτος θα πρέπει προς το παρόν, και μέχρις 
ου η Κυβέρνησις του δώση διαφορετικάς οδηγίας, να υψώνη την ρωσικήν αυ
τοκρατορικήν σημαίαν και θα υποχρεούται να προσέχη ο σάκις θα διωρίζετο 

φ.2 v να διασχίζη τας θαλάσσας αι οποίαι θα του υπεδεικνύοντο, να /  εκπληροί, πλην 
των επί μέρους ε ντολών, α ι οποίαι θα του καθωρίζοντο υ πό της αρχής ή τ ις  
τον απέστειλε, πλην του προειρημένου γενικού κανονισμού, πλην τω ν άρθρων 
του παρόντος συμφωνητικού, και τας οδηγίας της Ρωσικής Αυτοκρατορικής 
Ναυτικής Διοικήσεως Κερκύρας της 3 τρέχοντος Ιουλίου, των οποίων  θα πα
ραδοθούν εις τον Πλοίαρχον τούτον κεκυρωμένα α ντίγραφα.

Ό γδοον. Συνεφωνήθη να αρχίσουν την εφαρμογήν του παρόντος συμβο
λαίου ο Πλοίαρχος ούτος μετά του Ε κλαμπροτάτου Εκτάκτου Επιτρόπου από 
της σήμερον συμπεριλαμβανομένης.

Υ πογράφονται:
Ο  Έ κ τ . Ε π ίτ ρ . Κόμης ΚΑ Π Ο ΔΙΣΤΡΙΑΣ 
Σάββας Αρσένης

Ηλέγχθη 
Π. ΠΕΔΕΜΟΝΤΗΣ Γραμματεύς

Π ε ρ ί λ η ψ ι ς :  1397. Έκτακτος Επίτροπος Κ. ντε Καποδίστριας. 
φ. 3 Πληροφορεί περί όσων ε νήργησε σχετικώς προς τα ς  ε ντολάς τας δοθείσας 

εις τον Πρύτανιν της Ιθάκης διά την διακοπήν της υπηρεσίας των δύο 
πλοίων.



Γεν. αρ. 9, αριθ. εγγρ. 378
No. 46 
Dip. F inanze

All’Ecc(ellentissi)mo Senato 
Il Commissario Estraord(ina)rio  in S (an)ta M aura

Dal Commiss(aria)to Estraord(ina)rio
li 29 luglio 1807 g.s.

Non ho spedito a questa locale F inanza il decreto di VV.EE. dei 
19 luglio, affinché la sc rittu ra  m i accrediti delle somme dispendiate  
nel mese di giugno in seguito alla m ia gestione, per im plorare in argo
m ento che tu tto  m i riguarda quella precisione nel testo  medesimo del 
decreto che sola può tranquillizzarm i. Espongo rispettosam ente le mie 
osservazioni e spero che possano essere accolte.

M otiva questo decreto il tito lo  delle spese e non le precisa;  quindi 
è che può da ogn’uno il quale non abbia so tt’occhio il giornale ed i do
cum enti confondere questi tito li e gli è libero l’adito di a ttrib u ire  a 
cadauno quella som m a sul to ta le  che sem brar gli può conveniente od 
alla moderazione od alla prodigalità di quello sotto  i di cui ordini fa tte  
si sono queste spese.

Di fa tto  il dire, «le spese incontra te  p(er) p rovvista  di m ateriali, 
traspo rti, paghe di legni noleggiati, giornate ai m ilitari russi e 

φ.1v repubblicani, acquisto di ca rta  ed altri effetti ad uso della sua seg(rete)ria / che 
in  complesso ascendono a piastre dodici m ila settecento e quindici», 
è lo stesso che m ettere  ogniuno in grado di a ttrib u ire  qualunque anco 
indiscreta p arte  di questa som m a alle spese della m ia cancellarla o 
negli a ltri tito li, quando non potrebbesi dire a ltre ttan to , se som m ariati
i dispendj si contrapponesse a cadaun tito lo  il suo.

P er procedere con quella scrupolosa e m inuciosa esattezza che non 
dovrebbe essere disapprovata, quando essa si adoperi tra ttan d o si del 
pubblico denaro, ho voluto un  secondo docum ento dal M agistrato alle 
F inanze, il quale assicuri VV.EE. del denaro im piegato per fornire delle 
cose necessarie la  m ia cancelleria. Lo occludo (n° 1).

Io spero che VV.EE. vorranno ordinare che m odificato sia questo 
decreto nella sua m otivazione, accordandom i cosi il p iú  grato ed il piú 
generoso riscontro della pubblica grazia ch’io imploro.

Il Comm. Est. C(ont)e C A PO D IST R IA

φ.1 Ά ν ω  δ ι ά  χ ε ι ρ ό ς  τ ο υ  π α ρ α λ ή π τ ο υ :  2 ag. 1807. II
Seg. di S ta to  Co. Zordina. Con. u n a  inserta.



Α ρ. 46
Τ μ. Ο ικονομίας

Προς την Ε ξοχωτάτην Γερουσίαν 
Ο  εν  Α γ ία  Μ α ύ ρ α  Έ κ τα κ το ς  Επίτροπος

Ε κ  του Εκτάκτου Ε πιτροπείου 
τη 29 Ι ουλίου 1807 π.η .

Δεν απέστειλα εις την ενταύθα τοπικήν Οικονομικήν Υ πηρεσίαν το θέ
σπισμα των Υ.Υ.Ε.Ε. της 19 Ιουλίου, προς τον σκοπόν διά του εγγράφου να 
πιστωθώ τα δαπανηθέντα ποσά κατόπιν της διαχειρίσεώς μου κατά τον μή
να Ιούνιον, ίνα παρακαλέσω επί υποθέσεως η οποία καθ’ ολοκληρίαν με αφορά

 <να υπάρξη> εκείνη η σαφήνεια εν αυτώ τω κειμένω του θεσπίσματος η ο
ποία μόνη δύναται να με καθησυχάση. Εκθέτω ευσεβάστως τας παρατηρήσεις 
μου και ελπίζω ότι δύνανται να γίνουν α ποδεκταί.

Το θέσπισμα τούτο αιτιολογεί τον τίτλον των δαπανών και δεν τας ορί
ζει ε πακριβώς. Ω ς εκ τούτου οιοσδήποτε δεν έχει προ οφθαλμών το ημερολό
γιον <εξόδων> και τα  α ποδεικτικά είναι δυνατόν να παραθέση τους τίτλους 
τούτους συγκεχυμένους και είναι ε λεύθερος να αποδώση εις οιονδήποτε το πο
σόν εκείνο επί του συνόλου το οποίον δύναται να του φανή α ρμόζον ή εις το 
πνεύμα οικονομίας ή εις την σπατάλην εκείνου εκ των διαταγών του οποίου 
εγένοντο αι δαπάναι αύται. Πράγματι, το να είπωμεν «αι πραγματοποιηθείσαι 
δαπάναι διά προμήθειαν υλικών, μεταφοράς, μισθούς ναυλωθέντων πλοίων, 
αποζημιώσεις εις στρατιωτικούς Ρώσους και Ιο ν ίους, α γοράν χάρτου κ α ι  
φ. 1v άλλων αντικειμένων προς χρήσιν της γραμματείας μας /  ότι εν συνόλω ανέρ
χονται εις δώδεκα χιλιάδας ε πτακόσια δεκαπέντε γρόσια» είναι το ίδιον ως 
να φέρωμεν οιονδήποτε εις την θέσιν να αποδώση οιονδήποτε μέρος του πο
σού τούτου, έ στω και αδιακρίτως, εις τα έξοδα της γραμματείας μου ή των 
άλλων τίτλων, ε νώ δεν θα ήτο δυνατόν να είπωμεν τα αυτά, εάν μετά την 
άθροισιν των δαπανών παρετίθετο εις έκαστον τίτλον η αντίστοιχος δαπάνη.

Διά να προχωρήσωμεν μετά της προσεκτικής και λεπτομερεστάτης α κρι
βείας, η οποία δεν θα  ηδύνατο να αποδοκιμασθή όταν εφαρμόζεται προκειμέ
νου περί του δημοσίου χρήματος, ε ζήτησα δεύτερον έγγραφον παρά της ο ικο
νομικής Υ πηρεσίας, το οποίον να βεβαιώνη τας Υ.Υ.Ε.Ε. περί των χρημά
των των χρησιμοποιηθέντων, διά ν α  ε φοδιάσω δι’ α παραιτήτων πραγμάτων 
την γραμματείαν μου. Τ ο εσωκλείω (αρ. 1).

Ε λπίζω ότι αι Υ.Υ.Ε.Ε. θα θελήσουν να διατάξουν να μεταβληθή το θέ
σπισμα τούτο ως προς το αιτιολογικόν μέρος του, παρέχουσαι τοιουτοτρόπως 
εις εμέ πλέον ευχάριστον και πλέον γενναιόδωρον απόδειξιν της δημοσίας 
ευνοίας, την οποίαν παρακαλώ.

Ο  Έ κ τ . Ε π ίτρ . Κόμης ΚΑΠ ΟΔΙΣΤΡ ΙΑΣ



Ά ν ω :  2 Αυγ. 1807.  Ο  Γραμμ. της Επικρατείας Κ. Τζορντίνας. 
Μεθ’ ενός συνημμένου.

Γεν. αρ. 9, αριθ. εγγρ. 378, συνημμ. α

Νο. 1
Copia di le tte ra  scritta  dal M ag(istrat)o Finanze di S(an)ta
M aura all’Ill(ustrissi)mo sig(no)r Commissario Estraordinario
dell’Ecc(ellentissimo) Senato Co. Gio(vanni) C apodistria in 

d a ta  27 luglio 1807 s.v.

Col foglio suo riverito  di jeri V.S. Ill(ustrissi)m a ricerca al Ma
g(istrat)o  un  riscontro delle spese risu ltan ti da docum enti per la  segre
ta r ia  del com m issariato e se vi sia a ltra  spesa che non sia dipendente 
da a<c>quisti, m ercedi, pagam enti per conto operazioni o lavori delle 
fortificazioni.

In  questa responsiva il M ag(istrat)o si onora di presentarle il 
riscontro additato .

Per la  sua segretaria in  tu tto  giugno decorso per due rism e di 
c a rta  ordinaria, m ezza rism a ca rta  rom ana, penne, carton, ca rta  da  p ro 
clami, cera spagna, spolvero risu lta  il dispendio di p(iastr)e quaran tauna, 
p a rà  undeci.

In  luglio poi per a ltra  ca rta  fino alli 20 del mese p iastre tredici 
e parà  venti.

In  argom ento inoltre non dipendente da suespressi oggetti non 
tro v a  il M ag(istrat)o alcuna sum m a spesa, quando non si volesse com
prendere il soldo dei noleggi della M arina A rm ata, il danaro pagato 
alle richieste del G(e)n(era)l S tether, quello speso per le coccarde de’ 
greci arm atolo, quello dell’indennizzam ento della gondola Cavadà, ab 
b ru c ia ta  dal nemico, quello p(er) mobili occorrenti alla tru p p a  repub
blicana, quello di m ercedi a  barche, a  facchini, quello finalm (ente) per 
ta n t i  a ltri soli pubblici inevitabili bisogni e già m arcati ne’fogli periodici 
ogni quindeci giorni assoggettati.

In  ta l  guisa incontrando il tenore del foglio di V.S. Ill(ustrissima)
oltrespresso, si p ro te s ta .........

P(er) copia conforme 
Il Seg(reta)rio PAOLO PEDEM ONTI



Α ντίγραφον του εγγράφου του σταλέντος υ πό της Οικονομικής Υ πη
ρεσίας της Α γίας Μαύρας εις τον Εκλαμπρότατον κύριον Έκτακτον 
Επίτροπον της Εξοχωτάτης Γερουσίας Κ. Ιω ά ννην Καποδίστριαν 

υπό η μερομηνίαν 27 Ιουλίου 1807 π.η .

Διά του αξιοτίμου εγγράφου σας της χθες η Υ. Εκλαμπροτάτη Αυθ. ζη
τεί παρά της Υ πηρεσίας πιστοποιητικόν των εξόδων, των διαπιστουμένων ε ξ 
αποδεικτικών, διά την γραμματείαν του Ε π ιτροπείου και εάν υπάρχη ά λλη 
δαπάνη, η οποία να μη προέρχεται ε ξ α γορών, μισθών, πληρωμών διά λογα
ριασμόν <διαφόρων> έργων ή  ε ργασιών των οχυρώσεων.

Διά της απαντήσεως ταύτης η Υπηρεσία έχε ι την τιμήν να σας παρά
σχη το αιτηθέν πιστοποιητικόν.

Διά την γραμματείαν σας καθ’ ολόκληρον τον παρελθόντα Ιούνιον διά 
δύο δεσμίδας συνήθους χάρτου, ήμισυ δεσμίδος ρωμαϊκού χάρτου, γραφίδας, 
σκληρόν χάρτην, τυπογραφικόν χάρτην, ισπανικόν κηρόν, <απορροφητικήν> 
κόνιν, προκύπτει η δαπάνη τεσσαράκοντα ενός γροσίων, έ νδεκα παράδων.

Κατόπιν κατά τον Ι ούλιον δι’ έτερον χάρτην μέχρι της 20 του μηνός 
δέκα τρία γρόσια και είκοσι παράδες.

Περαιτέρω διά ζήτημα μ η  εξαρτώμενον εκ των προειρημένων σκοπών 
η Υπηρεσία δεν ευρίσκει ποσόν τι δαπανηθέν, εάν δεν ηθέλομεν να συμπερι
λάβωμεν τα χρήματα των ναυλώσεων του Πολεμικού Ναυτικού, τα χρήματα 
τα καταβληθέντα κατά τας αιτήσεις του Στρατηγού Στέδερ, τα δαπανηθέντα 
δια τας κοκάρδας των Ελλήνων α ρματολών, τα της αποζημιώσεως της λέμ
βου του Καβαδά, ε μπρησθείσης υ πό του εχθρού, τα διατεθέντα διά σκευή α
παραίτητα εις το στράτευμα της Πολιτείας, διά μισθούς εις λέμβους, εις α
χθοφόρους, τέλος τα διατεθέντα διά πολλάς ά λ λα ς εφ’ ά παξ δημοσίας α να
ποφεύκτους δαπάνας και ήδη σημειωθείσας εις τα περιοδικά φύλλα τα  υπο
βαλλόμενα καθ’ έκαστον δεκαπενθήμερον.

Τοιουτοτρόπως α παντώντες εις το περιεχόμενον του προμνημονευθέντος 
φ. 1v εγγράφου της Υ. Εκλαμπροτάτης Αυθ./σας εκφράζομεν...



Γεν. αρ. 9, αριθ. εγγρ. 378, συνημμ. β

Ill(ustrissi)m o Sig(no)r Commissario Estraord(inari)o, 
C hiam ato il r iv e re n tis s im o  s(i)g(nor) A tanasio Triffo da  V .S . 

Ill(ustrissi)m a per render conto delli barili dodeci di carni salate avute 
dalla Cam era F. e F. A. per procurare la loro vend ita  rassegna alla di 
lei giustizia p ron tam ente che da  d e tta  carne non ha po tu to  esitare che 
solo barile uno, da  cui h a  incassato p iastre quaran tasette . U na m aggior 
p a rte  di queste ha speso esso sig(no)r Triffo per il nolo, traspo rto  ed 
altro  di d(et)ti barili e per vo ltare d e tta  carne essendo m olto p a tita  e 
nonostan te non gli riuscì a fronte della diligenza ed attenzione usa ta  
di esitarla.

Rassegna dunque tu tto  ciò a V.S. Ill(ustrissi)m a onde essere reso 
partecipe l’Ecc(ellentissi)mo Senato per provvedere come crede. Grazie.

A tanasio Triffo

φ .1v  Π ε ρ ί λ η ψ ι ς  δ ι ά  χ ε ι ρ ό ς  τ ο υ  π α ρ α λ α β ό ν τ ο ς  γ ρ α μ
μ α τ έ ω ς :  1393. Commissario Estraord(inario) Co. Capodistria. Signi
fica la  ragione per cui non passò il decreto 19 luglio rimessogli a questa 
F inanza e fa p(rese)nti varie cose intorno i dispendj da  esso incontrati.

Εκλαμπρότατε Κύριε Έ κτακτε Επίτροπε,
Κληθείς ο ευπειθέστατος κύριος Αθανάσιος Τρύφων υπό της Υ. Εκλαμπ

ροτάτης Αυθ. να  αποδώση λογαριασμόν των δώδεκα βυτίων παστών κρεά
των, ληφθέντων παρά της Υ πηρεσίας Οικ. και Ε.Δ., διά να φροντίση διά 
την πώλησίν των, α ναφέρει προθύμως εις την δικαίαν κρίσιν σας ότι εκ του 
ειρημένου κρέατος δεν ηδυνήθη να πωλήση ειμή μόνον έν βυτίον, εκ του ο
ποίου εισέπραξεν τεσσαράκοντα ε πτά γρόσια. Μέγα μέρος τούτων ο κύριος 
Τρύφων ούτος ε δαπάνησε διά τον ναύλον, μεταφοράν κ.ά. των ρηθέντων βυ
τίων και διά να στρέψη το ως άνω κρέας, επειδή είχεν υ ποστή μεγάλην α λ
λοίωσιν, και εν τούτοις δεν κατώρθωσε να πωλήση, ληφθείσης υπ’ όψιν της 
φροντίδος και της καταβληθείσης προσοχής.

Αναφέρει λοιπόν πάντα ταύτα εις την Υ. Εκλαμπροτάτην Αυθ., διά να 
λάβη γνώσιν η Εξοχωτάτη Γερουσία και μεριμνήση όπως νομίζει.

Ευχαριστώ.
Αθανάσιος Τρύφων

Π ε ρ ί λ η ψ ι ς :  1393. Έκτακτος Επίτροπος Κ. Καποδίστριας. Δη-



Δηλοί τον λόγον διά τον οποίον δεν μετεβίβασε το εις τούτον αποσταλέν θέσπι
σμα της 19 Ι ουλίου εις την  ενταύθα οικονομικήν Υ πηρεσίαν και γνωστο
ποιεί διάφορα ζητήματα σχετικώς προς τας υπ’ αυτού καταβληθείσας δα
πάνας.
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Γεν. αρ. 9, αριθ. εγγρ. 379

Νο. 45 
Dip. Finanze

All’Ecc(ellentissi)mo Senato 
Il Commissario Estraord(ina)rio in S(an)ta M aura

Dal Com missariato Estraord(inari)o 
li 29 luglio 1807 g.s.

L ’Ill(ustrissi)mo Seg(reta)rio di S tato  di codesto D ipartim ento  m i 
onora degl’ordini di VV.EE. intorno al cap(ita)n Teodoro Colocotroni 
col suo dispaccio dei 23 luglio.

Il giorno venti ebbe il Colocotroni la sua m ensualità e coll’inserta  
che accompagno originale m i prevenne esso secondo il suo con tra tto  
di voler essere sciolto dai suoi impegni.

Il tra tten im en to  del suo m ensuale stipendio proposto all’Ecc(ellen
tissi)mo Senato da Sua Eccellenza il sig(no)r Ministro Plenipotenziario 
non è u n a  m isura che facilm ente eseguire si possa. L ’equipaggio non 
risponsabile della condotta  del capitanio vorrà  le sue paghe o d im anderà 
il suo nutrim ento  almeno o vorrà essere congedato. A qualunque di 
queste tre  condizioni resti il bastim ento al servizio esso non può servire 
a nulla e m olto meno o tterràsi cosi il fondo richiesto per indennizzare
i danneggiati da questo capitanio.

Per tu t te  queste ragioni, con l’un iforme consiglio di S.E. il sig(no)r 
φ. 1v Generale S tether, spedisco costà il / suddetto  bastim ento e l’Ecc(ellentis
si)m o Senato prenda sul medesimo quelle m isure che saranno stim ate 
convenevoli.

In  seguito poi alla commissione datam i per mezzo di codesto 
D ipartim ento degli Affari Esteri il Colocotroni ha  sofferto l’arresto di 
alcuni giorni ed il solo turco  che esso aveva sul suo bastim ento fu 
spedito al Z ante, l’altro  fu già precedentem ente m andato  a Corfú da 
S.E. il sig(no)r Generale S tether. Non sem bri a  VV.EE. m ite la pena 
con cui si è voluto correggere il capitanio suddetto , poiché sul grado



di questa a me non restava anco in adem pim ento degli ordini avut i 
che aggiungere la m ia opinione a quella di S.E. il sig(no)r Generale P a
padopulo.

Im ploro la continuazione della pubb(lic)a grazia.

Il Comm. E st. C(ont)e CAPO D ISTB IA

Φ·1 Ά ν ω  δ ι ά  χ ε ι ρ ό ς  τ ο υ  π α ρ α λ ή π τ ο υ :  2 ag. 1807. Il
Seg. di S ta to  Co. Zordina.

Α ρ. 45
Τ μ. Ο ικονομικών

Προς την Εξοχω τάτην Γερουσίαν 
Ο  εν Α γ ία Μαύρα Έκτακτος Επίτροπος

Ε κ  του Εκτάκτου Επιτροπείου 
τη 29 Ιουλίου 1807 π.η .

ο  Εκλαμπρότατος Γραμματεύς της Ε π ικ ρατείας του εκείσε Τμήματος 
με τιμά <αποστέλλων> τας διαταγάς των Υ.Υ.Ε.Ε. εν σχέσει προς τον Πλοί
αρχον Θεόδωρον Κολοκοτρώνην διά του εγγράφου του της 23 Ι ουλίου.

Την 20ήν ο Κολοκοτρώνης έλαβε τον μηνιαίον μισθόν του και διά του 
πρωτοτύπου συνημμένου, το οποίον αποστέλλω ο μού, με ειδοποίησεν ούτος 
κατά το συμβόλαιόν του ό τ ι επεθύμει να απαλλαγή των υποχρεώσεών του.

Η  κατακράτησις του μηνιαίου μισθού του, προταθείσα εις την Ε ξοχω
τάτην Γερουσίαν υ πό της Αυτού Εξοχότητος του κυρίου Πληρεξουσίου Υ 
πουργού, δεν είναι μέτρον το οποίον δυνατόν να εκτελέσωμεν ε υ κόλως.

Το πλήρωμα, μη έχον ευθύνην διά την διαγωγήν του Πλοιάρχου, θα θε
λήση τους μισθούς του ή θα ζητήση τουλάχιστον την διατροφήν του ή θα θε
λήση να λάβη άδειαν.

Υ πό οιουσδήποτε ό ρους εκ των τριών τούτων παραμείνη το πλοίον εις 
την υπηρεσίαν εις ουδέν δύναται να ωφελήση και πολύ ο λιγώτερον θα ληφθή 
ούτω το αιτηθέν ποσόν, διά να αποζημιώσωμεν τους οικονομικώς βλαβέντας 
υπό του Πλοιάρχου τούτου.

Διά πάντας τους λόγους τούτους μετά συμφώνου γνώμης της Α.Ε. του 
φ .1 v  Στρατηγού κυρίου Στέδερ αποστέλλω εκεί/το ως άνω πλοίον, και η Ε ξο χω

τάτη Γερουσία α ς λάβη ε π ’ αυτού πάντα τα μέτρα εκείνα τα  οποία θα θεω
ρηθούν κατάλληλα.

Έ πειτα , κατόπιν της δοθείσης μοι ε ντολής διά μέσου του εκείσε Τμή
ματος Εξωτερικών Υποθέσεων, ο Κολοκοτρώνης υ πέστη την φυλάκισιν ο λί-



ολίγων η μερών, και ο μοναδικός Τούρκος τον οποίον ούτος είχεν επί του πλοίου 
του απεστάλη εις Ζάκυνθον· ο έτερος είχεν ήδη  αποσταλή προηγουμένως εις 
Κέρκυραν υπό της Α.Ε. του Στρατηγού κυρίου Στέδερ. Α ς  μη  φανή εις τας 
Υ.Υ.Ε.Ε. ε λαφρά η ποινή διά της οποίας ε πεδιώχθη να διορθώσωμεν τον 
προειρημένον Πλοίαρχον, δεδομένου ό τι επί του βαθμού ταύτης δεν υπελεί
πετο εις εμέ εισέτι ειμή προς εκπλήρωσιν των ληφθεισών διαταγών να προσ
θέσω την γνώμην μου εις εκείνην της Α.Ε. του Στρατηγού κυρίου Παπαδο
πούλου.

Παρακαλώ την συνέχισιν της δημοσίας ευνοίας.

Ο  Έ κ τ . Ε π ίτρ . Κόμης Κ ΑΠ ΟΔΙΣΤΡΙΑ Σ

φ.1 Ά ν ω :  2 Αυγ. 1807.  Ο  Γραμμ. της Ε π ικ ρατείας Κ. Τζορντίνας.

Γεν. αρ. 9, αριθ. εγγρ. 379, συνημμ. α

Προς τον Ε ξοχώτατον Κόντε Ιωάννη Καποδίστρια,
Κομισάριω Στραορδινάριω εις την νήσον Α γίας Μαύρας.

Παρά τον καπετάν Κολοκοτρώνη ρεπόρτο.

Σας ειδοποιώ ότι διά προσταγής του Εξοχωτάτου Τζενεράλ Παπαδό
πουλου ευρίσκομαι εις το  αρέστο, μέσα εις το καράβι του αρχηγού μου Μαι
γιόρ κ(υρί)ου κ(υρί)ου Ελευθερίου Κυριάκο Βίτζιπη, όθεν παρακαλώ να 
μου δοθούν αι πάγες κατά το κοντράτο έως τας 22 του παρόντος, οπού με λεί
πουν γρ(όσια) χίλια πεντακόσια. Προς έτι σας φανερώνω ό τι γνωρίζω π ως 
δεν είμαι ά ξιος της δουλεύσεως και κατά το κοντράτο μου ζητώ την λισέντζα 
μου δίδοντάς<ς> σας το αβίζο από την σήμερον έως να σουμπλίρουν αι ημέρες εί
κοσι της σταλίας οπού διαλαμβάνει το κοντράδο.

Τη 20 Ι ουλίου 1807 σαμπ. «Ευαγγελίστρα»
Δούλος ταπεινός 
ρεστάδος 
Θοδοράκης 
κολοκοτρόνης

φ.1ν Τ ω  εξοχωτάτω Κόντε Ι ωάννη Καποδίστρια Κομισάριω Στραορδινάριω 
εις την νήσον Α γίας Μαύρας

φ.2 Π ε ρ ί λ η ψ ι ς  δ ι ά  χ ε ι ρ ό ς  τ ο υ  π α ρ α λ α β ό ν τ ο ς
γ ρ α μ μ α τ έ ω ς :  1301. Commissario Estraod(inari)o Co. Capo
distria. Accom pagna il cap(ita)n  Colocotroni ed inform a su quanto  ha  
operato dietro gli ordini avuti.

Π ε ρ ί λ η ψ ι ς :  1391. Έκτακτος Επίτροπος Κ . Καποδίστριας. Συν-



Συνοδεύει τον Πλοίαρχον Κολοκοτρώνην και πληροφορεί περί όσων ε νήργησε κα
τόπιν των ληφθεισών διαταγών.
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Γεν. αρ. 9, αριθ. εγγρ. 380

Ill(ustrissi)m o Sig(no)r Sig(no)r Colendissimo,
L ’annesso ufficio a sigillo volante farà  conoscere a  codesto Di

partim (ent)o  quali sono le m isure indispensabili circa le pretese della 
Commissione Russa di M arina e del cap(itani)o Burgelies per gli effetti 
che il Caligà prese al suo bordo. L a Commissione prega lIll(ustrissi)m o 
Sig(no)r Segre(tari)o di S tato  delle F inanze e Forza A rm ata di passare 
detto  ufficio al sig(no)r Commissario S traordinario  a S(an)ta M aura, 
poiché se il cap(itani)o Spiro Caligà ivi si tro v a  lo obblighi ad adempiere 
a quanto  si indica al N.H. P ritano di Cefalonia e se già il Caligà passò a 
Cefalonia, tra sm e tta  all’istesso P ritano  l’ufficio per assicurarsi cosi in 
un modo o l’altro  dell’esecuzione delle m isure istesse.

La Commissione p ro testa  la d istin ta  sua considerazione.
Dalla Commiss(ion)e Ionia sopra A rm atori e Prede li 29 luglio 

1807 g.s.
Luigi K. B aiberti 
M arino M etaxà

All’Ill(ustrissi)mo Sig(no)r Sig(no)r Col(endissi)mo il Sig(no)r
Conte A ndrea Zordina Segr(etari)o di S ta to  del D ip(artim ent)o

F.e F.A.
Corfú

Ά vω δ ι ά  χ ε ι ρ ό ς  τ ο υ  π α ρ α λ ή π τ ο υ :  29 lug. 1807. 
Il Seg. di S tato  Co. Zordina.

φ.1v  Π ε ρ ί λ η ψ ι ς  δ ι ά  χ ε ι ρ ό ς  τ ο υ  π α ρ α λ α β ό ν τ ο ς  γ ρ α μ
μ α τ έ ω ς :  1380. Uff(ici)o della Commissione sopra le Prede. T ras
m ette  uff(ici)o a  sigillo volante della Commissione Bussa di M arina e 
raccom anda al<c>une cose sul proposito.



Εκλαμπρότατε λίαν σεβαστέ κύριε, κύριε,
Το συνημμένον έγγραφον μετ’ α πηρτημένου τύπου σφραγίδος θα γνω

στοποιήση εις το εκείσε Τμήμα <Οικονομικών και Ενόπλων Δυνάμεων> ποία 
είναι τα απαραίτητα μέτρα σχετικώς προς τας απαιτήσεις της Ρωσικής Ε π ι
τροπής του Ναυτικού και του Πλοιάρχου Burgelies διά τα  αντικείμενα τα οποί

α ο  κύριος Καλιγάς έλαβεν επί του πλοίου του. Η  Επιτροπή παρακαλεί 
τον Εκλαμπρότατον κύριον Γραμματέα της Επικρατείας επί των Οικονομι
κών και Ενόπλων Δυνάμεων να μεταβιβάση το ειρημένον έγγραφον εις τον 
κύριον Έκτακτον Επίτροπον εν Α γ ία  Μαύρα, ίνα εάν ο Πλοίαρχος Σπύρος 
Καλιγάς ευρίσκεται εκεί, τον υποχρεώση να  εκτελέση ό σ α  α ναφέρονται <εν 
τω εγγράφω> προς τον Ευγενέστατον Πρύτανιν της Κεφαλληνίας, και εάν ο 
Καλιγάς ήδη  μετέβη εις Κεφαλληνίαν, διαβιβάση εις τον Πρύτανιν ταύτης 
το έγγραφον, διά να βεβαιωθή τοιουτοτρόπως κατά τον ένα ή τον άλλον τρό
πον περί της εκτελέσεως των αυτών μέτρων.

Η  Επιτροπή εκφράζει την διακεκριμένην αυτής υ πόληψιν.

Ε κ  της Ιονίου Επιτροπής επί των Πλοιοκτητών και των Λειών τη 29 
Ιουλίου 1807 π.η .

Λουίτζι Κ. Ραϊμπέρτι 
Μαρίνος Μεταξάς

Προς τον Εκλαμπρότατον κύριον κύριον Σεβαστότατον, τον κύριον Κόμη
τα Ανδρέα Τζορντίνα, Γραμματέα της Ε π ικ ρατείας του Τμήματος Οικ. και 
Ε. Δ.

Κέρκυραν

Ά  ν ο): 29 Ίουλ. 1807.  Ο  Γραμμ. της Ε π ικ ρατείας Κ. Τζορντίνας.

Π ε ρ ί λ η ψ ι ς :  1380. Έγγραφον της Επιτροπής επί των Λειών. 
Διαβιβάζει έγγραφον μετ’ α πηρτημένου τύπου σφραγίδος της Ρ ωσικής Ε π ι
τροπής του Ναυτικού και προβαίνει εις συστάσεις τινάς εν προκειμένω.



No. 69 Γεν. αρ. 9, αριθ. εγγρ. 13
Dip. Estero

All’Ecc(ellentissi)mo Senato 
Il Commissario E straord(inari)o in S(ant)a M aura

Dal Commiss(aria)to Estraord(inari)o
li 10 agosto 1807 g.s.

P er mezzo del D ipartim ento delle Finanze m i è rim arcato  col 
dispaccio 6 agosto deH Ill(ustrissi)m o sig(no)r Seg(retari)o di S ta to  che 
sar ebbe opportuno che il Visire di G iannina fosse fa tto  inteso della 
pace seguita fra le due corti im periali e p(er) la quale le nostre isole 
sono sotto  la  protezione dell'im pero francese e che in relazione fosse 
scritto  al Console francese esistente a Giannina.

