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ΕΚ ΒΑΘΕΩΝ
Το βιβλίο αυτό ξεκίνησε να γράφεται ως διατριβή για διδακτορικό. Οικογενειακές κακές
συγκυρίες δεν συνέδραμαν στην ευόδωσή του. Έτσι το υλικό της όλης εργασίας, μαζί με μερικές
κατά θέμα βελτιώσεις και προσθήκες αποτέλεσε το περιεχόμενο πέντε(5) βιβλίων:
Η γυναίκα στην πόλη της Κέρκυρας,
Ιστορική προσέγγιση της γυναικείας παρουσίας στη Νότια Κέρκυρα, μέσα από νοταριακές
πράξεις,
Νότια Κέρκυρα, Ο τόπος και οι άνθρωποι, 19ος αιώνας,
Ιστορίες γυναικών-Συγκρούσεις και Δικαιώματα(υπό έκδοση) και
Η Γυναίκα μέσα από τη Δικαιακή Αντίληψη(υπό έκδοση).
Η συγγραφέας
Λ.Κ.
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ΠΡΟΛΟΓΟΣ
i.Οι γυναίκες της περιοχής της Νότιας Κέρκυρας θα μπορούσαν να αποκληθούν ηρωίδες του
κοινωνικού στίβου, εάν, πράγματι, επιθυμούσε η Ιστορία του τόπου να καταγράψει στα μεγάλα
κατάστιχά της, μαζί με τα σπουδαία και σημαντικά, τα ένδοξα και επιφανή έργα των ανδρών
της περιοχής και τα άδοξα και τα αφανή, τα μηδαμινά και ασήμαντα έργα των γυναικών και να
μη θελήσει να παραδώσει στη λήθη τις γυναικείες ανθρώπινες υπάρξεις της περιοχής, ως
ουδέποτε υπάρξασες.
Επιλέξαμε ως χρόνο της έρευνάς μας το 19ο

αιώνα

γιατί

αυτός

σημαδεύεται

και

σηματοδοτείται και στο συγκεκριμένο χώρο, όπως και σε όλα τα Επτάνησα, από πολλές
εθνικές, πολιτικές, οικονομικές και κοινωνικές αλλαγές και ανακατατάξεις οι οποίες έχουν
σαφή επίδραση στη ζωή των ανθρώπων και σε ό,τι αφορά την έρευνά μας αυτή και των
γυναικών.
Έχουμε ήδη το τέλος της Ενετοκρατίας, την άφιξη των Δημοκρατικών Γάλλων, την
εναλλαγή στην εξουσία των Επτανήσων από τους Ρωσσότουρκους και πάλι από τους
αυτοκρατορικούς Γάλλους και στη συνέχεια την κυριαρχία των Άγγλων, μέχρι τα 1864
και την Ένωση των Επτανήσων με την Ελλάδα.1
Πρέπει, επιπροσθέτως, να λάβουμε υπ’όψιν ότι στη Νότια Κέρκυρα, στη διάρκεια του 19ου
αιώνα, λόγω του οικονομικοκοινωνικού καθεστώτος δεν παρατηρείται έντονη κοινωνική
διαστρωμμάτωση και όλοι, σχεδόν, οι κάτοικοι κατείχαν παρόμοια κοινωνική θέση, αντίστοιχη
με την έκταση γης την οποίαν είχαν στην κατοχή τους. Μόνο λιγοστές οικογένειες,
αριθμούμενες στα δάκτυλα των δύο χειρών, κατείχαν σημαντική έκταση γης και χρηματικά
αποθέματα και ως εκ τούτου οι γυναίκες των οικογενειών αυτών δεν ασχολούνταν με τις
αγροτικές εργασίες, αλλά παρέμεναν στο σπίτι και είχαν τη δυνατότητα διαχείρισης αυτής τους
της περιουσίας.
Η έλλειψη άλλων πηγών που να αφορούν τη γυναικεία παρουσία στο χώρο, μας οδήγησε στο
να ανατρέξουμε και να αναζητήσουμε στο πεδίο των νοταριακών πράξεων στοιχεία
σχετικά με την παρουσία της γυναίκας στην αγροτική, αλλά και ημιαστική περιοχή της
Νότιας Κέρκυρας κατ’αυτήν την περίοδο, διότι θεωρήσαμε αυτές ως πρόσφορη, αξιόπιστη
1

Βερύκιος Χρ. Σπύρος, «Ιστορία των Ηνωμένων Κρατών των Ιονίων Νήσων και οι αγώνες των Επτανησίων δια την
Εθνικήν Αποκατάστασιν 1864-1964», Επί τη επετείω της Ενώσεως της Επτανήσου με την Ελλάδα, Αθήνα,1964,
σελ.19-22,24-27,102-104,153-442,466-479.
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και όπως προαναφέρθηκε, από τις σπάνια ευρισκόμενες και ιστορικά εκμεταλλεύσιμες πηγές
που να την αφορούν και να καταγράφουν στο συγκεκριμένο χώρο την ενεργή γυναικεία
παρουσία.
Προς το σκοπό αυτό απευθυνθήκαμε στο Ιστορικό Αρχείο της Κέρκυρας απ’όπου
αντλήσαμε πληροφορίες σχετικές με συμβόλαια καταχωρημένα από νοτάριους της περιοχής
της Ν.Κέρκυρας από τις αρχές του 19ου αιώνα μέχρι το 1866. Για το διάστημα από το
1866 μέχρι το τέλος του αιώνα ερευνήσαμε το ιδιωτικό αρχείο της Συμβολαιογράφου
Λευκίμμης κ.Αικατερίνης Πουλιάση-Αργαλιά.
Επίσης,

ανατρέξαμε

στη

σχετική

βιβλιογραφία

συλλέγοντας

στοιχεία

τα

οποία

αφορούσαν την πολιτική και την οικονομική κατάσταση στην Κέρκυρα την περίοδο αυτή,
καθώς επίσης και πληροφορίες, αναφορικά με το περιβάλλον και τον κοινωνικό
περίγυρο, τις συνθήκες διαβίωσης και τις ασχολίες των κατοίκων, με σκοπό την
κατανόηση όλων των δεδομένων τα οποία καθορίζουν και διαμορφώνουν προσωπικότητες
και επιτρέπουν τηδιαγραφή της σχετικής με τα πρόσωπα εικόνας.
Ουσιαστικά, η προσπάθειά μας κατέτεινε στο να επισημάνουμε αναφορές σε συμβόλαια
τα οποία είτε έγιναν από γυναίκες, είτε αφορούσαν γυναίκες. Γι’αυτό το λόγο
μελετήσαμε περισσότερα από 30.000 συμβόλαια για τα οποία, είναι ενδιαφέρον να τονισθεί,
ότι έχουμε στατιστικά επισημάνει ότι σε αναλογία 250 συμβολαίων κατεγραμμένων στις
αρχές του αιώνα, εξ αυτών μόνο τα 10 περίπου αφορούσαν γυναίκες.
Όσο, όμως, προχωρούσε ο αιώνας, κυρίως μετά την ενσωμάτωση των Επτανήσων με την
Ελλάδα, η αναλογία αυτή αυξάνει και πλησιάζει τα 40-50 συμβόλαια σε σύνολο 250, γιατί
τόσα εμπεριέχει κάθε ταξινομημένος φάκελλος νοταριακών πράξεων, πράγμα

το

οποίο

φαίνεται να καταδεικνύει εντονότερη τη γυναικεία παρουσία στο οικονομικο-κοινωνικό πεδίο
και αυτό να καταγράφεται στα νοταριακά κείμενα με τις διάφορες δικαιοπραξίες.
ii.ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ
Η μεθοδολογία την οποία υιοθέτησε η έρευνά μας λαμβάνει υπ’όψιν δύο βασικούς παράγοντες
οι οποίοι θα δώσουν και τις κατευθύνσεις, αλλά και τα πεδία ανάπτυξης και ανάλυσης του όλου
θέματος. Πρώτα θα ανατρέξουμε στις μεθόδους τις οποίες γνωρίζουμε ότι η κοινωνική ιστορική
έρευνα εφαρμόζει στην προσέγγιση των επιμέρους θεματικών στοιχείων που αφορούν την
οικογενειακή, τη σεξουαλική, την κοινωνική, την οικονομική, τη θρησκευτική, την πνευματική
και πνευματιστική υπόσταση και δραστηριοποίηση των γυναικών.
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Και επειδή τα κείμενα–πηγές μας είναι τυπικά, στερεότυπα, μερικές φορές, κατεγραμμένα και η
αποκωδικοποίησή τους απαιτεί μία ανάλυση και αποκάλυψη των στοιχείων που εδραιώνουν την
ανάδειξη των σχετικών στοιχείων που αφορούν την εργασία μας και αφορούν τεχνοκρατικά,
οικονομικά στοιχεία ή και νομικά θέματα.Έτσι θα προσπαθήσουμε κάθε

στοιχείο να το

εξετάζουμε διασταυρώνοντάς το με τις σχετικές για την εποχή και την περιοχή ιστορικές και
κοινωνιολογικές αναφορές, ήδη στη σχετική βιβλιογραφία κατεγραμμένες, αξιοποιώντας,
φυσικά, όποιες ενισχύουν τη δική μας έρευνα.
Στη συνέχεια το στάδιο της σύνθεσης των επισημάνσεων, των αναφορών και των σχετικών
πληροφοριών θεωρούμε ότι θα μας απασχολήσει αρκετά, καθ’όσον, όπως εμείς πιστεύουμε, η
αξιοποίησή τους, η ανάπλασή τους και τελικά η μορφοποίηση και η ανάδειξη μέσω αυτών της
προσωπικότητας της γυναίκας στη Ν.Κέρκυρα κατά το 19ο αιώνα και της κοινωνικής της
υπόσταση, όπως είναι και το θέμα της εργασίας μας, είναι αρκετά πολύπλοκη.

iii. ΣΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ
Η παρούσα εργασία θα επιθυμούσαμε να αποτελέσει μια μικρή συνεισφορά στην ιστορική
έρευνα της περιοχής αναφοράς μας με την καταγραφή της κοινωνικής ζωής των γυναικών στο
χώρο της Ν.Κέρκυρας κατά τη διάρκεια του 19ου αιώνα, παρουσιάζοντας μία αποτύπωση της
γυναικείας παρουσίας στην περιοχή, παρέχοντας στοιχεία αφορώντα τόσο τη γυναίκα της
περιοχής, σε συσχετισμό με το σύνολο των κατοίκων της.
Θα θέλαμε η παρούσα εργασία μας να γίνει ένας μικρός μεγενθυντικός φακός που θα ερευνήσει
λεπτομερειακά το χώρο, τις συνθήκες ζωής, τα μικρά και τα μεγάλα καθημερινά προβλήματα
των γυναικών οι οποίες έζησαν σε χαλεπούς καιρούς και μέσα σε μία έντονα πατριαρχικά
δομημένη κοινωνία και με τη δημιουργικής τους παρουσία συνεισέφεραν εξ ίσου με τους
άνδρες της περιοχής στην κοινωνική, οικονομική και πολιτισμική εξέλιξη του χώρου.
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iv. ΔΟΜΗ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Οι ενότητες στις οποίες υπολογίζουμε ότι θα διαρθρωθεί η εργασία μας είναι οι εξής :
i.Πρόλογος, ii.Μεθοδολογία, iii.Στόχος της έρευνας, iv.Δομή της εργασίας:
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ
Ο τόπος και οι άνθρωποι
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ
Στοιχεία ταυτότητας της γυναίκας στην περιοχή της Ν.Κέρκυρας
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ
Γυναίκα και προικοδοσία (προικοσύμφωνο, προικοπαράδοση, επιστροφή προίκας)
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ
Η γυναίκα ως διαθέτις-Η γυναίκα ως κληρονόμος
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ
Γυναίκα και Οικονομία-Επιχειρηματικές δραστηριότητες-Ιδιοκτησία-Δανεισμός
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ
Γυναίκα και δίκαιο στην Κέρκυρα του 19ου αιώνα
ΕΠΙΛΟΓΟΣ
ΕΠΙΜΕΤΡΟ
1.Στατιστικά στοιχεία νοταριακών πράξεων
2.Παρατηρήσεις επί των νοταριακών πράξεων
3.Μέτρα, σταθμά και νομίσματα στη Ν.Κέρκυρα του 19ουαιώνα.
Στο τέλος εκάστου κεφαλαίο καταγράφονται οι πηγές.
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
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iv. ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΤΙΣ ΠΡΩΤΟΓΕΝΕΙΣ ΠΗΓΕΣ
Οι συμβολαιογράφοι από τους οποίους έχουμε χρησιμοποιήσει αναφορές σχετικές με το θέμα
της εργασίας μας προέρχονται από την περιοχή της Ν.Κέρκυρας και είναι χρονολογικά οι
παρακάτω:
1.Πλασκασοβίτης Γεώργιος

[1781-1803], Αργυράδες

2.Κουλούρης Παναγιώτης

[1781-1834], Περιβόλι

3.Μοναστηριώτης Ιωάννης

[1786-1846], Άγιοι Θεόδωροι

4.Σπυριώνης Σταυράκης

[1790-1815], Μελίκια

5. Βλάσσης Ανδρέας

[1791-1842], Ποτάμι

6.Σαμοήλης Θεοτόκης

[1795-1827], Ποτάμι

7 .Κουλούρης Θεοτόκης

[1810-1840], Αργυράδες

8.Μοναστηριώτης Αναστάσιος

[1816-1827], Άγιοι Θεόδωροι

9. Παλαιοχωρίτης Ανδρέας

[1817-1825], Ριγγλάδες

10.Καλογερόπουλος Δημήτριος

[1817-1836 ], Αναπλάδες

11.Κουλούρης Ν.Σπυρίδων

[1832-1849], Ριγγλάδες

12.Σαμοήλης Μάρκος

[1832-1847], Ποτάμι

13.Βλάσσης Χριστόδουλος

[1834-1858], Λευκίμμη

14.Σαμοήλης Σπυρίδων

[1842-1862], Ποτάμι

15.Βλάσσης Θεόδωρος

[1842-1868], Λευκίμμη

16.Πανδής Παύλος

[1845-1866], Μελίκια

17.Κουλούρης Θ.Σπυρίδων

[1861-1866], Αργυράδες

18.Κάντας Θ. Σπυρίδων

[1864-1866], Μελίκια

19.Ζερβός-Ζυμάρης Θεόδωρος

[1866-1871], Αναπλάδες

20.Ζερβός-Ζυμάρης Δημήτριος

[1866-1874], Άγιοι Θεόδωροι

21.Κουτρούλης Γεώργιος

[1866-1915], Αναπλάδες

22.Πανδής Π.Ιωάννης

[1868- ---- ], Λευκίμμη

23.Κουλούρης Σπυρίδων Θεοτ.

[1866-1870], Αργυράδες

24.Καββαδίας Α. Τζανής

[1871-1916], Αργυράδες

Από το σύνολο των συμβολαιογραφικών πράξεων
καταγραμμένες

στο

ευρετήριο

του

Ιστορικού

οι οποίες είναι κωδικοποιημένες και
Αρχείου

της

Κέρκυρας

και

εμείς

χρησιμοποιήσαμε, παραθέτουμε στη συνέχεια τα σχετικά στοιχεία τους τα οποία σημειώνονται
με το αρχικό γράμμα του επωνύμου του συμβολαιογράφου και δίπλα τον αριθμό του φακέλλου
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τον οποίο χρησιμοποιήσαμε. Αυτό αφορά τις νοταριακές πράξεις οι οποίες υπάρχουν στο
Ιστορικό Αρχείο της Κέρκυρας.
Όσον δε αφορά τους νοτάριους της Ν.Κέρκυρας για τους οποίους βρήκαμε πράξεις τους στο
ιδιωτικό αρχείο της συμβολαιογράφου Λευκίμμης κ.Αικ.Πουλιάση-Αργαλιά ακολουθήσαμε το
χαρακτηρισμό τους από τα αρχικά γράμματα του ονοματεπώνυμου και του πατρώνυμου του
αντίστοιχου νοτάριου, καθώς και τον αριθμό της εκάστοτε καταχωρηθείσας πράξης, όπως
επίσης και την ημερομηνία σύνταξής της. Έτσι αναφέρουμε στη συνέχεια τις σχετικές
σημάνσεις;

ΣΘΚ

Σπυρίδων Θεοδώρου Κάντας

Ζ-ΖΘ

Ζερβός-Ζυμάρης Θεόδωρος

Ζ-ΖΔ

Ζερβός-Ζυμάρης Δημήτριος

ΘΒ

Θεόδωρος Βλάσσης

ΓΚ

Γεώργιος Κουτρούλης

Σ.Κ.

Σπυρίδων Κουλούρης Θεοτόκη

Π.Π.

Πανδής

ΙΜ

Ιωάννης Μοναστηριώτης, για όσες πράξεις του εμπεριέχονται
στο πιο πάνω αναφερθέν αρχείο και δεν ευρίσκονται με το
υπόλοιπο αρχείο του στο Ι.Α.Κ2

2

Παύλος και

Νοτάριοι από το ιδιωτικό αρχείο της Συμβολαιογράφου Λευκίμμης κ.Αικατερίνης Αργαλιά-Πουλιάση
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Νοτάριοι της Νότιας Κέρκυρας από Ι.Α.Κ.

Π334

Πλασκασοβίτης

Γεώργιος

Κ565

Κουλούρης

Παναγιώτης

Μ239

Μοναστηριώτης

Ιωάννης

Σ153

Σπυριώνης

Σταυράκης

Β86-87

Βλάσσης

Ανδρέας

Σ27

Σαμοήλης

Θεοτόκης

Σ36

Σαμοήλης

Σπυρίδων

Κ560

Κουλούρης

Θεοτόκης

Μ224

Μοναστηριώτης

Αναστάσιος

Π24

Παλαιοχωρίτης

Ανδρέας

Κ122

Καλογερόπουλος Δημήτριος

Κ566

Κουλούρης

Σπυρίδων

Σ30

Σαμοήλης

Μάρκος

Β107

Βλάσσης

Χριστόδουλος

Π43

Πανδής

Παύλος

Θερισμός λιναριού
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v. Ερευνητικό πεδίο
Η εργασία μας ως προς το πεδίο έρευνας αφορά την κοινωνικοπολιτισμική παρουσία της
γυναίκας στην περιοχή της Κέρκυρας. Το γεγονός αυτό μας κατεύθυνε στο να αναζητήσουμε
τρόπους και μεθόδους προσέγγισης και καταγραφής της εργασίας μας, καθώς και
προσανατολισμό ως προς τους χώρους αναφοράς της.
Έτσι διαπιστώσαμε ότι αυτή μας η προσπάθεια άπτεται μιας ευρύτερης προσπάθειας μελέτης
της κοινωνικής και ανθρωπολογικής Ιστορίας των Γυναικών, ως κλάδου επιστημονικού, δίχως,
όμως, να επιθυμούμε να ταυτισθούμε με όλες τις αρχές που αυτές διέπουν το συγκεκριμένο
κλάδο, κυρίως ως προς τη στοχοθεσία του.
Και αυτό συμβαίνει, διότι κατά την πεποίθησή μας, η δημιουργία ενός τέτοιου πεδίου έρευνας
της Ιστορίας γεννά έναν έμφυλο διαχωρισμό ανάμεσα στα μέλη των κοινωνιών.
Αντίθετα η δική μας πρόθεση είναι η αποτύπωση της συμμετοχής των γυναικών στο χώρο
έρευνάς μας, η συμβολή τους στην κοινωνική ζωή και πρόοδο του τόπου στον οποίο
διαβιούσαν, καθώς και η κοινωνική τους θέση και το κύρος το οποίο αυτές απολάμβαναν στον
κοινωνικό χώρο παρουσίας τους, κατά το 19ο αιώνα.
Επίσης επιθυμούμε να προσδιορίσουμε και να αναδείξουμε τα αίτια τα οποία επιδρούσαν στον
καθορισμό και την αποκρυστάλλωση της κοινωνικής αντίληψης της σχετικής με τη θέση των
γυναικών και του κοινωνικού τους κύρους, του απορρέοντος από τη συνεισφορά αυτών στο
κοινωνικό γίγνεσθαι του χώρου.
Κρίνουμε σωστό να αναφερθούμε στο συγκεκριμένο επιστημονικό χώρο για να καταδείξουμε
τις προσπάθειες οι οποίες καταβλήθηκαν και καταβάλλονται, προκειμένου να καταγραφεί και
να γίνει αντιληπτή η γυναικεία παρουσία ανά τους αιώνες, μετά από μία τέλεια αποσιώπηση της
παρουσίας της από την επίσημη Ιστορία των κρατών.
Ακόμη είναι πρέπον να γίνει επισήμανση σε βάθος χρόνου των προσπαθειών που
κατεβλήθησαν από τις γυναίκες σε πολλές χώρες, αλλά και στην Ελλάδα, προκειμένου να
κατακτήσουν αντίστοιχη με τους άρρενες αναγνώριση, με τελικό σκοπό την κατάκτηση
πολιτικών και κοινωνικών ελευθεριών.
Επίσης, επειδή η έρευνά μας άπτεται περισσότερο της ανθρωπολογικής επιστήμης μία
ουσιαστική προσέγγιση στο συγκεκριμένο επιστημονικό χώρο θα προσδιόριζε επακριβώς την
κατεύθυνση της εργασίας μας.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ
Ο ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ
Η Νότια Κέρκυρα εκτείνεται από τον ποταμό Μεσογγή μέχρι το ακρωτήριο Κάβο Μπιάνκο και
σύμφωνα με τον καθηγητή Ιωσήφ Παρτς που την επισκέφτηκε στα τέλη του 19ου αιώνα
αποτελείται μορφολογικά από τρία τμήματα: από τα ασβεστολιθικά μικρά υψώματα της
περιοχής Γαρούνα–Παυλιάνας, Αγίου Ματθαίου, Αγ.Δέκα της περιοχής Μέσης που ορίζουν
μαζί με τα υψώματα του Χλωμού το υδρογραφικό λεκανοπέδιο της Μεσογγής. Αυτό εκτείνεται
σε έκταση επτά χιλιομέτρων κλιμακωτής κατωφέρειας από τους Άγιους Δέκα μέχρι την ορεινή
περιοχή του Χλωμού. Προς δε τα μεσόγεια, ορίζεται από τους γύψινους λόφους του χωρίου
Μπραγγανιώτικα.
Το δεύτερο τμήμα αποτελεί κατά το ήμισυ προς τα Β.Α.η ορεινή περιοχή της Άνω Λευκίμμης,
προς δε τα Ν.Δ. εκτείνεται η χαμηλή χώρα της λιμνοθάλασσας των Κορισσίων. Στη χαμηλή
περιοχή των λόφων κοντά στα Μπραγγανώτικα ευρίσκονται τα Χλωμοτιανά, ενώ στην ορεινή
πλευρά πίσω από το Χλωμό εκτείνονται τα χωριά Άγιος Δημήτριος, Άνω και Κάτω Σπήλαιο
που δεσπόζουν της Μεσογγής και της παραλιακής λωρίδας του Εγρίπου.3
Το τρίτο τμήμα αρχίζει από το στενό τμήμα (ως ισθμός) του Μαραθιά και με τη μορφή
τριγώνου απολήγει στην πεδιάδα της Κάτω Λευκίμμης, όπου στα Β.Α.υπάρχουν οι αλυκές και
στα νότια εκτείνονται λόφοι που επάνω τους είναι κτισμένα τα χωριά Σπαρτερά, Δραγωτινά,
Νεοχώρι, Παλαιοχώρι, Μπαστάτικα, Κρητικά, μέχρι τη χαμηλή περιοχή των Βιτουλάδων και
την υψηλότερη, με φορά προς το Μαραθιά, περιοχή του χωριού Περιβολίου.
Στην ορεινή Άνω Λευκίμμη, από το Χλωμό μέχρι την περιοχή του Μαραθιά, σε περίοπτη θέση
ευρίσκεται το χωριό Αργυράδες και στα ανατολικά κατηφορίζοντας προς τη θάλασσα στην
προς την Ήπειρο πλευρά του Ιονίου, ευρίσκονται τα χωριά Νεοχωράκι, Πετριτή, Νότος,
Κολοκύνθι (Άγιος Νικόλαος σήμερα), Κουσπάδες, Βασιλάτικα, Κορακάδες και κοντά στη
θάλασσα μία στενή λωρίδα στεριάς, ένα πέρασμα ανάμεσα στα υψώματα του Χλωμού με
κατάληξη στη Μεσογγή υπάρχει η Μπούκαρη και η Αγία Πελαγία (τοποθεσίες).
Σ’αυτή την περιοχή υπήρχε και χωριό με την ονομασία Ρουμανάδες το οποίο με τη μεγάλη
επιδημία της πανώλης (30\11\1815 έως 15\5\1816) που ξέσπασε, όπως λέγεται, όταν κάποιος
3

Παρτς Ιωσήφ, «Η νήσος Κέρκυρα, Γεωγραφική μονογραφή», μετάφ. Περικ.Βέγιας, Τυπ. Ι.Νοχαμούλη, Πετρίδειο
κληροδότημα, Κέρκυρα, 1892 σελ.290-292.
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από την Ήπειρο που ήρθε με βάρκα τη μετέδωσε, εξαφανίσθηκε από προσώπου γης, ενώ από
το χωριό Μαραθιάς επέζησαν μόνο 5-6 οικογένειες.4
Η επιδημία, λέγεται, ξέσπασε πρώτα στο Μαραθιά και από εκεί εξαπλώθηκε στους Ρουμανάδες,
Αργυράδες, Χλωμό και χωριά της Λευκίμμης. Μολύνθηκαν πάνω από 1013 άτομα και
απέθαναν 415.
Με διαταγή του Άγγλου Επιτηρητή Campbell ιδρύθηκαν τέσσερα λοιμοκαθαρτήρια στην
περιοχή της Αγίας Πελαγίας Χλωμού και στο Μοναστήρι της Αγίας Τριάδας των Αργυράδων.
Με ιδιαίτερη διαταγή έκαιγαν τις οικίες και τα υπάρχοντα των «πανουκλιασμένων» και τους
νεκρούς

τους

έθαπταν

σε

ομαδικούς

τάφους.

Μάλιστα

στην

κύρια

είσοδο

του

Ι.Ν.Παντοκτράτορα Χλωμού σώζεται πέτρινη επιτύμβια πλάκα της εποχής εκείνης με την
επιγραφή «Τάφος πανουκλιασμένων. Απέχετε». 5
Μεταξύ των αντικειμένων που εκάησαν ήταν νοταριακά έγγραφα του νοτάριου Λευκίμμης,
Ιωάννη Μοναστηριώτη, καθώς και της Μονής Αγίας Τριάδος, όπως επισημαίνεται από λυτά
έγγραφα της Μονής που δημοσιεύει ο Πορφύριος Πανδής: «Το Μοναστήρον της Ζωαρχικής
Τριάδος με το να το έκαμαν οσπιτάλιον τον καιρόν της πανώλης...καθώς διαλαμβάνει ο
κατάλογος, όλα τα πράγματα εκάησαν και δεν απέμεινεν τίποτας ...Παρακαλούμεν την
εξοχότητά σας (Κάμπελ) να γένεις ίλεως δια το μοναστήριον ότι την σήμερον ηβρίσκεται εις
ελεεινήν κατάστασιν. Βεβαιώνουν οι προεστοί του χωριού Αργυράδων Αναστάσιος Λιούμπας
και Τζώρτζης Καβαδιάς 1818 Ιουλίου...»
Ακόμη από το κατάστιχο της Μονής προκύπτει ότι εκάησαν η βιβλιοθήκη, τα ιερά σκεύη, το
κτίριο του κονακίου (κελιά), ζώα και τριάντα πέντε ριζάρια ελιές. Στην πόλη της Κέρκυρας η
Πορταριάλα έκλεισε και για να μπεί κανείς έπρεπε να είναι εφοδιασμένος με κάρτα εισόδου
(carta di passo). Mάλιστα, λέγεται ότι υψωνόταν στην πύλη αυτή κίτρινη σημαία, που δήλωνε
την απαγόρευση κάθε επικοινωνίας της πόλης με την ύπαιθρο.

4

Αυλιανός Β. Νίκος, «Χλωμός Κέρκυρας, Παράδοση-Λαογραφία-Ιστορία», Αθήνα, 1989, σελ.20.

5

Αυλιανός Β. Νίκος, «Χλωμός Κέρκυρας, Παράδοση-Λαογραφία-Ιστορία», Αθήνα, 1989, σελ.21
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Η φυματίωση επίσης ήταν ο φόβος του χωρικού. Αν τυχόν προσβαλλόταν κάποιος και πέθαινε
από χτικιό, τότε εγκατέλειπαν το σπίτι έτσι όπως ήταν, με ό,τι υπήρχε μέσα σ’αυτό και ο χρόνος
και οι καιρικές συνθήκες το εξαφάνιζαν σε λίγα χρόνια.6
Η περιοχή της Λευκίμμης έχει τα χωριά Ριγγλάδες, Αναπλάδες, Άγιος Θεόδωρος, Ποτάμι και
Μελίκια (Πεντάχωρο). Μάλιστα, όπως μας αναφέρει ο Χαρίλαος Κόλλας κατά το 17 ο αιώνα
δίπλα από τους Αναπλάδες υπήρχε και χωριό με την ονομασία Στανοπουλάδες
(Σταμνοπουλάδες), δηλωτικό της παραγωγής αγγείων και της πώλησής τους από τους
κατοίκους του.7
Όμως, στις νοταριακές πράξεις που εξετάσαμε του 19ου αιώνα, μόνο σε μία γίνεται αναφορά
του σχετικού ονόματος και έκτοτε σε καμμία άλλη.8 Ακόμη όσον αφορά την προέλευση των
κατοίκων της περιοχής των Μπραγγανιώτικων σε μία νοταριακή πράξη του Σπυρ.Καββαδία του
Θεοτόκη (νοτάριου Αργυράδων) αναφέρονται ως Αρβανιτοχώρια, πράγμα που παραπέμπει
στην εθνική καταγωγή των κατοίκων των χωριών.9
Γράφει ο Πάρτς: «Γενικά οι κάτοικοι πλήττονται από την ελονοσία η οποία αμβλύνει τη θέλησή
τους για την ανάπτυξη διαφόρων εργασιών. Οι κάτοικοι είναι οκνηροί, πτωχικοί και επισφαλείς
στις συναλλαγές τους σε σύγκριση με την ωραία Βόρρεια Κέρκυρα, με τον καθαρό αέρα, την
υγιεινή, δροσερή και αναζωογονούσα ατμόσφαιρα και τους φιλόξενους ανθρώπους».10
Έχοντας σαφή εικόνα για την κατάσταση της υγείας των κατοίκων της εξοχής ο Στυλιανός
Βλασσόπουλος εκφράζει τη γνώμη του αναφορικά με το ποιά μέτρα πρέπει να ληφθούν και
λαμβάνονται από πλευράς κράτους, αλλά και τι θα έπρεπε οι ίδιοι οι κάτοικοι των χωριών να
κάνουν, ώστε να εξασφαλίζονται καλύτερες συνθήκες υγείας γι’αυτούς. Αναφέρει
συγκεκριμένα «θά ’πρεπε σ’ένα ορισμένο αριθμό χωριών να υπάρχει ένας καλός γιατρός κι ένα
φαρμακείο, ή έστω να μην υπήρχε κανείς απ’εκείνους που δεν είναι ούτε γιατροί, ούτε
μπαρμέρηδες, και που τολμάνε ν’ασκούν τούτη την ευγενέστατη τέχνη στα χωριά και να

6

Πανδής Ο.Πορφύριος, «Νοταριακές πράξεις (1449-1772) από τον κώδικα της Αγ. Τριάδας Αργυράδων
Κέρκυρας και πληθυσμιακά στοιχεία 1684-1991 του Ν.Κερκύρας», Αθήνα, 1992, σελ.48-49.
7

Κόλλας Β. Χαρίλαος, «Χώρος και πληθυσμός της Κέρκυρας του 17 ου αιώνα, Τωπονύμια-Οικισμοί, Δημογραφικά
στοιχεία», Κέρκυρα, 1988, σελ.27.
8

Συμβολαιογράφος Κουλούρης Παναγιώτης, Περιβόλι (part venti quattro, K 565\4-8-1804)

9

Συμβολαιογράφος Καββαδίας Σπυρίδων του Θεοτόκη, Αργυράδες.

10

Όπως ανωτέρω, σελ.292
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σκοτώνουν πιο πολλούς απ’εκείνους που θα πέθαιναν, αν η φύση αφηνόταν μόνη της, μια και
αυτή μόνο το 10% των αρρώστων που περιμένουν απ’αυτήν γιατρειά τους θανατώνει... Ακόμη
πρέπει να αποφεύγουν τον ύπνο έξω στο ύπαιθρο τα καλοκαίρια, γιατί τους πιάνουν θέρμες
τριήμερες που γίνονται αιτία να χάνουν τα δόντια τους.»11
Αναφέρει δε ότι στον κανονισμό της 30ης Ιουνίου 1810 ο Αυτοκρατορικός Επίτροπος διώρισε
με δημόσια έξοδα τρεις γιατρούς για την εξοχή και τους εφοδίασε με τα αναγκαία φάρμακα
προς «ανακούφισιν των δυστυχισμένων.» Σε συμβόλαια των τελευταίων δεκαετιών του αιώνα
αυτού, σημειώνονται αναφορές ότι ήδη υπηρετεί στην περιοχή του Δήμου Λευκιμμαίων
επαρχειακός γιατρός, αμειβόμενος από το κράτος.12
Αναφορικά με τη σύνθεση του πληθυσμού υπάρχει μία αντίφαση στην έμφυλη διάρθρωσή του
και στην αξία την αποδιδόμενη στη γυναικεία υπόσταση. Ενώ γεννιούνται πολύ περισσότερα
άρρενα τέκνα, σε σχέση με τα θήλεα, και μάλιστα σε αναλογία 12% περισσότερα, όμως η
φροντίδα για τη γυναίκα ελλείπει παντελώς. Αυτό αποδεικνύεται και από το επίπεδο του
αναλφαβητισμού ανάμεσα στα φύλα. Αν δούμε τα στοιχεία κατά την τελευταία απογραφή,
όπως είπαμε του 1879, στην εξοχή υπήρχαν 6852 άνδρες οι οποίοι εγνώριζαν ανάγνωση και
γραφή, ενώ αντίθετα μόνο 227 γυναίκες γνώριζαν αντίστοιχα, δηλαδή ποσοστό 99,2% με
αντίστοιχο για τους άνδρες 74,5%.13
Σχετικά δε με τις αρχές του αιώνα, το Νοέμβριο του 1802 με τη διενέργεια απογραφής του
πληθυσμού κατόπιν κρατικής εντολής, ο πληθυσμός στη Νότια Κέρκυρα συνολικά ανέρχεται σε
5382 κατοίκους. Και σε κάθε 100 γεννήσεις γεννιούνται 57 αρσενικά και 43 θηλυκά άτομα. Η
τελευταία αυτή ποσόστωση δεν είναι ακριβής για την περιοχή γιατί αποτελεί το μέσο όρο της
αναλογίας του ανδρικού έναντι του γυναικείου πληθυσμού που παρατηρείται στην εξοχή γενικά
της Κέρκυρας, επειδή δεν τηρούνταν ακριβείς ληξιαρχικές εγγραφές από τους ιερείς της
περιοχής. Σύμφωνα, λοιπόν, με την αναφερθείσα πιο πάνω απογραφή οι αριθμοί των κατοίκων
ανά χωρίο της περιοχής είναι οι ακόλουθοι:

Βλασσόπουλος Στυλ., «Σταστιστικαί-Ιστορικαί Περί Κερκύρας Ειδήσεις», μετ.Αθ. Τσίτσας, Κερκυραϊκά
Χρονικά, τομ.ΧΧΙ, Κέρκυρα, 1977, σελ.37-38
12
Όπως ανωτέρω, σελ 37
13
Παρτς Ιωσήφ, «Η νήσος Κέρκυρα, Γεωγραφική μονογραφή», μετ. Περικ.Βέγιας, Τυπ. Ι.Νοχαμούλη, Πετρίδειο
κληροδότημα, Κέρκυρα, 1892 σελ 295
11
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ΝΟΤΙΑ ΚΕΡΚΥΡΑ- ΠΕΡΙΟΧΗ ΛΕΥΚΙΜΜΗΣ
Χλωμός

385

Άνω Σπήλαιο

28
62

Άγ. Δημήτριος

61

Κάτω Σπήλαιο

Χλωμοτιανά

52

Μελίκια

763

Μπραγκανιώτικα 80

Ποτάμι

347

Σπαρτερό

82

Άγ. Θεόδωροι 952

Δραγωτινά

46

Αναπλάδες

666

Παλαιοχώρι

69

Ριγγλάδες

345

Νεοχώρι

45

Βιταλάδες

66

Κρητικά

77

Βασιλάτικα

76

392

Ρουμανάδες

83

80

Κορακάδες

56

Κολοκύθι

93

Μαραθιάς

55

Αργυράδες
Έγριπος
Κουσπάδες
Περιβόλι

126
285

Ο πληθυσμός στα χωριά της Ν.Κέρκυρας σύμφωνα με τις πιο πάνω αναφερθείσες απογραφές
βαίνει μειούμενος ανά εκατό (100) χρόνια κατά 31,6% σε 22% και στα 1879 σε 17%. Όπως
αναφέρθηκε, λαμβάνεται υπ’όψη στον υπολογισμό του πληθυσμού και η δυνατότητα
μετακίνησής του. Έτσι την περιφέρεια Λευκίμμης, φαίνεται ότι ούτε η υπό των Άγγλων
κατασκευασθείσα οδοποιΐα, δεν συνέβαλλε στην αύξηση του πληθυσμού της.
Σημειώνουμε, λοιπόν, τους κατοίκους των χωριών: Μπραγγανιώτικα 69-80-82, Χλωμοτιανά
70-52-62, Άνω Σπήλαιο 55-62-21, Κάτω Σπήλαιο 47-28-21, Άγιος Δημήτριος 40-61-76,
Χλωμός 285-385-414, Κουσπάδες 90-56-193, Βασιλάτικα \-76-100, Κορακάδες 274-56-193,
Νεοχωράκι 101-\-52, Αργυράδες 416-392-604, Κολοκύνθι 96-93-142, Ρουμανάδες 138-83-7,
Μαραθιάς 79-55-59, Περιβόλιον 308-285-468, Βιτουλάδες 75-66-115, Κρητικά 95-87-124,
Παλαιοχώριον 126-69-139, Νεοχώριον 84-45-75, Δραγοτινά 31-46-102, Σπαρτερόν 106-82-98,
Αναπλάδες 748-666-863, Ριγγλάδες (είναι και η πρωτεύουσα του Δήμου Λευκιμμαίων γι’αυτήν
την περίοδο) 335-345-569, Άγιος Θεόδωρος και Παντάτικα (συνοικία στην αγροτική περιοχή
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του Κάβο Μπιάνκο)764-952-1012, Ποτάμιον 350-347-315 και τέλος τα Μελίκια με 785-763585 κατοίκους.14
Οι ασχολίες των κατοίκων
Όλος αυτός ο πληθυσμός επιβίωνε από τα προϊόντα που του προσέφερε η γη. Η λίμνη των
Κορισσίων που βρίσκεται κάτω από το ύψωμα του Αγ.Ματθαίου ενώνεται με τη θάλασσα με
ένα μικρό κανάλι.
Η λίμνη δέχεται τα νερά των γύρω λόφων και του Γαρδικιού, όπου εκεί σώζεται και βυζαντινό
τείχος. Κατά το χειμώνα η περίμετρός της ξεπερνά τα τρία μίλια, ενώ το καλοκαίρι είναι
περίπου δύο μίλια.Το βάθος της στο κέντρο είναι περίπου 8-10 πάσα και κατά το ΝοέμβριοΔεκέμβριο μπορεί να αλιευθούν πλούσιες και καλής ποιότητας ποσότητες ψαριών, ακόμη και
χέλια. Και αν υπήρχε με την κατασκευή κάποιου έργου η δυνατότητα σε ένα σημείο η λίμνη να
επικοινωνούσε με τη θάλασσα θα υπήρχαν μεγαλύτερες ποσότητες ψαριών και σε ποικιλία.
Για την ίδια αυτή λίμνη ο Ι.Παρτς στα τέλη του 19ου αιώνα γράφει αναφέροντάς την ως
λιμνοθάλασσα που εκτείνεται σε μήκος 12 χιλιομέτρων και σε πλάτος περί το ένα χιλιόμετρο.
Μάλιστα αναφέρει ότι πλημμυρίζοντας κατακλύζει την παράλια πεδιάδα με τα νερά της. Γύρω
απο αυτήν την περιοχή μέχρι ψηλά στους Αργυράδες καλλιεργείται συστηματικά η άμπελος. 15
Σε όλο το νησί της Κέρκυρας υπήρχαν αλυκές στην περιοχή της Γαρίτσας και του χωρίου
Ποταμού, που βρίσκονται κοντά στην πόλη της Κέρκυρας και στην περιοχή της Λευκίμμης. Ο
χώρος που καταλαμβάνουν οι αλυκές στη Λευκίμμη εκτείνεται σε 450 misures (1 misure=20
βενετικά πάσα) μήκος και στο ίδιο περίπου αριθμό σε έκταση.
Οι αλυκές αποτελούνται εκτός από τους χώρους που πλημμυρίζονται με θαλασσινό νερό
(τηγάνια-φόσα) υπήρχαν και τρεις δεξαμενές ή κάμαρες. Ο λαός την πρώτη τη λέει ρουφιάνα
(ρ. ρουφώ), τη δεύτερη θερμάστρα γιατί εκεί θερμαίνεται από τον ήλιο το νερό και στη
συνέχεια έτσι θερμασμένο διοχετεύεται στην τρίτη δεξαμενή, όπου στερεοποιείται και γίνεται
αλάτι. Αυτό το αλάτι το μεταφέρουν, το στοιβιάζουν κάνοντάς το λόφους και το αποθηκεύουν
σε σκεπαστά μέρη, τα ακροθίνια.
Οι αλυκές στις αρχές του 19ου αιώνα ευρίσκονταν σε άθλια κατάσταση, γιατί η εκμετάλλευση
που γινόταν συστηματικά κατά την Ενετοκρατία, τώρα παραμελήθηκε, δεν υπάρχουν οι
Παρτς Ιωσήφ, «Η νήσος Κέρκυρα, Γεωγραφική μονογραφή», μετ. Περικ.Βέγιας, Τυπ. Ι.Νοχαμούλη, Πετρίδειο
κληροδότημα, Κέρκυρα, 1892 σελ. 290-291
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κληροδότημα, Κέρκυρα, 1892 σελ 113-119
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αγγαρείες στις οποίες υποβάλλονταν οι κάτοικοι την περίοδο εκείνη και αυτήν την περίοδο τα
μεροκάματα είναι ακριβά.Παρ’όλα ταύτα οι αλυκές και στις τρεις περιοχές που αναφέρθηκαν
αποδίδουν στο κράτος που έχει το μονοπώλειο και την εκμετάλλευσή τους 2406 τάλληρα.16
Η φύση για τη Νότια Κέρκυρα στάθηκε φειδωλή στην ευφορεία των εδαφών της, καθ’όσον
είναι αργιλώδης και φτωχή. Εκτός από τις ελώδεις περιοχές, τη λίμνη των Κορισσίων, τις
αλυκές που προσδίδουν κάποια ιδιαιτερότητα στο τοπίο, μόνο οι καλλιεργούμενες με αμπέλια
περιοχές βάζουν μία πινελιά τάξης και αρμονίας, αλλά και αποφέρουν στους κατοίκους
εισόδημα αλλά και καλή διατροφική συνδρομή. Παράγεται κρασί λευκό και ροζέ, το οποίο
είναι γευστικό, γλυκό και δεν «χτυπά» στο κεφάλι, όπως αντίθετα συμβαίνει με αυτό της
Ζακύνθου, λόγω του ότι περιέχει το καλλιεργούμενο έδαφος γύψο. Μόνο στην περιοχή του
Σπαρτίλα παράγεται κρασί μοσχάτο.
Η αμπελοκαλλιέργεια επί εποχής Ενετών είχε κάπως περιοριστεί, γιατί εκείνοι προωθούσαν
την ελαιοκαλλιέργεια. Και προκειμένου να το επιτύχουν, πιθανώς κατά το 1623 μ.Χ.,
διακήρυξαν στους πολίτες την αμοιβή των 42 τσεκινίων για το φύτεμα εκατό δένδρων. Έτσι οι
χωρικοί κατελήφθησαν από μεγάλο ζήλο και φύτευσαν τόσο κοντά τα ελαιόδενδρα, ώστε αυτά
για να βρουν τη ζωογόνο ακτινοβολία του ήλιου γίνονται πανύψηλα και έτσι γίνεται σχεδόν
αδύνατο το κλάδευμα και η συλλογή του καρπού από πάνω από το δένδρο.
Στις πράξεις που μελετήσαμε αυτές οι ελιές αναφέρονται ως αρχαίες σε αντίθεση με όσες έχουν
φυτευθεί σε πρόσφατη χρονική περίοδο και που τις αποκαλούν ελαιοκεντρωμάδες ή νέες ελιές
ή και ριζάρια. Καρπό δε αυτές οι αρχαίες ελιές αποδίδουν κάθε δύο χρόνια και έτσι επιτείνεται
η φτώχεια των κατοίκων.17
Άλλα φυτά που ευδοκιμούν στο νότιο αυτό τμήμα της νήσου Κέρκυρας, λόγω των νοτίων
ανέμων που πνέουν στην περιοχή, είναι τα εσπεριδοειδή. Στη Λευκίμμη, παραδίδει ο Ι.Πάρτς,
υπάρχουν ωραιότατοι κήποι με πορτοκαλλιές και λεμονιές, αλλά και κιτρομηλιές που οι καρποί
τους θα μπορούσαν να αποτελέσουν ένα σεβαστό μέρος του εισοδήματός τους, όπως συμβαίνει
με τους κατοίκους της Πάργας οι οποίοι τους εξάγουν σε Πολωνία και Ρωσία. Η
επιχειρηματικότητα ελλείπει από τους κατοίκους.»
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Ακόμη στη Λευκίμμη ευδοκιμεί το πρώιμα ωριμάζον ιαπωνικό μέσπιλον (μούσμουλο), οι
ροδιές, οι ροδακινιές, οι δαμασκηνιές ( μπουρνέλες, βανίλιες ), αχλαδιές κ.α. Ακόμη φυτρώνουν
κάκτοι που τους καρπούς τους (παυλόσυκα ή φραγκόσυκα ) τους συλλέγουν και τους τρώγουν
με ιδιαίτερη ευχαρίστηση και άλλους τους πωλούν. Πωλούν επίσης το ελαιόλαδο
κατεβαίνοντας τις Κυριακές στην πόλη και παρά τη θρησκευτικότητά τους αυτές δεν τις τιμούν,
όταν έχουν εργασία να κάνουν.18
Η μόνη συμβολή στο τραπέζι των κατοίκων της πόλης της Κέρκυρας από την περιοχή
Λευκίμμης σε λαχανικά είναι τα εξαιρετικά αγγούρια και τα λαμπρά εύχυμα πεπόνια. Ακόμη
καλλιεργούν για υφαντική ύλη βαμβάκι και πολύ περισσότερο λινάρι. Επίσης σιτάρι, αραβόσιτο
για ψωμί και για ταγή και όσπρια (φασόλια, ρεβύθια, λαθύρια).19
Η καθημερινή ζωή των κατοίκων της Ν.Κέρκυρας
Οι κατοικίες των χωρικών μας αναφέρει η Ν.Λάσκαρη ήταν απλά κτίσματα μόνο για να
καλύπτουν τις βασικές ανάγκες των όσων στέγαζαν, δηλαδή των ανθρώπων και των ζώων, και
πολύ συχνά άλλαζαν μέγεθος, χωρίς να ακολουθούν κάποιο οικοδομικό σχέδιο.
Είχαν στενά παράθυρα που έκλειναν με εξώφυλλα φτιαγμένα με σταυτωτά τοποθετημένα ξύλα.
Οι εξώπορτες γίνονταν φαρδιές για να χωρούν τα βαρέλια, τα σκαφόνια και τις πίλες που τις
έβγαζαν για να τις πλύνουν και μετά να αποθηκεύσουν σ’αυτές κρασί και λάδι. Με μία
εσωτερική πέτρινη σκάλα ανέβαιναν στο «απαλάτι», όπου υπήρχε το κρεβάτι στο οποίο
κοιμούνταν οι γονείς και τα παιδιά σε στρώμματα παραγεμισμένα με καλαμποκόφυλλα. Το
κρεβάτι στεκόταν σε τρίποδα (τρισκέλια), ξύλινα ή σιδερένια και ήταν σκεπασμένο με
βαμβακερό στρωσίδι ή λινοσκέπασμα. Μία πλατειά λωρίδα, το μπαγκαλέτο, έζωνε το κρεβάτι
και έκρυβε τα τρίποδα και, επειδή αυτό χρησίμευε και ως αποθηκευτικός χώρος, σκέπαζε και
ό,τι έκρυβαν από κάτω, καθώς και τα δοχεία νυκτός.
Τα σπίτια των γαιοκτημόνων ήταν πολυώροφα με πολλές κρεβατοκάμαρες, χώρους υποδοχής,
βιβλιοθήκες, αποθήκες και μεγάλες κουζίνες για την παρασκευή των εδεσμάτων και γιατί
ακόμη χρησίμευαν και ως χώροι

σύντομης ξεκούρασης των εργατών του αγροκτήματος.

Βλασσόπουλος Στυλ., «Σταστιστικαί-Ιστορικαί Περί Κερκύρας Ειδήσεις», μετ.Αθ. Τσίτσας, Κερκυραϊκά
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Χαρακτηριστικό τους γνώρισμα που γινόταν αντιληπτό από μακριά, ήταν ο φοίνικας, η πάλμα,
που φυτευόταν συγχρόνως με το θεμελίωμα της κατοικίας, ενδεικτικό σημείο αρχοντιάς.20
Οι χωρικοί της Κέρκυρας, παραδίδει ο Γεράσιμος Σαλβάνος από παρατηρήσεις που έκανε στο
χωριό των Αργυράδων, όπου παρέμεινε κατά το διάστημα 1916-1917, φιλοξενούμενος και
βοηθούμενος στην έρευνά του αυτή και από την αδελφή του, Μαλβίνα ΣαλβάνουΠαπαβλασοπούλου, που ήταν διδασκάλισσα διορισμένη στο χωριό αυτό, ποτέ δεν μίλησαν την
ιταλική γλώσσα. Επίσης και από την τουρκική το γλωσσικό ιδίωμα των χωρικών έμεινε
αμόλυντο.
΄Οπως αναφέρουν ο ποιητής Ανδρέας Κάλβος και ο Κερκυραίος ιστορικός Ιωάννης Ρωμανός η
ιταλική γλώσσα ουδέποτε ομιλήθηκε έξω των τειχών της πόλης της Κέρκυρας. Αν μεταδιδόταν
η γλώσσα, συνεχίζει ο Γ.Σαλβάνος αυτό θα γινόταν μέσω του σχολείου. Με το να είναι
καταδικασμένοι σε πλήρη απαιδευσία, δεν συνέβηκε να διαδοθεί η γλώσσα. Αλλά και το
θέατρο, η γλώσσα του οποίου ήταν κυρίως η ιταλική, ποτέ δεν έφτασε στην περιοχή.
Ακόμη και οι δίγλωσσοι γαιοκτήμονες, όσες φορές επισκέπτονταν τα κτήματά τους, αυτό
γινόταν, όχι βέβαια για να διδάξουν τη γλώσσα, αλλά για να εισπράξουν τις προσόδους από τα
κτήματά τους και συνομιλούσαν στην ελληνική, την οποία χρησιμοποιούσαν οι αγρότες,
καλλιεργητές των κτημάτων τους και οι χωρικοί.
Η απόσταση από την πόλη της Κέρκυρας ήταν αρκετά μεγάλη και μόνο στα χρόνια της
Αγγλικής Προστασίας δρόμος διανοίχτηκε και συνέδεσε τη Ν.Κέρκυρα με αυτήν. Έτσι η
γλώσσα διατηρήθηκε σχεδόν ανέπαφη ελληνική με πολλές λέξεις με αρχαία ελληνική ρίζα και
σημασιολογική χρήση. Αλλά διατηρήθηκε και με τη συμβολή της Ορθοδόξου Εκκλησίας που
χρησιμοποιούσε την κοινή Ελληνική, τη γλώσσα του ευαγγελίου, στην επικοινωνία της με τους
πιστούς.
Ακόμη οι πληθυσμοί που ήρθαν ως πρόσφυγες το 16ο αιώνα από το Ναύπλιο και τη
Μονεμβασιά και από την Κρήτη κατά το 17ο αιώνα, με την πτώση του Ηρακλείου στους
Τούρκους, αλλά και όσοι ήρθαν από την Ήπειρο, ενίσχυσαν την εθνική γλώσσα. Βέβαια, όσες
λέξεις δάνεια δέχτηκε αυτή, με την πάροδο του χρόνου κατόρθωσε να τις αφομοιώσει και να τις
ελληνοποιήσει.

Λάσκαρι Χ.Νινέττα, «Κέρκυρα- Μία ματιά μέσα στο χρόνο (1204-1864)», Εκδ. Ι.Σιδέρη, Αθήνα, 1998, σελ 304306 και 314-315
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Όπως με εξαιρετική προσοχή παρετήρησε ο Σαλβάνος αναλύοντας το λεξιλόγιο που
χρησιμοποιούσαν κατά τις αγροτικές τους ασχολίες, καθώς και τις αντίστοιχες μ’αυτές
συναλλαγές, είδε ότι σχεδόν καμία λέξη ξενική που αφορά την καλλιέργεια των σιτηρών, ούτε
τόσο της αμπέλου, δεν παρεισέφρυσε στο λεξιλόγιό τους, αλλά πολλές υπάρχουν σε ό,τι έχει
σχέση με την ελαιοκαλλιέργεια. Με δεδομένο ότι αυτές ήταν οι πλέον συνήθεις καλλιέργειες, οι
Ενετοί ευνόησαν μόνο την ελαιοκαλλιέργεια, γι’αυτό και οι ξενικοί όροι για τα αποθηκευτικά
σκεύη και τα μέτρα όγκου και βάρους.
Ακόμη ο Σαλβάνος μας παραδίδει τις εμπειρίες του από τη συναναστροφή του με τις
γερόντισσες του χωριού των Αργυράδων με τις οποίες του δόθηκε η ευκαιρία να καταγράψει
τραγούδια δημοτικά, εορταστικά, μοιρολόγια και σκωπτικά δίστιχα. Σ’αυτά όλα καθρεφτίζεται
το κερκυραϊκό ελληνικό γλωσσικό ιδίωμα και η πολιτιστική τους κληρονομιά.21
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ
Στοιχεία ταυτότητας της γυναίκας στη Νότια Κέρκυρα
Η μελέτη της θέσης της γυναίκας μέσα στα κοινωνικά συστήματα συγγένειας στον ελλαδικό
χώρο έχει καταλήξει στο συμπέρασμα ότι «η γυναίκα είναι κόρη ενός άνδρα, αδελφή ενός
άλλου, σύζυγος κάποιου τρίτου και, τέλος- το σημαντικότερο- είναι η μητέρα των γιων του».
Αυτού του είδους τα συμπεράσματα είναι ενδεικτικά του «εκφραστικού» ρόλου των
γυναικών και ακόμη ότι οι γυναίκες μέσα στις ανδροκρατούμενες κοινωνίες παίζουν έναν
ηθικό, παθητικό, τις περισσότερες φορές και συμβολικό ρόλο, σε αντίθεση με τον ενεργητικό
και δομικά καθορισμένο ρόλο των ανδρών.
Στην πραγματικότητα οι γυναίκες στην ελληνική αγροτική κοινωνία έχουν, συνήθως, δικές
τους ατομικές στρατηγικές τις οποίες αναπτύσσουν μέσα στα κοινωνικά καθορισμένα
πλαίσια της οικογένειάς τους και του χωριού τους προωθώντας δικούς τους στόχους που
αφορούν την προαγωγή των μελών της οικογένειάς τους εξατομικεύοντας τις ανάγκες τους.
Ιδιαίτερη σημασία έχει η σχέση η οποία αναπτύσσεται ανάμεσα στη μητέρα-κόρη η οποία
«θητεύει» δίπλα στη μητέρα και οι «φυσικές» και συναισθηματικές τους σχέσεις αρχίζουν
από τη βοήθεια στις δουλειές του σπιτιού και φθάνουν στην παραχώρηση της μητέρας
μέρους ή του συνόλου των προικώων της (προικιά, ρουχισμός, σκεύη, χωράφια).
Αλλά και οι άνδρες, ουσιαστικά, συνδέονται με το κοινωνικό σύστημα μέσω των γυναικών
οι οποίες ως μητέρες, αδελφές, σύζυγοι ή θυγατέρες τους λειτουργούν ως σύνδεσμοι του
ιδιωτικού-οικιακού χώρου με το δημόσιο, λόγω του ότι είναι αυτές που επιμελούνται τα
σχετικά με την «εικόνα» τους στον κοινωνικό χώρο και πάντα σε συνάρτηση με τις ιδιότητες
και ικανότητες τις οποίες κατέχουν.
Συγκεκριμένα αναφερόμαστε στην «τιμή» και το «καλό όνομα» της οικογένειας που
αντικατοπτρίζεται στον άνδρα από την ηθική, τη συζυγική πίστη και τη νοικοκυροσύνη της
γυναίκας, είτε αυτή είναι σύζυγος, αδελφή ή κόρη.
Στην παραδοσιακή μεσογειακή κοινωνία η οικογένεια είναι ο αναντικατάστατος τρόπος για
τη ζωή των ατόμων και το καθένα έχει την ιδιότητα, τις ευθύνες και το ρόλο που του ορίζουν
οι οικογενειακές σχέσεις. Όπως για παράδειγμα η παρασκευή φαγητού είναι μια ατομική και
συνάμα συλλογική πράξη, καθώς και άλλες, όπως η παραγωγή αγαθών για τις οικονομικές
ανάγκες της οικογένειας εξαρτώνται από τη συνδρομή όλων των μελών της. Οι
συναισθηματικές σχέσεις οι οποίες αναπτύσσονται ανάμεσα στα μέλη μιας οικογένειας, η
ιεράρχηση ρόλων, η κατανομή της εργασίας και το status που διέπει τα μέλη της, με
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εκκίνηση από τον πατέρα ή το γεροντότερο της οικογένειας, επιβάλλεται και δημιουργεί μια
τυπολογία σχέσεων που το εύρος της εξαρτάται από τον τύπο αυτής της οικογένειας.
Συγκεκριμένα αναφερόμαστε στην ευρεία, την εκτεταμένη οικογένεια ή σ’αυτήν την
πυρηνική, στενή οικογένεια.22
Στο χώρο της Ν.Κέρκυρας η εκτεταμένη μορφή οικογένειας αποτελεί την επικρατέστερη
μορφή της, ίδια με αυτή που φαίνεται να υπάρχει σε όλη την Επτάνησο. Αποτελεί μια
μονάδα παραγωγής και κατανάλωσης που την καθιστά αυτάρκη. Η δε ιδιοκτησία της
οικογένειας παρουσιάζει περιορισμένα όρια ύπαρξης και βρίσκεται στην πλήρη της
ακεραιότητα, όσο ο αρχηγός της βρίσκεται στη ζωή και έχει αποκτήσει κυρίως αρσενικά
παιδιά, τα οποία, όταν νυμφεύονται, παραμένουν μέσα στο οικογενειακά ελεγχόμενο
οικονομικό και στεγαστικό πλαίσιο.
Αυτό δημιουργεί τις περισσότερες φορές νέες συνεταιριστικές και οικονομικές σχέσεις με
την οικογένεια προέλευσης της νύφης. Το ίδιο συμβαίνει και στην περίπτωση σύναψης
γάμου θυγατέρων μιας οικογένειας με άλλες. Έτσι δημιουργείται ένα πλέγμα συγγενικών
σχέσεων ανάμεσα στα μέλη του χωριού και η τοπική αυτή κοινωνία παρουσιάζει
συνεργατικότητα και αλληλεγγύη η οποία εκδηλώνεται με ποικίλους τρόπους.
Οι νέοι ακόμη και με τη σύναψη γάμου δεν αναλαμβάνουν μέσα στην εκτεταμένη οικογένεια
ρόλο αρχηγού, τον οποίο κρατεί ο πατέρας του γαμβρού και όλοι παραμένουν οικονομικά,
κοινωνικά και ηθικά υποταγμένοι στον έλεγχό του και εργάζονται και φροντίζουν για το
καλό ολόκληρης της οικογένειας.
Όσον αφορά δε τη συνεργασία των αμφιπλευρικών συγγενών, αυτή δεν αποτελεί τίποτε άλλο
παρά μόνον την καλοπροαίρετη νομή του χρόνου και των πόρων μεταξύ των ατόμων που
έχουν ζήσει μαζί και συνεχίζουν να διατηρούν εγκάρδιες συγγενικές και φιλικές σχέσεις,
όπως είναι το συνεταιριστικό πάτημα σταφυλιών, το ψάρεμα με καΐκι και το μοίρασμα της
ψαριάς κ.τ.λ..
Τα ιδανικά της συγγένειας, όπως η εμπιστοσύνη, η καλή θέληση, η τίμια συναλλαγή, η
παροχή διευκολύνσεων βιώνονται στην καθημερινή ζωή. Έτσι

η συνέπεια στον τρόπο

υπολογισμού της συγγένειας οδηγεί στον καθορισμό με τον έναν ή τον άλλο τρόπο (εξ
αίματος, εξ αγχιστείας) στο χαρακτηρισμό των περισσοτέρων μελών της κοινότητας ως
συγγενών. Υπό αυτήν την έννοια ο ορισμός της οικογένειας στο Ιόνιο υποδηλώνει την

Μουσούρου Λουκία, « Γυναίκα και απασχόληση», Σειρά Κοινωνιολογική και Ανθρωπιστική Βιβλιοθήκη,
Gutenberg, Αθήνα, 1993, σελ.32-37, 39-40.
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οικιακή μονάδα που την αποτελεί η πυρηνική οικογένεια (άνδρας, γυναίκα, παιδιά) με την
προσθήκη ενός ή και των δυο γονέων του συζύγου και πιθανώς των περισσοτέρων
ανύπανδρων αδελφών του συζύγου, δηλαδή μιλάμε για μια «πολυεστιακή» οικογένεια. Σε
περίπτωση που δεν είναι αυτό εφικτό, για λόγους πρακτικούς, δηλαδή να συγκατοικούν όλοι
μαζί, δεν παύουν να λογίζονται ως μέλη της ίδιας οικογένειας.23
Όπως έχει παρατηρηθεί η γυναίκα των πόλεων προχωρεί ευκολότερο από την αγρότισσα σε
ένα διαζύγιο και χωρίζει ευκολότερα, όταν συντρέχουν εκείνοι οι παράγοντες που συντελούν
στον κλονισμό του γάμου. Η γυναίκα στη Ν.Κέρκυρα, όσες φορές αναφέρεται ότι
καταγράφει νοταριακές πράξεις μόνη της, χωρίς την παρουσία ανδρός, αυτό θα
επισημαίνεται με την ένδειξη της κατάστασης της χηρείας, ή της αγαμίας και σε καμία των
περιπτώσεων δεν παρατηρήσαμε, την επισήμανση της διάστασης ή διάζευξης, ει μη μόνον σε
κάποιες περιπτώσεις η απουσία λόγω φυγοδικίας του συζύγου και σε άλλες απομάκρυνση
αυτού από τη συζυγική εστία,λόγω αναχωρητικού βίου (μόνασης).
Ασφαλώς και θα συνέτρεχαν οι επισύροντες τη διάζευξη-διάσταση λόγοι, όπως η οικονομική
δυσχέρεια, η σεξουαλική ασυμφωνία, η ανικανότητα απόκτησης παιδιών, η επίδραση των
συγγενών, η ανωριμότητα των συζύγων, η διαφορά ηλικίας και οι αξεπέραστες διαφορές
στους χαρακτήρες και τις προσωπικότητες. Όμως, μέσα σ’αυτό το στενά ελεγχόμενο
κοινωνικό σύστημα, οι γυναίκες εμφανίζονται υπομονετικές μέχρι αυτοθυσίας και δεν
χρεώνονται τη «μομφή» της ζωντοχήρας. 24
Σε όλη της τη ζωή η γυναίκα της αγροτικής Ν.Κέρκυρας ευρίσκεται υπό τη σκέπη του
άνδρα, είτε αυτός είναι ο αρχηγός της οικογένειας προέλευσης, είτε πρόκειται για την
οικογένεια προορισμού της, όπου οι ευθύνες και οι υποχρεώσεις της αυξάνουν, ως προς τον
αριθμό των μελών της οικογένειας στην οποία εντάσσεται με το γάμο της και που πρέπει να
εξυπηρετεί και να συνεργάζεται με όλα της τα μέλη. Υπό αυτήν την προκαθορισμένη πορεία
και ποιότητα ζωής η γυναίκα στη Ν.Κέρκυρα είναι υποχρεωμένη να αναπτύξει ποικίλες
δεξιότητες, να είναι δυνατή σωματικά για να αντέχει στον κάματο των οικιακών και των
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αγροτικών εργασιών, καθώς και να ανταπεξέρχεται στην ολοήμερη φροντίδα ανθρώπων και
ζώων της οικογένειάς της.
Αναφορικά με την ονοματοθεσία των κοριτσιών στην περιοχή, παρουσιάζει αρκετό
ενδιαφέρον το γεγονός λόγω της σειράς επιλογής των ονομάτων. Συνήθως, ακολουθείται η
πρώτη κόρη να παίρνει το όνομα της μητέρας του πατέρα. Στη συνέχεια τα υπόλοιπα
κορίτσια που, τυχόν, θα γεννιούνταν στην οικογένεια, έπαιρναν το όνομα κάποιας σεβαστής
θείας η οποία φρόντιζε να τα προικοδοτεί με τη δική της περιουσία. Ακόμη είχε και ο
ανάδοχος το δικαίωμα να δώσει το όνομα κάποιου προσφιλούς του προσώπου στην αναδεχτή
του.
Τέλος στη σειρά προτίμησης δινόταν το όνομα της μάμμης από την πλευρά της μητέρας. Με
δεδομένο ότι στη Ν.Κέρκυρα, κυρίως, στο πρώτο μισό του 19ου αιώνα δεν έχουμε γεννήσεις
πολλών παιδιών και, όσα γεννιούνταν ήταν στην πλειοψηφία τους αγόρια, διαπιστώνεται μια
αναλογία αριθμού ανδρών 1\4 περίπου σε σχέση με τις γυναίκες.25
Α.Ονοματοθεσία γυναικών στη Ν.Κέρκυρα κατά το 19ο αιώνα
Η γυναίκα στη Ν.Κέρκυρα κατά το 19ο αιώνα παρουσιάζεται με μια σχετική
διαφορετικότητα αναφορικά με την ονοματοδότησή της σε σχέση με αυτήν των γυναικών της
κυρίως Ελλάδας. Είναι συνήθεια της περιοχής, θεωρούμε από βενετσιάνικη, βασικά,
επίδραση, να καταγράφονται ονόματα με καταφανή αυτήν την επίδραση.
Έτσι έχουμε σε συμβόλαια τα ονόματα Φοτζέτα, Φιόρι και Φιορούλα, Λεπετίνα, Λουκριτία,
Λουτζιόλα, Λουτσία και Λουκία, πιο εξελληνισμένο, και Λουτσινέτα. Ακόμη Κεκίλια,
Κορνέλια, Αντζουλία και Αντζουλίνα, Ανεζήνα, καθώς και Ρεγκίνα, Ριόζα (Ρόζα) και
Σεντίνα.
Είναι, φαίνεται, συνήθεια της περιοχής, αλλά που δείχνει και την ξενική επίδραση και
σ’αυτήν την περίπτωση, τα ονόματα των κοριτσιών να τα εμπλουτίζουν καθιστώντας τα πιο
χαριτωμένα, ανάλαφρα, εύηχα και κομψά, προσθέτοντας την κατάληξη –ελλα και –εττα.
Συγκεκριμένα το θηλυκό του Σταμάτιος θα ήταν στην κυρίως Ελλάδα Σταματία. Όμως στην
περιοχή της Ν.Κέρκυρας η Σταματέλλα είναι το θηλυκό του Σταμάτης και κατόπιν με έλξη
το αρσενικό έχει ως παραλλαγή και το ανδρικό όνομα Σταματέλλος (Τέλλος). Από το
αρσενικό Ιωάννης συνηθίζεται να σχηματίζεται το θηλυκό, αντίστοιχα, όνομα Ιωαννέτα και
25
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πιο συχνά απαντώμενο Γιαννέτα. Έτσι σχηματίζεται και συναντάται εκτός από το Ελένη, το
Ελενέττα και με συγκοπή Λενέττα, ή πιθανόν να προέρχεται από το γαλλικό Lenette.
Ακόμη, λόγω της μεγάλης θρησκευτικότητας των κατοίκων της περιοχής, μεγάλη
παρουσιάζεται η προτίμηση στο όνομα Θεοδώρα (Λόλα το χαϊδευτικό και Λολής το
αρσενικό), διότι η Αυγούστα Θεοδώρα είναι τοπική αγία της Κέρκυρας και το σκήνωμά της
φυλάσσεται στην εκκλησία την αφιερωμένη στην ομώνυμη Αγία Θεοδώρα, και είναι η
Μητρόπολη της Κέρκυρας και όχι η εκκλησία του Αγίου Σπυρίδωνα, όπως θα πίστευε
κανείς.
Και ενώ προστάτης ολόκληρης της νήσου Κέρκυρας θεωρείται ο Άγιος Σπυρίδωνας,
Σπυριδούλες δεν αναφέρονται στα έγγραφα τα οποία μελετήσαμε, σε αντίθεση με την
πληθώρα των ανδρών με το όνομα Σπυρίδων και Σπύρος. Βέβαια, η Θεοδώρα συνήθως
γίνεται επί το καλλιτεχνικότερο Θεοδωρέλλα, αλλά δεν υπάρχει αντίστοιχα ανδρικό όνομα
Θεοδωρέλλος.Το ίδιο συμβαίνει και με το όνομα Αντώνιος. Ενώ η Αντωνία γίνεται
Αντωνέλλα το αρσενικό Αντώνιος παραμένει το ίδιο.
Άλλο όνομα που παραπέμπει στο θρησκευτικό δοξαστικό της Κέρκυρας είναι και το όνομα
Κερκύρα (βαρύτονο), από το όνομα της οσίας Κερκύρας. Συχνά απαντώμενο είναι το
αρχαιόπρεπο Αλεξάνδρα που εδώ συνηθίζεται, χάριν συντομίας, να αναφέρεται ως Τσάντα
και αντίστοιχα το αρσενικό Τσάντος.
Χαριτωμένα πάλι ονόματα θεωρούνται, αφού απαντώνται συχνά στις πράξεις που εξετάσαμε,
το Μαριέττα, Μαργιεντίνα, Μαργαρόνα και Μαργαρίτα, Ζαχαρένια, Διαμαντίνα, Μαρίνα,
Αρετούσα, Ανδριάννα και Ανδριανούλα, Νικολέττα και Μάριον, από αγγλική επίδραση.
Μεγάλη, επίσης, είναι η προτίμηση και σε άλλα αρχαιοπρεπή ονόματα. Συχνότατα
αναφέρονται τα Πηνελόπη και συγκοπτόμενο Λόπη, Αθηνά, Θεοδοσία, Θεοδούλη και
Χριστοδουλίνα. Χωρίς, βέβαια, να παραλείπονται και τα πιο λαϊκά, όπως Τασία και Τατζιά,
Στέλιω και Στελούλα, Μηλιά και Μηλούλα, Αγγέλω, Ζαφείρα και Ζαμπετούλα.
Γενικά η έντονη βενετσιάνικη επίδραση υποχωρεί, όσο προχωρεί ο 19ος αιώνας και προς το
τέλος του λίγες ξενιές επιδράσεις στην ονοματοθεσία των γυναικών παρατηρούνται.
Αντίθετα με τη μετακίνηση προσφύγων από την Ήπειρο, με το τέλος των πολέμων με τον
Αλή Πασά και την άλωση της Πάργας, παρατηρούνται ονόματα γυναικών αντίστοιχα με
αυτά που συνηθίζονται στην κυρίως Ελλάδα, όπως Βαγγελιώ, Λεμονιά κ.α
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Β.Χωροταξική κατανομή επωνύμων
Εκείνα τα οποία παρουσιάζονται με αυστηρή χωροταξική κατανομή, είναι τα οικογενειακά
τους ονόματα. Έτσι είναι πολύ εύκολα διακριτός ο τόπος καταγωγής τους δηλαδή από ποιο
χωριό της Ν.Κέρκυρας προέρχονται, αλλά ακόμη και από ποια συνοικία του κάθε χωριού,
καθ’ότι είναι αποκρυσταλλωμένο, θα λέγαμε, με το πέρασμα των αιώνων να κατοικούν οι
συγκεκριμένες οικογένειες στο συγκεκριμένο χώρο, αν κρίνουμε από παρατηρήσεις στα
συμβόλαια και ότι αυτό συμβαίνει ακόμη και στις μέρες μας, με μία, σχεδόν, απαρέγγλιτη
νομοτέλεια.
Για να μην υπάρχει παρέκκλιση και λανθασμένος υπολογισμός στις παρατηρήσεις μας αυτές,
με δεδομένο ότι η γυναίκα με το γάμο της ακολουθεί τις περισσότερες φορές το σύζυγο στο
δικό του τόπο και τη δική του οικογένεια, όπως και προαναφέρθηκε, μόνο στις περιπτώσεις
που η νέα είναι πλουσιότερη ή μοναχοκόρη, τότε ο άνδρας έρχεται «σώγαμπρος» και το
αξιοπερίεργο είναι ότι χάνει το οικογενεικό του όνομα και παίρνει αυτό του πενθερού του.
Προτιμήσαμε οι παρατηρήσεις μας και η εξαγωγή συμπερασμάτων να αφορά πράξεις
προικοδοσίας και προικοπαράδοσης, όπου είναι ακόμη σταθερή η θέση της νέας μέσα στην
οικογένεια προέλευσής της.
Θα αναφερθούμε αρχικά στα χωριά του πεντάχωρου της Λευκίμμης δηλ. Ριγγλάδες,
Αναπλάδες, Άγιοι Θεόδωροι, Ποτάμι και Μελίκια. Στη συνέχεια θα ακολουθήσουμε τη
χωροταξική ανάπτυξη των χωριών με αφετηρία το Μεσογγή ποταμό δηλ. από Βορράν προς
Νότο. Έτσι θα πρέπει να αναφέρουμε τα πεδινά χωριά Μπραγκανιώτικα, Χλωμοτιανά και τα
ψηλότερα ευρισκόμενα προς την πλευρά της Μεσογγής, τα χωριά Άνω και Κάτω Σπήλαιο,
Χλωμός. Και καθώς κατηφορίζουν προς τη θάλασσα, Νότος, Βασιλάτικα, Άγιος Δημήτριος,
Κουσπάδες, Πετριτής, Ρουμανάδες, Κορακάδες, Κολοκύνθι.
Στη συνέχεια με κατεύθυνση προς την περιοχή της Λευκίμμης ευρίσκονται οι Αργυράδες, ο
Μαραθιάς, το Περιβόλι, οι Βιταλάδες. Ακόμη στις λοφώδεις νοτιοδυτικές περιοχές της
Λευκίμμης ευρίσκονται τα χωριά Κρητικά, Παλαιοχώρι, Νεοχώρι-Μπαστάτικα, Δραγωτινά
και ψηλότερα, δεσπόζοντας πάνω από τον Ασπρόκαβο, ευρίσκεται το Σπαρτερό.
Έχοντας, λοιπόν, γνώση του συγκεκριμένου χώρου είναι πιο εύκολο να γίνει κατανοητή η
κατανομή-διασπορά που παρουσιάζουν τα οικογενειακά ονόματα των γυναικών της περιοχής
μελέτης μας κατά το 19ο αιώνα:
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ΛΕΥΚΙΜΜΗ
Ριγγλάδες: Γαρδικιώτη, Γαστεράτου, Δελαβία, Καββαδιά, Κουλούρη, Κοτινά, Μυρίλλα,
Νικολόπουλου.
Αναπλάδες: Καλογερόπουλου, Κουλούρη, Κοντομάρη, Μεταξά, Μικρούλη, Παλαιοχωρίτη,
Παπαβλασσόπουλου, Σμοΐλη, Σουλάνη, Χρυσικόπουλου .
Άγιοι Θεόδωροι: Βλάσση, Γατσούλη, Ζερβού, Ζερβού-Ζυμάρη, Κουρή, Μοναστηριώτη,
Μοιρισκλάβου.
Ποτάμι: Βλάσση, Βούλγαρη, Κουλούρη, Κανάκη, Κιμινά, Κονοφάου, Λυόπουλου, Σαμοΐλη,
Φίλιππα.
Μελίκια: Βερονίκη, Βρυάκου, Έξαρχου, Καββαδιά, Κάντα, Λέπεση, Αλιτούργη ή
Λειτούργη, Πανδή και Παντή, Σπυριώνη, Τζουκιά.
Από τα χωριά, Νότος και Πετριτής

δεν έχουμε επισημάνει πράξεις γυναικών σε όσα

συμβόλαια εξετάσαμε. Τη μόνη λογική εξήγηση την οποία και αναφέρουμε, φαίνεται ότι θα
ήταν πιο εύκολη η πρόσβαση στο νοτάριο που είχε την έδρα του στον Άγιο Ματθαίο Μέσης,
από το να μεταβαίνουν στους Αργυράδες ή πολύ περισσότερο στην περιοχή της Λευκίμμης.
Άνω Σπήλαιο: Γγκιολέκα, Γεωργοπέτρη.
Μπραγκανιώτικα: Μποζίκη, Σούκερη, Γκιολέκα.
Χλωμός: Αρκούδη, Αυθινού, Αυλιανού, Κουλούρη, Μαρκάτη, Λαβράνου, Παλικήρα,
Σιδέρη, Τσουκιά, Τούρκου.
Χλωμοτιανά: Παϊζάνου.
Βασιλάτικα: Βλαχοπούλου.
Άγιος Δημήτριος: Αργυροκαστρίτη, Λαβράνου.
Κουσπάδες: Ίσερη, Βλαχοπούλου, Καρύδη, Κούρσαρη, Λέκκα, Μπούα.
Ρουμανάδες: Λέση.
Κορακάδες: Γεωργοπάλη, Κορτέση, Λέση, Μπραντζαβάνη, Μακροδήμητρα, Παγκράτη,
Παντή, Στούπα.
Κολοκύνθι: Γιαννίκα, Δημουλά ή Δημουλή, Καλούδη, Λέση.
Αργυράδες: Αγιοβλασίτη, Γλύννη, Καββαδία και Καββαδιά, Καταβάτη, Κουλούρη,
Λαβράνου, Λέση, Μάζη, Μέξα, Πανδή, Πολίτη, Λιούμπα, Φαντοπούλου.
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Μαραθιάς : Γούναρη, Νικομάνη.
Περιβόλι: Κουλούρη, Κυπριώτη, Λαοπόδη, Λίναρη, Μίαρη, Νάου, Χειμαριώτη, Χιοναδίτη.
Βιταλάδες: Βάρελη, Βούλγαρη, Ρήγου.
Κρητικά: Βλάσση.
Παλαιοχώρι: Βαρσάκη, Απέργη, Κάντα.
Νεοχώρι-Μπαστάτικα:

Βέργη,

Γράντου,

Θεριανού,

Κουρή,

Μαθιού,

Μπασιά,

Πλασκασοβίτη.
Δραγωτινά: Καστρινού.
Σπαρτερό: Ασπιώτη, Γράντου, Κέκκια (έχει έλθει από τους Παξούς, όπως αναφέρεται σε
σχετικό συμβόλαιο), Λέκκα, Βλαχοπούλου.
Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι η καταγραφή του πλήρους ονόματος της γυναίκας στα
συμβόλαια γίνεται με αναφορά στο επώνυμο (οικογενειακό όνομα), στο όνομα του πατέρα,
το οποίο εμπλουτίζεται και με επιθετικό προσδιορισμό, όπως «του ευσεβούς», «ευλαβούς»,
«ευγενούς», όταν αυτός είναι ιερωμένος, είτε κάποιο εξέχον οικονομικά πρόσωπο, σεβαστό
στην τοπική κοινωνία.
Το όνομα του συζύγου εμφαίνεται, όταν είναι παρών ο ίδιος ή όταν η γυναίκα είναι έγγαμη
και καταγράφεται δικαιοπραξία η οποία αφορά την ίδια. Σε περίπτωση χηρείας, τότε
υπάρχουν αναφορές του ονόματος του εκλιπόντος συζύγου, όπως «γυνή χήρα του πάλαι ποτέ
τάδε». Μόνο στο τέλος της πράξης, πριν τη θέση των υπογραφών των συμβαλλομένων και
των μαρτύρων, σε αρκετές περιπτώσεις, αναφέρεται η γυναίκα με το επώνυμο του
αποθανόντος συζύγου της.
Είναι άξιο παρατήρησης το γεγονός της επισήμανσης από το νοτάριο, στην περίπτωση που η
γυναίκα έχει συνάψει πλείονας του ενός γάμου, τότε και μόνον τότε να γίνεται αναφορά
σ’αυτό με την ένδειξη «σε β΄συνοικέσιο με τον... τάδε» είτε και «σε γ΄συνοικέσιο με
το...δείνα». Ενώ αντίστοιχα, όσον αφορά, τον άνδρα δεν γίνεται παρόμοια αναφορά, εάν
δηλαδή έχει συνάψει και προηγούμενους γάμους.
Τα νοταριακά κείμενα με χρονικό σημείο έναρξης το 1865 και εξής, μέχρι το τέλος του 19 ου
αιώνα, κάνουν, κατά το τυπικόν της πλήρους καταγραφής της ταυτότητας των ενηλίκων,
αναφορά και στο επάγγελμα των συμβαλλομένων, καθώς και στην εθνικότητά τους.
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Έτσι κατά το καθιερωμένο και συνεπώς ανάλογα αξιολογημένο επάγγελμα της νοικοκυράς,
για την εποχή αυτή θεωρείται έτσι όπως καταγράφεται «άνευ επαγγέλματος». Και προϊόντος
του χρόνου, περί τη δεκαετία του 1870 και λίγο μετέπειτα, γίνεται αναφορά της γυναικείας
απασχόλησης με την επισήμανση «με τα της εξοχής γυναικεία έργα».
Όμως η αξιολόγηση της κοινωνικής καταξίωσης, του αντίστοιχου κύρους τους και της
ιδιαίτερης κοινωνικής αποδοχής την οποία απολαμβάνουν, γίνεται έντονα καταφανής από
την προσφώνηση με τη λέξη «κυρία». Εκεί καταυγάζει η εκτίμηση και ο σεβασμός του
συντάσσοντος το συμβόλαιο νοτάριου, που αποτελεί εν προκειμένω τον εκφραστή της κοινής
γνώμης, σε αντίθεση με την αποστασιοποίηση που γεννά η χρήση της λέξης π.χ. «κυράντζα».
Η λέξη «κυρία» αποδίδεται τυπικά στα συμβόλαια τα συνταχθέντα μετά την Ένωση, όμως σε
πολλά σημεία, όπου παρεισφρύει το προσωπικό ύφος του νοτάριου, η κυρία καταλήγει πολύ
εύκολα σε «κυρά».
Από τις αρχές του αιώνα που αναφερόμαστε, η επίκληση «κυράντζα» εκφράζει τη γυναίκα
από το λαϊκό κοινωνικό στρώμμα το οποίο ο νοτάριος το υποτιμά ακόμη και με την
κακογραφία, το βιαστικό της καταγραφής του συμβολαίου που εμφανώς διακρίνεται στο
έγγραφο. Πιθανόν να είναι αποτέλεσμα του πενιχρού τιμήματος που θα εισέπραττε ως
αμοιβή. Αντίστοιχα η λέξη «κυρά» ως προτακτικό πάντοτε συνδεδεμένο με το όνομα της
συμβαλλόμενης, αναδεικνύει μια μέση κατάσταση.
Αντίθετα η επίκληση με το «κυρία» ή «ευγενής κυρία τάδε», είτε αλλού πάλι η αναφορά ως
συμβία ή σύζυγος του ευγενούς ή επιφανούς ή πάλαι ποτέ κυρίου τάδε, αποδεικνύει την
κοινωνική ανωτερότητα της παραγγείλασας τη νοταριακή πράξη.
Μάλιστα, είναι διατυπωμένο με το πλουσιότερο λεξιλόγιο και κατεγραμμένο με τα καλύτερα
των γραμμάτων του νοτάριου, γεγονός που υποδηλώνει την ιδιαίτερα μεγάλη προσοχή που
καταβλήθηκε εκ μέρους του, ίσως, ανάλογη με την αμοιβή του.
Το ύφος του κειμένου αρκετές φορές αποδεικνύει και τη συμπάθεια του νοτάριου προς την
πελάτισσά του. Έχουμε επισημάνει την αλληλεγγύη, την εκτίμηση και την παραδοχή της
αξίας της συμβαλλόμενης δια στόματος του νοτάριου, που στις συγκεκριμένες περιπτώσεις,
θα λέγαμε, ότι εκφράζει την επικρατούσα άποψη της μικρής τους κοινωνίας και σύμφωνα με
την οποία η πελάτισσά του αποκαλείται «η καλή Ελένη», «η εργατική Ελένη» και άλλα
παρόμοια. Συγκεκριμένα πρόκειται για πράξη δωρεάς περιουσιακών στοιχείων μεταξύ μελών
μιας οικογένειας από την περιοχή του χωρίου Περιβολίου, στην οποία οι «άνδρες» της
οικογένειας αναφέρονται ως «χαροκόποι, μέθυσοι και ράθυμοι» και ως εκ τούτου η
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εκχώρηση των δικαιωμάτων των καλλιεργούμενων εκτάσεων στη «φίλεργη Ελένη» θα έσωζε
και την περιουσία και θα προσπόριζε αγαθά προς το ζην στους δύο «αχρείους» της
οικογένειας.
Γ. Ασχολίες και υποχρεώσεις γυναικών
Μια σύντομη αναφορά στην επικρατούσα οικονομική κατάσταση των κατοίκων της περιοχής
της Ν.Κέρκυρας σε συνάρτηση με την αγροτική παραγωγή στην περιοχή αυτή, θα μας
παρείχε, πιστεύουμε, τη δυνατότητα του καλύτερου τρόπου κατανόησης της ζωής και των
υποχρεώσεων τις οποίες, φαίνεται, να έχει η γυναίκα στην περιοχή.
Όπως προαναφέρθηκε η ελιά και η καλλιέργειά της αποτελούσαν απο το 16ο αιώνα κατά τον
οποίο εισήχθει η καλλιέργειά της στην περιοχή, τη βασικότερη πηγή πλούτου και επιβίωσης
των κατοίκων μετά από την καταστροφική επιδρομή στα Επτάνησα του Μπαρμπαρόσα.
Αλλά κατά το 19ο αιώνα η κατάσταση της ελαιοφύτευσης έχει φθάσει σε ένα τέτοιο σημείο
πυκνότητας ώστε να διαπιστώνεται ότι δεν υπάρχουν πλέον ελαιώνες, αλλά δάση από ελιές.
Η πυκνότητα των δένδρων εμποδίζει τη μεταξύ τους κυκλοφορία του αέρα και κατ’αυτόν
τον τρόπο μειώνει την απόδοση των καλλιεργούμενων δένδρων. Αν, δε, προσθέσουμε το
γεγονός ότι ούτε κλαδεύονταν, λόγω του ότι απαγορευόταν η χρήση εργαλείων, ούτε
λιπαίνονταν λόγω της έλλειψης ποιμνίων και ότι ο καρπός συλλεγόταν από τη γη και πολλές
φορές αυτός σάπιζε, τότε αντιλαμβανόμαστε την κατάσταση των αγροτικών εσοδειών.
Επιπρόσθετα η εκτίμηση του ελαιοκάρπου γινόταν κατά το μήνα Οκτώβριο για την πληρωμή
των αγροληπτικών μεριδίων, ενώ η συλλογή του κατά τους μήνες Νοέμβριο και Δεκέμβριο.
Ακόμη στο ελαιοτριβείο που, όπως αντιλαμβανόμεθα ήταν πολύ πρωτόγονο, το κόστος της
παραγωγής του ελαιόλαδου στοίχιζε για τον ιδιοκτήτη του καρπού το 15% της αξίας του.
Συγκεκριμένα για να εξαχθεί μία βαρέλα λάδι, δηλ.72 λίτρες απαιτούνται συνήθως 30 κιλά
(30 bushels) ελαιόκαρπου και η εργασία τριών ανδρών για έξι ώρες με τη βοήθεια και ενός
αλόγου.
Ένα άλλο είδος προϊόντος που αποτελούσε μία από της βασικότερες πηγές πλούτου και
επιβίωσης ήταν η καλλιέργεια της αμπέλου. Οι εκτάσεις που καλύπτονταν από αμπέλια κατά
το 19ο αιώνα στην περιοχή καταλαμβάνουν και υγρά και πεδινά μέρη και γι’αυτόν το λόγο η
ποιότητα των σταφυλιών και του κρασιού αυτήν την περίοδο υποβαθμίζεται.
Έτσι το κρασί δεν είναι καλής ποιότητας και δεν γνωρίζουν οι αμπελουργοί να το διατηρούν
πέραν των 10-12 μηνών. Για το λόγο αυτό τα κρασιά δεν είναι εξαγώγιμα και οι παραγόμενες
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ποσότητες διατίθενται σε χαμηλή τιμή στην ντόπια κατανάλωση και κυρίως στα χαμηλού
εισοδήματος κοινωνικά στρώμματα.
Τα δημητριακά καλύπτουν το 10% περίπου των αναγκών του πληθυσμού και επειδή δεν
εφαρμόζεται η αγρανάπαυση, το όργωμα γίνεται με ξύλινο άροτρο που σέρνεται από βόδια ή
αγελάδες και δεν υπάρχουν αρδρευτικά έργα και επιπλέον η λίπανση είναι λιγοστή από τα
ελάχιστα ποίμνια που υπάρχουν, λόγω της έλλειψης βοσκοτόπων, εξ αιτίας της κάλυψης της
γης από ελαιόδενδρα. Μάλιστα η φτώχεια των κατοίκων αποτρέπει και την απόκτηση ή και
την αντικατάσταση των αροτήρων ζώων.
Η λαχανοκομία, όπως και η παραγωγή των γεώμηλων που εισήχθηκε από τους
Αυτοκρατορικούς Γάλλους ως καλλιέργεια για εκμετάλλευση συμφέρει μόνο σε περιοχές
κοντά στην πόλη της Κέρκυρας, όπου η δυνατότητα κατανάλωσης είναι μεγαλύτερη και
μόνο, όταν ο γεωργός έχει στη διάθεσή του μεγάλη ποσότητα υδάτων.
Η αναλογία της καλλιεργούμενης γης με την πυκνότητα του πληθυσμού, κυρίως στις πεδινές
περιοχές, κατ’άτομο είναι 1,55 μόδιοι ή 6,20 μόδιοι ανά οικογένεια δηλ.60,26 στρέμματα
περίπου, γιατί τόση υπολογιζόταν η στρεμματική παραγωγή δημητριακών. Μεγάλες εκτάσεις
έμεναν ακαλλιέργητες και δημιουργούσαν λεκάνες στάσιμων υδάτων που είχαν ως
αποτέλεσμα την ελονοσία και την επισφαλή παραγωγή αγαθών. Εδώ είχε πλήρη εφαρμογή η
δημογραφική μεσογειακή εξίσωση που οριζόταν: σάπια νερά +ζεστός αέρας = ελονοσία και
δηλητηριάσεις. Γι’αυτό οι κάτοικοι φάνηκαν στον Ι.Παρτς «οκνηροί, φτωχοί, με κακή όψη
και επισφαλείς στις συναλλαγές τους.»
Η περιοχή της λίμνης των Κορισσίων είναι επίσης επισφαλής για την υγεία των κατοίκων
των γύρω χωριών, αλλά και ακόμη και αυτής των χωριών της Λευκίμμης. Με δεδομένο ότι
την ιδιοκτησία και την εκμετάλλευση της λίμνης την έχουν με τη ΜΑ΄ πράξη της 7 ης
Γερουσίας (1842) «οι ευγενείς κύριοι Μάρκος Πολυλάς, Νικόλαος ΧαλικιόπουλοςΜάντζαρος, Σπ.Πετρετής και Πέτρος Προσαλέντης», οι νομείς της λίμνης, οι φτωχοί αλιείς
των γύρω περιοχών, την φράζουν σε πολλά της σημεία με σκοπό να εμποδίσουν την
επικοινωνία μεταξύ της λίμνης και της θάλασσας και να ωφεληθούν από την αλιεία
περισσότερων ψαριών τα οποία θα εγκλωβίζονταν στα αβαθή. Όμως τα αλιευόμενα ψάρια
ήταν κατώτερης ποιότητας γιατί εκτρέφονταν σε ελώδη νερά.
Πόση οικονομική δυσπραγία υπήρχε στους κατοίκους των χωριών της Ν.Κέρκυρας
εμφανίζει σε σχετική μελέτη ο υπολογισμός για παράδειγμα της παραγωγής των καρπών
στους Αγίους Θεοδώρους, ανά άτομο, δείχνει πόσο χαμηλή πρέπει να ήταν αυτή η
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παραγωγή, ώστε δεν επιτρέπει την επιβίωση, αν και πρόκειται για χωριό που διαθέτει και
κτηνοτροφία ίση ή και λίγο κατώτερη από το μέσο όρο των κοινοτήτων του νησιού.
Μόνο στην παραγωγή του κρασιού η αναλογία της παραγόμενης ποσότητας είναι
υπερδιπλάσια του μέσου όρου. Αυτή διαπιστώνεται, όσον αφορά τη Ν.Κέρκυρα, στην
περιοχή των χωριών της Λευκίμμης, Σπαρτερό, Αργυράδων και Νεοχωρίου που δεν
βρίσκονται σε πεδινά εδάφη.
Παρατηρείται γενικά μια ανισοκατανομή του πλούτου στην ύπαιθρο. Στο 25% του
πληθυσμού αντιστοιχεί το 3% των ελαιοκαλλιεργειών. Και η ανώτερη κοινωνικά τάξη που
αποτελεί το 5% του πληθυσμού διαθέτει το 30% αυτής. Για την εκμετάλλευσή της
καταφεύγει στη χρησιμοποίηση της εποχιακής μισθωτής εργασίας ή στην παραδοσιακή
πλέον πάχτωση (αγρομίσθωση). Προτιμότερη, βέβαια, ήταν για τον μεγαλοϊδιοκτήτη η
μίσθωση γιατί η μισθωτή εργασία αποδείχθηκε πιο δαπανηρή και επίσης απαιτούνταν και η
προσφορά και ο εξοπλισμός με εργαλεία του αγρότη-εργάτη.
Το 13% των οικογενειών βρίσκεται κάτω από το ελάχιστο αναπαραγωγής, ενώ το άλλο 26%
μόλις το προσεγγίζει. Η φτωχή αγροτιά η οποία αποτελεί το 40% του πληθυσμού των χωριών
αναγκάζεται να πουλάει την εργατική της δύναμη για να επιζήσει. Έτσι τα κηρύγματα για
την Ένωση με την Ελλάδα και οι υποσχέσεις του είδους ότι ιδιοκτήτες της γης πρέπει να
είναι οι αγρότες και ειδικότερα οι πιο φτωχοί από αυτούς, η γης ανακατανομή και η αποκοπή
χρεών, εύκολα βρίσκουν πρόσφορο έδαφος και συγκεντρώνουν ψηφοφόρους.26
Η παραδοσιακή ενασχόληση της γυναίκας συνδέεται με τη συλλογικότητα και τη
συνεργατικότητα η οποία χαρακτηρίζει τις αγροτικές κοινωνίες, όπου το άτομο αποτελούσε
μέρος ενός αδιάσπαστου συνόλου, του χωριού, και η τύχη για όλα τα μέλη του ήταν κοινή
και η αποδοχή όποιας διάκρισης ή διαχωρισμού γινόταν μόνο, όταν τα άτομα από καταγωγής
ήταν οικονομικά πιο εύρρωστα από τα υπόλοιπα της τοπικής κοινωνίας και κατ’αυτόν τον
τρόπο τα υπόλοιπα μέλη ανέμεναν διαφορετικό τρόπο διαβίωσης και ενασχόλησης των
γυναικών της εύπορης οικογένειας, λόγω του θεωρούμενου υψηλότερου αυτών κοινωνικού
status.
Η οικονομική, λοιπόν, κατάσταση των κατοίκων της περιοχής είχε και στη γυναίκα παρόμοιο
αντίκυπο, είτε αυτή αποτελούσε μέλος της πατρικής της οικογένειας, είτε ήταν ενταγμένη
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στην οικογένεια του συζύγου, είτε είχε μόνη της, μένοντας χήρα να αντιπαλέσει την ένδειά
της και να ανταπεξέλθει των βιοποριστικών αναγκών της οικογένεια στην οποία κρατούσε
και τους δύο ρόλους, αυτούς της μάνας και του αρχηγού της οικογένειας, του κατά κύριο
λόγο υπεύθυνου για τη λήψη αποφάσεων.
Ένα άλλο σημαντικό στοιχείο αποδεικτικό της οικονομικής κατάστασης των κατοίκων στην
Κέρκυρα ήταν, όπως φυσικά και στην περιοχή που αναφερόμαστε, κατά την περίοδο 18001864 η υποχρέωση πληρωμής σολιάτικου, δηλαδή η καταβολή ετήσιας φορολογίας,
ποσοστού 10% από το σύνολο της αξίας των παραγόμενων προϊόντων στις Εμπαρουνίες και
στις Πρόνοιες, δηλαδή στους ευγενείς οι οποίοι κατείχαν προνομιακά μεγάλες εκτάσεις γης.
Το γεγονός

αυτό

γεννούσε πρόσθετες οικονομικές υποχρεώσεις στους κατοίκους της

υπαίθρου.
Η Αγγλική κυριαρχία στα Επτάνησα και ιδιαίτερα στην Κέρκυρα είχε ως κίνητρο τη
γεωστρατιωτικής σημασίας θέση τους και δεν απέβλεπε σε οικονομικά οφέλη. Αρκούσε να
είναι σε θέση με τη φορολογία να καλύπτονται τα έξοδα της συντήρησης στρατού και της
λειτουργίας του κράτους. Για το λόγο αυτό η Κέρκυρα δεν θεωρήθηκαν ποτέ ως αποικία, για
να έχει ανάλογη εκμετάλλευση, αλλά

και ούτε ως ανεξάρτητο, αλλά απλά ως

κηδεμονευόμενο κράτος.
Ακόμη, επιθυμώντας οι Άγγλοι να έχουν συνεργασία και συμμαχίες με τους οικονομικά
ισχυρούς γαιοκτήμονες, δεν προέβησαν σε καμμία αλλαγή αναφορικά με τη φεουδαλικού
χαρακτήρα εκμετάλλευση της γης και διατήρησαν το ίδιο βενετσιάνικο status, έτσι ακριβώς
όπως το παρέλαβαν.
Πιο συγκεκριμένα για την Κέρκυρα καμία παρέμβαση δεν έγινε στη γεωργοκτηνοτροφική
της παραγωγή, με την πραγματοποίηση, όπως πιστευόταν, αποξήρανσης των ελών στην
περιοχή του Ρόπα και της Μεσογγής. Δεν έγινε κανενός είδους εισαγωγή νέων τρόπων
εκμετάλλευσης της γης.
Επίσης, οι υποσχέσεις για γεωργικές και βιομηχανικές εταιρείες, για ανάπτυξη του εμπορίου
και της ναυτιλίας, τη διάνοιξη δρόμων που να ενώνουν τα χωριά και την ύπαιθρο με την
πόλη της Κέρκυρας σε πολύ μικρή έκταση πραγματοποιήθηκαν .
Παρ’όλου που κατά τα έτη 1825 και 1828 ο Αρμοστής Φρέντερικ Άνταμ επεχείρησε να
καταργήσει τα τιμάρια, αλλά μετά την αναχώρησή του η Γερουσία της Κέρκυρας κατήργησε
τους σχετικούς νόμους και επανέφερε την προγενέστερη κατάσταση.
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Σύμφωνα, λοιπόν, με το τιμαριωτικό σύστημα τα τιμαριακά κτήματα διακρίνονται σε
εδαφονομικά, τα οποία ανήκαν σε οικογένειες γαιοκτημόνων και με νοταριακές πράξεις
παραχωρούνταν στους καλλιεργητές που είχαν την υποχρέωση να πληρώνουν το σολιάτικο
(εδαφονόμιο 10% επί του ακαθάριστου ποσού της συγκομιδής). Ως γνωστό, η δεκάτη ίσχυε
από τα βυζαντινά χρόνια και έτσι διατηρήθηκε να την εισπράττει το κράτος ως φόρο.
Άλλη κατηγορία τιμαρίων ήταν αυτά που προσέφερε το Δημόσιο σε ευγενείς με αντίδοση τη
στράτευσή τους (στρατιωτικά) και όσα παραχωρούνταν σε Εκκλησίες και Μονές
(Κανονικάτα). Αυτά, ναι μεν, ανήκαν στο Δημόσιο, αλλά η επικαρπία (εδαφονομή)
αποτελούσε το εισόδημα όλων όσων παραχωρούνταν. Ακόμη το κράτος παραχωρούσε σε
πλουσίους εγγεγραμμένους στο libro d’oro γαίες αξίας 4.000 δουκάτων (προσφερτά τιμάρια)
και σε περίπτωση που δεν ήταν αυτοί ευγενείς έπρεπε να καταθέσουν στο δημόσιο ταμείο
και επιπλέον 5.000 δουκάτα.
Σε περιπτώσεις εδαφονομής και εμφυτεύσεως οι υποχρεώσεις των αγροληπτών έφταναν
στην καταβολή του μισού εισοδήματος από τα χωράφια και τα αμπέλια. Στα δε ελαιόδενδρα
μέχρι και του 87% της παραγωγής της πιο καλής παραγωγικής χρονιάς. Επειδή οι
γαιοκτήμονες εύρισκαν, με την επί τόσα χρόνια εφαρμογή της μονοκαλλιέργειας και ως εκ
τούτου τη μικρή εισοδηματική πρόσοδο, καλύτερο να αποκτούν δημόσιες θέσεις και
αξιώματα, εγκατέλειπαν τα αγροκτήματά τους τα οποία μετατρέπονταν σε λόγγους και
χερσότοπους που συνέβαινε συχνά να παραδίδονται σε πυρκαγιές. Τότε, μάλιστα απαιτούσαν
τις αποζημειώσεις για τις προκληθείσες καταστροφές, να τις καταβάλλουν τα γειτονικά των
ιδιοκτησιών τους χωριά.
Έτσι έχουμε συχνές αναφορές των τμηματικών συμβούλων της εξοχής της Κέρκυρας, όπως
αυτή από την περιοχή του Χλωμού (2\6\1864) και την ακόμη πιο γλαφυρή αναφορά του εκ
Περιβολίου προς τον εκπρόσωπο της Ελληνικής Κυβέρνησης Θρασύβουλο Ζαΐμη: «Μας
έφαγαν τη σάρκα μας ως μέσα τα κόκκαλα ...οι αιμοβόροι λύκοι της πλεονεξίας των και με
τας αδίκους εκτιμήσεις των μας επήραν τα κτήματά μας ...»
Μάλιστα η κακή εσοδεία των ελαιών κατά το έτος 1859, η τρομερή ανέχεια και ο λιμός των
κατοίκων της Κερκυραικής υπαίθρου υποχρέωσε τη Βουλή (Πρακτικά ΙΑ΄Βουλής,
συνεδρίαση της 15-27\12\1859) να εισηγηθεί στην Κυβέρνηση την «επικουρίαν των
ιθαγενών απλών ιδιοκτητών αγροδοτικών κτημάτων των αμοίρων παντός άλλου πόρου, των
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εργατών και των ενδεών ορφανών και χηρών». Τελικά με εξαίρεση τις χήρες οι άλλοι θα
απέδιδαν το δάνειο με την επόμενη ελαιοδοσία και με τόκο 8%.27
Στην περιοχή της Ν.Κέρκυρας στα συμβόλαια που εξετάσαμε αναφέρονται οι εξής
Εμβαρωνείες: Τρον, Μπάκου, Δαρμέρα, Αγίου Φιλίππου Νάρη [ γύρω στα 1870] της Κυράς
της Κοκκινάδας, του Μπριγανδήν (γύρω στα 1839) Πετρετή, Τριβόλη.
Το είδος των αγροτικών αγαθών τα οποία υπόκειντο σε χρηματική πρόσοδο ήταν
οικοδομήματα, οικόπεδα, κήποι, περιβόλια, χωράφια, αμπέλια, απροσδιόριστα αγροτικά
αγαθά, μύλοι και σούδες (αρδρευτικά αυλάκια). Το αξιοπρόσεχτο αυτής της επικρατούσας
οικονομικοκοινωνικής αταξίας είναι ότι εκτείνεται σε διαφορετικές καθεστωτικές
κυριαρχίες: Ενετοκρατία, των άλλων δυτικών κατακτήσεων (Γάλλων, Βρεττανών), αλλά και
μετά την Ένωση.
Έχουμε, λοιπόν, κατ’επανάληψη διαπιστώσει τις αναφορές που γίνονται αναφορικά με την
υποχρέωση από μέρους και των συμβαλλομένων γυναικών πληρωμής σολιάτικου επί των
παραχθέντων προϊόντων, αλλά και ετήσιας φορολογικής υποχρέωσης ποσόστωση φόρου η
οποία αποδιδόταν και στο ελληνικό Δημόσιο και σε εμβαρωνεία εκκλησίας (Αγίου Φιλίππου
Νάρη).
Σχετικά με την περιγραφή της προσωπικότητας των γυναικών στην περιοχή αξιοσημείωτη
κρίνεται η αποτίμηση της συμεριφοράς των προσώπων των αναφερόμενων σε διαθήκες.
Γιατί στις διαθήκες, βεβαίως, εκφράζεται η γνώμη και η άποψη του ή της διαθέτου\τριας
προς τα πρόσωπα του στενού του\της αρχικά περιβάλλοντος και γενικότερα δι’αυτής γίνεται
η αποτίμηση χαρακτήρων και συμπεριφορών των προσώπων που θα περιληφθούν στο
έγγραφο

έκφρασης της τελικής επιθυμίας του\της. Έτσι εδώ είχαμε τη δυνατότητα να

παρατηρήσουμε πόσο πειθήνια, ή ανεξάρτητη, αντιδραστική ή ανεκτική παρουσιάζεται η
γυναίκα-σύζυγος, η θυγατέρα, η αδελφή, η επιτροπευόμενη ή κηδεμονευόμενη κ.τ.λ..

