
 

 Περί του «Porto Angius»  

του Αντωνίου Γ. Περδικάρη 

 

Εικόνα 1 Η νήσος της Αγίας Μαύρας 1696 έργο του V.M.Coronelli 

ε χάρτη που εκδόθηκε στα τέλη του 17ου αιώνα στη πόλη της Βενετίας (βλ. 

εικόνα 1),  έργο του χαρτογράφου Vincenzo Maria Coronelli (1650-1718)1, 

παρουσιάζεται η τότε Ενετοκρατούμενη νήσος της Λευκάδας ( φέρουσα 

την Μεσαιωνική ονομασία της, «νήσος της Αγίας Μαύρας») με αρκετά 

λεπτομερή απεικόνιση τόσο των μορφολογικών χαρακτηριστικών του 

εδάφους της, όσο και των ανθρωπογενών στοιχείων της κατά την εποχή εκείνη. Είναι 

προφανής και  η μεγάλη αξία του χάρτη αυτού στη μελέτη της τοπικής ιστορίας, 

αλλά και το συνεπαγόμενο ενδιαφέρον των ερευνητών για την μελέτη των 

δεδομένων που περιέχει. Ο χάρτης-παρ’ όλο που το πρωτότυπό του βρίσκεται στη 

Μαρκιανή Βιβλιοθήκη (Biblioteca Nazionale Markiana) της Βενετίας-είναι εύκολα 

προσιτός, καθώς αντίγραφά του έχουν δημοσιευθεί σε πολλά έντυπα (επιστημονικά 

και μη), ενώ παράλληλα μπορεί να βρεθεί και στο διαδίκτυο, όπου υπάρχουν 

αντίγραφα ακόμα και σε υψηλή ανάλυση2. Θεωρώ επομένως ότι δεν υπάρχει λόγος  

να παρατεθούν στο σημείο αυτό άρθρα και επιστημονικές εργασίες, που κάνουν 

χρήση του χάρτη αυτού ή επεξεργάζονται στοιχεία του. Ενδεικτικά  μόνον αναφέρω 
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 Πρόκειται για ένα από τους σημαντικότερους χαρτογράφους της εποχής, που έχει συγγράψει 

περισσότερα από 125 έργα και έχει σχεδιάσει πάνω από 4000 χάρτες. Γνωρίζουμε  επίσης ότι 
κατασκεύασε δύο μεγάλες υδρόγειους σφαίρες, για λογαριασμό του βασιλιά της Γαλλίας 
Λουδοβίκου του 14

ου
. Οι σφαίρες αυτές, διαμέτρου περίπου 4μ., βρίσκονται σήμερα στην Εθνική 

Βιβλιοθήκη του Παρισιού.  
2
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την εργασία της κας Ο. Κατσαρδή-Hering3, αλλά  προφανώς υπάρχουν  και πολλές 

άλλες επιστημονικές μελέτες, που  μπορούσε να γίνει μνεία τους εδώ. 

Στο χάρτη αυτό και μάλιστα στη ΒΔ ακτή της Νήσου-στην περιοχή περίπου που 

στους σύγχρονους χάρτες τοποθετείται ο οικισμός του Αγίου Νικήτα (για την 

ακρίβεια λίγο βορειότερα)- απεικονίζεται ένα λιμάνι, με την ονομασία «Porto 

Angius». Η ύπαρξη του λιμανιού αυτού παρουσιάζει ενδιαφέρον όχι μόνο γιατί η 

περιοχή θεωρείται ότι ήταν τότε ακατοίκητη λόγω του δυσβατότητας, της 

απομακρυσμένης θέσης της από τους συγκροτημένους οικισμούς του νησιού, αλλά 

και λόγω της επικινδυνότητάς της, εξαιτίας της δράσης των πειρατών, οι οποίοι 

είχαν καταστήσει το  Νησί κατά την περίοδο της Τουρκοκρατίας άντρο τους4. Μέχρι 

σήμερα δεν έχει δοθεί κάποια ερμηνεία ούτε για την ύπαρξη ούτε για την ονομασία 

του λιμανιού αυτού. Το άρθρο αυτό φιλοδοξεί να καλύψει αυτό το κενό. 