Q uesta m isura forse potrebbe essere opportuna, m a siami per
messo di osservare che io ignoro quello a cui è dato l’incarico di eseguirla, 
cioè se sia la  Reggenza, se io, se il Comando M ilitare che deve scrivere 
al Visire ed al Console. In secondo luogo, l’Ecc(ellentissi)mo Senato è 
s ta to  inform ato della m aniera con cui il Visire h a  corrisposto con S.E. 
il Generale, quando gli partecipò l'arm istizio. Se il Visire non conosce né 
l'arm istizio né la pace coi russi, egli è difficile ch’esso si persuada di 
tra t ta re  con noi, come p ro tte ti dalla Francia, m entre le tru p p e  russe 

φ.1v presidiano e difendono / quest’isola e questa fortezza e m entre i nostri 
bastim enti sotto i suoi sguardi inalberano russo paviglione.

Pare quindi poco utile il ten ta tiv o  proposto quanto  al Visire θ 
com prom ittente quello suggerito col Console. Esso assum endo a se questa 
negoziazione potrebbe esigere e prom ettere. I suoi impegni sarebbero 
n ostri e tra tta s i prim a di in traprendere una  tale corrispondenza di 
assicurarsi se da noi si possa ora adempiere a  questi impegni e se prim a 
di vedere in  tu tto  il suo giorno l’estesa e le forme della nostra  nuova 
protezione si possa da chi h a  l’onore di servire VV. EE. aprire senza 
positive istruzioni una corrispondenza della quale sono sempre incerti 
ed incom m ensurabili i risu ltati.

P er queste ragioni ho stim ato  p ruden te consiglio di rassegnare 
a  VV. EE. queste brevi riflessioni e di pregarle a voler precisare (quando 
sieno sempr.e nella stessa determ inazione) i loro ordini ed istruzioni su 
questo im portan te articolo.

F in ’ ora ovvi un continuo passeggiero con tatto  col limitrofo conti
nente non senza molesti incidenti, ai quali si ripara  tosto . Questo con
ta t to  n on dipende da n oi, m a sono i tu rch i che da Prevesa e dal campo
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nemico avendo bisogno di alcuni piccioli soccorsi dim andano e li o tten 
gono.

Iusuf A rapi jeri si diresse alla Reggenza colla le tte ra  altiera che 
occludo (sotto n° 1). Vero il soggetto de<l> reclamo, dim ani sarà to lto  

φ.2 colla restituzione dei cavalli e colla spediz(io)ne / della risposta che oc
cludo (n° 2). Q uesta è s ta ta  consigliata da m e con S.E. il Generale e 
col M etropolita e dopo di averla fa tta  com pilare la ho m an d a ta  alla 
Reggenza perché essa la  rim etta .

Puòsi cercare, come avvenne, che il soggetto del reclam o sia vero;  
e come non si provvede, onde dal canto nostro si im pediscano ta li ir
regolarità? Io cercarò rispettosam ente com’è che non ne avvengano 
delle piú grandi in ta n ta  confusione di uomini, di arm ati, di tito li, di 
poteri e di au to rità  ?

Per questo fino a tan toché non sia eseguito in fa tto  il cangiam ento 
di questa guarnigione e che le tru p p e  francesi non si faccino vedere 
qui egli è certo che non vi sarà confidenza fra i tu rch i e questa  isola, 
come i russi non possono averla coi turchi, e che quindi il pericolo e 
la compromissione continuerà sempre;  per ciò continuar deve l’arm o 
dell’isola, la vigilanza, la pazienza e la saviezza somma del suo Governo.

Colgo anco questa occasione p(er) supplicare rep licatam ente VV. 
EE. di voler provvedere a questo Governo colla spedizione del suo 
P ritano.

Esso è piú che m ai necessario e p(er) togliermi da questa missione 
in cui credo di avere abbastanza servito p(er) quanto  lo perm ettono le 

φ.2v mie forze e perché io non potrei ulteriorm (en)te / sostenerm i, come 
sarebbe certo utile che nel suo posto e nella in trapresa sua m ansione si 
sostenesse il nuovo P ritano  all’arrivo delle truppe  francesi e perhé fi
nalm ente VV. EE. non potrebbero senza grave pericolo abbandonare 
q uest’isola ora e quando arriveranno le nuove tru p p e  ed in  seguito alla 
locale am m inistrazione.

D etto questo a scarico del dover mio supplico poi, com unque 
siasi, di essere richiam ato, a ttribu indo  questa suprem a decisione alla 
pubblica grazia che continuam ente imploro.

Il Comm. Est. C(ont)e C A PO D IST R IA

φ.1 Ά ν ω  δ ι ά  χ ε ι ρ ό ς  τ ο υ  π α ρ α λ α β ό ν τ ο ς :  Recep. li 12
ago(sto) 1807 s. v(ecchi)o. Il Segre(tari)o di S ta to  S. Banaglia.



Α ρ. 69
Τμήμα Εξωτερικών

Προς την Ε ξοχωτάτην Γερουσίαν 
Ο  εν  Α γία  Μ α ύρα  Έ κτακτος Επίτροπος

Ε κ  του Εκτάκτου Ε π ιτροπείου 
τη 10 Αυγούστου 1807 π.η .

Διά μέσου του Τμήματος των ο ικονομικών μου εγένετο η  υπόδειξις δι’ 
εγγράφου της 6 Αυγούστου του Εκλαμπροτάτου κυρίου Γραμματέως της Επικ

ρατείας ότι θα  ήτο  αρμόζον όπως ο Βεζίρης των I ωαννίνων ε νημερωθή 
π ερί της <συνθήκης> ειρήνης της συναφθείσης μεταξύ των δύο α υ τοκρατορι
κών α υ λών και διά της οποίας α ι η μέτεραι νήσοι ευρίσκονται υ πό την προ
στασίαν της Γαλλικής Αυτοκρατορίας και όπως σχετικώς αποσταλή έγγραφον 
εις τον Γάλλον Πρόξενον, ευρισκόμενον εις Ι ωάννινα.

Η  ε νέργεια αύτη ίσως θα  ηδύνατο να είναι κατάλληλος, αλλά ας μου 
επιτραπή να παρατηρήσω ό τ ι  α γνοώ εκείνον εις τον οποίον ε δόθη η  ε ντολή 
να την εκτελέση, δηλαδή εάν είναι η Α ρχή του Κυβερνήτου, εάν ε γώ, εάν η 
Στρατιωτική Διοίκησις, η οποία πρέπει να γράψη εις τον Βεζίρην και εις τον 
Πρόξενον. Α φ ’ ετέρου, η Ε ξοχωτάτη Γερουσία ε πληροφορήθη περί του τρό
που διά του οποίου ο Βεζίρης απήντησεν εις την Α.Ε. τον Στρατηγόν, όταν του 
α νεκοίνωσε την ανακωχήν. Ε άν ο Βεζίρης ούτε την ανακωχήν ούτε την ει
ρήνην μετά των Ρώσων α ναγνωρίζη, είναι δύσκολον να πεισθή να διαπρα
γματευθή μεθ’ η μών, ως προστατευομένων της Γαλλίας, ε νώ αι ρωσικαί 
φ. 1v δυνάμεις φρουρούν και υπερασπίζονται /  την νήσον ταύτην και το φρούριον τού
το κ α ι ενώ τ α  η μέτερα πλοία υ πό τα βλέμματά του υ ψώνουν ρωσικήν ση
μαίαν.

Φαίνεται λοιπόν ο λίγον χρήσιμον το προταθέν διάβημα σχετικώς προς 
τον Βεζίρην και επικίνδυνον το υποδεικνυόμενον <σχετικώς> προς τον Πρό
ξενον. Ούτος α ναλαμβάνων την μεσολάβησιν ταύτην θα ηδύνατο να απαιτήση 
και να υποσχεθή. Αι υποχρεώσεις του θα ήσαν ιδικαί μας και πρόκειται περί 
του να βεβαιωθώμεν, πριν α ναλάβωμεν τοιαύτην α νταπόκρισιν, εάν εκ μέ
ρους η μών είναι δυνατόν τώρα να εκπληρώσωμεν τας υποχρεώσεις ταύτας και 
εάν, πριν ίδωμεν εν πλήρει δράσει την έκτασιν και τους τύπους της ημετέ
ρας νέας προστασίας, είναι δυνατόν παρ’ εκείνου ο οποίος έχει την τιμήν να 
υπηρετή τας Υ.Υ.Ε.Ε. να αρχίση άνευ θετικών καθοδηγήσεων α νταπόκρισιν, 
της οποίας τα  α ποτελέσματα είναι πάντοτε α βέβαια κα ι αστάθμητα.

Διά τους λόγους τούτους ε θεώρησα φρόνιμον συμβουλήν να υποβάλω εις 
τας Υ.Υ.Ε.Ε. τας συντόμους ταύτας σκέψεις και να σας παρακαλέσω να θε
λήσετε να καταστήσητε συγκεκριμένας τας διαταγάς και οδηγίας σας (εάν 
έχετε πάντοτε την ιδίαν απόφασιν) επί του σπουδαίου τούτου θέματος.

Μέχρι σήμερον έ σχον συνεχώς ε παφάς προσωρινάς μετά της γειτονικής



κής η πειρωτικής ξηράς, ουχί άνευ οχληρών συμβάντων, εις τα οποία παρ
έχεται θεραπεία αμέσως. Η  επαφή αύτη δεν εξαρτάται ε ξ η μών, α λλ’ είναι 
οι Τούρκοι οι οποίοι εκ Πρεβέζης και εκ του εχθρικού στρατοπέδου, έχοντες 
ανάγκην μικρών τινων εξυπηρετήσεων, τας ζητούν και τας λαμβάνουν.

ο  Γιουσούφ Α ράπης χθες α πηυθύνθη προς το Γραφείον του Κυβερνή
του διά της αλαζονικής επιστολής την οποίαν ε σωκλείω (υπ’ αριθ. 1 ). Α λ η 
θές το θέμα της διαμαρτυρίας, αύριον θ α  αρθή διά τη ς επιστροφής των ίπ πων 
φ. 2  και διά της αποστολής /  της απαντήσεως την οποίαν ε σωκλείω (αρ. 2). 
Αύτη προήλθεν εκ της συνεννοήσεώς μου μετά της Α.Ε. του Στρατηγού και 
μετά του Μητροπολίτου και, α φού εμερίμνησα διά την σύνθεσίν της, την απέ
στειλα εις το Γραφείον του Κυβερνήτου, ίνα την μεταβιβάση.

Δύναται να επιδιωχθή <να καταδειχθή>, καθώς συνέβη, ό τ ι το θέμα 
της διαμαρτυρίας είναι αληθές· και π ως δεν λαμβάνεται πρόνοια, ίνα από 
της ημετέρας πλευράς ε μποδισθούν τοιαύται α νωμαλίαι; Θα  ε πιδιώξω <να 
καταδείξω> ευγενώς, πώς να μη συμβούν μεγαλύτεραι τούτων εν τοσαύτη 
συγχύσει ανθρώπων, ενόπλων, τίτλων, ε ξουσιών κα ι αρχών;

Διά τούτο, μέχρις ου δεν εκτελείται πράγματι η  α λλαγή της φρουράς 
ταύτης και αι δυνάμεις των Γάλλων δεν εμφανίζονται ε νταύθα, είναι βέβαι
ον ότι δεν θα υπάρξη ε μπιστοσύνη μεταξύ των Τούρκων και της νήσου ταύ
της, καθώς δεν δύνανται να την έχουν οι Ρώσοι μετά των Τούρκων, και ότι 
εκ τούτου ο κίνδυνος και η έκθεσις εις τον κίνδυνον θα συνεχισθούν πάντοτε. 
Διά τούτο πρέπει να  εξακολουθήση ο εξοπλισμός της νήσου, η  ε παγρύπνη
σις, η  υπομονή και μεγίστη φρόνησις της Κυβερνήσεώς της.

Δράττομαι προσέτι της ευκαιρίας ταύτης, διά να παρακαλέσω ε παναλη
πτικώς τας Υ.Ε. να θελήσουν να μεριμνήσουν της Κυβερνήσεως ταύτης διά 
της αποστολής του Πρυτάνεως αυτής.

Τ ούτο είναι πλέον η άλλοτε αναγκαίον, και διά να απαλλαγώ της αποσ
τολής ταύτης, εις την οποίαν πιστεύω ό τι υπηρέτησα ε π ’ α ρκετόν, καθόσον 

φ. 2v το επιτρέπουν αι δυνάμεις μου, και διότι δεν θα ηδυνάμην περαιτέρω/να 
παραμείνω, όπως και θα ήτο βεβαίως χρήσιμον κατά τη ν  ά φιξιν των γαλ
λικών δυνάμεων να υποστηριχθή εις την θέσιν του και εις το αναληφθέν λει
τούργημά του ο νέος Πρύτανις, και διότι τέλος δεν θα ηδύναντο αι Υ.Υ.Ε.Ε. 
άνευ μεγάλου κινδύνου να εγκαταλείψουν την νήσον ταύτην εις την τοπικήν 
διακυβέρνησιν τώρα και όταν φθάσουν αι νέαι δυνάμει κα ι εφεξής.

Τούτου λεχθέντος, προς απαλλαγήν εκ των καθηκόντων μου, παρακαλώ 
εν συνεχεία, όπως και αν έχη το ζήτημα, να  ανακληθώ, α ποδίδων την λίαν 
υψηλήν ταύτην απόφασιν εις την δημοσίαν ευ μένειαν, την οποίαν παρακαλώ 
διαρκώς.

Ο  Έ κ τ . Ε π ίτ ρ .  Κόμης ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑ Σ

Ά ν ω :  Ληφθέν τη 12 Αυγούστου 1807, παλαιόν η . Ο  Γραμματεύς 
της Ε π ικ ρατείας S. Banaglia.



Γεν. αρ. 9, αριθ . εγγρ. 13, συνημμ. α

No. 1
Κόπια ε πιστολής γραμμένη από τον τιμιώτατον Χαζουνατάρ Ισούφη 
του Ε ξοχωτάτου Πρύτανη Α γίας Μαύρας εις τες 8 Αυγ(ούστ)ου 
1807 ε.γ. και λαβημένη εις τις 9 του αυτού.

Ευγενέστατε φίλε Πρύτανη της Α γιαμαύρας, α γαπητώς σε χαιρετώ 
και με το παρόν μου σου φανερώνω ότι οι Καποταίοι, ο Τζίλη Καπότης και 
ο κυρ Γιωργάκης, ή λθαν και μου επήραν τρία ά λογα στην Βόνιτζα, τα δύο 
ήταν ά λογα και η μία φοράδα, και τα πήραν, τα  ήφεραν αυτού εις την Α γιο
μαύρα. Τ ί θα να ειπή αυτό; Μα  α τοί σας, δεν  ηξεύρω, από την μία μεριά 
μου λέτε ανακωχές και μπαρίσι και από την  άλλη μεριά ε βγαίνετε και μου 
αρπάζετε το βιος. Τούτο και ο Θεός δεν το στρέγει. Μοναχά ιδού ο πού σας 
γράφω α ποφασιστικά:  έ ω ς  α ύ ριον, Παρασκευή γιόμα, να μου τα στείλετε 
να μου έλθουν ε δώ με τον ίδιον ο πού στέλνω, αν έχωμεν αγάπες, να μου τα 
στείλετε, όχι και δεν μου τα στείλετε, καμμίαν πρόφασιν μην μου κάνετε. 
Κόψετε και το αράδιασμα περαδώθες, μην ζυγώση κανένας και πίσω  έχωμε 
νιζά, καθώς είχαμεν και έως τα τώρα· και μην ειπήτε π ως σας έγινε απι
στιά από το μέρος μας. Ά φησε α πάνου τί κάνουν οι κλέφτες. Προφασίζεσταν 
ότι ακόμα δεν έλαβαν είδησες οι κλέφτες διά α νακωχές και μπαρίσι, α μή 
κ α ι ε δώ, ομπρστά στα μάτια μου, να  εβγαίνουν από αυτού να μου αρπά
ζουν το βιος! Χωρίς άλλο θέλω τα πράματα, είτι να το  ηξεύρετε ότι έχομεν 
νιζά, κα ι υ γιαίνετε· ότι εγώ από την μεργιά μου την μπέσα τη ν  η ξεύρω 
μπέσα κ α ι όχι έτζι, με απιστιές, γ ια  οπού έρχεται και ο νοικοκύρης των α
λόγων, ο πτωχός ραγιάς, και σας τα λέγει και στοματικά· και οι βασιλείς 
μας, αν έχουν μπαρίσι, δεν θα να το έχουν με κλεψιές.

Per copia conforme 
Gio. B att(is)ta  Bidishia dall’Oglio 

Seg(reta)rio f.c.

Γεν. αρ. 9, αριθ . εγγρ. 13, συνημμ. β

No. 2
Κόπια ε πιστολής, γραμμένη από τον Ε ξοχώτατον Πρύτανη Α γ (ί)α ς  
Μαύρας του τιμιωτάτου Χαζουνατάρ Ισούφη εις τες 10 Αυγ(ούστ)ου 
1807 ε.γ. (Τ.β.).

Τιμιώτατε κύρ περιπόθητέ μοι, φίλε Χαζνατάρ Γιουσούφαγα, την τιμιό
τητά σου α κριβώς χαιρετώ κ α ι ηδέως προσαγορεύω. Έλαβον το από 8 του



τρέχοντος γράμμα σου και είδον τα εν αυτώ. Το ζήτημά σου ή τον πολλά δί
καιον. Ε ξέτασεν η Διοίκησις με όλην την δυνατήν ε πιμέλειαν, ευ ρέθηκαν τα 
κακώς παρμένα τρία ά λογα κ α ι εδόθησαν εις χείρας των ιδίων α νθρώπων 
οπού ε δώ έστειλες. Προσέτι καταγίνεται η Διοίκησις διά να εύρη και τους 
α ν (θρώπ)ους οπού ε τόλμησαν να κάμουν αυτήν την  ανοσίαν πράξιν και να 
τους δώση την παιδείαν ο πού τους ανήκει. Η  τιμιότη σου όμως δι’ άλλην 
φοράν, όταν έχης να γράψης κανένα σου δίκαιον, δεν πρέπει να το συντρο
φεύης με φοβερισμούς και αυθάδειαν, όπως είστε συνηθισμένοι να φέρεσθε 
προς τους ραγιάδες σας, επειδή τους εδικού<ς> σας φοβερισμούς η Διοίκησις 
δεν τους μετρά διά το ουδέν, και γίνεσαι αίτιος μόνος σου να μην εισακούων
ται τα δίκαιά σας, αλλά να λάβης και καμμίαν απόκρισιν ο πού να σε λυπή
ση. Είναι πολλά συνηθισμένον εις τα σύνορα να μην λείπουν παρόμοιαι μι
κραί α ταξίαι, και μάλιστα εις ένα καιρόν ο πού ακόμη τα πράγματα δεν έ
λαβον πήξιν, καθώς η τουν ο παρών. Ο ι εξουσιασταί όμως α μφοτέρων των με
ρών α γροικούνται μεταξύ τους και τους διορθώνουν και αν δεν διορθωθούν, 
γράφουν και παραπονούνται εις την Διοίκησίν τους και δεν φοβερίζει ένας 
τον άλλον μήτε κηρύττει πόλεμον, ο πού τούτο είναι εις τους βασιλείς μόνον 
δεδομένον να κάμουν πόλεμον και ειρήνην και όχι εις τους εξουσιαστάς των 
συνόρων και οπερέτας των. Είμαι βέβαιος ότι σας είναι γνωστόν π ως η Διοί
κησις δεν είχε καμμίαν ε νοχήν εις τα πράγματα του πολέμου, και μόνον δια
τί έ στεκον εις τα κάστρα των νησιών μας τα ρωσικά ά ρματα ευρίσκετε πρό
φασιν και εκλείσατε τα σκαλώματά σας και εις ημάς. Τώρα αυτή η πρόφασις 
πλέον δεν είναι και πρέπει να δώσετε την άδειαν εις τα σκαλώματά σας διά να 
φ. 1v πηγαίνουν τα καΐκια μας και να ψωνίζουν/ όσα μας είναι α ναγκαία, όμως να 
έχουν οι ξυλοφόροι μας το ελεύθερον διά να έβγουν έ ξω να κόπτουν ξύλα, όπως 
ήτο συνηθισμένον απ’ αρχής. Αυτά είναι τα σημεία της παύσεως του πολέμου και 
όχι η παύσις πεντέξ κανονιών εις τον αέρα. Προσμένω την φιλικήν σου από
κρισιν εις τούτο μένοντας της τιμιότητός σου.

Per copia conforme 
Gio. B att(is t)a  B idischia d all’Oglio 

Seg(ret)ario f.c.



Γεν. αρ. 9, αριθ. εγγρ. 385

Νο. 53
D ipartim ento  Finanze e F orz’A rm ata

All’eccellentissimo Senato 
Il Commissario Estraordinario  in S an ta  Maura

Dal Com missariato Estraordinario  
li 29 luglio 1807 G.S.

2 agosto 1807 
il Segretario di S ta to  conte Sordina

Il signor cavalier Zino maggiore al servizio di V.V .E.E. per affari 
suoi particolari si reca costà, o ttenu to  avendo la  licenza da questo Mi
lita re  Comando.

Non posso dispensarm i in questa circonstanza dal presentare all’ 
eccellentissimo Senato questo bravo uffiziale com m eritevole di una 
dim ostrazione del pubblico gradim ento per i serviggi da esso p resta ti 
per lo spazio di sei mesi continui nella pericolosa sua statione al Forte 
A lessandro e per quello di giorni q u aran ta  destinato alla laboriosa 
sopraveglianza di alcuni lavori fa tti nella fortezza e nel campo di Catuna.

Spero che l’eccellentissimo Senato accogliendo le mie rappresen
tazioni vorrà con un a tto  della sua beneficenza m inorare a questo uffi
ziale il senso de’suoi travag li e delli sofferti danni.

Im ploro la  continuazione della pubblica grazia.
Il Commissario Estraordinario  conte Capodistria

Scorta l’uffiziale signor Zino per recarsi a questa  p arte  a ttesa  la 
licenza o tten u ta  da  quel Comando M ilitare e fa presenti i servigi zelanti 
p re sta ti da  esso.



Υ πηρεσία Οικονομικών και Στρατιωτικών

Προς την εξοχωτάτην Γερουσίαν 
O  Έκτακτος Επίτροπος εις Α γίαν Μαύραν

Ε κ  του Γραφείου του Εκτάκτου Επιτρόπου 
Τη 29 Ιουλίου 1807 E λλην. Ήμερ.

2 Αυγούστου 
O  Γραμματεύς της Ε π ικ ρατείας 
Κόμης Σορδίνας

O  Ιππότης κ. Ζήνος ταγματάρχης εις την υπηρεσίαν των Α.Α.Ε.Ε. 
έρχεται εκεί διά προσωπικά του ζητήματα, α φού έλαβε την άδειαν ταύτης 
της Στρατιωτικής Διοικήσεως.

Δεν δύναμαι να αμελήσω επί τη ευκαιρία να παρουσιάσω προς την εξο
χωτάτην Γερουσίαν τούτον τον γενναίον α ξιωματικόν, ά ξιον της δημοσίας 
ευαρεσκείας, διά τας υπηρεσίας τας οποίας προσέφερε επί διάστημα έ ξ μηνών 
εις την φρουράν του οχυρού Αλέξανδρος και επί τεσσαράκοντα η μέρας εις 
την επίβλεψιν ε ργασιών εις το φρούριον και το στρατόπεδον της Κατούνας.

Ε λπίζω ότι η  ε ξοχωτάτη Γερουσία, α ποδεχομένη τας συστάσεις μου, θα 
θελήση δι’ αγαθοεργούς πράξεως να μειώση τας ταλαιπωρίας και τας δοκι
μασίας του αξιωματικού τούτου.

Εκλιπαρώ την συνέχισιν της δημοσίας ευνοίας.
Ο  Έ κτακτος Επίτροπος Κ όμης Κ Α Π Ο ΔΙΣΤΡΙΑ Σ

Συνοδεύει τον αξιωματικόν κ. Ζήνον διά την μετάβασίν του εκεί, κατό
πιν αδείας της Στατιωτικής Διοικήσεως, και γνωστοποιεί τας προθύμους υπηρ

εσίας, τας οποίας ούτος προσέφερε.

52
Γεν. αρ. 9 αριθ. εγγρ. 392

Νο. 44
Finanze e Forz’A rm ate

All’eccellentissim o Senato 
il suo Commissario Estraordinario 

in  S an ta  M aura

Dal Commissariato Estraordinario 
li 29 luglio 1807 G.S.

2 Agosto 1807 
Il Segretario di S ta to  conte Sordina

Avendo riconosciuto nel capitano ten en te  Tim oteo Ungaro, che,



affetto dal m ale della dispnea, m olto penosam ente soffriva la continua
zione di questo serviggio, dal quale veram ente può essere offesa la  di 
lui salute nell’inferm ità che lo attacca, mi indussi a rilasciargli il per
messo di rito rnare alla p a tr ia , alla sua fam iglia, agl’ordini di V.V.E.E.

Pongo sotto  la  di lui scorta due soldati republicani, a rresta ti per 
essere ricadu ti incoreggibilm ente nel de litto  di furto , onde rid o tti in 
coteste Forze m ilitari abbiano la correzione che m eritano, contem plando 
in  ta l guisa di allontanare da questo presidio lo scandalo della loro rea 
perseveranza nell’abborita  colpa, donde derrivare ne potrebbe qualche 
adom bram ento all’onestà degl’altri soldati del loro corpo in  faccia a 
tan te  differenti milizie straniere ed a tu t ta  la  popolazione.

L ’eccellentissimo Senato scorgendo e calcolando li vacui che la 
sciano l’uffiziale e li due soldati che costà ritornano, concorrerà ad or
dinarne il pronto rimpiazzo, onde non ne soffra questo serviggio per 
la  m ancanza.

Im ploro la continuazione della pubblica grazia.

Il Commissario Estraordinario  
conte C apodistria

Α ρ. 44
Υ πηρεσία Οικονομικών και Στρατιωτικών

Προς την εξοχωτάτην Γερουσίαν 
Ο  Έκτακτος αυτής Επίτροπος εις Α γίαν Μαύραν

Ε κ  του Γραφείου του Εκτάκτου Επιτρόπου
Τη 29 Ιουλίου 1807 Ε λλην. Ημερ.

2 Αυγούστου 1807 
Ο  Γραμματεύς της Ε π ικ ρατείας 

Κόμης Σορδίνας

Α ναγνωρίζων ότι ο λοχαγός Τιμόθεος Ούγγαρος, α σθενών εκ δυσπνοίας, 
λίαν δυσκόλως υ πέφερε την συνέχισιν ταύτης της υπηρεσίας, εκ της οποίας 
δύναται να προσβληθή η υγεία του εις το σημείον το οποίον πάσχει, α πεφάσι
σα να του χορηγήσω την άδειαν να επιστρέψη εις την πατρίδα [του], εις την 
οικογένειάν του, συμφώνως προς τας διαταγάς των Α.Α.Ε.Ε.

Θέτω υ πό την επιτήρησίν του δύο στρατιώτας της Δημοκρατίας, συλλη
φθέντας διότι υ πέπεσαν α νεπανορθώτως εις το έγκλημα της κλοπής, ώστε ού
τοι, ε πανερχόμενοι εις τας εκεί στρατιωτικάς Δυνάμεις να λάβουν την ανάλο
γον ποινήν, α ποβλέπων τοιουτοτρόπως να  απομακρύνω εκ ταύτης της φρου
ράς το σκάνδαλον της εμμονής των εις το αποτρόπαιον παράπτωμά των, εκ του



οποίου θα  ηδύνατο να επέλθη κάποιο, κηλίδωσις εις την τιμιότητα των λοι
πών στρατιωτικών της μονάδος των, ε νώπιον των ξένων στρατιωτικών σωμά
των και όλου του πληθυσμού.

Η  ε ξοχωτάτη Γερουσία α ντιλαμβανομένη και υπολογίζουσα τα κενά τα 
οποία α φήνουν ο αξιωματικός και οι δύο στρατιώται, οι οποίοι εκεί επιστρέ
ψουν, θα συντρέξη να διατάξη την άμεσον αναπλήρωσίν των, ώστε να μη υ
ποφέρη η Υ πηρεσία εκ της ελλείψεώς των.

Ε πικαλούμαι την συνέχισιν της δημοσίας ευνοίας.

Ο  Έκτακτος Ε πίτροπος Κόμης Καποδίστριας

53
Γεν. αρ. 9, αριθ. ε γ γρ. 384

Νο. 56
Il Commissario Estraordinario  in S an ta M aura 
All’illustrissimo signor Segretario di S tato  delle Finanze 
Dal Commissario Estraordinario
li 30 luglio 1807 G.S.

4 agosto 1807
Il Segretario di S tato  conte Sordina

Ove il sospeso tesoriere renda conto della sua am m inistrazione 
(ciò di che lo ho nuovam ente sollecitato) sarà mio dovere di eseguire 
gli ordini dell’eccellentissimo Senato ch’ella m i annunzia col di lei di
spacio dei 26 del corrente.

All’altro  biglietto di uffizio, che accom pagna il decreto della stessa 
data , risponde il rapporto  mio (no. 46) ieri spedito.

Al dispaccio poi col quale ella si compiace di com m unicarm i 
l’approvazione di cui l’eccellentissimo Senato h a  ben voluto onorare la 
riform a da m e fa tta  negli arm am enti m arittim i rispondo con sensi di 
g ra titud ine e prego V.S. illustrissim a di presentarm e all’augusto con
sesso le testim onianze le piú rispettose.

L ’arrivo delle commissioni contenute nello stesso uffizio e che r i
guardano il bastim ento  Collocotroni lo trovano già alla velia per Corfú è 
pagato  fino all’ultim o del corrente.

Q uanto all’altro  bastim ento  capitanio Sava A rseni......................

Commissario Estraordinario  conte Capodistria

R iscontra il ricevim ento dell’uffizio 26 luglio e rende conto intorno 
vari argomenti.



Α ρ. 56
Ο  Έ κτακτος Επίτροπος εις Α γίαν  Μαύραν 

Προς τον εκλαμπρότατον κ. Γραμματέα 
της Επικρατείας επί των Οικονομικών

Ε κ  του Γραφείου του Εκτάκτου Επιτρόπου 
Τη 30η Ι ουλίου 1807 Ελλην. Ημερ.

4 Αυγούστου 1807 
Ο  Γραμματεύς της Ε π ικ ρατείας 
Κόμης Σορδίνας

Διά να δώση ο παυθείς Ταμίας λόγον της διαχειρίσεώς του (πράγμα το 
οποίον εκ νέου παρώτρυνα), καθήκον μου είναι να ακολουθήσω τας διαταγάς 
της εξοχωτάτης Γερουσίας, ως αύτη μου επιτάσσει διά του εγγράφου της 26 
τρέχοντος.

Εις την ετέραν υπηρεσιακήν ε πιστολήν, η οποία συνοδεύει την αυτήν από
φασιν υ πό την ιδίαν η μερομηνίαν, α παντά έκθεσίς μου (αρ. 46) αποστα

λείσα χθες.
Ακόμη, εις το έγγραφον διά του οποίου η  εξοχότης σας ηυαρεστήθη να 

μου ανακοινώση την  επιδοκιμασίαν, μετά της οποίας η  ε ξοχωτάτη Γερουσία 
ηθέλησε να τιμήση την υπ’ εμού γενομένην μεταρρύθμισιν επί των ναυτικών 
εξοπλισμών, α παντώ μετά αισθημάτων ευγνωμοσύνης και παρακαλώ Υ μάς να 
δεχθήτε τα πλέον ε ξαίρετα δείγματα του σεβασμού μου.

Αι εντολαί, αι οποίαι α φίχθησαν ο μού και αφορούν εις το πλοίον Κολο
κοτρώνης, ευρίσκουν τούτο ήδη εν πλω προς Κέρκυραν και έχει μισθοδοτηθή 
μέχρι του τέλους τρέχοντος μηνός.

Ό σον αφορά εις το έτερον πλοίον του καπετάνιου Σάβα Αρσένη...
Ο  Έ κτακτος Ε πίτροπος Κ όμης Κ Α Π Ο ΔΙΣΤΡΙΑ Σ

Ε πιβεβαιοί την λήψιν των υπηρεσιακών ε ντολών της 26 Ι ουλίου και δί
δει λόγον επί διαφόρων θεμάτων.