27

Χυτήρης Γεράσ. «Το Κερκυραϊκό Αγροτικό Πρόβλημα» , Κέρκυρα, 1981, σελ.7, 13-14, 30-36.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ
Γυναίκα και προικοδοσία (προικοσύμφωνο ή κονσένιο προικός, προικοπαράδοσις)

1. Νομοθεσία
Η προίκα εξεταζόμενη από νομική έποψη αποτελεί ένα σημαντικό μέρος του θεσμού του
γάμου σύμφωνα με το Ρωμαϊκό δίκαιο, αλλά και το Βυζαντινό δίκαιο και φυσικά αυτό το
οποίο ίσχυσε και στο Ιόνιο κράτος και κατά την Ενετικήν Επικυριαρχία, αλλά και μετά την
Ένωση με το υπόλοιπο Ελληνικό Κράτος. Σύμφωνα, λοπόν, με τη σχετική νομοθεσία άπασα
η διοίκηση και η διεύθυνση της περιουσίας της νύφης την οποία φέρει μαζί της στη νέα της
ζωή ως σύζυγος, αλλά και όση αποκτιέται κατά τον έγγαμο βίο, αποτελεί υποχρέωση του
ανδρός ο οποίος νομικά φέρει τα βάρη του γάμου. Όμως, ο καθένας εκ των συζύγων
παραμένει κύριος της ιδίας αυτού περιουσίας. Η περιουσία, λοιπόν, στο σύνολό της
αποκαλείται προικοϋπόβολον και το μέρος το προερχόμενο και παραχωρούμενο από τη
γυναίκα προς τον άνδρα λέγεται προίκα (φερνή), ενώ το εκ του ανδρός προς τη γυναίκα
προερχόμενο ονομάζεται προγαμιαία δωρεά.
Η προίκα, λοιπόν, παρέχεται σ’αυτόν στον οποίον πρόκειται να αναλάβει τα βάρη της νέας
οικογένειας και αποτελεί υποχρεωτική ή θεληματική πράξη του πατέρα ή της μητέρας της
νύφης ή κάποιου άλλου συγγενούς ο οποίος έχει αναλάβει την Επιτροπεία της νέας που μέλει
να υπανδρευτεί.
Η υιοθέτηση της σχετικής νομοθεσίας, όσον αφορά την Ελληνική Επικράτεια, έγινε με την
άφιξη του βασιλέα Όθωνα και την απόφαση που καθορίζει με το άρθρο 1 του σχετικού
νόμου ισχύοντος από 25-2-1835 το οποίο ορίζει ότι: «Οι πολιτικοί νόμοι των Βυζαντινών
αυτοκρατόρων περιεχόμενοι εις την Εξάβιβλον του Αρμενοπούλου, θέλουν ισχύει μέχρις ού
δημοσιευθεί ο Πολιτικός Κώδιξ.»

37

Όταν, πλέον καθορίσθηκε ο Πολιτικός Κώδικας με τα άρθρα 246 που καθορίζει τα σχετικά
με τη σύσταση της προίκας, με τα άρθρα 247-255 τα επί της προικός δικαιώματα του
συζύγου και τέλος με τα άρθρα 266-273 περί αποδόσεως της προικός σε περίπτωση
διαζυγίου ή θανάτου της συζύγου καθορίστηκε το νομικό πλαίσιο το σχετικό με την προίκα.
Σ’ αυτά τα άρθρα προστέθηκαν και τα άρθρα 274-280 σύμφωνα με τα οποία γίνεται σαφής
καθορισμός του διαχωρισμού της προίκας από την περιουσία της γυναίκας. Ακόμη δε με το
άρθρο 223 επιβλήθηκε στους συζύγους η υποχρέωση ότι δια του γάμου τους αναλαμβάνουν
την υποχρέωση διατροφής, ανατροφής και εκπαιδεύσεως των παιδιών που θα αποκτηθούν
κατά το γάμο και ότι ο κάθε γονέας συνεισφέρει για την πραγμάτωση των πιο πάνω σκοπών
«κατά τον λόγον της ιδίας περιουσίας.»
Και στα Ιόνια Νησιά από τη 10η Μαρτίου 1841 ίσχυσε ακριβώς ο ίδιος κώδικας που
καθόριζε το προικώο σύστημα.
Όταν διαλύεται ο γάμος με διαζύγιο, είτε γιατί απέθανε η σύζυγος δίχως να έχουν εκ του
γάμου αποκτηθεί τέκνα, τότε ο άνδρας υποχρεώνεται να αποδώσει τα προικώα στην
οικογένεια της συζύγου. Αν αυτό δεν είναι δυνατόν, είτε γιατί τα αντικείμενα χειροτέρευσαν
ή διότι κατεστράφησαν, τότε αυτός είναι υποχρεωμένος να τα αποζημειώσει. Για το λόγο
αυτό άλλωστε, στο προικοσύμφωνο καταγράφεται, και πολλές φορές με την παρουσία
εκτιμητού, η αξία των προσφερομένων ειδών και έτσι η διατίμησή τους είναι γνωστή και
αποδεκτή εκ των προτέρων από τους συμβαλλόμενους.
Μάλιστα διερευνάται και η διαγωγή και συμπεριφορά του συζύγου, αναφορικά με την
προστασία ή μη των περιουσιακών στοιχείων της συζύγου, δηλ.εάν τα χρησιμοποίησε ως
υποθήκη ή τα επώλησε για κάποια επιχείρηση που απέτυχε ή δεν ευδοκίμησε κ.α.
Ως εκ τούτου η απόδοση της προίκας είναι δυνατόν να γίνει με διατίμηση από χρήματα σε
πράγματα ή και το αντίθετο. Αν η τρέχουσα τιμή είναι, όπως είναι φυσικό, ανώτερη της τότε
καθορισθείσας, την ωφέλεια την καρπούται η γυναίκα. Άλλοτε πάλι κατόπιν συμφωνίας τα
συμβαλλόμενα μέρη είναι δυνατό να συμφωνήσουν σε ανταλλαγή και αντικατάσταση των
προικώων είτε με κάποια άλλα περιουσιακά στοιχεία είτε με ενδιάμεση λύση της πώλησης
(εκποίηση) σε κάποιον ξένο και απόδοση αναλόγων μερών της αξίας μεταξύ των πρώην
συζύγων.
Γενικά η επιλογή με ποιον τρόπο θα αποδοθούν στη σύζυγο μετά τη διάζευξη ή το θάνατο σε
περίπτωση μη ύπαρξης τέκνων, αυτά καθ’εαυτά τα αντικείμενα της προίκας της ή η
διατίμησή τους, αυτό εξαρτάται από την ενοχή του καθ’ενός στην υπόθεση της διάζευξης και
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από τη διάθεση των συμβαλλομένων την καλή πίστη και το ήδη διαμορφωμένο ψυχολογικό
κλίμα αμφοτέρων των μερών.
Το συγκεκριμένο νομικό σημείο είχε δημιουργήσει μεταξύ έγκριτων νομομαθών (Κρασσάς,
Καλλιγάς, Παπαρρηγόπουλος, Βechmann, Czyhlarz, Windsheid) νομική αντιγνωμία
αφορώσα, δηλαδή, την ανταλλαγή ή την εκποίηση του προικώου, η οποία συμπερασματικά
κατέληξε να θεωρείται η ανταλλαγή ως εκποίηση συναινέσει της συζύγου.
Από την αρχή της Κυριαρχίας των Ενετών στα Επτάνησα το έτος 1383 και ακόμη και με την
κατάλυσή της και την ανάληψη της κυριαρχίας από τους Δημοκρατικούς Γάλλους (1807),
αλλά και με την ημιαυτόνομο και υπό διττήν κυριαρχίαν διατελούσα η Επτάνησος Πολιτεία,
αυτή των Ρωσότουρκων, και ακόμη με τη συνθήκη των Παρισίων της 5ης Νοεμβρίου 1815 με
την οποία τέθηκε υπό την αποκλειστική προστασία της Μ.Βρεττανίας υπό την επωνυμία
Ηνωμένον Κράτος των Ιονίων Νήσων, η αστική νομοθεσία ρυθμιζόταν από τους Ενετικούς
Κώδικες. Αυτοί στηρίζονταν στο Ρωμαϊκό και Βυζαντινό δίκαιο, όπως συνέβαινε όπως
προαναφέρθηκε ότι ίσχυσε στην Ελληνική Επικράτεια.
Από την 1η Μαΐου 1841, όταν καταρτίσθηκαν και τέθησαν σε ισχύ οι διατάξεις του Ιόνιου
Πολιτικού Κώδικα και στη συνέχεια μέχρι της δικαστικής αφομοιώσεως κατά τον από 20
Ιανουαρίου 1866 ΡΝ ισχύσαντα νόμο, όλες οι αστικές νομικές πράξεις συνέχιζαν να
διέπονται από τον Ι.Π.Κ. Συγκεκριμένα αφορούσε ληξιαρχικές πράξεις, διαθήκες, υποθήκες,
οικογενειακού δικαίου εννόμους πράξεις, καθώς και πράξεις ως προς τα του κληρονομικού
δικαίου περί διαδοχής δόγματα.
Ο Ι.Π.Κ. αντέγραψε τον Γαλλικό, αλλά και δεν απομακρύνθηκε από τα ήθη και τις
επιδράσεις της Ενετοκρατίας, το λεγόμενο «Statuto Veneto» στο οποίο ήρθαν να προστεθούν
ως προϊόν αυτονομοθεσίας οι εγχώριοι νόμοι «Leggi Municipali», οι οποίοι αποτελούσαν ως
ένα σώμα το νομικό πλαίσιο βάσει του οποίου γίνονταν οι δικαιοκρισίες των δικαστών.
Μετά τις ρητές διατάξεις του εισαχθέντος από την Αγγλική Προστασία συνταγματικού
πολιτεύματος, διάφορες νομοθετικές πράξεις (Αtti) καθιέρωσαν ότι γενική αστική νομοθεσία
είναι η Ενετική («Statuaria») και οι διατάξεις των κάτωθι εγχωρίων νόμων:
α) του εκδοθέντος κοινοβουλευτικού νόμου του 1819 άρθρο 69,
β) το άρθρο 67 της εκδοθείσας το 1820 Πολιτικής Δικονομίας που συμπλήρωναν τα άρθρα
72 του έτους 1821 και το άρθρο 71 του έτους 1825 και τέλος το 1839 η εκδοθείσα παρόμοια
διάταξη που ίσχυσε μέχρι την 1η Μαΐου 1841, όταν άρχισαν να ισχύουν οι νέοι Κώδικες.
Πληροφοριακά ο Ι.Π.Κ.στο πρώτο μέρος του προβλέπει τις διατάξεις περί ληξιαρχικών
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πράξεων, περί αφανών, περί Γάμου, γενικές διατάξεις, περί των πολιτικών αποτελεσμάτων
του Γάμου, τα εκ του γάμου παραγόμενα δικαιώματα και υποχρεώσεις μεταξύ των γονέων
και των τέκνων ή άλλων κατιόντων.

2. Η προίκα και τα συνιστώντα αυτή στοιχεία
Είναι κατά κοινή παραδοχή η προικοδοσία μια μορφή φανερής επιδεικτικής κατανάλωσης,
όπως επίσης και όλα τα έξοδα που απαιτούνται για να πραγματοποιηθεί ένας γάμος που
χαράσσονται στη μνήμη των συντοπιτών, κυρίως σε μικρές κοινωνίες, όπως αυτές των
χωριών της Νότιας Κέρκυρας, και οριοθετεί γεγονότα που επισυμβαίνουν στην κοινωνία
αυτή καθοριζόμενα στα «πριν και τα μετά το γάμο του τάδε». Ιδίως τα προικιά, αλλά και τα
έξοδα του γάμου δεικνύουν την κοινωνική-οικονομική κατάσταση της οικογένειας που τα
παρέχει και ταυτόχρονα αυτήν του ατόμου που τα λαμβάνει και τα διαθέτει για να στήσει το
νέο «σπιτικό».
Η οικονομική αξία που εκπροσωπεί η προίκα, οι δυνατότητες που αυτή παρέχει ως πράξη
κληρονομικής μεταβίβασης σε πολλές περιοχές της Ελλάδας, όπως παρατηρήσαμε και σε
αρκετές πράξεις ανάλογης έκφρασης κληρονομικής θελήσεως προερχόμενες από την περιοχή
αναφοράς μας, η προίκα καθορίζει τον τρόπο επιλογής συζύγου από την οικογένεια του
γαμβρού ή της νύφης αντίστοιχα με τους δεσμούς συγγένειας τους οποίους επιθυμούν να
αναπτύξουν τα μέλη των τοπικών κοινωνιών. Δηλαδή αποτελεί βασικό κριτήριο αντίστοιχο
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με τις θέσεις κύρους και εξουσίας που επιθυμούν να αναπτύξουν με τα άτομα που θέλουν να
συγχρωτισθούν και να δεθούν με αυτά με σχέσεις αίματος.
Και ως προς μεν το συμβολικό επίπεδο τα προικιά αποδεικνύουν τις παραγωγικές ικανότητες
της γυναίκας (εργατική=ποσότητα, χρυσοχέρα=ποιότητα) γι’αυτό και γίνεται η έκθεση ή η
επιδεικτική περιφορά και μετάβαση στο σπίτι του γαμβρού των προικιών της νύφης, αλλά η
προίκα παρέχει και ουσιαστική οικονομκή εξασφάλιση στη νέα. Αυτή αποτελεί την
οικονομική εφεδρεία της νέας πλέον οικογένειας, ή επιπρόσθετο στοιχείο που προστίθεται
στην οικογενειακή περιουσία της οικογένειας προορισμού της νύφης και παραμένει
μεταβιβάσιμο στοιχείο στα θηλυκά που τυχόν θα γεννηθούν ή θα δοθούν στη νύφη του
πρώτου γιου, κυρίως, αν αυτά τα προικιά είναι κοσμήματα, ή λίρες κ.τ.λ.
Η οικονομική αξία που εκπροσωπεί η προίκα γίνεται αντιληπτή από την ανάγκη υπογραφής
προικοσυμφώνου το οποίο αποτελεί ένα αμφίδρομης και ουσιαστικής αξίας έγγραφο. Και
τούτο καταδεικνύεται από την εξασφάλιση που παρέχει αφ’ενός στη νύφη και αφ’ετέρου
αποτελεί τεκμήριο προστασίας της πατρικής οικογένειας της νύφης από μελλοντικές
απαιτήσεις του γαμβρού και της παντρεμένης κόρης επί της οικογενειακής περιουσίας που
απέμεινε ή που στο μεταξύ αποκτήθηκε.
Η νοταριακή καταγραφή του προικοσυμφώνου ή του λεγόμενου κονσένιου προικός- από
ενετική γλωσσική επίδραση απαντώμενη, κυρίως, σε σχετικές πράξεις στο πρώτο μισό του
αιώνα αναφοράς μας - μπορεί να αφορά τη νέα η οποία πρόκειται να υπανδρευτεί με σκοπό
την εξασφάλισή της από τυχόν εκμετάλλευση των περιουσιακών της στοιχείων, παρά τη
θέλησή της, την πώληση και την κατασπατάληση αυτής από το μελλοντικό σύζυγο.
Ακόμη παρέχει τα εχέγγυα της εξασφάλισης της περιουσίας της πατρικής οικογένειας της
νύφης από μελλοντικές της απαιτήσεις επ’αυτής, πράγμα που είναι καταφανές, όταν μελετά
κανείς διαθετήριες πράξεις ανδρών και γυναικών στις οποίες γίνεται αναφορά ότι δεν τους
κληροδοτούν, τις περισσότερες φορές, τίποτε άλλο απ’όσα έλαβαν με την προικοδοσία τους.
Στις περιπτώσεις που της κληροδοτείται κάποιο περιουσιακό στοιχείο, αυτό αναφέρεται ως
«είδος λεγάτου» (ρεγάλου, δωρεάς) και καταγράφεται ως συμπλήρωμα της προίκας την
οποίαν παρέλαβε πριν ή και μετά την τέλεση του γάμου, καθ’όσον το αναλογούν σ’αυτήν
«μεράδι» από την οικογενειακή περιουσία της παραδόθηκε ήδη.
Όταν η νέα έρχεται σε δεύτερο γάμο ή και τρίτο στην πράξη προικοπαράδοσης που
καταγράφεται προς το νέο γαμβρό, οι γονείς της νύφης προσφέρουν όσα περιουσιακά
στοιχεία αυτή έλαβε σε προηγούμενη προικοπαράδοσή της και προστίθενται και άλλα σε
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αντικατάσταση των συνήθως φθαρμένων αντικειμένων αυτής (ρούχα, ρουχισμός για την
κατοικία, έπιπλα), αλλά και για το λόγο ότι ξαναπαντρεύεται προσθέτουν κάποια αντικείμενα
μεγαλύτερης αξίας, όπως κοσμήματα και χωράφια για να επιδαψιλεύσουν στο νέο γαμβρό,
όπως διαφαίνεται, μεγάλη συμπάθεια και εκτίμηση.
Κατά την καταγραφή της σχετικής πράξης προικοδοσίας εκτός του συμβολαιογράφου είναι
παρόντες οι μάρτυρες που πολλές φορές είναι ιερωμένοι, διότι γνωρίζουν καλά τις
οικογένειες των συμβαλλομένων και τους μελλόνυμφους. Από την πλευρά της νύφης,
παραευρίσκονται οι συμβαλλόμενοι, μέλη των δύο οικογενειών. Κάποιες φορές είναι
παρούσα και η ίδια χωρίς αυτό να είναι απαραίτητο, μάλιστα αυτό δεν επισημαίνεται, λόγω
του ότι η προικοδοτούμενη νέα δεν υπογράφει το έγγραφο.
Συνήθως είναι παρόντες ο πατέρας και η μητέρα της νύφης η οποία, όπως και ο πατέρας,
προσφέρει μέρος από τη δική της περιουσία ή κάποιο από τα δικά της προικιά, συνήθως
κοσμήματα.
Στις περιπτώσεις που η μελλόνυμφη είναι ορφανή από πατέρα, την προικοδοσία διενεργεί η
χήρα μητέρα και, εάν εκλείπουν και οι δύο γονείς, τότε κάποιος αδελφός ή θείος ή ένα
σεβάσμιο πρόσωπο, έμπιστο της νύφης και της οικογένειας του γαμβρού, το οποίο προσθέτει
βαρύτητα και κύρος στα συμφωνούμενα. Από την πλευρά της οικογένειας του γαμβρού
παρευρίσκονται, κυρίως, ο πατέρας του γαμβρού ο οποίος παραλαμβάνει την προίκα και
φυσικά και ο γαμβρός.
Η πεποίθηση του αδιατίμητου της προίκας που φέρει η νύφη στη νέα της ζωή έχει ριζωθεί
στη λαϊκή αντίληψη περί του κύρους και της κατοχύρωσης που αυτή παρέχει στη γυναίκα ως
προικοδοτούμενη, γεγονός το οποίο καταγράψαμε με την επισήμανση νοταριακής πράξης
προικοδοσίας στις αρχές του 19ου αιώνα με την οποία η ίδια η νύφη από το χωρίο Ποτάμι
παρείχε ως προίκα στο μελλοντικό της σύζυγο και στον εαυτό της τα περιουσιακά στοιχεία
τα οποία της κληροδοτήθηκαν από τους αποθαντόντες γονείς της με άλλο κληρονομητήριο
συμβόλαιο.
Ακόμη επέχει η κατεγραμμένη νοταριακή πράξη υπόσχεσης προικοδοσίας τέτοια νομική
αξία και κύρος ώστε να γίνεται προσφυγή στο Πρωτοδικείο της πόλης της Κέρκυρας και να
κηρύσσεται εκτελεστέα με απόφαση της δικαστικής αρχής. Συγκεκριμένα έχουμε σημειώσει
μερικές τέτοιες περιπτώσεις κατά τις οποίες ο γαμβρός και η σύζυγός του (η
προικοδοτηθείσα) προσφεύγουν στο δικαστήριο και ζητούν να ορίσει αυτό την εκτέλεση της
αθετηθείσας υπόσχεσης προικοδοσίας, την οποίαν επισήμως και σε προικοσύμφωνο είχαν
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υπογράψει, πριν την τέλεση του γάμου και στη συνέχεια και για μακρό χρονικό διάστημα
αθέτησαν, παρακρατώντας τα παρεχόμενα με αυτό αντικείμενα και περιουσιακά στοιχεία.
Πολλές φορές η απαίτηση της συμπλήρωσης της προίκας από την πατρική της νύφης
οικογένεια στην ήδη παντρεμένη θυγατέρα, ακόμη και μετά από πολλά χρόνια, εμπεριέχεται
σε διαθήκες ή σε δικαστική προσβολή διαθηκών προκειμένου να αποδοθούν τα «ταγμένα».

3. Επιστροφή προίκας
Όταν η νύφη «ατυχήσει στη ζωή», δηλαδή πεθάνει, τότε γίνεται ιδιαίτερο συμβόλαιο
επιστροφής της προίκας στην πατρικήν της οικογένεια, εάν, βέβαια, δεν υπάρχουν απόγονοι.
Ο πατέρας της νύφης εκτιμά τον τρόπο διαβίωσης της αποθανούσας θυγατέρας του στο
πλευρό του γαμβρού του, εν’όσω αυτή ζούσε και αναλόγως απαιτεί από αυτόν το σύνολο ή
το μέρος και τα είδη που εμπεριέχονταν στην προίκα της κόρης του. Συνήθως,
παρατηρήσαμε, ότι απαιτούν την «καρίτζινη κασέλα»της που είναι παραδοσιακά απαραίτητη
σε κάθε νέα που θα παντρευτεί, καθώς επίσης και τα χρυσαφικά της ή το πολύτιμο πεσελί.
Ακόμη ζητείται η επιστροφή των κτημάτων και από τους καρπούς των κτημάτων –συνήθως
ελιές και σταφύλια- σε μερικές των περιπτώσεων ο πενθερός δίνει το δικαίωμα στο γαμβρό
της συλλογής «του επικρέμοντος καρπού δια την παρούσαν εσοδείαν», εφ’όσον τα κτήματα
έχουν καλλιεργηθεί από αυτόν.
Άλλη περίπτωση επιστροφής προίκας είναι αυτή κατά την οποία, εάν συμβεί να χηρέψει η
γυναίκα και δεν έχουν αποκτηθεί παιδιά, τότε απαιτεί από τα πεθερικά της την προίκα της
γιατί τις περισσότερες φορές έχει ήδη κανονίσει να παντρευτεί εκ νέου και η προίκα της
παρακρατείται.
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Σε αρκετές των περιπτώσεων συμβαίνει να παντρεύει η ίδια, χήρα ούσα, τη θυγατέρα της
και να συνυπολογίζει στην παρεχόμενη στην κόρη της προίκα και τη δική της. Η σχετική
αναφορά γίνεται με την έκφραση «από πατρικό και μητρικό μεράδι» των υλικών αγαθών,
κυρίως χρυσαφικά και χωράφια που τα κατέχει η προικοδοτούσα μητέρα ή ζητεί από τον
πενθερό της να της αποδώσει τα προικώα της κτήματα, καθ’ότι παντρεύει τη θυγατέρα της.
Το αδιατίμητο της προίκας, η ποσότητα και η ποιότητα των παρεχομένων στοιχείων,
προσδίδει στη γυναίκα που πρόκειται να παντρευτεί, σιγουριά για τη νέα της συζυγική ζωή,
διότι κατά κάποιον τρόπον την εξασφαλίζει οικονομικά. Και γι ’αυτό η κακή διαχείριση των
στοιχείων της προίκας αυτής εκ μέρους του συζύγου και της πατρικής του οικογένειας στην
οποία και η ίδια εντάσσεται, αρκετές φορές, όπως διαπιστώσαμε, δημιουργεί εντάσεις και
απαίτηση αντικατάστασης των περιουσιακών στοιχείων που κατασπαταλήθηκαν ή
υπεξαιρέθηκαν.
Η καταγραφή του υποσχετικού προίκας ουσιαστικά αφορά τρεις οικογένειες και έχει
πολλαπλή σημασία εκτός της συναισθηματικής και της εμπράγματης. Αντικατοπτρίζει, εκτός
από την αγάπη και τις προσδοκίες εκ μέρους των γονέων στους μελλόνυμφους, αλλά είναι
εμφαντική και της οικονομικής ή μη ευρρωστείας των οικογενειών, του εξ αυτής
προερχόμενου κοινωνικού κύρους και κατά συνέπεια ενδεικτικό σημείο της εκτίμησης που
αυτές απολαμβάνουν από την τοπική κοινωνία όπου συμβιώνουν και είναι καθ’όλα τα
κοινωνικά τους χαρακτηριστικά γνωστοί. Για το λόγο αυτό και η καταγραφή γίνεται με
αρκετά ιεροτελεστικό τρόπο όπως προαναφέρθηκε.
Κατά την καταγραφή της πράξης, γίνεται αναφορά των παρευρισκομένων προσώπων που
αναφέρθηκαν προηγουμένως στο χώρο όπου εδρεύει ο νοτάριος ή στο σπίτι της νύφης ή
στην κατοικία κάποιου σεβαστού στις δύο οικογένειες προσώπου. Στα προικοσύμφωνα των
αρχών του αιώνα αναφοράς μας καταγράφονται οι Ενορίες όπου κατοικούν και
εκκλησιάζονται οι παρόντες και κατόπιν ορίζεται η ημερομηνία του γάμου η οποία θα
τελεσθεί με όλη την ιερουργία του Ορθόδοξου Δόγματος και στο ναό όπου και αυτός
ορίζεται.
Στη συνέχεια ο προικοδότης απαριθμεί πρώτα το ρουχισμό που θα ντύσει το νέο σπίτι, το
οποίο συνήθως είναι ένα δωμάτιο στην κατοικία του πενθερού που θα παραχωρηθεί στους
νεόνυμφους ή θα κτισθεί κατά τη διάρκεια του αρραβώνα για να τους στεγάσει. Σπάνια
παραχωρείται κατοικία στη θυγατέρα, εκτός και αν είναι μοναχοκόρη και αυτό γίνεται, πιο
συχνά, με διαθήκη και όχι σε πράξη προικοδοσίας.
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Αν συμβεί ο γαμβρός να είναι οικονομικά υποδεέστερος της νύφης, τότε γίνεται σώγαμβρος
και με δεδομένη την αποκρυσταλλωμένη διασπορά του χώρου των κατοικιών των
οικογενειών στη Ν.Κέρκυρα, αμέσως γίνεται αυτό αντιληπτό, διότι το επώνυμο του γαμβρού
είναι ξένο προς τη χωροταξική κατανομή των επωνύμων των οικογενειών της περιοχής και
ως εκ τούτου φαίνεται η μετακίνησή του.
Στην περιοχή της Ν.Κέρκυρας τα σπίτια κληροδοτούνται στα άρρενα μέλη της οικογένειας
διότι επιθυμούν η κατοικία η οποία έχει, εκτός από τον πρακτικό της σκοπό να στεγάσει και
να προστατεύσει τα πρόσωπα που την χρησιμοποιούν, ακόμη έχει και συμβολικό
χαρακτήρα.Αποδεικνύει το τοπικό σημείο, τις συντεταγμένες της ιδιοκτησίας της κάθε
οικογένειας, το γεωγραφικό στίγμα της, καθώς και την επιθυμία αυτής για διαιώνιση του
ονόματός της με τη μεταβίβαση αυτής της κατοικίας στα άρρενα τέκνα της και τον
αποκλεισμό της παρείσφρυσης ξένων προς την οικογενειακή τους παράδοση μελών από
άλλες φάρες.
Τα θήλεα μέλη της οικογένειας παίρνουν, συνήθως, χωράφια, αμπέλια, ελαιόδενδρα και
κάποιο κομμάτι οικιστικής γης, ένα σώχωρο, όπως το ονομάζουν, όπου μελλοντικά έχουν τη
δυνατότητα να κατασκευάσουν δική τους κατοικία και να ξεκόψουν ανεξαρτητοποιούμενα
από αυτήν του πατέρα του γαμβρού.
Θα τολμούσαμε να ισχυριστούμε ότι αυτή η παροχή στεγαστικής γης στα θήλεα μέλη της
οικογένειας είναι ένα είδος «ανοίγματος», ένα είδος βήματος προς την απαλλαγή από την
πατριαρχική εξουσία η οποία στην περιοχή αναφοράς μας, ακόμη και στις μέρες μας,
εξακολουθεί να καθηλώνει τα άτομα τα οποία δεν απομακρύνονται για ανεύρεση εργασίας ή
για σταδιοδρομία σε άλλη περιοχή της Ελλάδας και προτιμούν να απασχολούνται σε
αγροτουριστικές ενασχολήσεις, παραμένοντας στο χώρο γέννησής τους.
Αλλά ακόμη και να συμβαίνει να λείπουν, έχοντας μετοικήσει σε άλλη περιοχή, οι γονείς, αν
έχουν να επιλέξουν σε ποιο από τα παιδιά τους θα κληροδοτήσουν την κατοικία τους και τα
σώχωρα και τον περιαύλιο χώρο, ανάμεσα σε ένα γιο που απουσιάζει όντας ακόμη και
μετανάστης σε μακρινή χώρα και σε ένα θηλυκό παιδί τους που διαμένει στο χωριό τους και
που από αυτό ενδέχεται να έχουν φροντίδα και συμπαράσταση, σίγουρα θα επέλεγαν να
κληροδοτήσουν τα αναφερθέντα περιουσιακά στοιχεία στο γιο. Αυτός κρατάει το όνομα,
αυτός και την κατοικία.
Ο ρουχισμός για το ντύσιμο της κατοικίας αφορά κυρίως και απαράβατα, όπως
διαπιστώσαμε, μαξιλαριά και στρώμμα γεμάτα με μαλλί.. Ακόμη ντιμέλες δηλ.
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μαξιλαροθήκες, παγκαλέτα δηλ.κρεβατόγυρους, σεντόνια υφαντά βαμβακερά και λινά και
πάπλωμα και αυτό παραγεμισμένο με μαλλί. Ο αριθμός των σεντονιών και των
μαξιλαροθηκών ποικίλει, γιατί αλλού γίνεται αναφορά με την έκφραση «κατά το συνήθειο
του τόπου» που συνήθως είναι έξι από κάθε είδος και αλλού προσφέρονται ανάλογα με όσες
ήταν οι δυνατότητες της οικογένειας να αγοράσει, οπότε καταγράφονται ως «αγοραστά» ή
σπιτίσια ή εντόπια, όσα δηλ. παρήγε κάθε σπίτι «στο γιασίδι». Αν η οικογένεια έχει και
εκτρέφει ζώα, τότε προσφέρεται και καρπέτα μάλλινη.

5. Η προίκα σε άλλες κοινωνίες του Ελλαδικού χώρου
Είναι ενδιαφέρον να δούμε το πώς αντιλαμβάνονται το θεσμό της προίκας και σε άλλες
περιοχές της Ελλάδας και τις συνήθειες που έχουν στο βάθος των αιώνων αναπτυχθεί γύρω
από αυτόν.
Η έννοια του θεσμού της προίκας ποικιλοτρόπως βιώνεται στις κατά τόπους κοινωνίες του
Ελλαδικού αγροτικού χώρου και έχει τη βάση της στις αντίστοιχες κοινωνικο-οικονομικές
δομές του. Εξαρτάται ουσιαστικά από τον τρόπο εκμετάλλευσης της αγροτικής γης προς
επιβίωση κάθε νοικοκυριού το οποίο συγχρόνως αποτελούσε και μία καλά οργανωμένη
οικονομική μονάδα παραγωγής και κατανάλωσης αγαθών. Συγκεκριμένες κοινωνίες όπως
αυτή των ημινομάδων Σαρακατσάνων, των Κουτσόβλαχων, ή των Καραγκούνηδων που
στηρίζουν οι μεν δύο πρώτοι την οικονομική τους εξάρτηση στην κτηνοτροφία και οι δε
δεύτεροι στον κλήρο της γης που καλλιεργείται από όλα τα μέλη της οικογένειας και που
απαιτούνται προς τούτο πολλά εργατικά χέρια.
Αντίθετα σε άλλες κοινωνίες, ιδίως στις νησιωτικές, όπου εκεί η οικονομία στηρίζεται σε
ποικίλες και όχι αποκλειστικά εξειδικευμένες αγροτικές εκμεταλλεύσεις, η προικοδοσία και
η γενική αντίληψη της προσφοράς συγκεκριμένων περιουσιακών στοιχείων στη νέα,
προσλαμβάνει άλλη, πλέον διαφοροποιημένη μορφή.
Ο θεσμός της προίκας στους Σαρακατσάνους δεν είχε πολύ μεγάλη σημασία, γιατί οι
περισσότεροι δεν έδιναν προίκα. Όσοι, όμως, προσέφεραν, αυτή ήταν πρόβατα ή κάποιο
«χονδρό ζώο», δηλ. άλογο, φοράδα ή μουλάρι. Πάντως, όταν κάποιος πάντρευε την κοπέλα
του, της έδινε το «κατά δύναμη και ευχαρίστηση», ιδίως όταν ο γαμβρός ήταν φτωχός.
Οι Σαρακατσάνες ήταν χρυσοχέρες, ασυναγώνιστες στον αργαλειό και το κέντημα και
έφτιαχναν τόσα προικιά, όσα τους χρειάζονταν για όλη τους τη ζωή. Έφτιαχναν βελέντζες
πλουμιστές ή μονόχρωμες, προσκέφαλα κεντητά, στρώμματα και καραμελωτές. Από τα
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προικιά αυτά πολλά προορίζονταν ως δοσίματα, ως δώρα στους συγγενείς του γαμβρού και
τους κουμπάρους.28
Στην πατριαρχικά δομημένη οικογένεια των Σαρακατσάνων, όπου η ενότητά της ήταν
στηριγμένη στην κατοχή του κοινού κοπαδιού των ζώων, στα χρήματα και τα αγαθά που
προέρχονταν από αυτό, o J.K.Cambell αναφέρει ότι και οι θυγατέρες και οι γιοι είχαν
μερίδιο. Οι θυγατέρες έπαιρναν το μερίδιό τους ως προίκα από τη στιγμή του γάμου τους,
αντίθετα με τ’αγόρια που συνέχιζαν να ζουν ακόμη και μετά το γάμο τους σε μία εκτεταμένη
οικογενειακή ομάδα η οποία συμπεριλάμβανε και εμπεριείχε όλες τις οικογένειες όλων των
γιων, εφ’όσον η κάθε νέα νύφη ερχόταν να συγκατοικήσει με την πατρική οικογένεια του
συζύγου της.
Η προίκα στην κοινωνία των Σαρακατσάνων ήταν περίπου πενήντα πρόβατα, βασικά έπιπλα
για την καλύβα τους, ρουχισμός για το στρώσιμό της και τα ρούχα της νέας επαρκή να την
ντύσουν για τουλάχιστον μία και πλέον δεκαετία. Η συνήθεια μέχρι το 1945 να ζητούν από
την οικογένεια της νύφης σαράντα πρόβατα ή το αντίτιμό τους σε χρήματα ή κοσμήματα
αυξανόταν με την αλλαγή των συνθηκών ζωής και σε περιπτώσεις μόνιμης εγκατάστασης.
Αν η κοπέλα είχε κάποιο φυσικό ελάττωμα ή είχε κάποια ηθική μομφή, τότε η προίκα ήταν
ανάλογα μεγαλύτερη.
Πολλές φορές, όταν μία οικογένεια δεν είχε αρσενικά παιδιά, τότε πάντρευε το μικρότερο
κορίτσι της με ένα νέο που θα δεχόταν να έρθει και να ζήσει στο σπίτι του πεθερού του. Τότε
την «προίκα» του σε ζώα που αναλογούσε στο μερίδιό του από την πατρική του περιουσία
θα έφερνε ο γαμβρός και θα το πρόσθετε σ’αυτά του πεθερού του και θα είχε τη δυνατότητα
της διαχείρισης της συνολικής πλέον περιουσίας (κοπαδιού) μετά την παραίτηση από την
ενεργό δράση του πεθερού του ή το θάνατό του.29
Η οικογένεια σύμφωνα με την έρευνα του Γ.Καββαδία, που αφορά την κοινωνία των
Καραγκούνηδων, είναι συνάρτηση κοινωνικοοικονομικών και πολιτικών συνθηκών και
διεργασιών και τούτο αντικατοπτρίζεται στη σύνθεσή της, την ισχύ της και τη δυναμική της
στον περίγυρο, οικονομικό και πολιτικό.
Συγκεκριμένα η καραγκούνικη οικογένεια ενταγμένη μέσα στην τουρκική κοινωνία μέχρι το
1881, είδε να διαψεύδονται οι προσδοκίες της που αφορούσαν το καθεστώς της γης. Τους
28

Ευριπίδης Μακρής, «Ζωή και Παράδοση των Σαρακατσαναίων», Ιωάννινα, 1990, σελ.222-223.
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J.K.Cambell, «Honour, Family and Patronage», Claredon Preess, Oxford, 1964, σελ.44-47.
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Τούρκους γαιοκτήμονες τους διαδέχθηκαν οι Έλληνες οι οποίοι αγόρασαν τα τσιφλίκια.
Ακόμη τις ατομικές μικρές ιδιοκτησίες των Κονιάρων Τούρκων, που αναχώρησαν μετά την
προσάρτηση της Θεσσαλίας στα 1881, τις αγόρασαν Έλληνες μικροϊδιοκτήτες. Από τα
ελληνικά δικαστήρια στα οποία κατέφυγαν οι ακτήμονες η κολλιγική σχέση ερμηνεύθηκε ως
μίσθωση και έτσι υπέστησαν τις συνέπειες των εξωσιακών αποφάσεων τους.
Όπως γίνεται αντιληπτό ανταγωνιστικά προς τη μικρή ιδιοκτησία τοποθετείται το τσιφλίκι
και έτσι υποχρεώνει τον Καραγκούνη να αναζητήσει τη σιγουριά που του προσφέρει η
μεγάλη εκτεταμένη οικογένεια που μέσα στους κόλπους της συσπειρώνεται και με την
επικουρία του συγγενή και του συγχωριανού μπορεί να αντιμετωπίσει τα εκάστοτε
επιφαινόμενα προβλήματα. Πολύ αργότερα, μετά το 1923, με τη διανομή γαιών στους
ακτήμονες, οι κλήροι κατανέμονται στις συζυγικές οικογένειες.
Έτσι καθ’όλον τον αιώνα αναφοράς μας είτε στους Τούρκους γαιοκτήμονες, είτε στους
ντόπιους τσιφλικάδες τα εισοδήματα πρέπει να μοιρασθούν στο μερίδιο του ιδιοκτήτη, να
αφαιρεθεί αυτό του επιστάτη και το περίσσευμα να καρπωθεί η οικογένεια. Επομένως το
μερίδιό της για να είναι ουσιαστικό, έπρεπε αυτή να είναι πολυάνθρωπη, ώστε να διαθέτει
την αναγκαία εργατική δύναμη.
Συνάρτηση της παραγωγικότητας ήταν και η αντίστοιχη μετακίνηση εργατικών χεριών που
τέτοια λογιζόταν και η σύναψη γάμου. Όταν οι Καραγκούνηδες πάντρευαν τα παιδιά τους-το
συνοικέσιο ήταν ο κανόνας και μάλιστα όχι μόνο με τη συγκατάθεση του πατέρα, αλλά του
αρχηγού της ευρείας οικογένειας- τις μεν θυγατέρες τις πάντρευαν σε ηλικία τριάντα ετών
περίπου, τους δε γιους στα είκοσί τους. Η πρακτική αυτή ήταν συνάρτηση της ανάγκης
καλλιέργειας μεγάλων επιφανειών αγροτικού κλήρου και επομένως ύπαρξης πολλών
εργατικών χεριών.
Οι κοπέλες έμεναν ανύπανδρες σε προχωρημένη για την εποχή ηλικία για να αποχωρήσουν
όσον το δυνατόν αργότερα από την πατρική τους οικογένεια και για να μην μειωθεί το
εργατικό της δυναμικό. Αντίθετα οι νέοι νυμφεύονταν το νωρίτερο δυνατόν για να αυξήσουν
την εργατική δύναμη της πατρικής τους οικογένειας με την προσθήκη σ’αυτήν της εργασίας
της νύφης και των παιδιών που θα γεννούνταν μελλοντικά. Αυτός ήταν άλλωστε ο λόγος που
σύμφωνα με τα επιτόπια έθιμα ο πατέρας του γαμβρού κατέβαλε στον πατέρα της νύφης ένα
χρηματικό ποσό, το λεγόμενο «αγαριλίκι». Ήταν ένα είδος αποζημείωσης, ένα
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αντιστάθμισμα, που εθιμικά είχε καθιερωθεί για την αποστέρηση της εργασίας της κόρης
από την οικογένεια προέλευσης, η οποία θα προστίθονταν στην οικογένεια προορισμού.30
Σε πολλές περιοχές της Μακεδονίας, της Θράκης και της Ηπείρου, μολονότι η κοινωνική
οργάνωση στηριζόταν στις διευρημένες οικογένειες υπό την πατρικήν εξουσία, ωστόσο κάθε
νέος εργαζόταν σκληρά για να συγκεντρώσει μόνος του «παράδες να κάνει νύφη αγοραστή
και να κάνει τα ξοδευτά του γάμου». Στις ορεινές ιδιαίτερα περιοχές οι νέοι υποχρεώνονταν
να ξενητεύονται για να εξοικονομήσουν το κεφάλαιο που απαιτούνταν. Σε πολλές όμως
περιπτώσεις, όταν ο γαμβρός δεν διέθετε ή δεν ήθελε να κάνει πολλά «ξοδευτά» τα οποία
χρειάζονταν για την τελετή του αρραβώνα και κατόπιν του γάμου, ακολουθούσε μία
θεσμοθετημένη παράβαση των καθιερωμένων τελετουργιών για το γάμο, την απαγωγή.
Ήταν και αυτή ένα είδος τελετουργίας που ονομαζόταν «φεύγα» και αφού έκλεβε τη νύφη,
τη στεφανωνόταν. Όμως, στη συνέχεια, για να παραλάβει τα προικιά της νύφης, δεν
μπορούσε παρά να καταβάλει «το γάλα της μάνας» που συμβολικά ο όρος εμφαίνει το
ποσόν, το αντίτιμο για τα έξοδα ανατροφής της νύφης. Το «γάλα της μάνας» ήταν ένα μικρό
ποσό σε λίρες που κατέβαλε ο γαμβρός τη στιγμή της παραλαβής των προικιών, των οποίων
ήταν αδιανόητη για την περιοχή η μη καταβολή τους. Σήμαινε ότι ο γάμος δεν
νομιμοποιήθηκε και δεν εξασφαλίστηκε υλικά και συμβολικά.31
Η παραδοσιακά αυστηρή πατριαρχική οικογένεια της Μάνης υπαγόρευε ιδιαίτερους κανόνες
ζωής, περιουσίας, διανομής της κληρονομιάς και τρόπου επιλογής συζύγων, τόσο για τα
άρρενα, όσο και για τα θηλυκά μέλη των οικογενειών των Μανιατών. Έτσι κάθε οικογένεια
που πάντρευε τους γιους της, τους έδινε ένα κομμάτι τόπου για να χτίσουν το σπιτικό τους.
Συνήθως, βέβαια, για οχυρωματικούς λόγους έχτιζαν τα σπίτια κολλητά το ένα με το άλλο.
Στα κορίτσια σχεδόν ποτέ δεν έδιναν σπίτι, γιατί δεν επιθυμούσαν να «τους κουβαληθεί»
μέσα στα οχυρά τους ξένος (σώγαμπρος ή συμπέθερος) γεγονός που θα σήμαινε διάλυση της
τακτικής δράσης της πατριάς τους. Γι’αυτό συνήθως τις μοναχοκόρες τις πάντρευαν -με ή
χωρίς τη θέλησή τους- με κάποιον που ενέκρινε η πατριά της, συνήθως με συγγενή για να μη
χαθεί η κληρονομική μερίδα σε «ξένους».
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Γ.Β.Καββαδίας, «Οι Καραγκούνηδες», Ιστορική και Λαογραφική Εταιρεία Θεσσαλών, σειρά ΜελετημάτωνΔιατριβών αρ.2, Αθήνα, σελ.33-38.
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Ν.Σκουτέρη-Διδασκάλου, «Ανθρωπολογικά για το γυναικείο ζήτημα», εκδ.Πολίτης, Αθήνα, 1984, σελ129,
228-229.
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Οι άνδρες που προέρχονταν από μικρότερη και κατώτερη γενιά από αυτήν της γυναίκας που
επέλεγαν για σύζυγό τους, προσκολλίονταν στην οικογένειά της για να ισχυροποιηθούν
απέναντι στους εχθρούς τους. Γι’αυτό το να πάρει κανείς γυναίκα από σόι, είτε αυτός ήταν
αδύνατος μεγαλογενήτης, είτε αχαμνότερος ή φαμέγος, το θεωρούσαν μεγάλη επιτυχία. Οι
σοϊοπούλες και οι πλουσιότερες ξακληροσπορές (μοναχοκόρες) ήταν οι πιο περιζήτητες
νύφες.
Οι πλούσιες και από γενιά ποτέ δεν έχαναν την αυτονομία τους και κάποιες φορές
θεωρούνταν τυραννικές για τους άνδρες τους. Ίδρυαν μία περίεργη, σχεδόν αντίστροφη από
την πατριαρχία «μητριαρχική» οικογενειακή κατάσταση και ακόμη και τα παιδιά τους, αν
και έφεραν το όνομα του πατέρα τους, όμως συνοδεύονταν από τη «μαννογενιά». Μάλιστα,
αν τύχαινε να νυμφευτούν γυναίκα από το σόι της μητέρας τους, διαιωνιζόταν αυτή η
μητριαρχική, μητρογραμμική συγγένεια.
Οι νεαρές Μανιάτισσες θεωρούσαν χρέος τους να παντρευτούν και συνήθιζαν να
χρησιμοποιούν την παροιμία: «κάλλια κακή νοικοκυρά, πέρι καλή κοπέλα»(γεροντοκόρη). 32
Σε πολλά μέρη της Θράκης και στη Σαμοθράκη για να στεριώσει ο αρραβώνας έδιναν οι
γονείς της νύφης ένα χρηματικό ποσό, «το τράχωμα». Και λίγες ημέρες πριν το γάμο,
συγγενής του γαμβρού ζητούσε από τον πατέρα της νύφης «πανουπροίκια», δηλ. να
προσθέσει κάτι στα «δόσια» στην προίκα που είχε τάξει στο συμπέθερο.Τελικά υπογραφόταν
το επίσημο προικοσύμφωνο που σύμφωνα με τα προνόμα που είχαν αναγνωρισθεί στον
Πατριάρχη για τους Έλληνες υπηκόους, οριζόταν αυτό να επικυρώνεται από τους
μητροπολίτες της περιοχής.
Στην Αίνο την προπαραμονή του γάμου υπογραφόταν το προικοσύμφωνο και την παραμονή
ο πατέρας της νύφης έδινε σε «πιάτο» στο γαμβρό τις λίρες τις οποίες και μετρούσε
φωναχτά. Υπήρχε περίπτωση να «χαλάσει» ο γάμος γιατί έλειπε μία λίρα. Αν χαλούσε για
οποιαδήποτε αιτία ο γάμος, η προίκα επιστρεφόταν Και εάν ήταν υπαίτιος ο γαμβρός, τότε
του επεδικαζόταν και πληρωμή ηθικής αποζημείωσης.33
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226-227.

50

Σε πολλά χωριά της περιοχής του Πωγωνίου και της Δέρπολης της Ηπείρου οι γονείς και
κυρίως οι μητέρες ήσαν εκείνες οι οποίες αναζητούσαν την κατάλληλη σύντροφο για τα
αγόρια τους. Αυτό γινόταν μόλις αυτά περνούσαν την ηλικία των δώδεκα χρόνων. Έπρεπε η
νύφη να είναι αρτιμελής, γερή, άξια και ακούραστη. Αν η νέα δεν είχε αυτά τα προσόντα,
τότε οι ίδιοι οι γονείς της προτιμούσαν να πάρουν ένα γερό και φτωχό παλικάρι
«σώγαμπρο». Αλλά και κατά την επικρατούσα αντίληψη οι χωριάτες, μόνον αν η κοπέλα
ήταν πλούσια και μοναχοκόρη «χαλάλιζαν» το νέο να πάει σώγαμπρος για να μην περάσει
στενόχωρη οικονομικά ζωή.
Επειδή οι άνδρες της περιοχής όλης σχεδόν της Ηπείρου ξενιτεύονταν σε μακρινές πολιτείες,
όπως στην Κωνσταντινούπολη, στην Οδησσό, στη Μικρά Ασία και αλλού, οι γυναίκες
έμεναν για μεγάλα χρονικά διαστήματα μόνες τους αναλαμβάνοντας όλες τις ευθύνες,
δουλεύοντας περισσότερο σε αγροτικές εργασίες, γι’αυτό το λόγο οι πεθερές ήταν αυτές που
κανόνιζαν και αξιολογούσαν ποια είναι άξια κόρη να αναλάβει τέτοιες βαριές ευθύνες,
καθώς επίσης και την ανατροφή των παιδιών που, τυχόν, θα γεννιώνταν.
Πριν ορίσουν την ημερομηνία του γάμου, καλούσαν στο σπίτι της νύφης, τον πατέρα του
γαμβρού για να συντάξουν το προικοσύμφωνο, παρουσία του ιερέα, του δασκάλου και του
προέδρου του χωριού, ως μαρτύρων. Ρωτούσαν πρώτα τον πατέρα του γαμβρού τι δίνει για
τη νύφη και έπειτα τον πατέρα της νύφης για το τι δίνει στο γαμβρό.
Παλαιότερα είχαν το έθιμο να δίνει ο γαμβρός ένα ορισμένο ποσό χρημάτων, λίρες ή γρόσια
για να πάρει τη νύφη. Και ο πατέρας της νέας έταζε χωράφι, βόδι για το όργωμα και το
απαραίτητο στοιχείο της προίκας, το σεντούκι, που περιείχε το ρουχισμό της. Τότε
υπογραφόταν από τους συμβαλλόμενους γονείς και τους μάρτυρες το προικοσύμφωνο και η
νύφη κερνούσε, αφού συγχρόνως δεχόταν δώρα. Οι συγγενείς του γαμβρού έλεγαν: «πάρε
σκυλί από στάνη και νύφη από οικογένεια».
Στην Ήπειρο κάθε κοπέλα όφειλε να έχει για προίκα μία κασέλα με σκαλισμένα τα αρχικά
του ονόματός της και τη χρονολογία του γάμου της-όταν οριζόταν-. Μέσα η κασέλα έπρεπε
να περιέχει φορέματα για τη νέα και ρουχισμό για το ντύσιμο της κατοικίας.34
Στην ορεινή περιοχή της Αργιθέας των θεσσαλικών Αγράφων όταν ένα προξενειό κατέληγε
σε γάμο, καθοριζόταν η συνάντηση των δύο οικογενειών και των μελλονύμφων σε ξένη
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οικία και με την παρουσία του ιερέα συντασσόταν το προικοσύμφωνο στο οποίο οι γονείς
της νέας, εκτός του ρουχισμού και των ρούχων της κοπέλας, όπως ήταν το συνήθειο της
περιοχής, έδιναν 20 προβατίνες, 2 ή 3 μάνες μελίσσια, βόδι και δένδρα. Σ’αυτά που
προσέφερε ο γονιός της νύφης, προστίθονταν και τα ταξίματα του πεθερού προς την νύφη για
να κατέβει από το άλογο μετά την επιστροφή από την τελετή του γάμου, προκειμένου να
εισέλθει στο νέο σπίτι της. Ο πεθερός έπρεπε να της τάξει ένα χωράφι, ή ένα ζώο, ή χρήματα
ή μελίσσι, που θεωρούνταν γούρικο και όλα αυτά καταγράφονταν στο προικοσύμφωνο.
Κάθε κορίτσι φρόντιζε με την καθοδήγηση της μητέρας του να ετοιμάσει τα προικιά του, που
αυτά ήταν δείγμα της ικανότητας, της νοικοκυροσύνης, αλλά και του μόχθου της νέας που
χρόνια ολόκληρα καθισμένη στον αργαλειό ύφαινε κιλίμια, καραμελωτές, φλοκάτες,
μπαντανίες, τροβάδες ή κεντούσε ή έπλεκε με το βελονάκι δαντέλες σε τζακόπανα,
κρεβατόγυρους, μαξιλάρια και πετσέτες κ.α.35
Στο νησί της Σκιάθου η καταγραφή και η οριστικοποίηση του προικοσύμφωνου γινόταν τρεις
ημέρες, πριν την τέλεση του γάμου. Κάθε κορίτσι ήταν καλό να έχει ένα σπίτι, έναν ελαιώνα
και ένα αμπέλι. Από όλα αυτά το πλέον απαραίτητο θεωρούνταν το σπίτι το οποίο να ήταν
εξοπλισμένο με τα εξής: ένα τραπέζι, έναν καναπέ, έναν καθρέφτη, έξι καρέκλες, σκεύη
μαγειρικά, πιάτα και γυαλικά, κιλίμια και παπλώματα, σεντόνια, χιράμια, προσκέφαλα και
στρώμματα, τουλάχιστον δύο. Αντίστοιχα υποχρέωση του γαμβρού ήταν να προμηθεύσει το
νέο σπιτικό με μία κλίνη και, λίγο πριν το μυστήριο του γάμου, έστελνε την κασέλα του με
τα ρούχα του και τα εσώρουχά του.36
Κάτι ανάλογο με αυτό που είχε επικρατήσει να γίνεται στη Σκιάθο, γινόταν και στη Θήρα. Ο
πατέρας της νύφης ετοίμαζε το σπίτι που θα έπαιρνε προίκα, θα το γαλάκτιζε, θα το έντυναν
με τα έργα των χεριών της κόρης ή με αγοραστά σεντόνια, παπλώματα και όλα τα άλλα
απαραίτητα του νοικοκυριού σκεύη και ο γαμβρός μία ημέρα πριν από την τελετή του γάμου
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θα έφερνε την κασέλα του ή το «σκρινί του» (=το κομμό της σάλας) γεμάτο με τα ρούχα του.
Βέβαια τα προικώα καταγράφονταν σε προικοσύμφωνο.37
Σε μία άλλη νησιωτική περιοχή, την Κύμη της Εύβοιας, την προίκα σε ακίνητα και σε είδη
ένδυσης τα κατέγραφαν σε προικοσύμφωνο. Αν η νύφη ήταν ξένη ή από κοντινό χωριό, δεν
ζητούσαν για προίκα σπίτι. Αν, όμως, αυτή διέθετε κατοικία, τότε την ετοίμαζαν, την
έντυναν με τα προικιά, εκεί γινόταν η τελετή του γάμου και εκεί έμενε το ανδρόγυνο.38
Από παρατηρήσεις στην κοινωνία του ορεινού χωριού Αμπέλι της Εύβοιας αναφορικά με το
θεσμό της προικοδοσίας οι παράγοντες οι οποίοι καθόριζαν το είδος και την ποσότητα των
προικώων ήταν εκτός από την οικονομική άνεση της οικογένειας προέλευσης της νέας, η
επικρατούσα αντίληψη αναφορικά με την κατοχή και το συμβολισμό της γης.
Έτσι τα κορίτσια θεωρούνται αδύνατο μέρος μιας οικογένειας, από την άποψη της
κοινωνικής ισχύος, αλλά και γιατί θα πρέπει γι’αυτά η οικογένεια να προσφέρει προίκα, που
συνήθως οριζόταν σε χρήματα ή μέρος από την έγγειο ιδιοκτησία της οικογένειας. Καθ’όσον
κάθε χωριάτης ήταν συνδεδεμένος με τη γη του και γνώριζε την ιστορία του κάθε χωραφιού
του και τον ιδρώτα και το μόχθο πάππου προς πάππου, του ήταν βαρύ να το αποχωριστεί.
Γι’αυτόν η γη συμβολίζει την ενότητα και τη συνέχεια της γενιάς και λυπάται αν αυτή
περάσει στα χέρια ξένου.
Αντίθετα προκειμένου να νυμφευθούν τα αρσενικά μέλη της οικογένειας χρειάζεται να
χτίσουν πρώτα σπίτι και να καλλιεργούν τα χωράφια τους από κοινού με τα άλλα μέλη της
οικογένειάς τους, ώστε να αποκτήσουν οικονομική άνεση στην περίπτωση που θα
επιθυμούσαν να κάνουν «ανοιχτό»γάμο.39
Σε διάφορες περιοχές του Άργους η νύφη έπαιρνε από τον πατέρα της χρήματα, ζώα και
προικιά, τα οποία τα φόρτωναν σε ζώα και με πομπή τα πήγαιναν πριν το γάμο στο σπίτι του
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γαμβρού, όπου εκεί θα ζούσε το ζευγάρι. Όλα τα προικώα καταγράφονταν σε σχετικό
προικοσύμφωνο.40
Ο Γάλλος περιηγητής Tournefort από το ταξίδι του στη Μύκονο στα τέλη του 18ου αιώνα,
διηγείται: «πήγαμε στην εκκλησία με τον κουμπάρο και την κουμπάρα. Επιτρέπονταν
τέσσερις κουμπάροι, κυρίως όταν η νύφη είναι το μεγαλύτερο κορίτσι στην οικογένεια, γιατί
η πρωτοκόρη είναι το προνομοιούχο παιδί της οικογένειας. Αν ο πατέρας λόγου χάρη έχει
10.000 τάλιρα, θα δώσει τις 5.000 στη μεγαλύτερη και τα υπόλοιπα θα μοιρασθούν τα άλλα
παιδιά της οικογένειας, ας είναι και μια ντουζίνα».
Ακόμη ένας άλλος περιηγητής, Γάλλος και αυτός, αναφέρει τις εντυπώσεις του για το θέμα
της προικοδοσίας προερχόμενες από την περιοχή της Μυτιλήνης. Επισημαίνει, λοιπόν, ότι
«όλη η κινητή και η ακίνητη περιουσία των γονέων προσφερόταν πρώτα στις θυγατέρες και
με ιδιαίτερη προτίμηση στην πρωτοκόρη. Τα αρσενικά παιδιά δεν προβάλλουν καμία
αντίρρηση γι’αυτήν την αποξένωση από την πατρική περιουσία, μ’όλο που έχουν το
δικαίωμα να αρνηθούν και να επικαλεσθούν τον τουρκικό νόμο ο οποίος αναγνωρίζει την
ισομερή κατανομή των περιουσιακών στοιχείων ανάμεσα σε όλα τα παιδιά της
οικογένειας.Όμως προτιμούν να ακολουθούν την επικρατούσα συνήθεια θεωρώντας την
απαίτηση ισοκατανομής ως ατίμωση για την αδελφή τους».41
Αλλά αυτή η ίδια η συνήθεια της προικοδοσίας της πρωτοκόρης επισημαίνεται και στα
κατοπινά χρόνια από τη σχετική έρευνα της Σκουτέρη-Διδασκάλου στα νησιά του Αιγαίου
Σκόπελο, Λέσβο και με μεγαλύτερη ένταση στην Κάρπαθο.
Ο θεσμός της πρωτοκόρης ή κανακαριάς ή κυράς ήταν ένα έθιμο το οποίο σχετίζεται άμεσα
με το ιδιαίτερο προνόμιο της πρωτοκόρης ή γενικά των κοριτσιών σε βάρος των αγοριών.
Αυτό παρατηρείται γιατί στα πιο πάνω νησιά ξεχώριζαν οι οικογένειες της άρχουσας τάξης
τους κανακάρηδες(κινάκ=χαϊδεμένοι), ως απόλυτους φορείς της εξουσίας, ως ιδιαίτερο
ηγετικό στρώμμα γαιοκτημόνων με αυστηρές συνήθειες και αυστηρά καθορισμένο τρόπο
ζωής, ένα είδος κλειστής κάστας που ακολουθεί μία ενδογαμία, όσον αφορά τους
πρωτότοκους.
Στα νησιά που προαναφέρθηκαν όλη την περιουσία την κληρονομούσε υπό τη μορφή
προίκας η πρωτότοκη κόρη και κάποιες φορές τη μοιραζόταν με τη δεύτερη. Σε άλλα νησιά,
40
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όπως στη Νίσυρο, την Πάρο, τη Σίφνο και τα Ψαρά, οι γονείς προίκιζαν με όλη τους την
περιουσία το πρώτο κορίτσι και στη συνέχεια με όσα αποκτούσαν πάντρευαν με τη σειρά τα
επόμενα, μέχρι να τα παντρέψουν όλα. Προξενεί εντύπωση γιατί το τοπικό εθιμικό δίκαιο
ήταν τόσο ισχυρό, ώστε να ξερριζώνει ολόκληρες οικογένειες, να ξεσπιτώνει γονείς, να
δημιουργεί καταφανείς αδικίες και να οδηγεί, κυρίως τους αδελφούς, στη μετανάστευση.
Εύκολα γίνεται αντιληπτό ότι με το σύστημα αυτό της μεταβίβασης περιουσίας η άρχουσα
τάξη έμενε περιχαρακωμένη και ταυτόχρονα διατηρούνταν η ισόρροπη κατανομή της
περιουσίας των αρχόντων που με την ενδογαμία απαρέγκλιτα και σταθερά ήταν
εξασφαλισμένοι καθ’όσον έτσι αναπαραγόταν το κλειστό αυτό ολιγαρχικό σύστημα. Τόσο δε
επηρέασε και τις άλλες κοινωνικές ή επαγγελματικές τάξεις που πέρασε και στους ναυτικούς
και εμπόρους.42
Το ίδιο αυτό απάνθρωπο έθιμο προικοδοσίας για τα υπόλοιπα μέλη της οικογένειας που
παρατητούνταν στη Σκόπελο και γι’αυτό το λόγο στα 1824 οι γονείς που είχαν φθάσει σε
απόγνωση αποφάσισαν βίαια να αντιδράσουν. Αυτό διαπιστώνεται από μια διοικητική
αναφορά του Έπαρχου του νησιού που αναφέρει ότι οι κάτοικοι της Γλώσσας, ενός χωριού
κοντά στην πόλη της Σκοπέλου με 130 σπίτια, υπέγραψαν ένα συμφωνητικό και
συμφώνησαν μεταξύ τους ότι όποιος στο μέλλον θα έταζε στη θυγατέρα του ή θα της έδινε
ως προίκα σπίτι, οι υπόλοιποι να το καίνε και αυτόν που το παραχωρούσε να τον εξόριζαν
από το χωριό τους. Το συμφωνητικό αυτό το ονόμασαν Νόμο.
Ο Ελευθέριος Παυλίδης και η J.Hesser αναφέρονται στη Ερεσσό της Λέσβου ότι οι κάτοικοί
της γύρω στα έτη 1850-1889 έχτιζαν νέα σπίτια ή ανακαίνιζαν τα παλιά με σκοπό να
αποτελέσουν μέρος της προίκας των κοριτσιών τους. Συνήθως αυτό το σπίτι ήταν το πατρικό
της, το επίπλωναν ανάλογα με την οικονομική τους δυνατότητα. Τα υπόλοιπα μέλη, οι γονείς
με τα άλλα παιδιά τους, έχτιζαν κάπου κοντά ένα άλλο σπίτι για να κατοικήσουν, μέχρι να
παντρέψουν ξανά το επόμενο κορίτσι τους. Αν είχε πεθάνει ο πατέρας, αυτήν την υποχρέωση
την είχε ο αδελφός.
Η μητέρα της νύφης και η κοπέλα ετοίμαζαν τα προικιά, που ήταν δαντέλες πλεγμένες με
κροσοβέλονο, έβαφαν μαλλιά και ύφαιναν χαλιά, σκεπάσματα και άλλα στρωσίδια. Από την
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ποιότητα αυτών των υφαντών και κυρίως των φαριών ή φαρόπανων, δηλαδή των
καλυμμάτων των τζακιών, που ήταν πολύ πλουμιστά, φαινόταν η αξιοσύνη τους.43
Ο θεσμός της προίκας στην κοινωνία της Αθήνας του 18ου και 19ου αιώνα, αναφέρει Ο Saint
Cassia αποτελούσε ένα σύνολο δικαιοπραξιών, αστικών και οικονομικών πράξεων και η
προίκα συνίστατο από δώρα, χρηματικά ποσά, προικιά και κινητά αγαθά, τα οποία ήταν
υποχρεωμένη η γυναίκα να παρέχει στο

μελλοντικό σύζυγό της. Και καθώς οι νέες

συζούσαν με την οικογένεια προορισμού έφεραν μαζί τους οικονομικά στοιχεία τα οποία
προστίθονταν στην πατρική οικογένεια του συζύγων τους.
Η γυναίκα έπαιρνε τη νόμιμη κληρονομιά της προ του θανάτου των γονέων της, η οποία
αποτελούνταν από σπίτι, χωράφια και χρηματικά ποσά, ή κοσμήματα, αν είχαν τη
δυνατότητα να προσφέρουν οι γονείς της. Τότε υπογραφόταν ένα συμφωνητικό στο οποίο η
νέα δήλωνε ότι δεν είχε άλλη απαίτηση μελλοντικά από την πατρική της περιουσία και από
αυτήν η οποία θα αποκτιούνταν. Επειδή, μάλιστα, κατά τα χρόνια της Τουρκοκρατίας η
έλλειψη ρευστού ήταν μεγάλη, οι γαμβροί απαιτούσαν περισσότερο χρηματικά ποσά, τα
οποία μαζί με τα προικιά αποτελούσαν τους ιδεώδεις πόρους ακόμη και από την προσφορά
γης.
Ήταν επίσης συνηθισμένος ο όρος της προγαμιαίας δωρεάς, αντί του κακόηχου
προικοσύμφωνου και ήταν προτιμητέα τα χρηματικά ποσά και τα κοσμήματα, όπως
αναφέρθηκε και από την οικογένεια προέλευσης της νέας, γιατί δεν τεμαχιζόταν η περιουσία,
η οποία παρέμενε και δινόταν στα αρσενικά παιδιά.
Όταν οι γυναίκες έμεναν χήρες και άτεκνες, έπαιρναν τότε ένα χρηματικό ποσόν σαν
αποζημείωση-προίκα, προκειμένου να εγκαταλείψουν το πατρικό σπίτι του νεκρού γαμβρού,
καθ’όσον δεν «έπιασαν ρίζες» σ’αυτό, αφού δεν απέκτησαν απογόνους. Σε περίπτωση, όμως,
διαζυγίου έπρεπε μέσα σε διάστημα δεκαπέντε μηνών από τη διάλυση του γάμου να
επιστραφεί στη γυναίκα η προίκα της.44
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Στην Κύπρο οι νέοι αποφάσιζαν να παντρευτούν μετά τα δεκαοκτώ τους χρόνια και όταν
είχαν αρκετά χρήματα για τα έξοδα του γάμου.Τότε διάλεγαν τη νύφη της αρεστείας τους και
συγγενικά τους πρόσωπα έφεραν την πρόταση στην οικογένεια της νέας. Όμως οι ίδιες οι
μητέρες ακόμα όταν ήταν μικρά τα παιδιά τους φρόντιζαν να τα «αρμόζουν», να τα
αρραβωνιάζουν. Σχετικό ρητό για τη συνήθεια αυτή έλεγε: «όποιος γοργοφάει και όποιος
παντρευθεί δεν το μεταγνώθει», γνωμικό που λέγεται επίσης και στην Κρήτη.
Πρώτα έπρεπε να παντρευθεί η πρεσβύτερη θυγατέρα της οκογένειας και μετά οι υπόλοιπες
με τη σειρά, αν υπήρχαν. Όταν όλα είχαν συμφωνηθεί και αποφασιζόταν οι δύο οικογένειες
να συμπεθερέψουν, τότε οι γονείς του γαμβρού και ο ίδιος πήγαιναν στην κατοικία της
νύφης. Καθοριζόταν ο χρόνος του γάμου και γινόταν συζήτηση για την προίκα. Συνήθως ο
πατέρας του γαμβρού τάσσει σπίτι, βόδι, αμάξι, χωράφια και ο πατέρας της νύφης ρουχισμό
προικιά και χωράφια.
Αν ο γαμβρός ήταν πλούσιος, προσέφερε τα μαλλιά και για το στρώμμα και το «χαρτζίν»,
που είναι ένας χάλκινος λέβητας. Στην περίπτωση που πήγαινε σώγαμπρος, τότε έμεναν στο
σπίτι του πενθερού, ή τους έχτιζε εκείνος άλλο. Όταν πλέον είχε επιτευχθεί συμφωνία,
υπογραφόταν το προικοσύμφωνο παρουσία του ιερέα που ευλογούσε την απόφασή τους και
τότε παρουσίαζαν στην κοπέλα τον «χαρτωμένον» της. Για επικύρωση δε του αρραβώνα
«εδιούκασι σημάδκια» τα οποία ήταν δαχτυλίδι δεμένο στην άκρη μαντίλας κεφαλής για τον
γαμβρό ή μαντιλάκι για το λαιμό.
Παλαιότερα δηλ. κατά τον 18ο αιώνα υπήρχε συνήθεια να μην επισκέπτεται ο γαμβρός το
σπίτι της νύφης, πριν το γάμο. Ο Αρχιεπίσκοπος Κύπρου Χρύσανθος (1767-1810) εξέδωσε
εγκύκλιο προς τους ιερείς να μην γίνεται επίσημος αρραβώνας, παρά μόνον οκτώ μέρες πριν
από την τέλεση του γάμου. Θεωρούσε ότι καθ’όλην τη διάρκεια της μνηστείας θα
αναπτυσσόταν ανάμεσα στις δύο οικογένειες των συμπεθέρων οικειότητα και συμπάθεια, θα
δενόταν έτσι το ζευγάρι και δεν θα αντιμετώπιζε προβλήματα στη συζυγική του ζωή.
Συνέβαινε μερικές φορές να πέθαινε ο μνηστήρας ή η μνηστή, οπότε οι δύο οικογένειες
έκαναν το γάμο με το μικρότερο αδελφό ή αδελφή σε αντικατάσταση του παιδιού τους που
χάθηκε.45

45

Χ.Γ.Παπαχαραλάμπους, «Κυπριακά Ήθη και Έθιμα», Δημοσιεύματα Εταιρείας Κυπριακών Σπουδών, αρ.3,
Λευκωσία, 1965, σελ. 95-96, 100-101, 112-113.

57

ΠΗΓΕΣ
ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΝΟΤΑΡΙΑΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΠΡΟΙΚΕΣ
(Προικοσύμφωνα-Προικοπαραδόσεις)
Π1.Με την Σ27\31-10-1802 αρ.πράξη προικοδοσίας η Μαρίνα Κάντα, από χωρίον Μελικίων,
πρόκειται να έρθει σε β΄ γάμο παίρνει ως προικιά της ρουχισμό, ρούχα και το πιο
εντυπωσιακό στοιχείο της προίκας της είναι τα κοσμήματά της: «ένα κάτζιο χρυσό με φιόρια
κόκκινα, κομβία δεκατέσσερα στεριοτικά ασημένια, κορδόνι τρεις λαιμούς χρυσό, δύο
δαχτυλίδια χρυσά, ένα ζευγάρι φούμπιες ασημένιες στρογγυλές, μία κασέλα καρίτζινη (από
ξύλο καρυδιάς)...» «Από ακίνητα:14 ελιές ριζάρια με το βάρος του σολιάτικου, χρονικό
σιτάρι ένα μουζούρι ράσο (ράσο σημαίνει ξέχειλο), ένα κομμάτι εξ αμπέλου και ένα χωράφι
στον «Μπόρο».. «Ο γαμβρός εδήλωσε πληρωμένος και ευχαριστημένος...»
Π2.Η μητέρα και ο αδελφός της Νικολέτας Τζουκιά, από χωρίον Μελίκια, με την αρ. Σ27\811-1802 πράξη τους της δίνουν ως προίκα ρουχισμό, ρούχα χρυσοκέντητα, ζευγάρι
σκουλαρίκια χρυσά με κλωσαριές μαργαριτάρι, κασέλα καρίτζινη και: ακίνητα 11 ριζάρια
ελιές στην περιοχή Σπαρτερού, το τρίτο μερτικό από ελιές ριζάρια 9 « γειτονιά με του
ευγενή δετόρου Αντωνίου Καβουδίστρα» και το χωράφι στην «Μπούκα....»
Π3.Η αρ.Π334\5\21-11-1802 πράξη αφορά την προικοδότηση της Αναστασίας Λέκα.
Αναφέρει: «ο παρών Θοδωρής Λέκας, από χωρίον Αργυράδες, επειδή θα έρθει η αγαπημένη
του κόρη Αναστασία σε γάμου κοινωνίαν μετά του Κυριακούλη Βλαχόπουλου παρουσία της
συμβίας του κυράτζης Μαρίνας για προίκα και προικοδοσία δίνει τα κάτωθι γεγραμμένα:
μαξιλάρια, σεντόνια, ύφασμα σε πήχες, κασέλα κάρινη, ένα λαιμοκορδόνι χρυσό, δουκάτα
13 και ελιές ριζάρια 7 με το μέρος τους και έτερα ριζάρια 5 ...Ο γαμβρός είναι πληρωμένος
και ευχαριστημένος ...»
Π4.Από τον αδελφό της προικοδοτείται η Αναστασία Κάντα από το χ. Μελίκια με την
αρ.Σ27\22-11-1802 πράξη και παίρνει ρουχισμό, ένα μεταξωτό φόρεμα, δώρο του γαμβρού,
ένα λαιμό κορδόνι χρυσό, βενέτικα τάλληρα 21, κασέλα φρουάδα (χάρισμα) από τη μάνα
της. Ακίνητα: το χωράφι στο «Μεληκιάτικο», χωράφι στην «Μπούκα», το χωράφι στο
«Παρακλάδι», τα ήμισυ χερσοχώραφα που κατέχουν και τις ελιές που έχουν στην
«Παντάνασσα». Όλα σε περιοχές του χωρίου Μελικίων.
Π5.Η Αναστασία Λέση από το χ.Κολοκύνθι παίρνει προίκα από το θείο της ο οποίος ήταν
επίτροπός της και εκτελεστής της διαθήκης του αδελφού του και πατέρα της με την αρ.Π334
\9\29-11-1802 πράξη τα ακόλουθα «χωράφια δύο σώματα χέρσα...»
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Π6.Με την Κ565 (parte 25)της 4-9-1804 Δ (χ.Περιβόλι) πράξη προικοπαράδοσης «η
κυράντζα Ιουστίνα θυγάτηρ του Αρσένη Μίαρη και γυνή του Θοδωρή Κρητικού και
ζωοφρουτάρια του πατρός της συνεφώνησε ότι παρέλαβε την προίκαν της έμπροσθεν των
μαρτύρων αδελφών Φωτεινού...» Μάλιστα φανερώνει ότι «θεληματικώς περίλαβε τα
περιάβλια και νοικοκυράτα και να έχει τρείς ελιές και να τρώγει το φρούτο τους ...»
Π7.Παραλαβή υπολοίπου προίκας δηλώνεται με την Κ565(parte 27) της 4-10-1804 Α πράξη:
«Ο Νικολός Πλασκασοβίτης του παπα-Γεωργίου από χ.Άγ.Θεόδωροι έλαβε από τον παρόντα
παπα-Ευστάθιο Κουλούρη και Κωνσταντή Κουλούρη, αδέλφια πατρός ευλαβούς παπαΔημητρίου, από χ.Αργυράδες μία καμιζόλα μεταξωτή και χρυσά όπου εσυμφώνησαν δια
προίκαν αδελφής των Νικολέττας ...»
Π8.Με την Κ565( parte 30) της 4-10-1804 Δ πράξη ο Νικολέτος Γιανίκας από το
χ.Κολοκύνθι, «επειδή θέλει να νυμφεύσει τον υιόν του Πέτρο με την κυράντζα Κωνσταντίνα,
θυγατέρα του Παναγιώτη Κυπριώτη από το χ.Περιβόλι τάζει τα αμπέλια οπού κατέχει στη
θέση «Γέρου Αντρία», τρία δεκάρια λινάρι και έξι δεκάρια μαλλί ...»
Π9.Με την Κ565(parte30) της 12-11-1804 Δ πράξη προικοσυμφώνου «ο Χρήστος
Παγκράτης από χ.Κορακάδες και η γυνή του Γιαννέτα παντρεύουν την θυγατέρα τους
ονόματι Μαρία με τον κυρ Κωνσταντή Μεταξά του Θεοδόση από Αναπλάδες» και της
τάζουν ρουχισμό, ρούχα, «κασέλα καρίτζινη αξίας 4 ταλλήρων και το αμπέλι το λεγάμενο
«παλιάμπελο»...
Π10.Η Μαργιέτα Κάντα γυνή χήρα σε β΄γάμο με τον Αναστάσιο Πανδή, από χ. Μελικίων,
θέλει να περάσει σε τρίτο γάμο με το Φώτιο Κάντα και με την αρ.Σ27\6-3-1805 πράξη και
την αρ.Σ27\29-4-1805 πράξη επιστροφής της προίκας της που είχε προσφέρει στον β΄σύζυγό
της συνολικά δίνει ως προίκα στον γ΄σύζυγό της τα ακόλουθα: ρουχισμό ρούχα, μεταξωτό
φόρεμα, κορδόνι λαιμούς τρεις, 41 ζευγάρια βεργιέτες, 2 δαχτυλίδια, ένα ζευγάρι στρούδες
ασημένιες, ένα ζευγάρι φούμπιες ασημένιες, μία κασέλα καρίτζινη. Ακίνητα: ριζάρια 14,
χωράφι εις τον αυτόν τόπον με αμπέλι στην «Άγιο Άσο», χωράφι στον «Μπόρο». Προσθέτει
ένα λαιμό κορδόνι και άλλα κομβία ασημένια...»
Π11.Με την αρ.Κ565\8\5-8-1805 πράξη προικοπαράδοσης ορίζεται «διαφορά 35 ασημένια
τάλαρα μέχρι του ερχομένου Φεβρουαρίου 1806 να πληρώσει ο Θεόδωρος Βάρελης του
Νικολέτου από χ.Βιταλάδες του Σταμάτη Χειμαριώτη του Αναστασίου από χ.Περιβόλι για
την επιτροπευόμενή του Ελενέτα, θυγατέρα του Γιαννάκη Γράντου...»
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Π12.Από τον πατέρα της και τη μητέρα της η Μηλιά Κιμινά από χ. Ποτάμι που θα συνάψει
δεύτερο γάμο με την αρ.Σ27\6-3-1809 πράξη παίρνει ως προίκα της ρουχισμό, ενδύματα,
ασημένια κομβία, μεταξωτό φόρεμα με πασαμά χρυσό, κάρινη κασέλα και κορδόνι αξίας ως
φράνκα 30.
Π13.Με την αρ.Σ27 \25-3-1809 ή 6-4-1809Δ πράξης προικοπαράδοσης «ο ενδεσιμότατος
αρχιερατικός επίτροπος παπάς κύριος Ιωάννης Σαμοΐλης του Σωτήρη από το παρόν χωρίον
Ποτάμι συνεφώνησαν μετά του κ.Αναστασίου Βλάσση π.Ιωάννου έχοντας στεφανωθεί ο κυρ
Τζωρτζαντώνιος θιός του αυτού Αναστασίου την κυρά Μάργιο θυγάτηρ του άνω ιερέως δίνει
ο παρών ιερέας την πρεπούμενην πρήκαν. Μίαν καρπέτα μεταξωτή, ένα πεσελί μεταξωτό
βελούδο κρεμεζή με πασαμάδες χρυσούς το πλάτος ως δύο ήμιση δάκτυλα και με γαϊτάνια
χρησά στες πόστες την οποίαν θα κάνει αληθή μέχρι τους καρπούς της εσοδείας. Ακόμη δύο
κομμάτια χωράφια στη θέση «παλιάμπελα», λινική κρεβατόστρωση, χρυσάφι και κασέλα.
Όλη η πρήκα τάλαρα ασημένια 200 οπού θέλει δόσει και 6 ακόμη ριζάρια όπου έχει
ακουιστάδες46 από το Βίδο Καββαδιά, ομοίως και έτερες ελιές ρίζες 6 σε θέση «Αποκείθεν
Ράχη ή Αραδαρκιά» στο χ.Κρετικά και ριζάρια 19 στα «Κλεισμένα και τη Λιθερή» και 2
ριζάρια και ένα κομμάτι αμπέλιο δίπλα από του Ρεμούντου Παντή ...»
Π14.Οι Σπυρίδων Κιμινάς και η Κατερίνα Σαμοΐλη, από χ. Ποτάμι, με το αρ. Σ27 \9 ή 20-8 –
1809 (σελ.208) προκοσύμφωνο παντρεύουν τη θυγατέρα τους «Ληα Κημηνά εις β΄γάμον και
της δίδουν ως νόμιμον άνδρα της τον κ.Ανδρέα Λέκκα π.Γιακουμέτου από χ.Κορακάδων».
Και δίνουν στη θυγατέρα τους προίκα: όλα όσα περιέχει η πρώτη προικοπαράδοση και
ακόμη «ρουχισμό, πεσελί πλουμισμένο με πασαμάδες και 4 ασημένια κουμπιά, δύο λαιμούς
χρυσό κορδόνι, μία κασσέλα κάρινη ως φράνκα 30 ...»
Π15.Με την πράξη αρ.Β87 βιβλίον 28 \14 ή 26-3-1811 Δ πράξη προικοδοσίας η Ελενέτα,
χήρα Γιακουμέτου Δοκανάρη, από χ. Κρητικά, δίνει στη θυγατέρα της Νικολέτα για προίκα
ένα χωράφι 1\2 μουζουρίου και αμπέλι στη θέση «Σωτήρα» με την υποχρέωση να πληρώνει
το χρονιάτικο σολιάτικο. Μάρτυρες είναι ο ιερέας Βούλγαρης Αναστάσιος και ο Ιωάννης
Βλάσσης.
Π16.Με την αρ.Σ27 \6 ή 18-11-1815 Δ η ίδια η νύφη, Ελένη Βλάσση, καταγράφει την
προίκα την οποία παραδίδει στο γαμβρό μαστρο Ιωάννη Λιόπουλο π.Ιωάννου από το
χ.Ποτάμι. Συγκεκριμένα παραδίδει: Ρουχισμό, ενδύματα «πασαμά με δύο πόστες ασημένιο,
χρυσάφι τάλλαρον 20 κονσενηάδα (συμφωνημένο), ένα ζευγάρι σκουλαρίκια χρυσά
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κλοσαριές με μαργαριτάρια, μία κασέλα κάρινη και σε στάμπιλε τες ελιές όπου έχει στην
«Άγια Άννα», στο «Γαρδένο» και 70 ελιές εις «Λαγκάδα», «Φηληές», «Αραθαρηά», όλα
περιοχής χωρίου Βιταλάδων και το σώχωρο όπου απόκτησε από τον Ανδρέα Δούκα. Ομοίως
αμπέλιον εις την «Πετροπούλαν» 1\2 μουζουρίου και αμπέλι στα «Καμίνια...»
Π17.Με την αρ.Σ27\11ή 23-11-1816, από το χωρίον Αναπλάδες η «κυρά Ιωάννα, θυγάτηρ
Θεοδώρου Γαρδικιώτη υπανδρεύεται τον παρόντα κυρ Σπυρίδωνα Μυρίλα π.Θεοδώρου και
παραδίδει: ρουχισμό, ρούχα «πεσελί μεταξωτό βελούδο φρούνιδο με πασαμάδες χρυσούς
πλατιούς, χρυσάφι ταλλήρων 25, ένα ζευγάρι χρυσά σκουλαρίκια (χρυσάφι κορφιάτικο), ένα
ζευγάρι βραχιόνια χρυσά ψηλά βενέτικα, μία κασέλα κάρινη και το μερίδιόν της από τα
αγαθά που έχουν αποθημένα στην στόρα (αποθήκη) του Μπαρμπαρέλα Βάρελη ...»
Π18.Με την Π24 βιβλίον 1ον πράξη 34 \21-4-1817 παράδοσης προικός η Σταματέλα
Κουλούρη γυνή του Θοδωρή Κουρή από χ.Άγ.Θεόδωροι με τους γιους της προσφέρει στη
θυγατέρα της Ανδριανούλα ρουχισμό, ρούχα, μία κασέλα καρίτζινη και χρυσάφι 50 δουκάτα.
Και δια στάμπιλε ελιές ριζάρια 12 «Μερμηγκάρι» και χωράφι στη θέση «Καμίνια»...
Π19.Με την Π24 βιβλίον 1ον πράξη 45\1817 παράδοση προικός η Διαμαντίνα Κονοφάου
π.Σεβαστιανού από χ.Μελίκια «συνφωνεί με τον μέλλοντα γαμβρό της Νικόλαο Σαμοΐλη και
δίνει ένα ζευγάρι φούμπιες στρογγυλές, κομβία χρυσά 5, μία βίρα, ένα σκουλαρίκι χωρίς
πέτρα, 8 λαιμούς κορδόνι» και χωράφια σε διάφορους τόπους.
Π20.Με την Π24 βιβλίον 2ον πράξη 30\1817 εγγράφονται κονσένια προίκας από τον
Αντζουλέτο Βλάσση π.Σπυρ., από χ. Ποτάμι, και του νοτάριου Ανδρέα Βλάσση. Η θυγάτηρ
του πρώτου λαμβάνει ως προίκα ρουχισμό, ρούχα, κασέλα καρίτζινη αξίας 9 τάλληρα,
βραχιώνια, σκουλαρίκια, έναν αρραβώνα με 9 πέτρες και πεσελί βελούδο. Για στάμπιλε
παίρνει τα χωράφια στις «Παλισιαίς», το αμπέλι στα «Κουράτικα», 2 ρίζες ελιές στο
χ.Παλαιοχώρι στη θέση «Βασιλόπουλο»,12 ελιές στη «Ράχη» πλησίον του κυρίου κόμη
Μαρία Καποδίστρια. Η δε μητέρα της «της τάζει οσπίτιον και κεντρωμάδες στα Μελίκια».
Π21.Με την Π24 βιβλίον 4ον πράξη προικοπαράδοσης αρ.28\1818 ο Γιωργάκης
Μοιρισκλάβος από χ.Άγιοι Θεόδωροι που πρόκειται να παντρέψει την θυγατέρα του Λόλα με
τον κυρ Γιωργάκη Καλογερόπουλο από χ.Μελίκια προσφέρει ρουχισμό, ρούχα, γιλέκο με
χρυσούς πασαμάδες, μία κασέλα καρίτζινη, το αμπέλι στη θέση «Σκοίνοι», ένα χωράφι στα
«Κουράτικα». Από την μεριά της μητέρας της, Μαρούλας, λαμβάνει ρίζες 5 στη θέση
«Κουκούλια»και ο πατέρας της προσθέτει και άλλα 6 ριζάρια στον «Άγιο Ιωάννη...»
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Π22.Με την Π24 βιβλίον 5ον πράξη προικοδοπαράδοσης αρ.32\1819 ο Σπυρίδων Ζερβός –
Ζυμάρης από χ.Άγιοι Θεόδωροι και η γυναίκα του Ελενέτα προσφέρουν της θυγατρός των
Μαργεντίνας που πρόκειται να παντρευτεί με τον Δημ. Σαμοΐλη από χ. Ποτάμι ένα κρεμεζί
πεσελί με πασαμάδες, χρυσάφι ένα ζευγάρι βραχιόνια αξίας 41 τάλληρα κολονάτα, ένα
ζευγάρι σκουλαρίκια με μαργαριτάρια αξίας 23 τάλληρα. Ελιές 30 ριζάρια στη θέση
«Μαζαράκι», 10 ελιές στη θέση «Πλάκα», 22 ριζάρια στη θέση «Γκίκα» και χωράφι στον
«Άγιο Ίσαυρο». Όλα αποτελούν περιοχές του χωρίου Μελίκια.
Π23.Με την Μ224 βιβλίον 57ον πράξη προικοσυμφώνου αρ.38\1819 η Αικατερίνη ΖερβούΖυμάρη, από τους Αγίους Θεοδώρους, προσφέρει προίκα στο μέλλοντα γαμβρό της
Νικολούτζο Κουρή ρουχισμό, ρούχα, «ένα πεσελί βελούδινο κρεμεζί με πασαμάν χρυσόν
γλωσσωτόν (όλα καινούργια άβρεχα )και χρυσάφι ένα ζευγάρι σκολαρίκια με μαργαριτάρια
κλωσάρια με σταφυλάκια 9 το καθέν και ένα ζευγάρι βραχιόνια σύνολο 58 τάλαρα.Ένα
μπόρον ρεμέσον από πρικοληάν με τόπους τέσερους αξίας τάλαρα 80. Επίσης τις ελιές στην
περιοχήν «Μάρμαρον» χ.Αναπλάδων, ελιές σκορπιστές ριζάρια 58, αμπέλιον στις
«Παλησιαίς» του χ.Κρητικά, έτερον αμπέλιον εις τα «Σμοϊλάτικα», έτερον αμπέλιον στο
«Μάρμαρον Αναπλάδων...»
Π24.Με την αρ.Σ.Ν.Κ.31241 \21-8-1820 προικοδοτήρια πράξη η Μαρία Γαρδικιώτη, από
χωρίον Ριγγλάδων, λαμβάνει ρουχισμό, ρούχα, μεταξωτό φόρεμα με αργυρούς πασαμάδες,
χρυσό κορδόνι λαιμού αξίας 3 ταλλήρων, κασέλα αξίας 5 δίστηλα τάλληρα. Ακίνητα: ελιές
ριζάρια 13, αμπέλι ένα μουζούρι «πατρικά , μητρικά και αδελφομέρι».
Π25.Με την Μ224 βιβλίον 59ον πράξη προικοδοσίας αρ.19\1822 στη Θεοδούλα, θυγατέρα
του, δίνει ο Στέλιος Γαστεράτος από το χ.Ριγγλάδες και στο σύζυγό της Σπυρίδωνα Καλούδη
από το χ.Κολοκύνθι, όπου αναφέρεται «ο καλός πατήρ φαμίλιας, αν και αυτή παντρεύτηκε
χωρίς την θέλησίν του...της δίδει την μητρικήν προίκαν της μητρός της Θεοδωρέλας...»
Π26.Με την Μ224 βιβλίον 59ον πράξη κονσένιου προίκας αρ.26\1822 ο Σταμάτης Κουρής
δίνει στον Αναστάση Παγιάτη, αμφότεροι από τοχ.Άγιοι Θεόδωροι, προίκα στην αδελφή του
Αικατερίνη Κουρή π. Ιερέως Εμμανουήλ Κουρή ρουχισμό, ρούχα, πεσελί αξίας 12 τάλαρα,
χρυσάφι 20 τάλαρα και για στάμπιλε το χωράφι με τις ελιές ριζάρια 12 στη θέση
«Δενδρουλιού» και άλλα 15 στην «Πετροπούλαν» με το βάρος των εις την εμπαρωνίαν
Τρον, μία ρίζα στην «Ελεούσα» στο χ.Κρητικά,12 στα «Κουκούλια» με το βάρος στην
εμβαρωνία Μπάκου. Ακόμη αμπέλι στη θέση «Παναγιοπούλα» που ανήκει στην εμπαρουνία
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της Κοκκινάδας και αμπέλι στα «Κουράτικα», εμπαρωνία Τρον, χωράφι στην «Πλατιά τη
Στράταν»,χωράφι στο «Χαλί» με βάρος στην εμπαρωνίαν Μπάκου...»
Π27.Η Μαργαρώνα Χρυσικοπούλου από τους Αναπλάδες προικοδοτείται από τη μητέρα της
Βέντζια και τους αδελφούς της με την αρ.Σ.Ν.Κ.29193 \13-3-1823 πράξη και λαμβάνει
ρουχισμό, ρούχα και ένα χρυσοκέντητο πεσελί, χρυσάφι τάλλαρα δίστηλα οκτώ, κασέλα
κάρινη 4 τάλαρα δίστηλα.Ακίνητα: ριζάρια ελιές είκοσι, ένα κομμάτι αμπέλι δύο μουζούρια,
έτερον αμπέλι και χωράφι μεστόν με ριζάρια ελιές. Όλα αυτά θα τα παραλάβει ο γαμβρός,
όταν τελεστεί ο γάμος, την επόμενη χρονιά (1824).
Π28.Με την πράξη αρ. Μ239\22\23-4-1827 ή 5-5-1827, προικοσυμφώνου, η Μαρίνα
Μυρίλλα π.Αναστασίου, από χ. Ριγγλάδες, δίνει στο μέλλοντα γαμβρό της Κωνσταντή
Κουλούρη ρουχισμό, ρούχα, κασέλα κάρινη, χρυσάφι και αμπέλια σε διάφορους τόπους με
τα βάρη τους.
Π29.(Κονσένια προίκας) πράξη προικοσυμφώνου καταγράφει η αρ.Μ239\23-4-1827 ή 9-51827 πράξη με την οποίαν η Μαρία χήρα Ευσταθίου Κοτινά από χ.Ρινγκλάδες δίνει στον
Ζαφείρη Κοντομάρη για προίκα της θυγατρός της Γιαννέτας ριζάρια ελιές 42, αμπέλια και
χωράφια σε διάφορους τόπους «εξετιμημένα δια τάλαρα δίστηλα 200, ελεύθερα από βάρη...»
Π30.Ο Ευθύμιος Κάντας π.Στάθη, από χωρίον Μελίκια, με την πράξη αρ. Μ239\46\17-71827 ή 29-7-1827 αποπληρώνει για το «υπόλοιπο της προίκας της θυγατρός του Μαρίας το
γαμβρό του προσφέροντας το μισό χωράφι οπού έχει στη θέση «Σταβαγγέλη» περιοχής
χωρίου Μελικίων, εκτάσεως μισού καταριολίου, αξίας 24 τάλαρα βενέτικα και τα μόμπελα
αξίας τάλαρα 24...»
Π31.Η Μαργετούλα Ζερβού π.Ευσταθίου χήρα Θεοδώρα Ζερβού από χ.Άγιοι Θεόδωροι με
το αρ.Μ239 \92\12-11-1827 ή 24-11-1827 προικοσύμφωνο(κονσένια προικός) διορίζει και
δίνει στον Σπύρο Βούλγαρη π.Δημητρίου, χ.Άγιοι Θεόδωροι, για προίκα της θυγατρός της
Αναστασίας ρουχισμό, ρούχα, αμπέλια σε διάφορους τόπους, «μερικό χρυσάφι και κασέλα».
Π32.Με την αρ.Μ239\293\11-12-1829 ή 23-12-1829 πράξη προικοσυμφώνου προσφέρει ο
Νικολός Ζερβός στην κόρη του Λουτσινέτα: «μόμπελα, ποκάμισα, εμπόλιες, κασέλα
καρίτζινη», καθώς και ρουχισμό που καταγράφεται επακριβώς, καθώς και αμπέλιον και ελιές
σε διάφορους τόπους.
Π33.Η Ασημίνα Παπαβλασοπούλου, από χωρίον Ριγγλάδες, και νυν Κοτινά (έχει τελεστεί ο
γάμος) με την πράξη προικοσυμφώνου αρ.Ι.Μ\.17-9-1830 ή 29-9-1830 θα λαμβάνει την
ορισθείσα προίκα της με διαθήκη, «σε δόσεις ανά έτος, οριζόμενη η εκάστη δόση από εκατό
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τάλληρα, μέχρι αποπληρωμής της για τα ακόλουθα: διακόσια τάλληρα σε ρευστό,
χρυσοκέντητο πεσελί αξίας δέκα τάλληρα, ένα φόρεμα δαμασκό, μία κασέλα κάρινη,
πολύτιμα για εξήντα δουκάτα (από προίκα της μητρός της Χριστίνας), καθώς και μόμπιλα...»
Π34.Η Ασημίνα Κουρή, από τους Αγίους Θεοδώρους, λαμβάνει από τον πατέρα της με την
αρ. Ι.Μ.20\19-1-1835 πράξη ρουχισμό, πεσελί βελούδινο και μεταξωτό αξίας είκοσι δύο
τάλληρα, χρυσό κορδόνι τέσσερα τάλληρα.Ακίνητα: ένα αμπέλι ενός μουζουρίου, χωράφι
ενός μουζουρίου, ελιές ριζάρια έξι, τα μισά από τα χωράφια τριών μουζουρίων και η πράξη
τελειώνει με την υπόσχεση του γαμβρού ότι θα τα φροντίζει.(«ο άνωθεν γαμβρός υπόσχεται
να ανταποκρίνεται και να διαφεντεύει εις κάθε ενάντιον σινβεβικός, οπού ο Θεός να μην του
δόσι, επιθιμόντες ανφότερα τα μέρι ότι το παρόν γράμα να κατάστροθή εις πράξις διμοσίου
νοταρίου διά την παντοτινήν φίλαξιν προς αμιβέαν ασφάλιαν. Έγραψα παρακαλεστικός
Σταμάτης Κουρής π. Γεωργίου, υπό μαρτιρίας των κάτοθεν ...»)
Π35.Στην αρ. Ι.Μ.28\ 4-3-1835 πράξη αναφέρονται: «εν το ονόματι του αγίου θεού της
υπεραγίας θεοτόκου και του Αγίου θαυματουργού Σπυρίδωνος Μαρτίου 4 ε. π-«Η παρούσα
Κυρία Αναστασία Τούρκω θυγάτηρ του π. Σπυρίδωνος ομού με την Γνώμην του υιού της
Γεωργίου, κάτοικοι εις το παρόν χωρίον των Αγίων Θεοδώρων, εκ μιας βουλής και γνώμης,
θέλουν υπανδρέβουν η άνωθι ηρημένη Αναστασία την αγαπημένην της ενγκόνα ονόματι
Γιανέτα θυγάτηρ του Δήμου Μεταξά, προς τον Κύριον Ιωάννην Καβαδιάν του
Κωνσταντίνου, από χωρίον Αργυράδαις, και διά προίκαν και προικοδοσίαν της αυτής
Γιανέτας τάζη της ο αυτός Γαμβρός Κυριος Ιωάννης ένα στρόμα Γεμάτο μαλή, μία
Μαξιλαριά ομοίως Γιωμάτη Μαλή και ένα πάπλωμα, ένα πεσελή κρεμεζί ταλλήρων 25
εικοσιπέντε, ένα σοκάρδι ήτε κουτζομάνικο στολισμένο με πασαμάδες και μίαν κασέλαν
κάρινην από τάλλαρα 5 πέντε. Τούτα όλλα εις το παρόν πριβάτο Γράμμα είναι Γραμμένα
ειθέλησε απο αγαθωσύνην του να δώση τούτο το χάρισμα προς την ειρημένην Γιανέτα την
μέλουσα αυτήν στεφανωθήναι ως διορίζουν οι Νόμοι της Χριστού Εκκλησίας και τούτα
υπόσχεται να της τα μαντινάρι εις τους αιώνας τους μέλοντας με γενικόν δεσμόν των αγαθών
του διά του παρόντος Δημοσίου Νοταρικού Γράμματος. Όθεν η προμελετημένη Αναστασία
δεν της δίδει άλο παρέξ μόνον την ευχήν της και την του Χριστού διά να εισίν εις βωήθιάν
της. Αλλά διά παρακαλέσεως των άνωθεν μερών εγράφθη η παρούσα προικοσύμφωνος
παρόντων Σπυρίδωνος Βλάση π.Ιωάννου, και διά κύρωσιν της παρούσης ονομαστικώς
υπογράφονται δύο γνώριμοι μάρτυρες του Κυρίου Καβαδιά επειδή δεν ηξεύρι Γράμματα
όσον δε αυτοί οι μάρτυρες θέλη αξίζουν και διά την Αναστασίαν και τον υιόν της.
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Τη 28 απριλίου-10 μαΐου έτος Νέον 1835 Κατεστρόθη το παρόν εις βιβλίον πρότον και το
θέτο εις την φίλτζα πρότην χαρτίον προβαλόμενον
Αλεβίζης Κουρής μάρτυρας
Γεώργιος Βλάσης Μάρτιρας
Ιωάννης μοναστηριότης π. ανδρέου Νοτάριος»
Π36.Η Κορνέλια Βούλγαρη από το χ.Μελίκια η οποία επιτροπεύεται από την μητέρα της
λαμβάνει ως προίκα τη δωρεά του ευγενούς Μπερνάρδου Τυπάλδου με το Ι.Μ. 12\24-071837 προικοδοτήριο συμβόλαιο.
Π37.Με την αρ.Σ30\260\27-1-1839 ή 8-2-1839 πράξη προικοπαράδοσης οι σύζυγοι Ιωάννης
Σπυριώνης π.Σταματίου και η Θεοδωρέλα Βούλγαρη π.Αναστασίου παραλαμβάνουν από τον
αδελφό της Βασίλη Βούλγαρη π.Αναστασίου, από χ.Μελίκια «ο οποίος υπόσχεται με λόγον
συνειδήσεως και ο νεόνυμφος να παραλαμβάνει ρουχισμόν, ρούχα, ένα φόρεμα δαμασκό
σκέτο το οποίο ο αδελφός μνήσκει να δόση μέσα εις τον χρόνον τον 1843 τον μήνα
Δεκέμβριο, την κασέλα την κάρινην εις τον μήνα Δεκέμβριο 1841, δίνει μία φρουάδα και
όταν κάνει την καινούργια να περιλάβει την παλαιά. Δίνει τα εξής αγαθά δια παντοτεινά: το
αμπέλιον εις «Κλείσματα» έως καμάκια 96 σύντας με δύο ριζάρια ελιές, ομοίως 12 ρίζες εις
θέσιν «Άγιος Ιωάννης» Σπαρτερού και 8 ελιές «κατά τη βρύση» Σπαρτερού...»
Π38.Με την αρ.Σ30\348\27-4-1840 ή 9-5-1840 πράξη προικοπαράδοσης η Διαμαντίνα
Κουτρούλη π.Γιαννούτζου από χ.Σπαρτερό προικοδοτείται από τον αδελφό της Ιωάννη
Κουτρούλη και την παντρεύει με τον κ.Χριστάκην Καστρινό π.Διοφίλη από χ.Δραγωτινά. Η
πράξη καταγράφεται ως ακολούθως: «άρχισε ο παρόν αδελφός της μελλούσης νύμφης να
παραδίδει προς τον άνωθι γαμβρόν, ο δε άνωθεν γαμβρός, ομού μετά τον εδώ παρόντα
κύριον Διοφίλην Καστρινόν, πατήρ του ιδίου γαμβρού να περιλαμβάνει τα ακόλουθα:
σεντόνια 4, τα δύο στολισμένα με μέρλα, τα άλλα δύο σκέτα .Το στρώμμα, μιά μαξιλαριά
γεμάτη μαλλί, ένα παγκαλέτο, τέσσερα πουκάμισα, τα τρία κραμπένια και ένα πάνινο,
εμπόλιες τέσσερες σκούλινες. Ομοίως ορίζει τα ακόλουθα αγαθά δια προίκαν της και να τα
χαίρεται ο ειρημένος γαμβρός και ο πατήρ του και εισέτι και τα εξής: αμπέλια εις την
ονομασίαν «Άγιος Αντώνιος» διαμέρισμα Σπαρτερού και όσα δένδρα σώζονται μέσα στα
αμπέλια ήμερα και άγρια. Να πληρώνουν στην εμβαρωνίαν του Αγίου Φιλίππου
Νάρη...Ομοίως και ο κύριος Διοφίλης Καστρινός άνωθεν πατήρ του αυτού γαμβρού δια
σημείον αγάπης οπού δηλώνει