Η ονομασία Porto Angius στην ΒΔ ακτή της Λευκάδας κατά την Ενετοκρατία δεν 

συναντάται μόνο στον χάρτη του Coronelli. Σε δύο συγγράμματα του 18ου αιώνα 

του θεωρούμενου «ιδρυτή της σύγχρονης γεωγραφικής επιστήμης»5Γερμανού 

Anton Friedrich Büsching (1724-1793) που εκδόθηκαν στη Βενετία το 1773 και το 

1780 με την ονομασία αντίστοιχα, “Nuova Geografia” και “La Italia/ Geografico-

Storico-Politica” περιγράφεται η νήσος της Λευκάδας και οι κυριότεροι 

οικισμοί6αυτής7. Τα κείμενα στα δύο συγγράμματα είναι πανομοιότυπα, ενώ ο 

συγγραφέας εξ αρχής διευκρινίζει ότι για την περιγραφή της νήσου, βασίζεται στον 

προαναφερθέντα χάρτη του Coronelli. Αυτό μας εξηγεί το γεγονός ότι οι περιγραφές 

της Νήσου εμφανίζονται να διαφέρουν από στοιχεία που έχουμε από χάρτες της 

εποχής, όπως π.χ. ο χάρτης του Ενετού μηχανικού του 18ου αιώνα, Girolamo 

Delanges ( 1757)8  που στη περιοχή έχει και την ένδειξη «c. S. Nichita». Θα 

μπορούσαμε επομένως, συμπερασματικά, να θεωρήσουμε, ότι η ονομασία «Porto 

Angius», είναι μια παλαιότερη (πριν από τον 18ο αιώνα) ονομασία της περιοχής, 

προερχόμενη πιθανότατα από τους Βενετσιάνους ναυτικούς, που την διέπλεαν. Ως 

εκ τούτου, η διερεύνηση της προέλευσής της θα μας προσέφερε πιθανότατα 

πολύτιμες πληροφορίες για την τοπική ιστορία, κατά την περίοδο αυτή. 

Το πρώτο ερώτημα που πρέπει να απαντηθεί, είναι  ο λόγος ύπαρξης του λιμανιού 

αυτού. Η περιοχή, όπως απεικονίζεται στον χάρτη του Coronelli, διακρίνεται από 

απουσία οικισμών -πράγμα αναμενόμενο λόγω της δράσης των πειρατών στη 

περιοχή. Οι  εμφανιζόμενοι στο χάρτη οικισμοί  του Νησιού(με εξαίρεση την 

                                                           
3 Βλ. Κατσαρδή-Hering Ο. (2004) 
4 Βλ. Ροντογιαννης Π.Γ. (1980): σελ. 405 
5 Βλ. σχετικό λήμμα στην Encyclopædia Britannica (εκδ.2012) 
6 Βλ.: Büsching A.F. (1776): p.268-283 
7 Büsching A.F. (1772): p. 268-283 
8 Ο χάρτης  αυτός με τίτλο «Topografia dell’isola di Leucada e scogli addiacenti alla medesima, come pure parte del Xeromero in 
Terra Ferma col suo littorale da Santa Sofia a Zaverda sino a Demata et a Scali, e parimente della linea di Voniza e Prevesa …» 
είναι ο 18ος στον χαρτόδετο κώδικα με τον γενικό τίτλο «Topografia dalmata e greca», που φυλάσσεται στη Μαρκιανή 
Βιβλιοθήκη της Βενετίας, με την ένδειξη Manoscritti Italiani, Classe VI 492 (10061). 

http://en.wikipedia.org/wiki/Anton_Friedrich_B%C3%BCsching


πρωτεύουσα που ήταν οχυρωμένη) βρίσκονται κατά βάση στο εσωτερικό του, 

συνήθως σε μεγάλο υψόμετρο, αλλά οπωσδήποτε μακριά από τις ακτές και σε 

περιοχές που δεν διακρίνονται εύκολα από τα διερχόμενα πλοία. Ποια επομένως  

ήταν η σκοπιμότητα ίδρυσης λιμένα, σε αυτή την ερημική περιοχή; Η απάντηση στο 

ερώτημα αυτό  δίνεται από τον A. F.  Büsching  ο οποίος μας διευκρινίζει ότι το Porto 

Angius  είναι το επίνειο του οικισμού της «Καρυάς»9 (βλ. εικόνα 2) 

 

Εικόνα 2 Απόσπασμα από το βιβλίο "Nuova Geografia" του A.F.Busching 

Να σημειωθεί ότι  η Καρυά στη σύγχρονη εποχή είναι το μεγαλύτερο κεφαλοχώρι της 

Λευκάδας, μια θέση που  σίγουρα διατηρεί από την εποχή της Ενετοκρατίας και λογικά το 

ίδιο θα ίσχυε την εποχή του χάρτη του Coronelli, αφού οι σύγχρονοι μεγάλοι 

παραθαλάσσιοι οικισμοί δεν είχαν ακόμα ιδρυθεί. Στη σύγχρονη εποχή (μέσα του 

20ου αιώνα και μετά) τα αγροτικά προϊόντα της Καρυάς και των γύρω οικισμών, 

μεταφέρονται εύκολα στην πρωτεύουσα του νησιού μέσω  της αμαξιτής οδού, όμως 

τον 17ο αιώνα, που δεν υπήρχαν χερσαίοι δρόμοι, ήταν αναγκαίο να μεταφερθούν 

με τα υποζύγια  στη πιο κοντινή παραλία  (σημειωτέον ότι το Porto Angius βρίσκεται 

περίπου στη μισή απόσταση απ’ ότι η Πρωτεύουσα) και να προωθηθούν περαιτέρω 

με τα πλοία. 

