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ΤΟΠΙΚΟΝ ΙΣΤΟΡΙΚΟΝ ΑΡΧΕΙΟΝ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 
ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΛΞΙΝΟΜΗΣΕΩΣ ΚΑΙ ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΕΩΣ 

(21 'Ιουλίου εως 31 Αυγούστου J 970 ) 

Τήν 31 Matou 1970, ή Ε π ο π τ ι κ ή Ε π ι τ ρ ο π ή τοϋ Τοπικού 'Ιστορικού 'Αρχείου 

Κεφαλληνίας, δι' επιστολής Ιάριθ. πρωτ. 15) ' υπογραφομένης ύπο τοϋ Αναπληρωτού 

Προέδρου αυτής κυρίου Γεωργίου Γ. Πινιατώρου, έγνώριζε εις τήν Διευθυντήν τοϋ Κέν

τρου Βυζαντινών 'Ερευνών τοϋ Έθνικοϋ 'Ιδρύματος 'Ερευνών, Καθηγητήν κύριον Διονύ-

σιον Α. Ζακυθηνόν, τήν όλοκλήρωσιν τών εργασιών περί τήν κατασκευήν της αιθούσης, 

ένθα επρόκειτο να στεγασθή το έν λόγω Άρχείον, και παρεκάλει αυτόν όπως ένδιαφερθή 

δια τήν άποστολήν ερευνητού, ό όποιος θα ανελάμβανε το έργον της ταξινομήσεως τοϋ 

αρχειακού ύλικοϋ. 

"Ανταποκρινόμενος εις το αίτημα της 'Εποπτικής Επιτροπής ό Διευθυντής τοϋ 

Κέντρου Βυζαντινών Ερευνών άνέθεσεν εις τον υπογράφοντα δπως μεταβή εις Άργοστό-

λιον ίνα έπιληφθή τών σχετικών εργασιών. 

Οΰτω κατά το άπο 21 "Ιουλίου μέχρι 31 Αυγούστου 1970 χρονικόν διάστημα έπε-

δόθημεν εις τήν ταξινόμησιν και άρχειοθέτησιν τοϋ αρχειακού ύλικοϋ τοϋ Τοπικού 'Ιστο

ρικού 'Αρχείου Κεφαλληνίας έν συνεργασία μετά τοϋ ειδικώς συγκροτηθέντος, μερίμνη 

της 'Εποπτικής Ε π ι τ ρ ο π ή ς οώτοϋ, πενταμελούς συνεργείου. Τούτο άπετελέσθη ύπο της 

δεσποινίδος Ελπίδος Κουταβα, φοιτήτριας της Νομικής Σχολής τοϋ Πανεπιστημίου 

Θεσσαλονίκης, τοϋ κ. Βασιλείου Βανδώρου, φοιτητοΰ της Νομικής Σχολής τοϋ Πανεπι

στημίου 'Αθηνών, τοϋ κ. Μιχαήλ Γεωργάτου, φοιτητοΰ της Φιλοσοφικής Σχολής τοϋ 

Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, τοϋ κ. Γερασίμου Παλημέρη, φοιτητοΰ τής 'Ιατρικής 

Σχολής τοϋ αύτοϋ Πανεπιστημίου καί τοϋ κ. Διονυσίου Κονταρα αποχωρήσαντος και αν

τικατασταθέντος ύπο τοϋ κ. Γερασίμου Μαζαράκη. 

'Επιθυμώ να εκφράσω τάς θερμοτέρας τών ευχαριστιών προς τον Σεβασμιώτατον 

ΙΙρόεδρον καί τα Μέλη τής 'Εποπτικής 'Επιτροπής τοϋ Τοπικοΰ 'Ιστορικού 'Αρχείου Κε

φαλληνίας δια τήν εύγενικήν καί δηλωτικήν αγάπης συμπαράστασιν αυτών εις τον ϊργον μας 

καί δια τήν απόλυτον κατανόησιν, τήν οποίαν επέδειξαν κατά τήν άντιμετώπισ« τών ανακυ

πτόντων προβλημάτων. "Οφείλω επίσης να ευχαριστήσω θερμώς πάντα τα μέλη τοϋ ανω

τέρω συνεργείου δια τήν πολύτιμον συμβολήν των εις τήν προαγωγήν τοϋ αναληφθέντος ε"ργου. 

* 
* * 

Ot Βενετοί μετά μεθοδικότητος ήσχολήθησαν περί τήν συστηματι,κήν οργά-
νωσιν καί τήρησιν αρχείων. Τόσον εις την Βενετίαν, δσον καί εις τάς Βενετι-

1. Ή ανωτέρω επιστολή έκοινοποιήθη εις το Ύπουργεΐον Προεδρίας τής Κυβερνή

σεως (Γενικήν Διεύθυνσιν Πολιτιστικών Υποθέσεων, Διεύθυνσιν Γραμμάτων), και εις 

τα Γενικά 'Αρχεία τοϋ Κράτους. 
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κάς κτήσεις της 'Ανατολής, Διοίκησις καί Δημόσιαι 'Τπηρεσίαι καί 'Ιδρύματα 

'Εκκλησιαστικά μετά ζήλου διεφύλαττον παν μνημεΐον γραπτον τοΰ ιδίου βίου. 

Τοϋτο βεβαίως συνέβαινε κυρίως δια λόγους πρακτικούς, ως καί σήμερον. 

'Αλλά, δια της παρόδου τοϋ χρόνου καί της μειώσεως ή τής παντελούς 

άπωλείας τοϋ πρακτικού ενδιαφέροντος, τα αρχεία ταΰτα απέκτησαν σημασίαν 

ίστορικήν. 

Τοιούτον υπήρξε το ενδιαφέρον τών Βενετών δια τα έγγραφα, ένθα είχον 

καταγραφή αϊ επίσημοι, δημόσιαι καί ίδιωτικαί, πράξεις αυτών, ώστε, οτε 

το i 669 ό Φραγκίσκος Morosini παρέδιδε δια συνθήκης τον Χάνδακα εις τους 

Τούρκους, να περιλάβη εις τους δρους αυτής την δυνατότητα μεταφοράς τών 

αρχείων τοΰ Δούκα τής Κρήτης εις τήν Βενετίαν, οπού ευρίσκονται καί 

σήμερον. 

Διαφορετική ύπήρξεν ή τύχη τών 'Ιονίων Νήσων. Το 1797 ή Βενετική 

Πολιτεία έπιπτε θΰμα τών συνθηκών, τάς οποίας είχε δημιουργήσει εις τον 

Εύρωπαϊκον χώρον ή συνεχής πρόοδος τοΰ Ναπολέοντος. Το όλον οικοδόμημα 

τής επιζώσης Βενετικής 'Ανατολής κατέρρευσε δια μιας. Ουδείς ευρέθη να 

διεκδίκηση εξ ονόματος τοΰ δύσαντος κόσμου τα αρχεία τών πρώην Βενετικών 

κτήσεων. Ταΰτα έμενον κτήμα πολύτιμον τών νήσων τοΰ 'Ιονίου, προσφορά 

της τύχης εις τήν ίστορίαν τοΰ χώρου, τής οποίας είναι μάρτυρες. 

Πότε το πρώτον συνεστήθη το Άρχεϊον Κεφαλληνίας, δέν είναι γνωστόν. 

'Ανεπιβεβαίωτος μαρτυρία ανάγει τήν ίδρυσιν αύτοΰ εις το έ'τος 1588 '. 'Εν 

τούτοις το πιθανώτερον είναι δτι ευθύς άφ' δτου, το έτος 1500, ετέθη ή νήσος 

υπό Βενετικήν διοίκησιν, ήρχισεν ή παρά τών υπηρεσιών της διοικήσεως τή-

ρησις ιδίων αρχείων, εις τα όποια κατετίθεντο τα έγγραφα, τα προερχόμενα 

εξ αυτής ταύτης τής λειτουργίας τών υπηρεσιών αυτών 2. Λόγοι πρακτικοί 

συνετέλεσαν ώστε να αποκτήσουν οι Βενετοί συνείδησιν άρχειακήν. Ή διαφύ-

λαξις τών εγγράφων μαρτυριών ήτο έγγύησις ευνομίας, ακριβώς δέ δια να 

άποφευχθή πιθανός κίνδυνος διαρροής τών φυλασσομένων λυτών εγγράφων, 

ελαμβάνοντο ειδικά μέτρα παρά τών άρχων. Οϋτω διετάσσετο κατά καιρούς, 

δπως ληφθή μέριμνα δια τήν συρραφήν τών λυτών εγγράφων εις δεσμίδας καί 

1. Π. Χ ι ώ τ ο υ, 'Ιστορικά Απομνημονεύματα 'Επτανήσου, τόμ. Τ' , Έν Ζα-
κύνθω 1887, σελ. 260. Πρβλ. Ή λ ί α Ά . Τ σ ι τ σ έ λ η, Κεφαλληνιακά Σύμμικτα, 
τόμ. Β', Έ ν "Αθήναις 1960, σελ. 412. Ό αυτός συγγραφεύς άλλαχοΰ τοΰ ιδίου έργου (τόμ. 
Α', Έν 'Αθήναις 1904, σελ. 325, σημ. 1) αναφέρει ώς παλαιοτέραν μνείαν τοΰ 'Αρχείου 
πληροφορίαν περί πυρκαϊας τοΰ έτους 1591. 'Αντιθέτως εις το Ιργον τοΰ ' Ι ω ά ν ν ο υ 
Π. Λ ο β έ ρ δ ο υ Κ ω σ τ ή , 'Ιστορία τής νήσου Κεφαλληνίας, έν Κεφαλληνία 1888, 
σελ. 126, περιέχεται ή πληροφορία δτι ήδη το 1583 εΐχεν έκδηλωθή το ενδιαφέρον τών Βε
νετών περί το Άρχεϊον τής νήσου. Βλ. αυτόθι καί μνείαν τής πυρκα'ιάς τοϋ 1591. 

2. Σχετικάς ενδείξεις βλέπε παρά Κ. Ν. Σ ά θ α, Μνημεία 'Ελληνικής 'Ιστορίας, 
τόμ. Ε', Παρίσιοι 1883, σελ. 168-169, 199-200 κ.ά. 
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εγγραφήν τοΰ περιεχομένου αυτών εις επί τούτω τηρούμενα βιβλία (registri). 

Χαρακτηριστική έν προκειμένω είναι ή εκδοθείσα τήν 15 Φεβρουαρίου 1615 

[ = 1616] διάταξις τοΰ Γενικού Προβλεπτοΰ καί Έξεταστοΰ έν 'Ανατολή 

'Ιωάννου Pasqualigo, περί καταχωρίσεως εις βιβλίον τών ποινικών διατά

ξεων, κοινοποιήσεων καί διαμαρτυρήσεων, προ πάσης δημοσιεύσεως αυτών '. 

Δια μέτρων, ως τα ανωτέρω, έπεδιώκετο ή διασφάλισις πάντων τών εγγράφων 

άπο τοΰ κινδύνου τής άπωλείας ή καί τής δολίας αλλοιώσεως τοϋ περιεχομένου 

αυτών. 

Πρέπει να ύποθέσωμεν, δτι, σύν τω χρόνω, είχε δημιουργηθή παρά τή 

Γραμματεία τής Κοινότητος (Cancelleria della Comunità) άρχεϊον άξιόλο-

γον. Εις τοΰτο αναφερόμενος ό Γενικός Προβλεπτής 2 'Αντώνιος Pisani, 

εις τήν έπίσημον εκθεσιν, ή οποία άνεγνώσθη εις τήν Βενετικήν Σύγκλη-

τον, τήν 6 'Ιουλίου 1632, επί τή λήξει τής υπηρεσίας αύτοΰ 3, παρείχε 

μελανήν εικόνα τής καταστάσεως, εις τήν οποίαν είχε περιέλθει το άρχειακον 

υλικόν, κατεστραμμένον εκ τοΰ χρόνου καί τής αδιαφορίας τών υπευθύνων, καί 

έπεσήμαινε την κακήν διαχείρισιν αύτοΰ γράφων χαρακτηριστικώς, δτι πολλά

κις άπεκρύπτοντο έσκεμμένως ώρισμένα έγγραφα εις βάρος πτωχών συνήθως 

πολιτών ή επί τω σκοπώ δπως μείνη άτιμώρητον εν αδίκημα. 'Εκ τής αυτής 

πηγής πληροφορούμεθα, δτι τήν εύθύνην επί τοΰ αρχείου εϊχεν ό Γραμματεύς 

τής Κοινότητος (Caneellier della Comunità), ό όποιος έξελέγετο κατ' έτος 

παρά τοΰ Συμβουλίου αυτής. Προς διευθέτησιν τοΰ δλου ζητήματος ό 'Αντώνιος 

Pisani προτείνει, όπως τοΰ λοιποΰ ό Γραμματεύς διορίζεται δια βίου ή τουλά

χιστον επί πολυετεϊ θητεία, δια να δυνηθή να άνταπεξέλθη εις το έργον τής 

αναδιοργανώσεως τοϋ αρχείου, ύποχρεωθή 8έ, δπως σύνταξη κατάλογον τοΰ 

ύλικοϋ καί άποδώση λεπτομερέστατον λογαριασμον επί τοΰ έπιτελεσθέντος 

έργου *. 

1. Βλέπε δημοσιευόμενον έν επιμετρώ έγγραφον ύπ' αριθ. 1. 
2. Γενικός Προβλεπτής επί τών Τριών Νήσων τής 'Ανατολής ( = Provvedi tor Ge

neral nelle Tre Isole di Levante). 
3. Archivio di Stato di Venezia, Collegio, Relazioni, busta 75, τετράδων 5 : 

Relazione dell*Illustrissimo Signor Antonio Pisani. . . Iella neW Eccellentissimo Pre-
godi a 6 luglio 1632, φφ. 24 r - 29v, Ceffalonia. 

