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ΕΥΤΥΧΙΑ Δ. AIATA 

ΜΕΡΕΣ ΤΟΥ 1743 

ΟΤΑΝ ΤΟ ΘΑΝΑΤΙΚΟ ΑΡΑΞΕ ΣΤΗ ΛΕΥΚΑΔΑ 

«Το καλύτερο φάρμακο κατά της πανούκλας 

είναι να το βάζεις στα πόδια όταν εμφανίζεται». 

(Ντανιέλ Ντεφόου, Η πανούκλα στο Λονδίνο, 

μτφρ. Τάσσος Συμεωνίδης, Αθήνα 1986, σ. 234). 

Καλοκαίρι του 1743: Οι κάτοικοι της Αμαξικής σπεύδουν πανικόβλητοι στους συμ

βολαιογράφους του νησιού για να συντάξουν τη διαθήκη τους ή να διευθετήσουν 

άλλες οικονομικές τους υποθέσεις, «επιδίτις και τρέχει ο νόσος του θανατικού ειστίν 

παρούσα χοραν»1. 

Όπως είναι γνωστό, η πανώλη ενέσκηψε στη Λευκάδα τον Μάιο (21 ή 27) του 

1743 - και διαγνώστηκε, «εγνωρίσθη», τον Ιούνιο2, αφού ακολούθησε τη θαλάσσια 

1. Το ενδεικτικό αυτό παράθεμα είναι τυχαίο, ένα από τα τόσα παρόμοια που συναντάει κανείς 
σε διαθήκες Λευκαδιτών της εποχής· το συγκεκριμένο προέρχεται από τη διαθήκη της Αντωνίας, κό
ρης του ποτέ Ξαίστου Κατωπόδη, που έχει καταχωριστεί με ημερομηνία 26 Ιουνίου 1743 στις συμβο
λαιογραφικές πράξεις του Ιωάννη Γαβαλά. ΓΑΚ - Αρχεία Νομού Λευκάδας, συμβολαιογράφος 
Ιωάννης Γαβαλάς, βιβλίο 27, φ. 187. 

Με το πολύ ενδιαφέρον αυτό θέμα, της συμπεριφοράς δηλαδή του πληθυσμού του νησιού 
απέναντι στην απειλή του θανάτου εξαιτίας της πανώλης, σκοπεύει να ασχοληθεί, όπως μου ανα
κοίνωσε, η κυρία Έφη Αργυρού, ερευνώντας συστηματικά και αξιοποιώντας στο σύνολο του το 
σχετικό συμβολαιογραφικό υλικό της περιόδου αυτής. 

2. Σημείωση του ιερομόναχου Θεοκλήτου Πατρικίου σε ληξιαρχικό βιβλίο της εκκλησίας του 
Αγ. Νικολάου αναφέρει: «1743 Μαΐου 27. Επιάστη η λοιμική νόσος εις την Αγίαν Μαύραν, την 
οποίαν την έφερεν ο Ζάχος Λογκόττης από την Μεσήνα και εγνωρίοτη τον Ιούνιον και έγινε πο
λύς θάνατος». Βλ. Κώστας Φωτεινός, «Γύρω από το λοιμό του 1743 στη Λευκάδα», Ηπειρωτική 
Εστία 13 (1964), σ. 212. Διαφοροποιημένη μόνο ως προς το όνομα του υπαίτιου, Ζάχος Ρογγέντος 
αντί Λογκόττης, είναι και η ενθύμηση σε κώδικα του ΙΘ' αιώνα της Συλλογής Διονυσίου Λοβέρδου. 
Βλ. Φαίδων Κ. Μπουμπουλίδης, «Ιστορημένα χρησμολόγια του Μουσείου Διονυσίου Λοβέρδου», 



40 ΕΥΤΥΧΙΑ Δ. AIATA 

διαδρομή από το Μεσολόγγι στη Μεσσήνη της Ιταλίας και από εκεί μεταδόθηκε 
στην Αγία Μαύρα3 με το καράβι του Ζάχου Ρογγότη, που ξέφυγε από τον αποκλει-

ΕΕΒΣ4& (1971), σ. 221. Λίγες μέρες νωρίτερα τοποθετεί την άφιξη του καραβιού του Ρογγότη στην 
Αμαξική άλλη ενθύμηση, εκτενέστερη αυτή, σε μικρό Ευαγγέλιο που είχε στην κατοχή του ο Π. Ρο-
ντογιάννης: «1743, Μαγίου 21 έφερε ό γηός τοϋ ρογγότη τό θανατικό από τή μεσινα κε έκόλησε τή 
χόρα της άγιας μάβρας κε έπεθάνανε πολή άνθρωποι μικρι μεγάλη έος τήν σήμερον 'Ιουλίου 26 τό 
βάνομε ισε θύμηση γερμανός ηερομόναχος Φηληπας γούμενος τοϋ άγήου γεωργήου σκάρους 
1743». Βλ. Παν. Γ. Ροντογιάννης, Ιστορία της Νήσου Λευκάδος, τ. Α', Εταιρεία Λευκαδικών Μελε
τών, Αθήνα 1980, σ. 527. Αλλά και σε βενετική πηγή αναφέρεται ότι σαράντα μέρες μετά την εισβο
λή της πανώλης στο νησί, στις 8 Ιουλίου του 1743, προσβλήθηκε και το κάστρο της Αγ. Μαύρας. 
Βλ. Κατερίνα Κωνσταντινίδου, Το κακό οδεύει έρποντας. Οι λοιμοί της πανώλης στα Ιόνια Νησιά 
(17ος-18ος αι.), Βενετία 2007, σ. 70. Συνεπώς, η προσόρμιση του καραβιού-φορέα της νόσου στο 
λιμάνι της Αμαξικής έγινε στο τελευταίο δεκαήμερο του Μαΐου και τα πρώτα κρούσματα, που επέ
τρεψαν και τη διάγνωση της ασθένειας, εμφανίστηκαν τις πρώτες μέρες του Ιουνίου. 

3. Από τους παλαιότερους ιστορικούς της Λευκάδας, ο Σπ. Βλαντής κάνοντας σύντομη ανα
φορά στο λοιμό τον χρονολογεί λανθασμένα στα 1744, ενώ στην πραγματικότητα από την άνοι
ξη του έτους αυτού η πόλη είχε απαλλαγεί από την πανώλη. Βλ. Σπ. Βλαντής, ΗΛευκάς υπό τους 
Φράγκους, Λευκάδα 1902, ανατύπωση εκδ. Πορεία, Αθήνα 2008, σ. 98-99. Το χρονικό της πορείας 
της νόσου στο νησί παρουσιάζει εκτενώς ο Κων. Μαχαιράς, στηριζόμενος σε αρχειακό υλικό κυ
ρίως από το Αρχειοφυλακείο Λευκάδας αλλά και σε ελάχιστα έγγραφα από τα βενετικά αρχεία· 
(πρόκειται συγκεκριμένα για κάποιες εκθέσεις προβλεπτών της Αγίας Μαύρας στο A.S.V., 
Provveditori da Terra e da Mar, b. 868). Βλ. Κων. E. Μαχαιράς, Η Λευκάς επί Ενετοκρατίας (1684-
1797), Αθήνα 1951, ανατύπωση «Πορεία», Αθήνα 2008, σ. 104-114. Φυσικά, αναφορά στα γεγονό
τα του 1743 κάνει, όπως σημειώσαμε, στην ιστορία του και ο Παν. Ε. Ροντογιάννης, Ιστορία..., 
ό.π., σ. 526-527. Εκτός από το άρθρο του Κ. Φωτεινού, «Εύρω από το λοιμό...», ό.π. (βλ. σημ. 2), 
εμπνευσμένο από τα περιστατικά αυτά είναι και του ιδίου το «Χρονικό» (θεατρικό σε πράξεις δύο), 
ανατ. από την Ηπειρωτική Εστία, Ειάννινα 1980, σ. 1-19. Εκεί, όμως, η δράση εκτυλίσσεται σε ένα 
χωριό της Λευκάδας και η νόσος που μαστίζει το νησί είναι χολέρα και όχι πανώλη. 

Σχετικά πρόσφατα η Κατερίνα Κωνσταντινίδου, ως υπότροφος του Ινστιτούτου Βυζαντινών 
και Μεταβυζαντινών Σπουδών της Βενετίας, είχε την ευκαιρία να συγκεντρώσει από το A.S.V. 
πλούσιο πρωτογενές αρχειακό υλικό για το αντικείμενο, το οποίο ενέταξε στη διδακτορική της 
διατριβή με γενικότερο θέμα τις επιδημίες πανώλης στα Ιόνια νησιά κατά τους δύο τελευταίους 
αιώνες της βενετικής κυριαρχίας. Βλ. Κατ. Κωνσταντινίδου, Γο κακό οδεύει..., ειδικότερα για τη 
Λευκάδα κυρίως, σ. 70-73, 135-148 αλλά και σε άλλα σημεία. Πέρα, όμως, από το υλικό που έχει 
ήδη αξιοποιήσει στη διατριβή της, η ίδια έχει στα χέρια της σημαντικά και πλούσια σε στοιχεία 
αρχειακά τεκμήρια για τη σχεδόν ημερολογιακή πορεία της νόσου στη Λευκάδα, τα οποία προτί
θεται μελλοντικά -ελπίζουμε σύντομα- να παρουσιάσει σε ιδιαίτερη μελέτη. Από αυτό το αδημο
σίευτο υλικό η κυρία Κωνσταντινίδου, ανταποκρινόμενη πρόθυμα στο αίτημα μου, μου παραχώ
ρησε κάποια στοιχεία που αφορούν άμεσα το προς διαπραγμάτευση εδώ θέμα και στα οποία θα 
γίνει αναφορά στη συνέχεια. Ει' αυτήν της τη φιλική και αφειδώλευτη γενναιοδωρία την ευχαρι
στώ εγκάρδια. 

Στην πανώλη του 1743 αναφέρεται και το δημοσίευμα του Ιωαν. Ε. Ζαμπέλη «Επιδημία πα
νώλης στη Λευκάδα (1743-1744)», Ψήγματα τοπικής ιστορίας της Λευκάδας, Λευκάδα 2005, σ. 
37-56. 
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σμό και έφτασε στο νησί πριν από την είδηση της επιδημίας. Δεν θα επεκταθούμε 
στα ήδη γνωστά από την προαναφερθείσα βιβλιογραφία για την πορεία του λοιμού 
και τις ολέθριες συνέπειες που είχε πάνω στον πληθυσμό του νησιού· συνοπτικά μό
νο και ως απαραίτητο πλαίσιο για την ένταξη της συγκεκριμένης μελέτης θα επανα
λάβουμε εδώ κάποια βασικά στοιχεία από το πέρασμα της νόσου. 

Αρχές του καλοκαιριού του 1743 ξέσπασε το θανατικό στην πόλη της Αμαξικής 
και τη βρήκε ήδη τραυματισμένη, με τις πληγές ακόμη χαίνουσες από τον κατα
στροφικό σεισμό της 10ης Φεβρουαρίου του ίδιου χρόνου4. Η νόσος, που έπληξε 
ιδιαίτερα την πόλη και το κάστρο, είχε ταχεία εξέλιξη κυρίως τους δύο πρώτους θε
ρινούς μήνες, ενώ από τις αρχές του φθινοπώρου είχε ήδη αρχίσει να υποχωρεί και 
ακριβώς ένα χρόνο μετά την εμφάνιση της η Λευκάδα και επίσημα πλέον έπαψε να 
θεωρείται πανωλόβλητη5. Στο πέρασμα της από το νησί και μέσα σε μισό περίπου 
χρόνο η πανώλη άφησε πίσω της 1.028 θύματα, δηλαδή το 1/3 περίπου του αστικού 
πληθυσμού (3.457 κάτοικοι), σύμφωνα με τον απολογισμό που συνέταξε ο Προβλε
πτής της Λευκάδας τον Μάρτιο του 17446. 

Όπως σημειώσαμε, η πανώλη εισβάλλοντας στην Αμαξική βρήκε τις Αρχές όχι 
μόνο απροετοίμαστες αλλά δίχως καμιά ενημέρωση και ανυποψίαστες για το επικεί
μενο κακό· έτσι, δεν υπήρξε ο χρόνος για τη λήψη προληπτικών μέτρων και η μόνη 
δυνατότητα που απέμενε ήταν η προσπάθεια με κάθε τρόπο περιορισμού και κατα
στολής του μιάσματος: άμεση ενημέρωση των Αρχών, απομόνωση των μολυσμένων 
ή ύποπτων για μόλυνση κατοίκων7, μεταφορά τους στο Λοιμοκαθαρτήριο8, σφρά
γιση των σπιτιών τους και μεταφορά των οικοσκευών τους σε συγκεκριμένο χώρο 

4. Για τον ιδιαίτερα ισχυρό αυτό σεισμό και τις καταστροφές που προκλήθηκαν σε κτίρια της 
πόλης, βλ. Παν. Γ. Ροντογιάννης, «Σεισμολόγιο Λευκάδος (1469-1471)», Επετηρίς Εταιρείας Λευ-
καδικών Μελετών 8 (1995), σ. 160-161. 

5. Κατ. Κωνσταντινίδου, Το κακό οδεύει..., σ. 70-73. 
6. Κων. Μαχαιράς, ΗΛευκάς επί..., σ. 110-112, και Κατ. Κωνσταντινίδου, Το κακό οδεύει..., 

σ. 253. 
7. Μεγάλη βαρύτητα έδιναν οι Αρχές στην έγκαιρη διάγνωση της ασθένειας και την ενημέρω

ση των αρμοδίων, ώστε τα μολυσμένα άτομα να απομακρυνθούν από τον υγιή πληθυσμό. Βλ. 
Κων. Μαχαιράς, Η Λευκάς επί..., σ. 105-109. 

8. Για την κινητοποίηση του διοικητικού μηχανισμού, τον τρόπο οργάνωσης και τη διαδικα
σία συγκέντρωσης των πανωλόβλητων της Αμαξικής στο Λοιμοκαθαρτήριο ή σε άλλους αυτο
σχέδιους συναφείς χώρους, προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι έκτακτες ανάγκες, καθώς και για 
τη μέθοδο κάθαρσης του πληθυσμού, βλ. Κατ. Κωνσταντινίδου, Γο κακό οδεύει..., σ. 137-138, 
164-165, 184. 

Αξία ιστορικής μαρτυρίας διεκδικεί το λογοτεχνικό έργο του Αγγλου συγγραφέα Daniel 
Defoe (1659-1731) για την πανώλη Η πανούκλα στο Λονδίνο, μετάφραση Τάσσος Συμεωνίδης, 
εκδ. Κριτική, Αθήνα 1988- το έργο πραγματεύεται με αριστουργηματικό τρόπο το ξέσπασμα της 
πανώλης στο Λονδίνο το 1665 και διεκτραγωδεί τις επιπτώσεις που είχε στον πληθυσμό σε δημο
γραφικό, οικονομικό, κοινωνικό αλλά και ψυχολογικό επίπεδο. Σχετικά με τα μέτρα καταστολής 
της νόσου, που έλαβαν οι Δημοτικές Αρχές του Λονδίνου, γίνεται ειδικότερα λόγος στις σ. 50-60. 
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ειδικά διαμορφωμένο για απολύμανση9, καθώς και η ταχεία συγκέντρωση και οργα

νωμένος ενταφιασμός των νεκρών σε ομαδικούς και αυστηρά περιχαρακωμένους 

χώρους ταφής10. Με το θέμα ακριβώς των προς απολύμανση αντικειμένων θα ασχο

ληθούμε διεξοδικά στη συνέχεια, αφού προηγουμένως κάνουμε σύντομη αναφορά 

σε κάποια από τα άλλα προστατευτικά ή ανακουφιστικά μέτρα που έλαβαν οι βενε

τικές Αρχές για αντιμετώπιση της κρίσιμης κατάστασης, στην οποία είχε περιέλθει ο 

πληθυσμός του νησιού. 

Ένα, λοιπόν, από τα μέτρα που έλαβε η βενετική διοίκηση στην προσπάθεια της 

να προλάβει ή να περιορίσει τα κρούσματα παραβατικών συμπεριφορών, όχι μόνο 

από ντόπιους αλλά και από ξενόφερτες ομάδες, που ως φυσική συνέπεια επακολού

θησαν την πανώλη11, ήταν η διανομή όπλων από τις δημόσιες προμήθειες στους κα

τοίκους για την προστασία της ζωής και της περιουσίας τους. Όταν υποχώρησε η 

έξαρση της νόσου και μαζί η απειλή εγκληματικών πράξεων ο Προβλεπτής του νη

σιού με έγγραφο του στις 12.12.1743 καλούσε όσους είχαν λάβει όπλα να τα επιστρέ

ψουν εντός οκτώ ημερών, προκειμένου αυτά να ξαναμπούν στη θέση τους· όσοι δεν 

9. Για τις μεθόδους απολύμανσης των αντικειμένων που εφάρμοσαν οι Αρχές στη Λευκάδα, 

βλ. Κατ. Κωνσταντινίδου, Το κακό οδεύει..., σ. 141-147. 

10. Το άχαρο και επικίνδυνο έργο της συγκέντρωσης και ταφής των πτωμάτων ανετέθη σε ει
δικές ομάδες στρατιωτών συνεπικουρούμενων από νεκροθάφτες, τους pizzicamorti (από το ιτα
λικό pizzicare, που σημαίνει τσιμπώ και μεταφορικά πιάνω, συλλέγω- τα πρόσωπα αυτά έφεραν 
ειδική προστατευτική μάσκα), οι οποίοι μάλιστα κλήθηκαν ειδικά από την Άρτα, όταν οι ντόπιοι 
χωρικοί, που είχαν επιφορτιστεί με αυτό το έργο, προσβλήθηκαν από τη νόσο και οι κάτοικοι της 
πόλης ήσαν απρόθυμοι, ακόμη και έναντι οποιασδήποτε αμοιβής, να αναλάβουν ένα τέτοιο καθή
κον. Οι pizzicamorti αυτοί από την Άρτα αργότερα κατηγορήθηκαν για λεηλασίες που διέπραξαν 
κατά την εκτέλεση του έργου τους· όμως, ο Έκτακτος Προβλεπτής του νησιού, αναγνωρίζοντας 
τη σημασία της προσφοράς τους και το μέγεθος της συμβολής τους στον περιορισμό της εξάπλω
σης της νόσου, ζήτησε να μην τους επιβληθούν ακραίες ποινές, όπως απαιτούσαν άλλοι. Βλ. Κων. 
Μέρτζιος, «Η Άρτα στα Αρχεία της Βενετίας», Σκουφάς, έτ. Ε' (Μάιος 1959), τ. Β', τχ. 14, σ. 125. 
Για το ρόλο αυτών των «ξενοσπιτάδων» στη Λευκάδα, βλ. και Κων. Μαχαιράς, ΗΛευκάς επί..., σ. 
113· πρβλ. και Κατ. Κωνσταντινίδου, Το κακό οδεύει..., σ. 138. 

11. Κατ. Κωνσταντινίδου, Το κακό οδεύει..., σ. 212. Οι καταγγελίες, άλλωστε, για ανάλογα 
φαινόμενα, συνηθισμένα σε παρόμοιες περιστάσεις είναι διαχρονικές· η μαρτυρία του Ντ. Ντεφό-
ου, εκφρασμένη με απορία για το φαινόμενο, απλώς επιβεβαιώνει τη διαχρονικότητα και τη γενί
κευση τέτοιων συμπεριφορών: «...αν και θα ήταν απίστευτο να πει κανείς ότι θα υπήρχαν άνθρω
ποι τόσο ανάλγητοι, ώστε να κάνουν διαρρήξεις και ληστείες εν μέσω αυτής της συμφοράς, εν 
τούτοις ήταν βέβαιο ότι όλων των ειδών οι αχρειότητες αλλά και πολλές ατιμίες και ακολασίες συ
νέβαιναν ανοιχτά μέσα στην πόλη». Βλ. Ντ. Ντεφόου, Η πανούκλα..., σ. 23· πρβλ. και σ. 103-104. 

Ανατρέχοντας, εξάλλου, σε βάθος χρόνου θα συναντήσει κανείς την πρώτη παγκόσμια κατα
γραφή του μεγάλου και πολύνεκρου λοιμού της Αθήνας κατά τη διάρκεια του Πελοποννησιακού 
πολέμου μέσα από την περιγραφικότατη αφήγηση του Θουκυδίδη τόσο των συμπτωμάτων όσο 
και της έκνομης συμπεριφοράς των κατοίκων ενόψει του θανάτου. Βλ. Θουκυδίδου Ιστορίαι κατά 
μετάφρασιν Ελευθερίου Βενιζέλου, εκδιδ. επιμ. Δημ. Κακλαμάνου, τ. Α', εν Οξωνία εκ του τυπο
γραφείου του Πανεπιστημίου, σ. 135-141. 
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συμμορφώνονταν θα έπρεπε να υποστούν αυστηρές κυρώσεις και θα υποχρεώνο
νταν να καταβάλουν αποζημίωση για κάθε όπλο που δεν θα επέστρεφαν12. 

Εκτός, όμως, από τα μέτρα περιορισμού και καταστολής της επιδημίας οι Αρχές 
του τόπου μερίμνησαν για την επιβίωση, καθώς και την κοινωνική και οικονομική 
ανακούφιση του ταλαιπωρημένου πληθυσμού13. Με το ξέσπασμα της πανώλης 
πολλοί από τους κατοίκους -όσοι βέβαια είχαν τη δυνατότητα- εγκατέλειψαν την 
πόλη ή ακόμη και το νησί· άλλοι πέθαναν και άλλοι, εγκλωβισμένοι στην Αμαξική, 
δεν μπόρεσαν να πάνε στην ύπαιθρο και να φροντίσουν τις αγροτικές περιουσίες 
τους, με αποτέλεσμα να μειωθεί ή και να χαθεί ολοσχερώς η συγκομιδή της παραγω
γής και οι καλοκαιρινές και φθινοπωρινές καλλιέργειες του 1743. Οι Αρχές, δείχνο
ντας κατανόηση και κοινωνική ευαισθησία, αποφάσισαν φορολογικές ελαφρύνσεις 
για τον πληθυσμό όλου του νησιού και όχι μόνο της πόλης, λαμβάνοντας τα ακό
λουθα μέτρα: 

Τον Φεβρουάριο του 1744 ο Γενικός Προβλεπτής Θαλάσσης Daniel Dolfin έδω
σε εντολή στο συλλέκτη των φόρων Στάθη Μαρίνο να κατανείμει την είσπραξη των 
φόρων και της δεκάτης για το έτος 1743 σε δύο δόσεις, μία τον Ιούλιο και μία τον 
Σεπτέμβριο του 1744. Εξάλλου, για τους ίδιους λόγους κοινωνικής πρόνοιας ορί
στηκε η τιμή των σιτηρών προς 6 ρεάλια ο κάδος και σε αυτή την τιμή θα έπρεπε να 
υπολογιστεί η δεκάτη για τους αγρότες του νησιού14. 

Αυτή ήταν συνοπτικά η εξέλιξη της πανώλης του 1743 στο νησί της Λευκάδας. 
Καιρός, όμως, να περάσουμε στο συγκεκριμένο αντικείμενο τούτης της μελέτης, το 
οποίο είναι η αξιοποίηση των καταλόγων με τις οικοσκευές κατοίκων της Αμαξικής 
που μεταφέρθηκαν για απολύμανση στο χώρο των Νέων Αλυκών. Οι βενετικές 
Αρχές ως πρώτο διοικητικό μέτρο που έλαβαν για την αντιμετώπιση της επιδημίας 
ήταν η σύσταση ειδικής Υγειονομικής Επιτροπής (Collegetto) επιφορτισμένης με 
την εφαρμογή των μέτρων για την αναχαίτιση της νόσου15. Με διάταγμα στις 
23.11.1743, λοιπόν, ορίστηκε ότι η οικοσκευή κάθε σπιτιού μολυσμένου ή απλώς 
ύποπτου για μόλυνση θα έπρεπε δίχως άλλη καθυστέρηση να μεταφερθεί με τις δέ-

12. ΓΑΚ - Αρχεία Νομού Λευκάδας, Βενετική Διοίκηση, Έκτακτος Προβλεπτής Zuanne 
Antonio Moro, φ. 293 (Terminazioni), φ. 10ν (έγγρ. της 12.12.1743). 

13. Για τον τρόπο με τον οποίο οι βενετικές Αρχές αντιμετώπισαν την έλλειψη τροφίμων, κυ
ρίως σιτηρών, εξασφαλίζοντας τη σχετική τροφοδοσία του πληθυσμού, γίνεται σύντομη αναφορά 
από την Κατ. Κωνσταντινίδου, Το κακό οδεύει..., σ. 72. 

14. ΓΑΚ - Αρχεία Νομού Λευκάδας, Βενετική Διοίκηση, ό.π., φ. 11-12. Ο Ανδρ. Ανδρεάδης 
επισημαίνει ότι οι πόλεμοι και οι λοιμοί ήταν τα δύο μεγάλα κακά από τα οποία έπασχαν τα Ιόνια 
νησιά επί Βενετοκρατίας, «οριζόμενα ρητώς υπό των φορολογικών διαταγμάτων, ως και αι δύο 
μόναι περιπτώσεις καθ' ας επετρέπετο αναθεώρησις των δια πλειοδοσίας γενομένων ενοικιάσεων 
των φόρων«. Βλ. Ανδρ. Ανδρεάδης, «Ο πληθυσμός της Επτανήσου», Οικονομική Ελλάς 8 (1910), 
σ. 163-164. 

15. Για τα μέλη που αποτελούσαν το Collegetto και τις αρμοδιότητες με τις οποίες ήταν επι
φορτισμένο, βλ. Κων. Μαχαιράς, Η Λευκός επί..., σ. 107-108. 
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ούσες φροντίδες στις αποθήκες του Συρόπουλου (nei magazeni del Siropulo) στο 

χώρο των Νέων Αλυκών16, όπου θα απογράφονταν και θα παρέμεναν για κάθαρση. 

Κάθε κάσα (ή άλλη μεταφορική συσκευασία) μέσα στην οποία έχουν τοποθετηθεί τα 

αντικείμενα θα έπρεπε να φέρει ιδιαίτερη σήμανση από τον ιδιοκτήτη της, προκει

μένου να είναι εύκολη και ασφαλής η αναγνώριση και παράδοση της στον κάτοχο 

της μετά την απολύμανση. Τα ογκώδη αντικείμενα που δεν χωρούσαν σε κάσες θα 

έπρεπε να φέρουν ένα δελτίο (bolletino), στο οποίο να δηλώνεται το όνομα του 

ιδιοκτήτη τους και να μεταφερθούν και αυτά στον ίδιο χώρο με τα υπόλοιπα. Ιδιαί

τερη μέριμνα θα έπρεπε να ληφθεί για τα πολύτιμα αντικείμενα (σκεύη, κοσμήματα, 

νομίσματα κ.λπ.), τα οποία θα παραδίδονταν στην προσωπική ευθύνη κάποιου από 

τους συνδίκους, μέλη της ειδικής επιτροπής, τους επιτετραμμένους για την απολύ

μανση και παρόντες στο χώρο κατά την καταγραφή των πραγμάτων17. 