Το δεύτερο ερώτημα είναι η προέλευση της ονομασίας «Angius»10,που όπως 

αναφέρθηκε χρησιμοποιήθηκε στη Βενετσιάνικη βιβλιογραφία ως ονομασία της 

περιοχής τουλάχιστον μέχρι τα τέλη του 17ου αιώνα.  Το θέμα εξ όσων γνωρίζω δεν 

έχει απασχολήσει μέχρι τώρα την επιστημονική κοινότητα. Μια προσπάθεια για να 

δοθεί μια ερμηνεία για την προέλευση της ονομασίας αυτής έγινε όταν θεωρήθηκε 

                                                           
9 Bλ. Büsching A.F. (1776): p.273 
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 Υπάρχει και δεύτερος χάρτης του Coronelli  που ανήκει επίσης στη συλλογή με την ονομασία 
“Isolario”. Φέρει χρονολογία 1684 και είναι χάρτης της Κεντρικής και Νότιας Ελλάδας. Το εν λόγω 
λιμάνι της ΒΔ Λευκάδας καταγράφεται στο χάρτη αυτό ως «P. Angiussi». Ο χάρτης ανήκει σε ιδιώτη 
και παρουσιάσθηκε σε έκθεση με τίτλο «χάρτες και αισθητική» που έγινε στη γκαλερί «Ειρμός» της 
Θεσσαλονίκης, τον Απρίλιο του 2006 (έκθεμα Νο 26)   

http://en.wikipedia.org/wiki/Anton_Friedrich_B%C3%BCsching


ως λατινική γραφή του Ελληνικού επιθέτου «άγκειος-α-ον»11 που σημαίνει 

απάνεμος(=υπήνεμος) από την οποία προέρχεται και η Νεοελληνική λέξη 

«απάγκειο»12ή και ο συσχετισμός της με την Ενετική λέξη «angossa», η οποία 

προέρχεται από την Λατινική «angustia» (=στενά, στενοχώρια, πύλες), αμφότερες 

όμως Ελληνικής προέλευσης (πρβλ. Ελλην. «ογκούμαι» καθώς και την Ελληνική 

Μεσαιωνική  λέξη «αγκούσα»13). Αυτές και κάποιες άλλες σκέψεις, πάνω στην 

προέλευση της ονομασίας «Porto Angius», έχουν δημοσιευθεί  από τον 

υποφαινόμενο σε σύγγραμμά του για την ιστορία της περιοχής14. 

Θεωρώ όμως ότι οι παραπάνω ερμηνείες για την προέλευση της ονομασίας δεν πείθουν 

τον σύγχρονο ερευνητή, όχι μόνο γιατί τα χαρακτηριστικά της περιοχής δεν συμπίπτουν με 

τα περιγραφόμενα (ο όρμος του Αγίου Νικήτα ούτε υπήνεμος μπορεί να χαρακτηριστεί, 

ούτε στενός και κλειστός είναι), αλλά και διότι ,όπως αναφέρθηκε, η ονομασία αυτή 

δόθηκε αποκλειστικά από τους Ενετούς ναυτικούς και χρησιμοποιήθηκε   μέχρι  τα τέλη του 

17ου αιώνα. Ήταν δηλαδή ονομασία ξένων  και  όχι ιθαγενών κατοίκων, οι οποίοι έβλεπαν 

την περιοχή εκ του μακρόθεν, ή την προσέγγιζαν για λίγο κρυφά, εφ’ όσον ανήκε  τότε στην 

Οθωμανική Επικράτεια. Η ονομασία  αυτή επομένως  πρέπει να βασίζεται σε παλαιότερες 

ιστορικές περιόδους και προφανώς δόθηκε από τους Ενετούς, όταν είχαν ευχερέστερη 

πρόσβαση στην περιοχή. 

Για παρόμοιους λόγους, θεωρώ, ότι πρέπει να απορριφθεί η προέλευση της ονομασίας από 

την Ιταλική λέξη  «bagno» (λατινογενούς προέλευσης, bangius > balneum > bagno) που  ως 

τοπωνύμιο σημαίνει τόπος πλούσιος σε ιαματικά νερά15. Έχει αναφερθεί στη βιβλιογραφία 

τέτοια γλωσσολογική μεταβολή  που συναντάται σε διαλέκτους  της Ιταλίας (κυρίως  σε 

προφορικά ιδιώματα στην Σαρδηνία), όπου  παρατηρείται  εξαφάνιση του αρχικού 

γράμματος- φαινόμενο που οι γλωσσολόγοι περιγράφουν ως «πτώση του b»- και οδηγεί  

στο αποτέλεσμα αυτό. Η μελετώμενη όμως  περιοχή, παρ’ όλο που αποτελεί σήμερα  

θαλάσσιο τουριστικό θέρετρο, δεν διαθέτει ούτε θερμές, ούτε ιαματικές πηγές και τα  

δημόσια θαλάσσια λουτρά φυσικά δεν συνηθίζονταν  στον Μεσαίωνα. 

Θεωρώ, ότι στη προκειμένη περίπτωση, το Ενετικό «Angius» δεν είναι παρά το Ιταλικό 

«Angio» (πληθ. «Αngi»)  που προέρχεται από το Λατινικό «Angiovinus» (πληθ. «Angiovini»), 

πρβλ. και το Αγγλικό «Angevin(e) (πληθ. «Angevins»), που θα μεταφερόταν στα Ελληνικά , 

ως «οίκος (δυναστεία) των d’ Anjou», οι οποίοι είναι γνωστοί και με τον όρο «Ανδεγαυοί» 

(βλ. εικόνα 3) 
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 Βλ. «Πάπυρος Λαρούς Μπριτάνικα», τ.2, σελ.12 Μαρούσι 1981 
12