προς την αυτήν μέλλουσαν νήμφι με την δύναμιν της

παρούσης πράξεως της απαφίνη από την σήμερον και δια πάντοτε ποιόντας αυτήν και οι
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διάδοχοί της τα ακόλουθα αγαθά: το αμπέλιο οπού έχει εις την ονομασίαν «Λάζου», όσο
ελεύθερον πλησιάζει του Δούλου και του Στεφανή Καστρινού, ομοίως και τις ελιές ριζάρια 5
εις την ονομασίαν «Τ’αφαλού»,τα οποία θέλει είναι εις είδος προικός ...Τα μέρη ένωθεν είναι
αγράμματη...»
Π39.Με την αρ .Σ36\1756\4ή16-12-1857 πράξη προικίζεται από τον πατέρα της η
Θεοδωρέλα Τζουκιά από το χ.Μελίκια με ρουχισμό, ασημοχρύσαφο και γη.
Π40.Η Φιόρη Βαρσάκη παντρεμένη με τον Γ.Βλάχο από το χ.Παλαιοχώρι μετά από
δικαστική απόφαση του Τριμελούς Πρωτοδικείου Κερκύρας που της επεδίκασε υπέρ της να
της καταβάλει ο πατέρας της «προς κατάπαυσιν της δίκης τάλληρα μετρητά 52» με την
Σ36\1945\14ή 26-12-1860 πράξη προικοδοσίας λαμβάνει « έναντι της αξίας της οφειλόμενης
προς αυτήν και το σύζυγόν της προίκας τα είκοσι πέντε τάλληρα, εις πρώτην δόσιν, και τα
υπόλοιπα είκοσι επτά του άλλου του μηνός Ιανουαρίου 1861...»
Π41.Η Ιωάννα Αργυροκαστρίτη από το χ.Άγιος Δημήτριος με την αρ.Τζ.Α.Κ.1\04-04-1866
πράξη προικοϋποσχετικού λαμβάνει από τους γονείς της χρήματα 360δρχ., κρεβάτι «κατά το
έθιμο» δρχ.150, φορέματα δρχ.189, ήτοι 599δρχ. υπολογιζόμενο το συνολικό ποσόν της
προίκας. Παρευρίσκεται και η νύφη και δηλώνει αγράμματος («η μελλόνυμφος Ιωάννα
διαδηλούσα αγράμματος»»).
Π42.Η Αγγέλω Μίαρη από τοχ.Περιβόλι λαμβάνει από τους γονείς της με το
αρ.Τζ.Α.Κ.71\11-07-1866 προικοσύμφωνο ρουχισμό, ρούχα, ένα φόρεμα μεταξωτό, ένα
κομμό κάρινο, ένα κρε- βάτι και σε περίπτωση χωρισμού να επιστραφούν και οι 320 δρχ. τις
οποίες της δίνουν σε ρευστό. Η μητέρα της, Αναστασία Χειμαριώτη, που κι εκείνη
παρευρίσκεται κατά την προικοπαράδοση, προσφέρει στη θυγατέρα της από πατρική της
περιουσία ακίνητα: αμπέλι πέντε τσαπίων, έτερα αμπέλια τσαπίων επτά, χωράφι με ριζάρια
ελιές τέσσερα, χωράφι δύο μουζουρίων και άλλα δεκατρία ελαιόδενδρα συνολικής αξίας
586δρχ. («όλα τα εκ μητρός προσφερτά» ).
Π43.Η Αικατερίνη Κάντα από τα Μελίκια απαιτεί από τα αδέλφια της και λαμβάνει την
προίκα της με το αρ.Σ.Θ.Κ. 74 \1866 προικοδοτήριο συμβόλαιο.Λαμβάνει μίαν οικίαν
ανώγαιον αξία 1500 δρχ., 4 πίλες ελαιόλαδο δραχμών 240, ένα σκαφόνι αξίας 111 δρχ., ένα
κομμό παλαιό 18 δρχ., 30 ελιές αξίας 360 δρχ., χωράφι 4,5 στρεμμάτων αξίας 450 δρχ. Το
σύνολο της προίκας ορίζεται σε 3000 δραχμές.
Π44.Η Ελένη Βλάσση από το χ.Ποτάμι, που επαγγέλεται την υφάντρα, με την αρ.Δ.ΖΖ22\11-02-1867 πράξη προικοσυμφώνου λαμβάνει ως προίκα από τον πατέρα της ρουχισμό,
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ρούχα, και σε διάστημα ενός χρόνου από της παρούσης ένα πεσελί αξίας 90 δρχ., ριζάρια
ελιές έξι και δύο ελαιόδενδρα. Η όλη προίκα σύμφωνα και με τη γνώμη του
παρευρισκόμενου εκτιμητού υπολογίζεται σε 728 δρχ.
Π45.Στην Ανδριάνα Βλαχοπούλου από το χ.Βασιλάτικα με την αρ.Τζ.Α.Κ.222\19-02-1867
πράξη προικοσυμφώνου ο πατέρας της προσφέρει ρουχισμό, μία κασέλα κάρινη και ρούχα
συνολικής αξίας 225 δρχ.
Π46.Η Μαργαρόνα Γλύννη από το χ.Αργυράδες με την αρ.Τζ.Α.Κ.281\23-04-1867 πράξη
προικοσυμφώνου λαμβάνει από τους γονείς της ρουχισμό, ρούχα, κασέλα κάρινη, φόρεμα
αξίας 84 δρχ. και η ημερομηνία γάμου της ορίζεται να γίνει στο τέλος του παρόντος χρόνου.
Η συνολική αξία της προίκας υπολογίστηκε σε 554 δραχμές.
Π47.Η Αντζουλία Κουλούρη, από χωρίον Αναπλάδες, παντρεύει σε β΄γάμο με τον Γ.Πανδή
τη θυγατέρα της Αικατερίνη και της δίνει με το αρ.Θ.Β.45\1867 προικοσύμφωνο ρουχισμό,
ρούχα, μία κασέλα κάρινη και ένα χωράφι δύο μουζουρίων. Το σύνολο της προίκας ορίζεται
σε 114 δραχμές.
Π48.Η Ασημίνα Σαμοΐλη από το χ. Ποτάμι, κόρη ιερέα, παντρεύεται με ιερέα και οι γονείς
της την προικοδοτούν με την αρ Σ.Θ.Κ.453\1867 πράξη και της δίνουν σε ίσα με τα άλλα της
αδέλφια μερίδια τα ακόλουθα: ιματισμό ο οποίος είναι προσφορά της μητέρας της, επίσης
ένα πεσελί αξίας 230 δρχ., τιμαλφή αξίας 121 δρχ., ένα κομμό 86 δρχ. και χωράφι 3
στρεμμάτων ( για πρώτη φορά αναφέρεται αυτή η μονάδα μέτρησης), άμπελο 3 επίσης
στρεμμάτων, άμπελον ποτιστική αξίας 360 δρχ. και άλλη άμπελο 3 τσαπίων και 22 ελιές. Η
συνολική αξία της προίκας καθορίζεται σε 1949,20 δραχμές.
Π49.Η Αντζουλία Κουλούρη, από χωρίον Αναπλάδες, παντρεύει σε β΄γάμο με τον Γ.Πανδή
τη θυγατέρα της Αικατερίνη και της δίνει με το αρ.Θ.Β.45\1867 προικοσύμφωνο ρουχισμό,
ρούχα, μία κασέλα κάρινη και ένα χωράφι δύο μουζουρίων. Σύνολο προίκας 114 δραχμές.
Π50.Η Ασημίνα Σαμοϊλη από το χ. Ποτάμι , κόρη ιερέα παντρεύεται με ιερέα και οι γονείς
της την προικοδοτούν με την αρ Σ.Θ.Κ.453\1867 πράξη και της δίνουν σε ίσα με τα άλλα της
αδέλφια μερίδια τα ακόλουθα : ο ιματισμός είναι προσφορά της μητέρας της, επίσης ένα
πεσελί αξίας 230 δρχ., τιμαλφή αξίας 121 δρχ., ένα κομμό 86 δρχ. και χωράφι 3 στρεμμάτων
(για πρώτη φορά αναφέρεται αυτή η μονάδα μέτρησης), άμπελο 3 επίσης στρεμμάτων,
άμπελον ποτιστική αξίας 360 δρχ. και άλλη άμπελο 3 τσαπίων και 22 ελιές. Η συνολική αξία
της προίκας καθορίζεται σε 1949,20 δραχμές.
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Π51.Η Σταματέλα Πανδή από το χ. Ποτάμι από τους αδελφούς της προικοδοτείται με το
αριθμό Π.Π.66\1867 συμβόλαιο και λαμβάνει ρουχισμό και ρούχα και μία κασέλα κάρινη,
συνολικής αξίας τα κινητά 436,50 δρχ. και ένα χωράφι 1,50 μουζουρίου.
Π52.Η Θεοδούλα Κοτινά (παπαδοκόρη ) από τους Αναπλάδες με την αρ. Σ.Θ.Κ.414 \ 1867
προικοδοτήρια πράξη λαμβάνει από τους γονείς της ρουχισμό, ρούχα, πεσελί αξίας 40
τάλληρα, κομμό 15 τάλληρα, σκουλαρίκια 19 τάλληρα και άλλα ρούχα αξίας 870 δρχ. ή 145
τάλληρα. Ακίνητα: 45 ελαιόδενδρα, αμπέλι 6 τσαπίων και έτερον αμπέλι 2 τσαπίων και
χωράφι 1 μουζουρίου. Το σύνολο της προίκας ορίζεται σε 2400δραχμές.
Π53.Η Αικατερίνη Κουρή από το χ.Δραγωτινά, παντρεμένη με τον Γ.Γούναρη ζητούν και
παραλαμβάνουν την οφειλόμενη από το έτος 1852 προίκα της, η οποία προσφέρεται σε
χρήματα (80 τάλληρα ) .Η πράξη που την καταγράφει είναι η αρ.Π.Π.63\1867.
Π54.Η Μαργαρίτα Ζερβού από τους Αγίους Θεοδώρους, μέλλουσα να έλθει σε γάμο, από
τους γονείς της προικοδοτείται με το αρ.Θ.Β.88 \1867 συμβόλαιο και λαμβάνει ρουχισμό,
κασέλα κάρινη.Τα κινητά υπολογίζονται σε 280 δρχ. Ακίνητα λαμβάνει 9 ριζάρια ελιές, και
άλλες 5 ελιές και άμπελον 3 τσαπίων. Σύνολο τα ακίνητα 600 δραχμές.
Π55.Η Κωνσταντίνα Ζερβού από τους Αγίους Θεοδώρους, μέλλουσα να παντρευτεί
σύντομα, λαμβάνει από τους γονείς της προίκα με το αρ.Θ.Β.56 \1867 προικοδοτήριο
συμβόλαιο και λαμβάνει ρουχισμό, ρούχα, πεσελί αξίας 102 δρχ., σκουλαρίκια αξίας 66 δρχ.,
κομμό 72 δρχ. και ακίνητα: 27 ρίζες ελιές, άμπελον 8 τσαπίων, χωράφι ενός μουχουρίου.Το
σύνολο της προίκας εκτιμάται σε 1518 δραχμές.
Π56.Η Ελένη Κιμινά από το χ.Ποτάμι με την αρ.Σ.Θ.Κ.373 \1867 πράξη προικοσυμφώνου
λαμβάνει από τον αδελφό της ως προίκα, βάζοντας υποθήκη το σπίτι του αδελφού της, σε
περίπτωση που δεν τηρηθεί το περιεχόμενο του προικοσυμφώνου, ρουχισμό, ρούχα, μία
κασέλα κάρινη συνολικής αξίας της προίκας υπολογιζόμενης σε 504 δραχμές.
Π57.Η Θεοδωρέλα Κάντα, από τα Μελίκια, προικίζεται και παραλαμβάνει από τους γονείς
της με την αρ.Σ.Θ.Κ.343 \1867 νοταριακή πράξη ρουχισμό, ρούχα, κασέλα κάρινη αξίας 24
δρχ. και 12 ελαιόδενδρα, αμπέλι 5 τσαπιά, ένα χωράφι 3 μουζουρίων. Μένουν τα της
αποδοθούν λίγα ακόμη προικιά μέχρι την 21-07-1868. Το σύνολο της προίκας εκτιμάται σε
1200 δραχμές.
Π58.Στην Αρετούσα Πανδή από το χ. Μελίκια , ήδη παντρεμένη (πριν τρία χρόνια) οι γονείς
της της καταγράφουν και της προσφέρουν προίκα με την αρ.Π.Π. 1 \1868 πράξη, ρουχισμό,
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ρούχα, ελιές ριζάρια 9, χερσοχώραφο 3 μουζουρίων, συνολικής αξίας της προίκας
υπολογισθείσας σε 584 δραχμές.
Π59.Η Βασιλική Κουλούρη από το χ.Περιβόλι λαμβάνει από τον πατέρα της με το
αρ.Γ.Κ.1192\ 1868 προικοδοτήριο συμβόλαιο ρουχισμό αξίας 161 δρχ., ρούχα, ένα πεσελί
ρούχινο αξίας 36 δρχ., κασέλα και από ακίνητα 20 ελαιόδενδρα .
Π60.Η Σοφία Παντή παντρεμένη στο χ.Ψωραρούς του Δήμου Αστυγειτόνων Μέσης, από το
χ.Αργυράδες με την αρ.Τζ.Α.Κ.844\5-12-1868 πράξη παίρνει τη δεύτερη δόση της
υποσχεθείσας από τον αδελφό της προίκας η οποία αποτελείται από μία κασέλα κάρινη,
ρούχα και χρηματικό ποσό εκ 576 δρχ.. Η αρχική προικοδοσία έγινε με το
αρ.Τζ.Α.Κ.147\16-09-1866 προικοσύμφωνο και η τελική εξόφληση ορίζεται να γίνει κατά το
έτος 1873.
Π61.Η Βασιλική Κουλούρη από το χ.Περιβόλι λαμβάνει από τον πατέρα της με το
αρ.Γ.Κ.1192\ 1868 προικοδοτήριο συμβόλαιο, ρουχισμό αξίας 161 δρχ., ρούχα, ένα πεσελί
ρούχινο αξίας 36 δρχ., κασέλα και από ακίνητα 20 ελαιόδενδρα
Π62.Η Μαργιέτα Καλούδη από το χ.Κολοκύνθι με την αρ.Τζ.Α.Κ.859\29-12-1868 πράξη
προικοσυμφώνου λαμβάνει ως προίκα από τον πατέρα της ρουχισμό, ρούχα, ένα πεσελί
χρώματος κρεμεζί στολισμένο με πασαμάδες και ένα τοκοφόρο για πρώτη φορά πρόβατο,
ηλικίας ενός έτους. Η συνολική αξία της προίκας ανέρχεται σε 523 δρχ.
Π51.Η Μηλιά Κυπριώτη από το χ.Περιβόλι λαμβάνει από τον πατέρα της ως προίκα με την
αρ.Τζ.Α.Κ.862\12-1-1869 πράξη ρουχισμό, ρούχα, πεσελί ρούχινο χρυσοκέντητο αξίας δρχ
72. Επίσης ακίνητα: 32 ελαιόδενδρα, αμπέλια σε διάφορους τόπους εκτάσεως συνολικά 9,5
τσαπίων και χερσότοπο 4 μουζουρίων, καθώς και χωράφια συνολικής έκτασης 8
μουζουρίων.
Π63.Η Σοφία Δημουλή από το χ.Κολοκύνθι προικοδοτείται από τον αδελφό της με την
αρ.Τζ.Α.Κ.892\2-3-1869 πράξη προικοσυμφώνου όπου αναφέρεται: «επειδή η πατρική
περιουσία είναι πάνυ βεβαρυμένη και ολίγη και ο ως άνω αδελφός έχει να υπανδρεύσει και
άλλες δύο αδελφές» της δίνει ρουχισμό, ρούχα, κασέλα κάρινη και τάλληρα ενετικά 15. Η
συνολική αξία της προίκας υπολογίζεται σε 241δρχ.
Π64.Η Ασημίνα Χρυσικοπούλου από τους Αναπλάδες με την αρ.Γ.Κ.1554\1869 πράξη
προικοδοσίας λαμβάνει από τη μητέρα της, η οποία συγχρόνως παραχωρεί ίσο μερίδιο και
στο γιο της αντίστοιχα,16 ελιές και χωράφι μισού μουζουρίου, συνολικής αξίας της προίκας
εκ 560 δραχμών.
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Π65.Η Ζαφείρα Κάντα από το χ.Μελίκια λαμβάνει από τον αδελφό της προίκα με το αρ.
Σ.Θ.Κ.1148 \1869 συμβόλαιο. Παίρνει ρουχισμό, ρούχα, κασέλα κάρινη 18 δρχ. αξίας, μίαν
άμπελον 1,5 τσαπίων και ετέρα άμπελον 3 τσαπίων και χερσότοπον 2 στρεμμάτων.Το
σύνολο της προίκας ορίζεται σε 800 δραχμές.
Π66.Η Μαρία Τζουκιά από τα Μελίκια λαμβάνει το υπόλοιπο της προίκας της με την
αρ.Σ.Θ.Κ.1085 \1869 πράξη και αντί για φορέματα υποσχεθείσας αξίας 18 ταλλήρων και
κασέλας κάρινης 4 ταλλήρων, της δίνουν οι γονείς της σπιτότοπον αξίας 127,6 δραχμών.
Π67.Η Αναστασία Χρυσικοπούλου από το χ.Αναπλάδες λαμβάνει από τον αδελφό της, με
την αρ.Γ.Κ.1162 \1869 πράξη προικοπαράδοσης, το υπόλοιπο της προίκας της σε χρηματικό
αντίτιμο ανερχόμενο σε 6 ενετικά τάλληρα.
Π68.Η Μαργαρίτα Παλικήρα από το χ.Άγιος Δημήτριος με την αρ.Τζ.Α.Κ.926\30-05-1869
πράξη αντί για κτήματα λαμβάνει από τον πατέρα της 110 ενετικά τάλληρα, ρουχισμό, ένα
πεσελί ρούχινο χρυσοκέντητο, ένα δαχτυλίδι χρυσό, μία χρυσή βίρα (λίρα), ένα ζευγάρι
σκουλαρίκια συνολικής αξίας υπολογιζόμενης της προίκας σε 751 δρχ.
Π69.Η Θεοδωρέλα Παλικήρα από το χ.Χλωμός, ήδη παντρεμένη με το Γ.Τούρκο λαμβάνει
από τον πατέρα της με την αρ.Τζ.Α.Κ.1034\21-12-1869 πράξη προικοσυμφώνου ρουχισμό,
ρούχα, κασέλα κάρινη αξίας 2,5 ταλλήρων, ένα δακτυλίδι χρυσό αξίας 3 ταλλήρων, ένα
πεσελί ρούχινο 8 ταλλήρων. Με την πράξη 1639 τον Αύγουστο του 1858 του νοτάριου από
το χ.Ποτάμι Χριστόδουλου Βλάσση, όπως αναφέρεται στην παρούσα συμπληρωματική
πράξη προικοδοσίας, είχε η Θεοδωρέλα Παλικήρα παραλάβει 20 ελαιόδενδρα αξίας 800δρχ.
Για εξασφάλιση της θυγατρός του προσέθεσε ο πατέρας της, όπως αναφέρεται στην ίδια
πράξη, νέα αντικείμενα στην προίκα της.
Π70.Η Αναστασία Χρυσικοπούλου από το χ.Αναπλάδες λαμβάνει από τον αδελφό της, με
την αρ.Γ.Κ.1162 \1869 πράξη προικοπαράδοσης, το υπόλοιπο της προίκας της σε χρηματικό
αντίτιμο ανερχόμενο σε 6 ενετικά τάλληρα.
Π71.Η Ελένη Μαγκίνη από τους Παξούς διαμένουσα μόνιμα στο χ. Σπαρτερό λαμβάνει από
το σύζυγό της Ιωάννη Κέκκια, όμοιας καταγωγής και ίδιας διαμονής, με την
αρ.Σ.Θ.Κ.1656\1870 πράξη, ως προικοδοσία, ρουχισμό, ρούχα, ένα κομμό, ένα δακτυλίδι
αξίας 18 δρχ. και ακόμη την οικία με τον κήπο που αυτός έχει στην περιοχή διαμονής τους
(Σπαρτερό).
Π72.Η Θεοδωρέλα Κυπριώτη από το χ. Περιβόλι με την αρ.Σ.Κ.115\8-1-1871 πράξη
προικοδοσίας λαμβάνει από τον αδελφό της ρουχισμό, ρούχα και κασέλα κάρινη. Επίσης ως
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ακίνητα της προσφέρονται ελιές ριζάρια είκοσι και χωράφι ενός μουζουρίου. Συνολικό ποσό
υπολογιζόμενης της όλης προίκας εκ δρχ.400.
Π73.Η Κυριακή Κάντα από το χ.Μελίκια που θα συνάψει β΄γάμο προικοδοτείται από τα
αδέλφια της (όλοι τους είναι παπαδοπαίδια) με την αρ.Σ.Θ.Κ.1684\1871 πράξη προικοδοσίας
και λαμβάνει ρουχισμό, ρούχα, κομβία αργυρά, κασέλα κάρινη και τα μισά από τα χωράφια
τους. Συνολικά η προίκα εκτιμάται σε 353 δραχμές.
Π74.Η Ασημίνα Σαμοΐλη (παπαδοκόρη) από το χ. Ποτάμι λαμβάνει από τους γονείς της με
την αρ.Σ.Θ.Κ.1685\1871 πράξη προικοδοσίας ρουχισμό, ρούχα, ένα πεσελί αξίας 150 δρχ..
Επίσης της δίδονται 48 δρχ. για την αγορά ενός κομμού, καθώς και ακίνητα: ένα αμπέλι,
δέκα ελιές και χερσότοποι. Ακόμη της δίνουν το δικαίωμα, αν είναι μακριά τα δένδρα που
της παραχωρούν, να τα πουλήσει και να αγοράσει πιο κοντινά.
Π75.Η Διαμαντίνα Φίλιππα από το χ.Ποτάμι προικοδοτείται από τους γονείς της με την
αρ.Σ.Θ.Κ.1846\1871 πράξη προικοσύμφωνου με ρουχισμό, ένα πεσελί αξίας 150 δρχ. μία
κασέλα. «Και προς ασφάλειάν της να πάρει όποιο κτήμα εκ των κτημάτων της οικογένειας
αυτή θα διάλεγε».Η συνολική αξία της προίκας ορίζεται σε 498 δραχμές.
Π76.Στην ήδη παντρεμένη θυγατέρα και αδελφή, την Αγγελίνα Σπυριώνη από το χ. Μελίκια,
με την αρ.Σ.Θ.Κ.1886\1871 προσφέρει ο μεν πατέρας ρουχισμό, ένα στρώμμα, φορέματα
αξίας 30 δρχ. και από ακίνητα ένα χερσοχώραφο, αμπέλια εκτάσεως δύο μουζούρια, μία ελιά
και λίγα αγριόδενδρα ελιές. Ο δε αδελφός από μητρική τους περιουσία της δίνει 10 ελιές
μετά του τόπου τους.Το σύνολο της προίκας υπολογίζεται σε 500 δραχμές.
Π77.Η Στυλιανή Βλάσση από το χ.Άγιος Θεόδωρος προικίζεται σύμφωνα με την υπόσχεση
του πατέρα της για τα είδη που αυτή δικαιούται, από την δελφή της Αικατερίνη και με το
αρ.Σ.Θ.Κ.1972\1871 προικοσύμφωνο λαμβάνει ένα κομμό, ρουχισμό και ένα χρυσοκέντητο
πεσελί αξίας 115,6 δρχ..Δεν της παρέχει κτήματα και η συνολική προίκα ανέρχεται στο ποσό
των 496,90 δραχμών.
Π78.Η Λουκία Ζερβού από το χ.Αναπλάδες λαμβάνει από τους γονείς της με την
αρ.Σ.Θ.Κ.2911\1871 πράξη ρουχισμό, ρούχα, ένα πεσελί χρυσοκέντητο αξίας 144 δρχ και
ένα ερμάρι. Ακίνητα: 47 ελιές μετά του τόπου, ένα χωράφι και χερσοχώραφα συνολικής
αξίας υπολογιζόμενης της προίκας σε 1374δρχ.
Π79.Με την αρ.Σ.Θ.Κ.2911\1871 πράξη προικοδοσίας η Λιπετίνα Σαμοΐλη από το χ.Ποτάμι
λαμβάνει από το θείο της, αδελφό του πατέρα της, ιερέα, και τη μητέρα της ως προίκα
ρουχισμό, ρούχα, πεσελί χρυσοκέντητο, κομμό, τιμαλφή και σκολαρίκια αξίας 109,80δρχ.
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Ακόμη ακίνητα: χωράφια και ελιές 19 μετά του τόπου τους. Το σύνολο της προίκας
ανέρχεται σε 1446δρχ.
Π80.Η Ειρήνη Βλάσση από το χ. Ποτάμι λαμβάνει από τους γονείς της με το αρ.Σ.Θ.Κ.2017\
1871 προικοσύμφωνο ρουχισμό, ρούχα, ιματιοθήκη (κομμό ) κάρινο αξίας 14 δίστηλα
τάλληρα, ένα πεσελί κόκκινο χρυσοκέντητο αξίας 40 ταλλήρων, δώδεκα ριζάρια ελιές και
ένδεκα ελαιόδενδρα, χωράφι επτά καταριολίων και το βάρος του να το πληρώνει ο πατέρας.
Η συνολική αξία της προίκας ανέρχεται σε 1598, 64 δραχμές.
Π81.Η Αικατερίνη Σμοΐλη από το χ.Αναπλάδες με την αρ. Σ.Θ.Κ.2260 \1872 πράξη
λαμβάνει από τους γονείς της ρουχισμό, ρούχα, κασέλα κάρινη και μία άμπελο τεσσάρων
τσαπίων. Ακόμη μία άμπελο τεσσάρων τσαπίων, ένα χωράφι 5\4 μουζουρίου «και αν είναι
μακριά από τα δικά του κτήματα να το ανταλλάξει με άλλο ο γαμβρός». Της δίνουν, επίσης,
και επτά ελιές μετά του τόπου. Η προίκα εκτιμάται σε 872 δραχμές.
Π82.Η Αθηνά Παλαιοχωρίτη από το χ.Αναπλάδες λαμβάνει από τους γονείς της με την
αρ.Σ.Θ.Κ.2533\1872 πράξη προικοσυμφώνου ρουχισμό, ρούχα, όπως επίσης και χωράφια
και ένα χερσότοπο συνολικής αξίας η όλη προίκα 826,44 δρχ.
Π83.Η Μαγδαληνή Κάντα από το χ.Μελίκια, προσφορά και των δύο γονέων της, με την
αρ.Σ.Θ.Κ.2550\1872 πράξη προικοσυμφώνου λαμβάνει ρούχα, ρουχισμό, μία κασέλα κάρινη
και από ακίνητα: αμπέλια, χωράφια και δώδεκα ελαιόδενδρα Όλη η προίκα καθορίζεται σε
685,80 δρχ.
Π84.Στο αρ.Σ.Θ.Κ.2533\30-12-1872 πράξη προικοσυμφώνου αναφέρεται: «Σήμερον την
τριακοστήν του μηνός Δεκεμβρίου ημέραν Σάββατον, και ώραν τετάρτην μετά μεσημβρίαν,
του χιλιοστού οκτακοσιοστού εβδομηκοστού δευτέρου έτος ελληνικού εν τη οικία του
κ.Φωτίου Παλαιοχωρίτου π. ιερέως Σπυρίδωνος, κειμένη εν τη Κώμη Αναπλάδων εν τη
γειτονία της εκκλησίας του Αγίου Αρσενίου εν η προσκληθείς μετέβην ο υποφαινόμενος
Συμβολαιογράφος Λευκιμμαίων Σ.Θ.Κάντας εδρεύων εν Μελικίοις επί παρουσία και των
υποφαινομένων γνωστών μοι και μη εξαιρουμένων μαρτύρων ως μ’εβεβαίωσαν,
εμφανισθέντες οι γνωστοί ημών και άσχετοι πάσης συγγενείας μου ο αναφερόμενος
κ.Φώτιος Παλαιοχωρίτης και η σύζυγός του Νικολέτα Κουλούρη π. Αναστασίου και η
θυγάτηρ των Αθηνά, και ο Θεοφίλης Χρυσικόπουλος π. Αθανασίου και ο υιός του
Παναγιώτης, άπαντες οι άνδρες γεωργοί αι δε γυναίκαι επαγγελόμεναι τα της εξοχής οικιακά
έργα, ομολόγησαν ότι επειδή κατά την αύριον θα ιερουργηθή κατά τους ιερούς και
Αποστολικούς Κανόνες της Αγίας του Χριστού Ανατολικής Εκκλησίας, ο γάμος του
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ρηθέντος κ. Παναγιώτου Χρυσικόπουλου μετά της ρηθείσης κ. Αθηνάς Παλαιοχωρίτη,
ένεκεν τούτου ο πατήρ και η μήτηρ αυτής δίδουσι και παραδίδουσι προς τον πεθερόν
κ.Θεοφίλην Χρυσικόπουλον και μέλλοντα γαμβρόν των κ.Παναγιώτην υιόν του την εις την
αυτήν θυγατέρα των υποσχεθείσαν προίκαν ως πατρικήν και μητρικήν ως κάτωθεν
περιγράφεται επί της οποίας τίθεται και η τιμή διά την απλήν εφαρμογήν του χαρτοσήμου
παρ’εμού του Συμβολαιογράφου τουτέστιν
Δύο στρώματα από πανί σπιτικόν, εξ ων το μεν εν γεμάτο μαλί, το δε κενόν αξίας ως έγγιστα
ταλλήρων δέκα έξ....................................................................................................................16
Μίαν μαξιλαριάν από το ίδιον πανί γεμάτη μαλί επίσης τάλληρα έξ.......................................6
Δύο μαξιλάρια από το ίδιον πανί γεμάτα βαμβάκι στολισμένα με κορδέλας μεταξωτάς επίσης
ταλλήρων τριών.........................................................................................................................3
Έξ σινδόνια από πανί τοπικόν στολισμένα με μέρλα ταλλήρων τριάκοντα...........................30
Έν παγκαλέτο τοπικόν στολισμένον με μέρλα ταλλήρων δύο.................................................2
Έν εφάπλωμα τοπικόν γεμάτο βαμβάκι ταλλήρων οκτώ.........................................................8
Έξ υποκάμησα κραμπένια εξ ών έν στολισμένο με κορδέλα ταλλήρων τριών.......................3
Έξ εμπόλιες εξ ών πέντε τοπικές της κεφαλής, η δέ κραμπένια στολισμένη με μέρλα αξίας
ταλλάρων έξ............................................................................................................................6
Έξ ποδιές επίσης ταλλήρων έξ...............................................................................................6
Έξ ροκέτα ψιλά από πανί αγοραστόν βαμένον ταλλήρων έξ.................................................6
Μίαν κασέλα κάρινον κενούργια ταλλήρων πέντε................................................................5
Προσέτι από ταύτης της στιγμής διαβιβάζονται εις την κατοχήν και κυριότηταν και νομήν
και των ακολούθων περιγεγραμμένων κτημάτων τουτέστιν
α΄το ήμισυ στρυφοχωραφίου εις ονομασίαν Λιοκήλες ήτε Κουλούρη περιοχής Αναπλάδων
πλησιάζοντος τα της κληρονομίας του Αθανασίου

Κουλούρη...-Της κληρονομίας του

Ιωάννου Πέτρου Παλαιοχωρίτου και της κληρονομίας Αλοϊζίου Βλάχου, αξίας επίσης ως
έγγιστα ταλλήρων δώδεκα..................................................................................................12
β΄προσέτι το χωράφιον εκτάσεως ως έγγιστα ενός μουζουρίου εις την ιδίαν ονομασίαν
πλησιάζοντος τα της κληρονομίας του ιδίου αδελφού του Ιωάννου Παλαιοχωρίτου- Της
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κληρονομίας Ζαφείρη Διαλέτου, και Παναγιώτου Χρυσικόπουλου π.Αντωνίου, και
Αναστασίου Χρυσικόπουλου π. ιερέως Χριστοδούλου αξίας επίσης ταλλήρων είκοσι.......20
γ΄ προσέτι το ήμισυ χερσότοπου εις ονομασία Καστελάνα περιοχής Αναπλάδων εκτάσεως ως
έγγιστα δύο μουζουρίων. Το πάνω μέρος προς το μαΐστρο απ’όσα κατέχει εις την αυτήν
θέσιν πλησίον Θεοδώρου Κουλούρη π. Δημητρίου και κληρονομίας Σταματέλου Μηρήλλα,
αξίας επίσης ως έγγιστα ταλλήρων είκοσι............................................................................20
Η όλη προιξ συνισταμένη εις τάλληρα ως ερρέθει 143 εκατόν τεσσαράκοντα τριών ίσων με
δραχμάς 826 και 44\100---Ο δε πατήρ κ. Θεόφιλος Χρυσικόπουλος και ο υιός του Παναγιώτης παραλαβόντες αυτήν,
ευθύνονται αλληλεγγύως διά την ασφάλειαν αυτής σύμφωνα με τον Νόμον και
εξουσιοδοτούσιν αυτούς ει βούλονται να λάβωσι και σχετικήν εγγραφήν εις βάρος των.
Ταύτα επευχόμενοι κατέθεσαν και όπως εβεβαίωσαν συνετάχθη το παρόν, όπερ αναγνωσθέν
ευκρινώς εις επίκοον των συμβαλλομένων υπομνηματισθεισών αυτοίς των διατάξεων του
περί εγγραφής και μεταγραφής Νόμου, και μαρτύρων .Θεμοστοκλέους Βούλγαρη π.
Αντωνίου και Στεφάνου Καλογεροπούλου του Θεοτόκη, αμφοτέρων παντοπωλών, κατοίκων
Αναπλάδων και βεβαιωθέν υπογράφεται ετός του πατρός και υιού Χρυσικοπούλου και των
γυναικών οίτινες διαδηλούσιν αγράμματοι.
Ο Συμβαλλόμενος

Οι μάρτυρες

κ Φώτιος Παλαιοχωρίτης

κ.Θεμηστοκλής Βούλγαρης
κ.Στεφανής Καλογερόπουλος
Ο Συμβολαιογράφος
Σ.Θ.Κάντας»

Π85.Η Αικατερίνη Πανδή, από το χ. Μελίκια ως προίκα από τους γονείς της με το
αρ.Σ.Θ.Κ.2790 \1872 προικοσύμφωνο παίρνει ρουχισμό, ρούχα, ένα πεσελί χρυσοκέντητο,
τιμαλφή και χρυσά κομβία, ένα κομμό και από ακίνητα της προσφέρονται ένα χωράφι, 28
ελιές και τρία αμπέλια σε διάφορους τόπους. Η συνολική αξία της προίκας υπολογίζεται σε
1927 δρχ.
Π86.Με την αρ.Σ.Θ.Κ.2796\1872 η Μαρίνα Κάντα από το χ.Μελίκια προικοδοτείται από
τους γονείς της με ρουχισμό, ρούχα, κασέλα κάρινη και τιμαλφή πέντε αργυρά κομβία, μία
πλάκα αργυρά, ανώτια (ζεύγος ένα) χρυσά, ένα αρραβώνα χρυσό και ένα χρυσό ενός λαιμού
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κορδόνι. Ακόμη της δίνουν ένα χωράφι και πέντε ελιές μετά του τόπου τους.Το σύνολο της
προίκας ανέρχεται σε 111,5 ενετικά τάλληρα ήτοι 644,47 δραχμές.
Π87.Η Αικατερίνη Σμοΐλη από το χ. Αναπλάδες με την αρ. Σ.Θ.Κ.2260 \1872 πράξη
λαμβάνει από τους γονείς της ρουχισμό, ρούχα κασέλα κάρινη και μία άμπελο τεσσάρων
τσαπίων ακόμη μία αμπελο τεσσάρων τσαπίων, ένα χωράφι 5\4 μουζουρίου και αν είναι
μακριά από τα δικά του κτήματα να το ανταλλάξει με άλλο ο γαμβρός και δίνουν επίσης και
επτά ελιές. Η προίκα εκτιμάται σε 872 δραχμές.
Π88.Η Αικατερίνη Ραφτοπούλου από το χ.Ποτάμι λαμβάνει με την αρ.Σ.Θ.Κ.2098\1872
πράξη προικοσυμφώνου ρουχισμό, ρούχα, μία κασέλα κάρινη και για μία καμιζιόλα που της
τάζει ο πατέρας της. Μάλιστα ορίζεται ότι αν δεν της την προσφέρει έγκαιρα, να πάρει αντί
γι’αυτήν ένα χωράφι εκτάσεως ενός μουζουρίου το οποίο και καθορίζεται .Επίσης της
προσφέρουν οι γονείς της μίαν άμπελο τριών τσαπιών, χωράφι ενός μουζουρίου και επτά
ελιές μετά του τόπου. Συνολικά η προίκα ανέρχεται σε 578,40 δραχμές.
Π89.Η Διαμαντίνα Βούλγαρη από το χ.Μελίκια και από τους δύο γονείς της προικοδοτείται
με την αρ.Σ.Θ.Κ.2018 \1872 πράξη και λαμβάνει ρουχισμό, ρούχα, ένα πεσελί
χρυσοκέντητο- δώρο του πενθερού της Ν.Πανδή- και μία κασέλα κάρινη. Δεν λαμβάνει
ακίνητα. Η προίκα της υπολογίζεται σε 390 δραχμές.
Π90.Η Αντωνέλα Χρυσικοπούλου από το χ. Αναπλάδες με την αρ.Σ.Θ.Κ.2485 \1872 πράξη
προικοσυμφώνου λαμβάνει ως προίκα από τους γονείς της ρουχισμό, ρούχα, κασέλα κάρινη
και ακίνητα ένα χωράφι ενός μουζουρίου και μία άμπελο 3,5 τσαπιών.Το ποσό της προίκας
της εκτιμάται σε 700 δραχμές.
Π91.Η Ζαχαρένια Βλάχου από το χ.Άγιος Θεόδωρος με το προικοσύμφωνο αρ.Σ.Θ.Κ.2440
\1872 λαμβάνει από τη μητέρα της Μαριέτα Κουρή και τον πατέρα της ρουχισμό, ρούχα ,
ένα πεσελί αξίας 222δρχ. ένα κομμό αξίας 108 δρχ., ένα ζεύγος σκουλαρίκια αξίας 84
δρχ.και από ακίνητα 13 ελιές μετά του τόπου τους , και άλλες 10 ελιές , μίαν άμπελο 4
τσαπίων που είναι υπόχρεη κατά 1\4 στο τιμάριο Γρίτα και ένα ακόμη χωράφι ενάμισυ
μουζουρίου υπόχρεο στο τιμάριο της Κυράς κατά 1\10. Συμφωνήθηκε τα βάρη να τα
πληρώνει στο εξής ο γαμβρός. Από τα προικώα τα αξίας 800 δραχμών προσφέρθηκαν από
μητρική περιουσία (13 ελιές ). Η προίκα συνολικά υπολογίζεται σε 2238 δραχμές.
Π92.Η Μαρία Έξαρχου, από τα Μελίκια, λαμβάνει με την αρ.Σ.Θ.Κ.2688 \1873 ρουχισμό,
ρούχα, κασέλα κάρινη και προσφορά της μητέρας της Μαργιεντίνας Κάντα, από δική της
ιδιοκτησία, χερσότοπους εκτάσεως δύο μουζουρίων. Η προίκα υπολογίζεται σε 294 δραχμές.
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Π93.Η Μαριέτα Μίαρη από το χ.Περιβόλι με σκοπό την κατάπαυσιν δίκης με την οποίαν
ήγειρε απαίτησιν η ίδια και ο σύζυγός της στην από του έτους 1865 υπόσχεσιν προικοδοσίας
της εκ μέρους του πατέρα της, με την αρ.Σ.Θ.Κ.2952\1874 πράξη προικοπαράδοσης, μετά
από εννέα ολόκληρα χρόνια από την αρχική υποσχετική πράξη προικοδοσίας της, λαμβάνει
ρουχισμό, ρούχα και τριάντα ελιές μετά του τόπου τους, συνολικής αξίας της όλης προίκας
να καθορίζεται σε 425 δρχ.
Π94.Η Ελλένη Βούλγαρη από τους Αναπλάδες με την αρ.Γ.Κ. 9966 \1888 πράξη
προικοδοσίας λαμβάνει από τον πατέρα της ρουχισμό, ρούχα, χρυσά ενώτια 74 δρχ., πεσελί
αξίας 225 δρχ. και 40 ελιές, χωράφι ενός μουζουρίου και άμπελον 5 τσαπίων. Σύνολο
προίκας 2673 δραχμές.
Π95.Η Κωνσταντίνα Σαμοΐλη(παπαδοκόρη ) από το χ. Ποτάμι με την αρ.Γ.Κ.9667 \1888
πράξη προικοσυμφώνου λαμβάνει από τους γονείς της τα ακόλουθα: ρουχισμός, ρούχα,
πεσελί 180 δρχ., χρυσά κομβία 55δρχ., ένα βελέσι 50 δρχ. θηλυκοτήρια ασημένια 25 δρχ.,
βεργέτες 35 δρχ. και άλλα τιμαλφή 75 δρχ. Από ακίνητα της παραχωρούν αμπέλι 7 τσαπιά
και προσφορά της μητέρας της άλλο ένα αμπέλι 3 τσαπιών το οποίο φαίνεται μακρινό στο
γαμβρό και το αντικαθιστά αμέσως με ένα άλλο πιο κοντινό. Τα χρυσαφικά θα παραδοθούν
στο γαμβρό το μήνα Δεκέμβριο του έτους που θα τελεσθεί ο γάμος. Το σύνολο της προίκας
ορίζεται σε 1200 δραχμές .
Π96.Η Αναστασία Κουρή από το χ.Άγιοι Θεόδωροι, χήρα ούσα, έρχεται σε συμβιβασμό με
τον πατέρα της, έπειτα από απόφαση του Πρωτοδικείου Κερκύρας, και αυτός της καταγράφει
και παραδίδει με την αρ.Γ.Κ.12404\1894 πράξη, δώδεκα ελαιόδενδρα τα οποία αποτελούσαν
μέρος της προίκας της.
Π97.Η Ασημίνα Βλάσση από τους Αγίους Θεοδώρους λαμβάνει από τη μητέρα της
Αικατερίνη Βλάσση από τους αδελφούς της και το θείο της μετά από απόφαση του
Πρωτοδικείου Κέρκυρας με την αρ .Γ.Κ.12343\1894 προικοπαραδοτήρια πράξη τα
ακόλουθα: 42 ελαιόδενδρα με χερσότοπον, άμπελον 5 τσαπιών, χερσοχώραφο 3 μουζουρίων
και στρώμματα, ρουχισμό και ρούχα αξίας 362 δρχ. Η συνολική αξία της προίκας ορίζεται σε
1500 δραχμές.
Π98.Η Άννα Κουλούρη από το χ.Ριγγλάδες λαμβάνει από τον πατέρα της με την αρ.
Γ.Κ.2281 \1894 προικοδοτήρια πράξη τα ακόλουθα: ρουχισμό, ρούχα, πεσελί αξίας 225 δρχ.,
κομμό 150 δραχμών, καθώς και 53 ελαιόδενδρα και ένα αμπέλι 3 τσαπίων. Η συνολική αξία
της προίκας εκτιμάται σε 2678 δραχμές.
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Π99.Με την αρ .Γ.Κ.12945 \1895 οι αδελφές Σοφία και Θεοδώρα Κάντα από το χ. Μελίκια
λαμβάνουν ως προσθήκη στην προίκα τους από τον πατέρα τους από μισά ίσα μερίδια από 8
ελαιόδενδρα, από 1\4 από 28 ελαιόδενδρα, από 1\4 από 19 άλλες ελιές, το 1\4 από 22
ελαιόδενδρα και από 325 δρχ. σε μετρητά .Το σύνολο της αξίας των ακινήτων για την
καθεμία ορίζεται σε 400δραχμές.
Π100.Η Όλγα Ζερβού από τους Αγίους Θεοδώρους μέλλουσα να παντρευτεί, λαμβάνει ως
προίκα από τον πατέρα της με το αρ.Γ.Κ.12805 \1895 προικοσύμφωνο ρουχισμό, ρούχα,
πεσελί χρυσοκέντητο αξίας 80 δρχ., ιματιοθήκη (κομμό) αξίας 145 δρχ. και 50 ελαιόδενδρα
αξίας 1400δρχ., αμπέλι 4τσαπιών, χωράφι 3 μουζουρίων. Συνολικά η προίκα της
υπολογίζεται σε 3000 δραχμές.
Π101.Η Μαγδαληνή Παπαβλασοπούλου από τους Αναπλάδες προικοδοτείται με το
αρ.Γ.Κ.12807\ 1895 προικοσύμφωνο και λαμβάνει ρουχισμό, ρούχα, μία ιματιοθήκη (κομμό)
αξίας 70 δρχ., πεσελί χρυσοκέντητο αξίας 120 δρχ., καθώς και ακίνητα 11ελιές , 1\2 αμπέλι
από εκείνο που είχε δοθεί προίκα στην άλλην της αδελφή, Γεωργέτα. Η αξία της όλης
προίκας καθορίζεται σε 704 δραχμές. Συγκεκριμένα στο αρ.ΓΚ12807\11-11-1895 συμβόλαιο
προικοπαράδοσης αναφέρεται:
«Σήμερον την 11ενδεκάτην του μηνός Νοεμβρίου ημεράν Σάββατον, και ώραν τετάρτην
μετά μεσημβρίας του χιλιοστού οκτακοσιοστού εννενηκοστού πέμπτου 1895 έτους- Ενώπιον
εμού του συμβολαιογράφου Αναπλάδων ενταύθα εδρεύοντος Γεωργίου Κουτρούλη και των
υποφαινομένων γνωστών μοι και ανεξαιρέτων μαρτύρων-Έμφανίσθησαν οι προς εμέ και των
κάτωθεν μάρτυρας γνωστοί και άσχετοι συγγενείας, αφ’ενός ο Κύριος Δημήτρης
Παπαβλασόπουλος π. Κωνσταντίνου, κτηματίας, κάτοικος Αναπλάδων, και αφ’ετέρου ο κυρ.
Σπυρίδων Μυρίλλας π. Γεωργίου, ξυλουργός, κάτοικος Ριγγλάδων, αμφότεροι του δήμου
τούτου και αιτησάμενοι την σύνταξιν ταύτης της πράξεως συνομολόγησαν προσαλλήλους
την εξής προικοπαράδοσι.-Επειδή Θεού ευδοκούντος μέλει να ενεργηθή το μυστήριον του
αρραβονοστεφανόματος του προρηθέντος κυρ. Σπυρίδωνος Μυρίλλα μετά της κυρίας
Μαγδαληνής Παπαβλασοπούλου, θυγατρός του προρηθέντος Δημητρίου Παπαβλασοπούλου
ως κελεύουν οι θείοι και ιεροί νόμοι και η αγία του Χριστού εκκλησία.-Επειδή διόν εστίν ίνα
προ του εκκλησιαστικού μυστηρίου δοθή η διά λόγου τεταγμένη προιξ, ούτως ανεκάλεσαν
εμέ τον συμβολαιογράφον και τους εδώ παρόντας γνωστούς ημών μάρτυρας ασχέτους πάσης
συγγενείας και εις ουδεμίαν του νόμου εξαίρεσιν μη υπαγομένων εις την παροσίαν των
οποίων ήρξατο ο αυτός πατήρ της νύμφης Δημήτριος Παπαβλασόπουλος να παραδίδει την
προίκα της ειρημένης θυγατρός του να παραλαμβάνη ταύτην ο νυμφίος Μυρίλλας να
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προσδιορίζεται ενός εκάστου η αξία διά την μόνην απλήν καταβολήν του χαρτοσήμου και να
καταγράαφονται λεπτομερώς ως έπονται:
Στρώμματα 2 δύο συν μιας μαξιλαριάς πλήρης έριον εκ προβάτων η αξία αυτών ωρίσθη διά
δραχμάς εκατόν είκοσι πέντε.............................................................................................125
Μαξιλάρια 2 δύο διά δραχμάς...............................................................................................4
Εφάπλομα εν 1 διά δραχμάς................................................................................................40
Παγκαλέτα 2 δύο διά δραχμάς ...........................................................................................20
Σινδόνας 7 επτά διά δραχμάς .............................................................................................40
Υποκάμισα 7 επτά διά δραχμάς δεκαπέντε.........................................................................15
Εμπόλιες 7 επτά διά δραχμάς είκοσι...................................................................................20
Ποδιαίς 7 επτά διά δραχμάς είκοσι.....................................................................................20
Ροκέτα 7 επτά διά δραχμάς τεσσαράκοντα.......................................................................40
Ιματιοθήκη1 μίαν, διά δραχμάς εβδομήντα........................................................................70
Πεσελή Κρέμιζι διά δραχμάς εκατόν είκοσι.....................................................................120
Αύτη εστίν η κινητή προίξ, έπεται δε και η ακίνητος:
Ελαιόδενδρα 11 ένδεκα κείμενα εις θέσιν Βλαχλερό περιοχή Αναπλάδων υποκείμενα εις
χρηματικήν εισφοράν τη εγχωρίω διαχειρίση, νυν δε τω Δήμω Λευκιμμαίων, πλησιάζοντα
μ’Αμπέλους Ιωάννου Κουλούρη π. Μιχαήλ χερσότοπους του ιδίου πατρός εκ των οποίων 4
ευρίσκονται ένδον του αμπελίου του αυτού Κουλούρη. Την ήμιση άμπελον το προς ανατολάς
μέρος τσαπίων ως έγγυστα 2 δύο, η ετέρα ήμιση της οποίας εδόθη ως προίκα της ετέρας
θυγατρός του Γεωργέτας, κειμένη εις την θέσιν Πραντολιάς ή Σπιτόπουλο η αξία αυτής
ωρίσθη διά δραχμάς 40 τεσσαράκοντα. Επειδή όμως η άμπελος αύτη υπόκειται εις
χρηματικήν εισφοράν τη άνω διαχειρίση ενωμένη με έτερα κτήματα του ιδίου πατρός,
υποχρεούται ο νυμφίος Μυρίλλας να πληρώνη κατ’έτος τω πενθερώ αυτού Δραχμήν 1 μίαν.
Αύτη

εστίν

η

κινητή

και

ακίνητος

προίξ

ην

παρέδωκεν

σήμερον

ο

αυτός

Δ.Παπαβλασόπουλος της θυγατρός αυτού Μαγδαληνής, και την οποίαν παρέλαβεν και
περεδέξατο ο αυτός Μυρίλλας δι’ην χρεούται προς την αυτήν νύμφην και τους διαδόχους
αυτής ανερχομένης της αξίας αυτής εν συνόλω εις δραχμάς 704.
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Υπέμνυσα αυτοίς την μεταγραφήν του παρόντος- Όθεν προς απόδειξιν τούτων πάντων
συνετάχθη το παρόν συμβόλαιον εν τω Συμβολαιογραφείω μου Κώμη Αναπλάδων όπερ
ανεγνώσθη μεγαλοφώνως και εις επήκοον των μερών ως μαρτύρων Ευγενίου Κουλούρη, π.
Θεοδοσίου και Σταματίου Μυρίλλα του Σπυρίδωνοος, κατοίκων Ριγγλάδων, κτηματιών, και
υπογράφεται παρά πάντων.
Οι Συμβαλλόμενοι

Οι Μάρτυρες

Δημήτριος Παπαβλασόπουλος

Ευγένιος Θ. Κουλούρης

Σπυρίδων Μυρίλλας

Σταμάτιος Μυρίλλας

Ο Συμβολαιογράφος Αναπλάδων
Γεώργιος Α. Κουτρούλης
Π102.Η Ρηγούλα Γαστεράτου από τους Ριγγλάδες προικοδοτείται από τον πατέρα της με την
αρ.Γ.Κ.12856 \1895 πράξη προικοσυμφώνου και λαμβάνει ρουχισμό, ρούχα, κασέλα κάρινη
αξίας 25 δρχ., ακίνητα 4 ελιές και μίαν άμπελο 4 τσαπίων. Συνολικά η προίκα της ανέρχεται
σε 421 δραχμές.
Π103.Η Φωτεινή Πανδή από τα Μελίκια λαμβάνει ως προίκα με την αρ.Γ.Κ.12858\1895
πράξη προικοσυμφώνου ρουχισμό, ρούχα, ένα πεσελί αξίας 215 δρχ., ένα ζεύγος ενώτια
αξίας 100δρχ., μία ιματιοθήκη αξίας 165 δρχ. και 22 ελιές, μίαν άμπελον 4 τσαπίων.
Συνολικά η προίκα της ανέρχεται σε 1500 δραχμές.
Π104.Η Αναστασία Ζερβού από το χ. Ποτάμι λαμβάνει από τον πατέρα της με το αρ
.Γ.Κ.12627

\1895 προικοσύμφωνο ρουχισμό, ρούχα, ένα πεσελί αξίας 200δρχ., 12 ενώτια

αξίας 100δρχ., ιματιοθήκη αξίας 100δρχ. και αντί για ακίνητα της προσφέρει 1000δρχ. σε
ρευστό. Η συνολική της προίκα υπολογίζεται σε 2096 δραχμές.
Π105.Η Αλεξάνδρα Βούλγαρη από τους Αναπλάδες μέλλουσα να παντρευτεί λαμβάνει από
τον πατέρα της με το αρ.Γ.Κ.12587 \1895 προικοσύμφωνο ρουχισμό , ρούχα , πεσελί αξίας
200δρχ., κομμό δραχμών 125, ενώτια χρυσά αξίας 125δρχ., καθώς και 16 ελιές και άλλα 12
ριζάρια ελιές. Η συνολική αξία της προίκας ανέρχεται σε 1500δρχ.
Π106.Προίκα στην αδελφή του Κωνσταντίνα Κουρή από τους Αγίους Θεοδώρους, ήδη
παντρεμένη, από πατρική και μητρική περιουσία προσφέρει με την αρ.Γ.Κ.12563\1895
προικο-παραδοτήρια πράξη ο Γ.Κουρής. Αντί για ρουχισμό και ρούχα της δίνει 260 δραχμές
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και 33 ελιές από τα ελαιόδενδρα της μητέρας τους, καθώς και μίαν άμπελον 3 τσαπίων. Από
πατρική τους περιουσία προσφέρει 14 ελιές, χωράφι ενός μουζουρίου και αντί για μίαν
άμπελον 250 δραχμές. Η συνολική αξία της προίκας ορίζεται σε 1583 δραχμές.
Π107.Οι αδελφοί Κάντα στην ήδη παντρεμένη αδελφή τους ονόματι Θεοδοσία Κάντα από τα
Μελίκια με την αρ.Γ.Κ.12564\1895 νοταριακή πράξη καταγράφουν και παραδίδουν στην
αδελφή τους κυρίως ακίνητα ,ενώ όταν αυτή παντρεύτηκε πήρε μόνο ρουχισμό και ρούχα
μαζί της .Της δίνου μία οικία, χωράφι δύο μουζουρίων, άμπελον και χωράφι τριών
μουζουρίων και 22 ελιές. Συνολικά η προίκα εκτιμάται σε 1500 δραχμές.
Π108.Η Θεοδούλα Κουρή από τους Αγίους Θεοδώρους, επειδή κατά την απόδρασίν της δεν
έλαβε την ανάλογον προίκα, ο πατέρας της τώρα που είναι ήδη παντρεμένη την προικοδοτεί
με την αρ.Γ.Κ12566\1895 πράξη προικοδοσίας και της δίνει ρουχισμό, βεργέτες χρυσές
αξίας 165 δρχ,. ρούχα από τη μητέρα της φυλαγμένα σε κασέλα αξίας 75 δρχ., 4 ελιές,
άμπελον 6 τσαπίων, χερσότοπους 5 μουζουρίων και τα μητρικά της ακίνητα, ήτοι 8 ελιές και
άμπελον 3 τσαπιών. Συνολικά η προίκα της ανέχεται σε 1100 δραχμές.
Π109.Η Ελλένη Κουλούρη από το χ. Ριγκλάδες με την αρ .Γ.Κ.13128\1896 πράξη
προικοσυμφώνου λαμβάνει από τον πατέρα της ρουχισμό, ρούχα, κασέλα κάρινη, ένα σπίτι
και μία άμπελο πέντε τσαπιών, συνολικά υπολογίζεται η προίκα σε 450 δραχμές.Τα
αρραβωστεφανώματα ορίζονται για το τέλος του έτους 1898.
Π110.Η Αικατερίνη Βλάσση από το χ.Άγιος Θεόδωρος λαμβάνει από το θείο της μετά από
χρόνια γάμου με την αρ.Γ.Κ.13088 \1896 πράξη προικοπαράδοσης μία άμπελο τριών
τσαπιών αξίας 150 δραχμών.
Π111.Από τον πατέρα της προικοδοτείται η Νικολέτα Σαμοϊλη από το χ.Ποτάμι και
λαμβάνει με την αρ.Γ.Κ13092.\1896 πράξη ρουχισμό, ρούχα, ένα κομμό αξίας 150 δρχ., ένα
πεσελί χρυσοκέντητο αξίας 195 δρχ., 17 ζεύγη ενώτια, ένα ζώσμα χρυσό αξίας 150 δρχ. και
άλλα τιμαλφή αξίας 300 δρχ.και ακίνητα 19 ελιές, άλλες 9 ελιές , ένα χωράφι και μία
άμπελο τριών τσαπιών.Το σύνολο της προίκας ανέρχεται σε 1865 δραχμές.
Π112.Η Μαρία Βούλγαρη από το χ. Βιταλάδες, ήδη παντρεμένη, λαμβάνει από τον αδελφό
της με την αρ.Γ.Κ.12571\1896

προικοπαραδοτήρια πράξη, αντί για έπιπλα, ρούχα και

ρουχισμό 160 δραχμές. Από ακίνητα της παραχωρεί 15 ελιές, άμπελο 3 τσαπιών και χωράφι
δύο μουζουρίων. Η συνολική αξία της προίκας εκτιμάται ότι ανέρχεται σε 819 δραχμές.
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Π113.Η Μαρίνα Βλάσση από το χ.Κρητικά μετά από χρόνια γάμου λαμβάνει από τον πατέρα
της ως προσθήκη στην προίκα της με την αρ.Γ. Κ.13183 \1897 προικοπαραδοτήρια πράξη
ένα αμπέλι έξι τσαπιών και ένα χωράφι ενός μουζουρίου συνολικής αξίας 150 δραχμές.

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΠΡΟΙΚΑΣ
Πα1.Η Ανδριάνα Κουλούρη, χήρα γυνή του Αναστασίου Κουλούρη, σε β΄γάμο προβαίνουσα
με την Σ27\2-11-1802 πράξη λαμβάνει «όσα είχε εις προίκαν της, ήγουν ό,τι ανακράζει η
προικοπαράδοσίς της όλα ανεληπές από τον παρόντα Νικόλαο Παντή από χωρίον Μελίκια,
ανεψιός μητρικός του άνωθεν Αναστασίου γιος της κυράντζας Κωνσταντίνας, αδελφή και
κληρονόμα του αυτού Αναστασίου, όπου κράζεται και αυτή Αδριάνα και διαμένη στο άνωθι
χωρίον ...Η νύφη δήλωσε τέλεια ευχαριστημένη από όλην την προίκα και δεν απαιτεί τίποτε
από την κληρονόμα του άνδρα της, έξω μόνον τον κράβατον και την κασέλαν της όπου τα
έχει και αυτά εκεί που κάθεται...’’
Πα2.Με την Κ565(parte 46) της 4-4-1805 Α πράξη επιστροφής προίκας ο κυρ Νικολέτος
Βάρελης του Θεοδωρή από χ.Βιταλάδες, επειδή η γυνή του Ελενέτα, θυγάτηρ του Γιαννάκη
Γράντου, από χ.Βιταλάδες απέτυχε της παρούσης ζωής, επιστρέφει δουκάτα 18 και «να
κάνουν κοντράτο για να κρατήσει το αμπέλι οπού του είχαν δώσει προίκα για να το
καλλιεργεί ...»
Πα3.Με την αρ.Κ565\6-5-1805 Α επιστροφή προικός, ο πατήρ Θεοδόσης Λαοπόδης από
χ.Περιβόλι «επειδή απέτυχε της παρούσης ζωής η Στέλιο, θυγάτηρ του άνω Θεοδόση
Λαοπόδη δίχως απογόνους ...ο άνωθεν έλαβε όλην την προίκαν της θυγατρός του, καθώς
διαλαμβάνει η προικοπαράδοσίς της’’.
Πα4.Με την αρ.Σ27\17 ή 29-7-1809 (σελ.206) πράξη επιστροφής προίκας η «παρούσα κυρά
Ληά, γυνή χήρα του Χριστόδουλου Σαμοΐλη και θυγάτηρ του Τζέπου Κημηνά έλαβε από τον
πεθερό της ...όλα τα σκουτιά, κασέλα όπου περιέχει η προικοπαράδοσή της γιναμένη εις τας
πράξεις μου. Παράλαβε ένα στρώμα, μίαν μαξιλαριά, πέντε ντεμέλες (μαξιλαροθήκες) μία
μπόλια πάνινη, δύο σκουλάτζινες (λινές) η μία στολισμένη, η άλλη σκέτη και όλο το χρυσάφι
της ...»
Πα5.Με την Σ27\27-4-1810 επιστροφή προίκας «η κ.Παυλίνα Μπασιά, χήρα γυνή του
Γεωργίου Βούλγαρη, από Μελίκια, έλαβε εκ χειρός παρόντος κ.Αναστασίου Βούλγαρη,
συγγενής της, όλα τα μόμπελα, ήγουν όσα ήνε γραμένα ος φένοντε εις την προικοπαράδοσην
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γηναμένη 14 –7-1803 στις πράξεις μου και όπου τα περίλαβε ο άνω Γεώργιος ανήρ της και
αδελφός του αυτού Αναστασίου και έτζι κράζεται πλερομένη και ευχαριστημένη...»
Πα6.Με την αρ.Σ153\29-12-1814 ή 9-1-1815 «πράξη επιστροφής προίκας της Φιόρης, γυνής
του Σπυρ.Πανδή, θυγάτηρ του παρόντος ιερέως Λευτέρη Κάντα, από χ.Μελίκια, που δεν
άφησε κληρονόμους, ο πατήρ ζητεί και λαμβάνει από το γαμβρό 1 πάπλωμα, σκουλαρίκια 50
δουκάτων και μέχρι τον Ιούνιο μήνα να του δώσει του πενθερού του το αμπέλι στον
«Μπόρο»και να μη ζητήσει τα έξοδα για την καλλιέργειά του και ας το δούλεψε. Για όλα να
του τα επιστρέψει και να ορίσουν επιδιαιτητή για όποια διαφορά ήθελε προκύψει.»
Πα7.Με την Π24 βιβλίον 1ον πράξη 47\10-12-1817 επιστροφή προίκας ο Σταμάτης Βλάσσης
δίνει στη Λουτζέτα Σαμοΐλη π.Ιωάννου από το χ.Ποτάμι, 14 ρίζες ελιές στο χ.Κρητικά και
βενέτικα ασημένια τάλαρα 57, όλα όσα του ήταν γραμμένα σε συμβόλαια του Ανδρέα
Βλάσση, νοτάριου από το χ. Ποτάμι ...
Πα8.Ο σύζυγος της Μαγδαληνής Γούναρη από το χ.Μαραθιάς, και ο Χ.Βάγιας από το
χ.Νότος, επειδή δεν επέστρεψε από καιρού την προίκα της αποθανούσας συζύγου του με την
οποία δεν απέκτησε παιδιά, με την αρ.Τζ.Α.Κ.214\11-02-1867 πράξη επιστρέφει το ισόποσο
της αξίας αυτής της προίκας στον άνωθεν αναφερόμενο πατέρα της, Χ.Βάγια την αξίαν της
οποίας συμφώνησαν σε 72δρχ.
Πα9.Η Σοφία Κοντομάρη από το χ.Αναπλάδες, χήρα, ζητεί από τον ανδράδελφό της να της
επιστρέψει την προίκα της που την έφερε μαζί της το έτος1862, διότι επιθυμεί να
αποχωρήσει από την κατοικία του νεκρού συζύγου της και εφ’όσον δεν έχει αποκτήσει
τέκνα. Με την αρ.Δ.Ζ-Ζ.523-10-1872

πράξη λαμβάνει ρουχισμό, ρούχα, μία κασέλα.

Ακίνητα: 26 ριζάρια ελιές, αμπέλι έξι τσαπίων, το μισό ελαιοτριβείο, το μισό εργαστήριο,
την χαμοκέλα και 1\4 σπιτότοπου, το1\3 από τα χωράφια στη θέση «Αμπελικού» ενός
μουζουρίου το καθένα, μισό χωράφι 1,5 μουζουρίου και έξι ακόμη ριζάρια ελιές. Όλα τα
έπιπλα του ελαιοτριβείου που είχε πουλήσει ο σύζυγός της Γρ. Παπαβλασόπουλος
αντιπροσωπεύονται από ένα ομόλογο που υπέγραψε ο Σμοΐλης που αγόρασε τα πιο πάνω
αναφερόμενα έπιπλα και το ζητεί να το πάρει και αυτό.
Πα10.Η Σοφία Κοντομάρη από το χ.Αναπλάδες ζητεί από το γαμβρό της την επιστροφή της
προίκας της θυγατέρας της που απέθανε και με την αρ.Σ.Θ.Κ.2695\1873 πράξη της
επιστρέφονται προικιά, μαλλί πρόβειο, τιμαλφή αξίας 96 δρχ.και αμπέλι ένδεκα τσαπιών,
χωράφι τριών καταριολίων, ξέφωτοι τόποι μισού μουζουρίου, ένα κηπάριο ενός καταριολίου
συνολικής αξίας της προίκας 669 δραχμών .
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ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΙΚΑΣ
Πβ1.Η Μαργιεντίνα Κάντα από το χ.Μελίκια, επειδή ο σύζυγός της Β. Έξαρχος της πούλησε
την προίκα της, που η ίδια έλαβε από τους οικείους της με το αρ.Γ.Κ.1223 \1869
προικοδοτικό συμβόλαιο απαιτεί και λαμβάνει σε αντικατάσταση των προικώων της 300
δραχμές.
Πβ2.Η Αικατερίνη Ζερβού από το χ.Άγιος Θεόδωρος απαιτεί από το σύζυγό της την
αντικατάσταση των τιμαλφών και των κτημάτων τα οποία αυτός πώλησε σε εξευτελιστική
τιμή και αποτελούσαν την προίκα της .Με την αρ.Σ.Θ.Κ.2223\1872 πράξη, της
παραχωρούνται για την αξία νυφικών φορεμάτων και χωραφιών (ζητεί συγκεκριμένα
ακίνητα από την περιουσία του συζύγου της) 18 ελαιόδενδρα και ένα σπίτι στο χ.Άγιος
Θεόδωρος, με μία οργιά περιαύλιο(σώχωρο) συνολικής αξίας 192 βενέτικα τάλληρα ή
1109,76 δραχμές .
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ
Γυναίκα και διαθήκη
Α Η γυναίκα ως διαθέτις
1.Το νομικό πλαίσιο των διαθηκών
H διαθήκη αποτελεί έγγραφο με το οποίο κάθε άνθρωπος ορίζει τους κληρονόμους του, τους
συνεχιστές του. Πιθανότατα ο θεσμός εισήχθει από την Αρχαία Ελλάδα, την Αθήνα του
Σόλωνα. Στα Ιόνια νησιά σύμφωνα με τους ενετικούς νόμους κληρονομικό δικαίωμα είχαν
όλα τα άτομα που αποτελούσαν την οικογένεια.Όταν, όμως, ο πατέρας πέθαινε χωρίς να
εγγράψει διαθήκη, τότε ο νόμος όριζε την ίση κατανομή της κληρονομιάς, αν τα παιδιά ήταν
όλα κορίτσια ή όλα αγόρια.
Εάν τα παιδιά του θανόντος ήταν αγόρια και κορίτσια, τότε αποκλείονταν όσες θυγατέρες
είχαν ήδη προικισθεί, πριν το θάνατο του πατέρα. Διαφορετικά όσα κορίτσια δεν είχαν
προικισθεί, κληρονομούσαν μερίδια μόνον επί των κινητών(εργαλεία, χρήματα, κοσμήματα
κ.λ.π) και από τα ακίνητα από αυτά που ευρίσκονταν εκτός οικισμού ή ενετικής
επικράτειας.47
Τέκνα γεννημένα από εξωγαμία, ακόμη και αν οι γονείς κάποια στιγμή στο μέλλον
συνάψουν γάμο ή τα υιοθετήσουν, ο νόμος τα στερούσε παντός τίτλου ευγενείας και του
δικαιώματος τιμαριωτικής διαδοχής.48 Σε περίπτωση που υπήρχε στην οικογένεια
υιοθετημένο κορίτσι, ο πατέρας δεν είχε το δικαίωμα αποκλήρωσής του από την
κληρονομιά.49
Όταν ο διαθέτης όριζε τη σύζυγό του ως «κυρία και νοικοκυρά», αυτό σήμαινε ότι
δικαιούνταν

να συντηρεί τον εαυτό της από τα περιουσιακά στοιχεία που ο σύζυγος

κατέλιπε και να διαμένει στη συζυγική κατοικία, μέχρι το θάνατός της, εάν δεν παντρευόταν
ή εάν ήθελε να συνάψει και άλλο γάμο έφευγε παίρνοντας μόνο την προίκα της.
Εάν μετά το θάνατο του πατέρα της οικογένειας δεν είχε ορισθεί επίτροπος, τότε ειδικό
δικαστήριο όριζε ως επίτροπο τη μητέρα ή ακόμη και τη γιαγιά του διαθέτη.50
Εάν η σύζυγος συνέτασσε διαθετήρια πράξη παρόντος του συζύγου της, σύμφωνα με τον
ενετικό νόμο αυτή η πράξη ήταν άκυρη. 51
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Ι.Π.Κ, σελ. 53
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Ι.Π.Κ. σελ.37
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Ι.Π.Κ. σελ.39
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Οι γυναίκες είχαν το δικαίωμα να παραστούν ως μάρτυρες μιας διαθήκης, αλλά έπρεπε ο
αριθμός τους να είναι διπλάσιο από αυτόν των ανδρών.52
Σε περίπτωση θανάτου της μητέρας, οι απόγονοί της κληρονομούσαν κατά σειράν
προτεραιότητας οι θυγατέρες και έπειτα τα άρρενα τέκνα της, ακολουθώντας κατ΄αυτόν τον
τρόπο μία μητρογραμμική διαδοχή.53
Κατά τον Ιόνιο Πολιτικό Κώδικα η διαθήκη αποτελεί το μοναδικό δημόσιο έγγραφο ή τη
μόνη δικαιοπραξία την οποία δικαιούται να συντάξει η γυναίκα χωρίς την παρουσία του
συζύγου της ή κάποιου συγγενικού άρρενος προσώπου σε περίπτωση αγαμίας της, αρκεί,
βεβαίως να υπάρχουν μάρτυρες οι οποίοι δια της παρουσίας τους καθιστούσαν έγκυρη τη
διαθήκη.
Γενικά διαθήκη δύναται να συντάξει κάθε ενήλικο άτομο (άνω του 21ου έτους της ηλικίας
του), άρρεν ή θήλυ το οποίο δεν έχει πνευματική σύγχυση (παράνοια, μέθη κ.τ.λ.) και δεν
διατελεί υπό δικαστική επιτήρηση ή απαγόρευση. Οι δε διαθήκες ως προς τον τρόπο
καταγραφής τους διακρίνονται σε κοινές και σε εκτάκτους. Οι έκτακτες συντάσσονται υπό
εξαιρετικές συνθήκες, όπως είναι οι εν πλω ή σε περίπτωση εκστρατείας ή αιχμαλωσίας και
έχουν απλούστερο, ως εκ τούτου, τρόπο διατύπωσης.
Ακόμη υπάρχει και η κοινή διαθήκη που διακρίνεται σε ιδιόγραφη, όταν είναι από τον ίδιο το
διαθέτη γραμμένη και χαρακτηρίζεται ως εκ τούτου και ως μυστική, και αυτή παραδίδεται σε
συμβολαιογράφο ενώπιον μαρτύρων σφραγισμένη ή όταν αυτή αποσφραγίζεται ενώπιον
συμβολαιογράφου και μαρτύρων.
Επίσης η διαθήκη χαρακτηρίζεται και ως δημοσία, όταν συντάσσεται ενώπιον μαρτύρων
υπό του συμβολαιογράφου υπαγορευόμενη από το διαθέτη και έχει ισχύ η υπό νεότερη
χρονολογία συνταχθείσα. Συνήθως κατά την καταγραφή νεότερης γίνεται ειδική αναφορά με
την οποίαν ακυρώνεται κάθε προηγούμενη συνταχθείσα διαθήκη.
Οι διαθήκες τις οποίες μελετήσαμε, αποτελούν για το σύνολο που οι διαθέτες είναι γυναίκες
τον τελευταίο αυτό τύπο, γεγονός στο οποίο συνηγορεί η έλλειψη γνώσης της γραφής από τις
γυναίκες στη Νότια Κέρκυρα, καθ’όλον το 19ο αιώνα. Αντίθετα έχουμε αρκετές ιδιόγραφες
και μυστικές για διαθέτριες προερχόμενες από την πόλη της Κέρκυρας, τις οποίες θα
παραθέσουμε και θα σχολιάσουμε προς το τέλος της εργασίας μας.

Ι.Π.Κ., σελ. 49
Ι.Π.Κ .σελ. 49
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Ι.Π.Κ. σελ.53
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Παρατηρείται, λοιπόν, στις διαθήκες γυναικών της πόλης η μετά θάνατον ή μία ημέρα πριν
την αναγγελία του θανάτου των διαθετριών, συγγενικά πρόσωπα, κυρίως γιοι, να
προσέρχονται στο νοτάριο και να εγχειρίζουν την ιδιόχειρη διαθήκη της μητρός τους ή
συζύγου πράγμα το οποίο καταφράφεται και αναφέρεται στη συνέχεια ως η τελευταία
θέληση της διαθέτριας.
Οι περισσότερες εξ αυτών των διαθετριών είναι γυναίκες της άρχουσας τάξης, μορφωμένες
και πλούσιες οι ίδιες και σε μας δεν ελλείπει η αμφιβολία της ειλικρίνειας ως προς τα όσα η
διαθετήρια πράξη τους εμπεριέχει και η δι’αυτής έκφραση της πραγματικής τους βούλησης
και ότι τα αναγραφόμενα δεν είναι αποτέλεσμα συμπαιγνίας κληρονόμου και
συμβολαιογράφου, με σκοπό να καρπωθεί την, ομολογουμένως, μεγάλη μητρική περιουσία,
η οποία αναφέρεται και της οποίας, κατ’αποκλειστικότητα, μοναδικοί κληρονόμοι είναι οι
προσκομίσαντες τη σχετική διαθήκη.
Στην περιοχή της Νότιας Κέρκυρας μόνη μία περίπτωση, από όσες καταγράψαμε αποτελεί
διαθήκη γυναίκας η οποία προσκομίσθηκε από κάποιο συγγενή της και μάλιστα
καταγράφεται την 16/11/1986 μετά την παρέλευση αρκετών ετών από το θάνατό της, ο
οποίος συνέβη την 28/09/1862 (Δ88).

2.Η κοινωνική σημασία της διαθήκης
Με τη διαθήκη εκφράζονται όλοι οι δεσμοί οι οποίοι συνέχουν την οικογένεια στην οποία
κάθε άτομο στη διάρκεια της ζωής του ανήκει. Είναι γνωστό ότι κάθε ενήλικο άτομο ανήκει
σε δύο οικογένειες, σ’αυτήν που γεννήθηκε και ανατράφηκε και που ανήκει μέχρι το γάμο
του και την αποτελούν οι γονείς του και τ’αδέλφια του, και στην οικογένεια της
αναπαραγωγής του που την αποτελούν εκτός του ιδίου και του συντρόφου του και τα παιδιά
τα οποία τυχόν θα προκύψουν από αυτήν την ένωση .
Μία οικογένεια αρχίζει να υπάρχει όταν υπάρξει ένας γάμος με ετερόφυλο πρόσωπο και όταν
το άτομο αποκτήσει ένα παιδί, όταν δηλαδή συσταθεί μια συζυγική ή και μία γόνιμη σχέση.
Η οικογένεια των δύο συζύγων χωρίς να αποκτήσει παιδιά παύει να υπάρχει είτε λόγω
θανάτου του ενός των συζύγων, είτε λόγω διαζυγίου. Αν όμως έχει αποκτηθεί έστω και ένα
παιδί, τότε η οικογένεια συνεχίζεται ακόμη και αν συντρέχουν οι πιο πάνω αναφερθέντες
λόγοι.
Η κοινωνική σημασία, όμως, του γάμου δεν περιορίζεται μόνο στη θεμελίωση μιας
οικογένειας. Είναι πολύ ευρύτερη διότι εκτός του ότι σηματοδοτεί την κοινωνική ωρίμανση
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των συζύγων με την είσοδό τους στο χώρο των ενηλίκων, όποια και αν είναι η ηλικία τους,
αλλά συγχρόνως τους καθιστά συνυπεύθυνους στην οικονομική και περιουσιακή μερίδα η
οποία δημιουργείται με τις γαμήλιες παροχές, αλλά και με την κοινή δραστηριοποίηση για
απόκτηση οικονομικών πόρων για τη συντήρησή τους και τη δημιουργία πρόσθετων
περιουσιακών στοιχείων.
Οι οικονομικές και περιουσιακές παροχές που προέρχονται από τον ένα σύζυγο και τους
στενούς συγγενείς ως προσφορά προίκας ή και από τις δύο οικογένειες προσανατολισμού,
όπως λέγονται οι πατρικές οκογένειες των δύο συζύγων, ή ως γαμήλιες δωρεές η υπό τη
μορφή του δικαιώματος διαχείρισης της περιουσίας του άλλου συζύγου, δημιουργούν
δεσμούς συνοχής των τριών πλέον οικογενειών, εκτός από τους δεσμούς αίματος και
αγχιστείας που δημιουργούνται με την ένωση των νέων δια του γάμου. Οι δε δεσμοί
συγγένειας διαμορφώνουν κοινωνικούς δεσμούς οι οποίοι συνθέτουν πλέγματα δικαιωμάτων
και υποχρεώσεων και εξασφαλίζουν στα άτομα αμοιβαία υποστήριξη και προστασία και,
μάλιστα, στις μικρές κλειστές, τοπικές και αγροτικές κοινωνίες προσδίδουν κοινωνική ισχύ
και κύρος.
Η οικογένεια και η συγγένεια είναι, λοιπόν, κατανοητό ότι συνέχουν, προστατεύουν και
κοινωνικοποιούν τα άτομα από τα οποία απαρτίζονται, όμως, ασκούν κατά ποικίλους
τρόπους εξουσία, διότι δεν πρέπει να μας διαφεύγει ότι στις αγροτικές κοινωνίες η
οικογένεια αποτελεί ένα οικονομικό σύστημα παραγωγής, κατανάλωσης και συγκέντρωσης
πλούτου.
Ως εκ τούτου παρατηρούμε ότι τα μέλη υπακούουν σε ένα σύστημα κανόνων βάσει των
οποίων οργανώνεται το σύνολο των δραστηριοτήτων τους στην κατανομή της εργασίας και
την εξουσία και την οικογενειακή στρατηγική την ασκεί ο πατέρας στις πυρηνικές
οικογένειες ή ο γηραιότερος και σεβαστότερος στις εκτεταμένες.
Έτσι η υπακοή και η αρμονική συνεργασία των μελών μιας οικογένειας κάτω από την
εξουσία του πατέρα δημιουργεί ανάλογα ήθη για την ανοχή κάθε εξουσίας και στην
ευρύτερη κοινωνία, αλλά το γεγονός ότι η οικογένεια είναι και ένας μηχανισμός ελέγχου και
πάνω στα πράγματα –περιουσιακά στοιχεία - τότε τα μέλη της τα ενδιαφέρει και η
μεταβίβαση και η διαδοχή.
Η κληρονομική μάλιστα διαδοχή, τόσο στη μεταβίβαση των θέσεων που διαμορφώνουν τις
σχέσεις που συνέχουν τα πρόσωπα μέσα στην οικογένεια, όσο και η μεταβίβαση του ελέγχου
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πάνω στα περιουσιακά στοιχεία της οικογένειας, εξασφαλίζουν τη συνέχιση της κοινωνικής
οργάνωσης.
Όμως ο ορισμός της διαδοχής αυτής για να είναι αποδεκτός από τα μέλη της οικογένειας ή τα
συγγενικά πρόσωπα πρέπει να διέπεται από νομιμότητα. Για το λόγο αυτό η νομιμοποίηση
της μεταβίβασης θέσεων, καθώς και του ελέγχου της περιουσίας, πρέπει να γίνεται με
ξεκάθαρα αιτιολογημένο τρόπο, όχι μόνο για το οικονομικό όφελος από αυτόν τον έλεγχο
και την κατοχή των περιουσιών, αλλά γιατί τα περιουσιακά στοιχεία που κληροδοτούνται
από γενιά σε γενιά, μέσα στην κοινωνική συνείδηση των ατόμων έχουν προσλάβει
συμβολικό και σημασιολογικό χαρακτήρα.
Τα περιουσιακά στοιχεία, όταν κληρονομούνται, αποτελούν αναγνώριση του ήθους, της
αξίας, της τιμής του ατόμου-κληρονόμου που απολάμβανε από το διαθέτη κατά την κοινή
τους συμβίωση και δι’αυτών ο κληρονόμος καταξιώνεται ως θεματοφύλακας της
οικογενειακής συνοχής και συνέχειας και ως εκ τούτου επωμίζεται το συμβολικό χρέος της
διατήρησης του ονόματος και συγχρόνως της περιουσίας μέσα στο σόι, καθώς και την
υποχρέωση για μεταβίβαση αυτής της περιουσίας και στις επόμενες γενιές.
Για όλους αυτούς τους λόγους στις διαθήκες οι περισσότεροι αναθέτουν την περιουσία τους
στο πιο αγαπημένο τους πρόσωπο, κυρίως στο αρσενικό παιδί τους ή σ’αυτό που έχουν
αξιολογήσει ότι εμφορείται από τα ίδια συναισθήματα που διακατείχαν τους κληροδότες
αναφορικά με τη διατήρηση και αύξηση της περιουσίας, δηλαδή στον πιο άξιο, δίκαιο και
καλό νοικοκύρη που δεν θα σπαταλήσει το «έχει» τους, αλλά θα το διατηρήσει και θα το
επαυξήσει ανάλογα με τη φιλοπονία και την αξιοσύνη που τον διακρίνει.
Θα προσπαθήσουμε να περιγράψουμε σε αδρές γραμμές τι θεωρείται περιουσιακό στοιχείο
(περιουσία) από νομική άποψη, τι βαρύνει αυτήν την περιουσία, ποιοι κανόνες-νόμοι τη
διέπουν, ποιοι θεωρούνται νομικά κληρονόμοι και τι ορίζεται ως δημόσια διαθήκη, ποιοι
όροι τη διέπουν και πώς αυτή συντάσσεται.
Ακόμη θα παρουσιάσουμε δημόσιες διαθήκες του 19ου αιώνα και θα εξετάσουμε τον τρόπο
καταγραφής τους και καταχώρησής τους καθώς και τους τρόπους έκφρασης της θέλησης του
διαθέτου ο οποίος προνοεί για τη σύζυγο και τις θυγατέρες του για την επιβίωσή τους μετά
το θάνατό του, όπως επίσης, διαθήκες γυναικών στις οποίες θεωρούμε ότι το περιεχόμενό
τους είναι όχι μόνον αξιολογικό συμπεριφορών προς τη διαθέτρια εκ μέρους των
κληρονομούντων περιουσιακά της στοιχεία, αλλά και εμφαίνον την εμμονή των γυναικών
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στα καθιερωμένα της διαδοχής ήθη, ακολουθώντας μία παραδοσιακή πατριαρχική γραμμή
διαδοχής.
Αυτό το γεγονός της προτίμησης στα αρσενικά μέλη της οικογένειας, αναδεικνύει την
εμμονή, την παραδοχή συνειδητά, ή ασυνείδητα των γυναικών της Νότιας Κέρκυρας στην
αποκρυσταλλωμένη αντίληψη περί συνέχειας του ονόματος, ακόμη και στο ιδιοκτησιακό
καθεστώς.

3. Τι είναι περιουσία
Περιουσία, λοιπόν, υπό τη νομική έννοια λογίζεται «το σύνολο των έννομων του προσώπου
σχέσεων των δεκτικών χρηματικής αποτιμήσεως». Υπό την έννοιαν αυτή η περιουσία
σύγκειται από εμπράγματα, αλλά και άυλα αγαθά, όπως είναι η προσδοκία κτήσεως
πελατείας, καλής φήμης κ.τ.λ. Όλα αυτά τα στοιχεία συγκεντρωνόμενα σε ένα πρόσωπο, τον
φορέα της περιουσίας, αποτελούν ένα σώμα το οποίο υπόκειται σε αύξηση ή μείωση ή
ανταλλαγή. Είναι δε δυνατή η ολική ή μερική μεταβίβασή τους υπό τη μορφή κληρονομίας ή
και ως επικαρπία.

4. Η διαθήκη ως δημόσιο έγγραφο
Αναφορικά δε με τον τρόπο σύνταξής τους, η δημόσια διαθήκη, όπως προαναφέρθηκε,
συντάσσεται ενώπιον δύο ή τριών μαρτύρων από το συμβολαιογράφο. Αν συνταχθεί από
μόνο το συμβολαιογράφο, δεν εξασφαλίζεται η γνήσια και ανεπηρέαστη θέληση του
διαθέτου. Η παρουσία όλων των παραγόντων της σύνταξης διαθήκης εξασφαλίζει το
ανεπηρέαστο του διαθέτου και αποτελεί εχέγγυο της γνησιότητας της βούλησής του.
Ακόμη ο νόμος αποκλείει το συμβολαιογράφο ή τους μάρτυρες να συμπράξουν στη σύνταξη
διαθήκης, όταν διετέλεσαν, έστω και μετά την έκδοση διαζυγίου, σύζυγοι προς τη διαθέτρια.
Επιπλέον ο κατ’ ευθείαν γραμμήν ή μέχρι τρίτου βαθμού συγγενής, ή ακόμη και ο εξ
υιοθεσίας συγγενής αποκλείεται, όπως και ο επιλεγμένος και ορισθείς ως κληρονόμος,
κληροδόχος, εκτελεστής ή επίτροπος ανηλίκου κληρονόμου.
Επίσης, θεωρούναι ανίκανα άτομα για να ορισθούν ως μάρτυρες, οι ανίκανοι προς ακοήν.
Τουναντίον οι άλαλοι είναι ικανοί. Ακόμη αποκλείονται οι στερημένοι οράσεως διότι δεν
είναι δυνατόν να ελέγξουν την ταυτότητα της υπογραφόμενης πράξεως διαθήκης, καθώς και
την ταυτότητα όσων την υπογράφουν ως συμπράττοντα πρόσωπα. Οι υπηρέτες και οι
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γραφείς των συμβολαιογράφων αποκλείονται, όπως επίσης και όσοι δεν γνωρίζουν την
ελληνική γλώσσα, οι αλλοδαποί, οι ανήλικοι, οι γυναίκες και γενικά όσοι δεν έχουν
ικανότητα επίγνωσης των όσων δια της σύνταξης της διαθετήριας νοταριακής πράξεως
επισυμβαίνουν. Πρέπει, επίσης, ο συμβολαιογράφος να γνωρίζει και ακολούθως να εγγράφει
ρητά τη γνωριμία του με τους μάρτυρες, αλλά, βέβαια, δεν θεωρείται άκυρη η διαθήκη σε
περίπτωση που ο νοτάριος αναφέρει ότι δεν γνωρίζει επακριβώς την ταυτότητα των
παρισταμένων μαρτύρων.
Αρχικά ο νοτάριος αναλαμβάνει να ορκίσει τους μάρτυρες ενώπιον του διαθέτη\τριας ότι θα
τηρήσουν μυστικές τις διατάξεις της διαθήκης μέχρι τη δημοσίευσή της, εννοείται μετά το
θάνατο του κληροδότου\τριας. Αν παραβούν τον όρκον, τιμωρούνται βάσει του Ποινικού
Κώδικα, άρθρο 371. Στη συνέχεια η εκδήλωση της θέλησης του διαθέτου\τριας γίνεται στην
ελληνική γλώσσα και είναι δυνατόν να έχει και τη μορφή ερωτοαποκρίσεων ανάμεσα στο
νοτάριο και το διαθέτη\τρια. Ακόμη μπορεί να υποβληθεί με τη μορφή σημειώματος το οποίο
αναγιγνώσκεται και κατόπιν εγγράφεται στη νοταριακή πράξη. Μετά την ολοκλήρωση της
έκφρασης της θελήσεως αναγιγνώσκεται ενώπιον των μαρτύρων η συνταχθείσα σχετική
πράξη και υπογράφεται από όλους τους παρευρισκόμενους.

5. Μορφή σύνταξης διαθήκης
Η συνήθης μορφή της νοταριακής πράξης της διαθήκης από την Ένωση (1864) και μετά
μέχρι το τέλος του 19ου αιώνα, ήταν η ακόλουθη:
Εμπεριείχε αρχικά την ημέρα, το μήνα, το έτος και τον τόπο της σύνταξής της.
Διευκρινιστικά αναφέρουμε ότι ο χρόνος και ο τόπος αφορούν την τοπική και χρονική
αντίστοιχα αρμοδιότητα του συμβολαιογράφου για την καταγραφή της συγκεκριμένης
πράξης, διαφορετικά είναι άκυρη η διαθήκη ακόμη και αν υπάρχει η σφραγίδα που να
καθορίζει αυτά τα δύο στοιχεία, τα οποία δεν θεωρούνται ως περιεχόμενα της διαθήκης.
Άκυρη αυτή θεωρείται, όταν ακόμη και εκ παραδρομής δεν αναφέρεται η χρονολογία.
σύνταξής της.
Ακολουθεί στη συνέχεια ο προσδιορισμός (ταυτότητα) του διαθέτου\τριας, δηλαδή το πλήρες
ονοματεπώνυμο, το επάγγελμα και ο τόπος κατοικίας του\της. Το ίδιο γίνεται και για τους
μάρτυρες για την ταυτότητα των οποίων αναφέρει ρητά ο συμβολαιογράφος ότι είναι
γνώριμοί του. Με την ολοκλήρωση της καταγραφής της θελήσεως του\της διαθέτου\τριας
αναφέρεται ρητά ότι αναγνώσθηκε αυτή δυνατά και «εις επήκοον αντίληψιν» όλων των
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συντελεστών της καταγραφής της και ακολούθως υπογράφεται από το διαθέτη\τρια, τους
μάρτυρες και το συμβολαιογράφο. Σε περίπτωση που δεν γνωρίζει γραφή ο διαθέτης\τρια
αυτό ρητά αναφέρεται και καθόλου δεν ακυρώνει τη διαθετήρια πράξη.
Η όλη εργασία μας έχει στηριχθεί στην καταγραφή των νοταριακών πράξεων οι οποίες
αφορούν τη γυναίκα, είτε είναι η ίδια διαθέτρια, είτε ως κληρονόμος διότι αυτή
συμπεριλαμβάνεται σε διαθήκες ανδρών τις οποίες εξετάσαμε και λαμβάνεται πρόνοια, στις
περισσότερες των περιπτώσεων εκ μέρους των ανδρών της οικογένειάς της, κυρίως των
συζύγων, για την εξασφάλιση της επιβίωσής της μετά το θάνατο τους, αλλά και γιατί
ενδιαφέρονται για την οικογενειακή τους αποκατάσταση, τη σύναψη γάμου, την προίκιση
και ακόμη και την ηθική και κοινωνκή τους παρουσία και ακεραιότητα, σύμφωνα, πάντα, με
τις πατροπαράδοτες συνήθειες του τόπου.

