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Astypalea (Stampalia) cinquecento, Imposta, Reditto feudale, 
Prelievo, Riscossi della quota agraria, Affito feudale. 

 
Una carta con 5 Libretti, scritti in Lingua Greca ---- 

Quali si stimano registri delli debitori, o feudalì dell’ Isola di Stampaglia, quando 
questa era sotto il Dominio di questa Ece/sima Casa Querini.- 

 

«Questi due fogli riescirebbe molto difficile e forse inutile il tradurre. 
Non contegnuno propriamenete se non [se] delle [- - -e] annotagio ni che andava 

di mano in mano facendo il [-]altore.        
»Cosi per esempio vi si dice. “Georgio Fuca Moggio uno di Fave 

Nicolas Pulimeno Orzo alla valle moggia 4 – Frumento ai Camini psirides 1, ch’ 
è una misura/due [--].  

»Molte volte les stime partite son ripetute, forse per la diversità degli anni, e vi 
sono conti,  e segni che riescono quasi intelligibili a chi non conosce li pesi e le 
misure usate nell’ isola di Stampalia.-» 
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ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ 

 
 

  

Οικόσημο των Querini Stampalia 

 

Τα πέντε τετράδια έχουν καταχωρηθεί στο αρχείο του ιδρύματος με την 
ακόλουθη σειρά: 
 

Libretto 1:  χρονολογίας 1522, φωτογραφίες nos DSCF0045 – 0049.  
Libretto 2:  χρονολογίας 1524, φωγογραφίες nos DSCF0050 – 0059. 
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Libretto 3:  χρονολογίας 1510, φωγογραφίες nos DSCF0060 – 0068. 
Libretto 4:  χρονολογίας 1525, φωγογραφίες nos DSCF0069 – 0076. 
Libretto 5:  χρονολογίας 15[2?], φωτογραφίες nos DSCF0077 – 0085. 

 
Στο κείμενο που ακολουθεί αριθμούμε τις σελίδες κάθε τετραδίου χωριστά και 
σημειώνουμε τις εγγραφές των ατόμων, η παραγωγή των οποίων φορολογείται, 
με λατινικό αύξοντα αριθμό (πχ. Ι-ΧΙΙ), στον οποίο προσθέτουμε τον αριθμό της 
ομοιοτυπίας του δισέλιδου ή της σελίδας πάνω στην οποία απαντά (πχ. Ι45, ΙΙΙ63, 
V72, IX74, κτλ.) 
 
Δίνεται η δυνατότητα στους αναγνώστες να δουν τους γραφικούς χαρακτήρες 
των δύο ή τριών γραφέων των τετραδίων, τις συντομογραφίες που χρησιμο-
ποιούν, και να τους αντιπαραβάλουν με ελληνικά γραπτά της περιόδου 1475-
1525 άλλων νησιωτικών περιοχών του Αιγαίου και του Ιονίου. 
Στην μεταγραφή των εγγραφών επιλέξαμε να σημειώνουμε μόνο την συντομο-
γραφίες (στ) και (και), διακρίνοντας  τη συλλαβή «κε» και τις περιπτώσεις όπου 
ο σύνδεσμος  «και» αναγράφεται πλήρης. Δεν σημειώνουμε τους διφθόγγους 
(ου) και τις συντομογραφίες (αρ) και (αλ). 
Όλοι οι αριθμοί δίνονται με ελληνικά γράμματα, πάνω από τα οποία μπαίνει μια 
οριζόντια γραμμή, γεγονός που διευκολύνει την ανάγνωση. Θα ήταν ενδιαφέ-
ρον να ξέραμε αν οι γραφείς έκαναν και τις πράξεις (πρόσθεση αφαίρεση και 
διαίρεση) με τα γράμματα ή αν χρησιμοποιούσαν άβακα1. Παρατηρούμε, πά-
ντως, πως μια λογιστική ανάλυση (4ο τετράδιο, σελίδα 14, γράφεται στα ιταλικά, 
ενώ στο δεύτερο τετράδιο έχουμε σημάδεμα με γραμμές. Μια πρακτική που 
είναι αντίστοιχη με εκείνη της χρήσης της τσέτουλας (μικρό ξύλο στο οποίο σημει-

ώνονταν με εγκοπές οι αγοραπωλησίες) και των εγκοπίδων (μικρά ξύλα σχισμένα 

κατά μήκος στα δύο, όπου σημείωναν με εγκοπές οι δοσοληψίες ανάμεσα στους συ-

ναλλασσόμενους). 
 
Οι δυο γραφείς των τετραδίων (καδέρνων) γράφουν τον φωνητικό φθόγγο «ι» 
με όλους  τους δυνατούς τρόπους (ανορθόγραφα), πολλές φορές παραλείπουν 
το «ν» από το «ντ» ενώ συχνά απεικονίζουν τα «nd/d» με το σύμπλεγμα «τΤ» 
το οποίο διατηρήσαμε στην μεταγραφή. 
Απηχώντας, ίσως, την τοπική ή την βενετική προφορά σημειώνουν, κατά 
κανόνα, το «τζ» με μόνο με «ζ». 
Παρατηρούμε επίσης, πως στις εγγραφές, οι γράφοντες, ταλαντεύονται ανάμε-
σα σε λόγια προφορά της αιτιατικής με τελικό «ν» και σε καθομιλουμένη χωρίς. 
Ενδιαφέρουσες είναι οι λέξεις που γράφονται σύμφωνα με την τότε προφορά, η 
οποία είναι σε όλες τις περιπτώσεις και κατανοητή και σύγχρονη: (ανάμισο: 1½, 

                                                 
1 Βλέπε, λχ.: http://web.math.unifi.it/archimede/note_storia/numeri/numeri1/node7.html, 

«L'insegnamento dell'artimetica dell'abaco». Βλέπε επίσης τα σχολεία botteghe d’abbaco που λειτουρ-

γούσαν εκείνη την εποχή στις πόλεις της Ιταλίας, για την εκμάθηση  της εμπορικής λογιστικής. 

http://web.math.unifi.it/archimede/note_storia/numeri/numeri1/node7.html
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απόξω, ρηβίθια/ροβίθια, κτλ.) Μια προσεκτική παρατήρηση των φωτοτυπιών 
μας κάνει να πιστεύουμε πως σε δύο ή τρία τετράδια έγραψε τα ονόματα των 
ατόμων (καλλιεργητές ;) που θα φορολογούντο και άλλο άτομο, αργότερα, 
καταχώρησε τις ποσότητες που μαζεύτηκαν υπολογίζοντας στη «σούμα» 
(άθροισμα) τις οφειλόμενες ποσότητες. Έχουμε έτσι την ίδια καταλογογράφηση 
των φορολογούμενων σε δύο ή τρία από τα τετράδια, όπως και ονόματα χωρίς 
εγγραφή παραγωγής, και μία δύο περιπτώσεις όπου εγγράφεται μόνο μια 
συνεισφορά σε μέλι και κερί. 
Δεν σημειώνουμε τις εγγραφές που διαγράφονται με οριζόντιες γραμμές, 
υποθέτουμε επειδή έδωσαν τα οφειλόμενα και ξεχρεώθηκαν για τη χρονιά. 
 
Επισημαίνουμε την ιδιαίτερη σημασία που έχει το τοπωνυμικό της Αστυπάλαιας 
του 1500, το οποίο στο σύνολό του, σχεδόν, είναι το ίδιο με το σημερινό και δεν 
φαίνεται να είχε χαθεί την περίοδο που, σύμφωνα με την επίσημη βιβλιογραφία, 
το νησί είχε μείνει ακατοίκητο. Αυτό μας βάζει σε σκέψεις αναφορικά με την 
ακρίβεια των όσων έχουν γραφεί για την ιστορία της νήσου, και των μικρότερων 
Κυκλάδων, την περίοδο 1450-1550.  
Ενδιαφέρον, μάλιστα, προκαλούν ορισμένα ανθρωπωνυμικά, όπως εκείνα του 
Τρούτζελου, του Γιάκουμου το Χωριό, του Φραντζέσκου το λαγκάδι και οι 
εκκλησίες που διατηρούντο, το 1510, στις ιστορικές τους τοποθεσίες στην 
ύπαιθρο της νήσου: Άγιος Βασίλης, Άγιος Ηλίας, Σαντ’ Αντρέας, Αγιά Μαρίνα. 
 
Από τον επώνυμο κατάλογο των ατόμων που φέρονται να είναι καλλιεργητές 
και παραγωγοί, άτομα για τα οποία κατά κανόνα δίνονται οι ποσότητες των 
σιτηρών και των οσπρίων που παρήγαγαν, έχουμε μια πρώτη εικόνα των 
νησιών και των περιοχών απ’ όπου κατάγονται και πήγαν να κατοικήσουν στην 
Αστυπάλαια όταν την αγόρασε ο κλάδος της οικογενείας των Κουερίνι της Στα-
μπάλια (Querini Stampalia), η γενεαλογία του οποίου δεν έχει πλήρως διαλευ-
κανθεί.  
Μεταξύ των «εποίκων» ιδιαίτερη σημασία παρουσιάζει η παρουσία των 
αδελφών Τορνά, αδελφοί του κυβερνήτη (γουβερναδόρου) της Ανάφης, 
Μανώλη Τορνά του οποίου η διαθήκη βρίσκεται στον ίδιο φάκελο (busta 32) της 
βιβλιοθήκης του ιδρύματος Querini Stampalia. Σε συνδυασμό με την διαθήκη 
του Μανώλη Τορνά πιστοποιείται η παρουσία των τεσσάρων Τορνά στην 
Ανάφη τον Δεκέμβριο του 1520, όταν παράλληλα καταγράφονται οι παραγωγές 
τους στα χωράφια της Αστυπάλαιας. Γίνεται έτσι σαφής και τεκμηριώνεται η 
κινητικότητα που υπήρχε ανάμεσα στα δύο νησιά την περίοδο 1510-1525. 
Ανάλογη κινητικότητα υπήρχε και ευρύτερα στο Νότιο Αιγαίο αν κρίνουμε από 
τους λογαριασμούς που περιέχει ένα από τα τετράδια και που, με την σειρά 
τους, αποδεικνύουν πως μέρος της παραγωγής που αποθήκευε ο κυρίαρχος 
Αφέντης της νήσου, πουλιόταν και συγκεντρώνονταν χρήματα.  
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Ο λογαριασμός αυτός επαναλαμβάνεται μάσλιστα, τον ένα από τους δύο 
γραφείς των τετραδίων και σε ιταλική γλώσσα. 
 
Ανάλογο εκ-χρηματισμό βρίσκουμε και στην Ανάφη του 16ου αιώνα, όπου 
σύμφωνα με την διαθήκη του Μανώλη Τορνά (1510), σημαντικά χρηματικά 
ποσά (τα στάμενα) είχε στη κατοχή του ο κυβερνήτης του μικρού αυτού νησιού, 
οποίος πουλούσε πρόβατα και σπίτια στη Ρόδο.2  
Δεν είναι άλλωστε τυχαίο πως Βενετοί, Γενοβέζοι και άλλοι Ιταλοί, μεταξύ των 
οποίων και «τραπεζίτες», αγόραζαν με ρευστά διάφορα νησιά και φέουδα, ενώ 
είναι γνωστό πως ήδη από τον Μεσαίωνα υπήρχαν και λειτουργούσαν εμπορι-
κές τράπεζες.  
Χρήματα, άλλωστε χρειάζονταν και για την μισθοδοσία των πληρωμάτων, που 
σύμφωνα με τα βενετικά ναυτικά πρότυπα πληρώνονταν στην αρχή κάθε ταξι-
διού.3  Μπορούμε, επίσης να υποθέσουμε πως κάποιες χρηματικές  αμοιβές 
δίδονταν από τον Αφέντη της νήσου στους μαστόρους-κτίστες οι οποίοι 
συντηρούσαν και  επισκεύασαν το Κάστρο καιτις εκκλησίες της Αστυπάλαιας. 
 
Οφείλουμε, στο σημείο αυτό εισαγωγικά να υπογραμμίσουμε πως στα τετράδια 
ή καδέρνα, αναφέρονται και καταγράφονται μόνο οι παραγωγές σιτηρών (σιτάρι 
και κριθάρι) και οσπρίων (αρακά, κουκιά, ρεβίθια και φακή). Είναι αξιοπρόσεκτο 
πως δεν έχουμε μνεία παραγωγής ελαιολάδου ή βρώσιμων ελιών, αμπελοστά-
φυλων και κρασιού. Όπως δεν έχουμε πληροφορίες για σύκα και τυχόν ξηρούς 
καρπούς. Αντίθετα, από μια χρονολογία και μετά, καταγράφονται τα πρόβατα 
που δίνονται ως φόρος στον κυρίαρχο του νησιού. Δεν υπάρχουν όμως 
ενδείξεις παραγωγής τυριών, τα οποία όπως οι μυζήθρες της Σίφνου μπορούν 
να διατηρηθούν για μεγάλο χρονικό διάστημα. 
Για τον λόγο αυτό να συμπεράνουμε πως τα προϊόντα αυτά φορολογούντο σε 
άλλη κατηγορία από εκείνη των σιτηρών/οσπρίων και του μελιού. 
 
  

                                                 
2 Την διαθήκη του Μανώλη Τορνά, παρουσιάζουμε σε άλλη δημοσίευση. 
3 Σε μια του σημείωση ο Μαρξ, ο οποίος θέλησε να θεμελιώσει θεωρητικά την «φεουδαρχική  

οικονομία», επισημαίνει πως καπιταλιστικες σχέσεις υπήρχαν από πολύ νωρίς στην ναυτιλία 

(μισθοδοσία εργαζομένων, αγορές εφοδίων από εκείνους που εφόπλιζαν τα πλοία). Εκείνο όμως 

που δεν έχει  προσδιοριστεί είναι πιο ήταν το πραγματικό ειδικό βάρος της ναυτιλιακής 

οικονομίας στα διάφορα μέρη του κόσμου και στους διάφορους λαούς, και που φυσικά ήταν 

άκρως σημαντικό στο  Αρχιπέλαγος. 
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Πρώτο Τετράδιο 1522 

 

 
Χρονολογία 1522 

 

ΚΑΔΕΡΝΟ ΤΟΥ 1522 (1ο ) 

 
Το ερειπωμένο κάστρο 
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DSCF0041 (1522) 
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1522 - Πρώτο τετράδιο 8 φύλλα (16 σελίδες) - 
 

 
α΄φ΄κβ εν αστ{ρ}οπαλ-ιά 

1522 εν Αστ{ρ}οπαλιά 
 

 

Ι41
 

1| ν#κητας δραγωνασ κουκϋα (στ)ο-ληβαδην [σφ Γ΄] ου αρακαν [σφ] δ΄ 
2|  (και) κ[ϋρηθαρην ] (στ)ω καστρον σφυρυδεσ η΄  αρακα στο αρ- 
3|  μενοχορη μοδη α΄(και) κρηθαρη μοδηα Γ΄ 
4|  σηταρη στο βουνη μοδηα ι΄ κε υσ (στου) κε ραμου- 
5|  τε μοδηα   κ΄ 

 

+Νικήτας [Δρα]γώνας κουκιά στο Λιβάδιν [σφ- 3] ου αρακάν (σφ-) 4  
2|(και) κ{υ}ριθάριν (στο) Κα(στ)ρον σφυρίδες 8, αρακάς στο Αρ|μενοχώρι 
μόδι 1, και κριθάρι μόδια 3, 4|σιτάρι στο Βουνί μόδια 10, και εις στου 
Κεράμου|τε μόδια 20. 
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ΙΙ41 

1| + ν#κολα Γηλα[ρ]δοc  κουκϋα (στ)ο ληβαδην μοδια Γ΄ 
2| –κυρ[ηθαρ]ην σφυρηδες Γ΄. 
 

+Νικόλα  [Γιλάρδος]4  κουκιά στο Λιβάδιν μόδια 3, |κ{υ}ρί[θάρ]ην5 
σφυρίδες 3. 
 

ΙΙΙ 
1| + ν#κολα κομης σηταρη (στ)ησ φακτοματρα 
2| μοδηα η΄ 
 

+Νικόλας [Κόμης] σιτάρι στη Σφακτομάντρα |μόδια 8. 
 

                                                 
4 To αντίστοιχο ιταλικό επίθετο, Ghilardo, απαντά στην ευρύτερη περιοχή της Πάντοβας, και 

Κρεμόνας, ίσως σχετίζεται με το γερμανικό Gherard (www.ganino.com/cognomi_italiani). 

Σύμφωνα όμως με το Εραλδικό ινστιτούτο, οι Gilardi είναι  μια παλαιά οικογένεια ευγενών 

από το Ανατολικό Lario με έδρα το Λοκάρνο. Προερχόμενοι από τη νότιο Γαλλία, στη 

διάρκεια των αιώνων, σκόρπισαν σε πολλά μέρη της Ιταλίας. Κατά τους ειδικούς  των 

γενεαλογιών το επίθετο είναι παραφθορά ενός νοτιογαλλικού (Langue d’oc) τύπου 

"Gailhard", που έγινε "Gilardus" www.heraldrysinstitute.com  . Συνταντήσαμε το 

όνομα αυτό στην Αμοργό, σε παραδοτική πράξη του Μεγάλου Νικολάου στο Καμάρι, 

το 1593, όπου μεταξύ των υογραφόντων είναι  ένας «διακος Γυλάρδος»: 
http://amorgis.blogspot.gr/2011/10/1593.html 
5 Το κριθάρι γράφεται κατά κανόνα «κρηθαρη», αλλα μερικές φορές ο γραφέας σημειώνει 

κηριθάρη/κηρθαρι. 

http://www.ganino.com/cognomi_italiani
http://www.heraldrysinstitute.com/
http://amorgis.blogspot.gr/2011/10/1593.html
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IV41
 

1|+μπέλαβυ(στ)α κομησ  αρακάν (στ)ο ληβαδήν μοδην 
2| α[ναμησο] (και) κουκυα [λοθι α]τήρα (και) κυρηθ(αρ)ήν (στ)ο λη- 
3| βαδην-σφυρηδεσ Γ΄- κρηθαρη (στ)η πησκοπή μοδηα 
4| στ κι σηταρη μοδηα-στ΄  κι υς στη μεσαρηα 
5| μοδηα στ΄  μελη παληατζε Γ΄ 

 
1|Μπελαβίστα Κόμης αρακάν (στ)ο Λιβάδιν μόδιν 
2| ανά μισο -(και) κουκιά [λόθι α-;] (και) κριθάριν στο Λι|βάδι  σφυρίδες 3 - 
κριθάρι στη Πισκοπή μόδια 4| 6 και σιτάρι μόδια 6, και εις τη Μεσαριά˙ 
5| μόδια 6, μέλι παλιάτζε<ς> 3. 
 

 
 

Σφυρίδες και Μόδια 
 

Στο Λεξικό της Καρπαθιακής Διαλέκτου (1972), ο Μ. Μιχαηλίδης Νουάρος 
αποθησαύρισε και μελέτησε τα δύο μέτρα  όγκου καρπών που αναφέρονται 

και στα τετράδια του καδέρνου της Αστυπάλαιας. 
 

Η σφυρίδα απαντά στο λήμμα σφυρί, «το σφυρί(δ)ι» και σημαίνει  πλεκτόν 
δοχείον. Με τη διευκρίνιση: Το αρχαίο σπυρίς –σπυρίδος, και τη φράση 
«φέρε το σφυρί ν-να (β)άλωμε μ-μέσα τα ψωμιά». Πρόσθέτει δε ο 
Μιχαηλίδης-Νουάρος και τη λέξη «η σφυρι(δ)ά, το περιεχόμενο ενός 
σφυριδιού.» 
Μπορούμε να αναφερθούμε στο σημείο αυτό και στο Λεξικό των Liddell-
Scott, όπου διαβάζουμε πως σπυρίς ή σφυρίς ερμηνεύεται ως «large 
basket, creel», ενώ πιστοποιείται η μορφή σφυρίδιον ήδη από τον 3ο π.Χ6: 

                                                 
6 Archiv für Papyrusforschung.6.220 του 3ου π.Χ. αιώνα και Tebtunis Papyri έκδοση των 

B.P.Grenfell, A.S. Hunt, J.G. Smyly, E.J. Goodspeed, London-New York τομ. I (1902) 20.57 του 

1ου π.Χ. αιώνα. 
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αιώνα σε κείμενα παπύρων. Η λέξη, εξ άλλου απαντά, μεταξύ άλλων, και 
στον Κατά Ματθαίον 15.37 στην παραβολή των επτά άρτων και των 
ιχθύων.7 
 

«Το μόδι» (μέτρο χωρητικότητος και αυτό) αντιστοιχεί, σύμφωνα με  τον 
Μιχαηλίδη Νουάρο,. με «το ήμισυ του κοιλού): να μου (δ)ώκης θέλεις ένα 
μό(δ)ι ρο(β)ύθια. Το μόδιον του Ευαγγελίου.»  
Επίσης, «το καφίζι»: άλλως πινάκι, μέτρον χωρητικότητος, ήταν το ¼ του 
μοδίου.  
 

Πρόκειται βέβαια για αρχαίο μέτρο χωρητικότητας, 1/6 του μεδίμνου που 
υπολογίζεται ότι αντιστοιχεί σήμερα σε 8,7 λίτρες (7,68 αμερικάνικα dry 
quarts). Τη λέξη χρησιμοποιούν με την έννοια του δοχείου ο Ματθαίος 5.!5, 
ο Μάρκος 4.21, ο Λουκάς 11.338 και έχει αποδοθεί στην αγγλική μετάφραση 
της Βίβλου ως “bushel”9. Αξίζει να προσθέσουμε ότι στα Γεωμετρικά του 
Ήρωνα ο μόδιος είναι μέτρο απόστασης 200 οργυιών.10 
Ως δοχείο και ως σύμβολο αφθονίας ο μόδιος απεικονίζεται εν είδη 
καπέλου, καλύμματος δηλαδή της κεφαλής, του Σέραπι την εποχή που η 
θρησκεία της Τριάδας «Ίσις-Όσιρις-Σέραπις» ήταν διαδεδομένη σε όλο τον 
Μεσογειακό και τον Ελληνορωμαϊκό κόσμο. 
 

Διευρύνοντας τον χώρο αναζήτησης έξω από το Αιγαίο, στην Κύπρο, 
συμβουλευθήκαμε το έργο του Άνθιμου Πανάρετου11 Διαβάζουμε, λοιπόν, 
ότι πριν από την εποχή της αγγλικής κατοχής τα δημητριακά καταμετρούντο 
στην μεγαλόνησο με μόδια (μόϊν), καφίζια, μικάφιζα και κάρτους. 
Η αντιστοιχία των μέτρων αυτών ήταν:  
 

1 μόϊν (μόδιν) = 8 καφίζια = 16 μικάφιζα = 32 κάρτοι του τζοιλού 
(κοιλού). 
1 καφίζι = 2 μικάφιζα = 4 κάρτοι. 

 

Όπως βλέπουμε, στην οθωμανική Κύπρο οκτώ καφίζια γέμιζαν ένα μό(δ)ι, 
ενώ σύμφωνα με τον Μιχαηλίδη-Νουάρο, τέσσερα καφίζια απαιτούντο στην 
Κάρπαθο.  

                                                 
7 Υπάρχει επίσης και ο τύπος σπυριδάλιον στον Παλλάδιο μοναχό, στην historia Lausiaca, 

[Πατρολογία Migne.34.1105B, σελ. 96.4n]. 
8 Ματθ. 5.15: ουδέ καίουσιν λύχνον και τιθέασιν αυτόν υπό τον μόδιον. Μαρκ. 4.21: μήτι έρχεται ο 

λύχνος ίνα υπό τον μόδιον τεθή ή υπό την κλίνην. Λουκάς 11.33: Ουδείς λύχνον άψας εις κρύπτην 

τίθησιν ουδέ υπό τον μόδιον. 
9 http://www.sizes.com/units/modios.htm 
10 HeroGeom.4.12  
11 Πανάρετος Άνθιμος, Κυπριακή Γεωργική Λαογραφία, Λευκωσία, Συνεργατική Κεντρική 

Τράπεζα, 1967 και Πανάρετος Ά. «Κυπριακά μέτρα και σταθμά», Δελτίο των Κυπριακών Σπουδών, 

τόμ. Η΄ (1946), σε οκτώ μέρη έτη 1946-1955. 
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Παρατηρούμε επίσης ότι με την αναλογία «4 κάρτα – ένα καφίζι», ο κάρτος, 
λέξη που προέρχεται από το λατινικό quarto, φαίνεται να αντιστοιχούσε σε 
τέταρτο του καφιζιού. Ο Πανάρετος διευκρινίζει όμως, ότι πρόκειται για 
«κάρτο του κοιλού», 4 περίπου οκάδων, γεγονός που μας οδηγεί στο 
συμπέρασμα ότι το κυπριακό καφίζι περιείχε 16 περίπου οκάδες σιτάρι. 
Επειδή όμως οι διάφοροι καρποί δεν είναι ισοβαρείς και τα μέτρα αυτά της 
χωρητικότητας δεν είχαν ακριβή ακέραια αντιστοιχία με τα διάφορα άλλα 
μέτρα και σταθμά, όπως άλλωστε συμβαίνει και σήμερα με τα 
αγγλοαμερικανικά μέτρα, το καφίζι των δημητριακών κυμαίνονταν μεταξύ 16 
και 18 οκάδων. 
Στην αγγλική βιβλιογραφία έχουμε, εξ άλλου, την ακόλουθη πρόσθετη 
πληροφορία για την περίοδο του μεσαίωνα: 

Cafiz: A unit of dry capacity in Spain, 13th century – ?. Also spelled cafis, 
cafiz and cafiç. From the Arabic “qafīz,” a unit of capacity for grains. In 
17th century England, anglicized as kayis (John Browne, The Merchant's 
Avizo, 1607.)  
 

*1 σφυρίδα=9 καφίζια˙ 2 σφυρίδες= 18 καφίζια. Το 1/6 : 3 καφίζια. 
 

 
 

Μίστατα και Παλιάντζες 
 

 
Στις εγγραφές που ακολουθούν βλέπουμε να καταγράφονται οι ποσότητες 
μελίου και κεριού που οι καλλιεργητές των κτημάτα που ήταν υποκείμενα 
στον αφέντη του νησιού, όφειλαν να πληρώνουν, χωρίς να σημειώνονται οι 
ποσότητες που είχαν συλλεχθεί. 
Σύμφωνα με τις αναφορές των τετραδίων το μέλι το μετρούσαν σε μίστατα 
παλιάντζες και το κερί σε ογκιές (once) και λίβρες ή λίτρα (libbre). 
Η συχνότητα των αναφορών σε δοσίματα μελιού και κεριού, μας δίνουν 
την εντύπωση πως γύρω από όλα περίπου τα κτήματα υπήρχαν κυψέλες. 
 
Για το κερί, από τα υπάρχοντα στοιχεία καταλήγουμε στο ότι, μία λίτρα είχε 
12 ουγκιές (ογκιές).12 
Το ιταλικό αντιστοιχο εκείνης της εποχής ήταν, άλλωστε: «una libbra di 
cere= 12 once». 
 
Για το μίστατο, ξέρουμε πως, σε νεώτερες εποχές, ήταν ένα πήλινο δοχείο 
χωρητικότητας λαδιού και κρασιού, 6-12 οκάδων Τέλος, διαπιστώσαμε ότι 
δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία για τις  παλιάντζες, μέτρο χωρητικότητας 

                                                 
12 Γνωρίζουμε πως ως αγγλικό ή αμερικανική μονάδα η ουγκιά είναι το 1/16 της λίβρας avoirdupois. 
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υγρού, και για το πόσες παλιάτζες περιείχε ένα μίστατο. Δεν ξέρουμε 
άλλωστε ούτε πως μετρούσαν τις υποδιαιρέσεις ενός δοχείου μίστατου. 
 
Για το κερί θα πρέπει να υπήρχαν στην Αστυπάλαια (όπως στην Κρήτη) 
πήλινες λεκανίδες που επέτρεπαν το στράγγισμα του μελιού από τις κε-
ρήθρες, οι οποίες άλλωστε, ήταν κανονικά και αυτές από πηλό. 
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DSCF0042 (1522) 
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σελίς 2 (1522)  
Ι42 

1|+[πρασηνος]-μπονανοσ   σηταρη (στη) σηκηα μοδη- 
2| α  η΄ (και) κρηθαρη (στο) κα(στ)ρο μοδηα δ΄ 
3| μελη παληατζεσ β΄ κερην  ογγηεσ  β΄ 
 

1|+Πράσινος Μπονάνος: σιτάρι στη Συκιά μόδι|α 8, και κριθάρι στο Κάστρο 
μόδια 4. 3|Μέλι παλιάτζες 2, κερίν ογκιές 2. 

 
 

ΙΙ42 
1|+Μιχαλε ξανθυασ κϋρθιαρι ] (στο) κα(στ)ρον σφυρηδεσ 
2|ε’ (και) αρακαν (στην) σφακτοματρα σφυρηδες [--] σηταρη (στη) σ- 
3|φακτοματρα μοδηα  δ΄  (και) υσ  (στο) μαρ- 
4|μαρη  μοδηα  Γ΄ (και) κρηθαρη (στο)  παληοχορη 
5| μοδηα κβ’  
 

1|+Μιχάλε [Ξαν]θειάς: [κριθιάρι] στο Κάστρον σφυρίδες 2| 5 και αρακάν 
στην Σφακτομά<ν>τρα σφυρίδες [--], σιτάρι στη Σ|φακτομάτρα μόδια 4,  
και εις στο Μαρ|μάρι μόδια  3, και κριθάρι στο Παλιοχώρι 5| μόδια 22.  

 
 

ΙΙΙ42 
1| Ιω(άννην) Τορ[ναν]  [αρα]καν (στον) ληβαδην μοδηα β’ 

2| (και) κρηθαρη μοδηα ι΄  (και) κουκηα μοδηα  Γ΄  
3| (και) μοδηα β΄ (και) σηταρη μοδηα ιδ΄ 
4| (και) ρηβηθηα μοδηα Γ΄  σηταρη (στο) αρμενο- 
5|χορη μοδηα ι΄   μελη μη(στ)ατον α΄ 
6| κερην  ογγηα  α΄   

 
1| Ιω(άννην) Τορ[νάν]: [αρα]κάν στον Λιβάδιν μόδια 2, 2| και κριθάρι μόδια 
10, και κουκιά μόδια 3, 3| και αρακά μόδια 2, και σιτάρι μόδια 14, 4| και 
ρηβίθια μόδια 3,  σιτάρι στο Αρμενο|χώρι μόδια 10. 
Μέλι μίστατον 1, 6| κεριν ογκιά  1.  

 
σελίς 3 (1522) 

IV42 
1|[μαρκο] ρουσου κουκύα (στο) ληβαδην [σφυ] δ΄ (και) (αρ)ακαν (στο) 
2|βουνην  σφυρυδεσ ε΄  (και) σηταρη μοδηα β΄ 
3| (και) κρηθαρη μοδηα ζ΄ (και) υσ (στο) κα(στ)ρο μοδηα ι’  
4|σηταρη (στ)ο Βουνην μοδηα  θ, (και) υσ (στ)ου κερα- 
5|μουτε μοδηα  θ΄.   μελη παληατζα α’  
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6| κερην  ογ{γ}ηα  α΄ 
 

+[Μάρκο] Ρούσου: κουκιά στο Λιβάδιν σφ(υρίδες) 4 και αρακάν στο 
2|Βουνιν σφυρίδες 5, και σιτάρι μόδια 2, 3|και κριθάρι μόδια 7, και εις στο 
Κάστρο μόδια 10. 4|Σιτάρι στο Βουνίν μόδια 9, και εις στου Κερα|μουτε 
μοδια 9. Μέλι παλιάτζα 1 6|κερι ογκιά 1. 

 
 

V42 
1|  Ιω# {τορναν} γυλαρδοσ αρακαν (στ)ο κα(στ)ρο (μοδ) Γ΄ 
2|κυρθαρην  (στ)ου φραζεκου σφυριδες  δ΄  (και) κουκυα 
3| σηταρη (στη) σηκηα μοδηα δ΄ σηταρη (στο) κα(στ)ρο  
4| μοδηα  ι΄ σηταρη (στ)ο  πανερμο μοδηα στ΄ 
5| μελη παληατζεσ  δ΄  κερην ογγηεσ β΄ 

 
+Ιω(άννη) {Τορνάν} Γιλάρδος: αρακάν στο Κάστρο μόδια 3, 2|κριθάριν 
στου Φρα<ντ>ζέσκου σφυρίδες 4, και κουκιά, 3|σιτάρι στη Συκιά μόδια 
4, σιτάρι στο Κάσρο 4|μόδια 10, σιτάρι στο Πάνερμο μόδια 6. 
5|Μέλι παλιάτζες 4, κερίν ογκιές 2. 

 
 

VI42 
1| Ιω# τηνυακοσ κυρθαρην (στ)ο λεβαδην (μοδ) ε΄ 
2| κουκυα μοδη α΄  κρηθαρη (στου) [Ια]κουμου 
3|το χοριο μοδηα ζ΄ σηταρη (στο) ληβαδη μοδηα 
4| β΄ (στου) τρουτζελου  μοδηα ιβ΄ 

 
+Ιω(άννης) Τηνιακός: κριθάριν στο Λιβάδιν (μόδια) 5 2|κουκιά μόδι 1, 
κριθάρι στου [Ιά]κουμου 3|το χωριό μόδια 7, σιτάρι στο Λιβάδι μόδια 4| 2, 
στου Τρούτζελου μόδια 12. 
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DSCF0043 (1522) 

 
 

σελίς 4 (1522) 
I43 

1|φυληποc (στ)αδ[ηα]τοσ  αρακα (στ)η μεσαρηα μοδη  α΄ 
2|ναμησο ˙ σηταρη (στ)η πησκοπη μοδηα ιβ΄ 
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3|κε υσ  (στ)ην μεσαρηα  μοδηα  β΄ (και) ρουβηθηα 
4| μοδην  α΄. 
 

1|Φίλιππος Σταδιάτος: αρακά στη Μεσαριά μόδι 1 2|νάμισο˙ σιτάρι στη 
Πισκοπη μοδηα 12, 3|και εις στην Μεσαριά μόδια 2 και ρουβίθια 4| μόδιν 
1. 

 
 

II43 
1| +Νηκολα βαγηανοσ  κρηθαρη (στ)ο  παχην αμο μοδηα  
2| μβ΄σηταρη (στ)ο ληβαδη  μοδηα  δ΄ 

 

+Νικόλα Βαγιανός13:  κριθάρι στο Παχύν Άμμο μόδια 2|42, σιτάρι στο 
Λιβάδι μόδια 4. 

 
III43 

1| +Αντονυ Βαλχοc ρηβηθηα (στον) αγηο βασηλη 
2|  μοδην  α΄ αρακα μοδην α’  
3|κρηθαρη (στ)ο ληβαδη  μοδηα  δ΄ σητα- 
4| ρη (στου) γηακουμου  το χορηο  μοδηα η΄  σηταρη 
5|(στ)ησ βασεσ  μοδηα  δ΄ σηταρη (στ)ο  μαρ- 
6| μαρη μοδηα.  η΄  μελη παληατζεσ 
7| β΄ κερην  ογγηες   β΄ 
 

1| +Αντώνη Βλάχος: ρηβίθια στον Άγιο Βασίλη14 2| μόδην 1,  αρακά 
μόδιν 1, 3|κριθάρι στο Λιβάδι μόδια 4,  σιτά|ρι στου Γιάκουμου το Χωριό 
μόδια 8, σιτάρι 5|στης Βάσες μόδια 4, σιτάρι στο Μαρ|μάρι μόδια. 8.  
Μέλι παλιάτζες 7|2 κεριν ογκιές 2. 

 
 

IV43 
1| Αντ(ρε)ας επακτριοτησ  κηρυθ(αρ)ην (στ)ην με[-]γαλ[λη λη-] 
2| [μνη]   σφυριδεσ η΄    σηταρη (στο)  [σατα] τρεα15 

                                                 
13 Ο τονισμός Βαγιανός απαντά στην Κρήτη και στην Τήλο, ενώ στη Χίο το επίθετο 

τονίζεται στην παραλήγουσα: Βαγιάνος (πρβλ τον όσιο Βαγιάνο 1869-1960). 
14 Η παραλία  του Αγίου Βασίλη είναι  η αμέσως επόμενη παραλία μετά το Λιβάδι, και  

πριν από τα Τζανάκια που βρίσκονται ακριβώς μετά. Εκεί είναι  το εκκλησάκι του Αγίου 

Βασιλείου. Η πρόσβαση γίνεται από  τον ασφαλτοστρωμένο δρόμο στο τέρμα του 

Λιβαδιού , στην πρώτη αριστερή στροφή. 
15 Άγιος Αντρέας: Sant’Andrea = Σανταντρέα. Στον Άγιο Ανδρέα έγιναν λιμενικά έργα 

και το νέο λιμάνι (σε απόσταση 8 χμ. από τη χώρα) λειτουργεί από ο καλοκαίρι του 2006 

(βλ. φωτογραφία). 
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3| μοδηα   ιδ’  
 

1| Αντρέας Επακτιότης [κριθάριν] στην Μεγάλη Λί|μνη σφυρίδες 8, σιτάρι 
στο [ Σα<ν>τα‘ τρέα] 3|μόδια 14. 

 
σελίς 5 (1522) 

V43 
1| +Ιω νομηκος  {Ιω# νομηκοσ} κυρηθαρην (στ)ο ληβαδήν 

2| σφυριδες κα΄  κρηθαρη (στ)ο ληβαδη μοδηα  β 
3|σηταρη (στ)ησ πορτεσ μοδηα κζ΄  (και) υσ 
4| (στ)ησ καφες μοδηα  Γ΄   (και)  ρηβηθηα  μοδη- 
5|α  στ΄  μελη παληατζα  α΄ κερην  ογγηα  α΄  
 

1| Ιω<άννης> Νομικός  {Ιω. Νομικός} [κριθάριν] στο Λιβάδιν 2| σφυρίδες 
21, κριθάρι στο Λιβάδι μόδια 2, 3|σιτάρι στις Πόρτες μόδια 26, και εις 
4|στις Σκάφες μόδια 3, και ρηβίθια μόδι|α 6, μέλι παλιάτζα 1, κερί ογκιά 
1. 

 
 

VI43 
1|+μηχαλη Γυλαρδος κουκηα (στη) μεσαρηα μοδηα 
2| δ’ (και) αρακα μοδηα ε΄ (και) σηταρη μοδηα  η΄ 
3| (και) υσ (στ)ο πανερμο  μοδηα ιβ΄ κρηθαρη (στ)ησ  
4|πατελες μοδηα  στ΄ (και) ρηβηθηα μοδην 
5| α΄ (και) φακη  καφηζηα  στ΄ μη(στ)ατι,   [--] 
6| παληατζεσ Γ΄ κερην  ογγηεσ  ε΄ 

 
1| Μιχάλη Γιλάρδος, κουκιά στη Μεσαριά μόδια 2|4 και αρακά μόδια 5, 
και σιτάρι μόδια 8, 3|και εις στο Πάνερμο μόδια 12, κριθάρι στις 
4|Πατέλες μόδια 6, και ρηβίθια μόδιν 5| 1, και φακή καφίτζια 6,  μίστατι  [-
---]  6|παλιάτζες 316, κερίν ογκίες 5. 

 
 

VΙI43 
1|+ [στ-φ--]οσ   αξυοτυσ   κρηθαρην (στο) κασ(στ)ρον (σφυ) η΄  
2| αρακαν (στην) σφακτομαντραν σφυρηδεσ   [δ΄] 
3|(και) ρηβηθηα μοδη  α΄ κουκηα (στη σ)φακτο- 
4| ματρα μοδηα  δ΄ σηταρη (στ)ησ [ρηκεσ]  μοδηα 
5| ιδ΄ (και) κρηθαρη μοδηα ιγ΄ μελη μη(στ)ατον 
6| α΄  κερην ογγηεσ  δ’  

                                                 
16 Υποθέτουμε πως πρόκειται για μέλι: 1 μίστατο και 3 παλιάτζες. 



 

 

 
 

Αστυπάλαια 24 

 

1| +[Στέφανος ;] Αξιώτης: κριθάριν στο Κάστρον [σφ ] 8,  2|αρακάν στην 
Σφακτομάντραν σφυρίδες 4, 3| και ρηβίθια μόδι 1, κουκιά στη 
Σφακτο|μάντρα μόδια 4, σιτάρι στις [Ρήκες ;] μόδια 5|14 και κριθάρι 
μοδια 13. Μέλι μίστατον 6| 1, κερίν ογκιές 4. 

 

κρηθαρήν:     (κριθάριν) 

Σφακτομάντρα:   

 
 

DSCF0044 (1522) 
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σελίς 6 (1522) 
I44 

1| +γεω#  φουκας  κουκυα (στ)ο  λυβαδην (μοδ.) δ΄  σηταρη (στ)ο  αρμε-  
2| νοχορη  μοδηα Γ΄ (και) κρηθαρη 
3|μοδηα θ΄ σηταρη  (στ)ο κα(στ)ρο μοδηα β΄ 
4| μελη μη(στ)ατον  α΄ κερην ογγηεσ  β΄ 

 

+Γεώ(ργιος) Φωκάς: κουκιά στο Λιβάδιν (μοδ.) 4, σιτάρι στο 
Αρμε|νοχώρι μόδια 3, και κριθάρι 3|μόδια 9, σιτάρι στο Κάστρο μόδια 2. 
4|Μέλι μίστατον 1, κερίν ογκιές 2. 

 

Ερμηνεύουμε τη συντομογραφία : : (μοδ.) 

 
ΙΙ44 

1|+ ν# κολλά τελα σουδα    κηρθαρην (στ)ο ληβαδην σφυρυ- 
2|δεσ  θ΄  σηταρη (στ)ησ  βασεσ  μοδηα β΄  κρηθα- 
3| ρη (στ)η χοραφηδα  μοδηα β΄ 

 

1|+ Νικολά <Ν>τελα Σούδα  κριθάριν στο Λιβάδιν σφυρί|δες 9, σιτάρι 
στις Βάσες  μόδια 2, κριθά|ρι στη Χωραφίδα μόδια 2. 

 
ΙΙΙ44 

1|ν#κολα [- -αρελεc]  κουκηα (στ)ο  λϊβαδην  [μοδ.] Γ’  κρηθαρη 
2|(στ)ο αφετηκο περηβολη  μοδηα  ιβ’  
3|σηταρη (στ)η  αγηα μαρηνα  μοδηα  στ΄ 
4|(και) ύσ   (στ)ο  μαρμαρη  μοδηα  δ΄ 
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1|+ Νικολά  [- -αρελες]  κουκιά στο Λιβάδιν [μοδ. ] 3, κριθάρι 2|στο 
Αφε<ν>τικό Περιβόλι μόδια 12 3|σιτάρι στη Αγιά Μαρίνα μόδια 6 4|και εις 
στο Μαρμάρι μόδια 4. 

 
IV44 

1|+μηχαλη τζαγγαρελο  σηταρη (στ)η νεχηλη  μοδηα 
2| δ΄  

 

1|+ Μιχάλη Τζαγγαρέλο σιτάρι στη Νεχήλη μόδια  |2. 
 

σελίς 7 (1522) 
V44 

1|+Ιω<άννης>  [ματ]ουρλεοτυσ  σηταρη (στ)ο μαρμαρη  μοδηα 
2| δ΄  

 

1|+ Ιω<άννης>  [Ματουρλεοτης ;] σιτάρι στο Μαρμάρι μόδια 2| 4. 
 

VΙ44 
1| νηκολα πουλημενοσ  σηταρη (στ)ο ληβαδη μοδια  β΄ 
2| (και) υς  (στ_ης βασεσ  μοδηα η΄ κρηθαρη (στ)η 
3|μεγαλλη  λημνη  μοδηα  ε΄ 

 

1| Νικόλα Πουλημένος  σιτάρι στο Λιβάδι μόδια  2, 2| και εις στις Βάσες  
μόδια 8,  κριθάρι στη 3|Μεγάλη Λίμνη μόδια  5. 

 
VII44 

1|+ν\η/κολα  τα  κορονεοσ  κρηθαρη (στ)η μεσαρηα μοδια 
2| ιδ΄ (και) σηταρη μοδηα ιθ΄ μελη παληα- 
3|τζες  β΄ 

 

1|+Ν\ι/κόλα  <Ν>τα Κορωνέος:17 κριθάρι στη Μεσαριά μόδια 2| 14 και 
σιτάρι μόδια 19. Μέλι παλιά|τζες  2. 

 
VIII44 

1| + \πα/πα Γεωργησ ροδηοσ αρακα (στο) αρμενοχορη μο- 
2| δηα α΄  σηταρη (στο) αρμενοχορη  μοδηα δ΄ 
3| (και) ύσ τον κακο ποταμο \μο/δηα β΄ (και) υς το κα(στ)ρο 
4| μοδηα  στ΄   μελη  \πα/ληατζα  α΄ 

 

                                                 
17 Πρβλ. το Δακορώνιας/ Ντακορόνια πατριδωνύμια da Coronia, από την Κορούνια της 

Ισσπανιας, το επώνυμο είναι γνωστο στην Πάρο. 
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1| + \Πα/πα Γεώργης Ρόδιος: αρακά στο Αρμενοχώρι18 μό|δια 1,  σιτάρι 
στο Αρμενοχώρι  μόδια 4, 3| και εις τον Κακό Ποταμό \μό/δια 2,  και εις 
το Κάστρο 4| μόδια  6.  Μέλι  \πα/λιάτζα  1. 

 
——————————— 

  

                                                 
18 Αρμενοχώρι λέγεται το γνωστό οροπέδιο στην ενδοχωρα του Έξω νησιού, πάνω από την 

παραλία Καμινάκια. Στη θέση αυτή υπάρχουν σημαντικά αρχαιολογικά ευρήματα, θολωτοί 

τάφοι, νεκροταφείο μικρών παιδιών.. 
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DSCF0045 (1522) 

 
*εικόνα ψηφιακά μορφοποιημένη για την σελιδοποίηση. 
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σελίς 8 (1522) 

Ι45 
1|+ν\η/κωλα κο[    οσ]  κρηθαρη (στ)ο μαρμαρη μοδηα 
2| ιη΄ 

 

1|+ Νικόλα [Κο—ος]:  κριθάρι στο Μαρμάρι μόδια 2| 18. 
 
 

ΙΙ45 
1|+Γεορ\γη/ βαγιανοσ κρηθάρη  (στ)ο ληβαδη μοδηα 
2| Γ΄ σηταρη (στ)η μεσαρηα μοδηα β΄. 
 

1|+Γεώρ\γη/ Βαγιανός: κριθάρι στο Λιβάδι μόδια 2| 3, σιτάρι στη Μεσαριά 
μόδια 2. 
 
 

ΙΙΙ45 
1|+Νικολα Ταμηγοσ αρακαν (στ)’ αρμενοχορην (μοδ.) (και) κουκυα 
2|{σφ} καφυ(τζ)υα ιε΄  αρακα μοδηα  Γ΄σηταρη (στ)ο με- 
3|γαλη λημνη  μοδηα ιε΄ (και) υσ (στ)η μεσαρηα μοδηα 
4|ζ΄. 

 

1|+Νικόλα Ταμίγος: αρακάν στ’ Αρμενοχώριν (μοδ.) και κουκιά 2|{σφ} 
καφί(τζ)ια 15, αρακά μόδια 3, σιτάρι στο Μεγάλη Λίμνη μόδια 15, και εις 
στη Μεσαριά μόδια 4|7. 

 
 

ΙV45 
1|+ν\η/κολλα β(ερ)γης  κουκυα (στ)ο λιβαδην καφυτζυα στ΄ 
2|ρηβηθηα (στ)ο ληβαδη α΄   σηταρη (στ)ο  ληβα- 
3|δη μοδηα δ΄ κρηθαρη (στ)ο μαβρο βουνη 
4|μοδηα δ΄ σηταρη (στ)ησ πορτεσ  μοδηα 
5|δ΄. 

 

1|+Νικόλλα Βεργής:  κουκιά στο Λιβάδιν καφίτζια 6, 2|ρηβίθια στο Λιβάδι 1,  
σιτάρι στο Λιβά|δι μόδια 4,  κριθάρι στο Μαύρο Βούνι 4|μόδια 4,  σιτάρι στις 
Πόρτες μόδια  5|4. 

 
 

V45 
1|+Γεωργυ βαρελη  κυρθάρην (στ)ο κα(στ)ρο σφυρίδες Γ΄ 
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2| αρακαν  (στ)’αφετυκο περιβολη καφυτζυα  στ΄ 
3|σηταρη (στ)ο ληβαδη μοδηα δ΄ σηταρη (στ)ο 
4|παληοχορη μοδηα  ε΄σηταρη (στ)η ψηλή 
5|βηγλα μοδηα δ΄   (και) κρηθαρη (στ)ο βουνη 
6|μοδηα  β΄ μελη παληατζεσ  β΄   κερην 
7|ογγηα  α΄   

 

1|+Γεώργη Βαρελη:  κριθάριν στο Κάστρο σφυρίδες 3˙ 2| αρακάν 
στ’Αφε<ν>τικό Περιβολι καφίτζια 6, 3|σιτάρι στο Λιβάδι μόδια 4, σιτάρι στο 
4|Παλιοχώρι μόδια 5,  σιτάρι στη Ψηλή 5|Βίγλα μόδια 4  και κριθάρι στο 
Βουνί 6|μόδια  2.  Μέλι παλιάτζες  2,  κερίν 7|ογκιά  1.   

 
 

σελίς 9 (1522) 
VΙ45 

1|+μανολλη φυλαρετο κουκυα (στ)ο ληβαδην [μοδ.] δ΄  C/ 
2|κ[υρ]θαρήν  [μοδ. ] ζ΄, κυρθαρην  σφυρηδεσ θ΄ (στ)ου κατυνοσ 
3|[καλ -]  κε αρακαν (στ)ο βουνην σφυρυδεσ  δ΄    σητα- 
4|ρη  (στ)η σηκηα μοδηα δ΄ σηταρη (στ)ο ληβα- 
5|δη  μοδηα ζ΄ σηταρη (στ)ο  μαρμαρη  μόδηα  θ΄ 
6|(και) υς το βουνη  μοδηα δ΄,  (και) υσ το αλησφακήδη 
7|μόδηα δ΄΄ . (και) μέλη παλιάντζα α΄ 
8|κερην ογγηα  α΄. 

 

|+Μανώλλη Φιλάρετο: κουκιά (στ)ο Λιβάδιν [μοδ.] δ΄  C/ 
2|κ[υρ]θάριν  [μοδ. ] 7 κριθάριν  σφυρίδες 9 στου  Κατηνο Σ|[καλί;]  και 
αρακάν στο Βουνίν σφυρίδες 4, σιτά|ρι στη Συκιά μόδια 4, σιτάρι στο 
Λιβά|δι μόδια 7, σιτάρι στο  Μαρμάρι  μόδια 9, 6|και εις το Βουνί μόδια δ΄,  
και εις το Αλισφακίδι 7|μόδια 4, και μέλι παλιάντζα 1, 8|κερίν ογκιά 1. 

 
 

VII45 
1|+Ιω#  μαρζελοσ  σηταρη (στη) μεγαλη λημνη  μοδηα ε΄ 
2|(και) κρηθαρη μοδηα β΄ σηταρη (στ)η νεχηλη μοδηα 
3|β΄  

 

1|Ιω(άννης) Μαρτζέλος: σιτάρι στη Μεγάλη Λίμνη μόδια 5 2| και κριθάρι 
μόδια 2, σιτάρι στη Νχήλη μόδια 3| 2. 

 
 

VIΙΙ45 
1|+Ιω#  αξηοτησ αρακα (στ)η σφακτοματρα μο- 
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2|δηα  Γ΄ (και) κρηθαρη μοδηα θ΄  (και) σηταρη μο- 
3|δηα Γ΄ σηταρη (στ)ο μαρμαρη μοδηα  στ΄ 
4|ρηβηθηα (στ)α γη(στ)ερνηα μοδηα  β΄   μελη πα- 
5|ληατζα α΄.  

 

1|+Ιω(άννης) Αξιώτης:  αρακά στη Σφακτομάτρα μό|δια 3, και κριθάρι 
μόδια 9,  και σιτάρι μό|δια 3, σιτάρι στο Μαρμάρι μόδια 6,  
4|ρηβίθια στα Γηστέρνια μόδια  2.  Μέλι πα|λιατζα α΄.  

