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Αφιερωνεται στη μνήμη των
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Θεόδωρος Κατωπόδης του ποτέ Πέτρου
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ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΘΟΔΩΡΟΥ Π. ΚΑΤΩΠΟΔΗ (Ιούλιος/1828--Απρίλιος/1829)

Στο πρώτο μέρος του τόμου αυτό δημοσιεύουμε τα κείμενα του συμβολαιογραφικού βιβλίου
των «συμφωνητικών μεταξύ ζώντων1 (contratti tra vivi)» του Θεόδωρου Πέτρου Κατωπόδη, νοταρίου της Καρυάς, ο οποίος, το 1827, είχε το «ὁφικιόν του εις τον μαχαλά Κοντρί», στον πρώτον πάτον της κατοικίας του με τον αριθμό 104. Υπενθυμίζουμε πως το Κοντρί2 ήταν τότε ο κύριος συνοικισμός των Κατωποδαίων.
Στο δεύτερο μέρος παραθέτουμε ορισμένες συμβολαιογραφικές πράξεις νοταρίων της εξοχής
(notarji della campagna) από διάσπαρτες σημειώσεις της επιτόπιας έρευνας που κάναμε στην
Καρυά το 1975. Οι κυριώτερες πράξεις που αντιγράψαμε προέρχονται από το βιβλίο του Καρσάνου Κωνσταντίνου Νικολάου Σταύρακα, που κατοικούσε στην κοντράδα του Αγίου Νικολάου,
στον αριθμό 91.3
Στα κείμενα του Κωνσταντινου Ν. Σταύρακα, προσθέσαμε και όρισμένα άλλα που εντοπίσαμε,
στη διάρκεια των χρόνων, στο διαδίκτυο.
Την έρευνα μας, το 1975, είχε στηρίξει στη Λευκάδα ο αειμνηστός, «σοφός», Νώντας Βαγενάς
και στην Καρυά ο πρόεδρος, Βαγγέλης Σταύρακας, ο δημοτικός σύμβουλος Σπυρογιάννης Βλάχος ο συμβολαιογράφος Ηλίας Ανωμερίτης, και ειδικότερα ο Παπα Στάθης Κτενάς. Οφείλουμε
να τους αναφέρουμε, διότι χάρι σ΄αυτούς μπορέσαμε να εντοπίσουμε στο συμβολαιογραφείουποθηκοφυλάκειο της Καρυάς ένα σημαντικό αριθμό χειρόγραφων βιβλίων των νοταριών της
ορεινής Λευκάδος τα οποία δεν έχουν καταγραφεί και παραμένουν, μέχρι σήμερα, άγνωστα.
Θα πρέπει, όμως, να διασωθούν και να αξιοποιηθούν για την καταγραφή της πολιτισμικής κληρονομιάς της Εξοχής της Λευκάδας, που είναι αναπόσπαστο τμήμα της προστατευόμενης, από
τους νόμους, άϋλης πολιτισμικής κληρονομιάς της νησιωτικης Δυτικής Ελλάδας και των πρώην
βενετικών εξαρτημάτων του «Κοντινεντε»4.

Η γλώσσα του συμβολαιογράφου Θεόδωρου Κονιδάρι εκτός από τους νομικούς και τεχνικούς
όρους βενετικής ιταλικής προελεύσεως περιέχει και τοπικούς ιδιωματισμού του Λευκαδίτικου
λεξιλογίου. Ο τονισμός των χειρογράφων κειμένων είναι αρκετά ἀτακτος και γι’αυτό επιλέξαμε
να την σημειώνουμε ομοιόμορφα τα πνεύματα στην αρχή λέξεων και άρθρων, και μονοτονικά
την οξεία.

1

contratti tra vivi.
http://www.karya.gr/kontri-el/ Το Κ(ου)ντρι του Δ. Κατωπόδι- κουντριώτες ονομάζονταν οι κάτοικοι του
συνοικιμού αυτού της Καρυάς
3
Στην http://karyalefkadas.blogspot.com/search/label/Αξιοθέατα διαβάζουμε πως Ο Άγιος Νικόλας αποτελεί ενορία των οικογενειών με το επίθετο Σταύρακας καθώς επίσης και μερικών οικογενειών με το επίθετο Βλάχος. (επίσκεψη 17/12/2018)
4
Ονομασία που δίνονταν στα μικρά ηπειρωτικά εδάφη της Βόνιτσας, Πρέβεζας, Πάργας, και Βουθρωτού.
2
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Υοθετούμε, έτσι, για την γραφή: «ἀ-ἠ-ἐ-ὁ-ὐ» για όλες τις λέξεις και τα άρθρα που αρχίζουν
από τα φωνήεντα αυτά, επειδή ο γραφεύς βάζει άτακτα διάφορους τόνους και πνεύματα, σημειώνουμε όμως, κατά περίπτωση, την ιδιαίτερη γραφή «ἀ▪ὀ▪ἐ▪ἡ ▪ ῆ▪ῖ▪ῦ▪õ» κτλ.
Στο κείμενο του Κατωπόδη που ακολουθεί καταγράφουμε της συντομογραφίες: (ου), (στ / ς
τ), (και), νοῦ, ενώ η καταλήξη -ους του = (ου)(ς τ)(ου) απλουστεύεται ως (ους του) ή (ς του).
Προσθέσαμε τα κεφαλαία σε όλα περίπου τα κύρια ονομάτα, τοπωνύμια, μήνες και ημέρες.

| αλλαγή στίχου των εγγράφων.
[
] λέξεις ή γράμματα δυσανάγνωστα ή που λείπουν.
[αβγδε] δυσανάγνωστες λέξεις ή γράμματα που αποκαθιστούμε.
<ς> γράμματα που παραλείπει ο γραφέας.
[αβγδε] λέξεις ή γράμματα που διαγράφουμε εμείς.
\ αβγ / λέξεις ή συλλαβές που γράφονται στα διάκενα.
έ.π : έτος παλαιό, έ.ν.: έτος νέο.
νου: νούμερο, αριθμός (χρονολογίας, χρημάτων, κατοικίας).
« π(οτέ)» την συντομογραφία «: π.», .ή προσθέτουμε (*) στο όνομα κάποιου που δεν ζει
συνήθως όταν αναφέρονται μη ζώντες γονείς (ιτ. fu).
Το ανορθόγραφο κείμενο του νοταρίου καταγράφει φωνητικά πολλές λέξεις και εκφράσεις,
δεν είναι έτσι σαφές το πως τονίζει τις καταλήξεις με την δίφθογγο «ιο»: χορίο ή χοριό, δίο ή
διό. Αξιοπρόσεκτο είναι επίσης το γεγονός πως ο Κατοπόδης προσπαθεί να αποδώσει λόγιες
μορφές γραμματικής, με αποτέλεσμα να βρίσκουμε μεγάλο αριθμό «βαρβαρισμών», δίπλα σε
πολλές λέξεις και φράσεις που προφέρονται σύμφωνα με τους φωνητικούς κανόνες της τοπικής λευκαδίτικης προφοράς.
Σγαντική είναι, πάντως η ιστορική και πολιτισμική αξία των γραμματικών βαρβαρισμών καθώς τεκμηριώνουν την διείσδηση μιας μορφής «καθαρεύουσας», ήδη πρίν από το 1828-1829,
στην ενδοχώρα της Λευκάδας, την ώρα που το νομικό λεξιλόγιο παραμένει βενετικό, καθώς τα
ιταλικά ήταν πάντα «κρατική» γλώσσα στην αγγλοκρατούμενη Ιονίο Πολιτεία. Οι δίγλωσσες
άλλωστε επίσημες εφημερίδες της Επτανήσου χρησιμοποιούσαν και διέδιδαν μια μορφή ελληνικής καθαρεύουσας, συνεχίζοντας μια γλωσική πρακτική που είχε αρχίσει να διαμορφώνεται
γύρω στο 1790. (Βλ. εδώ στο τέλος αποσπάσματα από τις νομοθετικές ρυθμίσεις για τους δημόσιους νοτάριους του 1825).
Από τα διάφορα συμβολαιογραφικά κείμενα της Βόνιτσας που δημοσιεύσαμε, διαπιστώσαμε
πως από το 1700 διαμορφώνονταν μια μορφή επίσημης ελληνικής (ανορθόγραφης) γλώσσας η
οποία διαβάζονταν «από στήθους» και είναι γραμματικά και συντακτικά αντίστοιχη με την σημερινή καθομιλουμένη. Την διαπίστωση αυτή έρχεται τώρα να τεκμηριώσουν και τα νοταριακά
βιβλία της Καρυάς που συνεχίζοντας την παράδοση της βενετικής παράδοσης, γράφονταν σε
μια κατανοητή ελληνική, σε μια περίοδο εθνικών αναζητήσεων μιας αρχαϊζουσας γλωσσικής
μορφής.5
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Αξίζει να παραθέσουμε την αξιολόγηση που έκανε το 1889.ο Δ. Θερειανός: .«…πολλοί των εν τοις παραδουναβίοις διδασκάλων και δή περί το τέλος της ιθ΄ εκατονταετηρίδος πάντες σχεδόν εγένοντο θύματα αυτόχρημα εθνοκτόνου υπερβολής μεταχειριζόμενοι χαρακτήρα λόγου μέχρις ακαταληψίας αρχαϊκόν
όπερ εδικαιολόγει το μισέλληνα Ραϊτσεβιτς γράφοντα ότι οι σύγχρονοι αυτώ Έλληνες ντοτόροι είναι γενικά πολύ αμαθείς και ασχολούνται σε όλη τη διάρκεια της ζωής τους μόνο με γραμματικές λεπτομέρειες
[ …] (Dottori Greci sono generalemente molto ignoranti et non si occupano tutta la loro vita che in minuzie
grammaticale : Ralcevich, Osservazioni storice, naturali et politiche intorno la Valachia e Moldavia, Napoli
1788) […] Ο Λάμπρος Φωτιάδης εν τούτοις συνείδε περί το τέλος του βίου αυτού την ανάγκην της αλλαγής τρόπου διδασκαλίας εξ ου οι νέοι εκινδύνευον ν’ αποβώσιν ηλίθιοι σχολαστικοί: Θερειανός, Διονύσιος (1889). Αδαμάντιος Κοραής. τ.1. Τεργέστη.[σελ. 82-84].
Βλέπε: https://anemi.lib.uoc.gr/metadata/a/7/9/metadata-438-0000066.tkl
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Θεωρούμε σημαντική την ιστορική αξία ενός συμβολαιογραφικού βιβλίου της ενδοχώρας της
Λευκάδας σε μια κρίσιμη εποχή του Αγώνα εθνικής παλλιγενεσίας στην απέναντι ηπειρωτική
περιοχή της Ακαρνανίας. Θυμίζουμε πως το 1828 είχε αρχίζει ο Ρωσσο-τουρκικός πόλεμος και
οι Έλληνες οργανώθηκαν για να ανακτήσουν την Στερεά.
Αξίζει να επισημάνουμε πως από το βουνό της Εγκλουβής, πάνω από τον Άγιο Δονάτο, εκεί
που ήταν η τηλεπικοινωνιακή βάση του ΝΑΤΟ, έχουμε πανοραμική θέα ανατολικά, και η εγκατάσταση είναι σήμερα ορατή στην έξοδο της Βόνιτσας, στο δρόμο προς το Άκτιο.
Αυτό σημαίνει, πως από το ύψωμα αυτό μπορούσαν να στέλνονται φωτεινά σινιάλα σε πολλά
σημεία του Ξηρόμενου και με τον τρόπο αυτό να επικοινωνούν στοιχειωδώς με τους αγωνιζόμενους αρματωλούς της Ακαρνανίας, εκείνοι που είχαν καταφύγει στην Λευκάδα.
Η ύπαρξη πολλών παλαιών συμβολαιογραφικών βιβλίων, που είδαμε στο συμβολαιογραφείο,
μεταξύ των οποίων και εκείνο του Κ.Ν. Σταυρακα, στο οποίο θα αναφερθούμε στο δεύτερο μέρος του παρόντος τόμου, είναι δεδομένη. Έχουμε, άλλωστε και την αναφορά του ίδιου του
Πέτρου Κατωπόδι ότι σε ένα άλλο του (νοταριακό) βιβλίο, είχε καταχωρήσει τη διαθήκη του
Ζαφείρη Βονισάνου, εις τα φύλα 48 ἐως φύλα νοῦ: 52: (Λίμπρο διαθηκών6). Το γεγονός αυτό
μας οδηγεί στην άποψη ότι ο περιορισμένος αριθμός τεκμηρίων που μας παραδίδει στο βιβλίο
του 1828-29 μπορεί μην είναι αντιπροσωπευτικά ως προς την κινητικότητα, τις μετακίνησεις
του νοτάριου στα διάφορα χωριά και ως προς το είδος των δικαιοπραξιών που καταγράφονται.
Για την ιστορία θα προσθέσουμε πως το Συμβολαιογραφείο της Καρυάς, που ήταν γνωστό και
ως συμβολαιογραφείο του (Σπύρου) Κακλαμάνη, στην πλατεία, είχε την εποχή που το γνωρίσαμε δίπλα του, ακόμα τότες, το εργαστήριο του ο μαστρο-Σταύρος Κατωπόδη (+1976).7
Από τις πράξεις που διαθέτουνε, διαπιστώνουμε πάντως πως στους αγροτικούς οικισμούς της
Λευκάδας σε πολλές αγοραπωλησίες, και συστηματικά, οι πληρωμές γίνονται με χρήματα, σε
μονέδα «τάλαρα κολονατα δίστηλα», δίστηλα Ισπανίας. Είναι γνωστό πως μετά το 1825 και ως
το 1833, ίσχυε ο νόμος, Πράξη 53/4 Ιουνίου 1825 του 2ου Κοινοβουλίου και η Πράξη Α΄/18 Ιουνίου 18258, που καθόριζαν το νομισματικό σύστημα του Ιονικού Κράτους καθιερώνοντας ως
νομισματική βάση την ασημένια βρετανική Κορώνα, και επέτρεπε τη συνέχιση της κυκλοφορία
του ισπανικού Κολονάτου, του αυστριακού ταλίρου της Μαρίας Θηρεσίας και του δουκάτου
της Βενετίας. Στον νοταριακό μας κώδικα διαπιστώνουμε πως κατά το 1827-28 οι εκτιμήσεις, οι
τιμολογήσεις και οι πληρωμές σε χρήμα, στην ενδοχώρα του νησιού γινόταν σε τάλαρα δίστηλα
ή τάλαρα κολονάτα (της Σπάνιας) και σε φάρδια. Κατά κανόνα όμως ο νοτάριος έδινε ταυτόχρονα και την συναλλαγματική ισοδυναμία σε στερλίνες, σελίνια και πένες (πένσες), όπου το
τάλαρο κολονάτο, σύμφωνα με την επίσημη διατίμηση, έκανε βρετανικές 52 πένες ή 208 φάρδια.9
6

Βλ. στη συνέχεια εδώ, άρθρο 39 του νόμου περί νοταρίων: «Οι Νοτάριοι θα έχουν δύω Βιβλία, το ένα

δια να γράφουν εις αυτό τα συμφωνητικά μεταξύ ζώντων (contratti tra vivi) και το άλλο δια να γράφουν
τας διαθήκας, και άλλας πράξεις, σχετικάς εις τας παρασημειώσεις, είτε Τζέδολας «.
7
Βλ. http://kamares.gr/el/2016/06/24/mastro-stavros-katopodis-enas-polytalantos-karsanos/
8
Βλέπε εδώ στο τέλος το κείμενο και την ταρίφα (ισοδυναμία) των νόμιμων νομισμάτων. Επίσης: « Atto
del Parlamento per dare effetto all’ Art. 4 del suo Atto N. 53 relativo alle Monete Britanniche di metallo, e
che fù promulgato come Atto del Governo con la data 13 Giugno 1825 », 15 -3- 1827.
9
Για τα νομισματικά βλέπε: 1.Αναστασίου Π.Τζάμαλη, Νομίσματα του Ελληνικού χώρου 1184-1976, Αθήνα, εκδ. Νουμιο 1977, σελ. 128-130. 2. Ευτυχία Δ. Λιάτα, Φλωρία δεκατέσσερα στένουν γρόσια σαράντα.
ος
ος
Η κυκλοφορία των νομισμάτων στον ελληνικό χώρο, 15 -19 αι., Αθήνα 1996. 3.Νίκος Γ.Μοσχονάς,
«Νομίσματα Επτανήσου και Ιονίου Κράτους», Ιστορική Διαδρομή της Νομισματικής Μονάδας στην Ελλάδα, Αθήνα ΕΙΕ, 202,σελ. 97-113 [http://helios-eie.ekt.gr/EIE/handle/10442/7288 ]
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Ανάλογο εκχρηματισμό έχουμε διαπιστώσει σε πολύ μεγαλύτερη χρονική διάρκεια στα δύο
νοταριακά βιβλία της Βόνιτσας, τόσο στη διάρκεια της Βενετικής περιόδου όσο και μετά το
1800, στα χρόνια του Αλή Πασά.
Οι συναλλαγές με νομίσματα, σε συνδυασμό με τις συναλλαγματικές (γράμματα πριβάτα ή
ομολογίες δανείων και χρεών) που κυκλοφορούσαν πριν και μετά το 1720, όπως τεκμηριώνεται
από τα νοταριακά κείμενα, μας επιβάλουν έναν ευρύτατη αναστοχασμό των «παγίων μηχανισμών» της «συνολικής οικονομίας» στην προβιομηχανική εποχή σε μεγάλα τμήματα του ελληνικού και ελλαδικού χώρου.
Αξίζει άλλωστε να θυμίσουμε, πως την εποχή εκείνη στην Μεγάλη Βρετανία, όπως γράφει Ο
Adam Smith, το σύνηθες ημερομίσθιο στο Λονδίνο ήταν 18d πένες την ημέρα. Λίγα μίλια έξω
από την πρωτεύουσα το μεροκάματο μειώνονταν στις 14 ή 15d πένες, στο Εδιμβούργο ήταν
10d πένες και πιο έξω από την πόλη αυτή της Σκωτίας έπεφτε στις 8 d πένες. 10
Με βάση τα στοιχεία αυτά βλέπουμε πως στο Λονδίνο 200 μέρες εργασίες απέφεραν στον
εργαζόμενο στερλίνες £15 ή 69 τάλιρα κολονάτα και 360 μέρες £27 ή 124,5 τάλιρα κολονάτα.
Στο Εδιμβούργο όμως, με χαμηλότερο ημερομίσθιο έχουμε θεωρητικά για 360 ημέρες προς
10d, ετήσιο θεωρητικό εισόδημα στερλίνες £15 ή 69 τάλιρα κολονάτα.
Τα δεδομένα αυτά, είναι ένα χρήσιμο σημείο αναφοράς για να αξιολογήσουμε την συγκριτική
αξία των περιουσιακών στοιχείων που πωλούνται ή δωρίζονται, σε μια ελληνική περιοχή τμήμα
της ενδοχώρας ενός νησιού που περιλαμβάνονταν στην Βρετανική αυτοκρατορία.
Την εποχή που γραφόνταν οι συμβολαιογραφικές πράξεις που παραθέτουμε στην συνέχεια,
πρωθυπουργός του Γεωργίου Δ’, στο Λονδίνο ήταν ο δούκας του Wellington (ο νικητής του Ναπολέοντα), ενώ στις 14 Σεπτεμβρίου 1829 έληγε ο Ρωσο-Τουρκικός πόλεμος με την υπογραφή
του Συμφώνου της Αδριανουπόλεως που συντέλεσε, διεθνώς, στην αναγνώριση της Ελληνικής
Ανεξαρτησίας.

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΩΝ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ
ΛΙΒΡΟ ΝΟΤΑΡΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ (Θ. Κατωπόδης π. Πέτρου) 28 Ιουλίου 1828
[Περίοδος Δευτέρα 28 Ιουλ. ε.ν./16 Ιουλ. ε.π. 1828 – ἐως – Παρασκευή 1 Μαΐου
ε.ν/19 Απριλίου ε.π. 1829] α

1. Κυριακή 17 Αυγούστου ε.ν./5- Αυγ. ε.π. 1828: 02 πριν το μεσημέρι. Καρυά
Κοντράτο πουλησάς χωραφιού: πωλητής ιερεύς Ιωάννης ΚΟΨΙΔΑΣ π. Γεωργίου (Καρυά): αγοραστής Δημήτρης ΤΟΥΒΙΤΣΑΣ (ή ΔΟΥΒΙΤΣΑΣ) π. Νικολάου (Αλέξανδρος).
Χωράφι του σπόρου στο Λιβάδι-Αλεξάνδρου, κουβελίου 111 , αξία 5 τάλαρα δίστηλα
= ₤ 1 - 1s - 1d. (43bis)
Η κατάστρωση της τιμής: τιμητές από τον πωλητή Χρίστος Αναγνώστης ΚΟΨΙΔΑΣ π.
Ευσταθίου (Καρυά): από τον αγοραστή Αντώνης ΓΡΑΨΑΣ π. Νικολάου (Αλέξανδρος)
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Βλέπε: Α. Smith, An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations , ed. R. H. Campbell and
A. S. Skinner, textual editor W. B. Todd, 2 vols. (1976) I.92.
11
Στη σελ. 3, γράφεται κομμάτι χωράφι έως τεταρτίου μισού νο: 1/2 νιτζίρκα.
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5 τάλιρα δίστηλα κολονάτα = 1£- 1s- 8d 12
Μάρτυρες οι: Χρήστος Αναγνώστη Κοψιδάς ποτέ Ευσταθίου από τα Κοψιδάτα της
Καρυάς (Αγ. Ιωάννης Πρόδρομος), νο. 26, και Δημήτρης Κατοπόδης του Παπαντώνη,
από Καταποδάτα της Καρυάς (Αγ. Σπυρίδων), νο: 110:
Tα 5 τάλαρα κάνουν σε πένες £240d + s12d +8d = 260d (▪δηλαδή 52d το ένα)
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

2.Τετάρτη 27 Αυγούστου ε.ν./15 Αυγ. ε. π. 1828: 04 μετά το μεσημέρι. Σίβρο.
Επιβεβαίωση εις τον χαρακτήρα του παπά Κωσταντή ΔΕΥΤΕΡΕΟΥ π. Νικολάου (Σίβρο).
27/15 Αυγούστου: ▪ Σίβρο. Κόπιες της επιβεβαίωσης και του πιστοποιητικού εις τον
χαρακτήρα του παπά Κωσταντή ΔΕΥΤΕΡΕΟΥ π. Νικολάου
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
4.Δευτέρα 1 Σεπτ. ε.ν./20 Αυγ. ε.π. 1828: 01 της νυκτός. Καρυά.
Κοντράτο συμφωνητικό γάμου και προικοσύμφωνο). Πρώτος γάμος του Ιωάννη Αναγνώστη ΜΕΣΗΝΗ π. Θεοδόση με την Σταμούλα Ιωάννου ΒΛΑΧΟΥ π. Νικολάου (και οι
δύο από την Καρυά). Ο γάμος εσυμφωνήθη για τον Δεκέμβριο του 1828. Ακολουθεί
περιγραφή περιουσιακών στοιχείων «διά προίκαν και χάριν προίκας και διά μερίδιον πατρικόν και μητρικόν» τα οποία παρέλαβε εις την εξουσίαν του ο γαμπρός από
τον πεθερό του με την υποχρέωση να ζωοφρουτάρει ο ΜΕΣΗΝΗΣ τον πεθερό ΒΛΑΧΟ. Ομοίως υπόσχεται ο ΒΛΑΧΟΣ ότι «κάθε ξεδουλιό και απόχτιμα όπου ημπορεί να
κάμει να μένει της» θυγατρός του και του γαμπρού του
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

7. Δευτέρα 6 Οκτωβρίου ε.ν./24 Σεπτ. ε.π. 1828: 01 πριν το μεσημέρι. Καρυά.
Κοντράτο πουλησάς χωραφιών: πωλητής Πέτρος ΑΣΠΡΟΕΡΑΚΑΣ π. Σπύρου (Σφακιώτες): αγοραστής Αντρέας ΚΑΤΟΠΟΔΗΣ π. Νικολάου (Καρυά). Πωλούντε 4 λαχίδια: (α) χωράφι του σπόρου στα Μικρονάτα της Καρυάς, κουβελιού 1⅟2, -(β) χωράφι του
σπόρου στα Μικρονάτα της Καρυάς, κουβελίου 1⅟2: τα δύο αξίας 50 τάλαρα δίστηλα, -(γ) χωράφι στο Λιμνί της Καρυάς, κουβελιού 1: αξίας 15 τάλαρα δίστηλα, -(δ)
χωράφι του σπόρου στα Βαλτιά-της Καρυάς, κουβελιού 1⅟2: αξίας 18 τάλαρα δίστηλα. Συνολική αξία 83 τάλαρα δίστηλα = ₤ 17 – 19.s – 18.d.
Κυριακή 5 Οκτ ε.ν./23 Σεπτ. ε.π. 1828. Η κατάστρωση της τιμής: τιμητές από τον πωλητή και από τον αγοραστή Νικολέτος ΣΤΑΥΡΑΚΑΣ π. Παναγιώτη και Σπύρος ΣΚΟΥΤΕΡΗΣ π. Βασίλη (από την Καρυά και οι δύο)▪ (σελ.16-19)
83 τάλαρα δίστηλα= ₤17 - 19s - 18d.
£
4080d +228 + 18d = 4326d ▪ (52,12d το ένα)
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

8. Κυριακή 19 Οκτ. ε.ν./7 Οκτ. ε.π. 1828: 01 μετά το μεσημέρι. Καρυά
Κοντράτο πουλησάς χωραφιού: πωλητής Σπύρος ΣΚΟΥΤΕΡΗΣ π. Βασίλη (Καρυά): αγοραστής Δήμος ΜΙΚΡΟΝΗΣ π. Ιωάννη (Καρυά).Χωράφι του σπόρου στο Λιμνί της Καρυάς, κουβελίου 1, αξία 15 τάλαρα κολονάτα = ₤ 3 – 5s – 0d.
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Υπολογίζουμε [£= 20s ▪ 1 shilling =12d]: πως 1£ 12s 8d= 260d. Εξ’ ου (δια 5) 1 τάλιρο δίστηλο = 52d ή =
4s-4d.
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Κυριακή 19 Οκτ. ε.ν./7 Οκτ. ε.π. 1828. Η κατάστρωση της τιμής: τιμητής από τον πωλητή Χρίστος ΑΡΑΒΑΝΗΣ του Παπά Θοδωρή, και από τον αγοραστή Στάθης ΑΡΑΒΑΝΗΣ π. Παναγιώτη (από την Καρυά και οι δύο).▪ (σελ. 21-25)
15 τάλαρα κολονάτα= ₤ 3 - 5s - 0d.
£
720d + 60 = 780 ▪ (52d το ένα)
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
9. Κυριακή 25 ε.ν./13 Οκτ. ε.π. 1828: 03 πριν το μεσημέρι. (Καρυά)
Κοντράτο πουλησάς χωραφιού: πωλητής Δημήτρης ΠΕΡΑΤΗΣ π. Πάνου (από Πινακοχώρι – Σφακιώτες): αγοραστής Πάνος ΜΑΝΟΛΙΤΣΗΣ π. Σπύρου (Μαυρογιαννάτα Αλέξανδρος). Χωράφι στου Αμαργιανού τη Σκάλα στον Αλέξανδρο, κουβελιών 3, αξία
9 τάλαρα κολονάτα = ₤ 1 - 19s - 0d.
Σάββατο 25 ε.ν./13 Οκτ. ε.π. 1828. Αλέξανδρο. Η κατάστρωση της τιμής: τιμητές Ιωάννης ΜΑΝΟΛΙΤΣΗΣ π. Ζαφειρι (από τον Αλέξανδρο) και Σπύρος ΜΙΚΡΟΝΗΣ π. Ιωάννη
(από την Καρυά)▪ (σελ. 26-30)
9 τάλαρα κολονάτα= ₤ 1 - 19s - 0d.
£
240d +S228 d = 468 ▪ (52d το ένα)
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

10. Κυριακή 26 ε.ν./14 Οκτ. ε.π. 1828: 04 μετά το μεσημέρι [Καρυά]
Κοντράτο αλλαγής (1): χωράφι ανταλλάσσεται με αμπέλι.
Χωράφι του Πάνου ΣΤΑΥΡΑΚΑ π. Νικολάου (από Καρυά) στην Πλατανίτσα-της Καρυάς,
τεταρτίων 2, αξίας (2) τάλαρα κολονάτα 22 = ₤ 4 - 15s - 8d.
Αμπέλι του Στάθη ΚΑΡΤΑΝΟΥ π. Αθανάση (από Πλατύστομα) στο Λιμνί-Λιβάδι της Καρυάς, τζαπίων 2, είναι σε σεμπριά με τον Π. Σταύρακα (η γη ανήκει στον Καρτάνο,
αλλά είναι φυτεμένο μισιακό από τον Σταύρακα), αξίας 15 τάλαρα κολονάτα = ₤ 3 5s - 0d. Η διαφορά αξίας πληρώθηκε με χρήμα.
Κυριακή 5 Οκτ. ε.ν./23 Σεπτ. ε.π. 1828. Καρυά. Η κατάστρωση της εκτιμήσεως: τιμητές
από τον Στ. Καρτάνο ο Παναγιώτης ΣΤΑΥΡΑΚΑΣ π. Χρίστου (από την Καρυά;) – από
τον Παν. Σταύρακα ο Βασίλης ΣΤΑΥΡΑΚΑΣ π. Ιωάννη (από την Καρυά;)▪ (σελ. 30-36).
22 τάλαρα κολονάτα= ₤ 4 - 15s - 8d.
● 1 ταλ.κολ=52,181d13
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
11. Παρασκευή 7 Νοεμ. ε.ν./26 Οκτ. ε.π. 1828: 08 μετά το μεσημέρι. Καρυά
Κοντράτο γαμικόν: Παραλαβή της προίκας της Ακριβής ΚΤΕΝΑ του Χρίστου (Κτενά)
από τον μέλλοντα γαμπρό Μαρκή ΒΛΑΧΟ του Σπύρου (όλοι από την Καρυά). Καταχωρείται κατάλογος των κινητών και ακινήτων που ο Χρίστος ΚΤΕΝΑΣ π. Δανιήλη
ἐταξε «διά προίκαν και χάριν προίκας, μητρική και πατρική». Ακολουθεί κατάλογος
των προικώων που δεν παρέδωσε ο Χρίστος ΚΤΕΝΑΣ (σελίδα 40) ο οποίος υπόσχεται
να τα παραδώσει σε διορία 6 χρόνων. Ο πρώτος αυτός γάμος, έχει ορισθή για την
Κυριακή 9 Νοεμβρίου /28 Οκτ. 1828. (σελ.37-40)
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

13. Παρασκευή 21 Νοεμ. ε.ν./9 Νοεμ. ε.π. 1828: 01 μετά το μεσημέρι. Κάτω Εξάνθια.
Συμφωνητικό γάμου κοντράτο: Συμφωνία πρώτου γάμου ανάμεσα στον Αντρέα ΑΣΠΡΟΓΕΡΑΚΑ του Αποστόλη (από Ασπρογερακάτα – Σφακιώτες) και στην Αλεξάντρα
13

Αναλυτικά: £960d +180+ 8= 1148d ▪ Θα έπρεπε να ήταν 1144d (₤4 - 15s - 4d.), ο Κατοπώδης υπολόγησε 4 πένες περισσότερες από την επίσημη διατίμηση.
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ΒΕΡΥΚΙΟΥ του Σπύρου και της Παγώνας (από Κάτω Εξάνθεια), ογάμος ορίζεται για
την Κυριακή 23 ε.ν./11 Νοεμ. ε.π. 1828. Δίνεται Υπόσχεση από τον Σπύρου και την
Παγώνας ΒΕΡΥΚΙΟΥ να παραδώσουν στον γαμπρό «διά προίκαν και χάριν προίκας
και διά μερίδιο πατρικό και μητρικό» τα όσα περιλαμβάνει ο κατάλογος των περιουσιακών στοιχείων (σελ. 43-44).
Παρασκευή 21 Νοεμ. ε.ν./9 Νοεμ. ε.π. 1828: 01 μετά το μεσημέρι. Κάτω Εξάνθεια.
[Περιλαβή προίκας] : Παραλαβή της προίκας της Αλεξάντρας ΒΕΡΥΚΙΟΥ του Σπύρου
από τον μέλλοντα γαμπρό Αντρέα ΑΣΠΡΟΓΕΡΑΚΑ του Αποστόλη. Κατάλογος των περιουσιακών στοιχείων «διά προίκαν και χάριν προίκας, μητρική και πατρική» [βλ.
τον υπ’ αρ. 13]. Ακολουθεί και ο κατάλογος των προικώων που δεν παρέδωσε ο
Σπύρος ΒΕΡΥΚΙΟΣ με την υπόσχεση να τα παραδώσει σε 1 χρόνο. (σελ. 42-44 και μέρος στο επόμενο φύλλο 41bis)
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

14. Παρασκευή 21 Νοεμ. ε.ν./9 Νοεμ. ε.π. 1828: 04 μετά το μεσημέρι. Κάτω Εξάνθεια, στην οικια του Ιωάννη Φίλιππα ποτέ Ζίσημου, προικοπαραλαβή. Οι 2 γονείς της
Αλεξάνδρας Σπύρου ΒΕΡΥΚΙΟΥ δίνουν «δια προίκα και χάριν προικός πατρική και
μητρική» στον μέλλοντα γαμπρό Αντριά ΑΣΠΡΟΕΡΑΚΑ του Αποστόλη με βάση το
«κοντράτο γαμικό» και υπόσχονται να παραδώσουν σε ένα χρόνο το πράμα όπου
λείπει. (σελ. 42bis -43bis)
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

15. Παρασκευή 21 Νοεμ. ε.ν./9 Νοεμ. ε.π. 1828: 08 μετά το μεσημέρι. Καρυά
Συμφωνητικό γαμικού κοντράτου: Συμφωνία γάμου ανάμεσα στον Ιωάννη ΦΩΤΕΙΝΟ
π. Βασίλη (από Κατούνα) και στην Βασίλω ΘΑΡΑΠΟΥ του Σπύρου και της Μαρίας (από Καρυά), ορισμένος για την Κυριακή 23 Νοεμ. ε.ν./11 Νοεμ ε.π. 1828. Δίδεται υπόσχεση των γονέων Σπύρου και Μαρίας ΘΑΡΑΠΟΥ να παραδώσουν στον γαμπρό
«διά προίκαν και χάριν προίκας και διά μερίδιο πατρικό και μητρικό», τα όσο απαριθμούνται στον κατάλογο των περιουσιακών στοιχείων (σελ. 43bis-45).
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
16. Σάββατο 22 ε.ν./10 Νοεμ. ε.π. 1828: 08 πριν από το μεσημέρι. Καρυά
[Προικοπαραλαβή προίκας]. Περιλαβή της προίκας της Βασίλως ΘΑΡΑΠΟΥ του Σπύρου από τον γαμπρό Ιωάννη ΦΩΤΕΙΝΟ π. Βασίλη. Κατάλογος περιουσιακών στοιχείων «διά προίκαν και χάριν προίκας, μητρική και πατρική» (σε. 48-49) ίδιος με εκείνο
του κοντράτου υπ’ αρ. 15. Κατάλογος των προικώων που δεν παρεδόθησαν (σελ. 49)
με την υπόσχεση να τα παραδώσει ο Σπύρος ΘΑΡΑΠΟΣ σε διορία 6 μηνών. (σελ. 4750).
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
Θεώρηση από το γραφείο της Reggenza
φολ44

Ufficio della
Reggenza
St Maura
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▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

17. Σάββατο 22 ε.ν./10 Νοεμ. ε.π. 1828: 03 μετά το μεσημέρι – Καρυά.
Συμφωνητικό γαμικού κοντράτου: Συμφωνία πρώτου γάμου ανάμεσα στον Φώτη ΜΕΣΗΝΗ του Στάθη (από Καρυά) με την Μαύρα ΜΠΟΥΡΣΙΝΟΥ του Παπαθοδωρή και της
Αγγελικής (από Καρυά), ορισμένος για την Κυριακή 23 ε.ν./11 Νοεμ. ε.π. 1828. Κατάλογος των κινητών και ακινήτων που ο Παπαθοδωρής και η Αγγελική ΜΠΟΥΡΣΙΝΟΥ
ἐταξαν «διά προίκαν και χάριν προίκας και διά μερίδιο πατρικό και μητρικό» (σελ.
50-53).
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

18. Σάββατο 22 ε.ν./10 Νοεμ. ε.π. 1828: 07 μετά το μεσημέρι –
Καρυά. Κοντράτο προικοπαραδόσεως: Παραλαβή της προίκας της Μαύρας ΜΠΟΥΡΣΙΝΟΥ του παπά Θοδώρου από τον γαμπρό Φώτη ΜΕΣΗΝΗ του Στάθη. Κατάλογος των
περιουσιακών στοιχείων «διά προίκαν και χάριν προίκας, μητρική και πατρική». Ακολουθεί και κατάλογος των προικώων (κινητά και σόλδια) που δεν παρέδωσε ο πεθερός και υπόσχεται να δώσει σε 2 χρόνια διορία. (σελ. 54-57)
Στην προίκα περιλαμβάνονται 15 τάλαρα κολονάτα
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

20. Κυριακή 30 ε.ν./18 Νοεμ. ε.π. 1828: 01 μετά το μεσημέρι [Καρυά].
Κοντράτο αποξενώσεως (1): πωλητής Γεώργιος ΓΑΖΗΣ π. Σίμου (Βαυκερή), αγοραστής
Μάνθος ΚΑΡΤΑΝΟΣ π. Γεωργίου (Πλατύστομα).
Χωράφι στους Φάους-Πλατύστομα, τεταρτίου 1 με δέντρα, αξία τάλαρα κολονάτα (2)
24 (βάσει εκτιμήσεως), τιμή πωλήσεως 32 τάλ. κολ. = ₤ 6-18s-8d.
Κυριακή 9 Νοεμβ. ε.ν./28 Οκτ. ε.π. 1828. Βαυκερή. Κατάστρωση της εκτιμήσεως: από
τους τιμητές Αναστάσιος ΚΑΡΤΑΝΟΣ π. Ιωάννη (Πλατύστομα) και Σπύρος Αργυρός π.
Κοσμά (Πλατύστομα) – τιμή 24 τάλαρα κολονάτα Ισπανίας. (σελ. 58- 61)
32 τάλαρα κολ. = ₤ 6-18s-8d.
1 ταλ.κολ. = 52d
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

21. Δευτέρα 8 Δεκεμ. ε.ν./ 26 Νοέμ. ε.π. 1828. Καρυά.
Κοντράτο πουλησάς: πωλητής Ιωάννης ΑΡΑΒΑΝΗΣ π. Μανώλη (Καρυά), αγοραστής
Αντώνης ΓΛΕΝΗΣ π. Παναγιώτη (Καρυά). Χωράφι Κουρκελά στον Αλέξανδρο, καυκίων 3 με 2 ρίζες ασπροελιές και 1 αγριλίδα, αξία το χωράφι τάλαρα κολονάτα 6 – οι
δύο ελιές με την αγριελιά τάλαρα κολονάτα 6. Δύο άλλες ελιές σε χωράφι του Ιωάννη ΑΡΑΒΑΝΗ στου Κουρκελά-Αλέξανδρου, αξίας τάλ. κολονάτα. 6⅟2 [σύνολο αξίας:
χωράφι και 5 δέντρα, ταλ. 18 ½ = ₤ 4 -0s -2d.]

13

Κυριακή 7 Δεκ ε.ν./25 Νοέμ. ε.π. 1828. Καρυά. Κατάστρωση της εκτιμήσεως: τιμητές
Βασίλης ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ και Βασίλης ΜΠΟΥΡΣΙΝΟΣ (αναφέρουν χωράφι του σπόρου
καυκίων 3) (σελ. 62-65)
18 ½ τάλαρα κολ. = ₤ 4 -0s -2d.
1 ταλ.κολ. = 52d
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

22. Τετάρτη 17 ε.ν./5 Δεκεμ. ε.π. 1828. Βαυκερή. 04 πριν από το μεσημέρι.
Κοντράτο Μερασάς: Οι αδελφές Μαρινέτα σύζυγος Παναγιώτη ΓΑΖΗ, Τασά σύζυγος
Αναστάση ΦΡΑΓΚΟΥΛΗ του Σάβα (Εγκουβή) και Λάμπρω ΓΑΖΗ π. Γεωργίου (Βαυκερή) μοιράζουν την ακίνητο κληρονομία του πατέρα τους Γεωργίου ΓΑΖΗ και «χωρίζουν από την αδελφικήν συντροφίαν».
Περιγραφή μεριδίου της Λάμπρως ΓΑΖΗ (σ. 68), της Μαρινέτας Παν. ΓΑΖΗ (σελ. 69)14,
της Τασάς Α. ΦΡΑΓΚΟΥΛΗ (σελ. 70). Κάθε μερίδιο τάλαρα κολονάτα 244 (= ₤ 52 –
17s–4d), σύνολο ακινήτου κληρονομίας τάλ. κολ. 732 (₤ 158–11s–10d). Ομολογία
«μερασάς κινητού πράγματος».
Κατάστρωση της εκτιμήσεως: τιμητές της αδιαιρέτου ακίνητης κληρονομίας του ποτέ
Γεωργίου ΓΑΖΗ: 1. Αναστάσης ΓΑΖΗΣ π. Πολυχρόνη (χτίστης μάστορας), 2. Δυονίσιος
ΣΕΡΒΟΣ π. Αναστάση (μαραγκός μάστορας), 3. Αναστάσης ΚΟΝΙΔΑΡΗΣ π. Παρασκευά, 4. Σπύρος ΓΑΖΗΣ π. Ευσταθίου, όλοι από την Βαυκερή. Αξία τάλαρα κολονάτα 732
(σελ. 66 έως 76).
732 τάλαρα κολονάτα = ₤ 158–11s–10d
1 ταλ.κολ. = 52d
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

24. Πέμπτη 25 ε.ν./13 Δεκεμ. ε.π. 1828(1) . 06 μετά το μεσημέρι – Κάτω Εξάνθια
Συμφωνητικό γαμικού κοντράτου: Συμφωνία πρώτου γάμου ανάμεσα στον Δημήτριο
ΒΕΡΥΚΙΟ π. Γεωργίου (Κάτω Εξάνθια) και της Ακριβής ΦΕΤΖΗ του π. Δημήτρη και της
Κατερίνας, ορισμένος εις τον «πρώτον ερχόμενον Μάϊον».
Υπόσχεση της μητέρας Κατερίνας Δ. ΦΕΤΖΗ και του αδελφού Ιωάννη π. Δημήτρη να
παραδώσουν στον γαμπρό «χάριν προίκας και διά μερίδιον πατρικό και μητρικό»
και κατάλογος των περιουσιακών στοιχείων (σελ. 78-80).
► Στο περιθώριο η ιταλική θεώρηση στις σελίδες 77-78
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

27.

Παρασκευή 9 Ιαν. 1829/28 Δεκεμ. 1828 ε.π. 02 μετά το μεσημέρι. Εγκλουβή.
Κοντράτο Επιτροπικής: Ο γέρων Νικόλαος ΛΟΓΟΘΕΤΗΣ π. Παναγιώτη (από την Εγκλουβή) καταστένει επίτροπόν του τον Ευγενή κύριο, Σινιόρ Αναστάσιο ΜΠΑΝΤΟΥΒΑ
του Νικολάου από την Κέρκυρα, διαμένοντα στην Αγία Μαύρα για να διεκδικήσει τα
όσα του χρωστούν (οι δεμπιτόροι). (σελ. 81-83)

28.
14

▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
Τρίτη 13 Ιαν. ε.ν./1 Ιαν. 1829 ε.π. 05 μετά το μεσημέρι. Καρυά-Ρεκατζινάτα

14

Βλ. σελ. 69| σπίτι χαμόγιο με αυλή και δέντρα στο Μυγδάλι-Βαυκερής αξίας τάλ. κολ. 75 (και σελ.
11
74| ) (δηλαδή ₤ 6–4s–2d).
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Συμφωνητικό γαμικού κοντράτο. Συμφωνία πρώτου γάμου ανάμεσα στον Ιωάννη ΡΕΚΑΤΖΙΝΑ π. Νικολάου (Καρυά-Ρεκατζινάτα) και στην Μαρία ΤΟΥΜΠΑ π. Φιλίππου
(Καρυά), ο γάμος ορίσθηκε σε διορία ενός χρόνου.
Υπόσχεση της μητέρας Αλέξω ΤΟΥΜΠΑ (το γένος Σπύρου ΑΡΒΑΝΙΤΗ) και του αδελφού
Αντώνη ΤΟΥΜΠΑ π. Φιλίππου να παραδώσουν στον γαμπρό «διά προίκαν και χάριν
προίκας και διά μερίδιον πατρικόν και μητρικόν» τα περιουσιακά στοιχεία που περιγράφονται στον κατάλογο του υποσχετικού.(σελ. 83-86).
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
29. Παρασκευή 16 ε.ν./4 Ιανουαρίου 1829 ε.π. 05 μετά το μεσημέρι. Καρυά
Γράμμα πριβάτο «κατάστρωση εις το πρωτόκολλον του νοταρίου» Παπα-Ιωάννης
ΚΟΨΙΔΑΣ π. Γεωργίου (Καρυά).
Γράμμα πριβάτο από 23 Σεπτεμβρίου 1823 ε. παλιό, που αναφέρεται σε πώληση που
ἐκανε ο Στάθης ΚΑΛΟΣ π. Γεωργίου (Καρυά) στον Ιωάννη ΚΟΨΙΔΑ π. Γεωργίου, 9 ρίζες ελιές στην τοποθεσία στην Ακόνη στου Αποστολάκη (Καρυά) για τάλαρα δίστηλα
(τ.δ.) της Σπάνιας 36.
Αναφέρονται οι τρεις εκτιμήσεις που έγιναν διαδοχικά: α) τιμητές Βασίλης ΣΤΑΥΡΑΚΑΣ
και Ζαφείρης ΑΡΑΒΑΝΗΣ τ. δ. 36, β) τιμητές Θεόδωρος ΚΑΤΟΠΟΔΗΣ και Νικολάκης
ΚΟΨΙΔΑΣ τ. δ. 35, γ) τιμητές Σταυράκης ΖΑΚΥΘΗΝΟΣ και Δημήτριος ΚΑΤΟΠΟΔΗΣ τ. δ.
37. (μέσος όρος των τριών τ.δ.36). (σελ. 86-88)
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
30. Κυριακή 18 ε.ν./6 Ιαν. 1829 ε.π. 04 μετά το μεσημέρι. Καρυά.
Κοντράτο πωλησάς: πωλητές αδελφοί Ιωάννης και Θοδωρής ΚΑΤΟΠΟΔΗ π. Δημήτρη
(Καρυά), αγοραστής Πάνος ΓΡΑΨΑΣ π. Στάθη (Απάνω Εξάνθια). Χωράφι του σπόρου
στου Μαρίνου στ΄ Απάνω Εξάνθια, τεταρτίου 1, αξίας τάλαρα κολονάτα 27= ₤ 5 –
17s – 0d
Κυριακή 11 Ιαν. 1829 ε.ν./30 Δεκ. 1828 ε.π. Καρυά. Κατάστρωση της εκτιμήσεως: τιμητές από τον πωλητή ο Θοδωρής ΑΡΑΒΑΝΗΣ π. Σταθάκη (Καρυά) από τον αγοραστή ο Νικολός ΓΡΑΨΑΣ π. Αποστόλι (Απάνω Εξάνθια). (σελ.88-91)
27 τάλαρα κολονάτα = ₤ 5 – 17s – 0d
1 ταλ.κολ = 53,85

▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

34. Πέμπτη 29 ε.ν./17 Ιαν. ε.π. 1829. 03 μετά το μεσημέρι. Καρυά. 15
Κοντράτο πουλισάς: πωλητής Κωσταντής ΚΟΝΙΔΑΡΗΣ π. Βασίλη (Χαραδιάτικα), αγοραστής Νικολός ΣΟΛΤΑΤΟΣ π. Γεωργίου (Άγιος Ηλίας), 2 κομμάτια χωράφι του σπόρου στην τοποθεσία Λάκους-Άλατρο, τεταρτίων 2, αξίας 14 τάλαρα κολονάτα και 60
φάρδια = ₤ 3 – 1s – 11d.
Πέμπτη 22 ε.ν./10 Ιαν. ε.π. 1829. Ἁγιος Ηλίας.
Κατάστρωση της εκτιμήσεως: τιμητές από τον πωλητή ο Δημήτρης ΣΟΛΤΑΤΟΣ π. Νικολού, από τον αγοραστή ο Αναστάσης ΣΟΛΤΑΤΟΣ π. Ιωάννη, και οι δύο από τον Ἁγιον
Ηλία. (σελ. 92-95)
14 τάλαρα κολονάτα και 60 φάρδια = ₤ 3 – 1s – 11d.
14 ταλ.κολ. προς 52d και 60 φαρδια προς ¼d
15

Μετά την εκτίμηση στο πωλητήριο Νο 30, στη σελίδα 91, ακολουθεί η αρίθμηση άρθ. 34.
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▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

35.

Πέμπτη 29 ε.ν./17 Ιαν. ε.π.1829 05 μετά το μεσημέρι. Σφακιώτες μαχαλάς Λαζαράτα (σελ.96-98).
Κοντράτο χαρίσματος (χάρισμα ανάμεσα ζώντων). Δωρίζει ο Δημήτρης ΓΙΩΡΓΑΚΗΣ π.
Ιωάννη στον αδελφό του Σπύρο ΓΙΩΡΓΑΚΗ π. Ιωάννη (και οι δύο από τους Σφακιώτες-Λαζαράτα), «χωρίς να πατηθή και να βιασθή από κανένα αλλά εξ ιδίας του βουλήσεως και ελευθέρας θελήσεως» το τρίτο μερίδιο της κινητής και ακίνητης περιουσίας του. Η περιουσία μένει αδιαίρετος (σ.97|3). Ο Σπύρος ΓΙΩΡΓΑΚΗΣ έχει χρέος «να
ζωοφρουτάρει, ντύνει και ποδένει» τον αδελφό του και «μετά τον θάνατό του να
κάνει τα καλά της ψυχής του» και ο Δημήτρης ΓΙΩΡΓΑΚΗΣ οφείλει να δουλεύει τον
Σπύρο αν μπορεί (σελ. 97|16-21).
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

36. Τετάρτη 4 Φεβρ. ε.ν./23 Ιαν. 1829 ε.π. 02 πριν από το μεσημέρι. Βαυκερή.
Κοντράτο πουλισάς: πωλητής Βασίλης ΓΑΖΗΣ π. Δημήτρη (Βαυκερή), αγοραστής Αντώνης ΚΟΝΙΔΑΡΗΣ π. Στάμου (Βαυκερή)
Σπίτι χαμόγιο με κομμάτι τόπο στα Λαμπαδαράτα-Βαυκερής, αξία τάλαρα κολονάτα
71 = ₤ 15 – 7s – 8d.(1). Πληρωμή με γράμμα πριβάτο για ταλ. κολονάτα 79 και φάρδια 150. (σελ. 98-103),
Παρασκευή 16 ε.ν./4 Ιανουαρίου 1829. Βαυκερή. (σελ. 101)
Κατάστρωση του πριβάτου γράμματος εις βάρος του Βασίλη ΓΑΖΗ π. Δημήτρη «διά
καπιτάλι τάλαρα κολονάτα 79 και φάρδια 150». Αναφέρεται σε χρέος του ΓΑΖΗ προς
τον ΚΟΝΙΔΑΡΗ που χρονολογείται από 15 Φεβρ. ε.π. 1826 (παλαιότερο γράμμα πριβάτο – σελ. 101/17 αναγνωρίζοντας παραλαβή 44 γιδών, 100 λίτρες τυρί, 25 λίτρες
βούτυρο..
Κυριακή 25 ε.ν./13 Ιανουαρίου ε.π. 1829. Βαυκερή. Κατάστρωση της εκτιμήσεως: τιμητές Αναστάσης ΓΑΖΗΣ π. Πολυχρόνη και Γιωργάκης ΓΑΖΗΣ π. Δημήτρη (και οι δύο
μαστόροι χτίστες. (σελ. 102-103).
71 τάλιρα κολονάτα = ₤ 15 – 7s – 8d
1 ταλ. κολ=52d

▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

38. Πέμπτη 18 ε.ν/7 Φεβρ. 1829 ε.π. 5 πριν από το μεσημέρι, Καρυά.
Κοντράτο Επιτροπικής: Ο γέρων Βασίλης ΣΤΑΥΡΑΚΑΣ π. Ιωάννη (από την Καρυά) καταστένει δια επίτροπόν του τον υιό του Πάνο {ΣΤΑΥΡΑΚΑ} για να «επικαλεσθή τον
βραχίονα της δικαιοσύνης» για να εισπράξει τα χρεωστούμενα. (σελ. 104-105)
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

39. Παρασκευή 19 ε.ν/8 Φεβρ. 1829 ε.π. 5 έπιτα από το μεσημέρι, Πλατύστομα.
Κοντράτο ησυχαστικό (συμβιβασμός): τα τέσσερα παιδιά, (αδέλφια), του ποτέ Ζαφείρη ΒΟΝΙΤΣΑΝΟΥ: Αθανάσης, Θεοτόκης, Ακριβή (σύζυγος Ν. Δ. Κατοχιανού) και Μαρία (ανύπαντρη), όλοι από το Πλατύστομα, συμφωνούν να ακυρώσουν (ανουλά16

ρουν) την διαθήκη του πατέρα τους, και συμφωνούν σε άλλη διανομή της πατρικης
περιουσίας τους. (σελ. 106-108)
■ Αναφέρεται πως η διαθήκη του Ζαφείρη Βονισάνου είχει καταγραφεί από τον Θ.
Κατοπόδη στο πρώτο του συμβολαιογραφικό βιβλίο (Λίμπρο πρώτο) εις τα φύλα 48
ἐως φύλα νοῦ: 52:
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

40. Πέμπτη 5 Μαρτίου ε.ν/21 Φεβρ. 1829 ε.π. 5 πριν από το μεσημέρι, Ἐγκλουβή.
Κοντράτο Επιτροπικής: Ο γέρων Ηλίας ΚΑΡΑΜΠΟΪΚΗΣ ποτέ Πέτρου (από την Εγλουβή)
καταστένει δια επίτροπόν του τον υιό του Νικολό {ΚΑΡΑΜΠΟΪΚΗ} με απλή εξουσία
για να «επικαλεσθή τον βραχίονα της δικαιοσύνης» παρουσιάζοντας σκριτούρες και
κουστόδιτα και να ρυθμίσει τις υποθέσεις του. (σελ. 109-)
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

41.

Σάββατο 7 Μαρτίου ε.ν/23 Φεβρ. 1829 ε.π. 5 πριν από το μεσημέρι, Αλέξαντρο
μαχαλά Κολυβάτα.
Κοντράτο αποξένωσης (πουλισιά). Πωλήτρια η χήρα ΑΝΤΡΙΑΝΑ ποτέ Νικολού Κολυβά
(θυγατέρα ποτέ Δημήτρη Φουρσαλιά) και αγοραστής ο Κωσταντής ΔΑΜΙΑΝΗΣ ποτέ
Θοδωρή.
Μία ρίζα ασπροελιά «με δυο λουράκια εις την μπάντα» στην τοποθεσία Σαρώματα
στα Κολυβάτα, μέσα στο χωράφι της Αντριάνας αξίας 14 τάλαρα κολονάτα. Το τίμημα συμψήφισε ο Δαμιανής με χρέος της Αντριάνας, παρουσιάζοντας γράμμα πριβάτο της 18 Αυγούστου 1806 για 32 γρόσια, και της χάρισε τη διαφορά.
Κατάστρωση εκτιμήσεως της ελιάς της 20 Φεβρουαρίου 1829 (έ.π.) από τους Ζαφείρη
Κολυβά ποτέ Δημήτρη και Κωσταντής Βρετός ποτέ Βασίλη. Ακολουθεί και η κατάστρωση του πριβάτου γράμματος δάνειο με διάφορο τα δέκα έντεκα. (σελ. -110115).
14 τάλαρα κολονάτα= ₤ 3 – 8d.
1 ταλ. κολ. = 58,28d
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

42.

Σάββατο 7 Μαρτίου ε.ν/23 Φεβρ. 1829 ε.π., στις 2 έπιτα από το μεσημέρι στο
χωρίο Καρυά.
Κοντράτο αποξενώσεως (πουλισιά). Πωλητής ο Βασίλης ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ ποτέ Πάνου,
αγοραστής ο Αντρέας Αναγνώστης ΤΟΥΜΠΑΣ του Παπαβασίλη, δύο σκαλιά χωράφι
μισού κουβελιού στην τοποθεσία «Στές Ρίζες» της Καρυάς, για τάλαρα κολονάτα 7
Εκτίμηση 23 Φεβρ. 1829 έ. π., από τους τιμητές Πάνο Κατοπόδη ποτέ Βασίλη και ο
Στάθης Μεσήνης ποτέ Πολυχρόνη. (σελ. 115-119)
7 τάλαρα κολονάτα = ₤ 1 – 10s – 4d
1 ταλ. κολ. = 52d
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
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43.

Κυριακή 8 Μαρτίου ε.ν/24 Φεβρ. 1829 ε.π., στις 4 έπιτα από το μεσημέρι στο
χωρίο Καρυά.
Κοντράτο συντροφιάς. Ο Βασίλης Κακλαμάνης ποτέ Πάνου ποσεδέροντας ένα χωράφι
ενός κουβελιού στην τοποθεσία Καραμιδιόνα το βάζει σε συντροφιά με τον Αντριά
Κακλαμάνη ποτέ Νικολέτου για να φτιάξουν κεραμιδοκάμινο. Υπόσχονται να δουλέψουν εξ ίσου για να φτιάξουν το καμίνι και τον κάθε χρόνο να χωρίζουν το καμινάτικο στα 4, και να παίρνει ο Βασίλης 3 και ο Αντριάς 1. Κατά δεύτερο υπόσχονται
να μοιράζονται εξ’ ίσου την υπόλοιπη δουλειά και να προσλαμβάνουν, αν χρειάζεται, ομόγνωμα βοηθό. Τέλος, αν έχει το χωράφι πηλό να μην εμποδίζεται ο Αντριάς
να τον βγάλει από τον ιδιοκτήτη Βασίλη και αν δεν έχει πηλό να μένει το χωράφι ελεύθερο. (σελ. 119-121)
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

44.

Τετάρτη 11 Μαρτίου ε.ν/27 Φεβρ. 1829 ε. π., στη 1 έπιτα από το μεσημέρι στο
χωρίο Βαφκερή.
Κατάστρωση γράμματος (πριβάτου) ηνβεντάρι (κατάλογος της απογραφής) που έκανε
ο Αντριάς ΓΑΖΗΣ ποτέ Νικολάου, της 23 Δεκεμβρίου 1828 έ. π. Ο Αντριάς Γαζής π.
Νικολάου κατέγραψε, για λογαριασμό των κληρονόμων του ποτέ ιερέως (ιερομόναχου) Βικέντιου Κονιδάρη και του αδελφού του ποτέ Γεωργίου την κινητή περιουσία
που βρίσκονταν μέσα στο σπίτι του ιερομόναχου. Τα πράγματα που κατέγραψε ο
ΓΑΖΗΣ έμειναν στα χέρια της χήρας του αδελφού του ποτέ ιερομόναχου: Χρυσάντζας
Γεωργίου Κονιδάρη, (θυγατέρα του Πάνου Θερμού) (σελ. 121-123)
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

45.

Πέμπτη 12 Μαρτίου ε.ν/28 Φεβρ. 1829 ε. π., στις 3 πριν από το μεσημέρι στο
χωρίο Εγκλουβή.
Κοντράτο αποξενώσεως (πουλισιά). Πωλητής ο Τριαντάφυλλος ΘΕΡΜΟΣ ποτέ Σπύρου,
αγοραστής ο Κωσταντής ΑΡΓΥΡΟΣ ποτέ Σπύρου, από τον Άγιο Ηλία, ένα κομμάτι χωράφι ενός τεταρτίου, στην τοποθεσία στις Φτέρες, στην Απιδιά περιοχή της Εγκλουβής , αξίας τάλαρα κολονάτα 19= ₤ 4 – 2s – 4d.
Κατάστρωση της εκτιμήσεως 28 Φεβρουαρίου 1829 έ. π., από τους τιμητές Αναγνωστης Φραγκούλης ποτέ Κωσταντή, και Νικολέτος Κοντογιώργης ποτέ Παναγιώτη, και
Σπυρίδων Στεργιώτης ποτέ Χριστοδούλου (και οι τρεις από την Εγλουβή). (σελ. 124127).
19 τάλαρα κολονάτα = ₤ 4 – 2s – 4d
1 ταλ. κολ. = 52d
.▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

46.

Τρίτη 17 Μαρτίου ε. ν/5 Μαρτίου έ. π. 1829, στις 4 πριν το μεσημέρι στο χωριό
Καρυά.
Κοντράτο αποξενώσεως (πουλισιά) ο Γεώργιος ΣΕΡΒΟΣ ποτέ Δημήτρη από το Νιχώρι,
πουλάει στον Πάνο ΜΑΝΟΛΙΤΖΗ ποτέ Σπύρου από τον μαχαλά Μαυρογιαννάτα του
Αλέξανδρου, τέσσερα χωράφια λαχίδια και μισό λινοβρόχι, που εκτιμήθηκαν συνολικά τάλαρα κολονάτα 55 ½ = ₤ 12 – 6d
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Κατάστρωση εκτιμήσεως 3 Μαρτίου 1829 έ.π., τιμητές Στάθης Μανολίτης ποτέ Παπαδημήτρη και Πέτρος Φρεμεντίτης ποτέ Λιμπέρι από τον Αλέξανδρο. Τα λαχίδια ήταν
1. Χωράφι στο Κανάλι περιοχή Αλέξανδρου ενός τεταρτίου (8 ½ ταλ. κολονάτα), 2.
Χωράφι στου Κούτρουλα περιοχή Αλέξανδρου του σπόρου ενός τεταρτίου (22 ταλ.
κολονάτα). 3. Χωράφι στου Κούτρουλα, κουβελιού ενός (ταλ. κολονάτα 10). 4. Άλλο
χωράφι στη Δραγατζούρα περιοχή Αλέξανδρου κουβελιού ενός και μισού (ταλ. κολονάτα 10) και το μισό Λινοβρόχι στην τοποθεσία Κανάλι περιοχή Αλέξανδρου (ταλ.
κολονάτα 5)- (σελ.127 -132).
55 ½ τάλαρα κολονάτα= ₤ 12 – 6d
1 ταλ. κολ. = 52d
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

47.

Σάββατο 21 Μαρτίου ε. ν/9 Μαρτίου έ. π. 1829, στις 4 έπιτα από το μεσημέρι
στο χωριό Καρυά.

Κοντράτο γαμικό προικοπαραδόσεως. Ο Δημήτρης ΜΕΣΙΝΗΣ ποτέ Παναγιώτη πατέρας
της νύφης Γιαννούλας η οποία στεφανώθηκε τον Ιανουάριο του 1828 τον Βασίλη
ΤΟΥΜΠΑ του Παπασπύρου, απαριθμεί τα όσα δίνει για προίκα και χάριν προίκας
πατρική και μητρική, ένα χρόνο μετά τον γάμο. Όσα λείπουν από την τελειωτική προικοπαράδοση, υπόσχεται ο Μεσίνης να τα δώσει σε διορία 6 χρόνων. (σελ. 133-136).
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

48.

Κυριακή 22 Μαρτίου ε. ν/10 Μαρτίου έ. π. 1829, στις 3 έπιτα από το μεσημέρι
στο χωριό Πόρο.
Κοντράτο αποξενώσεως (πουλησιά). Πωλήτρια η χήρα Μαρία συμβία του ποτέ Σπύρου
Βλάχου και θυγατέρα του ποτέ Μάρκου Καραβιά πουλάει μια ρίζα ασπροελιά που
βρίσκεται μέσα στο χωράφι του αγοραστή Ιωάννη Πολίτη ποτέ Σπυρου, στην τοποθεσία Γερακόστομο περιοχή του Πορου. Η ελιά εκτιμήθηκε τάλαρα διστηλα 11 = ₤ 2 –
7s – 8d
Κατάστρωση εκτιμήσεως της 10 Μαρτίου 1829, Πόρος, τιμητές Κωσταντής Κερομύτης
ποτε Δήμου και Ιωάννης Πολίτης ποτέ Δημήτρη.(σελ.136- 138).
11 τάλαρα διστηλα = ₤ 2 – 7s – 8d
1 ταλ. κολ. = 52d
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

49.

Κυριακή 22 Μαρτίου ε. ν/10 Μαρτίου έ. π. 1829, στις 4 έπιτα από το μεσημέρι
στο χωριό Πόρο.

Κοντράτο αποξενώσεως (πουλησιά). Πωλητής ο Σπύρος ΚΑΤΟΠΟΔΗΣ ποτέ Χρίστου
πουλάει στον Χρίστο ΖΑΒΙΤΖΑΝΟ ποτέ Γεωργίου, ένα κομμάτι αμπέλι με όσα δέντρα έχει μέσα και με την αγριονομή του στην περιοχή Αρεθάτα του χωριού Πόρο για
τάλαρα κολονάτα 13 = ₤ 2 – 16s – 4d
Κατάστρωση εκτιμήσεως στις 10 Μαρτίου 1829, Πόρος, τιμητές Στάθης Μεταξάς ποτέ
Δημήτρη και Ιωάννης Πολίτης ποτέ Βασίλη.(σελ.138- 142).
13 τάλαρα κολονάτα = ₤ 2 – 16s – 4d
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1 ταλ. κολ. = 52d
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

50.

Δευτέρα 23 Μαρτίου ε. ν/11 Μαρτίου έ. π. 1829, στις 4 πριν το μεσημέρι στο
χωριό Πόρο
Κοντράτο αποξενώσεως. Πωλητές οι αδελφοί Θεοδόσης και Θοδωρής ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ του ποτέ Μενέου, πουλούν στον Σπυρίδωνα ΚΟΝΙΔΑΡΗ ένα κομμάτι αμπέλι 18
τζαπιών με όσα δέντρα ήμερα και άγρια έχει μέσα στην περιοχή Φιλιπάτα του χωρίου
Κατωχώρι για τάλαρα κολονάτα 142 = ₤ 30 – 15s – 4d. ▪ Ο αγοραστής Σπ. Κονιδάρης
παρουσίασε 4 γράμματα χρεόγραφα πριβάτα σε βάρος του πατρός των πωλητών Μενέου Σκλαβενίτη και συμψηφίζοντας το συνολικό χρέος στην τιμή αγοράς, πλήρωσε
σε μετρητά τη διαφορά: τάλαρα κολονάτα 44 και φάρδια 204.
Κατάστρωση εκτιμήσεως στις 10 Μαρτίου 1829, τιμητές Ιωάννης Πολίτης ποτέ Σπύρου
με τον Νικολέτος Κονιδάρης ποτέ Σταμάτη και Κωσταντής Κερομύτης ποτέ Δήμου με
τον Ιωάννη Πολίτη ποτέ Στάθη όλοι από τον Πόρο.
142 τάλαρα κολονάτα 13 = ₤ 30 – 15s – 4d
(► 1 ταλ. κολ. = 52d)
Κατάστωση των 4 γραμμάτων πριβάτων ▪2 Ιουλίου 1810, ▪14 Αυγούστους 1814, ▪4
Οκτωβρίου 1825 ▪9 Απριλίου 1826. (σελ. 142-150)
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

51.

Δευτέρα 23 Μαρτίου ε. ν/11 Μαρτίου έ. π. 1829, στις 3 έπιτα από το μεσημέρι
στο χωριό Πόρο.
Κοντράτο αλλαγής. Οι αδελφοί Αθανάσης και Δημήτρης ΠΑΛΜΟΣ ποτέ Νικολάου
από Κατωχώρι δύο κομμάτια χωράφι του σπόρου, 1 ½ κουβελιού με 5 ρίζες ασπροελιές στην τοποθεσία Ρούδα του χωριού Πόρο, αξίας τάλαρα κολονάτα 45.
Ο Ιωάννης ΠΟΛΙΤΗΣ ποτέ Σπύρου έδωσε στους αδελφούς ΠΑΛΜΟΥ τρεις ρίζες ελιές
ασπροελιές μέσα στο χωράφι του Ζαφείρη Μαχαλιώτη π. Στεργίου στην τοποθεσία
στου Θιακού τη Ράχη του χωριού Πόρου, που τιμήθηκαν τάλαρα κολονάτα 12 = ₤9 –
19s – 4d., και πήρε τα χωράφια με τις ασπροελιές πληρώνοντας, με μετρητά, τη διαφορά τάλαρα κολονάτα 33
Κατάστρωση εκτιμήσεως των δύο χωραφιών με τα δέντρα των α/φων Πάλμου στις 11
Μαρτίου 1829, τιμητές Στάθης Μεταξάς ποτέ Δημητρίου και Αθανάσης Πολίτης ποτέ
Δράκου, όλοι από το Κατωχώρι, οι ίδιοι τίμησαν και τις τρεις ρίζες ασπροελιές του
Ιωάννη Πολίτη π. Σπύρου. (σελ.150 -154).
12 τάλαρα κολονάτα 13 = ₤9 – 19s – 4d
1 ταλ. κολ. = 52d
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

52.

Τετάρτη 25 Μαρτίου ε. ν/13 Μαρτίου έ. π. 1829, στις 3 έπιτα από το μεσημέρι
στο χωριό Καρυά.
Κοντράτο αποξενώσεως. Ο πωλητής Ιωάννης ΚΑΡΑΜΠΟΐΚΗΣ ποτέ Πάνου από την Εγκλουβή πουλάει στον Σίμο ΣΟΛΤΑΤΟ ποτέ Ιωάννη από τον Άγιο Ηλία, ένα χωράφι
ενός τεταρτίου στην τοποθεσία Ελάτη του Αγίου Ηλία, αξίας τάλαρα κολονάτα 36 =
₤7 – 16s.
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Κατάστρωση εκτιμήσεως 11 Μαρτίου 1829 έ.π., τιμητές Γεώργιος Χαρίτος ποτέ Νικολάου και Γεώργιος Κακλαμάνης ποτέ Παναγιώτη και οι 2 από την Εγλουβή. (σελ. 154
- 157).
τάλαρα κολονάτα 36 = ₤7 – 16s.
1 ταλ. κολ. = 52d
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

53. Κυριακή 29 Μαρτίου ε. ν/17 Μαρτίου έ. π. 1829, στη 1 πριν το μεσημέρι στο χωριό Καρυά.
Κοντράτο αποξενώσεως. Ο Γεώργιος ΜΑΝΟΛΙΤΖΗΣ ποτέ Στάθη πουλάει στον Πάνο
ΜΑΝΟΛΙΤΖΗ ποτέ Στάθη, και οι δύο από τον Αλέξανδρο μαχαλά Μαυρογιαννάτα,
ένα χωράφι ¼ του κουβελιού στην τοποθεσία Παλιάμπελα του χωριού Αλέξανδρο,
αξίας τάλαρα κολονάτα 5 = ₤1 – 1s – 8d.
Κατάστρωση εκτιμήσεως 16 Μαρτίου 1829 έ.π., τιμητές Ιωάννης Μανολίτζης ποτέ παπά Δημήτρη και Αθανάσης Μανολίτζης ποτέ Παναή, και οι δύο από τον Αλέξανδρο.
(σελ. 157-160)
τάλαρα κολονάτα 5 = ₤1 – 1s – 8d.
1 ταλ. κολ. = 52d
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

54.

Σαββάτο 4 Απριλίου έ. ν/23 Μαρτίου έ. π. 1829, στις 3 πριν το μεσημέρι στο χωριό Αλέξανδρο μαχαλά Κολυβάτα.

Κοντράτο αποξενώσεως. Ο Χρήστος ΔΑΜΙΑΝΗΣ ποτέ Θεοδώρου από τα Κολυβάτα
πουλάει στον Ζαφείρη ΚΟΛΥΒΑ ποτέ Σπύρου και αυτός από τον μαχαλά Κολυβάτα,
ένα χωράφι του σπόρου 3 ½ τεταρτίων και δύο ρίζες ασπροελιές στην τοποθεσία Σπηλιά του χωριού Αλέξανδρο, αξίας τάλαρα κολονάτα 40 = ₤8 – 13s – 4d.
Κατάστρωση εκτιμήσεως 17 Μαρτίου 1829 έ.π., τιμητές Ιωάννης Κοντιλάτος ποτέ Βασίλη από Κολυβάτα και Φίλιππος Σούντιας ποτέ Παναγιώτη από μαχαλά Μαυρογιαννάτα. Το χωράφι ο Δαμιανής το είχε αγοράσει από Νικολέτο Βρετό ποτέ Αντζουλέτου, (σελ. 161-164).
τάλαρα κολονάτα 40 = ₤8 – 13s – 4d
1 ταλ. κολ. = 52d
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

55.

Σαββάτο 4 Απριλίου έ. ν/23 Μαρτίου έ. π. 1829, στη 1 πριν το μεσημέρι στο χωριό Αλέξανδρο μαχαλά Κολυβάτα.

Κοντράτο αποξενώσεως. Ο Αναστάσης ΣΟΥΝΤΙΑΣ ποτέ Ιωάννη (από το χωριό Αλέξανδρος, μαχαλά Μαυρογιαννάτα) πουλάει στον Ζαφείρης ΚΟΛΥΒΑΣ ποτέ Σπύρου
(από τον Αλέξανδρος, Κολυβάτα) ένα χωράφι τεταρτίου μισού ( ½ ) σύδεντρο, στην
τοποθεσία Σκάλα περιοχή του Αλέξανδρου, αξίας τάλαρα κολονάτα 15 = ₤3 – 5s
Κατάστρωση εκτιμήσεως χωραφιού και δέντρων 17 Μαρτίου 1829 έ.π., τιμητές ο Ιωάννης Μανολίτζης ποτέ Παπα Δημήτρη και ο Δημήτρης Σούντιας καιοιδύο από το
χωριό Αλέξανδρος (σελ. 165-168
τάλαρα κολονάτα 15 = ₤3 – 5s
1 ταλ. κολ. = 52d
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▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

57. Δευτέρα 6 Απριλίου έ. ν/25 Μαρτίου έ. π. 1829, στη 1 έπιτα από το μεσημέρι στο
χωριό Νιοχώρι.
Κοντράτο αποξενώσεως. Ο Πάνος ΤΑΝΤΑΡΟΣ του Γεωργίου πουλάει στον αδελφό
του Στάθη ΤΑΝΤΑΡΟ ένα χωράφι του σπόρου 1 ½ κουβελιού στην τοποθεσία Πέρδικα του χωριού Νιοχώρι και το ένα τρίτο μερίδιο από ένα παλιάχουρο στην περιοχή
Παλιοκατούνα στο Νιοχώρι, αξίας τάλαρα κολονάτα 11 = ₤2 – 7s – 8d.
Κατάστρωση εκτιμήσεως 25 Μαρτίου 1829 έ.π., τιμητές Αναγνώστης Σέρβος ποτέ Δημήτρη από το Νιοχώρι και ο Στάθης Κονιδάρις ποτέ Ιωάννου από τα Χωραδιάτικα.
(σελ. 168-172)
τάλαρα κολονάτα 11 = ₤2 – 7s – 8d
1 ταλ. κολ. = 52d
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

58. Σάββατο 11 Απριλίου έ. ν/30 Μαρτίου έ. π. 1829, στις τρεις πριν το μεσημέρι στο
χωριό Καρυά.
Κοντράτο αποξενώσεως. Ο Κωσταντής ΠΟΛΙΤΗΣ ποτέ Αποστόλη από το χωριό Κοντάρενα πουλάει στον Γεώργιο-Αναγνώστη ΣΕΡΒΟ ποτέ Δημήτρη από το Νιοχώρι 3
χωράφια στην περιοχή του Νιχωρίου στις τοποθεσίες: α. στο Βαγένι, χωράφι του σπόρου 3 τεταρτίων, β. στο Με<γ>αλόγκο λαχίδι 2 τεταρτίων και γ. λαχίδι στα Λινικά,
ενός κουβελίου, συνολικής αξίας τάλαρα κολονάτα 55 = ₤11 – 18s – 4d. Ο αγοραστής
παρουσιάζει ένα χρεόγραφο, γράμμα πριβάτο για 25 τάλαρα και πληρώνει τη διαφορά
σε νόμισμα 30 τάλαρα κολονάτα.
Κατάστρωση εκτιμήσεως 25 Μαρτίου 1829 έ.π., τιμητές Αντώνης Γαζής ποτέ Βαγγέλη
και Μάρκος Βλασόπουλος ποτέ Βαγγέλη από το Νιοχώρι.
Κατάστρωση του πριβάτου γράμματος 1 Μαρτίου 1829 έ.π. για 25 τάλαρα κολονάτα.
(σελ. 173-177)
τάλαρα κολονάτα 55 = ₤11 – 18s – 4d.
1 ταλ. κολ. = 52d
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

59. Κυριακή 12 Απριλίου έ. ν/31 Μαρτίου έ. π. 1829, στις τρεις πριν το μεσημέρι στο
χωριό Καρυά.
Κοντράτο αλλαγής. Ο Σπύρος ΚΟΨΙΔΑΣ ποτέ Παναγιώτη έχοντας δύο λαχίδια, το ένα
στο Μητροφάνι της Καρυάς 1 ½ κουβελιού και το άλλο στα Βαλτιά της Καρυάς του
σπόρου ενός κουβελιού και ο Δημήτρης ΖΑΚΥΝΘΙΝΟΣ ποτέ Βασίλη που έχει ένα
λαχίδη αμπέλι σέμπρικο τριών τζαπιών στην Αστραγαλιά της Καρυάς, συμφωνούν να
τα ανταλλάξουν. Τα δυό λαχίδια του Κοψιδά εκτιμήθηκαν τάλαρα κολονάτα 20 = ₤4
– 6s – 8d. Το αμπέλι του Ζακυνθινού τιμήθηκε τάλαρα κολονάτα 14. Ο Ζακυνθινός
πλήρωσε τη διαφορά τάλαρα 6.
Κατάστρωση της εκτιμήσεως 31 Μαρτίου 1829 έ.π.. Τιμητές Σπύρος Αραβανής ποτέ
Δημήτρη και Πάνος Θεράπου ποτέ Αντώνη και οι δύο από την Καρυά.(σελ. 178- 181
)
τάλαρα κολονάτα 20 = ₤4 – 6s – 8
1 ταλ. κολ. = 52d
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
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60. Δευτέρα 13 έ. ν/1 Απριλίου έ. π. 1829, στη μία πριν το μεσημέρι στο χωριό Καλιγόνι στον ναό της Αγίας Τριάδος.
Κοντράτο αποξενώσεως. Οι αδελφοί Πάνος και Θεοδόσης ΒΑΓΕΝΑΣ ποτέ Κωσταντή
από το Νιχώρι έχοντας 11 ρίζες ασπροελιές στην τοποθεσία Στενό του Νιχωριού, μέσα στο χωράφι του Χρήστου ΒΛΑΧΟΥ ποτέ Πάνου από την Βαφκερή, τις πουλούν
στον Χρ. Βλάχο. Οι ελιές τιμήθηκαν για τάλαρα κολονάτα 37 = ₤8 – 4d, ποσό που
συμψηφίστηκε με ισόποσο χρεόγραφο γράμμα πριβάτο.
Κατάστρωση εκτιμήσεως της 28 Μαρτίου 1829 έ.π. Τιμητές Αντώνης Γαζής ποτέ Βαγγέλη και Φίλιππος Λογοθέτης.
Κατάστρωση πριβάτου γράμματος κρέδιτου 1 Μαρτίου 1829 έ.π., οι α/φοι Βαγενά έλαβαν από τον Χρήστο Βλάχο τάλαρα κολονάτα 37 δανικά προς 10% (σελ. 182-186).
τάλαρα κολονάτα 37 = ₤ 8 – 4d.
1 ταλ. κολ. = 52d
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

61. Δευτέρα 20 / 8 Απριλίου 1829, στις 3 πριν από το μεσημέρι, Καρυά.
Κοντράτο αποξενώσεως (πουλησιάς): τα αδέλφια Θεοτόκις, Αθανάσης και Μαργιώ
(Μαρία) ΒΟΝΙΣΑΝΟΙ (από Πλατύστομα) 16, πωλητές και αγοραστής ο Ιωάννης ΚΟΥΝΙΑΚΗΣ π. Ἀποστόλη (από Σφακιώτες-Σπανοχώρι). Οι 3 α/φοι Βονισάνοι πουλούν
δύο λαχίδια χωράφια και μια συκιά στα Ρουπάκια Σπανοχωρίου, για τάλιρα κολονάτα
30 = ₤ 6 – 10s.
Κυριακή 25 / 6 Ἀπριλίου 1829. Σφακιώτες-Σπανοχώρι. Κατάστρωση της εκτιμήσεως:
τιμητές από τους Βονισάνους ο Στάθης Χαλικάς π. Ιωάννη (Σφακιώτες), και από τον
Κουνιάδη ο Γεώργιος Ζαβερδινός π. Δημήτρη (Σφακιώτες).(σελ. 186-189)
τάλαρα κολονάτα 30 = ₤ 6 – 10s.
1 ταλ. κολ. = 52d
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

62. Τετάρτη 22 / 10 Απριλίου 1829, στις 4 έπιτα από το μεσημέρι, Καρυά.
Κοντράτο αποξενώσεως (πουλησιάς) πωλητής ο Γεώργιος ΣΟΛΔΑΤΟΣ π. Ζαφείρη και
αγοραστής ο Τριαντάφυλλος ΑΡΓΥΡΟΣ π. Σπύρου, (και οι δύο από Άγιον Ηλία), αμπέλι 5 τσαπιών, αξίας τάλαρα κολονάτα 28 = ₤ 6 – 1s – 4d.
Πέμπτη 21 / 9 Απριλ. 1829 στον Ἁγιο Ηλία. Κατάστρωση της εκτιμήσεως του αμπελιού: τιμητές από τον πωλητή ο Νικολέτος ΣΟΛΤΑΤΟΣ π. Θεοδώρου, και από τον
αγοραστή ο Ἀθανάσης ΣΟΛΤΑΤΟΣ π. Ιωάννη, και οι δύο από τον Ἁγιον Ηλία. (σελ.
190-193)
τάλαρα κολονάτα 28 = ₤ 6 – 1s -4d.
1 ταλ. κολ. = 52d
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

63.

Τετάρτη 29 ε.ν/ 17 Απριλίου 1829 έ.ν., στις 6 έπιτα από το μεσημέρι, Ἐγκλουβή
στο σπίτι της χηρας Κατερίνας, αρθ. 119.
Κοντράτο συμφωνητικό γαμικού: συμφωνία πρώτου γάμου ανάμεσα στον Γεώργιο
ΚΑΝΕΛΛΟ του Ἀναγνώστη (Ἐγκλουβή) και στην Νικολέτα του Ιωάννη ΓΛΗΓΟΡΗ
(Νιοχώρι), ο γάμος ορίσθηκε να ιερολογηθή τον Οκτώβριο.
16

Βλέπε τα αδέλφια, παιδιά του Ζαφείρι Βονισάνου,στν πράξη νο.39: 19/8 Φεβρ. 1829

23

Παρίστανται η μητέρα της μελλόνυφης χήρα Κατερίνα, θυγατέρα του π. Βαγγέλη Βλασόπουλου (Εγκλουβή) και η προμητέρα (γιαγιά της) Κοντήλω ΓΛΗΓΟΡΗ, οι οποίες
απαριθμούν τα προικιά που τάσσουν στους μελλόνυμφους. (σελ.194-197)
Στο περιθώριο της σ.194 φθαρμένη από υγρασία ιταλική θεώρηση του βιβλίου.
Το συμβολαιογραφικό βιβλίο κλείνει στη σελ. 197, την Παρασκευή 1η Μαΐου/19 Απριλίου
1829

κυκλική σφραγίδα
REGGENZA DELL
I SOLA DI [SANTA
MAURA]
θηρεός της Αγ. Μαύρας
βρεταννικό στέμμα
DIEU EST MON DROIT

Il Reggente dell’ Isola di Sta Maura
|

In relazione all’Art 39 dell’ Atto del Secondo Par[lamento]
No XXXV in data 14 Maggio 182517, che regola lo [g-|
de’ Notaj [il presente libro] di pagine duecenti No 200
|
il prime, ed ultime foglie [senza numero] innumerate, [-|
Bollati, [viene] consegnate al Sig Teodoro Cattopodi fu Petro
|
Notajo dell’ Isola per [dover sul medesime] registrare [tutti i
|
contratti inter[vivos] , secondo le [disposizioni] del sud(etto) Art. 39
|

|

Dall’ uffizio della Rezzenza
S Maura 28 Luglio 1828

| ta

Υπογραφη 1η
Υπογραφή 2η
[Petri]ziopulo
Reggente
Υπογραφή 3η
[--i]dente
[--. M. ----ni]
Segretario
Υδατογράφημα πρώτου και τελευταίου φύλλου, τοποθετημένο ανάποδα με την άκρη προς τα πάνω.

17

Βλέπε στο τέλος του τόμου το κείμενο του άρθρου.

24

Ο υπογράφων οφικιάλιος Πέτρος(-Παύλος Δημητρίου) Πετριτσόπουλος χρημάτισε
έπαρχος της Λευκάδας την περίοδο 1817-1829. Αργότερα εξελέγη πρόεδρος της Ιονίου
Βoυλής (Presidente del Senatto) και υπηρέτησε από τον Φεβρουάριο 1839 ως τον Μάρτιο 1842.

Όπως παρατηρούμε στις διάφορες ομοιοτυπίες που παραθέτουμε, όλες οι σελίδες
του νοταριακού βιβλίου φέρουν, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 39 του νόμου
35/ 14 Μαϊου 1825, την ενσφράγιστη υπογραφή του αρχειοφύλακα Angelo Benvenuti,
τον αγγλικό θυρεό της Λευκάδος με τις ρήσεις «Honi soit qui mal y pense18» και «Dieu
et mon droit» σε δύο παραλλαγές, και τον αύξοντα αριθμό της σελίδας ολογράφως στα
ιταλικά και αριθμητικά. Μικρές διαφορες στις απεικονίσεις έχουν οι σελίδες με μονό
και ζυγό αριθμό. Ιδιαίτερη σημασία έχει η βαρύτητα που αποδίδονταν στην νομιμότητα
και κανονικότητα των συμβολαιογραφικών βιβλίων με την βιβλιοδέτηση τους, την έντυπη αρίθμηση, αλλά και με την ποιότητα του χαρτιού και το εμφανές υδατογράφημα,
κάτι που γινόταν με όλα τα αντίστοιχα έντυπα της εποχής.
Πρόκειται για την ενιαία αρίθμηση των συμβολαιογραφικών βιβλίων που επέβαλε ο
νόμος, προβλέποντας και τον τακτικό έλεγχο των εγγραφών, όπως φαίνεται στις διαδοχικές ιταλικές θεωρήσεις που σημειώνονται στα περιθώρια.
Εξ άλλου, σύμφωνα με τα όσα αναφέρουν οι ιστοσελίδες για τα Αρχεία του Νομού
Λευκάδος, ο υπεύθυνος του αρχείου Α. Benvenuti «συγκέντρωσε επίσης, με το ίδιο κριτήριο και ανάλογα με το είδος τους τα λυτά έγγραφα, σχημάτισε φακέλους με πλήρη
χαρακτηρισμό και δημιούργησε ένα ξεχωριστό τμήμα του αρχείου, όπου περιέλαβε
πλήθος εγγράφων σε αντίγραφα που έκαμε ό ίδιος αλλά και πολλά από τα σημαντικότερα πρωτότυπα βιβλία και έγγραφα ενταγμένα σε θεματικές ομάδες.» Η ταξινόμηση
του Benvenuti διατηρείται ακόμη σήμερα.

18

Πρόκειται για την γαλλική ρήση της Βρετανικής ιπποτυικής τάξης της περικνημίδος (The French maxim
used as the motto of the British chivalric Order of the Garter).

25

UNO
26

Angelo Benvenuti arch(ivista) 1
28/16 Ιουλίου 1828 ▬ 10 Αυγούστου/28 Ιουλίου 1828

| ημέρα Δευτέρα ηκοσιοκτό: νοῦ: 28: Ι(ου)λί(ου) ἐτος: νέο (και) δεκαξι τ(ου) ηδι(ού) μινός ἐτος
παλεό χι2
ου
| λι(ου)ς οκτακοσί(ου)ς ηκοσιοκτό: ν : 1828: δεν νεκατα(στ)ρόθι (ου)δεμιά πράξις, –
3
| ημέρα Τρίτη ηκοσιενέα: νοῦ: 29: Ι(ου)λί(ου) ἐτος νέο (και) δεκαεπτά τ(ου) ηδί(ου) μινός ἐτος
παλε[ό]
4
| χιλι(ού)ς οκτακοσί(ου)ς ηκοσιοκτό: νοῦ: 1828 δεν νεκατα(στ)ρόθι (ου)δεμία πράξις, –
5
| ημέρα Τετράδι τριαντα: νοῦ: 30: Ι(ου)λί(ου) ἐτος νέο (και) δεκα επτά : νοῦ: 17:19 τ(ου) ιδί(ου)
μηνός ἐτος
6
| παλεό χιλι(ού)ς οκτακοσί(ου)ς ηκοσιοκτό: νοῦ: 1828 δεν νεκατα(στ)ρόθι (ου)δεμία πράξις.7
| ημέρα Πέπτη τριανταμία: νοῦ: 31: Ιουλίου ἐτος νέο (και) δεκαννέα τ(ου) ιδί(ου) μινός
8
| ἐτος παλεό: 1828: χιλι(ού)ς οκτακοσί(ου)ς ηκοσιοκτό: νου: 1828 δεν νεκατα(στ)ρόθι (ου)δεμία
πράξις.
9
| ημέρα Παρασκευή α: Αυγ(ουστου) ἐτος νέο (και) ήκοσι τ(ου) ιδί(ου) μινός sic ἐτος παλεό:
1828: χιλι10
| (ού)ς οκτακοσί(ου)ς ηκοσιοκτό: νοῦ: 1828 δεν νεκατα(στ)ρόθι (ου)δεμία πράξης.11
| ημέρα Σαβάτο δήο: Αυγ(ούστου) ἐτος νέο (και) ηκοσιμία τ(ου) ιδί(ου) μινός sic ἐτος παλεό:
1828
12
| χιλι(ού)ς οκτακοσί(ου)ς ηκοσιοκτό δεν νεκατα(στ)ρόθι (ου)δεν μία πράξης.13
| ημέρα Κυριακή τρίς: νοῦ: 3 Αὔγ(ούστου) ἐτος νέο (και) ήκοσιδύο: νοῦ:22 Ἰουλίου ἐτος παλεό
14
| 1828: χιλι(ού)ς οκτακοσί(ου)ς ηκοσιοκτό δεν νεκατα(στ)ρόθι (ου)δεν μία πράξις.15
| ημέρα Δευτέρα τέσαρες: νοῦ: 4 Αὔγ(ούστου) ἐτος νέο (και) ήκοσιτρίς: νοῦ:23 Ἰουλίου ἐτος παλεό
16
| 1828: χιλι(ού)ς οκτακοσί(ου)ς ηκοσιοκτό δεν νεκατα(στ)ρόθι (ου)δεν μία πράξις.17
| ημέρα Τρίτη πέντε: νοῦ: 5 Αὐγ(ούστου) ἐτος νέο (και) ήκοσιτέσαρες Ἰουλίου ἐτος παλεό
18
| 1828: χιλι(ού)ς οκτακοσί(ου)ς ηκοσιοκτό δεν νεκατα(στ)ρόθι (ου)δεν μία πράξης.19
| ημέρα Τετάρτη ἐξι: νοῦ: 6 Αὐγ(ούστου) ἐτος νέο (και) ήκοσιτέσαρες: νοῦ:24 Ἰουλίου20
20
| ἐτος παλεό 1828: χιλι(ού)ς οκτακοσί(ου)ς ηκοσιοκτό δεν νεκατα(στ)ρόθι (ού)δεν μία πρά21
| ξης.
22
| ἡμέρα Πεμτη: ἐπτα: νοῦ: 7: Αυγ(ούστου) ἐτος νέο (και) ήκοσι πέντε: νοῦ: 25: Ι(ου)λί(ου) ἐτος
23
| παλεό: 1828: χιλι(ού)ς οκτακοσί(ου)ς ηκοσιοκτό δεν νεκατα(στ)ρόθι (ού)δεν μία πράξης.24
| ἡμέρα Παρασκεβή οκτώ: νοῦ: 8: Αυγ(ούστου) ἐτος νέο(και) ήκοσι ἐξη: 26: Ι(ου)λή(ου) ἐτος
25
| παλεό: 1828: χιλί(ου)ς οκτακοσί(ου)ς ηκοσιοκτό δεν νεκατα(στ)ρόθι (ού)δεν μία πράξης.26
| ἡμέρα Σαβάτο ενέα: νοῦ: 9: Αυγ(ούστου) ἐτος νέο (και) ήκοσι επτά: νοῦ: 27: Ι(ου)λί(ου) ἐτος
παλεό
27
| 1828: χιλί(ου)ς οκτακοσί(ου)ς ηκοσιοκτό δεν νεκατα(στ)ρόθι (ού)δεν μία πράξης.28
| ἡμέρα Κυριακί: δέκα: νοῦ: 10: Αυγ(ούστου) ἐτος νέο (και) ήκοσι οκτό: νοῦ: 28: τ(ου)
Ι(ου)λί(ου) ἐτος
29
| παλεό: 1828: χιλί(ου)ς οκτακοσί(ου)ς ηκοσιοκτό 30
| <Θοδορίς Κατοπόδις νοτάριος διμόσιος της Λευκάδος.
1

▬▬▬▬

19

▬▬▬▬

ου

Διόρθωση στο περιθωριο δεξιά: «σφαλμα διόρθομενo αριθμον |όπου ήνε δέκα επτα: ν : 17
οπ(ου)|ηνε τρεσαδος δε βαλερι ἀλα ήθε|λα να βαλο δεκοχτό: νου: 18. |< Θεοδορος Κατοπόδις π.
Πέ|τρ(ου) νοτάριος διμόσιος Λευκα|δος».
20
ου
««σφαλμα διόρθομενo ὁ αριθ|μος όπ(ού) ἠνε τρεσαδος οπ(ού) |λεγι ἠκοσιτεσαρα: ν : 24: δε|βαλέρι
ἀλα ἠθελα νά βάλο ἠ|κοσι πέντε: ν(ού)μερο:25: (και) |[--]λ(ού)θισι (και)ακολουθισι |εõς τας [ικοσι]τρις :
ου
ν : 23: |ἀύγ(ουστου) κατά το παλεό ὁπ(ου) |ἠνε ὁ [π---] τ(ού) παροντος. ||< Θεοδορος Κατοπόδις π.:|
Πέτρ(ου) νοτάριος διμόσιος Λευ|καδος».

27

2 Angelo Benveniste arch(ivista)
11 Αυγούστου/29 Ιουλίου 1828 ▬ 17/5 Αυγούστου 1828

DUE

| ἡμέρα Δευτέρα: ἐντεκα: νοῦ: 11 Αὔγ(ούστου) ἐτος νέο (και) ήκοσιενεα: νοῦ:29 Ἰουλίου ἐτος
| παλεο 1828: χιλι(ού)ς οκτακοσί(ου)ς ηκοσιοκτό δεν νεκατα(στ)ρόθι (ού)δεν μία πράξις.3
| ἡμέρα Τρίτη δόδεκα: νοῦ: 12 Αὐγ(ούστου) ἐτος νέο (και) τριάντα νοῦ:30 Ἰ(ου)λί(ου) ἐτος παλεό
4
| 1828: χιλι(ού)ς οκτακοσί(ου)ς ηκοσιοκτό δεν νεκατα(στ)ρόθι (ού)δεν μία πράξης.5
| ἡμέρα Τετράδι δεκατρις: νοῦ: 13 Αὐγ(ούστου) ἐτος νέο (και) τριανταμία: νοῦ:31 Ἰ(ου)λί(ου)
ἐτος
6
| παλεό 1828: χιλι(ού)ς οκτακοσί(ου)ς ηκοσιοκτό δεν νεκατα(στ)ρόθι (ού)δεν μία πράξις.7
| ἡμέρα Πεμτι: δεκατέσαρες: νοῦ: 14: Αὐγ(ούστου) ἐτος νέο (και) προτι: νοῦ: α: τ(ου) ιδί(ου) μηνός
8
| Αυγ(ού)στ(ου) ἐτος παλεό: 1828: χιλι(ού)ς οκτακοσί(ου)ς ηκοσιοκτό δεν νεκατα(στ)ρόθι (ού)δεν
9
| μία πράξις.10
| ἡμέρα Παρασκεβή δεκαπέντε: νοῦ: 15: Αὐγ(ούστου) ἐτος νέο (και) δύο: νοῦ: 2 τ(ου) ιδί(ου)
Αυ11
| γουστου ἐτος παλεό: 1828: χιλί(ου)ς οκτακοσί(ου)ς ηκοσιοκτό δεν νεκατα(στ)ρόθι (ού)δεν
μία
12
| πράξις.13
| ἡμέρα Σαβάτο δεκαέξη: νοῦ: 16: Αὐγ(ούστου) ἐτος νέο (και) τρίς: νοῦ: 3: τ(ου) ιδί(ου) μηνός
14
| Αὐγ(ούστου) ἐτος παλεό 1828: χιλίους οκτακοσί(ου)ς ηκοσιοκτό δεν εκατα(στ)ρόθι
15
| (ού)δεν μία πράξης.1
2

# νοῦ 1:
οῦ

16

| ἡμέρα Κυριακή δεκαεπτά: ν : 17: Αὐγ(ούστου) ἐτος νέο (και) πέντε: τ(ου) ιδί(ου) μηνός Αυ| γ(ού)στ(ου) ἐτος παλεό: 1828: χιλίους οκτακοσί(ου)ς ηκοσιοκτό: ῆς τας όρας δίο νοῦ:
18
|: μπρίν το μεσιμερι ενεφανί(στ)ισαν έμπροσθεν ἐμ(ου) τ(ου) υπογεγραμέν(ου) {νο}
19
| νοταρί(ου) (και) γνωρισμέν(ου)ς μάρτιρας ο εβλαβέ(στ)ατος Ιωάννης Κοψιδάς π(οτε). Γε20
| οργί(ου) από το παρόν χορίο Καριάς κάτικος ἡς τον μαχαλά Καταποδάτα
21
| με το ν(ού)μερο της κατικία(ς του) σαράνταοκτό: νοῦ:48 (και) ο Κυρ Διμίτρις Τουβίτζας π. Νι22
| κολά(ου) από το χορίο Ἀλεξαντρο κάτικος ῆς τον μαχαλά Μαβρογιανάτα21
23
| ῆς την κοντράδα τ(ου) Αγί(ου) Σπιρίδονος με τον αριθμό τις κατικίας τ(ου)
24
| εξιντα πέντε νοῦ:65: τ(οῦ)ς οπί(ου)ς ἐπιτα όπ(ου) τ(ού)ς ἐκαμα γνο(στ)ο τήν δια25
| ταγίν του νόμου αναφορικός τις παρ(ού)σις πράξης μ(ου) ἠπαν να σιμιόσο
17

26

| < Ιωανις ιερευς Κοψιδας ποτέ Γεοργι(ου) βεβε[ονο].
| < Διμιτριος Ντιβιτζας ποτε Νικολα(ου) βεβεονο.
28
| < Χρι(στ)ος Αναγνό(στ)ις Κοψιδάς ποτέ Νικολά(ου) βεβεονο.
29
| < Διμίτρις Κατοπόδις τ(ου) παπα Ατον[ί(ου)] μαρτιρο.
27

30

| < Θοδορίς Κατοπόδις νοτάριος διμόσιος της Λευκάδος (ποτέ) Πέτρ(ου).
▬▬▬▬

21

▬▬▬▬

«Όταν αργότερα (12-14 αιώνα) αναπτύχθηκαν οι τρεις κύριοι μαχαλάδες της περιοχής [του Αλέξαντρου], από τα πιο πολυανθρώπινα σ’ αυτούς γένη, πήραν τη δική τους ονομασία: Κολυβάτα, Μαυρογιαννάτα, Κοκλάτα. Ο παλαιός οικισμός που εγκαταλείφθηκε έμεινε στη μνήμη με την ονομασία Παλιοκατούνα»- Σπύρος Σούνδιας, Άνθρωποι και τόποι της Πατρίδας μου», Αθήνα 1999, σελ.57.

28
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TRE

Angelo Benvenuti arch(ivista) 3
17/5 Αυγούστου 1828

1

| τό όσον ακολ(ου)θί ▬ Εχοντας (και) ποσεδέροντας (και) εξ(ου)σιαζοντας από
| μιτρικίν τ(ου) κλιρονομία τ(ού) δικεοματό(ς του) ο ἄνοθεν πα|πα| Ἰωάνις
3
| ἑνα κομάτι χοράφι εõς τεταρτί(ου) μισ(ου): νοῦ:1/2 νιτζίρκα κίμενο ῆς τιν
4
| τοποθεσία Λιβάδι περιοχί τ(ου) ανοθεν (χορίου): Αλεξανδρος (και) σινορέβ(ου)ν ῆς αὐ5
| το από τον αερα πουνέντε χήρα Ακριβί: π<οτε>: Ιωάνι Βρετ(ου) (και) ῆς τα ἐπί6
| λιπα μέρη ὁ ἄνοθεν Τ(ου)βιτζας φιλαζόμενι (η) πλέο βέβεη σιμπλια(στ)ε
7
| ο οπίος θέλοντας νά τό π(ου)λίσι προς τον Κυρ ἀνοθεν Διμίτρι Τ(ου)8
| βιτζα ό(στ)ις εσίντρεξεν νά τό αγοράσι διά τ(ου)το ἐβαλαν σιμφόνος δίο
9
| τιμιταίς Κύρ Χρί(στ)ο Ἀναγνόστι Κοψιδα: π: (Στ)αθάκι από
10
| το παρόν (χορίον): Καριάς (και) τόν γκίριον Ἀντόνι Γράψα: π: Νικολαγ(ου) από το
11
| (χορίον): Ἀλέξαντρο (και) το ετιμισαν διά κολονάτα η(γοῦν) τάλαρα δί(στ)ιλα πέντε
12 οῦ
| ν : 5: ός φανερόνι ή μεθόρκον αύτον ξετίμοσιν γενομένι τάς ήκοσι
13
| ενέα: νοῦ:29 απερασμένου μινος Ι(ου)λί(ου): 1828:χιλί(ου)ς οκτακοσι(ου)ς ηκοσιοκ14
| το ἐτος παλέο (και) νέο την οπία κατά(στ)ρόνο κάτοθεν τ(ου) παρόντος (και)
15
| μετ ταύτα ἀπερνο ῆς την φίτζαμ(ου) διά παντοτινί φιλαξιν νερ-22
16
| (ου)ντζιάροντας τα μέρι διά δεύτερι (και) η(στ)ερι (στ)ίμα με τον να ἐμιναν ευ17
| χαρι(στ)ιμένι όθεν δήναμι τ(ού) παρόντος από τήν (στ)ηγμίν ταυτιν ὀ
18
| ευλαβέ(στ)ατος πάπας Ιώανις Κοψιδάς κλιμονόμ(ου)ς (και) διαδόχ(ους του)
19
| π(ου)λί τζεδέρι (καί) παντελός ἐόνίος ἀποξενονι πρός τον Κυρ: Διμίτρι
20
| Τ(ου)βιτζα ὀ ὀποιος κλιρονόμ(ου)ς (και) διαδόχ(ους του) δεχετε (καί) αγοράζι
21
| τό ἀνο μελετιμενο χοραφι ῆς την ἀνο μελετιμενι τοποθεσία (και) συνορε[βον]22
| τες οῖ ανοθεν ήποθι διά νά τό ἐχι χέρετε εξ(ου)σιάζι μελιοραρι (και) το
23
| κανι ός θέλι (και) β(ού)λετε ὀς πράγμα ἐλευθερον εδικόν τ(ου) βανοντα(ς τ)ον
24
| ἀπο την (στ)ιγμίν ταύτιν ῆς το ηρινικό (καί) καθολικό ποσέσιο τ(ου) [αυ]25
| τ(ου) αποξενομέν(ου) χοραφί(ου) καταστένοντα(ς τ)ον Κύριον (και) καθολικόν
2

26

| < Ιωανις ιερευς Κοψιδας ποτέ Γεοργι(ου) βεβεονο.
| < Διμιτριος Ντιβιτζας ποτε Νικολα(ου) βεβεονο.
28
| < Χρι(στ)ος Αναγνο(στ)ις Κοψιδας π(οτέ) Ευ(στ)αθι(ου) μαρτιρο.
29
| < Διμιτρις Κατοποδις τ(ου) παπα [Ατονι(ου)] μαρτιρο.
30
| < Θοδορίς Κατοπόδις (ποτέ) Πέτρ(ου) νοτάριος διμόσιος της Λευκάδος .
27

▬▬▬▬

▬▬▬▬

4 Angelo Benveniste archivista
17/5 Αυγούστου 1828
1

QUATTRO

|νικοκίρι (και) ἐπίτροπό τ(ου) ἀμετάτρεπτον (καίι) ἠ αύτη ἐλευθέρα π(ου)λισά ἐκα|με (καί) κάνι ὀ αύτος ἀνοθεν ευλαβέ(στ)ατος πάπάς Ἰώανις Κοψιδάς διά
3
|την τιμίν ταλαρόν δί(στ)ιλα: πεντε: νου: 5: όπ(ου) φερν(ου)ν λίτρες (στ)ρελίνα
4
|μία: νου: 1: σελινι: ενα: νου: 1: πεσα: οκτό: νου: 8: δια τιν αυτιν τιμίν ταλα5
|ρον δί(στ)ιλα: πέντε: νοῦ: 5: τά ὀπια ἐ(στ)αθισαν ἐμπροσθεν ἐμ(ου) νοταρί(ου)
6
|(καί) μαρτιρον τά εμετρισα (καί) ῆς χίρα(ς του) ἐπερίλαβε ὀ ἀνοθεν Κοψιδάς
7
|ἀπο τόν Κυρ ἀνοθεν ἀγορα(στ)ιν Τ(ου)βίτζα (καί) λαμβάνοντά(ς τ)α κράζετε
8
|πλιρομένος (καί) τελίος ευχαρι(στ)ιμένος χορίς να τ(ου) μινι κανένα ἀλο δι2

22

ρεν/(ου)τζίαροντας τα μέρι

30

9

|κεομα διά τό αὐτό αποξενομενο χοραφι με το να ἐμινε ευχαρι(στ)ιμέ|νος ἀλα μάλι(στ)α ἠποσχετε κλιρονομ(ου)ς (καί) διαδόχ(ους του) να μαντινίρι
11
|τόν αὐτον ἀγορα(στ)ι κλιρονομ(ου)ς (καί) διαδόχ(ους του) ης το ἠρινικό (και) ανοχλι12
|(στ)ο ποσεσο (και) νά τόν διαφεντέβι από κάθε ἐναντιότιτα τόσο διά ταυτα
13
| κολονατα τόσο ὀσάν (καί) κάθε ἐξοδο (καί) μελιοραμέντα ὀπ(ου) ἠθελε κα14
|μι ὀμολογόντας νά μιν εκαμε καμίαν ἀλιν δισπετζιτζιόν ἐνατια
15
|τις παρ(ου)σις διά τιν μαντιτζιον τίς ὀπίας ἠποτάσι τα παντία τ(ου)
16
|ἀγαθα παροντα (και) μελοντα. ▬▬ Ἀκολ(ου)θι ἠ κατά(στ)ροσις τις τιμις
10

# νοῦ 2:
17

>

|1828: Ι(ου)λι(ου): 29: ἐ: π : χορίο Ἀλέξαντρο ἐκλελεμένι ἠμις η κατο|θεν βεβεωμένι τιμιτες ὀ Χρί(στ)ο{στο} Ἀναγνο(στ)ις Κοψιδάς π: Ευσταθί(ου)
19
|από τον παπα Ιώανι Κοψιδα π: Γεοργί(ου) (και) ή διο απο το χορίο
20
|Καρια (καί) ὀ Ἀντονις Γράψας π. Νικολαγ(ου) από τον Διμίτρι Ντιβιτζα
21
|π: Νικολαγ(ου) (καί) ή διό ἀπο το ἀνοθεν χορίο: Αλεξαντρο ή οπίγι μ22
|ας ἠπαν νά τ(ού)ς τιμίσομε ἐνα κοματι χοραφι τ(ού) ἀνοθεν παπα
23
|Κοψιδά από μιτρικιντ(ου) κλιρονομιά τ(ου) δικεοματό(ς του) (και) πι24
|γεναμενι ῆς αύτο ῆς τοποθεσία Λιβάδι περιοχι τ(ου) ανοθεν 25
|χορι(ου) Αλεξαντρ(ου) ήδαμε να ῆνε τ(ου) σπόρ(ου) κ(ου)βελι(ου) ἐν(ου) ιντζίρκα [συνορίτις]
26
|< Ιωανις ιερευς Κοψιδας ποτέ Γεοργι(ου) βεβεονο.
27
|< Διμιτριος Ντιβιτζας ποτε Νικολα(ου) βεβεονο.
28
|< Χρι(στ)ος Αναγνο(στ)ις Κοψιδας π. Ευ(στ)αθι(ου) μαρτιρο.
29
|< Διμιτρις Κατοποδις τ(ου) παπα [Ατονι(ου)] μαρτιρο.
30
|< Θοδορίς Κατοπόδις (ποτέ) Πέτρ(ου).νοτάριος διμόσιος της Λευκάδος.
18

▬▬▬▬

CINQUE

▬▬▬▬

Angelo Benvenuti arch(ivista) 5
29 Ιουλιου 1828 ἐπ

1

| [συνορι]τι[ς] ῆς αυτό από τον αερα π(ου)νέντε χιρα Ακριβή π[οτέ] Ιωάνι [Βρετ(ου)]-| τα επιλιπα μερι ὁ ἀνοθεν Ντιβιτζας (καί) καλα (στ)οχαζόμενι με φοβον
3
| θε(ου) (καί) με όρκον μας εγνορίσαμε νά αξίζι τάλαρα δι(στ)ιλα πεντε νου 5
4
| (ου)τος ἐγνορισαμε (καί) βεβεων(ού)ν ῆς διο χιρό(ς του)ς
5
| <Χρι(στ)ος Αναγνο(στ)ις Κοψιδάς βεβαιώνο με ορκον μ(ου) ος τιμιτίς.
6
| <Αντονις Γραψας βεβαιώνο με ορκον μ(ου) ος τιμιτίς.
2

7

| (και) τ(ου)το εζητισαν να σιμιοθί ῆς την μπαρ(ου)σιαν τον μαρτιρον τ(ου) κυρ
| Χρι(στου) Αναγνό(στ)ι Κοψιδα ποτέ Ευσταθί(ου) ἀπο το ήδιον χõ: Καριά κατικος
9
| ῆς τον μαχαλά Κοψιδατα ῆς την κοντράδα τ(ου) Αγί(ου) Ἠοάν(ου) τ(ου) Προδρο10
| μ(ου) με το ν(ού)μερο της κατικια(ς του) ηκοσιεξι: νοῦ: 26: (και) ο κ. Διμιτρις
11
| Κατοπόδις τ(ου) Παπαντόνι ἀπο το ήδιον χõ: Καριά κατικος ῆς τον
12
| μαχαλα Καταποδάτα κοντραδα τ (ού) Αγί(ου) Σπιριδονος με το ν(ου)μερο
13
| τις κατικίας τ(ου) ἐκατόν δέκα: νοῦ: 110: η ὁπιγι βεβαιων(ου)ν ἐμε τον νοτα14
| ριο να γνοριζ(ου)ν καλότατα τ(ού)ς ἐνα ριθέντας Κοψιδά (καί) Ντιβιτζα (καί) ότι
15
| να μιν ἐχ(ου) κανέναν δεσμον σιγγενιας με αυτ(ου)ς οι οπιγι μαρτιρες ηνε
16
| καλά γνο(στ)ί ἐμε τ(ου) νοταρί(ου) ό(στ)ής εγραψα (καί) εδιμοσιευσα καθαρα ἐγο
17
| ὁ νοτάριος το παρον κοντρατο π(ου)λισάς ῆς τό ὁφικιόν μ(ου) ῆς τον
18
| μπρότον πατο μαχαλάς Κατοποδάτα κοντραδα τ(ου) αγι(ου) Σπι19
| ριδονος με τον ναριθμόν τι[ς] κατικιασμ(ου) ἐκατον τεσαρα: νοῦ: 104 (καί)
20
| ἀπο αὐτ(ου)ς καλός ἀκ(ου)γοντας ἠγ(ου)ν ἠ μαρτιρες (καί) ὀ Κοψιδας (και)
8

31

21

| Ντ(ου)βιτζας βεβαιων(ου) ῆς διοχιρο(ς του) (και) ῆς μαρτιρίας.-

22

| < Ιωανις ιερευς Κοψιδας ποτέ Γεοργι(ου) βεβεονο.
| < Διμιτριος Ντιβιτζας ποτε Νικολα(ου) βεβεονο.
24
| < Χρι(στ)ος Αναγνο(στ)ις Κοψιδας ποτέ Ευ(στ)αθι(ου) μαρτιρο.
25
| < Διμιτρις Κατοποδις τ(ου) παπα Ατονι(ου) μαρτιρο.
26
| < Θοδορίς Κατοπόδις (ποτέ) Πέτρ(ου).νοτάριος διμόσιος της Λευκάδος .
23

▬▬▬▬

▬▬▬▬

6 Angelo Benveniste arch(ivista)
18/5 -27/15 Αυγούστου 1828

SEI

| ῆμερα Δευτέρα δεκοχτο : νοῦ: 18: Αὐγ(ουστου) ἐτος νέο (καί) πεντε τ(ού) ηδί(ου) ἐτος παλεό
| 1828 χιλί(ου)ς οκτακοσί(ου)ς ηκοσιοκτό δεν εκατα(στ)ροθι (ού)δεν μία πράξης.
3
| ῆμερα Τρίτη δεκαενια : νοῦ: 19: Ἀὐγ(ουστου) ἐτος νέο (καί) ἐπτα: νοῦ:7: τ(ού) ηδί(ου) ἐτος
4
|έτος ετος παλεο 1828 χιλί(ου)ς οκτακοσί(ου)ς ηκοσιοκτό δεν νεκατα(στ)ροθι (ού)δεν μία
5
| πράξης.
6
| ῆμερα Τετάρτι ηκοσι: νοῦ: 20 Ἀύγ(ουστου) ἐτος νέο (καί) ὁκτο: νοῦ:7: τ(ού) ηδί(ου) ἐτος 1828
7
| χιλί(ου)ς οκτακοσί(ου)ς ηκοσιοκτό δεν νεκατα(στ)ροθι (ού)δεν μία πράξις.
8
| ἠμερα Πέμπτη ἠκοσιμία: νοῦ: 21 Ἀύγ(ουστου) ἐτος νέο (καί) ενεα: 9: τ(ού) ηδί(ου) ἐτος πα9
| λεο 1828 χιλί(ου)ς οκτακοσί(ου)ς ηκοσιοκτό δεν νεκατα(στ)ροθι (ού)δεν μία πράξης.
10
| ῆμερα Παρασκεβή ἠκοσιδιό: νοῦ: 22 Ἀύγ(ουστου) ἐτος νέο (καί) δέκα: 10: τ(ού) ηδί(ου ἐτος
11
| παλεό 1828 χιλί(ου)ς οκτακοσί(ου)ς ηκοσιοκτό δεν νεκατα(στ)ροθι (ού)δεν μία πράξις.
12
| ῆμερα Σαβατο ἠκοσιτρίς: νοῦ: 23 ἀύγ(ουστου) ἐτος νέο (καί) ἐντεκα: τ(ού) ηδί(ου ἐτος παλεο
13
| 1828 χιλί(ου)ς οκτακοσί(ου)ς ηκοσιοκτό δεν νεκατα(στ)ροθι (ού)δεν μία πράξις.
14
| ῆμερα Κυριακί ἠκοσιτέσαρες: νοῦ: 24 Αὐγ(ουστου) ἐτος νέο (καί) δόδεκα: νοῦ: 12: τ(ού) ιδί(ου)
15
| ετος παλεο 1828 χιλί(ου)ς οκτακοσί(ου)ς ηκοσιοκτό δεν νεκατα(στ)ροθι (ού)δεν μία πράξις.
16
|ῆμέρα Δεύτερα ήκοσι πεντε νοῦ: 25: Αὐγ(ουστου) ἐτος νέο (καί) δεκατρίς; νοῦ: 13: τ(ού) ηιδί(ου) ἐτο[ς] παλεο
17
|1828: χιλί(ου)ς οκτακοσί(ου)ς ηκοσιοκτό δεν νεκατα(στ)ροθι (ού(δεν μία πράξης.
18
| ῆμερα Τριτι ἠκοσι ἐξη νοῦ: 26: Ἀύγ(ουστου) ἐτος νέο (καί) δεκατεσαρες: νοῦ: 14: τ(ού) ιδί(ου)
ἐτος
19
| παλεό 1828: χιλί(ου)ς όκτακοσί(ου)ς ἠκοσιοκτό δεν νεκατα(στ)ροθι (ού)δεν μία πράξις.
1
2

# νοῦ 2:
|ῆς τας όρας τέσερες μετα το μεσιμερι: ν : 4: ἠμέρα Τετάρτι ἠκοσιεπτά: νοῦ: 27
21
| Ἀύγ(ουστου) ἐτος νέο (καί) δεκαπεντε: νοῦ: 15 τ(ού) ιδι(ού) ἐτος παλεο χορίο Σιβρο
22
| ῆς την νικία τ(ου) κιρί(ου) Παν(ου) Δευτερέ(ου) π(οτέ) Νικολά(ου) χιλί(ου)ς όκτακοσί(ου)ς
23
|ήκοσιοκτό νοῦ: 1828: εκαμα ἐπιβεβαιώσιν ῆς τον χαρακτιρα τ(ου) κῦρ
20

24

οῦ

|< Διμιτρις Καρας ποτεΘοδορι μαρτιρο.
|< Ανα(στ)ασις Σαβηνος ποτέ Βασηλη μαρτηρω.
26
| < Θεώδορος Κατοπόδις: (ποτέ): Πέτρ(ου) νοτάριος διμόσιος της Λευκάδος.
25

32

▬▬▬▬

SETTE

▬▬▬▬

Angelo Benvenuti arch(ivista) 7
27/15 Αυγούστου 1828

|ευλαβε(στ)ατ(ου) παπα Κο(στ)αντί Δευτερέ(ου) ποτέ Νικολά(ου) (και) ο κυρ Πάνος
|Φατ(ου)ρος ποτέ Νικολά(ου) (και) ὁ κυρ Πάνος Δευτερέος ποτέ Νικολά(ου) [όλι από το] πα3
|ρον: χõ: Σίβρο ἠπογεγραμενι ῆς την μπιστοπιγισιν γραψανε [την] σι4
| μερον (και) ἐκρατισα κόπια όσον ἀπο την ἀυτιν ἐπι(στ)οπιγίσιν όσάν
5
|(καί) πό τήν επιβεβαίωσιν την οπία ἀπερασα ῆς τήν φιλτζα μ(ου) με
6
|τον αριθμον δίο: νοῦ: 2: ἐμπροσθεν τόν τιμιον μαρτίρον κυρ Διμιτρι
7
|Καρα ποτέ Θεοδόρ(ου) (και) ὁ κίριος Ανα(στ)άσιος Σαβιν(ου) ποτέ Βασιλί(ου) (καί) ἠ δίο ἀπο το
8
|άνοθεν χοριο Σιβρο ἠ οπιγι μαρτιρες ἠνε καλάγνο(στ)ι ἐμε τ(ου)νοταρί(ου)
9
|η οπιγι μαρτιρες βεβαιων(ού)ν ἐμε το νοταριο να γνορίζ(ου)ν καλότατα τ(ου)ς
10
|εναριθέντας ἐπιβεβεοτάδες (καί) νά μιν νεχ(ού)ν κανέναν δεσμον σιγγε12
|< Διμιτρις Καρας ποτε Θοδορι μαρτιρο.
13
|< Ανα(στ)ασις Σαβηνος ποτέ Βασηλη μαρτηρω.
14
| < Θεώδορος Κατοπόδις: (ποτέ): Πέτρ(ου) νοτάριος διμόσιος της Λευκάδος 15|
1
2

# νοῦ 3:
οῦ

15

|ῆς τας όρας τέσαρες μετα το μεσιμέρι: ν : 4: ῆμερα Τεταρτι ἠκο|σιεπτά: νοῦ: 27: Ἀύγ(ουστου) ἐτος νέο (καί) δεκαπεντε: νοῦ: 15 τ(ου) ηδί(ου) ἐτος
18
|παλεό χõριο Σίβρο ῆς τήν νικια τ(ου) κυρ Πάν(ου) Δευτερέ(ου) ποτέ Νικολά(ου)
19
|1828 χιλί(ου)ς ὁκτακοσι(ου)ς ἠκοσιοκτό ἐκαμα ἐπιβεβαιωσι ῆς τον χαρα20
|κτίρα τ(ού) κυρ ευλαβέ(στ)ατ(ου) παπα Κο(στ)αντί Δευτερέ(ου) ποτέ Νικολά(ου)
21
|(καί) ὁ κυρ Πάνος Φατ(ού)ρος ποτέ Νικολά(ου)(καί) ὁ κυρ Πάνος Δευτερέος ποτέ
22
|Νικολά(ου) õλοι ἀπό το παρον χõ(ριο) (καί) ἠπογεγραμενι εξ ῆς τήν
24
|μπιστοπιγισιν γραμένι την σίμερον (καί) ἐκρατισα κόπια
25
|τόσο από την ἀύτήν ἐπιστοπίγισιν ὁσάν (καί) ἀπο τήν ἐπιβεβαίωσιν
26
|την ὁπια ἀπέρασα ῆς την φιλτζαν μ(ου) με τον αριθμον τρια ν(οῦ): 3 ἐμπροσθεν
27
|τον τιμίον μαρτίρον κυρ Διμιτρί(ου) Καρά ποτέ Θεωδόρ(ου) (και) κυρ Ανα(στ)16

28

| < Θεώδορος Κατοπόδις (ποτέ) Πέτρ(ου) νοτάριος διμόσιος της Λευκάδος.
▬▬▬▬

▬▬▬▬

8 Angelo Benveniste arch(ivista)
27/15 Αυγ. -1 Σεπτ./20 Αυγ. 1828
| σιος Σαβίνος: π[οτέ] Βασιλί(ου) (καί) ἠ διό ἀπο το ἀνοθεν χορίο Σίβρο ἠ όπι| γι μαρτιρες ῆνε καλα γνω(στ)ή ἐμε τ(ού) νοταρί(ου) ἠ ὀπιγι μαρτιρες βε3
|βαιώ(ου)ν ἐμε το νοταριο νά γνοριζ(ου)ν καλοτατα τ(ου)ς εναριθέντας ἐπι4
|βαιώταδες (καί) νά μίν ἐχ(ου)ν κανένάν δεσμον σιγκενίαςμε αύτ(ου)ς (και)
5
| ῆς μαρτιρίας
6
| < Θεώδορος Κατοπόδις (ποτέ) Πέτρ(ου).νοτάριος διμόσιος της Λευκάδος .
1
2

| ἠμερα Πεμπτι ἠκοσιοκτό ν(οῦ) 28: Ἀύγ(ούστου)ἐτος νέο (και) δεκάξης τ(ού) ηδί(ου)
8
| ετος παλεο: 1828:χιλί(ου)ς όκτακοσί(ου)ς ἠκοσιοκτο δεν νεκατά(στ)ροθι (ού)δεν
9
| μια πράξης.
10
| ἠμερα Παρασκεβή ἠκοσιένια ν(οῦ) 29: Ἀύγ(ούστου)ἐτος νέο (και) δεκα ἐπτά
7

33

OTTO

| ν(οῦ)17: τ(ού) ηδί(ου) ετος παλεο: 1828:χιλί(ου)ς όκτακοσί(ου)ς ἠκοσιοκτο δέν
| νεκατά(στ)ροθι (ού)δεν μία πράξις.
13
| ἠμερα Σαβάτο τριάντα ν(οῦ) 30: Ἀύγ(ούστου) ἐτος νέο (και) δεκοχτο ν(οῦ) 18: τ(ού) ηδί(ου)
14
| ετος παλεο: 1828:χιλί(ου)ς όκτακοσί(ου)ς ἠκοσιοκτο δέν νεκατά(στ)ροθι (ού)δεν μία
15
| πράξις.
16
| ἠμερα Κυριακι τριάνταμια ν(οῦ) 31: ἀύγ(ούστου)ἐτος νέο (και) δεκαένέα ν(οῦ) 19: τ(ού) ηδί(ου
έτος 17| παλεο: 1828:χιλί(ου)ς όκτακοσί(ου)ς ἠκοσιοκτο δέν νεκατά(στ)ροθι (ού)δεν μία πράξις.
11
12

# νοῦ 4:
| ῆς τας ορας μια ν(οῦ) 1: τῆς [νικτος]. ῆμερα Δευτερα πρότι ν(οῦ) α: Σεμ| τεβρι(ου): ἐτος νέο (καί) ήκοσι ν(οῦ) 20: Ἀύγ(ουστου) ετος παλεο: 1828:χιλί(ου)ς
20
| όκτακοσί(ου)ς ἠκοσιοκτο χ[οριον] Καριάς ῆς την νικία τ(ού) κυρ Διμη21
|τρι Μεσινι: π(οτέ) Ιωάνι κάτικος ῆς το παρον χορίον Καριάς ῆς
22
|τον μαχαλά Χαλια με τον αριθμόν τῆς αυτις κατικίας ἐκατον
18
19

| < Αναγνο(στ)ις Μεσινις π[οτέ] Θεοδόσι βεβεονο.
24
| < Βασίλης Μπ(ου)ρσινος π[οτέ] Παπαθοδορι μαρτιρο.
25
| < Δημ(ου)τζος Θερμός: π[οτέ]: Σπηρ(ου) μαρτηρο.
26
| < Θεώδορος Κατοπόδις (ποτέ) Πέτρ(ου).νοτάριος διμόσιος της Λευκάδος .
23

Στο αριστερό περιθώριο ιταλική θεώρηση 10 γραμμών που συνεχίζεται στην επόμενη σελίδα 9
[Uff]icio della |[Rez]zenza |Sta, Maura | [1] Sete]mbre 1828 |S. N. |
Notificato |[ad] istanza | --] Sg. Teodoro |Catopodi

▬▬▬▬
NOVE

1

▬▬▬▬

Angelo Benvenuti arch(ivista) 9
1 Σεπτ./20 Αυγ. 1828

| εξηντα επτα: νου: 167 ἐνεφανίσθισαν ἐπροσθεν [ ἐμ(ου) ]
| ἠπο γεγραμέν(ου) νοταρί(ου) (και) τον γγατοθεν τίμιον μαρ[τίρον]
3
| κυρ Ϊωάννις Ἀναγνοστις Μεσίνις: π[οτέ] Θεοδόσι κάτικος [ης το πα4
| ρον: χõ(ριον) με το ν(ού)μερον τῆς κατικία(ς του) ἐκατον ἠκοσι επτά
5
| 127: ἀπο το ἐνα (καί) ἠ κόρι κυρία (Στ)αμ(ου)λα θιγάτιρ τ(ου) κυρ Ιωά6
| ννι Βλαχ(ου) π[οτέ] Νικολά(ου) κάτικος εδό ῆς το παρόν χõ(ρίον) ῆς τόν
7
| μαχαλά Καπελάτα με τον αριθμο εκατον [τριάντα ενέα] ἐπίτα ὁπ(ού) ἐγώ
8
| ὁ νοτάριος τ(ου)ς ἠδοπίγισαν την διάτάγιν τ(ού) νόμ(ου) ἀναφορικά
9
| τ(ού) πάροντος σιφονιτικ(ού) γάμ(ου) κοντράτο όπ(ου) μ(ου) ήπαν να γρ10
| άψο (καί) μ(ου)ἠπάν νά τ(ού)ς σιμιοσό το όσον ἀκολ(ου)θί:
11
| ῆς το όνομα τ(ου) πατρός ἠ(ού) (καί) ἀγί(ου) πνέματος ἀμίν με την δι12
| ναμιν τ(ού) παροντος νοταρικ(ού) γραματος ἐσινφονίθι νόμιμ13
| ος πρότος γάμος τ(ού) ἀνοθεν Ιωάνη Μεσίνι μέ την ἀνοθέν κο14
| ρι (Στ)αμ(ού)λα με την σιδρομίν (καί) θέλισιν τ(ού) ἀνοθεν πατιρ τις
15
| διά νά ιέρολογιθί τό μι(στ)ίριον τ(ού)ς (στ)εφανόματος ῆς διοριαν
16
| μινός τεσαρ(ου) ὁπ(ου) ῆνε όλον τον μπρότο ἐρχάμενον Δεκε17
| μβριο κατά τ(ούς) θί(ους) (και) ἠερ(ους)νόμ(ου)ς τῆς ἀγίας μας ἀνατολικ18
| ης ἐκλισίασμας διά τό ὁπίο τέλος ἐνεφανισθισαν εμπ19
|ροσθεν ἐμ(ου) νοταρί(ου) (και) μαρτίρον τα ἀνοθεν μέρι (και) ο ἀνο
20
| Ιώανις Αναγνό(στ)ις Μεσίνις τάσι (καί) ἠποσχετε να [------δια21
| νομιμόν τ(ου) σίζιγων τήν ἀνοθεν κόρι (Στ)αμ(ού)λα ῆς [την ανοθεν]
22
| διορία κάθος (και) ἠ ἀύτι ἠπόσχετε να τον λαβι [δια νόμιμον
2

34

| < Υωανις Αναγνο(στ)ις Μεσινις π[οτέ] Θεοδοσι βεβεονο.
| < Βασίλης Μπ(ου)ρσινος π[οτέ] Παπαθοδορι μαρατιρο.
25
| < Δημ(ου)τζος Θερμός: π[οτέ]: Σπηρ(ου) μαρτηρο.
26
| < Θεώδορος Κατοπόδις π[οτέ] Πέτρ(ου).νοτάριος διμόσιος της Λευκάδος.
23

24

▬▬▬▬▬▬▬

35

● Στο αριστερό περιθώριο απένατι από στις σειρές 1-10, η συνέχεια της ιταλικής θεώρησης.
|v Catopodi No|tajo Pubb[ico] |dell isola, [-- |[---zione |all’
A[rt]: 20 |dell Atto |[del 3°-] Parla|mento n° 12 | υπογραφή
segretario.
36

37

38

39

▬▬▬▬

▬▬▬▬

10 Angelo Benveniste arch(ivista)
1 Σεπτ./20 Αυγ. 1828

DIECI

1

| της σιζιγων (καί) ὁ ἀνο μελετιμενος Ιωάννις Βλαχος πατίρ τῆς ριθι| σας κόρις Σταμ(ού)λας τάσι (καί) ήποσχετε νά παραδόσι ἀπο την
3
| σίμερο τ(ού) γαμπρ(ου) ἀναγνο(στ)ι Ιωάν(ου) διά πρίκα (καί) χάριν
4
| πρίκας (καί) διά μεριδιον πατρικον (καί) μιτρικόν τῆς ἀυτής θιγα5
| τρο(ς του) Σταμ(ου)λας τό ἀκόλ(ου)θον πράγμα το όπίο πραγμα
6
| λαβένι τον ἀπο τίν σίμερον ήποσχετε ὁ ἀυτος Ίωάννις να το δια7
| φιλάτη κατά τήν διόρισίν τ(ού) νόμ(ου)
8
| ἐμπροτις βαγενια διό βαρελον ήκοσι νοῦ 20
>>>>>>>>>>>
9
| ἐτερα βαρέλια τρία: νοῦ: 3: βαρελόν διό νοῦ: 2
>>>>>>>>>>>
10
| χαλκομα κομάτια τεσσερα με τα καπακια τ(ου)ς λιτρες δέκα νοῦ 10
11
| το σπίτι όπ(ού) καθετε το μισό με τήν αύλί τ(ου) τιμισί καθός καλι
12
| μπρο(στ)ά (και) τό ἀχ(ού)ρι όπ(ού) ἐυρίσκετε όπισο ἀπο το σπίτι
13
| όσον (και) ἀνίνε (καί) τον λόγκο όπ(ού) ευρίσκετε όπισθεν τ(ού) σπι14
| τι(ου) όπ(ού) ἐχ(ου)ν αμιραγο με τον αδελφόν τ(ού το Σπίρο (καί) με15
| ραζοντά(ς τ)ον να πάρι ἐκινο όπ(ού) τ(ού) πέσι με τον γκλίροντ(ου).
16
| αμπέλι (στ)α Μπρ(ου)σά όσον (και) ἀνίνε όπ(ού) ευρίσκετε ῆς την
17
| μπεριοχι τ(ού) ἀνοθεν χõ(ριου) με οσα δεντρα (καί) ανέχι, ἐτερο ἀμπέλι
18
| (στο) γΚισο περιοχί τ(ού) ἀνοθεν χõ(ριου) όσο (καί) ανίνε (καί) σινορίζ(ου)ν ῆς
19
| ἀυτο κατά τον αγερα μαγί(στ)ρο κλιρονομιά π(οτέ) Νικολέτ(ου)
20
| Κακλαμάνι (καί) ἀπό τον ἀγέρα λεβαντε Σπίρος ἀδελφό(ς του),
21
| (καί) το αμπελι στην Αμιδαλια περιοχι τ(ού) ἀνοθεν χõ(ριου) όσο (καί) αν
22
| νινε (καί) σινορίζ(ου)ν ῆς αύτο κατά τον ἀέρα λεβάντε Ἀπό(στ)ο2

|< Υωανις Αναγνο(στ)ις Μεσινις π[οτέ] Θεοδοσι βεβεονο.
|< Βασιλις Μπρ(ου)σινος τ(ου) Παπαθορι μαρτιρο.
25
|< Δημ(ου)τζος Θερμος: π[οτέ]. Σπήρ(ου) μαρτηρο.
26
| < Θοδορίς Κατοπόδις (ποτέ) Πέτρ(ου) νοτάριος διμόσιος της Λευκάδος
23

24

▬▬▬▬

UNDICI

1

▬▬▬▬

Angelo Benvenuti arch(ivista) 11
1 Σεπτ./20 Αυγ. 1828

| λις Μπ(ου)ρσινός (καί) τό ἀμπέλι (στου) Βλάχ(ου) τό χοραφι [ - - - τ(ου)]
| ἀνοθεν χõ(ριου: όπ(ού) τ(ού) βρισκετε (στ)ην νεξ(ου)σιαν τ(ου) τ(ού) δινι το μισο
3
| το ἀλο μισο μένι (στ)ην εξ(ου)σιαν τ(ου) ηδι(ού) άνο [μελετιμέν(ου)
4
| Βλάχ(ου) (καί) σινορίζ(ου)ν ῆς ἀυτό κατά τόν ἀέρα μαγιστρο [-----5
| γιος Σέρβος ὁλα τα ανοθεν λαχίδια ἀμπέλια τ(ου) [τα διδη με]
6
| ήτη δεντρα (καί) αν ηβρισκοντε-, χοράφι (στου) Λαβράν(ου) περιοχί
7
| τ(ού) ἀνοθεν χõ(ριου: σινοριζ(ου)ν ῆς ἀυτο κατά τον ἀέρα λεβαντε
8
| π(οτέ) Τζότζι Σούντια το ήμισι ἀπο αύτο όπ(ου) εξ(ου)σιάζι χοράφι
9
| (στ)α Καλιβάκια περιοχί τ(ού) ἀνοθεν χõ(ριου: όσον (καί) ἀνινε (στ)ην εξ(ου)10
| σίαντ(ου) (καί) σινοριζ(ου)ν ῆς ἀυτο κατά τον ναγερα π(ου)νεντε Ἀθανα11
| σις Μπρουσινός (και) τῆς ἐλίες (στ)η Κατ(ού)να το μερίδιον τ(ου) ὁσες (καί) ανι12
| νε (καί) ἠτι ἀλο πραγμα τ(ού) βρισκετε (στ)ην εξ(ου)σίαν τ(ου) τόσο κινι2

40

13

| το ὁσαν (καί) ἀκίνιτο τ(ου)το διδι την ὁπία πρίκα τήν ἐλαβε (καί) πε| ερίλαβε ῆς την εξ(ου)σιαν τ(ου) ο ανο μελετιμένος Ϊώαννίς Μεσινις (καί) η15
| πόσχετε νά τή διάτιρί (καί) φιλατι ἠποτάσοντας τα παντια τ(ου)
16
| αγαθά (καί) ῆς περι(στ)ασιν ἐπι(στ)ροφίς, όπ(ου) ὁ θεός να κρατί μακ17
| ρα (και) ἠποσχετε να την ἐπιστρέψι ἡ τῆς ἠδίας νίμφις [ȏς ἐκή-18
| νου23 ὁπ(ου) νομιμος να τῆς ακαρτερί, ὁμίος ἠπόσχετε ὁ ανο
19
| μελετιμένος Ίωάνις Αναγνο(στ)ης να ζωοφρ(ου)τάρι τον ἀνο με
20
| λετιμένον Ίωάνι Βλάχο πεθερό τ(ου) ἐõς τέλος ζοή τ(ου) (καί) μετά
21
| τον θανατον τ(ου) νά τ(ού)ν κανι τα καλά τις ψιχι(ς του) [……..
14

| < ο Πανος Αναγνο(στ)ις π[οτέ] Θεοδοσι βεβεονο.
|< Βασιλις Μπρ(ου)σινος τ(ου) Παπαθορι μαρτιρο.
24
|< Δημ(ου)τζος Θερμος: π[οτέ]. Σπήρ(ου) μαρτηρο.
25
| < Θεόδορος Κατοπόδης (ποτέ) Πέτρ(ου) νοτάριος διμόσιος
26
| Λευκάδος.
22
23

▬▬▬▬

▬▬▬▬

Angelo Benveniste arch(ivista)
1 Σεπτ./20 Αυγ. - 4 Σεπτ./ 23 Αυγ 1828

DODICI

1

| [---] χριστιανον ὁμίος ἠποσχετε (καί) ὁ ἀνο μελετιμένος Βλάχος
| κάθε ξεδ(ου)λιο (καί) ἀπόχτιμα όπ(ου) να ημπορί να κάμι νά με3
| νι τῆς ριθίσας θιγατρό(ς του) (καί) τ(ου) ριθέντος γαμπρ(ου) τ(ου), τό πα4
| ρόν αναγνώθι ῆς τήν μπαρ(ου)σίαν τ(ού) μέρ(ου)ς (καί) τόν κυρ μα5
| ρτιρον Βασιλις Μπ(ου)ρσινος τ(ου) Παπαθεοδόρ(ου) κάτικος ῆς τό πα6
| ρον χορίο Καριάς ῆς τον μαχαλα Μπρ(ου)σινάτα με τον ναριθμό
7
| τῆς κατικία(ς του) ἐκατον ἠκοσιδο: νοῦ : 122 (καί) ο κίριος Διμ(ού)τζος
8
| Θερμος π(οτέ) Σπίρ(ου) κάτικος ῆς το παρόν χõ(ριο) Καριάς ῆς τον μα9
| χαλά Χαλιά με τον ναριθμόν τίς κατικία(ς του) ἐκατον ἐβδομιντα
10
| διο: νοῦ 172: με τ(ου)ς ὁπί(ου)ς δεν νέχο κανένα δεζμον σιγκενίας κατα
11
| το νόμο ἠ ὁπιγι μάρτιρες βεβεόν(ου) ἐμε το νοταριο να γνοριζ(ου)ν
12
| καλά τ(ού)ς ἐνα ριθενταις Μεσίνι (καί) Βλάχο (καί) βεβαιώνι ὁπίος
13
| ἠξευρι (καί) ῆς μαρτιρίας2

| < ο Πανος Αναγνο(στ)ις π[οτέ] Θεοδοσι βεβεονο.
|< Βασιλις Μπρ(ου)σινος τ(ου) Παπαθορι μαρτιρο.
16
|< Δημ(ου)τζος Θερμος: π[οτέ]. Σπήρ(ου) μαρτηρο.
17
| < Θεώδορος Κατοπόδης (ποτέ) Πέτρ(ου) νοτάριος διμόσιος Λευκάδος.
14
15

18

| ῆμερα Τρίτι διό: νοῦ: 2: Σεμτεβρί(ου) ἐτος νέο (και) ήκοσιμια: νοῦ: 21 Ἀύγ(ου| (στου)έτος παλεό: 1828: χιλί(ου)ς οκτακοσί(ου)ς ηκοσιοκτό δεν εκατα(στ)ρο20
| θι (ού)δεν μία πράξης.
21
| ῆμερα Τετάρτι τρις: νοῦ: 3: Σεμτεβρί(ου) ἐτος νέο (και) ήκοσι διό: νοῦ: 22
22
| Ἀύγ(ουστου) ἐτος παλεό: 1828: χιλί(ου)ς οκτακοσί(ου)ς ηκοσιοκτό δεν
23
| εκατα(στ)ροθι (ού)δεν μία πράξης.
24
| ῆμερα Πέμτι τεσαρες: νοῦ:4: Σεμτεβρί(ου) ἐτος νέο (καί) [και] ἠκοσιτρίς
25
|νοῦ: 23: Ἀύγ(ουστου) ἐτος παλεό: 1828: χιλί(ου)ς οκτακοσί(ου)ς ηκοσιοκτό δε
26
|νεκατα(στ)ροθι (ού)δεν μία πράξης.
19

23

Μεταγενέστερη προσθήκη ή διόρρθωση με άλλο μελάνι και γραφή «νου» ολογράφως.
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27

| < Θεώδορος Κατοπόδης (ποτέ) Πέτρ(ου) νοτάριος διμόσιος Λευκάδος.
▬▬▬▬

TREDICI

▬▬▬▬

Angelo Benvenuti arch(ivista) 13
5 Σεπτ./24 Αυγ. – 16/4 Σεπτεμβρίου 1828

1

| ῆμερα Παρασκεβή πεντε: νοῦ: 5: Σεμτεβρί(ου) ἐτος νέο (και) ήκοσι τέσαρες: νοῦ: 24
Ἀύγ(ουστου) ἐτος
2
| παλεό: 1828: χιλί(ου)ς οκτακοσί(ου)ς ηκοσιοκτό δεν νεκατα(στ)ροθι (ού)δεν μία πράξης.
3
| ῆμερα Σάβατο ἐξι: νοῦ: 6: Σεμτεβρί(ου) ἐτος νέο (και) ήκοσι πέντε: νοῦ: 25 Ἀύγ(ουστου) ἐτος
παλεό: 1828:
4
| χιλί(ου)ς ὁκτακοσί(ου)ς ἠκοσιοκτό δεν νεκατα(στ)ροθι (ού)δεν μία πράξης.
5
| ῆμερα Κιριακί ἐπτα: νοῦ: 7: Σεμτεβρί(ου) ἐτος νέο (και) ήκοσι ἐξι: νοῦ: 26 Ἀύγ(ουστου) ἐτος
παλεό
6
| 1828: χιλί(ου)ς οκτακοσί(ου)ς ἠκοσιοκτό δεν νεκατα(στ)ρόθι (ού)δεν μία πράξης.
7
| ῆμερα Δευτέρα όκτο: νοῦ: 8: Σεμτεβρί(ου) ἐτος νέο (και) ήκοσι ἐπτα: νοῦ: 27 Ἀύγ(ουστου)
8
| ἐτος παλεό: 1828: χιλί(ου)ς οκτακοσί(ου)ς ηκοσιοκτο δενεκατα(στ)ρόθι (ού)δεν μια
9
| πράξης.
10
| ῆμερα Τρίτι ἐνεα: νοῦ: 9: Σεμτεβρί(ου) ἐτος νέο (και) ήκοσι οκτό: νοῦ: 28 Ἀύγ(ουστου) ἐτος
παλεό: 1828:
11
| χιλί(ου)ς οκτακοσί(ου)ς ηκοσιοκτο δεν νεκατα(στ)ρόθι (ού)δεν μια πράξης.
12
| ῆμερα Τετάρτι δέκα: νοῦ: 10: Σεμτεβρί(ου) ἐτος νέο (και) ήκοσι ενία: νοῦ: 29 Ἀύγ(ουστου)
ἐτος παλεό: 1828:
13
| χιλί(ου)ς οκτακοσί(ου)ς ηκοσιοκτο δεν νεκατα(στ)ρόθι (ού)δεν μια πράξης.
14
| ῆμερα Πέμτι ἐντεκα: νοῦ: 11: Σεμτεβρί(ου) ἐτος νέο (καί) τριάντα: νοῦ: 30 Ἀύγ(ουστου) ἐτος
παλε15
|ό 1828: χιλί(ου)ς οκτακοσί(ου)ς ηκοσιοκτο δεν νεκατα(στ)ρόθι (ού)δεν μια πράξης.
16
| ῆμερα Παρασκεβή δοδεκα: νοῦ: 12: Σεμτεβρί(ου) ἐτος νέο (και) τριάντα μία: νοῦ: 31
Ἀύγ(ουστου)
17
| ἐτος παλεό: 1828: χιλί(ου)ς οκτακοσί(ου)ς ηκοσιοκτο δενεκατα(στ)ρόθι (ού)δεν μια πράξης.
18
| ῆμερα Σάβατο δεκατρίς: νοῦ: 13: Σεμτεβρί(ου) ἐτος νέο (και) πρότι τ(ου) ἠδι(ου) μινός ἐτος
πα19
| λεο: 1828: χιλί(ου)ς οκτακοσί(ου)ς ἠκοσιοκτο δεν νεκατα(στ)ρόθι (ού)δεν μια πράξης.
20
| ῆμερα Κιριακί δεκατέσαρες: νοῦ: 14: Σεμτεμβρί(ου) ἐτος νέο (και) δίο: νοῦ: 2 τ(ου) ἠδι(ου)
ἐτος πα21
| λεο: 1828: χιλί(ου)ς οκτακοσί(ου)ς ἠκοσιοκτο δεν νεκατα(στ)ρόθι (ού)δεν μια πράξης.
22
| ῆμερα Δευτέρα δεκα πέντε νοῦ: 15 Σεμτεμβρί(ου) ἐτος νέο (και) τρίς: νοῦ: 3 τ(ου) ἠδι(ου)
ἐτος παλεό: 1828:
23
| χιλί(ου)ς οκτακοσί(ου)ς ἠκοσιοκτο δεν νεκατα(στ)ρόθι (ού)δεν μια πράξης.
24
| ῆμερα Τρίτι δεκάξι νοῦ: 16 Σεμτεμβρί(ου) ἐτος νέο (και) τεσερες: νοῦ 4 τ(ου) ἠδι(ου) ἐτος
παλεό: 1828:
25
| χιλί(ου)ς οκτακοσί(ου)ς ἠκοσιόκτο δεν νεκατα(στ)ρόθι (ού)δεν μια πράξης
26
| < Θεώδορος Κατοπόδης (ποτέ) Πέτρ(ου) νοτάριος διμόσιος Λευκάδος.

▬▬▬▬
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▬▬▬▬

14-Angelo Benveniste arch(ivista)
17/5 – 27/15 Σεπτεμβρίου 1828

QUATTORDICI

1

| ῆμερα Τετάρτι δέκα ἐπτα: νοῦ: 17: Σεμτεβρί(ου) ἐτος νέο (καί) πέντε : νοῦ 5 τ(ου) ἠδι(ου)
ἐτος παλεό
2
| 1828 χιλί(ου)ς οκτακοσί(ου)ς ἠκοσιόκτο δεν νεκατα(στ)ρόθι (ού)δεν μια πράξης.
3
| ῆμερα Πέμτι δέκα οκτό : νοῦ: 18: Σεμτεβρί(ου) ἐτος νέο (καί) ἐξι: νοῦ: 6: τ(ου) ἠδι(ου) ἐτος
παλεό:
4
| 1828 χιλί(ου)ς οκτακοσί(ου)ς ἠκοσιόκτο δεν νεκατα(στ)ρόθι (ού)δεν μια πράξης.
5
| ῆμερα Παρασκεβή δέκαἐνιά: νοῦ: 19: Σεμτεβρί(ου) ἐτος νέο (και) ἐπτά: νοῦ: 7 τ(ου)
6
| ἠδι(ου) ἐτος παλεό 1828 χιλί(ου)ς οκτακοσί(ου)ς ἠκοσιόκτο δεν νεκατα(στ)ρόθι (ού)δεν μια
πράξης.
7
| ῆμερα Σάβατο ήκοσι: νοῦ: 20: Σεμτεβρί(ου) ἐτος νέο (καί) οκτό: νοῦ: 8: τ(ου) ἠδι(ου) ἐτος
παλεό:
8
| 1828 χιλί(ου)ς οκτακοσί(ου)ς ἠκοσιόκτο δεν νεκατα(στ)ρόθι (ού)δεν μιά πράξης.
9
| ῆμερα Κιριακί ήκοσιμια: νοῦ: 21: Σεμτεβρί(ου) ἐτος νέο (καί) ἐνιά: νοῦ: 9: τ(ου) ἠδι(ου) ἐτος
10
| παλεό: 1828 χιλί(ου)ς οκτακοσί(ου)ς ἠκοσιόκτο δεν νεκατα(στ)ρόθι (ού)δεν μία πράξης.
11
| ῆμερα Δευτερά ήκοσιδιό: νοῦ: 22: Σεμτεβρί(ου) ἐτος νέο (καί) δέκα: νοῦ: 10: τ(ου) ἠδι(ου)
ἐτος παλεό:
12
| 1828 χιλί(ου)ς οκτακοσί(ου)ς ἠκοσιόκτο δεν νεκατα(στ)ρόθι (ού)δεν μία πράξης.
13
| ῆμερα Τρίτι ήκοσιτρίς: νοῦ: 23: Σεμτεβρί(ου) ἐτος νέο (καί) ἐντέκα τ(ού) ἠδί(ου) ἐτος παλεο:
14
| 1828 χιλί(ου)ς οκτακοσί(ου)ς ἠκοσιόκτο δεν νεκατα(στ)ρόθι (ού)δεν μιά πράξης.
15
| ῆμερα Τετάρτι ήκοσιτέσαρες: νοῦ: 24: Σεμτεβρί(ου) ἐτος νέο (καί) δόδεκα: νοῦ: 12: τ(ού)
ἠδι(ου)
16
| ἐτος παλεό: 1828 χιλί(ου)ς οκτακοσί(ου)ς ἠκοσιόκτο δεν νεκατα(στ)ρόθι (ού)δεν
17
| μία πράξης.
18
| ῆμερα Πέμτι ήκοσιπέντε: νοῦ: 25: Σεμτεβρί(ου) ἐτος νέο (καί) δεκατρίς: νοῦ: 13: τ(ού)
ἠδι(ου)
19
| ἐτος παλεό: 1828 χιλί(ου)ς οκτακοσί(ου)ς ἠκοσιόκτο δεν νεκατα(στ)ρόθι (ού)δεν μία πράξη.
20
| ῆμερα Παρασκεβή ήκοσι ἐξη: νοῦ: 26: Σεμτεβρί(ου) ἐτος νέο (καί) δεκατεσαρες νοῦ:
21
| 14: τ(ου) ἠδι(ου) ἐτος παλεό: 1828 χιλί(ου)ς οκτακοσί(ου)ς ἠκοσιόκτο δεν νεκα22
| (στ)ροθι (ού)δεν μία πράξης.
23
| ῆμερα Σάβατο ήκοσι ἐπτα: νοῦ: 27: Σεμτεβρί(ου) ἐτος νέο (καί) δέκα πέντε
24
| νοῦ: 15: τ(ου) ἠδι(ου) ἐτος παλεό: 1828 χιλί(ου)ς οκτακοσί(ου)ς ἠκοσιόκτο δεν νε25
| κατά(στ)ροθι (ού)δεν μία πράξης.
26
| < Θεώδορος Κατοπόδης (ποτέ) Πέτρ(ου) νοτάριος διμόσιος Λευκάδος.

