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ΓΑΚ-ΑΡΧΕΙΑ Ν. ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 

ΑΡΧΕΙΟ BENETIKHΣ ∆IOIKHΣHΣ 

1500-1797 

 

Α. ∆ΙΟΙΚΗΣΗ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ 

 

Τίτλος: Α. Βενετική ∆ιοίκηση Κεφαλονιάς (Reggimento di Cefalonia) 

Χρονολογίες: 1593-1797 

Επίπεδο περιγραφής: Αρχείο 

Μέγεθος: 198 φάκελοι (19 τρ. µέτρα) 

Όνοµα παραγωγού: Βενετική ∆ιοίκηση Κεφαλονιάς (Προβλεπτής, 

Σύµβουλοι, Συµβούλιο Κοινότητας) 

∆ιοικητική ιστορία: Με την είσοδο του 16ου αιώνα  (το 1500) η 

Κεφαλονιά και η Ιθάκη έγιναν βενετικές κτήσεις, γεγονός που σήµανε τη 

σταθεροποίηση της κυριαρχίας της Γαληνότατης στην περιοχή του Ιονίου, 

συνδέοντας έτσι την αλυσίδα των θαλάσσιων εµπορικών της δρόµων από 

την Αδριατική προς την Ανατολική Μεσόγειο, αφού ήδη η Κέρκυρα από τον 

14ο αι. και η Ζάκυνθος από τον 15ο ήταν δικές της κτήσεις (η Λευκάδα 

κατακτήθηκε από τους Βενετούς το 1502, αλλά τον επόµενο χρόνο έγινε 

οθωµανική κτήση για να περάσει πάλι στους Βενετούς τα τέλη του 17ου 

αιώνα). Η βενετική κυριαρχία στα Ιόνια νησιά θα διατηρηθεί στους τρεις 

επόµενους αιώνες ως την εµφάνιση των ∆ηµοκρατικών Γάλλων (1797).  

Το διοικητικό πλαίσιο που εφάρµοσε η Βενετία στην Κεφαλονιά ήταν 

παραπλήσιο µε των άλλων νησιών του Ιονίου. Ωστόσο η βενετική 

∆ιοίκηση, γνωστή ως Reggimento, οργανώθηκε σταδιακά µέχρι να πάρει τη 

µορφή του 3/µελούς Σώµατος (Προβλεπτής και 2 Σύµβουλοι) που 

συναντούµε στα έγγραφα από τον 17ο αιώνα και εξής. Αλλά και η 

συγκρότηση και λειτουργία του Συµβουλίου της Κοινότητας, που ασκούσε 

συµπληρωµατικές κοινοτικές εξουσίες, σταθεροποιείται µόλις τον 17ο αι. 

και όχι από την αρχή της κατάκτησης. Ενδεικτικό της καθυστέρησης αυτής 

είναι το σωζόµενο Πρώτο Βιβλίο των Πρακτικών της Κοινότητας που 

χρονολογείται µόλις το 1593.  

Όλες οι εξουσίες πήγαζαν από τον Προβλεπτή που αντιµετώπιζε όλα τα 

ζητήµατα της διοίκησης, αλλά και της άµυνας, της απονοµής της 

δικαιοσύνης και της δηµόσιας υγείας. Ο Προβλεπτής (Provveditor) και οι 
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δύο του Σύµβουλοι (Consiglieri) ήταν στην ουσία οι κύριοι φορείς της 

διοίκησης γι’ αυτό στα αξιώµατα ορίζονταν µόνον Βενετοί µετά από εκλογή 

τους από το Μεγάλο Συµβούλιο της Γαληνότατης και η θητεία τους ήταν 

διετής. Ο Προβλεπτής της Κεφαλονιάς αναφερόταν µόνον στον Bάιλο της 

Κέρκυρας, στους Έκτακτους απεσταλµένους, στον Γενικό Προβλεπτή της 

θάλασσας ή στο µητροπολιτικό Kέντρο, απ’ όπου έπαιρνε και γενικές 

οδηγίες ή διαταγές στο διάστηµα άσκησης των καθηκόντων του, ενώ µετά 

το πέρας της θητείας του υπέβαλε έκθεση ’’πεπραγµένων’’ στη Γερουσία.  