 
 

IX45 

1|+νυκοκολασ  αξυοτησ  κρηθαρη μοδηα στ΄ 
2|(και) ετερα μοδηα Γ΄(στ)ο  βουνη (και) υσ (στ)ησ  βα- 
3|σεσ  μόδηα Γ΄ (και) υσ (στ)η μεγαλη λημνη μοδηα 
4|β΄. 

 

1|+Νικόκολας  Αξιώτης:  κριθάρι μόδια 6, 2|και έτερα μόδια 3 στο  Βουνί και 
εις στις  Βά|σες μόδια 3, και εις στη Μεγάλη Λίμνη μόδια 4| 2. 

 
 

X45 

1|+βαρθολομεοσ  ξυφακασ κρηθαρην (στ)ο  π 
2|παληοχορη  μοδηα ιη΄ 
3|(και) κουκηα μοδηα  β΄ σηταρη (στ)η νεχηλη μοδηα 
4|κα΄ (και) υσ (στ)ο παληοχορη  μοδηα  θ΄ 
5|μελη παληατζεσ  β΄, κερην ογγηεσ α΄. 

 

1|+Βαρθολομέος  Ξυφακας: κριθάριν στο  π 2|Παληοχώρι μόδια 18΄  
3|και κουκιά μόδια  β΄ σιτάρι στη Νεχήλη μόδια 4|21, και εις στο Παλιοχώρι 
μόδια  9.  5|Μέλι παλιάτζες 2, κερίν ογκιές 1. 
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DSCF0046 (1522) 
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σελίς 10 (1522) 

I46 
1|+ Ζανετος μοδηνος  κουκυα (στ)ο ληβαδην (μοδ.)  β΄ (και) αρα- 
2|καν (στ)ην μεσαρυα (μοδ.)   Γ΄ σηταρη (στ)ο  σατ’ατρεα 
3|μοδηα στ΄ (και) υς (στ)ον  αγηον ιω#  μοδηα  στ΄.  

 

1|+ Ζανέτος Μοδινός:  κουκιά στο Λιβάδιν  (μόδια) 2 και αρα|κάν στην 
Μεσαριά (μόδια) Γ΄, σιτάρι στο Σα<ν>τατρέα 3|μόδια 6, και εις τον Άγιον 
Ιω(άννη) μόδια 6. 

 
 

ΙΙ46 
1|+Μυχαλυ βαργυσ  κουκηα (στ)ο ληβαδη (μοδ.) Γ΄ (και) σητα- 
2|ρη  μοδηα  Γ΄(και) υς (στ)ο παληοχορη μοδηα 
3|  θ΄ (και) υσ (στ)ου κεραμουται  μοδηα στ΄ 
4|μελη παληατζεσ  β΄, κερην ογγηεσ  β΄. 

 

1|+Μιχάλη Βαργής: κουκιά στο Λιβάδι (μόδια) 3 και σιτά|ρι μόδια 3, και εις 
στο Παλιοχώρι μόδια 3| 9, και εις στου Κεραμουται  μόδια 6. 
4|Μέλι παλιατζες  2, κερίν ογκιές 2. 

 
 

ΙIΙ46 
1|+Μηχαλη Τορνας   αρακαν (στ)ον βουνήν (μοδ.) Γ΄(και) κουκηα 
2| (στ)ο  ληβαδην (μοδ.) α΄ (και) κυρθαρην (στ)ον [κατυ] σκαλην 
σφυρηδες ι΄ 3|σητάρη (στ)ο βουνη μοδηα ιβ’ . 

 

1|+Μηχαλη Τορνάς: αρακάν στον Βουνίν (μόδια) 3 και κουκιά 2| στο  
Λιβάδιν (μόδια) 1 και κριθάριν στον [Κατυ] Σκαλιν σφυρίδες 10, 3|σιτάρι 
στο Βουνί μόδια 12. 

 
 

ΙV46 
1|+ν\η/+κολα  σλάβουνος  κυρθαρην (στ)ο λιβαδην σφυρίδες  
2|ιβ΄ (και) αρακα μοδην  α΄ ρηβηθηα (στ)ο ληβαδη 
3|μοδη  α΄σηταρη (στ)η νεχηλη μοδηα στ΄ 
4|(και) υς(στ)ο αρμενοχορη  μοδηα ιβ΄΄  μελη πα- 
5|ληατζα  α΄. 
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1|+Νικόλα Σλάβουνος:  κριθάριν στο Λιβάδιν σφυρίδες 2|12, και αρακά 
μόδιν  1,  ρηβίθια στο Λιβάδι 3|μόδι  1,  σιτάρι στη Νεχήλη μόδια 6, 4|και εις 
στο Αρμενοχώρι μόδια 12.  Μέλι πα|λιάτζα  1. 

 
 

σελίς 11 (1522) 
V46 

1|+ διμ(ητρη) βαγυανοσ  αρακάν (στ)ην μεσαρυα (μδ) ε΄ (και) κουκ<ι>α 
2|σφυρυδεσ β΄, κρηθαρη (στ)η μεσαρηα μοδηα στ΄ 
3|και ρηβηθηα μοδην α΄ σηταρη (στ)η βληχαδα 
4|μοδηα θ΄, κρηθαρη (στ)ο κα(στ)ρο μοδηα θ΄ 
5|κρηθαρη (στ)η βληχαδα μοδηα ζ,΄ σηταρη (στ)η μεσαρηα 
6|μοδηα ιβ΄ (και) υσ (στ)ο μαρμαρη μοδηα ζ΄ 
7|μελη παληατζες  δ΄κερην ογγηεσς β΄. 

 
1|+ Δημήτρη Βαγιανος: αρακάν στην Μεσαριά (μόδια) 5 και κουκ<ι>ά  
2|σφυρίδες 2, κριθάρι στη Μεσαριά μόδια 6, 3|και ρηβίθια μόδιν α΄ σιτάρι 
στη Βλυχάδα 4|μόδια 9, κριθάρι στο Κάστρο μόδια 9, 5|κριθάρι στη 
Βλυχάδα μοδηα 7, σιτάρι στη Μεσαριά 6|μόδια 12, και εις στο Μαρμάρι 
μόδια 7˙ 7|μέλι παλιάτζες 4, κερίν ογγιές 2. 

 
 

VI46 
1|+Γεοργυ γερακυσ  σηταρη (στ)ο αρμενοχορη μο- 
2|δηα β΄. 

1|+Γεώργη Γεράκης: σιτάρι στο Αρμενοχώρι μό|δια 2. 
 
 

VΙΙ46 
1|+λεος μονοβασιοτισ σηταρη (στ)  μαρμαρη 
2|μοδηα στ΄. 

1|+Λέως Μονοβασιώτης: σιτάρι στο Μαρμάρι 2|μόδια 6. 
 
 

VIΙΙ46 
1|+ αντονυ Γυλαρδοσ κρηθαρη (στ)η μεσαρηα μοδηα 
2|δ΄ σηταρη (στ)ο  σατα’ τρεα μοδηα  ιη΄ 
3|(και) υσ (στο) αρμενο  μοδηα δ΄. 

 

1|+ Αντώνη Γιλαρδος: κριθάρι στη Μεσαριά μόδια 2|4, σιτάρι στο Σα<ν>τ’ 
Α<ν>τρέα μόδια 18, 3|και εις στο Άρμενο μόδια 4. 
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IX46 

1|+ ν\η/κολα μαρζελοσ  σηταρη (στ)ο ληβαδη μοδηα β΄ 
2|(και) υς(στ)ο μαρμαρη μοδηα δ΄. 

 

1|+ Ν\ι/κολα  Μαρζέλος σιτάρι στο Λιβάδι μόδια 2, 2|και εις στο Μαρμάρι 
μόδια 4. 

 
 

▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 
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DSCF0047 (1522) 
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σελίς 12 (1522) 
Ι47 

1|+ μανολυ  γληγορυσ  κουκηα  (στ)ο ληβαδην (μοδ)  α΄ κρηθα- 
2| ρη (στ)ο βουνη μοδηα  κδ΄ 

 

1|+ Μανώλη Γληγόρης: κουκιά στο Λιβάδιν (μόδι) 1, κριθά|ρι στο Βουνί 
μόδια 24. 

 
 

ΙΙ47 
1|+μαρκο γερακυσ κρηθαρη (στ)ο καλο χοραφη μο- 
2|δηα  Γ΄  σηταρη (στ)ο μαρμαρη μοδηα  στ΄ 
3| (και) υσ (στ)ο [κατη σκαλη]  μοδηα  δ΄. 

 

1|+Μαρκο Γεράκης κριθάρι στο Καλό χωράφι μό|δια  3, σιτάρι στο 
Μαρμάρι μόδια 6 3| και εις στο [Κατη Σκαλί] μόδια 4. 

 
 

ΙΙΙ47 
1|+ ζορζη βαλχοσ αρακα καφηζηα στ΄ 
2|(και( κρηθαρη (στ)η σφακτοματρα μοδηα ιβ΄ 
3|σηταρη (στ)ο αρμενο μοδηα ι΄(και) υσ (στ)ο  σα- 
4|τα τρεα  μοδηα  ιδ΄ μελη \π/αληα- 
5|τζεσ  β΄. 

 

1|+ Ζώρζη Βλάχος: αρακά καφίζια 6, 2|και κριθάρι στη Σφακτομάτρα 
μοδηα 12, 3|σιτάρι στο Αρμενο<χώρι> μόδια 10, και εις στο Σα<ν>τ’ 
Ατρέα  μόδια 14. μέλι παλιάτζες 2.  

 
 

σελίς 13 (1522) 
ΙV47 

1|+Ιω(αννησ) ξανθυασ  σηταρη (στ)ο ληβαδη μοδηα Γ΄ 
2|κρηθαρη (στ)ο πανερμο μοδηα  στ΄ 

 

1|+Ιω(άννη) Ξανθειάς: σιτάρι στο Λιβάδι μόδια 3, 2|κριθάρι στο Πάνερμο 
μόδια 6. 

 
 

V47 
1|+Ιω#  [β- ]αλτινοσ  σηταρη (στ)η μεγαλλη λημνη μο- 
2|δηα Γ΄ (και)  κρηθαρη μοδηα στ’. 
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1|+Ιω(άννης) [Βαλτινός]:  Σιτάρι στη Μεγάλη Λίμνη μό|δια 3, και κριθάρι 
μόδια 6. 

 
 

VΙ47 
1|+ Γεοργυ  σκουταρησ  σηταρη (στ)α καμηνακηα μο- 
2|δηα  η΄  (και) υς (στ)η μεσαρηα μοδηα  δ΄ (και) ετερ\α/ 
3|μοδηα  ι΄. 

 

1|+ Γεωργη Σκουτάρης: σιτάρι στα Καμινάκια μό|δια 8, και εις στη Μεσαριά 
μόδι 4, και έτερα 3|μόδια 10. 

 
 

VIΙ47 
1|+Γεοργυ [μι]λεοσ  σηταρη (στ)η νεχηλη μοδηα  στ΄ 
2| κρηθαρη (στ)ο αρμενοχορη μοδηα  β΄. 

 

1|+Γεώργη Μηλεός: σιτάρι στη Νεχιλι μόδια 6 2| κριθάρι στο Αρμενοχώρι 
μόδια 2. 

 
 

VIΙΙ47 
1|+Γυλγορη ρηγασ σηταρη (στ)ο ληβαδη μοδηα  δ΄ .  

 

1|+Γληγόρης Ρήγας: σιτάρι στο Λιβάδι μόδια 4. 
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DSCF0048 (1522) 

 
 

σελίς 14 (1522) 
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I48 
1|+γεοργη  σπανόσ  αρακά μόδηα Γ΄(και) κουκηα μοδηα 
2|β΄κρηθαρη (στ)ου γηακουμου το χορηο μοδηα θ΄ 
3|σηταρη (στ)ου  τρουτζελου μοδηα  η΄, (και) υσ (στ)ο ληβαδη μο- 
4|δηα β΄ σηταρη  (στ)ο πανερμο   μοδηα δ΄ . 

 

1|+Γεωργη Σπανός αρακά μόδια 3, και κουκιά μόδια 2|2, κριθάρι στου 
Γιάκουμου το Χωριό μόδια 9, 3|σιτάρι στου Τρούτζελου μόδια 8, και εις στο 
Λιβάδι μό|δια 2, σιτάρι στο Πάνερμο μόδια 4. 

 
 

ΙΙ48 
1|+Ιω# σκλαβουνος  αρακα (στ)ην μεσαρηα σφυρυδες  Γ΄ 
2|σηταρη (στ)ο ληβαδη μοδηα ιστ΄, (και) ρηβηθηα 
3|(στ)η μεσαρηα {καφηζηα στ} μόδηα στ΄ 
4|(και) κρηθαρη μοδηα ιβ΄  (και) σηταρη μοδηα ιγ΄. 

 

1|+ Ιω(άννης) Σκλαβούνος: αρακά στην Μεσαριά σφυρίδες 3, 2|σιτάρι στο 
Λιβάδι μόδια 16, και ρηβίθια 3| στη Μεσαριά {καφίζια} μόδια 6, 4| και 
κριθάρι μόδια 12, και σιτάρι μόδια 13. 

 
 

ΙIΙ48 
1|+ [κα]λος κατζαρος σφυρίδες κυρθάρην (στ)ο λιβαδην 
2|{-} ι΄  {σηταρη (στ)η νεχηλη μοδηα  λ΄} 
3|σηταρη (στ)ο αρμενο μοδηα δ΄. 

 

1|[Καλος ;]Κατζαρός: σφυρίδες κριθάρι στο Λιβάδιν 2| 10. {―} 
3|σιτάρι στο Άρμενο<χώρι> μόδια 4. 

 
 

ΙV48 
1|+π\α/πα ν\η/κολας τΤακωρος κυρθαρην (στ)ο κα(στ)ρον (μοδ.) 
2|ιβ΄ (και) αρακα (στ)αρμενοχορην σφυρηδες στ΄ σηταρη (στ)η 
3|νεχηλη μοδηα   λ΄  (και) κρηθαρη μοδηα 
4|στ΄ σηταρη  (στ)ο αρμενοχορη μοδηα  ιβ΄ 
5|μελη μη(στ)ατα  β΄, κερην ογγηεσ 
6| Γ΄. 
 

1|+Π\α/πά Ν\ι/κόλας Ντακόρος: κριθάριν στο Κάστρον (μόδια) 2|12,  και 
αρακά στ’ Αρμενοχώριν σφυρίδες 6,  σιτάρι στη 3|Νεχήλη μόδια 30, και 
κριθάρι μόδια 4|6, σιτάρι στο Αρμενοχώρι μόδια  12. 
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5|Μέλι μίστατα  2,  κεριν ογκιές 6| 3. 

 
 

V48 
1|+Ιω# ξυφακασ   κουκηα μοδην  α΄ (και)  φακή 
2|καφήζηα  ιβ΄ σηταρη (στ)η νεχηλη μοδηα 
3|θ΄ (και) υσ (στ)ου λουπακα μοδηα θ΄ μελη πα- 
4|ληατζεσ   β΄. 
 

1|+Ιω(άννης) Ξίφακας:  κουκιά μόδιν 1, και φακή 2|καφίζια 12, σιτάρι στη 
Νεχήλη μόδια 3|9, και εις στου Λούπακα μόδια 9, μέλι πα|λιάτζες 2. 

 
 

σελίς 15 (1522) 
VI48 

1|+Γεοργύ [μ]πονανος  ρηβηθηα (στ)η σφακτομα- 
2|τρα  μοδην  α΄ κρηθαρη (στ)ο ληβαδη μοδηα Γ΄ 
3|σηταρη (στ)ο ληβαδη μοδηα  ζ΄ κρηθαρη (στ)ο  κα- 
4|τζηδονη  μοδηα στ΄. 

 

1|+Γεώργη [Μ]πονάνος: ρηβίθια στη Σφακτομα|τρα μόδην 1, κριθάρι στο 
Λιβάδι μόδια 3, 3|σιτάρι στο Λιβάδι μόδια 7, κριθάρι το Κα|τζιδόνι19 μόδια 6. 

 
 

VΙΙ48 
1|+Ιω# βαγυανοσ  υοc τουδ[ημητρη] βαγυανου 
2|αρακα (στ)ο αρμενοχορη μοδηα β΄ σηταρη (στ)η νε- 
3|χηλη  μοδηα ε΄ (και) υσ (στ)η μεσαρηα  μοδηα β΄. 

 

1|+Ιω(άννης) Βαγιανός  υιός του Δημήτρη Βαγιανού 2|αρακά στο 
Αρμενοχώρι μόδια 2, σιτάρι στη Νε|χήλη μόδια 5, και εις στη Μεσαριά 
μόδια 2. 

 
 

VIΙΙ48 
1|+ [μηχαλη] γληγορυ σηταρη (στ)η σηκηα μοδη- 
2|α ι΄. 
 

1|+Μιχάλη Γληγορη σιτάρι στη Συκιά μόδι|α 10. 
 

                                                 
19 Γνωστό τοπωνύμιο παραλίας στις δυτικές ακτές του Έξω Νησιού. 
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IX48 

1|+[δημητρη] ροδιος  σηταρη (στ)ο ληβαδη  μοδηα 
2| β΄ 
 

1|+Δημήτρη Ρόδιος σιτάρι στο Λιβάδι μόδια 2|2. 
 
 

X48 
1|+μιχαλι ροδιος 

 
+Μιχάλη Ρόδιος 
 
 

————————— 
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DSCF0049 

 
σελίς 16 (τέλος πρώτου τετραδίου 1522). 
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+Ν\η/κιτας  σπανοσ 

 

Νικήτας Σπανός 
 

ΙΙ49 
 

 
 
1|+ γεοργη τορνάς αρακα (στ)η μεσαρηα μόδηα  
2|β΄ και κουκηα μόδια ϛ΄ ρηβηθήα  (στ)η-<σ>φα[κ]τομα- 
3|τρα  μοδηα ϛ’ και ετερα μοδηα Γ’  
4|σηταρη (στ)ο ληβαδη μοδηα ιε΄και υς (στ)η μεσαρηα  
5|μοδηα κε΄ κρηθαρη (στο) παχην αμο μόδηα κε΄ 
6|σηταρη (στ)η μεσαρηα μοδηα κ’ και κρηθα- 
7|ρη μοδηα κδ΄μελη μη(στ)ατο α΄ πα8|ληατζα α΄κε[ρην ογγη]ες  Γ΄ 

 

+Γεώργη<ς> Τορνάς:  αρακά στη Μεσαριά μόδια  2| 2, και κουκιά μόδια 6, 
ρηβίθια στη Σφακτομά<ν>|τρα μόδια 6, και έτερα μόδια 3, 4|σιτάρι στο 
Λιβάδι μόδια 14, και εις στη Μεσαριά 5| μόδια 25, κριθάρι στο Παχύ Άμμο 
μόδια 25. 6|σιτάρι στη Μεσαριά μόδια 20 και κριθά|ρι μόδια 24. μέλι 
μίστατο 1, παλιάτζα, κερί ογκιές 3. 
 

Κάτω κάτω στη  σελίδα      το μελη  μιστατα  ιδ΄ 
 

———————————————————  
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Δεύτερο Τετράδιο 1524 

ΔΕΥΤΕΡΟ ΚΑΔΕΡΝΟ (1524) 
 

 
 

Χρονολογία και εισαγωγική σημείωση 
 

 
 

Αστυπάλαια, Λιβάδι (φωτό διαδικτύου) 
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DSCF0050  (1524) 

 
 

 

Δεύτερο σώμα 9 φύλλα (17 σελίδες, η πρώτη λευκή) - 
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σελίδα 2 (πρώτη γραμμένη)  DSCF0050 (1524) 
 

Κεφαλίδα 
+ υc χc αφκδ (ιησού χριστού 1524) 
2|εχο ρετζιβασμενο δουκατο α΄\α΄/ 2|(και) ασπρα η΄ 

 

+ Ιη(σού) Χρι(στού) 1524 
Έχω ρετζιβαρισμένο20 δουκάτο 1, και άσπρα 8 

 
II50 

+ μελι δηα σιταρι εχο μηστατα 2|{ιθ΄η΄β΄γ}21 λβ΄ 
+Μέλι δια σιτάρι, έχω μίστατα 2|{ιθ΄η΄β΄γ}  32 

 
 

III50 
+απανο γη στα χεργη στα περισινα 
2|α(ν)τονι γιλαρδος μηστατα γ΄ 
3|παλιατζες β΄ 

 

+Απάνω Γη στα χεργι<α> στα περισινά 
2|Α(ν)τώνη Γιλάρδος: μίστατα 3 3|παλιάτζες 2. 
 

IV50 
+ παλιατζεσ  ||||||||||||||   (14) 

 Παλιάτζες   | | | | | | | | | | | | |  (14) 
 

                                                 
20 Ρετσιβαρισμένο: εισπραγμλενα, ιτ.. ricevere ˙(ρετσιβούτα: ricevuto, ricevùta απόδειξη 

είσπραξης). 
21 Ενδιαφέρουσα εγγραφή που δηλώνει ότι έπαιρναν μέλι ίσης αξίας με το οφειλόμενο 

σιτάρι, ή ότι αποθήκευαν μέλι με σκοπό να το πουλήσουν ή το ανταλλάξουν με σιτάρι. 

Οι αριθμοί που διαγράφονται, μάλλον είναι ποσότητες που καταγράφονται καθώς 

αποθηκεύονται διαδοχικά και δίνουν και αυτοί άθροισμα 32.  



 

 

 
 

Αστυπάλαια 48 

 
σελίδα 3 

V50 
1|+ νικητα δραουνασ αρακα μρου- 
2|τη καφιζια β΄ κ(αι) οσα τΤρονε ος κα- 
3|φητζια β΄κ(αι) ο τζα\ν/ετος καφιζηα β΄ 
4|μιχαλι τρονασ β΄κ(αι) ο καλος α΄ 
5|κ(αι) ο δημητρι βαγηανοσ καφιζηα 
6|β΄κατζαρας καφιζη α΄cκλαβου 
7|νος καφηζηα β΄. {διαγράφονται λέξεις} 
8|φιλιπος καφιζι α΄ λαφακης κα- 
9|φηζι α΄. 

 
1|+ Νικήτα Δραουνάς: αρακά μρου2|τη καφίζια 2 και οσα τΤρονε ως 
κα|φίτζια 2, και ο Τζανέτος καφίζια β΄.  
4|Μιχάλη Τρονας (Τορνάς) 2, και ο Καλός 1, 
5|και ο Δημήτρη Βαγιανός καφίζια 6| 2, 
Κατζάρας καφίζι 1, 
Σκλαβού|νος καφίζια 2. {διαγράφονται λέξεις} 
8|Φίλιππος καφίζι 1. 
Λαφάκης κα|φίζι 1. 

 
 

VΙ50 
1|+ κουκια  {τηνιακός καφιτζηα β΄} 
2|φιλιπος καφιτζηα β΄ατΤονι {γ}υλα\ρ/          {Γιλάρδος} 
3|δος καφιτζι α΄ 

 

1|+ κουκιά  {διαγράφονται: τηνιακός καφιτζηα β΄} 
2|Φίλιππος καφίτζια 2, ΑτΤώνι {γ}υλα\ρ/|δος καφιτζι 1. 

[δηλ: Αντώνης Γιλάρδος: καφίζι 1] 
 
 

VΙΙ50 
1|+φακες γεμελος καφηζηα δ΄ 
2|μηχαλησ του \πα/πα καφητζη α΄ 
3|+ σιταρι μοδηα ξα΄ ιε΄. 
4|+ κρηθαρι μοδηα λ΄στ΄. 
5|+ χρεοστη κ(αι) μελη  α(τΤ)ωνησ 
6|κ(αι)  [o#ι]κο γεοργησ        κι ο νικογεοργης 
 

1|+φακές Γέμελος καφίζια 4. 
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2|Μιχάλης του Παπά καφίζι 1. 
3|+ σιτάρι μόδια ξα΄ ιε΄  [δηλ. 61+15 ή το αυτό 60+1+10+5] 
4|+ κριθάρι μόδια λ΄στ΄[36] 
5|+ χρεωστεί και) μέλι  Α(ντ)ώνης 
6|και  [o#ι]κο Γεώργης        (ίσως: και ο Νικογεώργης ;) 

 

 

 
Πάνορμος: ο κόλπος και η καλλιεργήσιμη ζώνη (φωτο Αντωνη Δήμας 
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DSCF0051 (1524) 

 
 

 
σελίδα 4 (1524) 
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1|+ απανο γη στα τομαρια 
2|τζηπρυανα α΄ μορος α΄ 
3|{- - -} \π/πα δ΄ ιω# \π/πα α΄ 
4|καλος β΄ μηχαλη χαρκητης α΄ 
5|βαλετος β΄ φηλιπος α΄ αλεσα- 
6|δος α΄ 

 

1|+ Απάνω Γη στα Τομάρια 2|τζηπρυανα 1. Μόρος 1 
3|{- - -} \Π/πά 4. Ιω(άννης) \Π/πά 1.΄4|Καλός 2. Μιχάλη Χαρκίτης 1. 
5|Βαλλετος 2. Φίλιππος 1. Αλέσα|<ν>δος 1. 
 
 

 Όλα τα επόμενα έχουν διαγραφεί 
1● + νηκητα κορονεοσ [ - - μη(στ)ατα  ζ΄ 2|μοδηα ι΄ 
_________________________________________________ 

2● + νηκολα γηλαρδοσ  σιταρι μο-2|δια  ζ΄και μησο 
___________________________________________________ 

3● + πρασιμοσ σιταρι μοδηα ιε΄ 2|κ(αι) κριθαρι μοδηα   ι΄ 
_____________________________________________________________________ 

4● +μοροσ σιταρι μοδηα  ζ΄μησι 
___________________________________________________ 

5● + νηκολα γηλαρδοσ κρηθαρι μοδηα  2|β΄ 
____________________________________________________ 

6● * νικητα δραγουμαc σιταρι μοδηα  ε΄ 
________________________________________________ 

7● * μηχαλυ χαρκητησ μη(στ)ατα ζ΄ 
_____________________________________________ 

8● * ερινι του καλου μοδηα  ι΄ μη(στ)ατα   ζ΄ 
_____________________________________________________ 

9● * σκουταρησ μη(στ)ατα  γ΄ 
_______________________________________ 

10● * καλοσ μη(στ)ατα  ι΄ σιταρι μοδηα  ι΄ 
_________________________________________________________ 

11● + νεμηκοσ μη(στ)ατα  γ΄ δια τη μουρτη  2|κι αλο (στ)ους  τραγους22 
___________________________________________________________________________________ 

12● + ερινη της μπελαc μοδηα  γ΄ 
____________________________________________ 

13● +κατζουρισ μοδι α παλιατζες ζ΄ 
 

                                                 
22 Δεν έχει διαγραφεί. 
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Τα ονόματα που αναφέρονται στις προηγούμενες εγγραφές γράφονται στην 
αρχή κάθε γραμμής και είναι τα: Μόρος, Παπα Ιωάννης, Παπά Καλός(;), 
Μιχαήλ Χαρκίτης, Βαλετος, Φίλιππος και Αλέσα<ν>δ<ρ>ος. Και στη συνέχεια, 
με τη σειρά: Νικήτας Κορωνέος, Νικόλας Γιλάρδος (δις), Πράσινος, Μόρος, 
Νικήτας Δραγουμάς, Μιχαήλ Χαρκίτης, Ερίνη του Καλού, Σκουτάρης, Καλός, 
Νεμίκος, Ερίνη της Μπέλας, Κατζούρης. Επίσης   

 
σελίδα 5  (1524) 

 
υς 1|χς  αφκδ (1524)˙ μ[ηνα] μαγειω  εν αστ<ρ>οπαληα 
(Ιησούς Χριστός) 1525  κδ’  μήνα Μαγίο<υ> εν Αστ<ρ>οπαλιά 

 
 

Ι51β 
2|* νήκητα δραγουμασ κρηθαρι (στ)ο κα(στ)ρω σφηρι- 
3|δεc  ζ΄ κρηθαρι (στ)ου κεραμουτΤε σφηριδεc 
4|ε΄  σιταρι (στ)ου κεραμουττε σφηρίδεc 
5|θ΄ σιταρι (στ)ο βουνη σφηριδες  θ΄ 
6|υ σουμα σιταρι μοδηα γ΄κ(αι) κριθαρι μο<δια> 
7|γ΄  μελη μη(στ)ατα  γ΄ κιρη ογγηες δ΄ 
8|κερι  ογγηες  β΄ 

 

2|* Νικήτα Δραγουμάς: κριθάρι στο Κάστρο σφυρί|δες 7, κριθάρι στου 
ΚεραμουτΤε σφυρίδες 4|5, σιτάρι στου ΚεραμουτΤε σφυρίδες 5|9, σιτάρι 
στο Βουνί σφυρίδες  9. 
6|Η σούμα23 σιτάρι μόδια 3 και κριθάρι μό<δια> 7|3, μέλι μίστατα 3, κερί 
ογκιές 4. 
8|κερι  ογγηες  β΄ 

 
 

ΙΙ51β 
1|* νήκολάος γήλαρδος κρηθαρι (στ)ο λιβαδι 
2|σφηριδες κδ΄  σιταρι (στ)ου σιλιγαρδα 

 
3|σφηριδεσ στ΄ σιταρι (στ)α καμηνακηα 
4|σφηριδεσ δ΄ υ σουμα σιταρι μοδη α΄ κ(αι) 

                                                 
23 Από τα επόμενα προκυπτει πως η «σούμα» (άθροισμα) αφορά στο σύνολο της ποσό-

τητας που παίρνει ο αφέντης της Αστυπάλαιας, και που ονομάζεται «το καρί; του Αφέντη». 
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5|κρηθαρι μοδηα γ΄ μελι μη(στ)ατο α΄  
6|κερι ογγηεσ β΄ 

 

*Νικόλαος Γιλαρδος: κριθάρι στο Λιβάδι 2|σφυρίδες 24, σιτάρι στου 
Σιλιγάρδα 3|σφυρίδες 6, σιτάρι στα Καμινάκια  4|σφυριδες 4. 
Η σούμα σιτάρι μόδι 1 και 5|κριθάρι μόδια 3, μέλι μίστατο 1, 6|κερί ογκιές 2. 

 
 

ΙΙΙ51β 
1|* νηκολάος κόμησ κρηθαρι (στ)ο κα(στ)ρω σφη- 
2|ριδες στ΄ σιταρι (στ)η σφακτωματτρα 
3|σφηριδεσ  στ΄  υ σουμα σιταρι μοδη α΄ 
4|κ(αι) κρηθαρι μοδη α΄ μελι παληατζες β΄ 
5|κερι ογγηες α΄ 

 

1|* Νικόλαος Κόμης:  κριθάρι στο Κάστρο σφυ|ρίδες στ΄, σιτάρι στη 
ΣφακτομάτΤρα 3|σφυρίδεσ στ΄. Η σούμα σιτάρι μόδι 1, 4|και κριθάρι μόδι 1. 
Μέλι παλιάτζες 2, 5|κερί ογκιές 1. 

 
 

IV51β 

 
1|* μπέλαβή(στ)α κόμης  κουκηα  (στ)η σφα- 
2|κτοματρα σφηριδεσ γ΄ κρηθαρι (στ)η 
3|σφακτοματρα σφηριδεσ ιη΄  σιταρι 
4|σφηριδες στ΄ αρακα σφηριδεσ γ΄ [-] 
5|σιταρι σφηριδεσ ζ΄(στ)η μεσαρια  σιτα- 
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6|ρι (στ)η σκαφεσ σφηριδεσ ε΄. 
7|υ σουμα σιταρι μοδηα  γ΄κ(αι) κρηθαρι μο- 
8|δηα γ΄  μελη μη(στ)ατα  ε΄ παλιατζες  
9|γ΄ κ(ε)ρι  ογγιεσ ι΄ 

 

1|* Μπελαβίστα Κόμης:  κουκιά στη Σφα|κτομάτρα σφυρίδες 3, κριθάρι στη 
3|Σφακτομάτρα σφυρίδες 18, σιτάρι 4|σφυρίδες 6, αρακά σφυρίδες 3. [-] 
5|Σιτάρι σφυρίδες 7΄στη Μεσαρια, σιτά|ρι στη Σκάφες σφυρίδες 5. 
7|Η σούμα σιτάρι μόδια 3, και κριθάρι μό|δια 3, μέλι μίστατα 5, παλιάτζες 
9|3, κερί ογκιές 10. 
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DSCF0052 (1524) 

 
 

σελίδα 6 (1524) 
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Ι52 
1|* πρασηνο μπονανός κρηθαρι (στ)ο λιβαδι  
2|σφηριδεσ δ΄ κρηθαρι (στ)ο βουνη σφηριδεσ ε΄ 
3| [=] σιταρι (στ)η νεχιλι σφηριδεσ στ΄ υ σου- 
4|μα σιταρι μοδη α΄ κ(αι) κριθαρι α΄ μελη 
5|μη(στ)ατα ε΄παλιατζες β΄κ(ε)ρι ογγη- 
6|εσ ι΄ 

 

1|* Πράσινο Μπονάνος: κριθάρι στο Λιβάδι 2|σφυρίδες 4,  κριθάρι στο 
Βουνί σφυρίδες 5, 3|{=} σιτάρι στη Νεχιλι σφυρίδες 6. Η σού|μα σιτάρι μοδη 
α΄ κ(αι) κριθάρι 1,   μελι 5|μίστατα 5, παλιατζες 2, κ(ε)ρί ογκι|ές 10. 

 
 

ΙΙ52 
1|* μήχάηλ ξανθιασ κρηθαρι (στ)ο λιβαδη σφη- 
2|ριδες η΄ σιταρι (στ)η νεχιλι σφηριδες ε΄ κρηθαρι 
3| (στ)ο παλεοχορι σφηριδεσ ζ΄ σιταρι (στ)η σφα- 
4|κτωματρα σφιριδεσ ζ΄ υ σουμα σιταρι 
5|μοδηα β΄ (και) κρηθαρι β΄ μελη μη(στ)ατο α΄ 
6|κ(ε)ρι ογγηεσ β΄ 

 

1|*Μχαήλ Ξανθειάς: κριθάρι στο Λιβάδι σφυ|ρίδες 8, σιτάρι στη Νεχήλη 
σφηριδες 5, κριθάρι 3|στο Παλαιοχώρι σφυρίδες 7, σιτάρι στη 
Σφα|κτομάτρα σφυρίδες 7.  
Η σούμα σιτάρι 5|μόδια 2, και κριθάρι 2. Μέλι μίστατο 1, 6|κερί ογκιές 2. 

 
 

ΙΙΙ52 
1|* ιω(αννης) τορνασ κουκηα (στ)’ αρμενοχωρι σφηρι- 
2|δες β΄ αρακας σφηριδεσ β΄σιταρι (στ)ο ληβα- 
3|δι σφηριδεσ γ΄ κ(αι) σιταρι (στ)’ αρμενοχωρι σφηρι- 
4|δες ιβ΄ κ(αι) κριθαρι σφηριδεσ ιη΄ ριβηθ{α}- 
5| ια σφηριδεσ γ΄κ(αι) σιταρι στ’ αρμενοχορι σφηρι- 
6|δες ιβ΄ υ σουμα σιταρι μοδηα δ΄ (και) κρη- 
7|θαρι μοδηα γ΄μελη μη(στ)ατα δ΄κ(ε)ρι ογγηεσ ι΄.  υ 

 

1|* Ιω(άννης) Τορνάς: κουκιά στ’ Αρμενοχώρι σφυρί|δες 2, αρακάς 
σφυρίδες 2˙ σιτάρι στο Λιβά|δι σφυρίδες 3, και σιτάρι στ’ Αρμενοχώρι 
σφυρίδες 12, και κριθάρι σφυρίδες 18, ριβύθ{α}|ια σφυρίδες 3, και σιτάρι 
στ’ Αρμενοχώρι σφυρί|δες 12. 
Η σούμα σιτάρι μόδια 4, και κρι|θάρι μόδια 3, μέλι μίστατα 4, κερί ογκιές 
10. υ 
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ΙV52 
1|*μάρκο ρουσόσ κρηθαρι (στ)ο κα(στ)ρο σφηριδεσ 
2| ιβ΄ σιταρι (στ)ο λιβαδι σφηριδεσ ε΄ σιταρι (στ)ο βου- 
3|νη σφηριδεσ στ΄ σιταρι (στ)ου κεραμουττε 
4|σφηριδεσ ζ΄ κρηθαρι (στ)ο βουνι σφηριδεσ γ΄ 
5|ριβηθια σφηριδα α΄ υ σουμα σιταρι μο- 
6|δηα γ΄ (και) κρηθαρι μοδηα β΄ μελι μη- 
7| (στ)ατα β΄ παλιατζεσ δ΄ κερι ογγηεσ γ΄ 

 

1|*Μάρκο Ρούσος: κριθάρι στο Κάστρο σφυρίδες 2|12,  σιτάρι στο Λιβάδι 
σφυρίδες 5,  σιτάρι στο Βου|νί σφυρίδες 6, σιτάρι στου Κεραμούττε 
4|σφυρίδες 7, κριθάρι στο Βουνί σφυρίδες 3,5|ριβίθια σφυρίδα 1.  
Η σούμα σιτάρι μό|δια 3 και κριθάρι μόδια 2. Μελι μι|στάτα 2 παλιάτζες 4, 
κερί ογκιές 3. 
 
 

V52 
1|* ιω# γειλαρδοσ κρηθαρι (στ)ο λιβαδη σφηρι- 
2|δες δ΄κρηθαρι (στ)ο λιβαδι σφηριδεσ ι΄ 
3|σιταρι (στ)ο λιβαδη σφηριδεσ ιβ΄ σιταρι (στ)ο 
4|μπάνερμο σφηριδεσ ιβ΄ υ σουμα σιτα- 

5|ρι μοδηα γ΄ (και) κρηθαρι μοδη- 
6|α  β΄ μελη μη(στ)ατα δ΄ παλι- 
7|ατζεσ γ΄  κ(ε)ρι ογγηες ι΄. 

 

1|* Ιω(άννης) Γιλάρδος: κριθάρι στο Λιβάδι σφυρί|δες 4, κριθάρι στο Λιβάδι 
σφυρίδες 10, 3|σιτάρι στο Λιβάδι σφυρίδες 12, σιτάρι στο 4|Μπάνερμο 
σφυρίδες 12.  

Η σούμα σιτά|ρι μόδια 3 και κριθάρι μόδι|α 2. Μέλι μίστατα 4 
παλι|άτζες 3, κερί ογκιές 10. 

 
 

σελίδα 7 (1524) 

VI52 
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1|Ιω# τήνιακός σιταρι (στ)ου τρουτζελου 
2|σφηριδεσ η΄. κρηθαρι (στ)ο λιβαδι σφηριδεσ στ΄ 
3|υ σουμα σιταρι μοδη α΄ (και) κρηθαρι μο- 
4|δη α΄ μελι μη(στ)ατο α΄ {υ σουμα σι [ταρι;] 
{μοδη δ (και) κρηθαρι μοδηα [----]} 
{μοδη α΄ μελι μηστατα β΄} 

 

1|Ιω(άννης) Τηνιακός: σιτάρι στου Τρούτζελου 2|σφυρίδες 8, κριθάρι στο 
Λιβάδι σφυρίδες στ΄. 
3|Η σούμα σιτάρι μόδι 1, και κριθάρι μό|δι 1,  μέλι μίστατο 1  
{υ σουμα σιταρι;  μοδη δ (και) κρηθαρι μοδηα [----]} 
{μοδη α΄ μελι μηστατα β΄} 

 
 

VII52 

 
1|* φήληπό  (στα)δόιατης κριθαρι (στ)η σφακτωμα- 
2|τTρα σφηριδες στ΄κρηθαρι (στ)η μεσαρια σφη- 
3|ριδες η΄ σιταρι (στη) πισκωπη σφηριδες ιβ΄.    

 

1|Φίλιππο<ς> Σταδιάτης: κριθάρι στη Σφακτομά|τΤρα σφυρίδες 6, κριθάρι 
στη Μεσαριά σφυ|ρίδες 8, σιτάρι στη <Ε>πισκοπή σφυρίδες 12. 

 
 

VIII52 
1|+ νήκολάος βαγειανός σιταρι (στ)ο λιβαδη σφηρι- 
2|δεσ  ια΄σιταρι στα κοκηνα χοματα σφη- 
3|ριδες γ΄κ(αι) κρηθαρι στο παχην αμο σφηρι- 
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4|δες ιβ΄. υ σουμα σιταρι μοδηα β΄ (και) κρη- 
5|θαρη μοδηα β΄ μελη παλιατζεσ δ΄. 

 

Νικόλαος Βαγιανός: σιτάρι στο Λιβάδι σφυρί|δες 11, σιτάρι στα Κόκκινα 
Χώματα24 σφυ|ρίδες 3, και κριθάρι στο Παχύ Άμμο σφυρί|δες 12.  
Η σούμα σιτάρι μόδια 2 και κρι|θάρι μόδια 2, μέλι παλιάτζες 4.  

 
 

ΙΧ52 
1|* ανττονη βλαχος αρακα σφηριδες θ΄ 
2|κριθαρι στο λιβαδι σφηριδες δ΄ ~ σιτα- 
3|ρι (στ)ο λιβαδη σφηριδες γ΄σιταρι (στ)ου γηακουμου 
4|το χοριο σφηριδες ιβ΄ σιταρι (στ)ο μαρμαρι 
5|σφηριδες ιβ΄  υ σουμα σιταρι μοδηα δ΄ 
6|κριθαρι  καφηζηα γ΄ αρακα μοδη α΄ 
7|μελη μη(στ)ατα ε΄κ(ε)ρι ληταρ α΄        λίτρα 

 

1|Αντώνη{ς} Βλάχος: αρακά σφυρίδες 9, 2|κριθάρι στο Λιβάδι σφυρίδες 4, 
σιτά|ρι στο Λιβάδι σφυρίδες 3, σιτάρι στου Γιάκουμου 4|το Χωριό σφυρίδες 
12, σιτάρι στο Μαρμάρι 5|σφυρίδες 12.  
Η σούμα σιτάρι μόδια 4, 6|κριθάρι καφίζια 3, αρακά μόδι 1, μέλι μίστατα 5, 
κερί λίτρα 1 
 
 

Χ52 

 
1|* αντρεασ επακτιοτησ κρηθαρι (στ)ω λιβαδη 
2|σφηριδεσ β΄ σιταρι (στ)ο μαρμαρι σφηριδες 
3|ιβ΄ σιταρι στη σκαφεσ σφηριδεσ ε΄. 

 

1|Αντρέας Επακτιότης: κριθάρι στο Λιβάδι 2|σφυρίδες 2, σιτάρι στο 
Μαρμάρι σφυρίδες 3|12, σιτάρι στι<ς> Σκάφες σφυρίδες 5. 

  

                                                 
24 Επισημαίνουμε πως, λέγεται ότι, κατά την αρχαιότητα το νησί ονομαζόταν και Πύρα, 

από το κοκκινόχρωμο της χώμα. 
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DSCF0053 (1524) 
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σελίδα 8 (1524) 
Ι53 

1|ιω(αννης) νομηκος κριθαρι (στ)ο λιβαδι σφηρι- 
2|δες ιβ΄ σιταρι (στ)ης πορτεσ σφηριδες  
3|κδ΄ [ρε]βρηθια σφηριδεσ στ΄. υ σουμα 
4|σιταρι μοδηα Γ΄ (και) κρηθαρι μοδη α΄ 
5|ριβηθια μοδη α΄  μελι μη(στ)ατα  β΄ 
6|κερι ογγηεσ  ε΄.  

 

1|Ιω(άννης) Νομικός: κριθάρι στο Λιβάδι σφυρί|δες 12, σιτάρι στις Πόρτες 
σφυρίδες 3|24,  [ρε]βρύθια σφυρίδες 6.  
Η σούμα 4|σιτάρι μόδια 3 και κριθάρι μόδι 1, 5|ριβίθια μόδι 1. Μέλι μιστατα 
2, 6|κερι ογκιές 5.  

 
 

ΙΙ53 
1|+μηχαήλ γηλαρδός αρακα σφηριδεσ στ΄. 
2|κρηθαρι (στ)ο κα(στ)ρο σφριδες θ΄. σιταρη (στ)η 
3|μεσαρια σφηρυδεσ στ΄. σιταρι (στ)ο μπα- 
4|νερμο σφηριδες ιβ΄. υ σουμα σιταρι μοδη- 
5|α Γ’ (και) κρηθαρι μοδη α΄  αρακα μοδη α’  
6|μελι μη(στ)αρο α΄ κερι ογγηεσ  δ΄ 

 

1|+Μιχαήλ Γιλάρδος: αρακά σφυρίδες 6. 2|κριθάρι στο Κάστρο σφ<υ>ρίδες 
9, σιτάρι στη 3|Μεσαριά σφυρίδες 6. σιτάρι στο μΠά|νερμο σφυρίδες 12.  
Η σούμα σιτάρι μόδια 3 και κριθάρι μόδι 1, αρακά μόδι 1. 6|μέλι μιστατο 1, 
κερί ογκιές 4. 

 
 

ΙΙΙ53 
1|+στεφανος αξηοτής αρακα σφηριδεc  στ΄ 
2|κουκηα σφηριδεσ δ΄. κρηθαρι (στ)ο  λιβαδη 
3|σφηριδεσ. ι΄. κρηθαρι (στ)ο μαρμαρι σφηρι- 
4|δεσ κ΄. σιταρι (στ)η σφακτωματρα σφηρι- 
5| δες θ΄ σιταρι (στ)ον αγηο Ιω# σφηριδες θ΄ 
6|υ σουμα σιταρι μοδηαΓ΄.(και) κρηθαρι 
7|μοδηα ε΄ αρακα μοδη α΄κουκηα κα- 
8|φηζηα δ΄ μελι μη(στ)ατα στ΄. κερι λη- 
9|ταρ α΄. 
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1|+Στέφανος Αξιώτης: αρακά σφυρίδες 6, 2|κουκιά σφύρίδες 4, κριθάρι στο  
Λιβάδι 3|σφυρίδες 10. κριθάρι στο Μαρμάρι σφυρί|δες 20.σιτάρι στη 
Σφακτομάτρα σφυρί|δες 9, σιτάρι στον Άγιο Ιω(άννη) σφυρίδες 9. 
6|Ησούμα σιτάρι μόδια 3, και κριθάρι 7|μόδια 5, αρακά μοδι 1, κουκιά 
κα|φίζια 4,  μέλι μίστατα 6. κερι λί|[τρα] 1. 
 
 
 
+ιω#  Βαγειανός     Ιω(άννης) Βαγιανός 
 

σελίδα 9 (1524 ) 
ΙV53 

 
1|γεοργη φουκας {     } κρηθαρι (στ)α κα- 
2|μηνακηα σφηριδες ιε΄ σιτα<ρι> (στ)’ αρμενο- 
3|ρορυ σφηριδες  στ΄ σιταρι (στ)ο μπεργηρο σφη- 
4|ριδες  ιβ΄. υ σουμα σιταρι μοδηα  Γ΄ (και) κρι- 
5|θαρι μοδηα  β΄ μελη μη(στ)ατα  ε΄ \κερι/ πα- 
6|ληατζες β΄  κερι  λιτρα α΄. 

 
1|Γεώργη Φουκάς {     } κριθάρι στα Κα|μινάκια σφυρίδες 15, σιτά<ρι> 
στ’ Αρμενο|χώρι σφυρίδες 6, σιτάρι στο Μπέργυρο σφυ|ρίδες 12. 
Η σούμα σιτάρι μόδια 3 και κρι|θάρι μόδια 2, μέλι μίστατα 5 \κερι/ πα- 
6|λιάτζες 2, κερί λίτρα 1. 

 
 

V53 
1|+νικολο τζελα σουδα κρηθαρι (στ)ο λιβαδη 
2|σφηριδεσ  β΄  κερι λιτρα α΄ 

 

1|+Νικολο Τζελα Σουδα25: κριθάρι στο Λιβάδι 2|σφυρίδες 2, κερί λιτρα 1. 
 
 

VI53 
1|+νηκολαός  βαρελήσ κρηθαρι (στ)ο αφετΤηκο 
2|περιβολη σφηριδεσ  ιε΄ σιταρι (στ)ουσ  φουρνουσ σφι- 
3|ριδες  στ΄ {σιταρι στη νεχηλι σφηριδες β΄} 

                                                 
25 Νικολός Ντελασούδα: Della Suda, πρβλ.  Βαρβάρα Καλομάτη σύζυγος Νικολάου Ντελα 

Σουδα, *Χίος 1797-1881 εις https://www.geni.com/ (γενεαλογίες, 2015). Το επίθετο απαντά 

σήμερα και στην Σμύρνη. Ο τύπος Ντελασουδα είναι μάλλον εθνικό, από τη ιταλο-λατινική 

ονομασία της νήσου Σύρου: Lashuda. 

https://www.geni.com/
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4|σιταρι (στ)ο μαρμαρι  σφηριδεσ θ΄ 
5|υ σουμα σιταρι μοδηα β΄ (και) κρηθαρι μο- 
6|δηα β΄  μελη μη(στ)ατο α΄ παλιατζεσ 
7|β΄κερι  ογγηεσ β΄. 

 

1|+Νικόλαος  Βαρελής:  κριθάρι στο Αφεντικό 2|Περιβόλι σφυρίδες 15, 
σιτάρι στους Φούρνους σφυ|ρίδες 6,  {σιταρι στη νεχηλι σφηριδες β΄} 
4|σιτάρι στο Μαρμάρι σφυρίδες 9. 
5|Η σούμα σιτάρι μόδια  2, και κριθάρι μό|δια 2, μέλι μιστατο 1, παλιατζες 
7|2, κερί  ογκιές 2.  

 
 

VII53 
1|Μηχαηλ Τζαγκαρελοσ  κρηθαρι (στ)ο λιβαδι 
2|σφηριδεσ στ΄  σιταρι (στ)η νεχηλη σφηριδεσ β΄. 

 

1|Μιχαηλ Τζαγκαρέλος: κριθάρι στο Λιβάδι 2|σφυρίδες 6, σιτάρι στη Νεχήλη 
σφυρίδες 2.. 

 

VIII και ΙΧ53 

ιω# μαρζέλοσ       Ιωάννης Μαρζέλος 
 

ιω#  μαντρουλιοτησ     Ιωάννης Μαντρουλιώτης
26

 

 

 

 
Μαντρούλι στο Μεσαναγρό Ρόδου 

http://messanagros-rhodes.blogspot.gr/2011/  

                                                 
26 Μαντρούλι: στο Μεσαναγρό της Ρόδου είναι η ξερολιθική μάντρα. Πρόκειται για κτίσμα ανάλογο 

με τις Κύφες της Χάλκης. 
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DSCF0054 (1524) 
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σελίδα 10 (1524) 

Ι54 
1|νηκολαοσ πουλημενοσ κρηθαρι (στ)ο ληβα- 
2|δη σφηρηδεσ στ΄ (και) σιταρι σφηρηδεσ θ΄  κρη- 
3|θαρι στα καμηνακια σφηριδεσ θ΄ σιταρι 
4|στης βασεσ θ΄. 

 

1|Νικόλαος Πουλημένος κριθάρι στο Λιβά|δι σφυρίδες 6 και σιτάρι 
σφυρίδες 9, κρι|θάρι στα Καμινάκια σφυρίδες 9, σιτάρι 4|στις Βάσες 9. 

 
 

II54 
1| +νηκητα  Τζακορος: κρηθαρι (στ)η μεσαρια 
2|σφηριδεσ Γ΄ σιτα<ρι>  (στ)η μεσαρια σφηριδεσ 
3|ιη΄. υ σουμα σιταρι μοδηα   β΄ (και) κρηθα- 
4|ρι  μοδι α΄. μελι μη(στ)ατα   β΄ παλιατζεσ 
5|δ΄κερι  ογγηεσ. 

 

1|+Νικήτα Τζακόρος: κριθάρι στη Μεσαριά 2|σφυρίδες 3, σιτα<ρι> στη 
Μεσαριά σφυρίδες 3|18. Η σούμα σιτάρι μόδια 2 και κριθά|ρι μόδι 1. μέλι 
μίστατα 2 παλιάτζες 5|4.κερί ογκιές. 