4. Δημοσιεΰομεν ένταΰθα το σχετικόν χωρίον (φ. 27 Γ) : Vi è un carico di Can
eellier della Comunità, quale vien eletto da quel Consiglio di anno in anno et ha 
per obligo di conservar gl'atti civili et criminali della Cancelleria. Io li ho veduti, et 
trovato che sono lacerati dall'ingiuria del tempo, et dal mal governo, oltre il dubio della 
malitia per ocullar qualche sentenza civile a pregiudizio de' poveri, overo qualche pro
cesso criminale per lasciar impunita qualche colpa. Da tre anni in qua solamente sono 
i libri in esser, li precedenti bagnati dalle pioggie, corrosi, in terra, non possono in
tieramente leggersi. Buono saria, che il Caneellier fosse ο in vita, ο per tempo lungo, 
con obligo di far inventario delle scritture, et renderne minutissimo conto. 
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Φαίνεται δτι ή ανωτέρω έ'κθεσις ετέθη υπ' όψιν τών άρχων τής Μητροπό

λεως προ τής επισήμου αναγνώσεως αυτής εις τήν Σύγκλητον, ώστε, έν συνδυα-

σμώ προς πρεσβείαν Κεφαλλήνων επί τοΰ αύτοΰ θέματος πεμφθεϊσαν εις Βε-

νετίαν, να προκαλέση την Ικδοσιν τοΰ Δουκικοΰ γράμματος τής 30 'Απριλίου 

1632 '. Δι' αύτοΰ ό Δόγης Φραγκίσκος Erizzo ένετέλλετο εις τον Προβλεπτήν 

Κεφαλληνίας Νικόλαον Erizzo, δπως μεριμνήση δια τήν οργάνωσιν καί καλήν 

λειτουργίαν τοΰ αρχείου. Συγκεκριμένως άνεφέρετο, σύν τοις άλλοις, εις τον 

διορισμον καί τον χρόνον υπηρεσίας τοΰ μέλλοντος να έκλεγή καί να έπιμεληθή 

τής αναδιοργανώσεως τοΰ αρχείου Γραμματέως, καθώριζε έν πάση λεπτομέρεια 

τα τοΰ έργου αύτοΰ — συστηματική άναταξινόμησις τοΰ ύλικοϋ καί σύνταξις 

καταλόγου — καί διέτασσε δπως ληφθή πρόνοια δια τήν έπισκευήν τοΰ χώρου 

φυλάξεως τοϋ αρχειακού ύλικοϋ καί τήν άσφάλειαν τών αρχειοθηκών. 

Σχετική προς το ανωτέρω Δουκικον γράμμα πρέπει να θεωρηθή ή άπό-

φασις τής διοικήσεως τής νήσου, τής 10 'Ιουνίου 1632, δια της οποίας έρρυ-

θμίζοντο καταλεπτώς τα τοΰ έργου τών νοταρίων 2. Σημαντικώτατον δια το 

άπασχολοΰν ημάς θέμα ήτο το πρώτον άρθρον αυτής, δια τοΰ οποίου ώρίζετο 

ή παρουσίασις πάντων τών πρωτοκόλλων, βιβλίων καί λυτών εγγράφων τών 

νοταρίων τής νήσου εις την Γραμματείαν τής Κοινότητος προς έγγραφήν εις 

είδικον βιβλίον, ελεγχον καί πιστοποίησιν τής καταστάσεως αυτών. Δι' ετέρου 

άρθρου άπεφασίζετο ή εκλογή τεσσάρων ισοβίων νοταρίων ανωτέρας βαθμίδος, 

τών οποίων έργον θα ήτο ή άσκησις ελέγχου επί τών λοιπών καί ή φύλαξις τοΰ 

νοταριακοΰ άρχειακοΰ ύλικοϋ. 'Ωσαύτως ύπεχρεοΰντο οι νοτάριοι τής νήσου, 

δπως τηροΰν πρωτόκολλα σελιδαριθμημένα καί εύρετηριασμένα άποφεύγοντες 

οιανδήποτε έγγραφήν νοταριακής πράξεως επί προχείρων φύλλων χάρτου. 

Επίσης σημαντικάς θεωροΰμεν τάς δύο διατάξεις τοΰ Συνδίκου καί Έξε-

ταστοΰ έν 'Ανατολή 'Ιωάννου Capello, τάς άφορώσας εις δικαστικά έγγραφα. 

Δια τής μιας αυτών, εκδοθείσης τήν 17 'Ιουλίου 1637, καθωρίζοντο τα τής 

άρχειοθετήσεως τών πρακτικών τών ερήμην έκδικασθεισών ποινικών υποθέ

σεων καί τα τής κωδικοποιήσεως τών δημοσίων επιστολών 3, δια τής ετέρας 

δέ, εκδοθείσης τήν 2 Αυγούστου τοΰ αύτοΰ έτους, διετάσσετο ή άρχειοθέτη-

σις τών πρακτικών τών ποινικών υποθέσεων έν γένει '. 

Ένταΰθα οφείλομεν να άναφερθώμεν καί εις το ενδιαφέρον, το όποιον 

επέδειξαν αϊ Βενετικαί άρχαί επί τοΰ θέματος τής τηρήσεως ληξιαρχικών 

1. Βλέπε δημοσιευόμενον έ'γγραφον ΰπ' αριθ. 2. "Ως δηλοΰται καί εις το προοίμιον 
τοϋ δουκικοΰ γράμματος, πλην τής 'Εκθέσεως τοΰ 'Αντωνίου Pisani, τα περί τής καταστά
σεως τοΰ αρχείου Κεφαλληνίας έγνώρισεν εις τήν Γαληνοτάτην καί Πρεσβεία Κεφαλλήνων. 

2. Βλέπε δημοσιευόμενον έγγραφον υπ' αριθ. 3. 
3. Βλέπε δημοσιευόμενον έγγραφον ύπ' αριθ. 4. 
4. Βλέπε δημοσιευόμενον έγγραφον ύπ' αριθ. 6. 
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βιβλίων. Πρώτη γνωστή προσπάθεια προς τήν κατεύθυνσιν αυτήν εϊναι ή 

καταβληθείσα παρά τοΰ μνημονευθέντος Γενικοΰ Προβλεπτοΰ 'Αντωνίου 

Pisani, δια τής διατάξεως τής 20 Δεκεμβρίου 1631, δια τής όποιας ΰπεχρεοϋν-

το οί εφημέριοι τών ναών τής νήσου, δπως τηροΰν κατά ένορίαν ληξιαρχικά 

βιβλία '. 'Επί τοΰ αύτοΰ θέματος εξεδόθη νέα διάταξις ύπο τοΰ 'Ιωάννου 

Capello, ή οποία έκοινοποιήθη τήν 28 'Ιουλίου 1637 2. Πρέπει βεβαίως να 

σημειωθή, δτι αί ανωτέρω διατάξεις άπευθύνοντο κυρίως προς τους εφημέριους 

τών ορθοδόξων ναών τής νήσου, καθ' δσον εις τάς δυτικοΰ δόγματος ενορίας 

έτηροΰντο τοιαΰτα βιβλία άπό τοΰ προηγουμένου αιώνος, ως αποδεικνύεται 

εξ άνευρεθέντων εις το Άρχεϊον Κεφαλληνίας κωδίκων3. 

'Εξ όσων ελέχθησαν ανωτέρω συνάγεται δτι παρ' εκάστη υπηρεσία τής 

διοικήσεως της νήσου έτηρεϊτο προσωρινώς ίδιαίτερον άρχεϊον, το όποιον 

κατετίθετο έν συνεχεία εις τήν Γραμματείαν τής Κοινότητος καί έφυλάσ-

σετο ευθύνη τοΰ Γραμματέως αυτής. Το άρχειακον τοΰτο ύλικον απετέλεσε, 

σύν τ φ χρόνφ, τό κύριον σώμα τοΰ Κεφαλληνιακού 'Αρχείου, εις το όποιον θα 

προστεθή βραδύτερον το ΰλικον το προερχόμενον εκ τών ναών καί τών μονών 

τής νήσου. 

Κατά τον I H ' αιώνα μέρος τοΰ ανωτέρω άρχειακοΰ ύλικοϋ κατεστράφη 

έκ πυρκαιας. Κατά τίνα μαρτυρίαν ό συμβολαιογράφος Ληξουρίου Δημήτριος 

Τζαγκαρόλας ελαβεν έντολήν, προς συμπλήρωσιν τοΰ δημιουργηθέντος έκ 

της καταστροφής κενοΰ, νά περιέλθη τήν νήσον καί να προβή εις τήν άντιγρα-

φήν υπαρχόντων πρωτοτύπων εγγράφων i. 

Tè έτος 1753 απεφασίσθη ή μετάθεσις τής Ιδρας τής διοικήσεως έκ τοΰ 

Φρουρίου τοΰ 'Αγίου Γεωργίου εις το Άργοστόλιον. Κατά συνέπειαν έπρεπε 

εκεί να μεταφερθούν καί τα αρχεία της διοικήσεως καί νά ληφθή πρόνοια 

διά τήν άναδιοργάνωσιν αυτών. Ούτω τήν 29 'Οκτωβρίου 1786 οί Σύνδικοι 

τής Κοινότητος παρουσίασαν εις τήν Γραμματείαν αυτής υπόμνημα, διά τοΰ 

οποίου μεταξύ άλλων έτόνιζον τήν ανάγκην τοΰ καθορισμού «μονίμου, ευπρε

πούς καί ιδίου χώρου» διά τήν φύλαξιν τοΰ 'Αρχείου καί τής συλλογής τών 

«'Αστικών Νόμων καί Συντακτικών Πράξεων» τής νήσου, προέβλεπον δε 

ώς χρόνον περατώσεως τοΰ έ'ργου τα τέλη Σεπτεμβρίου 1787. Ή πρότασις 

έψηφίσθη εις το Μικρόν Συμβούλιον τήν 3 Νοεμβρίου 1786 καί έπεκυρώθη 

1. ' Η λ ί α Ά . Τ σ ι τ σ έ λ η , Κεφαλληνιακά Σύμμικτα, τόμ. Β', σελ. 419. 
2. Βλέπε δημοσιευόμενον ε'γγραφον ύπ' αριθ. 5. Πρβλ. ' Ι ω ά ν ν ο υ Π. Λ ο β έ ρ -

δ ο υ Κ ω σ τ ή , Ενθ' άνωτ., σελ. 140 καί κυρίως ' Η λ ί α Ά . Τ σ ι τ σ έ λ η , IW άνωτ., 
σελ. 419. 'Ανάλογον έντολήν έξέδωκε ό κατά τάς αρχάς τοΰ Ι θ ' αιώνος διοικητής τής νή
σου Κάρολος De Bosset. Βλ. Ή λ ί α Α. Τ σ ι τ σ έ λ η, Ινθ' άνωτ., σελ. 446. 

3. Ούτω το Βιβλίον Βαπτίσεων (Liber Baptizzatorum) τοϋ Ί . Ναοΰ τοΰ 'Αγίου 
Νικολάου τών Λατίνων ("Αργοστολίου} άρχεται άπό τοΰ 1598. 

4. ' Η λ ί α Ά . Τ σ ι τ σ έ λ η , Κεφαλληνιακά Σύμμικτα, τόμ. Λ', σελ. 325, σημ. 1. 
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δι' αποφάσεως τοϋ Μεγάλου Συμβουλίου τήν 16 Νοεμβρίου τοΰ αύτοΰ έτους. 

Το εξαιρετικής σπουδαιότητας Ιργον ανετέθη εις Ίκανώτατον πρόσωπον, τον 

Ίωάννην Κωστήν Λοβέρδον ι, τής εργασίας τοΰ οποίου προϊόν είναι ό φυλασ

σόμενος εις τά Γενικά 'Αρχεία τοΰ Κράτους κώδιξ 229 2. Εις τον 'ίδιον ανε

τέθη μετά ταΰτα καί το δλως σημαντικον καί δυσχερές έργον τής άναταξινομή-

σεως τοΰ 'Αρχείου, δείγματα δε τής σοβαρας καί συστηματικής αύτοΰ εργα

σίας σώζονται καί σήμερον. 

Σημαντικωτάτη εργασία έπετελέσθη ακολούθως υπό τοΰ άρχειοφύλακος 

Σπυρίδωνος Φωκά, γνωστοΰ ύπο τήν έπωνυμίαν L'Archivista 3 . Ό πολυμα-

θής καί ίκανώτατος ούτος άρχειογνώστης ήργάσθη επί μακρότατον χρόνον 

(πέραν τής τεσσαρακονταετίας) περί τήν άναταξινόμησιν τοΰ αρχειακού ύλι

κοϋ, προέβη δε εις άνακάθαρσιν αύτοΰ. Τοϋτο ύπήρξεν οπωσδήποτε αιτία κατα

στροφής πολλών εγγράφων, τά όποια ύπο το πρίσμα τής εποχής έθεωρήθησαν 

άχρηστα καί περιττά, πλην δμως ταΰτα θα είχαν ενδεχομένως σήμερον ίδιαι-

τέραν σημασίαν. Σπουδαιότατη ύπήρξεν ή συμβολή τοΰ Σπυρίδωνος Φωκά 

εις τήν άρχειοθέτησιν τών κωδίκων τών Νοταρίων, καθώς καί τών κωδίκων 

τών ναών καί τών μονών τής νήσου. Οί μετ' αυτόν διατελέσαντες άρχειοφύλα-

κες 4 έσυνέχισαν τήν πάλαιαν παράδοσιν. 