Το Reggimento πλαισιωνόταν από έναν αριθµό αξιωµατούχων και 

υπαλλήλων Βενετών και εντόπιων που ορίζονταν από τον Προβλεπτή ή από 

το Συµβούλιο της Κοινότητας µε την έγκριση πάντα του Προβλεπτή. Στα 

ζητήµατα της εσωτερικής δοµής και λειτουργίας της Κοινότητας του νησιού 

το Συµβούλιο της Κοινότητας είχε καθοριστικό ρόλο. Τα άτοµα που 

συγκροτούσαν το Συµβούλιο προέρχονταν από εξέχουσες οικογένειες του 

νησιού (’’primarii’’) και από αυτό το Σώµα εκλέγονταν οι διάφοροι 

αξιωµατούχοι που πλαισίωναν τη βενετική ∆ιοίκηση και ασκούσαν σε 

συνεργασία µε τον Προβλεπτή και τους Συµβούλους του τις διάφορες 

κοινοτικές εξουσίες. Οι σηµαντικότεροι ήταν οι Σύνδικοι, οι σοπρακόµιτοι 

(κυβερνήτες της κοινοτικής γαλέρας), οι Προβλεπτές για την Υγεία, οι 

πρεσβευτές προς τη µητρόπολη, οι δικαστές-’’ειρηνοδίκες’’ (giudici minori), 

ενοικιαστές φόρων και κοντόσταβλοι.  

 

∆ιαδικασία πρόσκτησης: To αρχειακό υλικό που χρονολογείται από τον 

16ο αι. µέχρι τον 19ο και απόκειται σήµερα στα Αρχεία του Ν. 

Κεφαλληνίας, έχει κληροδοτηθεί από το ’’Αρχειοφυλακείον’’ του νησιού 

που δεν είναι γνωστό πότε ακριβώς οργανώθηκε. Υπάρχει µαρτυρία ότι 

κατεστράφη το 1591 από µεγάλη πυρκαϊά επί Προβλεπτή ∆ανιήλ Bembo, 

ενώ αρκετά χρόνια αργότερα (30 Απριλίου 1632) µε δουκική διαταγή 

εντέλλεται ο Προβλεπτής του νησιού Νικόλαος Erizzo να µεριµνήσει για τη 

διοργάνωση του αρχειοφυλακείου που βρισκόταν σε πλήρη αταξία 

διορίζοντας κατάλληλο αρχειοφύλακα, ο οποίος θα προέβαινε και στην 

σύνταξη ευρετηρίου και στην συντήρηση των εγγράφων. Αλλά και κατά 

τον 18ο αιώνα µαρτυρείται επίσης ότι από πυρκαϊά ’’σπουδαίως εβλάβη’’ το 

Αρχειοφυλακείο και δόθηκε εντολή στον πρωτονοτάριο ∆ηµήτριο 

Τζαγκαρόλο (νοτάριο Ληξουρίου) ’’να περιέλθη µετά δηµοσίας δυνάµεως 
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την νήσον προς συλλογήν αντιγράφων ειληµµένων εξ επισήµων τοιούτων’’ 

σε αντικατάσταση των εγγράφων της ∆ιοίκησης που είχαν απολεσθεί. Οι 

µαρτυρηµένες από ενωρίς καταστροφές και άλλες που ακολούθησαν µέχρι 

εκείνη των σεισµών του 1953 αιτιολογούν τη µεγάλη καταστροφή του 

αρχειακού υλικού και την απώλεια διοικητικών εγγράφων της βενετικής 

∆ιοίκησης του πρώτου αιώνα της κατάκτησης, αφού τα σωζόµενα 

χρονολογούνται από τον 17ο αι. και εξής, µε εξαίρεση το πρώτο Βιβλίο 

Πρακτικών της Κοινότητας του έτους 1593. 

 

Παρουσίαση περιεχοµένου: Τα τεκµήρια του Αρχείου της Βενετικής 

∆ιοίκησης Κεφαλονιάς διαχωρίζονται σε τρεις θεµατικές κατηγορίες: 

1. ∆ιοικητικά-δικαστικά: είναι τα αναφερόµενα σε διάφορες διατάξεις, 

αποφάσεις και κανονισµούς για τη λειτουργία της Κοινότητας, σε διάφορες 

διοικητικές πράξεις (διορισµούς αξιωµατούχων, υπαλλήλων, διάφορες 

άδειες, πράξεις εξασφάλισης, βεβαιώσεις-αναφορές υπαλλήλων, εγκρίσεις 

εφέσεων), κλητεύσεις, προσδιορισµούς εκδίκασης αγωγών, δικαστικές 

αποφάσεις, δικόγραφα, αλλά και έγγραφα προς τον Προβλεπτή µε 

αντικείµενο µοναστηριακά ζητήµατα ή άλλα ποικίλου περιεχοµένου 

(επιστολές, προσφυγές, διενέξεις, αιτήσεις-απαιτήσεις, εξασφαλίσεις-

διεκδικήσεις ή αποποιήσεις προικώων αγαθών).   