6. Η συναισθηματική σημασία των διαθηκών
Η διάθεση των περιουσιακών στοιχείων τα οποία κατέχει η γυναίκα στη Νότια Κέρκυρα,
καθώς και η παραχώρηση όσων την κατοχή και κτήση αντικειμένων διαθέτει, είναι ένας
χάρτης που επιτρέπει να ανακαλύψουμε την κοινωνική, την ηθική, τη θρησκευτική και τη
χρηματική αξία την οποία η αγροτική κοινωνία της περιοχής καθορίζει, αναγνωρίζοντας ως
πολύτιμο, εκτιμητέο και ως εκ τούτου άξιο μεταβιβάσεως στα πρόσωπα που κατά τη
διάρκεια της ζωής της διαθέτριας, αλλά και του διαθέτη έχουν καταξιωθεί, έχουν κερδίσει τη
συμπάθειά τους, έχουν καταχωρηθεί σε μία κλίμακα αξιών που λαμβάνει υπ’όψιν τη
συγγένεια, τις προσωπικές ή τις θεσμικές υποχρεώσεις και επιδιώξεις, την οικονομική και
οικογενειακή αποκατάσταση, την εξασφάλιση

κατά το μέλλον, αλλά και σε διάφορες

περιπτώσεις επηρεάζεται από την ανάπτυξη των διαπροσωπικών σχέσεων.
Εκ προοιμίου αναφέρουμε ότι οι διαθήκες απεικονίζουν, κατ’αυτήν την εξαιρετικά επίσημη
και πλήρη πνευματικότητας στιγμή των διαθετριών, την ψυχική τους κατάσταση, τα
συναισθήματά τους για τους κληρονόμους τους ή το παράπονο για την ατεκνία τους και την
έλλειψη φυσικών διαδόχων.
Ακόμη κανείς μπορεί να διακρίνει την απήχηση που έχουν γι’αυτές οι πράξεις των παιδιών
τους, αν έχουν δηλαδή επιλέξει να αποχωρισθούν την οικογένειά τους και να
απομακρυνθούν από αυτήν κόβοντας δεσμούς ή με την επίδειξη ανυπακοής, εκ μέρους των
παιδιών τους, στο θέμα της επιλογής συζύγου, χωρίς τη δική τους συναίνεση.

91

Επίσης, είναι ευδιάκριτο το βαθύ θρησκευτικό συναίσθημα που τις διακατέχει, τόσο γιατί
συναισθάνονται την τελευτή του βίου τους και επιζητούν τη σωτηρία της ψυχής τους, όσο
και από το γεγονός της εκδήλωσης της προτίμησή τους σε αγίους ή σε ναούς αφιερωμένους
σε αγίους τους οποίους ιδιαιτέρως τιμούν ή και σε εκκλησιαστικά ιδρύματα τα οποία κατά τη
διάρκεια της ζωής τους σέβονταν και συνήθιζαν να επισκέπτονται.
Μέσα από τις διαθήκες, μπροστά το δέος του επικείμενου θανάτου, όλη η ζωή τους περνά
και αξιολογείται και όλες οι στιγμές και τα γεγονότα που έζησαν, τους ωθούν σε διάθεση
υλικών αγαθών, είτε προερχόμενων από περιουσίες αποκτηθείσες με δικούς τους κόπους
είτε, αν πρόκειται για γυναίκες, αποτελούν μέρος της μητρικής ή πατρικής τους περιουσίας,
είτε ακόμη είναι στοιχεία της προίκας τους την οποία έχουν το έννομο δικαίωμα να
διαθέτουν κατά το δοκούν.
Έτσι έχουμε διαπιστώσει ότι προκειμένου να έχει εγκυρότητα και επικύρωση ακόμη και από
τη θεότητα διαθήκη γυναικός, ώστε η τελευταία της θέληση να είναι σεβαστή και από τους
ανθρώπους, επανεγγράφει με το ίδιο περιεχόμενο μία νέα διαθετήρια πράξη, επειδή υπάρχει
η σεβάσμια παρουσία ιερομονάχου - πνευματικού, καθώς και η παρουσία του ιερέως του
χωριού54.
Η πίστη στη σωτηρία της ψυχής τους, εάν προσφέρουν κάποια δωρεά ή προσφορά
αφιερώματος σε κάποιο ιερό προσκύνημα, δίνει την εντύπωση ότι υπάρχει δυνατότητα
θεϊκής διαμεσολάβησης. Επειδή δε, είναι αρκετά πτωχές και δεν επιθυμούν να βάλουν σε
έξοδα τους κληρονόμους τους, ορίζουν η προσφορά αυτή να είναι για μία φορά
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και σε

κάποιες άλλες περιπτώσεις δύο φορές56. Μάλιστα προσφέρουν, και είναι εντυπωσιακή η
πληροφορία, ότι υπάρχει έδρα του Παναγίου Τάφου στη νήσο Κέρκυρα, αυτήν την περίοδο,
και σ’αυτήν οι γυναίκες παραγγέλουν στους γενικούς κληρονόμους τους να αφιερώσουν
μεγάλες ποσότητες λαδιού.57
Επίσης εκτός του ελαιόλαδου που προσφέρουν στις εκκλησίες και τα προσκυνήματα,
προσφέρουν κοσμήματα,58 αλλά σε κάποιες των περιπτώσεων οι διαθέτριες εκδηλώνουν την
επιθυμία τους να δοθούν ποσότητες λαδιού σε πάνω από δύο ιερούς τόπους, σε διάφορες
εκκλησίες του χωριού τους και σε όσες ευρίσκονται πλησίον της κατοικίας τους59.

Διαθήκη (Δ1)
Διαθήκες (Δ2, Δ5, Δ9, Δ21, Δ35, Δ36, Δ43,Δ51, Δ65)
56
Διαθήκη (Δ62)
57
Διαθήκες (Δ2, Δ3, Δ5, Δ9, Δ21, Δ35)
58
Διαθήκη (Δ36)
59
Διαθήκες (Δ2, Δ3, Δ4, Δ20, Δ28, Δ44, Δ65)
54
55
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Η θρησκευτικότητα των γυναικών είναι ένα από τα πλέον βαθιά ριζωμένα στην ανθρώπινη
υπόσταση στοιχεία

και η εθιμική λατρεία αφορά την πρακτική και τις ενέργειες που

τελούνται είτε σε τακτές ημέρες και ώρες ακολουθώντας τον κύκλο του χρόνου και το
εορτολόγιο.
Μέσα στο πλαίσιο όλων των λατρευτικών δοξασιών εντάσσονται τα ταξίματα και τα
σαρανταλείτουργα, που ανάγλυφα απεικονίζουν την αναγνώριση της αδυναμίας του
ανθρώπου μπροστά το άγνωστο, το υπερφυσικό, το σύνολο των εξωανθρώπινων δυνάμεων
που επιδρούν, επιβουλεύονται ή προστατεύουν και κατευθύνουν την ανθρώπινη ψυχή.60
Σε άλλες περιοχές του Ελλαδικού χώρου το τάμα και τα αφιερώματα αφορούσαν τη βάφτιση
ενός νεογέννητου που γεννιόταν άρρωστο σε κάποιο ναό, μοναστήρι ή προσκύνημα.
Μπορούσε να είναι το λεγόμενο «ζύγιασμα», δηλαδή το τάξιμο τόσων οκάδων κερί ή λάδι,
είτε λαμπάδας όσο το ύψος του ατόμου για το οποίο γινόταν το τάξιμο.
Ακόμη ήταν το «ζώσιμο» δηλαδή το ζώσιμο της εκκλησίας με κερωμένη κλωστή την οποία
κατόπιν την μάζευαν και την έκοβαν σε κομμάτια ενός μέτρου, τις ένωναν για να
σχηματίσουν ένα χονδρό κερί και στη συνέχεια το έκαιγαν μπροστά την εικόνα του αγίου
που έκαναν το τάμα.
Άλλη μορφή τάματος ήταν το καλογέρεμα για ένα ή περισσότερα χρόνια ή ο καθ’ ολοκληρία
μοναχισμό του ατόμου που ταζόταν.61
Η συναίσθηση της κατωτερότητας της γυναίκας έναντι του άνδρα, η από επιπολαιότητά της
απώλεια του παράδεισου, ως συνέπεια του προπατορικού αμαρτήματος και η διηνεκής
τιμωρία της ανθρώπινης φύτρας βαρύνει τη γυναίκα.
Αντίθετα οι άνδρες ακόμη και να κάνουν λάθη, θεωρούνται ανώτεροι, τιμημένοι, ακόμη κι
όταν μεθούν και μαλώνουν, ή δεν πηγαίνουν στην εκκλησία και είναι επιρρεπείς στη
σωματική βία, ο ανδρισμός τους ευρίσκεται πιο κοντά στο Θεό.62
Άλλες πάλι γυναίκες, πιστεύοντας περισσότερο στην έννοια που έχει επικρατήσει με τον όρο
«ψυχικό», προτιμούν να προσφέρουν διάφορα χαρίσματα (λεγάτα, όπως αναφέρονται στις
νοταριακές πράξεις) σε άτομα που τα εκτιμούν ή έχουν συναισθηματική σχέση ή είναι
ανεδεχτές τους ή πάλι είναι κάποια πρόσωπα που κρίνουν ότι η δική τους παροχή θα τους
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παρέχει κάποια οικονομική υποστήριξη. Έτσι προσφέρουν χρήματα, είδη ρουχισμού, κυρίως,
μέρος της προίκας τους και άλλες φορές μικρά κομμάτια γης σε διάφορους τόπους63.
Βεβαίως, στην εποχή αυτή, αλλά και σε όλες τις θρησκευόμενες τοπικές κοινωνίες, η έννοια
του/της αναδεχτής αποτελεί έναν ισχυρότατο πνευματικό, κοινωνικό και ηθικό δεσμό
ανάμεσα στα πρόσωπα τα οποία συνδέονται δια του βαπτίσματος με μία σχέση ισόβεια,
καθηγιασμένη από την Εκκλησία και η οποία δημιουργεί στα πρόσωπα υποχρεώσεις, όπως
είναι αυτές των γονέων με τα φυσικά τους τέκνα. Έτσι σε διαθήκες γυναικών στη
Ν.Κέρκυρα, παρατηρήσαμε την προσφορά περιουσιακών στοιχείων και σε αναδεχτές, είτε με
τη μορφή δοσίματος, είτε με την προσφορά δώρου (λεγάτου), είτε με την ανάληψη
υποχρέωσης του συζύγου της θανούσης, της απόσβεσης χρέους της αναδεχτής της. 64
Έχουμε διαπιστώσει ότι σε διαθήκες εμπεριέχονται πρόνοιες για αδύναμα πρόσωπα, τα
οποία είτε είναι τέκνα των ιδίων των διαθετριών, όπως συμβαίνει στη Δ74, σύμφωνα με την
οποία κάθε τμήμα από την απομείνασα περιουσία της, την οποία η μητέρα- διαθέτις
διεμοίρασε στα άλλα της αγόρια σε είδος δώρου (λεγάτου) και την προσφορά της προίκα
στην ήδη παντρεμένη θυγατέρα της, στη διαθήκη της προσφέρει την επικαρπία στο βωβό υιό
της, για να έχει πόρους και να συντηρείται, μέχρι το θάνατό του, οπότε και ορίζει, τα
κτήματα αυτά να μοιρασθούν στους τρεις άλλους υιούς της.
Με έκδηλη την πίκρα για το χαμό των παιδιών της θυγατέρας ή γιου, η μητέρα-μάμμη
διαθέτις προσφέρει όλη την έγγειο περιουσία της στα εγγόνια της. Την εγγόνα τους
καθιστούν οι διαθέτιδες γενική κληρονόμο.65 Ακόμη κληρονομούν σχεδόν το σύνολο της
περιουσίας της μάμμης τους οι εγγονοί από γιο. 66
Επίσης, η γυναίκα, αν δεν έχει αποκτήσει γιους, τότε προσφέρει την περιουσία της στις κόρες
και επιτρέπει σε έμπιστό της πρόσωπο, κυρίως κάποια αδελφή της, να μοιράσει τα κινητά και
πολύτιμα αντικείμενα στις θυγατέρες για να υπάρξει δίκαιη κατανομή και έλλειψη
δυσαρέσκειας εκ μέρους τους, πράγμα που θα βαρύνει την ψυχή της και μόνο που το
αναλογίζεται. 67
Έχει καταγραφεί η διάθεση όλων των περιουσιακών στοιχείων γυναικών στους συζύγους
τους που τους καθιστούν γενικούς κληρονόμους τους, με το αιτιολογικό της καλής ζωής
Διαθήκες (Δ2, Δ20, Δ28, Δ43, Δ50, Δ51, Δ55, Δ56, Δ62, Δ64)
Διαθήκες ( Δ16, Δ64 )
65
Διαθήκες (Δ10, Δ56)
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Διαθετήριες πράξεις Δ15, Δ19, Δ45, Δ60, Δ72, Δ73, Δ82, Δ84
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Διαθήκες (Δ11, Δ17, Δ19, Δ26, Δ29, Δ33, Δ48, Δ57, Δ68, Δ91).
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(«για τις καλές κυβέρνησες») που διήγαν ως σύζυγοι και της αγάπης την οποία τρέφουν
γι’αυτούς, παρ’όλον που πάντα υπάρχει το ενδεχόμενο μετά το θάνατό τους να νυμφευθούν
μία άλλη σύζυγο. Όμως, αυτές φερόμενες μεγαλόψυχα ή έχοντας απόλυτη εμπιστοσύνη στην
αγάπη και αφοσίωση του συντρόφου της ζωής τους, δεν διστάζουν, χωρίς όρους και με
απολυτότητα στην απόφασή τους αυτή να καταγράψουν στη διαθήκη τους την καθολική
κληρονομία τους από τους συζύγους τους.68
Στη Δ51, ο σύζυγός της διαθέτιδος και γενικός της κληρονόμος, είναι από τους Βελονάδες,
μακρινό χωριό για να συνάψει κάποια γάμο, διότι πάντα προτιμούσαν να παντρευτούν
κάποιον συντοπίτη τους. Ο συγκεκριμένος ήρθε σώγαμπρος στο χωριό, γεγονός που
μαρτυρεί ότι, ή ήταν φτωχός, ή η νέα είχε κάποιο φυσικό ελάττωμα, ή ήταν ξαναπαντρεμένη,
όπως

παρατηρήσαμε

ότι

συμβαίνει

σε

πολλές

των

περιπτώσεων

καταγραφής

προικοσυμφώνων που πραγματοποιήθηκαν στην περιοχή αυτή.
Ακόμη καθιστούν γενικό κληρονόμο τους το σύζυγό τους οι διαθέτριες των διαθηκών Δ62,
Δ71, και Δ76. Αντίθετα, πρέπει να το σημειώσουμε εδώ, οι άνδρες, στη γενική τους
πλειονότητα, δεν πράττουν το ίδιο και θέτουν ρητά τον όρο, πως σε περίπτωση και
ξαναπαντρευτούν οι γυναίκες τους, να μην έχουν κανένα δικαίωμα πάνω στην περιουσία
τους, παρ’εξόν από το προικιό τους το οποίο είναι αδιατίμητο και πάντοτε διαθέσιμο σε κάθε
γυναίκα.
Τα αντικείμενα αυτά τα οποία έχουν δικαίωμα να κληροδοτούν, ως προερχόμενα από την
προίκα τους, είναι, στις περισσότερες των περιπτώσεων, κοσμήματα, πολυποίκιλτα
ενδύματα, όπως το νυφιάτικο πεσελί, όπως επίσης χρυσά νομίσματα και μόμπιλα (έπιπλα).
Μάλιστα ανατίθεται η φύλαξη της νυφιάτικης κασέλας στην πιο αγαπημένη τους αδελφή ή
θυγατέρα και όταν θα φθάσει η στιγμή της προικοδοσίας των ανήλικων, συνήθως, κοριτσιών,
τότε περιλαμβάνεται η έκφραση της επιθυμίας τους, να επιληφθεί, αυτή η έμπιστη της
διαθέτριας για τη διανομή της προίκας ή των χαρισμάτων.69
Εάν η διαθέτις έχει αποκτήσει υιούς, τότε προσπαθεί να είναι ακριβοδίκαιη, αλλά πάντα
διακρίνεται μία προτίμηση σ’αυτόν που βρίσκεται συναισθηματικά πιο κοντά της, ή
συγκατοικούν, είτε πάλι, όταν κρίνει ότι είναι αναξιοπαθών, όπως άλαλος, ανάπηρος ή έχει
κάποια άλλη αδυναμία.
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Διαθήκες .(Δ6, Δ13, Δ21, Δ31, Δ47 ).
Διαθήκη (Δ11).
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Όμως είναι προτιμητέος ο αδελφός, ως όμαιμος, παρά ο σύζυγος και έτσι στην περίπτωση
που στο ανδρόγυνο δεν υπάρχουν παιδιά, τότε επικαρπωτής ορίζεται ο σύζυγος και μετά από
το θάνατό του, ορίζεται ως γενικός κληρονόμος ο αδελφός που είναι είτε από την ίδια μητέρα
ή από τον ίδιο πατέρα. Έτσι ως επικαρπωτής δεν έχει κανένα άλλο δικαίωμα επί των
κληροδοτηθέντων, ει μη μόνον της διατήρησης και εκμετάλλευσης και όχι της πώλησης,
ενεχειρίασης και κατ’επέκταση της μείωσής τους. Η διαθέτις επιθυμεί να επιστρέψουν στην
κατοχή της οικογένειας προέλευσής της από την οποία, ακόμη και με στερήσεις, της
αποδόθηκαν σε προικοδοσία.70
Έχουμε παρατηρήσει πως στις διαθήκες δεν παραλείπουν να αναφέρουν και να προσφέρουν
αγαθά και περιουσιακά στοιχεία στα παιδιά τους τα οποία απέκτησαν από προηγούμενους
γάμους και που, σ’αυτήν τους την έκφραση της τελευταίας τους παρακαταθήκης, τους
ενθυμούνται και τους κληροδοτούν κατά ίση μοίρα με τα ενυπάρχοντα από τον παρόντα τους
γάμο τέκνα.71
Επόμενοι στην αξιολογική κλίμακα είναι οι ανεψιοί, κυρίως από αδελφό, διότι κατά την
επικρατούσα πατριαρχική αντίληψη, επιθυμούν αυτοί που φέρουν το όνομα της πατρικής
οικογένειάς τους και θα το εξακολουθήσουν ως συνεχιστές, λόγω μικρότερης από τους ίδιους
ηλικίας, αλλά και ως άρρενες, αυτοί να είναι και οι πλέον προτιμώμενοι και γι’αυτό
καθίστανται οι προτεινόμενοι κληρονόμοι.72
Αρκετές φορές οι γυναίκες οδηγούμενες από την πικρία που δημιουργεί η αχαριστία ή η
έλλειψη σεβασμού που επιδεικνύουν τα παιδιά προς τους γονείς, τις παρέχουν τη δύναμη,
όπως διαπιστώνουμε στις υπό εξέταση διαθήκες, τις συντεταγμένες από γυναίκες, να
αξιολογήσουν αυτήν την απαράδεχτη και ανοίκεια προς τις συνήθειες του τόπου ή την αγάπη
και προσφορά φροντίδας, αλλά και επίδειξη πολλών θυσιών εκ μέρους των μανάδων τους
στο να φερθούν σκληρά προς τα αχάριστα τέκνα τους.
Έτσι προβαίνουν σε αποκλήρωση αυτών των παιδιών τους. Αναθέτουν τη φύλαξη και τη
διατήρηση της περιουσίας τους στα άλλα παιδιά τους, αποκλείοντας όλους όσους δεν έχουν
ενδιαφερθεί γι’αυτές, δεν έχουν δείξει σημεία ζωής, δεν έχουν φροντίσει, παρ’όλου που τους
προσέφεραν, παλιότερα χρηματικά ποσά, και για χρόνους ολόκληρους δεν έχουν δώσει
σημεία ζωής και δεν έστειλαν ούτε ένα μήνυμα ή ένα γράμμα που να ζητούν να μάθουν νέα
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για τις μητέρες τους και έπαψαν να έχουν σχέση και επαφή μαζί τους. Ακόμη,
αποκληρώνουν όλα εκείνα τα παιδιά που τις κακομεταχειρίσθηκαν, που τις προπηλάκισαν, ή
δεν τις παρείχαν ηθική, κυρίως, υποστήριξη, σε κάποιες δυσκολίες, ιδίως σε προβλήματα
υγείας τους.73
Αυτό το οποίο προκαλεί θλίψη και περίσκεψη είναι το γεγονός της κληροδοσίας θυγατέρων
προς τη μητέρα τους και τη θεία τους. Αυτό μας οδηγεί στο να συμπεράνουμε ότι η διαθέτρια
είναι ασθενής και επιθυμούσα να δώσει κάποια υλική ανακούφιση μετά τον ερχομό του
μοιραίου, προσφέρει μερίδια χρηματικά ή κτηματικά σε μητέρα ή και θεία.74

B. Η γυναίκα ως κληρονόμος
Θεωρήσαμε καλό να καταγράψουμε και διαθήκες ανδρών για να διαπιστώσουμε την ανδρική
αντίληψη αναφορικά με τον τρόπο έκφρασης της τελευταίας βούλησης αυτών των ανδρών
στην προς εξέτασιν περιοχή, αλλά και να αναδείξουμε την εκτίμηση ή μη που αυτοί τρέφουν
για τα γυναικεία μέλη της οικογένειάς τους και για να έχουμε, επίσης, τη δυνατότητα
σύγκρισης και εξαγωγής συμπερασμάτων επάνω σ’αυτήν την ανθρώπινη εκδήλωση σε σχέση
με τις διαθήκες που συνέταξαν γυναίκες στην ίδια περιοχή.
Έτσι βλέπουμε ότι η τελευτή του βίου όλα τα πρόσωπα που την πλησιάζουν τα καθιστά πιο
συνετά και πλέον μεγαλόψυχα από όσο ήσαν κατά τη διάρκεια της ζωής τους. Όταν
αισθάνονταν μακριά από το μοιραίο, την τελική κρίση και μάλιστα όταν ευρίσκονται σε
πλήρη ακμή και δύναμη, δεν υποχωρούν στις θέσεις τους και στις αποφάσεις τους και
παραμένουν εμφανιζόμενοι αυστηροί έως και άτεγκτοι.
Η φυγή, ο γάμος των θυγατέρων της οικογένειάς τους με τον εκλεκτό της καρδιάς τους, τους
βρίσκει τελείως αντίθετους και μόνον, όταν χρειάζεται στη διαθήκη τους να
αποκαταστήσουν τη δική τους παράλειψη της προσφοράς, καθώς είναι καθιερωμένο, ή
εφικτό, σύμφωνα με τις οικονομικές τους δυνατότητες της θεσμοθετημένης προίκας ή άλλων
περιουσιακών στοιχείων, τότε προβαίνουν σε προσφορά περιουσιακών στοιχείων, μην
παραλείποντας να αναφερθούν και να επισημάνουν πολύ αυστηρά το γεγονός. Μάλιστα
διαφαίνεται και θυμός, όταν κάποιες από τις θυγατέρες, στην προσπάθειά τους να στηρίξουν
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τη μελλονική τους οικογένεια, κατά τη φυγή τους, παίρνουν κρυφά χρήματα ή άλλα φερτά
και πολύτιμα αντικείμενα από την πατρική τους οικογένεια.
Ο θάνατος φέρνει τους άνδρες μπροστά στις ευθύνες και τις υποχρεώσεις που έχουν αφήσει
σε εκκρεμότητα, όπως είναι για παράδειγμα η εκπλήρωση χρέους, ή η δυνατότητα να
υπανδρεύσουν τα κορίτσια τους ή να έχουν την ευκαιρία να φέρουν σε πέρας όλες τις
υποχρεώσεις ή επιθυμίες τους. Πάντα κάτι θα υπάρχει το οποίο αναθέτουν με την έκφραση
της τελευταίας τους βούλησης σε κάποιους άλλους, συνήθως τη σύντροφο, τη σύζυγο της
ζωής τους, ή σε κάποιο συγγενικό πρόσωπο, το οποίο εκτιμούν και αναγνωρίζουν την
ικανότητά του από προηγούμενες πράξεις του, ώστε να το καταστήσουν επίτροπο της
οικογένειάς τους, διαχειριστή της περιουσίας τους, εκτελεστή της διαθήκης και όλων όσων
σ’αυτή ορίζει75 που αφορά την ανάθεση της επιτροπείας στη νύφη του από γιο και σε κάποιο
συγχωριανό, και στη Δα75 ανατίθεται η επιτροπεία σε θυγατέρα.
Η δικαιοκρισία και η ευθύνη απένταντι όλων των μελών της οικογένειας αποτελεί για πολύ
λίγους γνώμονα κατά την καταγραφή της διαθήκης τους. Πάντοτε προέχει, όπως
παρατηρείται, η συναισθηματική σχέση η οποία αναπτύχθηκε μεταξύ του διαθέτη και των
άλλων προσώπων του στενού ή ευρύτερου περιβάλλοντός του, αλλά και η επικρατούσα
κοινωνική αντίληψη που έχει παγιωθεί με το πέρασμα του χρόνου.
Και για να γίνουμε πλέον σαφείς, η διαδοχή, η παραμονή των περιουσιακών στοιχείων που
παραδοσιακά μεταβιβάζονται από πάππου προς πάππον από τον πατέρα στο γιο ή από τη
μητέρα, επίσης, στο γιο, είναι αυτή η αντίληψη και η απαρέγκλιτη πεποίθηση της συνέχειας
του πατρογονικού ονόματος που καθορίζει τη διαδοχή, τη σειρά και την τάξη.
Πρώτος τη τάξει είναι ο γιος. Αν δεν έχει αποκτηθεί, τότε τα κτήματα και τα άλλα αγαθά,
όπως κοσμήματα, χρήματα, εργαστήρια, ζώα, όλα αυτά έχουν τη δυνατότητα να αποκτήσουν
οι θυγατέρες της οικογένειας. Το πατρικό σπίτι, όμως, αυτό το αποκτά ο γιος, όπως ειπώθηκε
και ελλείψει αυτού ο αδελφός, ο πρωτοξάδελφος από πατέρα, ή ο ανεψιός που έχει το ίδιο
επώνυμο με το διαθέτη, αλλά και τη διαθέτρια. Αυτός ορίζεται γενικός κληρονόμος και
σ’αυτόν ανατίθεναι και οι ευθύνες που οφείλει να επωμίζεται ένας άνδρας, ο άνδρας του
σπιτιού, ελλείψει του πατέρα-γενήτορα της οικογένειας.
Πάντα κάτι θα υπάρχει το οποίο αναθέτουν με την έκφραση της τελευταίας τους βούλησης
σε κάποιους άλλους, συνήθως στη σύντροφο, τη σύζυγο της ζωής τους, ή κάποιο άλλο
συγγενικό πρόσωπο, το οποίο εκτιμούν και αναγνωρίζουν την ικανότητά του από
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προηγούμενες πράξεις του ή ακόμη έχει κερδίσει την εκτίμησή τους και όντας σεβάσμιο,
ευυπόληπτο και υπεύθυνο άτομο, φροντίζουν να το καταστήσουν επίτροπο της οικογένειάς
τους, διαχειριστή της περιουσίας τους, εκτελεστή της διαθήκης και όλων όσων σ’αυτή
ορίζουν
Ακόμη ως άτομα συναισθανόμενα ότι κατά τη διάρκεια της ζωής τους ενδέχεται να
περιέπεσαν σε αμαρτήματα ή να αδίκησαν, να κακολόγησαν ή να μην επέδειξαν την
πρέπουσα συμπεριφορά αποφασίζουν να αποδώσουν τιμή, να αναγνωρίσουν τα λάθη τους
και να ζητήσουν τη φιλευσπλαχνία και τη συγχώρεση, ορίζοντας τοιουτοτρόπως διάφορες
προσφορές.76
Δεν είναι, βέβαια, μόνον οι γυναίκες, που είναι θρησκευόμενες και ευαίσθητες στον
κοινωνικό έλεγχο και την επίδραση της θρησκευτικής αντίληψης που για πολλούς, ιδίως στις
κλειστές τοπικές κοινωνίες, θεωρούνται ως ο θεματοφύλακας ή ως η επιτηρούσα με πλέον
αυστηρό και απαρέγκλιτο τρόπο τη θρησκευτικότητα των μελών της οικογένειάς της, την
τήρηση των νηστειών, την προσφορά ταμάτων και την επίσκεψη σε ναούς και
προσκυνήματα. Μέσα από τις διαθήκες ανδρών παρατηρούμε ότι στον ίδιο, περίπου, βαθμό
με τις γυναίκες στη Νότια Κέρκυρα και αυτοί προσφέρουν προνοώντας και καθορίζοντας
χρηματικά ποσά, ή άλλου είδους πρόσφορα, σε διάφορους θρησκευτικούς χώρους της
περιοχής τους για τη σωτηρία της ψυχής τους.77
Εκείνο που παρατηρούμε και που κρίνουμε ότι είναι άξιο επισήμανσης είναι ότι στις
περιπτώσεις που ο διαθέτης έχει ανύπανδρες θυγατέρες, τότε αναθέτει την υποχρέωση να
φροντίσουν να τις αποκαταστήσουν στα αρσενικά τέκνα της οικογένειάς τους, τα οποία θα
συνεπικουρηθούν από τη μητέρα τους και σύζυγο του διαθέτη, στην οποία αναθέτουν την
επιτήρηση της εκπλήρωσης αυτών των υποχρεώσεων, αλλά σε όλες σχεδόν τις περιπτώσεις
προκαθορίζουν το είδος και το ποσόν της προίκας την οποίαν αναθέτουν στους γιους, στις
μητέρες ή στους επιτρόπους να την αποδώσουν.78
Η διαθήκη Δα11, είναι ένα μπιλλιέτο με μεγάλο χρηματικό ποσό το οποίο θα αποδοθεί στη
θυγατέρα ως προικοδοσία της από τους οικείους της. Ακόμη προικοδοσίες είναι και οι
διαθετήριες πράξεις Δα13 και Δα14, που σύμφωνα με τη δεύτερη από αυτές η καταγραφή
αποτελεί την τελική προικοδοσία της θυγατέρας η οποία έφυγε και πήρε μαζί της κάποια
περιουσιακά τους στοιχεία. Επίσης στην 16α ορίζονται από εκατό τάληρα σε αξία
Διαθήκη (Δα12)
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ελαιόδενδρα και αμπέλια για κάθε κοπέλλα της οικογένειας που μελλοντικά θα παντρευτεί.
Στις διαθήκες Δα20, Δα21, Δα23, Δα24, Δα29, Δα30α, Δα32, Δα37, Δα38, Δα39, Δα40,
Δα42, Δα43, Δα49, Δα61, Δα66, Δα72, Δα74, Δα75, Δα76 καθορίζονται, επίσης, προίκες.
Στην Δα63 δίδεται προίκα που καθορίζεται ίση με αυτή των άλλων αδελφών που
υπανδρεύθηκαν, όπως και στην Δα79 ορίζονται για τις ανύπανδρες θυγατέρες ίσα σε αξία
περιουσιακά στοιχεία, ως προικώα.
Η μνήμη του διαθέτου επιχειρείται να φρεσκαρισθεί και συμπερασματικά αναφέρεται ότι το
προικοσύμφωνο στο οποίο καθορίζονται τα περιουσιακά στοιχεία που παραχωρούνται στη
νέα, είναι χειρόγραφο και ευρίσκεται εις χείρας ευσεβούς ιερέα ο οποίος και κατονομάζεται.
Παρόμοια θεωρείται και η αναφορά στην αρ.Δα58 διαθήκη ιδιόγραφης πράξης προικοδοσίας
για θυγατέρα που μέσα σ’αυτήν καθορίζεται το προικώον της.
Ιδιαίτερης προσοχής είναι άξια η αρ.Δα55 διαθήκη στην οποία παρέχεται προίκα σε
θυγατέρα και σημειώνεται και ως όρος η ηλικία των 22 χρόνων, μέχρι την οποία έχει
περιθώριο να αποφασίσει το γάμο, διαφορετικά η προίκα αυτή μετατρέπεται σε περιουσιακό
της στοιχείο ικανό να τη συντηρεί.
Αλλά και άξια επισήμανσης είναι η πρόβλεψη που καταγράφεται στη Δα75, σύμφωνα με την
οποία διατίθεται περιουσιακό στοιχείο στη σύζυγο σε αντικατάσταση προικώου της το οποίο
ο διαθέτης-σύζυγος αναγνωρίζει ότι από οικογενειακή ανάγκη της πούλησε.
Παρατηρήσαμε ότι σε άλλες περιπτώσεις η υποχρέωση της ανατροφής και φροντίδας για το
γάμο και την προικοδοσία ανατίθεται σε επιτρόπους και όχι μόνον στη σύζυγο, καθ’όσον
θεωρούν ότι είναι βαρύ το φορτίο των αποφάσεων για τη μελλοντική τύχη των θυγατέρων
της οικογένειας, καίτοι αυτή η μητέρα είναι αυτή που απομένει στήριγμα και επικαρπώτρια
των περιουσιακών στοιχείων της οικογένειας του διαθέτου. Ο σύζυγος θεωρεί ότι χρειάζεται
και την υποστήριξη κάποιου συγγενούς που προέρχεται συγγενικά, κυρίως, από την
οικογένειά του.
Βέβαια διαπιστώνουμε ότι παρέχεται εμπιστοσύνη και σε νύφες από αδελφό ή γιο να έχουν
τη δυνατότητα επιτροπίας και παρέμβασης στην οικογένεια την οποία καταλείπουν οι
διαθέτες, αλλά κυρίως αυτή η ανάθεση επιτροπείας αφορά σε άρρενες συγγενείς και άλλα
πρόσωπα ηλικιωμένα και έμπιστα.79 Αλλά στις διαθήκες Δα38 επίτροπος ορίζεται η σύζυγος
του διαθέτου, στη Δα70 στη νύφη από γιο και από κοινού με κάποιον συγχωριανό τους και
στη Δα75 επίτροπος ορίζεται η ίδια η θυγατέρα του διαθέτου.
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Σε κάποιες των περιπτώσεων προσφοράς, ορισμού και καταγραφής προικώων προβαίνει ο
διαθέτης, έχοντας παλαιότερα υπανδρεύσει τη θυγατέρα του και εφ’όσον δεν είχε φροντίσει
με επίσημη πράξη να καταγράψει και να αποδώσει νομικά καταοχυρωμένη στη δικαιούχο
θυγατέρα την προίκα της, στην παρούσα στιγμή ο διαθέτης κρίνει σωστό και δίκαιο να άρει
και να θεραπαύσει αυτήν την εκκρεμότητα, η οποία αποτελεί ένα είδος εξασφάλισης της
υπανδρεμένης, ήδη, θυγατέρας, αλλά και ανασφάλιστης από μελλοντικές υπεξαιρέσεις και
απαιτήσεις της προίκας της, την οποία ο πατέρας της δεν φρόντισε για ποικίλους λόγους να
καταγράψει σε νοταριακή πράξη.80
Μάλιστα επιπρόσθετα με τα παρασχεθέντα προικώα, στη διαθετήρια πράξη αναγράφονται
περισσότερα περιουσιακά στοιχεία, αναδεικνύοντας τη γενναιοδωρία των πατέρων προ του
θανάτου και του αποχωρισμού τους.
Για μία ακόμη φορά διαπιστώνεται η μεγάλη προτίμηση στα αρσενικά παιδιά της
οικογένειας τα οποία λαμβάνουν ως κληρονομία την κατοικία καθώς και γη η οποία
ευρίσκεται πλησίον αυτής. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει αρσενικό παιδί στην οικογένεια η
κληρονομία αυτή περνά στον ανεψιό από αδελφό ή σε πρωτοξάδελφο, αρκεί να φέρει το
οικογενειακό όνομα. Αυτή του η ταυτότητα είναι αρκετή ώστε να του εξασφαλίσει την
κληρονομική διαδοχή, τα περιουσιακά στοιχεία και την εκτίμηση.81
Τα θηλυκά της οικογένειας επιτρέπεται και είναι θεμιτά αποδεκτό να λαμβάνουν ως προικώα
ή κληρονομικά όσα ακίνητα, γη ή σε είδος αγαθά, προϊόντα της γης, αλλά και σκεύη και
χρηστικά αντικείμενα, ζώα καματερά για να τις βοηθούν σε εργασίες και να είναι εφικτή η
καλύτερη εκμετάλλευση της γης και η εργασία κάπως πιο εύκολη, όπως επίσης και η
μετάβαση στο χώρο όπου ευρίσκονται τα προς καλλιέργεια κτήματα.82
Επισημαίνονται, επίσης, και μεταβιβαζόμενα περιουσιακά στοιχεία τα οποία είναι
εργαστήρια, τα οποία κληροδοτούν σε θυγατέρες, κυρίως για να έχουν κάποιο εισόδημα από
το μίσθωμά τους.83
Αλλά κατά την εξέταση των διαθηκών ανδρών στη Νότια Κέρκυρα διαπιστώσαμε και
διαθήκες που συντάσσονταν και περιελάμβαναν μία ποικιλία προσώπων με τους διαθέτες,
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που άλλα τα συνέδεαν συγγενικές σχέσεις και άλλα απλά ήταν αγαπημένα τους πρόσωπα,
όπως για παράδειγμα αναδεκτές (Δα33, Δα34).
Επίσης κληροδοτούν περιουσιακά στοιχεία και σε ανεψιές (Δα10, Δα18, Δα60, Δα75), όπως
και για είδος λεγάτου, δώρου, σε γνώριμη γυναίκα (Δα50).
Η πρόβλεψη για εξασφάλιση των μελών της οικογένειάς τους, πολλούς τους καθιστά
περισσότερο ακριβοδίκαιους και καθορίζουν μερίδια για όλα τα μέλη της οικογένειάς τους.84
Αλλά για να εξασφαλίσουν τη σύζυγό τους οι διαθέτες κληροδοτούν σ’αυτές απ’ευθείας
περιουσιακά στοιχεία85 και στη Δα68 μία διώροφη κατοικία. Μόνο στη σύζυγό τους
κληροδοτούν όλη τους την περιουσία οι διαθέτες των Δα59 και Δα69. Και σε μερικές
διαθήκες ορίζονται είδη τα οποία πρέπει να προσφέρουν στις συζύγους και μανάδες τους οι
αποκλειστικοί κληρονόμοι τους, κυρίως υιοί.86
Το πλέον αξιοπρόσεχτο αναφορικά με τη λήψη πρόνοιας για τις συζύγους των διαθετών είναι
ο ορισμός τους ως επικαρπωτριών, ως κυρά και νοικοκυρά ή ζωοφρουτάρια, όπως πολλές
φορές αναφέρεται σχετικά η σύζυγος στην οποία παρέχεται το δικαίωμα να κατοικεί και να
διατρέφεται με τους καρπούς που παράγονται από τα χωράφια, τα αμπέλια και τα
ελαιόδενδρα τα οποία είναι τα κύρια ιδιοκτησιακά στοιχεία που κατέχουν οι κάτοικοι της
περιοχής και αυτά εκμεταλλεύονται και συντηρούνται ακόμη και στις μέρες μας.
Για παράδειγμα στη Δα52 διαθήκη σημειώνεται «αφήνω της ηγαπημένης μου γυναικός
Πανόριας Μπασιά π.Αντωνίου ως είδος λεγάτου να της δίδει ο κάτωθεν κληρονόμος μου
όπως θέλω διορίσει οκτώ μουζούρια κούλουμα βαρβαρόσταρο και 4 μουζούρια στάρι και
αυτά κούλουμα χρονικώς εις τον κάθε μήνα Αύγουστον και κρασί βαρέλες χονδρές έξι από
όποια αμπέλια θελήσει χρονικώς εις τον μήνα Οκτώβριον και λάδη μέτρα ιονικά τέσσερα
σωδικώς ήγουν εις κάθε δεύτερον χρόνον. Ομοίως και 4 τάλλαρα βενέτικα τον κάθε μήνα
Δεκέμβριο του καθενού χρόνου και μία φανέλα και ένα ζευγάρι παπούτζια και αυτά εις κάθε
μήνα Νοέμβριο καθεκάστου χρόνου και να καθίζη είτε να κατοική εις το οσπίτιόν μου έως
ότου θέλει ζήσει η αυτή γυνή μου ανεμποδίστως.»
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Έτσι ως επικαρπώτριες που θα συγκατοικούν ανταμώς με τα παιδιά τους βλέπουμε να
καθορίζονται σε αρκετές διαθήκες.87 Ακόμη παρατηρούμε ότι καταλείπουν χρηματικά ποσά,
ή περιουσιακά στοιχεία τους στη σύζυγο και την αδελφή τους για να ζουν μαζί με τα παιδιά
τους,88 αλλά κάποιοι λαμβάνουν υπ’όψιν τους και άλλα συγγενικά τους πρόσωπα, όπως
μητέρα και αδελφή. 89
Με τη θλίψη έντονη για το χαμό των παιδιών τους δίδουν το μερίδιο που προοριζόταν για τη
μητέρα τους και θυγατέρα τους στα εγγόνια και δισέγγονα, κυρίως θηλυκά90 και μάλιστα ο
διαθέτης πάππος καθορίζει προίκα στην κόρη του γιου του.91
Η εμπιστοσύνη και εκτίμηση πολλές φορές προς τη νύφη είτε σε γιο είτε σε αδελφό
διαφαίνεται με την παροχή κληρονομιών σ’αυτές.92 Αλλά λαμβάνονται και πρόνοιες για
φιλικά ή γνωστά πρόσωπα,93 όπως επίσης ο άρχοντας της περιοχής, από τους τελευταίους της
οικογένειας Τριβόλη, παρέχει το δικαίωμα στέγασης στην κατοικία του, εφ’όρου ζωής, μαζί
και με μισθό για να επιβιώνει, στην οικονόμο του σπιτιού του.94
Γ. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
Μέσα από το σύνολο των διαθετηρίων πράξεων γυναικών και ανδρών είναι ευδιάκριτη η
σκέψη, η θέληση, οι κοινωνικές αξίες οι οποίες έχουν διαποτίσει και διαπεράσει τις
συνειδήσεις των ατόμων αναφορικά με την καταξίωση, το κύρος, την παραδοσιακές αξίες
της συζυγικής αγάπης και πίστης, της θυγατρικής υπακοής προς τον πατέρα, της υπακοής
των παιδιών, τόσον στον πατέρα, εφ’όσον εκείνος βρίσκεται στη ζωή, αλλά και την
οφειλόμενη υπακοή στη μητέρα που είναι στο «πόδι του», όταν συμβαίνει μετά τη φυσική
του απουσία, αυτή να τον αντικαθιστά.
Επίσης, είναι ευδιάκριτη η πατριαρχική αντίληψη η σχετική με το θέμα της διαδοχής, της
συνέχισης του ονόματος και η προτίμηση, αδιακρίτως, από άνδρες και γυναίκες διαθέτες
στους άρρενες διαδόχους, και μόνον ελλείψει αυτών στις θυγατέρες. Όμως, ακόμη και αν
όλα τους τα περιουσιακά στοιχεία κληροδοτήσουν σε θυγατέρες, κληροδοτούν την κατοχή
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της κατοικίας τους σε άρρενα, συνεχιστή της φαμελιάς τους και φέροντα το οικογενειακό
τους όνομα.
Πιο συγκεκριμένα εντυπωσιακή παρατηρείται η καταγραφή και παροχή προικών οι οποίες
καθορίζονται λεπτομερειακά και ανατίθενται σε συζύγους, γιους και επιτρόπους να γίνουν
αυτές σεβαστές και να εκτελεστούν. Αντίθετα οι γυναίκες τα προικώα τους αντικείμενα ή
κτήματα φροντίζουν να τα χαρίζουν άλλοτε ως είδος «λεγάτου», άλλοτε για ψυχικό, και
άλλοτε συγκεντρωμένα στην παραδοσιακή κάρινη κασέλα τους, να τα αναθέτουν προς
δίκαια διανομή σε θυγατέρες ή συζύγους ή προσφιλείς συγγενείς.
Οι γυναίκες, εφ’όσον είναι κάτοχοι κτηματικών περιουσιών, παρατηρήσαμε να μην ξεχνούν
κανένα από τα οικεία τους πρόσωπα ή τα προσφιλή τους.
Οι άνδρες υπολογίζουν τη συγγένεια και το κοινωνικό κύρος των προσώπων στα οποία
αναθέτουν τη διαφύλαξη της οικογένειάς τους, ως επιτρόπων τους, αναξάρτητα, αν είναι
άνδρες ή γυναίκες. Ακόμη μένουν σταθεροί στην πεποίθηση ότι οι θυγατέρες πρέπει να
υπανδρεύονται με τη θέληση των οικογενειών τους και αυτό είναι το βασικότερο παράπονο
που εκφράζουν, όταν πρόκειται να διαμοιράσουν περιουσία σε θυγατέρες ήδη παντρεμένες
δίχως τη θέλησή τους.
Ακόμη για να είναι οι ίδιοι ήσυχοι ότι παραμένουν πιστοί στην παράδοση που καθορίζει το
θεσμό της παροχής της προίκας, προσφέρουν ολόκληρη ή μέρος αυτής, συνυπολογίζοντας
και πόσα άλλα στοιχεία οι θυγατέρες προσέλαβαν κατά τη μυστική φυγή τους.
Όσες έχουν μείνει ανύπανδρες γιατί, φαίνεται, ο πατέρας καταγράφει τη διαθήκη του, όντας
ετοιμοθάνατος, τότε γι’αυτές λαμβάνεται πρόνοια καταγραφής προικοδοσίας και για ήδη
παντρεμένες, καταγραφή όλων όσων τους παρείχαν, χωρίς την επίσημη σε νοτάριο παροχή
και καταγραφή των προικώων.
Επίσης είναι αρκετά πρωτοπορειακό να ορίζονται, τα περιουσιακά στοιχεία που παρέχονται
αρχικά ως προικώα, σε περίπτωση μη σύντομης και μέχρι την ενηλικίωση της θυγατέρας
σύναψης γάμου, να αποτελούν δικά της δια βίου περιουσιακά στοιχεία.
Αντίθετα, κάποιες γυναίκες εμφανίζονται πιο σκληρές, πιο απαιτητικές και κάποιες πιο
ευαίσθητες.
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Παραπονιούνται για την κακή συμπεριφορά των παιδιών τους, είτε είναι αδιαφορία σε
περιπτώσεις ασθενείας τους, είτε είναι μακρόχρονη απουσία, δίχως ειδήσεις και ενδιαφέρον
για την ύπαρξή τους. Ακόμη λύπη και αγανάκτηση, όταν τις κακομεταχειρίζονται. Έτσι
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συναισθηματικά φορτισμένες, παρατηρούμε ότι αποκληρώνουν τα παιδιά τους που τους
φέρθηκαν ανάξια της αγάπης τους και της ηθικής τους αξίας.
Όμως, φροντίζουν να επιβραβεύουν όλους όσους, είτε είναι παιδιά τους, είτε είναι συγγενείς
τους και τις περιποιούνται και έχουν καταφέρει να κερδίσουν την αγάπη και τη συμπάθειά
τους. Ιδίως εκτιμούν τους συζύγους «για τις καλές κυβέρνησες», γιατί ως υποταγμένες
σύζυγοι, υπό τη σκέπη τους, κατά τη διάρκεια της συμβίωσής τους, τους φέρθηκαν καλά.
Παρ’όλα ταύτα λίγες είναι αυτές που καθιστούν τους συζύγους τους γενικούς τους
κληρονόμους. Προτιμούν, όπως προαναφέρθηκε, όμαιμα συγγενικά, άρρενα πρόσωπα. Στους
συζύγους παρέχουν ένδυση, οικοσκευές, κάποια άλλα χρηστικά αντικείμενα, ή όσα είναι
λιγότερο πολύτιμα, ή κάποια κτήματα που θα τους αποδίδουν καρπούς, κυρίως οίνο.
Αλλά και οι άνδρες προσφέρουν την επικαρπία και καμιά φορά και τα μισά από όσα
περιουσιακά στοιχεία κατέχουν, μόνον όταν δεν θελήσουν να παντρευτούν οι σύζυγοί τους
και παραμείνουν ανταμώς με τα παιδιά τους. Γνωρίζοντας, όμως, είτε το δύστροπο του
χαρακτήρα τους, είτε ότι τα παιδιά ή και οι ίδιες προτιμούν την ησυχία τους, καθορίζουν να
έχουν κάποιο εισόδημα σε καρπούς της κάθε εσοδείας, γιατί τα ελαιόδενδρα καρπίζουν στην
περιοχή κάθε δεύτερο χρόνο, είτε ορίζουν χρηματικά ποσά, καθώς και σκεύη

και

αντικείμενα για να παρασκευάζουν την τροφή τους. Και γύρω στα Χριστούγεννα, Νοέμβριο
με Δεκέμβριο, τότε που αρχίζουν να έχουν σοδειά από τις ελιές και τα αμπέλια, να τους
δίδονται ποσότητες αυτών των προϊόντων και υποδήματα και ενδύματα. Κάποιες φορές, τους
προσφέρονται και ζώα για να τις διευκολύνουν σε εργασίες και μετακινήσεις.
Και τα δύο φύλα διακατέχονται, σχεδόν, από τη θρησκευτική αντίληψη ότι προσφέροντας σε
θρησκευτικά ιδρύματα και ναούς χρήματα, ελαιόλαδο ή κοσμήματα, θα έχουν τη θεία
διαμεσολάβηση για τη σωτηρία της ψυχής τους. Αλλά κάποιοι από τους διαθέτες/τριες
σκεπτόμενοι πιο ανθρώπινα δίνουν για «ψυχικό» και σε άτομα που χρειάζονται στήριξη.
Πάντως, οι γυναίκες παρουσιάζονται πλέον θρησκόληπτες από τους άνδρες, καθ’όσον σε
σύνολο ενενήντα μίας διαθηκών, αναφέρεται ότι κάνουν προσφορές σε ένδεκα ναούς και
θρησκευτικά εγκαθιδρύματα και προσφορές για ψυχικά σε ένδεκα διαθήκες. Ενώ σε σύνολο
εβδομήντα εννέα διαθηκών ανδρών, αυτοί προσφέρουν χρήματα και ελαιόλαδο σε τέσσερεις
περιπτώσεις και για ψυχικό σε μόνο μία διαθήκη.
Γενικά, θα λέγαμε ότι τα δύο φύλα στην περιοχή της Νότιας Κέρκυρας την περίοδο του 19ου
αιώνα, ζουν, κινούνται, καθορίζουν τις σχέσεις διαδοχής και ανάθεσης της οικογενειακής
τους περιουσίας και την δι’αυτής συνέχιση του ονόματός τους και της οικογενειακής τους
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διαιώνισης, υπαγόμενα στις καθιερωμένες και παγιωμένες πατριαρχικές αντιλήψεις οι οποίες
καθορίζουν τις συμπεριφορές και τις νοοτροπίες τους.
Οι κάποιες μικρές διαφορές και αποκλίσεις οι οποίες παρατηρούνται, πιστεύουμε ότι
ανάγονται στη διαφορά ψυχοσύνθεσης γυναικών και ανδρών, αλλά και στην ποικιλία των
ρόλων, τους οποίους αυτοί επιτελούν και στη διαφορετικότητα των δράσεων και
αντιδράσεων την οποία υπαγορεύουν οι κοινωνικές και οικογενειακές δομές της κλειστής
τοπικής κοινωνίας οι οποίες επιτηρούν την ηθική, κοινωνική, οικονομική και θρησκευτική
συμπεριφορά των ατόμων που τις απαρτίζουν.-

Δ. ΔΩΡΕΑ ΕΝ ΖΩΗ
Σ’αυτή την ενότητα θεωρήσαμε καλό να παραθέσουμε τις πράξεις οι οποίες αφορούν την
προσφορά περιουσιακών στοιχείων από γυναίκες σε πρόσωπα τα οποία αξιολογούν ότι
πρέπει να ενισχυθούν οικονομικά, ενώ οι ίδιες βρίσκονται στη ζωή και όχι να τους
προσφέρουν αρωγή αργότερα, συμπεριλαμβάνοντάς τα σε πράξη τελευταίας τους
βούλησης.95
Αλλά και πάλι, όπως συμβαίνει και με τις διαθήκες, η δωρεά γίνεται για αναγνώριση των
όσων φροντίδων και περιποιήσεων στις αδύναμες γυναίκες παρέχονται96, αλλά και γιατί
επιθυμούν να εκφράσουν παράπονο και λύπη για την εγκατάλειψη από τα παιδιά τους, η
μάμμη δωρίζει την περιουσία της στον εγγονό της97. Η δ9 παρέχει το δικαίωμα σε γιο της
είσπραξης γραμματίου και η δ7 δωρεά σε γιο με τον όρο να τους «αποδίδει σέβας» και στη
δ10 καταγράφεται δωρεά ιδιόκτητης οικογενειακής εκκλησίας σε ιερωμένο και μάλιστα
ξενομερίτη, από τους Καλαφατιώνες της Μέσης Κέρκυρας.

Ε. ΔΩΡΕΟΛΗΨΙΑ
Ακόμη παρατηρούμε να καταγράφεται δωρεά σε γυναίκα προσφερόμενη από πρόσωπο στο
οποίο παρέχεται περιποίηση και φροντίδα και για αναγνώριση και ανταμοιβή της δίδονται
σ’αυτήν περιουσιακά στοιχεία και αρκετά άλλα αγαθά. Σπάνια καταγράφεται η παροχή
υπηρεσιών από γυναίκες σε άτομα που χρήζουν υποστήριξης, λόγω ανικανότητάς τους να
ανταπεξέλθουν σε αυτοεξυπηρέτηση των αναγκών τους.
Πράξεις (δ2,δ4)
Πράξεις δωρεών εν ζωή (δ1, δ3, δ5, δ6)
97
Πράξη (δ8)
95
96

106

Συνήθως, περιστασιακά, ή και με προηγούμενη συμφωνία γυναίκες ή γυναικεία μέλη
οικογενειών από τη γειτονιά ή

συγγενικά, αναλαμβάνουν την περιποίηση ανήμπορων

ατόμων.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ
Γυναίκα και Οικονομία
Α.Γυναικεία επιχειρηματικότητα στην Κέρκυρα τον 19ο αιώνα
Ένα σημαντικό στοιχείο αποδεικτικό της οικονομικής κατάστασης των κατοίκων στην
Κέρκυρα, όπως φυσικά και στην περιοχή που αναφερόμαστε, κατά την περίοδο 1800-1864,
ήταν η υποχρέωση πληρωμής σολιάτικου, δηλαδή η καταβολή ετήσιας φορολογίας,
ποσοστού 10% από το σύνολο της αξίας των παραγόμενων προϊόντων στις Εμπαρουνίες και
στις Πρόνοιες, δηλαδή στους ευγενείς οι οποίοι κατείχαν προνομιακά μεγάλες εκτάσεις γης.
Το γεγονός

αυτό

γεννούσε πρόσθετες οικονομικές υποχρεώσεις στους κατοίκους της

υπαίθρου.
Το σώμα (corpo) των ευγενών στη νήσο Κέρκυρα αποτελούνταν ουσιαστικά από τους
γαιοκτήμονες που θεσμοθετημένα διακρίνονταν στην τοπική κοινωνία της Κέρκυρας και
μονοπωλούσαν τις διοικητικές θέσεις και τα προνόμια κατά την Ενετική Κυριαρχία στα
Επτάνησα. Με την αλλαγή κυριαρχίας διατήρησαν τους τίτλους και τα προνόμια, άρχισαν να
αποκαλούνται nobili και στις τάξεις τους με την πάροδο των χρόνων διείσδυσαν και ισχυρές
οικονομικά οικογένειες με τις οποίες οι γαιοκτήμονες ήλθαν σε επιμειξίες .
Ο κοινωνικός τους μετασχηματισμός ακολουθεί μια φθίνουσα οικονομικά και πολιτικά
τροχιά κατά το 19ο αιώνα και η απαξίωσή τους έχει αρχικά εκκίνηση από το ίδιο το σώμα
των ευγενών, στη συνέχεια αυτή εκφράζεται από μορφωμένους αστούς και καταλήγει στη
γενική απόρριψη, πολύ αργότερα από την Ένωση με την Ελλάδα.
Και ενώ στο τέλος της Ενετοκρατίας αναφέρονται 114 οικογένεις ευγενών, στα 1797 περίπου
166 οικογένειες, στα 1803 γίνονται 150 και τέλος γύρω στο 1920 αναφέρονται 24 ονόματα
οικογενειών οι οποίες επιμένουν να διατηρούν τον τίτλο ευγενείας τους.
Η οικονομική τους ευπορία κατά την Ενετοκρατία στηριζόταν στις γαιοπροσόδους σε λάδι
και κρασί από τα φεουδαλικώς εκμεταλλευόμενα κτήματά τους ή την ενοικίαση δημοσίων
γαιών. Πολλοί από αυτούς, και αναφερόμαστε σε όλη την περιοχή της νήσου Κέρκυρας,
ασκούσαν επαγγέλματα με υψηλό κοινωνικό κύρος, όπως είναι αυτό του γιατρού, του
δικηγόρου κ.τ.λ.
Σε σύνολο 328 ενηλίκων ευγενών, επιστήμονες-ελεύθεροι επαγγελματίες ήταν 39 δικηγόροι,
ποσοστό 15,24% και υπήρχαν 11 γιατροί, ποσοστό 3,3%. Πολλοί λίγοι προσέφεραν έμμισθες
στρατιωτικές υπηρεσίες και λίγοι ήταν εισοδηματίες από την εκμετάλλευση ιδιόκτητων
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οικοδομών.Αργότερα σε ποσοστό 25% ασχολούνταν και με το επάγγελμα του
φαρμακοποιού.
Η κατοχή υψηλών θέσεων στη διοίκηση των Ιονίων Νήσων κατά την Αγγλική Κατοχή
φθάνει σε ποσοστό 80% , δηλαδή τέσσερις στους πέντε Κερκυραίους που διορίστηκαν
Πρόεδροι της Γερουσίας ήταν ευγενείς και από τους έξι Επάρχους της Κέρκυρας (Reggenti)
οι πέντε ήταν επίσης ευγενείς, δηλ. ποσοστό 83,3%.98
Η Αγγλική κυριαρχία στα Επτάνησα και ιδιαίτερα στην Κέρκυρα είχε ως κίνητρο τη
γεωστρατιωτικής σημασίας θέση τους και δεν απέβλεπε σε οικονομικά οφέλη. Αρκούσε να
είναι σε θέση με τη φορολογία να καλύπτονται τα έξοδα της συντήρησης στρατού και της
λειτουργίας του κράτους. Για το λόγο αυτό δεν θεωρήθηκαν ποτέ ως αποικία, για να έχει
ανάλογη εκμετάλλευση, αλλά και ούτε ως ανεξάρτητο, αλλά απλά ως κηδεμονευόμενο
κράτος.
Ακόμη επιθυμώντας οι Άγγλοι να έχουν συνεργασία και συμμαχίες με τους οικονομικά
ισχυρούς γαιοκτήμονες, δεν προέβησαν σε καμμία αλλαγή αναφορικά με τη φεουδαλικού
χαρακτήρα εκμετάλλευση της γης και διατήρησαν το ίδιο βενετσιάνικο status, έτσι ακριβώς
όπως το παρέλαβαν.
Πιο συγκεκριμένα για την Κέρκυρα καμία παρέμβαση δεν έγινε στη γεωργοκτηνοτροφική
της παραγωγή, με την πραγματοποίηση, όπως πιστευόταν, αποξήρανσης των ελών στην
περιοχή του Ρόπα και της Μεσογγής. Δεν έγινε κανενός είδους εισαγωγή νέων τρόπων
εκμετάλλευσης της γης.
Ακόμη οι υποσχέσεις για γεωργικές και βιομηχανικές εταιρείες, για ανάπτυξη του εμπορίου
και της ναυτιλίας, τη διάνοιξη δρόμων που να ενώνουν τα χωριά και την ύπαιθρο με την
πόλη της Κέρκυρας σε πολύ μικρή έκταση πραγματοποιήθηκαν .
Παρ’όλου που κατά τα έτη 1825 και 1828 ο Αρμοστής Φρέντερικ Άνταμ επεχείρησε να
καταργήσει τα τιμάρια, μετά την αναχώρησή του η Γερουσία της Κέρκυρας κατήργησε τους
σχετικούς νόμους και επανέφερε την προγενέστερη κατάσταση. Σύμφωνα, λοιπόν, με το
τιμαριωτικό σύστημα τα τιμαριακά κτήματα διακρίνονται σε εδαφονομικά, τα οποία ανήκαν
σε οικογένειες γαιοκτημόνων και με νοταριακές πράξεις παραχωρούνταν στους καλλιεργητές
που είχαν την υποχρέωση να πληρώνουν το σολιάτικο (εδαφονόμιο 10% επί του
169 Βλάχος-Πολίτης Ξενοφών, «Το τέλος των ευγενών», άρθρο, Δελτίο Αναγνωστικής Εταιρίας Κερκύρας
αρ.24, Κέρκυρα, 2001, σελ.131-186.
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ακαθάριστου ποσού της συγκομιδής). Ως γνωστό, η δεκάτη ίσχυε από τα βυζαντινά χρόνια
και έτσι διατηρήθηκε να την εισπράττει το κράτος ως φόρο.
Άλλη κατηγορία τιμαρίων ήταν αυτά που προσέφερε το Δημόσιο σε ευγενείς με αντίδοση τη
στράτευσή τους (στρατιωτικά) και όσα παραχωρούνταν σε Εκκλησίες και Μονές
(Κανονικάτα). Αυτά, ναι μεν, ανήκαν στο Δημόσιο, αλλά η επικαρπία (εδαφονομή)
αποτελούσε το εισόδημα όλων όσων παραχωρούνταν. Ακόμη το κράτος παραχωρούσε σε
πλουσίους εγγεγραμμένους στο libro d’oro γαίες αξίας 4.000 δουκάτων (προσφερτά τιμάρια)
και σε περίπτωση που δεν ήταν αυτοί ευγενείς έπρεπε να καταθέσουν στο δημόσιο ταμείο
και επιπλέον 5.000 δουκάτα .
Σε περιπτώσεις εδαφονομής και εμφυτεύσεως οι υποχρεώσεις των αγροληπτών έφταναν
στην καταβολή του μισού εισοδήματος από τα χωράφια και τα αμπέλια. Στα δε ελαιόδενδρα
μέχρι και του 87% της παραγωγής της πιο καλής παραγωγικής χρονιάς. Επειδή οι
γαιοκτήμονες εύρισκαν, με την επί τόσα χρόνια εφαρμογή της μονοκαλλιέργειας και ως εκ
τούτου τη μικρή εισοδηματική πρόσοδο, καλύτερο να αποκτούν δημόσιες θέσεις και
αξιώματα, εγκατέλειπαν τα αγροκτήματά τους τα οποία μετατρέπονταν σε λόγγους και
χερσότοπους που συνέβαινε συχνά να παραδίδονται σε πυρκαγιές. Τότε, μάλιστα απαιτούσαν
τις αποζημειώσεις για τις προκληθείσες καταστροφές, να τις καταβάλλουν τα γειτονικά των
ιδιοκτησιών τους χωριά.
Στην περιοχή της Ν.Κέρκυρας στα συμβόλαια που εξετάσαμε αναφέρονται οι εξής
Εμβαρωνείες: Τρον, Μπάκου, Δαρμέρα, Αγίου Φιλίππου Νάρη (γύρω στα 1870) της Κυράς
της Κοκκινάδας, του Μπριγανδήν (γύρω στα 1839) Πετρετή, Τριβόλη. Το είδος των
αγροτικών αγαθών τα οποία υπόκειντο σε χρηματική πρόσοδο ήταν οικοδομήματα,
οικόπεδα, κήποι, περιβόλια, χωράφια, αμπέλια, απροσδιόριστα αγροτικά αγαθά, μύλοι και
σούδες

(αρδρευτικά

αυλάκια).

Το

αξιοπρόσεχτο

αυτής

της

επικρατούσας

οικονομικοκοινωνικής αταξίας είναι ότι εκτείνεται σε διαφορετικές καθεστωτικές
κυριαρχίες: Ενετοκρατία, των άλλων δυτικών κατακτήσεων (Γάλλων, Βρεττανών), αλλά και
μετά την Ένωση.
Έχουμε, λοιπόν, κατ’επανάληψη διαπιστώσει τις αναφορές που γίνονται αναφορικά με την
υποχρέωση από μέρους και των συμβαλλομένων γυναικών πληρωμής σολιάτικου επί των
παραχθέντων προϊόντων, αλλά και ετήσιας φορολογικής υποχρέωσης ποσόστωση φόρου η
οποία αποδιδόταν και στο ελληνικό Δημόσιο και σε εμβαρωνεία εκκλησίας (Αγίου Φιλίππου
Νάρη, Κυράς της Κοκκινάδας κλπ).
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Η αγροτική οικονομία στην περιοχή είναι ως προς την οργάνωση και τη διαχείρισή της
πατριαρχική και κλειστή. Ήταν υποκείμενη κατά τον αιώνα αναφοράς μας στην
προαναφερθείσα άμεση και έμμεση φορολογία και στη συνέχεια με τη σταδιακή διείσδυση
της καπιταλιστικής εκμετάλλευσης της υπαίθρου είχε ανεπιθύμητες επιπτώσεις στον
αγροτικό πληθυσμό.
Προοδευτικά δημιουργήθηκε ένα σύστημα εκμετάλλευσης από πλευράς μεγαλοκτηματιών
των περιουσιών τους με την εκμίσθωση αυτών των περιουσιών στους ακτήμονες και τους
μικροϊδιοκτήτες αγρότες και στη συνέχεια, με την εμπορευματική εκμετάλλευση των
παραγόμενων από τους εκμισθωτές προϊόντων, οδήγησε στην ανάπτυξη ενός πλέγματος
αλληλεξάρτησης τόσο για τους μεγαλοϊδιοκτήτες που το μεγαλύτερο μέρος του εισοδήματος
προερχόταν από την εκμίσθωση των κτημάτων τους και την αποκλειστική καλλιέργεια
αυτών από τους πιο πάνω φτωχούς γεωργούς, όσον και η υποτακτική σχέση των δεύτερων
από την παραχώρηση υπό όρους των καλλιεργειών των κτημάτων των πλουσίων.
Η οικονομική κατάσταση των μικροϊδιοκτητών ήταν κάπως πιο ανεκτή από την άποψη της
δυνατότητας αυτοκατανάλωσης των υπ’αυτών παραγόμενων αγαθών, αλλά αυτό το γεγονός
που επέτεινε ο μικρός κλήρος που κατείχαν, τους απέτρεπε από μία πιο επικερδή και
ευρύτερης κλίμακας εκμετάλλευση της γης τους. Αντίθετα οι ακτήμονες υποχρεώνονταν να
καλλιεργούν ως ελεύθεροι καλλιεργητές τις ξένες ιδιοκτησίες ή να αναγκάζονται να
εκμισθώνουν αυτές με αρκετά επαχθείς για το εισόδημά τους όρους .
Οι ανάγκες επιβίωσης δημιουργούν ένα είδος κολλεχτιβοποίησης.Ο χωρικός ετοιμάζει ακόμη
και το δέρμα που φτάχνει τα υποδήματα για όλη του τη φαμελιά, που τα δένουν με τον
αρχαίο τρόπο ή φορούν σκαλτσούνια μάλλινα που τα πλέκουν οι γυναίκες του σπιτικού για
να προστατεύονται τα πόδια από το κρύο, τις πέτρες και τα αγκάθια και για να μη γλιστρούν
στα λασπωμένα δρομάκια των χωριών.
Οι γυναίκες γνέθουν το μαλλί και χτυπούν με τον κόπανο το λινάρι και ηχολαλεί το κάθε
χωριό. Και στο γιασίδι, έτσι λένε τον αργαλειό, υφαίνουν κάθε «ντύμα» των ανθρώπων του
κάθε σπιτικού. Την καλλιέργεια των χωραφιών με σιτηρά και «μπαρμπαρόσταρο», έτσι
λέγουν το καλαμπόκι, την κάνουν με τη βοήθεια του ιδιοκτήτη αλόγων ή αροτήρων βοδιών
που τα νοικιάζουν έναντι μέρους των προϊόντων που θα παραχθούν («στ’ αλώνια»).
Το υνί και τα άλλα σιδερικά για να οργώσουν και να τσαπίσουν το αμπέλι και το «σώχωρο»
με τα κηπευτικά για την οικιακή τους κατανάλωση θα τα προμηθεύσει ο σιδεράς που στο
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«χαβρικό του» αδιάκοπα σφυρηλατεί το μαντέμι και το ατσάλι και που και αυτός θα
πληρωθεί σε είδος από τα παραγόμενα από το νοικοκύρη αγροτικά προϊόντα.
Το χωριό θα φάει ψάρι, αν η ψαριά των «γουντουριέρηδων» (γούντουλα, παραφθορά της
γόνδολας) θα είναι καλή: μαριδάκι, γαύρος και σαρδέλα φεύγουν εύκολα. Αν πιαστεί κανένα
μεγαλούτσικο τονέτο, τότε ο γιος του καραβοκύρη της τράτας θα γυρίσει στο χωριό και θα
πάρει παραγγελίες από όποιον έχει τη δυνατότητα να το πληρώσει.
Το ίδιο γίνεται και με το σφάξιμο των ζωντανών. Ο κτηνοτρόφος που θα σφάξει, έχει ήδη
προπωλήσει το κρέας του ζώου που έσφαξε γιατί, μιας και δεν υπάρχουν ψυγεία, δεν είναι
εύκολη η διατήρησή του. Άλλωστε πότε τρώνε κρέας; Μόνο τις «καλές τις μέρες», δηλαδή,
Χριστούγεννα, Ανάσταση και Δεκαπενταύγουστο. Άσε που τότε προτιμούν κόκορα
παστιτσάδο και πολύ κρασί.
Μέσα, λοιπόν, στο φυσικό και πολιτισμικό περιβάλλον που διαβιοί ο άνθρωπος διαμορφώνει
ποικίλες ανάγκες οι οποίες για να είναι δυνατό να εξυπηρετηθούν, πρέπει να αναπτύξει
ποικίλες δραστηριότητες ώστε να είναι σε θέση να τις ικανοποιήσει . Έτσι επενδύει στην
εργασία του και στην επιχειρηματικότητά του, πράγματα που δεν θεωρούνται αρκετά για να
του εξασφαλίσουν την επαρκή και διηνεκή ικανότητα εξασφάλισης αγαθών ώστε να
εξασφαλίσει ένα ανεκτό επίπεδο ποιότητας ζωής. Απαραίτητοι είναι οι πόροι.
Έτσι, λοιπόν, μέσα στον κοινωνικό και οικονομικό περιβάλλον που ζει, προσπαθεί με τα
μέσα που διαθέτει, την εργατικότητα, τη διορατικότητα και κάποιο είδος εταιρικής
σύμπραξης προς εξασφάλιση των πόρων, να εξασφαλίσει τα προς το ζην ή και αν αυτό είναι
εφικτό και το ευ ζην.
Βλέπουμε, λοιπόν, στην περιοχή της Ν.Κέρκυρας γυναίκες, κάνοντας την ανάγκη δύναμη, να
επιδίδονται σε επιχειρηματικές δραστηριότητες, όπως είναι η πιο απλή και συνήθης για τα
δεδομένα της περιοχής, η εκμίσθωση ελαιοδένδρων με σκοπό να εξασφαλίσουν το
ελαιόλαδο της χρονιάς για την οικογένειά τους.
Συνήθως ενοικιάζουν ελιές υπογράφοντας σχετικό συμβόλαιο με όρους που αφορούν είτε
την αποκλειστική εκμετάλλευση από τις ίδιες τις γυναίκες του ελαιόκαρπου είτε μόνον
συμφωνούν να αναλάβουν τη συλλογή του «επικρέμοντος καρπού» για λογαριασμό
πλουσίων ελαιοκτηματιών οι οποίοι με pacta, δηλ. με συμβόλαια, παχτώνουν, εκμισθώνουν,
όπως ελέχθηκε, την εργασία της ελαιοσυλλέκτριας, είτε αναθέτουν εξ ολοκλήρου την
καλλιέργεια των ελαιοδένδρων έναντι προσυμφωνημένης ποσότητας ελαιολάδου, με
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προκαθορισμένη ποιότητα και προσδιορισμένη την τιμή ανά ιονικό μέτρο(«καθαρόν
ελαιόλαδον, λαμπάντε, προς 18 δραχμές το ιονικόν μέτρον»).
Αυτή η εκ των προτέρων συμφωνία των οικονομικών υποχρεώσεων εκ μέρους των
ενοικιαστριών, η των ελαιοσυλλεκτριών, ενείχε ένα σοβαρότατο οικονομικό κίνδυνο: στις
περισσότερες των περιπτώσεων η ποσότητα των καρπών που συλλέγονταν, δεν ήταν η
προϋπολογισθείσα, ή οι μη ευνοϊκές καιρικές συνθήκες για την ελαιοκαλλιέργεια δεν
βοήθησαν στην καρποφορία των δέντρων. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα την αδυναμία
εκπλήρωσης των συμφωνηθέντων με τον ιδιοκτήτη ή τον εκπρόσωπό του.
Συνεπώς προς εκπλήρωση των οφειλόμενων προσόδων, οι συμβαλλόμενες, εν προκειμένω,
υποχρεώνονταν να πωλήσουν οποιοδήποτε περιουσιακό στοιχείο είχαν στην κατοχή τους,
ούτως ώστε να είναι σε θέση να εξοφλήσουν τα χρέη τους.
Με αυτόν τον τρόπο δημιουργούνταν συνεχώς και περισσότερες πτωχές οικογένειες που
υπέφεραν από την ανέχεια και κινδύνευαν ακόμη να διωχθούν και ποινικά για αθέτηση
συμβολαίων. Έτσι, μετέρχονταν κάθε μέσο και κατέβαλλαν κόπο και προσωπικό μόχθο
καταφεύγοντας και σε άλλου είδους συμπήξεις συμφωνιών.
Μία τέτοιας μορφής εκμετάλλευση ήταν η σύμπηξη εταιρείας για την αγορά και συχνότερα
την εκτροφή και τη φύλαξη ζώων, όπως είναι αροτήρες βόες ή αγελάδες για αναπαραγωγή,
όπως επίσης άλογα για άροση ή και φορβάδες. Άλλωστε θεωρείται η κατοχή τους ενδεικτική
της οικονομικής ευρρωστείας και κρίνεται αρκετά θετική ως στοιχείο υπολογίσιμης
οικονομικής ευμάρειας.
Η κτηνοεταιρεία ή και η κτηνομίσθωση είναι πολύπλοκη ως προς τη σύστασή της και ως
προς τη διατήρησή της και ακόμη και ως προς τη διανομή των μεριδίων απολαυής και
ευθύνης. Για το λόγο αυτό οπωσδήποτε καταγράφεται συμβόλαιο, στο οποίο περιγράφεται
επακριβώς και με καταπληκτική ενάργεια και γλαφυρότητα, θα λέγαμε, το είδος του ζώου, η
ηλικία του, το γένος του, το χρώμα του και ο τρόπος φύλαξης, πολλαπλασιασμού και
εκμετάλλευσής του.
Τέλος, επισημαίνεται και το προσδοκώμενο οικονομικό αποτέλεσμα, καθώς και οι συνέπειες
για τα δύο συμβαλλόμενα μέρη σε περίπτωση βλάβης του ζωϊκού κεφαλαίου, καθώς και οι
επιπτώσεις σε περίπτωση απιστίας και σφετερισμού των ζώων από την εκτροφέα.
Η κατοχή και η εκμετάλλευση άλλων περιουσιακών στοιχείων από γυναίκες της περιοχής
μελέτης μας αφορούν, κυρίως, εκμισθώσεις κατοικιών, εργαστηρίων, ελεύθερων χώρων και
εδαφονομή.
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Όσον αφορά άλλου είδους εκμεταλλεύσεις, όπως είναι πλοίων ή καϊκιών ή ελαιοτριβείων,
αυτές γίνονται πάλι με συμβόλαιο, αλλά επισημαίνεται η προτίμηση αυτά να προσφέρονται
από γυναίκες σε άνδρες μέσα στο ίδιο το σόι και όπου, όπως φαίνεται, υπάρχει και ένα είδος
οικογενεακής παράδοσης στην ενασχόληση με το συγκεκριμένο αντικείμενο ή αντίστοιχη
ανάπτυξη οικείων δραστηριοτήτων στο συγκεκριμένο χώρο τον οποίον και εκμισθώνουν.
Θεωρούμε ως οικονομική και επιχειρησιακή δραστηριότητα, υπό την ευρύτερη έννοια, την
εκτίμηση και ισόποση ανταλλαγή περιουσιακών στοιχείων μεταξύ προσώπων που φαίνεται
ότι μετά από κάποιο υπολογισμό και

οικονομικό ενδιαφέρον προβαίνουν σ’αυτές τις

ανταλλαγές τις οποίες και καταγράφουμε στη συνέχεια και οι οποίες έχουν ήδη θεσμοθετηθεί
και καλύπτονται με σχετικά άρθρα του Ιόνιου Πολιτικού Κώδικα99.
Έχοντες υπ’όψη και τη διαδικασία αναδασμού η οποία εφαρμόσθηκε με αρκετή επιτυχία σε
άλλες περιοχές της κυρίως Ελλάδας κατά το δεύτερο μισό του 20ου αιώνα και που απέβλεπε
στη με τα διατιθέμενα μέσα ευκολότερη δυνατότητα εκμετάλλευσης των γεωργικών
εκτάσεων των αγροτών, όταν αυτές συνενώνονταν, κατόπιν ανταλλαγής, και έπαυαν πλέον
να είναι τεμαχισμένες και διάσπαστες σε διάφορους τόπους.
Αυτή η εκτίμηση και η προσπάθεια συνένωσης κτημάτων στην περιοχή της Νότιας
Κέρκυρας φαίνεται να ήταν μια παρόμοιας υφής προσπάθεια η οποία διενεργούνταν από
τους ίδιους τους ιδιοκτήτες-καλλιεργητές βγαλμένη μέσα από τη δική τους εμπειρία και τη
δική τους πρωτοβουλία.
Ακόμη ως σχετιζόμενη με την οικονομική επιβίωση των προσώπων, λόγω, βεβαίως, της
έλλειψης κρατικής και κοινωνικής πρόνοιας αυτήν την περίοδο στο χώρο αναφοράς μας,
θεωρούμε ότι ακόμη και η παροχή εκ μέρους των γυναικών στο χώρο που μελετούμε έναντι
ισόβειας προσόδου σε άτομα τα οποία θα αναλάμβαναν τη συντήρησή τους δια βίου της
εκμετάλλευσης της προσωπικής περιουσίας με συμβόλαιο, θεωρούμε ότι αποτελεί ένα είδος
συναλλαγής.
Αλλά και από την άποψη της ανάληψης της ευθύνης συντήρησης εκ μέρους φτωχών
γυναικών για κάποιο άτομο γηραιό και χρήζον ιδιαίτερης φροντίδας είναι αφ’ενός μεν μέσα
στη γυναικεία, όπως την προορίζουν φύση και ικανότητα, αλλά αφ’ετέρου αποτελεί και ένα
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υστερόβουλο και οικονομικά υποκρύπτον όφελος για τη γυναίκα, την αναλαμβάνουσα
τέτοιου είδους υπευθυνότητα, θεμιτή κατά τα άλλα και υπό το νόμο προβλεπόμενη. 100

Β. ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΔΑΦΟΝΟΜΙΟΥ ΚΑΙ ΕΡΓΟΛΗΨΙΩΝ
Μετά την Ένωση με την Ελλάδα η διά χρησικτησίας παρά τρίτου απόσβεση της κυριότητας
του κτηματοδότου και άρση ταυτόχρονη της απαίτησης εδαφονομίου οριζόταν από τα άρθρα
2053 και 2095 του Νόμου ΣΞΘ΄του 1868. Τα δε τιμαριωτικά κτήματα άρχισαν να διέπονται
από το σχετικό νόμο ΣΜΔ΄της 1-11-1867 τροποποιηθέντος υπό των νόμων ΣΞΗ΄της 8[9]
Οκτωβρίου 1868, καθώς και των Νόμων ΑΦΙ΄της 28-6-1887 και ΒΣΙΓ΄της 10[11]-1-1894
και ΒΧΙΖ΄της 8[10]-7-1899.
Ακόμη λειτούργησαν και άλλες διατάξεις οι αφορώσες τον υπολογισμό του ελαιοκάρπου
(Νόμος ΣΞΖ΄της 5[7] Οκτωβρίου 1868). Σύμφωνα με σχετικό βασιλικό διάταγμα της 29
Αυγούστου 1887 οριζόταν η επιτροπή προς εκτέλεση της ΑΦΣ΄ νομοθετικής διάταξης περί
διανομής της εγχωρίου περιουσίας της Κέρκυρας.
Η συγκράτεια η οφειλόμενη λόγω εμφυτεύσεως, εδαφονομής ή αγροληψίας επί των
τιμαριωτικών κτημάτων μετατρέπεται σε χρηματική πρόσοδο βάσει του Νόμου ΣΜΔ΄της 111-1867. Επί αγροληψιών η εις χρήματα αναγωγή του μεριδίου των πρώην τιμαριωτικών
κτημάτων γίνεται ως εξής: τη αιτήσει οποιουδήποτε των ενδιαφερομένων. Κατόπιν εκτιμάται
το όλον κτήμα, ορίζεται κατά το έθιμον στον αγροδότη το ανήκον μέρος του κεφαλαίου, η
έκπτωση 4% της διαληφθείσας αξίας ως τόκου. Το 4% το οφειλόμενο στην Εγχώρια
Διοίκηση από τον αγροδότη και με 4% ετήσιο τόκο του υπόλοιπου της αξίας αποτελεί την
κατ’έτος ή διετίαν πληρωτέα χρηματική πρόσοδο.
Αναφορικά με τα ενοριακά και μοναστηριακά κτήματα οι πρόσοδοι αγροληψίας ή
εμφυτεύσεως ή εδαφονομής μετατρέπονται σε χρηματικές κατ’έτος ή διετίαν σύμφωνα με τα
άρθρα 25 και 26 του ΣΜΔ΄νόμου οριζόμενα άνευ εκπτώσεως των 25% και του δικαιώματος
της εξαγοράς. Η πρόσοδος υπολογίζεται προς 6% επί του εκκαθαρισθέντος κεφαλαίου.
Έτσι,λοιπόν, η εδαφονομή με τον ΜΣΔ΄ νόμον άρθρο 26 αμέσως μετά την Ένωση με την
Ελλάδα υπόκειτο σε κρατική φορολόγηση και όλοι όσοι εμίσθωναν κρατικές γαίες άρχισαν
να πληρώνουν προσόδους, όπως επίσης και όσοι κατείχαν περιουσία.
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Έτσι από το φάκελο Φ2014 της Εγχώριας Διαχείρισης (Αγροληψίες) αντιγράψαμε μερικές
αποδείξεις κρατικών προσόδων οι οποίες κατεβλήθησαν από γυναίκες της περιοχής της
Ν.Κέρκυρας και τις παραθέτουμε, οι οποίες αποδεικνύουν και τη σχετική δραστηριότητα των
γυναικών στην περιοχή:

ΒΑΣΙΛΕΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
(δείγμα απόδειξης )
Εν τη κώμη Αναπλάδες του Δήμου Λευκιμμαίων τη 1η του μηνός Μαρτίου του έτους 1868 εν
ώρα 2μ.μ. ο υποφαινόμενος δικαστικός κλητήρ των εν Κερκύρα Πρωτοδικών, κατά
παραγγελίαν του Κυρίου Νομάρχου Κερκύρας, επέδωκα εις τον ..., Εμφυτευτήν Εδαφονόμον
της Εγχωρίου Διαχειρίσεως αντίγραφον επικυρωμένον της εκκαθαρίσεως δια την αναγωγήν
εις χρηματικήν πρόσοδον, συμφώνως προς το άρθρο 26 του ΣΜΔ΄Νόμου, των εξής κατ’είδος
Προσόδων, εις τα παρά του ρηθέντος Εμφυτευτού Εδαφονόμου κατεχόμενα κατωτέρω
κτήματα υπόκεινται κατά το άρθρο 29 του Νόμου αντιγράφω εν τω αποδεικτικώ τούτω της
επιδόσεως, την εκκαθάρισιν της αυτής χρηματικής προσόδου ως έπεται:
Δια χωράφιον – σίτον μουζούρι 1
Κεφάλαιον 14 ήτοι δραχμές 80,92
Ετήσια συνεισφορά 6% δραχμές 4,85
Εις ένδειξιν δε συνέταξα το παρόν, το οποίον υπογράφεται παρ’ εμού του κλητήρος και του
εμφυτευτού.
Ο Εμφυτευτής

Ο Κλητήρ
Μ. Καρδακάρης
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ΔΕΙΓΜΑ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ
Μελίκια
Φ2014Ε.Δ.αρ.8
Κερκύρα Κάντα π. Ιωάννου σύζυγος Ηλιού Κάντα π. Ματθαίου δι’αυτήν και την αδελφήν
της Αρετούσαν.
Περιγραφή υπεγγύων κτημάτων: Οικία μία, διαμονή χ.Μελίκια, κανών καθ’είδος εις ον
υπόκεινται:
Όρνιθα 1, Καντοράτου 4 σελ.42
Εκκαθάρισις συμφώνως προς τας διατάξεις του Άρθρου 26 του ΣΜΔ΄Νόμου της 1 ης
Νοεμβρίου 1867:
1 όρνιθα κεφάλαιον $4,5 ήτοι δραχμές 26,01. Ετήσιος συνεισφορά 6%, ήτοι 1,56 δραχμές.
Εδήλωσεν την 10-5-1868

Γ.Γυναίκα και ιδιοκτησία (αγορές-πωλήσεις-εκτιμήσεις-[στήμες])
Στην κοινωνία της Νότιας Κέρκυρας η γυναίκα εμφανίζεται να κατέχει περιουσιακά στοιχεία
τα οποία περιέρχονται στην κατοχή της είτε από προσφορά προίκας, είτε αυτά αποτελούν
κληροδοτήσεις από πατρική και μητρική περιουσία ή είναι ιδιοκτησίες από παροχές τρίτων.
Ακόμη η απόκτηση αυτών των περιουσιακών αντικειμένων γίνεται μέσα από αγορές,
παροχές δανείων και καταγραφές υποθηκών προς εξασφάλιση και στη συνέχεια περιέρχονται
στην κατοχή και ιδιοκτησία των φυσικών προσώπων. Γενικά θα λέγαμε η ιδιοκτησία των
γυναικών στην περιοχή προέρχεται μέσω όλων αυτών των οδών διά των οποίων κάθε
πρόσωπο έχει τη δυνατότητα απόκτησης περιουσίας. Κυρίως, όμως, θα ισχυριζόμεθα ότι
περιέρχονται στην κατοχή των γυναικών από προικοδοσία και από κληρονομιά και λιγότερο
από αγορά, ανταλλαγή, δωρεά και απαλλοτρίωση.
Η κείμενη νομοθεσία δεν απαγορεύει στη γυναίκα την απόκτηση, κατοχή και διαχείριση
αυτών των περιουσιακών στοιχείων, αρκεί μόνο να υπάρχει κατά την καταγραφή αστικών
πράξεων που τα αφορούν, η παρουσία εγγυητή ο οποίος θα εγγυάται την αλήθεια των
δηλουμένων στοιχείων, αναφορικά με τον τρόπο απόκτησης και κατοχής τους, καθώς επίσης
παρέχοντας τη συναίνεση, όταν πρόκειται αυτά τα περιουσιακά στοιχεία να πωληθούν, έστω
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και αν αυτά είναι αποκλειστικά και μόνο προσωπικής ιδιοκτησίας από την κατά περίπτωση
πωλήτρια.
Τα εμπράγματα περιουσιακά στοιχεία που οι γυναίκες της περιοχής κατέχουν είναι στην
πλειονότητά τους ελαιόδενδρα, συνήθως μικρός αριθμός αυτών, καθώς και αμπέλια,
χερσοχώραφα ή χερσότοποι, χωράφια, εργαστήρια, ελαιοτριβεία, λέμβοι, ή άλλα μεγαλύτερα
πλοία, οικίες και άλλης χρήσης καταστήματα.
Βασικά οι γονείς προτιμούν, κατά τη συνήθεια του τόπου, να προσφέρουν στα κορίτσια τους
αγροτεμάχια, ελαιόδενδρα και αμπέλια., τα οποία έρχονται να τεμαχίσουν και να μειώσουν
την πατρική, οικογενειακή περιουσία. Στα κορίτσια τους σπάνια παρέχουν οικίες, μόνο όταν
έχουν πάνω από μία, και μόνον όταν η νέα είναι μοναχοπαίδι τους. Η κατοικία και όλη η
περιοχή που κατέχουν γύρω από αυτήν, το «σώχωρο» που λέγουν, γιατί συνήθως βρίσκεται
στο πίσω μέρος της κατοικίας τους, προορίζεται για τα αρσενικά παιδιά της οικογένειας.
Προκειμένου δε να προβούν στην πώλησή τους, κατά τη συνήθεια της εποχής και για το
ακριβές του προσδιορισμού του τιμήματος της σχετικής αγοροπωλησίας ή διάθεσής τους ως
προικώων ή ως καταγραφή αυτών ως υποθήκης, καλούνται δύο εμπειρικοί εκτιμητές οι
οποίοι συνήθως ορίζονται από την κάθε ενδιαφερόμενη πλευρά και είναι ως εκ τούτου
κοινής αποδοχής.
Αυτοί επισκέπτονται το προς πώληση ακίνητο και καθορίζουν εγγράφως την αξία του
σχετικού περιουσιακού στοιχείου και επικαλούμενοι για το ανεπηρέαστο την Αγίαν και
Ομοούσιον Τριάδα, στη συνέχεια καταθέτουν στο νοτάριο την εκτίμησή τους (στήμα).101
Συνήθως έχουν εκ των προτέρων συνεργαστεί και έτσι δεν υπάρχει απόκληση από το ποσόν
που τελικά καθορίζεται και τοιουτοτρόπως γίνεται από τα ενδιαφερόμενα μέρη αποδεκτό.
Η σχετική νομοθεσία η οποία διέπει καθ’όλον το 19ο αιώνα την περιουσία και περιγράφει
καθορίζοντας επακριβώς ποια στοιχεία αποτελούν αντικείμενα απόκτησης δια ενδίκων
μέσων και αντίστοιχα ποιες είναι οι ευθύνες και οι υποχρεώσεις των ιδιοκτητών αυτών,
ορίζεται από τα άρθρα 402-410 του Ι.Π.Κ. τα οποία αντικαταστάθηκαν μετά την Ένωση από
το σχετικό νόμο ΡΝ΄ και το σχετικό άρθρο 2.
Σύμφωνα, λοιπόν, με την κείμενη νομοθεσία, κάθε τι το οποίο είναι δυνατόν να είναι
αντικείμενο δημοσίας ή ιδιωτικής κυριότητας, λογίζεται ότι είναι κινητόν ή ακίνητον
περιουσιακό στοιχείο.
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Παραφθορά από το αγγλικό: estimate= εκτιμώ.
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Ακίνητα κτήματα ως εκ του προσδιορισμού τους είναι όλα όσα ο κύριος του αγρού, ο
αγρολήπτης ή μισθωτής έθεσαν εις εαυτόν προς υπηρεσίαν και καλλιέργειά του. Επομένως
ακίνητα είναι ως εκ του προσδιορισμού τους, όλα αυτά που από τον κύριον ή τον αγρολήπτη
ή εκμισθωτή προσδιορίζονται ότι αφορούν την καλλιέργειαν του αγρού, όπως επίσης «οι
αροτήρες βόες, τα γεωργικά εργαλεία, οι σπόροι, αι περιστεραί των περιστερώνων, οι
κόνικλοι των κονικλεώνων, αι κυψέλαι, οι ιχθύες των ιχθυοτροφείων, τα πιεστήρια, οι
λέβητες, οι άμβικες, οι κάδοι (τα σκαφόνια) και τα βουτία, τα ελαιοδόχα αγγεία, οι προς
υποστήριξη πάσσαλοι και τα προς καλυτερεύσιν ή χωρίς να διαρρηχθή ή να χειροτερεύση το
μέρος του κτήματος εις το οποίον είναι προσκολλημένα. Και τα προς σταφίδωσιν των
σταφυλών εν γένει και ιδιαιτέρως των κορινθιακών σκεύη. Τα εις την χρήσιν παντός είδους
εργοστασίου αναγκαία σκεύη, η στοιβάς, το άχυρον, ο σανός και η κόπρος. Είναι προσέτι
ακίνητα κατά τον προσδιορισμόν των όλα τα κινητά πράγματα όσα ο κύριος του κτήματος
έθεσεν εις τούτον διά να μείνωσιν παντοτεινά.»
Σύμφωνα με το άρθρο 412 είναι ακίνητα όσα παραχωρήθηκαν με το δικαίωμα του
κτηματοδότου προς τον εμφυτευτή προς εμφύτευση ή εδαφονομή κτημάτων. Η επί των
ακινήτων αυτών επικαρπία, οι κτηματικές δουλείες και οι αφορώσες τη διεκδίκηση του
ακινήτου αγωγές ρυθμίζονται βάσει αυτού του άρθρου.
Βάσει του άρθρου 411 του Ι.Π.Κ. ακίνητα είναι όλες οι οικίες και τα οικήματα διαφόρων
χρήσεων, καθώς και μερικά αντικείμενα εντός αυτών ευρισκόμενα. Για παράδειγμα τα
κάτοπτρα ενός δώματος λογίζονται ως παντοτεινά τειθέμενα, όταν τα πλαίσια στα οποία
είναι προσκολλημένα αποτελούν ένα σώμα με το υπόλοιπο μέρος του τοίχου. Το ίδιο ισχύει
και για τις εικόνες και τα άλλα καλλωπίσματα των κατοικιών και δωμάτων. Τα αγάλματα
λογίζονται ως ακίνητα, όταν τιθέμενα σε θήκη επί τούτω κατασκευασμένη να θεωρούνται
ότι, αν αφαιρεθούν, θα επιφέρουν χειροτέρευση του οικήματος.
Τα άρθρα 413-415 Ι.Π.Κ.προσδιορίζουν τη φύση των κινητών περιουσιακών στοιχείων και
ως τέτοια καθορίζονται τα εκ της φύσης τους μετακομιστά σώματα, καθώς και οι εμπορικές
μετοχές, οι μετοχές σε εργασειακές εταιρείες και όλες όσες ενέχουν διηνεκή και δια βίου
προσοδοφόρα ισχύ και δυνατότητα. Τα αρ. 416-417 ορίζουν ως κινητά τις λέμβους, τις
σχεδίες, τα πλοία, τα πλοιάρια, τους επί πλοιαρίων μύλους, τα λουτρά. Ακόμη τα εκ της
κατεδαφίσεως προερχόμενα υλικά.
Τα άρθρα 418-419 Ι.Π.Κ. αναφέρονται στον προσδιορισμό τους ως κινητών, των χρημάτων,
των τιμαλφών, των πιστώσεων, των βιβλίων και των εργαλείων των επιστημών και
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επιτευγμάτων. Ακόμη οι ίπποι, τα οχήματα, τα όπλα, τα σιτηρά, ο οίνος και τα άλλα
προϊόντα λογίζονται ως κινητά. Η δε λέξη «έπιπλα» περιλαμβάνει τα προς χρήση και
καλλωπισμό των δωμάτων προσδιορισμένα κινητά όπως είναι δηλ. οι τάπητες, οι κλίνες, οι
καρέκλες, τα κάτοπτρα, τα ωρολόγια, οι λαμπτήρες, τα τραπέζια, τα πορσελάνινα και άλλα
σκεύη. Όμως οι συλλογές πινάκων και αγαλμάτων δεν θεωρούνται κινητά.
Τέλος με τα άρθρα 420-421 Ι.Π.Κ.η οποιαδήποτε απαλλοτρίωση οικίας με ό,τι μέσα σε αυτή
ευρίσκεται ή η μεταξύ ζώντων ή κατόπιν έκφρασης τελευταίας βούλησης και η περί αυτής
διάταξη δεν περιλαμβάνει τα χρήματα, ούτε τις πιστώσεις ή τα άλλα δικαιώματα των οποίων
τα δικαιόγραφα τυχόν και να ευρίσκονται σ’αυτήν την οικία, αλλά μόνον όλα τα άλλα τα
υπό του νόμου προσδιοριζόμενα ως κινητά στοιχεία.
Σύμφωνα με το άρθρο 788 Ι.Π.Κ. δεν έχει κανείς το δικαίωμα να παρέχει αμίσθως την
περιουσίαν του σε κανέναν, ει μη μόνον δια δωρεάς μεταξύ ζώντων ή δια διαθήκης. Η
παροχή δωρεάς αποβαίνει αμετακλήτως προς όφελος του αποδεχομένου την περιουσίαν ως
δωρεοδόχου (άρθρο 789), ενώ η δια διαθήκης παροχή περιουσιακών στοιχείων είναι
μετακλητή (άρθρο 790).
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ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ

ΠΑΧΤΟΣ (μίσθωση γης)
Μ1.Η Αγγελική Βασιλά, χήρα Ιωάννη Βαπτιστή Κουρή, από χωρίον Άγιοι Θεόδωροι, με την
αρ.Θ.Α.Β.94\16-10-1868 πράξη της, ως επίτροπος των τέκνων της, ενοικιάζει προς τον
Γρηγόριο Κουτρούλη, από Αναπλαδες, μέχρι τέλους του ενεστώτος έτους, ελαιόδενδρα σε
διάφορες περιοχές ιδιοκτησίας τους, έναντι 27 ιονικών μέτρων ελαιόλαδου ή προς 18 δρχ. το
μέτρο, λαμβάνουσα ως εγγύηση την εγγραφή υποθήκης σε κτήμα του εκμισθωτή εκτάσεως
10 τσαπίων στη θέση «Βλαχόστανο» του ιδίου χωρίου. Δεν επληρώθηκε το ποσόν και με την
αρ.5 πράξη των υποθηκών του Δήμου Λευκιμμαίων αντέλλεται η κατάσχεση. Η Α.Βασιλά
υπογράφει την πράξη της.
Μ2.Ο Χρίστος Ρίγγας ως εκπρόσωπος της συζύγου του Μαρίας Βρυάκου, από χ.Μελίκια,
μισθώνει με το αρ.Σ.Θ.Κ.1485\11-10-1870 εκμισθωτήριο συμβόλαιο προς το Σπυρίδωνα
Κρότζη π.Ιωάννου 14 ελαιόδενδρα στη θέση «Πιτζικό», 10 στη θέση «Λιάτζου», 11 στη
θέση «Ράχη», όλα περιοχής χ.Μελικίων, έναντι 10 Ιονικών μέτρων καθαρού ελαιολάδου το
οποίο εκτιμάται σε 15 δραχμές σε περίπτωση μη εξόφλησης.
Μ3.Επίσης ο ανωτέρω αναφερθείς για λογαριασμό της συζύγου του εκμισθώνει με το
αρ.Σ.Θ.Κ.1486 \12-10-1870 συμβόλαιο προς το Βίδο Σαμοΐλη ναυτικό, από χ.Ποτάμι 129
ελιές σε θέση «Παντάτικα» περιοχής Μελικίων για 83,5 ιονικά μέτρα προς 15 δρχ. το μέτρο.
Μ4.Η Φάνη Σκαραμαγκά-Πολυλά δια του Καρόλου Βιάτη, δικηγόρου Κερκύρας με την
αρ.Σ.Θ.Κ.1497\16-10-1870 πράξη «εκμισθώσασα προς τον κ.Μιχαήλ Καστρινό π.ιερέως
Σπυρίδωνος, κάτοικο χ.Δραγωτινών, ομολόγησαν ότι παρέλαβε τον εκκρεμή καρπόν
ενεστώσης εσοδείας των ελαιοδένδρων διακειμένων 21 εις θέσιν «Βρύσιν»,19 εις «Αλώνια»,
9 εις «Λάντζα», 6 εις «παπά Μεριανού» και 3 εις «Άγιον Χαράλαμπον», όλα εις την περιοχή
χ.Δραγωτινών.Το δε μίσθωμα όπερ εσυμφώνησαν ο μισθωτής προς τον εκμισθωτήν ενταύθα
υπόσχεται να παραδώσει εις το διάστημα του μηνός Δεκεμβρίου ενεστώτος έτους,
συνίσταται εις έλαιον καθαρόν μέτρα Ιονικά 20 (είκοσι). Και εν ελλείψει της εγκαίρου
παραδόσεως εις την λήξιν της προθεσμίας ταύτης, θέλει υποσχεθεί εις την πληρωμήν του
ελαίου με δραχμές δέκα πέντε, το μέτρον και του τόκου αυτών προς δέκα τοις εκατόν και
μέχρι πληρωμής και ο εκμισθώσας δια την εκτέλεσιν του παρόντος θέλει προβή κατά του
μισθωτού εις εκτελεστικάς πράξεις όπως πληρωθή.»__ «Εν Μελικίοις την πρώτην Απριλίου
1871 εμφανισθείς ο κ.Κ.Π.Βιάτης, πληρεξούσιος της κας Φάνης Σκαραμαγκά-Πολυλά,