Κατά το διάστημα τοΰ Β' Παγκοσμίου Πολέμου καί τής Κατοχής, το 

Άρχεϊον παρέμεινεν άνευ υπευθύνου διά τήν φύλαξιν αύτοΰ. Τότε, ως λέγεται, 

πιθανώς διέρρευσε μέρος τοΰ αρχειακού ύλικοϋ. 'Από τοΰ 1947 διωρίσθη 

προϊστάμενος τοΰ 'Αρχείου ό 'Αδαμάντιος Θεοσόπουλος καί βοηθός αύτοΰ ό 

κ. Κωνσταντίνος Καγκελλάρης. οί όποιοι προέβησαν εις συστηματικήν άνατα

ξινόμησιν τοΰ ύλικοϋ 5. 

ΟΊ καταστρεπτικοί σεισμοί τοΰ Αυγούστου τοΰ 1953 έπέφερον κατά 

τρόπον άμεσον ή εμμεσον νέαν φθοράν τοΰ άρχειακοΰ ύλικοϋ καί απετέλεσαν 

άπαρχήν περιόδου ταλαιπωριών αύτοΰ. Τά άνασυρθέντα έκ τών ερειπίων έγ

γραφα έτοποθετήθησαν προσωρινώς ύπο σκηνήν, εις τον χώρον τής κεντρικής 

Πλατείας Βαλλιάνου, επιστασία τοΰ Ά δ . Θεοσοπούλου καί τοΰ τότε Διευθυν-

τοΰ τοΰ Μεσαιωνικού 'Αρχείου τής 'Ακαδημίας 'Αθηνών καθηγητοΰ κ. Μ. 

1. Πρβλ. Ί ω ά ν ν ο υ Π . Λ ο β έ ρ δ ο υ Κ ω σ τ ή , Ινθ" άνωτ., σελ. 182. Περί 

τοΰ ανδρός βλέπε ' Η λ ί α Ά . Τ σ ι τ σ έ λ η , Ινθ" άνωτ., σελ. 3 2 4 - 3 2 7 . 

2. Ό κώδιξ δέν φέρει έπιγραφήν. Το περιεχόμενον αύτοΰ καλύπτει τήν χρονικήν 

περίοδον άπό τοΰ 1503 μέχρι τοΰ 1790. 

3. Περί αύτοΰ βλέπε ' Η λ ί α Ά . Τ σ ι τ σ έ λ η , Ινθ' άνωτ., σελ. 7 9 6 - 7 9 7 . 

4. 'Ονόματα αύτων παραδίδονται υπό ' Η λ ί α 'Α. Τ σ ι τ σ έ λ η , Ινθ' άνωτ., σελ. 

797, σημ. 2. 

5. Μ. Ι. Μ α ν ο ύ σ α κ α, "Εκθεσις περί τών εν Κεφαλληνία και Ζακύνθφ Βιβλιο

θηκών και 'Αρχείων μετά τονς σεισμούς τον 19-53, «Δ.Ι.Ε.Ε.», 11 (1956), σελ. 43 - 58. 

Βλέπε σελ. 4 7 - 4 8 . 
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Ι. Μανούσακα, ό όποιος μετέβη εις τάς πληγείσας νήσους Κεφαλληνίαν καί 

Ζάκυνθον διά νά διαπίστωση τήν κατάστασιν τών βιβλιοθηκών καί αρ

χείων. Διά τών επιτυχών διαβημάτων αύτοΰ έξησφαλίσθη ακολούθως ή 

στέγασις τοΰ ύλικοϋ εις λυόμενον ο'ίκημα, πραγματοποιηθείσα τον Νοέμ-

βριον τοΰ 1953, ούτω δε απεφεύχθη ή μελετωμένη μεταφορά αύτοΰ εις 

'Αθήνας '. 

Το 1966 διά τοΰ ύπ' αριθ. 337 Β.Δ. τής 1 'Απριλίου (Φ.Ε.Κ., τεΰχος 

Α', αριθ. 91, τής 26 'Απριλίου 1966) ίδρύθη το Τοπικον 'Ιστορικόν Άρχεϊον 

Κεφαλληνίας, έν 'Λργοστολίω, καί ώρίσθη ως 'Εποπτική 'Επιτροπή αύτοΰ 

το Κοργιαλένειον Διοικητικον Συμβούλιον, το όποιον παρεχώρει προς στέγασιν 

τοΰ 'Αρχείου τους ισογείους χώρους τής Κοργιαλενείου Βιβλιοθήκης. Το θέρος 

τοΰ αύτοΰ έτους έγένετο ή μεταφορά τοΰ άρχειακοΰ ύλικοϋ εις τήν Κοργιαλέ

νειον, επειδή δε è εκεί υπάρχων χώρος δεν έπήρκει, μέρος τοΰ ύλικοϋ μετεφέρθη 

εις το οχι μακράν εύρισκόμενον κτήριον τοΰ Χαροκοπείου 'Ιδρύματος. Το 

έργον, εκτελεσθέν τή συνεργασία καθηγητών καί μαθητών τοΰ Γυμνασίου, 

έπώπτευσεν ό πρώην Διευθυντής τών Γενικών 'Αρχείων τοΰ Κράτους κ. 

'Εμμανουήλ Πρωτοψάλτης. Τελικώς, διά τήν όριστικήν έγκατάστασιν τοΰ 

αρχείου, απεφασίσθη, δπως διαρρυθμισθή καταλλήλως è προς μεσημβρίαν 

ημιυπόγειος χώρος τής νέας πτέρυγος τοΰ Κοργιαλενείου 'Ιδρύματος, ό όποιος 

ήτο ήδη έτοιμος άπό τοΰ παρόντος έτους, δαπάναις τοΰ κ. Ευαγγέλου Μπασια. 

Εις τον δντως έκσυγχρονισμένον αυτόν χώρον έπρεπε νά μεταφερθή το άρ-

χειακον ύλικον καί νά ταξινομηθή. 

* 

Το διασωθέν έκ τών σεισμών τοϋ 1953 άρχειακον ύλίκόν, έναπεθηκεύθη 

εντός τών ανωτέρω μνημονευθέντων χώρων κατά τρόπον, ό όποιος έξησφάλι-

ζεν αυτό άπό τρωκτικών, σκωλήκων κλπ. Οΰτω έρραντίσθη δι' άφθονου D DT 

εις μορφήν κόνεως, ένώ παραλλήλως είχε ληφθή πρόνοια διά τον άερισμον 

αύτοΰ. 

Έ ν τούτοις, ως ήτο φυσικον λόγω τοΰ εκτάκτου τών περιστάσεων, το 

ύλικον έσωρεύθη ώς ετυχεν, ό δέ προσφερθείς χώρος, δυσανάλογος προς τον 

ογκον τοΰ ύλικοϋ, δέν επέτρεπε τήν εις μικράς στοιβάδας τοποθέτησιν αύτοΰ, 

ώστε νά επιτυγχάνεται καλύτερος αερισμός. Οδτω το ύλικον διεσώθη μεν άπό 

τών τρωκτικών, άλλ' έπλήγη υπό τής υγρασίας, ή οποία επέφερε σημαντικήν 

ζημίαν. Αιτία τούτου ύπήρξεν ή υπό τής νοτίδος προσβολή τοΰ ύλικοϋ ήδη 

προ τής μεταφοράς του έκ τοΰ σίδηρου παραπήγματος εις τους νέους χώρους, 

ένεκα ανωμάλων καιρικών συνθηκών. 

1. Μ. Ι. .Μ α ν ο ύ σ α κ α, ενθ' άνωτ., σελ. 48 - 49. 
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Εις τάς εργασίας τοΰ ημετέρου συνεργείου περιελαμβάνετο ή μετα

φορά τοΰ ύλικοϋ εις τον ειδικώς διαμορφωθέντα χώρον, ή ταξινόμησις καί ή 

άρχειοθέτησις αύτοΰ. 

α') Μεταφορά τοΰ ύλικοϋ έκ τών χώρων τής προσωρινής εναποθηκεύ

σεως εις τήν νέαν αί'θουσαν, τήν προσφερθεϊσαν διά τήν όριστικήν φύλαξιν 

αύτοΰ. Κατά το στάδιον αυτό τής εργασίας, το άποσπώμενον έκ τοΰ σωροΰ 

ύλικον έκαθαρίζετο καί άφίνετο επί τι διάστημα εις άνοικτόν χώρον, δπως απαλ

λαγή τής υγρασίας καί τυχόν υπολειμμάτων DDT. 'Εν συνεχεία μετεφέρετο 

εις τον νέον χώρον. Κατά τον τρόπον αυτόν μετεκομίσθησαν έν συνόλω τά 

τρία πέμπτα περίπου τοΰ υπάρχοντος εις το κτήριον τής Κοργιαλενείου Βιβλιο

θήκης ύλικοϋ. 

β') Ταξινόμησις τοΰ μεταφερθέντος αρχειακού ύλικοϋ- αυτή έπετελεΐτο 

διά τοΰ κατ' είδος διαχωρισμού αύτοΰ καί της συγκροτήσεως γενικών στοιβά

δων προς διευκόλυνσιν της περαιτέρω εργασίας. 

γ ' ) Άρχειοΰ·έτηβις τοΰ ύλικοϋ. Κατά το τελικον αυτό στάδιον τής 

εργασίας το άρχειοθετούμενον ύλικον ύπεβάλλετο εις νέον έξονυχιστικόν 

καθαρισμόν δι' απορροφητήρας, δπως απαλλαγή παντελώς ξένων προσκε-

κολλημένων έπ' αύτοΰ σωμάτων, κόνεως καί ιδία τής έκ τής υγρασίας 

επικινδύνως αναπτυχθείσης επί τοΰ χάρτου μυκητιάσεως, ή οποία εις πολ-

λάς περιπτώσεις είχεν επιφέρει σημαντικήν φθοράν τοΰ ύλικοϋ. Πέραν 

τοΰ καθαρισμοΰ κατεβλήθη πάσα δυνατή προσπάθεια προς άποκατάστα-

σιν τοΰ παθόντος ύλικοϋ. Ούτω επί παραδείγματι άπεκολλώντο τά φύλλα 

κωδίκων, οί όποιοι λόγω τής υγρασίας ειχον λάβει μορφήν συμπαγούς 

σώματος, καί άπεμονοΰντο ταΰτα διά τής παρεμβολής φύλλων χάρτου, 

ώστε νά άποφευχθή ή έκ νέου έπικόλλησις αυτών, κατεβάλλετο δε προσ

πάθεια διά τήν προσωρινήν άποκατάστασιν τεμαχισμένων φύλλων τών 

κωδίκων αυτών. Ή εργασία αυτή, ως είναι εύνόητον, υπήρξε δυσχερέ

στατη, άπήτει δέ ίκανόν χρόνον. 'Ακολούθως το ύλικον κατεγράφετο, έπεση-

μαίνετο δι' ειδικών ενδείξεων καί έτοποθετεΐτο επί τών ειδικών θηκών τοΰ 

'Αρχείου. 

Κατά τήν άρχειοθέτησιν έσεβάσθημεν τάς ενδείξεις τής παλαιοτέρας 

άρχειοθετήσεως (ΙΘ' αιώνος), δπου αύται έσώζοντο, άλλα κατόπιν έλεγχου 

αυτών, καί εφ' δσον τοΰτο δεν άντέκειτο προς τά σημερινά δεδομένα. Έθεωρή-

σαμεν οπωσδήποτε σκόπιμον δπως αϊ ενδείξεις τοΰ περιεχομένου τοΰ άρχειο-

θετουμένου ύλικοϋ αναγράφονται εις έλληνικήν καί ίταλικήν γλώσσαν. Διά τοΰ 

τρόπου αύτοΰ καί το περιεχόμενον δύναται νά άποδοθή επακριβώς, καθ' όσον 

το πλείστον τών εγγράφων έχει συνταχθή εις ίταλικήν γλώσσαν, καί ή παλαιο

τέρα παράδοσις δεν διακόπτεται, συγχρόνως δέ αποβαίνει περισσότερον προ-

σιτόν εις τους "Ελληνας έρευνητάς. 
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* * 

Το μέχρι τοΰδε ταξινομηθέν άρχειακόν ύλικον περιλαμβάνει κώδικας 

καί δέσμας έγγραφων ή λυτά έγγραφα 1 Διοικητικά, 'Εκκλησιαστικά καί Νο-

ταριακά, ανταποκρίνεται προς πάσας τάς ίστορικάς περιόδους τής νήσου, άπό 

τοΰ IÇ" αιώνος μέχρι καί τών άρχων τοΰ Κ' καί προέρχεται έκ πάντων τών γεω

γραφικών διαμερισμάτων αυτής. 

Κατά ταΰτα το άρχειακόν ύλικον διεχωρίσθη εις τά ακόλουθα τμήματα 

(επί μέρους αρχεία) : 

Τμήμα πρώτον Άρχεϊον Διοικήσεως. 

Τμήμα δεύτερον Έκκλησιαστικόν Άρχεϊον. 

Τμήμα τρίτον Ληξιαρχικόν Άρχεϊον. 

Τμήμα τέταρτον Νοταριακόν Άρχεϊον. 