 
 

| +μαρκο γηλαρδος 
Μάρκος Γιλάρδος 

 
III54 

1|+ \πα/πα γεωργηος  κρηθαρη (στ)ο αρμενοχορι σφη- 
2|ριδεσ δ΄ (και) σιταρι (στ)ισ βασεσ σφηριδεσ 
3|στ’ σιταρι (στ)’ αρμενοχορι σφηριδεσ στ΄, 
4|σιταρι (στ)ο λιβαδι σφηριδεσ στ΄. υ σουμα 
5|σιταρι μοδηα Γ΄  μελη μη(στ)ατο α΄, κερί ογΓη-  
6|εσ β.΄ 

 

1|+Παπά Γεώργιος: κριθάρι στο Αρμενοχώρι σφυ|ρίδες 4 και σιτάρι στις 
Βάσες σφυρίδες 3|6, σιτάρι στ’ Αρμενοχώρι σφυρίδες 6, 4|σιτάρι (στ)ο 
Λιβάδι σφυρίδες 6. Η σούμα 5|σιτάρι μόδια 3, μέλι μίστατο 1, κερί ογκι|ες 2. 

 
 

ΙV54 
1Ι *νηκητα  κολημπός  κρηθαρι (στ)ο μαρ- 
2|μαρι σφηριδες  κδ΄,  υ σουμα μοδηα β΄. 
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1Ι Νικήτα Κολυμπός: κριθάρι στο Μαρ|μάρι σφυρίδες 24. Η σούμα μόδια 2. 
 
 
+ γέωργη βαγείανός 

Γεώργη Βαγιανός 
 

σελίδα 11 (1524) 

V54 
1Ι *νηκολαος τζαμηγος  κουκηα σφηριδεσ {δ΄} 
2| στ΄, σιταρι  (στ)η νεχηλη  σφηριδεσ στ΄, σιταρι 
3| (στ)η  μεγαλι λυμνη σφηριδεσ κ΄ κρηθαρι 
4| (στ)’ αρμενοχορι σφηριδεσ θ΄.  

 

1Ι*Νικόλαος Τζαμίγος: κουκιά σφυρίδες{δ΄} 2|6, σιτάρι στη Νεχήλη 
σφυρίδες 6, σιτάρι 3|στη Μεγάλη Λίμνη σφυρίδες 20, κριθάρι 4|στ’ 
Αρμενοχώρι σφυρίδες 9.  

 
 

VΙ54 
1|νηκολαος βεργης  κουκηα (στ)ο λιβαδη σφηρι- 
2|δεc δ΄ (και) αρακά σφηριδα α΄, κρηθαρι (στ)ο λιβα- 
3|δη σφηριδεσ ιβ΄ σιταρι (στ)ο λιβαδι σφηρι- 
4|δεσ ε΄ ριβηθια σφηριδεσ  β΄σιταρι (στ)η σκα- 
5|φεσ στ΄. υ σούμα σιταρι μοδηα β΄(και) κρη- 
6|θαρι μοδηα β΄. μελη μη(στ)ατα β΄ 
7|κερι  ογγηες  στ΄. 

 

1|Νικόλαος Βεργής: κουκιά στο Λιβάδι σφυρίδες 4 και αρακά σφυρίδα 1, 
κριθάρι στο Λιβα|δι σφυρίδες 12, σιτάρι στο Λιβάδι σφυρίδες 5, ριβίθια 
σφυρίδες 2, σιτάρι στι<ς> Σκά|φες 6. Η σούμα σιτάρι μόδια 2 και κρι|θάρι 
μόδια 2. μέλι μίστατα 2, 7|κερί ογκιές 6. 

 
 

VΙΙ54 
1|γεοργη βαρέλησ  κρηθαρι (στ)ου μουρα σφηρι- 
2|δεσ  ιβ΄σιταρι (στ)ο βουνι  σφηριδεσ  δ΄ 
3|υ σουμα σιταρι μοδη α΄ (και) κρηθαρι μο- 
4|δηα Γ΄, μελη μη(στ)ατα β΄ κερη  ογγηες στ΄  
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1|Γεώργη Βαρέλης: κριθάρι στου Μουρά27 σφυρί|δες 12, σιτάρι στο Βουνί 
σφυρίδες 4. 3|Η σούμα σιτάρι μόδη 1 και κριθάρι μό|δια 3, μέλι μίστατα 2, 
κερί ογκιές 6.  

 
 

VΙΙΙ54 
1|+μανουηλ φηλαρέτος κρηθαρι (στ)ο  λιβαδι σφη- 
2|ριδεσ  θ΄(και) κουκηα σφηριδεσ  Γ΄ κριθαρι (στ)ο  μαρ- 
3|μαρι σφηριδεσ  ιη΄ αρακα σφηριδεσ δ΄. 
4|σιταρι (στ)ο λιβαδι σφηριδεσ  κδ΄ (και) σιταρι (στο) 
5|βουνη σφηριδεσ  στ΄  σιταρι (στ)ο ασπρο χοριο  σφη- 
6| ριδεσ  στ. σιταρι (στ)ου  σαττα ττρεα  σφηρι- 
7| δες στ΄ κρηθαρι (στ)ο βουνι σφηριδεσ  κδ΄(και) κρηθα- 
8|ρι (στ) κα(στ)ρο σφηριδες  στ΄. υ σουμα σιταρι 
9|μοδια στ΄(και) κρηθαρι μοδηα στ΄. μελι 
10| μη(στ)ατα δ΄ κερι ογγηες  ι΄. 

 

1|+Μανουήλ Φιλάρετος: κριθάρι στο Λιβάδι σφυ|ρίδες 9, και κουκιά 
σφυρίδες 3, κριθάρι στο Μαρ|μάρι σφυρίδες 18, αρακά σφυρίδες 4, 
4|σιτάρι στο Λιβάδι σφυρίδες 24, και σιτάρι στο 5|Βουνί σφυρίδες 6, σιτάρι 
στο Άσπρο Χωριό σφυ|ρίδες 6. σιτάρι στου Σαντ’ Αντρέα σφυρί|δες 6, 
κριθάρι στο Βουνί σφυρίδες 24 και κριθά|ρι στο Κάστρο σφυρίδες 6. 
Η σούμα σιτάρι 9|μόδια 6 και κριθάρι μόδια 6. Μέλι 10| μίστατα 4, κερί 
ογκιές 10. 

 
 

  

                                                 
27 Πρβλ.τα σημρινά Mura studio και Mura resort.! 
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DSCF0055 (1524) 
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σελίδα 12 (1524) 
+δημητρη ροδίος   

Δημήτρης Ρόδιος 
 

Ι55 
1|Ιω# αξήοτής  σιταρι (στ)η σφακτωμα- 
2|τρα σφηριδεσ  β΄(και) σιταρι (στ)ο μαρμαρι 
3|σφηριδεσ ζ΄. υ σουμα  σιταρι μοδη  α’  
4|μελη μη(στ)ατο α΄ παληατζεσ  Γ΄ 
5| κερι  ογγηεσ β΄. 

 

1|Ιωάννης Αξιώτης  σιτάρι (στ)η Σφακτομά|τρα σφυρίδες 2, και σιτάρι στο 
Μαρμάρι 3|σφηριδεσ 7. Η σούμα σιτάρι μόδη 1, 4|μέλι μίστατο 1 παλιάτζες 
3, 5|κερί ογκιές 2. 

 
+νηκολαος  αξηοτης 

Νικόλαος Αξιώτης 
 

ΙΙ55 
1|+βαρθολομεος ξηφακας  σιταρι (στ)η νε- 
2|χηλι σφηριδεσ ιβ΄ κρηθαρι (στ)ο παλεο χορι 
3|σφηριδεσ ιβ΄σιταρι (στ)ο Παλεοχορι  σφηρι- 
4|δεσ  στ΄ σιταρι (στ)ο μαρμαρι σφηριδεσ  β΄ 
5|χρεο(στ)η  δουκατο α΄. υ σουμα  σιταρι μοδη- 
6|α  Γ΄  (και) κρηθαρι μοδηα β΄ μελι μη- 
7|(στ)ατα β΄παληατζεσ  β΄ κερι ογγηεσ  \ε΄/  

 

1|+Βαρθολομέος Ξίφακας: σιτάρι στη Νε|χήλη σφυρίδες 12, κριθάρι στο 
Παλεοχώρι 3|σφυρίδες 12, σιτάρι στο Παλεοχώρι σφυρί|δες 6, σιτάρι στο 
Μαρμάρι σφυρίδες 2, 5|χρεωστεί δουκάτο 1.  
Η σούμα σιτάρι μόδι|α 3, και κριθάρι μόδια 2, μέλι μί|στατα 2 παλιάτζες 2, 
κερί ογκιές 5. 

 
 

ΙΙΙ55 
1|+Ζανέτο μοδοινος κρηθαρι (στ)ο λιβαδι σφηρι- 
2|δες ιβ΄ κρηθαρι (στ)ο καμηνακηα σφηριδεc 
3|θ΄(και) αρακα σφηριδες Γ΄σιταρι (στ)ο μαρ- 
4|μαρι  σφηριδες στ΄ σιταρι (στ)η μεσαρια 
5|σφηριδες ζ΄. 
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1|+Ζανέτο Μοδινός: κριθάρι (στ)ο Λιβάδι σφυρί|δες 12, κριθάρι στα 
Καμινάκια σφυρίδες 3|9, και αρακά σφυρίδες 3, σιτάρι στο Μαρ|μάρι 
σφυρίδες 6, σιτάρι στη Μεσαριά 5|σφυρίδες 7. 

 
 

σελίδα 13 (1524) 
ΙV55 

1|+Μηχαηλ Βέργης κρηθαρι (στ)ο μαρμα- 
2|ρι σφηριδες ιστ΄ σιταρι (στ)η μεσαρηα  
3|σφηριδες ια΄ (και) ριβιθια  σφηριδα α΄ 
4|σιταρι (στ) ραμενοχορι  σφηριδες  ιε΄. 
5|υ  σουμα μοδηα β΄(και) κρηθαρι β΄ 
6|μελι μη(στ)ατα β΄. 

 

1|+Μιχαήλ Βεργής: κριθάρι στο Μαρμα2|ρι σφυρίδες 16, σιτάρι στη 
Μεσαριά 3| σφυρίδες ια΄ (και) ριβιθια  σφυρίδα 1, 4|σιτάρι στ’ [Αρ]μενοχώρι 
σφυρίδες 15. 5|Η σούμα μόδια 2, και κριθάρι 2,6|μέλι μίστατα 2. 

 
 

V55 
1|+μηχάηλ τόρνασ κρηθαρι (στ)ο κα(στ)ρο 
2|σφηριδεc ζ΄κρηθαρι (στ)ο βουνη σφηριδες ε΄ σιταρι σφη- 
3|ριδες ε΄, σιταρι (στ)ο βουνι σφηριδες θ΄. υ σουμα σι- 
4|ταρι μοδηα β΄(και) κρηθαρι μοδηα β΄ 
5|μελι μη(στ)ατο  α΄  κερι ογγηες  β΄. 

 

1|+Μιχαήλ Τορνας: κριθάρι στο Κάστρο 2|σφυρίδες 7, κριθάρι στο Βουνί 
σφυρίδες 5, σιτάρι σφυ|ρίδες 5, σιτάρι στο Βουνί σφυρίδες 9. 
Η σούμα σι|τάρι μόδια 2, και κριθάρι μόδια 2, 5|μέλι μίστατο 1, κερί ογκιές  
2. 

 
VI55 

1|+νηκολαος <σ>κλαβουνοσ  κρηθαρι (στ)ο λιβαδι 
2|σφηριδεc κβ΄. σιταρι (στ)η νεχηλη σφηριδεσ στ΄ 
3|σιταρι (στ)’αρμενοχορι σφηριδεσ στ΄(και) κρη- 
4|θαρι (στ)’ αρμενοχορι σφηριδεσ στ΄.  υ σουμα 
5|σιταρι μοδηα β΄(και) κρηθαρι δ΄ .μελι μη- 
6|(στ)ατο α΄.  κρι ογγηεσ β΄. 

 

1|+Νικόλαος Σκλαβούνος: κριθάρι στο Λιβάδι 2|σφυρίδες 22, σιτάρι στη 
Νεχήλη σφυρίδες 6, 3|σιτάρι στ’ Αρμενοχώρι σφυρίδες 6, και κρι|θάρι στ’ 
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Αρμενοχώρι σφυρίδες 6. Η σούμα 5|σιτάρι μόδια 2 και κριθάρι 4. μέλι μί|στατο 
1.  κερί ογκιές 2. 
 
 

VII55 
1| γεροργη σπανός κρηθαρι (στ)ο λιβαδι σφηρι- 
2|δες θ΄. κουκηα σφηριδεσ Γ΄ κρηθαρι (στ)ου γηακ\ου/- 
3|μου το χοριο σφηριδεσ δ΄σιταρι (στ)ο λιβαδη σφηριδεσ στ΄ 
4|κρηθαρι (στ)ο μπανερμο σφηριδεσ  η΄ 
5| υ σουμα σιταρι μοδηα Γ΄ (και) κριθα- 
6|ρι μοδηα Γ΄. 

 

1| Γεώργη Σπανός: κριθάρι στο Λιβάδι σφυρί|δες 9, κουκιά σφυρίδες 3, 
κριθάρι στου Γιάκ\ου/|μου το Χωριό σφυρίδες 4, σιτάρι στο Λιβάδι 
σφυρίδες 6,  4|κριθάρι στο μΠάνερμο σφυρίδες 8.  
5| Η σούμα σιτάρι μόδια 3 και κριθά|ρι μόδια ΄. 
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DSCF0056 (1524) 
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σελίδα 14  (1524) 
I56 

1|+δημητρη βαγηανος κουκηα (στ)ο ληβαδη 
2|σφηριδεc ε΄ κρηθαρι (στ)ο κα(στ)ρω σφηριδεσ ι΄ 
3|σιταρι (στ)η βληχαδα σφηριδες ιβ΄ κρηθαρι (στ)η 
4|Βληχαδα  σφηριδεσ δ΄ σιταρι (στ)η μεσα 
5|ρια σφηριδεσ  ιε΄  υ σουμα σιταρι μοδηα  
6 |ε΄ (και) κρηθαρι μοδηα  β΄  μελι μη(στ)ατα 
7| β΄ κερι ογγηεσ ε΄. 

 

1|+Δημήτρη Βαγιανος: κουκιά στο Λιβάδι 2|σφυρίδες 5, κριθάρι στο Κάστρο 
σφυρίδες 10, 3|σιτάρι στη Βλυχάδα σφυρίδες 12, κριθάρι στη 4|Βλυχάδα  
σφυρίδες 4, σιτάρι στη Μεσα|ριά σφυρίδες  15. 
Η σούμα σιτάρι μόδια 6 |5, και κριθάρι μόδια 2,  μέλι μίστατα 7|2,΄ κερί 
ογγιές 5. 

 
 

II56 

1|+ γεοργη  γερακης σιταρι σφηριδες β΄(και) σι- 
2|ταρι (στ)’ αρμενοχορι σφηριδες δ΄. 

 

1|Γεωργη Γεράκης: σιτάρι σφυρίδες 2 και σι|τάρι στ’ Αρμενοχώρι σφυρίδες 
4. 

 
 

III56 
1|+λεος μονοβασηοτησ 

+Λεως Μονοβασιωτης. 
 
 

IV56 
1|+αντονη  γηλαρδοσ κρηθαρι (στ)η μεσαρια 
2|σφηριδεσ Γ΄ σιταρι (στ)ου  σατΤα τΤρεα σφη- 
3|ριδεσ ιβ΄ σιταρι (στ)’ αρμενο<χορι> σφηριδεσ στ’  
4|υ  σουμα σιταρι μοδηα Γ΄  μελι μη(στ)α- 
5|τα  Γ΄ κερι ογγηες  δ΄.  

 

1|+Αντώνη Γιλάρδος: κριθάρι στη Μεσαριά 2|σφυρίδες 3, σιτάρι στου Σαντ’ 
Ανρέα σφυ|ρίδες 12, σιτάρι στ’ Αρμενο<χώρι> σφυρίδες 6.  
4|Η σούμα σιτάρι μόδια 3, μέλι μίστα|τα 3, κερί ογκιές 4.  
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V56 
1|+νηκολαος μαρζελος  σιταρι (στ)ο λιβα- 
2|δι σφηριδεσ β΄, σιταρι (στ)ηc πατελεc σφη- 
3|ριδες δ΄(και) κριθαρι σφηριδεσ  στ΄. υ σου- 
4|μα σιταρι  μοδηα  β΄(και) κρηθαρι β΄ 
5|μελι μη(στ)ατο α΄ {παλεατζ} 
6|κερι ογγηες  β΄. 

 

1|+Νικόλαος Μαρζέλος: σιτάρι στο Λιβά|δι σφυρίδες 2, σιτάρι στις Πατέλες 
σφυ|ρίδες 4 και κριθάρι σφυρίδες 6. Η σού|μα σιτάρι μόδια 2 και κριθάρι 2, 
5|μέλι μιστατο 1, {παλεατζ} 6|κερί ογκιές 2. 

 
 

σελίδα 15  (1524) 
VΙ56 

1|+μανουηλ γληγορης {κουκηα (στ)ο ληβαδη} 
2|▬▬ μελι μη(στ)ατο α΄, κερι ογγηες β΄. 

 

1|+Μανουήλ Γληγόρης {---} 2|μελί μίστατο 1, κερί ογκιές 2. 
 
 

VΙΙ56 
1|+γεοργη ξηφακασ κρηθαρι (στ)ο μαρμαρι 
2|σφηριδες  στ΄ σιταρι (στ)ο παλεοχορι σφη- 
3|ριδεσ β΄ σιταρι (στ)η μπησκωπη  σφηριδεσ ζ΄(;) 
4|υ σουμα σιταρι μοδη α΄(και) κρηθαρι  α΄ 
5|μελι μη(στ)ατα  β΄ κερι ογγηεσ  Γ΄. 

 

1|+Γεώργη Ξίφακας: κριθάρι στο Μαρμάρι 2|σφυρίδες 6, σιτάρι στο 
Παλαιοχώρι σφυ|ρίδες 2, σιτάρι στη μΠισκοπή σφυρίδες 6 (;) 
4|Η σούμα σιτάρι μόδι 1, και κριθάρι 1, 5|μέλι μίστατα 2, κερί ογκιές 3. 

 
 

VΙΙΙ56 
1|+μαρκο  γερακης αρακα σφηριδεσ θ΄  
2|σιταρι (στ)ο κα(στ)ρω σφηριδεσ στ΄σιταρι (στ)ο 
3|μαρμαρι σφηριδεσ στ΄. 

 

1|+Μάρκο Γεράκης: αρακά σφυρίδες 9, 2|σιτάρι στο Κάστρο σφυρίδες 6΄, 
σιτάρι στο 3|Μαρμάρι σφυρίδες 6. 
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ΙΧ56 
1|+ζόρζη  βλάχος κρηθαρι σφηριδες Γ΄ (και) σιτα- 
2|ρι (στ)’ αρμενο<χορι> σφηριδες δ΄ σιταρι σφηριδες β΄ 
3|υ σουμα σιταρι μοδι α΄μελι μη(στα)το α΄ 
4|παλιατζα α΄ κερι ογγηεσ β΄. 

 

1|+Ζόρζη Βλάχος: κριθάρι σφυρίδες 3, και σιτά|ρι στ’ Αρμενο<χώρι> 
σφυρίδες 4, σιτάρι σφυρίδες 2. 
3|Η σούμα σιτάρι μόδι 1, μέλι μίστατο 1, 4|παλιάτζα 1, κερί ογκιές 2. 

 
 

Χ56 
1|+Ιω# ξανθηας σιταρι σφηριδες Γ΄. 

+Ιω(άννης) Ξανθειάς: σιτάρι σφυρίδες 3. 
 

ΧΙ56 
1|+Ιω#  πρασηνος σιταρι σφιριδες β΄. 

+Ιω(άννης) Πράσινος: σιτάρι σφυρίδες 2. 
 

ΧΙΙ56 
1|+γεοργη σκουταρης σιταρι (στ)η μεσαρι|α σφηριδες στ.  

+Γεωργη Σκουτάρης: σιτάρι στη Μεσαρι|ά σφυρίδες 6.  
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DSCF0057 (1524) 
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σελίδα 16  (1524) 
Ι57 

1|+γεοργη μηλεός κρηθαρι (στ)η νεχηλι σφηριδεσ 
2|στ΄  σιταρι (στ)η νεχηλι σφηριδεσ Γ΄  κρηθα- 
3|ρι (στ)’ αρμενοχορι σφηριδεσ στ΄. υ σουμα κρηθα- 
4|ρι μοδη α΄μελι μη(στ)ατο α΄. 

 

1|+Γεώργη Μηλεός: κριθάρι στη Νεχήλη σφυρίδες 2|6,  σιτάρι στη Νεχήλη 
σφυρίδες 3, κριθά|ρι στ’ Αρμενοχώρι σφυρίδες 6. Η σούμα κριθά|ρι μόδι 1, 
μέλι μίστατο 1. 

 
 

ΙΙ57 
1|+γληγορη ρηγας κρηθαρι (στ)ο λιβαδη σφηριδεσ  
2|ιη΄ υ σουμα  μοδηα  β΄.  

 

1|+Γληγόρη ρήγας: κριθάρι στο Λιβάδι σφυρίδες 2|18. Η σούμα μόδια 2.  
 
 

ΙΙΙ57 
1|+Ιω# σκλαβουνος  κρηθαρη (στ)ο ληβαδη 
2| σφηριδεσ –θ΄ αρακα σφηριδεσ Γ΄ 
3|σιταρι (στ)ο λιβαδι σφηριδεσ {--}κα΄.  
4|ριβιθια σφηριδα α΄ κρηθαρι (στ)η μεσαρια 
5| σφηριδεσ στ΄ (και) σιταρι  σφηριδεσ Γ΄ 
6|υ  σουμα σιταρι μοδηα Γ΄ (και)  κρηθα- 
7|ρι μοδηα β΄ αρακα μοδη α΄. 

 

|+Ιω(άννης) Σκλαβούνος: κριθάρι στο Λιβάδι 2|σφυρίδες –9, αρακά 
σφυρίδες 3, 3|σιτάρι στο Λιβάδι σφυρίδες {--}21, 4|ριβίθια σφυρίδα 1, 
κριθάρι στη Μεσαριά 5| σφυρίδες 6, και σιτάρι σφυρίδες 3. 
6|Η σούμα σιτάρι μόδια 3, και κριθά|ρι μόδια 2, αρακά μόδι 1. 
 

 
ΙV57 

1|+καλο κατζαρας σιταρι (στ)ου σατΤα τΤρεα 
2| σφηριδεσ δ΄, σιταρι (στ)ο λιβαδι σφηριδεσ ε΄ 
3| υ σουμα σιταρι μοδη α΄, μελι  μη- 
4|(στ)ατο α΄ , κερι ογγηεσ β΄. 

 

1|+Καλό Κατζάρας: σιτάρι στου Σαντ’ Αντρέα 2|σφυρίδες 4, σιτάρι στο 
Λιβάδι σφυρίδες 5. 3|Η σούμα σιτάρι μόδι 1. μέλι μί|στατο 1, κερί ογκιές 2. 
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V57 
1|+\πα/πα νήκολαος αρακα σφηριδεσ ιε΄ (και) 
2|κουκηα σφηριδεσ γ΄ κρηθάρην (στ)ο κα(στ)ρο[ 
3| [μό\δ/ α] θ΄28. σιταρι (στ)η νεχηλι σφηριδεσ κ΄ 
4|σιταρι (στ)’ αρμενοχορι σφηριδεσ κε΄ 
5| υ σουμα σιταρι μοδηα η΄(και)κρηθαρι μο- 
6|δι α΄, αρακα μοδηα  β΄κουκηα  καφη- 
7|ζηα δ΄. μελι μη(στ)ατα στ. {κερι ογγηι} 
8|κερι λιτρα α΄. 

 

1|+\Πα/πά Νικόλαος: αρακά σφυρίδες 15, και 2|κουκιά σφυρίδες 3, 

κριθάριν στο Κάστρο[ 3| [μό\δ/ια] 9. σιτάρι στη Νεχήλη σφυρίδες 20, 
4|σιτάρι στ’ Αρμενοχώρι σφυρίδες 25. 
5| Η σούμα σιτάρι μόδια 8, και κριθάρι μό|δι 1, αρακά μόδια 2, κουκιά 
καφί|ζια 4. μέλι μίστατα 6. {κερι ογγηι} 8|κερί λίτρα 1. 
 
 

σελίδα 17 (1524) 
VI57 

1|* ιω(αννης) ξηφακας κρηθαρι στο καστρο σφηριδεσ δ΄ 
2|σιταρι (στ)η νεχηλι σφηριδεσ στ΄. σιταρι (στ)ου λου- 
3|πακα σφηριδεσ ι΄. υ σουμα  σιταρι 
4|μοδηα β΄(και) κρηθαρι μοδη  α΄. μελι μη- 
5|στατα ε΄. κερι λιτρα α΄. 

 

1|* Ιω(αννης) Ξίφακας: κριθάρι στο Κάστρο σφυρίδες 4 2|σιτάρι στη 
Νεχήλη σφυρίδες 6, σιτάρι στου Λού|πακα σφυρίδες 10. Η σούμα  
σιτάρι 4|μόδια 2, και κριθάρι μόδι 1. μέλι μί|στατα 5. κερί λιτρα 1 
 

 
VII57 

1|*γεοργη μπόγανος κρηθρι (στ)ο κα(στ)ρο σφηρι- 
2|δες δ’ κριθαρι (στ)ο λιβαδη σφηριδεσ κ΄. σιτα- 
3|ρι (στ)ολιβαδη σφηριδεσ δ΄σιταρι (στ)ο μπα- 
4|νερμο σφηριδεσ δ΄ σιταρι (στ)ο  μαρμαρι 
5| σφηριδεσ δ΄. υ σουμα  σιταρι μοδηα β΄ (και) 
6|κριθαρι μοδηα Γ΄. μελι. 

 

                                                 
28 Εγγραφή από άλλο γραφέα με διαφορετικό γραφικό χαρακτήρα. 
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1|*Γεώργη Μπόγανος: κριθάρι (στ)ο Κάστρο σφυρί|δες 4, κριθάρι στο 
Λιβάδι σφυρίδες 20, σιτά|ρι στο Λιβάδι σφυρίδες 4, σιτάρι στο 
μΠά|νερμο σφυρίδες 4, σιτάρι στο  Μαρμάρι 5| σφυρίδες 4.  
Η σούμα σιτάρι μόδια 2 και 6|κριθάρι μόδα 3. μέλι. 

 
 

VIII57 
1|*Ιω# βαγηανος του διμητρη βαγηανου 
2|κρηθαρι (στ)’αρμενοχορι σφηριδεσ δ΄ 
3|σιταρη (στ)η νεχηλι σφηριδεσ στ΄. 

 

1|*Ιω(άννης) Βαγιανός του Δημήτρη Βαγιανού:  2|κριθάρι στ’ 
Αρμενοχώρι σφυρίδες 4, 3|σιτάρι (στ)η Νεχήλη σφυρίδες 6. 

 
 

IX57 
1|*μηχαηλ γληγορης ιταρι (στ)η σικηα 
2| σφηριδεσ ιβ΄. κρηθαρι (στ)ο μπαχην αμο 
3| σφηριδεσ δ΄. (και) σιταρι (στ)ο κακο ποταμο 
4| σφηριδεσ στ΄. υ σουμα σιταρι μοδηα  Γ΄ 
5|(και) κρηθαρι μοδη α΄ μελι μη(στ)ατα 

6|γ΄,  κερι  ογγηες δ΄. 
 

1|*Μιχαήλ Γληγόρης: σιτάρι (στ)η Συκιά 2| σφυρίδες 12, κριθάρι στο 
μΠαχύν Άμμο 3|σφυρίδες 4, και σιτάρι στο Κακό Ποταμό 4|σφυρίδες 6.  
Η σούμα σιτάρι μόδια 3, 5|και κριθάρι μόδι 1. μέλι μίστατα 6|3, κερί 
ογκιές 4. 
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DSCF0058 (1524) 
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σελίδα 18  (1524) 
Ι58 

1|+ γεοργη τόρνας αρακας σφηριδες θ΄  
2|κουκηα στη μεσαρια σφηριδεσ θ΄ (και) σιταρι  
3|στη νεχηλι σφηριδεσ ιβ΄ σιταρι στο λιβαδι σφηρι- 
4|δες ιη΄. σιταρυ στη μεσαρια σφυριδεσ 
5|κδ΄ κρηθαρι στο λιβαδη σφηριδεσ στ΄. 
6|κρηθαρη στη μεσαρια σφηριδες στ΄. υ σου- 
7|μα σιταρι μοδηα η΄ κ(αι) κριθαρι μο- 
8|δηα β΄ μελι μηστατα η΄ κερι λ[ι]τρα α’  
9|ογγηες η΄. 

 

1|+Γεώργη Τόρνας: αρακάς σφυρίδες 8, 2|κουκιά στη Μεσαριά σφυρίδες 8, 
και σιτάρι 3|στη Νεχήλη σφυρίδες 12, σιτάρι στο Λιβάδι σφυρί|δες 12, 
σιτάρι στη Μεσαριά σφυρίδες 5|24, κριθάρι στο Λιβάδι σφυρίδες 6, 6| 
κριθάρι στη Μεσαριά σφυρίδες 6.  
Η σού|μα σιτάρι μόδια 8, και κριθάρι μό|δια 2, μέλι μίστατα 8, κερί λίτρα 1 
ογκιές 8. 

 
 

ΙΙ-ΙΙΙ58 
1|+ μηχαηλ μαρτζελοc σιταρι στο  
2|μπεργηρο [σφ]ηριδεσ ιβ΄κρηθαρι [σφηρι|δες] ιβ΄ 

 

Μιχαήλ Μαρτζέλος σιτάρι στο 2|Μπέργυρο, σφυρίδες 12, κριθάρι 
(σφυρί|δες) 12. 
________________________________________________________________________ 

1|+ μηχαηλ ροδιος σιταρη (στ)’αρμε-*29 
2|νοχορι \σφιρι/δεσ στ΄. σιταρι στου κεραμουτΤε 
3|σφηριδεσ στ΄. μελι παλιατζεσ  δ΄ 
4|υ σουμα σιταρι μοδηα β΄κ(ε)ρι ογγηες  β΄. 

 

1|+Μιχαήλ Ρόδιος σιτάρι στ’ Αρμε|νοχώρι (σφυρίδες) 6, σιτάρι στου 
Κεράμουττε, σφυρίδες 6, μέλι παλιάτζες 4. Η σούμα σιτάρι μόδια 2, κερί 
ογγιές 2. 
 
 

+ νηκητα σπανος. 
Νικήτας Σπανός 
 

                                                 
29 Στο σημείο αυτό έχουν διαγραφεί οι λεξεις «κρηθαρι (στ)αραμε». 
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ξοθ30  
σελίδα 19 (1524) 

 

στἐφανο καλαμαράσ 
Στέφανος Καλαμαράς 
 
+ Γεοργη πρασινος 
Γεώργη Πράσινος 
 
+ κ[--]γη πρασινος 
Κ[--]γη Πράσινος 
           + 
|||||||||+|||| (14 γραμμές) 

 
 

+ πλερομενα  ||||||||||||||||||||||||||||||||  (δηλαδή 32 γραμμές) 

 
1|+ από κτηα μαρκακης κο- 
2|ματι α’ {κε οκα}κ(αι) ω τρο- 
3|νας α΄κ(αι) υ τακιαδενα α΄ κ(αι) ο \πα/π 
4|στ΄. μαργαριτα κοματη α΄. 
5|ευγενου κοματηα  δ΄. μηχαηλ χαρ- 
6|κητιc κοματη α΄. Γεοργακηc κοματη 
7|α΄. ιω(αννης) βλάχοc α΄. {-} καζας β΄τηνια- 
8|κοc α΄. μαρια ταφετΤη α΄ 
9|Γληγοριc δ΄. πατεληc δ΄καψα- 
10|λης β. ξηφακιc α΄. ζογραφοc γ΄ 
11|βαλεττωc γ΄. ερινη του καλού α΄. παρα- 
12|βαλοc β΄. μαρια του μαβρου α΄. 
13|νικολα τορνασ  α. μοσκου α΄ κοραγη 
14|{γ΄} καστελανη ε΄. σιμηακη β΄. μαβρο- 
15|γηανισ α΄. τζαγγαρελος α΄ 

―――――― 
 
Ο κατάλογος αυτός κλείνει τις εγγραφές του δεύτερου τετραδίου. Διακρίνουμε 
τα ακόλουθα ονόματα 27 ατόμων με αναφορά των κομματιών τα οποία 
πρέπει να έδωσαν: 
Μαρκάκης 1, Τρονάς (δηλ. Τορνάς) 1, Τακιάδενα (η;) 1, ο Παπάς 6, 
Μαργαρίτα 1. Ευγενού 4, Μιχαήλ Χαρκίτης 1, Γεωργάκης 1, Ιωάννης Βλάχος 

                                                 
30 Υποθέτουμε πως πρόκειται για αριθμό, ίσως ψοθ=779 
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1, Καζας 2, Τηνιακός 1, Μαρία Ταφέττη (ή τ’ Αφέντη) 1, Γληγόρης 4, Πατέλης 
4, Καψάλης 2, Ξηφακης 1, Ζωγραφος 3, Βαλέττως (ή Βαλεντας) 3, Ερηνη του 
Καλού 1, Παράβαλος 2, Μαρία του Μαύρου 1, Νικόλας Τορνάς 1, Μόσκου 1, 
Καραγή Καστέλανη 5, Συμιακή 2, Μαυρογιάννης 1, Τζαγγαρέλος 1. 
Από τα 27 αυτά άτομα, παρατηρούμε πως οι 7 ή 8 είναι γυναίκες31, οι οποίες 
συνέβαλαν με 11 (ή 16) κομμάτια επί συνόλου κομματιών που 
καταγράφονται. 
Εξ’ αλλου οι μεγαλύτεροι φορολογούμενοι είναι οι:  
Παπάς 6, Καραγή Καστέλανη 5, Ευγενού 4, Γληγόρης 4, και Πατέλης 4.  
 

 
■Στο δεξιό περιθώριο στα πλάγιο 55 ή 56 γραμμές σημάδια. 

 
  

                                                 
31 Τακιάδενα (η;) 1, Μαργαρίτα 1. Ευγενού 4, Μαρία Ταφέττη (ή τ’ Αφέντη) 1, Ερηνη του Καλού 1, 

Μαρία του Μαύρου 1, Συμιακή 2, ίσως και η(;) Καραγή Καστελάνη 5: οι οποίες αντιπροσωπευουν το 

29% ή 33% των εγεγραμμένων και συμβάλλουν κατά το 20,7% ή 30% στα «πλερωμένα» κομμάτια 
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DSCF0059  (1524) 
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Σελίδα 21  (1524) 
 

1|* εχο γι(στ)ο μαγαζη μοδηα σιτα- 
2|ρι κα΄ κ(αι) κριθαρι μοδηα γ΄ κ(αι) κουκηα κα- 
3|φητζηα ξ΄: κ(αι) αρακα καφητζηα γ΄ 
4|ιιι   ιιιιιιιι _________________________________________ 

5|*σιταρι μοδια κστ ΄{ } λ η η γ β η δ 
6| ε δ β β δ γ δ α γ δ. δ γ α α γ β β 
7|α β γ β α γ β 

 

*Έχω γεις το μαγαζί μόδια σιτά|ρι 21 και κριθάρι μόδια 3, και κουκιά 
κα|φίτζια 60: και αρακά καφίτζια 3.  
 

γραμμές κάθετες 3  και  8 
σιτάρι μόδια 26 { } 30 8 8 3 2 8 4    = 89 
5 4 2 2 4 3 4  3 4. 4 3 1 1 3 2 2     = 47 
1 2 3 2 1 3 2                                   =14  -> 150 μόδια   
________________________ 

+ μελι μηστατα ε΄ δ΄ η΄ α΄ δ΄ β΄ ε΄. ε΄ α΄ α΄ 
α΄. ε΄. δ΄. β΄. β΄ α΄ στ΄ β΄ α΄ |||| γ΄ στ΄ α΄ 
γ΄ β΄ α΄ α΄ ε΄ α΄ ε΄ γ΄ β΄. α΄ α΄ α΄ α΄ β΄ 

 

*Μέλι μίστατα:  5΄ 4΄ 8΄ 1΄ 4΄ 2΄ 5΄. 5΄ 1΄ 1΄  
1΄. 5΄. 4΄. 2΄. 2΄ 1΄ 6΄ 2΄ 1΄ |||| 3΄ 6΄ 1΄  
3΄ 2΄ 1΄ 1΄ 5΄ 1΄ 5΄ 3΄ 2΄. 1΄ 1΄ 1΄ 1΄ 2΄      = -> 99  ΙΙΙΙ 

 
________________________  

ριβιθια καφιτζηα δ΄ α΄ β΄ α΄ δ΄ δ΄ δ΄ α΄ 
β΄ β΄ η΄ 

 

*ριβίθια καφίτζια: 4΄ 1΄ 2΄ 1΄ 4΄ 4΄ 4΄ 1΄ 
 2΄ 2΄ 8΄      = -> 33 
________________________ 

+ κρηθαρι μοδια δ΄ ιγ΄α΄α΄β΄δ΄ε΄α΄γ΄γ΄ 
γ΄α΄β΄γ΄β΄α΄β΄α΄α΄α΄α΄β΄β΄α΄β΄γ΄β΄ 
γ΄α΄β΄ 

 

+ κριθάρι μόδια  4΄ 13΄ 1΄ 1΄ 2΄ 4΄ 5΄ 1΄ 3΄ 3΄  37 
3΄ 1΄ 2΄ 3΄ 2΄ 1΄ 2΄ 1΄ 1΄ 1΄ 1΄ 2΄ 2΄ 1΄ 2΄ 3΄ 2΄ 30 
3΄ 1΄ 2΄.      = -> 73 μόδια 
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+ κερι  ογγηες   ε΄ 
Κερί ογκιές 5 
________________________ 

+ κουκια καφητζια θ΄στ΄ιβ΄δ΄στ΄β΄γ΄η΄β΄ 
ε΄ζ΄ 

 

+ κουκιά καφίτζια  9΄ 6΄ 12΄ 4΄ 6΄ 2΄ 3΄ 8΄ 2΄ 
5΄ 7΄.      =->64 
________________________ 

+ αρακα καφητζια στ΄ιβ΄ιβ΄α΄δ΄δ΄β΄γ΄ 
β΄ιβ΄γ΄ 

 

+ αρακά καφίτζια 6΄ 12΄ 12΄ 1΄ 4΄ 4΄ 2΄ 3΄ 
2΄ 12΄ 3΄     =->61 
 
 
 

■ στη τελευταία σελίδα στο κάτω μέρος ανάποδα: 
  «μηχαλι μαρτζελοc  ροε΄» 17532 

 
  

                                                 
32  Περίεργη σημείωση, στην πράξη εκτός του σώμσατος  των εγγραφών του κατάστιχου του 

1524.  Σαν ποσότητες, όμως,  προϊόντων ή σαν χρήματα τα «175» ο αριθμός είναι μεγάλος και το 

μόνο,κάπως, συγκρίσιμο μεγεθος είναι εκείνο του συνόλου των εισπράξεων του έτους 1525 

(τετράδιο 4ο , βλέπε στη συνέχεια) δουκάτ 113. 
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Τρίτο Τετράδιο 1510 

Ιc χς   αφι  (Ιησούς Χριστος  1510) 
 

 
ΤΡΙΤΟ ΚΑΔΕΡΝΟ (1510) 

 

 
Αστυπάλαια, κυψέλες (διαδυκτιακή φωτογραφία) 
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DSCF 0060  (1510) 
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σελίδα 1  (1510) 
Ιc χς   αφι΄ 

(Ιησούς Χριστός  1510) 
 

Ι60 
1|+ νηκητας  δραγουνασ κρηθαρη (στ)ο κα(στ)ρο μοδη- 
2|α  ιη΄ σηταρη (στ)ο ληβαδη μοδηα  στ΄ 
3| (και) υσ (στ)ο βουνη  μοδηα  κ΄ (και) υσ (στ)ου κεραμουτ[ε] 
4|μοδηα  ιγ΄  κερην  ογγηεσ  ζ΄. 

 

1|+ Νικήτας Δραγουνάς: κριθάρι στο Κάστρο μόδι|α 18, σιτάρι στο Λιβάδι 
μόδηα  6, 3| και εις στο Βουνί μόδια 20, και εις στου Κεραμουτε 4|μόδια 13˙ 
κερίν ογκιές 7. 
 

ΙΙ60 
1|+ νηκολα γηλαρδοσ σηταρη (στ)η βουδοματρα 
2| μοδηα  θ΄(και) υς  (στ)ο ληβαδη μοδηα θ΄ κρηθαρη 
3| (στ)ο ληβαδη  μοδηα κδ΄. 
 

1|+ Νικόλα Γιλάρδος: σιτάρι (στ)η βουδομάτρα 2| μόδια 9, και εις στο Λιβάδι 
μόδια 9, κριθάρι 3| στο Λιβάδι μόδια 24. 

 
ΙΙΙ60 

1|+ νηκολα κομησ σηταρη (στ)η σφακτοματρα  μο- 
2|δηα  ιγ΄ (και) κουκηα  καφηζηα  ιε΄ (και) κρηθαρη 
3| μοδηα κδ΄. 

 

1|+Νικόλας Κόμης: σιτάρι στη Σφακτόματρα μό|δια 13, και κουκιά καφίζια 
15, και κριθάρι 3|μόδια 24. 

 
ΙV60 

1|+ μπελα\βη/(στ)α κομησ  κουκηα (στ)η σφακτοματρα   
2| μοδηα στ΄  αρακα μοδην α΄ (και) υς (στ)η μεσα- 
3| ρηα καφηζηα στ΄  σηταρη (στ)ο ληβαδη μοδηα 
4| Γ΄ σηταρη (στ)η σφακτοματρα μοδηα η΄ 
5| (και) εταιρα μοδηα η΄(και) κρηθαρη μοδηα  ιθ΄. 

 

1|+Μπέλα\βί/στια Κόμης: κουκιά στη Σφακτομά<ν>τρα 2|μόδια 6, αρακά 
μόδιν 1, και εις τη Μέσα|ριά καφίζια 6, σιτάρι στο Λιβάδι μόδια 4|3, σιτάρι 
στη Σφακτομάτρα μόδια 8, 5|και έταιρα μόδια 8, και κριθάρι μόδια 19. 
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DSCF0061
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Ι61 
σελίδα 2 (1510) 

Ι61 

1|+ πρασηνο μπονανοσ κρηθαρη (στ)ο κα(στ)ρο μοδη- 
2| α  στ΄ (και) υς (στ)α αλισφακηδη μοδηα 
3| θ΄σηταρη (στ)η  σηκηα μοδηα  ιβ΄. 

 

+ Πράσινο<ς> Μπονάνος: κριθάρι στο Κάστρο μόδι|α 6, και εις στα 
Αλισφακίδη μόδια 3| 9, σιτάρι στη Συκιά μόδια 12. 

 
 

ΙΙ61 
1|+ Ιω#  κορονεοσ κρηθαρη (στ)ο  κα(στ)ρο μοδηα  δ΄ 
2| σηταρη (στ)η νεχηλη  μοδηα  ι΄ (και) υσ (στ)ο βουνη μοδη- 
3|α   ζ΄. 

 
+ Ιω(άννης) Κορωνέος: κριθάρι στο Κάστρο μόδια 4, 2| σιτάρι στη 
Νεχήλη  μόδια  10, και εις στο Βουνί μόδι|α 7. 

 
 

ΙΙΙ61 
1|+ μηχαλη ξανθηασ   αρακα (στ)η σφακτομα- 
2|τρα  καφηζηα  ιε΄ κουκηα   καφηζηα 
3| β΄(και) κρηθαρη  μοδηα  στ΄ σηταρη (στ)ο ληβαδη μο- 
4| δηα δ’  (και) υς (στ)ο παληοχορη  μοδηα στ΄. 

 

1|+ Μιχάλη<ς> Ξανθειάς:  αρακάς στη Σφακτομά|τρα καφίζια 15, κουκιά 
καφίζια 3|2, και κριθάρι μόδια  6, σιτάρι στο Λιβάδι μό|δια 4 και εις στο 
Παλιοχώρι μόδια 6. 

 
 

ΙV61 
1|+ιω# τορνασ κρηθαρη (στ)ο ληβαδη μοδη  ιη΄ 
2| (και) σηταρη μοδηα  θ΄ σηταρη (στ)ο αρμενοχορη 
3| μοδηα  ζ΄. 

 

1|+ Ιω(άννης) Τορνάς: κριθάρι στο Λιβάδι μόδι<α> 18 2|και σιτάρι μόδια 
9˙ σιτάρι στο Αρμενοχώρι 3|μόδια 6. 

 
 

σελίδα 3 (1510) 
V61 
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1|+ιω#  γηλαρδοσ  αρακα  καφηζηα  ιβ΄κρηθα- 
2|ρη (στ)ο ληβαδη μοδηα στ΄ (και) υσ (στ)ου  φρασζεσ- 
3|κου το λακαδη  μοδηα  ζ΄ σηταρη (στ)ο αλησ- 
4|φακηδη  μοδηα ζ΄  σηταρη (στ)ο κα(στ)ρο μοδηα στ΄ 
5|σηταρη (στ)η νεχηλη  μοδηα  ζ΄ κρηθαρη (στ)ου  λουππα- 
6| κα μόδηα δ΄σηταρη (στ)ο πανερμο  μοδηα  ι΄ 
7|μελη μη(στ)ατα  β΄  παληατζα  α΄. 

 

1|+Ιω(άννης) Γιλάρδος: αρακά  καφίζια  12, κριθά|ρι (στ)ο Λιβάδι μόδια 6 
και εις στου Φρασζέσ|κου το Λα<γ>κάδι μόδια 7˙ σιτάρι στο Αλισ|φακίδι 
μόδια ζ΄, σιτάρι στο Κάστρο μόδια 6΄, 5|σιτάρι στη Νεχήλη  μόδια  7, 
κριθάρι στου Λούππα|κα μόδια 4, σιτάρι στο Πάνερμο μόδια  10. 
7|Μέλι μίστατα 2, παλιάτζα 1. 

 
 

VI61 
1|+Ιω# τηνηακοσ  αρακα (στ)ου γηακουμου το χορηο 
2|μοδηα δ΄,  κουκηα μοδην  α΄  σηταρη  (στ)ου τρου- 
3| τζελου μοδηα  κδ΄ κρηθαρη (στ)ου  γηακουμου το χορηο 
4| μοδηα ιη΄. 

 

1|+Ιω(άννης) Τηνιακός:  αρακά στου Γιάκουμου το Χωριό, 2|μοδηα 4,  
κουκιά μόδιν 1, σιτάρι  στου Τρού|τζελου μόδια 24,  κριθάρι στου  
Γιάκουμου το Χωριό 4| μόδια 19. 

 
 

VII61 
1|+ φηληππο(σ τα)αδηατης κρηθαρη (στ)η μεσαρηα 
2| μοδηα  ιστ΄ σηταρη (στ)ο  μαρμαρη μοδηα 
3| στ’  

 

+Φίλιππο<ς> Σταδιάτης: κριθάρι στη Μεσαριά 2|μόδια 16, σιτάρι στο 
Μαρμάρι μόδια 3|6. 

 
. 

VIII61 
1|+νηκολας  βαγηανος  κρηθαρη (στ)ο κα(στ)ρο μοδηα 
2|ιβ΄  σηταρη (στ)ο ληβαδη μοδηα   ιβ¨. 

 

+Νικόλας Βαγιανός: κριθάρι στο Κάστρο μόδια 2|12, σιτάρι στο λιβάδι 
μόδια 12. 
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DSCF0062 
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σελίδα 4 (1510) 

Ι62 
1|+ στεφανοσ  ροδηοσ αρακα (στ)ου  γηακουμου το 
2| χορηο μοδηα β΄ σηταρη (στ)ο μαρμαρη μοδηα 
3|στ΄ (και) (στ)ο αρμενοχορη  μοδηα θ΄. 

 

+ Στέφανος Ρόδιος: αρακά στου Γιάκουμου το 2| Χωριό μόδια 2,  σιτάρι στο 
Μαρμάρι μόδια 3| 6, και στο Αρμενοχώρι μόδια 9. 

 
 

ΙΙ62 
1|+ αντρεασ  επακτηοτησ (στ)ον αγηον ηληα 
2| μοδηα στ΄ σηταρη (στ)ο  σατατρεα  μοδηα στ΄ 

 

1|+Αντρέας Επακτιότης: στον Άγιον Ηλία 2| μόδια 6 σιτάρι, στο Σα<ν>τ’ 
Ατρέα μόδια 6. 

 
 

ΙΙΙ62 
1|+ Ιω# νομηκοσ  σηταρη (στ)ο ληβαδη μοδηα 
2| ι΄ (και( υς  (στ)ησ πορτεσ μοδηα κη΄ 

 

1|+Ιω(άννης) Νομικός: σιτάρι στο Λιβάδι μόδια 2|10, και εις στις Πόρτες 
μόδια 28. 

 
 

ΙV62 
1|+ μηχαλη γηλαρδος  αρακα (στ)η  μεσαρηα μο- 
2| δην  α΄ [  ] σηταρη (στ)ο ληβαδη μοδηα  στ 
3|΄(και) υς (στ)ης πατελες μοδηα  ιβ΄,   κρηθαρη 
4|(στ)ο πανερμο μοδηα ιδ΄(και) υς (στ)ο μαβροβουνη 
5|μοδηα   ιβ΄. 

 

1|+ Μιχάλη Γιλάρδος:  αρακά στη  Μεσαριά μό|διν α΄ [  ] σιτάρι στο Λιβάδι 
μόδια 6 3|και εις στις Πατέλες μόδια  12, κριθάρι 4| στο Πάνερμο μόδια 14 
και εις στο Μαυροβούνι 5|μόδια 12. 

 
 

σελίδα  5 (1510) 
V62 

1|+ (στ)εφανος  αξιοτης κ<ρ>ηθαρη (στ)ο ληβαδη 
2| μοδηα  ζ΄ σηταρη (στ)η σφακτοματρα μοδη- 
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3|α  θ΄    κερη ογγηες  γ΄ 
 

1|+Στέφανος Αξιώτης: κ<ρ>ιθάρι στο Λιβάδι 2| μόδια 7, σιτάρι στη 
Σφακτομάτρα μόδι|α 9. Κερί ογκιές 3.33 

 
 

VΙ62 
1|+ γεοργη φουκασ  σηταρη (στ)ο μαρμαρη μοδηα 
2| δ΄ κρηθαρη (στ)ο κα τη σκαλη μοδηα  στ΄  μελη μη(στ)α- 
3|τα Γ΄ παλήατζα  α΄. 

 

+ Γεώργη Φουκάς: σιτάρι στο Μαρμάρι μόδια  2|4, κριθάρι στο [Κατη] Σκαλί 
μόδια 6.  Μέλι μίστα|τα 3, παλιάτζα 1. 

 
 

VΙΙ62 
1|+ φρασζεσκο  τελδι\σθ/δα  σιταρη (στ)η  νεχηλη μο- 
2| δηα  ε΄ κρηθαρη (στ)ω λ[-]ηβαδη   μοδηα ι΄. 

 

+Φρα{τζε}σκο Τελ[σθ]δα: σιτάρι στη Νεχήλη μό|δια 5, κριθάρι στο Λιβάδι 
μόδια 10. 

 
 

VΙΙΙ62 
1| +νηκολα βαρελης κρηθαρη (στ)ο κα(στ)ρο μο- 
2| δηα  στ΄ σηταρη (στ)ο μαρμαρη  μοδηα θ΄ 
3|αρακα (στ)ο αφετηκο περηβολη  καφηζηα ιβ΄ 
4|(και) κουκηα καφηζηα  στ΄ (και) κρηθαρη μοδηα ιστ΄ 
5|σηταρη (στ)η σφακροματρα  μοδηα θ΄. 

 

+Νικολα Βαρελής: κριθάρι στο Κάστρο μό|δια 6, σιτάρι στο Μαρμάρι μόδια 
9,  3|αρακά στο Αφε<ν>τικό Περιβόλι  καφίζια 12, 4|και κουκιά καφίζια 6,  και 
κριθάρι μόδια 16,˙ 5|σιτάρι στη Σφακτομάτρα μόδια 9. 
 