2. Οικονοµικά: πρόκειται για τεκµήρια που αφορούν ζητήµατα είσπραξης 

φόρων ή εκµίσθωσης δεκάτης και  

3. Υγειονοµικά-ναυτιλιακά. Το περιεχόµενό τους σχετίζεται τα ζητήµατα της 

δηµόσιας υγείας και τους µηχανισµούς προστασίας της, ενώ τα ναυτιλιακά 

αναφέρονται στα θέµατα της διακίνησης πλοίων, ταξιδιωτών και 

εµπορευµάτων, αλλά και στους κανονισµούς που διέπουν αυτές τις 

δραστηριότητες (διαβατήρια, άδειες απόπλου, άδειες φόρτωσης-

εκφόρτωσης εµπορευµάτων, άδειες ελευθεροκοινωνίας, πιστοποιήσεις 

υγειονοµικού ελέγχου κ.λ.π.).  

 

Σύστηµα ταξινόµησης: Για να γίνει κατανοητό το σύστηµα ταξινόµησης 

είναι ανάγκη να γίνει µια σύντοµη αναφορά στην ιστορική πορεία του 

Αρχειοφυλακείου Κεφαλληνίας. Ήδη από τον 18ο αι., όταν 

πραγµατοποιήθηκε η µεταφορά της πρωτεύουσας του νησιού από το 

Κάστρο του Αγίου Γεωργίου στο Αργοστόλι (1757), επί Προβλεπτή Alb. 
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Magno, µεταφέρθηκε και το ’’Aρχειοφυλακείον’’, ενώ δόθηκε εντολή στον 

Iωάννη Λοβέρδο Kωστή να επιστατήσει τη µεταφορά ’’των εις οικτράν 

κατάστασιν και αταξίαν όντων βιβλίων και εγγράφων και να κατατάξη 

ταύτα κατά το δυνατόν χρονολογικώς και συστηµατικώς’’. O Iωάννης 

Λοβέρδος Kωστής, ο γνωστός ιστορικός, ήταν ο πρώτος αρχειοφύλακας-

αρχειονόµος που προέβη σε ταξινόµηση των δηµοσίων εγγράφων. 

∆εύτερος ο Σπυρίδων Φωκάς, γνωστός σε όλους ως αρκιβίστας (Archivista) 

του Ιονίου κράτους, ήταν εκείνος που έβαλε πράγµατι τη σφραγίδα του 

στη διαµόρφωση της φυσιογνωµίας-δοµής του Aρχείου. Αναγνωρίζεται από 

όλους ως ’’πατήρ και άγρυπνος και τίµιος φύλαξ του αρχειοφυλακείου’’. 