ΤΜΗΜΑ Π Ρ Ω Τ Ο Ν . - Α Ρ Χ Ε Ϊ Ο Ν ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ. Είς τοΰτο περιε

λήφθησαν τά πάσης φύσεως επίσημα έγγραφα τών Διοικήσεων τής νήσου 

καί τών δημοσίων υπηρεσιών. Ταΰτα έταξινομήθησαν εις τρεις επί μέρους 

τομείς, αντιστοίχους προς τάς ίστορικάς περιόδους τής νήσου καί άποτελοϋν-

τας ιδιαιτέρας ενότητας, ήτοι : 

1. — Άρχεϊον Βενετικής Διοικήσεως, περιλαμβάνον έγγραφα χρονο-

λογούμενα άπό τοΰ Ι<Γ' αιώνος μέχρι τοΰ 1 797, δτε, καταλυθείσης τής Βενε

τικής Πολιτείας διά τής συνθήκης τοΰ Campo-Formio, επαυσεν ή επί τών 

'Ιονίων Νήσων Βενετική Κυριαρχία. 

Τά έγγραφα τοΰ αρχείου αύτοΰ διακρίνονται είς τρεις ομάδας αντιστοί

χους προς τήν διοικητικήν διαίρεσιν τής νήσου επί Βενετών. 

Α'. ΓΕΝΙΚΙΙ ΔΙΟΙΚΗΣΙΣ (Reggimento), εδρεύουσα αρχικώς είς το Φρού-

ριον τοΰ Αγίου Γεωργίου (1500-1757), ακολούθως δέ είς Άργοστόλιον 

(1757-1797). 

Β'. ΔΙΟΙΚΗΣΙΣ ΑΣΟΥ (Fortezza di Asso, 1596- 1797). 

Γ'. ΔΙΟΙΚΗΣΙΣ ΛΗΞΟΤΡΙΟΪ (Governo di Lixuri, 1643 - 1797). 

2. — Άρχεϊον Είκοααετίας 1797-1817, περιλαμβάνον έγγραφα 

τών Διοικήσεων τής νήσου κατά τήν μεταβατικήν εικοσαετή περίοδον άπό 

τής καταλύσεως τής βενετικής κυριαρχίας μέχρι τής οριστικής διαμορφώ

σεως τοΰ 'Ιονίου Κράτους (Σύνταγμα τοΰ 1817). 

Τα έγγραφα τοΰ Αρχείου αύτοΰ διακρίνονται είς πέντε έπί μέρους όμά-

1. Δια τοΰ όρου έγγραφα περιλαμβάνομεν καί τα έ'ντυπα μονόφυλλα ή φυλλάδια, 

τά περιέχοντα επισήμους αποφάσεις τής Διοικήσεως ή άποτελοΰντα τύπους προς χειρό-

γραφον συμπλήρωσιν (δηλώσεις, διαβατήρια κλπ.) . 
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δας, αϊ όποϊαι αντιστοιχούν προς τάς περιόδους τής πολιτικής ιστορίας τής 

νήσου κατά το ανωτέρω χρονικόν διάστημα : 

α'. Πρώτη Γαλλική Κατοχή (Δημοκρατικοί Γάλλοι : 1797 - 1798). 

β'. Ρωαο - τουρκική Κατοχή (1798-1800). 

γ'. 'Επτάνησος πολιτεία (1800 - 1807). 

δ'. Δευτέρα Γαλλική Κατοχή (Ναπολεόντειος περίοδος' 1807-1809). 

ε'. Βρεταννική Προστασία (1809- 1817). 

3. — Άρχιΐον 'Ιονίου Κράτους, περιλαμβάνον ποικίλα έγγραφα χρονο-

λογούμενα άπό τοΰ 1817 μέχρι τής μετά τής Ελλάδος 'Ενώσεως (1864). 

Είς τό αυτό άρχεϊον περιελήφθησαν καί έγγραφα μεταγενέστερα (τών ετών 

1865 καί 1866) καθ' δσον ή πολιτειακή μεταβολή υπήρξε σταδιακή καί θε

σμοί τοΰ 'Ιονίου Κράτους έξηκολούθησαν υφιστάμενοι καί μετά τό 1864. 

Τό ύλικον τοΰ αρχείου τούτου διακρίνεται εις : 

Λ'. ΕΓΓΡΑΦΑ 10ΝΙΟΤ ΓΕΡΟΤΣΙΑΣ 

Β'. ΕΠΑΡΧΙΑ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 

1 ) Πρακτικά Έπαρχου 

2) 'Αλληλογραφία Έπαρχου Εσωτερική 

3) 'Αλληλογραφία Έπαρχου Εξωτερική 

4) Πρακτικά Εγχωρίου Συμβουλίου 

5) Πρακτικά Περιοχικών Συμβουλίου 

Γ. ΑΡΧΕΪΟΝ ΘΡΗΣΚΕΙΑΣ (ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΩΝ) 

Δ'. ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΓΑΘΟΕΡΓΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ 

Ε'. ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ 

1 ) Περιφέρεια 'Αργοστολίου 

2) Περιφέρεια Ληξουρίου 

3) Περιφέρεια "Ασου 

Τ'. ΥΠΟΘΗΚΟΦΥΛΛΚΕΙΟΝ 

Ζ'. ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ 

Η'. ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑΙ 

ΤΜΗΜΑ ΔΕΥΤΕΡΟΝ. - ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟΝ ΑΡΧΕΪΟΝ- Τοΰτο 

άπετελέσθη έκ τών πάσης φύσεως εκκλησιαστικών έγγραφων, ήτοι έκ κωδίκων 

καί λυτών εγγράφων προερχομένων έκ τών Μονών καί τών Ναών τής νήσου. 

Ώ ς ήτο φυσικόν δεν συμπεριελήφθησαν έγγραφα τοΰ Αρχείου Θρησκείας, 

πολιτικής υπηρεσίας τοΰ 'Ιονίου Κράτους, καθώς καί τά ληξιαρχικά βιβλία 

τών εκκλησιών τής νήσου. Έ κ τούτων τά μεν ένετάχθησαν είς τό Άρχεϊον τοΰ 

'Ιονίου Κράτους, ώς έσημειώθη ανωτέρω, τά δέ εις τό Ληξιαρχικόν Άρχεϊον. 

ΤΜΗΜΑ Τ Ρ Ι Τ Ο Ν . - Λ Η Ξ Ι Α Ρ Χ Ι Κ Ο Ν ΑΡΧΕΪΟΝ- Τοΰτο περιέλαβε 

πάντα τά ύπό τών εκκλησιών τής Κεφαλληνίας τηρούμενα βιβλία Γεννήσεων -
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Βαπτίσεων, Γάμων καί Θανάτων άπό τοΰ Ι Τ ' αιώνος καί έντεΰθεν, τά δμοια 

υπό τών πολιτικών άρχων τηρούμενα κατά τόν ΙΘ' καί τάς αρχάς τοΰ παρόντος 

αιώνος, ώς καί ποικίλα έγγραφα ληξιαρχικού περιεχομένου. 

Επομένως τό ύλικον τοΰ αρχείου αύτοΰ διακρίνεται είς τάς εξής κατη

γορίας : 

1. Βιβλία 'Εκκλησιών (κατά ενορίας). 

2. Βιβλία Πολιτικών Άρχων (κατά περιφέρειαν). 

3. Αυτά έ'γγραφα. 

Ή εσωτερική διάταξις τοΰ ύλικοϋ γίνεται κατά περιεχόμενον καί χρονο-

λογικήν σειράν. 

ΤΜΗΜΑ ΤΕΤΑΡΤΟΝ. -ΝΟΤΑΡ1ΑΚΟΝ ΑΡΧΕΪΟΝ. Είς τοΰτο 

περιελήφθησαν πάντες οί άνευρεθέντες κώδικες τών νοταρίων Κεφαλληνίας 

καί οί παλαιοί κατάλογοι αυτών. 

Σχηματικήν παράστασιν τής ταξινομήσεως τοΰ αρχειακού ύλικοϋ παρέ-

χομεν κατωτέρω. 

Παραδίδομεν έν συνεχεία κατάλογον τοΰ ήδη άρχειοθετηθέντος ύλικοϋ. 

Διά τοΰ καταλόγου αύτοΰ έπιθυμοΰμεν νά παράσχωμεν δείγμα τοΰ υπάρχον

τος όλικοΰ καί έν ταύτω εικόνα τής έπιτελεσθείσης εργασίας ι. Ώ ς ήτο έπό-

μενον ή γενομένη εργασία άπετέλεσεν απλώς αρχήν. Τό μεγαλύτερον μέρος 

τοΰ άρχειακοΰ ύλικοϋ αναμένει εισέτι τήν ταξινόμησιν καί τήν άρχειοθέτησιν. 

1. 'Ακριβώς λόγω τοΰ πληροφοριακού χαρακτηρος τοΰ καταλόγου απεφεύχθη ή 

σημείωσις λεπτομερειών, αϊ όποϊαι θα ήσαν απαραίτητοι εϊς συστηματικον κατάλογον 

αρχείου. 
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ΤΜΗΜΑ ΠΡΩΤΟΝ 
ΑΡΧΕΪΟΝ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ 

1. Άρχεϊον Βενετικής Διοικήσεως. 

Α'. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΣ ΤΗΣ ΝΗΣΟΥ 

1. «Indice per alfabetto di tutte le Costituzioni, ovvero Statuti 
Municipali dell'Isola di Ceffalonia. . . esistente il tutto nelli 
quatro Libri d'Ordeni estratt i . . . da me Panagin Caruso 
q m sign.r Cristodulo, cittadino di detta [sola di Ceffalonia e 
Caneellier de la di lei Spettabile Comunità elletto nel riapri-
mento del Consiglio l'anno 1751...» 

2. Registri Estraordinari di Atti Diversi l 

'Εννέα βιβλία τών ετών 1690 - 1692, 1742, 1747, 1777 -
1779 καί 1791 - 1792. 

3. Consiglio della Comunità 
Τρία βιβλία τών ετών 1593 - 1604, 1676 - 1718 καί 1749 -

1754. 
4. Intromissioni 

Πέντε βιβλία τών ετών 1738-1740, 1751-1757, 1767-
1770. 

5. Ν ο tifiche 
Δέκα βιβλία τών ετών 1716-1720, 1724-1727, 1733-

1735, 1762-1763, 1773-1775, 1779, 1783-1785, 1786 -
1789, 1792 - 1794, 1797 - 1798. 

6. Suffragi 
Εις φάκελος περιέχων 355 έγγραφα τών ετών 1791 - 1793. 

7. Sentenze Absenti di Dentro 
Τρεϊς φάκελοι έγγραφων τών ετών 1750 - 1751, 1765 - 1767, 

1774-1776. 
8. Sentenze Absenti di Fuori 

Τέσσαρες φάκελοι εγγράφων τών ετών 1749 - 1751, 1765 -
1767, 1772-1774. 

9. Scritture 
"Εξ φάκελοι έγγραφων 'Οκτωβρίου 1754, 'Ιουνίου 1755, 

Σεπτεμβρίου 1757, 'Ιανουαρίου - Μαρτίου - Σεπτεμβρίου - 'Ο
κτωβρίου 1772, 'Ιουνίου 1779 καί Μαρτίου 1779. 

1. Διά λόγους κυρίως πρακτικούς δεν προβαίνομεν ένταΰθα είς έξελληνισμον τών 

παλαιών ενδείξεων. 
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10. Magistrato alla Sanità di Argostoli - Costituti 
Πέντε βιβλία τών ετών 1780-1782, 1787-1783, 1790-

1791. 

Β'. ΔΙΟΙΚΗΣΙΣ ΑΣΟΥ 

1. Registri Proclami del Provveditore di Asso 
Δεχ.χ βιβλία περιέχοντα δηλώσεις τών Προβλεπτών τοϋ 

Φρουρίου "Ασου : 
Lunardo Pisani (1713 - 1715) 
Zan' Domenego Zane (1715 - 1716) 
Marco Da Riva (1719 -1720) 
Cristoforo Boldù (1731 - 1733) 
Zuane Fosearini (1733 - 1734) 
Daniel Balbi (1735) 
Zuane Pasqualigo (1737 - 1738) 
Francesco Badoer (1739 -1741) 
Marc'Alvise Bembo (1741 - 1743) 

2. Libri Diversorum 
"Εν βιβλίον τοΰ Προβλεπτοΰ Zam' Battista Da Mosto 

(1766-1768). 
3. Citazioni 

'Εν συνόλω 31 βιβλία τών ετών 1733 - 1747, 1749 - 1755, 
1756-1757, 1758-1776, 1777-1795, 1796-1797. 

4. Intromissioni 
Έν συνόλω 33 βιβλία τών ετών 1712 - 1713, 1715, 1720 -

1721, 1722-1724, 1729-1747, 1748-1753, 1756-1760, 
1761-1762, 1763-1765, 1766-1768, 1769-1770, 1772, 
1774 - 1775, 1777 - 1779, 1780 - 1783, 1785 - 1787, 1788 -
1791, 1792-1793, 1794-1796. 