 Βλ. σχετικό λήμμα στο Λεξικό Ν. Ελληνικής Γλώσσας του Γ.Δ.Μπαμπινιώτη, Αθήνα 2002 
13

 Βλ. Σ. Ξανθουδίδη, «Ερωτόκριτος», 479 
14

 Βλ. Περδικάρης Α.Γ. (2008): σελ.119-120 (σημ.) 
15 Βλ.: Zucca R. (1991) 



 

Εικόνα 3: Carlo I di Angio (=Κάρολος ο Α΄ ο Ανδεγαυός) έργο  του Tommaso Solari  (1820-1889)  που 

βρίσκεται στο Palazzo Reale της Νάπολη 

Πρόκειται για μια οικογένεια ευγενών  φραγκικής προέλευσης  ( καταγωγή από  την πόλη  

Angers στην κάτω κοιλάδα του Λίγηρα, της δυτικής Γαλλίας) κλάδος των οποίων κυβέρνησε 

το λεγόμενο «Βασίλειο της Νάπολης» από το 1282 μέχρι το 1442 μ.Χ. Συγκεκριμένα  ο 

ιδρυτής της δυναστείας Κάρολος ο Α΄ ο Ανδεγαυός (1226-1285) κατόρθωσε να καταλάβει το 

βασίλειο της Νάπολης (1265) και να το αποσπάσει από την Γερμανική δυναστεία των  

Hohenstaufen  και μάλιστα αμέσως μετά να επεκτείνει την  κυριαρχία του στη Σικελία 

(1266), την  οποία κατέλαβε με  τα στρατεύματά του,  πετυχαίνοντας παράλληλα να 

στεφθεί  με τις ευλογίες του Πάπα Κλήμη του Δ΄ βασιλιάς της . Το βασίλειο  του Καρόλου 

ονομάσθηκε ως εκ τούτου αρχικά «Βασίλειο της Σικελίας», αλλά το 1282 ,όταν το νησί 

αποσχίσθηκε μετά από εξέγερση των κατοίκων της («Σικελικοί Εσπερινοί»), ο Κάρολος 

κυριάρχησε μόνο σε χερσαίο τμήμα της  νότιας Ιταλίας , δημιουργώντας έτσι το  Βασίλειο 

της Νάπολης16. 

Η νήσος Λευκάδα, υπήρξε κτήση του βασιλείου της Νάπολης  (και επομένως των 

Ανδεγαυών μοναρχών της) κατά τον 14ο αιώνα και συγκεκριμένα από το 1331  μέχρι 

του 1362, περίοδο κατά την οποία η Βενετία ήταν μια ανερχόμενη δύναμη στη 

περιοχή έχοντας  και εδαφικές διεκδικήσεις. Πολλές φορές συνεργαζόταν με τους 

Ανδεγαυούς, αλλά υπήρχαν και περίοδοι αντιπαλότητας. Είναι γνωστό ότι το 

γειτονικό νησί της Κέρκυρας, που βρίσκονταν κι’ αυτό τότε στα χέρια των 

Ανδεγαυών, κατελήφθη από τους Ενετούς το 138617. Οπωσδήποτε, οι Ενετοί ως 

κυρίαρχοι στη θάλασσα και με πιο απομακρυσμένες κτήσεις στον ευρύτερο 

Ελληνικό χώρο (Κρήτη , νησιά του Αιγαίου, κ.λπ.) είχαν γνώση της περιοχής18 και 

των γεγονότων. Από την περίοδο αυτή συνεπώς θεωρώ, ότι προέρχεται η 
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 Βλ.: Kleinhenz C. (editor) (2004) 
17 Βλ..: Jervis Η. – Jervis W. (1852) 
18

 Βλ. Nicolle (1989) 



Βενετσιάνικη ονομασία «Porto Angius», που θα μπορούσε να μεταφερθεί στα 

Ελληνικά ως «Λιμάνι του Ανδεγαυού» 

Θα πρέπει συνεπώς, μέσα από την μελέτη της ιστορίας την Νήσου, κατά την 

διάρκεια των τριών αυτών δεκαετιών του 14ου αιώνα, που βρισκόταν υπό 

Ανδεγαυική κατοχή, να διερευνηθεί αν υπάρχουν  ιστορικά γεγονότα που 

διαδραματίστηκαν στη περιοχή, τα οποία να δικαιολογούν την ονομασία της από 

τους Ενετούς ως  «Porto Angius». Στα πλαίσια αυτής της προσπάθειας, 

περιγράφεται παρακάτω, το ιστορικό πλαίσιο της περιόδου. 