16. Οι Νέες Αλυκές, αλλιώς Αλυκές του Αλέξανδρου ή του Δρέπανου ή Αλυκές Toretta, κατα

σκευάστηκαν από τους Βενετούς στα μέσα της δεκαετίας του 1730, για να λειτουργήσουν επικου

ρικά στην παραγωγή αλατιού, που έως τότε γινόταν μόνο στο χώρο των φράγκικων Παλαιών 

Αλυκών κοντά και νοτιοανατολικά της Αμαξικής. Για τις αλυκές της Λευκάδας γενικώς και τον 

τρόπο λειτουργίας τους στο παρελθόν, βλ. Μαρία Λαμπρινού, «Οι αλυκές της Λευκάδας», Αρχαι

ολογία 49 (Δεκέμβριος 1993), σ. 61-65, όπου και βενετικά σχέδια· πρβλ. και της ιδίας, «Τρία ενετι

κά μνημεία στον πορθμό της Λευκάδας: φρούριο της Αγίας Μαύρας, ναός Αγίου Γεωργίου, Ενετι

κές Αλυκές», Επετηρίς Εταιρείας Λευκαδικών Μελετών 10 (2004-2005), Αθήνα 2006, σ. 54-73. Ει

δικότερα για τις Νέες Αλυκές και τη σχέση του Δημ. Περούλη ως προς την εκμετάλλευση τους, βλ. 

Παν. Μιχαηλάρης, «Αλυκές Λευκάδας (18ος αι.): Ανάπτυξη μέσα σε συνθήκες παρακμής», Ανά

πλαση και αξιοποίηση των ανενεργών αλυκών Επτανήσου, Διεπιστημονικό Συνέδριο, Λευκάδα 30 

Σεπτεμβρίου-30 Οκτωβρίου 1999, Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Λευκάδας, Αθήνα 2003, σ. 51-60. 

Δύο σχέδια των Νέων Αλυκών Λευκάδας από το Archivio di Stato di Venezia έχουν ψηφιοποιηθεί 

από το Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιώς και είναι προσιτά στον ερευνητή μέσω της ηλεκτρο

νικής βάσης ερευνητικών δεδομένων, με τον τίτλο «Πληροφορίες για την τεχνολογία στις ελληνι

κές περιοχές επί βενετικής κυριαρχίας»· οι αριθμοί των τεκμηρίων είναι 287 (25.5.1740) και 292 

(12.7.1763)· βλ. και Αγγελική Πανοπούλου, «Από την τεκμηρίωση της ιστορίας των αλυκών», 

Πρακτικά ημερίδας, Πληροφορίες για την τεχνολογία..., 10 Σεπτεμβρίου 2005, Αθήνα 2007, σ. 

124-126. Σύντομη αναφορά και στις δύο αλυκές της Λευκάδας κάνει στο ανέκδοτο έργο του των 

αρχών του 19ου αι. και ο Antonio Paravia, Mio Portafogli di Viaggi, Osservazioni, Memorie e 

Framenti Istorici del mio tempo, Parte 1,1754-1774, σ. 337-338, ενώ ιδιαίτερα ενδιαφέροντα είναι 

τα δύο σχέδια της ευρύτερης περιοχής της Αμαξικής, στα οποία συμπεριλαμβάνονται και οι Νέες 

Αλυκές και δημοσιεύονται στο Parte II του ίδιου έργου, ένθετα μεταξύ των σ. 292 και 293. Τέλος, 

πανοραμική σημερινή φωτογραφία του οχυρού Toretta και του χώρου των Νέων Αλυκών μπορεί 

να δει κανείς στο λεύκωμα της Πηνελόπης Ματσούκα Αευκάδα, εκδ. Ανάβαση, Αθήνα 2010, σ. 26. 

17. Ως παράδειγμα βλ. στο Παράρτημα, έγγρ. 4, την καταγραφή των αντικειμένων του παπα-

Δημ. Βανδώρου, του οποίου τα πολύτιμα είδη αναφέρεται ρητά ότι τίθενται στην αποκλειστική 

προσωπική ευθύνη του συνδίκου Ιωάν. Πολίτη, ή τα πολύτιμα αντικείμενα του Πάνου Έξαρχου 

αναλαμβάνει να φυλάξει ο Γιάννης Παπάζογλου (βλ. έγγρ. 8, στο μέσον του φ. 27). 
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Όσο για τις οικογένειες που με δική τους ευθύνη θα ήθελαν να απαλλαγούν από 
την υποχρέωση μεταφοράς των οικοσκευών τους, θα έπρεπε να εφοδιαστούν με ει
δικό πιστοποιητικό υγείας του σπιτιού τους, υπογραμμένο από τον αρχίατρο Δημ. 
Αναστασίου, το οποίο θα τους απάλλασσε από κάθε υποψία μόλυνσης- τα πιστο
ποιητικά αυτά θα όφειλαν να τα προσκομίσουν στις αρμόδιες υπηρεσίες. 

Ο Rinaldo Agapito, γραμματέας του Τακτικού Προβλεπτή Λευκάδας Francesco 
Badoer, ανέλαβε έναντι ειδικής αμοιβής και με τη βοήθεια ομάδας τεσσάρων ατό
μων ως καταγραφέων το επίπονο έργο της σύνταξης των καταλόγων ινβενταρίων 
των πραγμάτων. Όμως, αρχές Μαΐου του 1744, ο ίδιος με έγγραφο του προς τις βε
νετικές Αρχές διαμαρτύρεται γιατί δεν έχει λάβει ακόμη την υπεσχημένη αμοιβή 
του, ενώ υποχρεώθηκε να πληρώσει με δικά του χρήματα τους τέσσερις βοηθούς 
του. Η εξόφληση των οφειλομένων προς τον Αγαπητό φαίνεται πως δεν είχε πραγ
ματοποιηθεί ούτε τρία χρόνια αργότερα, αφού τον Ιανουάριο του 1746 (=1747) ανα
γκάστηκε να απευθύνει επιστολή προς τον Γενικό Προβλεπτή της θάλασσας, από 
τον οποίο ζητούσε να παρέμβει πιέζοντας τους «isolani sudetti a quel pagamento», 
ενέργεια που μάλλον απέβη επίσης άκαρπη. 

Ως προς την ανταπόκριση των κατοίκων, εξάλλου, για τη μεταφορά των οικο
σκευών τους στις Αλυκές, αυτή υπήρξε μάλλον μικρή και σε καμιά περίπτωση 
πρόθυμη και καθολική. Όπως προκύπτει από διοικητικά έγγραφα μήνες αργότε
ρα, αρχές Φεβρουαρίου του 1744 η μεταφορά των αντικειμένων από τα σπίτια της 
πόλης δεν είχε ολοκληρωθεί, καθώς μόνο 12 βάρκες με οικοσκευές είχαν φτάσει 
στις αποθήκες του Συρόπουλου για απολύμανση· προς μεγάλη κατάπληξη των 
υπευθύνων, μάλιστα, τα πράγματα αυτά στην πλειονότητα τους ήταν κατώτερης 
ποιότητας, ευτελή. Φαίνεται ότι οι εύποροι, οι «πρώτες οικογένειες» της πόλης 
(i benestanti), είχαν κατά παράβαση της διαταγής εξασφαλίσει την κατ' οίκον 
απολύμανση -ή απαλλαγή, όπως είδαμε προηγουμένως- της οικοσκευής τους με 
την ανοχή των επιτετραμμένων οργάνων. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των αρμο
δίων, για την ολοκλήρωση του έργου θα απαιτούνταν τουλάχιστον άλλοι τέσσερις 
μήνες, καθυστέρηση που θα εγκυμονούσε κινδύνους, καθώς στο μεταξύ πλησίαζε 
η εποχή (άνοιξη και καλοκαίρι), οπότε κατά κανόνα ευνοείται ενδεχόμενη αναζω
πύρωση της νόσου18. 

Ένα μήνα αργότερα ο Έκτακτος Προβλεπτής Λευκάδας επανέρχεται και με δια
ταγή του στις 14.3.1744 καλεί τους κατοίκους της Αμαξικής ιδιοκτήτες οικιών, όσων 
ήταν κλειστές και ακατοίκητες, να παρουσιαστούν εντός οκτώ ημερών στο Λοιμο-
καθαρτήριο και, αφού υποστούν την επιβεβλημένη κάθαρση των τριών ημερών, να 
παραλάβουν καθαρά τα αντικείμενα τους, που είχαν αποσταλεί για απολύμανση19. 

18. Όπως ήδη σημειώθηκε, τα συγκεκριμένα στοιχεία που αναφέρθηκαν (βλ. σ. 40, σημ. 3), 
προέρχονται από τεκμήρια του A.S.V. και μου παραχωρήθηκαν από την κυρία Κατ. Κωνσταντινί-
δου- πρβλ. και Κατ. Κωνσταντινίδου, Το κακό οδεύει..., σ. 146-147. 

19. Κων. Μαχαιράς, Η Λευκός επί.., σ. 109-110. 
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Αυτή σε γενικές γραμμές ήταν η διαδικασία απολύμανσης των μολυσμένων από 

την πανώλη οικοσκευών της Αμαξικής. Σήμερα, χάρη στις πρόσφατες ταξινομικές 

εργασίες στα ΓΑΚ Λευκάδας20, μπορούμε να έχουμε στα χέρια μας τα τεκμήρια -σω

στότερα, κάποια από τα τεκμήρια- όπου είναι καταγραμμένα όσα από τα αντικεί

μενα των Λευκαδιτών μεταφέρθηκαν στις Νέες Αλυκές για απολύμανση. Πρόκειται 

για τέσσερα μικρά κατάστιχα21 -τα inventarli του Ρινάλντο Αγαπητού προφανώς-, 

με τη μορφή και το περιεχόμενο των οποίων θα ασχοληθούμε στη συνέχεια. 

Μια πρώτη γενική παρατήρηση, που έχουμε να κάνουμε, αφορά την πληρότητα 

των τεκμηρίων αυτών: Αν υποθέσουμε ότι στα τρία από αυτά τα κατάστιχα έχουμε 

το σύνολο των παραδοθέντων αντικειμένων, στο κατάστιχο 4 έχουμε την καταγρα

φή μέρους μόνο εκείνων που παρελήφθησαν από τους δικαιούχους τους μετά το 

πέρας της διαδικασίας απολύμανσης. Τα αποδεικτικά στοιχεία για την ελλιπή κατα

χώριση των επιστρεφόμενων οικοσκευών -οι τελευταίες παραδόσεις έγιναν τον 

Ιούνιο του 1744- μπορεί να οφείλονται σε διάφορους λόγους: Κάποιοι ενδεχομένως 

έλαβαν τα πράγματα τους πολύ αργότερα, δίχως να ακολουθηθεί η συστηματική 

αυτή καταγραφή παράδοσης, εάν ο ρόλος της υγειονομικής επιτροπής που είχε συ

σταθεί ειδικά για να αντιμετωπίσει τις έκτακτες ανάγκες του καιρού είχε λήξει· μερι

κοί είναι πολύ πιθανόν ότι πέθαναν και δεν υπήρξε ή δεν ενδιαφέρθηκε κάποιο συγ

γενικό τους πρόσωπο να τα παραλάβει· άλλοι μπορεί να εγκατέλειψαν στο μεταξύ 

20. Πολύ συνοπτικά το χρονικό της ταξινόμησης του Αρχείου έχει ως εξής: Ύστερα από περι

πέτειες δεκαετιών, γνωστών στους «παροικούντες την Ιερουσαλήμ», χάρη στο ενδιαφέρον και τη 

δραστηριοποίηση των Λευκαδίων, καθώς και της προϊσταμένης των ΓΑΚ Λευκάδας, κυρίας Ελέ

νης Γράψα, η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Λευκάδας με εισήγηση του Νομάρχη, κυρίου Κώστα 

Αραβανή, προς το Νομαρχιακό Συμβούλιο, ανταποκρινόμενη με ευαισθησία στις πολιτιστικές 

ανάγκες του τόπου, ανέλαβε το οικονομικό βάρος για τις εργασίες ταξινόμησης του Αρχείου. Το 

έργο ανετέθη στο Ινστιτούτο Νεοελληνικών Ερευνών του EIE, το οποίο είχε και την όλη επιστη

μονική ευθύνη και εποπτεία. Οι ταξινομικές και καταλογογραφικές εργασίες ολοκληρώθηκαν σε 

ένα χρόνο από την έναρξη (Μάρτιος 2010) και συντελέστηκαν από ομάδα τριών νέων ιστορικών 

με ειδικά προσόντα (καλή γνώση της ιταλικής και αρχειακή εμπειρία), αποτελούμενη από την κυ

ρία Χριστίνα Παπακώστα και τους κυρίους Γιώργο Βιολιδάκη και Σωτήρη Κουτμάνη. 

Σήμερα το ταξινομημένο και καταλογογραφημένο τμήμα του Αρχείου, που καλύπτει την πε

ρίοδο 1684-1864, καταλαμβάνει περίπου 500 γραμμικά μέτρα και είναι όλο τοποθετημένο σε ειδι

κές αρχειακές θήκες. Η κεφαλαιώδης καταγραφή του υλικού κατά φάκελο, υποφάκελο ή κατάστι

χο έχει γίνει σε ηλεκτρονική βάση δεδομένων (filemaker) σύμφωνα με τις διεθνείς αρχειακές προ

διαγραφές και αριθμεί 8.500 δελτία, δηλαδή φακέλους λυτών ή σταχωμένων εγγράφων. Η πρό

σβαση στον ηλεκτρονικό αυτό κατάλογο του Αρχείου για τους ενδιαφερόμενους προς το παρόν 

είναι εφικτή μόνο επί τόπου, αλλά υπάρχει εκφρασμένη η πρόθεση των αρμόδιων υπηρεσιών να 

αναρτηθεί και στο διαδίκτυο. 

21. ΓΑΚ - Αρχεία Νομού Λευκάδας, Βενετική Διοίκηση, Ποικίλα, φ. 4. Ευχαριστώ τον κύριο 

Γιώργο Μπαλή, ο οποίος με φιλική προθυμία και επαγγελματική αρτιότητα φωτογράφισε για λο

γαριασμό μου τα συγκεκριμένα τεκμήρια. 
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το νησί και να μην επέστρεψαν ποτέ. Τέλος, μπορούμε να υποθέσουμε ότι η διαδι
κασία επιστροφής των αντικειμένων στους ιδιοκτήτες τους ακολουθήθηκε συστη
ματικά για το σύνολο των πραγμάτων, αλλά δεν σώθηκαν τα αντίστοιχα αρχειακά 
τεκμήρια, που θα ήταν προφανώς στον τύπο του κατάστιχου 4, μιας και οι τελευ
ταίες εξαντλητικές και συστηματικές εργασίες στο Αρχείο αποκλείουν το ενδεχόμε
νο το υλικό αυτό κάπου να λανθάνει. Όλες οι ενδείξεις πάντως εξετάζοντας και τα 
τέσσερα αυτά κατάστιχα οδηγούν στην υπόθεση ότι θα πρέπει να υπήρχαν κι άλλα 
τεκμήρια αυτού του τύπου, τα οποία, όμως, δεν σώθηκαν. 

Διαφωτιστική για τη συνέχεια και για την καλύτερη κατανόηση του περιεχομέ
νου θα ήταν μια σύντομη παρουσίαση της μορφής των τεσσάρων τεκμηρίων. Πρό
κειται για ίδιου τύπου μικρά κατάστιχα διαστάσεων 0,29 Χ 0,20 μ. δίχως εξώφυλλα, 
τα οποία αποτελούνται από 93, 67, 93 και 86 φύλλα, αντίστοιχα, γραμμένα όλα και 
από διαφορετικά χέρια, 4-5 τουλάχιστον, που εναλλάσσονται δίχως καμιά λογική 
και στα τέσσερα κατάστιχα· δηλαδή δεν είναι πάντα το ίδιο πρόσωπο που απογρά
φει και ούτε συνεχόμενα όλα τα πράγματα κάποιου, αλλά η καταχώριση μπορεί να 
έχει γίνει από διαφορετικά πρόσωπα, διαφορετικές στιγμές και συνεπώς να εμφανί
ζονται αποσπασματικά και σε διαφορετικά σημεία των κατάστιχων· τα παραδείγμα
τα είναι πολλά, αποτελούν τον κανόνα και όχι την εξαίρεση. Η καταγραφή, λοιπόν, 
γίνεται όχι απαραίτητα κατά νοικοκυριό αλλά κατά το περιεχόμενο του αποθηκευ
τικού μέσου22, με το οποίο ο αρμόδιος υπάλληλος παραλαμβάνει τα πράγματα από 
τον ιδιοκτήτη τους. Κάθε συσκευασία φέρει τα αρχικά του ιδιοκτήτη -το πλήρες 
όνομα του αναφέρεται στην αρχή της καταχώρισης- και έναν αριθμό με τον οποίο 
προφανώς θα τα αναζητήσει ο κάτοχος τους μετά την απολύμανση. Όσα πράγματα 
επιστρέφονται -πάντα στην ίδια συσκευασία που παραλήφθηκαν- παίρνουν στο 
κατάστιχο 4 και ένα νέο αριθμό επιστροφής. 

Τα ινβεντάρια όλα είναι γραμμένα στην ιταλική γλώσσα, εκτός από τις σημειώ
σεις παραλαβής στα περιθώρια του κατάστιχου 4, που είναι κατά κανόνα στα ελλη
νικά23, με ελάχιστες εξαιρέσεις. 

Ως προς τη χρονολόγηση τους τα ινβεντάρια αυτά έχουν συνταχθεί όλα στις 

22. Τα αντικείμενα φτάνουν στις Αλυκές κυρίως μέσα σε casse αλλά και σε cassoncini, sacchi, 
fagoti, forzieri, cassetine, scanzeli και ενδεχομένως άλλες συσκευασίες. 

23. Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα, από τα πιο αναλυτικά, μιας τέτοιας σημείωσης είναι το 
ακόλουθο: «1744 Ιουνίου προτι παλ(αι)ο ις τες νέες άλικιες τις άγιας Μαυρας ανεφανιστι ο s(io)r 
σταθις λασκαρις ο πίος λαβενι και έλαβε τα αντικρις κινιτα κιμενα μέσα ις τιν κασέλα σιμαδεμενι 
και νουμερατα με το αντικρις το κάθε ενα, και όλα τα αφτά κινιτα κατά τις παρτίδες όπου εχι το 
ινβενταριο, με το όπιο τα ινκοντραρισε ος καθος ιταν γραμενα και το όνομα του και μην ινξευρο-
ντας να γραψι βεβεόνουν αλι δια λογού του. 
Ηοανις διμουσιανος βεβεονο δια όνομα του σταθι λασκαρι μιν ιξεβροντας να γραφή, 
παναγιώτις έξαρχος βεβεονο δια όνομα του σταθι λασκαρι μην ιξεβροντας να γραψι». 
Στο περιθώριο πάνω αριστερά: η° 15, S. L, vivo. 

ΓΑΚ - Αρχεία Νομού Λευκάδας, Βενετική Διοίκηση, Ποικίλα, φ. 4, κατ. 4, σ. 25Γ. 
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αρχές Μαρτίου του 1744. Συγκεκριμένα, το κατάστιχο 1 ξεκινάει από την πρώτη σε
λίδα (τα εξώφυλλα έχουν εκπέσει, όπως είπαμε) με την αναγραφή της ημερομηνίας 
και του τόπου σύνταξης: 4 Μαρτίου 1744 στις Νέες Αλυκές· ακολουθεί ένα σύντομο 
εισαγωγικό κείμενο24, στο οποίο αναφέρεται ότι στο συγκεκριμένο βιβλίο (libro, το 
λέει) περιέχονται τα inventarli των πραγμάτων που μεταφέρθηκαν στις Νέες Αλυ
κές και καταγράφονται παρουσία των συνδίκων Ιωαν. Πολίτη και Γεωργ. Σούνδια 
και ανήκουν σε κατοίκους της Αμαξικής, νεκρούς ή ζωντανούς, όπως για κάθε περί
πτωση σημειώνεται στο περιθώριο αριστερά. Αμέσως μετά αρχίζει η καταγραφή 
των οικοσκευών, τυχαία όπως είπαμε, καθώς η πρώτη εγγραφή με την κάσα των 
πραγμάτων του Nicolò Deblonà φέρει τον αριθμό 100· η ίδια αταξία ως προς τη σει
ρά επικρατεί και στα υπόλοιπα κατάστιχα. 

Το κατάστιχο 2 ξεκινάει επίσης με την ίδια χρονολογία, 4 Μαρτίου 1744, και με 
εισαγωγικό κείμενο πανομοιότυπο με εκείνο του κατάστιχου 1, εκτός από ένα ση
μείο: Εδώ σημειώνεται ότι στο βιβλίο αυτό καταχωρίζονται τα πράγματα των κατοί
κων της Αμαξικής «che hano il padrone e possesore vivente»· όντως στο κατάστιχο 
αυτό σε καμιά περίπτωση δεν σημειώνεται αν ο ιδιοκτήτης είναι νεκρός ή ζωντανός. 
Σύμφωνα με τη δήλωση αυτή, λοιπόν, θα έπρεπε να δεχτούμε ότι όλα τα αναγραφό
μενα εδώ πρόσωπα είναι ζωντανά, γεγονός όμως που δεν ισχύει, όπως διαπιστώ
νουμε από αρκετές περιπτώσεις για τις οποίες σε άλλο κατάστιχο ο γραφέας ρητά 
σημειώνει ότι είναι νεκροί25. 

Το κατάστιχο 3 δεν φέρει χρονολογική ένδειξη και αποτελείται από πέντε ολι
γοσέλιδα φυλλάδια με συνεχή σελιδαρίθμηση· εδώ δεν υπάρχει εισαγωγικό κείμενο 
-ακόμη μια ένδειξη της αποσπασματικότητας του υλικού- και η καταγραφή αρχίζει 
κατευθείαν με πρώτη εγγραφή αυτή της καταχώρισης των πραγμάτων του παπα-
Νικολού Βανδώρου. Και εδώ σε ορισμένες περιπτώσεις -όχι, όμως, ως κανόνας-
υπάρχει στο περιθώριο η ένδειξη morto ή vivente. 

Τέλος, το κατάστιχο 4 φέρει εναρκτήρια χρονολογία 2.3.1744, έχει εισαγωγικό 
κείμενο, όπως τα κατάστιχα 1 και 2, και, μολονότι δηλώνεται και εδώ ότι σε αυτό 
καταγράφονται τα πράγματα των κατοίκων της Αμαξικής «che hano il padrone 
vivente», εντούτοις στην πράξη σημειώνεται πάντα στη μερίδα καθενός, στο περι
θώριο, αν είναι ζωντανός ή νεκρός και πότε ή ποιος παρέλαβε τα πράγματα του για 
λογαριασμό του. 

Από τη χρονολόγηση και των τεσσάρων τεκμηρίων (αρχές Μαρτίου 1744), δη-

24. Το εισαγωγικό κείμενο βλ. στο Παράρτημα, έγγρ. 1. 
25. Δειγματοληπτικά αναφέρω την περίπτωση της Σόφως του Δήμου Αρτινού ή του καπετάν 

Μανώλη Ασπρογέρακα, οι οποίοι υπάρχουν καταχωρισμένοι στα κατάστιχα 2 και 3 δίχως ένδειξη 
ζωής ή θανάτου και στο κατάστιχο 4, το κατάστιχο επιστροφής, δίπλα στη μερίδα τους υπάρχει η 
ένδειξη morto. Ενδεχομένως η δήλωση vivente να ίσχυε μόνο για τη στιγμή της παράδοσης των 
πραγμάτων, αλλά στο σύντομο μεσοδιάστημα ως την παραλαβή να επήλθε ο θάνατος του κατό
χου. Τις καταχωρίσεις με τα πράγματα του Μαν. Ασπρογέρακα βλ. στο Παράρτημα, έγγρ. 5. 
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λαδή πολύ καθυστερημένα σε σχέση με το διάταγμα στις 23.11.1743, ανακύπτει το 

ερώτημα: Στους τρεις αυτούς μήνες οι κάτοικοι της Αμαξικής έδειξαν αδιαφορία, 

απειθαρχία και δεν μετέφεραν τις οικοσκευές τους ή η μεταφορά γινόταν με τόσο 

αργούς ρυθμούς ώστε προκάλεσε την αγανάκτηση των Αρχών τον Φεβρουάριο του 

1744, όπως είδαμε παραπάνω; 

'Υστερα από αυτές τις αναγκαίες γενικές μορφολογικές παρατηρήσεις και τις 

επισημάνσεις κάποιων διαφορών μεταξύ των τεκμηρίων ας περάσουμε στην εξέτα

ση και αξιοποίηση του περιεχομένου τους αντιμετωπίζοντας τα συνολικά ως μία 

ενότητα. Σύμφωνα, λοιπόν, με τα δεδομένα και των τεσσάρων κατάστιχων, έχουμε 

213 κατοίκους της Αμαξικής καταγραμμένους με το πλήρες ονοματεπώνυμο τους 

και άλλα 32 πρόσωπα (σύνολο 245) που αναφέρονται μόνο με το βαφτιστικό τους ή 

άλλο προσδιοριστικό, όπως π.χ. Malamo vedova ή Belopula ή Gianni tis Fengos 

κ.λπ26. Στον κατάλογο αυτό δεν συμπεριλαμβάνεται η εκκλησία του Αγ. Χαράλα

μπου27, οπότε ο συνολικός αριθμός των ταυτιζόμενων περιπτώσεων ανέρχεται στις 

246. Κοντά σε αυτούς στα κατάστιχα καταγράφονται άλλα 134 δέματα (κάσες, κα

σέλες, μπόγοι κ.λπ.) με ελλιπή ένδειξη ιδιοκτήτη, δηλαδή μόνο κάποια αρχικά ή 

απλώς κάποιο κεφαλαίο γράμμα και έναν αριθμό ή μόνο έναν αριθμό και έναν ή πε

ρισσότερους σταυρούς (π.χ. A.S. ή D η° 35 ή η° 82 xxxxxx. Effetti che esistono in 

una cassa d'albeo senza marca e senza numero non si sa di chi è, ed hora col 

presente numero e sei croce all' imargine28 κ.λπ.). Στον αριθμό αυτό θα πρέπει να 

προσθέσουμε άλλα τέσσερα πακέτα, για τα οποία η μόνη αναφορά στο κατάστιχο 

26. Τον Πίνακα με πλήρη κατάλογο των ονομάτων βλ. στο Παράρτημα, Πίν. Ι. 

27. Η εκκλησία του Αγ. Χαράλαμπου είναι η μοναδική ανάμεσα στις πολλές της Αμαξικής, 
που εμφανίζεται στα κατάστιχα των Αλυκών. Όπως αναφέρει ο Κ. Μαχαιράς, σύμφωνα με σημεί
ωση του Δημ. Πετριτσόπουλου, ως ιδρυτές του ναού του Αγ. Χαράλαμπου φέρονται οι ιερείς Δημ. 
Σούρμπης και Νικόλαος Βανδώρος (και οι δύο συμπεριλαμβάνονται στα κατάστιχα των Αλυκών 
και μάλιστα ο παπα-Σούρμπης πεθαίνει από το λοιμό) και έτος ίδρυσης το 1743. Βλ. Κων. Γ. Μα
χαιράς, Ναοί και Μοναί Λευκάδος, Αθήνα 1957, σ. 167. Ως γνωστόν, ο άγιος Χαράλαμπος σε πολ
λά μέρη της Ελλάδας τιμάται ως προστάτης από τις λοιμώδεις νόσους και μάλιστα την πανώλη. 
Μήπως, λοιπόν, τόσο η χρονική στιγμή της ίδρυσης όσο και τα συγκεκριμένα πρόσωπα των ιδρυ
τών δεν αποτελούν τυχαία σύμπτωση, αλλά συνδέονται άμεσα με το γεγονός του ξεσπάσματος 
της πανώλης στο νησί; Έτσι, ως αποτροπαϊκό και αμυντικό μέσο κατά του κακού οι ιερείς έπρα
ξαν κατά τη συνείδηση τους προσφεύγοντας στην αρωγή του προστάτη άγιου με το να του αφιε
ρώσουν ιδιαίτερο ναό στον ευρύτερο χώρο των Ναυπηγείων (καρνάγιο) των Παλαιών Αλυκών. 