▬▬▬▬
QUINDICI

1

▬▬▬▬

Angelo Benvenuti arch(ivista) 15
28/16 Σεπτεμβρίου-6 Οκτ./23 Σεπτ. 1828

| ῆμερα Κιριακί ἠκοσιοκτό: νοῦ:28: Σεμτεβρί(ου) ἐτος νέο (καί) δεκάξι: νοῦ:16:
| τ(ου) ἠδι(ου) ἐτος παλεό: 1828 χιλί(ου)ς οκτακοσί(ου)ς ἠκοσιόκτο δεν νεκατα(στ)ρο3
| θι (ού)δεν μία πράξη.
4
| ῆμερα Δευτέρα ἠκοσιενιά: νοῦ:29: Σεμτεβρί(ου) ἐτος νέο (καί) δεκαεπτά: νοῦ:17:
5
| τ(ου) ἠδι(ου) ἐτος παλεό: 1828 χιλί(ου)ς οκτακοσί(ου)ς ἠκοσιόκτο δεν νεκα6
| τα(στ)ρόθι (ού)δεν μία πράξη.
2
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7

| ῆμερα Τρίτι τριάντα: νοῦ:30: Σεμτεβρί(ου) ἐτος νέο (καί) δεκαοκτό: νοῦ: 18:
| τ(ου) ἠδι(ου) ἐτος παλεό: 1828 χιλί(ου)ς οκτακοσί(ου)ς ἠκοσιόκτο δεν νεκατα9
| (στ)ρόθι (ού)δεν μία πράξη.
10
| ῆμερα Τετάρτι πρότι: νοῦ: 1: ὁκτοβρί(ου) ἐτος νέο (καί) δέκα ἐνέα: νοῦ:19: Σε11
| μτεβρί(ου) ἐτος παλεό: 1828 χιλί(ου)ς οκτακοσί(ου)ς ἠκοσιόκτο δεν νεκα12
| τα(στ)ρόθι (ού)δεν μία πράξη.
13
| ῆμερα Πέμτη δίο νοῦ: 2: Ὀκτοβρί(ου) ἐτος νέο (καί) ἠκοσι: νοῦ: 20 Σεμτεβρί(ου)
14
| ἐτος παλεό: 1828 χιλί(ου)ς οκτακοσί(ου)ς ἠκοσιόκτο δεν νεκατα(στ)ρόθι (ού)δεν
15
| μία πράξη.
16
| ῆμερα Παρασκεβή τρις: νοῦ: 3: Ὀκτοβρί(ου) ἐτος νέο (καί) ἠκοσι μία
17
| νοῦ: 21 Σεμτεβρί(ου) ἐτος παλεό: 1828 χιλί(ου)ς οκτακοσί(ου)ς ἠκοσιόκτο
18
| δεν νεκατα(στ)ρόθι (ού)δεν μία πράξη.
19
| ῆμερα Σάβατο τέσαρες: νοῦ: 4: Ὀκτοβρί(ου) ἐτος νέο (καί) ἠκοσι δίο νοῦ: 22
20
| ἐτος παλεό Σεμτεβρί(ου): 1828 χιλί(ου)ς οκτακοσί(ου)ς ἠκοσιόκτο δεν νε21
| κατα(στ)ρόθι (ού)δεν μία πράξι.
22
| ῆμερα Κιριακί πέντε: : 5: Ὀκτοβρί(ου) ἐτος νέο (καί) ἠκοσιτρίς νοῦ: 23: Σεμτεβρί(ου)
23
| ἐτος παλεό: 1828 χιλί(ου)ς οκτακοσί(ου)ς ἠκοσιόκτο δεν νεκατα(στ)ρόθι (ού)δεν μία πράξη.
8

# νοῦ 7: ἐπτα
24
25

| ῆς τας ὁρας μία: νοῦ: 1: μπριν το μεσιμέρι ἠμέρα Δευτέρα εξι: νοῦ: 6: Ὀκτοβρί(ου) ἐτος
| νέο (και) ἠκοσιτέσαρες νοῦ: 24: Σεμτεβρί(ου) ἐτος παλεό: 1828 χιλί(ου)ς οκτακοσί(ου)ς
ἠκοσιό[κτο]

| < Πέτρος Ασπρογερακας π(οτέ) Σπυρίδονος βεβεόνο
| <Αντριας Κατοποδις ποτε Νικολ(ου) βεβεόνο.
28
| < Σπιρος Κατοπόδις π(οτέ) Βασίλι μαρτιρό.
29
| <Συμεών Σταύρακας τ(οῦ) Θεοδώρ(ου) μαρτυρώ.
30
| < Θεώδορος Κατοπόδης (ποτέ) Πέτρ(ου) νοτάριος διμόσιος Λευκάδος.
26
27

▬▬▬▬

▬▬▬▬

16-Angelo Benveniste arch(ivista)
6 Οκτ./23 Σεπτ. 1828
1

SEDICI

| κτο ἐνεφανίσθισαν ἐπροσθεν ἐμ(ου) τ(ού) ἠπογεγραμέν(ου) νοταρί(ου) (καί) γνορισμέν(ου)ς
| μάρτιρες ὁ κυρ Πέτρος Ασπροερακας π(οτέ) Σπίρ(ου) ἀπο χοριό Σφακιότες μαχαλά
3
| Ἀσπροερακάτα με τον ναριθμόν της κατικίας τ(ου) ὁκτό: νοῦ: 8: (και) ὁ κυρ Ἀντριάς Κα4
| τοπόδης π(οτέ) Νικολά(ου) ἀπο το παρόν χορίο Καριάς κάτικος ῆς τον μαχαλά Χαλια
5
| με τον ναριθμόν της κατικίας τ(ου) ἐκατόν ἐβδομίντα πέντε: νοῦ: 175: τ(ού)ς οπί(ου)ς
6
| ἐπιτα ὁπ(ου) τ(ού)ς ἐκαμα γνο(στ)όν τήν διάταξην τ(ού) νόμ(ου)ἀναφορικός τής παρ(ου)σις
7
| πράξις μ(ου) ἠπαν να σιμιόσο το ὁσον ἀκολ(ου)θί: Έχοντας (καί) ποσεδέροντας (και) ἐξ(ου)σι8
| άζοντας ο ἀνοθέν Πέτρος τέσαρα: νοῦ: 4: λαχίδια χοραφια τό ἐνα ἠνέ τ(ού) σπόρ(ου)
κ(ου)βελι(ού)
9
| ἐν(ου) (καί) μισ(ου) νοῦ: 1 ½ νιτζίρκα κίμενο ῆς την τοποθεσίαν Μικρονάτα περιοχί τ(ου) χορί(ου)
10
| Καριάς σινορίζ(ου)ν ῆς ἀύτο ἀπο τον ἀερα σιρόκο Κο(στ)αντίς Μικρόνις (καί) από τον
11
| ἀερα μαγι(στ)ρο ὁ ἀνο μελετιμένος Ἀντριάς Κατοπόδης (καί) ἐτερο λαχίδι χοράφι
12
| τ(ού) ἀνοθεν Ἀσπροερακα εõς κ(ου)βελι(ού) ἐν(ου) (καί) μισ(ου) νοῦ: 1 ½ νιτζίρκα ῆς τιν
ἠδια
13
| τοποθεσία Μικρονάτα περιοχί τ(ου) ἀνοθεν χορίου Καριάς (καί) σινορίζ(ου)ν ῆς ἀύτο
14
| ἀπο τον ἀερα μαγή(στ)ρο Κο(στ)αντίς Μικρόνις (καί) από τον ἀέρα σιρόκο (Στα)θις (Στ)α2
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15

| υρακας (καί) τα ἐτιμίσαν τα διό λαχίδια διά κολονάτα ταλαρα δι(στ)ιλα πενιτα
| νοῦ: 50: ὁμίος (καί) ἐτερο λαχίδι χοράφι τ(ου) ἀνοθεν Ἀσπροερακα εõς κ(ου)βελι(ού) ἐν(ου)
17
| νοῦ: 1: νιτζίρκα ῆς τήν τοποθεσία Λιμνί περιοχί τ(ού) ἀνοθεν χορίου Καριάς
18
| (καί) σινορίζ(ου)ν ῆς ἀύτο ἀπο τον ἀερα σιρόκο Σπίρος (και) Νικολέτος: π(οτέ) Ἰωάννι Ζακι19
| θιν(ου) (καί) ἀπο τον ἀέρα μαγή(στ)ρο ‘ S’ Πιέρος Σ(ού)ντιας (καί) το ἐτιμίσαν (καί) ἀύτο δία
20
| τάλαρα κολονάτα δί(στ)ιλα δεκαπέντε: νοῦ: 15: ὁμίος (καί) ἐτερο λαχίδι χοραφι τ(ού)
21
| ἀνοθεν Ἀσπροερακα εõς κ(ου)βελι(ού) ἐν(ου) (καί) μισ(ου) νοῦ: 1 ½ νιτζίρκα κίμενο ῆς
22
| τήν τοποθεσία Βαλτιά περιοχί τ(ου) ἀνοθεν χορί(ου) Καριάς (καί) σινορίζ(ου)ν ῆς ἀύτο ἀπο
23
| τον ἀέρα τρεμ(ου)ντάνα ἠ μονί τ(ου) Αγί(ου) Ἰωάνν(ου) (στ)ο Λιβάδι (και) ἀπο τόν ἀέρα
π(ου)νεντε
24
| Σπίρος (και) Νικολέτο αδελφια: π(οτέ) Ιωάννι Ζακιθιν(ου) (καί) το ἐτιμισαν (και) ἀύτο διά
ταλα25
| ρα κολονάτα δί(στ)ιλα δεκοχτό: νοῦ: 18 όπ(ου) ἠνετε ὁλι ἠ σ(ου)μα διά τά ἀνοθεν λαχίδια
\χορα-/
26
| < Πέτρος Ασπρογερακας π(οτέ) Σπυρίδονος βεβεόνο
27
| <Αντριας Κατοποδις ποτε Νικολ(ου) βεβεόνο.
28
| < Σπιρος Κατοπόδις π(οτέ) Βασίλι μαρτιρό.
29
| <Συμεών Σταύρακας τ(οῦ) Θεοδώρ(ου) μαρτυρώ.
30
| < Θεώδορος Κατοπόδης (ποτέ) Πέτρ(ου) νοτάριος διμόσιος Λευκάδος.
16

▬▬▬▬
DIECISETTE

▬▬▬▬

Angelo Benvenuti arch(ivista) 17
6 Οκτ./23 Σεπτ. 1828

1

| χοραφια τέσαρα:νοῦ: 4: ἠ τιμί τ(ου)ς ταλαρα κολονάτα δί(στι)λα ὁγδοίντα τρία: νοῦ: 83 ὁς
φα2
| νερονι ἠ μεθ όρκον ἀυτον ξετίμοσι γενομένι τις ἠκοσιτρις: νοῦ: 23: Σεμτεβρί(ου) χι3
| λί(ου)ς οκτακοσί(ου)ς ἠκοσιόκτο: νοῦ: 1828 ἀπο τον Νικολέτο Σταύρακα τ(ου) Παναηοτη (καί)
ἀπο
4
| τόν Σπίρο Σκ(ου)τέρι π(οτέ) Βασίλι βαλμενι ἀπο τον ἀνοθεν Ἀσπροερακα π(ου)λιτί (καί) α5
| ποτον ἀνοθεν Ἀντρέα Κατοπόδη ἀγορα(στ)ή (καί) τά ἐτιμισαν διά κολονάτα ὁγδοήντα τρια
6
| νοῦ:83: ὁπ(ου) φέρν(ου)ν την σίμερο λίτρες (στ)ερλίνες δέκα ἐπτα: νοῦ: 17: σελίνια δεκαἐνέα
7
| νοῦ: 19: πενσα ὁκτο νοῦ: 8: φιλατόμενο κάθε λάθος – την ὁπια (στ)ήμα κατά(στ)ρονο κα8
| τοθεν τ(ού) παρόντος (καί) μετά ταύτα ἀπερνό ῆς τήν φίλτζα μ(ου) διά παντοτηνί φίλαξι ρε9
| ν(ου)ντζιάροντας τα μέρι διά δέφτερι (καί) τρίτη (στ)ήγμα μέ τόν να ἐμινάν φχαρι(στ)ιμέ10
| νι. = = = = = = = = = ὅθεν δήναμιν τ(ού) παρόντος ἀπο την (στ)ηγμίν ταύτήν ὁ ἀνοθεν
11
| Πέτρος κληρονόμ(ου)ς (καί) διάδόχ(ους του) π(ου)λί τζεδέρι (καί) παντελός ἐονίος ἀποξενόνι
12
| πρός τόν ἀνοθεν Ἀντρια Κατοπόδι ὁ ὁπίος κληρονόμ(ου)ς (καί) διάδόχ(ους του) δέχε13
| τε (καί) ἀγοράζη τά ἀνο μελετιμένα χοράφια λαχίδια τέσερα: νοῦ: 4: κιμενα ῆς
14
| [τις] ἀνο μελετιμένες τοποθεσίες (καά) σινορίτες ἠ ἀνοθεν ἠποθι δια πλεον βε15
| βαιη σιμπλια(στ)έ διά νά τό ἐχι χέρετε ἐξ(ου)σιάζη μιλιοράρι (καί)το κάνι ὁς θέλι
16
| (και) β(ου)λετε ὁς πράγμα ἐλευθερον ἐδικόν τ(ου) βανοντας ἀπο τήν (στ)ιγμιν
17
| ταύτην ῆς τό ἠρινικό (και) καθολικό ἀνόχλι(στ)ο ποσέσο τ(ού) ἀύτ(ου) ἀποξενομέν(ου)ν24
18
| χοραφιοναι λαχιδόν τεσάρον κατα(στ)ένοντά(ς τ)ον κίριον (καί) καθολικόν ἠκοκιρι
19
| (καί) ἐπιτροπόν τ(ου) αμετάτρεπτον (καί) ἠ ἀύτι ἐλευθέρα π(ου)λισά ἐκαμε (καί) κάνι ὅ
20
| ἀνοθεν ἀγορα(στ)ής Κατοπόδης πρός τόν κυρ π(ού)λιτί Ἀσπροέρακα διά τήν τημι
21
| ταλαρόν δι(στ)ιλον ὁγδοήκοντα τρία: νοῦ: 83 τα ὁπία ἐ(στ)άθισαν ἐμπροσθεν ἐμ(ου) νο24

Το ορθό: «τῶν αὐτῶν ἀποξενομένων |χωραφιῶνε λαχιδῶν τεσσάρων»
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22

| ταρί(ου) (καί) μαρτίρον τα ἐμετρισαν (καί) ῆς χίρα(ς του) ἐπερίλαβε ὁ ἀνοθεν κίριος Πετρος
| Ἀσπροέρακας (και) λαβενοντά(ς τ)α κράζετε πλερομένος (και) τελιός εύχαριστιμενος χο24
| ρις νά τ(ου) μίνι κανένα ἀλο δικέομα διά τά ἀύτα ἀποξενομένα χοράφια τέσα[ρα] \νοῦ 4/
23

| < Πέτρος Ασπρογερακας π(οτέ) Σπυρίδονος βεβεόνο
26
| <Αντριας Κατοποδις ποτε Νικολ(ου) βεβεόνο.
27
| < Σπιρος Κατοπόδις π(οτέ) Βασίλι μαρτιρό.
28
| <Συμεών Σταύρακας τ(οῦ) Θεοδώρ(ου) μαρτυρώ.
29
| < Θεώδορος Κατοπόδης (ποτέ) Πέτρ(ου) νοτάριος διμόσιος Λευκάδος.
25

▬▬▬▬

▬▬▬▬

18-Angelo Benveniste arch(ivista)
6 Οκτ./23 Σεπτ. 1828

DIECIOTTO

1

| νοῦ: 4: με το να ἐμινε εύχαρι(στ)ημένος ἀλα μάλι(στ)α ἠπόσχετε κλιρονόμ(ου)ς (καί) διαδόχ(ου)ς
2
| τ(ου) να μαντινίρι τον ανο μελετιμένον ἀγορα(στ)ί κλιρονόμ(ου)ς (καί) διαδόχ(ου)ς ῆς το
3
| ἠρινικό (και) ἀνόχλιτο ποσέσο (καί) νά τόν διαφετέβι ἀπο κάθε ἐνατιότιτα τόσο διά
4
| τα ἀύτα κολονάτα ὁγδοηντα τρια: νοῦ: 83: ὁσάν (καί) διά κάθε ἐξοδο (και) μελιοραμε5
| ντο ὁπ(ου) ἠθελε κάμι ὁ ἀγορα(στ)ης ὁμολογόντας [ ὁ π(ου)λιτίς ]** νά μίν ἐκαμε καμία
6
| ἀλιν δισπ(ου)ζιτζιόν ἐνατιά τις παρ(ου)σις διά τήν μαντιτζιον τής ὁπίας ἠπο7
| τασι τά παντίατ(ου) ἀγαθά παρόντα (καί) μελοντα.8

|
------------- Ακολ(ου)θί ἠ κατά(στ)ροσι τῆς τημίς -------------------| 23 Σεμτεμβρί(ου): 1828: π. Καριάς -----------------------------------------------------10
| ἀνακρασμένι ἠμίς η κατοθεν βεβαιωμένι τημιταί ἀπο τό ἐνα ἀπο τόν κύρ
11
| Πέτρο Άσπροερακα ἀπο χορίο Σφακιότες μαχαλά Ασπροερακάτα (καί) ἀπο τό ἀλο
12
| ἀπο τόν κύρ ἀντρία Κατοπόδη από το παρον χορίο Καριας ἐπιγαμε ἐπιτό13
| π(ου) ῆς ἐνα κομάτι χοραφι τ(ού) δικεόματος τ(ού) ἀνοθεν Ασπροέρακα ῆς τοποθεσία
14
| (στ)α Μικρονατα περιοχί τ(ού) χορι(ου) Καριάς (καί) καλά θεωρόντας το ἐ(στ)οχα(στ)ίκαμε
15
| να γίνε τ(ου) σπόρ(ου) κ(ού)βελι(ού) μιαν(ού) (καί) μισ(ού) νιτζίρκα σινορίτης ἀπο τόν σιρόκο
16
| Κο(στ)αντις Μικρονις ἀπο τόν μαγί(στ)ρο σινορίτις ὁ ἀνοθεν Αντριας Κατοπόδης
17
| ἀκομι ἐπίγαμε ῆς ἐτερο χοράφι τ(ού) ἀνοθεν Άσπροερακα ῆς τήν ἠδιαν τοπο18
| θεσία Μικρονατα (καί) καλά θεωρόντας ἠδαμε να γίνε τ(ου) σπόρ(ου) (και) αύτο κ(ου)βε19
| λι(ού) μιαν(ού) (καί) μισ(ού) νιτζίρκα σινορίτις ῆς ἀύτο ἀπο τον μαγι(στ)ρο Κο(στ)αντίς
20
| Μικρονις ἀπο τον σιρόκο (Στ)άθις (Στ)αυρακα (και) ἐτήμισα τά ἀύτα δίο κοματια
21
| χοραφη κολονάτα πενιντα: νοῦ: 50: ἀκομι ἐπίγαμε ῆς ἐτερο χοραφι τ(ου) ανο22
| θεν Άσπροέρακα ῆς τοποθεσία Λιμνί περιοχί Καριάς (και) καλά θεοροντας
23
| ήδαμε να ῆνε τ(ού) σπόρ(ου) κ(ού)βελι(ού) μιαν(ού) νιτζίρκα σινορίτις ῆς ἀύτο ἀπό τόν σιρο24
| κο Σπιρος (και) Νικολέτος αδελφια: π(οτέ) Ἰωάννι Ζακιθιν(ου) ἀπο τον μαή(στ)ρο Πιέ\ρος/
9

| < Πέτρος Ασπρογερακας π(οτέ) Σπυρίδονος βεβεόνο
| <Αντριας Κατοποδις ποτε Νικολ(ου) βεβεόνο.
27
| < Σπιρος Κατοπόδις π(οτέ) Βασίλι μαρτιρό.
28
| <Συμεών Σταύρακας τ(ου) Θεοδώρ(ου) μαρτυρώ.
29
| < Θεώδορος Κατοπόδης (ποτέ) Πέτρ(ου) νοτάριος διμόσιος Λευκάδος.
25
26

▬▬▬▬
** Στο αριστερό περιθώριο. Έχοντας γράψει από παραδρομή «ὁ ἀγοραστής» αντι για «πουλητής» κάνει τη διόρθωση και προσθέτει στη συνέχεια, πάντα στο περιθώριο:
46

Εξεκαθαρίζο ότι αντις |να βεβεωσ(ου)ν τα μέρι προ|τας εμαρτίρισαν η μαρτι|ρες
(και) βεβεόν(ου)ν ῆς διο|χιρό(ς του)ς (και) ῆς μαρτιρίας.
< Πέτρος Ασπρογερακας |π(οτέ). Σπυρίδονος βεβεόνο
<Αντριας Κατοποδις ποτε Νικολ(ου) βεβεόνο.
< Σπιρος Κατοπόδις |π(οτέ) Βασίλι μαρτιρό.
<Συμεών Σταύρακας |τ(ου) Θεοδώρ(ου) μαρ|τυρώ.

▬▬▬▬
DIECINOVE

▬▬▬▬

Angelo Benvenuti arch(ivista) 19
6 Οκτ./23 Σεπτ. – 7 Οκτ./25 Σεπτ. 1828

1

| ρος Σ(ου)ντιας (καί) ἐτιμίσαμε ἀύτο κολονάτα δέκα πέντε: νοῦ: 15 ἀκόμο ἐπίγαμε (καί) ῆς
| ἐτερο χοράφι τ(ου) ἀνοθεν ἀσπροέρακα ῆς τοποθεσία Βαλτιά περιοχί Καριάς ἠτον
3
| (καί) ἀυτο τ(ού) σπόρ(ου) κ(ου)βελι(ού) μιαν(ού) (καί) μισ(ού) νιτζίρκα σινορίτις ῆς ἀύτο ἀπο
την τρα4
| μοντάνα ἠ μονί τ(ού) Αγί(ου) Ἰωάνν(ου) Λιβάδι ἀπο τόν μπ(ου)νέντε Σπίρος (καί) Νικολέτος
αδε5
| λφια: π(οτέ) Ἰωάννι Ζακιθιν(ου) (και) ἐτημίσαμε ἀύτο κολονάτα δεκάοκτό: νοῦ: 18: γινε ολα
6
| σ(ου)μα κολονάτα ὁγδοήντα τρια: νοῦ: 83 (ου)τος ἐγνορίσαμε κατα τήν μπραξην ὁπ(ου)
7
| ἐχομε με φόβο θέ(ου) (καί) με τον ὁρκον μας (καί) βεβαιώνομε όλα τα ἀνοθεν χοράφια γί8
| νε τ(ου) δικαιόματος τ(ου) ἀνοθεν ασπροερακα. - - - - - 9
| < Νικολέτος (Στ)αύρακας βεβαιώνο ός τιμιτίς με ορκον μ(ου).
10
| < Σπίρος Σκ(ου)τέρις βεβαιώνω ός τιμιτίς με ορκον μ(ου).
11
| (καί) τ(ού)το ἐζήτισα να σιμιοθί ῆς την μπαρ(ου)σία των μαρτίρον κυρί(ου) Σπίρ(ου) Κατοπό12
| δι π(οτέ) Βασίλι ἀπο το παρόν χορίο Καριάς μαχαλά Κοντρί με τον αριθμον τής
13
| κατικίας τ(ου) ἐκατον πέντε: νοῦ: 105: (καί) ὁ κυριος Σιμεόν Σταύρακας τ(ου) Θεώδορ(ου)
από
14
| το παρον χοριο Καριάς κατικος ῆς τον μαχαλά (Στ)αυρακάτα με τον ναριθμον τίς κα15
| τικία(ς του)** οι οπίγι βεβαιών(ου)ν εμε τον νοτάριο να γνορίζ(ου)σι καλότατα τ(ού)ς ἐνέ16
| φανισθεντας Κατοπόδη (καί) ἀσπροέρακα (καί) νά μίν ἐχ(ού)ν κανένα δεσμόν σιγγε17
| νιας με ἀυτ(ου)ς ἠ ὁπιγι μάρτιραις ἠνε καλά γνο(στ)ή ἐμε τ(ου) νοταρί(ου) ὁ(στ)ις ἔ18
| γραψα (και) ἐδιμοσίευσα καθαρά ἐγώ ὁ νοτάριος τό παρόν κοντράτο π(ου)λισας
19
| ῆς το οφικίο μ(ου) ῆς τόν μπρότον πάτον μαχαλά Κοντρί με τον ναριθμον τίς
20
| κατικίαν μ(ου) ἐκατον τέσαρα: νοῦ: 104: (και) ἀπο ἀύτ(ου)ς καλός ἀκ(ου)γοντας η(οῦ)ν
21
| ἠ μαρτιρες (καί) τα μερι βεβαιων(ου)ν ῆς διόχιρό(ς του)ς (καί) ῆς μαρτιρίας.
2

| < Πέτρος Ασπρογερακας π(οτέ) Σπυρίδονος βεβεόνο.
| <Αντριας Κατοποδις ποτε Νικολ(ου) βεβεόνο.
24
| < Σπιρος Κατοπόδις π(οτέ) Βασίλι μαρτιρό.
25
| <Συμεών Σταύρακας τ(ου) Θεοδώρ(ου) μαρτυρώ.
26
| < Θεόδορος Κατοπόδης (ποτέ) Πέτρ(ου) νοτάριος διμόσιος Λευκάδος.
22
23

27

| ἠμέρα Τρίτι ἐπτα:νοῦ: 7 ὁκτοβρί(ου) ἐτος νεõ (και) ἠκοσιπέντε:νοῦ: 25
| Σεμτεβρί(ου) ἐτος παλεό: 1828: χιλί(ου)ς ὁκτακισί(ου)ς ἠκοσιοκτό δεν νεκα29
| (στ)ροθι (ου)δεν μία πράξι.
30
| < Θεώδορος Κατοπόδης (ποτέ) Πέτρ(ου) νοτάριος διμόσιος Λευκάδος.
28

▬▬▬
● Στο αριστερό περιθώριο
**Παραγραμιν + εβδομιν|τα πέντε: νοῦ: 75: (και) ῆς μαρ
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|τιρίας Σπίρος Κατοπόδις |ποτέ Βασίλι μαρτίρο.
Συμεών Σταύρακας τ(ου) Θεο|δώρ(ου) μαρτυρώ.
<Θεώδορος Κατοπόδης |(π. Πέτρ(ου) νοτάριος διμό|σιος Λευκάδος.
Εξεκαθαρίζο ότι αντις |να βεβεωσ(ου)ν τα μέρι προ|τας μαρτίρισαν η μαρτι|ρες (και)
βεβεόν(ου)ν ῆς διο|χιρό(ς του)ς (και) ῆς μαρτιρίας.
< Πέτρος Ασπρογερακας |π(οτέ). Σπυρίδονος βεβεόνο
<Αντριας Κατοποδις ποτε Νικολ(ου) βεβεόνο.
< Σπιρος Κατοπόδις |π(οτέ) Βασίλι μαρτιρό.
<Συμεών Σταύρακας |τ(ου) Θεοδώρ(ου) μαρ|τυρώ.

▬▬▬▬

▬▬▬▬

20-Angelo Benveniste archivista
8 Οκτ./26 Σεπτ. – 16/4 Οκτωβίου 1828

VENTI

1

| ῆμέρα Τετάρτη ὁκτο: νοῦ: 8 Όκτοβρίου ἐτος νέο (καί) ἠκοσιἐξι: νοῦ:26 Σε| μτεβρι(ου) ἐτος παλεό: 1828: χιλί(ου)ς οκτακοσι(ου)ς ἠκοσιοκτό δεν νεκα3
| τα(στ)ροθι (ού)δεν μια πράξη.
4
| ῆμέρα Πέμπτη ἐνεα: νοῦ: 9 Όκτοβρίου ἐτος νέο (καί) ἠκοσιἐπτα: νοῦ:27 [Οκτομβρί(ου)sic]
5
| ἐτος παλεό: 1828: χιλί(ου)ς οκτακοσι(ου)ς ἠκοσιοκτό δεν νεκατα(στ)ροθι (ού)δεν μια
6
| πραξη.
7
| ῆμέρα Παρασκεβή δέκα: νοῦ: 10 Όκτοβρίου ἐτος νέο (καί) ἠκοσιοκτο: νοῦ:28 Σεμ8
| τεβρί(ου) ἐτος παλεό: 1828: χιλί(ου)ς οκτακοσι(ου)ς ἠκοσιοκτό δεν νεκατα(στ)ροθι
9
| (ού)δεν μία πράξη.
10
| ῆμέρα Σαβάτο ἐντεκα: νοῦ: 11 Όκτοβρίου ἐτος νέο (καί) ἠκοσιοκτο: νοῦ:29
11
| Σεμτεβρί(ου)έτος παλεό: 1828: χιλί(ου)ς οκτακοσι(ου)ς ἠκοσιοκτό δεν νεκα12
| τα(στ)ρόθι )ού(δεν μια πράξη.
13
| ῆμέρα Κιριακη δόδεκα: νοῦ: 12: Όκτοβρι(ου) ἐτος νέο (καί) τριάντα νοῦ: 30: Σεμτεβρί(ου)
14
| ἐτος παλεό: 1828: χιλί(ου)ς οκτακοσι(ου)ς ἠκοσιοκτό δεν νέκατα(στ)ρόθι (ου)δεν
15
| μια πραξη.
16
| ῆμέρα Δευτέρα δέκα τρίς : νοῦ: 13: Όκτοβρι(ου) ἐτος νέο (καί) πρότη: νοῦ 1: τ(ου)
17
| ἠδί(ου) ἐτος παλεό: 1828: χιλί(ου)ς οκτακοσι(ου)ς ἠκοσιοκτό δεν νέκατα(στ)ρό18
| θι (ού)δεν μία πράξη.
19
| ῆμέρα Τρίτη δέκα τεσαρες : νοῦ: 14: Όκτοβρι(ου) ἐτος νέο (καί) δίο: νοῦ 2: τ(ου) ιδί(ου
20
| ἐτος παλεό: 1828: χιλί(ου)ς οκτακοσι(ου)ς ἠκοσιοκτό δεν νέκατα(στ)ροθι (ού)δεν
21
| μία πράξη.
22
| ῆμέρα Τετάρτι δέκα πέντε : νοῦ: 15: Όκτοβρι(ου) ἐτος νέο (καί) τρις νοῦ:3: τ(ου)
23
| ἠδι(ού) ἐτος παλεό: 1828: χιλί(ου)ς οκτακοσι(ου)ς ἠκοσιοκτό δεν νέκατα(στ)ροθι
24
| (ού)δεν μία πράξη.
25
| ῆμέρα Πέμπτη δέκα ἐξή: νοῦ: 16: Όκτοβρί(ου) ἐτος νέο (καί) τέσαρες: νοῦ:4: τ(ου) ιδί(ου)
26
| < Θεώδορος Κατοπόδης (ποτέ) Πέτρ(ου) νοτάριος διμόσιος Λευκάδος.
2

▬▬▬▬
VENTUNO

1

▬▬▬▬

Angelo Benvenuti arch(ivista) 21
19/7 Οκτωβρίου 1828

| δι(ου) ἐτος παλεό: 1828: χιλί(ου)ς οκτακοσι(ου)ς ἠκοσιοκτό δεν εκτα(στ)ροθι
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2

| (ού)δεν μία πράξη.
| ῆμέρα Παρασκεβή δέκα ἐπτα: νοῦ: 17: Όκτοβρί(ου) ἐτος νέο (καί) πέντε: νοῦ:5 τ(ου) ιδί(ου)
ἐτος
4
| παλεό: 1828: χιλί(ου)ς οκτακοσι(ου)ς ἠκοσιοκτό δεν εκτα(στ)ροθι (ού)δεν μία πράξη.
5
| ῆμέρα Σαβάτο δέκα οκτό: νοῦ:18 Όκτοβρί(ου) ἐτος νέο (καί) ἐξη: νοῦ:6: τ(ου) ιδί(ου) ἐτος
6
| παλεό: 1828: χιλί(ου)ς οκτακοσι(ου)ς ἠκοσιοκτό δεν εκτα(στ)ροθι (ού)δεν μία πρά7
| ξη.
3

# νοῦ 8:
8

| ῆς τας ορας μία ἐπιτα ἀπο το μεσιμέρι ἠμερα Κιριακή μίνας Ὁκτόμβριος
| δεκα ενέα:νοῦ: 19: τ(ου) αυτ(ου) μίνος Όκτοβρί(ου) ἐτος νέο(καί) επτλα: νοῦ: 7 τ(ου) ή10
| δι(ου) μινός ἐτος παλεό: 1828: χιλί(ου)ς οκτακοσι(ου)ς ἠκοσιοκτό, Ενεφανί11
| σθισαν ἐμπροσθεν ἐμ(ου) τ(ού) ἠπογεγραμέν(ου) νοταρί(ου) (καί) γνοριζμέν(ου)ς μα12
| ρτιρας ὁ κυρ Σπίρος Σκ(ου)τέρις π(οτέ) Βασίλι ἀπο το παρόν χόριο Καριά
13
| κάτικος ῆς τον μαχαλά Σκ(ου)τεράτα με τον ναριθμόν τις κατικία(ς του) ἔ14
| κατόν σαράντα πέντε: νοῦ: 145: (καί) ο κῦρ Δίμος Μικρόνις π(οτέ) Ίωάννι ἀπο
15
| το ίδιο χορίο Καριάς κάτικος ῆς τον μαχαλά Πιγατισάννι με τον ναρι16
| θμον τις κατικία(ς του) δέκα οκτό: νοῦ: 18: - Τ(ους) οπί(ου)ς ἐπιτα ὁπ(ου)
17
| τ(ου)ς ἐκαμα γνο(στ)ον τήν διόρισι τ(ου) νόμ(ου) ἐπαν(ου) ῆς το κοντράτο π(ου)λισάς αν18
| αφορικος τής παρ(ού)σις πράξη, μ(ου) ἠπαν νά σιμιόσο τό όσον ἀκολ(ου)θί
9

19

|
Ἔχοντας ποσεδεδοντας (καί) ἐξ(ου)σιαζοντας ὁ ἀνο| θεν Σπίρος Σκ(ου)τέρις ἐνα κομάτι χοραφι εõς κ(ου)βελί(ου) ἐν(ου) νιτζίρκα
21
| κίμενο ῆς την τοποθεσία Λιμνί περιοχί τ(ου) ἀνοθεν χορί(ου) Καριάς σι22
| νορίζ(ουν) ῆς ἀύτο ἀπο τον ἀέρα γαρμπί παπά Διμίτρις Σκουτέρις (καί) ἀπο
20

23

| < Σπιρος Σκουτερις ποτε Βασιλι βεβεονο.
| < Σπιρος Κατοποδις [του] Πα\πα/ντονι μαρατιρο.
25
| < Σπιρος Κατοπόδις π(οτέ) Βασιλι μαρτιρό.
26
| < Θεώδορος Κατοπόδης (ποτέ) Πέτρ(ου) νοτάριος διμόσιος Λευκάδος.
24

▬▬▬▬

▬▬▬▬

22-Angelo Benveniste arch(ivista)
19/7 Οκτωβρίου 1828

VENTIDUE

1

| τόν ἀέρα γρέγο ὁ ἀνοθεν Σπίρος Σκουτέρις (καί) από τον αέρα μαγί(στ)ρο κλι| ρονομιά π(οτέ) παπά Νικολά(ου) Σέρβ(ου) φιλατόμενι ἠ πλεόν βέβαιη
3
| σιμπλια(στ)έ ὄ ὅπιος θέλοντας νά τό π(ου)λίσι πρός τόν ἀνο μελετιμένο
4
| Δίμο Μικρονι ό(στ)ης ἐσιντρεξε νά τό ἀγοράσι διά τ(ού)το ἐβαλαν σι5
| μφονος δια τιμιτάς τόν γκίριον Χρί(στ)ο Αραβανί τ(ού) Θεόδορ(ου) (καί) τόν
6
| γκιριον (Στ)άθι Ἀραβανή: π(οτέ): Παναηότι (καί) ἠ διό ἀπο τό ἀνοθεν χοριο Κα7
| ριας (καί) τό ἐτιμισαν διά κολονατα τάλαρα δί(στ)ιλα δέκα πέντε: νοῦ:
8
| 15: ός φανερόνι ἠ μεθόρκον ἀύτον ξετιμοσιν γενομενι την σήμερο
9
| τήν ὁπία κατά(στ)ρονο κάτοθεν τ(ου) παρόντος (καί) μετα τάφτα ἀπερ[ασα] ῆς
10
| την φίλτζαμ(ου) διά παντοτινί φίλαξη ρεν(ου)μτζιάροντας τά μέρι
11
| δεύτερι (και) τρίτι (στ)ήμα με τον να ἐμιναν ευχαρι(στ)ιμένη, 2

12

|
ὁθεν δύναμιν τ(ού) παρόντος ἀπό την (στ)ηγμιν ταύ| την ὁ ἀνο μελετιμενος Σπίρος Σκ(ου)τέρις κλιρονόμ(ου)ς (καί) διαδόχ(ους του) π(ου)14
| λι τζεδέρι (καί) παντελός εõς ἀποξενόνι προς τον ἀνο μελετιμένον
15
| Δίμο Μικρονι ὁ ὅπιος κλιρονόμ(ου)ς (καί) διαδόχ(ους του) δέχετε (καί) αγο13
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16

| ράζη το ανο μελετιμένο χοράφι κύμενο ῆς τήν ἀνο μελετιμένι
| τοποθεσία (καί) σινορίτες ἠ ἀνοθεν ἠποθι διά νά ἐχι χέρετε ἐξουσια18
| ζη μελιοράρι (καί) τό κάνι ός θέλι (καί) β(ου)λετε ός πράγμα ἐλευθερον εδικόντ(ου)
17

19

| < Σπιρος Σκουτερις ποτε Βασιλι βεβεονο.
| < Σπιρος Κατονποδις του Πα\πα/ντονι μαρτιρον.
21
| < Σπιρος Κατοπόδις π(οτέ) Βασιλι μαρτιρό.
22
| < Θεώδορος Κατοπόδης (ποτέ) Πέτρ(ου) νοτάριος διμόσιος Λευκάδος.
20

▬▬▬▬
VENTITRE

▬▬▬▬

Angelo Benvenuti arch(ivista) 23
19/7 Οκτωβρίου 1828

1

| ντ(ου) βανοντά(ς τ)ον ἀπο τήν (στ)ηγμίν ταύτιν ῆς το ήρινικο (και) καθολικο ἀνο| χλι(στ)ο ποσέσο τ(ου) ἀύτ(ου) ἀποξενομεν(ου) χοραφί(ου) κατά(στ)ενοντα(ς τ)ον
3
| (καί) καθολικόν νικοκίρι (και) ἐπιτροποντ(ου) αμετάτρπτον (καί) ῆς ἀύτι ἐλευθε4
| ρα π(ου)λισά ἐκαμε (καί) κάνι ὁ ανο μελετιμένος Διμός πρός τόν ἀνο μελε5
| τιμένον Σπίρο διά την τημίν ταλαρόν δι(στ)ίλον δέκα πέντε :νοῦ: 15: όπ(ου)
6
| φέρν(ου)ν την σίμερον λίτρες (στ)ερλίνες τρίς: νοῦ: 3: σελίνια πέντε: νοῦ: 5: τα ὁ7
| πία τάλαρα δέκα πέντε :νοῦ: 15: ἐ(στ)άθισα ἐμπροσθεν ἐμ(ου) νοταρί(ου) (καί) μάρ8
| τήρον τα ἐμέτρισα (καί) ῆς χίρα(ς του) ἐπερίλαβε ὁ ἀνοθεν Σπίρος Σκ(ου)τέρις (καί)
9
| λαβενοντα(ς τ)α κράζετε πλιρομένος (καί) τελίος ευχαρι(στ)ιμένο χορίς νά τ(ού) μ10
| ίνι κανένα ἀλο δικεόμα διά τό ἀύτο ἀποξενομένο χοραφι με τόν να
11
| ἐμινε εύχαρι(στ)ιμενος ἀλα μάλι(στ)α ἠποτάσι (καί) ἠποσχετε κλιρονομ(ου)ς
12
| (καί) διαδοχ(ους του) να μαντινίρι τον ἀνοθεν ἀγορα(στ)ή κλιρονομ(ου)ς (καί) διαδόχ(ου)ς
13
| (στου) ῆς το ἠρινικό (και) ἀνοχλι(στ)ο ποσέσο (και) να τον διαφενεβι ἀπο κάθε ἐνα14
| τιοτίτα τόσο διά ταύτα κολονάτα ὁσαν (καί) διά καθε ἐξοδο (καί) μελιορα15
| μέντα όπ(ου)ήθελε καμι ὁμολογόντας να μιν ἐκαμεν καμία ἀλιν δισπ16
| (ου)ζιτζιόν ἐναντία τίς παρ(ου)σις δια [την μαντζιον] τίς ὁπιάς ἠποτάσι
17
| τα παντία τ(ου) ἀγάθα παρόντα (καί) μέλοντα (καί) τ(ού)το ἐζίτισα νά σιμιοθί
18
| ῆς τήν μπαρ(ου)σίαν τόν μαρτιρόν τ(ού) κυρί(ου) Σπίρ(ου) Κατοπόδη π(οτέ) Βασίλι
2

19

| < Σπιρος Σκουτερις ποτε Βασιλι βεβεονο.
| < Σπιρος Κατονποδις του Πα\πα/ντονι μαρτιρον.
21
| < Σπιρος Κατοπόδις π(οτέ) Βασιλι μαρτιρό.
22
| < Θεώδορος Κατοπόδης (ποτέ) Πέτρ(ου) νοτάριος διμόσιος Λευκάδος.
20

▬▬▬▬

▬▬▬▬

24 Angelo Benveniste arch(ivista)
19/7 Οκτωβρίου 1828
1

VENTIQUATTRO

| λι ἀπο τό ἠδιο χορίο Καριάς κάτικος ῆς τόν μαχαλά Κοντρί με τον ναρι| θμόν τις κατικία(ς του) ἐκατον πεντε : νοῦ 105: (καί) ὁ κίριος Σπίρος Κατοπόδις
3
| τ(ου) Πάπάντόνι κάτικος ῆς τόν μαχαλα Μεσινάτα μέσα ῆς το ἠδιο
4
| χορίο Καριάς με τον αριθμόν τής κατικία(ς του) ἐκατον δέκα: νοῦ: 110
5
| ή όπιγι βεβαιών(ου)ν ἐμε τό νοτάριο να γνορίζ(ου) καλότατά τ(ου)ς ἐνεφα6
| νιθεντας Σπίρον Σκ(ου)τέρι (και) Δίμο Μικρόνι (και) δεν ἐχ(ου)ν καμία ἐδικο2
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7

| τιτα με ἀύτ(ου)ς ἠ ὁπιγι μαρτιρες ἠνε καλά γνο(στ)ί εμε τ(ου) νοταρί(ου) ὁ(στ)ίς
| ἐγραψα (καί) ἐδιμοσίευσα καθαρά ἐγω ὁ νοτάριος το παρόν κοντράτο π(ου)9
| λισας ῆς το ὁφικιόν μ(ου) ῆς τόν μπρότον πάτον μαχαλάς Κοντρί
10
| με τον αριθμόν τής κατικίας μ(ου) ἐκατον τεσερα: νοῦ: 104 (καί) από
11
| ἀύτ(ου)ς καλός ακ(ου)γοντας ῆ[γ](ουν) ἠ μαρτιρες (καί) τα μέρι (καί) βεβεώννι ο Σκ12
| ουτέρις ῆς διό χιρό(ς του) (καί) ῆς μαρτιρίας.
8

13

| < Σπιρος Σκ(ου)τερις ποτε Βασιλι βεβεονο.
| < Σπιρος Κατοποδις τ(ου) Παπατόνι μαρτιρον.
15
| < Σπιρος Κατοποδης π)οτέ) Βασιλη μαρτιρο.
16
| < Θεώδορος Κατοπόδης (ποτέ) Πέτρ(ου) νοτάριος διμόσιος Λευκάδος.
17
| ἀκολ(ου)θί ἠ κατά(στ)ροσι της ἐκτιμίσεος
14

# νοῦ 8:
18
19

| 1828: Οκτοβρί(ου): 7 : ἐ. πᾶ25. χοριο Καριάς
| ἐκλελεμενι ἠμις ἠ κάτοθεν βεβαιωμένι τιμιτε ὁ Χριστος Ἀραβανίς τ(ού) πά-

20

| < Σπιρος Σκ(ου)τερις ποτε Βασιλι βεβεονο.
| < Σπιρος Κατοποδις τ(ου) Παπατόνι μαρτιρον.
22
| < Σπιρος Κατοποδης π)οτέ) Βασιλη μαρτιρο.
23
| < Θεώδορος Κατοπόδης (ποτέ) Πέτρ(ου) νοτάριος διμόσιος Λευκάδος.
21

▬▬▬▬
VENTICINQUE

▬▬▬▬

Angelo Benvenuti arch(ivista) 25
19/7 Οκτωβρίου 1828 έ.π.

1

| παπά Θοδορί ἀπο τόν Σπίρο Σκ(ού)τερί: π(οτέ) Βασιλι (καί) ἠδιο ἀπο το πα| ρόν χορίο Καριάς (καί) ὁ (Στ)άθις Ἀραβανίς: π(οτέ) Παναγιότι ἀπο τον Διμο
3
| Μικρονι: π(οτέ) Ιωάννι (καί) ἠδιο ἀπο το ἀνοθεν χορίο ἠ ὁπιγι μας ἠπαν
4
| νά τ(ού)ς τιμισομε ἐνα κοματι χοραφι τ(ού) ἀνοθεν Σπίρ(ου) Σκ(ου)τερι
5
| από πατρικίν τ(ου) κλιρονομια (καί) πιενάμενι ῆς ἀύτο ῆς τοποθε6
| σία Λιμνί περιοχί τ(ού) ἀνοθεν χορί(ου) ήδαμε να ἠνέ τ(ού) σπόρ(ου) κ(ου)βε7
| λι(ού) ἐν(ου) νιτζιρκα σινορίζ(ου)ν ῆς ἀύτο ἀπο τον ἀερά γαρμπί πάπά
8
| Διμίτρις Σκ(ου)τέρις (καί) από γρέο ὁ ἀνοθεν Σπίρος Σκ(ου)τερις, περ μαγί(στ)ρο
9
| κλιρονομία: π(οτέ) πάπά Νικόλα Σερβ(ου) (καί) καλά (στ)οχαζόμενι με
10
| φόβο θε(ού) (καί) με ὁρκον μας ἐγνορίσαμε νά αξήζι ταλαρα κολονάτα δε11
| καπέντε: νοῦ 15: (ού)τος ἐγνορίσαμε (καί) βεβεων(ου) ἀλι διά ἀύτ(ου)ς ός ἀγρα12
| ματι.- - - - - - - - - - 2

13

| <Παναηότις Ἀραβανίς βεβαιώνο διά όνομα τ(ού) πατέρα μ(ου) Χρί(στου) Ἀραβα| νή μινιξεύροντας να γράψι ός τιμιτίς με όρκοντ(ου).
15
| < Διμίτρις Κ(ου)κ(ου)λιότις ποτέ (Στ)άθι βεβαιώνι διά όνομα τ(ού) (Στ)άθι {Ἀ-}
16
| Ἀραβανί μινιξεύροντας νά γράψι ός τιμιτίς με όρκοντ(ου).
17
| < Σπιρος Κατοποδις τ(ου) Παπατόνι μαρτιρον.
18
| < Σπιρος Κατοποδις π(οτέ) Βασιλι βαλμένος ἀπο τ(ού)ς ἀνοθεν ἐγρα19
| ψα (καί) μαρτιρο.
14

25

Δηλαδή 19 Οκ. 1828, έτος νέο.
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20

| < Σπιρος Σκ(ου)τερις ποτε Βασιλι βεβεονο.
| < Σπιρος Κατοποδης π(οτέ) Βασιλη μαρτιρο.
22
| < Θεώδορος Κατοπόδης (ποτέ) Πέτρ(ου) νοτάριος διμόσιος Λευκάδος.
21

| ἠμέρα Δευτερα δέκα ἐνέα: νοῦ: 19 Όκτοβρί(ου) sic ἐτος νεõ (και) επτα: νοῦ: 7
24
| τ(ου) ἠδι(ου) ἐτος παλεό: 1828: χιλί(ου)ς ὁκτακοσί(ου)ς ηκοσιοκτό δεν νεκα25
| τα(στ)ροθι (ου(δεν μια πράξιν.
26
| < Θεώδορος Κατοπόδης (ποτέ) Πέτρ(ου) νοτάριος διμόσιος Λευκάδος.
23

● Η χρονολογική αρίθμηση του νοταρίου από την Δευτέρα 20/10 έως την Κυριακή
26/10 είναι λανθασμένη. Ο νοτάριος θα κάνει την διόρθωση στην επόμενη σελίδα 26.

▬▬▬▬

▬▬▬▬

26 Angelo Benveniste arch(ivista)
20/8 Οκτ. - 26/13 Οκτωβρίου 1828 sic

VENTISEI

ǀ ημέρα Τρίτη ήκοσι νου: 20 Οκτοβρί(ου)sic ἐτος νέο (και) οκτώ του ιδί(ου) ἐτους παǀ λεό: 1828: χιλι(ου)ς οκτακοσι(ου)ς ηκοσιοκτό δεν εκατα(στ)ρόθι ούδεν μία
3
ǀ πράξη.
4
ǀ ημέρα Τεταρτη ήκοσιμιά νου: 21 Οκτοβρί(ου) sic ἐτος νέο (και) ενέα: νου: 9
5
ǀ του ιδί(ου) ἐτους παλεό: 1828: χιλι(ου)ς οκτακοσι(ου)ς ηκοσιοκτό δεν νε6
ǀ κατα(στ)ρόθι ούδεν μία πράξη,
7
ǀ ημέρα Πεμπτη ηκοσιδιο: νου: 22 Οκτοβρί(ου) sic ἐτος νέο (καί) δέκα νου: 10
8
ǀ του ιδί(ου) ἐτους παλεό: 1828: χιλι(ου)ς οκτακοσι(ου)ς ηκοσιοκτό δεν εκατα9
ǀ (στ)ρόθι ούδεν μία πράξη
10
ǀ ημέρα Παρασκευή ηκοσιτρις: νοῦ: 23 Ὀκτοβρί(ου) sic ἐτος νέο (καί) εν11
ǀ τεκα: νου: 11: τ(ου) ιδί(ου) ἐτους παλεό: 1828: χιλι(ου)ς οκτακοσι(ου)ς ηκο12
ǀ σιοκτό δεν εκατα(στ)ρόθι ούδεν μία πράξι,
13
ǀ ημέρα Σάβατο ηκοσιτέσαρις: νοῦ: 24: Ὀκτοβρί(ου) sic ἐτος νέο
14
ǀ (καί) δόδεκα: νου: 12: τ(ου) ιδί(ου) ἐτους παλεό: 1828: χιλι(ου)ς οκτακοσί(ου)ς
15
ǀ ἠκοσιοκτό δεν εκατα(στ)ρόθι ούδεν μία πράξη,
1
2

# νοῦ 9:
ǀ ἠς τας ὁρας τρις: νοῦ: 3: μπίν26 το μεσιμέρι ἠμέρα Κυριακι δεκατρις: νου: 13:
ǀ Ὀκτοβρί(ου) ● ἐτος παλεο (και) ηκοσιέξη: νοῦ: ● τ(ου) ιδί(ου) μινός Ὀκτοβρί(ου) ἐτος
18
ǀ νέο: 1828: χιλι(ου)ς οκτακοσι(ου)ς ηκοσι ὁκτό. Ενεφανίσθησαν ἐμπροσθεν19
ǀ νέμ(ου) νοταρί(ου (και) γνορισμέν(ου)ς μάρτιρε[ς] ὁ κύριος Διμίτρις Περάτις: π(οτέ) Πά
20
ǀ ν(ου ἀπο χορίο Σφακιότες μαχαλα Πινακοχόρι με τον ναριθμον τις
21
ǀ κατικια(ς του) δέκα: νοῦ: 10 (και) ὁ κιριος Πάνος Μανολίτζις: π(οτέ) Σπίρ(ου) κανο22
ǀ ντας (καί) διά τά ἐπιλιπάτ(ου) ἀδέλφια ἀπο χορίο Ἀλέξαντρο μαχαλά Μαβ23
ǀ ρο[για]νάτα με τον ναριθμόν τις κατικια(ς του) ἐβδομίντα ἐνέα: νοῦ: 79 τ(ους) \οπιους/
16
17

24

ǀ < [Πανο] Μανολιτζις ποτε Σπιρ(ου) βεβεονο.
ǀ < Πάνος Σταυρακας τ(ου) Βασιλι μαρτιρο.
26
| < Σπιρος Κατοποδης: π(οτε): Βασιλη μαρτιρο.
27
| < Θεόδωρος Κατοπόδης: π(οτέ): Πέτρ(ου) νοταριος διμόσιος Λευκάδος.
25

26

Μπρίν= πριν το μεσημέρι.
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●● στο αριστερό περιθόριο « Παραγραμίν ῆς τον |λόγο ὁπ(ου) ἠνε τρεσάδος | ὁπ(ου)
λέη δεκατρίς δεν νε|χι τοπόν(του) ἀλα ἐμελε να βα|λο δεκατεσερις: νοῦ: 14 |ἐτος παλεό ὁμιος (και) ὁ λόγος | ὁπ(ου) λέγι ηκοσιέξη ηνε |ὁλιγο σβιμενος ἀπο ἐ|με (καί) ἐχι
τήν ενεργιαν |του) (και) ῆς μαρτιριας | < Πάνος Μανολιτζις |π(οτε) Σπιρ(ου) βεβεονο.
|< Πάνος Σταυρακας τ(ου) Βα|σιλι μαρτιρο.
|< Σπιρος Κατοποδης: π(οτε): Βα|σιλη μαρτιρο.
|< Θεόδωρος Κατοπόδης: |π(οτέ): Πέτρ(ου) νοτάριος διμό|σιος Λευκάδος.»
Το ορθό ●▪Κυριακή 26 Οκτωβρίου έτος νέο και 14 Οκτωβρίου έτος παλεό 1828
● Δευτέρα 27 Οκτωβρίου έτος νέο και 15 Οκτωβρίου έτος παλεό 1828.

▬▬▬▬

VENTISETTE

▬▬▬▬

Angelo Benvenuti arch(ivista) 27
25/13 Οκτωβρίου 1828

1

ǀ οπι(ου)ς ἐπιτα ὁπ(ου) τ(ου)ς ἐκαμα γνο(στ)ο τήν διόρισι τ(ού) νόμ(ου) ἀπαν(ου) ῆς το
ǀ κοντρατο π(ου)λισάς ἀναφορικός τίς παρ(ου)σις πράξις μ(ού) ἠπαν νασιμιοσο
3
ǀ το ὁσόν ἀκολ(ου)θί. - - - - - - - -- - - -- - - - - - -- - - - - 2

4

ǀ ἐχοντας ποσεδέροντας (και) ἐξ(ου)σιάζοντας ὁ ἀνοθεν Διμιτρις τ(ού) δικεόματοǀ (ς του) ἐνα κομάτι χοραφι ἐõς κ(ου)βελιόν τριον:νοῦ: 3: νιτζίρκα κίμενο ῆς τήν
6
ǀ τοποθεσία Μαργιαν(ού) τι Σκάλα περιοχί τ(ου) ἀνοθεν χορί(ου) Ἀλεξάντρο
7
ǀ σινορίζ(ου)ν ῆς ἀύτο ἀπο τον ἀέρα σιρόκο Ἰωανις Κ(ου)λ(ου)ρας (καί) ἀδελφια
8
ǀ π(οτέ): Ἀπο(στ)ολι (καί) ἀπο τον ἀέρα μαγί(στ)ρο Πάνος Κόγκας π(οτέ) Ἰωάννι (καί) ἀ9
ǀ πο τον ἀέρα π(ου)νέντε γαρμπί κλιρονομία π(οτέ): Διμίτρι Φ(ού)ρ(ου) φιλαζόμε10
ǀ νι ἠ πλέον βεβαιη σιμπλια(στ)έ ὁ ὁπίος θέλοντας νά τό π(ου)λίσι πρός
11
ǀ τόν κύριον ἀνοθεν Πάνο ὁ(στ)ής ἐσίντρεξε να το ἀγοράσι διά τ(ού)το ἐ12
ǀ βαλαν σιμφόνος διά τιμιτάς τ(ού)ς κυρ(ιους) Ἰωάννι Μανολίτζη π(οτέ): Ζαφι13
ǀ ρι ἀδέλφια ἀπο χορίο Ἀλέξαντρο (καί) τόν Σπίρο Μικρόνι : π(οτέ): Ἰωάννι από το
14
ǀ παρό χορίο Καριάς (και) το ἐτίμισαν διά τάλαρα κολονατα ἐνεα : νοῦ
15
ǀ:9: ὁπ(ου) φέρν(ουν)ν τήν σιμερο λίτρα (στ)ερλίνα: μία:νοῦ: 1: σελινια δεκα
16
ǀ ἐνέα:νοῦ: 19: ὁς φανερόνι ἠ μεθόρκον ἀύτον ξειμοσι γενομένι
17
ǀ τας δεκατρίς: νοῦ: 13: Ὀκτοβρί(ου): 1828: χιλι(ου)ς οκτακοσι(ου)ς ηκοσι18
ǀ σιοκτο τήν ὁπία κατά(στ)ρονο κάτοθεν τ(ού) παρόντος (καί) μετά ταύτα
19
ǀ ἀπερνο ῆς τήν φίλταμ(ου) διά παντοτινί φίλαξη ρεν(ου)τζιαροντας
20
ǀ τα μερι δεύτερι (και) τρίτι (στ)ιμα με το να ἐμιναν ἐυχαρι(στ)ιμένι
21
ǀ ὁθεν δινάμι τ(ού) παρόντος ἀπο τήν (στ)ιγμιν ταυτί ὁ ἀνοθεν Διμιτρις
22
ǀ κληρονόμ(ους του) (και) διαδόχ(ους του) π(ου)λί τζεδερί )καί) παντελός ἐονίος ἀπο\ξεν/
5

23

ǀ < [Πανος] Μανολιτζις ποτε Σπιρ(ου) βεβεονο.
ǀ < Πάνος Σταυρακας τ(ου) Βασιλι μαρτιρο.
25
| < Σπιρος Κατοποδης: π(οτε): Βασιλη μαρτιρο.
26
| < Θεόδωρος Κατοπόδης: π(οτέ): Πέτρ(ου) νοταριος διμόσιος Λευκάδος.
24

▬▬▬▬
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▬▬▬▬

28 Angelo Benveniste arch(ivista)
25/13 Οκτωβρίου 1828

VENTOTTO

1

| ξενονι προς τον κυρ ἀνομελετιμενον Πάνο ὁ ὁπίος κληρονόμ(ους του) (καί) δια| δόχ(ους του) δέχετε (και) ἀγοράζη τό ἀνομελετιμένο χοράφι κίμενο ῆς τίν
3
| ἀνο μελετιμένι τοποθεσία (καί) σινορίτες õς ἀνοθεν ἠποθί διά να το ἐχι
4
| χέρετε ἐξουσιάζι μελιοράρι (καί) γο κάνι ὁς θέλι (καί) β(ού)λετε ὁς πράγμα
5
| ἐλεύθερον ἐδικόν τ(ου) βανονά(ς τ)ον ἀπο τήν (στ)ιγμίν ταύτη ῆς τό ἠρι6
| νικό (καί) καθολικό ποσεσο τ(ού) ἀύτ(ου) ἀποξενομέν(ου) χοραφι(ου) κατα7
| (στ)ενοντά(ς τ)ον κυρ (καί) καθολικόν ἠκοκίρι (καί) ἐπιτροπόν τ(ου) ἀμετα8
| τρεπτο (και) ἠ ἀύτι ἐλεύθερα π(ου)λισά ἐκαμε (καί) κάνι ὁ ανο μελετιμενος
9
| Πάνος πρός τόν ἀνο μελετιμένος Διμίτρι διά τίν ντιμίν ταλαρον
10
| δι(στ)ίλον ἐνεα: νοῦ: 9: τά οπια ἐ(στ)αθισαν ἐμπρο(στ)ε ἐμ(ου) νοταρί(ου) (καί) μα11
| ρτιρον τα ἐμετρισαν (καί) ῆς χίρα(ς του) ἐπερίλαβε ὁ ἀνοθεν Διμίτρις Πε12
| ρατις και λαβενοντά(ς τ)α κράζετε πλιρομένος (και) τελίος ἐύχαρι(στ)ιμενος
13
| χορίς να τ(ου) μίνι κανένα ἀλο δικεομα διά ο αὐτό ἀποξενομένο
14
| χοράφι με το να ἐμίνε ευχαρι(στ)ιμένος ἀλα μάλι(στ)α ἠπόσχετε κλι15
| ρονόμ(ου)ς (καί) διαδόχ(ους του) νά μαντινίρι τον αὐτ΄΄ιν ἀγορα(στ)ί κλιρονόμ(ου)ς
16
| (καί) διαδόχ(ους του) ῆς το ἠρινικό (καί) ἀνοχλι(στ)ο ποσέσο (καί) νά τόν δια17
| φεντεβι ἀπο κάθε ἐναντιότιτα τόσο διά τά ἀνοθεν κολονάτα ὁσαν
18
| (καί) δια κάθε ἐξοδο (καί ) μελιοραμέντα ὁπ(ου) ἠθελε κάμι ὁμολογό19
| ντας νά μίιν ἐκαμε καμία ἀλοι δισπ(ου)ζητζιόν ἐναντιά τις παρ(ου)20
| σις διά τήν μαντιτζιον τής ὁπίας ἠποτάσι τα παντια τ(ου) ἀγαθα πα21
| ρόντα (και) μέλοντα - - - - - - - ακολ(ου)θί ἠ κατά(στ)ροσι τις ἐκτομίσεος \1828/
2

22

| < Πάνος Μανολίτζις βεβεονο ποτε Σπιρ(ου).
| < Πάνος Σταύρακας τ(ου) Βασίλι μαρτιρό.
24
| < Σπιρος Κατοπόδις π(οτέ) Βασιλι μαρτιρο.
25
| < Θεόδωρος Κατοπόδης (ποτέ) Πέτρ(ου) νοτάριος διμόσιος Λευκάδος.
23

▬▬▬▬

VENTINOVE

▬▬▬▬

Angelo Benvenuti archivista 29
25/13 Οκτωβρίου 1828
# νοῦ 9:

1

| 1828 ὁκτοβρί(ου):13: χορίο Ἀλεξαντρο την σίμερον ἐμίς ἠ πο| κατοθεν βεβαιωμενι ἀνακρασμένι ἀπο τα διό μέρι από τό ἐνα
3
| ὁ Πάνος Μανολίτζις (καί) ἀδελφια ποτέ Σπίρ(ου) (καί) ἀπο το ἀλο ὁ Διμίτρις
4
| Περατις ποτέ Πάν(ου) ἀπο χοριο Σφακιότες μαχαλά Πινακοχόρι ἐ5
| χοντας (καί) ποσεδέροντας τ(ου) δικεοματο(ς του) ὁ ἀνοθεν Διμιτρις ἐνα κομάτι
6
| χοραφι ῆς τοποθεσίαν Ἀμαργιαν(ου) τι Σκάλα εõς κ(ου)βελι(ου)ν τριόν νιτζι7
| ρκα σινορίτεις περ σιρόκο Ἰωάννις Κ(ου)λ(ου)ράς (και) ἀδελφια: ποτέ Ἀπο(στ)ό
8
| λι περ μαγί(στ)ρο Πάνος Κόγκας ποτέ Ἰωάννι π(ου)νεντογάρμπ[ι] κλι9
| ρονομιά ποτέ Διμίτρι Φ(ου)ρ(ου) το χοραφι ἀύτο ἠνε ῆς την+ τοποθεσ10
| ια+ μπεριοχί τ(ου) χορί(ου) Αλεξάντρ(ου) ἐπιγαμε ἐπιτοπ(ου) ῆς το χορα11
| φι (και) ἐγνορίσαμε να ἀξίζι τάλαρα κολονάτα ἐνια: νοῦ: 9: ἐτζι εγνορι12
| σαμεν κατατην μπράξιν ὁπ(ου) ἐχομε (και) βεβαιωνομε με ορκο2
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13

| ν μας ὁπιος ἠξευρί (και) ὁπιος δεν ιξεβρι βάνι ἀλον διά λόγ(ου) τ(ου)

14

| < Ἰώαννις Μανολίτζις βεβαιώνω ὁς τιμιτίς με ὁρκον μ(ου).
| < Σπίρος Μικρόνις βεβεόνω ὁς τιμιτίς με ὁρκον μ(ου).

15
16

| (καί) τ(ού)τό ἐζίτισαν νά σιμιοθι ῆς τήν μπαρ(ου)σίαν τον μαρτίρον τ(ου)
| κιρί(ου) Πάν(ου) (Στ)αυρακα τ(ου) Βασίλι ἀπο το παρόν χορίο Καριάς κα18
| τικος ῆς τόν μαχαλά (Στ)αυρακάτα με τον ἀριθμόν τίς κατικί19
| α(ς του) ἐνενίντα διό: νοῦ: 92 (καί) ὁ κίριος Σπίρος Κατοπόδης π(οτέ) Βασιλι α20
| πο το παρόν χορίο Καριάς με τον ναριθμόν τις κατικία(ς του) ἐκατόν
21
| πέντε νοῦ: 105: ἠ ὁπιη βεβαιών(ου)ν ἐμε το[ν] νοτάριο να γνορίζ(ου)ν καλο\τα/17

22

| < Πάνος Μανολίτζις βεβεονο ποτε Σπιρ(ου).
| < Πάνος Σταύρακας τ(ου) Βασίλι μαρτιρό.
24
| < Σπιρος Κατοπόδις π(οτέ) Βασιλι μαρτιρο.
25
| < Θεόδωρος Κατοπόδης (ποτέ) Πέτρ(ου) νοτάριος διμόσιος Λευκάδος.
23

Στο αριστερό περιθώριο ++ὁ λόγος οπ(ου) ἠνε τρεσα|δος ὁπ(ου) λέγι +τοπο|θεσια+ δενέχι τον τόπον | τ(ου) (και) ῆς μαρτιριας |< Πάνος Μανολίτζις ποτε Σπιρ(ου) βεβεονο.
|< Σπιρος Κατοπόδις π(οτέ) Βα|σιλι μαρτιρο.
|< Θεόδωρος Κατοπό|δης (ποτέ) Πέτρ(ου) νοτάριος |διμόσιος Λευκάδος.

▬▬▬▬

▬▬▬▬

30 Angelo Benvenuti archivista
25/13 - 26/14 Οκτωβρίου 1828

TRENTA

1

| τατα τ(ού)ς ἐναριθέντας Διμιτρι Περατι (και) τον μΠάνο Μανολιτζι
| (καί) ὁτι να μίν ἐχ(ού)ν κανέναν δεσμόν σιγκενίας με ἀυτ(ου)ς η ὁπιγι μα3
| ρτιρες ἠνε καλά γνο(στ)ή ἐμε τ(ου) νοταρί(ου) ὁ(στ)ις ἐγραψα (καί) δημοσίευσα κα4
| θαρα ἐγώ ὁ νοτάριος το παρον κοντρατο π(ου)λισάς ῆς τό ὁφικιό μ(ου)
5
| ῆς τόν μπρότον πάτον μαχαλα Κοντρί με τον αριθμόν τις κατικία6
| σμ(ου) ἐκατον τεσερα: νοῦ: 104: (καί) από ἀύτ(ου)ς καλός ἀκ(ου)γοντας ἠγ(ού)ν
7
| ἠ μάρτιρες (καί) τα μέρι (καί) βεβαιωνι ὁ Πάνος διά λόγ(του) τ(ου) (καί) ῆς μα8
| ρτιρίας.
2

9

| < Πάνος Μανολίτζις βεβεονο ποτε Σπιρ(ου).
| < Πάνος Σταύρακας τ(ου) Βασίλι μαρτιρό.
11
| < Σπιρος Κατοπόδις π(οτέ) Βασιλι μαρτιρο.
12
| < Θεόδωρος Κατοπόδης (ποτέ) Πέτρ(ου) νοτάριος διμόσιος Λευκάδος.
10

# νοῦ 10: δέκα
13

| ῆς τάς ὁρας τέσαρες μέτα το μεσιμερι ἠμερα Κιριακι μίνας Ὀκτο| βριος ἠκοσι ἐξη νοῦ ηκοσι ἐξη: 26: τ(ού) αυτ(ού) μινος Οκτοβρίου (καί) δεκα15
| τεσαρες; νοῦ: 14: τ(ού) ἠδί(ου) μινος Οκτοβρί(ου) νεõ (καί) παλεό: 1828: χιλί16
| (ου)ς ὁκτακοσί(ου)ς ἠκοσιοκτο ἐνεφανίσθισαν ἐμπροσθεν εμ(ου) τ(ου)
17
| ἠπογεγραμέν(ου) νοταρί(ου) και γνορισμένο(ους)ς μάρτιρες ο κυρ Πάνος (Στ)α18
| βρακας: π(οτέ): Νικολά(ου) ἀπο το παρόν χορίο Καριάς κάτικος ῆς τον μα19
| χαλά Χαλιά με τον ναριθμοντης κατικια(ς του) ἐκατόν ἐβδομίντα τε20
|σαρα: νοῦ: 174: ἀπο το ἐνα (καί) ὁ κυρ (Στ)άθης Καρτανος: π(οτέ) Ἀθανάσι
14
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21

ǀ ἀπο το χορίο Πλατί(στ)ομα με τον ναριθμον τῆς κατικίας τ(ου) τριαντιενα
ǀ νοῦ: 31: ἀπο το ἀλο τ(ού)ς ὁπί(ου)ς ἐπιτα ὁπ(ου) τ(ού)ς ἐκαμα γνο(στ)ο την διο\ρι/-

22
23

ǀ < Σταθις Καρτανος ποτε Αθανασι βεβεονο.
ǀ < Γεοργιος Αναγνο(στ)ις Κοψιδας του παπα Ιω(άννη) μαρτιρο.
25
ǀ <Πάνος Σταυρακας τ(ου) Βασιλι μαρτιρο.
24

26

| <Θεόδωρος Κατοποδης: π(οτέ): Πέτρ(ου) νοταριος διμόσιος Λευκάδος.

▬▬▬▬

TRENTUNO

▬▬▬▬

Angelo Benvenuti archivista 31
26/14 Οκτωβρίου 1828

1

| ρισιν τ(ου) νομ(ου) ἐπάν(ου) ῆς το παρόν κοντράτο ἀλαγιν ἀναφοριός τις
| παρ(ου)σις πράξις μ(ου) ἠπαν να σιμιόσο τό ὁσον ἀκολ(ου)θι. - - - - - - - - -

2
3

|
Ἐχοντας (καί) ποσεδέροντας (καί) ἐξ(ου)σιαζοντας τ(ου) δικεοματο| (ς του) ὁ ἀνοθεν Πάνος ἐνα κομάτι χοράφι εõς τεταρτίον δίο: νοῦ: 2: νιτ5
| ζιρκα κίμενο ῆς την τοποθεσία Πλατανίτζα περιοχί τ(ού) παρόντος
6
| χορί(ου) Καριάς σινορίζ(ου)ν ῆς ἀύτο ἀπο τον ἀέρα π(ου)νεντε ὁ ἀυτος Πα7
| νος (Στ)αύρακας (καί) ἀπο τόν νἀέρα σιρόκο κλιρονομία: π(οτέ) Πέτρ(ου)
8
| Κατοπόδη φιλαζόνενι ἠ πλέον βέβαιη σιμπλια(στ)ές - ὁμιος (καί) ὁ
9
| ἀνοθεν (Στ)αθις Καρτάνος ἐχοντας (καί) ποσεδέροντας (καί) ἐξ(ου)σιαζον10
|τας τ(ου) δικεοματό(ς του) ἐνα κομάτι ἀμπέλι εõς τζαπιόν διό νιτζίρκα
11
| ῆς σεμπριά με τον ηδιον ἀνοθεν (Στ)αυρακα ἠ(ού)ν ἠγῆς τ(ού) ανοθεν
12
| (Στ)άθι (καί) φιτεμένο μισακο ο ανοθεν (Στ)αυρακας κίμενο ῆς την το13
| ποθεσία Λιβαδι ῆς τό Λιμνί περιοχί τ(ου) παρόντος χορι(ου) Καριάς
14
| σινορίζ(ου)ν ῆς ἀύτο ἀπο τόν ἀερα π(ου)νέντε Βασίλις Ζαβιτζάνος (καί)
15
| ἀπο τόν ἀέρα σιρόκο Σίμος Κοψιδάς φιλαζόμενι ἠ πλέον βέβεη
16
| σιμπλια(στ)έ, οῖ ὁπίη θέλοντας νά τά ἀλάξ(ου)ν νά λάβι ὁ (Στ)αυρακας
17
| το ἀμπελι ἀπο τόν ἀνοθεν Καρτάνο ὁμιος (και) ὁ ἀνοθεν Καρτα18
| νος να λάβι τό χοράφι ἀπο τόν (Στ)αυρακα διά τ(ού)τό ἐσίντρε19
| ξαν συμφονος (καί) ἐβαλαν δια τιμιτάς τόν κυρ Βασιλι (Στ)αύρακα
20
| π(οτέ) Ἰωάνι βαλμένος ἀπο τόν ἀνοθέν Πάνο (και) τόν κυρ Πανα21
ǀ γιοτι (Στ)αυρακα: π(οτέ): Χρίστ(ου) βαλμένος ἀπο τον ἀνοθεν Καρτα22
ǀ νο (καί) ἐτιμισα το ἀνο μελετιμένο χοραφι ἠς τήν ἀνο μελετι\με/4

23

ǀ < Σταθις Καρτανος ποτε Θανασι βεβεονο.
ǀ < Γεοργιος Αναγνο(στ)ις Κοψιδας τ(ου) ΠαπαΙω(νη) μαρτιρο.
25
|< Πανος (Στ)αυρακας τ(ου) Βασιλι μαρτιρο.
24

26

| <Θεόδωρος Κατοποδης: π(οτέ): Πέτρ(ου) νοταριος διμόσιος Λευκάδος.

▬▬▬▬

56

▬▬▬▬

32 Angelo Benvenuti archivista
26/14 Οκτωβρίου 1828

TRENTADUE

1

| μενι τόποθεσια (και) σινορίτες ἠ ἀνο μελετιμένι διά τάλαρα
| κολονάτα ἠκοσιδίο : νοῦ: 22 : ὁπ(ου) φέρν(ου)ν την σίμερον λίτρες (στ)ε3
| ρλίνες τέσαρες: νοῦ: 4: σελίνια δέκα πέντε: νοῦ: 15: πένσα ὁκτο: νοῦ: 8
4
| ὁμίος ἠ γίδιη27 ἀνοθεν ξετιμοτε (Στ)αυρακιαδες ἐτιμισαν (καί) το
5
| ἀμπέλι τ(ού) ἀνοθεν Καρτάν(ου) ὁς ἀνοθεν ἐφανερόσαμε (καί) σινορίτες
6
| ἠ ανοθεν ἠποθι (καί) ἀύτο διά τάλαρα δέκα πέντε: νοῦ: 15:
7
| ὁπ(ου) φέρν(ου)ν τήν σίμερον λίτρες (στ)ερλινες τρίς νοῦ: 3: σελίνια πέντε
8
| νοῦ: 5: ὁς φανερόνι ἠ μεθόρκον ἀύτον ξέτίμοσι γινομένι τας ἠκοσι9
| σιτρις: νοῦ: 23 Σεμτεβρί(ου): 1828: χιλί(ου)ς ὁκτακοσί(ου)ς ἠκοσιοκτο
10
| τήν ὁπία (στ)ίμα κατά(στ)ρονο κατοθε τ(ού) παρόντος (και) μετα ταύτα ἀπε11
| ρνό ῆς τήν φίλτζα μ(ου) διά παντοτινί φίλαξη ρεν(ου)τζιάροντας τα
12
| μέρι δεύτερι (καί) τρίτι (στ)ίμα με το να ἐμιναν ευχαρι(στ)ιμενι
13
| (καί) με το να ἐπερίσεψε το χοράφι τ(ου) (Στ)αύρακα ταλαρα κολονα14
| τα ἐπτα: νοῦ: 7 ὁπ(ου) γίνοντε λίτρα στερλίνα μία: νοῦ: 1: σελι15
| νια δέκα: νοῦ: 10: πένσα τέσαρες διά τήν ἀύτην τιμι ταλαρο
16
| δι(στ)ιλα ἐπτα: νοῦ: 7: τα ἐμετρισε ὁ ἀνοθεν Καρτάνος ἐμπροσθεν
17
| ἐμ(ου) νοταρί(ου) (καί) μαρτίρον (καί) ῆς χίρα(ς του) ἐπερίλαβε ο (Στ)αύρα18
ǀ κα[ς] (καί) ησασε ἠ τιμί τ(ου) χοραφί(ου) ὁπ(ου) ἠνε κολονάτα: 22: (καί) το
19
ǀ ἀμπελι δεκα πεντε: νοῦ: 15: ἐλαβε ὁ (Στ)αυρακας [τα] κολονάτα (και) ἐσ[ια\σαν/]
2

20

| < Σταθις Καρτανος ποτε Θανασι βεβεονο.
| < Γεοργιος Αναγνο(στ)ις Κοψιδας τ(ου) ΠαπαΙω(νη) μαρτιρο.
22
|< Πανος (Στ)αυρακας τ(ου) Βασιλι μαρτιρο.
21

23
24

| <Θεόδορος Κατοποδης: π(οτέ): Πέτρ(ου) νοταριος διμόσιος
| Λευκάδος.
▬▬▬▬

TRENTATRE

▬▬▬▬

Angelo Benvenuti archivista 33
26/14 Οκτωβρίου 1828

1

| σαν ηκοσιδίο ός καθός ήτον (και) το χοράφι όθεν δίναμιν τ(ού) παροντο| ς από την (στ)ιμίν ταυτι δίδ(ου) τζεδέρ(ου)ν (και)παντελός ἐονίος ἀποξενο3
| ν(ου) διά κλιρονομ(ους του) (καί) διαδοχ(ους του)ς βανοντας τ(ου) ἀλ(ου) ῆς
4
| το ηρινικό (καί) καθολικόν ποσέσι (καί) νά μαντινίρ(ου)ν ῆς κάθε ἐνα5
|τιότιτα τοσο διά τήν τιμιν ὁπ(ου) ἐγινι την σίμερο ὁσαν (καί) διά κά6
| θε ἐξοδο (καί) μελιοραμεντα διά κλιρονόμ(ους του)ς διαδόχ(ους του)ς (και)
7
|νατο καν(ου)ν ὁς θέλ(ου)ν (καί) β(ου)λοντε βανοντα(ς τ)ον ὁ (Στ)αυρακας κυρ[ιο] (και) κα8
| θολικον ἠκοκιρι (και) ἐπιτροπόν τ(ου) ἀμετατρεπτο τον Καρτανο
9
| (και) να τον μαντινιρι τόσο ῆς την τιμί τ(ου) ἀμπελι(ου) ὁσα (καί) ῆς τα
10
| ταλαρα κολονάτα επτα: νοῦ: 7: όπου την σιμερον επεριλαβε ὁμι11
|ος (καί) ὁ Καρτάνος βανοντα(ς τ)ον κιριον (καί) καθολικόν ἠκοκιρι (καί) ἐ12
| πιτροπόν τ(ου) ἀμετάτρεπτο (καί) νά τον μαντινίρι ἀπο κάθε ἐξο2

27

Δηλ. «οι ίδιοι» με την τοπική προφορά ι+ι: «γίδιοι». Πρβλ και οι «οπίγοι= οποίοι»,. Υπενθυμίζουμε ότι
όλα τα γραπτά διαβάζονταν μέχρι τη δεκαετία του 1930 «από στήθους» υψηλόφωνα.
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13

| δο (και) μελιοραμεντο (καί) δια τιν τιμίν ταλαρόν δί(στ)ιλον δεκαπέντε
| ὁμιος (καί) τα ἐπτα ὁπ(ου) τιν σιμερον επερίλαβε ὁμολογόντας (και) τα
15
| διό μερι νάμιν νέκαμαν καμι[αν] αλιν δισπ(ου)ζιτζιόν ἐνατια τίς παρ(ου)16
| σις διά τήν μαντιτζιον τίς οπίας ἠποτασ(ου)ν τα παντίατ((ου)ς αγαθα
17
| παροντα (καί) μέλοντα > > > > > > > > > >
14

# νοῦ 10:
18

|
ακ(ου)λ(ου)θί ἠ κατά(στ)ροσι τίς εκτιμισεος
| 1828: Σεμτεβριου: 23: ε. π.: χορίo Καριάς
20
| εκλελεμένι ἠμις ἠ κατοθεν βεβεομενι τιμιτές ὁ Παναηότις (Στ)α\υρα/19

21

| < Σταθις Καρτανος ποτε Θανασι βεβεονο.
(νη)
| < Γεοργιος Αναγνο(στ)ις Κοψιδας τ(ου) ΠαπαΙω μαρτιρο.
23
|< Πανος (Στ)αυρακας τ(ου) Βασιλι μαρτιρο.
22

24

| <Θεόδωρος Κατοποδης: π(οτέ): Πέτρ(ου) νοταριος διμόσιος Λευκάδος.

▬▬▬▬

▬▬▬▬

34 Angelo Benvenuti archivista
26/14 Οκτωβρίου 1828

TRENTAQUATTRO

1

| [Στα]ύρακας π(οτέ) Χρί(στου) ἀπο τόν (Στ)αθι Καρτάνο π(οτέ) Ἀθανάσι ἀπο
| χ(ορίο) Πλατι(στ)ομα (καί)ὁ Βασιλις (Στ)αυρακας π(οτε) Ἰωάνι ἀπο τον μ3
| Πάνο (Στ)αυρακα π(οτέ) Νικολά(ου) ἠ ὁπιγι μάς ἠπαν νά τ(ου)ς τιμισο4
| με τα κάτοθεν χοράφια (και) ἀμπέλι (και)πρότον ἐπίγαμε ῆς το
5
| χοραφι τ(ού) ἀνοθεν Πάν(ου) (Στ)αύρακα τ(ού) δικαεοματο(ς του) ῆς τοποθεσί6
| α Πλατανιτζα περιοχί τ(ού) ἀνοθεν χορι(ου) Καριάς ἠδαμε να ἠνε
7
| τ(ου) σπόρ(ου) κ(ου)βελιόν τεσάρον νιτζίρκα σινορίζ(ου)ν ῆς ἀύτο ἀπο
8
| τον ἀερα π(ου)νέντε ὁ ἀυτός Πάνος (Στ)αύρακας (καί) ἀπο τον ἀερα σι9
| ρόκο κλιρονομία π(οτέ) Πέτρ(ου) Κατοπόδι (καί) καλα (στ)οχαζόμενι
10
| με φόβον θε(ού) (καί) με ὁρκον τ(ου)ς εγνορίσανε νά ἀξίζι ταλαρα δι11
| (στ)ιλα: ἠκοσιδιό: νοῦ: 22: ὁμίος ἐπιγανε (καί) ῆς το ἀμπελι τ(ου)
12
| ἀνοθεν (Στ)αθι Καρταν(ου) τ(ού) δικεοματό(ς του) ῆς τοποθεσία Λιμνί
13
| περιοχί τ(ού) ἀνοθεν χορι(ου) Καριάς σέμπρικό μισακό με τον
14
| νἀνοθεν Πανο (Στ)αύρακα ἠδαμε νά ἠνε τζαπιόν δίο νιτζίρκα
15
| σινορίζ(ου)ν ῆς ἀύτο ἀπο τον νάέρα π(ου)νέντε Βασίλις Ζαβιτζα16
| νος (και) ἀπο τον ναέρα σιρόκο Σίμος Κοψιδάς (και( καλά (στ)οχα17
| ζομενι με φόβον θε(ού) (καί) με ὁρκον τ(ου)ς εγνορίσανε νά ἀξίζι το \ἀυ/
2

18

| < Σταθις Καρτανος ποτε Θανασι βεβεονο.
| < Γεοργιος Αναγνο(στ)ις Κοψιδας τ(ου) ΠαπαΙω(νη) μαρτιρο.
20
|< Πανος (Στ)αυρακας τ(ου) Βασιλι μαρτιρο.
19

21

| <Θεόδωρος Κατοποδης: π(οτέ): Πέτρ(ου) νοταριος διμόσιος Λευκάδος.

▬▬▬▬

58

▬▬▬▬

TRENTA CINQUE

Angelo Benvenuti archivista 35
26/14 Οκτωβρίου 1828

1

| ἀύτο ἀμπέλι τάλαρα δι(στ)ια δεκαπεντε: νοῦ: 15: (ού)τος εγνο| ρισανε (και) βεβαιών(ου) ὁπιος ἠξευρι γραματα (και) ἐτερος διά ἐ3
| κινον ὁπ(ου) δενιξευρι > > > > > > > > > >
2

4

| < Σπίρος Κατοπόδης βεβεόνο διά ὁνόμα τ(ου) Παναηότι (Στ)αυρα| κα ὁς τιμιτίςμε ορκόν τ(ου) μιν ιξευροντας νά γράψι ὁς μ(ου) ἠπε
6
| < Βασιλις (Στ)αύρακας βεβεόνο ὁς τιμιτίςμεορκον μ(ου).
7
| < Γεόργιος Ἀναγνο(στ)ις Κοψιδας βαλμενος ἀπο τ(ου)ς ἀνοθεν τι8
| μιτες Εγραψα την μπαρόν. > > > > > > > > > >
5

9

| (καί) τ(ου)το ἐζιτισαν να σιμιοθί ῆς τήν μπαρ(ου)σίαν τον μαρτιρον
| κιρι(ου) Γεοργί(ου) Ἀναγνο(στ)ι Κοψιδά τ(ού) πάπά Ἰωάνι ἀπο το παρον
11
| χοριό Καριας με τον ναριθμον τις κατικία(ς του) σαράντα οκτό
12
| νοῦ: 48: (και) ὁ κίριος Πανος (Στ)αύρακας τ(ου) Βασίλι ἀπο το παρον
13
| χοριό Καριας με τόν άριθμόν τίς κατικία(ς του) ἐνενιτα δίο: νοῦ
14
| 92 [οι] ὁπιγι βεβαιών(ου)ν ἐμε τον νοτάριο να γνορίζ(ου) καλότατα
15
| τ(ού)ς ἐνεφανισθέντας (Στ)ἀύρακα (καί) Καρτάνο (και) ὁτι νάμιν νε16
| χ(ου) κανενα δεσμον σιγγενιας με αυτ(ου)ς η ὁπίγι μάρτιρες ἠνε
17
| καλά γνορισμένι ἐμεν τ(ού) νοταρι(ου) ὁ(στ)ις ἐγραψα (καί) διμοσιεφσ18
| α καθαρά ἐγώ ὁ νοτάριος το παρον κόντρατο ἀνταλαγίς ῆς το
19
| ὁφικιό μ(ου) ῆς τον μπρότον μπάτο μαχαλά Κοντρί με τον ναρι20
ǀ θμον τις κατικίας μ(ου) ἐκατον τέσερα: νοῦ: 104 (και) από αυτ(ου)ς
10

21

ǀ < (Στ)αθις Καρτανος ποτε Αθανασι βεβεονο.
ǀ < Γεοργιος Αναγνο(στ)ις Κοψιδαςτ(ου) παπά Ιοανι μαρτιρο.
23
ǀ < Πανος (Στ)αυρακας τ(ου) Βασιλι μαρτιρο.
24
| =Θεόδωρος Κατοποδης: π(οτέ): Πέτρ(ου) νοταριος διμόσιος Λευκάδος.
22

▬▬▬▬

▬▬▬▬

36 Angelo Benvenuti archivista
26/14 Οκτ.– 2 Νοεμ./20 Οκτωβρίου 1828

TRENTA SEI

1

| καλός ἀκ(ου)γοντας ἠγ(ού)ν ἠ μαρτιρες (καί) τα μερι (και) βεβαιώνι ὁ
| Καρτάνος ῆς διο χιρό(ς του).
3
| < (Στ)αθις Καρτανος ποτε Αθανασι βεβεονο.
4
| < Γεοργιος Αναγνο(στ)ις Κοψιδαςτ(ου) παπά Ιοανι μαρτιρο.
5
| < Πανος (Στ)αυρακας τ(ου) Βασιλι μαρτιρο.
6
| =Θεόδωρος Κατοποδης: π(οτέ): Πέτρ(ου) νοταριος διμόσιος Λευκάδος.
2

7

| ἠμερα Δευτέρα ἠκοσιεπτα: νοῦ: 27: Ὁκτοβρί(ου) ἐτος νέο (και) δεκα πεντε: νοῦ: 15:
| τ(ου) ιδι(ού) ἐτος παλεό: 1828: χιλί(ου)ς ὁκτακοσί(ου)ς ἠκοσιοκτο δεν νεκατα(στ)ρόθι
9
| ρόθι (ού)δεν μία πράξη.
10
| ἠμερα Τρίτι ἠκοσιοκτό: νοῦ: 28: Ὁκτοβρί(ου) ἐτος νέο (και) δέκα ἐξ: νοῦ: 16:
11
| τ(ου) ιδι(ού) ἐτος παλεό: 1828: χιλί(ου)ς ὁκτακοσί(ου)ς ἠκοσιοκτο δεν νεκατα(στ)ρό12
| θι (ού)δεν μία πράξη.
13
| ἠμερα Τετάρτι ἠκοσιἐνιά: νοῦ: 29: Ὁκτοβρί(ου) ἐτος νέο (και) δέκα ἐπτα: νοῦ: 17:
14
| τ(ου) ιδι(ού) ἐτος παλεό: 1828: χιλί(ου)ς ὁκτακοσί(ου)ς ἠκοσιοκτο δεν νεκατα8

59

15

| τα(στ)ροθι (ού)δεν μία πράξη.
| ἠμερα Πέμπτι τριάντα: νοῦ: 30: Ὁκτοβρί(ου) ἐτος νέο (και) δέκα ὁκτο: νοῦ: 18:
17
| τ(ου) ιδι(ού) ἐτος παλεό: 1828: χιλί(ου)ς ὁκτακοσί(ου)ς ἠκοσιοκτο δεν νεκατα(στ)ρό18
| θι (ού)δεν μία πράξη.
19
| ἠμερα Παρασκεβή +πρότη: νοῦ: 1: Νοενβρί(ου)+ ἐτος νέο (καί) δέκα ἐνέα: νοῦ: 19:
20
| Ὁκτοβρί(ου) κατά το παλεό: 1828: χιλί(ου)ς ὁκτακοσί(ου)ς ἠκοσιοκτο δεν
21
| νεκατα(στ)ρόθι (ού)δεν μία πράξη.
22
ǀ ἠμερα Σαβάτο : δίο: νοῦ: 2: Νοενβρί(ου)sic+ ἐτος νέο (καί) ἠκοσι: νοῦ: 20: Ὁκτοβρί(ου) ἐτος
23
ǀ παλεό: 1828: χιλί(ου)ς ὁκτακοσί(ου)ς ἠκοσιοκτο δεν νεκατα(στ)ρόθι (ού)δεν μία π24
ǀ ράξη.
25
| =Θεόδωρος Κατοποδης: π(οτέ): Πέτρ(ου) νοταριος διμόσιος Λευκάδος.
16

Διόρθωση στο αριστερό περιθώριο: ++ σφάλμα διόρθομένο ὁ λό|γος ὁπ(ου) ἠνε τρεσαδος ὁπ(ου) λέγι πρότη: νοῦ: 1: Νοεμβρί(ου) |νέο δεν ἐχι τον τόπον τ(ου) αλά |ἠνε
τριάνταμια: νοῦ: 31: (καί) |ἀκ(ου)λ(ου)θισε εõς ῆς το ἀντικ|ρις ὁπ(ου) [--] λέγη πεντε :
νοῦ: |5: Νοεμβρί(ου) ἐτος νέο.< Θεόδωρος Κατοποδης: π(οτέ):|Πέτρ(ου) νοταριος διμόσιος Λευ|κάδος.

▬▬▬▬

▬▬▬▬

TRENTASETTE
Angelo Benvenuti archivista 37
3 Νοεμ./21 Οκτ. -7 Νοεμ./26 Οκτωβρίου 1829
1

| ἠμέρα Κυριακή τρίς: νοῦ: 3: Νοεμβρί(ου) sic ἐτος νέο (καί) ἠκοσιμία Οκτομβρι(ου) ἐτος
| παλεό: 1828: χιλί(ου)ς ὁκτακοσί(ου)ς ἠκοσιοκτο δεν νεκατα(στ)ρόθι (ου)δεν μία πράξη.
3
| ἠμέρα Δευτέρα τεσαρες: νοῦ: 4: Νοεμβρί(ου)sic ἐτος νέο (καί) ἠκοσιδίο: νοῦ 22: Οκτομβρι(ου)
ἐτος
4
| έτος παλεό: 1828: χιλί(ου)ς ὁκτακοσί(ου)ς ἠκοσιοκτο δεν νεκατα(στ(ρόθι (ου)δεν μία πράξη.
5
| ἠμέρα Τρίτη28 πέντε: νοῦ: 5: Νοεμβρί(ου) sic ἐτος νέο (καί) ἠκοσιτρις : νοῦ: 23: Οκτομβρι(ου)
ἐτος
6
| παλεό: 1828: χιλί(ου)ς ὁκτακοσί(ου)ς ἠκοσιοκτο δεν νεκατα(στ)ρόθι (ου)δεν μία πράξη.
7
| ἠμερα Τετάρτη πέντε: νοῦ:5: Νοεμβρί(ου) ἐτος νέο (καί) ἠκοσιτεσερες: νοῦ:24: Οκτομβρί(ου)
8
| έτος παλεό: 1828: χιλί(ου)ς ὁκτακοσί(ου)ς ἠκοσιοκτο δεν νεκατα(στ)ρόθι (ου)δεν μία
9
| πράξη. 29:
10
| ἠμερα Πέμπτη ἐξι: νοῦ: 6: Νοεμβρί(ου) ἐτος νέο (καί) ἠκοσιπεντε: νοῦ:25: Οκτομβρί(ου)
11
| έτος παλεό: 1828: χιλί(ου)ς ὁκτακοσί(ου)ς ἠκοσιοκτο δεν νεκατα(στ)ρόθι
12
|(ού)δεν μία πράξη.
2

# νοῦ 11:
13

| ῆς τάς όρας: οκτο: νοῦ: 8:μετα το μεσιμερι ημερα Παρασκεβη +■+ ἐκραχθη ἐγώ
| ὁ νοτάριος ἀπο μέρος τόν κῦρ Χρί(στ)ο Χτενά π(οτέ) Δανιήλη (και) ἀπο τό ἀλο ἀ15
| πο τον κίριον Μαρκη Βλαχο τ(ου) Σπιρ(ου) (και) ἠ δίο ἀπο το παρον χορίο Καριά
16
| με τον ναριθμόν τις κατικία(ς του) ἀνοθεν Χρί(στου) ευρισκετε χαλασμένος
17
| (και) ὁ ἀριθμός τις κατικια(ς του) ἀνοθεν Μαρκι εκατον τριαντα ενεα (καί) ἠ κά18
| τοθεν μαρτιρες ῆς το ὁσπιτιο τ(ου) ἀνοθεν Χρι(στου) κίμεν μέσα ῆς το παρόν
19
| χοριο Καριάς ἐπιτα ὁπ(ου) τ(ού)ς ἐκαμα γνοστο τήν διόρισιν τ(ου) νόμ(ου) απα14

28
29

Το ορθό είναι Τρίτη 4 Νοεμβρίου /23 Οκτοβρίου 1828 (βλ. διόρθωση στη σελίδα TRENTASEI.
Το ορθό είναι Τετάρτη 5 Νοεμβρίου/ 24 Οκτοβρίου 1828.

60

20

| ν(ου) ῆς το παρον κοντράτο γαμικόν μ(ου) ηπαν να γραψο τό ὁσόν ἀκ(ου)λ(ου)θι
| ἐπηδί μελι την ἐρχαμένι Κιριακι ἠνε ἐνεα: νοῦ:9: Νοεμβρί(ου) ἐτος
22
| νέο (καί) ἠκοσιοκτό: νοῦ:28: Ὁκτοβρί(ου) κατά το παλεό νά ακ(ου)λ(ου)θίσι
23
|το μι(στ)ίριο τ(ού) (στ)εφανόματος ἀναμεταξή τ(ου) ἀνοθεν Μαρκί
21

24

ǀ < Βασιλιος ιερευς Τουμπας π(οτέ) παπα Διμιτρι μαρτιρο.
ǀ < Βασιλις Τ(ου)μπας τ(ου) Παπα Σπιρ(ου) μαρτιρο.
26
ǀ =Θεόδωρος Κατοποδης: π(οτέ): Πέτρ(ου) νοταριος διμόσιος Λευκάδος.
25

Στο αριστερό περιθώριο [Παρασκευή] +■+ ἐπτα : νοῦ: 7: Νο|εμβρί(ου) ἐτος νέο (καί)
ἠκο|σιεξι Οκτοβρί(ου) ἐτος |παλεο: 1828: χιλί(ου)ς |ὁκτακοσί(ου)ς ἠκο|σιοκτο +
< Βασιλιος ιερευς Τούμπας |π(οτέ) παπα Διμιτρι μαρτι|ρο.
< Βασιλις Τ(ου)μπας |τ(ου) Παπα Σπιρ(ου) |μαρτιρο.
=Θεόδωρος Κατο|ποδης: π(οτέ): Πέτρ(ου) νο|ταριος διμόσιος Λευκά|δος.

▬▬▬▬

▬▬▬▬

38 Angelo Benvenuti archivista
7 Νοεμ. /26 Οκτωβρίου 1828

TRENTOTTO

1

| τ(ου) Σπίρ(ου) Βλαχ(ου) π(οτέ) Νικολά(ου) με τήν κόρι κυρία Ἀκριβή θυγατέρα τ(ου)
| ανο μελετιμέν(ου) Χρι(στου) Χτενά νομιμος κατα τ(ού)ς θί(ου)ς (και) Ἰερ(ού)ς κανο3
| νας τις ἀπο(στ)ολικίς (καί) ἀντολικίς εκλισίας διά τ(ού)το ἠπαν να γ4
| ραψο ῆς τα ἀτι μ(ου) ὁλον το κινιτό (καί) ακινιτον πραγμα ὁπ(ου) ὁ ἀνο
5
| θεν Χρί(στ)ος ἐταξε διά πρικαν (καί) χάριν πρίκας μιτρικί (καί) πατρι6
| κι της ἀνοθεν θυγατρό(ς του) Ἀκριβής διά νά ἐχι ὁ ἀυτος νιμφιος με7
| τα τήν μπεριλαβήν της ἠδιας πρικας νά τήν φιλάγι (καί) ἀν τίχη περι8
| (στ)ασιν νά τήν επιστρεψι > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > >
9
| εμπροτις (στ)ροματα δίο: νοῦ: 2: τό ἐνα μάλινο γέματο μάλια το αλο δι10
| πλαρένιο ἀδιο > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > >
11
| σεντονια τρία νοῦ: 3 > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > >
12
| χοντροσέντονα τρία νοῦ: 3 > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > >
13
| προσκεφαλάδες δίο ἠ μία διπλαρένια ἀδια (και) ἠ ἀλι μαλινι γεματι
14
| μαλία > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > >.
15
| προσκέφαλα τέσαρα νοῦ: 4: μπαμπακερένια τα διό γεμάτα [με] μα16
| λία (και) τα ἀλα δίο ἀδιά > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > >
17
| καρπέτα μία: νοῦ: 1 > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > >
18
| βελεντζα μία: νοῦ: 1 > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > >
19
| π(ου)κάμισα δοδεκα: νοῦ: 12: ταδέκα γινέκια τα διό ἀντρίκια
20
| (και) ἀπο ἀύτα τα π(ου)κάμισα ἠνε τα τέσαρα γκεντισμένα με με21
| τάξη (καί) τό ἐνα ἠνε με χρισί τραχιλιά > > > > > > > > > > > > > > > > > > >
22
| σαγιάδες ἐξι: νοῦ: 6: ἠ διο χτενι(στ)ικί (και) ἠ ἀλι διο χαλατζιτικι ὁμι23
| ος (και) ἠ ἀλι δίο χαλατζίτικι > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > >
2

24

| < Βασιλιος ιερευς Τουμπας π(οτέ) παπα Διμιτρι μαρτιρο.
| < Βασιλις Τ(ου)μπας τ(ου) Παπα Σπιρ(ου) μαρτιρο.

25
26

| <Θεόδωρος Κατοποδης: π(οτέ): Πέτρ(ου) νοταριος διμόσιος Λευκάδος.

61

Στο αριστερό περιθώριο ιτταλική θεώρηση.
|Uffizio della |Rezzenza |S maura |10 Novembre 1828 | fa notificato |ad instanza
| del presentator |Todoro Catopodi |Notajo Pubblico |di quest’ Isola |
|_ _ il prescritto della |Legge in proposito... | | υπογραφή=segretario

▬▬▬▬

TRENTANOVE

▬▬▬▬

Angelo Benvenuti archivista 39
7 Νοεμ. /26 Οκτωβρίου 1828

1

| ποδιές οκτο: νοῦ: 8 ἠ διό (στ)αμπινες (και) ἐτερες ἀλατζένιες
2
| μαντιλια δέκα: νοῦ: 10: με τα δεματά τ(ους) τα διό χτινι(στ)ική (και) τα ἐτερα
3
| χαλατζιτικη > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > >
4
| βρακί τ(ου) γαμπρ(ού) ἐνα: νοῦ: 1: > > > > > > > > > > > > > > > > > > > >
5
| σιντρόφι τις νίμφις ἐνα: νοῦ: 1 > > > > > > > > > >> > > > > > > > > > > > >
6
| χάλκομα λίτρες βενέτικες: δέκα: νοῦ: 10 > > > > > > > > > > > > > > > > >
7
| κασέλα κάρινι δευτερι μία: νοῦ: 1 > > > > > > > > > >> > > > > > > > > > >
8
| προ(στ)ιά μία: νοῦ: 1: κενορια > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > >
9
| δακτιλίδι ἀσιμένιο ἐνα: νοῦ: 1: > > > > > > > > > > > > > > > > > > > >
10
| βαγένι (στ)αμνιονε δοδεκα > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > >
11
| μεσάλαι τρία: νοῦ: 3: > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > >
12
| πισκίρι ἐνα: νοῦ: 1 > > > > > > > > > >> > > > > > > > > > > > > > > > > >
13
| χοράφι (και) ἀμπέλι (στ)ις Λαγκαδιές ὁσο (και) ἀν ιβρίσκετε > > > >
14
| ἐτερο χοράφι (στ)α Ποταμνια ὁσο (και) ἀνινε > > > > > > > > > > > > >
15
| ἐτερο χοράφι (στ)ο Πετρονα ὁσο (και) ἀνινε - ἐτερο ἀμπέλι (στ)ο Παλιο
16
| (Στ)ερνί ὁσο (και) ἀνινε σεμπρικο (καί) μοναχικό τ(ου) > > > > > > > >
17
| ἐτερο ἀμπέλι (στ)α Λιναράτα ὁσο (και) ἀνινε > > > > > > > > > > > > >
18
| το χοράφι (στ)α Διμινικάτα το ἀπαν(ου) (στ)ι Λαγκαδιά > > > > > > >
19
| το ἀμπέλι (στ)ιν Α(στ)ραγαλιά ὁσο (και) ἀνινε ὁπ(ου) σινορίζι ἠ κλιρονομιά
20
| π(οτέ) Διμιτρι Χτενά ὁλα τα ἀνοθεν χοράφια (καί) αμπέλια εβρισκον21
| τε μέσα ῆς το σίνορο τ(ου) ἀνοθεν χορι(ου) Καριάς > > > > > > > > >
22
| ἐτερο ζοναρι πάνινο ἐνα: νοῦ: 1 > > > > > > > > > > > > > > > > > > > >
23
| καμλα μπ(ου)χασένια μία: νοῦ: 1 > > > > > > > > > > > > > > > > > > >
24

| < Βασιλιος ιερευς Τουμπας π(οτέ) παπα Διμιτρι μαρτιρο.
| < Βασιλις Τ(ου)μπας τ(ου) Παπα Σπιρ(ου) μαρτιρο.

25
26

|= Θεόδωρος Κατοπόδης: π(οτέ): Πέτρ(ου) νοτάριος διμοσιος Λευκαδος.

▬▬▬▬

62

▬▬▬▬

40 Angelo Benvenuti archivista
7 Νοεμ. /26 Οκτωβρίου 1828

QUARANTA

1

| την ὁπία την ἐλαβε (καί) ἐπερίλαβε ῆς τήν ἐξ(ου)σίαν τ(ου) ὁ ἀνο μελε| μένος Μαρκίς ὁσανοθεν ἐσιμιόθι ἐξο ἀπο το κάτοθεν σιμιο3
| +μενο ὁπ(ου) δεν τα ἐδοσαν [ ἠνε] + προσκεφαλαδία μάλινι μια νοῦ: 1
4
| άδια προσκεφαλα διό ἀδια ποδιές τεσαρες: νοῦ:4: ἀλατζένιες μαν5
| τίλια τεσαρα: νοῦ: 4: χαλατζιτίκα χάλκομα λίτρες δέκα: νοῦ: 10: προ(στ)ιά
6
| μία: νοῦ: 1: μεσαλια τρία: νοῦ: 3: ζονάρι ἐνα πάνινο ἀύτα ἠπόσχετε
7
| ὁ ἀνοθεν Χρί(στ)ος να τα δόσι ῆς διορία χρόν(ου)ς ἐξη: νοῦ: 6: (και) λίπο8
| ντας να (στ)ενέβετε κατα τίν τάξη τ(ου) νόμ(ου) ὁμιο ἠπόσχετε με τ(ου)ς κλιρονόμ9
| κλιρονόμ(ους του) ὁ ἀνοθεν Χρί(στ)ος νά μαντινίρι ῆς το ποσεσο τ(ού) ἀ10
| κινίτ(ου) τον ἀύτον γαμπρόν τ(ου) Μαρκί (και) ἠποσχετε ὁ ἀνοθεν
11
| γαμπρός Μαρκίς νά τήν διατιρί (καί) φιλάτι ἠποτάσοντας
12
| τα παντίαν τ(ου) ἀγαθά (και) ῆς περί(στ)ασιν ἐπι(στ)ροφίς ὁπ(ου) ὁ θεος
13
| να κρατί μακρα ἀπο ἀύτ(ου)ς ἠπόσχετε νά τήν νεπι(στ)έψη
14
| ἠ τις ἠδίας νίμφις ἠ ἐκίνος ὁπ(ου) νομίμος κάνι διά ἀύτη τό
15
| παρόν ἀναγνοθι ῆς την μπαρ(ου)σίαν τον μερόν (και) μαρτίρο[ν]
16
| ὁ εύλαβέ(στ)ατος Βασιλιος Ἰερευς Τ(ου)μπας π(οτέ) πάπά Διμίτρι κα17
| τικος ῆς τό παρον χοριο Καριάς με τον ναριθμον τις κατικια(ς του)
18
| ἐκατον τριάντα: νοῦ: 130: (και) ὁ κίριος Βασίλιος Τ(ού)μπας τ(ου) πάπά19
| Σπίρ(ου) κάτικος μέσα ῆς το παρόν χοριο Καριάς με τον ναριθμο
20
| τις κατικία(ς του) εκατον τριάντα: νοῦ: 130: (και) ἠνε πρότος γάμος ῆς
21
| γλοσα καθαρά με τ(ου)ς όπι(ου)ς δεν έχο κανέναν δεσμον σιγκε22
| νιας κατά το νόμο οῖ οπιγι μάρτιρε βεβεόν(ου)ν ἐμε το νοταριο ὁ23
| τι νά μιν εχ(ου)ν κανενα δεσμον σιγκενιας (καί) μιν ιξευροντας τα
24
| μερι να βεβεόσ(ου) (και) ῆς μαρτιριας
2

25

| < Βασιλιος ιερευς Τουμπας π(οτέ) παπα Διμιτρι μαρτιρο.
| < Βασιλις Τ(ου)μπας τ(ου) Παπα Σπιρ(ου) μαρτιρο.
27
| = Θεόδωρος Κατοπόδης: π(οτέ): Πέτρ(ου) νοτάριος διμόσιος Λευκάδος.
26

● Στο αριστερό περιθώριο , στην 3η σειρα:
|ἠ ἀντικρις σβηματιά ἠ|νε από ἐμενατον νοτάριο ὁπ(ου) λέι + μενο ὁπ(ου) δεν τ(ου)
ἐδοσαν |ὁπ(ου) ἠνε + (και) ῆς μαρτιρίας ▬
|< Βασιλιος ιερευς Τουμπας π(οτέ) πα|πα Διμιτρι μαρτιρο
< Βασιλις Τ(ου)μπας τ(ου) Πα|πα Σπιρ(ου) μαρτιρο.
Θεόδωρος Κατοπόδης π(οτέ): Πέτρ(ου) νοτάριος διμόσιος |Λευκάδος.

▬▬▬▬

▬▬▬▬

QUARANTUNO
Angelo Benvenuti archivista 41
8 Νοεμβρίου/27 Οκτωμβρίου 1828 ▬ 19/7 Νοεμβρίου 1828
1

| ημέρα Σαβάτο όκτο: νοῦ: 8: Νοεμβρ(ου) ἐτος νέο (και) ηκοσιεπτά: νοῦ 27: Οκτομβρι(ου)
| ἐτος πάλεο: 1828: χιλί(ου)ς οκτακοσί(ου)ς ηκοσιοκτό δεν νεκατα(στ)ρόθι (ού)δεν μία πράξη.
3
| ημέρα Κυριακή ενέα: νοῦ: 9: Νοεμβρί(ου) ἐτος νέο (και) ηκοσιόκτο: νοῦ 28: Οκτομβρί(ου) ἐτος
παλε[ο]
2

63

4

| 1828: χιλι(ου)ς οκτακοσί(ου)ς ηκοσιοκτό δεν νεκατα(στ)ρόθι (ού)δεν μία πράξη.
| ημέρα Δευτέρα δέκα: νοῦ: 10: Νοεμβρί(ου) ἐτος νέο (και) ηκοσιόκτο: νοῦ 29: Οκτομβρί(ου)
ἐτος πα6
| λεο: 1828: χιλι(ου)ς οκτακοσί(ου)ς ηκοσιοκτό δεν νεκατα(στ)ρόθι (ού)δεν μία πράξη.
7
| ημέρα Τρίτη εντέκα: νοῦ: 11: Νοεμβρί(ου) ἐτος νέο (και) τριάντα: νοῦ 30: Οκτομβρί(ου) κατά
το παλεό
8
| 1828: χιλι(ου)ς οκτακοσί(ου)ς ηκοσιοκτό δεν νεκατα(στ)ρόθι (ού)δέν μία πράξη.
9
| ημέρα Τετάρτη δόδεκα: νοῦ 12: Νοεμβρί(ου) ἐτος νέο (και) τριάνταμιά: νοῦ 31: Οκτομβρι(ου)
10
| κατά το παλεο: 1828: χιλι(ου)ς οκτακοσί(ου)ς ηκοσιοκτό δεν νεκατα(στ)ρόθι (ού)δεν μία
πράξη.
11
οῦ
οῦ
| ημέρα Πεμπτη δεκατρίς: ν 13: Νοεμβρί(ου) ἐτος νέο (και) προτι: ν 1: τ(ου) ηδι(ού) μινος
12
| ἐτος παλέο: 1828: χιλι(ου)ς οκτακοσί(ου)ς ηκοσιοκτό δεν νεκατα(στ)ρόθι (ού)δεν μία πράξη
13
| ημέρα Παρασκεβή δεκατέσαρες: νοῦ 14: Νοεμβρί(ου) ἐτος νέο (και) διο: νοῦ 2: τ(ου) ηδι(ού)
14
| μινός κάτα το παλέο: 1828: χιλι(ου)ς οκτακοσί(ου)ς ηκοσιοκτό δεν νεκατα(στ)ρό15
| θι (ού)δεν μία πράξη.
16
| ημέρα Σάβατο δεκαπέντε: νοῦ: 15: Νοεμβρί(ου) ἐτος νέο (και) τρις: νοῦ: 3: τ(ου) ηδι(ού) μίνος
17
| κάτα το πάλεο: 1828: χιλι(ου)ς οκτακοσί(ου)ς ηκοσιοκτό δεν νεκατα(στ)ρόθι (ού)δεν =
18
| μια πράξη.
19
| ημέρα Κυριακή δέκα ἐξη: νοῦ 16: Νοεμβρί(ου) ἐτος νέο (και) τέσαρες: νοῦ: 4: τ(ου)
20
| ηδι(ού) μινος κατα το παλεο: 1828: χιλι(ου)ς οκτακοσί(ου)ς ηκοσιοκτό [δεν νε]21
| κατα(στ)ρόθι (ου)δέν μία πράξη.
22
| ημέρα Δεύτερα δέκα επτα: νοῦ 17: Νοεμβρί(ου) ἐτος νέο (και) πέντε: νοῦ: 5:
23
| τ(ου) ηδι(ού) ἐτος παλεο: 1828: χιλι(ου)ς οκτακοσί(ου)ς ηκοσιοκτό δεν νεκατα24
| (στ)ρόθι (ου)δέν μία πράξη.
25
| ημέρα Τρίτη δεκά όκτο: νοῦ 18: Νοεμβρί(ου) ἐτος νέο (και) ἐξι: νοῦ 6: τ(ου) ίδι(ου)
26
| μίνος κατά το παλέο: 1828: χιλι(ου)ς οκτακοσί(ου)ς ηκοσιοκτό δεν νεκατα27
| (στ)ρόθι (ου)δέν μια πράξη.
29
| ημέρα Τετάρτη δεκα ενιά: νοῦ 19: Νοεμβρί(ου) ἐτος νέο (και) επτά: νοῦ 7: ί30
| δι(ου) ἐτος παλεο: 1828: χιλι(ου)ς οκτακοσί(ου)ς ηκοσιοκτό δεν νεκατα<στ>31
| ροθι (ου)δέν μία πράξη.
5

32

| Θεόδωρος Κατοπόδης: π(οτέ): Πέτρ(ου) νοτάριος διμόσιος Λευκάδος.

▬▬▬▬

▬▬▬▬

42 Angelo Benvenuti arch(ivista)
20/8 ▬ 21/9 Νοεμβρίου 1828

QUARANTADUE

| ημέρα Πέμπτη ήκοσι: νοῦ: 20: Νοεμβρί(ου) ἐτος νέο(και) οκτο: νοῦ: 8: τ(ου) ηδι(ου) ἐ2
| τος παλεο: 1828: χιλι(ου)ς οκτακοσί(ου)ς ηκοσιοκτό δεν νεκατα(στ)ρόθι (ου)δεν μια πράξι
3
| ης τας όρας: μία μέτα το μεσημέρι: ημερα Παρασκεβή μίνας
4
| Νοεμβριος ηκοσιμία: νοῦ: 21: τ(ου) αυτ(ου) μινός Νοεμβρι(ου) ἐτος νέο(και) =
1

δεκατρία νου: 1330
οῦ

5

| ενεα: ν : 9: τ(ου) ηδι(ού) μινός κατά το παλεο: 1828: χιλι(ου)ς οκτακο| σι(ου)ς ηκοσιοστό χορίο Κάτ(ου) Εξάνθια εκράχθι εγω νοτάριος
7
| ης την ηκίαν τ(ου) κυρί(ου) Ιωάννις Φιλιπας: π(οτέ): [Σπίρ(ου)] από
8
| το παρόν χορίο Κάτ(ου) Εξανθια με τον ναριθμόν τις αυτις κατι9
| κίας δεκαεξη: νοῦ: 16: ενεφανίσθι ο κυρ(ιος) Αντριας Ασπροερακα<ς>
10
| τ(ου) Από(στ)όλι από το χορίο Σφακιότες μαχαλας Ασπροερακάτα με
6

30

Στο περιθώριο. Κανονικά θα έπρεπε να είναι η πράξη αρθ. 12.
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| τον αριθμόν της κατικία( του) δεκα: νοῦ: 10: εδο (και) ο ανοθεν πατιρ
| τ(ου) Ἀντρια παρον από το ἐνα (και) η κόρι κυρία Αλεξάντρα τ(ου)
13
| **Σπιρ(ου) Βερικι(ου): π(οτέ): Ιώαννι (και) της συμβία(ς του) κιρίας Παγόνας
14
| από το παρόν χορίο Κάτ(ου) Εξάνθια με τον αριθμον τις κατικί15
| α(σ του) τριάντα διο: νοῦ: 32: οι οπίγι επίτα οπ(ού) εγώ ο νοτάριος
16
| τ(ου)ς ηδοπίγισα την διόρισιν τ(ου) νόμ(ου) αναφορικός τ(ου) παρον17
| τος σιφονιτικ(ου) γάμ(ου) κοντράτ(ου) όπ(ου) μ(ου) ηπάν να γράψο το όσο
18
| ακολ(ου)θί, ης το όνομα τ(ου) πατρός η(ου και) αγί(ου) πνέματος αμιν
19
| με την δίναμιν τ(ου) παρόντος νοταρικ(ου) γραματος εσιφονί20
| θι πρότος νόμιμος γάμος τ(ου) ανοθέν Αντριά με τιν ἀνοθεν –
21
| κυρια κόρι Αλεξάν<τ>ρα με τιν σινδρομίν (και) θέλισι τον ἀνοθεν22
| γονεον{νε} τ(ου)ς διά να ημερολογιθί το μι(στ)ιριο τ(ου) (στ)εφανόματος
23
| ης διορία τιν ερχαμένι Κιριακή ήνε 23: ηκοσιτρίς τ(ου) ίδι(ου) μι24
| νος Νοεμβρί(ου) ἐτος νέο(και) ἐντεκα: νοῦ: 11: τ(ου) ηδί(ου) μινό; κατά το {πα}
25
| πάλεο κατά τ(ου)ς θί(ου)ς (και) Ιερ(ου)ς νόμ(ου)ς τις αγίας μας ανατολικίς ε\κλι/
11
12

26

| < Πέτρος Ασπρογέρακας π(οτέ) Σπυρίδωνος μαρτιρο.
| < (Στ)αθις Ασπρογερακας π(οτέ) Γιωανη Αναγνο(στ)ι μαρτιρο.
28
| <Θεόδωρος Κατοπόδης: π(οτέ): Πέτρ(ου) νοταριος διμοσιος Λευκάδος.
27

▬▬▬▬▬▬▬
# **δεκατρια: νοῦ: 13 #
|παραγαμιν ο λογος όπ(ου)
|γινε τρεσαδος οπ(ου) λεγι
|Σπιρ(ου) δεν νεχιν τον τοπο|ντου αλα θε να ήπι Ζι|σιμ(ουκαι) ης μαρτιριας.
|<Πέτρος Ασπρογέρακας
|π(οτέ) Σπυρίδονος μαρτιρο.
|<(Στ)αθις Ασπρογερακας π(οτέ)
|Γιωανη Αναγνο(στ)ι μαρτερο.
|< Θεόδωρος Κατοπόδης |
|π(οτέ): Πέτρ(ου) νοταριος δι|μοσιος Λευκάδος

Ufficio della
Rezzenza
[St.] Maura 24
[Novem]bre 1828
notificato
ad instanza
del
Teodoro Catopodi
Notajo Publico [...
dell Isola [-- il prescritto]
dell art: 20 dell |atto del 3° Par|lamento
[.... ] υπογραφή θεώρησης- segretario]

▬▬▬▬

QUARANTATRE

1

▬▬▬▬

Angelo Benvenuti arch(ivista) 43
21/9 Νοεμβρίου 1828

| κλισίας διά το οποίον τέλεος ενεφανίσθισαν εμπροσθεν εμ(ου)
| νοταρι(ου) (και) τον γκάτοθεν τιμίον μαρτίρον ταύτα μέρι (και) ο ἀνοθεν
3
| Ἀντριας Ασπροέρακας τάσι (και) ηπόσχε να νιμφεφθί διά νο4
| μιμόν τ(ου) σίζιγον την ἀνοθέν κόρι Αλεξάντρα ης την ἀνοθεν
5
| διόριά καθός (και) η αυτή ηπόσχετε να τον λάβη διά νομιμο6
| ν τις σίζιγον (και) η ανόθεν Σπίρος (και) η σιμβιάν τ(ου) Παγονα πατίρ (και)
7
| {(και)} μιτίρ τις ριθίσας κόρις Αλεξαντρας τάσ(ου)ν (και) ηπόσχοντε να
8
| παραδόσ(ου)ν ης τον γκερόν τ(ου) (στ)εφανόματος τ(ου) γαμπρ(ού) Αντρι9
| ἀ διά πρίκαν (και) χάριν πρίκας (και) διά μερίδιο πατρικό (και) μ10
| ιτρικό τις αύτις θι{α}γατρό(ς του)ς Αλεξάντρας το ακ(ού)λ(ου)θο κινι2
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11

| το (και) ακίνιτο πράγμα το οπίο μετα τιν μπεριλαβίν τ(ου) υπο| σχετε ο αύτος ανοθέν Αντρίας Ασπροέρακας να το διάφιλάτι
13
| κατα τιν διόρισιν τ(ου) νομ(ου), > > > > > > > > > > > > > > > > > >
14
| εμπρότις (στ)ρόματα τρία τα δίο διπλαρένια (και) το ἀλο μαλινα =
15
| το ἐνα από τα διπλαρένια γεματο μαλια (και) η ἀλι αδιά.
16
| προσκεφαλάδιες δίο: 2: η μία γεμάτι μαλιά (και) η ἀλι αδιά δι
17
| πλαρενιες .> > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > >
18
| προσκέφαλα τεσαρα: 4: τα δίο γεμάτα μαλια: (και) τ αλα ἀδια.
19
| σεντονια ψηλα τεσαρα. > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > >
20
| ἐτερα σεντονια διο: 2: χοντρα. > > > > > > > > > > > > > > > > > > >
21
| μία φελιτζάδα. > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > >
22
| (και) μία καρπέτα. > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > >
23
| ἐνα πάπλομα (στ)άμπινο. > > > > > > > > > > > > > > > > > >> > > > >
24
| δέκα: νοῦ: 10: π(ου)κάμισα γινεκια γκεντισμένα με ράματα.
25
| ἐτερα π(ου)κάμισα τρία αντρίκια. > > > > > > > > > > > > > > > > > >
26
| σαγιάδες τέσαρ(ου)ς: νοῦ: 4: > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > >
12

27

| < Πέτρος Ασπρογερακας • π(οτε) • Σπυρίδωνος μαρτιρώ.
| < (Στ)αθις Ασπρογερακας • π(οτε) • Γιωανη Αναγνο(στ)ι μαρτιρω.
29
| < Θεόδωρος Κατοπόδης: π(οτέ) = Πετρ(ου) νοταριος διμόσιος Λευκάδος.
28

▬▬▬▬

▬▬▬▬

44 Angelo Benvenuti arch(ivista)
QUARANTAQUATTRO
21/9 Νοεμβρίου 1828
| ἐνα: νοῦ: 1 νταραγί > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > >
2
| μία (στ)αμπα > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > >
3
| πεντε: νοῦ: 5: ποδιές η τρις (στ)άμπινες (και) η διο αλατζένιες
4
| ἐναν: νοῦ: 1: τζ(ου) μπε (στ)αμπινο > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > >
5
| δέκα κεφαλοπάνια το ενά χτενι(στ)ικό (και) τα ἐτερα χαλατζιτικα
6
| με τα δεματα τ(ου)ς > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > >
7
| (και) ἐτερο{ς} μαντιλι γεμενι ἐνα: νοῦ: 1: > > > > > > > > > > > > > > > > >
8
| ἐξη: νοῦ: 6: τ(ου)βαγέλια > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > >
9
| (και) μία τ(ου)βαγια > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > >
10
| διο: νοῦ: 2: μεσαλια > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > >
11
| διο ζονάρια το ἐνα (στ)άμπινο (και) το ἀλο πανινο > > > > > > > > > > >
12
| ἐνα: νοῦ: 1: απανοβράκι τ(ου) γαμπρ(ού) > > > > > > > > > > > > > > > > > >
13
| μία κασέλα Κάρινι πρότι > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > >
14
| ἐνα δακτιλίδι χρυσό > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > >
15
| ἐνα: νοῦ: 1: ζεβγάρι σκ(ου)λαρίκια χρυσα > > > > > > > > > > > > > > > > > >
16
| χάλκομα λίτρες δεκατέσαρες: νοῦ: 14: > > > > > > > > > > > > > > > > > > >
17
| ἐξη: νοῦ: 6: ηδές [αμ] > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > >
18
| αμπέλη (στ)ο Β(ου)νό ήμερο (και) ἀγριο όσον (και) αν ίνε > > > > > > > >
19
| με σίνδετρο > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > >
20
| ἐτερο αμπελι (στ)ο Φ(ού)ρνο σίδεντρο όσον (και) αν ίνε > > > > > > > > >
21
| βαγενι ἐνα: νοῦ: 1: βαρελόν δόδεκα: νοῦ: 12: > > > > > > > > > > > > > > > > >
22
| ελια μαβρολιά μια: νοῦ: 1: (στ)η Μπεζι(ού)λα > > > > > > > > > > > > > > > >
1
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23
24

| (και) ἐνα δαμαλι31 τις γιμεροσάς
| (ού)τος μ(ου) ήπαν (και) ἐγραψα ἐμπροσθεν τον μερών (και) τον =\τιμι/

25

| <Πέτρος Ασπρογέρακας π(οτε) Σπυρίδωνος μαρτιρο.
| <(Στ)αθις Ασπρογερακας π(οτε) Γιωανη Αναγνό(στ)η μαρτιρο.
27
| = Θεόδωρος Κατοπόδις π(οτε) Πέτρ(ου) νοτάριος διμόσιος Λευκάδ28
| ος
26

Επαναλαμβάνεται, από λάθος της βιβλιοδέτησης(;), η αρίθμηση των επόμενων σελίδων 41β44β
▬▬▬▬

QUARANTUNO<bis>

▬▬▬▬

Angelo Benvenuti archivista 41<bis>
21/9 Νοεμβρίου 1828

1

| τιμίον μαρτύρον κιρί(ου) Πέτρ(ου) Ασπροερακα π(οτέ): Σπιρίδονος α| πο χορίο Σφακιότες μαχαλά Ασπροερακάτα με τον αριθμον τις
3
| κατικία(ς του) όκτο: νοῦ: 8: (και) ο κίριος (Στ)άθις Ασπροέρακας: π(οτέ): Ιω4
| αννί Αναγνο(στ)ι από χορίο Σφακιότες μαχαλά Ασπροερακάτα
5
| (και) εβρισκετε χαλασμενο με τον να ήνε νέα ηκοδομί, (και) ανεγ6
| νοσα το παρόν κοντράτ(ου) γαμικ(ου) ἐμπροσθέν το μερόν (και) τον τι7
| μιο μαρτιρον με φονι καθαρά (και) ευκατάλιπτο η οπίγι μά8
| ρτιρες βεβεόν(ου)ν εμε το νοτάριο ότι γνορίζ(ου)σιν τ(ου)ς εναριθέν
9
| τας Α<σ>προερακάδες (και) Βερίκιος (και) δεν νεχουν κανεναν δεσμο
10
| σιγκενιας με αυτ(ου)ς κατά το νόμο (και) μιν ιξεύροντας να βεβαιω11
| σ(ου)ν τα μερι (και) ης μαρτυριας.
2

12

| < Πέτρος Ασπρογέρακας π(οτέ) Σπυρίδωνος μαρτιρώ.
| < (Στ)αθις Ασπρογερακάς π(οτέ) Γιωανη Αναγνο(στ)η ματριρο.
14
| < Θεοδορος Κατοποδης ο π(οτέ): Πέτρ(ου) νοτάριος διμοσιος Λευκα15
| δος.
13

δεκατεσαρα: νοῦ 14:
16

| ης τας όρας τέσαρες μετα το μεσημέρι ημέρα Παρασκε| βη μίνας Νοέμβριος ηκόσι μία: νοῦ: 21: τ(ου) αυτ(ου) μινός Νοέμβρι(ου)
18
| ἐτος νέο (και) ενέα: νοῦ: 9: τ(ου) Ιδί(ου) ἐτο<ς> παλεο: 1828: χιλί(ου)ς οκτακο
19
| σι(ου)ς ηκοσιοκτό: χορίο Κατ(ου) Εξάθια εκράχθι εγώ ο νοτάριος20
| ης τιν ηκίαν τ(ου) κιρι(ου) Ιωάννι Φίλιπα: π(οτε)•Ζίσιμ(ου) από το ἀνοθεν
17

31

Παρατηρούμε πως στα διάφορα κείμενα είναι πολύ περιορισμένες οι αναφορές σε ζώα: μουλάρια,
άλογα, βόδια, γελάδια. Προβατίνες της γένας με δέκα ἀρνια θα συναντήσουμε στη πράξη νο.62, φυλ.
192, όπου δίνονται αντί χρημάτων για την αγορά αμπελιού.
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21

| χοριο με τον ναριθμον της αυτις κατικίας δεκαξη: νοῦ: 16: ενε| φανίσθι ο κίριος Αντρίας Ασπροερακα<ς> τ(ου) Απο(στ)όλι από χο23
| ριο Σφακιότες μαχαλά Ασπροερακάτα με τον ναριθμόν τις κα24
| τηκια(ς του) δέκα: νοῦ: 10: από το ἐνα (και) από το ἀλο ο κίριος Σπιρος
25
| Βερικιος: π(οτε): Ιωάννι από το ήδιο χοριό Κατ(ου) Εξάθια εδο πα26
| ρον (και) η σιμβιά τ(ου) κιρία Παγονα με τον αριθμον τις κατικια(ς του)ς
22

27

| < Πέτρος Ασπρογέρακας π(οτε): Σπυρίδωνος μαρτιρο
| < (Στ)άθις Ασπρογερακας •π(οτε)• Ιωανη Αναγνο(στ)ι μαρτιρο.
29
| =Θεόδωρος Κατοπόδης π(οτέ): Πέτρ(ου) νοτάριος διμόσιος Λευ30
| κάδος

\τρι/

28

Ufficio della |Rezzenza |St. Maura 24 |Novembre 1828
Notificato |ad instanza del |presentatore Teodo|ro Catopodi Notajo | Publico dell’ Isole
il pre|scritto dell’ art 20 dell’ atto del 3o |Parlamento N. 12 [
]
<Υπογραφή> = Secretario

▬▬▬▬

▬▬▬▬

42 <bis>Angelo Benvenuti arch(ivista)
21/9 Νοεμβρίου 1828

QUARANTADUE<bis>

| τριαντα διο:νοῦ: 32: επηδη μέλι την ερχάμενη Kιρι| ακή να ακ(ου)λ(ου)θίσι το μι(στ)ίρο τ(ου) (στ)εφανόματος αναμε3
| ταξή τ(ου) ανόθεν Αντρία ιός τ(ου) ανοθεν Ασπροερακα με την κό4
| ρι κιρία Αλέξαντρα θιγατερα νόμιμος τ(ου) ἀνοθεν Σπίρ(ου και)
5
| τις σιμβια(ς του) Παγόνας κατά τ(ου)ς θί(ου)ς(και) η<ε>ρ(ού)ς κανονας
6
| τις από(στ)ολικίς(και) ανατολικίς εκλισίας ἐπιτα όπ(ου) ε7
| γω ο νοτάριος τ(ου)ς εκάμα γνο(στ)όν την διόρισιν τ(ου) νομ(ου)
8
| μ(ου) αποκρίθικαν ότι την γνορίζ(ουκαι) μ(ου) ηπάν να σιμι9
| οσο το <ο>σον ακ(ου)λ(ου)θί το οσον κινιτό(και) ακίνιτο πράγμα
10
| όπ(ου) η ἀνοθεν γονίς της ἀνοθεν κορις Αλεξάντρας ἐταξαν
11
| ως το κοντράτο γαμικ(ου) ακ(ού)λ(ου)θον ης το παρόν λιμπρο
12
| φανερόνι διά πρίκαν (και) χάριν πρικας πατρικί (και) μι13
| τρικί τις ἀνοθέν θιγατρό(ς του) Αλεξάντρας διά να ἐχι ο αύτος
14
| νιμφίος μετα την μπεριλαβήν τις ηδίας πρίκας να τιν φι15
| λάγι(και) αν τίχι περί(στ)ασιν επι(στ)ροφις
16
| την οπία πρίκα ος διάλαμβάνι το ακ(ου)λ(ου)θον κο<ν>τρατο
17
| την ελαβέ(και) ἐπερίλαβε ἐμπρ<ο>σθέν ἐμ(ου) νοταρι(ουκαι) το γκ18
| ατοθεν τιμιον μαρτίρο ης τη εξ(ου)σίαν τ(ου) ο ανοθεν Ασπρο19
| ἐρακας ἐξον δεν ἐλαβε το ἐνα στρομα το μάλινο αδιό,
20
| (και) τα δίο μεσάλια τα χοντρά,
21
| (και) ενάς τζ(ου)μ<π>ες (στ)άμπινος,
22
| (και) ενά βαγένι βαρελόν δόδεκα,
23
| (και) το χάλκομα λίτρες δεκατεσαρες:νοῦ: 14,
24
| (και) το ἐνα δαμάλι τις γιμεροσας.
1
2

25
26

| <Πέτρος Ασπρογέρακας π(οτε): Σπυρ(ο) μαρτιρό.
| <(Στ)άθις Ασπρογερακας π(οτε)• Ιωανη Αναγνο(στ)ι μαρτιρω.
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27
28

| < Θεόδωρος Κατοπόδης π(οτε): Πέτρ(ου) νοτάριος διμόσιος Λευ| κάδος

▬▬▬▬

QUARANTATRE <bis>

▬▬▬▬

Angelo Benvenuti arch(ivista) 43<bis>
21/9 Νοεμβρίου 1828

1

| (και) δια το ἀνοθεν πράγμα όπ(ου) λιπι ηπόσχετε να τ(ου)
| το δόσι ης διορία χρόνο ἐνανε (και) λίποντας να (στ)ενεβετε κατά
3
| την τάξη τ(ου) νόμ(ου) όμιο ηπόσχετε με τ(ου)ς κλιρονομ(ου)ς (και) διάδοχ(ου)
4
| (ς του) να μαντινιρι (και) το ποσέσο τ(ου) ακινιτ(ου) πράγματο<ς> από κα{ι}5
| θε εναντιότητα
6
| οπ(ου) ο θεος να κρατί μακρά από αύτ(ου)ς ηπόσχετε μα τα παν7
| τία τ(ου)ς αγάθα παρόντα (και) μέλοντα, να τιν επι(στ)ρεψι ή τις ηδίας
8
| νίμφις ή οπίος εκίνος τις ακαρτερι νομίμος το παρόν α
9
| ναγνόθι ης την μπαρ(ου)σιαν το μερόν (και) μαρτίρον τ(ου) κυρί(ου)
10
| Πετρ(ου) Ασπροέρακα: π(οτέ): Σπίρ(ου) από χορίο Σφακιοτες μα11
| χαλα Ασπροερακάτα με τον αριθμον τις κατικια(ς του) ό
12
| το: νοῦ: 8: (και) ο κίριος (Στ)άθις Ασπροερακας: π(οτε): Ιωάννι Ανα13
| γνό(στ)η από χορίο Σφακιότες μαχαλα Ασπροερακατα (και)
14
| δεν τ(ου) εβρίσκετε αριθμος με το να ηνε νέα ηκοδομί με15
| φονι καθαρά (και) ευκατάλιπτο οι οπίγι μαρτιρες ήνε
16
| καλα γνο(στ)ί ης εμε το νοτάριο (και) βεβαιον(ου) εμε το νοταριο
17
| ότι γνορίζ(ου)ν τ(ου)ς εναριθεντας Ασπροερακάδες (και) Βερί18
| κιο (και) ότι δεν νεχ(ου)ν κανεναν δέσμον σιγκενιας με αυτ(ου)ς
19
| (και) μιν ιξευβρόντας τα μερι να βεβεος(ου)ν (και) ης μαρτιριας
2

20

| < Πέτρος Ασπρογέρακας π(οτε): Σπυρίδωνος μαρτιρώ.
| < (Στ)άθις Ασπρογέρακας π(οτε)• Ιωανη Αναγνο(στ)ι μαρτιρο.
22
| < Θεόδωρος Κατοπόδης: π(οτέ): Πέτρ(ου) νοτάριος διμόσιος
23
| Λευκάδος.
21

δεκαπεντε: νοῦ 15
| ης τας ορας όκτο: νοῦ: 8: μετα το μεσημερι ημέρα Παρασκεβή
| μίνας Νοέμβριος ηκοσιμιά: νοῦ: 21 τ(ου) αύτ(ου) μίνος Νοεμβρι(ου) ἐ26
| τος νέο (και) ενέα: νοῦ: 9: τ(ου) ηδι(ού) μινός ετός παλεο: 1828: χιλί(ου)ς οκτα\κο/
24
25

27

| <Πανάρετος ιερομονάχος Ζακήθινος ποτε Γιοάνη μάρτηρο.
| <Διμιτρις Κοκ(ου)λιοτις πότε (Στ)αθι μα<ρ>τιρο.
29
| Θεοδορος Κατοπόδης: π(οτέ): Πέτρ(ου) νοτάριος διμόσιος Λευκάδος.
28

▬▬▬▬

69

▬▬▬▬

44<bis> Angelo Benvenuti arch(ivista)
QUARANTAQUATTRO <bis>
21/9 Νοεμβρίου 1828
1

| σί(ου)ς ηκοσιοκτό: χοριο Καριάς εκραχθί εγώ ο νοταριος
| ης την ήκια τ(ου) κιρι(ου) Σπίρ(ου) Θαραπ(ου) π(οτέ): Αντονι από το πα3
| ρον χοριο Καριάς με τον αριθμόν τις αύτις κατικίας τριά4
| ντα τεσαρα: νοῦ: 34 (και) ενεφανίσθισαν ἐμπροσθεν εμ(ου) νο5
| ταρί(ου) (και) τον γκατοθεν τιμιόν μαρτιρον ο κιριος Ιωάννίς Φο6
| τινός: π(οτέ): Βασίλι από χορίο Κατ(ού)να με τον αριθμόν τις κα7
| τικία(ς του) πενιντα ἐνα: νοῦ: 51: από το ἐνα (και) από το αλο η
8
| κιρία κόρι Βασίλο θιγάτιρ τ(ου) ἀνοθεν Σπίρ(ου) Θαραπ(ου) (και) τις
9
| σιμβιά(ς του) Μαρίας οι οπίγι ἐπιτα οπ(ου) εγώ ο νοτάριος τ(ου)ς η10
| δοπιγισα τιν διορισιν τ(ου) νομ(ου) αναφορικος τ(ου) παρόντος σιμ11
| φονιτικ(ου) γαμικ(ού) κοντράτ(ου) η όπιγι μ(ου) ηπαν να γραψο (και) μ12
| (ου) απεκριθικα ότι την γνοριζ(ου)ν (και) μ(ου) ηπάν να τ(ου)ς σιμι13
| οσο το όσον ακ(ου)λ(ου)θι > > > >
Ης το όνομα τ(ου) πατρο<ς> ήγ(ου)
14
| (και) αγί(ου) πνεματος αμίν με τιν διναμιν τ(ου) παρόντος νοτα15
| ρικ(ου) γράματος εσίμφονιθιν νόμιμος γάμος τ(ου) ανοθεν
16
| Ιωάννί με τιν νανοθεν κορι Βασίλο με τιν σινδρομίν (και) θελισι
17
| τον νάνοθεν γονεονε ντ(ου)ς διά να γιερολογιθι το μι(στ)ιριο τ(ου) (στ)εφα18
| νόματος ης διόρία τιν νερχαμένι Κιριακή ηνέ ηκοσιτρίς
19 οῦ
| ν : 23: Νοεμβρι(ου) ετος νέο (και) εντεκα: νοῦ: 11: τ(ου) ηδι(ού) μινος ετος
20
| παλεο κατά τ(ου)ς θί(ου)ς (και) ηερ(ού)ς νομ(ου)ς τις αγιάς μας ανατολικις
21
| εκλισιας διά το όπιον τέλος ενεφανισθισαν εμπροσθεν
22
| ἐμ(ου) νοταρί(ου) (και) τον γκατοθεν τιμιον μαρτιρον ταύτα μερι
23
| (και) ο ἀνοθεν Ιώαννίς Φοτινός τάσι (και) ηπόσχετε να νιμφεφθί δια
24
| νομιμόν τ(ου) σίζιγον την ανοθεν κορι Βασίλο ης {σ}την ἀνοθέν
25
| διορία καθός (και) η αυτή ηπόσχετε να τον λάβι διά νομιμον \τις/
2

26

| < Πανάρετος ιερομοναχος Ζακήθινός ποτε Γίοανη μάρτιρο.
| < Διμιτρις Κοκ(ου)λιοτις πότε (Στ)αθι μα<ρ>τιρο.
28
| =Θεόδωρος Κατοπόδης: π(οτε): Πέτρ(ου) νοτάριο διμόσιος Λευκάδος.
27

Στο αριστερό περιθωριο
Ufficio della |Rezzenza |St. Maura 24 |Novembre 1828
Notificato |ad instanza |del [-----]
|Teodoro Catopodi |Notajo Publico |dell Isola [--] | il prescritto]
dell art: 20 |dell atto del |3° Parlamento |Ν. 12 [--]
υπογραφή θεώρησης- |segretario

▬▬▬▬
▬▬▬▬
Στη συνέχεια κανονική αρίθμιση σελίδων
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QUARANTACINQUE

Angelo Benvenuti arch(ivista) 45
21/9 Νοεμβρίου 1828

1

| τις σίζιγον (και) η ἀνο μελετιμενι Σπιρος (και) τις σιμβια(σ του) Μα| ριας πατίρ (και) μιτίρ τις ριθισας κορις Βασιλος τάσ(ου)ν (και) ηπ3
| οσχοντε να παραδόσ(ου)ν ης στο γκερό τ(ου) (στ)εφανόματος τ(ου) γα4
| μπρ(ού) Ιωάννι διά πρίκαν (και) χαριν πρίκας (και) διά μερ5
| ίδιον πατρικο (και) μιτρικό τις αύτις θιγατρο(ς του)ς Βασίλος το
6
| ακ(ου)λ(ου)θον πραγμα κινιτο (και) ακίνιτο το οπίγιο με τα
7
| την μπεριλαβίν τ(ου) ηπόσχετε ο αύτος ανόθεν Ιώαννις να το
8
| φιλαγι κατά την διόρισιν τ(ου) νομ(ου) > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > >
2

| εμπρότις (στ)ρόματα δι: νοῦ: 2: το ἐνα διπλαρενιο γεματο
| μαλία (και) το ἀλο μαλινο ἀδιό > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > >
11
| πρόσκεφαλαδιες διο η μία μεταξένια (και) η διπλαρε
12
| νια η μία γεμάτι μαλια (και) η ἀλι ἀδιά > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > >
13
| πρόσκεφαλα διό: νοῦ: 2: γεματα μαλια διπλαρένια > > > > > > > > > > > > > > > >
14
| σεντόνια διο: νοῦ: 2: πάνινα > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > >
15
| χοντροσέντονα διό: νοῦ: 2: > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > >
16
| βελέντζα μία: νοῦ: 1: > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > >
17
| καρπέτα μία: νοῦ: 1: > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > >
18
| π(ου)κάμισα γινέκια εξη: νοῦ: 6: το ἐνα γκεντισμενο με
19
| μετάξη (και) χρισάφι (και) τα ἐτερα ραματενια > > > > > > > > > > > > > >
20
| (και) π(ου)κάμισο αντρίκιο ἐνα: νοῦ: 1: > > > > > > > > > > > > > > > > > > >
21
| σαγιάδες τρις: νοῦ: 3: πάνιν(ου)ς > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > >
22
| (και)φαλοπάνια πέντε: νοῦ: 5: με τα δεματα τ(ου)ς τα τρία χτενο(στ)ι23
| κά32 (και) τα ἀλα χαλατζίτικα > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > >
24
| βρακι αντίκιο ἐνα: νοῦ: 1: πάνινο > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > >
25
| μεσάλια διο: νοῦ: 2: > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > >
26
| ζονάρι ἐνα: νοῦ: πάνινο > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > >
9

10

27

| <Παναρετος ιερομονάχος Ζακήθινος ποτε Γιοανις μαρτιρό
| <Διμιτρις Κοκ(ου)λιοτις ποτε (Στ)αθι μα<ρ>τιρο
29
| = Θεόδωρος Κατοπόδης: π(οτέ): Πετρ(ου) νοτάριο διμοσιος Λευκα30
| δος
28

▬▬▬▬

32

▬▬▬▬

Πρβλ. «κεφαλοπάνια ἐξη τα δύο χτενιστικά» (Πόρος 1827) – «δέκα κεφαλοπανια το ἐνα με μέρλον, τα
ἀλλα σκέτα» (Πόρος 1851). Λεξικό της Λευκαδίτικης Διαλέκτου
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46 Angelo Benvenuti arch(ivista)
21/9 Νοεμβρίου 1828

QUARANTASEI

| τ(ου)βαγέλια ἐξη: νοῦ: 6: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
| βαγενι βαρελον δεκα: νοῦ: 10: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
3
| χάλκομα λίτρες οχτο: νοῦ: 8: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
4
| κασέλα καρινι δεφτερι μία: νοῦ: 1: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
5
| πιρο(στ)ιά μία λίτρες τρις: νοῦ: 3: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
6
| ποδιές τρις: νοῦ: 3: (στ)άμπινες, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
7
| δακτιλίδι ενά: νοῦ: <1> ασιμένιο , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
8
| χοράφη τις μάνα(ς τ)της (στου)ς Κορβ(ου)λ(ού)ς όσο (και) αν ινε όπ(ου) ήνε τε9
| ταρτιον δίο: νοῦ: 2: νιτζίρκα , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
10
| ἀμπελι πατρικό (στ)ι Ράχι τζάπιον πεντε: νοῦ: 5: νιτζιρκα
11
| όσο (και) αν ίνε, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
12
| ετέρο αμπέλι σεμπρικό ανα πενταρικο όπ(ου) πέρνι τρία
13
| μερίδια ο ἀνοθεν Θαράπος (και) διο η κλιρονομία: π(οτέ) Ανα(στ)ασι
14
| Λιβαδίτι σινορίτες από τον αέρα μαγι(στ)ρο Πάπάθοδορο
15
| Μπρουσινός , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
16
| (ού)τος μ(ου) ήπαν (και) εγραψα εμπροσθέν τον μερον (και) τον τιμι
17
| ον μαρτίρον ευλαβε(στ)ατ(ου) Πανάρετ(ου) Ζακιθιν(ού) π(οτέ): Ιωάνι
18
| από το παρόν χορίο Καριας με τον αριθμόν τις κατικί
19
| α(σ του): τριανταδιο: νοῦ: 32: (και) ο κίριος Διμίτρις Κ(ου)κ(ου)λιότις: π(οτέ) (στ)α20
| θι από το παρόν χορίο Καριας με τον αριθμον τις κατικί21
| α(ς του)ς τριάντα ἐνα: νοῦ: 31 = (και) ανέγνοσα το παρόν κοντράτο γαμι22
| κ(ού) εμπροσθέν τον μερόν (και) τον τιμιον μαρτίρον με φονι κα23
| θαρά (και) ευκατάλιπτον οι οπίγι μάρτιρες βεβαιών(ου)ν εμε
24
| το νοτάριο ότι γνορίζ(ου)ν τ(ου)ς {ά}άνο ριθέντας Φοτινο (και) Θαρα25
| πο (και) δεν νεχ(ου)ν κανεναν δεσμον σιγκενιας κατά το νομο
26
| (και) μιν ιξεύροντας γραματα να βεβεος(ου)ν τα μερι (και) ης
27
| μαρτιριας
28
| <Πανάρετος ιερομονάχος Ζακήθινος ποτε Γιοάνι μάρτιρο.
29
| <Διμιτρις Κοκ(ου)λιοτις πότε (Στ)αθι μα<ρ>τιρο.
30
| = Θεόδωρος Κατοπόδης π(οτέ): Πετρ(ου) νοτάριος διμοσιος Λευκάδος.
1
2

▬▬▬▬
QUARANTASETTE

▬▬▬▬

Angelo Benvenuti arch(ivista) 47
22/10 Νοεμβρίου 1828
δεκάξη: νοῦ 16

1

| ης τας όρας όκτο: νοῦ: 8: μπ<ρ>ιν το μεσιμέρι ημέρα Σαβάτο
| ηκοσιδίο: νοῦ: 22: Νοεμβρί(ου) ετός νέο (και) δεκα: νοῦ: 10: τ(ου) ηδι(ου)
3
| μινός ἐτος παλεό: 1828: χιλί(ου)ς οκτακοσί(ου)ς ηκοσιοκτό
4
| χοριο Καριάς εκράχθι εγώ ο νοτάριος ης την ηκία τ(ου) =
5
| κιριου Σπίρ(ου) Θαράπ(ου): π(οτε): Αντονι από το παρόν χοριο
6
| Καριας με τον αριθμόν τις κατικια(ς του) τριαντα τέσαρα
7
|: νοῦ: 34 από το ἐνα (και) από το αλο ο κίριος Ιωάννις [Μπ8
| ἀλτζας]sic π(οτέ): Βασίλι από χορίο Κατ(ού)να με τον ναριθμον τις
2

72

9

| κατικια(ς του) † εδο παρόν (και) η κατοθεν μάρτιρες η οπι| γι μ(ου) ηπαν να τ(ου)ς σιμιοσο το οσόν ακ(ου)λ(ου)θι επίτα ο11
| π(ου) εγώ ο νοτάριος τ(ου)ς εκαμαν γνο(στ)ό την διόρισιν τ(ου) νο
12
| μ(ου) (και) απεκριθισα ότι την γνοριζ(ου) (και) μ(ου) ηπάν να
13
| τ(ου)ς γράψο το – οσ(ου)ν ακ(ου)λ(ου)θί _ _ _ _ _ Επιδι μέ
14
| λι να ακ(ου)λ(ου)θίσι την αύριο το μι(στ)ίριο τ(ου) (στ)εφανό15
| ματος αναμεταξή τ(ου)ς ἀνοθεν Ιωάννι Φοτιν(ού) με την
16
| κόρι κιρία Βασίλο θιγάτιρ νόμιμος τ(ου) ανόθεν Σπίρ(ου)
17
| (και) τις σιμβιά(ς του) Μαρίας κατά τ(ου)ς θί(ου)ς (και) ηέρ(ου)ς κανό18
| νας τις από(στ)ολικής (και) ανατολικίς εκλισίας διά τ(ού)το =
19
| μ(ου) ηπάν να κάταγράψο ης τα ἀτι μ(ου) όλο το κινιτό (και) =
20
| ακινιτο πραγμα όπ(ου) ο ανοθέν Σπίρος Θαραπος (και) μ21
| ε την σιμβία τ(ου) Μαρία ετάξαν τις ἀνοθεν θι{ν}γατρο(σ του)ς
22
| Βασίλος ος το κοντράτο γαμικ(ού) οπ(ού) εγίνι ης τα ἀτι
23
| μ(ου) την εχθισινί ημέρα διά πρίκαν (και) χάριν πρι24
| κας πατρικί (και) μιτρικο τις ἀνοθεν θιγατρο(σ του)ς Βασιλ10

25

| <Ιωανις Κατοποδις ποτε Αντ{η}ρια μαρτηρο.
| <Διμιτρις Κοκ(ου)λιοτις ποτε (Στ)αθι μα<ρ>τιρο.
27
| = Θεόδωρος Κατοπόδης: π(οτέ): Πέτρ(ου) νοτάριο διμόσιος Λευκάδος.
.
▬▬▬▬
παραγραμιν ο λογος
|οπ(ου) ηνε τρεσαδος οπ(ου) |λεγι Μπαλτζας δεν εχι |τον τοπον τ(ου) αλα θε να
|ηπι Φοτινος ομιος πα|ραγραμι οπ(ου) ηνε ο |(Στ)αβρος ηθελα να βαλο
|πενίτα ἐνα: νοῦ: 51: (και) |ης μαρτιρίας
|<εΙωανις Κατω|ποδις ποτε Αντρι|α μαρτηροι
|<Διμιτρις Κοκ(ου)λιοτις ποτε| (Στ)αθι μα<ρ>τιρο
|= Θεοδορος Κατοποδις |π(οτέ): πέτρ(ου) νοτάριος διμο|σιος Λευκαδος
26

Ufficio della Rezzenza
St. Maura
24 Novembre 1828.
fu notificato ad instanza|del |Teodoro Catopodi
|Notajo pubblico| delle
(συνεχίζεται)

▬▬▬▬

▬▬▬▬

48 Angelo Benvenuti arch(ivista)
22/10 Νοεμβρίου 1828
1

QUARANTΟΤTO

| διά να ἐχη ο αύτος νιμφίος μετα την μπεριλαβίν τις η
| δίας πρίκας να την φιλάγι (και) αν τιχι περί(στ)ασι μα τιν
3
| επι(στ)ρέψι > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > >
4
| εμπροτις στ)ροματα διο: νοῦ: 2 το ἐνα διπλαρενιο γεματο {(και)}
5
| μαλια (και) το αλο μάλινο αδιό > > > > > > > > > > >> > > >
6
| προσκεφαλαδιές διο η μια μεταξένια γεμάτι μαλια (και)
7
| η αλι διπλαρένια αδιά > > > > > > > > > > > > > > > > > > > >
8
| προσκεφαλα διο διπλαρένια γεμάτα μαλιά > > > > > > > >
9
| σεντόνια διο: νοῦ: 2: πάνινα > > > > > > > > > > > > > > > >
10
| χοντροσέντονα διο: νοῦ: 2: > > > > > > > > > > > > > > > > >
11
| βελέντζα μία: νοῦ: 1: > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > >
2
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| καρπέτα μία: νοῦ: 1: > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > >
| π(ου)κάμισα γινεκια εξη: νοῦ: 6: το ἐνα γκεντισμενο με
14
| μετάξη (και) <χ>ρισαφι (και) τα ετέρα ραματένια > > > > >
15
| ἐτερο π(ου)κάμισο αντρικιο ενά: νοῦ: 1: > > > > > > > >>>> >
16
| σαγιάδες τρις πάνιν(ου)ς> > > > > > > > > > > > > > > > > > > >
17
| (και)φαλοπάνια πέντε με τα δεματά τ(ου)ς τα τρια χτενι(στ)ικα
18
| (και) τα ἐτερα χαλατζιτικα > > > > > > > > > > > > > > > > > >
19
| βρακί αντρικιο ἐνα: νοῦ: 1: πανινο > > > > > > > > > > > >
20
| μεσάλια διο: νοῦ: 2: > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > >
21
| ζονάρι ἐνα: νοῦ: 1: πανινο > > > > > > > > > > > > > > > > > > >
22
| τ(ου)βαγέλια ἐξη: νοῦ: 6: > > > > > > > > > > > > > > > > > > > >
23
| βαγένι ενά βαρελόν δέκα: νοῦ: 10: > > > > > > > > > > > > > > >
24
| χαλκομα λιτρες όκτο: νοῦ: 8: > > > > > > > > > > > > > > > > > > >
25
| κασέλα δεύτερι καρινι μια: νοῦ: 1: > > > > > > > > > > > > > > > >
26
| πιρο(στ)ιά μία: νοῦ: λιτρες: νοῦ: 3: > > > > > > > > > > > > >
12
13

27

| < εΙοανις Κατοποδις ποτε Αντρια {† ανρια †} μαρτηρο.
| < Διμιτρις Κοκ(ου)λιοτις ποτε (Στ)αθι μα<ρ>τιρο.
29
| < Θεοδορος Κατοπόδης: π(οτε): Πετρ(ου) νοτάριος διμοσιος Λευκά30
| δος.
28

_ _ _ Teodoro Catopodi | Notajo Publico | dell Isola questa [....]
Art 20 | Parlamento [ _ _ _ atto del 3ο Parlamento _ _ _

▬▬▬▬
QUARANTAΝOVE
1

▬▬▬▬

Angelo Benvenuti arch(ivista) 49
22/10 Νοεμβρίου 1828

| χοράφι τις μάνα(ς τ)ις (στου)ς Κορβ(ού)λ(ου)ς τεταρτιόν διο νιτζιρκα
| όσον (και) αν ίνε > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > >
3
| αμπέλι πατρικό (στ)ι ράχι τζαπιον πέντε: νοῦ: 5: νιτζίρκα
4
| όσον (και) αν ίνε > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > >
5
| ἐτερο αμπέλι σεμπρικό ἀνα πεντάρικο οπ(ου) περνι
6
| τρια μερίδια ο Θαράπος (και) διο: η κλιρονομία ; π(οτε) Αθανάσι
7
| Λιβαδιτι σινορίτες από τον αέρα μαγί(στ)ρο Παπαθοδορις
8
| μπρ(ου)σινός > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > >
9
| ποδιές τρις (στ)αμπινες > > > > > > > > > > > > > > > > >
10
| δακτιλίδι ἐνα ασιμένιο > > > > > > > > > > > > > > > > >
11
| την οπήα πρικα τιν ἐλαβε (και) επερίλαβε ης την εξ(ου)σίαν
12
| τ(ου) ο ανοθέν Φοτινος ος ανόθεν εσίμιοθι (και) από το ανοθεν
13
| πραγμα λίπη όπ(ου) δεν τ(ου) το ἐδοσε με το να μην το ἐχι ο ἀνο14
| θεν Θαράπος (και) πέρνι ηπόσχεσι να το παραδοσι ης διόρι15
| α μίνας ἐξι: νοῦ: 6: οπ(ου) λίπ(ου)ν > > > > > > > > > > > > > >
16
| το (στ)ρομα το μαλινο αδιο > > > > > > > > > > > > > >
17
| χοντροσέντονο ενα: νοῦ: 1: > > > > > > > > > > > > > > >
18
| καρπέτα μία: νοῦ: 1: > > > > > > > > > > > > > > > > > >
19
| π(ου)κάμισο ἐνα: νοῦ: 1: γινέκιο ραματενιο > > > > > > > >
20
| σαγίας γινεκιος ενας: νοῦ: 1: πανινος > > > > > > >
21
| βρακι αντρικιο ἐνα: νοῦ: 1: – πανινο > > > > > > >
2
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22

| μεσάλια διο > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > >
| ζονάρι πανινο ἐνά: νοῦ: 1: > > > > > > > > > > > > > > > >
24
| τ(ου) βαγελια ἐξι: νοῦ: 6: – > > > > > > > > > > > > > > >
25
| χάλκομα λίτρες οκτο: νοῦ: 8: > > > > > > > > > > > > > >
26
| κασέλα δεύτερι κάρινι μία > > > > > > > > > > > > > >> > > > >
27
| πιρο(στ)ιά μία λίτρες τρις: νοῦ: 3: > > > > > > > > > > > > > > >
28
| (και) λιποντας να (στ)εν<ε>βετε κατά τιν ταξιν τ(ου) νομ(ου) ομιος η
29
| ποσχετε κλιρονόμ(ους) (και) διάδόχ(ου)ς τ(ου) να γαραντιρι το\να/
23

30

| <εΙωανις Κατοποδις ποτε Αντ{η}ρ<ι>α μαρτηρο.
| <Διμιτρις Κοκ(ου)λιοτις ποτε (Στ)αθι μα<ρ>τιρο.
32
| | = Θεόδωρος Κατοπόδις: π(οτέ): Πετρ(ου) νοτάριο διμοσιος Λευκαδος.
31

Κεντρικό τμήμα της Λευκάδος (Καρυά, Εγκλουβή, Βαυκερή, Αλέξανδρος, Εξάνθεια, κτλ.)