121

ομολόγησεν, ότι επληρώθη παρά του άνωθεν ειρημένου Μ.Καστρινού άπαν το μίσθωμα το
αναφερόμενον εν τω παρόντι συμβολαίω και ένεκεν τούτου κάμνει την του συμβολαίου
εξόφλησιν όστις προς βεβαίωσιν μετ’εμού υπογράφει.»
Μ5.Η πιο πάνω αναφερόμενη με το αρ.Σ.Θ.Κ.1495\16-10-1870 συμβόλαιο εκμισθώνει προς
τον Κων\νο Ασπιώτη από χ.Νεοχώρι 134 ελαιόδενδρα στη θέση «Λέλερη» και 54 στη θέση
«Μπότζολο».
Μ6.Επίσης η Φάνη Σκαραμαγκά-Πολυλά με το αρ.Σ.Θ.Κ.1494\16-10-1870 συμβόλαιο
εκμισθώνει προς τον Ανδρέα Κουρή π.Νικολάου από χ.Δραγωτινά τον εκκρεμή καρπόν της
ενεστώσης εσοδείας των ελαιοδένδρων καθώς και το ελαιοτριβείο εις Δραγωτινά
ευρισκόμενον εντός του κτήματος της Κας Πολυλά, «τα δε ελαιόδενδρα εισίν τα ακόλουθα:
17 εις «του Στεφανή», τα 43 εις την ιδίαν ονομασίαν, τα 63 στου «Πούλου», τα 32 στου
«Δανίλη», τα 7 του «Μπάκου», τα 25 «του Καραγιάννη», τα 18 πλησίον εις ελαιοτριβείον,
τα 3 εις «Φωκά», τα 10 εις «Αμπελόπουλο», τα 14 εις «Μολόχα», το τρίτον από τα 3 εις
«Κολοκύθι», και τα 19 εις «Μποζέτη», άπαντα περιοχής Δραγωτινών, γνωστών του
μισθωτού Κουρή. Το δε μίσθωμα όπερ εσυμφώνησαν ο μισθωτής προς τον εκμισθωτήν εις
το διάστημα του μηνός Δεκεμβρίου ενεστώτος έτους υπόσχεται να παραδώση εις τον
απιτετραμμένον ενταύθα συνίσταται εις έλαιον καθαρόν μέτρα Ιονικά 97 ενενήκοντα επτά
και εν ελλείψει την ισοτιμίαν παραδόσεως εις την λήξιν της προθεσμίας ταύτης θέλη
υποχρεωθή εις την πληρωμήν του ελαίου με δραχμές δέκα πέντε το μέτρον και τον τόκον
αυτών προς δέκα τοις εκατόν εκ της παύσεως και μέχρι πληρωμής και δι’εκτελέσεως του
παρόντος θέλη ο εκμισθωτής προβή εις εκτελεστικάς πράξεις όπως πληρωθή.»- «Σήμερον
την εικοστήν Φεβρουαρίου 1871 εμφανισθείς ο κος Κάρολος Βιάτης ενεργών δια των τίτλων
καθ’ο πληρεξούσιος της Κας Φάνης Σκαραμαγκά-Πολυλά ομολόγησεν ότι διαμέσου του
ενταύθα αντικλήτου επληρώθη και παρέλαβε το μίσθωμα του ελαίου το αναφερόμενον εν τω
παρόντι συμβολαίω ...»
Μ7.Ομοίως η ίδια με τον εκπρόσωπό της και με το αρ.Σ.Θ.Κ.1496\16-10-1870 συμβόλαιο
εκμισθώνει στον Αλέξανδρο Μπάστα π.Μάρκου από χ.Παλαιοχώρι 45 ελαιόδενδρα στη θέση
«Αγία Τριάδα» με μίσθωμα 27 Ιονικά μέτρα τα οποία παραλαμβάνει την 14-10-1872.
Μ8.Η ίδια Φάνη Σκαραμαγκά–Πολυλά με το αρ.Σ.Θ.Κ.1498\16-10-1870 εκμισθωτήριο
συμβόλαιο δια του πληρεξουσίου της δικηγόρου Κ.Βιάτη παραχωρεί τον εκκρεμή καρπόν
ελαιοδένδρων της στον Π.Μαθιό, από χ.Νεοχώρι. Όπως επίσης και με το αρ. 1500\16-101870 προς τον Γ.Κάντα π.Σπυρίδωνος από χ.Παλαιοχώρι.
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Μ9.Η Κωνσταντίνα Κάντα και ο σύζυγός της Χαράλαμπος Τζουκιάς, από το χωρίον
Μελίκια, εκμισθώνουν με το αρ.Σ.Θ.Κ.1572\20-10-1870 συμβόλαιο τον εκκρεμή καρπό των
ελαιοδένδρων ριζαρίων 191 εις θέση «Τσουκάτικα», «Βίσαλα», περιοχής Αγίου Προκοπίου
μέχρι του μηνός Δεκεμβρίου παρά του κ.Ιωάννη Βασίλη, εμπόρου από της πόλεως της
Κερκύρας έναντι 38 μέτρα ιονικά ή 18 δραχμές το μέτρο και σε περίπτωση μη αποπληρωμής
με 10% επιτόκιο και προς εξασφάλιση του εκμισθωτού δέχονται και εγγράφουν υποθήκη επί
της εκ πατρικής περιουσίας κτημάτων και κατοικίας των ιδιοκτησίας της Κωνσταντίνας
Κάντα.Εις περίπτωσιν μη παράδοσις να θέση εις διαδικασίαν πλειστηριασμού τα ως άνω
αναφερθέντα ακίνητα...»
Μ10.Η Παγώνα Κάντα από χ.Μελίκια μαζί με το γιο της Σπυρίδωνα Κάντα π.Γιανάκη
Κάντα-Γόδη, εμίσθωσαν με το αρ.Σ.Θ.Κ.1580\21-10-1870 εκμισθωτήριο συμβόλαιο 16 ελιές
σε θέση «Αμούσες», 16 εις «Άγιο Ιάσωνα», 7 εις «Ετιάν» και 1\3 από 44 ελαιόδενδρα σε
θέση «Ροπακήλα», ιδιοκτησίας εμπόρου Χρίστου Ρίγγα, από Κέρκυρα, για τη σοδειά του
ενεστώτος έτους αποδοτέα μέχρι τέλους μηνός Δεκεμβρίου έναντι 14 και 11\32 μέτρα ιονικά
ή 18 δραχμές το μέτρο και σε περίπτωση μη πληρωμής με τόκο 10% .»-Δεν επληρώθηκε
στην τεθείσα προθεσμία και ο νοτάριος εγγράφει «Προς πάντα εντέλλεται με κλητήρα να
εκτελέση το παρόν συμβόλαιον προπάντων εις τους εισαγγελείς να ενεργήσωσιν και προς
τους διοικητάς και άλλους αξιωματικούς της δημοσίας δυνάμεως να θέσωσιν χήρα βοηθείας
εις νομίμην εκτέλεσιν του παρόντος συμβολαίου. Προς βεβαίωσιν του παρόντος πρωτοτύπου
υπογράφεται παρ’εμού του υποφαινόμενου συμβολαιογράφου Λευκιμμαίων Σπυρίδωνος
Θεοδώρου Κάντα. Εν Μελικίοις την εικοστήν Φεβρουαρίου 1871 έτους. Απεφάνθη πρώτον
εκτελεστόν αντίγραφον εν Μελικίοις αυθημερόν ...»-Με το αρ.Σ.Θ.Κ.2571\30-11-1872
επληρώθη το παρόν συμβόλαιον.
Μ11.Η Αικατερίνη Κάντα και ο γιος της Παναγιώτης Κάντας, που κατοικούν στο χωρίον
Μελίκια, εκμισθώνουν από τον κ.Χρίστο Ρίγγα, έμπορο, από την πόλη της Κέρκυρας με το
μισθωτήριο συμβόλαιο αρ.Σ.Θ.Κ.1587\21-10-1870 τον εκκρεμή καρπό από 7 ελαιόδενδρα
στη θέση «Παρακλάδι»,4 ελαιόδενδρα στη θέση «Λιθερή», 15 στη θέση «Βεργάτα» και
άλλες 7 ελιές στη θέση «Σαράγια» μέχρι τέλους του μηνός Δεκεμβρίου ενεστώτος έτους,
έναντι 13,5 ιονικά μέτρα ή 18 δρχ. το μέτρο και προς εξασφάλιση με επιτόκιο 10%. Σε
περίπτωση μη αποπληρωμής θα ζητήση την προσωπικήν τους κράτηση.»-Την 20-02-1872
εντέλλεται προς πάντα κλητήρα για την εκτέλεσίν του, η οποία εξοφλήθη με παρεμβάσεις
«την 24-1-1872 έτους ελληνικού», όπως σημειώνεται σχετικά.
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Μ12.Η Γιανέτα Κάντα, χήρα Σπ.Μπασιά, κάτοικος χ.Νεοχωρίου εκμισθώνει με το
συμβόλαιο αρ.Σ.Θ.Κ.1610\ 26-10-1870 τον εκκρεμή καρπό από 5 ελαιόδενδρα σε θέση
«Στάνες», 23 σε θέση «Καλογερά» και «Αλώνια» και 2 πάνω από τα σπίτια του Μαθιού,
παραλαμβάνοντάς τα από τον Πέτρο Πανδή π.Χριστοδούλου, μέχρι τέλους του μηνός
Δεκεμβρίου με την υποχρέωση να πληρώσει 15 μέτρα ιονικά ελαιόλαδο καθαρό ή 18 δρχ το
μέτρο και με το επικρατούν επιτόκιο 10%, ενώ το νόμιμον που παραχωρεί η Ιονική Τράπεζα
αυτήν την περίοδο είναι 6%.-Το παρόν συμβόλαιο εξοφλήθηκε μετά από πέντε χρόνια, την
5-10-1875.
Μ13.Η Ελενέτα Καραβέλα, χήρα Θεοδώρου Χρυσικόπουλου, από χωρίον Αναπλάδες, και ο
γιος της Γαβριήλ Χρυσικόπουλος επάχτωσαν τα ελαιόδενδρα του δικηγόρου Κερκύρας
κ.Σωκράτη Κουρή, εσοδείας ενεστώτος έτους εις θέση «Μάρμαρο», «Μοναχήν ελιάν»,
«Απέραμα», για ελαιόλαδον καθαρόν 42 μέτρα ιονικά ή 18 δραχμές το μέτρο και με τόκο
10% μέχρι την αποπληρωμή τους με τη λήξη του μηνός Δεκεμβρίου 1870(αρ. Πράξης
Σ.Θ.Κ.1611\26-10-1870).- Η αποπληρωμή έγινε τη 10-3-1871.
Μ14.Η Αικατερίνη Κάντα και ο σύζυγός της Φίλιππας από χ. Ποτάμι, εκμισθώνουν με το
αρ.Σ.Θ.Κ.1640\7-11-1870 συμβόλαιο τον εκκρεμή καρπό των ελαιοδένδρων του
συμβολαιογράφου Δημ.Ζερβού-Ζυμάρη από χ.Άγιοι Θεόδωροι άπαντες, 17 ελαιόδενδρα εις
«Ποταμιές» μέχρι τέλους μηνός Δεκεμβρίου ενεστώτος έτους και για 7 ιονικά μέτρα ή 24
δραχμές το ιονικό μέτρο ή με 10% τόκο μέχρι αποπληρωμής του.-Καθυστέρησε να
εξοφληθεί και κοινοποιήθηκε «σε πάντα εισαγγελέα δια την είσπραξή του».
Μ15.Η Μαρία Αντζουλέτα Βλασόπουλου, χήρα Αναστασίου Μεταξά, από χ.Αναπλάδες με
το Σ.Θ.Κ.2387\21-10-1872 εκμισθωτήριο συμβόλαιο παραλαμβάνει από τον Καλογερόπουλο
Θεοτόκη ελαιόδενδρά του σε θέση «Βασιλά» περιοχής χ.Αναπλάδων, έναντι 10 ιονικών
μέτρων ή 18 δρχ. το μέτρο ή 10% τόκο σε περίπτωση μη αποπληρωμής.-Το παρόν
συμβόλαιο εξοφλήθηκε την 19-2-1873.
Μ16.Η Μαρία Μπάστα, χήρα του Νικολάου Βλάσση από χ.Κρητικά με του ίδιους όρους
εκμισθώνει με το αρ.Σ.Θ.Κ.2362\19-10-1872 συμβόλαιο τον ελαιόκαρπο ελαιοδένδρων στη
θέση «Άρμενο», αντί 5 ιονικών μέτρων καθαρού ελαιόλαδου.
Μ17.Η Αγγελική Κέκια, χήρα Σταμάτη Καστρινού από χ.Δραγωτινά, εκμισθώνει με το
αρ.Σ.Θ.Κ.2418\26-10-1872 συμβόλαιο από τον Χρίστο Ρίγγα, έμπορο από την Κέρκυρα, τον
εκκρεμή καρπόν εσοδείας ενεστώτος έτους 11 ελαιοδένδρων εις θέσιν «Σορωνιά»,11 στη
θέση «Λάζου»,13 στη θέση «Κηπουριό», όλα περιοχές του χωρίου Δραγωτινά, μέχρι του
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μηνός Δεκεμβρίου αντί 26 ιονικά μέτρα ελαιόλαδο καθαρόν ή 18 δρχ. το μέτρο ή με 10% σε
περίπτωση μη εξόφλησης.- Εγγυητής κατά την καταγραφή του παρόντος συμβολαίου ήταν ο
Χριστόδουλος Καστρινός και εξοφλήθηκε στους κληρονόμους του Χρ.Ρίγγα στις 18-4-1876.
Μ18.Η Ελένη Πανδή, χήρα Ναθαναήλ Κάντα, από χ.Μελίκια, εκμισθώνει με το
αρ.Σ.Θ.Κ.2449\ 29-10-1872 συμβόλαιο προς τον Νικόλαο Μπασιά π.Στεφάνου τον εκκρεμή
ελαιόκαρπο των ελαιοδένδρων της που κατέχει στις θέσεις «Άνω και Κάτω Σορωνιά», στη
θέση «Βουλιάτικο» και «Κρύο Νερό».Η εκμίσθωση γίνεται με αντίτιμο 8 ιονικά μέτρα προς
18 δρχ. το μέτρο και με προσωπική κράτηση του μη εξοφλούντος το τίμημα.-Με δικαστικό
κλητήρα αποσταλέντα την 10-6-1875 εξοφλήθηκε την 14-6-1875.
Μ19.Η Ασημίνα Κουρή συζ.Θεοδώρου Σαμοήλη, από χ.Ποτάμι, αναλαμβάνουν να
παχτώσουν τα 35 ελαιόδενδρα σε θέση «Σορωνιά» του εμπόρου Ιωάννη Βασίλα, τα οποία
έχει υποθηκεύσει και τα οποία ήταν κτήματα δικά τους. Ως αντίτιμο ζητεί να του
παραδοθούν 15 ιονικά μέτρα καθαρού ελαιόλαδου ή 18 δρχ. το μέτρο και σε περίπτωση
καθυστέρησης να αποπληρωθούν με επιτόκιο 10%. (Αριθμός συμβολαίου Σ.Θ.Κ2465.\1-111872).
Μ20.Η Ιωαννέτα Ζερβού, χήρα Γεωργίου Κάντα,από χ.Μελίκια, εκμισθώνει από τον
Αναστάσιο Κονοφάο με το αρ.Γ.Κ.9859\21-10-1888 εκμισθωτήριο συμβόλαιο ελαιόδενδρα
σε θέση «Καμίνια Μαυρίκη» έναντι 36 ιονικών μέτρων καθαρού ελαιόλαδου προς 15 δρχ. το
μέτρο και με 10% επιτόκιο σε περίπτωση καθυστέρησης αποπληρωμής του συμφωνηθέντος
τιμήματος.
Μ21.Η Χριστίνα Βέργη, χήρα Κωνσταντίνου Ασπιώτη, από το χ.Νεοχώρι, εκμισθώνει
ελαιόδενδρα της κας Φάνης Σκαραμαγκά, την οποία εκπροσωπεί ο δικολάβος κ.Βοβολίνης
με το αρ.14090 πληρεξούσιο του νοτάριου Κερκύρας Πέτρου Βοϊάκη ευρισκόμενα στις
θέσεις «Μάνδρα», «Θεριανάτικο», «Όχτο», «Αλώνια ή Σώχωρο», «Τζιώλης», «Στου Ρικά»,
«Λούγρη Στάνη», «Γράψα», «Αργυρού», «Αλώνια Ασπιώτη», όλες αποτελούν θέσεις
περιοχής χ.Μπαστάτικων. Συμφωνήθηκε να της παραδοθούν 12 ιονικά μέτρα μέχρι της
συλλογής του καρπού στο τέλος του μηνός Δεκεμβρίου ή αντί 10 δρχ. το μέτρο, καθώς να
αναλάβει ο εκμισθωτής και κάθε ζημιά που τυχόν ήθελε γίνει στα δένδρα.(Αρ. πράξης
Γ.Κ.9865\21-10-1888).
Μ22.Η Αθανασία Μπασιά, χήρα από χ.Νεοχώρι, εκμισθώνει με το αρ.Γ.Κ.9936\31-10-1888
συμβόλαιο χωρισμένα ανά 27 και 17 και 16 ελαιόδενδρα σε διάφορες θέσεις της περιοχής
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Νεοχωρίου ιδιοκτησίας του Σπ.Βρυάκου αντί 17 ιονικών μέτρων ελαιολάδου προς 15 δρχ.
έκαστον μέτρον και με το σύνηθες της αγοράς επιτόκιο.
Μ23.Η Αμαλία Τζουκιά και ο σύζυγός της Αντώνιος Πανδής π.Νικολάου, από το χ.Μελίκια,
εκμισθώνουν τα 52 ελαιόδενδρα του Δημ.Σαμοήλη σε θέσεις «Παντάτικα», άλλα 17 στον
«Κούφωνα», 9 στο «Μύρτο», άλλα 8 στον «Άγιο Προκόπιο», 89 στη θέση «Βίσαλα», όλα
περιοχής χωρίου Μελικίων. Μάλιστα υποθηκεύουν κτήμα τους 20 τσαπίων στο «Άρμενο»
περιοχής του ιδίου χωρίου και συμφωνούν να παραδώσουν 13 ιονικά μέτρα μέχρι τέλους
μηνός Δεκεμβρίου.(Αρ. συμβολαίου Γ.Κ.9995\10-11-1888).
Μ24.Η Αικατερίνη Ράνδου, χήρα Κουμή Κουλούρη, από χ.Ριγκλάδες, με το αρ.Γ.Κ.12774\211-1895 συμβόλαιο εκμισθώνει ελαιόδενδρα του Ονούφριου Γκούση για 10 ιονικά μέτρα με
14 δρχ. το μέτρο και σε περίπτωση καθυστερημένης συμφωνούν στην καταβολή του
αντιτίμου τοκιζόμενου με επιτόκιο 10% μέχρι αποπληρωμής του συμφωνηθέντος ποσού.

ΕΔΑΦΟΝΟΜΙΟ
Εδ1.Με την αρ.Θ.Β.81\17-7-1868 ο Γιακουμάτος Παληκήρας, από χωρίον Χλωμός
απελευθερώνει υπέρ της Φωτεινής Μαζαράκη το εδαφονόμιο το οποίο είχε συνάψει με τον
πατέρα της ανωτέρω Φωτεινής, καθ’όσον αδυνατεί να πληρώνει τα συμφωνημένα, ως
εδαφονόμιο, ήτοι 2 τάλληρα βενετικά, ετησίως.
Εδ2.Η Αναστασία Μυρίλλα και ο σύζυγός της Φ.Νικόπουλος από χ.Ριγκλάδες έχουν να
λαμβάνουν από συγγενή τους καθυστερούμενο εδαφονόμιο για την περίοδο από το 18351859 συν 10% της αξίας ετησίως, ορισθέν σε 2 μουζούρια ράσα (ξέχυλα) ετησίως, σύνολο
58,50 τάλλαρα βενέτικα.Το μουζούρι τιμάται προς 7,68 τάλληρα. Έχουν να λαμβάνουν
συνολικά 807,26 δρχ.(Αρ.συμβολαίου Σ.Θ.Κ.1737\28-2-1871).
Εδ3.Με την αρ.Σ.Θ.Κ.1793\23-4-1871 πράξη επιστροφής χωραφιού με εδαφονόμιο από τη
Μαρία Κάντα στον εδαφοδότη Γεώργιο Βλάσση (το εδαφονόμιο ήταν συμφωνημένο
ετησίως προς 3\4 του ταλλήρου για χωράφι ενός μουζουρίου στη θέση «Ετιά» περιοχής
Μελικίων.
Εδ4.Στο αρ.Δ.Ζ.-Ζ.46\5-9-1871 συμβόλαιο εδαφονομής το οποίο είχε δοθεί ως προίκα, με το
θάνατο της συζύγου του ο έχων ανήλικα τέκνα σύζυγος (δυσανάγνωστον) ορίζεται να
συνεχίζει να κατέχει την εδαφονομή.
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Εδ5.Με το αρ.Σ.Θ.Κ.1906\8-9-1871 γίνεται εξόφληση μεριδίων εδαφονομής από την
Ασημίνα Κουρή π.Σταματέλου, χήρα Νικολάου Κουρή, από χ.Αγίους Θεοδώρους, προς το
Μιχάλη Βλάσση π.Χριστόδουλου από χ.Ποτάμι. Και μην έχοντας να αποδώσει όλο το
συμφωνηθέν ποσόν της εδαφονομής, γίνεται εκτίμηση ενός αμπελιού που αυτή κατέχει
εκτάσεως δύο τσαπίων στη θέση «Μπόρο» ή «Στίνη», περιοχής χ.Νεοχωρίου και
ανταλλάσσεται το αμπέλι και το ετήσιο αγροληπτικό μερίδιο που του όφειλε εκ δραχμών 7
και 22 λεπτών (ΤΗ΄νόμος περί μεταγραφής).
Εδ6.Με την αρ.Σ.Θ.Κ.2181\20-3-1872 η Μαρία Κάντα και ο σύζυγός της Σπυρίδων
Γουναρόπουλος, από χ.Μελίκια, για χωράφι εδαφονομικής υποχρέωσης δύο μουζουρίων,
επιστρέφουν στον Βίδο Σαμοήλη, από χ.Ποτάμι, τη συμφωνηθείσα σχετική εδαφονομή.
Εδ7.Η Αναστασία Γγιολέκα π.Θεοδώρου, από χ.Μπραγκανιώτικα, γυνή Στεφανή Πανδή,
έδωσε προς εδαφονομή με την αρ.279\18-9-1873 πράξη του νοταρίου Αργυράδων
Σπυρίδωνος Θεοτόκη Κουλούρη στον Φώτιο Βλάχο π.Γεωργίου, κάτοικο χ. Μωραΐτικων,
ένα χωράφι δύο μουζουρίων στη θέση «Ελεύθερα» περιοχής Μπραγκανιώτικων, για
«τάλλαρα ανάργυρα 2 ετησίως.» Η ίδια είναι αγράμματος και δεν υπογράφει το σχετικό
συμβόλαιο.

Εδ8.Αργυράδες
Φ.2014 Ε.Δ.αρ.11
Φωτεινή Καββαδιά π.Τζώρτζη, χήρα Νικολάου Καββαδιά π. Μίχου, Αικατερίνη Καββαδιά π.
Τζώρτζη, χήρα Θεοδοσίου Λιούμπα π. Αναστασίου και η Κληρονομία π.Δημητρίου
Καββαδιά π. Παναγιώτου, κηδεμών η μήτηρ των Αναστασία Δούκα π. Λολή.
Διαμονή Αργυράδες .Τοποθεσία στην Τούρλα δια κτήματα των.
Κανών εις ον υπόκεινται: σίτος 1 μουζουρίου, πρόσοδος Αγίας Αικατερίνης αρ.4 σελ. 75
Εκκαθάρισις: Σίτος μουζούρι 1 κεφ. $14, δρχ. 80,92
Ετήσια εισφορά 6% ήτοι δρχ. 4,85.
Εδήλωσεν την 21-3-1873
Εδ9.Αργυράδες
Φ2014 Ε.Δ. αρ.13
Γιώργης Καββαδιάς π. Ιωακειμέτου και
Μαρία Καββαδιά σύζυγος Νικολάου Αλεξάκη. Διαμονή Αργυράδες, δια κάμπο και πηγάδι
και κτήματα, σίτος καταριόλια 3, πρόσοδος Αγίας Αικατερίνης αρ. 4 σελ. 77
Εκκαθάρισις: Σίτος καταριόλια 3, λίρες $10,50 ήτοι 60,69 δρχ.
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Ετήσιος εισφορά 6% ήτοι δρχ. 3,64.
Εδήλωσεν την 28-3-1873.

Εδ10.Αργυράδες
Φ2014Ε.Δ. αρ. 17
Καταβάτη Αγγελική π.Αναστασίου. Διαμονή Αργυράδες.
Πουλακίδα και λαό, αμπέλια τσαπίων 5 και ελαιοκεντρωμάδες 4
Σίτος καταριόλι 1, πρόσοδος Αγίας Αικατερίνης
Εκκαθάρισις: καταριόλι 1 κεφ. $3,30 ήτοι δραχμές 20,23
Ετήσιος εισφορά 6% ήτοι δρχ.1,20
Εδήλωσεν την 10-5-1868
Εδ11.Μαραθιάς
Φ2014Ε.Δ.αρ.14
Μαργαρώνα και Ελένη Πολίτη π. Ιωάννου.Διαμονή Μαραθιάς
Οικία εντός του χωρίου 1, όρνιθα1\2, Κανταράτου αρ. 4 σελ. 26
Εκκαθάρισις: Όρνιθα μισή κεφ.$2,25, ήτοι δρχ.13
Ετήσια συνεισφορά λεπτά 78 (0,78).
Εδ12.Μαραθιάς
Φ2014Ε.Δ.αρ.1
Αικατερίνα Καββαδιά π. Τάτζη, σύζυγος Χαράλαμπου Ράντου. Διαμονή Αργυράδες
Αμπέλια τσαπίων 4, σίτος μουζούρι 1\2 Υ.Θ.Λαμποβιτίσης αρ.4, σελ. 43
Εκκαθάρισις: σίτος μουζούρι 1\2 κούλουμο(σύνολο)$9, ήτοι δρχ.52,2
Ετήσια εισφορά 6%, 3,12δρχ.
Εδήλωσεν την 14-6-1873
Εδ13.Μαραθιάς
Φ2014Ε.Δ. αρ. 5
Μαγδαληνή Γιανιώτη, επίτροπος των ανήλικων τέκνων της, π.Θεοδώρου. Διαμονή
Μαραθιάς
Οικία, ελαιοτριβείο, χωράφια , Πρόσοδος Παναγιά.
Εκκαθάρισις: σίτος καταριόλια 12, δραχμές 79,47
Ετήσια εισφορά 6%, 4,76 δρχ.
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Εδήλωσεν την 14-6-1873

Εδ14.Αναπλάδες
Φ2014Ε.Δ.αρ. 12
Ελένη Κοντομάρη π.Γεωργάκη, σύζυγος Ιωάννη Βαπτιστή Καλογερόπουλου π.Θεοτόκη.
Διαμονή Αναπλάδες.
Οικία εντός του χωρίου 1, όρνιθα 1, Καντατάτου αρ. 4, σελ. 2
Εκκαθάρισις: όρνιθα 1, κεφ.$4,5, ήτοι δρχ. 26,1
Ετήσια εισφορά 6%,1,56
Εδήλωσεν την 1-3-1873
Εδ15.Νεοχώρι
Φ2014Ε.Δ. αρ.16
Κωνσταντίνα Κονοφάου. Διαμονή Νεοχώρι
Αμπέλια (Σορωνιά Μελικίων), σίτος μουζούρι 1, πρόσοδος Αγίου Φιλίππου Νάρη, αρ.4,
σελ.7.
Εκκαθάρισις: μουζούρι 1 κεφ. $11, ήτοι δρχ.80.92
Ετήσια εισφορά 6%, δρχ.4,85
Εδήλωσεν την 2-3-1873
Εδ16.Άγιοι Θεόδωροι
Φ2014Ε.Δ. αρ. 1
Μαρία Ράνδο π.Δημητρίου, σύζυγος Δημ.Μοναστηριώτη π.Σταματίου από χ.Άγιοι
Θεόδωροι. Διαμονή Βιταλάδες.
Οικία εντός χωρίου 1, πρόσοδος Αγίου Νικολάου Λιμένος αρ. 4 σελ. 79.
Εκκαθάρισις: όρνιθα 1, κεφ.$4,5, δρχ. 26.1
Ετήσια εισφορά 6%, ήτοι δρχ. 1,56
Εδήλωσεν 3-3-1873

Εδ17.Μελίκια
Φ2014 αρ. 3
Ελενέτα Γράντο π.Δημ.,σύζυγος Δημ. Βερονίκη, χ. Μελίκια (Ποδαριώνες).
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Διαμονή Σπαρτερό.
Οικία 1, όρνιθα μία , πρόσοδος Αγίου Φιλίππου Νάρη αρ. 4 σελ. 18.
Εκκαθάρισις: ζεύγος ορνίθων κεφ.$9, ήτοι δρχ. 52,2
Ετήσια εισφορά 6% δρχ. 3,12.
Εδήλωσεν την 4-3-1873
Ακολουθεί καταγραφή διαφόρων άλλων οικονομικών δραστηριοτήτων:
ΔΙΑΛΥΣΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
ΔΕΕ1.Η Μαρία Μωραΐτη, χήρα Αγγέλου Κουλούρη, από χωρίον Αργράδες, με την
αρ.Σ.Θ.Κ.2718\10-11-1873 πράξη της επιστρέφει διαλύοντας τη σχετική εταιρεία την οποία
είχε συμπήξει («προς κερδοσκοπίαν»)με τον Αγγελή Κουλούρη, κτηματία από το ίδιο χωρίον
επειδή ο ανωτέρω αναφερθείς δεν της δίνει λογαριασμό. Για το λόγο αυτό υποχρεώνεται με
την παρούσαν να επιστρέψει τα ακίνητα τα οποία είχε λάβει ως εγγύηση. Η γυναίκα
υπογράφει.

ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΡΗΤΡΑΣ ΜΕΡΙΔΙΟΥ ΑΓΟΡΑΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΠΛΟΙΟΥ
ΕΡ1.Η Αρετούσα Κουρή π. Δημητρίου, σύζυγος του Σπυρίδωνος Μοναστηριώτη, από
χωρίον Άγιοι Θεόδωροι, με την αρ.Γ.Κ.12866\10-1-1896 πράξη της εξοφλεί το συνολικό
ποσό από την αγορά και εκμετάλλευση εμπορικού πλοίου, το οποίο μαζί με τις μηχανές του
αγόρασε από το Νικόλαο Μοναστηριώτη π.Αλεξάνδρου, τον οποίον διατηρεί στη θέση του
καραβοκύρη (πλοιάρχου).

ΚΤΗΝΟΜΙΣΘΩΣΗ -ΚΤΗΝΟΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΚΜ1.Η Αναστασία Πανδή, χήρα Κων\νου Λαβράνου, από χ.Χλωμός, κτηματίας, με την
αρ.Τζ.Α.Κ.272\5-4-1867 πράξη κτηνομίσθωσης έδωσε στον Ιωάννη Ντούσα από χ.Χλωμός,
το ποίμνιό της από 48 κεφάλια εκ των οποίων 2 κριάρια για δύο έτη και συμφωνούν το
παραγόμενο τυρί και το μαλλί να τα λαμβάνουν εξ ημισείας, με τον όρον αυτή να «το αλατάη
και να το πετρώνη στα βαρέλια εις την οικίαν της και στη συνέχεια να το μοιράζονται.
Άλλως να πληρώνει με μισή δραχμή το λίτρο για το τυρί και 6 δραχμές τη δεκαλίτρα για το
μαλλί. Εις περίπτωσιν που δεν της τα παραδώσει σωστά, ήθελε να της πληρώνη 12 δρχ. το
κεφάλι.»
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ΚΜ2.Η Αναστασία Γγιολέκα, χήρα Στεφ.Πανδή, από χ.Αργυράδες, έδωσε σε μίσθωση στον
Παύλο Πανδή για 2 έτη τρεις αγελάδες νεογέννητες με τα μοσχαράκια τους, σύνολο σε
δραχμές υπολογισθείσας της αξίας τους στην περίπτωση που δεν τα αποδώσει σε
120+60+36=216δρχ. Η παράδοση έγινε με τη συμφωνία να της δίνει από μισά τα ζώα που
τυχόν θα γεννηθούν και κάθε πρώτη του μηνός να της παρέχει κοπριά για τα κτήματά της ή
18 δρχ. αντί αυτής.(Αρ συμβολαίου Τζ.Α.Κ.327\23-7-1867).
ΚΜ3.Η Αγγελική Βασιλά από την πόλη της Κέρκυρας, κάτοικος Αγίων Θεοδώρων, χήρα του
Ιωάννου Βαπτιστή Κουρή, επίτροπος των ανήλικων παιδιών της, δίνει στον Ιωάννη Μίαρη,
από χ.Περιβόλι, αφαιρώντας από τους αδελφούς Αναστάσιο και Γεώργιο Κοντομάρη ένα
ποίμνιο από 64 πρόβατα με ετήσια πρόσοδο 300 τάλληρα παραδοτέα τα 200 εξ αυτών κατά
το μήνα Απρίλιο και τα υπόλοιπα κάθε μήνα Μάϊο, όπως επίσης 80 λίτρα μαλλί κατά το
μήνα Μάϊο και 36 λίτρα τυρί ετησίως. Η εκμετάλλευση του ποιμνίου παραχωρείται για 4
έτη.(Αρ.πράξης Γ.Κ.865\17-7-1868).
ΚΜ4.Η Ιωαννέτα Γαστεράτου από χ.Ριγγλάδες, χήρα Γιακουμή Γαστεράτου, επίτροπος των
παιδιών της, παρέχει εις κτηνομίσθωσιν τον ήμισυ αροτήρα βουν από τον άλλον μισό που
είχε πουλήσει η ίδια στον Αθανάσιο Γαστεράτο, για τρία χρόνια και με εκμίσθωμα 3
τάλληρα ετησίως. (Αρ.πράξης Γ.Κ.1276\25-5-1869).
ΚΜ5.Η Στελούλα Δελαβία, χήρα του Κων\νου Ασπιώτη από χ.Σπαρτερό, με το γιο της
Γεώργιο Ασπιώτη ανανεώνουν το συμβόλαιο αρ.Θ.Ζ –Ζ 1544\7 ή 19-10-1862 με ένα νέο, το
υπ’ αρ.Γ.Κ.1108\30-9-1869, με το οποίο συνεχίζουν την κτηνομίσθωση που είχαν αναλάβει
από το δικηγόρο Κερκύρας Σωκράτη Κουρή μέχρι την 7 ή 19 Δεκεμβρίου 1872 και με την
υποχρέωση να επιστρέψουν στον ως άνω Σ.Κουρή, όχι μόνον τον αροτηρα βούν, τον οποίον
εκμεταλλεύονταν όλα αυτά τα έτη, αλλά και τα μισά από τα ζώα που ήθελε γεννηθούν και
επιβιώσουν. Μητέρα και γιος εδήλωσαν αγράμματοι.
ΚΜ6.Η Φωτεινή Καστρινού, χήρα Θεοτόκη Βλάσση και ο γιος της Γρηγόρης Βλάσσης, από
το χ.Κρητικά, κατέχουν από 18-2-1867 με το αρ.Σ.Θ.Κ.1267 συμβόλαιο «μία αγελάδα
μουργής τρίχας 13 ετών, μίαν δαμάλαν ιδίας τριχός 5 ετών.» Το μερίδιό τους αυτό το
επώλησαν στον Ιωάννην Βασίλη π.Χριστοδούλου, έμπορον από την πόλη της Κέρκυρας.
«Τα δύο βόδια καματερά 12 και 9 ετών αντίστοιχα που έχουν από κοινού όλοι και ακόμη
μίαν μοσχάραν που έχουν εξ ημισείας, όλα αυτά τα βαστούν σε κτηνοεταιρείαν για 3 έτη και
3 μήνες να τα εκτρέφουν εξ ιδίων δαπανών, με τον όρον ότι όσα ζώα γεννηθούν να τα
μοιρασθούν εξ ημισείας και να μην έχουν δικαίωμα να πουλήσουν τίποτε σε άλλον και να
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προφυλάσσουν τα ζώα παντός κινδύνου, εκτός φυσικού θανάτου.»(Αρ .πράξης
Σ.Θ.Κ.1070\27-1-1872).
ΚΜ7.Με το αρ.Σ.Θ.Κ.2071\27-1-1872 οι ίδιοι οι ανωτέρω συμφωνούν να εκμισθώνει η
γυναίκα τον αροτήρα βουν και να καταβάλλει μερίδιο 6 τάλληρα ετησίως, τα 3 κατά το μήνα
Νοέμβριο και τα άλλα 3 τάλληρα κατά τον Ιούνιο και σε περίπτωση που δεν τα καταβάλλει
στον Ι.Βασίλη να τα πληρώνει με τόκο 10% και να έχει αυτός το δικαίωμα της αυτόματης
λύσης του συμβολαίου σε περίπτωση που δεν θα είναι ικανοποιημένος από την
κτηνοεταιρεία αυτή.
ΚΜ8.Η Νικολέτα Κουλούρη, χήρα Δημ.Ζερβού, από χ.Άγιοι Θεόδωροι, με το
αρ.Σ.Θ.Κ.1399\6-7-1870 συμβόλαιο κτηνομίσθωσης, εκμισθώνει το μισό από έναν αροτήρα
βουν που κατέχει, χρώματος ασπροκόκκινου, ηλικίας 9 ετών προς τους αδελφούς Αλέξανδρο
και Σπυρίδωνα Κάντα μέχρι την 5-7-1873 με την υποχρέωση να της καταβάλλουν κάθε μήνα
Αύγουστο 3 τάλληρα ετησίως καθ’όσον αυτοί θα τον δουλεύουν.
ΚΜ9.Οι αδελφοί Γρηγόρης και Αριστείδης Κάντας από χ.Μελίκια π.ιερέως Δημ.Κάντα
ακυρώνουν την κτηνοεταιρείαν που είχε συνάψει ο πατέρας τους με την Αγγελική Κάντα,
σύμφωνα με την οποία η προαναφερθείσα είχε προς φύλαξη για πέντε έτη 2 αγελάδες του
θανόντος ιερέα. Με την παραλαβή και την υπογραφή, μόνον των ανδρών, λύεται το
αρ.Σ.Θ.Κ.1755\9-3-1871 συμβόλαιο.
ΚΜ10.Η Παγώνα Κάντα, χήρα Ιωάννου Κάντα, από χ.Μελίκια, πωλεί με το
αρ.Σ.Θ.Κ.1752\7-3-1871 συμβόλαιο μία αγελάδα τριχός λευκής την οποία αυτή κατέχει προς
τον Πέτρο Κονοφάαο, θαλασσινό, έναντι 92 δραχμών και 48 λεπτά, ίσας με 16 ενετικά
τάλληρα. Ακολούθως με το αρ.Σ.Θ.Κ.1753\7-3-1871 συμβόλαιο παίρνει σε κτηνοεταιρεία
την αγελάδα που επώλησε στον Π.Κονοφάο με σύμβαση κτηνοεταιρείας για 5 έτη, μέχρι την
6-3-1876 με την υποχρέωση να τη θρέφει με δικές της δαπάνες και όσα ζώα γεννηθούν να τα
μοιράζονται από μισά.
ΚΜ11.Η Φωτεινή Καββαδία π.Μιχαήλ, χήρα Αναστασίου Καταβάτη, από χ.Αργυράδες με
το αρ.Σ.Θ.Κ.1860\8-7-1871 συμβόλαιο αναλαμβάνει τη φύλαξη δύο ίππων τους οποίους της
έχει παραδώσει ο Τζάννης Καβαδιάς π.Ανδρέου, με τον όρο να της καταβάλλει για τη
συντήρησή τους 5 δραχμές την ημέρα, μέχρι τη 17-08-1871.Της καταβάλλονται κατά την
εγγραφή του σχετικού συμβολαίου τα φύλακτρα (150δρχ.) με την υποχρέωση «δια πάσαν
βλάβην προερχομένην εξ αμελείας της, θέλει είναι εδικήν της.»
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ΚΜ12.Η Γιανέτα Κάντα π.Δημητρίου, από το χωρίο Μελίκια, με τη συναίνεση του συζύγου
της Σπυρίδωνα Κάντα π.Χριστοδούλου και με την αρ.Σ.Θ.Κ.1888\10-08-1871 πράξη
εκμισθώνει προς το Θεόφιλο Πανδή έναν αροτήρα βουν τριχός κοκκίνης, ηλικίας ως έγγιστα
10 ετών, τον οποίον αυτή κατέχει από πατρικήν της περιουσίαν, για 2 έτη μέχρι τη 10-081873 με τους εξής όρους: να της καταβάλλει κάθε μήνα 17,34 δραχμές και «να καλλιεργεί
και τα κτήματα τα δικά της και αυτά του ανδρός της για 5 ημέρες το φθινόπωρον (προϊμίαν)
και 3 (την ζημίαν) και εάν δεν πληρώνη θέλει διατρέχη και ο τόκος επ’αυτού προς 10% μέχρι
πληρωμής.Σε περίπτωση μόνον φυσικού θανάτου του ζώου, τότε θέλει απαλλάσση αυτόν της
ευθύνης...Εδήλωσαν αγράμματοι όλοι οι συνομολογούντες την πράξη.»
ΚΜ13.Η Νικολέτα Κουλούρη, χήρα Δημ.Ζερβού, από χ.Αγίους Θεοδώρους, λύνει, με την
εκπνοή της και με την αρ.Σ.Θ.Κ.2655\22-7-1873 πράξη της, την κτηνομίσθωση την οποία
είχε συνάψει με τους αδελφούς Αλέξανδρο και Σπυρίδωνα Κάντα και δηλώνει ότι παρέλαβε
όλα τα ζώα.
ΚΜ14.Η Χρυσούλα και η Θεοδωρέλα Κάντα, αυτάδελφαι, από χ.Μελίκια, με την πράξη
τους υπ’ αρ.Σ.Θ.Κ.2663\10-08-1873 λαμβάνουν πίσω το εκ προβάτων ποίμνιό τους το οποίο
είχε εκμισθώσει ο αποθανών αδελφός τους, Αλκιβιάδης Κάντας με το αρ.Σ.Θ.Κ.1637\2-111870 συμβόλαιο στον Αναστάσιο Κάντα-Μπούλον.Το παραλαμβάνουν χωρίς καμμίαν
απαίτησιν.
ΚΜ15.Η Κερκύρα π.Νικολάου και ο σύζυγός της Θεμιστοκλής Κάντας–Μητζιόλας,
«επεμβαίνων διά τήν νόμιμον εξουσιοδότησιν» με το αρ .Σ.Θ.Κ.2732\25-11-1873 συμβόλαιο
εκμισθώνει εις κτηνοεταιρείαν προς το Γιανούτσο Ρούσινο από χ.Άγιος Αθανάσιος, όμως επί
του παρόντος κάτοικον χ.Μελικίων, 26 προβατίνας της γέννας, ζώα τα οποία έχει εκ
παραφερνής και τα εκμισθώνει για το έτος 1874 και στη συνέχεια για άλλα 14 έτη με τους
όρους της εξ ημισείας διανομής των προϊόντων και των ζώων τα οποία θα γεννιώνται.
ΚΜ16.Η Θεοδωρέλα Καστρινού, από χ.Παλαιοχώρι «έλαβε από τον Αντώνιο Ζερβό μίαν
αλογοπουλάρα 4 ετών, χρόας λευκής, της οποίας της πωλεί το μισό μέρος έναντι 18
ταλλήρων βενέτικων που του θα καταβληθούν εν καιρώ και το υπόλοιπο μισό της το
εκμισθώνει για 5 έτη με 3 τάλληρα το χρόνο μίσθωμα και τη δέσμευση να του οργώνει για 4
μέρες κάθε χρόνο τα κτήματά του.»(Αρ. συμβολαίου Δ.Ζ-Ζ.64\12-12-1873) .
ΚΜ17.Η Γιανέτα Κάντα από χ.Μελίκια, ως κληρονόμος του πατρός της και ο σύζυγός της
«επεμβαίνων διά τήν νόμιμον εξουσιοδότησιν» με το αρ.Σ.Θ.Κ.2753\16-12-1873 συμβόλαιο
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λύει την κτηνοεταιρείαν την οποίαν είχε ο αποθανών πατέρας της συνάψει με το Νικόλαο
Κάντα με το αρ.Σ.Θ.Κ.1163\25-11-1869 και δηλώνει ότι παρέλαβε όλα τα ζώα.
ΚΜ18.Η Μαρία Κέκκια χήρα Στεφάνου Κάντα, από περιοχή Κάβο Μπιάνκο Σπαρτερού,
παρέλαβε από τον Οδυσσέα Σαμοήλη, από χ.Ποτάμι, «μία αγελάδα τριχός κοκκίνης ετών 3,
ένα μοσχαράκι θυληκό 11 ημερών και απαφήνει προς τον ανωτέρω αναφερθέντα δυνάμει του
αρ.Σ.Θ.Κ.2917\20-5-1874 συμβολαίου κτηνοεταιρείας το τέταρτο του μοσχαριού για τους
κόπους του χαριστικά και τα μισά ζώα από αυτά που θα γεννηθούν από την αγελάδα και τη
μοσχίδα για 7 έτη μέχρι την 19-5-1881.»
ΚΜ19.Η Αναστασία Πανδή π.Ευσταθίου, σύζυγος του Κων\νου Λαβράνου, από χ.Χλωμός
κατέχει εξ ημισείας με τον Ιωάννην Βλαχόπουλον κοπάδι προβάτων το οποίον παραδίδουν
προς εκμετάλλευση στον Θεοδόσιο Αυτινό από χ.Χλωμός με τον όρο της εξ ημισείας
απολαβής και ζημίας επί του ζωικού κεφαλαίου.(Αρ πράξης 422\2-7-1875 του νοτάριου
Αργυράδων Σπυρίδωνος Κουλούρη π.Θεοτόκη).
ΚΜ20.Η Μαρία Κέκκια, χήρα Στεφάνου Κάντα, από Κάβο Μπιάνκο Λευκίμνας, συνέστησε
κτηνοεταιρείαν με τον κύριον Πέτρο Κονοφάο, από χ.Ποτάμι, με το αρ.Σ.Θ.Κ.2983\10-081874 και δι’αυτού της «παρέδωσε μίαν αγελάδα τριχός λευκής, μετρίου αναστήματος, ετών 4
και το μοσχαράκι της 5 μηνών, άρρεν, το οποίο της παρέχει μισό δια να τα διατηρεί προς
φύλαξιν μέχρι τον Αύγουστον του έτους 1879(10-08-1879).» Σημειώνεται δε ότι η αγελάδα
είναι έγκυος και ορίζει να του παραδώσει τα μισά ζώα από όσα θα γεννηθούν και τα
υπόλοιπα μισά να τα κρατήσει για τον κόπον της. Όμως να μην έχει δικαίωμα να πωλήσει,
ούτε να αντικαταστήσει κανένα από τα ζώα, εκτός εάν αυτό πεθάνει από φυσικό θάνατο.
ΚΜ21.Η Κωνσταντίνα Κουρή π.Παναγιώτου, χήρα Μ.Σαμοήλη και ο αδελφός της
Πολύχρονος Κουρής, από χωρίον Άγιοι Θεόδωροι, συμφωνούν με τον Αναστάσιο Κουρή
π.Σταματίου και του πωλούν τη μισή φοράδα 5 ετών, χρόας καστανής για 13 τάλληρα
βενέτικα που θα τα καταβάλει σε δύο δόσεις ο ανωτέρω αναφερόμενος (Σεπτέμβριος και
Δεκέμβριος 1874)και σε περίπτωση μη έγκαιρης καταβολής με τόκο 10% μέχρι
αποπληρωμής του μεριδίου.Το υπόλοιπο ήμισυ, του το εκμισθώνουν με το αρ.Δ.Ζ-Ζ.77\2408-1874 συμβόλαιο με τη δέσμευση να τους καλλιεργεί για 5 ημέρες τον κάθε χρόνο τα
χωράφια τους, «όσα πουλάρια ήθελε γεννηθούν να τα μοιρασθούν εξ ημισείας και με την
λήξιν της κτηνοεταιρείας να πλειστηριάσουν την φοράδα.» Η γυναίκα δεν υπογράφει
δηλώνουσα αγράμματος.
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ΚΜ22.Η Ιουστίνα Βάρελη και ο σύζυγός της Θεόδωρος Σμοΐλης, από χ.Βιταλάδες «δια την
νόμιμον παράστασιν», εκμισθώνει από το Στέφανο Μικρούλη για 6 έτη έναν αροτήρα βουν,
τριχός κοκκίνης με όλους τους γνωστούς και παγιωμένους όρους που ίσχυαν κατά τη σύναψη
κτηνομίσθωσης.(Αρ .πράξης Γ.Κ.9945\31-12-1888).
ΚΜ23.Η Μαρία Βλάσση, χήρα Σταματίου Βλάσση, από χ.Κρητικά, κατέχει μαζί με το
Δημήτριο Παπαβλασόπουλο από χ.Αναπλάδες, από μισόν, έναν αροτήρα βουν ηλικίας 8
ετών, λευκοφαιάς χροιάς και με το αρ.Γ.Κ.13072\30-09-1896 εκμισθώνει και το υπόλοιπο
μισό έναντι 15 δραχμών με την επιπλέον υποχρέωση «για άροσιν μιάς ημέρας για 5 έτη.» Ο
βασικός όρος της κτηνομίσθωσης είναι η γυναίκα να μην τον πουλήσει και στο τέλος της
εκμίσθωσης να τον πλειστηριάσουν.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ
ΕΑ1.Η Μαρία Καββαδιά π.Παναγιώτη, σύζυγος του Νικολέτου Αλεξάκη π.Αρσενίου,
κτηματίες, από χ.Αργυράδες, προσφέρει προς ενοικίαση ένα σπίτι μαζί με ένα εργαστήριο
ιδιοκτησίας της, στον Πανδή Δημήτριο π.Νικολάου, δημαρχειακό πάρεδρο αντί του ποσού
των 57,66 δραχμών ετησίως και με διάρκεια μίσθωσης τα 3 έτη.(Αρ.πράξης Τζ.Α.Κ.271\4-41867).
ΕΑ2.Με την αρ.Σ.Θ.Κ.1679\29-12-1870 πράξη της η Μαρίνα Κάντα π. Ιωάννου, παρών και
ο σύζυγός της Νικόλαος Λέπεσης, από χωρίον Μελίκια, ενοικιάζει στον ανδράδελφό της
Διονύσιο Λέπεση δύο καταστήματα εκ πατρικής της περιουσίας ευρισκόμενα κάτω της
οικίας της στη θέση «Κλείσματα» ή «Πορτόνι» χωρίου Μελικίων, καθώς και άλλα χρηστικά
αντικείμενα. Η διάρκεια τηε ενοικίασης ορίζεται για ένα έτος και το μίσθωμα για 36 δραχμές
οι οποίες προκατεβλήθησαν. Κάθε δε μετατροπή στον ενοικιαζόμενο χώρο επιτρέπεται, αλλά
τα έξοδα θα βαρύνουν τον εκμισθωτή.
ΕΑ3.Η Αικατερίνη Καββαδιά, παρών και ο σύζυγός της Χαράλαμπος Ράντος, κάτοικος
Αργυράδων, με την αρ.Σ.Κ.Θ.213\4-6-1872 πράξη της εκμισθώνει για 11 μήνες χαμόγαιον
οικίαν ιδιοκτησίας της αντί του ποσού των 9 δραχμών στον Ανδρέα Καβαδιά π. Σταματίου,
με την υποχρέωση ο σύζυγός της να επισκευάσει τη στέγη αυτής, πριν την παράδοση.
ΕΑ4.Η Κερκύρα Παπαβλασοπούλου π.Θεοδώρου και η Μηλούλα Παπαβλασοπούλου
π.Σταματέλου και χήρα Παν.Καλογερόπουλου από χ.Ριγκλάδες ως επίτροπος των παιδιών
της παρέλαβαν το εξαμηνιαίο ενοίκιο από δραχμές 80 για την οικίαν και το εργαστήριο που
κατέχουν από κοινού και το εμίσθωναν στον Ν.Παπαβλασόπουλο μέχρι την 17-3-1889 με το
135

αρ.Γ.Κ.9793\15-9-1888. Οι ανωτέρω δύο πρωτοξαδέλφες είχαν ενοικιάσει το ίδιο ακίνητο
στους Σπυρίδωνα και Βασίλειο Κονδομάρη από χ.Αναπλάδες με εξαμηνιαίο μίσθωμα 120
δραχμές, με το αρ.Γ.Κ.9649\9-3-1888.

ΑΝΑΙΡΕΣΗ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ
ΑΣ1.Η Άννα Ζαχωρίτη-Κάντα, με το αρ.Σ.Θ.Κ.1004\4-5-1869 συμβόλαιό της εξοφλεί και
ακυροί το σχετικό συμβόλαιο με το Θεόδωρο Έξαρχο, οικοδόμο, από χωρίον Μελίκια, με
τον οποίον είχαν συμφωνήσει την ανοικοδόμηση κατοικίας ιδιοκτησίας του πενθερού της
ιερέως Φωτίου Κάντα, θεολόγου και καθηγητή της Ιονίου Ακαδημίας. Η γυναίκα υπογράφει
ιταλικά.
Η Θεοδοσία Κάντα π. Ιωάννου, κάτοικος χωρίου Μελικίων, με την αρ.Γ.Κ.12351\13-9-1894
πράξη της αφαιρεί από τον Αντώνιο Λέπεση την ισόβεια εκμετάλλευση των κτημάτων της
λόγω διενέξεών τους.

ΑΝΤΑΛΛΑΓΕΣ (εμπράγματες-ζωϊκών ανταλλάξιμων)
ΑΝΤ1.Η Μπετίνα Κυπριώτη π.Εμμανουήλ, γυνή κ.Κωνσταντή από χ.Νεοχώρι γράφει την
παρούσαν πράξιν ανταλλαγής «...η ρηθείσα γυνή δίνει προς τον Σπυρ.Πανδή π. Στέλιου και
τους κληρονόμους του τους χερσότοπους καμακίων 120 και τις ελαιές ρίζες 5 εις την
ονομασίαν «Κανάλη» διακράτησιν Σπαρτερού που πληρώνουν μέρος τέταρτον εις
εμπαρουνίας Τρόνας για ανταλλαγή με ταις ελαιές ριζάρια 9 εις θέσιν «Λούγρι» διακράτησιν
Νεοχωρίου. Για εξισωσμόν των αγαθών γιατί αυτά τα οποία έλαβε η κ.Μπετίνα Κυπριώτη
υπερβαίνουν από εκείνων που έλαβε από τον κ.Σπυρ.Πανδή επλήρωσε το διάφορον 13,5
βενέτικα τάλληρα .Η δε γυνή είναι αγράμματος ως βεβαιοί...»
ΑΝΤ2.Η Ιουστίνα Πανδή π.Ιωάννου, σύζυγος Γ.Πανδή π.Αγουρέλιου, από τα Μελίκια
πλοίαρχου, δίνοντας σε ανταλλαγή 1 ίππον αξίας 173,40 δραχμές με το αρ.Σ.Θ.Κ.16\23-51866 συμβόλαιο λαμβάνει ίσης αξίας εδαφονόμιο από τον Πέτρο Λυόπουλο π.Ιωάννου από
χ.Ποτάμι που είχε σ’αυτόν παραχωρηθεί με το συμβόλαιο του νοτάριου Μάρκου Σαμοήλη
αρ.πράξης 513\5ή17-4-1842.
ΑΝΤ3.Ο Ιωάννης Καββαδίας και η γυνή του Φωτεινή Λέση από χ.Αργυράδες ανταλλάσσουν
δίνοντας ένα ποίμνιο 7 προβάτων της γέννας από προίκα της Φωτεινής με 10 ριζάρια ελιές
ιδιοκτησίας της Σοφίας Αρκούδη συζύγου του Θεοδόση Αυτινού από χ.Χλωμός (εκ
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παραφερνής) σε θέσεις «Βαρκά», «Γιαννουτζέλια» και «Μένιγου» στη διακράτηση κώμης
Αργυράδων.Το ποίμνιο εκτιμάται σε 126 δραχμές και τα 10 ριζάρια σε 180 δρχ.Τη διαφορά
την εξοφλεί η Φωτεινή Λέση.(Αρ. συμβολαίου Τζ.Α.Κ.66\17-7-1866). Όλοι

οι

συμβαλλόμενοι εδήλωσαν αγράμματοι.
ΑΝΤ4.Η Κερκύρα και Γιαννέτα Ζερβού π.Νικολούτσου, από χ.Άγιοι Θεόδωροι, παρόντες
και οι σύζυγοί τους, με την αρ.Σ.Θ.Κ.68\26-9-1866 πράξη ανταλλάσουν χωράφι τους ίσης
αξίας με χωράφι του Ευστάθιου Ραφτόπουλου π.Στυλιανού, από χ.Ποτάμι .
ΑΝΤ5.Η

Αναστασία

Χειμαριώτη

π.Ιωάννου,

κτηματίας,

από

χ.Περιβόλι

με

το

αρ.Τζ.Α.Κ.212\7-2-1867 συμβόλαιο δίνει σε ανταλλαγή ένα αμπέλι 7 τσαπίων από πατρική
κληρονομιά στη θέση «Αγραμπελιά» Βιταλάδων και ένα αμπέλι 8 τσαπίων στις «Πλάκες»,
όλα περιοχές χ.Περιβολίου, καθώς και ένα χωράφι εκτάσεως 1,5 μουζουρίου στα «Σώχωρα»
και λαμβάνει από το σύζυγό της Νικόλαο Μίαρη π.Σταματέλου ένα σπίτι ημιδιώροφο και
έναν ίππον, αξίας ίσης και τα δύο ανταλλασσόμενα μερίδια εκ δραχμών 2000.
ΑΝΤ6.Η Σοφία Αρκούδη π.Σταματίου από χ.Χλωμός με το αρ.Τζ.Α.Κ.292\25-5-1867
συμβόλαιο δίνει σε ανταλλαγή στο σύζυγό της Αυτινό Θεοδόσιο π.Αναστασίου 16 ριζάρια
ελιές και παίρνει από αυτόν 7 αγελάδες.
ΑΝΤ7.Ο Μιχαήλ Καββαδιάς π.Σπυρίδωνος (Τζεμικέλης) με το αρ.Τζ.Α.Κ.333\26-7-1867
συμβόλαιο δίνει σε ανταλλαγή 8 ελαιόδενδρα σε θέση «Βαρκά» περιοχής χ.Περιβολίου και
παίρνει μισόν βουν αξίας 150 δραχμών από τη Σταματέλα Πανδή π.Αναστασίου, γυνή του
Ευθυμίου Πανδή π.Νικολάου από χ.Αργυράδες.
ΑΝΤ8.Η Νικολέτα Σαμοήλη, από χ.Ποτάμι, με την αρ.Σ.Θ.Κ.26\26-9-1867 πράξη της
ανταλλάσσει «ελιές ιδιοκτησίας της, εκ παραφερνής, με ίσης αξίας καΐκι προς τον Αντώνιο
Πανδή, από χ.Μελίκια...»
ΑΝΤ9.Η Κερκύρα Κάντα π.Νικολάου, από χ.Μελίκια, παρουσία του συζύγου της
Θεμιστοκλή Κάντα (Μητζιόλα), ανταλλάσσει για να λάβει χωράφια 5,5 μουζουρίων εις
θέσιν «Ετιά» μίαν ασκεπή οικίαν και τόπον 15 οργιών στη θέσιν «Πορτόνι» περιοχής όλα
χ.Μελικίων,

προσφέροντάς

τα

προς

το

Νικόλαο

Κάντα

(Μητζιόλα)

με

την

υπ’αρ.Σ.Θ.Κ.643\22-5-1868 πράξη.
ΑΝΤ10.Η Ιουστίνη Πανδή π.Ιωάννου και ο σύζυγός της Γεώργιος Πανδής π.Αριστοτέλους,
από χ.Μελίκια, συμφωνούν με τους πρωτοξαδέλφους Ιωάννη Βασίλη και Χρίστο Ρίγγα,
εμπόρους εκ Κερκύρας, να εξαγοράσουν τα 10 ριζάρια ελαιόδενδρα σε θέση «Παντάτικα»
που είχε πωλήσει ο κουνιάδος της, Γεράσιμος Πανδής, αντί 312 δραχμές. Η γυναίκα κατέχει
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από πατρικήν της περιουσία και μητρική παροχή κτήματα τα οποία τα εκτιμούν και τα
ανταλλάσσουν με τα εν λόγω 10 ριζάρια ελιές. Αρ.συμβολαίου Π.Π.61\19-12-1867.
ΑΝΤ11.«Η γυνή Ελένη Αργυροκαστρίτη π.ωάννου και χήρα Θεοδώρου Μηνά, από
χ.Νεοχωράκι Αργυράδας» ανταλλάσσει με το αρ.Τζ.Α.Κ.743\29-6-1868 συμβόλαιο έναν
ίππον αξίας 200 δραχμών κατοχής της και λαμβάνει παρά του Παύλου Πανδή π.Αναστασίου
από χ.Αργυράδες έναν βουν αξίας 114 δραχμών. Τη διαφορά την πληρώνεται η Ελένη
Αργυροκαστρίτη σε χρήμα.
ΑΝΤ12.Η

Αικατερίνη

Κουλούρη

π.Γεωργίου,

σύζυγος

Γρηγορίου

Μοναστηριώτη

π.Δημητρίου από χ.Άγιοι Θεόδωροι ανταλλάσσει δύο χωράφια της 1,5 και 1 μουζουρίου
αντίστοιχα, ευρισκόμενα στις θέσεις «Κουκούλια» και «Μπούκα» και λαμβάνει 2 τεμάχια
χωράφια σε θέση «Βαρκά» αξίας 98 δραχμές από την Αικατερίνη Χρυσικοπούλου π.Μηνά,
σύζυγο του Γ.Σαμοΐλη, χ.Ποτάμι, με το αρ.Γ.Κ.863\15-07-1868 συμβόλαιο.
ΑΝΤ13.Η Μαρία Μίαρη από χ.Περιβόλι κατέχουσα μίαν άμπελον εκτάσεως 4 τσαπίων εκ
πατρικής κληρονομιάς και 9 ελαιόδενδρα συνολικής αξίας όλα τα προηγούμενα 800
δραχμών τα ανταλλάσει με αυτά που κατέχει ο σύζυγός της, δηλ. μίαν χαμόγαιον οικίαν με
κήπον ενός καταριολίου αξίας δραχμών 700, καθώς και έπιπλα και γεωργικά σκεύη
(βουτσιά) αξίας 15 δρχ. και ένα σκαφόνι με ελιές αξίας 61 δραχμές και αραβόσιτο αξίας 25
δραχμές. Ο σύζυγός της ονόματι Σπυρίδων Νάος της τα παραχωρεί και αυτός λαμβάνει τα
δικά της κτήματα δίχως να διευκρινίζεται η αναγκαιότητα αυτής της ανταλλαγής.(Αρ.
πράξης Τζ.Α.Κ.875\2-2-1869).
ΑΝΤ14.Η Ζαφειρούλα Μίαρη π.Σταματίου από χ.Περιβόλι, με την αρ.Γ.Κ.1439\26-9-1869
πράξη της ανταλλάσσει και λαμβάνει «το χωράφι του Κουλούρη εις «Μάρμαρον», ο δε
Κουλούρης τον αμπελώνα εις το χ.Περιβόλι υποκείμενον εις φόρον προς την Εγχώριον
Διαχείρισιν...»
ΑΝΤ15.Η Μαριάνα Κάντα π.Ιωάννου, σύζυγος Αλέξ.Παπαβλασόπουλου, κάτοικος χωρίου
Αναπλάδων, ανταλλάσσει χωράφι εκτάεως 1,5 στρέμματος σε θέση «Κατακτές» με μερίδιον
1\10 στην κυρία Θεοδώρα Καποδίστρια–Πετρετίν, κάτοικο Κερκύρας, αξίας 96 δραχμών.
(Αρ.πράξης Σ.Θ.Κ.1464\20-9-1870).
ΑΝΤ16.Η Αικατερίνη Δημουλά π.Βασιλείου, σύζυγος του Γ.Βούλγαρη από χ. Άγιοι
Θεόδωροι, άνευ επαγγέλματος, με την αρ. Σ.Θ.Κ.1723\20-9-1871 πράξη της πώλησε στο
Μιχαήλ Βούλγαρη για 323,68 δραχμές 10 ελαιόδενδρα μετά του τόπου τους στη θέση
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«Κάμπος Κολοκυνθίου Εγρίπου» και αντί για χρήματα έλαβε έναν ίππον ηλικίας 7 ετών
τριχός μελανής.
ΑΝΤ17.Η Αικατερίνη Κάντα π.Αντωνίου παρουσία του συζύγου της Δημ.Κάντα
π.Σωκράτους, από Κάβο Μπιάνκο Λευκίμμης, με το αρ.Σ.Θ.Κ.1921\26-9-1871 συμβόλαιο
δίνει σε ανταλλαγή προς τον Αλέξανδρο Κάντα π.Ιωάννου (Μπούλου) άπαντες από
χ.Μελίκια, από προίκα της στη θέση «Ετιά» ή «Λογγίδι» χερσότοπο αξίας 200 περίπου
δραχμών και λαμβάνει ένα χωράφι 3 μουζουρίων στη θέση «Κολομπούζι ή Σπαρτίλας»
περιοχής Σπαρτερού ίσης αξίας.
ΑΝΤ18.Η Παντούλα Βλάσση π.Χριστοδούλου, σύζυγος του Ιωάννη Βλάση π.Νικολάου, από
χ.Άγιοι Θεόδωροι, παραχωρεί την απαίτησιν δια οφειλήν προς αυτήν συνισταμένη εκ του
ποσού των 12 ταλλήρων που έχει να λαμβάνει από το Στυλιανό Κουρή π.Γεωργίου στον
Αναστάσιο Κουρή π.Σπυρίδωνος, ο οποίος παραλαμβάνει με την αρ.Σ.Θ.Κ.2012\16-12-1871
πράξη, αφού προηγουμένως αυτή εισπράττει το σχετικό ποσόν από τον Αναστάσιο Κουρή.
Και οι δύο σύζυγοι είναι αγράμματοι και δεν υπογράφουν τη σχετική πράξη.
ΑΝΤ19.Η Κωνσταντίνα Κάντα π.Αντωνάκη, από χ.Μελίκια, και ο σύζυγός της Χαράλαμπος
Τζουκιάς λαμβάνουν με ανταλλαγή από τον Κων.Σαμοήλη π.Αντωνίου, από το χ.Ποτάμι ένα
χωράφι εκτάσεως 1,5 στρέμματος ευρισκόμενο στη θέση «Καμίνια» ή «Εγκρεμό» Μελικίων
και δίνει η γυναίκα ιδιοκτησίας της («εκ παραφερνής») 4 ελαιόδενδρα μετά του τόπου στη
θέση «Χιόνι Βουνί». Αρ.συμβολαίου Σ.Θ.Κ.2039\10-1-1872.
ΑΝΤ20.Η Αγγελική Καταβάτη, σύζυγος Δημ.Παντή, από χ. Αργυράδες, επαγγελόμενη τα
της εξοχής οικιακά έργα, με την αρ.Σ.Θ.Κ.2493\15-11-1872 πράξη της αγοράζει από τον
Δημ. Ίσερη, γεωργό από χ. Κορακάδες «ίππον της τριχός κανέλας, ασπρομέτωπον,
αναστήματος μετρίου ή μάλλον μεγάλου και ηλικίας ως έγγιστα 11 ετών αντί 240 δρχ.», αντί
των οποίων έδωσε ένα χωράφι της εκ παραφερνής εις θέσιν «Τάρνα» περιοχής χ.Αργυράδων.
ΑΝΤ21.Η Ελένη Μηνά π.Σπυρίδωνος,

παρών και

ο σύζυγός της

Κων.Μηνάς

π.Αναστασίου,από το Νεοχωράκι Αργυράδων, με το αρ.Σ.Θ.Κ.2721\15-11-1873 συμβόλαιο
ανταλλάσσουν προς το γιατρό Θεόδωρο Βλάχο, από χ.Αργυράδες 19 ελαιόδενδρα μετά του
τόπου τα οποία κατέχει η γυνή εκ παραφερνής εις θέσιν «Βαρκά» Αργυράδων αξίας 24,50
ταλλήρων. Ακόμη και ένα χωράφι 1 μουζουρίου, εκ παραφερνής, επίσης, στη θέση
«Βρυσούλες» Αργυράδων, αξίας 12 τάλληρα. Ο δε Θ.Βλάχος δίνει 3 ελαιόδενδρα στο
Νεοχωράκι στη θέση «Ελεύθερα» και ισοψηφίζει το ποσό των 90 δραχμών που είχε δανείσει
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με το αρ.Τζ.Α.Κ.365\14-9-1967 συμβόλαιο στο σύζυγό της Κων.Μηνά συν του τόκου που
υπολογίζεται σε 66 δραχμές.
ΑΝΤ22.Η Παρασκευούλα Σαμοήλη π.Νικολάου και ο σύζυγός της Αποστόλης Πανδής
π.Φωτίου από χ.Μελίκια, συμφώνησαν και δίνουν ένα χωράφι ιδιοκτησίας της γυναίκας στη
θέση «Καμίνια», περιοχής χ.Μελικίων, στον Κων.Σαμοήλη π.Αντωνίου, παντοπώλη,
προκειμένου να μην κινήσει εναντίον τους δίκην. (Αρ πράξης Σ.Θ.Κ.2586\19-3-1873).
ΑΝΤ23.Η Αναστασία Δούκα π.Αρσενίου, σύζυγος του Γεωργίου Κυπριώτη δίνει με το
αρ.Σ.Θ.Κ. 2738 \27-11-1873 συμβόλαιο σε ανταλλαγή προς το Γαβριήλ Κουλούρη,
παρουσία του Περικλή Τριβόλη, κατοίκου Κερκύρας, στον οποίον πλήρωνε η ρηθείσα γυνή
1\5 βάρος για την καλλιέργεια χερσότοπου αξίας 100 δραχμών, δίδει αυτόν το χερσότοπον
και το βάρος του μεταβιβάζει στον αναφερθέντα Κουλούρη και λαμβάνει απ’αυτόν ένα
χωράφι εκτάσεως ως έγγιστα ενός μουζουρίου εις θέσιν «Γαβρίλα» περιοχής Περιβολίου,
ελεύθερου παντός βάρους. Ο δε Π.Τριβόλης παραδέχεται ως εδαφονόμον τον παρόντα
Γ.Κουλούρη. Όλοι υπογράφουν εκτός των συζύγων οίτινες διαδηλούσιν αγράμματοι.
ΑΝΤ24.Η Αικατερίνη Γαστεράτου, χήρα Αλέξανδρου Δελαβία από χ.Αναπλάδες, με το
αρ.Σ.Θ.Κ.2931\17-6-1874 συμβόλαιο ανταλλάσσει ένα χωράφι ιδιοκτησίας της στη θέση
«Μώλος» αξίας 100 δραχμών με ένα χωράφι ιδιοκτησίας του Νικ.Παπαβλασόπουλου
εκτάσεως 4\5 μουζουρίου ευρισκόμενο στη θέση «Αγρίλια», όλα τοποθεσίες χ. Αναπλάδων,
ίσης αξίας.
ΑΝΤ25.Η Αικατερίνη Σμοήλη π.Σταματίου, από χ.Βιταλάδες, σύζυγος του Ονουφρ.Βάρελη,
με το αρ.Σ.Θ.Κ.2939\25-6-1874 συμβόλαιο ανταλλάσσει αλογοπουλάραν αξίας 240 δραχμών
με 24 γίδια και μίαν όνον που κατέχει ο Γεώργιος Μυρίλλας, από χ.Ριγκλάδες.
ΑΝΤ26.Η Ελένη Βλάσση π.Θεοδώρου, σύζυγος του Σπυρ.Κουρή, από χ.Άγιοι Θεόδωροι,
ανταλλάσσει με το αρ.Γ.Κ.9708\29-4-1888 συμβόλαιο 1,5 ελαιόδενδρα ιδιοκτησίας της και
λαμβάνει από το Νικάνωρα Ζερβό π.Ιωάννου 3 ελαιόδενδρα στη θέση «Ταυλί» περιοχής
χ.Ποταμίου, αξίας το καθένα των ανταλλασσόμενων εκ 80 δραχμών.
ΑΝΤ27.Η Κωνσταντίνα Σαμοΐλη π. ιερέως Σαμοΐλη και σύζυγος του Κων. Χρυσικόπουλου
π.Θεόφιλου, από χ.Αναπλάδες, ανταλλάσσει αμπέλι 7 τσαπίων ευρισκόμενο στη θέση
«Στέρνα» περιοχής χ.Ποταμιού με χωράφι 3 μουζουρίων στους Αναπλάδες, ιδιοκτησίας
Κουρή Ιωάννου π.Αναστασίου, αξίας το καθένα εκ 150 δραχμών. Αρ. πράξης Γ.Κ.9755\247-1888.
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ΑΝΤ28.Η

Αικατερίνη

Παπαβλασοπούλου

π.Δημητρίου

από

χ.Αναπλάδες,

με

το

αρ.Γ.Κ.9922\27-9-1888 συμβόλαιο ανταλλάσσει 13 ελιές στη θέση «Σωρνίσα» περιοχής
χ.Μελικίων και λαμβάνει από τη Μαρία Ζερβού π.Ιωάννου 12 ελιές στη θέση «Μπερτσιάς»
περιοχής Βιταλάδων.
ΑΝΤ29.Η Μαρία Γαστεράτου σύζυγος του Πετεφρή Γαστεράτου π.Παναγ.,από χ.Ριγκλάδες,
με το αρ.Γ.Κ.9809\2-10-1888 συμβόλαιο ανταλλάσσει ένα χερσοχώραφο με 4 ελαιόδενδρα
μέσα εκτάσεως 5 μουζουρίων στη θέση «Αγία Άννα» περιοχής χ.Κρητικών προς τον
Βούλγαρη Νικόλαο π.Αθανασίου από χ.Βιταλάδες ένταντι μιας αμπέλου 3 τσαπίων στη θέση
«Μαρίτσαις» Αναπλάδων. Και τα δύο ανταλλασσόμενα είναι πλησίον των άλλων κτημάτων
τα οποία ο καθένας κατέχει για το λόγο αυτό και τα ανταλλάσσουν.
ΑΝΤ30.Η Μαρία Γαστεράτου, από χ.Ριγγλάδες με το αρ.Γ.Κ.12338\22-8-1894 ανταλλάσσει
με το σύζυγό της Πετεφρή Γαστεράτο π.Παναγή ένα σώχωρο 2 μουζουρίων ιδιοκτησίας της
και λαμβάνει από αυτόν μίαν άμπελον 7 τσαπίων στη θέση «Στρουστελιά» Αναπλάδων .
ΑΝΤ31.Η Μαργαρίτα Πανδή π.Δημητρίου, χήρα Βασίλη Σαμοΐλη, από χ. Ποτάμι, επίτροπος
των παιδιών της ανταλλάσσει 23 ελαιόδενδρα στη θέση «Κούφωνας» περιοχής Σπαρτερού
αξίας 500 δραχμών προς την Μαρία Πανδή π.Νικολάου και λαμβάνει από αυτήν μίαν οικίαν
χαμόγαιον στο χ.Μελίκια. Αρ.πράξης Γ.Κ.12480\11-12-1894 .
ΑΝΤ32.Η Αικατερίνη Κουλούρη π.Γεωργίου και ο σύζυγός της Γρηγόριος Μοναστηριώτης
π.Δημητρίου, από χ.Άγιοι Θεόδωροι έχοντες χερσότοπον 3 μουζουρίων σε θέση «Άγιος
Αθανάσιος», αξίας 250 δρχ. τον ανταλλάσσουν με χερσότοπον 2 μουζουρίων στη θέση
«Κουράτικα» Αγίων Θεοδώρων, αξίας 200 δρχ. του Ευσταθίου Ζερβού π.Μηνά και τη
διαφορά της αξίας τη λαμβάνουν σε χρήμα από αυτόν.Αρ. πράξης Γ.Κ.13220\15-6-1897.

ΙΣΟΒΕΙΟΣ ΠΡΟΣΟΔΟΣ
ΙΣΠ1.Η

Αικατερίνη

Παπαβλασοπούπου

π.Ιακώβου

και

σύζυγος

του

Γιώργη

Παπαβλασόπουλου π.Σπυρίδωνος, από χ.Αναπλάδες, με το αρ.Γ.Κ.1662\11-2-1870
συμβόλαο δίδει προς το Χαράλαμπο Γατσούλη αντί 330 ταλλήρων ενετικών κάθε μηνός
Σεπτεμβρίου ως ετήσιαν πρόσοδον τα κτήματά της ευρισκόμενα σε περιοχήν του χ.Κρητικά,
στη θέση «Κλείσματα», συγκεκριμένα

αυτά αποτελούν αμπελώνα που χωρίζονται με

ομόταφρον σε δύο τεμάχια, απηλλαγμένα από βάρος. Σημειώνεται μόνον ο όρος

της

υποχρέωσης του αποδέκτη της προσόδου να τα περιποιείται και να τα καλλιεργεί και σε
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περίπτωση που δεν πληρώνει την πρόσοδον, τότε αυτός να χρεώνεται με προσαύξηση 10%
ετησίως, μετατρεπόμενη η σχέση σε εδαφονόμιο.
ΙΣΠ2.Η Κερκύρα Βούλγαρη, από χ.Βιταλάδες, χήρα του Ιωάννη Βούλγαρη και ο Δημήτριος
Κουλούρης π.Ιωάννη (Κοντολιός) από χ.Ριγκλάδες, κάτοικος της κώμης Βιταλάδων, με το
αρ. 9485\29-11-1887 συμβόλαιο ισοβείου προσόδου είχαν συνομολογήσει την παραχώρηση
στην ανωτέρω κινητά και ακίνητα της περιουσίας του με σκοπό η γυναίκα να τον συντηρεί
και να του παρέχει θροφήν και ενδυμασίαν. Επειδή η Κερκ.Βούλγαρη παρέβηκε τους όρους
της συμφωνίας και μετέβηκε και κατοικεί στο χ.Παλαιοχώρι με αποτέλεσμα να τον
παραμελεί, με το παρόν συμβόλαιο, αρ.Γ.Κ.9619\21-02-1888, της αφαιρεί, χωρίς καμμίαν
αξίωσιν κανενός των συμβληθέντων, τα κινητά και ακίνητα που της παραχωρούσε με
προηγούμενο συμβόλαιο.
ΙΣΠ3.Ο Θεόδωρος Χρυσικόπουλος, ασθενής και γέρων, επειδή δεν ημπορεί να καλλιεργήσει
τα κτήματά του, με την αρ.Γ.Κ.9687\5-4-1888 πράξη ισόβειας προσόδου παρέχει στην
Κωνσταντίνα Σουλάνη, παρών και ο σύζυγός της Θεόφιλος Σμοΐλης, από χ. Αναπλάδες, την
κατοχήν, νομήν και κυριότητα των κτημάτων περιουσίας του, προκειμένου αυτή να του
παρέχει ζωοθροφήν, ενδυμασίαν και φάρμακα.
ΙΣΠ4.Η Μαρίνα Κοτινά με το αρ.Γ.Κ.9869\21-10-1888 συμβόλαιο ισόβειας προσόδου
παραχωρεί στον ανεψιό της Ευστάθιο Βλάσση π.Σίμωνος, αμφότεροι κάτοικοι Ριγκλάδων,
66 ελαιόδενδρα εις θέσιν «Λαγκαδίου» περιοχής χ.Αναπλάδων και χωράφι 5 μουζουρίων εις
θέσιν «Βρύσες», περιοχήν του ιδίου χωρίου. Ο δε Ευστάθιος αναλαμβάνει διαρκούσης της
ζωής της Μ.Κοτινά να της παρέχει τας δέουσας περιποιήσεις και φάρμακα.
ΙΣΠ5.Η Σταματέλα Σαμοΐλη, χήρα Ιωάννη Βλάσση από χ.Ποτάμι, με την αρ.Γ.Κ.9841\1810-1888 πράξη της παραχωρεί σε ισόβειο πρόσοδο στον υιόν της Αθανάσιο Βλάσση
π.Ιωάννη «την κατοχήν, νομήν και κυριότητα των ακόλουθων κτημάτων της: αμπέλιον στη
θέσιν «Καβασιλάτα» περiοχής χ.Αναπλάδων, ελαιόδενδρα 4 σε θέσιν «Χύση» Aλυκών. Όλα
αξίας για την επιβολήν χαρτοσήμου 550 δραχμές. Και ο δε Αθ.Βλάσσης αναλαμβάνει
διαρκούσης της ζωής της μητρός του να της παρέχει θροφήν και ενδυμασίαν και ό,τι άλλο
χρεώδες...»
ΙΣΠ6.Η Σταματέλα Βούλγαρη π.Θεοδώρου, σύζυγος Δημ.Κοντομάρη από χ.Ριγκλάδες,
παραχωρεί τα κτήματά της ιδιοκτησίας της από πατρική κληρονομιά στον γιο της Θεόδωρον
Κοντομάρη, ως ισόβειον πρόσοδον, με την αρ.Γ.Κ.9779\5-9-1888 πράξη της.
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ΙΣΠ7.Ο Θεόδωρος Βλάσσης π.Ιερέως Αντωνίου από χ.Κρητικά με το αρ.Γ.Κ.12644\13-81895 συμβόλαιον ισοβείου προσόδου δίνει προς τη σύζυγόν του Θεοδωρέλα Κουρή όλα τα
κτήματά του ίνα τα έχει προς την συντήρησιν αυτού «και έχων βεβαίαν την εμπιστοσύνην
προς την ειρημένην φίλεργον σύζυγόν του....ότι αυτή καλλιεργούσα τα ολίγα αυτού κτήματα
και τα ίδια αυτής, δι’αυτών θέλει συντηρώνται και ούτος θέλει ασφαλήσει εαυτόν με βίον
άφροντι και ειρηνικόν...»
ΙΣΠ8.Στο ίδιο ακριβώς πνεύμα κινείται και ο διαθέτης της αρ.Γ.Κ.12787\4-11-1895 πράξης
ισόβειας προσόδου, ο Νικόλαος Λαοπόδης π.Στεφάνου από χ.Περιβόλι, προς τη σύζυγό του
Ειρήνη Μίαρη.
ΙΣΠ9.Ο

Ιωάννης

Μοναστηριώτης

π.Γεωργίου

από

χ.Άγιοι

Θεόδωροι,

με

την

αρ.Γ.Κ.13120\11-12-1896 πράξη ισόβειας προσόδου παραχωρεί στην Κωνσταντίνα Ζερβού,
χήρα Χαλικιόπουλου-Μπίρη π.Μαρκαντώνιου, κάτοικο της πόλης της Κέρκυρας,
συνιδιοκτήτρια σε περιουσιακά του στοιχεία τα οποία της τα παρέχει με απώτερο σκοπό την
ετήσια πρόσοδον προς αυτόν. Η γυναίκα υπογράφει τη σχετική πράξη.

ΓΥΝΑΙΚΑ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΤΗ ΝΟΤΙΑ ΚΕΡΚΥΡΑ
ΚΑΤΑΓΡΑΦΕΣ ΠΡΑΞΕΩΝ
Αγορές ειδών διατροφής
ΑΕΔ1.Η Αικατερίνα Κάντα, χήρα Αναστασίου Κάντα από χ. Μελίκια, με την αρ.
Σ.Θ.Κ.2063\20-2-1872 πράξη της αγόρασε από το Νικ. Φίλιππα π.Αρσενίου, από χ. Ποτάμι
έλαιον καθαρόν μέτρα 4 αντί 18 δρχ. το μέτρο το οποίο θα ξεπληρώσουν σύντομα.
ΑΕΔ2.Η Αγγελική Κέκκια, χήρα Σταμάτη Καστρινού από χωρίον Δραγωτινά, άνευ
επαγγέλματος, με την αρ.Σ.Θ.Κ.2144\15-3-1872 πράξη της αγόρασε από τους συνεταίρους
Απόστολο Ασπιώτη και Θεμ. Κάντα αραβόσιτο για ζωοθροφίαν των τέκνων της, αντί του
ποσού 54 δραχμών τις οποίες θα καταβάλει σε μελλοντικό χρόνο (εξοφλήθηκαν την 26-111872).
ΑΕΔ3.Η Μιλούλα Κάντα π. Αλοΐσιου, από χ. Μελίκια, με την αρ.Σ.Θ.Κ.2159\16-3-1872,
άνευ επαγγέλματος, αγόρασε από τον Απόστολο Ασπιώτη και το Θεμιστοκλή Κάντα,
συνεταίρους, αραβόσιτον για 37 δρχ. με τόκο 10% μέχρι της αποδόσεως όλου του
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οφειλόμενου ποσού. Το ποσό πληρώθηκε την ίδια σχεδόν στιγμή στο συνέταιρο του
Α.Ασπιώτη, Θεμιστ. Κάντα.
ΑΕΔ4.Η Παγώνα Κάντα, χήρα Γιαννάκη Κάντα και ο γιος της Σ. Κάντας από χ. Μελίκια,
αγόρασαν με την αρ.Σ.Θ.Κ.2171\19-3-1872 πράξη τους από τους Α.Ασπιώτη και
Θεμιστ.Κάντα αραβόσιτο αξίας 54 δρχ. με 10% τόκο μέχρι αποπληρωμής του όλου ποσού.Δεν επληρώθηκε εγκαίρως και γι’ αυτό απεστάλθηκε κλητήρας την 10-1-1873.
ΑΕΔ5.Η Ελενέτα Τζουκιά, σύζυγος Δημ. Κάντα (Κολόκη) με την αρ. Σ.Θ.Κ.2184\20-3-1872
πράξη της αγόρασε από τους πιο πάνω αναφερθέντες συνεταίρους αραβόσιτο για 55 δρχ. που
εξοφλήθηκε την 25-1-1873.
ΑΕΔ6.Η Άννα Δέντια, σύζυγος του Ι.Βούλγαρη, από χ.Μελίκια με την αρ. Σ.Θ.Κ.2307\11-91872 πράξη της αγοράζει από τον Ανδρέα Βούλγαρη για 95 δραχμές τις οποίες κατέχει από
παραφερνή της «τας σταφυλάς των αμπέλων του στη θέση «Παντάνασσα» περιοχής
Νεοχωρίου.» Οι σύζυγοι δήλωσαν αγράμματοι.
ΑΕΔ7.Η Νικολέτα Μπάστα, χήρα Στεφάνου Κάντα, από χ.Παλαιοχώρι, μετερχομένη τα
γυναικεία έργα, με την αρ.Γ.Κ.9835\16-10-1888 πράξη της είχε αγοράσει τον ελαιόκαρπο
από 12 δένδρα του Θωμά Βάρελη, πατρός Δημητρίου, κάτοικο Βιταλάδων, και μαζί με το γιο
της Ιωάννη Κάντα τον εξοφλούν με το ποσό των 150 δρχ.

ΑΓΟΡΕΣ (ΚΤΙΡΙΩΝ-ΚΤΗΜΑΤΩΝ-ΖΩΩΝ-ΠΛΟΙΩΝ)
ΑΚ1.Ο Γ.Κοντομάρης «έδωσε εις πώλησιν των δύο γυναικών μητέρας και θυγατέρας
Αναστασία Δούκα και Αναστασία Ρήγου που γεννήθηκε από τον Σταυράκη Ρήγο, κατοίκους
του χ.Αναπλάδες, το ήμισυ από οσπίτιον ευρισκόμενο στην περιοχή «Κοντομαράτικα»
χ.Αναπλάδων που το εξετίμωσαν δια τάλλαρα βενέτικα 84.(Αρ. πράξης Μ239\57\9 ή 21-81827).
ΑΚ2.Η Καταρίνα π. Θεοδώρου Λαοπόδη από χ. Περιβόλι, χήρα Αντωνάκη Κυπριώτη με την
αρ.Ι.Μ.14\16-2-1835 πράξη της αγόρασε από τον Αναστάση Κουλούρη π. Νικολάου, από
χ.Περιβόλι, 17 ρίζες ελιές μετά του τόπου σε θέση «Παγιάταινας» περιοχής χ.Περιβολίου,
δια τάλλαρα κολονάτα 100.
ΑΚ3.Η Κωνσταντίνα, θυγάτηρ Ιωάννου Κουρή, από χ.Άγιοι Θεόδωροι, αγοράζει από το
Θεόδωρο Κουλούρη από χ.Ριγγλάδες 5 ελιαόδενδρα ευρισκόμενα στο χωρίον Κρετικά στη
144

θέση «Άγιος Ιωάννης ή Κλείσματα» και οι εκτιμητές Γεώργιος Κουρής και Σπύρος Παγιάτης
τα εκτίμησαν αντί 25 τάλληρα ασημένια βενέτικα.Η εκτίμηση είναι γραμμένη με το χέρι του
Εμμανουήλ Κουρή π.Σταματίου.(Αρ.συμβολαίου Ι.Μ.151\9 ή 21-3-1838).
ΑΚ4.Η Κωσταντίνα Κουρή π.Ιωάννου, από τους Αγίους Θεοδώρους, προκειμένου να
αγοράσει 9 ριζάρια ελιές από τον Σπύρ.Χρυσικόπουλο στη θέση «Μόλος» περιοχής
Αναπλάδων ορίζουν εκτιμητές τον Αντωνάκη Βούλγαρη και το Γιώργη Κουρή οι οποίοι τις
εκτιμούν σε 35 ασημένια τάλληρα βενέτικα «αφαιρεμένο το βάρος τέταρτον προς την
εμβαρωνίαν της Κυράς της Κοκκινάδας.» Αρ.πράξης Ι.Μ.152\9 ή 21-3-1838.
Η ανωτέρω πράξη επακριβώς αναφέρει: «Τας 9\21 Μαρτίου του χρόνου 1838 τριάντα οκτώ.
Ιδοποιούν οι κάτοθεν υπογεγραμμένοι Γεώργιος Κουρής ποτέ Γιαννάκης και Σπυρίδων
παγιάτης ποτέ Δανιήλ αμφότεροι από χωρίου αγίων Θεοδόρων δια λογου ονομασμένοι ως
πρακτικοί εξετιμοταί παρά τους κυρίους Θεόδορον Κουλούρη ποτέ Στέλιου από χωρίον
ριγκλάδες και κυρία κονσταδίνα θυγάτηρ ποτέ Ιωάννου Κουρή από χωρίον αγίων Θεοδόρων
ίνα ιδούν και εκτιμίσουν τα ελεηκά δένδρη ριζάρια πέντε οπού της εξουσίας του έχει ο
άνοθεν κουλούρης εις την ονομασίαν κλίσματα ήτε άγιον Ιωάννην περιοχήν χωρίου ήτοι
Κρετικά ελεύθερες από κάθε βάρος ταις οποίαις προβάλλει ες πώλησιν της άνοθεν κυρίας
κουρή όθεν ες φόβον θεού της ψυχής τους και όρκον αυτών των ιδίων ξετιμοτών ίδον ταις
αυταίς ελίαις ταις εμέτρισαν ως συμφώνως σωστά ταις εκτίμησαν όλαις μίαν σούμα και τό
ποσόν τους δια τάλλαρα ασιμένια βενέτικα 25 ήκοσι πέντε ελεύθερα ως άνοθεν και
δηλοποιούν ότι εξετίμοσαν σωστά έτσι να τους φυλάξη ο Κύριος με την παρούσαν που
εγράφθη παρ’εμού Εμμανουήλ Κουρή ποτέ Σταματίου παρακαλεσμένος από τους άνοθεν
εξετιμοτές οι οποίοι γράφουν κάτοθεν ιδιοχήρός τους.Υπογραφές-γιοργις κουρις ξετιμοτις βεβεονο, σπυρος παγιατης ξετιμοτης βεβεονο,
Αντωνάκης Βούλγαρης μάρτυρας, διμος βλαχος μαρτηρας.-Τας 9\21 ενέα Ηκοσιμία του
μηνός Μαρτίου 1838 τριάντα οκτώ Κατιγρόθη το παρόν εις βιβλίον πρότον και το θέτο εις
φίλτζα πρότην χαρτίον προβαλόμενον.» Ακολουθούν οι ίδιες με τις προηγούμενες υπογραφές
και τέλος υπογράφει και ο συμβολαιογράφος «Ιωάννης Μοναστηριότης του Ανδρέου,
Νοτάριος.»
ΑΚ5.Η Κωσταντίνα, θυγάτηρ Ιωάννου Κουρή, χήρα Ανδρέου Ζερβού, από χ.Άγιοι
Θεόδωροι, προκειμένου να αγοράσει από τον Δημ.Λιόπουλο, από το χ.Ποτάμι «ελαιϊκά
ριζάρια 14 σε τρία σώματα, τα 11 στη θέσιν «Στραγγαλά» περιοχής χ.Μελικίων, ορίζουν
εκτιμητές τους Μυρισκλάβο Σπυρίδωνα και Γεώργιο Κουρή από χ.Άγιοι Θεόδωροι.» Αυτοί
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τα εκτιμούν σε 100 τάλλαρα ασημένια βενέτικα αφαιρεμένο το βάρος μέρος τέταρτο στην
εμβαρωνία Αγίου Νικολάου στην Κόντρα και 1\4 για δύο ελιές στην εμπαρουνία Τρον.
(Αρ.πράξης Ι.Μ.194\15 ή 27-12-1838).
ΑΚ6.Η Αγγέλω Νικομάνη π.Χριστοφόρου, από χ.Κορακάδα με την αρ. Τζ.Α.Κ.77\26-81866 πράξη αγοράς της έλαβε από το σύζυγό της Αθανάσιο Στούπα π.Σταματίου, κτηματία,
αμπέλια 5 τσαπίων αξίας 270 δραχμών, της ίδιας αξίας με την προίκα της την οποία αυτός
επώλησε και ζητεί «να διατηρήση το δικαίωμα της εξωνήσεως μελλοντικά από την ίδια των
αμπέλων που της παρέδωσε για ασφάλειά της υπό την μορφή πωλητηρίου...»
ΑΚ7.Η Φωτεινή Καββαδιά, χήρα Αναστασίου Καταβάτη, από χ.Αργυράδες, με την αρ.
Τζ.Α.Κ.95\12-9-1866 πράξη της αγόρασε από τον Π.Πανδή, από χ.Ποτάμι, έναν ίππον
λευκομέλαν, ετών 12 αντί 115,20 δρχ. τον οποίον και θα πληρώσει σε δύο δόσεις που
καθορίστηκαν από 9 ενετικά τάλληρα. Το υπόλοιπο ποσό ο Π.Πανδής αποφάσισε να της το
χαρίσει. Αγράμματος η συμβαλλόμενη.
ΑΚ8.Η Κορνέλια Βούλγαρη, χήρα Στυλιανού Γαρδικιώτη, από χ.Αναπλάδες, με την αρ.
Γ.Κ.165\18-10-1866 πράξη της αγοράζει εκ νέου 4 ριζάρια ελιές, τα οποία είχε πωλήσει στον
Χαρίλαο Παπαβλασόπουλο αντί 9 δίστηλα τάλληρα. Τώρα τα πληρώνει αντί 64 δραχμές.
ΑΚ9.Η Μαρία Βούλγαρη, χήρα του Κων. Σμοΐλη, από Αναπλάδες, άνευ επιτηδεύματος, με
την αρ. Γ.Κ.226\16-10-1866 πράξη της αγοράζει από τον Ιωάννη Σμοΐλη, π.Κωνσταντίνου
μία χαμόγαιο οικία κείμενη πλησίον στο περιαύλι της (Αναπλάδες) για 200 δραχμές. Επειδή,
όμως, ο ανωτέρω αναφερθείς της χρεωστά συνολικά 300 δραχμές από δανεισμό, της πωλεί
ένα σκαφόνι, 2 βουτσιά, 2 κασέλες, μία καπάσα και δύο βαρέλες οίνου συνολικής αξίας 100
δραχμών. Η Μ.Βούλγαρη εδήλωσε άγνοιαν γραμμάτων.
ΑΚ10.Η Αναστασία Γαρδικιώτη, χήρα Σταματίου Σμοΐλη, από χ.Αναπλάδες, με το
αρ.Γ.Κ.233\20-12-1866 συμβόλαιο αγοράζει από την Αναστασία Βάρελη, σύζυγο
Κων.Σμοΐλη, από χ.Βιταλάδες, 6 ελαιόδενδρα ευρισκόμενα στη θέση «Βαρελάτικα» περιοχής
χ.Βιταλάδων με το δικαίωμα της ανακτήσεως εντός τριετίας, αντί 58 δρχ.Οι συμβαλλόμενες
εδήλωσαν άγνοιαν γραμμάτων.
ΑΚ11.Η Σταματέλα Πανδή, σύζυγος «του φυγόδικου όλης της νήσου Ευθυμίου Πανδή», από
το χ. Αργυράδες, με την αρ.Τζ. Α.Κ.297\19-4-1867 πράξη της αγοράζει από τον Αυθινό
Θεοδόση π.Αναστασίου, κάτοικο του χ.Χλωμός, ένα μοσχάρι δέρματος λευκού, αντί του
ποσού των 27,34 δραχμών. Και οι δύο συμβαλλόμενοι εδήλωσαν αγράμματοι.
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ΑΚ12.Η Μαρία Μίαρη, χήρα Γεωργίου Μίαρη με την αρ. Τζ.Α.Κ.289\22-5-1867 πράξη της
λαμβάνει από το γιο της ως πωλητήριο για 800 δραχμές που της χρεωστεί μία ανώγαιο
κατοικία στο χ.Περιβόλι σύντας με έναν κήπο ως μουζουρίου 1, επίσης 3 ελαιόδενδρα
διάσπαρτα, 6 ελιές ση θέση «Σώχωρα», 3 ελιές στη θέση «Κοντόρικα», 4 ελιές στα
«Τουρκάτικα», αμπέλια 5 τσαπίων στη θέση «Καβάσιλα», άλλο αμπέλι 5 τσαπίων στην
ονομασία «Ελεύθερα», αμπέλια 7 τσαπίων στη θέση «Λιθερή», ένα γεωργημένο χωράφι 1
μουζούρι στην ονομασία «Ανέζι», όλα περιοχής χ.Περιβολίου.
ΑΚ13.Η Αθάνο Βλάσση, χήρα Ανδρέα Βλάσση, από το χ.Άγιοι Θεόδωροι, άνευ
επαγγέλματος, με το αρ.Σ.Θ.Κ.359\6-8-1867 συμβόλαιο εξαγοράζει σύμφωνα με τον Ιονικό
Νόμο που της δίδει το δικαίωμα, 5 ελαιόδενδρα μετά του τόπου, στη θέση «Αργυρού» και
«Πετροπούλα» περιοχής χ.Νεοχωρίου, για 12 τάλληρα ίσα με 69,36 δραχμές, τα οποία είχε
πωλήσει με το αρ.1579 συμβόλαιο του Θεόδωρου Ζερβού-Ζυμάρη την 23 Μαΐου ή 4 Ιουνίου
του έτους 1863 στον Ιωάννη Ζερβό. Η γυνή διαδηλοί αγράμματος.
ΑΚ14.Η Μαργαρίτα Κονοφάο, χήρα Θεοτόκη Γράντου, κάτοικος χ.Σπαρτερού, μετερχομένη
τα γυναικεία έργα, με την αρ.Π.Π.4\30-7-1867 πράξη της αγοράζει από την Ελενέτα Γράντο,
σύζυγο Δημ. Βερονίκη, από χ.Μελίκια, μίαν χαμόγαιον οικίαν με το περιαύλιον και όλα τα
εξαρτήματά της αντί του ποσού των 154,40 δραχμών και η αποπληρωμή θα γίνει σε δύο
δόσεις εντός του έτους, άνευ τόκου. Ακόμη η Ελενέτα Γράντου της επιτρέπει τη νομήν
κτημάτων της κατά βούλησιν. Οι συμβαλλόμενες δήλωσαν άγνοιαν γραμμάτων.
ΑΚ15.Η Αναστασία Κάντα, σε δεύτερο γάμο με τον Τζανέτο Βερονίκη, από χ.Μελίκια, άνευ
επαγγέλματος, αγόρασε με την αρ.Σ.Θ.Κ.483\30-1-1868 πράξη της από τον Ιωάννη Βασίλη,
έμπορο από την Κέρκυρα, ένα ελαιόδενδρο το οποίο του το είχε πωλήσει παλαιότερα.
Επλήρωσε 43,35 δραχμές.
ΑΚ16.Η Αναστασία Μυρίλα π.Αρσενίου, χήρα από δεύτερο γάμο με τον Ανδρέα Κουλούρη,
από χ.Ριγγλάδες, με την αρ. Τζ.Α.Κ.841\1-12-1868 πράξη της αγόρασε από τον Ματθαίο
Φωτεινό π.Σταματίου, ιπποκόμον, κάτοικο Σκριπερού, δημότη Κερκυραίων, έναν ίππον
δέρματος λευκού, ετών 8, γερόν, ευτραφή δια ποσού 378 δραχμές. Η γυνή εδήλωσε
αγράμματος.
ΑΚ17.Η Μαρίνα Κάντα, σύζυγος Ν.Λεπέση, άνευ επαγγέλματος, από χ.Μελικίων, με την
πράξη της αρ.Σ.Θ.Κ.938\30-12-1868, αγόρασε «εκ νέου την πωληθείσαν με το
αρ.Σ.Θ.Κ.616\30-4-1868 πωλητήριο συμβόλαιο περιουσίαν της προς τον κύριο Χρίστο Ρίγγα
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και Ιωάννην Βασίλη, η οποία συνίστατο από 6 ελαιόδενδρα, δια του ποσού των 114
δραχμών. Η γυνή διαδηλοί αγράμματος...»
ΑΚ18.Η Αικατερίνη Κάντα, σύζυγος Γ.Φίλιππα, πλοιάρχου, από χ.Ποτάμι, επαγγελόμενη τα
γυναικεία έργα, με την αρ.Γ.Κ.859\7-7-1868 πράξη της αποδέχεται ως πωλητήριο γενόμενο
από το σύζυγό της, σε αντικατάσταση μιας προικώας της οικίας αξίας 600 δραχμών, την
οποίαν ο σύζυγός της την επώλησε, μία χαμόγαιον οικίαν αξίας 300 δρ. ευρισκόμενη στο
χωρίο Ποτάμι. « Για το ισόποσον της αξίας της γράφει εις ιδιοκτησίαν της έναν ίππον χρόας
ερυθράς ετών πέντε, 10 πρόβατα, 1 σκαφόνι, μία καπάσα, μίαν κασέλαν κάρινον, 3 βουτσιά
σιδηρότουρκα ( με σιδερένιο ενισχυτικό τσέρκι) ένα σύκλο (κουβά), δυο τηγάνια. Η γυναίκα
ομολογεί ευχαριστημένη.» Οι δύο σύζυγοι εδήλωσαν άγνοιαν γραμμάτων.
ΑΚ19.Η Ελένη Αργυροκαστρίτη, χήρα Θεοδώρου Μηνά, από χ. Νεοχωράκι Αργυράδων, με
την αρ. Τζ.Α.Κ.861\7-1-1869 πράξη της αγοράζει «σήμερον τον ειρημένον χαμόγαιον οίκον
με όλα τα έπιπλα κινητά όπου ευρίσκονται εντός αυτού όστις είναι εργαστήριον
κατασκευασμένον από του πωλητού ρηθέντος Μηνά π.Θεοδώρου.Καθώς και μίαν ίππον
δέρματος ερυθρού, ετών εννέα δια ποσού 724 δρχ.» Και οι δύο συμβαλλόμενοι δήλωσαν
αγράμματοι.
ΑΚ20.Η Κερκύρα Κάντα, σύζυγος Θεμιστ. Κάντα, από το χωρίο Μελίκια, με την
αρ.Γ.Κ.1210\13-3-1869 πράξη της αγοράζει ασκούσα το δικαίωμα που της παρέχει ο νόμος,
δηλ. της εξαγοράς εντός τριετίας τα 14 ελαιόδενδρα ιδιοκτησίας της στη θέση «Παπαλύκου»
περιοχής χ.Μελικίων, τα οποία με το αρ.Γ.Κ.39\28-5-1866 συμβόλαιο επώλησε στον
Νικάνωρα Ζερβό αντί του ποσού των 120 δραχ. Η γυναίκα εδήλωσεν άγνοιαν γραμμάτων.
ΑΚ21.Η Αγγελική Κάντα, χήρα του ιερέως Αντωνίου Κάντα, από χ.Μελίκια, φάντρα, με την
αρ.Θ.Κ.116 \ 25-5-1869 πράξη της αγοράζει μισό μερίδιο από έναν ίππον, μισό μερίδιο από
ένα δαμάλιον τριχός λευκής, μερίδιον μισό από μοσχάριον τριχός λευκής, επίσης, 2 μηνών,
τα οποία είχε πωλήσει στον Αριστείδη Κάντα δια σχετικής μου πράξεως (γράφει ο νοτάριος)
την 3-4-1868. Εβεβαίωσεν η γυνή ότι είναι αγράμματος.
ΑΚ22.Η Αικατερίνη Κονδομάρη, από χ.Αναπλάδες με την αρ. Γ.Κ.1540\4-12-1869 πράξη
της επανέκτησε δια αγοράς αντί ποσού 60 ταλλήρων 10 ελαιόδενδρά της στη θέση
«Αμπελικού» χ.Αναπλάδων, τα οποία είχε πωλήσει στον Κουλούρη Θεοδόσιο π.Νικολάου,
κάτοικο Ριγκλάδων.
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ΑΚ23.Η Αντζουλέτα Βούλγαρη, από χ.Άγιοι Θεόδωροι, σύζυγος Ανδρέα Παγιάτη, με την
αρ.Θ.Κ.115\8-5-1869 πράξη της αγοράζει εκ νέου 4 ελαιόδενδρα από το Γ.Μοναστηριώτη
για 9 τάλλαρα και 80 όβολα.Την ίδια τιμή με την οποία τα είχε η ίδια πωλήσει.
ΑΚ24.Η Μαργεντίνα Κάντα, παρών και ο σύζυγός της Βασίλειος Έξαρχος, από χωρίον
Μελίκια, με το αρ.Γ.Κ.1457\5-10-1869 συμβόλαιό της αγοράζει από τον Θεόδωρον Κάντα
σώχωρο δίπλα στην οικία της εκτάσεως ενός καταριολίου αντί των 10 ταλλήρων.Οι σύζυγοι
δήλωσαν άγνοιαν γραμμάτων.
ΑΚ25.Η Ιωαννέτα Γαστεράτου, χήρα Παναγιώτη Γαστεράτου, από χωρίον Ριγγλάδες, με το
αρ.Γ.Κ.1568\23-12-1869 συμβόλαιό της αγόρασε από τον Γεώργιο Παπαβλασόπουλο 6
ελαιόδενδρα μετά του τόπου ευρισκόμενα στη θέση «Μάρμαρο» περιοχής χωρίου
Αναπλάδων, αντί του ποσού των 202,30 δραχμών ή 35 ενετικά τάλληρα. Η γυναίκα
εδήλωσεν άγνοιαν γραμμάτων.
ΑΚ26.Η Μαγδαληνή Κουρή, σύζυγος του Σωκράτη Κουρή, από χ.Άγιοι Θεόδωροι, άνευ
επαγγέλματος, με την αρ.Σ.Θ.Κ.1370\1-6-1870 πράξη της αγοράζει από το Μιχάλη Παγιάτη,
από το ίδιο χωρίο, ένα χωράφι 2 στρεμμάτων κοντά από την ανατολική πλευρά του
Σπ.Ζερβού (Σούλου) αντί 150 δραχμές.Οι συμβαλλόμενοι εδήλωσαν αγράμματοι.
ΑΚ27.Η Ασημίνα Κουρή π. Σταματέλου από χ.Άγιοι Θεόδωροι, χήρα Νικολούτζου Κουρή,
άνευ επαγγέλματος, με την αρ.Σ.Θ.Κ.1952\21-10-1871 πράξη της αγοράζει από το Βασίλειο
Κουρή για 9 τάλληρα βενέτικα ένα κομμάτι σώχωρο μισό μουζουρίου που κείται δίπλα από
τη δική της οικία.Αγράμματη η αγοράστρια.
ΑΚ28.Η Αικατερίνη Φωτεινού, από χ. Περιβόλι, με την αρ.Σ.Κ.Θ.163\26-12-1871 πράξη της
αγοράζει 10 ριζάρια ελιές στη θέση «Άγιος Αρσένιος» περιοχής Περιβολίου από τον
Αλέξανδρο Μίαρη π.Γαβριήλ, από χ.Περιβόλι, αντί του ποσού των 165 δραχμών.
ΑΚ29.Η Φωτεινή Καβαδιά, σύζυγος Αναστασίου Καταβάτη, από χ.Αργυράδες, με την
αρ.Σ.Κ.Θ.171\8-2-1872 πράξη της αγόρασε από τη Νικολέτα Ζεβού, σύζυγο του ιερέως
Γεωργίου Καβαδιά μισό βόδι και 3 μουζούρια παλαιά υπέρχειλα αντί δραχμών 200. Οι
γυναίκες εδήλωσαν άγνοια γραμμάτων.
ΑΚ30.Η Γιανέτα Ζερβού π. Τρύφωνα,, χήρα

Γ.Κάντα, κάτοικος χ.Μελικίων, άνευ

επαγγέλματος, επίτροπος των ανήλικων παιδιών της, με την αρ.Σ.Θ.Κ.2272 \29-6-1872
πράξη της αγοράζει εκ νέου από τον Σπ. Κάντα π. Φωτίου το μισόν αροτήρα βουν, τριχός
χρώματος, λευκής, τον οποίον είχε πωλήσει με το αρ.Σ.Θ.Κ.1820\20-5-1871 συμβόλαιο.
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ΑΚ31.Η Αγγελική Καταβάτη, σύζυγος Δημ.Παντή, από χ. Αργυράδες, επαγγελόμενη τα της
εξοχής οικιακά έργα, με την αρ.Σ.Θ.Κ.2493\15-11-1872 πράξη της αγοράζει από τον Δημ.
Ίσερη, γεωργό, από χ.Κορακάδες, «ίππον της τριχός κανέλας, ασπρομέτωπον, αναστήματος
μετρίου ή μάλλον μεγάλου και ηλικίας ως έγγιστα 11 ετών αντί 240 δρχ.»
ΑΚ32.Η Ασημίνα Κουρή π. Νικολάου από χ. Ποτάμι με την αρ.Σ.Θ.Κ.2525\18-12-1872
πράξη της αντί για 72 δραχμές αγοράζει εκ νέου 13 ελαιόδενδρα στη θέση «Λογκίδια»,
περιοχής χ. Μελικίων τα οποία η ίδια είχε πωλήσει στον Σπυρίδωνα Σαμοήλη, παντοπώλη,
με το Σ.Θ.Κ.2164 συμβόλαιο.
ΑΚ33.Η Πηνελόπη Σαμοήλη, σύζυγος του Φρατζέσκου Σαμοήλη, επαγγελόμενη τα της
εξοχής οικιακά έργα, από χ.Ποτάμι, με την αρ.