Επειδή η καταγραφή των αντικειμένων που φέρονται ότι ανήκουν στον συγκεκριμένο ναό 
παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς δεν είναι τα αναμενόμενα είδη αλλά η ποικιλία τους 
προσιδιάζει μάλλον σε νοικοκυριό λαϊκού σπιτιού, κρίθηκε σκόπιμο να δημοσιευτεί εδώ αυτούσια 
στο Παράρτημα, έγγρ. 6. Στο Αρχείο της Λευκάδας, εξάλλου, υπάρχει φάκελος με περίπου 100 έγ
γραφα της οικονομικής διαχείρισης του ναού του Αγ. Χαράλαμπου των ετών 1751, 1809, 1818-
1820. ΓΑΚ - Αρχεία Νομού Λευκάδας, Εκκλησιαστικά, Ορθόδοξη εκκλησία, Ναοί πόλεως, φ. 6. 

28. ΓΑΚ - Αρχεία Νομού Λευκάδας, ό.π., κατ. 3, φ. 99ν. 
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είναι ότι τα βρήκαν οι pizzicamorti στο σπίτι του Cuzomiti, δίχως όμως να τα χρεώ
νουν σε αυτόν. 

Σχετικά με αυτό τον ανώνυμο τρόπο προσκόμισης των υπαρχόντων τους, να 
υποθέσουμε ότι κάποιοι ενδεχομένως δεν ήθελαν να γνωστοποιηθεί ότι είχαν μο
λυνθεί από την πανώλη; Κρίνοντας πάντως από το κατά κανόνα περιορισμένο και 
φτωχικό νοικοκυριό αυτών των περιπτώσεων οδηγούμαστε στη σκέψη ότι πρόκει
ται για άτομα προερχόμενα από τα κατώτερα κοινωνικά και οικονομικά στρώματα, 
κατεξοχήν ευεπίφορα σε προκαταλήψεις και φοβικές αντιδράσεις. 

Αν θεωρήσουμε ότι οι 134 συν 4, συνολικά 138 περιπτώσεις αφορούν ισάριθμους 
κατόχους, δηλαδή πρόσωπα, συνεπώς νοικοκυριά, θα πρέπει να τους συνυπολογί
σουμε στους 245. Είναι, όμως, έτσι; Ας συνεξετάσουμε κάποια άλλα δεδομένα. 

Στο κατάστιχο 4, όπου έχουμε και τις ενδείξεις επιστροφής μερικών μόνο από 
τα συγκεντρωμένα στις Αλυκές πράγματα, έχουν καταγραφεί 73 από τα συνολικά 
245 ονόματα του καταλόγου· επιπλέον έχουμε 5 περιπτώσεις ονομάτων που εμφα
νίζονται μόνο στο κατάστιχο αυτό (έχουν συμπεριληφθεί στον Πίνακα των 245) 
-γεγονός που ενισχύει την υπόθεση των άλλων χαμένων κατάστιχων- και άλλες 9 
περιπτώσεις αταύτιστων πραγμάτων δίχως καμιά ή με ελλιπή ένδειξη στη συσκευα
σία, όπως λ.χ. κάποια αρχικά και δίπλα έναν αριθμό29. Ενδεχομένως και τα πράγμα
τα αυτά να ανήκουν σε πρόσωπα που ήδη σε άλλο σημείο έχουν καταγραφεί με το 
όνομα τους. Η παρατήρηση αυτή μπορεί να διευρυνθεί και στο σύνολο των 138 
«άγνωστων» περιπτώσεων και συνεπώς στην εύλογη υπόθεση ότι πολλά από αυτά 
να πρέπει να αποδοθούν σε κάποια από τα γνωστά μας πρόσωπα· καθώς, όμως, μια 
τέτοια ταύτιση δεν είναι εύκολη να γίνει, ο αριθμός των 138 περιπτώσεων δεν θα 
πρέπει να προστεθεί συνολικά στους 245 παρά μόνο σε ένα ποσοστό, το οποίο, 
όμως, δεν είναι εφικτό ούτε κατά προσέγγιση να προσδιοριστεί με βάση τις επισφα
λείς ενδείξεις των συσκευασιών που διαθέτουμε. 

Ας υποθέσουμε τώρα ότι οι 245 κατονομαζόμενοι, οι οποίοι έφεραν τις οικο
σκευές τους στις Αλυκές, αντιστοιχούν σε 245 οικογένειες, και αν -παρά τις αμέσως 
προηγούμενες επιφυλάξεις- προσθέσουμε σε αυτούς έναν τυχαίο αριθμό από τη δε
ξαμενή των 138 αταύτιστων καταγραφών, θα έχουμε γύρω στις 300, ας υποθέσουμε, 
περιπτώσεις που μπορεί να αντιπροσωπεύουν ισάριθμες οικογένειες. Αλλά, είτε στη 
μία είτε στην άλλη περίπτωση, τι ποσοστό του συνολικού πληθυσμού της πόλης 
αντιπροσωπεύει ο αριθμός αυτός; Τα μόνα γνωστά για σύγκριση δημογραφικά 
στοιχεία πλησιέστερα στο 1744 είναι αυτά της απογραφής Grimani του 176030. Σύμ-

29. Από μια δειγματοληπτική αναζήτηση ανάμεσα στις 9 αυτές περιπτώσεις διαπιστώθηκε ότι 
η καναβέτα με τα αρχικά Α.Ψ. και η° 7 ανήκει στην Αποστόλω Ψαθά, καθώς το περιεχόμενο της 
ταυτίζεται απόλυτα με την εγγραφή της καναβέτας της με η° 76 στο κατάστιχο 3· εκτός από αυτό, 
όμως, δεν βρέθηκαν στο κατάστιχο 4 και τα υπόλοιπα από τα πράγματα της που είχαν καταγρα
φεί σε άλλα σημεία των υπόλοιπων κατάστιχων. 

30. Ανάλυση των δημογραφικών δεδομένων της Λευκάδας για τον 18ο αιώνα βλ. Σεβαστή 
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φωνα με την απογραφή αυτή, ο πληθυσμός της πόλης της Αμαξικής ανέρχεται σε 
2.663 συνολικά κατοίκους, που αντιστοιχούν σε 896 οικογένειες. Συνεπώς, αν είτε με 
τον πραγματικά καταγραμμένο αριθμό των οικογενειών 245 είτε με τον κατ' εκτίμη
ση περίπου 300 υπολογίσουμε τους κατοίκους της πόλης που ανταποκρίθηκαν στο 
κάλεσμα των βενετικών Αρχείων, καταλήγουμε ότι αυτό δεν θα πρέπει να ξεπερνάει 
το μισό και συγκρινόμενο με τα δημογραφικά δεδομένα του 1760 αντιπροσωπεύει 
μόλις το 1/3 των οικογενειών της πόλης. Είναι σαφές, λοιπόν, και επιβεβαιώνεται 
και από τα στοιχεία των ινβενταρίων, αυτό που και τα διοικητικά έγγραφα επισή
μαναν, ότι δηλαδή οι κάτοικοι της Αμαξικής σε ένα μικρό μόνο ποσοστό υπάκου
σαν και συμμορφώθηκαν στις διαταγές των Αρχών για απολύμανση των οικοσκευ
ών τους31. Ας μην υποτιμάμε, όμως, και την υπόθεση των χαμένων τεκμηρίων, συνε
πώς το ενδεχόμενο ο πραγματικός αριθμός των απολυμασμένων οικοσκευών να εί
ναι απροσδιόριστα μεγαλύτερος. 

Η απουσία γνωστών οικογενειών της Λευκάδας από τα ινβεντάρια του 1744 εί
ναι εμφανώς διαπιστωμένη και μέσα από άλλες προσεγγίσεις, καθώς, όπως είπαμε, 
οι «άρχοντες» είχαν την ευχέρεια να παίρνουν πιστοποιητικό υγείας των ίδιων και 
των οικοσκευών τους in situ. Αναζητώντας λ.χ. κάποια από τα ονόματα παλαιών 
γνωστών οικογενειών του νησιού με συνέχεια έως σήμερα, δεν θα τα συναντήσουμε 
σε κανένα από τα κατάστιχα μας· αναφέρω ενδεικτικά κάποια από αυτά: 
Benvenuti, Κατσικογιάννης, Καλκάνης, Μαρίνος, Μαυρομάτης, Βρεττός, θέμε-
λης, Βαλαμόντε, Σταματέλλος, Στεφανίτσης, Ψωμάς, Τσιρίμπασης, Πατρίκιος, Σι
κελιανός και, φυσικά, πολλοί άλλοι. Άξια ιδιαίτερης προσοχής, εξάλλου, είναι η 
διαπίστωση ότι κανένα από τα πρόσωπα που μετέχουν ως σύνδικοι ή απλά μέλη 
στην ειδική επιτροπή για την παραλαβή των πραγμάτων και υπογράφουν στα ιν
βεντάρια δεν φέρεται να έχει υπακούσει στη διαταγή και να έχει προσκομίσει την 
οικοσκευή του στις Αλυκές32, ενώ από τους εξέχοντες Λευκαδίους, που αναφέρει 

Λάζαρη, «Δημογραφικές πληροφορίες για τη Λευκάδα (1760,1788,1824)», Πρακτικά Δ'Συνεδρίου 
Επτανησιακού Πολιτισμού (Λευκάδα 8-12 Σεπτεμβρίου 1993). Από την τοπική ιστορία στη συνο
λική: το παράδειγμα της Λευκάδας, 15ος-19ος αι., Αθήνα 1996, σ. 211-255· πρβλ. και Παν. Γ. Ρο-
ντογιάννης, «Ο πληθυσμός της Λευκάδος από το απώτερο παρελθόν ως το 1991 μ.Χ.», Επετηρίς 
Εταιρείας ΛευκαδικώνΜελετών 8 (1995), σ. 93-96. Μια άλλη μαρτυρία, έμμεση, από ανέκδοτη πη
γή προερχόμενη, εκτιμά για την περίοδο 1754-1774 τον συνολικό πληθυσμό του νησιού σε 12.000, 
ενώ μόνο της Αμαξικής σε 6.000 κατοίκους. Βλ. Ant. Paravia, ό.π., parte Ι, σ. 337-339. 

31. Βλ. και σ. 4 εδώ. Η εκτίμηση αυτή, βέβαια, δεν συνάδει με την εκτίμηση και αναφορά προς 
τη Σύγκλητο των τοπικών βενετικών Αρχών, ότι η απολύμανση επετεύχθη σε πλέον των 600 σπι
τιών και καταστημάτων της πόλης· εκτός και αν στον αριθμό αυτό συμπεριλαμβάνονται και οι 
περιπτώσεις όπου οι καθαρμοί των αντικειμένων έγιναν επί τόπου, δηλαδή δίχως να μεταφερθούν 
οι οικοσκευές στις Αλυκές. Βλ. Κων. Μαχαιράς, Η Λευκός επί..., σ. 105. 

32. Τα πρόσωπα αυτά που μετέχουν και εναλλάσσονται στις επιτροπές παραλαβής των αντι
κειμένων είναι: Γεώργιος Σούνδιας, Παναγιώτης Παπαδόπουλος, Ιωάννης Πολίτης, Γιακουμής 
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στην έκθεση του ο D. Dolfin ότι υπέκυψαν στο λοιμό, έχουμε τα ινβεντάρια των 
συνδίκων Αγγέλου Χαλικόπουλου και Δημ. Πετριτσόπουλου, αλλά όχι του Αναστ. 
Σέρβου και του συμβολαιογράφου Γεωργ. Ζαμπέλη και, φυσικά, των βενετών αξιω
ματούχων του νησιού33. 

Όπως προαναφέραμε, σε ορισμένες περιπτώσεις οι συντάκτες των ινβενταρίων 
δίπλα στο όνομα του κατόχου με τα διακριτικά του σημειώνουν και την ένδειξη 
morto ή vivente. Η τακτική αυτή ακολουθείται σχεδόν συστηματικά μόνο στο κα
τάστιχο 4 -το κατάστιχο επιστροφής των πραγμάτων στους δικαιούχους-, καθό
λου στο κατάστιχο 2 και περιστασιακά στα άλλα δύο τεκμήρια. Με αυτά τα δεδομέ
να σαφώς δηλώνονται ως νεκροί 50 άτομα και ως (ωντανοί 59 τουλάχιστον έως την 
άνοιξη του 1744. Οι αριθμοί αυτοί ως ενδεικτικοί μόνο μπορούν να θεωρηθούν και 
δεν έχουν καμιά άλλη στατιστική αξία, καθώς η έλλειψη σχετικής ένδειξης στις πε
ρισσότερες περιπτώσεις (138 στο σύνολο των 245) ίσως να οφείλεται στην αναβολή 
της σχετικής δήλωσης από μέρους του συντάκτη για τη στιγμή της παραλαβής των 
αντικειμένων, οπότε και η εικόνα θα ήταν πλέον ξεκάθαρη για την επιβίωση ή όχι 
των προσώπων. 

Είναι αξιοσημείωτο πάντως ότι οι 6 από τους συνολικά 12 ιερείς που είναι κατα
γραμμένοι στα κατάστιχα -ο πραγματικός αριθμός των ιερέων της Αμαξικής ήταν 
μεγαλύτερος- την άνοιξη του 1744 φέρονται ως νεκροί, ο παπα-Φίλιππος Αντύπας 
ως ζωντανός, ενώ για τους άλλους 5 δεν υπάρχει καμιά ένδειξη. Η μεγάλη θνησιμό
τητα των ιερέων είναι ευεξήγητη, καθώς λόγω της αναπόφευκτης συνάφειας τους 
με άτομα μολυσμένα (παροχή θείας κοινωνίας ίσως) ή νεκρά (ταφή) τους κατατάσ
σει στις ομάδες υψηλού κινδύνου για νόσηση34. 

Έχοντας ως ικανοποιητικό κρίσιμο αριθμό τους 245 κατοίκους της Αμαξικής 
που καταγράφονται στα κατάστιχα του 1744 ως πανωλόβλητοι με τον ένα ή τον 
άλλο τρόπο, ήταν εύλογο να οδηγηθεί η ερευνητική περιέργεια προς την κατεύθυν
ση της αναζήτησης κοινών προσώπων ανάμεσα στα τεκμήρια αυτά και στο πλούσιο 
συμβολαιογραφικό υλικό του Αρχείου. Είναι κοινός τόπος ότι ο φόβος του θανάτου 
μπροστά σε αντίστοιχα φαινόμενα οδηγεί τον πληθυσμό στην τακτοποίηση των οι
κονομικών και κοινωνικών του εκκρεμοτήτων, ρυθμίζοντας τα με επίσημο τρόπο, 

Παπαγιάκουμος, Ζώης Ζάκας, Αλέξανδρος Τσαρλαμπάς, Παναγιώτης Κασιάνος, Ιωάννης Κα-
τσαΐτης. 

33. Κων. Μαχαιράς, ΗΛευκάςεπί..., σ. 110. 
34. Η ίδια εμπειρία και από την πανώλη του Λονδίνου του 1665, όπως μας τη μεταφέρει ο Ντ. 

Ντεφόου: «Μερικοί ιερείς επισκέπτονταν αρρώστους για λίγο καιρό στην αρχή, αλλά αυτό δεν συ
νεχίστηκε. Θα ήταν βέβαιος θάνατος να μπει κανείς σε ορισμένα σπίτια. Ακόμη και οι νεκροθάφτες, 
που ήταν τα σκληρότερα πλάσματα στην πόλη, λιποψυχούσαν μερικές φορές και ήταν τόσο τρο
μοκρατημένοι που δεν τολμούσαν να μπουν στα σπίτια, όπου ολόκληρες οικογένειες είχαν παρα
συρθεί μαζί στο θάνατο ή εκεί όπου οι περιστάσεις ήταν ιδιαίτερα φρικιαστικές». Βλ. Ντ. Ντεφόου, 
Η πανούκλα..., σ. 46. 
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δηλαδή μέσω συμβολαιογραφικών πράξεων. Και η συνηθέστερη μορφή τέτοιων 
επίσημων καθολικών ρυθμίσεων είναι η σύνταξη διαθήκης ενώπιον συμβολαιογρά
φου. Θέλοντας να διαπιστώσω τη σχέση ανάμεσα στη μία και στην άλλη -στους συ
ντάσσοντες διαθήκη και στους προσκομίζΌντες τα πράγματα τους στις Αλυκές-
συγχρονικά δρώσα πληθυσμιακή ομάδα επιχείρησα μια πολύ γενική, καθόλου εξα
ντλητική έρευνα στο συμβολαιογραφικό τμήμα του Αρχείου Λευκάδας και μάλιστα 
μόνο στις πράξεις των κυριότερων συμβολαιογράφων της πόλης35. Εντόπισα 89 
διαθήκες που συντάχθηκαν στο διάστημα από τον Ιούνιο του 1743 έως και τον 
Μάρτιο του 1744· ανάμεσα σε αυτές μόνο 12 πρόσωπα αναφέρονται και στα κατά
στιχα των Αλυκών και από αυτούς μόνο 4 φέρονται ότι πέθαναν την περίοδο του 
λοιμού, και ενδεχομένως εξαιτίας του λοιμού36. 

Ας έρθουμε τώρα στο πιο πλούσιο μέρος του τεκμηριωτικού αυτού υλικού, που 
είναι η καταγραφή εκατοντάδων οικοσκευών κατοίκων της Αμαξικής. Όπως προα
ναφέραμε, οι κάτοικοι της πόλης, υπακούοντας -έστω και μόνο μία μερίδα από αυ
τούς- σε διάταγμα του Έκτακτου Προβλεπτή της Λευκάδας, προσκόμισαν τα κινη
τά υπάρχοντα τους για απολύμανση στον ορισμένο χώρο των Νέων Αλυκών. Ας 
φανταστούμε τη διαδικασία: Κάθε νοικοκύρης θα έπρεπε να συσκευάσει με όποιον 
τρόπο αυτός έκρινε ή όποιο μέσο διέθετε όλα τα αντικείμενα που περιλάμβανε το 
νοικοκυριό του και μπορούσαν να μετακινηθούν, ανεξάρτητα της υλικής τους υπό
στασης. Τα συσκευασμένα πλέον είδη συγκεντρώνονταν προφανώς στο λιμάνι, 
όπου φορτώνονταν σε βάρκες, καθώς έμμεσα συνάγεται από τα αρχειακά τεκμήρια 
που εξετάσαμε προηγουμένως37, και ομαδικά μεταφέρονταν στο χώρο των Αλυκών 
και παραδίδονταν στην αρμόδια επιτροπή. Εκεί μετά την εκφόρτωση και πριν υπο
στούν την αποστείρωση καταγράφονταν από τους ειδικούς υπαλλήλους, την τε
τραμελή ομάδα του Ρ. Αγαπητού, σε ειδικά κατάστιχα, αφού προηγουμένως κάθε 
συσκευασία έπαιρνε έναν αριθμό, ώστε να είναι δυνατή η αναζήτηση της μετά την 
ολοκλήρωση της διαδικασίας· με βάση τον ειδικό αυτό αριθμό προφανώς ο ιδιοκτή
της έπαιρνε πίσω τα υπάρχοντα του, τα οποία, έχοντας υποστεί την απολύμανση 

35. Θυμίζω ότι ειδική μελέτη με βάση το συμβολαιογραφικό υλικό της περιόδου της πανώλης 
ετοιμάζει η κυρία Έφη Αργυρού- συνεπώς, οι δικές μου αναφορές και η αξιοποίηση κάποιων στοι
χείων από τα τεκμήρια αυτά είναι πολύ γενική και τα όποια μεγέθη αοφαλώς υπό έλεγχο. Η έρευ
να περιορίστηκε μόνο στις πράξεις των συμβολαιογράφων Zorzi Zambeli (εντοπίστηκαν 34 δια
θήκες της περιόδου αυτής), Spiridion Marazzo (30 διαθήκες), Panagioti Curcumeli (16 διαθήκες) 
και Giovanni Gavala (9 διαθήκες). 

36. Τα πρόσωπα αυτά βλ. στο Παράρτημα Πίν. 1. Ένα στοιχείο που προέκυψε από αυτή τη 
διασταύρωση πληροφοριών επιβεβαιώνει την επιφυλακτικότητα μας ως προς τα δεδομένα των 
κατάστιχων σχετικά με το χαρακτηρισμό των προσώπων ως νεκρών ή ζωντανών. Πρόκειται για 
την περίπτωση του Andrea Anisi, στη διαθήκη του οποίου σημειώνεται ότι απεβίωσε στις 
11.8.1743, ενώ στο ινβεντάριο των πραγμάτων του (Μάρτιος 1744) δεν υπάρχει καμιά σχετική έν
δειξη. 

37. Βλ. εδώ σ. 43-44. 
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και ξανατοποθετημένα στις παλιές συσκευασίες τους έφεραν πλέον και ένα νέο 

αριθμό, δηλωτικό της παράδοσης τους, όπως αποδεικνύεται από το κατάστιχο 4. 

Το γεγονός ότι τα ινβεντάρια κάποιων που έχουν καταχωριστεί στο κατάστιχο αυ

τό, όπως είδαμε, τα ξαναβρίσκουμε -στο σύνολο τους ή εν μέρει- καταγραμμένα με 

τον ίδιο ακριβώς τρόπο και σε κάποιο ή κάποια από τα τρία άλλα κατάστιχα απο

δεικνύει ότι οι καταγραφές γίνονταν σε δύο φάσεις: μία, όταν οι υπάλληλοι της ειδι

κής υγειονομικής υπηρεσίας των Αλυκών τα παρελάμβαναν συσκευασμένα, τα 

άνοιγαν, τα κατέγραφαν και τα προωθούσαν για απολύμανση, και μια δεύτερη, 

όταν αποστειρωμένα πλέον τα ξανατοποθετούσαν στις αρχικές συσκευασίες τους 

καταγράφοντας τα εκ νέου με την ίδια σειρά και περιγραφή που είχαν κάνει κατά 

την παραλαβή τους, σαν να αντέγραφαν την προηγούμενη καταγραφή τους38. 

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει ο λεπτομερής τρόπος με τον οποίο στις πε

ρισσότερες περιπτώσεις καταγράφονται τα διάφορα είδη, ώστε να μην υπάρχουν 

περιθώρια για υπεξαιρέσεις ή μπερδέματα μεταξύ ίδιων αντικειμένων διαφορετικών 

κατόχων39. Με τον τρόπο αυτό κατοχυρώνονταν οι υπεύθυνοι για την απολύμανση 

απέναντι σε ενδεχόμενες κατηγορίες των πολιτών ότι έκλεψαν ή δεν φρόντισαν 

επαρκώς και κατέστρεψαν κάποια από τα πράγματα τους, μολονότι και τα δύο συ

νέβαιναν -μάλιστα οι φθορές-, γεγονός που οδηγούσε στην επιφυλακτικότητα και 

συν τοις άλλοις συνέβαλε στην απροθυμία και ανυπακοή των κατοίκων στις εντολές 

των Αρχών για απολύμανση40. 

Πριν προβούμε στην εκτενέστερη παρουσίαση του υλικού των οικοσκευών, που 

καταγράφονται στα τέσσερα κατάστιχα, ας πούμε δυο λόγια για τη γλώσσα των 

τεκμηρίων αυτών. Είναι η ιταλική, ή μάλλον η βενετσιάνικη, εμπλουτισμένη με λέ

ξεις της ντοπιολαλιάς αποδιδόμενες με λατινικούς χαρακτήρες· τα ονόματα των 

αντικειμένων είναι αυτά που παρουσιάζουν τη μεγαλύτερη ποικιλία: κατά κανόνα 

38. Ένα τέτοιο παράδειγμα καταγραφής βλ. στο Παράρτημα, έγγρ. 2-3. 
39. Ας δούμε κάποια παραδείγματα: «Due ziponi da huomo detti gelechi senza manighe di 

pano turchin scuro usati, fodratti l'uno di tella bianca, e l'altro di bocasin rosso, con bottoncini 
d'argento schetti, per ogni uno quaranta» (κατ. 1, φ. 12) ή «Due camisiolini da uomo detti 
giellechi, fodrati di tella con bottoni l'uno di setta e l'altro di stagno, scuri» (κατ. 1, φ. 37v)- κι ένα 
«condogugno da donna detto condessi di Siviglia verde fiorata con fiori bianchi e rossi fodrato 
con peluco rosso, con filetti fini, con bottoni picoli d'argento tre» (κατ. 1, φ. 9Γ). 

40. Γενικότερα για το θέμα, βλ. Κατ. Κωνσταντινίδου, Το κακό οδεύει..., σ. 145-146. Και ανά
μεσα στο συγκεκριμένο υλικό δεν λείπουν κάποιες αναφορές -ελάχιστες, πάντως- για πράγματα 
μουσκεμένα ή κατεστραμμένα από τον εμβαπτισμό τους σε βραστό νερό, όπως λ.χ. ένα βιβλίο 
από τα πράγματα του Zorzi Maderò: «Un officio d'Istorie sacre lo tiene il Pelegrino per sugarlo 
che era bagnato». ΓΑΚ - Αρχεία Νομού Λευκάδας, ό.π., κατ. 1, φ. 2Γ· ή σε όλα τα αντικείμενα του 
Nicolò Grando, όπου στο τέλος του ινβεντάριου σημειώνεται ότι: «Tutta la sudetta robba fu 
riposta entro la medema cassa a consegnarla alli signori governatori dell' Espurgo Zaca e 
Papadopullo; i quali effetti erano tutti bagnati e parte guasti». ΓΑΚ - Αρχεία Νομού Λευκάδας, 
ό.π., κατ. 1, φ. 42Γ. 
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εκφέρονται με την ιταλική τους διατύπωση, π.χ. due caffetiere piturate all'achinese 
(= alla Chinese)· ή un colaro di tella da donna alla sciota· άλλοτε ο βενετσιάνικος ή 
ιταλικός όρος συνοδεύεται και από την ελληνική του απόδοση, π.χ. una cocoma 
detta brichi- ή una fasseta di tella detta vracozzoni schetta- ή una faciata di camisa 
detta trachilià· άλλοτε υπάρχει μόνο η ελληνική -σπανιότερα η ντόπια- λέξη, π.χ. 
un ipogonatio (= epigonatio)· ή chiefalopani usati tre, ordinarli· ή un legeni di 
rame vechio. 

Και ερχόμαστε τώρα στην ποικιλία των ειδών που καταγράφονται στα κατάστι
χα και τα οποία απεικονίζουν με απόλυτη ή σχετική -μεγάλη πάντως- πιστότητα 
τα λευκαδίτικα νοικοκυριά της Αμαξικής των μέσων του 18ου αιώνα. Μια πρώτη γε
νική εντύπωση που διαμορφώνουμε διατρέχοντας όλο το υλικό είναι ότι η πλειοψη
φία των καταγραφόμενων οικοσκευών φαίνεται να αποτελείται από λίγα έως ελάχι
στα είδη41. Βέβαια, δεν θα πρέπει να παρασυρθούμε στην εύκολη υπόθεση ότι έχου
με να κάνουμε με σχετικά φτωχά ή στα όρια του άπορου νοικοκυριά, αλλά θα πρέπει 
να συνυπολογίσουμε τον παράγοντα της επιλεκτικής από την πλευρά των κατοί
κων προσκόμισης ορισμένων μόνο ειδών, όσα κατά την κρίση τους θεωρούσαν ιδι
αίτερα ευαίσθητα για μόλυνση, όπως και υφάσματα, ή όσα πράγματα με τα οποία 
ενδεχομένως ήρθε σε επαφή ή χρησιμοποιούσε το μολυσμένο άτομο, κι ακόμη ας 
μην παραβλέψουμε την ηθελημένα μερική ανταπόκριση τους στις διαταγές των 
Αρχών, μόνο για να είναι τυπικά εντάξει και να μη διατρέχουν τον κίνδυνο κυρώσε
ων. Αντίθετα, άλλοι, αντιλαμβανόμενοι τη σοβαρότητα του μέτρου και πιστεύοντας 
στην αποτελεσματικότητα του, υπακούουν πιστά και μεταφέρουν για απολύμανση 
όλα τα κινητά υπάρχοντα τους κάθε μορφής και ύλης, όπως μπορούμε να διαπι
στώσουμε από τις περισσότερες των περιπτώσεων42. 