Γεν. αρ. 9, αριθ. εγγρ. 384, συνημ. α

4 agosto
Conte C apodistria

Prestantissim o signor Commissario Estraordinario 
Giustissimo

Sospeso per venerato  vostro ordine dal mio impiego di tesoriere 
di questa  cassa locale di S an ta  M aura, io devotissimo Marco Cicilian 
fino dai 16 luglio deccorso, non ho po tu to  che rim aner v ivam ente col-



colpito dall’inateso fulmine, che lasciava esposta alle dicerie de’m aligni la 
m ia delicatezza e quell’onore, che a qualunque costo procurai di m an 
t enere in ta to  duran te il corso della m ia v ita , m entre da epoca non re 
cente esercitavo fedelm ente detto  impiego.

B asata, per quanto  rilevai in  seguito, la  vostra  deliberazione alla 
sola innosservanza delle discipline della legge di con tab ilità  e conscio 
dell’esatezza del mio m aneggio, mi confortai un  poco coll’idea che la 
m ia onestà sarebbe risu lta ta  dietro alla revisione, cui venivo precettato , 
di appron tarm i e che dietro a ta le  rissultanza la vostra  equità  non mi 
avrebbe abbandonato  sconfortato e desolato.

M entre ordinavo le mie carte per subire un ta l esame, sento col 
p iú  vivo ram arico sollecitata la vostra  partenza, prestantissim o signor, 
per suprem a volontà.

Non lice a m e d’interpellare le intenzioni vostre, né i superiori 
deduzioni, m a conosco quanto  sarebbe fatale alla num erosa ed afflitta  
m ia famiglia e forse al mio onore la protrazione di quell’esame, a cui
io stesso desidero im pazientem ente d’assoggettarm i e conseguentem ente 
del mio repristino nella pubblica opinione, che coll’impiego riaqu istar 
posso.

Travagliato  da sì crudele angustia m i presento a Voi, p restan 
tissim o signor Commissario Estraordinario , ed imploro som m essam ente 
dalla vostra  um an ità  e dalla vostra  giustizia di essere repristinato  nel 
mio impiego di tesoriere, qualora prim a del vostro distacco da S an ta  
M aura non sia eseguibile la  revisione del mio maneggio, p rom ettendovi 
di osservare nell’avvenire col m aggior scrupolo le disposizioni della legge 
di contabilità.

Non è m ia sola ommissione che per l’adietro non furono esse osser
v a te  né ora intendo de discolparmi, m a lim itandom i al provido oggetto 
che sem bra aver determ inato  le vostre rispettab ili deliberazioni, io 
assoggetto generalm ente tu t t i  i miei beni al caso alla resa de’miei conti 
rissultassi diffettivo di qualunque sum m a verso il governo.

Si faccia qui sul luogo la  revisione del mio maneggio o dall’is
tessa eccellentissima Camera delle Finanze;  m i assoggettarò;  i p u b 
blici libri e docum enti risponderanno;  i miei danni ad ogni mio diffetto, 
se p u r si constasse previo l’ascolto delle mie giustificazioni.

φ.1v /  Se la  sola salvezza dell’interesse pubblico, come non devessi d u 
b itare , h a  provocato la  m ia sospensione, io m i lunsigo che la vostra  
equ ità  ravvissando ben garan tito  il patrim onio nazionale colla pieg
giaria che offerisse, vorrà  sollevare una  famiglia oppressa carica di 
convenienze, col rim etterm i nel mio posto che riconosco per onerosi 
tito li e per supreme decretazioni dell’eccellentissimo Senato.

Marco Cicilian



4 Αυγούστου 
Κόμης Καποδίστριας

Εξαίρετε κύριε Έ κτακτε Επίτροπε, 
δικαιότατε,

Παυθείς διά σεβαστής διαταγής σας εκ της θέσεώς μου ως ταμίου τού
του του τοπικού ταμείου της Α γία ς Μαύρας, ε γώ ο πιστότατος μέχρι της 26 
παρελθόντος Ιουλίου Μάρκος Σισιλιάνος, δεν ηδύνατο παρά να πληγώ ιδιαι
τέρως εκ του απροσδοκήτου κεραυνού, ο οποίος ά φηνε έ κθετον εις τας φλυα
ρίας κακολόγων την ευθιξίαν και τιμήν μου, τας οποίας διά παντός μέσου 
προσεπάθησα να διαφυλάξω α κεραίας κατά την διάρκειαν της ζωής μου, ενώ 
από ικανού χρόνου ή σκουν πιστώς την ως άνω υπηρεσίαν μου.

Στηριχθείσα, ε ξ όσων διεπίστωσα ε ξ υστέρων, η απόφασίς σας εις μόνην 
την παραμέλησιν των διατάξεων του νόμου του λογιστικού και συνειδώς την 
χρηστότητα της διαχειρίσεώς μου, έλαβον το θάρρος, εκ της σκέψεώς μου ότι 
η Ε π ιθ εώρησις, εις την οποίαν ε καλούμην, θα απεδείκνυε την τιμιότητά μου, 
να προετοιμασθώ, ωθούμενος επίσης εκ της σκέψεως ό τ ι βάσει του αποτελέ
σματος η δίκαια κρίσις σας δεν θα με εγκατέλειπεν α ποθαρρυμένον και λυ
πημένον.

Ε νώ  ε τακτοποίουν τα  έγγραφά μου διά να υποστώ τοιαύτην ε ξέτασιν, 
βλέπω, ε ξαίρετε κύριε, μετά της μεγαλυτέρας ο δύνης ε πισπευδομένην διά α
νωτέρας διαταγής την αναχώρησίν σας.

Δεν επιτρέπεται ε ις  εμέ να  εξετάσω τας προθέσεις σας ούτε α ποφάσεις 
ανωτέρων, αλλά γνωρίζω πόσον θα ήτο μοιραίον διά την πολυάριθμον και βα
σανισμένην οικογένειάν μου και ίσως διά την τιμήν μου η παράτασις αυτής 
της ερεύνης, εις την οποίαν ε γώ ο ίδιος ε πιθυμώ α νυπομόνως να υποβληθώ, 
και συνεπώς εις την αποκατάστασίν μου ε νώπιον της κοινής γνώμης, πράγμα 
το οποίον διά της επαναπροσλήψεώς μου δύναμαι να επανακτήσω.

Βασανιζόμενος υ πό τοιαύτης στενοχώριας παρουσιάζομαι εις σας, ε ξαί
ρετε κ. Έ κτακτε Επίτροπε, και ταπεινώς ε πικαλούμαι την ευσπλαγχνίαν 
σας και δικαίαν σας κρίσιν διά να  επανέλθω εις την θέσιν μου του ταμίου, 
εφόσον προ της αποσπάσεώς σας εκ της Α γ ίας Μαύρας δεν δύναται να εκ
τελεσθή η Ε π ιθεώρησις της διαχειρίσεώς μου, υ ποσχόμενος να σεβασθώ εις 
το μέλλον μετά της μεγαλυτέρας λεπτομερείας τας διατάξεις περί δημοσίου 
λογιστικού.

Δεν πρόκειται διά ιδικήν μου μόνον παράλειψιν το γεγονός ότι δεν ετη
ρήθησαν αι διατάξεις αύται κατά το παρελθόν, ούτε τώρα προσπαθώ να απαλ
λαγώ των ευθυνών, αλλά, περιοριζόμενος εις το συνετόν μέτρον το οποίον ε π
έβαλε την σεβαστήν σας απόφασιν, εγώ υ ποτάσσω άπασαν την περιουσίαν μου, 
εις περίπτωσιν κατά την οποίαν εκ της αποδόσεως των λογαριασμών ήθελε 
προκύψη οιονδήποτε έ λλειμμα προς την κυβέρνησιν.



Να γίνη ε δώ αμέσως η Επιθεώρησις της διαχειρίσεώς μου ή εκ μέ
ρους της ιδίας τη ς εξοχωτάτης Υ πηρεσίας των Οικονομικών· θα αποδεχθώ· 
τα δημόσια βιβλία και έγγραφα θα απαντήσουν· ιδική μου ζημία εις κάθε 
παράλειψίν μου, αν και πρέπει να  ακουσθούν προηγουμένως αι δικαιολογίαι.

φ. 1v / Ε άν μόνη η  επιθυμία της κατοχυρώσεως του δημοσίου συμφέροντος, όπ
ως δεν πρέπει να αμφιβάλλη κανείς, προκάλεσε την παύσιν μου , ε γώ θέλω 

να πιστεύω ότι η δικαία σας κρίσις α ναγνωρίζουσα ως καλώς η σφαλισμένην 
την εθνικήν περιουσίαν εκ της προσφερομένης ε γγυήσεως, θα θελήση να α
νακουφίση μίαν συνθλιβομένην οικογένειαν πλήρην δημοσίου σεβασμού, ε πα
ναφέρων ε μέ εις την θέσιν, η οποία μου έχει αναγνωρισθή διά πολλών τίτλων 
και αποφάσεων της εξοχωτάτης Γερουσίας.

Μάρκος Σ ΙΣ ΙΛΙΑΝΟΣ

54
Γ εν. αρ. 9, αριθ. εγγρ. 894

Νο. 60
D ipartim ento Finanze

All’eccellentissimo Senato
Il Commissario Estraordinario  in S an ta M aura

Dal Com missariato Estraordinario
li 4 agosto 1807 G.S.

con inserta  una 7 agosto 1807
I l  Segretario di S ta to  conte Sordina

Il sospeso tesoriere di S an ta M aura signor Marco Ciciliano presentò 
a m e oggi una  m em oria, del cui soggetto prego V.V.E.E. di volersene oc
cupare.

Q uanto a m e avrei esaudito la  sua istanza accogliendola in tu t te  
le sue p a rti e nella cauzionale eziandio, quando gli ordini di V .V .E.E., 
inseritti nel dispaccio dei 26 luglio di codesto d ipartim ento , non m e ne 
facessero im pedim ento.

Opino quindi a favore del ricorren te e nello stesso tem po sono di 
avviso che l’assistenza del signor Arm eni non debba m ancare, fino a 
tan tocché la  legge di contabilità  sia m essa in esecuzione in  tu t te  le sue 
parti. Quanto V.V.E.E. abbino la sicurezza e le prove che l’am m inistra
zione ecconomica è qui lodevolm ente incam inata;  che la  revv isione a 
quella de’luoghi Pii è messa al giorno e che, finalm ente, abbino deciso 
della  m aniera colla quale vuossi, dopo il mio richiamo, procedere 
intorno alla revv isione dell’azienda del signor Ciciliano, allora po trà  riti



rarsi il signor Arm eni e V .V .E .E . saranno nella certezza di avere prov
veduto  a questo ramo.

Commissario E straor dinario conte C apodistria

Accom pagna una Memoria prodottag li dal tesoriere sospeso ed
opina su di essa.

Α ρ. 60
Υ πηρεσία Οικονομικών

Προς την εξοχωτάτην Γερουσίαν

Ο  Έ κτακτος Επίτροπος εις Α γίαν Μαύραν 
Ε κ  του Γραφείου του Εκτάκτου Επιτρόπου

Τη 4 Αυγούστου 1807 Ελλην. Η μερ.
Συνημμένον εν

7 Αυγούστου 1807 
Ο  Γραμματεύς της Ε π ικ ρατείας 
Κόμης Σορδίνας

Ο  παυθείς ταμίας της Α γίας Μαύρας κ. Μάρκος Σισιλιάνος μου υπέ
βαλε σήμερον υ πόμνημα επί του περιεχομένου του οποίου παρακαλώ τας Α. 
Α.Ε.Ε., όπως θελήσουν να ασχοληθούν.

Ω ς προς εμέ, θα εισήκουον την αίτησίν του ε φ’ όλων των σημείων της 
και ακόμη επί της διδομένης ε γγυήσεως, ε φ’ όσον αι διαταγαί των Α.Α.Ε.Ε ., 
ως εις το έγγραφον της 26 Ι ουλίου αυτής της Υ πηρεσίας, δεν μου το απα
γορεύουν.

Λαμβάνω ε πομένως θέσιν υ πέρ του αιτούντος και συγχρόνως φρονώ ό
τι η βοήθεια του κ. Α ρμένη δεν πρέπει να λείψη, μέχρις ό του ο νόμος επί 
του δημοσίου λογιστικού τεθή εις ισχύν ε φ’ όλων των σημείων του.  Ο ταν 
αι Α.Α.Ε.Ε. Θα έχουν την βεβαιότητα και την απόδειξιν ό τ ι η οικονομική 
διαχείρισις έχει λάβει καλόν δρόμον· ότι η  επιθεώρησις επί των αγαθοεργών 
Ι δ ρυμάτων έ χ ε ι  ε κκαθαρισθή, και, τέλος, θα έχουν αποφασίσει τον τρόπον 
με τον οποίον, μετά την ανάκλησίν μου, θα  ήθελαν να προχωρήσουν εις την 
μεταρρύθμισιν της διαχειρίσεως του κ. Σισιλιάνου, τότε θα δυνηθή να  απο
χωρήση ο κ. Α ρμένης και αι Α.Α.Ε.Ε . Θα είναι βέβαιοι, ότι έλαβον τα κα
τάλληλα μέτρα επί του θέματος.

Ο  Έ κτακτος Επίτροπος Κ όμης Κ Α Π Ο ΔΙΣΤΡΙΑ Σ

Επισυνάπτει υπόμνημα υ ποβληθέν υπό του παυθέντος ταμίου και εκφέρει 
γνώμην ε π ’ α υ τού.



Γ εν. αρ. 9, αριθ. εγγρ. 400

D ipartim ento Finanze e Forza A n n a ta  
No. 63

All’eccellentissimo Senato 
Il suo Commissario Estraordinario

Dal Commissariato Estraordinario  con inserta  una
li 7 agosto 1807 G.S.

11 detto
Il Segretario di S tato  conte Sordina

Eccellenze,
Dovevo col mio rapporto  finale render conto a V.V.E.E. dei ser

viggi resi in  questa cam pagna dal capitano dell’artiglieria conte Pieri, 
d iretto re delle tru p p e  repubblicane a S. M aura. Devo antecipare questo 
a tto  per m e doveroso, oggiché esso m i si produsse coll’inclusa m em oria 
dim andandom i una  licenza di giorni quindici. M entre io non posso acco
gliere questa  sua istanza, poiché non saprei colla sua assenza a chi 
affidare le necessarie cure del servizio, a cui il distaccam ento delli sol
d a ti nostri è destinato da S.E. il signor Generale Com m andante, non 
posso dall’a ltra  nuocere col mio silenzio a quell’aspiro per cui esso g iusta
m ente si dichiara ed al quale pure certam ente che lo chiam ino i serviggi 
p re sta ti in  a ltri tem pi e quello spezialmente da  esso lui sostenuto in 
questa spedizione.

Prego dunque V.V.E.E. di voler accogliere la  supplica che esso 
p resenta e di prom overlo al grado di Maggior D irettore dell’Artiglieria 
della Repubblica.

Quanto a m e posso a ttes ta re  che, senza nessuna gratificazione 
estraordinaria, esso signor conte Pieri h a  servito fuori del suo uffizio 
dirigendo i laboratori nazionali cefaleni, zacinti, itacensi e leucadensi, 
φ. 1v che esso ben m eritò  l’approvazione del Comando Russo di quest’ isola 
ed il vero gradim ento del capitano del genio signor M ichaud;  che esso 
sofferse una  breve m ala ttia  co n tra tta  nel campo di C atuna;  che fi
nalm ente in tu t te  le Commissioni delle quali io ho incaricato dim o
strossi sempre di zelo, di capacità, di coraggio e di esattezza.

Dei suoi serviggi passati io rendo una simile testim onianza.
Per questo unisco le mie istanze a quelle del riccorente, perché 

un ’a tto  della pubblica beneficenza prem i il m eritevole cand ita to  ed 
incoragisca gli a ltri ad im m itarlo nello zelo e n ella capacità che lo ador
nano.

Sulle altri p arti della sua petizione la  pubblica m ano stenda una



benefica influenza, per quanto  è cio conciliabile con oggetti e riguardi 
superiori.

Im ploro la continuazione della pubblica grazia.

Il Commissario Estraordinario  conte C apodistria

Προς την  εξοχωτάτην Γερουσίαν 
Ο  Έκτακτος Ε πίτροπος

Ε κ  του Γραφείου του Εκτάκτου Επιτρόπου
Τη 7 Αυγούστου 1807 Ελλην. Η μ ε ρ .  μεθ’ ενός συνημμένου

11 ειρημμένου
Ο  Γραμματεύς της Ε π ικ ρατείας 
Κόμης Σορδίνας

Ε ξοχώτατοι,

Ώφειλον διά μιας τελικής α ναφοράς μου να δώσω λόγον προς τας Α. 
Α.Ε.Ε., διά τας υπηρεσίας τας οποίας προσέφερε εις αυτήν την εκστρατείαν 
ο λοχαγός πυροβολικού κόμης Πιέρης, διοικητής των δυνάμεων της Δημο
κρατίας εις Α γ. Μαύραν. Ο φείλω κατά πρώτον να παρουσιάσω, ως έχω υ
ποχρέωσιν, τούτο το έγγραφον ως σήμερον μου υπεβλήθη μετά του Υπομνή
ματος και της αιτήσεως δι’ άδειαν δεκαπέντε η μερών. Ε νώ ε γώ δεν δύνα
μαι ν’ α ποδεχθώ το αίτημά του, διότι δεν γνωρίζω κατά την απουσίαν εις 
ποιον να εμπιστευθώ την υπηρεσίαν, εις την οποίαν έχει αποσπασθή στρατιω 
τικόν τμήμα υ πό της Α.Ε. του κ. Γενικού Διοικητού· δεν δύναμαι όμως από 
της άλλης πλευράς να βλάψω διά της σιωπής μου την δικαίαν ε πιθυμίαν 
του, η οποία βασίζεται εις τας υπηρεσίας τας οποίας προσέφερε παλαιότερον 
και ιδιαιτέρως κατ’ αυτήν την εκστρατείαν.

Π αρακαλώ όθεν τας Α.Α.Ε.Ε. να  αποδεχθούν την παράκλησιν, την ο
ποίαν ούτος υ ποβάλλει και να τον προβιβάσουν εις τον βαθμόν του Α νωτέρου 
Διοικητού του πυροβολικού της Δημοκρατίας.

Ω ς προς εμέ δύναμαι να βεβαιώσω ό τ ι , ά ν ε υ  ε κτάκτου προαγωγής, ο 
κόμης κ. Πιέρρης υπηρέτησεν ε κτός έ δρας, διηύθυνε τας εθνικάς τεχνικάς 
υπηρεσίας εις Κεφαλληνίαν, Ζάκυνθον, Ι θάκην και Λευκάδα· ότι ούτος η ξιώθη 

φ.1v τ ο υ  δικαίου ε παίνου της Ρωσικής / Διοικήσεως αυτής της νήσου και της 
ευαρεσκείας του λοχαγού του μηχανικού κ. Μισώ· ότι υπέφερε εκ βραχείας 
ασθενείας κατά την παραμονήν εις το στρατόπεδον της Κατούνας· ότι, τέλος,



εις όλας τας Επιτροπάς εις τας οποίας τον ετοποθέτησα επέδειξε ζήλον, ικαν
ότητα, θάρρος και επιμέλειαν.

Τ ων προτέρων του υπηρεσιών δίδω τοιαύτην μαρτυρίαν.
Διά τούτο ε νώνω τας παρακλήσεις μου με εκείνας του αιτούντος, όπως 

μία ευεργετική απόφασις βραβεύση τον υποψήφιον και ενθαρρύνη τους άλλους 
να τον μιμηθούν εις τον ζήλον και τας αρετάς, αι οποίαι τον στολίζουν.

Ε π ί των λοιπών σημείων της αιτήσεώς του η δημοσία χειρ α ς τείνη την 
ευεργετικήν της ε πιρροήν, όσον επιτρέπουν τούτο τα υψηλά συμφέροντα (του 
κράτους).

Εκλιπαρώ την συνέχισιν της δημοσίας χάριτος.

Ο  Έ κτακτος Επίτροπος Κ όμης Κ Α Π Ο ΔΙΣΤΡΙΑ Σ

Γεν. αρ. 9, αριθ. εγγρ. 400, συνημ. α

Compiono o tto  anni ai 24 del corente mese da che ho l’onore di 
servir la  m ia p a tria  nel ram o m ilitare prim a in qualità  di m aggiore di 
is tru to re  delle nostre tru p p e  in  seguito da collonello com andante il 
corpo m ilitare di Pulizia della P iaza di Corfú, indi da collonelo istru tore, 
poi da colonello com andante l’isola del Z ante, successivam ente da col
lonelo com andante l’isola di Ceffalonia, indi da collonelo com m andante 
il Forte  Nuovo e finalm ente in quest’u ltim a riform a da capitano d ire t
tore dell’artiglieria. Se ad altri che all’ E. V ostra facessi quest’espo
sizione de’ miei diferenti servizi l’acompagnerei con i certificati d’ Generali 
Com andanti, Armiraglio Usacoff, con quello del principe della R epub
blica e con m olti specciosi decreti, che onorano il mio disimpegno al di 
là di quanto  con il mio esatto  e subordinato servizio abbia po tu to  m e
ritarm i, m a la felice combinazione di aver servito a Ceffalonia soto li 
suoi ordini, a Corfú soto le sue vedute p rivate  e pubbliche come Segre
tario  di S tato  e presentem ente qui, ove ho la  sorte di essere a tacato  
im ediatam ente ai suoi ordini, m i dispensa dal fargli leggere altri fogli 
occlusi, m entre è ben noto all’Eccellenza V ostra che non solam ente tu t t i  
i miei interessi m a la m ia v ita  m edesim a non ho punto  consideratto in 
φ.2 parangone del / pubblico disimpegno.

Cessata presentem ente la circonstanza di guerra, nella qualle 
senza riguardarvi tichette  d’impiego son corso al primo cenno per otener 
la  gloria di versare il mio sangue in  difesa della m ia cara patria , imploro 
la  grazia d’una licenza di giorni quindeci, per portarm i a  Corfú per le 
ragggioni seguenti.

Prim o, per im plorare dal governo il grado Maggiore D irettore



dell’ A rtigliarla della Re p u b b lic a  senza alcun aum ento di soldo, onde 
trovarm i in qualche m odo decorato nella circostanza de’presenti cang
giam enti.

Secondo, per riparare all’abandono degl’in terior di m ia fam iglia, 
cosi dovuti lasciare con mio sommo discapito; per correre da  un m o
m ento all’altro  a questa  volta.

Terzo, per im pedire che la m ia abitazione, la  quale fatalm ente é 
s itu a ta  nella fortezza V e c h ia , non sia adoperata  per alloggio di m ilitari, 
cosa che non può essere per legge, m a potrebbe avenire per m isure non 
prese a tem po dalla m ia famiglia, alla te s ta  della qualle non posso 
contare che una  moglie inesperta.

Q uarto, per prender l’u ltim a benedizione da un ottoggenario ge
nitore, giaccente a le tto  con ricad u tta  e forte febre.

Se questi quatro  m otivi, sem pre dopo il publico disimpegno, m e
ritano  le considerazioni dell’Eccellenza V ostra, io gli espongo, onde 
valgano a giustificare la  m ia dom anda ed a farm i otenere dal suo cuore 
benefico l’im plorata licenza di giorni 15.

Il Capitano D irettore delle tru p p e  repubblicane 
a S an ta M aura conte Pieri

Συμπληρούνται οκτώ έ τη εις τας 24 του τρέχοντος μηνός, α φ’ ότου έχω  
την τιμήν να υπηρετώ στρατιωτικώς την πατρίδα μου, πρώτον υπό την ιδ

ιότητα του ταγματάρχου κ α ι εκπαιδευτού των δυνάμεών μας, εν συνεχεία 
του συνταγματάρχου διοικητού του σώματος α στυνομίας της πόλεως της Κερ
κύρας, κατόπιν του συνταγματάρχου διοικητού της νήσου Ζακύνθου, εν συ
νεχεία του συνταγματάρχου του Νέου Κάστρου και, τέλος, κατά την τελευ
ταίαν μεταρρύθμισιν, του λοχαγού διοικητού του πυροβολικού. Ε ά ν ε ις  ά λ
λους, ε κτός της Υ μετέρας Ε ξοχότητος, υ πέβαλον ταύτην την  αναφοράν των 
ποικίλων υπηρεσιών μου, θα την συνώδευον με τας βεβαιώσεις των γενικών 
διοικητών, του ναυάρχου Ουζακόφ και του πρίγκηπος της Δημοκρατίας και 
με πολλά ειδικά διατάγματα, τα οποία τιμούν το έργον μου πλέον του όσον 
θα ηδυνάμην να  α ξίζω διά τη ς α κριβούς και πειθαρχικής μου υπηρεσίας. 
Α λλά η ευτυχής συγκυρία της θητείας μου εις Κεφαλληνίαν υ πό τας διατα
γάς σας, εις την Κέρκυραν υ πό το δημόσιον και το ιδιωτικόν βλέμμα ως 
Γραμματέως της Επικρατείας και τώρα ε δώ, όπου έχω  την τιμήν να είμαι 
άμεσα ε ξηρτημένος εκ των διαταγών σας, με απαλλάσσουν της υποχρεώσεως 
να σας αναγκάσω να αναγνώσητε άλλα συνημμένα έγγραφα, ε νώ είναι προ
δήλως γνωστόν εις την Εξοχότητά σας ό τ ι  όχι μόνον όλα τα συμφέροντά 
φ. 2 μου, αλλά και αυτήν την ζωήν μου δεν έλαβα υπ’ όψιν ε νώπιον της /  δημο
σίας υπηρεσίας.



Μετά τον τερματισμόν της παρούσης φάσεως του πολέμου, εις τον ο
ποίον, χωρίς να λάβω τυπικώς υπ’ όψιν τον βαθμόν μου, έ σπευσα εις το πρώ
τον νεύμα διά να αποκτήσω την δόξαν να χύσω το αίμα μου προς υπεράσπισιν 
της αγαπημένης μου πατρίδος, ε κλιπαρώ την χάριν μιας δεκαπενθημέρου 
αδείας, διά να μεταβώ εις Κέρκυραν διά τους ακολούθους λόγους.

Πρώτον, διά να αιτήσω εκ της κυβερνήσεως τον βαθμόν του ταγματάρ
χου διοικητού του πυροβολικού της Δημοκρατίας, ά νευ  α υ ξήσεως τινός του 
μισθού μου, διά να τύχω κάποιας α μοιβής κατά τας παρούσας μεταβολάς.

Δεύτερον, διά ν α  α νακουφίσω τη ν  εγκαταλελειμένην οικογένειάν μου, 
την οποίαν έχω  α φήσει προς μεγάλην μου ζημίαν, και να τρέξω εκεί το συν
τομώτερον.

Τρίτον, διά να  εμποδίσω όπω ς η οικία μου, η  ο ποία ευρίσκεται α τυ
χώς ε ντός του παλαιού φρουρίου, χρησιμοποιηθή ως στέγη στρατιωτών, 
πράγμα το οποίον ε μποδίζει ο νόμος, αλλά δύναται να συμβή, εάν δεν λάβη 
έγκαιρα μέτρα η οικογένειά μου, εις την κεφαλήν της οποίας δεν δύναμαι να 
υπολογίζω παρά μίαν ά πειρον σύζυγον.

Τέταρτον, διά να λάβω την τελευταίαν ε υ χήν από  έναν ο γδοηκοντού
την γονέα κατάκοιτον και εκ νέου α σθενή μετά υ ψηλού πυρετού.

Ε ά ν  α υ τοί οι τέσσαρες λόγοι, πάντοτε μετά την δημοσίαν υπηρεσίαν, 
αξίζουν την προσοχήν της Ε ξοχότητός σας, ε γώ σας τους εκθέτω, διά να 
χρησιμεύσουν ως δικαιολογία της αιτήσεώς μου και διά να λάβω εκ της ευ
σπλάγχνου καρδίας σας την εκζητουμένην άδειαν των δεκαπέντε η μερών.

Ο  λοχαγός διοικητής των δυνάμεων της Δημοκρατίας 
εις Α γίαν Μαύραν κόμης Π ΙΕΡΗ Σ
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Γεν. αρ. 9, αριθ. εγγρ. 401

D ipartim ento delle Finanze 
e Forza A rm ata 

no. 62
All’illustrisism o signor Segretario 

di S ta to  delle F inanze e Forza A rm ata

Il Commissario Estraordinario  in S an ta  Maura

Dal Commissariato Estraordinario  in  S an ta  M aura 
li 7 agosto 1807

Illustrissim o Signor,
Colla Memoria che mi onoro di accom pagnare, il vo lontario Gio

vanni Apergi dimanda il suo rim patriam ento.



Io lo ho accordato ed avuto  riguardo all’equ ità  dell’istanza e 
contem plata la  pubblica economia e calcolato il lieve danno che per 
questo allontanam ento rissentir può il pubblico serviggio.

Esso ebbe il suo soldo per tu tto  il corrente e sarà della pubblica 
φ. 1v clem enza l’indulgere, lasciando che esso ne fruisca / ancoracché non 
abbia servito proporzionalm ente.

Ho l’onore di pro testare a V .S. illustrissim a la piú d istin ta  stim a 
e considerazione.

Υπηρεσία Οικονομικών και Στρατιωτικών 
Α ρ. 62

Προς τον εκλαμπρότατον κύριον Γραμματέα 
της Ε π ικ ρατείας επί των Οικονομικών και Στρατιωτικών

Ο  Έ κτακτος Ε π ίτροπος εις Α γίαν Μαύραν

Ε κ  του Γραφείου του Εκτάκτου Επιτρόπου 
της Α γίας Μαύρας τη 7 Αυγούστου 1807

Εκλαμπρότατε Κύριε,
Με το Υ πόμνημα, το οποίον έχω  την τιμήν να επισυνάψω, ο  εθελοντής 

Ιωάννης Α π έργης ζητεί τον επαναπατρισμόν του.
Ε γώ τον απεδέχθην, λαμβανομένης υπ’ όψιν της δικαίας αιτήσεώς του 

και της δημοσίας Οικονομίας και υπολογισθείσης της ελαφράς ζημίας, την ο
ποίαν ε ξ αυτής της απομακρύνσεως θα ησθάνετο η δημοσία Υ πηρεσία.

Ούτος έλαβε τον μισθόν του δι’ όλον τον τρέχοντα μήνα και απόκειται 
εις την επιείκειαν του δημοσίου να δυνηθή να τον απολαύση, αν και δ ε ν  
έχη αναλόγως υπηρετήσει.

Έ χ ω  την τιμήν να διαδηλώσω προς την Εξοχότητά σας την πλέον δια
κριτικήν ε κτίμησιν και υπόληψιν.

Γεν. αρ. 9, αριθ. εγγρ. 401. συνημ. α 

Eccellenza

A nim ato io divotissimo Giovanni Apergi da zelo patrio  e da senti
m ento il p iú  vivo di p restar il debole mio serviggio a pro della S en ttin 
sulare Reppublica, mi stacai dal seno di m ia famiglia passando a ta l 
uopo sotto  gl’ordini dell’E.V., cossa con le dichiarazioni avu te  di a r
m istizio e di sospension d’arm i il m otivo che solo m i condusse a  spa
triare .

L ’um iltà  m ia non ha però che im plorare dalla giustizia dall’



E.V. il suo licenziamento dalle m ilitari funzioni che esercita, dando 
agio così ad un buon cittadino di riprestinarm i in  seno alla propria p a
tr ia , rendendossi necessario alla di lui famiglia d a  cui ansiosam ente 
desiderato.

Il seno di lei conosciuto sarà, spero, per accordarm i una sì giusta 
richiesta, pronto  in ogni altro  incontro a prestare l’opera m ia all’eccel
lentissim o Senato e alla patria . Grazie.

Ε ξοχώτατε,

Εμφορούμενος ε γώ ο πιστότατος Ιωάννης Α π έργης υ πό πατριωτικού 
ζήλου και της ζωηρωτάτης επιθυμίας να διαθέσω τας ασθενείς μου υπηρεσίας 
διά το καλόν της Επτανήσου Πολιτείας, έ φυγον από τους κόλπους της οικογ

ενείας μου υ ποταγείς, προς τον σκοπόν αυτόν, εις τας διαταγάς της Εξοχό
τητός σας και μόνον αι δηλώσεις α νακωχής και παύσεως του πυρός με ωδή
γησαν να εκπατρισθώ.

Η  ταπεινότης μου δεν ζητεί λοιπόν εκ της δικαίας κρίσεως της Ε ξοχό
τητός σας παρά την απαλλαγήν της εκ των στρατιωτικών καθηκόντων, τα οποί

α ε κτελεί , δίδουσα ούτω ευκαιρίαν εις ένα καλόν πολίτην να επανέλθη εις 
τους κόλπους της ιδιαιτέρας του πατρίδος, καθώς είναι α ναγκαίος εις την οι
κογένειάν του, η οποία α γωνιωδώς τον επιθυμεί.