▬▬▬▬

▬▬▬▬

50 Angelo Benvenuti arch(ivista)
22/10 Νοεμβρίου 1828
1

ǀ ν {να} αύτον γαμπρόν τ(ου) ης το ποσέσο τ(ου) ακινίτ(ου) από
ǀ κάθε ενατιότητα,
3
ǀ (και) ηπόσχετε να την διατιρί (και) φιλάτι ηποτάσοντας τα πα4
ǀ ντία τ(ου) αγαθα (και) ης περί(στ)ασιν επι(στ)ροφίς οπ(ου) ο θεος=
5
ǀ να κρατι μακρά ἀπο αύτ(ού)ς ηπόσχετε να την επι(στ)ρε2
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6

ǀ ψι ή τις ηδίας νίμφις ή εκίνος οπ(ου) νομίμος τις ακαρτεǀ ρι – το παρόν αναγνόθι ης την μπαρ(ου)σιαν τον μερον
8
ǀ (και) τον τιμίον μαρτίρον κιρί(ου) Ιώαννι Kατοπόδι: π(οτε): Αντ9
ǀ ρια από το παρόν χοριο Καριας με τον ναριθμον τις
10
ǀ κατικια(ς του): τριαντα ενέα: νοῦ: 39: (και) ο κίριος Διμιτρις Κ(ου)
11
| Κ(ου)λιότις π(οτε): (Στ)αθι από το παρον χοριο Καριας με τον ναρι12
| θμον τις κατικια(ς του) τριανταενα: νοῦ: 31: ης γλοσα ευκα13
| ταλιπτο με τ(ου)ς οπί(ου)ς σεν νεχο κανεναν δεσμον συγκενιας
14
| οι οπιγι μάρτιρες βεβεόν(ου)ν εμε το νοτάριο ότι γνοριζ(ου)15
| σι τ(ου)ς ἀνοθεν Θαραπο (και) [Μπάλτζα] (και) ότι δεν νεχ(ου)ν κα16
| νενα δεσμον σιγκενιας με αύτ(ου)ς (και) μιν ιξευροντας τα
17
| μερι γράματα να βεβαιώς(ου)ν (και) ης μαρτιριας,
7

18

| <εIοανις Kατοποδις ποτε Aντρια μαρτηρο.
| <Διμιτρις Κοκ(ου)λιοτις ποτε (Στ)αθι μα<ρ>τιρο.
20
|=Θεοδορος Κατοποδις: π(οτέ): Πετρ(ου) νοταριο διμοσιος Λευκαδος
19

νοῦ 17 #
21

| ης τας όρας τρις: μετα το μεσιμέρι ημερα Σαβάτο 22: ηκοσιδίο
| Νοεμβρι(ου) ἐτος νέο (και) δεκα: νοῦ: 10: τ(ου) ηδίου μινός κατά το παλέο: 1828
23
| χιλι(ου)ς οκτακοσί(ου)ς ηκοσιοκτό χορίο καριάς εκραχθι εγώ ο νοτάριος
24
| ης την ηκιά τ(ου) Παπαθεόδορ(ου) Μπ(ου)ρσιν(ου): π(οτέ) Μανόλι από το ἀ25
| νοθεν χοριο Καριάς με τον αριθμον τις κατικία(ς του) εκατόν ηκοσί\διο/
22

26

ǀ <Θεοδῳρος ιερευς Μπρ(ου)σινος πο(τέ) Μανολι βεβεονο
ǀ <Φοτης Μεσηνης τ(ου) (Στ)αθη· βεβεονο
28
ǀ <Αντώνιος Κατοπόδης του Γεωργί(ου) βεβαιόνο μαρτυρώ
29
ǀ <Αντονις· Γλενις ποτε Παναγιοτι· μαρτιρο
30
ǀ <Θεόδωρος Κατοπόδις π(οτέ): Πετρ(ου) νοτάριος διμόσιος Λευκάδος
27

Διόρθωση στο περιθώριο
Παραγραμί ο λόγος ο|π(ου)ηνε τρεσάδος δεν νε|χι τον τοπον τ(ου) αλα θε|λι να ηπι Φοτινός (και) ής |μαρτιρίας
| <εIοανις Kατο|ποδις ποτε Aντρι|α μαρτηρο.
| <Διμιτρις Κοκ(ου)λιοτις πο|τε (Στ)αθι μα<ρ>τιρο.
|=Θεοδορος Κατοποδις: π(οτέ): Πετρ(ου) νοταρι|ο διμοσιος Λευκα|δος

▬▬▬▬
CINQUANTUNO

▬▬▬▬

Angelo Benvenuti arch(ivista) 51
22/10 Νοεμβρίου 1828

| διο: νοῦ: 122: ενεφανίσθισαν ἐμπροσθέν ἐμ(ου) νοταρι(ου) (και) τον
| γκατοθεν τιμιον μαρτιρο ο κίριος Φότις Μεσίνις τ(ου) (Στ)άθι από το
3
| ανοθεν χορίο Καρίας με τον ναριθμόν τις κατικία(ς του) εκατόν δε4
| καπέντε: voῦ: 115: από το ἐνα (και) από το αλο η κιρία κόρι +<Μαύρα>+ θιγά5
| τιρ τ(ου) ανοθεν Πάπάθοδορί (και) τις σιμβιά(ς του) Αγκελικίς οι ο6
| πίγι επιτα οπ(ού) εγώ ο νοτάριος τ(ου)ς ηδοπίγισα την διορισιν τ(ου)
7
| νομ(ου) αναφορικός τ(ου) παρόντος σιμφονιτικ(ού) γαμικ(ου) κοντρα1
2
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8

| τ(ου) οπ(ού) μ(ου) ηπαν να γράψο (και) μ(ου) απεκρίθισαν ότι τιν γνορίζ(ου)ν
| (και) μ(ου) ηπάν να τ(ου)ς σιμιόσο το οσόν ακ(ου)λ(ου)θί: Ης το όνομα τ(ου)=
10
| πατρός η(ού) (και) αγί(ου) πνέματος αμήν με τιν δίναμιν τ(ου) παρον
11
| νοταρικ(ού) γραματος εσιφονίθι πρότος νόμιμος γάμος τ(ου) αν
12
| νόθεν Φότι με τιν νάνοθεν κυρία κορι Μαύρα με τιν σιδρομίν (και)
13
| θέλισιν τον νάνοθεν γονεονέν τις διά να γιερολογιθί το μυ(στ)ίριο
14
| τ(ου) (στ)εφανόματο την αύριο κάτα τ(ου)ς θί(ου)ς (και) Ιερ(ου)ς νόμ(ου)ς της αγία15
| ς μας ανατολικίς εκλισίας διά το οπίον τέλος ενεφανισθισα<ν>
16
| ἐμπρόσθεν ἐμ(ου) νοταρί(ου) (και)το γκάτοθεν τιμίον μαρτίρο ταυτά
17
| μέρι (και) ο ἀνοθέν Φότις μεσίνις τάσι (και) ηπόσχετε να νιμφεφθί
18
| διά νομιμόν τ(ου) σιζίγον τιν νάνοθεν κόρι Μαύρα ης την ἀυριο
19
| διορία καθός (και) η ἀυτι ηπόσχετε να τον λάβη διά νομιμον
20
| τις σιζιγον (και) η ανοθέν πατιρ (και) μιτίρ τις ριθίσας κόρις Μαύρας
21
| τάσ(ου)ν (και) ηπόσχοντε να παραδόσ(ου)ν ης το γκερόν τ(ου) (στ)εφανόμα
22
| τος η(ού)ν τιν αύριο τ(ου) γαμπρ(ου) Φοτι διά πρίκαν (και) χάριν πρί23
| κας (και) διά μερίδιο πατρικό (και)μιτρικό τις αύτις θιγατρό(σ του)ς
24
| μαβρης το ἀκ(ου)λ(ου)θον κινιτο (και) ακίνιτο πράγμα το οπίο μετα
25
| τιν μπεριλαβίν τ(ου) ηπόσχετε ο αύτος ἀνοθεν Φότις να το διαφι26
| λάτι κατά τιν διόρισιν τ(ου) νόμ(ου)
9

27

| <Θεοδῳρος ιερευς Μπρ(ου)ρ(ου)σινος πο(τε) Μανολι βεβεονο.
| <Φοτης Μεσηνης τ(ου) (Στ)αθη βεβεονο.
29
| <Αντώνιος Κατοπόδης του Γεωργί(ου) [βε] μαρτυρώ.
30
| <Αντονις • Γλενις • ποτε Παναγιοτι • μαρτιρο.
31
| = Θεόδωρος Κατοπόδης: π(οτε): Πετρ(ου) νοτάριο διμοσιος Λευκα32
| δος.
28

Διόρθωση στο περιθώριο
|παραγραμιν οπ(ου) | ηνε ο (στ)αυρός ήθελα
|να ηπό †Μαύρα†: (και) |ης μαρτιριας
|Θεοδ{ι}ορος ιερευς Μπρ(ου)σι|νος π(οτε) Μανολι βεβεονο.
|Φοτης Μεσηνης τ(ου) (Στ)α|θη βεβεονο.
|Αντονις • Γλενις |ποτε Παναγιοτι |μαρτιρο
Θεόδορος |Κατοπόδις π(οτε): Πετρ(ου) νο|τάριος διμόσιος Λευκαδος
Ufficio della | Rezzenza | St. Maura
|24 Novembre |1828.
| notificato |ad instanza del |presentatore Teodoro |Catopodi Notajo |Publico dell
Isola questa il pre|scritto dell art 20 |dell atto del 3° |Parlamento N. 12
υπογραφή= segretario

▬▬▬▬
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52 Angelo Benvenuti arch(ivista)
22/10 Νοεμβρίου 1828

CINQUANTADUE

| εμπρότις (στ)ρόματα δι: νοῦ: 2: διπλαρενια το ἐνα γεματο
| μαλια (και) το ἀλο αδιο , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
3
| προσκεφαλαδιές διο: νοῦ: 2: διπλαρένιες η μία γεμάτι μαλια , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
4
| (και) η ἀλι αδια , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
5
| προσκεφαλα τέσαρα: νοῦ: 4: διπλαρενια τα διο γεματα μα
6
| λια (και) τα ἀλα δίο ἀδιά , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
7
| σεντονια τέσαρα πάνινα , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
8
| (και) ετέρα σιο χοντρά , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
9
| καρπέτα μία: νοῦ: 1: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
10
| βελέντζα μία: νοῦ: 1: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
11
| παπλομα ἐνα: νοῦ: 1: (στ)αμπινο , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
12
| σαγιάδες πέντε: νοῦ: 5: ο ἐνας χτενι(στ)ικός (και) η ετερα χαλατζιτικι
13
| (στ)άμπα: νοῦ: 1: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
14
| πικάμισα ἐντεκα: νοῦ: 11: το ἐνα: 1: χρισό με π(ου)λιά τα διο: νοῦ: 2
15
| με μετάξι κόκινο τα ἐτερα ραματένια , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
16
| π(ου)καμισα αντρικια διο: νοῦ: 2: πάνινα , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
17
| σιντροφι τις νίμφις ενα: νοῦ: 1: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
18
| δαχτιλιδι ασιμένιο ἐνα: νοῦ: 1: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
19
| απανοβρακι τ(ου) γαμπρ(ού) ἐνα: νοῦ: 1: πάνινο , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
20
| μ(ου)κάντεμι ἐνα: νοῦ: 1: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
21
| κεφαλοπάνια δέκα: νοῦ: 10: τα τρία χτενι(στ)ικά τα ἐτερα χαλα
22
| τζίτικα μα τα δεματά τ(ου)ς , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
23
| ποδιές εξ‘: νοῦ: 6: μία νταραγένια πράσινι (και) η τρις (στ)αμπι
24
| νες (και) η διο αλαντζοτές , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
25
| τ(ου)βαγέλια ἐξι: νοῦ: 6: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
26
| τ(ου)βάγια μία: νοῦ: 1: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
27
| μεσάλι ἐνα χοντρο , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
28
| κασέλα καρινι προτι μία , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
1
2

29

| <Θεοδορος ιερευς Μπρ(ου)σινος πο(τε) Μανολι βεβεονο.
| <Φοτης Μεσηνης τ(ου) (Στ)άθη βεβεονο.
31
| <Αντώνιος Κατοπόδης του Γεωργί(ου) βεβαιόνο μαρτυρώ.
32
| <Αντονις • Γλενις ποτε Παναγιοτι· μαρτιρο.
33
| = Θεόδωρος Κατοπόδις π(οτέ): Πετρ(ου) νοτάριος διμόσιος Λευκάδος.
30

▬▬▬▬
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CINQUANTATRE

Angelo Benvenuti arch(ivista) 53
22/10 Νοεμβρίου 1828

| χάλκομα λίτρες δεκατέσαρες: νοῦ:14: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
| π<ι>ρο(στ)ία μία: νοῦ: 1: λίτρες πέντε: νοῦ: 5: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
3
| (και) τάλαρα κολονάτα δεκαπέντε: νοῦ: 15: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
4
| αμπελι (στ)α Βαλτιά οσο (και) αν ίνε σινοριζ(ου) από τον αέρα γρεο Αν5
| τριάς Κατοποδις , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
6
| ετερο αμπέλι (στ)ο Βάρι οσο (και) αν ινε οσον εβρίσκετέ αμπέλι
7
| να το δ(ου)λεβι ο ανοθεν Φοτις να μεράζ(ου)ν με το σέμπρο τ(ου) τον: (Στ)
8
| Δοξαρά , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
9
| αμπέλι (στ)α Βαρκά όσο (και) αν ίναι σινοριζι από τον αερα γάρμπι Κο(στ)α
10
| τι φ<ι>τία (στ) Αγριαδια όσο (και) αν ίνε σινοριζι από τον αέρα βορέα κλιρο11
| νομία: π(οτέ): Απο(στ)ολι Γραψα , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
12
| (και) το χοραφι ης τι Μακριά Ραχι οσον (και) αν ινε , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
13
| βαγενι βαρελον δόδεκα: νοῦ: 12: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
14
| διό ρίζες ελιές (στ)ι Κατ(ου)να , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
15
| από όσες ελιές απαρθενεβ(ου)ν διά μεριδιον τ(ου) (στου) Τζ(ου)καλα.
16
| (ού)τος μ(ου) ηπαν (και) ἐγραψα ἐμποσθεν εμ(ου) νοταρι(ου) το μερον (και) το17
| ν τιμίον μαρτίρον κιρί(ου) Αντόνι Κατοποδι τ(ου) Γεοργι(ου) από το παρον
18
| χοριο Καριάς με τον ναριθμον τις κατικια(ς του) εκατον εβδομιντα
19
| ενεα: νοῦ: 179: (και) ο κίριο Αντόνις Γλένις • π(οτε): Παναγιότι από το
20
| παρον χορίο Καριάς με τον ναριθμον τις κατικια(ς του) εκατον σα21
| ράντα επτα: νοῦ: 147: (και) ανέγνοσα το παρόν κοντράτο γαμικ(ου)
22
| ἐμπροσθέν τον μερόν (και) τον τιμιόν μαρτιρον με φονι καθα23
| ρα (και) ευκατάλιπτο οι οπιγι μάρτιρες βεβαιών(ου)ν ἐμε το νοτά24
| ριο ότι γνορίζ(ου)ν τ(ου)ς εναριθέντας Μεσίνι (και) Μπρ(ου)σινό (και) δεν
25
| εχ(ου)ν κανέναν δεσμόν σιγκενιάς με αυτ(ού)ς κατά το νόμο η οπι26
| γι μαρτιρες ηνέ καλα γνο(στ)ι ἐμε τ(ου) νοταρί(ου) (και) βεβεόν(ου)ν τα
27
| {τα} μερι ης διά χιρό(ς του)ς (και) ης μαρτιριας,
1
2

28

| <Θεοδῳρος ιερευς Μπρ(ου)σινος πο(τε) Μανολι βεβεονο.
| <Φοτης Μεση•νης τ(ου) (Στ)αθη βεβεονο.
30
| <Αντώνιος Κατοπόδης του Γεωργί(ου) μαρτυρώ.
31
| <Αντονις • Γλενις • ποτε Πανα•γιοτι• μαρτιρο.
32
|=Θεόδορος Κατοπόδις π(οτέ): Πέτρ(ου) νοτάριος διμοσιος Λευκαδος.
29

Διόρθωση στο περιθώριο (στο ύψος της γραμμής 9)
†λαζαρις† (και) ης |μαρτιρίας
<<Θεοδῳρος ιερευς Μπ|ρ(ου)σινος πο(τε) Μανολι βεβεονο.
|<Φοτης Μεσηνις τ(ου) (στ)α|θη βεβεονο.
|<Αντώνιος Κατοπόδης |του Γεωργί(ου) μαρτυρώ.
|<Αντονις • Γλενις • πο|τε Παναγιοτι• μαρτιρο.
|= Θεόδορο Κατοποδις π(οτέ): Πέτρ(ου) νοτάριος |διμοσιος Λευκάδος
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54 Angelo Benvenuti arch(ivista)
CINQUANTAQUATTRO
22/10 Νοεμβρίου 1828
νοῦ 18 #
ǀ ης τας όράς ἐπτά: νοῦ: 7: μετά το μεσιμέρι ημέρα Σαβάτο μινας
ǀ Νοεμβριος ηκοσιδιό: νοῦ: 22: τ(ου) αύτ(οτ) μινός ἐτος νέο (και) δέκι: †: 10:
3
ǀ τ(ου) ηδι(ού) μινός ἐτος παλέο: 1828: χιλί(ου)ς οκτακοσί(ου)ς ηκοσιοκτό χορι
4
ǀ καρίας εκράχθι εγώ ο νοτάριος ης τιν ικία τ(ου) Παπαθεοδόρ(ου)
5
ǀ Μπ(ου)ρσιν(ού): π(οτέ): Μανόλι από το ανοθεν χορίο Καριάς με τον ανα6
ǀ ριθμον τις αύτις κατικίας εκατό ηκοσιτέσαρα: νοῦ: 124: (και) ενε7
ǀ φανίσθισαν ἐμπροσθέν έμ(ου) νοταρι(ου) (και) τον γκατοθεν τιμιο
8
ǀ μαρτιρον τα παρόντα διο μέρι από το ἐνα ο Φοτις Μεσινις –
9
ǀ τ(ου) (Στ)άθι από το παρόν χορίο Καριας με τον ναριθμον τις κα10
ǀ τικία(ς του) εκατον δεκα πεντε: νοῦ: 115: (και) από το ἀλο ο εβλαβε(στ)α11
ǀ τος ανόθεν πάπάς Θεοδορος Μπ(ου)ρσινος: π(οτε): Μανολι (και) με τιν{ι}
12
ǀ σιμβία τ(ου) Αγκελικι η οπίγι μ(ου) ηπάν να σιμιόσο το όσόν α13
ǀ κ(ου)λ(ου)θι ἐπιτα οπ(ου) εγώ ο νοτάριος τ(ου)ς ἐκαμα γνο(στ)ο την διο14
ǀ ρισιν τ(ου) νόμ(ου) επάν(ου) ης το παρον κοντρατο πρικοπαρα15
ǀ δόσεος (και) μ(ου) απεκρίθισα ότι τιν γνορίζ(ου)ν επιδί τις με16
ǀ λη τιν ἀβρίο να ακ(ου)λ(ου)θίσι το μι(στ)ίριο τ(ου) (στ)εφανόματος ανα
17
ǀ ματαξή τ(ου) ανόθεν Φοτι Ιός τ(ου) (Στ)άθι μεν τι κορι κιρία Μά18
ǀ βρα θιγατιρ νόμιμος τ(ου) ανόθεν Πάπάθεοδόρ(ου) (και) τις σιμ19
ǀ βια(ς του) Αγκελικίς κατά τ(ου)ς θί(ου)ς (και) ηΙερ(ου)ς νομ(ου)ς τις από(στ)ο20
ǀ λικις (και) ανατολικις εκλισίας διά τ(ού)το μ(ου) ηπάν να κατά21
ǀ γράψο ης τα ατι μ(ου) ολο το κινιτό (και) ακίνιτο πράγμα (και) σο22
ǀ λδία οπ(ου) ο ανοθεν παπας εγραψε εταξε διά πρικα (και)
23
ǀ χαριν πρίκας πατρικι μιτρικι τις ανοθεν θιγατρό(ς του) Μα24
ǀ βρας διά να ἐχι ο αύτος νιμφίος μετα την μπεριλαβιν τις
25
ǀ ηδίας πρικας να τιν φιλάγι (και) αν τιχι περί(στ)ασιν να την \επι/
1
2

26

ǀ <Θεοδῳρος ιερευς Μπρ(ου)σινος πο<τε> Μανολι βεβεονο
ǀ <Φοτης Μεσηνης τ(ου) (Στ)αθη βεβεονο
28
ǀ <Ανδρεας Αναγνο(στ)ης Τ(ου)μπας τ(ου) Παπαβασηλη μαρτηρο.
29
ǀ <Σπυρος Βαγενας τ(ου) Γιοανι μαρτιρο.
27

30

ǀ = Θεόδωρος Κατοπόδης: π(οτέ): Πετρ(ου) νοτάριος διμόσιος Λευκάδος.
Ufficio della |Rezzenza |St. Maura 24 |Novembre 1828.
Notificato |ad instanza |del presentatore
Teodoro Catopodi |Notajo Publico |dell’ Isola
il prescritto |dell art 20 |dell’ atto del |3o Parlamento |N 12
[Υπογραφή]
Secretario
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Angelo Benvenuti arch(ivista) 55

22/10 Νοεμβρίου 1828
1

| πι(στ)ρεψι , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
| εμπρότις (στ)ροματα διο: νοῦ: 2: διπλαρενια το ἐνα: νοῦ: 1: γεμίτο μα3
| λιά (και) το ἀλο αδιό , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
4
| προσκεφαλάδες διο: νοῦ: 2: διπλαρένιες η μια γεμάτι μαλιά (και)
5
| η αλι αδιά , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
6
| προσκεφαλα τέσαρα: νοῦ: 4: διπλαρένια τα διο γεμάτα μαλιά
7
| (και) τα ἀλα διο γ αδια , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
8
| σεντόνια τέσαρα: νοῦ: 4: πάνινα , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
9
| (και) ετέρα διο χοντρά , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
10
| καρπέτα μία: νοῦ: 1: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,,
11
| βελεντζα μία: νοῦ: 1: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
12
| παπλομα ἐνα: νοῦ: 1: (στ)άμπινο , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
13
| σαγιάδες πεντε: νοῦ: 5: ο ἐνας χτενι(στ)ικος (και) ἐτερι χαλατζιτικι
14
| (στ)άμπα: μία: νοῦ: 1: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
15
| ιποκάμισα ἐντεκα: νοῦ: 11: το ἐνα χρισο με π(ου)λιά τα διο με16
| ταξι […] κόκινι τα ἐτερα ραματένια , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
17
| π(ου)καμισα αντρικια διο: νοῦ:2: πάνινα , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
18
| σιντροφι τις νίμφις ἐνα: νοῦ: 1: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
19
| δαχτιλιδι ασιμένιο: νοῦ: 1: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
20
| απανοβράκι τ(ου) γαμπρ(ου) ἐνα: νοῦ: 1: πάνινο
21
| μ(ου)κατεμι ἐνα: νοῦ: 1: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
22
| κεφαλοπάνια δέκα: νοῦ: 10 τα τρία χτενι(στ)ικά τα ἐτερα χαλα23
| τζιτικα με τα δεματά τ(ου)ς , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
24
| ποδιές ἐξι: νοῦ: 6: μία νταραγένια πράσινι (και) η τρις (στ)άμ25
| πινες (και) η διο αλαντζένιες , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
26
| τ(ου)βαγέλια ἐξη: νοῦ: 6: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
27
| τ(ου)βάγια μία: νοῦ: 1: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
28
| μεσαλι ἐνα χόντρο , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
29
| κασέλα καρινι προτι μία: νοῦ: 1: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
30
| χάλκομα λίτρες δεκατεσαρες: νοῦ: 14: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
31
| πιρο(στ)ιά μια: νοῦ: 1: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
32
| (και) τάλαρα κολονά<τα> δεκα πέντε: νοῦ: 15: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
2

33

| <Θεοδορος ιερευς Μπρ(ου)σινος πο<τε> Μανολι βεβεονο.
| <Φοτης Μεσηνης τ(ου) (στ)αθη βεβεονο.
35
| <Ανδρεας Αναγνο(στ)ης Τ(ου)μπας τ(ου) Παπαβασηλη μαρτηρο.
36
| <Σπυρος Βαγενας τ(ου) γιοανι μαρτιρο.
34

37

| = Θεόδωρος Κατοπόδης: π(οτε): Πέτρ(ου) νοτάριος διμοσιος Λευκαδος.
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56 Angelo Benvenuti arch(ivista)
22/10 Νοεμβρίου 1828

CINQUANTASEI

1

| αμπέλι (στ)α Βαλτιά όσο (και) αν ινε σινορίζ(ου)ν από τον αγερα
| γρεο Αντριας Κατοποδις , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
3
| ἐτερο αμπελι (στ)ο Βαρί οσόν (και) αν ίνε εβρίσκετε αμπ4
| ελι να το δ(ου)λεβι ο ανοθεν Φοτις να μεράζ(ου)ν με το σεμπρο τ(ου)
5
| τον (στ)΄: Δοξάρα , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
6
| αμπέλι (στ)α Βαρκά όσο (και) αν ινε , , , , , , , , , , , , , , , , ,
7
| τι φιτια (στ) Αγριαδια όσι (και) αν ίνε σινορίζ(ου)ν από τον ναερα
8
| αρμπί κληρονομια: π(οτέ): Απο(στ)ολι Γραψα ,
9
| (και) το χοραφι ης (στ)ι Μακριά Ραχι όσο (και) αν ίνε ,
10
| βαγένι βαρελόν δοδεκα •: νοῦ: 12: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
11
| διο: νοῦ: 2: ριζες ελιές (στ)ι γΚατ(ου)να , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
12
| από όσες ελιές απαρθενέβ(ου)ν διά μεριδιον τ(ου) (στου) Τζ(ου)καλά
13
| την οπία πρικα την ελαβε (και) επερίλαβε ης την εξ(ου)σίαν τ(ου) ο
14
| ἀνοθέν Φοτις ως ανοθεν εσιμιόθι ἐξο όπ(ου) κατοθεν σιμηονετε
15
| οπ(ου) την σίμερον δεν εχι οπ(ου) γινε ,
16
| σεντόνι ἐνα: νοῦ: 1: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
17
| χάλκομα λιτρες δεκατεσαρες , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
18
| πιρο(στ)ια μία: νοῦ: 1: λιτρες πεντε: 5: , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
19
| τάλαρα κολονάτα δεκαπεντε: νοῦ: 15: , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
20
| (και) πέρνι ηπόσχεσι ο ανοθεν πάπάς (και) με τινι σιμβία τ(ου) Α21
| γκελικίς να τα δόσι ης διόρία χρόν(ου) διο: νοῦ: 2: (και) λιπον
22
| τας να ξενέβετε κατά τιν τάξιν τ(ου)ς νόμ(ου)ς ομιός ηπόσχετε ο
23
| αύτος πάπάς με τ(ου)ς κλιρονόμ(ου)ς (και) διάδόχ(ου)ς τ(ου) να γαραντι24
| ρι ανοθέν γαμπρό τ(ου) Φότι ης το ποσεσο τ(ου) ακινίτ(ου)
25
| από κάθε ενατιότητα , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
26
| ομίος ηπόσχετε (και) ο ανοθεν Φοτις να τιν φιλάγι (και) διάτερι
27
| ηποτασόντας τα παντια τ(ου) αγαθα παροντα (και) μέλοντα (και) ης
28
| περί(στ)ασιν επι(στ)ροφίς οπ(ου) ο θεος να κρατι μακρά ηποσχε
29
| τε να τιν επι(στ)ρέψι ή τις ηδίας νίμφις ή εκινός όπ(ου) νομίμος τις
2

30

| <θεοδορος ιερευς Μπρ(ου)σινος πο<τε> Μανολι βεβεονο.
| <Φοτης Μεσηνης τ(ου) (Στ)αθη βεβεονο.
32
| <Ανδρεας Αναγνο(στ)ης Τ(ου)μπας τ(ου) Παπαβασηλη μαρτηρο.
33
| <Σπυρος Βαγενας τ(ου) Γιοανι μαρτιρο.
31

34

| = Θεόδωρος Κατοπόδις: π(οτέ): Πέτρ(ου) νοτάριος διμόσιος Λευκάδος.
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CINQUANTASETTE

Angelo Benvenuti arch(ivista) 57
22/10 ▬ 27/15 Νοεμβρίου 1828

1

| ακαρτερί το παρόν αναγνόθι ης τιν μπερ(ου)σιαν τον με| ρον (και) μαρτίρο<ν> κιρι(ου) Αντρέα Αναγνό(στ)ι Τ(ού)μπα τ(ου) Πάπάβασιλι α3
| πο το παρον χοριο Καριάς με τον ναριθμον τις κατικια(ς του) εκατον
4
| τριαντα: νοῦ: 130 (και) ο κίρι<ος> Σπίρος Βαγενας τ(ου) Ιωάννι από το πα5
| ρον χοριο Καριας με τον αριθμόν τις κατικία(ς του) εκατον δεκ6
| αξι: νοῦ: 116: ης γλόσα ευκατάλιπτο οι οπιγι μαρτιρεν ήνε κα
7
| λα γνο(στ)ι εμε τ(ου) νοταρί(ου) η οπιγι βεβεόν(ου)ν ἐμε το νοτάριο ότι
8
| γνορίζ(ου)σι καλος τ(ου)ς εναριθέντας μεσινι (και) μπρ(ου)σινο (και) ότι
9
| δεν ἐχ(ου)ν κανένα δεσμον σιγενιάς με αυτ(ου)ς κατά το νόμο (και)
10
| βεβεον(ου) τα μέρι ης διό χιρο(ς του)ς (και) ης μαρτιρίας
11
| <Θεοδορος ιερευς Μπρ(ου)σινος πο<τε> Μανολι βεβενον
12
| <Φοτης Μεσηνης τ(ου) (Στ)αθη βεβεονο.
13
| <Ανδρεας Αναγνο(στ)ης Τ(ου)μπας τ(ου) Παπαβασηλη μαρ14
| τηρο.
15
| <Σπυρος Βαγενας τ(ου) Γιοανι μαρτιρο.
16
| = Θεόδωρος Κατοπόδης: π(οτε): Πέτρ(ου) νοτάριος διμόσιος Λευκάδος.
2

| ημερα Κυριακή ηκοσιτρής: νοῦ: 23: Νοεμβρί(ου) ετός νέο (και) εντεκα: νοῦ: 11: τ(ου)
| Ιδι(ου) ἐτος παλεό: 1828: χιλι(ου)ς οκτακοσί(ου)ς ηκοσιοκτο δεν νεκατα(στ)ρο19
| θι (ου)δεν μία πράξι.
20
| ημέρα Δεύτερα: ηκοσιτέσαρες: νοῦ: 24: Νοεμβρί(ου) ετό νέο (και) δόδεκα: νοῦ: 12
21
| τ(ου) ηδί(ου) ετός παλεό: 1828: χιλι(ου)ς οκτακοσί(ου)ς ηκοσιοκτο δεν νεκατα(στ)ρο
22
| θι (ου)δεν μία πραξι.
23
| ημέρα Τρίτη ηκοσι πεντε: νοῦ: 25: Νοεμβρί(ου) ετός νέο (και) δεκατρίς: νοῦ: 13
24
| τ(ου) ηδι(ού) ἐτος παλεό: 1828: χιλι(ου)ς οκτακοσί(ου)ς ηκοσιοκτο δεν νεκα25
| τα(στ)ροθι (ου)δέν μία πραξι.
26
| ημέρα Τετάρτη ηκοσι εξη: νοῦ: 26: Νοεμβρί(ου) ετός νέο (και) δεκατεσερες: νοῦ: 14: τ(ου) Ιδι27
| (ου) μινός κατά το παλεό: 1828: χιλι(ου)ς οκτακοσί(ου)ς ηκοσιοκτο δεν νεκα28
| τα(στ)ροθι (ου)δεν μία πραξη.
29
| ημέρα Πέμπτη ηκοσιεπτά: νοῦ: 27: Νοεμβρί(ου) ετός νέο (και) δεκαπέντε: νοῦ: 15 τ(ου)
30
| Ιδί(ου) μινός κατά το παλεό: 1828: χιλι(ου)ς οκτακοσί(ου)ς ηκοσιοκτο δεν νεκατα(στ)ρο31
| θι (ου)δεν μία πραξη.
17
18

32

| =Θεόδωρος Κατοπόδης: π(οτέ): Πέτρ(ου) νοταριος διμοσιος Λευκάδος.

▬▬▬▬

▬▬▬▬

58 Angelo Benvenuti arch(ivista)
CINQUANTAOTTO
28/16 ▬ 30/18 Νοεμβρίου 1828
ǀ ημέρα Παρασκεβή ηκοσιοκτό: νοῦ: 28: Νοεμβρί(ου) ἐτος νέο (και) δεκαέξη: νοῦ: 16:
2
ǀ τ(ου) Ιδι(ου) μινός ετός παλεο: 1828
3
ǀ (στ)ροθι (ού)δεν μια πράξι.
4
ǀ ημέρα Σαβάτο ηκοσιενέα: νοῦ: 29: Νοεμβρί(ου) ἐτος νέο (και) δέκα ἐπτα: νοῦ: 17: τ(ου)
5
ǀ ηδί(ου) κατά το παλέο: 1828:
6
ǀ (στ)ροθι (ου)δεν μια πράξι.
1
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νοῦ 20 #
ǀ ης (στ)ας οράς: μια: μετα το μεσιμέρι ημερα Κιριακή τριάντα: νοῦ: 30: τ(ου)
8
ǀ Νοεμβρί(ου): ετος νέο (και) δεκαόκτο: νοῦ: 18: τ(ου) ηδι(ού) μινός κατά το παλεό
9
ǀ 1828: χιλι(ου)ς οκτακοσί(ου)ς ηκοσιοκτο ενεφανίσθισαν ἐμπροσθέν
10
ǀ εμ(ου) τ(ου) ηπογραμέν(ου) νοταρί(ου) (και) γνορισμέν(ου)ς μάρτιρες ο κίριος
11
ǀ Γεόργιος Γαζής: π(οτέ) Σίμ(ου) από χορίο Βαφκερί με τον αριθμον τις
12
ǀ κατικια(ς του) εβδομίντα: νοῦ: 70 (και) ο κύριος Μανθεός Καρτάνος: π(οτε): Γεο13
ǀ ργί(ου) από χορίο Πλατί(στ)ομα με τον ἀριθμόν τις κατικιά(ς του) τριάντα
14
ǀ ἐνα: νοῦ: 31: τ(ου)ς οπί(ου)ς ἐπίτα οπ(ού) ἐκαμα γνο(στ)ό την διάταγίν
15
ǀ τ(ου) νόμ(ου) επάν(ου) ηε το παρόν κοντράτο αποξενόσεος αναφορι
16
ǀ κός τις παρ(ού)σις πράξεος μ(ου) ηπαν να σιμιόσο το όσον ακ(ου)λ(ου)θι
17
ǀ ἐχοντας ποσεδεροντας (και) εξ(ου)σιάζοντας ο ανοθέν Γεόργιος ἐνα κο18
ǀ μάτι χοράφι εός τεταρτιόν: εν(ου): νοῦ: 1: νιτζιρκα † κίμενο ης την το19
ǀ ποθεσία τζι Φά(ου)ς περιοχί τ(ου) ανοθέν χορί(ου) πλατι(στ)ομα σινορίζ(ου)ν ης
20
ǀ αύτο από τον αέρα λεβαντε ο ἀνοθεν αγόρα(στ)ίς Μανθέος (και) απο τον
21
ǀ αέρα μαγι(στ)ρο Σπιρος Φίλιπας φιλαζόμενι οι πλέον βεβαίη σιμπ22
ǀ λια(στ)έ ο οπίος θέλοντας να το π(ου)λίσι προς τον ανοθέν Μανθέο
23
ǀ ό(στ)ής εσίντρεξε να το αγοράσι διά τ(ού)το ἐβαλαν σιμφόνος διά τιμιτες
24
ǀ τον κυρ: Σπίρο Αργίρο: π(οτε): Κοσμα (και) ο κύριος Ἀνα(στ)ασις Καρτάνος –
25
ǀ: π(οτέ) • Ιωάννι (και) η δίο από το ἀνοθεν χορίο Πλατι(στ)ομα (και) το ἐτιμισαν
26
ǀ διά τάλαρα κολονάτα: ηκοσιτέσερα: νοῦ: 24: ος φανερόνη η μεθ ορκον =\αύτον/
7

27

ǀ <Γιοργάκος Γαζης π(οτε) Σημ(ου) βεβεονο
`αύτο´
ǀ <****33Γεοργ[ιος Αναγνο(στ)ις] Κοψιδας τ(ου) παπά Ιω(αννη) μαρτιρο.
29
ǀ <Βασιλις Μπρ(ου)σινος τ(ου) Παπαθοδορι μαρατιρο.
30
ǀ = Θεοδορος Κατοπόδις: π(οτέ): Πετρ(ου) νοτάριος διμόσιος Λευκάδος.
28

† με σιδέντρα (και) ης μα|ρτιριάς
| <Γιοργάκος Γαζης π(οτε)•|Σημ(ου) βεβεονο
| <Γεοργιος Αναγνο(στ)ις |Κοψιδάς τ(ου) παπα |Ιω(αννη) μαρτιρο**
| <Βασιλις Μπρ(ου)σινος τ(ου) |Παπαθοδορι μαρατιρο
| = Θεοδορος Κατοπόδις |π(οτε): Πέτρ(ου) νοταριος διμ|οσιος Λευκαδος
****η ἀντικρις σβιματια |(Στ)άθι από το μάρτιρα Γε|οργιο Αναγνο(στ)ις**
|<Γιοργακος Γαζης |π(οτε) Σημ(ου) βεβεονι

▬▬▬▬
CINQUANTANOVE

▬▬▬▬

Angelo Benvenuti arch(ivista) 59
30/18 Νοεμβρίου 1828

ǀ αύτόν ξετίμοσιν γενομένι τας ηκοσιοκτό: νοῦ: 28: οκτομβρι(ου): 1828: χιǀ λί(ου)ς οκτακοσί(ου)ς την οπία κατά(στ)ρονο κάτοθεν τ(ου) παρόντος
3
ǀ (και) μετα ταύτα απερνό ης την φίλτζα μ(ου) διά παντοτινι φιλαξιν (και)
4
ǀ διά περισότερι τιμή τ(ου) αύτ(ου) χοραφι(ού) δίδι ο ἀνοθεν αγορα(στ)ίς μαν5
ǀ θεος τάλαρα κολονάτα: όκτο: νοῦ: 8: οπ(ου) ήνοτε όλα: κολονάτα: τριάντα δι6
ǀ ο: νοῦ: 32 οπ(ου) ήνοτε την σίμερο λίτρες (στ)ερλίνες ἐξη: νοῦ: 6: σελίνια δεκα
7
ǀ όκτο: νοῦ: 18 πενσα: όκτο: νοῦ: 8: ρεν(ου)ντζιάροντας τα μέρι δεύτερι (και) τρί1
2

33

Στο σημείο αυτό υπάρχει ένα σβύσιμο, με μουτζούρα.

84

8

ǀ τι (στ)ίμα με το να ἐμεναν ευχαρι(στ)ιμένι _ _ _ _ οθέν δίναμιν τ(ου) παροǀ τος από την (στ)ιγμίν ταύτι ο ἀνοθεν κύριος Γεόργιος Γαζής κλιρο10
ǀ νόμου(ς του) (και) διά δόχ(ους του) π(ου)λί τζεδέρι (και) παντέλος εόνιος ἀποξενό11
ǀ νι προς τον ἀνοθεν Μανθέο ο οπίος κλιρονόμ(ου)ς (και) διάδόχ(ους του) δε12
ǀ χετε (και) ἀγοράζη το ἀνο μελετιμένο χοράφι (και) δεντρα καθος ευρ13
ǀ ισκετε κίμενα ης την ἀνο μελετιμένι τοποθεσία (και) σινορήτες οι
14
ǀ ἀνοθεν ηποθί διά να τα ἐχι χέρετε εξ(ου)σιάζη μελιοράρη (και) τα κά15
ǀ νι ως θέλι (και) β(ου)λετε ος πράγμα ελεύθερον ἐδικόν τ(ου) βάνον
16
ǀ τά(ς τ)ον από την στ)ι<γ>μίν ταύτην ης το <η>ρινικό (και) καθολικό ποσε17
ǀ σο τ(ου) αύτ(ου) αποξενομέν(ου) χοραφι(ού) (και) σίδεντρα κατά(στ)ενο18
ǀ ντά(σ τ)ον κύριον (και) καθολικόν ηκοκίρι (και) επιτροπόν τ(ου) αμετατρε19
ǀ πτον (και) η αύτη ελευθέρα π(ου)λισά ἐκαμε (και) κάνι ο ἀνοθέν Γεόρ20
ǀ γιος ομίος (και) ο ἀνοθέν Μανθεος διά την τιμίν ταλαρόν δι(στ)ιλον –
21
ǀ τριάντα: διο: νοῦ: 32: τα οπία ε(στ)άθισαν ἐμπροσθεν εμ(ου) νοταρί(ου)
22
ǀ (και) μαρτίρον τα εμέτρισα (και) ης χίρας τ(ου) επερίλαβε ο ἀνοθεν Γεορ23
ǀ γιος Γαζις (και) λαβενοντά(σ τ)α κράζετε πλιρομενος (και) τελίος ευχα24
ǀ ρι(στ)ιμένος χορίς να τ(ου) μίωι κανε ἀλο δικέομα διά το αύτο αποξον25
ǀ ο• χοράφι με το να ἐμινε ευχαρι(στ)ιμένος ἀλα μάλι(στ) ηπόσχετε
26
ǀ κλιρονομ(ου)ς (και) διάδόχ(ους του) να μαντινίρι τον αύτον αγορα(στ)ι κλι \ρον/
9

27

ǀ <Γιοργακος Γαζης π(οτε) Σημ(ου) βεβεονι.
ǀ <Γεοργιος Αναγνο(στ)ις Κοψιδας • τ(ου) • παπά Ιω(αννη) μαρτιρο.
29
ǀ <Βασιλις Μπρ(ου)σινος τ(ου) Παπαθοδορι μαρατιρο.
30
ǀ = Θεοδορος Κατοπόδης: π(οτέ): Πέτρ(ου) νοτάριος διμόσιος Λευκάδος.
28

<Γεοργιος Αναγνο(στ)ις Κοψι|δας τ(ου) Παπά Ιω(αννη) μαρτι|ρο.
<Βασιλις Μπρ(ου)σινος |τ(ου) Παπαθοδορι |μαρατιρο.
= Θεοδορος Κατοπό|δις π(οτέ): Πέτρ(ου) νοταρι|ος διμοσιος Λευκαδος.

▬▬▬▬

▬▬▬▬

60 Angelo Benvenuti arch(ivista)
30/18 Νοεμβρίου 1828

SESSANTA

1

ǀ ρονομ(ου)ς (και) διαδόχ(ους του) ης το ηρινικό (και) ανόχλι(στ)ο ποσεσο (και) να
ǀ τον διάφεντέβη από κάθε ενατιότιτα τόσο διά τα αύτα κολονάτα
3
ǀ τριαντα διο: νοῦ: 32: οσάν (και) διά κάθε ἐξοδο (και) μελιοραμέντα οπ(ου)
4
ǀ ήθελε κάμη, ομολογόντας να μιν εκάμε καμίαν ἀλι δισκ(ου)ζιτζι5
ǀ ο34 ἐναντία τις παρ(ού)ση διά την μαντιτζιόν τις οπιάς ηποτάσι
6
ǀ τα παντία τ(ου) αγαθά παρόντα (και) μέλοντα (και) τ(ού)το εζιτισαν να σι7
ǀ μιοθί ης την μπαρ(ου)σίαν τον μαρτίρον κυρί(ου): Γεοργί(ου) Αναγνό(στ)ι Κο8
ǀ ψιδά τ(ου) πάπά Ιωάννί από το παρόν χοριο Καριάς με τον αριθμον
9
ǀ τις κατικία(ς του) σαράντα όκτο: νοῦ: 48 (και) ο κύριος Βασιλης Μπ(ου)ρσινος τ(ου)
10
ǀ Πάπαθεοδώρ(ου) από το παρόν χορίο Καριάς με τον αριθμόν τις κατικι11
ǀ α(ς του) εκατόν ηκοσιδιό: νοῦ: 122: οι οπίγι βεβαιων(ου) εμε το νοταριο
12
ǀ να γνορίζ(ου)σι καλότατα τ(ου)ς εναφανισθέντας Γαζή (και) Καρτάνο (και) ό13
ǀ τη να μιν ἐχ(ου)ν κανεναν δεσμόν σιγκενίας με αυτ(ού)ς κατά το νομο
14
ǀ οι όπίγι μάρτιρες ήνε καλά γνο(στ)ί ἐμε τ(ου) νοταρί(ου) ό(στ)ής ἐγραψα
2

34

Πιθανολογούμε πως ενδεχομένως το ορθότερο θα ήταν «δισπουζίτζιο»= disposizione,
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14

ǀ (και) εδιμοσίευσα καθαρά εγώ ο νοτάριος το παρόν κοντράτο π(ου)λιǀ σας ης το όφικιό μ(ου) ης το μπρότο μπάτο με τον αριθμόν τις =
17
ǀ κατικιας μ(ου): εκατόν τεσαρα: νοῦ: 104: (και) από αυτ(ου)ς καλός ακ(ου)γον
18
ǀ τας ήγ(ούν) η μάρτιρες (και) τα μέρι (και) βεβαιώνι ο Γαζής ῆςδιο χιρο(ς του)
19
ǀ (και) ης μαρτιρίας,
20
ǀ <Γιοργάκος Γαζης π(οτε) Σ<η>μ(ου) βεβειανο.
21
ǀ <Γεοργιος Αναγνό(στ)ις Κοψιδάς τ(ου) παπά Ιω(άννη) μαρτιρο.
22
ǀ <Βασιλις Μπρ(ου)σινος τ(ου) Παπαθοδορι μαρατιρο.
23
ǀ = θεοδορος Κατοπόδης: π(οτέ): Πέτρ(ου) νοτάριος διμοσιος Λευκάδος.
24
ǀ
ἀκ(ου)λ(ου)θί η κατά(στ)ροσις της εκτιμίσεος
16

νοῦ 20 :35
ǀ: 1828: οκτομβρί(ου): 28: ε. (παλεό): (χορίο) Βαφκερί
26
ǀ παρακαλεσμένι Ι΄ κατοθεν μεθ όρκον βεβαιωμένι Ανα(στ)ασις Κα27
ǀ ρτάνος: π(οτέ): Ιωάννι από χορίο Πλατί(στ)ομα (και) Σπίρος Αργιρός: π(οτέ) Κο25

28

ǀ <Γιῳργακος Γαζης π<ο>τε σ<ι>μ(ου) βεβειανω.
ǀ <Γεοργιος Αναγνο(στ)ις Κοψιδας τ(ου) παπά Ιω(άννη) μαρτιρο.
30
ǀ <Βασιλις Μπρ(ου)σινος τ(ου) παπαθοδορι μαρατιρο.
31
ǀ <Θεοδορος Κατοπόδης: π(οτε): Πετρ(ου) νοτάριος διμόσιος Λευκάδος
29

▬▬▬▬

▬▬▬▬

SESSANTUNO
Angelo Benvenuti arch(ivista) 61
30/18 Νοεμβρίου ▬ 4 Δεκεμβρίου/22 Νοεμβρίου 1828
1

| σμα από το παρόν χορίο Πλατι(στ)ομα από τον κύριον Γεορ| γιο Γαζή: π(οτε): Σίμ(ου) (και) Μανθεό Καρτάνο εφέρθισαν επι τόπ(ου) σο3
| ματικί ης ενά κομάτι χοράφι [(και) δέντρα] τ(ου) δικεοματό(ς του) τ(ου) με
4
| λετιμέν(ου) γαζή κίμενο ης την τοποθεσία (στου)ς Φα(ού)ς περιοχί τ(ου)
5
| χορί(ου) Πλατί(στ)ομα εός τεταρτί(ου) εν(ού) τζιρκα το οπίον εθεόρισαν
6
| με όλιν ακρίβια ανταμός με ητι δέντρα ο αύτος Γαζης ης εκι7
| νο το μέρος εχή (και) ἐγνορίσαν να αξίζη το χοράφι (και) δέντρα [με]
8
| κάθε τ(ου) ατζιόν τάλαρα τις σπάνιας κολονάτα ηκοσιτεσαρα: νοῦ: 24
9
| (ού)τος εγνόρισα με φοβον θε(ού) (και) σινιδισίν τ(ου)ς (και) με τον να μιν ίξ10
| ευρ(ου)ν (και) η διο τιμιτές γράματα βεβαιώνι αλός διά αύτ(ούς) με ο11
| ρκόν τ(ου)ς _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
2

12

| <Σπίρος Βρέτος βεβεώνο διά όνομα τ(ου) Ανα(στ)άσι Καρταν(ου) μιν ιξευρον| τας να γράψι ος λέγι ος τιμιτίς με όρκον τ(ου)
14
| <Παναγίς Γαζής βεβαιώνο διά ονομα τ(ου) Σπίρ(ου) Αργιρ(ού) μιν ιξευρον
15
| τας να γράψι ος λέγι ος τιμιτίς με όρκον τ(ου)
16
| <Ιωάννις Βρετός παρακαλεσμένος από τ(ου)ς ἀνοθεν ἐγραψα το πα17
| ρον (και) μαρτιρώ
18
| <Γιοργακοις Γαζης π<οτε> Σημ(ου) βεβεονω
19
| <Γεοργιος Αναγνο(στ)ις Κοψιδάς τ(ου) παπά Ιω(αννη) μαρτιρο
20
| <Βασιλις Μπρ(ου)σινος τ(ου) Παπαθοδορι μαρατιρο
21
| = Θεοδορος Κατοπόδις: π(οτέ): Πέτρ(ου) νοτάριος διμόσιος Λευκάδος
13

22

| ημέρα Δευτέρα πρότι: νοῦ: 1: Δεκεμβρί(ου) ἐτος νέο: (και) δεκα ενέα: νοῦ: 19: τ(ου) Νο-

35

Ο Κατοπόδης δίνει στην εκτίμηση τον ίδιο αύξοντα αριθμό με το κυρίως συμβόλαιο.
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23

| εμβρί(ου) ετός παλεό: 1828: χιλί(ου)ς οκτακοσί(ου)ς ηκοσιοκτο δεν νεκατα| (στ)ρόθι (ού)δεν μία πράξη
25
| [ημέρα Τρίτη δύο: νοῦ: 2: Δεκεμβρί(ου) ἐτος νέο: (και) ικοσι: νοῦ: 20: τ(ου) Νοεμβρί(ου)26
| ετός παλεό: 1828: χιλί(ου)ς οκτακοσί(ου)ς ηκοσιοκτο δεν νεκατα(στ)ρόθι (ού)δεν μία πράξη.
27
| [ημέρα Τεταρτη τρις: νοῦ: 3: Δεκεμβρί(ου) ἐτος νέο (και) ηκοσιμια: νοῦ: 21: τ(ου) Νοεμβρί(ου)
28
| ετός παλεό: 1828: χιλί(ου)ς οκτακοσί(ου)ς ηκοσιοκτο δεν νεκατα(στ)ρόθι (ού)δεν μία πράξη.
29
| ημέρα Πεμπτη τεσερες: νοῦ: 4: Δεκεμβρί(ου) ἐτος νέο: (και) ηκοσιδιο: νοῦ: 22: τ(ου) Νοεμβρί30
| (ου)ετός παλεό: 1828: χιλί(ου)ς οκτακοσί(ου)ς ηκοσιοκτο δεν νεκατα(στ)ρόθι (ού)δεν μία π32
| ραξη
33
| = Θεόδωρος Κατοπόδης: π(οτε): Πέτρ(ου) νοτάριος διμοσιος Λευκαδος.
24

Στο περιθώριο διόρθωση
Παραγραμίν ο λόγος |όπ(ου) ήνε τρεσάδος δεν |εχι τον τόπον τ(ου)
|<Γιοργακοις Γαζης |π<οτε> Σημ(ου) βεβεονω
|<Γεοργιος Αναγνο(στ)ις| Κοψιδάς τ(ου) παπά Ιω(αννη) μαρ|τιρο
|<Βασιλις Μπρ(ου)σινος |τ(ου) Παπαθοδορι |μαρατιρο
|= Θεοδορος Κατοπόδις: |π(οτέ): Πέτρ(ου) νοτάριος |διμόσιος Λευκάδος.

▬▬▬▬

▬▬▬▬

Angelo Benvenuti archivista
SESSANTADUE 62
5 Δεκεμβρίου/23 ▬ 8 Δεκεμβρίου/26 Νοεμβρίου 1828
| ημέρα Παρασκεβη πεντε: νοῦ: 5: Δικεμβρί(ου) ετός νέο (καί) ηκοσιτρίς: νοῦ 23: Νο<ε>μβρι(ου)
2
| ἐτος παλεο: 1828: χιλί(ου)ς οκτακοσί(ου)ς ηκοσιοκτό δεν νεκατα(στ)ρόθι (ού)δεν μια πράξι
3
| ημέρα Σαβάτο εξ‘: νοῦ: 6: Δικεμβρί(ου) ετός νέο (καί) ηκοσιτεσαρες: νοῦ: 2: Νο<ε>μβρί(ου)
ἐτος
4
| παλεο: 1828: χιλί(ου)ς οκτακοσί(ου)ς ηκοσιοκτό δεν νεκατα(στ)ρόθι (ού)δεν μια πράξι
5
| ημέρα Κυριακί επτά: νοῦ: 7: Δικεμβρί(ου) ετός νέο (καί) ηκοσιπεντε: νοῦ: 25: Νο<ε>μβρί(ου) ε6
| τός πάλεό: 1828: χιλί(ου)ς οκτακοσί(ου)ς ηκοσιοκτό δεν νεκατα(στ)ρόθι (ου)δεν μια πραξι.
1

νοῦ 21
| ης τα όράς τέσαρες ν : 4: μπριν το μεσημέρι ημέρα Δεύτερα οκτο: νοῦ: 8: Δικεμβρι| νέο (καί) ηκοσιέξή νοῦ: 26: Νοεμβρί(ου) ετός παλεό: 1828: χιλί(ου)ς οκτακοσι(ού)ς ηκο9
| σιοκτό χορίο Καρίας, Ενεφανίσθισαν εμπροσθεν ἐμ(ού) τ(ου) ηπο
10
| γεγραμέν(ου) νοταρί(ου) (καί) γνορισμέν(ου)ς μάρτιραις ο κίριος Ιωάνις Αραβανίς π(οτέ)
11
| Μανόλι από το παρόν χορίο Καρίας με τον αριθμόν της κατικία(ς του) εδιάκόσια
12
| ηκοσιτρία: νοῦ: 223: από το ἐνα (καί) από το ἀλο ο κυρίος Αντονις Γλενις: π(οτε) Παναγιο13
| τι από το παρόν χορίο Καριάς με τον αριθμόν τις κατικία(ς του) εκατον σαράντα
14
| επτα: νοῦ: 147: τ(ου)ς οπί(ου)ς ἐπιτα οπ(ου) τ(ου)ς ἐκαμα γνο(στ)ό την διαταγίν τ(ου) νο15
| μ(ου) επάν(ου) ης το παρόν κοντράτο π(ού)λισάς ἀναφορικός της παρ(ού)σις π16
| ράξης μ(ου) ήπαν να σιμιόσο το όσόν ακ(ου)λ(ου)θί, _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
7

οῦ

8

17

|
Έχοντας ποσεδέροντας (καί) εξ(ου)σιαζοντας τ(ου) δικεοματό(ς του) ο ἀνο
| θε Ἀραβανις ἐνά κομάτι χοράφη ἐος καφκίον τρίον: νοῦ: 3: περίπ(ου) με διο
19
| ρίζες ἐλίες ης φιτο ἀσπροελιές (καί) μία αγριλίδα μέσα ης το αύτο χοράφι
20
| κίμενο ης την τοποθεσίαν Κ(ου)ρκελά περιοχι τ(ου) χορί(ου) Αλεξάντρ(ου) σινο18

87

21

| ρίζ(ου)ν ης αυτό από τον αέρα μαγί(στ)ρο ο ἀνοθέν αγορα(στ)ίς (καί) από τον
| σιροκο Ανα(στ)άσις Ντ(ου)βήτζας (καί) από τον αέρα γρέο η μονί τ(ου) Αγί(ου) Ιωάν(ού)
23
| (στ)ο Λιβάδι ομίος εχόντάς (καί) ποσεδέροντας (καί) εξ(ου)σιάζοντας τ(ου) δικεοματο(ς του)
24
| ο ανοθεν Ιωάννις Αραβανίς τ(ου) δικεοματό(ς του) ἐτερες διο: νοῦ: 2: ρίζες ελιές
25
| ης φιτο ἀσπρολιές ης την ηδίαν τοποθεσία Κ(ου)ρκελά μέσα ης το χοραφι τ(ου)
26
| ἀνοθεν Ιωάννι (καί) σινοριζ(ου)ν ης αυτές από τον αέρα σιρόκο Ανα(στ)ασις Ντ(ου)βί\τζας/
22

27

| <Ιωανις Αρα[βανι]ς π(οτε) Μανολι βεβεονο.
| <Αντονις Γλενις • ποτε παναγιοτι• βεβεονο.
29
| <Συμεών Σταύρακας τ(ου) Θεοδώρ(ου) μαρτ[υ]ρώ.
30
| <Διμ[ι]τρις Κατοποδις ποτε πα\πα/τονι μαρτιρο.
31
| <Θεόδωρος Κατοπόδης π(οτέ) Πέτρ(ου) νοτάριος διμοσιος Λευκάδος.
28

▬▬▬▬
SESSANTATRE

▬▬▬▬

Angelo Benvenuti arch(ivista) 63
8 Δεκεμβρίου/26 Νοεμβρίου 1828

1

| τζας φιλαζόμενι ή πλέον βέβεγι σιμπλια(στ)έ ο οπίος θέλοντας να το π(ου)λί| σι προς τον ἀνο μελετιμένον ἀντονι γλένι ο(στ)ής εσίντρεξε να το αγόρασι
3
| διά τ(ού)το εβάλαν σιμφόνος διά τιμιτάς τ(ου)ς κύρι(ου)ς Βασίλι Κακλαμα4
| νι και Βασιλι Μπρ(ου)σινό (καί) ετίμισαν το ἀνο μελετιμενο χοραφι διά ταλ5
| αρα κολονάτα ἐξι: νοῦ: 6: (καί) τες διο ρίζες ἐλίες (καί) την αγριλίδα όπ(ου) ήν6
| ε μεσα ης το γιδιό χοράφι διά ταλάρα κολονάτα ἐξή: νοῦ: 6: ομίος
7
| (καί) η ἐτερες ρίζες διο: νοῦ: 2: ελίες οπ(ου) ευρισκοντε μεσα ης το χοράφι
8
| τ(ου) ανοθεν Ιωάνι π(ου)λιτί ξετιμομένες (καί) αύτες διά τάλαρα κολονάτα ἐξι
9
| (καί) μισο: νοῦ: 6: ½ ως φανερόνι η μεθ όρκον αύτόν ξετίμοσι γενομένι τας
10
| ηκοσιπέντε: νοῦ: 25: Νοέμβρι(ου): 1828: την οπία κατά(στ)όνο κατοθεν τ(ου)
11
| παρόντος (καί) μετα ταύτα ἀπερνο ης την φίλτζα μ(ου) διά παντοτινί φίλαξιν
12
| ριν(ου)ντζιάροντας τα μέρι δεύτερι (καί) τρίτι (στ)ιμα με τον να ἐμιναν ευχαρι13
| (στ)ιμένι, _ _ _ _ _ _ Όθεν δινάμιν τ(ου) παρόντος από την (στ)ιγμίν
14
| ταύτη ο ἀνο{νο}θέν Ιωάννις κλιρονόμ(ου)ς (καί) διαδόχ(ους του) π(ου)λί τζεδέρι
15
| (καί) παντελός ἐονιός αποξενόνι προς τον ανόθεν Γλένι ο οπίος κλιρονο16
| μ(ου)ς (καί) διαδόχ(ου)ς δέχετε (καί) αγοράζη το ἀνο μελετιμένο χοράφι (καί) ε17
| λιές (καί) αγριλιδα κίμενα ης την ἀνο μελετιμένι τοποθεσιά (καί) σινορίτες
18
| η ἀνοθεν ηποθί διά να το ἐχι χέρετε εξ(ου)σιάζη μελιοράρι (καί) το κάνι ος
19
| θέλι (καί) β(ού)λετε ος πράγμα ελεύθερον εδικον τ(ου) βανοτά(ς τ)ον από την (στ)ι20
| γμιν ταύτη ης το ηρινικό (καί) καθολικό ποσεσο τ(ου) αύτ(ου) αποξενομέν(ου) χο21
| ραφι(ού) (καί) ελιές κατά(στ)ενοντά(ς τ)ον κύριον (καί) κοθολικόν ηκοκίρι (καί) ε22
| πιτροπόν τ(ου) αμετέτρεπτον (καί) η αύτη ελευθέρα π(ου)λισά ἐκαμε (καί)
23
| κάνι ἀνο μελετιμενος ἀντονις προς τον ἀνο μελετιμενο Ιωάννι δια τιν
24
| τιμιν ταλαρον δι(στ)ίλον οπ(ου) κάν(ου) το χοραφι (καί) ελιες δεκαόκτό (καί) μισο
25
|: νοῦ: 18•½ όπ(ου) γίνοτε την σίμερο λίτρες (στ)ερλίνες τεσαρες: νοῦ: 4: (καί) πενσα
26
| διο: νοῦ: 2: φιλατόμενο λάθος τα ανόθεν ταλαρα δεκαοχτο (καί) μισο: νοῦ \18/
2

27

| <Ιωανις Αραβάνις π(οτε): Μανολι βεβεονο.
| <Αντονις Γλενις • ποτε Παναγιοτι βεβεγιονο.
29
| <Συμεών Σταύρακας τ(ου) Θεοδώρ(ου) μαρτυρώ.
30
| <Διμιτρις Κατοποδις ποτε Παπατονι μαρτιρο.
28
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31

| <Θεόδωρος Κατοπόδης π(οτέ): Πέτρ(ου) νοτάριος διμοσιος Λευκάδος

▬▬▬▬

▬▬▬▬

64 Angelo Benvenuti archivista
SESSANTAQUATTRO
8 Δεκεμβρίου/26 Νοεμβρίου 1828
1

| 18:½: τα ε(στ)άθισα ἐμπροσθέν ἐμ(ού) νοταρι(ου) (καί) μαρτιρόν
| τα εμετρισα (καί) ης χίρα(ς του) επεριέλαβε ο ἀνο μελετιμένος Ιωάννις (καί)
3
| λάβενοντά(ς τ)α κράζετε πλιρομένος (καί) τελίος ευχαρι(στ)ιμένος χορίς να
4
| τ(ου) μίνι κανένα ἀλο δικέομα διά το αύτο αποξενομένο χοράφι (καί) ε5
| λιές με το να ἐμινε ευχαρι(στ)ιμένος αλα μάλι(στ)α ηπόσχετε κλιρονομ(ου)ς (καί)
6
| διάδόχ(ους του) να μαντινίρι τον αύτο αγορα(στ)ή Γλένι κλιρονομ(ου)ς (καί) διάδο7
| χ(ους του) ης το ηρινικό (καί) ανόχλι(στ)ο ποσεσο (καί) να τον διαφεντέβη ἀπο κα8
| θε εναντιοτιτα τόσο διά ταύτα κολονατα δεκαοχτό: νοῦ: 18: ½: μισο νοῦ
9
| 18½ όσάν (καί) διά κάθε ἐξοδο (καί) μελιοραμέντα όπ(ου) ηθελα κάμι ομιός
10
| ηπόσχετε ο ἀνοθεν Ιωαννις να αφίσι τον Γλενι να φτιάσι διο πεζ(ου)11
| λες ης τες διο ελιές οπ(ού) ήνέ μέσα ης το χοράφι τ(ου) όμολογόντας να μι12
| ν νέκαμε καμιά ἀλιν δισκ(ου)ζιτζιόν ενάντά τις παρ(ού)σις διά τιν μα13
| ντιτζιον τις οπίας ηποτάσι[ο]{ν}τα{ς} παντια ἀ<υ>τ(ου) αγαθά*36* παρόντα (καί) μελον14
| τα (καί) τ(ού)το ἐζιτισε να σιμιόθι ης την παρ(ου)σίαν τον μαρτίρον
15
| κιρι(ου) Σιμεόν (Στ)αύρακα τ(ου) Θεοδώρ(ου) από το παρόν χοριο Καριας μ16
| ε τον αριθμον τις κατικια(ς του) εβδομίντα πέντε: νοῦ: 75 (καί) ο κίριος
17
| Διμιτρις Κατοπόδις: π(οτε) Πάπάάντόνι από το παρον χορίο Καριάς με
18
| τον ἀριθμόν τις κατικια(ς του) ἐκατόν δέκα: νοῦ: 100 · οπίγι βεβαιών(ου)ν εμε
19
| το νοτάριο να γνορίζ(ου)ν καλότατα τ(ου) εναριθέντας Γλένι (καί) Αραβανί (καί)
20
| ότι να μιν εχ(ου) κανενα δεσμόν σιγκενίας κατά το νόμο η οπιγι μαρτι21
| ρες ήνέ καλα γνο(στ)ί εμε τ(ου) νοταρι(ού) ό(στ)ής ἐγραψα (καί) εδιμοσίευσα κα22
| θαρα εγώ ο νοτάριος το παρόν κοντράτο π(ου)λισάς ης το όφικιό μ(ου)
23
| ης τον μπρότο μπάτο με τον αριθμόν τις κατικιας μ(ου) εκατόν τεσα24
| ρα: νοῦ: 104 (καί) ἀπο αύτ(ου)ς καλός ακ(ου)γοντας ηγ(ού)ν η μάρτιρες (καί) τα με25
| ρι (καί) βεβαιών(ου) ης διό χιρο(ς του)ς _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
2

26

| <Ιωα{να}νις Αραβανις π(οτε): Μανολι βεβεονο.
| <Αντονις Γλενις ποτε Παναγιοτι βεβεονο.
28
| <Συμέων Σταύρακας τ(ου) Θεοδώρ(ου) μαρτυρώ.
29
| <Διμιτρις Κατοποδις ποτε Παπατονι μαρτιρο.
30
| <Θεόδωρος Κατοπόδης π(οτέ): Πέτρ(ου) νοτάριο διμόσιος Λευκάδος.
27

▬▬▬▬

36

▬▬▬▬

** Ενδεχομένως, στο σημείο αυτό, ο Θ. Κατωπόδης να δίστασε ανάμεσα σε δύο διατυπώσεις: «της
οποίας υποτάσσει τα παντία αυτού» ή «της οποίας υποτάσσοντας παντία αυτού».
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SESSANTACINQUE
Angelo Benvenuti arch(ivista) 65
8 -9 Δεκεμβρίου / 26 -27 Νοεμβρίου 1828

νοῦ 21:
| _ _ _ _ _ _ ακ(ου)λ(ου)θί η κατά(στ)ροσις τις εκτιμίσεος _ _ _ _ _ _
2
|
25: Νοέμβρί(ου): 1828: π • Καριας
3
| ἀνάκρασμένι ημίς η κάτοθεν βεβεομενι τιμιτέ από το ἐνα από
4
| τον κύριο Ιωάννι Ἀραβανι π(οτέ): Μανολι (και) από το ἀλο από τον κύρ(ιο)
5
| Αντονι Γλενι: π(οτε): Παναγιότι όλη από το ανοθεν χοριο επιγαμεν
6
| ης ἐνα κομάτι χοράφι τ(ου) δικεόματος τ(ου) ανοθεν Αραβανι με διο
7
| ριζες ελιές (και) μια αγριλιδα μέσα ης το αύτο χοραφι ης τοπο8
| θεσία Κ(ου)ρκελά περιοχι τ(ου) χορί(ου) Αλεξαντρ(ου) (και) καλα θεοροντας
9
| κατα την μπράξιν όπ(ου) εχομε ηδάμε να ήνέ τ(ου) σπόρ(ου) καυκιον τ10
| ριον: νοῦ: 3: (και) το ετιμίσαμε το αύτο χοραφι κολονάτα εξ: νοῦ: 6:
11
| ομίος ετιμίσαμε (και) τες διο ριζες ελιές (και) μίαν αγριλιδα όπ(ου) η
12
| νε μεσα ης το αύτο χοραφι κολονάτα • ἐξη: νοῦ • 6: σινορίτες ης το
13
| αύτο χοράφι (και) ἐλιές από τον μαγί(στ)ρο ο ἀνοθεν Αντόνις Γλενις
14
| από τον σιρόκο Ανα(στ)ασις Ντ(ου)βίτζα από τον γρεό η μονί τ(ου)
15
| ἀγι(ου) Ιωάνν(ου) (στ)ο Λιβάδι ομίος επίγαμε (και) ης ετέρες διο ελιές
16
| τ(ου) δικεοματος τ(ου) ἀνοθέν Ἀραβανι ης την ηδίαν τοποθεσια Κ(ου)ρ17
| κελα μεσα ης χοραφι τ(ου) Αραβανί όπ(ού) σινορίζ(ου)ν (στ)ες αύ
18
| τές διο ρίζες ἐλιές από τον σιροκο Ανα(στ)ασις Ντ(ού)βίτζας (ού)τος
19
| ετμισαμε τες αύτες διο ρίζες ἐλ<ι>ές κατά τιν μπραξιν οπ(ου) εχόμε
20
| κολονάτα ἐξι: (και) μισο: νοῦ: 6:½ (ού)τός ἐγνορισάνε με φοβον θε(ου)
21
| (και) με τον νορκον τ(ου)ς (και) βεβαιών(ου) ης διο χιρό(ς του)ς _ _ _ _ _
1

22

| <Βασιλις Καλαμανις ος τιμιτίς με ορκό μ(ου) βεβαιωνο.
| <Βασιλις Μπρ(ου)σινός βεβαιώνο ος τιμιτις με ορκον μ(ου).
24
| <Ιωανις Αραβάνις π(οτε)· Μανολι βεβεονο.
25
| <Αντονις Γλενις· ποτε Παναγιοτι· βεβεγονο.
26
| <Συμεών Σταύρακας τ(ου) Θεοδώρ(ου) μαρτυρώ.
27
| <Διμιτρις Κατοπόδις π(οτέ) Παπατονι μαρτιρο.
28
| <θεόδωρος Κατοπόδης π(οτέ): Πέτρ(ου) νοτάριος διμοσιος Λευκάδος.
23

| ημέρα Τρίτη: ἐνέα: νοῦ: 9: ΔΙκεμβρι(ου) ἐτός νέο: (και) ηκοσιεπτα: νοῦ: 27: Νοεμβρι| ετος παλεό: 1828: χιλί(ου)ς όκτακοσί(ου)ς ήκοσιοκτό δεν νεκατε(στ)ροθι (ου)δεν μια πρα31
| ξι: Θεόδωρος Κατοπόδις: π(οτέ): Πέτρ(ου) νοτάριος διμόσιος Λευκαδος.
29
30

▬▬▬▬
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▬▬▬▬

Angelo Benvenuti archivista
SESSANTASEI 66
10 Δεκεμβρίου / 28 Νοεμβρίου ▬ 17/5 Δεκεμβρίου 1828
| ημέρα Τετάρτη δεκα: νοῦ: 10: Δικεμβρι(ού) ἐτός νέο (καί) ηκοσιοκτό: νοῦ: 28: Νοεμβρί(ου)
| ετος παλεο: 1828: χιλί(ου)ς οκτακοσί(ου)ς ηκοσιοκτό δεν νεκατα(στ)ρόθι (ου)δεν μια
3
| πραξη
4
| ημέρα Πέμτη εντεκα: νοῦ: 11: Δικεμβρι(ου) ἐτός νέο (καί) ηκοσιενιά νοῦ:29: Νοε5
| βρι(ου) ἐτός παλέο: 1828: χιλί(ου)ς οκτακοσί(ου)ς ηκοσιοκτό δεν νεκατα6
| (στ)ροθι (ού)δεν μια πράξη
7
| ημέρα Παρασκεβή δοδεκα: νοῦ: 12: Δικεμβρι(ου) ἐτός νέο (καί) τριάντα
8
|: νοῦ:30: Νοεμβρι(ου) ετός παλεο: 1828: χιλί(ου)ς οκτακοσί(ου)ς ηκοσιο9
| κτο δεν νεκατα(στ)ρόθι (ού)δεν μία πραξη
10
| ημέρα Σαβάτο δεκατρίς: νοῦ: 13: Δικεμβρι(ου) ἐτός νέο (καί) […. ]
11
| ἀ: τ(ου)ς ήδί(ου)ς ἐτός παλεο: 1828: χιλί(ου)ς οκτακοσί(ου)ς ηκοσιοκτό δεν
12
| νεκατα(στ)ρόθι (ού)δεν μία πραξη
13
| ημέρα Κιριακή δέκατεσαρες: νοῦ: 14 Δικεμβρι(ου) ἐτός νέο (καί) δύο:
14
|: νοῦ:2: τ(ου) ιδί(ου) ἐτός παλέο: 1828: χιλί(ου)ς οκτακοσί(ου)ς ηκοσιοκτό
15
| δεν νεκατα(στ)ρόθι (ού)δέν μια πραξη
16
| ημέρα Δευτέρα δέκα πέντε: νοῦ: 15: Δικεμβρι(ου) ἐτός νέο (καί) τρις: νοῦ: 3:
17
| Ιδί(ου) ἐτος παλεό: 1828: χιλί(ου)ς οκτακοσί(ου)ς ηκοσιοκτό δεν νεκατα(στ)ρόθι (ού)δε18
| ν μία πραξη
19
| ημερα Τρίτη δεκαξ[ι]: νοῦ:16: Δικεμβρι(ου) ἐτός νέο (καί) (καί) τέσερες: νοῦ: 4:
20
| τ(ου) ηδι(ού) ἐτός παλεό: 1828: χιλί(ου)ς οκτακοσί(ου)ς ηκοσιοκτό δεν
21
| νεκατα(στ)ρόθι (ού)δέν μια πράξη.
1
2

νοῦ 22:
| ης τας οράς τέσαρες: ν : 4: μ<π>ριν το μεσιμέρι ήμέρα Τετάρτι δέκα επτά Δικε23
| μβρι(ου) ἐτος νέο (καί) πέντε: νοῦ: 5: τ(ου) Ιδι(ού) μινός κατά το παλεό: 1828 χιλί(ου)ς όκ24
| τακοσι(ου)ς ήκοσιοκτό: χορίο Βαφκερι ἐκράχθι ἐγώ ο νοτάριος από μέρος
25
| τον αδελφόν Μαρινέτα (καί) Τασά (καί) Λάμπρο θιγατέρες (καί) κλιρονομες τ(ου)
26
| π(οτε): Γεοργί(ου) Γαζή από το ἀνοθέν χορίο Βαφκερι (καί) η κατικία τον αύ\τον/
22

οῦ

27

| <Σπυρος Βρετός τ(ου) Ιωάννι μαρτυρό .
| <Παναγιώτις Γαζίς βεβεώνο.
29
|< Ιωανις Καλαματιανος ποτε Βαγγελι μαρτιρο.
30
| = Θεόδορος Κατοπόδις π(οτέ): Πέτρ(ου) νοτάριος διμόσιος Λευκάδος.
28

▬▬▬▬
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▬▬▬▬

SESSANTASETTE

Angelo Benvenuti arch(ivista) 67
17/5 Δεκεμβρίου 1828

| τάν αδελφάδον φέρνι τον ἀριθμόν: όκτό: νοῦ: 8: (καί) η μεν πρότη όνο| ματη Μαρινέτα ήνε νιμφεμένι με τον μΠαναγιότι Γαζή από το πα3
| ρόν χορίο Βαφκερί ἀδο παρόν (καί) αύτος (καί) η δεύτερη ονόματι Τάσα
4
| σιμβία τ(ου) Ανα(στ)άσι Φρακ(ού)λι του Σάβα από χορίο Ε[γκλ](ου)βή ἐβρισκό5
| μενος ἐδο (καί) αύτος (καί) η τρίτη ονόματι Λάμπρο ανίπαντρι ἐβρισκό6
| μενι (καί) αύτη ἐδο παρό<ν> ἐπιτα όπ(ου) εγώ ο νοτάριος τ(ου)ς ἐκαμαν γνο7
| (στ)ό την διάταγίν τ(ου) νόμ(ου) ἐπάν(ου) ης το παρόν κοντράτο μερασας μ(ου)
8
| απεκρίθισαν οτή την γνορίζ(ου)ν _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
1
2

9

οθεν ἐπιδή (καί) μετά τον θάνατον τ(ου) π(οτέ): πα| τρο(ς του)ς Γεοργί(ου) Γαζή ἐμιναν μοναχές κλιρονόμες ης όλιν τ(ου) την
11
| (ου)σίαν κινιτη (καί) ακινιτη (καί) θέλοντας αναμεσόν τ(ου)ς να μεράζ(ου)ν την ἀ12
| υτιν (ού)σίαν τ(ου)ς (καί) να χορίσ(ου) από την αδελφικίν σιντροφιαν37 ης την =
13
| οπία ευρίσκονταν εός την σιμερον όχί ποτέ να λιγο(στ)έφσι η αδελ14
| φικίν τ(ου)ς αγάπι ἀλα διά τον μοναχόν σκοπόν να γνορίσι κάθε
15
| μία το μεριδιόν τις (καί) να κατά(στ)αθί κύρ(ιο)ς (καί) ἐξ(ου)σια<σ>θίς νικο16
| κιράδες ης αύτο χορίς να ηποτάσοντε η μία από την ἀλήν δια
17
| τ(ού)το ἐβαλάν σιμφόνος πρότον ἀνθρόπ(ου)ς πρακτικ(ού)ς (καί)
18
| σινιδίσεος τον Ανα(στ)άσι Γαζή: π(οτέ): Πολιχρόνι από το παρόν
19
| χορίο Βαφκερί ηξεύροντας την τέχνι τις χτι(στ)οσίνις (καί) τον =
20
| Διενίσιον Σέρβο: π(οτέ): Ἀνα(στ)άσι από το παρόν χορίο Βαφκερι η
21
| ξεύροντας τιν τέχνι τις μαραγκασίνις (καί) τον Ἀνα(στ)άσι Κονιδά22
| ρι: π(οτέ): Παρασκεβά από το παρόν χορίο Βαφκερί (καί) Σπίρος \γα/|

10

23

| <Παναγιώτις Γαζίς βεβεώνο .
| <Σπυρος Βρετός τ(ου) Ιωαννί μαρτυρό.
25
| <Ιωάνις Καλαματιανος ποτε Βαγγελι μαρτιρο.
26
| = θεόδορος Κατοπόδης π(οτε): Πέτρ(ου) νοτάριος διμόσιος Λευκάδος
24

▬▬▬▬

▬▬▬▬

68 Angelo Benvenuti archivista
17/5 Δεκεμβρίου 1828

SESSANTAOTTO

1

| (και) Σπιρος Γαζής: π(οτέ): Ευ(στ)αθί(ου) από το παρόν χοριο Βαφκερί
| (και) εξετίμοσαν κάθε ἐνά από τα ηπο(στ)αντικά τ(ου)ς κάτά την ξε3
| τιμοσιν όπ(ου) την σίμερον επαρισιασαν γενομένι: τέσαρες
4
| νοῦ: 4: Δικεμβρί(ου): 1828: ἐ<τος> π<αλεο>: χορίο Βαφκερί (και) την ρε5
| γκι(στ)ράρο κάτοθεν τ(ου) παρόντος (και) μετα ταύτα ἀπερνό ης τιν
6
| φίλτζα μ(ου) δια παντοτινί φίλαξιν κάνοντας ης τρία όμια με
7
| ρίδια το ακίνιτο πράγμα (και) με το μέσος τ(ου) κλίρ(ου) ἐτιχε
2

37

Βενετικός θεσμός της Fraterna compania: Ακολουθώντας το Βενετικό δίκαιο στα Επτάνησα και στις 3
πόλεις της Στερεάς, τα αδέλφια και οι κληρονόμοι τους μπορούσαν να διατηρήσουν εν κοινώ, αδιανέμητες, τις περιουσίες τους, συμπεριλαμβανομένων ενίοτε και των προικώων. {Βλέπε επίσης Χατζάκης Ιωάννης, «Έννομες σχέσεις μεταξύ αδελφών στη βενετοκρατούμενη Κρήτη», Επετηρίς του Κέντρου Ερεύνης
της Ιστορίας του Ελληνικού Δικαίου 43 (2011), 135-174.)
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8

| ης μερίδιο τις ἀνο μελετιμένις Λαμπρος ἀνίπαντρι το
| +[αμπέλι]+ σπίτι το παλίο όπος ευρίσκετε με το μερδικό
10
| το λιτρ(ου)βιό οπ(ού) ἐχι μέσα (και) με όσόν τόπο ἐχι απ(ου) κάτ(ου) (και)
11
| με τιν εμπασά τ(ου) ἀπ(ου) πάν(ου) καθός τ(ου) καλί (και) ἐναν κίπο
12
| όπ(ου) ήνέ κοντά ης τον κίπο τον μπατρικόν τ(ου) ανο –
13
| μελετιμέν(ου) Παναγιότι ξετιμομενο διά τάλαρα κολονάτα
14
| εκατόν ἐνενίτα ἐπτα: νοῦ: 197: το ἀνοθεν σπίτι ήνε μέσα η(ς τ)ο
15
| ανοθεν χορίο Βαφκέρι όμίος ετιμισάν το χοράφι όπ(ου) κίτε16
| τε η(ς τ)ην τοποθεσία Ανανια η(οῦ)ν (στου) Κόκλα εός κ(ου)βελί(ου) ἐν(ου)
17
| περίπ(ου) σίδεντρο περιοχί Βαφκερίς διά τάλαρα κολονάτα
18
| δέκα ἐπτα: νοῦ: 17: ομίος ἐτίμισαν ἐτέρο χοράφη η(ς τ)οποθε19
| σία Β(ού)καλαράτο περιοχί Βαφκερίς εός τεταρτι(ου) εν(ού): νοῦ: 1:
20
| νιτζίρκα σιδέντρο ξετιμομένο δια τάλαρα κολονάτα δεκα
21
| πέντε: νοῦ: 15: ομίος ετιμισαν ἐτέρο χοράφι η(ς τ)η τόπο22
| θεσία Αγίον Θεόδωρο περιοχί Βαφκερις διά τάλαρα κολονάτα \δεκα/
9

23

| <Παναγιώτις Γαζίς βεβεώνο.
| < Σπυρός Βρετός τ(ου) Ιωαννι μαρτυρό.
25
| < Ιωάνις Καλαματιανος ποτε Βαγγελι μαρτιρο.
26
| = Θεόδωρος Κατοπόδης π(οτέ): Πέτρ(ου) νοτάριος διμόσιος Λευκάδος.
24

Στο αριστερό περιθώριο η διόρθωση:
|παραγραμίν ο λογος οπ(ου) η|νε τρεσάδος δεν νεχι τον τοπο|ντ(ου) (και) ης μαρτιρίας,
|<Παναγιότις Γαζίς βεβεωνο.
|<Σπυρός Βρετός τ(ου) Ιωάννι |μαρτυρο.
|<Ιωάνις Καλαματια|νος ποτε Βαγγελι μ|αρτιρο.
|= Θεόδορος Κατοπόδης:|π(οτε): Πέτρ(ου) νοτάριος διμόσιος |Λευκάδος.

▬▬▬▬
SESSANTANOVE

▬▬▬▬

Angelo Benvenuti arch(ivista) 69
17/5 Δεκεμβρίου 1828

| δεκα: νοῦ: 10: ήνέ εός κ(ου)βελί(ου) εν(ού) (και) μισ(ού): νοῦ: 1:½: περίπ(ου)
2
| όμίος ετίμισαν (και) διο: νοῦ: 2: ρίζες ἐλιές φίτο ἀσπροέλίες
3
| ης την τοποθεσία Β(ού)νατζάτα περιοχί Βαφκερίς διά ταλα4
| ρα κολονάτα πεντε: νοῦ: 5: οπ(ού) ήνοντέ όλή σ(ού)μα το ἀνό5
| θεν προτο μερίδιο τις ἀνο μελετιμενις κόρις Λαμπρός τάλαρα
6
| κολονάτα εδιάκοσια σαράντα τέσαρα: νοῦ: 244: οπ(ού) ήνοτε
7
| τα αύτα κολονάτα λιτρες (στ)ερλίνες πενίτα διο: νοῦ: 52: σελινια
8
| δέκα επτα: νοῦ: 17: πένσα τέσαρα: νοῦ: 4, φιλατομενο λαθος
1

9

(και) ης μερίδιο τις αλινίς αφελφίς ἀνο με| λετιμένις Μαρινέτας σιμβία τ(ου) ἀνο μελετιμέν(ου) Παναγιοτι ἐδο
11
| παρόν (και) αύτος το σπίτι το χαμόγιο οπ(ού) ήνέ σινκράτι με
12
| το ανόγιο με τιν εμπασαν τ(ου) καθός τ(ου) καλί με ήτι δέντρα τ(ου)
13
| ἀπαρθενέβ(ου)ν ης το μέρο(ς τ)ης ξετιμομενο διά τάλαρα κολο14
| νάτα ἐβδομίντα πέντε: νοῦ: 75: ομίος ἐτίμισαν το χοράφι
15
| κίμενο ης την τοποθεσία Μιγδάλι εός τεταρτίον ἐξι: νοῦ: 6:
|

10
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16

| σίδεντρο περιοχί Βαφκερίς διά τάλαρα κολονάτα ἐκατόν δε| κα ἐπτα: νοῦ: 117 ομίος ἐτμίσανε ἐτέρο χοράφι η(ς τ)ιν τόπο18
| θεσία Ἀντρογιανάτα εός τεταρτι(ού) ἐν(ού): νοῦ: 1: περίπ(ου)38 περιοχί
19
| Βαφκερις διά τάλαρα κολονάτα ήκοσιδιό: νοῦ: 22: ομίος
20
| ἐτιμίσανε (και) τον μίλο οπ(ου) κίτετε ης τοποθεσία Λαμπαδα21
| ρ[ατα] περιοχί Βαφκερίς διά οσόν μερίδιον απαρθενεβι
22
| τις ἀνόθεν κλιρονομίας διά κολονάτα τριάντα: νοῦ: 30: όμι\ος/
17

23

| <Παναγιώτις Γαζίς βεβεώνο.
| <Σπυρος Βρετός τ(ου) Ιωαννί μαρτυρό.
25
| <Ιωανις Καλαματιανος ποτε Βαγγελι μαρτιρο.
26
| = Θεόδορος Κατοπόδης: π(οτέ): Πέτρ(ου) νοτάριος διμόσιος Λευκάδος.
24

▬▬▬▬

▬▬▬▬

70 Angelo Benvenuti archivista
17/5 Δεκεμβρίου 1828
1

SEΤΤANTA

ǀ ος [(και) ἠ τίμι τ(ου)] ἀνοθεν μερίδι(ου) ηνετε όλί η σ(ού)μα ταλαρα κοǀ λονατα εδιάκοσια σαραντα τέσαρα: νοῦ: 244: όπ(ού) γηνοτε3
ǀ λιτρες (στ)ερλίνε πενίτα διο: νοῦ: 52: σελίνια δέκα ἐπτα: νοῦ
4
ǀ: 17: πένσα τεσαρα: νοῦ: 4 φιλατομενο λάθος _ _ _ _ _ _ _
5
ǀ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (και) ης μερίδιο τις αλινις αδελφίς ἀνο
6
ǀ μελετιμένης Τασάς σιμβία τ(ου) Ἀνα(στ)άσι Φραγκ(ου)λι τ(ού)
7
ǀ Σάβα από χορίο Εγκλ(ου)βή ἐδο παρόν (και) αύτος τις ἐτιχε
8
ǀ το σπίτι όπ(ου) κίτετε ης τα Λαμπαδαράτα το ἐτίμισαν διά
9
ǀ τάλαρα κολονάτα ἐκατον δέκα: νοῦ: 110: με τιν αβλίν τ(ου) (και) δεν10
ǀ τρα (και) κίπόν τ(ου) (και) ευρίσκετε χαμόγιο όμίος ἐτίμισαν το
11
ǀ χοράφι κίμενο ης την τόποθεσία Ἀπομολοχι εός τετα12
ǀ ρτιόν τριόν: νοῦ: 3: περίπ(ου) σίδεντρο ἐβρίσκετε μέσα
13
ǀ η(ς τ)ιν μπεριοχί τ(ου) χορί(ου) Βαφκερις διά τάλαρα κολο14
ǀ νάτα ογδοήντα: εξ‘: νοῦ: 86: ομίος ετίμισαν ἐτέρο λαχι15
ǀ δι χοράφι ης την τοποθεσία Γαλινάτα η(ού)ν (στ)ι Λαγκαδια
16
ǀ περιοχι Βαφκερίς τεταρτί(ου) ἐν(ού): νοῦ: 1: περίπ(ου) διά τα17
ǀ λαρα κολονάτα δεκατρία: νοῦ: 13: σίδεντρο ομίος ἐτίμι18
ǀ σαν ετερο λαχίδι χοράφι κίμενο ης την τοποθεσία Μα19
ǀ βρόλακο περιοχί τ(ου) χορί(ου) Εγκλ(ου)βής εός κ(ου)βελί(ου) μισ(ού)
20
ǀ: νοῦ: ½: περίπ(ου) σίδεντρο διά τάλαρα κολονάτα πέντε: νοῦ
21
ǀ: 5: όμίος ετίμησαν ἐτέρο λαχιδι αμπέλι ης την ηδία
22
ǀ τοποθεσία Μαυρόλακο περιοχί Εγκλ(ου)βίς εός τζαπιόν \πεντε/
2

23

ǀ <Παναγιώτις Γαζίς βεβεώνο .
ǀ <Σπυρος Βρετός τ(ου) Ιωαννί μαρτυρό.
25
ǀ <Ιωανις Καλαματιανος ποτε Βαγγελι μα<ρ>τιρο.
26
ǀ = θεόδορος Κατοπόδης π(οτέ): Πέτρ(ου) νοτάριο διμόσιος Λευκάδος.
24

▬▬▬▬

38

▬▬▬▬

Ο γραφεας βάζει εδώ το περίπου αντι για το σύνηθες «νιτζίρκα»
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SETTANTAUNO

Angelo Benvenuti arch(ivista) 71
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ǀ πεντε: νοῦ: 5: περίπ(ου) σιδέντρο διά τάλαρα κολονάτα τριαντα
2
ǀ νοῦ: 30: όλα τα ανοθεν χοράφια (καί) αμπελια (καί) σπιτια δέντρα
3
ǀ οπ(ου) γινε ης μερίδιον τις ανοθεν τασάς γενοντε σ(ού)μα τάλαρα
4
ǀ κολονάτα εδιάκόσια σαραντα τέσαρα: νοῦ 244 όπ(ου) γίνοντε
5
ǀ λίτρες (στ)ερλίνες: πενίτα διο: νοῦ: 52: σελίνια δέκα επτα: νοῦ
6
ǀ 17: πένσα τέσαρα: νοῦ: 4: γόνοτε (καί) τα τρία μερίδια όλή η σ(ου)7
ǀ μα τάλαρα κολονάτα εφτακόσια τριανταδιό: νοῦ: 732: όπ(ου) γινο8
ǀ ντε λίτρες (στ)ερλίνες ἐκατο πενιταοκτο: νοῦ: 158: (καί) σελίνια ἐντε9
ǀ κα: νοῦ: 11: (καί) πένσα δεκα: νοῦ: 10: (καί) ἐσασαν ης τρία όμια
10
ǀ μερίδια η κάθε μήα οι οπίγες ἀνόθεν τρις αδελφές Μαρινέτα
11
ǀ με τον νάντρα τις Παναγιοτι (καί) Ἀνα(στ)ασά με τον ἀντρα τις (καί) η Λάμπ12
ǀ ρο ανιπαντρι ομολογ(ού)ν ότι το κινιτό πράγμα το ἐμέρασαν
13
ǀ αναμεσόν τ(ου)ς (καί) επίρε κάθε μία το μεριδιόν τις,----------1

14

ǀ
όθεν δίναμιν τ(ου) παρόντος κοντράτ(ου) μεǀ ρασάς ἐκαμάν η αύτες τρις ἀνο μελετιμένες αδελφές Μαρινε16
ǀ τα (καί) Τασά (καί) Λάμπρο θέλι ἐχι κάθε μια το μεριδιόν τις καθός
17
ǀ τις ἐτιχε (καί) όσά δέντρα ευρίσκοντε ήμερα (καί) ἀγρια ης το μερί18
ǀ διον τις κάθε μιανις να ήνέ δι{ι}κά τις διά να ήμπορί τόρα (καί)
19
ǀ διά πάντα να το χέρετε ἐξ(ου)σιάζη μελιοράρι (καί) το κάνι ος θέλι
20
ǀ (καί) β(ου)λετε ος πράγμα ἐλεύθερον ἐδικόν τις χορίς ἐμπόδιο α21
ǀ πο τίνα (καί) ξεχορι(στ)α από τες ήδίες οι όπίγες κάμν(ου)σιν αμι\βέα/
15

22

ǀ <Παναγιώτις Γαζίς βεβεώνο .
ǀ <Σπυρος Βρετός τ(ου) Ιωαννί μαρτυρό.
24
ǀ <Ιωανις Καλαματιανος ποτε Βαγγελι μα<ρ>τιρο.
25
ǀ = Θεόδορος Κατοπόδης π(οτέ): Πέτρ(ου) νοτάριο διμόσιος Λευκάδος.
23

▬▬▬▬

▬▬▬▬

72 Angelo Benvenuti archivista
17/5 Δεκεμβρίου 1828
1

SEΤΤANTADUE

ǀ βεα ησυχία χορίς πλέον διά τιν αύτίν μερασά να ήμ<π>οǀ ρι τίνάς από αύτές κλιρονομ(ου)ν τ(ου)ς διαδοχ(ους του)ς να πα3
ǀ ραπονεθί ἀλα μάλι(στ)α μέν(ου)σιν ευχαρι(στ)ιμένες (και) ηπόσχο4
ǀ ντε αμφότερες κλιρον(ου)μ(ου)ς (και) διάδόχ(ους του)ς να κρατίσ(ου)ν
5
ǀ την μπαρόν μερασά (στ)έρεα (και) αμετέτρεπτο χορίς κα6
ǀ νένας από αύτ(ου)ς να τιν νεναντιοθι (και) να τιπί ης αύτι
7
ǀ (και) ης κάθε ανόχλισι όπ(ού) τον μποτέ κέρο ήθέλε ηπο2

95

8

ǀ φέρι καμία από αύτες ης το μεριδιόν τις από οπίονδιǀ ποτέ ἀνθροπο ηπόσχοντε αμφότερες να δικεονόντε μία
10
ǀ την ἀλήν τόσόν ης κάθε ζημία (και) ἐξοδα οπ(ου) ηθελε κάμι
11
ǀ τον γκάθε κερόν (ού)τος μ(ου) ήπάν (και) ἐγραψα ης την μπα
12
ǀ ρ(ου)σιαν τον μερόν (και) { (και)} μαρτίρον κιρί(ου) Σπίρ(ου) Βρέτ(ου) τ(ου) Ήοά13
ǀ νι από το παρόν χορίο Βαφκερι με τον ναριθμον τις κατικία(ς του)
14
ǀ ἐξι: νοῦ: 6: (και) ο κίριος Ιωάννις Καλαματιανός: (π(οτε): Βαγγέλι από
15
ǀ το παρόν χοριο Βαφκερι με τον ναριθμόν τις κατικία(ς του) τριάν16
ǀ τα τέσαρα: νοῦ: 34: οι οπίγι μάρτιρες βεβεόν(ου)ν εμε το νοτά
17
ǀ ριο ότι γνωρίζ(ου)ν τ(ου)ς αδελφές ἀνό μελετιμενες Μαρινε18
ǀ τα, Τασά (και) Λάμπρο (και) ότι δεν νέχ(ου)ν κανεναν δεσμον σι19
ǀ γκενίας με αύτες τιν οπίαν παρόν μερασά ἀνάγνοσα
20
ǀ ης γλοσα καθαρά (και) ευκατάλιπτο (και) μ(ου) ἀπεκριθισαν
21
ǀ τα μερι ότι τιν (στ)ρέ(ου)ν (και) βεβεονι ο Παναήοτις ης διο χερο
22
ǀ (ς του) (και) ης μαρτιριας, -----------------------------------------------9

23

ǀ <Παναγιώτις Γαζίς βεβεώνο.
ǀ <Σπυρος Βρετός τ(ου) Ιωαννί μαρτυρό.
25
ǀ <Ιωανις Καλαματιανος ποτε Βαγγελι μαρτιρο.
26
ǀ = Θεόδωρος Κατοπόδης π(οτέ): Πέτρ(ου) νοτάριος διμόσιος Λευκαδος.
24

▬▬▬▬
SETTANTATRE

▬▬▬▬

Angelo Benvenuti arch(ivista) 73
17/5 Δεκεμβρίου 1828
# νοῦ 22:

1

ǀ ------------------------ ἀκ(ου)λ(ου)θί η κατά(στ)ροσι τις εκτιμίσεος ----------ǀ -------4: Δικεμβρί(ου): 1828: ε῀<τος>: π῀ (αλεο): χορίο Βαφκερί -------3
ǀ εκλελεμένι ήμίς η κάτοθεν βεβαιωμενι τιμιτέ Ἀνα(στ)άσις
4
ǀ Γαζίς: π(οτε): Πολυχρόνι μά(στ)ορας χτι(στ)ις (καί) Διενίσιος Σέρβος: π(οτέ)
5
ǀ ἀνα(στ)άσι μά(στ)ορας μαραγκός (καί) Ἀνα(στ)άσις Κονιδαρις: π(οτέ): Πα6
ǀ ρασκεβά (καί) Σπίρος Γαζίς: π(οτέ): Ευ(στ)αθί(ου) ολι από το παρόν
7
ǀ χορίο βαλμένι από τες κίριες ἀδελφές Μαρινέτα Τασα (καί)
8
ǀ Λάμπρο θιγατέρες (καί) κλιρονόμες τ(ου) π(οτέ): Γεοργί(ου) Γαζή α9
ǀ πο το παρόν χορίο Ι πρότη νιμφεμένι με τον γκίριον Πα10
ǀ ναγιότι Γαζή από το παρόν χορίο (καί) η δευτερι με κί11
ǀ ριον Ανα(στ)ασι Φραγκ(ου)λι τ(ου) Σάβα από χορίο Εγκλ(ου)βή
12
ǀ (καί) ί τρίτη λαμπρο ἀνίπαντρι ί οπίες μας ηπάν να τ(ου)ς
13
ǀ τιμίσομε το όσόν πράγμα τ(ου)ς ευρίσκετε από πατρικ14
ǀ ιν τ(ου)ς κλιρονομίαν ἀκίνιτο ἐμπρότις το οσπίτιον το μ15
ǀ εγάλο διλονότι ἐκίνο όπ(ου) ἐχη το λιτρ(ου)βιό με τον τόπο
16
ǀ όπ(ου) ποσεδέρι από το ἀπ(ου) κάτ(ου) μέρος όμ(ού) (καί) μία σ<ι>κα17
ǀ μνία με κάθε τ(ου) ατζιόν (καί) με τιν εμπασάν τ(ου) ἀπ(ου) πάν(ου)
18
ǀ το ἐτιμίσαμε διά κολονάτα ἐκατόν ενενίτα ἐπτα: νοῦ 19
ǀ 197: ομίος ετιμίσαμε το χοράφι οπ(ου) κιτετε ης την τοπο20
ǀ θεσία ης τ(ου) Ἀνανία ιτί Κοκλα κ(ου)βελί(ου) εν(ού) νιτζίρκα σιδέν21
ǀ τρο διά κολονάτα δεκα ἐπτά: νοῦ: 17: ομίος ἐτιμίσαμε ἐτέρο
22
ǀ χοράφι τεταρτι(ού)ς ἐν(ού) νιτζίρκα ης την τοποθεσία Β(ου)κελαρά\το/
2
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23

ǀ <Παναγιώτις Γαζίς βεβεώνο.
ǀ <Σπυρος Βρετός τ(ου) Ιωαννι μαρτυρό.
25
ǀ <Ιωάνις Καλαματιανος ποτε Βαγγελι μαρτιρο.
26
ǀ= Θεόδωρος Κατοπόδης π(οτέ): Πέτρ(ου) νοτάριος διμόσιος Λευκάδος.
24

▬▬▬▬

▬▬▬▬

74 Angelo Benvenuti arch(ivista)
17/5 Δεκεμβρίου 1828

SEΤΤANTAQUATRO

1

ǀ το περιοχί όλα χορί(ου) Βαφκερί σίδεντρο δια κοǀ λονάτα δέκα πέντε: νοῦ: 15: όμιὸς ἐτερο χοράφι κ(ού)βελι3
ǀ ι(ου) ἐν(ού) (καί) μισ(ου) νιτζίρκα κιμενο ῆςτην τοποθεσία ἀ4
ǀ γιον Θεόδωρο περιοχι Βαφκεριςτό ετιμίσααμε κολο5
ǀ νάτα δεκα: νοῦ: 10: πρός τ(ού)τις ἐτιμίσαμε διό ριζες
6
ǀ ελιές φιτό ἀσπροελιές ῆς την τοποθεσία Β(ου)νατζα7
ǀ τα περιοχί (καί) ἀύτες Βαφκερίς διά κολονάτα πέντε
8
ǀ νοῦ: 5: προς τ(ού)τις ἐτιμίσαμε ἐτέρο οσπίτιον σίκο9
ǀ λα με το μελετιμένο όσπίτιον όπ(ου) ἐχι το λιτρ(ου)βιο (καί)
10
ǀ ήνε ἀνόγιον ετερο χαμόγιο ἀβλίν τ(ού) (καί) δικεομά τ(ου) δια
11
ǀ κολονάτα εύδομίντα πέντε: νοῦ: 75 . όμίος εθεορίσαμε
12
ǀ το χοράφι κίμενο ῆς τίν τοποθεσία Μιγδάλι εôς τετα13
ǀ ρτιον ἐξί:νοῦ: 6 σίδεντρο περιοχι Βαφκερίς δια κολο14
ǀ νατα ἐκατόν δεκα ἐπτα: νοῦ: 117: όμίος ἐτιμίσαμε ἐ15
ǀ τερο χοράφι ῆς τίν τοποθεσία Αντρογιανάτα εôς τετα16
ǀ ρτιόν εν(ου) νιτζίρκα περιοχι Βαφκερίς δια κολονατα
17
ǀ ηκοσιδιό: νοῦ: 22 ἐτι εθεορισαμε (καί)τον μίλο ὀπ(ου) κί18
ǀ τετε ῆς τοποθεσία επονομαζομενι Λαμπαδερέγικος
19
ǀ περιοχι τ(ού) χορί(ου) Βαφκερίς διά όσον μερίδιον απαρ20
ǀ θενεβη τις μελετιμένις Κλιρονομιάς* δια κολονατα τρια21
ǀ ντα: νοῦ: 30: μετα αυτά εθορισαμε το οσπήτιον με αυλιν τ(ου)
22
ǀ (καὶ) δέντρα (καὶ) κίπ(ου)ς σιδεντρο δίλον νὄτι ἐκινο όπ(ου) \ήνε/
2

23

ǀ <Παναγιώτις Γαζίς βεβεώνο.
ǀ <Σπυρος Βρετός τ(ου) Ιωαννί μαρτυρό.
25
ǀ <Ιωανις Καλαματιανος ποτε Βαγγελι μαρτιρο.
26
ǀ = Θεόδωρος Κατοπόδης π(οτέ): πέτρ(ου) νοτάριος διμόσιος Λευκαδος.
24

▬▬▬▬
SETTANTACINQUE

1

▬▬▬▬

Angelo Benvenuti arch(ivista) 75
17/5 Δεκεμβρίου 1828

| ήνε ης τόποθεσία Λαμπαδαράτα (καί) εγνορίσαμε
| να ἀξίζη κολονάτα ἐκατόν δέκα: νοῦ: 110: ἐτι εθεορίσα
3
| με το χοράφι κίμένο ης τιν τοποθεσία Απόμολόχι εός
4
| τεταρτιον τριόν ν<ι>τζιρκα σιδεντρο ήνέ περιοχι Βαφκερις δια
2

97

| κολονάτα όγδοήντα ἐξι: νοῦ: 86: ομίος εθεορίσαμε [ετερο]
| τοποθεσία Γαλινάτα ετι Λαγκαδιά περιοχι Βαφκε7
| ρις τεταρτι(ου) ἐν(ου) νιτζίρκα δι’α κολονάτα δεκατρια: νοῦ
8
| 13: σίδεντρο (καί) ης ἐτερο χοράφι κίμενο ης τιν τοποθεσ9
| σία Μαβρόλακο περιοχί Εγκλ(ου)βις κ(ου)βελι(ού) μι10
| σ(ου): νιτζιρκα διά κολονάτα πεντε: νοῦ: 5: σίδεντρο ἐτι εθε
11
| ορίσαμε (καί) ἐνά λαχίδι αμπέλι ης τιν ήδιάν τοπο
12
| θεσία Μαβρολακο περιοχί Εγκλ(ου)βίς εός τζαπιον
13
| πέντε νιτζίρκα σίδεντρο διά κολονάτα τριάντα: νοῦ:
14
| 30: τα όπία όλα διλοννότι οσπίτια όπ(ου) τα προμε15
| λετιμένα πρότ(ου) όσπιτι(ού) όπ(ου) ἐχι το λιτρ(ου)βιό ήνε με ο16
| λιγον κίπον σίγκολα με τ(ου) Παναηότι Γαζή (καί) ἐτερα
17
| όσπίτια χοράφια ἐλιές (καί) ἀμπέλια φέρν(ου)ν όλα σ(ου)μα
18
| τάλαρα τις σπάνιας κολονάτα ἐφτακόσια τριάντα διο
19 οῦ
| ν : 732 φιλατόμενο κάθε λάθος (καί) καλά (στ)οχαζο
20
| μενι ος ιριται με φοβον θε(ού) (καί) ορκον μας κατά τιν μ
21
| πραξιν όπ(ου) εχομε βεβεονομε με ορκόν μας
5
6

22

| <Ανα(στ)άσιςΓ βεβεόνο ος τιμίτις με ορκον μ(ου) χτί(στ)ις.
| <Παναγιωτις Γαζίς βεβεώνο.
24
| <Σπυρος Βρετος τ(ου) Ιωάννι μαρτυρό.
25
| <Ιωάνις Καλαματιανος ποτε Βαγγελι μαρτιρο.
26
| = Θεόδορος Κατοπόδις π(οτέ): Πέτρ(ου) νοτάριο διμόσιος Λευκάδος.
23

▬▬▬▬

▬▬▬▬

76 Angelo Benvenuti arch(ivista)
17/5--24/12 Δεκεμβρίου 1828

SEΤΤANTASEI

1

| <Άνα(στ)άσις Κονιδάρις: π(οτέ): Παρασκεβά βεβεόνον με
| ορκον μ(ου) ος τιμιτίς < Διενίσιος Σέρβος βεβεονο ος τι3
| <μιτις με ορκον μ(ου).
4
| <Σπίρος Γαζίς π(οτέ): (Στ)άθι ος τιμιτίς με ορκον μ(ου) βε5
| βεονο.
6
| <Παναγιώτις Γαζις βεβεώνο.
7
| <Σπυρος Βρετός τ(ου) Ιωαννι μαρτυρό.
8
| <Ιωανις Καλαματιανος ποτε Βαγγελι μαρτιρο.
9
| = Θεόδωρος Κατοπόδης: π(οτέ): Πέτρ(ου) νοτάριος διμόσιος Λευκάδος.
2

| ημέρα Πέμτη δέκα όκτο: νοῦ: 18: Δικεμβρί(ου): ἐτός νέο: (καί) ἐξ‘: νοῦ: 6: τ(ου) Ιδί(ου)
11
| ἐτος παλεό: 1828: χιλι(ου)ς οκτακοσί(ου)ς ηκοσιοκτό δεν νεκατα(στ)ρόθι (ού)δεν μια π12
| ραξι.
10

98

| ημέρα Παρασκεβή δέκα ἐνέα: νοῦ: 19: Δικεμβρι(ού): ἐτός νέο: (καί) ἐπτα
|: νοῦ: τ(ου) Ιδί(ου): ἐτός παλεό: 1828: χιλί(ου)ς οκτακοσί(ου)ς ηκοσιοκτό δεν
15
| νεκατα(στ)ρόθι (ού)δεν μία πράξι.
16
| ημέρα Σαβάτο ήκοσι: νοῦ: 20: Δικεμβρί(ου): ἐτός νέο: (καί) όκτό: νοῦ: 8: τ(ου) ή
17
| δί(ου) ἐτός παλεό: 1828: χιλί(ου)ς οκτακοσί(ου)ς ηκοσιοκτό δεν νεκατα(στ)ροθι
18
| (ού)δεν μία πράξη.
19
| ημέρα Κυριακή ηκοσιμιά: νοῦ: 21: Δικεμβρί(ου): ἐτός νέο: (καί) ἐνέα: νοῦ: 9: τ(ου)
20
| Ιδί(ου) ετος παλεό: 1828: χιλί(ου)ς οκτακοσί(ου)ς ηκοσιοκτό δεν νεκατα(στ)ρόθι (ού)δεν μια
πράξη.
21
| ημέρα Δευτέρα ήκοσιδίο: νοῦ: 22: Δικεμβρί(ου): ἐτός νέο (καί) δέκα: νοῦ: 10: τ(ου) Ιδί(ου)
ἐτός παλεό
22
|: 1828: χιλί(ου)ς όκτάκοσί(ου)ς ηκοσιοκτό δεν νεκατα(στ)ροθι (ού)δέν μία πράξι
23
| ημέρα Τρίτη ήκοσιτρίς: νοῦ: 23: Δικεμβρί(ου) ἐτός νέο (καί) ἐντεκα: νοῦ: 11: τ(ου) Ιδι(ού) ἐτός
παλεό
24
| 1828: χιλί(ου)ς οκτακοσί(ου)ς ηκοσιόκτο δεν νεκατα(στ)ροθι (ού)δέν μία πράξι
25
| ημέρα Τετάρτη ήκοσιτέσαριες: νοῦ: 24: Δικεμβρί(ου) ἐτός νέο (καί) δόδεκα: νοῦ: 12: τ(ου)
ιδι(ού) ἐτος \πα/
13
14

26

| = Θεόδορος Κατοπόδης π(οτέ): Πέτρ(ου) νοτάριος διμόσιος Λευκάδος.

▬▬▬▬
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▬▬▬▬

SETTANTASETTE

Angelo Benvenuti arch(ivista) 77
25/13 Δεκεμβρίου 1828

1

| παλεό: 1828: χιλι(ού)ς όκτάκοσί(ου)ς ήκοσιοκτό δεν νεκατα(στ)ροθι (ού)δέν μία πράξη
# νοῦ 24:

|
ης τας όράς ἐξή: νοῦ: 6 μετα το μεσιμέρι ήμέρα
οῦ
| Πέμτι ήκοσιπέντε: ν : 25: Δικεμβρί(ου) ετός νέο (καί) δεκατρίς: νοῦ: 13: τ(ου) ηδί(ου)
4
| μινος ἐτός παλεό ; 1828: χιλι(ου)ς οκτακοσί(ου)ς ήκοσιοκτό χορίο Κάτ(ου)
5
| Εξανθια ης τιν ήκίαν τ(ου) κιρί(ου) Βασίλι Βερικι(ου): π(οτέ) Νικολα(ου) ἀπο
6
| το παρόν χορίο Κατ(ου) Εξανθια με τον αριθμόν κατικια(ς του): σαρα7
| ντα ἐνα: νοῦ: 41: ─ ενεφανισθίσα ἐμπροσθεν ἐμ(ου) νοταρι(ου) (καί) το8
| ν γκατοθεν τιμίον μαρτίρον ο κίριος Διμίτρις Βερίκιος: π(οτέ): Γεοργι9
| (ου) ἀπο το παρόν χοριο Κάτ(ου) Εξάνθια με τον αριθμόν τις κατι10
| κια(ς του) ἐντεκα: νοῦ:11: ἀπο το ἐνά (καί) ἀπο το αλο η κίρια κόρι Ἀ11
| κριβή: π(οτέ): Διμίτρι▪†▪ (καί) τις σιμβία(ς του) Κατερίνις† οι όπίγι ἐπιτα
12
| όπ(ου) εγώ ο νοτάριο τ(ου) ήδοπίγισα την διόρισι τ(ου) νόμ(ου) ἀναφο13
| ρικός τ(ου) παρόντος σιμφονιτικ(ού) γαμικ(ού) κοντράτο όπ(ου) μ(ου)
14
| ήπάν να γράψο (καί) μ(ου) απεκρίθισαν ότι την γνορίζ(ου)ν (καί)
15
| μ(ου) ήπαν να τ(ου)ς σιμιόσο το οσόν ακ(ου)λ(ου)θι ▬
2
3

16

|
ῆς το όνομα τ(ου) πατρός (καί) τ(ου) η(ού) (καί) ἀγί(ου) πνεύματος ἀμήν
| με την διναμίν τ(ου) παρόντος νοταρικ(ού) γράματος ἐσιφονίθι
18
| πρότος νόμιμος γάμος τ(ου) ἀνοθεν Διμίτρι με τιν ανοθεν κόρι
19
| Ἀκριβή με τιν σιδρομιν (καί) θελισιν τις ἀνοθέν μιτρό(ς τ)ης Κα20
| τερίνας (καί) με τ(ου) αδελφ(ού) ντις Ιωάνι διά να γιερολογιθί το μι21
| (στ)ίριο τ(ου) (στ)εφανόματος ης διόριά όλόν τον μπρότον ερχαμε22
| νον Μάγιον κατά τ(ου)ς θί(ου)ς (καί) Ιέρ(ού)ς νόμ(ου)ς τις ἀγιάς μας ἀνα23
| τολικίς ἐκλισίας διά το οπιόν τέλος ἐνεφανίσθισαν ἐμπρο24
| σθεν ἐμ(ου) νοταρί(ου) (καί) τον γκάτοθεν τιμίον μαρτίρον τα αύ25
| τα μέρι (καί) ο ἀνοθέν Διμίτρις γαμπρός τάσι (καί) ηπόσχετε να
26
| νιμφεφθί διά νομιμόν τ(ου) σίζιγον τιν ἀνόθεν κόρι Ἀκριβή \ης τιν/
17

27

| <Ιωανις Φετσης του ποτε Διμιτρι βεβε[ωνο].
| <Κον(στ)αντίς Ἀναγνό(στ)ις Βερίκιος π(οτε): Γιόργι μαρτιρώ.
29
|<Γεωργάκις Φετζης π(οτε) Κεκ(ου) μαρτιρο.
30
|
31
| =Θεόδωρος Κατοπόδις: π(οτέ): Πέτρ(ου) νοτάριος διμοσίος Λευκαδος.
28

Συμπλήρωση στον στίχο 11:
▪†▪ φέτζη† με τον αριθμον
|τις κατικία(ς τ)ις ευρισκ|ετε χαλασμενος
|< Ιωανις Φετζης ποτε |Διμιτρι βεβεωνο.
|<Κον(στ)αντίς Ἀναγνό|(στ)ις Βερικιος π(οτε): Γιορ|γη μαρτιρώ.
|<Γεωργάκις Φετζις π(οτέ): [Ηλί(ου)] μαρτιρο.
100

|= Θεόδωρος Κατοπο|δης: π(οτέ): Πέτρ(ου) νοτάριος |διμοσιος Λευκαδος.
Ακολουθεί η ιταλική θεώρηση που συνεχίζεται στην επόμενη σελίδα 78
| Ufficio della |Reggenza |N 2850 ─
| St. Maura 31 De|cembre 1828 ─
| Notificato |ad instanza |del presentatore
| Teodoro Catopodi |Notajo Publico

▬▬▬▬

▬▬▬▬

78 Angelo Benvenuti arch(ivista)
25/13 Δεκεμβρίου 1828
1

SEΤΤANTAOTTO

| ης την ἀνόθεν διορία καθός (καί) η αύτή ηπόσχετε να τον λάβι
| διά νομιμόν τις σίζιγον (καί) η ἀνο μελετιμενι Κατερινα μιτίρ τις
3
| (καί) ο ανο μελετιμενο Ιώαννις αδελφόν τις τις ριθισας νίμφις ἀ4
| βή τάς(ου)ν (καί) ηπόσχοντε να παραδόσ(ου)ν ηε τον γκερο τ(ου) (στ)ε5
| φανόματος τ(ου) ἀνο μελετιμέν(ου) γαμπρ(ου) Διμίτρι διά πρίκαν
6
| (καί) χάριν πρίκας (καί) διά μερίδιο πατρικό (καί) μιτρικό τις αύ7
| της θιγατρό(ς τ)ις (καί) ἀδελφιν τ(ου) Ἀκριβής το ἀκ(ού)λ(ου)θον κινιτό
8
| (καί) ακίνιτο πράγμα το όπίγιο μετα τιν μπεριλαβιν τ(ου) ηποσ9
| χετε ο αύτος ἀνοθεν γαμπρος Διμίτρις να το διάφιλάτι κα10
| τα τιν διόρισιν τ(ου) νόμ(ου) >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
11
| ἐμπροτις (στ)ροματα διο: νοῦ: 2: το ἐνα μάλινο γεματο μαλια το
12
| ἀλο διπλαρένιο ἀδιό >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
13
| προσκεφαλαδιές διο: νοῦ: 2: η μία μάλινι γεμάτι μαλιά (καί) η
14
| ἀλι διπλαρένια ἀδιά >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
15
| προσκέφαλα τέσαρα: νοῦ: 4 τα διο ἀδιά (καί) τα ἀλα διο γεμάτα
16
| μαλια >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
17
| σεντόνια τέσαρα: νοῦ: 4: πάνινα >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
18
| ἐτερα χοντροσέντονα διο: νοῦ: 2: >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
19
| φελιτζάδα: μια: νοῦ: 1: >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
20
| καρπέτες διο: νοῦ: 2: >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
21
| π(ου)κάμισα γινεκια δέκα: νοῦ: 10 με ραματενιε<ς> τραχιλιές >>>>>>>>>
22
| π(ου)κάμισα αντρίκια τρία: νοῦ: 3: πανίνα >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
23
| σαγίαδες πέντε: νοῦ: 5: ο ἐνας χτενι(στ)ικός (καί) ο ἀλος σαλι(στ)ός (καί)
24
| η τρις χαλατζίτικι >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
25
| (στ)άμπα μία: νοῦ: 1: >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
2

26

| <Ιωανις Φε(τς)ης του ποτε Διμιτρι βεβεωνο.
| <Κον(στ)αντίς Αναγνό(στ)ις Βερίκιος π(οτέ): Γιόργη μαρτιρώ.
28
| <Γεωργακις Φετζις π(οτέ) [Ηλί(ου)] μαρτιρο.
29
|
30
| =Θεόδωρος Κατοπόδης: π(οτε): Πέτρ(ου) νοτάριο διμοσιος Λευκαδος.
27

Isola qui
[ --- ]
dell art 20
3o Parl(mento)
12 [ -- ]
101

Υπογραφή
[Secre]tario

▬▬▬▬
SETTANTANOVE

▬▬▬▬

Angelo Benvenuti arch(ivista) 79
25/13 Δεκεμβρίου 1828

| ποδιές ἐξι: νοῦ: 6: η τέσαρες ) (στ)άμπινες (καί) η διο πάνινες >>>>>>>>>>>>>>>>>
2
| κεφαλοπάνια δόδεκα: νοῦ: 12: τα τρία χτενι(στ)ικά (καί) τα ἐτερα χα3
| λατζίτικα όλα με τα δεματα τ(ου)ς >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
4
| μ<ε>σάλια διο: νοῦ: 2: >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
5
| τ(ου) βαγέλια ἐξι: νοῦ: 6: >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
6
| ζονάρια διο: νοῦ: 2: >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
7
| (καί) πανοβράκι τ(ου) γαμπρ(ου) ἐνα: νοῦ: 1: >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
8
| κοντάσι τζ(ύ)κινο ἐνα: νοῦ: 1: >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
9
| χάλκομα λίτρες δεκα: νοῦ: 10: >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
10
| κασέλα καρινι μια: νοῦ: 1: >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
11
| (καί) ἐνα δαχτιλιδι ασιμένιο απανο χρισομένο
12
| (καί) ἐνα βαγένι βαρελον βενέτικες δοδεκα: νοῦ: 12: όπ(ου) ἐχι διο13
| να πάρι το ἐνα οπίο θέλι >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
14
| (καί) το χοράφι (στου) Μπάρλα τι σκάλα όσόν (καί) αν ίνε σιδεντρο ἐξο
15
| ἀπο διο: νοῦ: 2: ρίζες ελιες οπ(ου) ήνε (στ)ιν απάν(ου) μεριά >>>>>>>>>>>>>>>>>>
16
| (καί) το χοράφι (στ)α Λιμνά όσόν (καί) αν ίνε >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
17
| (καί) το αμπελι (στ)ου Σκ(ου)τέρι το χοράφι το μισό ἀπο αύτο ομίος
18
| με τα μισά δέντρα ἐξό από μία ρίζα ἐλία όπ(ού) ήνε ἀπ(ου) κάτ(ου)
19
| ἀπο τ(ου) σπίτ(ου) Βερίκι(ου) τ αμπελι ἐξο ἀπο διο ρίζες ἐλιές ξε20
| νες όπ(ου) ήνε μέσα όλά τα ανοθέν λαχίδια χοράφια (καί) ἀμπε21
| λι κίτοτε μέσα ης την μπεριοχί τ(ου) ἀνοθεν χορί(ου) Ἐξαθιας
22
| (ού)τος μ(ου) ήπαν (καί) ἐγραψα ἐμπροσθεν τον μερών (καί) τον τιμιόν
23
| μαρτίρον κιρί(ου) Κο(στ)ντί Αναγνο(στ)ι Βερίκι(ου) π(οτε): Γεοργι(ού) ἀπο τον
24
| παρον χορίο Κάτ(ου) Ἐξάνθια (καί) όμολογί ότι δεν ἐχι αριθμον–
25
| η κατίκια τ(ου) με τον να ήνε νέα ηκοδομίν (καί) ο κίριος Γεοργιος Φε26
| τζις: π(οτε): Κέκ(ου) από το παρόν χοριό Κάτ(ου) Ἐξανθια με τον αριθ1

27

| <Ιωανις Φε(τς)ης του ποτε Διμιτρι βεβεωνο.
| <Κον(στ)αντίς ἀναγνό(στ)ις Βερίκιος π(οτε): Γιόργη μαρτιρώ.
29
| <Γεωργάκις Φετζις π(οτέ): [Ηλι(ου)] μαρτιρο.
30
|
31
| =Θεόδωρος Κατοπόδις: π(οτέ): Πέτρ(ου) νοτάριο διμόσιος Λευκαδος.
28

▬▬▬▬
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80 Angelo Benvenuti arch(ivista)
OΤΤANTA
25/13 Δεκεμβρίου 1828 ▬ 3 Ιανουαρίου 1829/22 Δεκεμβρίου 1828
1

| μον τις κατικία(ς του) τριάντα ἐνα: νοῦ: 31: (καί) ανέγνοσα το πα| ρόν κοντράτο γαμικ(ού) ἐμπροσθεν τον μερόν (καί) τον τιμιον
3
| μαρτίρον με φονί καθαρά (καί) ευκατάλιπτον οι οπίγι μά4
| ρτιρες βεβαιών(ου)ν ἐμε το νοτάριο ότι γνωρίζ(ου)ν τ(ου)ς εναρι5
| θεντας Βερiκιο (καί) Φέτζι (καί) ότι δεν νέχ(ου)ν κανενα δεσμον
6
| σιγκενιας κατά το νόμον (καί) βεβαιώνι ο Φέτζης (καί) ης μαρτιριας,
2

7

| <Ιωανις Φετζης του ποτε Διμιτρι βεβεωνο.
| <Κον(στ)αντίς Αναγνό(στ)ις Βερίκηος π(οτε): Γιόργη μαρτιρώ.
9
| <Γεωργάκις Φετζις π(οτε) Κεκε μαρτιρο,
10
| =Θεόδωρος Κατοπόδης π(οτέ): πετρ(ου) νοτάριο διμοσίος Λευκαδος
8

| ημέρα Παρασκεβή ήκοσιέξι: νοῦ: 26: Δικεμβρι(ου): ἐτός νέο: (καί) {(καί)} δεκατέσαρες: νοῦ: 14
τ(ου) Ιδί(ου)
12
| μινός ετός παλεό: 1828: χιλί(ου)ς όκτακοσι(ου)ς ηκοσιοκτο δεν νεκατα(στ)ρόθι (ου)δεν μία
πράξι
13
| ήμέρα Σαβάτο ηκοσιέπτα: νοῦ: 27: Δικεμβρί(ου): ἐτός νέο (καί) {και} δεκαπέντε: νοῦ: 15 τ(ου)
Ιδι(ού) μινός ἐτος
14
| παλεο: 1828: χιλί(ου)ς οκτακοσί(ου)ς ηκοσιοκτό δεν νεκατα(στ)ρόθι (ού)δεν μια πράξι.
15
| ήμέρα Κιριακή ήκοσιοκτό: νοῦ: 28: Δικεμβρι(ου) ἐτός νέο (καί) δεκαέξι: νοῦ: 16 τ(ου) Ιδι(ού)
μινός ἐτος πα16
| λεο: 1828: χιλί(ου)ς οκτακοσί(ου)ς ηκοσιοκτό δεν νεκατα(στ)ρόθι (ού)δεν μια πράξι.
17
| ήμέρα Δευτέρα ήκοσιενεα: νοῦ: 29: Δικεμβρι(ου) ἐτός νέο (καί) δεκαεπτά: νοῦ: 17 τ(ου)
Ιδι(ού) μινός ἐτος
18
| παλεο: 1828: χιλί(ου)ς χιλί(ου)ς όκτακοσι(ου)ς ηκοσιοκτο δεν νεκατα(στ)ρόθι (ου)δεν μία
πράξι
19
οῦ
οῦ
| ήμέρα Τρίτη τριάντα: ν :30: Δικεμβρι(ου) ἐτός νέο (καί) δεκαοκτό: ν :18 τ(ου) Ιδι(ού) ε20
| τος παλεό: 1828: χιλί(ου)ς οκτακοσί(ου)ς ηκόσιοκτό δεν νεκατα(στ)ρόθι (ου)δεν μία πράξη,
21
| ήμέρα Τετάρτη τριάνταμία: νοῦ: 31: Δικεμβρί(ου): ἐτός νέο (καί) δεκαενεα: νοῦ:19 τ(ου)
Ιδι(ού) ετος
22
| παλεό: 1828: χιλί(ου)ς όκτακοσι(ου)ς ηκοσιοκτο δεν νεκατα(στ)ρόθι (ου)δεν μια πράξι
23
| ήμέρα Πέμπτη πρότη: νοῦ: α: Γεν(ου)αρί(ου): 1829: χιλί(ου)ς οκτακοσί(ου)ς ήκοσιενέα ἐτος
νέο
24
| (καί) ήκοσι: νοῦ: 20 • Δικεμβρί(ου) ἐτός παλεό: 1828: χιλί(ου)ς όκτακοσί(ου)ς ήκοσιοκτο δε25
| νεκατα(στ)ρόθι (ού)δέν μία πράξη,
26
| ήμέρα Παρασκεβή διο: νοῦ: 2: Γεν(ου)αρί(ου): 1829: χιλί(ου)ς όκτακοσί(ου)ς ήκοσιενέα ἐτος
27
| νέο (καί) ήκοσιμία: νοῦ: 21: Δικεμβρί(ου): 1828: χιλί(ου)ς όκτακοσί(ου)ς ήκοσιοκτό δεν
28
| νεκατα(στ)ρόθι (ού)δέν μία πράξη, ήκοσιενέα ἐτος
29
| ήμέρα Σαβάτο τρις: νοῦ: 3: Γεν(ου)αρί(ου): 1829: χιλί(ου)ς οκτακοσί(ου)ς ήκοσιενέα ἐτος νέο
(καί) \ηκοσι/
30
| =Θεόδωρος Κατοπόδης: π(οτέ): Πέτρ(ου) νοτάριος διμόσιος Λευκάδος.
11

▬▬▬▬
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OTTANTAUNO
Angelo Benvenuti arch(ivista) 81
4 Ιανουαρίου 1829/23 Δεκ. 1828 ἐως 9 Ιανουαρίου 1829 /28 Δεκ. 1828
1

| (καί) ἠκοσιδίο: νοῦ: 22: Δεκεμβρί(ου) ἐτος παλεό: 1828: χιλί(ου)ς ὁκτακοσί(ου)ς ἠκοσι οκτό
| δεν νεκατα(στ)ρόθι (ού)δέν μία πράξη.
3
| ἠμέρα Κιριακί τέσαρες: νοῦ: 4: Γεν(ου)αρί(ου): 1829 χιλί(ου)ς ὁκτακοσί(ου)ς ἠκοσιενέα
4
| ἐτος νεõ (καί) ἠκοσιτρις: νοῦ: 23: Δεκεμβρί(ου): 1828: χιλί(ου)ς ὁκτακοσί(ου)ς ἠκοσι οκ5
| τό ἐτος παλεό δεν νεκατα(στ)ρόθι (ού)δέν μία πράξη.
6
| ἠμέρα Δευτέρα πέντε: νοῦ: 5: Γεν(ου)αρί(ου): 1829 χιλί(ου)ς ὁκτακοσί(ου)ς ἠκοσιενέα
7
| ἐτος νεõ (καί) ἠκοσι τεσερες: νοῦ: 24: Δεκεμβρί(ου): 1828: χιλί(ου)ς ὁκτακοσί(ου)ς ἠκοσι οκτό
8
| οκτό ἐτος παλεό δεν νεκατα(στ)ρόθι (ού)δέν μία πράξη.
9
| ἠμέρα Τρίτη ἐξ: νοῦ: 6: Γεν(ου)αρί(ου): 1829 χιλί(ου)ς ὁκτακοσί(ου)ς ἠκοσιενέα ἐτος
10
| νεõ (καί) ἠκοσι πέντε: νοῦ: 25: Δεκεμβρί(ου): 1828: χιλί(ου)ς ὁκτακοσί(ου)ς ἠκοσιοκτό
11
| ἐτος παλεό δεν νεκατα(στ)ρόθι (ού)δέν μία πράξη.
12
| ἠμέρα Τετάρτη ἐπτα: νοῦ: 7: Γεν(ου)αρί(ου): 1829 χιλί(ου)ς ὁκτακοσί(ου)ς ἠκοσιενέα ἐτος
νεõ
13
| (καί) ἠκοσιεξή: νοῦ: 26 Δεκεμβρί(ου): 1828: χιλί(ου)ς ὁκτακοσί(ου)ς ἠκοσιοκτό ἐτος {
14
| δεν νεκατα(στ)ρόθι (ού)δέν μία πράξη.
15
| ἠμέρα Πέμπτη ὁκτό: νοῦ: 8: Γεν(ου)αρί(ου): 1829 χιλί(ου)ς ὁκτακοσί(ου)ς ἠκοσιενέα ἐ16
| τος νεõ (καί) ἠκοσιεπτά: νοῦ: 27 Δεκεμβρί(ου): 1828: χιλί(ου)ς ὁκτακοσί(ου)ς ἠκοσιοκ17
| τό δεν νεκατα(στ)ρόθι (ού)δέν μία πράξη.
2

# νοῦ 27:
| ή(ς τ)ας όρας: διό: νοῦ: 2: ἐπίτα ἀπο το μεσιμέρι ήμερα Παρασκεβή ἐνεα: νοῦ:
| 9: Γενναρι(ου): 1829 χιλί(ου)ς όκτακοσί(ου)ς ήκοσιενέα ἐτος νέο (και) ήκοσιοκτό: νοῦ:28
20
| Δεκεμβρι(ου): 1828: χιλί(ου)ς όκτακοσί(ου)ς ήκοσιοκτό ἐτος παλεό ἐκραχθι ἐγώ ὁ νο21
| τάριο Θεοδορος Κατοπόδης: π(οτέ): Πέτρ(ου) ἀπό χοριό Καρίας με τόν αριθμόν
22
| τῆς κατοικίας μ(ου): ἐκατόν τέσαρα: νοῦ: 104: ῆς την ηκίαν τ(ου) κιρί(ου) Νικολά(ου) Λο23
| γοθέτη: π(οτέ) Παναγιοτι ἀπο χορίο Ἐγκ<λ>(ου)βή με τον αριθμόν της ἀύτις κατικι24
| α(ς του): εκατόν εξή: νοῦ: 106 (καί) με τ(ου)ς ἠπογεγραμέν(ου)ς μαρτιρες (και) μ(ου) ἠπε
25
| να τ(ου) γραψο ός κατοθέν θέλι μ(ού) εξιγιθί ἐπίτα όπ(ου) ἐγώ ό νοτάριος τ(ού) ἐκα26
| μα γνο(στ)όν την διόρισιν τ(ού) νόμ(ου) ἐπάν(ου) ῆς το παρόν κοντράτο επιτρο27
| πικις μ(ού) ἀπεκρίθι ότη την γνοριζη με τόν να ευρισκετε ο αν<ο> μελετιμενος \Νικο/
18
19

28

|.<Νικολος Λογοθετις βεβεονο (ποτε): Πανάγιοτι.
|.<Χρη(στ)ος Κακλαμανις ποτε Δημητρη μαρτηρο.
30
|.<Γιοργακις Θερμος: π(οτε): Αντρεα μαρτιρο.
31
| =Θεόδωρος Κατοπόδης: π(οτέ): Πέτρ(ου) νοτάριος διμόσιος Λευκάδος.
29

▬▬▬▬
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82 Angelo Benvenuti arch(ivista)
9 Ιανουαρίου 1829 /28 Δεκεμβρίου 1828
1

OΤΤANTADUE

| Νικόλαος γεροντας (καί) ἀ(στ)ενις (καί) μιν ιμπορόντας νάσιντρέξη ἠ(ς τ)α διμό| σια κριτίρια διά ἠποθεσέ(ς του) τόσο διά να λάβη ἀπο κάθε τήνα ἀνθροπο
3
| τόσο με γράματα όσαν (καί) ής πι<σ>τη όσαν (καί) κάθε όπ(ου) να χρεο(στ)ή διά τ(ου)4
| το κατά(στ)ένι διά ἐπιτροπόν τ(ου) τον εύγενί κύριον: σινιορ Ἀνα(στ)άσιο Μπα5
| ντουβα: τ(ου) Νικολά(ου) ἀπό Κιρκίρα39 ἀλα ἐβρισκόμενος ἐδω ἠ(ς τ)ήν μπαρον
6
| πολιτία τ(ου) παρόντος νίσ(ου) τις ἀγίας Μαύρας τ(ου) όπί(ου) δίδη ἀπλήν εξ(ου)7
| σία να λαβη από κάθε δεμπιτόρο όλο ἐκίνο όπ(ου) νομίμος τ(ού) απαρθε8
| νέβη μετα καλ(ού) τρόπ(ου και) αν τίχη δεν ιξεύρι θελιματικος να κάμ(ου)ν
9
| την ἀύτήν πλιρομίν τ(ού) δίδη τ(ου) ἀνο ηριμέν(ου) σινιόρ Μπαντ(ου)βα απλιν
10
| ἐξ(ου)σία να επικαλεσθί το βρεχεόν δινάμιν τις δικεοσίνις παρισιαζόν<τας>
11
| σ{υ}κριτ(ου)ρες κο(στ)ιδ(ού)τα λαβάνοντας ορισμ(ού)<ς>(καί) προ(στ)αγές κάμνοντας
12
| κάθε αναγκέα πράξη σεκ<ου>έ<σ>τρα β(ού)λομαι (καί)αμάχεμα (καί) να εξακ(ου)λ(ου)13
| θίσι εός η(ς τ)ο τέλος τις κρίσεος να δέχετε τις ἀπόφασες τες όφέλιμες
14
| (καί) να πελάρι τες ἐνάτιγες κάμνοντας κάθε σινχορεμένον όρκόν οπ(ου)
15
| η νόμι σιχορ(ού)ν κάμνοντας κάθε ἐξόδο (καί) δ(ού)λεψες νομιμες να τες
16
| πλεροθι να καμι ολο εκίνο οπ(ου) ημπορ(ού)σε να κάμιος ο ήδιος ἀνο με17
| λετιμένος Λογοθέτης αν ητόν παρόν (καί) τάσοντας ο ἀνοθεν Λογοθέτις να
18
| κρατίσι το ήτή ήθελε πράξη διά βέβαιαν (στ)έρεο (καί) αμετατρεπτον με τα
19
| παντί(ου) τ(ου) αγαθα παρόντα (καί) μέλοντα ηπο δεσμον, (καί) τ(ού)το ἐζήτισα να σι20
| μιοθί ης την μπαρ(ου)σιάν τον μαρτιρον κιρί(ου) Χρί(στ)ου Κακλαμάνι: π(οτέ): Διμί21
| τρι ἀπο το παρόν χορίο Εγκλ(ου)βή με τον αριθμόν τις κατικία(ς του) εκατο-τρια22
| νοῦ:103 (καί) ο κίριος Γεόργιος Θερμός: π(οτε): Ἀντρεα ἀπο το παρον χοριο Εκλ(ου)23
| βή με τον ἀριθμόν τις κατικιά(ς του) ἐξίντα: νοῦ: 60: η οπίγι βεβαιών(ου)<ν>
24
| ἐμε τον νοτάριο να γνορίζ(ου)σιν καλοτατα τον ἀνο μελετιμένον Νικολαο
25
| Λογοθετη (καί) ότη δέν νέχ(ου)ν κανέναν δεσμόν σιγκενίας με αυτόν η όπί26
| η μαρτιρες ήνέ καλα γνο(στ)ή ἐμε τ(ου) νοταρί(ου) ό(στ)ής εγραψα (καί) εδιμο\σίευσα/
2

27

|.<Νικολος Λογοθετις βεβεονο (ποτε): Πανάγιοτι.
|.<Χρη(στ)ος Κακλαμανις ποτε Δημητρη μαρτηρο.
29
|.<Γιοργακις Θερμος: π(οτε): Αντρεα μαρτιρο.
30
| =Θεόδωρος Κατοπόδης: π(οτέ): Πέτρ(ου) νοτάριος διμόσιος Λευκάδος.
28

▬▬▬▬
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Κέρκυρα.
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OTTANTATRE
Angelo Benvenuti arch(ivista) 83
9 Ιανουαρίου 1829 /28 Δεκεμβρίου 1828 ἐως 13/1 Ιανουαρίου 1829
1

| σίευσα καθαρά όσπίτιο τ(ου) ἀνο μελετιμέν(ου) λογοθέτι ος ανοθε ήποθι (καί) α
| πο αύτ(ού)ς καλός ακ(ού)γοντας ή(ού)ν η μάρτιρες (καί) τα μέρι (καί) βεβαιώνι ης
4
| διόχιρό(ς του) (καί) ης μαρτιριας. _
3

5

| <Νικολος Λογοθετις (ποτε): Παναγιοτι βεβεονο.
| <Χρη(στ)ος Κακλαμανις ποτε Δημητρη μαρτηρο.
7
| <Γιοργακις Θερμος π(οτε): Αντρεας μαρτιρο.
8
| = Θεόδορος Κατοπόδης: π(οτέ): Πετρ(ου) νοτάριος διμοσιος Λευκάδος.
6

| ήμέρα Σαβάτο δέκα: νοῦ:10: Γενναρί(ου): 1829: χιλί(ου)ς οκτακοσί(ου)ς ήκοσι ἐνέα νέο (καί)
ηκο10
| σιένέα: νοῦ: 29: Δικεμβρί(ου): 1828: χιλί(ου)ς όκτακοσί(ου)ς ηκοσιοκτό ἐτος παλέο δεν
νεκατα
11
| (στ)ρόθι (ου)δεν μία πραξη
12
|ήμέρα Κυριακή ἐντεκα: νοῦ: 11: Γεν(ου)άρί(ου): 1829: χι{λι}λί(ου)ς οκτακοσί(ου)ς ήκοσιενέα
ἐτός νέο
13
|(καί) τριάντα: νοῦ: 30: Δικεμβρί(ου): 1828: χιλί(ου)ς όκτακοσί(ου)ς ηκοσιοκτο ἐτος παλέο δεν
νεκατα14
| (στ)ρόθι (ου)δέν μια πραξη
15
| ημερα Δευτέρα δοδεκα: νοῦ: 12: Γενναρί(ου): 1829: χιλι(ου)ς οκτακοσί(ου)ς ήκοσιενέα ἐτός
16
| νέο (καί) τριάνταμια νοῦ: 31: Δικεμβρι(ου): 1828: ἐτος παλεό χιλί(ου)ς οκτακοσί(ου)ς ηκο
17
| σιοκτο: δεν νεκατατα (στ)ρόθι (ού)δέν μια πραξη, –
9

# νοῦ 28:
18

|
η(ς τ)ας όράς πέντε: νοῦ: 5: επίτα ἀπο το μεσιμερι ήμέρα Τρί| τη δεκατρίς: νοῦ: 13: Γενναρί(ου) ετός νέο (καί) μία: νοῦ: 1: τ(ου) γιδ(ού) μινος ετός
20
| παλεο: 1829: χιλί(ου)ς οκτακοσί(ου)ς ηκοσιενέα: χορίο Καριάς μαχαλά Ρε21
| κατζινατα εκράχθι ἐγώ ήποκατοθεν ήποσιμιομένος νοταριος ης
22
| την ήκίαν τ(ου) κιρί(ου) Ἀντόνι Τ(ού)μπα: π(οτέ): Φιλίπ(ου) ἀπο το ἀνοθέν χορι23
| ο Καρίας (καί) ἀπο τον ηδιόν μαχαλα Ρεκατζινάτα με τον ναριθμ24
| ον τις αύτίς κατικια(ς του): εκατόν ἐνένιτα πέντε: νοῦ: 195: ενεφανισ25
| θι ο κίριος Ιωαννις Ρεκατζίνας: π(οτέ): Νικολα(ου) ἀπό το παρον χο-\ρίο/
19

26

| <Σπιρος Αραβανις τ(ου) Γιοανι μαρτιρο.
| <Ατριας Ρεκατζινας τ(ου) Ατονι μαρ{ι}τιρο.
ἐγώ ο νοτάριος την μπαρόν επιτροπίν μέσα η(ς τ)ο
2
| ἀνο ηριμένο
28
| = Θεόδορος Κατοπόδης π(οτέ): Πετρ(ου) νοτάριος διμοσιος Λευκάδος
27

Ufficio della Reggenza |St. Maura 19-[ Gen... ] 1829
[fu] Notificato ad |instanza del presenta|tore Teodoro Catopodi
|Notajo Publico dell Isola | il precritti
dell art. 20 dell atto |del 3o Parlamento |N. 12 |N 2861
υπογραφή
Secretario
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84 Angelo Benvenuti arch(ivista)
13/1 Ιανουαρίου 1829

OΤΤANTAQUATTRO

1

ǀ ριο Καρίας (καί) ἀπο τον ήδιόν μαχαλά Ρεκατζινάτα με το
ǀ ν ναριθμον τις κατικία(ς του): ἐδιακόσια ἐνα: νοῦ: 201: ἀπο το
3
ǀ ἐνα (καί) ἀπο το ἀλό η κιρία κόρι: θιγάτιρ: π(οτε): [Νικολά(ου)]
4
ǀ (καί) τις σιμβιά(ς του) Αλέξο θιγάτιρ: π(οτέ): Σπίρ(ου) Αρβανίτι ἀπο το αν5
ǀ οθεν χορίο Καρίας: οι οπίγι ἐπίτα όπ(ου) ἐγώ, ο νοτάριος τ(ου)ς η6
ǀ δοπίγισα την διορισιν τ(ου) νόμ(ου) ἀναφορικός τ(ου) παρόντος –
7
ǀ σιφονιτικ(ου) γαμικ(ού) κοντράτ(ου) όπ(ου) μ(ου) ήπάν να γράψο (καί)
8
ǀ μ(ου) απεκρίθισαν ότίν τι γνορίζ(ου)ν (καί) μ(ου) ήπάν να σιμιοσο
9
ǀ το όσόν ἀκ(ου)λ(ου)θι – η(ς τ)ο ονομα τ(ου) πατρός ι(ού) (καί) ἀγι(ου) πνεμα10
ǀ τος ἀμήν με την διναμίν τ(ου) παρόντος νόταρικ(ου) γράματος
11
ǀ εσιφινίθι πρότος νόμιμος γάμος τ(ου) ἀνο μελετιμέν(ου) Ιωαν12
ǀ νι με τιν ἀνοθεν κόρι Μαρία με τιν σιδρομήν (καί) θέλισιν της
13
ǀ ανοθέν μιτρός της Ἀλέξος (καί) τ(ου) ἀνοθέν αδελφ(ού) της Αντόνι δια
14
ǀ να γιερολογιθί το μι(στ)ίριο τ(ου) (στ)εφανόματος ης διορία χρο
15
ǀ νον ἐνάνε: νοῦ: 1: κατά τ(ου)ς θι(ού)ς (καί) ήέρ(ου)ς νόμ(ου)ς της αγίας μας
16
ǀ ανατολικί; ἐκλισιας διά το οπίον τέλος ἐνεφανίσθισαν ε
17
ǀ μπροσθεν ἐμ(ου) νοταρί(ου) (καί) τον γκατοθεν τιμίον μαρτιρον
18
ǀ τα ἀφτα μέρι (καί) ο ἀνόθεν Ιωάννις Ρεκατζινάς τάσι (καί) ήπό19
ǀ σχετε να νιμφεφθί διά νομιμον τ(ου) σίζιγον την ἀνοθεν κόρι
20
ǀ Μαρία η(ς τ)ην ἀνοθεν διόρία καθό (καί) η αύτη ήπόσχετε να τον
21
ǀ λάβη διά νομιμον της σίζιγον (καί) η ἀνοθέν μίτιρ Αλέξο (καί) α22
ǀ δελφόν τις Ἀντόνις της ριθίσας κόρις Μαρία τάσ(ου)ν (καί) ήπόσχο23
ǀ ντε παραδός(ου)ν η(ς τ)ο γκερον τ(ου) (στ)εφανόματος τ(ου) ἀνοθέν γα24
ǀ μπρ(ού): Ιωάννι διά πρίκαν (καί) χάριν πρίκας (καί) διά μερίδιον
25
ǀ πατρικόν (καί) μιτρικόν της αύτής θιγατρό(ς τ)ης (καί) ἀδελφίν τ(ου) Μαρ26
ǀ ρίας το ἀκ(ού)λ(ου)θον κινιτό (καί) ακίνιτο πράγμα το όπίο πραγ27
ǀ μα μετα την μπεριλαβήν τ(ου) ήπόσχετε ο αύτος ανοθεν γαμ28
ǀ προς Ιωάννις να το φιλαγι κατά την διορισιν τ(ου) νόμ(ου) εμπρο \της/
2