Στο σύνολο πάντως των Λευκαδιτών, οι οποίοι αναφέρονται στα συγκεκριμένα 
τεκμήρια, ελάχιστοι είναι αυτοί που φέρονται ως κάτοχοι μεγάλου αριθμού κινητών 
περιουσιακών στοιχείων και μάλιστα κάποιοι από αυτούς, όπως από την ποικιλία 
και την ποσότητα των ειδών τους προκύπτει, είναι έμποροι, οι οποίοι εκτός από τα 
προσωπικά τους είδη έχουν προσκομίσει για απολύμανση και τα προς πώληση 
εμπορεύματα των μαγαζιών τους. Από τους «πολλά κατέχοντες» πάντως θα ξεχωρί-

41. Ως δείγματα περιπτώσεων με ελάχιστα αντικείμενα προς απολύμανση αναφέρουμε τρεις 
καταχωρίσεις: Στην πρώτη έχουμε τα «effetti di ragione di Allexo di Liondo esistenti ad un 
stromazzo usato vodo di dimito marcato con n° 59 ed hora 933. Una schiavina vechia con striche 
rosse. Un straponcineto detto minderi vechissimo di tella di lana con striche nere pieno di lana 
senza numero ed hora 934»- στη Nicoleta Zefalonitissa, εξάλλου, ανήκουν: «due camise vechie da 
dona, una sciavina vechia, altra sciavina che esiste in potere di Cirimbella», ενώ η Zarbafegna 
serva di Theotochi προσκομίζει για απολύμανση «due sciavine vechie, una pignata che esiste in 
potere di Dimo gondolier». ΓΑΚ - Αρχεία Νομού Λευκάδας, ό.π., κατ. 3, φ. 3\ κατ. 2, φ. 130Γ. 

42. Ως τέτοιο παράδειγμα δημοσιεύουμε το ινβεντάριο της Αγγελικής συζύγου του capo 
Gligorio στο Παράρτημα, έγγρ. 7. 
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(αμε, και μάλιστα σε μεγάλη απόσταση από τους υπόλοιπους, τους: Pano Exarco43, 
Zorzi Maderò, Marco Stavro, Giorgo Stavro, Stathi Lascari, Gerolamo Cochini. Σε 
μια μέτρια, μεσαία κλίμακα, εξάλλου, θα κατατάσσαμε ενδεικτικά, αλλά όχι αποκλει
στικά, τους: Gianni Stavro, Domenico Macri, Antonio Servo, Draco Varelà, 
Demetrio Petrizzopulo, Stathi Mazuca, Dim. Locatelli, Eftimio Frauli, Sossana 
Ginni, Constantin Salimburgo, Zorzi Daschalachi, Petro Zaca. Στην κατηγορία των 
εμπόρων από τα παραπάνω πρόσωπα θα μπορούσαμε να κατατάξουμε με σιγουριά 
τους: Ρ. Exarco, G. Cochini, Ζ. Maderò, M. Stavro, D. Macri, Z. Daschalachi, P. Zaca. 

Ας δούμε τώρα σε τι συνίσταται αυτή η οικοσκευή των κατοίκων της Αμαξικής 
που συνολικά ή επιλεκτικά μεταφέρθηκε για απολύμανση στις Νέες Αλυκές της πό
λης. Η πολυποικιλία των ειδών και η πολυτυπία καταγραφής τους καθιστά έργο 
σχεδόν ανέφικτο την εξαντλητική πινακοθέτηση όλων αυτών και προϋποθέτει άλ
λου τύπου επεξεργασία του υλικού. Έτσι, η μόνη εφικτή ταξινόμηση εδώ είναι η 
υπαγωγή τους σε πολύ γενικές κατηγορίες και η αναφορά σε αυτές με κάποιες γενι
κές διαπιστώσεις, σχόλια ή επισημάνσεις εξαιρετικών διαφοροποιήσεων και απου
σιών από τις κατηγοριοποιήσεις αυτές· εξυπακούεται ότι δεν μπορεί να γίνει λόγος 
για μετρήσιμα ποσοτικά μεγέθη. 

Σύμφωνα, λοιπόν, με την παραπάνω ταξινομική μέθοδο, τα καταγραμμένα στα 
κατάστιχα των Αλυκών είδη μπορούν να ενταχθούν στις ακόλουθες γενικές κατη
γορίες ομοειδών πραγμάτων: 

Ένδυση. Εδώ ο αριθμός, η ποικιλία των ενδυμάτων και η λεπτομερής περιγραφή 
καθενός είναι εντυπωσιακή· ας δούμε ένα-δυο ενδεικτικά παραδείγματα: «Un abito da 
dona di Damasco, il campo color di sopa chiara e fiori bianchi fodrata di bocasin 
rosso, con botoni d'argento dieciotto a fetta di melon fatte e con suoi galoni d'argento 
stretto» (κατ. 1, φ. 3)· κι αλλού: «Un paro di calze di setta negre da uomo vechie rotte»· 
ή «Due calze all'albanesa di pano rosso fodrati di tella bianca descusite» (κατ. 1, φ. 
47v, 6Γ). 

Υπόδηση. Στην κατηγορία αυτή καταγράφονται επίσης με τρόπο λεπτομερή 
κάθε είδους υποδήματα, όπως: «Un paro di scarpe da donna dette pasumachia 
giale»· ή «Scarpini da uomo di cordovan gialo detti terlichia alla moraita» (κατ. 1, 

43. Αξίζει να παραθέσουμε στο Παράρτημα, έγγρ. 8, τον μακρύ κατάλογο των πραγμάτων του 
Παν. Έξαρχου για την ποικιλία των αντικειμένων που καταγράφονται τόσο ως οικοσκευή όσο και 
ως εμπορεύματα. Τα υπάρχοντα του καταγράφονται σε 21 σελίδες σε τρεις διαφορετικές φάσεις 
(12,14 και 28 Μαρτίου 1744) και εμπεριέχονται σε διάφορες κάσες, φορτσέρια, φαγκότι κ.λπ. Πέ
ρα από την οικοσκευή υπάρχει και πολύ μεγάλη ποικιλία ειδών για πώληση, όπως: έτοιμα ενδύμα
τα, ανδρική και γυναικεία υπόδηση, αξεσουάρ ένδυσης, είδης ραπτικής και υφαντικής, είδη οικια
κού εξοπλισμού, κοσμήματα και πολύτιμα αντικείμενα, διάφορα μικροαντικείμενα καθημερινής 
χρήσης, βιβλία, χαρτικά, άμφια και ποικίλα άλλα εμπορεύματα. 

Ας αναφερθεί, τέλος, ότι ιδιόχειρη υπογραφή του Παν. Έξαρχου στα ελληνικά (κακογραμμέ
νη και ανορθόγραφη) δείχνει άνθρωπο αν όχι αγράμματο, σίγουρα πάντως ολιγογράμματο (κατ. 
4, φ. 25r). 
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φ. 4, 56ν), ενώ η ακόλουθη καταγραφή από το ινβεντάριο του εμπόρου Zorzi 
Maderò υποδηλώνει ότι πρόκειται για υποδήματα προοριζόμενα προς πώληση: 
«Scarpe alla greca grande nove, dieci para -più scarpe picole para cinque più un 
paro di scarpe all' italiana nove. Sei solle per papuzze alla greca» (κατ. 1, φ. 52v). 

Λευκά είδη. Κάτω από τη σύγχρονη μας ονομασία αυτής της μεγάλης κατηγο
ρίας συμπεριλαμβάνονται είδη όπως σεντόνια, παπλώματα, μαξιλαροθήκες, στρώ
ματα, τραπεζομάντιλα, πετσέτες κάθε τύπου - και δεν υπάρχει νοικοκυριό που να 
μη διαθέτει κάτι από αυτά· ας δούμε κάποια ενδεικτικά παραδείγματα: «Due 
cussini di relia recamati di setta, uno senza fodra e l'alto fodrà di bocasin rosso»· 
«Due tovaglie di tella grossa usate»· «Un sugaman detto futtà turchino»· «Un 
lenziol di tella bianca di due ferse vechio rotto»· «Un covertorio maltese di 
bombaso di tre ferse»· «Un stromazo di dimito con le striche turchine pieno di 
lana»44. 

Οικιακά σκεύη. Πλούσια ποικιλία ειδών απογράφεται και στην κατηγορία αυτή, 
όπως κατσαρόλες, μπρίκια, τηγάνια, πιατικά, μαχαιροπίρουνα κ.λπ.· κάποια από τα 
πολλά παραδείγματα: «Pironi d'azzal col manigo d'osso bianco sette»· ή «Un 
cortello e piron con li manighi d'osso bianco al suo bordo di latton bianco con 
intagli giali»· κι αλλού: «Tre sculieri di stagno rotti»· και συνέχεια «Casani di rame 
tre - due pignate di rame dette zenzeres senza coperchio vechie rotte - un tapsi 
grando detto girisma - una cocoma con la sua canola di rame detto brichi, rotto -
un legeni di rame vechio» (κατ. 1, φ. 7V, 20, 21). 

Πανικά-νήματα. Τα είδη αυτά τα συναντάμε όχι μόνο ανάμεσα στα υπάρχοντα 
των εμπόρων αλλά αρκετά συχνά, αν και συνήθως όχι σε μεγάλες ποσότητες, και 
στα νοικοκυριά που τα είχαν προμηθευτεί με προορισμό την παρασκευή ρουχισμού. 
Για παράδειγμα, στα υπάρχοντα του καπετάν Antonio Costopulo συμπεριλαμβάνο
νται και «tella ordinaria brazza cinque nove - due brazza di canavazza nova -
sculini libre due con il sachetto che è dentro - fillo di stoppa onze otto grosse -
bombaso quatro balle incirca - nove piche di fillo in mazza per esser tessuto, detto 
allissidi» (κατ. 1, φ. 7r). 

Βιβλία. Εδώ μπορούμε να διακρίνουμε δύο υποκατηγορίες: α) βιβλία που κατα
γράφονται με τον τίτλο τους· β) βιβλία που αναφέρονται γενικά και αόριστα με μό
νη διάκριση τη γλώσσα (ελληνική ή ιταλική) και τη μορφή, δηλαδή έντυπο ή χειρό
γραφο. Στην πρώτη κατηγορία καταγράφονται συνολικά 209 αντίτυπα, που αντι
στοιχούν σε 16 τίτλους και τα κατέχουν 15 άτομα45. Είναι προφανές ότι ο μεγάλος 
αριθμός ορισμένων από αυτά (172 από τα 209, δηλαδή το 86%), που αποτελείται 
από Ψαλτήρια, Οχτωήχια, Παιδαγωγίες, Άνθος Χαρίτων και ιταλικές Γραμματικές, 
υποδηλώνει ότι προορίζονται για το εμπόριο και μάλιστα για εκπαιδευτική χρήση· 

44. ΓΑΚ - Αρχεία Νομού Λευκάδας, ό.π., κατ. 1, φ. 3ν, 5Γ, 6r, 29Γ, 39Γ, και κατ. 2, φ. 61Γ, αντί

στοιχα. 

45. Βλ. Παράρτημα, Πίν. II. 
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όντως τα πρόσωπα που τα κατέχουν είναι κάποιοι από τους εμπόρους της πόλης 
(M. Stavro 141, P. Zaca 16, Ρ. Exarco 14, Ζ. Daschalachi 10)· οι άλλοι με τα ελάχιστα 
αντίτυπα είναι προφανές ότι τα έχουν για ίδια χρήση. 

Στη δεύτερη κατηγορία, καθώς οι αναγραφές είναι πολύ γενικές και αόριστες, 
του τύπου libretti ή libri, με έναν γλωσσικό προσδιορισμό (italiani, greci) ή του 
σχήματος τους (picoli, grandi) ή ακόμη πιο αόριστα diversi, ο διαχωρισμός μπορεί 
να περιοριστεί μόνο ως προς τη γλώσσα, και αυτό όχι πάντα, ή τη μορφή, επίσης 
όχι απόλυτα, όπως φαίνεται στον Πίνακα III46. 

Εδώ έχουμε συνολικά 277 καταμετρημένα βιβλία, αλλά ο πραγματικός αριθμός 
είναι μεγαλύτερος και απροσδιόριστος, καθώς σε δύο περιπτώσεις η καταχώριση εί
ναι εντελώς γενική και αόριστη, «diversi libri και un mazzetto di libretti greci in 
tochi serazzati»· σε μια τρίτη περίπτωση, εξάλλου, έχουμε την αναγραφή «mezzo 
libro a stampa». Στην ομάδα αυτή ως κάτοχοι βιβλίων συγκαταλέγονται 23 άτομα, 
από τα οποία τέσσερα μόνο συναντάμε και στον Πίνακα II, τους: Exarco, Gazzo, 
Maderò και Surbi. Αδιευκρίνιστο και ανερμήνευτο μένει, τέλος, και δεν συγκαταλέ
γεται στον Πίνακα III το βιβλίο που καταγράφεται στα υπάρχοντα του Angelo 
Calichiopulo ως «un libro detto il suo detoral»47. 

Χαρτικά. Στη συγκεκριμένη κατηγορία συμπεριλαμβάνονται κάθε τύπου χαρτιά, 
για γραφή κυρίως αλλά και γραμμένα σε λυτά φύλλα ή δεμένα στη μορφή τειχιδίων, 
τετραδίων ή κατάστιχων, αλλά και χαρτί για άλλες χρήσεις, για περιτύλιγμα λ.χ. Και 
εδώ η ποικιλομορφία του υλικού και ο κατά κανόνα γενικευτικός τρόπος καταγρα
φής του δύσκολα επιτρέπουν περαιτέρω κατηγοριοποιήσεις τουλάχιστον ως προς 
τα λυτά φύλλα χαρτιού· η μόνη διάκριση που μπορεί να γίνει, όταν αναφέρεται, εί
ναι ανάμεσα σε χαρτιά γραμμένα, δηλαδή έγγραφα (carte scritte) ή άγραφα (carta 
da scrivere)· άλλοτε δηλώνεται η ποιότητα του άγραφου χαρτιού (un quinterno di 
carta giala) και λογικά υποθέτουμε ότι είναι άγραφο· κάποτε η αναγραφή είναι τόσο 
γενική (un cassontin pieno di carte), που δεν επιτρέπει καμιά ταξινόμηση. Κατόπιν 
όλων αυτών των προβλημάτων που καθιστούν κάθε πινακοθέτηση άνευ νοήματος, 

46. Βλ. Παράρτημα, Πίν. III. Στον συγκεκριμένο κατάλογο αξίζει να σημειώσουμε μια μεταγε
νέστερη μαρτυρία που σχετίζεται άμεσα με τον Αντ. Σέρβο: Σε καταγραφή των περιουσιακών του 
στοιχείων είκοσι πέντε χρόνια αργότερα (12 Νοεμβρίου 1769) από τη χρονολογία που μας απα
σχολεί, αναγράφονται 20 βιβλία ελληνικά και ιταλικά με τους τίτλους τους· το ενδιαφέρον είναι 
ότι πρόκειται για βιβλία όχι προς πώληση αλλά για προσωπική χρήση, καθώς συνάγεται από το 
γεγονός ότι κάποια είναι μεταχειρισμένα, «δουλεμένα» ή άλλα ελλιπή. Να υποθέσουμε ότι ταυτί
ζονται με τα βιβλία (19), που γενικά και απροσδιόριστα καταγράφονται το 1744 στα προς απολύ
μανση πράγματα του Σέρβου; Τον κατάλογο των βιβλίων αυτών δημοσιευμένο βλ. Παν. Μουλ-
λάς, «Άγνωστη έκδοση της "Ερωφίλης";», Ο Ερανιστής! (1964), σ. 190. 

47. Εντύπωση προκαλεί το γεγονός ότι αυτό είναι το μοναδικό βιβλίο που περιλαμβάνεται 
στα υπάρχοντα του λόγιου Λευκαδίτη, όπως διαπιστώνουμε από το ινβεντάριό του στο Παράρ
τημα, έγγρ. 9. Θα πρέπει να υποθέσουμε μάλλον ότι για λόγους προστασίας και όχι ότι το 
«detoral» ήταν το μοναδικό του βιβλίο. 
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ας δώσουμε τουλάχιστον κάποια αντιπροσωπευτικά παραδείγματα: «Carta da 
scriver bianca quinderni dodeci e mezzo; carta real fogli quatro; carte picole e 
grandi diversi e di queste carte sono una carta di dotte ed un decretto; tre 
quindernetti di carta colorita, rossa, giala e turchina; molte carte scritte all'italiano, 
cioè scritte commerciali et altri; un cassontin pieno di carte; un fazoletto con carte 
manuscrite; un toco di carta scritta par esser lettere». 

Ιδιαίτερα αξίζει να σταθούμε σε τρεις καταχωρίσεις, οι οποίες τη μοναδική σχέση 
που έχουν με την κατηγορία αυτή είναι το υλικό -σίγουρα οι δύο- από το οποίο 
αποτελούνται: Ο Filippo Triandogli έχει στα πράγματα του «quaranta una carte 
scritte, apparon essere canzioni» (κατ. 3, φ. 52v). Πρόκειται προφανώς για κάποια 
συλλογή τραγουδιών - τι άλλο παρά ελληνικών παραδοσιακών τραγουδιών και όχι 
ιταλικών, τα οποία θα ήταν αναμενόμενο να αναγνώριζε κατά πάσα πιθανότητα ο 
Βενετός γραφέας και δεν θα διατύπωνε την αμφιβολία του γράφοντας apparon 
(φαίνονται, μοιάζουν). Αν ευσταθεί αυτή η υπόθεση, τότε έχουμε μια μαρτυρία για 
κάποια πρώιμη συλλογή δημοτικών τραγουδιών και μάλιστα από ένα άτομο για το 
οποίο δεν έχουμε ασφαλή στοιχεία για τη λογιοσύνη ή την ιδιότητα του παρά μόνο 
έμμεσα. Το γεγονός ότι στα πράγματα του Triandogli συμπεριλαμβάνονται μόνο 
ανδρικά είδη, ένδυσης κυρίως, και μάλιστα όχι κατώτερης ποιότητας, μας επιτρέπει 
να τον κατατάξουμε σε ένα ανώτερο κοινωνικό στρώμα, ενώ η ύπαρξη ενός 
«Libretto all' italiana» και ιδιαίτερα η καταγραφή ενός εμπορικού κατάστιχου (un 
libro da botegha detto catolico) υποδεικνύει ότι πρόκειται για άτομο που ασχολείται 
με το εμπόριο. 

Στη δεύτερη περίπτωση ο παπα-Δημήτρης Σούρμπης κατέχει «una carta di 
Santa Maura» (κατ. 1, φ. 8 Γ). Πρόκειται μάλλον για κάποια χάρτινη εικόνα (χαλκο
γραφία) της Αγίας Μαύρας και όχι για χάρτη του νησιού, οπότε θα έγραφε 
disegno48. 

Τέλος, στη μερίδα του Nicolò Gazzo καταγράφονται και «due tochi di robba 
detta in greco schieda per scriver e far conti» (κατ. 1, φ. 19v). Η διατύπωση δεν αφή
νει να υποθέσουμε με σιγουριά ότι τα πράγματα αυτά είναι από χαρτί, και μάλιστα η 
χρήση της λέξης robba δείχνει την αδυναμία του γραφέα να χαρακτηρίσει το υλικό 
από το οποίο είναι φτιαγμένες αυτές οι καρτέλες, τα δελτία· να φανταστούμε ότι 
πρόκειται για πινάκια πάνω στα οποία οι έμποροι έκαναν τους πρόχειρους λογα
ριασμούς τους - μήπως κάτι σαν κάρτες πελατών; Ο κάτοχος τους πάντως ανήκει 
στους εμπόρους του νησιού. 

Εκτός από βιβλία και διάφορα χαρτιά, γραμμένα ή άγραφα, στα υπάρχοντα των 

48. Να υποθέσουμε ότι εδώ έχουμε μια μαρτυρία για τη χρονολόγηση ante quem της χαλκο
γραφίας των αγίων Τιμοθέου και Μαύρας -είναι οι προστάτες άγιοι της Λευκάδας-, για την οποία 
τα μόνα στοιχεία που γνωρίζουμε είναι ότι χαράκτηκε τον 18ο αιώνα στη Βενετία από άγνωστο 
χαράκτη; Νλ. Ντόρη Παπαστράτου, Χάρτινες εικόνες, Ορθόδοξα θρησκευτικά χαρακτικά 1665-
1899, Αθήνα 1986, τ. 1, σ. 319, αρ. εικ. 353. 
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Λευκαδιτών συναντάμε και κατάστιχα μικρά και μεγάλα, άλλοτε λευκά, αχρησιμο
ποίητα, και άλλοτε γραμμένα ή μισογραμμένα, όπως λ.χ.: «libretti picoli e grandi 
cinque - un catastico longo fodrato di carton poco manoscritto - un libro da 
botegha detto catolico - libretti non scritti cinque - due libri bolati col S. Marco»49. 

Τιμαλφή-αξεσουάρ. Σε αυτήν την πολύ ευρεία κατηγορία θα μπορούσαν να τα
ξινομηθούν όλα τα πολύτιμα αντικείμενα, όπως διάφορα κοσμήματα, βαρύτιμες ζώ
νες αλλά και καπέλα, γάντια κ.λπ.· ας αναφέρουμε ενδεικτικά κάποια από αυτά: 
«Due occeleti d'argento di ago detti carfovelona· bottoni d'oro cinque detti topia, 
picoli· tre anelli d'argento con pietre rosse false- un capelo usato con la sua 
capeliera di carton· una ventolina piturata da donna con ossi bianchi· un paro 
d'orechini d'argento indora con perle all'albanese (γιαννιώτικο;)· un spechio di 
tolla all'inglese· tre berette da uomo di bombaso bianche, li due con paveri e l'altra 
schetta; un rologio alla turchesca d'argento, rotto in tre tochi»50. 

Ποικίλα. Τέλος, στην κατηγορία-χωνευτήρι, απαραίτητη σε κάθε ταξινόμηση, 
θα εντάξουμε μια μεγάλη ποικιλία αντικειμένων, όπως εργαλεία, μικροαντικείμενα, 
είδη κιγκαλερίας, ψιλικά, νομίσματα, όπλα και άλλα διάφορα. Από τα ποικίλα παρα
δείγματα ας επιλέξουμε μερικά: «Due petteni per petenar bombaso» (κατ. 1, φ. 6Γ)· 
«una tanaglia picola detto cifti di fero» (κατ. 1, φ. 20r)· «una forte da sartor - una 
seratura picola senza chiave et una chiave et un tenzial di bronzo - più un altra 
chiave» (κατ. 1, φ. 18r)· «agi da pomolo picoli e grandi di laton cinquanta quatro 
pontai in due tochi di carta» (κατ. 1, φ. 22v)· «spago mazzetti libre quatro grosse» 
(κατ. 1, φ. 14v)· «chiave picole e grandi dieci otto» (κατ. 1, φ. 22v)· «centure per 
cavalo dette ingles di corame due» (κατ. 1, φ. 19r)· κι ακόμη στην ποικιλία των ειδών 
θα βρούμε στο μαγαζί του Nicolò Gazzo «cappelli grossi da soldato quatro» (κατ. 1, 
φ. 19v)· ή ο tenente Mengoti να προσκομίζει για απολύμανση «quindeci candelette 
del Santo Sepolcro» (κατ. 1, φ. 63Γ) και ο Nico Cardare να κατέχει «due bastoni l'uno 
di cana col pomolo di porzelana e l'altro di cana d'India col pomolo d'osso negro» 
(κατ. 1, φ. 6Γ). 

Οι αναφορές σε νομίσματα δεν λείπουν, αλλά είναι σποραδικές και στο σύνολο 
τους ελάχιστες, όπως: «moneta lire sette meno un soldo» (κατ. 1, φ. 13)· «una carta 

49. Τα libretti αυτά, τα οποία έτσι κι αλλιώς λίγοι φαίνεται να κατέχουν, είναι προφανώς τα 
γνωστά μας, μικρού συνήθως μεγέθους, κατάστιχα, στα οποία εκτός από τους εμπόρους και κά
ποιοι απλοί πολίτες συνήθιζαν να γράφουν τα οικογενειακά τους έξοδα υπό μορφή ενός τύπου 
ημερολογίου-εξοδολογίου. Κάτι τέτοιο φαίνεται να είναι το «un libretto longo poco scritto» της 
χήρας Καρβέλαινας ή τα δύο κατάστιχα της Αποστόλως Ψαθά, εκ των οποίων το ένα είναι εν μέ
ρει γραμμένο και το άλλο «fodrato di carton»· η Angelo Chirchena, εξάλλου, έχει τρία «libretti 
longhi, un picolo dall' altro; l'uno non e scritto; erano in una capeliera di carton». Ακόμη, τα 9 
«libretti longhi da scriver fodrati di carta bergamina bianca», που καταγράφονται στα υπάρχο
ντα του Πάνου Έξαρχου, είναι προφανές ότι προορίζονται για το εμπόριο. 

50. ΓΑΚ - Αρχεία Νομού Λευκάδας, ό.π., κατ. 1, φ. Τ, 2\ 2r, κατ. 3, φ. 21ν, κατ. 1, φ. 25r, 27, 
38ν, 52\ 6Γ, αντίστοιχα. 
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con cechini d'oro trenta cinque» (κατ. 3, φ. 74r)· «monette di rame antique trenta 
due» (κατ. 1, φ. 27v)· «una medaglia d'argento fil di grana e monetta lire nove soldi 
sei» (κατ. 1, φ. 42v). Και βέβαια δεν θα μπορούσε να λείπει από το εμπορικό του 
Μάρκου Σταύρου «un balanzeto di cechino con la sua scatola» (κατ. 3, φ. 57Γ), κα
θώς και από τα υπάρχοντα του Αντ. Σέρβου «una scatoletta con un paro di 
belanzette picole con pochi pesi» (κατ. 1, φ. 20v). 

Λίγες αλλά ενδιαφέρουσες είναι και οι αναφορές σε όπλα, όπως αυτές: «una 
spada d'otton» (κατ. 3, φ. 16Γ)· «una spada d'argento col suo fodro negro e pontal e 
ganzo d'argento» (κατ. 1, φ. 9V)· «una spada all'italiana di ponta con la guardia di 
bronzo e la imponiatura d'argento col suo pendon di pana vechio» (κατ. 1, φ. 6Γ)-

Ανάμεσα στα πιο ασυνήθιστα και ασαφή αντικείμενα που συναντάμε είναι και τα 
ακόλουθα: «una scatola con entro una corona di legno detto cobologi» (κατ. 1, φ. 
73Γ)· ή «una scatola di legno fodratta di carta con poche paste entro» (κατ. 1, φ. 74v). 