 
  

                                                 
33 Στο πρώτο αυτό χρονολογικά τετράδιο (καδέρνο) μέχρι το σημείο αυτό δεν υπήρχε αναφορά σε μέλι 

και  κερί, ενώ οι εγγραφές φαινέται πως καταγράφουν μόνο την παραγωγή και όχι τις ποσότητες του 

φόρου σε είδος για τον κυρίαρχο της Αστυπάλαιας, που στα άλλα τετράδια ονομάζεται: «το καρι του 

αφέντη». 
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DSCF0063
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σελίδα 6 (1510) 

Ι63 
1|+ ιω# ματρουληοτησ  κρηθαρη (στ)ο ληβαδη μο- 
2| δηα η΄σηταρη (στ)ο σατ’ατρεα  μοδηα ε΄ 
3|μελη μη(στ)ατατον  α΄, κερην  ογγηες  β΄ 

 

1|+Ιω(άννης) Ματρουλιώτης: κριθάρι στο Λιβάδι μό|δια 8, σιτάρι στο Σα<ν>τ’  
Ατρέα μόδια 5. 3|Μέλι μίστατον 1, κερίν ογκιές 2. 
 
 

ΙΙ63 
1|+ νηκολα πουλημενοσ σηταρη (στ)ο ληβαδη 
2| μοδηα δ΄ {κε}κρηθαρη  (στ)ο πανερμο μοδηα στ΄. 

 

1|+Νικόλα Πουλημένος: σιτάρι στο Λιβάδι 2|μόδια 4, κριθάρι στο Πάνερμο 
μόδια 6. 

 
 

ΙΙΙ63 
1|+ νηκολα πουγεζες κρηθαρη (στ)ο μαρμαρη μο- 
2| δηα στ’  σηταρη (στ)η νεχυλη μοδηα κ΄ 

 

1|+ Νικόλα Πουγέζες: κριθάρι στο Μαρμάρι μό|δια 6, σιτάρι στη Νεχήλη 
μόδια 20. 

 
 

ΙV63 
1|+ νηκητα  κορονεος  σηταρη (στ)π  ληβαδη 
2| μοδηα στ΄ σηταρη (στ)η  Μεσαρηα μοδηα κβ΄ 
3| κρηθαρη (στ)η σφακτοματρα μοδηα ιβ΄. 

 
1|+Νικήτας Κορωνέος: σιτάρι στο Λιβάδι 2|μόδια 6, σιτάρι στη Μεσαριά 
μόδια 22. 3|κριθάρι στη Σφακτομάτρα μόδια 12. 

 
 

σελίδα 7 (1510) 

V63 
1|+ γεοργη  ξανθηας κρηθαρη (στ)ο ληβαδη μοδηα 
2| Γ΄ σηταρη \(στ)ο/  μαρμαρη μοδηα δ΄. 

 

1|+ Γεώργη Ξανθειάς:  κριθάρι στο Λιβάδι μόδια 2| 3, σιτάρι \στο/ Μαρμάρι 
μόδια 4. 
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VI63 
1|+ π\π/ γεοργησ σητάρη (στ)ο ληβαδη μοδηα  θ΄ 
2| κρηθαρη (στ)ο αρμενοχορη μοδηα ιβ΄   σηταρη  μο- 
3|δηα  ιε΄. 

 

1|+(Παπά) Γεώργης:  σιτάρι στο Λιβάδι μόδια 9, 2| κριθάρι στο Αρμενοχώρι, 
μόδια 12, σιτάρι μό|δια 15. 

 
 

VII63 
1|+ νηκητα κολητοσ  κρηθαρη (στ)ο κα(στ)ρο 
2| μοδηα δ΄ (και) υσ το ληβαδη μοδηα  μοδηα 
3|β΄ (και) υσ το μαρμαρη μοδηαα ιστ,  σηταρη 
4| (στ)ο βουνη  μοδηα στ΄ 

 

1|+ Νικήτα Κολλητός: κριθάρι στο Κάστρο 2|μόδια 4, και εις  το Λιβάδι  μόδια 
{μόδια} 3| 2˙  και εις το Μαρμάρι μόδια 16, σιτάρι 4|στο Βουνί μόδια 6. 

 
 

VIII63 
1|+ γεοργη βαγιανοσ  κρηθάρη (στ)ο  παχην αμο 
2| μόδηα ιβ΄. 

 

+ Γεώργη Βαγιανός: κριθάρι στο Παχύν Άμμο 2|μόδια 12. 
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DSCF0064 
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σελίδα 8 (1510) 
Ι64 

1|+ Γεοργη παρασηνοσ  αρακα (στ)ο αρμενοχορη 
2| μοδηα Γ΄ σηταρη (στ)η νεχηλη μοδηα θ΄ 
3|(και)  ετερα μοδηα ζ΄. 
 

1|+ Γεώργη Π{α}ράσινος: αρακά στο Αρμενοχώρι 2| μόδια 3, σιτάρι στη 
Νεχήλη μόδια 9, 3|και  έτερα μόδια 7. 

 
 

ΙΙ64 
1|+ νηκολα ταμηγοσ σηταρη (στ)η μεγαλη λημνη 
2| μοδηα ιη΄ (και) υσ (στ)η μεσαρηα μοδηα  η΄  
3|κρηθαρη (στ)ο αρμενοχορη μοδηα θ΄. 

 

1|+ Νικόλα Ταμίγος: σιτάρι στη Μεγάλη Λίμνη 2| μόδηα 18, και εις στη 
Μεσαριά μόδια 8˙ 3|κριθάρι στο Αρμενοχώρι μόδια 9. 

 
 

ΙΙΙ64 
1|+ Γεοργη μπονανοσ σηταρη (στ)ου τρουζελου 
2| μοδηα Γ΄  (και) υσ το πανερμο μοδηα στ΄, ση- 
3|ταρη (στ)ο ληβαδη μοδηα  Γ΄. 

 

1|+ Γεωργη Μπονάνος: σιτάρι στου Τρούτζελου 2| μόδια 3, και εις το 
Πάνερμο μόδια 6, σι|τάρη στο Λιβάδι μόδια 3. 

 
 

ΙV64 
1|+ Ιω#  αξηοτησ σηταρη (στ)ο μαρμαρη μοδηα 
2| στ΄ κρηθαρη (στ)η σφακτοματρα μοδηα στ’ . 

 

1|+ Ιω(άννης) Αξιώτης: σιτάρι στο Μαρμάρι μόδια 2| 6, κριθάρι στη 
Σφακτομάτρα μόδια 6. 

 
 

σελίδα 9 (1510) 

V 
1|+ \π/π  λεοσ {     } κρηθαρη (στ) βουνη  μοδηα ιβ΄ 
2| (και) σηταρη μοδηα  ιβ΄. 

 

1|+ \πα/πά Λέως: {     } κριθάρι στο Βουνί μόδια 12 2| και σιτάρι μόδια 12. 
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VI64 
1|+ δημητρη  ροδηοσ αρακα  (στ)η σηληγαρδα 
2| μοδηα  β΄ κρηθαρη μοδηα κα΄  (και) σηταρη μο- 
3|δηα  ιη΄. 

 

1|+ Δημήτρη Ρόδιος: αρακά στη Σιλίγαρδα 2| μόδια 2, κριθάρι μόδια 21, και 
σιτάρι μό|δια 18. 

 
 

VII64 
1|+ μηχαλη  γληγορησ κρηθαρη (στ)ου  τρουτζελου  μο- 
2| δηα  στ΄ σηταρη μοδηα  η΄ (και) υσ (στ)η μεσαρηα 
3|μοδηα  β΄ 

 

1|+ Μιχάλη Γληγόρης:  κριθάρι στου  Τρούτζελου μό|δια  6, σιτάρι μόδια 8, 
και εις στη Μεσαριά 3|μόδια 2. 

 
 

VΙII64 
1|+ ιω#  ξηφακοσ  κρηθαρη (στ)ου λουπακα μοδηα 
2| στ΄ σηταρη (στ)η σφακτοματρα  μοδηα θ΄, 

 

1|+ Ιω(άννης) Ξιφάκος: κριθάρι στου Λούπακα μόδια 2| 6, σιτάρι στη 
Σφακτομάτρα μόδια 9. 
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DSCF0065 
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σελίδα10 (1510) 

Ι65 
1|+ μαρκο γηλαρδοσ  κρηθαρη (στ)η ματαμα μόδηα ιβ΄  
2| σηταρη  (στ)η σκαφεσ  μοδηα  κδ΄  (και) υσ  (στο) πα- 
3| νερμο  μοδηα η΄  μελη μηστατατον  α’  παλη- 
4| ατζεσ γ΄. 

 

+Μάρκο Γηλάρδος: κριθάρι στη Ματάμα(;) μόδια 12, 
2|σιτάρι στι<ς>  Σκάφες μόδια 24 και εις στο Πά|νερμο μόδια 8. Μέλι 
μίστατον 1, παλι|άτζες 3. 

 
 

ΙΙ65 
1|+ μηχαλη ροδηοσ  κρηθαρη (στ)ο  ληβαδη μοδηα 
2| ζ΄ σηταρη  (στ)ου Γηακουμου το χορηο  μοδηα  ι΄ 
3| (και) υσ  (στ)ου  κεραμουτε  ιβ΄. 

 

+ Μιχαλη Ρόδιος:  κριθάρι στο  Λιβάδι μόδια 2| 7˙  σιτάρι στου Γιάκουμου το 
Χωριό  μόδια 10, 3|και εις στου Κεραμουτε 12. 

 
 

ΙΙΙ65 
1|+ Ιω# βαγιανοσ σηταρη (στ)ου μουρα μοδηα ι΄. 

 

+Ιω(άννης) Βαγιανός: σιτάρι στου Μουρά μόδια 10. 
 
 

ΙV65 
1|+ λεοσ  μονοβασιοτησ σηταρη (στ)ο μαρμα- 
2| ρη  μοδηα στ΄ κρηθαρη (στ)η μεσαρηα μοδηα 
3|ιβ΄. 

 

+Λέως Μονοβασιώτης: σιτάρι στο Μαρμά|ρι μόδια 6, κριθάρι στη Μεσαριά 
μόδια 3|1. 

 
σελίδα11 (1510) 

V65 
1|+ Κο(στ)α βαγηανοσ  κρηθαρη (στ)υ  μεσαρηα  μοδηα 
2| ιβ΄. 

 

+ Κώστα Βαγιανός: κριθάρι στη Μεσαριά μόδια 2| 12. 
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VI65 

1|+ βαρθολομεοσ ξηφακ<η>σ  σηταρη (στ)η νεχη- 
2| λη  μοδηα θ΄ (και) υσ  (στ)ο παληοχορη μοδηα ι΄. 

 

+Βαρθολομέος Ξιφάκης: σιτάρι τη Νεχή|λη μόδι 9, και εις στο Παλιοχώρι  
μόδια 10. 

 
 

VII65 
1|+ νηκολα σκλαβουνοσ  κρηθαρη  (στ)ο αλησφακη- 
2| δη μοδηα ιβ΄, σηταρη (στ)η ληγαρδα μοδηα  ιβ΄ 
3|(και) υσ (στ)ο αρμενοχορη  μοδηα  ιη΄ 

 

+Νικόλα Σκλαβούνος: κριθάρι στο Αλισφακί|δι μοδια 12˙ σιτάρι στη 
Λυγάρδα μόδια 12, 3| και εις το Αρμενοχώρι μόδια 18. 

 
 

VIII65 
1|+ νηκολα  μαρτζελος   κρηθαρη (στ)ο κα(στ)ρο μοδηα 
2| ιη΄ σηταρη μοδηα  ε΄  (και) κρηθαρη (στ)ο ληβαδη 
3|μοδηα στ΄ σηταρη (στ)ο μαρμαρη  μοδηά ζ΄(και) υς (στ)ο 
4|βουνη  μοδηα ε΄ 

 

+Νικόλα Μαρτζέλος: κριθάρι στο Κάστρο μόδια 2|18, σιτάρι μόδια 5, και 
κριθάρι στο Λιβάδι 3|μόδια 6˙ σιτάρι στο Μαρμάρι μόδια 7, και εις στο 
4|Βουνί μόδια 5. 
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DSCF0066 (1510)
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σελίδα 12 (1510) 
Ι66 

1|+γεοργη  βεργης  σηταρη (στ)η σηληγαρδα μοδηα δ΄ 
 

1|Γεώργη Βεργής: σιτάρι στη Σιλιγάρδα, μόδια 4. 
 
 

ΙΙ66 
1|+μηχαλη  βεργησ  σηταρη (στ)ο μαρμαρη  μο- 
2|δηα ε΄  σηταρη (στ)η μεγαλη λημνη μοδηα  κ΄ 
3|(και) υσ (στ)η μεσαρηα μοδηα ιβ΄. 

 

1|+Μιχάλη Βεργής:  σιτάρι στο Μαρμάρι μό|δια 5, σιτάρι στη Μεγάλη Λίμνη 
μόδια 20, 3|και εις στη Μεσαριά μόδια 12. 

 
 

ΙΙΙ66 
1|+γεοργη  πρασηνοσ  σηταρη (στ)η ληγαρδα μοδη- 
2|α  ε΄ (και) υσ (στ)ο αρμενοχορη  μοδηα  η΄. 

 

1|+Γεώργη Πράσινος σιτάρι στη Λυγάρδα μόδι|α 5, και εις στο Αρμενοχώρι  
μόδια 8. 

 
 

ΙV66 
1|+ιω# μαρζελοσ  σηταρη (στ)ο ληβαδη  μοδηα  Γ΄ 
2|(και)  υσ (στ)ου  τρουτζελου  μοδηα ε΄.  μελη παληατζ\εσ/ 
3|Γ΄ 

 

1|+Ιω(άννης) Μαρζέλος: σιτάρι στο Λιβάδι μόδηα 3, 2|και εις στου 
Τρούτζελου μόδια 5˙ μέλι παλιάτζ\ες/ 3|3. 

 
 

σελίδα 13 (1510) 
V66 

1|+νηκολα αξηοτης  κρηθαρη (στ)η μεσαρηα 
2|μοδηα ιβ΄ (και) σηταρη μοδηα στ΄ 

 

1|+Νικόλα Αξιώτης: κριθάρι στη Μεσαριά 2|μόδια 12, και σιτάρι μόδια 6. 
 
 

VI66 
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1|+ζηανε  τομουδημος  σηταρη (στ)ο  σατ’ α<ν>τρέα 
2|μοδη  δ΄ κρηθαρη (στ)η μεσαρηα μοδηα στ΄. 

 

1|+Ζηανε Τομουδήμος: σιτάρι στο Σατ’ Α<ν>τρέα 2|μόδι  4, κριθάρι στη 
Μεσαριά μόδια 6. 

 
 

VII66 
1|+μηχαλη Τορνασ  κρηθαρη (στ)ο κατη σκα 
2|λη μοδηα ιη΄ σηταρη (στ)ο βουνη μοδηα ιε΄. 

 

1|+Μιχάλη Τορνάς: κριθάρι στο Κάτη Σκα|λί μόδια 18, σιτάρι στο Βουνί 
μόδια 15. 

 
 

VIIΙ66 
1|+\δη/μητρη  βαγηανοσ κρηθαρη (στ)ο  ληβαδη μο- 
2|δηα δ΄  σηταρη (στ)ησ  βληχαδες  μοδηα  ι΄ 
3|κρηθαρη (στ)ο παληοχορη  μοδηα η΄. 

 

1|+\Δη/μήτρη Βαγιανός: κριθάρι στο Λιβάδι μό|δια 4, σιτάρι στις Βλυχάδες  
μόδια 10, 3|κριθάρι στο Παλιοχώρι μόδια 8. 
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DSCF0067 (1510) 
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σελίδα 14  (1510) 

Ι67 
1|+μα\νο/λη φηλαρετος   κρηθαρη (στ)ο κατη σκαλη 
2|μοδηα ιη΄ σηταρη (στ)η σηκηα  μοδηα  στ΄ 
3|σηταρη (στ)ο  ληβαδη μοδηα  ζ΄ 

 

1|+Μα\νώ/λη Φιλάρετος: κριθάρι στο Κατη Σκαλί 2|μόδια 18, σιτάρι στη 
Συκιά μόδια 6, 3|σιτάρι στο Λιβάδι μόδια 7. 

 
 

ΙΙ67 
1|+γεοργη  γληγορησ ρηβηθηα (στ)ο  ληβαδη μοδηα   
2|β΄ σηταρη (στ)η μεσαρηα μοδηα ιθ΄ (και) εταιρα 
3|μοδηα  λα΄(και) κρηθαρη μοδηα  ιβ΄ σητα- 
4|ρη (στ)ο ληβαδη μοδηα γ΄  μελλι μη(στ)- 
5|τα  στ΄ πα\λλι/ατζα  α΄.34 

 

1|+Γεώργη Γληγόρης: ριβίθια στο Λιβάδι μόδια 2|2, σιτάρι στη Μεσαριά 
μόδια 19, και έτερα 3|μόδια 31, και κριθάρι μόδια 12, σιτά|ρι στο Λιβάδι 
μόδια 3˙ μέλι μίστα|τα 6,  πα\λι/άτζα 1. 

 
 

ΙΙΙ67 
1|+μανολη γληγορης κρηθαρη (στ)ο βουνη μοδηα 
2| ιη΄(και) σηταρη μοδηα  θ΄. 

 

1|+Μανώλη Γληγόρης: κριθάρι στο Βουνί μόδια 2| 18, και σιτάρι μόδια 9. 
 
 

ΙV67 
1|+ μαρκο γερακησ αρακα (στ)ο αρμενοχορη μοδη- 
2|α  β΄ σηταρη (στ)ο  κατη σκαλη  μοδηα στ΄  σητα- 
3|ρη (στ)ο  αρμενοχορη  μοδηα θ΄. 

 

1|+ Μαρκο Γεράκης: αρακά στο Αρμενοχώρι μόδι|α 2, σιτάρι στο Κατη 
Σκαλί μόδια 6, σιτά|ρι στο Αρμενοχώρι μόδια 9. 

 
 

σελίδα 15 (1510) 

                                                 
34 «μέλλι …» κτλ. είναι γραμμένο με άλλο γραφικό χαρακτήρα. 



 

 

 
 

Αστυπάλαια 110 

V67 
1|+ζορζη  βλαχοσ σηταρη (στ)ο  σατ’ α<ν>τρεα μοδη- 
2|α η΄ (και) κρηθαρη  μοδηα  κ΄ 

 

1|+Ζόρζη Βλάχος: σιτάρι στο Σατ’ Α<ν>τρέα μόδι|α 8, και κριθάρι μόδια 20. 
 
 

VI67 
1|+ Ιω# ξαθηασ  κρηθαρη  (στ)η μεσαρηα μοδηα θ΄ 
2| σηταρη (στ)ου τρουτζελου  μοδηα  στ΄ (και) υσ  (στ)ο πανερ- 
3|μο  μοδηα  στ΄. 

 

1|+ Ιω(άννης) Ξα<ν>θειάς: κριθάρι στη Μεσαριά μόδια 9, 2| σιτάρι στου 
Τρούτζελου μόδια 6, και εις στο Πάνερ|μο μόδια 6. 

 
 

VII67 
1|ιω# πρασηνοσ  σηταρη (στ)η μεγαλη λημ[νη  μο-] 
2|δηα ι΄   κρηθαρη (στ)ο ληβαδη μοδηα  στ΄ 

 
+Ιω(άννης) Πράσινος: σιτάρι στη Μεγάλη Λίμνη μό|δια 10, κριθάρι στο 
Λιβάδι μόδια 6. 

 
 

VIII67 
1|+ γεοργη σκουταρησ  αρακας  (στ)α καμηνακη[α  μο-] 
2|δηα ε΄ (και) κρηθαρη μοδηα ιβ΄ σηταρη [(στ)η με-] 
3|σαρηα μοδηα κδ΄ (και) κουκηα  μοδηα γ΄. 

 
1|+ Γεώργη Σκουτάρης:  αρακάς στα Καμινάκι[α μό|δια 5, και κριθάρι μόδια 
12, σιτάρι [στη Με|σαριά μόδια 24, και κουκιά μόδια 3. 
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Ομοιοτυπία ψηφιακά δορθωμένη και συμπυκνωμένη 

σελίδα 16 (1510) 
Ι68 

1|+Γεοργη σπανοσ  κρηθαρη (στ)ου φρασζεσ- 
2|κου το λακαδη μοδηα θ΄ σηταρη (στ)ου τρουτζελου 
3|μοδηα ε΄ (και)  υσ (στ)ου γηακουμουτο χορηο μοδηα 
4|ε΄ 

1|+Γεώργη Σπανος:  κριθάρι στου Φρα[ντ]ζέσ|κου το Λα<γ>κάδι μόδια 
9, σιτάρι στου Τρούτζελου 3|μόδια 5 και εις στου Γιάκουμου το Χωριό 
μόδια 4| 5. 

 
ΙΙ68 

1|+ιω# σκλαβουνοσ κρηθαρη (στ)ο αλησφακηδη 
2|μοδηα ιδ΄  σηταρη (στ)η μεσαρηα μοδηα 
3| ιδ΄. 

1|+Ιω(άννης) Σκλαβούνος:  κριθάρι στο Αλισφακίδι 2| μόδια 14˙ σιτάρι 
στη Μεσαριά μόδια 3| 14.  

 
ΙΙΙ68 

1|+ σοφηα του ιω# φοκα κρηθαρη (στ)ο αρμενχορη μοδη- 
2|α ιβ΄. 

1|+Σοφία του Ιω(άννη) Φωκά:  κριθάρι στο Αρμενοχώρι μόδι|α 12. 
 
 

ΙV68 
1|+[      ]  Κατζαρος  {κρη} σηταρη (στ)ο μαρμαρη μο- 
2| [δια] δ΄. 

1|+[     ]  Κατζαρός:  σιτάρι στο Μαρμάρι μό|[δια ] 4. 
 
 

Τέλος του λιμπρέτου 3, 1510 
 

Σημείωση: στις εγγραφές του καδέρνου αυτού αναφέρεται το μέλι και το κερί μόνο σε 
πέντε περιπτώσεις: ●Στέφανος Αξιώτης: κερί ογκιές 3 (V62) ●Γεώργιος Φουκάς: μέλι 
μίστατα 3, παλιάτζα 1 ●Ιωάννης Ματρουλιώτης: μέλι μίστατον 1, κερίν ογκιές 2 (Ι63) 
●Ιωάννης Μαρζέλος: μέλι παλιάτζες 3 (ΙV66) και ●Γεώργης Γληγόρης: μέλι μίστατα 6, 
παλιάτζα 1 (ΙΙ67). 
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Το Λιβάδι της Αστυπάλαιας  
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Τέταρτο Τετράδιο 1525 

DSCF0069 (1525) 

 

ΤΕΤΑΡΤΟ ΚΑΔΕΡΝΟ (1525) 
 

Τίτλος 
1|αφκε΄ μηνη μαηω κ΄ 

2|Καδερνο του μεγαληωτατου και Ηψυλοτα 
3|του αφεντζηκουντζος α(στ)οπαληᾶσ και α- 
4|φεντζη αμοργου 
1525 μηνί Μαΐω 20. |Καδέρνο του μεγαλειότατου και 
Υψηλότατου αφέντζηκούτζος Αστροπαλιάς και α|φέντζη 
Αμοργού. 
 

 

 
Από το οικόσημο του Κουερίνι της Αστυπάλαιας, που είναι 
εντοιχισμένο στο Κάστρο, επιβεβαιώνεται ότι ο «αφεντικός 
της Αστροπαλιάς» ανήκει στον κλαδο των Κουερίνι των 
κρίνων (Querini dei gigli ) ο θυρεός των οποίων 
καταλαμβάνει δύο τέταρτα του πεδίου, το άνω αριστερό και 
το κάτω δεξιό. 

Στα δύο άλλα τέταρτα απεικονίζονται εννέα σφαίρες (besants ή boules) οι 
οποίες παραπέμπουν στην σύζυγο του κόμη της Αστυπάλαιας. 
Κάτω από τον θυρεό, που στηρίζουν δύο λιοντάρια του Αγίου Μάρκου, 
διαβάζουμε μια ημερομηνία που λήγει σε 53 (1[?]53) και τα γράμματα «Ι Ι Ξ Ο 
Ι» 
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Σύμφωνα με τον Marco Barbaro35 που μελέτησε την γενεαλογία των Querini 
Stampalia της Santa Maria Formosa, η ιστορία των μελών της οικογενείας που 
χρημάτισαν αφέντες της Αστυπάλαιας (από το 1413; ως το 1537) έχει ως εξής: 
Ένας Giovanni Querini εξορίστηκε από την Βενετία και πήγε να εγκατασταθεί 
τη Ρόδο την οποία κυβερνούσαν οι Ιωαννίτες ιππότες. Όντας στη Ρόδο 
αγόρασε την Αστυπάλαια και πήρε τον τα τίτλο του κόμη (conte) της νήσου. 
Στη συνέχεια κατέκτησε και την Αμοργό (;). Στο σημείο αυτό ο Barbaro κάνει 
την ακολουθη διευκρίνιση: την Αμοργό κυριαρχούσε ο λαός της, και για να 
μπορέσει να την κρατήσει, ο Κουερίνη πήρε σύζυγο, σε δεύτερο γάμο, από το 
νησί αυτό: «(Amorgo) dominate dal populo, e per poterla mantenire tolse 
moglie da quella isola.» 
Χωρίς να μπορούμε να εξακριβώσουμε το πως ακριβώς κυβερνούσε αρχικά 
την Αμοργό «το πόπολο της», και με ποιά νομική και φυσικά στρατιωτική μορ-
φή, δεν ξέρουμε πως  ένας γάμος μπόρεσε να εξασφαλίσει την κυριαρχία του 
συζύγου στο νησί αυτό; Η μαρτυρία όμως αυτή του Barbaro ελέγχεται από άλ-
λες πηγές, παρ’ όλον ότι είναι δεκτό από τους ιστορικούς πως ένας Giovanni 
Querini που ήταν κόμης της Αστυπάλαιας το 1434 αγόρασε την Αμοργό το 
1446. Πιο συγκεκριμένα, η Αμοργός ήταν τότε χωρισμένη σε τέσσερες ιδιοκτη-
σίες (φέουδα ;), η μια από τις οποίες ανήκε στην Βενετία. Όταν ο Κουερίνι ήρ-
θε σε συμφωνία αγοράς με τους ιδιοκτήτες των τριών τετάρτων υπό τον όρο 
ότι και η Βενετία θα του πουλούσε και τη δική της ιδιοκτησία, το Σενάτο της Γα-
ληνότατης έδωσε την άδεια πώλησης του δικού της τετάρτου, την οποία ολο-
κλήρωσε τον Αύγουστο του 1446 ο δόγης Φρατζέσκο Φόσκαρι, [Senato Mar 2, 
f. 159v, alia 167v. Publié, Or. Christ. Per. 30 (1964) 397 no 1.)  
Υποπτευόμαστε πως τα τέσσερα μέρη της Αμοργού μπορεί να αντιστοιχούσαν 
στους τέσσερεις οικισμούς του νησιού ( Λαγκάδα, Θολάρια, Ποταμός και 
Στρούμπος), αλλά δεν βρήκαμε στοιχεία που να το στοιχειοθετούν για την 
εποχή αυτή. 
 
Κενά διαπίστωσε στον Marco Barbaro και στον Hopf, o Loenertz, ο οποίος 
διευκρίνισε πως ο Γιαννάκης, Zanachi Querini, ο rettorer36 της Τήνου και της 

                                                 
35 Codex Vindobonem.Lat. 6156 (olim Foscarini) folios 348-359. 
36 l'isola di Tino era sede di un rettore con titolo di Provveditore. ● Nel 1411 fu nominato 

rettore di Tino e Mykonos Zanachi (Giovanni III) Querini, il quale però sfruttò la sua 

posizione per acquisire un potere personale: acquistò l’isola di Stampalia, che era spopolata da 

più di 70 anni, si proclamò Conte di Stampalia e negli anni 1412-1413 trasferì forzosamente 

molti abitanti delle isole di Tino e Mykonos nel suo nuovo possesso, usando a tale scopo le 

galee della Repubblica. La Repubblica però non poteva tollerare che i suoi possessi venissero 

depasuperati e spopolati per arricchire un privato e così comminò una multa di 200 ducati 

d’oro per ogni persona portata via dalle due isole veneziane che non fosse immediatamente 

ritornata con tutti i suoi averi. (πηγή http://donnino.weebly.com/tino-e-mykonos.html) 
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Μυκόνου, ήταν εκείνος που έγινε κύριος (κόμης) της Αστυπάλαιας το 1412 
(1413), διακρίνοντας έτσι τον Zanachi (3ο) από τον Giovanni (4ο), κάτι που δεν 
είχε γίνει στο παρελθόν από τους ιστορικούς.37 Ο πρώτος εκείνος κόμης της 
Αστυπάλαιας, μετέφερε τότε με πλοία της Γαληνότητας εποίκους από τα δύο 
νησιά που κυβερνούσε, στην Αστυπάλαια. Αυτό προκάλεσε την άμεση αντί-
δραση των αρχών της Βενετίας, πρώτα διότι η μεταφορά έγινε με πλοία της 
Δημοκρατίας, ανέξοδα για τον Κουερίνι, και δεύτερο διότι φεύγοντας οι έποικοι 
ζημίωναν την Γαληνότατη, η οποία έχανε πολύτιμους για την αξιοποίηση και 
την άμυνα  της Τήνου και της Μυκόνου καλλιεργητές και πολεμιστές 
 
Δύο γενιές αργτερα (1510-1525), με τη σειρά μας, παρατηρούμε πως στο, 
μεχρι τώρα ανέκόδοτο, καδέρνο γίνεται διάκριση: ανάμεσα στον Μεγαλειότατο 
και Υψηλότατο αφέντη της Αστυπάλαιας, που είναι ταυτόχρονα απλώς 
αφέντης της Αμοργού. Ή πιο συγκεκριμένα, ο γραφέας του καδέρνου του 
1525, ξεχωρίζει τον «αφεντικούτζο» της Αστροπαλιάς από τον «αφέντη» της 
Αμοργού.  Στη συνέχεια ο ιδιοκτήτης του νησιού γράφεται «αφέτΤης» που 
πρέπει, φωνητικά να ακούγονταν «αφέdzη <αφέντζη», κρίνοντας από την 
ταυτόχρονη χρήση του συμβόλου «τΤ» σε διάφορες λέξεις που προφέρονται 
σήμερα «ντ». 
Υποθέτουμε πως την ίδια εκείνη περίοδο του 16ου αιώνα από την αμοργιανή 
σύζυγο, ο τότε Αφέντης της Αστροπαλιάς, απέκτησε γιο ο οποιος όμως δεν 
επέζησε του πατέρα του, και έτσι τον διαδέχθηκε ένας Φραντζέσκο Κουερίνι, 
γιος του πρώτου γάμου ή το πιθανότερο γιός του Zannaki Querini, ο οποίος 
παρέμεινε δεσπότης των νησιών μέχρι την κατάληψή τους από τον Χαϊρεντίν 
Μπαρμπαρόσα το 1537. Η γενεαλογία όμως των Κουερίνι παραμένει ασαφής, 
επειδή τα ίδια βαπτιστικά δίνονται στα εγγόνια και στα ανήψια, και το μόνο που 
μπορούμε να πούμε είναι ότι μερικοί διέφυγαν το 1537 από τους Τούρκους και 
πήραν μαζί τους τα χειρόγραφα που περιλαμβάνει η Busta 32. 
 
Ορισμένα πρόσθετα στοιχεία για τους αφέντες αυτούς της Αστυπάλαιας, με 
όλες τις ασάφειες τους, συγκεντρώσαμε στο τέλος της μελέτης αυτης, μετά την 
ανάγνωση όλων των πληροφοριών που περιέχουν και τα πέντε τα τετράδια 
(καδέρνα) που σώζονται στο Ίδρυμα Querini Stampalia Santa της Maria 
Formosa. 

  

                                                 
37

. Βλέπε επίσης Kenneth M. Setton, «The Papacy and the Levant 1204-1571: The Fifteenth 

Century, II.», Memoirs of the American Philosophical Society, 1978. 
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DSCF0069 (1525) 
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σελίδα 1 (καδέρνο 1525) 

 
Ι69 

1|+νηκητα δραγουμασ (στ)ο βουνή αρακάν μοδι- 
2|α – Γ΄(και) κρηθαρη μοδηα – ιστ΄ ―― 
3|και φακην καφητζηα    στ΄ ―ακομι (στ)ο λ<ι>βα- 
4|δη σηταρην σφηρηδε ― ζ’ ― (και) σηταρη (στ)α 
5|καιραμουντζη μοδια – κΓ΄. σουμα 
6|το καρη (του) αφεντι  σηταρη μοδηα ε΄ 
7|και  κρηθαρη μοδοια – β΄. καφηζηα στ΄ 
8|και αρακαν καφηζη – δ΄ 
9|και προβατα β΄, μελην μη(στ)ατα β΄. κερη 
10|ν ογκηες Γ΄.  
 

1|+Νικήτα Δραγουμάς: στο Βουνί αρακάν μόδι2|α – 3, και κριθάρι μόδια –6, 
3|και φακήν καφίτζια    6,―ακόμη στο Λ<ι>βά|δι σιτάριν σφυρίδε ― 7 ― και 
σιτάρι στα 5|Κεραμούντζη μόδια – 23΄.  
Σούμα 6|το καρι38 του αφέντη σιτάρι μόδια 5, 7|και κριθάρι μόδια – 2, 
καφίζια 6, 8|και αρακάν καφίζι –4, 9|και πρόβατα 2, μέλιν μίστατα 2, κερί|ν 
ογκιές 3.  

 

 
 

ΙΙ69 
1|+νηκολαος  γηλαρδος (στ)ο ληβαδην {σηταρ}\κρηθαρη/ μοδηα 
2|η΄.ακομη (στ)ο ληβαδην κρηθαρη μοδηα δ΄  
3|ακομη (στ)ο ληβαδη σηταρη  μοδηα  στ΄ 
4|ακομη (στ)α  καμηνακηα σηταρη μοδηα  -ε΄ 
5|σομα το κατη (του) αφεντη κρηθαρη μοδηα – β΄ 
6|κε σηταρη μοδην –α (και) καφηζηα ζ’  
7|και προβατα – στ΄ . μελην παληατζες β΄ 
8|καιρην  ωγκιαν α΄. 
 

1|+Νικόλαος  Γιλάρδος: στο Λιβάδιν {σηταρ}\κριθάρι/ μόδια 2|8, ακόμη στο 
Λιβάδιν κριθάρι μόδηα 4, 3|ακόμη στο Λιβάδι σιτάρι μόδια 6, 4|ακόμη στα  
Καμινάκια σιτάρι μόδια -5. 

                                                 
38 Λέξη της οποίας δεν βρήκαμε ερμηνεία και αναφέρεται στο ποσοστό της παραγωγής που 

δίνεται στον Αφέντη του νησιού, ή στην παραγωγή που αναλογεί στον ιδιοκτήτη της Αστυ-

πάλαιας. Υποθέτουμε πως μπορεί να σχετίζεται με τη λέξη «carica» αγγλ. charge. Βλέπουμε 

όμως πως εκτός από ποσοστό της παραγωγής τους, οι φορολογούμενοι οφείλουν ορισμένες 

ποσότητες μελιού και κεριού, όπως και μερικά κεφάλια πρόβατα.  
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5|Σο<ύ>μα το καρι του αφέντη39 κριθάρι μόδια – 2 6|και σιτάρι μόδιν –1 και 
καφίζια 7, 7|και πρόβατα – 6. μέλιν παλιάτζες 2, 8|κεριν ογκιάν 1. 

 
 

ΙΙΙ69 

1|+νηκολαοc κομησ (στ)η σφακτομανδρα σιταρη μο- 
2|δηα – β΄. σουμα το κκαρη (του) αφεντι καφηζη- 
3|α – Γ΄μελην παληατζαν α΄. 

 

1+|Νικόλαοc Κόμης: στη Σφακτομάνδρα σιτάρι μό|δια – 2.  
Σούμα το {κ}καρι του αφέντη καφίζι|α – 3. Μέλιν παλιάτζαν 1. 

 
 

                                                 
39 Το καρι στου αφέντη είναι εδώ 2 μοδια κριθάρι στα 12, και στα 11 μόδια σιτάρι: 1 μόδι και 7 

καφίζια. 
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DSCF0070 (1525
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σελίδα 2 (καδέρνο 1525) 
Ι70 

1|+μπελα βη(στ)α κομης (στ)ο ληβαδη σηταρη 
2|μοδηα στ΄. (στ)ι  μπησκοπη κοκηα μοδηα.Γ΄. 
3|(στ) αγηανμαρηνα κρηθαρη. μοδηα  ιβ΄ 
4|{στ ησ φ} (στ)η μεσαρηα κρηθαρη μοδηα  ιβ΄ 
5|και σιταρη μοδοια..ιβ΄ . σομα το κκαρη του 
6|αφεντι \σηταρη/ μοδια Γ΄ (και)κρηθαρη μοδη- 
7|α-δ΄ (και)κουκηα μοδην εμησο. (και) 
8|προβατα κεφαλη. Γ΄. μελην μη(στ)ατο α΄ παλη- 
9|ατζες Γ΄ κερην οκηεσ δ΄. 

 

1|+Μπελαβίστα Κόμης: (στ)ο Λιβάδι σιτάρι 2|μόδια 6. στη μΠισκοπή 
κο<υ>κιά μόδια 3, 3|στ’ Αγιάν Μαρίνα κριθάρι. μόδια  12, 4|{στ ησ φ} στη 
Μεσαριά κριθάρι μόδια 12, 5|και σιτάρι μόδια.12.  
Σο<ύ>μα το {κ}καρι του 6|αφέντη \σιτάρι/ μόδια 3, και κριθάρι μόδι|α -4, και 
κουκιά μόδιν εμισό, και 8|πρόβατα κεφάλι 3. μέλιν μίστατο 1 παλι|άτζες 3, 
κερίν ο<γ>κιές 4. 

 
 

ΙΙ70 
1|+πρασην μπονανος (στ)ο ληβαδη κρηθαρη 
2|μοδηα. β . (και) η(σ τ)ο κατζηδονη κρηθαρη 
3|μοδηα-ι΄ (και) σηταρη μοδηα. β΄(και) η- 
4|(στ)ο βουνη  σηταρη μοδηα.- η΄. σομα το κα- 
5|ρη του αφεντη σιταρη μοδη α’ κα- 
6|φητζηα στ΄. (και) κρηθαρη μοδοια β΄ 
7|μελην μη(στ)ατα β΄. παλήατζες β΄.  κερην ογκι- 
8|εσ. στ’΄. 

 

1|+Πρασιν<ος> Μπονάνος: στο Λιβάδι κριθάρι 2|μόδια. 2, και εις το 
Κατζιδόνι κριθάρι 3|μόδια-10, και σιτάρι μόδια 2, και  εις 4|στο Βουνί σιτάρι 
μοδια.- 8. 
Σο<ύ>μα το κα|ρι του αφέντη σιτάρι μόδι 1 κα|φίτζια 6, και κριθάρι μόδια 2. 
7|μέλιν μίστατα 2. παλιάτζες 2, κερίν ογκι|ές 6. 

 
 

ΙΙΙ70 
1|+μηχαηλ ξανθηασ (στ)ο ληβαδη κουκηα καφη- 
2|ζηα. ιβ (στ)η σφακτομανδρα. κρηθαρη 
3|μοδηα.ζ΄ σηταρη μοδοια .η΄. ακο- 
4|μη ετερο σηταρη μοδοια. στ’ . σομα 
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5|το καρη του αφετη σηταρη μοδηα [ι]β΄ 
6|καφηζηα Γ΄ . (και)  κρηθαρη μοδη α΄. 
7|καφηζην αναμηση (και) κουκηα καφη- 
8|ζηα . β΄.μελην παληατζεσ Γ΄ κερην ογκη- 
9|α α΄. 

 

1|+Μιχαήλ Ξανθειάς: στο Λιβάδι κουκιά καφί|ζια. 12, στη Σφακτομάνδρα  
κριθάρι 3|μόδηα. 7, σιτάρι μόδια 8, ακό|μη, έτερο σιτάρι μόδια. 6.  
Σο<ύ>μα 5|το καρι του αφέ<ν>τη σιτάρι μόδια [ι] 2  6|καφίζια 3, και κριθάρι 
μόδι 1. 7|καφίζιν ανάμισι και κουκιά καφί|ζια 2. μέλιν παλιάτζες 3, κερίν 
ογκι|ά 1. 

 
 

ΙV70 
1|+ιω# τορνασ (στ)ο ληβαδην κουκηα μοδηα 
2|ε΄. (και) η(σ τ)’ αρμενοχορη κρηθαρη μοδη- 
3|α. στ΄.(και) (στ)ο ληβαδη σηταρη μοδηα 
4|στ΄. (και) ρηβηθηα μοδοια ..  ε΄(στ)’αρμε- 
5| νοχορη κρηθαρη μοδηα κ’ . (και)  σητα- 
6|ρη μοδοια.-θ΄.  σομα το καρη του αφεν- 
7|τι σηταρη μοδηα β΄. (και) μησο.(και) κρη- 
8|θαρη μοδηα. δ΄. καφηζηα. Γ΄ (και) κουκη- 
9|α. καφηζηα. ζ΄.(και) ροβηθηα καφηζηα-ζ΄ 
10|μελην μι(στ)ατον α΄. παληατζες. β΄ . κερην ο- 
11|γκηες. δ΄. 

 

1|+Ιω(άννης) Τορνάς: στο Λιβάδι κουκιά μόδια 2|5. και εις τ’ Αρμενοχώρι 
κριθάρι μόδι|α. 6 ΄.και στο Λιβάδι σιτάρι μόδια 4|6. (και) ρηβίθια μόδια 5, στ’ 
Αρμενοχώρι κριθάρι μόδια 20, και σιτά|ρι μόδια -9.  
Σο<ύ>μα το καρι του αφέν|τη σιτάρι μόδια 2 και μισό, και κρι|θάρι μόδια 4 
καφίζια 3, και κουκι|ά. καφίζια 7, και ροβίθια καφίζια- 7. 10|μέλιν μιστάτον 1. 
παλιάτζες 2, κερίν ο|γκιές 4. 

 
 
 

σελίδα 3 (καδέρνο 1525) 
V70 

1|+μαρκο ροσος (στ)ο ληβαδην αρακα καφηζη- 
2|α. ιβ΄. (και) η(σ τ)ο κα(στ)ρο αποξο κρηθαρη {σφηρηδε} 
3|μοδηα. στ΄. (και) η(σ τ)ο βουνη κρηθαρη σφηρη- 
4|δες . θ΄.  (και) σηταρη μοδηα ιβ΄. (και) ροβη- 
5|θηα καφηζηα. ιβ΄ σουμα το καρη του αφεν- 
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6|τι σηταρη μοδηα Γ΄.(και) κρηθαρη μοδηα 
7|β΄.(και) μησο.(και) ροβηθηα καφηα. β΄. (και) αρακα 
8|καφηζη. β΄. (και) προβατα κεφαλη. β΄. μελη 
9|μη(στ)ατα. β΄. κερην οκηεσ. Γ΄. 

 

1|+Μάρκο Ρόσος: στο Λιβάδιν αρακά καφίζια 12, και εις το Κάστρο απόξω 
κριθάρι {σφηρηδε} 3| μόδια 6, και εις το Βουνί κριθάρι σφυρί|δες 9,. και 
σιτάρι μόδια 12, και ροβύ|θια καφίζια 12.  
Σούμα το καρι του αφέν|τη σιτάρι μόδια 3, και κριθάρι μόδια 7| 2 και μισό, 
και ροβίθια καφί<ζι>α. 2, και αρακά 8|καφίζι[α] 2, και πρόβατα κεφάλι<α> 2. 
Μέλι 9|μίστατα 2. κερίν ο<γ>κιές 3. 

 
 

VΙ70 
1|+ιω# γηλαρδοσ (στ)ο κα(στ)ρο κρηθαρη μοδηα. ιβ΄ 
2|και η(στ)ο ληβαδη κρηθαρη μοδηα. δ΄. (και) η- 
3|(σ τ)ο ληβαδη κρηθαρη μοδηα Γ΄(και) η(σ τ)ον 
4|φραζεσκου σηταρη μοδηα. ιβ΄. (και) η(σ τ)ον 
5|πανεμον αρακά μοδηα. στ΄. (και) κουκηα 
6|καφηζηα. στ΄. (και) φακη καφηζηα.στ΄. 
7|(και) σηταρη μοδηα. δ΄. (και) η(σ τ)ον αγηον 
8|παντελεημονα σηταρη μοδηα. ε΄. 
9|σομα το καρη του αφεντη σηταρη μοδηα Γ΄. 
10|αναμηση, (και) αρακαν μοδη. α΄ (και) κουκηα 
11|καφοιζην. α΄. (και) φακη καφη- α΄. μελην μι- 
12|στατα. β΄. (και) παληατζαν. α΄. κερην ονγκες στ΄. 

 

1|+Ιω(άννης) Γιλάρδος: στο Κάστρο κριθάρι μόδια 12, 2|και εις το Λιβάδι 
κριθάρι μόδια 4, και ει|ς το Λιβάδι κριθάρι μόδια 3, και εις τον 4|Φραζέσκου 
σιτάρι μόδια 12, και εις τον 5|Πάνε<ρ>μον αρακά μόδια 6, και κουκιά 
6|καφίζια 6, και φακή καφίζια 6, 7| και σιτάρι μόδια 4,  και εις τον Άγιον  
8|Παντελεήμονα σιτάρι μόδια. 5. 
9|Σο<ύ>μα το καρι του αφέντη σιτάρι μόδια 3 10|ανάμισι, και αρακάν μόδι 1, 
και κουκιά 11|καφίζιν 1, και φακή καφί<ζι>- 1. μέλιν μί|στατα 2, και 
παλιάτζαν 1, κερίν ονγκιές 6. 

 
 

VΙI70 
1|+ιω# τηνηακος (στ)ο ληβαδη φακη καφηζηα. ιβ΄ 
2|και αρακα καφηζηα. στ΄. (και) η(σ τ)ου γηακουμου 
3|το χορηο κρηθαρη μοδοια Γ΄. (και) η(σ τ)’ αρμενο- 
4|χορη  κουκηα καφηζηα. ιβ΄ . (και) η(σ τ)ο γηακου 
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5|μου το χορηο σηταρη μοδοια {=}δ΄ σουμα το 
6|καρυ του αφεντι σηταρη καφηζη. στ΄. (και) κρη- 
7|θαρη μοδην. εμησο (και) φακη καφηζη β΄ 
8|(και) κουκηα καφηζη.β΄ .(και) αρακα καφηζη 
9|α΄. (και) προβατον, α΄. μελην παληατζες δ΄. 
10|κερην ογκηες β΄. 

 

1|+Ιω(άννης) Τηνιακός: στο Λιβάδι φακή καφίζια 12, 2|και αρακά καφίζια. 6, 
και εις του Γιάκουμου 3|το Χωριό κριθάρι μόδια 3, και εις τ’ Αρμενο|χώρι 
κουκιά καφίζια 12, και εις το Γιάκου|μου το Χωριό σιτάρι μόδια {=} 4. 
Σούμα το 6|καρι του αφέντη σιτάρι καφίζι<α> 6, και κρι|θάρι μόδιν εμισό, και 
φακή καφίζι<α> 2, 8|και κουκιά καφίζι<α> 2, και αρακά καφίζι 9|1, και 
πρόβατον 1. μέλιν παλιάτζες 4. 10|κερίν ογκιές 2. 
 
 

 
Αστυπάλαια από τον Giacomo Franco 
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DSCF0071 
(1525)
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σελίδα 4 (καδέρνο 1525) 
Ι71 

1|+φηληπο (στ)αδηαζο ισ (στ)ο ληβαδη αρακα καφη- 
2|ζηα.στ΄. (και) η(σ τ)ον σαντα ντρεα κρηθαρη μοδη- 
3|α. ιη΄. (στ)η σφακτομανδρα κρηθαρη μοδηα. στ΄ 
4|(και) σηταρη μοδηα. ιη΄. σομα το καρη του αφεν- 
5|τη σηταρη μοδοια Γ΄. (και)  κρηθαρη μοδηα .δ΄ 
6|(και) αρακαν καφηζηα. α΄. 

 

1|+Φίλιππο Σταδιάζος: εις στο Λιβάδι αρακά καφί|ζια 6, και εις τον Σαντ’ 
Αντρέα κριθάρι μόδι|α 18, στη Σφακτομάνδρα κριθάρι μόδια 6, 4|και σιτάρι 
μόδια 18.  
Σο<ύ>μα το καρι του αφέν|τη σιτάρι μόδια 3, και κριθάρι μόδια 4 6|(και) 
αρακάν καφίζια 1. 

 
 

ΙΙ71 
1|+νηκολαος βαγιανος (στ)ο ληβαδη  κρηθαρη {-} μο- 
2|δηα. ιε΄. (στ)α κοκηνα χοματα κρηθαρη μοδη- 
3|α - ιε΄ (και) σηταρη μοδηα η΄. σουμα το καρη 
4|του αφεντι κρηθαρη μοδηα. ε΄ . (και) σηταρη 
5|μοδη α΄. καφηζηα Γ΄. μελην παληατζες  α΄. 

 

1|+Νικόλαος Βαγιανός: στο Λιβάδι κριθάρι {-} μό|δια 15 στα Κόκκινα 
Χώματα κριθάρι μόδι|α – 15, και σιτάρι μόδια 8.  
Σούμα το καρι 4|του αφέντη κριθάρι μόδια 5, και σιτάρι 5|μόδι 1 καφίζια 3. 
μέλιν παλιάτζες 1. 

 
 

ΙΙΙ71 
1|+αντονη βλαχος (στ)ο ληβαδη κουκηα μοδηα στ΄ 
2|και η(σ τ)ου γηακομου το χορηο αρακα σφηρη- 
3|δες. δ΄. (στο) περγηρο κρηθαρη{σ} μοδηα 
4|ιγ΄. και η(σ τ)ου γηακομου το χορηο σηταρη μο- 
5|δοια.  ιβ΄. σουματο καρη του αφεντι ση- 
6|ταρη μοδοια δ΄. κε κρηθαρη μοδοια. β΄ 
7|καφηζην αναμηση. (και) κουκυα μοδη. α΄ 
8|και αρακα καφηζηα.  στ΄. (και) προβατα κε- 
9|φαληα Γ΄. μελην μι(στ)ατα. β΄. παληατζεσ 
10|δ΄ κερην ογκιεσ ζ΄. 
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1|+Αντώνη Βλάχος: στο Λιβάδι κουκιά μόδια 6, 2|και εις του Γιάκομου το 
Χωριό αρακά σφυρί|δες 4, στο Πέργυρο κριθάρι {σ} μόδια 4|13, και εις του 
Γιάκομου το Χωριό σιτάρι μό|δια 12.  
Σούμα το καρι του αφέντη σι|τάρι μόδια 4, και κριθάρι μόδια 2 7|καφίζιν 
ανάμισι, και κουκιά μόδι 1, 8|και αρακά καφίζια 6, και πρόβατα κε|φάλια 3. 
μέλιν μίστατα 2 παλιάτζες 10|4, κερίν ογκίες 7. 

 
 

ΙV11 
1|+ανδρεας επακτηοτης  (στ)ο ληβαδη κρηθαρη 
2|μοδηα. στ΄. (και) η(σ τ)ο καλον χοραφην σητα- 
3|ρη μοδηα. ιβ΄. σομα το καρη του αφεντι 
4|σηταρη μοδοια .β΄. (και) κρηθαρη μοδην α΄.40 

 

1|+Ανδρέας Επακτιώτης: στο Λιβάδι κριθάρι 2|μόδια 6, και εις το Καλόν 
Χωράφιν σιτά|ρι μόδια 12.  
Σο<ύ>μα το καρι του αφέντη 4|σιτάρι μόδια 2, και κριθάρι μόδιν 1. 

 
 

V70 
1|+ιω# νομηκος (στ)ο κα(στ)ρο κρηθαρη μοδοια ιβ΄ 
2|και η(σ τ)ου σουλουντρανη κρηθαρη μοδηα δ΄ 
3|και (στ)η μεσαρηαν σηταρη μοδια. Γ΄. (στ)ησ 
4|πορτεσ σηταροι μοδοια. λ΄. (και) ρηβηθη- 
5|α  μοδια. θ΄ σομα το καρη του αφεντι ση- 
6|ταρη μοδοηα. Ε΄. (και) μησο. (και) κρηθαρη 
7|μοδοι β΄ καφηζηα. στ΄. (και) ροβηθηα μοδη 
8|αναμηση μελην παληατζεσ. δ΄. 
 