Σ.Θ.Κ.2682\19-9-1873 πράξη της

επαναγοράζει από τον Κων. Σαμοήλη π.Αντωνίου, παντοπώλη για 96 δραχμές την άμπελον
τσαπίων τεσσάρων 4 στον «Μπόρο Νεοχωρίου» την οποίαν είχε πωλήσει τον προηγούμενο
χρόνο στον ίδιο αντί 84 δραχμές.
ΑΚ34.Η Αναστασία Χειμαριώτη, χήρα Μιχελή Μίαρη, από χ. Περιβόλι, «έχων τα γυναικεία
έργα» με την αρ.Σ.Κ.Θ.( Σπ.Κουλούρη, π.Θεοτόκη, νοταρίου Περιβολίου) 317\10-1-1873
πράξη της αγοράζει από τον Κ.Λαοπόδη π.Ιωάννου, κάτοικο χ.Περιβόλι, αντί 800 δρχ. μία
οικία, 1 αμπέλι 3 τσαπίων στη θέση «Αγ. Αρσένη», αμπέλι 2 τσαπίων στη θέση «Πρινωτά»,
χωράφι 1,5 μουζουρίου στη θέση «Σώχωρα», έναν κήπον με αμυγδαλέας, μηλέας, σουκεριές
(συκιές), απιδιές, στη θέση «Παλιοπήγαδο», 1 χωράφι 1 μουζούρι στη θέση «Άγ.Αρσένης»
και βουτσιά, καπάσες, δύο πάγγους καθίσματος, 2 ταυλιά (τραπέζια).Οι συμβαλλόμενοι
εδήλωσαν αγράμματοι.
ΑΚ35.Η Αικατερίνη Φωτεινό, π.Αναστασίου, από χ.Περιβόλι, σύζυγος Παναγιώτη
Φωτεινού, με την αρ.Σ..Κ.Θ.269\7-12-1873 πράξη της αγοράζει από τον Αναστάση
Μίτζουλη, από το χ.Περιβόλι, 4 ελιές αντί 70 δραχμές. Η γυνή εδήλωσεν αγράμματος.
ΑΚ36.Η Φυσάλη, χήρα Αρσενίου Ζαγοράτη κάτοικος Κέρκυρας και η Μαρία Πανδή
π.Αποστόλου από χ. Μελίκια επαγγελόμενη τα της εξοχής οικιακά έργα με την αρ.
Σ.Θ.Κ.2841\12-3-1874 πράξη τους αγοράζουν, από μισό, καΐκι δύο τόνων με την ονομασίαν
«Άγιος Νικόλαος» νηολογίου Σαγιάδας από το Γεώργιο Αλεξίου, ναυτικό, Οθωμανό (από τη
Σαγιάδα Θεσπρωτίας ) αντί 289 δραχμές. Η Ζαγοράτη υπογράφει τη σχετική πράξη.
ΑΚ.37.Η Κωνσταντίνα Πανδή π. Χριστοδούλου, χήρα Ν.Λυόπουλου, από χ.Μελίκια, με την
αρ.Σ.Θ.Κ.2835 πράξη της αγοράζει χωράφι 1,5 μουζουρίου στη θέση «Παντοκράτορας»
περιοχής χ. Μελικίων έναντι 10 ενετικών ταλλήρων ή αντί 57,80 δραχμές.
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ΑΚ38.Η Κερκύρα Κάντα του Νικολάου, από χωρίον Μελίκια, επαγγελόμενη τα της εξοχής
γυναικεία έργα, με το αρ. Σ.Θ.Κ.\30-7-1874 συμβόλαιο αγοράζει 14 προβατίνες της γέννας, 3
κριάρια, 5 αρνιά για 39 ενετικά τάλληρα εξισούμενα με 225,42 δραχμές, σε δύο δόσεις
πληρωτέες μέσα στο χρόνο, παρέχοντας το δικαίωμα εξαγοράς τους στον πωλητή. Σε
περίπτωση μη αποπληρωμής τους θα τοκίζονται με επιτόκιο10% μέχρι της πλήρους
εξοφλήσεώς τους.
ΑΚ39.Η Μαρία Γιαλοψού, από χ.Περιβόλι, κάτοικος Αργυράδων, «έχων τα γυναικεία έργα»,
με την αρ.Σ.Κ.Θ.405\30-3-1875 πράξη της αγόρασε από την Αννέτα Μηνά, σύζυγο Σπ.
Μίαρη, χερσότοπον ιδιοκτησίας της από πατρική κληρονομία 1,5 μουζουρίου στη θέση
«Τούρλα» χ.Περιβολίου αντί του ποσού των 70 δρχ. Οι γυναίκες εδήλωσαν άγνοιαν
γραμμάτων.
ΑΚ40.Η Βασιλική Μηνά, σύζυγος Γαβριήλ Κουλούρη, από χ.Νεοχώριον Αργυράδων, «έχων
τα γυναικεία έργα», με την αρ.Σ.ΚΘ.416\15-6-1875 πράξη της αγόρασε από το Χαράλαμπο
Ράντο, από το χ.Αργυράδες, 2 ελαιόδενδρα

μετά του εδάφους των εις ονομασίαν

«Μπλάντζα» περιοχής χ.Αργυράδων αντί 18 δραχ. Η αγοράστρια εδήλωσεν άγνοιαν
γραμμάτων.
ΑΚ41.Η Μαρία Γιαλοψού, από χ.Αργυράδες, με την αρ.Σ.Κ.Θ.426\14-7-1875 πράξη της
αγοράζει από το Νικόλαο Αλεξάκη χερσότοπον με μίαν απιδιά στη θέση «Μπλάντζα»,
χ.Αργυράδων, αντί του ποσού των 18 δραχμών.
ΑΚ42.Η Αγγελική Καταβάτη, σύζυγος του Δημ.Πανδή, από χ. Αργυράδες, «έχων τα
γυναικεία έργα», με την αρ.Σ.Κ.Θ.509\13-8-1876 πράξη της αγόρασε «εργαστήριο βόδιον
χρόας δέρματος λευκού αντί 90 δραχμές από τους Θεόδωρον Λιούμπα π.Παναγιώτη και τους
υιούς του Ιωάννη και Δημήτριο. Οι συμβαλλόμενοι εδήλωσαν άγνοιαν γραμμάτων».
ΑΚ43.Η Ανδριανούλα Γαρδικιώτη, σύζυγος του Λουκά Γαστεράτου, από χ. Ριγγλάδες,
μετερχομένη τα γυναικεία έργα, με την αρ. Γ.Κ.12263\20-3-1894 πράξη της αγοράζει από
τον Ευγένιο Γαστεράτο, μισήν ιπποπουλάραν τριχός χροιάς ερυθράς, ετών 3 ως έγγιστα και
με το ίδιο συμβόλαιο την εκμισθώνει ολόκληρη για 7 χρόνια αντί του ποσού των 240
δραχμών.
ΑΚ44.Η Μαρία Ζερβού (Τσινού), από χωρίον Άγιοι Θεόδωροι, εξουσιοδοτώντας το σύζυγό
της Σπ. Ζερβό π.Θεοτόκη με την αρ.Γ.Κ.12272\7-4-1894 πράξη της αγόρασε 75 ελαιόδενδρα
μετά του τόπου στη θέση «Άγιος Πέτρος» Νεοχωρίου από τον Κων. Βρυάκο, αντί του ποσού
των 1275 δραχμών.
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ΑΚ45.Η Ελισάβετ Βλάσση, χήρα Νικ. Βλάση, από χωρίον Ποτάμι, με την αρ.Γ.Κ.12383\310-1894 πράξη της αγόρασε αντί του ποσού των 50 δραχμών το σώχωρο το ευρισκόμενο
πλησίον της οικίας της μαζί με το Βασίλη Βλάσση από τον Κωνσταντίνο Βρυάκο, διδάκτορα
Δικαίου, κάτοικο Κέρκυρας. Εδήλωσε η γυναίκα αγράμματος.
ΑΚ46.Η Χρυσούλα Μήτζιουλη, σύζυγος του Γιωργάκη Μουμούρη, από χωρίον Περιβόλι, με
την αρ.Γ.Κ.12389\24-10-1894 πράξη της αγόρασε από τον Σπ. Μίαρη αντί του ποσού των
120 δραχμών ένα περιβόλι με οπωροφόρα δένδρα 1\2 μουζουρίου στη θέση «Μαρίτσαις»
χ.Περιβολίου. Οι συμβαλλόμενοι δήλωσαν αγράμματοι.
ΑΚ47.Η Πηνελόπη Σαμοΐλη και ο σύζυγός της Φραγκίσκος Σαμοΐλης, από χ.Ποτάμι, με την
αρ.Γ.Κ.12425\5-11-1894 πράξη τους αγόρασαν από τον Κων. Βρυάκο, δικηγόρο, κάτοικο
Κέρκυρας, 16 ελαιόδενδρα στη θέση «Μικρό» και «Σορωνιά» περιοχές χ.Μελικίων, αντί του
ποσού των 200 δραχμών. Οι σύζυγοι εδήλωσαν αγράμματοι.
ΑΚ48.Η Φωτεινή Σαμοΐλη από χωρίον Ποτάμι, ο σύζυγός της Ν.Σαμοΐλης και τα τέκνα τους
με την αρ.Γ.Κ.12437\8-11-1894 πράξη τους αγόρασαν από τον Κων. Βρυάκο, δικηγόρον,
κάτοικο της πόλης Κερκύρας και Ποταμίου, άμπελον 7 τσαπίων στη θέση «Μπούτικα»
χ.Μελικίων αντί του ποσού των 150 δραχμών η οποία είναι μισθωμένη. Η γυναίκα δήλωσε
αγράμματος.
ΑΚ49.Η Αικατερίνη Παπαβλασοπούλου π.Αναστασίου, χήρα Γ.Κουλούρη, από χ.Ριγκλάδες,
με την αρ. Γ.Κ.12486\17-12-1894 πράξη της αγόρασε από τον Χρυσικόπουλο Αναστάσιο
π.Θεοδώρου, κάτοικο του χ.Αναπλάδες, αντί 95 δραχμές, 2 ελαιόδενδρα μετά του τόπου,
κείμενα στην ονομασίαν «Δένδρο» περιοχής χ.Αναπλάδων.
ΑΚ50.Οι αδελφές Ζαφειρούλα και Βικτωρία Πανδή π.Μαρίνου, από Ποτάμι, με την
αρ.Γ.Κ.13106\29-11-1896 πράξη τους αγόρασαν από τον τυφλό Σταμάτη Σμοΐλη
π.Νικολούτζου, (αναφέρεται «δεν έχει επάγγελμα λόγω τυφλότητος») η μεν πρώτη χωράφι
εκτάσεως 2 μουζουρίων και η δε δεύτερη άμπελον 4 τσαπίων, αμφότερα ευρισκόμενα στη
θέση «Χύνης» ή «Παντοκράτορας» περιοχής χ.Μελικίων, αντί του ποσού των 300 δραχμών.
Όλοι οι συμβαλλόμενοι δήλωσαν αγράμματοι.
ΑΚ51.Η Κυριακή Χειμαριώτη, σύζυγος του Σπ. Μίαρη, από χωρίον Περιβόλι, μετερχόμενη
τα γυναικεία έργα, με το αρ.Γ.Κ.13123\17-12-1896 συμβόλαιό της αγόρασε σώχωρον δίπλα
στην οικίαν της εκτάσεως 1 καταριολίου από τον κ. Γεώργιο Βούλγαρη π.Μιχαήλ, αντί του
ποσού των 60 δραχμών.
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ΑΚ52.Η Ιουστίνα Βλάχου, σύζυγος του Αντωνίου Πλασκασοβίτη, από χ.Παλαιοχώρι, με την
αρ.Γ.Κ.13127\21-12-1896 πράξη της αγόρασε 6 ελαιόδενδρα και μισό αμπέλι στις θέσεις
«Ψαθιά» και «Μουρσιά» περιοχές χ.Παλαιοχωρίου, από τον Ερωτόκριτο Κάντα, αντί του
ποσού των 60 δραχμών. Η γυναίκα εδήλωσε αγράμματη.
ΑΚ53.Οι αδελφές Θεοδώρα και Μαργαρίτα Κάντα, από χωρίον Μελίκια, μετερχόμενες τα
γυναικεία έργα, κάτοικοι χωρίου Μελικίων, με την αρ.Γ.Κ.13144\13-1-1897 πράξη τους
αγόρασαν από το Νικόλαο Πανδή άμπελον 3 τσαπίων ευρισκόμενη στη θέση «Πατέρας»
Νεοχωρίου, αντί του ποσού των 75 δραχμών. Επειδή όμως δεν είχαν το όλον ποσόν, αλλά
μόνο τις 40 δρχ., συμφώνησαν να τις εξοφλήσουν μέχρι τέλους του ερχομένου Μαρτίου με
προσαύξηση 10%. Η Θεοδώρα υπογράφει την πράξη.

ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΠΛ1.Η Κωνσταντίνα Κουρή, χήρα Ανδρέα Ζερβού από χ.Άγιοι Θεόδωροι, θέλει να
πουλήσει αμπέλι ιδιοκτησίας της ευρισκόμενο στη θέση «Καβασιλάτα» περιοχής
χ.Αναπλάδων στον Τζώρτζη Μοναστηριώτη. Οι εκτιμητές Φώτης Κουρής και Γιάννης
Βλάχος το εκτίμησαν σε 20 τάλλαρα ασημένια, αλλά επειδή πληρώνει βάρος στην
εμπαρουνία Τρον τελικά καθορίζουν την τιμή του στα 10 ασημένια τάλληρα. (Αρ. πράξης
Ι.Μ.19\18-2-1834 ή 2-3-1834).
ΠΛ2.Η Μαρία Κουλούρη, θυγατέρα του Κοσμά Κουλούρη, χήρα γυνή του Σταματέλου
Μίαρη από χ.Περιβόλι, με την αρ.Ι.Μ.45\1 ή 13-10-1835 πράξη της για να πωλήσει εις τον
Νικόλαο Παπαβλασόπουλο, από χ.Αναπλάδες 5 ελαιόδενδρα ιδιοκτησίας της ευρισκόμενα
στους Βιταλάδες, στη θέση «Μιαράτικα», εξοφλεί το 1\4 βάρος στην εμπαρουνία Βετούρη
και οι εκτιμητές Ν.Γκούσης και Κοσμάς Παπαβλασόπουλος εκτιμήσαντες τα ως άνω
ελαιόδενδρα μετά του τόπου, της ορίζουν ότι μπορεί να πωλήσει ταύτα προς 30 τάλληρα
κολονάτα απηλλαγμένα από το άνωθεν βάρος τους. Με την ανωτέρω πράξη καταγράφεται η
πώληση.
ΠΛ3.Η Μαργεντίνα Βλάση π.Γιάκομου, χήρα Μικέλη Ζερβού από χ.Άγιοι Θεόδωροι,
πρόκειται να πουλήσει στον Αναστάση Βλάση από χ.Κρετικά οσπίτιον στα Κρετικά. Οι
εκτιμητές Γιαννάκης Γαρδικιώτης και Πέτρος Κουρής το εκτίμησαν σε 160 τάλληρα
βενέτικα επιβαρυνόμενο, όμως με χρονιάτικο σολιάτικο προς την εμπαρουνία Γρίτα. Με το
υπ’ αρ. Ι.Μ.50\3 ή 15-11-1835 συμβόλαιο καταγράφεται η σχετική πώληση.
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ΠΛ4.Η Διαμαντίνα, χήρα Γεωργίου Βούλγαρη από χ.Αναπλάδες, προκειμένου να πουλήσει 8
ελαιόδενδρα στον «ευγενή κύριο Δημ.Κουρή» στη θέση «Άγιος Δημήτριος» περιοχής Αγίων
Θεοδώρων, ορίζουν ως εκτιμητές τους Γεώργιο Κουρή και Ιωάννη Βλάχο.(Αρ.πράξης
Ι.Μ.231\26-11-1839 ή 8-12-1839).
ΠΛ5.Η Τατζία Κουρή, γυνή του Δημ.Κουρή από χ.Άγιοι Θεόδωροι, θέλει να πουλήσει στον
αδελφό της Δημ.Κουρή 3 ελιές μετά του τόπου ευρισκόμενες στη θέση «Στάμου» ή
«Αθάνατου» περιοχή χ.Αγίων Θεοδώρων, αξίας 8 τάλλαρα βενέτικα, όπως εξετίμησαν οι
Σπυρίδων Γατσούλης, ο οποίος και την κατέγραψε την εκτίμηση και ο Γιώργης Κουρής.
Ακόμη θα πουλήσει και ένα χωράφι 2 μουζουρίων «ή του νέου μέτρου καμακίων 96,
κείμενον εις την περιοχήν «Καμίνια» του χωρίου Ποτάμι και πληρώνει μέρος δέκατον εις την
εμπαρουνίαν της Κυράς της Κοκκινάδας, αξίας 10 τάλλαρα βενέτικα.»,Αρ.πράξης
Ι.Μ.237\14-1-1840, «Αλεύκι, καταγραμμένη από τον Ιωάννη Μοναστηριώτη του παπαΑνδρέου, Νοτάριο.»
ΠΛ5.Η Γιανέτα Λέση από χ.Ρουμανάδες, κάτοικος Κορακάδων, θέλει να πουλήσει στο
Σταμάτη Στούπα από Κορακάδες, ελιές 7 ευρισκόμενες στο χωρίο Κολοκύνθι, στη θέση
«Κιμινάς», καθώς και άλλες 3 στη θέση «Καλό Αμπέλι».Εκτιμητές ορίζονται οι
Νικ.Γκούσης και Αναστάσιος Μεταξάς από χ.Αναπλάδες. Αυτοί εκτιμούν την αξία «σε 41
τάλλαρα ασημένια βενέτικα, αλλά επειδή έχουν βάρος μέρος τρίτον στην εμπαρωνίαν του
ευγενούς Κυρίου Προυσαλέντη και μέρος πέμπτον προς την Υ.Θ..Λαμποβίτισσα κατεβάζουν
την τιμή κατά 10 τάλλαρα.». Αρ. πράξης Ι.Μ.250\3 ή 15-3-1840).
ΠΛ7.Η Μαρία Κουρή, χήρα Ιωάννου Πολίτη πουλάει στον Ιωάννη Βαπτιστή Κουρή από χ.
Άγιοι Θεόδωροι ένα σπίτι πέτρινο στο παρόν χωρίον και οι εκτιμητές Γιώργος Έξαρχος και
Σπυρίδων Μοναστηριώτης το εκτιμούν σε τάλαρα βενέτικα 33,32 οβολοί. (Αρ. πράξης
Ι.Μ.261\4 ή 16-7-1840).
ΠΛ8.Η Μ.Χρυσικοπούλου, από χ.Αναπλάδες με την αρ.Θ.Ζ-Ζ.93\26-12-1846 ή 7-1-1847
πράξη της πωλεί προς τον Σπυρ.Κουρή 4 ελαιόδενδρα αντί του ποσού των 9 ενετικών
ταλλήρων ή 52,2 δραχμών.
Η Αικατερίνη Κονδομάρη, σύζυγος του Λεωνίδα Κουρή, από το χωρίο των Αγίων
Θεοδώρων, με την αρ.Γ.Κ.4\ 20-4-1866 πράξη της πωλεί προς τον Ιωάννη Κουλούρη, από χ.
Ριγγλάδες, 9 ριζάρια ελαιόδενδρα στην περιοχή «Στραυτιλιά» χωρίου Περιβολίου αντί 92
δραχμές.
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ΠΛ9.Η Κερκύρα Κάντα, από χ.Μελίκια, συναινέσει του συζύγου της Θεμιστ. Κάντα, με το
αρ.Γ.Κ.39\28-4-1866 συμβόλαιο πωλεί προς τον Νικάνωρα Ζερβό 14 ελαιόδενδρα
ιδιοκτησίας της στη θέση «Παπαλύκου» χ.Μελικίων, αντί του ποσού των 120 δραχμών. «Η
γυνή εδήλωσεν αγράμματος.»
ΠΛ10.Η Γιαννιό Νικομάνη, χήρα Κων, Πανδή, από χ. Αργυράδες με την αρ.Τζ.Α.Κ.25\14-51866 πράξη της επώλησε μαζί με το συνεργάτη της Ιωάννη Πανδή π.Σπυρίδωνος προς τον
Νικόδημο Καββαδιά, κτηματία, ελαιόλαδον καθαρόν 8 ιονικά μέτρα προς 7,5 δρχ. το μέτρο
παραδοθησόμενο στο τέλος του μηνός Δεκεμβρίου ενεστώτος έτους...»
ΠΛ11.Με την αρ.Γ.Κ.38\26-5-1866 πράξη της η Μαρία Ζερβού-Ζυμάρη από το χωρίο των
Αγίων Θεοδώρων, σύζυγος του νοτάριου Θεόδωρου Ζερβού-Ζυμάρη, πωλεί από πατρική της
περιουσία τα 17 ελαιόδενδρα ιδιοκτησίας της ευρισκόμενα στην περιοχή Αγίων Θεοδώρων
«Μερμηγκάρη» προς τον Νικάνωρα Ζερβό αντί του ποσού των 300 δραχμών από τις οποίες
τις 120δρχ. οφείλει προς τον ανωτέρω Νικαν.Ζερβό.
ΠΛ12.Η Μαρία Μοναστηριώτη, χήρα Κων. Κουρή από χ.Άγιοι Θεόδωροι, μήτηρ του
παρόντος Κουμή Ζερβού για 3 ελιές έλαβε 34,27 δραχμές από τον αδελφό της Νικόλαο
Μοναστηριώτη σε εξίσωση της αξίας τους. Εκτιμητές ήσαν ο Νικόλαος Γκούσης και ο
Αναστάσιος Μεταξάς οι οποίοι και υπογράφουν το παρόν συμβόλαιο. Πράξη αρ.Γ.Κ.44\6-61866.
ΠΛ13.Η Αναστασία Κουρή, από το χωρίον άγιοι Θεόδωροι, σύζυγος του Χαράλαμπου
Κουρή με την αρ.Γ.Κ.45\13-6-1866 πράξη της πωλεί προς τον Σπ. Κουρή μίαν οικίαν
ευρισκόμενη στους Αγίους Θεοδώρους, ιδιοκτησίας της εκ πατρικής κληρονομίας της, αντί
του ποσού των 300 δραχμών. Ο αγοραστής της δίνει 90 δραχμές και για το υπόλοιπο ποσό
των 120 δρχ. «μίαν ίππον και δύο πουλάρια τριχός ερυθράς.»Τα δε υπόλοιπα θα τα
παραδώσει μελλοντικά με δόσεις. Η πωλήτρια εδήλωσε άγνοιαν γραμμάτων.
ΠΛ14.Η Μαρία Ράντο, σύζυγος Δημ. Μοναστηριώτη, από χ.Άγιοι Θεόδωροι, με την
αρ.Γ.Κ.1318\22-6-1866 πράξη της πωλεί προς τον Αθανάσιο Ρήγο, από χωρίον Βιταλάδες,
χερσότοπον 6 μουζουρίων στη θέση «Βαρκά» του άνωθεν χωρίου, αντί 72 δραχμές. Όλοι οι
συμβαλλόμενοι εδήλωσαν αγράμματοι.
ΠΛ15.Η Χρυσούλα Χρυσικοπούλου, από τους Αναπλάδες, χήρα Σταματέλου Κουρή,
μετερχομένη τα γυναικεία έργα, με το αρ.Γ.Κ.1327\30-6-1866 συμβόλαιό της «έχουσα με
τον Ιωάννην Κουτρούλη από ήμισυ οικίας με περιαύλια εις το χωρίον Αναπλάδες, επώλησαν
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προς τον Αναστάσιο Παπαβλασόπουλο, από το άνωθεν χωρίον, δια του ποσού των 635,80
δραχμών. Η γυνή εδήλωσεν άμοιρος γραμμάτων...»
ΠΛ16.Η Νικολέτα Τζουκιά, χήρα Σταματίου Μάζη, από χ.Χλωμός με την αρ.Τζ.Α.Κ.11-71866 πράξη της επώλησε προς τον εμποροκτηματία Ευάγγελο Πηλό π.Ιωάννη, από
χ.Χλωμός, «ελαιόλαδο καθαρόν διαφανές 2 μέτρα ιονικά δια δραχμές 9 το κάθε μέτρο
παραδοθησόμενον εντός του μηνός Δεκεμβρίου ενεστώτος έτους...»
ΠΛ17.Η Μαργαρίτα Γαστεράτου, από χωρίον Άγιοι Θεόδωροι, χήρα Ιωάννη Ζερβού,
φάντρα στο επάγγελμα, με την αρ.Θ.Β.48\20-1-1867 πράξη της πώλησε ένα άλογο μιας
αλογοπουλάρας στη Γιανέτα Βλάσση, χήρα Ονουφρίου Βλάσση, επίσης υφάντρια στο
επάγγελμα, αντί 48 δραχμές. Οι δύο γυναίκες εδήλωσαν αγράμματες.
ΠΛ18.Η Νικολέτα Κουλούρη, από χ. Αναπλάδες, σύζυγος του ιερέως Σπ. Παλαιοχωρίτου,
με την αρ.Γ.Κ.273\28-1-1867 πράξη της πωλεί προς τον Σπυρ. Λυόπουλο, από χ. Ποτάλι, 11
ελαιόδενδρα ευρισκόμενα στην περιοχή «Ράχη» Αγίων Θεοδώρων, αντί του ποσού των 174
δραχμών. Η πωλήτρια εδήλωσε άγνοιαν γραμμάτων.
ΠΛ19.Η Μαργαρίτα Πολίτη π. Ιωάννου, σύζυγος εις β΄γάμον του Θεόφιλου Μοναστηριώτη,
με την αρ.Σ.Θ.Κ.233\10-3-1867 πράξη της «επώλησε άμπελον 4 τσαπίων ή 2 στρεμμάτων
στη θέση «Γλώσσα» περιοχής Αγίων Θεοδώρων προς τον Αντώνιον Σαμοήλη, θαλασσινό,
αντί ποσού 86,57 δρχ. Η πωλήτρια διαδηλοί αγράμματος...»
ΠΛ20.Η Μαρία Δημουλά, χήρα Σταμάτη Λέση από χ.Κολοκύνθι, με την αρ.Τζ.Α.Κ.257\253-1867 πράξη της πωλεί προς τον Αναστούλη Βάγια, γεωργοκτηματία από χ.Νότο, αντί 45
δραχμών, 4 ελαιόδενδρα στη θέση Νότος δήμου Κορισίων.
ΠΛ21.Η Ελένη Μηνά, κτηματίας από χ.Νεοχωράκι Αργυράδων, σύζυγος του Κων. Μηνά με
την αρ. Τζ.Α.Κ.264\1-4-1867 πράξη της και με τη συναίνεση του συζύγου της επώλησε
«προς τον Μ.Καλούδη, υποδηματοποιό, από Αργυράδα, 9 ελαιόδενδρα στη θέση «Σώχωρα»
περιοχής Αργυράδων δια ποσού 90 δρχ...Οι σύζυγοι εδήλωσαν αγράμματοι.»
ΠΛ22.Η Αγγελική Κάντα, χήρα από το χωρίο Μελίκια, φάντρα στο επάγγελμα, με την
αρ.Θ.Σ.4\3-4-1867 πράξη της πωλεί «μίαν μουσχάραν ολίγων μηνών, λευκής τριχός» προς
τον ιερέα Δημήτριο Κάντα, αντί του ποσού των 97 δρχ.
ΠΛ23.Η Μαριέτα Λινάρη, χήρα Σταματίου Κουλούρη, από χ.Περιβόλι, με την
αρ.Σ.Θ.Κ.261\8-4-1867 πράξη της «πωλεί προς τους Χρ. Ρίγγα και Ι. Βασίλη, με το δικαίωμα
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της ανακτήσεως εντός τριετίας, 9 ελαιόδενδρα μετά του τόπου, αντί του ποσού των 86,70
δραχμών... Η γυναίκα εδήλωσεν άγνοιαν γραμμάτων...»
ΠΛ24.Η Μαρία Λέση, από χ.Χλωμός, σύζυγος του Ιωάννου Λαβράνου με την
αρ.Τζ.Α.Κ.279\15-4-1867 πράξη της πωλεί προς τον Αναστάσιο Γρανά, από χ.Χλωμός 5
ελαιόδενδρα στη θέση «Λαγάτορα» περιοχή χ.Χλωμού αντί του ποσού των 108 δραχμών.
Την παρούσαν στιγμήν παρέλαβε τις 90 δραχμές και τις υπόλοιπες 18 αργότερα.» Η γυναίκα
εδήλωσε αγράμματη.
ΠΛ25.Η Πηνελόπη Σαμοΐλη, σύζυγος του Φραγκίσκου Σαμοΐλη, από χ. Ποτάμι με την
αρ.Θ.Β.6\24-4-1867 πράξη της «πωλεί χωράφι ένα στρέμμα ευρισκόμενο στη θέση «Ράχη»
περιοχής χ.Ποταμίου για δραχμές 48 προς το Νικόλαο Ζερβό π.Ιωάννου... ούσα δηοχτήτης.»
ΠΛ26.Η Αγγελική Σούκερη, σύζυγος Π. Ζέρβα, από χ. Μπραγκανιώτικα, κτηματίας, με την
αρ.Τζ.Α.Κ.291\25-5-1867 πράξη της πωλεί προς το Σπ. Μαρκάτη π.Ιωάννου, από χ.Κάτω
Σπήλαιο 1 παλαιά οικίαν και τόπους 1\2 μουζουρίου στη θέση «Μπούσια» του άνωθεν
χωρίου ιδιοκτησίας της εκ κληρονομίας από το γιο της, αντί 202 δρχ.
ΠΛ27.Με την αρ.Σ.Θ.Κ.316\12-6-1867 πράξη της η Ευδοκία Καστρινού, από χωρίο
Δραγωτινά, σύζυγος του Δημ.Τζιάλα, πωλεί 7 ελαιόδενδρα από πατρική της κληρονομιά
στην περιοχή «Λάζου» των Δραγωτινών προς τον Π.Πανδή π.Στυλιανού, με το δικαίωμα της
επανάκτησης εντός τριετίας, αντί 14 αυτοκρατορικών ταλλήρων, ήτοι 80,92 δραχμών. Η
γυναίκα εδήλωσε άγνοιαν γραμμάτων.
ΠΛ28.Η Παντούλα Βλάσση, από τους Αγίους Θεοδώρους, σύζυγος του Ιωάννη Βλάσση με
την αρ.Σ.Θ.Κ.322\19-6-1867 πράξη της και με τη συναίνεση του συζύγου της, πωλεί προς το
Ν.Ζερβό, αρτοποιό, 5 ελαιόδενδρα από πατρική της κληρονομιά στην περιοχή
«Βλαχόστανο» χωρίου Αγίων Θεοδώρων, με το δικαίωμα της συλλογής του ελαιόκαρπου
μέχρι τέλους μηνός Σεπτεμβρίου, αντί του ποσού των 75,14 δρχ.
ΠΛ29.Η Αικατερίνη Κονδομάρη, σύζυγος του Λεωνίδα Κουρή από χ.Άγιοι Θεόδωροι, άνευ
επαγγέλματος, με την αρ.Σ.Θ.Κ.330\29-6-1867 πράξη της επώλησε διάφορα ελαιόδενδρα
ιδιοκτησίας της στη θέση «Ψαχνά» χωρίου Αναπλάδων προς τον Αλέξανδρο Βλάσση, με το
δικαίωμα της εξαγοράς εντός τριετίας, αντί του ποσού των 115,60 δραχμών.
ΠΛ30.Η Αικατερίνα Καββαδία, σύζυγος Θεοδώρου Λιούμπα από χ.Αργυράδες, με την
αρ.Τζ.Α.Κ.

316\3-7-1867 πράξη της επώλησε στο γιατρό Θεόδωρο Βλάχο π. ιερέως

Σπυρίδωνος, 4 ξηροελαιόδενδρα και ένα λογγότοπον εκτάσεως μισού μουζουρίου, αντί του
ποσού των 48 δραχμών. Η γυναίκα «διαδηλούσα αγράμματος» δεν υπογράφει την πράξη.
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ΠΛ31.Η Αθάνο Βλάση, από το χωρίο των Αγίων Θεοδώρων, χήρα του Ανδρέου Βλάσση,
άνευ επαγγέλματος, με την αρ.Σ.Θ.Κ.360\6-8-1867 πράξη της πωλεί προς τους Χρ.Ρίγγα και
Ι. Βασίλη τα ελαιόδενδρα τα οποία είχε με το Σ.Θ.Κ.359\6-8-1867 εξαγοράσει αντί 69,36
δραχμές και με το παρόν πωλητήριο συμβόλαιο τα προσφέρει αντί 173,40 δραχμών.
ΠΛ32.Η Παντίνα Κουρή, χήρα του Μάρκου Σαμοήλη από χ.Ποτάμι με την αρ.Θ.Β.27\11-81867 πράξη της πωλεί προς το Θεόδωρο Κουρή, δημοτικό σύμβουλο, από χ.Άγιοι Θεόδωροι
7 ριζάρια ελιές ιδιοκτησίας της εκ παραφερνής ευρισκόμενα στη θέση «Κουράτικα» του
άνωθεν χωρίου αντί 99 δραχμές.
ΠΛ33.Η Σταματέλα Πανδή, από χ. Αργυράδων, «σύζυγος του φυγόδικου απάσης της νήσου
Ευθύμιου Πανδή π.Νικολάου με την αρ.Τζ.Α.Κ.347\18-8-1867 πράξη της επώλησε και ο
κύριος Βλαχόπουλος Φίλιππας έλαβεν εις χείρας του και έχει τους τίτλους της κυριότητος
και ευχαριστήσεώς του έν ποίμνιον προβάτων συγκείμενον από δεκαπέντε τοκοφόρους
προβατίνας αντί 173 δρχ. τας οποίας πρέπει να πληρώση προς την κ.Σταματέλα Πανδή από
την 1ην μέχρι τέλους Μαΐου του έτους 1868 με τον νόμιμον τόκον. Αμφότεροι οι
συμβαλλόμενοι εδήλωσαν άγνοιαν γραμμάτων.» Με το αρ.Τζ.Α.Κ.851\10-12-1868
συμβόλαιο εξοφλήθηκε το ποσό των 173 δραχμών.
ΠΛ34.Η Ασημίνα Κέκκια, σύζυγος του Δημ.Βλαχόπουλου, ασκούσα τα οικιακά έργα, από
χ.Σπαρτερό, με την αρ.Π.Π.32\3-10-1867 πράξη της πωλεί με το δικαίωμα επανάκτησης
εντός τριετίας από της σήμερον και με τη συναίνεση του συζύγου της «νιαν άμπελον ενός
μουζουρίου, από εξώπροικον περιουσίαν της προς τον Ν.Πανδή δια ποσού 63,58 δραχμών...»
ΠΛ35.Η Αγγελική Κάντα, χήρα ιερέως Αντωνίου Κάντα, από χ.Μελίκια με την
αρ.Σ.Θ.Κ.427\26-11-1867 πράξη της πωλεί στον Ιωάννην Βασίλη 16 ελαιόδενδρα στη θέση
«Αμμούσες» ή «Αυτιά» ή «Αλώνια» χ.Μελικίων, δια ποσού 310,67 δραχμές. Εκ των οποίων
τις 109,82 δραχμές δια την εξόφληση δανείου (αρ.π.Σ.Θ.Κ.289\9-5-1867) και τις υπόλοιπες
«δια την αγοράν ίσης αξίας αραβοσίτου που είχε λάβει δια ζωοθροφίαν των τέκνων της...»
ΠΛ36.Η Ρηγίνα Τζουκιά, χήρα Ελ.Τζουκιά, από χ.Μελίκια, άνευ επαγγέλματος, με την
αρ.Σ.Θ.Κ.428\28-11-1867 πράξη της πωλεί προς τον Ιωάννη Βασίλη ο οποίος δρα εκ μέρους
του Χρ. Ρίγγα, το ήμισυ από 9 ελαιόδενδρα αδιανέμητα μετά του Ιωάννη Σαμοήλη
π.Σπυρίδωνος, αλιοδύτη, ευρισκόμενα στη θέση «Πέλερη» ή «Θεριανάτικο» περιοχής
χ.Νεοχωρίου, αντί του ποσού των 84 δραχμών. «Η γυναίκα διαδηλοί αγράμματος...»
ΠΛ37.Η Αικατερίνη Ζερβού, ασχολούμενη με τα οικιακά έργα, κάτοικος Αγίων Θεοδώρων
και σύζυγος του κ.Παδουβά, Ειρηνοδίκη Λευκίμμης, με την αρ.Π.Π.44\2-12-1867 πράξη της
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πωλεί προς τον Νικ. Ζερβόν 2 ελαιόδενδρα, εξώπροικα, ευρισκόμενα εις την περιοχήν
«Ράχη» ή «Βρυτζάδες» περιοχή χ.Ποταμίου, καθώς και ένα χωράφι 1\2 μουζουρίου στη θέση
«Φυτοπούλα» του ιδίου χωριού, αντί

του ποσού των 80,92 δραχμών. Η Αικ.Ζερβού

υπογράφει την πράξη της.
ΠΛ38.Η Αικατερίνη Κουλούρη, σύζυγος Γρηγορίου Κουλούρη από χωρίον Άγιοι Θεόδωροι,
άνευ επαγγέλματος, με την αρ.Σ.Θ.Κ.444\21-12-1867 πράξη της πωλεί προς τον Ιωάννην
Βασίλη, συνεταίρο του Χρ. Ρίγγα, εμποροκτηματία από την Κέρκυρα, δια 24,50 δρχ. ένα
ελαιόδενδρο στη θέση «Άγιος Κων\νος» περιοχή χ.Ποταμίου.
ΠΛ39.Η Πηνελόπη Σαμοΐλη, σύζυγος του Φραγκίσκου Σαμοΐλη, από το χωρίον Ποτάμι, με
την αρ.Θ.Β.57\23-12-1867 πράξη της πωλεί 2 ελαιόδενδρα μετά του τόπου τους, ιδιοκτησίας
της, ευρισκόμενα στο χωρίο Κρητικά, στο Νικόλαο Βλάσση π.Σπυρίδωνος, γεωργό από το
χ.Ποτάμι, αντί του ποσού των 72 δραχμών.
ΠΛ40.Η Ευφροσύνη Κουρή, σύζυγος του Γ.Κάντα, από χ. Μελίκια, άνευ επαγγέλματος, με
την αρ.Σ.Θ.479\28-1-1868 πράξη της πώλησε 7 ελαιόδενδρα σε θέση «Ωριά» ή «Ριόζος»
χωρίου Σπαρτερού, στο Γ.Γράντο π. Κων\νου αντί 42 δραχμές...Οι συμβαλλόμενοι
διαδηλούν αγράμματοι.»
ΠΛ41.Η Κωνσταντίνα Κάντα, σύζυγος σε β΄γάμο του Αντωνίου Κάντα π.Τρύφωνος,
κατοίκου χ. Μελικίων, άνευ επαγέλματος, με την αρ.Σ.Θ.Κ. 482\29-1-1868 πράξη της πωλεί
προς τους Χρ. Ρίγγα και Ι.Βασίλη 5 ελαιόδενδρα στην περιοχή χωρίου Μελικίων «Λογγίδι»
αντί του ποσού των 86,70 δραχμών, αντί των οποίων έλαβε

ποσότητα ίσης αξίας

αραβόσιτου.
ΠΛ42.Με την αρ.Σ.Θ.Κ.484\30-1-1868 πωλητήρια πράξη της η Αναστασία Κάντα από το
χωρίο Μελίκια, άνευ επαγγέλματος, σύζυγος σε β΄γάμο με τον Τζανέτο Βερονίκη, πώλησε
στους ανωτέρω αναφερόμενους δώδεκα μικρά και δασώδη και αδύνατα ελαιόδενδρα και ένα
μεγάλο ελαιόδενδρο στη θέση «Ροπακήλα» χωρίου Μελικίων αντί του ποσού των 173,40
δραχμών. Η γυναίκα διαδηλοί αγράμματος.
ΠΛ43.Η Αναστασία Κάντα, από χ.Μελίκια σύζυγος σε β΄γάμο με τον Τζανέτο Βερονίκη,
άνευ επαγγάλματος, με την αρ.Σ.Θ.Κ.521\3-3-1868 πράξη της πωλεί προς τους Χρ. Ρίγγα και
Ιωάννη Βασίλη, εμποροκτηματίες, κατοίκους της πόλης της Κέρκυρας, 13 ελαιόδενδρα μετά
του τόπου, ιδιοκτησίας της από προίκα, ευρισκόμενα «ένα σώμα στη θέση «Μπουράτικα»,
του αυτού χωρίου, αντί 225,42 δραχμές... Πληρώνουν δε αυτά 1\8 μερίδιον εις τη Μονή
Υ.Θ.Αρκουδίλα.»
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ΠΛ44.Η Αικατερίνη Κάντα από χ.Μελίκια, επαγγελλόμενη τα οικιακά έργα, με το
αρ.Σ.Θ.Κ.551\21-3-1868 πωλητήριο συμβόλαιο πωλεί ένα ελαιόδενδρο στη θέση «Χούμπα»
περιοχή χ.Μελικίων προς τον Ιωάννην Βασίλην αντί του ποσού των 20,23 δρχ. Η γυναίκα
εδήλωσε αγράμματος.
ΠΛ45.Η Μαγδαληνή Κουρή, από χ.Άγιοι Θεόδωροι, σύζυγος Σωκράτη Κουρή, άνευ
επαγγέλματος, με την αρ.Σ.Θ.Κ.569 \27-3-1868 πράξη της πωλεί με τη συναίνεση του
συζύγου της προς τους Χρ. Ρίγγα και Ι.Βασίλη 5 ελαιόδενδρα μετά του τόπου στη θέση
«Ταυλί» περιοχής Ποταμίου με το δικαίωμα εξαγοράς εντός τριετίας, αντί του ποσού των
115,60 δρχ.
ΠΛ46.Η Θεοδούλα Ζερβού, από χ.Άγιοι Θεόδωροι, χήρα Δημ. Μοναστηριώτη, με την
αρ.Σ.Θ.Κ.604\24-4-1868 πράξη της πωλεί προς τον αδελφό της Ανδρέα Ζερβό 7
ελαιόδενδρα στη θέση «Μπολτάδο» περιοχή χωρίου Ριγγλάδων, αντί του ποσού των 202,30
δρχ., με το δικαίωμα της εντός τριετίας εξαγοράς τους.
ΠΛ47.Η Ευσταθία Κουρή, από χωρίον Ποτάμι, σύζυγος του Σωκράτη Βλάσση, άνευ
επαγγέλματος, με την αρ. Σ.Θ.Κ.605\24-4-1868 πράξη της πωλεί προς τους Χρ.Ρίγγα και
Ι.Βασίλη 6 ελαιόδενδρα μετά του τόπου τους, ιδιοκτησίας της εκ παραφερνής, ευρισκόμενα
στη θέση «Ταυλί» χ.Ποταμίου, αντί του ποσού 115,60 δρχ. με το δικαίωμα της εντός τριετίας
εξαγοράς τους. Η γυναίκα εδήλωσε αγράμματη.
ΠΛ48/Με την αρ.Σ.Θ.Κ.612\28-4-1868 πράξη της η Φωτεινή Καστρινού, χήρα Θεοτόκη
Βλάσση από χ.Ποτάμι, άνευ επαγγέλματος, «πωλεί προς τον Ιωάννη Βασίλη το υπόλοιπο
μισό από ένα δαμάλι τριχός μουργίνης, ηλικίας 3 ετών δια δραχμάς 48 τας οποίας έλαβε σε
αξία αραβοσίτου προς ζωοθροφίαν των τέκνων της.Ο Βασίλης εκ καλοκαγαθίας ορμώμενος,
αν του επιστρέψει τις 48 δραχμές, θα της δώσει πίσω το ήμισυ δικαίωμα από το αναφερόμενο
δαμάλι...»
ΠΛ49.Η Μαρίνα Κάντα, σύζυγος Ν. Λέπεση, από χωρίον Μελίκια, άνευ επαγγέλματος, με
την αρ.Σ.Θ.Κ.613\30-4-1868 πράξη της πωλεί προς τον Ιωάννη Βασίλη, επεμβαίνοντα υπέρ
του πρωτοξαδέλφου του Χρ. Ρίγγα, 6 ελαιόδενδρα στη θέση «Λογισάτικες» περιοχή χωρίου
Μελικίων, αντί του ποσού των 114 δραχμών με το δικαίωμα εξαγοράς εντός του ιδίου έτους.
ΠΛ50.Η Αναστασία Κάντα από χωρίον Μελικίων, σύζυγος σε β΄γάμο του Τζανέτου
Βερονίκη με το αρ.Σ.Θ.Κ.617\1-5-1868 πράξη της πωλεί προς τον Μ.Σαούλην, κάτοικο
Κέρκυρας αντί του ποσού των 33 δραχμών 2 ελαιόδενδρα ιδιοκτησίας της μετά ξέφωτου
τόπου στη θέση «Ροπακήλα» θέση περιοχής χ.Μελικίων.
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ΠΛ51.Η Κωνσταντίνα Κάντα, από χωρίον Μελικίων, σύζυγος σε β΄γάμο με τον Αντώνιο
Κάντα π.Τρύφωνος, άνευ επαγγέλματος, πωλεί με την αρ.Σ.Θ.Κ.627\7-5-1868 πράξη της
προς τους Χρ. Ρίγγα και Ι.Βασίλη χερσότοπον 5 μουζουρίων στη θέση «Κουνδούρη»
περιοχής χωρίου Σπαρτερού «σχηματισμένος εις δύο παχασίδια μετά 3 ελαιοδένδρων εντός
αυτών, αντί δραχμών 67,915 με το δικαίωμα της εξαγοράς εντός του μηνός Δεκεμβρίου
τρέχοντος έτους...»
ΠΛ52.Η Μαρία Καββαδία, σύζυγος Ν. Αλεξάκη, κτηματίας από χ. Αργυράδες, συναινέσει
του συζύγου της προπωλεί με την αρ.Τζ.Α.Κ.731\12-6-1868 πράξη της «σταφύλια ώριμα
μαύρα γερά, της ευχαριστήσεως του αγοραστή (Γ.Καββαδία) φορτόματα αλογίτζινα
υπερχειλές τρεία προς δραχ. 9 το κάθε φόρτωμα άτινα θέλει είναι από την άμπελον την
οποίαν κατέχει της κυριότητάς της 3 τσαπίων κειμένην εις θέσιν Βοθίνους.Η πωλήτρια
Μαρία έλαβε 27 δρχ. υποσχόμενη να παραδώση δι’ εξόδων της τα αυτά σταφύλια τω κυρίω
Καββαδία εις το μαγαζίν του εντός του ελευσομένου μηνός Σεπτεμβρίου τρέχοντος έτους. Οι
σύζυγοι εδήλωσαν αγράμματοι.»
ΠΛ53.Η Γιαννιό Νικομάνη, χήρα Κ.Πανδή, κτηματίας από χ. Αργυράδες, με την
αρ.Τζ.Α.Κ.732\12-6-1868 πράξη της «επώλησε στον Γ.Καββαδία οίνον άδολον μαύρον,
βαρέλας χονδράς δύο, προς δώδεκα δρχ. την κάθε βαρέλαν, αφού εδήλωσεν η πωλήτρια ότι
έχει λάβει προηγουμένως 24 δρχ.» Η γυναίκα δήλωσε αγράμματη.
ΠΛ54.Η Μαργαρίτα Κονοφάου, χήρα Θεοτόκη Γράντου από χωρίον Σπαρτερό, με την
αρ.Θ.Β.85 \ 18-8-1868 πράξη της λαμβάνει το ποσόν των 240 δραχμών από την πώληση την
30-7-1867 μιας χαμόγαιας οικίας της στο χωρίο Μελίκια προς τον Αναστάσιο Αγιογραφίτη.
Οι συμβαλλόμενοι εδήλωσαν αγράμματοι.
ΠΛ55.Η Ελενέτα Τζενεμπίση, σε β΄γάμο με τον Ιωάννη Αλιτούργη, από χωρίον Μελίκια,
άνευ επαγγέλματος, με την αρ.Σ.Θ.Κ.688\18-8-1868 πράξη της πωλεί προς τους Χρ. Ρίγγα
και Ι. Βασίλη 2 ελαιόδενδρα μετά 10 αγριλίων ευρισκόμενα στη θέση «Επάνω Σκρανιά»
περιοχής χωρίου Νεοχωρίου, αντί του ποσού των 40,46 δρχ. Η γυναίκα δήλωσε αγράμματη.
ΠΛ56.Η Αναστασία Μάζη, παρών και ο σύζυγός της Ιωάννης Γαστεράτος, από το χωρίον
Ριγκλάδες, με την αρ.Γ.Κ.893\28-8-1868 πράξη της πωλεί στο Δημήτριο Πανδή, από
Αργυράδες, για το ποσόν των 27 δραχμών πικροελιές, μία κεντρωμάδα και ένα αγρίλι στη
θέση «Δεντρωτό» ή «Τραφιά», χωρίου Αργυράδων. Η γυναίκα εδήλωσε αγράμματη.
ΠΛ57.Η Αδαμαντίνα Κουλούρη, χήρα Γ.Λυόπουλου, από χ.Μελίκια, άνευ επαγγέλματος, με
την αρ.Σ.Θ.Κ.910\21-11-1868 πράξη της πωλεί χωράφι 3 στρεμμάτων στη θέση «Σπαρτίλας»
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περιοχής χ.Σπαρτερού, προς τον Αλέξανδρο Κάντα π. Ιωάννη δια του ποσού της αξίας ενός
αλόγου ετών 14 και μιας φοράδας 9 ετών, ήτοι 200 δραχμές...»
ΠΛ58.Η Κωνσταντίνα Κάντα, από Μελίκια, μετερχομένη τα της εξοχής γυναικεία έργα,
παρών και ο σύζυγός της Χαράλαμπος Τζουκιάς, με το αρ.Γ.Κ.1131\19-1-1869 συμβόλαιό
της πωλεί προς τον Ιωάννην Κάντα π. Νικολάου, από χ. Μελίκια, μία χαμόγαιον οικίαν
κείμενη στο χωρίον Μελίκια, ιδιοκτησίας της από πατρική περιουσία για 129 δραχμές...Οι
σύζυγοι εδήλωσαν αγράμματοι.»
ΠΛ59.Η Μαρίνα Κουλούρη και ο σύζυγός της Πολύχρονος Δελαβίας, δημοτικός κλητήρας,
από το χωρίον Ριγκλάδες, με την αρ.Γ.Κ.1141\31-1869 πωλητήρια πράξη της δίνει στον
Παναγιώτη Κουλούρη, από το ίδιο χωρίον 10 ελαίες μετά του τόπου ευρισκόμενες στη θέση
«Δερμόνα» περιοχή χωρίου Ριγκλάδων αντί του ποσού των 330 δραχμών. « Η γυναίκα
εδήλωσε άγνοιαν γραμμάτων.»
ΠΛ60.Η Ιωαννέτα Παϊζάνου, χήρα Αντωνίου Σταύρου, από χ. Χλωμοτιανά, κτηματίας, με
την αρ.Τζ.Α.Κ.877\5-2-1869 πράξη της πωλεί στην Ειρήνη Παϊζάνου π.Γεωργίου, χήρα
Ν.Αργαλιά, από χ.Επισκοπιανά, 17 ελαιόδενδρα τα οποία κατέχει εδώ και 40 χρόνια στη
θέση «Γάντζια» περιοχής του άνωθεν χωρίου δια ποσού 120 δραχμών. Και οι δύο
συμβαλλόμενες «εδήλωσαν άμοιρες γραμμάτων.»
ΠΛ61.Η Αγγέλω Σούκερη, σύζυγος Π.Ζέρβα, από χ.Μπραγκανιώτικα, κτηματίας, με την
αρ.Τζ.Α.Κ.879\9-2-1869 πράξη της, «έχουσα από εδώ και 40 χρόνια κληρονομιά από το
τέκνο της Σπυρίδωνα Τεμπριότη, 45 ελαιόδενδρα, 3 μουζούρια χερσότοπο πληρώνοντα
εδαφονόμιο 0,5 μουζούρια κατά έτος προς τον κ.Αντώνιο Ροδόσταμο, από Κέρκυρα,
ευρισκόμενα εις θέσιν «Γράβα» χ.Κάτω Σπηλαίου, περιοχής δήμου Κορισσίων, πωλεί προς
τον κ.Νικ.Κουρή, π.Γεωργίου, κάτοικο Χλωμοτιανών, αντί του ποσού 360 δρχ. σε δύο ανά
προσεχές έτος δόσεις και με συνολικό τόκο 36 δρχ. τις οποίες προκατέβαλλε.» Οι
συμβαλλόμενοι δήλωσαν αγράμματοι.
ΠΛ62.Η Κωνσταντίνα Κάντα, σύζυγος Χαράλαμπου Τζουκιά, από χ.Μελίκια, φάντρα, με
την αρ.Θ.Κ.107\16-2-1869 πράξη της πωλεί στο Ν.Λυόπουλο χωράφιον καταριολίου ενός
στη θέση «Ελιά» περιοχής χ.Μελικίων, αντί του ποσού των 14 δραχμών.
ΠΛ64.Η Μαρία Κάντα π.Αλεβίζη, σύζυγος Σπ. Γουναρόπουλου, από χ.Μελίκια, με την
αρ.Γ.Κ.1242\ 30-3-1869 πράξη της πωλεί προς το Νικ. Πανδή του Στυλιανού, από χ.
Μελίκια, 6 ελαιόδενδρα από πατρική της κληρονομιά κείμενα στην περιοχή χ.Μελικίων
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«Κρύο Νερό» αντί 126 δραχμών. Από αυτές λαμβάνει 30 δρχ. και το υπόλοιπο ποσόν σε
είδη, δηλ. βουτσιά, δύο κλίνες και μίαν όνον. Οι σύζυγοι εδήλωσαν αγράμματοι.
ΠΛ65.Η Γιαννέτα Μεταξά, χήρα του Τζώρτζη Βούλγαρη, από τους Αγίους Θεοδώρους, με
το αρ.Γ.Κ.1299\20-3-1869 συμβόλαιό της πωλεί στο Συμεών Βλάσση, από το ίδιο χωρίον 10
ελαιόδενδρα στη θέση «Γλύσκα» Αγίων Θεοδώρων, δια του ποσού των 22

ενετικών

ταλλήρων... Η γυναίκα εδήλωσεν άγνοιαν γραμμάτων.»
ΠΛ66.Η Αικατερίνη Βλάσση, από χωρίον Άγιοι Θεόδωροι, σύζυγος του Ν.Βλάσση, φάντρα
στο επάγγελμα, με την αρ.Θ.Β.118\29-6-1869 πράξη της πωλεί 16 ριζάρια ελαιόδενδρα μετά
του τόπου, ευρισκόμενα στη θέση «Αντζουλέτου» περιοχής άνωθεν χωρίου προς το
Χριστόδουλο Μοναστηριώτη π.Ιωάννου αντί 150,28 δραχμές. Η γυναίκα εδήλωσε
αγράμματη.
ΠΛ67.Η Μαρία Κουλούρη, χήρα Θεοδώρου Γκούση, από χωρίον Ριγκλάδες, μετερχόμενη τα
γυναικεία έργα, με την αρ.Γ.Κ.1398\23-8-1869 πράξη της επώλησε στο Σταμάτιο Κουλούρη,
από το ίδιο χωρίον 9 ελαιόδενδρα ευρισκόμενα στη θέση «Άγιος Νικόλαος» χ.Αναπλάδων,
αντί του ποσού των 33 ταλλήρων.
ΠΛ68.Η Διαμάντη Μεταξά, από τους Ριγκλάδες και ο σύζυγός της Σπυράκης Κουλούρης π.
Σπυρίδωνος, με την αρ.Γ.Κ.1442\28-9-1869 πράξη της πωλεί «χωράφιον ενός και πλέον
μουζουρίου εις θέσιν Παπαχρηστάτικα, περιοχή χωρίου Αναπλάδων προς τον Κων.
Χρυσικόπουλο», από τους Αναπλάδες, αντί του συνολικού ποσού των 86,70 δραχμών.(Δεν
υπογράφει) «της γυναικός δηλωσάσης άγνοιαν γραμμάτων.»
ΠΛ69.Η Αναστασία Κουλούρη, χήρα του Κων. Κουρή από χ.΄Αγιοι Θεόδωροι, μετερχομένη
τα γυναικεία έργα, με το αρ.Γ.Κ.1467\13-10-1869 συμβόλαιό της πωλεί στον Αναστάσιο
Κουρή 3 ελαιόδενδρα μετά του τόπου εκ πατρικής της κληρονομίας ευρισκόμενα στη θέση
«Ράχη» χωρίου Αγίων Θεοδώρων, αντί του ποσού των 51 δραχμών. Ως όρος γράφεται και το
δικαίωμα «αν μέχρι το έτος 1871 του δώσει πίσω τις 51 δρχ., θα της επιστρέψει τις 3 ελιές...
Η γυναίκα εδήλωσεν άμοιρος γραμμάτων.»
ΠΛ70.Η Αικατερίνη Βλάχου, από το χωρίο των Αγίων Θεοδώρων, σύζυγος του Μ.Παγιάτη
με το αρ.Σ.Θ.Κ.1133\14-10-1869 συμβόλαιό της πωλεί προς τον Ιωάννην Κουρή
π.Αναστασίου,

ένα

τεμάχιον

χωραφίου

εκ

παραφερνής

στη

θέση

«Βαρκά»

ή

«Παναγιωπούλα» χ.Αναπλάδων εκτάσεως ενός καταριολίου, αντί του ποσού των 48
δραχμών... Η γυναίκα διαδηλοί αγράμματος.»
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ΠΛ71.Η Θεοδούλα Ζερβού, χήρα Δημητρίου Μοναστηριώτη, από χωρίον Άγιοι Θεόδωροι,
με την αρ.Δ.Ζ-Ζ.40\7-12-1869 πράξη της επώλησε στο Δημήτριο Μοναστηριώτη
π.Σπυρίδωνος 2 ελαιόδενδρα στη θέση «Απέραμα» χωρίου Αναπλάδων, αντί του ποσού των
29 δραχμών. Οι συμβαλλόμενοι δήλωσαν άγνοια γραμμάτων.
ΠΛ72.Η Αικατερίνη Κονδομάρη, σύζυγος του Λεωνίδη Κουρή, μετερχομένη τα γυναικεία
έργα, από το χωρίον των Αγίων Θεοδώρων με την αρ.Γ.Κ.1579\28-12-1869 πράξη της
επώλησε στον Ιωάννην Κουλούρη, από χωρίον Ριγγλάδες, 2 ελαιόδενδρα με τα εδάφη τους
ευρισκόμενα στη θέση «Κυρά» χ.Αναπλάδων, αντί του ποσού των 14 ταλλήρων ή 84
δραχμών.Υπογράφουν πλην της πωλητρίας δηλωσάσης άγνοιαν γραμμάτων.
ΠΛ73.Με την αρ.Σ.Θ.Κ.1206\29-12-1869 πράξη της η Μαρία Χρυσικοπούλου, χήρα Σπ.
Μοναστηριώτη, από τους Αγίους Θεοδώρους, άνευ επαγγέλματος, παρών και ο γιος της
Αναστάσιος Μοναστηριώτης, πωλεί προς τον ιερέα Σπ. Μυρισκλάβο αμπέλι 1 στρέμματος
στην περιοχή «Μάρμαρο» χ.Αναπλάδων ιδιοκτησίας της εκ παραφερνής αντί του ποσού των
70 δραχμών... « Η Μαρία διαδηλοί αγράμματος.»
ΠΛ74.Η Αναστασία Κάντα, σύζυγος του Τζανέτου Βερονίκη σε β΄ γάμο, από χ. Μελίκια,
άνευ επαγγέλματος, με την αρ.Σ.Θ.Κ 1221\21-1-1870, πωλεί προς τον Βασίλειον Πανδή, π.
Σπυρίδωνος, παντοπώλη, από χ.Μελίκα, αντί του ποσού των 49,13 δραχμών, 3 ελαιόδενδρα
μετά του τόπου ιδιοκτησίας της εκ παραφερνής, κείμενα εις ονομασίαν «Γιανά» χωρίου
Μελικίων... Η πωλήτρια διαδηλοί αγράμματος.»
ΠΛ75.Η Κωνταντίνα Μοναστηριώτη, χήρα Αναστασίου Μοιρισκλάβου, από χωρίον Άγιοι
Θεόδωροι, με την αρ.Γ.Κ.1632\26-1-1870 πράξη της επώλησε στον Αντώνιο Μοναστηριώτη,
από το ίδιο χωρίον, 6 ελαιόδενδρα ευρισκόμενα στη θέση «Κουλούρη» χ.Αναπλάδων, αντί
του ποσού των 30 ενετικών ταλλήρων ή 173,40 δραχμών. Η γυναίκα εδήλωσεν άγνοιαν
γραμμάτων.
ΠΛ76.Η Ευφροσύνη Κουρή, σύζυγος του Γεωργίου Κάντα, από χωρίον Μελίκια, άνευ
επαγγέλματος με το αρ.Σ.Θ.Κ.1248 \ 4-2-1870 συμβόλαιο αγοράζει πάλι τα 7 ελαιόδενδρα
μετά του τόπου ευρισκόμενα στη θέση «Ωριά ή Ριόζου», χ. Σπαρτερού, τα οποία με το
Σ.Θ.Κ.479\28-1-1868 συμβόλαιο είχε πωλήσει προς τον Γεώργιο Γράντο, από χ. Σπαρτερό,
αντί του ποσού των 42 δραχμών .Με το παρόν συμβόλαιο τα επανακτά αντί του ποσού των
48 δραχμών. Η γυναίκα εδήλωσε αγράμματη.
ΠΛ77.Η Μαρία Κάντα π. Αλοΐσιου, σύζυγος του Σπ. Γουναρόπουλου από χωρίον Μελικίων,
άνευ επαγγέλματος, με την αρ.Σ.Θ.Κ.1259\14-2-1870 πράξη της και με τη συναίνεση του
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συζύγου της πωλεί στο Νικόλαο Φίλιππα, αρτοποιό από το χ. Ποτάμι, αντί του ποσού των
66 δραχμών, ένα χωράφι εκτάσεως 1,5 στρέμματος ιδιοκτησίας της εκ παραφερνής,
ευρισκόμενο στη θέση «Κατακταίς» περιοχής χωρίου Μελικίων.
ΠΛ78.Με την αρ.Σ.Θ.Κ.1268 \18-2-1870 πράξη της η Φωτεινή Καστρινού, χήρα του
Θεοτόκη Βλάσση, μαζί με τον υιόν της Γρηγόριο Βλάσση π.Θεοτόκη, από χωρίον Ποτάμι,
πωλεί το μερίδιο

από το δαμάλι που κατέχει από μισό με τον Ιωάννην Βασίλη στον

προαναφερθέντα αντί του ποσού των 48 δραχμών και θα του το παραδώσει τέλος του μηνός
Φεβρουαρίου. Μάνα και γιος εδήλωσαν αγράμματοι.
ΠΛ79.Η Ευσταθία Κουρή, σύζυγος του Σωκράτη Βλάσση, από το χωρίον Ποτάμι, άνευ
επαγγέλματος, με την Σ.Θ.Κ.1271\19-2-1970 πράξη της πωλεί 3 ελαιόδενδρα ευρισκόμενα
στη θέση «Μάρμαρο» περιοχής χ.Ριγκλάδων, στο Σταμάτιο Κουλούρη, από τους Ριγκλάδες,
αντί του ποσού των 69,36 δραχμών. «Η δε Ευσταθία διαδηλοί αγράμματος.»
ΠΛ80.Η Αγγελική Βασιλά, κτηματίας και ο υιός της Νικόλαος Κουρής π.Ιωάννη Βαπτιστή,
από το χωρίον των Αγίων Θεοδώρων, με το αρ.Σ.Θ.Κ.1295\8-3-1870 συμβόλαιό τους
επώλησαν στο Σπυρίδωνα Λυόπουλο, κάτοικο χωρίου Ποταμίου, 15 ελαιόδενδρα μετά του
τόπου ευρισκόμενα στη θέση «Πλάκα» Ποταμίου αντί του ποσού των 606 δραχμών. Η
Αγγελική Βασιλά υπογράφει την πράξη.
ΠΛ81.Η Φωτεινή Βλάχου, σύζυγος του Ιωάννη Μοναστηριώτη, από χωρίον Άγιοι
Θεόδωροι, άνευ επαγγέλματος, με την αρ.Σ.Θ.Κ.1237\1-4-1870 πράξη της «πωλεί στο
Χαράλαμπο Παπαβλασόπουλο, από χωρίον Ριγκλάδες, 3 ελαιόδενδρα στη θέση
«Κουτρουλάτικα ή Εξατάρικο» των Αναπλάδων αντί του ποσού των 48 δραχμών...Η
πωλήτρια διαδηλοί αγράμματος...»
ΠΛ82.Η Μαρία Κάντα, σύζυγος του Γιαννάκη Πλασκασοβίτη, από χ.Νεοχώρι, άνευ
επαγγέλματος, με το αρ.Σ.Θ.Κ.1334 συμβόλαιο καταχωρημένο τη Μεγάλη Πέμπτη 9-4-1870
πωλεί «το πουλάρι που γεννήθηκε από μίαν αλογοπουλάραν την οποίαν είχε από μισή με τον
Χαράλαμπο Κάντα και δίνοντάς του τα χρήματα 150 δρχ. κρατεί ολόκληρη την πουλάρα.»
Οι σύζυγοι εδήλωσαν αγράμματοι.
ΠΛ83.Η Μ. Ασπιώτη, κάτοικος Σπαρτερού, πώλησε προς τον Αναστάσιο Κονοφάο με το
αρ.Σ.Θ.Κ.1386\21-6-1870 συμβόλαιό της 10 ελαιόδενδρα στη θέση «Τσιούρη» περιοχή του
ως άνω χωρίου, αντί του ποσού των 20 ενετικών ταλλήρων πληρώνοντας μερίδιον 1\8 στο
τιμάριο Μ.Δήμα.Η συμφωνία περιέχει τον όρο της αποπληρωμής του όλου τιμήματος στο γιο
της πωλήτριας με το ποσό των 5 ταλλήρων ανά έτος, ατόκως.
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ΠΛ84.Η Ειρήνη και η Ρεγκίνα Βούλγαρη, κάτοικοι

της πόλης της Κέρκυρας με το

αρ.Σ.Θ.Κ.1391 \25-6-1870 συμβόλαιό τους πώλησαν στο Σπυρίδωνα Κάντα, γιο του ιερέως
Φ.Κάντα, υποτελώνη, αντί του ποσού των 86 δραχμών έκταση ενός καταριολίου ή καμακίων
τετραγωνικών 12 στη θέση «Γεράλη» χ.Μελικίων. Οι γυναίκες δήλωσαν αγράμματες.
ΠΛ85.Η Νικολέτα Κουλούρη, χήρα Δημ. Ζερβού από χωρίον Άγιοι Θεόδωροι, με την
αρ.Σ.Θ.Κ.1398\6-7-1870 πράξη της, έχουσα μαζί με τον Νικόλαο Φίλιππα, αρτοποιό από το
χωρίο Ποτάμι, από μισό έναν αροτήρα βουν 9 ετών, τον πωλεί από κοινού με το Ν.Φίλιππα
προς τους αδελφούς Αλέξανδρο και Σπυρίδωνα Κάντα από τα Μελίκια, δια του ποσού των
104,40 δραχμών.
ΠΛ86.Η Μαρία Τζενεμπίση, χήρα σε γ΄ γάμο της με το Δημήτριο Πανδή, από χωρίον
Μελίκια, μαία στο επάγγελμα, με την αρ.Σ.Θ.Κ.1484\10-10-1870 πράξη της πώλησε στον
Νικόλαο Πανδή, ναυτικό, μίαν άμπελον, ιδιοκτησίας της εκ παραφερνής, εκτάσεως 2
τσαπίων στη θέση «Παλησιαίς» και το μισό από χερσοχώραφο 3 στρεμμάτων στη θέση
«Μπούκα» χ.Μελικίων, ευρισκόμενα πλησίον των ιδιοκτησιών του Σπ. Κάντα (Καλακάνου),
αντί του ποσού των 192 δραχμών. «Οι συμβαλλόμενοι διαδηλούσι αγράμματοι.»
ΠΛ87.Η Ειρήνη Μίαρη, από χωρίον Περιβόλι, χήρα Βασιλείου Κυπριώτη, με την αρ.
Σ.Κ.Θεοτ.99\29-11-1870 πράξη της πωλεί προς τον Αρσένιο Κυπριώτη, αντί των 200
δραχμών «έναν ίππον εις τρίχαν κοκκίνην, ετών δέκα.» Οι συμβαλλόμενοι εδήλωσαν
άγνοιαν γραμμάτων.
ΠΛ88.Η Αναστασία Κάντα σύζυγος σε β΄γάμο της με τον Τζανέτο Βερονίκη, «όστις από
χρόνου κατοικεί εις την Μονήν Υ.Θ.Αρκουδίλα» με την αρ. Σ.Θ.Κ.1756\9-3-1871 πράξη της
πωλεί στον Αριστοτέλη Κάντα π. ιερέως Δημητρίου, αντί του ποσού των 120 δραχμών, ένα
χωράφι της εκ παραφερνής εκτάσεως ενός μουζουρίου ευρισκόμενο στη θέση «Μελικιάτικο
ή Λιβάδι» χωρίου Μελικίων. «Η πωλήτρια διαδηλοί αγράμματος.»
ΠΛ89.Η Κωνσταντίνα Κάντα π. Ιωάννου, σύζυγος του Αντωνίου Κάντα, άνευ επαγγέλματος,
από τα Μελίκια, με την αρ.Σ.Θ.Κ.1758\11-3-1871 πράξη της πωλεί προς τον Χρ. Ρίγγα 3
ελαιόδενδρα μετά του τόπου στη θέση «Κουντούρι», Σπαρτερού, 8 ελαιόδενδρα και ένα
αγρίλιο στη θέση «Ροπακήλα» Νεοχωρίου αντί 113 δραχμών... Οι σύζυγοι διαδηλούσιν
αγράμματοι.»
ΠΛ90.Η Πηνελόπη Σαμοήλη π. Νικολάου, σύζυγος του Φραγκίσκου Σαμοήλη π. Γεωργίου,
από χωρίον Ποτάμι, με το αρ.Σ.Θ.Κ.1700\2-2-1871 πωλητήριο συμβόλαιό της πωλεί προς
τον Πέτρο Κονοφάο π. Ιωάννου, από το ίδιο χωρίο, ένα αμπέλι ιδιοκτησίας της από πατρική
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της κληρονομιά ευρισκόμενο στη θέση «Μενεγίνα ή Παλιάμπελο» του χωρίου Ποτάμι, αντί
του ποσού των 173,40 δραχμών.Οι συμβαλλόμενοι εδήλωσαν αγράμματοι.Επίσης η ιδία με
το αρ.Σ.Θ.Κ.1769\2-4-1871 συμβόλαιό της πωλεί στον Αλέξανδρο Καστρινό π.Φιλίππου,
από το χωρίο Παλαιοχώρι, ένα χωράφι εκ παραφερνής 5 καταριολίων στη θέση «Λαουδάνα
ή Λιπαράκια» Παλαιοχωρίου, αντί του ποσού των 10 ενετικών ταλήρων, ήτοι 57,80
δραχμών.
ΠΛ91.Η Αναστασία Κάντα π. Αλοΐσιου, άνευ επαγγέλματος, σύζυγος του Στυλιανού Κάντα
π. Νικολάου, από Μελίκια, με την αρ.Σ.Θ.Κ.1759\11-3-1871 πράξη της πωλεί προς τον
Ιωάννη Βασίλη, ο οποίος ενεργεί για τον εξάδελφό του Χρ. Ρίγγα 3 ελαιόδενδρα μετά του
τόπου ευρισκόμενα στη θέση «Άγιος Πέτρος» Νεοχωρίου, ιδιοκτησίας της, αντί του ποσού
των 46,50 δραχμών. Οι σύζυγοι διαδηλούν αγράμματοι.
ΠΛ92.Η Λούλα Σαμοΐλη, χήρα Χριστόδουλου Πανδή, κάτοικος χωρίου Ποταμίου, άνευ
επαγγέλματος, με την αρ.Σ.Θ.Κ.1787\20-4-1871 πράξη της πωλεί στη θυγατέρα της
Κωνσταντίνα Πανδή, χήρα Νικολάου Λυόπουλου, από χωρίον Ποτάμι, 7 ελαιόδενδρα από τα
15 τα οποία κατέχει στη θέση «Βεργάτα» Νεοχωρίου, αντί 200 δραχμών, με δικαίωμα
εξαγοράς εντός τριετίας.
ΠΛ93.Η Φωτεινή Παπαβλασοπούλου, ο γιος της Ι. Μοναστηριώτης και η σύζυγός του
Φωτεινή Βλάχου, «οι γυναίκες άνευ επαγγέλματος και μεταχειριζόμενες τα γυναικεία έργα»,
κάτοικοι χωρίου Άγιοι Θεόδωροι, με την αρ.Δ.Ζ-.Ζ.103\12-5-1871 πράξη τους πώλησαν στο
Δημήτριο Ζερβό αγροχερσοχώραφο 2,5 μουζουρίων ευρισκόμενο στη θέση «Μπόρος ή
Στρατιώτικα», περιοχή Νεοχωρίου, αντί του ποσού των 145 δραχμών. Άπαντες εδήλωσαν
άγνοιαν γραμμάτων.
ΠΛ94.Η Αγγελική Πανδή π. Τζάνη, σύζυγος του Ιωάννη Κουλούρη, από χ. Αναπλάδες, με
την αρ. Σ.Θ.Κ.1848\20-6-1871 πράξη της πωλεί από μητρική της περιουσία 5 ελαιόδενδρα
στη θέση «Βουρκοελιά» περιοχής χ. Βιταλάδων προς το Σπ. Κουλούρη αντί 57,80 δρχ. σε
δύο δόσεις εξοφλητέες και με προσαύξηση 10% στην περίπτωση καθυστέρησης
αποπληρωμής. Οι συμβαλλόμενοι εδήλωσαν αγράμματοι.
ΠΛ95.Η Αγγελική Πανδή, σύζυγος Σπ. Σαμοΐλη, από χ.Ποτάμι, επαγγελλόμενη τα της
εξοχής γυναικεία έργα, με την αρ.Σ.Θ.Κ.1848\21-6-1871 πράξη της «πωλεί προς τον
Αυγουστίνο Σαμοΐλη π. Φιλίππου χωράφι 2 μουζουρίων στη θέση «Βαγγέλη» χ.Μελικίων
δια ποσού 144,50 δραμές, υποκείμενο εις πρόσοδον προς την κ. Θεοδώρα ΠετρετίνΚαποδίστρια.»
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ΠΛ96.Η Γιαννέτα Κάντα, από χ. Μελίκια, σύζυγος του Σπ. Κάντα πατρός Χριστοδούλου με
την αρ. Σ.Θ.Κ.1853\26-6-1871 πράξη της «συναινέσει του συζύγου της απαλλοτριοί προς
τον Ιωάννην Βασίλην, έμπορον από Κέρκυρα, 10 ελαιόδενδρα από πατρική περιουσία και
προίκα της μετά του τόπου, υποκείμενα εις μερίδιον στο τιμάριον Δαλμέρας(1\10)
ευρισκόμενα στη θέση «Κουτσουνάτικα» Νεοχωρίου, δια του ποσού των 173,40 δρχ...»
ΠΛ97.Η Αικατερίνη Σμοήλη π. Σπυρίδωνος, σύζυγος του Αναστασίου Σμοήλη, από
χ.Αναπλάδες, με την αρ. Σ.Θ.Κ.1914\19-9-1871 πράξη της πωλεί χερσότοπον ιδιοκτησίας
της από προίκα εκτάσεως 2 μουζουρίων στη θέση «Μπαγδάκια» Αναπλάδων προς τον
Αριστόβουλο Μεταξά για 90 δραχμές. Αγράμματοι οι δύο συμβαλλόμενοι.
ΠΛ98.Η Αναστασία Κάντα π.Αναστασίου, σύζυγος σε δεύτερο γάμο με τον Τζανέτο
Βερονίκη, διαμένοντα πάντοτε εις το μοναστήρι της Υ.Θ.Αρκουδίλα, άνευ επαγγέλματος με
την αρ.Σ.Θ.Κ.1924\28-9-1871 πράξη της πωλεί προς το Χρίστο Ρίγγα, για 28,90 δρχ.
χερσώδη και λογκώδη τόπον ως έγγιστα μουζουρίων 2 από προίκα της στη θέση
«Ροπακήλα» Νεοχωρίου. Εδήλωσε η γυναίκα αγράμματη.
ΠΛ99.Η Μαρίνα Κουλούρη π. Αναστασίου, από χ.Άγιοι Θεόδωροι, σύζυγος του Ελ.
Μοναστηριώτη με την αρ.Σ.Θ.Κ.1927\2-10-1871 πράξη της, συναινέσει του συζύγου της
πωλεί προς τον Χρίστο Ρίγγα, εμποροκτηματία από την Κέρκυρα, ιδιοκτησίας της από
προίκα, 5 ελαιόδενδρα μετά του τόπου ευρισκόμενα στη θέση «Μπόρο» χ.Μελικίων για
69,36 δρχ. Η γυναίκα εδήλωσε αγράμματη.
ΠΛ100.Η Μαρία Κάντα, π.Αλοΐσιου, από χ. Μελίκια, σύζυγος του Σπ. Γούναρη, με την
αρ.Σ.Θ.Κ. 1931\6-10-1871 πράξη της πωλεί, συναινέσει του συζύγου της, προς τον
υποτελώνη Λευκίμμης Σπ.Κάντα π.ιερέως Φωτίου Κάντα, από χ.Μελίκα, χερσότοπο 2
μουζουρίων με μία ελαία εντός, ευρισκόμενα στη θέση «Ζωοδόχος Πηγή», χ.Μελικίων, αντί
του ποσού των 23,12 δραχμών.
ΠΛ101.Η Παντούλα Βλάσση π. Χριστοδούλου, σύζυγος του Ιωάννου Βλάσση, από το
χωρίον Άγιοι Θεόδωροι, άνευ επαγγέλματος, με την αρ.Σ.Θ.Κ.1935\8-10-1871 πωλεί προς το
Στυλιανό Κουρή π. Γεωργίου ένα χερσοχώραφο εκ παραφερνής της 5\4 μουζουρίου στη
θέση «Μερμηγκάρη» του ιδίου χωρίου αντί του ποσού των 18 ταλλήρων, ήτοι 104,04
δραχμών. Εισπράττει με το παρόν συμβόλαιο τα 6 τάλληρα και τα υπόλοιπα 12 συμφωνούν
να εξοφληθούν σε δύο ισόποσες δόσεις.(Μέχρι την 5-6-1875 δεν εξοφλήθηκαν).
ΠΛ102.Η Παρασκευούλα Σαμοήλη, σύζυγος του Απ. Πανδή από χ. Μελίκια με την αρ.
Σ.Θ.Κ.1946\16-10-1871 πράξη της πωλεί προς τον Κων. Σαμοήλη, παντοπώλη, ένα χωράφι
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με μία αγριαπιδιά κείμενα στη θέση «Καμίνια Ράχης» περιοχής χ.Μελικίων, αντί του ποσού
των 57 δραχμών.
ΠΛ103.Η Κωνσταντίνα Κουρή π. Στυλιανού από χ. Άγιοι Θεόδωροι, σύζυγος του Ιωάννη
Βούλγαρη, άνευ επαγγέλματος, πωλεί με την αρ. Σ.Θ.Κ.1954\23-10-1871 πράξη της προς το
Γεώργιο Κουρή για 323,68 δρχ. 10 ελαιόδενδρα μετά του τόπου στη θέση «Μερμηγκάρι»
περιοχής Αγίων Θεοδώρων, ιδιοκτησίας της από προίκα. Οι σύζυγοι δήλωσαν αγράμματοι.
ΠΛ104.Η Ασημίνα Κουρή π. Στεφάνου, σύζυγος του Θ.Σαμοήλη, από χ.Ποτάμι με την
αρ.Σ.Θ.Κ.1962\30-10-1871 πράξη της πωλεί προς το Χρ. Ρίγγα για 69,36 δρχ. 8 ελαιόδενδρα
μετά του τόπου ευρισκόμενα στη θέση «Παρακλάδι» και «Κουνάδη» περιοχής αμφότερα χ.
Μελικίων.
ΠΛ105.Η Θεοδωρέλα Ζερβού π.Ανδρέου, χήρα Ν.Βλάσση, από χ. Αγίων Θεοδώρων, άνευ
επαγγέλματος, με την αρ.Σ.Θ.Κ.1972\17-11-1871 πράξη της πωλεί προς τον Αντώνιο Ζερβό,
γεωργό, δια του ποσού των 69,36 δραχμών χωράφι ως 3 καταριολίων στη θέση «Μπούκα»
χ.Ποταμίου με τον όρο εντός τριών ετών να έχει τη δυνατότητα, την παρεχόμενη από το
νόμο, της εξαγοράς του. Οι συμβαλλόμενοι αγράμματοι.
ΠΛ106.Η Αικατερίνη Κάντα, χήρα Αναστασίου Κάντα, άνευ επαγγέλματος από χωρίον
Μελίκια, με την αρ.Σ.Θ.Κ.2006\10-12-1871 πράξη της «πωλεί προς τον Νικόλαο Φίλιππα π.
Αρσενίου, αρτοποιό, από χωρίον Ποτάμι, 18 ελαιόδενδρα μετά του τόπου ευρισκόμενα στη
θέση «Σωτήρα» χωρίου Μελικίων, αντί του ποσού των 242,76 δραχμ. τα οποία πληρώνουν
βάρος 1\10 προς τη Μονή της Υ.Θ.Αρκουδίλλα. Η δε πωλήτρια διαδηλοί αγράμματος.
ΠΛ107.Η Αναστασία Κάντα π. Σπυρίδωνος και ο σύζυγός της Απόστολος Βούλγαρης, από
χωρίον Μελίκια, με την αρ. Σ.Θ.Κ.2007\ 11-12-1871 πράξη της πωλεί προς τον Θεοφάνη
Κάντα π. Μυριακού μίαν άμπελον και ένα κομμάτι χωράφι, όλα σε ένα σώμα, 3 καταριολίων
εκ παραφερνής της ευρισκόμενα στη θέση «Πάλιουρας» περιοχή χωρίου Μελικίων αντί του
ποσού των 12 ταλλήρων.
ΠΛ108.Η Πηνελόπη Σαμοήλη, από χ.Ποτάμι, σύζυγος του Φρατζίσκου Σαμοήλη, με την
αρ.Σ.Θ.Κ. 2008 \11-12-1871 πράξη της πωλεί προς τον Κων. Σαμοήλη δια ποσού 115,60
δρχ. ένα χωράφι ιδιοκτησίας της εκ παραφερνής στη θέση «Ράχη» περιοχής χωρίου
Ποταμίου εκτάσεως 1,5 μουζουρίου με «μοιράδι στην Κυρά την Κοκκινάδα δέκατον.»
ΠΛ109.Η Αγγελική Κάντα, χήρα ιερέως Αντωνίου Κάντα, άνευ επαγγέλματος, από χωρίον
Ποτάμι εγγυάται για τον ανήλικο γιο της Θεόδωρο Κάντα π. Αντωνίου με την
αρ.Σ.Θ.Κ.1988\28-11-1871 πράξη της και πωλούν στον Νικόλαο Φίλιππα π. Αρσενίου,
169