29

ǀ <Σπιρος Αραβανις τ(ου) Γιοανι μαρτιρο.
ǀ <Ατρεας Ρεκατζινας τ(ου) Ατονι μαρτιρο.
31
ǀ = Θεόδορος Κατοπόδης π(οτέ): Πετρ(ου) νοταριος διμόσιος Λευκάδος.
30

Διόρθωση στο αριστερό περιθώριο
|παραγραμίν ο λόγος όπ(ου)
|ήνε τρεσάδος δεν νεχι τον τοπον τ(ου)|ἀλα θε να ήπι Φιλιπ(ου)
|Τ(ου)μπα (και) ης μαρτιρίας.
<Σπιρος Αραβανις τ(ου) Γιοανι |μαρτιρο
<Ατρεας Ρεκατζινας τ(ου) Ατονι |μαρτιρο
= Θεόδωρος Κατοπόδης |: π(οτέ): Πέτρ(ου) νοτάριος διμοσιος
Λευκάδος

▬▬▬▬
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OTTANTACINQUE

Angelo Benvenuti arch(ivista) 85
13/1 Ιανουαρίου 1829

ǀ της (στ)ρόματα διο: νοῦ: 2: το ἐνα διπλαρένιο γεμάτο μαλιά το ἀλο –
ǀ μάλινο ἀδιό προσκεφαλαδιές: διο: νοῦ: 2: η μία διπλαρένια γε
3
ǀ ματι μαλια (καί) η ἀλι μαλινι ἀδιά προσκέφαλα τέσαρα: νοῦ: 4: τα διο
4
ǀ γεμάτα μαλιά (καί) τα ἀλα διο ἀδιά σεντόνια τρία: νοῦ: 3: χοντροσέν
5
ǀ τονα διο: νοῦ: 2: φελιτζάδα μία: νοῦ: 1: κάρπέτα μια: νοῦ: 2: π(ού)κά
6
ǀ μισα γινέκια οκτο: νοῦ: 8: το ἐνα γκεντισμένο με μετάξη με π(ου)λι7
ǀ α (καί) τα εύτα γκεντισμενα με ράματα π(ού) καμισα πάνινα τ(ου) γαμ8
ǀ πρ(ου): νοῦ: 2: σαγιάδες: τρις: νοῦ: 3: γτενι(στ)ικός ο ἐνας (καί) η διο χα9
ǀ λατζιτικι διπλάρι μπαμπακερό ἐνά: νοῦ: 1: κεφαλοπάνια εύτα
10
ǀ με τα δεματα τ(ου)ς το ἐνα χτενι(στ)ικό (καί) τα ἐξί χαλατζίτικα μεσάλια
11
ǀ διο: νοῦ: 2: τ(ου) βαγέλια: ἐξί: νοῦ: 6: ποδιές τέσαρες:: νοῦ: 4: η δο (στ)αμπι12
ǀ νες (καί) η ἀλες διο ἀλάτζενιέ φρακί τ(ου) γαμπρ(ού) πάνινο: ἐνά:: νοῦ: 1:
13
ǀ σιντροφι τις νίμφις ἐνά: νοῦ: 1: καμπέλα της νίμφης μπ(ου)γασε14
ǀ ναι μία: νοῦ: 1: κασέλα κάρινι πρότι μία χάλκομα λίτρες δέκα
15
ǀ νοῦ: 10: βαγένι ἐνά βαρελόν όκτο: νοῦ: 8: προ(στ)ιά μία: νοῦ: 1: λίτρες τέ16
ǀ σαρες: νοῦ: 4: ζονάρια πάνινα τ(ου) γαμπρ(ού) διο: νοῦ: 2: το χοράφι (στου)
17
ǀ πάρδι όσόν (καί) αν ίνε το μισό ἀπο αύτο ἐτέρο χοράφι (στ)α ψηλό18
ǀ ματα οσόν (καί) αν ίνε το μισο ἀπο αύτο ἀμπέλι (στ)ο Δαφινά (στ)η19
ǀ ν απάν(ου) μερία σιμά (στου) Νικολ(ού) τ(ου) δίνι σκάλες διο (καί) μισι: νοῦ: 2½
20
ǀ (καί) η μίσι η σκάλα τ(ου) τιν δινι κατά τ(ου)ς Βαράγκ(ου)ς (καί) τ(ου) το δίνι αύτο
21
ǀ σίδεντρο καθός το ἐχι (καί) αύτος η<ς> σεμπρία ἐτέρο αμπέλι (στ)ιν Ἀ22
ǀ γριοσκα όσόν (καί) αν ίνε καθός το ἐχι (καί) αύτο σεμπρικό (καί) το χορά23
ǀ φι (στ) Αγριάδια όσον (καί) αν ίνε σίνορο με τον (Στ)άθι Μεσίνι: π(οτε): Ιωάννι
24
ǀ (ού)τός μ(ου) ηπαν (καί) εγραψα ἐμπρόσθεν τον μερόν (καί) τον τιμιόν μαρτι25
ǀ ρον κιρι(ου) Σπίρ(ου) Ἀραβάνι τ(ου) Ιωάννι από το παρόν χορίο Καριας (καί)
26
ǀ από τον ήδιόν μαχαλά Ρεκατζινάτα με τον αριθμόν τις κατικία(ς του)
27
ǀ εδιακόσια (καί) ο κίριος Ἀντρία Ρεκατζίνας: τ(ου) Αντόνι ἀπο το ήδιό χοριο
28
ǀ Καριας (καί) από τον ήδιό μαχαλα Ρεκατζινάτα με τον αριθμόν τις κατι1
2

29

ǀ < Σπιρος Αραβανις τ(ου) γιοανι μαρτιρο.
ǀ < Ατρεας Ρεκατζινας τ(ου) ατονι μαριτιρο.
31
ǀ = Θεόδωρος Κατοπόδης π(οτέ): Πέτρ(ου) νοτάριος διμοσιος Λευκαδος.
30

▬▬▬▬

▬▬▬▬

86 Angelo Benvenuti arch(ivista)
13/1 – 16/4 Ιανουαρίου 1829
| και(ς του) ἐκατόν νενενιντα διο: νοῦ: 192: (και) ἀνεγνοσα το παρόν κο| ντράτο γαμικ(ου) εμπροσθεν τον μερών (και) τον τιμιων μαρτίρον
3
| με φονί καθαρά (και) εύκαταλίπτο οι οπιγη μάρτιρες βεβαιών(ου)ν
4
| ἐμε το νοτάριο ότι γνορίζ(ου)ν τ(ους) ἐναριθέντας Τ(ου)μπα (και) Ρεκατζι1
2
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5

| να (και) ότι δεν νεχ(ου)ν κανεναν δεσμόν σιγκενίας κατά το νομόν
| (και) ης μαρτιριας,

6
7

| <Σπιρος Αραβανις τ(ου) Γιοανι μαρτιρο.
| <Ατριας Ρεκατζινας τ(ου) Ατονι μαριτιρο.
9
| = Θεόδορος Κατοπόδης π(οτέ): Πετρ(ου) νοτάριος διμοσιος Λευκάδος.
8

| ημέρα Τετάρτη δεκατέσαρες: νοῦ: 14: γεν(ου)αρί(ου) ἐτός νέο (και) διο: νοῦ: 2: τ(ου) Ιδι(ού)
ἐτός
11
| παλεο: 1829: χιλί(ου)ς όκτακοσί(ου)ς ηκοσιενέα δεν νεκατα(στ)ρόθι (ού)δέν μια πραξη,
12
| ημέρα {παρασκεβή} Πεφτη: δέκαπέντε: νοῦ: 15: γεν(ου)αρί(ου) ἐτός νέο (και) τρις:νοῦ: 3:
13
| τ(ου) Ιδι(ού) ἐτός παλέο: 1829: χιλί(ου)ς οκτακοσί(ου)ς ηκοσιενέα δεν νεκατα(στ)ρόθι (ού)δεν
14
| μια πραξη.
10

# νοῦ 29:
| η(ς τ)ας όρας πέντε: νοῦ: 5: ἐπιτα ἀπο το μεσιμέρι ημέρα Παρασκεβή δέκα ἐξη νοῦ: 16
| Γεν(ου)αρί(ου) ἐτός νέο (και) τέσαρεςς: νοῦ: 4: τ(ου) Ιδι(ού) μινός: ἐτός παλεό: 1829: χιλί(ου)ς
οκτα17
| κοσι(ου)ς ηκοσιενέα ; χορίο Καριάς, ἐνεφανίσθι εν τω γκαγγέλο ἐμ(ού) τ(ου) Ιπογεγρα18
| μέν(ου) νοταρί(ου) ο ευβαβέ(στ)ατος Ιωάννις ιερευς: Κοψιδάς: π(οτέ) Γεοργί(ου) από το πα19
| ρόν χορίο Καριάς με τον ἀριθμόν τις κατικία(ς του) σαραντα όκτο: νοῦ: 48: (και) με
20
| τ(ου)ς ήπογεγραμέν(ου)ς μάρτιρες ο κίριος Πάνος (Στ)αύρακας τ(ου) Βασίλι από το πα21
| ρόν χορίο Καριάς με τον αριθμόν τις κατικία(ς του) ενενίντα διο: νοῦ: 92: (και) ο κιρι22
| ος Διμίτρις Κατοπόδης: π(οτέ): πάπά Ἀντόνι με τον ἀριθμόν τις κατικία(ς του) ε23
| κατόν δέκα: νοῦ: 110: (και) αύτος ἀπο το ἀνοθεν χοριό Καριάς ο όπίος μ(ου) επαρισί24
| ασε ενά γράμα πριβάτο ζητόντας να κατά(στ)ροθί ης το προτοκολόν μ(ου) κατά
25
| την διόρισιν τ(ου) νόμ(ου) (και) μετα ταύτα απερνό η(ς τ)ην φηλτζα μ(ου) (και) ἀφίσο ἀντι26
| γραφο τ(ου) αύτ(ου) ης όπίον κέρο τ(ου) ζητιθί βεβαιώνοντας (και) ης μαρτιρίας,
15
16

27

| <Ιοανις ιερευς Κοψιδας ποτε Γεοργί(ου) βεβεονο.
| <Πανο (Στ)αυρακας τ(ου) Βασιλι μαρτιρω.
29
| <Διμιτρις Κατοποδις π(οτέ): Παπατονι μαρτιρο.
30
| = θεόδορος Κατοπόδης π(οτέ): Πέτρ(ου) νοτάριος διμοσιος Λευκάδος.
28

Στο περιθώριο σημειώνετε η διαγραφή της λέξης Παρασκευή
παραγραμίν ο λόγος όπ(ου) |γινε τρεσάδος δεν νεχι τον
|τοπον τ(ου): = Θεόδορος Κατο|πόδης: π(οτέ): Πετρ(ου) νοταριος
|διμοσιος Λευκαδος

▬▬▬▬
OTTANTASETTE
1

▬▬▬▬

Angelo Benvenuti arch(ivista) 87
16/4 Ιανουαρίου 1829

| ἀκ(ου)λ(ου)θί η κατά(στ)ροσις τ(ου) ριθέντος πριβάτ(ου) γράματος, _ _ _ _ _ _ _ _
| χιλί(ου)ς οκτακοσί(ου)ς ήκοσιτρίς νοῦ 1823 ▪†▪ ἐ(τος) π(αλεο): χορίο: Καρία ἐνεφανίσθικαν π3
| ροσοπικός τα παρόντα διο μέρι ἐμπροσθεν ἐμ(ου) τ(ου) γράψαντος (καί) τον γκά2

109

4

| τοθεν τήμιον μαρτίρον από το ἐνα ο κυρ (Στ)άθις Καλός: π(οτέ): Γεωργί(ου) ἀπο το
| παρόν χορίο( και) ἀπο το ἀλο μερος ο πάπάς κυρ (καί)[Ιωάννης Κοψιδάς]: π(οτέ): Γεο6
| ργί(ου) (καί) αύτος ἀπο το παρόν χορίο (καί) μ(ου) ήπάν να σιμιοσο οσα <α>κ(ου)λ(ου)θί─
7
| ή(ού)ν ἐχόντας (καί) ποσεδέροντας (καί) ἐλεύθερος ἐξ(ου)σιάζοντας ο ἀνοθεν Καλός
8
| ἀπο πατρικίν τ(ου) κλιρονομία ἐνέα ρίζες ἐλιές κήμενες ης τοποθεσια [Ἀ9
| κονη η(ς του) Ἀπο(στ)ολάκη περιοχή τ(ου) παρόντος χορί(ου) η διό ήνε η(ς τ)οπ. Γεωργίου κα10
| τ(ου) χοράφη η μία (στ)ην μποδαριά (καί) η ἀλη (στ)ην νάκρι (στ)ην μποδαριά (στ)ο
11
| αύτο χοράφη (καί) η ἐπίλιπες ἐπτα ολαίς η(ς τ)α πάν(ου) χοράφη η μία (στ)η μέσι ο12
| π(ού) ήνέ όλίγος ἐγκρεμός (καί) η ἀλλες ἐτέρες: ἐξή ἀπ(ου) πάν(ου) σ’εκινο το τζιγκρί13
| όλές ἀνταμοτές τες όπίγες ελιές τες διδη (καί) τζεδέρι ο ἀνοθέν Καλός προς τον
14
| ριθέντα Ιερέα Κοψιδά διά τάλαρα δί(στ)ιλα της <Σ>πανίας τριάντα ἐξη: νοῦ: 36: ο15
| π(ου) τόσο φανερό νι η τιμί τ(ου)ς ἀπο τες τρις (στ)ήμες γενομένες την σίμερο με ορ16
| κόν τον τημιτόν την μια ἀπο αύτές ἐκαμαν η κίριη Βασίλις (Στ)άύρακας
17
| (καί) Ζάφίρις Ἀραβανίς διά τάλαρα δί(στ)ιλα τριάντα ἐξη: νοῦ: 36: (καί) η δεύτερι
18
| (στ)ήμα γενομένι ἀπο τ(ου)ς κυρί(ου)ς Θεοδωρο Κατοπόδη (καί) Νικολάκη Κο19
| ψιδά διά τάλαρα δί(στ)ιλα τριάντα πέντε: νοῦ: 35: (καί) η τρίτη (στ)ήμα γενομέ20
| νη ἀπο τ(ου)ς κυρί(ου)ς (Στ)αυράκι Ζακιθινο (καί) Διμίτρι Κατοπόδη διά διά τάλαρα21
| δί(στ)ιλα τριάντα ἐπτα: νοῦ: 37: το τρίτο ἀπο αύτες (στ)έν(ου)ν την σο(στ)η τημί τον22
| ἀνο μελετιμένον ἐλέον ἐνια τάλαρα δί(στ)ιλα της <Σ>πανίας τριάντα εξη: νοῦ: 36: –
23
| τα οπίγια τάλαρα τα εμέτρισε ο ριθίς Ιέρεύς Κοψιδας ἐμπροσθεν ἐμ(ου)
24
| τ(ου) γράψαντος (καί) τον μπαρόντα μαρτήρον (καί) τα ἐλαβε ο ριθίς Καλος ης
25
| χηρα(ς του) (καί) εμίνε πλερομένος τελίος εύχαρι(στ)ημενος τζεδεροντά(ς του) το πο26
| σεσο ἀπο την σίμερον (καί) διά πάντοτες (καί) πέρνι ήπέσχεσις ναν τονε μαντι27
| νίρι (καί) διάφιλάτη ης το παντοτινό (καί) ήρινικό (καί) ἀνόχλι(στ)ο ποσέσο (καί) κιρίοτι \τα/
5

28

| <Ιοανις ιερευς Κοψιδας ποτε Γεοργί(ου) βεβεωνο.
| <Πάνος (Στ)αύρακας τ(ου) Βάσιλι μάρτιρο.
30
| <Διμιτρις Κατοποδις π(οτε): Παπατονι μαρτιρο.
31
| = Θεόδορος Κατοπόδης π(οτέ): Πέτρ(ου) νοτάριος διμόσιο Λευκάδος.
29

Στο περιθώριο συμπληρωση της χρονολογίας 3 Σεπτεμβρίου
▪†▪Σεμτεμβρί(ου) ηκοσιτρις†
23: (και) ης μαρτιρίας
<Ιοανις ιερευς Κοψι|δας ποτε Γεοργί(ου) βε|βεονο.
<Πανο (Στ)αυρακας τ(ου) Βασι|λι μαρτιρο
<Διμιτρις Κατοποδις |π(οτε) Παπατονι μαρτιρο
= Θεόδωρος Κατοπόδις |: π(οτέ): Πέτρ(ου) νοτάριος δι|μοσιος Λευκάδος

▬▬▬▬

▬▬▬▬

88 Angelo Benvenuti arch(ivista)
16/4 – 18/6 Ιανουαρίου 1829
1

OΤΤANTAOTTO

| τα τον ἐλιόν ἐνία η(ς τ)ην (στ)ην Ακόνι (στου) Από(στ)ολάκι όμίος (καί) η κάθε ἐξοδο( και)
ζημία
2
| όπ(ου) ναν τον νανεβι διά ἀφτές ἀπο τη{ν}νάν ομίος (καί) ης κάθε μελιοραμέντο η
3
| οπία ἐνάντιόν τ(ου)ς αν τίχη ης κανέναν κερό να ήνε ήποσχόμενα όλα τ(ου) τα
4
| καλα παρόντα (καί) μέλοντα ήμπορόντας ο Κοψιδάς το παρόν πριβάτο γρά5
| μα να το βάνι ηπάτη ἀφεντικ(ού) νοταρί(ου) ἐτζη ἀγρικέτε {η} ήπόσχεσις (καί) διά τ(ου)ς

110

6

| κλιρονόμ(ου)ς (καί) διάδόχ(ους του)ς ἐονίος (ού)τός ἐπίγισαν (καί) ἐ(στ)ερέοσαν (καί)
θέλ(ου)ν το
7
40
| παρόν να γίνε (στ)έρεο βέβαιω (καί) ἀπαρασάλευτο ἐμπατη κριτιριό (καί) βιμα8
| τη (καί) βεβαιώνι ο Καλός ήδιόχιρό(ς του) (καί) ης μαρτιρίας τον γγατοθεν τιμιον μα
9
| ρτιρόν όπ(ου) ήνε παρόν όπ(ου) θέλ(ου)ν ήπογράψ(ου)ν,
10

| <Εύ(στ)άθιος Καλός βεβαιώνο.
| <Σπίρος Κοψίδας μαρτιρό.
12
| <Νικολέτος (Στ)αύρακας μαρτιρώ.
13
| <Σίμος Κοψιδάς παρακαλε(στ)ός από τ(ου)ς ἀνόθεν ἐγραψα (καί) μαρτιρώ.
11

14

| μετα την κατά(στ)ροσιν τ(ου) ἀνο μελετιμέν(ου) γράματος απέρασα ης την φίλτζα μ(ου)
| (καί) ἐπίτα το ανέγνοσα με φονί καθαρά (καί) ευκατάλιπτον τ(ου) ἀνο μελετιμενον –
16
| Ιωάνν(όυ) Ιερέος Κοψιδά (καί) τον ἀνο μελετιμένον μαρτιρών βεβαιώνοντας ης
17
| διόχιρό(ς του) (καί) ης μαρτιρίας
15

18

| <Ιοανις ιερευς Κοψιδας ποτε Γεοργί(ου) βεβεωνο.
| <Πάνος (Στ)αύρακας τ(ου) Βασίλι μαρτιρω.
20
| <Διμιτρις Κατοποδις π(οτέ): Παπατονι μαρτιρο.
21
| = Θεόδωρος Κατοπόδης: π(οτέ): Πέτρ(ου) νοτάριος διμόσιος Λευκάδος.
19

| ήμέρα Σαβατο: δέκα ἐπτα: νοῦ: 17: Γεν(ου)αρί(ου) ἐτος νέο (καί) πέντε: νοῦ: 5: τ(ου) Ιδι(ού)
έτος
23
| παλεό 1829: χιλί(ου)ς όκτακοσί(ου)ς ήκοσιενέα δεν νεκατα(στ)ρόθι (ου)δέν μία πράξη
22

# νοῦ 30:
| ήμέρα Κηριακή: η(ς τ)ας οράς τέσαρες: νοῦ: 4: ἐπίτα από το μεσιμέρι δέκα όκτο
| νοῦ: 18: Γεν(ου)αρί(ου) ἐτός νέο (καί) ἐξή: νοῦ: 6 τ(ου) Ιδί(ου) μινός ἐτος παλεό: 1829:
χιλί(ου)ς όκ26
| τακοσι(ου)ς κοσιενέα χορίο Καριάς ἐνεφανίσθι ἐμπροσθεν ἐμ(ου) τ(ου) Ιπογεγραμ27
| εν(ου) νοταρί(ου) (καί) γνορισμέν(ου)ς μάρτιρες οι κιρίη Ιωάννις (καί) Θεοδορίς ἀδελφια
Κατο\ποδι/
28
| <Γεοργιος Αναγνο(στ)ις Κοψιδας τ(ου) παπά Ιω(αννη) μαρτιρο.
29
| <Γεοργιος Αναγνο(στ)ις Κοψιδας τ(ου) παπά Ιοαννη μαρτιρο.
30
| = Θεόδορος Κατοπόδης π(οτέ): Πετρ(ου) νοτάριος διμόσιος Λευκάδος.
24
25

▬▬▬▬
OTTANTANOVE
1

▬▬▬▬

Angelo Benvenuti arch(ivista) 89
18/6 Ιανουαρίου 1829

| πόδη: π(οτέ): Διμίτρι ἀπο το παρόν χορίο Καρίας με τον αριθμόν τις κατικία| (ς του) εκατό ἐβδομίντα ἐξή: νοῦ: 176: ἀπο το ἐνα (και) ἀπο το ἀλο ο κίριος Πάνος Γρα3
| ψας: π(οτέ): (Στ)άθι ἀπο χοριό ἀπάν(ου) Ἐξάνθια με τον αριθμόν τις κατικια(ς του) ηκοσιο4
| κτο: νοῦ: 28 τ(ου)ς οπί(ου)ς επίτα όπ(ου) ἐγώ ο νοτάριος τ(ου)ς ἐκάμα γνο(στ)ό την διορι5
| σίν τ(ου) νόμ(ου) ἐπάν(ου) η(ς τ)ο παρόν κοντράτο π(ου)λισάς μ(ου) απεκρίθισαν ότι
6
| τιν γνορίζ(ου)ν (και) μ(ου) ήπαν να γράψο το όσόν ἀκ(ου)λ(ου)θί. Ἐχόντας ποσεδερ7
| οντας (και) ἐξ(ου)σιάζοντας η ἀνο μετιμένι ἀδελφί Ιωάννις (και) Θοδορίς αδε8
| λφια Κατοπόδη ἐνά κομάτι χοραφη ἀπο πατρικίν τ(ου)ς κλιρονομία τ(ου) δι9
| κεοματό(ς τ(ου)ς εός τεταρτι(ού) ἐν(ού) περίπ(ου) κήμενο η(ς τ)ην τοποθεσία Μαρίν(ου) πε10
| ριοχη τ(ου) ἀνοθεν χορί(ου) Ἀπάν(ου) Ἐξάνθια σινορίζ(ου)ν ης αυτό κατά τον ἀέρα
2

40

εν παντί κριτηρίω και βήματι.

111

11

| τρεμ(ου)ντάνα (Στ)εφανίς Γράψας: π(οτε): Νικ(ου)λ(ού) ἀπο τον ἀέρα λεβάντε κλιρονο| μία: π(οτε): Θοδορί Γλένη φιλαζόμενι η πλέον βέβαιη σιμπλια(στ)έ οι όπίγι
13
| θέλοντας να το π(ου)λίσ(ου) προς τον ἀνοθεν Πάνο Γράψα ό(στ)ής ἐσίντρεξε να
14
| το ἀγοράσι διά τ(ού)το ἐβαλαν σιμφόνος δια τιμιτάς τον γκυριον Θεοδω15
| ρο Αραβανι: π(οτε): (Στ)αθάκι ἀπο το ἀνοθεν χοριό Καριάς (και) τον Κύριον Νικο16
| λο Γράψα: π(οτε): Ἀπο(στ)όλι ἀπο το ἀνοθέν χορίο Ἀπαν(ου) Ἐξάνθια (και) το ε17
| τίμισαν διά ταλάρα κολονάτα ήκοσι ἐπτα: νοῦ: 27: όπ(ου) γίνοντε την σιμε18
| ρον λίτρες (στ)ερλίνες πεντε: νοῦ: 5: σελίνια δέκα ἐπτα: νοῦ: 17: φιλατομενο
19
| κάθε λάθος ος φανερόνι η μεθ όρκον αύτον ξετίμοσιν γενομενι τας τρία20
| ντα: νοῦ: 30 ; Δικεμβρί(ου): 1828: χιλί(ου)ς οκτακοσί(ου)ς ηκοσιοκτο ετός παλεό –
21
| την όπία κατά(στ)ρόνο κατοθεν τ(ου) παρόντος (και) μετα ταύτα ἀπερνο ης
22
| την φίλτζα μ(ου) διά παντοτινί φιλαξήν ρενν(ου)ντζιάροντας τα μέρι δεύτερι
23
| (και) τρίτη (στ)ημα με τον να ἐμιναν ευχαρι(στ)ημένη – όθέν διναμίν τ(ου) παρο24
| ντος ἀπο την (στ)ηγμίν ταύτη η ἀνοθεν αδελφή Κατοπόδη κλιρονομ(ου)ν
25
| τ(ου)ς (και) διάδόχ(ους του)ς π(ου)λ(ού)ν τζεδέρ(ου)ν (και) παντελός ἐονίος ἀποξενόν(ου)ν
π26
| ρος τον ἀνοθεν Γράψα ο οπίος κλιρονόμ(ου)ς (και) διάδόχ(ους του) δεχέτε (και) αγο27
| ραζη το ἀνο μελετιμένο χοράφη κήμενο η(ς τ)ην ἀνό μελετιμένη τοπο28
| θεσία (και) σινορίτες η ἀνοθεν ηποθι διά να το ἐχη χέρετε ἐξ(ου)σιάζη μελιο29
| ράρη (και) το κάνη ος θέλη (και) β(ού)λετε ος πράγμα ἐλεύθερον ἐδικόν τ(ου) βα\νον/12

30

| <Γεοργιος Αναγνο(στ)ις Κοψιδας τ(ου) παπά Ιοαννι μαρτιρο.
| <Σπιρός Κατοπόδης π(οτε) Βασίλη μαρτιρο.
32
| = Θεόδωρος Κατοπόδης π(οτε): Πέτρ(ου) νοτάριος διμόσιος Λευκάδος.
31

▬▬▬▬

▬▬▬▬

90 Angelo Benvenuti arch(ivista)
18/6 Ιανουαρίου 1829
1

NOVANTA

| νοντά(ς τ)ον ἀπο την (στ)ηγμήν ταύτη η(ς τ)ο ηρινικό (και) καθολικό πσεσο τ(ου) –
| αύτ(ου) ἀποξενομέν(ου) χοραφή(ου) κατά(στ)ενοντά(ς τ)ον κήριο (και) καθολικον
3
| νήκοκήρι (και) ἐπιτροπόν τ(ου) ἀμετάτρεπτον (και) η αύτη ελεύθέρα π(ου)λι4
| σα ἐκαμαν (και) κάν(ου) η ἀνό μελετημένη ἀδελφη προς τον ἀνο μελετιμε5
| νον Γράψα ομίος (και) ο ἀνοθέν Γράψας κάνη προς τ(ου)ς ἀνόθεν ἀδελφ(ού)ς
6
| Κατοποδη διά την τημήν τον ἀνο μελετιμένο ταλαρόν δι(στ)ηλον ήκο7
| σι ἐπτα: νοῦ: 27: τα όπία ἐ(στ)άθισαν ἐμπροσθέν ἐμ(ου) νοταρί(ου (και) τον
8
| γκατοθεν τιμιόν μαρτιρόν τα εμέτρισαν (και) η χήρα(ς του)ς επεριλα9
| βάν η ἀνοθεν αδελφή Κατοποδη (και) λαβενοντά(ς τ)α κράζόντε πλι10
| ρομένη (και) τελίος εύχαρι(στ)ημένη χορίς να τ(ου) μίνι κανένα ἀλο δικεο11
| μα διά το αύτο ἀποξενομένο χοράφη με τον να ἐμιναν ευχαρι
12
| (στ)ημένη ἀλα μάλι(στ)α ήπόσχοντε με τ(ου)ς κλιρονόμ(ους του)ς (και) διάδο
13
| χ(ους του)ς να μαντινίρ(ου)ν τον ἀνόθεν ἀγορα(στ)ή γραψα κλιρονομ(ους του) –
14
| και διάδόχ(ους του) η(ς τ)ο ηρινικό (και) ἀνόχλι(στ)ο ποσέσο (και) να τον διάφεν
15
| τεβ(ού)ν ἀπο κάθε εναντιότιτα τόσο διά τα αύτα τάλαρα κολονάτα ή
16
| κοσιεπτά: νοῦ: 27: όσάν (και) διά κάθε ἐξοδον (και) μελιοραμέντα όπ(ου) ηθελε
17
| καμη όμολογόντας η ἀθελφί ἀνοθεν Ιωανίς (και) Θοδορίς Καταπόδι –
18
| να μιν ἐκαμαν καμία ἀλήν δισκ(ου)ζητζιόν ἐναντία τις παρ(ου)σις·
19
| διά την μαντιτζιον τις όπίας ήποτάσ(ου)ν τα παντιά τ(ου)ς ἀγαθα παρόντα
20
| (και) μέλοντα, – (και) τ(ού)το ἐζητισαν να σιμιοθί η(ς τ)ην μπαρ(ου)σίαν το
2

112

21

| μερών (και) τον τημίον μαρτίρον κυρί(ου) Γεοργί(ου) Ἀναγνό(στ)η Κοψιδα τ(ου)
| πάπά Ιωάννι ἀπο το παρον χοριό Καριάς με τον αριθμον της κα23
| τικια(ς του) σαράντα όκτό: νοῦ: 48: (και) ο κίριος Σπίρος Κατοπόδης: π(οτε): Βασιλι
24
| ἀπο το παρόν χορίο Καρίας με τον ἀριθμον της κατικία(ς του): εκατον
25
| μπέντε: νοῦ: 105: οι όπίοι βεβαών(ου)ν ἐμε τον νοτάριο να γνορίζ(ου)ν κα26
| λότατα τ(ου)ς ἐναριθέντας ἀδελφ(ού)ς Κατοπόδη (και) Γραψα (και) ότή δεν νεχ(ου)27
| ν κανένα δεσμον σιγκενίας με αύτ(ού)ς οι οπίγι μάρτιρες ήνε καλά γ28
| νο(στ)ή εμε τ(ου) νοταρί(ου) ό(στ)ής ἐγράψα (και) ἐδιμοσίευσα καθαρά εγώ ο νο\ταρι/22

29

| <Γεοργιος Αναγνο(στ)ις Κοψιδάς τ(ου) παπά Ιοαννη μαρτιρο.
| <Σπιρός Κατοπόδις π(οτε) Βασιλη μάρτιρο.
31
| = Θεόδωρος Κατοπόδης: π(οτε): Πέτρ(ου) νοτάριος διμοσιος Λευκάδος.
30

▬▬▬▬
NOVANTAUNO

▬▬▬▬

Angelo Benvenuti arch(ivista) 91
18/6 Ιανουαρίου 1829

1

ǀ τάριος το παρόν κόντρατο π(ου)λισάς η(ς τ)ο οφικιό μ(ου) η(ς τ)ον μπρότον
ǀ πάτο μέσα η(ς τ)ο ἀνοθεν χοριο Καριάς με τον αριθμόν τις κατικία3
ǀ ς μ(ου) ἐκατόν τεσαρα: νοῦ: 104: (και) ἀπο αύτ(ου)ς καλός ἀκ(ού)γοντας η(ού)ν
4
ǀη μαρτιρες (και) τα μέρι (και) ης μαρτιριάς,
2

5

ǀ <Γεοργιος Αναγνο(στ)ις Κοψιδάς τ(ου) παπά Ιω(αννη) μαρτιρο.
ǀ <Σπιρός Κατοπόδης π(οτε): Βασιλη μαρτίρο.
7
ǀ= θεόδορος Κατοπόδης: π(οτέ): Πέτρ(ου) νοτάριος διμόσιος Λευκάδος.
8
ǀ
ἀκ(ου)λ(ου)θή η κατά(στ)ροσις της εκτιμίσεος,
6

# νοῦ 30:
9

ǀ: 1828 Δικεμβρί(ου): 30: ε῀<τος>: π῀<αλεό>: χ(ορίο): Καριάς, εκλελεμενη ήμής
ǀ η κάτοθεν βεβαιωμένη τημιτέ ο Θοδορίς Ἀραβανίς: π(οτε): (Στ)αθακη βα1
ǀ λμενος ἀπο τον Ιωάννί (και) Θοδορί ἀδέλφια Κατοπόδη: π(οτέ): Διμι12
ǀ τρι (και) η τρις ἀπο ἀνοθεν χοριό Καριάς (και) ο Νικολός Γράψας: π(οτε)
13
ǀ Ἀπο(στ)όλι βαλμένος ἀπο τον μΠάνο Γράψα: π(οτε): (Στ)άθι (και) ι διο ἀπο
14
ǀ χορίο ἀπάν(ου) Ἐξάνθια η όπίοι μας ήπάν να τ(ου)ς τιμίσομε ἐνα
15
ǀ κομάτη χοράφη τον ἀνοθεν ἀδελφόν Κατοπόδη ἀπο πατρι16
ǀ κήν τ(ου)ς κλιρονομία τ(ου) δικεοματό(ς του)ς (και) πιεμάμενη ης αυτό η
17
ǀ (ς τ)οποθεσία <στου> Μαρίν(ου) περιοχή τ(ου) χορι(ού) Απάν(ου) Ἐξάνθια ήδα18
ǀ μεν να γίνε τ(ου) σπόρ(ου) τεταρτι(ού) ἐν(ού) νιτζίρκα (και) σινορίζ(ου)ν ης α19
ǀ υτό ἀπο τον αέρα τρεμ(ου)ντάνα (Στ)εφανις Γράψας: π(οτε): Νικολ(ού) από τον
20
ǀ άέρα λεβάντε κλιρονομία: π(οτέ): Θοδορί Γλένη (και) καλά (στ)οχαζόμενι
21
ǀ με φοβόν θε(ού) (και) με όρκον μας εγνορίσαμα να ἀξίζη τάλαρα κολο22
ǀ νάτα ήκοσι επτά: νοῦ: 27: (ού)τός ἐγνορίσανε (και) βεβαιών(ου)ν ης διό23
ǀ χιρό(ς του)ς,
10

24

ǀ<Θοδορίς Ἀραβανίς: βεβαιώνο με όρκον μ(ου) ο(ς τ)ημιτίς,
ǀ<Νικολός Γράψας: βεβαιώνο με ορκόν μ(ου) ο(ς τ)ημιτίς.

25
26

ǀ μετα την κατά(στ)οσην της ἀνο μελετημένις ἐκτημίσεος απέρασα η(ς τ)ǀ ην φίλτζα μ(ου) (και) ἐπίτα το ανέγνοσαν με φονί καθαρά (και) ευκαταλι28
ǀ πτον τ(ου)ς ανοθεν μαρτίρον (και) τον μερόν (και) ης ματριρίας
27

113

29

ǀ<Γεοργηος Αναγνο(στ)ις Κοψιδας τ(ου) παπα Ιοαννι μαρτιρο.
ǀ<Σπίρος Κατοπόδης π(οτε): Βασιλη μάρτιρο.
31
ǀ= Θεόδωρος Κατοπόδης: π(οτέ): Πέτρ(ου) νοτάριος διμόσιος Λευκάδος.
30

▬▬▬▬

▬▬▬▬

92 Angelo Benvenuti arch(ivista)
19/7 ▬ 29/16 Ιανουαρίου 1829

NOVANTADUE

| ήμέρα Δευτέρα δέκαένεα: νοῦ: 19: Ιαν(ου)αρί(ου) ἐτός νέο (καί) ἐπτά: νοῦ: 7: τ(ου) Ιδι(ού)
μινός
2
| ἐτός παλεο: 1829: χιλί(ου)ς οκτακοσί(ου)ς ήκοσιενέα: δεν νεκατα(στ)ρόθι (ου)δέν μια πρα3
| ξης:
4
| ήμέρα Τρίτη ήκοσι: νοῦ: 20: Ιαννουαρίου ἐτός νέο (καί) όκτό: νοῦ: 8: τ(ου) Ιδι(ού) μίνος ἐτός
5
| παλεό: 1829: χιλί(ου)ς οκτακοσί(ου)ς ήκοσιενέα: δεν νεκατα(στ)ρόθι (ού)δεν μια πράξη.
6
| ήμέρα Τετάρτη ήκοσιμία: νοῦ: 21: Ιανουαρίου ἐτός νέο (και) ενέα: νοῦ: 9: τ(ου) Ιδί(ου) ἐτός
πα7
| λεο: 1829: χιλί(ου)ς οκτακοσί(ου)ς ήκοσιενέα:
8
| ήμέρα Πέμπτη ήκοσιδιό:νοῦ: 22: Ιαν(ου)αρι(ου) ετός νέο: (καί) [δέκα: νοῦ: 10]* τ(ου) ιδι(ού)
έτος πα9
| λεο: 1829 χιλί(ου)ς οκτακοσί(ου)ς ήκοσιενέα: δεν νεκατα(στ)ρόθι (ού)δεν μια πράξη.
10
| ήμέρα Παρασκεβή: ηκοσιτρις · νοῦ: 23: Ιαν(ου)αρι(ου) ἐτός νέο (καί) [ἐνδεκα νοῦ: 11:]* τ(ου)
Ιδί(ου) ἐτός παλ<εο>
11
| 1829: χιλί(ου)ς όκτακοσί(ου)ς ηκοσιενεα δεν νεκατα(στ)ρόθι (ου)δεν μια πραξη,
12
| ήμέρα Σαβάτο ηκοσιτεσαρες: νοῦ: 24: Ιαν(ου)αρι(ου) ἐτός νέο (καί) δόδεκα: νοῦ:12: τ(ου)
Ιδι(ου) ἐτος πα13
| παλεο: 1829: χιλί(ου)ς οκτακοσί(ου)ς ήκοσιενέα: δεν νεκατα(στ)ρόθι (ού)δεν μια πράξη.
14
| ήμέρα Κυριακή ήκοσιπέντε: νοῦ: 25: Ιαν(ου)αρι(ου) ἐτός νέο (καί) δεκαστρίς: νοῦ: 13: τ(ου)
Ιδι(ου) ἐτος παλεο
15
| 1829: χιλί(ου)ς οκτακοσί(ου)ς ήκοσιενέα: δεν νεκατα(στ)ρόθι (ού)δεν μια πράξη.
16
| ήμέρα Δευτέρα ήκοσιέξη: νοῦ: 26: Ιαν(ου)αρι(ου) ἐτός νέο (καί) δέκαπεντε: νοῦ:14: τ(ου)
Ιδι(ου) ἐτος πα17
| λεο: 1829: χιλί(ου)ς οκτακοσί(ου)ς ήκοσιενέα: δεν νεκατα(στ)ρόθι (ού)δεν μια πράξη.
18
| ήμέρα Τρίτη ήκοσιεπτά: νοῦ: 27: Ιαν(ου)αρι(ου) ἐτός νέο (καί) δέκαπεντε: νοῦ:15: τ(ου)
Ιδι(ου) ἐτος πα19
| λεο: 1829: χιλί(ου)ς οκτακοσί(ου)ς ήκοσιενέα: δεν νεκατα(στ)ρόθι (ού)δεν μια πράξη.
20
| ήμέρα Τετάρτη ήκοσιοκτο: νοῦ: 28: Ιαν(ου)αρι(ου): ετός νέο (και) δεκαξη νοῦ: 16: τ(ου)
Ιδι(ου) ἐτος παλεο
21
|: 1829: χιλί(ου)ς όκτακοσί(ου)ς ήκοσιενέα δεν νεκατα(στ)ρόθι (ού)δεν μια πράξη.
1

# νοῦ 34:41
| η(ς τ)ας όράς τρις: νοῦ: 3: ἐπίτα ἀπό το μεσιμέρι ήμέρα Πέμτη ηκοσιενέα: νοῦ: 29:
Ιαν(ου)αρί(ου) ἐτος
23
οῦ
| νέο (και) δεκαεπτα: ν : 17: τ(ου) Ιδί(ου) μινός ἐτός παλέο: 1829: χιλί(ου) οκτακοσί(ου)ς
ήκοσιενεα
24
| χορίο Καριάς ἐνεφανίσθισαν ἐμπροσθεν ἐμ(ου) τ(ου) ηπογεγραμέν(ου) νοταρί(ου) (και) γν25
| ορισμένου)ς μάρτιρες τα παρόντα διο μέρη ἀπο το ἐνα ο κίριος Κο(στ)αντίς Κονιδα22

41

Μετά την εκτίμηση Νο 30 στη σελίδα 91, ακολουθεί εδώ η αρίθμηση νο 34, όπως και στη συνέχεια στη
σελιδα 95.
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| ρις: π(οτε) Βάσιλι ἀπο χορίο Χαραδιάτικα42. με τον αριθμόν τις κατικιά(ς του) δεκαεξη: νοῦ:
|: 16 (και) ἀπο το ἀλο ο κύριος Νικολός Σολτάτος: π(οτέ): Γεοργί(ου) ἀπο χορίο Ἀγιόν Ήλία
28
| με τον ἀριθμόν τις κατικιά(ς του) πενιντα ἐξή: νοῦ: 56: τ(ου)ς οπί(ου)ς ἐπίτα όπου ἐγώ ο νο26
27

29

| <Συμεών Σταύρακας τ(ου) Θεοδώρ(ου) μαρτυρώ.
| <Πανος (Στ)αυρακας τ(ου) Βασιλι μαρτιρο
31
| = Θεόδωρος Κατοπόδης: π(οτέ): Πετρ(ου) νοτάριος διμοσιος Λευκάδος.

\ταρι/

30

*Στο αριστερό περιθώριο σημειώνοται οι διορθώσεις των ημερομηνιών «έτους
παλαιού» τις οποίες ενσωματώσαμε στο κείμενο με [αγκύλες]: δεκα: νοῦ: 10:
Ιανουαρίου και εντεκα: νοῦ: 11: Ιανουαρίου. Όλες φέρουν την υπογραφή του νοταρίου
= Θεόδωρος Κατωπόδης, κτλ.

▬▬▬▬
NOVANTATRE

▬▬▬▬

Angelo Benvenuti arch(ivista) 93
29/17 Ιανουαρίου 1829

1

ǀ ταριος τ(ου)ς ἐκάμαν γνο(στ)ό την διόρισιν τ(ου) νόμ(ου) επάν(ου) η(ς τ)ο παρόν κόνǀ τράτο π(ου)λισάς μ(ου) απεκρίθισα ότή την γνορίζ(ου)ν (καί) μ(ου) ήπάν να τ(ου)ς σιμιο3
ǀ σο το όσον ἀκ(ου)λ(ου)θί, Εχόντας (καί) ποσεδέρόντας (καί) ἐξ(ου)σιάζοντας ο ἀνο
4
ǀ μελετιμένος Κο(στ)αντίς Κονιδαρης διο: νοῦ: 2: κομάτια χοραφη ἀπο πα5
ǀ τρικίν τ(ου) κλιρονομία τ(ου) δικεοματό(ς του) κίμενα η(ς τ)ην τοποθεσία Λάκ(ου)ς
6
ǀ περιοχή τ(ου) χορί(ου) +[Άγιον Ήλίαν]sic+ σινορίζ(ου)ν ης το ἐνα ἀπο αύτα τα διο λαχιδι7
ǀ α χοράφια ἀπο τον αέρα σιρόκο ο Σπίρος Σολτάτος: π(οτέ): Θεοδώρ(ου) (καί) από τον
8
ǀ ἀέρα τρεμ(ου)ντάνα ο ἀνοθέν Νικολός Σολτατος ἀγορα(στ)ής (καί) η(ς τ)ο [άλο] λαχίδι
9
ǀ η(ς τ)ην ήδια τοποθεσία σινορίζ(ου)ν ἀπο τον ἀέρα λεβάντε ο Ιωάννις Σολτα10
ǀ τος: π(οτε): Δράκ(ου) (καί) η(ς τ)α επίλιπα μέρι τόπος πετρόδης φιλαζόμενι η πλε11
ǀ ον βέβαιη σιμπλια(στ)έ ο όπίος ἀνοθεν Κο(στ)αντίς θέλοντας να το π(ου)λίσι –
12
ǀ προς τον ἀνόθεν Νικολό ό(στ)ής ἐσίντρεξε διά να το ἀγοράσι διά τ(ού)το
13
ǀ ἐβάλαν σιμφόνος διά τιμιτέ τον κύριον Ἀνα(στ)άσι Σολτατο: π(οτέ): Ιωάννι
14
ǀ ἀπο το χορίο ἀγιόν ήλία (καί) τον κιριον Διμίτρι Σόλτα<τος>: π(οτε): Νικολ(ου) ἀπο το
15
ǀ ηδίον χορίο ἀγίον Ήλία (καί) το ἐτιμισαν διά τάλαρα κολονάτα δεκα
16
ǀ τέσαρα: νοῦ: 14: (καί) φάρδια: εξηντα: νοῦ: 60: όπ(ου) την σίμερον γίνοντε λιτρες
17
ǀ (στ)ερλίνες τρις: νοῦ: 3: σελίνι ἐνα: νοῦ: 1: πένσα ἐντεκα: νοῦ: 11: ος φανερόν<η> η μεθ ορ18
ǀ κον αύτόν ξετίμοσιν γενομένι τας δέκα: τ(ου) τρεχοντος παλεο: 1829: χιλί(ου)ς
19
ǀ οκτακοσί(ου)ς ήκοσιενέα την οπία κατά(στ)ρόνο κατοθεν τ(ου) παρόντος
20
ǀ (καί) μετα ταύτα απέρνο η(ς τ)ην φίλτζα μ(ου) δια παντοτινί φίλαξην ρεν(ου)ν21
ǀ τζιάροντας τα μέρι δεύτερι (καί) τρίτη (στ)ήμα με τον να ἐμιναν ευχαρι22
ǀ (στ)ημένι, οθέν διναμίν τ(ου) παρόντος ἀπο την (στ)ηγμίν ταύτη ο κιρι23
ǀ ος ἀνοθεν Κο(στ)αντίς κλιρονόμ(ου)ς (καί) διαδόχ(ους του) π(ου)λή τζεδέρι (καί) παν24
ǀ τελός εόνίος ἀποξενονι προς τον ἀνόθεν κύριον Νικολο Σολτάτο ὁ ὁ25
ǀ πιος δέχετε (καί) ἀγοράζη με τ(ου)ς κλιρονόμ(ους του) (καί) διαδόχ(ους του) το ἀνο
26
ǀ μελετιμένα χοράφηα κύμενα η(ς τ)ην ἀνο μελετιμένη τοποθεσία (καί) σινο27
ǀ ρίζ(ου)ν η ἀνοθεν ήποθί διά να το ἐχή χέρετε ἐξ(ου)σιάζη μελιοράρι
28
ǀ (καί) το κάνι ος θέλη (καί) β(ού)λετε ος πράγμα ἐλεύθερον ἐδικόν τ(ου) βανοντα<ς>
2

42

Συμφωνα με τον Π.Γ.Ροντογιάννης τα Χαραδιάτικα είχαν το 1824 31 σπίτια, 123 αποθήκες και 3 ναούς
(Αγ. Γεράσιμος, Αγ.Νικόλαος ).
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29

ǀ <Συμεών Στάυρακας τ(ου) Θεοδώρ(ου) μαρτυρώ.
ǀ <Πανος (Στ)αυρακας τ(ου) Βασιλι μαρτιρω.
31
ǀ = Θεόδωρος Κατοπόδις π(οτέ): Πετρ(ου) νοτάριος διμοσιος Λευκαδος.
30

Διόρθωση του τοπωνυμίου στο αριστερό περιθώριο:
† παραγραμίν ο λόγος όπ(ου) |ήνε τρεσάδος δεν νεχι τον το|πον τ(ου): αλα θε να
ηπι: Ἀλατρο |(και) ης μαρτιρίας
|<Συμεών Σταύρακας|τ(ου) θεοδώρ(ου) Μαρτυ|{τυ}ρώ.
|<Πανος (Στ)αυρακας τ(ου)| Βασιλι μαρτιρω.
|=Θεοδορος Κατοπ|όδης π(οτέ): Π(ετρ(ου) νοταρι|ος διμόσιος Λευκαδος

▬▬▬▬

▬▬▬▬

94 Angelo Benvenuti arch(ivista)
29/17 Ιανουαρίου 1829
1

NOVANTAQUAΤTRO

| (σ τ)ον ἀπο την (στ)ιγμήν ταύτην ἠ(ς τ)ο ηρινικό (καί) καθολικό ποσέσο τ(ου) ἀ| υτ(ου) ἀποξενομέν(ου) χοραφιών κατά(στ)ένοντα(ς τ)ον κίριον (και) καθολικόν
3
| ηκοκιρι (καί) ἐπιτροπόν τ(ου) ἀμετάτρεπτον (και) ἠ ἀύτη ἐλευθέρα π(ου)λισα
4
| ἐκαμε (και) κάνι ὁ ἀνο μελετιμένος Νικολός προς τον ἀνο μελετιμένο
5
| Κο(στ)αντί διά τήν τιμίν ταλάρων δί(στ)ίλον δεκατέσερα: νοῦ: 14: (και) φαρ6
| διά ἐξίντα: νοῦ: 60: τά ὁπία ἐ(στ)άθισαν ἐμπροσθεν ἐμ(ού) νοταρί(ου) (καί) μα7
| ρτίρον τα εμετρισάν (καί) ῆς χίρας τ(ου) ἐπερίλαβε ὁ ἀνοθεν Κο(στ)αντίς (καί) λ8
| αβένοντά(ς τ)α κράζετε πλιρομένος (και) τελίος εύχαρι(στ)ιμενος χορίς νά τ(ου)
9
| μίνι κανένα ἀλο δικέομα διά τά ἀύτα ἀποξενομενα χοράφια με τόν νά
10
| ἐμινε εύχαρι(στ)ιμένος ἀλα μαλι(στ)α ἠπόσχετε κλιρονομ(ου)ς (καί) διαδόχ(ους του)
11
| να μαντινίρι τον ἀύτον ἀγορα(στ)ή Νικολό κλιρονόμ(ου)ς (καί) διαδόχ(ους του)
12
| ῆ(ς τ)ο ἠρινικό (καί) ἀνόχλι(στ)ο ποσέσο (και) να τον διαφεντέβη ἀπο καθε
2
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13

| ἐναντιότιτα τόσο διά ταυτά κολονάτα δεκατέσερα: νοῦ: 14: (καί) φαρ| διά ἐξίντα: νοῦ: 60: ὁσάν (καί) διά κάθε ἐξοδο (καί) μελιοραμέντα
15
| ὁπ(ου) ἠθελε κάμι ὁμολογόντας να μιν νέκαμε καμίαν ἀλίν δισπ16
| (ου)ζιτζιόν ἐναντία τίς παρ(ού)σις διά τήν μαντιτζιόν τίς ὁπίας ἠποτα17
| σι τα παντία τ(ου) ἀγαθά παροντα (καί) μέλοντα (καί) τ(ου)το ἐζιτισαν νά σιμιοθή ῆς
18
| (στ)ην μπαρ(ου)σία τόν τημιον μαρτίρον κυρί(ου) Σιμεόν (Στ)αυρακα τ(ού) Θεόδωρ(ου)
19
| ἀπο το ἀνοθεν χορίο Καριας με τόν αριθμόν τις κατικία(ς του) ἐβδομίντα πε20
| ντε: νοῦ: 75: (καί) ὁ κίριος Πάνος (Στ)αύρακας τ(ου) Βασίλι ἀπο το παρόν χορίο Καριάς
21
| με τόν αριθμόν τις κατικία(ς του) ἐνενίτα διό: νοῦ: 92: οῖ ὁπίοι ἀύτι μάρτιρες ἐβι22
| βεον(ου)ν ἐμε τόν νοτάριο νά γνορίζ(ου)σι καλός τ(ού)ς ἐναριθέντας Κονιδάρι (καί)
23
| Σολτατο (και) ὁτη δέν νέχ(ου)ν καμία ἐδικότιτα με αὐτ(ού)ς οῖ ὁπίγι ἀύτή μαρτι24
| ρες ἠνε καλά γνο(στ)ή ἐμε τ(ού) νοταρί(ου) ὁ(στ)ής ἐγραψα (καίι) εδιμοσίευσα καθα25
| ρα ἐγώ ὁ νοτάριος το παρόν κοντρατο π(ου)λισάς ἠ(ς τ)ο οφικιό μ(ου) ἠ(ς τ)ον
26
| μπρότον μπάτο μέσα η(ς τ)ο ανοθεν χορίο Καριάς με τόν αριθμόν τις κα27
| τικτιας μ(ου) ἐκατόν τέσαρα νοῦ: 104: (και) ἀπο ἀυτ(ου)ς καλός ἀκ(ού)γοντας ἠ(ού)ν ἠ \μαρ/
14

28

| < Συμεόν Σταύρακας τ(ου) Θεοδωρ(ου) μαρτυρῶ.
| < Πάνος (Στ)αυρακας τ(ου) Βασίλι μαρτιρω.
30
| =Θεοδωρος Κατοπόδης π(οτέ): Πέτρ(ου) νοταριος διμόσιος Λευκαδος.
29

▬▬▬▬
NOVANTACINQUE

▬▬▬▬

Angelo Benvenuti arch(ivista) 95
28/16 Ιανουαρίου 1829 (εκτίμηση).

1

| μαρτιρες (και) τα μέρι (και) μινιξευροντας τα μέρι να ἠπογράψουν (και) ῆς μα| ρτιρίας.
3
| < Συμεόν Σταύρακας τ(ου) Θεοδωρ(ου) Μαρτυρῶ.
4
| < Πάνος (Στ)αυρακας τ(ου) Βασίλι μαρτιρω.
5
| < Θεοδωρος Κατοπόδης π(οτέ): Πέτρ(ου) νοταριος διμόσιος Λευκαδος.
2

# νοῦ 34:
6

|
ακολ(ου)θι ἠ κατά(στ)ροσις τῆς ἐκτιμίσεος: 1829: Γεν(ου)αρί(ου): 16
| ἐτος παλεό χορίο: Ἀγιον Ηλία εκλελεμένι ἐμής η κατοθεν βε[βαιωμενι]
8
| γτιμιτέ Ἀνα(στ)άσις Σολτάτος π(οτέ) Ἰωάννι βαλμενος ἀπο τον Νικόλαο
9
| τος π(οτέ) Γεοργί(ου) (καί) ἠ διό ἀπο το ἀνοθεν χορίο Ἀγίον Ηλία (καί) [Διμιτρις Σο10
| λτατος π(οτέ) Νικολά(ου) ἀπο το παρόν χοριο Ἀγίον Ηλία βαλμένος ἀπο
11
| τον Κον(στ)αντι Κονδάρι π(οτέ) Βασίλη ἀπο χοριό Χαραδιάτικα ῆ ὁπίη μας
12
| ήπαν νά τ(ού)ς τιμίσ(ου)με διό κομάτια χοράφη τ(ου) ἀνοθεν Κον(στ)αντή Κο13
| νιδάρι ἀπο πατρικίν τ(ου) κλιρονομία τ(ου) δικεοματο(ς του) (καί) πιενάμενι
14
| ησαυτό ἠ(ς τ)οποθεσία Λακ(ου)ς περιοχή τ(ού) χορί(ου) Ἀλάτρ(ου) ἠδαμε νά
15
| ἠνε τ(ού) σπόρ(ου) (καί) τα διό λαχίδια ἐος τεταρτιον δίο: νοῦ: 2 νιτζίρκα
16
| σινορίζ(ου)ν ί(ς τ)ο ένα ἀπο ἀύτα ἀπο τόν ἀερα σιρόκο ὁ Σπίρος Σολτάτος
17
| (ποτέ) Θεόδωρ(ου) (καί) ἀπο τόν ἀερα τρεμ(ου)ντάνα ὁ ἠδιος ἀγορα(στ)ής ἀπο
18
| τόν ἀερα λεβάντε ὁ Ἱώαννης Σολτάτος π(οτέ) Δράκ(ου) (και) ῆ(ς τ)α επιλιπα
19
| μερι τόπος πετρόδης (καί) καλά (στ)οχαζόμενι με φοβον θε(ου) (και) με ὁρ20
|κον μας ἐγνορίσαμε νά ἀξίζ(ου)ν (καί) τα ἀνοθεν διό λαχίδια τάλαρα κο21
|λονατα δεκατέσαρα: νοῦ: 14: (και) φαρδιά ἐξίντα: νοῦ: 60: (ού)τος ἐγνοριί22
| σαμε (και) βεβαιών(ου) ἠσδιό χιρο(ς του)ς.
7
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23

| < Ἀνα(στ)άσις Σολτάτος π(οτέ) Ιωάννι βεβαιώνο ό(ς τ)ιμιτις με ορκον μ(ου).
| < Διμιτρις Σολτατος π(οτέ) Νικολ(ου) βεβεόνο ο(ς τ)ιμιτίς με ορκον μ(ου).

24
25

| μετά τήν κατά(στ)ροσιν τής ἀνοθεν ἐκτιμίσεο[ς] ἀπερασα ἠ(ς τ)ήν φιλτζαμ(ου)
| (καί) ἐπιτα τό ἀνέγνοσα με φονί καθαρα (καί) ευκαταλιπτον τόν ἀνοθεν μ27
|ερον (καί) τόν μπαροντα μαρτιρον (καί) ῆς μαρτιρίας.
26

28

| < Συμεόν Σταύρακας τ(ου) Θεοδωρ(ου) μαρτυρῶ.
| < Πάνος (Στ)αυρακας τ(ου) Βασίλι μαρτιρω.
30
|= Θεοδορος Κατοπόδης π(οτέ): Πέτρ(ου) νοταριος διμόσιος Λευκαδος.
29

▬▬▬▬

▬▬▬▬

96 Angelo Benvenuti arch(ivista)
29/17 Ιανουαρίου 1829

NOVANTASEI

# νοῦ 35:
1

| ἠ(ς τ)ας ὁράς πέντε: νοῦ: 5: ἐπίτα ἀπο το μεσιμέρι ἠμερα Πεμπτη ἠκοσιενέα νοῦ:
| 29: Ἱαν(ου)αρί(ου) ἐτός νεõ (καί) δεκα ἐπτα: νοῦ: 17 τ(ού) ιδί(ου) μινός ἐτος παλεό: 1829:χ3
| λί(ου)ς ὁκτακοσί(ου)ς ηκοσι ενέα χορίο Σφακιότες μαχαλά Λαζαρατα ἠ(ς τ)ήν ἠ4
| κίαν τόν ἀδελφιόν κιρί(ου) Σπίρ(ου) (καί) Διμίτρι ἀδελφια Γεωργάκης: π(οτέ) Ἰωά5
| νι ἀπο το ἀνοθεν χοριο Σφακιότες (καί) ἀπο τόν ἠδιον μαχαλά Λαζαρα6
| τα με τόν αριθμόν τής ἀυτης κατικίας δεκα πέντε: νοῦ: 15 ἐκραχθι ἐγο
7
| ὁ νοτάριος (καί) ἠ παρόντες [παριε]στοτες τίμιη μαρτιρες ἀπο τα παροντα διο μερι ἀπ8
| ο το ἐνά ὁ ἀνοθεν Σπίρος Γιοργάκις π(οτέ) Ἰωάννι ἀπο το ἀνοθεν χοριο Σφα9
| κιότες (καί) ἀπο τόν ἠδιον μαχαλά Λαζαράτα (καί) ἠ ἀνοθεν κατικία με τον ἀνο10
| θεν ἀριθμον δεκα πέντε: νοῦ: 15 ἀπο το ενά (καί) ἀπο το ἀλο ἀπο τον ἀνο11
| θεν αδελφον τ(ου) Διμιτρι π(οτέ) Ἰωάννι Γιοργακι ἀπο το ἠδιο χοριο (καί) ἀπο
12
| τόν ἠδιον μαχαλά (καί) η(ς τ)ην ἠδια κατικία (καί) με τόν ηδίον ἀριθμόν ἀ13
| πο εμε τον νοταριο καλότατα γνορισμένι ὁ ὁπίος ἀνοθεν Διμίτρις 14
| χορίς να πατιθί (καί) να βιασθί ἀπο κανένα ἀλά ἐξ ἠδία(ς του) β(ου)λησ15
| (καί) ἐλευθερ(ου) θελίσεος (καί) προερεσιν με τόν μοναχον σκοπον νά οφε16
| λισι τόν ἀνοθεν ἀδελφόν τ(ου) Σπίρο ἀφ(ού) πρώτα ἐγώ ὁ νοτάριος τ(ου)
17
| ἐκαμα γνο(στ)ό την διόρισιν τ(ού) νόμ(ου) (καί) την διναμιν τ(ού) παρόντος
18
| κοντράτ(ου) χαρίσματος τό ὁπίον δέν ημπορί διά ὁπίαδιποτε ἐ19
| τιά (ού)τε δια χαρι(στ)ία νά το χαλάσι (καί) να τιπί ὁ ὁπιος μ(ου) απεκρίθι
20
| ὁτι γνορίζι πολί καλά την διναμιν τ(ού) παρόντος κοντράτ(ου) χαρι21
| σματος (καί) τήν ἐνεργιαν τ(ου) νόμ(ου), μολον τ(ου)το ἀπο τήν (στ)ηγμίν τάφτιν διά
22
| λόγ(ου του) κληρονόμ(ους του) (καί) διαδόχ(ους του) δίδη τζεδέρι (και) ἐλεφθέρος ἐονιος χ23
| αρίζη ὁς με τίν διναμίν τ(ού) διμοσι(ου) τ(ού)τ(ού) κοντράτ(ου) ἐδοσε ἐχαρισε τό
24
| κανι διά τόν μοναχόν σκοπόν ἐβεργετή τόν ἀνοθεν ἀδελφόν τ(ου) το Σπι25
| ρο με το χάρισμα ἀναμεσον ζόντον ἠ(ς τ)ρόπον ὁτή να ἐχή ἀπο την (στ)ι26
| γμιν ταυτήν τήν ἐνεργιαντ(ου) (καί) το κιρο(ς του) ὁ δε ἀνοθεν Σπιρος Γεοργακι27
| ις αδελφός τ(ού) ἀνοθεν Δημίτρι ἐδο παρόν εὐρισκόμενος δέχετε με τιν [- ]
28
| κατοθεν ἠποχρέοσιν διά λόγ(ου) τ(ου) κλιρονόμ)ου)ς (και) διαδόχ(ους του) ῆς χαρισμα [το2

29

| < Αθανασις Λαζαρις ποτε Νικολα(ου) μαρτιρο.
| < Νικολος Λαζαρις ποτε Πετρ(ου) μαρτιρο.
31
|= Θεοδορος Κατοπόδης π(οτέ): Πέτρ(ου) νοταριος διμόσιος Λευκαδος.
30
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▬▬▬▬

NOVANTASETTE

▬▬▬▬

Angelo Benvenuti arch(ivista) 97
29/17 Ιανουαρίου 1829

1

| το τρίτο μερίδιον ὁπ(ου) τ(ού) απετη ἀπ’ οτιτ(ου) ευρίσκετε ἐός τήν σίμερον
| διά τρίτο μερίδιον τόσο κινιτό ὁσάν (καί) ἀκινιτο (καί) δέν τό ξεχορί3
| ζ(ου)ν με το νά μίν ἠνέ μερασμενι ἀλα μεράζοντας νά πάρι ὁ ἀδελφο4
| (ς του) ὁ Σπίρος το μερίδιον τ(ου) κατά(στ)ενοντα(ς τ)ον κιριον (και) καθολικόν ἠ5
| κοκιρι (και) ἐπιτροπόν τ(ου) ἀμετατρεπτόν (καί) νά το κάνι ὁς θελη (καί) β(ου)λε6
| τε ὁς πράγμα ἐλευθερον ἐδικόν τ(ου) διδοντάς τ(ου) την ἀδιά [νά τό βα7
| λη το παρον κόντρατο ἠ(ς τ)ας διμόσιες (στ)ρίδες το ὁπιο [θελη ἐχή]
8
| την ἐνέργιαν τ(ου) ἀγγάλη (καί) να μίν δι(στ)ραρα(στ)ή βανοντα(ς τ)ον τον αυτον
9
| αδελφον τ(ού) τόν Σπίρο κλιρονόμ(ους του) (και) διαδόχ(ους του) ἠ(ς τ)ον τοπον τ(ου) ο ανο10
| θεν Διμιτρις διά νά κάμη το ἀυτο μερίδιο τριτο το ἠτι θέλη (και) β(ου)11
| λετε χορίς καμιά ἐναντιότιτα ἀπό τινα το παρον ἐλευθερο (και) ἀμε12
| τατρεπτο χάρισμα ὁπ(ου) κάμνι ὁ ἀνοθεν Διμιτρις ἀναμέσον ζόντον
13
| ο το κάμνι διά νά δόσι μιά ζοηράν ἀπόδιξη ἀγαπη ὁπ(ου) θρέ14
| φη προς τον ὁδελφόν τ(ου) Σπιρο ὁ ὁπίος Σπίρος ἐδο παρόν επεφορτι15
| ζη την γκατοθεν ηποχρεοσίν ὁ ὁπίος θελιματικός δέχετε (καί) τάσι
16
| να την ενεργίσι το χρέος ὁμός τ(ού) ἀνοθεν Σπίρ(ου) γινέ νά ζοωθρέ17
| φη τόν ἀνοθέν ἀδελφόν τ(ου) Διμίτρι (καί) νά τόν νεντή[νι] (καί) ποδενι καθός
18
| (και)ρο σπιτι τ(ου) περνάη ἐός τέλ(ου)ς ζοή(ς του) τ(ού) ἀνοθεν Διμιτρι (καί) μετα τόν
19
| θανατόν τ(ου) νά τ(ου) κανι τα καλα τίς ψιχι(ς του) κατά τήν ταξην τόν χρι(στ)ι20
| ανόν (καί) ἐτοτες μένη ελεύθερος ὁ ἀνοθεν Σπίρος χορίς κανενα βα21
| ρος ἀπο τινα (καί) ὁ ἀνοθέν Διμίτρις ἀκομην ἠπόσχετε ἐάν (καί) ημπορί νά
22
| δ(ου)λέψι ἐκίνο ὁπ(ου) δίνετε νά δ(ου)λέβι τόν ἀύτον ἀνοθεν ἀδελφόν τ(ου)
23
| Σπίρο (και) τ(ού)το ἐζήτισα νά σιμιοθί ἠ(ς τ)ήν μπαρ(ου)σία τόν τιμίον
24
| μαρτιρον κιρί(ου) Ἀθανάσι Λάζαρι π(οτέ) Νικολ(ού) ἀπο το παρον χοριο Σ25
| φακιότες (καί) ἀπο τόν ἠδιόν μαχαλα Λαζαράτα με τόν αριθμόν τίς
26
| κατικία(ς του) δεκατεσαρα: νοῦ: 14: (καί) ὁ κίριος Νικολός Λάζαρις π(οτέ) Πέ27
| τρ(ου) ἀπο το ἠδιο χοριό Σφακιότες (καί) ἀπο τόν ηδιόν μαχα28
| λα Λαζαρατα με τόν αριθμόν τίς κατικία(ς του) τριανταδιο: νοῦ: 32: \οῖ ὁ-/
2

29

| < Αθανασις Λαζαρις ποτε Νικολα(ου) μαρτιρο.
| < Νικολος Λαζαρις ποτε Πετρ(ου) μαρτιρο.
31
|= Θεοδορος Κατοπόδης π(οτέ): Πέτρ(ου) νοταριος διμόσιος Λευκαδος.
30

▬▬▬▬

▬▬▬▬

98 Angelo Benvenuti arch(ivista)
NOVANTAOTTO
29/17 Ιανουαρίου -4 Φεβρ./23 Ιαν. 1829

119

1

| οῖ ὁπίη αυτή μαρτιρες βεβεόν(ου)ν ἐμέν τον νοτάριο ἀ γνορίζ(ου)σι
| καλότατα τ(ού)ς ἀνο μελετιμεν(ου)ς ἀδελφ(ου)ς Σπιρο (καί) Διμιτρι Γεοργακι
3
| (και) ὁτι δεν ἐχ(ου)ν καμία εδικότιτα με ἀύτ(ου)ς κατά τον νόμον οῖ ὁπιη
4
| ἀύτη μάρτιρες ἠνε καλάγνορι(στ)ή ἠς σεμέ τον νοτάριο ὁ(στ)ής ἐγραψα (καί)
5
| ἐδιμόσιευσα καθαρα ἐγό ὁ νοτάριος το παρον κοντρατο χαρί6
| σματος ἠ(ς τ)ήν ἀνοθεν ἠκιαν μέσα ἠ(ς τ)ο ἀνοθεν χοριο Σφακιοτες (καί)
7
| (στ)όν ἠδιον μαχαλά Λαζαράτα (και) ἀπο ἀύτ(ού)ς καλός ἀκ(ού)γοντας ή[γου]ν
8
| ἠ μάρτιρες (καί) τα μέρι (καί) ῆς μαρτιριας
2

9

| < Αθανασις Λαζαρις ποτε Νικολα(ου) μαρτιρο.
| < Νικολος Λαζαρις ποτε Πετρ(ου) μαρτιρο.
11
|= Θεοδορος Κατοπόδης π(οτέ): Πέτρ(ου) νοταριος διμόσιος Λευκαδος.
10

2

| ἠμέρα Παρασκεβη τριάντα: νοῦ: 30: Ἱαν(ου)αρί(ου) ἐτος νέο (καί) δέκαόκτο: νοῦ: 18: τ(ού)
ιδι(ου)
13
| ἐτός παλεο: 1829: χιλί(ου)ς οκτακοσί(ου)ς ήκοσιενέα δεν νεκατα(στ)ρόθι (ού)δενμιά πράξης.
14
| ἠμέρα Σαβάτο τριάνταμια: νοῦ: 31: Ἱαν(ου)αρί(ου) ἐτος νέο (και) δέκαενέα: νοῦ: 19: τ(ού)
ιδι(ου) ἐτός πα15
| λεο: 1829: χιλί(ου)ς οκτακοσί(ου)ς ήκοσιενέα δεν νεκατα(στ)ρόθι (ού)δέν μιά πράξις.
16
| ἠμέρα Κυριακή μία : νοῦ: 1: Φεβρ(ου)αρί(ου) ἐτος νέο (καί) ήκοσι: νοῦ: 20: Ἱαν(ου)αρί(ου)
ἐτός
17
| παλεο: 1829: χιλί(ου)ς οκτακοσί(ου)ς ήκοσιενέα δεν νεκατα(στ)ρόθι (ού)δέν μιά πράξη.
18
| ἠμέρα Δευτέρα διό: νοῦ: 2: Φεβρ(ου)αρί(ου) ἐτος νέο (καί) ἠκοσιμία: νοῦ: 21 Ἱαν(ου)αρί(ου)
ἐτός
19
| παλεο: 1829: χιλί(ου)ς οκτακοσί(ου)ς ήκοσιενέα δεν νεκατα(στ)ρόθι (ού)δέν μιά πράξι.
20
| ἠμέρα Τρίτη τρίς: νοῦ: 3: Φεβρ(ου)αρί(ου) ἐτος νέο (καί) ἠκοσιδιό: νοῦ: 22: Ἱαν(ου)αρί(ου)
ἐτός παλεό
22
| : 1829: χιλί(ου)ς οκτακοσί(ου)ς ήκοσιενέα δεν νεκατα(στ)ρόθι (ού)δέν μιά πράξης.
# νοῦ 36:
23

| ἠ(ς τ)ας όρας δίο: νοῦ: 2: μπρίν το μεσιμέρη ἠμέρα Τετάρτη τεσαρες: νοῦ: 4: Φεβρ(ου)αρί(ου) ἐτος
24
| νέο (καί) ἠκοσιτρίς: νοῦ: 23: Ἱαν(ου)αρί(ου) ἐτός παλεό: 1829: χιλί(ου)ς οκτακοσί(ου)ς
ήκοσιενέα χορίο
25
| Βαφκερι ἐκραχθι ἐγω ὁ ἠποκάτοθεν ἠπογεγραμένος νοτάριος ἠ(ς τ)ήν ἠκία τ(ου) κιρι
26
| Ἀντονι Κονιδάρι π(οτέ) (Στ)άμ(ου) ἀπο το ἀνοθεν χορίο Βαφκερι με τον ἀριθμόν τής ἀυτις
27
| κατικίας σαράντα οκτό: νοῦ: 48 (καί) ἐνεφανίσθισαν τα παρόντα δίο μέρι ἀπο το ἐνα ὁ ἠδιος
28
| ἀνοθεν κιριος Ἀντονις (καί) ἀπο τό ἀλο ὁ Βασίλις Γαζής π(οτέ) Διμιτρι ἀπο τό ἀνοθεν χοριο
\Βα-/
29
| < Αντονις Κονιδαρις π(οτε) (Στ)αμ(ου) βεβεονο.
30
| < Ἱωαννης Βρετός π(οτέ) Διμιτρι(οῦ) μαρτιρο.
31
| < Αντρέας Βρετος ποτε Νικολετ(ου) μαρτηρο.
320
| =Θεόδωρος Κατοπόδης: π(οτέ): Πέτρ(ου) νοτάριος διμόσιος Λευκάδος.

▬▬▬▬
NOVANTANOVE

1

▬▬▬▬

Angelo Benvenuti arch(ivista) 99
4 Φεβρουαρίου /23 Ιανουαρίου. 1829

| Βαφκερι (καί) ἀριθμόν ἠ κατικία τ(ου) δεν εχη με τόν νά ἠνε ηκοδομη τ(ού)ς [
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2

| ἐπιτα ὁπ(ου) ἐγώ ὁ νοταριος τ(ου)ς ἐκαμα γνο(στ)ό την διόρισιν τ(ού) νόμ(ου) ἀπαν(ου)
| ἠ(ς τ)ο παρον κοντράτο π(ου)λισάς μ(ού) ἀποκρίθισαν ὁτι την γνορίζ(ου) αναφο4
| ρικος της παρ(ού)σις πράξις μ(ού) ἠπαν να σιμιόσο το όσον ἀκολ(ου)θι. Ἐχ5
| οντας (και) ποσεδέροντας (και) ἐξ(ου)σιάζοντας ὁ ἀνοθεν Βσίλις ἐνά ὁσπίτιον
6
| χαμόγιο με κάθε τ(ου) ἐμπασά (καί) με κοματι τόπο ἀπ(ου) πάν(ου) κιμενο ἠ7
| (στ)ην τοποθεσία Λαμπαδαράτα μέσα ῆς το ἀνοθεν χορίο [Βαφκερι ο-]
8
| π(ου) τ(ου) ἐβρίσκετε ἀπο πατρικίν τ(ου) κλιρονομία τ(ου) δικεόματο(ς του) ο
9
| ὁπιος θελοντας νά τό π(ου)λισι πρός τόν ἀνοθεν ΄s’ Ἀντόνι Κονιδάρι ὁ(στ)ης
10
| ἐσινετρεξε διά νά τό ἀγορασι διά τ(ού)το ἐβαλάν σίμφόνος διά τι11
| μιτές τον μα(στ)ρο Ἀνα(στ)ασι Γαζή π(οτέ) Πολιχρόνι ἀπο το ἀνοθεν χορι12
| ο Βαφκερι (και) ξευροντας τήν τέχνι τής χτι(στ)οσινις (καί) τόν γκιρειον μα13
| (στ)ρο Γιοργάκι Γαζής π(οτέ) Διμιτρι ἀπο το ἀνοθεν χοριο Βαφκερι (καί) ξευ14
| ροντας τήν τέχνι τής χτι(στ)οσίνις (καί) το ἐτιμισαν διά ταλαρα κολονα15
| τα ἐβδομίντα ἐνά: νοῦ: 71: ὁπ(ου) την σίμερον φερν(ού)ν λιτρες (στ)ερλίνες δε16
| κα πεντε: νοῦ: 15: σελίνια ἐπτα: νοῦ: 7: πενσα ὁκτό: νοῦ: 8: ὁς φανερόνι η μ17
| εθ’ ορκον ἀυτόν ξετίμοσι γενομένη τάς δεκατρίς: νοῦ: 13: Ἰαν(ου)αρί(ου) ἔτος πα18
| λεό: 1829: χιλί(ου)ς οκτακοσί(ου)ς ηκοσιενεα την ὁπία κατά(στ)ρονο κατοθεν τ(ου)
19
| παρόντος (καί) μετα ταύτα ἀπερνό ἠ(ς τ)ην φιλτζα μ(ου) διά παντοτινί φιλα20
| ξήν ρεν(ου)τζιάροντας ταμέρι δευτερι (καί) τριτι (στ)ιμα με τόν νά ἐμιναν
21
| ευχαριστημενι, ὁθεν διναμίν τ(ού) παρόντος ἀπο τήν (στ)ιγμίν ταύτη ο
22
| ἀνοθεν Γαζής κλιρονόμ(ους του) (και) διαδόχ(ους του) π(ου)λή τζεδέρι (καί) παντελός
23
| εονιος ἀποξενονι προς τόν ἀνοθεν [΄s ΄] Κονιδάρι ὁ ὁπίος κλιρονόμ24
| (ους του) (και) διαδόχ(ους του) δέχετε (καί) ἀγοράζι τό ἀνο μελετιμένο ὁσπιτι κι25
| μενο ἠ(ς τ)ήν ἀνο μελετιμένι τοποθεσια διά νά τό ἐχη χερετε εξ(ου)26
| άζη μελιοράρι (καί) το κάνι ὁς θέλι (καί) β(ου)λετε ὁς πράγμα ἐλεύθερον ἐ27
| δικόν τ(ου) βανοντά(ς τ)ον ἀπο τήν (στ)ηγμίν ταύτη ῆ(ς τ)ο ἠρινικό (καί) κ28
| αθολικό ποσέσο τ(ου) αὐτ(ου) ἀποξενομέν(ου) οσπιτι(ού) κατά(στ)ενοντα\(ς τ)ον/
3

29

| < Αντονις Κονιδαρις π(οτε) (Στ)αμ(ου) βεβεονο.
| < Ἱωαννης Βρετός π(οτέ) Διμιτρι(οῦ) μαρτιρο.
31
| < Αντρέας Βρετος ποτε Νικολετ(ου) μαρτηρο.
32
| =Θεόδωρος Κατοπόδης: π(οτέ): Πέτρ(ου) νοτάριος διμόσιος Λευκάδος.
30
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▬▬▬▬

▬▬▬▬

100 Angelo Benvenuti arch(ivista)

CENTO

4 Φεβρουαρίου/23 Ιανουαρίου 1829
1

| τ)ον κίριον (και) καθολικόν ἠκοκίρι (καί) ἐπιτροπόν τ(ου) ἀμετάτρεπτον (καί) ἠ ἀυτή ἐ| λευθέρα π(ου)λισα ἐκαμε (καί) κάνι ὁ ἀνο μελετιμένος ΄s΄ Ἀντόνις Κονιδάρις
3
| ἀνο μελετιμένον Γαζή δια τήν τημίν ταλαρον δι(στ)ιλον ἐβδομίντα ἐνα: νοῦ: 71
4
| μ(ου) ἐπαρ(ου)σίασε ἐνα γράμα πριβατο γενομένο τάς τεσαρες : νοῦ: 4: Ἰαν(ου)αρί(ου
5
| ἐτος παλεό: 1829: χιλί(ου)ς οκτακοσί(ου)ς ήκοσιενέα ἠς βάρος τ(ου) ἀνοθεν Βασίλι Γα6
| ζη διά καπιτάλι ταλαρα κολονατα ἐβδομίντα ἐνέα: νοῦ: 79 (καί) φαρδια εκα7
| τον μπενίντα: νοῦ: 150: ὁπ(ου) τήν σίμερον φέρν(ου)ν λίτρες (στ)ερλίνες δεκαεφτα: νοῦ
8
| :17 σελίνια πέντε:νοῦ:5: πε<ν>σα πέντε: νοῦ: 5: φαρδια δίο: νοῦ: 2: (καί) το ἀνοθεν γ9
| ραμα κατά(στ)ρονο κατοθεν τ(ού) παροντος (και) μετα ταύτα ἀπερνό ἠ(ς τ)ην φιλτζα μ(ου)
δια
10
|παντοτινι φίλαξην με τον να περισεβη ἀπο την τημίν τ(ού) ὁσπιτι(ου) εός τήν σ(ου)11
| μα τ(ού) γραματος τάλαρα κολονάτα ὁκτό: νοῦ: 8: (καί) φάρδια ἐκατόν πενίτα
12
| : νοῦ: 150: (και) εὐχαρι(στ)ίτε ὁ σινιορ Κονιδάρις (καί) ταφίνι περισότερι τιμι τ(ου)
13
| ἀνομελετιμέν(ου) ὁσπιτι(ού) (καί) δεν νεχι κανένα ἀλο δικέομα διά το ἀνοθεν γρα14
| μα πριβάτο ὁπ(ου) ἠνε ῆς βάρος τ(ου) ἀνοθεν Γαζή (και) ὁμολογί ὁ Γαζής ἐμπρο2
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15

| σθεν ἐμ(ου) νοταριου) (καί) τον γγατοθεν τιμιόν μαρτίρον ὁτι ἠνε ἐυχαρι(στ)ιμένος
| χορίς νά τ(ου) μίνι κανένα ἀλο δικεομα διά τό ἀύτο αποξενομένο ὁσπιτιο (καί)
17
| τοπ(ου) ὁς ἀνοθεν ἐφανερόσανε ἀλα μάλι(στ)α ἠποσχετε κλιρονομ(ου)ς (καί) δια18
| δοχ(ους του) να μαντινίρι τον ἀύτον ἀγορα(στ)ή κλιρονομ(ου)ς (καί) διαδοχ(ους του)
19
| ῆς το ἠρινικό (καί) ἀνοχλι(στ)ο ποσέσο (καί) νά τόν διαφέντεβη ἀπό καθε ἐν20
| αντιότιτα τόσο διά τα ἀυτά κολονάτα ἐβδομιντα ἐνεα (καί) φαρδιά ἐκατ21
| ο μπενίτα ὁπ(ου) διάλαβανι το ἀνοθεν πριβατο γραμα ὁσάν (καί) δια
22
| κάθε εξοδο (και) μελιοραμέντα ὁπ(ου) ἠθελε κάμι ὁμολογόντας ὁ Γαζής
23
| να μίν νέκαμεν καμία ἀλι ἀποξενοσι ἐναντία τίς παρ(ου)σις διά τι
24
| γαραντιρισιν τις ὁπίας ἠποτάσι τα παντία τ(ου) ἀγαθά παροντα (καί) μελον25
| τα (καί) τ(ού)το ἐζήτισα νά σιμιοθί ῆς τήν μπαρ(ου)σία τόν τημιον μαρτηρον κι26
| ρι(ου): Ἰωανι Βρετ(ου) π(οτέ) Διμίτρι ἀπο το παρον χοριο Βαφκερί με τόν ἀριθμον τις
27
| κατικία(ς του) τριάντα ἐξη: νοῦ: 36 (καί) τ(ου) κυρί(ου) Ἀντρέα Βρετ(ου) π(οτέ) Νικολέτ(ου)
ἀπο \το ἠδιο/
16

28

| < Αντονις Κονιδαρις π(οτε) (Στ)αμ(ου) βεβεονο.
| < Ἱωαννης Βρετός π(οτέ) Διμιτρι(οῦ) μαρτιρο.
30
| < Αντρέας Βρετος ποτε Νικολετ(ου) μαρτηρο.
31
| =Θεόδωρος Κατοπόδης: π(οτέ): Πέτρ(ου) νοτάριος διμόσιος Λευκάδος.
29

▬▬▬▬

▬▬▬▬

CENTUNE
4 φεβρ./23 Ιανουαρίου

και

Angelo Benvenuti arch(ivista) 101
4/16 Ινουαρίου (γράμμα)

1

| ἠδιο χορίο Βαφκερι με τόν ἀριθμόν τις κατικία(ς του) σαράντα ἐξη
| : νοῦ: 46: οῖ ὁπίγι ἀύτή μαρτιρες βεβαιών(ου)ν ἐμε το νοτάριο ὁτι γνο3
| ριζ(ουν) καλότατα τ(ού)ς ἐναριθέντας Κονιδάρι (καί) Γαζή (καί) ὁτι δεν νεχ4
| (ου)ν καμία σιγκένια με ἀυτ(ού)ς κατα το νόμο οῖ ὁπιγι ἀύτη μαρτι5
| ρες ἠνε καλα γνοστη ἐμε τ(ου) νοταρι(ου) ὁ(στ)ής ἐγραψα (και) ἐδιμοσίευσα
6
| καθαρα ἐγώ ὁ νοτάριος τό παρόν κοντράτο π(ου)λισάς ῆς το ἀνο
7
| μελετιμένο ὁσπιτι τ(ού) ἀνοθεν Κονιδάρι (καί) ἀπο ἀύτ(ου)ς καλά ακ8
| (ου)γοντας ἠ(ού)ν ἠ μαρτιρες (καί) τα μέρι (καί) βεβεονι ὁ Κονιδάρις
9
| διά χιρό(ς του) (και) ῆς μαρτιρίας.
2

10

| < Αντονις Κονιδαρις π(οτε) (Στ)αμ(ου) βεβεονο.
| < Ἱωαννης Βρετός π(οτέ) Διμιτρι(οῦ) μαρτιρο.
12
| < Αντρέας Βρετος ποτε Νικολετ(ου) μαρτηρο.
13
| =Θεόδωρος Κατοπόδης: π(οτέ): Πέτρ(ου) νοτάριος διμόσιος Λευκάδος.
11

# νοῦ 36:
14

|
ακολ(ου)θι ἠ κατά(στ)ροσι τ(ού) πριβάτ(ου) γράματος.
| :4: Ἱαν(ου)ρί(ου) 1829: (έτος) (παλεό): χοριο Βαφκερί ὁ Βασίλις Γαζης16
| (ποτέ) Διμίτρι ἀπο το παρον χορίο ἐπίγενε χρεό(στ)ης προς τον σινιόρ Αν17
| τονι Κονιδάρι με γράμα πριβάτο γενομένο ἠ(ς τ)άς: 15: Φεβρ(ου)αρ18
| ι(ου): 1826: (παλεό) διά ἠδες καλίς κ(ου)αλιτάς σαρατα τέσαρες: νοῦ: 44:
19
| από τις ὁπίος τ(ου) Ἰχε δοσμενες πεντε (καί) (ού)τος ἐμενε χρεό(στ)ης διά ή20
| δες τριαντα ἐνέα: νοῦ:39: ὁμίος ἐπίγενε χρεό(στ)ης (και) τιρί ἀχαλάο λιτρ21
| ες ἐκατο: νοῦ: 100: (και) β(ου)τιρο λι τον λίτρες ἠκοσι πεντε: νοῦ: 25: (καί) μ22
| ιν νεχοντας να τα δόσι ἐσιμφονισαν (καί) ἐκαμαν λογαρισμόν βάνοντας τες
23
| γίδες ἀπο γρόσια δόδεκα τιν καθεμιά (καί) ὁμίος το τιρί ἀπο φαρδιά
24
| δεκαπεντε τι λιτρα ὁμίος τό β(ου)τιρο ἀπο φαρδιά σαραντα ὁκτό: νοῦ
15
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25

| 48: τι λιτρα τα ὁπία ὁλα τά ἐσ(ου)μάρισα (και) ἐκαμαν κολονάτα ἐβδομιν| τα ενέα: νοῦ: 79: (και) φαρδια ἐκατον πενιτα: νοῦ: 150 τα ὁπία ἠποσχε27
| τε ο Γαζής νά τα δόσι ῆς διορία ἐν(ου) μηνός ἀρχινόντας ἀπο τίν σιμ\ερον/
26

28

| < Αντονις Κονιδαρις π(οτε) (Στ)αμ(ου) βεβεονο.
| < Ἱωαννης Βρετός π(οτέ) Διμιτρι(οῦ) μαρτιρο.
30
| < Αντρέας Βρετος ποτε Νικολετ(ου) μαρτηρο.
31
| =Θεόδωρος Κατοπόδης: π(οτέ): Πέτρ(ου) νοτάριος διμόσιος Λευκάδος.
29

▬▬▬▬

▬▬▬▬

102 Angelo Benvenuti arch(ivista)

CENTODUE

4/16 Ινουαρίου (γράμμα) -1/13 Ιανουαρίου 1829 (εκτίμηση)
1

| (καί) λίποντας θελι (στ)ενέβετε κατά τον νόμον με το πρεπ(ού)μενον τ(ου)ς φ| ορον ἐος την τελία ἀποπλιρομίν (καί) (ού)τος ἐμπροσθεν ἐμ(ου) τ(ού) γραψαντος (καί)
3
| τιμιον μαρτιρον ἐδοσε ὁ Κονιδάρις τ(ού) Γαζή τό μελετιμένο γραμα τόν ιδιόν
4
| ξεκλισμένο ἀφινόντα(ς τ)ον ἐλευθέρον ἀπο κάθε ἀλόν λογαριασμόν (καί) με
5
| τον να μιν ἠξευρι γράματα ὁ Γαζής βεβαιώνι ἀλος διά ὁνομάτ(ου) (καί) ῆς
6
| μαρτιρίας ἠμφορμα (καί) τα ἐξεσις.
7
| )Παναής Γαζής βεβεόνο διά ὁνομα τ(ού) Βασίλι Γαζή μιν ιξευροντας να
8
| < γραψι ὁς λέγι.
9
| < Ἀντρίας Βρετός μαρτιρώ.
10
| < Ἰωαννις Καλαματιανος μαρτιρω,
11
| < Ἰωαννίς Βρετός ἐγραψα το παρόν (καί) μαρτιρώ.
2

12

| < Αντονις Κονιδαρις π(οτε) (Στ)αμ(ου) βεβεονο.
| < Ἱωαννης Βρετός π(οτέ) Διμιτρι(οῦ) μαρτιρο.
14
| < Αντρέας Βρετος ποτε Νικολετ(ου) μαρτηρο.
15
| =Θεόδωρος Κατοπόδης: π(οτέ): Πέτρ(ου) νοτάριος διμόσιος Λευκάδος.
13

# νοῦ 36:
16

|
ακολ(ου)θι ἠ κατά(στ)ροσις τις εκτιμίσεος.
| 13: Ἰαν(ου)αρί(ου): 1829: έ. π. χορίο Βαφκερί παρκαλεσμένι ἠ κατοθι
18
| μεθορκόν βεβαιωμένι Ἀνα(στ)ασις Γάζης: π(οτέ) Πολιχρόνι (και) Γιορργάκις Γα19
| ζης: π(οτέ) Διμίτρι μα(στ)όρι χτί(στ)ες ἀπο το παρόν χορίο ἀπο ‘s’ Ἀντόνι
20
| Κονιδάρι π(οτέ) (Στ)αμ(ου) (και) Βασιλι Γαζή π(οτέ) Διμιτρι ἐφερθισα σοματικι
21
| ἠς ἐνα ὁσπιτιο χαμόγιο κίμενο ἠς το παρόν χοριο ἠ(ς τ)ην τοποθεσία ἐπο22
| νομαζόμενο Λαμπαδαρατα τ(ού) δικεοματος τ(ού) ριθέντος Βασίλι Γαζί
23
| (καί) θεορόντα(ς τ)ο με ακρίβια διλαδί τίχ(ου)ς σκέπι φόντο (καί) ὁλον μ24
| ε τήν ναβλίν τ(ου) (καί) ὁλίγον τόπον ὁπ(ου) ἐχι ἀπο το ἀπ(ου)παν(ου μέρος (καί)
25
| με κάθε τ(ου) ἀτζιόν ἐγνορισαν με φόβον θε(ου) (και) σισινιδισιν τ(ου) να αξήζι
26
| τάλαρα κορονατα τις [ι]σπανίας ἐβδομίντα ἐνα: νοῦ: 71: (ου)τός ἐγνορι\σαν/
17

27

| < Αντονις Κονιδαρις π(οτε) (Στ)αμ(ου) βεβεονο.
| < Ἱωαννης Βρετός π(οτέ) Διμιτρι(οῦ) μαρτιρο.
29
| < Αντρέας Βρετος ποτε Νικολετ(ου) μαρτηρο.
30
| =Θεόδωρος Κατοπόδης: π(οτέ): Πέτρ(ου) νοτάριος διμόσιος Λευκάδος.
28
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CENTOTRE

▬▬▬▬
Angelo Benvenuti arch(ivista) 103

5 Φεβρ/24 Ιαν. --12 Φεβρ./31 Ιαν. 1829
1

| σαν (καί) βεβεονι ὁπίος ἠξευρι γρραματα με ορκον τ(ου)ς(καί)
| διά όπιον εν ηξευρι νιφορμα (καί) τα ἐξις.

2
3

| < Ἀναστασις Γαζής βεβεόνο με ορκον μ(ου) ὁς τιμιτίς χτι(στ)ις
| < Σπιρος Γαζής βεβεόνο διά ὁνομα τ(ου) πατρός μ(ου) [--- ] μ5
| ιν ιξευροντας να γραψι με ὁρκον τ(ου) ὁς τιμιτίς χτι(στ)ις,
6
| < Ἰωάνις Βρετος ἐγραψα τίν μπαρον παρακαλεσμένος,
7
| μετά τιν γκατά(στ)ροσιν τ(ού) ἀνο μελετιμέν(ου) πριβάτ(ου) γράματος (καί) τις ἀνο8
| θεν εκτιμίσεος ἀπέρασα ἠ(ς τ)ην φίλτζα μ(ου) (καί) ἐπιτα το ανεγνοσα με
9
| φονι καθαρά (καί) ευκατάλιπτο τον μπαρόντον μερόν (καί) μαρτιρόν
10
| βεβαιωνοντας ὁ Κονιδάρις ησδιοχιρός τ(ου) (καί) ῆς μαρτιρίας.
4

11

| < Αντονις Κονιδαρις π(οτε) (Στ)αμ(ου) βεβεονο.
| < Ἱωαννης Βρετός π(οτέ) Διμιτρι(οῦ) μαρτιρο.
13
| < Αντρέας Βρετος ποτε Νικολετ(ου) μαρτηρο.
14
| =Θεόδωρος Κατοπόδης: π(οτέ): Πέτρ(ου) νοτάριος διμόσιος Λευκάδος.
12

15

| ἠμερα Πέμτη πέντε: νοῦ: 5: Φεβρ(ου)αρί(ου) ἐτος νέο (καί) ἠκοσιτέσαρες νοῦ: 24: Ἰαν(ου)αρί(ου) ἐ16
| τος παλεό: 1829: χιλί(ου)ς ὁκτακοσί(ου)ς ηκοσιενέα δεν νεκαταστροθι (ου)δεν μια πράξη.
17
| ἠμερα Παρασκεβή ἐξη: νοῦ: 6: Φεβρ(ου)αρί(ου) ἐτος νέο (καί) ἠκοσιτέσαρες νοῦ: 25: Ἰαν(ου)αρί(ου) ἐτος18
| παλεό: 1829: χιλί(ου)ς ὁκτακοσί(ου)ς ηκοσιενέα δεν νεκαταστροθι (ου)δεν μια πράξη.
19
| ἠμερα Σαβάτο ἐπτα: νοῦ: 7: Φεβρ(ου)αρί(ου) ἐτος νέο (καί) ἠκοσιέξι νοῦ: 26: Ἰαν(ου)αρί(ου)
ἐτος π20
| αλέο: 1829: χιλί(ου)ς ὁκτακοσί(ου)ς ηκοσιενέα δεν νεκαταστροθι (ου)δεν μια πράξη.
21
| ἠμερα Κυριακή ὁκτό: νοῦ: 8: Φεβρ(ου)αρί(ου) ἐτος νέο (καί) ἠκοσιεπτά νοῦ: 27: Ἰαν(ου)αρί(ου)
22
| ετος παλεο: 1829: χιλί(ου)ς ὁκτακοσί(ου)ς ηκοσιενέα δεν νεκαταστροθι (ου)δεν μια πράξη.
23
| ἠμερα Δευτέρα ένεα: νοῦ: 9: Φεβρ(ου)αρί(ου) ἐτος νέο (καί) ἠκοσιοκτο νοῦ: 28: Ἰαν(ου)αρί(ου) ἐτος-π24
| αλεο: 1829: χιλί(ου)ς ὁκτακοσί(ου)ς ηκοσιενέα δεν νεκαταστροθι (ου)δεν μια πράξη.
25
| ἠμερα Τρίτη δέκα: νοῦ: 10: Φεβρ(ου)αρί(ου) ἐτος νέο (καί) ἠκοσιενέα νοῦ: 29: Ἰαν(ου)αρί(ου) ἐτος26
| παλεό: 1829: χιλί(ου)ς ὁκτακοσί(ου)ς ηκοσιενέα δεν νεκαταστροθι (ου)δεν μια πράξη.
27
| ἠμερα Τετάρτη ἐντεκα: νοῦ: 11: Φεβρ(ου)αρί(ου) ἐτος νέο (καί) τριάντα νοῦ: 30: Ἰαν(ου)αρί(ου)
28
| ἐτος παλεό: 1829: χιλί(ου)ς ὁκτακοσί(ου)ς ηκοσιενέα δεν νεκαταστροθι (ου)δεν μια πράξη.
29
| ἠμερα Πέμτη δοδεκα: νοῦ: 12: Φεβρ(ου)αρί(ου) ἐτος νέο (καί) τριάνταμία νοῦ: 31: Ἰαν(ου)αρί(ου) ἐ30
| τος παλεό: 1829: χιλί(ου)ς ὁκτακοσί(ου)ς ηκοσιενέα δεν νεκαταστροθι (ου)δεν μια πράξη.
31

| =Θεόδωρος Κατοπόδης: π(οτέ): Πέτρ(ου) νοτάριος διμόσιος Λευκάδος.

▬▬▬▬
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104 Angelo Benvenuti arch(ivista)
13/1 - 19/7 Φεβρουαρίου 1829

CENTOQUATTRO

1

| ἠμερα Παρασκεβή πρότη: νοῦ: 1: Φεβρ(ου)αρί(ου) ἐτος παλεό (καί) δέκατρις: νοῦ: 13
| ἐτος νέο: 1829: χιλί(ου)ς ὁκτακοσί(ου)ς ηκοσιενέα δεν νεκαταστροθι (ου)δεν μια πράξη.
3
| ἠμερα Σαβάτο δέκα τεσάρες: νοῦ: 14: Φεβρ(ου)αρί(ου) ἐτος νέο (καί) δίο:νοῦ: 2: τ(ού) ιδί(ου)
ἐτός παλεό
4
| 1829: χιλί(ου)ς ὁκτακοσί(ου)ς ηκοσιενέα δεν νεκαταστροθι (ου)δεν μια πράξη.
5
| ἠμερα Κυριακή δέκα πέντε: 15: Φεβρ(ου)αρί(ου) ἐτος νέο (καί) τρις: νοῦ:3: τ(ού) ιδί(ου) ἐτός
6
| παλεό: 1829: χιλί(ου)ς ὁκτακοσί(ου)ς ηκοσιενέα δεν νεκαταστροθι (ου)δεν μια πράξη.
7
| ἠμερα Δευτέρα δέκα ἐξη: 16: Φεβρ(ου)αρί(ου) ἐτος νέο (καί) τεσαρες: νοῦ:4: τ(ού) ιδί(ου) ἐ8
| τος παλεό:1829: χιλί(ου)ς ὁκτακοσί(ου)ς ηκοσιενέα δεν νεκαταστροθι (ου)δεν μια πράξη.
9
| ἠμερα Τριτη δέκα ἐπτα: 17: Φεβρ(ου)αρί(ου) ἐτος νέο (καί) πεντε: νοῦ: 5: τ(ού) ιδί(ου) ἐτός
πα10
| λεο: 1829: χιλί(ου)ς ὁκτακοσί(ου)ς ηκοσιενέα δεν νεκαταστροθι (ου)δεν μια πράξη.
11
| ἠμερα Τετάρτη δέκα ὁκτο: 18: Φεβρ(ου)αρί(ου) ἐτος νέο (καί) ἐξή: νοῦ: 6 : τ(ού) ιδί(ου) ἐτός
πα12
| λεο: 1829: χιλί(ου)ς ὁκτακοσί(ου)ς ηκοσιενέα δεν νεκαταστροθι (ου)δεν μια πράξη.
2

νοῦ 38:
13

| ἠ(ς τ)ας ὁρας πέντε: νοῦ: 5: μπρίν το μεσιμέρι Πεμπτη δέκα ενέα: νοῦ: 19: Φε| βρ(ου)αρί(ου) ἐτος νέο (καί) ἐπτα: νοῦ: 7 : τ(ού) ιδί(ου) ἐτός παλεό: 1829 χιλί(ου)ς ὁκτα15
| κοσί(ου)ς ηκοσιενέα χορίο Καριάς ἐνεφανίσθι ἠ(ς τ)ας πράξης ἐμ(ου) τ(ού) ἠπο16
| γεγραμέν(ου) νοταρί(ου) (καί) ἐμπροσθεν ἠπογεγραμένον μαρτίρων ὁ κύ17
| ριος Βασίλις (Στ)αυρακας π(οτέ) Ἰώαννι ἀπο το ἀνοθεν χοριό Καριάς με
18
| τον ἀριθμόν τις κατικία(ς τ)ου ἐνενίντα δίο: νοῦ: 92: (και) μ(ου) ἠπε να τ(ου) γρα19
| ψο ὁς κάτοθεν θέλη μ(ου) ἐξηγιθι ἐπίτα ὁπ(ου) ἐγώ ὁ νοτάριος τ(ού) ἐκαμα
20
| γνο(στ)ό τήν διόρισιν τ(ου) νόμ(ου) ἐπάν(ου ἠς το παρόν γράμα ἐπιτροπικίς
21
| μ(ου ἀπεκρίθι ὁτή τήν γνορίζη με τον να εβρίσκετε ὁ ἀνοθεν Βασίλις
22
| γερόντας (και) μιν ημπορόντας νά σίντρέξη ἠ(ς τ)α διμόσια κριτίρια διά
23
| ηποθεσί(ς του) τόσο διά να λάβη με γράματα ὁσαν (καί) ἠς πι(στ)η ἀπο κα24
| θε ἄνθροπ[ον]όμίος ὁσάν (καί) να χρεο(στ)ή ὁσάν (καί) κάθε ἀλο νιτερέσο
25
| τ(ού) ὁσπιτι(ού) τ(ου) διά τ(ού)το κατα(στ)ένη διά ἐπιτροπόν τ(ου) τον Ἰών τ(ου) τον \μΠαν-/
14

26

| < Βασιλις (Στ)αβρακας ποτε [Ιοανι] βεβεονο.
| < Γεοργ(ιος) Αναγνο(στ)ις Κοψιδας τ(ου) Παπα Ιοαννι μαρτιρώ.
28
| < Σπιρος κατοποδις ποτε Παπατονι μαρτιρω.
29
| =Θεόδωρος Κατοπόδης: π(οτέ): Πέτρ(ου) νοτάριος διμόσιος Λευκάδος.
27

▬▬▬▬
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CENTOCINQUE

Angelo Benvenuti arch(ivista) 105

1

| μΠάν(ου) τ(ου) ὁπί(ου) δίδη ἀπλήν ἐξ(ου)σία να λάβη ἀπο κάθε δεμπιτό| ρο (καί) δέν ἠξευρι ἠμιτα καλ(ού) τρόπ(ου) ἠμπορί να καμι διά κάθε τ(ου) νι3
| τερέσο ὁς ανοθεν ἐφανέροσε διά τ(ού)το τ(ού) δίδη ἀπλήν ἐξ(ου)σία τ(ού) ἀνοθεν
4
| Ἰ(ου) τ(ου) Πάν(ου) νά ἐπικαλεσθί τό βραχέον δινάμην τής δικιοσίνις παρ(ου)5
| σιάζοντας σκριτ(ού)ρες κο(στ)ητ(ού)τα λαμβάνοντας ὁρισμ(ού)ς (και) προ(στ)α6
| ες κάμνοντας κάθε σινχορεμένον ὁρκον κάμνοντας (καί) κάθε αναγγε7
| α πράξη σεκ(ου)έ(στ)ρα β(ού)λομα (καί) ἀμάχεμα (καί) νά ἐξακολ(ου)θί ἐός ῆς
8
| το τέλος τής κρίσεος να δέχετε τές ἀπόφασες τές ὁφέλιμες (και) ναπελα9
| ρι τες ἐνάντιες να κάμη ὁλο ἐκίνο ὁπ(ου) ημπορ(ού)σε νά καμι ὁς να ἠ10
| τον παρόν ὁ ἀνοθεν Βασίλης (καί) τάσοντας ὁ ἀυτος κύρ Βασίλις να
11
| κρατίσι τό ἠτη ἠθελε πραξη ὁπ(ου) ὁ νόμος να σιχορί διά βέβαια
12
| (στ)έρια (καί) ἀμετάτρεπτον με τα μπαντία τ(ού) ἀγαθά παροντα (καί) με13
| λοντα ἠπο δεσμόν (και) τ(ού) το ἐζητισα να σιμιοθι ἠ(ς τ)ήν μπαρ(ου)σία
14
| τον τιμίον μαρτιρών κυρί(ου) Γεοργί(ου) Ἀναγνό(στ)η Κοψιδά τ(ού) παπά Ἰωάννι
15
| ἀπο το παρόν χορίο Καρίας με τόν ἀριθμον τίς κατικία(ς του) σαρανταοκτό: νοῦ: 48
16
| (και) ὁ κυριος Σπίρος Κατοπόδης π(οτέ) παπα Ἀντονι ἀπο το παρόν χορίο Καρίας
17
| οῖ ὁπίοι βεβαιών(ου) ἐμε τόν νοταριο να γνορίζ(ου)σι καλότατα τον ἀνοθεν Βα18
| σίλι (και) ὁτι δέν νέχ(ου)ν κανέναν δεσμόν σιγγενίας με ἀυτόν οῖ ὁπίοι μαρτι19
| ρες ἠνε καλά γνο(στ)η ἐμε τ(ού) νοταρί(ου) ὁ(στ)ής ἐγραψα (καί) ἐδιμοσίευσα ἐγώ ὁ νο20
| ταριος τήν μπαρόν ἐπιτροπική μεσα ἠ(ς τ)ήν ἀνο μελετιμένη κατικία μ(ου) (καί)
21
| ἀπο ἀυτ(ού)ς καλός ἀκ(ου)γοντας ἠ(ού)ν ἠ μάρτιρες (καί) ὁ (Στ)αύρακας βεβαιώνι
22
| ῆς διά χιρό(ς του) (καί) ῆς μαρτιρίας.
2

23

| < Βασιλις (Στ)αβρακας ποτε [Ιοανι] βεβεονο.
| < Γεοργ(ιος) Αναγνο(στ)ις Κοψιδας τ(ου) Παπα Ιοαννι μαρτιρώ.
25
| < Σπιρος κατοποδις ποτε Παπατονι μαρτιρω.
26
| =Θεόδωρος Κατοπόδης: π(οτέ): Πέτρ(ου) νοτάριος διμόσιος Λευκάδος.
24

▬▬▬▬

▬▬▬▬

106 Angelo Benvenuti arch(ivista)
20/8 Φεβρουαρίου 1829

CENTOSEI

<# νοῦ 39:>
1

| ἠ(ς τ)ας ὁρας πέντε: νοῦ: 5: ἐπίτα ἀπο το μεσιμέρι ἠμέρα Παρασκεβή δέκα | [ενέα: νοῦ:19:] Φεβρ(ου)αρί(ου) ἐτος νέο (καί) ὁκτο: νοῦ: 8: τ(ού) ιδί(ου) ἐτός παλεό: 1829
χιλ3
| λί(ου)ς ὁκτακοσί(ου)ς ηκοσιενέα χορίο Πλατί(στ)ομα ἐκράχθη ἐγώ ὁ κατο4
| θεν ἠπογεγραμένος νοτάριος Θεοδορος Κατοπόδις π(οτέ) Πέτρ(ου) ἀπο χοριο
5
| Καριάς με τον ἀριθμόν τις κατικίας μ(ου) εκατον τέσαρα: νοῦ: 104: ἠ(ς τ)ήν
6
| ἠκία τ(ού) κυρί(ου) Ἀθανάσι Βονιτζάν(ου) π(οτέ) Ζαφίρι ἀπο τό ἀνοθεν χοριο
2

127

7

| Πλατι(στ)ομα (καί) ἀριθμον ἠ ἀφτι κατικία δέν νἐχι με τον να ἠνε νέα
| ηκοδομί (και) ἐνεφανισθισαν τα παροντα μέρι ἠ τέσαρι ἀδελφι Θεοτο9
| κις Ἀθανασι (και) Ἀκριβή σιμβία τ(ού) Νικολ(ού) Κατοχιαν(ού) π(οτέ) Διμίτρι ἀπο
10
| τό ἀνοθεν χορίο Πλατί(στ)ομα (καί) ἠ ἐτερι ἀδελφί Μαρία ἀνίπαντρι ἠ
11
| ἠ (και) θιατέρες π(οτέ) Ζαφίρι Βονισαν(ου) ὁλι ἀπο τό ἀνοθεν χορίο Πλατί12
| (στ)ομα (καί) ἀπο ἐμε τόν νοτάριο καλότατα γνορισμένι ἠ ὁπίη μ(ού) ἠπάν
13
| να τ(ού)ς σιμιόσο ὁς κάτοθεν θέλι μ(ου) εξιηθ(ού)ν (και) ἐπιτα ὁπ(ου) τ(ου)ς εκαμ14
| α γνο(στ)ό τήν διορισίν τ(ού) νόμ(ου) ἐπάν(ου) ἠ(ς τ)ο παρόν κοντράτο ησιχα(στ)ι15
| κο μ(ου) ἀπεκρίθισαν ὁτη τήν γνορίζ(ου)ν. ἠ(ού)ν μέ τόν νά ἐπέρασε ἠς
16
| (ς τ)ην ἀλήν ζόήν ὁ π(οτέ) πατίρ τ(ου)ς ὁ ἀνοθεν Ζαφίρις Βονισάνος τάς δεκα17
| τρις: νοῦ: 13: (καί) μιά νοῦ: 1: τ(ού) τρέχοντος Φεβρ(ου)αρί(ου) νέο (καί) παλεό: 1829
18
| χιλί(ου)ς ὁκτακοσί(ου)ς ηκοσιενέα (καί) μέ τον να ἐκάμε (καί) τήν διάθικι19
| ντ(ου) (καί) τήν ἀύτην ἠμερα γενομένι (καί) (στ)ά άτι ἐμ(ου) τ(ού) νοταρί(ου) η(ς τ)ο λι20
| μπρο προτο43 ἠς φίλα σαραντα οκτό: νοῦ: 48 ἐός φίλα πενινταδιό
21
| νοῦ: 52: διά τ(ού)το (στ)ρέ(ου)ν τα ἀύτα ἀνοθεν ἀδελφια Θεοτόκις Αθανάσι<ς>
22
| Μαρία Ἀκριβή σιμβία τ(ού) ἀνοθέν Νικολ(ού) με τιν θελισιν τ(ού) ἀύτ(ου) ἀντρο23
| (ς τ)ης Κατοχιαν(ού) ἀλλά ὁμογνόμος θελόντας (καί) ἀν(ου)λάρ(ου)ν τήν ἀύτήν δια24
| θικιν τ(ου) π(οτέ) ἀνοθεν πατίρ τ(ου)ς Ζαφίρι (καί) νά μίν ἐχι καμιά ἐνέργια
25
| ὁσάν (καί) να μίν ἐγίνε ὁσάν (καί) να ἠτόν χαρτι αγραφο (καί) τήν ἀν(ου)λα26
| ρ(ου)ν με τές κατοθέν ἠποσχέσις.
8

27

| < Αθανασις Βονιτζανος ποτε Ζαφιρι βεβεονο.
| < Ἀνα(στ)ασις Ἀναγνώ(στ)ης Θιακος ποτε πα<πα>Χρι
29
|
(στου) μαρτιρο.
30
| < Πετρος Καλιβας ποτε Ιοανυ μαρτιρο.
31
| =Θεόδωρος Κατοπόδης: π(οτέ): Πέτρ(ου) νοτάριος διμόσιος Λευκάδος.
28

Στο αριστερό περιθώριο η διόρθωση της ημερομηνίας
[Παρα]γραφή ο λογος #19 ηνε τρεσαδος δεν εχι |τόν τοπον τ(ου) αλα θε να ηπο
| ἠκοσι: νοῦ:20 (και) ἠς μαρτιριας
< Αθανασις Βονιτζα|νος ποτε Ζαφιρι |βεβεονο.
< Ἀνα(στ)ασις |Ἀναγνώ(στ)ης |Θιακος ποτε |πα<πα>Χρι(στου) |μαρτιρο.
< Πετρος Καλιβας ποτε |Ιοανυ μαρτιρο.
Θεόδωρος Κατοπόδης: |π(οτέ): Πέτρ(ου) νοτάριος διμό|
σιος Λευκάδος.

▬▬▬▬
CENTOSETTE

▬▬▬▬
Angelo Benvenuti arch(ivista) 107

1

| ᾶ: προτο ευχαρι(στου)ντε τά ἀνοθε μέρι να δόσ(ου)ν τής αδελφι(ς του)ς Ἀκριβης σιμβία
| τ(ου) ἀνοθεν Νικολ(ού) τέσαρες: νοῦ: 4: σκάλες ἀμπέλη (στ)η γΚ(ου)δ(ου)να (στ)ην απαν(ου)
3
| μεριά ὁπ(ου) ἠνε σεμπρικό (και) ἀπο τες ελιές ὁπ(ου) ἠνε (στ)ο Βρ(ου)λάκη (και) πα4
| ρασπορια ἀπο ἀύτες νά πάρι τές τεταρτες ἠ(ού)ν να γεν(ου)ν τεσαρα
5
| μεριδιά νά πάρι τό ἐνά (καί) τό κάτ(ου) λαχίδι ἠ(ς τ)ής Ἀμιδαλιές ὁσον
2

43

ο

Στο σημείο αυτό γίνεται αναφορά στο 1 νοταριακό βιβλίο του Θεόδωρου Κατοπόδη. Στις σελίδες 4852, του οποίου έχει καταγραφεί η διαθήκη της 13/1 Φεβρουαρίου 1829. Μια εβδομάδα μετά τα αδέρφια
αποφασίζουν να την ακυρώσουν και να ανακατανήμουν την πατρική τους κληρονομιά.

128

6

| (καί)ανινε ἀναπενταρικο ἐτζή ἐυχαρι(στ)ίθικε ἠ ἀνοθεν Ἀκριβή (καί) με
| ++τιν γνομι τ(ου) ἀνοθέν ἀντρο(ς τ)ης ἀνοθεν Νικολ(ού) Κατοχιαν(ού) ὁμίος
8
| ὁμίος εὐχαρι(στ)ίθικαν τά ἀνοθεν μέρι νά κρατίσι ὁ Θεοτόκις το σπίτι
9
| ὁπ(ου) κατικι τήν σιμερόν ἠ(ς του) (Στ)αμίτη (καί) το ἀυτο σπίτι ἠνε χαμόγιο
10
| (καί) τό ἀλο τό σπίτι τό ἀνογιο νά μένι τ(ού) Ἀθανάσι (καί) τό ἀπ(ου) πάν(ου) τό σπί11
| τι το χαμόηο να ἠνε τις ἀδελφί(ς του)ς τις Μαρίας ἐάν δε γκάμι με τα12
| δελφια τις να κατικι μέσα (καί) ἐπίτα ὁπ(ου) νά παντρεφτί νά μένι το
13
| σπιτι ἐλευθερο νά το μεράζ(ου)ν ἠ διό ἀνοθεν ἀδελφί ἠ(ς τ)ην μέσι
14
| (καί) το ἐπίλιπο τ(ου)ς πραγμα τόσο κινιτό ὁσαν (καί) ἀκίνιτο νά το μεράζ(ου)ν ῆς
15
| τρία ὁμια μεριδια ο Θεοτόκις (καί) Ἀθανάσις (καί) Μαρία κάνοντας κλίρ(ου)ς
16
| (καί) με το μεσος τ(ού) κλίρ(ου) νά περνι ἐκίνο ὁπ(ού) τ(ου) πεσι ὁμίος νά πλιρο17
| σ(ου)ν ὁσα βάρι (καί) ἐξοδα ὁπ(ου) θελι χριασθ(ού)ν διά τ(ού)ς π(οτέ) ἀνοθεν γονεονον
18
| τ(ου)ς (καί) ἠ τρις Θεοτόκις (καί) Ἀθανάσις (καί) Μαρία (ού)τος ἐπίγισαν (καί) ε(στ)ερεο19
| σαν (καί) ἐ(στ)ερεοσαν (καί) ἠποσχοντε να κρατίσ(ου)ν (στ)έρεα βέβεαν (καί) ἀμετατρεπτον
20
| ἀμφότερι με τα παντία τ(ου)ς παρόντα (καί) μέλοντα με τ(ού)ς κλιρονόμ(ου21
| ς του)ς (καί) διαδόχ(ους του)ς νά κρατίσ(ου)ν (καί) νά γαράντίρ(ου)ν ἐνάς τόν ἀλόν ἀπο
22
| κάθε ἐναντιόιτα (καί) τ(ού)το ἐζιτισαν νά σιμιοθί ἠ(ς τ)ήν μπαρ(ου)σία τόν τιμι23
| ο<ν> μαρτίρόν κιρί(ου) Ἀνα(στ)ασι Ἀναγνό(στ)η Θιακός π(οτέ) παπά Χρί(στου) ἀπο το ἀνο24
| θεν χοριό Πλατίστομα με τόν ἀριθμόν τις κατικια(ς του) δεκαπέντε: νοῦ: 15
25
| (και) ὁ κίριος Πέτρος Καλιβάς π(οτέ) Ἰωάνι ἀπο τό ἀνοθεν χοριό Πλατί(στ)ομα
26
| με τόν νάριθμόν τις κατικια(ς τ)ου ἠκοσιτρία: νοῦ: 23: ἠ οπίγι μαρτιρες \βεβε-/
7

27

| < Αθανασις Βονιτζανος ποτε Ζαφιρι βεβεονο.
| < Ἀνα(στ)ασις Ἀναγνώ(στ)ης Θιακος ποτε πα<πα>Χρι29
|
(στου) μαρτιρο.
30
| < Πετρος Καλιβας ποτε Ιοανυ μαρτιρο.
31
| =Θεόδωρος Κατοπόδης: π(οτέ): Πέτρ(ου) νοτάριος διμόσιος Λευκάδος.
28

Προστίθετε στο αριστερό περιθώριο
++ |τις δίδ(ου)ν (και) το χοραφι (στου)ς|
Λάκ(ου)ς (και) ῆς μαρτιρίας |
< Αθανασις Βονιτζα|νος ποτε Ζαφιρι |βεβεονο.
< Ἀνα(στ)ασις |Ἀναγνώ(στ)ης |Θιακος ποτε |πα<πα>Χρι(στου) |μαρτιρο.
< Πετρος Καλιβας ποτε |Ιοανυ μαρτιρο.
Θεόδωρος Κατοπόδης: |π(οτέ): Πέτρ(ου) νοτάριος διμό|
σιος Λευκάδος.
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▬▬▬▬

▬▬▬▬

108 Angelo Benvenuti arch(ivista)
20/8 -28/16 Φεβρουαρίου 1829

CENTOTTO

1

| βεβαιων(ού)ν ἐμε τόν νοτάριο ὁτι γνορίζ(ου)σι τ(ού)ς ἀνο ἠριμέν(ου)ς ἀδελφ(ού)ς
| (καί) γαμπρόν τ(ου)ς Κατοχιανό (καί) ὁτι δεν νέχ(ου)ν κανένα δεσμόν σιγγενίας
3
| με αυτ(ου)ς ἠ ὁπιγι μάρτιρες ἠνε καλα γνο(στ)η ἐμε τ(ου) νοταρι(ου) ὁ(στ)ής ἐ4
| γραψα (και) διμοσίευσα καθαρά ἐγώ ὁ νοτάριος το παρον κοντράτο ἠ5
| (ς τ)ο ἀνο ἠριμένο ὁσπίτιο ἀνογιον (καί) ἀπο ἀυτ(ού)ς καλός ἀκ(ου)γον6
| τας ἠ(ού)ν η μαρτιρες (καί) τα μέρι (και) βεβεονι ὁ Ἀθανάσις ῆς διό χιρο7
| (ς του) (καί) ῆς μαρτιρίας.
2

8

| < Αθανασις Βονιτζανος ποτε Ζαφιρι βεβεονο.
| < Ἀνα(στ)ασις Ἀναγνώ(στ)ης Θιακος ποτε πα<πα>Χρι
10
|
(στου) μαρτιρο
11
| < Πετρος Καλιβας ποτε Ιοανυ μαρτιρο
12
| =Θεόδωρος Κατοπόδης: π(οτέ): Πέτρ(ου) νοτάριος διμόσιος Λευκάδος.
9

13

| ἠμερα Σαβάτο ἠκοσι μία: νοῦ: 21: Φεβρ(ου)αρί(ου) ἐτος νέο (καί) ενέα:νοῦ: 9: τ(ού) ιδί(ου)
ἐτός παλεό
14
| 1829: χιλί(ου)ς ὁκτακοσί(ου)ς ἠκοσιενέα δεν νεκαταστροθι (ου)δεν μια πράξη.
15
| ἠμερα Κυριακή ἠκοσι δίο: 22: Φεβρ(ου)αρί(ου) ἐτος νέο (καί) δέκα: νοῦ:10: τ(ού) ιδί(ου)
16
| ἐτός παλεό: 1829: χιλί(ου)ς ὁκτακοσί(ου)ς ηκοσιενέα δεν νεκαταστροθι (ου)δεν μια πράξη.
17
| ἠμερα Δευτέρα ἠκοσι τρίς: 23: Φεβρ(ου)αρί(ου) ἐτος νέο (καί) ἐντεκα: νοῦ:11: τ(ού) ιδί(ου)
ἐτος
18
| παλεό:1829: χιλί(ου)ς ὁκτακοσί(ου)ς ηκοσιενέα δεν νεκαταστροθι (ου)δεν μια πράξη.
19
| ἠμερα Τρίτη ἠκοσιτεσαρες: 24: Φεβρ(ου)αρί(ου) ἐτος νέο (καί) δόδεκα: νοῦ: 12: τ(ού) ιδί(ου)
ἐτός
20
| παλεο: 1829: χιλί(ου)ς ὁκτακοσί(ου)ς ηκοσιενέα δεν νεκαταστροθι (ου)δεν μια πράξη.
21
| ἠμερα Τετάρτη ἠκοσι πέντε: 25: Φεβρ(ου)αρί(ου) ἐτος νέο (καί)δεκατρίς: νοῦ: 13 : τ(ού)
ιδί(ου) ἐτός παλεο
22
| : 1829: χιλί(ου)ς ὁκτακοσί(ου)ς ηκοσιενέα δεν νεκαταστροθι (ου)δεν μια πράξη.
23
| ἠμερα Πέμτη ἠκοσι ἐξη: 26: Φεβρ(ου)αρί(ου) ἐτος νέο (καί) δεκάτεσαρες: νοῦ: 14 : τ(ού)
ιδί(ου) ἐτός
24
| παλεό:1829: χιλί(ου)ς ὁκτακοσί(ου)ς ηκοσιενέα δεν νεκαταστροθι (ου)δεν μια πράξη.
25
| ἠμερα Παρασκεβη ἠκοσιεπτα: 27: Φεβρ(ου)αρί(ου) ἐτος νέο (καί) δέκα πέντε: νοῦ: 15 :
τ(ού) ιδί(ου) ἐτός
26
| παλεό:1829: χιλί(ου)ς ὁκτακοσί(ου)ς ηκοσιενέα δεν νεκαταστροθι (ου)δεν μια πράξη.
27
| ἠμερα Σαβάτο ἠκοσιοκτο 28: Φεβρ(ου)αρί(ου) ἐτος νέο (καί) δέκα ἐξη: νοῦ: 16 : τ(ού) ιδί(ου)
ἐτός
28
| παλεό:1829: χιλί(ου)ς ὁκτακοσί(ου)ς ηκοσιενέα δεν νεκαταστροθι (ου)δεν μια πράξη.
29

| =Θεόδωρος Κατοπόδης: π(οτέ): Πέτρ(ου) νοτάριος διμόσιος Λευκάδος.

▬▬▬▬
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▬▬▬▬

CENTONOVE

Angelo Benvenuti arch(ivista) 109
1 Μαρτίου/17 Φεβρ. - 5 Μαρτ./20 Φεβρουαρίου 1829

1

| ἠμερα Κυριακή πρότη: νοῦ: α: Μαρτί(ου) ἐτος νέο (καί) δέκα ἐπτα: νοῦ: 17 : Φεβρ(ου)αρί(ου)
ἐτός πα2
| λεό: 1829: χιλί(ου)ς ὁκτακοσί(ου)ς ηκοσιενέα δεν νεκαταστροθι (ου)δεν μια πράξη.
3
| ἠμερα Δευτέρα : νοῦ: 2: Μαρτί(ου) ἐτος νέο (καί) δέκα ὀκτο ἐτος πα4
| λεό: 1829: χιλί(ου)ς ὁκτακοσί(ου)ς ηκοσιενέα δεν νεκαταστροθι (ου)δεν μια πράξη.
5
| ἠμερα Τρίτη τρις: νοῦ: 3: Μαρτί(ου) ἐτος νέο (καί) δέκα ἐνέα: νοῦ: 19 : Φεβρ(ου)αρί(ου) ἐτός
παλέο
6
| : 1829: χιλί(ου)ς ὁκτακοσί(ου)ς ηκοσιενέα δεν νεκαταστροθι (ου)δεν μια πράξη.
7
| ἠμερα Τετάρτι τεσαρες: νοῦ: 4: Μαρτί(ου) ἐτος νέο (καί) ἠκοσι: νοῦ: 20 : Φεβρ(ου)αρί(ου)
ἐτός
8
| παλεό: 1829: χιλί(ου)ς ὁκτακοσί(ου)ς ηκοσιενέα δεν νεκαταστροθι (ου)δεν μια πράξη.
# νοῦ 40:
9

| ἠ(ς τ)ας ὁρας πέντε: νοῦ: 5: μπρίν το μεσιμέρι ἠμερα Πεμπτη πέντε: νοῦ: 5:
| Μαρτί(ου) ἐτος νέο (καί) ἠκοσι μία: νοῦ: 21 : Φεβρ(ου)αρί(ου) ἐτός παλεό: 1829: χι11
| λί(ου)ς ὁκτακοσί(ου)ς ηκοσιενέα χορίο Ἐγκλουβή ἐκράχθι ἐγώ ὁ νοτα12
| ριος Θεόδωρος Κατοπόδης: π(οτέ): Πέτρ(ου) ἀπο χορίο Καριάς (ς τ)ην ἠκία
13
| τ(ού) κιρί(ου) Ἠλία Καραμπ(ου)ήκη π(οτέ) Πέτρ(ου) ἀπο το ἀνοθεν χορίο Ἐγκλ14
| (ου)βη με τόν άριθμόν τής κατικια(ς τ)ου ἐξήντα τρία: νοῦ: 63: (καί) με τ(ού)ς ἠπο15
| γεγραμέν(ου)ς μαρτιρες (καί) μ(ού) ήπε νά τ(ού) γράψο ὁσ[α κάτοθεν θελη μ(ου)
16
| ἐξιγιθί ἐπίτα ἐγώ ὁ νοτάριος τ(ού) ἐκαμα γνο(στ)ό την διόρισιν τ(ού)
17
| νόμ(ου) ἐπαν(ου) ἠ(ς τ)ο παρόν γράμα ἐπιτροπικής (και) μ(ού) ἀπεκρίθι ὁτή
18
| τήν γνορίζη με τον νά ἐυρίσκετε ὁ ἀνο μελετιμένος Ἠλίας γέροντας
19
| (καί) μιν ημπορόντας νά σίντρέξη διά κάθε τ(ου) ἠποθεσίν τ(ου) τόσο διά
20
| να λάβη ἀπο κάθε ἀνθροπο τόσο με γράματα ὁσαν (καί) ῆς πί(στ)η ὁσα21
| ν (καί) κάθε ὁπ(ου) να χρεο(στ)ή κάθε ἀνθροπ(ου) τόσόν με γραματα ὁσαν (καί)
22
| ἠς πίστη ὁσάν (καί) κάθε ἀλο νιτερέσο τ(ού) ὁσπιτι(ου) τ(ου) διά τ(ού)τό κατά(στ)ε23
| νι διά ἐπιτροπόν τ(ου) τον ἠόν τ(ου) τόν Νικολό ἐδο παρόν (καί) ἀύτος τ(ού)
24
| ὁπί(ου) διδι ἀπλίν ἐξ(ου)σία διά να λάβη ἠ (καί) νά δόσι κάθε ἀνθρο25
| π(ου) ὁς ἀνοθεν τόσο με γράματα ὁσάν (καί) ἠς πίστη (καί) δεν ἠξευρι ή με26
| τα καλ(ού) τρόπ(ου) θελι κάμι διά τ(ού)το τ(ου) διδι ἀπλίν ἐξ(ου)σία νά ἐπικα27
| λε(στ)ή τό βραχίο διναμίν τίς δικεοσίνη παρισιαζόντας τάς σκριτ(ού)ρες \κου-/
10

28

| < Τριαντάφυλλος Θερμός π(οτέ) Σπύρ(ου) μαρτυρῶ.
| < Διονισιός ιερομοναχος Κωντογιωργις ποτε Θεολογ(ου) μαρτιρό.
30
| =Θεόδωρος Κατοπόδης: π(οτέ): Πέτρ(ου) νοτάριος διμόσιος Λευκάδος.
29

▬▬▬▬

132

▬▬▬▬

110 Angelo Benvenuti arch(ivista)

CENTODIECI

1

| (στ)ιδ(ου)τα λαβάνοντας ὁρισμ(ού)ς (καί) προ[----] κάμνοντας κάθε ἀναγγέα π| ράξη σεκέ(στ)ρα β(ού)λομα (καί) ἀμαχεμα (καί) να ἐξακολ(ου)θίσι ἐός ἠ(ς τ)ο τέλος
3
| τίς κρίσεος νά δέχετε τίς ἀποφάσις τές ὁφέλιμες (καί) νάπελάρι τες ἐνάν4
| τιες κάμνοντας κάθε σιχορεμένον ὁρκον (καί) κάθε ἀναγγέα πράξη ὁπ(ου)
5
| ὁ νόμος σινχορί νά κάμιν ὁλό ἐκίνο ὁπ(ου) ἠμπορ(ού)σε νά καμι ὁσάν νά
6
| ἠτον ὁ ἠδιός ἀνο μελετιμένος Ἠλίας ἀν ἠτόν παρόν (καί) τάσοντας ὁ ἀύτος Ἠ7
| λίας να κρατίσι τό ἠτι ήθελε πράξη διά (στ)έρεα βέβαια (καί) ἀμετατάτρεπ8
| τον με τα πάντιά τ(ου) ἀγαθά παρόντα (καί) μέλοντα ἠπο δεσμόν (καί) τ(ού)το
9
| ἐζιτισα να σιμιόθί ἠ(ς τ)ήν μπαρ(ου)σία τόν τιμίον μαρτιρόν κιρί(ου) Τριαντα10
| φιλ(ου) Θερμ(ού) π(οτέ) Σπίρ(ου) ἀπο το παρόν χορίο Ἐγκλουβή με τον ἀριθμόν τις κατι11
| κία(ς του) ἐξίντα πέντε: νοῦ: 65: (καί) ὁ ἐυλαβέ(στ)ατος Διόνισίος ηερομοναχος +{Φρα12
| γκ(ου)λις}sic+ π(οτέ) Θεολόγο ἀπο το παρόν χορίο Ἐγκλουβή με τον ἀριθμόν τις κα13
| τικία(ς του) πενίντα: νοῦ: 50: οῖ ὁπίοι μαρτιρες, βεβαιώνουν ἐμε τόν νοτάριο
14
| να γνορίζ(ου)σι καλότατα τόν ἀνο μελετιμένο Ἠλία (καί) ὁτι δεν νεχ(ου)ν κανένα
15
| δεσμόν σιγγενίας με αυτόν ἠ ὁπίοι ἀύτή μαρτιρες ἠνε καλά γνο(στ)ή ἐμε
16
| τ(ου) νοταρί(ου) ὁ(στ)ής ἐγραψα (καί) ἐδιμοσίευσα καθαρά ἐγώ ὁ νοτάριος τήν μ17
| παρόν ἐπιτροπική μέσα ἠ(ς τ)ό ἀνο ἠριμένο ὁσπιτι τ(ού) ἀνο μελετιμεν(ου)
18
| Ἠλία (καί) ἀπο ἀύτ(ού)ς καλός ἀκ(ου)γόντας η(ού)ν ἠ μαρτιρες (καί) τα μέρι (καί) ῆς
19
| μαρτιρίας.
2

20

| < Τριαντάφυλλος Θερμός π(οτέ) Σπύρ(ου) μαρτυρῶ.
| < Διονισιός ιερομοναχος Κωντογιωργις ποτε Θεολογ(ου) μαρτιρό.
22
| =Θεόδωρος Κατοπόδης: π(οτέ): Πέτρ(ου) νοτάριος διμόσιος Λευκάδος.
21

23
24

| ἠμερα Παρασκεβή έξη: νοῦ: 6: Μαρτί(ου) ἐτος νέο (καί) ἠκοσιδίο: νοῦ: 22 : Φεβρ(ου)αρί(ου)
| ἐτός παλεο: 1829: χιλί(ου)ς ὁκτακοσί(ου)ς ηκοσιενέα δεν νεκαταστροθι (ου)δεν μια πράξη.
# νοῦ 41:

25

| ἠ(ς τ)ας ὁρας πέντε: νοῦ: 5: μπρίν το μεσιμέρι ἠμερα Σαβάτο ἐπτα: νοῦ: 7: \Μαρ-/

26

| < Κο(στ)αντης Δαμιανης ποτε Θοδορι βεβεονο.
| < Νικολαος Κολιβας ποτε Σπιρ(ου) μαρτιρο.
28
| < Ιωαννις Βρετος ποτε Σταθη μαρτηρο.
29
| =Θεόδωρος Κατοπόδης: π(οτέ): Πέτρ(ου) νοτάριος διμόσιος Λευκάδος.
27

Στο αριστερό περιθώριιο η διόθωση:
{+} παραγραμίν ὁ λόγος οπ(ου) |ἠνε τρεσάδος δεν νεχη τόν το|πον τ(ου) ἀλα θε να ηπί Κοντογε|οργης (καί) ῆς μαρτιρίας
< Τριαντάφυλλος Θερμός π(οτέ) Σπύρ(ου) |μαρτυρῶ
< Διονισιός ιερομοναχος |Κωντογιωργις ποτε Θεο|λογ(ου) μαρτιρό.
=Θεόδωρος Κατοπόδης: π(οτέ): |Πέτρ(ου) νοτάριος διμόσιος
|Λευκάδος.
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▬▬▬▬
CENTUNDICI

▬▬▬▬
Angelo Benvenuti arch(ivista) 111

1

| Μαρτί(ου) ἐτος νέο (καί) ἠκοσιτρίς: νοῦ: 23:Φεβρ(ου)αρί(ου) ἐτός παλεό; 1829 χιλι| (ου)ς ὁκτακοσί(ου)ς ηκοσιενέα χορίο Ἀλεξαντρο μαχαλά Κολιβάτα
3
| γώ ὁ ἠποκάτοθεν ἠπογεγραμένος νοτάριος ῆς τήν ἠκία τ(ού) κιρί(ου) Κο(στ)αν4
| τι Δαμιανί π(οτέ) Θοδωρί ἀπο τό ἀνοθεν χορίο Κολιβάτα με τον ἀριθμον τις
5
| ἀύτής κατικία(ς του) τριάντα ἐπτα: νοῦ: 37: (καί) ἐνεφανισθισαν τα παρόντα διό μέρι
6
| απο το ἐνα ὁ ἀνοθεν κύρ Κο(στ)αντίς (καί) ἀπο τό ἀλο ἠ <γ>ήνή χίρα Ἀντριάνα π(οτέ) Νικο7
| λ(ου) Κολιβά σιμβία τ(ου) (καί) θιγάτιρ: π(οτέ) Διμίτρι Φ(ου)ρσαλιά ἀπο το ἀνοθεν
8
| χοριό Κολιβάτα με τον ἀριθμον τις κατικία(ς τ)ης σαράραντα τρία: νοῦ: 43
9
| ἠ ὁπίγη μ(ού) ἠπαν να τ(ού)<ς> σιμιόσο ὁς κατοθεν θέλι μ(ου) ἐξιγιθ(ου)ν ἐπιτα
10
| ὁπ(ου) ἐπίτα ἐγώ ὁ νοτάριος τ(ού)ς ἐκαμα γνο(στ)ό την διορισίν τ(ού) νόμ(ου) ἐπαν(ου)
11
| ἠ(ς τ)ο παρόν κοντράτο ἀποξενόσεος μ(ού) ἀπεκρίθισαν ὁτη τήν γνο12
| ρίζ(ου)ν, Ἐχοντας ποσεδέροντας (καί) ἐξ(ου)σιάζοντας ἠ ἀνοθεν γενί χίρα Ἀ13
| ντριάνα ἀπο μιτρικίν τις κλιρονομία τ(ού) δικεοματό(ς τ)ης μία ρίζα
14
| ἐλιά με διό ἀδελφια της ἠ(ς τ)ήν μπάτα ῆς φίτο ἀσπρο ἐλιά κίμενη
15
| ἠ(ς τ)ήν τοποθεσια Σαροματα περιοχή τ(ού) ἀνοθεν χορί(ου) Κολιβατα
16
| μέσα ἠ(ς τ)ο χοραφι της ἀνοθεν γινίς Ἀντριάνας ἠ ὁπία χίρα Ἀντρι17
| άνα θέλοντας νά τήν μπ(ου)λίσι πρός τόν ἀνοθεν Κο(στ)αντί ὁ(στ)ης
18
| (καί) ἀύτος ἐσίντρεξε διά νά τήν γοράσι διά τού)το ἐβαλαν σιμφόνος
19
| διά τιμιτές τόν γκιριον Ζαφιρι Κολιβα: π(οτέ) Διμίτρι ἀπο τό ἀνο20
| ἀπο τό ἀνοθεν χορίο Κολιβάτα (καί) τον γκίριον Κο(στ)αντή Βρετό π(οτέ) Βασίλι (καί) αυ22
| τος ἀπο το παρόν χορίο Κολιβάτα (και) τήν ἐτιμισαν διά τάλαρα κο22
| λονατα δέκα τέσαρα : νοῦ: 14: ὁπ(ου) γίνοντε τήν σιμερον λίτρες (στ)ερλίν23
| ες τρίς (καί) πένσα ὁκτό: νοῦ: 8: ὁς φανερόνι ἠ μεθ ὁρκόν ἀύτον ξετιμι24
|σιγενομένη τας ἠκοσι τ(ου) τρεχοντος Φεβρ(ου)αρί(ου) ἐτος παλεό: 1829 χιλί(ου)ς
25
|οκτακοσί(ου)ς ηκοσιενέα τήν ὁπία κατά(στ)ρονο κατοθεν τ(ού) ---26
| (καί) μετα ταύτα ἀπερνο ἠ(ς τ)ήν φίλτζα μ(ου) διά παντοτινί φιλαξην ρεν\νου/
2

27

| < Κο(στ)αντης Δαμιανης ποτε Θοδορι βεβεονο.
| < Νικολαος Κολιβας ποτε Σπιρ(ου) μαρτιρο.
29
| < Ιωαννις Βρετος ποτε Σταθη μαρτηρο.
30
| =Θεόδωρος Κατοπόδης: π(οτέ): Πέτρ(ου) νοτάριος διμόσιος Λευκάδος.
28

▬▬▬▬

▬▬▬▬

112 Angelo Benvenuti arch(ivista)
1

CENTODODICI

| ν(ου)τζιάροντας τα μέρι δεύτερι (καί) τρίτη (στ)ήμα με τόν νά εμιναν ἐ| φχαρι(στ)ιμένη, ὁθεν διναμίν τ(ού) παρόντος ἀπό τήν (στ)ιγμίν τα3
| φτη ἠ ἀνο μελετιμένη γενι χίρα Ἀντριάνα κλιρονομ(ους τ)ης (καί) δία4
| δόχ(ους τ)ης π(ου)λι τζεδέρι (καί) παντελός ἐονίος ἀποξενονι πρός τόν ἀ5
| νο μελετιμενον Κο(στ)αντήν ὁ ὁπίος κλιρονομ(ου)ς (καί) δίαδοχ(ούς του) δεχε6
| τε (καί) ἀγοραζη την ἀνο μελετιμένι ἐλία κίμενι ἠ(ς τ)ήν ἀνο μελε7
| τιμένι τοποθεσια διά να τιν ἐχη χέρετε ἐξ(ου)σιάζη μελιοράρι (καί)
8
| (καί) ο κάνι ὁς θέλη (καί) β(ού)λετε ὁς πράγμα ἐλευθερον ἐδικόν τ(ου) βα9
| νοντα(ς τ)όν ἀπο τήν (στ)ιγμήν ταύτη η(ς τ)ο ἠρινικό (καί) καθολικό ποσεσο
2
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10

| της ἀύτης ἀνοθεν ἀποξενομένις ἐλίας κατά(στ)ένοντας τον κίριον (και) κα| θολικόν ἠκοκίρι (καί) ἐπιτροπόν της ἀμετάτρεπτον (καί) ἠ ἀύτη ἐλε12
| φθέρα π(ου)λισά ἐκαμε (καί) κάνι ὁ ἀνοθεν Κο(στ)αντίς πρός τήν ἀνο13
| θεν Ἀντριάνα διά την τιμίν ταλαρον δι(στ)ίλον δεκατεσαρα: νοῦ:
14
| 14: ἀντίς να παρισιάσι ταλαρα μετριτά μ(ού) ἐπαρισίασε ἐνα γρα15
| μα πριβάτο γενομένο τάς δέκα ὁκτό: νοῦ: 18 : Ἀύγ(ουστου):1806: χιλι16
| (ου)ς ὁκτακοσί(ου)ς ἐξη: ῆς βάρος τίς ἀνοθεν Ἀντριάνας διά καπι17
| ταλι γρόσια τριαντα διό: νοῦ: 32: ὁπ(ου) γίνοντε ἐός τήν σίμερο καπι18
| τάλι (καί) διάφορο (καί) τα βελ(ού)τα τόν ταλαρόν τάλαρα κολονάτα ἠκοσι
19
| ἐπτα: νοῦ: 27: (καί) φάρδια ἠκοσιδιό: νοῦ: 22: ὁλα κατεβάζοντας ταλα20
| ρα κολονάτα τέσαρα ὁπ(ου) ἠχε λαβεμένο διάφορο ὁπ(ου) ἠνε γραμένο
21
| ὁπισθεν τής ὁμολογίας ἀπομέν(ου)ν τάλαρα κολονατα ἠκοσιτρια
22
| 23: φιλατόμενο κάθε λάθος (καί) το ἀύτο γραμα κατά(στ)ρονο κατο23
| θεν τ(ου) παρόντος (καί) μετά ταύτα ἀπερνο ἠ(ς τ)ήν φιλτζα μ(ου) διά παν24
| τοτινί φίλαξη ἀγγαλά (καί) να περισέβη το ἀνοθεν γραμα τάλαρα
25
| κολονάτα ἐνέα: νοῦ: 9: διά τ(ού)το ἐυχαρι(στ)ίτε ὁ ἀνοθεν Κο(στ)αντίς (και) τα26
| φινι τις ἀνοθεν Ἀντριάνας διά περισότερι τιμή τής ἀυτίς ἐλιάς \(καί) ακο-/
11

27

| < Κο(στ)αντης Δαμιανης ποτε Θοδορι βεβεονο.
| < Νικολαος Κολιβας ποτε Σπιρ(ου) μαρτιρο.
29
| < Ιωαννις Βρετος ποτε Σταθη μαρτηρο.
30
| =Θεόδωρος Κατοπόδης: π(οτέ): Πέτρ(ου) νοτάριος διμόσιος Λευκάδος.
28

▬▬▬▬
CENTOTREDICI
1

▬▬▬▬
Angelo Benvenuti arch(ivista) 113

| μα τίς δίδι (καί) ἐμπροσθεν εμ(ου) νοταρί(ου) (καί) τον γκατοθεν τιμίον μ| αρτιρόν τάλαρο κολονατο ἐνα: νοῦ: 1: (καί) ἠ ἀύτι Ἀντριάνα τό ἐπεριλα3
| βε ἐτζη κράζετε πλιρομένι (καί) τελίος ευχαρι(στ)ιμένη χορίς να τίς με4
| νι κανένα ἀλο δικέομα διά τήν ἀύτήν ἐλιά (καί) με τ΄αδελφια της με τόν
5
| να ἐμινε ἐυχαρι(στ)ημένι ἀλα μάλι(στ)α ἠποσχετε κλιρονόμ(ους τ)ης (καί) διάδο6
| χ(ους τ)ης να μαντινίρι τον ἀύτον ἀγορα(στ)ή Κο(στ)αντή κλιρονόμ(ους του) (καί) διά7
| δοχ(ους του) ἠ(ς τ)ο ἠρινικό (καί) ἀνοχλι(στ)ο πόσέσο (καί) νά τόν διαφεντέβη ἀπό
8
| κάθε ἐναντιότιτα τόσο διά τα ἀύτα κολονάτα ἠκοσι(στ)εσαρα :νοῦ: 24: τόσον
9
| (καί) διά κάθε ἐξοδο (καί) μελιοραμέντα ὁπ(ου) θέλι καμι ὁμιος ηποσχε10
| τε ὁ ἀνοθεν Κο(στ)αντις με τ(ού)ς κλιρονόμ(ους του) (καί) διαδόχ(ους του) νά μίν πρετεν11
| έρι ἀπο το ἀνοθεν πριβάτο γραμα ὁπ(ού) ἠνε ῆς βάρος τίς ἀνοθεν Ἀν1
| τριανας με τον να εμενε ἐυχαρι(στ)ιμένος ὁμολογόντας ἠ ἀνοθεν Ἀντρι13
| άνα νά μίν ἐκαμε ἀλι καμία ἀποξένοσι ἐναντία τίς παρ(ού)σις διά
14
| τήν γαραντίρισι τίς ὁπίας ἠποτάσι τα παντιά τις ἀγαθά παρόντα
15
| (καί) μέλοντα τ(ού)το ἐζίτισα να σιμιοθί ἠ(ς τ)ήν παρ(ου)σία τόν τιμίον μ16
| αρτίρον κιρί(ου) Νικολέτ(ου) Κολιβα π(οτέ) Σπιρ(ου) ἀπο το παρόν χορίο Κολιβά17
| τα με τον αριθμον τις κατικία(ς του) σαράντα: νοῦ: 40 (καί) ὁ κίριος Ἰωάννης
18
| Βρετός π(οτέ) (Στ)άθι ἀπο το παρόν χορίο Κολιβάτα τα με τόν αριθμον τίς κατι19
| κία(ς του) τριάντα ένα: νοῦ: 31: οῖ ὁπίοι ἀύτή μάρτιρες βεβαιών(ου)ν ἐμε το
20
| νοτάριο ὁτι γνορίζ(ου)σι καλότατα τ(ού)ς ἀνοθεν Κο(στ)αντι (καί) την ἀνοθεν Ἀντρι21
| ανα (καί) ὁτή δεν νέχ(ου)ν κανέναν δεσμόν σιγγενίας με ἀυτ(ού)ς ἠ ὁπιγι μαρτι22
| ρες ἠνε καλά γνο(στ)ή ἐμε τ(ού) νοταρί(ου) ὁ(στ)ής ἐγραψα (καί) ἐδιμοσίευσα κα23
| θαρά ἐγώ ὁ νοτάριος το παρον κοντράτο π(ου)λισάς ἠ(στ)ο ἀνο μελτιμε2
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24
25

| νο ὁσπιτι χαμόγιο (καί) ἀπο ἀύτ(ου)ς καλός ἀκ(ού)γοντας ἠ(ού)ν η μαρτιρες
| (καί) ταμέρι (καί) βεβαιώνι ὁ Δαμιανίς ῆς διό χιρό(ς του) (καί) ῆς μαρτιρίας.