Η  γνωστή μακροθυμία σας θα  αποδεχθή, ε λπίζω, μίαν τόσον δικαίαν 
αίτησίν μου και εγώ θα είμαι έτοιμος εις κάθε άλλην ευκαιρίαν να προσφέ
ρω υπηρεσίας προς την εξοχωτάτην Γερουσίαν και την πατρίδα. Ευχαριστώ.
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Γεν. αρ. 9, αριθ. εγγρ. 402

All’illustrissim o Signor segretario di S tato  
delle Finanze e Forza A rm ata

D ipartim ento delle Finanze 
e Forza A rm ata

no. 61 Il Commissario Estraordinario  conte Capodistria

Dal Commissariato Estraordinario  di S an ta  M aura 
li 7 agosto 1807 
11 detto
Il Segretario di S ta to  conte Sordina

Illustrissim o Signor,
Concorro a  secondare l’istanza p rodo tta  dal chirurgo signor  Se-



Sebastiano Raftopulo, perché vi concorre l’unanim e opinione di S.E. il 
Generale S te ther e del egregio signor protom edico d o tto r Conachi.

Restando vacante questo uffizio ho autorisato  lo stesso P ro to 
medico a rivolgersi a Prevesa, ove trovasi il signor A tanasio Condari, 
il quale è chirurgo approvato  e per la cui assenza fu destinato  il R af
topulo.

Quando il sudetto  signor Condari accolga ed arrivi, il rim piazza
m ento, sarà fatto . Quando esso m anchi, converrà che l’eccellentissimo 

φ.1v / Senato provegga, essendo necessario al serviggio dell’ospitale questo 
funzionario.

Ho l’onore di pro testarle  la piú d is tin ta  stim a e considerazione.

Il Commissario Estraordinario  conte C A PO D ISTR IA

Προς τον εκλαμπρότατον κύριον Γραμματέα 
της Ε π ικ ρατείας επί των Οικονομικών και Στρατιωτικών

Υπηρεσία Oικονομικών και Στρατιωτικών 
Α ρ. 61

O  Έκτακτος Επίτροπος Κόμης Καποδίστριας

Ε κ  του Γραφείου του Εκτάκτου Επιτρόπου 
της Α γία ς Μαύρας τη 7 Αυγούστου 1807

11 ειρημένου
ο  Γραμματεύς της Ε π ικ ρατείας 
Κόμης Σορδίνας

Εκλαμπρότατε Κύριε,
Συντρέχω να επιδοκιμάσω την αίτησιν, την οποίαν υ πέβαλε ο χειρούρ

γος κ. Σεβαστιανός Ραφτόπουλος, επειδή συνδράμει και η ομόφωνος γνώμη 
της Α.Ε. του Στρατηγού Στέδερ και του εξόχου πρωτοϊατρού κ. Κονάκη.

Ε πειδή η θέσις παραμένει κενή, εξουσιοδότησα τον αυτόν πρωτοϊατρόν να 
απευθυνθή εις Πρέβεζαν, όπου ευρίσκεται ο κ. Αθανάσιος Κονταρής, ο οποί

ος είναι δόκιμος χειρούργος και εις την κενήν θέσιν του οποίου προορίζε
ται ο Ραφτόπουλος.

Ε φ όσον ο ειρημμένος κ. Κονταρής α ποδεχθή κα ι έλθη, η  α ναπλήρωσις 
θα  έχη  γίνει. Ε ά ν όμως ούτος δεν παρουσιασθή, τότε πρέπει η  ε ξοχωτάτη 

φ.1v /  Γερουσία να προνοήση, επειδή είναι α ναγκαίος ούτος εις την υπηρεσίαν του 
Γερουσία να προνοήση, επειδή είναι α ναγκαίος ούτος εις την υπηρεσίαν του 
νοσοκομείου.

Έ χ ω  την τιμήν να διαδηλώσω την πλέον διακριτικήν ε κτίμησιν και υ
πόληψιν.

Ο  Έ κτακτος Ε πίτροπος Κ όμης Κ Α Π Ο Δ ΙΣΤΡΙΑ Σ



Γεν. αρ. 9, αριθ. εγγρ. 402, συνημ. α

Illustrissimo signor Commissario Estraordinario 
in Santa M aura

Il signor do tto r Sebastian R aftopulo, pubblico chirurgico di questo 
ospitale m ilitare, prestò fin quest’oggi l’opera sua con tu tto  il zelo e 
diligenza ch’era possibile e fu sempre g rad ita  tan to  da Comando m ili
ta re  russo come pure dal governo locale, rissultando ciò dal riscontro 
che umilia.

Le circonstanze particolari della di lui famiglia dim orante a Vene
zia, la  vociferatasi fa ta i m orte di un  di lui fratello maggiore, lo obbli
gano di dover portarsi colà, riuscindo di p u ra  necessità la personale di 
lui assistenza agl’affari della famiglia. Non averebbe però rissolto di 
verificare ciò se d’altronde non ricconoscesse che la sua m ancanza non 
può riuscire danosa al pubblico servigio e se S.E. General S te ter persuaso 
di questa verità  non concoresse a dispensarlo. M ediante però queste 
ragioni e alle rassegnate sue convenienze, im plora som essam ente la di
lui diffesa. Grazie.

Εκλαμπρότατε κύριε Έ κτακτε Επίτροπε εις Α γίαν Μαύραν

ο  Ιατρός κ. Σεβαστιανός Ραφτόπουλος, δημόσιος χειρούργος τούτου του 
στρατιωτικού νοσοκομείου, προσέφερε μέχρι σήμερον τας υπηρεσίας του με
τά πάσης δυνατής ευσυνειδησίας και ζήλου, α ι οποίαι έ τυχον και της ευμε
νούς κρίσεως της Ρωσικής Στρατιωτικής Διοικήσεως ως και των τοπικών 
Α ρχών, ω ς εμφαίνεται εκ της βεβαιώσεως, την οποίαν ταπεινώς υ ποβάλλει.

Αι ιδιαίτεραι συνθήκαι διαβιώσεως της οικογενείας του, η  οποία κατοι
κεί εις Βενετίαν, ο φημολογούμενος α δόκητος θάνατος ενός των μεγαλυτέρων 
αδελφών του, τον αναγκάζουν να  έλθη εκεί, δύσης ό ντως αναγκαιοτάτης της 
προσωπικής του βοηθείας εις τας οικογενειακάς του υ ποθέσεις. Δεν θα απεφά
σιζε ε ξ άλλου να πιστοποιήση τούτο, εάν βεβαίως δεν ανεγνώριζε ότι η απου
σία του δεν θα ήτο επιβλαβής εις το δημόσιον και εάν η Α.Ε. στρατηγός Στέ
δερ, πεπεισμένος επί ταύτης της αληθείας, δεν συνέτρεχε να τον απαλλάξη 
των καθηκόντων του. Διά τους λόγους αυτούς και τας προσωπικάς του υ πο
θέσεις ε κζητεί ταπεινώς την δικαίωσίν του. Ευχαριστώ.



Γεν, αρ. 9, αριθ. εγγρ. 402, συνημ. α

Sua eccelenza d o tto r Stelio Vlassopulo 
P ritano  della c it tá ed isola di S an ta  M aura.

A ttes ta  che il signor Sebastiano Raftopoulo, pubblico chirurgo di 
questo ospitai m ilitare, che du ran te  il tem po ch’egli si trovo in detto  
pubblico incarico, per quanto , consta a questa  carica, si prestò con lo
devole diligenza e probità, non avendo m ai avuto  contro di esso signor  
chirurgo alcun riscorso o reclamo. Le presenti se gli rilasciano a rissalto 
della v e rità  e per valersene dovunqué credesse. In  quorum .

Dal P ritano  di S an ta M aura li 10 giugno 1807 G.S.
S telio R aftopulo P ritano

Gian B attisa  Bidischia dall’Oglio 
Segretario

Η  A. E . Ο δόκτωρ Στέλιος Βλασόπουλος,
Πρύτανις της πόλεως και νήσου Α γίας Μαύρας

Βεβαιοί ότι ο κ. Σεβαστιανός Ραφτόπουλος, δημόσιος χειρούργος τού
του του στρατιωτικού νοσοκομείου, καθ’ όλην την διάρκειαν της παραμονής 
του εις αυτήν την δημοσίαν θέσιν, ε ξ όσων γνωρίζομεν, υπηρέτησεν μετά 
αξιεπαίνου ε πιμελείας και τιμιότητος και δεν υπεβλήθη ποτέ εναντίον αυτού 
του κ. χειρούργου α γωγή ή διαμαρτυρία. Η  παρούσα χορηγείται εις πιστο
ποίησιν της αληθείας και διά να χρησιμεύση όπου δει . Ό θεν κ.λπ.

Ε κ  του Πρυτανείου της Α γίας Μαύρας τη 10 Ι ουνίου 1807 Ελλην. 
Η μερ.
Στέλιος Ραφτόπουλος, πρύτανις

Ι ωάννης Βαπτιστής Μπιντίσκια νταλλ’ Ό λιο, 
γραμματεύς
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D ipartim ento delle Finanze e Forz’A rm ata

no 64 All’eccellentissimo Senato
Il suo Commissario Estraordinario  in S an ta  M aura

con inserti due regolam enti

Dal Commissariato Estraordinario  di S an ta M aura
li 8 agosto 1807
11 detto  Il Segretario di S tato  conte Sordina 

Eccellenze,

Col ritorno dell’espresso, arrivato  il giorno sei del corrente a mezza



n o tte  in punto , ho ricevuto gli ordini di V.V.E.E. indirizzati da codesto 
D ipartim ento  con suo dispacio segnato li 4.

Fino a nuovi ordini resterò al mio posto. Non saranno prese p re
disponenti m isure né p a rtirà  il distaccam ento repubblicano;  sono sempre 
im paziente per l’arrivo della prom essa spedizione con barca corriera.

Sua Eccellenza il signor M inistro Plenipotenziario di Russia colla 
stessa occasione m i h a  onorato de’ suoi comandi, quanto  all’armo m a
ritim o, al terrestre  ed al proseguim ento de’travagli nelle fortificazioni. 
Simili istruzioni ebbe dal generale com m ando S.E. il Generale S tether.

P er eseguire questi ordini, per segondare quanto  è ricercato dal 
com m ando russo e per rendere tu tto  ciò conciliabile colle angustie nostre 
di finanza, ho potu to  fin’ora portare l’armo m aritim o, il terrestre  e le 
fortificazioni nei lim iti che descrivo. 

φ.1v  /  1. Ho scritto  in seguito agli ordini di V.V.E.E. dei 31 luglio al
P ritano  del Z ante con barca espressa intorno al licenziamento im m ediato 
de’due ba ttim en ti Svorono e Cuppa.

Ho messo fuori di serviggio il di sei del corrente le due barche 
canoniere arm ate dal signor Cumani dietro alla ricercha del M etropolita. 
Ho fa tto  versare dai padroni di queste barche nella cassa pubblica il 
soldo che avevano percepito pei i giorni che esse non servivano dietro al 
licenziam ento. Q uesta m isura h a  po tu to  riuscirm i, ancoracché non per
m essa dal con tra tto .

Ho dim inuito della m età  l’equippaggio della galliottina capitano 
Nicolin Potam iano e con proporzioni p iú  m isurate ho cercato di portare  
u n  risparm io nell’arm o dell’a ltra  gallio ttina A lessandrin M ainotto e 
Siguri.

Di piú non ho potu to  fare.
Spedisco una le tte ra  di credito sopra la cassa di Cefalonia, perché 

siano pagati i nolleggi dello sciambecco capitano A ndrea C uvarà;  
così sollevasi questa cassa da un tan to  peso e potrò ove io.... l’ordine 

sciogliere con pubblico vantaggio i con tra tti.
2. Q uanto all’arm o terrestre  l’inserto regolam ento (no. 1) ne p re

senterà il sistem a e da questo il pubblico erario non ne sente peso ve
runo, facendoli così il migliore serviggio nel trincieram ento di Catuna.

3. Q uanto ai lavori delle fortificazioni, dopo d’avere percorso tu t ta  
la  linea con S.E. il signor Generale S te ther e col capitano del genio 
signor M ichaud, abbiam o convenuto di portare  a term ine alcuni piccioli

φ.2 lavori tan to  nelle trinciede come nella fortezza, i / quali im porteranno 
tenue dispendio e breve opera e coi quali noi possiamo sostenere la  
difesa e p resen tar la  piazza in uno sta to  di decenza.

Rassegno sotto no. 2 un  altro  regolam ento fa tto  per la  custodia



e m antenim ento delle fortificazioni e degli effetti, che restano tu tta v ia  
a pubblica disposizione.

Io mi lusingo che V.V.E.E. voranno approvare am bedue quest1 
regolam enti, conciliati col possibile risparm io, colla soddisfazione del co
m ando m ilitare e con rea ltà  ed esattezza di servizio.

R itorna col bastim ento  del capitano Paolo Comitopulo al servizio 
Russo l’ingegnere signor capitano Michaud. Coi miei rapporti ho reso 
conto piú volte a  V.V.E.E. della sua benem eranza. Devo ora aggiungere 
che dal governo esso non h a  voluto m ai nulla esigere, né per esso lui 
né per quan ti lo hanno servito, e che incessatem ente vegliando 
giorno e no tte , esponendo e v ita  e salute, rendendosi a tu t te  le conve
nienze locali, a quelle della finanza ed a quella del governo, esso ha  
potu to  nel volger di due mesi compiere un ’opera, la  quale tan to  onora 
la sua capacità ed il suo zelo, quanto  è vitale alla sicurezza e custodia 
di questo paese.

I o  rappresento per dovere sacro a V.V.E.E. i m eriti ed i serviggi 
di questo bravo uffiziale, affinché V.V.E.E. gli offrano testim onianze 
del pubblico gradim ento e ne porgano le partecipazioni al Generale Co
m ando di costà per mezzo di S.E. il signor Ministro Plenipotenziario 
conte Mocenigo.

φ. 2v / Il sudetto  capitano Michaud conduce seco a Corfú il signor  M ichaud 
il figlio per presentarlo al Generale Comando ed a  V.V.E.E. Questo gio
vine h a  assistito constentem ente in qualità  di a iu tan te  del signor Mi
chaud, travagliando esso pure di giorno e di no tte , non gli ho fa tto  re
tribu ire  nessuno soprasoldo né esso lo h a  chiesto. A vuto riguardo a tale 
serviggio ed al conto che il governo deve fare di questo bravo giovine,
io spero che V.V.E.E. voranno confortarlo, esaudendo l’istanza con cui 
esso si procurrà.

Im ploro la continuazione della pubblica grazia.

I l  Commissario Estraordinario  conte Capodistria.



Υπηρεσία των Οικονομικών και Στρατιωτικών 
Α ρ. 64

Προς την  εξοχωτάτην Γερουσίαν 
Ο  Υ μέτερος Έκτακτος Επίτροπος εις Α γίαν Μαύραν 

μετά δύο συνημμένων κανονισμών

Ε κ  του Γραφείου του Εκτάκτου Επιτρόπου 
της Α γίας Μαύρας τη 8 Αυγούστου 1807

11 ειρημένου 
Ο  Γραμματεύς της Ε π ικ ρατείας 
Κόμης Σορδίνας

Ε ξοχώτατοι,

Διά του επείγοντος μέσου το οποίον έφθασε την 6 τρέχοντος μηνός α
κριβώς το μεσονύκτιον, έλαβον τας διαταγάς των Α.Α.Ε.Ε. ταύτης της Υ 
πηρεσίας δι’ εγγράφου φέροντος η μερομηνίαν 4.

Μέχρι νεωτέρας διαταγής θα παραμείνω εις την θέσιν μου. Δεν θα λη
φθούν προκαταρκτικά μέτρα ούτε θα αναχωρήση το στρατιωτικόν τμήμα της 
Δημοκρατίας· α ναμένω α νυπομόνως την άφιξιν της υπεσχημένης αποστολής 
με το τακτικόν σκάφος του δρομολογίου.

Η  Α.Ε. Ο κ. Πληρεξούσιος Υ πουργός της Ρωσίας ε π’ ευ καιρία με ετί
μησε με την ανάθεσιν ευ θυνών διά το ναυτικόν, το πεζικόν και την συνέχι
σιν των οχυρωματικών έργων. Ο μοίας οδηγίας έλαβε εκ της γενικής διοική
σεως η A. Ε . Ο στρατηγός Στέδερ.

Διά να  εκτελέσω ταύτας τας διαταγάς, διά να συμμορφωθώ προς ό,τι 
ζητεί η ρωσική διοίκησις και να συμβιβάσω άπαντα ταύτα με την οικονο
μικήν μας στενότητα, κατόρθωσα μέχρι στιγμής να περιορίσω το ναυτικόν, το 
πεζικόν και τας οχυρώσεις εις τα διαγραφόμενα ό ρια.

φ. 1v /  Α΄ Έστειλα έγγραφον, κατόπιν των διαταγών σας της 31 Ιουλίου 
προς τον Πρύτανιν της Ζακύνθου με επείγον σκάφος διά την άμεσον απόλυ
σιν των δύο πλοίων Σβορόνου και Κούππα.

Έθεσα ε κτός υπηρεσίας την 6 τρέχοντος τας δύο ε ξωπλισμένας κανο
νιοφόρους υ πό του κ. Κουμάνη κατόπιν αιτήσεως του μητροπολίτου. Ε φρόν
τισα να πληρώσουν οι ιδιοκτήται των δύο τούτων σκαφών εις το δημόσιον 
ταμείον τα χρήματα, τα  οποία είχον λάβει διά τας ημέρας κατά τας οποίας 
δεν εξετέλεσαν υπηρεσίαν προ της απολύσεως. Η  ε νέργειά μου α ύ τ η  ε πέτυ
χε, αν και δεν επετρέπετο εκ των συμβολαίων.

Ε μείωσα εις το ήμισυ το πλήρωμα της γαλεοττίνας του καπετάνιου Νι
κολάου Ποταμιάνου και εις μικρότερον βαθμόν προσεπάθησα να ε πιφέρω οι
κονομίας εις το πλήρωμα της ετέρας γαλεοττίνας του Αλεξάνδρου Μαϊνόττου 
και Σιγούρου.

Περισσότερα δεν ηδυνήθην να πράξω.



Α ποστέλλω πιστωτικήν ε πιστολήν εις βάρος του ταμείου της Κεφαλλη
νίας, διά να πληρωθούν αι ναυλώσεις του ιστιοφόρου του καπετάνιου Ανδρέ
ου Κουβαρά· τοιουτοτρόπως α παλλάσσεται το ταμείον τούτο ενός βάρους και 
θα δυνηθώ ε γώ... να λύσω προς όφελος του δημοσίου τα συμβόλαια.

Β  ́ Ό σον αφορά εις το πεζικόν, ο συνημμένος κανονισμός (αρ. 1) 
εμφανίζει τας διατάξεις κ α ι εξ α υ τού το δημόσιον θησαυροφυλάκιον δεν υφ
ίσταται βάρος τι, παρέχοντες ούτω την καλυτέραν υπηρεσίαν εις τα  α μυντικά 
έργα της Κατούνας.

Γ  ́ Ό σον αφορά εις τας εργασίας ο χυρώσεως, α φού διέτρεξα όλην την 
γραμμήν μετά της A. Ε. τον στρατηγόν Στέδερ και τον λοχαγόν του μηχα
νικού Μισώ, α πεφασίσαμεν να αποπερατωθούν μερικά έργα , τόσον εις τα  
φ. 2 χαρακώματα, όσον εις το φρούριον, /  τα οποία θα απαιτήσουν μικρά έξοδα και 
ολίγον κόπον, και με τα οποία δυνάμεθα να αντιτάξωμεν άμυναν και να φέ
ρωμεν τον τόπον εις ικανοποιητικήν στρατιωτικήν κατάστασιν.

Υ ποβάλλω, υ πό τον αρ. 2, έτερον κανονισμόν διά την φύλαξιν και συν
τήρησιν των οχυρώσεων και των υλικών, τα οποία παραμένουν εις την διά
θεσιν του δημοσίου, θέλω να πιστεύω ότι αι Α.Α.Ε.Ε. Θα θελήσουν να εγκρί
νουν τους δύο αυτούς κανονισμούς, οι οποίοι συνδυάζουν την δυνατωτέραν οι
κονομίαν, την ικανοποίησιν της στρατιωτικής διοικήσεως και την σωστήν και 
ακριβήν τήρησιν της υπηρεσίας.

Επιστρέφει με το πλοίον του καπετάνιου Παύλου Κομητοπούλου εις την 
ρωσικήν υπηρεσίαν ο μηχανικός λοχαγός Μισώ. Με τας αναφοράς μου κατέ
στησα γνωστήν πολλάκις εις τας Α.Α.Ε.Ε. την αξίαν του. Ο φείλω τώρα να 
προσθέσω ό τι ούτος ουδέποτε ηθέλησε να  απαιτήση τι, ούτε διά τον εαυτόν 
του ούτε δι’ όσους τον υπηρέτησαν, και ότι ακαταπαύστως α γρυπνών η μέραν 
και νύκτα, εκθέτων ζωήν και υγείαν, παρακολουθών όλα τα τοπικά γεγονό
τα, τόσον τα οικονομικά, όσον της κυβερνήσεως, ούτος κατώρθωσε εις διάστη
μα δύο μηνών να εκτελέση έργον, το οποίον, όσον τιμά την επιδεξιότητά του 
και τον ζήλον του, τόσον είναι ζωτικόν διά την ασφάλειαν και διαφύλαξιν 
αυτού του τόπου.

Ε γώ εκθέτω ε ξ ιερού καθήκοντος προς τας Α.Α.Ε.Ε. τα ς  α ρετάς και 
τας υπηρεσίας τούτου του ικανού α ξιωματικού, διά να του παράσχουν αι Α. 
Α.Ε.Ε. δείγματα της δημοσίας ευ αρεσκείας και να διαβιβάσουν σχετικώς εις 
την εκεί γενικήν διοίκησιν, μέσω της Α.Ε. του κ. Πληρεξουσίου Υ πουργού 
κόμητος Μοτσενίγου.

φ. 2v /  Ο ειρημένος λοχαγός Μισώ φέρει μαζί του εις Κέρκυραν τον κ. Μισώ 
υιόν, διά να τον παρουσιάση εις την γενικήν διοίκησιν και τας Α.Α.Ε.Ε. Ο  νέος 
ούτος παρεστάθη μετ’ ε μμονής ως βοηθός του κ. Μισώ, ε ργαζόμενος η μέραν 
και νύκτα, δεν του επλήρωσα ουδέν ε πιμίσθιον, ούτε ούτος μου το  εζήτησε.

Λαμβανομένης της εργασίας του και της εκτιμήσεως εις την οποίαν πρέ
πει να προβή η κυβέρνησις διά τούτον τον άξιον νέον, ε λπίζω ότι αι A.A.



Ε.Ε . θα  θελήσουν να τον ενισχύσουν, ε ισ ακούουσαι το αίτημα το οποίον υ
ποβάλλει.

Εκλιπαρώ την συνέχισιν της δημοσίας ευνοίας.

Ο  Έ κτακτος Επίτροπος Κ όμης Κ Α Π Ο ΔΙΣΤΡΙΑ Σ

Γεν. αρ. αριθ. εγγρ. 494 συνημ. α

Begolamento 
P er la custodia e m antenim ento delle 

Trinciere di C attuna

1°

E nom inato custode delle Trinciere di C attuna, de’ m ateriali ed 
istrum enti che restano a pubblica disposizione il signor Gasparo Calandro.

2°
E destinato suo assistente il capo cinquantina signor Pano Combici.

3°

Il prim o riceve per sua m ensuale gratificazione piastre quaran ta, 
a  contare dal prim o del decorso mese di giugno, tem po in cui com in
ciarono i lavori e la giornaliera assitenza da esso lui presta ta .

4°

Il secondo riceve p iastre venti cinque, a contare dai giorni in  cu 
sarà messo in attiv ità .

5°

È  assegnato al custode delle Trinciere un picchetto di cinque arm atolò 
guidato da un basso uffiziale, affinchè siano essi disposti ove abbi
sogna, e perchè ricevuta sia la consegna dei m ateriali e delle trinciere, 
onde sia fa tta  la loro custodia e preservazione.

6°

L ’assistente Pano Combici riceve ordini ed istruzioni dallo custode 
e risponde ad esso lui dell’adem pim ento de’suoi doveri.

7°

Il custode, dopo avere ricevuto in  consegna i Trincieram enti ed 
i m ateriali, è risponsabile alla Beggenza di ogni danno che ricevessero 
i prim i e di ogni dispersione o ruberia fa tta  fosse nei secondi.



Base di questa risponsabilità sarà una piegieria di talleri cinque
cento;  a carico di questo fondo o di questa m alevaderia saranno fa tte  
tu t te  le spese necessarie al ristauro  delle fortificazioni, che danneggiate 
fossero per negligenza del custode, o quelle che equivalgono i m ateriali 
od attrezzi perdu ti per la stessa causa.

9°
Cessa la risponsabilità nel custode, quando esso dim ostri di aver 

im pedito, per quanto  era in po ter suo, il danno del trincieram ento o la 
dispensione de’m ateriali e quando contem poraneam ente presenti i suoi 
rapporti alla Reggenza.

10°

P er questo ogni giorno il custode deve dare alla prestantissim a 
Reggenza un rapporto  scritto, in cui annunzi lo sta to  della trinciera, 
de’m ateriali e degli strum enti.

Questi rapporti sono conservati il filza, onde servano sempre di 
norm a alla esecuzione degli articoli 7°, 8°, 9°.

Questo regolam ento è spedito alla prestantissim a Reggenza. Essa 
ne è incaricata  dell’esecuzione.

Dall’Commissariato Istraordinario  li 6 agosto 1807, S an ta Maura.
Il Commissario Estraordinario  conte Capodistria
In  assenza del Segretario
Il prim ario assitente Spirid. Cavassila

Per copia conforme 
Conte C apodistria

A ΄
Ο νομάζεται φύλαξ της τάφρου της Κατούνας, των υλικών και των ερ

γαλείων, τα οποία α νήκουν εις το δημόσιον, ο κ. Γάσπαρος Καλάνδρος.

Β ΄
Διορίζεται βοηθός του ο πεντηκοντάρχης κ. Πάνος Κομπίτσης.

Γ ΄
Ο  πρώτος λαμβάνει ως μηνιαίαν α ποζημίωσιν τεσσαράκοντα πιάστρα, 

υπολογιζομένου από της πρώτης τρέχοντος μηνός Ιουνίου, α φότου ή ρχισαν 
α ι εργασίαι και και η καθημερινή του α πασχόλησις.



Δ΄

Ο  δεύτερος λαμβάνει είκοσι πέντε πιάστρα, υ πολογιζομένου από της 
ημέρας κατά την οποίαν θα αναλάβη υπηρεσίαν.

Ε ΄

Δίδεται εις τον φύλακα της τάφρου τμήμα πέντε α ρματωλών υπό την 
διοίκησιν υ παξιωματικού, διά να χρησιμοποιηθούν όπου χρειασθή και, όταν 
παραδοθούν τα υλικά και η τάφρος, να αναλάβουν ούτοι την φύλαξιν και συν
τήρησιν.

Σ Τ ΄

/  Ο  βοηθός Πάνος Κομπίτσης λαμβάνει διαταγάς και οδηγίας εκ του 
φύλακος και δίδει λόγον εις αυτόν διά την εκτέλεσιν των καθηκόντων του.

Ζ ΄
φ.1 Ο  φύλαξ, α φού παραλάβη την τάφρον και τα υλικά, είναι υπεύθυνος

απέναντι της Διοικήσεως διά κάθε βλάβην την οποίαν ή θελον υ ποστή τα 
πρώτα και διά κάθε α πώλειαν η  υ πεξαίρεσιν των δευτέρων.

Η΄
Βάσις της υπευθυνότητος ταύτης θα είναι ε γγύησις εκ πεντακοσίων ταλ

λήρων. Εις βάρος του ταμείου τούτου ή τη ς εγγυήσεως θα γίνουν όλαι αι 
αναγκαίαι δαπάναι διά την επιδιάρθωσιν των οχυρώσεων, α ι οποίαι ή θελον 
φθαρή ε ξ α μελείας του φύλακος ή διά τα υλικά ή  εργαλεία τα οποία ή θελον 
απωλεσθή διά την αυτήν αιτίαν.

Θ΄
Α παλλάσσεται της ευθύνης ο φύλαξ, όταν ούτος α ποδείξη ότι ημπόδισε, 

όσον ηδύνατο, την βλάβην της τάφρου ή την διασποράν των υλικών και εάν 
υποβάλη ταυτοχρόνως τα ς α ναφοράς του εις την Διοίκησιν.

Ι΄
Διά τούτο εκάστην η μέραν ο φύλαξ οφείλει να δίδη εις την εξοχωτάτην 

Διοίκησιν έγγραφον αναφοράν, εις την οποίαν θα σημειώνη την κατάστασιν της 
φ.2 /  τάφρου, των υλικών και των εργαλείων.

Α ι α ναφοραί αύτα ι φυλάσσονται εις δεσμίδα, διά να χρησιμεύουν ως 
γνώμων κατά την εφαρμογήν των αρθρων Ζ ΄, Η ΄, Θ ΄.

ΙΑ ΄
Ο  κανονισμός ούτος αποστέλλεται εις την  εξοχωτάτην Διοίκησιν. Αύτη 

επιφορτίζεται διά την εφαρμογήν.
Ε κ  του Γραφείου του Εκτάκτου Επιτρόπου 
Τη 6 Αυγούστου, Α γία Μαύρα



Ο  Έκτακτος Ε πίτροπος Κόμης Καποδίστριας 
Εν α πουσία του Γραμματέως 

Ο  πρώτος βοηθός Σπ. Καβάσιλας
Γνήσιον α ντίγραφον 

Κόμης ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ

Γ εν. αρ. 9, αριθ. εγγρ . 404 συνημ. β

Regolamento 
per serviggio della G uardia Nazionale

1ο
Lo strenuo sopraintendente tenente colonello Giovanni M etaxà 

presenterà alla Reggenza il ruolo nuovam ente com plilato della Guardia 
Nazionale.

2o
Esso dipenderà dagli ordini di S.E. il signor generale S tether, per 

ciò che riguarda il m ilitare serviggio nelle a ttuali circonstanze di questo 
paese, e della prestantissim a Reggenza, per ciò che riguarda il serviggio 
interno dell’isola.

3o
Sono in a ttiv ità  di serviggio giornaliero qu attro  cinquantine. Queste 

sono prese per tu rno  di q u a ttro  giorni dalla m assa organisata della G uar
dia Nazionale, non escluse le cinquantine di riserva.

4o
D ipenderà dagli ordini di S.E. il Generale la disposizione di questa 

forza ed il suo aum ento.
5o

Oltre a queste qu attro  cinquantine altre  sei, ricavate  da quella 
φ. 1v della c ittà  e dai villaggi prossimi, sono ten u te  sem pre in riserva e pronte 
ad  occorere in  ogni istan te  che chiam ate sieno od in soccorso delle p r i
me queste od in aum ento della forza.

Go
Perché il loro arrivo sia sicuro, quando e perché l’uopo lo esige, 

da caudana di quelle cinquantine saranno destinati due forrieri, uno 
de’quali sarà sempre vicino allo strenuo Sopraintendente e l’altro  pren
derà dietro ai suoi ordini una in term edia posizione fra il campo di Ca
tu n a  ed il luogo ove devesi raccogliere la cinquantina, a  cui essa ap 
partiene.

7o
Le com m unicazioni fra questi forrieri e le sei cinquantine saranno



fa tte  sem pre per mezzo de’biglietti i quali si cangieranno fra i forrieri 
ed i capi di cinquantina, onde ev ita ti sieno gli equivoci od i m alintesi.

8o
Perché le sei cinquantine di riserva si raccolgano senza dilazione 

ed avuto  l’avviso accorrano ove sono chiam ate, lo strenuo Soprainten
dente stab ilirà  i segni, coi quali i capi cinquantina m uoveranno tosto  
i rispettiv i legionari.

9o
Seguendo uno stesso m etodo puossi anim entare il num ero delle 

φ.2r  cinquantine al serviggio fermo e quelle al serviggio / di riserva, onde 
il campo di C atuna possa essere custodito e difeso da mille com batten ti.

10o
Del registro dei nobili saranno estraordinariam ente prescelti ses

san ta, presi fra quelli che per e tà  per cara ttere  possono utilm ente por
ta re  le arm i ed spirare ai legionari col loro esempio e colla loro influenza 
affetto  e credito al serviggio che p resta r devono.

11o
Questi sessanta saranno divisi in dieci sezioni.

12o
Ogni una di queste farà ogni sera im preteribilm ente il serviggio, 

unendosi alle legioni secondo che ne sarà dato l’ordine dallo strenuo 
signor Sopraintendente.