Ακόμη μεγαλύτερη έκπληξη προκαλεί η καταγραφή ανάμεσα στα πράγματα του 
Dim. Locatelli: «un macetto de corde de violin - quattro stiletti da chirurgo di fero 
- una ducal di carta bergamina» (κατ. 3, φ. 35Γ)· ή όταν στο ινβεντάριο του Zorzi 
Maderò καταγράφονται: «un tocheto di corno di cervo - una fighura di marmo 
rotta - tre flauti» (κατ. 1, φ. 22v). Ο παπα-Δημ. Βανδώρος, εξάλλου, δεν παρέλειψε 
να πάει για απολύμανση «una camisa da morto detto savano» (κατ. 1, φ. 70v). 

Στα προς πώληση είδη του Παν. Έξαρχου συμπεριλαμβάνονται και πολλά ιε
ρατικά άμφια (κατ. 1, φ. 25Γ), ενώ στα εμπορεύματα του Zorzi Maderò συναντάμε: 
«Un certello con entro un picinin forcereto di carton con veri e cordelle, una 
borsetta per dar la polvere di Cipro, una picola borsetta con una picola vissighetta 
di muschio, un paro di ligazze di bombaso colorite, e tre tochetti di pontina d'oro» 
(κατ. 1, φ. 67r). 

Στις πολλές «παράξενες» παρουσίες, όμως, έρχεται να αντιπαρατεθεί η κραυγα
λέα απουσία λατρευτικών αντικειμένων, κυρίως εικόνων- γνωστού όντος ότι οι άν
θρωποι τόσο στις τουρκοκρατούμενες αλλά κυρίως στις βενετοκρατούμενες περιο
χές -απ' όπου, εξάλλου, έχουμε και τις περισσότερες μαρτυρίες51- είχαν στα σπίτια 
τους εικονίσματα με διπλή μάλιστα χρήση, λατρευτική αλλά και διακοσμητική, η 
απουσία τους από τα κατάστιχα θα πρέπει να αποδοθεί αλλού και όχι στην απουσία 
τους από τα λευκαδίτικα σπίτια. Μια εξήγηση θα ήταν να θεωρήσουμε ότι στη συ
νείδηση των ανθρώπων της εποχής τα αντικείμενα που εξυπηρετούσαν ανάγκες λα
τρευτικές δεν ήταν δυνατόν να επηρεάζονται από κανένα φυσικό κακό - ήσαν ιερά 
και συνεπώς απρόσβλητα και αμόλυντα από κάθε νόσο. Για τούτο και οι περιπτώ
σεις λατρευτικών ειδών που εντοπίστηκαν στο υλικό των Αλυκών είναι ελάχιστες: 

51. Καλό παράδειγμα τα κρητικά τεκμήρια όπως τα ανέδειξε σε μελέτη της η Μαρία Γ. Κων-
σταντουδάκη, «Μαρτυρίες ζωγραφικών έργων στον Χάνδακα σε έγγραφα του 16ου και 17ου αιώ
να», Θησαυρίσματα 12 (1975), σ. 35-129- ειδικότερα στις σ. 36-40 γίνεται λόγος για τη θρησκευτι
κή ζωγραφική. 
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«Un croce di legno intagliata» ανάμεσα στα πράγματα του Piero Policalà (κατ. 1, φ. 
10r)· «tre croce intagliate all'uso di monte santo novi» καταχωρισμένα στο ινβεντά-
ριο του Πάνου Έξαρχου (κατ. 1, φ. 35ν) και «una Santa Elena circondata con cerchio 
d'argento» συμπεριλαμβάνεται στα υπάρχοντα του Zorzi Maderò (κατ. 1, φ. 44Γ). 
Εκτός από την πρώτη, στις δύο άλλες περιπτώσεις είναι προφανές ότι οι τρεις 
σταυροί και η εικόνα της Αγ. Ελένης, που καταγράφονται ανάμεσα στα αντικείμενα 
των δύο εμπόρων, προορίζονται για πώληση, είναι συνεπώς εμπόρευμα και γι' αυτό 
δεν θεωρούνται ακόμη καθαγιασμένα, αφού, για να γίνει αυτό, ως γνωστόν, θα πρέ
πει να ευλογηθούν από ιερέα και να παραμείνουν για ένα χρονικό διάστημα σε κά
ποια εκκλησία «να λειτουργηθούν». Στην άποψη αυτή, όμως, έρχεται να αντιπαρα
τεθεί η ρεαλιστική ενέργεια του παπα-Δημ. Βανδώρου, ο οποίος, με πλήρη, ως φαί
νεται, συνείδηση του κινδύνου και μη θεωρώντας ότι προδίδει τις θρησκευτικές του 
πεποιθήσεις, προσκομίζει για απολύμανση στις Αλυκές όχι μόνο όλα του τα άμφια 
αλλά και τα εκκλησιαστικά σκεύη, προφανώς της εκκλησίας που ιερουργούσε (δι
σκοπότηρο, αέρα, λαβίδα, δύο ξύλινους σταυρούς κ.λπ.), όχι, όμως, και φορητές ει
κόνες52. 

Μια άλλη κραυγαλέα, θα έλεγα, απουσία ακατανόητη και δυσερμήνευτη είναι 
αυτή των ειδών ένδυσης, υπόδησης ή άλλων πραγμάτων που αφορούν την παιδική 
ηλικία, με ελάχιστες αναφορές σχεδόν αμελητέες. 

Όλα τα παραπάνω παραδείγματα, που αναφέραμε από την τελευταία αυτή 
κατηγορία, και φυσικά αρκετά ακόμη οπωσδήποτε δεν συγκροτούν ένα μεγάλο 
απόλυτο αριθμό σε αντιστοιχία με την πραγματικότητα· είναι σποραδικές κατα
γραφές οφειλόμενες στην κρίση, το φόβο ή την υπευθυνότητα καθενός που απο
φάσιζε για τη συνολική ή επιλεκτική απολύμανση των υπαρχόντων του, γι' αυτό 
και σε καμία περίπτωση δεν έχουν την ελάχιστη στατιστική αξία· αυτή είναι μόνο 
ποιοτική και η ποικιλία τους ενδεικτική αλλά σημαντική, καθώς τροφοδοτεί και εν 
μέρει ικανοποιεί αφήνοντας ανοιχτά τα περιθώρια για διεύρυνση των περιεργειών 
μας. 

Η συνοπτική γενική αξιοποίηση της συγκεκριμένης αρχειακής πηγής, όπως 
έγινε εδώ, θα πρέπει να θεωρηθεί ως παρουσίαση μόνο και ανάδειξη του πλούτου 
των στοιχείων που μπορούν να αντληθούν από τα αρχειακά αυτά τεκμήρια· η 

52. Το ινβεντάριο με τα πράγματα του παπα-Δημ. Βανδώρου βλ. στο Παράρτημα έγγρ· 4. Σε 
αντιδιαστολή με τα υπάρχοντα του παπα-Βανδώρου, η οικοσκευή του παπα-Γιάννη Ευλόγα ελά
χιστα αντικείμενα αποδεικτικά της ιδιότητας του εμπεριέχει, όπως διαπιστώνουμε από το έγγρ. 10 
του Παραρτήματος. Η διαθήκη του, με ημερομηνία 21 Ιουνίου 1743, είναι καταχωρισμένη στα Atti 
του συμβολαιογράφου Γ. Ζαμπέλη, κατ. 3 & 4, φ. 15\ και εκεί σημειώνεται ότι «17 Ιουλίου διέβη εις 
την άλλην ζωήν από το θανατικό». Ανάμεσα στα είδη που καταγράφονται στο ινβεντάριο των 
Αλυκών (εκεί αναφέρεται ως ήδη νεκρός) και σε όσα κληροδοτεί με τη διαθήκη του μικρή μόνο 
ταύτιση υπάρχει, με πληρέστερη την καταγραφή του κατάστιχου 3 των Αλυκών. 
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εξαντλητική συνδυαστική εκμετάλλευση τους με άλλα συναφή συγχρονικά αρχει
ακά υλικά, όπως οι διαθήκες ή τα ινβεντάρια περιουσιών που απόκεινται στο ίδιο 
Αρχείο, με τα οποία έχουν αρκετές ομοιότητες, θα μπορούσε να οδηγήσει την 
ιστορική έρευνα στην ανασύσταση της εικόνας του τύπου του αστικού λευκαδίτι-
κου σπιτιού σε σχέση με τις τοπικές κοινωνικές και οικονομικές διαστρωματώσεις 
της ύστερης βενετοκρατίας. 
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ΕΓΓΡΑΦΟ 1 

Το εισαγωγικό κείμενο στην πρώτη σελίδα του κατάστιχου 1 

ΓΑΚ - Αρχεία Νομού Λευκάδας, Βενετική Διοίκηση, 

Ποικίλα, φάκ. 4, κατ. 1, φ. Γ. 

Adi 4 Marzo 1744 S. Ν. Saline Nove. 

Libro continente gl'inventarii degli effetti trasportati nelle saline da formarsi dal 

ministro deputato con Decreto della carica ordinaria in esecutione del comando 

riverito di S. E. Prow. Gen. da Mar, qualli inventarli riguardano effetti partico

lari degli abbitanti d'Amaxichi viventi e morti* che si vano formando con la 

presenza et assistenza degli spetabili signori sindici, signor Zuane Politi e sign

or Georgio Sundia e dovera essere da volta in volta sottoscrito ogni inventario 

che si andarà distintamente e separatamente facendo sopra cadauna facoltà sot
to il nome di chi era con la presenza pure delli spetabili signori sopra Procura
tori e Proveditori alla sanità infrascritti e con l'intervente delli tre elletti Gover
natori agli Espurgni che dovrano ricevere di volta in volta gl'effetti che si anda
vano inventariando aquì a piedi formare le dovute ricevute a cautela de propre-
tarii. 

* Διαγραμμένο στο κείμενο: chi hano il padrone e possessore vivente. 

ΕΓΓΡΑΦΟ 2 

Καταγραφή της οικοσκευής του παπα-Φίλιππου Αντύπα στο κατάστιχο 3 

ΓΑΚ - Αρχεία Νομού Λευκάδας, ό.π., κατ. 3, φ. 6Γ-62Γ. 

Effetti che esistono in una cassa d'albeo con marca Π.Φ.Α., e n° 60 di ragione di pa

pà Filipo Andipa, ed hora col presente n° e marca all'imargine. 

Un calice di stagno, con suo piatto e sculier simile. 

Una croce di legno rotta. 
Un britolin d'azal con la croce che serve per la messa deta Agia Lonchi. 
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Una vesta da papà da bocassin pagunazzo rotto, baconato, fodra bianca. 
Una felzada nera, rotta e sbusa. 
Due cussini strazati e baconati, pieni di lana. 
Quattro libri stampati alla greca, l'uno descusito. 
Un toco di tella piturata detta catierossis. 
Sette tochi di paramenti di setta che servono per il calice. 
Un faciol detta ombolia con recamo di setta. 
Una bereta da Calogero. 

Qualli effetti posti nell'istessa cassa furono consegnati all'inf ° govre à risserva del 
calice, piatelin, e sculièr, e croce di legno che furono conseguati alli spetabili 
signori sindici per conseguarli all'istesso papà. 

Γεωργιως Σάντιας σιντηκο βεβαιονο. 

Ιωάννης Πολλητης σιντηχος βεβαιονο 
Panagioti Cassiano, Proweditor alla sanità fui presente. 
Παναγοτης Παπαδόπουλος κουβερνατόρος 

Zorzi Gavallà Cancelliere Publico 

ΕΓΓΡΑΦΟ 3 

Καταγραφή της οικοσκευής του παπα-Φίλιππου Αντύπα στο κατάστιχο 4 

ΓΑΚ - Αρχεία Νομού Λευκάδας, ό.π., κατ. 4, φ. 51ν. 

Effetti ch'esistono in una cassa d'albeo con marca Π.Φ.Α., e con n° 60 di ragione di 

papà Filipo Andipa, ed hora col presente n°, e marca all'imargine. 

Un calice di stagno con suo piato e sculier simile. 
Una croce di legno rotta. 
Un britolin d'azal con la croce che serve per la messa detta Agiàlonchi. 
Una vesta da papà da bocassin pagonazo rotto, baconato, fodra bianca. 
Una felzada nera rotta, e sbusa. 
Due cussini strazati e faconati pieni di lana. 
Quatro libri stampati alla greca l'uno descusito. 
Un toco di tella piturata detta catierossis. 
Sette tochi di paramenti di setta che servono per il calice. 
Un faciol detta ombolia con recamo di setta. 
Una bereta da Calogero. 
Qualli effetti posti nell'istessa cassa furono consegnati all'inf0 govre à risserva del 
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calice, piatelin, sculier, e croce di legno, che furono consegnati alli spetabili sig
nori sindici per consegnarli alil'istesso papà. 

Γιόργος Σουντίας σίντιχος βεβεονο. 
Ιωανίς Πολίτις σίντιχος βεβεονο. 

Panagioti Cassiano Proweditor alla sanità fui presente. 
Παναγιότις Παπαδόπουλος, κουβερνατόρος. 
Zorzi Cavalla Cancelliere Publico. 

Στο περιθώριο άνω αριστερά: η° 43, P.F.A., vivo-

Και πιο κάτω συνέχεια: 

1744 Ιουνίου 4 εις τις Αλυκαί της Αγίας Μαυρας έλαβα εγο ηποκάτοθεν βεβεομένος 

την κασέλα και το πράγμα όπου ήχα μαίσα κατά το ηνβεντάριο σοοτό και θέλη 
βεβεόσι ηδιοχιρός του. Εγό Φίλιπος ειερεύς βεβεονο. 

ΕΓΓΡΑΦΟ 4 

Καταγραφή της οικοσκευής του παπα-Δημήτρη Βανδώρου 

ΓΑΚ - Αρχεία Νομού Λευκάδας, ό.π., κατ. 1, φ. 70Γ -7Υ. 

Effetti di ragione di papà Dimitri Vandoro esistenti in una cassettina d'albeo mar
cata Π.δ.Β. e n° 21 e nel presente marcata come ali incontro. 

Una stola da religioso greco detta petrachili di brocà d'oro rosso, con fiochi di setta 
rossa sette, e croce di passaman d'argento fodratto di trizzanello celeste. 

Altre due stole come sopra di roba di setta l'uno rossa e l'altro bianco, fodratti l'uno 
di bocasin verde e l'altro di tella bianca con cinque fiochi di setta rosse per 
cadaun l'uno tre bottoni d'argento picoli usati. 

Un camise da religioso detto sticari di tarnbin celeste, fodratto di bocasin rosso con 
fiochi nelle bande di cordelle di setta con un bottoncin d'argento nel collo. 

Una pianetta detto feloni di tambin giallo fodrato di bocasin rosso con due bot
toncini d'argento. 

Un altra stola di roba di setta lattesina recamata con li sui fiochi fodradi di bocasin 
rosso, e con le sue crocè. 

Un paro di manighe come sopra di damasco rurchin fodratti di bocasin rosso. 
Quatro coverte per calizzi tutti di setta di diversi colori, fodratti tutti, detti calimata. 
Un altra coverta detta aeras di bocasin bianco a lato di trizzanello turchin con le sue 

cordelle. 
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Un altro paro di manighe come sopra di damasco turchin fodratti di bocasin rosso. 

Tre ligazze per braghese dette vracosogunia di tella schetta. 

Una Centura da religioso detta zoni di cordella rossa fiorata di bocasin verde. 

Una coverta per calice detta aeras di tella recamata di setta con mostre di trizzarello 

giallo con tre fiochi di setta fodratta di bocasin rosso. 

Una pianetta da religioso detto feloni di tella bianca recamata di setta. 

Un camise detto sticari della bianca schetto usato. 

Cordella di setta color celeste brazzi quatro. 

Un paro di manighe da religioso dette ipomanica di trizzanello rosso fodrate di bo

casin turchino con le sue croce di setta. 

Una intima di cussin di tella recamata di setta fodrato di trizzanello verde usata. 

Una pianeta di tella bianca schetta. 

Bolie da donna longhe tre schette usate. 

Una tovaglia di due ferse di tella schetta. 

Una mezza bolia da donna di tella schetta. 

Un cordon di setta bianca con li suoi fiochi pur di setta serve per Centura di reli

gioso. 

Un paro di manighe da religioso di damasco bianco con buzzulaetti picoli d'argen

to otto per cadauno usati. 

Tella bianca brazzi cinquanta otto in tochi cinque. 

Una ligazza da braghesse da uomo di tella recamata di setta nella cime. 

Due boliè picole recamate di setta l'una con poco oro. 
Camise da uomo nove l'una recamata di setta bianca. 
Un paro di lencioli di tella schette di quatro telle per cadaun lenciol usati. 
Una camisa da donna schetta usata. 
Due tovaglie l'una grossa di canevazza, e l'altro più sottile usati. 
Due bolie picole con striche due di bombaso rosso usate. 
Un altra detta recamata con oro e poca setta. 
Un fazzoletto da donna detto chiefalopani schetto usato. 
Cinque tovaglie vechie. 
Una camisa da morto detto savano. 
Una maniga di camisa di tella bianca schetta. 
Una picola intima di capezzal di tella bianca schetta. 

Un picolo fazzoletto da donna detto dema grosso di tella schetta vechio. 
L'oltrascritti effetti furono consegnati alli signori governatori dell' 

espurgo e riposti nella medesima cassa essendo anche poco bagnate e riposti nella 
casa dopo sugati. 

Di più si trovò entro la medesima del sudetto pappa come segue. 
Due passetti longhi con una rosseta in mezzo d'argento indorato serve per Centura 
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da religioso con undesi pietre false di diversi colori, due coralli e trenta tre per

le. Due croce di legno intaghiate l'uno più picolo dall' altro con le sue scatole 
per cadaun. 

Un calizze di stagno vechio 
Un scuglièretto di stagno detto lavida. 

Στο περιθώριο αριστερά: Il controscritto argento et alto lo tolse in custodia il spetabil 

sindico signor Politi. 

Ιωάννης Πολλητης σηντηχος βεβεονο. 

Panagioti Cassiano Proweditor alla sanità fui presente 
Ζώης Ζακας κουβερνατωρ 

Ίακουμίς Παπαγιάκουμος κοβέρνατορ 

Πανανοτις Παπαδόπουλος κουβερνατόρ 

Στο περιθώριο άνω αριστερά: Ρ. D. V., η° 151, morto 

ΕΓΓΡΑΦΟ 5 

Καταγραφή της οικοσκευής του καπετάν Μανώλη Ασπρογέρακα 

ΓΑΚ - Αρχεία Νομού Λευκάδας, ό.π., κατ. 2, φ. 21, 31, 36, 37, 39-40, 48, 

κατ. 3, φ. 7r, 59ν, 60r, 68ν -6Ψ · κατ. 4, φ. 49ν -50r, 57ν -58r. 

Effetti di ragione di capetan Manoli Asprogeracha di quanto dicono le presenti per

sone stante che si trovono senza biglieto ed'hora col n° 354. 

Una colta de setta il color di damasco roso e le mostre di color di cana fodrata di 

baggasin turchino usato. 

Una velata al usanza sciavona di pano turchino usata fodrata di bagasino groso con 

dieci botoni di fil d'argento con cordon d'argento atorno via. 

Effetti esistenti in un sacco di griso con le striche nere del signor capetan Manoli 

Asprogeracha col n° 162 ed' hora col n° 383. 

Tre sachi di lana bianca con le striche nere e rose vechi. 

Un toco de tella detto sali color di miei vechio. 

Un zipon di pano color di maron vechio senza manighe. 

Una tovanagia piccola con due ferse di tella ordinaria. 

Tre tochi di fillo di stopa grosa. 

Un fago to di capetan Manoli Asprogeracha cai n° 157 ed hora col n° 7. 
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Un stromazo di dimito con le striche turchine pieno di lana vechio. 

Un cavezial di dimito con le striche turchine usata pieno di lana. 

Un fagoto di capetan Manoli Asprogeracha col n° 159 ed hora col n° 11. 

Un strapontin da canevaza pieno di lana vechio. 

Un cavezial di dimito con le striche rose pieno di lana usata. 

Otro cavezial di dimito con le striche turchine pieno di lana vechio straza. 

Una sclavina bianca usata. 

Un tapeo piciolo vechio. 

Un bugasi di color turchino con la fodra bianca vechio. 

Un fagoto di capetan Manoli Asprogeracha col n° 160 ed ora col n° 22. 

Un stromazo di dimito pieno di lana usato. 

Due cusini di tella ordinario pieni di lana vechi. 

Un culufi vechio. 

Un fagoto di capetan Manoli Asprogeracha col n° 158 ed'ora col n° 56. 

Un stromazo di dimito vechio pieno di lana. 

Un cusin vechio di tella turchina pieno di lana. 

Un muniol vechio con due ferse di tella di stopa grosa. 

Una cavardina di pano turchino senza manige vechia rosa. 

Un stramazzo di tella stoppaza di capetan Manolli Asproggeraca vechio pieno di 
lana marcatto con n° 161 ed hora 961. 

no 40 C.M.A. vadi a cat. 68, morto 

Effetti che esistono in una cassa d'albeo con marca M.A. e n° 50 di raggione di 

capetan Manoli Asprogeraca d'hora col presente n° e marca aH'imargine. 

Una traversa da dona di setta rigata di pano rosso scarlato con fodra verde usata. 

Una vesta da dona di setta rigata detta alangas con fodra satesina vechia e sagerata. 

Una fossa di setta pagunaza. 

Un par di manighe da dona di veluto rosso fodra bianca detti promanica. 

Una camiciola da dona imbotita di bocassin verde fodra bianca. 

Un par di calze da dona di veluto rosso detti messia. 

Un par di manighe di camisa da dona di setta fina recamati con setta et oro. 

Un petto di camisa da dona di tella fina recamata con oro. 

Quatro chiefalomotole da dona di bombaso l'una zala. 

Nuove facioletti da dona di bombaso detti chiefalopani. 

Due camise d'huomo sotile recamati con setta bianca. 

Altre da dona due piarchi con recamo d'ace. 

Altra d'huomo all'italiana grossa. 
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Una menza ombolia da dona di bombaso. 

Una cinta di braghessa con recamo di setta. 

Un rodolo di tella di bombaso per faciolleti da dona brazi disdotto. 

Due facioletti detti mezzali usati. 

Un torchietto di tella di bombaso per un faciol da dona detto dema. 

Due libre e mezza di sculini. 

Molte carte scrite all'italiana et alla greca in un fagoto, qualli effetti e carte posti 

nell'istessa cassa furono consegnati alli signori governatori soprascritti. 

Γεωργιως Σουντίας, σιντικος βαιβεονο. 

Ιωάννης Πολλητης σηντηχος βεβεονο 

Panagioti Cassiano Proweditor alla sanità fui presente. 
Πανανότις Παπαδόπουλος κουβερνατορος. 

Zorzi Gavalla Cancellière Publico 

N° 40 CM. Α., morto 

Effetti che esistono in una cassa di noghera con marca CM.A. e n° 49 di raggione 

del qm capetan Manoli Asprocheraca ed hora col presente n° e marca all'imar-

gine. 

Un condogugno da dona di damaschetto verde a ochieti fodrato di peluco rosso con 

filetti vechi detti sizapia. 

Una vesta da dona di pano scarlato con fodra verde di bocassin usata. 

Una camisiola da putela imbotita di rizzanello zalo fodra bianca e striche turchine. 

Una fodra di peluco rosso vechia. 

Un par di calze da dona di veluto rosso detti mestia con passaman d'arsento stretto. 

Due camise da dona bianche usate. 

Due lincioli con tre telli ogniuno con merli da una panola. 

Una fassa da setta rossa usata. 

Cinque brazza di tella stretta. 

Una fossa bianca di lana. 

Una camisa da dona recamata con setta usata. 

Un par di mule da dona di veluto rosso usato. 

Due facioletti da dona detti chiefalopani di pan rosso usati. 

Una mezza ombolia di bombaso da dona usata. 

Tre lincioli di stopazza di tre telli ogni uno usati. 

Una vesta da dona di setta bianca detta sagià. 
Una tovaglia di due telli detto messali di tella usata. 
Una camisa d'huomo all'italiana vechia e decorata. 
Tre brazzi di tella di bombaso. 
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Otto brazzi di tella grossa di stopassa. 

Altra tella di stopa brazo uno e mezzo. 

Tre tovaglioli li due di canavassa. 

Nove libre e mezza di filo di stopa. 

Due tochi di filo di bombaso. 

Sei brazzi di simoza verde. 

Un linciol di strapontin grosso di stopaza di tre telli. 

Un onza di setta cruda. 

Un sachetto picolo vechio di canavazza. 

Un cussin di dimito con striche turchine. 

Una camisiola d'huomo con striche turchine. 

Una camisiola d'huomo alla schiavona rossa in boconi di pano scarlato. 

Un capelo usato et un pettin d'avoglio. 

Molte carte scritte riportate nel cussin di dimito sopradetto. 

Quali effetti e carte posti nell' istessa cassa furono consegnati alli signori governa

tori infrascritti. 

Ιωάννης Πολητης σηντηχος βεβεονο 

Ιωάννης Κατζαίτις σανιτας ήμουν παρόν 

Ζώης Ζάκας κουβερνατώρ 

Πανανοτης Παπαδόπουλος κουβερνατορ 

Zorzi Gavalla Cancelliere Publico 

N°40 

C.M.A., morto 

1744 Ιουνίου 9 αλικιές έλαβε ο Πέτρος Ασπρογέρακας ος κληρονόμος μαι διαθίκι 

την κασέλα άνταμος μαι το πράγμα σοστό κατά το ηνβεντάριο και βεβεόνι 

ηδιοχιρως 

Πέτρος Ασπρογέρακας βεβεόνο. 

Effetti che esistono in una cassa di noghera con marca C.M.A. e n° 49 di ragione del 

qm capetan Manoli Asprogeraca ed ora col presente n° e marca all'imargine. 

Un condogugno da dona di damasceto verde a ocheti fodrato di peluco e con filled 
vechi detti sazapia. 

Una vesta da dona di pano scarlato con fodra verde di bagasin usata. 

Una camisiola da putella imbotita di trizanello zallo fodra bianca e striche tur
chine. 

Una fodra di feluco rosso vechia. 

Un par de calze da dona di veluto, detti mestia con pasaman d'argento streto. 
Due camise da dona bianche usate. 
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Due lincioli con tre telli ogniuno con merli da una bonda. 

Una fasa di setta rosa usata. 

Cinque brazza di tella streta. 

Una fascia bianca di lana. 

Una camisa da dona recamata con setta usata. 

Un par de mulle da dona di veluto rosso usate. 

Due facioleti da dona detti chiefalopani di bombaso usati. 

Una mezza ombolia di bombaso da dona usata. 

Tre lincioli di stoppaza di tre telli ogniuno usati. 

Un vesta da dona di seta bianca detta sagia. 

Una tovaglia di due telli detta mesali di tella usata. 

Una camisa d'huomo all'italiana vechia e decorata. 

Tre brazzi di tella di bombaso. 

Otto brazzi di tella grossa di stopazza. 

Altra tella di stopa brazo uno e mezzo. 

Tre tovaglioli, li due di canevaza. 

Nuove libre e mezza di fillo di stopa. 

Due tochi di fillo di bombaso. 

Sei brazzi di simoza verde. 

Un linciol di strapontin groso di stopaza di tre telli. 

Un oncia di seta cruda. 

Un sacheto picolo vechio di canevazza. 

Un cusino di dimito con striche turchine. 

Una camisiola d'huomo alla italiana rota in boconi di pano scarlato. 

Un capelo usato e un petene d'avolio. 

Molte carte scritte riposte nel cusin di dimito sopradetto. 

Qualli effetti e carte posti nell' istessa cassa furano consegnati alli signori governa

tori sottoscritti. 

Ιωάνις Πολίτις βεβεονο 

Ιωάνις Κατζαίτις σανιτας ίμουν παρόν. 