Η νήσος Λευκάδα  μέχρι την κατάληψή της από τους Ανδεγαυούς, ανήκε στο 
Δεσποτάτο της Ηπείρου. Ήδη από το 1267 επί Δεσπότη Μιχαήλ Β΄ Κομνηνού η 
Κέρκυρα και μεγάλο κομμάτι της Ηπείρου  είχαν καταληφθεί από τον Κάρολο τον A΄ 
τον Ανδηγαυό, τον βασιλέα του Βασιλείου της Νεαπόλεως (1265-1284). Η εξουσία  
στο Δεσποτάτο είχε περιέλθει στην Ιταλική δυναστεία των Ορσίνι, καθώς ο 
τελευταίος Βυζαντινός Δεσπότης της δυναστείας των Κομνηνών, ο Θωμάς Κομνηνός, 
είχε δολοφονηθεί  από το 1318. Ο τότε Δεσπότης, Ιωάννης Ορσίνι (1323-1335), 
ουσιαστικά παρακολουθούσε την κατάρρευση του Δεσποτάτου, καθώς και οι 
Σέρβοι από το Βορρά είχαν αρχίσει να καταλαμβάνουν τις  περιοχές της Ηπείρου 
που ανήκαν σ’ αυτό. Φαίνεται εν τέλει ότι τα Σέρβικα στρατεύματα , είτε γιατί δεν 
μπόρεσαν, είτε γιατί δεν θέλησαν, δεν προχώρησαν στην κατάληψη της Βόνιτσας 
και της Λευκάδας. Έτσι οι περιοχές αυτές πέρασαν στα  χέρια του μονάρχη του 
Βασιλείου της Νάπολης19. 
Επί κεφαλής των Ανδεγαυικών δυνάμεων που  κατέλαβαν το Νησί, ήταν, ο Gautier 
(VI) de Brienne20, που έζησε από το 1302 μέχρι το 1356 και ήταν γιός του 
(πρεσβύτερου) Gautier (V) de Brienne, του Δούκα των Αθηνών που είχε χάσει τη 
ζωή του είκοσι χρόνια νωρίτερα στη μάχη της λίμνης Κωπαΐδας21. Τότε (1331) ο 
Βαλτέρος Βρυέννιος ο νεώτερος, ο οποίος  είχε συμμαχήσει με τον ηγεμόνα του 
Βασιλείου της Νάπολης22 Ροβέρτο (Robert) τον Α΄ τον Σοφό (1277-1343), ως 
αρχηγός των Ανδεγαυικών δυνάμεων, επιχειρούσε να ανακτήσει την εξουσία του 
στο Δουκάτο των Αθηνών23, το οποίο είχε περάσει στα χέρια των Καταλανών. Η 
εκστρατεία αυτή τελικά απέτυχε γιατί οι Ανδεγαυοί  ηττήθηκαν στην Αττική και στην 
Βοιωτία και θα αναγκάζονταν να επιστρέψουν άπραγοι στην Ιταλία αν κατά την 
πορεία τους αυτή δεν διέρχονταν προηγουμένως από το Δεσποτάτο της Ηπείρου, 
όπου συγκρούσθηκαν με το στρατό του ηγεμόνα Ιωάννου Ορσίνι και από την 
σύγκρουση αυτή βγήκαν νικητές. Έτσι ο Δεσπότης  της Ηπείρου, υποχρεώθηκε να 
παραχωρήσει στους Ανδεγαυούς την Λευκάδα και τη Βόνιτσα24. 
Ένα χρόνο πριν πεθάνει στη Γαλλία25 (1355) ο Βαλτέρος Βρυέννιος μεταβίβασε 

επίσημα την νήσο Λευκάδα, στον ευγενή  Γρατιανό Tζώρτζη (Graziano Zorgi) 

                                                           
19 Βλ.: Nicol D. M.(1984) 
20 Αγγλ.: Walter (VI) of Brienne, στα Ελληνικά έχει μεταφερθεί ως Βαλτέρος Βρυέννιος 
21 15-3-1311 η περίφημη μάχη ανάμεσα στους Καταλανούς και στο δούκα των Αθηνών 
22 Για την ακρίβεια είχε παντρευτεί, από το 1325, την ανιψιά του. 
23 κρατίδιο με έδρα την Αθήνα το οποίο δημιουργήθηκε το 1205 από τους Φράγκους μετά την κατάκτηση της Κων/νούπολης  
κατά την Δ΄ Σταυροφορία (1204) και διατηρήθηκε ως την κατάληψη των Αθηνών από τους Τούρκους, το 1456 
24 Βλ.: Bouillet M. N., Chassang Α. (1878) 
25 Είχε αναγκασθεί να καταφύγει εκεί για να διασώσει τη ζωή του (1342), καθώς ο πολύ αυταρχικός τρόπος  διακυβέρνησης 
της πόλης της Φλωρεντίας, της οποίας ανέλαβε την διοίκηση, προκάλεσε εξέγερση. 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%99%CF%89%CE%AC%CE%BD%CE%BD%CE%B7%CF%82_%CE%92%CE%84_%CE%9F%CF%81%CF%83%CE%AF%CE%BD%CE%B9


που καταγόταν από τον οίκο των Zorgi (=Γεωργίων) της Βενετίας. Φαίνεται όμως ότι 

στη πραγματικότητα ο άνθρωπος αυτός, ήταν αρκετά νωρίτερα στο νησί ( από το 

1343) και ασκούσε ανεπίσημα τα καθήκοντα του αντιπροσώπου του φεουδάρχη, 

από το κάστρο της Αγίας Μαύρας (το οποίο έχτισαν οι Ανδεγαυοί), διαμένοντας εκεί  

με τον αδελφό του Νικόλαο και το γιο του Βερνάρδο. Επί  της ηγεμονίας του έγινε η 

 εξέγερση των χωρικών της Λευκάδας26 (1357) και στα γεγονότα που ακολούθησαν 

ο Γρατιανός έχασε όχι μόνο την εξουσία αλλά προσωρινά και την ελευθερία του. 