αρτοποιό, 6 ελαιόδενδρα μετά του τόπου ευρισκόμενα στη θέση «Άγιος Πέτρος» Νεοχωρίου,
αντί του ποσού των 108 δραχμών. «Η δε μήτηρ εδήλωσεν αγράμματος.»
ΠΛ110.Η Αικατερίνη Καββαδιά από χ. Αργυράδες, σύζυγος του Χαράλαμπου Ράντου με την
αρ. Σ.Θ.Κ.2762 \22-12-1871 πράξη της πωλεί 3 ελαιόδενδρα ιδιοκτησίας της προς το Μιχαήλ
Καββαδιά αντί του ποσού των 30 δραχμών, ευρισκόμενα τα εν λόγω ελαιόδενδρα στη θέση
«Καμάρα» χ.Μαραθιά και εξοφλεί πρόσοδον προς την Εγχώριον Κυβέρνηση.
ΠΛ111.Η Αικατερίνη Κάντα, χήρα Αναστασίου Κάντα, από χ. Μελίκια, άνευ επαγγέλματος,
με την αρ. Σ.Θ.Κ.2059\24-1-1872 πράξη της πωλεί προς τον Κονοφάο Πέτρο, θαλασσινό,
από χ.Ποτάμι, δια του ποσού των 660 δρχ. 26 ελαιόδενδρα μετά του τόπου ευρισκόμενα στη
θέση «Παρακλάδι» περιοχής χ. Μελικίων, κείμενα πλησίον της ιδιοκτησίας Ιωάννου Κάντα
(Μπούλου).
ΠΛ113.Η Αγγελική Κάντα, σύζυγος του Κων. Κάντα, από χ. Μελίκια, άνευ επαγγέλματος,
με την αρ.Σ.Θ.Κ.2105\15-2-1872 πράξη της πωλεί προς τον Αντώνιο Σαμοήλη, θαλασσινό,
από χ.Ποτάμι για το ποσό των 150 δραχμών ένα χωράφι 2 μουζουρίων ιδοκτησίας της στην
ονομασία «Καμίνια» Μελικίων, κοντά στα ελαιόδενδρα ιερέως Φ.Κάντα με το δικαίωμα της
εξαγοράς εντός τριετίας και επειδή είναι σπαρμένο θα σοδέψει τον καρπό της φετινής
εσοδείας.
ΠΛ114.Η Ασημίνα Σαμοήλη, σύζυγος Θεοδ. Σαμοήλη, από χ. Ποτάμι, άνευ επαγέλματος, με
την αρ.Σ.Θ.Κ.2164\18-3-1872 πράξη της απαλλοτριοί προς τον Σπ. Σαμοήλη 13 ελαιόδενδρα
μετά του τόπου, ιδιοκτησίας της εκ παραφερνής, δια ποσού 72 δρχ. στη θέση «Λογκάδι» χ.
Μελικίων κείμενα πλησίον των δένδρων του ιερέως Φ.Κάντα.
ΠΛ115.Η Πηνελόπη Σαμοήλη με την αρ. Σ.Θ.Κ.2168\19-3-1872 πράξη της απαλλοτριοί
προς τον Δημ.Ζερβό, ναυπηγό, 1 χερσοχώραφο 3 καταριολίων εκ παραφερνής στην
ονομασίαν «Μπούκα» ή «Πηγαδίνες», χ.Ποταμίου δια ποσού 8 ενετικών ταλλήρων.
ΠΛ116.Η Μαρία Κάντα, χήρα Ν.Κάντα (Γαρίδα) από χ. Μελίκια, μαία στο επάγγελμα, με
την αρ.Σ.Θ.Κ.21-3-1872 πράξη της πωλεί, προς εξόφληση χρέους της δια την αγορά
αραβοσίτου από τους Θεμιστ. Κάντα και Αποστ. Ασπιώτη, ένα χωράφι με λίγο αμπέλι εις
ένα σώμα εκτάσεως 2,5 μουζουρίων στη θέση «Φουκαριό» περιοχής χ. Μελικίων, κοντά στη
θάλασσα, πλησίον των ιδιοκτησιών του Γιαννάκη Κάντα (Γόδη) και της Αρετούσας Κάντα,
(Καράκαλου).
ΠΛ117.Η Πηνελόπη Σαμοήλη π.Νικολάου, σύζυγος του Φραγκίσκου Σαμοήλη, από χ.
Ποτάμι, άνευ επαγγέλματος, με την αρ.Σ.Θ.Κ.2236\13-4-1872 πράξη της «πωλεί, συναινέσει
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του συζύγου της, προς τον Κων. Σαμοήλη αντί 84 δραχών μίαν άμπελον εκ παραφερνής 4
τσαπίων στην περιοχή «Μπόρο» Νεοχωρίου εις καλήν κατάστασιν με τους εξείς όρους : Να
τρυγήση η ίδια και να κρατήση τον καρπό ενεστώτος έτους και να έχη το δικαίωμα εξαγοράς
της αμπέλου εντός τριών ετών.» Πράγματι με το Σ.Θ.Κ.2682\19-9-1873 συμβόλαιο αγοράς
επαναγοράζει την άμπελο με 96 δραχμές, δηλαδή ακριβότερα κατά 12 δραχμές μέσα σε ένα
περίπου χρόνο.
ΠΛ118.Η Σταματέλλα Μπαλή π.Αντωνίου, σύζυγος του Νικολάου Τούρκου, από χωρίον
Χλωμός με την αρ.Σ.Κ.Θεοτ.204\18-4-1872 πωλητήρια πράξη της επώλησεν προς τον
Γεράσιμον Κουταλά, από το χ.Χλωμός, λογγώδη τόπον με δενδρύλια άγρια και ήμερα εντός
αυτού, αντί του ποσού των 100 δραχμών. «Οι συμβαλλόμενοι εδήλωσαν άγνοιαν
γραμμάτων.»
ΠΛ119.Με την αρ.Σ.Κ.Θεοτ.206\21-4-1872 πράξη της η Μαρία Λέση π.Χριστοδούλου, από
χωρίον Χλωμός, επώλησε στον Γεράσιμο Κουταλά π. Ιωάννη από το ίδιο χωρίο τόπον
λογγώδη ευρισκόμενο στη θέση «Βόλα» περιοχής του άνωθεν χωρίου, με 6 ρίζες
ελαιόδενδρα, αντί του ποσού των 100 δραχμών. Οι συμβαλλόμενοι εδήλωσαν άγνοιαν
γραμμάτων.
ΠΛ120.Με την αρ.Σ.Θ.Κ.2252\5-5-1872 πράξη της η Ευφροσύνη Κουρή, σύζυγος του
Γ.Κάντα, άνευ επαγγέλματος από το χωρίο Μελίκια, με τη συναίνεση του συζύγου της πωλεί
προς το Σπ. Βρυάκο, έμπορο από την Κέρκυρα, για 5,5 βενέτικα τάλληρα το ήμισυ από 5
ελαιόδενδρα μετά του τόπου ιδιοκτησίας της από προίκα στη θέση «Τζαλαρία ή Αγουρίδι»
περιοχής χ. Σπαρτερού.
ΠΛ121.Με το αρ.Σ.Κ.Θεοτ.221\8-9-1872 συμβόλαιό της η Ελένη Μηνά π. Σπυρίδωνος, από
χωρίον Νεοχώρι Αργυράδων, «έχων τα γυναικεία έργα», με τη συναίνεση του συζύγου της
Κων. Μηνά, επώλησε στον Κων.Καβαδιά, από το ίδιο χωρίο, 3 ελαιόδενδρα στη θέση
«Βρυσούλες ή Αμμούσες» περιοχής Αργυράδων, αντί του ποσού των 50 δραχμών. Οι
συμβαλλόμενοι εδήλωσαν αγράμματοι.
ΠΛ122.Η Μιλούλα Κάντα π. Αλοΐσιου από χ. Μελίκια, άνευ επαγγέλματος, με την
αρ.Σ.Θ.Κ.2326\ 2-10-1872 πράξη της πωλεί τον ελαιόκαρπο της παρούσης εσοδείας από 10
ελαιόδενδρα ιδιοκτησίας της στη θέση «Τζιλαριά ή Κακαράκι» περιοχής χ. Σπαρτερού προς
τον κ.Γεώργιο Γράντο, κάτοικο χ. Σπαρτερού, προς 40,46 δρχ. συνολικά.
ΠΛ123.Η Ανδριάνα Χρυσικοπούλου π.Δημητρίου, χήρα Ν.Σαμοήλη, από χ.Ποτάμι, άνευ
επαγγέλματος, με την αρ. Σ.Θ.Κ.2331-12-10-1872 πράξη της πωλεί «ένα άλογο τριχός
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κοκκίνης μετρίου αναστήματος, ηλικίας ως έγγιστα 18 ετών δια ποσού 92,48 δρχ. στο
Γ.Σαμοήλη από χ. Ποτάμι, τον οποίον θα αποπληρώσει το μήνα Δεκέμβριο ε.ε. Η γυναίκα
εδήλωσε αγράμματος.»-Το Δεκέμβριο του ιδίου έτους η Ανδριάνα απέθανε και όπως
αναφέρεται στο αρ.Σ.Θ.Κ.3899 συμβόλαιο ο επίτροπος των ανήλικων γιων της, Θεόφιλος
Χρυσικόπουλος, παρέλαβε τα χρήματα από το Γεώργιο Σαμοήλη μετά από κλήτευσή του
στις 20-12-1876, οπότε και καταγράφηκε το ανωτέρω αναφερθέν συμβόλαιο.
ΠΛ124.Η Διαμαντίνα Πανδή π.Νιζάνη, μετερχομένη τα της εξοχής γυναικεία έργα, από χ.
Μελίκια, με την αρ. Σ.Θ.Κ.2523\13-12-1872 πράξη της πωλεί προς το Νικόλαο Αρμενιάκο
π.Σωτηρίου από Άη-Μαθιά δια ποσού 48 δραχμών 9 ελαιόδενδρα στη θέση «Κρεβάτες»
περιοχής χ. Άγιου Μαθιά.
ΠΛ125.Η Αικατερίνη Σμοΐλη π. Νικολάου, από χ.Αναπλάδες, σύζυγος του ιερέως Θεοδώρου
Κουτρούλη, με την αρ.Σ.Θ.Κ.2543\20-1-1873 πράξη της πωλεί προς τον Γ.Κοτινά, πατρός
ιερέως Νικολάου, από χ. Ριγγλάδες, δια του ποσού των 25 ταλλήρων ή 144,50 δραχμών 8
ελαιόδενδρα μετά του τόπου στη θέση «Σωτήρα» χ.Ποταμίου. «Η γυναίκα διαδηλοί
αγράμματος.»
ΠΛ126.Με την αρ. Σ.Θ.Κ.2590\23-3-1873 πράξη της η Διαμαντίνα Πανδή, από χ. Μελίκια,
επαγγελλομένη τα της εξοχής γυναικεία έργα πωλεί προς τον Ιωάννην Πανδή από χ.
Αργυράδες 18 ελαιόδενδρα μετά του τόπου κείμενα στη θέση «Ταξιάρχης» χ.Αργυράδων,
έναντι 20 ενετικών ταλλήρων. Επειδή πληρώθηκε μόνο για τα 12, την αξία των υπόλοιπων 8
ορίζει να την πληρωθεί με επιτόκιο 10%. Σε περίπτωση που δεν τα πληρωθεί εγκαίρως,
απειλεί τώρα να τα υποθηκεύσει στο Δήμο Λευκιμμαίων όπου τηρούνται εγγραφόμενες όλες
οι υποθήκες. «Η γυνή διαδηλοί αγράμματος.»
ΠΛ127.Η Θεοδώρα Λυοπούλου, από χ. Μελίκια, με την αρ.Σ.Θ.Κ.2604\7-4-1873 πράξη της
πωλεί το κατά μήνα Φεβρουάριο εκάστου έτους εδαφονόμιο από ελαιοτριβείο του πατρός
της ευρισκόμενο στα «Παντάτικα» περιοχής Σπαρτερού, προς το γιατρό Ιάκωβο Σανσάν για
19 δίστηλα τάλληρα, ήτοι 114 δραχμές.(Η πώληση αυτή γίνεται γιατί οφείλει 3 τάλληρα για
φάρμακα χορηγηθέντα παρά του ως άνω γιατρού στον αποβιώσαντα, πλέον, πατέρα της. Η
Θεοδώρα Λυοπούλου είναι αγράμματη.
ΠΛ128.Η Μαργαρίτα Μακροδήμητρα π. Αναστασίου, από χ. Κορακάδες, επαγγελλόμενη τα
της εξοχής γυναικεία έργα, με την αρ. Σ.Θ.Κ.2607\16-4-1873 πράξη της και με τη συναίνεση
του συζύγου της Αριστείδη Γεωργοπάλη π. Αθανασίου, πωλεί στον Αθανάσιο Βάγια για 16
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τάλληρα ενετικά, 5 ελαιόδενδρα μετά του τόπου, ιδιοκτησίας της εκ παραφερνής κείμενα στη
θέση «Γράκα» περιοχής χ.Κολοκυνθίου.
ΠΛ129.Η Θεοδώρα Λυοπούλου π.Ανδρέου, σύζυγος του Αλφόνσου Ζερβού, από το χ.
Μελίκια, επαγγγελλόμενη τα της εξοχής γυναικεία έργα, με την αρ.Σ.Θ.Κ.2694\9-10-1873
πράξη της ΄΄πωλεί με τη συναίνεση του συζύγου της έναντι 150 δραχμών προς το Χ.Ζερβό 2
σκαφόνια χωρητικότητας δύο βαρελιών και τα δύο μαζί, μία καπάσα 7 ξεστών, 2 κασέλες
κάρινες, 1 κασόνι, 3 τραπέζια, 1 μπάνιο καθίσματος με δύο σκεπετάρια, 1 μπάνιο του
εργαστηρίου, 20 μπότζες, 2 μποτίλιες, τρεις κουκούμες λάτινες(από ντενεκέ), δύο ζεύγη
ζύγια (ή μπελαντζιά), μια βαγιόνα και 4 μπαγκούλια, άπαντα μεταχειρισμένα και μισότριβα.»
Οι σύζυγοι εδήλωσαν αγράμματοι.
ΠΛ130.Η Αικατερίνη Καβαδιά, χήρα του Γεωργίου Κάντα, κάτοικος χ.Αργυράδων, με την
αρ.Σ.Κ.Θεοτόκη 277\13-11-1873 πράξη της επώλησε προς τους αδελφούς Σπύρο και
Βασίλειο Παντή π.Ιωάννου, από χωρίον Αργυράδες, λογγώδη τόπο με αγρίλια κοντά στα
κτήματα του Μπούα, μουζουρίου ενός αντί 96 δραχμές. Όλοι οι συμβαλλόμενοι εδήλωσαν
άγνοιαν γραμμάτων.
ΠΛ131.Η Αικατερίνη Καβαδιά από Αργυράδες, «έχων τα γυναικεία έργα» με την
αρ.Σ.Κ.Θεοτ.281\19-11-1873 πράξη της επώλησε αμπέλι 5 τσαπίων ως έγγιστα στη θέση
«Λίσβες» χωρίου Αργυράδων στον Μιχάλη Καλούδη από Αργυράδες αντί 22,50 δραχμές.
ΠΛ132.Η Ζαχαρένια Κάντα π. Αναστασίου, από χ. Μελίκια, σύζυγος του Δημ. Κάντα
π.Αντωνίου, με την αρ. Σ.Θ.Κ.2772\2-1-1874 πράξη της απαλλοτριοί 3 ελαιόδενδρα
ευρισκόμενα στη θέση «Κούφωνα» χ.Δραγωτινών, ιδιοκτησίας της εκ παραφερνής, προς τον
Ιωάννην Βασίλην π.Χριστοδούλου, έμπορου από την Κέρκυρα, δια του ποσού 20,23
δραχμές.
ΠΛ133.Η Στεφανία Σμοήλη, σύζυγος Γιαννάκη Μίαρη από χ. Περιβόλι, με την
αρ.Σ.Θ.Κ.2786\16-1-1874 πράξη της συναινέσει του συζύγου της πωλεί 4 ελαιόδενδρα προς
τον Αλέξανδρο Μίτζουλη, παντοπώλη από χ. Περιβόλι, δια το ποσόν των 72 δρχ. για
εξόφληση ίσης αξίας αραβοσίτου.
ΠΛ134.Η Αικατερίνη Κάντα π.Ευσταθίου από χωρίον Μελίκια, χήρα του Αναστασίου
Κάντα, μαζί με το γιο της Ιωακείμ Κάντα, πωλεί προς τον Σαμοήλη Σπυρίδωνα, παντοπώλη,
από χωρίον Ποτάμι, για το ποσόν των 8,50 ενετικών ταλλήρων 4 ελαιόδενδρα με τον τόπον
στην περιοχή «Σωτήρα» χ.Μελικίων με το δικαίωμα της ατόκου εξαγοράς μέχρι το μήνα
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Αύγουστο ενεστώτος έτους. Η μητέρα και ο γιος εδήλωσαν αγράμματοι, (πράξη
αρ.Σ.Θ.Κ.2797\3-2-1874).
ΠΛ135.Η Θεοδωρέλλα Μίαρη με την αρ.Σ.Θ.Κ.2824-26-2-1874 πράξη της επώλησε με τη
συναίνεση του συζύγου της Θεμιστοκλή Μίαρη π. Σταματέλου, από χωρίον Περιβόλι, προς
τους Στέφανο Μίαρη, δημοδιδάσκαλον και Αλέξανδρο Μήτζουλη, παντοπώλη, από το ίδιο
χωρίον για 24 δραχμές, 3 καταριολίων αγράμπελον ιδιοκτησίας της εκ παραφερνής.
ΠΛ136.Η Φωτεινή Καββαδιά π. Μιχαήλ, χήρα Αναστασίου Καταβάτη και ο γαμβρός της
Πανδής Δημήτριος π. Νικολάου, από Αργυράδες, πωλούν αμπέλι 5 τσαπίων αντί 393
δραχμές σε 5 ετήσιες δόσεις των 78,60 δρχ. η καθεμία και με τόκο 10% σε περίπτωση μη
πληρωμής των προς τους αδελφούς Σταυράκη και Χαράλαμπο Καββαδιά π.Δημητρίου, όλοι
οι συμβαλλόμενοι καταγόμενοι από χωρίον Αργυράδες. Η γυναίκα εδήλωσε αγράμματη.
ΠΛ137.Η Μαρία Κάντα π.Αλοΐσιου, από χωρίον Μελίκια πωλεί με την αρ.Σ.Θ.Κ.2869\2-41874 πράξη της προς την Κωνσταντίνα Κάντα π.Αντωνίου, χερσάμπελον 1,5 τσαπίων στη
θέση «Εγκρεμός» του ίδιου χωρίου για 18 δραχμές. Οι συμβαλλόμενες εδήλωσαν άγνοιαν
γραμμάτων.
ΠΛ138.Η Ειρήνη Μίαρη π.Πολυχρόνου από χωρίον Περιβόλι, «έχων τα γυναικεία έργα» με
την αρ.Σ.Κ.Θεοτ.385\30-12-1874 πράξη της επώλησεν ένα ελαιόδενδρο αξίας 18 δραχμών
ευρισκόμενο στη θέση «Κουλουράτικα» περιοχής χ.Περιβολίου προς τον Θεμιστοκλή
Μίαρη. «Η Ειρήνη εδήλωσεν αγράμματη.»
ΠΛ139.Η Αικατερίνη Μίαρη, χήρα του Σπ. Κουρτέση από χωρίον Κορακάδες, με το
αρ.Σ.Κ.Θεοτ.390\18-1-1875 συμβόλαιό της πώλησε στους αδελφούς Δημήτριο, Γιάννη και
Θεμιστοκλή Μίαρη π.Αναστασίου, από χ.Περιβόλι ένα χωράφι στη θέση «Λιβάδια», ένα
άλλο 0,5 μουζουρίου στα «Κορακανέτικα», αμπέλι ενός τσαπίου, και έτερον αμπέλι 1\4
μουζουρίου, όλα στην ίδια περιοχή χωρίου Περιβολίου, αντί του ποσού των 120 δραχμών. Η
γυναίκα «εδήλωσεν άγνοιαν γραμμάτων.»
ΠΛ140.Η Μαργαρίτα Τζουκιά, σύζυγος Στάμου Γρανά από χωρίον Χλωμός, «έχων τα
γυναικεία έργα», με την αρ.Σ.Κ.Θεοτ.407\3-4-1875 πράξη της επώλησε στον κύριο
Δημ.Αυλιανό από το ίδιο χωρίον 3 ριζάρια ελιές στη θέση «Λιοτόπια» του άνωθεν χωρίου
αντί 54 δραχμών. Η γυναίκα δήλωσεν άγνοιαν γραμμάτων.
ΠΛ141.Η Ριγγίνα Κουλούρη, σύζυγος Πέτρου Καταβάτη, από χωρίον Περιβόλι, με την
αρ.Σ.Κ.Θεοτ.490\14-2-1876 πράξη της επώλησε στον Ιωάννην Μίαρη από το ίδιο χωρίον
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ελαιόδενδρα ριζάρια 3 ευρισκόμενα πλησίον του κληροδοτήματος της Ελένης Μοντσενίγου,
αντί 48 δραχμές.
ΠΛ142.Η Βασιλική Καβαδιά, σύζυγος του Ν.Καρδακάρη από Αργυράδες, με την
αρ.Σ.Κ.Θεοτ. 545\30-11-1876 πράξη της επώλησεν χωράφιον 1,5 μουζουρίου εις την
ονομασίαν «Τάρναρα» Αργυράδων αντί 50 φράνκων στον Σπυρ. Πανδή.
ΠΛ143.Η ανωτέρω αναφερθείσα, με το αρ.Σ.Κ.Θεοτ.546\30-11-1876 συμβόλαιό της
επώλησε προς τον Ιάκωβον Κουλούρη χερσότοπον 3 μουζουρίων, ως έγγιστα, στη θέση
«Βρυσούλες» Αργυράδων αντί του ποσού των 72 δραχμών.
ΠΛ144.Η Μαρία Μικρούλη, χήρα Σπ. Χρυσικόπουλου, από χωρίον Αναπλάδες, με την
αρ.Γ.Κ.9647 \8-3-1888 πράξη της επώλησεν προς τον Γεράσιμο Μυρίλλα π.Θεοφίλου, από
Ριγκλάδες, χερσότοπον 1,5 μουζουρίου ευρισκόμενον στη θέση «Ποταμάκι» χ.Αναπλάδων
αντί του ποσού των 40 δραχμών (Όλοι υπογράφουν) «πλην της πωλητρίας αγραμμάτου ως
εδήλωσεν.»
ΠΛ145.Η Αικατερίνη

Βλάσση, χήρα Γεωργίου Χρυσικόπουλου, κάτοικος χωρίου

Αναπλάδων, μετερχομένη τα γυναικεία έργα, με την αρ.Γ.Κ.9652\12-3-1888 πράξη της
επώλησε στον Στέφανο Καλογερόπουλο π. Θεοτόκη, από Αναπλάδες, 3 ελαιόδενδρα μετά
του τόπου ευρισκόμενα στη θέση «Αντζουλέτου» Αγίων Θεοδώρων, αντί του ποσού των 50
δραχμών. Η γυναίκα δήλωσε αγράμματη.
ΠΛ146.Η Ελλένη Χρυσικοπούλου π.Σπυρίδωνος, από χωρίο Αναπλάδων, σύζυγος του Σπ.
Καλογερόπουλου, με την αρ.Γ.Κ.9678\28-3-1888 πράξη της πωλεί με τη συγκατάθεση του
συζύγου της προς τον Σπυρίδωνα Χρυσικόπουλο π. Θεοδώρου, δημοτικό ταχυδρόμο, αντί
του ποσού των 25 δραχμών 4,5 ελαιόδενδρα, ιδιοκτησίας της από προίκα σε κληρονομιά,
ευρισκόμενα στη θέση «Ματζούκη» χ.Αναπλάδων.
ΠΛ147.Η Νικολέτα Ραφτοπούλου, χήρα Δημ. Κάντα, μετερχομένη τα γυναικεία έργα, από
χ.Μελίκια, με την αρ.Γ.Κ.9700\16-4-1888 πράξη της επώλησε 3 ελαιόδενδρα μετά του τόπου
τους ευρισκόμενα στη θέση «Λογκίδια» περιοχή Μελικίων προς τον Νικάνωρα Ζερβό, από
Αγίους Θεοδώρους, αντί του ποσού των 45 δραχμών. (Δεν υπογράφει) «αγραμμάτου της
γυνής Ραφτοπούλου ως εδήλωσεν.»
ΠΛ148.Η Αναστασία Χρυσκοπούλου, χήρα Σπ. Κονδομάρη, από Αναπλάδες, μετερχομένη
τα γυναικεία έργα, με την αρ.Γ.Κ.9721\17-5-1888 πράξη της επώλησε 2 ελαιόδενδρα
ευρισκόμενα στη θέση «Ελεούσα» χωρίου Κρητικών και 1 στη θέση «Μπολτάδο» χωρίου
Αναπλάδες, αντί του ποσού των 60 δραχμών. Η πωλήτρια δήλωσε αγράμματος.
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ΠΛ149.Η Κωνσταντίνα Κουρή και ο σύζυγός της Ευστάθιος Μοιρισκλάβος, από τους
Αγίους Θεοδώρους, με την αρ.Γ.Κ.9892\23-10-1888 πράξη της επώλησε στον Σπ. Ασπιώτη,
από χ.Νεοχώρι, 7 ελαιόδενδρα μετά του τόπου ευρισκόμενα στη θέση «Πετροπούλα»
Παλαιοχωρίου για 100 δραχμές. Η γυναίκα αγράμματη.
ΠΛ150.Η Ιωαννέτα Βούλγαρη, χήρα Σπ. Σαμοήλη, από χ.Ποτάμι, μετερχόμενη τα γυναικεία
έργα με την αρ.Γ.Κ.13026\8-7-1890 πράξη της «ούσα επίτροπος των ανήλικων τέκνων της
προς συντήρησίν τους επώλησε προς το Μάρκο Σαμοΐλη διά του ποσού των 60 δραχμών τας
σταφυλάς της αμπέλου 3 τσαπίων, ως έγγιστα, που κατέχει εις θέσιν Παλιάμπελο περιοχής
χ.Ποταμίου.»
ΠΛ151.Οι Μαρία Λυοπούλου και Αικατερίνη Λυοπούλου, από χ.Ποτάμι, μετερχόμενες τα
γυναικεία έργα, με το αρ.Γ.Κ.12289\8-5-1894 συμβόλαιο «έχουσαι εκ παραφερνής εξ
αδιαιρέτου 5 ελαιόδενδρα στην περιοχή «Πλάκα» και «Σωτήρα» Ποταμίου, πωλούν αυτάς
προς τον Σπ. Ζερβό αντί του ποσού των 175 δραχμών. «Οι γυναίκες αυτάδελφοι εδήλωσαν
άγνοιαν γραμμάτων.»
ΠΛ152.Η Μαγδαλινή Γαστεράτου και ο σύζυγός της Λεωνίδας Παπαβλασόπουλος, από
Αναπλάδες, με την αρ.Γ.Κ.12302\31-5-1894 πράξη τους επώλησαν 10 ελαιόδενδρα μετά του
τόπου ιδιοκτησίας της, ευρισκόμενα στη θέση «Βαρελάτικα» περιοχή χωρίου Βιταλάδες,
στον Σωκράτη Ρήγο, από Βιταλάδες, αντί του ποσού των 225 δραχμών. Η γυναίκα είναι
αγράμματη.
ΠΛ153.Η Αικατερίνη Ραφτοπούλου από χωρίον Ποτάμι εξουσιοδότησε το σύζυγό της
Αντώνιο Σαμοΐλη και πωλεί αυτός για λογαριασμό της με το αρ.Γ.Κ.12303\1-6-1894
συμβόλαιό τους προς τον Σπ. Ζερβό, από τους Αγίους Θεοδώρους, 4 ελαιόδενδρα στη θέση
«Τσιμαντά» Νεοχωρίου και άλλα 3 στη θέση «Λουγρή» του ιδίου χωρίου, όλα μετά του
τόπου τους, αντί του ποσού των 125 δραχμών.
ΠΛ154.Η Θεοδώρα Βλάσση, από το χωρίο Ποτάμι, χήρα του Μισαήλ Βλάσση, μετερχομένη
τα γυναικεία έργα και επίτροπος των ανήλικων τέκνων της, με την αρ.Γ.Κ.12329\22-7-1894
πράξη της επώλησε «τας σταφυλάς από το αμπέλι που κατέχει εις ονομασίαν Πλάκα
περιοχής χωρίου Ποταμίου 6 τσαπίων προς τον Σωκράτη Βλάσση αντί του ποσού των 160
δραχμών.»
ΠΛ155.Η Νικολέτα Βούλγαρη, σύζυγος του Σπ. Μίαρη, από χωρίον Περιβόλι, μετερχόμενη
τα γυναικεία έργα, με την αρ.Γ.Κ.12439\8-11-1894 πράξη της πωλεί προς τον Ονούφριο
Βάρελη, από Βιταλάδες, χωράφι εκτάσεως 1,5 μουζουρίων ευρισκόμενο στη θέση «Άγιος
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Νικόλαος» περιοχή χ.Βιταλάδων έναντι του ποσού των 80 δραχμών. Άπαντες οι
συμβαλλόμενοι εδήλωσαν άγνοιαν γραμμάτων.
ΠΛ156.Η Ανδριάνα Μίαρη, κάτοικος χωρίου Βιταλάδων, χήρα του Δαμάσκου Βάρελη,
μετερχόμενη τα γυναικεία έργα, με την αρ.Γ.Κ.12452\16-11-1894 πράξη της πωλεί στον
Σπυρίδωνα Βάρελη την κληρονομιά την οποίαν έλαβε από τον αποθανόντα υιόν της
Ελευθέριο Βάρελη αντί του ποσού των 1350 δραχμών. Όμως διακανονίζει να λάβει το μισό
του ποσού και για το υπόλοιπο μισό να αναλάβει ο αγοραστής τη συντήρησή της για όσο
ήθελε αυτή ζει. Η γυναίκα εδήλωσε αγράμματη.
ΠΛ157.Η Ελένη Χρυσικοπούλου, σύζυγος του Σπ. Καλογερόπουλου π. Δημ., από χωρίον
Αναπλάδες, μετερχόμενη τα γυναικεία έργα, με το αρ.Γ.Κ.12520\22-1-1895 συμβόλαιό της
πωλεί χερσάμπελον 12 τσαπίων στη θέση «Παλισιαίς» χ.Κρητικών στον Ανδρέα
Καλογερόπουλο π. Μάρκου, από Αναπλάδες, αντί των 800 δραχμών. Η γυναίκα εδήλωσε
αγράμματος.
ΠΛ158.Η Μαρία Κέκκια, από το Κάβο Μπιάνκο, περιοχή Σπαρτερού, χήρα Στέφανου
Κάντα, με την αρ.Γ.Κ.13136\2-1-1896 πράξη της πωλεί χερσότοπον εκτάσεως 1 μουζουρίου
στη θέση «Τζιλαριά» χ.Σπαρτερού, προς τον Αναστάσιο Μακαντάνη, από χωρίον Σπαρτερό,
αντί 50 δραχμές.Οι συμβαλλόμενοι εδήλωσαν αγράμματοι.
ΠΛ159.Η Μαργαρίτα Πέτρου, σύζυγος του Θεόδωρου Ζερβού, κάτοικος Αγίων Θεοδώρων,
κτηματίας, πληρεξούσιος του συζύγου της ο οποίος ευρίσκεται στο σωφρονιστήριο
Κερκύρας, με την αρ.Γ.Κ.12918\1-3-1896 πράξη της πωλεί αντί του ποσού των 50 δραχμών
χερσάμπελον λογκώδες καταριολίων 3 στη θέση «Πετροπούλα» χωρίου Παλαιοχωρίου. Η
γυναίκα εδήλωσε αγράμματη.
ΠΛ160.Η Ουρανία Πανδή π. ιερέως Χαραλάμπου, από Μελίκια, μετερχομένη τα γυναικεία
έργα, με την αρ.Γ.Κ.12997\27-5-1896 πράξη της πωλεί προς τον ευλαβή ιερέα Γρηγόριο
Θεριανό π. Σπυρίδωνος, από Νεοχώρι, χερσάμπελον 1,5 μουζουρίου στη θέση «Κανούλι»
Νεοχωρίου, αντί του ποσού των 175 δραχμών. Η γυναίκα δήλωσε αγράμματη.
ΠΛ161.Η Αικατερίνη Λιοπούλου, από χωρίον Ποτάμι, σύζυγος του Βασιλείου Σαμοήλη,
μετερχομένη τα γυναικεία έργα, με την αρ.Γ.Κ.13050\18-7-1896 πράξη της πωλεί στον
Δημήτριο Καστρινό π. Θεοφίλου, από τα Δραγωτινά, 15 ελαιόδενδρα μετά του τόπου,
ευρισκόμενα στη θέση «Σορωνιάς» Δραγωτινών, αντί του ποσού των 275 δραχμών. Η
γυναίκα δήλωσε αγράμματη.
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ΠΛ162.Η Διαμάντη Βάρελη, π. ιερέως Στυλιανού, από χωρίον Βιταλάδες, σύζυγος του
Γ.Κουλούρη, με τη συναίνεση του συζύγου της και με την αρ.Γ.Κ.13136\2-1-1897 πράξη της
πωλεί προς το δημοδιδάσκαλο από το χωρίον Περιβόλι Φίλιππο Κουλούρη, 37 ελαιόδενδρα
μετά του τόπου, ευρισκόμενα στη θέση «Γαβρίλας» περιοχή χωρίου Μαραθιά, αντί του
ποσού των 500 δραχμών εκ των οποίων παραλαμβάνει τις 250 και ο Φ.Κουλούρης υπόσχεται
να δώσει μέχρι το Φεβρουάριο του έτους 1898 το υπόλοιπο ποσόν. Η γυναίκα εδήλωσε
αγράμματη.
ΠΛ163.Η ανωτέρω αναφερθείσα με το αρ.Γ.Κ.13138\2-1-1897 συμβόλαιό της πωλεί προς
τον Γρηγόριο Βάρελη π. Θεοδοσίου, από χωρίον Βιταλάδες, «κατέχουσα από κληρονομιά
πατρική μηχανήν ελαιοτριβείου (Βιταλάδες) απαλλοτριοί (πωλεί)» αντί του ποσού των 700
δραχμών σε δύο δόσεις, εξοφλητέες μέχρι τέλους Δεκεμβρίου ενεστώτος έτους.
ΠΛ164.Η Θεοδωρέλα Γαστεράτου, χήρα Ιωάννου Γαστεράτου, από χωρίον Ριγγλάδες, με
την αρ.Γ.Κ.13165\2-2-1897 πράξη της πωλεί προς τον Αρσένιο Παπαβλασόπουλο, από
Αναπλάδες, 12 ελαιόδενδρα μετά του τόπου κείμενα στη θέση «Ρεμούνδου» περιοχή χωρίου
Κρητικά αντί του ποσού των 400 δραχμών. «Εκτός της πωλητρίας Γαστεράτου
(υπογράφουν) αγραμμάτου ούσης, όπως εδήλωσεν.»
ΠΛ165Η Αικατερίνη Γαστεράτου του Σπυρίδωνος, σύζυγος του Σπυρ. Γαστεράτου π.
Αλεξάνδρου, από Ριγγλάδες, με την αρ.Γ.Κ.13177\24-2-1897 πράξη της πωλεί στον
Σπυρίδωνα Γαστεράτο π. Ιωάννου (Κράμπα), ξυλουργό, από το χωρίον Ριγγλάδες, 5
ελαιόδενδρα μετά του τόπου στη θέση

«Μοναχήν Ελιά» και 1 ελαιόδενδρο στη θέση

«Γερογιάννη» του ιδίου χωρίου αντί του ποσού των 105 δραχμών. Η γυναίκα δήλωσε
αγράμματη.
ΠΛ166.Η Βασιλική Κάντα π. Γερασίμου, από χωρίον Μελίκια, μαζί με τον αδελφό της
Ιωάννη Κάντα, με την αρ.Γ.Κ.13195\30-3-1897 πράξη της πωλούν στον Νικάνωρα Ζρβό
από τους Αγίους Θεοδώρους, 4 ελαιόδενδρα μετά του τόπου ιδιοκτησίας τους από πατρική
τους περιουσία, αδιανέμητα, ευρισκόμενα στη θέση «Σγάρλου ή Βουνέλα» του άνωθεν
χωρίου αντί 85 δραχμές. Η Βασιλική εδήλωσε αγράμματος.
ΠΛ167.Η Ελένη Χρυσικοπούλου και η Κερκύρα Βλάσση συνυφάδες των αδελφών
Καλογερόπουλου, από χωρίον Αναπλάδες, με την αρ.Γ.Κ.13188\10-3-1897 πράξη τους,
πωλούν προς τον Αθανάσιο Κουλούρη, από χωρίον Ριγγλάδες, 5 ελαιόδενδρα μετά του
τόπου αντί του ποσού 300 δραχμών και συγχρόνως τα ενοικιάζουν από αυτόν. Οι γυναίκες
δήλωσαν αγράμματες.
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ΠΛ168.Η Δαμιανή, μοναχή,(κατά κόσμον Διαμαντίνα) Μυρίλλα π. Θεοφίλου, από χωρίον
Ριγγλάδες, με την αρ.Γ.Κ.13198\4-4-1897 πράξη της πωλεί προς τη Μαρία Χρυσικοπούλου,
π.Δημητρίου, χήρα του αδελφού της Θεμιστοκλή Μυρίλλα π. Θεοφίλου, από το χωρίον
Αναπλάδες, μίαν χαμόγαιον οικίαν με περιβόλι με διάφορα οπωροφόρα δένδρα μέσα σ’αυτό
και ένα φρέαρ εντός αυτού, και 4 ελαιοκεντρωμάδες και μία μεγάλη ελιά, ευρισκόμενα όλα
στην περιοχή του χωρίου Αναπλάδες «Βούνος», αντί του συνολικού ποσού των 750
δραχμών. «Αι συμβαλλόμεναι εδήλωσαν αγράμματοι.»
ΠΛ169.Η Διαμαντούλα Καββαδιά, χήρα Σπ. Κουλούρη, μετερχομένη τα γυναικεία έργα, από
τους Αργυράδες, με την αρ.Γ.Κ.13199\10-4-1897 πράξη της πωλεί προς τον Σπυρ. Πανδή π.
Ιωάννου, από το ίδιο χωρίον, 4 ελαιόδενδρα ιδιοκτησίας της ευρισκόμενα στη θέση
«Λούτσες» περιοχή Αργυράδων, για 80 δραχμές. Οι συμβαλλόμενοι δήλωσαν αγράμματοι.

Εκτιμήσεις
ΕΚ1.Η Κορνέλια Βούλγαρη επιτροπευόμενη από τον Ιωάννη Γαρδικιώτη, προκειμένου να
πάρει ως προίκα την πατρική της περιουσία οι εκτιμητές Νικολούτζος Τζουκιάς από
χ.Μελίκια και Φίλιππος Κοτινάς από χ.Ριγγλάδες την εκτιμούν και καταγράφεται η σχετική
υπ’αρ.Ι.Μ.146\16 ή 28-2-1838 πράξη εκτίμησης (στήμα).

179

Λευκιμμιώτικος ελαιώνας

180

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ
Γυναίκα και δίκαιο στην Κέρκυρα του 19ου αιώνα
Το ζήτημα της θέσης της γυναίκας από την έποψη του δικαίου δεν έχει αναλυτικά τεθεί και
δεν έχει προβληθεί τόσο ώστε να προκαλέσει την προσοχή της ανδροκρατούμενης κοινωνίας
του αιώνα αναφοράς μας και να δώσει τη δυνατότητα της εμβριθούς μελέτης του, γεγονός
που κατά κοινήν ομολογία παρατηρείται πολύ αργότερα και μόνο κατά την έναρξη της
δεκαετίας του 1970. Αυτήν τη χρονική στιγμή, ως γνωστό, γίνεται η εκκίνηση από τις
φεμινίστριες οι οποίες έθιξαν κυρίως το θέμα της μητρότητας και τη νομική εξασφάλιση της
εργαζόμενης εγκύου από μία επικείμενη απόλυση.
1.Η γυναικεία εργασία στο Δίκαιο
Έτσι το ζήτημα «γυναίκες και δίκαιο» τίθεται αργότερα με πιο αναλυτικό τρόπο στο
εργατικό δίκαιο με την επισήμανση της σύγκρουσης μεταξύ της εργασίας που παρέχεται από
τη γυναίκα μέσα στο σπίτι και γύρω από αυτό και της εργασίας η οποία είναι αμειβόμενη
και ασκείται για βιοπορισμό έξω από αυτό.
Με τον προσδιορισμό της σφαίρας δραστηριοποίησης της γυναίκας στον ιδιωτικό χώρο και
παρά την άνιση κατανομή εργασίας της σε αντιστοιχία με τα αρσενικά μέλη της οικογένεια
προέλευσης και στη συνέχεια προορισμού, δημιουργήθηκε ένας εφησυχασμός ώστε κανείς
νομοθέτης δεν επιλήφθηκε των δικαιωμάτων και της προστασίας της γυναίκας, θεωρώντας
ότι είναι φυσικά χαρακτηριστικά γνωρίσματα αυτής η ανάληψη και παροχή των εντός της
οικίας ποικίλων υπηρεσιών που απορρέουν από τους κοινωνικούς και φυσικούς ρόλους που
γι’αυτήν επιφυλάσσει στη ζωή το φύλο στο οποίο ανήκει.
Υπό αυτήν τη λογική η διαδικασία της γέννας, της ανατροφής των παιδιών, της φροντίδας
του νοικοκυριού, της επιμέλειας των ασθενούντων και των ηλικιωμένων μελών της
οικογένειας, η διαχείριση του νοικοκυριού και η μαγειρική, όλα αυτά, σε απόλυτο βαθμό,
την αφορούν, καθώς ανατίθενται στη γυναίκα, ως επέχοντα θέση και απόλυτη συνάφεια με
τις εκ φύσεως δεξιότητες τις οποίες αυτή διαθέτει.
Και προκειμένου για τη γυναίκα των αγροτικών περιοχών, σ’αυτήν ανατίθενται οι ευθύνες
για την εξασφάλιση, μέσω της καλλιέργειας της γης και της εκτροφής ζώων, μεγάλου μέρους
των αγαθών κατανάλωσης από όλα τα υπόλοιπα μέλη της οικογένειας, καθώς από την αρχή
της ζωής της εθίζεται στην ιδέα της εξασφάλισης και της σχετικής αυτάρκειας και ότι όλα
αυτά συγκαταλέγονται στις δραστηριότητες που αυτή οφείλει να αναλαμβάνει, μέσα στα
πλαίσια της ιδιωτικής σφαίρας.
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Όμως, αυτός ο προσδιορισμός της γυναικείας εργασίας έρχεται σε άμεση αντίθεση με τον
προσδιορισμό του αρχέτυπου εργαζόμενου, σύμφωνα με τον προσδιορισμό του στο εργατικό
δίκαιο. Ο εργαζόμενος, λοιπόν, είναι ένα άτομο το οποίο έχει υποχρεώσεις μόνον απέναντι
στον εργοδότη του και πέραν από την προσφορά εργασίας, έχει έπειτα όλη τη διαθεσιμότητα
του χρόνου ώστε να ενεργεί όπως αυτός επιθυμεί.
Παρατηρώντας την εργασιακή ζωή της γυναίκας στη Νότια Κέρκυρα πρέπει κάνοντας τη
σχετική αναγωγή για το χώρο παροχής εργασίας, τη φύση της εργασίας, τις συνθήκες
εργασίας, αλλά κυρίως, το χρόνο διάρκειας αυτής της εργασίας και το γεγονός του
προσδιορισμού του ποιος ασκεί τα καθήκοντα του εργοδότη και αυτού που κατανέμει τις
εργασιακές αρμοδιότητες, καθώς και την απολαβή, την αμοιβή και το χρόνο που διατίθεται
για ξεκούραση και ανάνηψη για τη γυναίκα, από όλα αυτά είναι οφθαλμοφανές ότι σε βάρος
της γυναίκας επιτελείται κατάφωρη εκμετάλλευση και αδικία.
Δεν υπάρχει νομικό πλαίσιο το οποίο να καθορίζει την προστασία της μητρότητας, την
εργασία και τους όρους και τις συνθήκες άσκησής της και όλες οι ποικιλόμορφες επαχθείς
και μη αμειβόμενες δραστηριότητές της αποτελούσαν καθήκοντα και υποχρεώσεις τις οποίες
πολύ εκφραστικά αποδίδει ο νοτάριος συμπεριλαμβάνοντάς τες υπό τον όρο «τα της εξοχής
γυναικεία έργα».
Τα σχετικά με το γάμο δικαιώματα και υποχρεώσεις των συζύγων και τα εκ του γάμου
αποτελέσματα ορίζουν τα άρθρα 183 –186 του Ι.Π.Κ.Ο άνδρας φέρει τα βάρη του γάμου
αρχή την οποία καθιερώνει ο Ι.Π.Κ.αρ.185 παράγραφος 2 και αρθρ.186 που ορίζει ότι η
σύζυγος οφείλει να κατοικεί μαζί με το σύζυγο και να τον ακολουθεί.
Ο άνδρας αντιπροσωπεύει τη γυναίκα σε όλες τις πολιτικές πράξεις, ακόμη και αν έχει
παραφερνή (προίκα) και χωρίς την άδεια του συζύγου δεν έχει δικαίωμα να συνάπτει
ουδεμία σύμβαση αρθρ.192 του Ι.Π.Κ. Εξαιρείται το ενδεχόμενο αν επιτρέψει ο σύζυγος να
παραστεί αυτή σε δίκη. Πράγματι με τα άρθρα 193-199, αν η σύζυγος παραβιάσει τις
απαγορεύσεις, τότε καταρρίπτεται κάθε δικαιοπραξία της, η δίχως τη συζυγική συναίνεση
διομολογηθείσα.
Η σύνδεση των προσώπων που συνδέονται συγγενικά μεταξύ τους εμφαίνεται και από το
δικαίωμα επί του ονόματος. Ο όρος όνομα απαντιέται υπό δύο έννοιες, μία γενική που
περιλαμβάνει το κύριο όνομα και το επώνυμο και μία στενή που περιλαμβάει μόνον το κύριο
όνομα.Το κύριο όνομα αποκτιέται κατά την ανηλικιότητα του ατόμου, συνήθως με το
βάπτισμα, και δίδεται συναινέσει του έχοντος την επιμέλεια του ανήλικου.Το δε επώνυμο-
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οικογενειακό όνομα-όνομα της γενιάς-που αποκτήθηκε λόγω της πρωτοτύπως με τη σταθερή
υπό του προσώπου χρησιμοποίησή του και των συναλλακτικών ηθών, αποκτιέται από τα
άλλα μέλη της οικογένειάς του, έτσι όπως ορίζει ο νόμος.
Μπορεί να αλλάξει κανείς το επώνυμό του μόνον με άδεια της διοικητικής αρχής. Το
συνολικό ονοματικό χαρακτηριστικό του προσώπου το διακρίνει από κάποιο άλλο, αλλά σε
περιπτώσεις συνωνυμίας χρειάζεται και η χρήση και του πατρικού ονόματος.
Στα νοταριακά έγγραφα τα οποία μελετήσαμε, καθ’όλην τη διάρκεια του αιώνα αναφοράς
μας, η χρήση του οικογενειακού ονόματος είναι πάγια και η καταγραφή του
ονοματεπώνυμου των γυνακών διατυπώνεται πάντοτε με τον ίδιο τρόπο, είτε αυτές είναι
άγαμες είτε πάλι αυτές είναι ύπανδρες και μόνον σε περιπτώσεις χηρείας μερικές φορές η
γυναίκα αποκαλείται με το συζυγικό επώνυμο και συνήθως, όχι στο τυπικά συντασσόμενο
πρώτο μέρος της καταγραφής του νοταριακού εγγράφου.
Μερικές φορές στο τέλος της καταγραφής του επισήμου εγγράφου ο νοτάριος, πριν τη θέση
των υπογραφών των μαρτύρων, της δικής του και των συμβαλλόμενων μερών, αναφέρεται
αποκαλώντας την εκ των συμβαλλομένων γυναίκα με το οικογενειακό του αποθανόντος
συζύγου όνομα, γεγονός που μας βεβαιώνει ότι η γυναίκα σύννομα είχε τη δυνατότητα να
υπογράφει κρατώντας το πατρικό της όνομα.
Σύμφωνα με τη νομική υπόσταση κάθε δικαιοπραξίας εκ μέρους των γυναικών δεν
απαντιέται σε κανένα νομικό και θεσμικό καθεστώς απαγορευτική διάταξη η οποία να
αποκλείει τη γυναίκα από τη διομολόγησή της. Βέβαια εφ’όσον ως δικαιοπραξία λαμβάνεται
η ιδιωτική βούληση των προσώπων που αποσκοπούν στην παραγωγή εννόμου
αποτελέσματος, επιδιωκόμενου από το ίδιο αυτό πρόσωπο. Και ακόμη αφορά

νομικές

πράξεις που συνίστανται ως υλική ενέργεια ή σωματική σχέση η εξ ορισμού πρώτη
προϋπόθεση είναι η ίδια του προσώπου βούληση και σε μερικές των περιπτώσεων απαιτείται
και η έγκριση από κάποια αρχή ή η συναίνεση τρίτου.
Στη συγκεκριμένη περίπτωση, η έγκριση για οποιαδήποτε δικαιοπραξία από γυναίκα
προερχόμενη, απαιτεί την έγκριση του ανδρός ο οποίος νομικά εγγυάται την αλήθεια των υπό
αυτής δηλουμένων και εκφράζεται με τη συναίνεσή του.
Παρατηρούμε δηλαδή δύο πράγματα να επισυμβαίνουν: να μην αποκλείει ο νόμος τη
γυναίκα ως ελεύθερο και αυτοτελές άτομο να διομολογεί δικαιοπραξίες, όπως είναι
αγοροπωλησίες, εκμισθώσεις ιδιόκτητων κατοικιών, εργαστηρίων, πλοίων και άλλων υλικών
αγαθών τα οποία νομόμως κατέχει, ακόμη να εγγυάται για δανειοληψία του συζύγου της
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υποθηκεύοντας περιουσιακά της στοιχεία και από την άλλη πλευρά, για όλες αυτές της τις
πράξεις να απαιτείται η παρουσία και η συναίνεση του συζύγου.
Για το χρόνο της παραμονής της στην πατρικήν της οικογένεια, φαίνεται ότι η πατριαρχική
αυτής δομή δεν επιτρέπει την ανάληψη πρωτοβουλιών εκ μέρους των θυγατέρων. Σε ένα ή
δύο διαθετήρια συμβόλαια είδαμε καταγεγραμμένη τη βούληση του πατέρα σε περίπτωση
που η θυγατέρα του δεν θελήσει να παντρευτεί, οι λοιποί συγγενείς, μεταξύ αυτών και
αδελφοί της, να μην την εμποδίσουν να φύγει από την πατρική κατοικία, αφού πρώτα λάβει
την περιουσία που της διαθέτει ο γονιός της.
Ακόμη παρατηρήσαμε έναν πολύ μεγάλο αριθμό εξουσιοδοτήσεων οι οποίες αφορούν
αστικές, δικαστικές και ποικίλης άλλης φύσεως πράξεις

για

τις

οποίες

η

γυναίκα

αναθέτει, βάσει της κείμενης νομοθεσίας, που της στερεί το δικαίωμα κάθε δικαιοπραξίας,
εκτός της διαθήκης, όπου δίνει την εξουσία στο σύζυγό της, είτε ακόμη σε κάποιο άλλο
συγγενικό της πρόσωπο ή σε άλλο πρόσωπο της απολύτου εμπιστοσύνης της, ή σε
δικηγόρο

της

πόλης

της

Κέρκυρας, είτε ακόμη σε

κάποιο

άλλο

σημαίνον

και

αξιοσέβαστο πρόσωπο του τόπου, προκειμένου να την εκπροσωπήσει και να διεκπεραιώσει
τις υποθέσεις της για λογαριασμό της.
Η ΠΛΗΞΟΥΣΙΟΤΗΤΑ
Η διενέργεια νομικής πράξης δια αντιπρωσώπου δύναται να επιτραπεί, ως γνωστόν, με την
ανάθεσή της σε ειδικό πληρεξούσιο. Ο αντιπρόσωπος πρέπει να είναι ικανός για την
ανατιθέμενη δικαιοπραξία και γι’αυτό το λόγο λαμβάνονται υπ’όψη και οι προϋποθέσεις,
όπως και τα ελαττώματα της βουλήσεως του εξουσιοδοτούντος, στην προκειμένη περίπτωση
της γυναίκας, αλλά η καλή πίστη, η εικονικότητα ή η πλάνη, η καλή γνώση των
περιστατικών εκ μέρους του εκπροσωπούντος είναι από τις πλέον απαραίτητες προϋποθέσεις
της πληρεξουσιότητας.
Η εξουσία της αντιπροσώπευσης, βέβαια, απορρέει από τη βούληση του αντιπροσωπευόμενου, από το νόμιμο ή αναγκαίον της αντιπροσώπευσης και η σοβαρότητα και η
ωριμότητα του ορίζοντος, που στην προκειμένη περίπτωση είναι η γυναίκα, μόνον που στην
προκειμένη περίπτωση την εξισώνει με τον ανήλικο και επιτροπευόμενο. Εξαίρεση
καταγράφεται μόνον στην περίπτωση που αυτή έχει την εξουσία του οίκου, δηλαδή είναι
χήρα και επίτροπος των ανήλικων τέκνων της, τότε μεσολαβεί για την διεκπεραίωση
δικαιοπραξιών για λογαριασμό αυτών και θεωρείται ισότιμη με τον άνδρα.
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Αλλά και πάλι αυτό δεν είναι απόλυτο, καθ’όσον το δικαίωμα αυτό κρίνεται από τις
συντρέχουσες ανάγκες της οικιακής οικονομίας και από τις εκάστοτε τοπικές συνήθειες του
καθημερινού βίου και με τις κρατούσες αναφορικά με αυτόν αντιλήψεις, πολύ δε
περισσότερο, όταν αυτές συνδιάζονται και με την κοινωνική και οικονομική θέση των δύο
συζύγων.
Η πληρεξουσιότητα παρέχεται με μονομερή δήλωση του εντολοδότη και δεν απαιτεί τη
συμφωνία ή παρουσία, κατά την καταγραφή της στο συμβολαιογράφο, του εξουσιοδοτούμενου. Αρκεί η επίδειξη και η παράδοση του σχετικού εγγράφου σ’αυτόν. Βέβαια πρέπει
αυτός να πληρεί τη σύμφωνα με το νόμο ικανότητα και να μην είναι, όπως για παράδειγμα
χειράφετος ανήλικος, ο οποίος νομικά αποκλείεται διότι θεωρείται περιορισμένης δικαιοπρακτικής ικανότητας, όπως έχουμε πιο πάνω αναφερθεί σχετικά.
Η πληρεξουσιότητα διακρίνεται σε ειδική και γενική. Για παράδειγμα ειδική θεωρείται, όταν
αναθέσουμε σε κάποιον να εκμισθώσει και με κάθε θεμιτό και προσοδοφόρο για μας τρόπο
να διαχειρισθεί ένα συγκεκριμένο αγρόκτημά μας. Γενική λογίζεται, όταν του αναθέσουμε
τη διαχείριση όλης μας της περιουσίας. Επομένως, όταν ομιλεί για ειδική πληρεξουσιότητα
αναφέρεται σε συγκεκριμένη δικαιοπραξία .
Η παύση και η ανάκληση της πληρεξουσιότητας ορίζεται στις περιπτώσεις επίτευξης του
σκοπού για τον οποίο συνετάχθηκε, ο θάνατος των συμβαλλομένων, η ανικανότητα του
πληρεξουσίου να χειρισθεί το θέμα για το οποίο ορίστηκε, η παραίτηση του πληρεξουσίου με
μονομερή του δήλωση, αλλά και η με δικαστική απόφαση ακύρωση της εξουσιοδοτήσεως ή
η άρση της εμπιστοσύνης του πληρεξουσιοδοτούντος στον πληρεξούσιο.
Οι πράξεις πληρεξουσιότητας τις οποίες ερευνήσαμε αφορούσαν ειδικές του είδους.
Συγκεκριμένα συναντήσαμε πράξεις ανάθεσης διεξαγωγής δικών και εκπροσώπησης των
εξουσιοδοτουσών γυναικών στα διάφορα δικαστήρια της νήσου, με τη δυνατότητα
εκπροσώπησή τους μέχρι την

έκδοση τελεσίδικης απόφασης αυτών των δικαστηρίων.

Ακόμη η σχετική με αυτά τα δικαστήρια εκπροσώπηση αφορούσε επίλυση κτηματικών
διαφορών, κληρονομικών απαιτήσεων και διακανονισμό αυτών, αποδοχή κληρονομιών,
είσπραξη συντάξεων, παραλαβή εγγράφων από καταγραφή ή μεταγραφή πλοίου στα
νηολόγια Λιμεναρχείου Κερκύρας, παραλαβή κληρονομιών σε ρευστό και γενικά
αφορούσαν υποθέσεις οικονομικού, δικαστικού και διοικητικού περιεχομένου. Την δε
εκπροσώπηση αναλάμβαναν σύζυγοι, φιλικά ή συγγενικά πρόσωπα εμπιστοσύνης, αλλά
κυρίως δικηγόροι, άλλοι εξ αυτών από την περιοχή καταγόμενοι, όπως ο Ιωάννης
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Μοναστηριώτης και ο Σωκράτης Κουρής οι οποίοι εκλέχτηκαν αργότερα και βουλευτές, και
οι περισσότεροι ασκούντες το επάγγελμα του δικηγόρου ή του υποδικηγόρου στην πόλη της
Κέρκυρας.
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ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΕΩΝ
Ε1.Στην αρ.Σ27\4-8-1802Δ αναφέρεται «στην οικίαν του Ιωάννη Μοναστεργιότη π.Ανδρέου
από χ.Αγίων Θεοδώρων ενεμφανίσθη έμπροσθεν εμού του νοταρίου και των κάτωθι
μαρτύρων ...η παρούσα κυράντζα Διαμάνθη θυγάτηρ του π.ευλαβεστάτου Νικολάου ιερέος
Παπαβλασόπουλου και γυνή χήρα του άνω ανδρέου η οποία θεληματικός και ευτοπροερέτος
ως καλή και σπλαχνηκοτάτη μητέρα λέγη πως πείσθη και ρεμοβέρισε υπό πάσης λογής
ονστάντζια και ρικόρσο οπού έκαμε υπό υψηλότατο κτιτέριο της άλτης Πολιτζίας εναντίον
του κυρ Σπύρου μοναστηργιότι υιόν της σηνχορόντας τον εξόλης ψηχής και καρδίας μάλιστα
περικαλή ταπινότατα και την δηκαιοσύνην να τον σηγχορήση και σηνπαθήση και να μην
εξακολουθήση πλέον εναντίον του ως ούτος αναζήτησε η άνω γηνή και θεληματικός της
εγράφη ενόποιον μαρτοίρων του Αποστόλι Ζερβού του Νικολάου από το παρών χωρίο και
Ιωάνη Λιόπουλο του Ιωάνη από χ.Ποτάμη...
Την αυτή ημέρα κάνοντας με τον πλέον καλήτερον τρόπον οπού να ημπορή με την δύναμιν
του παρόντος δημοσίου γράμματος διόρθοσε ως επίτροπόν της επί το αυτό τον ηγαπημένον
της υιόν κυρ Ιωάννη Μοναστηριότη εις τες ανγκάλες του οποίου από περισούς χρόνους ως
εδώ εβρήσετε και ζη εις την συνοδίαν του με μεγάλην ευχαρίστησιν προερχομένη από τες
αγάπες και καλές καρδίες και βαθιές οπού από αυτόν εγνώρισε και καθημερηνώς λαμβάνη
του οποίου δίνη την εξουσίαν να ήθελε τόσον με γλυκούς τρόπους ή με κάθε μέσον ως άλλον
της δικαιοσύνης σκουδάρι και περιλάβει εις χήρας του ελευθερότατα από τον ευλαβέστατον
Εμμανουήλ ιερέαν και Σπύρο αδέλφια Μονασηργιότι έτεράν της ηγαπημένα τέκνα το όσον
της λήπετε από περισούς χρόνους ως εδώ ζωοτροφ’ιαν ενδυμασίαν και παν άλλο οπού της
εδιόρισαν από τον άνω παπα Ανδρέαν Μοναστηργιότην ανήρ της με την ασχάτην διαθήκην η
οποία έμεινε και στερεόθη από τα άνω τέκνα τους με την μοιρασιάν τους 16 Δεκεμβρίου
1792 πράξης του Αναστασίου Μοναστεργιότι νοταρίου απαφίνοντας έριμνος Ιωάνης των
αυτών ετέρων του αδελφών τας πρεπούσας καντζιόνας και τάσοντας η άνω γυνή να έχη
κεφαλή το ενεργημένο παρά του άνω υιού της και επιτρόπου της ως στέρεον και βέβαιον και
αμετάτρεπτον μίτε πρέπει να εναντιοθή για καμιανής λογής ετήαν και αφορμήν ως δεσμότης
από τας εξής και ούτως ενώποιον μαρτοίρων...»
Ε2.Με την αρ.Κ565\12-11-1804 Δ (μέρος 30ον) «η παρούσα κυράντζα Μαρία Χαλικιά από
χ.Περιβόλι θυγάτηρ του Αναστάση Χαλικιά και γυνή του Χριστόφοτου Μίαρη με την
δύναμη της παρούσης εκλέγει και διορίζει επίτροπον τον κυρ Αναστάση Φωτεινό του
Τζώρτζη να διευθετήση διαφοράν της με τον Παναγιώτη Κυπριώτη...»
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Ε3.Στην πράξη Σ27\25-3-1809 ή 6-4-1809Α (βιβλίον έβδομον) αναφέρεται: «η παρούσα
κυρά Διαμαντίνα Τζουκιά χήρα Κων.Φίλιππα στο χωρίον Ποτάμι με την δύναμη του
παρόντος νοταριακού γράμματος δίδει όλην την εξουσίαν στον υιόν της Στεφανή Φίλιππα
π.Κων\νου καταστένοντάς τον επίτροπόν της ήγουν να ημπορή να πωλή και να αποξενώση
τες ελιές ριζάρια 31 όπου έχει στου «Αυλιανού» σύντα με ένα κομάτι ανμπέλι έως
καταριολίον τριών στην ίδια θέση...»
Ε4.Με την αρ.Σ153\19-11-1814 ή 1-12-1814 Α πράξη της «η κυρά Νικολέττα θυγάτηρ
Σπύρου Βούλγαρη, γυνή του Σεβαστιανού Σαμοήλη, από χ.Ποτάμι κάνοντας με τον πλέον
καλύτερον τρόπον οπού να μπορή, εκλέγει και διορίζει τον υιόν της Γεώργιον επίτροπόν της
και δίνει πάσαν εξουσίαν ίνα μπορή να εμφανισθή εις κάθε διαφωνίαν της με τον Ιωάννην
Λυόπουλο π.Ιωάννη, χ.Ποτάμι τόσον μέσω της δικαιοσύνης, όσο και μέσω καλοποιού
ανθρώπου...»
Ε5.Με την αρ.Σ27\30-6-1815 ή 12-7-1815 Δ πράξη πληρεξουσιότητας ορίζεται: «η κυρά
Διαμαντίνα Κάντα π.Αποστόλη χήρα Μ.Κάντα, από χ.Μελίκια, για να δώση τέλος εις ταις
ζαφοραίς οπού ανάμεσόν τους τρέχουν με τον κυρ Χαράλαμπο Κάντα π.Γεωργίου από
χ.Μελίκια ησήλθων εις το πήημα του παρόντος κονπρομέσου δυνάμεος του οποίου εκλέγουν
τους κρητάς αυτών άρμπητρε αρμπητρατόρους και σηβαστάς(συμβιβαστάς) εκ μέρους του
ρηθέντος Χαραλάμπους τον ευγενή κυρ Σπυρίδωνα Ζερβό–Ζυμάρη και της γυναικός τον κυρ
Γεώργιον Παντή στους οποίους δίνουν όλην την εξουσίαν να εκλέξουν και με μίαν εξουσίαν
τον τρίτον κριτήν οπού να μην είναι σοσπέτος(ύποπτος) των μερών...»
Ε6.H πράξη εξουσιοδοτήσεως αρ.Σ27\11 ή 23-11-1816Α γράφει: «η κυρά Ανδριανούλα
Τζουκιά θυγάτηρ π.Δημητρίου και γυνή χήρα Αλεβίζου Σαμοΐλη από χ.Ποτάμι κατά τον
πλέον καλιότερο τρόπον οπού ημπορεί εκλέγη επίτροπόν της γενικόν τον κυρ.Παναγιώτη
Βούλγαρη π.Σπυρίδωνος από χώρα Κορυφών ίνα εμφανισθή της πρώτης αναζητήσεως στην
διαφοράν οπού έχει με τον κληρονόμον του Παναγιώτη Τζουκιά, ακούη απόφασες θες μεν ες
βοΐθηαν να ενεργή τες ενάντηες, να απηλάρι, να εξακολουθή κανόνες και κάθε άλο
θεληματικόν οπού η χρεία ανακαλέση ...»
Ε7.Με την αρ.Μ224\50\18 ή 30-11-1817 (βιβλίον 55ον) εξουσιοδότησή της «η Αγγέλω,
θυγάτηρ Αναστασίου Κούρσαρη από χ.Κουσπάδες, γυνή του Σπύρου Στούπα από
χ.Κορακάδες δίνει την εξουσίαν εις τον κυρ Ασημάκη Καρύδη από χ.Κορακάδες ίνα
καταπαύση κάθε εναντίον της περιουσιακή προσβολή του Γ.Βλαχόπουλο...» Με την
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αρ.Μ224\10\6 ή 18-8-1818 (βιβλίον 56ον) πράξη της έδωκε καουτζιόν (μεσεγγύησις) στον
Ιωάννην Μοναστηριώτη από χ.Άγιοι Θεόδωροι ...
Ε8.Ομοίως συντάσσει επιτροπική πράξη η Λένη Κονοφάο, από χ. Ποτάμι, με την
αρ.Μ224\16\3 ή 15-7-1820 (βιβλίον 57ον) υπέρ του Δετόρου Φούλκα από την πόλιν της
Κέρκυρας για να την εκπροσωπήσει σε δικαστήρια της πόλης της Κέρκυρας.
Ε9.Με τις πράξεις αρ.Π24\37\5 ή 17-5-1820 (βιβλίον 8ον) η Αγγελική Κριληλά του Νικολάου
αναθέτει την επιτροπείαν της στον Σ. Τζιανκαρμέλο από την χώρα των Κορυφών για
υπόθεσή της δικαστική.
Ε10.Με την αρ.Π24\41\ 8 ή 20-5-1822 (βιβλίον 8ον) η Ελενέτα θυγάτηρ Δημ.Κονοφάου, από
χ. Ποτάμι, προς το δόκτορα Φούλκα, από την πόλη της Κέρκυρας για υπόθεσή της σε
δικαστήριο.
Ε11.Με την αρ.Π24\44\12 ή 24-10-1820 (βιβλίον 9ον) κάνει επιτροπική η Μαρία Παντή, από
χ.Μελίκια, στον Αναστάσιο Βούλγαρη.
Ε12. Η Σταματέλα, θυγάτηρ Κ.Πανδή από το ίδιο χωρίο προς Ανδρία Γαστεράτο με την
Π24\5\24-12-1820 ή 4-1-1821(βιβλίον 10ον).
Ε13.Με την αρ.Μ224\10\23-3-1822 ή 4-4-1822 (βιβλίον 59ον) η Ανδιανούλα Ζερβού, από
Αγ. Θεοδώρους, έκανε περκούρα στον άνδρα της Δημ.Κουρή για να την εκπροσωπήσει στο
δικαστήριο στη χώρα Κορυφών...
Ε14.Ομοίως με την αρ.Μ224\11\16-3-1822 ή 6-4-1822 (βιβλίον 59ον) η Αντζουλέτα
Βούλγαρη, από χωρίον Άγιος Θεόδωρος, έκανε περκούρα στον άνδρα της Ανδρία Παγιάτη.
Ε15.Η Μαργαρόνα Βούλγαρη, από το ίδιο χωρίον με την αρ.Μ224\37\13 ή 25-7-1822 στον
άνδρα της Ανδρέα Παλαιοχωρίτη.
Ε16.Και οι Σταματέλα και Μαρία, αδελφές Πλασκασοβίτη, από χωρίον Αναπλάδων, με την
Μ224\17\30-4-1822 ή 12-5-1822 κάνουν περκούρα στο σύζυγο της πρώτης, Σπύρο Κουρή,
για να τις εκπροσωπήσει σε δικαστήριο σχετικό με κληρονομικές τους διαφορές.
Ε17.Επίσης η Αντωνέλα Κοντομάρη, από Αναπλάδες, με την αρ.Μ224\39\20-5-1822 ή 1-61822 πράξη μεσεγγύησις (καουτζιόν) όρισε το Δημήτριο Μοναστηριώτη να την
εκπροσωπήσει σε δικαστήριο.
Ε18.Με την αρ.Μ239\10\11ή 23-2-1827 πράξη εξουσιοδοτήσεως η Σοφία Βλάσση
π.Ιωάννου, χήρα γυνή Ζυμάρη–Ζερβού από χ.Άγιοι Θεόδωροι «έδωσεν εξουσίαν του
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Σπυρ.Ζερβού-Ζυμάρη, συγγενή της να διαφεντεύη τα δίκαιά της ,έκανε κριτήριον με
καθέκαστον άνθρωπον όστις έχει μαζί της διαφορές ...»
Ε19.Παρόμοια είναι και η πράξη εξουσιοδοτήσεως αρ.Μ239\12\15 ή 27-3-1827 όπου
αναφέρεται: «η Διαμάντη θυγάτηρ Θεοδώρου Μοναστηριώτη, γυνή χήρα Χριστόδουλου
Μοναστηριώτη, από χωρίον Άγιοι Θεόδωροι, έδωσεν εξουσίαν του Ιωάννη Μοναστηριώτη
να διαφεντεύη τα δίκαιά της με καθέκαστον άνθρωπον οπού να έχει διαφορές ...»
Ε20.Η αρ.Μ329\15\28-2-1827 ή 12-3-1827 πράξη εξουσιοδότησης αναφέρει: «Η Μαρία,
θυγάτηρ Θεοφίλη Χρυσικόπουλου, από χ.Αναπλάδες, έδωσεν εξουσίαν του Αρσενίου
Χρυσικόπουλου, εξαδέλφου της να διαφεντεύει τα δίκαιά της με καθέκαστον άνθρωπον
οπού να έχει διαφορές...»
Ε21.Όμοιες αναφορές έχει και η πράξη εξουσιοδότησης, περκούρα διακρίσεως, όπως
αναφέρεται στην αρ.Μ329\16-1 ή 13-3-1827 όπου «η Μαρία θυγάτηρ Νικολέτου Σαμοΐλη,
γυνή χήρα Λάνδρου Κουρή, από χωρίον Άγιοι Θεόδωροι έδωσε εξουσίαν του υιού της
Νικολέτου Κουρή να διαφεντεύη τα δίκαιά της με καθέκαστον άνθρωπον οπού να έχει
διαφορές ...»
Ε22.Η περκούρα διάκρισης αρ.Μ329\90\6-11-1827 ή 18-11-1827 αναφέρει: «Η Λουρέντζια,
θυγατέρα Νικολάου Σουλάνη, από Αναπλάδες και γυνή Αναστασίου Τζουκιά έκανε
επίτροπόν της τον Ζαχαρία Σουλάνη π.Δημητρίου, εξάδελφόν της δια να εξεκαθαρίζη εξόχως
δια τας σορείας πράξεις της ...»
Ε23.Με την αρ.Κ122\34\6-5-1827 ή 18-5-1829 πράξη (προκούρα, όπως αναφέρεται) η
Αναστασία Παπαβλασοπούλου αναθέτει στον Θεόφιλο Σουλάνη από χ.Αναπλάδες να την
εκπροσωπήσει «για κάθε συμφέρον της.»
Ε24.Οι αδελφές Μαρία και Τατζιά ...( δυσδιάκριτον), από χωρίον Μελίκια με την
αρ.Κ122\42\6-8-1829 ή 18-8-1829 στον Παναγιώτη Μιχαλά από χώρα Κορυφών για να τις
εκπροσωπήσει σε δικαστική τους υπόθεση στην Κέρκυρα.
Ε25.Με την αρ.Κ12\68\21-3-1829 ή 2-4-1829 πράξη προκούρας η Αναστασία Γαστεράτου
αναθέτει στον άνδρα της Σταμάτη Σμοήλη να την εκπροσωπήσει για τα δίκαιά της...
Ε26.Με την αρ.Σ30\269\24-2-1839 ή 8-3-1839 επιτροπική πράξη η Ζαφείρα Κάντα
π.Θεοφίλη από χ.Μελίκια γυνή του Σπυρ.Κουρή π.Γεωργίου αναθέτει στον πιο πάνω
αναφερθέντα άνδρα της, καθώς και στον Ιωάννην Κουρή π.Αναστασίου «δια διακανονισμόν
και πληρωμές ζημιών, κακοεργιών, κάθε λογής συμβιβασμόν προς βοήθειάν της ...»
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Ε27.Με την αρ.Σ30\298\3-7-1839 ή 15-7-1839 επιτροπικήν της πράξη η Μαργαρόνα
Γράντου π.Αντωνίου, γυνή του Αναστασίου Βλαχόπουλου από χ.Σπαρτερό, ορίζει το σύζυγό
της ως επίτροπόν της, όπως επίσης και η Μαρία Γράντου π.Αντωνίου, γυνή του Κων\νου
Βλάση π.ιερέως Δημητρίου από χ.Κρετικά με το ίδιο στη διατύπωση όπως αυτό που
ακολουθεί κείμενο επιτροπικής πράξης.
Ε28.Με την αρ.Σ30\300\4-7-1839 ή 16-7-1839 πράξη εξουσιοδοτήσεως η Λειά Γράντου
π.Αντωνίου, γυνή του Γεωργίου Μεταξά π.Παναγιώτη από χ.Σπαρτερό, ορίζει τον πιο πάνω
αναφερθέντα σύζυγόν της με την ακόλουθη «επιτροπική γενικής κρίσεως και ανεξερέτος
επάνο εις το δικέωμα οπού την αποβλέπει από την πατρικήν περιουσίαν. Δυνάμει της οποίας
εκλέγη και διορθώνη δια επίτροπόν της τον παρόντα ...αλόπερ παρόν και τα κάτοθεν φορτήα
δεχόμενος, του οποίου δίδη πλήριν και εκτεταμένην εξουσίαν να παραστένη εις κάθε
δικαστήριον και αυλήν Δικεοσύνης οπού με την παρουσίασιν κάθε αναφοράς γραφής
αποδιχτηκόν χαρτίον και άλλον οπού καθεκάστη υπόθεσις επηζιτήση αναγκέον, να
διαφεντέψη τα δικεόματά της ...Η δε γυνή δεν ηξεύρει γράμματα ως βεβαιή.»
Ε29.Η Ανδριανούλα Κονοφάου πρεσβυτέρα με την Π.Π.1496\19 ή 31-12-1861 πράξη της
ανακαλεί την πληρεξουσιότητα από το μακρινό της συγγενή, Αντώνιο Κάντα π. Ιωάννου και
αναθέτει σε άλλο γνωστό της τη διαχείριση της περιουσίας της έναντι ισοβείας προσόδου.
Ε30.Η Ανδριανούλα Κονοφάου από χ.Ποτάμι, χήρα πρεσβυτέρα, με την αρ.Σ.Θ.Κ.26\15-51866 πράξη της εξουσιοδοτεί το μακρινό της συγγενή, κ.Σπυρίδωνα Πανδή π. Αγουρέλιου,
κτηματία, κάτοικο του χωρίου Μελικίων για να διαχειρίζεται την περιουσία της και να της
παρέχει τα αναγκαία προς το ζην διαμένοντας μαζί με την οικογένειά του και εργαζόμενη
εντός της κατοικίας του. Δηλώνει άγνοιαν γραμμάτων.
Ε31.Η Αναστασία Μικρούλη από χ.Ριγγλάδες, επαγγελόμενη τα της εξοχής γυναικεία έργα ,
παρουσία του συζύγου της, για να την υπερασπιστεί στο Τριμελές Πρωτοδικείο Κέρκυρας,
αναθέτει στο δικηγόρο Κερκύρας, Ιωάννη Βελλιανίτη την υπόθεσή της με την
αρ.Σ.Θ.Κ.12\19-5-1866 πράξη της.
Ε32.Η Τζόγια Παπαβλασοπούλου από χ.Αναπλάδες, άνευ επαγέλματος, χήρα Γ. Λυόπουλου,
με την αρ.Σ.Θ.Κ.14\21-5-1866 πράξη της αναθέτει στο δικηγόρο Σωκράτη Κουρή τη
δικαιοδοσία προκειμένου να την εκπροσωπήσει κατά τη διεξεγωγή δίκης της ενάντια στο
Νικόλαο Λυόπουλο από χ.Ποτάμι, στο Τριμελές Πρωτοδικείο Κέρκυρας, δίκη η οποία
εκκρεμεί από 13-7-1860.
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Ε33.Η Ιουστίνη Κουρή από το χ.Ποτάμι, χήρα, επίτροπος της ανήλικης θυγατρός της κάνει
αγωγή για τη διευθέτηση κληρονομικών της υποθέσεων (διανομή κληρονομιάς) και
εξουσιοδοτεί για τα σχετικά με την αρ.Σ.Θ.Κ.642\22-5-1866 πράξη της το δικηγόρο της
πόλης της Κέρκυρας κ. Σπυρ. Γερακάρη. Δηλώνει άγνοια γραμμάτων.
Ε34.Η Φωτεινή Καρύδη από χ.Άγιοι Θεόδωροι, χήρα, επίτροπος της θυγατέρας της,
προκειμένου να την εκπροσωπήσει σε δίκη αφορώσα διανομή κληρονομιάς, αναθέτει με την
αρ.Σ.Θ.Κ.17\1-6-1866 πράξη της σε δικηγόρο την υπόθεσή της.
Ε35.Η Κιάρα Βαλσαμάκη-Σανσάν

και η Ολυμπία Σανσάν, κάτοικοι Αγ.Θεοδώρων,

διορίζουν με την αρ.Σ.Θ.Κ.22\9-6-1866 πράξη πληρεξουσιότητας το δικηγόρο Κερκύρας
Αντώνιο Ταλιαβάκα-Καθαλμακιόρ προκειμένου να εισπράξει τη σύνταξη που παίρνουν
λόγω θανάτου του επαρχειακού γιατρού, Ιακώβου Σανσάν.
Ε36.Η Αυγουστίνα Σονιέρ, άνευ επαγγέλματος, γαλλικής καταγωγής, νύφη του ιερέα από
χ.Μελίκια Φώτιου Κάντα, οποίος διετέλεσε και καθηγητής της Ιονίου Ακαδημίας, (επειδή
δεν γνωρίζει την ελληνική γλώσσα ζήτησε και μεταφράστηκε η πράξη αρ.Σ.Θ.Κ.44\27-71866 και στη γαλλική γλώσσα) με αυτή αναθέτει στο γιατρό Τηλέμαχο Καλογερόπουλο, από
χ.Ριγγλάδες που διαμένει εις Παρισίους, να παραλάβει για λογαριασμό της κληρονομιά 600
γαλλικών φράγκων, που της κληροδότησε ο θείος της από την πόλη Lardy, της Γαλλίας,
Aloise Lοuis Boucher.Υπογράφει γαλλιστί.
Ε37.Η Ασημίνα Ζερβού από χ.Άγιοι Θεόδωροι, παρουσία του συζύγου της εξουσιοδοτεί
δικηγόρο προκειμένου να διεξάγει κάθε απαραίτητη δίκη σχετικά με τη διεκδίκηση
κληρονομιάς της. Πράξη αρ.Σ.Θ.Κ380\9-9-1866.
Ε38.Η Ελένη Λυοπούλου, γυνή σε δεύτερο γάμο με τον παρόντα κύριο Φώτιο Σαμοΐλη, από
χ. Ποτάμι, αναθέτει με την αρ.Σ.Θ.Κ.67\ 21-9-1866 πράξη της σε υποδικηγόρο της πόλης της
Κέρκυρας να την εκπροσωπήσει σε κάθε δίκη, προκειμένου να εισπράξει 52 ενετικά τάλληρα
ή 303,45 δραχμές και τους τόκους από την 1-3-1863 που της χρεωστεί ο Σπυρίδων
Λυόπουλος. Δεν υπογράφει και διαδηλοί αγράμματος.
Ε39.Η

Φωτεινή

Καλογεροπούλου

από

χ.Μελίκια,

άνευ

επαγγέλματος,

με

την

αρ.Σ.Θ.Κ.113\17-10-1866 πράξη της η οποία συντάσσεται με τη συναίνεση του συζύγου της,
ορίζει δικηγόρο να την εκπροσωπήσει σε δίκη.
Ε40.Η Γιαννέτα Χρυσικοπούλου από χ.Αναπλάδες, άνευ επαγγέλματος, με τη συναίνεση του
συζύγου

της

προβαίνει

στην

καταγραφή

της

αρ.Σ.Θ.Κ.111\20-10-1866

πληρεξουσιότητας και αναθέτει σε δικηγόρο τη διεξαγωγή κάθε δίκης που απαιτείται.
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πράξη

Ε41.Η Αγγελική Λυοπούλου, από χ.Ποτάμι, άνευ επαγγέλματος, με τη συναίνεση του
συζύγου της αναθέτει με την αρ.Σ.Θ.Κ.112\23-10-1866 πράξη της σε δικηγόρο να την
υπερασπισθεί σε εκκρεμούσα δίκη.
Ε42.Η Ασημίνα Βούλγαρη από χ.Άγιοι Θεόδωροι, άνευ επαγγέλματος, χήρα, επίτροπος των
παιδιών της με την αρ.Σ.Θ.Κ.120\28-10-1866 πράξη της αναθέτει στο δικηγόρο κ. Σωκρ.
Κουρή «για την κληρονομιά των παιδιών της απαίτηση σύμφωνα με τους νόμους.»
Ε43.Η Αναστασία Κουρή π. Αλοϊζίου και ο σύζυγός της Χαράλαμπος Κουρής π. Στυλιανού,
από το χωρίο Άγιοι Θεόδωροι, με την αρ.Γ.Κ.220\11-12-1866 πράξη τους ορίζουν
αντίκλητόν τους το δικηγόρο Κερκύρας Στυλ. Σπανόπουλο π. Αγγέλου, προκειμένου να τους
εκπροσωπήσει σε κοινή τους υπόθεση σε δικαστήριο της Κέρκυρας. Δεν υπογράφουν την
πράξη τους.
Ε44.Η Αναστασία Μυρίλλα π. Μαρίνου, από χωρίο Ριγγλάδες, με την αρ.Γ.Κ.224\13-121866 πράξη της αναθέτει στο σύζυγό της Φ.Νικόπουλο π. Δημητρίου την παραλαβή της
κληρονομιάς την οποίαν κατέλιπεν ο αποθανών αδελφός της. Οι σύζυγοι εδήλωσαν άγνοιαν
γραμμάτων.
Ε45.Στην Γ.Κ.224\13-12-1866 αναφέρεται: «Σήμερον τη 13η δεκάτη Τρίτη του Μηνός
Δεκεμβρίου, ημέραν Τρίτην, ώραν 10η δεκάτην προ μεσημβρίας του χιλιοστού
οκτακοσιοστού εξηκοστού έκτου 1866 έτους εν τω δημοσίω γραφείω μου εν τη κώμη
Αναπλάδων, του Δήμου Λευκιμμαίων, οικία εμή ενώπιον εμού του Συμβολαιογράφου
Αναπλάδων εδρεύοντος κυρ.Γεωργίου Κουτρούλη του Αναστασίου, ως των μαρτύρων κυρ
Στυλιανού Κουλούρη π. Φιλίππου εκ Ριγκλάδων, και Ιωάννου Σμοΐλη π. Κωνσταντίνου εξ
Αναπλάδων, αμφότεροι του Δήμου Λευκιμμαίων, γνωστοί μοι πολιτών Ελλήνων, ενηλίκων,
ασχέτως ως προς αλλήλους πάσης συγγενείας, εμφανίσθησαν οι προς εμέ και τους μάρτυρας
γνωστοί και άσχετοι συγγενείας, αφ’ενός η Κυρία Αναστασία Μυρίλλα π. Μαρίνου, και
αφ’ετέρου ο σύζυγος αυτής κυρ Φώτιος Νικόπουλος π.Δημητρίου, γεωργός, αμφότεροι εκ
της κώμης Ριγκλάδων, του Δήμου Λευκιμμαίων, και αιτησάμενοι την σύνταξιν ταύτης της
πράξεως η γυνή Μυρίλλα εδήλωσεν ως εφεξής. Επειδή ως αρτίως αποβιώσας ο Σταματέλος
Μυρίλας π.Μαρίνου εκ Ριγκλάδων του Δήμου τούτου, γεωργός, αυτάδελφος της ειρημένης
κυρ.Αναστασίας, και επειδή νόμιμος διάδοχος αυτού υπάρχει η αυτή γυνή Αναστασία, μη
εγκαταλείψας κατιόντας και επειδή ανεπηρεάστως προτίθεται να αποδεχθή την κληρονομίαν
του αυταδέλφου της Σταματέλου Μυρίλα π.Μαρίνου με το ευεργέτημα της απογραφής,
τούτου ένεκεν η αυτή γυνή Αναστασία διορίζει και αποκαθιστά εντολοδόχον της τον
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σύζυγον αυτής Φώτιον Νικόπουλον ίνα αντ’αυτής, ως εν ονόματι της ιδίας, παρουσιαστεί εις
το Πρωτοδικείον Κερκύρας και απαιτήσει με το ευεργέτημα της απογραφής την
κληρονομίαν του αυτού Σταματέλου Μυρίλα π. Μαρίου, αυταδέλφου αυτής, τα δε
πραχθησόμενα του συζύγου αυτής Νικοπούλου θέλει κατέχονται παρά της γυνής
Αναστασίας στερεά και αμετάβλητα όθεν προς απόδειξιν της δηλώσεως ταύτης Συνετάχθη
το παρόν Συμβόλαιον ως ανεγνώσθη ευκρινώς και εντόνως και υπογραφέν παρά των
μαρτύρων και εμού. Των δε συζύγων δηλωσάντων άγνοιαν γραμμάτων.
Οι Μάρτυρες
Στελιανός Κουλούρις μάρτιρας
Ιωάννης Σμοΐλης μάρτιρας
Ο Συμβολαιογράφος Αναπλάδων
Γεώργιος Α.Κουτρούλης»
Ε46.Με την αρ.ΤΖ.Α.Κ.203\26-1-1867 η Μαρούλα Νικοπούλου και η Αικατερίνη Γιανιώτη
από χ.Αργυράδες, εξουσιοδοτούν δικηγόρο για τη διεξαγωγή δικών αναφορικά με
κληρονομικά ζητήματά τους.
Ε47.Με την αρ.Τζ.Α.Κ.206\29-1-1867 πράξη της η Σταματέλα Πανδή από χ.Αργυράδων
εξουσιοδοτεί το δικηγόρο που μένει στη Λευκίμμη κ. Σπυρ. Τζακύρη π. Γεωργίου για τη
διεξαγωγή δικών αφορουσών το σύζυγό της ο οποίος φυγοδικεί και καταζητείται.
Ε48.Η Νικολέτα Τζουκιά από χ.Χλωμός, χήρα, άνευ επαγγέλματος, για τη διεξαγωγή δικών
αναθέτει με την αρ.Τζ.Α.Κ.226\21-2-1867 πράξη της τη σχετική αρμοδιότητα στον
συντοπίτη της κ.Σπυρίδωνα Γρανά π. Σταματίου, κτηματία.
Ε49.Η Φωτεινή Καββαδία, χήρα Καταβάτη, κτηματίας, από χ.Αργυράδες για τη διεξαγωγή
δίκης

για

κληρονομικούς

λόγους

γράφει

την

αρ.Τζ.Α.Κ.232\6-3-1867

πράξη

πληρεξουσιότητας στο δικηγόρο που διαμένει στη Λευκίμμη κ.Σπυρ. Τζακύρη π. Γεωργίου.
Ε50.Η Φωτεινή Καββαδία, χήρα Καταβάτη, από χ.Αργυράδες με την αρ. Τζ.Α.Κ.240\12-31867 πράξη της εξουσιοδοτεί το δημαρχειακό πάρεδρο των Αργυράδων να την
εκπροσωπήσει στο διαιτητικό δικαστήριο

σε σχετικό με κληρονομική της υπόθεση

συμβιβασμό.
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Ε51.Η Αγγελική Καταβάτη από χ.Αργυράδες για τη διεξαγωγή δίκης στο Πρωτοδικείο
Κέρκυρας εξουσιοδοτεί με την αρ.Τζ.Α.Κ.290\22-5-1867 συμβολαιογραφική πράξη το
σύζυγό της προκειμένου να την εκπροσωπήσει σ’αυτήν.
Ε52.Η Κυριακή Βλάχου από χ.Αργυράδες, αδελφή ιατρού και θυγατέρα ιερέως, εναντίον του
πρώτου εγείρει δίκη για να απαιτήσει την απόδοση της αθετηθείσας προίκας της και για το
λόγο αυτό αναθέτει με την παρούσα πράξη πληρεξουσιότητας σε δικηγόρο τη διεξαγωγή της
σχετικής δίκης .(Πρ. αρ.Τζ.Α.Κ.276\10-4-1867). Η ίδια υπογράφει την πράξη αυτή.
Συγκεκριμένα αναφέρεται: «...ενεφανίσθησαν οι προς εμέ και τους ανωτέρω μάρτυρας
γνωστοί και άσχετοι πάσης συγγενείας κυρία Κυριακή Βλάχο του Ιερέως Σπυρίδωνος, και ο
ανήρ αυτής κύριος Σπυρίδων Καββαδιάς π. Νικολάου, Δημοτικός εισπράκτωρ, αμφότεροι
κάτοικοι συν των μαρτύρων εις την ειρημένην κώμην Αργυράδαν, και άπαντες δημόται του
ειρημένου Δήμου Κορισσίων, και αιτησάμενοι την Σύνταξιν του παρόντος εγγράφου
Πληρεξουσιότητος συνομολόγησαν οίτινες οφείλαντες να εισάξωσιν δίκην κατά του
Θεοδώρου Βλάχου

του ιερέως Σπυρίδωνος, ιατρού και γυναικαδέλφου του κυρίου

Σπυρίδωνος και αυταδέλφου της Κυριακής, διά την πληρωμήν της παρά του ιδίου του ιατρού
Θεοδώρου διορισθείσης προικός, δυνάμει εγγράφου του ενώπιον των Πρωτοδικών
Κερκύρας, διορίζουσι και αποκαθιστώσι γενικόν και ειδικόν Πληρεξούσιον επίτροπον και
αντίκλητόν τους τον εν Κερκύρα διαμένοντα Δικηγόρον Κύριον Ιωσήφ Τσίφρα π. Νικολάου,
δημότην Κερκυραίων, ίνα ούτος αντί αυτών και ονόματι των ιδίων εισαγάγει την Σχετικήν
δίκην διά την πληρωμήν της μνησθείσης προικός, ενώπιον παντός δικαστηρίου Κερκύρας,
διά την αυτήν υπόθεσιν, ίνα επιχειρή όλας τας κυρίας πραξεις, να κάμνη συμβιβασμούς, να
διορίζει διαιτητάς...μέχρι τελείας αποπερατώσεως της εισαχθησομένης δίκης και υπόσχονται
οι

Εντολοδόται

Σύζυγοι

να

παραδεχθούν

τας

πράξεις...Προς

βεβαίωσιν

τούτου

συνετάχθη...αναγνώσθη ευκρινώς και εντόνως το παρόν έγγραφον και υπογράφεται
υφ’όλλων.» Η Κυριακή Βλάχου υπογράφει μετά από το σύζυγό της.
Ε53.Με την αρ.Θ.Β.429\19-8-1867 πράξη εξουσιοδότησης η Κωνσταντίνα Κουρή γυνή χήρα
από χ.Ποτάμι αναθέτει σε δικηγόρο να την εκπροσωπήσει σε δικαστική της υπόθεση στην
πόλη της Κέρκυρας.
Ε54.Η Ασημίνα Κουρή από χ.Ποτάμι, φάντρα, αναθέτει με την αρ.Θ.Β.435\21-8-1867 πράξη
της σε δικηγόρο της πόλης Κέρκυρας υπόθεσή της σε δικαστήριο.
Ε55.Με την Π.Π.28\26-9-1867 η Νικολέτα Πανδή, από το χ.Μελίκια «επαγγελομένη τα
οικιακά έργα», με την συναίνεση του συζύγου της, αναθέτει στον κύριο Σεβαστιανό
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Σαμοήλη π.Γεωργίου, ναύτη, κάτοικο Ποταμίου να παραλάβει τα έγγραφα για το καΐκιο
«Άγιος Ιωάννης» ιδιοκτησίας της από το Λιμεναρχείο Κέρκυρας, αφαιρώντας την
πλοιοκτησία από τον Αντώνιο Πανδή, τον πρώην ιδιοκτήτη.
Ε56.Με την αρΠ.Π.\41\24-10-1867

η Θεοδωρέλα Μοιρισκλάβου από χ.Μελίκια

επαγγελόμενη τα οικιακά έργα, επίτροπος των ανήλικων τέκνων της αναθέτει σε δικηγόρο
της Πόλης της Κέρκυρας να την εκπροσωπήσει για κληρονομικές διαφορές σε δικαστήρια.
Ε57.Η Θεοδούλα Ζερβού από χ.Άγιοι Θεόδωροι, άνευ επαγγέλματος, χήρα, επιτροπεύουσα
τα παιδιά της, αναθέτει σε δικηγόρο με την αρ.Σ.Θ.Κ.455\4-1-1868 πράξη της εκκρεμή
δικαστική υπόθεσή τους διανομής περιουσίας. Επίσης με νέα της πράξη αρ.Σ.Θ.Κ.1043\10-71869 αναθέτει στον ίδιο δικηγόρο, τον Τιμόθεο Τυπάλδο Φορέστη, τη συνέχιση της
διεξαγωγής της δίκης προς τελική διευθέτηση της υποθέσεώς της.
Ε58.Η Κιάρα Βαλσαμάκη, μητέρα, και Ολυμπία Σανσάν, θυγατέρα της, αντίστοιχα σύζυγος
και θυγατέρα του επαρχειακού γιατρού περιοχής Λευκίμμης, Ιάκωβου Σανσάν, με την
αρ.Σ.Θ.Κ.456\ 4-1-1868 πράξη πληρεξουσιότητας αναθέτουν σε δικηγόρο της πόλης της
Κέρκυρας να παραλαμβάνει τη μηνιαία σύνταξή τους, που λαμβάνουν ως προστατευόμενα
μέλη, λόγω θανάτου του γιατρού. Υπογράφουν και οι δύο ιταλιστί.
Ε59.Η Νικολέτα Σαμοΐλη, από χ.Μελίκια, άνευ επαγγέλματος, παρουσία του συζύγου της,
με την αρ.Σ.Θ.Κ.500\13-1-1868 πράξη της εξουσιοδοτεί τον πλοίαρχο Νικολούτζο
Βούλγαρη προκειμένου να αντικαταστήσει τον ήδη διορισμένο σ’αυτό πλοίαρχο στο πλοίο
της με το όνομα «Άγιος Ιωάννης.» Η ίδια δηλώνει αγράμματη και δεν υπογράφει.
Ε60.Η Θεοδούλα Ζερβού, χήρα, από χ.Άγιοι Θεόδωροι, με την αρ.Σ.Θ.Κ.649\11-6-1868
πράξη της αναθέτει στο δικηγόρο

κ.Λάσκαρη, από την πόλη της Κέρκυρας να την

εκπροσωπήσει σε δίκη ενάντια στο Στάθη Ζερβό, από το ίδιο χωριό, στο Πρωτοδικείο
Κέρκυρας. Διαδηλοί αγράμματος.
Ε61.Η Αικατερίνη Τζουκιά, από χ.Άγιοι Θεόδωροι, χήρα, επίτροπος των τέκνων της, με την
παρουσία του Σπυρ. Κουρή, αρτοποιού, ο οποίος έχει ορισθεί ως παραεπίτροπος των παιδιών
της, προκειμένου να διευθετηθούν κληρονομικά τους ζητήματα, αναθέτει στο δικηγόρο
Σωκρ. Κουρή με την αρ.Σ.Θ.Κ.795\29-10-1868 πράξη πληρεξουσιότητας την υπόθεσή της .
Ε62.Η Κιάρα Βαλσαμάκη από χ.Άγιοι Θεόδωροι, άνευ επαγγέλματος, με την
αρ.Σ.Θ.Κ.892\11-11-1868 πράξη της αναθέτει στο δικηγόρο της πόλης της Κέρκυρας κ.
Σωκράτη Κουρή την εκπροσώπησή της σε δίκες για υπεράσπιση των οικονομικών της
συμφερόντων.Υπογράφει στην ιταλική γλώσσα.
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Ε63.Η Κιάρα Βαλσαμάκη-Σανσάν κάτοικος χ.Αγίων Θεοδώρων με την αρ.Σ.Θ.Κ.942\4-11869 πράξη της αναθέτει σε δικηγόρο της πόλης της Κέρκυρας να παραστεί στο Εφετείο για
επίλυση διαφοράς της με τον Ιωάννη Κοτινά από χ.Ριγγλάδες .Υπογράφει στην ιταλική
γλώσσα.
Ε64.Η Χριστοδουλίνα Γαστεράτου, χήρα, από χ.Ριγγλάδες με την αρ.Σ.Θ.Κ.973\2-3-1869
πράξη της αναθέτει σε δικηγόρο τη δικαστική διευθέτηση οικιακών υποθέσεών της .Η ίδια
«διαδηλοί αγράμματος.»
E65.Με την αρ.Γ.Κ.1212\14-3-1869 πράξη τους οι αδελφές Θεοδωρέλα και Μαρίνα Κάντα
παντρεμένες, η μεν πρώτη με το Γ.Βλάση, από χ.Άγιοι Θεόδωροι και η δεύτερη με τον
Σ.Κοτινά, από χ.Ριγγλάδες, εξουσιοδοτούν τους συζύγους τους, προκειμένου να εισπράξουν
εντόκως εκκρεμούσα κληρονομιά από το 1839.
E66.Η Διαμαντίνα Κουλούρη από χ.Μελίκια, χήρα, επίτροπος των ανήλικων παιδιών της,
αναθέτει με την αρ.Θ.Β.111\23-3-1869 πράξη της σε δικηγόρο να την εκπροσωπήσει σε δίκη
διεκδίκησης κληρονομιάς. Η ίδια αναφέρεται ως ασκούσα τα οικιακά και αγράμματος.
Ε67.Η Αναστασία Μπασιά από χ.Ποτάμι μετερχόμενη τα της εξοχής γυναικεία έργα, χήρα,
επίτροπος των παιδιών της, με την αρ.Θ.Β.135\12-5-1869 πράξη πληρεξουσιότητας αναθέτει
σε δικηγόρο δικαστική της υπόθεση διεκδίκησης κληρονομιάς. Δεν υπογράφει τη σχετική
πράξη, δηλώνουσα αγράμματος.
Ε68.Η Αγγελική Βασιλά από την πόλη της Κέρκυρας διαμένουσα στους Αγίους Θεοδώρους,
χήρα του Ιωάννη Βαπτιστή Κουρή από τους Αγίους Θεοδώρους, επίτροπος του υιού της,
εξουσιοδοτεί με την αρ.Γ.Κ.1291\9-5-1869 πράξη της δικηγόρο της πόλης της Κέρκυρας για
να εισπράξει οφειλές προς την οικογένειά της. Υπογράφει η ίδια το σχετικό έγγραφο
πληρεξουσιότητας.
Ε69.Η Μαρία Βούλγαρη, από χ.Αναπλάδες, έχουσα όπως εγγράφεται επίτροπο τον παρόντα
κατά την καταγραφή της πράξης της σύζυγο, η ίδια άνευ επαγγέλματος, αναθέτει με την
αρ.Σ.Θ.Κ.1020\25-5-1869 στον σύζυγό της να παραστεί στη Γραμματεία του Πρωτοδικείου
Κέρκυρας και «να απαιτήσει απολύτως την κληρονομίαν του πατρός της Θεοδώρου
Βούλγαρη.» Διαδηλοί αγράμματος και δεν υπογράφει.
Ε70.Η Ασημίνα Κουλούρη από χ.Αναπλάδες, άνευ επαγγέλματος, με τη συναίνεση του
συζύγου της, δημάρχου Λευκιμμαίων Κ.Μεταξά, συντάσει την αρ.Σ.Θ.Κ.1113\2-10-1869
πράξη της και εξουσιοδοτεί το δικηγόρο της πόλης της Κέρκυρας κ. Γεράσιμο Κατσαΐτη
προκειμένου να την εκπροσωπήσει σε διεξαγωγή δίκης.
197

Ε71.Η Αναστασία Μυρίλα από χ.Αναπλάδες, χήρα, επιτροπεύουσα τα παιδιά της, διορίζει
δικηγόρο να τους εκπροσωπήσει σε δίκη με την αρ.Γ.Κ.1452\5-10-1869 πράξη
πληρεξουσιότητας
Ε72.Η Χριστίνα Παπαβλασοπούλου από χ.Ριγγλάδες διορίζει με την αρ.Γ.Κ.1605\13-1-1870
πράξη της αντίκλητο πληρεξούσιο το σύζυγό της για να την εκπροσωπήσει σε διένεξή της
και να επιδιώξει συμβιβασμό με τα αδέλφια της στο Ειρηνοδικείο.
Ε73.Η Γιαννέτα Γαστεράτου, από χ.Ριγγλάδες, χήρα, επιτροπεύουσα τα παιδιά της με την
αρ.Σ.Θ.Κ.1261\16-2-1870 πράξη της εξουσιοδοτεί το δικηγόρο Κερκύρας κ.Ιωάννη
Χαλικιόπουλο να παραστεί σε διεξαγωγή δίκης σχετική «με διένεξη για υποτελή στην
Εγχώριον Κυβέρνησιν κτημάτων κληρονομίας των τέκνων της.» Η ίδια διαδηλοί
αγράμματος.
Ε74.Η Άννα Ζαχωρίτη από χ.Μελίκια, σύζυγος του υποτελώνη Λευκίμμης και νύφη στο γιο
του γνωστού μας ιερέα Φ.Κάντα με την αρ.Σ.Θ.Κ.1274\18-2-1870 πράξη πληρεξουσιότητας
αναθέτει σε δικηγόρο της πόλης της Κέρκυρας «να πράξη παν τι προς το συμφέρον της
εντολίδος.» Υπογράφει και με τα δύο επώνυμα (Ζαχωρίτη-Κάντα).
Ε75.Η Μαγδαληνή Κουρή, από χ.Άγιοι Θεόδωροι παρουσία του συζύγου της, διορίζει
πληρεξούσιο δικηγόρο με την αρ.Γ.Κ.1639\28-2-1870 πράξη της για διεξαγωγή δικών. Και
οι δύο σύζυγοι είναι αγράμματοι και δεν υπογράφουν τη σχετική πράξη.
Ε76.Οι αδελφές Μαρία, Θεοδωρέλλα, Ελένη, Αγγελίνα Ζερβού, κάτοικοι χ.Άγιοι Θεόδωροι,
άνευ επαγγέλματος, ορίζουν το γαμβρό τους Σπυρίδωνα Ζερβό, με την αρ.Σ.Θ.Κ.1310\25-31870 πράξη τους «να εξαγοράσει παρά της Μαρίας π.Αποστόλη Βρυάκου συζ. του Χρίστου
Ρίγγα τα 13 ελαιόδενδρα μετά του τόπου άπερ ο πατήρ των δια συμβολαίου αρ.πρ.827\16-31844 του συμβολαιογράφου Χριστόδουλου Βλάσση (χ.Ποτάμι) είχε πουλήσει στο Βρυάκο
με το δικαίωμα εξαγοράς.» Δεν υπογράφουν γιατί έχουν άγνοια γραμμάτων.
Ε77.Η Θεοδωρέλα Κουλούρη από χ.Ριγγλάδες, μετερχομένη τα γυναικεία έργα, με την αρ.
Γ.Κ. 118827-10-1970 πράξη της εξουσιοδοτεί

δικηγόρο προκριμένου να προβεί σε

διακανονισμό κληρονομικής της υπόθεσης.
Ε78.Η Θεοδώρα Λυοπούλου από χ.Μελίκια για τη διεξαγωγή δίκη της, αναθέτει στο συγγενή
της Χαράλαμπο Ζερβό π. Μηνά να την εκπροσωπήσει με τη σχετική εξουσιοδοτική της
πράξη (αρ.Σ.Θ.Κ.2285\20-7-1870).
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Ε79.Η Αικατερίνη Κάντα, από χ.Μελίκια, άνευ επαγγέλματος, με την αρ.Σ.Θ.Κ.1427\ 28-71870 αίρει την εξουσιοδότησή της αρ.πράξης 860\15-4-1855 του συμβολαιογράφου
Λευκίμμης Παύλου Πανδή, με την οποία είχε ορίσει, με τη συναίνεση του συζύγου της
Αναστάσιου Κάντα, το Σπυρίδωνα Πανδή για να την εκπροσωπήσει εναντίον του αδελφού
της και «να παραλάβει ό,τι της ανήκει και δεν έχει λάβει τίποτε ακόμη. Επιφυλάσσεται να
τον διώξει ενδίκως... Διαδηλοί αγράμματος...»
Ε80.Με την αρ.Σ.Θ.Κ.1457\30-8-1870 πράξη πληρεξουσιότητας οι αδελφές Ζερβού, Μαρία,
Θεοδωρέλλα και Αγγελίνα, από τους Αγ. Θεοδώρους, διορίζουν το δικηγόρο κ.Στεφ.Παδοβά
για να διευθετήσουν τη διαφορά τους με τη Μαρία Βρυάκου π.Αποστόλη με κάθε ένδικο
μέσο.
Ε81.Η Διαμαντίνα Τζουκιά από χ.Μελίκια αναθέτει στο δικηγόρο της πόλης της Κέρκυρας,
κ.Ιωάννη Βελλιανίτη με τη συναίνεση του συζύγου της και με την αρ.Σ.Θ.Κ.1626\29-101870 πράξη πληρεξουσιότητος, την αρμοδιότητα να παραστεί σε δίκες εναντίον της.
Ε82.Η Γιαννέτα Κάντα από χ.Μελίκια