Υπηρέτησε σ’ αυτό από τα πρώτα χρόνια του Ιονίου κράτους (1817) µέχρι 

τον θάνατό του το 1866. Στα πάνω από 40 χρόνια υπηρεσιών του αυτός ο 

’’αρκιβίστας’’ επιτέλεσε το τεράστιο έργο της ανακατάταξης του αρχειακού 

υλικού πέντε αιώνων και της ταξινόµησής του µε ’’νέα’’ µέθοδο. Γνώστης 

της ιταλικής, του βενετικού ιδιώµατος αλλά και της λατινικής και γαλλικής 

γλώσσας, ακολούθησε ένα µικτό σύστηµα αρχειοθέτησης (ειδολογικό, 

θεµατικό, χρονολογικό). ∆ιαχώρισε τα από τον 16ο αι. φυλασσόµενα στο 

Αρχειοφυλακείο συµβολαιογραφικά βιβλία, τα ληξιαρχικά, τα διοικητικά και 

τα δικαστικά, αριθµώντας και µονογράφοντας τα φύλλα τους, έτσι που 

σήµερα είναι δυνατή η επισήµανση των απωλειών. Τα άλλα λυτά έγγραφα 

τα κατέταξε σε θεµατικές κατηγορίες (καθ’ ύλην) και χρονολογικά 

συγκροτώντας δέσµες ή συλλογές εγγράφων δίνοντας πάλι αρίθµηση στα 

φύλλα των δεσµών και των υποθέσων στις συλλογές. Σ’ αυτά όλα 

επικόλλησε παραλληλόγραµµο χαρτί όπου έφερε την ταξινοµική του 

ένδειξη, η οποία ήταν γραµµένη και στο πρώτο φύλλο ή έγγραφο της 

δέσµης στην ιταλική γλώσσα. Τα έγγραφα των δεσµών και συλλογών δεν 

είναι πάντα σε χρονολογική σειρά και υπάρχουν συχνά συνηµµένα 

αντίγραφα παλαιότερων χρονολογιών. Αυτή η κατάταξη του Φωκά 

ακολουθήθηκε και από όλους τους µεταγενέστερους αρχειοφύλακες και 

εξακολουθεί µέχρι σήµερα να είναι σηµαντικός οδηγός για την 

αποκατάσταση διαλυµένων δεσµών ή συλλογών (όπου ήταν δυνατόν). 

Έτσι αρχειοθετήθηκαν οι φάκελοι σε συνεχόµενη αρίθµηση: κατά 

κατηγορίες, ειδολογικά, θεµατικά, σε σειρές διοικητικής σπουδαιότητας και 

χρονολογικά (όχι αλφαβητικά).  
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Όροι πρόσβασης: ∆εν υπάρχουν περιορισµοί. 

Όροι αναπαραγωγής: Ακολουθούνται οι ισχύοντες κανόνες των Γ.Α.Κ. 

Γλώσσα-γραφή: Το σύνολο σχεδόν των εγγράφων είναι στην ιταλική 

γλώσσα µε ιδιωµατισµούς της βενετικής διαλέκτου, ενώ µικρός αριθµός, 

κυρίως συνηµµένων αντιγράφων, είναι στην ελληνική της εποχής (µε 

ιδιωµατισµούς από την ιταλική) σε χειρόγραφη και εν πολλοίς 

δυσανάγνωστη γραφή. 

Φυσικά χαρακτηριστικά: Ο µεγαλύτερος όγκος του αρχειακού υλικού 

έχει υποστεί µεγάλες φθορές και αλλοιώσεις από τη βροχή και τις κακές 

συνθήκες φύλαξης σε σκηνές αµέσως µετά καταστρεπτικούς για το νησί 

σεισµούς του 1953.  

Συµπληρωµατικές πηγές: Για την περίοδο της βενετοκρατίας στο νησί 

συναφείς και σηµαντικές πηγές (πλην των διοικητικών εγγράφων που 

παρουσιάζονται σ’ αυτό το ευρετήριο) είναι : 

- Αναστασίας Σιφωνιού-Καράπα, Μενελάου Α. Τουρτόγλου, Σπυρίδωνος Ν. 

Τρωιάνου, ’’Το Νοταριακόν Αρχείον Κεφαλληνίας’’, Επετηρίς του Κέντρου 

Ερεύνης της Ιστορίας του Ελληνικού ∆ικαίου της Ακαδηµίας Αθηνών, τοµ. 

16-17 (1969-1970), Εν Αθήναις 1972. 

- Γεωργίου Ν. Μοσχόπουλου, ’’Το Εκκλησιαστικό Αρχείο Κεφαλονιάς 

(Μητρόπολη-Μονές-Ναοί)’’, Αθήνα 1984 και 

- Γεωργίου Ν. Μοσχόπουλου, ’’Ληξιαρχικό Αρχείο (γεννήσεις-βαπτίσεις-

γάµοι-θάνατοι)’’, Αθήνα 1988. 

Παρατηρήσεις: Η κύρια ταξινόµηση του Αρχείου της Βενετικής ∆ιοίκησης 

Κεφαλονιάς είχε πραγµατοποιηθεί σε διάφορες αποστολές από το έτος 

1975 από τον κ. Νίκο Μοσχονά, ∆ιευθυντή του Κέντρου Βυζαντινών 

Ερευνών του Εθνικού Ιδρύµατος Ερευνών.  