1|+Ιω(άννης) Νομικός: στο Κάστρο κριθάρι μόδια 12. και εις του Σουλου-
ντράνη41 κριθάρι μόδια 4, 3|και στη Μεσαριάν σιτάρι μόδια. 3, στις 4|Πόρτες 
σιτάρι μόδια 30, και ρηβίθι|α μόδια 9.  
Σο<ύ>μα το καρί του αφέντη σι|τάρι μόδια 5 και μισό, και κριθάρι 7|μόδι<α> 
2 καφίζια 6, και ροβίθια μόδι 8|ανάμισι˙ μέλιν παλιάτζες 4.42 

                                                 
40 Στην περιπτωση αυτή, όπως και όπου αλλού έχουμε σχετικά μικρές ποσότητες με παραγω-

γή η οποία περιοριζεται στο σιτάρι και στο κριθάρι, φαίνεται καθαρότερα πως για το «καρί 

του αφέντη» παίρνεται το 1/6 της σοδειάς5 
41 Πρβλ. τα τοπωνύμια: πηγή Σουλουντράνι στις Καλυθιές της Ρόδου και καταρράκτης (σου-

λουντράνι) στην περιοχή ανάμεσα Γλυφάδα και Κυμισάλα. Θέση (πηγή) Σουλουντράνι 

υπήρχε και στην Κω, στη Μεσαριά, όπου παλιός νερόμυλος στο κτήμα Πεταλά. 
42 Στην εγγραφή αυτή, όπως και σε αρκετές άλλες, παρατηρούμε πως ο γραφέας ταλαντεύ-

εται μεταξύ λόγιων και τοπικών λεκτικών μορφών: ρηβίθια/ροβίθια, ενάμιση/ανάμισο, κτλ. 
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Εφήμερη λιμνούλα σε σχήμα καρδιάς στο Σουλουντράνι, ακρωτήριο Κάτα,  

φωτο Γεωδίφης στο http://www.panoramio.com/photo/76424691 

 
 

σελίδα 5 (καδέρνο 1525) 
VI70 

1|+μηχαηλ γηλαρδος (στ)ης πατελες αρακα μοδηα. Γ΄ 
2|(στ)η μεσαρηα κρηθαρη μοδηα. θ΄. (στ)ον αγηον ιω# ση- 
3|ταρη μοδηα. λστ΄. (και) περηλαβα από το σηταρην αυτ\ο/ 
4|μοδηα. ε΄. (και) αναμισι μοδην κρηθαρη (και) 
5|μησον μοδην αρακα (και) αλον (στ)εκαιτε (και) οτη 
6|ορησι αφεντης ας καμη. (και) προβατα. Β΄. 
7| μελην παληατζες Γ΄.  κερη ογκηες: Γ΄ 
 

1|+Μιχαήλ Γιλάρδος: στις Πατέλες αρακά μόδια. 3. 2|στη Μεσαριά κριθάρι 
μόδια 9, στον Αγιον Ιω(άννη) σι|τάρι μόδια. 36,  
και περίλαβα από το σιτάριν αυτ\ό/ 4|μόδια 5, και ανάμισι μόδιν κριθάρι, και 
5|μισίν μόδιν αρακά, και άλλον στέκεται και ότι 6|ορίσει αφέντης ας κάμει. 
Και πρόβατα 2, 7| μέλιν παλιάτζες 3, κερί ογκιές 3. 

——————————————————————— 

                                                                                                                                               
Το ίδιο ισχύει και με τη χρήση των τελικών «ν» της αιτιατικής. Πρέπει να τονίσουμε πως η 

ανάγνωση γινόταν πάντοτε υψηλόφωνα, «από στήθους», γεγονός που επιβάλλει και την 

αποκρυπτογράφηση της προφοράς του γραφέα, ο οποίος μάλλον είχε λάβει λόγια σχολική 

μόρφωση, όταν έμαθε γραφή και ανάγνωση και απλή λογιστική. 
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** Από τις ενδείξεις της εγγραφής αυτής μπορούμε να συμπεράνουμε πως 
ο γραφέας (που χρησιμοποιεί το πρώτο πρόσωπο) ήταν εκείνος που συγκέ-
ντρωνε το μέρος της σοδειάς που αναλογούσε στον Αφέντη του νησιού, 
Querini που ήταν: 5 μόδια σιτάρι στα 36, και 1 ½ μόδι κριθάρι στα 9, όπως 
και μισό μόδι αρακά στα 3. Γνωρίζοντας ότι ο φόρος στην παραγωγή αντι-
προσώπευε το 1/6, εκκρεμούσε η φορολόγηση 6 μοδιών σιταριού, και για την 
ποσότητα αυτή μας λέει ο γραφέας πως «στέκεται και ότι ορίσει ο Αφέντης». 

Τα κείμενα των πέντε τετραδιών δεν μας δίνουν στοιχεία για να ξέρουμε 
πού και πώς μετρούσαν τη σοδειά στην Αστυπάλαια του 1500. Δυόμιση 
αιώνες αργότερα, στα Επτάνησα (βλ. Βερνίκος Ν., Βόνιτσα) την παραγωγή 
την μετρούσαν στο αλώνι, οι μισθωτοί εργάτες του ενοικιαστή των φόρων και 
χρησιμοποιούσαν για την μέτρηση τα «επίσημα» δοχεία (πχ. μόδι με σφρα-
γίδα)˙ στη συνέχεια, με αγώγι, η ποσότητα της δεκάτης μεταφέρονταν σε 
κεντρική αποθήκη.  

Από το καδέρνο της Αστυπάλαιας μπορούμε να συμπεράνουμε πως ο 
γραφέας παραλάμβανε στην αποθήκη του Querini τις διάφορες ποσότητες 
που αντιστοιχούσαν «στο καρι του αφέντη» και, όπως θα δούμε στη συνέ-
χεια, ως διαχειριστης τις εμπορεύονταν και συγκέντρωνε ρευστά χρήματα. 
Όπως η συγκομιδή, ο θέρος και το αλώνισμα, γινόνται χρονικά σχεδόν ταυ-
τόχρονα, τις μετρήσεις θα πρέπει να έκαναν πολλά άτομα στις διάφορες 
τοπο-θεσίες του νησιού. Όσο για τους καλλιεργητές των κτημάτων, δεν έχου-
με στοιχεία για να ξέρουμε ποιές αγροληπτικές σχέσεις και δικαιώματα είχαν, 
και αν τους είχε δοθεί η κάρπωση της γης κληρονομικά ή άλλως.  

Υπενθυμίζουμε πως μέχρι τα μέσα του 20ου αιώνα οι καλλιέργειες 
ακολουθούσαν τριετείς αμειψισπορές με αγρανάπαυση στη διάρκεια της 
οποίας το χωράφι δίνονταν για βόσκηση. Κρίσιμος ήταν επίσης ο ρόλος των  
κουκιών και των ρεβιθιών για χλωρή λίπανση καθώς εμπλουτίζουν το έδαφος 
άζωτο. Τα κτηνοτροφικά κουκιά θερίζονται, εξ’ άλλου την ίδια εποχή με το 
σιτάρι διευκολύνοντας τον συγχρονισμό των καλλιεργητικων δραστηριοτή-
των. 

Σε άλλο σημείο του καδέρνου γίνεται αναφορά στον «πάκτο της Αμοργού» 
που δίνονταν σε χρήμα. Ανάλογη πληροφορία για ετήσια ενοικίαση, πάκτο, 
έχουμε και στην Ανάφη του 1510, στο κείμενο της διαθήκη του κυβερνήτη του 
νησιού Μανώλη Τορνά, όπου και εκει έχουμε εκχρηματισμό μέρους των συν-
αλλαγών. 

Το γεγονός ότι ο Querini είχε φέρει καλλιεργητές στην Αστυπάλαια, πολλοί 
από τους οποίους θα πρέπει να ήταν εμπειροπόλεμοι και να συμμετείχαν 
στην άμυνα του Κάστρου όταν προέκυπτε η ανάγκη, μας κάνει να πιστεύουμε 
πως τους είχε εξασφαλίσει και μόνιμα δικαιώματα κατοχής και επικαρπίας 
της γης. Διαπιστώνουμε επίσης, από τις εγγραφές, ότι έχουμε σημαντικές 
ποσοτικές διαφορές στις καταμετρούμενες σοδειές, άρα και των εκτάσεων 
που αναλογούσαν στους διάφορους καλλιεργητές, οι οποίοι, με τη σειρά τους 
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μπορούμε με βεβαιότητα να συμπεράνουμε πως θα χρησιμοποιούσαν 
βοηθητικά εργατικά χέρια. 
 

 

VII70 
1|+(στ)εφανοσ  αξιοτησ (στ)η σφακτομανδρα κοκυα μο- 
2|δοια.δ΄. (και) σηταρη σφηρηδεσ. θ΄ (και) η(σ τ)ο λη- 
3|βαδην ρηβηθηα μοδοια Γ΄. (στ)η σφακτομαν- 
4|δρρα κρηθαρη μοδηα. μβ΄ (και) η(σ τ)ον αγηον 
5|ιω# σηταρη μοδηα. ιε΄.σομα το καρη του αφεντη 
6|σηταρη μοδοια. δ΄. (και) κρηθαρη μοδηα ζ΄ 
7|(και) κουκηα καφηζηα . στ΄ (και) ρηβηθηα μοδην 
8| εμησο. μελην μη(στα)τα Γ΄ κερην ογκηεσ  
9| ζ΄. 

 

1|+Στέφανος Αξιωτης: στη Σφακτομάνδρα κουκιά μό|δια 4, και σιτάρι 
σφυρίδες 9, και εις το Λι|βάδιν ρηβίθια μόδια 3, στη Σφακτομάν|δρα 
κριθάρι μόδια 42, και εις τον Άγιον 5|Ιωάννη σιτάρι μόδια 15.  
Σο<ύ>μα το καρι του αφέντη 6| σιτάρι μόδια 4, και κριθάρι μόδια 7, 7|και 
κουκιά καφίζια 6, και ρηβίθια μόδιν 8| εμισό. μέλιν μίστατα 3, κερίν ογκιές 9| 
7. 

 
 

VΙII71 
1|+(γεοργιος) φουκάς (στ)ου λουπακα κουκηα μοδηα Γ΄.(και) 
2|κρηθαρη μοδοια .η΄. (και) αρακαν σφηρηδες  δ΄ 
3|(στ)ον πανεμον σηταρημοδηα ιε΄. (στ)’αρμενο- 
4|χορη κρηθαρη μοδια. ιε΄. (στ)ι μεσαρηα  σητα- 
5|ρη μοδηα .ε΄. (και) κρηθαρη (στ)\α/ρμενοχορη 
6|μοδια ια΄ (και ) σιταρη μοδηα ε΄. σουμα το 
7|καρητου αφεντι σηταρη μοδηα . στ΄. καφη- 
8|ζηα. στ΄.(και) κρηθαρη μοδηα Γ΄καφηζην α[να]- 
9|μις. (και) κουκηα  μοδην εμισο. (και) αρακαν καφη- 
10|ζηα. στ΄. (και) προβατον ένα. μελην μι(στ)α- 
11|τα. δ΄. κερην ογκηε. ια΄. 

 

1|+(Γεωργιος) Φουκάς: στου Λούπακα κουκιά μόδια 3, και 2|κριθάρι μόδια 
8, και αρακάν σφυρίδες 4, 3|στον Πάνε<ρ>μον σιτάρι μοδια 15, στ’ 
Αρμενο|χώρι κριθάρι μόδια 15, στη Μεσαριά σιτά|ρι μόδια 5, και κριθάρι 
στ’ \Α/ρμενοχώρι 6|μόδια 11, και σιτάρι μόδια 5.  
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Σούμα το 7|καρι του αφέντη σιτάρι μόδια 6 καφί|ζια 6, και κριθάρι μόδια 3 
καφίζιν α[νά]|μισι, και κουκιά μόδιν εμισό, και αρακάν καφί|ζια 6, και 
πρόβατον ένα. μέλιν μίστα|τα. 4, κερίν ογκιέ 11. 

 
 

IΧ71 
1|+νηκολο τζελα[σουδασ] (στ)ο ληβαδη σιταρη σφηριδεσ 
2|β΄ και η(σ τ)ησ βασε<σ> σηταρη <σ>φηριδεσ ιδ΄, σουμα 
3|το καρη του αφεντζη σηταρη μοδην α΄. 

 

1|+Νικολό Τζελα[σουδας]: στο Λιβάδη σιτάρι σφυρίδες 2|2 και εις τις 
Βάσε<ς> σιτάρι <σ>φυρίδες 14.  
Σούμα 3|το καρι του αφέντζη σιτάρι μόδιν 1. 

 
 

Χ71 
1|+νηκολαοσ  βαρελησ (στ) αφεντηκον περηβόλη σητα- 
2|ρη μοδηα στ΄. (και) (στ)ο ληβαδη σηταρη μοδηα Γ΄ 
3|και η(σ τ)ην αγηαν μάρηνα σηταρη μοδηα Γ΄. (και) η 
4|(στη)σ καφεσ σηταρη μοδια στ΄. σο<υ>μα το καρη 
5|του αφεντζη σηταρη μοδηα β΄(και) κρηθαρη 
6|μοδη α΄. μελη παλη<α>τζες δ΄. κερην 
7|ογκιαν α΄. 

 

1|+Νικόλαος  Βαρελής: στ’ Αφεντικόν Περιβόλι σιτά2|ρι μόδια 6, και στο 
Λιβάδι σιτάρι μόδια 3, 3|και εις την Αγιάν Μάρίνα σιτάρι μόδια 3, και εις 
4|στι<ς> Σκάφες σιτάρι μόδια 6.  
Σο<ύ>μα το καρι 5|του αφέντζη43 σιτάρι μόδια 2, και κριθάρι 6|μόδι 1, μέλι 
παλη<ά>τζες 4. κεριν 7|ογκιάν 1. 

 
  

                                                 
43 Σε ορισμένα σημεία διαφαίνεται η τοπική προφορά του «ντ/d» σε «τζ», το ίδιο ισχύει και 

με το «ζ» που συχνά φαίνεται να προφέρονταν όπως το βενετικός «z». Ανεξάρτητα από την 

προπάθεια του γραφέα να χρησιμοποιεί πιο λόγιες μορφές λόγου (λχ. με  τελικά -ν) και σε 

άλλες περιπτώσεις έχουμε ενδείξεις ενός πιο εκτεταμένου τζετακισμού. 
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DSCF0072 
(1525)
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σελίδα 6 (καδέρνο 1525) 
Ι72 

1|+μηχαηλ τζαγκαρελος  (στ)ο ληβαδη σηταρη μο- 
2|δηα  Γ΄ σουμα  το καρη του αφεντζη σηταρη 
3|μοδη εμισο. 

 

1|+Μιχαήλ Τζαγκαρέλος: στο Λιβάδι σιτάρι μό|δια 3.  
Σούμα το καρι του αφέντζη σιτάρι 3|μόδι εμισό. 

 
 

ΙΙ72 
1|+ιω# μαρζελο (στ)ον περγηρον κουκηα σφηρηδεσ στ΄ 
2|(και) κρηθαρη σφηρηδεσ. ιβ΄.(και) η(σ τ)ην μεγαλην 
3|λημνη σηταρη μοδοια. ι΄. σουμα το καρη 
4|(του) αφεντι σηταρη μοδοιν. α΄. καφηζηα .στ΄ 
5|και κουκηα μοδην. α΄.(και) κρηθαρη μοδηα 
6|β΄. 

 

1|+Ιω(άννης) Μαρζέλο: στον Πέργυρον κουκιά σφυρίδες 6, 2|και κριθάρι 
σφυρίδες 12 και εις την Μεγαλην3|Λίμνη σιτάρι μόδια 10.  
Σούμα το καρι 4|του αφέντη σιτάρι μόδιν 1, καφίζια 6, 5|και κουκιά μόδιν 1, 
και κριθάρι μόδια 6|2. 

 
 

ΙΙΙ72 
1|+Ιω# μαδρο[ληοτησ] (στ)η σφακτομανδρα σιταρη 
2|μοδηα ιβ΄.σουμα το καρη του αφε<ν>τι ση- 
3|ταρη μοδηα β΄.44 

 

1|+Ιω(άννης) Μαδρο[λιώτης]: στη Σφακτομάνδρα σιτάρι 2|μόδια 12.  
Σούμα το καρι του αφε<ν>τη σι|τάρι μόδια 2. 

 
 

ΙV72 
1|+νηκολαοσ  πουλημενοσ (στ)ο ληβαδη κρηθαρη 
2|σφηρηδεσ στ΄. (και)  η(σ τ)α καμηνακηα σηταρη 
3|μοδηα θ΄. (και) η(σ τ)ον πανερμον  κρηθα- 
4|ρη σφηρηδεσ  ιβ΄. σουμα το καρη του α- 
5|φεντι σηταρη μοδην [αναμηση] (και) κρηθαρη 

                                                 
44 Τόσο στην εγγραφη αυτή, όσο και στην προηγούμενη Ι72, «το καρη» του αφέντη φαίνεται 

να αντιστοιχεί στο 1/6 της παραγωγής. (πρβλ. Redevance seigneuriale, seigneurie foncière). 
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6|μοδηα β΄. 
1|+Νηκόλαος Πουλημένος: στο Λιβάδι κριθάρι 2|σφυρίδες 6, και εις τα 
Καμινάκια σιτάρι 3|μόδια 9. και εις τον Πάνερμον κριθά|ρι σφυρίδες 12. 
Σούμα το καρι του α|φέντη σιτάρι μόδιν [ανάμισι] και κριθάρι 6|μόδια 2. 

 
 

V72 
1|+νηκητα κορονεος  (στ)ι σφακτομανδρα σηταρι 
2|σφηρηδεσ  κα΄. (και) η(στ)α καμηνακηα σηταρι 
3|μοδηα θ΄. (και) η(σ τ)ον πανερμον  κρηθα- 
4|ρη σφηρηδες ιβ΄. σουμα  το καρη του α- 
5|φεντι σηταρη μοδην αναμηση (και) κρηθαρη 
6|μοδηα β΄. 

 

1|+Νικήτα Κορωνέος: στη Σφακτομάνδρα σιτάρι 2|σφυρίδες 21, και εις τα 
Καμινάκια σιτάρι 3|μόδια 9, και εις τον Πάνερμον κριθά|ρι σφυρίδες 12. 
Σούμα το καρι του α|φέντη σιτάρι μόδιν ανάμισι και κριθάρι 6|μόδια 2. 

 
 

VI72 
1|+\π/πα (Γεωργης) (στ)’αρμενοχορι κουκηα καφηζηα. στ΄ 
2|και (στ)ησ βασεσ σηταρη σφηρηδεσ.  ιη΄. (και) 
3|η(σ τ)’ αρμενοχορη κρηθαρη σφηρηδεσ. η΄. 
4|και ρηβηθηα καφηζηα,στ΄. (και) η (σ τ)ον κακον 
5|ποταμον σηταρη σφηρηδε Γ΄. (και) φακη 
6|καφηζηα Γ΄. σουμα το καρη του αφεντη 
7|σηταρη μοδηα, Γ΄ (και) μησο (και) κρηθαρη 
8|μοδη α΄. καφηζηα Γ΄. (και) κουκηα καφηζην 
9|α΄, (και) ρηβηθηα καφηζην .α΄. (και) φακη 
10|καφηζην εμησο. (και) προβατα κεφαλη\α/ 
11|Γ΄. μελη μι(στ)α\\. α΄. κερη ογκιες β΄. 

 

1|+Παπά (Γεώργης):στ’ Αρμενοχώρι κουκιά καφίζια 6, 2|και στις Βάσες 
σιτάρι σφυρίδες 18. Και 3|εις τ’ Αρμενοχώρι κριθάρι σφυρίδες 8, 
4|και ρηβίθια καφίζια 6, και εις τον Κακόν5|Ποταμόν σιτάρι σφυρίδε 3, και 
φακή 6|καφίζια 3.  
Σούμα το καρι του αφέντη 7|σιτάρι μόδια 3 και μισό, και κριθάρι 8|μόδι 1 
καφίζια 3, και κουκιά καφίζιν 9|1, και ρηβίθια καφίζιν 1, και φακή 10|καφίζιν 
εμισό, και πρόβατα κεφάλι\α/ 11|3. μέλι μίστα\\. 1, κερί ογκιές 2. 
 

 
σελίδα 7 (καδέρνο 1525) 
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VΙΙ72 
1|+νηκητα κολημποc (στ)ο ληβαδην κουκηα κα- 
2|φηζηα. στ΄. (και) αρακαν καφηζηα στ΄. (και) η(σ τ)ο 
3|ληβαδην κρηθαρη σφηρηδεσ. Γ΄: (στ)ην μεσα- 
4|ρηαν αρακα καφηζηα. ιβ΄. (στ)ο βουνην κρη- 
5|θαρην σφηρηδεσ στ΄. (και) η(σ τ)ην μεσαρηαν σι- 
6|ταρην σφηρηδε Γ΄. (στ)ην σφακρομανδρα 
7|σιταρη μοδηα. ια΄. σουμα το καρη του αφεν- 
8|τι σηταρη μοδοια β΄. καφηζηα. Γ΄.(και) κρη- 
9|θαρην μοδην α΄. (και) μησο (και) αρακαν καφη- 
10|ζηα Γ΄ (και) κουκηα καφηζην.α΄. μελην 
11|παληατζες Γ΄. κερην ογκηαν α΄. 

 

1|+Νικήτα Κολυμπός: στο Λιβάδιν κουκιά κα|φίζια 6, και αρακάν καφίζια 6, 
και εις το 3|Λιβάδιν κριθάρι σφυρίδες 3, στην Μεσα|ριάν αρακά καφίζια 12, 
στο Βουνίν κρι|θάριν σφυρίδες 6, και εις την Μεσαριάν σι|τάριν σφυρίδε 3, 
στην Σφακτομάνδρα 7|σιτάρι μόδια 11.  
Σούμα το καρι του αφεν|τη σιτάρι μόδια 2 καφίζια 3, και κρι|θάριν μόδιν 1 
και μισό, και αρακάν καφί|ζια 3, και κουκιά καφίζιν 1. μέλιν 11|παλιάτζες 3, 
κερίν ογκιάν 1. 

 
 

VIIΙ72 
1| γε#  βαγηανοσ (στ)ον  παχην αμο κρηθαρην σφηρι- 
2|δες ιη΄. σουμα το καρη του αφεντζη μοδην α΄. 

 

1| Γε(ώργιος) Βαγιανός: στον Παχύν Αμμο κριθάριν σφυρί|δες 18.  
Σούμα το καρι του αφέντζη μόδιν 1. 

 
 

ΙΧ72 

1|+νηκολαοσ  τΤαμηγος (στ)ην μεγαλην λημνη αρακαν 
2|σφηρηδεσ. ζ΄. και κρηθαρην σφοιρηδεσ. Γ΄. (και) 
3|κουκηα σφηρηδεσ. Γ΄. στ’αρμενοχορην σηταρην 
4|σφηρηδες ια΄ (στ)ην μεσαρηαν  σηταρη σφηρηδεσ 
5|ιε΄. σουμα το καρη του αφεντι σηταρη μοδοια. δ΄. 
6|καφηζηα. Γ΄. (και) κρηθαρην μοδην εμησο. (και) κου- 
7|κυα μοδην εμησο (και) αρακα μοδην. α΄ καφη- 
8|ζη αναμηση. μελην παληατζεσ. Γ΄. κερην ογκι- 
9|αν- α΄. 
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1|+Νηκόλαος Νταμίγος: στην Μεγάλην Λίμνη αρακάν 2|σφυρίδες 7 και 
κριθάριν σφυρίδες 3, και 3|κουκιά σφυρίδες 3. στ’ Αρμενοχώριν σιτάριν 
4|σφυρίδες 11, στην Μεσαριάν σιτάρι  σφυρίδες 5|15.  
Σούμα το καρι του αφέντη σιτάρι μόδια 4 6|καφίζια 3, και κριθάριν μόδιν 
εμισό, και κου|κιά μόδιν εμισό και αρακά μόδιν 1 καφί|ζι ανάμισι. μέλιν 
παλιάτζες 3, κερίν ογκι|άν- 1. 

 
 

Χ72 
1|+νηκολαος βεργησ (στ)ο ληβαδη κουκηα μοδοια.β΄ 
2|(στ)ι μεσαρηαν αρακαν.μοδια β΄ (στο) ληβαδη σιταρη 
3|μοδηα δ΄. (στ)ησ <σ>καφεσ σηταρη μοδια. ιβ΄. (και) η- 
4|(σ τ)α κοκηνα χοματα \σιτα/ρη σφηρηδεσ. ε΄. (και) η- 
5|(σ τ)ο κα(στ)ρον αποξο κρηθαρη σφηρηδεσ. Γ΄. σουμα 
6|το καρη του αφεντη σηταρην μοδοια. Γ΄.  (και) μησο 
7|και αρακα καφηζηα. Γ΄. (και) κουκυα καφηζηα. Γ΄ 
8|και κρηθαρην μοδην εμησο.(και) προβατον 
9|α΄. μελην παληατζεσ . Γ΄, κερην ογκιε 
10|β΄. 

 

1|+Νικόλαος Βεργής: στο Λιβάδι κουκιά μόδια 2, 2|στη Μεσαριάν αρακάν 
μόδια 2, στο Λιβάδι σιτάρι 3|μόδια 4, στις <Σ>κάφες σιτάρι μόδια 12, και εις 
4|τα Κόκκινα Χώματα \σιτά/ρι σφυρίδες 5, και εις 5|το Κάστρον απόξω 
κριθάρι σφυρίδες 3.  
Σούμα 6|το καρι του αφέντη σιτάριν μόδια 3 και μισό, 7|και αρακά καφίζια 3, 
και κουκιά καφίζια 3, 8|και κριθάριν μόδιν εμισό, και πρόβατον 9|1. μέλιν 
παλιατζες 3, κερίν ογκιέ 10|2. 

 
 

ΧI72 
1|+(γεωργο) βαρελησ (στ)ο βουνη \σιταρη/ σφηρηδεσ β΄ (και) κρηθαρη 
σφη- 2|ρηδεσ στ΄ (και) (στ)ου μουρα κρηθαρην μοδηα Γ΄. (και) 
3|η(σ τ)α κοκηνα χοματα {κρηθα} \σητα/ρην σφηρηδεσ  στ΄ 
4|σουμα  το καρη του αφεντη  σηταρη μοδην α΄ καφη- 
5|φηζηα Γ΄. (και) κρηθαρην μοδην α΄ (και) μησο (και) 
6|προβατα β΄. μελην μη(στ)ατο α΄. παληα- 
7|τεσ  β΄ κερην ογκηαν α΄ (και) μησο. 

 

1|+(Γεώργο) Βαρελής: στο Βουνί \σιτάρι/ σφυρίδες 2, και κριθάρι σφυ|ρίδες 
6, και στου Μουρά κριθάριν μόδια 3, και 3|εις τα Κόκκινα Χώματα {κρηθα} 
\σιτά/ριν σφυρίδες 6. 
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4|Σούμα το καρι του αφέντη σιτάρι μόδιν 1 κα|φίζια 3, και κριθάριν μόδιν 1 
και μισό, και 6|πρόβατα 2. μέλιν μίστατο 1 παλιά|τ<ζ>ες 2, κερίν ογκιάν 1 
και μισό. 

———————————— 

DSCF0073 
(1525)
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σελίδα 8  (καδέρνο 1825) 

Ι73 

1|+μανουηλ φηλαρετοc, (στου) καΤτη σκαλη κρηθαρην 
2|σφηρηδες  μβ΄. (στ)ο ληβαδην κουκηα μοδη- 
3|α  Γ΄. (στ)ασπρον χορηον σηταρην μοδια λ΄. (στ)ον κα- 
4|[κ]ον ποταμο  σοιταρην μοδοια στ΄, (στ)ο βουνη 
5|ροβηθηα μοδοια Γ΄  σουμα το καρη του αφεν- 
6|τι κρηθαρη  μοδηα  ζ΄ (και) σιταρην μοδια στ΄ 
7|και  κουκηα μοδην εμησο (και) ροβηθια μοδην ε- 
8|μησον (και) προβατες δ΄ . μελην μη(στ)ατ\ο/ α΄ 
9|και παληατζαν α΄. κερην ογκηες Γ΄. 

 

1|+Μανουήλ Φιλάρετος: (στου) ΚατΤη Σκαλί κριθάριν 2|σφυρίδες 42, στο 
Λιβάδιν κουκιά μόδι|α 3, στ’ Άσπρον Χωριόν σιτάριν μόδια 20, στον 
Κα|[κ]ον Ποταμό σιτάριν μόδια 6, στο Βουνί 5|ροβίθια μόδια 3.  
Σούμα το καρι του αφέν|τη κριθάρι μόδια 7 και σιτάριν μόδια 6, 7|και κουκιά 
μόδιν εμισό και ροβίθια μόδιν ε|μισόν, και προβάτες 4. μέλιν μίστατ\ο/ 1 
9|και παλιάτζαν 1, κερίν ογκιές 3. 

 
 

ΙΙ73 
1|+δημητροσ ροδιοσ (στ)ο ληβαδη σηταρην καφητζηα ιβ΄ 
2|σουμα το καρη του αφεντι καφηζια 2. 

 

1|+Δημητρός Ρόδιος: στο Λιβάδι σιτάριν καφίτζια 12. 
2|Σούμα το καρι του αφέντη καφίζια 2. 

 
 

ΙΙΙ73 
1|+Ιω# αξηοτησ (στ)ι σφακτομανδραν αρακαν καφη- 
2|ζηα  ιβ΄ (και) σηταρη μοδια ιη΄ σουμα το καρη- 
3|(του) αφεντη σηταρη μοδοια45 Γ΄ (και) αρακαν κα- 
4|φηζηα. β΄  μελην παληατζεσ β΄ κερην 
5|ογκηες  α΄. 

 

1|+Ιω(άννης) Αξιώτης: στη Σφακτομάνδραν αρακάν καφί|ζια 12, και σιτάρι 
μόδια 12.  

                                                 
45 Σε αρκετά σημεία του 4ου αυτού τετραδίου ο γραφέας σημειώνει τον φθόγγο «ι» με «οι, η 

και ι» χωρίς ιδιαίτερο λόγο ή εμφανή λογική. Στη συνέχεια  θα δούμε να πολλαπλασιάζεται 

η (άσκοπη) χρήση του «οι». 
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Σούμα το καρι 3|του αφέντη σιτάρι μόδια46 3, και αρακάν κα|φίζια 2. μέλιν 
παλιάτζες 2, κερίν 5|ογκιές 1. 

 
 

ΙV73 
1|+γ(εωργο) τιληακος (στ)ο κα(στ)ρο κρηθαρη σφηρηδεσ  στ΄ 
2|και η (στ)ο παληο χορην σηταρην σφηριδεσ ιη΄.  ετε- 
3|ρο σιταρη σφηρηδεσ ιβ΄ (και) η(σ τ)η νεχηλην ροβη- 
4|θηα σφηρηδεσ  β΄ (και) κρηθαρην (στ)ο ληβαδην σφη- 
5|ρηδεσ  στ΄ . σουμα το καρη του αφεντι σητα- 
6|ρη μοδηα ε΄ (και) κρηθαρην μοδηα  β΄ (και) ρο- 
7|βηθηα καφηζηα Γ΄. (και)προβατον α΄. με- 
8|λην μη(στ)ατα β΄ κερην ογκηεσ  δ΄. 

 

1|+Γ(εώργος) Τηλιακός: στο Κάστρο κριθάρι σφυρίδες 6, 2|και εις το 
Παλιοχώριν σιτάριν σφυρίδες 18, έτε|ρο σιτάρι σφυρίδες 12, και εις τη 
Νεχήλην ροβύ|θια σφυρίδες 2, και κριθάριν στο Λιβάδιν σφυρί|δες 6.  
Σούμα το καρι του αφέντη σιτά|ρι μόδια 5 και κριθάριν μόδια 2 και ρο|βίθια 
καφίζια 3, και πρόβατον 1. με|λιν μίστατα 2, κερίν ογκιές 4. 

 
 

V73 
1|+ζανετο μοδηνοσ  (στ)ον αγηον  ιω# σηταρη σφηρηδεσ 
2|η΄  σ[ου]μα το καρη του αφεντη σηταρη μοδην α΄(και) 
3|καφηζηα Γ΄. 

1|+Ζανέτο Μοδινός: στον Άγιον Ιω(άννη) σιτάρι σφυρίδες 2|8.  
Σ[ού]μα το καρι του αφέντη σιτάρι μόδιν 1 και 3|καφίζια 3. 

 
 

σελίδα 9 (καδέρνο 1525) 
VΙ73 

1|+μιχαηλ τορνας (στ)ον κατΤη σκαλη κρυθαρην σφηρη 
2|δεσ  στ΄ (και) η(σ τ)ο βουνην αρακα καφηζηα ιβ΄ (και) 
3|σηταρη σφηρηδεσ ιβ΄ (και) κρηθαρη (στ)’ αρμενοχορη 
4|σφηρηδε  στ΄. (στ)ου λουπακα σηταρη σφηριδεσ Γ΄ 
5|σουμα το καρη του αφεντη σηταρην μοδοια  β΄(και) μη- 
6|σον (και) κρηθαρην  μοδοια β΄ αρακαν καφηζηα 
7|β’ μελην παληατζεσ Γ΄ κερην ογκηεσ 

                                                 
46 Σε αρκετά σημεία του 4ου αυτού τετραδίου ο γραφέας σημειώνει τον φθόγγο «ι» με «οι, η 

και ι» χωρίς ιδιαίτερο λόγο ή εμφανή λογική. Στη συνέχεια  θα δούμε να πολλαπλασιάζεται 

η (άσκοπη) χρήση του «οι». 
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8| Γ΄. 
 

1|+Μιχαήλ Τορνάς: στον ΚατΤη Σκαλί κριθάριν σφυρί|δες 6, και εις το 
Βουνίν αρακά καφίζια 12, και 3|σιτάρι σφυρίδες 12, και κριθάρι στ’ 
Αρμενοχώρι 4|σφυρίδε 6, στου Λούπακα σιτάρι σφυρίδες 3. 
5|Σούμα το καρι του αφέντη σιτάριν μόδια 2 και μι|σόν, και κριθάριν μόδια 
2, αρακάν καφίζια 7|2. μέλιν παλιάτζες 3 κερίν ογκιές 8| 3. 

 
 

VΙI73 
1|+νηκολαος σκλαβουνος (στ)ο ληβδην αρακαν σφηρηδεσ 
2|στ΄ (στ)’ αρμενοχορην σηταρην σφηρηδεσ κα΄(στ)α δη- 
3|ω κλησιδια σηταρην σφηρηδεσ  στ΄ (στ)’ αρμενοχορη 
4|κροιθαρην σφηρηδες  ι΄ σουμα  το καρη του αφε- 
5|τι σιταρην μοδια δ΄(και) μησο (και) κρηθαρην μο- 
6|δην α΄  καφηζηα  στ΄  (και) αρακαν μοδην α΄ 
7|μελην παληατζεσ δ΄ κερην ογκηαν  - α΄. 

 

1|+Νικόλαος Σκλαβούνος: στο Λιβάδιν αρακάν σφυρίδες 2|6, στ’ 
Αρμενοχώριν σιτάριν σφυρίδες 21, στα Δυ|ό Κλεισίδια σιτάριν σφυρίδες 6,  
στ’ Αρμενοχώρι 4|κριθάριν σφυρίδες 10.  
Σούμα το καρι του αφε|<ν>τη σιτάριν μόδια 4 και μισό, και κριθάριν μό|διν 
1 καφίζια 6 και αρακάν μόδιν 1. 7|μέλιν παλιάτζες 4 κερίν ογκιάν 1. 

 
 

VIIΪ73 
1|γε(ωργιο) σπανος (στ)ης βασεσ αρακαν σφηρηδεσ \β΄/ (και) η(σ τ)ου 
2|γηακομου το χορηο σηταρην σφηρηδεσ κδ΄ (και) 
3|κρηθαρην σφηριδεσ κδ΄˙ σουμα το καρη του 
4|αφεντι σιταρην μοδοια  δ΄ (και) κρηθαρην μοδη- 
5|α δ΄ (και) αρακαν καφηζηα  Γ΄(και) προβατα Γ΄. 

 

1|Γε(ώργιο) Σπανός: στις Βάσες αρακάν σφυρίδες \2/ και εις του 
2|Γιάκομου το Χωριό σιτάριν σφυρίδες 24 και 3|κριθάριν σφυρίδες 24. 
Σούμα το καρι του 4|αφέντη σιτάριν μόδια 4, και κριθάριν μόδι|α 4, και 
αρακάν καφίζια 3, και πρόβατα 3. 

 
 

ΙΧ73 

1|+δημητρη βαγηανος (στ)ο κα(στ)ρον αποξο αρακα καφη- 
2|ζηα στ΄ (και) η(στ)ο ληβαδην κουκηα σφηρηδες η΄  
3|(στ)ο ληβαδην κρηθαρην σφηρηδες ιβ΄ (στον) α- 
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4|γηον αντονη κρηθαρην σφηρηδες ε΄ ˙ (και) η(σ τ)ο 
5|ληβαδην σηταρην σφηρηδες στ΄ (και) η(στ)ον πανερ- 
6|μο σηταρην σφηρηδες  στ΄.  (στ)ην μεσαρηαν 
7|κρηθαρη σφηρηδες ιγ΄ (στ)ην σφακτομανδρα 
8|σηταρην σφηρηδες στ΄ ˙ (στ)ο παληωχορην  σητα- 
9|ρην σφηρήδες κα΄(στ)ης βληχάδες ροβηθι- 
10|α σφηρηδες Γ΄. σουματο καρη το<υ>αφεντι σηταρη 
11|μοδοια στ΄ (και) μισο (και) κρηθαρ  μοδηα ε΄ 
12|(και) κουκηα μοδην α΄. καφηζηα Γ΄ (και) αρακα 
13|καφηζηα β΄. (και) ροβηθηα μοδην εμησο (και) 
14|προβατα Γ΄. μελην μηστατον α΄ παληατζε 
15|δ΄ κερην ογκηες Γ΄. 

 

1|+Δημήτρη Βαγιανός: στο Κάστρον απ’όξω αρακά καφι|ζια 6, και εις το 
Λιβάδιν κουκιά σφυρίδες 8, 3|στο Λιβάδιν κριθάριν σφυρίδες 12, στον 
Ά|γιον Αντώνη κριθάριν σφυρίδες 5, και εις το 5|Λιβάδιν σιτάριν σφυρίδες 
6, και εις τον Πάνερ|μο σιτάριν σφυρίδες 6, στην Μεσαριάν 7|κριθάρι 
σφυρίδες 13, στην Σφακτομανδρα 8|σιτάριν σφυρίδες 6, στο Παλιοχώριν 
σιτά|ριν σφυρίδες 21,στις Βλυχάδες ροβίθι|α σφυρίδες 3.  
Σούμα το καρη το<υ> αφέντη σιτάρι 11|μόδια 6 και μισό, και κριθάρ<ι> μόδια 
5, 12| και κουκιά μόδιν 1 καφίζια 3, και αρακά 13|καφίζια 2, και ροβίθια μόδιν 
εμισό, και14|πρόβατα 3. μέλιν μίστατον 1 παλιάτζε 15|4, κερίν ογκιές 3. 

 
 

Χ73 
1|γ(εωργιο) γερακης (στ)ι σφακτομανδραν  σιταρην μοδηα  η΄ 
2|σουμα το καρη του αφεντι μοδην α΄καφηζηα Γ΄. 

 

1|Γ(εώργιο) Γεράκης: στη Σφακτομάνδραν σιτάριν μόδια 8. 
2|Σούμα το καρι του αφέντη μόδιν 1 καφίζια 3. 
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DSCF0074 
(1525)
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σελίδα 10 (καδέρνο 1525) 

Ι74 
1|+αντονη γηλαρδο (στ)η σφακτομανδρα αρακα σφη- 
2|ρηδες β΄. κουκηα (στ)ι μεσαρηαν σφηρηδεσ 
3|β΄. (στ)η σφακτομανδραν σηταρην σφηρηδεσ. κα΄ 
4|(στ)ον αγηον ιω#. κρηθαρην σφηρηδεσ στ΄. σου- 
5|μα το καρη του αφεντι σηταρην. Γ΄. (και)μησο 
6|(και) κρηθαρην μοδην, α΄ (και) αρακας καφηζηα 
7|Γ΄ (και) κουκηα καφηζηα Γ΄ (και) προβατεσ Γ΄ 
8|μελην παληατζες. δ΄. κερην ογκηεσ β΄. 

 

1|+Αντώνη Γιλάρδο: στη Σφακτομάνδρα αρακά σφυ|ρίδες 2, κουκιά στη 
Μεσαριάν σφυρίδες 3|2, στη Σφακτομανδραν σιτάριν σφυρίδες 21, 4|στον 
Άγιον Ιω(άννη) κριθάριν σφυρίδες 6.  
Σού|μα το καρι του αφέντη, σιτάριν 3 και μισό, 6|και κριθάριν μόδιν 1, και 
αρακάς καφίζια 7|3, και κουκιά καφίζια 3, και προβάτες 3. 8|μέλιν παλιάτζες 
4. κερίν ογκιές 2. 

 
 

ΙΙ74 
1|+νηκολα μαρζελος  (στ)ο κα(στ)ρο κρηθαρην σφηρηδεσ 
2|ε΄{--| (και) η(σ τ)ον περγηρον κρηθαρην σφηρηδεσ  ιγ΄ 
3|και η(σ τ)ον παχήν αμον σοιταρην σφηρηδεσ η΄. (στ)α- 
4|σπροχορηον σηταρη σφηρηδες η΄ ˙σουμα το κα- 
5|ροι (του) αφεντζη σοιταρην μοδοια  β΄ καφηζη- 
6|α. στ΄(και) το κρηθαρην ενεν από τον πέργηρον 
7|[και ασ καμη αφεντης ε[τι] ορ[ηση]˙ (και) προβα- 
8|τον α΄˙ μελην μι(στ)ατα β΄ κερην ογκηεσ 
9|Γ΄˙ (και ) ρεβηθοια καφοιζηα Γ΄. 

 

1|+Νικόλα Μαρζέλος: στο Κάστρο κριθάριν σφυρίδες 2|5 {--}, και εις τον 
Πέργυρον κριθάριν σφυρίδες 13, 3|και εις τον Παχύν Άμμον σιτάριν 
σφυρίδες 8, στ’ Α|σπροχωρίον σιτάρι σφυρίδες 8.  
Σούμα το κα|ρι του αφέντζη σιτάριν μόδια 2 καφίζι|α 6, και το κριθάριν ενεν 
από τον Πέργυρον 7|[και ας κάμει αφέντης έτι ορίσει]˙ και πρόβα|τον 1. 
μέλιν μίστατα 2, κερίν ογκιές 9|3˙ και ρεβίθια καφίζια 3. 
 

 
ΙΙΙ74 

1|+μανουηλ γληγωρησ (στ)ι μεσαρηαν κρηθαρη 
2| σφηρηδεσ στ΄ (και) η(σ τ)ο ληβαδην σοιταρην σφη- 
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3|ροιδες β΄ (και) η(σ τ)ο βουνη σηταρην σφηρηδεσ  
4|στ΄. σουμα το καρη του αφεντι σιταρην μοδην α΄ 
5|καφηζηα. Γ΄ (και) κρηθαρην μοδην. α΄. (και) 
6|μελην παληατζαν. α΄. {μελην παληατζαν   
7|α΄}. κερην ογκηαν α΄. 

 

1|+Μανουήλ Γληγόρης: στη Μεσαριάν κριθάρι 2| σφυρίδες 6, και εις το 
Λιβάδιν σιτάριν σφυ|ρίδες 2, και εις το Βουνί σιτάριν σφυρίδες 4|6.  
Σούμα το καρι του αφέντη σιτάριν μόδιν 1 5|καφίζία 3, και κριθάριν μόδιν 1, 
και 6|μέλιν παλιάτζαν 1, {μέλιν παλιατζαν 7|1} κερίν ογκιάν 1. 

 
 

ΙV74 
1|+γε(ώργιο) ξηφακασ (στ)η σφακτομανδρα σηταρη, σφοιρη- 
2|δεσ. κ΄. (στ)ο παληωχορην κρηθαρη σφηρηδεσ 
3|η΄˙σουμα το καρη του αφεντοι σηταρην μοδοι- 
4|α Γ΄καφηζηα β (και) κρηθαρην μοδην α΄ κα- 
5|φηζηα Γ΄ . και προβατον α΄. μελην μι(στ)α- 
6|τον. α΄. παληατζες. β΄. {μελην μι(στα)το α΄ 
7|παληατζεσ β΄}. κερην ογκηεσ Γ΄. 

 

1|+Γε(ώργιο) Ξίφακας: στη Σφακτομάνδρα σιτάρι, σφυρί|δες 20, στο 
Παλιοχώριν κριθάρι σφυρίδες 3|8. 
Σούμα το καρι του αφέντη σιτάριν μόδι|α 3 καφίζια 2, και κριθάριν μόδιν 1 
κα|φίζια 3, και πρόβατον 1. μέλιν μίστα|τον 1 παλιάτζες 2, {μέλιν μίστατο 1 
7|παλιάτζες 2}, κερίν ογκιές 3. 

 
 

V74 
1|+μαρκο γερακησ αρακαν(στ)ον κατη σκαλη σφηρηδεσ 
2|δ΄ (και) κρηθαρην σφηρηδες. δ΄. σηταρην (στ)ον κα- 
3|λον χοραφην σφηρηδες. κδ. σουμα το κα- 
4|ροι του  αφεντι σηταρη. μοδοια. δ΄, (και) κροι- 
5|θαρην καφηζηα. στ΄. (και) αρακαν καφηζηα 
6|στ΄. μελην παληατζες. Γ΄. μελην παληατ[ζεσ] 
7|Γ΄. κερην ογκηαν: α΄. 

 

1|+Μαρκο Γεράκης: αρακάν στον Κατη Σκαλί σφυρίδες 2|4, και κριθάριν 
σφυρίδες 4, σιτάριν στον Κα|λόν Χωράφιν σφυρίδες 24.  
Σούμα το κα|ρι του αφέντη σιτάρι μόδια 4, και κρι|θάριν καφίζια 6, και 
αρακάν καφίζια 6|6. μέλιν παλιάτζες 3, μέλιν παλιάτ[ζες] 7|3, κερίν ογκιάν 1. 

 



 

 

 
 

Αστυπάλαια 145 

 
VΙ74 

1|ζορζη βλαχο (στ)α [γη(στ)ερνηα] σηταρην σφηρηδεσ 
2|στ΄. σουμα το καρη του αφεντη σιταρην μοδι 
3|α΄(και) μελην παληατ<ζ>ες β΄ κερην ογκηαν α΄.  

 

1|Ζόρζη Βλάχο: στα Γιστέρνια σιτάριν σφυρίδες 2|6.  
Σούμα το καρι του αφέντη σιτάριν μόδι 3|1 και μέλιν παλιάτ<ζ>ες 2, κερίν 
ογκιάν 1.  

 
 

σελίδα 11 (καδέρνο 1545) 
VΙI74 

1|+Ιω# ξαθηασ (στ)ο ληβαδην κρηθαρην σφηρηδεσ 
2|στ΄. (στ)ον πανερμον σηταρην σφηριδες. στ΄. σουμα 
3|το καρη του αφεντη σιταρην {σφ} μοδην α΄ (και) κρη- 
4|θαρην μοδην. α΄. 

 

1|+Ιω(άννης) Ξανθειάς: στο Λιβάδιν κριθάριν σφυρίδες 2|6, στον Πάνερμον 
σιτάριν σφυρίδες 6.  
Σούμα 3|το καρι του αφέντη σιτάριν {σφ} μόδιν 1, και κρι|θάριν μόδιν 1. 

 
 

VIIΙ74 
1|+ιω# πρασηνοσ στην μεγαλην λημνη κρηθαρην σφη- 
2|ρηδεσ. στ΄. σουμα το καρη του αφεντι κροιθαρη 
3|σφοιροιδαν α΄.47 

 

1|+Ιω(άννης) Πράσινος: στην Μεγάλην Λίμνη κριθάριν σφυ|ρίδες 6.  
Σούμα το καρι του αφέντη κριθάρι3|σφυριδαν 1. 

 
 

ΙΧ74 
1|+Γ(εωργη) μηλεοc (στ)ον πανερμον κρηθαρη σφηρηδες {ηι} 
2|ιη΄.  (και) σοιταρην (στ)’ αρμενοχορην σφηρηδεσ. στ΄. σου- 
3|μα το καρη του αφεντι σηταρην μοδην α΄ (και) κ\η/ρ- 

4|θαρην. μοδοια. Γ΄. μελην παληατζεσ. β΄. κερην 
5|ογκηαν. α΄. 

 

                                                 
47 Επαναλαμβάνουμε πως και στις δύο αυτές εγγραφές (VII74,  VIII74, όπως και στην ΙΙ73 ) 

όπου οι αριθμοί είναι απλοί, επιβεβαιώνεται πως η αναλογία του δοσίματος είναι 1 προς 6. 
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1|+Γεώργη Μηλεός: στον Πάνερμον κριθάρι σφυρίδες {ηι} 2|18, και σιτάριν 
στ’ Αρμενοχώριν σφυρίδες 6.  
Σού|μα το καρι του αφέντη σιτάριν μόδιν 1, και κρι|θάριν μόδια 3. μέλιν 
παλιάτζες 2, κερίν 5|ογκιάν 1. 

 
 

Χ74 
1|+Ιω# σκλαβουνος.(στ)ην μεσαρηαν αρακαν σφηρη- 
2|δεσ. δ’. (και) η(σ τ)ο ληβαδην. κουκηα σφηρηδεσ. ε΄ 
3|και σιταρην σφηρηδεσ. ια΄. (και) η(σ τ)ου μουρα. 
4|κροιθαρην σφηροιδεσ. κ΄. (και) η(σ τ)ην μαεσα- 
5|ρηαν ροιβηθια σφιρηδες. Γ΄. (και) σιταρην σφη- 
6|ρηδες. ιΓ΄.(στ)α διω κλησηδοια.σοιταρημ σφηρη- 
7|δες. ζ΄. σουμα το καρη του αφεντη σιταρην μο- 
8|δοια .ε΄. (και) καφοιζην.α΄. (και) μησο,(και) κρηθαρ<η> 
9|μοδοια. Γ΄. καφηζηα Γ΄. (και) αρακαν καφηα. στ΄. 
10|και κουκηα καφηζηα. ζ΄. (και) ροιβοιθοια. μοδη- 
11|ν εμησο (και) προβατα κεφαληα. δ΄. μελην πα- 
12|ληαντζαν. α΄. 

 

1|+Ιω(άννης) Σκλαβούνος: στην Μεσαριάν αρακάν σφυρί|δες 4, και εις το 
Λιβάδιν κουκιά σφυρίδες 5, 3|και σιτάριν σφυρίδες 11, και εις του Μουρά 
4|κριθάριν σφυρίδες 20, και εις την Μεσα|ριάν ριβίθια σφυρίδες 3, και 
σιτάριν σφυ|ρίδες 13, στα Δυό Κλεισίδια σιτάριν σφυρί|δες 7.  
Σούμα το καρι του αφέντη σιτάριν μό|δια 5 και καφίζιν 1 και μισό, και 
κριθάρ<ι> 9|μόδια 3 καφίζια 3, και αρακάν καφ<ίζ>ια 6, 10|και κουκιά καφίζια 
7, (και) ριβίθια μόδι|ν εμισό, και πρόβατα κεφάλια 4. μέλιν πα|λιάντζαν 1. 

 
 

ΧΙ74 

1|+καλο κατζαροσ κηθαρην (στ)ον αγηον ιω# σφηρηδεσ 
2|στ΄. (και) σιταρην σφοιροιδεσ. στ΄. σουμα το καρη του 
3|αφεντη σοιταρην μοδοιν. α΄. (και) κρηθαρην μοδην α΄ 
4|και μελην. παληατζες. β΄.  κερην ογκιες. β΄.  

 

1|+Καλό Κατζαρός: κριθάριν στον Άγιον Ιω(άννη) σφυρίδες 2|6, και σιτάριν 
σφυρίδες 6.  
Σούμα το καρι του 3|αφέντη σιτάριν μόδιν 1, και κριθάριν μόδιν 1, 4|και 
μέλιν παλιάτζες 2, κερίν ογκιές 2. 