με τη συναίνεση του συζύγου της και με την

αρ.Σ.Θ.Κ.1634\2-11-1870 πράξη της αναθέτει στο δικηγόρο κ.Βελλιανίτη την αρμοδιότητα
να την εκπροσωπήσει σε δίκες.
Ε83.Με την αρ.Σ.Θ.Κ.1636\2-11-1870 πράξη της και παρουσία του συζύγου της η Φωτεινή
Καλογεροπούλου από χ.Αναπλάδες αναθέτει στον Γ.Βούλγαρη να την εκπροσωπήσει σε
δίκες.
Ε84.Η ίδια όπως και πιο πάνω αναφερθείσα Διαμαντίνα Τζουκιά από χ.Μελίκια, άνευ
επαγγέλματος, σύζυγος ιερέα, με την αρ.Σ.Θ.Κ.1639\2-11-1870 εξουσιοδοτεί το δικηγόρο κ.
Ιωαν. Βελλιανίτη να την εκπροσωπήσει στο Πλημμελιοδικείο Κέρκυρας για το εναντίον της
εκδοθέν βούλευμα.
Ε85.Η Ζαχαρένια Κάντα, από χ.Μελίκια, άνευ επαγγέλματος, αναθέτει και εξουσιοδοτεί τον
άνδρα της να την εκπροσωπήσει σε δίκη σχετική με κληρονομική της υπόθεση.(Αρ. πράξης
Σ.Θ.Κ.1673\21-12-1870).
Ε86.Η Μαγδαληνή Κουρή, από Αγίους Θεοδώρους, αναθέτει με την αρ.Σ.Θ.Κ.1655\22-111870 πράξη πληρεξουσιότητος στο σύζυγό της να παραλάβει κληρονομιά την οποίαν της
άφησε η εξαδέλφη της Ελισάβετ Βούλγαρη π.Θεοδώρου.
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Ε87.Η Αρετούσα Κάντα από χ.Μελίκια, άγαμος, άνευ επαγγέλματος, για τη διεξαγωγή δικών
αναθέτει τη σχετική αρμοδιότητα στο δικηγόρο Παραμυθιώτη Αναστάσιο, δικηγόρο της
πόλης της Κέρκυρας με την αρ.Σ.Θ.Κ.1677\23-12-1870 πράξη εξουσιοδότησής της.
Ε88.Η Άννα Ζαχωρίτη, σύζυγος του υποτελώνη Λευκίμμης, κάτοικος Μελικίων, με την
αρ.Σ.Θ.Κ.1824\23/12/1870 πράξη της εξουσιοδοτεί «τον πενθερό της ευλαβέστατο ιερέα και
καθηγητή στην Ιόνιο Ακαδημία Φώτιο Κάντα που κατοικεί στη συνοικία του Ανεμόμυλου,
στην πόλη της Κέρκυρας», να την εκπροσωπήσει στο Πρωτοδικείο και να παραλάβει εκ
μέρους της την κληρονομιά που έλαβε από θείο της.Υπογράφει τη σχετική της πράξη.
Ε89.Η Κιάρα Βαλσαμάκη κάτοικος χ.Αγίων Θεοδώρων, άνευ επαγγέλματος, με την
αρ.Σ.Θ.Κ.1717/12/12/1970 πράξη της αναθέτει σε γνωστό της να παραλάβει για λογαριασμό
της χρήματα από το Επαρχειακό Ταμείο πρώην Ιονίου Γερουσίας (σύνταξη λόγω χηρείας του
επαρχειακού γιατρού Ιακώβου Σανσάν).Υπογράφει ιταλιστί.
Ε90.Η Παγώνα Κάντα από χ.Μελίκια, γυνή χήρα, άνευ επαγγέλματος, ως επίτροπος των
ανήλικων τέκνων της αναθέτει στο δικηγόρο Αντώνιο Κασταμωνίτη π. Νικολάου με την
αρ.Σ.Θ.Κ.1785\19-4-1871 πράξη πληρεξουσιότητας τη διεξαγωγή δίκης σχετική με
κληρονομική της υπόθεση στο Πρωτοδικείο Κέρκυρας.
Ε91.Η Θεοδώρα Γαρδικιώτη από χ.Ριγγλάδες , άνευ επαγγέλματος, για τη διεξαγωγή σειράς
δικών αναθέτει με την αρ.Σ.Θ.Κ.1795\21-4-1871 πληρεξουσιότητα στο δικηγόρο Τιμόθεο
Φορέστη, δικηγόρο της πόλης της Κέρκυρας.
Ε92.Η Αικατερίνη Κάντα από χ.Μελίκια άνευ επαγγέλματος με την αρ.Σ.Θ.Κ.1912\18-91871 πράξη της εξουσιοδοτεί το δικηγόρο Στεφ. Παδοβά για να την επροσωπήσει στο
Πρωτοδικείο Κέρκυρας σε διεξαγωγή δίκης για κτηματική της διαφορά με το Γεώργιο Κάντα
π.Γεωργίου.
Ε93.Η Κιάρα Βαλσαμάκη–Σανσάν από χ.Άγιοι Θεόδωροι με την αρ.Σ.Θ.Κ.2389\22-10-1872
πράξη της αναθέτει στο δικηγόρο Αντώνιο Ροδίτη τη διεξαγωγή δίκης διά υπόθεσή της σε
δικαστήριο σχετικά με αγοροπωλησίες «ή διάθεσιν των κτημάτων είτε προς πώλησιν είτε διά
μίσθωσιν και εδαφονομήν.»Υπογράφει στην ιταλική γλώσσα.
Ε94.Η Ελένη Λέπεση από χ.Μελίκια με την αρ.Σ.Θ.Κ.2522\13-12-1872 πράξη της
εξουσιοδοτεί το δικηγόρο Σπυρίδωνα Γερακάρη για να την εκπροσωπήσει σε υπόθεσή της
στο Εφετείο Κέρκυρας σε δίκη κατά του Σπυρίδωνα Ζερβού π. Θεοδώρου.
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Ε95.Με την αρ.Σ.Θ.Κ.2010\13-12-1872 πράξη της η Ελένη Λέπεση επανέρχεται και
εξουσιοδοτεί το δικηγόρο

Κυριάκο Δραγμένη για συνέχιση των δικαστικών τους

υποθέσεων, ούσα η ιδία επίτροπος της ανήλικης θυγατέρας της Λουκίας Κάντα π. Λουκά της
οποίας τα κληρονομικά δικαιώματα αμφισβητούνται από άλλους συγγενείς. Παρών
ευρίσκεται ο ανδράδελφός της Ε.Λεπέση, εγγυητής της, καθ’ όσον αυτή είναι χήρα.
Ε96.Η Αικατερίνη Κουλούρη, από χ. Άγιοι Θεόδωροι, άνευ επαγγέλματος, χήρα του
Θ.Βούλγαρη με την αρ.Δ.Ζ-Ζ.72\26-5-1874 πράξη της ανακαλεί το δικηγόρο της και ορίζει
το συντοπίτη της Κουρή Σωκράτη, γεωργοκτηματία, να υπερασπιστεί όπου δει τα
δικαιώματά της. Η ίδια δηλώνει αγράμματη και δεν υπογράφει.
Ε97.Η Νικολέτα Μικρούλη από χ.Άγιοι Θεόδωροι, μετερχομένη τα της εξοχής γυναικεία
έργα, σύζυγος του Δημητρίου Ζερβού, ναυπηγού, με την αρ.Δ.Ζ-Ζ\104\23-6-1874 πράξη της,
εξουσιοδοτεί το σύζυγό της, γιατί η ίδια είναι λιπομάρτυς και καταδικάστηκε στο
Κακουργοδικείο Κέρκυρας, να την εκπροσωπήσει στο δικαστήριο και να διορίσει αυτός
δικηγόρο για να την υπερασπιστεί.
Ε98.Η Χριστίνα Κιμινά από χ.Αναπλάδες, μετερχόμενη τα γυναικεία έργα, με την
αρ.Γ.Κ.12360\26-9-1894 πράξη πληρεξουσιότητας

αναθέτει στον πενθερό της Κων\νο

Χρυσικόπουλο να καταγράψει στο νηολόγιο Κέρκυρας το πλοίο «Κασσωπήτρα» το οποίο
κατέλιπε ο σύζυγός της, Γ.Χρυσικόπουλος.
Ε99.Η Θεοδούλα Κοτινά από χ.Αναπλάδες, χήρα επίτροπος των παιδιών της, αναθέτει με την
αρ.Γ.Κ.12436\ 7-11-1894 πράξη της σε δικηγόρο τη διεξαγωγή δικών.
Ε100.Η

Ελένη

Καλογεροπούλου

σύζυγος

Γ.Βλάση

από

χ.Αναπλάδες

με

την

αρ.Γ.Κ.12936\18-3-1896 εξουσιοδοτεί το σύζυγό της να παραλάβει χρηματικό ποσόν από
εξαγορά τιμαρίου Mudei. Η ίδια γνωρίζει γραφή και υπογράφει με το επώνυμο του συζύγου
της. Είναι μάλιστα αδελφή του γιατρού Τηλέμαχου Καλογερόπουλου ο οποίος έκανε τις
σπουδές του στη Γαλλία και αργότερα με την επάνοδό του εκλέχτηκε δήμαρχος
Λευκιμμαίων.
Ε101.Η Ζαχαρένια Σαμοΐλη, από χωρίον Ποτάμι, χήρα, όπως επίσης και η αδελφή της
Μάρθα Σαμοΐλη, έγγαμος, μετερχόμενες τα γυναικεία έργα, επεμβαίνων και ο σύζυγός της
δεύτερης για νομιμοποίηση εξουσιοδότησης της συζύγου του (αρ.Γ.Κ.13176\23-2-1897 της
σχετικής πράξης), αναθέτουν σε δικηγόρο της πόλης της Κέρκυρας τη διεξαγωγή δίκης για
κληρονομικούς λόγους.
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ΕΠΙΛΟΓΟΣ
Η ιστορική θεμελίωση της έρευνάς μας, σχεδόν, αποκλειστικά εναπόκειται στην ακρίβεια της
καταγραφής από τους κατά τόπους νοτάριους των πράξεων στις οποίες συμμετέχουν ή
παραγγέλλουν γυναίκες. Η καταγραφή, λοιπόν, των νοταριακών πράξεων αποτελεί βασικά
λόγω της φύσεώς τους μία γραφειοκρατική και τυπικά συνταγμένη νομική πράξη η οποία,
όμως, διενεργείται σε έναν ορισμένο τόπο, με την παρουσία και συνδρομή συγκεκριμένων
ατόμων τα οποία είναι γνωστά στον ίδιο το νοτάριο και είναι συνήθως οι παραγγέλλοντες το
συμβολαιογραφικό έγγραφο, όπως επίσης και οι μάρτυρες.
Μάλιστα είναι αυτονόητο ότι, εάν πρόκειται για κατοίκους της περιοχής της έδρας του
νοτάριου, τότε αυτοί είναι λόγω του ολιγάνθρωπου του τόπου και της στενότητας του χώρου,
λίγο ως πολύ, γνωστοί και σε πολλές των περιπτώσεων κοντινοί ή μακρινοί συγγενείς των
μαρτύρων και του νοτάριου, ασχέτως αν για το τυπικό και ανεπηρέαστο του περιεχομένου
του συντασσόμενου εγγράφου κατονομάζονται ως μη έχοντες συγγένεια με τα παρόντα
άτομα. Έτσι η προσωπική ή κοινωνική άποψη η οποία εμπεριέχεται σε αρκετές των πράξεων,
κυρίως από το ύφος της καταγραφής τους, σε πολλές των περιπτώσεων, απηχεί και την
κοινωνική αξιολόγηση και την έκφραση συναισθημάτων και θέσεων του συντάσσοντος τη
σχετική πράξη νοτάριου, έτσι ώστε μας επιτρέπουν να δεχθούμε την εκτίμησή του.
Βέβαια, εάν στενά θεωρήσουμε ότι οι νοτάριοι είναι άνδρες και μέσα στην κατά κοινήν
ομολογίαν πατριαρχική και ανδροκρατούμενη κοινωνία, όπως είναι αυτή του 19ου αιώνα,
βιώνουν οι γυναίκες για τις οποίες ενδιαφέρεται η έρευνά μας, θα πρέπει να σταθούμε
περισσότερο επιφυλακτικά ως προς την εκτίμηση και αβασάνιστη αποδοχή των απόψεών
τους. Αλλά σε κάποιες περιπτώσεις θεωρείται πολύτιμη και μοναδική η άποψή τους, καθώς
γνωρίζουμε ότι οι πράξεις καταγράφονται από το νοτάριο ερμηνευτικά των όσων θα ήθελαν
να εκφράσουν οι απαίδευτοι, συνήθως, πελάτες του.
Ομολογουμένως, όσο και να προσπαθήσαμε, πέραν από την παρατυπία της πιστής
εφαρμογής των προστακτικών εντολών του Νόμου ο οποίος απαιτούσε σε κάθε καταγραφή
αστικής πράξης η οποία διενεργούνταν από γυναίκα, να παρευρίσκεται κάποιος συγγενής της
άνδρας ο οποίος θα εγγυόταν το αληθές των δηλουμένων από αυτήν, σε κανένα άλλο σημείο
δεν παρατηρήσαμε υπέρ της γυναίκας μεροληψία. Προσωπική έκφραση γνώμης, συμπάθεια,
αντιπάθεια, όχι όμως και υποτίμηση ή «ανδροκρατική» αποτίμηση της προσωπικότητας της
γυναίκας.
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Τις πράξεις οι οποίες αφορούν γυναίκες μπορούμε συνοπτικά να τις διακρίνουμε σε αυτές οι
οποίες καταγράφονται από δική τους πρωτοβουλία και σε αυτές που διενεργούνται από
άλλους και που τις αφορούν. Ακόμη θα μπορούσαμε να τις διακρίνουμε σε πράξεις οι οποίες
αφορούν οικονομικής φύσεως δραστηριότητες και σε πράξεις διοικητικές, αστικές.
Συγκεκριμένα θα καταλέγαμε τα προικοσύμφωνα και τις προικοπαραδόσεις, τις διαθήκες και
τις δωρεές μεταξύ ζώντων σε αυτές οι οποίες αφορούν τη γυναίκα είτε γιατί προοικονομούν
για λογαριασμό της, αλλά και είναι δυνατόν να παραγγελθούν και από την ίδια. Ακόμη,
αστικές θεωρούμε τις επιτροπικές ή άλλως πληρεξουσιότητες οι οποίες είναι οι πλέον
απαραίτητες για τη σύννομη εκπροσώπηση των γυναικών σε κάθε αστικής

ή ποινικής

φύσεως πράξη.
Επίσης, γεγονός το οποίο παρατηρείται κατά τις αρχές του 19ου αιώνα, καταγράφονται
πράξεις οι οποίες αφορούν διάφορους συμβιβασμούς και επιδιαιτησίες που γίνονται προς
ειρήνευση μεταξύ εριζόντων συγγενών ή γειτόνων και σε πολλές των οποίων παρατηρήσαμε
ότι συμμετέχουν και γυναίκες.
Επιπτοσθέτως αστικές και εμπράγματες θα μπορούσαν να θεωρηθούν όλες όσες αφορούν
κληρονομιές, επιστροφές προίκας ή απαιτήσεις προίκας και όλες εκείνες οι οποίες
διενεργούνται για την απόκτηση ή απαίτηση περιουσιακών στοιχείων, όπως είναι οι
αγοροπωλησίες, οι ανταλλαγές, οι δανειοληψίες και οι αποπληρωμές χρεών.
Επίσης αστικές είναι και όσες αφορούν την όποια επιχειρηματικότητα της γυναίκας που αυτή
αρχίζει από την απλή ενοικίαση οικήματος ή εργαστηρίου ιδιοκτησίας της ή την εκμίσθωση
κτήματος προς εκμετάλλευση και φθάνει στις λεγόμενες κτηνοεταιρείες, την εκμετάλλευση
πλοίου ή την εμπορική εκμετάλλευση χώρου.
Αρχικά, μέσα από το σύνολο των προικοσυμφώνων και των προικοπαραδόσεων και
παρατηρώντας όλα τα χρηστικά αντικείμενα τα οποία προσφέρονται, είναι δυνατό να
διαβλέψουμε την ικανότητα της γυναίκας να δημιουργεί έργα οικοτεχνίας τα οποία
αποσκοπούν στην ένδυση και τον εξοπλισμό της κατοικίας, καθώς και τη δημιουργία
αντικειμένων που αποτελούν την ενδυμασία των προσώπων, μελών της οικογένειάς της.
Το είδος των προικιών της, η ποιότητα των υποσχεμένων ή παραδιδόμενων αρχικά
υφασμάτων, μας δίνει την πεποίθηση της ποικιλίας των γνώσεων αναφορικά με την υφαντική
της ικανότητα προς κατασκευή διαφόρων υφασμάτων. Μάλιστα είναι αυτονόητη η
εξασφάλιση με σχετικές επίπονες και σε βάθος χρόνου ενέργειές της, των πρώτων υλών που
θα χρησιμοποιηθούν, είτε για την ύφανση ενδυμάτων από βαμβάκι ή από λινάρι ή και
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μάλλινων. Συγκεκριμένα στις σχετικές πράξεις αναφέρονται βαμβακερά υφάσματα
χειροποίητα, σκούλινα εσώρουχα ή εμπόλιες και ποδιές, παπλώματα, στρώμματα, μαξιλαριές
γεμισμένες με μαλλί, ντιμέλες και ολόκληρα τόπια από ύφασμα το οποίο έχει προετοιμαστεί
από τη νέα ή από τις άλλες γυναίκες της οικογένειάς της και που θα χρησιμεύσει μελλοντικά
στα μέλη της οικογένειας προανατολισμού της νέας που παντρεύεται και προικοδοτείται.
Η εξασφάλιση όλων αυτών των πρώτων υλών, καθώς και η ύφανσή τους καταμαρτυρεί την
αντίστοιχη με την παραγωγή τους ενασχόληση των γυναικών της περιοχής. Μιας περιοχής η
οποία ευρίσκεται στο νοτιότερο άκρο της νήσου, που ζει σε μία απομόνωση που την επιτείνει
η απόσταση των σαρανταδύο χιλιομέτρων από την πόλη της Κέρκυρας, η έλλειψη αμαξωτού
δρόμου και συγκοινωνίας. Και που η μόνη προτιμώμενη και πλέον εύκολη συγκοινωνία είναι
αυτή που διεξάγεται με ιδιωτικά πλοιάρια, τόσο με τη Χώρα, όσο και με την απέναντι ακτή
της Ηπείρου.
Τα αντίστοιχα προϊόντα για την ύφανση, ως φαίνεται, παράγονται από τις γυναίκες της
περιοχής. Καλλιεργείται σε μικρές ποσότητες βαμβάκι, σε λίγο μεγαλύτερες λινάρι και η
κατεργασία του και η ύφανσή του αποτελούν ένα από τα πρωταρχικά μελήματα των
γυναικών της περιοχής. Ακόμη η εκτροφή προβάτων και η εξασφάλιση από την εγχώρια
παραγωγή μαλλιού, αναμφίβολα, αποτελεί καθήκον και απασχόληση μερικών γυναικών.
Η σε πολύ μικρή έκταση εκτροφή ζώων για την εξασφάλιση μερικών προϊόντων τους για τις
ανάγκες της οικογένειας σε γάλα, τυρί και μαλλί ήταν διαδεδομένη, ενώ η εκτροφή κοπαδιών
πρέπει να ήταν πολύ περιορισμένη και αποτελούσε κληρονομική ενασχόληση, μάλλον, παρά
διαδεδομένη συνήθεια, καθ’ όσον μάλιστα δεν υπήρχαν μεγάλες εκτάσεις ελεύθερες για
βοσκή και λόγω του περιορισμένου χώρου προτιμούσαν άλλες καλλιέργειες, όπως ήταν αυτή
των σιτηρών, του καλαμποκιού και των κηπευτικών των οποίων γινόταν και πώληση στην
αγορά της πόλης της Κέρκυρας μεταφερόμενων με τα καΐκια της περιοχής.
Από τις πράξεις προικοσυμφώνων που είτε αυτές αφορούν την καταγραφή από πλευράς των
γονέων ευθέως κατά τη λογοδοσία είτε κατά την παραμονή της τέλεσης του γάμου της νέας
διαφαίνεται η οικονομική ευρρωστεία της οικογένειας προέλευσης και η οποία είναι
αντίστοιχη, τις περισσότερες των περιπτώσεων, με την άνεση που υποθετικά αναμένει την
νύφη, πολύφερνη ή μη στην οικογένεια προσανατολισμού. Συνήθως πολύφερνες είναι οι
θυγατέρες κτηματιών, ή αυτές οι οποίες προέρχονται από οικογένειες που συγκαταλέγονται
σ’αυτές περισσότερα άρρενα μέλη, αλλά πλέον έκδηλο είναι όσες από αυτές είναι
παπαδοκόρες. Ο ιερέας πατέρας, λόγω της θέσεώς του κατέχει περιουσιακά στοιχεία τα
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οποία, αν δεν έχει άλλα παιδιά, φροντίζει να τα δώσει στη θυγατέρα που παντρεύει,
προκειμένου να της εξασφαλίσει άνετη ζωή.
Η προσφορά, συνήθως, κοσμημάτων τα οποία συναντήσαμε να παρέχονται ως τμήμα της
προίκας και που αφορού, κυρίως, βεργέτες ή αλλιώς ενώτια (σκουλαρίκια), βραχιόνια,
σπίλες (καρφίτσες), κουμπιά ασημένια ή χρυσά διαφόρων σχημάτων, φούμπιες, δηλαδή
αγκράφες που στηρίζουν ή διακοσμούν τη γιορτινή ενδυμασία, ακόμη βίρες (λίρες) χρυσές
και δακτυλίδια, όλα από κορφιάτικο χρυσάφι, όπως διατείνονται οι γονείς που τα
προσφέρουν, αποτελούν έκφραση της οικονομικής και κοινωνικής θέσης της οικογένειας
προέλευσης της νύφης.
Πολλές φορές δίνονται ως έκφραση της ευχαρίστησης προς το μέλλοντα γαμβρό, είτε ως
ιδιαίτερη εκτίμηση προς την προικιζόμενη θυγατέρα για την μέχρι τώρα συμπεριφορά της εν’
όσω ζούσε στην πατρική της οικογένεια και έμεινε υπάκουη στη θέληση και απόφαση των
γονιών της για την επιλογή του προσώπου του συζύγου της. Κάποιες φορές είναι ένα είδος
«πανωπροικιού» που έρχεται να συμπληρώσει το έλλειμμα αγνότητας (έτσι διαφαίνεται),
όταν προικίζουν οι γονείς τη θυγατέρα τους που εισέρχεται σε δεύτερο ή ακόμη και σε τρίτο
γάμο. Η όποια προσθήκη στην προίκα που την ακολουθεί από τον προηγούμενο γάμο είναι,
συνήθως, ένα ακριβό και πολύτιμο είδος, δηλαδή χωράφι, ελαιόδενδρα, αμπέλι ή κοσμήματα
και πολυτελή ενδύματα
Αλλά και η καρυδένια (κάρινη, καρίτζινη) κασέλα ή ο κομμός που λαμβάνει έχει και αυτό το
είδος κλιμακούμενη διατίμηση και εκφράζει, επίσης, την οικονομική ευρρωστεία της
μελλόνυμφης νέας. Αποτελεί ένα από τα βασικά στοιχεία της περιουσίας της, όπου εκεί
φυλάσσει τα εσώρουχά της και κάθε τι προσωπικό και πολύτιμο. Την ακολουθεί σε όλη της
τη ζωή και αποτελεί ένα είδος συμβόλου για την διαφύλαξη όσων την αφορούν και μόνον οι
πλέον έμπιστοί της από τα μέλη της οικογένειάς της έχουν το δικαίωμα πρόσβασης σ’αυτήν
και μέσα σ’αυτήν την κασέλα πολλές φορές είδαμε να κληροδοτεί στα προσφιλή της
πρόσωπα αντικείμενα. Τα κλειδιά δε να τα αφήνει στον ή στην εκτελέστρια της τελευταίας
της θέλησης.
Η αμφίεση των γυναικών αποτελεί ένα βασικό στοιχείο της ζωής και της προσωπικότητας
τους και τούτο γίνεται αντιληπτό, όταν με επίφαση καταγράφονται στα προικοσύμφωνα
τμήματα και είδη ενδυμάτων. Για παράδειγμα, τα ροκέτα, τα φορέματα, η ποιότητα του
υφάσματος και η χρήση τους, καθώς και ο στολισμός τους, καταδεικνύουν την αξία τους και
κατά συνέπεια την οικογενειακή ευμάρεια.
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Συγκεκριμένα αναφέρονται αριθμοί για τις ποδιές και τις εμπόλιες, που άλλοτε προτιμάται να
είναι αυτές ανά εξάδες, «κατά το συνήθειο του τόπου», όπως λέγεται. Άλλοτε πάλι
αναφέρεται ένας μεγάλος αριθμός από κάλτσες, που είναι απαραίτητες για να τις φορούν
κατά τις αγροτικές εργασίες, καθ’ όσον μέσα στα λασπωμένα χωράφια δεν φορούν
υποδήματα τα οποία μάλιστα είναι ένα είδος πολυτέλειας. Ακόμη η ποιότητα των
υφασμάτων για την καθημερινή χρήση και το βελούδο και η μουσελίνα για τα γιορτινά
φορέματα είναι χαρακτηριστικά του πλούτου. Ο στολισμός δε των ενδυμάτων με μέρλες
όπως αναφέρονται οι κορδέλες ή αλλιώς τρέσες, που είναι συνήθως λωρίδες διακοσμητικές,
αγοραστές, που πλαισιώνουν τις ποδιές, ή τα ροκέτα και τις μπελαμάνες.
Το πλέον εμφαντικό στοιχείο της αρχοντογεννημένης νέας είναι το πολύτιμο πεσελί.
Παρατηρούμε ότι το πιο συνηθισμένο και προτιμώμενο χρώμα υφάσματος είναι το κρεμεζί
και η ποιότητα του υφάσματος κατασκευής του το μεταξωτό βελούδο ή το μάλλινο βελούδο.
Η ωραιότητά του έγκειται και στον κατάλληλο διάκοσμό του με κεντήματα από χρυσή
κλωστή. Επειδή ο χρόνος κατασκευής του και η αξία του ήταν αρκετά μεγάλα εμπόδια για
την άμεση τέλεση του γάμου, το πεσελί παραγγελλόταν και αναγγελλόταν η προσφορά του
με το προικοϋποσχετικό έγγραφο, η δε παράδοσή του στο γαμβρό γινόταν ακόμη και μετά
την τέλεση του γάμου. Η τιμή του κυμαινόταν από 150 έως και 200 τάλληρα βενέτικα
Αυτονόητη ως εκ τούτου είναι η εκτίμηση της οικογενειακής κατάστασης της νύφης και η
άμεση απόκτηση κύρους της νέας μέσα στην οικογένεια προορισμού.
Η γυναίκα μέσα στην αγροτική οικογένεια στη Νότια Κέρκυρα αποτελούσε ένα από τα
βασικότερα παραγωγικά μέλη της, λόγω της προσωπικής και της δια βίου προσφοράς της
εργασίας της. Εργασία που, λόγω της πολλαπλότητας ως προς τις δεξιότητες τις οποίες
έπρεπε να έχει αναπτύξει μέσα και έξω από την κατοικία, αποτελεί αδιαφιλονείκητα την
πρωταρχική αιτία επιβίωσης και απόκτησης πλούτου για όλα τα μέλη της οικογένειάς της.
Δεν είναι παρακινδυνευμένη η άποψη των περιηγητών, όταν αναφέρονται στο επίπονο της
εργασίας της και την εκ παραλλήλου επισήμανση της οκνηρότητας και ραθυμίας των ανδρών
της περιοχής, οι οποίοι περιορίζουν την παραγωγικότητά τους σε περιπάτους, σε κυνήγια και
ψαρέματα

και μερικές φορές στην παροχή βοήθειας για το γύρισμα των πανιών που

στρώνονταν για τη συλλογή του ελαιόκαρπου που άφηναν να πέφτει σ’ αυτά.
Ακόμη ανδρική εργασία ήταν το πάτημα των σταφυλιών και η αποθήκευση του οίνου σε
βαρέλες. Η μεταφορά και η όλη οικονομική δοσοληψία αναφορικά με την επεξεργασία των
φορτωμάτων του ελαιόκαρπου, καθώς επίσης των σταφυλιών, ήταν ανδρική ενασχόληση.
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Όπως, επίσης, ανδρικά θεωρούνταν τα τεχνικά λεγόμενα επαγγέλματα, όπως είναι αυτό του
χάβρου (σιδερά) και του ξυλουργού. Οποιαδήποτε άλλη εργασία σχετική με την παραγωγή
αγαθού, την ανατροφή των παιδιών, την εκτροφή των πουλερικών και των ζώων, όλα αυτά
ήταν γυναικεία αρμοδιότητα.
Αρμοδιότητα και υποχρέωση της γυναίκας είναι αυτή που θεωρεί τυπικά αυτονόητη και την
αναφέρει ο νοτάριος της περιοχής «ως άνευ επαγγέλματος». Αφορά τη γυναίκα η οποία
εργάζεται παρέχοντας τις ποικίλες υπηρεσίες στην οικογένειά της δίχως αμοιβή, αλλά με
αυτόν τον τρόπο η ίδια λαμβάνει και κερδίζει τα προς το ζην για τον εαυτό της και κατ’
επέκταση και για όλη την οικογένεια στην οποία ανήκει.
Όταν, μάλιστα, αναφέρει ο νοτάριος ότι η γυναίκα, την πράξη της οποίας καταγράφει,
επαγγέλλεται «τα της εξοχής γυναικεία έργα» εκεί με καταπληκτική ασάφεια και αφέλεια
αναφορικά με το αντικείμενο της προσφοράς και των γνώσεων που πρέπει αυτή να κατέχει,
ο νοτάριος κάνει αναφορά σε κάτι παραδεκτό, αυθύπαρκτο και αυτονόητο: αυτό που κάθε
γυναίκα που ζει και υπάρχει στο χώρο της αγροτικής Νότιας Κέρκυρας πρέπει να κατέχει
καλά, να το εκτελεί με επιτυχία, να προσφέρει ως στοιχείο φυσικό, απορρέον από το φύλο
της, με όλες τις σχετικές υποχρεώσεις, δεξιότητες και εμπειρίες που πρέπει να κατέχει και
να έχει αποκτήσει, μαθητεύοντας δίπλα σε κάποια άλλη γυναίκα, κυρίως, τη μητέρα της.
Πολυσχιδής η ενασχόλησή της με τις αγροτικές εργασίες, καθώς και με την κατασκευή ειδών
ρουχισμού που σε κάποιες των περιπτώσεων παρατηρήσαμε ότι κατέληξε στην
επαγγελματική ενασχόληση με αυτά. Συγκεκριμένα αναφερόμαστε στην άσκηση του
επαγγέλματος της υφάντρας από κάποιες γυναίκες της περιοχής του χωρίου των Μελικίων
και των Αγίων Θεοδώρων. Ακόμη η ανάληψη υποχρεώσεων για την εκτροφή ζώων με τη
σύμπηξη κτηνοεταιρειών από γυναίκες στην περιοχή, αποδεικνύει την εμπιστοσύνη στην
ικανότητά τους για την επιτυχή άσκηση του σχετικού έργου.
Επίσης, η υπεύθυνη βοήθεια στις επίτοκες και σε όλες τις γυναίκες της περιοχής και πάλι του
χωρίου των Μελικίων μας δίνει η αναφορά του επαγγέλματος της μαίας από γυναίκα της
περιοχής, παρ’ όλον που υπάρχουν στην περιοχή άτομα επαγγελλόμενα τον ιατρό.
Μόνο γυναίκες οι οποίες διαθέτουν περιουσία, ως διαφαίνεται υπολογίσιμη, αποκαλούνται
κτηματίες και αυτές αναφέρονται ότι κατοικούν στην περιοχή των χωρίων των Αγίων
Θεοδώρων, των Αργυράδων και του Περιβολίου. Ως «άνευ επαγγέλματος» αναφέρονται
στην ημιαστική περιοχή των Αγίων Θεοδώρων οι σύζυγοι των απασχολούμενων στο
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Δημόσιο. Αναφερόμαστε στις συζύγους του δημάρχου, του υποτελώνη Λευκίμμης, του
επαρχειακού γιατρού και των ιερέων.
Τα περιουσιακά στοιχεία τα οποία μεταβιβάζονται από άτομο σε άτομο σε μία συνεχή
διαδοχή είναι εμφαντικά της απασχόλησης των κατοίκων της Νότιας Κέρκυρας με δύο,
κυρίως, είδη καλλιεργειών: την ελαιοκαλλιέργεια και την αμπελοκαλλιέργεια. Έτσι, όταν οι
γυναίκες λαμβάνουν ως προίκα ακίνητα (stabile), αυτά είναι βασικά ένας αριθμός
ελαιοδένδρων, τα οποία αναφέρονται ως αρχαίες ελιές, ελαϊκά δένδρα, κεντρωμάδες, ριζάρια
ελιές, πικροελιές ή σουφροελιές, αγρίλια ή αγριελιές και συγχρόνως ορίζεται και
συστηματικά αναφέρεται και ο χώρος τον οποίον καταλαμβάνουν («μετά του τόπου»),
γεγονός που μεταφράζεται σε μία αρκετά σεβαστή για τα δεδομένα του τόπου επιφάνεια
τετραγωνικών μέτρων.
Δεν συναντήσαμε να προσφέρονται ελαιόδενδρα χωρίς τον τόπο τον οποίον καταλαμβάνουν,
όταν αυτά φυτρώνουν και αναπτύσσονται. Για τους χωρικούς έχει αξία η αναφορά στην
τοποθεσία που έχουν τα κτήματά τους, διότι στη συνείδησή τους έχει καθορισθεί η
συνάρτησή του με την αξία της γης, καθώς και την αντίστοιχη για κάθε είδος καλλιέργεια
παραγωγή και ποιότητα των παραγόμενων προϊόντων.
Αντιλαμβανόμαστε τοιουτοτρόπως και την αξία της παρεχόμενης προίκας σε κάθε νέα εκ
μέρους της οικογένειάς της η οποία συγχρόνως αποδεικνύει την εκτίμηση προς την ίδια και
προς το σόι με το οποίο θα συγγενέψει με την είσοδό της στον έγγαμο βίο.
Πρέπει ακόμη να σημειώσουμε

και τις παρατηρήσεις οι οποίες γίνονται στα διάφορα

περιουσιακά στοιχεία τα οποία δίδονται ως προικώα και κυρίως του βασικότερου του
ελαιόδενδρου, της αμπέλου και της έκτασης των χωραφιών.Τα ελαιόδενδρα, όταν
ευρίσκονται σε ένα συγκεντωμένο μέρος και όχι διάσπαρτα, αποκαλούνται με την ονομασία
«Κλείσματα», δηλαδή σε χώρο κλεισμένο με ελιές.
Η τιμή δε του κάθε ελαιόδενδρου αποτελεί μία συνεχώς εναλλασσόμενη και κλιμακούμενη
αξία που ποικίλει, είτε λόγω του χώρου όπου ευρίσκονται, είτε με τίνος τα κτήματα
συνορεύουν, είτε πόση μεγάλη σε έκταση και πυκνότητα κλώνων είναι, πόσο μεγάλο
ηλικιακά είναι το ελαιόδενδρο και η τιμή του αρχίζει από 12 δραχμές και φθάνει σε πολλές
των περιπτώσεων σε 52 δραχμές.
Η καλλιέργεια και η συγκέντωση του ελαιόκαρπου από τις γυναίκες αποτελεί θα λέγαμε μία
διά βίου περιοδική δραστηριότητα που εξασφαλίζει την ετήσια ή μάλλον ορθότερα την ανά
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διετία σοδειά και αυτάρκεια σε ελαιόλαδο του κάθε νοικοκυριού, εφ’ όσον τα ελαιόδενδρα
καρπίζουν ανά διετία στην περιοχή.
Η ενασχόληση των γυναικών με την ελαιοκαλλιέργεια καταγράφεται και από την
εκμετάλλευση του ελαιόκαρπου κατόπιν σύναψης σχετικών συμβολαίων ( pacta ), έναντι
ενός προσυμφωνηθέντος ποσού ελαιόλαδου καθαρού (λαμπάντε) αξίας και αυτής
κυμαινόμενης από 13 έως και 24 δραχμές ανά ιονικό μέτρο. Μάλιστα παρατηρείται ότι
γυναίκες παχτώνουν ελαιόδενδρα ιδιωτών, κρατικά και ιδιοκτησίας εκκλησιών της περιοχής.
Μία άλλη διαδεδομένη καλλιέργεια για την περιοχή είναι η αμπελοκαλλιέργεια, καθ’ όσον
το παραγόμενο κρασί αποτελεί μία από τις βασικότερες διατροφικές συνήθειες των κατοίκων
της περιοχής και απαραίτητο συμπλήρωμα της τροφής ακόμη και των παιδιών μέχρι και τις
ημέρες μας. Τα αμπέλια της περιοχής παράγουν, κυρίως, κρασοστάφυλα και όχι επιτραπέζια
σταφύλια τα οποία, αφού τα τρυγήσουν, τα μεταφέρουν μέσα σε κόφφες (τερτικά τα λένε),
με ζώα και μέσα στα μεγάλα σκαφόνια, άνδρες γυμνόποδες τα πατούν και στη συνέχεια τα
αποθηκεύουν σε βαρέλες.
Τα υπολλείμματα, τα τσίπουρα, τα βάζουν στις ζιφταριές (ζίφω= στίβω ) και συνθλίβοντάς
τα με ένα μηχανικό τρόπο, συλλέγουν το κρασί που είναι πολλών βαθμών σε οινόπνευμα και
είτε το αναμειγνύουν με την πρώτη ποσότητα την οποία παρήγαν από το πάτημα στα
σκαφόνια, είτε αυτό το κρατούν για να αυξήσουν το βρασμό της όλης ποσότητας του
μούστου. Τσίπουρο, ρακί ή ούζο δεν παράγουν στην περιοχή.
Στις πράξεις, λοιπόν, όταν αναφέρεται, για παράδειγμα «άμπελος τριών τσαπίων» εννοείται
ότι πρόκειται για αμπέλι εκτάσεως τόσο μεγάλης, όση χρειάζονται τρεις εργάτες για να την
σκάψουν εργαζόμενοι ένα κανονικό για την εποχή ημεροκάματο, δηλαδή από την ανατολή,
σχεδόν, μέχρι τη δύση του ήλιου. Η ιδιοκτησία αμπελοφυτευμένης έκτασης, έστω και μίας
σκάλας, μίας βραγιάς, ήταν πάντοτε ευτυχής επιδίωξη των κατοίκων της περιοχής.
Η περιποίηση των αμπελιών ήταν μέσα στις αγροτικές ασχολίες των γυναικών, καθώς και η
με οποιοδήποτε τρόπο αξιοποίηση όλων των προϊόντων που προέρχονταν από αυτό για τη
διατροφή ζώων και ανθρώπων.
Μία επιπλέον γυναικεία ασχολία είναι η κτηνοτροφία η οποία δεν είναι διαδεδομένη στην
περιοχή, διότι δεν υπάρχουν ελεύθερες εκτάσεις (βοσκοτόπια ), όπως προαναφέρθηκε και η
μικρή ακόμη σπιθαμή γης έπρεπε να καλλιεργείται ώστε να καθίσταται εφικτή η αυτάρκεια
των νοικοκυριών σε αγροτικά προϊόντα. Απασχόληση με την κτηνοτροφία εντοπίζεται, όπως
μαρτυρούν οι νοταριακές πράξεις, στην περιοχή του Χλωμού, των Μελικίων, των Αγίων
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Θεοδώρων και του Κάβο Μπιάνκο, αγροτική τοποθεσία, παράλια ανήκουσα στο χωρίο
Σπαρτερό..
Η δε κτηνομίσθωση και η σύσταση κτηνοεταιρειών από γυναίκες, πάλι σ’αυτές τις ίδιες
περιοχές εντοπίζονται, παρ’ όλου που είναι περιοχές με τελείως διαφορετική εδαφική
μορφολογία. Συγκεκριμένα ο Χλωμός ευρίσκεται επάνω σε βραχώδη και απόκρημνη περιοχή
που ανατολκά κατηφορίζει προς τη θάλασσα του Ιονίου που βλέπει προς την Ήπειρο και
δυτικά καταλήγει στη λίμνη των Κορισσίων. Την κτηνοτροφική παραγωγή αποτελούν
κοπάδια από πρόβατα τα οποία τρέφονται από πουρνάρια και αυτοφυείς σχίνους και
κτηνοτροφικά φυτά που καλλιεργούνται προς αυτόν τον σκοπόν στην περιοχή, γύρω από τη
λίμνη. Σε συμβόλαια από γυναίκες του χωριού αυτού καταγράφονται συμφωνίες με άνδρες
βοσκούς οι οποίοι αναλαμβάνουν τη φύλαξη των κοπαδιών και την αμοιβή που θα
λαμβάνουν με το πέρας της ανάληψης της σχετικής ευθύνης και τις υποχρεώσεις τις οποίες
έχουν προς τις ιδιοκτήτριες.
Αντίστοιχα συμβόλαια αναφέρονται σε παρόμοιες πράξεις γυναικών που αναθέτουν σε
άνδρες της περιοχής των Αγίων Θεοδώρων τη φύλαξη κοπαδιών με συγκεκριμένη παροχή
προμηθειών για την οικογένεια των ιδιοκτητριών που αυτή συνίσταται σε τυρί, βούτυρο,
κρέας και ποσότητα μαλλιού μία ορισμένη χρονική στιγμή του έτους, προκειμένου να
χρησιμεύσει για την κατασκευή μάλλινων ενδυμάτων, για το γέμισμα στρωμμάτων και για
άλλες χρήσεις από τα μέλη της συγκεκριμένης οικογένειας.
Στην περιοχή των Μελικίων και του Κάβο Μπιάνκο αναλαμβάνουν γυναίκες τη φύλαξη
ζώων, κυρίως αγελάδων και ίππων και με αυστηρότητα και έναντι εγγυήσεων τους
ανατίθεται η φύλαξη και ο πολλαπλασιασμός των προαναφερθέντων ζώων. Με το τέλος και
τη λήξη του σχετικού συμβολαίου, γίνεται έλεγχος της υγείας των ζώων και κάθε μέρος
λαμβάνει όσα αναγράφονται στο υποσχετικό έγγραφο. Ακόμη, επειδή η περιοχή των Αγίων
Θεοδώρων και των Μελικίων είναι ομαλή, πεδινή και εκτεταμένημενη προς την πλευρά του
Ιονίου και έχει αρκετά ύδατα για ανάπτυξη και άρδευση καλλιεργειών με δημητριακά και
λαχανικά, η εκτροφή αροτήρων ζώων, όπως είναι τα βόδια και οι ίπποι, αποτελούν ένα
ουσιώδες κεφάλαιο για όσους διαθέτουν αυτά τα ζώα. Και γι’ αυτό η εκμετάλλευσή τους από
γυναίκες της περιοχής, φαίνεται, πως είναι προσοδοφόρα και σχετικά εύκολη δραστηριότητα,
όπως αυτή καταγράφεται σε συμβολαιογραφικές πράξεις.
H διαβάθμιση των ρόλων που αναλαμβάνει η γυναίκα, κατά τη διάρκεια της ζωής της, δεν
είναι διαφορετική από αυτήν άλλων περιοχών. Είναι θυγατέρα, αδελφή, νύφη, σύζυγος,
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μητέρα, πενθερά, εργαζόμενη, χήρα, ανύπανδρη και παντρεμένη μία ή ακόμη και τρεις
φορές. Η διαπίστωση μάλιστα αυτή μας προβλημάτησε σε πρώτη εντύπωση, διότι δεν είναι
σύνηθες γυναίκες του χρόνου αναφοράς μας να υπανδρεύονται πολλές φορές. Βέβαια,
παρατηρήσαμε ότι μερικές από τις γυναίκες που ήλθαν σε περισσότερους από ένα γάμους
είτε παντρεύτηκαν με άτομα από άλλα χωριά και τους νέους συζύγους τους έφεραν ως
«σώγαμπρους» στην περιοχή, είτε οι ίδιες παντρεύτηκαν με άνδρες ακολουθώντας τους σε
κάπως μακρινότερα από το χωριό τους χωριά.
Η διατύπωση από το νοτάριο της σημείωσης ότι η γυναίκα η οποία παραγγέλλει τη σχετική
πράξη είναι σύζυγος του τάδε σε δεύτερο συνοικέσιο και του δείνα σε πρώτο, ενώ αντίστοιχα
δεν υπάρχει αντίστοιχη σημείωση προκειμένου για τους άνδρες οι οποίοι καταγράφουν
συμβολαιογραφικές πράξεις, δίχως να γίνεται διάκριση της οικογένειάς τους, μας
προβλημάτισε έντονα, χωρίς να έχουμε καταλήξει σε κάποιο λογικοφανές συμπέρασμα.
Πιθανότερο φαίνεται το γεγονός της αναφοράς της οικογένειας με την οποία δημιούργησε
σχέση να αποτελεί τη διάκριση και την αντίληψη με ποιον συγγένεψε διαδοχικά και ποια
είναι η οικονομική και κοινωνική κατάταξη της γυναίκας κατά τη διάρκεια της ζωής της.
Τώρα, όσον αφορά την αιτία που γυναίκες της περιοχής συνάπτουν πολλούς γάμους,
πιστεύουμε ότι η πλέον βάσιμη αιτιολογία η οποία μπορεί να ευσταθεί είναι το γεγονός ότι
λόγω του ολιγάνθρωπου της περιοχής, καθώς και η ασύμμετρη αναλογία ανδρικού
πληθυσμού, σε σχέση αντίστοιχα με το γυναικείο πληθυσμό, καθ ’όλον το 19ο αιώνα, έτσι
όπως από τις αναφορές του Στυλιανού Βλασσόπουλου, ξένων περιηγητών, αλλά και
απογραφών που έχουμε, διαπιστώνουμε αυτή τη δυσαναλογία ανδρικού πληθυσμού που σε
κάποιες των περιπτώσεων ορίζεται μία γυναίκα προς 14 άνδρες ( 1\14 ). Γίνεται, λοιπόν,
εύκολα αντιληπτό, ότι η έλλειψη γυναικών καθιστά τις ενυπάρχουσες περιζήτητες.
Ακόμη, παρατηρείται και αρκετά μεγάλη θνησιμότητα ανδρικού πληθυσμού, γεγονός που
καταμαρτυρείται από την καταγραφή σε νοταριακές πράξεις πολλών γυναικών χηρών, οι
οποίες, μάλιστα χηρεύουν σε νεαρή ηλικία, διότι αναφέρονται ότι επιτροπεύουν τα ανήλικα
παιδιά τους και είτε διαχειρίζονται για λογαριασμό τους την κληρονομηθείσα από τον
πατέρα των ορφανών περιουσία, είτε δανείζονται χρηματικά ποσά ή είδη διατροφής, όπως
είναι αραβόσιτος, και παντοιοτρόπως νομικά ενεργούν προς εξασφάλιση πόρων για την
επιβίωσή τους. Παρ’ όλα ταύτα, παρατηρήσαμε και πράξεις γυναικών οι οποίες δεν έχουν
συνάψει κανένα γάμο και παραμένουν ως μέλη στην οικογένεια των αδελφών τους, στα
παιδιά των οποίων κληροδοτούν περιουσιακά τους στοιχεία.
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Κάποιες φορές η χηρεία ή η εγκατάλειψη δημιουργούν την επιθυμία για την εκ νέου είσοδο
σε μία καινούργια έγγαμο σχέση, γεγονός που διαφαίνεται από την οργανωμένη απαίτηση
από την πρώην συζυγική οικογένεια της προίκας της γυναίκας και τη σχεδόν ταυτόχρονη
καταγραφή αποδοχής και επιστροφής των προικώων με τη νέα προικοπαράδοση με την
προσθήκη και κάποιων άλλων τμημάτων και ειδών σε αντικατάσταση εφθαρμένων, αλλά και
προς αύξηση της αξίας των παραδιδόμενων προικώων στο νέο σύζυγο.
Από τις διαθετήριες πράξεις έχουμε αποκομίσει την εντύπωση ότι οι γυναίκες της περιοχής
είναι ευσεβείς, κυρίως, όταν προαισθάνονται το τέλος της ζωής τους και εμπρός στο φόβο
του θανάτου και την πεποίθηση του μεταθανάτιου κολασμού αν ευρεθούν αμαρτωλές, που
τους καλλιεργείται, όπως αναφέρεται σε νοταριακό έγγραφο, από τον πνευματικό τους. Έτσι
ορίζουν και ζητούν από συγγενικά τους πρόσωπα την προσφορά αφιερωμάτων σε εκκλησίες
για τη σωτηρία της ψυχής τους..
Επειδή γνωρίζουν ότι ο τόπος και οι άνθρωποι είναι πτωχοί, αυτές τους οι απαιτήσεις για
προσφορά ελαιόλαδου ή χρημάτων για λειτουργίες ορίζονται να γίνουν μία φορά ή μόνον για
σαρανταλείτουργα. Στις περισσότερες των περιπτώσεων προτιμούν να προσφέρουν ρουχισμό
για το ντύσιμο σπιτιών ή ρούχα, όλα προερχόμενα από τα προικιά τους. Τα αντικείμενα αυτά
τα χαρίζουν για ένα είδος ψυχικού σε προσφιλή ή γνώριμά τους πρόσωπα, αλλά και για
ανάμνηση που αυτά θα ήθελαν να κρατήσουν μετά από το θάνατο των γυναικών που τα
προσφέρουν.
Έχουμε συναντήσει μέσα από τις πράξεις γυναίκες απελπισμένες, γυναίκες που ο σύζυγός
τους ευρίσκεται στη φυλακή ή διαφεύγει φυγόδικος, ακόμη γυναίκες οι οποίες είχαν
τραυματικές εμπειρίες στην προσωπική τους ζωή. Θα θέλαμε να επικεντρωθούμε σε
αναφορές μερικών συγκεκριμένων περιπτώσεων, οι οποίες αποτελούν ένα είδος
οικογενειακών ηρωίδων, καθ’όσον η προσωπική τους ζωή είναι πλήρης ευθυνών, πικρίας και
σε άλλες των περιπτώσεων αξιοπρόσεχτες αναφορικά με τον τρόπο αντίδρασής τους και
ανάπτυξης συμπεριφορών διαφορετικών από το σύνηθες για τα δεδομένα της περιοχής όπου
διαβιούν.
Μία εξ αυτών των γυναικών είναι η Μαρία Κάντα η οποία κατοικεί στο χωρίο Μελίκια.
Αυτή έχει γευθεί μία συζυγική σχέση η οποία καταλήγει σε χηρεία και εισέρχεται σε δεύτερο
γάμο με ένα συντοπίτη της, τον Τζανέτο Βερονίκη. Μετά την πάροδο ενός σύντομου
χρονικού διαστήματος και αφού έχουν αποκτήσει παιδιά, ο σύζυγός της αποφασίζει να
εγκαταλείψει τα εγκόσμια και να μονάσει στο μοναστήρι της Παναγίας του Ακροδίλα
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(Αρκουδίλα ) στην ορεινή περιοχή του χωρίου Σπαρτερού, που βλέπει ανέναντι από το νησί
των Παξών.
Από καταγραφές σε πράξεις που ακολουθούν πληροφορούμεθα ότι η εν λόγω γυναίκα
προκειμένου να εξασφαλίσει τα απαιτούμενα για τη διατροφή των παιδιών της και τη δική
της δανείζεται χρήματα για την αγορά αραβόσιτου, γεγονός αρκετά σύνηθες για την περιοχή,
καθ’ όσον η φτώχεια έκανε πολλές οικογένειες να δανείζονται από εμπόρους ποσότητες
αραβόσιτου για την παρασκευή ψωμιού και στη συνέχεια να ξεπληρώνουν το ποσόν με
ανάλογης αξίας ποσότητα ελαιόλαδου ή και με το ακριβές αντίτιμο προσαυξημένο με 6% ή
10%. Σε άλλες πράξεις της οι οποίες ακολουθούν, βλέπουμε ότι αδυνατώντας να εξοφλήσει
το οφειλόμενο ποσό, αναγκάζεται να εκποιήσει περιουσιακά της στοιχεία και μάλιστα, εφ’
όσον απουσιάζει ο σύζυγός της να πράττει αυτό, δίχως τη συγκατάθεσή του.
Ανάλογα τραγική εμφανίζεται η περίπτωση της Μαρίας Χρυσικοπούλου, από το χωρίο των
Αναπλάδων, η οποία χωρίς να έχουμε σαφή πληροφόρηση για τις συνθήκες θανάτου του
γιού της και της νύφης της, καθίσταται επίτροπος του ανήλικου εγγονού της και συγχρόνως
έχει να αντιμετωπίσει τη δήμευση όλης της οικογενειακής της περιουσίας. Έρχεται
αντιμέτωπη με ένα αλλεπάλληλο θυροκόλλημα των αναγγελιών των διενεργηθησόμενων
πλειστηριασμών και των σχετικών κοινοποιήσεων των δικαστικών αποφάσεων του
Πρωτοδικείου της Κέρκυρας, καθώς και των αντίστοιχων πράξεων του Δημάρχου
Λευκιμμαίων που δημοσιεύει τις καταγραφείσες υποθήκες στο σχετικό βιβλίο υποθηκών που
τηρείται στο Δημαρχείο. Όλα αυτά ασφαλώς και θα επιτείνουν την απελπισία της εμπρός
στην υλική απώλεια της περιουσίας τους που έρχεται καταλυτικά να συμπληρώσει τη φυσική
απώλεια των προσφιλών της προσώπων και να την γεμίσει ευθύνες, τώρα στο γέρμα της
ζωής της, καθώς αναλαμβάνει και την ανατροφή του εγγονού της, όντας μόνη και
στερούμενη πόρων.
Μία διαφορετική και για τη δική μας γνωστική αντίληψη αξιοπερίεργη υπόθεση είναι η
περίπτωση μίας μητέρας από τους Αγίους Θεοδώρους η οποία έτσι όπως διατυπώνεται σε
δύο πράξεις τις οποίες μελετήσαμε της δεκαετίας του 1880, προκειμένου να μην υπηρετήσει
τη στρατιωτική του θητεία στον ελληνικό πλέον στρατό ο γιος της που, όπως φαίνεται, της
είναι μονάκριβος και αγαπητός, ευρίσκει έναντι πληρωμής αντικαταστάτη του.
Συγκεκριμένα σε παλαιότερη πράξη που είχε μαζί με το σύζυγό της υπογράψει σε
συμβολαιογράφο της πόλης της Κέρκυρας, καταγράφουν ως οφειλόμενα κτήματα με
ελαιόδενδρα, ιδιοκτησίας της στον αντικαταστάτη στρατιώτη. Όμως, με την παρέλευση μέχρι
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και ενός και μισού χρόνου από την υπόσχεση παροχής των οφειλομένων, δεν είχαν κάνει
ακόμη την σχετική εξόφληση και τη μεταγραφή.
Φαίνεται, ίσως σκεφτόμενοι, λίγο κουτοπόνηρα και γνωρίζοντας ότι ο ελληνικός στρατός
συμμετέχει στον πόλεμο της Κριμμαίας, θα περίμεναν να φονευθεί ο αντικαταστάτης
στρατιώτης και έτσι να γλιτώσουν τα υποσχεθέντα κτήματα και να οφεληθούν διπλά.
Βλέπουμε στο σχετικό συμβόλαιο, ο αντικαταστάτης να απαιτεί εκ νέου την πληρωμή του με
χρονικό όριο τον επόμενο χρόνο, τελεσίδικα. Ομολογουμένως είναι μία συμβολαιογραφική
καταγραφή άξια επισήμανσης, η οποία μας φέρει σε αμηχανία προκειμένου να εκτιμήσουμε
τις αιτίες της και να αποδώσουμε χαρακτηρισμό στη μητέρα αυτή που προβαίνει σε τέτοιου
είδους ενέργεια, προκειμένου να απαλλάξει το παιδί της έναντι χρηματικού αντικρύσματος
από την υποχρέωση την οποία άλλων μητέρων παιδιά, χωρίς παρόμοια αντίδραση,
αναλαμβάνουν.
Η Αγγελική Βασιλά, θυγατέρα της πλούσιας οικογένειας Βασιλά από την πόλη της
Κέρκυρας, μορφωμένη, γιατί είναι από τις λιγοστές γυναίκες που ζουν στην περιοχή της
Νότιας Κέρκυρας και γνωρίζουν να υπογράφουν τις νοταριακές πράξεις τους, παντρεύτηκε
τον Ιωάννη Βαπτιστή Κουρή, από το χωρίο των Αγίων Θεοδώρων και πήγε να ζήσει μαζί του
στο αρχοντικό του. Από το γάμο τους γεννήθηκαν δύο γιοι. Αλλά η ευτυχία της κράτησε
πολύ λίγο. Έμεινε νέα χήρα και επιτροπεύουσα τα ανήλικα παιδιά της δεν ξαναπαντρεύτηκε
και δεν γύρισε στο πατρικό της σπίτι στην πόλη της Κέρκυρας.
Έμεινε στο χωριό και ανέλαβε τη διαχείριση της οικογενειακής τους περιουσίας. Μίσθωνε
ελαιόδενδρα και εξασφάλιζε το ελαιόλαδο της οικογένειάς της και είχε και ποσότητα
περίσσεια για να την πωλεί και να εξασφαλίζει και μετρητά. Έδινε το κοπάδι με τα πρόβατα
που είχε στην κατοχή της σε ανθρώπους να το φυλούν και για να έχει τα απαραίτητα
κτηνοτροφικά προϊόντα. Είχε χρήματα που σε κάποιες των περιπτώσεων τα δάνειζε με το
επιτόκιο της ελεύθερης αγοράς 10%.
Πέρασε ο καιρός και τα παιδιά της άρχισαν να πηγαίνουν στην πόλη της Κέρκυρας, όντας
λίγο πολύ πλησίον του ορίου της ενηλικίωσης. Άρχισαν τότε να φθάνουν γραμμάτια τα οποία
πότε υπέγραψε ο ένας της γιος και πότε ο άλλος. Ίσως, ήταν γραμμάτια από οφειλές σε
χαρτοπαιξία. Δεν αναγράφεται η αιτία υπογραφής των σχετικών χρεωστικών εγγράφων σε
άτομα της πόλης της Κέρκυρας. Η μητέρα Βασιλά αναγκάζεται να τα εξοφλεί. Το γνωρίζομε
από τα αντίστοιχα συμβόλαια που καταγράφονται, και στα οποία, προφασιζόμενη ότι έχει
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πόνους στο χέρι της, δεν τα υπογράφει. Οι καιροί της ευτυχίας για την Αγγελική Βασιλά
παρήλθαν πλέον ανεπιστρεπτί.
Η περίπτωση της Κυριακής Βλάχου, από το χωριό Αργυράδες είναι αρκετά εντυπωσιακή
λόγω του οικογενειακού της περιβάλλοντος το οποίο σε μία κλειστή κοινωνία, όπως είναι
αυτή των Αργυράδων, δεν έδρασε ανασταλτικά ώστε να την αποτρέψει να προβεί στη
συγκεκριμένη της πράξη, υπολογίζοντας τον κοινωνικό αντίκτυπο και τα κοινωνικά σχόλια
για την πατρική της οικογένεια. Η Κυριακή Βλάχου είναι θυγατέρα ιερέα και αδελφή του
ιατρού του χωριού. Μεγάλωσε σε ένα, όπως φαίνεται, αρκετά εύπορο σπιτικό και είχε και
σχετική μόρφωση, εφ’ όσον βλέπουμε να υπογράφει τις συμβολαιογραφικές της πράξεις.
Αυτή έχει λάβει έγγραφη υπόσχεση με σχετικό προικοσύμφωνο ότι θα λάβει από την
πατρική της οικογένεια ως προικώα ελαιόδενδρα, χωράφια και είδη ρουχισμού για τη νέα της
κατοικία και για την ίδια. Ο πατέρας της απέθανε και ο αδελφός της, ακόμη και μετά την
πάροδο αρκετού χρονικού διαστήματος, δεν της έχει δώσει στην ίδια και το σύζυγό της τα
υποσχεμένα. Έτσι η Κυριακή καταφεύγει στο Πρωτοδικείο Κέρκυρας και δικαιώνεται. Με
δεδομένη την υπέρ της δικαστική απόφαση καταγράφει μία νέα προικοπαράδοση.
Η παρούσα περίπτωση έχει να μας παράσχει αρκετά συμπεράσματα. Η μόρφωση καθιστά τη
γυναίκα πλέον χειραφετημένη. Ακόμη γνωρίζει να αντιδρά δραστικά και αποτελεσματικά,
έστω και αν αυτός από τον οποίον απαιτεί την εκπλήρωση μίας τόσο σπουδαίας και
επιτακτικής για το νέο της σπιτικό προσφοράς αγαθών, είναι ο ίδιος ο αδελφός της και
μάλιστα ο γιατρός του χωριού.
Όμως, επειδή έχουμε μία ακόμη εμπειρία της δραστηριότητας του αδελφού της, θα την
δικαιολογήσουμε σε αρκετά μεγάλο βαθμό για την απαιτητικότητά της. Ο αδελφός της δεν
διστάζει να απαιτήσει και να συμψηφίσει την παροχή φαρμάκων σε μία πτωχή συγχωριανή
τους και στα άρρωστα παιδιά της, καθώς και την παροχή μαθημάτων γραμματικής στο γιο
της προαναφερθείσας. Μάλιστα προς πληρωμή του στο ακέραιο, δέχεται την απαλλοτρίωση
περιουσιακών τους στοιχείων.
Αρκετά ενδιαφέρουσα είναι η πράξη καταγραφής προικοπαράδοσης της Ελένης Βλάσση,
από το χωρίο Ποτάμι. Μόνη της καταγράφει προικοπαράδοση στο μελλοντικό της σύζυγο
διότι φαίνεται ότι είτε έχει την κατάλληλη πληροφόρηση για τη νομική ισχύ την οποία
αποκτά ένα προικοσύμφωνο, αναφορικά με το αδιατίμητο και στο ακέραιο προς τη γυναίκα
αποδιδόμενο προϊόν της προίκας σε περιπτώσεις υπεξαίρεσης, πώλησης, ή διαζυγίου, είτε
δεν είχε κάποιον κοντινό της συγγενή ο οποίος θα πρόσφερε αυτήν την προίκα στο γαμβρό.
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Έτσι η ίδια η μελλόνυμφη καταγράφει το σχετικό προικοσύμφωνο με απώτερο σκοπό τη
μελλοντική της εξασφάλιση. Το μόνο το οποίο θα μπορούσαμε να σχολιάσουμε είναι ότι η
συγκεκριμένη πράξη της αποδεικνύει άτομο αποφασιστικό, έχοντας υπ’όψιν τα δικαιώματά
του τα οποία ανάλογα γνωρίζει και να τα υπερασπίζεται.
Αρκετά εντυπωσιακές και τιμητικές θα λέγαμε είναι εκείνες οι πράξεις οι οποίες αφορούν
δύο παρόμοιες μεταξύ τους περιπτώσεις ενεργούμενες από διαφορετικά πρόσωπα. Πρόκειται
για δύο συμβόλαια με το ίδιο περιεχόμενο, αιτία και αποτέλεσμα. Συγκεκριμένα είναι μία
δωρεά εν ζωή ενός υιού ιερέα από το χωρίο Κρητικά ( αρ. πράξης Γ.Κ.12644\13-8-1895) και
μία άλλη αντίστοιχη ενός γεωργού από το χωρίον Περιβόλι (αρ. Πράξης ΓΚ.12787\4-111895) οι οποίοι προκειμένου να «διάγουν στο εξής βίον άφροντι και ειρηνικόν», φροντίζουν
να κάνουν στις συζύγους τους δωρεά τα περιουσιακά τους στοιχεία. Μάλιστα τονίζεται με
ιδιαίτερη έμφαση το ότι θα επιθυμούσαν να έχουν στο εξής την ησυχία τους και αυτές οι
φίλεργες και εργατικές γυναίκες να καλλιεργούν αυτά τα κτήματα που τους παρέχονται μαζί
με τα δικά τους τα οποία κατέχουν, ως προσωπική τους περιουσία, και από τους κόπους τους
να διατρέφεται ολόκληρη η οικογένειά τους και αυτοί οι ίδιοι.
Παράδειγμα επιχειρηματικότητας θα μπορούσε να χαρακτηρισθεί η Αθάνο Βλάση από το
χωρίο Μελίκια, η οποία κατορθώνει να αποκτήσει

τα ελαιόδενδρά της τα οποία είχε

πωλήσει σε κάποιο συγχωριανό της, κάνοντας μάλιστα και χρήση του ευεργετήματος το
οποίο παρείχε ο σχετικός νόμος περί επανάκτησης εντός τριετίας των απαλλοτριωθέντων
κτημάτων (πρ.πωλήσεως Θ.Ζ-Ζ\1579\23-5-1863 ή 4-6-1863 και αρ.πράξης επανάκτησης
ΣΘΚ359\6-8-1867 με ποσό 69,36 δρχ.). Αμέσως μετά την εξαγορά στο συμφωνημένο ποσό,
καταγράφει συμβόλαιο (ΣΘΚ30\6-8-1867) με το οποίο πωλεί εκ νέου τα ίδια ελαιόδενδρα,
έναντι του ποσού των 173,40 δρχ. και μάλιστα στους πλέον «σκληρούς» εμπόρους, τους
γνωστούς μας πρωτοξαδέλφους Γ.Βασίλη και Χρ.Ρίγγα, από την πόλη της Κέρκυρας.
Έτσι, σε μία ημέρα, το κέρδος της είναι ανυπολόγιστης αξίας για τα δεδομένα της εποχής
και τούτο χάρις στην καλή πίστη που κατάφερε να κατακτήσει και να έχει τη δυνατότητα να
αποκτήσει με το ίδιο ποσό μέσα σε κάτι περισσότερο από τρία χρόνια τα ελαιόδενδρα τα
οποία επώλησε και συγχρόνως να τα ξαναπωλήσει με τόσο μεγάλο κέρδος.
Οι διαθετήριες πράξεις των γυναικών, καθώς και αυτές των ανδρών στις οποίες
συμπεριλαμβάνουν γυναίκες συγγενείς τους, είναι ίσως ο καθρέφτης μέσα από τον οποίο
είναι δυνατόν να διαπιστωθεί η εκτίμηση και η αξιολόγηση συμπεριφορών, προσωπικοτήτων
και επιθυμιών. Όλοι, άνδρες και γυναίκες, μπροστά στο καθήκον της αποκατάστασης των
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προσφιλών τους, όταν θα έχει επισυμβεί προσωπικά η φυσική τους απώλεια, αποδεικνύουν
με ενάργεια την ανθρώπινη φύση, που ζητεί να δικαιωθεί, να ηρεμήσει, να μείνει αθάνατη
στη μνήμη των εναπομεινάντων προσφιλών τους ή μη.
Προσφέρουν όσα υλικά διαθέτουν είτε λαμβάνοντας πρόνοια για τις μελλόνυμφες θυγατέρες
τους, για τους συζύγους που τους συμπεριφέρονταν, εν όσω ήταν στη ζωή με αγάπη και
φροντίδα, πράγμα το οποίο δεν επιθυμούν να τους το στερήσουν και το αναθέτουν, ως ρητή
υποχρέωση, στους γενικούς κληρονόμους τους. «Ζωοφρουτάρια» να είναι η σύντροφος «για
τις πολλές περιποίησες» που επιδαψίλευε. Δηλαδή να είναι επικαρπώτρια και να τρέφεται και
να συντηρείται για όσο θα είναι στη ζωή. Να έχει και τη φοράδα της για να δουλεύει τα
χωράφια και να μεταφέρεται χωρίς κόπο. Να έχει τα έπιπλά της και τα υποδήματά της και τα
ρούχα της. Να παίρνει κρασί, τόσες βαρέλες και λάδι, όσο για να περνάει όλο το χρόνο. Και
σιτάρι και καλαμπόκι για το ψωμί της. Όμως, αν αυτή ήθελε ξαναπαντρευθεί, να πάει στην
ευχή του Θεού και να πάρει μόνο το προικιό της. Να προικίσει τις θυγατέρες και τα αρσενικά
παιδιά να στέκουν ανταμώς με τη μητέρα τους και να μην της γυρίζουν λόγο.
Η συζυγική πίστη ακόμη και στο νεκρό σύζυγο, ώστε να μην ξαναπροβούν σε νέα συζυγική
σχέση, με σύναψη γάμου με άλλον άνδρα, καθώς και η συγκατοίκηση «ανταμώς με τα παιδιά
τους» είναι η πλέον βασική απαίτηση από τη σύζυγο που αυτή συμπεριλαμβάνεται στις
διαθετήριες πράξεις των ανδρών της περιοχής, με απώτερο σκοπό τη συνοχή της οικογένειας,
που κυρίως, η γυναίκα εξασφαλίζει, αλλά και η αρμόζουσα συζυγική τιμή η οποία
διαφυλάσσεται με τη διά βίου κατάσταση της χηρείας που απαιτεί η κοινωνία και που αυτή,
φαίνεται ότι απηχούν οι ρητές εντολές και ρήσεις των ανδρών διαθετών.
Ακόμη οι θυγατέρες πρέπει να είναι υπάκουες και να παντρευτούν, όταν έλθουν σε γάμου
ηλικία, με τη θέληση της μάνας τους και των αδελφών τους. Μόνο σε μία των περιπτώσεων
είδαμε ένα είδος χειραφεσίας για κόρη. Ο πατέρας ορίζει τι δικαιούται να πάρει κάθε παιδί
του και στη συγκεκριμένη θυγατέρα ορίζει, αν αυτή δεν θέλει να παντρευθεί, να πάρει το έχει
που της αφήνει και να κάνει ό,τι αυτή θέλει. Αδυναμία και ιδιαίτερη αγάπη του πατέρα
σ’αυτή την κόρη; Ή μήπως γνώση του ανεξάρτητου χαρακτήρα της και της
διαφορετικότητάς της σε σχέση με το υπόλοιπο οικείο περιβάλλον;
Μητέρες εκφράζουν παράπονα για τις θυγατέρες, άλλες πάλι ελπίδες για τις κόρες και τη
μελλοντική τους αποκατάσταση. Παράπονα για την κακά συμπεριφορά των παιδιών τους
που αυτές άλλοτε μεγαλόψυχα τα συγχωρούν και τα συμπεριλαμβάνουν στις διαθήκες τους
και άλλοτε σκληρές, ακόμη και στο τέλος τους, τα αποκληρώνουν.
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Όμως η αγάπη τους είναι περισσότερη έκδηλη στα αρσενικά τους παιδιά, τα οποία είτε τα
ορίζουν γενικούς τους κληρονόμους, είτε κληροδοτούν στα εγγόνια τους, παιδιά, συνήθως
αποθαμένων γιων τους. Γυναίκες άκληρες, ή ανύπανδρες που ζουν, συνήθως, με την
οικογένεια του αδελφού τους κληροδοτούν στα παιδιά τους, εκφράζοντας παράπονα για την
κακοτυχία τους. Περισσότερο λυπημένες και απαρηγόρητες είναι οι μανάδες που έχασαν τα
παιδιά τους και σε δύο περιπτώσεις, από τα χωριά Άνω Σπήλαιο και Μπραγγανιώτικα,
βλέπουμε μητέρες να έχουν κληρονομήσει περιουσιακά στοιχεία αξιόλογα από τα
αποθαμένα παιδιά τους.
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ΕΠΙΜΕΤΡΟΝ
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΝΟΤΑΡΙΟΙ ΝΟΤΙΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ΕΙΔΟΣ ΠΡΑΞΕΩΝ- ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΑΝΑ ΧΩΡΙΟΝ
ΔΙΑΘΗΚΕΣ ( η γυναίκα ως διαθέτις )
Σύνολο πράξεων: 92
Άγιοι Θεόδωροι
11

Αναπλάδες

Μελίκια

18

Αργυράδες

16

Χλωμός

8

2

Μαραθιάς

3

10

Κορακάδες

7

Περιβόλι

Ριγγλάδες

Σπαρτερό

1

1

Ποτάμι
9

Σπήλαιο

Κουσπάδες

2

2

Δραγωτινά

Βασιλάτικα

1

1

ΔΙΑΘΗΚΕΣ ΑΝΔΡΩΝ ( η γυναίκα ως κληρονόμος )
Σύνολο πράξεων: 66
Άγιοι Θεόδωροι
6

Αναπλάδες
8

Αργυράδες

12

Χλωμός

6

4

Κρητικά
1

Σπαρτερό

Ριγγλάδες
3

Κορακάδες

4

Περιβόλι

Μελίκια

4

Ποτάμι
4

Σπήλαιο
1

Κουσπάδες
1

Δραγωτινά

Βασιλάτικα

Άγ.Δημήτριος Ρουμανάδες

3

1

1

2

Παλαιοχώρι

Νεοχώρι

1

2

1

Μπραγγανιώτικα
2
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Νότος
1

Κολοκύνθι
1

ΔΩΡΕΑ ΕΝ ΖΩΗ
Πράξεις: 9
Άγ.Θεόδωροι

Αναπλάδες

2

1

Ριγγλάδες
1

Ποτάμι

Χλωμός

1

Περιβόλι

2

2

ΔΩΡΟΛΗΨΙΑ
( πράξη 1, Βιταλάδες)
ΠΡΟΙΚΟΣΥΜΦΩΝΑ
Πράξεις: 106
Άγιοι Θεόδωροι

Αναπλάδες

18

15

Περιβόλι

Μελίκια
24

Σπαρτερό

6

Ριγγλάδες
6

Βιταλάδες

3

Ποτάμι
17

Αργυράδες

3

2

Κολοκύνθι
4

Κορακάδες

Χλωμός

Άγ.Δημήτριος Βασιλάτικα

Δραγωτινά

Παλαιοχώρι

2

1

2

1

1

1

Επιστροφές –Αντικαταστάσεις προίκας
Πράξεις:11
Άγ.Θεόδωροι Αναπλάδες

Μελίκια

Βιταλάδες

Ποτάμι

Περιβόλι

Μαραθιάς

1

4

1

2

1

1

2
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ΓΥΝΑΙΚΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ
ΠΑΧΤΟΣ
Πράξεις: 22
Άγ.Θεόδωροι

Αναπλάδες

1

Μελίκια

2

Ριγγλάδες

8

2

Νεοχώρι

1

Ποτάμι

Δραγωτινά

3

Κρητικά

1

1

Από την πόλη της Κέρκυρας η Φάνη Σκαραμαγκά-Πολυλά δίνει σε διαφόρους
κατοίκους της περιοχής Λευκίμμης ελαιόδενδρά της για πάχτο.( πράξεις 5 )
ΕΔΑΦΟΝΟΜΙΟ
Πράξεις:17
Αγ.Θεόδωροι
2

Μελίκια
5

Αργυράδες
7

Χλωμός
1

Ριγγλάδες

Νεοχώρι

1

1

ΚΤΗΝΟΜΙΣΘΩΣΕΙΣ- ΚΤΗΝΟΕΤΑΙΡΕΙΕΣ
Πράξεις: 23
Άγ. Θεόδωροι
4

Μελίκια
6

Αργυράδες
2

Ριγγλάδες
1

Χλωμός
2

Κάβο-Μπιάνκο
2

Κρητικά
3

1
Βιταλάδες

1
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Σπαρτερό

Παλαιοχώρι
1

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ
Πράξεις: 4

Μελίκια

Ριγγλάδες

1

Αργυράδες

1

2

ΑΝΤΑΛΛΑΓΕΣ ΕΜΠΡΑΓΜΑΤΕΣ
Πράξεις: 30

Άγ.Θεόδωροι

Αναπλάδες

6

4

Βιταλάδες

Αργυράδες

1

3

Ριγγλάδες
2

Μελίκια
5

Περιβόλι

Ποτάμι
1

Χλωμός

4

Σπαρτερό
1

Νεοχώρι

1

Νεοχωράκι

1

1

ΙΣΟΒΕΙΟΙ ΠΡΟΣΟΔΟΙ
Πράξεις: 9

Άγ.Θεόδωροι Αναπλάδες

Ριγγλάδες

1

2

2

Ποτάμι
1

Κρητικά

Βιταλάδες

Περιβόλι

1

1

1

ΑΓΟΡΕΣ
Πράξεις: 50
Άγ.Θεόδωροι

Αναπλάδες

Ριγγλάδες

5

4

4

Περιβόλι
8

Αργυράδες
6

Μελίκια
10

1

Κορακάδες
1
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Σπαρτερό

7

Παλαιοχώρι
2

Ποτάμι

Νεοχωράκι
2

ΠΩΛΗΣΕΙΣ
Πράξεις: 152

Άγ.Θεόδωροι

Αναπλάδες

Ριγγλάδες

Ποτάμι

Μελίκια

Βιταλάδες

30

13

7

20

43

3

Σπαρτερό

Περιβόλι

Αργυράδες

Νεοχώρι

Νεοχωράκι

4

7

11

1

1

Χλωμοτιανά

Μπραγγανιώτικα

1

2

Κορακάδες
2

Χλωμός
4

Δραγωτινά
2

Κέρκυρα
1

ΔΑΝΕΙΟΛΗΨΙΕΣ ( γυναίκας από άνδρα )
Πράξεις: 41

Άγ.Θεόδωροι

Αναπλάδες

4

2

Μελίκια
17

Ποτάμι

Αργυράδες

4

Ριγγλάδες
2

Παλαιοχώρι

3

Σπαρτερό

1

Κρητικά

3

Περιβόλι

1

3

Ρουμανάδες
1

ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΧΡΕΟΥΣ ( ανδρός προς γυναίκα )
Πράξεις: 15

Άγ.Θεόδωροι

Αναπλάδες

3

1

Ριγγλάδες
4

Μελίκια
5
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Αργυράδες
1

Περιβόλι
1

ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΧΡΕΟΥΣ ( γυναίκας προς άνδρα )
Πράξεις: 15

Άγ.Θεόδωροι

Αναπλάδες

Ριγγλάδες

3

1

1

Μελίκια
5

Ποτάμι
3

Αργυράδες
2

ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΧΡΕΟΥΣ ΜΕ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΗ (ανδρός προς γυναίκα )
Πράξεις: 4

Άγιοι Θεόδωροι

Μελίκια

2

2

ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΧΡΕΟΥΣ ΜΕ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΗ ( γυναίκας προς άνδρα )
Πράξεις: 17

Άγ.Θεόδωροι Αναπλάδες
2

2

Μελίκια

Ποτάμι

8

2

Σπαρτερό

Αργυράδες

1

2

ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΣ
Πράξεις: 2
Kάτοικος χ. Ριγγλάδων
ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ (προς αποφυγή απαλλοτρίωσης περιουσίας γυναίκας )
Πράξη: 1
Kάτοικος χ. Μελικίων
ΔΑΝΕΙΟΛΗΨΙΑ ΜΕ ΥΠΟΘΗΚΗ-ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΕΓΓΥΗΣΗ ( γυναίκας από άνδρα )
Πράξεις 41
Ελαιόδενδρα

Αμπέλια

Χωράφια

Οικία

Υπό
τρίτου

Αλληλεγγύως

Χωρίς
εξασφάλιση

17

5

2

1

1

11

4
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ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΑ
ΝΟΤΑΡΙΟΙ Ν.ΚΕΡΚΥΡΑΣ
Παλαιοχωρίτης Ανδρέας ( Π24 )
Πράξεις από 16\28 Ιανουαρίου 1817 έως 17\19 Ιουνίου 1817
Συμβόλαια : 84 Αφορώντα γυναίκες : 12
Βιβλίον 1ον
Πωλήσεις

Διαθήκες

Επιτροπικές

1, 34, 38

11, 12

17, 22, 37

Εξαγορά
26

Παράδοση
προίκας

Ριμόσα
(συγχώρεση )

35, 45

39

Παλιοχωρίτης Ανδρέας ( Π24 )
Πράξεις από 17\29 Ιουνίου 1817 έως 25 Νοεμβρίου ή 7 Δεκεμβρίου 1817
Συμβόλαια : 85 Αφορώντα γυναίκες : 14
Βιβλίον 2ον
Πώληση

Επιτρο-

Κομπραμέσο

Καντζιόν

Τζασιόν*

πική
3, 25

7

10

15

45

Κονσένια
προίκας

Διαθήκη

30

31, 37,
38, 41

Επιστροφή

Αποζη-

προίκας

μείωση

18

12, 13

*Τζασιόν =δωρεά εν ζωή
Παλαιοχωρίτης Ανδρέας ( Π24 )
Πράξεις από 25 Νοεμβρίου ή 7 Δεκεμβρίου 1817 έως 28 Μαΐου ή 9 Ιουνίου 1818
Συμβόλαια: 85 Αφορώντα γυναίκες: 11
Βιβλίον 3ον
Επιτροπική Τζασιόν

Σύμβαση

Κονσένια Καντζιόν

Εξαγορά

Πώληση

Διαθήκες

37

39

46,
49

προίκας
17, 38

33

34

35

36

Παλαιοχωρίτης Ανδρέας ( Π24 )
Πράξεις από 5\17 Ιουνίου 1818 έως 26 Δεκεμβρίου 1818 ή 7 Ιανουαρίου 1819
Συμβόλαια: 87 Αφορώντα γυναίκες : 16
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47,

Βιβλίον 4ον
Κομπραμέσο Πώληση

Τζασιόν

Καντζιόν

Διαθήκες

Παραλαβή

Ανταλλαγή

προίκας
1

2, 42

3

18, 20

17,22,23,43, 19, 28
44, 45, 46

32

Παλαιοχωρίτης Ανδρέας ( Π24 )
Πράξεις από 26 Δεκεμβρίου 1818 ή 7 Ιανουαρίου 1819 έως 12\24 Ιουνίου 1819
Συμβόλαια: 69

Αφορώντα γυναίκες: 9

Βιβλίον 5ον
Πωλήσεις

Παραδόσεις προίκας

1, 2, 6, 42

Διαθήκες

32, 28

25, 43, 44

Παλαιοχωρίτης Ανδρέας ( Π24 )
Πράξεις από 10\22 Ιουλίου 1819 έως 11\23 Δεκεμβρίου 1819
Συμβόλαια : 68

Αφορώντα γυναίκες: 17

Βιβλίον 6ον
Επιτροπική

36

Καουτζιόν

10

Παράδοση
προίκας
34

Πώληση

Δωρεά σε

Διαθήκες

ζώντες
28

4

2,7,20,26,31,36,37,
38,45,47,48,49

Παλαιοχωρίτης Ανδρέας ( Π24 )
Πράξεις από 11\23 Δεκεμβρίου 1819 έως και 8\20 Απριλίου 1820
Συμβόλαια :68 Αφορώντα γυναίκες: 7
Βιβλίο 7ον
Παράδοση προίκας

Πώληση καϊκιού

Δωρεά σε ζώντες

25

36

48

Παλιοχωρίτης Ανδρέας ( Π24 )
Πράξεις από 8\20 Απριλίου 1820 έως και 18\30 Ιουνίου 1820
Συμβόλαια: 74 Αφορώντα γυναίκες:12
Βιβλίο 8ον
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Διαθήκες
39, 40, 41, 46

Πωλήσεις

Παραλαβή

Κομπραμέσο

προίκας

προίκας

11, 12, 17,41

24

28

Διαθήκες

26, 32, 50

Σολιάτικο

Επιτροπικές

30

37, 41

Παλαιοχωρίτης Ανδρέας ( Π24 )
Πράξεις από19\31 Αυγούστου 1820 έως 16\28 Νοεμβρίου 1820
Συμβόλαια :79 Αφορώντα γυναίκες: 12
Βιβλίον 9ον
Προικοπαράδοση Επιστροφή
προίκας
20, 27, 41, 44

Επιτροπική

40

20, 21, 27, 45,

Διαθήκη

Καουτζιόν

25

48

Παλαιοχωρίτης Ανδρέας (Π24 )
Πράξεις από 23 Δεκεμβρίου 1820 ή 4 Ιανουαρίου 1821 έως 25 Απριλίου ή 6 Μαΐου 1821
Συμβόλαια: 78 Αφορώντα γυναίκες: 11
Βιβλίον 10ον
Επιτροπική

Αγορά
ελαιών

Παραλαβή
προίκας

Καουτζιόν

5, 30

11

17, 22, 23, 31
29, 30

Πώληση
45

Διαθήκη
50

Καλογερόπουλος Δημήτριος ( Κ 122 )
Διαθήκες από 5\17 Ιανουαρίου 1828 έως και 12\24 Νοεμβρίου 1833
Συμβόλαια διαθηκών: 26

Αφορώντα γυναίκες: 8

Βιβλίο 1ο

ΔΙΑΘΗΚΕΣ
120\29-7-1828 ή10-8-1828, 196\9\21-10-1828, 417\21-6-1828 ή 3-7-1828,468\

Βλάσσης Χριστόδουλος (Β 109)
Πράξεις από 20 Μαρτίου ή 1 Απριλίου 1834 έως και 21 Νοεμβρίου ή 3 Δεκεμβρίου 1839
Συμβόλαια: 476

Αφορώντα γυναίκες: 69
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Bιβλίο 1ο
Προικοπαραδόσεις Διαθήκες

Κομπραμέσα*

Απόφαση

Σολιάτικο

Πωλήσεις

90, 199, 256, 283,

4, 5, 33, 95,

274, 386

437

470

141, 204,

284, 321, 322,

174, 177,

228, 294,

361, 363

180, 191,

315, 319,

270, 290,

347, 360,

307, 328,

449, 457

365, 370
Ανταλλαγή γης

Κοντίκελο

255, 292, 318, 340

192

Επιτροπικές

Καταγραφή

Διαμερισμός

Συμβιβασμός

περιουσίας

περιουσίας

προσόδου

146

168

3,13,17,27,41,107, 231
128,132,182,183,
185,186,196,202,
216,218,258,265,
268,287,314,434,
474,476

Βλάσσης Χριστόδουλος (Β 109 )
Πράξεις από 24 Νοεμβρίου ή 6 Δεκεμβρίου 1839 έως και 26 Νοεμβρίου ή 8 Δεκεμβρίου
1844
Συμβόλαια: 413

Αφορώντα γυναίκες: 49

Bιβλίο 2ο
Προικο-

Διαθήκες

σύμφωνα

Συμβιβασμοί

Σολιάτικο

Πωλήσεις

Επιτροπικές

περιουσιακοί

Επιστροφή
προίκας

490,491,

485,537,

508,561,746,

486,729,

483,531,

482,504,539, 497

700,745,

588,731

764,805

801,806

532,555,

600,830

822

573,677,
679,724,

228

751,817,
831,842,
859
Ανταλλαγή

Παχτωσιά

Προκαταβολή

Εξόφληση

Καταγραφή

Συμφωνία

γης

ελαιοπαράδοσης χρέους

περιουσίας

Γραφής
κοπαδιού

513,515,553, 595,744,
625

695

833

839

750

Ασφάλεια

849

869

Βλάσσης Χριστόδουλος ( Β109 )
Πράξεις από 17 ή 29 Δεκεμβρίου 1844 έως και 18 Φεβρουαρίου ή 1 Μαρτίου 1856
Συμβόλαια: 624

Αφορώντα γυναίκες: 67

Βιβλίο 3ο
Προικοσύμφωνα

Διαθήκες

Συμβιβασμός

Σολιάτικα

Πωλήσεις

Επιτροπικές

1109,1262,

1018,1141,

1464

1048,1062,

902,951,963,

899,1034,

1305,1315

1173,1277,

1217

991,999,1025,

1064,1130,

1283,1289,1476

1038,1046,1114, 1134,1145,
1116,1121,1181, 1307,1334,
1222,1223,1245, 1353, 1483
Πωλήσεις
1268,1296,1370,
1383,1386,1389,
1391,1428,1453,
1445,1450

Ασφάλεια

Ανταλλαγή

Υπόσχεση

για
ζωοθροφή

γης

πληρωμής

898,961,

936,1122,1515

1007, 1329

Πάχτος

Χρέος δανείου

Καταγραφή
περιουσίας

χρέους
978

1015,1089,
1412,1466
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1035

1067,1068,
1400

Βλάσσης Χριστόδουλος ( Β109 )
Από 28 Φεβρουαρίου 1858 ή 11 Μαρτίου 1856 έως 12 ή 24 Οκτωβρίου 1858
Συμβόλαια: 145

Αφορώντα γυναίκες: 18

Bιβλίο 4ο
Προκοπαράδοση Ασφάλεια για
ζωοθροφή
1544,1548,

1545

1638, 1639

Πωλήσεις

Επιτροπικές

1519,1546,1547,

Εξαγορές

1567, 1618

1518, 1572

1552,1554,1578,1633

ΓΥΝΑΙΚΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟ
ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΕΙΣ
Πράξεις: 100

Άγ.Θεόδωροι
30

Αναπλάδες
13

Αργυράδες
5

Μελίκια
25

Χλωμός
1

Ριγγλάδες
8

Περιβόλι
1

15

Σπαρτερό
3
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Ποτάμι

Κουσπάδες
1

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΝΟΤΑΡΙΑΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ
Μερικές διαπιστώσεις που κάναμε κατά την έρευνά μας, τόσο σχετικά με τις πράξεις τις
συντεταγμένες στη Ν.Κέρκυρα, όσο και με αυτές στην πόλη της Κέρκυρας, και είναι
γεγονός, ότι σχεδόν όλες παρουσιάζουν βασικές διαφοροποιήσεις που επιγραμματικά θα
μπορούσαν να διατυπωθούν και να περιγραφούν ότι αφορούν τα εξής:
α. Τη χρήση της γλώσσας και τη μορφή της, β. τον τρόπο σύνταξης, γ. την ποιότητα του
λεξιλογίου, δ. την ελαστικότητα στην πιστή εφαρμογή του τυπικού της σύνταξης των
νοταριακών πράξεων, ε. την καταγραφή στερεότυπων εκφράσεων αφορώντων, κυρίως, τα
στοιχεία ταυτότητας των συμβαλλομένων.
Συγκεκριμένα εννοούμε ότι στα συμβόλαια τα οποία συντάσσονται στην πόλη της Κέρκυρας
συνηθιζόταν να χρησιμοποιείται η Ιταλική γλώσσα,

όταν αυτά συντάσσονταν για

λογαριασμό πλουσίων. Σε άλλα πάλι οι επικλήσεις σινιόρ για τον άνδρα και σινιόρα για τη
γυναίκα ήταν κοινός τόπος. Πολλές φορές αναφέρονταν και τίτλοι, όπως κοντέσσα και κόντε
κ.λ.π. Οι μορφωμένοι νοτάριοι γνώριζαν να χρησιμοποιούν σε καλό επίπεδο και τις δύο
γλώσσες και ανάλογα με την επιθυμία του πελάτη τους έπρατταν. Αντίθετα οι νοτάριοι της
εξοχής, όπως ήταν οι προεχόμενοι από τη Ν.Κέρκυρα, χρησιμοποιούσαν παραφθαρμένες από
την Ιταλική και την Αγγλική εκφράσεις και λέξεις και εξαντλούσαν την επιδεικτική χρήση
της γλώσσας «με ελληνικούρες» κάθε λογής και με προσφωνήσεις με τίτλους των πλουσίων
του τόπου.
Τώρα όσον αφορά την ορθογραφία των κειμένων, αυτή, ως είναι ευνόητο, ποικίλλει από
περιοχή σε περιοχή και από χρονική στιγμή σε χρονικό σημείο στο εύρος του αιώνα,
εξαρτώμενη κυρίως, από το πόσο πεπαιδευμένος ήταν ο νοτάριος. Επειδή δε, τα συμβόλαια
είναι χειρόγραφα, σε πολλές των περιπτώσεων η ανάγνωση καθίσταται άθλος. Όσο, όμως
πλησιάζουμε προς το τελευταίο τέταρτο του αιώνα, τότε η μορφή των πράξεων σταθερά
βαίνει βελτιούμενη και μετά την Ενσωμάτωση με την Ελλάδα αυτά παίρνουν τυπική, πλέον,
μορφή και οι νοτάριοι εμφανίζονται περισσότερο κατηρτισμένοι γλωσσικά και πιο
πειθαρχημένοι εκφραστικά .
Προς επίρρωση των αναφερθέντων παραθέτουμε το διοριστήριο ως νοτάριου στην περιοχή
της Λευκίμμης, του Ανδρέα Βλάση (1791-1842), κείμενο προερχόμενο από τον Β86 φάκελο
του Ι.Α.Κ.κατεγραμμένο ιδιοχείρως από τον ίδιο το νοτάριο και κατόπιν αντιγραφής από
πρωτότυπο έγγραφο: «Βιβλίον πρώτον οπού απαφύνεται του πολίτου Ανδρέα Βλάσι
Διμοσίου Νοταρίου, από χωρίον Ποτάμι, Διά να γράφει εις αυτό πάσης λογής χαρτί οπού
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είναι ως προέμηον του Νοταριακού επαγγέλματος εξερώντας Διαθήκας και Κονδίκιλα διά το
ρέγγιστρ... των οποίων κρατεί Βιβλίον ξεχωριστόν υποσχόμενος να φυλλάττει και να ενεργεί
το ες τι διορίζουν οι Παλεοί Νόμοι και προσταγές διατεταγμέναις επάνο εις ετούτΗν την
υπόθεσιν ως ετούτο προσωρινώς και με το ει τι αναφέρει Η διόρηαι των κριτηρίων της
Διμοσίου σοτηρίας και Πολιτζέας πάντιας της χώρας των Κοριφών εις ταις 28 του
περασμένου Ιουλίου.
Το παρόν βιβλίον κυρρούται από έναν πολίτην ρεβιζόρων έως εις φύλλα 25, ως τα επίλοιπα
25 φύλλα θέλει κυρροθούν

από του άνωθεν Νοταρίου, επειδή το παρόν βιβλίον

εσφραγισμένον με την σφραγγίδαν της ελευθερίας περιέχει μόνον πενήντα φύλλα Νο50
Ο Νοτάριος της Κομεσιόν των Ρεβιζόρων
1
2

Αρσένιος Οικονόμος

Αντώνιος Τριαντάφυλλος Ροδόσταμος Ρεβιζόρος

ΜΕΤΡΑ, ΣΤΑΘΜΑ ΚΑΙ ΝΟΜΙΣΜΑΤΑ
ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ ΣΤΗ ΝΟΤΙΑ ΚΕΡΚΥΡΑ ΚΑΤΑ ΤΟ 19ο ΑΙΩΝΑ
Μονάδες μήκους
1 βενετσιάνικο passo = 1,65μ ( πρίπου)
1000 βενετσιάνικα passa = 1 μίλι
1 οργιά = μονάδα μέτρησης μήκους ίση με το μήκος των ανοιγμένων χεριών που ισούται
με 1,85μ. Επίσης μονάδα μέτρησης αποστάσεων και ειδικά του βάθους του νερού.
1 γιάρδα = αγγλική μονάδα μέτρησης μήκους ίση με 0,914μ.
1 μπράτσο = κοινή ονομασία του κερούκλου.Κερούλκος είναι το σχοινί για το χειρισμό
των κεραιών ιστιοφόρου. Επίσης είναι και μέρος της άγκυρας.
Μονάδες επιφάνειας
1 τετραγωνικό passo = γύρω στους 1,5 τετραγωνικούς πήχεις ή μία τετραγωνική γιάρδα.
2 misura = 20 βενετσιάνικα passa, μήκος προς 20 βενετσιάνικα passa πλάτος = 400
βενετσιάνικα passa.
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1 βενετσιάνικο μέτρο ή βατσέλι = 1415 τετραγωνικές γιάρδες, μέτρο χωρητικότητας για
τα σιτηρά και τους ξηρούς καρπούς στα νησιά του Ιονίου. Επίσης μονάδα μέτρησης για
την επιφάνεια των αγρών και ελαιώνων (1214 τετραγωνικά μέτρα ).
2,5 τσαπιά = 1 στρέμμα.
1 μοντζούρι ( μουτζούρι για τους ντόπιους, μονάδα μέτρησης των χωραφιών τους) = 800
τετραγωνικά μέτρα και
1,25 μοντζούρι = 1 στρέμμα.
1 καταριόλι = 1\4 μοντζούρι.
Μονάδες βάρους
1 κιντινάρι = 4000 χοντρές λίτρες βενετσιάνικες.
1 ιονικό μέτρο ( λίτρο) =16 ουγγιές (2,2 λίτρες = 1 χιλιόγραμμο ).
1 κάρτο = 1\4 λίτρας.
1 καντάρι = 124 λίτρες ιονικές, κοινή ονομασία του στατήρα που είναι μονάδα βάρους
ίση προς 44 οκάδες ή 57 χιλιόγραμμα που χρησιμοποιήθηκε και στην Ελλάδα πριν από
την εισαγωγή του χιλιόγραμμου. Η τουρκική ονομασία καντάρ προέρχεται πιθανότατα
από παραφθορά του μέτρου κεντηνάριο, δηλ. εκατόλιτρο. Συνεκδοχικά αποδίδει και την
έννοια του αντίστοιχου οργάνου ζύγισης και ιδιαίτερα του δυναμομετρικού ζυγού.

Μονάδες όγκου
1 καρτούτσο (καρτεζί) = 1\4 καρτούτσου, ποσότητα με τυλιγμένα χαρτιά σε σχήμα
κυλίνδρου που ισούται με 250 γραμ. Κρασιού.
1 ξέστα = 32 καρτούτσα = 16,5 χιλιόγραμμα λάδι.
1 ξεστί = 1\2 ξέστας.
1 γαλόνι = 1\2 ξεστί ( μέτρο χωρητικότητας υγρών και στερεών σε Αγγλία και σε ΗΠΑ ).
1 βαρέλα κρασιού = 4 1\2 ξέστες, δηλ.81 χιλιόγραμμα.
1 βαρέλα λαδιού = 4 ξέστες = 66 χιλιόγραμμα.
1 μόδι ( για στερεά ) = 30 λίτρα στάρι, ίσο με 500 οκάδες περίπου.
1 μοντζούρι ( για στερεά ) = 50 λίτρα στάρι.
1 καταριόλι = 12,5 λίτρες στάρι ή 1\4 μοντζούρι.
Αλεσιά ελαιόκαρπου
1 αλεσιά ή ζύμα = 4 τερτικά ( κόφφες = 240 κιλά καρπός ), πρόκειται για ποσότητα
ελαιόκαρπου για τη συμπλήρωση μίας ποσότητας έτοιμης για παράδοση στο
ελαιοτριβείο.
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1 τερτικό = 3 μοντζούρια
1 ξέστα λάδι = 6 μοντζούρια στην εκτίμηση του ελαιόκαρπου.
Νομίσματα
1 οβολός = ασημένια και αργότερα χάλκινο νόμισμα που χρησιμοποιήθηκε στην Ελλάδα
και το Βυζάντιο, αλλά και στα Επτάνησα, ίσος σε αξία με το 1\6 της δραχμής.
1 Δουκάτο = νόμισμα ασημένιο και στη συνέχεια χρυσό. Αρχικά χρησιμοποιήθηκε στην
Ιταλία κατά το 1140. Κοβόταν στη Φλωρεντία από το 1252 και στη Βενετία από το 1281.
Σαν το πιο σταθερό νόμισμα επεκτάθηκε και στις χώρες της Δυτ. Ευρώπης. Στη Ρωσία
κοβόταν από το 1801 έως το 1885 με περιεκτικότητα χρυσού 3,6 γραμ.
1 Σολδίνο, ή σολδίο = ήταν αρχικά χρυσό νόμισμα και αργότερα έγινε χάλκινο με αξία
ίση με το 1\20 του γαλλικού φράγκου.
1 Λεπτό = ήταν χάλκινο νόμισμα το οποίο κόπηκε στα 1821 αρκετά κακότεχνα, όπως
λέγεται, στην Κέρκυρα για να καλύψει τις ανάγκες κατά τις μικροσυναλλαγές. Αργότερα
κόβονταν στην Αγγλία.
1 Τάλληρο = ήταν ασημένιο νόμισμα που για πρώτη φορά κόπηκε στα 1518 στην Τσεχία.
Από το 1555 άρχισε να χρησιμοποιείται, επίσης, ως νομισματική μονάδα στην Αγία
Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία του Γερμανικού Έθνους και κατόπιν στην Πολωνία, Γαλλία,
Τουρκία και αλλού. Αρχικά περιείχε 28-29 γραμ. καθαρό ασήμι. Το 1857 για τις βόρειες
γερμανικές επαρχίες και την Αυστρία καθιερώθηκε το τάλληρο με βάρος 16,67 γραμ.
Μετά τη γερμανική νομισματική μεταρρύθμιση του 1871-1873, που εξίσωσε το τάλληρο
με τρία χρυσά μάρκα, η κοπή του ταλλήρου σταμάτησε ως το 1908, οπότε ξανάρχισε η
κυκλοφορία του με ονομαστική αξία 3 μάρκων. Η επωνυμία τάλληρο χρησιμοποιήθηκε
με μερικές αλλαγές και για τα μεγάλα ασημένια νομίσματα που κυκλοφορούσαν στην
Ιταλία, στις Κάτω Χώρες, στην Ισπανία και στις Αγγλόφωνες χώρες.
1 Γρόσι = τουρκικό νόμισμα που ισοδυναμεί με το 1\000 της λίρας. Ως νομισματική
μονάδα της Τουρκίας καθιερώθηκε το 1844 επί σουλτάνου Αβδούλ Μετζίτ.
1 Κορώνα = νομισματική μονάδα Αγγλίας, ασημένιο και αργότερα χρυσό νόμισμα ίσο με
5 σελίνια.
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