Ωστόσο κατάφερε να επανέλθει (1358) και να διοικήσει τη Νήσο μέχρι το θάνατό 

του (1362)27. Έτσι ολοκληρώθηκε η παρουσία των Ανδεγαυών στη Λευκάδα, καθώς 

στη συνέχεια το νησί πέρασε στην εξουσία του Λεονάρδου Α΄ του Τόκκου ( 1357-

1376;) της «Παλατινής28 Κομητείας Κεφαλληνίας και Ζακύνθου», ο οποίος μάλιστα 

μετέφερε την έδρα της κομητείας του στο φρούριο της Αγίας Μαύρας. Από την 

δυναστεία των Τόκκων (De Tocci) η Λευκάδα διοικήθηκε μέχρι το 1479,οπότε 

κατελήφθη από τους Τούρκους29. 

Από τα συμβάντα στη Λευκάδα κατά την περίοδο της Ανδεγαυικής κατοχής θεωρώ 

ότι πρέπει να επικεντρωθούμε κυρίως στα γεγονότα του 1357, που αφορούν στην 

εξέγερση των χωρικών της νήσου, καθώς κατά τη άποψή μου αυτά και μπορούν να 

συσχετισθούν  με την μελετώμενη περιοχή, αλλά και να δικαιολογήσουν σ’ ένα 

βαθμό την ονομασία της ως «λιμάνι του Ανδεγαυού», καθώς φαίνεται ότι 

χρησιμοποιήθηκε από τον Ενετικής καταγωγής άνθρωπο των Ανδεγαυών στη 

Λευκάδα, στην προσπάθειά του να καταστείλει τους εξεγερμένους κατοίκους της. 

Κατά την άποψή μου οι Ενετοί χαρτογράφοι με τον όρο «Porto Angius», εννοούν το 

λιμάνι του Γρατιανού Τζώρτζη, του κυρίαρχου της Λευκάδας, που ήταν τυπικά 

συμπατριώτης τους, αλλά γι’ αυτούς «Ανδεγαυός». 

Προκειμένου να τεκμηριώσω την άποψή μου αυτή, θα αναφερθώ με μεγαλύτερη 

λεπτομέρεια στα γεγονότα του 1357, στηριζόμενος κυρίως στο  ιστορικό σύγγραμμα 

του C. Hopf  που αναφέρεται στο βίο και την πολιτεία του Γρατιανού  Τζώρτζη. 

Η Ανδεγαυική κατοχή στη Λευκάδα φαίνεται ότι επεφύλαξε πολλά δεινά για τον 

ιθαγενή πληθυσμό, καθώς οι κάτοικοι καταπιέζονταν όχι μόνο οικονομικά λόγω των 

υπερβολικών φορολογικών απαιτήσεων των Ανδεγαυών, αλλά και θρησκευτικά, 

καθώς τους επιβλήθηκε καθολικός επίσκοπος και κλήρος, αν και ήταν στην 

πλειοψηφία τους Ορθόδοξοι Χριστιανοί. Φαίνεται ότι η κατάσταση για μεγάλο 

διάστημα ήταν οριακή και ουσιαστικά δεν προέκυψαν εξεγέρσεις, επειδή δεν τις 

ευνοούσαν οι διακρατικές σχέσεις της ευρύτερης περιοχής. Τέτοια συνθήκη 

επικράτησε  όπως φαίνεται και κατά τα πρώτα έτη της διοίκησης του Γρατιανού, 

                                                           
26 Πρόκειται για τη εξέγερση γνωστή ως “Επανάσταση της Βουκέντρας” 
27 Βλ. Χοπφ Κ (1870) 
28 μία περιοχή που κυβερνάται από έναν Κόμη με ιδιαίτερες εξουσίες και αυτονομία από το υπόλοιπο Βασίλειο στο οποίο 
ανήκει. Την περίοδο της Φεουδαρχίας οι Παλατινοί Κόμητες ασκούσαν Βασιλική εξουσία και κυβερνούσαν τις χώρες τους με 
μεγάλη αυτονομία από τον Βασιλιά στον οποίο είχαν ορκιστεί υποτέλεια. 
29

 Βλ. Ζώης Λ.Χ. (1955) 