Σοις Σάκας κουβερνατουρας 

Πανανοτις Παπαδόπουλος κουβερνατουρος 

Zorzi Gavalla Cancelliere Publico. 

N° 40 C.M.A. 

Vadi a carte 68, morto 

Ιουνίου 9 νέες άλικίες. Έλαβε ό Πιέρος Άσπρογέρακας ό κλιρονόμος μαι διαθίκι την 

άντήκρις κασέλα άνταμα με το πράγμα ός καθός περιέχι το ήνβεντάριο σοστό 

και βεβαιώνι ήδιοχειρος. Πέτρος Ασπρογέρακας βεβαίόνω 
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Effetti che esistono in una cassa d'albeo con marca M.A. e n° 50 di ragione di 
capetan Manoli Asprogieraca ed hora col presente n° e marca aH'imargine. 

Una traversa di pano rosso scarlato con forda verde usata. 

Una vesta da dona di setta rigata detto planzià con fodra satesina e vechia e sagerata. 
Una fassa di seta pagonaza. 
Un par di manighe da dona di veluto rosso, fodra bianca detti promanica. 
Due camisiole da dona imbotite di brocassin verde fodra bianca. 
Un par di calze da dona di veluto rosso detti mestia. 
Un par di maniche di camisa da dona di fella fina recamate con setta et oro. 
Un petto di camisa da dona di fella fina recamata con oro. 
Quatro chiefalombole da dona di bombaso l'una tella. 
Nuove facioleti da dona di bombaso detti chiefalopani. 
Due camise d'huomo sottile recamate con setta bianca. 
Altre da dona due bianche con recamo d'ace. 
Altra d'huomo all'italiana grossa. 
Una mezza ombolia da dona di bombaso. 
Una cinta di braghessa da dona di bombaso. 
Un zodolo di tella di bombaso per facioleti da dona brazza disdoto. 
Due facioleti detti mescali usati. 
Un tocheto di tella di bombaso per un faciol da dona detto dema. 
Due litre e mezza di sculini. 
Molte carte scritte all'italiana et alla greca in un fagoto. Qualli effetti e carte posti 

nell'istessa cassa furono consegnati alli signori governatori soprascritti. 

Γιώργος Σουντίας σιντιχος βεβεονο 
Ιωάνις Πολίτις σιντιχος βεβεονο 

Panagioti Cassiano Proweditor alla sanità fui presente. 
Παναγιότις Παπαδόπουλος κοβερναδορος. 
Zorzi Gavala Cancelliere Publico. 
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ΕΓΓΡΑΦΟ 6 

Καταγραφή των πραγμάτων της εκκλησίας του Αγ. Χαράλαμπου 

ΓΑΚ - Αρχεία Νομού Λευκάδας, ό.π., κατ. 1, φ. 82ν-83Γ. 

Effetti di ragione della chiesa San Caralambo, esistenti in una cassa d'albeo marca

ta A.X. e n° 507 e nel presente marcata come all'imargine. 

Una vesta da uomo di pano pavonazzo fodrato di bocassin turchin. 

Una pianeta di tella da religioso con merli, detto feloni usato. 
Una vesta da uomo di pano color di maron con fodra turchina. 
Una traversa di raso slisso senza fodra. 

Un camise da religioso di tella bianca usato. 
Una fassa barbaresca di setta rossa con mostre colorite. 
Un lenciol picolo di tella tutta recamata di setta detto boxàs usato. 
Una camisiola da uomo di pano turchin fodrato di bocasin rosso. 
Un toco di damasco rosso con fiori di diversi colori. 
Due fazzoletti di setta l'uno rosso, e l'alto scureto damascete. 
Tre brazza di cordella di setta rossa fiorata. 
Un cusin di tella recamata tripoveloniastò con fodra verde di Sanuto. 
Una fassa di setta color panovazzo con mostre colorite. 
Un cusin di tella recamato di setta detto chinigea. 
Un fazzoletto di setta verde con fiori d'oro e d'argento, vechio. 
Una fassa di setta turchina con mostre colorite, usato. 
Una coverta di calizze detta cendal negro. 
Un picolo fazzoletto di tella con poco merlo. 
Cordella di setta rossa brazzi quattro. 
Cordella bianca d'argento brazzo uno e mezzo. 
Un cusin di tella recamata di setta con fodra verde di trizzanello. 
Tella bianca brazzi sette. 
Una vesta da donna detto daragi rota di setta rossa smarita e fodrata di tella bianca 

vechio con passamani streti d'oro. 
Un paro di manighe da religioso di robba di setta rossa vechi. 
Due cussini da donna di setta rigata. 
Cordella di setta recamata con oro brazzi due e mezzo rossa. 
Un toco di tella bianca. 
Una fassa di setta turchina vechia con mostre. 
Un cusin di tella recamata di setta detto alafines. 
Un detto in greco jpogonatio di setta usato. 
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Un ciel di raso slosso smarito fodrato di bocasin rosso. 
Un cusin di tella recamata fodrato. 
Una cordella di setta fiorata nelle cime argenté franzeta. 
Intima di Smirne e striche di diversi colori brazzi due e mezzo. 
Una vesta da donna di trizzanello verde con bottoni di filo d'oro dieci sette, com

presso uno d'argento e tre di laton con passamani d'oro, fodrata di tella bianca, 
usato. 

Una fassa de setta verde vechia con mostre. 
Un brazzo incirca di borassin turchin. 
Un lenziol di tella recamata di setta, usato, di quattro ferse. 
Stole due di setta, l'uno turchin fiorato e l'altro gialo, con li fiochi l'uno, e l'altro 

senza, fodrati di bocasin rosso. 
Un fazzoletto di vello turchin con fiori bianchi. 
Un fazzoletto di setta colorito. 
Un camise di tella recamata tutta di setta da religioso. 
Una cottola di stampa fiorata, usata. 
Damascetto giallo brazzi otto. 
Una bolia da religioso. 
Una cottola rigata pavonazza e bianca. 
Una vesta da religioso di cendal negro, usato. 
Una pianeta di roba di setta rossa detto feloni. 
Un toco di tella larga recamata di setta, serve per l'aitar. 
Un cusin di tella recamata di setta, usato. 
Un sugaman di tella bianca con merli. 
Un alto sugaman di tella, schetto. 
Un toco di tella di brazzi due e mezzo. 
Seda cruda incirca tre onze grosse. 
Due manighe di camisa schette, nove. 
Un tovagliolo usato. 
Un toco di cordella di azze gialla. 
Un toco di lenciol vechio. 
Un saco di zenia vechio. 
Una camisa da uomo senza manighe. 
Una sottocalza di bombaso bianco. 
Un toco di merlo d'un brazzo. 
Due berette da religioso detta camilarchi di pano negro. 
L'infrascritti effetti furono riposti nella sudetta cassa e consegnati alli signori gov

ernatori. 

Γιοργιως Σουντιας σιντιχος βαιβεονο 
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Ιωάννης Πολλητης σηντηχος βεβεονο 

Panagioti Cassiano Proweditor alla sanità fui presente. 
Ίακουμίς Παπαγιάκουμος κοβερνατόρ. 

Ζώης Ζάκας κουβερνατόρ. 

Πανανοτις Παπαδόπουλος κουβερνατόρ. 

Στο περιθώριο άνω αριστερά: C. S. C. η° 163. 

ΕΓΓΡΑΦΟ 7 

Καταγραφή της οικοσκευής της Αγγελικής, 

γυναίκας του κάπο Γλήγορη 

ΓΑΚ - Αρχεία Νομού Λευκάδας, ό.π., κατ. 1, φ. 92Γ-93Γ. 

Effetti di ragione di dona Angelichi moglie di Cappo Gligorio essistenti in una cas
sa d'albeo. 

Un lenciol di tella bianca di quatro fascie usato. 

Camise da dona nove, l'uno de qualli recamato di setta. 

Un camisa da uomo ali italiana usato. 

Due veste da dona detti sagia schetti usati. 

Una braghessa da uomo di tella bianca usato. 

Una camisiola da dona di raso slisso gialo usate con sette bottoni d'argento e pas-

saman d'argento. 

Due braghesse di dona recamate di setta, usate. 

Una camisa da donna nova recamata di setta senza maniglie. 

Una braghessa picola da uomo di tella bianca grossa. 

Tre tochi di tella di lino di tre piche per ogni tella. 

Una traversa di pano rosso scarlatina fodrata di borasin verde. 

Una traversa di tamtin verde recamata di setta, usata. 

Due fasse di setta l'una pano nero e l'altra verde, usati. 

Una bolia di tella grossa recamata nelle due cime di bombaso rosso. 

Un fazzoletto di setta color di canella. 

Un paro di calze da dona di setta verde, usata. 

Fazzoletti da dona detti chiefalopani ordinarli otto, schetti. 

Un fazzoletto da naso turchin. 

Tovaglioli grossi sei usati. 

Sottocalze di bombaso para cinque, usati. 
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Una camisiola da putello di tella bianca con manighe. 

Un zelechio da putello senza manighe di tella bianca. 

Una braghessa da putello di tella grossa. 

Una bolia di canevazza. 

Una tovaglia di tella grossa. 

Una intima di stramazzo di canevazza di quatro fascie. 

Due fazzoletti di tella schetti, picoli. 

Tre berette di bombaso vechie biance. 

Una beretta da dona di roba di setta verde, vechia. 

Una intima di stramazzo di canevazza di quatro ferse, usato. 

Una camisiola da dona di tambin gialo fodrata di tella bianchi con bottoni fil di 

grana quatordeci. 

Due para di lencioli grossi di quatro ferse l'un lenciol. 

Un lenciol di canevazza vechio di tre telle. 

Fillo di lino legato diassidi. 

Cane vinti con fillo di stoppa. 

Un sachetto con fillo di lino tochi tredeci. 

Dice la sudetta Angelichi che a ancora fillo tochi quatordeci. 

Sculini libra grossa una. 

Tre libre di bombaso incirca. 

Un geleco da uomo di scarlato rosso vechio, e da drio di tella turchina fodrato di 

tella bianca. 

Sculini e poca stoppa in t'un sachetto bianco. 

Più due tochi di fillo di lino. 

Cane diecisette di fillo di bombaso sottillo, ligati in t'un fazzoletto. 
Una vestina da putello di bocasin turchin detto caplama. 
Un gelechio da uomo di pano turchin, vechio. 
Due braghesse da putello l'uno pagonazza e l'altro color di canella. 
Due gelechi da putello, l'uno giallo e l'altro rosso, vechi. 
Una camisiola da uomo di tella, vechia 
Un gelechio di tella, vechio. 
Diverse bagatelle di tochi di tella, vechi. 
Un gemo di fillo di lin. 
Un corarichio d'argento. 
Un ago dorato da testa con pomolo con due perle. 
Bottoni d'argento picoli e grandi sedeci. 
Un paro di fiube d'argento, l'una rotta. 
Un paro di sottocalze di bombaso da uomo. 
Una bolià detta monocloni. 
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Una quarta di trizzanello rosso. 

Un altra quarta di trizzanello verde. 

Cane quatro con fillo sottille, e tre tochetti di detto fillo sotile. 

Un stramazzo di dimito pieno di lana. 

Schiavine sei diferenti una dall altra vechi parte e rotti. 

Una zenzeri col suo coperchio di rame. 

Un tapsi -una pignata detta cacavi- due tripiedi. 

Una fersora picola - una piadinella di stagno. 

Sei sacagni di rame. 

Quatro mezzi fazzoletti di dona detti demata. 

L'oltrascritti effetti furono lassiati nelle mani della medessina Angelichi patrona e 

ciò in presenza delli sottoscritti la quale sta in contumaccia ove e tutta la robba 
infetta. 

Gianno Πολλητης σηντηχος βεβεονο. 

Panagioti Cassiano Proweditor alla sanità fui presente. 
Ίακουμίς Παγιάκουμος κοβερνατόρ. 

Ζώης Ζάκας κουβερνατώρ. 

ΕΓΓΡΑΦΟ 8 

Καταγραφή της οικοσκευής και των εμπορευμάτων του Πάνου Έξαρχου 

ΓΑΚ - Αρχεία Νομού Λευκάδας, ό.π., κατ. 1, φ. 23ν-27\ 31Γ -36ν, 85Γ"ν. 

12 Marzo 1744 S. Ν. 
Ρ. E. e n° 122, vive 

Effetti di ragione di Pano Exarco esistenti in t'una cassa d'albeo piturata, marcata 

Π. E. e n° 78, e presentamente marcata come all'incontro. 

Calze di bombaso ordinarli para vinti tre novi. 

Più altri due para di bombaso, novi. 
Più un paro di stame verde con fiori bianchi, novi. 
Fazzoletti picoli di setta ugnoli di diversi colori novi, sei. 
Berette di bombaso con fili di bombaso, nove. 
Seda da recamar e da cuser di diversi collori con le carte che sono rivolte pesano 

con le carte medesime libre grosse due e mezza. 
Colarina di setta ordinaria bianca una. 
Una fassa di setta usata color cremese con mostre colorite e con oro macinata tutta. 
Un picolo libretto manuscrito fodrato con pelle, vechio. 
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Un fassa di setta color cremese nova con mostre colorite 

Un fazzoletto di setta color gazzia damasca, novo. 

Una beretta di bombaso a guchia fatta, nova. 

Una picola retaglia longha di roba di setta, rigata. 

Un paro di guanti da donna di setta color cremese, novi. 

Fazzoletti di setta picoli ugnoli di diversi colori, quatro. 

Cordella filisella colorita mazzetti quatro, principiati. 

Due fazzeletti di tella bianca usati, rotti. 

Azze bianche e colorite mazzeti tredeci. 

Oro da recamo rochielli sette, principiati. 

Passamani d'oro et argento due onze grosse con la carta. 

Berette di pano rosso grosse, due. 

Seda cruda onze tre con la carta. 

Un libro greco lodrà di carton stampa. 

P. E. n° 122, vive 

Più di ragione del sudetto Exarco li infrascritti effetti esistenti in t'una cassetina 
d'albeo, marcata Π.Ε. e n° 82 e presentamente marcata come all'incontro. 

Setta sotile brazzi tre e mezzo, nova. 

Bocasin rosso brazzo uno. 

Beretta da omo di lana bianca e colorita poco, fate a gondola due. 

Una beretta di bombaso bianca usata schetta. 

Una camisa da omo recamata di setta bianca, usata. 

Un paro di calze di bombaso da putello bianche, vechie rotte. 

Bottana, una pezza e mezza incirca. 

Una busta di pelle picola da forte vechia rotta. 

Tre tochi di fillo di bombaso per calzze bianchi. 

Una busta quadratta picola vota fodratta con pelle negra. 

Cane tre con poco di setta di recamo per ogni cane. 

Tella incolata quarta una. 

Un fodro di cortello picolo vechio. 

P. E. n° 122, vive 

Più di ragione del sudetto Exarco l'infrascritti effetti esistenti in t'un forziere mar
ca Π.Ε e n° 79 e presentamente marcato come all'incontro. 

Due candelle grosse di zera bianca, nove. 

Damasceto rosso con fiori di diversi colori piche quatordeci. 

Fasse di setta barbaresse color cremese con mostre colorite tre. 
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Fasse di sette messinese quatto tre rosse e uno pavonazzo con mostre colorite 

nove. 

Dette di setta da calamatta due pavonazi con l'altro rosso con mostre colorite dico 

tre novi in tutto. 
Detta mezza setta turchino, e mostre colorite una nova. 
Due fazzoletti da huomo grandi di stampa turchini e bianchi novi. 
Samito di setta turchin brazzi cinque e mezzo novo. 
Siviglia gialla fiorata brazzo uno e mezzo. 
Trizzanello di setta giallo brazzi vinti sette e mezzo. 
Damasco ο Siviglia color turchin con fiori diversi brazzi quatro. 
Trizzanello latesin brazzi cinque in tre tochi. 
Retagliete di trizzanello verde quatro. 
Pano pavonazzo brazza uno e mezzo. 
Pano rosso scarlatina brazza due e mezzo. 
Tambin rosso scuro due tochi. 
Tambin ugnolo rossetto brazzo mezzo. 
Pano turchin chiaro brazza due e mezzo. 
Più pano turchino brazza due. 
Damaschetto verde brazzi nove. 
Trizzanello negro brazzi tre et una quarta. 
Tambin gialo brazzi cinque. 
Più tambin gialo brazzi tre e una quarta. 
Calze di setta negre para quatro usate. 
Più calze di setta di diversi colori para sei. 
Fasse di setta missinesi picoli quatro tre rossi e un verde con colorite. 
Detta fassa un più grande di setta panovazza con mostre colorite. 
Fazzoletti picoli ugnoli si setta rigati di diversi colori dieci sette. 
Fazzate di mulle recamate d'argento para sette novi di setta. 
Libri greci cioè Psaltiria et Octoico novi fodrati con pelle rossa tredeci, stampati. 
Libri greci picoli e grandi n° nove, uno usato, stampati. 
Berette di pano rosso fine mazzi undeci da sei berette per ogni mazzo a risserva 

d'un mazzo che manca una beretta. 
Berette picoli di pano rosso dette fessia n° quindeci. 
Due brazza di bocasin pavonazzo scuro. 
Orocantarin mezza lira incirca. 
Tre sugamani di bombaso. 
Un altro paro di fazziata di mulle recamata d'argento sopra rota di setta. 
Libretti longhi da scriver fodrati di carta bergamina bianca n° nove. 
Una ventolina piturata da donna con ossi bianchi. 
Cordelle di setta di diversi colori, strette e larghe onze grosse quindeci con la carta. 
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Un libretto greco novo detto Sinopsi fodrato pelle negra. 
Libretti stampati picoli e grandi n° vinti sei. 

P. E. n° 122, vive 

Più di ragione del medesimo Exarco esistenti in t'una cassa di noghera marcata Π. 
E. e n° 76 e nel presente marcata come all'incontro. 

Diversi libri picoli e grandi, novi e vechi, stampati e manuscritti cento e dieci. 
Stolle alla greca da religiosi di setta di diversi colori, tutti fodrati con i loro fiochi 

di setta et altro n° cinque. 
Una pianetta detto feloni di religioso di damasco bianco fiora fodrato di bocasin 

rosso. 
Una vesta camisa ο sia alla greca sticari di tambin turchin fodrato con bocasin 

turchino con cordelle di setta rosse. 
Dette sticaria di tella bianca due usate. 
Tre para di maniche da religioso dette ipomanica di damasco diferente un paro 

dall'altro usate. 
Una fassa da religioso di setta fatta à rede color rosso scuro. 
Un ipogonatio con recami d'oro et argento, orlato con passamani d'oro con tre 

fiochi di setta rossa, fodrato di bocasin rosso. 
Una bolia turchina con striche detta futa. 

P. E. n° 122, vive 

Più un altra cassa di noghera di ragione del medesimo Exarco entro li sotto-scritti 
effetti marcata Π. E. n° Π e nel presente marcata come all'incontro. 

Un fazzoletto di setta color di canella entro in t'un bossolo tondo dilegato. 
Tella bianca di lino streta brazza nove e mezzo. 
Più tella più grossa streta brazza vinti tre. 
Una retaglia di damascetto gialo vechio. 
Una traversa di pano rosso grosso alla greca, fodrata di bocasin verde usata. 
Lenzioli di tella recamati paro uno di quatro ferse per ogniuno. 
Un toco di franza di setta rossa di brazzi tre scarsi. 
Damasco rosso usato in due tochi brazzi quatro scarsi. 
Fazzoletti di tella bianca picoli alla greca poco recamati undeci. 
Due intime di cussini di tella recamata di setta l'una senza fodra e l'altra fodrà con 

roba di setta rossa usate. 
Seda da cuser color pavonazzo, entro in t'un fazzoleto di tella, pesa senza il fazzo

letto mezza libra grossa. 
Fillo di lin ordinario entro in t'un sachetto pessa col sacheto de cinque. 
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Un fazzoletto di setta negro novo. 

Una vetaglia picola con veluto pavonazzo. 

Tre bolie di donna di tella bianca ordinaria. 

Una Centura detta diasosi con tochi d'argento vinti sei indoratti. 

Una bolia detta missombola di tella ordinaria bianca schetta. 

Un brazo di stampa. 

Due fazzoletti di donna da testa novi detti chiefalopani sottili. 

Due bolie da donna di tella schette grosse usate. 

Due intime di cusini di tella recamate di setta, l'una senza fodra. 

Un paro di guandi di donna di camozza bianca con poco di recamo d'argento, usati. 

Due fazzoletti di tella bianca recamate di setta usate. 

Una bolia longa detta pischiri di tella bianca usata. 

Uno paro di braghesse da huomo di tella bianca grossa vechio. 

Una retaglia di damasco verde. 

Un sugaman di tella bianca grossa. 

Seda cruda libra una grossa entro in t'un fazzoletto di setta color di canella vechio. 

Calze di bombaso picoli e grandi bianchi para due e mezzo. 

Due fazzeletti picoli alla greca di tella recamate di setta vechi. 

Merli con franze di azze bianche brazza tre vechi. 

Un fazzoletto detto dema da dona novo. 

Più un altro fazzoletto detto dema di donna usato. 
Un paro di calze di setta bianca usate. 
Un tochetto di tella bianca vechia. 
Un picolo sachetto di canavazza vechia. 
Quatro mazzetti di azze venetiane bianche. 
Fillo di bombaso ordinario onze quatro grosse. 

P. E. n° 122, vive 

Più una cassa di noghera grande di ragione del medesimo Exarco con la seguente 
robba marcata Π. E. e numerata 75 e nel presente marcata come all'incontro. 

Un condogugno da donna detto condessi senza maniche di damasco fiorato con 

fodra di bocasin turchino con bottoni dieci otto d'argento di fil d'argento e con 

galoni d'oro. 

Un paro di braghesse da uomo di bocasin color di muschio vechie. 

Una vesta da donna di tambin gialo fodrata di bocasin rosso con bottoni d'argento 

fil di grana vinti e con galoni d'argento usata. 

Una camisola da donna di trizzanello verde con fodra bianca di tella e con bottoni 

d'argento vintidue fil di grana usata. 



ΜΕΡΕΣ TOY 1743. ΟΤΑΝ ΤΟ ΘΑΝΑΤΙΚΟ ΑΡΑΞΕ ΣΤΗ ΛΕΥΚΑΔΑ 83 

Una traversa da donna di pano rosso fodrata di bocasin verde usata. 
Una altra traversa di scarlatina rossa con fodra bocasin verde usata. 
Una vesta da puto di pano turchino con fodra bocasin rosso bottoni di setta. 

Una camisiola da omo di pano turchin fodrata di bocasin rosso bottoni di setta. 
Tre camisiolini da uomo senza maniche, l'uno pano turchin, l'altro pano panovaz-

zo, e l'altro di diferenti colori fodrati con bocasini con bottoni li due di stagno 
e l'altro d'argento botoncini trenta sei. 

Due fasse di setta color cremese con mostre d'altri colori, usate. 
Detta di setta panovazza con mostre colorite una, usata. 
Un altra picola pur di setta rossa con mostre colorite, usate. 
Un' altra fassa di lana color neranzin usata. 
Tre camise da donna recamati di setta usate. 

Detta camisa da donna, recamata come sopra senza la fazzata. 
Una camisiola da huomo di pano turchin scuro fodrata di fodra vechia senza bot

toni, vechia rotta. 
Un camisiolin detto gelechi, senza maniche la meta di pano color di caffé e l'altro 

color turchin scuro, fodrato di tella bianca vechio con bottoni di stagno. 
Due altri camisiolini senza maniche di pano turchin, fodrati di tella biancha e con 

bottoni di stagno, usate. 
Due tovaglie italiane usate, l'una d'una fascia larga e l'altra di due fascie, usate. 
Una vesta da donna detto sagià con sue righette di bombaso, usata. 
Una camisa da huomo recamata di setta bianca, usata. 
Due fazzoletti di setta ugnoli, l'uno gialo e l'altro riga. 
Una bolia longha brazzi cinque di tella bianca sottila. 
Un paro di calze di donna di stame rosse usate con fiori bianchi. 
Un paro di calze da donna alla greca di veluto rosso, vechie. 
Due lenzioli di tella bianca l'una poco recamata di setta di quatro ferse l'uno. 
Una breghessa da huomo di tella turchina, vechia. 
Una Centura di roba di bombaso con li suoi passetti di latton. 
Un paro di guanti da donna di setta rosse, usate. 
Due berette da dona di roba di setta rossa con le loro fodre, usate. 
Un fazzoletto detto chiefalopani novo, ordinario. 
Un toco di retaglia di tella bianca detta sagia di un brazzo e mezzo riga. 
Tre tocheti di rettaglia di roba di setta giala. 
Un paro di calze di bombaso bianche vechie da huomo. 
Un toco di tella bianca detta sagià d'un brazzo incirca. 
Una bolia picola di tella recamata di setta con poco d'oro, usata. 
Un capelin da putello di robba di setta con le sue pinachiere, usato. 
Un toco di setta bianca da recamo incirca due drama. 
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Due berette venetiane di pano rosso ordinario, nove. 
Una faciata di camisa di donna detta trachiglià recamata di setta, nova. 
Un gemo di setta nera di recamo. 
Due cane con poca di setta pavonazza di recamo. 
Una tovaglia di tella di due ferse vechia rotta. 
Un paro di mulle di dona di roba di setta di recamo d'argento, vechie. 
Due fazzoletti picoli, uno rosso e l'altro di tella recamata di setta, vechie. 
Una Centura di pano rosso con li passetti di bronzo, fodrata di roba di bombaso, 

grossa. 
Un fazzoletto detto dema da donna ordinario, usato. 
Una fasseta di tella detta vracozzoni schetta. 
Una braghessa da huomo di tella bianca vechia rotta. 
Due boconcini di pano cremese. 
Un paro di scarpini da huomo all'italiana, novi. 
Una ligazza di bombaso stretta. 
Due casselle veneziane. 
Un fodro di cortelli picoli vechio. 
Candelle di cera bianca intieri tre e altre tre fumate. 
Seda cruda libre quindeci netta, riposta entro in t'un saco di zenia. 
Un condogugno da huomo di pano turchin con pelle d'agnello bianco e filetti 

d'agnello negro e bottoni di stagno. 
I effetti delle sudette casse di ragione del sudetto Exarco furono riposti nelle 

medesime casse e consegnati all'governator dell'espurgo Papadopullo stante 
che i altri non eran venuti che erano incomodati. 

Tutte le carte poi furono riposti entro la cassa che era mumerata prima col n° 82 
ma non contati quanti tochi perche eran molte carte manuscritte. 

A risserva del qui espresso inventariato oro, argento, stagno et altro non sogetti 
per restar all'espurgo, fu consegnato per tegnirlo in deposito a Giani Papasogli 
tutto, e ciò come segue, con ordine delli spetabili signori sindici. 

Un ago d'argento indora a roseta con tre uceletti, con cadenette d'argento nove, 
con le sue perlette. 

Un giogello d'oro con perle grosse dodeci. 
Un paro d'orechini d'oro venetiani con nove pereti ogni orechin. 
Due corrarechie d'argento. 
Sculieri di stagno diecinove e sei pironi di stagno. 
Anello uno d'oro senza piera. 
Tre anelli d'argento indorati con piere rosse. 
Anelli d'argento sette con diverse piere false. 
Sei allamari d'argento dette cozzes. 
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Bottoni fil di granate vinti sei ordinarli. 

Un vaseto overo bossolo d'argento picolo votto con busetti. 

Quatro cechini falsi. 

Un paro d'orechini d'argento indora con perle all'albanesa. 

Un ago da pomolo d'argento di testi indorato. 

Una finda d'argento. 

Una picola cadinella d'argento. 

Un lenzial d'argento. 