13o
Questo serviggio che prestano i Nobili estraordinariam ente, non 

li esenta da quello regolare a cui sono della legge destinati;  devono 
quindi come legionari delle c inquantine di c ittà  servire alla loro volta.

14o
Le m ancanze de’legionari di cam pagna sono punite con m ulta  

pecuniaria di p iastre sei.
φ.2 v /  Quelle de’legionari della c ittà  con la m u lta  di p iastre  dodici.

Quelle de’nobili colla m u lta  di p iastre  quaran ta.
Queste m ulte sono divise regolarm ente a beneficio di quei legio

nari che servono ed i quali piú aver possono bisogno di un ta l  soccorso.
15o

Nessuno degli esercenti a rti o m estieri può essere dispensato alla 
sua vo lta  dal servizio. E abilita to  però di farlo eseguire da  un  suo luogo
tenente , il quale sia accolto e riconosciuto dal rispettivo  capo cinquantina.

16o
Lo strenuo Sopraintendente prende in consegna e custodisce con 

sua risponsabilità i fucili, che da questo Commissariato gli saranno ri
messi.



Esso farà colla conoscenza del governo approntare questi fucili 
a  pubbliche spese.

18o
Li d istribu irà  quando siavi bisogno previo il permesso della Reg

genza.
19o

φ.3r /  E dovere dello stesso tenen te  colonello Sopraintendente di fare
ogni giorno il suo rapporto  a S.E. il Generale C om m andante e di ri
cevere ogni sera gli ordini dall’Eccellenza Sua.

20o
F arà  un  rapporto  alla Reggenza per ciò che riguarda i m ancanti 

legionari, i capi c inquantina e gli uffiziali che sono della sua dipendenza. 
Verso di essi saranno applicate le pene sopra indicate e proporzionali 
ai bassi uffiziali ed uffiziali.

21o
F arà  parim ente un rapporto  ebdom adario dell’esatezza e zelo di 

quelli che adempiono meglio degl’altri il loro dovere.
22o

Di questi rapporti (20, 21) la Reggenza farà eseguire ogni quindici 
giorni un  trassun to  e lo spedirà alla conoscenza dell’eccellentissimo Se
nato  per le deliberazioni sue definitive penali o di premio. 

φ.3v  Il presente regolam ento è spedito in copia a S.E. il signor Generale
Com m andante S te ther, alla p restantissim a Reggenza, allo strenuo So
prain tendente.

L a Reggenza ed il Sopraintendente, per ciò che sp e tta  a cadauna 
di questa po testà, sono risponsabili della sua esecuzione.

Dal Com missariato Estraordinario  in S an ta  M aura li 6 agosto 
1807 G.S.

Il Commissario Estraordinario  conte C A PO D IST R IA

In assensa del Segretario 
L ’assistente Prim ario Sp. Cavassila

Per copia conforme Conte C A PO D ISTR IA



Κανονισμός της Υ πηρεσίας της Εθνικής Φρουράς 

Α ΄
Ο  γενναίος Προϊστάμενος α ντισυνταγματάρχης Ιωάννης Μεταξάς θα 

παρουσιάση εις την Διοίκησιν τους νεοσυνταχθέντας πίνακας της Εθνικής 
Φρουράς.

Β ΄
Ούτος θα υπάγεται εις τας διαταγάς της Α.Ε. κ. στρατηγού Στέδερ, δι’ 

όσα αφορούν εις την στρατιωτικήν Υ πηρεσίαν κατά τας παρούσας περιστά
σεις του τόπου, και (εις τας διαταγάς) της εξοχωτάτης Διοικήσεως, δι’ 
όσα αφορούν εις την εσωτερικήν Υ πηρεσίαν της νήσου.

Γ ΄
Ευρίσκονται εις καθημερινήν ε νεργόν υπηρεσίαν τέσσαρες πεντηκοντά

δες. Αύται λαμβάνονται εκ περιτροπής ανά τέσσαρας η μέρας εκ της ωργα
νωμένης δυνάμεως της Εθνικής Φρουράς, χωρίς να  α ποκλείωνται α ι  ε φε
δρικαί πεντηκοντάδες.

Δ ΄
Θα υπόκειται εις τας διαταγάς της Α.Ε. του Στρατηγού η διάταξις και 

η  αύξησις ταύτης της δυνάμεως.
Ε ΄

Πλην των τεσσάρων τούτων πεντηκοντάδων έ τεραι έ ξ, λαμβανόμεναι εκ 
της πόλεως και των γειτονικών χωρίων, ευρίσκονται συνεχώς ε ν  ε φεδρεία 
φ. 1v /  και ετοιμοι να προστρέξουν ανά πάσαν στιγμήν ή θελον κληθή, ή προς βοή
θειαν των τεσσάρων ή διά αυξησιν της ισχύος.

Σ Τ ΄
Διά να είναι α σφαλής η  ά φιξίς των όταν κα ι εφόσον το επιβάλλη η ανά

γκη, ε ξ εκάστης των πεντηκοντάδων θα  ο ρισθούν δύο α γγελιαφόροι, είς 
των οποίων θα ευρίσκηται πάντοτε πλησίον του γενναίου Προϊσταμένου και 
ο έτερος θα λάβη, συμφώνως προς τας διαταγάς του, ενδιάμεσον θέσιν μεταξύ 
της περιοχής της Κατούνας και του σημείου, όπου οφείλει να συγκεντρωθή 
η προσδιορισθείσα πεντηκοντάς.

Ζ ΄
Η  ε πικοινωνία μεταξύ τούτων των αγγελιαφόρων και των έξ πεντηκον

τάδων θα γίνηται μέσω σημειωμάτων, τα  ο ποία θα  ανταλλάσσωνται μεταξύ 
τω ν αγγελιαφόρων και των αρχηγών των πεντηκοντάδων, διά να αποφευ
χθούν α ι α σάφειαι και παρανοήσεις.

Η ΄
Διά να συγκεντρωθούν α ι έξ ε φεδρικαί πεντηκοντάδες άνευ χρονοτριβής 

και μόλις, δοθή η ειδοποίησις να τρέξουν, όπου καλούνται, ο γενναίος Προϊ-



Προϊστάμενος θα ορίση τα σημεία με τα οποία οι αρχηγοί των πεντηκοντάδων θα 
κινήσουν τους στρατιώτας.

Θ ΄
Α κολουθουμένης παρομοίας μεθόδου δύναται να αυξηθή ο αριθμός των 

φ. 2r  πεντηκοντάδων εν υπηρεσία και εν /  ε φεδρεία, ώστε το πεδίον της Κατούνας 
να φυλάσσηται υπό χιλίων πολεμιστών.

I ΄
Ε κ  του καταλόγου των ευγενών θα επιλεγούν εκτάκτως ε ξήκοντα, με

ταξύ εκείνων οι οποίοι διά την ηλικίαν και το ηθικόν δύνανται να φέρουν 
επωφελώς όπλα και να εμφυσήσουν εις τους στρατιώτας διά του παραδείγμα
τός των και της επιρροής των προσήλωσιν και πίστιν εις την υπηρεσίαν, την 
οποίαν οφείλουν να παράσχουν.

ΙΑ ΄
Ο ι εξήκοντα ούτοι θα χωρισθούν εις δέκα τμήματα.

IB ΄
Κάθε τμήμα θα  εκτελή α παραιτήτως εκάστην νύκτα την υπηρεσίαν, ε

νούμενον μετά των στρατιωτικών μονάδων, συμφώνως προς την διαταγήν η 
οποία θα έχη δοθή υ πό του γενναίου κ. Προϊσταμένου.

ΙΓ ΄
Η  υπηρεσία α ύτη , την οποίαν προσφέρουν εκτάκτως ο ι ευγενείς, δεν 

τους απαλλάσσει της τακτικής υπηρεσίας, εις την οποίαν εκ του νόμου 
έχουν ορισθή· οφείλουν ε πομένως ως στρατιώται των πεντηκοντάδων της πόλεως να 
υπηρετούν με την σειρά των.

ΙΔ ΄

Α ι α πουσίαι των στρατιωτών της υπαίθρου τιμωρούνται με χρηματικόν 
φ.2v πρόστιμον /  έξ πιαστρών.

Τ ων στρατιωτών της πόλεως με πρόστιμον δώδεκα πιαστρών.
Τ ων ευγενών με πρόστιμον τεσσαράκοντα πιαστρών.
Τ α πρόστιμα ταύτα διανέμονται κανονικώς προς όφελος των στρατιω

τών, οι οποίοι προσφέρουν υπηρεσίαν και έχουν περισσοτέραν ανάγκην τοιαύ
της α ρωγής.

ΙΕ ΄
Ουδείς α σκών τέχνας ή  ε πάγγελμα δύναται να  α παλλαγή της υπηρε

σίας. Έ χ ε ι όμως την δυνατότητα να την εκπληρώση θέτων εις την θέσιν του 
έτερον, ο οποίος θα έχη γίνει δεκτός υ πό του αντιστοίχου αρχηγού της πεν
τηκοντάδος.

ΙΣ Τ ΄
Ο  γενναίος Προϊστάμενος χρεώνεται και διαφυλάσσει υ πό την ευθύνην 

του τα τυφέκια, τα οποία θα του παραδοθούν υ πό του Εκτάκτου Επιτρόπου.



ΙΖ ΄
Ούτος θα τηρή, εν γνώσει της κυβερνήσεως, έ τοιμα τα τυφέκια δαπάνη 

του δημοσίου.
ΙΗ ΄

Θα τα διανείμη όταν παρουσιασθή ανάγκη, α φού λάβει την άδειαν της 
Διοικήσεως.

Ι Θ΄
φ.3r  /  Είναι καθήκον του ιδίου α ντισυνταγματάρχου να κάμνη καθημερινώς 

την έκθεσίν του εις την Α.Ε. τον Στρατηγόν Διοικητήν και να λαμβάνη εκά
στην ε σπέραν τας διαταγάς του Αυτού Εξοχότητος.

Κ ΄
Θα κάμη έκθεσιν εις την Διοίκησιν δι’ ό,τι αφορά τα παραπτώματα των 

στρατιωτών, των δεκαρχών, των πεντηκονταρχών και των αξιωματικών, οι 
οποίοι είναι υ πό τας διαταγάς του. Εις αυτούς θα επιβάλλωνται α ι α ναφερό
μεναι α νωτέρω ποιναί και ανάλογοι προς τα παραπτώματα των υπαξιωματι
κών και αξιωματικών.

Κ Α ΄
Θα κάμη επίσης ε βδομαδιαίαν έκθεσιν περί της επιμελείας και του ζή

λου εκείνων, ο ι οποίοι ε κπληρώνουν καλλίτερον από τους άλλους το καθή
κον των.

K B ΄
Τ ων εκθέσεων τούτων (20, 21) η Διοίκησις θα συντάσση ανά δεκαπεν

θήμερον περίληψιν και  θα την αποστέλλη προς γνώσιν της Ε ξοχωτάτης Γε
ρουσίας διά τας οριστικάς αυτής α ποφάσεις περί των ποινών και των αμοιβών. 

φ.3v Έ χ ω  την τιμήν να διαδηλώσω την πλέον διακριτικήν ε κτίμησιν κ α ι  
στρατηγόν Διοικητήν κύριον Στέδερ, εις την Ε ξοχωτάτην Διοίκησιν, εις τον 
γενναίον Προϊστάμενον.

Η  Διοίκησις και ο Προϊστάμενος, εις ό,τι αφορά εκάστην των δύο τούτω
ν Αρχών, είναι υπεύθυνοι τη ς εφαρμογής του.

Ε κ  του Γραφείου του Εκτάκτου Ε πιτρόπου εις Α γίαν Μαύραν τη 6 
Αυγούστου 1807 Ελλην. Ημερ.

Ο  Έκτακτος Επίτροπος Κόμης Καποδίστριας.

Ε ν  α πουσία του Γραμματέως
Ο  πρώτος βοηθός Σπ. Καβάσιλας.

Γνήσιον α ντίγραφον 
Κόμης ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑ Σ
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Νο. 67
Il Commissario Estraordinario  in S an ta  M aura 

All’illustrissim o signor Segretario di S tato  delle Finanze e Forz’A rm ata

Dal Com missariato Estraordinario
li 10 agosto 1807 G.S. 13 detto

Il Segretario di S ta to  conte Sordina

R itorna l’alfiere conte Bulgari secondo le autorizzazioni conferi
tem i col di lei dispaccio dei 6 del corrente.

L ’altro  uffiziale signor B attag lia  a iu tan te  del battag lione volon
tariam en te  proponesi di approffittare  dell’indulto  accordatogli dall’eccel
lentissim o Senato allo spirare del corrente mese.

R accom ando all’equ ità  dell’eccellentissimo Senato il prim o uffi
ziale. Esso può m eritarsi dalla pubblica grazia qualche tito lo  che lo 
presenti sempre vantaggiosam ente al governo anco pei serviggi p resta ti 
in questa straord inaria  spedizione.

Ho l’onore di p ro testare  la piú d istin ta  stim a e considerazione.

Il Commissario Estraordinario  conte C A PO D ISTR IA

Α ρ. 67
Ο  Έ κτακτος Επίτροπος εις Α γίαν Μαύραν 

Προς τον εκλαμπρότατον κ. Γραμματέα 
της Ε π ικ ρατείας επί των Οικονομικών και Στρατιωτικών

Ε κ  του Γραφείου του Εκτάκτου Επιτρόπου 
Τη 10η Αυγούστου 1807 Ελλην. Ημερ. 

13 ειρημένου 
Ο  Γραμματεύς της Επικρατείας 
Κόμης Σορδίνας

Επιστρέφει ο σημαιοφόρος κόμης Βούλγαρης συμφώνως προς τη ν  εξου
σιοδότησιν την οποίαν μου παρέσχετε διά του εγγράφου της 6ης τρέχοντος.

Ο  έτερος αξιωματικός κ. Μπαττάλια, ο οποίος α σκε ί ε μπιστευτικά κα
θήκοντα, προσφέρεται ε κουσίως να  επωφεληθή της χάριτος, την ο ποίαν του 
χορηγεί η  ε ξοχωτάτη Γερουσία κατά την εκπνοήν του τρέχοντος μηνός.

Συνιστώ εις την δικαίαν κρίσιν τη ς εξοχωτάτης Γερουσίας τον πρώτον 
αξιωματικόν. Ούτος δύναται να επιτύχη κάποιαν διάκρισιν, η οποία θα του 
επιτρέπη να έχη ιδιαιτέραν πάντοτε μεταχείρισιν υ πό της κυβερνήσεως, ακόμη



μη και διά τας υπηρεσίας τας οποίας προσέφερε κατ’ αυτήν την έκτακτον α
ποστολήν.

Έ χ ω  την τιμήν να διαδηλώσω την πλέον διακριτικήν ε κτίμησν και υ
πόληψιν.

Ο  Έ κτακτος Επίτροπος Κ όμης Κ Α Π Ο ΔΙΣΤΡΙΑΣ

60
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D ipartim ento Finanze.
All’eccellentissimo Senato 

Il Commissario E straordinario  in S anta M aura

Dal Commissariato Estraordinario  con inserta una
li 10 agosto 1807 G.S.

13 detto  
Il Segretario di S tato  conte 

Capodistria

Il Capitano Camillo conte Dalla Decima arrivò la serra degli 8 
col socorso di ta llari trem illa.

L a spedizione del bastim ento capitan  Paolo Comitopulo h a  pre
ceduto questo arrivo di qualche ora. Con essa ho reso conto a V.V.E.E. 
dello stato  della F inanza e delle rissorse tu t te  messe in gran m ovim ento 
per unire il fondo di 30m piastre. Non ripetto  le cose d e tte  e rispondo 
dell’esecuzione d a ta  alle Commissioni ricevute col dispaccio dell’illus
trissim o signor Segretario di S tato  di codesto D ipartim ento dei 3 pur 
del corrente.

Ho la com piacenza di aver incontrato  tu tte  le intenzioni di V.V. 
E .E ., modificando prim a anco dell’arrivo del sudetto  dispaccio l’arm o 
m aritim o, il terrestre  ed i travagli delle fortificazioni in m aniera che ogni 
uno di questi ram i di spesa non sorpasserà per questo mese le fonti 
assegnate.

φ. 1v L ’incarico assuntosi da S.E. il signor Ministro di / Russia quanto  
alle paghe dei cacciatori legieri ed alla legna da fuoco, carne ec. ec.; 
bisogna sempre considerarlo efficace possibilm ente, ed il sollievo che 
ne deriva al pubblico errario vuosto è calcolarlo in  relazione.

Suponendo ancora cheaper questi tito li non ci sia ricercato qui 
denaro nella corrente di questo mese, devesi considerare che gli arre
t r a t i  del mese di luglio quanto  a legna, carne, ospitale essorbiranno 
una  p arte  delle 30m piastre e che il saldo dei bastim enti Condurri, 
A lexandrin, Potam iano, Sava Arseni, Siguri pel decorso m ese ed almeno



per quindici giorni del corrente lascieranno di nuovo esausta la  F inanza.
Sull’arm o m aritim o oltre alle fa tte  economie ho scritto  oggi, 

perché prim a di oggi non fuvi incontro al Z ante, onde coll’arrivo qui 
della barca cannoniera e della galeo ttina R um eliotti si possa ottenere 
il licenziam ento di due di questi bastim enti. Nelle occluse sotto  no 1,
2, 3, V .V.E.E. abbino i riscontri della pronteza con cui ho stud iato  di 
eseguire gli ordini avuti. Cercarò di congedare Conduri e Cuvarà, m a 
parm i difficile v ista  la  sentenza fin’ora tro v a ta  per predisponere un 
ta l  cangiam ento. Il com ando m aritim o ha dato  istruzioni a questo 
signor Maggiore Siguri, le quali esigono una crociera perm anente tra  

φ.2r  S. M aura e Paxo. / Per sostenerla il Maggiore tro v a  necessari due 
b astim enti grossi. Per questo potrebbe il governo insistere pel ritorno 
del capitano Comitopulo, il quale è al soldo russo, così avressimo il 
risparm io di un grosso bastim ento  e non so perché resti sempre im m o
bile alla P arga il bastim ento  com andato dal capitano Sarachin. Non 
potrebbe esso dar la  m u ta  al Comitopulo nella crociera ?

Del terrestre  arm o e dei travagli nulla posso aggiungere a quanto  
ho scritto  col mio rapporto  no. 64.

Che l’E.E.V.V. si tranquillizzino;  dal canto mio sarà g uardata  
con grande gelosia la finanza e non si faranno né spese sovverchie né 
in u tili né pericolose alla tran q u illità  confinaria.

Sul Forte  Alessandro non si fanno lavori, dopocché io ho assicu
ra to  S.E. il Generale, che in ogni evento mi assumerò l’incarico di fare 
in  due n o tti tu t te  le riparazioni progetta te , ancoracché l’artiglieria e 
la  m oschetteria nem ica si scaricasse contro di noi.

T anto  impegno e ta n ta  risponsabilità fondasi e sulla possibilità di 
adem piere l’uno e sulla certezza di non abbisognare della seconda pel 
prossimo cangiam ento di politici rapporti e della guarnigione. 

φ.2v  Con questi principi le opere sono rid o tte  a m inim i term ini,
né esse possono portare  disequilibrio grande alla ecconomia pubblica.

Dirigo le mie rispettose osservazioni a V.V.E.E. in torno alle or
d inate  com unicazioni col Visire di G iannina per mezzo del com petente 
D ipartim ento .

Q uanto al distaccam eto repubblicano ed ai volontari dirò che il 
decreto 31 luglio ordinava il richiamo delle truppe  da Parga, e per un 
equivoco scoperto da me poco dopo, si è inteso che questo richiamo 
riguardasse il distaccam ento di S. Maura.

Io per altro  sarei rispettosam ente di avviso che passate le dovute 
c omunicazioni con S.E. il Generale Nazimoff si richiam asse costà nella 
corrente di questo mese il d istaccam ento sudetto  ed i volontari.

1. Perché il serviggio m ilitare di questa  piazza non add im anda il 
soccorso dei n ostri pochi soldati.



2. Perché essi sono pagati per tu tto  questo mese e sarebbe im 
barazzante  il p reparare i fondi necessari pel venturo.

3 . Perché ora potrebbesi verificare il suo ritorno con grande ec
conom ia di mezzi, potendosi dare questa commissione a  taluno dei 
bastim enti che sono al pubblico soldo e che devono essere in crociera.

4. Perché nel nuovo ordine di cose è piú u tile presentare unito 
questo battag lione di quello che diviso.

5. Perché m anca affatto  dal suo oggetto questa missione.
P er tu t te  queste ragioni ho aderito  alle istanze dei due fratelli 

volontari Pand in  e Spiridon Grizzi, i quali ritornano in p a tria  avendo 
ricevuto il loro soldo per tu tto  questo m ese nonché Padovan, Cerulli e 
Zanaia.
Imploro la continuazione della pubblica grazia.

Il Commissario Estraordinario  conte C apodistria

Α ρ. 68
Υ πηρεσία Οικονομικών

Προς την εξοχωτάτην Γερουσίαν 
Ο  Έ κτακτος Ε πίτροπος εις Α γίαν Μαύραν

Ε κ  του Γραφείου του Εκτάκτου Επιτρόπου μεθ’ ενός συνημμένου
Τη 10 Αυγούστου 1807 Ελλην. Η μερ.

13 ειρημμένου 
Ο  Γραμματεύς της Ε π ικ ρατείας

Κόμης Καποδίστριας

Ο  λοχαγός Καμίλος κόμης Δάλλα Δέτσιμα έφθασε την εσπέραν της 8 
μετά της χορηγίας των τριών χιλιάδων ταλλήρων.

Η  αποστολή του πλοίου του καπετάνιου Παύλου Κομητοπούλου προη
γήθη αυτής της αφίξεως κατά ο λίγην ώραν. Δι’ αυτής έ δωσα λόγον εις τας 
Α.Α.Ε.Ε. της καταστάσεως των ο ικονομικών και τη ς επιστρατεύσεως όλων 
των μέσων διά την συγκέντρωσιν του ποσού των 30.000 πιάστρων. Δεν επα
ναλαμβάνω τα ήδη λεχθέντα και απαντώ επί της εκτελέσεως των ληφθεισών 
εντολών διά του εγγράφου του εκλαμπροτάτου κ. Γραμματέως ταύτης της Υ 
πηρεσίας της 3ης επίσης τρέχοντος.  Ο  

Έ χ ω  την ικανοποίησιν ό τ ι  διέκρινα όλας προθέσεις των Α.Α.Ε.Ε., 
τροποποιών προ ακόμη της λήψεως του προαναφερθέντος εγγράφου την ναυ
τικήν οργάνωσιν, το πεζικόν και τας εργασίας οχυρώσεως, ώστε κάθε δαπάνη



νη των κλάδων τούτων να μη υπερβή τον παρόντα μήνα τα διατεθέντα ποσά.

φ. 1v Η υποχρέωσις την οποίαν α νέλαβε η Α.Ε. Ο κ. Υ πουργός της / Ρωσίας 
ως προς την μισθοδοσίαν των ελαφρών α κροβολιστών, τα καυσόξυλα, το κρέ
ας κ.λπ. πρέπει να θεωρήται, κατά το δυνατόν, αποτελεσματική και η  α να
κούφισις, η οποία εκ τούτου πηγάζει διά το κενόν δημόσιον θησαυροφυλάκιον, 
πρέπει να εκτιμηθή α ναλόγως.

Α κόμη και αν υποτεθή ό τ ι διά τους λόγους αυτούς δεν θα ζητηθούν 
χρήματα κατά τον τρέχοντα μήνα, πρέπει ωστόσο να θεωρηθή ό τ ι αι καθυ
στερημένοι πληρωμαί του Ιουλίου διά τα καυσόξυλα, το κρέας και το νοσο
κομείον θα απορροφήσουν μέρος των 30.000 πιάστρων και η  ε ξόφλησις των 
πλοίων Κοντούρη, Α λεξάνδρου, Ποταμιάνου, Σάβα Αρσένη, Σιγούρου διά 
τον προηγούμενον μήνα και διά δεκαπέντε τουλάχιστον η μέρας του τρέχον
τος μηνός θα α φήσουν ε ξηντλημένην την οικονομίαν.

Ε π ί των ναυτικών, πλην των ήδη γενομένων οικονομιών, έ γραψα σή
μερον, διότι ε νωρίτερον δεν υπήρξε συνάντησις εις Ζάκυνθον, ώστε διά της 
αφίξεως ε δώ της κανονιοφόρου και της γαλεοττίνας Ρουμελιώτη να πραγμα
τοποιηθή η απόλυσις των δύο τούτων σκαφών. Εις τα συνημμένα έγγραφα 
υπ’ αρ. 1, 2, 3, αι Α.Α.Ε.Ε. έχουν τα τεκμήρια της ταχύτητος, μετά της ο
ποίας προσεπάθησα να εκτελέσω τας δοθείσας διαταγάς.

Θα προσπαθήσω να απολύσω τους Κοντούρη και Κουβαρά, αλλά μου 
φαίνεται δύσκολον ε ξ αίτιας της προβληθείσης μέχρι στιγμής α ποφάσεως να 
προβώ εις τοιαύτην α λλαγήν. Η  ναυτική διοίκησις έδωσεν οδηγίας εις τον 
ανώτερον α ξιωματικόν Σ ιγούρον, α ι ο ποίαι α παιτούν την δημιουργίαν ενός 
φ. 2v μονίμου δρομολογίου μεταξύ Α γ. Μαύρας /  και Παξών. Διά να το διατηρή
ση ο αξιωματικός κρίνει α παραίτητα δύο μεγάλα σκάφη. Ε π ’ αυτού θα  ηδύ
νατο η κυβέρνησις να επιμείνη, διά την επιστροφήν του καπετάνιου Κομητο
πούλου, ο οποίος μισθοδοτείται υ πό των Ρώσων, και τοιουτοτρόπως θα έχω
μεν οικονομίαν ενός μεγάλου σκάφους, και δεν γνωρίζω, διατί παραμένει πάν
τοτε α κίνητον εις την Πάργαν το πλοίον, το οποίον διοικεί ο καπετάνιος Σα
ρακηνός. Δεν θα  ηδύνατο τούτο να  αντικαταστήση τον Κομητόπουλον εις το 
δρομολόγιον ;

Ε π ί του πεζικού και των οχυρωματικών έργω ν δεν δύναμαι τίποτε να 
προσθέσω, πλέον των όσων έγραψα εις την αναφοράν υπ’ αρ. 64.

Αι Α.Α.Ε.Ε. να μένουν ή συχοι, ό τ ι εκ μέρους μου θα διαφυλαχθούν τα 
δημόσια χρήματα, και δεν θα υπάρξουν περιτταί δαπάναι ούτε α νωφελοι ού
τε ε πικίνδυνοι διά την ησυχίαν των συνόρων.

Εις το  οχυρόν Α λεξάνδρου δεν εκτελούνται έρ γ α , α φότου διεβεβαίωσα 
την Α.Ε. τον στρατηγόν, ότι εις κάθε περίπτωσιν θα  αναλάβω την φροντίδα 
να προβώ ε ντός δύο νυκτών εις όλας τας προγραμματισθείσας ε πισκευάς, ακό
μη και αν ήθελε επιπέση όλον το εχθρικόν πυρ και πυροβολικόν εναντίον μας.



Τοιαύτη υ ποχρέωσις και ευθύνη βασίζονται και εις την δυνατότητα να 
εκτελεσθή το έν και εις την βεβαιότητα να μη υπάρξουν ελλείψεις εις το 
έτερον, επί της προσεχούς μεταβολής των πολιτικών σχέσεων και της φρου
ράς.

Υ π ’ αυτούς τους όρους τα έργα έχουν μειωθή εις το κατώτερον δυνατόν 
φ.2v /  σημείον και ταύτα δεν δύνανται να επιφέρουν μεγάλην α νωμαλίαν εις την 

δημοσίαν οικονομίαν.
Α πευθύνω τας πλήρεις σεβασμού παρατηρήσεις μου προς τας Α.Α.Ε.Ε. 

επί των διαταχθεισών σχέσεων μετά του Βεζύρου των Ι ωαννίνων διά μέσου 
της αρμοδίας Υ πηρεσίας.

Ε π ί του στρατεύματος της Δημοκρατίας και των εθελοντών δηλώνω, ότι 
το διάταγμα της 31 Ι ουλίου διέταξε την ανάκλησιν των δυνάμεων εκ της 
Πάργας, και, εκ παρεξηγήσεως τη ν  οποίαν α νεκάλυψα ο λίγον α ργότερον, 
εξελήφθη ότι αύτη  η ανάκλησις α φεώρα το στρατιωτικόν σώμα εις Α γ. 
Μαύραν.

Ε ξ άλλου εγώ θα ήμουν της σεβαστής γνώμης, ό τ ι, μετά το πέρας των 
αναγκαίων συνομιλιών μετά της Α.Ε. τον στρατηγόν Ναζίμοφ, να ανακληθή 
εκεί εντός του τρέχοντος μηνός το ειρημένον στρατιωτικόν σώμα και ο ι εθε
λονταί.

1. Διότι αι στρατιωτικαί ανάγκαι αυτού του τόπου δεν χρειάζονται την 
βοήθειαν των ημετέρων ολίγων στρατιωτών.

2. Διότι ούτοι έχουν μισθοδοτηθή δι’ όλον τον παρόντα μήνα και θα 
ήτο δύσκολον να εξευρεθούν τα  αναγκαία χρήματα διά τον ερχόμενον μήνα.

3. Διότι τώρα θα  ηδύνατο να πραγματοποιηθή η  ε πιστροφή με μεγά
λην οικονομίαν μέσων, διότι θα δοθή η φροντίδα αύτη εις έν των σκαφών, τα 
οποία μισθοδοτούνται εκ του δημοσίου κ α ι εκτελούν δρομολόγια.

φ.3 /  4 Διότι κατά την νέαν διευθέτησιν των πραγμάτων είναι περισσότε
ρον χρήσιμον να  εμφανισθή η νωμένον το στρατιωτικόν σώμα παρά διηρημέ
νον.

5. Διότι παντελώς α πουσιάζει εκ της αποστολής αυτής ο σκοπός.
Δι’ όλους αυτούς τους λόγους έ στερξα εις τας αιτήσεις των δύο ε θελον

τών αδελφών Παντή και Σπυρίδωνος Γκρίτσι, οι οποίοι επιστρέφουν εις την 
πατρίδα έχοντες μισθοδοτηθή δι’ όλον τούτον τον μήνα, ως επίσης των Παν
τοβάν, Τσερούλλη και Ζανάγια.

Ο  Έ κτακτος Επίτροπος Κ όμης Κ Α Π Ο ΔΙΣΤΡΙΑ Σ



No. 32 Γεν. αρ. 9, αριθ. εγγρ. 408
D ipartim ento  Finanze

All’eccellentissimo Senato 
Il Commissario Estraordinario  in S anta M aura

Dal Com missariato Estraordinario
li 17 agosto 1807 G.S. 21 detto

Il Segretario di S tato  conte Sordina

L’ordine di V .V.E.E. riguardan te  lo sviluppo e la fine della revi
sione di codesta locale F inanza, come la restituzione al suo posto dello 
sospeso Tesoriere, doveva essere eseguito 1ο coll’assunzione dell’of
ferta pieggieria, 2ο coll’incom inciam ento della Bevisione.

P rim a di procedere uffizialm ente ho stim ato  m iglior consiglio di 
in traprendere io stesso un privato  esame intorno ad am bedue queste 
operazioni, per assicurarne il riuscim ento, essendo io vivam ente in te 
ressato a m ettere  nella più grande sicurezza, con pubblici a tti, tu t t i  
quelli che sarebbero altrim enti risponsabili dell’av u ta  azienda ecco
nomica.

Devo ingenuam ente confessare a V.V.E.E. la m ia sorpresa ed il 
mio dolore, quando m i sono assicurato dell’assoluta im possibilità di 
m ettere  a lovedole term ine e l’una e l’a ltra  m isura.

φ. 1v Parlando della Bevisione, ho cercato nell’archivio p ri/taneo  i riscon
tr i  delle somme versate nella pubblica cassa, a contare dalla Beggenza 
sostenu ta dal delegato signor Anino, fino al tem po in cui fu sospeso 
dalle sue funzioni il tesoriere signor Ciciliano.

H o tro v ato  delle lacune immense, giacché m ancano dall’archivio 
registri e filze di intere Reggenze, giacché dopo la trasm issione della 
legge di contabilità, la quale impone al Ministero della Reggenza il do
vere di tenere il registro dei m an d a tti d’in tro ito , non si è m ai tenu to  
questo registro. Quindi egli è impossibile in traprendere una  revisione, 
poiché m ancano i docum enti legali della introduzione del dennaro nella 
pubblica cassa e non v’è mezzo, che indicare ne possa i legitim i m ovi
m enti.