διότι αυτός κατάφερε να διατηρεί καλές σχέσεις τόσο με το Δεσποτάτο της 

Ηπείρου, όσο και με το κράτος της Βενετίας. Η κατάσταση άλλαξε όμως το 1357, 

όταν όπως φαίνεται ο Λεονάρδος ο Α΄ ο Τόκκος της «Παλατινής Κομητείας της 

Κεφαλληνίας και της Ζακύνθου» άρχισε να ενδιαφέρεται για το νησί. Η εξέγερση 

ξέσπασε  τον μήνα Μάρτιο με αφορμή την προσπάθεια των Ανδεγαυών, να 

συγκεντρώσουν  1000 μόδια σιτάρι, τα οποία είχαν υποσχεθεί ότι θα παρείχαν ως 

διατροφή στον Ενετικό στόλο που θα προσορμιζόταν  σε Λιμάνια του νησιού με 

σκοπό να το προστατεύσει από τους πειρατές, μετά από αίτημα που διατύπωσε ο 

Γρατιανός και απόφαση της Ενετικής συγκλήτου30. Οι επαναστάτες είχαν οχυρωθεί 

στο φρούριο της «Επισκοπής» που βρισκόταν στο κεντρικό τμήμα της Νήσου, στη 

σημερινή περιοχή των Σφακιωτών31, ενώ οι Ανδεγαυοί ήταν εγκατεστημένοι στο 

φρούριο της Αγίας Μαύρας. Πάντως, είναι γεγονός ότι ,όταν ο Ενετικός στόλος 

κατέφθασε υπό τον Πέτρο Σοράντζο (Pietro Soranzo), την 5/5/1357 ,στην έδρα της 

Ανδεγαυικής διοίκησης, δεν βρήκε την υποσχεθείσα ποσότητα σιτηρών.  

Παρ’ όλα αυτά, ο Πέτρος Σοράντζο, παραχώρησε 100 άνδρες στον Γρατιανό και 

αυτός μαζί με τον αδελφό του Νικόλαο εξεστράτευσε για πρώτη φορά εναντίον του 

φρουρίου της Επισκοπής, το οποίο απείχε περίπου 10 μίλια από την έδρα της 

διοίκησης. Αφού κατόρθωσαν να προσεγγίσουν το οχυρό μέσω μιας διαδρομής που 

διέρχονταν από απόκρημνα όρη, το βρήκαν αφύλακτο και το πυρπόλησαν, μαζί με 

τις οικίες της περιοχής. Κατά την επιστροφή όμως έπεσαν σε ενέδρα 500 πεζών και 

40 ιππέων, οι οποίοι τους ανάγκασαν να υποχωρήσουν ξανά στο φρούριο της Αγίας 

Μαύρας. 

Η δεύτερη προσπάθεια των Ανδεγαυών, προς καταστολή της εξέγερσης, κατέληξε 

σε μεγαλύτερο φιάσκο. Επειδή τη θεωρώ κρίσιμη για την τεκμηρίωση της άποψής 

μου την παραθέτω αυτούσια από το βιβλίο C. Hopf32: 

 

 

 

 

 

 

                                                           
30 Η απόφαση αυτή ελήφθη την 28/1/1357 
31ομάδα οικισμών, κοντά στους οποίους βρίσκεται και  το προαναφερθέν κεφαλοχώρι της Καρυάς. Πιθανότατα το φρούριο 
της Επισκοπής, βρισκόταν στη θέση του σημερινού χωριού «Σπανοχωρι» 
32 Βλ.: Κάρολου Χοπφ (Carl Hermann Friedrich Johann Hopf): «Γρατιανός Ζώρζης, Αυθέντης Λευκάδος, Ιστορική Πραγματεία» 

(μτφ. Ι.Α.Ρωμανού, τυπογραφείο Ιωνία αδελφών Κάων) Κέρκυρα 1870, σελ.304 

 



 

                                                      

 

 

 

 

 

 

 

Φαίνεται, προφανώς, ότι στη δεύτερη αυτή προσπάθειά τους οι Ανδεγαυοί, 

επέλεξαν, αντί να διανύσουν την δύσκολη διαδρομή των 10 μιλίων, που τους χώριζε 

από το εχθρικό οχυρό, να μετακινηθούν μέχρι κάποιο σημείο χρησιμοποιώντας τα 

(Ενετικά) πλοία και να προσεγγίσουν τους επαναστάτες από συντομότερη οδό, που 

επί πλέον πίστευαν ότι τους προσέφερε και το πλεονέκτημα του αιφνιδιασμού. 

Δυστυχώς δεν αναφέρεται ρητά η διαδρομή, αλλά είναι προφανές ότι δύο 

περιπτώσεις υπήρχαν: Τα πλοία του Ενετικού στόλου ή θα έπρεπε να κινηθούν από 

το φρούριο της Αγίας Μαύρας κατά μήκος της Ανατολικής Ακτής και στη συνέχεια οι 

στρατιώτες να κινηθούν Δυτικά μέχρι του φρουρίου της Επισκοπής, ή αντίστροφα 

να κινηθούν τα πλοία κατά μήκος της Δυτικής ακτής μέχρι του «Porto Angius» και οι 

στρατιώτες κινούμενοι Ανατολικά, στις πλαγιές της οροσειράς της ΒΔ Λευκάδας να 

προσεγγίσουν το φρούριο της Επισκοπής από τα Δυτικά. Πιστεύω ότι παρά την 

μάλλον περί του αντιθέτου εντύπωση των συγχρόνων ερευνητών33, επιλέχθηκε η 

δεύτερη διαδρομή, άποψη που την στηρίζω στα παρακάτω  τρία σημεία: 

α) Η κίνηση του Ενετικού στόλου από το φρούριο της Αγίας Μαύρας κατά μήκος της 

Ανατολικής ακτής θα ήταν πρακτικά αδύνατη, καθώς μεγάλα πολεμικά πλοία της 

ανοικτής θάλασσας δεν μπορούσαν να κινηθούν στα τενάγη και τα αβαθή νερά των 

στενών της Λευκάδας (βλ εικόνα 4). Αντίθετα από Δυτικά υπάρχει ανοικτή θάλασσα 
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 Βλ. Σκλαβενίτης Τ.Ε. (2004) 

«Ίνα δ’ επισπεύση την πορείαν, η- 

 

 

 

 

 

 

πήχθησαν εις την Επισκοπίαν αιχμάλωτοι και δέσμιοι.» 