 
 

ΧΙΙ74 



 

 

 
 

Αστυπάλαια 147 

1|+\π/πα. νηκολαος (στ)ο ληβαδην. κουκηα σφοιροιδεσ 
2|στ΄. (και) η(σ τ)’αφεντικον περοιβολην κρηθαρη σφη- 
3|ροιδες. θ΄. (και) η(σ τ)’αρμενοχορη φακι μοδοια 
4|β΄. (και) σοιταρην σφηροιδες. μη΄, σουμα το κα- 
5|ρη του αφεντη σοιταροιν. μοδηα. η΄, (και)κρηθα- 
6|ρη μοδην. α΄. (και) μησο.(και) κουκηα μοδι. α΄ 
7|και φακην καφηζηα β΄. )και) προβατα κεφαλη- 
8|α ιδ΄. (και)μελην, μιστατα β΄. κεριην ογκηεσ 
9|στ΄. και  αρακαν καφηζηα. στ΄. 

 

1|+Παπά Νικόλαος: στο Λιβάδιν κουκιά σφυρίδες 2|6, και εις τ ’Αφεντικόν 
Περιβόλιν κριθάρι σφυ|ρίδες 9, και εις τ’ Αρμενοχώρι φακή μόδια 4|2, και 
σιτάριν σφυρίδες 48.  
Σούμα το κα|ρι του αφέντη σιτάριν μόδια 8, και κριθά|ρι μόδιν 1 και μισό, 
και κουκιά μόδι 1, 7|και φακήν καφίζια 2, και πρόβατα κεφάλι|α 14, και 
μέλιν μίστατα 2, κερίν ογκιές 9|6, και αρακάν καφίζια 6. 

 
 
 

 

Το Κάστρο 
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DSCF0075 
(1525)
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σελίδα 12 (καδέρνο 1525) 
Ι75 

1|+ιω# ξήφακᾶσ (στ)η μεσαρηαν αρακαν σφη- 
2|ρηδεσ. β΄. (στ)ο ληβάδην κουκηα καφηζηα 
3|ιβ΄, (στ)ον περγηαλον σηταρην σφηρηδεσ. Γ΄ 
4|και η(σ τ)ου λουπακα.κροιθαρην σφοιρηδεσ. ιε΄ 
5|(και) οι(σ τ)ο λοιβαδοιν ροβοιθοια καφοιζηα. ιβ΄ 
6|(και) η(σ τ)ην σφακτομανδρα σιταρην σφηρηδεσ ια΄ 
7|(και) η(σ τ)αρμενοχορην σηταρη σφηρηδεσ στ΄ 
8|σουμα το καρη του αφεντη σιταρυ μοδηα. Γ΄, (και) 
9|καφηζηα. Γ΄. (και) κρηθαρην μοδοια. β΄. (και) μι- 
10|σο. (και) αρακα καφηζηα. Γ΄. (και) κουκια καφη- 
11|ζηα. β΄.(και) ροβηθοια καφηζηα,.β΄. (και) με- 
12|λην μιστα. β΄. (και) παληατζαν . α΄,(και) κε- 
13|ρη ογκηεσ. στ΄. 

 

1|+Ιω(άννης) Ξίφακας: στη Μεσαριάν αρακάν σφυ|ρίδες 2, στο Λιβάδιν 
κουκιά καφίζια 3|12, στον Πέργυαλον σιτάριν σφυρίδες 3, 4|και εις του 
Λούπακα κριθάριν σφυρίδες 15, 5|και εις το Λιβάδιν ροβίθια καφίζια 2, 6|και 
εις την Σφακτομάνδρα σιτάριν σφυρίδες 11, 7|και εις τ’ Αρμενοχώριν σιτάρι 
σφυρίδες 6. 
8|Σούμα το καρι του αφέντη σιτάρι μοδια 3, και 9|καφίζια 3, και κριθάριν 
μόδια 2 και μι|σό, και αρακά καφίζια 3, και κουκιά καφί|ζια. 2, και ροβίθια 
καφίζια 2, και μέ|λιν μίστα<τα> 2 και παλιάτζαν 1, και κε|ρί ογκιές 6. 

 
 

ΙΙ75 
1|+γ(εωργιο) μπονανος κουκηα (στ)ο ληβαδην σφηρηδεσ 
2|στ΄. (και) η(σ τ)ην σφακτομανδρα αρακα μοδοια β΄ 
3|(στ)ο βουνη σιταρην σφηρηδεσ. θ΄. (στ)η μεσα- 
4|ρηαν κρηθαρη σφηρηδεσ. κδ΄. σουμα το 
5|καρη του αφεντι σοιταρην μοδοιν α΄. (και) μι- 
6|σο (και) κρηθαρην μοδοια δ΄, (και) κουκηα 
7|μοδην α΄.(και)αρακαν καφηζηα,Γ΄. προ- 
8|βατον. α΄. μελην παληατζαν. α΄. 

 

1|+Γεώργιο) Μπονάνος: κουκιά στο Λιβάδιν σφυρίδες 2|6 και εις την 
Σφακτομάνδρα αρακά μόδια 2 3|στο Βουνί σιτάριν σφυρίδες 9, στη 
Μεσα|ριάν κριθάρι σφυρίδες 24. 
Σούμα το 5|καρι του αφέντη σιτάριν μόδιν 1 και μι|σό, και κριθάριν μόδια 4, 
και κουκιά 7|μόδιν 1, και αρακάν καφίζια 3, πρό|βατον 1. μέλιν παλιάτζαν 
1. 



 

 

 
 

Αστυπάλαια 150 

 
 

ΙΙΙ75 
1|+ιω# βαγηανος. ιοσ του δημητροι βαγηανου 
2|κρηθαρην (στ)ο ληβαδην σφηρηδες. δ’ (και) 
3|σοιταρη σφηρηδες. δ΄. σουμα το καρη του 
4|αφεντι σηταρην καφηζηα. ιστ΄. (και) κρηθα- 
5|ρη καφηζηα. στ΄. 

 

1|+Ιω(άννης) Βαγιανός υός του Δημήτρη Βαγιανού: 2|κριθάριν στο Λιβάδιν 
σφυρίδες 4, και 3|σιτάρι σφυρίδες 4.  
Σούμα το καρι του 4|αφέντη σιτάριν καφίζια 16, και κριθά|ρι καφίζια 6. 

 
 

ΙV75 
1|+μηχαηλ ροδηος. (στ)ην κα(στ)ελοπετρα κρηθαρη 
2|σφηρηδες. στ΄. (και) η(στ)αρμενοχορη σηταρη σφι- 
3|ρηδες β΄ (και) (στ)ο μαυρον βουνη σιταρη 
4|σφυριδες. ι΄. σουμα το καρη του αφεν- 
5|τι σιταρη μοδηα  β΄. (και) κρηθαρη μοδι 
6|α΄. (και) μελην παληατζες β΄.―κερην 
7|ογκηαν – α΄. 

 

1|+Μιχαήλ Ρόδιος: στην Καστελόπετρα κριθάρι 2|σφυρίδες 6, και εις τ’ 
Αρμενοχώρι σιτάρι σφυ|ρίδες 2 και στο Μαύρον Βουνί σιτάρι 4|σφυρίδες 
10. Σούμα το καρι του αφέν|τη σιτάρι μόδια 2, και κριθάρι μόδι 6|1, και 
μέλιν παλιάτζες 2.―κερίν 7|ογκιάν – 1. 

 
 

V75 
1|+μαρκο γηλαρδος (στ)ο ληβαδοι κρηθαρην σφη- 
2|ρηδεσ β΄. σουμα το καρη του αφε<ν>τι κρη- 
3|θαρη καφηζηα Γ΄.  

 

1|+Μάρκο Γιλάρδος: στο Λιβάδι κριθάριν σφυ|ρίδες 2.  
Σούμα το καρι του αφέ<ν>τη κρι|θάρι καφιζια 3.  

 

Θυμίζουμε: **1 σφυρίδα=9 καφίζια˙ 2 σφυρίδες= 18 καφίζια. 

Το 1/6 : 3 καφίζια, (βλ. και VI74  μεταξύ πολλών άλλων). 

 

 
 

σελίδα 13 (καδέρνο 1515) 
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VΙ75 
1|+γληγορη ρηγας (στ)ο ληβαδην κουκηα σφηρη- 
2|δες. Γ΄ (και) αρακαν καφηζηα στ΄. (και) η(σ  τ)ο 
3|ληβαδην κρηθαρην σφηρηδες. ιη΄. (και) αρακα 
4|(στ)ην χοραφηδα σφηρηδα. α΄.σουμα το καρη του 
5|αφεντι κρυθαρην σφηρηδες.  Γ΄ (και)κουκηα 
6|μοδην εμισο.(και) αρακαν καφηζηα β΄. 

 

1|+Γληγόρη Ρήγας: στο Λιβάδιν κουκιά σφυρί|δες 3, και αρακάν καφίζια 6, 
και εις το 3|Λιβάδιν κριθάριν σφυρίδες 18, και αρακά 4|στην Χωραφίδα 
σφυρίδα 1.  
Σούμα το καρι του 5|αφέντη κριθάριν σφυρίδες 3, και κουκιά 6|μόδιν εμισό, 
και αρακάν καφίζια 2. 
 
 

VΙΙ75 
1|+(στ)εφανο τζακορο σιταρην (στ)ο  ληβαδην σφηρηδεσ 
2|στ΄. συμα το καρη του αφεντη μοδην α΄. (και)  
3|προβατα κεφαληα δ΄. 

 

1|+Στέφανο Τζακόρο: σιτάριν στο Λιβάδιν σφυρίδες 2|6.  
Σούμα το καρι του αφέντη μόδιν 1,48 και 3|πρόβατα κεφάλια 4. 

 
 

VΙΙΙ75 
1|+μηχαηλ γληγορης (στ)ο ληβαδην κρηθαρην 
2|σφηρηδες δ΄ (και) η(σ τον) κακον ποταμον ση- 
3|αρην σφυρηδεσ. ιε΄, (στ)ι μεσαρηαν κρη- 
4|θαρην σφηρηδεσ. Γ΄ σουμα το καρυ (του) α- 
5|φεντι σοιταρην {σφ} μοδηα.β΄.(και) μισο 
6|και κρηθαρη μόδην α΄. καφηζην α΄ (και) 
7|μησο . μελην παληατζες δ΄. κερην ογκυεσ  
8|Γ΄. 

 

1|+Μιχαήλ Γληγόρης: στο Λιβάδιν κριθάριν 2|σφυρίδες 4 και εις τον Κακόν 
Ποταμόν σι|τάριν σφυρίδες 15, στη Μεσαριάν κρι|θάριν σφυρίδες 3.  
Σούμα το καρι του α|φέντη σιτάριν {σφ} μόδια.2 και μισό, 6|και κριθάρι 
μόδιν 1 καφίζιν 1 και 7|μισό. μέλιν παλιάτζες 4. κερίν ογκιές 8|3. 

 

  

                                                 
48 Υποπτευόμεθα λάθος εγγραφή: με αντισήκωμα ενός μοδιού, η παραγωγή πρέπει να ήταν 6 

μόδια και όχι 6 σφυρίδες. 
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ΙΧ75 
H Σουμα του Καδέρνου του 1525 
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ΙΧ75 
1|[Η] σουμα τοῦ καδέρνου: [ἠ]τη ἔρ[-] τζέ 
2|βερα[μ -] . δύἀ ὄνομα τοῦ ἄφέντη 
3|ἔπήραμεν, ἀπο το συταρὴ . [ἠ]σε μοδύα   
4|ρνϚ΄ : δουκᾶ<τα>  λα΄: \πρ/υ:  α[«]΄ 
5| ἔπυραμέν καὶ  [ἠc] το κρυθαρη. [ἠc] μοδύα 
6|ριβ΄. δουκᾶ<τα>  λα΄: : \πρ/υ:  α[«]΄. 
7|καὶ ἄπο κουκύα μοδύα: ι΄: δουκᾶ<τα> . β’ : 
8| ἐπυραμέν καὶ ἀπο ροβυθηα μοδύα 
9|ε΄  καφυζυα ζ’ . ἐπύραμεν δουκᾶ<τα>:  α 
10| \πρ/υ [α«]΄: ἐπουλυσαμεν ἀκομυ μαλύα 
11|[ρο\π/υ] ροδυτηκα ιϚ καὶ ἐπύραμεν: δουκᾶ<τα>: β 
12| ἄκομυ ἔπουλυcαμεν καὶ ἀπό τη δεκατηά. προ- 
13|βατα. καὶφαλύα ιε΄ καὶ ἐπυραμεν δουκᾶ<τα> 
14|Γ΄. ἔπουλυσάμεν καὶ ἄρακᾶ. μοδύα: θ΄ 
15| καὶ ἐπυραμεν δουκᾶ<το>: α΄: ἔπυράμεν 
16| καὶ ἀπο ταποχτη. καὶ ἀπο το τομάρη δουκᾶ<τα> 
17|κε΄. ἐπυραμέν καὶ ἀπο τυ γλυνα δουκᾶ<το>: α΄: 

 
1|[Η] σούμα τοῦ καδέρνου: [ἠ]τη ἔρ[-] τζέ|βερα[- -]49 . δια ὄνομα τοῦ 
αφέντη 3|επήραμεν, ἀπο το σιτάρι. [ει]σέ μόδια 4|156΄: δουκ<ᾶτα>50» 31: 
\πρ/υ:  α[«]΄ 

5| ἔπηραμέν καὶ [εις] το κριθάρι. [εις ] μόδια 6|112΄. δουκᾶ<τα> 31: \πρ/υ:  
α[«]΄. 

7|καὶ ἄπο κουκύα μοδύα: ι΄: δουκᾶ<τα> . β’: 
8| ἐπήραμεν καὶ ἀπο ροβίθια μόδια 9|5 καφίζια 7, ἐπήραμεν δουκᾶ<τα>:  

1 10| \πρ/υ [α«]΄:  
ἐπουλήσαμεν ἀκόμη μαλλιά 11|[ρο\π/υ]  ροδίτικα 16 καὶ ἐπήραμεν: 
δουκᾶ<τα>: 2 

12| Ακόμη επουλήσαμεν καὶ ἀπό τη δεκατιά πρό|βατα. κεφάλια 15 καὶ 
ἐπήραμεν δουκᾶ<τα> 14|3.  

Επουλήσαμεν καὶ αρακᾶ μόδια: 9 15| καὶ ἐπηραμεν δουκᾶ<το> 1. 
Επήραμεν 16| καὶ ἀπο ταποχτη, καὶ ἀπο το τομάρι δουκᾶ<τα> 17|25. 
Επήραμεν καὶ ἀπο τη γλύνα δουκᾶ<το>: 1. 

 

                                                 
49 Εισεπραξα: από τα ιταλικα (ho) ricevuto  και ricevuta 
50 Η λέξη δουκάτο δίνεται με συντομογραφία. 
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Σελίδα 14 (καδερνο 1525) 
 
Λογαριασμοί σε ιταλική γλώσσα. 
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σελίδα 14 (καδέρνο 1525) 
 
1|+ἄκομυ ἔπ\ου/λυcαμεν : καὶ το μελη χυλή2|άδα. [α’] : μηστα(τα):  η΄ καὶ 
επυράμεν 3|δουκᾶ<τα>:  ιε΄ καθαρηά. 4| ἄκομυ ἐπουλύcαμεν . καὶ[ρῆ]  
λυτρέc ρο5|δητηκεc  θ΄  καὶ επυράμεν. καθαρήα δουκᾶ<τα>: 6|δ΄: 
7|συνολον. όλα ὄμοῦ :  [-]ἐφετῆ ἠντραδα 8| δουκᾶ<τα>:  Ϟζ΄  ύγουν 
δουκατα . ενενυντᾶ 9|εὐτά:  καὶ άλα δουκᾶ<τα>:  Γ΄. ἀπο παλύα 
10|ύντραδα:   σουμαρον ὄλα: ὄπ\ου/  βαστῶ  τοῦ 
11| ἀφέντη . δουκᾶ<τα> ρ.  [-]οκύ εκατον 12|και δουκᾶ<τα>   ιΓ΄. από το 
πάκτοc  τῆc ἀμορ|γως : δυα χρονοῦ ἑνοc : σουμά ὁλα δοῦκα<τα> 14|  ριΓ΄ 
: ύγουν ἑκατο δεκατρύα. – 

 

▬▬▬▬▬▬▬ 
1|+Ἀκόμη ἐπουλήcαμεν : καὶ το μέλι χιλι2|άδα. [α’] : μίστατα: 8 καὶ ἐπήραμεν 

3|δουκᾶ<τα>: 15 καθάρια. 
4| Ἀκόμη ἐπουλήcαμεν . κερί λίτρες  ρο5|δίτικες 9 καὶ ἐπήραμεν καθάρια 
δουκᾶ<τα>: 6|4: 

7|Σύνολον. όλα ὁμοῦ: [-]ἐφετῆ ἰντράδα51 8| δουκᾶ<τα>: 97(Ϟζ΄)  ἤγουν 
δουκάτα  ενενήντα 9|ἐφτά:  καὶ ἄλλα δουκᾶ<τα>: 3 ἀπὸ παλιά 10|ἰντράδα:  

Σουμάρον ὃλα: ὄπου βαστῶ τοῦ 11| ἀφέντη: δουκᾶ<τα> 100(ρ΄).[-]οκύ ἑκατὸν. 
12|καὶ δουκᾶ<τα> 13,  ἀπὸ τὸ πάκτος τῆς  Ἀμορ|γός: διά χρονοῦ ἑνός: 

Σοῦμα ὃλα δουκᾶ<τα> 14|  ρΙΓ΄ : ἤγουν ἑκατὸ δεκατρία. - 

 

Σημείωση: Υπολογίσαμε πως τη χρονιά αυτή  η Αφεντιά συγκέντρωσε από 21 
άτομα, 64 πρόβατα, οκτώ από τα οποία χαρακτηρίστηκαν «προβάτες». 

 
  

                                                 
51 Έσοδο: δηλαδή, το φετινά έσοδο 97 δουκάτα και υπόλοιπο από περσινά έσοδα 3. 
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Πέμπτο Τετράδιο 15[--] 

 

Στο φθαρμένο πάνω τμήμα της σελίδας ήταν γραμμένη η χρονολογία, από την 
οποία φαίνονται μόνο το κάτω μέρος με τον τόνο του «,α»: 1000 και το «φ». 
500. Λίγο πριν, διακρίνεται ένα «ν» ανάλογο με εκείνο του ονόματος δραγουνας 
που ακολουθεί στην πρώτη εγγραφή. 
Με επιφυλάξεις, αποτολμούμε να χρονολογήσουμε το τετράδιο αυτό στα τέλη 
της περιόδου 1510-1525, με πιθανότερο το έτος 1523, δεδομένου ότι η σειρά με 
την οποία εγγράφονται οι φορολογούμενοι καλλιεργητές στο κάστιχο είναι η ίδια 
με εκείνη του έτους 1525. 
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ΠΕΜΠΤΟ ΚΑΔΕΡΝΟ (152??) 
DSCF0077 
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σελίδα 1 (152?) 

Ι77 
1|+ ν\η/κητα  δραγουναc  αρακα (στ)ο κα(στ)ρο 
2|μοδηα στ΄ (και)  κυρθάρην (στ)ου  κεραμουτΤυ52  σφη- 
3|ρηδεσ  ιη΄ σιταρι (στ)ο ληβαδη  σφηριδεσ  ε΄ 
4|σιταρι (στ)ου κεραμουτΤη  σφηριδεσ  ιη΄ σιταρη  (στ)ο 
5|αρμενοχορη  σφηρηδεσ  ζ΄ υ  σουμα το καρι του  α- 
6|φετΤη σιταρι μοδηα  ε΄ (και) κρηθαρι  μοδηα 
7|Γ΄ (και) αρακα μοδη  α΄    μελη μη(στ)ατο  α΄  παλη- 
8|ατζεσ   β΄  κερη ογκηες  β΄.  

 

1|+ Ν\ι/κήτα  Δραγουνάς: αρακά στο Κάστρο 2|μόδια 6, και κριθάριν στου 
ΚεραμουτΤη σφυ3|ρίδες  12, σιτάρι στο Λιβάδι σφυρίδες 5, 4|σιτάρι στου 
ΚεραμούτΤη σφυρίδες 18, σιτάρι στο 5|Αρμενοχώρι σφυρίδες 7.  
Η σούμα το καρι του α|φέτΤη σιτάρι μόδια 5, και κριθάρι μόδια 7|3, και 
αρακά μόδι 1. μέλι μίστατο 1 παλι|άτζες 2,  κερί ογκιές 2.  

 
 

ΙΙ77 
1|+ν\η/κωλα γυλαρδοc   κρηθαρι (στ)ο κα(στ)ρο  σφη- 
2|ρηδεσ  β΄  κουκηα σφηρηδα  α΄ σητα[ρη] 
3|(στ)ο  ληβαδη σφηριδεσ   δ΄ β΄  υ  σουμα το 
4|καρι  του αφετΤη  σιταρι μοδι  α΄ κρη- 
5|θαρι  καφηζηα  β΄  κουκηα καφηζη  α΄. 

 

1|+Ν\ι/κόλα Γιλάρδος  κριθάρι στο Κάστρο σφυ|ρίδες 2, κουκιά σφυρίδα  1 
σιτά[ρι] 3|στο Λιβάδι σφυρίδες  4  2. 
Η σούμα το 4|καρι του αφέτΤη σιτάρι μόδι 1, κρι|θάρι καφίζια 2, κουκιά 
καφίζι 1. 

 
 

ΙΙΙΙ77 
1|+[ν\η/κολα κομησ]   σιταρι (στ)η  μεσαρια σφη[ 
2|ριδεσ β΄ υ  σουμα το καρι του αφεττη  κα- 
3|φηζηα  β΄ . μελη παλιατζα α΄. 
 

1|+Νικόλα Κόμης: σιτάρι στη Μεσαριά σφυ|ρίδες  2. 
Η σούμα το καρι του αφέ<ν>τη κα|φίζια 2, μέλι παλιάτζα 1. 

                                                 
52 Στις εγγραφές αυτές ο γραφέας χρησιμοποιεί συχνότερα το σύμπλεγμα τΤ για να 

σημειώσει το ντ/d, ο οποίο διατηρήσαμε στην μεταγραφή και στις επόμενες παραγράφους. 
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ΙV77 
1|+μπελα βηστα  κῶμιc  κρηθαρη (στ)ο κα(στ)ρω 
2|σφηρηδεσ  στ΄  κε  αρακάν (στ)ην  σφακτῶματρα 
3|σφηρηδεσ  Γ΄ κουκηα σφηρηδεσ  στ΄ σι- 
4|ταρι  (στ)ο λιβαδη  σφηριδεσ  ε΄ ˙  σιταρι (στ)η μεσα 
5|ρια  σφηρηδεσ  ζ΄ σιταρι (στ)ην  αγηα  μαρινα  σφηριδεσ 
6|στ΄   κηρθαρι  (στ)ην αγηα  μαρηνα σφηριδεσ ιβ΄ 
_______________________________________________________________ 

7|υ  σουματοκαρι  του  αφετΤη  σιταρι μοδη 
8|α  Γ΄  (και)  κρηθαρι   μοδηα  δ΄ (και) κουκηα  μοδη 
9|α΄  (και) αρακα καφηζηα δ΄ φακη  καφηζη 
10|α΄     μελη μη(στ)ατο α΄παληατζα α΄ 
11|κερι  ογκηεσ  Γ΄.  

 
1|+Μπελαβίστα  Κόμης: κριθάρι στο Κάστρο 2|σφυρίδες 6, και αρακάν στην 
Σφακτομά<ν>τρα 3|σφυρίδες 3, κουκιά σφυρίδες 6, σι|τάρι  στο Λιβάδι 
σφυρίδες ε΄ ˙σιτάρι στη Μεσα|ριά σφυρίδες ζ΄, σιτάρι στην Αγιά Μαρίνα  
σφυρίδες 6| 6, κριθάρι στην Αγιά Μαρίνα σφυρίδες 12. 
_______________________________________________________________ 

7|Η σούμα το καρι του αφέτΤη, σιτάρι μόδι|α  3, και κριθάρι μόδια 4, και 
κουκιά μόδι 9|1, και αρακά καφίζια 4, φακή καφίζι 10|1. Μέλι μίστατο 1, 
παλιάτζα 1, 11|κερί ογκιές 3. 
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DSCF0078
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σελίδα 2 (15??) 
Ι78 

1|+πρασηνος μπωνανος53 {κουκηα μοδηα} 
2|κρηθαρη (στ)ο ληβαδη σφηρηδεσ 
3|ιε΄ κρηθαρη (στ)ο βουνη σφηρηδεσ 
4|ιε΄ υ σουμα το καρι του αφετΤη κρη- 
5|θαρι μοδηα δ΄ (και) αρακα  κα- 
6|φηζη  α΄ —————————— 
7|μελι μη(στ)ατα β΄ κερι ογκηεσ δ΄. 

 

1|+Πράσινος Μπονάνος:{κουκηα μοδηα} 2|κριθάρη στο Λιβάδι σφυρίδες 
3|15, κριθάρι στο Βουνί σφυρίδες 4|15. Η σούμα το καρι του αφέτΤη 
κρι|θάρι μοδηα 4 και αρακά  κα|φίζι 1————7|μέλι μίστατα 2, κερί ογκιές 
4. 

 
 

ΙΙ78 
1|+μηχαλη ξανθηας  (στ)ο ληβαδη κουκηα 
2|μοδηα στ΄ κρηθαρη (στ)η σφακτομα- 
3|τρα σφηρηδεσ β΄. σιταρι (στ)η σφα- 
4|κτωματρα σφηριδεσ  ζ΄σιταρ[ι] 
5|(στ)η σφακτωματρα σφηριδεσ στ΄———— 
6|υ σουμα το καρι του αφετΤη σιταρι 
7|μοδη α΄ καφηζηα δ΄  κρηθαρι κα- 
8|φηζηα  β΄ (και) κουκηα μοδη  \α΄/. 

 

1|+Μιχάλη Ξανθειάς: στο Λιβάδι κουκιά 2|μόδια 6, κριθάρι στη Σφακτομά-
3|τρα σφυρίδες 2, σιτάρι στη Σφα|κτομάτρα σφυρίδες 7, σιτάρ[ι] 5|στη 
Σφακτομάτρα σφυρίδες 6 — 
6|Η σούμα το καρι του αφέτΤη σιτάρι 7|μόδι 1 καφίζια 4, κριθάρι κα|φίζια  2 
και κουκιά μόδι  \1/. 

 
 

                                                 
53 Μικροσκοπική γραφή από τον γραφέα που εγγράφει μόνο τα ονόματα. 
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Ιω(άννης) Τορνάς:  κουκιά στο Λιβάδι 

 
15??, 2, ΙΙΙ78 

1|+Ιω# Τορνά  κουκηα  (στ)ο ληβαδη σφη- 
2|ρηδες στ΄. αρακα (στ)ο αρμενο- 
3|χορη σφηρηδεσ Γ΄. σιταρι (στ)ο ληβα- 
4|δη σφηρηδεσ ε΄ριβηθηα (στ)ο ληβαδη 
5|σφηριδεσ  δ΄ κριθαρι (στ)ο αρμενοχορ[ι] 
6|σφηριδεσ  ιη΄ σιταρι (στ)’ αρμενοχορι σφηριδεσ 
7|κη΄— υ σουμα το καρι του αφεττη σιταρι μο- 
8|δηα Γ΄ καφηζηα  β΄ κρηθαρι μοδηα Γ΄ (και) 
9|κουκηα μοδη α΄ (και) αρακα καφηζηα δ΄ 
10|(και) ριβηθηα καφηζηα στ΄ ——————— 
11|μελη μη(στ)ατα β΄ (και) καιρι ο[γξηε]σ  δ΄. 
 

1|+Ιω(άννης) Τορνάς:  κουκιά στο Λιβάδι σφυ|ρίδες 6, αρακά στο 
Αρμενο|χώρι σφυρίδες 3˙ σιτάρι στο Λιβά|δι σφυρίδες 5, ριβίθια στο 
Λιβάδι 5|σφυρίδες 4, κριθάρι στο Αρμενοχώρι 6|σφυρίδες 18, σιτάρι στ’ 
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Αρμενοχώρι σφυρίδες 7|28,— Η σούμα το καρι του αφέντη, σιτάρι μό|δια 
3, καφίζια 2, κριθάρι μόδια 3, και 9|κουκιά μόδι 1, και αρακά καφίζια 4, 
10|και ριβίθια καφίζια 6 ————— 11|Μέλι μίστατα 2 και κερί ο[γκιέ]ς 4. 

 
 

σελιδα 3 (15??) 
IV78 

1|+μαρκο  ρουσος κουκηα (στ)ο ληβαδη σφη- 
2|ρηδες Γ΄ (και) κρηθαρην στω λϋβαδην σφι- 
3|ρυδεσ ι΄σιταρη (στ)ο βουνι σφηριδεσ  ιστ΄ κρηθα- 
4|ρη (στ)ο κα(στ)ρω σφηριδεσ β΄ κρηθαρι (στ)ο βουνη σφηριδεσ 
5|ιβ΄ σιταρι (στ)ου κεραμουτΤε σφηριδεσ η΄ υ σουμα το 
6|καρι του αφετΤη σιταρι μοδηα δ΄(και) κρη- 
7|θαρι μοδια δ΄ κουκηα καφηζηα Γ΄   μελη 
8|παληατζεσ δ΄.  

 

1|+Μάρκο Ρούσος: κουκιά στο Λιβάδι σφη|ρίδες 3, και κριθάριν στο Λιβάδι 
σφυ|ρίδες 10, σιτάρι στο Βουνί σφυρίδες 16, κριθα|ρι στο Κάστρο 
σφυρίδες 2, κριθάρι στο Βουνί σφυρίδες 5|12, σιτάρι στου ΚεραμουτΤε 
σφυρίδες 8. Η σούμα το 6|καρι του αφέτΤη σιτάρι μόδια 4 και κρι|θάρι 
μόδια 4, κουκιά καφίζια 3. Μέλι 8|παλιάτζες 4.  

 
 

V78 
1|+ιω# {xxx}γυλαρδοσ κουκηα (στ)ο ληβα- 
2|δη σφηριδεσ δ΄ κρηθαρη (στ)ο  κα- 
3|(στ)ρο σφηρηδεσ ι΄ σιταρι (στ)ο λιβαδη 
4|σφηριδεσ ι΄σιταρι (στ)ο μπανερμο σφηριδεσ 
5|β΄(και) κρηθαρι σφηριδεσ στ΄. —————— 
6|υ σουμα το καρι του αφετΤη σιταρι μοδη\α/ 
7|β΄ (και) κρηθαρη μοδηα β΄(και) κουκηα  καφη- 
8|ζηα ε΄  (και) φακη καφηζη α΄ ——————— 
9|μελη μη(στ)ατα α΄παλιατζεσ δ΄ 
10|κερι  ογκηεσ  δ΄. 

 

1|+Ιω(άννης) {xxx}Γιλάρδος, κουκιά στο Λιβά|δι σφυρίδες 4, κριθάρι στο  
Κά|στρο σφυρίδες 10, σιτάρι στο Λιβάδι 4|σφυρίδες 10. σιτάρι στο 
μΠάνερμο σφυρίδες 5|2, και κριθάρι σφηριδεσ 6. —————— 
6|Η σούμα το καρι του αφέντη σιτάρι μόδι\α/ 7|2, και κριθάρι μόδια 2, και 
κουκιά καφί|ζια 5 και φακή καφίζι 1 ——————— 
9|μελι μίστατα 1 παλιατζεσ 4 10|κερι  ογκιές 4.. 
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VI78 

1|ιω# τηνιακοc αρακα  (στ)ο ληβαδη σφη- 
2|ρηδεσ β΄κρηθαρι (στ)ου γηακουμου το 
3| χοριον σφηρηδεσ ε΄ σιταρι (στ)ου γηακου- 
4|μου το χοριο σφηριδεσ ιβ΄ 
———————————————————————— 

5|υ σουμα το καρι του αφετΤη σιταρη 
6|μοδηα  β΄ (και) κρηθαρι μοδη α΄ . αρακα 
7|καφηζηα  β΄ μελι παληατζα α΄ κερι ογγη- 
8|α  εμισι.. 

 

1|Ιω(άννης) Τηνιακός αρακά στο Λιβάδι σφυ|ρίδες 2, κριθάρι στου 
Γιάκουμου το 3| Χωριον σφυρίδες 5, σιτάρι (στ)ου Γιάκου|μου το Χωριό 
σφυρίδες 12. 
———————————————————————— 

5|Η σούμα το καρι του αφέντη σιτάρι 6|μόδια  β΄ και κριθάρι μόδι 1 . αρακά 
7|καφίζια 2 . μέλι παλιάτζα 1, κερί ογκι|ά εμισή. 
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DSCF0079 
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σελίδα 4 (15??) 

I79 
1|φυληποc (στ)αδηατηc  αρακά σφηρηδεc 
2|α΄ (και) κριθαρην (στ)ην σφακτοματαρ  σφυρηδεσ ιε΄ 
3|σιταρι (στ)η σφακτοματρα σφηρηδεσ 
4|ιε΄.  υ σουμα το καρι του αφετΤη μοδηα σιτα- 
5|ρι β΄ καφηζηα β΄ (και)  κρηθαρι μοδηα β΄ 
6|καφηζηα β΄ (και) αρακά καφηζηα {ι}α΄ 

 

1|Φίλιππος Σταδιάτης: αρακά σφυρίδες 2|1, και κριθάριν στην 
Σφακτομάτρα σφυρίδες 15, 3|σιτάρι στη Σφακτομάτρα σφυρίδες 4|15.  
Η σούμα το καρι του αφέντη μόδια σιτά|ρι 2 καφίζια 2, και κριθάρι μόδια 2 
6|καφίζια 2 και αρακά καφίζια {ι}1. 
 

 
II79 

1|ν\η/κολα βαγηανοc κρηθαρι (στ)α  κωκη- 
2|να χοματα σφηρηδεσ ιη΄  σιτα- 
3|ρι (στ)α κοκινα χοματα σφηρηδεσ γ΄. 
—————————————————— 
4|υ σουμα το καρι του αφετΤη κρηθαρι μοδια 
5|β΄ καφηζηα δ΄ (και) σιταρι καφηζηα δ΄-- 
6|μελη παλιατζα α΄. 

 

1|Ν\ι/κόλα Βαγιανός: κρίθάρι στα Κόκκι|να Χώματα σφυρίδες 18,  σιτά|ρι 
Κόκκινα Χώματα σφυρίδες 3. 
—————————————————— 
4|Η σούμα το καρι του αφέντη κριθάρι μόδια 5|2 καφίζια 4 και σιτάρι καφίζια 
4--  6|μέλι παλιάτζα 1. 

 
 

III79 
1|μελι μη(στ)ατο α΄ παληατζες  β΄―—―54 

2|+αντονι βλαχοc  αρακα  (στ)ο ληβα- 
3|δη μοδηα  δ΄ κουκηα (στ)ο λιβαδη 
4| σφηρηδεσ δ΄  κρηθαρη (στ)ο ληβα- 
5|δη σφηρηδεσ στ΄  φακή (στ)ο ληβα- 
6|δη σφηρηδα  α΄ κρηθαρι (στ)η μεγα- 
7|λι λημνη σφηριδεσ  στ΄ σιταρι (στ)η 

                                                 
54 Η εγγραφή αυτή έπρεπε να είχε μπει στο τέλος, στο ύψος της γραμμής 12. 
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8|σφακτοματρα σφηρηδεσ  ιδ΄ σιταρι (στ)ο λιβαδη 
9| σφηριδεσ  στ΄ σιταρι (στ)ο αρμενοχορη σφηριδεσ  δ.΄ ÷ υ σουμα 
10|το καρι του αφετΤη σιταρι μοδηα Γ΄. καφιζηα στ΄ (και) 
11|κρηθαρι μοδηα β΄. αρακα καφηζηα στ΄. κουκη- 
12|α καφηζια  δ΄. ―—――—――—― 

 
 

1|μέλι μίστατο 1 παλιάτζες  2΄―—― 
2|+Αντώνη Βλάχοc  αρακά στο Λιβά|δι μόδια  4, κουκιά στο Λιβάδι 4| 
σφυρίδες 4, κριθάρι στο Λιβά|δι σφυρίδες 6,  φακή στο ΛΙβά|δι σφυρίδα 1, 
κριθάρι στη Μεγά|λη Λίμνη σφυρίδες 6, σιτάρι στη 8|Σφακτομάτρα 
σφυρίδες  14, σιτάρι στο Λιβάδι 9| σφυρίδες  6, σιτάρι στο Αρμενοχώρι 
σφυρίδες  4.÷  
Η σούμα10|το καρι του αφέντη σιτάρι μόδια 3 καφίζια 6 και 11|κριθάρι μόδια 
2. αρακά καφίζια 6΄. κουκι|ά καφίζια  4. ―—――—――—― 
 

 
IV79 

1|+ατρεαc επακτιοτης  κρηθαρη (στ)ο ληβα- 
2|δι σφηριδεσ η΄. σιταρι (στ)ο καλο χο- 
3|ραφη σφηριδεσ ιη΄ ÷  υ σουματο καρι 
5|του αφετΤη σιταρι μοδηα β΄, καφηζη- 
6|α δ΄ (και) κρηθαρι μοδι α΄. καφηζηα β΄. 
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1|+Αντρέας επακτιώτης  κριθάρι στο Λιβά|δι σφυρίδες 8. σιτάρι στο Καλό 
Χω|ράφι σφυρίδες 18. ÷   
Η σούμα το καρι 5|του αφέντη σιτάρι μόδια 2, καφίζι|α 4 και κριθάρι μόδι 1. 
καφίζια 2. 

 
 

σελίδα 5 (15??)  
V79 

1|+ιω# νομηκοc κρηθαρη (στ)ο ληβαδη σφη- 
2|ρηδεσ  ιβ΄ κρηθαρι (στ)ο κα(στ)ρο σφη- 
3| ρηδεσ  ιε΄ σιταρι (στ)ο σουλουΤτρα- 
4|νη σφηριδεσ  ε΄ σιταρη (στ)η σκαφεσ 
5|σφηριδεσ  λστ΄ ριβηθηα σφηριδεσ στ΄. 
—————————————————— 
6|υ σουμα το καρι του αφετΤη σιταρη 
7|μοδια στ΄  καφηζηα στ΄ κρηθαρη μο- 
8|δια δ’  ριβηθηα μοδι α΄.  μελη παληατζα 
9|α’ (και)   καιρι ογγηεσ μηα΄ και μησι. 

 

1|+Ιω(άννης) Νομικός: κριθάρι (στ)ο Λιβάδι σφυ|ρίδες 12, κριθάρι στο 
Κάστρο σφυ|ρίδες 15, σιτάρι στο ΣουλουΤτρά|νι σφυρίδες 5, σιτάρι στι<ς> 
Σκάφες 5|σφυρίδες 36, ριβίθια σφυρίδες 6. 
—————————————————— 
6|Η σούμα το καρι του αφέτΤη σιτάρι 7|μόδια 6 καφίζα 6, κριθάρι μό|δια 4, 
ριβυθια μοδι 1. μέλι παλιάτζα 9|1 και  κερί ογκιές μία και μισή. 

 
 

VΙ79 
1|+μηχαλη γυλαρδοc αρακα (στ)η σφα- 
2|κτοματρα σφηρηδεσ  δ΄  κουκηα 
3|(στ)ην μεσαρια σφηρηδεσ  δ΄ κρηθα 
4|ρη (στ)η μεσαρια σφηρηδεσ  θ΄ ριβηθηα 
5|σφηρηδεσ  Γ΄ σιταρι (στ)ον αγηο ηοανη σφηρι- 
6|δεσ  ιστ΄. υ σουμα το καρι τ\ου/ αφετΤη 
7|σιταρι μοδηα β΄ καφηζηα ε΄ (και) κρηθα- 
8|ρι μοδη α΄ καφηζηα Γ΄ (και) κουκηα καφη- 
9|ζηα ε΄ (και) αρακά καφηζηα ε΄ ρυβηθηα 
10|καφηζηα δ΄——————— 
11|μελη μη(στ)ατο α΄ κερι ογκηα α΄. 
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1|+Μιχάλη Γιλάρδος: αρακά στη Σφα|κτομάτρα σφυρίδες 4, κουκιά 3|στην 
Μεσαριά σφυρίδες 4, κριθά|ρι στη Μεσαριά σφυρίδες 9, ριβίθια 5|σφυρίδες 
3, σιτάρι στον Άγιο Ιωάννη σφυρί|δες 16.  
Η σούμα το καρι τ\ου/ αφέτΤη 7|σιτάρι μόδια 2 καφίζια 5, και κριθά|ρι μόδι 
1 καφίζια 3 και κουκιά καφί|ζια 5, και αρακά καφίζια 5, ριβίθια 10|καφίζια 4 
———— 
11|μελι μίστατο 1, κερί ογκιά 1. 

 
 

VΙΙ79 

1|+στεφανοc αξυοτηc αρακα (στ)η σφα- 
2|κτοματρα σφηρηδεσ  δ΄ αρακα 
3|(στ)ο αρμενοχορι σφηρηδεσ η΄ 
4|κρηθαρη (στ)η σφακτωματρα σφη- 
5|ριδεσ σιταρι ιε΄{στο} (στ)η σφακτω- 
6|ματρα σφηριδεσ  ιστ΄―——————— 
7|υ σουμα το καρη του αφετΤη σιταρι μοδη- 
8|α β΄. καφηζηα δ΄ (και) κρηθαρι μοδηα β΄. (και) 
9|καφηζηα δ΄ (και) αρακα μοδη α΄. καφη- 
10|ζηα  β΄ κουκηα καφηζηα ε΄ ―————— 
11|μελι μη(στ)ατα β΄παλιατζα α΄ κερι ογκη- 

12|εσ δ΄ 
 

1|+Στεφανος Αξιώτης:  αρακά στη Σφα|κτομάτρα σφυρίδες 4, αρακά 3|στο 
Αρμενοχώρι σφυρίδες 8, 4|κριθάρι στη Σφακτομάτρα σφυ|ρίδες σιτάρι ς 15 
{στο} στη Σφακτο|μάτρα σφυρίδες 16 ―——————— 
7|Η σούμα το καρι του αφέτΤη σιτάρι μόδι|α 2. καφίζια 4, και κριθάρι μόδια 
2 και 9|καφίζια 4 και αρακά μόδι 1 καφί|ζια 2, κουκιά καφίζια 5 ―—— 
11|μελι μίστατα 2 παλιάτζα 1, κερί ογκι|ές 4. 

 
 
+ιω# βαγυανος 

Ιωάννης Βαγιανός. 
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DSCF0080 
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σελίδα 6 (15??) 
I80 

1|+Γεωργυ φουκασ κουκηα μοδη α΄ 
2|αρακα (στ)ο ληβαδη σφηρηδεσ 
3|ε΄, κρηθαρι (στ)ο αρμενοχορι σφη- 
4|ρηδεσ ιε΄. κρηθαρι (στ)η μεσαρια σφηρη- 
5|δεσ ιη΄ σιταρι (στ)ο μπανερμο σφηρίδεσ 
6|ιζ΄, σιταρι (στ)ο αρμενοχορη σφηριδες θ΄. 
——————————————————— 
7|υ σουμα το καρι του αφετΤη σιταρι μο- 
8|δηα δ΄ (και) κρηθαρι μοδηα ε΄. (και) αρακα κα- 
9|φηζηα ε΄ (και) κουκηα καφηζι α΄ ———— 
10|μελι μηστατα β΄  κερη ογκηεσ ε΄.  

 

1|+Γεώργη Φουκάς κουκιά μόδι 1, 2|αρακά στο Λιβάδι σφυρίδες 3|5, 
κριθάρι στο Αρμενοχώρι σφυ|ρίδες 15, κριθάρι στη Μεσαριά σφυρί|δες 18,  
σιτάρι στο μΠάνερμο σφυρίδες 6|17, σιτάρι στο Αρμενοχώρι σφυρίδες 9. —
—————————————————— 
7|Η σούμα το καρι του αφέτΤη σιτάρι μό|δια 4 και κριθάρι μόδια 5. και 
αρακά κα|φίζια 5, και κουκιά καφίζι 1. ———— 
10|μέλι μίστατα 2, κερί ογκιές 5.  

 
 

IΙ80 
1|+ν\η/κολα τελασουδα σιταρι στο λιβαδη 
2|σφηριδεσ δ΄. υ σουμα  το καρη του αφε- 
3|τΤη σιταρη καφηζηα δ΄. 

 

1|+Νικόλα Τελασούδα: σιτάρι στο Λιβάδι 2|σφυρίδες 4.  
Η σούμα το καρι του αφέ|τΤη σιτάρι καφίζια 4. 

 
 

ΙΙΙ80 
1|+ν\η/κολα βαρελη κουκηα (στ)η σφακτο- 
2|μαντρα σφηρηδεσ Γ΄. το καρι του 

3|αφετΤη καφηζηα Γ΄ 
4|μελη παλιατζες Γ΄ 
5|(και) κερι ογγηα μηα. 

 

1|+Νικόλα Βαρελή: κουκιά στη Σφακτο|μάντρα σφυρίδες 3.  
Το καρι του 3|αφέτΤη καφίζια 3, 4|μέλι παλιάτζες 3, 5|και κερί ογκιά μία. 
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*IV80/V80 
+μηχαλυ τζαγγαρελοc 

Μιχάλη Τζαγγαρέλος 
 
+Iω# μαρζελοσ 

Ιω(άννης) Μαρζέλος 
 

σελίδα 7 (15??) 
VΙ80b 

+Iω# ματουρλεοτηc 
Ιω(άννης) Ματουρλεώτης 

 
VΙ80 

1|+νικολα πουλημενοc  κρηθαρη (στ)ο λη- 
2|βαδη μοδηα δ΄ σηταρι (στ)α κα- 
3|μηνακηα σφηρηδες  ιβ΄——————— 
4|υ σουμα το καρι του αφετΤη σιτα- 
5|ρι μοδι α΄. καφηζηα Γ΄ (και) κρηθα- 
6|ρι καφηζηα δ΄.——————— 

 

1|+Νικόλα Πουλημένος: κριθάρι στο Λι|βάδι μόδια 4 σιτάρι στα Κα|μινάκια 
σφυρίδες  12——————— 
4|Η σούμα το καρι του αφετΤη σιτα|ρι μοδι 1, καφίζια 3, και κριθά|ρι καφίζια 
4.——————— 

 
 

VΙΙ80 
1|+νηκητα τζακοροσ  σιταρι (στ)α γη(στ)ερ- 
2|νηα σφηριδες ιη΄. υ σουμα το καρη 
3|του αφετΤη σιταρι μοδηα Γ΄ ————— 
4|μελη παλιατζες β΄(και) μησι. (και) καιρη 
5|ογγηα μηα΄. 

 

1|+Νικήτα Τζακόρος: σιτάρι στα Γιστέρ|νια σφυρίδες 18.  
Η σούμα το καρι 3|του αφέτΤη σιτάρι μόδια 3 —— 4|μέλι παλιάτζες 2 και 
μισή, και κερί 5|ογκιά μία. 

 
 

VΙΙΙ80 
1|+μαρκο γηλαρδο κρηθαρι (στ)ο λιβα- 
2|δη σφηριδες στ΄. το καρυ του αφετΤη μο- 
3|δι α΄. 
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1|+Μάρκο Γιλάρδο: κριθάρι στο Λιβά|δι σφυρίδες 6.  
Το καρι του αφέτΤη μό|δι 1. 

 
DSCF0081 
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σελίδα 6 (15??) 
|81 

1|+\πα/πα Γεωργυ ροδηοσ αρακα (στ)ο βουνη 
2|σφηριδεσ  Γ΄ [κε αρα ] κουκηα (στ)’ αρ- 
3|μενοχορην σφηρυδες β΄ κρηυαρι (στ)ο 
4|λιβαδι σφηριδεσ ιβ΄ σιταρι (στ) κου- 
5|τελα σφηριδεσ ιε΄ —————— 
6|υ σουμα το καρι του αφεττη σιταρι μο- 
7|δια β΄ καφηζηα δ΄ κουκηα καφη- 
8|ζηα Γ΄ ———————— 
9|μελι παληατζεσ  β΄. 

 

1|+\Πα /πά Γεώργη Ρόδιος: αρακά στο Βουνί 2|σφυρίδες  3, [κε αρα] κουκιά 
στ’ Αρ|μενοχώριν σφυρίδες 2, κριθάρι στο 4|Λιβάδι σφυρίδες 12, σιτάρι στ’ 
Κου5|τελα σφυρίδες 15. —————— 
6|Η σούμα το καρι του αφέττη σιτάρι μό|δια 2, καφίζια 4, κουκιά καφί|ζια 3. 
———————— 
9|μελι παλιάτζες 2. 

 
 

I81b 
1|+ν\η/κιτα κολημποc. 

1|+Νικήτα Κολυμπός. 
 

ΙΙ81 
1|+(στ)εφανος καλαμαρας μελη 
2|παλιατζα α΄.  

 

1|+Στέφανος Καλαμαράς μέλι 2|παλιάτζα 1.  
 

ΙΙΙ81 
1|+Γεωργη βαγυανος κρηθαρι (στ)ον μπαχην α- 
2|μο σφηριδες ιβ΄. υ σουμα το καρη τ\ου/ 
3|αφετΤη κρηθαρη  μοδι\α/ β΄———— 

 

1|+Γεώργη Βαγιανός κριθάρι στον μΠαχύν Ά|μμο σφυρίδες 12.  
Η σούμα το καρι τ\ου/ 3|αφέτΤη κριθάρι μόδι\α/ 2 ———— 

 
 

ΙV81 
1|+ν\η/κολα  τΤαμι<γ>οσ κυρθαρην (στ)ην μεγα- 
2|λην λυμην σφυρϋδεσ ιε΄ αρακα 
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3|(στ)ο αρμενοχορι ε΄σφηριδεσ  σιταρι 
4|(στ)ο αρμενοχορι σφηριδες ιε΄ κουκηα (στ)η με- 
5|σαρια σφηριδες β΄ σιταρι (στ)η μεσαρια 
6|σφηριδες ιβ΄ —— υ σουμα το καρι του αφε- 
7|τΤη σιταρι μοδια δ΄ καφηζηα ε΄ (και) κρηθα- 
8|ρι μοδηα  β΄ καφηζηα δ΄ (και) αρακα καφι- 

9|ζηα δ΄ κουκηα 
10| καφηζηα Γ΄. 

 

1|+Νικόλα  τΤαμί<γ>ος*: κριθάριν στην Μεγά|λην Λίμ<ν>ην σφυρίδες 15, 
αρακά 3|στο Αρμενοχώρι 5 σφυρίδες,  σιτάρι 4|στο Αρμενοχώρι σφυρίδες 
15, κουκιά στη Με|σαριά σφυρίδες 2, σιτάρι στη Μεσαριά 6| σφυρίδες 12. 
—— Η σούμα το καρι του αφέ|τΤη σιτάρι μόδια 4 καφίζια 5, και κριθά|ρι 
μόδια 2 καφίζια 4, και αρακά καφί|ζια 4, κουκιά 10| καφίζια 3. 

 
▬▬▬▬▬▬ 

  Στο κακογραμμένο όνομα Νικόλα 
Νταμίγος/Δαμίγος διατηρήσαμε την φωνητική απόδοση «τΤ» που επιτρέπει 
την ανίχνευση της τότε προφοράς των φθόγκων: δ<τζ<ντ →nd/dz, όπως το 
κάναμε και με τη λέξη «αφέτΤη <αφέντη <αφέντζη». 
 

▬▬▬▬▬▬ 

 
σελίδα 7 (15??) 

V81 
1| μελη παληατζες Γ΄ κερι ογκηα  α΄. 
2|+ν\η/κολα βεργηc  αρακα (στ)ο ληβαδη 
3|μοδη α΄ ξρηθαρη (στ)ο ληβαδη 
4|σφηρηδες ζ΄ κε  κουκηα σφιριδεc Γ΄ ση- 
5|ταρη (στ)ο μαβρωβουνη σφηριδεσ 
6|ε΄ σιταρι (στ)η σκαφες σφηριδες ι΄ ριβηθη- 
7|α σφηριδες β΄————————— 
3| υ σουμα το καρι του αφετΤη σιταρι μο- 
4|δηα β΄ (και) κρηθαρι μοδη α΄  αρακα καφηζη 
5|α΄ κουκηα καφιζια Γ΄ ριβιθια καφιζια β΄. 
————————————————————————— 

 

1| μέλι παλιάτζες 3, κερί ογκιά 1. 
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2|+Νικόλα Βεργής:  αρακά στο Λιβάδι 3|μόδι 1, κριθάρι στο Λιβάδι 4| 
σφυρίδες 7, και  κουκιά σφυρίδες 3, σι|τάρι στο Μαυροβούνι σφυρίδες 6|5,  
σιτάρι στι<ς> Σκάφες σφυρίδες 10, ριβίθι|α σφυρίδες 2.  ———————— 
3| Η σούμα το καρι του αφέτΤη σιτάρι μό|δια 2, και κριθάρι μόδι 1,  αρακά 
καφίζι 5|1, κουκιά καφίζια 3, ριβίθια καφίζια 2. 