Χρονολογίες περιγραφής: Σταµατούλα Ζαπάντη, δp ιστ., 2002-2003. 
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B. ∆ΙΟΙΚΗΣΗ ΦΡΟΥΡΙΟΥ ΑΣΟΥ - ΠΡΟΒΛΕΠΤΕΣ ΑΣΟΥ 

 

Τίτλος: ∆ιοίκηση Φρουρίου Άσου: Προβλεπτές Άσου 

 (Fortezza di Asso: Provveditori di Asso) 

Χρονολογίες: 1656-1797 

Επίπεδο περιγραφής: Αρχείο 

Μέγεθος: 132 φάκελοι (6 τρ. µέτρα) 

Όνοµα παραγωγού: Προβλεπτές Άσου 

∆ιοικητική ιστορία: Οι συχνές επιδροµές κατά τον 16ο αι. πειρατών και 

Οθωµανών, κυρίως στα βόρεια παράλια της Κεφαλονιάς, µε ορµητήριο τη 

Λευκάδα (οθωµανική κτήση) δηµιουργούσαν πολλά προβλήµατα στην 

άµυνα του νησιού αλλά και στην οικονοµική και κοινωνική ζωή των 

κατοίκων µε τις πολλές καταστροφές, αρπαγές και λεηλασίες. Το Κάστρο 

του Αγίου Γεωργίου, όπου η έδρα της βενετικής ∆ιοίκησης του νησιού, δεν 

µπορούσε να ανταποκριθεί στις ανάγκες προστασίας και υπεράσπισης της 

βόρειας περιοχής της Κεφαλονιάς όταν µικρότερες ή µεγαλύτερες 

επιδροµές έπλητταν τους κατοίκους. Έτσι το αίτηµα των κατοίκων για 

ανέγερση φρουρίου στη χερσόνησο της Άσου, που υποβλήθηκε στη 

βενετική Γερουσία το 1585, αντιµετωπίστηκε θετικά από το µητροπολιτικό 

κέντρο. Η θέση εξαιρετικά προνοµιακή από στρατιωτική άποψη είχε τον 

έλεγχο του Ιονίου προς την ανοικτή θάλασσα, ενώ οι απόκρηµνες ακτές 

απέτρεπαν κάθε προσπάθεια πρόσβασης. Οι δύο µοναδικοί αβαθείς όρµοι 

προς Β. και Ν. µπορούσαν να εξυπηρετήσουν µόνον µικρές ψαρόβαρκες. 

 Η ανέγερση του Φρουρίου της Άσου άρχισε το 1593 µε στόχο την 

ενίσχυση της άµυνας του νησιού και ορίστηκε το ίδιο έτος ως 

Αντιπροβλεπτής Άσου (vice provveditor) ο Αµβρόσιος Corner, ο οποίος από 

το 1591 ήταν ο ένας από τους δύο Συµβούλους του Reggimento της 

Κεφαλονιάς. Μετά την ολοκλήρωση της ανέγερσης του Φρουρίου ως 
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πρώτος Προβλεπτής Άσου (Provveditor di Asso) διορίστηκε ο 

Βαρθολοµαίος Minio το έτος 15971.  

 Τη διοίκηση του Φρουρίου ασκούσε ο Προβλεπτής, ο οποίος ήταν 

ευγενής Βενετός αξιωµατούχος και εκλεγόταν και αυτός, όπως και της 

Κεφαλονιάς, από το Μεγάλο Συµβούλιο. Η θητεία του ήταν διετής και είχε 

διοικητικές και δικαστικές αρµοδιότητες. Αναφερόταν στον Γενικό 

Προβλεπτή για τη θάλασσα για µείζονα ζητήµατα άµυνας ή απονοµής 

δικαιοσύνης και στον Προβλεπτή Κεφαλονιάς. Ορισµοί, διαταγές, 

διατάγµατα της µητρόπολης διαβιβάζονταν στον Προβλεπτή Κεφαλονιάς, ο 

οποίος µε τη σειρά του τα διαβίβαζε προς τον Προβλεπτή Άσου για 

κοινοποίηση και εφαρµογή. Στα καθήκοντά του συνεπικουρούσαν οι 

στρατιώτες της φρουράς (fanti). 

                                                 
1 Βλέπε πρόχειρα Μοσχονάς Νικ.,’’ Ειδήσεις περί της ιδρύσεως και οργανώσεως του Φρουρίου Άσου 
Κεφαλληνίας (1585-1610)’’, ∆ιεθνές Ινστιτούτον Φρουρίων, Πεπραγµένα Επιστηµονικής Συνόδου, 
Αθήναι 25-29.4.1968, σ 1-6. 
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