5. Mandati 
Είκοσι εξ βιβλία εντολών τών Προβλεπτών τοϋ Φρουρίου 

τής Άσου : 
Marco Da Riva (1719 - 1720) 
Agostin Balbi (1728 - 1731) 
Cristoforo Boldù (1731 - 1737) 
Daniel Balbi (1735 -1737) 
Zuane Pasqualigo (1737 - 1739) 
Francesco Badoer (1739 -1741) 
Marc'Alvise Bembo (1741 -1742) 
Marc'Antonio Barbaro (1743 -1745) 



472 NIK. Γ. ΜΟΣΧΟΝΛ 

Marin Da Riva (1745- 1747) 
Andrea Marin (1747 - 1749) 
Alessandro Dona (1751 - 1753) 
Francesco Soranzo (1753-1755) 
Mattio Soranzo (1755 - 1757) 
Antonio Vettor Dolfin (1758-1760) 
Lucio Antonio Balbi (1760 - 1762) 
Antonio Da Riva (1762- 1764) 
Luca Priuli (1764- 1766) 
Zam' Battista Da Mosto (1766 - 1768) 
Defendi Zen (1768- 1770) 
Zaccaria Canal (1770 - 1771) 
Domenico Iseppo Marin (1772 - 1775) 
Francesco Da Mosto (1776 - 1777) 
Lorenzo Capello (1779 - 1781) 
Andrea Maria Da Mosto (1786- 1787) 
Zorzi Bon (1787- 1789) 
Lancilotto Bon (1789- 1791) 

6. Suffragi 
Δύο φάκελλοι τών ετών 1760 - 1769, 1770 - 1781. 

7. Sentenze Presenti 
Είκοσι εννέα έν συνόλω βιβλία τών ετών 1689 - 1690, 1697 -

1698, 1699-1700, 1702-1703, 1711-1715, 1717-1721, 
1731 -1751, 1752 - 1753, 1754, 1760 - 1763, 1764 - 1766, 
1768-1770, 1773-1775, 1779, 1788, 1790, 1793. 

8. Processi Criminali 
Συνολικώς 193 φάκελοι τών ετών 1730, 1731 - 1732, 1746 -

1755, 1758- 1773, 1777 - 1779, 1781 - 1783. 

9. Scritture 
Δέκα επτά φάκελοι τών ετών 1702, 1753 - 1758, 1768, 

1784 - 1792. 

10. Lettere Ricevute 
Είκοσι δύο φάκελοι τών ετών 1713 - 1715, 1725 - 1733, 

1759 - 1764,1766 - 1769. 

11. Libri Patenti e Passaporti 
Δύο βιβλία τών ετών 1764 - 1766. 

Γ'. ΔΙΟΙΚΗΣΙΣ ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ 

Ουδέν έγγραφον τής βενετικής διοικήσεως Ληξουρίου άνευ-
ρέθη εισέτι. 



ΤΟΠΙΚΟΝ ΙΣΤΟΡΙΚΟΝ ΑΡΧΕΪΟΝ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 473 

2. Άρχεϊον τής εικοσαετίας 1797 - 1817. 

Πρώτη Γαλλική Κατοχή (Δημοκρατικοί Γάλλοι) 

Α'. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΣΟΥ 

1. Scritture 

Πέντε φάκελοι άπό Αυγούστου μέχρι Δεκεμβρίου 1797. 

2. Citazioni 

"Εν βιβλίον άπό Αυγούστου 1797 μέχρι Φεβρουαρίου 1798. 

3 . Proclami 

"Εν βιβλίον άπό 'Οκτωβρίου 1797 μέχρι Μαρτίου 1798. 

4. Sentenze Presenti 

"Εν βιβλίον άπό Σεπτεμβρίου 1797 μέχρις 'Ιανουαρίου 1798. 

5. Sentenze Absenti 

"Εν βιβλίον άπό Σεπτεμβρίου μέχρι Νοεμβρίου 1797. 

6. Comparse e Costituti 

"Εν βιβλίον άπό Αυγούστου μέχρις 'Οκτωβρίου 1797. 

Β'. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ 

Scritture 

"Εξ φάκελοι άπό 'Ιουλίου μέχρι Δεκεμβρίου 1797. 

Ρώσο - τουρκική Κατοχή 

Ουδέν έ'γγραφον άνευρέθη εισέτι. 

'Επτάνησος Πολιτεία 

Α'. ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΤΩΝ ΕΝΔΕΚΑ 

ΈπιστολαΙ 

Δύο φάκελλοι τών ετών 1800 - 1804. 

Β'. ΛΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΤΙΚΟΝ ΣΩΜΑ 

Συγκλήσεις 

"Εν βιβλίον τών ετών 1801 - 1806. 

Γ'. ΕΠΑΡΧΙΑ - ΠΡΥΤΑΝΙΣ 

1. ΈπιστολαΙ έκ τοΰ εσωτερικού 

150 έπιστολαί άπό 'Οκτωβρίου μέχρι Δεκεμβρίου 1806. 

2. Ναυτιλιακά έγγραφα 

148 τεμάχια τών ετών 1806 - 1807. 

Δ'. ΠΈ10ΝΟΜΕΙΟΝ ΑΣΟΥ 

Patenti 

147 τεμάχια τοΰ έτους 1805. 

Δευτέρα Γαλλική Κατοχή (Ναπολεόντειος περίοδος) 

Α'. ΔΙΟΙΚΗΣΙΣ 

1. ΈπιστολαΙ έκ τοϋ εσωτερικού 

121 τεμάχια άπό Σεπτεμβρίου μέχρι Δεκεμβρίου 1807. 
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2. Βιβλίον επιστολών εκ τοϋ εσωτερικού 

Ά π ό Σεπτεμβρίου 1808 μέχρις Απριλίου 1809. 

Β'. ΥΓΕΙΟΝΟΜΕΙΟΝ ΑΣΟΥ 

Patenti 

94 τεμάχια τοΰ έ'τους 1808. 

Βρεταννική προστασία 

Α'. ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΣ 
ΈπιστολαΙ εκ τοϋ έσοηερικοϋ 

143 τεμάχια τών ετών 1814 - 1817. 

Β'. ΥΓΕΙΟΝΟΜΕΙΟΝ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ 

'ΈπιστολαΙ ληφθεΐσαι έκ τον κλιμακίου Σάμης 

121 τεμάχια τών ετών 1813 - 1816. 

Γ'. ΥΓΕΙΟΝΟΜΕΙΟΝ ΑΣΟΥ 

ΈπιστολαΙ 

84 τεμάχια τών ετών 1813 - 1816. 

3. Άρχεϊον 'Ιονίου Κράτους . 

Α'. ΕΓΓΡΑΦΑ ΙΟΝΙΟΥ ΓΕΡΟΥΣΙΑΣ 

Δεν έτα ξινομήθησαν εισέτι. 

Β'. ΕΠΑΡΧΟΣ ΚΕΦΑΛΛΙ1ΝΙΑΣ 

1. Πρακτικά 

Βιβλία 

Βιβλία 

Βιβλία 

Βιβλία 

Βιβλία 

Βιβλία 

Βιβλία 

Βιβλία 

Βιβλία 

Βιβλία 

Βιβλία 

Βιβλίον 

Βιβλία 

Βιβλίον 

Βιβλία 

Βιβλίον 

Βιβλίον 

Βιβλίον 

Βίβλίον 

1 -

5 -

9-

1 2 -

2 1 -

3 7 -

4 3 -

4 9 -

5 4 -

5 8 -

8 0 -

8 9 -

100-

3 

6 

• 10 

19 

35 

41 

47 

52 

55 

78 

85 

87 

92 

95 

101 

104 

107 

114 

Ε 

(1818 

(1823 

(Ισοί 

(1833 • 

(1836 

(1837 

(1838 

(1839 

(1840 

(1842 

(1848 

(1852 

(1854 

(1857 

(1864 

- 1820) 

- 1828) 

- 1833) 

- 1835) 

-1837) 

-1838) 

-1839) 

-1840) 

-1841) 

- 1848) 

-1851) 

(1851) 

-1853) 

-1855) 

- 1858) 

(1859) 

(1861) 

(1863) 

-1865) 
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2. 'Αλληλογραφία Εσωτερική 

Βιβλίον 

Βιβλίον 

Βιβλίον 

Βιβλίον 

Βιβλία 

Βιβλία 

Βιβλία 

Βιβλία 

Βιβλία 

Βιβλία 

Βιβλία 

Βιβλία 

Βιβλία 

Βιβλίον 

Βιβλία 

10 

15 

23 

27 

35 

38 

47 

54 

57 

62-

3 . 'Αλληλογραφία 

Βιβλία 

Βιβλίον 

Βιβλία 

Βιβλία 

Βιβλία 

Βιβλία 

Βιβλία 

1 

7-

17-

29-

32-

38-

2 

4 

6 

8 

-13 

-21 

-25 

-31 

-36 

-44 

-51 

-55 

-58 

60 

-77 

(1824 

(1828 

(1831 

(1834 -

(1836 -

(1838-

(1839 -

(1844 -

(1845 -

(1849 -

(1852 -

(1854 -

(1855 -

(1857 -

Εξωτερική 

- 3 

5 

- 15 

-27 

30 

•36 

-40 

(1818-

(1830 -

(1834 -

(1839 -

(1851 -

(1854 -

(1861 -

- 1826) 

- 1830) 

-1832) 

(1833) 

1835) 

1838) 

1839) 

- 1841) 

-1845) 

- 1849) 

1851) 

1853) 

1855) 

1856) 

1865) 

1828) 

1831) 

1839) 

1850) 

1852) 

1860) 

1864) 

Γ'. ΑΡΧΕΪΟΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΩΝ 

1. Ποικίλα έγγραφα 

Δέκα δέσμαι (1836- 1865). 

2. ΈπιστολαΙ Έπαρχου προς το Άρχεϊον 

Μία δέσμη. 

3. ΆναφοραΙ Εκκλησιών προς το Άρχεϊον 

Ε π τ ά δέσμαι. 

4. 'Υποθέσεις Μονών και Ναών 

Είκοσι τρεις υποθέσεις. 

5. Διαζύγια 

Μία δέσμη. 

Δ'. ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΓΑΘΟΕΡΓΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ 

1. Πρακτικά 

Βιβλία 1 - 4 τών Ιτών 1847-1861. 

2. Αλληλογραφία 

Βιβλίον 1 τών ετών 1847-1852. 



476 NIK. Γ. ΜΟΣΧΟΝΛ 

3. Άναφοραι και καταστάσεις υγείας εξωγάμων 

Δύο φάκελλοι τών ετών 1840 - 1842 καί 1847 - 1849. 

Ε'. ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ 

1. ΕΙρηνοδικεϊον Ληξουρίου 

Βιβλία Κλήσεων καί Αποφάσεων τών ετών : 

1844 (βιβλία 3) 

1845 (βιβλία 8) 

1846 (βιβλία 7) 

1847 (βιβλία 7) 

1848 (βιβλία 7) 

1849 (βιβλία 7) 

1850 (βιβλία 3) 

1851 (βιβλία 5) 

1852 (βιβλία 8) 

1853 (βιβλία 9) 

1854 (βιβλία 10) 

1855 (βιβλία 14) 

1856 (βιβλία 8) 

1857 (βιβλία 9) 

1858 (βιβλία 7) 

1859 (βιβλία 10) 

1860 (βιβλία 12) 

1861 (βιβλία 12) 

1862 (βιβλία 11) 

2. Έμποροόικεϊον 'Αργοστολίου 

'Οκτώ φάκελλοι περιλαμβάνοντες έν συνόλω 18 υποθέσεις 

τών ετών : 1829 - 1834. 

Τ . ΥΠΟΘΗΚΟΦΥΛΑΚΕΙΟΝ 

1. Ευρετήρια Υποθηκών 

Ε π τ ά βιβλία — ευρετήρια τών ετών 1844 

1866. 

2. Βιβλία Υποθηκών (ΥΠ) 

Κατεγράφησαν 98 έν συνόλω βιβλία : 

1861 καί 1865 

Βιβλία 

Βιβλία 

Βιβλία 

Βιβλία 

Βιβλίον 

Βιβλία 

1 - 1 4 αριθμ. έγγεγ 

17- 19 » » 

21 - 35 » » 

37- 80 » » 

82 » » 

84 - 104 » » 

13348 

14681 

22106 

62549 

64090 

14188. 

21658. 

61959. 

63111. 

79518. 
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3. Βιβλία Μεταγραφών (Μ) 

Κατεγράφησαν 169 έν συνόλω βιβλία : 

Βιβλία 1 - 5 7 αριθμ. έγγεγραμ. πράξεων 3851 - 24941. 

Βιβλία 5 9 - 71 » » » 25546-29985. 

Βιβλίον 73 » » » 30212-30502. 

Βιβλία 7 5 - 1 1 3 » » » 30855 - 53804. 

Βιβλία 115-136 » » » 54130-62691. 

Βιβλία 138-147 » » » 63180-66964. 

Βιβλία 149-176 » » » 67351-79020. 

Ζ'. ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ 

Δέν έταξινομήθησαν εισέτι. 

Π'. ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ1 

Εις φάκελος περιέχων στατιστικάς τών ετών 1840 - 1842, 

1844 - 1856, 1858 - 1861 καί 1863. 

ΤΜΗΜΑ ΔΕΥΤΕΡΟΝ 

ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟΝ ΑΡΧΕΪΟΝ 

1 . Άρχεϊον Μητροπόλεως. 

Άνευρέθησαν ποικίλα έγγραφα (αποφάσεις καί αφορισμοί 

τών Αρχιερέων, άναφοραί καί έπιστολαί προς αυτούς) τοΰ I H ' 

καί ΙΘ' αιώνος. 

2. Αρχεία Μονών. 

1. Ί. Μονή 'Αγίου 'Ανδρέου Μηλαπιδιάς 

α'. Κώδικες τής Μονής (IÇ' - IH ' αιώνος). 

β'. Βραβεΐον τής Μονής (IH - ΙΘ' αιώνος). 

γ ' . Βιβλία διαχειριστικά (ΙΖ' - ΙΘ' αιώνος). 

2. Μετόχων τής Ί. Μονής Άγιου Ανδρέου Μηλαπιδιάς ατά Κοκκίλια 

Βραβεΐον τοΰ Μετοχίου (ΙΖ' - I H ' αιώνος). 

3 . Ί. Μονή Άγιου Γερασίμου 'Ομαλών 

α'. Κώδικες τής Μονής (Ϊ<Γ' - I H ' αιώνος). 