F ra  le carte svolte in questo esame ho tro v ato  l’istruzione d a ta  
dall’eccellentissimo Senato a questa Beggenza li 27 novem bre 1805, 
affinché eseguita fosse la  legge di contab ilità  e rip a ra ti con m isure ro 
buste  i disordini corsi fino a quell’epoca.

Q uesta istruzione tro v a ta  nell’archivio non h a  m arcato  il suo 
ricevim ento né, per quanto  io abbia esam inato i registri a questa is-



istrazione, si è d a ta  giam m ai nessuna risposta. Prego V.V.E.E. di ri
vederne il testo .

In  mezzo a questa veram ente spinosa istruzione ho risoluto di 
in traprendere com unque siasi la  Revv isione, onde u n a  im m ensa p ie tra  
potesse per sem pre cuoprire da  qualunque nuova indagine l’am m inistra
zione di cui si tra tta .

Mi sono rivolto al Tesoriere coll’ordine che accompagno in copia 
(no.1) Esso m i si produsse con l’annesso (no.2);  a questo ho risposto 
oggi come consta dall’altro  inserto  (no.3). Quali sieno per essere i risul
ta t i  di tu t t i  questi miei sforzi, lo ignoro. Certo ch’io non esporrò la  m ia 
dilicatezza, disdicendo con un a tto  pubblico quello che ho estrenato  con 
altro  a tto  pubblico approvato  da V .V.E.E., quando io non possa appo
giarm i od a qualche ragione g iustificativa od al dovere di obbedire ad 
ordini superiori, dei quali io non potrò  giam m ai essere né ricercato né 
risponsabile.

Quando in trapresa sia questa R evvisione, io farò assum ere legal
m ente l’offerta m alevadoria della generalità dei beni Ciciliano, e poi, 
eseguendo liberam ente gli ordini di V .V.E.E. dei 3 corrente, rim etterò  
con altro  a tto  pubblico, so tto  le suindicate condizioni, al suo posto il 
Tesoriere sospeso.

Ove queste operazioni non sieno eseguibili in pochi giorni, ciò ch’è 
facile a  prevedersi (calcolando dal fa tto  ciò che si può sperare in questo 
sciagurato argom ento), io, confidando sempre nel sollecito mio richiam o, 
lascierò le cose ove si trovano  tu tta v ia , e resterà  alla som m a sapienza 
di V .V.E.E. di prendere quelle m isure, che stim eranno le piú analogue a 
presidiare il pubblico patrim onio.

Im ploro la continuazione della pubblica grazia.

Il Commissario Estraordinario  conte Capodistria.



Α ρ. 32
Υπηρεσία των Οικονομικών

Προς την  εξοχωτάτην Γερουσίαν 
Ο  Έ κτακτος Ε πίτροπος εις Α γίαν Μαύραν

Ε κ  του Γραφείου του Εκτάκτου Επιτρόπου 
Τη 17 Αυγούστου 1807 Ελλην. Η μερ.

21 ειρημένου 
Ο  Γραμματεύς της Ε π ικ ρατείας 
Κόμης Σορδίνας

Η  διαταγή των Α.Α.Ε.Ε. επί της διεξαγωγής και περατώσεως της οι
κονομικής ε πιθεωρήσεως των τοπικών οικονομικών Υ πηρεσιών ως και η 
επαναφορά του παυθέντος Ταμίου έπρεπε να εφαρμοσθή α  ́ διά της αποδοχής 
της προσφερθείσης ε γγυήσεως και β  ́ διά της ενάρξεως της Ε π ιθ εωρήσεως.

Πριν ή προχωρήσω ε πισήμως, ε θεώρησα καλύτερον να  α ναλάβω ιδιω
τικώς εγώ ο ίδιος ε ξέτασιν επ ί αμφοτέρων των θεμάτων, διά να εξασφαλίσω 
την επιτυχίαν των, ε νδιαφερόμενος ζωηρώς να θέσω υ πό έ λεγχον, διά δημο
σίων πράξεων, όλους ό σους θα ήσαν υπεύθυνοι διά την προηγουμένην οικονο
μικήν διαχείρισιν.

Ο φείλω μετ’ α πλότητος να ομολογήσω προς τας Α.Α.Ε.Ε. την έκπληξίν 
μου και την λύπην μου, ό τε κατηνόησα την πλήρην α δυναμίαν, όπως ικανο
ποιητικώς φέρω εις πέρας την μίαν και την άλλην εξέτασιν.

φ. 1v Όσον αφορά εις την Ε π ιθ εώρησιν α νεζήτησα εις το Πρυτανικόν Αρχεί
ον /  τας αποδείξεις των χρηματικών ποσών, τα οποία εισήλθον εις το δη

μόσιον ταμείον από της εποχής της διαχειρίσεως υ πό του προσωρινού απε
σταλμένου κ. Άνινου μέχρι της παύσεως του ταμίου κ. Σισιλιάνου.

Εύρον τεράστια κενά, διότι λείπουν εκ του Αρχείου κατάστιχα και δε
σμίδες ολοκλήρων διαχειρίσεων, διότι κατόπιν της κοινοποιήσεως του νόμου 
περί δημοσίου λογιστικού, ο οποίος ε πιβάλλει εις τους διαχειριστάς την υπο
χρέωσιν να τηρούν κατάστιχον εισπράξεων, ουδέποτε ε τηρήθη τοιούτον κατά
στιχον. Ό θεν είναι α δύνατον να  αναληφθή Ε π ιθ εώρησις, διότι α πουσιάζουν 
τα νόμιμα έγγραφα διά την είσπραξιν των χρηματικών ποσών υ πό του δημο
σίου ταμείου και δεν υπάρχει τρόπος να πιστοποιηθή η νόμιμος κίνησίς των.

Μεταξύ των εγγράφων, τα  ο ποία η ρεύνησα κατά τη ν  ε ξέτασιν, εύρον 
τας οδηγίας της εξοχωτάτης Γερουσίας προς την προσωρινήν διαχείρισιν υ πό 
ημερομηνίαν 27 Νοεμβρίου 1805, διά τη ν  εφαρμογήν του νόμου περί δημο
σίου λογιστικού και την επανόρθωσιν, διά γενναίων μέτρων, των ατασθαλιών, 
αι οποίαι είχον λάβει χώραν μέχρι της εποχής εκείνης.

Η  διαταγή αύτη, η  οποία ε υ ρέθη εις το Α ρχείον, δεν φέρει έ νδειξιν



λήψεως, ούτε, παρ’ όλον ό τ ι η ρεύνησα τα κατάστιχα, ε π’ αυτού εδόθη ποτέ α
πάντησις. Παρακαλώ τας Α.Α.Ε.Ε. όπως ε πανεξετασθή το κείμενον.

Ε ν  μέσω τοιαύτης αληθώς ακανθώδους ε ντολής α πεφάσισα να αναλάβω, 
οποία και αν είναι, την Επιθεώρησιν, διά να καλύψη διά παντός μία τερα
στία πέτρα την περί ου ο λόγος διαχείρισιν από πάσης άλλης τυχόν νέας ε ξετά
σεως.

φ. 2 /  Α πηυθύνθην εις τον Ταμίαν μετά της διαταγής, την οποίαν έχω  εις αν
τίγραφον (αρ. 1 ) . Ο ύτος ε νεφανίσθη ε ις  εμέ με το συνημμένον (αρ. 2 ) · εις 
τούτο απήντησα σήμερον, ως εμφαίνεται εκ του ετέρου συνημμένου (αρ. 3 ). 
Ποία είναι τα  αποτελέσματα όλων αυτών των προσπαθειών μου, α γνοώ. Βε
βαίως ε γώ δεν θα εκθέσω την αξιοπρέπειάν μου α νακαλών δι’ ενός δημοσίου 
εγγράφου, εκείνο το οποίον ε δήλωσα δι’ ε τέρου δημοσίου εγγράφου ε γκριθέν
τος υπό των Α.Α.Ε.Ε., ότε εγώ δεν δύναμαι να στηριχθώ εις κάποιαν δικαιο
λογίαν ή εις το καθήκον να υπακούσω εις ανωτέρας διαταγάς, διά τας οποίας 
εγώ δεν πρόκειται ποτέ να θεωρηθώ ούτε ως ο  εκμαιεύσας ούτε ως ο υπεύ
θυνος.

Ό τε  θα αρχίση αύτη η Επιθεώρησις ε γώ θα προσπαθήσω να γίνη νο
μίμως δεκτή η προσφερομένη ε γγύησις επί του συνόλου της περιουσίας του 
Σισιλιάνου και εν συνεχεία, ε κτελών κατά γράμμα τας διαταγάς των A.A. 
Ε.Ε. της 3ης τρέχοντος, θα αποκαταστήσω δι’ ε τέρας δημοσίας πράξεως υ πό 
τους ανωτέρω ε κτεθέντας ό ρους εις την θέσιν του τον παυθέντα Ταμίαν.

Διά να μη τύχουν ε φαρμογής εις ολίγας η μέρας α ι ε νέργειαι α ύ τα ι, 
πράγμα το οποίον είναι εύ κολον να προβλεφθή (υπολογίζοντες ε ξ όσων δύνα
ται να ελπίζη τις ε ξ αυτής της ατυχούς υ ποθέσεως), ε νώ προσβλέπων πάντο
τε εις σύντομον ανάκλησίν μου, θα αφήσω τα πράγματα όπου ευρίσκονται και 
θα απόκειται εις την υψίστην σοφίαν των Α.Α.Ε.Ε. να λάβουν τα μέτρα εκεί

να, τα  οποία θα κρίνουν κατάλληλα διά την διαφύλαξιν της περιουσίας 
του δημοσίου.

Επικαλούμαι την συνέχισιν της δημοσίας ευνοίας.

Ο  Έ κτακτος Επίτροπος Κ όμης Κ Α Π Ο ΔΙΣΤΡΙΑ Σ

Γεν. αρ. 9, αριθ. εγγρ. 408, συνημ. α

No. 1
Il Commissario Estraordinario 

Al signor Marco Ciciliano

Ella si affre tta rà  di presentare a questo Commissariato i libri, le 
filze ed i docum enti tu t t i  che dim ostrano l’azienza pubblica a contare 
dall’epoca in cui fu in stalla ta  la Reggenza sostenuta dal Delegato Reg



Reggente signor Nicolò Anino A nastasio, fino a quella in cui ella fu sospeso 
dalle di lei funzioni.

T u tti questi libri e carte  saranno reg istra ti in  un  elenco m otivato  
e da  lei so ttoscitto . L i riceverà il gerente le funzioni di Segretario presso 
questo Com missariato, signor Spiridon Cavassila, ed io rilascierò un 
riscontro  a di lei contezza.

Il signor A rm eni in trap ren d erà  in seguito alle mie istruzioni la 
revv isione o rd inata  dall’eccellentissimo Senato.

Così avranno eseguim ento gli ordini pervenutim i col dispaccio dell’ 
illustrissim o signor Segretario di S ta to  delle Finanze degli o tto  del 
corrente.

Dal Com missariato E straord inario li 14 agosto 1807 G.S. Santa 
M aura.

Il Commissario Estraordinario  conte Capodistria
Conforme 

Il conte Capodistria

Α ρ . 1
Ο  Έκτακτος Επίτροπος 

Προς τον κ. Μάρκον Σισιλιάνον

Να σπεύσητε να παρουσιάσητε εις τούτο το Γραφείον του Επιτρόπου τα 
βιβλία, τας δεσμίδας και άπαντα τα έγγραφα τα οποία ε μφανίζουν την δημο
σίαν διαχείρισιν, υ πολογίζοντες από της εποχής κατά την οποίαν ε γκατεστά
θη ο απεσταλμένος της διοικήσεως κ. Νικόλαος Ά νινος Αναστάσιος, μέχ ρι 
εκείνης κατά την οποίαν α πηλλάγητε των καθηκόντων σας.

Ά παντα ταύτα τα βιβλία και τα έγγραφα θα καταχωρισθούν εις κατά
λογον μετά ε πεξηγήσεων κ α ι υφ’ Υμών υ πογεγραμμένον. Θα τα παραλάβη 
ο  ε κτελών καθήκοντα Γραμματέως παρά τω Γραφείω τούτω κ. Σπυρίδων 
Καβάσιλας και εγώ θα εκδώσω απόδειξιν προς ενημέρωσίν σας.

Ο  κ. Α ρμένης θα αναλάβη κατόπιν, συμφώνως προς τας διαταγάς μου, 
την διαταχθείσαν υ πό της εξοχωτάτης Γερουσίας Ε π ιθ εώρησιν.

Ούτω θα τύχουν ε φαρμογής αι διαταγαί, α ι ο ποίαι μου περιήλθον δι’ 
εγγράφου του εκλαμπροτάτου κ. Γραμματέως της Ε π ικ ρατείας ε π ί  
των Οικονομικών υ πό η μερομηνίαν 8 τρέχοντος.

Ε κ  του Γραφείου του Ε κτάκτου Επιτρόπου τη 14 Αυγούστου 1807 
Ελλην. Ημερ. Α γία  Μαύρα.

Ο  Έκτακτος Επίτροπος Κόμης Καποδίστριας
Γνήσιον

Ο  Κόμης Κ ΑΠ ΟΔΙΣΤΡΙΑ Σ



Γεν. αρ. 9, αριθ. εγγρ. 408, συνημ. 6

Eccellentissimo signor Commissario E straordinario  
dell’eccellentissimo Senato

16 agosto

Fu incaricato l'um ilissim o Marco Cicilian, con rispettabile ordine 
di V.E. delli 14 corrente, di presentare nell’ossequiato suo Commissariato 
i libri, filze e docum enti tu t t i  della ten u ta  sua am m inistrazione, come 
tesoriere dall’epoca che fu in sta la ta  la  Reggenza sostenuta da S.E. 
Niccolò Anino A nastasio fino li 16 luglio caduto, in  cui per venerato  suo 
ordine fu sospeso. Siccome che subbito  doppo la  di lui sospensione si 
andava preparando per l’o rd inata  revisione, in  cui t u t t ’ora si affattica 
incessantem ente dal tem po che fu stab ilita  la contabilità , così subito 
non è in caso di presentare li libri, carte  e filze dall’epoca della d e tta  
Reggenza di S.E. Anino, m a solo di presentarle il tenu to  suo maneggio 
dall’epoca della contabilità  del prim o anno e di presentarle in seguito 
anche il rim anente fin tu tto  li 16 luglio, come pure in prossecuzione di 
presentarle quello dell’epoca di S.E. Anino sudetto . Quando l’E.V. con
discenda a  differire la presentazione di detto  maneggio Anino e t in 
seguito fino al tem po della contab ilità  si darà l’onore di presentarle dall’ 
epoca di questa li libri e filze de’docum enti, perché possi aver principio 
la  revisione e li effetti della pubblica e sua clemenza. Grazie.

Marco Cicilian

Ε ξοχώτατε κύριε Έ κτακτε Επίτροπε 
τη ς  εξοχωτάτης Γερουσίας

16 Αυγούστου

Ε πεφορτίσθη ο ταπεινός Μάρκος Σισιλιάνος, διά διαταγής της Α.Ε. 
υπό η μερομηνίαν 14 τρέχοντος, να παρουσιάση εις το σεβαστόν Γραφείον του 
Επιτρόπου τα βιβλία, τας δεσμίδας και άπαντα τα έγγραφα της υπ’ αυτόν 
διαχειρίσεως ως ταμίου από της εποχής της διοικήσεως της Α.Ε. Νικολάου 
Άνινου Α ναστασίου μέχρι της 16 παρελθόντος Ιουλίου, κατά τη ν οποίαν 
διά υ μετέρας σεβαστής διαταγής ε παύθη. Επειδή ευθύς μετά την παύσιν 
τούτου ή ρχισεν η προετοιμασία της διαταχθείσης Ε π ιθ εωρήσεως, εις την οποί

αν εργάζεται α καταπαύστως από της εποχής κατά την οποίαν ε πεβλήθη 
το δημόσιον λογιστικόν, την στιγμήν ταύτην δεν δύναται να παρουσιάση τα 
βιβλία, έγγραφα και δεσμίδας από της εποχής της διοικήσεως της Α.Ε. Ά -



Άνινου, αλλά μόνον να παρουσιάση την υπ’ αυτού διαχείρισιν κατά το πρώτον 
έτος μέχρι της 16 Ι ουλίου και εν συνεχεία να υποβάλη την διαχείρισιν της 
περιόδου της Α.Ε. Άνινου. Ό ταν α ποδεχθή η Υ μετέρα Ε ξο χότης να  ανα
βληθή η παρουσίασις της περιόδου Ά νινου μέχρι της εποχής ε φαρμογής του 
δημοσίου λογιστικού, θα μου γίνη τιμή να παρουσιάσω από της εποχής ταύ
της τα βιβλία και τας δεσμίδας των εγγράφων, διά να δυνηθή να αρχίση η 
Επιθεώρησις και να λάβη τα δείγματα της δημοσίας και Υ μετέρας ευνοίας.

Μάρκος Σ ΙΣ ΙΛΙΑΝΟΣ

Γεν. αρ. 9, αριθ. ε γγρ · 408, συνημ. 3

Νο. 3
Il Commissario Estraordinario  

All’illustrissim o signor Marco Cicilian

Poiché è som m am ente im portan te che la  R evisione comminci, 
com unque siasi, così è abilita to  il ricorrente signor Ciciliano, a tenore 
della sua m em oria ieri p resen tata , di produrre le carte e docum enti della 
sostenu ta  azienda, a contare dall’epoca della Reggenza di contabilità, 
accogliendo che siano poscia p rodo tti i chiesti riscontri per le epoche 
anteriori.

Dal Com missariato Estraordinario  conte Capodistria

Conforme 
Il conte C A PO D ISTR IA

Α ρ. 3
Ο  Έκτακτος Επίτροπος 

Προς τον εκλαμπρότατον κ. Μάρκον Σισιλιάνον

Επειδή είναι ε ξόχως σπουδαίον όπως η Επιθεώρησις αρχίση υ πό οιασδή
ποτε συνθήκας, εξουσιοδοτείται ο προσφεύγων κ. Σισιλιάνος, βάσει του υ

πομνήματος το οποίον υπέβαλεν χθες, να παρουσιάση τα βιβλία και έγγραφα 
της διαχειρίσεώς του από της εποχής της εισαγωγής του λογιστικού, γενο
μένου δεκτού όπως υποβληθούν α ργότερον αι αιτηθείσαι α ποδείξεις των πα
λαιοτέρων περιόδων.

Ε κ  του Γραφείου του Εκτάκτου Επιτρόπου
Κόμης Καποδίστριας

Γνήσιον 
Ο  Κόμης ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑ Σ



N o  7 1  Γεν. αρ. 9, αριθ. εγγρ. 407

D ipartim ento Finanze
All’eccellentissimo Senato 

Il Commissario Estraordinario  in S an ta M aura

Dal Commissariato Estraordinario
li 17 agosto 1807 G.S.

21 detto  [il Segretario di S tato]
Il Segretario di S tato  conte Sordina

Il P ritano  del Z ante, a cui, come ho reso conto a  V.V.E.E. col mio 
rapporto  no. 64, avevo scritto  con grande precisione e dettaglio  intorno 
al licenziamento dei due bastim enti Cuppa e Svorono, m i h a  peranco 
risposto. Poco poteva im portare una risposta, m a m olto all’errario pubbli
co la puntuale esecuzione degli ordini di V.V.E.E. e delle commissioni* 
che io gli avevo dato per lo storno di am bedue questi con tra tti. Con m ia 
grande sorpresa e dolore m i vidi il giorno 14 del corrente com parire 
il capitan  Svorono. Esso non m i recò nessuna le tte ra  dal P rirano del 
Z an te e m i annunziò soltanto di essere stato  dal sudetto  P ritano  vocal
m ente avvertito , che il suo bastim ento  doveva uscire dal pubblico ser
viggio.

T an ta  innesattezza che tu t ta  ricade a peso dell’errario pubblico, 
tra ttan d o si di persuadere il Capitano allo strono del con tra tto , m i ha 
posto nella piú grande angustia.

φ. 1v /  Parm i di esserne uscito e di aver assai guadagnato colla conven
zione oggi segnata col C apitan Svorono, di cui assogetto un esemplare 
(no 1). L ’ecconomia del governo si sarebbe di m olto avvan tagg ia ta  se il 
P ritano  del Z ante avesse voluto assum ersi questa cura, poiché non oggi 
e piú giorni prim a avrebbesi po tu to  segnare questa convenzione.

Io, Eccellenze, non posso piú  rispondere che di me solo e parm  
di ravvisare che m olti pubblici funzionari si sieno posti in u n a  certa 
a ttitu d in e  di indolenza, quasiché cessato avessero dalle loro funzioni o 
che i loro doveri e la  loro risponsabilità cangiato avesse ca ra tte re  p er i 
m u ta ti rapporti politici dello S ta to  Settinsulare.

Avevo spedito al P ritano  di Cefalonia una  le tte ra  di credito pel 
pagam ento del C apitan Cuvarà. Quando questa m isura non fosse s ta ta  
vana, anco lo storno del con tra tto  C uvarà avrebbe avuto  un  felice ri
sultato . E nel P ritano, accusando defficienza di fondi, mi h a  rim andato  
la  credenziale, ed io sono stato  costretto  di farlo pagare da questa cassa, 
ciò che h a  po rta to  due conseguenze una peggiore dell’a ltra : Esaurim ento 
di questa  finanza e discredito pubblico. Non m i era piú  facile persuadere
i cap itan i a volontarie convenzioni. Malgrado a ciò le disposizioni da me



φ. 2 prese rela tivam ente a questo sta to  di cose assicurar possono V.V.E.E. 
che tu t ta  la m arina è p ag a ta  pel corrente e che puossi al primo del 
ven tu ro  mese tu t ta  congedarla, facendo qualche tenue sagrifizio per 
sciogliere un solo con tra tto , quello cioè del capitan  Conduri.

Al nobil signor A ttanasio  Triffo ho d im andato  conto delle carni 
saiatte , come m i viene ordinato  da V.V.E.E. per mezzo di codesto Di
p artim ento . Esso mi h a  risposto colla m em oria che occludo originale 
(no.2). Le superiori deliberazioni ordineranno questo affare che parm i 
d’altronde m olto disgraziato.

Im ploro la  continuazione della pubblica grazia.
P.S. Il signor Triffo d is tra tto  ne’suoi uffici di speziale fornitore 

dell’ospitale russo, non h a  per anco prodotto  la m em oria scritta  di cui 
ero in aspetazione, dopo quanto  mi a detto  vocalm ente. Quando esso 
la  presenti, l’accompagnerò.

Il Commissario Estraordinario  conte Capodistria.

Α ρ. 71
Τμήμα Οικονομικών

Προς την  εξοχωτάτην Γερουσίαν 
Ο  Έ κτακτος Ε πίτροπος εις Α γίαν Μαύραν

Ε κ  του Γραφείου του Εκτάκτου Επιτρόπου 
Τη 17 Αυγούστου 1807 Ελλην. Η μερ.

21 ειρημένου 
Ο  Γραμματεύς της Ε π ικ ρατείας 
Κόμης Σορδίνας

Ο  Πρύτανις της Ζακύνθου, εις τον οποίον, ω ς  α νεκοίνωσα προς τας 
Α.Α.Ε.Ε. διά της υπ’ αρ. 64 αναφοράς μου, είχον γράψει μετά μεγάλης α
κριβείας και λεπτομερειών περί της λήξεως της ναυλώσεως των δύο σκαφών 
Κούππα και Σβορόνου, μου απήντησε τελικώς. Ο λίγον θα  ενδιέφερεν η α
πάντησις αυτή καθ’ εαυτήν, αλλά πολύ (ενδιαφέρει) το δημόσιον ταμείον η 
επακριβής ε κτέλεσις των διαταγών των Α.Α.Ε.Ε. και τω ν εντολών, τας ο
ποίας ε γώ είχον δώσει διά την ακύρωσιν α μφοτέρων τούτων των συμβολαίων. 
Προς μεγάλην μου έ κπληξιν και οδύνην είδον την 14 τρέχοντος να  εμφανί
ζηται ο καπετάνιος Σβορόνος. Ούτος δεν μου έφερεν ε πιστολήν τινα του Πρυ
τάνεως της Ζακύνθου και μόνον μου ανήγγειλεν ότι προφορικώς ειδοποιήθη



υπό του ειρημένου Πρυτάνεως, ότι το πλοίον θ α  εξήρχετο της δημοσίας υπηρ
εσίας.

Τοσαύτη αμέλεια, η οποία πίπτει επί του δημοσίου ταμείου, ως προς την 
μετάπεισιν του καπετάνιου και την ακύρωσιν του συμφωνητικού, μ ε  έθεσεν 
εις την μεγαλυτέραν στενοχωρίαν.

φ. 1v /  Πιστεύω ό τ ι α ντεπεξήλθον κα ι εκέρδισα με την σύμβασιν, την οποίαν 
σήμερον υ πέγραψα μετά του καπετάνιου Σβορόνου, της οποίας υ ποβάλλω αν
τίγραφον (αρ. 1 ). Η  δημοσία οικονομία θα είχε πολύ ωφεληθή, εάν ο Πρύ
τανις της Ζακύνθου είχε θελήσει να  αναλάβη αυτήν την φροντίδα, διότι όχι 
σήμερον αλλά δέκα και πλέον η μέρας ε νωρίτερον θα ήτο δυνατόν να είχε υ
πογραφή αυτή η σύμβασις.

Ε γώ ε ξοχώτατε δεν δύναμαι να είμαι υπεύθυνος παρά διά τον εαυτόν 
μου και οφείλω να υποδείξω ότι πολλοί δημόσιοι υπάλληλοι έχουν λάβει κά
ποιαν α παθή στάσιν, ως εάν είχον παύσει να ασκούν τα καθήκοντά των ή ότι 
α ι υποχρεώσεις και ευθύναι των είχον μεταβάλει χαρακτήρα, ε ξ αιτ ίας της 
αλλαγής των πολιτικών σχέσεων της Ε π τα νήσου Πολιτείας.

Είχον αποστείλει προς τον Πρύτανιν της Κεφαλληνίας πιστωτικήν ε πι
στολήν διά την πληρωμήν του καπετάνιου Κουβαρά. Ε ά ν αυτό το μέτρον δεν 
είχεν α ποδειχθή μάταιον και η  α κύρωσις του συμφωνητικού Κουβαρά θα είχε 
καλόν αποτέλεσμα. Και ο Πρύτανις, προβάλλων ανεπάρκειαν χρημάτων, μου 
επέστρεψε την πιστωτικήν ε πιστολήν κ α ι εγώ είμαι υ ποχρεωμένος να πλη
ρώσω εκ τούτου του ταμείου, πράγμα το οποίον έ σχε διπλήν συνέπειαν, την 
μίαν χειροτέρας της άλλης: ε ξάντλησιν τούτου του ταμείου και δυσφήμησιν 
του δημοσίου. Δεν ηδυνάμην πλέον να πείσω τους καπετάνιους διά οικειοθε
λείς συμβάσεις. Παρά ταύτα τα μέτρα, τα οποία έλαβον σχετικώς δύνανται 
φ. 2 /  να καθησυχάσουν τας Α.Α.Ε.Ε., ότι όλον το ναυτικόν έχει πληρωθή προς το 
παρόν και δυνάμεθα την πρώτην του προσεχούς μηνός να απολύσωμεν όλους, 
προβαίνοντες εις ελαφράν θυσίαν διά την λύσιν ενός μόνον συμφωνητικού, δη
λαδή του καπετάνιου Κοντούρη.

Ε κ  του ευγενούς Α θανασίου Τρύφωνος ε ζήτησα λογαριασμόν διά τα 
παστά κρέατα, ως διετάχθην υ πό των Α.Α.Ε.Ε. δι’ αυτής της Υ πηρεσίας. 
Ούτος μου απήντησε διά του οπομνήματος, το οποίον επισυνάπτω (αρ. 2 ) . Αι 
άνωθεν διαταγαί θα ρυθμίσουν την υπόθεσιν, η  οποία μου φαίνεται ε ξ άλλου 
πολύ α τυχής.

Αιτούμαι την συνέχισιν της δημοσίας ευνοίας.

Υ. Γ .  Ο  κ. Τρύφων, α πησχολημένος εις την εργασίαν του ως ειδικού 
προμηθευτού του ρωσικού νοσοκομείου, δεν μου εκόμισε το αναμενόμενον γρα
πτόν υ πόμνημα, ως μου είχεν είπει προφορικώς. Ό ταν μου το παρουσιάση, 
θα το στείλω.

Ο  Έ κτακτος Επίτροπος Κ όμης Κ Α Π Ο ΔΙΣΤΡΙΑ Σ



Α ρ. 1
Τη 16 Αυγούστου 1807 Ελλην. Ημερ. Α γία Μαύρα

Ο  ε κλαμπρότατος Έκτακτος Επίτροπος ε ις  εκτέλεσιν των διαταγών 
της εξοχωτάτης Γερουσίας να επιτύχη την ακύρωσιν των συμφωνητικών ναυ
λώσεως, τα οποία είχε συνάψει η κυβέρνησις διά την  εξυπηρέτησιν της Δη
μοκρατίας, συνηντήθη μετά του καπετάνιου κ. Ιω ά ννου Σβορόνου και (ού
τοι) ε κουσίως α κυρώνουν το παρόν συμφωνητ ικόν ναυλώσεως, το οποίον συ
νήφθη την 15 παρελθόντος Ιουλίου και το οποίον λήγει την 15 του προσε
χούς Σεπτεμβρίου, α ποδεσμευομένου του κ. Σβορόνου από της σήμερον υ πό 
τους ακολούθους όρους:

Πρώτον. Το μηνιαίον μίσθωμα, το οποίον ο καπετάνιος ώφειλε να λάβη 
χθες, εκ πιάστρων τεσσάρων χιλιάδων, θα του καταβληθή. Ε π ί τούτου θα 
υπολογισθούν τα δύο χιλιάδες πιάστρα, τα οποία έλαβε εκ του ταμείου της 
Κεφαλληνίας, κ α ι επτακόσια ε βδομήκοντα τέσσαρα υ πόλοιπον πυρίτιδος α 
ξίας δεκατεσσάρων βαρελίων, τα  οποία ισούνται προς τετρακοσίας ε νενήκον
τα ε πτά λίβρας κα ι αξίζουν ε ννεακόσια ε νενήκοντα τέσσαρα πιάστρα, και η 
οποία πυρίτις ε πωλήθη υπ’ αυτού εις την κυβέρνησιν κα ι εκράτησεν ο ίδιος, 
ως εμφαίνεται εκ της επιστολής της 21 παρελθόντος Ιουλίου της Α.Ε. του 
Πρυτάνεως Κεφαλληνίας, διότι ε ξώδευσε ε ξ αυτής (της πυρίτιδος) διά δη
μοσίαν χρήσιν ποσόν α ξίας διακοσίων είκοσι πιαστρών. Υ πολείπεται να λά
βη πιάστρα χίλια διακόσια είκοσι ε ξ, τα οποία θα του μετρηθούν υπό του ευ
γενούς Προϊσταμένου της ο ικονομικής Υ πηρεσίας.

φ.1v /  Δεύτερον. Ε ις αμοιβήν της καλής θελήσεως του ειρημένου καπετάνιου 
διά την ακύρωσιν του παρόντος συμφωνητικού ο εκλαμπρότατος κ. Επίτρο
πος α ναλαμβάνει την υποχρέωσιν να τον συστήση εις την Α.Ε. τον ειρημέ
νον Πρύτανιν και το Γραφείον του, όπως ληφθή κατά τας δημοσίας δανειοδο
τήσεις υπ’ όψιν η περίπτωσις του κ. Σβορόνου, εν αναφορά προς τας διευκο
λύνσεις τας οποίας παρέσχε, και απουσία του κ. Πρυτάνεως να δύναται ο κ. 
Καπετάνιος να απευθυνθή προς την έξοχον κυβέρνησιν, δι’ όσας ε νεργείας ήθελε

 κρίνει η δικαία της κρίσις α ναγκαίας. Θ α τύχη επίσης εις την ειρημέ
νην Υ πηρεσίαν ειδικής συστάσεως διά να έχη την δημοσίαν εύνοιαν εις την 
αίτησίν του, να του δοθούν όσα προκατέβαλε εις το πλήρωμά του διά την υπηρ

εσίαν του προσεχούς μηνός, η  ο ποία, δυνάμει της παρούσης συμφωνίας, 
έχει ακυρωθή.