26

| < Κο(στ)αντης Δαμιανης ποτε Θοδορι βεβεονο.
| < Νικολαος Κολιβας ποτε Σπιρ(ου) μαρτιρο.
29
| =Θεόδωρος Κατοπόδης: π(οτέ): Πέτρ(ου) νοτάριος διμόσιος Λευκάδος.
27

▬▬▬▬

▬▬▬▬

114 Angelo Benvenuti arch(ivista)

CENTOQUATTORDICI

# νοῦ 41:
1

| ▬ ἀκολ(ου)θι ἠ κατά(στ)ροσις της ἐκτιμίσεο: 1829: Φεβρ(ου)αρί(ου) 20
| ῆς χορίο Κολιβάτα ἐκλελεμένι ἠμίς η κατοθεν βεβαιωμένι τιμι3
| τε περικαλεσμένι ἀπο τήν γενί χίρα Ἀντριάνα π(οτέ) Νικολά(ου) Κολι4
| βα (καί) ἀπο το Κο(στ)αντί Δαμιανί π(οτέ) Θοδωρί (καί) ἠ δίο ἀπο το ανοθεν
5
| χορίο οῖ ὁπίοι μάς ἠπάν νά τ(ού)ς τιμισομε μιά ρίζα μαζί με διο
6
| λ(ου)ράκια ῆς (στ)ήν μπάντα τής ἐλιές ῆς φιτο ἀσπροελια τίς ἀνοθεν
7
| Ἀντριάνας ὁπ(ου) ἐχη (καί) ποσεδέρι ἀπο μιτρικιν κλιρονομιά τ(ού) δικε8
| οματό(ς τ)ης (καί) πιενάμενι ῆς ἀυτή ῆς τήν τοποθεσία Σαρόματα περιο9
| χη τ(ου) ἀνοθεν χορί(ου) ἠδαμε νά ἠνε μέσα ἠ(ς τ)ο [χοράφη τος] ἀνοθεν Ἀ10
| ντριάνας (καί) καλά (στ)οχαζόμενι με φόβον θε(ού) (και) με ὁρκον μας ἐγνορι11
| σαμε νά ἀξίζη ταλαρα κολονατα δεκατέσαρα: νοῦ: 14 (ού)τος ἐγνορι12
| σαμε μιν νιξεύροντας γράματα βεβεονο ἀλος διά ὁνομα μας
2

13

| < Ἰωάννις Βρετος βεβαιώνο διά ὁνομα τ(ού) Ζαφίρι Κολιβά: π(οτέ) Διμι| μιτρι μιν ιξεύροντας νά γράψι ός τιμίτις με ὁρκον τ(ου) νικολ
15
| <Νικόλαος Κολιβάς βεβεώνο διά ὁνομα τ(ού) Κο(στ)αντή Βρέτ(ου): π(οτέ) Βασι16
| λι ιξεύροντας να γράψι ός τιμιτίς με ὁρκον τ(ου).
14

17

| μετα τήν γκατά(στ)ροσι τής ἀνο μελετιμένις ἐκτιμίσεος ἀπέρασα ἠ(ς τ)ην
| φιλτζα μ(ου) (καί) ἐπιτα τό ἀνέγνοσα με φονί καθαρά (καί) ευκατάλιπτον τ(ού)
19
| ἀνοθεν μερον (καί) μαρτιρον ἐδο παρον (και) βεβαιών<ι> ο Δαμιανίς διά χιρο20
| (στου) (καί) ῆς μαρτιριας.
18

21

| < Κο(στ)αντης Δαμιανης ποτε Θοδορι βεβεονο.
| < Νικολαος Κολιβας ποτε Σπιρ(ου) μαρτιρο.
23
| < Ιωαννις Βρετος ποτε Σταθη μαρτηρο.
24
| =Θεόδωρος Κατοπόδης: π(οτέ): Πέτρ(ου) νοτάριος διμόσιος Λευκάδος.
22

# νοῦ 41:
25
26

| ἀκολ(ου)θι ἠ κατά(στ)ροσις τ(ου) πριβάτ(ου) γραματος
| 1806 Ἀύγ(ουστου) : 18: ῆς χορίο Κολιβάτα την σίμερον παρον σοματικός \ομο-/

27

| < Κο(στ)αντης Δαμιανης ποτε Θοδορι βεβεονο.
| < Νικολαος Κολιβας ποτε Σπιρ(ου) μαρτιρο.
29
| < Ιωαννις Βρετος ποτε Σταθη μαρτηρο.
30
| =Θεόδωρος Κατοπόδης: π(οτέ): Πέτρ(ου) νοτάριος διμόσιος Λευκάδος.
28

▬▬▬▬
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CENTOQUINDICI
Angelo Benvenuti arch(ivista) 115
[x] 1829 - 8 Μαρτίου/24 Φεβρουαρίου 1829
1

| όμολογί η χίρα Ἀντριάνα: π(οτέ): Νικολά(ου) πος λαβένι ἀπο τον γΚο(στ)αν| τι Δαμιανί: γρόσια τριαντα διο: νοῦ: 32: (και) ήπόσχετε η ανοθεν χίρα να
3
| τ(ου) τα επι(στ)ρέψι ήσε κάθε τ(ου) καλι ἀναζιτισιν ανταμός με το διαφορον
4
| τ(ου)ς τα δέκα ἐντεκα κατά τιν σινίθια τ(ου) τόπ(ου) (και) μα{ν}κάροντας ἀπο
5
| τιν αύτίν διόρία να (στ)ενέβετε σοματική (και) με τα παντία ντις ἀγαθά
6
| τόσο να τα δίνι τ(ου) ἀνοθεν ‘οσαν (και) όπιος πρεζεντάρι το παρόν να
7
| λαβενι την ευχαρί(στ)ησιν (και) ης μαρτιρίας τον γκατοθεν
8
| <Διονίσιος ηέρομόναχος Βλάχος μαρτιρώ.
9
| <Παναγιότις Τ(ού)βίτζας μαρτιρώ.
10
| <Σίλβε(στ)ρος Ιερομόναχος Βρετός Εγραψα το παρόν (και) μαρτιρώ.
2

11
12

|: 1819: ελαβα ἀπο το ανοθεν γράμα την αζ(ού)ρα γρόσια: 22: ετέρο ε| λαβα τάλαρο ἐνα,

13

| μετα την γγατα(στ)ροσιν τ(ου) ἀνο μελετιμέν(ου) πριβάτ(ου) γράματος ἀπερα| σα η(ς τ)ην φιλτζα μ(ου) (και) επίτα το ανέγνοσα με φονι καθαρά (και) ευκα15
| ταλιπτο τον ἀνοθεν παρόντα μερον (και) μαρτίρον βεβαιώνοντας ο
16
| Δαμιανίς ης διο χιρο(ς του) (και) ης μαρτιριας,
14

17

| <Κο(στ)ατης Δαμιανης ποτε Θοδορι βεβεονο.
| <Νικολαος Κολιβας ποτε Σπιρ(ου) μαρτιρο.
19
| <Ιωανης Βρετος ποτε Σταθη μαρτηρο.
20
| =Θεοδωρος Κατοπόδης: π(οτέ): πετρ(ου) νοτάριος διμόσιος Λευκάδος.
18

# νοῦ 42:
|
η(ς τ)ας ωρας διο: νοῦ: 2: επίτα ἀπο το μεσιμέρι ήμέρα Κυριακή όκτο
οῦ
|: ν : 8: Μαρτί(ου) ἐτός νέο (και) ήκοσιτέσαρες: νοῦ: 24: Φεβρ(ου)αρί(ου) ἐτος παλεό
23
|: 1829: χιλί(ου)ς όκτακοσι(ου)ς ηκοσιενέα χορίο Καριάς ενεφανίσθισαν ε
24
| μπρόσθεν ἐμ(ου) τ(ου) ήπογεγραμένου νοταρί(ου) (και) γνορισμέν(ου)ς μάρτιρες
25
| ο κύρ<ιος> Βασίλις Κακλαμάνις π(οτέ): Πάν(ου) ἀπο το ανοθεν χοριο Καριας (και) α\ριθμ/
21
22

26

| <Βασιλις: Κακλαμανις: ποτε Πάν(ου): βεβεονο.
| <Ανδρεας Αναγνο(στ)ης Τ(ου)μπάς τ(ου) Παπαβασηλη βεβεωνο.
28
| <Σπίρος Κατοπόδης: π(οτέ): Βασίλη μαρτίρο.
29
| <Σπυρος Βαγενας τ(ου) Γιοανι μαρτιρο.
30
| =Θεόδωρος Κατοπόδης: π(οτέ): Πέτρ(ου) νοτάριος διμόσιος Λευκάδος.
27

▬▬▬▬
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116 Angelo Benvenuti arch(ivista)
8 Μαρτίου/24 Φεβρουαρίου 1829

CENTOSEDICI

1

| ριθμον η κατικία τ(ου) δεν νέχι ἀπο το ἐνα (και) ἀπο το ἀλο ο κύριος Ἀντρέας
| Αναγνο(στ)ης Τ(ού)μπας τ(ου) πάπά Βασίλι ἀπο το ανοθεν χοριο Καριάς με τον
3
| ἀριθμον της κατικιά(ς του) ἐκατόν τριάντα: νοῦ: 130: τ(ου)ς όπί(ου)ς επίτα εγώ
4
| ο νοτάριος τ(ου)ς ἐκαμα γνο(στ)ό την διορισίν τ(ου) νόμ(ου) ἀπαν(ου) η(ς τ)ο παρο
5
| κοντράτο ἀποξενόσεος (και) μ(ου) απεκρίθισαν ότι την γνοριζ(ού)ν. Εχο6
| ντας ποσεδέροντας (και) ἐξ(ου)σιάζοντας ο ανοθεν Βασίλις ἀπο πατρικ7
| ίν τ(ου) κλιρονομία τ(ου) δικεοματό(ς του) διο: νοῦ: 2: σκαλιά χοράφι ἐός κ(ού)βε8
| λί(ου) μισ(ου): νοῦ: ½: νιτζίρκα κίμενο η(ς τ)ην τοποθεσία (στ)ες Ρίζες περιοχι
9
| τ(ου) ἀνοθεν χορί(ου) Καρίας σινορίζ(ου)ν ης αυτό ἀπο τον αέρα τρεμ(ου)ντανα
10
| ο ἀνοθεν Ἀντρέα<ς> Τ(ού)μπας (και) ἀπο τον ἀέρα βορέα Διμιτρίς Κακλαμάνις
11
| φιλαζόμενι η πλέον βέβαιη σιμπλια(στ)έ ο οπίος θέλοντας να το π(ου)λίσι
12
| προς τον ἀνοθεν Ἀντρέα ό(σ τ)ής (και) αύτος ἐσιντρεξε διά να το ἀγοράσι
13
| διά τ(ού)το ἐβαλαν σιμφόνον διά τιμιτέ<ς> τον μΠάνο Κατοποδη: π(οτε): Βα14
| σίλι (και) τον (Στ)άθι Μεσίνι: π(οτέ) Πολιχρόνι (και) η δίο ἀπο το ανοθεν χοριο
15
| Καρίας (και) το ετιμισαν διά τάλαρα κολονατα ἐπτα: νοῦ: 7: όπ(ου) την σι16
| μερον γίνοντε λιτρα (στ)ερλίνα μία: νοῦ: 1: σελίνια δέκα: νοῦ: 10 πένσα τεσα17
| ρα: νοῦ: 4: ος φανερόνι η μεθ ορκόν αύτον ξετίμοσιν γενομενι τας η18
| κοσιτρίς τρέχοντος: 1829: χιλί(ου)ς οκτακοσί(ου)ς ήκοσιενέα την όπία
19
| κατά(στ)ρονο κατοθεν τ(ου) παρόντος (και) μετα ταύτο απερνό η(ς τ)ην φιλτζα
20
| μ(ου) διά παντοτινί φιλαξήν ρεν(ου)ντζιάροντας τα μέρι δευτερι (και) τρίτι
21
| (στ)ήμα με τον να εμιναν ευχαρι(στ)ιμένι, όθέν διναμίν τ(ου) παρόντος
22
| ἀπο την (στ)ηγμίν ταύτη ο ἀνοθεν Βασίλις κλιρονόμ(ου)ς (και) διάδοχ(ους του) π(ου)
23
| λι τζεδέρι (και) παντελός ἐονίος αποξενόνι προς τον ἀνοθεν Ἀντρέα ο ο24
| πίος κλιρονομ(ους του) (και) διαδόχ(ους του) δέχετε (και) αγοράζη το ανο μελετι\μενο/
2

25

| <Βασιλις: Κακλαμανις: ποτε Πάν(ου): βεβεονο.
| <Ανδρεας Αναγνο(στ)ης Τ(ου)μπάς τ(ου) {Πα}παπαβασηλη βεβεωνο.
27
| <Σπίρος Κατοπόδης π(οτε): Βασίλη μαρτιρό.
28
| <Σπυρος Βαγενας τ(ου) Γιοανι μαρτιρο.
29
| =Θεόδωρος Κατοπόδης: π(οτέ): Πέτρ(ου) νοτάριος διμόσιος Λευκάδος.
26

▬▬▬▬
CENTODIECISETTE

1

▬▬▬▬

Angelo Benvenuti arch(ivista) 117
8 Μαρτίου/24 Φεβρουαρίου 1829

| μενο χοράφι η(ς τ)ην ἀνο μελετιμένι τοποθεσία (και) σινορίτες η ανο[θεν]
| ήποθί διά να το ἐχή χέρετε ἐξ(ου)σιάζη μελιοράρι (και) το κανι ος θέλι
3
| (και) β(ού)λετε ος πράγμα ελευθερον ἐδικόν τ(ου) βανοντα(ς τ)ον ο ἀνοθεν Βασι4
| λις ἀπο την (στ)ηγμίν τάυτη η(ς τ)ο ηρινικό (και) καθολικο ποσέσο τ(ου) αύ
5
| τ(ου) ἀποξενομέν(ου) χοραφι(ού) κατά(στ)ενοντα(ς τ)ον κύριον (και) καθολικόν
2
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6

| νικοκίρι (και) ἀπιτροπόν τ(ου) ἀμετάτρεπτον (και) η αύτή ἐλευθέρα π(ου)λισά
| ἐκάμε (και) κάνι ο ἀνοθεν Ἀντρέας προς τον ἀνοθεν Βασίλι διά την τιμίν
8
| ταλαρον σι(στ)ιλον ἐπτα: νοῦ: 7: τα οπία ε(στ)άθισαν ἐμπροσθεν ἐμ(ου)
9
| νοταρί(ου) (και) μαρτίρον τα ἐμέτρισα (και) ης χίρα(ς του) ἐπεριλαβε ο ανοθεν
10
| Βασίλις (και) λαβενοντά(ς τ)α κράζετε πλερομένος (και) τελίος ευχαρι(στ)ιμενος
11
| χορίς να τ(ου) μίνι κανένα ἀλο δικέομα διά το αύτο ἀποξενομένο χο
12
| ράφη με τον να ἐμινε ευχαρι(στ)ιμένος ἀλα μάλι(στ)α ήπόσχετε κλιρονο13
| μ(ους του) (και) διαδόχ(ους του) να μαντινίρι τον αύτον ἀγορα(στ)ή κλιρονόμ(ους του)
14
| (και) διαδόχ(ους του) η(ς τ)ο ηρινικό (και) ἀνόχλι(στ)ο ποσέσο (και) να τον διαφεντε
15
| βη ἀπο κάθε εναντιότιτα τόσο διά τα αύτα κολονάρα ἐπτα: νοῦ: 7: ο
16
| σάν (και) διά κάθε ἐξοδο (και) μελιοραμέντα όπ(ου) ήθελε κάμη ομολογον
17
| τας να μιν ἐκαμεν καμία ἀλιν δισπου)ζητζιόν ἐναντία τις παρ(ού)σις
18
| διά την γαραντιρισίν τις όπίας ηποτάσι τα παντιά τ(ου) ἀγαθά παρ
19
| όντα (και) μέλοντα (και) τ(ού)το εζιτισαν να σιμιοθί η(ς τ)ην μπαρ(ου)σια τον τιμ20
| ιο μαρτίρον κιρι(ου) Σπίρ(ου) Κατοποδη: π(οτε): Βασίλι ἀπο το παρόν χοριο
21
| Καριάς με τον ἀριθμον τις κατικία(ς του) εκατόν πέντε: νοῦ: 105: (και) ο κυ22
| ρ<ιος> Σπίρος Βαγενάς τ(ου) Ιωάννι ἀπο το παρον χοριο καριάς με τον αριθμ23
| ον τις κατικια(ς του): εκατόν δεκαεξη: νοῦ: 116: οι οπίοι βεβαιών(ου)ν ἐμε τον
24
| νοτάριο να γνορίζ(ου)σι καλότατα τ(ου)ς ἀνοθεν Τ(ού)μπα (και) Κακλαμάνι
25
| (και) ότη δεν ἐχ(ου)ν κανένα δεσμόν σιγκενιάς με αύτ(ου)ς οι όπίγι μάρτιραις
26
| ήνε καλά γνο(στ)ί ἐμε τ(ου) νοταρί(ου) ό(στ)ής ἐγραψα (και) ἐδιμοσίευσα καθάρα ἐγώ ο νο
\ταρι-/
27
| <Βασιλις: Κακλαμανις: ποτε Παν(ου): βεβεωνο.
28
| <Ανδρεας Αναγνο(στ)ης Τ(ου)μπας τ(ου) Παπαβασηλη βεβεωνο.
29
| <Σπίρος Κατοπόδης: π(οτέ): Βασίλη μαρτίρο.
30
| <Σπυρος Βαγενας τ(ου) Γιοανι μαρτιρο.
31
| =Θεόδωρος Κατοπόδης π(οτέ): Πέτρ(ου) νοτάριος διμόσιος Λευκάδος.
7

▬▬▬▬

▬▬▬▬

118 Angelo Benvenuti arch(ivista)
8 Μαρτίου/24 Φεβρουαρίου 1829

CENTODIΕCIΟΤΤΟ

1

| τάριος το παρόν κοντράτο π(ου)λισάς η(ς τ)ο οφικιό μ(ου) η(ς τ)ο μπρότο πάτο
| με τον ἀριθμόν τις κατικίας μ(ου) εκατον τέσαρα: νοῦ: 104: (καί) ἀπο αύτ(ού)ς κα3
| λός ἀκ(ού)γοντας η(ού)ν η μάρτιρες (και) τα μέρι (και) βεβεων(ου) ηςδιοχιρό(ς του)ς (και)
4
| ης μαρτιρίας.
2

5

| <Βασιλις: Κακλαμανις: ποτε Παν(ου): βεβεονο.
| <Ανδρεας [τ(ου)] Αναγνο(στ)ης Τ(ου)μπας τ(ου) Παπαβασηλη βεβεωνο.
7
| <Σπιρός Κατοπόδης π(οτέ): Βασίλη μαρτίρο.
8
| <Σπυρος Βαγενας τ(ου) Γιοανι μαρ{ι}τιρο.
9
| =Θεόδωρος Κατοπόδης: π(οτέ): Πέτρ(ου) νοτάριος διμόσιος Λευκάδος.
6

# νοῦ 42:
10

|
ἀκ(ου)λ(ου)θι η κατά(στ)ροσι της ἐκτημίσεος,
|: 1829: φεβρ(ου)αρί(ου) ήκοσιτρίς: 23:: ε῀<τος>: (παλεό): χορίο Καριάς εκλελεμενι
12
| η κάτοθεν βεβαιωμένοι τημιτέ ο Πάνος Κατοπόδης: π(οτέ): Βασίλι ἀπο τον Αν
13
| τρέα Ανάγνό(στ)η Τ(ού)μπα τ(ου) πάπά Βασιλη (και) ο (Στ)άθις Μεσίνις: π(οτέ): Πολιχρο14
| νι βαλμένος από τον Βασίλι Κακλαμάνι: π(οτέ): Πάν(ου) ολοι ἀπο το ἀνο
11
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15

| θεν χορίο καριάς οι οπίοι μας ηπάν να τ(ου)ς τιμίσομε ἐνα κόματι
| χοραφι ή(ού)ν μέρος ἀπο αύτο σιο σκαλία όπ(ου) ποσεδέρι ο ἀνοθεν Κα17
| κλαμάνις ἀπο πατρικίν τ(ου) κλιρονομιά τ(ου) δικεοματο(ς του) (και) πιενα18
| μενι ης αύτο η(ς τ)οποθεσία (στ)ες Ρίζες περιοχί τ(ου) ἀνοθεν χορί(ου) Καρι19
| ἀς ήδαμε να ήνε διο σκαλιά (και) να ήνε τ(ου) σπόρ(ου) κ(ου)βελι(ου) μισ(ου) τζίρκα
20
| σινορίζ(ου)ν ης αύτο ἀπο τον αέρα τρεμ(ου)ντάνα ο ἀνοθεν Τ(ού)μπας (και) ἀπο τον
21
| ἀέρα βορέα Διμίτρις Κακλαμάνις (και) το ετιμίσαμε να αξίζη τάλαρα
22
| κολονάτα ἐπτα: νοῦ: 7: ετζι ἐ<γ>νορίσαμε με φοβον θε(ού) (και) με όρκον τ(ου)ς (και)
23
| βεβαιών(ου)ν οπιος ξέβρι γραματα (και) ἐτερος διά ἐκίνον ό(ου) δεν ηξεύρι
16

24

| <(Στ)άθις Μεσίνις: π(οτέ): πολιχρόνι βεβαιώνο ο(ς τ)ιμιτίς με όρκον μ(ου)
| <Σπίρος Κατοπόδις βεβαιώνο διά όνομα τ(ου) Παν(ου) Κατοπόδη: π(οτέ) Βασίλι ο(ς τ)ιμι
26
| <Βασιλις: Κακλαμανις: ποτε Παν(ου): βεβεωνο
\τις/
27
| <Ανδρεας Αναγνο(στ)ης Τ(ου)μπας τ(ου) Παπαβασηλη βεβεωνο.
28
| <Σπιρός Κατοπόδης: π(οτε): Βασίλη μαρτύρο.
29
| <Σπυρος Βαγενα<ς> τ(ου) Γιοανι μαρτιρο.
30
| =Θεόδωρος Κατοπόδης: π(οτέ): Πέτρ(ου) νοτάριος διμόσιος Λευκάδος.
25

▬▬▬▬
CENTODIECINOVE

▬▬▬▬

Angelo Benvenuti arch(ivista) 119
8 Μαρτίου/24 Φεβρουαρίου 1829

1

| τις με όρκον τ(ου)
| μετα την κατά(στ)ροσιν τις ἀνο μελετιμένις εκτιμίσεος ἀπέρασα η(ς τ)ην φιλτζα
3
| μ(ου) (και) ἐπίτα το ἀνεγνοσα με φονι καθαρα (και) ευκατάλιπτον τον ἀνοθεν πα
4
| ροντα μερον (και) μαρτιρόν βεβαιώνοντας τα μερι ήσδιό χιρό(ς του)ς (και) ης μαρτιριας
2

5

| <Βασιλις: Κακλαμανις ποτε Παν(ου): βεβεονο:
| <Ανδρεας Αναγνο(στ)ης Τ(ου)μπας τ(ου) παπαβασηλη βεβεωνο.
7
| <Σπίρος Κατοπόδης π(οτέ): Βασίλη μαρτίρο.
8
| <Σπυρος Βαγενας τ(ου) Γιοανι μαρτιρο.
9
| =Θεόδορος Κατοπόδης: π(οτέ): Πέτρ(ου) νοτάριος διμόσιος Λευκάδος
6

# νοῦ 43:
| η(ς τ)ας ώράς τέσαρες: νοῦ: 4: ἐπίτα από το μεσιμέρι ήμέρα Κηριακη: όκτο
|: νοῦ: 8: Μαρτί(ου) ἐτός νέο: (και) ήκοσιτέσαρες: νοῦ: 24: Φεβρ(ου)αρι(ου) ἐτός παλεο: 1829
12
| χιλί(ου)ς όκτακοσί(ου)ς ηκοσιενέα χορίο Καριας ενεφανίσθισα<ν> τα παρόντα
13
| διο μέρι ἐμπροσθεν ἐμ(ου) νοταρί(ου) (και) τον γκατοθεν τιμιόν μαρτίρον ο κύρ<ιος>
14
| Βασίλις Κακλαμάνις: π(οτέ): Πάν(ου) ἀπο το παρόν χορίο Καριας (και) ἀριθμον η κα15
| τικια τ(ου) δεν νεχι ἀπο το ἐνα (και) ἀπο το ἀλο ο Αντρίας Κακλαμάνις: π(οτε) Νικολέ16
| τ(ου) ἀπο το παρόν χορίο Καριάς με τον αριθμον η κατικία τ(ου) δεν νέχη με τον
17
| να ήνε νέα ήκοδομή (και) μ(ου) ήπαν να τ(ου)ς σιμιόσο το όσο κατοθεν θέλη μ(ου)
18
| ἐξηγιθ(ού)ν (και) <α>φ(ου) τ(ου)ς εκαμα γνο(στ)ό την διορισιν τ(ου) νομ(ου) επάν(ου) η(ς τ)ο
παρόν
19
| κοντράτο σιντροφίας (και) μ(ου) ἀπεκρίθισαν ότι την γνορίζ(ου)ν, η(ς τ)ον τόπον
20
| όπ(ου) ἐχη (και) ποσεδέρι ο ἀνοθεν Βασίλις η(ς τ)ην τοποθεσία Κεραμιδιόνα όπ(ου) την
21
| σιμερο ευρισκετε χοράφη εός κ(ου)βελί(ου) ἐν(ου): νοῦ: 1: νιτζίρκα περιοχί τ(ου) ἀνοθε22
| χορι(ού) Καριάς (και) σινοριζ(ού)ν ης αύτό από τον ἀέρα γαρμπι ἐγώ ο νοτάριος Θεόδω
23
| ρος Κατοπόδης (και) ἀπο τον ἀέρα λεβάντι Ἀντριάς (Στ)αύρακας: π(οτέ): Ιωαννι φιλατο10
11
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24

| μενι η πλέον βεβαίη σιμπλια(στ)έ όθεν ο ἀνοθεν Βασίλις βάνι το ἀνοθεν χόρα| φι διά να το φτιάσ(ου)ν καμίνι η(ού)ν κεραμιδικαμινο με τες κατοθεν ηποσχέσις
26
| ᾶ:ήπόσχοντε η ἀνοθεν Ἀντρίας (και) Βασίλις να δ(ου)λέψ(ου)ν όμία να φτιασ(ου)ν το καμί\νι/
27
| <Βασιλις Κακλαμανις ποτε Παν(ου): βεβεονο.
28
| <Σπυρος Βαγενας τ(ου) Γιοανι μαρτιρο.
29
| <Γεοργιος Αναγνο(στ)ις Κοψιδας τ(ου) Παπα (Ιωάννη) μαρτιρο.
30
| =Θεόδωρος Κατοπόδης π(οτέ): Πέτρ(ου) νοτάριος διμόσιος Λευκάδος.
25

▬▬▬▬

▬▬▬▬

120 Angelo Benvenuti arch(ivista)
8 Μαρτίου/24 Φεβρουαρίου 1829
1

CENTOVENTI

| νι καθός ήνε της τέχνις διά κεραμίδια (και) τελιομενι όπ(ου) να ήνε τον γκα| θε χρονο να βγάν(ου)ν το καμινάτικο να το κάν(ου)ν τέσαρα μερίδια να
3
| πέρνι το ἐνα ο ἀντρίας (και) τα τριά ο Βασίλις ος νικοκιρις,
4
| β: όμιος ηπόσχοντε ἀμφότερι (και) διά την ἐπίλιπι δ(ου)λιά όπ(ου) τον γκα5
| θε χρονο χριαζετε να κάν(ου)<ν> να την ἐκαν(ου) ἀνταμος όμία (και) να μεραζ(ου)ν
6
| ης διο όμία μερίδια το ἐνα ο Ἀντριας (και) τ ἀλο ο Βασίλις η(ού)ν τα κεραμι7
| δια (και) αν τ(ου)ς χριάζετε τον γκάθε χρόνο σίντροφος να τον βάν(ου)ν μο<νο>γνό8
| μος.
9
| γ: ἐξεκαθαρίζ(ου)ν τα ανοθεν μέρι ἐάν βγάνι από το ἀνοθεν χορα10
| φι διά την τέχνι τον γκεραμιδιόν να μιν ήμπορι ο Βασιλις να μποδι11
| ζη τον Ἀντρια ἀπο την ανοθεν σιντροφιά ήδε (και) δε βγάνι πιλός διά τιν
12
| τέχνι τον γκεραμιδιόν να ήνε το χοράφι ἐλεύθερο ὁ [--] την σιμερον
13
| ήποσχοντε ἀμφοτερα να κρατίσ(ου)ν εονίος με τ(ου)ς κλιρονόμ(ους του)ς (και) διάδο14
| χ(ου)ς του)ς την μπαρόν σιμφονία με τα παντία τ(ου)ς αγαθα παρόντα (και) μέλοντα
15
| (και) τ(ού)το ἐζίτισα<ν> να σιμιοθί η(ς τ)ην μπαρ(ου)σια τον τιμίον μαρτιρών κιρι(ού)
16
| {Σπιρ(ου)} Σπίρ(ου) Κατοπόδη: π(οτέ): Βασίλι ἀπο το παρόν χορίο Καριάς με τον ἀρι17
| θμόν τις κατικία(ς του) ἐκατον πέντε: νοῦ: 105: (και) ο κύρ<ιος> Σπίρος Βαγενάς τ(ου) Ιώ18
| αννι ἀπο ἀπο το ἀνοθεν χορίο Καριας με τον ἀριθμόν τις κατικια(ς του) ἐκατόν
19
| δε<κά>ξη: νοῦ: 116: οι όπιοι μάρτιρες βεβαιών(ου) ἐμε τον νοτάριο ότι γνοριζ(ου)σι κα20
| λα τ(ου)ς ανοθεν Κακλαμινιάδες εξεκαθαρίζ(ου)ν ότι με τον να ήνε ἐδικός ο ἀνο21
| θεν Σπίρος Κατοπόδις μαρτιρι διά τον τοπον τ(ου) ο κύρ<ιος> Γεόργιος Αναγνό(στ)ις Κο22
| ψιδάς τ(ου) πάπά Ιωάννι από το ανοθεν χορίο Καρίας με τον ἀριθμόν τις κατι23
| κια(ς του) σαράντα όκτο: νοῦ: 48: (και) αύτός δεν νέχι καμιά εδικότιτα με αυτ(ού)ς οι
24
| οπίοι μάρτιρες ήνε καλα γνο(στ)ή ἐμε τ(ου) νοταρι(ού) ό(στ)ής ἐγραψα (και) εδιμοσιεύσα
καθαρα
25
| εγώ ο νοτάριος το παρόν κοντρατο σιντροφίας η(ς τ)ο οφικιο μ(ου) η(ς τ)ο μπρότο μπά26
| το μέσα η(ς τ)ο ανοθεν χοριο καριάς με τον αριθμόν τις κατικιας μ(ου) ἐκατόν \τεσα/2

27

| <Βασιλις: Κακλαμανις: ποτε Παν(ου): βεβεονο.
| <Σπυρος Βαγενας τ(ου) Γιοανι μαρτιρο.
29
| <Γεοργιος Αναγνο(στ)ις κοψιδας τ(ου) παπα (Ιωάννη) μαρτιρο.
30
| =Θεόδωρος Κατοπόδης: π(οτέ): Πέτρ(ου) νοτάριος διμόσιος Λευκαδος.
28

▬▬▬▬
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▬▬▬▬

CENTOVENTUNO
Angelo Benvenuti arch(ivista) 121
8 Μαρτίου/24 Φεβρουαρίου– 11 Μαρτίου/27 Φεβρουαρίου 1829
| τέσαρα: νοῦ: 104 (και) ἀπο αύτ(ού)ς καλός ακ(ού)γοντας ή(ού)ν η μάρτιρες (και) τα μέρι
| (και) βεβαιώνι ο Βασίλις ης δίο χιρό(ς του) (και) ης μαρτιριάς.
3
| <Βασιλις: Κακλαμανις ποτε Παν(ου): βεβεονο:
4
| <Σπυρος Βαγενας τ(ου) Γιοανι μαρτιρο.
5
| <Γεοργιος Αναγνο(στ)ις Κοψιδας τ(ου) Παπά (ιωάννη) μαρτιρο.
5
| =Θεόδωρος Κατοπόδης π(οτέ): Πέτρ(ου) νοτάριος διμόσιος Λευκάδος.
1
2

| ήμέρα Δευτέρα ἐνέα: νοῦ: 9: Μαρτι(ού) ἐτός νέο (και) ήκοσιπέντε: νοῦ: 25: Φευρ(ου)αρί(ου)
ἐτός παλεό
8
| 1829: χιλί(ου)ς οκτακοσί(ου)ς ήκοσιενέα δεν νεκατα(στ)ροθι (ου)δεν μια πραξη,
9
| ημέρα Τρίτη δέκα: νοῦ: 10: Μαρτι(ού) ἐτός νέο (και) ήκοσιέξη: νοῦ: 26: φευρ(ου)αρι(ού) ετος
πα10
| λεο: 1829: χιλί(ου)ς όκτακοσί(ου)ς ήκοσιενέα δεν νεκατα(στ)ρόθι (ού)δέν μία πραξη
7

# νοῦ 44:
| η(ς τ)ας όράς μία ἐπιτα ἀπο το μεσιμέρι ήμέρα Τετάρτη ἐντεκα: νοῦ: 11: Μαρτί(ου) ετος
12
| νέο: (και) ήκοσιεπτα: νοῦ: 27: φευρ(ου)αρί(ου) ἐτός παλεό: χιλι(ου)ς όκτακοσί(ου)ς
ήκοσιενεα
13
οῦ
| ν : 1829: χορίο Βαφκερή εκράχθη ἐγώ ο νοτάριος Θεόδωρος Κατοπόδης
14
|: π(οτέ): Πέτρ(ου) ἀπο χορίο Καριάς η(ς τ)ην ήκια τ(ου) κυρι(ού) Ἀντριά Γαζή: π(οτέ) Νικο15
| λά(ου) με τον αριθμόν της ἀυτής κατικήα(ς του) τριάντα ἐπτα: νοῦ: 37: (και) με τ(ου)ς
16
| ήπογεγραμέν(ου)ς μάρτιρες ο κύρ<ιος> Ιωάννις Βρετός π(οτέ): Διμίτρι με τον ἀριθμο
17
| τις κατικία(ς του) τριάντα ἐξη: νοῦ: 36: ἀπο το παρόν χορίο Βαφκερή (και) ο 18
| κύρ<ιος> Ιωάννις Καλαματιανός: π(οτέ): Βαγγέλη ἀπο το ανοθεν χορίο Βαφκερί
19
| με τον αριθμόν της κατικία(ς του) τριάντα τέσαρα: νοῦ: 34: ο οπιός ἀνοθεν Αν20
| τρίας μ(ου) ἐπαρισιασε ἐνα γράμα πριβάτο ἐπιτροπική ζητόντας να κα21
| τα(στ)ροθί η(ς τ)ο προτοκολό μ(ου) κατά την διόρισιν τ(ου) νόμ(ου) (και) μετα ταύτα ἀ22
| περνό η(ς τ)ην φίλτζα μ(ου) (και) αφίσο αντιγραφο τ(ου) αύτ(ου) ης οπιον κερο τ(ου) ζιτι23
| θι βεβεονοντας ηςδιόχιρό(ς του) (και) ης μαρτιριας,
11

24

| <Ανδριάς Γαζης ποτε Νηκολα(ού) βεβεονο.
| <Ιωάννης Βρετός ποτέ Διμιτρί(ου) μαρτιρώ.
26
| <Ιωανις Καλαματιανος ποτε Βαγγελι μαρτιρο.
27
| =Θεόδωρος Κατοπόδης: π(οτέ): Πέτρ(ου) νοτάριος διμοσιος Λευκάδος.
25

28

|

ακ(ου)λ(ου)θί η κατά(στ)ροσι τ(ου) ἀνοθεν πριβάτ(ου) γραματος ηβενταρι

29

| <Ανδρηας Γαζης ποτε Νηκολα(ου) βεβεονό.
| <Ιωάννης Βρετός ποτέ Διμιτρί(ου) μαρτιρώ.
31
| <Ιωανις Καλαματιανος ποτε Βαγγελι μαρτιρο.
32
| =Θεοδώρος Κατοπόδης: π(οτε): Πέτρ(ου) νοτάριος διμοσιος Λευκάδος.
30

▬▬▬▬
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▬▬▬▬

122 Angelo Benvenuti arch(ivista)
11 Μαρτίου/27 Φεβρουαρίου 1829

CENTOVENTIDUE

1

|: 23: Δικεμβρί(ου): 1828: ε<τος>: π<αλεο>: (χορίο): Βαφκερί ἐν δυναμίν τ(ου) παρόντος
| πριβάτ(ου) γράματος κάτα την διόρισιν της διαθίκης τ(ου) τορα: πότε Ιερο3
| μονάχ(ου) Βικεντι(ού) Κονιδάρι: γενομένη ης τας πράξαις τ(ου) νοταρί(ου) διμοσι(ου)
4
| Θεοδώρ(ου) Θερμ(ού)44 ης τας: 13: Οκτοβρι(ού) πλισιον ἀπερασμεν(ου) ήμερα Σα5
| βατο η(ς τ)ας όρα τέσαρες της ήμερας νιτζίρκα (και) με το δικέομα όπ(ου) ο Αντρ6
| ίας Γαζής: π(οτε): Νικολά(ου) ἀπο το παρόν χορίο ος πλέον πρόσιμος εδικός
7
| τον γκλιρονομον τ(ου) ποτέ Ιερέος Βικεντί(ου) (και) ομίος τ(ου) ποτε Γεοργι(ου) Κο8
| νιδάρι ἀδελφ(ού) τ(ου) Βικεντιού Ἀντρια (και) Θεοδ(ού)λας ανίλικα γενιμένα πα9
| ρα τις γενίς Χρισάντζας θιγατέρα: ποτέ Πάν(ου) Θερμ(ού) ἀπο το παρόν χο10
| ριο η(ς τ)ην μπαρ(ου)σιά τον γκάτοθεν τιμιον μαρτιρών Ἀνα(στ)άσι Κονιδάρι
11
| π(οτε): Παρασκεβά, Σπιρίδονος Βρετ(ου) τ(ου) Ιωάνι (και) Ευ(στ)αθι(ού) Καλαματιαν(ού)
12
| πότέ Πέτρ(ου) ἀπο το παρόν χορίο πι(ού)με το κάτοθι ήβεντάριο ης όσο π13
| ράγμα κινιτό εύρίσκετε μέσα η(ς τ)ο όσπιτιο τ(ου) δικεόματος τ(ου) ανοθεν ήέ14
| ρομονάχ(ου) (και) τ(ου) π(οτέ): ἀδελφ(ού) τ(ου) Γεοργι(ού) ἀκ(ου)λ(ου)θί ἐμπροτης βαγενία
διο
15
| το ἐνα βαρελόν ήκοσι (και) το ἀλο ἀπο βαρέλες δεκατρίς ἐτερα καρατελα τρία
16
| τα διο ἀπο βαρελες τέσαρες το κάθε ἐνα (και) το ἐτερο ἀπο βαρέλες διο μια
17
| παλιόκαδι βαρέλα μία δέντρινι ἀπο σικιά τέσαρα κάπάσες διο η μία α18
| πο τζ(ου)κάλια: 25: (και) η ἐτει 12: όμπότιδες κοκινι τέσαρι τζαπιά κενορια
19
| τέσαρα κασμας ἐνάς μία βαρία μικρί διο κλαδεφτίρια το ἐνα χαλασμε20
| νο (και) το ἀλο γερό τζεκ(ού)ρια δίο το ἐμα μεγάλο (και) το ἀλο μικρο τρις πι21
| νάτες φογάδες η μεγάλι με το καπάκι τις (και) ἐνα μπακρατζη ἐνα τιγάνι χα22
| λκοτζ(ού)κι ἐνα σ(ου)βλι σιδερένιο ἐνα (στ)ρόμα διπλαρένιο ἐνα γεματο μα23
| λιά καρπέτα μια μισόφορι βαλεντζα φογαδα μία σκεπαρνια διο προ24
| σκεφαλαδιά μία γεματι μαλιά πιρο(στ)ιά μια ξιστρα σιδερένια μια πα25
| λιο φορτζέρι ξεκάρφοτο ἐνα μια παλιοξανεβέτα ἐχη βιβλία μια ήέρα \κατι/
2

26

| <Ανδρηας Γαζης ποτε Νικολ(ου) βεβεονό.
| <Ιωάννης Βρετώς ποτε Διμιτρι(ου) μαρτιρώ.
28
| <Ιωανις Καλαματιανος ποτε Βαγγελι μαρτιρο.
29
| = Θεόδωρος Κατοπόδης π(οτέ): Πέτρ(ου) νοτάριος διμοσιος Λευκάδος.
27

▬▬▬▬
CENTOVENTITRE

▬▬▬▬
Angelo Benvenuti arch(ivista) 123

1

| κατίχισις ἐνα ἐβαγγελιον ἐξιγιτικο ἐνάς Δαμασκινός ἐνα Χρισο(στ)ομι| κό μια σορκαδα τ(ου) ήδι(ού) Ιερέος (και) μια κάπα τ(ου) αύτ(ου) πρόβια μια πα-

2

44

Ο Θεόδωρος Θερμός ήταν ένας ακόμη δημόσιος νοτάριος της περιοχής την περίοδο του Οκτωβρίου
1828.
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3

| λιόκαπα ἐνάν τ(ου)λαμά π(ου)γασενιο ἐνα ράσο ἐνα βρακι ἀντρικο (και) ἐνα
| ηποκάμισο τ(ου) αύτ(ου) κρασί ης διο βαγένια βαρέλες ήκοσιεπτα: νοῦ: 27
5
| λαδι τζ(ου)κάλια ηκοσιτέσαρα γένιμα τετάρτια πέντε νοῦ: 5: χοντρό (και)
6
| κρασι τις αραδας ἐτερο βαρέλες εξή: νοῦ: 6: ρακή σκέτο σικιά: 6: ψαλιδια
7
| δέκα: νοῦ: 10: καταζτά πενίντα τρία: νοῦ: 53: ἐνα παλιο ξιλοτεχνο ἐνα
8
| μαζοτζάπι διο λιχνάρια ἐνα παλιο κόνισμα ἐνάς πάγκος ψιλός
9
| ενά σκαφιδι ἐνα ροή παφιλένιο μια μποτζανταλίρα ἐνα δεσάκη σα10
| κ(ού)λες τρις κεν(ού)ριες το όσον ἐγφραψαμε ήνε όλον τ(ου) δικεόματος
11
| τον μελετιμενον: π(οτέ): Ιερέος (και) Γεοργι(ου) (και) διά όσον ἀπαρθενέβη διά λι12
| γάτο όπ(ου) ἐπερίλαβε ήνή Χρισάντζα ο(ς τ)ο λιγατο χαρτι της διαλαμ13
| βάνι ομολόγισε αύτη ἐμπροσθεν τον μελετιθεντον μαρτιρών ότή
14
| το ἐχη ης χίρα(ς τ)ης (και) (ού)τός ἐκαμα τελος το παρόν θέλι ἀπεράσι η15
| ς ατη αφεντικ(ού) νοταρι(ου) διά την ενεργιάν τ(ου) νιφόρμα (και) τα εξής το
16
| οσον πράγμα ἀνοθέν ἐγραψαμε ἐμίνε ης χίρας της γινίς Χρισάντζας
17
| θιγατέρα τ(ου) Πάν(ου) Θερμ(ού) (και) χίρα σιμβία τ(ου): π(οτε): Γεοργι(ου) Κονιδάρι
18
| εμπρόσθεν τον μαρτιρών,
4

19

| <Ανα(στ)άσις Κονιδαρις μαρτιρώ,
| <Σπίρος Βρέτος μαρτιρώ
21
| <(Στ)αθις Καλαματιανός μαρτιρώ
22
| <Ιωάννί Βρετός ἐγραψα το παρον (και) μαρτιρό.
20

23

| μετα την γκατά(στ)ροσιν τ(ου) ἀνο μελετιμέν(ου) πριβάτ(ου) γράματος ηβιντα| ρη(ου) ἀπερασα η(ς τ)ην φίλτζα μ(ου) (και) ἐπιτα το ἀνέγνοσα με φονι καθαρα (και) ευ25
| κατάλιπτο τον ἀνοθαίν παρόντα μερον (και) μαρτίρον βεβαιώνοντας ης
26
| διό χιρο(ς του) (και) ης μαρτιριας.
24

27

| <Ανδρεας Γαζης ποτε Νηκολ(ού) βεβεονο.
| <Ιώαννης Βρετώς ποτέ Διμιτρί(ου) μάρτιρώ:
29
| <Ιωανις Καλαματιανος ποτε Βαγγελι μαρτιρο.
30
| = Θεοδωρος Κατοπόδης: π(οτέ): Πέτρ(ου) νοτάριος διμόσιος Λευκαδος.
28

▬▬▬▬

▬▬▬▬

124 Angelo Benvenuti arch(ivista)
CENTOVENTIQUATTRO
12 Μαρτίου/28 Φεβρουαρίου 1829

# νοῦ 45:
| η(ς τ)ας ωρας τρις: ν : 3: μπριν το μεσιμέρι ήμέρα Πέμπτη δόδεκα: νοῦ: 12: –
2
| Μαρτι(ού) ἐτός νέο (και) ήκοσιοκτό: νοῦ: 28: φεβρ(ου)αρί(ου) ἐτός παλεό: 1829: χιλι(ού)ς
3
| οκτακοσι(ού)ς ηκοσιενέα: χορίο Ἐγκλ(ου)βη εκράχθι εγώ ο νοτάριος Θεοδορος
4
| Κατοπόδης: π(οτέ): Πέτρ(ου) ἀπο χορίο Καριάς με τον αριθμόν τις κατικιας
5
| μ(ου) ἐκατόν τέσαρα: νοῦ: 104: η)ς τ)ην ήκία τ(ου) κυρί(ου) Τριαντάφιλ(ου) Θερ6
| μ(ού): π(οτέ): Σπίρ(ου) ἀπο το ανοθέν χορίο Ἐγκλ(ου)βή με τον ἀριθμον τις
7
| αύτις κατικία(ς του) εξίντά πέντε: νοῦ: 65: (και) ενεφανισθισαν τα παρον8
| τα διο μέρι ἀπο το ἐνα ο ἀνοθεν κύρ<ιος> Τριαντάφιλος Θερμος (και) ἀπο το
9
| ἀλο ο κυρ<ιος> Κο(στ)αντίς Αργι{ο}ρός: π(οτέ): Σπίρ(ου) από χορίο Ἀγιόν Ήλία με τον
10
| ἀριθμόν τις κατικία(ς του) ἐξή: νοῦ: 6: η όπίος μ(ου) ήπαν να τ(ου)ς σιμιοσο
11
| το όσον κατοθεν θέλι μ(ου) εξιγιθ(ού)ν ἐπιτα ἐγώ ο νοτάριος τ(ου)ς εκαμα
12
| γνο(στ)ό την διόρισιν τ(ου) νόμ(ου) ἐπαν(ου) η(ς τ)ο παρον κοντράτο ἀποξενό1
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οῦ

13

| σεος (και) μ(ου) ἀπεκριθισαν ότι τι γνορίζ(ου)ν. Εχοντα ποσεδέροντα (και) εξ(ου)σι| αζοντας τ(ου) δικεοματο(ς του) ο ανοθεν κυρ<ιος> Τριαντάφιλος ἐνα κοματι
15
| χοράφη ἐός τεταρτι(ού) ἐν(ου) νοῦ: 1: νιτζίρκα κυμενο η(ς τ)ην τοποθεσια
16
| τζι Φτερες ή(ού)ν (στ)ιν Απιδιά περιοχή τ(ου) ἀνοθεν χορί(ου) Ἐγκλ(ου)βης (και) σι17
| νοριζ(ου)ν ης ἀφτο ἀπο τον αέρα βορέα κλιρονομιά: π(οτέ): Ἀντόνι (Στ)εργίοτι
18
| (και) ἀπο τον αέρα τρεμοντάνα Αναγνό(στ)ις (Στ)εργιότις (και) ἀπο τον αέρα π(ου)νεν19
| τε παλι η ἀνοθεν κλιρονομία τ(ου) π(οτε): Αντόνι (Στ)εργιότη (και) η(ς τ)α επιλιπα με20
| ρι ράχη φιλαζόμενι η πλέον βέβαιη σιμπλια(στ)ε ο οπίος θέλοντας να
21
| το π(ου)λίσι προς τον ανόθεν Κο(στ)αντί ό(στ)ής (και) αύτος ἐσίντρεξε να το αγο22
| ράσι διά τ(ού)το ἐβαλαν σιμφόνος διά τιμιτέ τον κύριον Ἀναγνό(στ)ις Φρα23
| γκ(ού)λη: π(οτε): Κο(στ)άντι ἀπο το παρόν χορίο Ἐγκλ(ου)βι (και) Νικολέτος Κοντογιοργίς
24
| π(οτε): Παναγιότη (και) αύτός ἀπο το παρον χορίο Ἐγκλ(ου)βή (και) ο κύρ<ιος> Σπίρος
(Στεργι25
| ότίς: π(οτε): Xρι(στ)όδ(ου)λ(ου) ἀπο το παρόν χορίο Eγκλ(ου)βη (και) το ἐτίμισαν δια ταλαρα
\κολο/
14

26

| <Τριαντάφυλλος Θερμός π(οτε): Σπύρ(ου) βεβεώνο.
| <Νικολετος Κοντογι(ο)ργις ποτε Διμιτρι μαρτιρο.
28
| <Νικολος Κοντογιοργης ποτε Παναγιοτι μαρτιρο.
29
| = Θεόδωρος Κατοπόδης: π(οτέ): Πέτρ(ου) νοτάριος διμόσιος Λευκαδος.
27

▬▬▬▬

▬▬▬▬

CENTOVENTICINQUE
Angelo Benvenuti arch(ivista) 125
12 Μαρτίου/28 Φεβρουαρίου 1829
| κολονάτα δέκα ἐνέα: νοῦ: 19: όπ(ου) την σιμερόν γίνοντε λίτρες (στ)ερλίνες τεσαρ2
| ες: νοῦ: 4: σελινία διο: νοῦ: 2: πένσα τέσαρα: νοῦ: 4: ος φανερόνι η μεθ ορκον αυτόν
3
| ξετίμοσιν γενομένι την σίμερον την όπία κατά(στ)ρόνο κάτοθεν τ(ου) παρόντος
4
| (και) μετα ταύτα ἀπερνό η(ς τ)ην φίλτζα μ(ου) διά παντοτινί φιλαξην ρεν(ού)ντζιαρο5
| ντα τα μέρι δευτερι (και) τρίτη (στ)ιμα με το να ἐμιναν ευχαρι(στ)ιμένι, όθέν δι
6
| ναμήν τ(ου) παρόντος ἀπο την (στ)ιγμίν ταύτη ο ἀνο μελετιμένος Τριαντάφιλος
7
| κλιρονόμ(ου)ς (και) διάδόχ(ου)ς π(ου)λι τζεδέρι (και) παντελός ἐονίος ἀποξενο
8
| νι προς τον ἀνο μελετιμένον Κο(στ)αντί ο οπίός κλιρονόμ(ου) (και) διάδοχ(ου)
9
| (ς του) δέχετε (και) ἀγοράζη το ἀνο μελετιμένο χοράφι κύμενο η(ς τ)ην ἀνο μελετι10
| μένι τοποθεσία (και) σινορίτες η ἀνοθεν ηποθί διά να το ἐχη χέρετε {χέρετε}
11
| ἐξ(ου)σιάζη μελιοράρι (και) το κάνι ος θέλι (και) β(ου)λέτε ος πραγμα ἐλεύθερο
12
| εδικόν τ(ου) βανοντα(ς τ)ον ἀπο την (στ)ηγμίν ταύτη η(ς τ)ο ήρινικο (και) καθολικο
13
| ποσέσο τ(ου) αύτ(ου) ἀποξενομέν(ου) χοραφι(ού) κατά(στ)ενοντα(ς τ)ον κύριον (και) καθο14
| λικόν νικοκίρι (και) επιτροπόν τ(ου) ἀμετέτρεπτον (και) η αύτι ελευθερα π(ου)λισά
15
| εκαμε (και) κάνι ο ἀνοθεν κο(στ)αντίς προς τον ἀνοθεν τριαντάφιλο δια τιν
16
| τιμίν ταλαρόν δι(στ)ίλον δέκα ἐνέα: νοῦ: 19: τα όπιά ἐ(στ)άθισα ἐμπροσθεν
17
| ἐμ(ού) νοταρί(ου) (και) μαρτιρών τα ἐμέτρισα (και) ης χίρα(ς του) ἐπεριλαβε ο ἀνο18
| θεν κύρ<ιος> Τριάντάφιλος (και) λαβενοντά(ς τ)α κράζετε πλιρομένος (και) τελίος
19
| ευχαρι(στ)ιμένος χορίς να τ(ου) μίνι κανένα ἀλο δικέομα διά το αύτο ἀπό20
| ξενομένο χοράφι με το να ἐμίνε ευχαρι(στ)ιμένος ἀλα μάλι(στ)α ηπόσχετε
21
| κλιρονόμ(ου) (και) διάδόχ(ους του) να μαντινίρι τον αύτόν ἀγορά(στ)η κλιρονόμ(ου)ς
22
| (και) διάδόχ(ους του) η(ς τ)ο ήρινικό (και) ἀνόχλι(στ)ο ποσέσο (και) να τον διάφεντέβη άπο
23
| κάθε ενάντιότιτα τόσο διά τα αύτα κολονάτα δεκα ἐνεα: νοῦ: 19: όσαν (και)
24
| διά κάθε ἐξοδο (και) μελιοραμέντα όπ(ου) ηθελε κάμι ονολογόντας ο ἀνοθεν
1
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25
26

| τριαντάφιλος να μιν εκαμεν καμιά ἀλίν ἀποξενοσιν ἐναντιά τις παρ(ου)
| σις διά την γαραντιρισιν τις όπίας ήποτασι τα παντία τ(ου) ἀγαθα παρόν \τα/

27

| <Τριανταφυλλος Θερμός π(οτε): Σπύρ(ου) βεβεώνο.
| <Νικολετος Κοντογι(ο)ργις ποτε Διμιτρι μαρτιρο.
29
| <Νικολος Κοντογιοργης ποτε Παναγιοτι μαρτιρο.
30
| = Θεόδωρος Κατοποδης: π(οτε): Πέτρ(ου) νοτάριος διμόσιος Λευκαδος.
28

▬▬▬▬

▬▬▬▬

126 Angelo Benvenuti arch(ivista)
CENTOVENTISEI
12 Μαρτίου/28 Φεβρουαρίου 1829
1

| τα (και) μέλοντα (και) τ(ού)το ἐζιτισα να σιμιοθί η(ς τ)ην μπαρ(ου)σία τον τιμιόν
| μαρτιρον κυρί(ου) Νικολετ(ου) Κοντογιόργι: π(οτε) Διμίτρι ἀπο το παρόν χορίο
3
| Εγκλ(ου)βη με τον ἀριθμον τις κατικια(ς του) σαραντα ἐνέα: νοῦ: 49: (και) Νικολετος
4
| Κοντογιόργις: π(οτε): Παναγιοτι ἀπο το παρόν χορίο Εγκλ(ου)βι με τον ἀριθμ5
| ον της κατικία(ς του) ἐνενίτα: νοῦ: 90: οι όπιοί μάρτιρες βεβαιών(ου)ν ἐμε
6
| τον νοτάριο ότή γνωρίζ(ου)σι καλοτατα τ(ου)ς ἀνο γιριμέν(ου)ς Θερμό (και) Ἀργιρό
7
| (και) ότη δεν ἐχ(ου)ν κανένα δεσμόν σιγκενίας με αυτ(ού)ς οι οπίοι μάρτιρες γι8
| νε καλα γνο(στ)η ἐμε τ(ου) νοταρί(ου) ό(στ)ής ἐγραψα (και) εδιμοσίευσα καθαρα ε9
| γω ο νοτάριος το παρόν κοντρατο π(ου)λισάς η(ς τ)ο ἀνο ήριμένο όσπίτιο (και)
10
| ἀπο αύτ(ου)ς καλός ἀκ(ου)γοντας ή(ού)ν η μάρτιρες (και) τα μέρι (και) βεβαιώνι ο Θερ11
| μος ησδιό χιρό(ς του) (και) ης μαρτιριας,
12
| <Τριαντάφυλλος Θερμός π(οτέ): Σπύρ(ου) βεβεώνο.
13
| <Νικολετος Κοντογιοργις ποτε Διμιτρι μαρτιρο.
14
| <Νικολος Κοντογιοργης ποτε Παναγιοτι μαρτιρο.
15
| = Θεόδωρος Κατοπόδης π(οτέ): Πέτρ(ου) νοτάριος διμόσιος Λευκαδος.
2

# νοῦ 45:
16

|
ἀκ(ου)λ(ου)θι η κατά(στ)ροσις της εκτιμίσεος
| ήμίς η κατοθεν βεβαίωμενι παρακαλεσμένι ἀπο τ(ου)ς κιρί(ου)ς Τρι18
| αντάφιλο Θερμό: π(οτε): Σπιριδονος ἀπο ἐτ(ου)το το χορίο Ἐγκλ(ου)βης (και) ἀπο τον
19
| γΚο(στ)ντη Ἀργιρό π(οτε): Σπιριδον ἀπο χορίο Ἀγιον Ήλιά διά να παμε
20
| κατά τοπο ἀπαν(ου) ησένα κοματι χοράφη τ(ου) δικεοματος τ(ου) ἀνοθεν
21
| Θερμ(ού) η(ς τ)οπον καλ(ου)μενο Φτέρες όνομαζομενο η(ς τ)ην Ἀπιδιά περι22
| όχη της Ἐγκλ(ου)βής (και) πιεναμενι η(ς τ)ο αύτο (και) καλα θοροντα(ς τ)ο ἐγν23
| ορίσαμε να γινέ τ(ου) σπόρ(ου) εός τεταρτι(ού) ἐν(ου) νιτζίρκα (και) εγνο24
| ρισαμε να αξιζη ταλαρα κολονατα δεκα ἐνεα νοῦ: 19 (ού)τος εγνορι25
| σαμε με φοβον θε(ού) (και) με ορκον μας κατά την μπραξίν οπ(ου)
26
| ἐχομε σινορίζ(ου)ν η(ς τ)ο αύτο περ βορέα κλιρονομιά: π(οτε) Αντονι
17

27

| <Τριαντάφυλλος Θερμός π(οτέ): Σπύρ(ου) βεβεώνο.
| <Νικολετος Κοντογιοργις ποτε Διμιτρι μαρτιρο.
29
| <Νικολος Κοντογιοργης ποτε Παναγιοτι μαρτιρο.
30
| = Θεόδωρος Κατοπόδης π(οτέ): Πέτρ(ου) νοτάριος διμόσιος Λευκαδος.
28

▬▬▬▬
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CENTOVENTISETTE
Angelo Benvenuti arch(ivista) 127
12 Μαρτίου/28 Φεβρουαρίου 1829 – 17/5 Μαρτίου 1829
1

| (Στ)εργιοτι (και) περ τρεμ(ου)ντάνα Αναγνο(στ)ίς (Στ)εργίοτις (και) περ π(ου)νεντε
| παλην η κλιρονομία: π(οτέ): Αντονι Στεργιότι (και) η(ς τ){ι}ις ἀλες πάντες ραχη
3
| (και) βεβαιώνομε: 1829: φεβρ(ου)αρι(ου): 28: ε῀<τος> π῀<αλεο>: χορίο Εγκλ(ου)βή
4
| <Αναγνό(στ)ης Φραγκ(ού)λις: π(οτε): Κο(στ)αντη βεβαιωνο ο(ς τ)τιμιτίς με όρκον μ(ου)
5
| <Νικολός Κοντογιόργις: π(οτε): Παναγιοτι βεβαιωνο ο(ς τ)ιμιτίς με ορκον μ(ου)
6
| <Σπιρίδον (Στ)εργίοτις: π(οτε): Χρι(στ)οδ(ου)λ(ου) βεβαιώνο ο(ς τ)ιμιτίς με ορκον μ(ου)
7
| μετά την γκατά(στ)ροσιν τ(ου) ἀνο μελετιμέν(ου) γραματος εκτιμίσεος ἀπε8
| ρασα η(ς τ)ην φίλτζα μ(ου) (και) ἐπιτα το ανέγνοσα με φονι καθαρά (και) ευκα9
| τάλιπτό τον ἀνόθεν παρόντα μερόν (και) μαρτιρών βεβαιονοντας ο Θερ10
| μος ης διό χιρο(ς του) (και) ης μαρτιρίας.
2

11

| <Τριαντάφυλλος Θερμός π(οτε): Σπύρ(ου) βεβεώνο
| <Νικολετος Κοντογι(ο)ργις ποτε Διμιτρι μαρτιρο
13
| <Νικολος Κοντογιοργης ποτε Παναγιοτι μαρτιρο
14
| = Θεόδωρος Κατοπόδης: π(οτέ): Πέτρ(ου) νοτάριος διμόσιος Λευκάδος
12

| ήμέρα Παρασκεβη δεκατρίς: νοῦ: 13: Μαρτι(ού) ἐτός νέο (και) πρότη: νοῦ: α τ(ου) ήδι(ου)
| ἐτος παλεο: 1829: χιλί(ου)ς οκτακοσί(ου)ς ήκοσιενέα δεν νεκατα(στ)ροθι (ου)δεν μια
17
| πραξη,
18
| ήμέρα Σαβάτο δέκα τέσαρες νοῦ: 14: Μαρτί(ου) ετος νέο (και) δι(ού): νοῦ: 2: τ(ου) ή19
| δι(ού) ἐτός παλεο: 1829: χιλι(ού)ς όκτακοσί(ου)ς ηκοσιένε<α> δεν νεκατα{(στ)}
20
| (στ)ροθι (ού)δέν μία πραξη
21
| ήμέρα {σαβατο} Κυριακή δέκα πέντε νοῦ: 15 Μαρτι(ού) ἐτος νέο (και) τρις
22
| νοῦ: 3: τ(ου) ήδι(ου) ἐτος παλεο: 1829: χιλί(ου)ς οκτακοσί(ου)ς ηκοσιενέα
23
| δεν νεκάτα(στ)ροθι (ου)δεν μια πραξη
24
| ήμέρα Δευτέρα δέκα ἐξι: νοῦ: 16: Μαρτι(ού) ἐτός νέο (και) τέσαρες: νοῦ: 4: τ(ου) ήδι(ού) ἐτος
παλεο –
25
| 1829: χιλί(ου)ς οκτακοσι(ου)ς ηκοσιενέα δεν νεκατα(στ)ροθι (ού)δεν μια πραξη
15
16

# νοῦ 46:
26

| η(ς τ)ας όράς τέσαρες: νοῦ: 4: μπριν το μεσιμέρι ήμέρα Τρίτι δεκα \επτα/

27

| <Γεοργιος Σερβος π<ο>τε Δημητρη(ου) βεβεονο.
| <Πανος Μανολιτζ ποτε Σπιρ(ου) βεβεονο.
29
| <Συμεών Σταύρακας π(οτε) Θεοδώρ(ου) μαρτυρώ.
30
| <Αντώνιος Κατοπόδης του Γεωργί(ου) μαρτυρώ,
31
| =Θεόδωρος Κατοπόδης: π(οτε): Πέτρ(ου) νοτάριος διμοσιος Λευκάδος
28

▬▬▬▬
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128- Angelo Benvenuti arch(ivista)
17/5 Μαρτίου 1829

CENTOVENTIOTTO

| επτα: νοῦ: 17: Μαρτι(ού) ἐτος νέο (και) πέντε: νοῦ: 5: τ(ου) ήδι(ού) μινός ἐτός παλεο
|: 1829: χιλί(ου)ς όκτακοσί(ου)ς ηκοσιενέα χορίο Καριάς ἐνεφανίσθισαν τα πα3
| ρόντα διο μέρι εμπροσθεν εμ(ου) νοταρί(ου) (και) τον γγατοθεν τιμίον μαρτι4
| ρόν ο κύρ<ιος> Γεόργιος Σέρβος: π(οτε): Διμιτρί(ου) ἀπο χορίο Νιοχόρι με τον νάρι5
| θμον τις κατικία(ς του) σαραντα ἐνα: νοῦ: 41: ἀπο το ἐνα (και) ἀπο το ἀλο ο κύρ<ιος>
6
| Πάνος Μανολίτζη: π(οτε): Σπίρ(ου) ἀπο χορίο Ἀλέξαντρο από τον μαχαλά Μαβρο7
| γιανάτα με τον ἀριθμόν τις κατικία(ς του) ἐβδομίντα ἐνέα: νοῦ: 79: τ(ου)ς οπι8
| (ου)ς ἐπίτα ἐγο ο νοτάριος τ(ου)ς ἐκαμα γνο(στ)ό τιν διόρισίν τ(ου) νόμ(ου) ἐπάν(ου)
9
| η(ς τ)ο παρόν κοντράτο αποξενόσεος ἀνοφορικός της παρ(ού)σις πράξης μ(ου)
10
| ἀπεκρίθισαν ότι τι γνορίζ(ου)ν (και) μ(ου) ηπάν να τ(ου)ς σιμιοσο το όσόν ακ(ου)11
| λ(ου)θι. Ἐχόντας ποσεδέροντας (και) ἐξ(ου)σιαζοντας ἀπο πατρικίν τ(ου) κλιρο12
| νομία τ(ου) δικεοματό(ς του) τέσαρα: νοῦ: 4: λαχιδία χοράφια (και) μισό λινοβρο13
| χι ο ἀνοθεν Σέρβος το πρότο ήνε (στ)ην τοποθεσία Κανάλη περιοχή τ(ου) χορί(ου)
14
| Αλεξάντρ(ου) εός τεταρτι(ου) ἐν(ου): νοῦ: 1: νιτζίρκα (και) σινορίζ(ου)ν ης αύτο ἀπο τον άέρα
15
| σιρόκο κλιρονομία: π(οτέ): Γεοργί(ου Φ(ού)ρ(ου) (και) ἀπο τον ἀέρα π(ου)νέντα Διμός Βλα16
| χος διά πλέον βέβαιη σιμπλια(στ)έ (και) το ετίμισαν διά τάλαρα κολονάτα
17
| οκτο (και) μισο: νοῦ: 8:½: όμίος η(ς τ)ην ήδιά τοπόθεσια Κανάλη (και) μισο λινοβροχι
18
| (και) το ετίμισαν (και) ἀύτο διά ταλαρα κολονάτα πέντε: νοῦ: 5: όμίος επίγαν (και) η19
| ς ἐτερο λαχίδι χοραφη τ(ου) ἀνοθεν Σέρβ(ου) η(ς τ)ην τοποθεσία Κ(ου)τρ(ού)λα περιο20
| χι τ(ου) ἀνοθεν Ἀλεξάντρ(ου) ήνε (και) αύτο τ(ου) σπόρ(ου) ἐος κ(ου)βελι(ού) ἐν(ού: νοῦ: 1:
νιτζίρκα
21
οῦ
| (και) το ετίμισαν διά τάλαρα κολονάτα ήκοσιδίο: ν : 22: (και) σινοριζ(ου)ν ης αύτο
22
| ἀπο τον ἀέρα βορέα Ἀθανάσις Θερμός (και) ἀπο τον ἀέρα σιρόκο: σινιορ κοντε
23
| Όριος διά πλεον βέβεη σιμπλια(στ)έ όμίος ἐτίμισαν (και) ετερο λαχιδι χορα24
| φη τ(ου) ανόθεν Σέρβ(ου) η(ς τ)ην τοποθεσία Κ(ου)τρ(ού)λα ἐός κ(ου)βελί(ου) ἐν(ου): νοῦ:1:
νιτζίρκα
25
οῦ
| (και) το ετίμισαν διά τάλαρα κολονάτα δεκα: ν : 10: (και) σινοριζ(ου)ν ης αύτό ἀπο τον
1
2

26

| <Γεοργηος Σερβος π<ο>τε Δημητρη(ου) βεβεονο.
| <Πανος μανολιτζ<ι>ς ποτε Σπιρ(ου) βεβεονο.
28
| <Συμεών Σταύρακας π(οτε) Θεοδώρ(ου) μαρτυρώ.
29
| <Αντώνιος Κατοπόδης του Γεωργί(ου) μαρτυρώ.
30
| =Θεόδωρος Κατοπόδης: π(οτε): πέτρ(ου) νοτάριος διμοσιος Λευκάδος.

\άερα/

27

▬▬▬▬
CENTOVENTINOVE

1

▬▬▬▬

Angelo Benvenuti arch(ivista) 129
17/5 Μαρτίου 1829

| ἀέρα μαγί(στ)ρο Αθανάσις Θερμός (και) ἀπο αέρα σιρόκο η μόνι τ(ου) Ἁγί(ου)
| Γεοργί(ου) <Σ>κάρ(ου)ς διά πλεον βέβαιη σιμπλια(στ)έ ομίος ἐτίμισαν (και) ετερο

2
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3

| λαχιδι χοράφη τ(ου) ανο μελετιμέν(ου) Σέρβ(ου) η(ς τ)ην τοποθεσία Δραγατζ(ού)| ρα περιοχη τ(ου) ἀνοθεν χορί(ου) Ἀλεξάντρ(ου) εός κ(ου)βελί(ου) ἐν(ου) νοῦ: 1: (και) μι5
| σ(ου): νοῦ: 1½: νιτζίρκα (και) το ἐτιμισαν διά τάλαρα κολονάτα δέκα: νοῦ: 10:
6
| (και) σινορίζ(ου)ν ης αύτό ἀπο τον ἀέρα σιρόκο (στ)ράτα κινί ἀπο τον
7
| ἀέρα μαγί(στ)ρο όμίος (στ)ρατα κινι διά πλέον βέβαιοι σιμπλια(στ)έ (ού)τός
8
| εγνορισανε διά τα ἀνοθεν λαχιδια χοραφία τέσαρα (και) το μισό λινο9
| βρόχι όλα σ(ού)μα τάλαρα κολονάτα πενηντα πεντε (και) μισο: νοῦ: 55: ½
10
| όπ(ου) την σιμερον γινοντε λίτρες (στ)ερλινες δόδεκα: νοῦ: 12: πένσα ἐξή: νοῦ: 6:
11
| όπίος ἀνοθεν Σέρβος θέλοντας να τα π(ου)λίσι προς τον ἀνοθεν Πάνο ο(στ)ίς
12
| (και) ἀύτος ἐσίντρεξε διά να τ αγοράσι διά τ(ού)το ἐβαλαν σιμφόνος διά τιμιτε<ς>
13
| τον γκυριον (Στ)άθι Μανολίτζη: π(οτε): Πάπάδιμίτρι ἀπο χοριο ἀλέξαν14
| τρο (και) τον γκυρίον Πέτρο Φρεμεντίτι: π(οτε): Λιμπέρι ἀπο χορίο Ἀλέξαντρο
15
| (και) τα ετίμισαν τα ἀνοθεν χοραφια τέσαρα (και) το μισο λινοβροχι διά κολο16
| νατα πενιντα πεντε (και) μισό: νοῦ: 55: ½: ος γανερόνι η μεθ όρκον αύτόν ξετιμ17
| οσι γενομένι τας τρις τρέχοντός Μαρτί(ου): 1829: χιλί(ου)ς οκτακοσί(ου)ς ηκοσιενε
18
| α: την οπία κατά(στ)ρόνο κατοθεν τ(ου) παρόντος (και) μετα ταύτα ἀπέρνο η(ς τ)ην
19
| φιλτζα μ(ου) διά παντοτινι φιλαξη ρεν(ου)ντζιαροντας τα μέρι δεύτερι (και) τρι20
| τι (στ)ήμα με τον να εμιναν ευχαριστιμένι Όθεν διναμιν τ(ου) παρόντος ἀπο
21
| την (στ)ηγμίν ταύτη ο ἀνοθεν Σέρβος κλιρονόμ(ου)ς (και) διάδόχ(ους του) π(ου)λι τζε22
| δέρι (και) παντελός ἐονίος ἀποξενόνι προς τον ἀνοθεν Πάνο ο όπίος κλιρο23
| νομ(ου)ς (και) διάδόχ(ους του) δέχετε (και) ἀγοράζη τα ἀνο μελετιμένα χοραφια τέ24
| σαρα (και) το μισο λινοβρόχι η(ς τ)ες ἀνο μελετιμέναις τόποθεσίες (και) σινορι- \τες/
4

25

| <Γεοργιος Σερβος π<ο>τε Δημητρη(ου) βεβεονο.
| <Πανος Μανολιτζ<ι>ς ποτε Σπιρ(ου) βεβεονο.
27
| <Συμεών Σταύρακας π(οτέ) Θεοδώρ(ου) μαρτυρώ.
28
| <Αντώνιος Κατοπόδης του Γεωργί(ου) μαρτυρώ.
26

29

| =Θεόδωρος Κατοπόδης: π(οτέ): Πέτρ(ου) νοτάριος διμοσιος Λευκαδος.

▬▬▬▬

▬▬▬▬

130- Angelo Benvenuti arch(ivista)
17/5 Μαρτίου 1829
1

CENTOTRENTA

| τες η ἀν<ο>θεν ήποθί διά να το ἐχη χέρετε ἐξ(ου)σιάζη μελιοράρι (και) το κάνι
| ος θελι (και) β(ού)λετε ος πραγμα ελευθερον ἐδικόν τ(ου) βανοντά(ς τ)ον ἀπο τιν (στ)ιγ3
| μιν ταύτη η(ς τ)ο ήρινικό (και) καθολικό ποσέσο τον ἀύτόν ἀποξενομε
4
| νον χοραφιόν (και) το μισο λινοβρόχι κατά(στ)ενοντα(ς τ)ον κυριον (και) κα5
| θολικόν οίκοκίρι (και) ἐπιτροπόν τ(ου) ἀμετατρεπτο (και) η ἀυτη ελευθέρα
6
| π(ου)λισα ἐκαμε (και) κανι ο ἀνοθεν Πάνος προς τον ανόθεν Γεόργιο δια
7
| την τιμίν ταλαρόν δι(στ)ίλον πενίτα πέντε: νοῦ: 55: (και) μισό: νοῦ: ½: τα όπία
8
| ἐ(στ)άθισαν ἐμπροσθεν ἐμ(ου) νοταρί(ου) (και) μαρτίρον τα εμετρισαν (και) ης χιρα9
| (ς του) επεριλαβε ο ανοθεν Σέρβος (και) λαβενοντά(ς τ)α κραζετε πλιρομενος {(και)}
10
| (και) τελιος ευχαρι(στ)ιμένος χορίς να τ(ου)ς μίνι κανένα ἀλο δικεομα διά τα
11
| ἀνοθεν χοραφια τέσαρα (και) ἀπο το μισο λινοβρόχι ἀποξενομένο με τον να
12
| ἐμινε εύχαρι(στ)ιμενο<ς> ἀλα μάλι(στ)α ήποσχετε κλιρονόμ(ου)ς (και) διάδόχ(ους του)
13
| να μαντινίρι τον αύτόν αγορα(στ)ή κλιρονόμ(ου)ς (και) διάδόχ(ους του) η(ς τ)ο ήρι14
| νικό (και) ανόχλι(στ)ο ποσέσο (και) να τον διαφεντέβη ἀπο κάθε ἐναντιότι
15
| τα τόσο διά τα αύτά κολονατα πενιντα πεντε (και) μισό: νοῦ: 55: ½: όσαν
2
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16

| (και) διά κάθε ἐξοδο (και) μελιοραμέντα οπ(ου) ήθελε καμι όμολογόντας να μ| ιν ἐκαμεν καμία ἀλίν ἀποξένοσι ἐναντιά τις παρ(ού)σις διά την γαραν18
| τιρισίν τις οπία ήποτάσι τα παντια τ(ου) ἀγαθα παρόντα (και) μέλοντα (και) τ(ου)
19
| το ἐζιτισα να σιμιοθι η(ς τ)ην μπαρ(ου)σόα τον τιμιόν μαρτιρον κύρί(ου) Σιμεόν
20
| (Στ)αύρακας: π(οτε): Θεοδώρ(ου) ἀπο το παρόν χορίο Καριας με τον ἀριθμόν της κατικια(ς
του) εβδο21
| μίντα πεντε: νοῦ: 75: (και) ο κύρ<ιος> Αντόνις Κατοπόδης: τ(ου) Γεοργί(ου) από το παρον
χορίο Καρίας
22
| με τον αριθμον τις κατικία(ς του) ἐκατόν εβδομίντα ἐνέα: νοῦ: 179: οι οπίοι μάρτιρες βεβε23
| ον(ου)ν εμε τον νοτάρι<ο> ότή γνορίζ(ου)σι καλότατα τ(ου)ς ἐναριθέντας Σέρβο (και)
Μανολίτζι
24
| (και) ότη δεν νέχ(ου)ν κανένα δεσμόν σιγκενίας με αυτ(ού)ς οι όπίοι μαρτιρες ήνε κα25
| λα γνο(στ)η ἐμε τ(ου) νοταρί(ου) ό(στ)ής ἐγράψα (και) ἐδιμοσίευσα καθαρα ἐγώ ο νοτάριος
\το πα-/
26
| <Γεοργηος Σερβος π<ο>τε Δημητρη(ου) βεβεονο.
27
| <Πανος Μανολιτ<ι>ς ποτε Σπιρ(ου) βεβεονο.
28
| <Συμεών Σταύρακας π(οτέ) Θεοδώρ(ου) μαρτυρώ.
29
| <Αντώνιος Κατοπόδης του Γεωργί(ου) μαρτυρώ.
17

30

| =Θεόδωρος Κατοπόδης: π(οτέ): Πέτρ(ου) νοτάριος διμόσιος Λευκάδος

▬▬▬▬

▬▬▬▬

CENTOTRENTUNO
Angelo Benvenuti arch(ivista) 131
και
17/5 Μαρτίου 1829 15/3 Μαρτίου (εκτιμηση)
1

| το παρόν κοντρατο π(ου)λισάς η(ς τ)ο όφικιό μ(ου) η(ς τ)ον μπρότο μπατο με| σα η(ς τ)ο ἀνοθεν χοριό Καριάς μρ τον ἀριθμόν τις κατικίας μ(ου) εκατόν τε3
| σαρα: νοῦ: 104: (και) ἀπο αύτ(ου)ς καλος ἀκ(ού)γοντας η(ού)ν η μαρτιρες (και) τα μερι4
| (και) βεβαιών(ου)ν ήσδιο χιρο(ς του)ς (και) ης μαρτιρίας,
2

5

| <Γεοργηος Σερβος π<ο>τε Δημητρη(ου) βεβεονο
| <Πανος Μανολιτζ<ι>ς ποτε Σπιρ(ου) βεβεονο
7
| <Συμεών Σταύρακας π(οτε) Θεοδώρ(ου) μαρτυρώ·
8
| <Αντώνιος Κατοπόδης του Γεωργί(ου) μαρτυρώ
9
| =Θεόδωρος Κατοπόδης: π(οτε): Πέτρ(ου) νοτάριος διμοσιος Λεύκάδος
6

# νοῦ 46:
10

|
ἀκ(ου)λ(ου)θι η κατά(στ)ρο{ς}σής τις ἐκτιμίσεος
|: 1829: μαρτί(ου): 3: ἐ<τος> π῀<αλεο>: χορίο Ἀλεξαντρο ἐκλελεμένι ήμής η κατο12
| θεν βεβαιωμένι τιμιτέ βαλμένι (Στ)άθις Μανολίτζης: π(οτε): Πάπάδιμίτρι
13
| βαλμένος ἀπο τον μΠάνο Μανολίτζη: π(οτε) Σπίρ(ου) (και) η διο ἀπο το ανοθεν χο14
| ρίο (και) Πέτρος Φρεμεντίτις: π(οτε): Λιμπέρι ἀπο το ανοθεν χορίο βαλμένος
15
| ἀπο τον Γεόργιο Σέρβο: π(οτε): διμίτρι ἀπο το χορίο Νιοχορι διά να τ(ου)ς τιμίσο16
| με τέσαρα: κομάτια χοραφία (και) μισό λινοβρόχη οπ(ου) ἐχη (και) ποσεδέρι
17
| ἀπο πατρικίν τ(ου) κλιρονομία τ(ου) δικεοματό(ς του) (και) ήνε τα ἀνοθεν χορα18
| φια (και) λινοβρόχι όλα μέσα η(ς τ)ην μπεριοχή τ(ου) ἀνοθεν χορί(ου) Ἀλεξαντρ(ου)
19
| (και) πιενάμενι η(ς τ)ο πρότον η(ς τ)οποθεσία Κανάλι ηδαμε να ηνε τ(ου) σπόρ(ου)
20
| εος τεταρτι(ού) ἐν(ου) νιτζίρκα (και) καλα θεορόντας ἐγνορισαμεν να ἀξιζη ταλαρα
21
| κολονάτα όκτο (και) μισό: νοῦ: 8: ½: όμίος (και) η(ς τ)ην ήδιά τοποθεσία Καναλι ή11
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| δαμεν (και) το μισό λινοβρόχη να ἀξηζη τάλαρα κολονάτα πέντε: νοῦ: 5: (και)
| σινορίζ(ου)ν η(ς τ)ο ἀνοθεν χοράφη ἀπο τον ἀέρα σιροκο κλιρονομία: π(οτε): Γεοργί(ου)
24
| Φ(ού)ρ(ου) (και) ἀπο τον ἀέρα π(ου)νέντε Διμος Βλάχος όμίος ἐπίγαμε (και) ης ετερη
τόποθε25
| σια Κ(ου)τρ(ου)λα ης ἐτερο χοράφη τ(ου) ἀνοθεν Σερβ(ου) ήδαμε να ήνε τ(ου) σπόρ(ου) ἐος
22
23

26

| <Γεοργηος Σερβος π<ο>τε Δημητρη(ου) βεβεονο.
| <Πανος Μανολιτζ<ι>ς ποτε Σπιρ(ου) βεβεονο.
28
| <Συμεών Σταύρακας π(οτε) Θεοδώρ(ου) μαρτυρώ.
29
| <Αντώνιος Κατοπόδης του Γεωργί(ου) μαρτυρώ.

\κ(ου)/-

27

30

| =Θεόδωρος Κατοπόδης: π(οτε): Πέτρ(ου) νοτάριος διμοσιος Λευκάδος

▬▬▬▬

▬▬▬▬

132- Angelo Benvenuti arch(ivista)
17/5 – 19/7 Μαρτίου 1829

CENTOTRENTADUE

1

| κ(ου)βελί(ου) ἐν(ου) νιτζίρκα εγνορίσαμεν να ἀξιζη τ’αλαρα κολονάτα ηκοσι
| διο +[και μισο]+: νοῦ: 22: [½]: (και) συνορίζ(ου)ν ης αύτο ἀπο τον αέρα βορέα Αθανα
3
| σις Θερμός (και) ἀπο τον ἀέρα σιρόκο κοντε Ὁρίος όμίος ἐπίγαμε η(ς τ)ην ηδιά
4
| τοποθεσία Κ(ου)τρ(ού)λα ης ετερο λαχίδι χοράφι τ(ου) ανοθεν Σέρβ(ου) ήδαμε
5
| να ήνε τ(ου) σπόρ(ου) ἐός κ(ου)βελι(ού)ς ἐν(ου) νίτζίρκα (και) ἐγνορίσαμε να ἀξίζη τα
6
| λαρα κολονάτα δέκα: νοῦ: 10: (και) σινορίζ(ου)ν ης αγτό ἀπο τον αερα μαγι
7
| (στ)ρο Αθανάσις Θερμός (και) ἀπο τον ἀέρ<α> σιρόκο η μονι τ(ου) ἀγί(ου) Γεοργι(ού)
8
| <Σ>κάρ(ου)ς όμίος επίγαμε (και) ης ετερο λαχιδι χοράφη τ(ου) ἀνοθεν Σέρβ(ου)
9
| η(ς τ)ην τοποθεσία Δραγατζ(ού)ρα ήδάμε να ήνε τ(ου) σπόρ(ου) ἐός κ(ου)βελί(ου) εν(ου)
10
| (και) μισ(ού) νιτζίρκα (και) εγνορισαμε να αξίζη ταλαρα κολονάτα δέκα
11
|: νοῦ: 10: (και) σινορίζ(ου)ν ης αυτό από τον αέρα σιρόκο (στ)ράτα κηνι (και) α12
| πο τον ἀέρα μαγί(στ)ρο όμίος (στ)ράτα κινί (ού)τός εγνορίσαμε διά τα α13
| νόθεν με φοβον θε(ού) (και) με όρκον μας όπ(ου) γινετε η σ(ού)μα διά τα ανοθεν
14
| ηπο(στ)αντικά ταλαρα κολονάτα πενίντα πεντε: (και) μισο: νοῦ: 55: ½:
15
| (και) βεβεόν(ου)ν ησδιό χιρό(ς του)ς2

16
17

| <(Στ)άθις Μανολίτζης βεβεόνο ο(ς τ)ημιτής με ορκον μ(ου).
| <Πέτρος Φρεμεντιτης βεβαιώνο ο(ς τ)ημιτής με όρκον μ(ου).

18

| μετα τιν γκατά(στ)ροσιν της ἀνοθεν εκτιμίσεος ἀπέρασα η(ς τ)ην φιλτζα
| μ(ου) (και) ἐπίτα το ἀνέγνοσα με φονι καθαρά (και) εύκατάλιπτον τον ανοθε
20
| παροντα μερόν (και) μαρτιρόν βεβεόνοντας ηδιο χιρο(ς του)ς (και) ης μαρτιριας
19

21

| <Γεοργηος Σερβος βεβεονο π<ο>τε Δημητρη(ου). – –
| <Πανος Μανολιτζ<ι>ς ποτε Σπιρ(ου) βεβεονο.
23
| <Συμεών Σταύρακας π(οτε) Θεοδώρ(ου) μαρτυρώ.
24
| <Αντώνιος Κατοπόδης του Γεωργί(ου) μαρτυρώ.
25
| =Θεόδωρος Κατοπόδης: π(οτέ): Πέτρ(ου) νοτάριος διμόσιος Λευκάδος.
22

| ήμέρα Τετάρτη δέκα όκτο: νοῦ: 18: (και) εξι: νοῦ: 6: Μαρτί(ου) νέο (και) παλεο:1829 χιλί(ου)ς
όκτα27
| κοσι(ου)ς ηκοσιενέα δεν νεκατα(στ)ροθι (ου)δεν μια πραξη,
28
| ήμέρα Πέμτη δεκα ενέα: νοῦ: 19 Μαρτι(ού) ἐτος νέο (και) ἐπτα: νοῦ: 7: τ(ου) ήδι(ού) ἐτός
παλεο \1829/.
26
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29

| =Θεόδωρος Κατοπόδης: π(οτε): Πέτρ(ου) νοτάριος διμοσιος Λευκάδος.

Στο αριστερό περιθώριο η διόρθωση:
| παραγραμιν ο λόγος όπ(ου)
| ηνε τρεσάδος δεν νεχι τον το| πον τ(ου) (και) ης μαρτιρίας
| <Γεοργιος Σερβος π<ο>τε |Δημητρη(ου) βεβεονο
| <Πανος Μανολιτζ<ι>ς ποτε |Σπιρ(ου) βεβεονο
| <Συμεών Σταύρακας |(ποτέ) Θεοδώρ(ου) μαρτυρώ
| <Αντώνιος Κατοπόδης | του Γεωργί(ου) μαρτυρώ
| =Θεόδωρος Κατοπόδης | π(οτέ): Πέτρ(ου) νοτάριος διμο|σιος Λευκάδος

▬▬▬▬
CENTOTRENTATRE

▬▬▬▬

Angelo Benvenuti arch(ivista) 133
20/8 – 21/9 Μαρτίου 1829

1

| 1829: χιλί(ου)ς οκτακοσί(ου)ς ήκοσιενέα δεν νεκατα(στ)ρόθι (ου)δεν μια πρά[ξη,]
| ήμερα Παρασκεβή ήκοσι:νοῦ: 20: Μαρτί(ου) ἐτός νέο (και) οκτο:νοῦ: 8: τ(ου) ηδι(ού) ετος
παλεο
3
| 1829: χιλί(ου)ς όκτακοσί(ου)ς ήκοσιενέα δεν νεκατα(στ)ρόθι (ου)δεν μια πραξη
2

# νοῦ 47
οῦ

4

| η(ς τ)ας ώράς τέσαρες:ν : 4: ἐπίτα ἀπο το μεσιμέρι ημέρα Σαβάτο ήκοσι
| μια: νοῦ: 21: Μαρτι(ού) ἐτός νέο (και) ἐνέα: νοῦ: 9: τ(ου) ηδι(ού) ἐτός παλέο: 1829: χιλι6
| (ου)ς οκτακοσί(ου)ς ήκοσιενέα χορίο Καριάς ἐκράχθι ἐγώ ο νοτάριος Θε7
| οδωρος Κατοποδης: π(οτε): Πέτρ(ου) ἀπο το παρον χοριο Καριας με τον ἀ8
| ριθμον τις κατικιας μ(ου) ἐκατον τέσαρα: νοῦ: 104: η(ς τ)ην ήκία τ(ου) κυρι9
| (ου) Διμιτρι Μεσινι: π(οτε): Παναηότη με τον ἀριθμον της κατικια(ς του) εκα10
| τον ηκοσιπέντε: νοῦ: 125: ἐνεφανίσθισαν τα παρόντα διο μέρι ἀπο
11
| το ἐνα ο ἀνοθεν Διμίτρις (και) από το ἀλο ο Βασίλις Τ(ού)μπας τ(ου) Παπασπ12
| ίρ(ου) ἀπο το παρόν χορίο Καρίας με τον ἀριθμον τις κατικία(ς του) ε
13
| κατον τριάντα: νοῦ: 130: οι όπίοι ἐπιτα όπ(ου) ἐγω ο νοτάριος τ(ου)ς εκα
14
| μα γνο(στ)ό την διόρισίν τ(ου) νόμ(ου) άναφορικός τ(ου) παρόντος κόντ15
| ρατ(ου) γαμικ(ού) πρικοπαραδοσέος όπ(ου) μ(ου) ηπάν να γράψο (και) μ(ου) α
16
| πεκρίθισαν ότι την γνοριζ(ου)ν (και) μ(ου) ήπαν να τ(ου)ς σιμιόσο το οσόν ἀκ(ου)
17
| λ(ου)θί. Ἐπηδη (και) αναμεταξήν τ(ου)ς ἀνόθεν Βασίλι Ιερολογίθι το μι18
| (στ)ίριο τ(ου) (στ)εφανόματος τον ἀπερασμένον Γεν(ου)άριο 1828: χιλί(ου)ς ο<κ>
19
| τακόσι(ου)ς ήκοσιοκτό πρότος γάμος με την κόρι Γαν(ού)λα θιγατίρ τ(ου)
20
| ανοθεν Διμιτρι (και) τις σιμβιά(ς τ)ου: π(οτε): (Στ)αμ(ου)λα με τον ἀνοθεν Βασίλη (και)
21
| με ολον όπ(ου) δεν τ(ου) ἐπαραδόθι (και) δεν νεσιμφόνισαν διά τ(ού)το σιμφο22
| ν(ού)ν την σίμερον (και) τάσι να παραδόσι διά πρίκα (και) χαριν πρίκας
23
| (και) διά μερίδιο πατρικό (και) μιτρικό τις ἀνοθεν θιγατρό(ς του) Γαν(ού)λας
24
| σιμβία τ(ου) ἀνοθεν Βασίλι το ἀκ(ού)λ(ου)θο κινιτό πράγμα (και) το πο25
| σέσο τ(ου) ακινίτ(ου) όπ(ου) την σίμερον τ(ου) ἐταξε τ(ου) ἀνοθεν Βασίλι διά πρι26
| κα τις σανοθεν θιγατρό(ς του) Ιαν(ού)λας ἐμπρότις (στ)ρόματα διο: νοῦ: 2 \το ἐνα/
5

27
28

| <Βασιλις Τ(ου)μπας τ(ου) Παπασπιρ(ου) βεβεονο
| <Γεοργιος Ζ(ου)λ(ού)μις ποτε Παν(ου) μαρτιρο

152

29
30

| <Ιακ(ου)μις Κοψηδας τ(ου) Σιμ(ου) μαρτηρο
| =Θεόδωρος Κατοπόδης π(οτε): Πετρ(ου) νοταριος διμόσιος Λευκάδος

Στο αριστερό περιθώριο η θεώρηση
| Ufficio della | Rezzenza | St. Maura
| N 3964 Marzo 1829
[─]
notificato
| ad instanza | del presentatore
| Teodoro Catopodi | Notajo Publico | dell’ Isole, giusto
| il prescritti | dell art 20 dell | atto del 3o Par|lamento N 12
[ ─────── ]
[Υπογραφή]
Secretario

▬▬▬▬

▬▬▬▬

134 Angelo Benveniste archivista
CENTOTRENTAQUATTRO
21/9 Μαρτίου 1829
1

| το ἐνα διπλαρενιο γεμάτο μαλία (και) το ἀλο μάλινο ἀδιό προσκεφαλ| αδιες διο η μια διπλαρενία γεμάτι μαλία (και) η ἀλι μαλινι ἀδιά προ3
| σκεφαλα τεσαρα: νοῦ: 4: τα διο γεμάτα μαλιά (και) τα ἀλα διο ἀδιά σέντο41
| νιά τρία: νοῦ: 3: πάνινα (και) χοντροσέντονα διο: νοῦ: 2: π(ού)κάμισα ενεα
5
|: νοῦ: 9: τα διο ἀντρίκια τα ἐτερα ἐπτα γινέκια το ἐνα ήνε γκεντι6
| σμένο με μετάξη (και) τα ετερα κεντισμενα με ράματα σαγιαδες πε7
| ντε: νοῦ: 5: πάνιν(ου)ς μπαπακερένι (και) ἐνα διπλάρι μπαπακερένιο
8
| σιντροφι τις νίμφις ἐνα: νοῦ: 1: ἀπανοβρακι τ(ου) γαμπρ(ου) ἐνα: νοῦ: 1
9
| καμψελα μπ(ου)γασενια μία κεφαλοπάνια όκτο: νοῦ: 8: με τα δεμα10
| τά τ(ου)ς το ἐνα ἀπο ἀυτα ήνέ χτενι(στ)ικό (και) ἐνα ρίτζινο (και) τα ἐτερα
11
| χαλατζίτικα ποδιές πέντε: νοῦ: 5: η τρις (στ)άμπινες (και) μι<α> ἀλατζε12
| νια (και) η ἀλι μπαρμπαρεσα ζον’αρια διο: νοῦ: 2: το ἐνα μαλινο (και)
13
| τ΄αλο κ(ου)κ(ου)λένιο (και) ἐνα μαντίλι μεταξένιο μεσάλια διο: νοῦ: 2: τ(ου)14
| βαγελία ἐξη: νοῦ: 6: δακτιλιδι ασιμενιο ἐνα: νοῦ: 1: καρπέτα μια βε15
| λεντζα μία πάπλομα (στ)αμπινο ἐνα πιρο(στ)ία μία: κασέλα κα16
| ρινο δεύτερι μια βαγένι βαρελον βενετικες ἐνέα: νοῦ: 9: χαλκο17
| μα λιτρες δέκα: νοῦ: 10: (και) τάλαρα κολονάτα δέκα τεσαρα: νοῦ: 14
18
| το χοράφι (στ)ο χαλασμενο β(ου)νί ἀπο όσο (και) αν ινε το μισο (και) το χο19
| ράφι (στ)η Μιλία όσον (και) ἀνίνε ἀμπελι (στ)ι γΚαρ(ού)λα όσο (και) αν ινε
20
| σεμ<π>ρικο με το Σκ(ου)τέρι (και) τ αμπελι (στ)ο Τριόδι όσο (και) αν ίν όπ(ου)
21
| τοχι (και) αύτο σεμπρικο ἐτερο ἀμπέλι (στ)α Σκαλιά όπ(ου) ἐχι σεμπ22
| ρικο με τον Ιωαννι Ρεκατζινας (και) τα διο λαχίδια τ αμπέλι (στου) Κα23
| ριότι όπ(ου) ἐχι σεμπρικο με τον Σπίρο τον Τραβλον τ(ου) Πάν(ου)
24
| σινορίζ(ου)ν ης αύτα η κλιρoνoμία τις Ἀτζουλίας (και) τεσαρες: νοῦ: 4: ρίζες
25
| κεντρομάδες η(ς τ)ην ηδία τοποθεσια (και) ἀύτες να τες παρι ότάν τες {με}
26
| μεράσι με τον σεμπρον τ(ου) ἀλα ἐπιδί (και) λίπ(ου)ν από την τελιοτικιν
27
| παράδοσιν τις ἀνοθεν πρικας το ακ(ού)λ(ου)θο τα ἀνοθεν ταλαρα κολονα \τα/
2

28

| <Βασιλις Τ(ου)μπας τ(ου) Παπασπιρ(ου) βεβεονο.●
| <Γεοργιος Ζ(ου)λ(ου)μις ποτε Παν(ου) μαρτιρο.
30
| <Ιακ(ου)μις Κοψηδας τ(ου) Σιμ(ου) μαρτηρο.
29
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31

| =Θεόδωρος Κατοπόδης π(οτε): Πετρ(ου) νοταριος διμοσιος Λευκαδος.

▬▬▬▬
CENTOTRENTACINQUE

▬▬▬▬

Angelo Benvenuti arch(ivista) 135
21/9 Μαρτίου 1829

1

| τα δεκατέσαρα και τιν γκασελα μια πάπλομα ἐνα βαγενι
| βαρελον ἐνέα: νοῦ: 9: π(ου)κάμισα γινέκια διο: νοῦ: 2: σαγάς ἐνάς ποδιά
3
| μία αλατζένια κεφαλοπανια χαλατζίτικα διο με τα δεματα τ(ου)ς βρ
4
| ακι τ(ου) γαμπρ(ού) ἐνα χαλκομα λιτρές δέκα: νοῦ: 10: προ(στ)ιά μία
5
| όλα τα ἀνόθεν όπ(ου) λίπ(ου) ήπόσχετε να τα δόσι ο αν<ο> μελετιμένος
6
| Διμιτρις ης διορία χρον(ου)ς ἀκ(ού)λ(ου)θ(ου)ς ἐξη: νοῦ: 6: τόσο να τα παρα7
| δόσι τ(ου) ἀνοθθεν γαμπρ(ού) Βασίλι όσάν (και) κάθε αλ(ού)ν(ου) όπ(ου) νομιμος ηθε8
| λε καμι διά την ἀνοθεν Ιαν(ού)λα (και) το ἀνοθεν πράγμα το ἐλαβε τι9
| ν σίμερο εμπροσθεν εμ(ου) νοταρί(ου) (και) τον γκατοθεν τιμιόν μάρτι10
| ρο ἐξο ἀπο το ἀνοθεν όπ(ου) ἐφανέροσα όπ(ου) δεν το ἐχη (και) ήποσχε11
| τε με τ(ου)ς κλιρονομ(ους τ(ου) και διάδοχ(ους του) να το δοσι η(ς τ)ην ἀνοθεν διόρία
12
| όμίος να μαντινιρι (και) το ποσέσο τ(ου) ακινίτ(ου) ἀπο την σιμερο
13
| (και) διά πάντα ἀπο κάθεν εναντιότιτα ομιός (και) ο ἀνοθεν Βασίλις
14
| όπ(ου) την σίμερον ἐπεριλαβε (και) θα περιλαβη η(ς τ)ην ἀνοθεν διο15
| ρία ήπόσχετε με τ(ου)ς κλιρονομ(ου(ς του) (και) διάδόχ(ους του) να διάτερί (και)
16
| φιλατη (και) εγγερον επι(στ)ροφις όπ(ου) ο θεος να κρατι μακρα απο
17
| αυτ(ού)ς να την μπαραδόσι η τις ήδίας νίμφις ἐκίνος όπ(ου) νομι18
| μος καμι διά ἀύτή με τα παντιά τ(ου)ς ἀγαθα παρόντα (και) μελο19
| ντα ἀμφότερι ἐνας τον ἀλον κατα την ταξην τ(ου) νόμ(ου) (ού)τός μ20
| (ου) ήπαν (και) ἐγραψα ἐμπροσθεν τον τιμίον μαρτιρον κυρί(ου) Γεορ21
| γί(ου) Ζ(ου)λ(ού)μι: π(οτε): Πάν(ου) ἀπο το παρόν χοριο Καριάς με τον αριθμ22
| ον τις κατικία(ς του) ἐκατον ηκοσιενα: νοῦ: 121: (και) ο κίριος Ιωακ(ου)μης
23
| Κοψιδάς: τ(ου) Σίμ(ου) ἀπο το παρόν χορίο Καρίας με τον ἀριθμον τις
24
| κατικία(ς του) ἐκατόν όγδοήντα τέσαρα: νοῦ ; 184: οι όπίοι ἀύτή μα25
| ρτιρες βεβαιών(ου)ν ἐμε τον νοτάριο να γνορίζ(ου)σι καλότατα τ)ου)ς ε \να/
2

26

| <Βασιλις Τ(ου)μπας τ(ου) Παπασπιρ(ου) βεβεονο
| <Γεοργιος Ζ(ου)λ(ου)μις ποτε Παν(ου) μαρτιρο
28
| <Ιακ(ου)μις Κοψηδας μαρτηρο τ(ου) Σιμ(ου) –
29
| =Θεόδωρος Κατοπόδις π(οτε): Πέτρ(ου) νοτάριος διμοσιος Λευκάδος
27

▬▬▬▬

▬▬▬▬

136 Angelo Benveniste archivista
21/9 – 22/10 Μαρτίου 1829
1

CENTOTRENTASEI

| να ριθένας Μεσίνι (και) Τ(ού)μπα (και) ότή δεν νεχ(ου)ν κανεναν δε| σμόν σιγκενιάς με ἀύτ(ου)ς μετα ταυτα ἀνάγνοσα το παρόν κον3
| τράτο γαμικ(ου) πρικοπαραδοσεός η(ς τ)ην μπαρ(ου)σία τον μερο4
| ν (και) τον τιμίο μαρτίρον (και) βεβαιωνι ο Τ(ου)μπας ήσδιόχιρο(ς του)
5
| (και) ης μαρτιρίας2
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6

| <Βασιλις Τ(ου)μπας τ(ου) Παπασπιρ(ου) βεβεονο.
| <Γεοργιος Ζ(ου)λ(ού)μις ποτε Παν(ου) μαρτιρο.
8
| <Ιακ(ου)μις Κοψηδας τ(ου) Σιμ(ου) μαρτηρο.
9
| =Θεόδωρος Κατοπόδης π(οτέ): Πετρ(ου) νοταριος διμόσιος Λευκαδος.
7

νοῦ 48:
| η(ς τ)ας ώράς τρις: νοῦ: 3: ἐπιτα ἀπο το μεσιμέρι ήμερα Κυριακή ήκοσιδιό: νοῦ: 22: Μαρτί(ου)
| ἐτος νεο (και) δέκα: νοῦ: 10: τ(ου) ηδι(ού) ἐτός παλεο: 1829: χιλί(ου)ς όκτακοσι(ού)ς
ήκοσιενεα χορίο Πόρο
12
| ἐκράχθι ἐγώ ο νοτάριος Θεόδωρος Κατοπόδης: π(οτε): Πέτρ(ου) ἀπο χορίο Καρίας με τον
13
| ἀριθμον τις κατικιάς μ(ου) ἐκατόν τέσαρα: νοῦ: 104: η(ς τ)ην ήκία τ(ου) κυρί(ου): Ιωάννι Πολι14
| τι: π(οτέ): Σπίρ(ου) ἀπο το παρόν χορίο Πόρο με τον ἀριθμόν τις κατικία(ς του) ἐκατόν τρία :
νοῦ
15
|:103: (και) ενεφανίσθισαν τα παρόντα διο μέρι ἀπο το ἐνα ο ἀνοθεν Ιωάννις (και) ἀπο το α16
| λο η <γ>ήνή χίρα Μαρία σιμβία: π(οτε): Σπίρ(ου) Βλάχ(ου) ἀπο το παρόν χορίο Πορό (και) θι17
| γατίρ: π(οτε) Μαρκ(ου) Καραβιά με τον ἀριθμόν της κατικιά(ς τ)ης ήκοσιτεσαρα: νοῦ
18
|: 24: τ(ου)ς όπί(ου)ς ἐπιτα ἐγώ ο νοτάριος τ(ου)ς ἐκαμα γνο(στ)ό την διόρισιν τ(ου) νομ(ου)
έπα19
| ν(ου) η(ς τ)ο παρόν κοντράτο ἀποξενόσεος (και) μ(ου) ἀπεκρίθισαν ότή την γνόριζ(ου)ν (και)
μ(ου)
20
| ήπάν να τ(ου)ς σιμιόσο το όσόν ἀκ(ου)λ(ου)θί. Εχόντας ποσεδέροντα (και) ἐξ(ου)σιαζον21
| τας η ἀνοθεν γενι χίρα Μαρία τ(ου) δικεοματό(ς τ)ης μία ρίζα ελία ης φιτί ασ22
| προελία κήμενη η(ς τ)ην τοποθεσία Γέρακό(στ)ομο περιοχη τ(ου) παροντός χο23
| ρί(ου) Πόρ(ου) μέσα η(ς τ)ο χοράφι τ(ου) ἀνοθεν αγορα(στ)ή Ιωάννι η όπία ἀνοθεν χι24
| ρα θέλοντας να την π(ου)λίσι την ἀύτήν ελία προς τον ἀνοθεν Ιωάννι ό(ς τ)ής (και)
25
| ἀύτός ἐσίντρεξε διά ναν τιν ἀγοράσι διά τ(ού)το ἐβαλαν σιμφόνος διά τιμιτες
26
| τον γκύριον Κο(στ)αντή Κερομίρη: π(οτε): Δίμ(ου) (και) τον Ιωάννι Πολίτη: π(οτε): Δίμιτρι
(και)
27
| η διό ἀπο το παρον χοριο Πόρο (και) την ἐτιμισαν διά τάλαρα κολονάτα εντεκα \νοῦ/
10
11

28

| <Ιωάνις Πωλύτις π<οτε> Σπύρ(ου) βε<βε>ώνω.
| <(Στ)αθις Μεταξας ποτε Διμιτρι μαρτιρο.
30
| <Κο(στ)αντις Γαβριλις ποτε Α<ν>τονι μαρτιρο.
31
| =Θεόδωρος Κατοπόδης: π(οτε): Πέτρ(ου) νοτάριος διμόσιος Λευκάδος
29

▬▬▬▬
CENTOTRENTASETTE

1

▬▬▬▬

Angelo Benvenuti arch(ivista) 137
22/10 Μαρτίου 1829

| νοῦ: 11: ος φανερόνι η μεθ όρκον αύτον ξετίμοσιν γενομενι την δίμερον την
| οπία κατα(στ)ρόνο κατοθεν τ(ου) παρόντος (και) μετά ταύτα ἀπερνο η(ς τ)ην φίλτζα
3
| μ(ου) διά παντοτινί φίλαξην ρεν(ου)ντζιάροντας τα μέρι δεύτερι (και) τρίτη (στ)ημα
4
| με τον να ἐμιναν ευχαρι(στ)ημένι, όθεν δίναμιν τ(ου) παρόντος ἀπο την (στ)ηγμίν
5
| ταύτη η <γ>ήνη ἀνο μελετιμένι χίρα κλιρονομ(ου)ς (και) διάδόχ(ου)(ς τ)ης πούλί τζε6
| δέρι (και) παντελός εονίος ἀποξενόνη προς τον ἀνο μελετιμενο Ιωάννι ο ο
7
| πίος κλιρονομ(ου)ς (και) διάδόχ(ου)(ς του) δέχετε (και) ἀγοράζη την ἀνο μελετιμένη ελέα
8
| η(ς τ)ην ἀνο μελετιμένι τοποθεσια διά ναν τιν ἐχη χέρετε εξ(ου)σιάζη μελιοραρι
9
| (και) την γκάνι ος θέλη (και) β(ού)λετε ος πράγμα ἐλευθερον εδικόν τ(ου) βανοντα10
| (ς τ)ον ἀπο την (στ)ηγμήν ταύτη η(ς τ)ο ήρινικό (και) καθολικό ποσέσο της αύτις
2
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11

| ἀποξενομένις ἐλιάς κατα(στ)ενοντά(ς τ)ον κύριο (και) καθολικόν οικοκίρι
| (και) ἐπιτροπόν της ἀμετάτρεπτον (και) η αυτή ελευθέρα π(ου)λισα ἐκαμε (και) κα
13
| νι ο ἀνοθεν Ιωάννις προς την ἀνοθεν χίρα μαρία διά την τιμίν ταλαρον
14
| δι(στ)ίλον ἐντεκα: νοῦ: 11: όπ(ου) την σίμερον γένοντε{ς} λιτρες (στ)ερλινες διο: νοῦ: 2
15
| σελίνια ἐπτα: νοῦ: 7: πένσα όκτο: νοῦ: 8: φιλατόμενον λάθος τα οπία ταλαρα
16
| ἐντεκα: νοῦ: 11: ἐ(στ)άθισα ἐμποσθεν ἐμ(ου) νοταρί(ου) και τον γκατοθεν τιμιον –
17
| μαρτίρον τα ἐμέτρισα (και) ης χίρα(ς τ)ης ἐπεριλαβε η ἀνοθεν <γ>ήνή χιρα Μα18
| ρία (και) λαβενοντά(ς τ)α κράζετε πλιρομένι (και) τελίος ευχαρι(στ)ημένη χορίς να
19
| της μίνι κανένα ἀλο δικέομα διά την αύτήν ἀποξενομένι ἐλία με τον να εμ20
| ινε ευχαρι(στ)ιμένι ἀλα μάλι(στ)α ήπόσχετε με τ(ου)ς κλιρονόμ(ου)(ς τ)ης (και) διάδο
21
| χ(ου)(ς τ)ης να μαντιωίρι τον αύτον ἀγορα(στ)η Ιωάννι κλιρονόμ(ου)ς (και) διάδοχ(ου)22
| (ς τ)ο η(ς τ)ο ήρινικό (και) ἀνοχλι(στ)ο ποσέσο (και) να τον διάφεντέβη ἀπο κάθε ἐνα
23
| ντιότιτα τόσο διά τα ανοθεν κολονάτα ἐντεκα όσαν (και) διά κάθε ἐξοδο (και) με
24
| λιορεμεντα όπ(ου) ήθελε κάμι ο αύτος αγορα(στ)ής όμολογόντας η ανοθεν γε25
| νη να μιν ἐκαμεν καμία ἀλιν ἀποξενοσιν ενάντί της παρ(ού)σις δια την γα26
| ραντιρισιν τις όπίας ήποτάσι τα παντια της ἀγαθά παρόντα (και) μέλοντα (και) \τ(ου)το/
12

27

| <Ιωάνις Πωλίτις π<οτε> Σπίρ(ου) βεβεώνω.–
| <(Στ)αθις Μεταξας ποτε Διμιτρι μαρτιρό.
29
| <Κο(στ)αντις Γαβριλις μαρτιρο ποτε ατονι
30
| =Θεόδωρος Κατοπόδης: π(οτέ): Πέτρ(ου) νοτάριος διμόσιος Λευκαδος.
28

▬▬▬▬

▬▬▬▬

138 Angelo Benveniste archivista
22/10 Μαρτίου 1829

CENTOTRENTOTTO

1

| τ(ου)το ἐζητισα να σιμιοθί η(ς τ)ην μπαρ(ου)σιά τον τιμίων μαρτιρών κιρί(ου) Ευ(στ)α
| θι(ού) Μεταξά: π(οτε) Διμίτρι ἀπο το παρόν χορίο πόρο με τον αριθμον της κατι
3
| κια(ς του) ενενίντα: νοῦ: 90: (και) ο κύριος Κο(στ)αντίς Γαβριήλις: π(οτε): Ἀντονι ἀπο το πα
4
| ρον χοριο Πόρο με τον ἀριθμόν της κατηκήα(ς του) εξηντα τεσαρα: νοῦ: 64: οι ο
5
| πίοι βεβαιών(ου)ν εμε τον νοτάριο να γνορίζ(ου)ν καλότατα τ(ου)ς ἐναριθέντας ανο
6
| μελετιμένι γενι χίρα (και) τον ἀνο μελετιμενον Ιωάνι (και) ότη να μην ἐχ(ου)ν κα
7
| νεναν δεσμόν σιγγενίας με ἀυτ(ού)ς οι οπίοι ἀύτή μάρτιρες ήνε καλά γνο(στ)η ε
8
| με τ(ου) νοταρι(ού) ό(στ)ής ἐγραψα (και) εδιμοσίευσα καθαρα ἐγώ ο νοτάριος το πα
9
| ρον κοντράτο ἀποξενόσεος η(ς τ)ο ἀνο ητιμένο όσπίτιον όπ(ου) κιταζη κατα τον
10
| ἀέρα τρεμ(ου)ντάνα (και) ἀπο αύτ(ού)ς καλός ακ(ου)γοντας ή(ού)ν η μάρτιραις (και) τα μέ
11
| ρι (και) βεβαιώνη ο Πολίτις ήσδιόχιρο(ς του) (και) ης μαρτιρίας,
12
| <Ιωάνις Πωλύτις π<οτε> Σπύρ(ου) βεβεώνω –
13
| <(Στ)αθις Μεταξας π<οτε> Διμιτρι μαρτιρο.
14
| <Κο(στ)αντις Γαβριλις ποτε ατονι μαρτιρο.
15
| =Θεόδωρος Κατοπόδης: π(οτέ): Πέτρ(ου) νοτάριος διμόσιος Λευκάδος.
2

# νοῦ 48:
16

|
ακ(ου)λ(ου)θί η κατά(στ)ροσις της ἐκτιμίσεος
|: 1829: Μαρτί(ου): 10: χορίο Πορο εκλελεμένι ήμίοι η κάροθεν βεβαιω18
| μένη τιμιτέ Κο(στ)αντίς Κερομίτης: π(οτε) Διμ(ου) ἀπο τον γκύριον Ιωάννι Πολι19
| τι: π(οτε) Σπίρ(ου) (και) Ιωάννις Πολίτης: π(οτε): Διμιτρι ἀπο την χιρα Μαριό: π(οτε):
Σπίρ(ου)
20
| Βλαχ(ου) όλη ἀπο το παρόν χορίο (και) (και) μας ήπαν να τ(ου)ς τιμίσομε μια ριζα
17
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21

| ἐλέα ης φιτό ασπροελέας όπ(ου) ἐχη (και) ποσεδερι η αύτη χιρα τ(ου) δικεο| ματο(ς τ)ης (και) πιενάμενι η(ς τ)ην τοποθεσία Γερακο(στ)ομα περιοχι τ(ου) παρόν
23
| τος χοριο όπ(ου) εύρίσκετε η αυτη ἐλέα μέσα η(ς τ)ο χοράφι τ(ου) άνοθεν ἀγορα24
| (στ)η Ιωάννι Πολίτη (και) καλα θεοροντα(ς τ)ην με φοβόν θε(ού) (και) με ορκόν μας ε25
| γνορίσαμε να αξηζη η αυτή ἐλέα ταλαρα κολονάτα εντεκα: νοῦ: 11: (ού)το εγνο26
| ρίσαμε (και) βεβεόν(ου)ν ετερι διά ονομά τ(ου)ς ος αγραματη, \με/
27
| <Διμίτρις Ἀρεθας: βεβαιώνο διά όνομα τ(ου) Κον(στ)αντη Κερομιτη ο(ς τ)ημιντις
28
| <Ιωάνις Πωλύτι π<οτε> Σπύρ(ου) βεβεώνω.
29
| <(Στ)αθις Μεταξας π<οτε> Διμιτρι μαρτιρο.
30
| <Κο(στ)αντις Γαβριλις ποτε Ατονι μαρτιρο.
31
| =Θεόδωρος Κατοπόδης: π(οτε): Πέτρ(ου) νοτάριος διμόσιος Λευκαδος.
22

▬▬▬▬

▬▬▬▬

CENTOTRENTANOVE
Angelo Benvenuti arch(ivista) 139
Κυριακή 22/10 Μαρτίου 1829 (χοριό Πόρος)
1

| <με ορκον τ(ου) μιν ιξευροντας να γραψι ος λέη
| <πάνος πολίτης βεβαιώνο διά όνομα τ(ου) Ιωάννι Πολιτη ποτε Διμιτρι ος
3
| ξετιμοτής με ορκον τ(ου) μιν ιξευροντας να γράψι ος λεη
4
| μετα την γκατά(στ)ροσιν της ἀνοθεν εκτιμίσεος ἀπερασα η(ς τ)ην φιλτζα μ(ου) (και) ε5
| πιτα το ἀνεγνοσα με φονί καθαρα (και) ευκαταλιπτο τον ἀνοθεν παρόντα
6
| μερόν (και) μαρτίρον βεβαιωνοντας ι πολιτίς ησδιόχιρο(ς του) (και) ης μαρτιρίας
2

7

| <Ιωάνις Πωλίτις π<οτε> Σπυρ(ου) βεβεώνω. –
| <(Στ)αθις Μεταξας π<οτε> Διμιτρι μαρτιρο.
9
| <Κο(στ)αντις Γαβριλις ποτε Ατονι μαρτιρο.
10
| =Θεόδωρος Κατοπόδης: π(οτέ): Πέτρ(ου) νοτάριος διμόσιος Λευκάδος.
8

# νοῦ 49:
11

| η(ς τ)ας ώράς τέσαρες: νοῦ: 4:45 ἐπιτα ἀπο το μεσιμέρι ήμέρα Κυριακή ήκοσιδό: νοῦ: 22
| Μαρτι(ού) ἐτος νέο (και) δέκα: νοῦ: 10: τ(ου) ήδι(ού) ετός παλεο: 1829: χιλί(ου)ς
οκτακοσι(ου)ς
13
| ηκοσιενέα χορίο Πόρο ἐκράχθι ἐγω ο νοταριος Θεοδωρος Κατοπόδης: π(οτε): Πε14
| τρ(ου) απο χοριο Κάριας με τον ἀριθμόν τις κατικιας μ(ου) εκατον τεσαρα: νοῦ
15
| 104: (και) με τ(ου)ς ήπογεγραμέν(ου)ς μαρτι<ρες> η(ς τ)ην ήκία τ(ου) κιρι(ου) Χρί(στου)
Ζαβιτζα16
| ν(ου): π(οτε): Γεόργι(ου) ἀπο το παρον χορίο Πορο με τον αριθμον της αύτης κατι17
| κια(ς του) τέσαρα: νοῦ: 4: (και) ενεφανισθισαν τα παρόντα διο μερι απο το ἐνα ο
18
| Χρί(στ)ος (και) απο το ἀλο ο Σπίρος Κατοπόδης: π(οτέ): Χρι(στου) απο το παρον χοριο
19
| Πορο με τον ἀριθμον τις κατικια(ς του) τρία: νοῦ: 3: (και) μ(ου) ηπαν να τ(ου)ς σιμιοσο
20
| το όσον ακ(ου)λ(ου)θι ἐπιτα ἐγω ο νοτάριος τ(ου)ς ἐκαμα γνο(στ)ό την διορισιν –
21
| τ(ου) νόμ(ου) ἐπαν(ου) η(ς τ)ο παρον κοντράτο ἀποξενόσεος (και) μ(ου) ἀπεκρίθισαν ότή
22
| την γνοριζ(ου)<ν>. Ἐχοντας (και) ποσεδέροντας ο ανοθεν Σπίρος ἐνα κομάτι ἀμπέλη
23
| όσον (και) αν ινε (και) με όσα δεντρα ἐχι μέσα (και) με τιν αγριονομίν τ(ου) το εχι ἀπο πα24
| τρικίν τ(ου) κλιρονιμία τ(ου) δικεοματό(ς του) η(ς τ)ην τόποθεσια Ἀρεθατα περιοχι
25
| τ(ου) παροντος χορί(ου) σινοριζ(ου)ν ης ἀυτό ἀπο τον ἀέρα τρεμοντανα (και) π(ου)νεν<τε>
26
| ο ἀνοθεν αγορα(στ)ης Χρί(στ)ος (και) ἀπο τον αέρα μαγι(στ)ρο (Στ)άθις Κατοποδης
12

45

Η προηγούμενη πράξη συντάκτησε στις 3 μετά το μεσημέρι της Κυριακής 22/10 Μαρτίου.
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27

| <Χρι(στ)ος Ζαβιτζανος ποτε Γιοργακυ βεβεονο
| <Βαγγέλης Κονιδάρης τ(ου) ιωάννη μαρτιρώ
29
| <Δημήτρης Αρέθας τ(ου) Παναγιώτη μαρτηρο
30
| =Θεόδωρος Κατοπόδης: π(οτε): Πετρ(ου) νοταριος διμοσιος Λευκαδος

\π(οτε) Παν/

28

▬▬▬▬

▬▬▬▬

140 Angelo Benveniste archivista
22/10 Μαρτίου 1829

CENTOQUARANTA

1

|: π(οτε): Παναγιότη φιλαζομενι η πλέον βεβεη σιμπλια(στ)έ ο όπιός Σπι| ρος θέλοντας να το π(ου)λίσι προς τον ἀνο μελετιμενον χρι(στ)ο ο(στ)ής (και) αύτος
3
| εσιντρεξε διά να το ἀγοράσι διά τ(ού)το ἐβαλαν σιμφονος διά τιμιτέ<ς> τον γκι
4
| ριον (Στ)αθι Μεταξά: π(οτέ): Διμιτρι (και) τον Ιωάννι Πολιτι: π(οτε): Βασιλι (και) η διο ἀπο
5
| το παρον χορίο Πόρο (και) το ετίμισαν διά τάλαρα κολονάτα δεκατρια: νοῦ: 13
6
| όπ(ου) την σίμερον γένοντε λίτρες (στ)ερλινες διο: νοῦ: 2: σελινιά δέκα εξη: νοῦ: 16 ∙
7
| (και) πενσα τεσαρα: νοῦ: 4: φιλατομενο λάθος ος φανερονι η μεθ όρκον αύτόν ξε8
| τιμοσιν γενομενι την σίμερον την όπία κατα(στ)ρονο κατοθεν τ(ου) παρον9
| τος (και) μετα ταύτα ἀπερόν η(ς τ)ην φίλτζα μου διά παντοτινί φίλαξη ρεν10
| (ου)ντζιαρόντας τα μέρι δεύτερι (και) τριτι (στ)ιμα με τον να εμιναν ευχαρι(στ)ι11
| μενη οθεν διναμίν τ(ου) παροντος ἀπο την (στ)ηγμήν ταύτη ο ἀνοθεν Σπι12
| ρος κλιρονομ(ου)ς (και) διάδόχου(ς του) π(ου)λη τζεδέρι (και) παντελός ἐονίος ἀποξε13
| νονι προς τον ἀνοθεν Χρί(στ)ο ο όπιός κλιρονομ(ου)ς (και) διάδόχου(ς του) δεχετε
14
| (και) αγοράζη το ἀνο μελετιμενο ἀμπέλι (και) με τιν αγριονομί τ(ου) (και) όσα
15
| δεντρα εχι μέσα κύμενο η(ς τ)ην ἀνο μελετιμένι τοποθεσία (και) σινοριτες η
16
| ανοθεν ήποθι διά να το ἐχη χέρετε εξ(ου)σιάζη μελιοραρι (και) το κανι ος θε17
| λη (και) β(ού)λετε ος πράγμα ελευθερον ἐσικόν τ(ου) βανοντά(ς τ)ον ἀπο την (στ)ι18
| γμήν ταύτη η(ς τ)ο ηρινικο (και) καθολικο ποσεσο τ(ου) αυτ(ου) αποξενομεν(ου)
19
| αμπελι(ού) (και) αγριονομιν τ(ου) (και) δεντρα κατα(στ)ενοντα(ς τ)ο κύριον (και) καθολι20
| κον νικοκίρι (και) ἐπιτροπόν τ(ου) αμετάτρεπτον (και) η αύτη ελευθερα π(ου)21
| λισα ἐκαμε (και) κανη ο ἀνοθεν Χρί(στ)ος προς τον ἀνοθεν Σπίρο διά
22
| την τιμίν ταλαρον δι(στ)ιλον δεκατρία: νοῦ: 13: τα οπία ἐ(στ)άθισα εμπ23
| ροσθεν ἐμ(ου) νοταρι(ου) (και) τον γκατοθεν τιμίον μαρτίρον τα εμετρισα
24
| (και) ης χίρα(ς του) επεριλαβε (και) λαβενοντά(ς τ)α ο ἀνοθεν Σπιρος κραζε25
| τε πλιρομένος (και) τελίος ευχαρι(στ)ιμένος χορίς να τ(ου) μινι κανενα
26
| αλο δικεομα διά το αύτο ἀποξενομενο ἀμπελι (και) με τιν αγριονο\μιν/
2

27

| <Χρι(στ)ος Ζαβιτζανος ποτε Γιοργακυ βεβεονο.
| <Βαγγέλης Κονιδάρης τ(ου) Ιωάνη μαρτιρώ.
29
| <Δημήτρις Αρέθας τ(ου) Παναγιώτη μαρτιρό.
30
| =Θεόδωρος Κατοπόδης: π(οτε): Πέτρ(ου) νοτάριος διμόσιος Λευκάδος.
28

▬▬▬▬
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CENTOQUARANTAUNO
Angelo Benvenuti arch(ivista) 141
22/10 Μαρτίου 1829
1

| μίν τ(ου) με τον να εμινε ευχαρι(στ)ιμένος ἀλα μάλι(στ)α ήποσχετε κλιρονο| μ(ου)ς (και) διάδόχ(ου)(ς του) να μαντινιρι τον αύτον αγοραστή κλιρονο μ(ου)ς (και)
3
| διάδόχ(ου)(ς του) η(ς τ)ο ήρινικό (και) ἀνόχλι(στ)ο ποσέσο (και) να τον διάφεντε4
| βη ἀπο κάθε ἐναντιότητα τόσο διά τα ἀύτα κολονάτα όσάν (και) δια
5
| κάθε ἐξο<δο> (και) μελιοραμεντα όπ(ου) ηθελε καμι ομολογόντας {όμο6
| λογόντας} να μιν εκαμεν καμιά ἀλίν ἀποξενοσι εναντία τις παρ(ου)7
| σις διά την γαραντιρισιν τις όπίας ήποτάσι υα παντια τ(ου) αγαθα
8
| παροντα (και) μελοντα (και) τ(ού)το ἐζιτισα να σιμιοθί η(ς τ)ην μπαρ(ου)σια
9
| τον τιμιον μαρτίρων κιρί(ου) Βαγγέλι Κονιδαρι τ(ου) Ιωάννι απο τα πα10
| ρον χοριο Πόρο με τον αριθμον τις κατικια(ς του) τραντα τρία: νοῦ: 33
11
| (και) ο κιριος Διμίτρις Ἀρεθας τ(ου) Παναηότι ἀπο το παρόν χοριο Πόρο
12
| με τον ἀριθμον τις κατικια(ς του) τριαντα όκτο: νοῦ: 38: οι όπίγι αύ13
| τη μάρτιρες βεβεον(ου)ν ἐμε τον νοταριο ότή γνορίζ(ου)σι τ(ου)ς ἀνοθεν
14
| Κατοπόδη (και) Ζαβιτζανο† οι <ο>πίοι μαρτιρες ήνε καλα γνο(στ)η ἐ15
| με τ(ου) νοταρί(ου) ό(στ)ής εγραψα (και) εδιμοσίευσα καθαρά ἐγω ο νοταρι16
| ος το παρον κοντρατο η(ς τ)ο ανο ηριμανο οσπιτιο όπ(ου) κιταζι
17
| κατα τον ναέρα μαγι(στ)ρο (και) απο αύτ(ού)ς καλος ακ(ου)γοντας ή(ου)ν
18
| η μαρτιρες (και) τα μερι (και) βεβεονι ο Ζαβιτζανος ήσδιόχιρο(ς του) (και) ης
19
| μαρτιριας
2

20

| <Χρι(στ)ος Ζαβιτζανος ποτε Γιοργακυ βεβεονο.
| <Βαγγέλης Κονιδάρης τ(ου) Ιωάνη μαρτιρώ.
22
| <Δημήτρις Αρέθας τ(ου) Παναγιώτη μαρτιρό.
23
| =Θεόδωρος Κατοπόδης: π(οτέ): Πέτρ(ου) νοτάριος διμοσιος Λευκαδος.
21

# νοῦ 49:
24

| ἀκ(ου)λ(ου)θι η κατα(στ)ροσις τις εκτιμισεος

25

|: 1829: Μαρτι(ου): 10: χοριο Πόρο ἐκλελεμενι ήμίς η κατοθε
| βεβαιωμένοι τιμιτάς (Στ)άθις Μεταξας: π(οτε): Διμίτρι ἀπο τον Σπι\ρο/

26
27

| <Χρι(στ)ος Ζαβιτζανος ποτε Γιοργακυ βεβεονο.
| <Βαγγέλης Κονιδάρης μαρτιρώ τ(ου) Ιωάνη.
29
| <Δημήτρις Αρέθας τ(ου) Παναγιώτη μαρτιρό.
30
| =Θεόδωρος Κατοπόδης: π(οτε): Πετρ(ου) νοταριος διμοσιος Λευ31
| κάδος
28

|† (και) ότη δεν εχ(ου)ν κανεναν δε
|σμον σιγγενιας με αυτ(ου) (και) ης μαρτιριας
|<Χρι(στ)ος Ζαβιτζανος πο|τε γιοργακυ βεβεονο.
|<Βαγγέλης Κονιδάρης |τ(ου) Ιωάννη μαρτιρώ.
|<Δημήτρις Αρέθας τ(ου) Πανα|γιώτη μαρτηρό.
|=Θεόδωρος Κατοπόδης |π(οτε): Πέτρ(ου) νοταριος διμο|σιος Λευκαδος
159
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142 Angelo Benveniste archivista
CENTOQUARANTADUE
22/10 και 23/11 Μαρτίου 1829
1

| ρο Κατοπόδη: π(οτε): Χρί(στ)ου (και) Ιωάννις Πολίτης: π(οτε): Βασίλι ἀπο
| τον Χρι(στ)ο Ζαβιτζανο: π(οτε) Γιοργάκη ολή ἀπο το παρον χοριο
3
| (και) μας ήπον να τ(ου)ς τιμίσομε ἐμα κοματι ἀμπέλι κιμενο
4
| η(ς τ)ην τοποθεσια Ἀρεθάτα με τιν αγριονομίν τ(ου) με οτι δέντρα
5
| εχη μεσα περιοχι τ(ου) παροντος χορι(ου) πορο τρεμοντανα (και)
6
| περι π(ου)νεντι ο ἀνοθεν Ζαβιτζάνος (και) περι μαγι(στ)ρο (Στα)θις Κα7
| τοπόδης: π(οτε): παναηότη (και) καλα θεοροντες ἐγ<ν>ορίσαμε με φο8
| βον θε(ού) (και) με τον όρκον μας ήτι να αξιζη το αύτό αμπελι
9
| (και) αγριονομίν τ(ου) (και) δέντρα ταλαρα κολονατα δεκατρια: νοῦ: 13
10
| (ού)τος εγνορίσαμε (και) βεβεονομε ήδιόχιρος μας το ανοθεν
11
| αμπελη (και) δεντρα (και) αγριονομιν τ(ου) τα εχη (και) ποσεδέρι απο
12
| πατρικιν τ(ου) κλιρονομία τ(ου) δικεοματο(ς του)
2

13

| <Ιωάνις Πολιτις: π(οτε): Βασίλι βεβεονο ο(ς τ)ιμιτις με ορκον μ(ου)
| <(Στ)άθις Μεταξας{άς}: π(οτε): Διμιτρι βεβεονο ο(ς τ)ιμιτις με ορκο \μου/

14
15

| μετα την γκατά(στ)ροσιν της ἀνοθεν ἐκτιμίσεος ἀπερασα η(ς τ)ην φί| λτζα μ(ου) (και) ἐπιτα το ανεγνοσα με φονι καθαρα (και) ευκαταλιπτον τον
17
| ἀνοθεν παρόντα μερον (και) μαρτιρώ<ν> βεβεονοντάς ο Ζαβιτζανος η
18
| σδιόχιρο(ς του) (και) ης μαρτιρίας
16

19

| <Χρι(στ)ος Ζαβιτζανος ποτε Γιοργακυ βεβεονο.
| <Βαγγέλης Κονιδάρης τ(ου) Ιωάνη μαρτιρώ.
21
| <Δημητρις Αρέθας τ(ου) Παναγιώτη μαρτιρό.
22
| =Θεόδωρος Κατοπόδης π(οτε): Πέτρ(ου) νοταρίος διμόσιος Λεύκαδος
20

# νοῦ 50:
23

| η(ς τ)ας ωράς τέσαρες: νοῦ: 4: μπριν το μεσιμέρι ήμερα Δευτερα ήκοσιτρίς: νοῦ: 23
| Μαρτί(ου) ἐτος νέο: νοῦ: 4: ἐντεκα: νοῦ: 11: τ(ου) ήδι(ού) ἐτός παλεο: 1829: χιλί(ου)ς
όκτακοσι(ου)ς ήκοσιε25
| νεα χοριο Πόρο ἐκράχθι ἐγω ο νοτάριος θεόδωρος Κατοπόδης: π(οτέ): Πέτρ(ου) ἀπο
26
| χορίο Καρίας με τον ἀριθμον της κατικίας μ(ου) εκατόν τέσαρα: νοῦ: 104: η(ς τ)ην ηκία
24

27

| <Νικολετος Σκλαβενιτις ποτε Μενε(ου) βεβεονο.
| <Σπυρίδων Κονιδάρις π(οτε) Ανα(στ)ασι(ου) βεβεόνο. –
29
| <Αθανασιος Πολιτις ποτε Δρακ(ου) μαρτιρο.
30
| <Νικολαος Κονιδαρις ποτε (Στ)αματι μαρτιρο.
31
| =Θεόδωρος Κατοπόδης: π(οτέ): Πέτρ(ου) νοτάριος διμοσιος Λευκάδος.
28

▬▬▬▬
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\τ(ου) κυ/-

CENTOQUARANTATRE

Angelo Benvenuti arch(ivista) 143
23/11 Μαρτίου 1829

1

| τ(ου) κυρί(ου) Σπιρίδωνος Κονιδάρι: π(οτε): Ἀνα(στ)ασι(ου) ἀπο το ανοθεν χοριο [Πορο με]
| τον αριθμόν τις κατικιά(ς του) τριάντα: νοῦ: 30: (και) ἐνεφανισθισαν τα παροντα διο
3
| μέρι ἀπο το ἐνα ο ἀνοθεν κύρ<ιος> Σπίρος (και) ἀπο το ἀλο η κυρίοι ἀδελφ[ί] Νικο4
| λετος Θεοδώσις (και) Θοδωρις Σκλαβενίτη ή (και) κλιρονόμι: π(οτε): Μένε(ου) Σκλαβε5
| νίτη κάνοντας (και) διά τα επιλιπά τ(ους) ἀνιλικα ἀδέλφια ἀπο το παρον
6
| χορίο Πόρο με τον ἀριθμόν της κατικια(ς του)πενιντα τέσαρα: νοῦ: 54: (και) μ
7
| (ου) ήπάν να τ(ου)ς σιμιόσο το όσόν ἀκ(ου)λ(ου)θί επιτα ἐγώ ο νοτάριος Θεοδωρος Κα8
| τοπόδης τ(ου)ς ἐκαμα γνο(στ)ό την διορισιν τ(ου) νόμ(ου) ἐπαν(ου) η(ς τ)ο παρόν κοντρα9
| το αποξενόσεος (και) μ(ου) απεκριθισαν ότή την γνοριζ(ου)ν ἀναφορικος τις
10
| παρ(ού)σις πράξης μ(ου) ηπαν να σιμιόσο το όσον ακ(ου)λ(ου)θι. Ἐχόντας (και) ποσεδε
11
| ροντας ἀπο πατρικιν τ(ου)ς κλιρονομία τ(ου) δικεοματό(ς του)ς ἐνα κοματι
12
| ἀμπέλη ἐός τζάπιον δέκα όκτο: νοῦ: 18: νιτζίρκα (και) όσα δέντρα τ(ου) ευ13
| ρίσκοντε μεσα ήμερα (και) ἀγρία κίμενο η(ς τ)ην τοποθεσια Φιλιπατα π14
| εριοχή τ(ου) χορι(ού) Κατοχόρι σινοριζ(ου)ν ης αυτό ἀπο τον αέρα ο(στ)ρια Ιω15
| αννις Σκλαβενίτις: π(οτε) Αντρέ(ου) (και) ἀπο τον αέρα μαγι(στ)ρο Γεωργιος Παλ16
| μος: π(οτε): Ἀθανάσι ἀπο χορίο Κατοχόρι φιλαζομενη η πλέον βεβεη –
17
| σιμπλια(στ)έ η όπίοι ἀνοθεν αδελφι θέλοντας να το π(ου)λισ(ου)ν προς τον
18
| ανοθεν κύρ<ιο> Σπιρίδων ό(στ)ής (και) αύτος ἐσίντρεξε να το αγοράσι διά τ(ου)
19
| το ἐβαλαν σιμφόνος διά τιμιτέ τ(ου)ς κυρί(ου)ς Ιωάννι Πολίτη: π(οτε) Σπίρ(ου)
20
| (και) τον Νικολέτο Κονιδάρι: π(οτε): (Στ)αμάτη (και) τον Κο(στ)αντη Κερομίτις: π(οτέ)
21
| Δίμ(ου) (και) Ήώάννίς Πολιτις: π(οτε) (Στ)αθι ολι ἀπο το παρον χοριο Πορο (και) το ε22
| τιμισαν δια ταλάρα κολονάτα εκατόν σαρανταδιό: νοῦ ; 142: όπ(ου) την
23
| σιμερον γενοντε λίτρες (στ)ερλινες τριάντα: νοῦ: 30: σελινία δέκα πεντε
24
| νοῦ: 15: πένσα τεσαρα: νοῦ: 4: φιλατομενο καθε λάθος ος φανερόνι η με25
| θ ορκον αύτον ξετιμοσιν γενομενι τας δέκα Μαρτί(ου): 1829: χιλι(ου)ς \όκτα/2

26

| <Νικολετος Σκλαβενιτις ποτε Μενε(ου) βεβεονο.
| <Σπυρίδων Κονιδάρις π(οτε): Ανα(στ)ασι(ου) βεβεόνο. –
28
| <Αθανασις Πολιτις ποτε Δρακ(ου) μαρτιρο.
29
| <Νικολαος Κονιδαρις ποτε (Στ)αματι μαρτιρο.
27

30

| =Θεόδωρος Κατοπόδης: π(οτε): Πέτρ(ου) νοτάριος διμοσιος Λευκάδος.

▬▬▬▬
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144 Angelo Benveniste archivista
CENTOQUARANTAQUATTRO
23/11 Μαρτίου 1829
1

| κτακοσι(ου)ς ηκοσιενέα την όπία κατα(στ)ρόνο κατοθεν τ(ου) παρόντος (και)
| μετα ταύτα ἀπερνό η(ς τ)ην δίλτζα μ(ου) διά παντοτινι φιλαξην ρεν(ου)ντζιαρον
3
| ρας τα μερι (και) τρίτι (στ)ίμα με τον να εμιναν ευχαρι(στ)ιμενι ίοέν διναμιν τ(ου)
2

161

4

| παροντος ἀπο την (στ)ηγμην ταυτη π(ου)λ(ού)ν τζεδέρ(ου)ν (και) παντεός εονιος
| ἀποξενόν(ου)<ν> προς τον ἀνο μελετιμενον κύρ<ιος> Σπηριδόν ο οπιός κλιρονο6
| μ(ου)ς (και) διάδοχ(ους τ)(ου) δέχετε (και) ἀγοράζη το ἀνο μελετιμενο ἀμπελη (και) με
7
| τα δεντρα τ(ου) κύμενο η(ς τ)ην ἀνο μελετινένι τοποθεσιά (και) σινιριτες η ανο8
| θεν ήποθι διά να το ἐχη χέρετε ἐξ(ουσιαζη μελιοράρι (και) το κάνι ος
9
| θελη (και) β(ού)λετε ος πράγμα ἐλεύθερον ἐδικον τ(ου) βανοντά(ς τ)ον ἀπο τη10
| ν (στ)ιγμίν ταύτη η(ς τ)ο ήρινικο (και) καθολικό ποσεσο τ(ου) αύτ(ου) ἀποξενομεν(ου)
11
| αμπελι(ου) με δέντρα κατα(στ)ενοντα(ς τ)ον κυριο (και) καθολικόν νικοκίρι (και) ἐπιτροπο12
| ν τ(ου)ς ἀμετέτρεπτον (και) η αύτη ἐλευθέρα π(ου)λισά ἐκαμε (και) κάνι ο ἀνοθεν Κο13
| νιδάρις προς τον ἀνοθεν ἀδελφόν διά την τιμίν ταλαρον δι(στ)ίλον ἐκατον
14
| σαραντα διο: νοῦ: 142 (και) ἀντής να μ(ου) παρισιάσι ο ἀνοθεν Κονιδαρις ης μετρι15
| τα τιν ἀύτην τιμίν τ(ου) ἀνοθεν ἀμπελι(ου) (και) δέντρα ἐπαρισίασε τέσαρα νοῦ,<4>
16
| τεσάρα γραματα ή(ου)ν κρέδιτα πριβάτα ης βαρος τ(ου): π(οτε): πατρος τον
17
| ἀνοθεν αδελφιόν (και) ἀυτη τα τζεδέρ(ου)ν το μεν προτο ήνε γενομένο 1810:
18
| χιλι(ου)ς οκτακοσί(ου)ς δέκα Ι(ου)λλί(ου) διο: νοῦ: 2: (και) νοτιφικάδο: 1824: χιλι(ου)ς ό<κ>
19
| τακοσί(ου)ς ηκοσιτέσαρ(ου)ς διά καπιτάλι γρόσια 50: πενίντα κάνοντας το λογα20
| ριασμον ἐος την σίμερον (και) κατεβάζοντας τα τρία τετέρτια το (στ)άρι ταλαρα
21
| τρια: όπ(ου) ήνε γραμένο όπισθεν τις ομολογίας (και) βάνοντας (και) την βελ(ου)τα το
22
| όσο επερν(ου)σε το ταλαρο ης εκινιν την εποχίν ήνε ταλαρα κολονατα ήκοσι πε23
| ντε: νοῦ: 25: (και) φαρδια πενιντα διο: νοῦ: 52: όμίος (και) το δεφτερο γραμα γε24
| νομένο: 1814: χιλί(ου)ς όκτακοσί(ου)ς δεκατεσαρ(ου)ς τέσαρες: νοῦ: 4: Φεβρ(ου)αρί(ου) διά
25
| καπιτάλι γρόσια ἐκατο: νοῦ: 100: κατεβάζοντας διά ἐπτα τεταρτία (στ)άρι τα26
| λαρα κολονατα ἐπτα οπ(ου) ἐχι δοσμένο ης αύτο το γραμα ἀπομένι εος την \σιμε/5

27

| <Νικολετος Σκλαβενιτις ποτε μενε(ου) βεβεονο .
| <Σπυρίδων κονιδάρις π(οτε) ἀνα(στ)άσι(ου) βεβεόνο. –
29
| <Αθανασιος Πολιτις ποτε δρακ(ου) μαρτιρο.
30
| <ΝΙκολαος Κονιδαρις ποτε (στ)αματι μαρτιρο.
28

31

| =Θεόδωρος Κατοπόδης: π(οτε): Πετρ(ου) νοτάριος διμοσιος Λευκαδος.
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CENTOQUARANTACINQUE
Angelo Benvenuti arch(ivista) 145
23/11 Μαρτίου 1829
1

| σιμερον (και) με τα βελ(ου)τα τ(ου) ταλάρ(ου) όπ(ου) εκινι τιν εποχί επερν(ου)σε [(και)
απο]μ2
| ἐνι ο σο(στ)ος ο λαγαριασμός τάλαρα κολονάτα τριαντα όκτο (και) φαρδία εκ3
| ατόν τριαντα: νοῦ: 38: (και) φ<αρδια> 130 φέρνοντας (και) τιν σ(ου)μα τ(ου) πρότ(ου) γραμα41
| τος γενοντε (και) τα διο ταλαρα κολονάτα ἐξιντα τρία: (και) φαρδία: εκατον όγδ5
| οηντα διο: νοῦ: 63: φ<αρδια>: 182: όμίος (και) το τρίτο γράμα γενομένο: 1825:
6
| χιλί(ου)ς όκτακοσί(ου)ς ήκοσι πέντε τέσαρες: νοῦ: 4: Οκτομβρί(ου) διά καπιτα7
| λι λάδι τζ(ου)καλια ἐκατο: νοῦ: 100 κατεβαζοντα όπ(ου) εχι δοσμένο όπ(ου) η8
| νε σιμιομενο ης αυτίν την όμολογια λαδι τζ(ου)καλία τριαντα: διο: νοῦ: 32:
9
| (και) ἀπομεν(ου)ν χρεο(ς τ)ο λαδι τζ(ου)καλια εξιντα οκτο: νοῦ: 68: (και) το ἐβαλαν κα10
| θος την σιμερον περναγι ταλαρα κολονατα ἐπτα: νοῦ: 7: γενετε η σ(ού)11
| μα τάλαρα κολονατα ήκοσιδιό (και) φαρδία ελατον σαρανταδιο: νοῦ: 22
12
| φ<αρδια>: 142: φερνοντας (και) τες διο σ(ού)μες τον μπροτον γραματον γενοντε (και)
13
| τα τρία γραματα ταλαρα κολονατα όγδοήντα ἐξη (και) φαρδία εκατον δεκα162

14

| ἐξη: νοῦ: 86: φ<αρδια>: 116: (και) το δέφτερο γράμα όπ(ου) γινε τ(ου)ς: 1814: χιλι(ού)ς όκτα| κοσί(ου)ς δέκα τεσαρ(ου)ς τέσαρες Φεβρ(ου)αρί(ου) γινε νοτιφικάδο η(ς του)ς: 1824
16
|: χιλί(ου)ς όκτακοσί(ου)ς ήκο(στ)έσαρ(ου)ς όμίος κ(αι το τέταρτο γράμα ήνε γενομ17
| ενο 1826: χιλί(ου)ς όκτακοσί(ου)ς ήκοσιέξη Ἀπριλι(ου) ενέα: νοῦ: 9: διά καπιτά18
| λι ταλαρα κολονατα όκτο: νοῦ: 8: κανοντας εός την σίμερο το διαφορο γε19
| νετε όλι η σ(ού)μα τάλαρα κολονατα δέκα (και) ενενίντα ἐξη: φάρδια: νοῦ: 10: φ<αρδια>:
20
| 96: φέρνοντας όλες τες ανοθεν σ(ού)μες τεσαρες γινοντε τάλαρα κολονάτα
21
| ενενιντα ἐπτα (και) φάρδια τέσαρα: νοῦ: 97: φ<αρδια>: 4: φιλατομενο καθε λάθος
22
| ἐος να σόσι η τιμίν τ(ου) ανο μελετιμέν(ου) αμπελί(ου) (και) δεντρα λίπ(ου)ν ταλαρα
23
| κολονάτα σαραντα τέσαρα (και) φάρδια εδιάκοσια τέσαρα τα όπία ἐ(στ)α24
| θισαν ἐμπρο(στ)ε<ν> εμ(ου) νοταρί(ου) (και) τον γκάτοθεν τιμιον μαρτίρον τα ἐμετ25
| ρισα (και) ης χίρα(ς τ)(ου)ς ἐπερίλαβαν (και) λαβενοντα(ς τ)α κραζοντε η ανοθεν
26
| αδελφι πλιρομένι (και) τελιός ευχαρι(στ)ιμενι χορίς να τ(ου)ς μίνι κανενα αλο \δικ/15

27

| <Νικολετος Σκλαβενιτις ποτε Μενε(ου) βεβεονο.
| <Σπυρίδων Κονιδάρις π(οτε) Ἀνα(στ)ασί(ου) βεβεόνο. –
29
| <Αθανασιος Πολιτις ποτε Δρακ(ου) μαρτιρο
30
| <Νικολαος Κονιδαρις ποτε (Στ)αματι μαρτιρο
31
| =Θεόδωρος Κατοπόδης: π(οτε): Πέτρ(ου) νοτάριος διμοσιος Λευκάδος.
28

▬▬▬▬

▬▬▬▬

146 Angelo Benveniste archivista
23/11 Μαρτίου 1829
1

CENTOQUARANTASEI

| δικεομα διά το αύτο ἀποξενομενο ἀμπελι (και) δεντρα με τον να εμιναν
| ευχαρι(στ)ιμενι όμιος (και) ι ανο μελετιμενος Κονιδαρις διά τα ανοθεν γραμ3
| ατα ἀπο την σιμερον δεν νεχι κανένα δικεομα δια τα ανοθεν γραματα τε4
| σαρα (και) κατα(στ)ρονο κάτοθεν τ(ου) παρόντος (και) μετα ταύτα ἀπερνο η(ς τ)ην φιλ5
| τζα μ(ου) διά παντοτινιν φιλαξήν ἀλα μάλι(στ)α ήποσχοντε τα ανοθεν αδελ6
| φία κλιρονομ(ου)ς (και) διάδοχ(ους του)ς να μαντινίρ(ου)ν τον αύτον ἀγορα(στ)ή Κονι7
| δαρι με τ(ου)ς κλιρονομ(ους του) (και) διάδοχ(ους του) η(ς τ)ο ήρινικό (και) καθολικο ποσέ8
| σο (και) να τον διάφεντέβ(ου)ν ἀπο κάθε ἐνάντιότιτα τόσο διά τα αυτα κο9
| λονατα ἐκατον σαραντα διο: νοῦ: 142: όσάν (και) διά καθε ἐξοδο (και) μελιο10
| ραμέντα όπ(ου) ηθελε καμι ο ανοθεν Κονιδαρις ομολογόντας η ἀνοθεν ἀ11
| δελφί να μιν ἐκαμαν καμιά ἀλίν δισκ(ου)ζιτζιόν ἐνατιά τις παρ(ού)σις διά
12
| την γαραντιρισιν τις όπίας ήποτάσ(ου)ν τα παντια τ(ου)ς ἀγαθα περόντα (και)
13
| μέλοντα (και) τ(ού)το εζιτισα να σιμιοθί η(ς τ)ην μπαρ(ου)σία τον τιμιον μαρτιρον
14
| κιρί(ου) Αθανάσι Πολίτι: π(οτε): Δράκ(ου) ἀπο το παρον χορίο Πόρο με τον ἀριθμ15
| ον τις κατικια(ς του): 58: πενιντα όκτο (και) ο κύρ<ιος> Νικολέτος Κονιδαρίς: π(οτέ):
(Στ)αματι απο
16
| το παρον χορίο Πορο με τον αριθμον της κατικια(ς του) ήκοσι εξη: νοῦ: 26: η όπίοι αυτ<οι>
17
| μάρτιρες βεβεόν(ου)ν εμε το νοτάριο οτίν γνορίζ(ου)σι καλοτατα τ(ου)ς ἐνα ριθεντας Κονι18
| δαρι (και) Σκλαβενίτι (και) ότι δεν νεχ(ου)ν καμία ἐδικότιτα με αύτ(ου)ς η οπίοι μάρτιρες η
19
| νε καλα γνο(στ)η εμε τ(ου) νοταρί(ου) ο(στ)ής εγραψα (και) εδιμοσίευσα καθαρα εγώ ο
νοταρι<ο>ς
20
| το παρόν κοντρατο μέα η(ς τ)ο ἀνο ήριμενο οσπίτιο χαμόηο όπ(ου) κιταζη κατα
21
| τον αερα σιρόκο (και) ἀπο αύτ(ού)ς καλος ἀκ(ου)γοντας ή(ου)ν η μάρτιρες (και) τα μερι (και)
22
| βεβεονι ο Κονιδαρις (και) ο Νικολέτος ἐνας ἀπο τ(ου)ς ἀνοθεν αδελφ(ου)ς ησδιόχιρο(ς του)
(και) ης
2
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23

| μαρτιρίας

24

| <Νικολετος Σκλαβενιτις ποτε μενε(ου) βεβεονο.
| <Σπυρίδων Κονιδάρις π(οτε) Ἀνα(στ)ασι(ου) βεβεόνο. –
26
| <Αθανασιος Πολιτις ποτε Δρακ(ου) μαρτιρο.
27
| <Νικολαος Κονιδαρις ποτε (Στ)αματι μαρτιρο.
28
| =Θεόδωρος Κατοπόδης π(οτε): Πέτρ(ου) νοταριος διμοσιος Λευκαδος.
25

▬▬▬▬
CENTOQUARANTASETTE

1

ǀ

▬▬▬▬

Angelo Benvenuti arch(ivista) 147
23/11 Μαρτίου 1829

άκ(ου)λ(ου)θι η κατά(στ)ροσις τις ἐκτιμίσεος,
# νοῦ 50:

2

| 1829: Μαρτι(ού) 10: παλεο: χο῀<ριο>: πορο εκλελεμενι ημίς η κατοθεν σιμιο| μενι τιμιτέ Ιωάννις Πολίτις: π(οτε) Σπιρ(ου), Νικολέτος Κονιδάρις: π(οτε): (Στ)αματι βα4
| λμενι ἀπο τ(ου)ς ἀδελφ(ού)ς Νικολετο Θεοδοσι (και) Θοδορί αδελφια Σκλαβενιτι
5
| ή (και) κλιρονομι: π(οτέ) Μενε(ου) (και) Κο(στ)αντίς Κερομιτις: π(οτε) Δίμ(ου) (και) Ιωάνις Π6
| ολιτις: π(οτε): (Στ)άθι βαλμενιαπο τον ευγενό κιριον Σπιριδον Κονιδαρι π(οτε)
7
| Ανα(στ)ασί(ου) όλι απο το παρον χορίο (και) μας ήπαν να τ(ου)ς τιμίσομε ἐνα
8
| κοματι ἀμπελι σίδεντρο όπ(ου) ἐχ(ου)ν (και) ποσεδέρ(ου)ν τα ἀνοθεν αδελ9
| φια Σκλαβενιτι απο πατρικιν τ(ου)ς κλιρονομία τ(ου) δικεοματο(ς τ)(ου)ς
10
| (και) πιεναμενι ης αυτο η(ς τ)ην τοποθεσία Φιλιπάτα περιοχι τ(ου) χορί(ου)
11
| Κατοχορι ήδαμε να ήνε τζαπιον δεκα οκτο νιτζίρκα (και) καλα θεορ12
| οντας ἐγνορίσαμε με φοβον θε(ου) (και) με ορκον μας να ἀξιζι το αύτο
13
| αμπελι (και) όσα δεντρα ἐχι μεσα ταλαρα κολονάτα ἐκατον σαραντα
14
| διο: νοῦ: 142: (και) σινοριζ(ου)ν ης αυτό ἀπο τον αέρα ό(στ)ρια Ιωάννις Σκλ15
| αβενίτις: π(οτε): Αντρεα (και) ἀπο τον ἀερα μαγι(στ)ρο Γεοργιος Παλμος: π(οτε):
16
| Αθανασι ἀπο χοριο Κατοχόρι διά πλεον βέβαιη σιμπλια(στ)έ (ού)τος ἐγνο17
| ρίσαμε (και) βεβεονι οπίος ηξεύρι γραματα (και) ετερος διά εκίνον όπ(ου) δε18
| ν ιξεύρι,
3

19

| <Νικολαος Κονιδάρις βεβαιώνο ος ξετιμοτις με ορκον μ(ου),
| <Ιωανις Πολιτις βεβεονο ος ξετιμοτις με ορκον μ(ου).
21
| <(Στ)αθις Κατοπόδης βεβεόνο διά όνομα τ(ου) Κο(στ)αντι Κερομίτι ο(ς τ)ιμι22
| τίς με ορκον μ(ου) μιν ιξευροντάς να γραψι ος λει,
23
| <Ιωάνις πολίτις ἐγραψα τιν μπαρόν (και) βεβεόνο ο(ς τ)ιμιτίς με ορκον μ(ου).
20

24

| <Νικολετος Σκλαβενιτις ποτε Μενε(ου) βεβεονο.
| <Σπυρίδων Κονιδάρις π(οτε): Ἀνα(στ)ασί(ου) βεβεόνο. –
26
| <Αθανασις Πολιτις ποτε Δρακ(ου) μαρτιρο.
27
| <Νικολαος Κονιδαρις ποτε (Στ)αματι μαρτιρο.
25

28

| =Θεόδωρος Κατοπόδης: π(οτε): Πέτρ(ου) νοτάριος διμόσιος Λευκαδος.