 
 

VI81 
1|+Γεοργη β\α/ρελησ  κρυθαρην (στ)α κωκηνα χο- 
2|ματα σφυρηδεσ ιβ΄, κρηθαρη (στ)ο ληβα- 
3|δη σφηρηδεσ β΄κρηθαρη (στ)ο κα 
4|(στ)ρο σφηρίδα α΄ σηταρι στο μα 

βρο βουνι σφηριδεσ ε 
5|υ σουμα το καρι του αφετΤη κρη- 
6|θαρι μοδηα β΄—————— 
7|μελη παληατζες β΄ (και)κερι ογγηα 
8|μηα΄. 

 

1|+Γεώργη Β\α/ρελής: κριθάριν στα Κόκκινα Χώ|ματα σφυρίδες 12, κριθάρι 
στο Λιβά|δι σφυρίδες 2,κριθάρι στο Κά|στρο σφυρίδα 1 σηταρι στο μα 

βρο βουνι σφηριδεσ ε 
5|Η σούμα το καρι του αφέτΤη κρι|θάρι μόδια 2 ————— 
7|μέλι παλιάτζες 2 και κερί ογκιά 8|μία. 

 
 

VII81 
1|+μανολλη φηλαρετοc  αρακα (στο)  βουνη 
2|σφηρηδεσ Γ΄  κρηθαρη (στ)ο βουνη σφη\ρι/ 
3|δεc στ΄. σηταρη (στ)ην μεσαρια σφι- 
4|ρηδεσ Γ΄ {σηταρη} κρηθαρη 
5|(στ)ου κατησκαλη σφηριδεσ 
6|ιη΄. σιταρι (στ)ο ασπρο χοριο σφηρη- 
7|δες  κδ΄ σιταρι (στ)ο κακο ποταμο σφηρη- 
8|δεσ θ΄  ÷  υ σουμα το καρι του αφετΤη σι- 
9|ταρι μοδηα ε΄ καφηζηα στ΄(και) κρηθα- 
10|ρι μοδηα Γ΄ καφηζηα δ΄ (και) αρακα 
11|καφηζηα δ΄ ÷ 
12|μελη μη(στ)ατο α΄ πα- 
13|λιατζεσ β΄ κερι ογκηες  |β΄ 

{+ιω# μαρτζελοσ} 
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1|+Μανώλη Φιλάρετος:  αρακά στο Βουνί 2|σφυρίδες 3, κριθάρι στο Βουνί 
σφυρί|δες 6, σιτάρι στην Μεσαριά σφυ|ρίδες 3, {σηταρη} κριθάρι 5|στου 
Κατησκαλη(;) σφυρίδες 6|18. σιτάρι στο Άσπρο Χωριό σφυρί|δες 4,  σιτάρι 
στο Κακό Ποταμό σφυρί|δες 9  ÷   
Η σούμα το καρι του αφέτΤη σι|τάρι μόδια 5 καφίζια 6, και κριθά|ρι μόδια 
Γ΄ καφίζια 4, και αρακά 11|καφίζια 4. ÷ 12|μέλη μίστατο 1 πα|λιάτζες 2, κερί 
ογκιές 2. 

 
 

VII81b 
+δημητηρ ροδηοσ 

+Δημήτρη Ρόδιος. 
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DSCF0082
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σελίδα 8 (15??) 

Ι82 
1|+Ιω# αξυοτυc σιταρι (στ)α γη(στ)ερνηα σφηριδεσ 
2|ιε΄ κρηθαρι σφηριδεσ ιβ΄ ————————— 
3|υ σουμα το καρι του αφετΤη σιταρι  μο- 
4|δηα β΄ καφηζηα δ΄ (και) κρηθαρι μοδηα β΄. 
——————————————————————————— 

5|μελι  παληατζα α΄. 
 

1|+Ιω(άννης) Αξιώτης: σιτάρι στα Γιστέρνια σφυρίδες 2|15, κριθάρι 
σφυρίδες 2. ————————— 
3|Η σούμα το καρι του αφέτΤη σιτάρι μό|δια 2 καφίζια 4, και κριθάρι μόδια 
2. ——————————————————————    5|μελι  παλιάτζα α΄. 

 
Ι82b 

+ Νηκολασ  αξυοτησ 
Νικόλας Αξιώτης. 

 
ΙΙ82 

1|+βαρθολομεοc ξυφακασ κρηθαρη (στ)ο 
2|κα(στ)ρο σφηρηδεσ η΄ κρηθαρη (στ)ο 
3| ληβαδη σφηρηδεσ θ΄  αρακ<α> σφηρι<δες> 
4|ζ΄ (και) κρηθαρην (στ)ο παλεοχορι σφηρηδεσ ια’ σιταρι (στ)ο 
5|παλεοχορι σφηρηδεσ ιη΄.  υ σουμα το καρι του α- 
6|φεντην55 \σιταρι/  μοδηα δ΄. καφηζηα β΄ \κ/ κρηθαρι μο- 
7|δια Γ΄ κουκηα καφηζηα δ΄ αρακα καφηζηα  β΄ 
8|μελη παλιατζες β΄ κερι ογγηα α΄.  

 

1|+Βαρθολομέος Ξίφακας: κριθάρι στο 2|Κάστρο σφυρίδες 8, κριθάρι στο 3| 
Λιβάδι σφυρίδες 9,  αρακ<ά> σφυρί<δες> 4|7, και κριθάριν στο Παλαιοχώρι 
σφυρίδες 11, σιτάρι στο 5|Παλαιοχώρι σφυρίδες 18.  
Η σούμα το καρι του α|φέντην \σιτάρι/ μόδια 4 καφίζια 2 \και/ κριθάρι 
μό|δια 3, κουκιά καφίζια 4, αρακά καφίζια 2. 8|μέλι παλιάτζες 2, κερί ογκιά 
1.  

 

                                                 
55 Στο σημείο αυτό διαβάζουμε «αφέντην» αντί για «αφετΤη». 
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ΙΙΙ82 

1|+ζανετΤος  μοδηνοσ: αρακα (στ)ο λη- 
2|βαση μοδηα  δ΄(και) κουκηα μοδη\α/ 
3|στ΄ κρηθαρη (στ)ο ληβαδη σφηρηδεσ 
4|στ΄ σηταρη  καμηνακηα  σφη- 

5|ρηδες ιβ΄ κρηθαρι (στ)η μεσα- 
6|ρια σφηριδες β΄ σιταρι (στ)η μεσαρι 
7|α σφηριδες ιε΄, υ σουμα το καρι του α- 
8|φετη σιταρι μοδηα Γ΄ (και) κρηθαρι 
9|καφηζια στ΄ κουκηα καφηζηα 
10|στ΄ αρακα καφηζηα β΄. 

 

1|+Ζανέτος Μοδινος: αρακά στο Λι|βάδι μόδια 4, και κουκιά μόδι\α/ 3|6,  
κριθάρι στο Λιβάδι σφυρίδες 4|6,  σιτάρι  <στα> Καμινάκια σφυ|ρίδες 12, 
κριθάρι στη Μεσα|ριά σφυρίδες 2, σιτάρι στη Μεσαρι|ά σφυρίδες 15.  
Η σούμα το καρι του α|φέτη σιτάρι μόδια 3, και κριθάρι 9|καφίζια 6, κουκιά 
καφίζια 10|6, αρακά καφίζια 2. 

 
 

σελίδα 9 (15??) 
IV82 

1|+μηχαλη βεργη κρηθαρι (στ)ο ληβαδι σφη- 
2|ρηδεσ ι΄ κουκηα (στ)ο  ληβαδη σφηρη- 
3|δεσ  γ΄ κρηθαρη  (στ)ο ληβαδη σφη- 
4|ρηδεσ δ΄ αρακα (στ)ο παλεοχο- 
5|ρη σφηρηδεσ Γ΄.σιταρι (στ)ο παλεοχορι 
6|σφηριδεσ  ιη΄ ριβηθηα  σφηριδες δ΄. 
—————————————————————————————————— 
7| υ σουμα το καρι του αφετΤη σιταρι μοδια 
8|Γ΄ (και) κρηθαρι μοδηα β΄ (και) αρακα καφη- 
9|ζηα Γ΄ (και) κουκηα καφηζηα Γ΄ ριβηθηα κα- 
10|φηζηα ε΄ . μελι παλιατζεσ β΄.  
——————————————————————————————————— 

 

1|+Μιχάλη Βεργή: κριθάρι στο Λιβάδι σφυ|ρίδε ς 10, κουκιά στο  Λιβάδι 
σφυρί|δες 3, κριθάρι στο Λιβάδι σφυ|ρίδες 4, αρακά στο Παλαιοχώ|ρι 
σφυρίδες 3, σιτάρι στο Παλαιοχώρι 6|σφυρίδες 18, ριβίθια σφυρίδες 4. 
—————————————————————————————————— 
7| Η σούμα το καρι του αφέτΤη σιτάρι μόδια 8|3, και κριθάρι μόδια 2, και 
αρακά καφί|ζια 3, και κουκιά καφίζια 3, ριβίθια κα|φίζια 5. μέλι παλιάτζες 2.  
——————————————————————————————————— 
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V82 

1|+μηχαλη τορνασ αρακα (στ)ο κα(στ)ρο- 
2|μοδηα δ΄ (και) κουκηα μοδηα β΄. κρη- 
3|θαρη (στ)ο κα(στ)ρο σφηρηδεσ  ιη΄  σιταρη (στ)ο βου- 
4|νη σφηρυδεσ ιη΄.—————————————— 
5| υ σουμα το καρι του αφετΤη σιταρι μοδια 
6|Γ΄ (και)κρηθαρι μοδηα  Γ΄ (και) αρακα καφηζη- 
7|α Γ΄ (και) κουκηα καφηζηα Γ΄.—————————————— 
8|μελι μη(στ)ατο α΄ παλιατζα α΄ 
9|κερι ογκηεσ Γ΄.  

 

1|+Μιχάλη Τορνάς: αρακά στο Κάστρο 2|μόδια 4, και κουκιά μόδια 2. 
κρι|θάρι στο Κάστρο σφυρίδες 18,  σιτάρι στο Βου|νί σφυρίδες 18.————— 
5| Η σούμα το καρι του αφέτΤη σιτάρι μόδια 6|3, και κριθάρι μόδια 3, και 
αρακά καφίζι|α 3, και κουκιά καφίζια 3.—————————————— 
8|μέλι μίστατο 1 παλιάτζα 1, 9|κερί ογκιές 3.  

 
 

VΙ82 
1|+ν\η/κολα σκλαβουνοσ  κρηθαρη (στ)ο λη- 
2|βαδη σφηρηδεσ ιβ΄ σιταρι (στ)α δηο 
3|κλησηδια σφηρηδεσ ι΄ σιταρι (στ)ο αρμενο- 
4|χορι σφηρηδεσ ιζ΄ κριθαρι (στ)ο αρμενοχορι 
5| σφηρηδες ιβ΄÷  υ σουμα το καρι του αφε- 
6|τΤη σιταρι μοδηα δ΄ (και) κρηθαρι μοδη- 
7|α δ΄ μελι μη(στ)ατο α΄ παλιατζεσ β΄ 
8|κερι ογγηεσ δ΄. 

 

1|+Νικόλα Σκλαβούνος:  κριθάρη στο Λι|βάδι σφυρίδες 12, σιτάρι στα Δυό 
3|Κλεισίδια σφυρίδες 10, σιτάρι στο Αρμενο|χώρι σφυρίδες 17, κριθαρι στο 
Αρμενοχώρι 5| σφυρίδες 12  
÷ Η σούμα το καρι του αφέ|τΤη σιτάρι μόδια 4, και κριθάρι μόδι|α 4. μέλι 
μίστατο 1 παλιάτζες 2.  8|κερί ογκιές 4. 

 
 

VΙΙ82 
1|+γεοργη σπανοσ (στ)ο ληβαδι κουκηα 
2|μοδηα Γ΄. κρηθαρι (στ)ησ βασεσ 
3|σφηριδεσ  ιγ΄ σιταρι (στ)ου γηακουμου το 
4|χοριο σφηριδες  ιε΄. 
——————————————————————————— 
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5|υ σουμα το καρι του αφετΤη σιτα- 
6|ρι μοδηα β΄ καφηζηα δ΄ (και)κρηθα- 
7|ρι μοδηα β΄. κουκηα καφηζηα δ΄ 

 

1|+Γεώργη Σπανός στο Λιβάδι κουκιά 2|μόδια 3. κριθάρι στις Βάσες 
3|σφυρίδες 13, σιτάρι στου Γιάκουμου το 4|χωριό σφυρίδες 15. 
——————————————————————————— 
5|Η σούμα το καρι του αφέτΤη σιτά|ρι μόδια 2 καφιζια 4, και κριθά|ρι μόδια 
2, κουκιά καφίζια 4. 
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DSCF0083 
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σελίδα 10 (15??) 

Ι83 
1| μελι παλιατζεσ δ  ΄κερι ογκηεσ β΄. 
2|+δημητηρ βαγυανοσ κρηθαρη (στ)ο κα(στ)ρο 
3|θ΄ σφηρηδεσ κουκηα (στ)ο ληβαδη 
4|σφηρηδεσ ζ΄ κρηθαρη (στ)ο ληβαδη 
5|σφηρηδεσ  ιε΄. σηταρη (στ)ο ληβαδη 
6| σφηρηδεσ  ιβ΄. σιταρη (στ)ο μπανερ- 
7|μο σφηρηδεσ  ζ΄. σηταρη (στ)ο παλεοχορη σφη- 
8|ριδες ιη΄ σιταρι (στ)η μεσαρια σφηριδες η΄. ριβηθι- 
9|α (στ)ην μεσαριασφηριδες β΄————————————— 
10| υ σουμα το καρι του αφετΤη σιταρι μο- 
11|δια στ΄. (και) κρηθαρι μοδηα Γ΄ (και) κουκηα μο- 
12|δη α΄. ριβηθηα καφηζηα Γ΄. (και) αρακα κα- 
13|φηζηα  β΄. —————————————————————————— 

 

1| μέλι παλιάτζες 4, κερί ογκιές 2. 
2|+Δημήτρη Βαγιανός:  κριθάρι στο Κάστρο 3|9 σφυρίδες, κουκιά στο 
Λιβάδι 4| σφυρίδες 7,  κριθάρι στο Λιβάδι 5| σφυρίδες 15, σιτάρι στο Λιβάδι 
6| σφυρίδες 12, σιτάρι στο μΠάνερ|μο σφυρίδες 7, σιτάρι στο Παλαιοχώρι 
σφυ|ρίδες 18,  σιτάρι στη Μεσαριά σφυρίδες 8, ριβίθι|α στην Μεσαριά 
σφυρίδες 2.————————————— 
10| Η σούμα το καρι του αφέτΤη σιτάρι μό|δια 6, και κριθάρι μόδια 3, και 
κουκιά μό|δι 1, ριβίθια καφίζια 3, και αρακά κα|φίζια 2 ——————————— 

 
 

ΙΙ83 
1|Γεωργυ  γερακησ  σιταρη (στ)η σφακτωμα- 
2|τρα σφηριδες στ΄. υ σουμα το καρη του 
3|αφετΤη μοδη α΄ ————————————— 

 

1|Γεώργη  Γεράκης:  σιτάρι στη Σφακτομά|τρα σφυρίδες 6. 
Η σούμα το καρι του 3|αφετΤη μόδι α΄ 56———————————— 

 
ΙΙ83b 

+Λεοσ  μονοβασηοτησ 
Λέως Μονοβασιώτης. 

 

                                                 
56 Πιστεύουμε πως μάλλον θα έπρεπε το αντισήκωμα να ήταν 1 σφυρίδα, εκτός αν η παραγωγή 

ήταν 6 μόδια. Σε κάθε  περίπτωση μάλλον έγινε ένα λάθος στην εγγραφή αυτή. 
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ΙΙΙ83 

1|+αντον\η/ γηλαρδοc αρακα (στ)ο ληβαδι 
2|σφηριδεσ β΄, σιταρι (στ)α  γη(στ)ερνηα σφηρι- 
3|δες κδ΄ —————————————————————————— 
4| υ σουμα το καρι του αφετΤη σιταρι μοδη\α/ 
5|Γ΄ καφιζια δ’ . 
6|(και) αρακα καφηζηα β΄. ——————————————— 
7|μελη παληατζες  β΄(και) καιρι ο- 
8|γγηες α΄. 

 

1|+Αντών\η/ Γιλάρδος: αρακά στο Λιβάδι 2|σφυρίδες 2, σιτάρι στα  
Γιστέρνια σφυρί|δες 24. —————————————————————————— 
4| Η σούμα το καρι του αφέτΤη σιτάρι μόδια 5|3 καφιζια 4, 6|(και) αρακά 
καφίζια 2. ———————————————————— 
7|μέλι παλιάτζες 2, και κερί ο|γκιές 1. 

 
 

IV83 
1|+ν\η/κολα μαρζελοσ σιταρι (στ)ο μπαχην αμ\ο/ 
2|σφηριδεσ  στ΄. σιταρι (στ)α γηστερνηα σφηρι- 
3|δες στ΄. υ σουμα το καρι του αφετΤη 
4|σιταρι μοδηα β΄.———————————————— 

 

1|+Νικολα Μαρζέλος: σιτάρι στο μΠαχύν Άμμο 2|σφυρίδες 6, σιτάρι στα 
Γιστέρνια σφυρί|δες 6.   
Η σούμα το καρι του αφέτΤη 4|σιτάρι μόδια 2.———————————————— 
 
 

σελίδα 11 (15??) 
V83a 

+μανολη γλυγορησ 
+Μανώλης  Γληγόρης. 

 
V83b 

1|+γεοργη ξηφακασ  μελι μη(στ)ατατο \α΄/. 
2|κερι ογκηες β΄. 

1|+Γεώργη Ξίφακας μέλι μίστατατο 1, 2|κερί ογκιές 2. 
 

 
VI83 

1|+μαρκο γερακησ κρηθαρι (στ)’ αρμενοχορι σφηριδεσ 
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2|στ΄ σιταρι (στ)ο Καλο χορα σφηριδεσ 
3|κ΄.  δ΄.  στ΄. ——————————————————————————— 
4|υ σουμα το καρι του αφετΤη σιταρι μοδη- 
5|α δ΄ καφηζη α΄(και) κρηθαρι μοδη α΄ ————————— 

 

1|+Μάρκο Γεράκης κριθάρι στ’ Αρμενοχώρι σφυρίδες 2|6, σιτάρι στο Καλό 
χωρά<φι> σφυρίδες 3|20  4  6. ———————————————————————— 
4|Η σούμα το καρι του αφέτΤη σιτάρι μόδι|α 4 καφίζι 1, και κριθάρι μόδι 1.—
————————— 

 
 

VII83 
1|+ζορζι βλαχοσ σιταρι (στ)η σφακτωματρα 
2|σφηριδεσ  κ΄÷ υ σουμα το καρι του αφετΤη 
3|μοδηα Γ΄ ———————————————————— 
4|μελι παληατζες β΄. (και) μηστ  (και) καιρι 
5|ωγγηα μηα΄. 

 

1|+Ζορζη Βλάχος: σιτάρι στη Σφακτομάτρα 2|σφφυρίδες 20.  
÷Η σούμα το καρι του αφέτΤη 3|μόδια 3.———————————————————— 
4|μέλι παλιάτζες 2΄. {και μίστ}  και κερί 5|ογκιά μία. 

 
 

VIIΙ83 
1|+ιω#  ξανθιασ σιταρι (στ)ο αρμενοχορι σφηριδεσ Γ΄ 
2|υ σουμα το καρι τυ αφετΤη σιταρι κα- 
3|φηζηα Γ΄.  ———————————————————— 

 

1|+ιω(άννης) Ξανθείας: σιτάρι στο Αρμενοχώρι σφυρίδες 3. 
2|Η σούμα το καρι του αφέτΤη σιτάρι κα|φίζια 3.  ———————— 
 

VIIΙ83b 
1|+iω#  πρασηνοσ 

+Ιω(άννης) Πράσινος. 
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σελίδα 12 (15??) 

Ι84 
1|+Γεωρ\γι/ σκουταρησ σιταρι (στ)α καμηνακηα 
2| σφηριδεσ ιβ΄. υ σουματο καρι του αφετΤη 
3|σιταρι μοδηα β΄. 

 

1|+Γεώργη Σκουτάρης: σιτάρι στα Καμινάκια 2| σφυρίδες 12. Η σούμα το 
καρι του αφέτΤη 3|σιτάρι μόδια 2. 

 
 

ΙΙ84 
1|+Γεοργη παρσηνοc  μελι παληατζες Γ΄ 2|κερι ογκηεσ β΄. 

1|+Γεώργη Πράσινος:  μέλι παλιάτζες 3΄ 2|κερί ογκιές 2.. 
 

ΙΙ84b 
+γληγορη  ρηγασ 

+Γληγόρη Ρήγας. 
 

ΙΙΙ84 
1|+ιω# σκλαβουνος  αρακά (στ)ο ληβαδη μο- 
2|δηα {στθ} θ΄ κουκηα (στ)ο ληβαδη σφηρηδε\c/ 
3|Γ΄ ρυβηθηα (στ)ο ληβαδη σφηριδεσ δ΄ σιταρι (στ)η 
4|μεσαρια σφηριδεσ κδ΄,  κρηθαρη σφηριδεσ ιστ’  σι- 
5|ταρι (στ)ο κακο ποταμο σφηριδες στ΄.  Γη σουμα το 
6|καρι του αφε\ν/την σιταρι μοδηα δ’ καφηζηα β΄ 
7|κρηθαρι μοδηα β΄ αρακα μοδη α΄ καφηζηα β΄ 
8|κουκηα καφηζηα δ΄ ριβηθια καφηζηα ε΄ 
9| μελη παλιατζα α΄. 

 

1|+Ιω(άννης) Σκλαβούνος:  αρακά στο Λιβάδι μό|δια {στθ} θ, κουκιά στο 
Λιβάδι σφυρίδες 3|3, ρυβίθια στο Λιβάδι σφυρίδες 4,  σιτάρι στη 4|Μεσαριά 
σφυρίδες 24, κριθάρι σφυρίδες 16, σι|τάρι στο Κακό Ποταμό σφυρίδες 6.  
Γη σούμα το 6|καρι του αφέ\ν/την σιτάρι μόδια 4 καφίζια 2, 7|κριθάρι μόδια 
2, αρακά μόδι 1 καφηζηα 2, 8|κουκιά καφίζια 4, ριβίθια καφίζια 5. 
9| μέλι παλιάτζα 1. 

 
 

IV84 
1|+καλοc κατζαρασ κρηθαρη (στ)ο ληβαδη 
2|σφηρηδεσ  δ΄. σιταρι (στ)η σφακτωματρα σφη- 
3|ριδεσ  στ΄, κρηθρι (στ)η σφακτωματρα σφη- 
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4|ριδεσ  η΄.———————————————————— 
5| υ σουμα το καρι του αφετΤη σιταρι μοδη 
6|α΄. (και) κρηθαρι μοδηα β΄. 
7|μελη παλιατζα α΄ (και) καιρι ογγηαν εμη\σι/. 

 

1|+Καλός Κατζάρας: κριθάρι στο Λιβάδι 2| σφυρίδες 4,. σιτάρι στη 
Σφακτομάτρα σφυ|ρίδες 6, κριθάρι στη Σφακτομάτρα σφυ|ρίδες 8.—————

————————————— 
5| Η σούμα το καρι του αφέτΤη σιτάρι μόδι 6|1, και κριθάρι μόδια 2.  
7|μέλη παλιάτζα 1, και κερί ογκιάν εμισή. 

 
 

σελίδα 13 (15??) 
V84 

1|+\πα/πα νικολαc τΤακοροσ  αρακα (στ)ο κα- 
2|(στ)ρο σφηρηδεσ Γ΄ κε κριθαρην (στ) αρμενο {χο} 
3|χορην σφηρηδεσ κ΄{=} κουκηα (στ)ο ληβα- 
4|δη σφηρηδεσ β΄ σιιταρι (στ)ο αρμενοχορη σφηρι- 
5|δεσ  μβ΄ ———————————————————————— 

6| υ σουμα το καρυ του αφετΤη σιταρι μοδη- 
7|α ζ΄ (κ αι) κρηθαρι μοδηα Γ΄ (και) κουκηα καφη- 
8|ζηα Γ΄. (και) αρακα καφηζηα δ΄—————————— 
9|μελι μηστατα δ΄ κερι ογκηες   στ΄. 

 

1|+\Πα/πά Νικόλας τΤακόρος57:  αρακά στο Κά|στρο σφυρίδες 3, και 
κριθάριν στ’ Αρμενο-{χο}3|χώριν σφυρίδες 20 {=} κουκιά στο Λιβά|δι 
σφυρίδες 2, σιτάρι στο Αρμενοχώρι σφυρί|δες 42. ———————————— 

6| Η σούμα το καρι του αφέτΤη σιτάρι μόδι|α 7 , και κριθάρι μόδια 3, και 
κουκιά καφί|ζια 3, και αρακά καφίζια 4.—————————— 
9|μέλι μίστατα 4,  κερί ογκιές 6. 

 
 

VΙ84 
1|+ιω# ξυφακας αρακα σφηρηδεσ β΄ 
2|κρηθαρη (στ)ο κα(στ)ρο σφηρηδεσ ιε΄ 
3|σιταρι (στ)η σφακτωματρα σφηρηδες 
—————————————————————————————— 
4|ιδ΄. υ σουμα το καρυ του αφετΤη σιταρι μοδ[η- 
5|α β΄ καφηζη α΄ (και) κρηθαρη μοδια β΄ 
6|(και) αρακα  καφηζηα β΄. μελι μη(στ)ατα β΄ 

                                                 
57 Παπά Νικόλας Ντακόρος. 



 

 

 
 

Αστυπάλαια 191 

7|παληατζα α΄ (και) μησι. κερι ογγηεσ ζ΄. 
 

1|+Ιω(άννης) Ξίφακας: αρακά σφυρίδες 2, 2|κριθάρι στο Κάστρο σφυρίδες 
15, 3|σιτάρι στη Σφακτομάτρα σφυρίδες 4|14. 
—————————————————————————————— 
4|Η σούμα το καρι του αφέτΤη σιτάρι μόδ[ι|α 2 καφίζι 1, και κριθάρι μόδια 
2, 6|και αρακά καφίζια 2. μέλι μίστατα 2 7|παλιάτζα 1 και μισή. κερί ογκιές 
7. 

 
 

VΙΙ84 
1|+Γεωργη μπονανοσ κρηθαρι (στ)ο ληβαδι 
2| σφηρηδεσ ιβ΄. αρακα σφηρηδεσ β΄  κου- 
3|κηα (στ)ο ληβαδη σφηρηδεσ δ΄ κρηθα[ρι (στ)ο] 
4|βουνι σφηριδεσ η΄. κρηθαρι (στ)ο κα(στ)ρο σφηριδες ιε΄ 
5|\σιτα/ρι (στο) βουνι σφηριδες  η΄.  υ σουμα το καρι του α[φε] 
6|τΤη σιταρι μοδη α΄. κρηθαρι μοδια δ΄. κουκηα κα- 
7|φηζια δ’  αρακα καφιζια β΄ ———————————————————— 
 

1|+Γεωργη Μπονάνος: κριθάρι στο Λιβάδι 2| σφυρίδες 12,. αρακά σφυρίδες  
2,  κου|κιά στο Λιβάδι σφυρίδες 4, κριθά[ρι στο] 4|Βουνι σφυρίδες 8, 
κριθάρι στο Κάστρο σφυρίδες 15, 5|\σιτα/ρι (στο) Βουνί σφυρίδες  8. 
H σούμα το καρι του α[φέ]|τΤη σιτάρι μόδι 1, κριθάρι μόδια 4, κουκιά 
κα|φίζια 4, αρακά καφιζια 2. ———————————————————— 

 
VΙΙ84b 

1|+ιω# βαγυανος του δημητηρ βαγυανου 
2|μελι παληατζα α΄.  

 

1|+Ιω(άννης) Βαγιανός του Δημήτρη Βαγιανού, 2|μέλι παλιάτζα 1. 
 

VΙΙΙ84 
1|+μηχαλη γληγορησ σιταρι (στ)ο κακο 
2|ποταμο σφηριδεσ στ΄. σιταρι (στ)ο μα- 
3|βρο βουνη σφηριδεσ ι΄ ÷ υ σουμα τοκαρι του α- 
4|φετΤη σιταρι μοδηα β΄. καφηζηα δ΄ 
5|μελη παληατζεσ  β΄. κερι ογκηεσ β΄.  

 

1|+Μιχάλη Γληγόρης: σιτάρι στο Κακό 2|Ποταμό σφυρίδες 6, σιτάρι στο 
Μα|υροβούνι σφυρίδες 10. 
÷ Η σούμα το καρι του α|φέτΤη σιτάρι μόδια 2. καφίζια 4, 5|μέλι παλιάτζες 
2, κερί ογκιές 2.  
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DSCF0085 
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DSCF0085 (άνω τμήμα σελίδας) 
 

 
 
1|μηχαλη  ροδηοσ  κρηθαρι (στου) κεραμουτΤε 
2| σφηριδεσ δ΄ σιταρι (στο) μαβροβουνι  σφηρι- 
3|δεσ ιβ’ .   υ σουμα το καρι του αφετΤη 
4| σιταρι μοδηα  β΄ και κριθαρη καφηζια 
5| ——————————— δ———————————————— 

 

1|Μιχάλη Ρόδιος: κριθάρι στου ΚεραμούτΤε 2| σφυρίδες 4, σιτάρι στο 
Μαυροβούνι  σφυρί|δες 12 . 
Η σούμα το καρι του αφέτΤη 4| σιτάρι μόδια 2 και κριθάρι καφίζια 
5| ———————————4.—————————————— 

 
 

ΙΙ85 
+ ν#κητα  σπανος 

Νικήτα  Σπανός 
 

ΙΙΙ85 
1| Γεωρ\γη/ Τορνασ  αρακα (στο) Ληβαδη μοδηα 
2| Γ΄. κουκηα (στο) Ληβαδι σφηρηδεσ  δ΄. κουκι- 
3| α (στο) Θολο σφηριδεσ  στ΄. κε αρακαν (στο) λυ- 
4| βαδην  σφιρηδες  β΄. κουκηα (στο) Λιβαδη 

5| σφηριδεσ ιε΄. σηταρι (στο) Ληβαδη σφη- 
6| ρηδεσ  ιβ΄.  σιταρι (στη) Μεσαρια σφηρίδες ιη΄. 
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7| σιταρι (στο) Βουνι σφηριδες ζ΄.  σιταρι (στου) Λουπακα σφηρι- 
8| δε{σ} ιβ΄. κρηθαρι  (στη) Μεσαρια σφηριδεσ κδ΄. κρηθαρι (στου) 
9| Λουπακα  σφηρηδεσ  στ΄.  σιταρι (στο) Ασπροχο- 
10| ριο σφηριδεσ στ΄. σιταρι (στον) Αγηον Ηοανη σφηρη- 
11|δεσ  θ΄.  σιταρη (στο) Καλαμη σφηριδες  ιδ΄.  ρηβη- 
12| θηα σφηριδεσ  η΄  ---------------------------------- 
13| ι σουμα το καρι του αφετΤη σιταρι μοδη- 
14| α  ι΄  κρηθαρι μοδηα δ΄.  κουκηα μο- 
15| δια Γ΄. αρακά καφηζηα58 ζ΄ (και) ριβηθια κα- 
16| φηζηα ζ΄.  μελι μηστα(στ)α  ε΄. κερη ογκηεσ 
17| ια΄. 

 

1| Γεωρ\γη/ Τορνάς  αρακά στο Λιβάδι μόδια 2| 3. Κουκιά στο Λιβάδι 
σφυρίδες  4, κουκι|α στο Θόλο σφυρίδες 6, και αρακάν στο Λι|βάδιν  
σφυρίδες 2, κουκιά στο Λιβάδι 5| σφυρίδες 15, σιτάρι στο Λιβάδι 
σφυ|ρίδες 12, σιτάρι στη Μεσαριά σφυρίδες 18, 7| σιτάρι στο Βουνί 
σφυρίδες 7, σιτάρι στου Λούπακα σφυρί|δε{ς} 12, κριθάρι στη Μεσαριά 
σφυρίδες 24, κριθάρι στου 9| Λούπακα σφυρίδες 6, σιτάρι στο 
Ασπροχω|ριό σφυρίδες 6, σιτάρι στον Άγιον Ιωάννη σφυρί|δες 9, σιτάρι 
στο Καλάμι σφυρίδες  14 ρηβί|θια σφυρίδες  8  -------------------------- 
13|Η σούμα το καρι του αφέτΤη σιτάρι μοδι|α 10, κριθάρι μόδια 4, κουκιά 
μό|δια 3, αρακά καφίζια 7, και ριβίθια κα|φίζια 7. Μέλι μίστατα 5. Κερί 
ογκιές 17|11. 
 
 

                                                 
58 Καφίζι: μέτρο ξηρών καρπών., από το  < αραβ. cafiz ή kafiz. «το καφίζι»: άλλως 

πινάκι, μέτρον χωρητικότητος, το ¼ του μοδίου. Βλ. Βερνίκος, Νικόλας «Συμβολή στη 

γεωργική λαογραφία της Καρπάθου»,  ό.π.. 2006. 
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DSCF0085 (κάτω τμήμα)

 
Γεώργιος Τορνάς. 
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Α.-Τρίτο Τετράδιο 1510 
 

Α.-ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΟΝΟΜΑΤΩΝ (1510) 
σελίδα 1:  (Ιc χς   αφι΄ (Ιησούς Χριστός  1510) 

 
 

Αξιώτης, 1510, 5, V62   Στέφανος Αξιώτης. 

Αξιώτης, 1510, 8, ΙV64   Ιω(άννης) Αξιώτης. 
Αξιώτης, 1510, 13, V66  Νικόλα Αξιώτης. 
 

Βαγιανός, 1510, 3, VIII61  Νικόλας Βαγιανός. 

Βαγιανός, 1510, 7, VIII63 Γεώργη Βαγιανός. 
Βαγιανός, 1510, 10, ΙΙΙ65  Ιω(άννης) Βαγιανός. 
Βαγιανός, 1510, 11,V65  Κώστα Βαγιανός. 
Βαρελής, 1510, 5, VΙΙΙ62 Νικολα Βαρελής. (Αφεντικό Περιβόλι) 

Βεργής, 1510, 12, Ι66 Γεώργη Βεργής. 
Βεργής, 1510, 12, ΙΙ66  Μιχάλη Βεργής. 
Βλάχος, 1510, 15, V67  Ζόρζη Βλάχος.(Σαντ’ Αντρέα) 
 

Γεράκης, 1510, 14, ΙV67   Μάρκο Γεράκης. 

Γιλάρδος, 1510, 1, ΙΙ60   Νικόλα Γιλάρδος. 
Γιλαρδος, 1510, 3, V61  Ιωάννης Γιλαρδος. (του Φραντζέσκου το Λαγκάδι ) 

Γιλάρδος,  1510, 4, ΙV62   Μιχάλη Γιλάρδος. 
Γιλάρδος,  1510, 10, Ι65 Μάρκο Γιλάρδος. (η Ματαμα(;)) 

Γληγόγης, 1510, 9, VII64   Μιχάλη Γληγόρης.(του Τρούτζελου ) 

Γληγόρης, 1510, 14, ΙΙ67  Γεώργη Γληγόρης. 
Γληγόρης, 1510, 14, ΙΙΙ67  Μανώλη Γληγόρης. 
 

Δραγούνας, 1510, 1, Ι60   Νικήτας Δραγούνας. 

Επακτιώτης, 1510, 4, ΙΙ62  Αντρέας Επακτιώτης. (Άγιος Ηλίας, Σαντ’ Αντρέα.) 
 

Κατζαρός, 1510, 16, ΙV68  [     ] Κατζαρός. 

Κολλητός, 1510, 7, VII63 Νικήτα Κολλητός. 
Κόμης, 1510, 1, ΙΙΙ60  Νικόλας Κόμης. 
Κόμης,1510, 1, ΙV60  Μπέλαβίστια Κόμης. 
Κορωνέος, 1510, 2, ΙΙ61  Ιωάννης Κορωνέος. 
Κορωνέος, 1510, 6, ΙV63  Νικήτας Κορωνέος. 
 

Μαρτζέλος,  1510, 11, VIII65  Νικόλα Μαρτζέλος. 
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Μαρτζέλος, 1510, 12, ΙV66  Ιωάννης Μαρζελος.(του Τρούτζελου ) 

Ματρουλιώτης, 1510, 6, Ι63  Ιω(άννης) Ματρουλιώτης. (Σαντ’  Αντρέα)  

Μονοβασιώτης,1510, 10, ΙV65  Λέως Μονοβασιώτης. 
Μπονάνος,1510, 2, Ι61  Πράσινος Μπονάνος. 
Μπονάνος, 1510, 8, ΙΙΙ64   Γεωργη Μπονάνος. (του Τρούτζελου) 

Νομικός, 1510, 4, ΙΙΙ62  Ιω(άννης) Νομικός. 
 

Ξανθειάς, 1510, 2, ΙΙΙ61 Μιχαλης Ξανθειάς. 

Ξανθειας,  1510, 7, V63 Γεώργη Ξανθειάς. 
Ξανθειάς,1510, 15, VI67  Ιωάννης Ξανθειάς. 
Ξηφάκος,  1510, 9, VΙII64  Ιωάννης Ξηφάκος. 
Ξηφάκος, 1510, 11, VI65  Βαρθολομέος Ξηφάκης. 
 

Παπά Γεώργης 1510, 7, VI63 Παπάς Γεώργης. 

Παπά Λέως 1510, 9, V64   Παπάς Λέως. 
Πουγέζες 1510, 6, ΙΙΙ63   Νικόλα Πουγέζες. 
Πουλημένος 1510, 6, ΙΙ63  Νικόλα Πουλημένος. 
Πράσινος 1510, 8, Ι64   Γεωργη Παρασινος. 
Πράσινος 1510, 12, ΙΙΙ66  Γεώργη Πράσινος. 
Πράσινος  1510, 15, VII67  Ιω(άννης) Πράσινος 
 

Ρόδιος 1510, 4, Ι62  Στέφανος Ρόδιος. (του Γιάκουμου το Χωριό). 

Ρόδιος 1510, 9, VI64   Δημήτρη Ρόδιος. 
Ρόδιος 1510, 10, ΙΙ65  Μιχαλη Ρόδιος. (του Γιάκουμου το Χωριό) 

 

Σκλαβούνος 1510, 11, VII65  Νικόλα Σκλαβούνος. 

Σκλαβούνος 1510, 16, ΙΙ68  Ιω(άννης) Σκλαβούνος 
Σκουταρης 1510, 15, VIII67  Γεώργη Σκουτάρης 
Σταδιάτος1510, 3, VII61   Φίλιππος Σταδιάτης. 
Σπανός 1510, 16, Ι68  Γεώργη Σπανός.(Φραντζέσκου το Λαγκάδι, Τρούτζελου, 

Γιάκουμου το Χωριό.) 
 

Ταμίγος 1510, 8, ΙΙ64 Νικόλα Ταμίγος (πρβλ. Δαμίγος). 

Τελδι[---σθ]δα 1510, 5, VΙΙ62 Φραντζέσκο Τελδι[---σθ]δα. 
Τηνιακός 1510, 3, VI61  Ιωάννης Τηνιακός. (Γιάκουμου το Χωριό, Τρούτζελου) 

Τομουδήμος 1510, 13, VI66  Ζηανε Τομουδήμος. 
Τορνάς*1510, 2, ΙV61  Ιωάννης Τορνάς. 
Τορνάς*1510, 13, VII66  Μιχάλη Τορνάς. 
 

Φιλάρετος 1510, 14, Ι67  Μανώλη Φιλάρετος. 

Φουκάς 1510, 5, VΙ62  Γεώργη Φουκάς. 
Φωκά (του)1510, 16, ΙΙΙ68  Σοφία του Ιωάννη. Φωκά.  
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Β-Πρώτο Τετράδιο 1522 

64 άτομα 

Β.-ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΟΝΟΜΑΤΩΝ (1522) 
α΄φ΄κβ εν αστ{ρ}οπαλ-ιά ● 1522 εν Αστ{ρ}οπαλιά 

 
 

Αξιώτης, 1522, 5, VΙI43 Στέφανος Αξιώτης. 

Αξιώτης, 1522, 9, VIΙΙ45 Ιω(άννης) Αξιώτης. 
Αξιώτης, 1522, 9, IX45 Νικόλας Αξιώτης. 
 

Βαγιανός, 1522, 4, II43 Νικόλα Βαγιανός. 

Βαγιανός, 1522, 8, ΙΙ45 Γεώργη Βαγιανός. 
Βαγιανός, 1522, 11, V46 Δημήτρη Βαγιανός. 
Βαγιανός, 1522, 15, VΙΙ48 Ιωάννης Βαγιανός, υιός του Δημήτρη Βαγιανού. 
Βαλτινός(;), 1522, 13, V47 Ιωάννης Βαλτινός. 
Βαρελης, 1522, 8, V45 Γεώργη Βαρελη. (Αφεντικό Περιβόλι)  
Βαργής, 1522, 10, ΙΙ46 Μιχάλη Βαργής. 
Βεργής, 1522, 8, ΙV45 Νικόλα Βεργής. 
Βλάχος, 1522, 4, III43 Αντώνη Βλάχος.(Άγιος Βασίλης, του Γιάκουμου το χωριό). 
Βλάχος, 1522, 12, ΙΙΙ47 Ζώρζη Βλάχος. 
 

Γεράκης, 1522, 11,VI46 Γεώργης Γεράκης.. 

Γεράκης, 1522, 12, ΙΙ47 Μάρκο Γεράκης. 
Γιλάρδος, 1522, 1, ΙΙ41 Νικόλα Γιλάρδος. 
Γιλάρδος, 1522, 3, V42 Ιωάννη {Τορνάν} Γιλάρδος. 
Γιλάρδος, 1522, 5, VI43 1| Μιχάλη Γιλάρδος. 
Γιλάρδος, 1522, 11, VIΙΙ46 Αντώνη Γιλάρδος. 
Γληγόρης, 1522, 12, Ι47 Μανωλη Γληγόρης. 
Γληγόρη, 1522, 15, VIΙΙ48 Μιχάλη Γληγόρη. 
 

Δραγώνας, 1522, 1, Ι41 Νικήτας Δραγώνας. 

Επακτιώτης, 1522, 4, IV43 Αντρέας Επακτιώτης (Σαντ’ Αντρέα) 
 

Κατζαρός, 1522, 14, ΙIΙ48 Καλός Κατζαρός. 

Κόμης, 1522, 1, ΙΙΙ41Νικόλας Κόμης.  
Κόμης, 1522, 1, IV41 Μπελαβίστα Κόμης. 
Κορωνέος (Ντα) 1522, 7, VII44 Ν\ι/κόλα <Ν>τα Κορωνέος.  
[Κο – -ος], 1522, 8, Ι45  Νικόλα [Κο—ος]. 
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Μαρτζέλος, 1522, 9, VII45 Ιωάννης Μαρζέλος. 

Μαρτζέλος, 1522, 11, IX46 Νικολα Μαρζελος. 
Ματουρλεώτης, 1522, 7, V44 1|+ Ιωάννης Ματουρλεώτης ; 
Μηλεός, 1522, 13, VIΙ47 Γεώργη Μηλεός. 
Μοδινός, 1522,10, I46  Ζανέτος Μοδινός. 
Μονοβασιώτης, 1522, 11, VΙΙ46 Λεως Μονοβασιώτης. 
Μπονάνος, 1522, 2, Ι42 Πράσινος Μπονάνος. 
Μπονάνος, 1522, 15, VI48 Γεώργη Μπονάνος. 
 

Ντακόρος παπάς 1522, 14, ΙV48 Παπά Νικόλας Ντακόρος. 

Νομικός, 1522, 5, V43 Ιωάννης Νομικός. 
Ντελα Σούδας, 1522, 6, ΙΙ44 Νικολά <Ν>τελα Σούδα. (Δελασούδα) 
 

Ξανθειάς (της), 1522, 2, ΙΙ42 Μιχάλη Ξανθειάς. 

Ξανθειάς (της), 1522, 12, ΙV47 1|+Ιωάννη Ξανθειάς. 
Ξίφακας, 1522, 9, X45 Βαρθολομέος Ξίφακας. 
Ξίφακας, 1522, 14, V48 Ιωάννης Ξίφακας  
 

**Παπά Ντακόρος 1522, 14, ΙV48 Παπά Νικόλας Ντακόρος. 

Πουλημένος, 1522, 7, VΙ44 Νικόλα Πουλημένος. 
 

Ρήγας, 1522, 13, VIΙΙ47 Γληγόρης Ρήγας. 

Ρόδιος, παπά , 1522, 7, VIII44 Παπα Γεώργης Ρόδιος. 
Ρούσος, 1522, 3, IV42 Μάρκο Ρούσου. 
Ρόδιος, 1522, 15, IX48 Δημήτρη Ρόδιος. 
Ρόδιος, 1522, 15, X48 Μιχάλη Ρόδιος 
 

Σκουτάρης, 1522, 13,VΙ47 1 Γεωργη Σκουτάρης. 

Σκλαβούνος, 1522, 10, ΙV46 Νικόλα Σκλάβουνος. 
Σκλαβούνος, 1522, 14, ΙΙ48 Ιωάννης Σκλαβούνος. 
Σπανός, 1522,14, I48 Γεώργη Σπανός. (του Τρουτζελου) 

Σπανός, 1522, 16, Ι49 Νικήτας Σπανός 
Σταδιάτος, 1522, 4, I43 Φίλιππος Σταδιάτος. 
 

Ταμίγος, 1522, 8, ΙΙΙ45 Νικόλα Ταμίγος (πρβλ. Δαμίγος) 

Τζαγγαρέλος, 1522, 6, IV44 Μιχάλη Τζαγγαρέλο  
Τηνιακος, 1522, 3, VI42 Ιωάννης Τηνιακός. (του Γιάκουμου το χωριό, του 

Τρούτζελου). 
*Τορνάς, 1522, 2, ΙΙΙ42 Ιωάννην Τορνάν. 
*Τορνας, 1522, 10, ΙIΙ46 Μιχάλη Τορνάς. 
*Τορνάς, 1522, 16, ΙΙ49 Γεώργης Τορνάς. 
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Φιλάρετος, 1522,9, VΙ45 Μανώλη Φιλάρετο. 

Φουκάς, 1522, 6 , I44 Γεώργιος Φωκάς. 
  
[- αρελες], 1522, 6, Νικολά  [- -αρελες]  (Αφεντικό Περιβόλι, Αγιά Μαρίνα). 

 
Το όνομα Τρούτζελος, αναφέρεται στο χειρόγραφο: Εμφάνιση. London, Brit. Mus. 

Addit 21259 (ἔτ. 1437), 9 ᾿Ιουνίου 1437, Μείζονες καί μικροί προφῆται μετά τῆς 

βίβλου τοῦ ᾿Ιώβ, Λάμπρου, [...] 
 

 

 

Γ-Πέμπτο Τετράδιο 152x 

Ε.- ΟΝΟΜΑΤΑ ΜΕ ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ (1523 ?) 
 

Αξιώτης,152x, 10, Ι82 Ιωάννης Αξιώτης. 
Γιστέρνια  

Αξιώτης,152x, 5, VΙΙ79 Στέφανος Αξιώτης. 
Σφακτομανδρα, Αρμενοχώρι  

*Αξιώτης, 152x, 10, Ι82b Νικόλας Αξιώτης. (άνευ) 
 

Βαγιανός, 152x, 4, II79 Νικόλαος Βαγιανός. 
Κόκκινα Χώματα 

Βαγιανός, 152x, 12, Ι83 Δημήτρη Βαγιανός. 
Κάστρο, Λιβάδι, Πάνερμο, Μεσαριά, Παλαιοχώρι 

Βαγιανός,  152x, 15, VΙΙ84b Ιωάννης Βαγιανός του Δημήτρη Βαγιανού. (μέλι) 
Βαγιανός,152x, 5, VΙΙ79β Ιωάννης Βαγιανός. (άνευ) 
Βαγιανός, 152x, 8, ΙΙΙ81 Γεώργη Βαγιανός 

Παχύν Άμμο 

Βαρελής,152x, 9, VI81 Γεώργη Βαρελής. 
Κόκκινα Χώματα, Λιβάδι, Κάστρο 

Βαρελής,  152x, 6, IΙΙ80 Νικόλα Βαρελής. 
Σφακτομάντρα 

Βεργής, 152x, 9, V812|+Νικόλας Βεργής. 
Λιβάδι, Μαυροβούνι, Σκάφες 

*Βεργής, 152x, 11, IV82 Μιχάλης Βεργής. 
Λιβάδι, Παλαιοχώρι 

Βλάχος,152x, 13, VII83 Ζορζη Βλάχο. 
Σφακτομάτρα  

Βλάχος,152x, 4, III79 Aντώνης Βλάχος  
Λιβάδι, Μεγάλη Λίμνη, Αρμενοχώρι, Σφακτομάτρα  
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Γεράκης, 152x, 13, VI83 Μάρκος Γεράκης. 

Αρμενοχώρι, Καλό χωράφι Γιλάρδος, 152x, 1, ΙΙ77 Νικόλας Γιλάρδος 
Κάστρo, Λιβάδι  

Γεράκης, 152x, 12, ΙΙ83 Γεώργης Γεράκης. 
Σφακτομάνδρα  

Γιλάρδος, 152x, 7, VΙΙΙ80 Μάρκος Γιλάρδος. 
Λιβάδι  

Γιλάρδος, 152x, 5, VΙ79 Μιχάλης Γιλάρδος. 
Σφακτομάτρα, Μεσαριά, Άγιος Ιωάννης  

Γιλάρδος, 152x, 12, ΙΙΙ83 Αντώνης Γιλάρδος. 
Λιβάδι. Γιστέρνια 

Γιλάρδος, 152x, 3, V78 Ιωάννης Γιλάρδος. 
Λιβάδι, Κάστρο,  Πάνερμον 

Γληγόρης, 152x, 13, V83a Μανώλης Γληγόρης. (Μανουήλ - άνευ) 
*Γληγόρης,152x, 15, VΙΙΙ84 Μιχάλης Γληγόρης. 
Κακό Ποταμό, Μαυροβούνι 
 

Δραγουνάς,152x, 1, Ι77 Νικήτας Δραγουνάς. 
Κάστρο, ΚεραμουτΤη, Λιβάδι, Αρμενοχώρι 

Δαμίγος, Δελασούδας 
 

Επακτιώτης,152x, 4, IV79 Ανδρέας Επακτιώτης 
Λιβάδι, Καλό Χωράφι 

 

Κατζάρας,152x, 14, IV84 Καλός Κατζάρας. [Κατζαρός ;] 
Λιβάδι, Σφακτομάτρα 

*Καλαμαράς,152x, 8, ΙΙ81 Στέφανος Καλαμαράς (μέλι)  
Κολυμπός, 152x, 8, I81b Νικήτα Κολυμπός. (άνευ) 
Κόμης, 152x, 1, ΙΙΙΙ77 Νικόλα Κόμης. 