 



και στην περιοχή του «Porto Angius»  υπήρχε λιμάνι «καλό για γαλέρες και μικρά 

πλοία και έχει καλό πόσιμο νερό»34 

 

Εικόνα 1: Η Λευκάδα σε Τουρκικό χάρτη του 16ου αιώνα. Στο Βόρειο τμήμα της Ανατολικής ακτής 
διακρίνονται αβαθή ύδατα 

β) Όπως φαίνεται και στις νεότερες εποχές, η φυσική διέξοδος των οικισμών της περιοχής 

προς την θάλασσα είναι από τη Δυτική πλευρά. Οι Σφακιώτες βρίσκονται στη διαδρομή από 

την Καρυά προς το «Porto Angius» και η παλαιά κοινότητα της Καρυάς έφθανε μέχρι τη 

περιοχή της «Λαγκάδας» που αντιστοιχεί στο παλαιό Porto Angius 

γ) Στην περιγραφή της εκστρατείας των Ανδεγαυών από τον συγγραφέα αναφέρεται ότι η 

διαδρομή είναι απότομη και ανηφορική. Μάλιστα από το οροπέδιο μας λέει ότι υπάρχει 

οπτική επαφή με τη θαλάσσια περιοχή , καθόσον οι επιδρομείς , όταν παγιδεύτηκαν από 

τους επαναστάτες, μπόρεσαν να ειδοποιήσουν τους παραμείναντες στα πλοία και να 

λάβουν ενισχύσεις  απ’ αυτούς. Για κάποιον που έχει εικόνα της περιοχής, είναι φανερό ότι 

αυτό ισχύει  μόνο για την Δυτική ακτή. 
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 Βλ.: Μillo Α. (2006) 



 

Εικόνα 5 : Οι δύο  εκστρατείες των Ανδευγαυών κατά του φρουρίου των επαναστατημένων χωρικών στη 
κεντρική Λευκάδα (η εκδοχή του συγγραφέα) 

Συμπερασματικά θεωρώ  ότι η ονομασία «Porto Angius»- στα Ελληνικά « Λιμάνι του 

Ανδεγαυού-δόθηκε από τους Ενετούς στην παραλιακή αυτή περιοχή της ΒΔ Λευκάδας, όταν 

το 1357 ο Ενετικής καταγωγής «Ανδεγαυός» κυρίαρχος  της νήσου, ο Γρατιανός Τζώρτζης, 

την χρησιμοποίησε  ως σημείο ελλιμενισμού του Ενετικού στόλου, προκειμένου να 

μεταφέρει το εκστρατευτικό του σώμα για την καταστολή της επανάστασης των Ελλήνων 

αγροτών  στη κεντρική Λευκάδα. Η ονομασία αυτή παρέμεινε ζωντανή στα Ενετικά κείμενα 

και στους χάρτες της περιοχής, και καταργήθηκε σταδιακά μετά την Ενετική κατάκτηση της 

νήσου (1684) που οδήγησε -παράλληλα με την εξάλειψη της πειρατείας-στον βαθμιαίο 

εποικισμό της παράλιας ζώνης και στη δημιουργία νέων τοπωνυμίων και ονομασιών των 

περιοχών αυτών, που αργότερα πέρασαν και στα επίσημα έγγραφα και βιβλία των νέων 

κατακτητών του Νησιού. 

 

 

Περίληψη 

Σε χάρτες και συγγράμματα  που εκδόθηκαν στην Βενετία τον 17ο και τον 18ο αιώνα μ. Χ. 

γίνεται αναφορά  σε λιμάνι της ΒΔ Λευκάδας με την ονομασία  “Porto Angius”. Οι 

χάρτες τοποθετούν το λιμάνι αυτό, λίγο βορειότερα, από την σημερινή θέση του 

χωριού Άγιος Νικήτας και λειτουργούσε ως επίνειο  της κωμόπολης της Καρυάς και 

των γύρω ορεινών οικισμών. Η ονομασία του λιμανιού αυτού, αποδίδεται  από τον 

συγγραφέα στην Ανδεγαυική κατοχή της Νήσου και στην εξέγερση του τοπικού 

πληθυσμού εναντίον της, τον 14ο μ.Χ. αιώνα. 

 

 



Summary 

About “Porto Angius” 

The origin of the name “Porto Angius” (a medieval port of NW Lefkas, in the Ionian Sea) is 

discussed in this paper. This name appeared in some Venetian maps and books, which have 

been issued, till the end of 18th century. 

The name seems to come, from the middle of 14th century, when the Venetian fleet, used 

this area, as a port, in order to disembark the army of Angevin (Ven. Angius) ruler of the 

Island, which aimed to quell the rebellion of peasants against the Angevin administration 

 

 

Εικόνα 6: Πορτραίτο του  χαρτογράφου Vincenzo Maria Coronelli (Museo Correr-Βενετία) 
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