β'. Βιβλία διαχειριστικά (IH' - ΙΘ' αιώνος). 

γ'. Βιβλίον δωρεών (ΙΘ' αιώνος). 

4 . '/. Μονή Εσταυρωμένου 

Κτηματολόγιον τής Μονής (ΙΘ' αιώνος). 

5. '/. Μονή Ύπεραγίας Θεοτόκου Άγριλίων 

Βιβλία διαχειριστικά (ΙΘ' αιώνος). 
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6. Ί. Μονή Ύπεραγίας Θεοτόκου Βαρδιάνα>ν 

α'. Κώδιξ τής Μονής (ΙΖ' - I H ' αιώνος). 

β'. Εύρετήριον Συνδρομητών τής Μονής. 

7. '/. Μονή Ύπεραγίας Θεοτόκου τής Ζωοδόχου Πηγής 

α'. Κτηματολόγια τής Μονής (IH' - ΙΘ' αιώνος). 

β'. Βιβλία διαχειριστικά (ΙΘ' αιώνος). 

8. Ί. Μονή Ύπεραγίας Θεοτόκου Θεμάτων 

Απογραφή υπαρχόντων τής Μονής ('Ιούνιος 1818). 

9 . Ί. Μονή Ύπεραγίας Θεοτόκου Παλιοχέρσον 

Κώδιξ τής Μονής (ΙΖ' αιώνος). 

10. Ί. Μονή Ύπεραγίας Θεοτόκου Σισίων 

α'. Κώδικες της Μονής (ΙΖ' - I H ' αιώνος). 

β'. Βιβλία διαχειριστικά (ΙΖ' - ΙΘ' αιώνος). 

11 . Ί. Μονή Άγιας Παρασκευής Ταφιοϋ 

Κώδιξ τής Μονής (ΙΖ' αιώνος). 

12. ΜοναΙ κατηργημέναι 

α'. Ί . Μ ο ν ή Ύ π ε ρ α γ ί α ς Θ ε ο τ ό κ ο υ Γ ε ρ ι ώ ν . Βι

βλίον δωρεών (ΙΖ' αιώνος). 

β'. Καταγραφή περιουσιακών στοιχείων τών Μονών Α γ ί ο υ 

Α ν δ ρ έ ο υ Δ ρ υ μ ο ΰ ς , Π ρ ο φ ή τ ο υ ' Η λ ί α Λ ί 

β α 8 ί ο υ, Ύ π ε ρ α γ ί α ς Θ ε ο τ ό κ ο υ Γ ε ρ ι ώ ν , Ύ 

π ε ρ α γ ί α ς Θ ε ο τ ό κ ο υ Κ α ρ ι ά ς , Ά γ ι ο υ Ν ι 

κ ο λ ά ο υ Γ ρ ο ύ σ π α ς, Ά γ ι ο υ Ν ι κ ο λ ά ο υ Λ α 

τ ί ν ω ν (ΙΘ' αιώνος). 

γ'. Ί . Μ ο ν ή Ύ π ε ρ α γ ί α ς Θ ε ο τ ό κ ο υ Λ α τ ί ν ω ν 

(Santa Maria della Salute). 

Κώδιξ τής Μονής (ΙΖ' - I H ' αιώνος) 

3. Άρχεΐα Ναών. 

Ι. Ί. Ναός Ευαγγελιστρίας Προαστείου Κάστρου 

Βραβεΐον τοΰ Ναοΰ (ΙΖ' - I H ' αιώνος). 

2. Ί. Ναός Άγιων Θεοδώρων Προαστείου Κάστρου 

Κώδιξ τοΰ Ναοΰ (ΙΖ' - ΙΘ' αιώνος). 

3 . Ί. Ναός Ύπεραγίας Θεοτόκου (Είσοδείων) 'Αργοστολίου (Πλάκα) 

Κώδιξ τοΰ Ναοΰ (IH' αιώνος). 

4. Ί. Ναός Ύπεραγίας Θεοτόκου Κρήνης 

Βραβεΐον τοΰ Ναοΰ (ΙΘ' αιώνος). 

5. Ύ. Ναός Ύπεραγίας Θεοτόκου Μαυράτων 

α'. Κώδιξ τοΰ Ναοΰ (IH' - ΙΘ' αιώνος) 

β'. Βιβλίον εσόδων καί εξόδων (ΙΘ' αιώνος). 
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6. '/. Ναός Ύπεραγίας Θεοτόκου Δραπάνου 

α'. Βιβλία διαχειριστικά ( Ι Θ ' - Κ' αιώνος). 

β'. Βιβλίον Πρακτικών 'Επιτρόπων (ΙΘ' αιώνος). 

γ'. Βιβλία Συνδρομητών (ΙΘ' - Κ' αιώνος). 

7. Ί. Ναός Ύπεραγίας Θεοτόκου στο Λαγκάδι (Αγκώνας) 

Κώδιξ τοΰ Ναοΰ ( I H ' - ΙΘ' αιώνος). 

8. Ί. Ναός Ύπεραγίας Θεοτόκου Σπαρτιών 

Κώδιξ τοΰ Ναοΰ (ΙΖ' - ΙΘ' αιώνος). 

9. Ί. Ναός Άγιου 'Ιωάννου τοϋ Χρυσοστόμου Αργοστολίου (Πλάκα) 

Κώδιξ τοΰ Ναοΰ (ΙΘ' αιώνος). 

10. '/. Ναός Αρχαγγέλου Μιχαήλ Αργοστολίου 

Κώδιξ τοΰ Ναοΰ (ΙΖ' - ΙΘ' αιώνος). 

11 . Ί. Ναός Άγιου Νικολάου Κάστρου 

Κώδιξ τοΰ Ναοΰ (IT' - ΙΘ' αιώνος). 

12. Ί. Ναός Άγιου Νικολάου τών Ξένων Αργοστολίου 

Κώδιξ τοΰ Ναοΰ (ΙΖ' - I H ' αιώνος). 

13. Ί. Ναός Άγιας Παρασκευής Αργοστολίου 

Κώδιξ τοΰ Ναοΰ ( Ι Ζ ' - I H ' αιώνος). 

14. Ί. Ναός Άγιου Σπυρίδωνος Αργοστολίου 

α'. Κώδιξ τοΰ Ναοΰ (ΙΖ' - I H ' αιώνος). 

β'. Βραβεΐον τοΰ Ναοΰ (IH' αιώνος). 

15. '/. Ναός 'Αναλήψεως τοϋ Σωτήρος Ληξουρίου 

Περιουσιακή απογραφή τοϋ Ναοΰ (IH' αιώνος). 

ΤΜΗΜΑ ΤΡΙΤΟΝ 

ΛΗΞΙΑΡΧΙΚΟΝ ΑΡΧΕΪΟΝ 

Βιβλία Πολιτικών Άρχων 

Α'. ΕΠΑΡΧΙΑΙ ΚΡΑΝΑΙΑΣ ΚΑΙ ΣΑΜΗΣ 

1. Βιβλία Γεννήσεων - Βαπτίσεων 

Κατεγράφησαν έν συνόλω 103 βιβλία τών ετών 1842 - 1865. 

2. Βιβλία Γάμων 

Βιβλία 35 τών ετών 1841 - 1865. 

3 . Βιβλία Θανάτων 

Βιβλία 73 τών ετών 1841 - 1865. 

Β'. ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΛΗΣ 

1. Βιβλία Γεννήσεοιν - Βαπτίσεων 

Βιβλία 97 τών ετών 1843 -1866, 1870 - 1905, 1907 - 1924, 

1926 - 1932. 
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2. Βιβλία Γάμων 

Βιβλία 55 τών ετών 1841 - 1864, 1866, 1868, 1870- 1932. 

3 . Βιβλία Θανάτων 

Βιβλία 61 τών ετών 1841, 1843 -1844, 1846 -1863, 1866, 

1870 - 1882, 1884 - 1891, 1895 - 1902, 1904 - 1905, 1908 -

1909, 1913 - 1914, 1916- 1925, 1929 - 1932. 

ΤΜΗΜΑ ΤΕΤΑΡΤΟΝ 

ΝΟΤΑΡΙΑΚΟΝ Α Ρ Χ Ε Ϊ Ο Ν 1 

Κώδικες Νοταρίων. 

1 . Άμπάτης Κωνσταντίνος (Ambati Costantino) 

Πρωτόκολλον τών ετών 1776-1786. 

2. Άμπατιέλος Βασίλειος 

Πρωτόκολλα τών ετών 1828- 1829 καί 1868- 1870. 

Εύρετήριον τών ετών 1837 - 1848. 

3 . "Λννινος Ροδοθεατος Θεόδωρος 

Πρωτόκολλα τών ετών 1857-1859, 1859-1862, 1862-

1863, 1863-1866. 

Βιβλίον Διαθηκών τών ετών 1857 - 1866. 

Εύρετήριον τών ετών 1857 - 1866. 

4. Άννινος Νικόλαος 

Πρωτόκολλον τών ετών 1844-1845. 

Βιβλίον Διαθηκών τών ετών 1827 - 1835. 

5. Βάλσαμος Καλούρης Σπυρίδοιν 

Πρωτόκολλα τών ετών 1819-1821, 1828-1829, 1851-

1854, 1856-1858 ,1858-1861. 

Βιβλίον Διαθηκών τών ετών 1837 - 1854. 

Εύρετήριον τών ετών 1853 - 1861. 

6. Βανδώρος Ανδρέας 

Πρωτόκολλον τών ετών 1826 - 1827. 

7. Βοθροντός Σπυρίδος (Vontronto Spiridion) 

Πρωτόκολλα τών ετών 1800-1801, 1802, 1803. 

1. Περί τήν άναζήτησιν καί καταγραψήν τοϋ νοταριακοΰ ύλικοϋ ήσχολήθησαν τα 
μέλη ειδικής επιστημονικής αποστολής τοΰ Κέντρου Έρεύνης τής 'Ιστορίας τοΰ Δικαίου 
τής 'Ακαδημίας 'Αθηνών ('Ιούλιος 1970), ύπο τών όποιων πρόκειται να Αημοσιευθ/} εκθε-
σις εργασιών. Ένταΰθα καταχωρίζεται μόνον το ύλικον, το οποίον άνευρέθτ, καί κατεγράφη 
συμπληρωματικώς ύπο τοΰ ημετέρου συνεργείου. 
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8. Βριώνης Μαρκατος Παναγής 

Πρωτόκολλον τών ετών 1854 - 1855. 

9. Γαρμπής Ζαισιμάς 

Πρωτόκολλον τών ετών 1834 - 1835. 

10. Καλλιγάς Στυλιανός 

Πρωτόκολλον τών ετών 1793 - 1804. 

11 . Καρδάκης Κοίνσταντάτος Κάρολος 

Εύρετήριον τών ετών 1846- 1854. 

12. Καροϋσος Δημήτριος 

Δέσμη εγγράφων τών ετών 1809 - 1819. 

13. Καροϋσος Κοινσταντϊνος 

Πρωτόκολλα τών ετών 1818 - 1826. 

14 . Κοντογούρης Ζήσιμος 

Πρωτόκολλον τών ετών 1669 - 1694. 

15. Λαγγούσης Στυλιανός 

Πρωτόκολλον τών ετών 1864 - 1866. 

16. Λευκόκοιλος Γεώργιος 

Πρωτόκολλα τών ετών 1671 - 1673 καί 1677 - 1678. 

17 . Λιβαδάς Γαλιάτσος 

Πρωτόκολλα τών ετών 1633 - 1647, 1647 - 1667. 

18. Λιβαδάς Τουμαζάτος Γεώργιος 

Βιβλίον Διαθηκών 1827 - 1836. 

19. Λιβαδάς Παναγής 

Πρωτόκολλα τών ετών 1795 - 1802 καί 1823 - 1827. 
20. Μακρής Γεώργιος (Τζώρτζης) 

Πρωτόκολλον τών ετών 1708 - 1731. 

2 1 . Μάνεσης Σταματέλος 

Πρωτόκολλον τών ετών 1804 - 1805. 

22. Μεταξάς Καμηλατος 'Ιωάννης 

Δέσμαι έγγραφων τών ετών 1874 - 1875 καί 1876 - 1877. 

23 . Μολεζίνης Λαυρέντιος 

Δέσμαι έγγραφων τών ετών 1856 καί 1858. 

24. Πάνας Κωνσταντίνος 

Πρωτόκολλα τών ετών 1816 - 1826, 1828 - 1832, 1832 -

1840, 1840 - 1846, 1850 - 1854. 

Βιβλίον Διαθηκών τών ετών 1828-1853. 

25. Πανάς Διάκονος Παναγής 

Πρωτόκολλον τών ετών 1789 - 1790. 

26. Παντελάτος Γεώργιος 

Πρωτόκολλον τών ετών 1854 - 1856. 

31 
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27. Παπαγεα>ργόπουλος Παναγής 

Πρωτόκολλα τών ετών 1822 - 1826, 1825, 1829, 1830, 

1838. 

28. Πατρίκιος Φερδινάλης Γεράσιμος 

Πρωτόκολλον τών ετών 1854 - 1855. 

29. Πεντόγαλος Αθανάσιος 

Πρωτόκολλον τών ετών 1859-1861. 

30. Ραφτόπονλος Ανδρέας 

Πρωτόκολλον τών ετών 1838 - 1840. 

3 1 . Ραφτόπονλος Παναγής 

Πρωτόκολλα τών ετών 1827 - 1829 καί 1846 - 1849. 

32. Ριτσαρόόπονλος Αναγνώστης 

Πρωτόκολλον τών ετών 1718-1739. 