Monete d'argento picoli e grandi quatordeci turchesche. 

Quatro tochi di centurini d'argento. 

Un pontual d'argento di spada. 

Un anello d'oro rotto in due boconi con piera rossa. 

Un orechin di putello d'oro con tre perle. 

Monette di rame antighe trenta due. 

Tondi di stagno dodeci e piadenelle due. 

Due tochi d'argento per fodro di cortello con la sua cadinella d'argento. 

Cortelli con li manighi bianchi 4 e 4 con i manichi negri e poche paste de tre filli. 

Ιωάννης Πολλητης σηνταχος βεβεονο. 

Alessandro Zarlambà Pr S0 alla Sanità. 
Πανανοτις Παπαδόπουλος κουβενατορο. 

Ρ. E. e n° 122, vive 

Adi 16 Marzo 1744 S. Ν. 

Effetti di ragione di Pano Exarco esistenti in t'una cassa grande di noghera marca

ta Π. E. e n° 81 e nel presente come all'incontro. 

Berette di lana grosse calavrese scure et altri colori mazzi quaranta sei a quatro 

berette per ogni mazzo e di più altre tre berette dismazzate. 
Berette picole di bocassin di diversi colori fodratti con tella bianca grossa n° 

cinquanta una. Fasse di lana bianche tre, l'una usata e l'altre nove. 
Sugamani di bombaso in t'un toco cinque con striche colorite. 
Una vesta di donna di roba di setta detta camuca, fodrato di tella bianca con bot

toni d'argento fil di grana quindeci galonata con passaman d'argento stretto, 
usata. 

Un paro di maniche di donna dette promanica di bocassin verde con bottoni di 
stagno fodrati con tella, usate. 

Un berettin vechio di scarlato rosso con filetti di pelle fin. 
Una camisa da donna di tella bianca recamata di bombaso colorito, usata. 

Un brazzo di dimito di bombaso. 
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Un brazzo di bocasin color rosso et una quarta. 

Telia turchina brazzi due e mezzo. 

Guanti due para da huomo di cannona zalla, novi. 

Mezzo brazzo di tella turchina. 

Tre tochetti di rettaglia di roba di lana turchina sbusa. 

Carte undeci di bottoni di stagno tondi picoli. 

Un toco di roba di canavo color rosseto vechio brazzo uno e mezzo. 

Seda colorita di recamo e da cuser e bottoni di setta picoli, come pure altri bottoni 

di bombaso di diversi colori e cordoni similmente di setta e di bomaso in tutto 

pesati libra una grossa e quatro onze riposti entro in t'una scatola. 

Sei cartoline con agi da cuser entro in t'una scatolette. 

Cartoline tredeci con entro ogni cartolina due donzene di bottoni di laton gialo. 

Una carta con pochi delli sudetti bottoni tutti rotti. 

Bocassin rossetto brazzi due manco una quarta. 

Detto turchin brazzi tre manco una quarta. 

Nove para di fiubette di latton gialle. 

Bombaso colorito onze grosse dieci. 

Un fazzoletto bianco usato con poco di recamo di setta. 

Seda da cuser di diversi colori onze grosse tre. 

Aghi da pomolo bianchi infilzai in t'una carta turchina, piena. 

Bottoni bianchi di bombaso entro in t'una carta e poche azze bianche venetiane e 

poco di fillo di bombaso bianco, e cordoni di bombaso bianco di pesso onze 

cinque grosse. 

Rettagliette quatro di bocasin di diversi colori. 

Bocasin color d'olliva brazzo mezzo. 

Due calotte da religioso nove di pano negro e fodrati di robba scura. 

Cordelle fili diversi colori libra una grossa. 

Seda cruda onze due grosse. 

Buste di aghi undeci d'osso turchine rossi. 

Due lunarii novi. 

Petteni picoli d'osso ordinario tre. 

Bottoni di setta alla greca rossi una onza grossa entro in t'una borsetta di tella. 

Due cortelli con manigo di legno negro. 

Un sachetto con confetti quasti picoli tondi pesa col sachetto libre 15 grosse. 

Fillo di bombaso bianco una onza grossa ligato con una cordella vechia bianca. 

Un sachetto con polvere di grana pesa col sachetto libre tre e mezza. 

Un alto saco di canavazza con grana pesa col saco libre grosse undeci e mezzo. 

Cera bianca in candelle picole e grande libre grosse nove con le carte che era ligati 

e parte de qualli totti. 
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Chiodi diferenti centinari ottanta sette με τα χαρτιά τους. 
Fortte d'azzal mezzani vinti tre. 

Una beretta di bocasin picola imbotia di bocasin turchin con fodra bianca. 

Lime d'azzal picole e grande quaranta cinque. 

Scuglieri di stagno novi n° otto. 

Mire di bronzo per li sciopi e anelli di sciopo lire quatro e mezza grosse con le 

carte. 

Broche e subie di caleger e bertuelle picole libre grosse con le carte dieci nove. 

Più broche e subie e bertuelle come sopra libre grosse dieci con le carte. 
Un calamar d'argento quadrato col suo fodro di piombo. 
Li sudetti effetti furono riposti entro la medesima cassa, a risserva delli confetti 

senza il saco, li scuglieri di stagno et il calamar d'argento li quali li havuti in de-
bosito et in salvo il Giani Papasogli con ordine delli spetabili signori sindici. 

P. E. e n° 122, vive 

Più un altra cassa di ragione del sudetto Exarco marcata Π. E. e n° 74 con li 

seguenti effetti, marcata presentamente come all'incontro. 

Una coltra di stampa indiana con mostre di bocasin rosso, fodratta di bocasin 

turchino. 

Pano turchin chiaro brazzi tre et una quarta. 

Detto verde brazzi due. 

Dimito borda con striche turchine e bianche brazzi dieci sette e mezzo. 

Camise da uomo sei, tre schetti e tre recamati di setta, vechi. 

Una vesta da donna di tambin cremese fodrata con bocasin verde e con bottoni 

d'argento fil di grana sedeci, con passaman d'oro. 

Tre camise da donna usati recamati con setta. 

Due manighe e la fazzata d'una camisa di donna recamate di setta, usate. 

Un camisiolin da uomo detto gelechi di pano panovazzo, fodrato con bocasin 

rosso, con bottoni picoli d'argento quaranta uno e galoni d'oro. 

Un codogugno da uomo di pano panovazzo fodrato di peluco rosso con filetti di 

pelle fin bottoni di stagno. 

Un codogugno da donna di roba di setta verde detto attulasi, vechio con fodra di 

bocasin rosso senza bottoni. 

Una fassa di setta rossa con le mostre colorite, usata. 

Un toco di roba di setta cremese detto attulasi brazzi quatro. 

Una intima di cusin di damaschetto verde fodrato con trizzanello rosso. 

Sette tovaglioli all'italiana, usati. 

Un paro di lenzioli di tella recamati di setta con quatro fascie per ogni lenziol, 
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l'uno recamato con setta negra e l'altro di diversi colori. 
Telia bianca nova di line brazzi sette. 

Due fazzoletti, l'uno recamato con oro e l'altro con setta et oro, usati. 

Un paro di guanti di donna di camozza bianca recamati con argenté, usate. 
Una beretta rossa di lana a gondola. 
Un paro di braghesse da donna di tella recamate di setta, usate. 
Una vesta da donna detto sagià schetto, vechio, rotto. 
Una canevazza vechia rotta. 
Un fazzoletto vechio di tella scura. 
Sculini e filo di lin libre grosse tre. 

Seda da recamo di diversi colori onze grosse nove con un toco di tella che è ligata. 
Due centurini stretti di corame. 

Una ligazza per braghessa nelle cime recamata di setta. 
Un brazzo incirca di passaman d'oro. 

Cinque tochi di cordoncin di setta turchina di sei brazzi per ogni toco. 
Merlo grosso brazzi dieci. 
Un calamar d'osso negro. 
Un cortello con suo manigo d'osso bianco. 
Un schizzetto d'osso bianco. 
Un toco di tella picola recamata di setta. 
Cane cinque con filo di bombaso. 
Un britola ordinaria con manigo d'osso negro. 
Una busta di pelle negra entro due para di ochialli. 
Bottoncini picoli d'argento trenta. 
Un orechin d'oro con perle dieci. 
Bottoncini d'oro detti topia picinini n° novanta tre. 
Quatordeci paste entro in t'un bossolo con li sudetti bottoncini. 
Carte scritte picole e grande cento e sette. 

L'infrascritta roba fu riposta entro la medesima cassa a risserva delli bottoni 
d'oro, paste, carte, orechin, bottoni d'argento, calamar d'osso e la britola et il 
cortello che li avuti il medesimo Giani Papasogli per tenirli in deposito con la 
lissenza delli spetabili signori sindici. 

P. E. e n° 122, vive 

Più un altra cassa di noghera di ragione di sudetto Exarco con li seguenti effetti 
marcata Π. E. e n° 83 e nel presente marcata come all'incontro. 

Un follo picolo 

Azze di diversi colori e poca setta da cuser onze cinque grosse nette. 
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Solferini una libra e mezza grossa. 

Sforzin e spago libre grosse due. 

Seda di diversi colori per far cordoncini onze grosse due. 

Due tochi di carta gialla detta in greco schiedes per far conti. 

Due libretti picoli manuscritti ligati assieme. 

Una beretta rossa di pano vechia. 

Due brazza di capotto bianco guasto sbuso. 

Due borse di pelle vechie rotte. 

Ugie di pani brazzi quatro incirca. 

Una cana piena di setta cruda. 

Quatro centure di pelle schetti. 

Un altra Centura di cavalo della medesima robba detta ingla. 

Due sachetti di canavazza vechie rotte. 

Cordella larga di bombaso colorita un brazzo incirca. 

Un tapedo riga detto carpetta di tre ferse vechio. 

Un toco di Centura di pelle serve per cavalo, par triancolo. 

Un capello novo rivolta in carta. 

Un altro sachetto vechio rotto. 

Una cana di filo di bombaso rosso. 

Cartoni trenta sei ligati con spago. 

Un sigilo di bronzo. 

Carta reàl fogli quatro. 
Più carta reàl fogli quatro. 
Carte colorite fogli vinti. 
Più altri vinti strapazzati. 
Carta indorata turchina fogli quatro. 
Libretti manuscriti fodrati con carta turchina dodeci. 
Un fazzoletto scuro vechio strazzato. 

Un chirvello pieno di carte scritte, riposte queste entro la prima cassa ove sono ri
poste le altre carte marcata la prima volta col n° 82. 

Una beretta da sacromonaco detto camilavchi fatto con carton fodrato di scotto 
negro vechio rotto, entro nella sua busta di carton. 

Due libretti vechi italiani stampati. 
Un paro di fiube di tombac rotte. 
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Ρ. E. e n° 122, vive 

Li sudetti effetti furono riposti entro la medesima cassa. Più un casson d'albeo di 
ragion del sudetto Exarco con li seguenti effetti marcato Π. E. e n° 80 e nel pre
sente marcato come all'incontro. 

Carta bianca da scriver risme otto e mezzo. 
Carte indorate di diversi colori fogli quaranta cinque. 
Carta reàl quinterni quindeci. 
Cappelli da huomo undeci entro in quatro capeliere di carton. 
Forzin libre dodeci grosse. 
Spago libre cinque grosse in mazzetti. 
Canavo libre grosse sei. 
Bocassini di diversi colori trenta due intiere pezze. 
Bocasin verde brazzi dodeci e mezzo in più tochi. 
Detto turchin scuro brazzi quatro e mezzo. 
Detto turchin più chiaro brazzi quatro e mezzo. 
Detti color d'olliva brazzi tre e mezzo. 
Detto giallo brazzi sei manco una quarta. 
Telia di lin bianca larga brazzi sette. 
Telia bianca stretta brazzi vinti uno e mezzo. 
Detta bianca stretta vintisei e mezzo brazzi. 
Detta verde stretta brazzi vintiuno e mezzo. 
Carte colorite diversi colori quinterni tredeci. 
Tre mazzi di roba per tamiso di crena in tutto tochi vinti quatro. 
Fillo di bombaso grosso due libre grosse con la carta. 
Calze panate rosse e color cenerin sette. 
Lesca libra una grossa et onze dieci con la carta. 
Azze di diversi colori libre grosse sette con le carte. 
Pegola libre cinque e mezza grosse. 
Colla todesca bianca libra una grossa e sette onze. 
Vedriol libre grosse sedeci netto. 
Più vedriol libre grosse sei. 
Berette di lana grosse scure quatro. 
Petteni d'osso ordinario donzene sette et un petene. 
Petteni di voglio picoli otto. 
Pegola di Spagna libre grosse sette netta. 
Legno per tinta detto bacami libre due netto. 
Caffé intiero libra grossa mezza. 
Petteni grossi d'osso ordinario tredeci. 
Solferini libre tre grossi con la carta. 
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Azze bianche libre due netti. 
Più petteni grossi d'osso ordinario dieci. 
Berette di lana grosse bianche e scure otto. 
Cordelle d'azze di diversi colori due libre grosse con la carta. 
Spechetti picoli nove. 
Detti con carta indorata n° dodeci. 
Detti con cornise piturate sei picoli. 
Petteni d'osso ordinario trenta quatro. 
Tre panetti di biacha 
Petteni grossi quatordeci d'osso ordinario. 
Serature picole dieci nove con le sue chiave. 
Pironi d'azzal col manigo d'osso bianco ordinario nove.Cali 
Cartelle da schiopo picoli e grandi quindeci. 
Spechieti picoli sei. 
Velen bianco poco detto afratto in t'una carta. 
Una scatola con poche corde di tamburan gialle. 
Quatro carte di aghi da pomolo grandi. 
Salterii italiani quaranta. 
Spechietti di legno piturati sei. 
Detti più picoli due. 
Più ancora detti picoli vinti. 
Petteni grossi d'osso ordinario picoli e grandi cinquanta quatro. 
Petteni di voglio picoli quatro. 
Tabachiere negre d'azzal e d'osso sette. 
Un mazzetto di azze bianche venetiane. 
Britole d'osso bianco ordinario vinti sei. 
Lunarii italiani trenta sette. 
Ochetti di fero sessanta. 
Una scatola bianca piena di vedriole. 
Una scatoletta piena d'erbate. 
Calamari d'osso negro trenta otto. 
Più calamari cinque. 
Un paro di belanzette da laton con li suoi cordoncini di setta e fuso. 
Stora muschiata tochetti quatro. 
Rassadori col manigo negro sessanta sei. 
Petteni di volio picoli dodeci. 
Detti grossi di osso ordinario sette. 
Spechietti con carta sdoratta nove. 
Più altri tre picoli di legno negri. 
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Spechieti picoli cinque. 
Più altri compagni sei. 
Fiube di laton gialli para dieci sette e mezzo. 
Pochi bottoni di camise bianchi di bombaso. 
Una scatola bianca la mità di zucaro verzin. 
Berette calavrese scure di lana dieci otto. 
Petteni picoli d'osso ordinario donzene quatro. 
Cesendelli d'otton due. 
Teriboli d'otton quatro. 
Una bozzetta entro in t'un bossolo con entro argento vivo. 
Fil di laton giallo buzulai tre. 
Fiube di stagno para sei e mezzo. 
Serature picole dodeci con le loro chiave. 
Cortelli detti marneri picoli e grandi col manigo di legno vintiuno. 
Spechietti di legno all'inglesi due. 
Più cortelli di legno detti marneri vintidue. 
Dièci cane di pistola 
Tre croce intagliate all'uso di Monte Santo novi. 
Buste di aghi di osso bianco quatro. 
Bottoni di latton douzene quatro. 
Azze bianche veneziane un mazzo e mezzo. 
Più tre petteni d'osso ordinario grosse. 
Una forte d'azzal novo. 
Tre tochi di colla caravella. 
Un sachetto di pevere garofala libre tre grosse col sachetto. 
Zucaro fin panetti trenta uno. 
Aghi do pomolo carte tre. 
Un panetto di zucaro candido. 
Luchietti undeci sortadi col le chiave. 
Una scatola bianca grande di zucaro verzin libre vinti con la scatola. 
Scuglieri di stagno sei, et un piron d'azzal col manigo d'osso bianco. 
Una busta con li suoi ochialli. 
Un paro di fiube d'argento. 
L'infrascritti effetti furono riposti entro il medesimo casson a risserva delli 

scuglieri sei di stagno, il piron d'azzal et il paro di fiube d'argento che li havuti 
in deposito et in salvo il Gianni Papazzogli con ordine delli spetabili signori 
sindici, poiché tutta l'altra robba sogetta all'espurgo fu consegnata alli signori 
governatori dell' espurgo Papadopullo e Zaca i quali furono riposti nelle loro 
casse come per ogni una si dichiara. 

Γιεργιως Σουντιας σιντικο βαιβεονο. 
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Ιωάννης Πολλητης σηντηχος βεβεονο. 
Panagioti Cassiano fui presente. Proweditor alla sanità. 
Ζώης Ζάκας κουβερνατώρ. 

Πανανοτις Παπαδόπουλος κουβενατορο. 

Effetti di ragione del sudetto Exarco esistenti in t'un saco di zenia pieno di scovoli 

ma senza bolettin. 
Scovoli entro il sudetto saco n° quaranta quatro. Più un saco di zenia con quatro 

pelle di porco. 
Più un saco di zenia pieno di lana. 
Più un saco di zenia entro lino libre grosse trenta incirca. 
Un stromazzo di dimito con striche turchine e bianche pieno di lana, con un 

capezzal di roba di lana piena, senza boletin. 
Un saco di lana con entro la seguente robba, senza boletin. 
Una camisiola da uomo di pano color di canella vechia rotta con fodra di iella 

bianca. 
Un camisiolin detto gelechi di capoto rosso vechio rotto. 
Detto di pano turchin vechio rotto con fodra bianca. 
Una pelizza da uomo di pano turchin vechia rotta fodrata con pelle d'agnello 

bianca e filetti negri d'agnello. 
Una tovaglia detta pischiri di tella bianca schetta vechia rotta. 
Due erosati detti gelechi di dimito vechi rotti. 
Un paro di braghesse di donna recamate di setta vechia nove. 
Un paro di lenzioli di canavezza vechi rotti, l'uno tre fascie e l'altro due. 
Un paro di calze di bombaso vechie. 
Camise da uomo vechie rotte quatro. 
Un paro di braghesse da uomo di tella vechie rotte. 
Una strazza di canavazza. 
Un vechio pischiri di tella. 
Una embolia picola vechia. 
Un cusin di canavaza piena di lana. 
Una fassa di lana detto chimeri vechio usato. 
Senza boletin perche erano persi 
Più un altro fagotto di due schiavine bianche vechie. 
Più sachi di zenia vechi sei. 
La sudetta robba furono consegnati alli signori governatori dell'espurgo, Pa-

padopullo, e Zaca e riposti entro nelli sachi e messi entro baraca del sudetto 
Exarco nel medesimo luoco della contumatia ove sono l'infetti che ha la robba 

aparte. 
Γιεωργιως Σοντιας σιντηκο βαιβεονο 
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Ιωάννης Πολλητης σηντηχος βεβεονο 

Panagioti Cassiano Proweditor alla sanità fui presente. 
Ζώης Ζάκας κουβερνατώρ. 

28 Marzo 1744 S. Ν. 
vive 

Effeti di ragione di Pano Exarco essistenti in diversi fagotti, ritrovati nel presente 
senza numero e senza boletin ma bensì erano aparte ove è l'altra roba del 
sudetto Exarco. 

Una carpetta overo tapeto di lana con stiche diversi colori. 
Un stramazzo di robba di lana, pieno di lana. 
Più un altro stramazzo come sopra, pieno di lana. 

Più un altro stramazzo di dimito vechio rigato con striche turchine e bianche, 
pieno di lana. 

Un strapontin di canevazza pieno di lana vechio rotto. 
Un culluffi di lana vechio rotto. 
Una coltra di stampa indiana con mostre di bocassin rosso, fodrato di bocassin 

turchino usato. 
Un altra coltra compagna come la sudetta, usata. 
Una schiavina detta giamboli bianca di quatro fascie, usata. 
Una altra schiavina bianca grossa vechia rotta. 
Una schiavina grossa schetta vechia. 
Una altra schiavina grossa bianca con paveri bianchi di lana. 
Un altra schiavina grossa senza paveri bianca di lana. 
Un capezzal di canevazza piena di lana, usata. 
Un lenciol di canevazza vechio di tre telle. 
Due gelechi senza manighe, l'uno di roba di lana rossa, e l'altro di pano turchin 

vechi rotti. 
Un tapedo detto carpetta vechio rigato di diversi colori. 
Due fodre di pelle d'agnello vechie rotte. 
Due cussini pieni di lana, l'uno di dimito e l'altro di lana. 
Un saco di zenia entro il quale si trovò la seguente roba di ragione del sudette. 
Due veste di donna di pano verde vechie, l'una fodrata di bocassin rosso, e l'altra 

di bocassin color giaietto. 
Una camisiola da donna di boccasin verde con fodra di tella grossa bianca vechia. 
Un gelechio da putello picolo di pano verde fodrato con tella bianca. 
Detto di tella di bombaso detto dimito vechio. 
Una braghessa da putello di tella turchina usata. 
Una braghessa da uomo di tella bianca usata. 
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Un lenciol di canevazza vechio di tre fascie. 

Una braghessa da donna di iella bianca poco recamata di setta. 

Una camisiola da uomo con le maniglie di dimito bianco, usata. 

Due bolie picole di tella vechie. 

Una colarina picola vechia. 

Calze cinque di bombaso vechie picoli e grandi. 

Un saco di canevazzo vechio marzi. 

Tre tochi di fillo di stoppa. 

Un capezzal di tella scurata piena di lana. 

Un paro di calze da uomo di bombaso bianche, usate. 

Un fazzoletto recamato nelle due cime di setta e poco oro. 

Tella ordinaria brazzi vinti sette. 

Un sugaman detto futtà con striche turchine e bianche. 
Più un altro saco di zenia con entro come segue di ragione del sudetto Exarco. 
Una pelle di cervo picola. 
Pelle conzatte di monton due. 
Otto tochi picoli e grandi di pelle porzina. 
Due tochi intieri di pelle porzina. 
Una borsa di pelle vechia. 
Lino tochi dodeci detti trubià. 
Una corda di lana detta trichià. 

La sudetta robba fu riposta ove esiste aparte l'altra robba di ragione del sudetto 
Exarco e consegnata alli signori governatori dell'espurgo. 

Γεωργιως Σουντιας σιντικο βουβεονο. 

Ιωάννης Πολητης σιντιχος βεβεονο. 

Panagioti Cassiano Proweditor alla sanità fui presente. 
Ίακουμίς Παπαγιάκουμος κοβερνατόρ. 

Ζώης Ζάκας κουβερνατώρ. 

Πανανοτις Παπαδόπουλος κουβερνατορ. 



96 ΕΥΤΥΧΙΑ Δ. AIATA 

ΕΓΓΡΑΦΟ 9 

Καταγραφή των πραγμάτων του λόγιου Αγγέλου Χαλικιόπουλου 

ΓΑΚ - Αρχεία Νομού Λευκάδας, ό.π., κατ. 1, φ. 57Γ, κατ. 2, σ. 52-

53, 96, 116, κατ. 3, φ. 70ν-7Γ, 89r -90r. 

Α. C. e n° 140, morto 

Effetti di ragione del signor Dr Angelo Calichiopullo esistenti in t'una cassa d'albeo 
marcata A. X. e n° 148 e nel presente marcata come al incontro. 

Un andriane di roba di setta rigatta, il busto fodrato di bocasin verde, usato. 
Una vesta di donna di pano color di muschio colla fodra nel busto di fanella fatta 

all'italiana, usata. 
Una camisiola da uomo di cambeloto rosso fodrata di bottana usata. 
Una cottola da donna di cambelotto rosso, usata. 
Un altra cottola di roba bianca di mezza setta con fioretti rossi, usata. 
Un rochettin da lachè di trizzanello giallo. 
Due busti da donna, l'uno di roba di setta gialla e l'altra di bocasin rosso, fodratti di 

tella bianca. 
Una prigionera di cendul negro con li suoi merli. 
Tre scufiete da donna di robba di setta, usate; più una altra in tutte quatro. 
Una ventolina piturata con ossi. 
Seda cruda onzze grosse cinque. 
Un zipon et una breghessa di tella di putello. 
Diverse retaglie di setta di diversi colori. 
Un paro di guanti di donna di bombaso bianchi vechi. 
Più un altro paro di guanti come sopra. 
Una borsa di cendal da peruca vechia. 
Un paro di guanti picoli di camozza vechi. 
Un brazzo di cordella di setta rossa. 
Un sachetto di tella con polvere di Cipro. 
Pochi bottoni di laton gialli. 
La sudetti effetti furono riposti entro la medesima cassa e consegnati alli signori 

governatori dell'espurgo. 

Γεώργιος Σουντιας σιντηκο βεβεονο. 
Ιωάννης Πολλητης σηντηχος βεβεονο. 
Ιωάννης Κατζαίτης σανιτάς ήμουν παρών 
Πανανοτις Παπαδόπουλος κουβερνατόρ. 
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Ζώης Ζάκας κουβερνατώρ. 
Ιακουμής Παπαγιακουμος κουβερνατόρ. 

Effetti di ragione di Anzolo Calichiopulo col n° 147 ed hora col n° 71 esistenti in 

una intima di stromazo da canevaza. 

Una coltra di indiana con le mostre di bucasin fodra col tella ordinaria. 

Un culufi vechio. 

Un tabaro di cambeloto color beretina con i galoni atorno via con la fodra di sageta 

color roso, usato. 

Una velata di cambeloto negro fodrata di grezo, usata. 

Una veste da donna di pano turchino vechia. 

Una veladina di cambeloto mischio con la fodra de canevaza, usata. 

Una camisiola di cordelon negro con le mostre di centrai celeste fodrata di tella 

bianca ordinaria vechia. 

Un zamberlucho di pano turchin con le mostre di pellize fodrato di pelucho bian-

cho, usato. 

Un cusin di condoro vechio. 

Un fagoto del sudetto Calichiopulo col n° 146 ed hora col n° 189. 

Un stromazo di dimito vechio con le striche scure pieno di lana. 

Un cusino di tella bianca, usato, pieno di lana. 

Un fagoto di Dr Anzolo Calichiopulo col n° 145 ed ora col n° 277. 

Un stromazo usato di dimito con striche bianche pieno di lana. 

Un nunciol vechio con due telli. 

Un cavezial usato di dimito con le striche rose e turchine pieno di lana. 

Un covertorio usato di tella di bombaso fiorato di sopra con le frazete dell'una 

parte e l'altra. 

Una camisiola da homo alla grega di pano color di cafe vechio con la fodra ordinaria. 

Un senguni vechio bianco senza maneghe. 

Un altro fagoto di Dr Anzolo Calichiopulo col n° 145 ed ora col n° 278. 

Un stromazo vechio di tella de canevaza pieno di lana. 

Un condogugno da puto vechio di pano ordinario con la fodra ordinaria. 

Una soto velata da soldato con i bottoni di piondo. 

Un conipenago da soldato vechio. 

n° 54 A. C. vadi à cate 90, morto 
Effetti che esistono in un sforcier con marca A. X. e con n° 151 di raggione del quo-

dam signor Dr Angelo Calichiopulo ed hora col presente n° e marca all'imar-
gine. 

Una velada con la sua sottovelada di pano color de maron usata la sottovelada con 
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fodra bianca e mostre di setta turchina e la velada con fodra di setta turchina la 
fodra lacerata con botoni di setta. 

Altra velada con la sotto velada e braghesse simile di pano pur di castagno, la vela
da con fodra rossa di lana, la sottovelada con fodra di tella bianca e cosi le 
braghesse. 