▬▬▬▬
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148 Angelo Benveniste archivista
CENTOQUARANTAOTTO
23/11 Μαρτίου 1829

1

|

ἀκ(ου)λ(ου)θι η κατα(στ)ροσις τ(ου) προτ(ου) γραματος κρέδιτ(ου)
# νοῦ 50:

2

|: 1810: Ι(ου)λί(ου): 2: (παλεώ) χο῀<ριο> Πόρο με το παρον γραμα όμολογι ο Μενεος Σκλαβε| νίτις: π(οτε): Διμιτρί(ου) απο το παρον χορίο πος ἐλαβς ἀπο τον εύγενι: σινιόρ Σπι4
| ριδον Κονιδαρι: π(οτε) Ανα(στ)ασι(ου) λαδι λαπάντε τζ(ου)καλια τριανρατρία (και) λιτρες
5
| διο: νοῦ: 33: λ῀: 2: το οπίο ἐσιμφόνισαν να το πλιροσι γροσια πενιντα: νοῦ: 50
6
| (και) μιν νεχοντας να τες μετρισι κατα το παρον ήπόσχετε να τες δόσι όλον
7
| τον ἐρχαμενον αύγ(ου)(στ)(ου): 1811: όμ(ου) με το διαφόρον τ(ου)ς κατα τιν σινιθια τ(ου)
8
| τόπ(ου) (και) λίποντας να (στ)ενεβετε νιφόρμα (και) να τρεχει το διάφορον τ(ου)ς ἐός
9
| την τελία ἀποπλιρομίν τοσο τ(ου) ἀνόθεν τα μετρίσι όσάν (και) οπιος διξη το πα
10
| ρον να λαβενι την ευχαρί(στ)ισιν (και) βεβεονι ήσδιόχιρο(ς τ)(ου) (και) ης μαρτιριας
3

11

| <Μενεος Σκλαβενίτις βεβεονο.
| <(Στ)αθις Καβαδάς μαρτιρό.
13
| <Παναγιότι ηερεύς Κονιδαρις ἐγραψα το παρον (και) μαρτιρώ.
12

# νοῦ 50:
14

| 1814: Αύγ(ου)(στου): 15: ἐδοσε ἀκοντο διά διάφορο (στ)αρι τετάρτια: 3:
|
ἀκ(ου)λ(ου)θι η κατα(στ)ροσις τ(ου) δευτερ(ου) γράματος κρεδιτ(ου)
16
| 1814: (παλεο): χορίο Πόρο Φεβρ(ου)αρί(ου): 4: την σιμερον με το παρον γραμα
17
| ομολογί ο ιποκατοθεν βεβεομενος Μένεγος Σκλαβενίτις: π(οτε): Διμιτρι(ου) ἀ19
| πο το παρόν χορίο πος ἐλαβε ἀπο τον σινιορ Σπιριδων Κονιδάρι: π(οτε): ἀ25
| Ανα(στ)ασί(ου) γρόσια ἐκατο δανικά σιγ(ου)ρα η(ς τ)ην γην (και) ηπόσχετε να τ(ου) τα ε20
| πι(στ)ρέψι ης πασαν τ(ου) καλιν αναζίτισιν ομ(ου) με το διάφορον τ(ου)ς κατά
21
| τιν σινιθια τ(ου) τόπ(ου) (και) λιπόντας να (στ)ενέβετε κατα το νομο ήποσχομε22
| νος μα τα παντια τ(ου) ἀγαθα τοσο τ(ου) ανοθεν όσάν (και) οπίος ἀλος το παρον δι23
| ξη βε βαιωνοντας ήσδιόχιρο(ς τ)(ου) (και) ης μαρτιρίας,
15

24

| <Μενεος Σκλαβενίτις βεβεώνο.
| <Γλιγόρις Παλμος μαρτιρώ.
26
| <Νικολετος Σκλαβενιτις ποτε Μενε(ου) βεβεονο.
27
| <Σπυρίδων Κονιδάρη π(οτε): Ἀνα(στ)ασί(ου) βεβεόνο. –
28
| <Αθανασις Πολιτις ποτε Δρακ(ου) μαρτιρο.
29
| <Νικολαος Κονιδαρις ποτε (Στ)αματι μαρτιρο.
25

30

| =Θεόδωρος Κατοπόδης: π(οτε): Πετρ(ου) νοτάριος διμοσιος Λευκαδος.

▬▬▬▬
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▬▬▬▬

CENTOQUARANTAΝOVE

Angelo Benvenuti arch(ivista) 149
23/11 Μαρτίου 1829

1

| <Πάνος Φοντανας γραφέφ (και) μαρτιρας
|: 20: Απριλι(ου): 1816 τ(ου) ἐδάνισα ἐτερα ταλαρα κολονατα τρια: νοῦ 3:
3
| με το διάφορον τ(ου)ς ος ανοθεν, 1815 Ι(ου)λι(ου): 2046: ἐδοσε ακόντο δια το
4
| παρον (στ)άρι τεταρτία: 3῀: 17: Ι(ου)λλι(ου): 1817: ἐδοσε ἐτερο (στ)αρι τεταρ[τια: 4:]
5
|
ακ(ου)λ(ου)θι η κατα(στ)ροσις τ(ου) τριτ(ου) γραματος κρέδιτ(ου)
2

# νοῦ 50:
6

| 4: οκτομβρι(ου): 1825: ε῀<τος> (παλ ε῀ο) χο῀<ριο>: Πόρον ο Μένιος Σκλαβενίτις: π(οτε): Διμι| τρι ἐλαβε τιν σίμερον ἀπο τον κίριον Σπιριδωνα Κονιδαρι: π(οτε): Ανα(στ)α8
| σι(ου) όλες τες ἐλίες όπ(ου) ἐχι (και) ποσεδέρι η(ς τ)οποθεσία Βαρκόν (και) διο ἀ9
| πεξο ἀπο αύτο διά να μάσι τον γκαρπόν τ(ου)ς τον μπαροντα χρο10
| νο με ηποσχεσίν τ(ου) να δόσι (και) μετρίσι τον μπροτον ἐρχαμενον Δι11
| κέμβριο διά αφιταντζα τον αύτόν ἐλεόν λαδι καθαρον τζ(ου)καλια ε12
| κατο: νοῦ: 100: μετριμενο με την τζάρα (και) λίποντας να το ἀποκρινετε
13
| η(ς τ)α καλιτερα πρέτζα (και) να (στ)ενεβετε κατα το νομο ηποσχομενος
14
| με τα παντιά τ(ου) ἀγαθά (και) βεβεόνι ήσδιόχιρο(ς τ)(ου) (και) ης μαρτιριας το
15
| σο να το δίδι τ(ου) ἀνοθεν Κονιδάρι όσάν (και) οπιος ἀλος νομιμος το
16
| παρον διξι να λαβενι την ευχαρί(στ)ισιν
7

17

| <Μένεος Σκλαβενίτις βεβεονο.
| <Κον(στ)αντις Αρεθας μαρτιρώ.
19
| <Πιέρος Αρέθας ἐγραψα (και) μαρτιρώ.
18

# νοῦ 50:
20

|: 1826: εδόθισαν διά το παρόν γραμα ακοντο λάδι τζ(ου)καλια: 32
|
ἀκ(ου)λ(ου)θι η κατά(στ)ροσις τ(ου) τέταρτ(ου) γράματος κρέδιτ(ου)
22
|: 9: ἀπριλί(ου): 1826: παλεο: χορίο Πόρο την σιμερον με τον παρον γραμ23
| μα ομολογι ο ήποκατοθεν βεβαιωμενος Μένεος Σκλαβενιτις πος ελα26
| βε ἀπο τον σινιόρ Σπίρον Κονιδάρι ταλαρα κολονατα όκτο: νοῦ: 8: δα
25
| νικά ήποσχόμενος ο ἀνοθεν Σκλαβενίτις να τ(ου) τα επι(στ)ρέψι μέσα η(ς τ)
26
| ον μίνα Αύγ(ου)(στ)ο χορίς διάφορον (και) λίποντας ἀπο τιν ἀυτην διορια να \πλι/21

27

| <Νικολετος Σκλαβενιτις ποτε Μενε(ου) βεβεονο.
| <Σπυρίδων Κονιδάρις π(οτε): Ανα(στ)ασι(ου) βεβεόνο. –
29
| <Αθανασις Πολιτις ποτε Δρακ(ου) μαρτιρο.
30
| <Νικολαος Κονιδαρις ποτε (Στ)αματι μαρτιρο.
31
| =Θεόδωρος Κατοπόδης: π(οτέ): Πέτρ(ου) νοταριος διμόσιος Λευκαδος.
28

▬▬▬▬
46

▬▬▬▬

Τα ποσά είναι μεχρονολογική σειρά: 20 Ιουλίου 1815 ακόντο σιτάρι, 20 Απρίλίου 1816 έντοκο χρηματικό δάνειο 3 τάλαρα, 17 Ιουλίου 1817 ακόντο σιταρι. (Acconto, δάνειο προκαταβολή)
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CENTOCINQUANTA

23/11 - 25/13 Μαρτίου 1829
1

| πλιρονι το διαφορο τα δεκα εντεκα κατά τίν διόρισιν τ (ου) νόμ(ου) τόσον
| να τα δίδι τ(ου( ἀνοθεν Κονιδάρι όσάν (καί) κάθε ἀλος όπ(ου) νομιμος το πα3
| ρον παρ(ου)σιασι (καί) λιποντας να (στ)ενέβετε κατά τον νομον (και) βεβεονι ης
4
| δια χιρο(ς του) (και) ης μαρτιρίας,
2

5

| <Μενιος Σκλαβενιτις βεβεόνο.
| < (Στ)αθις Μεταξάς μαρτιρώ.
7
| < Σπίρος Ζαβιτσάνος γραφετε ος μαρτιρας
6

8

| μετά τήν γκαταστροσιν τής ἀνο ἠριμενις εκτιμίσεος (καί) τον ἀνο ἠριμ| ἐνα πριβατα γραματα κρέδιτα τεσαρα ἀπερασα ἠ(στ)ήν φιλτζαμ(ου)
10
| (καί) ἐπιτα το ἀνέγνοσα με φονι καθαρά (καί) ευκατάλιπτο τ(ου) ἀνοθεν πα11
| ροντα μερόν (καί) μαρτιρόν βεβαιώνοντας ἐνας ἀπο τ(ού)ς αδελφ(ου)ς Σκλαβε12
| νιτι (καί) ο Κονιδάρις ῆσδιόχιρο(ς τ)(ου) (καί) ῆς μαρτιρίας,
9

13

| <Νικολετος Σκλαβενιτις ποτε Μενε(ου) βεβεονο.
| <Σπυρίδων Κονιδάρις π(οτε): Ανα(στ)ασι(ου) βεβεόνο. –
15
| <Αθανασις Πολιτις ποτε Δρακ(ου) μαρτιρο.
16
| <Νικολαος Κονιδαρις ποτε (Στ)αματι μαρτιρο.
17
| =Θεόδωρος Κατοπόδης: π(οτέ): Πέτρ(ου) νοταριος διμόσιος Λευκαδος.
14

# νοῦ 51:
18

|ἠ(στ)ας ώρας τρις: νοῦ:3: ἐπιτα ἀπο το μεσιμέρι ἠμερα Δευτερα ἠκοσιτρις νοῦ
| :23: Μαρτί(ου) ἐτος νέο (καί) ἐντεκα νοῦ: 11: τ(ού) ιδι(ού) ἐτός παλεο χιλί(ου)ς οκτα20
| κοσι(ου)ς ἠκοσιενέ[α] χοριό Πόρο ἐκράχθηκα ἐγώ ὁ κα[τω]θέν βεβαιωμενος νοτα21
| ριος (καί) με τ(ού)ς ἠπογεγραμεν(ου)ς μαρτιρες ἠ(στ)ήν ἠκία τ(ού) κιρί(ου) Ἰωάννι Πολι22
| <τι> π(οτέ) Σπιρ(ου) ἀπο το παρόν χορίο Πόρο με τόν αριθμον τής κατικία(ς του) ἐκα23
| τον τρία νοῦ: 103 (καί) ἐνεφανίσθισαν τα παροντα δίο μερι ἀπο το ἐνα ὁ κυρ
24
| ἀνοθεν Ἰωάννις (καί) ἀπο το ἀλο ἠ κυρίη Αθανάσις (καί) Διμίτρις αδέλφια Πάλμ(ου)
25
| π(οτέ) Νικολ(ού) ἀπο χορίο Κατοχόρι με τόν αριθμόν τίς κατικια(ς του) τ(ού) Αθανάσι
26
| ὁγδοήντα ἐνα: νοῦ: 81 (καί) τ(ού) Διμίτρι ἐβδομιντα ἐνεα: νοῦ: 79: (καί) μ(ου)ηπαν να τ(ου)ς
\σημιό-/
19

27

| <Αθανασιος Πάλμος (ποτέ) Νικολάου βεβεονο.
| <Ίώανις Πολύτις (ποτε) Σπυρου βεβεώνω.
29
| <Στεργιος [Δελαπορτας] (ποτε) [ ] μαρτιρο.
30
| <Παναγιοτις Μεταξάς ποτε Πετρ(ου) μαρτίρο.
31
| =Θεόδωρος Κατοπόδης: π(οτέ): Πέτρ(ου) νοταριος διμόσιος Λευκαδος.
28

▬▬▬▬
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CENTOCINQUATUNO

Angelo Benvenuti arch(ivista) 151
23/11 Μαρτίου 1829

1

| μιόσο ὁσακ(ου)λ(ου)θι ἐπιτα ἐγώ ὁ νοτάριος τ(ου)ς ἐκαμα γνο(στ)ό τήν διορισίν τ(ου)
| νόμ(ου) ἐπαν(ού) η(ς τ)ο παρόν κοντράτο ἀλαγήν μ(ου) ἀποκρίθισαν ότή τήν
3
| γνορίζ(ου)ν. Ἐχόντας (και) ποσεδέροντας τ(ου) δικεοματο(ς τους) ή ἀνοθεν ἀδελφί διό
4
| κοματια χοράφι ἠ(ς τ)ήν τόποθεσία Ρ(ου)δα περιοχι τ(ού) παρόντος χορί(ου) Πορ(ου)
5
| με πέντε ρίζες ἐλιες ῆς φιτό ἀσπρολιές ήνε του) σπόρ(ου) ἐός κ(ου)βελι(ου) ἐνα (καί) μι6
| σ(ου) νιτζιρκα (καί) σινορίζ(ουν) ἠσαυτό ἀπο τον ἀέρα λεβάντε ὁ Νικολός Πάλμος
7
| π(οτέ) Ἰωάννι (καί) Αθανάσις Πολίτις π(οτέ) Δράκ(ου) (καί) ἀπο τον ἀέρα τρεμ(ου)ντάνα ο Βαγκε8
| λις Κονιδάρις τ(ου) ήωάννι (καί) τό ἐτιμισαν τό ἀνοθεν χοράφι (καί) ἐλιες (καί) τρις ἀ9
| γριλιδες διά τάλαρα κολονάτα τριαντα ὁκτο: νοῦ: 38: ὁμίος ἐτιμισαν (καί)
10
| το ἐτερο λαχιδι χοράφι με μία ριζα ἀσπρο ἐλιά τον ἀνοθεν ἀδελφι11
| ον Πάλμ(ου) τ(ού) δικεοματό(ς τους) ἐος κ(ου)βελι(ού) μισ(ού) νιτζίρκα (καί) (στ)ήν ήδια
12
| τοποθεσια Ρ(ού)δα μέσα ἠ(ς τ)ήν μπεριοχι τ(ου)παροντός χορι(ου) Πόρου (καί) το
13
| ἐτιμισαν διά τάλαρα κολονάτα ἐπτα: νοῦ: 7: όπ(ου) σ(ου)μάρ(ου)ν (καί) τα διό λα14
| χιδια με σιδεντρα ταλαρα κολονάτα σαραντα πέντε: νοῦ: 45: όπ(ου) σιν15
| ορίζ(ου)ν (καί) σαφτό το ἠ(στ)ερο λαχίδι ἀπο τον ἀέρα π(ου)νέντε ὁ Χρί(στ)ος Ζα16
| βιτζάνος: π(οτέ): Γεοργί(ου) (καί) ἀπο τον ἀέρα σιροκο κλιρονομιά : π(οτέ) Θεοδοσι(ου)
17
| Κονιδάρι ὁμίος ἐπίγανε (καί) ἠσε τρις: νοῦ: 3: ριζες ἐλιες ἠ(ς τ)ην τοποθεσία
18
| ἠ(ς του) Θιάκ(ου) τι Ράχι περιοχι τ(ού) παροντος χορί(ου) Πόρ(ου) μεσα ἠ(ς τ)ο χοραφι
19
| τ(ού) Ζαφιρι Μαχαλιότι: π(οτέ): (Στ)ερι(ου) ἀπο χοριό Κατοχόρι όπ(ου) ἐχι (καί) πο20
| σεδέρι τ(ού) δικεοματό(ς του) ὁ ἀνοθεν Ἰωάννις Πολίτις (καί) τό ἐτίμισαν διά τα21
| λαρα κολονάτα δοδεκα: νοῦ: 12: õς φανερόνι ἠ μεθόρκον ἀυτον ξετιμοσιν γε22
| νομενι την σιμερον την ὁπία κατα(στ)ρόνο κατοθεν τ(ού) παροντος (καί) μετα
23
| ταυτα ἀπερνο ἠ(ς τ)ήν φίλτζα μ(ου) διά παντοτινί φίλαξι ρεν(ου)ντζιάροντας
24
| τα μερι δευτερι (καί) τριτι (στ)ιμα με το νά εμίναν ευχαρι(στ)ιμενι όθεν δινα25
|μι τ(ου) παρόντος ἀποτιν (στ)ιγμίν ταύτη λαβένι ὁ Πολίτις τα ανοθεν χο26
| ραφια (καί) δεντρα ὁσανοθεν όπ(ου) ἠνε ξετιμιμένα διά ταλαρα κολονατα \σαρα-/
2

27

| <Αθανασιος Πάλμος (ποτέ) Νικολάου βεβεονο.
| <Ίώανις Πωλύτις (ποτε) Σπυρου βεβεώνω.
29
| <Στεργιος [Δελαπορτας] (ποτε) [ηοανης] μαρτιρο.
30
| <Παναγιοτις Μεταξάς ποτε Πετρ(ου) μαρτίρο.
28

31

| =Θεόδωρος Κατοπόδης: π(οτέ): Πέτρ(ου) νοταριος διμόσιος Λευκαδος.

▬▬▬▬
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152 Angelo Benveniste archivista

CENTOCINQUANTADUE

23/11 Μαρτίου 1829
1

| ραντα πεντε νοῦ: 45: οπ(ου) την σιμερον γενοντε λίτρες (στ)ερλίνες ἐνέα: νοῦ:
| 9: σελινία δέκα ἐνέα: νοῦ: 19: πενσα τέσαρα: νοῦ: 4: ὁμίος ἀπο τήν (στ)ιγμίν
3
| ταύτη λαβεν(ου) (καί) ἠ ἀδελφι Παλμέη τίς τρίς ρίζες ἐλιές ὁσανοθεν εφανερο4
| σανε ξετιμομένες διά ταλαρα κολονάτα δόδεκα: νοῦ: δόδεκα τ(ου) άνοθεν Ἰωάννι
2

168

5

| Πολίτι (καί) με το να περισεβη ἠ τιμίν τόν ἀνοθεν ἠπο(στ)αντικό τόν ἀνοθεν
| ἀδελφιόν Πάλμ(ου) ταλαρα κολονατα τριάντα τρια: νοῦ: 33: τα ὁπια ταλαρα τρια7
| ντα τρια τα ἐμετρισε ὁ ἀνοθεν Πολιτις τον ἀνοθεν ἀδελφιόν Πάλμ(ου) (και) ῆς χιρα8
| (στου)ς περιλαβαν (καί) ἠ[ήσασαν ἠσια] ἠ(ς τ)ήν τιμίν τον ἀνο μελετιμένον χοραφια
9
| (καί) δεντρα (καί) ἠποσχοντε ἀμφοτερι με τ(ού)ς κλιρονόμ(ου)ς (καί) διαδόχ(ου)ς νά
10
| γαραντίρ(ου)ν ἐνάς τόν ἀλον τόσο (και) (στ)α ἀνοθεν ἠπο(στ)αντικα ὁσαν (και) η(ς τ)α με11
| τριτά οῖ ὁπίοι ἀνοθεν Πολίτις (καί) Παλμέη ὁμολογ(ού)ν ὁτι να μίν εκαμάν κα12
| μία ἀλιν ἀποξενοσιν διά τα ανοθεν ἠπο(στ)αντικα (καί) να γαραντίρ(ου) ἀμφο13
| τερι ἐνας τόν ἀλον με τα παντίτ(ου)ς ἀγαθά παροντα (καί) μελοντα (καί) τ(ού)τό εζι14
| τισαν να σιμιοθι ἠ(ς τ)ήν μπαρ(ου)σία τόν τιμιόν μαρτιρον κιρί(ου) (Στ)ερί(ου) Δελαπορ15
| ρτας: τ(ου) Ἀθανάσι ἀπο το χοριο Εύγερο με τον ἀριθμον τις κατικία(ς του) ἐξιντα ἐνα
16
| νοῦ:61: (καί) ὁ κύρ Παναηοτίς Μεταξας π(οτέ) Πέτρ(ου) ἀπο το παρον χορίο Πόρο με το17
| ν αριθμον τίς κατικια(ς του) ἐξιντα ὁκτο: νοῦ: 68: οῖ ὁπίοι ἀύτι μαρτιρες ἠνε κα18
| λα γνο(στ)ι εμε τ(ου) νοταρί(ου) (και) βεβεόν(ου)ν ἐμε το νοταριο ὁτι να γνοριζ(ου)σι
καλοτα19
| τα τ(ού)ς [άνο] θέντας Πολίτι (και) Πάλμο (και) ὁτή δεν ἐχ(ου)ν κανενα δεσμον σιγγε20
| νιας με ἀυτ(ου)[ς] ὁ(στ)ής ἐγραψα (και) ἐδιμοσιευσα καθαρα ἐγώ ὁ νοτάριος το παρόν
21
| κοντρατο ἀλαγίς μέσα ῆς το ἀνο ηριμενο ὁσπίτιο χαμογιο ὁπ(ου) κιταζι κα22
| τα τον ἀέρα τρεμ(ου)ντανα (καί) ἀπο ἀύτ(ου)ς καλος ἀκ(ου)γοντας ἠ(ού)ν ημαρτιρες
23
| (καί) τα μερι (καί) βεβεονι ὁ Πολιτις (καί) ο Ἀθανάσις ἠδιοχιρό(ς του)ς (καί) ῆς μαρτιρίας.
6

27

| <Αθανασιος Πάλμος (ποτέ) Νικολάου βεβεονο.
| <Ίώανις Πωλύτις (ποτε) Σπυρου βεβεώνω.
29
| <Στεργιος [Δελαπορτας] (ποτε) [Ηοανης] μαρτιρο.
30
| <Παναγιοτις Μεταξάς ποτε Πετρ(ου) μαρτίρο.
31
| =Θεόδωρος Κατοπόδης: π(οτέ): Πέτρ(ου) νοταριος διμόσιος Λευκαδος.
28

▬▬▬▬
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23/11 Μαρτίου 1829 (εκτίμηση)

# νοῦ 51:
1

|
ἀκολ(ου)θι ἠ κατά(στ)ροσις τις ἐκτιμίσεος.
| : 1829: Μαρτί(ου): 11: παλεο: χõ: Πόρος ἐκλελεμένι ἠμίς ἠ κατοθεν βε3
| βεομενοι τιμιτέ περικαλεσμένι ὁ (Στ)άθις Μεταξας: π(οτέ) Διμιτρί(ου) ἀπό τον
4
| γκίριον Ἰωάννι Πολίτι: π(οτέ) Σπιρ(ου) (καί) ἠ δίο ἀπο το παρον χοριο Κατοχορι (και) ο Ἀθανα5
| σις Πολίτις π(οτέ) Δράκ(ου) ἀπο το ἠδιο χορίο βαλμένος ἀπο τ(ου)ς κυρί(ου)ς
6
| Αθανάσι (και) Διμίτρι: π(οτέ) Νικολά(ου) Πάλμ(ου) ἀδέλφια ἀπο το χορίο Κατοχορι οῖ
7
| ὁπίοι μάς ἠπόν διά να τ(ού)ς τιμίσομε τα κατοθεν ἠποσταντικα (και)
8
| πρότον ἐφέρθιμεν ἠσένα κομάτι χοραφι ἠ(ς τ)ήν τοποθεσία Ρ(ου)δα πε9
| ριοχή τ(ου) παρόνος χορί(ου) ἐος κ(ου)βελι(ου) ἐνός (και) μισ(ου) νιτζίρκα με πεν10
|τε ρίζες ασπροελιές ὁπ(ου) ἐχι μέσα (καί) τρίς ἀγριλίδες ὁπ(ου) ἐχ(ού)ν (καί) πο11
| σεδέρ(ου)ν τ(ου) δικεοματό(ς του)ς τόν ἀνοθεν ἀδελφιόν Πάλμο (καί) καλά
12
| θεορόντας με φοβον θε(ου) (καί) με ορκον μας ἐγνορίσαμε νά αξίζη τα13
| λαρα κολονάτα τριαντα οκτο: νοῦ: 38: (και) σινοριζ(ου)ν ἠσαυτό ἀπο τόν ἀέ
14
| έρα λεβάντε ὁ Νικολίς Πάλμος: π(οτέ) Ἰωάνν(ου) (καί) Ἀθανάσις Πολίτις π(οτέ) Δρα15
| κ(ου (και) ἀπο τον ἀέρα τρεμ(ου)ντανα ὁ Βαγγγέλις Κονιδάρις ἐκ γινεκί ὁνο16
| ματος ὁμίος ἐφερθιμεν ἠσαλο ἐνα κοματι χοράφι τόν ἀνοθεν
2

169

17

| αδελφιόν Πάλμο ὁπ(ου) ἐχ(ου)ν (καί) ποσεδερ(ου) τ(ου) δικεοματό(ς του)ς ἠ(ς τ)ην ά| νοθεν ἠδιά τοποθεσία (καί) ήδαμε να ἠνε (καί) ἀύτο τ(ου) σπόρ(ου) ἐός κ(ου)βελι(ου)
19
| μισ(ου) ἠντζίρκα (και) καλα θεοροντας με φοβον θε(ου) (καί) με ορκον μας
20
|ἐγνορίσαμε νά αξήζη (καί) ἀυτο μαζη με μία ασπρο ἐλία ὁπ(ου)ἐχή
21
| μέσα ταλαρα κολονατα επτα: νοῦ: 7: (και) σινορίζ(ου)ν ἠσαύτο ἀπο τόν ἀέ22
| ρα π(ου)νεντε ὁ Χρί(στ)ος Ζαβιτζάνος:π(οτέ) Γεοργί(ου) (καί) ἀπο τόν ἀέρα σιρόκο
23
| κλιρονομία: π(οτέ) Θεοδωσι(ου) Κονιδάρι όπ(ου) ἠνετε ἠ σ(ού)μα τον διον αύτόν
24
| σιδεντρο χοραφιον ταλαρα κολονατα σαραντα πεντε: νοῦ: 45: ομι25
| ός ἐπιγαμε (καί) ἠ(ς τ)ρις ρίζες ἐλιές ἠς φιτό ἀσπροελια ἠ(ς τ)ίν τοποθεσια
26
| ἠ(ς του) Θιάκ(ου) τι Ράχι περιοχι τ(ού) παροντος χορί(ου) μεσα ἠ(ς τ)ο χοραφι \τ(ου)/
18

27

| <Αθανασιος Πάλμος (ποτέ) Νικολάου βεβεονο.
| <Ίώανις Πωλύτις (ποτε) Σπυρου βεβεώνω.
29
| <Στεργιος [Δελαπορτας] (ποτε) [ Ηοανης] μαρτιρο.
30
| <Παναγιοτις Μεταξάς ποτε Πετρ(ου) μαρτίρο.
31
|=Θεόδωρος Κατοπόδης: π(οτέ): Πέτρ(ου) νοταριος διμόσιος Λευκαδος.
28

▬▬▬▬
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CENTOCINQUANTAQUATTRO

23/11 - 25/13 Μαρτίου 1829
1

| τ(ού) Ζαφίρι Μαχαλιότι: π(οτέ) (Στ)εριου ἀπο χõ: Κατοχορι ὁπ(ου) ἐχη (καί) ποσε| δέρι ὁ κίριος Ἰωάννις Πολίτις: π(οτέ) Σπίρ(ου) τ(ού) δικεοματό(ς του) (και) καλά θεορον3
| τας με φοβο θε(ού) (καίι) με ὁρκον μας ἐγνορίσαμε να ἀξίζ(ου)ν τάλαρα κο4
| λονάτα δόδεκα: νοῦ: 12: (ού)το ἐγνορίσαμε (και) βεβεονομε ἠδιό χιρός μας
2

5

| < (Στ)άθις Μεταξάς βεβεονο ὁ(ς τ)ιμιτις με όρκον μ(ου).
| < Ἀθανάσις Πολίτις βεβεονο ὁ(ς τ)ιμιτής με όρκον μ(ου).

6
7

| μετά τήν γκατά(στ)ροσιν τής ἀνοθεν μελετιμένης ἐκτιμίσεος ἀπέρασα ἠ(ς τ)ήν
| φίλτζα μ(ου) (και) ἐπιτα το ἀνεγνοσα με φονι καθαρά (και) ευκατάλιπτο τόν
9
| ανοθεν παρόντα μέρον (καί) μαρτιρών βεβαιώνοντας ὁ Πολιτις (καί) Αθανα10
|σις ῆς διά χιρό(ς του)ς (καί) ῆς μαρτιρίας.
8

11

| <Αθανασιος Πάλμος (ποτέ) Νικολάου βεβεονο.
| <Ίώανις Πωλύτις (ποτε) Σπυρου βεβεώνω.
13
| <Στεργιος [Δελαπορτας] (ποτε) [ Ηοανης] μαρτιρο.
14
| <Παναγιοτις Μεταξάς ποτε Πετρ(ου) μαρτίρο.
15
| #Θεόδωρος Κατοπόδης: π(οτέ): Πέτρ(ου) νοταριος διμόσιος Λευκαδος.
12

16
17

| ἠμερα Τρίτη ἠκοσιτεσαρες: νοῦ: 24 Μαρτί(ου) ἐτος νέο (και) δόδεκα: νοῦ: 12: τ(ου) ήδιον ἐ| τος παλεο: 1829: χιλί(ου)ς ὁκτακοσί(ου)ς ἠκοσιενία δεν νεκατα(στ)οθι (ου)δεν μία πράξη.
# νοῦ 52:

18

| ἠ(ς τ)ας ὁρας τρις: νοῦ: 3 μπρίν το μεσιμέρι ἠμέρα Τετάρτη ἠκοσιπεντε: νοῦ: 25
| Μαρτί(ου) ἐτος νέο (και) δεκατρίς: νοῦ: 13: τ(ου) ήδι(ου) ἐτος παλεο: 1829: χιλί(ου)ς ὁκτα20
| κοσί(ου)ς ἠκοσιενία χορίο Καριάς ἐνεφανίσθισαν τα παρον δίο μέρι ἐμ21
| προσθεν ἐμ(ου) νοταρί(ου) (και) το γκατοθεν τιμίον μαρτίρον ὁ κύριος Ἰωάννις Κα19

170

ǀ ραμπ(ού)ήκης τ(ου) Πάν(ου) ἀπο χορίο Εγκλ(ου)βή47 με τόν ἀριθμόν τής κατικία(ς του)
ǀ τριαντα ὁκτο: νοῦ: 38: ἀπο τό ἐνα (και) ἀπο το ἀλο ὁ κῦρ Σίμος Σολτάτος π(οτέ) Ἱω24
ǀ άνι ἀπο χορίο Ἄγιον Ἠλία με τον ἀριθμόν τις κατικία(ς του): πενίντα
25
ǀ τέσαρα: νοῦ: 54: τ(ου)ς ὁπί(ου)ς ἐπιτα ἐγώ ὁ νοταριος τ(ου)ς ἐκαμα γνο(στ)ο τι26
ǀ ν διορισιν τ(ού) νόμ(ου) ἀναφορικός τ(ού) παρόντος κοντράτ(ου) ἀποξενόσεος
27
ǀ μ(ου) αποκριθισαν ὁτι τήν γνορίζ(ου)ν (καί) μ(ού) ἠπάν νά τ(ού)ς σιμιόσο τό ὁσο \ακο//
22
23

28

ǀ < Σ[ιμος Σολτατος] ποτε Για[ννη] βεβεονο.
ǀ < Συμεών Σταύρακας π(οτέ) Θεοδώρ(ου) μαρτυρῶ.
30
ǀ < Χρι(στ)ος Αναγνο(στ)ις Κοψιδας π(οτέ) (Στ)αθακι μαρτιρο.
31
ǀ #Θεόδωρος Κατοπόδης: π(οτέ): Πέτρ(ου) νοταριος διμόσιος Λευκαδος.
29

▬▬▬▬
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Πέμπτη 25/13 Μαρτίου 1829

1

| ακολ(ού)θι. Ἐχοντας ποσεδεροντας (και) ἐξ(ου)σιαζοντας δικεοματό(ς του)
| ὁ ἀνο μελετιμένος Ἰωάννις ἐνα κομάτι χοράφι ἐός τεταρτί(ου) ἐν(ου): νοῦ: 1: νι3
| τζιρκα κύμενο ἠ(ς τ)ήν τοποθεσια Ἐλατη περιοχι τ(οῦ) χορί(ου) Ἀγιος [Ηλίας
4
| (καί) σινορίζ(ου)ν ἠς αυτό ἀπο τόν ἀέρα λεβέντε48 (Στ)έλιος (Στ)εργιοτή ἀπο χορίο
5
| Ἐγκλ(ου)βή (καί) ἀπο τόν ἀέρα τρεμοντάνα Ἰωάννις Σολτάτος π(οτέ) [Καλογερ(ου) απο]
6
| χοριο Ἀγιον Ηλία φιλαζόμενι ἠ πλέον βέβεη συμπλια(στ)ε ὁ ὁπίος
7
| θέλοντας να το π(ου)λίσι πρός τον ἀνοθεν Σίμο ὁ(στ)ής (και) ἀύτος ἐσιντρε8
| ξε νά τό ἀγοράσι διά τ(ου)το ἐβαλαν σιμφόνος διά τιμιτέ τ(ού)ς κυρί(ου)ς
9
| Γεόργιος Χαρίτος π(οτέ) Νικολά(ου) (καί) Γεόργιος Κακλαμάνις π(οτέ) Παναηότη (καί) ἠ δίο
10
| ἀπο χοριο Ἐγκλ(ου)βή (καί) το ἐτιμισα διά τάλαρα κολονατα τριάντα έ11
| ξη: νοῦ: 36: ὁς φανερόνι ἠ μεθορκόν ἀυτόν ξετίμοσιν γενομένι ἐντεκα
1
| νοῦ: 11: μαρτί(ου): 1829: χιλί(ου)ς ὁκτακοσί(ου)ς ἠκοσιενέα τιν ὁπία κατά(στ)ρο13
| νο κάτοθεν τ(οῦ) παρόντος (καί) μετά ταύτα ἀπερνό ἠ(ς τ)ήν φίλτζα μ(ου) διά πα14
| τοτινί φίλαξι ρεν(ου)ντζιαρόντας τα μέρι δευτερι (καί) τρίτι (στ)ίμα με τον
15
| να εμιναν ευχαρι(στ)ιμένι, ὁθεν δίναμιν τ(ού) παρόντος ἀπο την (στ)ιγμίν
16
| ταύτη ὁ ἀνοθεν Ἰωάννις κλιρονόμ(ους του) (καί) διαδόχ(ους του) π(ου)λι τζεδέρι (καί)
17
| παντελός ἐονίος ἀποξενόνι πρός τόν ἀνοθεν Σίμο ὁ ὁπίος κλιρονόμ(ου)18
| ς (καί) διαδόχ(ους του) δέχετε (καί) ἀγοράζει το ἀνο μελετιμενο χοράφι κύμενο
19
| ἠ(ς τ)ήν ἀνο μελετιμενη τοποθεσία (καί) σινορίτες ἠ ἀνοθεν ἠποθι διά να το
20
| ἐχη χέρετε ἐξ(ου)σιαζη μελιοραρι (καί) το κανι ὁς θέλι (καί) β(ού)λετε ὁς πράγμ21
| α ἐλευθερον ἐδικόν τ(ου) βανοντα(ς τ)ον ἀπο την (στ)ιγμίν ταύτη ἠ(ς τ)ο ηρινι22
| κο (και) καθολικό ποσέσο τ(ού) ἀύτ(ου) ἀποξενομέν(ου) χοραφί(ου) καταστενοντα23
| (ς τ)ον κύριον (καί) καθολικόν νικοκίρι (καί) ἐπιτροπον τ(ου) αμετάτρεπτον
24
| (καί) ἠ ἀυτή ἐλευθέρα π(ου)λισά ἐκαμε (καί) κανι ὁ ἀνοθεν Ἰωάννις πρός τόν
25
| ανοθεν Σιμο (και) ὁ ἀυτος Σίμος διά τίν τιμίν ταλαρον δι(στ)ιλο[ν] τριαντα ἐξι
26
| ὁπ(ου) την σίμερον γινοντε λίτρες (στ)ερλίνες ἐπτα: νοῦ: 7: σελίνια δέκα έξι
27
| : νοῦ: 16: τα ὁπία τάλαρα τριάντα ἐξι: ἐ(στ)αθισαν ἐμπροσθεν ἐμ(ου) νοταρί(ου) \και
2

47

Στην Καρυά οικογένειες με τα επίθετα Καραμποϊκης-Μπέλτσος, Βλάχος-Μίχος, Βλάχος-Μαντβάς, Βλάχος-Λεβεντιάς, Βλάχος-Ματζούφας, Βλάχος-Καστίλιας και άλλοι, κατοικούσαν στον μαχαλά «Φεγγαράκι»
(βλ. http://aromalefkadas.gr/γειρονιές-της-καρυάς-στο-φεγγαράκι όπου υπάρχουν και είκονες από τους
ανεμόμυλους της Καρυάς- ▪επίσκεψη 4 Μαρτίου 2015).
48
λεβάντε.
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28

ǀ < Σ[ιμος Σολτατος] ποτε Για[ννη] βεβεονο.
ǀ < Συμεών Σταύρακας π(οτέ) Θεοδώρ(ου) μαρτυρῶ.
30
ǀ < Χρι(στ)ος Αναγνο(στ)ις Κοψιδας π(οτέ) (Στ)αθακι μαρτιρο.
31
ǀ #Θεόδωρος Κατοπόδης: π(οτέ): Πέτρ(ου) νοταριος διμόσιος Λευκαδος.
29

▬▬▬▬
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Τετάρτη 24/12 Μαρτίου 1829
1

| (καί) τόν γκατοθεν τιμιον μαρτίρον τα ἐμετρισα (και) ῆς χιρα(ς του) περιλάβε
| ὁ ἀνο μελετιμένος Ἰωάνης (και) λαβένοντα(ς τ)α κράζετε πλιρομένος (καί) τελι3
| ος χορίς νά τ(ού) μίνι κανένα ἀλο δικέομα διά το ἀύτο ἀποξενομένο
4
| χοράφι με τον νά ἐμινε ευχαριστιμένος ἀλα μάλι(στ)α ἠποσχετε κλιρο5
| νόμ(ου)ς (καί) διαδόχ(ους του) νά μαντινίρι τόν ἀύτον ἀγορα(στ)ή κλιρονομ(ου)ς (καί)
6
| διαδόχ(ους του) ἠ(ς τ)ο ἠρινικό (καί) ἀνοχλι(στ)ο ποσέσο (καί) νατον διαβεντεβι
7
| ἀπο κάθε εναντιότιτα τόσο (καί) διά τα ἀυτα κολονατα τριανταεξι
8
| ὁσάν (καί) διά κάθε ἐξοδο (καί) μελιοραμέντα ὁπ(ου) ηθελε κάμι ὁμολο9
| γοντας να μίν ἐκαμε καμιά ἀλι ἀποξενοσι ἐναντιά τίς παρ(ου)σις δια
10
| τιν γαραντίρισιν τίς ὁπία<ς> ἠποτάσι τα παντία τ(ου) ἀγαθά παρόντα (καί)
11
| μέλοντα (καί) τ(ού)το ἐζίτισαν νά σιμιοθί ἠ(ς τ)ήν μπαρ(ου)σία τόν τιμίον μα12
| ρτιρον κιρί(ου) Σιμεόν (Στ)αύρακας π(οτέ) Θεόδωρ(ου) ἀπο το παρόν χορίο Καρίας
13
| με τόν ἀριθμον τίς κατικία(ς του) ἐβδομίντα πέντε: νοῦ: 75 ὁ κίρ Χρί(στ)ος Ανα14
| γνο(στ)ης Κοψιδας π(οτέ) Ευ(στ)αθί(ου) ἀπο το παρόν χορίο Καρίας με τόν ἀριθμον τίς
15
| κατικία(ς του) ἠκοσι ἐξη: νοῦ: 26 οῖ ὁπίοι ἀύτι μαρτιρες ἠνε καλά γνο(στ)ή ε16
| με τ(ου) νοταρί(ου) (καί) βεβεον(ου) ὁτι δεν εχ(ου)ν κανεναν δεσμον σιγγενιας με αυ17
| τ(ού)ς (καί) ότι γνορίζ(ου)σι τ(ου)ς ἀνο μελετιμέν(ου)ς Καραμπ(ου)ηκι (καί) Σολτάτο ὁ(στ)ίς
18
| ἐγραψα (καί) ἐδιμοσίευσα καθαρά ἐγώ ὁ νοταριος το παρον κοντράτο ἀπο19
| ξενοσεος ἠ(ς τ)ο οφικιον μ(ου) ἠ(ς τ)ο μπρότο μπατο ὁπ(ου) κιταζι κατά τον αερα
20
| τρεμοντάνα μέσα ἠ(ς τ)ο ἀνοθεν χορίο Καρίας με τόν ἀριθμον τίς ἀυτίς κα21
| τικίας μ(ου) ἐκατον τεσαρα:νοῦ: 104: (και) ἀπο ἀύτ(ου)ς καλός ἀκ(ου)γοντας ἠ(ού)ν ἠ μα22
| ρτιρές (καί) τα μέρι (καί) βεβεονι ὁ Σολτατός ἠσδιόχιρο(ς του) (καί) ῆς μαρτιρίας
2

23

ǀ < Σιμος Σολτατος ποτε Για[ννη] βεβεονο.
ǀ < Συμεών Σταύρακας π(οτέ) Θεοδώρ(ου) μαρτυρῶ.
25
ǀ < Χρι(στ)ος Αναγνο(στ)ις Κοψιδας π(οτέ) (Στ)αθακι μαρτιρο.
26
ǀ #Θεόδωρος Κατοπόδης: π(οτέ): Πέτρ(ου) νοταριος διμόσιος Λευκαδος.
24

27

ǀ ἀκολ(ου)θι ἠ κατά(στ)ροσις τις ἐκτιμίσεος: 1829: Μαρτί(ου): 11: Εκλ(ου)βι \εκ/

28

ǀ < Σιμος Σολτατος ποτε Για[ννη] βεβεονο.
ǀ < Συμεών Σταύρακας π(οτέ) Θεοδώρ(ου) μαρτυρῶ.
30
ǀ < Χρι(στ)ος Αναγνο(στ)ις Κοψιδας π(οτέ) (Στ)αθακι μαρτιρο.
31
ǀ #Θεόδωρος Κατοπόδης: π(οτέ): Πέτρ(ου) νοταριος διμόσιος Λευκαδος.
29

▬▬▬▬

172

▬▬▬▬

CENTOCINQUANTASETTE

Angelo Benvenuti arch(ivista) 157

26/14 - 28/16 Μαρτίου 1829

# νοῦ 52:
1

| ἐκλελεμενι ἠμίς η κατοθεν βεβεονενι τιμίτε περικαλ[εσμενι
| ὁ Γιοάνις Καραμπ(ου)ήτης τ(ού) Πάν(ου) ἐβαλε τόν Γιοργάκι Κακλαμανι
3
| π(οτέ) Παναήοτι (και) ἠ δίο ἀπο χορίο Ἐγκλ(ου)βή (καί) ὁ Σίμος Σολτάτος π(οτέ) Ἰω4
| [αννι] ἀπο χορίο Ἀγιον Ἠλια ἐβαλε τον Γεοργιον Χαρίτο π(οτέ) Νικολα(ου) ἀπο
5
| χορίο Ἐγκλ(ου)βή (καί) μας ηπάν να τ(ου)ς τιμισομε ἐνα κοματι χοραφι [ἐος ]τε6
| ταρτί(ου) ἐν(ου) νιτζιρκα (καί) πιενάμενι ἠσἀυτο ἠ(ς τ)ήν τοποθεσία Ἐλατο π7
| εριοχι τ(ού) χορί(ου) Ἀγιον Ἠλια (καί) σινορίζ(ου)ν ἠσἀυτό ἀπο τον ἀέρα λεβαντε
8
| (Στ)έλιος (Στ)εριότις ἀπο το παρόν χορίο Ἐγκλ(ου)βή (καί) από τόν ἀέρα τρεμόν9
| τανα Ἰωάνις Σολτατος π(οτέ) καλογήρ(ου) ἀπο χορίο Ἀγιον Ἠλια (καί) καλά (στ)οχα10
| ζομενι μεφόβον θε(ού) (καί) με ὁρκον μας ἐγνορίσαμε νά αξιζι ταλαρα κολο11
| νάτα τριάντα ἐξή: νοῦ: 36 (καί) τό ἀύτο χοράφι ἠνε τ(ού) ἀνοθεν Ἠοάνι Καραμ12
| π(ου)ήκι τ(ου) δικεοματό(ς του) (ού)τος ἐγνορίσαμε (καί) βεβεον(ου)ν ῆς διόχιρό(ς του)
13
| < Γιοργακις Χαριτος βεβεόνο ὁ(ς τ)ιμιτίς με ορκον μ(ου).
14
| < Γεόργιος Κακλαμάνις ὁ(ς τ)ιμιτίς με ορκον μ(ου).
15
| μετά τήν κατά(στ)ροσιν τίις ἀνοθεν ἐκτιμίσεος ἀπέρασα ἠ(ς τ)ήν φίλτζα
16
| μ(ου) (καί) ἐπιτα το ἀνέγνοσα με φονι καθαρά (καί) ευκαταλιπτον τόν ανοθεν
17
| παροντα μερόν (και) μαρτιρόν βεβεονοντας ὁ Σολτάτος ῆς διόχιρό(ς του) (καί) ῆς
18
| μαρτιρίας.
2

19

| < Σιμος Σολτατος ποτε Για[ννη] βεβεονο.
ǀ < Συμεών Σταύρακας π(οτέ) Θεοδώρ(ου) μαρτυρῶ.
21
ǀ < Χρι(στ)ος Αναγνο(στ)ις Κοψιδας π(οτέ) (Στ)αθακι μαρτιρο.
22
ǀ #Θεόδωρος Κατοπόδης: π(οτέ): Πέτρ(ου) νοταριος διμόσιος Λευκαδος.
20

23

| ήμέρα Πέμτη ἠκοσιεξη: νοῦ: 26: Mαρτί(ου) ἐτός νέο (καί) δεκατεσαρες: νοῦ: 14: τ(ου) ηδι(ού)
ἐτός
24
| παλεό : 1829: χιλι(ου)ς οκτακοσί(ου)ς ηκοσιενέα δεν νεκατα(στ)ροθι (ού)δέν μία πράξη,
25
| ήμέρα Παρασκεβή ἠκοσιεπτα: νοῦ: 27: Μαρτί(ου) ἐτος νέο (καί) δεκαπεντε :νοῦ: 15: τ(ου)
ήδι(ού) ἐτος πα26
| λεο: 1829: χιλι(ου)ς όκτακοσί(ου)ς ήκοσιενέα δεν νεκατα(στ)ρόθι (ου)δέν μία πράξη,
27
| ήμέρα Σαβατο ἠκοσιοκτο: νοῦ: 28: Μαρτι(ού): ἐτος νέο· (και) δέκαεξη: νοῦ:16: τ(ου) ήδί(ου)
ἐτός παλεο
28
|: 1829: χιλί(ου)ς οκτακοσί(ου)ς ἠκοσιενέα δεν νεκατα(στ)ροθι (ου)δέν μία πραξη,
29

ǀ #Θεόδωρος Κατοπόδης: π(οτέ): Πέτρ(ου) νοταριος διμόσιος Λευκαδος.
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CENTOCINQUANTOTTO

Κυριακή 29/17 Μαρτίου 1829

# νοῦ 53:
1

| ἠ(ς τ)ας ώρας μία: νοῦ: 1: μπροτον μεσιμέρι ἠμερα Κυριακή ἠκοσιενεα: νοῦ:
| 29: Μαρτί(ου): ἐτος νέο· (και) δέκαεπτα: νοῦ:17: τ(ου) ήδί(ου) ἐτός παλεο 1829: χιλι(ου)ς ὁκ3
| τακοσί(ου)ς ἠκοσιενέα χορίο Καριάς ἐνεφανίσθισαν ἐμπροσθεν ἐμ(ου) τ(ού)
4
| ἠπογεγραμέν(ου) νοταρί(ου) (καί) γνορισμέν(ου)ς μάρτιρες oῖ κιρίοι Γεοργιος Μανολι5
| τζης π(οτέ) (Στ)άθι ἀπο χορίο Ἀλεξαντρο μαχαλα Μαβρογιανατα με τον ἀριθ6
| μον τις κατικια(ς του) ὁγδοήντα: νοῦ: 80 ἀπό το ἐνα (και) ἀπο τό ἀλο ὁ Πάνος Μα7
| νολίτζις π(οτέ) Σπίρ(ου) (και) ἀύτος ἀπο τό ἠδιό χορίο Ἀλεξαντρο μαχαλα Μαυρο8
| γιανάτα με τον ναριθμον τις κατικία(ς του) ἐβδομιντα ἐνέα: νοῦ: 79 :τ(ού)ς
9
| ὁπί(ου)ς ἐπιτα ἐγώ ὁ νοτάριος τ(ου)ς ἐκαμα γνοστο τήν διορισιν τ(ου) νόμ(ου) ἀπα10
| ν(ου) ἠ(ς τ)ο παρον κοντρατο ἀποξενόσεος (καί) μ(ου) ἀποκρίθισαν ὁτι τήν γνορι11
| ζ(ου)ν (καί) μ(ου) ἠπαν να τ(ού)ς σιμιόσο το ὁσόν ἀκολ(ου)θί. Ἐχοντας (καί) ποσεδεροντας
12
| ὁ ἀνοθεν Γεοργιος ἀπο πατρικίν τ(ου) κλιρονομιά τ(ού) δικεοματο(ς του) ἐνα
13
| κοματι χοράφη ἐός ἐνα τέταρτο ἀπο το κ(ου)βελη: νοῦ: ¼ : νιτζίρκα κυμενο
14
| ἠ(ς τ)ην τοποθεσία Παλιάμπελα περιοχι τ(ού) ἀνοθεν χορι(ού) Ἀλέξαντρο (καί) σι15
| νορίζ(ου)ν ἠσαυτό ἀπο τόν ἀέρα σιρόκο ὁ Διμίτρις (και) Παναγιότις ἀδελφια π(οτέ)
16
| Νικολα(ου) Ντ(ου)βίτζας (καί) ἀπο τον ἀέρα π(ου)νέντε ὁ ἀνοθεν ἀγορα(στ)ής Πάνος
17
| (καί) ἀπο τόν ἀέρα βορέα (στ)ράτα κινί φιλαζομενι ἠ πλέον βέβεη σιμπλια18
| (στ)έ ὁ ὁπίος θέλοντα ὁ ἀνοθεν Γεόργιος να το π(ου)λίσι προς τόν ἀνοθεν Πάνο ὁ19
| (στ)ής (και) ἀύτος ἐσιντρεξε διά να το ἀγοράσι διά τ(ού)το ἐβαλαν σιμφόνος
20
| διά τιμιτέ<ς> τ(ού)ς κιρί(ου)ς: Ἰωάννι Μανολιτζη π(οτέ) πάπά Διμίτρι (και) Αθανασις
21
| Μανολίτζις π(οτέ) Παναήότη (καί) ίδιο ἀπο το ανοθεν χορίο Ἀλεξαντ<ρ>ο (καί) το τίμισαν
22
| διά τάλαρα κολονάτα: πέντε: νοῦ: 5 ὁπ(ου) την σιμέρον γίνοντε λίτρα (στ)ερ23
| λινα μια: νοῦ: 1: σελίνι ἐνα: νοῦ: 1: πένσα ὁκτο: νοῦ: 8 : οσφανερονι ἠ μεθ ορκον
24
| ἀυτον ξετίμοσιν γενομένι τας δεκα ἐξη: νοῦ: 16 τρέχοντος Μαρτί(ου) παλεο
25
| :1829: χιλί(ου)ς ὁκτακοσί(ου)ς ηκοσιενέα τήν ὁπία κατα(στ)ρόνο κατοθεν τ(ού) παρ26
| όντος (καί) μετα τήν{τα} ἀπερνο ἠ(ς τ)ήν φίλτζα μ(ου) διά παντοτινί φίλαξιν ρεν(ου)τζι27
| αροντας τα μέρι δευτερη (και) τρίτη (στ)ίμα με τον να εμιναν ἐυχαρι(στ)ημένα όθεν δι\να/
2

28

| < Πάνος Μανολιτζης π(οτέ) Σπιρ(ου) βεβεονο.
| < (Στ)αθης Μεσινης ποτε Πολιχρόνι μαρτηρο.
30
| < (Στ)αθης (Στ)αβρακας π(οτέ) Δημητρη μαρτηρο.
31
ǀ #Θεόδωρος Κατοπόδης: π(οτέ): Πέτρ(ου) νοταριος διμόσιος Λευκαδος.
29

▬▬▬▬
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| ναμιν τ(ου) παροντος ἀπο την (στ)ιγμη ταύτη ὁ ἀνο μελετιμένος Γεόργιος κλιρο| νόμ(ου)ς (καί) διαδόχ(ους του) π(ου)λι τζεδερι (και) παντελός ἐονίος ἀποξενόνι προς τον ἀν-

2

174

3

| ο μελετιμένον Πάνο ὁ ὁπίος κλιρονόμ(ου)ς (και) διαδόχ(ους του) δέχετε (και) αγοραζη το α| νο μελετημένο χοράφι κύμενο ἠ(ς τ)ήν ἀνο μελετιμένι τοποθεσια (καί) σινοριτες ἠ ἀ5
| νοθεν ἠποθι διά να το ἐχή χέρετε εξ(ου)σιαζη μελιοραρη (και) το κάνι ὁς θέλη
6
| (καί) β(ου)λετε ὁς πράγμα ἐλευθερον ἐδικόν τ(ου)
7
| τη ἠ(ς τ)ο ηρινιικό (καί) καθολικο ποσέσο τ(ού) ἀυτ(ού) ἀποξενομέν(ου) χοραφι(ου) κατά(στ)8
| ενοντα(ς τ)ον κύριον (και) καθολικόν νικοκίρι (και) ἐπιτροπόν τ(ου) ἀμετάτρεπτον (και) ἠ
9
| ἀυτή ἐλευθέρα π(ου)λισά ἐκαμε ὁ ἀνοθεν Γεοργιος προς τον ἀνοθεν Πάνο ὁμί10
| ος (καί) ὁ ἀυτος Πάνος διά τήν τιμιν ταλαρον δι(στ)ιλον πέντε: νοῦ: 5: τα ὁπία ἐ(στ)αθισα[ν]
11
| ἐμπροσθεν ἐμ(ου) νοταρί(ου) (καί) τόν γκατοθεν ιμιον μαρτιρών τά εμετρισα (καί) ἠ
12
| σ χιρα(ς του) επερίλαβε ὁ ἀνοθεν Γεοργιος (και) λαβενοντά(ς τ)α κράζετε πλερομένος
13
| (καί) τελίος ευχαρι(στ)ιμένος χορίς να τ(ου) μίνι κανλενα ἀλο δικέομα διά το ἀυτο ἀ14
| ποξενομένο χοράφη με το να ἐμινε ευχαρι(στ)ιμένος ἀλα μάλι(στ)α ἠποσχετε
15
| κλιρονομ(ου)ς (καί) διαδόχ(ους του) νά μαντινίρι τον ἀύτον ἀγορα(στ)ή κλιρονόμ(ου)ς (καί)
16
| διαδόχ(ους του) ἠ(ς τ)ο ηρινικό (καί) ἀνοχλι(στ)ο ποσέσο (καί) να τόν διάφεντέβη ἀπο κ17
| αθε ἐναντιότιτα τόσο διά τα ἀνοθεν κολονατα πέντε: νοῦ: 5: ὁσάν (καί) διά κάθε ἐ18
| ξοδο (καί) μελιοραμεντα ὁπ(ου) ηθελε κάμι ὁμολογόντας ὁ ἀνοθεν Γεόργιος νά
19
| μιν ἐκαμε καμία ἀλιν ἀποξενοσιν ἐναντία τίς παρ(ου)σις διά τήν γαραντι20
| ρισιν τίς ὁπίας ἠποτάσι τα παντία τ(ου) ἀγαθά παροντα (καί) μέλοντα (καί) τ(ού)21
| το ἐζιτισα να σιμιοθι ἠ(ς τ)ήν μπαρ(ου)σία τόν τιμίον μαρτιρώ<ν> κιρί(ου) (Στ)άθι Με22
| σίνι (ποτέ) Πολιχρόνι ἀπο το παρόν χορίο Καρίας με το ναριθμον τίς κατικία(ς του) ἐκα23
| τον δεκατρία: νοῦ:113 (και) ὁ κυρ (Στ)άθις (Στ)αύρακας π(οτέ) Διμίτρι ἀπο το παρόν χορι24
| ο Καρίας με τον ἀριθμόν τίς κατικία(ς του) ἐβδομιντα τρια: νοῦ: 73 : οῖ ὁπίοι ἀυτη μ
25
| μαρτιρες βεβεόν(ου)ν ἐμε τόν νοτάριο ὁτι γνορίζ(ου)σι καλότατα τ(ού)ς ἐναριθέντας
26
| Μανολιτζέ(ου)ς (και) ὁτη δεν νέχ(ου)ν καμία ἐδικότιτα με ἀυτ(ου)ς οῖ ὁπίοι μάρτιρες ἠνε
27
| καλα γνο(στ)ή ἐμε τ(ου) νοταρι(ου) ὁ(στ)ης ἐγραψα (και) εδιμοσίευσα καθαρα ἐγώ ὁ νοτάρι
\ος/
28
| < Πάνος Μανολιτζης π(οτέ) Σπιρ(ου) βεβεονο.
29
| < (Στ)αθης Μεσινης ποτε Πολιχρόνι μαρτηρο.
30
| < (Στ)αθης (Στ)αβρακας π(οτέ) Δημητρη μαρτηρο.
31
ǀ #Θεόδωρος Κατοπόδης: π(οτέ): Πέτρ(ου) νοταριος διμόσιος Λευκαδος.
4

▬▬▬▬

▬▬▬▬
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29/16 Μαρτίου 1829 (εκτιμηση)
1

| ος το παρον κοντρατο ἄποξενόσεος ῆ(ς τ)ο οφικιον μ(ου) ἠ(ς τ)όν μπρότο
| μπάτο μέσα ἠ(ς τ)ο παρον χορίον Καριας με τον αριθμον τις κατικιας μ3
| (ου): ἐκατον τεσαρα: νοῦ: 104: (καί) ἀύτ(ου)ς καλός ἀκ(ου)γοντας ἠ(ού)ν η μαρτι4
| ρες (και) τα μερι (καί) βεβαιώνη ὁ Πάνος ῆς διό χιρος τους (καί) ῆς μαρτιρίας.
2

5

| < Πάνος Μανολιτζης π(οτέ) Σπιρ(ου) βεβεονο.
| < (Στ)αθης Μεσινης ποτε Πολιχρόνι μαρτηρο.
8
ǀ #Θεόδωρος Κατοπόδης: π(οτέ): Πέτρ(ου) νοταριος διμόσιος Λευκαδος.
6

# νοῦ 53:
9

| ακολ(ου)θι ἠ κατά(στ)ροσις τής ἐκτιμίσεος
| -1829: Μαρτί(ου): 16: χο(ριό) Ἀλεξαντρο Μαβρογιανάτα ἐκλελεμενι ἐμίς
11
| ἠ κάτοθεν βεβαιωμένοι ὁ Ἰωάννις Μανολίτζης π(οτέ) πάπά Διμιτρι βαλμε12
| νος ἀπο τον μΠάνο Μανολίτζη π(οτέ) Σπίρ(ου) (και) ὁ Ἀθανάσις Μανολίτζης π(οτέ)
10

175

13

| Παναηότη βαλμένος ἀπο τον Γιοργάκι Μανολίτζι π(οτέ) (Στ)άθι (και) ἠ δίο ἀπο
| το παρον χορίον: ἐχοντας (καί) ποσεδέροντας ὁ ἀνοθεν Ἰωάννις ἐνα κοματι
15
| χοράφη ἀπό πατρικίν τ(ου) κλιρονομία ῆς τοποθεσία Παλιάμπελα
16
| περιοχι τ(ου) ἀνοθεν χορί(ου) πιενάμενη ἠ(ς τ)ο ἀύτο χοράφι ἠδαμεν νά
17
| ἠνε τ(ού) σπόρ(ου) ἐός μισόκαυκο ἐν(ου) νιτζιρκα ἐγνορίσαμε με φοβον θε(ού)
18
| (και) με ὁρκον μας να ἀξήζη τάλαρα κολονάτα πέντε: νοῦ: 5 : σινορίζ(ου)ν ἀπο
19
| τον ἀέρα σιρόκο ὁ Διμιτρις (καί) Παναηότις ἀδελφια π(οτέ) Νικολέτ(ου) (καί) ἀπο τον [ἀέ20
| ρα π(ου)νέντε ὁ ἀυτός γορα(στ)ής (καί) ἀπο τον ἀερα βορέα (στ)ράτα κινι (και) βεβεονο21
| με διό χιροσμας ὁπίος ἠξεύρι.
14

22

| < Ἰωάννι Μανολίτζις βεβεόνο ὁς τιμιτίς με ορκον μ(ου).
| < Γεόργιος Μανολίτζις βεβεόνο διά όνοματ(ου) Ἀθανασι Μανολιτζι ὁς τιμιτίς με ορκοντ(ου)
24
| μιν ιξευροντας νά γραψι ὁσλεοι.
23

25

| μετα τήν γκατά(στ)ροσιν τής ἀνοθεν εκτιμίσεος ἀπέρασα ἠ(ς τ)ήν φίλτζα μ(ου) (καί) ἐ| πιτα το ανεγνόσα με φονι καθαρά (καί) ευκαταλιπτο τόν ἀνοθεν παρόντα μερον (καί)
27
| μαρτιρον βεβεόντας ὁ Πάνος ῆς διό χιρο(ς του) (καί) ῆς μαρτιριας.
26

28

| < Πάνος Μανολιτζης π(οτέ) Σπιρ(ου) βεβεονο.
| < (Στ)αθης Μεσινης ποτε Πολιχρόνι μαρτηρο.
30
| < (Στ)αθης (Στ)αβρακας π(οτέ) Δημητρη μαρτηρο.
31
ǀ #Θεόδωρος Κατοπόδης: π(οτέ): Πέτρ(ου) νοταριος διμόσιος Λευκαδος.
29
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1

| ἠμέρα Δευτέρα τριάντα: νοῦ: 30: Μαρτί(ου) ἐτος νέο (καί) δεκαόκτο: νοῦ: 18: τ(ού) ιδί(ου)
ἐτος παλεο
2
| :1829: χιλί(ου)ς ὁκτακοσί(ου)ς ἠκοσιενέα δεν νεκατα(στ)ρόθι (ου)δεν μία πράξη.
3
| ἠμέρα Τρίτη τριάντα μία: νοῦ: 31: Μαρτί(ου) ἐτος νέο (καί) δέλαενέα: νοῦ: 19: τ(ού) ιδί(ου)
ἐτός πα4
| λεο: 1829: χιλί(ου)ς ὁκτακοσί(ου)ς ηκοσιενέα δεν νεκατα(στ)ρόθι (ού)δέν μία πράξη.
5
| ἠμέρα Τετάρτη πρότη: νοῦ:1: Ἀπριλί(ου) ἐτος νέο (καί) ἠκοσι: νοῦ: 20 : τ(ού) Μαρτί(ου) ἐτός
παλεο
6
| : 1829: χιλί(ου)ς ὁκτακοσί(ου)ς ηκοσιενέα δεν νεκαταστροθι (ου)δεν μια πράξη.
7
| ἠμερα Πέμτη διό: νοῦ: 2: Ἀπριλί(ου) ἐτος νέο (καί) ἠκοσιτρίς: νοῦ: 2349 : Μαρτί(ου) ἐτός
παλεο (ου)
8
| ἠμερα Παρασκεβή τρις: νοῦ: 3: Ἀπριλί(ου) ἐτος νέο (καί) ἠκοσιτρίς: νοῦ: 22: Μαρτί(ου) ἐτός
π10
| αλεό: 1829: χιλί(ου)ς ὁκτακοσι(ου)ς ηκοσιενέ<>α δεν νεκατα(στ)ρόθι (ού)δέν μιά πράξη.
- - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - # νοῦ 54:
11

| ἠς τας ώρας τρις: νοῦ: 3 μπριν το μεσιμέ ἠμέρα Σαβάτο τέσσαρες: νοῦ: 4: Ἀ| πριλί(ου) ἐτος νέο (καί) ἠκοσιτρις: νοῦ: 23: Μαρτί(ου) ἐτος παλιό: 1829: χιλι(ου)ς ὁκτα13
| κοσί(ου)ς ἠκοσι ενέα: χορίο Ἀλεξαντρο μαχαλα Κολιβατα ἠ(ς τ)ήν ἠκία τ(ού) κίρ14
| ί(ου) Ζαφίρι Κολιβά π(οτέ) Σπίρ(ου) ἀπο το παρόν χορίο Ἀλεξαντρο (καί) ἀπο τόν
12

49

Λανθασμένη εγγραφή την οποία δεν διόρθωσε ο νοτάριος με το ορθό «ηκοσιμία 21 Μαρτίου 1829
έ.π.»
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15

| ἠδιον μαχαλα Κολιβάτα με τον ἀριθμον τίς ἀύτης κατικία(ς του) επτά: νοῦ:
| 7: (καί) ἐνεφανισθισαν ἐμπροσθεν ἐμ(ου) τ(ου) ἠπογεγραμέν(ου) νοταρί(ου) (καί) γνο17
| ρισμέν(ου)ς μάρτιρες τα παροντα διό μέρι ἀπο το ἐνα ὁ ἀνοθεν Ζαφίρις (και) ἀ18
| πο το ἀλο ὁ Χρι(στ)ος Δαμιανίς π(οτέ) Θεοδώρ(ου) ἀπο το παρόν χορίο Ἀλεξαντρ19
| ο (και) ἀπο τον ἠδιον μαχαλά Κολιβάτα με τον ἀριθμον τίς κατικία(ς του)
20
| ἐνέα: νοῦ: 9: τ(ού)ς ὁπί(ου)<ς> ἐπιτα ἐγώ ὁ νοτάριος τ(ού)ς ἐκαμα γνο(στ)ό τήν διορι21
| σιν τ(ου) νόμ(ου) ἐπάν(ου) ἠ(ς τ)ο παρόν κοντράτο ἀποξενόσεος (και) μ(ου) ἀπεκ22
| ρίθισαν ὁτή την γνοριζ(ου) (καί) μ(ού) ἠπάν να τ(ου)ς σιμιόσοτο ώσόν ἀκ(ου)23
| λ(ου)θι. Ἐχοντας ποσεδέροντα<ς> (καί) ἐξ(ου)σιαζοντα<ς> τ(ου) δικεοματο(ς του) ὁ ἀ24
| νοθεν Χρί(στ)ος ἐνά κοματι χοραφη ἐός τεταρίον τριόν (και) μισ(ου): νοῦ: 3 ½: νι25
| τζίρκα με διό ρίζες ἐλιές ῆς φιτο ἀσπροελιά ἠ μία (στ)ιγκορφί (και) ἠ ἀλι (στ)ημέσι
26
| κημενο ἠ(ς τ)ην τόποθεσία Σπιλιά περιοχή τ(ου) παροντος χορι(ου) Ἀλεξαντρ(ου)
27
| (και) σινορίζ(ου)ν ἠσαυτό ἀπο τον ἀέρα σιροκο ὁ Κο(στ)αντίς Κολιβάς (και) ἀπο τον ἀέρα
\βορ/
16

28

ǀ < Ζαφιρις Κολιβας ποτε Σπιρ(ου) βεβεονο.
ǀ < Γεοργιος Κοντιλάτος π(οτε) Ἀνα(στ)ασι μαρτιρο.
30
ǀ < Γερασημος Κοντιλάτος π(οτε) Βασιλι μαρτιρο.
31
ǀ #Θεόδωρος Κατοπόδης: π(οτέ): Πέτρ(ου) νοταριος διμόσιος Λευκαδος.
29

▬▬▬▬
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| βορεα50 ι μονι τ(ου) Ἀγί(ου) Γεοργί(ου) <Σ>Καρ(ου)ς (καί) ἀπο τον ἀέρα μαγι(στ)ρο ὁ Θεοφιλ2
| ος Κολιβάς (καί) ἀπο τόν ἀέρα π(ου)νεντε κλιρονομιά π(οτέ) Ἀνα(στ)άσι Κοντιλάτ(ου)
3
| διά πλέον βέβαιη σιμπλια(στ)ε ὁ ὁπιος ἀνο αν<ο> ηριμένος Χρι(στ)ο51 θέλοντας να
4
| το π(ου)λίσι πρός τόν ἀνο γιριμένο Ζαφίρι ὁ(στ)ης (καί) ἀύτος ἐσιντρεξε να
5
| το ἀγοράσι διά τ(ού)το ἐβαλαν σιμφόνο<ς> διά τιμιτέ τ(ου)ς κιρί(ου)ς Ἰωαννι
6
| Κοντιλάτο π(οτέ) Βασίλι (καί) τόν Φίλιπο Σ(ου)ντια π(οτέ) Παναηότη (και) ἠ δίο ἀπο
7
| το παρον χοριό Ἀλέξαντρο (καί) το ἐτιμίσαν διά τάλαρα κολονάτα σαράν8
| τα: νοῦ: 40 ὁπ(ου) τήν σιμερον γενοντα λίτρες (στ)ερλίνες οκτο: νοῦ: 8: σελίνια δε9
| κατρία: νοῦ: 13: πενσα τεσαρα: νοῦ: 4: οσφανερόνι ἠ μεθ ὁρκον ἀυτον ξετι10
| μοσιν γενομένι τάς δεκ[επτα]: νοῦ: 17: Μαρτί(ου) τρέχοντος παλεο: 1829: χι11
| λι(ού)ς οκτακοσί(ου)ς ηκοσιενέα την ὁπία κατα(στ)ρονο κατοθεν τ(ού) παρον12
| τος (και) μετα ταύτα ἀπερνο ἠ(ς τ)ήν φίλτζα μ(ου) διά παντοτινί φίλαξην
13
| ρεν(ου)τζιαρονταςτα μέρι δευτερι (καί) τρίτι (στ)ήμα με τον να ἐμιναν ευχ14
| αρι(στ)ημένι, όθεν διναμίν τ(ου) παρόντος ἀπο την (στ)ηγμίν ταύτη ὁ ἀ15
| νοθεν Χρί(στ)ο<ς> κλιρονομ(ους του) (καί) διαδόχ(ους του) π(ου)λι τζεδέρι (καί) παντελος
16
| ἐονίος ἀποξενονι πρός τόν ἀνοθεν Ζαφίρι ὁ ὁπίος κλινονόμ(ου)ς (καί)
17
| διαδόχ(ος του) δέχετε (και) ἀγοραζη το ἀνο μελετιμένοχοραγι (και) ἐλιές κι18
| μενο ῆς (στ)ην ἀνο μελετιμένι τοποθεσία (καί) σινορίτες ἠ ἀνοθεν ἠπόθι
19
| διά να το ἐχη χέρετε εξ(ου)σιάζη μελιοραρι (καί) το κάνι ὁς θελι (καί) β(ού)λετε
20
| ὁς πράγμα ἐλευθερον ἐδικόν τ(ου) βανοντά(ς τ)ον ἀπο τήν (στ)ίγμιν ταύτη
1

50

Ενδιαφέρουσα είναι η χρήση της λέξης «βορέας», που συναντήσαμε και προηγουμένως αντί για το
τρέχον τότε, «τρεμοντάνα».
51
Στο τμήμα αυτό του βιβλίου παρατηρούμε πως αρκετές φορές ο γραφέας παραλείπει τελικά σύμφωνα,
τα οποία σε μερικές περιπτώσεις συμπληρώνουμε, ενδεικτικά, ως <ς> .ή <ν>.
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21

| η(ς τ)ο ἠρινικό (καί) καθολικό ποσέσο τ(ού) ἀύτ(ου) ἀποξενομέν(ου) χοραφι(ού)
| (καί) ἐλιόν κατά(στ)ενοντα(ς τ)ον κίριον (καί) καθολικον νικοκίρι (και) ἐπιτρο23
| πόντ(ου) ἀμετάτρεπτον (καί) ἠ ἀύτή ἐλευθέρα π(ου)λισά ἐκαμε (καί) κάνι
24
| ὁ ἀυτος Χρί(στ)ος πρός τόν ἀνοθεν Ζαφίρι ὁμίος (καί) ὁ Ζαφίρις πρός τόν
25
| ἀύτον Χρί(στ)ο διά τήν τιμιν ταλαρόν δι(στ)ίλον σαράντα τά ὁπία ἐ(στ)α26
| θισαν ἐμπροσθεν ἐμ(ου) νοταρί(ου) (καί) τον γκατοθεν τιμιόν μαρτίρον
27
| τα ἐμέτρισα (και) ῆς χίρα(ς του) ἐπερίλαβε ὁ ἀνοθεν Χρί(στ)ος (και) λαβένοντα(ς \τα/
22

28

ǀ < Ζαφιρις Κολιβας ποτε Σπιρ(ου) βεβεονο.
ǀ < Γεοργιος Κοντιλάτος π(οτε) Ἀνα(στ)ασι μαρτιρο.
30
ǀ < Γερασημος Κοντιλάτος π(οτε) Βασιλι μαρτιρο.
31
ǀ #Θεόδωρος Κατοπόδης: π(οτέ): Πέτρ(ου) νοταριος διμόσιος Λευκαδος
29
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1

| (ς τ)α κράζετε πλιρομένος (και) τελίος ευχαρι(στ)ιμένος χορίς να τ(ου) μίνι κανέ| νένα ἀλο δικέομα διά τό ἀύτο ἀποξενομενο χοραφι (καί) τίς διό ρίζες ἐλιές
3
| με τον να ἐμινεν ευχαρι(στ)ιμένος ἀλα μάλι(στ)α ἠπόσχετε κλιρονόμ(ου)ς (καί) δι4
| αδόχ(ους του) νά μαντινίρι τόν ἀύτον αγγορα(στ)ή κλιρονόμ(ου)ς (καί) διαδόχ(ους του)
5
| ἠ(ς τ)ο ἠρινικό (καί) ἀνόχλι(στ)ο ποσέσο (καί) να τόν διαφεντέβη ἀπο κάθε ἐνα6
| ντιότιτα τόσό διά ταύτα κολονάτα σαράντα ὁσάν (καί) διά κάθε ἐξοδο (καί)
7
| μελιοραμέντα ὁπ(ου) ἠθελε καμη ὁμολογόντας ὁ ἀύτος ἀνο μελετιμένος
8
| Χρί(στ)ος νά μήν ἐκαμε καμία ἀλι ἀποξένοσιν ἐναντία τής παρ(ού)σις
9
| διά την γαραντίρισιν της ὁπίας ἠποτάσι τα παντία τ(ου) ἀγαθά πα10
| ρόντα (καί) μέλοντα (καί) τ(ού)το ἐζίτισα να σιμιοθί ἠ(ς τ)ήν μπαρ(ου)σία
11
| τον τιμιον μαρτιρον κυρί(ου) Γεοργί(ου) Κοντιλάτ(ου) π(οτέ) Ἀνα(στ)άσι ἀπο
12
| το παρον χορίο Ἀλέξαντρο (και) ἀπο τον ἠδίον μαχαλα Κολιβάτα
13
| με τον ἀριθμον τίς κατικία(ς του) ἠκοσι: νοῦ: 20: (και) ὁ Ἠεράσιμος Κοντιλα14
| τος π(οτέ) Βασίλι ἀπο το παρόν χορίο Ἀλεξαντρο (καί) ἀπο τόν ἠδίον μαχα15
| λα Κολιβάτα με τον ἀριθμον τίς κατικία(ς του) δέκα ἐνέα: νοῦ: 19: οῖ ὁ16
| πίοι βεβεών(ου)ν ἐμε τον νοτάριο ὁτι γνορίζ(ου)σι τ(ού)ς ἀνοθεν Χρί(στ)ο (και) Ζα17
| φιρι (και) ὁτι δεν νέχ(ου)ν κανένα δεσμόν σιγγενίας με ἀυτ(ού)ς οῖ ὁπίοι
18
| μάρτιρες ἠνε καλά γνο(στ)ή ἐμε τ(ου) νοταρί(ου) ὁ(στ)ης ἐγραψα (και) ἐδιμοσί19
| ευσα καθαρά ἐγώ ὁ νοτάριος το παρόν κοντράτο ἀποξενοσεος ἠ(ς τ)20
| ό ἀνο ἠριμένο ὁσπιτιόν ἀνογί(ου) ἠ(ς τ)ον μπρότον μπάτο ὁπ(ου) κι21
| ταζη κατά τον ἀέρα λεβάντε (καί) ἀπο ἀύτ(ού)ς καλός ἀκ(ου)γοντας ἠ(ού)ν ἠ
22
| μάρτιρες (και) τα μέρι (καί) βεβεόνι ὁ Ζαφίρις ἠσδιό χιρο(ς του) (καί) ῆς μαρτιρίας.
2

23

| < Ζαφιρις Κολιβας ποτε Σπιρ(ου) βεβεονο.
| < Γεοργιος Κοντιλάτος π(οτε) Ἀνα(στ)ασι μαρτιρο.
25
| < Γερασημος Κοντιλάτος π(οτε) Βασιλι μαρτιρο.
26
| #Θεόδωρος Κατοπόδης: π(οτέ): Πέτρ(ου) νοταριος διμόσιος Λευκαδος
# νοῦ 54:
27
|
ἀκολ(ου)θί ἠ κατά(στ)ροσις τίς ἐκτιμισεος.
28
ǀ < Ζαφιρις Κολιβας ποτε Σπιρ(ου) βεβεονο.
29
ǀ < Γεοργιος Κοντιλάτος π(οτε) Ἀνα(στ)ασι μαρτιρο.
30
ǀ < Γερασημος Κοντιλάτος π(οτε) Βασιλι μαρτιρο.
31
ǀ #Θεόδωρος Κατοπόδης: π(οτέ): Πέτρ(ου) νοταριος διμόσιος Λευκαδος
24

178
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1

| 1829: Μαρτί(ου) 17: (ἐτος παλεό) χορίο Ἀλεξαντρο μαχαλα Κολιβατα
| εκλελεμενι ἠμίς ἠ κατοθεν βεβαιωμενι τιμίτε παρακαλεσμενι
3
| Ἰωάννις Κοντιλάτος π(οτέ) Βασίλι βαλμένος ἀπο το Ζαφίρι Κολιβα π(οτέ)
4
| Σπιρ(ου) (και) ἠ δίο ἀπο το ἀνοθεν χορίο (καί) ὁ Φιλίπος Σ(ου)ντιά τ(ού) π(οτέ) Πα5
| ναγιοτι βαλμένος ἀπο τόν Χρί(στ)ο Δαμιανί π(οτέ) Θοδωρ(ου) ὁ ἀνοθεν
6
| Δαμιανίς ἀπο μαχαλά Κολιβάτα (καί) ὁ ἀνοθεν Σ(ου)ντιας ἀπο μαχαλά
7
| Μαβρογιανάτα ἠ ὁπιγι μάς ἠπάν να τημίσομε ἐνα κοματι χορα8
| φι ὁπ(ου) τό ἠχε ἀγορασμένο ἀπο τόν Νικολέτο Βρέτο τ(ού) π(οτέ) Αντζ(ου)λ9
| έτ(ου) ἠ(ς τ)οποθεσία Σπιλία περιοχί τ(ού) χορί(ου) Ἀλεξάντρ(ου) (καί) πιεναμε10
| νι ἠσάυτο ἠδαμε νά ἠνε τ(ου) σπόρ(ου) ●+● το χοραφι ἠ μία ἠ(στ)ήν γκορφί
11
| (και) ἠ ἀλι ἠ(ς τ)ήν μέσι ματακομάδα ἀσπρολίες (καί) ἠ δίο (καί) σινορίζ(ου)ν ἠσάυτο
12
| ἀπο τον ναέρα σιρόκο ὁ Κο(στ)αντίς Κολιβάς (καί) ἀπο τόν ἀέρα βορεα το μο13
| να(στ)ίρι τ(ού) Ἁγί(ου) Γεοργί(ου) (καί) ἀπο ἀγέρα μαγί(στ)ρο ὁ Θεόφιλος Κολιβάς
14
| (και) ἀπο τον μπ(ου)νεντε κλιρονομια π(οτέ) Ἀνα(στ)άση Κοντιλατ(ου) διά πλε15
| ον βέβεοι σιμπλια(στ)έ (καί) καλά (στ)οχαζόμενι με φοβον θε(ού) (καί) με ο16
| ρκον μας ἐγνορισαμε να ξίζ(ου)νε ἐλιές (καί) χοράφι τάλαρα κολονα17
| τα σαράντα: νοῦ: 40: (ού)τός ἐγνορίσαμε με φόβον θε(ού) (καί) με όρκόν μας
18
| (καί) βεβεόν(ου)ν ὁπίος ἠξεύρι γράματα (καί) ὁπίος δεν νιξευρι βεβεο19
| νι ἀλος διά ὁνομά τ(ου).
2

20

| < Διμίτρι Σούντια ἀπογραφο βεβαιώνο διά ὁνόμα τ(ου) Φιλίπ(ου) Σ(ου)ντιǀ α ὁ(ς τ)ιμιτίς μιν ιξευροντας να γραψι.
22
ǀ < Ιώάννις Κοντιλάτος βεβαιώνο ὁ(ς τ)ιμιτίς με ορκον μ(ου)
21

23

ǀ μετα τήν γκατα(στ)ροσιν τῆς ἀνο μελετιμενίς εκτιμίσεος ἀπερασα ἠ(ς τ)ίν
ǀ φίλτζα μ(ου) (καί) ἐπιτα τό ἀνέγνοσα με φονι καθαρά (καί) ευκαταλιπτον
25
ǀ τον ἀνοθεν παρόντα μερόν (καί) μαρτίρων βεβεόνοντας ο Ζαφιρις
26
ǀ ἠ σδιόχιρο(ς του) (καί) ῆς μαρτιριας.
24

28

ǀ < Ζαφιρις Κολιβας ποτε Σπιρ(ου) βεβεονο.
ǀ < Γεοργιος Κοντιλάτος π(οτε) Ἀνα(στ)ασι μαρτιρο.
30
ǀ < Γερασημος Κοντιλάτος π(οτε) Βασιλι μαρτιρο.
31
ǀ #Θεόδωρος Κατοπόδης: π(οτέ): Πέτρ(ου) νοταριος διμόσιος Λευκαδος
29

Στο αριστερό περιθώριο προσθήκη: ●+●
|τεταρτιον τριον (καί) μισο |νοῦ: 3 ½: νιτζίρκα (καί) διό ρι|ζες ἐλιές μέσα ἠ(ς τ)ο ἄυτο
|< Ζαφιρις Κολιβας ποτε |Σπιρ(ου) βεβεονο.
|< Γεοργιος Κοντιλάτος π(οτε) Ἀνα|(στ)ασι μαρτιρο.
|< Γερασημος Κοντιλάτος π(οτε) |Βασιλι μαρτιρο.
|#Θεόδωρος Κατοπόδης: π(οτέ): Πέ|τρ νοταριος διμόσιος Λευκαδος.
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4 Απριλίου/23 Μαρτίου 1829

# νοῦ 55:
1

| ἠ(στ)άς ὁράς μία:νοῦ: 1: ἐπίτα ἀπο το μεσιμέρι ημέρα Σαβάτο τεσαρες: νοῦ: 4 Ἀπριλί(ου) έ| τος νέο (και) ηκοσιτρίς: νοῦ: 23: Μαρτί(ου) ἐτος παλεό: 1829 χιλί(ου)ς ὁκτακοσί(ου)ς ἠκοσι
3
| ενέα χορίο Ἀλέξαντρο μαχαλά Κολιβάτα ἠ(ς τα)ήν ἠκία τ(ου) κυρί(ου) [Ζαφίρι Κο-]
4
| λιβα π(οτέ) Σπίρ(ου) ἀπο το παρόν χορίο Ἀλεξαντ<ρ>ο (και) ἀπο τον ἠδιο μα5
| χαλά Κολιβάτα με τον ἀριθμον τίς ἀύτής κατικία(ς του) ἐπτα: νοῦ: 7:
6
| ενεφανίσθισαν ἐμπροσθεν ἐμ(ου) νοταρί(ου) (καί) γνορισμεν(ου)ς μαρτιρες
7
| οῖ κυρίοι ὁ ἀνοθεν Ζαφίρις ἀπο το ἐνα (καί) ἀπο το ἀλο ο Ανα(στ)ασις Σ(ου)ν8
| τιας π(οτέ) Ἰωάννι ἀπο το παρόν χορίο Ἀλεξαντρο (καί) ἀπο τόν μα9
| χαλα Μαβρογιανάτα (και) ἀριθμον ἠ κατικία τ(ου) δεν ἐχι με τον να
10
| ἠνε νέα ἠκοδομίν τ(ου)ς ὁπί(ου)ς επιτα ἐγώ ὁ νοτάριος τ(ού)ς ἐκαμα γνο11
| (στ)ο τήν διόρισιν τ(ού) νόμ(ου) ἐπάν(ου) ἠ(ς τ)ο παρον κοντράτο ἀποξενο12
| σεος (και) μ(ου) ἀποκρίθικαν ὁτι τήν γνορίζ(ου) (καί) μ(ού) ἠπαν να τ(ού)ς σι13
| μιοσο το ὁσον ἀκ(ου)λ(ου)θι, Ἐχοντας ποσεδέροντας (και) ἐξ(ου)σι14
| άζοντας ἀπο πατρικίν τ(ου) κλιρονομία ὁ ἀνοθεν Ἀνα(στ)άσις ἐνα
15
| κοματι χοράφι ἐός τεταρτί(ου) μισ(ου) νιτζίρκα ἠ(ς τ)ην τοποθεσία Σ16
| κάλα περιοχι τ(ου)παρόντος χορί(ου) Ἀλεξαντρ(ου) σινοριζ(ου)ν ης αυτό ἀπο
17
| τον ἀέρα σιρόκο (στ)ρατα κινι (και) ἀπο τον ἀέρα μαγί(στ)ρο Νικολός Σ(ου)18
| ντιας (και) ἀπο τον ἀέρα βορέα Ἀπο(στ)όλις Φ(ου)σαλιάς διά πλέον βε19
| βαιοι σιμπλια(στ)έ (και) το ἀυτο χοραφι ἐτιμιθι σίδεντρο ὁ ὁπίος
20
| ς ἀνοθεν Ανα(στ)άσις θελοντας να το π(ου)λισι πρός τόν Ζαφίρι ὁ(στ)ης
21
| (και) ἀύτός ἐσιντρεξε διά να το αγοράσι διά τ(ού)το ἐβαλαν σιμφ22
| όνος διά τιμιτέ τ(ού)ς κυρί(ου)ς Ιωάννι Μανολίτζι π(οτέ) πάπά Δι23
| μιτρι (και) ὁ Διμιτρις Σ(ού)ντιας π(οτέ) Παναηότι (και) ἠ δίο ἀπο το παρ24
| ον χορίο Ἀλέξαντρο (και) το ἐτιμισαν διά ταλαρα κολονατα το ἀύ25
| το χοράφι ἐξι: νοῦ: 6 (καί) μισό: νοῦ: ½ : ὁμίος ἐτίμισαν (καί) ἠτι δέν26
| τρα ἐχι μεσα το ἀύτο χοράφι ταλαρα κολονατα ὁκτο (καί) μισο: νοῦ:\ 8 ½ /
2

27

ǀ < Ζαφιρις Κολιβας ποτε Σπιρ(ου) βεβεονο.
ǀ < Γεοργιος Κοντιλάτος π(οτε) Ἀνα(στ)ασι μαρτιρο.
29
ǀ < Γερασημος Κοντιλάτος π(οτε) Βασιλι μαρτιρο.
30
ǀ #Θεόδωρος Κατοπόδης: π(οτέ): Πέτρ(ου) νοταριος διμόσιος Λευκαδος
28

▬▬▬▬
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6 Απριλίου/25 Μαρτίου 1829

180

1

| (οῦ) 8 ½: ὁπ(ου) γίνετε ὁλλοι ἠ σ(ου)μα τό χοραφι σίδεντρο ταλαρα κολονα| τα δεκαπεντε: νοῦ: 15: ὁπ(ου) τήν σιμερον γινοντε λιτρες (στ)ερλινες τρις
3
| νοῦ: 3: σελινια πέντε: νοῦ: 5: ος φανερονι οῖ μεθόρκον ἀύτον ξετιμο4
| σι γενομένοι τάς δεκα ἐπτα Μαρτι(ού) ἐτος παλεο: 1829: χιλι(ου)ς οκτ5
| ακοσί(ου)ς ἠκοσιενέα την ὁπία κατα(στ)ρόνο κατοθεν τ(ού) παρόντος
6
| (καί) μετά ταύτα ἀπερνό ἠ(ς τ)ήν φίλτζα μ(ου) διά παντοτινί φιλαξήν ρεν7
| (ου)ντζιαροντας τα μέρι δεύτερι (καί) τριτι (στ)ήμα με τον νά ἐμιναν ευχα8
| ρι(στ)ιμενι, ὁθεν διναμίν τ(ου) παρόντος ἀπό τήν (στ)ηγμίν ταύτη ὁ ἀνο9
| θεν Ἀνα(στ)άσις κλιρονόμ(ου)ς (καί) διάδόχ(ους του) π(ου)λι τζεδέρι (καί) παντελος
10
| ἐονίος ἀποξενόνι πρός τόν ἀνοθεν Ζαφίρι ὁ ὁπίος κλιρονομ(ου)ς (καί)
11
| διάδοχ(ούς του) δέχετε (καί) ἀγοράζι τό ἀνο μελετιμένο χοράφι σίδεντρο
12
| κύμενον ἠ(ς τ)ην ἀνο μελετιμένι τοποθεσία (καί) σινορίτες ἠ ἀνοθεν ηπο13
| θι διά να το ἐχι χέρετε εξ(ου)σιάζη μελιοράρι (καί) το κανι ὁς θελι (και) βου14
| λετε ὁς πράγμα ελευθερον ἐδικον τ(ου) βανοντα(ς τ)ον ἀπο τίν (στ)ιγμιν
15
| ταύτη ἠ(ς τα)ο ἠρινικό (καί) καθολικό ποσέσο τ(ου) ἀύτ(ου) ἀποξενομέν(ου)
16
| (ου) χοραφί(ου) (καί) σιδεντρο κατά(στ)ένοντά(ς τ)ον κιρίον (καί) καθολικον νι17
| οκίρι (καί) ἐπιτροπόν τ(ου) ἀμετάτρεπτον (και) ἠ ἀύτή ἐλευθέρα π(ου)λισά
18
| ἐκαμε ὁ ἀνοθεν Ἀνα(στ)άσις πρός τόν ἀνοθεν Ζαφίρι ὁμίος (και) ὁ Ζαφι[ρις]
19
| κανι πρός τόν ἀύτον Ἀνα(στ)άσι διά τήν τιμίν ταλαρον δι(στ)ιλον δε20
| καπεντε: νοῦ: 15: τα ὁπία ἐ(στ)άθισαν ἐμπροσθεν ἐμ(ου) νοταρί(ου) (καί) τον
21
| γκατοθεν τιμίον μαρτίρον τα ἐμέτρισα (και) ῆς χίρα(ς του) ἐπερίλαβε ὁ ἀνο22
| θεν Ἀνα(στ)άσις (και) λαβενοντά(ς τ)α κράζετε πλιρομένος (καί) τελίος εὐχαρι23
| (στ)ιμενος χορίς να τ(ου) μίνι κανένα ἀλο δικέομα διά το ἀυτο ἀποξενομενο
24
| χοραφι σίδεντρο με τον να ἐμινε εὐχα(στ)ιμένος ἀλα μάλι(στ)α ἠπόσχετε
25
| κλιρονομ(ου)ς (και) διαδόχ(ους του) να μαντινίρι τόν ἀύτον ἀγορα(στ)ή κλιρονο26
| μ(ου)ς (καί) διαδόχ(ους του) ἠ(ς τ)ο ἠρινικό (και) ἀνόχλι(στ)ο ποσέσο (καί) να τον διαφεντέ27
| βη ἀπο κάθε ἐναντιότιτα τόσο διά ταύτα κολονάτα δεκαπέντε: νοῦ:15: ὁ\σαν/
2

28

ǀ < Ζαφιρις Κολιβας ποτε Σπιρ(ου) βεβεονο.
ǀ < Γεοργιος Κοντιλάτος π(οτε) Ἀνα(στ)ασι μαρτιρο.
30
ǀ < Γερασημος Κοντιλάτος π(οτε) Βασιλι μαρτιρο.
31
ǀ #Θεόδωρος Κατοπόδης: π(οτέ): Πέτρ(ου) νοταριος διμόσιος Λευκαδος
29

▬▬▬▬
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30/17 Μαρτίου 1829 (εκτιμηση)
1

| σαν (καί) διά κάθε ἐξοδο (καί) μελιοραμέντα ὁπ(ου) ἠθελε κάμι ὁμολογοντας
| ὁ ἀνο μελετιμένος Ἀνα(στ)άσις νά μιν ἐκαμεν καμία ἀλιν ἀποξενοσιν
3
| εναντιά τίς παρ(ού)σις διά τίν γαραντιρισιν τίς ὁπίας ἠποτασι τα
4
| παντία τ(ου) ἀγαθά παρόντα (καί) μέλοντα (καί) τ(ού)το ἐζιτισα να σι5
| μιοθι ἠ(ς τ)ήν μπαρ(ου)σίαν τόν τιμίον μαρτίρον Γεοργιος Κοντιλάτ(ου) π(οτέ)
6
| Ἀνα(στ)ασι ἀπο το παρόν χορίο Κολιβάτα με τόν αριθμον τίς κατικια(ς του)
7
| ἠκοσι: νοῦ: 20 (καί) ὁ [Γερασιμος] Κοντιλάτος π(οτέ) Βασίλι ἀπο το παρόν χο8
| ριο Ἀλεξαντρο (καί) ἀπο τόν ἠδιόν μαχαλά Κολιβάτα με τόν αριθμον τίς
9
| κατικιά(ς τού) δέκα νέα: νοῦ: 19 οῖ ὁπιοί ἀυτι μαρτιρες βεβαιων(ουν) ε10
| με τόν νοτάριο ὁτι γνορίζ(ου)σι καλότατα τ(ού)ς ενα ριθέντας Ζαφίρι
11
| (καί) Ἀνα(στ)ασι (καί) ὁτι δεν νἐχ(ου)ν κανέναν δεσμόν σιγγενίας με ἀύτ(ού)ς οῖ
2

181

12

| ὁπιοί ἀύτή μάρτιρες ῆνε καλά γνο(στ)ή ἐμε τ(ου) νοταρί(ου) ὁ(στ)ής ἐγρα| ψα (καί) ἐδιμοσίευσα καθαρά ἐγώ ὁ νοτάριος το παρόν κοντράτο ἀπο14
| ξενόσις ἠ(ς τ)ο ἀνο ἠριμένο ὁσπίτιο ἀνόγιο ἠ(ς τ)ον μπρότον πάτο
15
| ὁπ(ου) κιτάζη κα<τα> τον ἀέρα λεβάντε (καί) ἀπο καλός ἀκ(ου)γοντας
16
| ς η(οῦ)ν ἠ μαρτιρες (καί) τα μέρι βεβαιώνοντας ὁ Ζάφίρίς ἠδιο χιρό(ς του)
17
| (καί) ῆς μαρτιρίας.
13

18

ǀ < Ζαφιρις Κολιβας ποτε Σπιρ(ου) βεβεονο.
ǀ < Γεοργιος Κοντιλάτος π(οτε) Ἀνα(στ)ασι μαρτιρο.
20
ǀ < Γερασημος Κοντιλάτος π(οτε) Βασιλι μαρτιρο.
21
ǀ #Θεόδωρος Κατοπόδης: π(οτέ): Πέτρ(ου) νοταριος διμόσιος Λευκαδος
19

# νοῦ 55:
22

|
ἀκολ(ου)θί ἠ κατά(στ)ροσις τίς ἐκτιμισεος.
| 1829: Μαρτι(ου) 17: (ἐτος παλεο χορίο) Ἀλέξαντρο ἐκλελεμένοι ἐμής ἠ κατοθεν
24
| βεβαιωμένοι: ὁ Ἰωάννις Μανολίτζης π(οτέ) παπά Διμιτρι βαλμένος ἀπο τόν
25
| Ἀνα(στ)άσι Σ(ού)ντια π(οτέ) Ἰωάννι ἀπο το ἀλό ὁ Διμιτρις Σ(ου)ντιας βαλμένος ἀπο
26
| τόν Ζαφίρι Κολιβά π(οτέ) Σπίρο ὁλλοι ἀπο το παρον χορίο με τον να εχη ο ἄνο27
| θεν Ἀνα(στ)άσις ἀπο πατρικίν τ(ου) κλιρονομία ἐνά μπ(ου)κ(ού)νι52 χοραφι ἠ\(ς τ)ο/
23

28

ǀ < Ζαφιρις Κολιβας ποτε Σπιρ(ου) βεβεονο.
ǀ < Γεοργιος Κοντιλάτος π(οτε) Ἀνα(στ)ασι μαρτιρο.
30
ǀ < Γερασημος Κοντιλάτος π(οτε) Βασιλι μαρτιρο.
31
ǀ #Θεόδωρος Κατοπόδης: π(οτέ): Πέτρ(ου) νοταριος διμόσιος Λευκαδος
29

▬▬▬▬

▬▬▬▬
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CENTOSESSANTOTTO

4 Απριλίου /23 Μαρτ. - 6 Απρ//25 Μαρτίου 1829
1

| (στ)όπον λεγόμενον Σκάλα ἐπίγαμε ἐπιτόπ(ου) (καί) καλά θεορόντα(ς τ)ο ἐ| γνορίσαμε ὁτι νά γίνε τ(ου) σπόρ(ου) ἐός κ(ου)βελί(ου) εν(ού) νιτζίρκα (καί) εγνο3
| ρίσαμε ὁτι νά ἀξήζη τάλαρα κολονάτα ἐξη (καί) μισό: νοῦ: 6 ½ : ἀκο4
| μα ἐθεορίσαμε (καί) μια ρίζα ἐλία (στ)ιμπαράβαλον ῆς το ἀύτο χοραφι
5
| (καί) ἠ ἀύτι ρίζα ἐχι τρια κοντρομάδια (καί) ἠτι ἀλο δέντρο ἐχή τό αυτο
6
| χοράφι ἐγνορίσαμε ὁτι νά ἀξήζη τάλαρα κολονάτα ὁκτο (καί) μισό
7
| : νοῦ: 8 ½ : ἐτζι ἐγνορίσαμε με φοβον θε(ού) (καί) με ὁρκον μας κατά τιν
8
| μπράξην ὁπ(ου) ἐχομε σινοριτες περ σιρόκο (στ)ράτα περ μαγί(στ)ρο Νικ9
| ολός Σ(ού)ντιας περ βορέα Ἀπο(στ)όλις Φ(ου)ροκλίας (καί) βεβαιωνομε ῆς διόχιρος μ
2

10
11

| < Διμιτρις Σ(ου)ντιας βεβεόνο ὁ(ς τ)ιμιτις με ὁρκο μ(ου).
| < Ἰωάννις Μανολίτζις βεβαιώνο ὁ(ς τ)ιμιτις με ὁρκο μ(ου).

12

| μετα τήν γκατά(στ)ροσιν τις ἀνοθεν ἐκτιμίσεος ἀπέρασα ἠ(ς τ)ην φίλτζα
| μ(ου) (καί) ἐπίτα το ἀνεγνοσα με φονι καθαρά (καί) ευκατάλιπτόν τόν
14
| ανόθεν παρόντα μερόν (καί) μαρτίρον βεβαιώνοντας ὁ Ζαφιρις ῆς διόχι15
| ρο(ς του) (καί) ῆς μαρτιριας.
13

16
17

52

| < Ζαφιρις Κολιβας ποτε Σπιρ(ου) βεβεονο.
| < Γεοργιος Κοντιλατος π(οτέ) Ανα(στ)ασι μαρτιρο.
Μπουκούνι = ένα μικρό κομμάτι, μια μπουκιά.

182

18

| < Γερασιμος Σολτατος π(οτέ) Βασηλι μαρτιρο.
| =Θεόδωρος Κατοπόδης: π(οτέ): Πέτρ(ου) νοταριος διμόσιος Λευκαδος.

19
20

| ἠμέρα Κυριακή πέντε: νοῦ: 5: Ἀπριλί(ου) ἐτος νέο (καί) ἠκοτεσαρες: νοῦ: 24 : Μαρτί(ου) ἐ| τός παλεό: 1829: χιλί(ου)ς ὁκτακοσι(ου)ς ηκοσιενέα δεν νεκατα(στ)ρόθι (ού)δέν μία πράξη.

21

# νοῦ 57:
22

|
ἠ(ς τ)ας ώράς μία: νοῦ: 1: ἐπίτα ἀπο το μεσιμέρι ἠμερα Δευτέρα ἐξι : νοῦ: 6 Ἀπριλί(ου)
| ἐτος νέο (καί) ηκοσιπεντε : νοῦ: 25: Μαρτί(ου) ἐτος παλέο: 1829: χιλί(ου)ς ὁκτακοσί(ου)ς
ήκο24
| σιενέα: χορίο Νιοχόρι ἠ(ς τ)ήν ἠκία τ(ου) κυρί(ου) Πάν(ου) Τανταρ(ου) π(οτέ) Γεοργί(ου) με
τον
25
| αριθμον τις ἀύτής κατικία(ς τα)ου σαράντα διό: νοῦ: 42 (καί) ἐνεφανισθισαν τα πα26
| ρόντα διό μέρι ἐμπροσθεν ἐμ(ου) τ(ού) ἠπογεγραμεν(ου) νοταρί(ου) (καί) γνορισμεν(ου)ς
\μα/27
| < Σταθις Ταταρος πο<τε> Γιοργι(ου) βεβεονο.
28
| < Πανος Ταταρος ποτε Γιοργ(ου) βεβεονο.
29
| < Ιωαννις Γαζις ποτε Διμιτρι μαρτιρο.
30
| < Ιοανης Κ(ου)ρτης ποτε Σπηρ(ου) μαρτιρο.
31
| =Θεόδωρος Κατοπόδης: π(οτέ): Πέτρ(ου) νοταριος διμόσιος Λευκαδος.
23
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6 Απριλίου/25 Μαρτίου 1829
1

| μάρτιρες ἠ κιρίοι ἀνοθεν Πάνος ἀπο το ἐνα (και) ἀπο το ἀλο ο ἀδελφό(ς του) (Στ)α| θις ἀπο το παρόν χορίο Νιοχόρι με τον ἀριθμόν τις κατικία(ς του) σαρα3
| τα τρία: νοῦ: 43: τ(ούς) ὁπί(ου)ς ἐπιτα ἐγώ ὁ νοτάριος τ(ου)ς ἐκαμα γνο(στ)ο τίν
4
| διορισίν τ(ου) νόμ(ου) ἀπαν(ου) ἠ(ς τ)ο παρόν κοντράτο ἀποξενόσεος (καί) μ(ου) απε5
| κρίθισαν ὁτή την γνορίζ(ου)ν (καί) μ(ου) ἠπάν να τ(ού)ς σιμιόσο το ὁσον ἀκολ(ου)6
| θι ἐχόντας (καί) ποσεδέροντας (και) ἐξ(ου)σιάζοντας ἀπο πατρικιν τ(ου) κλιρο7
| νομία τ(ου) δικεοματό(ς του) ἐνα κομάτι χοραφι (καί) ἐνα τρίτο μερίδιο
8
| ἀπο ἐνα παλιάχ(ου)ρο με κάθε τ(ου) ἐμπασά (καί) ἠτι ἀλος τόπος ἠνε εκι
9
| ῆς μερίδιον τ(ου) (στ)ο ἀνοθεν ἄχ(ου)ρ[ωνα] ἠνέ κίμενο ἠ(ς τ)ήν τοποθεσίαν Πε10
| ρδικα περιοχη τ(ού) παρόντος χορί(ου) Νιοχόρι (καί) ἠνε τ(ού) σπόρ(ου) εõς κ(ου)11
| βελι(ου) ἐν(ου) (καί) μισ(ού) νιτζίρκα (και) σινορίζ(ου)ν ἠσαυτό ἀπο τον ἀγέρα τρεμ(ου)ν12
| τάνα Σπίρος Μ(ου)ζάκης π(οτέ) Ἀνα(στ)άσι (καί) ἀπο τόν ἀέρα σιρόκο κλιρονο13
| μία: π(οτέ) Ἀνα(στ)αση Βλασόπ(ου)λος (καί) τό ἀνοθεν παλιάχ(ου)ρο ἠνε (στ)ην τοπο14
| θεσία Παλιοκατ(ου)να περιοχί τ(ου) παρόντος χορί(ου) Νιοχόρι (καί) σινορι15
| ζ(ου)ν ἠς ἀυτό ἀπο τόν ἀέρα λεβάντε Χρί(στ)ος Τάνταρος π(οτέ) Γεοργί(ου)53 (καί) ἀπο
16
| τον ἀέρα π(ου)νέντε ὁ ἀνοθεν ἀγορα(στ)ής Πάνος φιλαζομενι ἠ πλέον
17
| βέβαιη σιμπλια(στ)έ το ἀνοθεν χοράφι (καί) το τρίτο μεριδιό από τα18
| χ(ου)ρι ἠνε τ(ού) ἀνοθεν (Στ)άθι ὁ ἀπίος θελοντας να το π(ου)λίσι προς το19
| ν αδελφόν τ(ου) τόν μΠάνο ὁ(στ)ής (και) ἐσίντρεξε διά να το ἀγο20
| ρασι διά τ(ού)το ἐβαλαν σιμφόνος διά τιμιτέ τ(ού)ς κιρί(ου)ς Γεοργιόν Ἀ21
| ναγνό(στ)η Σέρβο π(οτέ) Διμιτρί(ου) ἀπο το παρόν χορίο Νιοχόρι (καί) τόν (Στ)α2

53

Πρέπει να είναι ο τρίτος αδελφός των Στάθη και Πάνου, και γι’ αυτό η πώληση αφορά το ένα τρίτο μερίδιο της πατρικής περιουσίας.
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22

| θι Κονιδάρι π(οτέ) Ἰωάννι ἀπο χορίο Χοραδιάτικα (καί) το ἐτίμισαν το α| νοθεν χράφι δια τάλαρα κολονάτα τέσσαρα: νοῦ: 4 (και)το ἀνοθεν τρ24
| ιτο μεριδιο ἀπο ταχ(ου)ρι (καί) αβλιντ(ου) (και) εμπασά τ(ου) διά τάλαρα κο25
| λονατα ἐπτα: νοῦ: 7 ὁπ(ου) γένετε ὁλλήν ἠ σ(ου)μα ταλαρα κολονατα
26
| εντεκα: νοῦ: 11 ὁπ(ου) την σιμέρον γένοντε λίτρες (στ)ερλίνες διό: νοῦ: 2
23

27

| < σ Ταταρος πο<τε> Γιοργι(ου) βεβεονο Σταθις.
| < Πανος Ταταρος ποτε Γιοργ(ου) βεβεονο.
29
| < Ιωαννις Γαζις ποτε Διμιτρι μαρτιρο.
30
| < Ιοανης Κ(ου)ρτης ποτε Σπηρ(ου) μαρτιρο.
310
| =Θεόδωρος Κατοπόδης: π(οτέ): Πέτρ(ου) νοταριος διμόσιος Λευκαδος.
28

▬▬▬▬

▬▬▬▬

170 Angelo Benveniste archivista

CENTOSETTANTA

6 Απριλίου/25 Μαρτίου 1829
1

| 2: σελίνια ἐπτα: νοῦ: 7: πένσα ὁκτο: νοῦ: 8: ος φανερονι η μεθ ορκον
| αυτόν ξετίμοσιν γενομένι την σίμερον την ὁπία κατά(στ)ρο3
| νο κατοθεν τ(ού) παρόντος (καί) μετα ταύτα ἀπερνό ἠ(ς τ)ην φίλτζα
4
| μ(ου) διά παντοτινί φίλαξην ρεν(ου)ντζιάροντας τα μέρι δευτερι (καί)
5
| τριτι (στ)ίμα με τον να εμιναν ευχαρι(στ)ιμένι ὁθεν διναμιν τ(ού) πα6
| ρόντος ἀπο την (στ)ιγμίν ταύτη ὁ ἀνο ἠριμένος (Στ)άθις κλιρονομ7
| (ου)ς (καί) διάδόχ(ους του) π(ου)λι τζεδέρι (καί)παντελός εόνίος αποξενόνι
8
| πρός τόν ἀδελφόν τ(ου) Πάνος ὁ ὁπίος κλιρονόμ(ου)ς (καί) διαδόχ(ους του)
9
| δέχετε (και) ἀγοράζη το ἀνο ἠριμένο χοραφι (καί) το τριτο μερι10
| διό ἀπο τό ἀχ(ού)ρι κίμενο ἠ(ς τ)ές ἀνομελετιμένες τοποθε11
| σιες (καί) σινορίτες ἠ ἀνο ηριμένι ἠποθι δια να τα ἐχη χέρετε
12
| εξ(ου)σιάζι μελιοράρι (καί) το κάνι ὁς θέλι (καί) β(ού)λετε ὁσπραγμα
13
| ἐλευθερν ἐδικόν τ(ου) βανοντά(ς τ)ον ἀπο τιν(στ)ιγμην ταυτήν ἠ14
| (ς τ)ο ἠρινικό (καί) καθολικό ποσέσο τ(ού) ἀύτ(ου) ἀποξενομέν(ου) χορα15
| φι(ου) (καί) ἀχ(ου)ρι(ού) κατα(στ)ένοντα(ς τ)ον κύριον (καί) καθολικόν ἠκοκι16
| ρι (και) ἐπιτροπόν τ(ου) αμετατρεπτον (και) ἠ ἀυτη ἐλευθέρα π(ου)λισα
17
| ἐκαμε (καί) κανι ὁ ἀύτος ἀνοθεν (Στ)άθις πρός τόν ἀδελφον τ(ου)
18
| τον μΠάνο ὁμίος (καί) ὁ ἀυτος Πάνος κάνι διά τίν τιμίν ταλαρόν δι19
| (στ)ίλον ἐντεκα:νοῦ: 11 τα ὁπία ἐ(στ)άθισα ἐμπροσθεν ἐμ(ου) νοταρί(ου)
20
| (καί) μαρτιρών τα ἐμέτρισα (και) ῆς χίρα(ς του) ἐπερίλαβε ὁ ἀνοθεν (Στ)α21
| θις (και) λαβανοντά(ς τ)α κράζετε πλιρομένος (και) τελίος ευχαρι(στ)ιμεν22
| ος χορίς να τ(ου) μίνι κανένα ἀλο δικέομα διά το ἀύτο ἀποξενομέ23
| νο χοράφι με τόν να ἐμινε ευχαρι(στ)ιμένος ἀλα μάλι(στ)α ἠποσχε24
| τε κλιρονόμ(ου)ς (καί) διαδόχ(ους του) να μαντινίρι τόν ἀυτόν ἀγορα25
| (στ)η κλιρονόμ(ου)ς (και) διαδόχ(ους του) ἠ(ς τ)ο ηρινίκο (καί) ἀνόχλι(στ)ο ποσεσο (καί)
\ναν/
26
| < Σταθις Ταταρος πο<τε> Γιοργι(ου) βεβεονο.
27
| < Πανος Ταταρος ποτε Γιοργ(ου) βεβεονο.
28
| < Ιωαννις Γαζις ποτε Διμιτρι μαρτιρο.
29
| < Ιοανης Κ(ου)ρτης ποτε Σπηρ(ου) μαρτιρο.
30
| =Θεόδωρος Κατοπόδης: π(οτέ): Πέτρ(ου) νοταριος διμόσιος Λευκαδος.
2
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6 Απριλίου /25 Μαρτίου 1829
1

| να ντον διαφεντέβη ἀπο κάθε ἐναντιότιτα διά τα αύτα κολονά| τα ἐντεκα ὁσάν (καί) διά κάθε ἐξόδο (καί) μελιοραμέντα ὁπ(ου) ἠθελα κα3
| μη ὁμολογόντας ὁ ἀυτος (Στ)άθις να μιν ἔκαμεν καμία ἀλίν ἀπο4
| ξένοσιν ἐναντία τίς παρ(ού)σις διά τίν γαραντιρισιν τις ὁπίας ἠπο5
| τάσι τα παντία τ(ου) ἀγαθά παρόντα (καί) μέλοντα (καί) τ(ού)το εζητισαν
6
| να σιμιοθί ἠ(ς τ)ήν μπαρ(ου)σία τόν τίμιόν μαρτιρών κιρί(ου) Ἰωάννι
7
| Γαζή π(οτέ) Διμίτρι ἀπο το παρόν χορίο Νιοχόρι με τόν ἀριθμόν
8
| τις κατικία(ς του) τριαντα ἐπτα: νοῦ: 37 (και) ὁ κῦρ Ἰωάνις Κ(ου)ρτις π(οτέ) Σπι9
| ρ(ου) ἀπο το παρόν χορίο Νιοχόρι με τόν ἀριθμόν τις κατικία10
| (ς του) τριαντα: νοῦ: 30 οῖ ὁπιοῖ μάρτιρες βεβαιών(ου)ν ἐμε τόν νοτάριο
11
| ὁτι γνορίζ(ου)σι καλότατα τ(ού)ς ἀνοθεν ἀδελφ(ου)ς Τανταρί(ου)ς (καί) ὁτι δε12
| νέχ(ου)ν καμία ἐδικότιτα με ἀύτ(ου)ς οῖ ὁπιοῖ μάρτιρες ἠνέ καλά γνο13
| (στ)η εμε τ(ου) νοταρί(ου) ὁ(στ)ής ἐγραψα (και) ἐδιμοσίευσα καθαρα ἐγώ ὁ νοτα14
| ριος το παρόν κοντράτο ἀποξενόσεος ἠ(ς τ)ο ἀνο γιριμένο ὁσπίτιο α15
| νόηο τ(ού) ἀνοθεν Πάν(ου)54 ὁπ(ου) κιταζη κατά τόν ἀέρα π(ου)νεντε (καί) απ16
| ο ἀύτ(ου)ς καλός ἀκ(ού)γοντας ἠ(ου)ν ἠ μαρτιρες (καί) τα μέρι (καί) βεβαιών(ου)ν
17
| ἠς διόχιρο(ς του)ς (καί) ῆς μαρτιριας.
2

18

| < Σταθη Ταταρος πο<τε> Γιοργακι βεβεονο.
| < Πανος Ταταρος πο<τε> Γιοργ(ου) βεβεονο.
20
| < Ιωαννις Γαζις ποτε Διμιτρι μαρτιρο.
21
| < Ιοανης Κ(ου)ρτης ποτε Σπηρ(ου) μαρτιρο.
22
| =Θεόδωρος Κατοπόδης: π(οτέ): Πέτρ(ου) νοταριος διμόσιος Λευκαδος.
19

23

|

ακολ(ου)θι η κατά(στ)ροσις τής ἐκτιμίσεος.
# νοῦ 57:

|: 1829: Μαρτί(ου) [2]5: ε(τος) πõ: χõ55 Νιοχορι ἐκλελεμένι ἠμίς η κατο| θεν βεβαιωμένι τιμίτε Ἀναγνό(στ)η Σέρβο π(οτέ) Διμιτρί(ου) βαλμενος
26
| ἀπο τον (Στ)άθι Τάνταρο π(οτέ) Γεοργί(ου) (καί) (Στ)άθις Κονιδάρις π(οτέ) Ἰωαν\ν(ου)/
24
25

27

| < Σταθις Ταταρος πο<τε> Γιοργι(ου) βεβεονο.
| < Πανος Ταταρος πο<τε> Γιοργ(ου) βεβεονο.
29
| < Ιωαννις Γαζις ποτε Διμιτρι μαρτιρο.
30
| < Ιοανης Κ(ου)ρτης ποτε Σπηρ(ου) μαρτιρο.
310
| =Θεόδωρος Κατοπόδης: π(οτέ): Πέτρ(ου) νοταριος διμόσιος Λευκαδος.
28

▬▬▬▬
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1

| ν(ου) βαλμένο ἀποτον μΠάνο Τάνταρο π(οτέ) Γεοργί(ου) ὁλλοι ἀπο το
| παρόν χορίο ὁ ἀνοθεν Κονιδαρις ἠνέ ἀπο το χορίο Χοραδιάτικα

2

54
55

Δηλ. «εἰς το ἀνω εἰρημένο ὁσπίτιο ἀ|νώγειο του ἄνωθεν Πάνου».
(ἐτος παλεό χορίο) Νιοχόρι.

185

3

| (και) μας ἠπάν να τ(ου)ς τιμίσομε ἐνα κομάτι χοράφι κίμενο
| ἠ(ς τ)ην τοθεσία Περδίκια περιοχί τ(ού) παρόντος χορί(ου) ὁπ(ου)
5
| ἐχη (και) ποσεδέρι ὁ ἀνοθεν (Στ)άθις Τάνταρος ἀπο πατρικίν τ(ου) κ6
| λιρονομιά τ(ου) δικεοματό(ς του) (καί) πιενάμενι ης αυτό ἠδαμε να
7
| ἠνε τ(ού) σπόρ(ου) ἐõς κ(ου)βελί(ου) ἐν(ου) (καί) μισ(ού) νιτζίκα (καί) καλά (στ)οχα8
| ζόμενι με φοβον θε(ού) (καί) με ὁρκον μας νά ἀξήζη τάλαρα κολονα9
| τα τέσαρα: νοῦ: 4: (καί) σινορίζ(ου)ν ἠς ἀυτο ἀπο τον <α>έρα τρεμοντα10
| να Σπίρος Μ(ου)ζάκις (και) ἀπο τον ἀέρα σιρόκο ἠ κλιρονομία τ(ού)
11
| π(οτέ) Ἀνα(στ)άσι Βλασόπ(ου)λ(ου) ὁμίος πίγαμε ἠσένα παλιάχ(ου)ρο
12
| καθος ἐβρίσκετε με τίν εμπασα τ(ου) (καί) ἀβλι τ(ου) τ(ού) ἀνοθεν (Στ)άθι
13
| Τάνταρ(ου) ὁπ(ου) ἐχη (καί) ποσεδέρι ἀπο πατρικίν τ(ου) κλιρονομι14
| α τ(ού) δικεοματό(ς του) (καί) πιενάμενι ἠς αυτό ἠ(ς τ)ήν τοποθεσία
15
| Παλιοκατ(ού)να περιοχή τ(ου) παρόντος χορί(ου) ἠδαμε τό ἀύτο
16
| παλιάχ(ου)ρο ξεκεράμοτο καθός τήν σιμερον ἐβρισκετε (καί)
17
| ἠδαμε νά ἀξήζη με φοβον θε(ού) (καί) με ὁρκον μας το τρίτο ἀπο
18
| ἀύτο ὁπ(ου) ἀπαρθενέβη τ(ου) ἀύτ(ου) (Στ)άθι Τάνταρ(ου) τάλαρα κολονα19
| τα ἐπτά: νοῦ: 7: (καί) σινορίζ(ου)ν ἠς ἀυτο ὁ Χρί(στ)ος Τάνταρος ἀπο τον α20
| γερα λεβάντε (και) ἀπό τον ἀέρα π(ου)νέντε ὁ ἀνοθεν ἀγορα(στ)ης Πα21
| νο (καί) (ού)τος ἐγνορισαμε (και) βεβεόνομε ἠδιό χιρός μας.
4

22
23

| < (Στ)άθις Κονιδάρις βεβαιώνω ὁ(ς τ)ιμιτης με ορκον μ(ου).
| < Ἀναγνό(στ)ης Σέρβος βεβαιώνο ὁ(ς τ)ημιτης με ορκον μ(ου).

24

| μετα τήν γκατά(στ(ροσιν τής ἀνοθεν ἐκτιμίσεος ἀπέρασα ἠ(ς τα)ήν φι| λτζαμ(ου) (καί) ἐπιτα το ἀναγνοσα με φονι καθαρα (καί) ευκαταλιπτόν
26
| τον ἀνόθεν παρόντα μερον (καί) μαρτίρον βεβεονοντας τα μερη ῆς δια χιρο27
| (ς του)ς (καί) ῆς μαρτιρίας.
25

28

| < Σταθης Ταταρος πο<τε> Γεοργακι βεβεονο.
| < Πανος Ταταρος πο<τε> Γιοργ(ου) βεβεονο.
30
| < Ιωαννις Γαζις ποτε Διμιτρι μαρτιρο.
31
| < Ιοανης Κ(ου)ρτης ποτε Σπηρ(ου) μαρτιρο.
32
| =Θεόδωρος Κατοπόδης: π(οτέ): Πέτρ(ου) νοταριος διμόσιος Λευκαδος.
29

▬▬▬▬
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| ἠμερα Τρίτη ἐπτα: νοῦ: 7 Ἀπριλί(ου) ἐτος νεõ (καί) ἠκοσι ἐξι: νοῦ: 26: Μαρτί(ου) ἐτος παλεο:
1829: χιλι2
| (ου)ς ὁκτακοσί(ου)ς ἠκοσιενέα δεν νεκατα(στ)οθι (ου)δεν μία πράξη.
3
| ἠμερα Τεταρτη ὁκτό: νοῦ: 8 Ἀπριλί(ου) ἐτος νεõ (καί) ἠκοσι ἐπτα: νοῦ: 27: Μαρτί(ου) ἐτος
παλεο: 1829:
4
| χιλί(ου)ς ὁκτακοσί(ου)ς ἠκοσιενέα δεν νεκατα(στ)οθι (ου)δεν μία πράξη.
5
| ἠμερα Πεμπτη ἐνέα: νοῦ: 9 Ἀπριλί(ου) ἐτος νεõ (καί) ἠκοσιοκτο: νοῦ: 28: Μαρτί(ου) ἐτος
παλεο: 1829
6
| χιλί(ου)ς ὁκτακοσί(ου)ς ἠκοσιενέα δεν νεκατα(στ)οθι (ου)δεν μία πράξη.
7
| ἠμερα Παρασκεβή δέκα: νοῦ: 10 Ἀπριλί(ου) ἐτος νεõ (καί) ἠκοσιενέα: νοῦ: 29: Μαρτί(ου)
ἐτος πα8
| λεο: 1829: χιλί(ου)ς ὁκτακοσί(ου)ς ἠκοσιενέα δεν νεκατα(στ)οθι (ου)δεν μία πράξη.
186

# νοῦ 58:
9

| ἠ(ς τ)άς ωράς τρίς: νοῦ: 3: μπριν το μεσιμερι ἠμερα Σαβάτο ἐντεκα: νοῦ: 11: Ἀ| πριλί(ου) ἐτος νεõ (καί) τριάντα: νοῦ: 30: Μαρτί(ου) ἐτος παλεο: 1829: χιλί(ου)ς ὁκτακο11
| σί(ου)ς ἠκοσιενεα χορίο Καρίας ἐνεφανισθισάν ἐμπροσθεν ἐμ(ου) τ(ου) ἠπογεγρ12
| αμέν(ου) νοταρί(ου) (καί) γνορισμέν(ου)ς μάρτιρες οῖ κιροί Κο(στ)αντίς Πολίτις π(οτέ) Από13
| (στ)όλη ἀπο χορίο Κοντάρενα με τον ἀριθμόν τίς κατικία(ς του) δεκα ἐξί: νοῦ: 16
14
| (και) ὁ κῦρ Γεόργι(ου)ς Ἀναγνό(στ)ης Σέρβο π(οτέ) Διμιτρι(ού) ἀπο χορίο Νιοχόρι με τον
15
| ἀριθμόν τίς κατικία(ς του) σαραντα ἐνα: νοῦ: 41: ἐπιτα ἐγώ ὁ νοτάριος τ(ού)ς ἐκα16
| μα γνο(στ)ο τήν διορισιν τ(ου) νόμ(ου) ἀπαν(ου) ἠ(ς τ)ο παρον κοντράτο ἀποξενο17
| σεος (καί) μ(ου) ἠπαν ὁτι τήν γνορίζ(ου)ν (και) μ(ου) ἠπαν να σιμιόσο τό ὁσον ακ(ου)λ(ου)18
| θι. Ἐχοντας ποσεδέροντας ἐξ(ου)σιάζοντας τ(ού) δικεοματό(ς του) ὁ ἀνοθεν
19
| Κό(στ)αντίς τρια κομάτια χοράφια μέσα ἠ(ς τ)ήν μπεριοχή τ(ού) χορί(ου) Νιοχο20
| ρι το μεν πρότο ἠνε ἠ(ς τ)ήν τοποθεσία Βαγενη ξετιμομενο δια τάλαρα κολο21
| νάτα ἠκοσι ἐπτα (καί) ἠνε τ(ού) σπόρ(ου) εõς τεταρτίον τριόν: νοῦ: 3: νιτζίρκα (καί)
σινοριζ(ου)22
| ν ἠσαυτό ἀπο τον π(ου)νέντε Πάνος Ταντάρος π(οτέ) Γεοργίου (και) ἀπο τον ἀ23
| ερα σιρόκο Παναγιότις Γαζής π(οτέ) Βασίλι ἀπο χορίο Βαφκερί ὁμίος ἐπιγάν
24
| (καί) ἠ(ς τ)ο ἐτερο λαχίδι ἠ(ς τ)ήν τοποθεσία Μεαλόγκο εõς τεταρτίον διί: νοῦ: 2 νιτζί25
| ρκα (καί) σινορίζ(ου)ν ἠσαύτο ἀπο τον ἀέρα σιροκο Κατζαήτις Σολτάτος π(οτέ) (Στ)ε26
| φανή ἀπο χορίο Χαραδιατικα (καί) ἀπο τόν ἀέρα τρεμοντάνα Γεόργιος Γαζής
27
| π(οτέ) Σπίρ(ου) (καί) το ἐτίμισαν (καί) ἀύτο δια τάλαρα κολονάτα ἠκοσιέξη: νοῦ:ν 26 ὁμ\ιος/
10

28

| < Γεοργιος Ἀναγνω(στ)ης Σερβος βεβεονο ποτε Δημητρη(ου).
| < Συμεόν (Στ)αυρακας π(οτέ) Θοδώρ(ου) μαρτυρῶ.
30
| < Κων(στ)αντινος (Στ)αυρακας τ(ου) Βασιλι μαρτιρον.
31
| #Θεόδωρος Κατοπόδης: π(οτέ): Πέτρ(ου) νοταριος διμόσιος Λευκάδος.
29
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11 Απριλίου/ 30 Μαρτίου 1829 (εκτίμηση)
1

| [ομι]ος ἐπίγανε (καί) ἠ(ς τ)ο τρίτο λαχίδι ἠ(ς τ)ήν τοποθεσία Λινικά εõς κ(ου)βελί(ου) ἐν(ου)
| νιτζίρκα (καί) το ἐτίμισαν διά τάλαρα κολονατα δίο: νοῦ: 2 (καί) σινορίζ(ου)ν ἠσαύτο
3
| ἀπο τόν ἀερα σιρόκο Πάνος Τάνταρος (καί) ἀπο τόν ἀέρα μαγι(στ)ρο ὁ ἀνοθεν ἀγορα4
| (στ)ής Σερβος ὁπ(ου) γινετε ὁλη ἠ σ(ου)μα τον ἀύτον χοραφιον τάλαρα κολονατα
5
| πενίντα πέντε: νοῦ: 55 ὁ ὁπίος ἀνο γιριμένος Κο(στ)αντής θέλοντας να τα π(ου)6
| λίσι πρός τόν ἀνο ἠριμένο Σέρβο ὁ(στ)ής (και) ἀύτος ἐσίντρεξε διά να τα αγο7
| ράσι διά τ(ού)το ἐβαλαν σιμφόνος δια τιμιτε τ(ου)ς κιρί(ου)ς Ἀντονι Γαζή π(οτέ)
8
| [ἐ]Βαγγέλι (καί) Μάρκος Βασιλόπ(ου)λος π(οτέ) Βαγγέλι (καί) ἠ διό ἀπο χορίο Νιοχόρι
9
| (καί) τα ετιμισαν τά ἀνοθεν τρία λαχίδια ταλαρα κολονάτα πενιντα πε10
| ντε: νοῦ: 55 ὁπ(ου) τίν σιμερον γίνοντε λίτρες (στ)ερλίνες ἐντεκα νοῦ: 11:
11
| σελίνια δεκοχτό: νοῦ: 18: πένσα τεσσαρα: νοῦ: 4: ὁς φανερόνι η μεθ ορκον
12
| ἀυτον ξετίμοσιν γενομένι τάς ἠκοσιενέα: νοῦ: 29 Μαρτί(ου) τρεχόντος: 1829
13
| χιλί(ου)ς ὁκτακοσί(ου) ἠκοσιενέα την ὁπία κατά(στ)ρονο κατοθέν τ(ου) πα14
| ροντος (καί) μετά ταύτα ἀπερνό ἠ(ς τ)ήν φιλτζα μ(ου) διά παντοτινί φιλαξι
15
| ρεν(ου)ντζιάροντας τα μέρι δευτερι (καί) τρίτι (στ)ίμα με το να εμιναν ευχα16
| ρι(στ)ιμένι ὁθεν διναμιν τ(ού) παρόντος ἀπο τήν (στ)ηγμίν ταύτη ὁ ἀνοθεν Κ17
| ο(στ)αντίς κλιρονόμ(ου)ς (καί) διαδόχ(ους του) π(ου)λι τζεδέρι (καί) παντελός ἐονιος
2

187

18

| ἀποξενόνι πρός τόν ἀνοθεν Σέρβο ὁ ὁπίος κλιρονόμ(ου)ς (καί) διάδοχ(ου)| (ς του) δέχετε (και) ἀγοράζη τα ἀνο μελετημένα χοράφια τρία (καί) κιμενα ἠ20
| (στ)ές ἀνο μελετιμένες τοποθεσίες (καί) σινορίτες ἠ ἀνοθεν ἠποθί διά να τα
21
| ἐχη χέρετε ἐξ(ου)σιάζη μελιοράρι (καλι) τα κάνι ὁς θέλι (καί) β(ου)λετε ος πρα22
| γμα ελευθερον ἐδικόν τ(ου) βανοντά(ς τ)ον η(ς τ)ο ηρινικό (καί) καθολικό ποσέσο
23
| ἀπο τήν (στ)ιγμίν ταύτη τόν ἀύτον ἀποξενομενον χοραφιόν κατά24
| (στ)ενοντα(ς τ)ον κύριον (καί) καθολικόν νικοκίρι (και) επιτροποντ(ου) ἀμετα25
| τρεπτον (καί) (καί) ἠ ἀύτη ἐλευθερα π(ου)λισά ἐκαμε ὁ ἀνοθεν Πολίτις πρός
26
| τον ανοθεν Σέρβο ὁμίος (καί) ὁ ἀυτος Σέρβος ἐκαμε (καί) κανι διά τίν αυτίν \τιμι/
19

27

| < Γεοργιος Ἀναγνω(στ)ης Σερβος ποτε Δημητρη(ου) βεβεονο.
| < Συμεόν (Στ)αυρακας π(οτέ) Θοδώρ(ου) μαρτυρῶ.
29
| < Κων(στ)αντινος (Στ)αυρακας τ(ου) Βασιλι μαρτιρον.
30
| #Θεόδωρος Κατοπόδης: π(οτέ): Πέτρ(ου) νοταριος διμόσιος Λευκάδος.
28
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11 Απριλίου/ 30 Μαρτίου 1829 (εκτίμηση)
1

| τιμίν ταλαρον δι(στ)ιλον πενίντα πέντε: νοῦ: 55:
μ(ου) ἐπαρ(ου)σίασε ἐνα
| γραμα πριβατο ῆς βάρος τ(ου) ἀύτ(ου) Πολίτι διά καπιτάλι ταλαρα κο3
| λονατα ἠκοσι πέντε: νοῦ: 25: (και) ὁ ἀύτος Πολίτις το ἐτζεδέρισε γενομένο τας
4
| μπρότι Μαρτί(ου) τρέχοντος: 1829: χιλί(ου)ς ὁκτακοσί(ου)ς ἠκοσιενέα (καί) το
5
| κατά(στ)ρόνο κατοθεν τ(ού) παρόντος (καί) τό ξεσκλό εμπροσθεν τόν μαρτιρόν
6
| (καί) ἀπερνο ἠ(ς τ)ήν φίλτζα μ(ου) διά παντοτινί φιλαξήν (και) ὁ ἀύτος Σέρβος
7
| μ(ου) επαρισίασε τάλαρα κολονάτα τριάντα: νοῦ: 30 διά να σόσι ἠ σο(στ)ή τι8
| μι τον ἀύτον χοραφιόν τριόν τα εμετρισα (καί) ῆς χίρα(ς του) ἐπερίλαβε ὁ ἀυ9
| τός Κο(στ)αντίς (καί) λαβενοντάς τα κράζετε πλιρομένος (καίι) τελίος ευχαρι(στ)ι10
| μένος χορίς να τ(ου) μίνι κανένα ἀλοδικέομα δια τα ἀύτα ἀποξενομε11
| να χοράφια με το να εμινε εὐχαρι(στ)ιμένος ἀλα μάλι(στ)α ἠποσχετε κλι12
| ρονόμ(ου)ς (καί) διαδόχ(ους του) να μαντινίρι τόν ἀύτον ἀγορα(στ)ή κλιρονομ(ού)ς
13
| (καί) διαδόχ(ους του) ἠ(ς τ)ο ἠρινικό (καί) καθολικό ποσέσο (καί) να τόν διαφεντέβι
14
| ἀπο κάθε ἐναντιότιτα τόσο διά ταυτά κολονάτα πενίντα πέντε: νοῦ: 55:
15
| ὁσάν (καί) διά κάθε ἐξοδο (καί) μελιοραμεντα ὁπ(ου) ἠθελε κάμι ὁμολογόντας
16
| ὁ ἀύτος Πολίτις να μιν ἐκαμεν καμία ἀλιν ἀποξένοσι ἐναντία τίς πα17
| ρ(ού)σις διά τίν γαραντίρισι τίς ὁπίας ἠποτάσι τα παντία τ(ου) ἀγαθα π18
| αρόντα (καί) μέλοντα (καί) τ(ού)το εζίτισα να σιμιοθί ἠ(ς τ)ήν παρ(ου)σία τον
19
| τιμιόν μαρτιρών κύρίον Σιμεών (Στ)αύρακας π(οτέ) Θεοδώρ(ου) ἀπο το παρόν χο20
| ρίο Καριάς με τον ἀριθμόν τίς κατικία(ς του) ἐβδομίντα πέντε: νοῦ: 75 (καί) ὁ
21
| κῦρ Κο(στ)αντίς (Στ)αύρακας τ(ου) Βασίλι ἀπο το παρόν χορίο Καρηά με
22
| τον αριθμόν τις κατικια(ς του) ἐνενίντα διό: νοῦ: 92: οῖ ὁπιοῖ βεβαιων(ου)ν
23
| ἐμε τόν νοτάριο ὁτι γνορίζ(ου)σι καλότατα τ(ού)ς ἀνοθεν Σέρβο (καί) Πολίτι (καί)
24
| ὁτι δεν νεχ(ου)ν κανεναν δεσμόν σιγγενίας με ἀύτ(ου)ς οῖ ὁπιοῖ μάρτιρες ἠ25
| νε καλά γνο(στ)ή ἐμε τ(ου) νοταρί(ου) ὁ(στ)ης ἐγραψα (καί) ἐδισίευσακαθαρα
26
| ἐγώ ὁ νοτάριος το παρόν κοντρατο ἀποξενόσεος ἠ(ς τ)ο οφικιον μ(ου)
27
| ἠ(στ)ο μπροτόν μπάτο μέσα ἠ(ς τα)ο ἀνοθεν χορίο Καριάς με τον αριθμ\ον/
2

28

| < Γεοργιος Ἀναγνω(στ)ης Σερβος ποτε Δημητρη(ου) βεβεονο.
| < Συμεόν (Στ)αυρακας π(οτέ) Θοδώρ(ου) μαρτυρῶ.
30
| < Κων(στ)αντινος (Στ)αυρακας τ(ου) Βασιλι μαρτιρον.
29
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31

| #Θεόδωρος Κατοπόδης: π(οτέ): Πέτρ(ου) νοταριος διμόσιος Λευκάδος.
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CENTOSETTANTASEI

10 Απριλίου /29 Μαρτίου 1829 (εκτίμηση)
1

| ον τις κατικίας μ(ου) ἐκατον τέσσαρα: νοῦ: 104: (και) ἀύτ(ου)ς καλος ἀκ(ου)| γοντας ἠ(ού)ν ἠ μαρτιραις (καί) τα μέρι (και) βεβεόνι ὁ Σέρβος ἠδιό χιρο(ς του)
3
| (και) ῆς μαρτιρίας.
2

4

| < Γεοργιος Ἀναγνω(στ)ης Σερβος ποτε Δημητρη(ου) βεβεονο.
| < Συμεόν (Στ)αυρακας π(οτέ) Θοδώρ(ου) μαρτυρῶ.
6
| < Κων(στ)αντινος (Στ)αυρακας τ(ου) Βασιλι μαρτιρον.
7
| #Θεόδωρος Κατοπόδης: π(οτέ): Πέτρ(ου) νοταριος διμόσιος Λευκάδος.
5

# νοῦ 58:
8

|
ακολ(ου)θι ἠ κατά(στ)οσις τής ἐκτιμισεος.
| :1829:Μαρτί(ου) 29: (έτος παλεό) χορίο Νιοχόρι ἐκλελεμένι ἠμίς η κατο10
| θεν βεβαιωμένοι Ἀντόνις Γαζής π(οτέ) Βαγγέλι βαλμένος ἀπο τόν Ανα11
| γνο(στ)η Σέρβο π(οτέ) Διμιτρί(ου) (καί) ἠ διό ἀπο το ἀνοθεν χορίο (καί) Μάρκος Β12
| λασόπ(ου)λος π(οτέ) Βαγγέλι (και) ἀύτος ἀπο το ἀνοθεν χορίο βαλμένος ἀπ13
| ο τον γΚο(στ)αντί Πολίτι π(οτέ) Ἀποστολη ἀπο το χοριό Κοντάρενα οῖ ὁ14
| πῖοι μας ἠπαν να τ(ού)ς τιμίσομε ἐνα κοματι χοράφι τ(ού) ἀνοθεν Κο15
| (στ)αντή Πολίτη ὁπ(ου) ἐχι (καί) ποσεδέρι τ(ού) δικεοματό(ς του) μέσα ἠ(ς τ)ι
16
| ν μπεριοχι τ(ού) χορί(ου) Νιοχόρι ἠ(ς τ)ήν τοποθεσία Βαγενή (και) πιεναμενι
17
| ἠσαυτό ἠδαμε να ἠνε τ(ού) σπόρ(ου) εõς τεταρτίον τριόν νιτζίρκα σινοριζ(ου)ν
18
| ἠσαυτό ἀπο τον ἀέρα π(ου)νέντε Πάνος Τανταρος π(οτέ) Γεωργί(ου) (καί) ἀπο
19
| τον ἀέρα σιρόκο Παναγιότις Γαζής π(οτέ) Βασίλι ἀπο χορίο Βαφκε20
| ρι (καί) καλα (στ)οχαζόμενι με φοβον θε(ού) (και) με ὁρκον μας ἐγνορίσαμε
21
| να αξίζη ταλαρα κολονατα ἠκοσιεπτα: νοῦ: 27: ὁμίος ἐπιγαμε (καί)
22
| ῆς σάλο λαχίδι τ(ού) δικεόματος τ(ού) ἀύτ(ου) Πολίτι ἠ(ς τ)ην τοποθεσια Μ23
| εαλόγγο περιοχι (και) ἀύτο τ(ού) ἀνοθεν χορίου (καί) ἠδαμε να ἠνε (καί) ἀύτο
24
| τ(ου) σπόρ(ου) τεταρτίον διό σινορίζ(ου)ν ἠς αυτό ἀπο τον ἀέρα σιρόκο Κα25
|<τζαήτις> Σολδάτος π(οτέ) (Στ)εφανί ἀπο χοριό Χαραδιάτικα (και) ἀπο τον ἀέρα
26
| τρεμοντάνα Γεόργιος Γαζής π(οτέ) Σπίρ(ου) (και) καλα (στ)οχαζόμενη εγνορισα\με-/
9

27

| < Γεοργιος Ἀναγνω(στ)ης Σερβος ποτε Δημητρη(ου) βεβεονο.
| < Συμεόν (Στ)αυρακας π(οτέ) Θοδώρ(ου) μαρτυρῶ
29
| < Κων(στ)αντινος (Στ)αυρακας τ(ου) Βασιλι μαρτιρον
30
| #Θεόδωρος Κατοπόδης: π(οτέ): Πέτρ(ου) νοταριος διμόσιος Λευκάδος
28

▬▬▬▬
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1 Μαρτίου 1829 έ. π. (γραμμα πριβάτο)
1

| με με φόβον θε(ού) (καί) με τον ὁρκον μας ὁτι να ἀξιζη ταλαρα κολο| νάτα ἠκοσι ἐξι: νοῦ: 26: ὁμίος ἐπίγαμε (και) ῆς ἐτερι τοθεσία Λι3
| νικα (καί) ἠδαμε να ἠνε τ(ου) σπόρ(ου) εõς κ(ου)βελί(ου) έν(ου): σινορίζ(ου)ν ἠσα4
| ύτο ἀπο τον ἀέρα σιρόκο Πάνος Τάνταρος (καί) ἀπο τόν ἀέρα μαγί(στ)ρο ὁ
5
| ἀνοθεν ἀγορα(στ)ής Σέρβος (καί) καλα θεορόντα(ς τ)α εγνορίσαμε να ἀξήζη
6
| τάλαρα δίο:νοῦ: 2: (και) (ού)τος ἐγνορισαμε (και) βεβαιών(ου)ν ἀλη διάφτ(ου)ς μ7
| ιν ιξεροντας γράματα.
2

8

| <Αθανάσις Γαζής βεβαιώνο διά όνομα τ(ου) πατέρα μ(ου) Ἀντόνι μι
| νιξέροντας να γράψι ο(ς τα)ιμιτίς με ορκον τ(ού)
10
| < (Στ)άθις Κ(ου)ρτις τ(ού) Διμίτρι βεβαιώνο δια ὁνομα τ(ού) Μάρκ(ου) Βλασο11
| π(ου)λ(ου) ὁς τιμιτίς με ορκον τ(ού).
9

# νοῦ 58:
12

| ἀκολ(ου)θι ἠ κατά(στ)ροσις τ(ού) ἀνο ἠριμέν(ου) πριβατ(ου) γράμματος
| χιλί(ου)ς ὁκτακοσί(ου) ἠκοσιενε: 1829: Μαρτί(ου): πρότη: νοῦ: 1 (έτος παλεό) χορίο
14
| Καριάς ὁ Κο(στ)αντίς Πολίτις π(οτέ) Ἀπο(στ)όλι ἀπο χορίο Κονταρενα λα15
| βενί την σίμερον ἀπο τον γκῦρ Ἀναγνό(στ)ι Σέρβο π(οτέ) Διμιτρί(ου) ἀπο χοριό
16
| Νιοχόρι τάλαρα κολονάτα ἠκοσι πέντε: νοῦ: 25: τα ὁπία τα λαβένι ης διό17
| ρία μιναν έναν χορίς διάφορο (καί) λίποντας ἀπο τήν ἀύτην διορία να
18
| πλιρόνι (καί) το νομιμόν τ(ου)ς διάφορο εõς τήν τελίαν ἀποπλιρομιν (καί)
19
| να (στ)ενέβετε κατά τίν ταξήν τ(ού) νόμ(ου) τόσο να τα δινι τ(ού) ἀνοθεν Σερβ(ου) ὁ20
| σαν (και) κάθο ἀλ(ου) ὁπ(ου) να ἐχη ενθιμα ἀπο ἀύτίν να λαβένι τήν ευχαρι21
| (στ)ισιν (και) ῆς μαρτιρίας.
13

22
23

| <Σπίρος Κατοπόδης βεβεόνο διά ὁνομα τ(ου) Κο(στ)αντί Πολίτι μιν ιξεροντας να γραψ ός λέη
| < Σπίρος Κατοπόδης ἐγραψα το παρόν (και) μαρτιρό.

24

| μετα τιν γκατά(στ)ροσιν τής ἀν μελετιμένης ἐκτιμίσεος (και) τ(ού) ἀνοθεν πρι| βατ(ου) γράμματος κρεδιτ(ου) ξεσκισμένο ἀπέρασα ἠ(ς τ)ίν φίλτζα μ(ου) (καί)
26
| ἐπιτα τά ἀνέγνοσα με φονι καθαρά (καί) ευκατάλιπτο τόν ἀνοθεν παροντα
27
| μερόν (και) μαρτιρών βεβεονοντας ὁ Σέρβος ῆς διό χιρό(ς του) (και) ῆς μαρτιριας
25

28

| < Γεοργιος Ἀναγνω(στ)ης Σερβος ποτε Δημητρη(ου) βεβεονο.
| < Συμεόν (Στ)αυρακας π(οτέ) Θοδώρ(ου) μαρτυρῶ.
30
| < Κων(στ)αντινος (Στ)αυρακας τ(ου) Βασιλι μαρτιρον.
31
| #Θεόδωρος Κατοπόδης: π(οτέ): Πέτρ(ου) νοταριος διμόσιος Λευκάδος.
29

▬▬▬▬
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CENTOSETTANTANTOTTO

12 Απριλίου/31 Μαρτίου 1829

# νοῦ 59:
1

| ῆς τας ὡρας τρις: νοῦ: 3: μπριν το μεσιμέρι ἠμέρα Κυριακή δόδεκα: νοῦ: 12 Ἀπ| ριλί(ου) ἐτος νέο (καί) τριάντα μία: νοῦ: 31: Μαρτί(ου) ἐτος παλέο: 1829: χιλί(ου)ς ὁ3
| κτακοσί(ου) ἠκοσιενέα χορίο Καρίας ἐνεφανίσθισαν τα παρόντα δίο με2

190

4

| ρι ἀπο το ἐνα ὁ Σπίρος Κοψιδάς π(οτέ) Παναηότη από το παρον χοριο Κα| ριας με τον αριθμόν της κατικίας τ(ου) ἐδιακόσια δέκατέσερα: νοῦ: 214
6
| (καί) ἀπο το ἀλο ὁ Διμίτρις Ζακιθινός π(οτέ) Βασίλι ἀπο το παρόν χοριο
7
| Καριάς με τόν αριθμόν τῆς κατικίας τ(ου) ἐκατόν ὁγδοηνταδιο: νοῦ: 182: τ(ού)ς ὁ8
| πί(ου)ς ἐπιτα ἐγώ ὁ νοτάριος τ(ού)ς ἐκαμα γνο(στ)ό τήν διορισιν τ(ου) νόμ(ου) ἐπα9
| νο ἠ(ς τ)ο παρόν κοντρατο ἀλαήν μ(ου) ἀπεκρίθισα ὁτί τήν γνορίζ(ου)ν (καί) μ(ου) ἠ10
| παν να τ(ου)ς σιμιόσο τό όσον ακολ(ου)θι. Ἐχοντας ποσεδέροντας ὁ ἀνοθεν
11
| Σπίρος διό λαχίδια χοράφια τ(ου) δικεοματό(ς του) το ἐνα ἠνε ἠ(ς τ)ήν το12
| ποθεσία Μιτροφανι περιοχή τ(ού) παρόντος χορί(ου) Καρίας εõς κ(ου)βε13
| λι(ου) ἐνα (καί) μισό: νοῦ: 1 ½ : νιτζίρκα (καί) σινορίζ(ου)ν ἠσαυτό ἀπο τόν ἀερα
14
| π(ου)νεντε (στ)ράτα κινή (καί) ἀπο τόν ἀέρα λεβάντε ὁ ἀνοθεν Πάνος ξετιμοτίς (καί)
15
| το δεύτερο λαχίδι ἠνε ἠ(ς τ)ήν τοποθεσία Βαλτιά περιοχι τ(ου) παρόντος χορί(ου)
16
| Καρίας εõς κ(ου)βελί(ου) ἐν(ου): νοῦ: 1: νιτζίρκα(καί) σινορίζ(ου)ν ἠσαυτό ἀπο τόν ἀε17
| ρα π(ου)νέντε Πάνος (Στ)ἀύρακας π(οτέ) Νικολέτ(ου) (και) ἀπο τον ἀέρα γρεο Ἰ μόνι τ(ου)
18
| Ἁγί(ου) Διμιτρί(ου) ὁπ(ου) κήτετε μέσα ἠ(ς τ)ό παρόν χορίο Καρίας ὁμίος (καί)
19
| ὁ ἀνοθεν Διμίτρις ἐχόντας (καί) ποσεδέροντας τ(ού) δικεοματό(ς του) ἐνα λα20
| χιδη ἀμπέλι εõς ●+● τζαπίον τριόν: νοῦ: 3: νιτζίρκα ἠ(ς τ)ήν τοποθεσία Ἀ21
| (στ)ραγαλιά περιοχί τ(ου) παρόντος χορί(ου) Καρίας (καί) σινοριζ(ου)ν ἠς αυτό ἀ22
| πο τον ἀέρα λεβάντε Χρίστος Χτένας π(οτέ) Δανιήλη (καί) ἀπο τον ἀέρα τρεμ23
| (ου)ντανα κλινομιά π(οτέ) Παναηότι Γλένη φιλαζόμενη η πλεόν βε24
| βεη σιμπλια(στ)ε οῖ ὁπιοῖ ἀνοθεν Διμίτρις (και) Σπίρος θέλοντας διά
25
| να τα ἀλάξ(ου) να δόσι ὁ Σπίρος τα ἀνοθεν δίο χοράφια τ(ού) Διμίτρι (καί)
26
| ὁ Διμίτρις να δοσι τό ἀνοθεν ἀμπέλη δια τ(ού)το ἐβαλαν σιμερον δία
27
| τιμιτέ τον μΠανο Θαράπ(ου) π(οτέ) Ἀντόνι (καί) τόν Σπίρο Ἀραβανί π(οτέ) Διμι\τρι/
5

28

| < Σπιρος Κοψιδας π(οτέ) Παναγιοτι βεβεονο.
| < Γιοργος Κατοποδις ποτε Αντρια μαρτιρο.
30
| < Πανος (Στ)αυρακας του Βασιλι μαρτιρο.
31
| #Θεόδωρος Κατοπόδης: π(οτέ): Πέτρ(ου) νοταριος διμόσιος Λευκάδος.
29

Στο αριστερό περιθώριο προσθήκη στίχος 20: ●+●
|σεμπρικο ἀνα πεντάρικο |με τον γΚο(στ)αντί Αρβανίτι
|(και) περνι τα τρια μεριδια |ὁ ἀνοθεν Αρβανίτης (και) δίο ο Ζα|κιθινός õς νικοκίρις
|< Σπιρος Κοψιδας π(οτέ) Παναγιοτι |βεβεονο.
|< Γιοργος Κατοποδις |ποτε Αντρια μαρτιρο.
|< Πανος (Στ)αυρακας του Βα|σιλι μαρτιρο.
|#Θεόδωρος Κατοπόδης: |π(οτέ): Πέτρ(ου) νοταριος διμόσιος
|Λευκάδος.