3 3 . Ριτσαρδόπονλος Τζαννέτος 

Πρωτόκολλον τών ετών 1634 - 1665. 

34. Σκλάβος Πολυμερής (Sciavo Polimero) 

Πρωτόκολλον τών ετών 1684-1691. 

35 . Τρέκκας 'Ανδρέας 

Εύρετήριον τών ετών 1823 - 1824. 

36. Τσελέντης Γεώργιος (Celendi Georgio) 

Εύρετήριον τών ετών 1827 - 1837. 

37. Φερεντϊνος Σπυρίδοιν 

Πρωτόκολλον τών ετών 1833 - 1837. 

Εύρετήριον τών ετών 1833 - 1847. 

38 . Φερεντϊνος Στέφανος 

Πρωτόκολλον τών ετών 1689-1746. 

39. Φερδερϊγος Γεώργιος 

Πρωτόκολλον τών ετών 1833 - 1834. 

Εύρετήριον τών ετών 1826-1834. 

40. Φωκάς Γεράσιμος 

Δέσμη εγγράφων τών ετών 1850-1859. 

41 . Φωκάς Γεώργιος 

Πρωτόκολλον τών ετών 1790- 1796. 

42. Φοίκας Παναγής 

Πρωτόκολλα τών ετών 1796-1803, 1803-1811, 1811-

1815, 1815-1816, 1816-1819, 1819-1822, 1822-1826. 

Εύρετήριον τών ετών 1796-1825. 

4 3 . Χαλιώτης Βελισσάριος 

Πρωτόκολλα τών ετών 1817 - 1847. 

Εύρετήριον τών ετών 1847 - 1850. 
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44. Χαράκτης 'Ορλάνδος 

Πρωτόκολλα τών ετών 1671 - 1676 καί 1676 - 1690. 

45. Χαράκτης Παναγής 

Πρωτόκολλον τών ετών 1811 - 1816. 

Δέσμαι έγγραφων τών ετών 1811 - 1821. 

46. Χιόνης Αυγουστίνος 

Πρωτόκολλον τών ετών 1627-1634. 

47. Μή ταυτισθέντες Νοτάριοι 

α'. Πρωτόκολλον άγνο'ίστου Νοταρίου τών ετών 1584 - 1585. 

β'. Πρωτόκολλον άγνωστου Νοταρίου τών ετών 1633 - 1634. 

γ'. Πρωτόκολλον άγνωστου Νοταρίου τών ετών 1679-1680. 

δ'. Πρωτόκολλον άγνωστου Νοταρίου τών ετών 1695 - 1700. 

2. Κατάλογοι - Ευρετήρια. 

Α'. ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 

Ευρετήρια τών παρά τω Άρχειοφυλακείω Κεφαλληνίας τηρουμέ

νων Συμβολαιογράφων, α'. Κατ' άλφαβητικήν σειράν, β'. Κατά χρονο-

λογικήν σειράν (1535-1886). 

Ρ.'. ΕΙΔΙΚΟΙ ΚΑΤΑΛΟΓΟΙ 

Ευρέθησαν δέκα τέσσερις έν συνόλω παλαιοί χρονολογικοί κατάλο

γοι Νοταρίων τής νήσου κατά στοιχεΐον αλφαβήτου ήτοι : 

1. Στοιχεΐον Α (1599-1866). 

2. Στοιχεΐον C (1600-1876). 

3 . Στοιχεΐον D (1588-1879). 

4. Στοιχεία D, F, G, Ι (1588-1861). 

5. Στοιχεΐον G (1600-1877). 

6. Στοιχεΐον L (1500-1856). 

7. Στοιχεΐον Μ (1500-1865). 

8. Στοιχεΐον Μ (1500-1879). 

9. Στοιχεΐον Π (1500-1868). 

10. Στοιχεΐον R (1700-1840). 

11. Στοιχεΐον Ρ (1778-1861). 

12. Στοιχεία S, Τ, V, Χ, Ζ (1500 κ.έ.). 

13. Στοιχεία S, Τ (1500-1864). 

14. Στοιχεία Χ, V, Ζ (1600-1840). 
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Ε Π Ι Μ Ε Τ Ρ Ο Ν 

Ε Γ Γ Ρ ΑΦ Α 

Πάντα τά δημοσιευόμενα ένταΰθα έ'γγραφα προέρχονται εξ αντιγράφων. 

Τήν δημοσίευσιν αυτών έθεωρήσαμεν έπιβαλλομένην καθ' όσον συμβάλλουν 

ουσιαστικώς εις τήν συμπλήρωσιν τών γνώσεων περί τοΰ Κεφαλληνιακοΰ 

Αρχείου, ελλείπουν δέ, τουλάχιστον επί τοΰ παρόντος, τά πρωτότυπα. 

Κατά τήν δημοσίευσιν άνελύθησαν αϊ τυχόν ύπάρχουσαι βραχυγραφίαι 

καί άποκατεστάθη ή στίξις. Όρθογραφικαί διορθώσεις δεν έπηνέχθησαν, 

εκτός περιπτώσεων, είς τάς όποιας εκρίθησαν άναγκαϊαι προς αποφυγήν 

παρανοήσεων. 

Δι' άποσιωπητικών σημειοΰνται κενά τοΰ κειμένου δηλούμενα αναλόγως 

ύπο τοΰ γραφέως τοΰ κωδικός. 

1. ΔΙΛΤΛΞΙΣ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΤΟΥ ΚΑΙ ΕΞΕΤΑΣΤΟΥ ΕΝ ΑΝΑΤΟΛΗ 
ΙΩΑΝΝΟΥ PASQUALIGO 

ΠΕΡΙ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΤΩΝ ΠΟΙΝΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ, ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΕΩΝ, 
ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΕΙΣ Β1ΒΛΤΟΝ 

1615 [ > 16161, 15 Φεβρουαρίου 

Γ.Α.Κ., Κώδιξ 229, φ. 21 ν ' 

ΠΕΡΙΛΗΨΤΣ. Διαπιστοΰται δτι αι ποινικαί διατάξεις, κοινοποιήσεις, 

διαμαρτυρήσεις καί άλλαι πράξεις δεν καταχωρίζονται είς βιβλίον, τοΰτο δέ 

αποβαίνει εις βάρος τών διαδίκων, ιδία τών πτωχότερων. Διατάσσεται όπως 

τοΰ λοιποΰ ουδεμία πράξις εκδίδεται εάν προηγουμένως δεν καταχωρισθή εις 

βιβλίον, κοινοποιηθή είς τους ενδιαφερομένους καί προσυπογραφή δι' ανα

φοράς τών κλητήρων. Αϊ άναφοραί δεν θα ισχύουν εάν δεν τάς παρουσιάσουν 

είς τήν Γραμματείαν, τρεις ημέρας μετά τήν κοινοποίησιν, διά νά γίνη ή έγ

γραφη των εις τά βιβλία. Πράξεις άντικείμεναι προς τήν παροΰσαν διάταξιν 

θεωρούνται άκυροι. 

Οrde ηi Giovanni Ρα s quali go Provvedi I or 

et Inquisitor General in Levante. 

E perchè anco si vede un altro più pessimo abbuso contrariante a 

tutti li stili delli Fori del Dominio Veneto che li commandamenti penali, 

intimazioni, prottesti, et altri atti simili, non si metono in registro, il 

che ritorna a grave pregiudizio de' littiganti, et in particolar de" poveri, 
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ί qualli possono facilmente esser dalla potenzia altrui in mille modi op

pressi; però ordiniamo, che nell'avvenire tutti, e cadauno detti atti sud
detti suffragatorj, non si dia fuori di Cancellarla, ο da quel.VOffizio nel 

quale vengono fatti, se prima non saranno posti in reggistro, et mede-

mamente intimati che saranno alle parli, e sottoscritti per relazione detti 

Contestabili che li avevanno intimati; non vagliano esse relazioni, se 

dalle parti interessate che li avevanno ottenuti non saranno presentati in 

Cancellarla, nel termine di giorni tre dopo l'intimazione, per essere re-

gistratte. Et tutti li commandamenti, et intimazioni, ο altri simili, fatti 

contro il presente Ordine, dichiariamo che siano nulli, e di niun valore. 

Addi 15 Febbraro 1615 pubblicata. 

2. ΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΔΟΓΗ ΦΡΑΓΚΙΣΚΟ Γ E RIZZO 
ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΠΡΟΒΛΕΠΤΗΝ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΝ ERIZZO 

ΠΕΡΙ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ ΤΗΣ ΝΗΣΟΥ 

1632, 30 Απριλίου — Ίνδικτιών 15 

Γ.Α.Κ., Κώδιξ 20, φφ. 12Γ - 1 3 r 

ΠΕΡΙΛΠΤΙΣ. 'Εκ της εκθέσεως τοΰ Γενικοΰ Προβλεπτού τών Τριών 

Νήσων Αντωνίου Pisani καί τοΰ υπομνήματος Πρεσβείας Κεφαλλήνων 

διεπιστώθη, Οτι τό άρχεϊον τής Κοινότητος λειτουργεί πλημμελέστατα, διότι 

οί άνά διετίαν εκλεγόμενοι καί έχοντες τήν εύθύνην αύτοΰ Γραμματείς ή 

Ύπογραμματεΐς τής Κοινότητος δέν παραλαμβάνουν έπί τή βάσει καταλόγου 

τό ύλικον, τοΰτο δέ έ'χει καταστραφή είς βαθμόν, ώστε νά καθίσταται αδύ

νατος ή χρήσις αύτοϋ. Προς έπίλυσιν τοΰ ζητήματος διατάσσεται, Οπως ό 

επόμενος Γραμματεύς ή Ύπογραμματεύς τής Κοινότητος έκλεγή διά μίαν 

πενταετίαν καί έπιδοθή είς τό έργον τής συστηματικής οργανώσεως τοΰ 

αρχείου. Συγκεκριμένως θά πρέπει νά προβή είς άναταξινόμησιν τών εγγράφων 

τών ποινικών καί τών αστικών υποθέσεων, τών πρωτοκόλλων τών νοταρίων 

καί παντός άλλου έγγραφου, κατά χρονολογικήν τάξιν καί διοίκησιν, νά σύν

ταξη δέ εύρετήριον υπό τήν έποπτείαν ενός τουλάχιστον έκ τών Συνδίκων 

τής Κοινότητος, ό όποιος καί θά είναι υπεύθυνος διά τήν φύλαξιν αύτοΰ. Τό 

εύρετήριον θά υπογράφεται υπό τοΰ Συνδίκου καί τοΰ Προβλεπτοΰ τής νήσου 

καί θά αναγράφεται εις τό Βιβλίον Πράξεων τοΰ Προβλεπτοΰ καί είς έτερον 

νέον βιβλίον, τό όποιον θά τηρήται παρά τή Γραμματεία, ύπογραφόμενον υπό 

τών μελών τής Διοικήσεως καί τών Συνδίκων, καί θά άποτελή συνέχειαν τοΰ 

καταλόγου. Οι Γραμματείς θά χρεοΰνται τό ύλικον, τό όποιον αναγράφεται 

είς τό έν λόγω βιβλίον, έπί τή βάσει δέ αύτοΰ θά παραδίδουν είς τους διαδό

χους των. Οί Γραμματείς τοΰ Προβλεπτοΰ οφείλουν νά παραδίδουν είς τους 

Γραμματείς τής Κοινότητος προς φύλαξιν πάντα τά έγγραφα ήριθμημένα, 
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ταΰτα δέ θά αναγράφονται εις τό ανωτέρω βιβλίον καί θά έπικυροϋνται διά 

τής υπογραφής τών μελών τής Διοικήσεως καί τών Συνδίκων, ώς ανωτέρω. 

Ή Κοινότης οφείλει νά ένδιαφερθή διά την έπισκευήν καί άσφάλειαν τών 

αρχειοθηκών καί τοΰ χώρου φυλάξεως τοΰ αρχειακού υλικού, ώστε νά άπο-

φευχθή μελλοντική ζημία έξ ανωμάλων καιρικών συνθηκών. Οί μετέπειτα 

Γραμματείς θά υπηρετούν, ώς καί πρότερον, έπί διετίαν. Ή ευθύνη διά τήν 

έκτέλεσιν τών ανωτέρω ανήκει είς τόν Προβλεπτήν Κεφαλληνίας, ό όποιος 

οφείλει νά άναφέρη περί τοΰ έπιτελεσθέντος έργου καί νά άποστείλη άντίγρα-

φον τών Καταλόγων είς τήν Βενετίαν. 

Franciscus Eritio Dei Gratia Dux Veneliarum Nobilibus ei Sapi-

entibus Viris Niccolao Eritio, de suo mandato Provvisori Cephalenie, et 

Successoribus fidelibus dillectis salutem et dillectionis affectum. 