Μεσαριά  

Κόμης, 152x, 1, ΙV77 Μπελαβίστα Κόμης. 
Κάστρο , Σφακτομάντρα, Λιβάδι, Μεσαριά, Αγιά Μαρίνα 

 

Μαδρολιώτης  ; 

Μαρτζέλος,152x, 6, V80 Ιωάννης Μαρζέλος (άνευ) 
Μαρζέλος, 152x, 12, IV83 Νικόλας Μαρζέλος. (Μαρτζέλος) 

Παχύν Άμμο, Γιστέρνια 

Ματουρλεώτης, 152x, 7, VΙ80b Ιωάννης Ματουρλεώτης  
(πρβλ. Μαδρολιώτης άνευ) 

Μοδινός,  152x, 10, ΙΙΙ82 Ζανέτος Μοδινός. 
Λιβάδι, Καμινάκια, Μεσαριά 

*Μονοβασιώτης,152x, 12, ΙΙ83b Λέως Μονοβασιώτης. (άνευ) 
Μπονάνος,152x, 2, Ι78 Πράσινος Μπονάνος. 
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Λιβάδι, Βουνί 

Μπονάνος,152x, 15, VΙΙ84 Γεωργης Μπονάνος. 
Λιβάδι, Βουνί, Κάστρο, 

 

Νομικός, 152x, 5, V79 Ιωάννης Νομικός. 
Λιβάδι, Κάστρο, στο ΣουλουτΤράνι, Σκάφες 

Νταμίγος, 152x, 8, ΙV81 Νικόλας Νταμίγος. (Δαμίγος ;) 
Μεγάλην Λίμνη, Αρμενοχώρι, Μεσαρία 

 

Ξανθειάς, 152x, 13, VIIΙ83 Ιωάννης Ξανθείας 
Αρμενοχώρι 

Ξανθειάς, 152x, 2, ΙΙ78 Μιχάλης Ξανθειάς. 
Λιβάδι, Σφακτομάτρα 

Ξίφακας, 152x, 15, VΙ84 Ιωάννης Ξίφακας. 
Κάστρο, Σφακτομάτρα 

Ξίφακας, 152x, 13, V83bωΓεώργη Ξίφακας. (μέλι) 
*Ξίφακας,152x, 10, ΙΙ82 Βαρθολομέος Ξίφακας. 

Κάστρο, Λιβάδι, Παλαιοχώρι  
 

Παπα Νικόλας,152x, 15, V84 Παπά Νικόλας τΤακόρος59. 
Κάστρο , Αρμενοχώρι, Λιβάδι 

Παπά Γιώργης, 152x, 8, Ι81 Παπά Γεώργης Ρόδιος. 
Βουνί, Αρμενοχώρι, Λιβάδι, στου Κουτελα 

Πουλημένος, 152x, 7, VΙ80 Νικόλα Πουλημένος. 
Λιβάδι, Καμινάκια σφυρίδες 

Πράσινος, 152x, 13, VIIΙ83b Ιωάννης Πράσινος. *(άνευ) 
*Πράσινος,152x, 14, ΙΙ841 Γεώργη Πράσινος. (μέλι) 
 

Ρήγας, 152x, 14, ΙΙ84b Γληγόρης Ρήγας. (άνευ) 

Ρόδιος, 152x, 16, Ι85 1|Μιχάλης Ρόδιος. 
ΚεραμούτΤε, Μαυροβούνι 

Ρόδιος,152x, 9, VII81b Δημήτρης Ρόδιος. (άνευ). 

Ρόσος, 152x, 3, IV78 Μάρκος Ρόσος.  
Λιβάδι, Βουνί, ΚεραμουτΤε 

 

Σκλαβούνος, 152x, 14, ΙΙΙ84 Ιωάννης Σκλαβούνος. 
Λιβάδι, Μεσαριά, Κακό Ποταμό  

Σκλαβούνος, 152x, 11, VΙ82 Νικόλαος Σκλαβούνος. 
Λιβάδι, Αρμενοχώρι, Δυό Κλεισίδια 

*Σκούταρης,152x, 14, Ι84 Γεώργη Σκουτάρης. 
Καμινάκια 

Σπανός, 152x, 11, VΙΙ82 Γεώργιος Σπανός. 

                                                 
59 Παπά Νικόλας Ντακόρος. 
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Βάσες, Γιάκουμου το χωριό 

*Σπανός, 152x, 16, ΙΙ85 Νικήτας Σπανός. *(άνευ) 
Σταδιάτης, 152x, 4, I79 Φίλιππος Σταδιάτης. [Σταδιάζος;] 

Σφακτομάτρα  
 

Τελασούδας, 152x, 6, IΙ80 Νικολό Τελασούδας *(Τζελουσούδας) 
Λιβάδι 

Τηνιακός,152x, 3, VI78 Ιωάννης Τηνιακός. 
Λιβάδι, Γιάκουμου το Χωριό  

Τζαγκαρέλος, 152x, 6, IV80 Μιχάλης Τζαγκαρέλος (άνευ) 
*Τζακόρος, 152x, 7, VΙΙ80 1|+Νικήτα Τζακόρος. (Ντακόρος ;) 

Γιστέρνια  

Τορνάς, 152x, 2, ΙΙΙ78 Ιωάννης Τορνάς. 
Λιβάδι, Αρμενοχώρι 

Τορνάς, 152x, 11, V82 Μιχάλης Τορνάς. 
Κάστρο, Βουνί 

*Τορνάς, 152x, 16, ΙΙΙ85  Γεώργης Τορνάς. 
Λιβάδι, Θόλο, Μεσαριά, Λούπακα, Βουνί, Ασπροχώρι, Άγιος Ιωάννης, Καλάμι 

 

Φιλάρετος, 152x, 9, VII81 Μανώλης Φιλάρετος. 
Βουνί, Μεσαριά, Κατη Σκαλη, Άσπρο χωριό, Κακό Ποταμό 

Φουκάς,152x, 6, I80 Γεώργιος Φουκάς. 
Λιβάδι, Αρμενοχώρι, Μεσαριά, Πάνερμο, 

 

 

Δ- Δεύτερο Τετράδιο 1524 

Δ.-ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΟΝΟΜΑΤΩΝ (1524) 
Ιησούς Χριστός 1525, κδ’, μήνα Μαγίο<υ> εν Αστροπαλιά. 

 
 

Αλέσανδρος, 1524, 4, Ι51 Αλέσανδρος. 

Αντώνης, 1524 3, VΙΙ50  Αντώνης. 
Αξιώτης, 1524,12, Ι55  Ιωάννης Αξιώτης. 
Αξιώτης, 1524,12, Ι55  Νικόλαος Αξιώτης. (άνευ) 
Αξιώτης, 1524,8, ΙΙΙ53  Στέφανος Αξιώτης. 

Αφέντη (του), 1524, 19, Κατάλογος 12, Μαρία του Αφέντη. 
 

Βαγιανός, 1524 3, V50  Δημήτρης Βαγιανός. 

Βαγιανός, 1524,14, I56  Δημήτρης Βαγιανός. 
Βαγιανός, 1524, 17, VII57  Ιωάννης Βαγιανος του Δημήτρη Βαγιανού. 
Βαγιανός, 1524,8, ΙΙΙ53  Ιωάννης Βαγιανός. (άνευ) 
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Βαγιανός,1524,7, VIII52  Νικόλαος Βαγιανός.  
Βαγιανός, 1524,10, ΙV54  Γεώργης Βαγιανός (άνευ) 
Βαλέτας, 1524, 19, Κατάλογος 18, Βαλέτας. 
Βαλέτος, 1524, 4, Ι51 Βαλέτος. 
Βαρελής, 1524,9, VI53  Νικόλαος Βαρελής. 
Βαρελής,1524, 11, VΙΙ54  Γεώργης Βαρελής,  στου Μουρά 
Βεργής, 1524, 11, VΙ54  Νικόλαος Βεργής. 
Βεργής, 1524,13, ΙV55  Μιχαήλ Βεργής. 
Βλάχος, 1524,7, ΙΧ52  Αντώνης Βλάχος.  
Βλάχος, 1524,15, ΙΧ56  Ζόρζη Βλάχος. 
Βλάχος, 1524, 19, Κατάλογος 9, Ιωάννης Βλάχος. 
 

Γέμελος, 1524 3, VΙΙ50  Γέμελος. 

Γεράκης, 1524,14, II56  Γεώργης Γεράκης. 
Γεράκης, 1524,15, VΙΙΙ56  Μάρκος Γεράκης  
Γεωργάκης, 1524, 19, Κατάλογος 8, Γεωργάκης. 
Γεώργης, 1524 3, VΙΙ50  Γεώργης 
Γιλάρδος, 1524 3, VΙ50  Αντώνης Γιλάρδος. 
Γιλάρδος, 1524,14, IV56  Αντώνης Γιλάρδος. 
Γιλάρδος, 1524, 6, V52 Ιωάννης Γιλάρδος 
Γιλάρδος, 1524,8, ΙΙ53  

Μιχαήλ Γιλάρδος. 

Γιλάρδος, 1524,10, II54  Μάρκος Γιλαρδος. (άνευ) 
Γιλάρδος, 1524, 4, ΙΙ*2 Νικόλας Γιλάρδος. 
Γιλάρδος, 1524, 4, ΙΙ*5 Νικόλας Γιλάρδος. 
Γιλάρδος, 1524, 5, ΙΙ51β Νικόλαος Γιλάρδος. στου Σιλιγάρδα 
Γληγόρης, 1524,15, VΙ56  Μανουήλ Γληγόρης. 
Γληγόρης, 1524, 17, VIII57  Μιχαήλ Γληγόρης.  
Γληγόρης, 1524, 19, Κατάλογος 13, Γληγόρης. 
 

Δραγουμάς, 1524, 4, ΙΙ*6 Νικήτας Δραγουμάς. 

Δραγουμάς, 1524, 5, Ι51β Νικήτας Δραγουμάς. 
Δραουνάς,1524 3, V50  Νικήτα Δραουνάς. 
 

Επακτιώτης, 1524,7, Χ52  Αντρέας Επακτιώτης.  

Ευγενού, 1524, 19, Κατάλογος 6, Ευγενού. 
 

Ζωγράφος, 1524, 19, Κατάλογος 17, Ζωγράφος. 
 

Καλαμαράς, 1524, 19, 158 Στέφανος Καλαμαράς. 

Καλός, 1524, 3, V50  Καλός. 
Καζας, 1524, 19, Κατάλογος 10, Καζας. 
Καλός, 1524, 4, ΙΙ*10 Καλός. 
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Καλού (του), 1524, 4, ΙΙ*8 Ερίνη του Καλού. 
Καλού (του), 1524, 19, Κατάλογος 19, Ερίνη του Καλού. 
Καστελάνη, 1524, 19, Κατάλογος 24, Κοραγή Καστελάνη. 
Κατζάρας, 1524, 3, V50  Κατζάρας. 
Κατζάρας, 1524, 16,ΙΙΙ57  Καλό Κατζάρας  
Κατζούρης, 1524, 4, ΙΙ*13 Κατζούρης. 
Καψάλης, 1524, 19, Κατάλογος 15, Καψάλης. 
Κολυμπός, 1524,10, ΙV54  Νικήτας Κολυμπός.  
Κόμης, 1524, 5, ΙΙΙ51β Νικόλαος Κόμης. 
Κομης, 1524, 5, ΙV51β Μπελαβίστα Κόμης. 
Κορονέος, 1524, 4, ΙΙ*1 Νικήτας Κορονέος. 
 

Λαφάκης, 1524 3, V50  Λαφάκης 
 

Μαντουλιώτης, 1524,9, ΙΧ53  Ιωάννης Μαντρουλιώτης. (άνευ) 

Μαργαρίτα, 1524, 19, Κατάλογος 5, Μαργαρίτα. 
Μαρκάκης, 1524, 19, Κατάλογος 1, Μαρκάκης. 
Μαρτζέλος, 1524,9, VIII53  Ιωάννης Μαρτζέλος. (άνευ) 
Μαρτζέλος,1524,14, V56  Νικόλαος Μαρζέλος. 
Μαρτζέλος, 1524, 18, ΙΙ-ΙΙΙ58 Μιχαήλ Μαρτζέλος. 
Μαρτζέλος, 1524, 20, Μιχάλη Μαρτζέλος 
Μαυρογιάννης, 1524, 19, Κατάλογος 26, Μαυρογιάννης. 
Μαύρου (του), 1524, 19, Κατάλογος 21, Μαρία του Μαύρου. 
Μηλεός, 1524, 16, Ι57  Γεώργη Μηλεός  

Μοδινός, 1524,12, ΙΙΙ55  Ζανέτο Μοδινός. 
Μονοβασιώτης, 1524,14, III56  Λεως Μονοβασιώτης. 
Μόρος, 1524, 4, Ι51 Μόρος. 
Μόρος, 1524, 4, ΙΙ*4 Μόρος. 
Μόσκου, 1524, 19, Κατάλογος 23, Μόσκου. 
Μπέλας (της), 1524, 4, ΙΙ*12 Ερίνη της Μπέλας. 
Μπόγανος, 1524, 17, VI57  Γεώργης Μπόγανος.  
Μπονάνος, 1524, 6, Ι52 Πράσινος Μπονάνος. 
 

Νεμίκος, 1524, 4, ΙΙ*11 Νεμίκος. 

Νομικός,1524,8, Ι53  
Ιωάννης Νομικός. 

 

Ξανθειάς, 1524, 6, ΙΙ52 Μιχαήλ Ξανθειας. 

Ξανθειάς,1524,15, Χ56  Ιωάννης Ξανθειάς. 
Ξίφακας,1524,12, ΙΙ55  Βαρθολομέος Ξίφακας. 
Ξίφακας, 1524,15, VΙΙ56  Γεώργης Ξίφακας. 
Ξίφακας, 1524, 17, V57  Ιωάννης Ξίφακας. 
Ξιφάκης, 1524, 19, Κατάλογος 16, Ξιφάκης. 
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Παπά (του), 1524 3, VΙΙ50  Μιχάλης του Παπά. 

Παπάς, 1524, 19, Κατάλογος 4, Παπάς. 
Παπά Γεώργιος, 1524,10, III54  Παπά Γεώργιος. 
Παπά Ιωάννης, 1524, 4, Ι51 Παπά Ιωάννης. 
Παπά Καλός, 1524, 4, Ι51 Παπά Καλός. 
Παπά Νικόλαος, 1524, 16,ΙV57 Παπά Νικόλαος (Ντακόρος). 
Παράβαλος, 1524, 19, Κατάλογος 20, Παράβαλος. 
Πατέλης, 1524, 19, Κατάλογος 14, Πατέλης. 
Πουλημένος, 1524,10, Ι54  Νικόλαος Πουλημένος. 
Πράσινος, 1524, 4, ΙΙ*3 Πράσινος. 
Πράσινος, 1524,15, Χ56  Ιωάννης Πράσινος. 
Πράσινος, 1524, 19, 258 Γεώργης Πράσινος. 
Πράσινος, 1524, 19, 358

 Κ[--]γη Πράσινος. 
 

Ρήγας, 1524,16, Γληγόρης Ρήγας.  

Ρόδιος, 1524,12, Ι55  Δημήτρης Ρόδιος (άνευ) 
Ρόδιος, 1524, 18, ΙΙ-ΙΙΙ58 Μιχαήλ Ρόδιος 
Ρούσος, 1524, 6, ΙV52 Μάρκος Ρούσος. 
 

Σκλαβούνος,  1524,13, VI55  Νικόλαος Σκλαβούνος. 

Σκλαβούνος, 1524, 16, ΙΙ57  Ιωάννης Σκλαβούνος. 
Σκουτάρης, 1524, 4, ΙΙ*9  Σκουτάρης. 
Σκουτάρης, 1524,15, Χ56..+Γεώργης Σκουτάρης. 
Σπανός, 1524,13, VII55  Γεώργης Σπανός. 
Σπανός, 1524, 18, ΙΙΙ58  Νικήτας Σπανός 
Σταδιάτης, 1524,7, VII52  Φίλιππος Σταδιάτης. 
Συμιακή, 1524, 19, Κατάλογος 25, Συμιακή. 
 

Τακιάδενα, 1524, 19, Κατάλογος 3, Τακιάδενα. 

Τηνιακός, 1524,7, VI52  Ιωάννης Τηνιακός.  στου Τρούτζελου 

Τηνιακός,1524, 19, Κατάλογος 11, Τηνιακός. 
Τζαγκαρέλος, 1524,9, VII53  Μιχαηλ Τζαγκαρέλος. 

Τζαγγαρέλος, 1524, 19, Κατάλογος 27, Τζαγγαρέλος, 
Τζακόρος,1524,10, II54  Νικήτα Τζακόρος. 
Τζανέτος, 1524 3, V50  Τζανέτος. 
Τζελα Σουδα, 1524,9, V53  Νικολο Τζελα Σουδα (Ντελασούδα). 
Τζαμίγος, 1524, 11, V54  Νικόλαος Τζαμίγος. (Δαμίγος) 
Τορνάς, 1524 3, V50  Μιχάλης Τορνάς. 
Τορνάς, 1524,13, V55  Μιχαήλ Τόρνάς. 
Τορνάς, 1524, 6, ΙΙΙ52  Ιωάννης Τορνάς, 
Τορνάς, 1524, 19, Κατάλογος 2, Τορνάς. 
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Τορνάς, 1524, 19, Κατάλογος 22, Νικόλας Τορνάς. 
Τορνάς, 1524, 18 Ι58  Γεώργη Τορνάς. 
 

Φιλάρετος,1524, 11, VΙΙΙ54  Μανουήλ Φιλάρετος. 

Φίλιππος, 1524 3, V50  Φίλιππος 
Φίλιππος, 1524 3, VΙ50  Φίλιππος. 
Φίλιππος, 1524, 4, Ι51 Φίλιππος. 
Φουκάς, 1524,9, ΙV53  Γεώργη Φουκάς. 
 

Χαρκίτης, 1524, 4, Ι51 Μιχάλης Χαρκίτης, 

Χαρκίτης, 1524, 4, ΙΙ*7 Μιχαήλ Χαρκίτης. 
Χαρκίτης, 1524, 19, Κατάλογος 7, Μιχαήλ Χαρκίτης. 

 

 

 

Ε- Τέταρτο Τετράδιο 1525 
 

Ε.- ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΟΝΟΜΑΤΩΝ (1525) 
 (αφκε΄ μηνη μαηω κ΄ ▬ 1525 μηνί Μαΐω 20) 

 
 

Αξιώτης, 1525, 8, ΙΙΙ73 Ιωάννης Αξιώτης.  

Αξιώτης, 1525, 5, VII70 Στέφανος Αξιώτης. 
 

Βαγιανός, 1525, 4, ΙΙ71 Νικόλαος Βαγιανός. 

Βαγιανός, 1525, 9, ΙΧ73 Δημήτρη Βαγιανός  
Βαγιανός, 1525, 12, ΙΙΙ75 Ιωάννης Βαγιανός υιός του Δημήτρη Βαγιανού. 
Βαγιανός, 1525, 7,VIIΙ72   #  Βαγιανός 
Βαρελής, 1525, 7, ΧI72 Γεώργος Βαρελής. 
Βαρελής, 1525, 5, Χ70 Νικόλαος Βαρελής  
Βεργής, 1525, 7, Χ72 Νικόλαος Βεργής  
Βλάχος, 1525, 10,VΙ74 Ζόρζη Βλάχος. 
Βλάχος, 1525, 4, ΙΙΙ71 Aντώνης Βλάχος  
 

Γεράκης, 1525, 10, V74 Μάρκος Γεράκης. 

Γιλάρδος, 1525, 12, V75 Μάρκος Γιλάρδος.  
Γεράκης, 1525, 9 Χ73 Γεώργιος Γεράκης. 
Γιλάρδος,1525, 5, VI70  Μιχαήλ Γιλάρδος. 
Γιλάρδος, 1525, 10, Ι74 Αντώνης Γιλάρδος.  
Γιλάρδος, 1525, 1, ΙΙ60 Νικόλαος Γιλάρδος. 
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Γιλάρδος, 1525, 3, VΙ70 Ιωάννης Γιλάρδος. 
Γληγόρης, 1525, 10, ΙΙΙ74 Μανουήλ Γληγόρης. 
Γληγόρης, 1525, 13, VΙΙΙ75 Μιχαήλ Γληγόρης. 
 

Δραγουμάς, 1525, 1, Ι60 Νικήτας Δραγουμάς. 

 Δαμίγος, Δελασούδας 

Επακτιώτης, 1525, 4, ΙV11 Ανδρέας Επακτιώτης 
 

Κατζαρός, 1525, 11, ΧΙ75 Καλός Κατζαρός. 

Κολυμπός, 1525,7, VΙΙ72 Νικήτας Κολυμπός 
Κόμης,  1525,1, ΙΙΙ60 Νικόλαος Κόμης. 

Κόμης, 1525, 2, Ι70 Μπελαβίστα Κόμης. 

Κορωνέος, 1525, 6, V72 Νικητα Κορωνέος. 
 

Μαδρολιώτης, 1525,6, ΙΙΙ72 Ιωάννης Μαδρολιώτης. 

Μαρτζέλος, 1525, 6, ΙΙ72 Ιωάννης Μαρζέλος. 
Μηλεός, 1525, 11, ΙΧ74  Γεώργης Μηλεός. 
Μοδινός, 1525, 8, V73 Ζανε Μοδινός. 
Μπονάνος, 1525, 2, ΙΙ70 Πράσινος Μπονάνος. 
Μπονάνος, 1525, 12, ΙΙ75 Γεώργιος Μπονάνος. 
 

Νομικός, 1525, 4, V70  Ιωάννης Νομικός 

Νταμίγος, 1525, 7, ΙΧ72Νικόλαος Νταμίγος (*Δαμίγος) 
 

Ξανθειάς, 1525, 11, VΙI74  Ιωάννης Ξανθειάς. 

Ξανθειάς, 1525, 2, ΙΙΙ70 Μιχαήλ Ξανθειάς. 
Ξίφακας, 1525, 12, Ι75 Ιωάννης Ξίφακας. 
Ξίφακας, 1525, 10, ΙV74 Γεώργιος Ξίφακας. 
 

Παπά Νικόλαος 1525, 11, ΧΙΙ75  Παπά Νικόλαος. 

Παπά Γεώργης, 1525, 6, VI72 Παπά Γεώργης. 
Πουλημένος, 1525, 6, ΙV72 Νικόλαος Πουλημένος. 
Πράσινος, 1525, 11, VIIΙ74 Ιωάννης Πράσινος. 
 

Ρήγας, 1525, 13, VΙ75 Γληγόρης Ρήγας. 

Ρόδιος, 1525, 12, ΙV75 Μιχαήλ Ρόδιος.  
Ρόδιος, 1525, 8, ΙΙ73 Δημητρός Ρόδιος.  
Ρόσος, 1525, 3, V70  Μάρκο Ρόσος.  
 

Σκλαβούνος, 1525, 11, Χ75  Ιωάννης Σκλαβούνος. 

Σκλαβούνος, 1525, 9, VΙI73 Νικόλαος Σκλαβούνος. 
Σπανός, 1525, 9, VIIΪ73 Γεώργιος Σπανός. 



 

 

 
 

Αστυπάλαια 209 

Σταδιάζος, 1525, 4, Ι71 Φίλιππος Σταδιάζος.  
 

Τηλιακός, 1525, 8, ΙV73 Γεώργος Τηλιακός  

Τηνιακός,1525, 3, VΙI70 Ιωάννης Τηνιακός. 
Τζακόρος, 1525, 13, VΙΙ75  Στέφανος Τζακόρος . 
Τζελαδούδα, 1525, 5, IΧ70 Νικολό Τζελασούδας. (Δελασούδας) 
Τζαγκαρέλος, 1525, 6, Ι72 Μιχαήλ Τζαγκαρέλος. 
Τορνάς, 1525, 9, VΙ73  Μιχαηλ Τορνάς. 
Τορνάς, 1525, 2, ΙV70 Ιωάννης Τορνάς. 
 

Φιλάρετος, 1525, 8, Ι73  Μανουήλ Φιλάρετος. 

Φουκάς, 1525,5,VΙII70 Γεώργιος Φουκάς. 
 

 

 

 
 

 

Τοπωνύμια 1510-1525 
 

Ε.-ΤΟΠΩΝΥΜΙΑ ΕΤΟΥΣ 152? 
 

 

Αγιά Μαρίνα  
Άγιος Ιωάννης 
Αρμενοχώρι 
Ασπρο Χωριό 
Βάσες  
Βλυχάδες 
Βουνί 
Γιάκουμου το Χωριό  
Γιστέρνια 
Δυό Κλεισίδια 
Θόλο 
Καλάμι 
Κακό Ποταμό  
Καλό Χωράφι  

Καμινάκι 
Κάστρο 
Κατη Σκαλι (;) 
ΚεραμουτΤη 
Κόκκινα Χώματα 
Κουτελα (στου 
Λιβάδι 
Λούπακα 
Μαυροβούνι 
Μεγάλη ΛίμνηΜεσαριά 
Παλιοχώρι 
Παχύν Άμμο  
Σκάφες  
ΣουλουτΤράνι (στο 
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 Σφακτομάντρα 

Δ.-ΤΟΠΩΝΥΜΙΑ ΕΤΟΥΣ 1525 
 

Αγιά Μαρίνα ● 
Άγιος Ιωάννης ●  
Άγιος Αντώνης ● 
Άγιος Παντελεήμονας ● 
Άλλο Χωράφι ● 
Αρμενοχώρι ● 
Ασπρο Χωριό ● 
Αφεντικό  Περιβόλι ● 
Βάσες ●  
Βλυχάδες ● 
Βουνί ● 
Γιάκουμου το Χωριό ●  
Γιστέρνια ● 
Δυό Κλεισίδια ●  
Κακό Ποταμό ● 
Καμινάκια ● 
Καστελόπετρα ● 
Κάστρο απ’όξω ● 
Κάστρο ●  
Κατσιδόνι ● 
Κεραμούντζι ● 
Κόκκινα Χώματα ●  

 

Καλό Χωράφι ● 
ΚατΤη Σκαλί ● 
Λιβάδι ● 
Λούπακας ● 
Μαύρο Βουνί ● 
Μεγάλη Λίμνη ●  
Μεσαριά ● 
 (στου) Μουρα ● 
Νεχήλη ● 
Παλιοχώρι ● 
Πάνερμος ● 
Πατέλες ● 
Παχύν Άμμο ● 
Πέργυρος, Πέργυαλον● 
Πισκοπή ● 
Πόρτες ● 
Σάντ’ Αντρέα ●  
Σκάφες ● 
Σουλουντράνη (στου) ● 
Σφακτομάντρα ● 
Χωραφίδα ● 
Φραντζέσκου (στον)60 ● 

 
 

  

                                                 
60 Πρόκειται για του Φραντζέσκου το λαγκάδι. 
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ΣΥΛΛΟΓΗ  ΠΡΟΣΘΕΤΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ QUERINI STAMPALIA 
 

Στα σημειώματα  που ακολουθούν παραθέτουμε μερικά στοιχεία για τον κλά-
δο των Κουερίνι Στάμπάλια μετά την αγορά και κτήση της Αστυπάλαιας. Παρ’ 
όλη την σοβαρότητα των μελετητών παραμένουν ασαφείς οι γενεαλογίες και 
δεν στάθηκε δυνατόν να έχουμε την ακριβή σειρά διαδοχής των κυρίαρχων 
της Αστυπάλαιας στην περίοδο των εκατόν είκοσι ετών: 1412 -1537 η οποία 
καλύπτει ουσιαστικά πέντε γενιές αρχόντων. 
 
 

Α. Loenertz, O.C.P. vol. 30, 1964. 

 

«[…] le Giovanni Querini qui acheta en août 1446 l’île d’Amorgos était comte 
d’Astypalée, et comme tel successeur de Zannaki (Querini), depuis le 9 
décembre 1434 au moins. (βλέπε) 

Loenertz, O.C.P. vol. 32, 1966 

»Le 30 mars 1413 fête de Saint Quirin les premiers colons débarquèrent à 
«Astynéa» 

 
Ο Raymond-Joseph Loenertz, επανεξετάζοντας τα ιστορικά δεδομένα, 

σεάρθρο που περιέλαβε στον πρώτο τόμο Byzantina et Franco-Graeca, 
Roma, seria Edizioni di Storia e Letteratura raccolta di studi e testi 118,1970 
(Les Querini I-II,pp. 503-536). *Or. Chr. Per. 30 (1964) 385-397, κάνει τις 
ακόλουθες διευκρινίσεις (δίνοντας αναλυτικά τις πηγές του) 
Ο Giovanni ή Zuanne ήταν γιος του Agostini Querini και της Chiara Giustinian 

και η πρώτη του σύζυγος, και μητέρα του Φραντζέσκο, ήταν η Isabetta Badoer 
(Loenertz, σελ. 505 note1). 

 
Σημειώνει μάλιστα πως το 1420 ο Cristoforo Buondelmonti στο Liber 

insularum Archipelagi, στο απόσπασμα που παραθέτουμε, λέει πως δεσπότης 
της Αστυπάλαιας ήταν ο Κουερίνι: 

 
« Igitur postquam ab isto Turco iam nominato (scil. Morbasano δηλ. o 

Omarbassanus ή Umur Pacha που λεηλάτησε τα νησιά το 1334 και 1348) hec 
et alie perplurine insule in hoc Archipelago octuaginta annis preteritis iam 
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desolate fuere, omnia domestica sine cultivatione ad nichilum devenerunt, 
Nunc vero Consii Constantie regnante nobilisille venetus Johannes Quirinus 
dictus armara manu castris opidisque una cu armentis infinitis  eam restauravit 
maximo dolore infidelium suorumque emulorum.” 

 
«[…] 
e le altre isole dell'arcipelago perplurine ottanta anni passati erano ormai 

desolata, senza cultivatione soddisfa tutti vengono a nulla, ora in fase di 
piantato sentenza Costanza nobilisille veneto Johannes Quirino si adatta il suo 
accampamento opidisque uno con un numero infinito di bestiame, farlo 
riparare il dolore più grande degli infedeli e dei loro rivali […]» 

 
Και άλλα νησιά του αρχιπελάγους, στα «perplurine» ογδόντα  παρελθόντα 

χρόνια ήσαν πλέον έρημα, χωρίς καλλιέργειες χωρίς να αποφέρουν τίποτα, 
τώρα που φυτεύτηκαν κατόπιν αποφάσεω της Κωνσταντίας ο ευγενής βενετός 
Johannes Quirinus που ταιριάζει το κάστρο του οικισμού ένα με ένα πολύ 
μεγάλο αριθμό ζώων, να το επισκευάσει προς μεγάλο πόνο των απίστων και 
των αντιπάλων τους. 

 
Για την επανάκτηση της Αστυπάλαιας από τον Giovanni (IV) Querini έγραψε 

ο  Gerola, στο άρθρο του: «Le tredici Sporadi nel codice Classense di 
Cristoforo Buonedelmonti», in Atti e Memoria della Reale deputazione di 
Storia Patria per le Provincie di Romagna, ser. IV, t. 4, 1914, p. 430-485, 474 

 
Ο Loenertz, πάντως, κατέληξε στην παράλληλη ύπαρξη δύο ευγενών με 

ανάλογο βαπτιστικό: του Ιωάννη-Giovanni και του Γιαννάκη-Zannaki.  
 
Παραθέτουμε τησελίδα 517 της μελέτης του Loenertz στο πρωτότυπο. 
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Με δεδομένο ότι ο Giovanni Querini αγόρασε την Αμοργό τον Αύγουστο του 

1446,61 ενώ ήταν ήδη κόμης της Αστυπάλαιας, ο Loenertz καταλήγει στο ότι 
αυτός ο Giovanni είχε διαδεχθεί τον Γιαννάκη (Zannaki Querini), ήδη από τον 
Δεκεμβριο του 1434.  
Μετά τον θανατό του Giovanni, μη έχοντας αφήσει ζώντες απογόνους, η 

Αστυπάλαια με την Αμοργό πέρασαν στην εξουσία του άλλου κλάδου της 
οικογενείας, στον γιό του Γιαννάκη, τον Φραντζέσκο (Francesco Querini 
quodam Zannaki) και στον εγγονό  του Zannaki, τον Νικόλα.

62
  

Εκτός όμως από του ομώνυμους Ιωάννη/Γιαννάκη, έχουμε και ομώνυμους 
Φρατζέσκους, καθώς ο εγγονός έπαιρνε το βαπτιστικό του παππού τους. 
Την χρονιά, λοιπόν, που ο Giovanni φέρεται να έγινε αφέντης της Αστυπά-

λαιας , το 1434, ένας Φραντζέσκο, γιος του Zannaki, παντρεύτηκε την Cristina 
κόρη του Fantin da Pesaro με την οποία πρέπει να απέκτησε τον Νικόλαο 
Κουερίνι.  

 
Εδώ, όμως έχουμε δύο αρχειακές αναφορές για αυτό τον Νικόλαο Κουερίνι 

του ποτέ Φραντζέσκου, ο οποίος τον Δεκεμβρίο του 1484 παρουσίασε τον γιο 
του, από την Ιουλιάνα Μαριπέτρο, Φραντζίσκο όταν έγινε 18 ετων. Δύο χρόνια 
αργότερα, τον Δεκέμβριο του 1487, παρουσίασε και τον δεύτερο του γιο 
ονόματι Φαντίν Κουερίνι, ο οποιος και εκείνος είχε κλείσει τα 18. Από τα 
τεκμήρια  αυτά προκύπτει πως η Ιουλίανα Μαριπέτρο (Iuliana Maripetro) 
γέννησε τον Φραντζίσκο Νικ. Κουερίνι το 1466 και τον Φαντιν Νικ. Κουερίνι το 
1469. 
Αν η Iuliana Maripetro είχε παντρευτεί τον Νικόλαο περί το 1464-65, τότε 30 

περίπου χρόνια χωρίζουν τον γάμο του πατέρα του άντρα της, Φραντζέσκο με 
την Χριστίνα Fantin da Pesaro.  

 
 

 
 

  

                                                 
61 1446. VII. II, Venise. Le sénat autorise laSeigneurie à vendre à Giovanni Querini, fils de feu 

Agostino et compte d’Astypalée, le quart d’Amorgos qui appartientà la république, parce que 

Querini négocie avec les propriétaires des trois autres quarts de l’ile envue d’acheter leurs parts 

et qu’il ne veut pas conclure s0il ne peut pas acquérir aussi celle qui appartient à la république. 

[Senato Mar 2, f. 159v, alia 167v. Publié, Or.Christ. Per. 30 (1964) 397 no 1.) Le doge Fracesco 

Foscari vend, en 1446, à Giovanni Querini,, comte d’Astypalée, le quart de l’ile d’Amorgos. 
62

 Βρίσκουμε όμως αναφορά και σε έναν άλλο Κουερίνι τον γιο του ποτέ Giovanni? και 

της Isabetta. 
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5. Avogaria di Comun 164 (Balla d’oro III), f.300. 
1484. XII.2 

 
Millesomo suprascripto 1484 die secundo Decembriss uir nobilisser Nicolaus 
Quirino quondam ser Francisci scribi ut supra fecit filim suum ser Ioannem 
nattum ex domina Iuliana Maripetro uxore sua legitima et iurauit illum esse 
annorum decem octo completorum. [...]-Loenertz, Les Querini p. 533. 

 
 

6. Avogaria di Comun 164 (Balla d’oro III), f.300v. 
1487.XII.I 

 
Millesimo suprascripto, die primo Decembris, uir nobilis ser Nicolaus Quirino, 
quondam ser Francisci de Stammpalia presentauit ser Fantinum Quirrin, filium 
suum legitimum, natum ex domina Iulia Maripetro, uxore sua legitima, et 
iurauit ipsum esse annorum decem octo completorum. [...]-Loenertz, Les 
Querini p. 533. 
 
—————————————————————————————————— 
 

ΟΙΚΟΣΙΜΟ των Κουερίνη των κρίνων 

«Armes des Querini: écartelés d'or et de gueules, ensuite de gueules avec un chef 

d'azur chargé de trois étoiles d'or - la branche des gigli y mit des lys à la place des 

étoiles : 

 

●Francesco Querini fils de Zuanne Querini et de sa seconde épouse 
d’Amorgos à la date de 1523 (p.536): 
 
Raymond-Joseph Loenertz, Byzantina et Franco-Graeca: articles parus de 
1935 à 1966, Τόμος 1. 
« L’inscription  commémorative, accompagnée de deux écus blasonnés, dans 
l’église du château des Querini à Astypalée.» 

J.A. BUCHON, Nouvelles recherches historiques sur la principauté de Morée, 
Paris 1843, Atlas, planche XLII no 2, Photographies : Enciclopedia Italiana di 
scienze, lettere ed arti. 32, Rome 1936, 474 et Μεγάλη Ελληνική 
Εγκυκλοπαιδεία 5, Athènes s.d., 954. 
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«Le jeu de mots ‘Αστυπάλαια – Αστυνέα’ est un programme et peint un 
caractère.  Le titre comptal que Giovanni Querini s’adjugea, semble-t-il, de sa 
propre autorité, se réfère sans nul doute à Astypalée63. L’un des deux  blasons 
est celui des Querini dei gigli, l’autre, de sable ( ?) à 9 besants (ou boules ?) 
d’argent probablement celui de sa seconde épouse. Ce n’est pas celui des 
Magno, qui portaient 1o de sinople à la bande d’argent ou bien 2o coupé : au 
premier de sinople à la bande d’argent au second de gueules plein. Contre 

HOPF, Ven, Byz.An., 472-473.» 

 
●  Byzantina et Franco-Graeca  p. 512 

 
 

1413 V.18 Venise 

Le Sénat décide que Zannachi Querini, recteur de Tinos et Mykonos, lequel 
s’est installé à Astypalée, qu’on dit être sienne (que fertur esse sua) doit y 
ramener les habitants qu’il a persuadés d’émigrer dans son île d’Astypalée. 

 

Senato, Misti 49, f. 180v, copie f. 563v-564v. Ed. SATHAS, Documents III 
(1882) 4-5 n  552. THIRIET, Régestres, II 113, n  1483, cité HOPF Ven.-Byz. 
An. 470, n  4. 

 
 

Kenneth M. Setton The Papacy and the Levant, 1204-1571 

Venice and the Ottoman advance  p. 9 

 

● Querini after purchasing Astypalea proceeded to populate his new fief,[...], 
by removing families from Tenos and Mykonos to his own island in 
vesselsbelonging to the Republic, “quod esset  caussa  destructionis et 
depopulationis ipsarum nostrarum insularum.”  The Senate wouldnotallow  
acitizen, however, to provide  for the  security and enrichment of his own 
possessions at the expense of  the state, and imposedon Querini affine of two 
hundred ducats for each person thus removed and not immediately returned to 
the twin islandswith all his properties.19 (Βλέπε απόσπασμα της σελ.  9) 

 
 

                                                 
63 Hopf,  Ven.-Byz. An. 471 n. 3, dérive le titre comes Astineas de l’ile de Tinos. Mais les 

vénitiens de Tinos et Mykonos n’ont jamais porté le titre de comte ! 
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Πηγές-Regestres 1413 - III.30 

 

«Les premiers colons appelés par Giovanni Querini, comes Astineas 
(Αστυνέα-ville neuve) pour repeupler l’île, déserte depuis l’invasion d’Umur 
pacha (qui avait capturé toute la population de l’île) arrivant à Astypalaia. 

Le fait est attesté par une inscription commémorative, accompagnée de deux 
écus blasonnés dans l’église du chêteau des Querini à Astypalaia. 

»L’un des deux blasons est celui des Querini dei gigli, l’autre, de sable (?) à 9 
besants (ou boules) d’argent (?) probablement celui de la seconde épouse. 
Στο βιβλίο της Στουραϊτή, πάντως, το οικόσημο των Κουερίνι απεικονίζεται 
χωρισμένο στη μέση, επάνω οι κρίνοι και κάτω οι 9 σφαίρες. Ce n’est pas celui 
des Magno, qui portaient 1  de sinople à la bande d’argent ou bien 2  coupé 
au premier de sinople à la bnde d’argent au second de gueules plein. Contre 
HOPF, Ven.-Byz. An. 472-473.» 

 

1433 (Rhodes ?) 

L’Ordre de Saint Jean de Jerusalem donne en fief à fr. Fantin Querini, prieur 
de Rome, l’île de Nisyros, avec obligation de payer un cens annuel de 600 
florins, et (peu après) celle de Langò (Kos) 

 

[VINC.] CORONELLI ‘ [GIR ANT.] PARISOTTI, Isola di Rodi, Venezia 1688, 
99-100 et 331. Cité HOPF Ven.-Byz. An., 474 (112), no 4, d’après l’édition de 
1695, p. 331, 332 et dit., le 8 mai 1433. Pour Kos il cite (no 5) CORONELLI, 
302-304. 

Με τον τρόπο αυτό οι Querini ελέγχουν, περί το 1450 το κεντρικό Αιγαίο από 
την Κω μέχρι την Αμοργό. Να σημειωθεί ότι προηγουμένως οι Querini ήσαν 
διοικητές της Άνδρου και της Μυκόνου. Το 1453, όμως ο Μεγάλος Μαγίστρος 
της Ρόδου συλλαμβάνει τον Φρε Φαντίν Κουερίνι και τον καταδικάζει σε 
ισόβια με τροφή ψωμί και νερό. Το 1454 ο Φαντίν πεθαίνει στη φυλακή. Στο 
ενδιάμεσο η Βενετία έφτασε στα πρόθυρα εμπόλεμης κατάστασης με το 
Τάγμα του Αγίου Ιωάννη λόγω της κακομεταχειρισης του Φαντίν και της 
δολοφονίας ενός βενετού στη Ρόδο.. 

 

«1453 Le Grand Maître de l’Ordre de Saint Jean arrête et condamne à la 
prison le Fr. Fantin Querini, Vénitien, religieux de l’Ordre …, prieur de Langò 
cet amiral de l’Ordre. Venise proteste et après l’assassinat à Rhodes de Luca 
Mantello s’apprête à retirer tous les marchands et citoyens de Venise de 
Rhodes. L’année suivante (1454) le Grand-Maître informe la Sérénissime de 
la mort de Fantin Querini et Venise demande des dédommagements. 
(αποζημείωση και οικονομική επανόρθωση).» 
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1446 VIII.4 Venise 

Francesco Foscari, doge, avec le consentement des conseils de la 
Républiique, vend a Giovanni Querini, comte d’Astypalée, le quart de l’île 
d’Amorgos. 

Commemoriali, 13, f. 189v. HOPF, Ven.-Byz. An., 524 (162) no VIII. 
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The Papacy and the Levant (1204-1571)- Venice and the Ottoman Advance 

Απόσπασμα από τη σελ. 9, όπου γίνεται αναφορά στον Querini. 
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Βιβλιογραφικές αναφορές 

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ 
 

Cristoforo de’ Buondelmonti, Liber insularum Archipelagi [written in 1420], 
ed. G.R.L.von Sinner, Leipzig and Berlin, 1824, p. 78, nd [The island of 
Stampalia had been sacked and depopulated before 1341 by the Turks of the 
emirate of Aydin under the well’known  Umur Pasha.] 

 

De Frenzi, Giulio. L’Italia nell’ Egeo. Con 30 illustrazioni e un’appendice di 
documenti. Roma, Officina Poligrafica Italiana, 1913, vol.1, in-8° (12754) 

Gerola, Giuseppe I Monumenti medioevali delle tredici Sporadi, Bergamo, 
1914-15, pp..  258-264, gives an inscription dated 30 Mach, 1413 m 
commemorating the recolonization of Stampalia by “Count” Giovanni:  
“Johannes Quirinus comes Astineai qui eo primus  duxit accolas anno  
MCCCCXIII die XXX marrcii translationis  Sancti Quirini.” Atinea (new town) 
is pparently a pplay on the name Astiapalea (Astypàlaia, old town. 

Hopf, Chroniques Gréco-romanes, p. 48. 

Lemerle, Paul, L’émirat d’Aydin, Paris, 1957. ( Βλ. σχετικά με τις επισδρομές 
και τις καταστροφές στο Αιγαίο, pp. 123-125.) 

 

● Loenertz [On the complicated history of the Querini of Stampalia (and 
Amorgos, which later Giovanni Querini purchased in 1446).] 

Loenertz, Raymond-Joseph «Les Querini, comtes d’Astypalaia 1413-1537», 
Orientalia Christiana Periodica, vol. 30, fasc. II, 1964 (Pontif. Institutum 
Orientaliu, Studiorum, Roma, 1964) pp. 385-397. 
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Loenertz, Raymond-Joseph «Les Querini, comtes d’Astypalée et seigneurs 
d’Amorgos 1413-1537», Orientalia Christiana Periodica, vol. 32, fasc. II, 1966 
(Pontif. Institutum Orientaliu, Studiorum, Roma, 1966) pp. 372-393. 

Idem R.J. Loernertz, “Les Querini, comptes d’ Asypalée, 1413-1537,” 
Orientalia Christiana  periodica, XXX (1964), 385-397, and esp.. “Les 
Querini, comptes d’Astypalee et seigneurs d’Amorgos, 1413-1446-1537,” 
ibid. XXXII (1966), 372-393, with corrections  of the genealogical tables  in 
Hopf, Chron. Gréco-romanes, p. 48. 

Loenertz, Raymond-Joseph, «De quelques îles grecques et de leurs 
seigneurs vénitiens aux XIVe et XVe siecles » in Studi Veneziani, XIV 1972, 
La Fondazione Giorgio Gini-Venezia, Firenze, ed. Leo S. Olski, 1973. 

Loenertz, Raymond-Joseph, Byzantina et franco-graeca : articles parus 
de 1935 à 1966 ; réédités avec la collaboration de Peter Schreiner / 
Roma : Ed. di storia e letteratura , 1970 

Loenertz, Raymond-Joseph, Byzantina et franco-graeca: articles choisis 
parus de 1936 à 1969 ; republiés avec la collaboration de P.M. de 
Contenson, Enrica Follieri et Peter Schreiner, Roma : Edizioni di storia e 
letteratura , 1978. 

 

Niccolò da Martoni αποβιβάστηκε στην Αστυπάλαια τον Ιούλιο του 1394 
(ROL, III [1895, repr. 1964], 581-582), το νησί δεν είχε ακόμα αποκατασταθεί 
από την καταστροφή που είχε υποστεί από τον Ουμούρ πασά του Αϊδινίου: 

“… applicuimus propre insulam quedicitur Stampalea, que girat milearia XXX 
et alias fuit habitat, sed destructa a Turchisest inhabitabilis, vero apparetibi 
castrum cum m[o]eniis, et sunt in dicta insula animatia silvestria… » 

 

Martelli, Alessandro. L’isola di Stampalia. Note etimologiche e bibliografiche 
del dottor Alessandro Martelli. Roma, Unione Editrice, 1913, vol.1, in-8°  

 

Monte Santo, M. L’Isola dei gigli (Stampalia). Pref. Di G. Gerola, Roma, .d. 

 

Stefanini, Giuseppe e Dessio, Ardito. Le Colonie, Rodi e le isole italiane dell’ 
Egeo, vol. 19 della collezione “La Patria”, Torino, Ed. U.T.E.T., Tip Sociale, 
1928, vol 1, in-8° (17163). 

 

● Stouraiti 

Stouraiti, Anastasia. La Grecia nelle Raccolte della Fondazione Querini 
Stampalia, Venezia 2000. (IST 536/15). 
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No: 39 (Stouraiti) Pacifico, Pietro Antonio, I.c.1024, p. 120 Esata Notitia/ del|c 
Peloponneso| volgarmente Peninsola|della Morea|divisa in otto provincie. 
(Opera del 1687). 

No: 47 (Stouraiti) Il Regno della Morea sotto i Veneti. 1688. 

 

Zatta Antonio (presso) Atlante Novissimo, Venezia 1782 cf. N.P.I. “Turchia 
d’Europa”. 

Κάτω από την Αστυπάλαια ονοματίζει δύο νησίδες η μια από τις οποίες είναι η 
Ζαφορά –Saframio. Βλέπε Stouraiti, Anastasia. Σημειώνονται επίσης δίπλα 
στη Νίσυρο η Λεσίντρα και η ??. 

 

19 Misti, Reg. 49 [March, 1411- June, 1413], fol. 180v;  

Sathas, III,  no 552, pp. 4-5, dated 18 May, 1413.  

 

 

 

Χάρτες 
 

 
 
Στον χάρτη της Μεσογείου που στολίζει τον τοίχο στο παλάτι των 
Δόγηδων σημειώνονται τα ονόματα πολλών νησίδων του 
Αρχιπελάγους (μεγαλωμένα όμως και εκτός κλίμακας.).: 
 

1528 – Bordone, Venezia 1528. Επίσης Isolario 1547 στην Querini Stampalia 
(cat. 8). 

(1528 Bordone, Astypalaia) Placida, Zafrana, Scrofa, Porcelli, Plana, Deonia. 
Επίσης Christiana στο χάρτη. 

Στο χάρτη του B. Bordone, Isolario, Βενετία 1547, οι νησίδες που 
περιβάλλουν την Αστυπάλαια ονοματίζονται: Serpa, Conupi, Marmari, 
Placida dicta Hiea? 

1570 – Ortelius. Abraham Ortelius, Anvers 1570. 
Hiali, Caloiero, Chirana, Lesindra. 
(1570 Ortelius, Astypalaia) Serpe, Cantipi, Zafrana, Deonia, Scrofa, Porcelli, 

Placida, Plana [ et Christiana] 
1574 – Camocio. Giovanni Francesco Camocio, Venezia 1574. 
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Golfo della Preveza. P. Voniza (όλα τα χωριά εικονίζονται με το μισοφέγγαρο 
πάνω στα κτίρια). 

1600 – Quad. Matthias Quad, Loly 1600. 
Hiali, Caloiero, Chirana, Lesindra (εκτός κλίμακος) 
(1600 Quad, Astypalaia) Serpe, Plana, Zafrana, Deonta, Scrova, Stampalia. 
1616 – Bertius. Petrus Bertius, Tabularum Geographicarum Contractarum, 

Libri Septem, Leiden 1616. Λεύκωμα μικρό, μακρόστενο δεμένο στο στενό 
μέρος, από τη Δημόσια Βιβλιοθήκη της Ζαγοράς. 

1638 – Laurenberg. Johannes Wilhelm Laurenberg, Amsterdam 1638. 
Caloiero, Chirana, Lesindra (χωρίς το Γυαλί και την Κανδηλέουσα). 
(1688 Laurenberg, Astypalaia) Serpe (Φιδούσα), Conupi, [Placida], Zafrana, 

Deonia, Scrofa, Porcellj (εκτός κλίμακας μεγαλωμένα). 
1680 – Keulen. Jan and Gorard van Keylen, Amsterdam 1680. 
(1680 Keulen, Astypalaia) Serpa, S. Zevan, Grossi, Safrania, Placha, Piano, 

I. Fretelli. 
1683- Mallet. Alain Manessa Mallet, Paris 1683. 
Caloiero (με την εικόνα της μηχανής ανέλκυσης), Chirana, Lesindra et To Iali 
(ως εξάρτημα της Κω) 

1688 – Dapper. Optert Dapper, Amsterdam 1688. 
Καμινα. άγ. Ιωά. (Άγιος Ιωάννης , μάλλον «καμίνια» με ένα μικρό 
σταυρό της Μάλτας πάνω στο νησίδιο). Επίσης η Κανδηλέουσα στη 
μέση του πελάγους ονομάζεται Μαδόνα (ίσως Madonna.) 

1688 – Piancenza. Francesco Piacenza, Leuden, 1688. 
Nisare, Caloiero (έχει κτίσμα και τον μηχανισμό ανύψωσης) , Chirana (ένα 
πολύ μικρό συγκρότημα από 3 κτίσματα), Lesindra, Lardin (με δύο 
πυργάκια), νησίς Costile. Σύνολο Καλίδνε ίσολε. 

1688 – Vignola. Giacomo Cantelli da Vignola, 1688. 
Caloiero, Chirana, Lesindra, Hialis. 
(1688 Vignola, Astypalaia) Serpe I. (Φιδούσα), P[orto] Chementi (βόρεια 
όπου η Φώκια), Marmuri, Conupi, Hieruncle, Placida, Zafrana, Deonia (στο 
πιο νότιο σημείο του Καρπάθιου), Porcelli (ανατολικά), Scrova I. 

1692 – Coronelli. Vicenzo Maria Coronelli, Venezia 1692. 
(1692 Coronelli, Astypalaia) Serpa (Φιδούσα), Conupi, Placida, Hieruncule, 

Pianoso o Plana, Zafarana, Deonia, Porcelli, Scrova. 
Επίσης Golfo dell’ Arta. Porto Vonizza, Fortezza, Carafene, Mirtary,  Barca, 

S. Marco, Scolio Cuccumizzo. Ανατολικά της Βόνιτσας εικονίζεται ο 
κόλπος Porto Scala sotto S. Elia. 

 
1728 – Halley. Edmund Haley, London 1728 
S. Devan (ίσως να είναι παραφθορά του San Giovan), Safranania, Schrefi 
(ίσως από το Scrofa) Πολύ κακοσχεδιασμένοι χάρτες. 

1797 – Ρήγας, Χάρτα 1797. 
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