▬▬▬▬
CENTOSESSATTANOVE

▬▬▬▬
Angelo Benvenuti arch(ivista) 179

12 Απριλίου/31 Μαρτίου 1829
1

| μίτρι (καί) ἠ διό ἀπο το παρόν χορίο Καρίας (καί) ἐτιμισαν τα διο λαχίδια
| χοράφια τ(ου) ἀνο μελετιμέν(ου) Σπιρ(ου) τό μέν πρότο ἠ(ς του) Μιτροφάνι δια
3
| ταλαρα κολονατα δέκα πένε: νοῦ: 15: (και) δέφτερο λαχίδι τ(ού) ἀύτ(ου) Σπίρ(ου)
2

191

4

| η(ς τ)α Βαλτιά διά ταλαρα κολονάτα πέντε: νοῦ: 5: ὁπ(ου) ἠνε ὁλλοί ἠ σ(ου)μα τόν
| ἀύτο διό χοραφιόν ταλαρα κολονατα: ἠκοσι: νοῦ: 20: ὁπ(ου) τήν σιμερον γι6
| νοντε λίτρες (στ)ερλίνες τέσσαρες: νοῦ: 4: σελίνια ἐξι: νοῦ: 6: πενσα ὁκτο
7
| νοῦ: 8: ὁμίος ἐτιμισαν ἠ ἀνοθεν τιμιτέ (καί) το ἀμπέλη τ(ού) ἀνοθεν Διμίτρι
8
| δια ταλαρα κολονατα δεκατεσσαρα: νοῦ: 14: ὁς φανερόνι ἠ μεθ όρκον ἀυ9
| τον ξετίμοσιν γενομένη τήν σίμερον την ὁπία κατά(στ)ρόνο κατοθεν τ(ου)
10
| παροντος (καί) μετά [του]το ἀερνό ἠ(ς τ)ην φίλτζα μ(ου) διά παντοτινί φιλα11
| ξην ρεν(ου)ντζιάροντας τα μέρι δεύτερη (καί) τρίτι (στ)ίμα με τόν να ἐμιναν
12
| ευχαρι(στ)ημένη ὁθεν διναμίν τ(ού) παρόντος ἀπο τήν (στ)ιγμήν ταύτη δι13
| δή ὁ ἀνοθεν Σπίρο τα διό λαχιδιάτα χοράφια κίμενα ἠ(ς τ)ές ἀνοθεν
14
| τοποθεσίες (καί) σινορίτες ἠ ἀνοθεν ἠποθι ὁμίος (και) ὁ ἀνοθεν Διμιτρις δι15
| δή τ(ου) ἀνοθεν Σπίρ(ου) τό ἀνοθεν ἀμπέλι ἠ(ς τ)ήν ἀνοθεν τοποθεσία (καί) σινο16
| ριτες ἠ ἀνοθεν ἠποθι (καί) με τον να περισεβη ἠ τημίν τόν ἀνοθεν χορα17
| φιόν τάλαρα κολονάτα ἐξι: νοῦ: 6: τά ὁπία τα ἐπαρισίασε ὁ ἀνοθεν
18
| Διμίτρις ἐμπροσθεν ἐμ(ου) νοταρί(ου) (καί) τόν γκατοθεν τιμιον μαρτίρο
19
| τα ἐμετρισα (καί) ῆς χίρα(ς τ)ου ἐπεριλαβε ὁ ἀνοθεν Σπίρος (καί) [ἠσασεν] (καί) ἠ20
| πόσχοντε με τ(ου)ς κλιρονόμ(ους του)ς (καί) διαδόχ(ου)ς ἀμφότερι να γαραντι21
| ρ(ου)ν ἐνάς τόν ἀλον τόσο διά την ἀνοθεν τημή ταλαρόν ἠκοσι: νοῦ: 20 ὁσα22
| ν (καί)διά κάθε ἐξοδο (καί) μελιοραμέντα ὁπ(ου) ἠθελε κάμ(ου)ν βανοτα(στ)ον
23
| ἐνάς τόν ἀλον ἀπο τήν (στ(ιγμίν ταύτη ἠ(ς τ)ό ἠρινικό (και) καθολικό
24
| (και) ἀνοχλι(στ)ο ποσέσο κατε(στ)ενοντάς ἐνας τον ἀλον κυριον (και) καθολι25
| κον νικοκιρι (και) ἐπιτροπη ἀμετάτρεπτη ὁμολογόντας ἀμφότε26
| ρι ἐνάς τόν ἀλον να κρατίσ(ου)ν ἐονίος διά (στ)έρεα βέβαια (καί) ἀμετατ27
| ρεπτο ὁμολογόντας ταμέρι ὁτη δέν νέκαμαν καμία ἀλίν ἐναντιόσ
28
| ἐναντία τίς παρ(ού)σις διά τίν γαραντιρισι τίς ὁπίας ἠποτάσ(ου)ν τα π\αν-/
5

29

| < Σπιρος Κοψιδας π(οτέ) Παναγιοτι βεβεονο.
| < Γιοργος Κατοποδις ποτε Αντρια μαρτιρο.
31
| < Πανος (Στ)αυρακας του Βασιλι μαρτιρο.
32
| #Θεόδωρος Κατοπόδης: π(οτέ): Πέτρ(ου) νοταριος διμόσιος Λευκάδος.
30

▬▬▬▬

▬▬▬▬

180 Angelo Benveniste archivista

CENTOTTANTA

12 Απριλίου/31 Μαρτίου 1829
1

| αντία τ(ου)ς αγαθά παρόντα (καί) μέλοντα (καί) τ(ού)το ἐζητισα να σιμιοθι
| ἠ(ς τ)ήν μπαρ(ου)σία τον τιμίον μαρτιρόν κυρί(ου) Γεοργί(ου)Κατοπόδη π(οτέ)
3
| Αντρέ(ου) ἀπο το παρόν χορίο Καριάς με τόν αριθμον τής κατικια(ς του) ἐκα4
| τον διο: νοῦ: 102: (καί) ο κῦρ Πάνος (Στ)αύρακα τ(ου) Βασιλι ἀπο το παρον χοριο
5
| Καριάς με τον ἀριθμόν τῆς κατικία(ς του) ενενίντα δίο: νοῦ: 92: οῖ οπιοῖ
6
| μάρτιρες βεβεόν(ου)ν ἐμε τόν νοτάριο ὁτή γνορίζ(ου)σι τ(ού)ς ἀνοθεν Κοψ7
| ιδα (και) Ζακιθινό (καί) ὁτή δεν νέχ(ου)ν καμία ἐδικότιτα με αυτ(ου)ς κατά το νο8
| μο οῖ οπιοῖ μαρτιρες ἠνε καλα γνο(στ)ή ἐμε τ(ου) νοταρί(ου) ὁ(στ)ής ἐγραψα
9
| (καί) ἐδιμοσιευσα καθαρά ἐγώ ὁ νοτάριος το παρον κοντράτο ἀλα10
| γην ἠ(ς τ)ό ὁφικιόν μ(ου) ἠ(ς τ)ο μπρότο μπάτο μέσα ἠ(ς τ)ο παρόν χο11
| ρίο Καριάς με τον ἀριθμόν τίς κατικίας μ(ου) ἐκατον τεσαρα
12
| :νοῦ:104: (και) ἀπο ἀύτ(ου)ς καλός ἀκ(ού)γοντας ἠ(ου)ν ἠ μαρτιρες (καί) τα μερι
13
| (καί) βεβαιώνι ὁ Κοψιδάς ῆς διοχιρό(ς του) (και) ῆς μαρτιρίας.
2

14

| < Σπιρος Κοψιδας π(οτέ) Παναγιοτι βεβεονο.
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15

| < Γιοργος Κατοποδις ποτε Αντρια μαρτιρο.
| < Πανος (Στ)αυρακας του Βασιλι μαρτιρο.
17
| #Θεόδωρος Κατοπόδης: π(οτέ): Πέτρ(ου) νοταριος διμόσιος Λευκαδος.
16

# νοῦ 59:
18

| ------------------------ ἀκολ(ου)θι ἠ κατά(στ)ροσης της ἐκτιμίσεος,
| 1829: Μαρτί(ου): 31: π χορίο Καριάς ἐκλελεμένη ἠ κατοθεν βεβεο20
|μενη τιμιτέ παρακαλεσμένη Σπίρος Ἀραβανίς: π(οτέ) Διμίτρι βαλμένος
21
| ἀπο τον Σπίρο Κοψιδά: π(οτέ) Παναήοτη (καί) Πάνος Θεραπ(ου): π(οτέ) Ἀντονι
22
| βαλμένος ἀπο τόν Διμίτρι Ζακιθινό: π(οτέ) Βασίλι ὁλλοῖ ἀπο το ανοθεν
23
| χορίο Καριάς οῖ ὁπιοῖ μας ἠπαν να τ(ούς) τιμίσομε τα κατοθεν ἠπο24
| (στ)αντικα λιπόν ἐπιγαμε ἠ(ς τ)ο χοραφη τ(ού) ἀνοθεν Κοψιδά ὁπ(ου) ἐχη (καί)
25
| ποσεδέρι τ(ού) δικεοματό(ς του) ἠ(ς τ)ήν τοποθεσία Μιτροφάνη περιοχί τ(ού)
26
| ανοθεν χορί(ου) ἠδαμε να ἠνε τ(ού) σπόρ(ου) εõς κ(ου)βελί(ου) ἐν(ου) (καί) μισ(ου):νοῦ: 1 ½
19

27

| < Σπιρος Κοψιδας π(οτέ) Παναγιοτι βεβεονο.
| < Γιοργος Κατοποδις ποτε Αντρια μαρτιρο.
29
| < Πανος (Στ)αυρακας του Βασιλι μαρτιρο.
30
| =Θεόδωρος Κατοπόδης: π(οτέ): Πέτρ(ου) νοταριος διμόσιος Λευκαδος.
28

▬▬▬▬
CENTOTTANTAUNO

▬▬▬▬
Angelo Benvenuti arch(ivista) 181

12 Απριλίου/31 Μαρτίου 1829
1

| νιτζιρκα σινορίζ(ουν) ῆς ἀυτο ἀπο τον ἀέρα π(ου)νέντε (στ)ράτα κυνί (καί) ἀπ| ο τον ἀέρα λεβάντε ὁ ἀνοθεν Πάνος ξετιμιτής (και) καλα (στ)οχαζόμε[νη
3
| με φόβον θε(ου) (καί) με ὁρκον ἐγνορίσαμε να ἀξηζη ταλαρα κολονατα
4
| δεκα πέντε: νοῦ: 15: ὁμίος ἐπιγαμε (καί) ῆς ἐτερο λαχίδι χοραφη ὁπ(ου) [ε
5
| χη (καί) ποσεδέρι τ(ού) δικεοματό(ς του) ὁ ἀύτος Κοψιδάς ἠ(ς τ)ήν τοποθεσία [Βα6
| λτιά περιοχι τ(ου) παροντος χορί(ου) ἠδαμε να ἠνε τ(ου) σπόρ(ου) εõς κ(ου)βε7
| λι(ου) ἐνα νιτζίρκα σινορίζ(ου)ν ἠς σαυτό απο τον ἀέρα π(ου)νεντε Πάνος
8
| (Στ)αυρακας: π(οτέ) Νικολέτ(ου) (καί) ἀπο τόν ἀέρα γρέο ίμονί τ(ού) Ἁγί(ου) Διμιτρ9
| ί(ου) ὁπ(ου) ἠνε μέσα ἠ(ς τ)ο παρον χορίο (καί) καλα (στ)οχαζόμενη με φόβον
10
| θε(ού) (καί) με ὁρκον μας ἐγνορίσαμε να ἀξηζη τάλαρα κολονατα πεν11
| τε: νοῦ: 5: ὁμίος ἐπίγαμε (καί) ἠς ένα κομάτι ἀμπέλι ὁπ(ου) ἐχη (καί)
12
| ποσεδέρι τ(ού) δικεοματό(ς του) ὁ ἀνοθεν Διμίτρις Ζακιθινός ἠ(ς τ)οποθε13
| σια Ἀ(στ)ραγαλιά περιοχι τ(ου) παρόντος χορί(ου) σεμπρικό [άνα πεν14
| ντάρικο ἠδαμε να ἠνε τζαπιόν τριόν νιτζίρκα (καί) σινορίζ(ου)ν ἠσαυ15
| το ἀπο τόν ἀέρα λεβάντε Χρίστος Χτενάς: π(οτέ) Δανιήλ (καί) ἀπο τον
16
| ἀέρα τρεμοντάνα κλιρονομία: π(οτέ) Παναήοτη Γλένη (καί) καλά (στ)οχαζο17
| μενη με φόβον θε(ού) (καί) με ὁρκον μας ἐγνορισαμε να ἀξηζη τάλαρα
18
| κολονάτα δεκατεσαρα:νοῦ: 14: (ού)τός εγνορισανε (και) βεβαιωνη ὁπιος ξε19
| ρι (και) ὁπιος δεν ιξέρι ἀλος διά ἐκινον ὁπ(ου)δεν ἠξερι.
2

20

|< Γεώργιος Χτενάς βεβαιώνο διά ὁνοματ(ού) Σπιρ(ου) Ἀραβανί μινιξέροντας να γρα| ψι ὁς τιμιτής με ὁρκον τ(ου).
22
| < Πάνος Θαράπος βεβαιώνό ο(ς τ)ημιτής με ορκον μ(ου).
21

23
24

| μετα την κατά(στ)ροσιν τῆς ἀνοθεν ἐκτιμίσεος ἀπερασα ἠ(ς τ)ήν φιλτζα μ(ου)
| (και) ἐπιτα την ἀνεγνοσα με φονή καθαρά (καί) ευκατάλιπτον τόν ἀνοθεν

193

25
26

| παρόντα μερών (και) μαρτιρών βεβαιώνοντας ὁ Κοψιδάς ἠδιόχιρο(ς τ-)
| (ου) (και) ῆς μαρτιριας.

27

| < Σπιρος Κοψιδας π(οτέ) Παναγιοτι βεβεονο.
| < Γιοργος Κατοποδις ποτε Αντρια μαρτιρο.
29
| < Πανος (Στ)αυρακας του Βασιλι μαρτιρο.
30
| #Θεόδωρος Κατοπόδης: π(οτέ): Πέτρ(ου) νοταριος διμόσιος Λευκαδος.
28

▬▬▬▬

▬▬▬▬

182 Angelo Benveniste archivista
13/1 Απριλίου 1829

CENTOTTANTADUE

# νοῦ 60:
1

| η(ς τ)ας ώράς μία: νοῦ: 1: μπριν το μεσιμέρι ήμερα Δευτέρα δεκατρίς: νοῦ: 13: Απριλι| (ου) ετός νέο (και) πρότη: νοῦ: α: τ(ου) ήδί(ου) ἐτός παλεο: 1829: χιλι(ού)ς οκτακοσι(ού)ς
ηκοσι
3
| ενεα: χορίο Καλιγονι η(ς τ)ον θίον ναόν της ἀγίας Τριάδος μεσα η(ς τ)ο παρόν χορίο
4
| Καλι<γ>όνι φέρνι τον ἀριθμόν τ(ου) αύτ(ου) νά(ου) ἐνα: νοῦ: 1: ἐνεφανίσθισαν εμπρος
2

5

| θεν ἐμ(ου) τ(ου) ηπογεγραμέν(ου) νοταρί(ου) (και) γνορισμέν(ου)ς μάρτιρες τα παροντα
| διο μέρι ἀπο το ἐνα η κυρίη αδελφη Πάνος (και) Θεοδόσις Βάγεναδε: π(οτέ): Κο(στ)α7
| ντη με τον αριθμόν της κατικία(ς τ)(ου)ς ἐξι: νοῦ: 6: ἀπο χορίο Νιοχόρι (και) απ8
| ο το ἀλο ο Χρί(στ)ος Βλάχος: π(οτε): Πάν(ου) απο χορίο Βαφκερί ἀλα την σιμερο
9
| ευρισκόμενος ἐδο η(ς τ)ην μπαρόν πολιτία της ἀγίας Μαύρης τ(ου) παρον10
| τος νίσ(ου) ἐπίτα ἐγώ ο νοτάριος τ(ου)ς ἐκαμα γνο(στ)ό την διορισιν τ(ου) νομ(ου)
11
| ἐπαν(ου) η(ς τ)ο παρόν κοντράτο ἀποξενοσεος (και) μ(ου) απεκρίθισαν οτη την
12
| γνορίζ(ου)ν (και) μ(ου) ηπάν να τ(ου)ς σιμιόσο το όσόν ακ(ου)λ(ου)θί. Ἐχοντας πο13
| σεδέροντας (και) ἐξ(ου)σιάζοντας ἀπο πατρικίν τ(ου)ς κλιρονομία η ἀνοθεν α14
| δελφι Βαγενάδες ἐντεκα: νοῦ: 11: ρίζες ἐλιές ης φιτο ἀσπροελιές κιμε15
| νες η(ς τ)ην τοποθεσία (Στ)ενό περιοχι τ(ου) χορί(ου) Νιοχόρι μέσα η(ς τ)ο χορα16
| φη τ(ου) ανοθεν Βλάχ(ου) οι οπίοι ἀνοθεν αδελφη θέλοντας να τες π(ου)λίσ(ου)ν
17
| προς τον ανοθεν Βλάχο ό(στ)ής (και) αύτος ἐσίντρεξε διά να τες <α>γοράσι δια
18
| τ(ου)το ἐβαλάν σιμερόν ος δια τιμίτες τον γγιριον Φιλίπο Λογοθέτη: π(οτέ) Δροσι
19
| (και) τον [γκυριον Ιωάννη Γαζή: π(οτε): Γεοργι(ου)] (και) η διο απο χοριο Νιοχορι (και) τις
20
| ετίμισαν διά τάλαρα κολονάτα τριαντα ἐπτα: νοῦ: 37: όπ(ου) την σίμερον γενον21
| τε λίτρες (στ)ερλίνες οκτο: νοῦ: 8: πένσα τέσσαρα: νοῦ: 4: ος φανερόνι η μεθ όρκον
22
| αύτον ξετίμυσιν γενομένη τας ήκοσιοκτό: νοῦ: 28: Μαρτί(ου) τρέχοντος απερα6
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23

| σμέν(ου): 1829: χιλί(ου)ς όκτακοσί(ου)ς ήκοσιενέα την οπία κατα(στ)ρόνο κατοθεν
| τ(ου) παροντος (και) μετα ταύτα απερνο η(ς τ)ην φιλτζα μ(ου) διά παντοτινι φίλαξιν
25
| ρεν(ου)ντζιάροντας τα μέρι δεύτερι (και) τρίτη (στ)ήμα με το να ἐμιναν ευχαρι(στ)ι26
| μένη όθέν διναμίν τ(ου) παρόντος ἀπο την (στ)ηγμήν ταύτη οι ανοθεν αδελφι \κλι/24

27

| <Χρι(στ)ος Βλαχος ποτε Παν(ου) βεβεονο.
| <Ιωανος Γαζης ποτε Γιεοργι(ου) μαρτιρο.
29
| <Βασιληος Σερβος ποτε Ανα(στ)ασι μαρτηρο.
30
| =Θεόδωρος Κατοπόδης: π(οτέ): Πετρ(ου) νοτάριος διμόσιος Λευκαδος
28

Στο αριστερό περιθώρι η διόρθωση, στίχος 19 [γκυριον Ιωάννη Γαζή: π(οτε): Γεοργι(ου)]
|παραγραμιν ο λογος οπ(ου) ηνε
τρεσαδος δεν εχι τον τόπον τ(ου) ἀλα
θε να ήπι Ἀντόνις Γαζής: π(οτε): Βαγγελι (και) ης μαρτιριας
|<Χρι(στ)ος Βλαχος βεβεονο |ποτε Παν(ου)
|<Ιω[ανις] Γαζης ποτε Γεορ[γι(ου)] μαρτιρο
|<Βασιληος Σερβος ποτε Ανα(στ)ασι μαρτιρο
|=Θεόδορος Κατοπόδης: π(οτε) |Πέτρ(ου) νοτάριος διμοσιος Λευκαδος

▬▬▬▬
CENTOTTANTATRE

1

▬▬▬▬
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| κλιρονομ(ους του)ς (και) διαδόχ(ους του)ς π(ου)λ(ου)ν τζεδάρ(ου)ν (και) παντέλος ἐονιος
άπο2
| ξενόν(ου)ν προς τον ἀνοθεν Βλάχο ο οπίος κλιρονομ(ου)ς (και) διάδόχ(ους τ)(ου) δεχε3
| τε (και) ἀγοράζη τες ἀνόθεν ἐλιες κίμενες η(ς τ)ην ανοθεν τοποθεσία διά να τες ἐχι
4
| χέρετε ἐξ(ου)σιάζη μελιοράρι (και) τες κάνι ος θέλι (και) β(ού)λετε ος πράγμα ελευ5
| θερον ἀδικο τ(ου) βανοντα(ς τ)ον η ἀυτη αδελφή ἀπο την (στ)ηγμίν ταύτη η(ς τ)ο
6
| ηρινικό (και) καθολικό ποσέσο τον αύτόν ἐλιόν κατα(στ)ενοντα(ς τ)ον κύριον
7
| (και) καθολικόν οίκοκίρι (και) ἐπιτροπόν τ(ου)ς ἀμετάτρεπτον (και) η αύτη ἐλευ8
| θέρα π(ου)λισά ἐκάμαν τα ανοθεν ἀδέλφια προς τον ἀνοθεν Χρί(στ)ο όμ9
| ίος (και) ο αυτος Χρί(στ)ος διά την τιμιν τον ἀύτον ελιο τάλαρα κολονάτα τρια10
| ντα ἐπτα: νοῦ: 37: ἀντής να παρισιάσι ης τάλαρα μετριτά μ(ου) ἐπαρισία11
| σε ενα γράμμα πριβάτο ης βάρος τον ἀύτο αδελφίον (και) η ἀύτη αδελ12
| φι το τζεδέρ(ου)ν διά καπιτάλι τάλαρα κολονάτα τριαντα ἐπτα: νοῦ: 37: (και) η13
| νε ήσια με τιν τιμιν τον αύτόν ἐλιόν γενομένο την μπρότη: νοῦ: α: Μα14
| ρτι(ού) απερασμέν(ου): 1829: χιλι(ού)ς όκτακοσί(ου)ς ήκοσιενε<α> (και) κατα(στ)ρονο κα15
| τοθεν τ(ου) παρόντος (και) το ξεσκλό εμπροσθεν τον μαρτίρο (και) απερνο η(ς τ)ην φι16
| λτζα μ(ου) δια παντοτηνί φίλαξην (και) ἐτζη κράζοντες η αύτη ἀδελφη πλιρο17
| μένη (και) τελίος ευχαρι(στ)ιμένι χορίς να τ(ου)ς μίνι κανενα ἀλο δικεομα
18
| διά τες ἀύτές ἐλίες ομίος (και) τ(ου) Βλάχ(ου) δεν τ(ου) μενι κανενα δικέομα δια το
19
| αυτο πριβάτο γράμα ἀλα μάλι(στ)α ήπόσχοντε η ἀύτη ἀδελφή κλιρονο20
| μ(ου)(ς του)ς (και) διάδόχ(ου)(ς του)ς να μαντινέρ(ου)ν τον ἀύτον ἀγορα(στ)ή κλιρονόμ(ου)ς
(και) διά
21
| δόχ(ους τ)(ου) η(ς τ)ο ήρινικό (και) ἀνόχλι(στ)ο ποσέσο (και) ναν τον διαφεντέβη ἀπο κάθε
22
| εναντιότιτα τόσο διά τα ἀνοθεν κολονάτα τράντα ἐπτα οπ(ου) διαλαμβα23
| νι το πριβάτο γράμα όσα (και) διά κάθε ἐξόδο (και) μελιοραμέντα όπ(ου) η195

24

| θελε καμι όμολογόντας η ανοθεν αδελφή να μιν ἐκαμαν καμία αλην ἀ| ποξενοσι ἐναντιά της παρ(ού)σις διά την γαραντίρισιν της όπίας ηποτα26
| σ(ου)ν τα παντά τ(ου)ς ἀγαθά παρόντα (και) μέλοντα (και) τ(ού)το ἐζήτισαν να σιμι27
| όθι η(ς τ)ην μπαρ(ου)σία τον τιμιόν μαρτιρων κυρι(ού) Ιωάννη Γαζη: π(οτε): Γεω\ργι/
25

28

| <Χρι(στ)ος Βλαχος βεβεονο ποτε Παν(ου).
| <Ιωανος Γαζης ποτε Γιεοργι(ου) μαρτιρο.
30
| <Βασιληος Σερβος ποτε Ανα(στ)ασι μαρτηρο.
31
| =Θεόδωρος Κατοππόδης: π(οτέ): Πέτρ(ου) νοτάριος διμόσιος Λευκαδος.
29

▬▬▬▬

▬▬▬▬

184 Angelo Benveniste archivista
CENTOTTANTAQUATTRO
13/1 Απριλίου 1829
1

| ργί(ου) ἀπο χορίο Νιοχόρι ἀλα την σιμερον ἐβρισκετε η(ς τ)ην μπολιτία τις Αγι| ας Μαύρας τ(ου) παρόντος νίσ(ου) (και) ο ἀριθμός της κατικία(ς τ)(ου) ης χοριο Νιοχόρι
3
| πενίντα ἐπτα: νοῦ: 57: (και) ο κύρ<ιος> Βασίλις Σέρβος: π(οτέ): Ανα(στ)άσι απο χοριο Βα4
| φκερί με τον ἀριθμον της κατικία(ς τ)(ου) σαράντα οκτο: νοῦ: 48: οι οπιοί μα5
| ρτιρες βεβαιών(ου)ν ἐμε τον νοτάριο ότή γνοριζ(ου)σί τ(ου)ς ἀνο γιριμέν(ου)ς Βαγε6
| νάδες (και) Βλάχο (και) ότή δεν νεχ(ου)ν κανέναν δεσμόν σιγγενίας με αυτ(ου)ς κα7
| τα το νόμο· οι οπίοι μάρτιρες ήνε καλα γνο(στ)η ἐμε τ(ου) νοταρί(ου) ο(ς τ)ης ἐγρα8
| ψα (και) ἐδιμοσίευσα ἐγώ ο νοτάριος το παρόβ κοντράτο αποξενόσεος ης τον ἀ9
| νο ηριμένον θιόν ναών της Ἁγίας Τριάδος (και) ἀπο ἀύτ(ου)ς καλός ἀκ(ού)γοντας
10
| ή(ού)ν η μάρτιρες (και) τα μέρι (και) βεβαιώνι ο Βλαχος ησδιοχιρό(ς τ)(ου) (και) ης μαρτιρίας
2

11

| <Χρι(στ)ος Βλαχος ποτε Παν(ου) βεβεονο
| <Ιωανις Γαζης ποτε Γιεοργι(ου) μαρτιρο.
13
| <Βασιληος Σερβος ποτε Ανα(στ)ασι μαρτηρο.
14
| =Θεόδωρος Κατοππόδης: π(οτέ): Πέτρ(ου) νοταριος διμοσιος Λευκάδος.
12

# νοῦ 60:
15

| ἀκ(ου)λ(ου)θί η κατά(στ)ροσις της ἐκτιμίσεος,
|: 1829: Μαρτι(ου): 28: (παλεό): χορίο Νεοχόρι ήμίς η κάτοθεν μεθ όρκ(ου) βεβαι17
| ωμένη παρακαλεσμένη απο τ(ου)ς κίρι(ου)ς Πάνο (και) Θεοδώσι Βαγενά πεδιά
18
| τ(ου): π(οτέ): Κο(στ)αντή (και) ἀπο τον γκύρ(ιο) Χρί(στ)ο Βλάχο π(οτέ): Πάν(ου) ἀπο την
μπαρόν
19
| πολιτία διά να τιμίσομε ἐντεκα ἐλιές κεντρομάδες τον ἀνόθεν διο αδελφιόν
20
| Βαγενά όπ(ου) την σιμερόν ποσεδέρ(ου)ν ἀπο πατρικίν τ(ου)ς κλιρονομία η(ς τ)ιν
21
| τοποθεσία (στ)ενό περιοχή τ(ου) ἀνοθεν χορι(ού) ἐπίγαμε ἀπι τόπ(ου) ηδαμε τες
22
| ἀύτες ἐνδεκα [κεντρομάδες] ρίζες ἐλίες κίτοντε μέσα η(ς τ)ο χοράφη τ(ου) ἀνοθεν
23
| Βλαχ(ου) οπ(ου) ἐκρατ(ού)σι μισακό ἀπο πατέρ<α> τ(ου)ς Κο(στ)αντή με πριβάτο κο24
| ντράτο ἀπο τον Βλάχο κατα τιν μπράξι μας εγνορίσαμε να ήνε η σο(στ)η τι25
| μίν τάλαρα κολονάτα τριάντα ἐπτα: νοῦ: 37: (ού)τος ἐγνορίσαμε με φοβον θε26
| (ου) (και) με όρκον μας (και) διά το αλιθές τ(ου)ς ἀφίνομε την μπαρόν διά ενδιξιν \(και) βε/16

27

| <Χρι(στ)ος Βλαχος ποτε Παν(ου) βεβεονο.
| <Ιωανις Γαζης ποτε Γιεοργι(ου) μαρτιρο.
29
| <Βασιληος Σερβος ποτε Ανα(στ)ασι μαρτηρο.
28

30

| =Θεόδωρος Κατοπόδης: π(οτέ): Πέτρ(ου) νοτάριος διμόσιος Λευκάδος.
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Στο αριστερό περιθώριο, σειρά22 το [κεντρομάδες]
|παραγραμιν ο λογος οπ(ου) ηνε
|τρεσαδος δεν εχι τον τόπον τ(ου)
|<Χρι(στ)ος Βλαχος ποτε |Παν(ου) βεβεονο.
|<Ιοανις Γαζης ποτε Γεορ|γι(ου) μαρτιρο.
|<Βασιληος Σερβος ποτε Ανα|(στ)ασι μαρτηρο.
|=Θεόδωρος Κατοπόδης: π(οτέ) |Πετρ(ου) νοτάριος διμόσιος Λευ|Κάδος.

▬▬▬▬

▬▬▬▬

CENTOTTANTACINQUE
Angelo Benvenuti arch(ivista) 185
13/1 - 14/2 Απριλίου 1829
1

| (και) βεβα<ι>ώνομε όπίος ήξευρε (και) αλός διά ἐκινόν όπ(ου) δεν ιξευρι
| <Φίλιπος Λογοθέτις βεβαιώνο ο(ς τ)ημιτίς με ορκον μ(ου),
3
| <Ιωάννης Γαζής βεβαιώνο δια όνομα τ(ου) Ἀντόνι Γαζή ος τιμιτής με όρκον μ(ου),
2

4

| ἀκ(ου)λ(ου)θι η κατά(στ)ροσις τ(ου) πριβέτου γραμματος κρέδιτ(ου)
# νοῦ 60:

5

| 1829· προτι Μαρτι(ού) ἐ(τος) π(αλεό): Ἁγία Μαύρα ο Πάνος (και) Θεοδωσις ἀδέλφια: π(οτε)
Κο6
| (στ)άντι Βαγενά ἀπο χορίο Νεοχόρι λαβέν(ου)ν την σιμερόν ἐμπροστεν ἐμ(ου) τ(ου)
7
| γράψαντος (και) τον γκατοθεν τιμιόν μαρτιρών ἀπο τον Χρι(στ)ο Βλάχο: π(οτε): Παν(ου) α
8
| πο χορίο Βαφκερί ἀλα ἐβρισκόμενος ἐδο η(ς τ)ην μπαρόν πολιτιά της Ἀγι9
| ας Μαύρας τάλαρα κολονάτα τράντα ἐπτα: νοῦ: 37: τα όπία τάλαρα τα λα10
| βεν(ου)ν δανικά προς δέκα τα εκατό κατα το νόμο (και) ηπόσχοντε τα ἀνοθεν
11
| ἀδελφια Βαγενά να τ(ου) τα ἐπι(στ)εψ(ού)ν ης δεορία μινάν ἐνάν χορίς διάφο12
| ρο (και) λίποντας ἀπο την ἀύτην διόρία να πλιρον(ου)ν το διάφορο εός την τελ13
| ιαν ἀποπλιρομίν τόσο να τα δίδ(ου)ν τ(ου) ἀνοθεν Χρί(στ)(ου) όσάν (και) κάθε ἀλ(ου) ο
14
| π(ου) νόμιμον ἐντιμα ἐχι ἀπο αύτον (και) μιν ιξέροντας γράματα η ἀνοθεν ἀ15
| δελφή Βαγενάδες βεβεόνι ἀλος διά{διά} αύτ(ου)ς (και) ης μαρτιρίας,
16
| <Νικολός Καραμπ(ου)ήκης βεβαιώνο διά όνομα τ(ου) Παν(ου) μιν ιξεροντας να γραψι
17
| Βαγενά.
18
| <Βασίλις Σέρβος βεβεονο διά όνομα τ(ου) Θεοδώσι Βαγενά μιν ιξεροντας να γραψι ος λέη.
19
| <Άναγνό(στ)ης Χόρτις μαρτιρό.
20
| <Άναγνό(στ)ης Σέρβος. Εγραψα το παρόν (και) μαρτιρώ,
21

| μετα την γκατά(στ)ροσιν της ανο μελετιμένης εκτιμίσεος ἀπερασα η(ς τ)ην φιλτζα
| μ(ου) (και) το ἀνοθεν πριβατο γράμμα απέρασα η(ς τ)ην φιλτζα μ(ου) ξεσκισμενο
23
| (και) επιτα το ἀνέγνοσα με φονι καθαρά (και) ευκατάλιπτον τον ἀνοθεν παρον24
| τα μερόν (και) μαρτιρον βεβεονοντας ο Βλαχος ηδιόχιρο(ς τ)(ου) (και) ης μαρτιριας
22

25

| <Χρι(στ)ος Βλαχος ποτε Παν(ου) βεβεονο.
| <Ιωανις Γαζης ποτε Γιεοργι(ου) μαρτιρο.
27
| <Βασιληος Σερβος ποτε Ανα(στ)ασι μαρτηρο.
28
| =Θεόδωρος Κατοππόδης: π(οτέ): Πετρ(ου) νοτάριος διμόσιος Λευκαδος.
26

29

| ήμέρα Κυριακήsic δεκατέσσαρες: νοῦ:14: Απριλι(ού) ἐτος νέο (και) διο: νοῦ:2: τ(ου) ιδί(ου)
ετος παλεό: 1829
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30

| χιλί(ου)ς οκτακοσί(ου)ς ήκοσιενέα δεν νεκατα(στ)ρόθι (ού)δέν μία πράξη,

31

| =Θεόδωρος Κατοπόδης: π(οτέ): Πετρ(ου) νοτάριος διμόσιος Λευκάδος

186 Angelo Benveniste archivista
CENTOTTANTASEI
15/3 Απριλίου – 20/8 Απριλίου 1829
1

| ήμέρα Τρίτη δεκαπέντε: νοῦ: 15sic: Ἀπριλί(ου) ἐτός νέο (και) τρις: νοῦ: 3: τ(ου) ήδι(ού) ἐτος
παλεο : 1829
2
|: χιλί(ου)ς οκτακοσί(ου)ς ήκοσιενέα δεν νεκατα(στ)ρόθι (ού)δέν μία πράξη,
3
| ήμέρα Τετάρτη δέκα ἐξ‘: νοῦ: 16 sic: Ἀπριλί(ου) ετός νέο (και) τέσσαρες: νοῦ: 4: τ(ου) ηδι(ού)
ἐτός πα4
| λεο: 1829: χιλι(ου)ς οκτακοσί(ου)ς ήκοσιενέα δεν νεκατα(στ)ρόθι (ού)δέν μία πράξη,
5
| ήμέρα Πέμτη δέκα ἐπτα: νοῦ: 17 sic: Ἀπριλί(ου) ἐτός νέο (και) πέντε: νοῦ: 5: τ(ου) ηδι(ού) ἐτός
παλέο
6
|: 1829: χιλι(ου)ς οκτακοσί(ου)ς ηκοσιενέα δεν νεκατα(στ)ροθι (ού)δέν μία πράξη,
7
| ήμέρα Παρασκεβή δέκα όκτο: νοῦ: 18 sic: Ἀπριλί(ου) ἐτος νέο (και) ἐξ‘:νοῦ: 6: τ(ου) ήδι(ού) ἐτος
π<α>λεο
8
|: 1829: χιλι(ου)ς όκτακοσί(ου)ς ήκοσιενέα δεν νεκατα(στ)ρόθι (ου)δέν μία πράξη:,
9
| ήμέρα Σαβατο δέκα ενέα: νοῦ: 19sic: Ἀπριλι(ου): ἐτος νέο· (και) ἐπτα: νοῦ: 7: τ(ου) ήδί(ου) ἐτός
παλ10
| εό: 1829: χιλί(ου)ς οκτακοσί(ου)ς ηκοσιενέα δεν νεκατα(στ)ροθι (ου)δέν μία πραξη,
11
| ήμέρα Κυριακή δεκαένέα: νοῦ: 19:** Ἀπριλί(ου) ἐτός νέο (και) ἐπτα: νοῦ: 7: τ(ου) ήδι(ού) ετός
παλεο
12
|: 1829: χιλί(ου)ς οκτακοσί(ου)ς ηκοσιενέα δεν νεκατα(στ)ροθι (ου)δεν μία πράξη,
# νοῦ 61:
13

| η(ς τ)ας ωράς τρις: νοῦ: 3: μπριν το μεσιμέρη ημέρα Δευτερα ηκοσι: νοῦ: 20: Ἀπ| ριλί(ου) ἐτός νέο (και) όκτο: νοῦ: 8: τ(ου) ηδι(ού) ἐτος παλέο: 1829: χιλί(ου)ς οκτακοσί(ου)ς
ήκο15
| σιενέα χορίο Καριάς ἐνεφανήσθισαν ἐμπροσθεν εμ(ου) τ(ου) τ(ου) ηπογεγραμε
16
| ν(ου) νοταρί(ου) (και) γνορισμέν(ου)ς μάρτιραις τα παρόντα διο μέρη απο το ενα η
17
| κυρίη ἀδελφή Θεοτόκης (και) Αθανασις (και) Μαργῖο Βονισάνη ήγί (και) θιατερα: π(οτέ)
18
| Ζαφίρι Ἀναγνό(στ)η Βονισάν(ου) ἀπο χοριο Πλατί(στ)ομα (και) ἀπο το ἀλο ο Ιωαννις
19
| Κ(ου)νιάκης: π(οτέ): Ἀποστόλη ἀπο χορίο Σφακιότες απο τον μαχαλα Σπανοχόρι
20
| με τον ἀριθμόν τις κατικία(ς τ)(ου) ηκοσιοκτο: νοῦ: 28: τ(ου)ς οπί(ου)ς ἐπιτα ἐγώ
21
| ο νοτάριος τ(ου)ς ἐκαμα γνο(στ)ό την διόρισιν τ(ου) νόμ(ου) ἐπάν(ου) η(ς τ)ο παρον κοντρα22
| το ἀποξενόσεος (και) μ(ου) ἀπεκρίθισαν ότη την γνορίζ(ου)ν (και) μ(ου) ηπάν να τ(ου)ς
23
| σιμιόσο το όσόν ακ(ου)λ(ου)θί. Εχόντας (και) ποσεδέροντας (και) εξ(ου)σιαζοντας ἀπο
24
| μιτρικίν τ(ου)ς κλιρονομία η ανοθεν ἀδελφή Βονισάνι διο λαχίδια χοράφι κη25
| μενα η(ς τ)ην τοποθεσία Ρ(ου)πάκια περιοχί τ(ου) ἀνοθεν μαχαλα Σπανοχορη το ἐνα
26
| ήνε τ(ου) σπόρ(ου) εός ἐν(ου) κ(ου)βελι(ού) ἐν(ου) (και) ἐνα τεταρτο απο το κ(ου)βελη: νοῦ:
1:¼: νιτζι\ρκα/
14

27

| <Αθανασιος • Βονιτζανος ποτε Ζαφιρι βεβεονο.
| <Γιοανη Κ(ου)νιακις π(οτε) Αποστολι βεβεονο.

28

198

29

| <Συμεών Σταύρακας π(οτε) Θεοδώρ(ου) μαρτυρώ.
| <Βασιλις (Στ)αυρακας ποτε Ιοαν(ου) μαρτιρο.
31
| = Θεόδωρος Κατοπόδης: π(οτε): Πέτρ(ου) νοτάριος διμοσιος Λευκάδος.
30

►11|**: Κυριακή δεκαενέα: νοῦ: 19: Ἀπριλί(ου) ἐτός νέο (και) πέντε: νοῦ: 7: είναι το
ορθό και ακολουθεί η Δευτέρα ήκοσι: νοῦ: 20: Ἀπριλί(ου) ἐτός νέο (και) όκτό: νοῦ: 8:
παλεό. Οι προηγούμενη, εβδομάδα από την Τρίτη 14 Απριλίου έως το Σάβατο 18, ἐχει
λάθος χρονολογίες που σημειώνουμε «sic». Λάθος του νοταρίου ή εξ αντιγραφής;
Να παρατηρήσουμε εδώ τη χρήση σημείου περισπωμένης στην λέξη «νεõ» την οποία
δεν διατηρήσαμε.

▬▬▬▬
CENTOTTANTASETTE

▬▬▬▬

Angelo Benvenuti arch(ivista) 187
20/8 Απριλίου 1829

1

| ρκα (και) σινορίζ(ου)ν ης αυτό ἀπο τον ἀέρα π(ου)νέντε Παπα(στ)αθις Γεοργακης (και)
| ἀπο τον ἀέρα ό(στ)ρια χίρα Μαρία: π(οτέ): Ἀναγνό(στ)η Χαλικια (και) ἀπο τον
3
| λεβάντε Ἀνα(στ)άσις Χαλικίας (και) απο τον ἀέρα τρεμοντάνα Χρι(στ)ος Χαλ[ι]κιας
4
| το ἀύτο λαχιδι ἐτιμίθι μαζή με μία σικία (και) το ἀλο λαχίδη η(ς τ)ην ηδιά το
5
| ποθεσια (και) ηνε τ(ου) σπορ(ου) εός κ(ου)βελί(ου) ἐν(ού): νοῦ: 1: νιτζίρκα (και) συνορίζ(ου)ν
ης ἀυτο
6
| ‘απο τον αέρ<α> π(ου)νέντε Ἀλεξαντρίς Μανθιάτος (και) απο τον ἀέρα ό(στ)ρια Ἀνα7
| γνο(στ)ης Πάπάδόπ(ου)λος (και) ἀπο τον ἀέρα λεβάντε Ἀπο(στ)όλης Ζαβερδινός
8
| (και) ἀπο τον αέρα τρεμ(ου)ντάνα Ἀνα(στ)άσις Λαζαρις φιλαζόμενη η πλέον βε9
| βαιοι σιμπλια(στ)έ οι οπιοί ανοθεν ἀδελφή Βονισάνι θέλοντας να τα π(ου)λι10
| σ(ου)ν προς τον ανο μελετιμενόν: Ιωάννη ο(στ)ης (και) ἀύτός ἐσίντρεξε διά να το
11
| ἀγοράσι διά τ(ού)το ἐβαλαν σιμφόνος διατιμιτέ τ(ου)ς κυρί(ου)ς (Στ)αθι Χαλικα
12
|: π(οτέ): Ιωάννι (και) τον Γεώργιο Ζαβερδινό: π(οτέ): Διμιτρί(ου) (και)η διο απο τον ἀνοθεν
13
| μαχαλά Σπανοχορη (και) ἐτιμισαν το προτο μαζή με τι σικιά δια ταλα14
| ρα κολονάτα δεκαεξ‘: νοῦ: 16: όμίος η ανοθε τιμιτέ ετιμισαν (και) το ἀλο το
15
| λαχήδη διά τάλαρα κολονάτα δεκατεσσαρα: νοῦ: 14: όπ(ου) ήνε όλοί η σ(ου)μα
16
| τάλαρα κολονάτα τριαντα: νοῦ: 30: όπ(ου) γένοντε την σιμερον λιτρες (στ)ερλι17
| νες ἐξ‘: νοῦ: 6 · σελινία δέκα: νοῦ: 10 ος φανερόνη η μεθ ορκον αύτον ξετιμι18
| σην γενομένι τας εξ‘: νοῦ: 6: τ(ου) τρέχοντος απριλί(ου) παλεο: 1829: χιλι(ου)ς ο19
| κτακοσί(ου)ς ηκοσιενέα · την οπία κατα(στ)ρονο κατοθεν τ(ου) παρόντος (και)
20
| μετα ταύτα ἀπερνο η(ς τ)ην φήλτζα μ(ου) διά παντοτινι φίλαξην ρεν(ου)ντ21
| ζιάροντας τα μέρι δευτερι (και) τρίτη (στ)ήμα με το{ν} να ἐμιναν ευχαρι(στ)ιμένι
22
| όθεν διναμίν τ(ου) παρόντος απο την (στ)ηγμίν ταύτη η ἀνοθεν αδελφή
23
| Βονισάνι κλιρονόμ(ου)ς (και) διαδόχ(ου)(ς τ)(ου)ς π(ου)λ(ού)ν τζεδέρ(ου)ν (και) παντελός
ἐό24
| νιός αποξενόν(ου)ν προς τον ἀνοθεν Ιωάννη ο οπίος κλιρονόμ(ου)ς (και) δια
25
| δοχ(ου)(ς τ)(ου) δέχετε (και) ἀγοράζη τα ανο μελετιμένα διο λαχίδια χοράφια
26
| (και) τι σικία κίμενα η(ς τ)ες ανο μελετιμένες τοποθεσιές (και) σινορίτες η ἀνοθε \ηπ/2

27

| <Αθανασιος Βονιτζανος ποτε Ζαφιρι βεβεονο.
| <Γιοανη Κ(ου)νιακις π(οτε) Απο(στ)ολι βεβεονο.
29
| <Συμεών Σταύρακας π(οτε) Θεοδώρ(ου) μαρτυρώ.
30
| <Βασιλις (Στ)αυρακας ποτε Ιοαν(ου) μαρτιρο.
28

199

31

| = Θεόδωρος Κατοπόδης: π(οτε): Πέτρ(ου) νοτάριος διμοσιος Λευκάδος.

188 Angelo Benveniste archivista
20/8 Απριλίου 1829

CENTOTTΑΝΤΟΤΤΟ

1

| ήποθι διά να τα ἐχη χέρετε ἐξ(ου)σιάζη μελιοράρι (και) τα κάνι ος θέλι (και) β(ου)λετε
| ος πράγμα ἐλεύθερον ἐδικόν τ(ου) βανοντά(ς τ)ον απο την (στ)ιγμίν ταύτη η(ς τ)ο
3
| ήρινικό (και) καθολικο ποσέσο τον αύτον ἀποξενομενον χοραφιόνε κατα
4
| (στ)ενοντά(ς τ)ον κύριον (και) καθολικόν νικοκίρι (και) ἐπιτροπόν τ(ου)ς αμετατρε
5
| πτον (και) η αύτη ἐλευθέρα π(ου)λισά ἐκαμαν τα ἀνο ηριμένα ἀδέκφια πρ6
| ος τον ανο γιριμενόν Ιωάννη ομίος (και) ο αύτός Ιωάννης διά τιν τιμιν τον
7
| αύτον χοραφιόν (και) τη σικιά τάλαρα κολονάτα τριάντα: νοῦ: 30: τα όπιά
8
| ε(στ)άθισαν ἐμπροσθεν ἐμ(ου) νοταρι(ού) (και) τον γκατοθεν τιμιόν μαρτιρόν
9
| τα ἐμέτρισα (και) ης χίρα(ς του)ς επεριλαβαν η ἀνοθεν ἀδελφή (και) λαβενοντα10
| (ς τ)α κράζοντε πλιρομένη (και) τελίος ευχαρι(στ)ημένη χορίς να τ(ου)ς μίνι κα
11
| νένα ἀλο δικέομα διά τα αύτα ἀποξενομένα χοράφια (και) σικία με το να
12
| εμιναν ευχαρι(στ)ιμένη ἀλα μάλι(στ)α ηπόσχοντε κλιρονόμ(ου)ς (και) διάδοχ(ου)13
| (ς του)ς να μαντινίρ(ου)ν τον αύτόν ἀγορα(στ)ή κλιρονόμ(ου)ς (και) διάδόχ(ους του) η(ς τ)ο
14
| ήρινικο (και) ανόχλι(στ)ο ποσέσο (και) να τον διαφεντέβη ἀπο καθε εναντιοτι15
| τα τόσο διά τα ἀνοθεν κολονάτα τριάντα οσάν (και) διά κάθε εξοδο (και)
16
| { (και)} μελιοραμέντα οπ(ου) ήθελε καμι ομολογοντας η αύτή αδελφη να
17
| μιν ἐκαμαν καμία αλι ἐναντιότιτα εναντία τις παρ(ού)σις διά την γα18
| ραντίρισιν της οπίας ήποτάσ(ου)ν τα παντία τ(ου)ς ἀγαθα παρόντα (και) μέλον19
| τα (και) τ(ού)το ἐζητισα να σιμιοθί η(ς τ)ην μπαρ(ου)σια τον τιμιόν μαρτιρόν
20
| κιρι(ου) Συμεών (Στ)αύρακα: π(οτέ): Θεοδόρ(ου) ἀπο το παρόν χοριό Καριάς με τον αριθμο21
| ν τις κατικήα(ς του) ἐβδομίντα πεντε: νοῦ: 75 (και) ο κῦρ Βασίλις (Στ)αύρακας: π(οτε): Ιωαννή
22
| ἀπο το παρόν χορίο Καριάς με τον ἀριθμον τις κατικια(ς τ)(ου) ἐνενίντα διο: νοῦ: 92:
23
| οι όπιοί βεβαιών(ου)ν ἐμε τον νοτάριο ότη γνορίζ(ου)σι καλότατα τ(ου)ς ἐνα ριθεντας
24
| Βονισάν(ου)ς (και) Κ(ου)νίακη (και) ότη δεν ἐχ(ου) κανέναν δεσμον σιγκενίας κατα τον νομο
25
| οι όπιοί αύτη μαρτιρες ήνε καλα γνο(στ)ή ης εμε τον νοτάριο ο(στ)ής ἐγραψα (και) εδιμο\σι/
2

26

| <Αθανασις Β<ο>νιτζανος ποτε Ζαφιρι βεβεονο.
| <Γιοανις Κ(ου)νιακις π(οτε) Απο(στ)ολι βεβεονο.
28
| <Συμεών (Στ)αύρακας π(οτε) Θεοδώρ(ου) μαρτυρώ.
29
| <Βασιλις (Στ)αυρακας ποτε Ιοαν(ου) μαρτιρο.
30
| = Θεόδωρος Κατοπόδης: π(οτε): Πέτρ(ου) νοτάριος διμόσιος Λευκάδος.
27

▬▬▬▬
CENTOTTANTAΝOVE

1

▬▬▬▬

Angelo Benvenuti arch(ivista) 189
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| σίευσα καθαρά ἐγω ο νοτάριος το παρον κοντράτο ἀποξενόσεος η(ς τ)ο ό

200

2

| φικιόν μ(ου) η(ς τ)ο μπρότο μπάτο μέσα η(ς τ)ο παρόν χοριο καριας με τον
| αριθμον τις κατικίας μ(ου) ἐκατον τέσσαρα: νοῦ: 104: (και) απο αύτ(ου) καλος
4
| ἀκ(ού)γοντας ή(ου)ν η μάρτιρες (και) τα μέρι (και) βεβαιωνι ἀπο τ(ου)ς ἀδελφ(ού)ς ο
5
| Αθανασις ήσδιόχιρο(ς τ)(ου) βεβεώνι (και) ο Ιωάννης ής διόχιρο(ς του) (και) ης μαρτιρίας
6
| <Αθανασις Βονιτζανος ποτε Ζαφιρι βεβεονο.
7
| <Γιοανις Κ(ου)νιακις π(οτε) Απο(στ)ολι βεβεονο.
8
| <Συμεών (Στ)αύρακας π(οτε) Θεοδώρ(ου) μαρτυρώ.
9
| <Βασιλις (Στ)αυρακας ποτε ιοαν(ου) μαρτιρο.
10
| = θεόδωρος Κατοπόδης: π(οτέ): Πέτρ(ου) νοτάριος διμόσιος Λευκάδος.
11
| ἀκ(ου)λ(ου)θι η κατα(στ)ροσις της εκτιμίσεος
3

# νοῦ 61:
12

|: 1829: ἀπριλι(ου): 6: χο῀ριο Σφακιότες μαχαλας Σπανοχορι ήμής η κατοθεν βε| βαιωμένοι τιμιτέ ἀπο το μέρος τ(ου) Θεοτοκη (και) Αθανασι (και) Μαρία αδελφια
14
|: π(οτέ): Ἀναγνό(στ)η Ζαφιρι Βονισαν(ου) ἀπο χοριο Πλατί(στ)ομα ο (Στ)αθις Χαλι15
| κάς: π(οτέ): Ιωάννη απο Σφακιοτες (και) ἀπο το μέρος τ(ου) Ιωάννη Κ(ου)νιάκη
15
|: π(οτέ): Απο(στ)όλι απο χοριο Σφακιοτες ο Γεώργιος Ζαβερδινός: π(οτε): Διμίτρι απο
17
| Σφακιοτες ἐχοντας (και) ποσεδεροντας τα ἀνοθεν ἀδέλφια τα τρια Βονι18
| σανι διο λαχιδια χοράφι (στ)ην μπεριοχή τ(ου) χορι(ου) Σφακιότ[ες] μαχάλα
19
| Σπανοχόρι τόποθεσία (στ)α Ρ(ου)πάκια (και) ἐφερτικάμε ἐπιτόπ(ου) (στ)ο ενα λα20
| χίδι (και) το ἐβρίκαμε να ην τ(ου) σπόρ(ου) μισοκαυκιον πέντε νιτζίρκα
21
| (και) φερθίκαμε (και) καλα θεορόντα(ς τ)ο με φοβον θε(ού) (και) με όρκον μας να22
| ξήζη τάλαρα κολονάτα δέκα ἐξή: νοῦ: 16: με μια σικιά οπ(ου) μέσα ἐχη
23
| σιμπλιάζη ης αυτό π(ου)νέντε Πάπά(στ)άθις Γεωργάκις ό(στ)ρια χίρα
24
| Μαρία λεβάντε Ανα(στ)άσις Χαλικας τρεμ(ου)ντάνα Χρί(στ)ος Χαλικάς ομ25
| ίος ἐφερτικάμε επιτόπ(ου) (και) (στ)ο ἀλο λαχιδι (στ)ιν ίδια περιοχη (και) τοπο26
| θεσία (και) το ἐβρίκαμε να ήτόν τ(ου) σπόρ(ου) κ(ου)βελι(ού) ἐν(ου) νιτζίρκα (και) καλ13

27

| <Αθανασις Βονιτζανος ποτε Ζαφιρι βεβεονο.
| <Γιοανις Κ(ου)νιακις π(οτέ) Απο(στ)ολι βεβεονο.
29
| <Συμεών (Στ)αύρακας π(οτέ) Θεοδώρ(ου) μαρτυρώ.
30
| <Βασιλις (Στ)αυρακας ποτε Ιοαν(ου) μαρτιρο.

\α θε-/

28

31

| = Θεόδωρος Κατοππόδης: π(οτέ): Πέτρ(ου) νοταριος διμοσιος Λευκαδος.

▬▬▬▬

▬▬▬▬

190 Angelo Benveniste archivista
20/8 - 22/10 Απριλίου 1829
1

CENTONOVANTA

| α θεοροντα(ς τ)ο με φοβον θε(ού) (και) με όρκον μας να αξήζη τάλαρα κολονατα
| δεκατέσαρα: νοῦ: 14: σιμπλιάζη γι σαύτο π(ου)νέντε Ἀλεξαντρίς Μανθιάτος ό
3
| (στ)ρια Ἀναγνό(στ)ης Παπαδόπ(ου)λος λεβάντες Ἀπο(στ)όλις Ζαβερδινός τρεμο
4
| ντάνα Ἀνα(στ)άσις Λάζαρις ἐτζη ἐγνορίσαμε γις ενδιξήν ἀλιθιάς (και) τι σινιδισι5
| ν μας
6
| μετα τιν γκατά(στ)ροσιν της ἀνο μελετιμένις εκτιμισεος απέρασα η(ς τ)ην φι7
| λτζα μ(ου) (και) επιτα το ἀνέγνοσα με φονι καθαρα (και) ευκατάλιπτον τον ἀνοθεν
8
| παρόντα μερόν (και) μαρτιρών βεβαιώνοντας ο Ἀθανάσις ἐνας ἀπο τ(ου)ς αδελ9
| φ(ου)ς ης διοχιρο(ς τ)ους (και) ο Ιωάννης βεβεώνι ηςδιόχιρο(ς τ(ου) (και) ης μαρτιριας
10
| ἐξεκαθαρίζετο οτή η διο ηποβεβέωσες οπ(ου) ηνε ηποκατο τον τιμιτον ή
11
| θελε να ήνε ἀνοθε η(ς τ)ο τέλος τις εκτιμίσεος (και) το περνο διά σφάλμα
2

201

12
13

| <(Στ)άθις Ζαβερδινός ἐγραψα το παρόν (και) βεβεόνο διά όνομα τ(ου) (Στ)αθι Χαλικια
| μιν ιξέροντας να γραψι ο(ς τ)ημιτίς ος λέη με ορκον τ(ου)

14

| <(Στ)άθις Ζαβερδινός βεβεόνο ο(ς τ)ιμιτίς ο<ς> λέη με ορκον μ(ου).
| <Αθανασις Βονιτζανος ποτε Ζαφιρι βεβεονο.
16
| <Γιοανις Κ(ου)νιακις π(οτέ) Απο(στ)ολι βεβεονο.
17
| <Συμεών (Στ)αύρακας π(οτε) Θεοδώρ(ου) μαρτυρώ.
18
| <Βασιλις (Στ)αυρακας ποτε Ιοαν(ου) μαρτιρο.
19
| = Θεόδωρος Κατοπόδης: π(οτε): Πετρ(ου) νοτάριος διμόσιος Λευκάδος.
15

| ημέρα Τρίτη ήκοσιμία: νοῦ: 21: Απριλί(ου) ετός νέο (και) ἐνέα: νοῦ: 9: τ(ου) ηδι(ού) ἐτός
παλεο: 1829
21
| χιλί(ου)ς οκτακοσί(ου)ς ήκοσιενέα δεν νεκατα(στ)ρόθι (ου)δεν μια πράξη,
20

# νοῦ 62:
οῦ

22

| η(ς τ)ας ώράς τέσσαρες: ν : 4: επιτα ἀπο το μεσιμέρι ημέρα Τετάρτη ήκοσι διο
|: νοῦ: 22: Απριλί(ου) ἐτός νέο (και) δέκα: νοῦ: 10: τ(ου) ήδι(ού) ἐτός παλεο: 1829: χιλί(ου)ς
οκτακοσι
24
| (ου)ς ήκοσιενέα χορίο Καρίας ἐνεφανίσθισα<ν> ἐμπροσθεν ἐμ(ου) τ(ου) ήπογεγραμέν(ου)
νο25
| ταρι(ου) (και) γνορισμέν(ου)ς μάρτιρες τα παρόντα διο μέρι ἀπο το ἐνα ο κῦρ Γεωργιος Σο26
| λδάτος: π(οτε) Ζαφίρι απο χορίον Ἀγιόν Ήλία με τον ἀριθμον τις κατικια(ς τ)(ου) ηκοσι
27
| ενα < νοῦ: 21> (και) ἀπο το ἀλο ο κῦρ Τριαντάφιλος Ἀργιρός: π(οτε) Σπίρ)ου) ἀπο το ήδιο
χορίο Ἀγιον Ηλία
\τ(ου)ς/
23

28

| <Συμεών (Στ)αύρακας π(οτε) Θεοδώρ(ου) μαρτυρώ.
| <Γεοργιος Αναγνο(στ)ις Κοψιδας τ(ου) παπα Ιωάν<νι>ς μαρτιρο.
30
| = Θεόδωρος Κατοπόδης: π(οτέ): Πέτρ(ου) νοτάριος διμόσιος Λευκάδος.
29

▬▬▬▬
CENTONOVANTUNO

1

▬▬▬▬

Angelo Benvenuti arch(ivista) 191
22/10 Απριλίου 1829

| τ(ου)ς οπί(ου)ς ἐπίτα ἐγώ ο νοτάριος τ(ου)ς ἐκαμα γνο(στ)ό την διόρισιν τ(ου) νομ(ου)
άπαν(ου) η2
| (στ) παρόν κοντράτο αποξενόσεος μ(ου) ἀπεκρίθισαν ότι τιν γνοριζ(ου)ν (και) μ(ου)
3
| ήπάν οτή την γνορίζ(ου)ν (και) μ(ου) ηπαν να τ(ου)ς σιμιόσο το όσόν ἀκ(ου)λ(ου)θί. Εχον
4
| τας ποσεδεροντα<ς> (και) εξ(ου)σιάζοντας τ(ου) δικεοματό(ς τ)(ου) ο ἀνοθεν Γεόργιος ἐνα
5
| κομάτη ἀμπέλη εός τζαπιόν πέντε: νοῦ: 5: νιτζίρκα κίμενο η(ς τ)ην τοποθεσία Β(ού)6
| νιά περιοχή τ(ου) ἀνοθεν χορί(ου) Ἀγίον Ήλία (και) σινορίζ(ου)ν ησαυτό ἀπο τον ἀέρα σιρο7
| κο Παναής Σολτάτος: π(οτέ): Βασίλι (και) ἀπο τον αέρα λεβάντε ο ἀνοθεν ἀγορα(στ)ης
8
| Τριαντάφιλος φιλαζόμενοι η πλεόν βέβαιοι σιμπλια(στ)έ ο οπίος ἀνοθεν Γεώ9
| ργιος θέλοντας να το π(ου)λίσι προς τον ἀνοθεν Τριανταφιλο ο(ς τ)ης (και) αυτός ε10
| σίντρεξε διά να το ἀγοράσι διά τ(ού)το ἐβάλαν σιμφόνος διά τιμιτέ τ(ου)ς κυρ11
| ρι(ου)ς Αθανάσης Σολτάτος: π(οτέ): Ιωάννη (και) τον Νικολέτο Σολτάτο: π(οτε) Θοδωρί(και) η διο
12
| ἀπο χοριό Ἀγίον Ήλία (και) το ετίμισαν ταλαρα κολονάτα ηκοσιοκτό: νοῦ: 28: ο
13
| π(ου) την σιμερον γενοντε λίτρες (στ)ερλίνες ἐξ‘:νοῦ: 6: σελινι ενα: νοῦ: 1: πένσα τε14
| σαρα: νοῦ: 4: ος φανερόνι η μεθ όρκον ἀύτον ξετίμισι γενομενι τας ἐνέα
15
|: νοῦ: 9: τρέχον το Ἀπριλί(ου) παλεο: 1829: χιλί(ου)ς όκτακοσί(ου)ς ηκοσιενέα την ο16
| πια κατα(στ)ρόνο κατοθεν τ(ου) παρόντος (και) μετα ταύτα ἀπερνό η(ς τ)ην φι202

17

| λτζα μ(ου) διά παντοτινί φίλαξην ρεν(ου)ντζιάροντας τα μέρι δεύτερι (και)
| τριτι (στ)ίμα με τον να ἐμιναν ευχαρι(στ)ιμένη όθεν σιναμιν τ(ου) παρόντος
19
| ἀπο την (στ)ηγμίν τάυτη ο ἀνοθεν Γεώργιος κλιρονόμ(ους) (και) διάδόχ(ους του) π(ου)20
| λι τζεδέρι (και) παντελός εόνιος ἀποξενόνι προς τον ἀνοθεν Τριανταφιλο
21
| ο οπιος κλιρονόμ(ους) (και) διάδόχ(ους του) δέχετε (και) ἀγοράζη το ἀνο μελετιμένο ἀ22
| μπέλη κύμενι η(ς τ)ην ἀνο μελετιμένι τοποθεσία (και) σινοριτες οι ανοθεν η23
| ποθί διά να το εχι χέρετε ἐξ(ου)σιάζη μελιοράρη (και) το κάνι ος θελι (και) β(ου)24
| λετε ος πράγμα ἐλευθερον ἐδικόν τ(ου) βανοντά(ς τ)ον ἀπο την (στ)ιγμίν ταφ25
| τη η(ς τ)ο ήρινικό (και) καθολοκό ποσέσο τ(ου) αύτ(ου) ἀποξενομέν(ου) ἀμπελι(ου) (και) κα26
| τα(στ)ενοντά(ς τ)ον κύριον (και) καθολικόν νικοκίρι (και) ἐπιτροπόν τ(ου) αμετατρε27
| πτον (και) η αύτη ἐλευθέρα π(ου)λισά ἐκαμε ο ἀνοθεν Γεόργιος προς τον ἀνο28
| θεν Τριαντάφιλο ομίος (και) ο ἀύτος Τριαντάφιλος διά τιν τιμήν ταλαρον δι(στ)ί\ον/
18

29

| <Συμεών Σταύρακας ποτε Θεοδώρ(ου) μαρτυρώ.
| <Γεοργιος Αναγνο(στ)ις Κοψιδας τ(ου) παπα Ιωάννι μαρτιρο.
31
| = Θεόδωρος Κατοπόδης: π(οτέ): Πέτρ(ου) νοταριος διμόσιος Λευκαδος
30

▬▬▬▬

▬▬▬▬

192 Angelo Benveniste archivista
22/10 Απριλίου 1829

CENTONOVANTADUE

| λον ήκοσιοκτό: νοῦ: 28: ἀντίς να παρισιάσι ταλαρα μετριτά ἐπαρισίασε
2
| προβατίνες της γένας με δέκα ἀρνια τ(ου)ς όπ(ου) ήνε ολλα ήκοσι: νοῦ: 20: της κα3
| λίς κ(ου)αλιτάς ἀγκαλά όμολοή ο ανο ηριμένος Γεόργιο<ς> ότη τα εδιάλεξε της
4
| αρεσα(ς του) (και) τα ἐχ(ου)ν σιβασμένα ἀναμεσόν τ(ου)ς ήσά με τιν τιμόν τ(ου) ἀνο ή5
| ριμέν(ου) ἀμπελι(ου) κολονάτα ηκοσιοκτό (και) [η] ἀύτας τας πρόβατηνε δέκα (και) αρ6
| νιά δέκα τα λαβένι ἐμπροσθεν εμ(ου) νοταρι(ού) (και) τον γκατοθεν μαρτιρο
7
| τα ἐμετρισα (και) ης χίρα(ς τ)(ου) ἐπερίλαβε (και) λαβενοντά(ς τ)α κραζετε πλιρο8
| μένος (και) τελίος ευχαρι(στ)ιμένος χορίς να τ(ου) μινι κανένα ἀλο δικέομα διά το
9
| αύτο ἀποξενομένο ἀμπέλη με τον να ἐμινε εύχαρι(στ)ιμένος αλα μάλι(στ)α ή10
| πόσχετε κλιρονόμ(ου)<ς> (και) διάδοχ(ου)(ς τ)(ου) να μαντινίρι τον αύτόν ἀγορα(στ)ή κλιρο
11
| νόμ(ου)ς (και) διάδόχ(ους του) η(ς τ)ο ήρινικο (και) ἀνόχλι(στ)ο ποσέσο (και) να τον διάφεν12
| τέβη ἀπο κάθε εναντιοτιτα τόσα διά ταυτά κολονάτα ήκοσιοκτό οσάν
13
| (και) διά κάθε ἀξοδο (και) μελιοραμέντα οπ(ου) ήθελε κάμι όμολογόντας να μιν
14
| ἐκαμε καμία ἀλίν ἐναντιότιτα ἐναντιά τις παρ(ου)σις διά την γαραντιρι15
| σι της οπίας ηποτάσι τα παντιά τ(ου) αγαθά περόντα (και) μέλοντα (και) τ(ου)
16
| το εζίτησα να σιμιοθί η(ς τ)ην μπαρ(ου)σία τον τιμιόν μαρτιρώ κυρί(ου) Συμέον
17
| (Στ)αυρακα: π(οτέ): Θεοδώρ(ου) απο το παρον χορίο Καριας με τον ἀριθμόν τις κατικ<ι>
18
| α(ς του) εβδομίντα πέντε: νοῦ: 75: (και) ο (κυριος) Γεόργιος Ἀναγνό(στ)η Κοψιδάς τ(ου) παπα
Ιωά19
| ννη απο το παρον χορίο Καριας με τον ἀριθμόν τις κατικία(ς τ)(ου) σαραντα όκτο
20
|: νοῦ: 48: οι <ο>πίοι βεβαιών(ου)ν ἐμε τον νοτάριο ότι γνωρίζ(ου)σι καλότατα τ(ου)ς ἀνο21
| θεν Γεώργιο (και) Τριαντάφιλο (και) οτή δεν νεχ(ου)ν καμία ἐδικότιτα με ἀύτ(ού) οι ο
22
| πίοι μάρτιρες ήνε καλά γνο(στ)η ἐμε τ(ου) νοταρι(ού) ό(στ)ής εγράψα (και) εδιμοσι23
| ευσα καθαρά ἐγώ ο νοτάριος το παρόν κοντράτο ἀποξενόσεος η(ς τ)ο ό24
| φικιόν μ(ου) η(ς τ)ον μπρότο μπάτο μέσα η(ς τ)ο παρον χορίο Καριας με
25
| τον αριθμο της αυτίς κατικηάς μ(ου) ἐκατόν τέσσαρα: νοῦ: 104: (και) απο αύτ(ού)
26
| καλός ἀκ(ού)γοντας ή(ού)ν η μάρτιρες (και) τα μέρι (και) ης μαρτιρίας,
1

27

| <Συμεών (Στ)αύρακας π(οτε) Θεοδώρ(ου) μαρτυρώ.

203

28
29

| <Γεοργιος Αναγνο(στ)ις Κοψιδας τ(ου) παπα Ιωάννι μαρτιρο.
| = Θεόδωρος Κατοπόδης: π(οτε): Πέτρ(ου) νοτάριος διμόσιος Λευκάδος.
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22/10 - 23/11 Απριλίου 1829

# νοῦ 62:
1

|
άκ(ου)λ(ου)θι η κατά(στ)ροσι της ἐκτιμίσεος
|: 1829: ἀπριλί(ου): 9: ε῀: π῀: χορίο ἀγιόν Ήλία πρόσκαλεσμενη ἐμις ηπο3
| κατοθεν βεβαιωμένοι τιμιτέ Νικολέτος Σολτάτος: π(οτέ) Θεοδώρ(ου) βαλμενος
4
| απο τον Γεόργιον Σολτάτο: π(οτε) Ζαφίρι (και) Ἀθανάσις Σολτάτος: π(οτε) Ιωαννι
5
| βαλμένος ἀπο τον Τριαντάφιλον ἀργιρό: π(οτέ): Σπίρ(ου) όλλοι απο το πα6
| ρον χορίο ἐπίγαμε ἐπι τόπ(ου) ης ἐνα λαχίδι ἀμπέλη τ(ου) ἀνοθεν Γε[ο]7
| ργάκη διά να το τιμίσομε (και) αύτο ήνε ἀπο πατρικίν τ(ου) κλιρονομία ό8
| π(ου) το ποσεδέρι (και) καλα θεορόντας την γκαλιτά (και) ποσότητα εγνορίσαμε
9
| να ήνε εός σαπιόν πέντε νιτζίρκα (και) να ἀξίζη η τιμί τ(ου) ταλαρα κολον10
| ἀτα ήκοσιόκτο (και) μισο: νοῦ: 28:½: το αύτο ἀμπέλι ήνε η(ς τ)ην τόποθε11
| σία Β(ου)νία περιοχί τ(ου) ἀνοθεν χορι(ου) σινοριζι περισιρόκο ο Παναης Σ12
| ολτατος: π(οτε): Βασιλι περιλεβάντε σινορίζι ο ανοθεν Τριαντάφιλος ἀγο13
| ρα(στ)ής (ού)τός ἐγνορίσα με φοβον θε(ού) (και) με όρκον μας (και) δινομεν την μπαρο14
| ν (στ)ήμα (και) βεβαιών(ου)ν αλι διά λογ(ου) τ(ου)ς μιν ιξέροντας να γράψ(ου)ν,
2

15

| <Άντρίας Ἀναγνό(στ)ης Δεφαρήνος βεβαιώνο διά ονομα τ(ου) Αθανάσι Σολτάτ(ου)
| π(οτέ): Ιωάννη ο(ς τ)ημιτίς μεθ ορκον τ(ου) μιν ιξέροντας να γράψι ος λέη∙,
17
| <Άγγέλις Σολτάτος βεβαιωνο διά ονομα τ(ου) Νικολέτ(ου) Σολτατ(ου): π(οτε): Θοδωρί ο18
| (ς τ)ημιτής μεθ όρκον τ(ου) μιν ιξέροντας να γράψι ος λεη,
16

19

| μετα τιν γκατά(στ)ροσιν της ανο μελετιμένις ἐκτιμίσεος ἀπέρασα η(ς τ)ην φιλτζα
| μ(ου) (και) επίτα το ἀνέγνοσα με φονι καθαρα (και) ευκαταλίπτο τον ἀνοθεν παρο21
| ντα μερον (και) μαρτιρόν (και) ης μαρτιρίας, ἐξεκαθαρίζο ότή με τον να φανερόνι η
22
| ανοθεν ἐκτίμισιν ταλαρα κολονάτα ηκοσιοκτο: νοῦ: 28: (και) μισο: νοῦ: ½: (και) ης τ[ο]
23
| κοντράτο ἐπερασα μόνο ηκοσιοκτο (και) δεν εφανέροσα διά το μισο (και) το ἀπ24
| ερνό διά σφάλμα (και) το διδι ο Τριαντάφιλος το ἀυτό μισό ἐμπροσθε ἐμ(ου) νο25
| ταρί(ου) (και) τον γκατοθεν τιμίον μαρτίρον (και) το ἐπερίλαβε ο ἀνοθεν Γεωργι26
| ος (και) ν εγρικέτε (και) αύτο με τες ανοθεν ηποσ{θ}χέσις (και) ης μαρτιριας,
20

27

| <Συμεών (Στ)αύρακας π(οτέ) Θεοδώρ(ου) μαρτυρώ
| <Γεοργιος Αναγνο(στ)ις Κοψιδας τ(ου) παπά Ιοάννη μαρτιρό
29
| = Θεόδωρος Κατοπόδης: π(οτέ): Πέτρ(ου) νοτάριος διμόσιος Λευκάδος.
28

| ήμέρα [τετάρτη]: Πεμτη ήκοσιτρις: νοῦ: 23: Ἀπριλί(ου) ετος νέο (και) ἐντεκα: νοῦ: 11: τ(ου)
ηδί(ου) \έτος/
30

31

| = Θεόδορος Κατοπόδης: π(οτέ): Πέτρ(ου) νοτάριος διμόσιος Λευκάδος.
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CENTONOVANTAQUATTRO
24/12 - 29/17 Απριλίου 1829
1

| ἐτος παλεο: 1829: χιλί(ου)ς όκτακοσί(ου)ς ήκοσιενέα δεν νεκατα(στ)ρόθι (ού)δέν μία πραξη,
| ήμέρα Παρασκεβή ήκοσιτέσσαρες: νοῦ: 24: Ἀπριλί(ου) ἐτός νέο (και) δοδεκα: νοῦ: 12: τ(ου)
ηδι(ού)
3
| ἐτός παλεο: 1829: χιλί(ου)ς όκτακοσί(ου)ς ήκοσιενέα δεν νεκατα(στ)ρόθι (ού)δέν μια πράξη,
4
| ήμέρα Σάββατο ήκοσιπέντε: νοῦ: 25: Ἀπριλί(ου) ἐτός νέο (και) δεκατρις: νοῦ: 13: τ(ου) ηδι(ού)
ἐτός πα5
| λεο: 1829: χιλί(ου)ς όκτακοσί(ου)ς ήκοσιενέα δεν νεκατα(στ)ρόθι (ου)δέν μια πραξη,
6
| ήμέρα Κυριακή ήκοσιεξ‘: νοῦ: 26: Ἀπριλι(ου) ἐτός νέο (και) δεκατέσσαρες: νοῦ: 14: τ(ου)
7
| ήδί(ου) ἐτός παλέο: 1829: χιλί(ου)ς όκτακοσί(ου)ς ήκοσιενέα δεν νεκατα(στ)ρόθι (ου)δεν μία
πράξη,
8
| ήμέρα Δευτέρα ηκοσιέπτα: νοῦ: 27: Ἀπριλι(ου) ἐτός νέο (και) δεκαπέντε: νοῦ: 15: τ(ου) ήδι(ού)
ἐτός
9
| παλεο: 1829: χιλί(ου)ς οκτακοσί(ου)ς ήκοσιενέα δεν νεκατα(στ)ρόθι (ου)δέν μια πραξι,
10
| ήμέρα Τρίτη ήκοσιοκτό: νοῦ: 28: Ἀπριλί(ου) ἐτός νέο (και) δεκαεξ‘: νοῦ: 16: τ(ου) ηδί(ου) ἐτός
πα11
| λεο: 1829: χιλί(ου)ς όκτακοσί(ου)ς ήκοσιενέα δεν νεκατα(στ)ρόθι (ού)δέν μια πράξι,
2

# νοῦ 63:
| η(ς τ)ας ωράς εξ‘: νοῦ: 6: ἐπιτα ἀπο το μεσιμέρι ήμέρα Τεταρτη
| ήκοσιενέα: νοῦ: 29: Ἀπριλί(ου) ἐτός νέο (και) δεκαέπτα: νοῦ: 17: τ(ου) ήδι(ού)
14
| ἐτός παλεό: 1829: χιλί(ου)ς όκτακοσί(ου)ς ηκοσιενέα χορίο Εγκλ(ου)15
| βή η(ς τ)ην ήκία της γινής χίρας Κατερίνης σιμβια τ(ου) ποτέ
16
| Ιωαννή Γλιγόρι: π(οτέ) Ἀθανάσι με τον ἀριθμόν τις κατικία(ς τ)ης
17
| εκατόν δεκαενέα: νοῦ: 119: (και) ενεφανισθισαν εμπροσιεν ἐμ(ου) τ(ου)
18
| ήπογεγραμεν(ου) νοταρί(ου) (και) γνορισμεν(ου)ς μαρτιρες τα παρόν
19
| τα δίο μέρι ἀπο το ἐνα ο κύρ Γεώργιος Κανέλος τ(ου) Ἀνάγνό(στ)η
20
| απο το παρόν χορίο Εγκλ(ου)βή με τον ἀριθμόν της κατικια(ς τ)21
| ου ἐκατον διο: νοῦ: 102: (και) ἀπο το ἀλο η κιρία κόρι Νικολέτα
22
| θιγάτιρ: π(οτέ): Ιωαννή Γλιγόρι (και) της σιμβία(ς του) Κατερίνις θι23
| γάτιρ: π(οτέ) Βαγγέλι Βλασοπ(ου)λ(ου) ἀπο χορίο Νιοχόρι (και) η π24
| προμιτέρα την ἀνοθεν κόρις Νικολέτας όνοματι Κοντιλο
25
| μιτέρα τ(ου) π(οτέ): πατίρ τις Ιωάννη Γλιγόρι τ(ου)ς όπί(ου)ς επιτα
26
| ἐγώ ο νοτάριος τ(ου)ς ἐκαμα γνο(στ)ό τιν διόρισιν τ(ου) νόμ(ου) ἐπα\ν(ου)/
12

13

27

| <Γηωργακης Κανελος βεβεονο τ(ου) Αναγνο(στ)η.
| <Παναρετος ιερευς Κοντογιοργης τ(ου) Παπαδιμητρι μαρτιρο.
29
| <Νικολαος Φραγγ(ου)λις π(οτε) Πανου μαρτιρο.
30
| = Θεόδωρος Κατοπόδης: π(οτε): Πετρ(ου) νοταριος διμοσιος Λευκα31
| δος.
28

Στο αριστερό περιθώριο επαναλαμβάνετε η γνωστή χειρόγραφη
ιταλική θεώρηση σε μεγάλο σβισμένο βαθμό λόγω υγρασίας.
Στο περιθώτιο έναντι στίχου 15:
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Maggio 1829:
[Ufficio della | Rezzenza |-Sta] Maura|
[---] 1829|fu notificato] [ad instanza | del presentatore
[Teodoro] Cattopodi |[Notajo] Publico|
[dell’ Isole, giusto i prescritti | dell art 20]
dell atto | [del 3o ] Parlamento [N 12]
[Υπογραφή]
Secretario

▬▬▬▬
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Angelo Benvenuti arch(ivista) 195
29/17 Απριλίου 1829

1

ǀ ν(ου) η(ς τ)ο παρόν κοντράτο σιμφονιτικ(ού) γαμικ(ού) όπ(ου) μ(ου) ηπ[αν]
ǀ να τ(ου)ς σιμιόσο (και) μ(ου) απεκριθισαν ότι τιν γνορίζ(ου)ν (και) μ(ου)
3
ǀ ήπάν να τ(ου)ς σιμιοσο το οσόν ἀκ(ου)<λου>θί η(ς τ)ο ονομα τ(ου) πατρος
4
ǀ ή(ού) (και) ἀγί(ου) πνέματος ἀμήν με τιν διναμιν τ(ου) παρόντος νοτα
5
ǀ ρικ(ού) γράματος εσιμφονίθι πρότος νόμιμος γάμος τ(ου) ἀνο
6
ǀ μελετιμέν(ου) Γεωργί(ου) με τιν ανοθεν κορι Νικολέτα με τιν σι7
ǀ δρομιν (και) θελισιν της ανοθεν μιτρο(ς τ)ης (και) προμιτερα(ς τ)ης
8
ǀ δια να γιερολογιθο το μι(στ)ίριο τ(ου) (στ)εφανόματος ης διόρία
9
ǀ τον μπροτον ἐρχάμενο Οκτόμβριο κατα τ(ου)ς θί(ου)ς (και) ή10
ǀ ἐρ(ου)ς νόμ(ου)ς της ἀγίας μας ἀνατολικις εκλισίας δια το
11
ǀ όπίο τέλος ἐνεφανίσθισαν ἐμπροσθεν ἐμ(ου) νοταρί(ου) (και)
12
ǀ τον γκατοθεν τιμιόν μαρτιρον ταυτα μέρι (και) ο ἀνοθεν Γέω13
ǀ ργιος τασι (και) ήπόσχετε να νιμφεφθι διά νομιμον τ(ου) σι14
ǀ ζιγον την ανοθεν κόρι Νικολέτα η(ς τ)ην ἀνοθεν διορία κα15
ǀ θός (και) η ἀύτή Νικολέτα ήποσχετε να τον λάβη διά νο16
ǀ μιμόν της σιζιγον (και) η ανοθεν μίτερα (και) προμιτέρα της
17
ǀ ριθίσας κόρις Νικολέτας τάσ(ου)ν (και) ηπόσχοντε να παρ18
ǀ αδόσ(ου)ν η(ς τ)ον γκερόν τ(ου) (στ)εφανόματος τ(ου) γαμπρ(ου) Γεω19
ǀ ργί(ου) διά πρικαν (και) χαρίν πρίκας (και) δια μερίδ[ιο] πατρι20
ǀ κο (και) μιτρικό τις ἀυτής θιγατρό(ς τ)ης (και) ἀγκονιά τις Nικολε21
ǀ τας το ἀκ(ού)λ(ου)θο κυνιτό (και) ακίνιτο πράγμα το οπιο[ν]
22
ǀ μετα τιν μπεριλαβίν τ(ου) ηπόσχετε ο αυτος ἀνοθεν Γεω23
ǀ ργιος να το διάφιλατι κατα τιν διόρισιν τ(ου) νόμ(ου) εμπρο2

24

ǀ τις (στ)ροματα διο το ἐνα διπλαρενιο γεματο μαλια (και) το
| αλο μαλινο ἀδιό προσκεφαλαδιες διο η μια διπλαρενια
26
| γεματι μαλια (και) η αλι μαλινι ἀδια σεντονια ψιλα τρία (και) [τ]
27
| ρία χόντρα προσκεφαλα διο: νοῦ: 2: γεμάτα με τες τελ \ελ/
25

28

| <Γηωργακης Κανελος βεβεονο τ(ου) Αναγνο(στ)η .
| <Παναρετος ιερευς Κοντογιοργης τ(ου) Παπαδιμητρι μαρτιρο.
30
| <Νικολαος Φραγγ(ου)λις: π(οτέ) Πανου μαρτιρο.
31
| = Θεόδωρος Κατοπόδης: π(οτε): Πέτρ(ου) νοταριος διμοσιος Λευκαδος.
29

▬▬▬▬
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29/17 Απριλίου 1829

CENTONOVANTASEI

1

ǀ λε(ς του)ς βελεντζες διο: νοῦ: 2: καρπέτες διο: νοῦ: 2: π(ου)κα
ǀ μισα δεκαπέντε: νοῦ: 15: γινέκια {αζ} απο τα όπια δεκαπε
3
ǀ ντε τρία ἀντρικια σαγιάδες επτα: νοῦ: 7: κεφαλοπα
4
ǀ νια δέκα με τα δεματά τ(ου)ς τα διο χτενι(στ)ικα (και) τα ἐτερα
5
ǀ χαλατζιτικα ποδιες εξ‘: νοῦ: 6: η τρις (στ)αμπινες (και) η τρις
6
ǀ αλετζένιες τ(ου) βαγελιά εξ‘:νοῦ: 6: μεσαλια διο βρακι τ(ου) γ7
ǀ αμπρ(ού) ἐνα: νοῦ: 1: σιντροφι τις νιμφίς ἐνα: νοῦ: 2: κοντεσιν8
ǀ τζ(ου)κνινα γινεκια διο: νοῦ: 2: κασελα καρινι δευτερι μια νοῦ
9
ǀ 1: βαγενι βαρελον όκτο: νοῦ: 8: ἀπο όσόν ἀμπέλι εβρισκε10
ǀ τε η(ς του) Καλογιρ(ού) τι Λαγκαδα περιοχι τ(ου) παροντος χο11
ǀ ρι(ου) Ἐγκλ(ου)βής το ήμισι απο το αμπελι όπ(ου
12
ǀ ήνε (στ)ον Ὀξ(ου) λιθο περιοχι Ἐγκλ(ου)βής να πάρι απο ἀύτο
13
ǀ όσο ἐπίρε η ἀδελφί τις Μαργετ(ου)λα απο το παλιάμπε14
ǀ λο όπ(ου) ήνε η(ς τ)ην τοποθεσία Κοκορεβιδιές περιοχι
15
ǀ τ(ου) χορί(ου) Νιοχόρι να παρι το ήμισι ἀπό ἀύτο ἐξο ἀπο
16
ǀ τα δεντρα το χοραφι όσο (και) αν ινε η(ς τ)α Μπ(ου)λετζα περιο17
ǀ χι Βαφκερι χοραφι η(ς τ)ο Μακρικαμπο όσο (και) αν ίνε πε18
ǀ ριοχι Εγκλ(ου)βής (ού)τος μ(ου) ήπαν (και) ἐγραψα ἐμπροσθεν των
19
ǀ μερον (και) τον τιμιο<ν> μαρτηρών Ιερομοναχος Παναρετος Κοντογιο20
ǀ ργις: τ(ου) Πάπάδιμίτρι ἀπο το παρόν χορίο Εγκλ(ου)βής με το
21
ǀ ναριθμον τις κατικια(ς τ)ου ἐνενιντα ἐνα: νοῦ: 91: (και) ο κύρ<ιος> Νικολε22
ǀ τος Φραγκ(ού)λις: π(οτέ): πάν(ου) ἀπο το παρον χορίο Εγκλ(ου)βης με
23
ǀ τον αριθμόν τις κατικιά(ς του) πενιντα ἐπτα: νοῦ: 57: μετά
24
ǀ ταυτα ἀνάγνοσα το παρόν κοντράτο γαμικ(ού) ἐμπροσθεν των
25
ǀ μερών (και) τον τιμιόν μαρτιρων με φονι καθαρα (και) ευκαταλιπ26
ǀ το οι όπόι μαρτιραις βεβαιών(ου) ἐμε τον νοταριο ότι γνορι\ζ(ου)/
2

27

ǀ <Γηωργακης Κανελος βεβεονο τ(ου) Αναγνο(στ)η,
ǀ <Παναρετος ιερευς Κοντογιοργης τ(ου) Παπαδιμητρι μαρτιρο.
29
ǀ <Νικολαος Φραγγ(ου)λης: π(οτέ) Πανου μαρτιρο.
30
ǀ = Θεόδωρος Κατοπόδις: π(οτέ): Πέτρ(ου) νοτάριος διμόσιος Λευκαδος.
28

▬▬▬▬
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CENTONOVANTASETTE
Angelo Benvenuti arch(ivista) 197
29/17 Απριλίου – 1 Μαϊου/19 Απριλίου 1829
1

| ζ(ου)σι τ(ου)ς ἀνο γρι<κι>μεν(ου)ς Κανελο (και) Γλιγορι (και) ότι δεν νεχ(ου)[ν]
| κανεναν δεσμον σιγγενίας κατα τον νομο (και) βεβαιωνι ο Γέωρ3
| γιός ης διόχιρο(ς του) (και) ης μαρτιριας
4
| < Γηωργακης Κανελος βεβεονο τ(ου) Αναγνο(στ)ης.
5
| < Παναρετος ιερευς Κοντογιοργης τ(ου) Παπαδιμητρι μαρτιρο
6
| <Νικολαος Φραγγ(ου)λις π(οτε): Πανου μαρτιρο.
7
| = Θεόδωρος Κατοπόδης: π(οτε): Πετρ(ου) νοταριος διμόσιος Λευκαδος.
2

| ήμερα Πέμτι τριαντα: νοῦ: 30: Aπριλι(ου) ἐτός νέο (και) δεκαοκτο: νοῦ: 18: τ(ου) ήδι(ου) ἐτός
παλε9
| ο: 1829: χιλί(ου)ς οκτακοσί(ου)ς ηκοσιενέα δεν εκατα(στ)ροθι (ου)δεν μία πραξης
10
| ημερα Παρασκεβή προτη: νοῦ: α: μαγι(ού) ἐτός νέο (και) δεκαενέα: νοῦ: 19: Απρι11
| λί(ου) ἐτος παλεό: 1829: χιλί(ου)ς όκτακοσί(ου)ς ήκοσιενέα δεν νεκατα(στ)ροθι (ου)δεν μια
12
| πραξης.
8

ΤΕΛΟΣ
-- -- -- -- -- -- -- --
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▬▬▬▬

▬▬▬▬

198 Angelo Benveniste archivista

CENTONOVANTOTTO

Σελίδα κενή

▬▬▬▬
CENTONOVANTANOVE

▬▬▬▬
Angelo Benvenuti arch(ivista) 199

Σελίδα κενή

▬▬▬▬

▬▬▬▬

200 Angelo Benveniste archivista

DUECENTO

1

|
|
St. Maura 2. Maggio 1829
3
| Le pagine N 198 e 199 futono
4
| lasciate in bianco essendogli
5
| stato consegnato esse [
]ovo
2

Υπογραφή
Segretario
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Η τελευταία σελίδα με την θεώρηση
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Μέρος Δεύτερο : Νοταριακά κείμενα
Καρυάς 1827-1829
Notaji della Campania

Διάφορα σημειώματα
1975
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ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΊΝΟΥ
Ν. ΣΤΑΥΡΑΚΑ και ΘΟΔΩΡΟΥ Π. ΚΑΤΟΠΟΔΗ (Δεκ/1827-Δεκ/1829)
Στο δεύτερο αυτό μέρος παρουσιάζουμε ορθογραφημένες σημειώσεις και πρόχειρα
από-σπάσματα είκοσι περίπου πράξεων από δύο άλλα συμβολαιογραφικά βιβλία των
Καρσάνων νοταρίων Κωνσταντίνου Σταύρακα και Πέτρου Κατοπώδη τα οποία αντιγράψαμε στη διάρκεια της επιτόπιας έρευνας το καλοκαίρι του 1975 στην Καρυά και Εγκλουβή.

Σημειώσεις από το 3ο Βιβλίο του νοταρίου Καρυάς
Κωνσταντίνου Ν. Σταύρακα (5 Δεκ. 1827 – 1 Σεπτ. 1828),
πράξεις 156-250 (Συμβολαιογραφείο Καρυάς)
πρ. =πράξη -- φυλ. = φύλλο βιβλίου
►πράξη 158 - 16/4 Δεκεμβρίου 1827 ▪ Πωλητής ο Χρήστος Χτενάς του ποτέ Δανιήλ και αγοραστής ο Πανταζής Χτενάς του ποτέ Ιωάννη, τιμητές Πάνος Θαράπος ποτέ Αντώνη και ο
Θοδωρής Αραβανής ποτέ Στάθη, μάρτυρες Νικολέτος Παναγιώτη Σταύρακας και Σταυράκης Πάνου Ζακυνθινός (όλοι από Καρυά).
►πρ.162 - 3 Ιανουαρίου 1828 /22 Δεκεμβρίου 1827 ▪ Πωλητής ο Χρήστος Καραμπουίκης
ποτέ Βασίλη από την Καρυά και αγοραστής Αντώνης Γλένης του ποτέ Παναγιώτη, μάρτυρες Παναγιώτης Σπύρου Ζακυθινός και Κωνσταντής Σπύρου Αρβανίτης (όλοι από Καρυά).
►πρ.164 - 9 Ιανουαρίου/28 Δεκεμβρίου 1827 ▪ Κοντράτο εξοφλήσεως-αβεντάρι κληρονομικού μεριδίου, μεταξύ των Ιωάννη Γράψα ποτέ Πανάγου και του 16ετούς Σπύρου Γράψα ποτέ Ανδρέου (Επάνω Εξάνθεια).
►πρ.165 – 19/7 Ιανουαρίου1828 ▪ Κοντράτο σεμπριάς (οικία Ιωάννη Σκιαδά, Καριώτη).
►πρ.170 – 11 Φεβρουαρίου/30 Ιανουαρίου1828 ▪ Κοντράτο συμβιβασμού μεταξύ των τριών
αδελφών κληρονόμων του ποτέ Ιωάννη Ζακυθινού: ιερέα Πανάρετου Ιω. Ζακυθινού, και
των Σπύρου Ιω. και Νικολέτου Ιω. Ζακυθινών, μάρτυρες Παναγιωτάκης Σπύρου Ζακυθινός
και Σπύρος Βασίλη Κατοπόδης (όλοι από Καρυά).
►πρ.171 – 13/1 Φεβρουαρίου 1828 ▪ Κοντράτο αλλαγής, μεταξύ του Σπύρου Βασίλη Κατοπόδη και του Βασίλη Ιωάννη Βλάχου (από Καρυά) με πριβάτο κοντράτο της 27.12.1827
έ.π., τιμητές Χαράλαμπος Κατοπόδης και Βασίλης Σταύρακας, μάρτυρες […]
►φυλ 66 – 8 Μαρτίου/25 Φεβρουαρίου 1828 ▪ Κοντράτο αποξενώσεως (πουλησάς στο Φτερνό) πωλητής ο Στάθης Νικολάου Πολίτης και αγοραστής ο Δημήτρης Πάνου Σκλαβενίτης
(από το Φτερνό), τιμητές Καλόγερος Σκλαβενίτης ποτέ Δράκου και ο Στάθης Καβαδάς ποτέ
[----].
►φυλ 69 – 15/3 Μαρτίου 1828 ▪ ο νοτάριος Κωσταντής Ν. Σταύρακας ήταν στα Επάνω Εξάνθεια, στην οικία του ιερομόναχου Διονύσιου Βλάχου ποτέ Νικολού.
►φυλ 104 – 24/12 Μαρτίου 1828 ▪ Κοντράτο αποξενώσεως (πουλησάς στην Καρυά) Πωλητές
οι α/φοι Ιωάννης και Νικολέτος Βουκελάτοι του Παναγιώτη αγοραστής ο Ιωάννης Αντώνη
Βουκελάτος, (και οι 3 από το Δαμιλιάνι), τιμητές Σπύρος Κατοπώδης (Καρυά) και Παναγιώτης Βουκελάτος (Δαμιλιάνι).
►πρ.192 –φ135 - 28 Απριλίου 1828 ▪ Κοντράτο αποξενώσεως (πουλησάς) πωλητής ο Χρήστος Δανιήλ Χτενάς, αγοραστές οι α/φοί Πέτρος και Βασίλης του ποτέ Δημήτρη Χτενά, τιμητές Θεόδωρος Ευσταθίου Αραβανής και Σταυράκης Πάνου Ζακυνθινός, μάρτυρες Παναγιώτης Σπύρου Ζακυνθινός και Σπύρος Πολυχρόνη Κατωπόδης (όλοι από Καρυά).
►πρ.193 –φ138 - 3 Μαΐου/21 Απριλίου 1828 ▪ Κοντράτο επιτροπείας: οι α/φοί Ανδρέας και
Θοδωρής Βλάχου ποτέ Παναγιώτη έχοντας διαφορά με τους α/φούς Πάνο και Κωσταντή π.
Θεόδωρου Γλένη και τον Ιωάννη Γεωργίου Γλένη για ένα χωράφι (Καρυά), ορίζουν επίτροπό τους τον Πάνο Νικολάου Τριβιζά (από την Πολιτεία). Μάρτυρες οι Σπύρος Πολυχρόνη
Κατωπόδης και Παναγιωτάκης Σπύρου Ζακυθινός (από Καρυά).
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►φυλ 116 - 30/18 Μαρτίου 1828 ▪ Κοντράτο αποξενώσεως: πώληση ελαιοδέντρων αξίας
ταλάρων διστήλων 8= 1£-14s -8d.
►πρ.188 –φ119 8 Απριλίου/27 Μαρτίου1828 ▪ Κοντράτο αποξενώσεως (πουλησάς) πωλητές
ο Δημήτρης Βασίλη Κατηφόρης και ο Αντώνης Νικολή Παπαδάτος, αγοραστής ο Γιακουμής Βασίλη Ζακυθινός με τον αδελφό του Δημήτρη (όλοι από την Καρυά). τιμητές Δημήτρης Στάθη Κουκουλιώτης και Δημήτρης Κωσταντή Διβίτζας, μάρτυρες Νικολέτος Παναγιώτη Σταύρακας (Καρυά) και Παναγιωτάκης Σπύρου Ζακυνθινός (Καρυά).
►πρ.200 –φ152 - 11 Μαΐου/29 Απριλίου1828 ▪ Κοντράτο αποξενώσεως (πουλησάς), πωλητής ο Σπύρος Βασίλη Σκουτέρης (Καρυά), αγοραστής ο Δήμος Ιωάννη Μικρόνης (Πηγαδησιάνοι), τιμητές Σταυράκης Πάνου Ζακυνθινός και Σίμος Γιακουμή Κοψιδάς.
►πρ.225 –φ230 – 25/13 Ιουνίου1828 ▪ Κοντράτο αποξενώσεως (πουλησάς), πωλητής ο Θεοδώσης Γεωργίου Καββαδάς (Κατωχώρι) και αγοραστής ο Δήμος Ιωάννη Μικρόνης (Πηγαδησάνοι)., τιμητές Ιωάννης Μανώλη Αραβανής και Γιακουμής Σίμου Κοψιδάς (από Καρυά).
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
3ο Βιβλίο Θεόδωρου Πέτρου Κατωπόδι, (θεώρηση 2 Μαϊου 1829- 200 σελ.) (Συμβολαιογραφείο Καρυάς)
►φυλ 26 – 18/6 Δεκεμβρίου 1828 ▪ Διαθήκη Πανταζή Ιωάννη Χτενά (Καρυά, οικία 222),
κληροδοτεί στην θυγατέρα του Αναστασά μάρτυρες Ιωάννης Παπαδημήτρη Μανωλίτζης
(Αλέξανδρος, Μαυρογιαννάτα), Σπύρος Βασίλη Κατοπόδης και Δημήτρης Κατοπόδης του
παπά Αντώνη (Καρυά).
►φυλ 151 – 6 Οκτωβρίου/26 Σεπτεμβρίου 1828 ▪ Κοντράτο σεμπριάς μεταξύ του δοτόρ Άγγελου Πιέρου Σούντια (Αγία Μαύρα) και των Σπύρου Αντώνη Θεράπου, χήρας του ποτέ
Πάνου Α. Θεράπου κάμνοντας διά τα ανήλικα παιδιά της.
►φυλ 188 – 15/3 Νοεμβρίου 1828 ▪ Αποστόλης Μεσσήνης ποτέ Νικόλα αριθ. κατοικίας 150
(Καρυά) και Αντρέας Στραγαλινός ποτέ Βασίλη που κατοικεί στο μαχαλά Ρεκατσινάτα.

Contratti intervivos
Βιβλίον Τρίτο : αρθ. 3ος
Από 5 Δεκεμβρίου 1827 έως 1 Σεπτεμβρίου 1828

Sigr Costantini Stavraca Notajo della Campagna
Livro di pagine trecento (oltra il primo, ed ultimo foglio senza numero)
Visto:! Octavio Temple |Residente
|Dall ‘ della Rezza
|Sta Maura 5 Decembre: 1827
|Petrizopulos Reggente
|Giovani Maria Kalcani
|Seg(retario) della Rez(zenza)
Κον(στ)αντίς (Στ)αυρακας ποτε Νικολα(ου) νοτάριος δημοσιος Λευκάδος
Πράξεις από αριθμού 156 έως 250
▬▬▬▬
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▬▬▬▬

1

TRE

Angelo Benvenuti arch(ivista) 3
ου

Ν 158

▪ 16/4 Δεκεμβρίου 1827
Αγοραπωλησία:

Πωλητής ο Χρήστος Κτενάς ποτέ Δανιήλ και αγοραστής ο Πανταζής Χτενάς ποτέ Ιωάννη.
(σημειώσεις από τις σελίδες 3 και 4.
| Δεκέμβριος 1827, 16 έ.ν./ 4 του ιδίου μηνός έ.π. ης τας δύο: νου 2: μετά το μεσημέρι

21

24

| ης το χορίον Καριας εν το καγγέλον εμ(ου) Νοταρί(ου) Κον(στ)αντί (Στ(αυρα| κα ποτέ Νικολά(ου) από το παρον χορίον Καριας κάτικος ης τίν κοντρα26
| δα τ(ου) Αγί(ου) Νικολά(ου)με τον αριθμόν ενενίντα έναν νου 91:
25

27

| [---] ο Κύριος Πανταζίς Χτενάς, ποτέ Ι(ωάννη) από το παρόν χο|ριον Καρίας με το κατοθεν: πριβάτο κοντράτο (και) μου ἠπέ δια ναν το
29
|κατά(στ)ρόσο : ης το προτόκολόν μου [----28

Κο(στ)αντίς (Στ)αύρακας ποτε Νικολάου) δημόσιος νοτάριος Λευκάδος

▬▬▬▬

▬▬▬▬

4 Angelo Benveniste archivista
Νου 158

QUATTRO

▪ 16/4 Δεκεμβρίου 1827

▪| [---] διο λαχίδια χοραφια ής τόπον καλ(ού)μενον Χτενατα:
▪| ῆγ(ου)ν Βαρκό |θέλει ο αυτός Χτενάς [Χρήστος ποτέ Δανιήλ}
▬▬▬▬
Από την κατάστρωση της εκτιμήσεως σημειώσαμε:
Στις 20 Ιουλίου 1827 οι τιμητές Πάνος Θαράπος ποτέ Αντώνη και ο Θοδορίς Αραβανής ποτέ
(Στ)άθη πήγαν και είδαν τα λαχίδια που ήταν του σπόρου κουβελιού εν(ού) τζίρικα [και τα έτίμησαν] δια τάλαρα κολονάτα της Σπάνιας δεκατρία: νου: 13.
Την πράξη υπ.αριθ. 158 υπογράφουν οι Καρσάνοι μάρτυρες:
< Νικολέτος Σταύρακας του Παναγιώτη
< Σταυράκης Ζακυνθινός ποτέ Πάνου

▬▬▬▬

▬▬▬▬
[……]
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2

22-Angelo Benveniste arch(ivista)
VENTIDUE
(Κ. Σταύρακας) 3 Ιανουαρίου 1828 /22 Δεκεμβρίου 1827- σελ. 22-25
Σημειώσεις από το πρωτότυπο, ορθογραφημένες
Εις τα ώρας 2 μετά το μεσημέρι, ημέρα Πέμπτη, 3 Ιανουαρίου 1828 έτος νέο και 22 Δεκεμβρίου
1827 έτος παλαιό, παρουσίαστηκαν στο καγγέλο του Κωσταντή Νικ. Σταύρακα στην Καρυά:
ο κύριος Χρήστος Καραμπουίκης ποτέ Βασίλη από την Καρυά (πωλητής) και ο κ. Αντώνης Γλένης του ποτέ Παναγιώτη (αγοραστής)

Νο 162
Κοντράτο αποξενώσεως
Ο Χρήστος Καραμπουίκης έχοντας από πατρική κλήρονομιά ένα χωράφι στην τοποθεσία, όπου
λέγεται Καραμπουγικάτα περιοχή της Καρυάς, έως κουβελιού ενού, νο. 1, νιτζίρκα, και έτερο
λαχίδι αμπέλι έως τζαπιών 4 με την αγριονομή του, εις την τοποθεσία εις του Μητροφάνη, περιοχή του χωρίου Καρυάς, τα οποία θέλοντας να τα πουλήσει πρός τόν ἀνω μελετημένο Αντώνη
Γλένη ποτέ Παναγιώτη όστης συνέτρεξε να τα ἀγοράσει διά τούτο ἐβάλαν σιμφόνος διά τιμιτές
τους: Νικολέτο Σταύρακα του Παναγιώτη και Στάθη Σταύρακα ποτέ Δημήτρη.
Η εκτίμηση έγινε στις 22 Δεκεμβρίου 1827 έ.π., το χωράφι ενού κουβελιού τιμήθηκε τάλαρα
κολονάτα 10, και το αμπέλι με την αγριονομή του, δίστηλα Ισπανίας 18.
Σύνολο δίστηλα Ισπανίας 28, που φέρνουν την σήμερο λίρες στερλίνες 6, σελίνι 1 και πένσες 4.
τάλαρα σπάνιας 18 = £6 – 1s - 4d
[σελίς 25] Υπογράφουν ως μάρτυρες του «κοντράτου αποξένωσης» οι Καρσινοί
Παναγιώτης Ζακυνθινός ποτέ Σπύρου και Κωνσταντής Αρβανήτης ποτέ Σπύρου.

▬▬▬▬

▬▬▬▬
[…..]

3

Angelo Benvenuti arch(ivista) σελίς 27-28
Τετάρτη▪ 9 Ιανουαρίου/28 Δεκεμβρίου 1827
Σημειώσεις από το πρωτότυπο, ορθογραφημένες

Νο 164
Εις τας ώρας μία, νο 1, της νυκτός, ημέρα Τετράδι, μηνός Ιανουαρίου 9, 1828 έ.ν και 28 Δεκεμβρίου έ.π. εις το χωρίο Επάνω Εξάνθια, εις την οικία του κ. Σπυρίδωνος ΓΡΑΨΑ ποτέ Ανδρέου
με τον αριθμόν της κατοικίας του 22.
Κοντράτο εξοφλήσεως, μεταξύ των Ιωάννη Γράψα ποτέ Πανάγου και του Σπύρου Γράψα ποτέ
Ανδρέου.
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Ο Σπύρος Γάψας κληρονόμος του ποτέ Ανδρέου Γράψα έφτασε εις ηλικίαν 16 χρονών. Για τον
λόγο αυτό ο θείος του Ιωάννης Γράψας, αδελφός του πατρός του ήρθε, «ναν του δώσει και ελευθερώσει το όσον μερίδιον απαιτεί ο Σπύρος, όπου με διαθήκη του άφησε ο ποτέ πάπος του
Πανάγος Γράψας, και πατέρας του ποτέ πατρός του Ανδρέου και πατήρ (του θείου του) Ιωάννη.

σελ 28
Αβεντάρι εργαλείων και αντικειμένων που παραδίδονται στον νεαρό Σπύρο Α. Γράψα.
▪ βαργιά 1, τζαπί 1, τζακόνι 1, κλαδευτήρι 1, σκεπάρνι 1, τζεκούρι 1, (στ)τέρι μεγάλο 1,
▪ τέντζερι μικρή 1, τηγάνι 1, χαλκοκανάτα 1,
▪ καζάνιμε το καπάκι του και με το λουλά του 1 [αλαμπίκος]
▪ σακούλες βλάρι πήχες πέντε και μισό (5 ½ )
▪ σαγιάσματα κινούργια 3 ▪ έτερες σακούλες 2 (καινούργια και παλιά).
▪ στρώμα μάλινο γιομάτο 1 παλιό.
32
|κολούφα 2 [παλιοκουλούφα 2] ▪ καρπέτες 3 (η μια καινούργια με φιλα [μονοκλωνίσιο
;;] ▪ χοντροσέντονα 3.
▪ μεσάλι 1 ▪ έτερα μεσάλια 2 παλιά
▪ ένα φιλο από χοντροσέντονο καινούργιο
▪ μια προσκεφαλάδα μάλινι 1 ▪ προσκέφαλα 3 (μονοκλωνίσια)
▪ βρακί γυναικείο 1 ▪ βρακί διπλαρένιο γαλάζο 1 (καινούργιο)
▪ [καμιζόλα] μπουγασένια ▪ καμιζόλα : φρουγάδα
▪ μανδίλι γεμενί 1 ▪ μανδίλι στάμπινο κίτρινο 1 ▪ έτερα μανδίλια μεταξωτά 2.
▪ κεφαλοπάνι χτενιστικό με παντίνα 1 ▪ έτερο με λουριά 1 ▪ [θεματα] 2 χοντρά.
▪ένα κομμάτι μεταξωτό κρεμεζό 1
▪ ποδιά δαμασκηνιά, με ολίγη φόδρα 1
σελίς 29
▪ νταραγί κίτρινο αρματωμένο (με σιρίτια άσπρι και με κομ[…] ασημένια μεγάλα)
▪ ποδιά 1 (ομοίως αρματωμένη)
▪ τζουμπές δαμασκίνιος (με χρυσογαϊτανο νταραγί φορεμένο) πράσινο.
▪ αλατζάς 1
▪ σαγιάς γαλάζος (παλιός) 1 ▪ έτερος σαγιάς όμοιος 1 (φορεμένος) ▪ έτερος σαγιάς λουρωτός 1
▪ [πουμεντίμι] 1 μουκαντέμι μεταξωτό ▪ πανί πήχες οκτώ 8
▪ σκαλτζούνια αντρίκια ζευγάρια 2 (το ένα γαλάζιο)
▪ ποδιές γυναίκειες 2 , γαλάζιες φορεμένες
▪ φασκιές για παιδιά 2
▪ μιντέρια μάλλινα ζευγάρι 1
▪ χτένι του αργαλιού 1 ▪ προβατοψάλιδο 1
▪ κόσκινο 1 ▪ σκαφίδι 1 ▪ πιροστιά ανταμικιά 1
▪ πιάτα απλιά 4 ▪ περούνια 4 ▪ ρογί μικρό 1
▪ λυχνάρι 1
▪ κα[φ]άσα 1 ▪ ταλαρος 1 ▪ κασέλα 1
▪ καναβέτες 2 ▪ λαγίνες 2
▪ πάνγκος 1 ▪ σκαμνί 1
▪ αργαλιός 1
▪ ταύλες 3 οι δύο αλπίδινιες
▪ καβα[λέτα] 2
▪ δραπάνια 2
▪ βεργέτες 2 ▪
▪ Καρφοβελόνια ασημένια 2 ▪ Δαχτυλίδια χρυσά 2
216

▪ Ένα κονοστάσι με 2 κονίσματα
▪ βαρέλες 2 ▪ καρδάκι 1 ▪ βαρέλι μικρό 1 ▪ κανίστρα 1
▪ πισκίρι 1
▪ ένα τζιγκέλι χασάπικο
▪ κανάτι 1
▪ σφυρί
▪ βαγένια 4 γιομάτα κρασί έως [βαρέλες] 62 τζίρκα
▪ έτερο βαγένι ευρίσκεται γιομάτο τζίπουρο
▪ έτερο βαγένι μικρό, βαρελών 5
▪ ένα καδί με την πατητήρα της
▪ ένα κακό βάγενο βαρελών 6
▪ μουλάρι 2 με το σαμάρι του
▪ παλιό πόρτα μία με ταύλες 4.
[ Κω(στ)αντής (Στ)αύρακας ποτέ Νικολάου) δημόσιος νοτάριος Λευκάδος ]
Το ηβεντάρι επαναλαμβάνεται στις επόμενες σελίδες 31-33.

4

Σάββατο▪ 19/7 Ιανουαρίου 1828

Νου 165
σελ. 35 ▬ Εις τας ώρας 4 της μέρας την αυγή τζίρκα, ημέρα Σαββάτο 19/7 Ιανουαρίου1828 εις
χωρίο Καριώτη, στην οικία Ιωάννης Σκιαδά με τον αριθμό κατοικιας 5.
Κοντράτο σεμπριάς […]
[Κω(στ)αντής (Στ)αύρακας ποτέ Νικολάου) δημόσιος νοτάριος Λευκάδος]

5

CINQUANTATRE

Angelo Benvenuti arch(ivista) 53

ου

Ν 170 ▪ 11 Φεβρουαρίου/30 Ιανουαρίου 1828
απόσπασμά της σελ. 53

Νου 170
[…..]
21

| = εις τας ορας πέντε: ν(ου)μερο: 5: τησιμέρας μετα το μεσιμέρι: τζίρικα. ημέρα Δευ| τέρα: μίνας Φεβρ(ου)άριος τ(ου) αυτ(ού) μηνός κατά το νέο: εντεκα: ν(ου)μερο: 11: πα23
| λεό Ιαν(ου)αρί(ου) τριάντα: ν(ου)μερο: 30:χιλι(ου)ς οκτάκοσί(ου)ς ήκοσιοκτό ν(ου)24
| μερο 1828: παλεό ἠς χορίον Καριάς εν τω κανγγέλον: εμ(ου) νοταρί(ου): Κόν25
| (στ)αντί (Στ)αύρακα ποτε Νικολά(ου): από το παρόν χοριόν: Καριάς κάτικος ἠς
26
| τίν κοντράδα: τ(ου) Ἁγί(ου) Νικολά(ου): με τον ἀριθμόν: ενενίντα ἐναν ν(ου)μερο: 91
22
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27
28

| ενεφανίσθισαν: προσόπικός τακάτοθεν παρόντα: διό μέρι: ο εδεσιμό| τατος ἱερομόναχος Πανάρετος Ζακίθινός ποτέ: Ιῶ: (και) τα δίο τ(ου) αδέλφια Σπι-

29

|< Παναρετος ιερομοναχος Ζακιθινός π(οτε) Γιάνι βεβεονο.
|<Παναιωτάκις Ζακιθινός π: Σπιρ(ου) μαρτιρο.
31
|< Σπίρος Κατοπόδις π(οτέ) Βασιλι μαρτιρο.
32
| Κο(στ)αντίς (Στ)αύρακας ποτε Νικολάου) δημόσιος νοτάριος Λευκάδος
30

▬▬▬▬
54 Angelo Benvenuti arch(ivista)

▬▬▬▬
CINQUANTAQUATTRO

11 Φεβρουαρίου/30 Ιανουαρίου 1828
1

| ρος (και) Νικολέτος ἠγί (και) κληρονόμι: ποτέ Ιῶ<άννη> Ζακίθιν(ου) ὀλή από το παρόν χο| ριον Καριάς απο το άλο: (και) από εμέν το νοτάριον καλότατα: γνορισμένι: ητινες
3
| μ(ου) ηπαν: δια να τ(ου)ς σιμιόσο: δια όσον: ος κατοθεν θελη μ(ου) εξιγιθ(ου)ν: (και) αφ(ού)
4
| τ(ους) έκαμα γνο(στ)ιν την διόριαν: τ(ου) νόμ(ου) αναφορικός τ(ου) κοντράτ(ου): σινβιβασμ(ου)
5
| μ(ου) ηπαν: ναν τιν γνορίζ(ου)ν
6
| # o ἡερομόναχος Πανάρετος εγνόρισεν: εὐλογον από κάλοσίνι τ(ου): ὀτι να από7
| φιγι [και] να ρεν(ου)ντζιαρι: από το πράμα τ(ου): το πατρικόν τόσον κηνιτό οσαν (και) ακί8
| νιτο: (και) να ἐλευθερωθί από αυτό: (και) δεν θέλη να ηξευρί πλέον: το (ου)δεν διά το τελος
9
| οπ(ου) ις ηλικίαν τον χρονον τ(ου): δεν ἠνμπορί δια να δ(ου)λεψι: ληπον επρόβαλε τον
10
| ανοθεν: προλεγομένον: διό αδελφόν τ(ου) Σπιρ(ου): (και) Νικολέτ(ου): οτή ναν τ(ού)ς
11
| χαρίσι: το αυτό πατρικόν τ(ου): μεριδιον: από τίν σιμέρον (και) διά παντά τοσο
12
| τον αυτόν οσάν (και) τον κλίρονόμόν τ(ου)ς: (και) διαδοχον τ(ου)ς (και) ναν τ(ου) δήν(ου)ν η
αυτι
13
| Σπίρος (και) Νικολέτος: τ(ου) ἱερομοναχ(ου) (και) αδελφ(ου) τ(ου)ς Πανάρετ(ου) εός ὀτ(ου)
ζί τόν
14
| κάθε: χρόνον: κρασί βαρέλες έξι ν(ου)μέρο: 6: από το αμπέλιν: το πατρίκόν
15
| τ(ου)ς οπ(ού) έχ(ου)ν: ης τίν τοπόθεσιαν Κακαβ(ού)λα η [και] από κάθε άλον κρασί
16
| οπ(ού) καμ(ου)ν: τα πατρικά τ(ου)ς αμπέλια να έχι το ελεύθερον: ο αυτό ανοθεν
17
| μελετημένος Πανάρετος να παίρνι το αυτό κρασί αρεσ(ού)μενόν τ(ου)ς: τες βαρε18
| λες έξι ν(ου)μερο: 6: (και) ναν τ(ου) πέρνι: ηςκετόν οπ(ου) τραβεζά(ου)ν: εμόη από τά
19
| τζίπ(ου)ρα: (και) θέλι περνι: τρις βαρέλες απότόν Σπίρο (και) τρίς βαρέλες από
20
| το Νικολέτο: οπ(ου) γίνοντε: όλες βαρέλες εξί: ν(ου)μερο: 6: (και)(ού)τοςθέλι εξακο21
| λ(ου)θί απο χρόνον: ης χρόνον: εος την ι(στ)ερινί ὀρα τ(ου) θανάτ(ου) τ(ου) ηέρέος
22
| (και) περιπλέον ο αυτός ἱερομόναχος κρατί ακόμα (και) ἐνα βαγένι (και( αυτό
23
| δια να βάνι το κρασι τ(ου) μέσα: οστε ζί (και) μετά τον θάνάτ<ο> τ(ου: μα μένι το αυτό
24
| βαγένι: (και) τον διονόν τ(ου): αδελφιόν το οπίον: ηνέ εκίνο οπ(ού) αγόρασαν α25
| πο τον Βα[----]: ὀθεν η αυτή προλεγόμενι Σπίρος (και) Νικολέτος ε(στ)ρέξαν
26
| τα όσα: ὀ ἀδελφός τ(ου)ς ιέρομόναχος Πανάρεος επρόβαλέ: ἀνοθεν δια
27
| ναν τ(ου) δήν(ου)ν τόσον το κρασί τον κάθε χρόνον (και) ναν τ(ου) δόσ(ου)ν (και) το βα2

28

|< Παναρετος ιερομοναχος Ζακιθινός π(οτε) Γιάνι βεβεονο.
|<Παναιωτάκις Ζακιθινός π: Σπιρ(ου) μαρτιρο.
30
|< Σπίρος Κατοπόδις π(οτέ) Βασιλι μαρτιρο.
31
| Κο(στ)αντίς (Στ)αύρακας ποτε Νικολάου) δημόσιος νοτάριος Λευκάδος
29

▬▬▬▬
CINQUANTACINQUE
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▬▬▬▬
Angelo Benvenuti arch(ivista) 55

11 Φεβρουαρίου/30 Ιανουαρίου 1828
1

| (βα)γενι: ος ανοθεν επρόβαλε: πάρομίος ο αυτός ἰερομόναχος κρατι ης τιν ε| ξ(ου)σιαν τ(ου): (και) το αμπέλη ης το Κάτ(ου) Β(ου)νό εκίνο: οπ(ου)ο πατέρας τ(ου)ς τ(ου) το
α3
| φισε: με την διαθίκιν τ(ου): Τέλος πάντον: ο αυτός ἰερομόναχος Πανάρετος
4
| ηπόσχετε: δια λογ(ου) τ(ου): κληρονόμ(ους του) (και) διαδόχ(ους του): οτη δεν θέλη: ζιτίσι
5
| αλον περισότέρον: τηποτα παρά εκίνο: οπ(ου) ἀνοθεν ζιτή ομίος (και)
6
| αυτί: Σπιίρος (και) Νικολέτος ηπόσχοντε: να δοσ(ου)ντο κρασι (και) το βαγέ7
|νι: ος άνοθεν εξεκαθάρισαν: (και) θελή: κρατ(ου)ν το όσον: ἐκραξαν δια
8
| (στ)ερέον: βεβεόν(και) αμετατρεπτον: αυτή (και) κληρονόμι τ(ους) (και) διαδοχή
9
| [τ(ου)ς] εν μπαντί κριτιρί(ου) (και) βίματι [αποδεσμόν] (και) τα εξίς ταύτα
10
| μ(ου) ήπαν: (και)εγραψα τα αυτα παρόντα: μερι οσάνο: εφανέροσαν
11
| μέσα: ης το σπίτι: οθεν έχο το[ν] αγγέλονμ(ου): κανης τιν μπάρ(ου)σίαν
12
|τον αυτόν μαρτίρον κιρίον – τ(ου) κιρί(ου) Πανά γιοτάκι Ζακιθιν(ου) ποτε
13
| Σπίρ(ου) από τό παρόν χορίον: (και) τ(ου) κιρί(ου) Σπιρίδονος Καρπόδι ποτέ
14
| Βασίλι από το ίδιον χο[ριον] μαρτιρες επι το ητινα αυτό κρασμένι [-----] : να γνο15
| ρίζ(ου)σι τα μέρι: από εμέν η αυτί μαρτιρες καλότατα γνορισμενι με
16
| τ(ους) οπί(ους) ομόλογό να μίν ἐχο καμίαν συγγένιαν: αλ(ου)τε: με τα μερι καθος
17
| τα μέρι: (και) η μαρτιρες ὀμολογ(ου)ν να μίν εχ(ού)ν συνγγένια: απο εκινας οπ(ου) ο
18
| νόμος ενμπόδιζι: ἐνμπρόσθεν τον τημίον μαρτίρον: ανάγνοσα: το παρον
19
| (και) ης τα μέρι: απο λόγον: ης λόγον: (και) από (στ)ιγμίν ής (στ)ιγμίν με φονίν καθαράν
20
| (και) εὐκατάληπτον: (και) αυτί ακ(ού)οντάς το: μ(ου)ηπανοτη (στ)εργ(ου)ν αὐτό οντας τε21
| τιάν ήνε η θελισίν τ(ου)ς (και) ηπόσχοντε απαράλακτος τιν ενέργιάν τ(ου)ς; μεταξίν τ(ου)ς
22
| κληρονόμ(ου)ς τ(ου)ς (και) διαδόχ(ου)ς τ(ου)ς απόδε[-]ομίν: (και) τα εξίς βεβεόνοντας το ο
ιέρο23
| μόναχος Πανάρετος Ζακίθινός η δέ διο τ(ου) αδελφί Σπίρος και Νικολέτος η24
| νε αγράματι: ός λέγ(ου)ν: φθάνι η μάρτιρία: τον μαρρτίρον: ακομι εκάθα25
| ριζ(ου)ν τα μέρι: οτί ο αυτός Σπίρος (και) Νικολέτος να δίν(ου)ν τ(ου) ιερέος Πα26
| ναρετ(ου): αδελφ(ού) τ(ου)ς τον κάθε : χρόνον εος τέ ζί: ένα π(ου)καμισο: (και) ε27
| να βρακί πάνινο (ού)τος μ(ου) ίπαν (και) εσιμιόσα: βεβεόνοντας ο αυτός ιέρο28
| μόναχος ηδιό)ηρός τα(ου):η δε διο τ(ου) αδελφί ήνε αγραματι ος λέγ(ου): φθά29
| η μαρτί[ρι]α: τον μαρτίρο
2

30

|< Παναρετος ιερομοναχος Ζακιθινός π(οτε) Γιάνι βεβεονο.
|<Παναιωτάκις Ζακιθινός π: Σπιρ(ου) μαρτιρο.
32
|< Σπίρος Κατοπόδις π(οτέ) Βασιλι μαρτιρο.
33
| Κο(στ)αντίς (Στ)αύρακας ποτε Νικολάου) δημόσιος νοτάριος Λευκάδος
31

▬▬▬▬

▬▬▬▬

6

56 Angelo Benvenuti arch(ivista)
CINQUANTASEI
Τετάρτη 13/1 Φεβρουαρίου 1828 Καρυά
219

Νο 171
Κοντράτο αλλαγής
1

|= εις τας όρας τέσσερες: νου: 4 της ημερός την αυγή τζίρικα ημέρα Τετράδι: Φεβρουαρίου 13
(έτος νέο) και πρώτη: νου: 1: του ιδίου μηνός (έτος παλαιό) 1828 εις το καγγέλο του Κ. Σταύρακα εις την Καρυά
[….]
8
| επαρισιασθι ο κιριος Σπίριδον ΚΑΤΟΠΟΔΙΣ ποτέ Βασίλι από το παρόν χορι9
| ον Κάριας με το κατοθεν πριβάτο κοντρατο ο οποίος μ(ου) ήπε δια ναν τ(ού) το
10
| καταστρώσω [………
11
| [………]

● Χιλίους οκτακοσίους: είκοσι επτά: νούμερο 27: Δεκεμβρίου έτος παλεό 1827, ενεφανίσθησαν ο κυρ Βασίλης ΒΛΑΧΟΣ ποτέ Ιωάννη από χωρίο Καρυά, με την κατοικία τους εις
την κοντράδα Σταυρακάτα με νούμερο έντεκα (νο. 11) και από το άλλο [μέρος] ο Σπύρος
ΚΑΤΟΠΟΔΗΣ ποτέ Βασίλη, από την Καρυά, με την κατοικία του εις την κοντράδα Καταποδάτα με νούμερο εκατόν πέντε (νο. 105)
[….]
| ηγ(ου)ν έχοντας και ποσεδέροντας (και) εξ(ου)σιαζοντας ο άνοθεν Βλάχος ένα κομα-|
22
| κομ|ατι παλιό χαλεπέδο56 με πετρες μόνον (και) ένα λινόν ομπρο(στ)α ης το πα|
23
| λιο χαλέπεδο (και) μια σκαμνιά57 (καί) αποκατο (στ)ρατα ενας κιπος σκαλιά τρι|α:
24
| σίδεντρος ος καθος τ(ου) απαρθενέβι: κιμενα ης τιν τόποθεσίαν Καταπο|δατα
25
| ομιός εχι (και) ποσεδέρι (και) ελεύθερα εξ(ου)σιαζι: ο ανοθεν Κατοπόδις
26
| ένα κομάτι χοράφι εος καυκιον δέκα: ν(ου)μερο 10: ηντζίρικα κιμενο ης τοποθεσιαν
27
| Μεγα Λάκο: σινορίζι: (στ)ο αυτό περ μαγι(στ)ρο Ι(ωάννης) Κατοπόδις, περλεβάντε
28
| σινορίζι : Ι(ωάννης) Διβάρις (και) έτερο λαχίδη: χοράφιν (στ)ο|ν
21

Κο(στ)αντίς (Στ)αύρακας ποτε Νικολάου) δημόσιος νοτάριος Λευκάδος

▬▬▬▬
CINQUANTASETTE

▬▬▬▬

Angelo Benvenuti arch(ivista) 57
13/1 Φεβρουαρίου 1828 Καρυά

Κοντράτο αλλαγής 171
| ν αυτόν τόπον σινορίζι περλεβαντε: Παναγιότις (Στ)αυρακας (και) κληρονομιά
2
| ποτε Βασίλι Ζακιθιν(ου) (και) το αυτό λαχίδι, κομπρέζο ης το σπόρο: με το αλο λα3
| χιδη: (και) μια ελια μέσα: ης το χορίον: μέσα ἠς τον κιπο τ(ου) Νικολετ(ου) [….
4
| εξεκαθαρίζομεν ης ἐκίνα: τ(ου) Βασιλι Βλαχ(ου) από ὀλ(ου)ς τ(ου)ς αγέριδες Πα5
| πα κυρ Αντονις Κατοποδις θελοντας τα διό μερι: να καμ(ου)ν την μπα6
| ρον αλαγίν […..]
[….]
1

Γίνεται αναφορά στην επιλογή των δυο τιμητών (άνθωποι πρακτικοί) του Χαράλαμπου Κατοπόδη και του Βασίλη Σταύρακα, οι οποίοι πηγαίνοντας επί τόπου, εκτίμησαν το χοράφι
του Βασίλη Βλάχου ποτέ Ιωάννη να αξίζει τάλαρα κολονάτα 48, και εκείνο του Σπύρου
Κατοπόδη ποτέ Βασίλη, τάλαρα κολονάτα 25.
56

Χαλέπεδο=ἐρείπιον, ἠρημωμένον ἀκίνητον (Λεξικό της Λευκαδίτικης Διαλέκτου).
Σκαμνιά= η μουριά, σκάμνα= (συκάμινον) ὁ καρπὸς τῆς συκαμινιᾶς, τὸ μοῦρον. Τα Λευκαδίτικα – Χριστόφορος Λάζαρης.
57
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13

| […] οπ(ου) αβανζαρι να λαβι: ο Βλαχος δια να σασ(ουν) ἠσια πρός ἠσια κο| λονατα ηκοσι τρια: ν(ου): 23: από αὐτα τα ηκόσι τρία: εμετρισε: ενμ-15
| πρόσθεν εμ(ου) τ(ου) γράψαντος: (και) μαρτίρον: τα κόλονάτα: δοδεκα ν(ου)16
| μερο :12: (και) τα αναποληθέν κολονατα: ἐντεκα: ν(ου): 11: ηπόσχετε να
17
| τ(ου) τα δόσι με διορίαν: χρόνον έναν: ν(ου): 1: δια να ησιασ(ου)ν ησια προς η18
| σια: (και) ετζι: εμιναν εὐχαρι(στ)ιμενα ταδιο μερι: (και) τζεδέρι ο ενας τ(ου) αλ(ου)
19
| διδη ὀ Βλαχος τ(ου) Κατοπόδι […]
[….]
Κο(στ)αντίς (Στ)αύρακας ποτε Νικολάου) δημόσιος νοτάριος Λευκάδος.
14

● Ακολουθεί στις σελίδες 58 και 59 η κατάστωση της εκτιμήσεως των Χαράλαμπου
Κατοπόδι και Βασίλη Σταύρακα
▬▬▬▬
▬▬▬▬

7

SESSANTASEI 66
221

8 Μαρτίου έ.ν και 25 Φεβρουαρίου έ.π, 1828

Κοντράτο αποξενώσεως (πουλησιάς) 172
Εις το χωριό Φτερνό, κοντράτο πουλησιάς. Πωλητής ο Στάθης ΠΟΛΙΤΗΣ ποτέ Νικολάου από το
Φτερνό. Αγοραστής ο Δημήτρης ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ ποτέ Πάνου από το Φτερνό, με τον αριθμό της
κατοικίας του 17.
▪ σελ.69-70 ▪ Κατάστρωση της εκτιμήσεος από τους τιμητές Καλόγερος Σκλαβενίτης ποτέ Δράκου και Στάθη Καβαδά […].
Η αγοραπωλησία αφορά ένα(1) πηγάδι εις την τοποθεσία τα λεγόμενα Πηγάδια στο Φτερνό58,
«ής το χοραφι» (σελ.70)|του δικαιωματός του άνωθεν Στάθη Πολίτη ποτέ Νικολάου, που τιμήθηκε τάλαρα δίστηλα της Ισπανίας τριάντα τρία, νο. 33.
(2) Μία σκάλα αμπέλι σύδεντρο έως τζαπίων 4, στην τοποθεσία Στουγγίλες, περιοχή του χωρίου Φτερνό, του Στάθη Πολίτη, που τιμήθηκε τάλαρα κολονατα 12 και φάρδια 30.
Κο(στ)αντίς (Στ)αύρακας ποτε Νικολάου) δημόσιος νοτάριος Λευκάδος
[….]
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
Στο σημείο αυτό κρίνουμε σκόπιμο να επισημάνουμε την σχετικά υψηλή αξία των ελαιοδέντρων σε σχέση τα σπόριμα χωράφια. Τα είδη δέντρων που αναφέρονται στα συμβόλαια του
Κατωπόδη είναι κυρίως ασπροελιές, μαυροελιές, κεντρομάδες και αγρίλες, όπως και άλλα που
δεν προσδιορίζονται. Στα συμβόλαια, πάντως, βρήκαμε έντεκα φυτωνύμια59 Σε πολλά, ίσως στα
περισσότερα, ακίνητα αναγράφεται ότι είναι σύδεντρα. Στοιχείο που δείχνει πως τα δέντρα
έδιναν πρόσθετη αξία στα χωράφια.60 Την δεκαετία του 1820 η χρησιμότητα των δέντρων ήταν
πολλαπλή για μπορούσαν να δώσουν τροφή για τα ζώα, καύσιμη πρώτη ύλη (ξύλα ή ξυλοκάρβουνα), βέργες για καλαθοπλεχτική, ραβδιά, λουριά για να τινάζουν μύγδαλα, και κυρίως οικοδομική ξυλεία, δοκάρια (ακόμα και κατάρτια).

▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
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Διαβάζουμε στον Π. Κουνιάκης για το Φτερνό «Τα σύνορα του χωριού οριοθετούνται από τις τοποθεσίες: Ράχη, Πουρνιάς, Αμυγδαλιά, Παλιαχούρια, Λαϊνάκι, Χιοτάτα, Άγιος Γιώργης, Άγιος Παντελής, Ξερόφια, του Μαρίνου. [….]Οι Φτερνιώτες πίναν νερό αποθηκευμένο σε χτιστά πηγάδια. Το κουβαλούσαν
αυλάκια που ήταν χαραγμένα στο έδαφος. Αργότερα το χωριό πήρε νερό από το Άλατρο.»
http://www.kolivas.de/archives/235179 (επίσκεψη 11/12/2018)
59
Όπως π.χ. Αγριοσκιά, Αμυδαλιές, Απιδιά, Αστραγαλιά, Κοκορεβυθιά, Μηλιά, Ρουπάκι, Πλατανίτζα, Κισσός, ρούδα, μυγδάλι, κτλ
60
Ο Ανδρέας Μαζαράκης δημοσίευσε το 2016, έγγραφο του Μαϊου 1756, από το Αρχειο του Νομού Κερκύρας, συμβ. Κ 158, β. 157, 43r-v, 27.04.1755, που περιέχει λεπτομερή καταγραφή και τιμολόγηση των
δεντρων ενός περιβολιού στους Σερβόπουλους (Εβρόπουλους) στην περιοχή «στου σιόρ Χαλικιόπουλου».

222

8

OTTANTANOVE 89
15 /3 Μαρτίου 1828
Το Σάββατο 15 /3 Μαρτίου του 1828 ο νοτάριος Κωσταντής Ν. Σταύρακας ήταν στα Επάνω Εξάνθεια, στην οικία του ιερομόναχου Διονύσιου Βλάχου ποτέ Νικολού, με αριθμόν κατοικίας
18.
[…]

9

CENTOQUATTRO 104
24/12 Μαρτίου 1828
Κοντράτο αποξενώσεως (πουλησιάς) Δαμιλιάνι
| = Εις τας όρας μία: νου: 1 της ημερός την αυγή τζίρικα ημέρα Δευτέρα: Μαρτίου 24 νέο / 12
του ιδίου, έτος παλαιό, ενεφανίσθησαν προσωπικώς εις το καγγέλο του Κων. Ν. Σταύρακα στην
Καρυά (εις την κοντράδα: του Ἁγίου Νικολάου: με τον ἀριθμόν: ενενίντα ἐναν νο: 91), ο Ιωάννης ΒΟΥΚΕΛΑΤΟΣ ποτέ Αντώνη από το χωριό Δαμιλιάνι μαχαλά Αγίου Βασιλίου, και από το άλλο τα αδέλφια Ιωάννης και Νικολέτος ΒΟΥΚΕΛΑΤΟΣ ποτέ Παναγιώτη από την Καρυά, κάνοντας
και για τον τρίτο τους απόντα αδελφό Στάθη Βουκελάτο π. Παναγιώτη.
23
|(Ο Στάθης ήταν απών) «επιδί και να ήτον ης το κοπάδι».
Τα τρία αδέλφια πουλούν από πατρική κληρονομιά κομμάτι χωράφι τους εις το Δαμιλιάνι, μαχαλά Αγίου Βασιλείου, κουβελιού 1 και μια ρίζα ελία, που συνέτρεξε να αγοράσει ο Ιωάννης
Βουκελάτος π. Αντώνη.
Κατάστρωση εκτιμήσεως (σελ. 105): τιμητές ο Σπύρος Κατοπώδης από την Καρυά και ο Παναγιώτης Βουκελάτος από το Δαμιλιάνι. Το χωράφι του σπόρου ενός, νο. 1, κουβελιού τιμηθηκε
δίστηλα Ισπανίας έξη, νο. 6.
Κο(στ)αντίς (Στ)αύρακας ποτε Νικολάου) δημόσιος νοτάριος Λευκάδος

▬▬▬▬
Σύμφωνα με τον Πρ/τερο Γεράσιμο Ζαμπέλη το 1824 έμεναν στο Δαμιλιάνι 165 κάτοικοι. Συγκεκριμένα: Στα Χορτάτα 38, στους Αγ. Θεοδώρους 13, στον Άγιο Βασίλειο 18, στο Μανάσι 17,
στον Νικολή 20, και στον Ρουπακιά 59 άτομα. [13/02/2015] - https://www.nealefkadas.gr/τοδαμιλιανι-στην-δινη-τησ-ιστοριας/
Στα αρχεία της Λευκάδας, εξ άλλου σώζεται το Βιβλίο βαπτίσεων, γάμων και θανάτων που δόθηκε στον ιερέα του Αγίου Ιωάννη Χρυστοστόμου, Νικηφόρου Χόρτη, στο Δαμιλιάνι. (GRGSALEF_REG001.10.F000002)
Παραθέτουμε το κείμενο από την δεύτερη σελίδα του Βιβλίου αυτού, παρατηρώντας την ορθογραφία του υπάρχου και τοποτηρητή του 1822-23.
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■ Κυκλικός θυρεός της επαρχίας στη μέση και δεξιά η εγγραφή ὁ ἐξ [ἀ---]61

► Ἁγία μαύρα τάς 29 Δεκεμβρί(ου) 1822 εν
Ἀναφορικῶς τ(οῦ) ρεγολαμέντ(οῦ) τῆς διοικήσεως τις 23 δικεμ(βρίου); 1822. τό
παρόν βιβλίον πα|ραδίδετε τ(οῦ ἱερέως Νικηφόρον Χόρτη ―ἐφημέριον τῆς
ἐκκλησίας τ(οῦ) ἁγί(ου) Ἱωά(νου) τ(οῦ) χρ[ισο](στ)όμ(ου) ἠς χ(ωρίον) δαμιλιάνι
μαχαλάς ἀγι(οι): θεοδοροι, β(ου)λομένο κάθε φίλο μέ τήν |δημόσιον σφραγίδα, (και) [ὑποσημειωμένο] ἀπό τόν ἐξ ἀπορρήτων τῆς διοικήσεως διά να κατά|γράφη ἀπό
το καταβατόν πρῶτον ἐώς το ἠκοσιοκτῶ τά κατά καιρόν βαπτιζό|μενα βρέφη τῆς
ἐνορίας τ(οῦ), κατά το σχέδιον [καμομένο] ῆς κάθε φίλο, ἀπό το τριά|τα ἑνα, ἐώς
τό ἐξῆντα νά καταγράφη (τους) γάμ(ου)ς, (και) ἀπό τό ἐξῆντα τρία ἐώς τό |ἐνενῆντα
τέσσερα νά καταγράφη τ(ού)ς θανάτ(ου)ς τῆς ἐνορίας τ(οῦ). Ὅλα τά ἄνωθεν κατα|βατά, ἐκ[--]μία μέ τό ἤκοσι ἑνέα, τριάντα, ἐξῆντα ἑνά, ἐξῆντα δύω, (και) ἐῶς |τα
πέντε συνθέτ(ου) καταβατά ὅλα τον ἀριθμόν ἐνενῆντα πέντε.
(Εθεωρίθη)
ὁ ὕπαρχος
Υπογραφή
Α. Χοϊδας ὁ ἐξ [ἀ---]
Τοποτηρητής
Στη συνέχεια υπάρχει η ημερομηνία 11 Μαρτίου 1823 (έτος παραδόσεως) και η
υπογραφή εκείνου που το περιλαμβάνει: Νικηφόρος Χόρτης.
Από το οφφίκιον τῆς ὑπαρχίας [ ] 23 δικεμβρ(ιου) 1823
Πηγή: http://arxeiomnimon.gak.gr/browse/resource.html?tab=tab02&id=258733
▬▬▬▬

▬▬▬▬

10

- 116 CENTOSEDICI
Κυριακη 30/18 Μαρτίου 1828

Κοντράτο αποξενώσεως (πουλησιάς)
Από την πράξη αυτή της Κυριακής 30/18 Μαρτίου σημειώσαμε την πώληση ελαιοδέντρων, με
αναφορά σε μία ελιά: μισή ασπροελία και μισή μαυρο ελιά, αξίας 8 τάλαρα δίστηλα = 1£ σελίνια 14 πένσα 8.
Πουλήθηκαν και 4 άλλες ρίζες ελιές (3 ασποελιές και 1 τραγολιά [;;] για 8 τάλαρα Ισπανίας.
τάλαρα δίστηλα 8 = 1£ - 14s - 8d.

11

CENTODIECINOVE 119
Τρίτη 8 Απριλίου /27 Μαρτίου 1828
61

Στο Βιβλίο αυτό έχουμε θεωρήσεις από τα θεσμικά διοικητικά όργανα (τοπάχης,ύπαρχος) της πρώτης
περιόδου της Αγγλικής διοίκησης, όπως και τον παλαιό θυρεό της Λευκάδας. Θυμίζουμε πως το 1817 ο
άγγλος Μέγας Αρμοστής λόρδος Sir Thomas Maitland είχε παραχωρήσει το Σύνταγμα του Ιονίου Κράτους, έτος από το οποίο επαναλειτουργούν η Βουλή και η Γερουσία (Σενάτο) και μία κυβέρνηση), με εκλεγόμενα μέλη.
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Νο. 188
| = Εις τας όρας πέντε: νου: 1 της ημερός την αυγή, Τρίτη Απριλίου 8 έ.ν. και Μαρτίου 27 έ.π.
1828, στο καγγέλο του του Κων. Ν. Σταύρακα στην Καρυά (εις την κοντράδα: του Ἁγίου Νικολάου: με τον ἀριθμόν: ενενίντα ἐναν νο: 91), ενεφανίσθησαν
7

| προσοπηκος τα κάτοθεν παρόντα: δίο μέρι: ο κιριος Γιακ(ου)|μος Ζακιθινός ποτε Βασίλι κανοντας (και) δια τον: αδελφόν τ(ου) Δημίτρι Ζα9
|κιθινο ποτέ Βασιλη (και) οι δίο: από χοριον: Καριάς από το ένα: (και)ο κίριος
10
|Δημίτρις Κατηφόρις (του) Βασίλι: κατικος κατά το παρόν ης χορίον: Καριάς
11
|(και) ο Αντονις Παπαδατος ποτε Νικολί κάτικος ης τιν μπολιτίαν τις Αμα12
| ξικις Αγιας Μαυρας από το άλο [….]
Κοντράτο αποξενώσεως (πουλησιάς)
Ο Δημήτρης Κατηφόρης και ο Αντώνης Παπαδάτος έχουν και ποσεδέρουν και ελευθέρως εξουσιάζουν ένα αμπέλι εις την περιοχήν του χωρίου Καρυάς εις τόπον ονομαζόμενον «εις το Βουνό», το οποίο το δίνουν εις καθάριαν και ελευθέραν πουλησά των δύο αδελφών Γιακουμή και
Δημήτρη Ζακυνθινών, για τάλαρα δίστηλα ισπανικά 34 ½ = 27£ - 9s -2d.
8

Ακολουθεί η κατάστρωση της εκτιμήσεως 24 Μαρτίου 1828 από τους τιμητές Δημήτρη Κουκουλιώτη ποτέ Στάθη από την Καρυά και Δημητρης Διβίτζας ποτέ Κωσταντή και αυτός από την Καρυά.
Οι τιμητές «εθεορισαντιν γιν, τα κλίματα (και) δέντρι: ος καθος απαθενέβι
σελ. 120 |και το είδαν να αξιζει τάλαρα δίστηλα ισπανικά 34 ½.
9

| σινορίζουν κατά τον αερα βοριά η αυτί αγοραστάδες αδελφια Ζα-|
|κιθινι (και) κατα τόν αέρα τρεμοντάνα: ο Θανασις Αραβανίς ποτέ Μανό-|
11
|λι (και) κατά τον αέρα π(ου)νεντε: σινορίζει: ο Ιω(άννης) Κατοποδιςποτε Ανδρε(ου): φιλατο
12
|μενι: η πλεον βεβεη σιμπλΙα(στ)ε […]
●Από τους τιμητές ο Δημήτρης Κουκουλιώτης ήταν εγγράμματος, ενώ ο για τον Δημ. Διβίτζα
βεβαιώνει δια όνομά του ο Γιακουμής Κοψιδας ποτέ Δήμου
10

σελ. 121 Μάρτυρες οι οποίοι «να μιν έχουν καμίαν συγγένιαν απόεκείνας οπού ο νόμος εμπο-

δίζει»
Νικολέτος Σταύρακας του Παναγιώτη (από την Καρυά)
Παναγιωτάκης Ζακυνθινός ποτέ Σπύρου (από την Καρυά)
Κο(στ)αντίς (Στ)αύρακας ποτε Νικολάου) δημόσιος νοτάριος Λευκάδος
τάλαρα δίστηλα 34 ½ = 27£- 9s- 2d.

12

CENTOTRENTACINQUE 135
Δευτέρα 28 /16 Απριλίου 1828

Νο. 192
| = Εις τας όρας μία τις ημέρας την αυγήν Δευτέρα 28 Απριλίου έ.ν και 16 του ιδίου έ.π., 1828
στο καγγέλο του του Κων. Ν. Σταύρακα στην Καρυά (εις την κοντράδα: του Ἁγίου Νικολάου: με
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τον ἀριθμόν: ενενίντα ἐναν νο: 91), ενεφανίσθησαν ο κ.Πέτρος και Βασίλης αδέλφια Χτενά ποτέ
Δημήτρη από την Καρυά και από το άλλο ο Χρήστος Χτενάς ποτέ Δανιήλ από την Καρυά.
Ο Χρήστος Χτενάς π. Δανιήλ έχει από πατρική κληρονομιά «μισό αλώνι (και) σογιρά τ(ου) ως
καθος απαρθενεβει: τ(ου) αυτ(ου) αλονι(ού): τ(ου) δικεόματος τ(ου) Χρίστ(ου) μεσα: ης το παρόν χορίον: Καριάς τοποθεσία ονομαζομενι Χτενάτα», την οποία πουλάει στους αδελφούς Πέτρο και Βασίλη
Ακολουθεί η κατάστρωση εκτιμήσεως: από τους τιμητές: Θεόδωρο Αραβανή ποτέ Ευσταθίου
και Σταυράκη Ζακυνθινό ποτέ Πάνου, και οι δύο από την Καρυά, οι οποίοι ετίμησαν το αλώνι
με τα σόγιρά του τάλαρα δίστηλα Ισπανίας εννέα και μισό: νο. 9 ½ = 2£ - 1s - 2d. [σελ. 136
Στο αλώνι συνορεύουν από αέρα βορέα: στάτα δημόσια, από αέρα πουνέντε η κληρονομιά
του ποτέ Βασίλη Χτενά και κατά τον αέρα σιρόκο λαγκάδι.
Σελ. 137 Υπογράφουν μάρτυρες:
Παναγιώτης Ζακυνθινός ποτέ Σπύρου
Σπυρίδονος Κατωπόδης ποτέ Πολυχρόνη
Κο(στ)αντίς (Στ)αύρακας ποτε Νικολάου) δημόσιος νοτάριος Λευκάδος
τάλαρα δίστηλα 9 ½ = 2£ - 1s - 2d.