Τρίτον. Δηλώνει ο αυτός Καπετάνιος και βεβαιώνει ό τ ι δεν έλαβε υπό 
της Α.Ε. του Πρυτάνεως της Ζακύνθου, όπου είχε σταλή, παρά μόνον α πλήν 
διαταγήν της απολύσεώς του, χωρίς να δυνηθή να λάβη κάποιαν γραπτήν από

δειξιν, η οποία θα επιστοποίει την διαταγήν ταύτην.



Γεν. αρ. 9, αριθ. εγγρ. 407, συνημ. α

No. 1
A di 16 agosto G.S. S an ta  M aura

L ’illustrissimo signor Commissario Estraordinario  in esecuzione 
agli ordini dell’eccellentissimo Senato di procurare lo storno delli con
t r a t t i  di nollegio stipu la ti dal governo per il serviggio della Repubblica, 
si è convenuto col signor cap itan  Giovanni Svorono, e volontariam ente 
stornano il presente co n tra tto  di nolleggio stipulato  li 15 luglio prossim o 
passato che term ina il suo periodo alli 15 del venturo mese di settem bre, 
m ettendosi in libertà  esso signor Svorono da quest’oggi con le seguenti 
condizioni.

Prim o. La m ensualità ch’esso capitano doveva avere di p iastre 
q u a ttro  m illa m a tu ra ta  il dì jeri, gli sarà pagata , sopra la quale boni
ficando piastre duem illa avu te  a conto dalla cassa di Cefalonia e p iastre 
settecento  se ttan ta  qu attro  resto dell’im porto della polvere p u ti q u a t
tordici, ch’era libre quattrocento  novan ta  sette, im portan te p iastre  no
vecento novan ta  quattro , vendu ta  al governo dal medesimo e tra tte n u ta  
appresso di se, come consta dalla le tte ra  di S.E. P ritano  di Cefalonia 
21 luglio scorso, per aver consum ato da d e tta  polvere nel pubblico ser
viggio dell’im porto di piastre duecento venti;  rim ane avere p iastre mille 
duecento ventisei, quali gli saranno contate  dal nob. M agistrato Finanze.

φ. 1v /  Secondo. A m erito della condiscendenza di detto  capitano per il 
presente storno di con tra tto  per l’illustrissimo signor Commissario gl’ 
im pegna che verà raccom andato con suo uffizio a S.E. P ritano  sudetto , 
onde nelle pubbliche im prestanze abbia in riflesso la specialità di detto  
signor Svorono per questa facilità fa tta  col pubblico;  e m ancando esso 
signor P ritano possa detto  signor Capitano assogettarla alle considera
zioni del eccelente governo per gl’effetti, che la  sua giustizia trovasse 
convenienti. Sarà in detto  uffizio egualm ente raccom andato, affine sia 
p re sta ta  pubblica assistenza a detto  signor Svorono, per esigere quanto  
avesse corrisposto alle persone di suo equipaggio per il servizio del 
mese venturo, che in forza del presente convenuto è cessato.

Terzo. D ichiara esso C apitan e s’im pegna di non aver avuto  da
S.E. P ritano  del Zante, ove fu spedito, che semplice ordine vocale per il 
suo licenziamento, senza po tu to  o ttenere alcun riscontro in iscritto  che 
docum entasse nemeno quest’ordine.

Si sottoscrivono
Il Commissario Estraordinario  conte Capodistria

Ιωάννης Σβορόνος
Per copia c o n fo rm e . . . .  con te  C apodistria



Υπογράφουν
ο  Έκτακτος Επίτροπος κόμης Καποδίστριας 
Ιωάννης Σβορόνος

Διά πιστόν α ντίγραφον 
Κόμης ΚΑΠ ΟΔΙΣΤΡΙΑ Σ
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All’illustrissimo signor Segretario di S tato  delle Finanze e Forz’A rm ata
Il Commissario Estraordinario  in S an ta M aura

D al Com missariato Estraordinario
li 17 agosto 1807 G.S.

21 detto
Il Segretario di S ta to  conte Sordina

Il Signor Tenente Risicari fu assente di questa guarniggione per 
oggetti im portantissim i di sua salute. Ho concorso di farlo passare a 
Cefalonia ove l’assistenza del professore signor O ttavio Valier poteva 
solam ente restituirgliela. O ttenere ed assistenza e salute con questo 
mezzo. Oggi sentendosi padre di famiglia piú che altro  dim ando repli
ca tam ente  il permesso di ripatriare. Gli accordo questo permesso perché 
non saprei qual partito  ritraere da un uffiziale il quale circondato da 
questi doveri non sa farsene superiore. Non posso negare ch’esso, quando 
fu sano e non to rm en tato  dall’idea di ripatriare, ha  p resta to  un utile 
serviggio.

Ho l’onore di protestare a V.S. illustrissim a la piú d istin ta  stim a 
e confidenza.

Il Commissario Estraordinario  conte C A PO D ISTR IA

Α ρ. 34
Προς τον εκλαμπρότατον κ. Γραμματέα 

της Ε π ικ ρατείας επί των Εσωτερικών και Στρατιωτικών

Ε κ  του Γραφείου του Εκτάκτου Επιτρόπου 
Τ η 17 Αυγούστου 1807 Ελλην. Η μερολόγιον

21 ειρημένου 
Ο  Γραμματεύς της Ε π ικ ρατείας 
Κόμης Σορδίνας

Ο  υ πολοχαγός κ. Ριζικάρης α πουσίασε εκ ταύτης της Φρουράς διά σο



σοβαρούς λόγους της υγείας του. Συνέτρεξα διά να μεταβή εις Κεφαλληνίαν, 
οπού μόνον η βοήθεια του καθηγητού κ. Ο κταβίου Βαλιέρ η δύνατο να του 
την αποδώση. Σήμερον ως προστάτης οικογενείας ή τησεν ε πιμόνως τ η ν  
άδειαν να  επιστρέψη εις την πατρίδα του. Τ ου χορηγώ ταύτην την άδειαν, 
διότι δεν γνωρίζω κατά ποίον τρόπον ήθελε είναι χρήσιμος αξιωματικός, ο 
οποίος δεν δύναται να αρθή υπεράνω τούτων των υποχρεώσεών του. Δεν δύ
ναμαι να αρνηθώ ότι ούτος, ότε ήτο υγιής και δεν κατείχετο εκ της ιδέας να 
επαναπατρισθή, προσέφερε χρησίμους υπηρεσίας.

Έ χ ω  την τιμήν να διαδηλώσω προς την εκλαμπρότητά σας την πλέον 
διακεκριμένην ε κτίμησιν και πίστιν.

Ο  Έ κτακτος Επίτροπος Κ όμης Κ Α Π Ο ΔΙΣΤΡΙΑΣ



Μ Ε Ρ Ο Σ Β΄

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ - ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ - ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ





Σ Η Μ Ε I Ω Σ Ε Ι Σ

[Οι σύντομες σημειώσεις, που  ακολουθούν, δεν αναφέρονται στα 
Καποδιστριακά κείμενα και στα γεγονότα, που αφορούν. Α ποσκοπούν 
απλώς στο να συνδέσουν την αποστολή του Καποδίστρια στη Λευκάδα 
με τα γεγονότα, που προηγήθηκαν, και που κατέστησαν α παραίτητο το 
διορισμό «Εκτάκτου Επιτρόπου». Η  ε πιλογή του Καποδίστρια ή τα ν  
η μόνη, που μπορούσε να καλύψη, με το κύρος της προσωπικότητάς 
του, τις α παιτήσεις της ρωσικής πλευράς και την ευαισθησία της αυ
τοτέλειας της κυβερνήσεως της Ε π τα νήσου Πολιτείας.

Τ ις σημειώσεις διαδέχεται, όπως στον Α΄ Τόμο του Α ρχείου, 
επιλογή βιβλιογραφίας, που αναφέρεται, κατά κύριο λόγο, στην περίο
δο της Α ποστολής στη Λευκάδα και στα γενικά βιογραφικά του Κα
ποδίστρια. Ε παναλαμβάνεται, ότι είναι ενδεικτική και ότι πλήρης βι
βλιογραφία θα δημοσιευθεί όταν θα ολοκληρωθεί η  έ κδοση του Α ρ
χείου.

Το Β  ́ Μέρος κλείνει με Ευρετήριο κυρίων ονομάτων και τόπων].

Σ Η Μ Ε Ι Ω Σ Ε Ι Σ

ΜΕ ΔΙΑΤΑΓΜΑ της Γερουσίας (Κυβέρνησης) της Ε πτάνησου Πολιτείας, της 
21ης Μαΐου 1807, ο Ι ωάννης Καποδίστριας διορίσθη «Έ κτακτος Ε πίτροπος της 
Κυβερνήσεως» στη Λευκάδα. Το παραθέτουμε ο λόκληρο:

Ε ν Κερκύρα τη 21 Μαΐου 1801
Δοθέντος ό τ ι  το γόητρον της Ε π τ α νήσου Πολιτείας θ α  ε μειούτο εις τας 

συνειδήσεις τω ν άλλω ν Κρατών, αν εις τας γενναίας και ευγενεί ς προσπαθείας 
τω ν  α ηττήτων Ρωσικών στρατευμάτων δεν προσετίθεντο και αι ιδικαί της, προς 
υπεράσπισιν μιας νήσου της Πολιτείας και απόκρουσιν πάσης εναντίον ταύτης 
εχθρικής επιδρομής.

Δοθέντος, ό τ ι  κατά τας παρούσας κρισίμους περιστάσεις είναι α παραίτη
τον, όπως εν Λευκάδι υπάρχη Α ρχή τις, ή τ ις , εν τ η  ε κτελέσει των καθηκόντων 
της, να μη περιορίζεται υπό διατάξεων του Συντάγματος κα ι υπό τοιούτων των 
ισχυόντων νόμων.

Δοθέντος, ό τ ι  κατά τον νόμον της 18 παρελθόντος Φεβρουαρίου, λόγω εξαι
ρετικών πολιτικών περιστάσεων, η εξουσία της Κυβερνήσεως δύναται να διευ
ρυνθή, αν ήθελε συμβουλεύσει τ ούτο η Γενική Τιμητεία.

Η  Κυβέρνησις, συναινούσης και της Γενικής Τιμητείας, διατάσσει, όπως 
εις Έ κ τα κ το ς  Ε π ίτρ ο π ό ς της μεταβή εις Λευκάδα, ίνα, λόγω των σημερινών



περιστάσεων, προνοήση περί τ η ς  α μύνης και τ η ς  α σφαλείας της νήσου, χωρίς 
να δεσμεύηται υ πό ουδεμιάς περιοριστικής διατάξεως, πηγαζούσης, τόσον εκ του 
Συντάγματος, όσον και εκ των κειμένων νόμων.

Η  ως άνω σπουδαία εντολή α νατίθεται εις τον ευγενή κύριον κόμητα Ιω ά ννην 
Καποδίστριαν και τ ούτο διότι ο  ευ γενής κύριος Πρύτανις Λευκάδος, ως εκ τ ου 
φόρτου τ η ς  ε ργασίας του, δεν δύναται ν’ α νταποκριθή προς τας εν λόγω κρί
σιμους περιστάσεις.

Το π αρόν διάταγμα γνωστοποιηθήτω προς τον κύριον Πρύτανιν Λευκάδος 
επί τω τέλει όπως ούτος συνδράμη κατά δύναμιν τον ρηθέντα Ε κτακτον Ε πί
τροπον κατά τη ν  ενάσκησιν της εις τούτον α νατεθείσης εντολής.

Α ν τ ώ ν ι ο ς  Λ ε υ κ ό κ ι λ ο ς ,  Αντιπρόεδρος της Κυβερνήσεως 
Κ ό μ η ς  Σ ο ρ δ ί ν α ς ,  Γραμματεύς της Ε π ικ ρατείας

Κοινοποιώντας τ ο  α νωτέρω διάταγμα στον Πρύτανι της Λευκάδος ο Γραμμα
τεύς της Ε π ικ ρατείας επ ί τω ν Ο ικονομικώ ν και Στρατιωτικών, έ γραφε στο συνο
δευτικό έγγραφο:

«Η  Κυβέρνησις, μη κρίνουσα σκόπιμον να επιβαρύνη τα εις τον ζήλον σας 
εμπεπιστευμένα καθήκοντα και δι’ ά λ λ ω ν , σχέσιν ε χόντων προς τ η ν  ο ργάνωσιν 
και την καθοδήγησιν τω ν  ενόπλων δυνάμεων, ως καί τινων σπουδαιοτέρων, α φο
ρώντων εις την υπεράσπισιν της νήσου, ε θεώρησε καλάν να διορίση το ν  ευ γενή 
κύριον κόμητα Ιω ά ννην Καποδίστριαν, Έ κτακτον Επίτροπόν της μετ’ α περιο
ρίστου δικαιώματος. Συνεπώς ε φεξής η Τ . Ε ξ ο χ ότης θα προβαίνη εις την εκ
τέλεσιν α πασών τ ω ν  υ πό του ρηθέντος Ε κτάκτου Επιτρόπου διδομένων υμίν 
οδηγιών, ως και άλλω ν, αίτινες επί τη βάσει της εν λόγω εξουσίας ή θελον έ χ ε ι 
σχέσιν π ρ ο ς εξαργύρωσιν εκ του Δημοσίου Ταμείου χρηματικών ε νταλμάτων διά 
τ α ς  α παιτηθησομένας διά τη ν  ο χύρωσιν δαπάνας. Το Διαμέρισμα επί των Ε σω
τερικών θα διαβιβάση υμίν κα ι έτερον διάταγμα της Κυβερνήσεως διά του οποί

ου διευρύνεται και η ιδική σας ε ξουσία, λόγω των σημερινών κρισίμων περι
στάσεων».

Το άλλο αυτό διάταγμα, που είχε, όπως και τ ο  έ γγραφο, η μερομηνία 22 Μαΐου 
1807, όριζε ό τ ι : «Ο  Πρύτανις Λευκάδος εξουσιοδοτείται να δρα και ν α  ε νεργή 
μετ’ α πολύτου ε ξουσίας ε φ’ όλων εκείνων των κλάδων της Διοικήσεως, οίτινες α φο
ρούν τας προς τον Έ κτακτον Ε πίτροπον δοθείσας ε ντολάς, α παλλασσόμενος της 
τηρήσεως των Συνταγματικών τύπων. Η  ω ς  ά νω διεύρυνσις της Πρυτανικής ε ξου
σίας θα λήξη ε υ θύς ω ς  ή θελον ε κλείψει οι σήμερον ε παπειλούντες την νήσον κίν
δυνοι και ήθελεν επανελθεί αύτη εις την προτέραν της ειρηνικήν κατάστασιν».

Α πό το περιεχόμενον του τελευταίου διατάγματος προκύπτει ό τ ι  η «διεύρυνσις» 
τω ν  εξουσιών του Πρυτάνεως Λευκάδος α φορούσε α ποκλειστικά στην καλύτερη ε ξυ
πηρέτηση τ ω ν  α ρμοδιοτήτων του Εκτάκτου Επιτρόπου διά της παρακάμψεως των 
συνταγματικών τύπων.

Ο  Καποδίστριας έ φ θ α σ ε στη Λευκάδα στις 27 Μαΐου κ α ι  α νέλαβε αμέσως 
όλες τ ις  ε ξουσίες του Εκτάκτου Επιτρόπου. Η  δράσις του ε κεί  α ντικατοπτρίζεται 
στα κείμενα που δημοσιεύονται στον παρόντα τόμο. Ποιοι όμω ς υπήρξαν οι λόγοι 
που υπαγόρευσαν στην Κυβέρνηση της Ε π τα νήσου Πολιτείας την αποστολή Ε κ τά 
κτου Επιτρόπου στη Λευκάδα, ε ξοπλισμένου μ ε  έ κτακτες ε ξουσίες; Σ το  σημείο 
αυτ ό είναι χρήσιμη μια σύντομη αναδρομή.

Τ ο  Ρ Ω Σ Ο Τ Ο Υ Ρ Κ ΙΚ Ο ειδύλλιο, το οποίον είχε φέρει ε νωμένους τους δυο στό



στόλους στο Ι ό νιο το 1799 και είχε οδηγήσει εν συνεχεία στο Βυζαντινό Σύνταγμα  και 
την ίδρυση της Ε π τα νήσου Πολιτείας το 1800, άρχισε σ ιγ ά -σ ιγά ν α  υ φίσταται διά
βρωση από τις εξελίξεις στον ευρωπαϊκό χώρο. Ε π ιρ ρ επής σε ξένες επιδράσεις η 
Ο θ ω μ ανική Αυτοκρατορία, από θανάσιμος α ντίπαλος του Ναπολέοντα, δ ε ν  α ρνεί
ται, με την πάροδο του χρόνου, τις «συμβουλές» και την «συμπαράστασή» τ ου. Σ τό 
χος του Γάλλου Αυτοκράτορα ή τ α ν  να διασπάση τη ρωσοτουρκική συμμαχία, που 
εμπόδιζε τα  σχέδιά του στην κεντρική κ α ι α νατολική Μεσόγειο. Η  μόνιμη παρουσία 
των Ρώσων στα Ε πτάνησα, οι οποίοι είχαν ε πιτύχει να υποκαταστήσουν την Τουρ
κία ακόμα και στην «υψηλή επικυριαρχία» των νησιών με την τροποποίηση του Σ υ ν 
τάγματος του 1803, που μεθόδευσε το 1806 ο Ρώσος πληρεξούσιος Γεώργ. Μοτσε
νίγος, ε νοχλούσε ιδιαίτερα τον Ναπολέοντα. Και πράκτορές του υπεκίνησαν τον 
Α λή  Πασά των Ι ωαννίνων να στραφή εναντίον των Ρώσων, με πρώτο στόχο την 
κατάληψη της Λευκάδος, που γειτνίαζε ά μεσα με τ α  ε δάφη του πασαλικιού του. Η  
συνεχής ε κτράχυνσις των σχέσεων Ρωσίας και Τουρκίας υποβοηθούσε τα  σχέδια 
τόσο του Α λή  Πασά όσο και του Ναπολέοντα.

Α π ό  τον Δεκέμβριο του 1806 ο Πρύτανης της Λευκάδος Σ τυ λ . Βλασσόπουλος 
και ο Ρώσος στρατηγός Σ τά ττερ , που είχε την ευθύνη γ ια  την άμυνά  της, διαπί
στωναν συγκεντρώσεις τουρκικών στρατευμάτων σ τ ις  α κτές της Αιτωλοακαρνανίας, 
γεγονός που μαρτυρούσε ό τ ι  ο Α λή Πασάς ετοιμαζόταν γ ια  επίθεση εναντίον του 
νησιού. Τ ις κινήσεις α υ τές τω ν δυνάμεων του Α λή  ο ι  α ρχές της Λευκάδος α νέφε
ραν στην Κυβέρνηση της Ε π τ α νήσου Πολιτείας, η  ο ποία με τη σειρά της προέβη 
σε διάβημα προς τον Τ ούρκο πρόξενο της Κερκύρας. Ε ννοείται ό τ ι ωρισμένες ε χθρι
κές πράξεις του Α λή η διοίκηση της Λευκάδος τις αντιμετώπισε ανάλογα. Σ το  
διάβημα αυτό της Κυβερνήσεως ε τονί ζετο ό τ ι  η δική της α ντίδραση δεν έπρεπε να 
θεωρηθή ε χθρική, α λλ ά  ό τ ι είχε καθαρά προληπτικό χαρακτήρα. Κ α ι  ό τ ι  έ τρεφε 
τη ν  ελπίδα ό τ ι η Υ ψηλή Πύλη θ α  α ποδοκίμαζε τ ις  ε χθρικές πράξεις του Α λή κατά 
κράτους, το οποίον συνεδέετο στενά με την Τουρκία.

Ε ν  τω  μεταξύ η  ε ισ βολή ρωσικών στρατευμάτων στη Μολδαβία και τη Β λα
χία, ε προκάλεσε την κήρυξη πολέμου της Τουρκίας εναντίον της Ρωσίας. Σ τ η σχε
τική διακοίνωση τη ς Τουρκίας, της 5ης Ι ανουαρίου 1807, μεταξύ τω ν άλλω ν αιτ ιά 
σεων, π ο υ  εδικαιολογούσαν την κήρυξη του πολέμου, περιλαμβανόταν και η παρα
βίασις των συνθηκών, σε ό,τι α φορούσε την ίδρυση κ α ι επικυριαρχία της Ε π τ α νήσου 
Πολιτείας, από τη Ρωσία.

Λ ίγες μέρες μετά τη ν  α νωτέρω διακοίνωση έφ θ α σ ε στην Κέρκυρα ταχυδρόμος 
από την Κωνσταντινούπολι μ ε  ε πιστολή του Μεγάλου Βεζύρη προς τον Πρίγκηπα 
της Ε π τ α νήσου Πολιτείας και προς τον Πρόεδρο της Γερουσίας. Σ τ ην ε πιστολή 
του αυτή ο Βεζύρης α νήγγειλε ό τ ι  η Πύλη ε κήρυξε τον πόλεμο κατά της Ρωσίας 
και υπενθυμίζει τα  καθήκοντα της Ε π τ α νήσου Πολιτείας σύμφωνα με τα  οποία  «ώ
φειλε να θεωρή ε χθρούς της το υ ς  ε χθρούς της Υ ψηλής Πύλης, εις τους οποίους 
δεν  έπρεπε να χορηγή ούτε ψυχίον ά ρτου, ούτε σταγόνα ύδατος, ούτε να βοηθή 
τούτους διά πλοίων ή δι’ α νδρών».

Τ η ν  α πάντηση σ τη ν  επιστολή του Τούρκου α ξιωματούχου την συνέταξε ο πλη
ρεξούσιος της Ρωσίας Μοτσενίγος. Σ ’ αυτήν ε τονίζετο ό τ ι  «η μεγάλη και κραταιά 
Ρωσία δ εν  έχε ι ανάγκην τ η ς  ε πικουρίας μικρού Κράτους, οφείλοντος τ η ν  υ πόστα
σίν του εις την κηδεμονίαν αυτής, ά νευ  τη ς  ο ποίας, ούτε από τω ν  ε σωτερικών α νοι
μαλιών η δύνατο να σωθή, ούτε ν’ α παλλαγή από τω ν βιαιοτήτων του Α λή Πασά, 
ο οποίος α φεύκτως θα συνέτριβε το Ε π τ α νησιακόν Κράτος, εάν δ ε ν  έ βλεπε 
έναντι αυτ ού δύναμιν ισχυράν και ικανήν να περιστέλλη τας μηχανορραφίας του και εν α
νάγκη να τιμωρή τας παραφοράς και μοχθηρίας του.  Ο  Ι ό νιος λαός θ α  υ ποστή



προθύμως πάσαν θυσίαν προς προστασίαν της πατρίδος του, απευθύνει δε μετά της 
Κυβερνήσεώς του τας θερμοτάτας ευχάς του, όπως ε πανέλθη τάχιον η ειρήνη μεταξύ 
της Π ετρουπόλεως και της Υ ψηλής Πύλης και μετά της ειρήνης η ομόνοια και η 
φιλική συνεννόησις και ούτω δυνηθούν οι λαοί της Ε πτανήσου, ά ν ευ  ζημίας των 
συμφερόντων των και άνευ παραβιάσεως των καθηκόντων των και των αισθημάτων 
των να τηρήσουν τον προς την Πύλην ο φειλόμενον σεβασμόν και καταστούν συνά
μα έ τι μάλλον ά ξιο ι της εις τούτους χορηγούμενης υ πό της Ρωσικής αυλής προστα
σίας».

Την κήρυξη του πολέμου μεταξύ Ρωσίας —  Τουρκίας α κολούθησε η διακοπή 
των σχέσεων Μ. Βρεταννίας και Τουρκίας, γιατί η τελευταία α ρνήθηκε να ικανο
ποιήση α ξίωση της Α γγλ ία ς περί α πελάσεως εκ Κωνσταντινουπόλεως του Γάλλου 
πρεσβευτή στρατηγού Σεβαστιάνη. Α ντίθετα  προχώρησε στη σύναψη συμμαχίας 
με τη Γαλλία. Μιας συμμαχίας, τη ν  οποίαν ο Α λή  πασάς προσπάθησε ν α  α ξιοποιή
ση για  την πραγματοποίηση των δικών του σχεδίων.

Ε ζήτησε και επέτυχε από τον Ναπολέοντα βοήθεια σε πολεμικό υλικό, πυροβο
λητές και στρατιωτικούς συμβούλους, που τ ο υ  εστάλησαν από το ν  α δελφό του Αυ
τοκράτορα Ι ωσήφ, βασιλέα της Νεαπόλεως. Σ υ γ χ ρόνως ε κήρυξε πανστρατιά των 
Τουρκαλβανών και προετοίμαζε την επίθεση και την ολοκληρωτική καταστροφή της 
Λευκάδος, ώστε ν α  ε ξουδετερωθή μια για πάντα η  α πειλή στα πλευρά τ η ς  ε πικρά
τειάς του.

Η  συνεχής απειλή του Α λή είχε δραστηριοποιήσει στο  έπακρο τους υπεύθυνους 
για την άμυνα της Λευκάδας, τον Πρύτανη Βλασσόπουλο και τον Ρώσο στρατηγό 
Στάττερ . Ε νισχύθηκαν οι παληές οχυρώσεις, ε νώ κατασκευάσθηκαν νέα ο χυρά για 
την κάλυψη ολόκληρης της ακτής της Λευκάδος προς την Αιτωλοακαρνανία. Με
ταξύ των νέων κατασκευών ή το  και το οχυρό «Αλέξανδρος», παρά τις Ά ν ω  Α λ υ 
κές.  Ο ι  αναφορές του Βλασσόπουλου προς την Κυβέρνηση της Ε πτανήσου Πολι
τείας συνθέτουν το χρονικό τω ν  ε νεργειών της Διοικήσεως Λευκάδος κατά το πεν
τάμηνο Ι ανουαρίου — Μαΐου για τη βελτίωση τ η ς  α μυντικής ικανότητος του νη
σιού. Ό πως επίσης μας πληροφορούν και για  την κατασκευή α ναλόγων ο χυρώσεων 
στην αιτωλοακαρνανική α κτή εκ μέρους του Α λή  Πασά, γ ια  ε π ιθετικές κ α ι α μυντι
κές ε νέργειες και από τις δύο πλευρές, γ ια  α ψιμαχίες, για  την σύγκρουση μεταξύ 
τω ν  α ντιπάλων δυνάμεων της 22 Μαρτίου 1807, κατά τη ν  ο ποίαν και τα δύο μέρη 
εθρήνησαν α ρκετούς νεκρούς και τραυματίες. Φαίνεται όμως ότι η μεταξύ Βλασσο
πούλου και Σ τάττερ  συνεργασία δ ε ν  ή τα ν  α ρμονική.  Ο  Βλασσόπουλος απέδιδε στο 
Ρώσο στρατηγό ευθύνες για ωρισμένα σφάλματα τακτικής κατά την επιχείρηση τής
22 Μαρτίου, που απέβλεπε στην καταστροφή των τουρκικών ο χυρώσεων και την πα
ρεμπόδιση τ η ς  α νεγέρσεως νέων. Ε π ίσης δεν ήταν ικανοποιημένος από την συμπα
ράσταση του Πρυτάνεως στα σχέδια και τ ις  ε νέργειές του. Αυτά, βέβαια, δεν προ
κύπτουν από τις επίσημες εκθέσεις κ α ι  α ναφορές. Υ πάρχει όμως η μαρτυρία του 
ιδίου του Βλασσόπουλου σ τ α  α νέκδοτα «Απομνημονεύματά του», τ η ν  ο ποίαν μνη
μονεύει ο Ε ρμ. Λούντζης σ το  έργο του «Ε πτάνησος Πολιτεία». Σ’ αυτά ο Πρύ
τανης κατηγορεί τον Στάττερ  ό τ ι δεν ενίσχυσε με πυρομαχικά τα σώματα των Ε λ
λήνων πολεμιστών, που πήραν μέρος στην επιχείρηση εκείνη κα ι ότι «ε ις  α περισκε
ψίαν του Σ τάττερ  ωφείλετο και η παράλειψις της καταστροφής τω ν έναντι του ο
χυρού «Αλέξανδρος» ο χυρώσεων του Α λή  Πασά, ας οι Τ ούρκοι δραμόντες εις 
βοήθειαν των εν Τεκέ, ά φησαν εντελώς α φρουρήτους». Η  διάστασις απόψεων και 
η  έλλειψ ις πνεύματος συνεργασίας μεταξύ της πολιτικής και στρατιωτικής διοική
σεως της Λευκάδος ε ξηγε ί το ν  διορισμό του Ιω ά ννου Καποδίστρια ως Εκτάκτου



Ε πιτρόπου με δικτατορικές σχεδόν ε ξουσίες σε όλα  τα  θέματα που σχετίζονταν με 
την άμυνα της Λευκάδος.

Προσθέτουμε ακόμα ό τ ι  στις 17 Ι ουνίου 1807 η Κυβέρνησις της Ε πτανήσου 
Πολιτείας, έπ ε ιτα  από υπόδειξη του Μοτσενίγου, ε κήρυξε τον πόλεμο κατά του Να
πολέοντα. Και με προκήρυξή της, σ τη ν  ο ποίαν προσπαθούσε να δικαιολογήση την 
έξοδο από την ουδετερότητα, καλούσε τους «Ι ό νιους λαούς» να «αναστούν» και να 
φανούν α ντάξιοι των προγόνων τους, οι οποίοι «διά τω ν πολεμικών και τω ν ειρη
νικών των έρ γ ω ν  είχαν ανυψωθεί υπεράνω πάντων τω ν Εθνών».