Una sottovelada di damasco brocà d'arsento con fodra bianca e botoni de fil 
d'arsento, usata. 

Una pelegrina di pano scuro con botoni di laton. 
Una peliza d'huomo di pano color cenerin con fodra di peluco bianco con fileti de 

martire. 
Una velada da puto di cambeloto color de canela con fodra bianca usata. 
Una canovazza. 
Un toco di damascherò rosso cremese di tre quarte. 
Un par di calze di setta color de fogo con stofete d'oro usato. 
Due balzane di velada color de maron. 
Un toco di trizzanelo turchino di tre quarte. 
Un linciol vechio e baconato di tre telli. 
Due manizze di setta, l'una turchina e l'altra zala con i suoi filetti. 
Cinque retagli di pano cenerino. 
Un faciol di setta scuro color di mischio nuovo. 
Un beretton da putelo di trizzanelo turchino orlato con cordela rossa e passamani 

falsi. 
Un tochetto picolo di setta cruda. 
Un libro detto il suo detoral. 
Una guardia di spada di bronzo rotto in tre tochi. 
Un fagoto di diverse carte scritte. 
Un officio. 
Un ventola di carta rossa. 
Qualli effetti posti nell'istesso sforcier e con le carte furono consegnati alli signori 

governatori. 

Γεωργιως Σουντιας σιντικο βαιβεονο. 
Ιωάννης Πολλητης σηντηχος βεβεονο. 
Ιωανις Κατζαΐτις σανιτας ήμουν παρόν. 
Ζώης Ζάκας κουβερνατώρ. 
Ίακουμής Παπαγιάκουμος κουβερνατόρ. 
Πανανοτις Παπαδόπουλος κουβερνατόρ. 
Zorzi Gavalla Canciliere Publico. 



ΜΕΡΕΣ TOT 1743. ΟΤΑΝ ΤΟ ΘΑΝΑΤΙΚΟ ΑΡΑΞΕ ΣΤΗ ΛΕΥΚΑΔΑ 99 

No 54 Α. C, morto 

Effetti due esistono in una cassa d'albeo marcata A. X. e n° 149 di ragione del quo-

dem Dr Angelo Calichiopulo ed'hora cai presente n° e marca aH'imargine. 

Disissette tovaglioli. 
Sei coletti di setta. 
Una tovaglia grossa. 

Cinque camise all'italiana d'huomo usati. 
Una braghessa all'italiana di sciolto nero usata. 
Una gropiera di veluto rosso vechio. 
Un futtà con striche rosse di setta e turchino. 
Due sucamani con merli. 
Altra tovoglia solite di due telli. 
Un linciol grosso di due telli. 
Altra tovaglia con merli con due telli. 
Un facioletto d'indiana. 
Una scufietta di cendal nero. 
Un traversa da dona di setta. 
Un traversa da spechio con merli d'una banda di tella. 
Una fassetta detta faschià. 
Due para di calze di setta, l'uno nera e l'altro cenarin, vechi esbusi. 
Altro par di calze di ace. 
Altro par di calze di setta color di bissa. 
Una intamella, un faccioletto di mezza setta vechio. 
Un faciol bianco detto tella. 

Qualli effetti posti nell'istessa cassa furono insegnati alli signori governatori all' 
espurgo. 

N° 54 A. C, morto 

Altra cassa di raggione del medesimo con marca A.X. e n° 190 ed hora col presente 
n° e marca aH'imargine. 

Cinque libre di sculini. 

Una velada di pano color de maron, con mostre di cambeloto rosso con botoni 
d'oro falso. 

Una camisiola di damaschetto cenerin fodra di bersotto grezo con botoni simili. 
Altra velada di pano color de maron con botoni simili con fodra di sogetta rossa 

con la sua camisiola e braghesse simili. 
Una velada di amuer turchino con la sua braghessa con fodra di trizzanelo giubelina. 
Un tabaro di cambelotto color perseghin. 
Un pendon con la sua fiomba di tobaca. 
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Un condogugno de damasco fiorato con manighe con fodra di cendal zalo. 

Otto mezze manighe con le sue manighette. 

Sei fazzate di camisa all'italiana. 

Un altro par di mezze manighe pur con manighetti. 

Una camisa d'huomo all'italiana. 

Quattro para di calze di bombaso grosse, usate. 

Alto par pur di bombaso sotile. 

Dieci coletti di setta. 

Un camisiolin di setta con suoi botoni d'avanti. 

Un sucaman. 

Due intencele. 

Una colarina di bombaso sotil. 

Un toco di tella d'un brazzo sottilo stretto. 

Due berette di bombaso con i paveri. 

Un par di calze di stame color de piombo di lana, usati. 

Un zipon di peluco rosso usato. 

Una fazzata de cussin recamata con setta. 

Nuove cane di setta bianca. 

Due peruche con le sue borse, l'una bianca e l'altra nera. 

Un saco bianco di canavazza. 

Altro più picolo. 
Due carte scritte et un libretto manuscritti. 
Qualli effetti posti nell'istessa cassa furono consegnati alli signori governatori. 

Γεώργιως Σουντιας σιντικο βαιβεονο. 

Ιωανης Πολλητης σηντηχος βεβαιονο. 

Panagioti Cassiano Proweditor alla sanità fui presente. 

Ζώης Ζάκας κουβερνατώρ 

Ίακουμής Παπαγιάκουμος κοβερνατόρ 

Πανανοτις Παπαδόπουλος κουβερνατόρ 

Zorzi Gavallà Cancelliere Publico. 
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ΕΓΓΡΑΦΟ 10 

Καταγραφή της οικοσκευής του παπα-Γιάννη Ευλογά 

ΓΑΚ - Αρχεία Νομού Λευκάδας, ό.π., κατ. 3, φ. 64Γ"ν. 

Ν° 48 P. G. E., morto 

Effetti che esistono in una cassa d'albeo con marca Π.Ι.Ε., e n° 167 di raggione di 
Papà Giani Eulogà, ed hora col presente n° e marca all'imargine. 

Un tapedo picolo. 
Quattro cussini vechi ordinarli pieni di lana. 
Un stela detto alla greca petrachili di damasco rosso con fiori bianchi con fodra 

turchina, con quattro croce picoli di passaman d'oro stretto. 
Un par di manighe da papà detti ipomanica di damasco bianco fiorato con due 

croce di passaman d'oro, e davanti orlati pur di stesso passaman soretto. 
Un sachetto di tella picolo. 
Un linciol schieto con quattro telli usato. 
Alto pur con telli quattro. 
Una camisa d'huomo all'italiana, usata. 
Un toco di linciol di tella vechia. 
Un tovagliol. 
Un toco di tella serve per il calice con una croce in mezzo picola rossa di setta. 
Un crosato di tella rigato detta alanza senza manighe imbotito con fodra bianca. 
Due sachetti picolini di canavassa. 
Due para di bissache detti alla greca dessachia di canavassa grossa, l'uno pieno di 

lana. 
Due para di calze di bombaso vechie. 
Altra tella, che serve per il calice come sopra. 
Una intimella di cussin di tella. 
Due borse di curarne sole. 
Sedeci libri a stampa alla greca tra picoli e grandi. 
Altro faciol che serve pur per il calice. 
Quali effetti, libri, e un fagoto di diverse carte scritte posti nell'istessa cassa furono 

consegnati all'infrascritti signori governatori all'espurgo. 

Ιωάννης Πολλητης σηντηχος βεβεονο. 
Ιωάννης Κατζαίτις σανιτάς ήμουν παρόν 
Ζώης Ζάκας κουβερνατώρ 
Πανανοτις Παπαδόπουλος κουβερνατόρ 
Zorzi Gavalla Cancelliere Publico. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ Ι 

Ονοματεπώνυμο Ζ Ν Δ Κ4 Αρ. Κατ. 

3 

1 

2 

2,3,4 

3,4 

2,3 

2 

2,3 

2,3 

2 

2,3,4 

2, 3, 4 

2,3,4 

2 

1,2 

2 

3 

1 

2 

3 

3 

2 

2 

2 

3,4 

3 

2 
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32. Caicali Giorgio · · 1,2,3,4 

Υπόμνημα: Ζ = ζωντανοί 
Ν = νεκροί 
Δ = υπάρχει διαθήκη τους 
Κ4= καταγραμμένα και στο κατάστιχο 4 
* = τα ονόματα απαντούν μόνο στο κατάστιχο 4 

1. 

2. 

3 

4 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

12. 

13. 

14. 

15. 

16. 

17. 

18. 

19. 

20. 

21. 
22. 

23. 

24. 

25. 

26. 

27. 

28. 

29. 

30. 

31. 

Alexo di Liondo 

Angelichi, moglie di capo Gligori 

Angusi Pilato 

Anisi Andrea 

Antipa Filippo, papa 

Anzuli tu Cristu 

Argiri stori chipo tu Adami 

Armata Cristo 

Armata Dimitri 

Armuri Sissimo 

Artinu Sofo di Dimo 

Arvaniti Dimo (Dimitri) 

Asprogeracha Marioli, capetan 

Asprogeracha Policroni 

Avacum Pano 

Avierino Zorzi 

Bachù 
Balardina Todo 
Bangalopulo Alexandra 
Barigiani Dimitri 

Barlas 
Bechier (Bechiari) Argiri 
Belli Margarita 
Belopula 
Bettina, Moraitissa 
Bollini (Bolani) Francesco 
Bozu Sotiri 
Budechi Parthenio, papa 

Buduri Panagioti 
Ca(m)ba Avierino 
Cacabuli Zacaria 
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Ονοματεπώνυμο Ζ Ν 

33. Calamatiano Vassili 
34. Calazina Alexi 
35. Calichiopulo Angelo 
36. Calichiopulo Micho, papa 
37. Calighiro, soldato 
38. Calmandì Nicolò 
39. Candilioti Anastasi 
40. Candioti Atanasio 
41. Canzi Antoni 
42. Canzi Crivelachi 
43. Capasse Christo 
44. Carvuni Panagioti 
45. Cardare Nico 
46. Carvelena, vedova 
47. Casanzina Alexo 
48. Catarachi Avierino 
49. Catero 
50. Catochiano Andriana 
51. Catrichi Panagioti 
52. Cazzidardonà Spiro 
53. C(h)ecrignotissa, monaca 
54. Chefà (Chefalà) Atanasio 
55. Chefaloniti Anastasi 
56. Chiagula tis Amiralitissas 
57. Chirchena Angello 
58. Chirco Panagioti 
59. Clonari Zorzi, papa 
60. Cochini Gerolamo 
61. Cocori Constantin 
62. Combizzi Antoni 
63. Condari Gallo 
64. Condoglio Andrea 
65. Conidari Gianni 
66. Contarini, soldato 
67. Corogno Gianni 
68. Copsidà Dimo 
69. Corfioto, specier 
70. Corniglia 
71. Costopulo Antonio 
72. Crissovizzano Sissimo 
73. Crivelachi Spiro 
74. Crustalo di Xilogaiduriti 
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Ονοματεπώνυμο Ζ Ν Δ Κ4 Αρ. Κατ. 

75. Gioielli Panagioti · 1 

76. Cuscureli Cristo 2 

Π. Cutsostathi 2 

78. C--icli Giorgo 2 

79. Dacoro Costanti . 2,3,4 

80. Dascalachi Giorgachi · · 2,3,4 

81. Deblonà Nicolò 1,2,3 
82. Deftereo Mavreta 2 
83. Deftereo Vassili . 3 
84. Deliriso Andrea 2 
85. De(i)misiano Gianni · · 2,3,4 
86. Dicatinò Nicolò · 3 
87. Diedo Dimitri 2 
88. Dolfino Vassili* . . 4 
89. Dondà Giorgo . . 2,3,4 
90. Drosso Anastassia, vedova · · 1,2,4 

91. Drosso C—a 2 
92. Duca Tothula, vedova Panagioti 2 
93. Ducatelli, dotor 2 

94. Duma Vassili* . 4 
95. Duma Zacaria, papa · 2, 3 
96. Eulogà Gianni, papa · · 2,3 
97. Exarco Pano · 1 
98. Fengo Mataliotissa 2 
99. Fissa Apostoli 3 

100. Fontana Antonio 2 

101. Francesca, moraitissa 2 
102. Franzin Stamatello 2, 3 
103. Frauli (Franguli;) Eftimio . 2,3,4 

104. F-adiari Stathi 2 
105. Fumera Chïmefti, vedova 2 
106. Gandalia Zanneto 2 
107. Garifalia 2 
108. Gatordo Dimo · 2 
109. Gazzo (Chozi ή Gorzo ή 

Cozzo) Nicolò · . 1,2,3,4 
110. Gianni tis Fengos 2,3 
111. Gianni tu Liondu 2 
112. Gianulato Chiriachi · · 2,3,4 
113. Ginni Sossana · · 1,3,4 
114. Giorganà Giorgo 2 
115. Giorganà Gianni · 1,2,3 
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Ονοματεπώνυμο Ζ Ν Δ Κ4 Αρ. Κατ. 

116. G-lagà Giorgi, papa* . . 4 
117. Gliacho Giorgio 2 
118. Gligori, capo 2 
119. Grafioti Panagioti · 1,2 
120. Grando Nicolò . . 1,2,3,4 
121. G(r)illo Antonio, soldato 2 
122. Inigoni Menegina 2 
123. Ladico Cristo 2 
124. Ladico Giorgo · 3 
125. Langasi Allato 1 
126. Lascari Dimitri 2 
127. Lascari Stathi . . 1,2,3,4 
128. Laso Dimitri · · 1,2 
129. Lefc(h)a Vergo 2 
130. Livieri, sargente · 1 
131. Locatelli Dimitri · · 3,4 
132. Lupena Caterina 2 
133. Macri Cherassà, vedova Apostoli 2 
134. Macri Domenico 1 
135. Madalena, Maltesa 2 
136. Maderò Zorzi · 1,2,3 
137. Malacassi, Aluppi, Caterina . · · 1,3,4 
138. Malamo, vedova 2 
139. Marcello Atanasio · 2,4 
140. Margarona 2 
141. Martinelli Andrea · · 1,3,4 
142. Mavrogianni Gianni · 2 
143. Mazzucha Stathi . . 2,3,4 
144. Melissino Stathi 1, 2 
145. Me(i)ngoti, tenente · 1,2 
146. Metaxà Apostoli · · 2,3,4 
147. Metaxà Mathiò 3 
148. Mi(e)ssini Costantin · 1,2 
149. Mitharà Gianni 3 
150. Mitrofani, papa 2 
151. Montesanto Demetrio · · 2,4 
152. MoraitiPetro . . 2,3,4 
153. Moscopulu Eugenula 2 
154. Nichia Nicolò 2, 3 
155. Nicoleta Zefalonitissa 2 
156. Niscioti Paulin . 3,4 
157. Notarà Margetina · · 2,3,4 
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Ονοματεπώνυμο 

158. Paladà Stefano 

159. Pandasin Mariello (Manoli;) 
160. Pandeluca Anzuglin 
161. Papadato Sissimo 
162. Papadato Zaffiri 
163. Papadopulo Stathi 
164. Petalà Atanasio* 
165. Petrizzopulo Demetrio 
166. Pilarinò Nicolò 
167. Pirocalo Giorgo 
168. Platisano Anasto 
169. Platisano Pano 
170. Policalà Pietro 
171. Psathà Apostolo 
172. Psilianò Dimitri 
173. Psilianò Vassili 
174. Puglia Giorgo 
175. Puglia Giorgula 
176. Ralia Giorgula 
177. Rinopulu Giorgula 

178. Romboti Assimina, Elia 
179. Romboti Lia 
180. Rongoti Gianni 

181. Rongoti Nicola, papa, vedova 
182. Sacca Triando 

183. Salimburgo Constantin 

184. Samara, detto Sumilla, Nicolò 
185. Samico Nicolò 
186. Sarta Iseppo 

187. Savandera Chimefti 
188. Sciadaresi Dimula 
189. Sciadaresi Elia 
190. Schizza Antonio, caporal 
191. Sclaveniti Con., tenente 
192. Scondiglio Andrea 
193. Scuromili Gianni 
194. Scuteri Stavrula 
195. Servo Antonio 

196. Servo Panagioti 
197. Sgioni (Σουκιώνη) Nicolò 
198. Smirgnò Panagioti 
199. Spatà Giorgo 

Ζ Ν Δ 
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2,3 
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Ονοματεπώνυμο Ζ Ν Δ Κ4 Αρ. Κατ. 

200. Spillo Nicolò 2 
201. Spilio Eftimi . 1,2 
202. Stamulà Marino . . 2,3,4 
203. Stavro Gianni · . 3,4 
204. Stavro Giorgo . . 3,4 
205. Stavro Marco . . 3,4 
206. Stavraca Gianni · · 2,3,4 

207. Stavraca Marino 2 
208. Stratico Lavigna 
209. Sundia Cristo, eredità di. 
210. Surbi Demetrio, papa 
211. Tambachi Michali 
212. Tambachi Starno 

2,3,4 
2,4 

1 
1,2,3 
1,2,3 

213. Tano Demetrio, capetan 2, 3 
214. Thesachi Francesca 2 
215. Thiaco Panagioti 2 
216. Tomarà Zacazegna 2 
217. Torner Assimina di Nico · 1 
218. Trandafilli Panagioti · 1 
219. Triandogli Filippo · 3 
220. Trivesa Francesco 2 
221. Tuli Theofilli 2 
222. Turantena Nicoleta 2 
223. Valaoriti Anastasi 2 
224. Valaoriti Piero · 2 
225. Vandoro Dimitri, papa · 1, 2, 3 
226. Vandoro Nicolò, papa 2, 3 
227. Vangelli, fante . . 3,4 
228. Varellà Draco . . 3,4 
229. Venier Zuane, capetan · · 2,3,4 
230. Verichio Giannachi* . 4 
231. Violeta, Cefalonitissa 2 
232. Vlaco Costa . 1,2 
233. Vurgarelli Vassili 2 
234. ZacaPetro . . 1,2,3,4 
235. Zagorianò Lazari Gianni 2 
236. Zambeli Constantin, papa 2 
237. Zancari Paulo . . 3,4 

238. Zanda Panagioti 3 
239. Zanc(g)aropulo Alexandrin · 1,2,3 
240. Zangasi Paulo 2 
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Ονοματεπώνυμο 

241. Zarbafegna, serva di Theotochi 

242. Zarlamba Andrea 

243. Zarlamba Zaco 

244. Zucaladiotissa Anastasia 

245. Zurachi Giorgo 

ΣΥΝΟΛΑ 

Ζ Ν Δ Κ4 Αρ. Κατ. 

2 

3,4 

1 

1,2 

1,2,3,4 

59 50 12 73 
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ΠΙΝΑΚΑΣ II 

Ονοματεπώνυμο 
κατόχου 

1. Avacum Pano 

Τίτλοι 
Βιβλίων 

Ψαλτήρι 

Αντί- Πλήρης τίτλος / Παρατηρήσεις 
τυπα 

1 Ψαλτήριον Δαβίδ του προφήτου..., 
Βενετία, Γλυκύς, 1743 ή Βόρτολις, 
1743 

2. Cochini Gerolamo Ψαλτήρι 
Ωρολόγιο 

3. Dascalachi Giorgio 

4. Drosso Anastasi 

5. Exarco Pano 

6. Gazzo Nicolò 

Απόστολος 

Ψαλτήρια & 
Παιδαγωγίες 
Διδασκαλία 
Χριστιανική 

Χρυσόστομος 

Ψαλτήρια & 
Οκτωήχια 

Σύνοψη 

Οκτώηχος 

Απόστολος 

6 Ό.π. Σημ. στο κατάστιχο: novi. 
1 Ώρολόγιον Μέγα περιέχον πάσαν 

τήν ήμερονύκτιονΆκολουθίαν..., 
Βενετία, Γλυκύς [1725] ή Βόρτολις, 
1740. 
Σημ. στο κατάστιχο: Un libro novo 
detto Orologio di fuori negro. 

2 Αποστόλων Πράξεις καί Έπι-
στολαί..., Βενετία, Γλυκύς, 1730 ή Σά
ρος, 1740. 

Χρήσιμος παιδαγωγία, Βενετία, Σάρος 
10 ή Βόρτολις [προ του 1721]. 

Dottrina Christiana esposta dal 
2 [Roberto] Bellarmino. Διδασκαλία 

Χριστιανική της Αγίας τοϋ θεού Ρω
μαϊκής καί καθολικής Εκκλησίας..., 
Ρώμη, Sacrae Congrega ti ο de Propa
gada Fide, 1715. 

1 Μαργαρίται ήτοι Λόγοι διάφοροι του 
έν άγίοις πατρός ημών 'Ιωάννου..., 
Βενετία, Σάρος, 1730. 

Όκτώηχος (μικρή ± 200 σ. και για 
13 σχολικό· όχι Παρακλητική ± 450 σ.), 

Βενετία, Γλυκύς, 1712 ή Σάρος, 
1740. 

1 Σύνοψις μικρά. Διηρημένη εις δύο μέ

ρη..., Βενετία, Γλυκύς, 1742 ή Σάρος, 
1742. Σημ. στο κατάστιχο: Libretto 
greco novo detto Sinopsi fodrato con 
pelle negra. 

4 Ό.π. Σημ. στο κατάστιχο: Novi fo-
drati con pelle rossa. 

1 Ό.π. 
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Ονοματεπώνυμο Τίτλοι 
κατόχου Βιβλίων 

Αντί
τυπα 

Πλήρης τίτλος / Παρατηρήσεις 

7. Giorganà Gianni Λογαριαστική 

ή 
ταρίφα με ταΐς 
πόσταις; 

Σημ. στο κατάστιχο: Un libro picolo 
con conti, di stampa. Ίσως πρόκειται 
για το βιβλίο του Εμμανουήλ ΓλυζΌύ-
νη: Βιβλίον πρόχεφον, τοϊς πασι πε
ριέχον τήν τε πρακτικήν Άριθμητι-
κήν..., Βενετία, Γλυκύς, 1724· ή για 
την «Ταρίφα με τες πόστες»: Πρα
κτική των λογαριασμών, "Ηγουν νέα 
εύκολωτάτη Έφεύρεσις διά νά κάμη 
τινάς κάθε μεγάλον Αογαριασμόν..., 
Βενετία, Σάρος, 1708. 

8. Maderò Zorzi Ιστορία της Γαλλίας 

Ιερά Ιστορία 

Σημ. στο κατάστιχο: Un libro d'Isto
rie di Franza. Μάλλον πρόκειται για 
το: Enrico Caterino Davila, Storia 
delle guerre civili di Francia, Venezia 
1630, α έκδοση και πολλές επανεκδό
σεις. 

Ιστορία της Παλαιάς και Νέας Διαθή
κης... Μεταφρασθεΐσα άπό τήν Ίτα-
λικήν διάλεκτον παρά Αντωνίου Κα
τήφορου του Ζακυνθίου, Βενετία, 
Αλβρίκιος, 1737. 

9. Melissinò Statili 

10. Policalà Petro, 
capet. 

11. Psathà Apostolo 

12. Stavro Marco 

Οκτώηχος 

Σύνοψη 

Βιβλίο στρατιωτικής 
τέχνης; 

Απόστολος 

Ψαλτήρι 

Ψαλτήρια & 
Παιδαγωγίες 
Απόστολος 
Σύνοψη 
Ωρολόγιο 
Οκτώηχος 
Νέος Παράδεισος 

1 

1 

1 

1 

32 

47 

1 

2 

1 

1 

1 

Ό.π. Σημ. στο κατάστιχο: vechio. 

Ό.π. Σημ. στο κατάστιχο: Un libret
to detto Sinopsi fodrato con carta 
giala. 
Σημ. στο κατάστιχο: Un libro italiano 
del Marescial. 

Ό.π. 

Ό.π. 
Ό.π. 

Ό.π. 
Ό.π. 
Ό.π. 
Ό.π. 
Βιβλίον καλούμενον Νέος Πα-
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Ονοματεπώνυμο Τίτλοι 
κατόχου Βιβλίων 

Αντί- Πλήρης τίτλος / Παρατηρήσεις 
τυπα 

Γεωπονικό 

Άνθος Χαρίτων 43 

Γραμματική ιταλική 12 

ράδεισος έκ του Μεταφραστοϋ... με-
ταφρασθέν παρά Αγαπίου [Λάνδου]..., 
Βενετία, Σάρος, 1689 
Βιβλίον καλούμενον Γεωπονικόν... 
Συνταχθέν παρά Αγαπίου [Λάνδου]... 
Βενετία, Γλυκύς, 1730. 
Άνθος των Χαρίτων. Βιβλίον πολλά 
ώραϊον καί ώφελιμώτατον είς τά παι
δία..., Βενετία, Σάρος, 1721. 
Σημ. στο κατάστιχο: Libri all'italiana 
detti gramatiche. 

13. Surbi Demetrio, 
papa 

Ψαλτήρι Ό.π. 

14. Zaca Petro Άνθος Χαρίτων 
Ψαλτήρι 
Σύνοψη 

4 
10 
2 

Ό.π. 

Ό.π. 

Ό.π. 

15. Zangaropulo 
Alexandra 

Οκτώηχος Ό.π. Σημ. στο κατάστιχο: Un libro no
vo detto Octoicho, rosso. 

ΣΥΝΟΛΑ 16 209 
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ΠΙΝΑΚΑΣ III 

Ονοματεπώνυμο κατόχου Ελληνικά Ιταλικά Απροσδιό- Χειρό- Καταγραφή στα κατάστιχα 

ριστα γραφα 

1. Antipa Filippo p. 

2. Buduri Panagioti 

3. Calichiopulo Angelo 

4. Cardarà Nico 

5. Carvelena, vedova 
6. Conidari Gianni 

17. Pandeluca Anzulin 

18. Papadato Sissimo 
19. Petrizopulo Demetrio 
20. Servo Antonio 

21. Stamatello Franzin 
22. Surbi Demetrio, p. 

23. Triandogli Filippo 

7. Eulogà Gianni 
8. Exarco Pamo 

9. Cazzo Nicolò 

10. Grando Nicolò 
11. Langasi Allato 

12. Locatelli Dimitri 
13. Macri Domenico 
14. Maderò Zorzi 
15. Martinelli Andrea 
16. Melissinò Stathi 

16 
10 

2 
1 

29*+1103 124 

18 
1/2 

9 
i8+r 

Libri stampati, l'uno des 
cusito, vechio. 

Libretti cusiti longhi mano
scritti. 

Libretto. 
Libretti di stampa l'uno fo-

drato di pelle rossa e l'altro 
di pelle negra. 

Libretti stampati. 
L'uno vechio e l'alto più 

vechio. 
Picoli e grandi. 
*Libretti stampati picoli e 

grandi. 
Libretti italiani e greci 

vechi e novi. 
Stampati picoli. 
Libretto greco di poche 

foglie. 
Libretti diversi. 
Libretti picoli e grandi. 
Libri italiani picoli. 
Mezzo libro a stampa. 
Un mazzetto di libretti greci 

in tochi serazzati. 
Libri picoli e grandi greci e 

italiani. 
Libro vechio. 
Libretti picoli e grandi. 
Picoli e grandi da greca ed 

italiana. *Libretto. 
Diversi libri. 
Libretto con carta bergami-

na, manoscritto. 
Libretto. 

ΣΥΝΟΛΑ 36 23 200 1/2 23 

Σημ. 1. Picoli e grandi, uno usato. 
Σημ. 2. Libretti vechi stampati. 
Σημ. 3. Diversi libri picoli e grandi, novi e vechi, stampati e manoscritti. 
Σημ. 4. Libretti manoscritti fodrati con carta turchina. 
Σημ. 5. Carte scritte cioè due libri italiani. 