13

CENTOTRENTOTTO 138
Σάββατο 3 Μαΐου /21 Απριλίου 1828

Νο. 193
| = Εις τας όρας δύο (νου: 2) τις ημέρας την αυγήν Σαβάτο μήνας Μάϊος 3 έ.ν και Απριλίου 21
έ.π., 1828 στο καγγέλο του του Κων. Ν. Σταύρακα στην Καρυά (εις την κοντράδα: του Ἁγίου Νικολάου: με τον ἀριθμόν: ενενίντα ἐναν: νο: 91, ενεφανίσθησαν οι αδελφοί Ανδρέας και Θεόδωρος Βλάχος ποτέ Παναγιώτη από την Καρυά,
|δια να σιστίσ(ου)ν: δια επίτροπόν τους
σελ. 139 1|τον κιριον Πάνο Τραβεζά ποτέ Νικολα(ου) από την μπολιτίαν
3
| Επιδί: ο αυτός Ανδρεας (και) Θοδορις αδέλφια Βλάχο με το να εχ(ου)ν διαφορα με τον Ιῶ
4
| Γλενι: ποτε Γεοργί(ου) (και) Πάνο (και) Κον(στ)αντί αδελφια Γλένι ποτέ Θεοδόρ(ου) (και)αυτί
από
5
| χορίον Καριάς: δια ένα: κοματι χοράφι: ης την μπεριοχίν τ(ου) παροντος χορί(ου)
6
| ης τοποθεσιαν ονομαζομενιν Σελα: οπ(ου) η αυτή Γλενιάδες εκρατ(ου)σαν: το αυτό χορα7
| φι νταγίδερ62 θέλ(ου)ν λιπόν τα αυτά αδέλφια Βλάχ(ου) δια να δε(στ)ριγάρ(ου)ν63 την
8
| αυτίν διαφοράν (και) να ελευθερόσ(ου)ν το πραμα τ(ου)ς (καί) με τό να μίν τ(ου)ς δίνι χέρος
9
| από περι(στ)άσις τ(ου)ς δια να παρισιάσθ(ου)ν ης τα κριτίρια: τις πολητίας τ(ου)τίς τίς νή10
| σ(ου): οθέν απετή: δια τ(ου)το: θελ(ου)ν (και) διορίζ(ου)ν: δι<α> νομιμόν τ(ου)ς επίτροπον:
τον: ανο11
| θεν μελέτημενον: Κύριον: Πανο Τραβεζα: ποτέ Νικολ(ου): από τιν μπολη12
| τηαν: δια να πάρισιάσθι ης τα κριτίρια: τις πολιτίας της παρον νισ(ου): οθεν α62
63

Νταγόδερε = da godere. Γοδέρω = καρπούμαι , απολαμβάνω.
"destrigàre"(βενετ.): riordinare, τακτοποιήσουν, ξεκαθαρίσουν, ρυθμίσουν.
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13

| πετή δια νάν τ(ου)ς εξετάσι: τα δικεόματα τ(ου)ς να κάμνι ορισμ(ου)ς (και) ἠκαθιν α| λον ατο οπ(ου) η χρία: τ(ου) καλέσι.Καμνι κα(ου)ζες (και) ακ(ού)η: αποφασες τας
15
| οφελημ(ου)ς να ενεργί (και) από τας εναντίας να απέλαρετε: (και) να εξακολ(ου)]16
| θι την κρίσιν: ἐος τελ(ου)ς να καμν: όρκον ης τήν ψιχιν τον ενεφάνισθέντον
17
| (και) τελος παντον: να πρεζε<ν>τάρι μοδ(ου)λες )και) να τανσάρι64: τας εναντίας κα18
| νονταςτελος παμτον: ολον εκινον: ηνμπορ(ου)σαν: διανα καμ(ου)ν: η αυτη
19
| αδελφια Βλαχιάδες ος να ητον ηγίδιες: (και) παρόν ηνμπορόντας ης τον ίδιον
20
| κερον: ο κίριος Τραβεζάς να εκλέγι: με την ίδιαν εξ(ου)σίαν: να εκλεγι: εναν
21
| η κε περίσοτέρ(ου)ς επιτρόπ(ου)ς δια τ(ού)το: τα αδέλφια Βλαχ(ου) τάσ(ου)ν: (και) ηπό22
| σχοντε: να κρατίσ(ου)ν: το: ὡσον: έπραξαν δια (στ)ερεον: βέβεον αμετάτρεπτον
23
| (και) απαρασάλευτον: εν μπατί κριτηρί(ου): (και) βιματι απόδεσομόν (και) τα εξίς
24
| ταύτα μ(ου) ηπαν (και) εγραψα: τα αυτά αδέλφια Βλαχ(ου) : οσανο: εφανέροσαν
25
| ης το σπίτι: οθεν έχο το καγγέλον μ(ου): (και) ης τιν μπαρ(ου)σίαν: τον αυτόν μαρ26
| τιρον: κυρίον: τ(ου) κυρι(ου): Σπιριδον: Κατοπόδι: ποτέ Πολιχρόνι (και) τ(ου) κιρί(ου)
27
| Παναγιοτάκι: Ζακιθιν(ου) ποτε Σπιρ(ου): (και) η διό: από χοριον : Καριας μαρ28
| τιρες επι τό αυτό κρασμένι από τα μέρι ητινές ομνίγ(ου)ν: να γνορίζ(ου)σι τα
14

|<Ανδριας Βλαχος ποτέ Παναγιωτη βεβεώνω
|<Θοδωρής Βλάχος ποτέ Παναγιώτη βεβεώνω
|<Σπύρος Κατωπόδης ποτέ Πολυχρόνη μαρτυρώ
|<Παναιωτακης Ζακυθινός ποτέ Σπύρ(ου) μαρτυρώ
|Κω(στ)αντής (Στ)αύρακας ποτε Νικολάου) δημόσιος νοτάριος Λευκάδος

▬▬▬▬

▬▬▬▬

σελ 140 CENTO QUARANTA
1

| μερι από εμέν (και) αυτί καλότατά γνορισμενι: με τ(ου)ς οπί(ου)ς μαρτιρες ομολογο
| να μιν εχο καμίαν συνγγένιαν: αλ[---]για: με τα μέρι καθός τα μέρι : (και) η μαρτιρες ο3
| μόλογ(ου)ν να μίν έχ(ου)ν συγγένιαν από εκίνας οπ(ού) ο νόμος εμποδίζι. Eν4
|μπροσθεν τον τημίον: μαρτίρον: αναγνοσα: το παρόν (και) ης τα μέρι: από λογος
5
| ης λόγον: (και) από (στ)ιγμίν ης’ (στ)ιγμίν (και) αυτί ακ(ού)οντας το: μ(ου) ήπαν ὸτι τέτιαν
6
| ηνε η θελησίς τ(ου)ς (και) ηποσχοντέ: απαραλάκτος την ενέργιάν τ(ου) μεταξίτ(ου)ς κλι7
|ρονόμ(ου)ς τ (ου)ς (και) διαδόχ(ου)ς τ(ου)ς αποδεσομον (και) τα εξις βεβεόνοντάς το: τα αδέλφια
8
|Βλαχι: ηδιοχιρός τ(ου)ς (και) ης μαρτιρίας.
2

9

| <Ανδριας Βλαχος ποτέ Παναγιωτη βεβεώνω
|<Θοδωρής Βλάχος ποτέ Παναγιώτη βεβεώνω
11
|<Σπύρος Κατωπόδης ποτέ Πολυχρόνη μαρτυρώ
12
|<Παναιωτακης Ζακυθινός ποτέ Σπύρ(ου) ματτυρώ
10

13

|Κω(στ)αντής (Στ)αύρακας ποτε Νικολάου) δημόσιος νοτάριος Λευκάδος
[….]

▬▬▬▬
64

▬▬▬▬

Με την έννοια διατιμήσει (εις ότι τα εθέλασι τανσάρει οι ζουγράφοι) έγγραφο VIII, Κ. Μερτζιος «Σταχυολογήματα από τα κατάστιχα του νοταρίου ΜιΧ. Μαρά 1538-1578»,σελ. 292 ▪ Institutional Repository Library & Information Centre - University of Thessaly 19/12/2018 - 109.242.30.115.
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152 CENTOCINQUANTADUE
Κυριακη 11 Μαΐου/ 29 Απριλίου 1828

Νο. 200
| = Εις τας όρας τρείς (νου: 3) μετά το μεσημέρι ημέρα Κυριακή Μαΐου 11 έ.ν και 29 Απριλίου
έ.π. χιλί(ου)ς οκτακοσί(ου)ς είκοσι οκτώ: 1828 εις χωρίον Καρυάς εν τω καγκέλω εμ(ου) νοταρί(ου)
σελ. 153 3|… τα παρόντα δύο μέρη από το ένα ο Σπύρος Σκουτέρης ποτέ Βασίλη από Καρυά
(και) ο κύριος Δήμος Μικρό4|νης ποτέ Ιωάννη και αυτός από το παρόν χωρίο Καρυάς [κάτοικος
εις τον] μαχαλά Πηγα5|δισάνους, από το άλλο. [….]
Ο Σπύρος Σκουτέρης π. Βασίλη έχει μια ρίζα ελιά, το κέντρωμά της σκαντζοελιά εις την περιοχίν
του χωρίου Καρυάς εις τοποθεσίαν ονομαζόμενη «εις τους Μάρκους» την οποία πουλεί στο
Δήμο Μικρόνη.
Το Σάββατο 28 Απριλίου 1828 έ.π. πήγαν και την ετίμησαν, ο Σταυράκης Ζακυθινός ποτέ Πάνου
και ο Σίμος Κοψιδάς ποτέ Ιακουμή, για 4 ½ τάλαρα δίστηλα Ισπανίας (= 19s – 6d)
386
(μέχρι σελ.156) ▪ Κωσταντής Σταύρακας ποτε Νικολάου) δημόσιος νοτάριος Λευκάδος
ταλαρα δίστηλα Ισπανίας 4 ½ = 19s – 6d

▬▬▬▬

▬▬▬▬

15--

230 DUECENTOTRENTA
Τετάρτη 25/13 Ιουνίου 1828

Νο. 225
| = Εις τας όρας τρείς (νου: 3) μετά το μεσημέρι ημέρα Τετράδι, Ιουνίου 25 έ.ν. και 13 έ.πλ.,
1828 παρουσιάστηκαν στο καγγέλο του Κ. Ν. Σταύρακα στην Καρυά:
Ο Θεοδόσιος Καββαδάς ποτέ Γεωργίου από το Κατωχώρι, και ο
Δήμος Μικρόνης ποτέ Ιωάννη από το χωρίο Καρυάς, κάτοικος στον μαχαλά Πηγαδισιάνους
με τον αριθμό της κατοικίας του [….]
(σελ.231) Ο Θεοδόσης Γ. Καββαδάς έχει ένα κομάτι χωράφι σπόρου κουβελιού 1 ½ στην περιοχή της Καρυάς στην τοποθεσία Χορτάρια το οποίο πουλάει στον Δήμο Μικρόνη.
Το χωράφι του Καββαδά στα Χορτάρια συνορίζει από αέρα μαγίστο με τον Ιωάννη Αραβανή
ποτέ Αντώνη, από αέρα λεβάντε με τον Πιέρο Σούντια (από την πολιτεία) και από αέρα βορέα
με τον αγοραστή Δήμο Μικρόνη.
Η εκτίμηση έγινε την Τρίτη 12 Ιουνίου 1828 έ.π. από τους τιμητές Ιωάννη Αραβανή ποτέ Μανώλη και Γιακουμή Κοψιδά ποτέ Σίμου, και οι δύο από την Καρυά.
Η αξία του εκτιμήθηκε σε τάλιρα δίστηλα 14 ½ που φέρνουν στερλίνες 3£ - 2s – 10d
Κωσταντής Σταύρακας ποτε Νικολάου) δημόσιος νοτάριος Λευκάδος
τάλιρα δίστηλα 14 ½ = 3£ - 2s – 10d
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
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▬▬▬▬

▬▬▬▬

[Νοτάριος Θεόδωρος Θερμός]
13 Οκτωβρίου 1828 έ.π. Βαυκερή

Στην πράξη αρθ. 44, φύλ. 122 ο Θ. Π. Κατωπόδης, ευρισκόμενος στην Βαυκερή, αναφέρεται στην «διαθήκης του τώρα ποτέ Ιερομονάχου Βικέντιού Κονιδάρη: γενομένη εις τας
πράξαις του νοταρίου δημοσίου 4| Θεοδώρου Θερμού εις τας 13: Οκτωβρίου πλησιον
ἀπερασμένου (δηλ 1828) ήμερα 5|Σαββατο εις τας ώρα τέσσαρες της ημέρας..»
Στους γνωστούς νοταρίους των χωριών της Λευκάδος κατά την περίοδο 1827-1829
προστίθεται έτσι και ο Θεόδωρος Θερμός.

Εγγραφές συμβολαίων μεταξύ ζώντων του Θεόδωρου Κατωπόδι ποτέ
Πέτρου
Registro dei contratti (contratti intervivoj) del Teodoro Cattopodi figlio Petro
Ufficio della Reggenza St Maura
Αγία Μαύρα 2 Μαΐου 1829 Βιβλίο 3ο λ.Κ. 2-ν-1829
Τόμος χαρτόδετος (21x30 εκ.) 200 σελίδων αριθμημένες με το οικόσιμο της Λευκάδος
και την τυπωμένη υπογραφή του αρχειοφύλακα Angelo Benvenuti
Θεώρηση 2/5/1829 υπογεγραμμένο από τον Πετριτζιόπουλο
Οι εγγραφές αρχίζουν στις [2 Μαΐου 1829]65 και τελειώνουν με την πράξη υπ. Αριθ. 142
της 19 Νοεμβρίου έ.ν. στη σελ. 197 (ακολουθούν λευκές σελίδες).

17

Διαθήκη Πανταζή Χτενά - 18/6 Δεκεμβρίου 1828
Νοταριακό Βιβλίο Θόδωρου Κατοπόδι π. Πέτρου

26 Angelo Benveniste arch(ivista)
Πέμπτη 18/6 Δεκεμβρίου 1828

VENTISEI

1

| έως 15| Δεν αντιγράψαμε τις πρώτες σειρές της σελίδας.
--------------

------------

| ης τας ορας πέντε: νοῦ: 5: μετα το μεσιμέρι ήμερα Πέμτη δεκαοκ17
| το: νοῦ: 18: Δεκεμβρι(ου) ετος νέο (και) εξ‘: νοῦ: 6: τ(ου) ιδι(ου) μινός ετός παλε16

65

Υποθέτουμε ότι η πρώτη εγγραφή έγινε στις 2 Μαΐου 1829, όταν παρέλαβε το θεωρημένο συμβολαιογραφικό βιβλίο.
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18

| λεό: 1828: χιλι(ου)ς οκτακοσι(ου)ς ηκοσιοκτό χορίο Καριάς ενεφανι| σθι η(ς τ)ας πράξις μ(ου) ἐμ(ου) τ(ου) ηπογεγραμεν(ου) νοταρί(ου) Θεοδώρ(ου) Κα20
| τοποδη: π(οτέ): Πέτρ(ου) με τον αριθμον τις κατικίας μ(ου) εκατον τεσαρα
21
|: νοῦ: 104: ο κίριος Πανταζίς ΧΤΕΝΑΣ: π(οτε): Ιωάννι απο το παρον {χο}
22
| χορίο Καριας με τον ναριθμον τις κατικία(ς του) ἐδιακόσια ήκοσι23
| διο: νοῦ: 222 (και) ἐμπροσθεν τον τιμίον μαρτίρον κιρί(ου) Σπίρ(ου)
24
| Κατοπόδι π(οτέ): Βασιλι απο το παρόν χορίο Καριάς με τον ναρι25
| θμον τις κατικία(ς του): ἐκατον πέντε: νοῦ: 105 • (και) ο κίριος Ιωάνις
26
| Μανολίτζις: π(οτέ): Πάπάδιμίτρι απο χορίο : Aλέξαντρο μαχαλα
27
| Μαβρογιανατα ἀλα εβρισκόμενος εδο με τον ναριθμόν τις {κα}νο
19

28

| < Σπιρος Κατοποδης: π(οτε): Βασιλη ήμ(ου)ν παρόν (και) μαρτιρο.
| < Ιοαννις Μανoλιτζις π(οτε) Παπαδιμίτρι ίμ(ου) παρον κε μαρτιρό.
30
| < Διμιτρις Κατοποδι τ(ου) ποτέ Παπατονι ήμ(ου) παρο και μαρτιρο.
29

31

| < Θεόδωρος Κατοπόδης: π(οτέ): Πέτρ(ου) νοταριος διμόσιος Λευκάδος.

[VENTΙSETTE 27
Angelo Benvenuti archivista]
Πέμπτη 18/6 Δεκεμβρίου 1828
| κατικία(ς του) ἐβδομίντα ενα: νοῦ: 71: (και) ο κιριος Διμίτριος ΚΑΤΟΠΟ| ΔΗΣ: π(οτέ): πάπά Αντόνι με τον αριθμόν τις κατικια(ς του) ἐκατόν δεκα: νοῦ
3
| 110: (και) αύτος απο το ήδιο χορίο Καρίας απο εμε το νοτάριο καλόλα γ4
| νοριζμένι (και) ἀπο μέρος τ(ου) διατεχθέντος ανο μελετιμέν(ου) Πανταζή
5
| γενιμένος (και) κάτικος ης το παρον χορίο Καριάς ἐροτίθι παρ εμ(ού)
6
| νοταρί(ου) ἐμπροσθεν τον τιμίον μαρτίρον το ζιτί παρ εμ(ού) (και) απέ7
| κρίθι η Κωμπαρ(ου)σίαν τον ἀνο μελετιμένον μαρτιρον ότη
8
| φοβ(ού)μενος αδιλόν τ(ου) θανάτ(ου) (και) θέλη να τ(ου) γράψο τιν διαθι9
| κιν τ(ου) (και) ήστερι τ(ου) διορθοσι ἐχόντας χάριν την θία σοον τον ν(ου) τιν λα10
| λιά καθαρά (και) τας λιπάς εσθίσις τ(ου) σοματος ἀβλαβές τον οπ11
| ιον ηδοπίησα ης σε όσα ο νόμος διορίζη περί τις διάθίκις (και)
12
| ἐκαμάν τ(ου)ς μάρτιρες ἀνορκι<σ>μέν(ου)ς (και) όρκισαν ξεχορι(στ)α ο
13
| κάθε ἐνάς διά να ἐχ(ού)ν να κρατίσ(ου)ν μιστικίν τιν διάταξη οπ(ου)
14
| θελι να κάμι ο ριθίς ἀνο μελετιμένος Πανταζίς Χτενάς (και) να
15
| μιν τιν διμοσιέυσ(ου)ν μέχρι ζογι(ς τ)ου. Αφίνι προτον τιν σιχορε16
| σιν ης ολ(ου)ς τ(ου)ς χρι(στ)ιαν(ού)ς (και) ζιτά να λάβι το ομιο α17
| πο αύτ(ου)ς εροτίθι εάν ἀφίνι τίποτες ελιμοσίνι διά τιν
18
| ψιχίν τ(ου) ης όρφανά ης τα αφεντικά όσπιτάλεα ης τιν ζογι19
| φορον ταφίν τ(ου) κιρί(ου) ημόν Ιησ(ού) Χρι(στού) (και) ης ἀλ(ου)ς τόπ(ου)ς
20
| ενεδεγίς (και) ἀπεκριθι (ου)χί δεν δίνετε. Ετι λέγι όταν ο κυρ Κα21
| λέας πάρι τιν αμαρτολί μ(ου) ψιχίν θέλι το πιλινό τ(ου) σόμα
22
| να ενταφιασθί ης τον νάόν τις ἀγίας Πα<ρα>σκεβής όπ(ου)
23
| ἐβρισκετε μέσα ης το ἀνοθέν χορίο Καριάς. Ἐτή λεγι αφίνι
24
| τις θιγατέρο(ς του) Ἀνα(στ)ασάς το χοραφι ης τιν Βίγλα οσαν (και) αν ι\νε/1
2

25

| <Σπιρος Κατοποδης: π(οτε): Βασιλη ήμ(ου)ν παρόν (καί) μαρτιρό.
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26
27
28

| <Ιοαννις Μανολιτζις π(οτε) Παπαδιμίτρι ίμ(ου) παρον κε μαρτιρό.
| <Διμιτρις Κατοποδι τ(ου) ποτέ Παπατονι ημ(ου) παρο και μαρτιρο.
| <Θεόδωρος Κατοποδης: π(οτέ): Πέτρ(ου) νοταριος διμόσιος Λευκάδος.

18

CENTOCINQUATUNO
Angelo Benvenuti arch(ivista) 151
Κοντράτο σεμπριάς 6 Οκτωβρίου/26 Σεπτεμβρίου 1829

Κοντράτο σεμπρίας αριθμός (νοῦ) 126 της 6 Οκτ. 1829 ετ. νέο (26-Σεπτ.-ετ.παλ.) μεταξύ
του σινιόρ δοτόρ Άγγελου ΣΟΥΝΤΙΑ του Πιέρου από την πόλη της Αγίας Μαύρας από το
ένα μέρος και των κυρίου Σπύρου ΘΕΡΑΠΟΥ ποτέ Αντώνι «και η νύφη του γινή χηρα
συμβία του: π(οτέ): άδελφού του Πάνου <Θεράπου> καμνοντας διά τα πεδιά τις ανιλικα...»
► Πρόκειται για τον Σπύρο Θεράπο ποτέ Αντώνη με την σύζυγο του Μαρία και την κόρη του Βασίλω. Βλέπε ό.π., στο κυρίως βιβλίο του Θ. Κατωπόδη (ό.π. 28-VII-1828, σελ.
44bis).
Αναφέρονται τα κτήματα που δίνονται στον σέμπρο
● Σχετικά με τη 2η σκάλα «... εφιτεφσαν αμπέλι66 κ(αι) σανα πεντάρικο : δηλαδη να
παιρνει ο νικοκύρης τα διο μερίδια και οι δουλευτάδες τα τρία με χρέος των αυτών
σέμπρων να ειδοποιούν τον οικοκύρι εξ : νοῦ : 6 : ήμέρες μπριν αρχίσουν το τρύγον δια
να| σελ 152| εχη να ετιμάση τα αγγιά του και διά να είναι παρόν...»
Η σεμπριά προβλέπει επίσης:
Φύτεμα καρυδιών: «καριές μεσα στο αμπέλι στο Βαλτιά όσες ημπορούν να χωρέσουν»
Και ενοικιαση κτήματος για καλλιέργεια σταριού στα «χοράφια κειμενα στου Μπαλή
και στο Λιβάδι με αφιτάντζα χρονική στάρι παστρικό κουβέλια τέσσερα : 4 : ...»
| <Θεόδωρος Κατοποδης: π(οτέ): Πέτρ(ου) νοταριος διμόσιος Λευκάδος.

188 CENTOTTANTOTTO
15 Νοεμβρίου έ.ν. 1829
Στο ημερομηνία 15 Νοεμβρίου 1829 (έτος νέο) αναφέρονται τα ακόλουθα άτομα :
Αποστόλης Μεσσήνης ποτέ Νικόλα αριθ. κατοικίας 150 (Καρυά) και Αντρέας Στραγαλινός ποτέ Βασίλη που κατοικεί στο μαχαλά Ρεκατσινάτα […]
66

Στο συμβόλαιο ο νοτάριος χρησιμοποιεί τη λέξη «ξαμπελώνω», ξαμπέλωμα.
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| <Θεόδωρος Κατοποδης: π(οτέ): Πέτρ(ου) νοταριος διμόσιος Λευκάδος.

▬▬▬▬
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▬▬▬▬

ΚΑΡΥΑ κατάλογος προσώπων
*Αραβανής, Θεόδωρος, παπάς, κοντράτο 8, φ. 22, 25.
Αραβανής, Χρίστος του παπα [;]Θεόδωρου, εκτιμητής αγράμματος, κοντράτο 8, φ. 21.
Αραβανής, Παναγιώτης του Χρίστου υπογράφει αντί του πατέρα του παπά Θεόδωρου, κοντράτο
8, φ. 25.

Αραβανής, Ιωάννης π. *Μανώλη τιμητής, Καρυά, πράξη 225-φ.230, νοτ. Κ. Ν. Σταύρακας
Αραβανής, Θοδωρής του Στάθη, τιμητής Καρυά, πράξη 158, νοτ. Κ. Ν. Σταύρακας.
Αραβανής, Θεόδωρος Ευσταθίου τιμητής, πράξη 192 –φ135 νοτ. Κ.Ν. Σταύρακας.
Αρβανίτης, Κωνσταντής του Σπύρου μάρτυρας Καρυά. πράξη 162 νοτ. Κ. Ν. Σταύρακας.
Ασπροέρακας, Αποστόλης πατέρας του μέλλοντα γαμπρού Αντριά Ασπροέρακα, Σφακιώτες,
μαχαλάς Ασπροερακάτα, κατοικία 10, κοντράτο 13, φ. 42,43.
Ασπροέρακας, Αντριάς του Αποστόλη Σφακιώτες, μαχαλάς Ασπροερακάτα, κατοικία 10, κοντράτο 13, φ. 42,43, (μέλλον γαμπρός της Αλεξάνδρας Σπ. Βερυκίου).
Ασπρογέρακας, Πέτρος π.*Σπύρου
Σφακιώτες, μαχαλάς Ασπροερακάτα, κατοικία 8, κοντράτο 7, φ. 16-19. ● 2 χωράφια στα Μικρονάτα Καρυάς, από 1½ κουβελιών σπόρο το ἐνα (50
κολωνάτα).● χωράφι στο Λιμνί Καρυάς 1 κουβέλι (15 κολωνάτα) ● χωράφι στα Βαλτιά Καρυάς 1½ κουβελιών (18 κολωνάτα) ► τα 83 κολωνάτα =£17 s.19 d.8.
Ασπρογέρακας, *Σπύρος πατέρας του Ασπρογέρακα Πέτρου μαχαλάς Ασπροερακάτα,, κοντράτο
7, φ. 16-19.
*Βερύκιος, Σπύρος π.*Ιωάννη κάτοικος Κάτω Εξάνθια, κατοικία 132, κοντράτο 13, φ.42,43 (σύζυγος της Παγώνας Βερυκίου)
Βερυκίου, Αλεξάνδρα του Σπύρου
μέλλουσα νύφη του Αντριά Αποστ. Ασπροέρακα, κοντράτο 13, φ. 42,43.

Βλάχου, Σταμούλα του Ιω. Ν. Βλάχου μέλλουσα νύφη του Ιωάννη Αναγνώστη Θ. Μεσήνη,
Καρυά, μαχαλάς Καπελάτα, κατοικία 139, κοντράτο 4, φ. 9.
Βλάχος, Ανδρέας π. *Παναγιώτη, πράξη 193 –φ.138 νοτ. Κ.Ν. Σταύρακας.
Βλάχος, Θοδωρής π. *Παναγιώτη, πράξη 193 –φ.138 νοτ. Κ.Ν. Σταύρακας.
Βλάχος, Διονύσιος π. *Νικολού ιερομόναχος (Επάνω Εξάνθεια), φ. 69 νοτ. Κ.Ν. Σταύρακας.
Βλάχος, Ιωάννης π. *Νικολάου πατέρας της νύφης Σταμούλας Βλάχου και αδελφός του Σπύρου Βλάχου, Καρυά, μαχαλάς Καπελάτα, κατοικια 139, κοντράτο 4, φ. 9-12.
Βλάχος, Σπύρος π.*Νικολάου αδελφός του Ιωάννη Ν. Βλάχου, θείος της Σταμούλας Ι. Βλάχου,
Καριά, συνιδιοκτήτης σε ἐνα λόγγι πίσω από το σπίτι (Καπελάτα νο. 139). Επίσης συνορίτης
από λεβάντε στο αμπέλι του Ιωάννη Ν. Βλάχου στον Κισσό της Καρυάς, προικώο της Σταμούλας Βλάχου, κοντράτο 4, φ. 10.
Βλάχος, Σπύρος π.*Νικολάου Καρυά, πατέρας του Μαρκή Βλάχου, κοντράτο 11, φ. 38.
Βλάχος, Μαρκής του Σπύρου Καρυά, κατοικία 139, μέλλον γαμβρός της Ακριβής Χρ. Χτενά,
κοντράτο 11, φ. 38.
Βλάχος Βασίλης π. *Ιωάννη αλλαγή Καρυά, πράξη 171 νοτ. Κ. Ν. Σταύρακας.
Έχει ένα χωράφι χαλέπεδο με πέτρες, ένα λινό μπροστά στο χαλέπεδο, μια σκαμνιά και 3
σκαλιά κήπος στα Καταποδάτα Καρυάς
Βουκελάτος Ιωάννης του Παναγιώτη πωλητής, Δαμιλιάνι, φ.104, νοτ. Κ.Ν. Σταύρακας.
Βουκελάτος Νικολέτος του Παναγιώτη πωλητής , Δαμιλιάνι, φ.104, νοτ. Κ.Ν. Σταύρακας.
Βουκελάτος Ιωάννης του Αντώνη αγοραστής, Δαμιλιάνι, φ.104, νοτ. Κ.Ν. Σταύρακας.
Βουκελάτος Παναγιώτης τιμητής, Δαμιλιάνι, φ.104, νοτ. Κ.Ν. Σταύρακας.
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Βρετου, Ακριβή χήρα, π. *Ιωάννη Βρετού, ιδιοκτήτρια χωραφιού στο Λιβάδι του Αλέξανδρου
που συνορεύει από πουνέντε με τον παπα Ιωάννη Κοψιδά, κοτράτο 1, φ. 3-5.

Γλένης Αντώνης του Παναγιώτη, αγοραστής Καρυά. πράξη 162 νοτ. Κ. Ν. Σταύρακας.
Γλένης Πάνος του Θεοδώρου Καρυά, πράξη 193 –φ.138, νοτ. Κ.Ν. Σταύρακας.
Γλένης Κωσταντής του Θεόδωρου Καρυά, πράξη 193 –φ.138, νοτ. Κ.Ν. Σταύρακας.
Γλένης Ιωάννη του Γεωργίου Καρυά, πράξη 193 –φ.138, νοτ. Κ.Ν. Σταύρακας.
*Γράψας, Αντωνης *Νικολάου τιμητής του χωραφιού του παπά Ιωάννη Γεωργίου Κοψιδά στον
Αλέξανδρο, κοντράτο 1, φ. 3-5
Γράψας Ιωάννη του Πανάγου αβεντάρι κληρονομιάς, Επάνω Εξάνθεια, πράξη 164, νοτ. Κ. Ν. Σταύρακας.
Γράψας Σπύρος του Ανδρέου αβεντάρι κληρονομιάς, Επάνω Εξάνθεια , πράξη 164, νοτ. Κ. Ν. Σταύρακας.
*Δευτεραίος, Πάνος π.*Νικολάου
Δευτεραίος, Κωσταντής π.*Νικολάου

από Σίμβρο, κοντράτο 2, φ. 6-7.

ιερέας βεβαίωση του χαρακτήρα του, από Σίμβρο, κον-

τράτο 2, φ. 6-7.

Διβίτζας Δημήτρης του Κωσταντή τιμητής, Καρυά, πράξη 188 –φ119 νοτ. Κ.Ν. Σταύρακας. [βλ. Τουβίτζας]

*Ζαβιτζάνος, Βασίλης συνορεύει από πουνέντε με το αμπέλι του Στάθη Αθαν. Καρτάνου, στο
Λιμνί, Λιβάδι Καρυιάς, κοντράτο 10, φ. 31, 34.
Ζακυθινός, Σταυράκης του Πάνου μάρτυρας Καρυά, πράξη 158, νοτ. Κ. Ν. Σταύρακας..
Ζακυθινος, Σταυράκης Πάνου τιμητής, πράξη 192 –φ135 νοτ. Κ.Ν. Σταύρακας και τιμητής πράξη 200φ152 νοτ. Κ. Ν. Σταύρακας.
Ζακυθινός, Σπύρος π.*Ιωάννη
|συνιδιοκτήτες χωραφιού που συνορεύει από σιρόκο με το
Ζακυθηνός, Νικολέτος π.*Ιωάννη
|χωράφι του Π. Ασπρογέρακα, στο Λιμνί Καρυάς. Επίσης είναι συνορίτες από πουνέντε αλλου χωραφιού του Π. Ασπρογέρακα στα Βαλτιά Καρυάς, κοντράτο 7, φ. 16, 18, 19.

Ζακυθινός, Γιακουμής του Βασίλη αγοραστής, Καρυά, πράξη 188 –φ.119, νοτ. Κ.Ν. Σταύρακας.
Ζακυθινός, Δημήτρη του Βασίλη αγοραστής, Καρυά, πράξη 188 –φ.119, νοτ. Κ.Ν. Σταύρακας.
Ζακυθινός Σπύρος π. *Ιωάννη Καρυά, πράξη 170, νοτ. Κ. Ν. Σταύρακας.
Ζακυθινός, Νικολέτος π. *Ιωάννη, Καρυά, πράξη 170, νοτ. Κ. Ν. Σταύρακας.
Ζακυθινός, Πανάρετος π.*Ιωάννη, ιερέας, Καρυά, πράξη 170, νοτ. Κ. Ν. Σταύρακας.
Ζακυθινός, Παναγιώτης του Σπύρου μάρτυρας, Καρυά, πράξη 162, νοτ. Κ. Ν. Σταύρακας.
Ζακυθινός, Παναγιωτάκης του Σπύρου μάρτυρας, Καρυά, πράξη 170, νοτ. Κ. Ν. Σταύρακας και πράξη 188 –φ119 νοτ. Κ.Ν. Σταύρακας.

Ζακυθινός, Παναγιώτης Σπύρου μάρτυρας, πράξη 192 –φ 135, νοτ. Κ.Ν. Σταύρακας και πράξη 193 –
φ.135, νοτ. Κ.Ν. Σταύρακας..

Θαράπος, Πάνος του Αντώνη τιμητής, πράξη 158, νοτ. Κ. Ν. Σταύρακας.

Θεράπος, Σπύρος του Αντώνη Θεράπος, σέμπρος –φ.151, νοτ. Θ. Π. Κατοπόδης (βιβλιο 3ο)
Θεράπου. χήρα του π. *Πάνου Α. Θεράπου με τα ανήλικα παιδιά της, σέμπροι–φ.151, νοτ. Θ. Π.
ο

Κατοπόδη (βιβλιο 3 )

*Θέρμος, Δημούτζος π. *Σπύρου, κάτοικος μαχαλά Χαλιάς, Καρυάς κατοικία 172, κοντράτο 4, φ.
8-12.

Καβαδάς, Στάθης του [----] τιμητής (Φτερνό), φύλ. 66, νοτ. Κ.Ν. Σταύρακας.
Καββαδάς, Θεοδώσης π *Γεωργίου πωλητής (Κατωχώρι) πράξη 225-φ.230, νοτ. Κ. Ν. Σταύρακας
*Κακλαμάνης, *Νικολέτος (ποτέ) ακίνητο κληρονομιάς Νικολέτου Κακλαμάνη συνορεύει από
μαγίστρο με αμπέλι του Ιωάννη Ν. Βλάχου στον Κισσό της Καρυάς, προικώο της Σταμούλας
Ι. Βλάχου, κοντρατο 4, φ. 10.
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Καλός, Στάθης π. Γεωργίου, πράξη 29, φ. 87-88.
Καραμπουίκης, Χρήστος του Βασίλη πωλητής Καρυά, πράξη 171, νοτ. Κ. Ν. Σταύρακας.
Καράς, Δημήτριος π.*Θεοδώρου
επιβεβαιωτής από Σίμβρο, κοντράτο 2, φ. 6-7.
Καρτάνος, Στάθης π. *Αθανάση από Πλατύστομα, κατοικία 31, κοντράτο 10, φ. 30-36 – Αμπέλι 2
τσαπιών σε σεμπριά με τον Πάνο Νικολ. Σταύρακα και φυτεμένο μισιακό στο Λιμνί στο Λιβάδι Καρυάς, κοντράτο 10, φ. 30-36.
Κατηφόρης, Δημήτρης π. *Βασίλη πωλητής, Καρυά, πράξη 188 –φ.119, νοτ. Κ.Ν. Σταύρακας.
Κατοπόδης, [;]Αντώνης παπάς πατέρας των Δημήτρη και Σπύρου Κατοπόδη , κοντράτο 1, φ.2 και
κοντρ. 18, φ. 21-25.

Κατοπόδης, Σπύρος του παπά [;]Αντώνη μαχαλάς Μεσινάτα, κατοικία 110 , κοντράτο 8, φ. 21-25.
Βεβαίωση στο όνομα του Παναγιώτη Σταύρακα (τιμητή), κοντράτο 10, φ. 35.
*Κατοπόδης,*Βασίλης Καρυά, πατέρας του Σπύρου Βασ. Κατοπόδη
Κατοπόδης, Σπύρος π.*Βασίλη, μάρτυς, κάτοικος Καρυάς μαχαλάς Κοντρί, κατοικία 195, στα
κοντράτα 7, 8, και 9, στα φ. 16-19, 21-25, 26-30.
Κατοπόδης, Σπύρος π. *Βασίλη μαρτυρας (Καρυά) – φ.26, νοτ. Θ. Π. Κατοπόδη (βιβλιο 3ο)
Κατοπόδης, Σπύρος π. *Βασίλη, μάρτυρας Καρυά, πράξη 170, νοτ. Κ. Ν. Σταύρακας και αλλαγή,
Καρυά, πράξη 171, νοτ. Κ. Ν. Σταύρακας.
Κατοπόδης, Σπύρος τιμητής, Καρυά, .φ104, νοτ. Κ.Ν. Σταύρακας.
Κατοπόδης, Σπύρος π. *Πολυχρόνη μάρτυρας, Καρυά, πράξη 192 –φ.135, νοτ. Κ.Ν. Σταύρακας και
μάρτυρας, πράξη 193 –φ138 νοτ. Κ.Ν. Σταύρακας.
Κατοπόδης, Δημήτρης του παπά [;]Αντώνη
μαχαλάς Καταποδάτα, κοντράδα Αγίου Σπυρίδωνος, κατοικία 110, κοντρατο 1, φ. 2υπ – 3-4 και κοντράτο 8, φ. 21-25. (αδελφός Σπύρου Κατοπόδη).
Κατοπόδης, Δημήτρης του παπά Αντώνη μάρτυρας (Καρυά) –φ.26, νοτ. Θ. Π. Κατοπόδη (βιβλιο 3ο)
*Κατοπόδης, π.*Πέτρος
ακίνητο κληρονομιάς ποτέ Πέτρου Κατοπόδη, συνορεύει από
σιρόκο με το χωράφι του Πανου Νικόλ. Σταύρακα στην Πλατανίτζα Καρυάς, κοντράτο 10, φ.
30-34.

*Κατοπόδης, *Νικόλαος
Καρυά, πατέρας του Αντρέα Νικ. Κατοπόδη.
Κατοπόδης, Αντρέας π.*Νικολάου
αγοραστής, κάτοικος μαχαλάς Χαλιάς, κατοικία 175,
κοντράτο 7, φ.16-19.

Κατοπόδης, Χαράλαμπος τιμητής Καρυά, πράξη 171, νοτ. Κ. Ν. Σταύρακας.
Κόγκας, Πάνος π *Ιωάννη
συνορίτης από μαγίστρο με το χωράφι του Δημήτρη Περάτη
στου «Αμαργιανού τη Σκάλα» (στον Αλέξανδρο), κοντράτο 9°. φ. 27-29.
*Κονιδάρης, Βικέντιος ιερέας -Βαυκερή, ακύρωση διαθήκης φ. 106-107.
*Κονιδάρης, Γεώργιος (αδελφός του Βικέντιου), Βαυκερή, ακύρωση διαθήκης φ. 106-107.
Κονιδάρη, Χρυσάντζα, χήρα του π. Γεωργίου Κονιδάρη, θυγατέρα του Πάνου Θερμού, Βαυκερή,
ακύρωση διαθήκης φ. 106-107.

Κονιδαρης, Αντριάς π. Γεωργίου (και της Χρυσάντζας), Βαυκερή, ακύρωση διαθήκης φ. 106-107.
Κονιδάρη, Θεοδούλα π. Γεωργίου (και της Χρυσάντζας), Βαυκερή, ακύρωση διαθήκης φ. 106-107.
Κοντηλάτος, Γεράσιμος π. Βασίλη (Αλέξανδρος, Κολυβάτα 19), μάρτυρας, κοντράτο νο 54.
Κοντηλάτος, Ιωάννης π.Βασίλη (Αλέξανδρος, Κολυβάτα ), τιμητής, κοντράτο νο 54.
Κοντηλάτος, Γεώργιος π. Αναστάση (Αλέξανδρος, Κολυβάτα 20) μάρτυρας, κοντράτο νο 54.
Κουκουλιώτης67, Δημήτρης π.*Στάθη υπογράφει αντί του Στάθη Αραβανή, κοντράτο 8, φ. 25.
Κουκουλιώτης, Δημήτρης π.*Στάθη τιμητής, Καρυά, πράξη 188 –φ.119, νοτ. Κ. Ν. Σταύρακας.
Κουλουράς, Ιωάννης του π. *Αποστόλη συνιδιοκτήτης με χωράφι που συνορεύει από σιρόκο με
το χωράφι του Δημήτρη Περάτη στου «Αμαργιανού τη Σκάλα» (στον Αλέξανδρο), κοντράτο 9°.
φ. 27-29.

Κουλουρά, αδέλφια του Ιωάννη π. *Αποστόλη
Κοψιδάς, *Ευστάθιος (ή Σταθάκης)
πατέρας του Χρήστου-Αναγνώστη Κοψιδά, κοντράτο 1,
φ. 2-5.

67

Επίθετο που δηλώνει προέλευση από το Κουκούλι της Ηπείρου.
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Κοψιδάς, Χρήστος-Αναγνώστης π. *Ευσταθίου τιμητής του χωραφιού του Παπά Ιωάννη Κοψιδά (Γεωργίου), Καρυά, μαχαλάς Κοψιδάτα, κοντράδα Αγίου Ιωάννη του Προδρόμου, κατοικία
9, κοντράτο 1, φ.2 υπ., 3-5.

Κοψιδάς, Ιωάννης π.*Γεωργίου ιερέας Καρυά, μαχαλάς Καταποδάτα, κατοικία 48 χωράφι στο
Λιβάδι (Αλέξανδρος) με συνορίτες από πουνέντε την Ακτιβή χήρα Ιωάννη Βρετού και τον
Δημήτρη Τουβίτσα. σ.3 τεταρτίου ½ = 5 τάλαρα (£1-s 1 – d 8) ή ενός κουβελίου σπόρου, σ.
4/5, κοντράτο 1, φ. 2-4 (17 Αυγ. 1828)
Κοψιδάς, Σίμος
συνορεύει από σιρόκο με το αμπέλι του Στάθη Αθαν. Καρτάνου, στο
Λιμνί, Λιβάδι Καρυάς, κοντράτο 10, φ. 31, 34.
Κοψιδάς, Σίμος π. *Γιακουμή τιμητής, Καρυά, πράξη 200 –φ.152, νοτ. Κ. Ν. Σταύρακας.
Κοψιδάς, Γιακουμής του Σίμου τιμητής , Καρυά, πράξη 225-φ.230, νοτ. Κ. Ν. Σταύρακας

Μανωλίτσης, Πάνος π. *Σπύρου, αγοραστής μαχαλάς Μαυρογιαννάτα στον Αλέξανδρο68, κατοικία 79. Κοντράτο 9α, φ. 26-30. ▪ κοντράτο 46 φυλ 127/128 (Βλ. Μανωλίτσης και αδέλφια, φ. 29)
Μανωλίτζης, Πάνος π. *Σπύρου (Αλέξανδρος, Μαυρογιαννάτα 79), κοντράτο 53.
Μανωλίτζης, Αθανάσιος π. *Παναγιώτη, (Αλέξανδρος, Μαυρογιαννάτα), τιμητής, κοντράτο 53.
Μανωλίτζης, Γεώργιος π. *Στάθη (Αλέξανδρος, Μαυρογιαννάτα 80), κοντράτο 53.
Μανωλίτζης, Ιωάννης π. *παπά Δημήτρη, (Αλέξανδρος, Μαυρογιαννάτα), τιμητής, κοντράτο 53.
Μανωλίτζης, Ιωάννης π. *Παπαδημήτρη (από Αλέξανδρο, Μαυρογιαννάτα) μάρτυρας –φ.26, νοτ. Θ.
ο

Π. Κατοπόδη (βιβλιο 3 ).

Μεσήνης, Δημήτρης π.*Ιωάννη , Καρυά, μαχαλάς Χαλιάς, κατοικία 167, κοντράτο 4, φ. 8.
Μεσήνης, Ιωάννης Αναγνώστης π. *Θεοδώση γαμικό κοντράτο, σύζυγός της Σταμούλας Ιωάννου Νικ. Βρετού, Καρυά, κατοικία 127, κοντράτο 4, φ. 9-11.
Μεσήνης, Αποστόλης του Νικόλα (Καρυά) –φ.188, νοτ. Θ. Π. Κατοπόδης (βιβλιο 3ο).
*Μικρόνης, *Σπύρος ;; βλ. Μικρόνης Δήμος και Σπύρος.
Μικρόνης, Δήμος π. *Ιωάννη μαχαλάς Πηγαδισιάνοι, κατοικία 18, αγοραστής, κοντρατο 8, φ.
21-24

Μικρόνης, Δήμος π. *Ιωάννη αγοραστής (Πηγαδησιάνοι), πράξη 200-φ.152, νοτ. Κ. Ν. Σταύρακας,
και αγοραστής (Πηγαδησάνοι) πράξη 225-φ.230, νοτ. Κ. Ν. Σταύρακας.
Μικρόνης, Σπύρος π. *Ιωάννη τιμητής, Καρυά, κοντράτο 9°. φ. 27.
Μικρόνης, Κωνσταντής συνορίτης του Πέτρου Σπ. Ασπρογέρακα από σιρόκο στην περιοχή
Μικρονάτα Καρυάς. Στην ίδια περιοχή συνορεύει από μαγίστρο σε ἀλλο λαχίδι του Π. Σπ.
Ασπρογέρακα, κοντράτο 7 , φ. 16, 18.
Μονή Αγίου Ιωάννη στο Λιβάδι
ιδιοκτησία ακινήτου που συνορεύει, από τραμουντάνα,
με χωράφι του Πετρ. Σ. Ασπρογέρακα στα Βαλτιά Καρυάς, κοντράτο 7, φ. 16, 19.
Μπρουσινός, Αθανάσιος
συνορίτης από πουνέντε στο χωράφι του Ιωάννη Νικ. Βρετού,
προικώο της Σταμούλας, στην περιοχή «Στα Καλυβάκια» Καρυάς, κοντράτο 4, φ. 11.
Μπουρσινός, Βασίλης του παπά Θεόδωρου
Καρυά, μαχαλάς Μπρουσινάτα, κατοικία 122,
κοντράτο 4, φ. 8-12.

Μπουρσινός, παπά Θεόδωρος πατέρας του Βασίλη Θ. Μπουρσινού, στα Μπρουσινάτα (;;)
Μπουρσινός, Αποστόλης
(Καρυά ;;), συνορεύει από λεβάντε με αμπέλι του Ιωάννη Ν.
Βλάχου στην περιοχή Αμυγδαλιά της Καρυάς, προικώο της Σταμούλας Ι. Βλάχου, κοντρατο 4,
φ. 11.

Παπαδάτος, Αντώνης του Νικολή πωλητής, Καρυά, πράξη 188 –φ.119, νοτ. Κ.Ν. Σταύρακας.
*Περάτης, Πάνος

68

βλ. Περάτης Δημήτρης του π. *Πάνου, κοντράτο 9°. φ. 26-30.

Σήμερα (2016) ἐχουμε Δημοτικό Διαμέρισμα Αλεξάνδρου με τους οικισμούς Μαυρογιαννάτα, Κολυβάτα, Κοκλάτα (Κιάφα) και Νικιάνα. Ο αρχικός Αλέξανδρος εγκαταλείφθηκε και οι κάτοικοι μετεγκατεστάθησαν στα Νικιάνα.
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Περάτης, Δημήτρης π. *Πάνου μαχαλάς Πινακοχώρι Σφακιώτες, κατοικία 10, πωλητής χωραφιού 3 κουβελιών στου «Αμαργιανού τη Σκάλα» (στον Αλέξανδρο) για 9 τάλαρα=£1-s19, κοντράτο 9°. φ. 26-30.
Πολίτης, Στάθης π.*Νικολάου πωλητής Φτερνό, πηγάδι στα Πηγάδια Φτερνού και αμπέλι σύδεντρο στις Στρουγγίλες Φτερνού, Βλάχος Διονύσιος του Νικολού ιερομόναχος (Επάνω Εξάνθεια), φύλ. 66, νοτ. Κ.Ν. Σταύρακας και φύλ. 69, νοτ. Κ.Ν. Σταύρακας.

Ρεκατζίνας69 Ιωάννης π.* Νικολαου, μάρτυρας, κοντράτο 28 , φύλ. 84.
Ρεκατζίνας Αντρέας του Αντώνη, μάρτυρας, κοντράτο 28, φυλ. 85.

*Σαβίνου, Αναστάσιος π.*Βασιλείου επιβεβαιωτής από Σίμβρο, κοντράτο 2/3, φ. 6-7,8.
Σέρβος, παπάς
χωράφι κληρονομιάς παπά Σέρβου συνορεύει με το χωράφι του Σπύρου Βασίλη Σκουτέρη από μαγίστρο στο Λιμνί Καρυάς, κοντράτο 8, φ. 22.
Σέρβος, Γεώργιος
Καρυά, συνορεύει από μαγίστρο με το αμπέλι του Ιωάννη Νικ. Βλάχου,
στην περιοχή «στου Βλάχου το χωράφι», που δίνεται προικώο στη Σταμούλα Βλάχου, κοντράτο 4, φ. 11.

Σέρβος, Γεώργιος π. Δημητρίου (Νιοχώρι) κοντράτο 46, φυλ. 127/128.
Σκιαδάς, Ιωάννης σεμπρια Καριώτη, πράξη 171, νοτ. Κ. Ν. Σταύρακας.
Σκλαβενίτης, Δημήτρης π.*Πάνου αγοραστής πηγάδι στα Πηγάδια Φτερνού και αμπέλι σύδεντρο στις Στρουγγίλες Φτερνου, φύλ. 66, νοτ. Κ.Ν. Σταύρακας.
Σκλαβενίτης, Καλόγερος π. *Δράκου τιμητής Φτερνό, φύλ. 66, νοτ. Κ.Ν. Σταύρακας.
Σκουτέρης, Σπύρος του Βασίλη χωράφι του Σπύρου Βασίλη Σκουτέρη από γαρμπί στο Λιμνί
Καρυάς, κοντράτο 8, φ. 21.
Σκουτέρης, Σπύρος π.*Βασίλη κάτοικος Καρυάς, μαχαλάς Σκουτεράτα, κατοικία 145, ιδιοκτήτης χωραφιού στο Λιμνί Καρυάς, 1 κουβελιού, το πουλάει 15 κολωνάτα= £3 s3 d5. ἐχει και
ἀλλο χωράφι συνορίτικο με το προηγούμενο από γρέγο. Τιμητής στο κοντράτο 7, φ. 17,19 Πωλητής στο κοντράτο 8, φ. 21-25
Σκουτερης, Σπύρος π. *Βασίλη πωλητής, Καρυά, πράξη 200-φ. 152, νοτ. Κ. Ν. Σταύρακας.
Σκουτέρης, Δημήτρης συνορίτης του χωραφιού του Σπύρου Βασίλη Σκουτέρη από γαρμπί στο
Λιμνί Καρυάς, κοντράτο 8, φ. 21.
Σούντιας, Τζώρτζης
συνορίτης από λεβάντε στο χωράφι του Ιωάννη Νικ. Βρετού, προικώο
της Σταμούλας, στην περιοχή «Στου Λαβράνου» Καρυάς, κοντράτο 4, φ. 11.
Σούντιας, Πιέρος
συνορίτης από μαγίστρο σε χωράφι του Πετρ. Σ. Ασπρογέρακα στο Λιμνί Καρυάς, κοντράτο 7, φ. 16,19.
Σούντιας, Φιλιππος π. Παναγιώτη (Αλέξανδρος, Μαυρογιαννάτα), τιμητής, κοντράτο 54
Σούντιας, Άγγελος του Πιέρου δοτόρ, σεμπριά (Αγία Μαύρα) –φ.151, νοτ. Θ. Π. Κατοπόδης (βιβλίο
ο

3)

Σταύρακας, Βασίλης π. *Ιωάννη

τιμητής του Πάνου Νικολ. Σταύρακα, κοντράτο 10, φ. 31,

34, 35.

Σταύρακας, Βασίλης τιμητής Καρυά, πράξη 171, νοτ. Κ. Ν. Σταύρακας.
Σταύρακας, [;]Βασίλης πατέρας του Πάνου Βασιλ.
Σταύρακας, Πάνος του Βασίλη μαχαλάς Σταυρακάτα Καρυάς, κατοικία 92 , κοντράτο 9α , φ. 2630, και κοντράτο 10, φ. 30-36.

*Σταύρακας, *Νικόλας πατέρας του Πάνου *Νικολ. Σταύρακα.
Σταύρακας, Πάνος του π. *Νικολάου μαχαλάς Χαλιά Καρυάς, κατοικία 174, κοντράτο 10, φ.
30-36. Χωράφι 2 τεταρτιων στην Πλατανίτζα Καρυάς. ἀλλο χωράφι του Πάνου Σταύρακα
στην Πλατανίτζα, συνορεύει με το προηγούμενο από πουνέντε [Κυριακή 28 Οκτ. 1828].
*Σταύρακας, *Χρίστος πατέρας του Παναγιώτη π. *Χρίστου Σταύρακα.
Σταύρακας, Παναγιώτης π. *Χρίστου τιμητής του Στάθη Αθαν. Καρτάνου, (χωράφι στο Πλατύστομα) κοντράτο 10, φ. 31, 34, 35.
69

Κατά τον Αποστόλη Κατσαντώνη (1975) οι Ρεκατζινέοι ήταν Στραγαλινοί Ηπειρώτες.
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Σταύρακας, Νικολέτος π.*Παναγιώτη τιμητής κοντράτο 7, φ. 17,19.
Σταύρακας Νικολέτος π. *Παναγιώτη, μάρτυρας , πράξη 171, νοτ. Κ. Ν. Σταύρακας και πράξη 188
–φ.119, νοτ. Κ.Ν. Σταύρακας.

Σταύρακας, Θεόδωρος του Συμεών, Καρυά [μαχαλάς Σταυρακάτα], κατοικία 75 αν μένει με τον
γιό του], φ. 16-19.
Σταύρακας, Στάθης
(Καρυά ;), συνορίτης του χωραφιού του Πέτρου Σπ. Ασπρογέρακα από
σιρόκο στην τοποθεσία Μικρονάτα Καρυάς, κοντράτο 7, φ. 16, 18.
Σταύρακας, Συμεών του Θεοδώρου
κάτοικος Καρυάς, μαχαλάς Σταυρακάτα, κατοικία 75,
κοντράτο 7, φ. 16-19.

Σταύρακας, Θεόδωρος κάτοικος Καρυάς, πατέρας του Συμεών Θ. Σταύρακα, κοντράτο 7, φ. 1619.

Στραγαλινός, Αντρέας του Βασίλη (Ρεκατσινάτα) –φ188 νοτ. Θ. Π. Κατοπόδης (βιβλιο 3ο)

Τουβίτζας, Δημήτρης π.*Νικολάου

κάτοικος Αλέξανδρου, μαχαλάς Μαυρογιαννάτα, κοντράδα Αγ. Σπρυρίδωνος, κατοικία 65, κοντράτο 1, φ.2, 3,7 [17 Αυγ, 1828]
Τούμπας, Βασίλης π.*Παπαδημήτρη ιερέας, Καρυά, κατοικία 130, μάρτυς, κοντράτο 11, φ.
(40), 37-40.

Τούμπας, Βασίλης του Παπασπύρου μάρτυς, Καρυά, κατοικία 130 (βλ. Τουμπάς του
*Παπαδημήτρη).
Τριβιζάς, Πάνος του Νικολάου επίτροπος, πόλη Αγ. Μαύρας, πράξη 193 –φ.138, νοτ. Κ.Ν. Σταύρακας.)

*Φατούρος, Πάνος π.*Νικολάου
από Σίμβρο, κοντράτο 2, φ. 7.
Φίλιππας, Ιωάννης π.*Σίμου
Κάτω Εξάνθεια, κατοικία 16, κοντράτο 13, φ. 42.
Φούρος, Δημήτρης
χωράφι κληρονομιάς Δημήτρη Φούρου συνορεύει από πουνέντογάρμπι με το χωράφι του Δημήτρη Περάτη στου «Αμαργιανού τη Σκάλα» (στον Αλέξανδρο),
κοντράτο 9°, φ. 27-29.

*Χτενάς, *Δανιήλης
πατέρας του Χρίστου Χτενά, κοντράτο 11, φ. 37.
Χτενάς, Χρήστος π. *Δανιήλ πωλητής, , πράξη 158, νοτ. Κ. Ν. Σταύρακας και πωλητής, πράξη 192 –
φ.135, νοτ. Κ.Ν. Σταύρακας.

Χτενάς, Χρήστος π. *Δανιήλη, κάτοικος Καρυάς, κατοικία χαλασμένη χωρίς αριθμό, κοντράτο 11,
φ. 37.

Χτενά, Ακριβή του Χρίστου
μέλλουσα σύζυγος του Μαρκή Βλάχου, κοντράτο 11, φ.38.
*Χτενάς *Δημήτρης
χωράφι κληρονομιάς του *Δημήτρη Χτενά συνορεύει με το αμπέλι του
Χρήστου Δανιήλη Χτενά, στην Αστραγαλιά Καρυάς, κοντράτο 11, φ. 39.
Χτενάς, Πέτρος π. * Δημήτρη αγοραστής, πράξη 192 –φ.135, νοτ. Κ.Ν. Σταύρακας.
Χτενάς, Βασίλης π * Δημήτρη αγοραστής, πράξη 192 –φ.135, νοτ. Κ.Ν. Σταύρακας.
Χτενάς, Πανταζής του Ιωάννη αγοραστής, πράξη 158, νοτ. Κ. Ν. Σταύρακας.
Χτενάς, Πανταζής του Ιωάννη (διαθέτων, Καρυά νο 222) –φ.26, νοτ. Θ. Π. Κατοπόδης (βιβλιο 3ο)
Χτενά, Αναστασά του Πανταζή Χτενά (κληρονόμος) –φ.26, νοτ. Θ. Π. Κατοπόδης (βιβλιο 3ο)

▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
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Η διαχρονικότης των ονομάτων

Μάκης Δουβίτσας (καθ. Οδοντιατρικής). 2.Περικλής Κατωπόδης-Σίας (δάσκαλος). 3. Αλέκος Σταύρακας (πρ. δήμαρχος Καρυάς) 4. Θοδωρής Σταύρακας. 5. Βασίλειος Μπουρσινός (συμβολαιογράφος). 6. Παπά Κώστας Θερμός. 7. Νίκος Αραβανής-Κασούνης. 8
Κυριάκος Κατωπόδης-Νικολάρας. 9. παπά Φώντας Καρφάκης.10. παπά Στάθης Κτενάς
(εθνοσυμβουλος). 11. Λεωνίδας Κατωπόδης (πρόεδρος τοπικής κοινόητας Καρυάς). Το
στεφάνι κατέθεσε ο Ηλιάς Κατωπόδης-Τσότσολος.
Πηγή: [http://www.kolivas.de/archives/201091 φωτό. Σπύρος Μανωλίτσης (Δίας) από
τον Αλέξανδρο.]

▬▬▬▬
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▬▬▬▬

ΚΑΡΥΑ, ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ 1827 – 1829
αύξων αριθμός κατοικιών που αναφέρονται στα συμβόλαια.
▬▬▬▬
Νο. 11 ▪ Σταυρακάτα ● Βασίλης Βλάχος του Ιωάννη ( νοτάριος Κ.Ν. Σταύρακας ).
Νο. 26 ▪ Κοψιδάτα-Αγ. Ιωάννης Πρόδρομος ● Χρήστος-Αναγνώστης Κοψιδάς του Νικολάου ● Χρήστος-Αναγνώστης Κοψιδάς του Σταθάκη φ154-7
Νο. 31 ▪ ----- ● Δημήτρης Στάθη Κουκουλιώτης.
Νο, 32 ▪ ----- ● Πανάρετος Ζακυνθινός του Ιωάννη ιερομόναχος
Νο. 34 ▪ ----- ● Σπύρος Αντώνη Θαράπου (Μαρία και θυγατέρα Βασίλω).
Νο. 39 ▪ ----- ● Ιωάννης Αντρέα Κατωπόδης.
Νο. 45 ▪ Σκουτεράτα ● Σπύρος Βασίλη Σκουτέρης.
Νο. 48 ▪ Κατωποδάτα ● ιερέας Ιωάννης Γεωργίου Κοψιδάς **70 ● ΓεώργιοςΑναγνώστης Κοψιδάς του παπά Ιωάννη.***
Νο. 73 ▪ ----- ● Στάθης Σταύρακας του Δημήτρη.
Νο. 75 ▪ Σταυρακάτα ● Συμεών Θεοδώρου Σταύρακας. ******** Άγιος Νικόλαος
No. 91 ▪ κοντράδα Αγίου Νικολάου ● καγκέλο νοταρίου Κωνσταντή Σταύρακα του Νικολάου (16/4 Δεκ. 1827 ).
Νο. 92 ▪ Σταυρακάτα ● Βασίλης Ιωάννη Σταύρακας *● Πάνος Βασίλη Σταύρακας (γιος).*****● Κωσταντής Βασίλη Σταύρακας.
Νο. 100 ▪ ----- ● Δημήτρης Κατωπόδης του Παπαντώνη. [;; Σπύρος Κατωπόδης του Παπαντώνη ;; φ 104]
Νο. 102 ▪ ----- ● Γιώργος Αντριά Κατοπόδης.
Νο. 104 ▪ Κοντρί ● οφφίκιο Θεοδώρου Πέτρου Κατωπόδη (νοταρίου) στον 1ο πάτο
Νο. 105 ▪ Κοντρί ● Σπύρος Βασίλη Κατωπόδης. ****** (νοτάριος Κ.Ν. Σταύρακας).
Νο. 110 ▪ Κατωποδάτα-Αγ. Σπυρίδων Δημήτρης Κατωπόδης του Παπά Αντώνη***
Νο. 113 ▪ ----- ● Στάθης Μεσήνης του Πολυχρόνη.
Νο. 115 ▪ ----- ● Φώτης Σταθη Μεσήνης.
Νο. 116 ▪ ----- ● Σπύρος Ιωάννη Βαγενάς. **

70

Με το σημείο (*) σημειώνουμε άτομα που εμφανίζονται σε περισσότερες της μίας πράξεως. Ενδεικτικά
οι μάρτυρες των Σπύρος Β. Κατοπόδης, Συμεών Θ. Σταύρακας και Πάνος Β. Σταύρακας συμμετέχουν σε
πέντε και περισσότερες συμβολαιογραφικες εγγραφές.
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Νο. 122 ▪ Μπρουσινάτα ● Βασίλης Μπουρσινός του Παπαθοδωρή (Αγγελική και θυγατέρα Μαύρα Μπρουσινού).* Νο. 122 ▪ ----- ● Γεώργιος Πάνου Ζουλούμης
[;;] φ 134-6 [;;]
Νο. 125 ▪ ----- ● Δημήτρη Παναγιώτη Μεσήνης.
Νο. 127 ▪ ----- ● Ιωάννης-Ἀναγνώστης Μεσήνης του Θεοδώση
Νο. 130 ▪ ----- ● ιερεύς Βασίλειος Τούμπας του παπά Δημήτρη, και Βασίλειος Τούμπας
του παπά Σπύρου, σύζυγος Γιαννούλα το γένος Δημ. Μεσήνη. ● Αντώνης-Αναγνώστης Τούμπας του παπά Βασίλη.**
Νο. 139 ▪ Καπελάτα ● Σταμούλα θυγατέρα του Ιωάννη Νικολάου Βλάχου.
Νο. 139 ▪ ----- ● Μαρκής Σπύρου Βλάχος (Καρυά, νο 139)
Νο. 145 ▪ Σκουτεράτα ● Σπύρος Βασίλη Σκουτέρης.
Νο. 147 ▪ ----- ● Αντώνης Παναγιώτη Γλένης. *
Νο. 150 ▪ ------ ● Αποστόλης Μεσήνης του Αποστόλη.
Νο. 167 ▪ Χαλια ● Δημήτρη Ιωάννη Μεσσίνης.
Νο. 172 ▪ Χαλια ● Δημούτζος Σπύρου Θερμός.
Νο.
Νο. 174 ▪ Χαλια ● Πάνος Νικολάου Σταύρακας.
Νο. 175 ▪ Χαλια ● Αντριάς Νικολάου Κατωπόδης.
Νο. 176 ▪ ----- ● Ιωάννης και Θοδωρής α/φοι Κατωπόδη του Δημήτρη.
Νο. 179 ▪ ----- ● Αντώνιος Γεωργίου Κατωπόδης. *
Νο. 182 ▪ ----- ● Δημήτρης Βασίλη Ζακυνθινός.
Νο. 184 ▪ ----- ● Γιακουμής Σίμου Κοψιδάς, Καρυά.
Νο. 189 ▪ ----- ● Αντώνης Κατωπόδης του Γεωργίου. [ ? ]
Νο. 192 ▪ Ρεκατζινάτα ● Αντριάς Αντώνη Ρεκατζίνας.
Νο. 195 ▪ Ρεκατζινάτα ● Αντώνη Τούμπα του Φίλιππου (Αλέξω και θυγατέρα Μαρία του
Φιλίππου).
Νο. 200 ▪ Ρεκατζινάτα ● Σπύρος Ιωάννου Αραβανής
Νο. 201 ▪ Ρεκατζινάτα ● Ιωάννης Νικολάου Ρεκατζίνας.
Νο. 209 ▪ ----- ● Δημήτρης Κτενάς του Παπακωσταντή.
Νο. 210 ▪ ----- ● Δημήτρης Αραβανής του Παπαβασίλη.
Νο. 214 ▪ ----- ● Σπύρος Παναγιώτη Κοψιδάς.
Νο. 218 ▪ ----- ● Δημήτρης Καρφάκης του Αποστόλη.
No. 222 ▪ ----- ● Πανταζής Ιωάννη Χτενάς (νοτάριος Κ.Ν. Σταύρακας).
Νο. 223 ▪ ----- ● Ιωάννης Αραβανής του Μανώλη.
Νο. [;;;] ▪ Ρεκατζινάτα ● Αντρέας Βασίλη Στραγαλινός (νοτάριος Κ.Ν. Σταύρακας).
Νο δεν έχει ▪ ----- ● Βασίλης Πάνου Κακλαμάνης (κεραμιδάδικο).
Νέα οικοδομή ▪ ----- ● Αντριάς Νικολέτου Κακλαμάνης. (κεραμιδάδικο).
Νο σπίτι χαλασμένο ●

▬▬▬▬▬▬▬▬▬
Μαχαλάδες (γειτονιές) της Καρυάς το 1975
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Κτενάτα – Χαλιάς (Αραβανής) – Γλενάτα – Φαμπεσάτα (Μεσήνης) – Ζαβιτσανάτα –
Κακλαμανάτα – Κοντρί (Καταποδάτα/Νικολαράτα) – Σταυρακάτα – Φεγγαράτα
(Καραμποΐκης, Βλαχέοι) – Σαββάτα (Αραβανής) – Δουβιτσάτα – Τσαγγαριολάτα
(Αραβανής). Τα Ρεκατσινάτα ήταν ήδη από τότε έρημα. Επίσης ο κυρίες της οικογενείας του Βαγγέλη Σταύρακα μας ανέφεραν ότι η εκκλησία της Αγίας Παρασκευής είναι στην Κατσινέϊκη ή Ζακυθινέϊκη γειτονιά.
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
Νο. 18 ▪ Πηγαδισάνοι ● Δήμος Νικ. Μικρόνης (Καρυά, Πηγαδισάνοι, νο 18)
▬▬▬▬

▬▬▬▬

Χωριά της εξοχής αρθ. οικιών
Αλέξανδρο/Μαυρογιαννάτα
Νο. 65 ▪ Αλέξανδρος-Μαυρογιαννάτα, Αγ. Σπυρίδωνα ●Δημήτρης Νικολάου Τουβίτζας.
Νο. 71 ▪ Αλέξανδρος-Μαυρογιαννάτα ● Ιωάννης Μανωλίτζης του παπά Δημήτρη.
Νο. 79 ▪ Αλέξανδρος-Μαυρογιαννάτα ● Πάνος Σπύρου Μανωλίτζης. **
Νο. 80 ▪ Αλέξανδρο-Μαυρογιαννάτα ● Γεώργιος Στάθη Μανωλίτζης.
Νο. δεν έχει ▪ Αλέξανδρος-Μαυρογιαννάτα ● Αναστάσης Ιωάννη Σούντιας.
Αλέξανδρο/Κολυβάτα
Νο. 7 ▪ Αλέξανδρο-Κολυβάτα ● Ζαφείρης Σπύρου Κολυβάς.
Νο. 9 ▪ Αλέξανδρο-Κολυβάτα ● Χρήστος Θεοδώρου Δαμιανής.
Νο. 20 ▪ Αλέξανδρο-Κολυβάτα ● Γεώργιος Αναστάση Κοντιλάτος.
Νο. 19 ▪ Αλέξανδρο-Κολυβάτα ● Γεράσιμος Βασίλη Κοντιλάτος.
Νο. 31 ▪ Αλέξανδρος-Κολυβάτα ● Ιωάννης Στάθη Βρετός.
Νο. 37 ▪ Αλέξανδρος-Κολυβάτα ●Κωνσταντής Θοδωρή Διαμιανής.
Νο. 40 ▪ Αλέξανδρος-Κολυβάτα ● Νικολέτος Σπ. Κολυβάς.
Νο. 43 ▪ Αλέξανδρος-Κολυβάτα ● χήρα Αντριάνα του π. Νικολού Κολυβά το γένος Δημ.
Φουρσαλιά.
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
Βαυκερή
Νο. 6 ▪ Βαυκερή ● Σπύρος Ιωάννη Βρετός.
Νο. 8 ▪ Βαυκερή ● οικία ποτέ Σπύρου Γαζή, οι 3 αδελφές Γαζή : Μαρινέτα συζύγου Παν.
Γαζή, Τάσας συζύγου Φραγκούλη και Λάμπρως Γαζή.
Νο. 34 ▪ Βαυκερή ● Ιωάννης Βαγγέλη Καλαματιανός.*
Νο. 36 ▪ Βαυκερή ● Ιωάννης Δημήτρη Βρετός. *
Νο. 37 ▪ Βαυκερή ● Αντριά Νικολ, Γαζή
Νο. 46 ▪ Βαυκερή ● Αντρέας Νικολέτου Βρετός.
Νο. 48 ▪ Βαυκερή ● Αντώνης Στάμου Κονιδάρης.
Νο. 48 ▪ Βαυκερή ● Βασίλειος Αναστάση Σέρβος. φ. 182-185. [xx]
Νο. 70 ▪ Βαυκερή ● Γεώργιος Σίμου Γαζής.
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Νέα οικοδομή▪ Βαυκερή ● Βασίλης Δημήτρη Γαζής
● α/φοί Πάνος και Χρήστος Βλάχος του Πάνου από Βαυκερή, ευρισκόμενοι στην Αγία
Μαύρα.
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
Εγκλουβή
Νο. 38 ▪ Εγκλουβή ● Ιωάννης Πάνου Καραμποΐκης.
Νο. 49 ▪ Εγκλουβή ● Νικολέτος Δημήτρη Κοντογιώργης.
Νο. 50 ▪ Εγκλουβή ● Διονύσιος Θεολόγου Κοντογιώργης ιερομόναχος.
Νο. 57 ▪ Εγκλουβή ● Νικολέτος Πάνου Φραγγούλης.
Νο. 60 ▪ Εγκλουβή ● Γεώργιος Αντρ. Θερμός.
Νο. 63 ▪ Εγκλουβή ● Ηλία Πέτρου Καραμποΐκη = γιός Νικολός Η. Καραμποΐκη.
Νο. 65 ▪ Εγκλουβή ● Τριαντάφυλλος Σπύρου Θερμός.*
Νο. 90 ▪ Εγκλουβή ● Νικολός Παναγιώτη Κοντογιώργης.
Νο. 91 ▪ Εγκλουβή ● ιερεύς Πανάρετος Κοντογιωργης του Παπαδημήτρη.
Νο. 102 ▪ Εγκλουβή ● Γεώργιος Αναγνώστη Κανέλος.
Νο. 103 ▪ Εγκλουβή ● Χρήστος Δημ. Κακλαμάνης.
Νο. 106 ▪ Εγκλουβή ● Νικόλαος Παναγιώτη Λογοθέτης (επίτροπος Αναστάσιος Νικολ.
Μπαντουβάς από Κέρκυρα).

Νο. 119 ▪ Εγκλουβή ● οικία της χήρας Κατερίνας του π. Ιωάννη Αθαν. Γληγόρη71 (Νικολέτα Ιω. Γληγόρη και Κοντύλω Γληγόρη μητέρα του π. Ιωάννη)
● Ναός Αγίου Γεωργίου.
● Ναός Αγίου Δημητρίου.
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
Άγιος Ηλίας
Νο. 6 ▪ Άγιος Ηλίας ● Κωσταντής Σπύρου Αργυρός.
Νο. ?? ▪ Άγιος Ηλίας ● Τριαντάφυλλος Σπύρου Αργυρός.
Νο. 21 ▪ Άγιος Ηλιας ● Γεώργιος Ζαφείρη Σολδάτος
Νο. 54 ▪ Άγιος Ηλίας ● Σίμος Ιωάννη Σολτάτος.
Νο. 56 ▪ Άγιος Ηλίας ● Νικολός Γεωργίου Σολτάτος.
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
Κάτω Εξάνθεια (Δρυμώνας)72
Νο. 11 ▪ Κάτω Εξάνθεια ● Δημήτρης Γεωργ. Βερύκιος
Νο. 16 ▪ Κάτω Εξάνθεια ● οικία Ιωάννη Σπύρου Φίλιππα.
Νο. 16 ▪ Κάτω Εξάνθεια ● οικία Ιωάννη Φίλιππα ποτέ Ζήσιμου [xxx]
Νο. 31 ▪ Κάτω Εξάνθεια ● Γεωργάκης Κέκου Φέτζης.
Νο. 32 ▪ Κάτω Εξάνθεια ● Αλεξάνδρα κόρη Σπύρου Ιωάννη Βερύκιου και της Παγώνας.
Νο. 41 ▪ Κάτω Εξάνθεια ● Βασίλη Νικόλ. Βερύκιου.
Νο. [;;] ▪ Κάτω Εξάνθεια, Ακριβή κόρη Δημήτρη Φέτζη και της Κατερίνας.
71

Χήρα Κατερίνα το γένος Βαγγέλη Βλασόπουλου από το Νιοχώρι.
Σύμφωνα με τον ιερέα Γεράσιμο Ζαμπέλη τα Εξανθεια αποτελούντο από 6 αρχικούς οικισμούς «1) Το
Παλιό χωριό, με το εξωκκλήσι η Παναγιά, 2) Τα Βλαχάτα, με το ναό του Αγίου Νικολάου, 3) μερικοί άλλοι, διάσπαρτοι μικροί οικισμοί με επίκεντρο ζωής τα εξωκκλήσια Άγιος Γεώργιος, Άγιος Αθανάσιος, 4)
οικισμοί-αγροικίες κατοικημένοι από διασπαρμένες φάρες σε αγροκτήματα, όπως συμβαίνει σε πολλές
περιοχές των Ιονίων, 5) την Κοντριάδα (Χοντριάδα) και 6) τον μικρό οικιστικό πυρήνα στο Δρυμώνα. Επισημαίνει, επίσης την αναφορά σε 18 χανέδων (νοικοκυριών) στα Εξάνθεια (?) στο «Κατάστιχο κεφαλικού
φόρου των απίστων του βιλαετιού της Αγ.Μαύρας εξ οφειλής του έτους εγίρας 1022», 1613/1614.▪
https://www.nealefkadas.gr/προσεγγιση-στην-ιστορια-των-χωριων-μα-10/ ▪
72
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Νέα οικοδομή ▪Κάτω Εξάνθεια ● Κωσταντής-Αναγνώστης Βερύκιος του Γιώργη.
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
Νο. 18 ▪ Επάνου Εξανθεια ● Διονύσιος Νικολού Βλάχος ιερομόναχος (νοτάριος Κ.Ν.
Σταύρακας).
Νο. 22 ▪ Επάνου Εξάνθεια ● Σπυρίδων Ανδρέου Γράψας (νοτάριος Κ.Ν. Σταύρακας).
Νο. 28 ▪ Απάνου Εξάνθεια ● Πάνος Στάθη Γράψας.
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
Νο. 61 ▪ Εύγερος ● Στέργιος Ιωάννη Δελαπόρτας.
▬▬▬
Νο. 1 ▪ Καλλιγόνι ● Ναός Αγίας Τριάδος.
Νο. 5 ▪ Καριώτι ● Ιωάννης Σκιαδάς (19/7 Ιαν. 1828)
▬▬▬
Νο. 51 ▪ Κατούνα ● Ιωάννη Βασιλείου Φωτεινός.
Νο. 16 ▪ Κοντάραινα ● Κωσταντής Αποστόλη Πολίτης.
▬▬▬
Νο. 79 ▪ Κατωχώρι ● Δημήτρης Πάλμος του Νικολού.
Νο. 81 ▪ Κατωχώρι ● Αθανάσης Πάλμος του Νικολού.
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
Νιοχώρι
Νο. 6 ▪ Νιοχώρι ● Θεοδώσης Βαγενά του Κωσταντή.
Νο. 30 ▪ Νιοχώρι ● Ιωάννης Σπύρου Κούρτης.
Νο. 37 ▪ Νιοχώρι ● Ιωάννης Δημητρή Γαζής.
Νο. 41 ▪ Νιοχώρι ● Γεώργιος-Αναγνώστης Σέρβος του Δημήτρη. (Γεώργιος Δημήτρη
Σέρβος.)
Νο. 42 ▪ Νιοχώρι ● Πάνος Γεωργίου Τάνταρος (Τάνταρης)
Νο. 43 ▪ Νιοχώρι ● Στάθης Γεωργίου Τάνταρος (Τάνταρης).
Νο. 57 ▪ Νιοχώρι ● Ιωάννης Γεώργη Γαζής.
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
Πλατύστομα
Νο. 15 ▪ Πλατύστομα ● Αναστάσης-Αναγνώστης Θιακός του παπά Χρήστου.
Νο. 23 ▪ Πλατύστομα ● Πέτρος Ιωάννη Καλυβάς.
Νο. 31 ▪ Πλατύστομα ● Στάθης Αθαν. Καρτάνος
Νο. 31 ▪ Πλατύστομα ● Μανθέος Γεωργίου Καρτάνος.
Νέα οικοδομή ▪ Πλατύστομα ● οικία του Αθανάση Ζαφείρη Βονιτζάνου
► 4 παιδιά του π. Ζαφείρη Βονιτζάνου: Θεοτόκης, Αθανάσης, Ακριβή σύζυγος
Νικολάου Δ. Κατοχιανού και η ανύπαντρη Μαρία (Μαριώ) Βονιτζάνου.
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
Πόρος
Νο. 3▪ Πόρος ● Σπύρος Χρήστου Κατοπόδης.
Νο. 4 ▪ Πόρος ● Χρήστος Γεωργίου Ζαβιτσιάνος.
Νο. 24 ▪ Πόρος ● χήρας Μαρίας του π. Σπύρου Βλάχου το γένος Μάρκου Καραβία
Νο. 26▪ Πόρος● Νικόλαος Σταμάτη Κονιδάρης.
Νο. 30▪ Πόρος● Σπυρίδων Αναστασίου Κονιδάρης.
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Νο. 33 ▪ Πόρος ● Βαγγέλης Ιω. Κονιδάρης.
Νο. 38 ▪ Πόρος ● Δημήτρης Παναγιώτη Αρέθας.
Νο. 54 ▪ Πόρος ● α/φοι Νικολέτος-Θεοδώσης Σκλαβενίτης και Θοδωρής Σκλαβενίτης
κληρονόμοι του Μενέου Σκλαβενίτη.
Νο. 58▪ Πόρος● Αθανάσης Δράκου Πολίτης.
Νο. 64 ▪ Πόρος ● Κωνσταντίνος Αντώνη Γαβρίλη.
Νο. 68 ▪ Πόρος ● Παναγιώτης Πέτρου Μεταξάς.
Νο. 90 ▪ Πόρος ● Ευστάθιος Δημήτρη Μεταξας.
Νο. 103▪ Πόρος ● Ιωάννης Σπύρου Πολίτης.
????? Σπύρος Α. Κονιδάρης και οι κληρονόμοι του π. Μενέου Σκλαβενίτη φ 150-154
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
Σφακιώτες
Νο. 10 ▪ Σφακιώτες, μαχαλά Πινακοχώρι ● Δημήτρης Πάνου Περάτης
Νο. 8 ▪ Σφακιώτες-Ασπρογερακάτα ● Σπυρίδων Ασπρογέρακας
Νο. 10 ▪ Σφακιώτες-Ασπρογερακάτα ● Αντριάς Απόστολου. Ασπρογέρακας.
Νο. δεν έχει ▪ Σφακιώτες-Ασπρογερακάτα ● Στάθης Ιωάννη Ασπρογέρακας,
Νο.14 ▪ Σφακιώτες-Λαζαράτα ● Αθανάσης Νικολού Λάζαρης, Λαζαρατά νο 14 και
Νο.15 ▪ Σφακιώτες-Λαζαράτα ● α/φοί Σπύρος και Δημήτρης Γεωργάκης του Ιωάννη.
Νο.32 ▪ Σφακιώτες-Λαζαράτα ● Νικολός Πέτρου Λάζαρης, Λαζαράτα νο 32 )
Νο. 28 ▪ Σφακιώτες-Σπανοχώρι ● Ιωάννης Αποστόλη Κουνιάκης.
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
Σύβρο
Αυγ. Τετ▪27 4:00 μ.μ. Σύβρο οικία Πάνου Ν. Δευτερέου.
Πιστοποίηση χαρακτήρος παπά Κωσταντή Νικ. Δευτερέου.
- Δημήτριος Θεοδώρου Καράς Σύβρο,
- Αναστάσιος Βασιλείου Σαβίνος, Σύβρο
▬▬▬
Νο. 17 ▪ Φτερνό ● Δημήτρης Πάνου Σκλαβενίτης ( νοτάριος Κ.Ν. Σταύρακας )
▬▬▬
Νο. 16 ▪ Χαραδιάτικα ● Κωνσταντής Βασίλη Κονιδάρης.

▬▬▬
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▬▬▬▬

ΤΟΠΩΝΥΜΙΑ που αναφέρονται στις νοταριακές πράξεις
Άγιος Γεώργιος Σκάρους, μονή [δάσος των Σκάρων] (πράξη νο 54)
Άγιος Θεόδωρος, περιοχή Βαυκερής. (πράξη νο 22)
Αγιος Νικόλαος, ▪ κοντράδα Καρυάς (Σταύρακας 158, φ. 3 και 170, φ. 53 )
Αγριάδια, περιοχή Καρυάς (;;). 73(πράξη νο 17)
Αγριάδια (στα), περιοχή Καρυάς [??]. (πράξη νο 28)
Αγριοσκά, περιοχή Καρυάς [??]. (πράξη νο 28)
Ακόνι, στου Αποστολάκη, περιοχή Καρυάς. (πράξη νο 29)
Αμαργιανού τη Σκάλα, περιοχή Αλέξανδρου. (πράξη νο 9) [*Μαργιανού τη Σκάλα]
Αμυδαλιά, περιοχή Καρυάς. (πράξη νο 4)
Αμυδαλίες (στις), περιοχή Πλατύστομα (;;). (πράξη νο 37)
Ανανία, στου Κόκλα, περιοχή Βαυκερής. (πράξη νο 22)
Αντρογιαννάτα, περιοχή Βαυκερής. (πράξη νο 22)
Απομολόχι, περιοχή Βαυκερής. (πράξη νο 22)
Απιδιά στις Φτέρες, περιοχή Εγκλουβής. (πράξη νο 45)
Αρεθάτα, περιοχή Πόρου. (πράξη νο 49)
Αστραγαλιά, περιοχή Καρυάς. (πράξη νο 11)
Αστραγαλιά, περιοχή Καρυάς. (πράξη νο 59)

Βαγενή, περιοχή Νιοχωρίου. (πράξη νο 58)
Βαλτιά, περιοχή Καρυάς. (πράξη νο 7)
Βαλτιά, περιοχή Καρυάς (;;). (πράξη νο 17)
Βαλτιά, περιοχή Καρυάς. (πράξη νο 59)
Βαράγκους, περιοχή Καρυάς [;;]. (πράξη νο 28)
Βαρί, περιοχή Καρυάς (;;). (πράξη νο 17)
Βαρκά, περιοχή Καρυάς (;;). (πράξη νο 17)
Βαρκό, περιοχή Κατωχώρι (;;). (πράξη νο 37) βλ. Χτενάτα.
Βίγλα, περιοχή Καρυάς (;;) (Κατοπόδης 18/6 ΧΙΙ 1828 -φ.26)
Βλάχου το χωράφι (στου), περιοχή Καρυάς. (πράξη νο 4)
Βουκελαράτο (στο), περιοχή Βαυκερής. (πράξη νο 22)
Βουνατζάτα, περιοχή Βαυκερής. (πράξη νο 22)
Βουνιά, περιοχή Αγίου Ηλία. (πράξη νο 62)
Βουνό, περιοχή Κάτω Εξάνθεια. (πράξη νο 13, 14)
Βουνό, (εις το), περιοχή Καρυάς. (Σταύρακας, νο 188, φ. 119-120)
Βρουλάκι (στο), περιοχή Πλατύστομα [??].(πράξη νο 37)

Γαλινάτα στη Λαγκαδιά, περιοχή Βαυκερής. (πράξη νο 22)
Γερακόστομο, περιοχή Πόρου. (πράξη νο 48)
Δαφινά, περιοχή Καρυάς (;;). (πράξη νο 28)
73

Ένδειξη ότι η περιοχή του τοπωνυμιου δεν αναφέρεται ρητά στην νοταριακή πράξη.
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Δαμιλιάνι, μαχαλά Αγίου Βασιλείου, (Σταυρακας, φ. 104)
Διμινικάτα (στη Λαγκαδιά), περιοχή Καρυάς. (πράξη νο 11)
Δραγατζούρα, περιοχή Αλέξανδρου. (πράξη νο 46)
Ελάτη, περιοχή Αγίου Ηλία. (πράξη νο 52)

Θιακού τη Ράχη (στου), περιοχή Πόρου. (πράξη νο 51)
Κακαβούλα, περιοχή Καρυάς (;;). (Σταύρακας 170, φ. 54)
Καλογήρου τη Λαγκάδα, περιοχή Εγκλουβής. (πράξη νο 63)
Καλυβάκια, περιοχή Καρυάς. (πράξη νο 4)
Κανάλι, περιοχή Αλέξανδρου. (λινοβρόχι) (πράξη νο 46)74
Καπελάτα, ▪ μαχαλάς Καρυάς. (πράξη νο 4)
Καραμπουγικάτα, περιοχή Καρυάς. (Σταύρακας 162, φ. 22)
Καριώτη (στου), περιοχή ---(;;). (πράξη νο 47)
Καρούλα (στη), περιοχή ---(;;). (πράξη νο 47)
Καταποδάτα,▪ κοντράδα Καρυάς. (Σταύρακας 171, φ 56)
Καταποδάτα, περιοχή Καρυάς ▪ χαλέπεδο, λινό, σκαμνιά, κήπος (Σταύρακας 171, φ. 56)
Κεραμιδιώνας, περιοχή Καρύας (ίσως μέσα στο Λιβάδι). (πράξη νο 43)
Κισσός, περιοχή Καρυάς. (πράξη νο 4)
Κόκλα (στου), περιοχή Βαυκερής. (πράξη νο 22)
Κοκορεβυθιές, περιοχή Νιοχώρι. (πράξη νο 63)
Κοντρί, ▪μαχαλάς Καρυάς. (πράξη νο 8)
Κόρβουλους, περιοχή Καρυάς (;;).(πράξη νο 15, 16).
Κουδούνα, (στην), περιοχή Πλατύστομα [??]. (πράξη νο 37)
Κουρκελάς, περιοχή Αλέξανδρου. (πράξη νο 21)
Κούτρουλα, περιοχή Αλέξανδρου. (πράξη νο 46)

Λαβράνου (στου), περιοχή Καρυάς. (πράξη νο 4)
Λαγκαδιά (Διμινικάτα), περιοχή Καρυάς. (πράξη νο 11)
Λάκκους (στους), περιοχή Άλατρου. (πράξη νο 34)
Λάκκους (στους), περιοχή Πλατύστομα [;;]. (πράξη νο 37)
Λαμπαδαράτα (στα), περιοχή Βαυκερής. (πράξη νο 22)
Λαμπαδαράτα, περιοχή Βαυκερής. (πράξη νο 36)
Λιβάδι, περιοχή Αλέξανδρου. (πράξη νο 1)
Λιβάδι εις το Λιμνί, περιοχή Καρυάς. (πράξη νο 10)
(Λιβάδι) μονή Αγίου Ιωάννου στο Λιβάδι, περιοχή Καρυάς. (πράξη νο 21)
Λιμνά, περιοχή Εξάνθεια. (πράξη νο 24)
Λιμνί (ή Λίμνη), περιοχή Καρυάς. (πράξη νο 7)
Λιμνί, περιοχή Καρυάς. (πράξη νο 8)
Λιναράτα, περιοχή Καρυάς. (πράξη νο 11)
Λινικά, περιοχή Νιοχωρίου. (πράξη νο 58)

Μακριά Ράχη, περιοχή Καρυάς (;;). (πράξη νο 17)
Μακρύκαμπο, περιοχή Εγκλουβής. (πράξη νο 63)
Μαρίνου (στου), περιοχή Απάνου Εξάνθεια. (πράξη νο 30)
Μάρκους (εις τους), τοποθεσία Καρυάς. (Σταύρακας 200, φ. 153-156)
Μαυρόλακκος, περιοχή Εγκλουβής. (πράξη νο 22)
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Λινοβρόχι: μεγάλος λόμπος τρεχούμενου νερού, δίπλα σε λαγκάδια ή πηγή, φκιαγμένος ή διαμορφωμένος για το μούλιασμα του λιναριού. Στα χωριά υπήρχαν μερικά ιδιωτικά λινοβρόχια. Οι περισσότεροι
όμως έχωναν τα λινάρια τους σε κοινά λινοβρόχια. ( Λεξικό του Λευκαδίτικου Γλωσσικού Ιδιώματος).
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Μέγα Λάκκο, περιοχή Καρυάς (;;) (Σταύρακας 171, φ. 56)
Μηλιά, περιοχή ---(;;). (πράξη νο 47)
Μητροφάνη, περιοχή Καρυάς. (πράξη νο 5)
Μητροφάνη, περιοχή Καρυάς. (Σταύρακας 162, φ. 22)
Μικρονάτα, περιοχή Καρυάς. (πράξη νο 7)
Μεα[λο]λόγκο, περιοχή Νιοχωρίου. (πράξη νο 58)
Μεσηνάτα, ▪ μαχαλάς Καρυάς. (πράξη νο 8)
Μπάρλα (στου), περιοχή Εξάνθεια. (πράξη νο 24)
Μπουλέτζα, περιοχή Βαυκερής. (πράξη νο 63)
Μπεζιούλα, περιοχή Κάτω Εξανθεια. (πράξη νο 13, 14)
Μπρουσά, περιοχή Καρυάς. (πράξη νο 4)
Μπρουσινάτα, ▪ μαχαλάς Καρυάς. (πράξη νο 4)
Μυγδάλι, περιοχή Βαυκερής. (πράξη νο 22)

Όξου Λίθο, περιοχή Εγλουβής. (πράξη νο 63)
Παλιάμπελα, περιοχή Αλέξανδρου. (πράξη νο 53)
Παλιοκατούνα, περιοχή Νιοχωρίου. (πράξη νο 56)
Παλιό Στερνί, περιοχή Καρυάς. (πράξη νο 11)
Πάρδι, περιοχή Καρυάς [;;]. (πράξη νο 28)
Πέρδικα, περιοχή Νιοχωρίου. (πράξη νο 56)
Πετρωνα, περιοχή Καρυάς. (πράξη νο 11)
Πηγάδια, περιοχή Φτερνό. (Σταύρακας 172, φ. 70)
Πηγαδισάνοι, ▪ μαχαλάς Καρυάς. (Σταύρακας 200, φ. 153)
Πηγαδισάνοι, ▪ μαχαλάς Καρυάς. (Σταύρακας 225, φ. 230)
Πλατανίτζα, περιοχή Καρυάς. (πράξη νο 10)
Ποταμνιά, περιοχή Καρυάς. (πράξη νο 11)

Ράχη (στη), περιοχή Καρυάς (;) (πράξη νο 15, 16)
Ρεκατζινάτα, ▪ μαχαλάς Καρυάς. (Κατοπόδης 15 ΧΙ 1829 -φ.188)
Ρίζες (στες), περιοχή Καρυάς. (πράξη νο 42)
Ρούδα, περιοχή Πόρου. (πράξη νο 51)
Ρουπάκια, περιοχή μαχαλά Σπανοχώρι. (πράξη νο 61)

Σαρώματα, περιοχή Κολυβάτα, Αλέξανδρος. (πράξη νο 41)
Σέλα, περιοχή Καρυάς. (Σταύρακας 193, φ. 138-139)
Σκάλα, περιοχή Αλέξαντρου. (πράξη νο 55)
Σκαλιά (στα), περιοχή --(;;). (πράξη νο 47)
Σκουτερη το χωράφι (στου), περιοχή Εξάνθεια. (πράξη νο 24)
Σπηλιά, περιοχή Αλέξαντρου. (πράξη νο 54)
Σταμίτη (στου), στο Πλατύστομα. (πράξη νο 37)
Σταυρακάτα, ▪ μαχαλάς Καρυάς. (πράξη νο 9)
Σταυρακάτα, ▪ κοντράδα Καρυάς. (Σταύρακας 171, φ. 56)
Στενό, περιοχή Νιοχωρίου. (πράξη νο 60)
Τζουκαλά (στου), περιοχή -- (;;). (πράξη νο 17)
Τριώδι, περιοχή ---(;;). (πράξη νο 47)

Φάους (στους), περιοχή Πατύστομα. (πράξη νο 20)
Φιλιππάτα, περιοχή Κατωχώρι. (πράξη νο 37)
Φτέρες, περιοχή Εγκλουβής. (πράξη νο 45)
Φούρνος, περιοχή Κάτω Εξάνθεια. (πράξη νο 13, 14)
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Χαλασμένο Βουνί, περιοχή ---(;;). (πράξη νο 47
Χαλιάς, ▪ μαχαλάς Καρυάς. (πράξη νο 4)
Χαλιά, ▪ μαχαλάς Καρυάς. (πράξη νο 10)
Χορτάρια, περιοχή Καρυάς. (Σταύρακας 225, φ. 230)
Χτενάτα, στο Βαρκό, περιοχή Καρυάς. (Σταύρακας 158, φ. 4)
Χτενάτα, τοποθεσία Καρυάς. (Σταύρακας 192, φ. 135)
Ψηλώματα (στα), περιοχή Καρυάς [;;]. (πράξη νο 28)

▬▬▬▬

▬▬▬▬

Συνοπτικό Λεξιλόγιο
αγέρας = κατεύθυνση, προσανατολισμός (αέρας).
αγροικιέται = ακούγεται, αγροικώ: καταλαβαίνω, κατανοώ /ακούομαι, θεωρούμαι,
συμφωνώ. «Από όσες ελιές ιβρίσκονται μέσα στο περιβόλι και όσες καρδιές ιβρίσκονται να αγριοκιόντε μισακιές …»(χειρόγρ. μισθωτήριο 1711 – Ιστορικό Αρχείο Λευκάδας)

αγρίλες = άγριες ελιές που τις κεντρώνουν (μπολιάζουν) και γίνονται ήμερα ελαιόδεντρα.
ακόντο = (acconto), προκαταβολή δανείου, έναντι λογαριασμού.
αμάχεμα impegnamento αμάχι pignus pegno
ανουλάρει= (annulare): ακυρώνω
απαρθενεύει = ανήκω -ει κάποιο πράγμα σε κάποιον. Λέξη συνήθης στα παλαιά προικοσύμφωνα και συμβόλαια. π.χ.: «Όσον αμπέλι της απαρθενεύει». «Από το χωράφι
στου Φάο, μου απαρθενεύει το μισό». (Ιστορικό Αρχείο Λευκάδας).
απελάρει = (appelare) εφεσιβάλει, κάνει έφεση.
αφιτάντζα= (affitare) μίσθωσις, πάκτωσις ἀγροτικοῦ κτήματος, συγκομιδὴ τοῦ
ἐλαιοκάρπου ἐπὶ μισθώματι ἐλαίου. Καρσάνικα Γλωσσικά Ιδιώματα – Δημ. Κατωπόδης
γαραντίρει= (garantire) εγγυώμαι.
γοδέρω = (godere) χαίρομαι, απολαμβάνω, καρπούμαι.

δεμπιτόρος= (debitore) οφειλέτης,χρεώστης.
διάφορο= ο τόκος του κεφαλαίου (του δανείου).
δημόσιες στρίδες= (strida-stride) δημόσια αγγελία, θέσπισμα, διάταγμα που ανάγγελνε
ο κήρυκας
δισπετζιτζιόν/δισπουζιτζιόν= (disposizione) διάταξη, ρύθμιση, εντολή.
διστρηγάρω = (distrigare) εξηγώ.
επιτροπική= πληρεξούσιο, ορισμός επιτρόπου.
ζωοφρουτάρει= προμηθεύω τροφή και τα απαραίτητα εφόδια δια βίου.
ιβεντάριο (ηβεντάριο)= (inventario) απογραφή, κατάλογος περιουσιακών στοιχείων. (ιβεντάριο προικοπαράδοσης: καταγραφή των προικώων που παραλαμβάνει ο γαμπρός σύμφωνα με τον κατάλογο της προγαμιαίας συμφωνίας.)

καγγέλο, καντζέλο= (cancello) γραφείο του νοταρίου (συμβολαιογράφου).
καταστρώνω= καταγράφω, εγγράφω στο συμβολαιογραφικό βιβλίο.
κοντράτο= πράξη / (contratto): η σύμβαση, η συμφωνία, το συμβόλαιο, το συμφωνητικό,
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κεντρομάδες ελιές = είναι η ελιά που αναπτύχθηκε μετά από εμβολιασμό της αγριλιάς.
κουαλιτά= (qualità) ποιότητα, (προβατίνες καλής κουαλιτάς, φ. 192)
κουβέλι= μέτρο επιφάνειας αναφερόμενο στην ποσότητα καρπού που ήθελε για να
σπαρεί. Διαβάζουμε: «Το χωράφι αυτό είναι πέντε κουβελιώνε», δηλ. θέλει πέντε
κουβέλια καρπό για να σπαρεί.
κουβέλι= μέτρο χωρητικότητας καρπών (9 οκάδες και 300 δράμια) ή χωρητικότητα γύρω στις δέκα οκάδες ανάλογα με το είδος του δημητριακού. Δυο κουβέλια = περίπου ένα κιλό, των 22-24 οκάδων, ανάλογα με τον καρπό.
κιλὸ ,τὸ (κοίλον, κυλὸν) = μέτρον χωρητικότητος στερεών καρπών (κάδος) αντιστοιχούσε σε περίπου 24 οκάδες βάρος.
κιλὸ = μέτρο ὑγρῶν πού ἰσοῦται μέ δύο δοχεία κανονισμένης ποσότητας, όπως δύο δοχεία λάδι, καί δέν ἔχει σχέση μέ τό κιλό τῶν χιλίων γραμμαρίων. Tα Λευκαδίτικα –
Χριστόφορος Λάζαρης, Το Γλωσσάρι της Λευκάδας.

κρέδιτο= (credito), (γράμμα κρέδιτου) = δάνειο, πίστωση: «μένουν δια κρέδιτον εις την
χήραν ριάλια εκατόν εξήντα” Π. Κοντομίχης, σε κτγρφ. του 1718, Νο 3 (Ιστορικό Αρχείο
Λευκάδας).

κρεδιτόρος= (creditore) πιστωτής, δανειστής.

λαχίδι= χωράφι ή άλλο ακίνητο, μερίδιο προερχόμενο από διανομή με κλήρο σε μοιρασιά αδελφών, κληρονόμων ή προικώων.
λεβάντε (levante) ανατολή, ανατολικά.
λέτερα= (lettera) γράμμα, επιστολή
λίμπρο= (libro) βιβλίο.

μαγίστρο (μαϊστρος)= βόρειουτικός άνεμος, Β-Δ κατεύθυνση.
μαντινίρει= (mantenere/mantegnir) διατηρώ, κρατώ, τηρώ την υπόσχεση.
μαντιτζιόν, ή μαντζίον= (manutenzion) διατήρηση, διαφύλαξη.
μαχαλάς = συνοικία, κοντράδα, γειτονιά.
μελιοραμέντα = (meglioraménto, megliorare) βελτιώσεις, βελτίωση, καλυτέρευση.
μόρε βένετο= (more veneto), κατά το βενετικό έθος, σύμφωνα με το βενετικό σύστημα χρονολόγησης, δηλ. κατά το βενετικό ημερολόγιο.
μπενεφίτζιο = (beneficio /benefizio) κέρδος, όφελος, ευεργέτημα,
μποδαριά= στην μποδαριά του χωραφιού (νο. 29 φ. 87).

νιντερέσο / ιντερέσο= (interesso) συμφέρον, όφελος, κέρδος, τόκος (διάφορο).
νιτζίρκα = (ιντζίρκα in circa) περίπου, πάνω κάτω.
ντονατζιόν = (donazione) δωρεά, το δωρητήριο συμβόλαιο.
νοτάριος= (nodaro/notaio) συμβολαιογράφος.
ξεδουλιό = ο Βλάχος υπόσχεται ότι «κάθε ξεδουλιό και απόχτημα όπου ημπορεί να κάμει να μένει της» θυγατρός του ▪ νο. 4, φ. 12.
όστρια= (ostro) νότια κατεύθυνση, νότιος άνεμος.
οφίκιο = (ofizio) γραφείο, υπηρεσία,

παρασπόρια: (μικρή σπορά) χωράφι ακαλλιέργητο, που «ημέρευε ένας σέμπρος» και
γίνεται δικό του (Λεξικό Λευκαδίτικης διαλέκτου).
πάτος= πάτωμα, πρώτος πάτος, το ισόγειο.
περό= (però) όμως, αλλά, εντούτοις.
ποσεδέρω= (possedere) κατέχω, κρατώ, έχω περιουσία, έχω στην κυριότητά μου, είμαι
ιδιοκτήτης.
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πρεζεντάρω= (presentare) παρουσιάζω, εμφανίζω, καταθέτω, υποβάλλω, να παρουσιάσει, (σε όποιον παρουσιάσει).
ποσέσο= (possesso) κτήση, κατοχή, ιδιοκτησία.
πουνέντε = (ponente) δυτικά, δυτική κατεύθυνση, άνεμος.
πριβάτο (γράμμα)=( privato) ιδιωτικό έγγραφο,
πριβάτο γράμμα κρέδιτου= ιδιωτικό ομόλογο δανείου, πιστωτική συναλλαγματική.

ρενουντζιάροντας= (renonziar/rinunziare) παραιτούνται/παραιτούμαι, αποποιούμαι
ρεγκιστράρω=(registrare) καταχωρώ, εγγράφω και πρωτοκολλώ έγγραφο ή γραπτό.

σεκουέστρα= (sequestrare) κατάσχω/κατάσχεση, θέτω σε μεσεγγύηση,
σκριτούρες= (scrittura) γραφή, έγγραφο, γραπτό στοιχείο, καταγραφή,
σούμα= (summa) άθροισμα, αριθμητικό σύνολο.
στενεύεται (στενέβεται)= φυλακίζω, βάζω στη στενή.
Σίκλος = μέτρο χωρητικότητας υγρών. 6 σίκλοι= 1 βαρέλλα. Ένας σίκλος= 22 καρτούτατσα («επούλησα το ρακί σέκια εννιά, από λ. 6 το σέκιο, λιρες 54» εις Ιστορικό Αρχείο
Λευκάδας, λογαριασμός εσόδων-εξόδων του 1746).
σιρόκο= (scirocco) νοτιοανατολική κατεύθυνση, ΝΑ άνεμος.
στίμα= (stima) εκτίμηση, αποτίμηση, υπολογισμός της τιμής.
συμπλιάζω/ συμπλιαστής= συνορεύω, συνορίτης
συντρέχοντας= βοηθώντας, συμβάλλοντας, επικουρώντας.

τετάρτιον (το) μέτρο επιφάνειας που ισοδυναμεί με το 1/4 του ενετικού στρέμματος.
τζαπί= επιφάνεια αμπελιού που χρειάζεται ένα ημεροδούλι για να σκαφτεί (αμπέλι 4
τζαπιών).
τζάρα= (jarre γαλ.) δοχείο, πιθάρι, πιθαράκι, (μετρημένο με την τζάρα) στην Κρήτη πήλινο σκεύος για την αποθήκευση ελαιόλαδου, κρασιού, κτλ.
τζεδέρει= (cedere) πουλεί τζεδέρει, μεταβιβάζω την κυριότητα, δίνει, εκχωρεί.
τρεμουντάνα = (tramontana) βοράς, βόρειος άνεμος, κατεύθυνση.
τρεσάδα =(tressada) διαγραφή, σβήσιμο (τρεσάδο = σβησμένο).
τζιγκρί/τσιγκρία= 1. μεγάλες κατακόρυφες πέτρες με αιχμηρές καταλήξεις σε κορυφές
βουνών, 2. εργαλείο από δύο τετράγωνες πλάκες με ψιλές και πυκνές ατσάλινες αγκίδες πού συρόμενη η μία επί της άλλης ξάνουν το μαλλί.

φέδε= (fede) πίστη, πιστοποιητικό, απόδειξη.
φίλτζα= (filza) φάκελλος--βιβλίο εγγραφών του συμβολαιογράφου
χαλέπεδο= ερείπιο, ακίνητο ερημωμένο.
πηγές
Κοντομίχης, Πανταζής, Λεξικό του Λευκαδίτικου Γλωσσικού Ιδιώματος, Αθήνα, Γρηγόρης, 2001.
Λάζαρης, Χριστόφορος, Τα Λευκαδίτικα, Ιωάννινα 1970.
Ντόκος Κωνστ. και Μελέντη Μαρία «Το ξένο λεξιλόγιο στις Ελληνικές πηγές της βενετοκρατίας. Γλωσσάριο μεταγλωττισμένων ιταλικών όρων που περιέχονται σε δημοσιευμένες νοταριακές πράξεις των Ιονίων νήσων.» Εώα και Εσπερία 3 (1996-1997), 83- 148.
https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/esperia/article/viewFile/2021/1865.pdf

Γραψα, Ελένη, Γεώργιος Μπαρμπαρίγος δημόσιος νοτάριος της Αγίας Μαύρας, Λευκάδα, ΓΑΚ, 2006.
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Απόσπασμα του νόμου 35/14 Μαϊου 1825 Περί των Νοταρίων
Απόσπασμα του νόμου 35/14 Μαϊου 1825, εξ 7 τίτλων, 92 άρθρων και με την διατίμηση της
αμοιβής του νοταρίου για τις διάφορες πράξεις (tariffa per li Notaj). Παραθέτουμε το ελληνικό
κείμενο σε μονοτονική μεταγραφή, προσθέτοντας σε παρένθεση την ορολογία της ιταλικής εκδοχής του νόμου.
Αρθ. ΛΕ΄
ΤΙΤΛΟΣ
Πράξις της Γερουσίας, περί της ανακαινήσεως του Επιτηδεύματος των Νοταρίων.
Atto del PARLAMENTO per il riordinamento del Notariato.
[…]

[…]

Τιτλος Γ. Περί των χρεών των Νοταρίων, περί των Νοταριακών Πράξεων, και περί των τύπων
αυτών.
Titolo III. Dei doveri de’ Notaj, degi atti Notarili e loro forme.
Αρθ. 25. Κανένας Νοτάριος δεν θα ημπορή να κυρώνει ή να δέχεται καμμίαν Πράξιν, εις την
οποίαν εμβαίνουσιν ως μέρη, αυτό ο ίδιος ή κανένας από τους εξ αίματος, ή εξ αγχιστείας συγγενείς του κατ’ ευθείαν μεν γραμμήν εις οποιονδήποτε βαθμόν, κατά δε γραμμήν πλάγιον έως
εις τον μεταξύ θείου και ανεψιού βαθμόν, ή όταν αυτή διαλαμβάνη καμμίαν διάταξιν εις βοήθειαν αυτού, ή των προρρηθένητων υποκειμένων: έξω μόνον, εάν η διάταξις αυτύ ευρίσκεται
εις κανένα μικρόν χαρτί (Τζέδολα) του Διατάκτου (una cedola Testamentaria autografa), το οποίον εγράφη ιδιοχείρως του, και επαραδόθη κλεισμένον προς τον Νοτάριον. Η παράβασις του
Άρθρου τούτου θα αποκατασταίνει άκυρον την πράξιν ως προς τα υποκείμενα οπού αναφέρονται από το αυτό Άρθρον.
[…]
[…]
Αρθ. 37. Η δημοσίευσις των χαρτίων θα γίνεται με καθαράν και ευκατάληπτον ανάγνωσιν προς
τα μέρη και προς τους Μάρτυρας, και θα αναγιγνώσκεται ότι μόνον όλη η πράξις, αλλά και τα
έγγραφα αυτής παραρτήματα.
Αρθ. 38. Ο Νοτάριος θα έχει χρέος να εξηγή εις την Κατάστρωσιν (nel rogito) ότι γνωρίζει τα
μέρη και τον Διατακτην (testatore). Εάν δεν τους γνωρίζει, πρέπει να ειδοποιήται περί τούτου
από δύω μάρτυρας, παρευρεθέντας εις την πράξιν (atto), ή από δύω άλλους μάρτυρας γνωστούς και αξιοπίστους μεθ΄ όρκου κατά την αναφοράν του Νοταρίου, οπού ομιλεί περί τούτου
εις την πράξιν.
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Αρθ. 39. Οι Νοτάριοι πρέπει να γράφουν εις επί τούτω βιβλία, και όχι διαφορετικά. Τα Βιβλία
ταύτα θα σημειώνονται εις κάθε κατεβατόν (pagina) με ολόγραφα και αριθμητικά γράμματα
τυπωμένα, το οποίον θα έχει επάνω την σφραγίδα εκάστης Νήσου, και θα είναι υπογεγραμμένον από τον Αρχειοφύλακα (archivista).
Εις το πρώτον κατεβατόν (pagina) κάθε Βιβλίου από τα άνωωθεν, θα καταστρώνεται μία πράξις, υπογεγραμμένη από τον Ύπαρχον (Reggente) και από τον εξ Απορρήτων (Segretario), η οποία θα σημειώνει τον αριθμόν των φύλλων του Βιβλίου με ολόγραφα και αριθμητικά γράμματα,
και την μεταχειρησιν, δια την οποίαν χρησιμεύει. Οι Νοτάριοι θα έχουν δύω Βιβλία, το ένα δια
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να γράφουν εις αυτό τα συμφωνητικά μεταξύ ζώντων (contratti tra vivi) και το άλλο δια να
γράφουν τας διαθήκας, και άλλας πράξεις, σχετικάς εις τας παρασημειώσεις, είτε Τζέδολας
(cedole75).

▬▬▬▬

▬▬▬▬

Seconda Sessione del Secondo Parlamento
Αριθ. ΝΓ΄ (Νο LIII) ● ΤΙΤΛΟΣ
Πράξις της διοικήσεως δια την μεταμόρφωσιν και διόρθωσιν της Πράξεως ΛΗ΄ […] «… διαστηρίζουσα το Ιονικόν νόμισμα, και διατάττουσα τη Πέρασιν και την Τιμήν του» και δια την εισαγωγήν του Βρεττανικού μεταλλίνου Νομίσματος ως μέσο της Κυκλοφορίας, και ως Νομισματικός Γνώμονας (σεντάλι) εις αυτό το Κράτος.
Che stabilisce la moneta di rame Jonia, e ne negola il corso e il valore e per stabilire le Monete
Britanniche di metallo, come il mezzo della circolazione e lo Stendale delle Monete in questi Stati.
Προοίμιον
[…] και επειδή τα Στρατεύματα της Αυτού Μεγαλειότητος τα ευρισκόμενα εις αυτό το Κράτος
πρέπει παρομοίως να πληρώνονται με το ειρημένα Βρεττανικά Νομίσματα, δια την οποίαν αιτίαν είναι ανάγκη να δοθή μία Νομιμος Πέρασις (corso legale) αυτού του νομίσματος εις τούτο
το Κράτος: - και επειδή η εισαγωγή τοιούτων Ευγενών νομισμάτων, τα οποία θα κατασταίνουν
το Εθνικόν νόμισμα του Ιονικού Κράτους, θα διαφυλάξουν αυτό πλέον αυστηρά παρ’ έως τώρα
από κάθε έμβασμα άλλων νομισμάτων ταπεινών και ξεπεσμένης τιμής. […]
Αρθ. 1. Το Βρεττανικόν ασημένιον νόμισμα θα είναι ο Γνώμων (stedale) των νομίμως κυκλοφορούντων νομισμάτων αυτού του Κράτους, και θα χρησιμεύει παρά παντός άλλου ως καταμέτρησις (servira esclusivamente di norma) όλων των άλλων Ιονικών νομισμάτων.
Αρθ. 2. Η προσφοραίς και η πληρωμαίς76 εις Βρεττανικά ασημένια ή χάλκινα νομίσματα, κατά
την αναλογίαν οπού εδώ κατωτέρω θα δηλωθή, θα νομίζονται (saranno considerati) ως νόμιμαις προσφοραίς δια οποιανδήποτε πληρωμήν.
Αρθ. 3. Κανένα υποκείμενον όμως δεν θα είναι υποχρεωμένον να δεχθή εις Νόμισμα Χάλκινον
περισσότερον από σαράντα οκτώ Φάρδινγ (farthings) εις ένα και το αυτό πλήρωμα
(pagamento).
Αρθ. 4. Στέκει εις την Τελεσιουργόν Διοίκησιν 77 να κάμη κάθε πρόβλεψιν αναγκαίαν δια να
δω΄ση ολικόν αποτελεσμα εις τας αρχάς οπού διεκηρύχθησαν εις τούτην την Πραξιν, και να
καμη κάθε πράγμα αναφερόμενον εις αυτάς, κατά την εδώ προστιθεμένην Αποτίμησιν (ταρίφφαν) η οποία θα νομίζεται ω ς μέρος της ιδίας αυτής Πράξεως […]
Αρθ. 5. […]

Κορφοί 4 Ιουνίου 1825.

▬▬▬▬

▬▬▬▬

ΑΠΟΤΙΜΗΣΙΣ ΤΩΝ ΝΟΜΙΣΜΑΤΩΝ
Τάλλαρα (Talleri) Δίστυλον Κολλονάτον (Colonnati)
208 φαρδινγ
Τάλλαρα (Talleri) Αυτοκρατορικόν Μαρ. Τερεζίας (Imperiali Maria Tereza) 200 φαρδινγ
Τάλλαρα (Talleri) Βενέτικον (Veneti)
200 φαρδινγ
Κορώνα (Κράουν -Crown)
240 φάρδινγ
Μισή Κορωνα (Άφ Κράουν - Half Crown)
120 φάρδινγ
75

Cedola= κουπόνι, με τη σημασία μικρό σημείωμα, χαρτάκι αυτόγραφο.
Οι προσφορές και οι πληρωμές.
77
Potere esecutivo, δηλ. στην Εκτελεστική εξουσία
76
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Σελλίνια (Shilling)
Εξάπενα (Σιξ Πένε - Six Pence)
Πένα (Penny)
Φάρδινγ (Farthing)

48 φάρδινγ
24 φάρδινγ
4 φάρδινγ
1 φάρδινγ

▬▬▬▬

▬▬▬▬

Αρθ. 1. Το εθνικόν Νόμισμα του Κράτους τούτου θα συντίθεται από Κορώνας, μισάς Κορώνας,
Σελλίνια, και Εξάπενα ασημένια και φάρινγ χαλκωματένια.
Αρθ. 2. Το προρρηθέν νόμισμα θα έχει πέρασιν νόμιμον εις κάθε νήσον, γην, λιμένα, νησάκι,
επίνειον, και σκόπελον του Ενωμένου Ιονικού Κράτους, κατά την διαφοράν, τιμήν, και όνομα,
οπού εδώ ακολουθως του προσδιορίζεται.
Αρθ. 3. Οι λογαριασμοί των προσοδικών διευθύνσεων (I conti delle amministrazioni Finanziali),
και κάθε άλλη αυθεντική δοσοληψία του Κράτους, θα βαστώνται εις Πόουνδς, Σελλίνια, Πένς,
και Φάρδινγ – τέσσαρα φαρδινγ, κάμνοντας ένα πενς – δώδεκα πενς, ένα σελλίνιον – είκοσι
σελλίνια, ένα πόουνδ, είτε Λίραν στερλίναν.
[…] […]
Αρθ. 8. Τα κοινά νομίσματα, καθώς γρόσσια, παράδες, και τα όμοια, και κάθε άλλου είδους
χάλκινον νόμισμα (εξαιρουμένων των, ως άνωθεν, εθνικών ειδών) εξορίζονται από το Κράτος
τούτο. Είναι προσέτι εμποδισμένον να γίνεται λογαριασμός ή συμφωνητικόν γράμμα με τοιαύτα νομίσματα.
▬▬▬▬
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▬▬▬▬

Τύπος κοντράτου αποξενώσεως ή πουλησάς
Εις τας ώρας …………………, ημέρα …. …………………………………………………………………………………
……………………….., χωρίο ………………………… εκράχθη εγώ ο νοτάριος ………………………………………
…………………………………………… εις την οικίαν του …………………………………………………………………….
………………………………………… και ενεφανίσθησαν τα παρόντα δύο μέρη: από το ἐνα ο κύριος
………………………………. και από το ἀλλο, ο κύριος ………………………………….., οι οποίοι μου είπαν να
τους σημειώσω τα όσα κάτωθεν θέλει μου εξηγηθούν.
Έπειτα εγώ ο νοτάριος τους ἐκαμα γνωστό την διόρισιν του νόμου επάνου εις το παρόν Κοντράτο Αποξενώσεως και και μου απεκρίθησαν ότι την γνωρίζουν.
Έχοντας, ποσεδέροντας και εξουσιάζοντας του δικαιώματός του ο ἀνωθεν κύριος …………
……………………………. ἐνα ………………………………………………………………………………………………………….
κείμενο εις την τοποθεσία ……………………………………………………. περιοχή του (άνωθεν) χωρίου
………………….,
και συνορίζουν εις αυτό: από αέρα …………………………………… και από αέρα …………………...
…………….….., από αέρα …………..………………………..…… και από αέρα …………..……………...…………..
φυλαζόμενοι οι πλέον βέβαιοι συμπλιασταί.
Ο οποίος θέλοντας να το πουλήσει προς τον ἀνωθεν κύριον ………………………………… όστις και
αυτός εσύντρεξε να το αγοράσει,
διά τούτο ἐβαλαν συμφώνως διά τιμητές τον κύριον ………………………………………….. και τον κύριον
………………………………………….. και το ετίμησαν διά ……………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ως
φανερώνει η μεθ’ όρκου αυτών ξετίμησις, γενομένη …………….………………………. την οποία καταστρώνω κάτωθεν του παρόντος και μετά ταύτα απερνώ εις την φίλτζαν μου διά παντοτεινήν φύλαξιν.
Ρενουντζιάροντας τα μέρη δεύτερη και τρίτη στίμμα με το να ἐμειναν ευχαριστημένοι.
Όθεν, δυνάμει του παρόντος, από την στιγμήν ταύτην, ο ἀνω μελετημένος …………………….
…………….…. (με τους) κληρονόμους και διαδόχους (του), πουλεί, τζεδέρει και παντελώς, αιωνίως αποξενώνει προς τον ἀνω μελετημένον …………………………………………, ο οποίος (με τους) κληρονόμους και διαδόχους του, δέχεται και αγοράζει το ἀνω μελετημένο …………………………..……….,
κείμενο εις την ἀνω μελετημένη τοποθεσία και συνορίτες, οι ἀνωθεν ειπώθη, διά να το ἐχει,
χαίρεται, εξουσιάζει, μελιοράρει και το κάνει ως θέλει και βούλεται, ως πράγμα ελεύθερο εδικόν του, βάνοντάς τον από την στιγμήν ταύτη εις το ειρηνικό και καθολικό ποσέσιο του αυτού
αποξενωμένου …………………………………………. καταστένοντάς τον κύριον και καθολικόν νοικοκύρη
και επίτροπόν του αμετάτρεπτον.
Και η αυτή ελευθέρα Πουλησά ἐκαμε και κάνει ο ἀνωθεν κύριος …………………………………… προς
τον ἀνωθεν κύριον …………………………………… διά την τιμήν …………………………………………….
…………………………………………………… τα οποία εστάθησαν ἐμπροσθεν εμού (του) νοταρίου και
(των) μαρτύρων.
Τα εμέτρησα και εις τας χείρας του επερίλαβε ο ἀνωθεν κύριος …………………………………… και λαβαίνοντας τα κράζεται πληρωμένος και τελείως ευχαριστημένος·
αλλά και μάλιστα υπόσχεται (με τους) κληρονόμους και διαδόχους του να μαντινίρει τον αυτόν
αγοραστή, (με τους) κληρονόμους και διαδόχους του εις το ειρηνικό και ανόχληστο ποσέσο και
να τον διαφεντέβει από κάθε εναντιότητα τόσα διά τα αυτά ……………………………..
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………………………………………………………., ως αν και διά κάθε ἐξοδο και μελιοραμέντα όπου ήθελε
κάμει·
ομολογώντας ο ἀνωθεν ………………………………………………….. να μην ἐκαμεν καμία ἀλλην αποξένωσιν εναντία της παρούσης διά την γαραντίρισιν της οποίας υποτάσσει τα παντοία του αγαθά,
παρόντα και μέλλοντα.
Και τούτο εζήτησα να σημειωθεί εις την παρουσία των τιμίων μαρτύρων, κυρίου …………..
……………………………………………. και κυρίου ………………………………………………………………, οι οποίοι
μάρτυρες βεβαιώνουν εμέ τον νοτάριον ότι γνωρίζουν καλότατα τους ἀνω ειρημένους ………
…………………. και ……………………………. και ότι δεν ἐχουν κανένα δεσμόν συγγενείας με αυτούς. Οι
οποίοι μάρτυρες είναι καλά γνωστοί εμέ του νοταρίου όστις ἐγραψα και εδημοσίευσα καθαρά,
εγώ ο νοτάριος, το παρόν Κοντράτο Πουλησάς εις …………………………… …………………………. και από
αυτούς καλά ακούγοντας, ήγουν οι μάρτυρες και τα μέρη.
Και βεβαιώνει ο ……………………………………………………………… ιδιοχείρως του.
Και εις μαρτυρίαν.
…………………………………………………………….
…………………………………………………………….
…………………………………………………………….
…………………………………………………………….
…………………………………………………………….
(υπογραφή νοταρίου)

▬▬▬▬

▬▬▬▬

Η βενετική νομική παράδοση
Από τις εγγραφές του συμβολαιογραφικού βιβλίου του Κατωπόδη (1828/1829) διαφαίνεται η
διαχρονική συνέχεια ορισμένων αρχών της βενετικής νομοθετικής και κανονιστικής παράδοσης. Σε αναφορές του Giacomo Pojaco, Le leggi Municipali delle Isole Jonie, vol. 1-6, Corfù 184648 τις οποίες ανέπτυξε ο Παν. Μιχαηλάρης (2008)78 έχουμε μια λεπτομερή περιγραφή του τρόπου με τον οποίο έπρεπε να συντάσσονται και να επικυρώνονται οι διαθήκες. Το κείμενο που
πραθέτουμε εδώ, ενδέχεται, κατά τον Μπουμπουλίδη (Νοτάριοι Ζακύνθου, ΕΑΙΕΔ] 8 (1958),
σ.112-125) να ήταν ένα είδος εξέτασης των υποψηφίων δημόσιων νοταρίων.

«Πόσες διαθήκες είναι;
—Δύο. Πρώτο η διαθήκη οπού κάνει και αφίνει το πράγμα του και δεύτερο το κωντίκελλο, οπού με δαύτο βγάνει οπούρε κρεσέρει εις εκείνο, οπού έκαμε με την διαθήκην
τον.
—Και τι χρέος έχει ο νοδάρος όντας πάη να κάμη μίαν διαθήκην, οπούρε κωντίκελλο;
—Να γράψη εισέ τι χωριό είναι το σπίτι οπού στέκει ο διαταχθή αν είναι άρρωστος
οπούρε καλά, να έχη τας φρένας ιγιείς, πού θέλει να θαφτή, αν αφίνη διά την ψυχήν
του εις τους τόπους της ελεημοσύνης, να μελετήση και γράψη το όνομα των μαρτύρων, οπού είναι παρόν εις την διαθήκην του, ποίον αφήνει διά κληρονόμον του και
κάνοντας ετούτο ο νοδάρος έχει χρέος ο νοδάρος να γράψει εκείνα τα λόγια, οπού τον
λέγει ο διαταχτής, χωρίς να κάμη ο νοδάρος τίποτε από λόγου του.
Περιπλέον έχει χρέος ο νοδάρος αφόντις φινίρη την διαθήκην ο κωντίκελλο να μην
αφήση τους μάρτυρες να πούνε πούπετες, μόνε να κάμη την κόπια της διαθήκης και
να βάλη τους ίδιους μάρτυρες να απογράψουν εις την αυτήν κόπια και έπειτα να την
78

Vincoli notarili alla redazione di testamenti nelle isole Ionie.
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δίπλωση ωσάν γραφήν και βουλώση και από πάνου γράψη το όνομα του και παράνομα του διαταχτή, το χρόνο και ημέρα, οπού εγίνη η αυτή διαθήκη, γράφοντας και το
όνομα του ο νοδάρος, πρεζεντάροντάς την ο εκείνην την ημέραν, οπούρε το περισσότερον την άλλην ερχομένην ημέραν εις τον καντζελλιέρη της κομμουνιτάς, και μετά
τον θάνατο του διαταχτή, αν αφίνη διά την ψυχήν του εις τους τόπους της ελεημοσύνης, να κάμη κόπια από τον πόντο να την δώση των επιτρόπων του οσπιταλίου, κατά
το δεκρέτο του γενεράλε Ερίτσου.
—Μα αν τύχη και σου φέρη ένας μία τζέτουλα τεσταμεντάρια, τι χρέος έχει ο νοδάρος
να κάμη;
— Την σήμερον μου πρεζεντάρει ο παρών τάδες την παρών τζέτουλα τεσταμεντάρια
βουλλωμένη λέγοντας μου πως είναι διαθήκη του γενομένη υπό χειρός του και απογεγραμμένη από δαύτονε διά να στέκη και σε φύλαξι εις τα εμού άττα και αν του έλθη
θάνατος να την μπονμπλικάρη, η οποία θέλει να έχη το στέρεον και απαρασάλεντον
εις τους αιώνας και ούτως εις μαρτυρίαν και βεβαίωσιν.
—Μα ιν κάζο και ο διαταχτής, οπού σου πρεζεντάρη την τζέτουλα, σου ειπή οπού τον
ερωτάς, αν γενομένη από μάρτυρες;
— Τυχαίνει ετότες να του ειπής, αν θέλης, να του την ξεβουλλώσης διά να του την διάβασης και ακούοντάς την ο διαταχτής, ετότες αν σου ειπή πως έτσι είναι η γνώμη
μου, την ματαβουλλώνεις και κάνεις την άνωθεν πρεζεντασιόν, δεκιαρίροντας πως
την εξεβούλλωσες και του την εδιάβασες. Μα ανίσως και ο διαταχτής, οπού σου φέρη
την τζέτουλα, σου ειπή δεν θέλει να την ξεβουλλώσης, το δεκιαρίρεις εις την άνωθεν
πρεζεντατζιόν, πως τον ερώτησες, αν θέλη να την ξεβουλλώσης, διά να του την διάβασης και αυτός δεν ηθέλησεν. Εξαιρετικώς οπόταν είναι από χειρός του διαταχτή η
τζέτουλα οπού σου πρεζεντάρει, δεν είναι χρεία, παρά να του κάμης την άνωθεν πρεζεντατζιόν, μα αν σου ειπή πως δεν ηξέρει γράμματα και έβαλε και του την έκαμε άλλος άνθρωπος, και έβαλε και απογράψανε και μάρτυρες, ετότες έχεις χρέος να τον
ρωτήσης αν θέλη να την ξεβουλλώσης να του την διάβασης και κάμης τες άνωθεν δεκιαραντζιόνες εις την πρεζεντατζιόν και τα εξής».79
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«Dallo Provveditore General da Mar Andrea Donà nel 1770 viene pubblicato un decreto sulla
riorganizzassione del corpo notarile a Lefcada ... Alla fine vadetto che nello stesso anno (1770) vengono
fissati i cosidetti pressi per la pubblicazione dei testamenti certo a favore dei notai.» [Pojaco, 1, p. 231]
Pan. Michailaris, 180-181. Βλ. επίσης Λ. Χ. Ζώης «Ιστορικές σελίδες Ζακύνθου: Σωματείον Συμβολαιογράφων», Το Δίκαιον ( εφ. Ζακύνθου), νο. 2 (3 Μαίου 1898- νο. 10 6 Σεπτ. 1898.
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Πρόσθετες σημειώσεις
To 1975, στη διάρκεια της επίσκεψής μας το δημογραφικό ζήτημα, αποτελούσε τον
κυρίαρχο προβληματισμό των Καρσάνων. Συνεχής ήταν η αναφορά στην αστυφιλία και
στην μετανάστευση, συνατήσαμε άλλωστε μετανάστη από την Αυστραλία (Θερμός) και
έναν νεώτερο από τον Καναδά. Το ζήτημα πρόβαλε σε δύο ανακοινώσεις και ο Guy
Burgel, με τον οποίο είχαμε επισκευθή την Καρυά και την περιοχή της. Η δημογραφική
κρίση είναι σήμερα έντονη, μια και από τους 1.350 κατοίκους τους 1971, βρέθηκαν μόνο 589 στην απογραφη του 2011 (43,6%). Στην Εγλουβή ο αποδεκατισμός είναι ακόμα
εντονότερος .
Βασικές αιτίες της ανθρωποπενίας που μας πρόβαλλαν ήταν η έλλειψη επαρκών
κλήρων και ο τρόπος με τον οποίον κατανέμονταν και η ανάγκη ενίσχυσης και αγοράς
για να αλλάξουν οι καλλιέργιες. Πρόσθετο κοινωνονιολογικό κίνητρο μας δόθηκε ο ρόλος των γυναικών που ενίσχυε την τάση για μετανάστευση σε αναζήτησε άλλων πρωτύπων ζωής.
Χαρακτηριστική ήταν η περιγραφή του Γιώργου Βρετού ο οποίος τόνισε πως η Καρυά με την περιοχή της είχε 2.500 κατοίκους το 1920-1930, και είχαν απομείνει περίπου χίλιοι. Επανέλαβε μάλιστα του ρήση του παπα Στάθη Κτενά «σήμερα δυό δρόμοι
υπάρχουν, ο ένας δρόμος εξόδου είναι το νεκροταφείο, ο άλλος εκείνος που πάει στην
Αθήνα.»80 Έτσι, το χωριό έγινε τόπος όπου ζουν γέροντες με αγροτική σύνταξη 700
δραχμές τον μήνα. Ο ίδιος, άλλωστε, ανέφερε πως το 1920 ήθελε να φύγει να πάει στις
ΗΠΑ. Με το πέρασμα των δεκαετιών η ερήμωση συνεχίστηκε όπως φαίνεται στα απόγραφικά στοιχεία που παραθέτουμε:
Ο πληθυσμός του Δήμου Λευκάδος στην απογραφή του 2011 ήταν 22.652 κάτοικοι.
Ο Δήμος, το 2011, περιελάμβανε όλη τη νήσο Λευκάδα, τον Κάλαμο (496 Καλαμισάνους), τον Καστό (80 Καστιώτες)81 Στην ίδια χρονολογία η Τ.Κ. Καρυάς είχε 589 κατοίκους, η Τ.Κ. Πηγαδησάνων 157 και οι δύο οικισμοί της Εγκλουβής 125 (106 στην Εγκλουβη και 19 στον Αμμόκαμπο.)
Δέκα χρόνια πριν, το 2001, η Καρυά είχε 989, κατοίκους, οι Πηγαδησάνοι 233, η Εγκλουβή 205 (31 στον Αμμόκαμπο).
Λίγο πριν από την επίσκεψή μας το 1975, το 1971 ο νομός Λευκάδος αριθμούσε
24.581 κατοικούς. είχε 42 κοινότητες, τον δήμο Λευκάδας και συνολικά 67 οικισμούς .
Η Καρυά είχε 1.350 κατοίκους και η Εγκλουβή 445. Στην απογραφή εκείνη αναφέρονταν 2 νέοι οικισμοί στην Εγκλουβή, ο Αμμόκαμπος (168 κατ.) και η Στρυφτούνα (18
κατ.), και διευκρινίζονταν πως οι κάτοικοι του Αγίου Ανδρέα είχαν μετοικήσει στην Καρυά.

80
81

Την ρήση αυτή δημοσίευσε σe άρθρο του για την Καρυά και ο Guy Burgel.
http://nisoskastos.blogspot.com/ δικτυακός τόπος του Καστού.
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Να προσθέσουμε πως το 1961 στο νομό Λευκάδος είχαν καταμετρηθεί 28.980 κάτοικοι, και όπως διαπιστώνουμε η πληθυσμιακή έξοδος από την ορεινή Λευκάδα ξεκινάει με χρήγορους ρυθμούς από τη δεκαετία του ‘60.
Το 1866, πάντως, ο πληθυσμός της Καρυάς μετά την ενσωμάτωση των Ιονίων στο
βασίλειο της Ελλάδος, ήταν συνολικά 1.462 άτομα (η κυρίως Καρυά με τις συνοικίες της
Ρικατσινάτα και Πηγαδισάνοι). Ο τότε δήμος, εξ άλλου, περιλάμβανε την Εγκλουβή 627
κατοίκους, την Βαφκερή 376, το Πλατύστομα 214 και τον Αλέξανδρο 596. Ο δήμος είχε
το 1866 συνολικό πληθυσμό 3.275 ατόμων.
Πιο πίσω στο χρόνο στην απογραφή του Μαϊου 1808, όταν ακόμα ήταν γαλλική διοίκηση, η Καρυά είχε 1.090 κατοίκους, η Εγκλουβή 486, η Βαυκερή 388, το Πλατύστομα
139, και ο Αλέξανδρος 480. Την ίδια εποχή είχαν μετρηθή σε όλη τη Λευκαδα 14.951
άτομα.82
▬▬▬▬

▬▬▬▬

Από τις πληροφορίες που συγκεντρώσαμε το 1975, μάθαμε πως πριν από την εποχή
εκείνη, για να συμπληρώσουν τον κλήρο τους, οι Καρσάνοι ξεχώνιαζαν το βουνό και
δούλευαν τα αμπέλια με μυτοτζάπι, φιάχνονατας σκάλες. Από τότε,όμως, οι σκάλες83
είχαν αρχίσει να λογγώνουν και σήμερα (2018) το τοπείο είναι δασικό.
Στην περιοχή της Καρυάς βρίσκεται το Λιβάδι, κλασσική «πόλιε» καρστικής γεωλογίας, που πλημμυρίζει με τις βροχές και το αποστραγγίζουν οι καταποτήρες (καταβόθρες). Όταν στέγνωνε τον Απρίλη, και καμιά φορά αργότερα, έσπερναν τα λαθύρια. Το
1975 όμως, λόγο ξηρασίας το Λιβάδι έμεινε ακαλλιέργητο. Στα άρθρα του μάλιστα ο G.
Burgel αναφέρει πως είδε το ξερό έδαφος. Δεν στάθηκε δυνατό να μάθουμε αν καθάριζαν τους καταποτήρες (καταβόθρες). Η απάντηση ήταν πάντα αρνητική αλλά διαπιστώθηκε πως το άνοιγμα πλαισιώνονταν από ξερολιθιά, και σε κάποια στιγμή λέχθηκε πως
έγινε καθαρισμός το 1945, και πως κάθε δέκα χρόνια «πιάνουν χώμα».
Οι ακαλλιέργητες εκτάσεις ονομάζονται αγριονομές και υπήρχαν όρια στα ξερολάγκαδα. Δεν ήταν σαφές αν υπήρχαν τίτλοι ιδιοκτησίας από τα παλαιά κτηματολόγια,
ειπώθηκε πως μπορεί στον Συνεταιρισμό να έχουν κτηματολόγιο.
Οι Καρσάνοι έχουν κτήματα στους γειτονικούς Πηγαδησάνους, στον Αλέξανδρο και
στο Πινακοχώρι. Από μερικά συμβόλαια του βιβλίου του Κατωπόδι διαφαίνεται μια
κάποια διασπορά χωραφιών σε κοντινούς οικισμούς.
Γενικά ο τόπος δεν θεωρείτο καλός για σιτάρι, γι΄αυτό οι Καρσάνοι είχαν χωράφια
στην Πούντα, όπου έκαναν ξεμόνιο, μένοντας σττο ξένο μέρος όσο χρειάζονταν για την
καλλιέργεια. Στην απέναντι μεριά, στο Ξηρόμερο έφιαχναν καλύβια από τον Αύγουστο
κι’ αργότερα πήγαιναν εκεί παίροντας ζώα και τρόφιμα. Μας αναφέρθηκαν χωράφια
στη Βόνιτσα και στα Παλιάμπελα. Στα «ξεμόνια» συνηθίζονταν καλλιέργεια σε μοισιακό (όπου τον σπόρο τον βάζει ο ιδιοκτήτης της γης) ή σε τριτάρικο.
Προπολεμικά, επί Τσαρλαμπά μοιράστηκαν συμπληρωματικοί κλήροι στην Πούντα.
Ενδιαφέρουσα είναι η πληροφορία πως ορισμένοι Καρσάνοι, είχαν (1975) ελίες στα
μέρη της Κατούνας της Λευκάδας, κάτι που αναφέρεται και σε συμβόλαιο του 1828.
82

Κ. Γ. Μαχαιράς, Πολιτική και Διπλωματική Ιστορία της Λευκάδος 1797-1810, Αθήνα 1954, σελ. 650 , με
παραπομπή στον Bory de Saint-Vincent (1823).
83
Σκάλες ονομάζουν τις αναβαθμήδες στην Λευκάδα (τα σέτια της Λέσβου). Κάθε σκάλα βρίσκεται ανάμεσα σε δύο λιθιές, ξερολιθικό τοιχίο.
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Οι πληροφορίες αυτές συνθέτουν ένα πλέγμα εποχικών μετακινήσεων, που απ’ ότι
γνωρίζουμε δεν έχει μελετηθεί στην Ελλάδα, αντιστοιχεί όμως σε γνωστές
«tanshumances» μικρών σχετικά διαδρομών στις Ελβετικές Άλπεις. Το πλέγμα αυτό περιλαμβάνει μετακινήσεις για την σπορά και θερισμός σιτηρών, μετακινήσεις για την
καλλιέργεια της αμπέλου και για τον τρύγο, και μετακινήσεις κτηνοτρόφων. Σ’ αυτές
ίσως προστίθεται και μια σύντομη περίοδος μαζέματος των ελιών στην Κατούνα.
Στη διάρκεια των μετακινήσεων αυτών είχαν δημιουργηθεί σχέσεις Καρσάνων με
κτηνοτρόφους από τις Καλλαρυτες και το Συράκο των Τζουμέρκων, που ξεχειμώνιαζαν
στην Πούντα και ξέρουμε από πρώτο χέρι πως είχαν συνάψει κουμπαριές. Ορισμένες
από τις σχέσεις αυτές διατηρήθηκαν μέχρι σήμερα (2018).
Την εποχή της επίσκεψης μας μέσα στην Καρυά υπήρχαν 4 κτηνοτρόφοι με 300 ως
400 γιδοπρόβατα. Αναφέρθηκαν κτηνοτρόφοι Ρεκατσινέοι, ο Βερναρδής Κατωπόδης
και ένας Σταύρακας. Το χωριό είχε επίσης γύρω στα 500 μαρτίνια, δηλαδή σταυλίσια
σπιτικά ζώα. Υπενθυμιζουμε πως το 1828 ο Πανταζής Κτενάς είχε κληροδοτήσει στην
κόρη του μία γελάδα.
Οι Μύλοι
Από πολύ παλιά οι Μυλοι, ανεμόμυλοι και όπου υπάρχει δυνατότητα όπως στη Βόνιτσα, νερόμυλοι, ήταν ο βασικός τεχνολογικός εξοπλισμός βασιζομενος στην αιολική
και υδραυλική ενέργεια. Τόσο στην Ευρώπη (στοιχεία του Braudel) όσο και στην Λέσβο
(διατριβή Αξιώτη) έχουμε έναν μύλο για περίπου 250-300 κατοίκους.
Σην Καρυά υπήρχαν: 1. Ο μύλος του Γρουμάνη απ. Έξω (οι Γρουμαναίοι είναι Καταπόδηδες)84, 2. Ο μύλος του Σταθάκη (Κοψιδά) που το 1975 σκέπτονταν να τον συντηρήσουν, 2. Ο μύλος του Μίχου (Βλάχου) στο Φεγγαράκι85 και 4. Ο μύλος στην Κακαβούλα στους Πηγαδησάνους.
Οι μύλοι φαίνεται πως σταμάτησαν να δουλεύουν το 1940 (;;) το σιτάρι που άλεθαν,σύμφωνα με τον (τότε πρόεδρο της κοινοτητας) Βαγγέλη Σταύρακα ερχόταν από
την Πούντα. Στον Burgel αναφέρθηκε πως γίνονταν και κάποιο εμπόριο
▬▬▬▬

▬▬▬▬

Β.Δ. της 8ης Ιανουαρίου 1866 (Εφ. Κυβ. αρ. φύλ. 9 της 28 Ιαν. 1866)
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
Ο νόμος ρμγ’ της 9-1-1866 (ΦΕΚ 6/1866) ενέταξε την Λευκάδα ως επαρχία στο νομό Κερκύρας, και την Ιθάκη ως επαρχία στο νομό Κεφαλληνίας. Παράλληλα συστάθηκαν και οι δήμοι της
νήσου. Δύο χρόνια πρίν (Δ/μα 17-12-1864), η Λευκάδα με την Ιθακη αποτελούσαν τον νομό
Λευκάδας (ΦΕΚ 2/1865).
Το Β.Δ.. της 8-1-1866 οργάνωσε την επαρχία Λευκάδος σε 8 δήμους.
Δήμος Λευκάδος αποτελείται από την Λευκάδα, Απόλπενα, Φρυνί, Καλλιγόνι, Τσουκαλαδες,
Καρυώτες, Κατούνα.
Δήμος Καρυάς περιλαμβάνει την Καρυά, Εγκλουβή Βαφκερή, Πλατύστομα και Αλέξανδρος.
84

http://www.karya.gr/windmills/ αρθρο για τους μύλους του Ναπολέωντα Π. Δουβίτσα, 2000.
Βλέπε. Κυριακάτικοι περίπατοι στην Καρυά. Μέρος 3ο . Στο Φεγγαράκι"
http://karyalefkadas.blogspot.com/2014/07/3.html (επίσκεψη Δεκέμβριος 2018(.
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Δήμος Απολλωνίων περιλαμβάνει τον ἀγιο Πέτρο, Αθάνι, Δράγανο, Κομιλιό, Δαμηλιάνη.
Δήμος Ευγύρου περιλαμβάνει την Σύμβρο, Κοντάρενα, Βουρνικά, ἀγιος Ηλίας, Μαραντοχώρι,
Όρμος Βασιλικής.
Δήμος Εξανθείας περιλαμβάνει τα Επάνω Εξάνθεια, Κάτω Εξάνθεια, Καλαμίτσι, Άγιος Νικήτας.
Δήμος Σφακιωτών περιλαμβάνει τα Λαζαράτα, Σπανοχώρι, Πινακοχώρι, Κάββαλος, Ασπρογερακάτα, Πρεμεντινού, Βουνόν.
Δήμος Ελλομένου περιλάμβάνει το Κατωχώρι, Χαραδιάτικα, Φτερνό, Πόρος, ἀλατρον, Νεοχώρι.
Δήμος Ταφίων – Μεγανήσιον, Βαθύ, Σπαρτοχώρι, Σπάρτη, Σκορπίδι, Σκορπιός, Καστρί, Θηλιά,
Πετάλα, Κόθρος (νησίς), Μαδουρή (νησίς), Χελώνι (νησίς).

▬▬▬▬

▬▬▬▬

Εγκλουβή-οι βόλτοι
Οι Βόλτοι του οροπεδίου παρουσιάζουν μια ενδιαφέρουσα στερεοτεχνική και ορισμένοι από αυτούς έχουν μια εσωτερική διάθρωση που μας θύμισε μικρούς χαμηλούς
μυκηναϊκούς τάφους με διάδρομο και κυριώς θόλο. Είδαμε δύο ή τρεις δίδυμους βόλτους και μας αναφέρθηκαν και τριθάλαμα βόλτα. Μετά, την επίσκεψή μας το 1974 ζητήσαμε από τον καθ. Ν. Μουτσόπουλο που είχε μελετήσει τους βόλτους της περιοχής
των Καλαβρύτων να στείλλει επί τόπου τον τότε βοηθό του υφηγητή αρχιτέκτονα Γεώργιο Δημητροκάλη (1933-2005) να τους εξετάσει.
Για τους βόλτους αυτούς σημείωσε ο Λευτέρης Αλεξάκης, το 2012: «Σχετικοί είναι
και οι λεγόμενοι βόλτοι στο χωριό Εγκλουβή της Λευκάδας. Πρόκειται για πέτρινα κτίσματα γεωργοκτηνοτροφικής χρήσης. Σ’ αυτούς που αποτελούν συχνά συστάδες ανά
δύο-τρεις σταυλίζονταν αιγοπρόβατα ή διέμεναν προσωρινά οι ιδιοκτήτες. Χρησιμοποιούνταν όμως και για άλλες γεωργικές εργασίες καθώς φαίνεται από τα συνεχόμενα μερικές φορές μεγάλα αλώνια, […].
Τα κτίσματα αυτά είναι εξωτερικά στρογγυλά- κυλινδρικά με χαμηλούς τοίχους και
με κωνική πέτρινη στέγη. Εσωτερικά κτίζονται με εκφορικό τρόπο και σχηματίζουν ωοειδή θόλο, όπως ακριβώς και στις Σέρρες. Πολλοί από αυτούς τους βόλτους είναι καταστραμμένοι, άλλοι μισογκρεμισμένοι και άλλοι σώζονται σε πολύ καλή κατάσταση
(εικ. 25). Παρόμοιες στρογγυλές πέτρινες καλύβες υπάρχουν και στη γειτονική Κεφαλονιά.»86
Σύμφωνα με την Ελεονώρα Φιώρου «Οι Βόλτοι είναι πέτρινα, θολωτά, ημισφαιρικά,
μερικές φορές ωοειδή οικήματα κτισμένα δίπλα σε αλώνια. […]. Οι Βόλτοι χτίσθηκαν τα
νεώτερα χρόνια (?) για την εναποθήκευση της συγκομιδής και των υπαρχόντων κατά
την περίοδο του αλωνισμού αλλά και για όλο τον χρόνο. Ήταν προσωρινή και ασφαλής
κατοικία που προστάτευε ανθρώπους και ζώα στις δύσκολες καιρικές συνθήκες σε ένα
μέρος που η θερμοκρασία έχει μεγάλη διαφορά την ημέρα και τη νύχτα. Στους Βόλτους
κατέφευγαν οι άνθρωποι για δροσιά και ίσκιο στις δύσκολες ζεστές ώρες του μεσημε86

Ελευθέριος Π. Αλεξάκης, «Πέτρινα στρογγυλά κτίσματα γεωργοκτηνοτροφικής χρήσης στην ορεινή
περιοχή Σεττών. Συγκριτική προσέγγιση.» Πρακτικά Β’ Διεθνούς Επιστημονικού Συνεδρίου: οι Σέρρες καιη περιοχή τους από την Οθωμανική κατάκτησημέχρι τη σύγχρονη εποχή. Β΄ τόμος, Σέρρες 2013.(σελ.
796, παραπέμπει στ Ε. Φιώρου, Εγκλουβή Λευκάδας: Ένα χωριό, μια ιστορία. Γυναίκες-Ιέρειες της γης, η
γιορτή της φακής και οι βόλτοι, Αθήνα 2006, σσ. 42-58.
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ριού το καλοκαίρι, γιατί το οροπέδιο είναι γυμνό από δέντρα. Η διαμονή των κατοίκων
στο οροπέδιο άρχιζε από τον Ιούνιο και τελείωνε το Σεπτέμβριο, ανάλογα με τις καιρικές συνθήκες της χρονιάς και τη συγκομιδή των προϊόντων. Η πτώση της θερμοκρασίας
τη νύχτα ανάγκαζε τους ανθρώπους να μεταφέρουν ρούχα για σκέπασμα. Συχνά κοιμόντουσαν και μέσα στια θυμωνιές όπου το περιβάλλον ήταν πιο ζεστό. Οι Βόλτοι σήμερα χρόνο με το χρόνο καταρρέουν. Ο πανάρχαιος αυτός οικισμός δεν υπάρχει πουθενά αλλού στον κόσμο. Το 1999 το Υπουργείο Πολιτισμού χαρακτήρισε όλα αυτά τα
συγκροτήματα τα πηγάδια τους και το χώρο που τα περιβάλει, μνημείο ιστορικό, δείγμα του λαϊκού μας πολιτισμού. Αυτό ενδεχομένως είναι μία αρχή για να προστατευτούνε αυτά τα μνημεία.87
[…] Η κατασκευή των εξ ολοκλήρου λίθινων αυτών καλυβών του Αγίου Δονάτου ήταν αφάνταστα ανθεκτική και οι ντόπιοι τη χαρακτηρίζουν αθάνατη. Πράγματι τα κτίσματα αυτά, που πρέπει να ‘ναι σίγουρα πάνω από 150 χρονών, κατά τις μαρτυρίες των
ιδιοκτητών τους, δεν τα πείραξαν καθόλου ούτε ακόμα κι οι μεγάλοι σεισμοί, που κατά
περιόδους σείουν εφιαλτικά τη Λευκάδα. Πότε, όμως, για πρώτη φορά άρχισαν οι Εγκλουβισάνοι να φκιάνουν βόλτους δεν γνωρίζομε. Είναι σίγουρο πάντως πως στα πρώτα κιόλας χρόνια της Ενετοκρατίας (1684-1797) υπήρχαν τέτοιες καλύβες εκεί. Το μαρτυρούν με σταθερότητα οι σημερινοί ιδιοκτήτες τους. Το χτίσιμό τους ήταν δύσκολη
δουλειά, που την έκαναν τεχνίτες ειδικοί στο κλείδωμα και γεφύρωμα γρανιτένιων λιθαριών. […]»88
▬▬▬▬

87

▬▬▬▬

ΟΙ Φακές Εγκλουβής Λευκάδας και οι Βόλτοι. http://www.lefkastour.gr/index.php/2012-01-10-09-2015/125-2011-09-25-07-20-58 (επίσκεψη Δεκέμβριος 2018)
88
http://aromalefkadas.gr/β’ολτοι-εγκλουβης-λευκάδας-δώ-οι-ανθ/ ▪ Βιολέτα Σάντα 25 Ιουλίου 2014.
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Βόλτοι ▪ φωτό Ελεονώρα Φιώρου
Ο Άγιος Δονάτος (στις 7 Αυγούστου γίνεται πανηγύρι και προσφέρεται και φακή) Η
εκκλησία αναστηλώθηκε από την Μαρία Κοντογιώργη).
▬▬▬▬
▬▬▬▬

Στοιχεία βιβλιογραφίας
Γεωργάκη, Θοδωρή, Σφακιώτες Λευκάδος. Το λίκνο της καρδιάς μας.
Γεωργάκη, Θοδωρή, Σεργιάνι στη Λευκάδα του χθες,
http://sfakiotes.gr/istoria/sergiani-sto-lefkada-tou-chthes-tou-thodori-georgaki/
Μαχαιρά, Κ. Ναοί και Μοναί Λευκάδος, Αθήναι 1957,
Κακλαμάνης, Μιλτιάδης Δ. Εγκλουβή–Λαογραφικά, κοινωνικά, εκπαιδευτικά και ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των κατοίκων της, Εκδόσεις Γρηγόρη, Αθήνα 2005.
Καρλάφτη-Μουρατίδη, Φωτεινή «Το Κατάστημα των Νοταρίων: κανονιστικές ρυθμίσεις του
συμβολαιογραφικού επαγγέλματος στις αρχές του 19ου αιώνα στα Ιόνια νησι.», ΕΚΕΙΕΔ 44,
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Βιβλίο βαπτίσεων, γάμων και θανάτων του ναού Αγίου Σπυρίδωνα στο χωριό Καρυά της νήσου
Λευκάδας. Περιέχεται Ρεγολαμέντο του Υπάρχου στο εσωτερικό του εξωφύλλου. Βιβλίο
γεννήσεων Καρυάς. Περιέχεται κατάλογος. -Αρχείο νομού Λευκάδος.
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● Recherches géographiques à Strasbourg, 3-1977. Les milieux et les hommes dans l'organisation de l'espace des régions méditerranéennes (1977 [Centre rural ; Disparition ; Emigrant ; Emigration ; Grèce ; Géographie de l'Europe ; Ionioi Nisoi ; Karya, village ; Levkas, île ; Migration ;
Population ; Société ; Structure d'âge ; Structure socio-professionnelle.]
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ΛΕΥΚΑΔΑ 1827-1829 ⁕ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΙ ΤΗΣ ΕΞΟΧΗΣ
Συμβολή στην έρευνα της ιστορίας της Καρυάς

Βιβλίο συμβολαίων μεταξύ ζώντων του νοταρίου Καρυάς Θεόδωρου
Π. Κατωπόδη (1827-28), με συμπληρώματικές σημειώσεις και αναφορές από το νοταριακό βιβλίο του Κωνσταντίνου Ν. Σταύρακα, το βιβλίο
διαθηκών του Θεόδωρου Κατωπόδη και του Θεόδωρου Θερμού (1828).
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