Ε πίσης στις 14 Ι ουνίου η Κυβέρνησις αποδεχόταν με διάταγμά της την παραί
τηση του Στυλ. Βλασσόπουλου από το αξίωμα του Πρύτανη της Λευκάδος και τοπο
θετούσε α ντικαταστάτη του «τον πρεσβύτερο των παρέδρων» μέχρις ό τ ου διοριστεί 
νέος πρύτανης. Η  α ντίθεση Βλασσόπουλου — Σ τάττερ  κατέληξε τελικά υπέρ του 
τελευταίου.
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Γκρίτσι, Παντής 
G rizzi, P a n d in  
356, 358 (60)

Γκρίτσι, Σ πυρίδων 
G rizzi, S p ir id o n  
356, 358 (60)

Γονέμης, Γιάννης 
G onem i, G iann i
130, 141 (17α) 157, 160 (22) 

Γουζέλης, Σ π ύρος
Γουζέλης, Σ π υρ ίδων 
G useli, Sp iro  
G uselli, S p ir id io n  
156, 160 (22) 166, 170 (23α)

ΔΑΛΛΑ Δέτσιμα, Καμίλος
D alla  D ecim a, C am illo  conte 
354, 356 (60)

Δενδρινός, Χριστόδουλος 
D endrino , Cristodulo  
108, 109 (13ζ)

Δήμος, Διονύσιος
D im os, D ion isio  
111, 112 (13η)

Δίπλας
D ip la
165, 169 (23α)

Δρακούλης, Γεράσιμος 
D raculi, Gerasimo  
66 , 73, 74 (6 ) 81, 83 (8α)

ΕΓΚ Λ ΟΥΒΗ 
E ngilopea  
24 (4)

Ευρώπη
E uropa
44, 47 (4η) 211, 213 (32)

E NGILO PE A  
19, 24 (4)

ΖΑΒΕΡΔΑ
Zaverda
76, 78 (7) 167, 168, 170, 171 (23α) 

Ζαβός, Μάρκος 
Zavò, Marco
38, 39 (4στ) 66 , 73, 74 (6) 81, 83 
(8α)

Ζάγγελ βλέπε Zaghel 
Ζάκυνθος 

Z ante
19, 24 (4) 36, 37 (4στ) 50, 53 (4ι) 
63, 66 , 70, 73 (6 ) 153, 154 (21β)
155, 156, 157, 158, 160, 161 (22)
166, 170 (23α) 173, 176 (25) 182, 
187 (26) 214, 216 (33) 217, 219 
(34) 220, 221, 223, 225, 228 (35) 
264, 265 (37ε) 266 267 (37στ) 
283, 284 (43β) 286, 289 (44) 291, 292, 
293, 294, 295 (44β) 310, 312 (48) 
330, 331 (55) 332, 333 (55α) 340, 
342 (58) 355, 357 (60) 366, 367, 
368 (62)

Ζαμπέλης Ζαχαρίας 
Z am beli, Zaccaria  
Z a m b e lli
233, 236 (36) 241, 242 (36γ) 296, 
297 (45)

Ζανάγια 
Z a n a ia  
356, 358 (60)

Ζήνος
Z in o
321, 322 (51)

Ζυγούρης
Z ig u r i
S ig u r i
8 (2α) 144, 145 (19) 181, 182, 185, 
186, 187, 191 (26) 203, 204 (29) 
223, 227 (35) 298, 300 (46)

Θ Η Ν ΙΑ ΤΗ Σ, Σ π ύρος 
T h in ia ti, Sp iro  
108, 109 (13ζ)

ΙΓ Ν Α Τ ΙΟΣ
Ignazio
μητροπολίτης  Ά ρτης  
σεβασμιώ τατος Ά ρτης
6 , 7 (2) 8 (2α) 13, 15 (3) 19, 25 
(4) 75, 76, 77, 78 (7) 86 , 88 (10) 
93, 96 (13) 116, 118 (15) 148, 
149 (21) 162, 163 (23) 185, 190,



191 (26) 270, 271 (40) 292, 294 
(44β)

Ι θάκη
Itaca
19, 24 (4) 38, 39 (4 στ) 50, 53 
(4ι) 6 6 , 73, 74 (6) 147, 148, 149
(21) 150, 151 (21α) 155, 156, 157, 
158, 160, 161 (22) 245, 247 (37) 
253, 254 (37β) 283, 284 (43β) 298,
299 (46) 330, 331 (55)

Ί μβρος
Nibro
150, 151 (21α)

Ι σ θμός
Istm o
153, 154 (21α)

Ι ωάννινα
G iann ina
75, 77 (7) 80, 82 (8α) 166, 169 
(23α) 315, 317 (50) 355, 358 (60)

ΚΑΒΑΔΑΣ, Α Ν Α ΣΤΑ ΣΙΟΣ 
Cavadà, A nastasio
127, 137 (17α)

Καβαδάς, Θεοδόσιος 
Cavada, Teodosio
126, 136 (17α) 307, 308 (47α) 

Καβαδάς, Σ π ύρος 
Cavadà, Sp iro
129, 139 (17α)

Καβαδίας, Ανδρέας
196 (26γ)

Καβάλας, κόλπος 
Cavola
150, 152 (21α)

Καβάσιλας, Σπυρίδων
C avasila, S p ir id ione  
C avassila , Sp ir id o n  
3, 4 (1) 345, 347 (58α) 349, 352 
(58β) 363 (61α)

Καβουδίστριας (βλέπε 
Καποδίστριας)

Καγκελάρης, Χαραλάμπης 
Cangellari, C aralam bi 
111, 112 (13η)

Κάλαμος
Calam o
279, 281 (43α) 298, 300 (46) 

Καλάνδρος, Γάσπαρος 
Calandro, Gasparo 
Callandro, Gasparo 
C aliandro, Gasparo 
Καλάντρος, Γ άσπαρος 
Καλιάντρο, Γκάσπαρος 
49, 50 (4θ) 124, 126, 130, 131, 134, 
141 (17α) 344, 345 (58α)

Καλιγάς, Σπυρίδων 
Caligà, Sp ir id o n
90 (11) 101, 102 (13α) 102 (13β) 
183, 188 (26) 194, 195 (26β) 220,
221, 224, 225 (35) 246, 247 (37) 
268, 269, 270 (39) 313, 314, (49)

Καλιγώνι (Λευκάδα)
Caligoni 
49, 50 (4θ)

Καλόγερος, Χρήστος 
Calogero, Cristo  
91, 92 (12)

Καλούπας Δημήτρης 
C aluppa , D im itr i  
207, 208 (31)

Κανδήλα
Κ αντήλες
C andita
C andiles
279, 281 (43α) 298, 300 (46) 

Καπαδοκάς (φρούραρχος)
Capadoca
286, 289 (44)

Καποδίστριας, Αυγουστίνος 
C apodistria , A gostino
3.4 (1)

Καποδίστριας, Ι ωάννης
Capodistria G iovanni d i A n t. 
passim

Καποδίστρικας (βλέπε Καποδίστριας) 
Καπότης Γιωργάκης 

319 (50α)
Καπότης, Τζίλη

319 (50α)
Καραβιάς

C aravia
C aravià
13, 14 (3) 90 (11)

Καραβιάς Λιανός 
C aravià L ianò  
148, 149 (21)

Κ αραβιάς Χ ρήστος
C aravia, Cristo  
108, 109 (13ζ)

Καραΐ σκος, Δημήτριος 
Caraisco, D em etrio
81, 83 (8α)

Καραντινός
C arandinò
3.4 (1)

Καριώτες
C arietli
65, 72 (6 )

Καρμπούρης, Δημήτριος 
C arburi, D em etrio
131, 142 (17α)

Καρύδης, Νικολέτος 
C aridi, N icoletto
126, 136 (17α)

Καστριώτης, Γεώργιος 
C astrioti, Giorgio 
108, 109 (13ζ)

Κατούνα
C atuna
C attuna
156, 160 (22) 321, 322 (51) 330, 
331 (55) 340, 343 (58) 344, 345 (58α) 
347, 348, 350, 351 (58β)



Κατσαΐτης 
C azzaiti 
90 (11)

Κάτσαλος, Γιώργος 
Caciallo. Giorgo 
108, 109 (13ζ)

Κατσαντώνης
Κ ατζαντώ νης
C azandoni
C azzandoni
9, 10, 11 (2β) 116, 117 (15) 162, 
163 (23) 165, 167, 169, 170 (23α) 

Κατσαρός, Σπυρίδων
Cazzarò, S p ir id io n e
285, 288 (44)

Κέρκυρα
C orfù
101, 102 (13α) 115, 116 (15) 147, 
149 (21) 150, 151 (21α) 155, 158
(22) 270, 271 (40) 272 (40α) 275, 
276 (42) 279, 281 (43α) 296, 297 
(45) 313, 314 (49) 324, 325 (53) 
332, 333, 334 (55α)

Κεφαλληνία
C efalonia
C effa lonia
19, 24 (4) 38, 39 (4στ) 50, 53 (4ι) 
6 6 , 73 (6 ) 93, 96, 97 (13) 101, 
102 (13α) 150, 151 (21α) 153, 
154 (21β) 155, 156, 157, 158, 160,
161 (22) 173, 176 (25) 183, 189 
(26) 194, 195 (26β) 220, 221, 223,
225, 228 (35) 256, 258 (37γ) 260, 
261, 262, 263 (37δ) 264, 265, (37ε) 
266 (37στ) 283, 284 (43β) 286,
287, 289 (44) 294 295 (44β) 313, 
314 (49) 330, 331 (55) 340, 343 (58)
366, 368 (62) 332, 333 (55α) 

Κεφαλάς, Στάθης 
Ckiefalà, S ta lh i
110, 111 (13η)

Κέφαλος, Παναγής
Ckiefalo, P anagin  
108, 109 (13ζ)

Κόκκινος, Δημήτριος 
Cockino, D im itr i  
198, 199 (27)

Κολοκοτρώνης, Θεόδωρος 
Colocotroni, Teodoro 
89, 90 (11) 95, 99 (13) 146, 147
(20) 181, 182, 186, 187 (26) 220, 
224 (35) 245, 247 (37) 296, 297 
(45) 298, 299 (46) 310, 311 (48)
312, 313, (48α)

Κομητόπουλος, Π αύλος 
C om itopulo , Paolo
341, 343 (58) 354, 355, 356, 357 (60) 

Κομητόπουλος, Χριστόδουλος 
C om itopulo , C ristodulo  
Κ ομητώ πουλος, Χ ριστώ δουλος
122, 131 (17α) 168, 171 (23α) 
270, 271 (40) 272 (40α)

Κομπίτσης, Πάνος 
C om bici, Pano  
344, 345, 346 (58α)

Κονάκης 
Conachi 
337 (57)

Κονεμένος, Ανδρέας
197 (26δ)

Κονιδάρης, Σ π ύρος 
C onidari, Sp iro
122, 131 (17α)

Κονταρής, Αθανάσιος
C ondari, A tanasio
337 (57)

Κοντογιάννης, Μήτσος 
Contoja n n i ,  Mizo
9, 11 (2β)

Κοντογούρης, Α ποστόλης 
Condoguri A posto li
123, 128, 130, 131, 133, 139, 140, 
141 (17α) 196 (26γ)

Κοντογούρης, Θεοτόκης 
C ondoguri, Teοtochi
128, 138 (17α)

Κοντουρής, Διονύσιος 
C onduri, D ion isio  
C ondurti, D ion isio  
C uduri, D ion isio  
Κουντουρής, Διονύσιος 
90 (11) 101, 102, (13α) 103 (13γ)
183, 188 (26) 220, 224 (35) 256, 
257, 258, 259 (37γ) 296, 297 (45)
354, 355, 357 (60) 367, 368 (62) 

Κορνήλιος, Γεράσιμος 
Corneglio, Gerasimo
110, 112 (13η)

Κορνήλιος, Θεόδωρος 
Corneglio, Teodoro
110, 111 (13η)

Κορνήλιος, Τζουάνες 
Corneglio, Z u a n n e
110, 112 (13η)

Κοσκινίδης, Ι ωάννης
C oschinidi, G iovanni 
108, 109 (13ζ)

Κοτζικόπουλος, Αντώνιος 
C ozicopulo, A n ton io
107, 109 (13ζ)

Κοτρής, Γιάννης 
Cotri, G iann i
126, 129, 130, 136, 140 (17α)

Κουβαράς, Ανδρέας 
Cuvarà, A ndrea
93, 96 (13) 340, 343 (58) 355, 357
(60) 366, 368 (62)

Κουμάνης
C u m a n i
162, 164 (23) 185, 191 (26) 340,
342, (58)

Κουμπάρος 
Cum baro  
167, 170 (23α)



Κούπας, Ιωάννης
C uppa, G iovanni 
101, 102 (13α) 103, 104 (138) 146, 
147 (20) 183, 188 (26) 340, 342 
(58) 366, 367 (62)

Κουρουπάς, Γεράσιμος 
C urupà , G erasimo
110, 112 (13η)

Κουρούπης, Ι ωάννης 
C u rup i, Giov.
G urup i, G iann i
10, 12 (2β) 285, 288 (44) 

Κουτζάφτης, Γιάννης 
C uza fti, G iann i
123, 133 (17α)

Κουτζούκας, Αντώνιος
107 (13στ) 108, 110 (13ζ)

Κροκιδάς, Ζήσιμος
C rochidà S iss im o  

 110, 111 (13η)
Κύθηρα

Cerigo
146, 147 (20) 183, 188 (26) 

Κωνσταντινούπολις
166, 169 (23α)

Λ Α Η Σ, Π Α Ν ΟΣ 
L a i, Pano
131, 142 (17α)

Λαμία 
L a m ia
10 , 12 (2β)

Λεβεντάκης, Α π όστολος 
Levendachi, A posto li
75, 77 (7) 80, 82 (8α)

Λέκας, Σ π ύρος 
Leca, Sp iro
127, 137 (17α)

Λεκατσάς
Lecazzà
Lecazza
253, 254, 255 (37β) 298, 299 (46) 

Λεονταράκης, Διονύσιος 
Leondarachi, D ion is io  
105 (13ε) 110, 111 (13η)

Λευκάδα (βλέπε Α γία Μαύρα) 
Λευκαδίτης, Πέτρος 

L e fka d iti, P ietro  
108, 109 (13ζ)

Λιβάνης, Βαγγέλης 
L iv a n i, Vangeli 
108, 109 (13ζ)

Λογοθέτης 
Logotetti 
277, 279 (43)

Λουκάς, Δήμος 
Luca , D im o  
108, 109 (13ζ)

Λυκούδης, Α ναστάσιος 
L icu d i, A nastasio
107, 109 (13ζ)

Λυκούδης, Κωσταντής 
L icu d i, C ostanlin  
108, 110 (13ζ)

Μ ΑΓΕΜ ΕΝΟ (Λευκάδα)
M ajem eno  
162, 163 (23)

Μαζαράκης, Α νδρέας, (βλέπε Κουβαράς, 
Α νδρέας)

Μάνη
237 (36α) 238, 239 (36β)

Μανιάς, Διονύσιος 
M agnà, D ion isio  
108, 109 (13ζ)

Μαντζαβίνος, Δημήτριος 
M anzavino, D em etrio
111, 112 (13η)

Μάντζαρης, Ι ωακείμ 
M anzari, Giacomo  

108, 109 (13ζ)
Μαντρικάρδης 

Mandricardi
156, 160 (22)

Μαραβέγιας, Γεράσιμος 
M araveja, Gerasimo  
108, 109 (13ζ)

Μαρκάτος, Λουκάς 
M arcato, Luca
111, 112 (13η)

Μαρούλης. Φίλιππος 
M aruli, F ilip p o  
108, 109 (13ζ)

Μαρούτσης, Χρήστος 
M aruzzi, Cristo 
232, 235 (36)

Ματθαίος
M attei
286, 289 (44) 290 (44α) 292, 295 
(44β)

Μαυραβίνος, Φραγκίσκος 
Mauravino, Francesco  
108, 109 (13ζ)

Μαχαιράς, Γιώργος 
M achierà, Giorgio
129, 139, 140 (17α)

Μεγανήσι
M eganissi
279, 281 (43α) 298, 300 (46) 

Μέγκουλας, Α ναστάσις 
M engula, A nastasio
111, 112 (13η)

Μεσολόγγιον 
M essolongi 
153, 154 (21β)

Μεταξάς, Ι ωάννης 
M etaxa, G iovanni 
40, 41, 42 (4ζ) 129, 139 (17α) 347, 
350 (58β)

Μεταξάς, Μαρίνος 
Metaxa, M arino  
313, 314 (49)



Μέτζοβον
Mezovo
167, 170 (23α)

Μικρός, Γιαλός 
Micro Gialò
127, 137 (17α)

Μοντεσάντος 
M ontesanto  
292, 294 (44β)

Μορέας
Morea
153, 154 (21α)

Ματσενί γος, Γ.
Mocenigo, G.
υπουργός της Ρωσίας
5, 6 (2) 8 , 9 (2α) 13, 14 (3) 185,
190, 191 (26) 223, 228 (35) 240,
241 (36γ) 340, 341, 342, 343 (58)
354, 357 (60)

Μουρμούρας, Σπύρος 
M urm ura , Sp iro
130, 140, 141 (17α)

Μουσούρης, Ανδρέας 
M ussuri, A ndrea
110, 112 (13η)

Μουσούρης, Α νδρέας 
M ussuri, Andrea
110, 112 (13η)

Μουσούρης, Βασίλειος 
M ussuri, B asilio
110, 112 (13η)

Μουσούρης, Δημήτριος
M ussuri, D em etrio
111, 112 (13η)

Μουσούρης, Δημήτριος
M ussuri, Demetrio
111, 112 (13)

Μουσούρης, Κωνσταντής 
M ussuri, C ostantin
110, 112 (13η)

Μουσταφάς (σουλτάνος)
M usta fa  (su lta n o )
80, 82 (8α)

Μουχουρδάρης, Μουαμέτμπ εης 
M uxurdari M uam et bei
10 , 11 (2β)

Μπαλντισέρας, Στεφανής 
Baldissera  S te fa n i
130, 140 (17α)

Μπαρδέζης 
Bardese 
B ardessi,
Μ παρντέσε
156, 159 (22) 166, 170 (23α) 

Μπαρότσης (βλέπε Βαρότσης)
Μπελέτης, Μιχαήλ 

Beletti, M ichiel 
Belletti, M ichiel 
156, 160 (22) 166, 170 (23α) 

Μπελλαμόρης, Τζανέτος 
B ellam ori, Zanetto  
108, 109 (13ζ)

Μπενάκης
B enachi
270, 271 (40) 272 (40α)

Μπερέτας
Beretta
156, 159 (22) 166, 170 (23α) 

Μπιριρής (βλέπε Ποταμιάνος, Νικολής) 
Μπόντος, Αποστόλης 

Bodo, A posto li 
285, 288 (44)

Μπότσαρης, Μ ήτσος 
B ozari, Mizo
9, 11 (2β)

Μπότζαρης, Κίτζος 
Μ πότσαρης  
B ozari, Chizo 
B ozzari
115, 117 (15) 162, 163 (23) 165,
167, 169, 170 (23α)

Μπουλάκης, Ά ντζολος 
B ulacchi, A nzolo
107, 109 (13ζ)

Μώρος, Νικόλαος
Moro, Nicolò
108, 109 (13ζ)

M ICH A U D
Μ ισώ
15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 
23, 24 (4) 34, 35 (4δ) 41, 42 
(4ζ) 43, 44, 46, 47 (4η) 62, 63, 65, 
68 , 69, 70, 72 (6 ) 75, 77 (7) 122, 
132 (17α) 155, 157, 158, 161 (22)
214, 215, 216 (33) 330, 331 (55)
340, 341, 343 (58)

Michaud  (figlio)
Μ ισώ υιός
341, 343 (58)

Mra t zcovschi
M ratzcovsch
122, 124, 125, 126, 127, 128, 129,
132, 134, 135, 136, 137, 138, 139 
(17α)

ΝΑΖΙΜ ΟΦ 
N a z im o ff
355, 358 (60)

Ναύπακτος 
Lepanto  
148, 149 (21)

Νέον, Κάστρον 
Forte Nuovo  
332, 333 (55α)

Νταβής, Αναστάσιος 
D avi, A nastasio  
108, 109 (13ζ)

Ντάλιας, Γεώργιος 
D agla, Giorgio
123, 133 (17α)

Νταντάνας
D adana  
93, 96 (13)



Ξ Η Ρ ΟΜ Ε ΡΟΝ
Xerom ero
167, 171 (23α) 283, 284 (43(3)

ΟΜ Η ΡΟΣ
Omero
162, 163 (23)

Ο νούφριος (βλέπε Ριτσαρδόπουλος, Ο
νούφριος)

Ο ντούλ 
H odul 
13,14 (3)

Ό ριος (βλέπε D ’ Or io)
Ούγγαρος, Αντώνιος 

U ngaro, A n ton io  
 122, 131 (17α)

Ούγγαρος Τιμόθεος 
Ungaro, Tim oteo  

_ 322, 323 (52)
Ουζακόφ 

U sacoff 
332, 333 (55α)

O R IO, D ’
49, 50 (40 ) 65, 72 (6) 222, 223,
226, 228 (35) 233, 235 (36) 241,
242 (36γ) 243, 244 (36S)

Π Α ΪΣ Η Σ , ΦΩΚΑΣ 
P a isi, Foca
66 , 73, 74 (6 ) 81, 83 (8α)

Παλούκης, Ανδρέας 
P aluch i, A ndrea
111, 112 (13η)

Παντοβάν 
Padovan
356, 358 (60)

Παξοί
Ραχο
157, 160 (22) 355, 357 (60) 

Παπαδόπουλος 
P apadopu li
115, 116, 117 (15) 155, 156, 158, 
159 (22) 162, 163 (23) 168, 171 
(23α) 182, 186, 187, 191 (26) 210, 
212 (32) 214, 215, 216, (33) 220, 
223, 224, 227 (35) 311, 312, (48α) 
312 (48α)

Πάργα
Parga
198, 199 (27) 296, 297 (45) 355, 357, 
358 (60)

Παροντσίν, Τζάνε
P aroncin , Z u a n n e  
272, 273, 274, 275 (41)

Π αρτίδος, Διονύσιος 
Partido, D ion isio
111, 112 (13η)

Πατρατζίκι 
P atrazichi
9, 11 (2β)

Πεδεμόντης, Παύλος 
P edem onti, Paolo 
8,9 (2α) 26, 27 (4α) 28, 29 (4β) 31,

33 (4γ) 34, 35 (4δ) 36, 37 (4ε) 
38, 39 (4στ) 41, 42 (4ζ) 45, 48 (4η) 
49, 50 (4Θ) 57, 58 (4ια) 59, 60 (4ιβ) 
101, 102 (13α) 102 (13β) 103 (13γ) 
103, 104 (13δ) 105 (13ε) 107 (13στ) 
108, 110 (13ζ) 111, 112 (13η) 151, 
152 (21α) 153, 154 (21β) 179, 181 
(25α) 193, 194 (26α) 194, 195 
(26β) 196 (26γ) 197 (26δ) 229, 230 
(35α) 230, 231 (35β) 237, 238 
(36α) 239, 240 (36β) 241, 243 (36γ) 
243, 244 (36δ) 250 253 (37α) 257, 
259 (37γ) 261, 264 (37δ) 281, 283 
(43α) 284 (43β) 302, 304 (46α) 
307, 308 (47α)

Π εραιβός, Χριστόφορος 
Perevò, Cristoforo
10 , 12 (2β)

Περδικάρης, Ά ντζολος 
Perdicari, A nzolo
124, 134 (17α)

Πεταλάς, Τζουάννες 
Petalà, Z uanne  
108, 110 (13ζ)

Πιασέντι, Γκαετάνο 
P iasen ti, Gaetano 
275, 276 (42)

Πιεράτος, Διονύσιος 
Pierato, D ion isio
111, 112 (13η)

Πιεράτος, Μαρίνος 
Pierato, M arin
111 , 112 (13η)

Πιεράτος, Χριστόδουλος 
Pierato, Cristodulo
111, 112 (13η)

Πιέρης (κόμης)
P ieri
Π ιέρρης
330, 331 (55) 333, 334 (55α)

Πιέρης (λοχαγός)
P ieri 
65, 72 (6 )

Πλαγιά
P lajà
10, 11, 12 (2β) 167, 170 (23α) 

Πόρος (Κεφαλληνία)
Poro
153, 154 J21ß)

Ποταμιάνος, Αναστάσιος 
P otam iano, A nastasio  
108, 109 (13ζ)

Ποταμιάνος, Νικόλαος 
Μ πιριρής
Π οταμιάνος, Ν ικολής  
P otam iano  N icolò και N ico lin
106, 107 (13στ) 107, 109 (13ζ) 173, 
176 (25) 185, 190 (26) 207, 208 (31) 
220, 224 (35) 245, 247 (37) 340, 
342 (58) 354, 357 (60)

Πούντα (Πρέβεζα)
P unta
1 0 , 1 1 , 12 (2β)



Πρέβεζα
Prevesa
Preveza
9, 10, 11, 12 (2β) 63, 70 (6) 75,
76, 77, 78 (7) 80, 82 (8α) 148, 149
(21) 165, 167, 168, 170 (23α) 315, 
318 (50) 337 (57)

ΡΑ ΒΑ Ν ΤΙΝ ΟΣ , Σ Π ΥΡΟΣ 
R avand inò , Sp iro
111, 112 (13η)

Ραϊμπέρτι, Λουίτζι Κ.
R aiberti, L u ig i Κ .
313, 314 (49)

Ραφτόπουλος, Σεβαστιανός 
R aftopu lo  Sebasti ano 
336, 337 (57) 338 (57α) 339 (57β) 

Ριτσαρδόπουλος, Ο νούφριος 
R izzardopu lo , O nofrio  
R iciardopu lo  
R izia rdopu lo  
Ο νούφριος 
O nofrio
89, 90 (11) 95, 99 (13) 153, 154 
(21 β) 183, 188 (26) 246, 247 (37) 
264, 265 (37ε) 266 (37στ)

Ρούμελη
166, 169 (23α)

Ρουμελιώτης 
R u m e lio tti
355, 357 (60)

Ρωσία
R u ssia
5,6 (2) 40, 42 (4ζ) 44, 47 (4η) 53, 
56 (4ι) 79, 80 (8) 153, 154 (21β)
199, 201 (28) 223, 228 (35) 253, 
254 (37β) 270, 271 (40) 279, 281 
(43α) 340, 342 (58) 354, 357 (60)

ΣΑ Μ Η  (Κεφαλληνία)
Sam o
38, 39 (4στ)

Σάμος
Sam o
153, 154 (21 β)

Σαρακηνός
Sarach in
Sarachino
89, 90 (11) 296, 297 (45) 355, 357 

 (60)
Σάρλος, Παναγής 

Sarlo , P anag in
110 , 112 (13η)

Σβορώνος, Ι ωάννης
Svorono, G iovanni 
Σβορόνος
260, 261, 262, 264 (37δ) 264, 265 
(37ε) 266 (37στ) 340, 342 (58) 366,
367, 368 (62)

Σελήμ (Σουλτάνος)
166, 169 (23α)

Σέρβοι
S e rv ia n i  
165, 168 (23α)

Σέρβος Τ ούτζε 
Servo Tuze
10 , 12 (2 β) 

Σερεμέτης, Δημήτρης _
Serem eti D im itr i,
125, 135 (17α)

Σ ιγούρος
S ig u r i
340, 342 (58) 354, 355,ξ357 (60) 

Σιδέρης, Φραγκούλης 
S ider i, F rangu li
127, 137 (17α)

Σικελία
S ic ilia  
113, 114 (14)

Σ ισ ιλιάνος, Μάρκος 
C icilian , Marco 
Τ σιτσιλιάν, Μάρκος 
Τσιτσιλιανος, Μάρκος 
C iciliano , Marco
105 (13ε) 107 (13στ) 108 , 110 
(13ζ) 111, 112 (13η) 131, 142 
(17α) 196 (26γ) 197 (26δ) 232, 233, 
235, 236 (36) 241, 242 (36γ) 325, 
326, 327, 328 (53α) 328, 329 (54) 
359, 360, 361, 362 (61) 362, 363 
(61α) 364, 365 (61β) 365 (61γ) 

Σκιαδάς, Ά γγελος
Sch iadan , Angelo  
150, 151, 152 (21α)

Σκιαδάς, Αθανάσιος 
Schiada , A ttanasio  
65, 72 (6)

Σκλήρης, Ιω ά ν. του Δημητρίου 
Scliri, Gio d i D em etrio
147, 149 (21) 150, 151 (21α) 

Σκυλοδήμος
Schilod im o
9, 11 (2β) 167, 170 (23α)

Σορδίνας
Sord ina
Σορντίνας
4,5 (1) 20, 25 (4) 84, 85 (9) 
87, 89 (10) 90, 91 (11) 91, 92 
(12) 96, 100 (13) 113, 114 
(14) 118, 119 (16) 120, 121 (17) 
143, 144 (18) 145 (19) 172 (24) 
175, 178 (25) 186, 191 (26) 198, 
199 (27) 203, 204 (29) 205, 206 
(30) 208, 210 (31) 212, 213 (32)
215, 216 (33) 218, 219 (34) 224, 
228 (35) 234, 236 (36) 246, 247 (37) 
267, 268 (38) 269, 270 (39) 270 
271 (40) 273, 275 (41) 276 (42)
287, 289 (44) 296, 297 (45) 299,
300 (46) 305, 307 (47) 311, 312 
(48) 313, 314 (49) 321, 322 (51)
322, 323 (52) 324, 325 (53) 328, 329 
(54) 330, 331 (55) 336, 337 (57) 
339, 342 (58) 353 (59) 359, 361
(61) 366, 367 (62)

Σουρμπής
S u rb i
128, 139 )17α)



Σταφυλάτος, Μαρίνος 
S ta fila to , M arino
125, 135 (17α)

Στράλης, Αυγουστίνος 
Stra lli, Agoslin
111, 112 (13η)

Σύβοτα
Sivota
127, 137 (17α)

Συναδηνός, Μπατιός
S in a d in o , B attio  

 267, 268 (38)
Σύντεκνος (Βάλτος)

S id ic[n ]o d i Vallo
9, 11 (2β)

Σχίζας, Γρηγόρης
Schizza , Gligoli
122, 131 (17α)

S T E T H E R
Stedter
Stheder
Σ τέδερ
Σ τέτερ
6 , 7 (2) 15, 16, 20, 21 (4) 63, 64, 
65, 70, 71, 72 (6 ) 75, 76, 77, 78 
(7) 86 , 88 (10) 115, 117 (15) 128, 
138 (17α) 168, 171 (23α) 173, 176 
(25) 182, 187 (26) 214, 215 (33) 
277, 278, 279, (43) 280, 282 (43α) 
298, 300 (46) 307, 308 (47α) 310, 
311, 312, (48) 336, 337 (57) 338 
(57α) 340, 342, 343 (58) 347, 349, 
350, 352, (58β)

Τ Α Η Ρ Α Μ Π Α ΖΗ Σ 
T a ir  A m b a si 
165, 168 (23α)

Τάνταρος, Χρήστος 
Tandaro, Cristo
128, 129, 130, 139, 140 (17α)

Τεκέ (στενόν)
Techiè
280, 282 (43α)

Τεκή . . .
Techi
10 , 12 (2β)

Τένεδος
Tenedo
150, 151, 152 (21α) 153, 154 (21β) 

Τεπεκλής, Α μ π ά ς 
Tepeclis, A m bas
9, 11 (2β)

Τζαγκάνης, Ι ωσήφ
Z a n ca n i, G iuseppe
123, 133 (17α)

Τζίνος
Z in o
65, 72 (6 )

Τζορτίνας, Ανδρέας (βλέπε Σορδίνας) 
Τράνακας, Κωσταντής 

Tranaca C ostantin  
83, 84, 85 (9) 144, 145 (19)

Τρέκας, Χαράλαμπος 
Trecca, Caralambo
128, 138, 139 (17α)

Τρίκαλα
Tricala
167, 170 (23α)

Τ ρούπος, Στέλιος 
Trupo, Stelio  
108, 109 (13ζ)

Τρύφων, Αθανάσιος 
T riffo , A tanasio  
Trifo , A ttanasio
123, 132, 133 (17α) 309 (47β) 367, 
368 (62)

Τσαγκαρόλ, Αντώνιος 
Zancarol, A n ton io
129, 139 (17α)

Τσαμπίνης, Ζαχαρίας
Z a m b in i, Zaccaria
131, 142 (17α)

Τσαρλαμπάς, Σπυρίδων 
Zarlam bà  S p ir id o n
131, 142 (17α) 222, 226 (35) 

Τσερούλλη 
C erulli
356, 358 (60)

Τσίτης, Θωμάς 
C ittì, Tom a
290 (44α) 292, 294 (44β)

Τσόντας, Αθανάσιος 
Z ona , A ttanasio
10 , 12 (2β)

Τυπάλδος, Π αναγής 
Tipaldo , P anagin
108, 109 (13ζ)

ΥΔΡΑ
Idra
147, 149 (21) 150, 151, 152 (21α)

Φ Α ΡΜ ΑΚ ΗΣ, Γ Ε ΡΑ Σ ΙΜ ΟΣ 
F arm ach i, Gerasimo
107, 109 (13ζ)

Φαρσινός, Διονύσιος
F arsinò , D ion isio
148, 149 (21) 153, 154 (21 β) 

Φερεντάτος, Σπύρος
Ferendato, Sp iro
108, 110 (13ζ)

Φερεντίνος, Βαγγέλης
F erendino, Vangeli
111, 112 (13η)

Φλάμπουρας, Σπύρος
Φ λαμπόρας Σπυρίδω ν  
F lam bura , S p iro  
156, 160 (22) 166, 170 (23α) 

Φλαμπουριάρης, Ε.
F la m b u ria ti, Ε .
151, 152 (21α) 153, 154 (21β) 

Φουμάρης, Μάρκος 
F u m ari, Marco
108, 109 (13ζ)



Φύσας, Θοδωρής
Φύσας, Θεοδωρής 
F issa , Todorin
123, 128, 130, 131, 133, 139, 140, 
141 (17α) 197 (268)

Φώτος, Γιάννος 
Foto Janno
10 , 12 (2β)

Χ ΟΡΜ ΟΒΑΣ, ΚΩΣΤΑΣ 
Cormova, Costa
280, 282 (43α)

Χρήστος (λοχαγός)
Cristo
285, 287, 288 (44)

Χωραφάς
Corafà.
156, 159 (22) 166, 170 (23α)

V O R O N Z O R T E
129, 140 (17α)

ZA G H E L
Ζ ά γγ ελ
173, 175 (25) 220, 223, 224, 227, 
228 (35)





Π Α ΡΟΡΑΜΑΤΑ :

Σ τ η σ. 136 παραλείπεται η μετάφραση της τρίτης παραγράφου της 23ης Ι ου
νίου, π ο υ  α ναφέρεται στο Γάσπ αρο Καλάντρο (βλ. ιταλικό κείμενο στη σ. 126).

23 τ ο υ  ιδ ίου. Εις Γάσπαρον Καλάντρον καταβληθέντα εξήκοντα οκτώ γρόσια 
διά π ληρωμήν εικοσιτεσσάρων ε ργατών και οκτ ώ  εποπτών εργασίας, οι οποίοι 
υπηρέτησαν εις Α. Παντελεήμονα από της 20 έ ω ς 23 τρέχοντος προς δύο γρό
σια δι’ έκαστον τω ν  εργατών ημερησίως και δύο και ήμισυ διά τους α ρχιεργά
τας και τούτο κατ’ ε ντολήν του άνω ρηθέντος κυρίου Ε πιτρόπου και απόδειξιν 
του ρηθέντος Καλάντρου υπ’ αριθ. 48.

Σ τ η σ. 342 α ντί Μαϊνότου το ορθό Μανιάτου.
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