Consisteno gli effetti detta Giustizia, e la consolazione de' Sudditti 

nella sicurezza particolarmente di conservarsi le Scritture Pubbliche, 

dalle quali ne cavano li particolari la cauteli a dovuta alle cose loro, et 

intendendosi che in cotesto Cancellarla della Comunità passi disordine 
considerabile, perchè eleggendosi da cotesto Consiglio il Caneellier ο, e 

Vice Caneelliero, di due in due anni, quali vanno al possesso, senza altra 

consegna delle Scritture per inventario, che ora sono tutte lacerate dalla 

mala condizione del luoco ove sono riposte, perchè non se ne tiene la cura 
che si dovrebbe, oltre il pericolo, puossi derivar dalla malizia di qualche-
duno di poca coscienza, ο interessato, essendo la maggior parte de1 Proto

coli de' Nodari, Processi Criminali, e volumi di cose Civili da tre anni 

in là per la maggior parte corrosi, e da quali non si possono cavar copie, 
ne riscontri con abuso di cosi male conseguenze, che giustamente si con
viene provvedervi senza maggior dilazione, sopra di che, considerato -quante 
ha ricordato il dilettissimo Ν ob il Homo Antonio Pisani nella sua rela

zione di Provveditor General nelle Tre Isole di Levante, et veduta la Scrit

tura presentata dalli Ambasciatori di Cef aionia in tal proposilo, vi co-

mettemo col Senato: 

φ. 12v Che la prima volta che doverrà farvi Cancelliere, ο Vice Cancelliere, 

in luogo degli attuali, siano eletti per anni cinque, ma con questa espressa 

condizione et obligo, che prima di entrar alla carica debbano ridur in

sieme tutti li volumi de' Processi Criminali, e Civili Sentenziò, Protocoli 
de' Nodari, et ogni altra scrittura, et volume per volume divider un Reg
gimento dall'altro, inventariarli, et cariarli con la più esatta diligenza 
che sarà possibile, e medem amente unir insieme tutti li quinter netti cavali 
dalli volumi, et il resto delle scritture, cosi Civili, come Criminali, per
orarne de' tempi, e con distinzione detti Reggimenti, legarli in altri 
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volumi, usando ogni accuratezza per rimeterli insieme afine gl'interessati 
si possano prevaler delle copie in ogni tempo, et l'Inventario suddetto 
sia fatto con l'assistenza di un Sindico almeno, qual nel tempo che si 
farà l'opera debba tener appresso di se la chiave della Cancellarla, perchè 
sia levato ogni dubbio di fraude, et medemamente conservi l'Inventario 
sottoscritto da giorno in giorno dal Sindico, e cosi da voi Provveditore, 
che perfezionato doverete farlo reggistrar nel Libro de'vostri atti, et a in 
un altro Libro, che doverà esser instituito pur sottoscritto dal Reggimento, 
e da Sindici, qual doverà esser conservato nella medema Cancellarla, et 
sopra esso continuato l'Inventario degli altri volumi e protocoli; dovendo 
il Cancellerò e Vice Cancellerò esser debitori di tutte le .scritture contenute 
in esso Libro, che doverà sempre esser ivi conservato, e coli'incontro suo 
esser consegnate a successori con cauzione della riceputa sopra il mede
simo Libro con la sottoscrizione di tutto il Reggimento, e Sindici, col 
qual ordine, e regola, doverà caminarsi per l'avvenire in ogni consegna 
da ministro a ministro. 

Li Cancelieri detti Provveditori nel consegnar le scritture siano ob' 
bligati essi di cartarh minutamente ad una per una per consegnarle a 
quelli della Comunità, quali dovranno far le cauzioni della riceputa, 
notando sopra il Libro che sarà instituito per il reggistro detti suddetti 
inventar], corroborati dalla sottoscrizione del Reggimento e Sindici come 
per dette ecc. 

Deverà esser obbligo della Comunità accomodar subito senza dilazione 
φ. i3 r li scabelli, et armeri attorno la detta Cancellarla con le lorro \\ chiavi, 

ove siano conservati li Libri e Volumi; restaurando in buona forma il 
tetto, le finestre, e la porta della Cancellarla, acciò la pioggia non causi 
que' danni seguiti per il passato, quali volemo divertiti intieramente dalla 
diligenza che voi risarete in far obbedire il presente ordine. 

Terminati gli anni cinque di quelli che per la prima volta saranno 
eleti a quali si allunga in tempo per la fatica sopradetta, dovrà l'ellezione 
seguire nei Successori di due in due anni, nella maniera che fino di pre
sente si è costumata, ma coliObbligo della consegna per l'Inventario. . . 
potendo li medesimi esser confermati... la buona administrazione. Appog
giamo l'esecuzione del presente ordine... servizio che si deve sperare molto 
rilevante a sollievo de' Sudditti, ne aspetteremo da voi avviso dell'effetto 
insieme con la copia degl'Inventari] a tempo debito... 

Date in Nostro Ducali Palano die 30a Aprilis 1632, Indictione XV. 
Marc'Antonio Ottobon Segretario 

α. διώρθωσα- en ό κώδιξ 
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3. ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ Δ101ΚΠΣΕΩΣ ΚΕΦΑΛΛΙ1ΝΙΛΣ ΙΙΕΡΙ ΝΟΤΑΡΙΩΝ 

1632, 10 Ιουνίου 

Γ.Α.Κ., Κώδιξ 229, φ. 27r-v 

ΠΕΡΙΛΗΨΙΣ. Παρατηρείται δτι οί νοτάριοι τής νήσου άσκοΰν τά καθή

κοντα των πλημμελέστατα, μέχρι σημείου νά άμελοΰν τήν καταχώρισιν 

πράξεων είς τά βιβλία των, ή νά καταχωρίζουν αύτάς εκπροθέσμως καί νά 

υποπίπτουν είς πολλάς άλλας παραβάσεις. Διά τοΰτο ή Διοίκησις τής νήσου 

διατάσσει Οπως : 

1. Πάντες οί νοτάριοι παρουσιάσουν εντός δέκα πέντε ημερών είς τήν 
Γραμματείαν τής Κοινότητος άπαντα τα είς χείρας των ευρισκόμενα βιβλία 

καί έγγραφα, τά όποια θα παραληφθούν υπό τών Γραμματέων καί θά σημειω

θούν είς ίδιαίτερον βιβλίον διά νά επιθεωρηθούν, σελιδαριθμηθοΰν καί τηρηθή 

σημείωσις τής καταστάσεως, είς τήν οποίαν ευρίσκονται, παρουσία τών 

Προέδρων τής Κοινότητος. 'Ωσαύτως οί νοτάριοι οφείλουν νά παρουσιάσουν 

τά προνόμια των διά νά σημειωθούν καί νά γνωσθή ό χρόνος, κατά τόν όποιον 

ήρχισαν νά άσκοΰν τό λειτούργημα των. Ακολούθως θά επιστραφούν μεν τά 

βιβλία καί τά έγγραφα τά ανήκοντα εις τους νοταρίους, οί όποιοι θά εγκρι

θούν ύπό τής Διοικήσεως καί τών Συνδίκων τής Κοινότητος, θά κατασχεθοΰν 

δε τά ανήκοντα είς τους μή έγκριθησομένους. Είς τους μη συμμορφουμένους 

προς τά ανωτέρω θά έπιβληθή ή ποινή τής στερήσεως τοΰ αξιώματος των καί 

άλλαι μεγαλύτεραι ποιναί κατά τήν κρίσιν τής δικαιοσύνης. 

2. Προταθοΰν εξ πολΐται, έκ τών όποιων νά εκλέγουν ύπό τής Διοική

σεως καί τών Συνδίκων τέσσαρες, οί όποιοι άνακηρυσσόμενοι ισόβιοι έπόπται 

τών νοταρίων τής νήσου θά έ'χουν ώς έργον τήν φύλαξιν παντός τοΰ νοταρι-

ακοΰ άρχειακοΰ ύλικοϋ, θά αντικαθίστανται δέ δι' εκλογής ετέρου είς περίπτω

σιν θανάτου ή άλλου ατυχήματος ενός εξ αυτών. 

3. Αναθεωρηθούν πάντες οί νοτάριοι τής νήσου, ώστε νά εκλέγουν οί 

πλέον κατάλληλοι καί άναγνωρισθοΰν ύπό τής Διοικήσεως καί τών Συν

δίκων, έχοντες ρητήν ύποχρέωσιν νά τηροΰν πρωτόκολλα σελιδαριθμημένα, 

εύρετηριασμένα καί έν τάξει, έπί τών οποίων καί μόνον νά καταχωρίζουν 

τάς πράξεις των όμολογουμένας καί ύπογραφομένας τουλάχιστον ύπό δύο 

μαρτύρων. 

4. Οί εγκεκριμένοι νοτάριοι υποχρεούνται νά παρουσιάζουν κατά μήνα 

είς τόν νοταριακόν έπόπτην τής περιφερείας των ακριβές άντίγραφον δλων 

τών γενομένων πράξεων, προς καταχώρισιν είς έπί τούτω τηρούμενον πρωτό

κολλον κατά χρονολογικήν τάξιν καί με ιδίαν άρίθμησιν. Ό τηρών τό πρωτό

κολλον νοτάριος (επόπτης) θά λαμβάνη ώς άμοιβήν διά τήν καταχώρισιν 

εκάστης μεν πράξεως πέντε γαζέττας, εκάστης δέ διαθήκης δέκα γαζέττας, 
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καταβλητέας παρά τών παρουσιαζόντων τά έν λόγω έγγραφα νοταρίων καί 

προερχομένας έκ τών εισπραττομένων παρά τών ενδιαφερομένων ιδιωτών πο

σών. Οί νοτάριοι τής νήσου οφείλουν νά παρουσιάζουν κατά τετράμηνον τά 

βιβλία των είς τήν Γραμματείαν τής Κοινότητος διά τήν τακτικήν έπιθεώ-

ρησίν των παρά τών Γραμματέων καί τών Συνδίκων. 

5. "Εκαστος τών τεσσάρων νοταριακών εποπτών οφείλει νά τηρή 'ίδιον 

πρωτόκολλον. 'Εξ αυτών ό συγκεντρώσας τόν μεγαλύτερον αριθμόν ψήφων 

θά έχη είς τήν δικαιοδοσίαν του τάς περιοχάς τής Λιβαθοΰ, Ποταμιάνας, 

'Ομαλών, Είκοσιμίας καί Πλατειών (Έλιοΰ)· ό δεύτερος κατά σειράν τάς 

περιοχάς τής Παλικής, Άθέρα, Θυννίας καί τά χωρία Κουρουκλάτα καί Φάρ

σα (Ποταμιάνας)· ό τρίτος τάς περιοχάς τής 'Ερίσσου, Πυλάρου καί Σάμης· 

τέλος ό τέταρτος τάς περιοχάς Πυργί, Ράκλι, Κορωνούς, Βάλτες καί Έλιός. 

6. Διά νά άποφευχθή τοΰ λοιποΰ υστερόβουλος άσκησις ηθικής πιέσεως 

έπί τών διαθετών, δπως άφίσουν μέρος τής περιουσίας των είς έργα ευσέ

βειας, απαγορεύεται είς ιερείς νά άσκοΰν τό έ'ργον τοΰ νοταρίου έπί ποινή 

ώς ανωτέρω καί ακυρώσει τών συνταχθησομένων πράξεων. 

7. 'Επειδή ύπό τών νοταρίων συντάσσονται είς ιδιωτικά βιβλία ή καί 

λυτά φύλλα πράξεις άφορώσαι είς δανεισμόν μεγάλων χρηματικών ποσών, 

έκχώρησιν κτημάτων ή άγοράν διαφόρων ειδών ούτως, ώστε οί τυχόν αδι

κούμενοι νά μη δύνανται νά καταφύγουν είς τόν νόμον, τοΰ λοιποΰ πράξεις ώς 

αϊ ανωτέρω, συνταχθεΐσαι ιδιωτικώς καί μή καταχωρισθεΐσαι είς δημόσιον 

πρωτόκολλον, είναι άκυροι, έκτος αν πρόκειται περί ποσοΰ μικρότερου τών 

πέντε δουκάτων. 'Επιπροσθέτως αϊ πράξεις αύται θά καταχωρίζωνται είς τά 

πρωτόκολλα τών νοταριακών εποπτών έπί ποινή πεντήκοντα δουκάτων καί 

άνω εις τόν μή συμμορφούμενον πιστωτήν ή άγοραστήν. 

Διά νά έξασφαλισθή ή ακριβής έκτέλεσις τών ανωτέρω διατάξεων, δσοι 

έκ τών νοταριακών εποπτών ή λοιπών νοταρίων δεν τηροΰν αύτάς θά στε

ρούνται τοΰ αξιώματος των καί θά υπόκεινται εις ποινικήν δίωξιν. 

Ordeni Reggimento di C ef al ο nia 

Noi Niccolò Erizzo Provveditor, Zuanne Zorzi e Piero Pisani Con
siglieri, per la Serenissima Repubblica di Venezia Reggimento di Cefa-
lonia. 

Le continue esclamazioni, e disordini che si sentono nei Giudizj 
Civili e Criminali, per mancamento di Scritture, et atti pubblici da Li
bri e Protocoli de' Nodari, la sceleraggine de' quali in quest'Isola fiorisse, 
anzi è arrivata a tal segno, che non deve esser più comportata, poiché 
poco pensando questi alla soddisfazione di Uffizio, e Ministero cosi im
portante, e grave, trallasciano li reggistri, altri ne reggistrano fuori di 
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tempo, con molti altri abusi, tulli direlivamenle contrai] alla mente. Pub
blica, e pregiudizi altissimi a questi Sudditi, il che in particolare si è 
veduto patentemente in questi giorni. 

(Omissis) 
Con l'aultorilà del Reggimento Nostro per Noi, e Successori, pro

mulghiamo, e stabilimo li seguenti Capitoli, per loro intiera, et invio
labile esecuzione, et osservanza. 

I. Che tutti li Nodari di questa Città, et Isola debbano nel termine 
di giorni quindeci venire a presentare netta Cancellarla della Magnifica 
Comunità tutti li loro Protocoli, Libri, Atti, Scritti, et Scarlafogli, che 
deveranno esser ricevuti da Cancelieri di questa Magnifica Comunità, 
con particular notta in Libro a parte, per esserli riveduti, cariati, et an
notato il loro stato, et essere con l'assistenza di uno de' Magnifici Pos
sidenti di detta Comunità, restando pure obbligati li medemi Nodari di 
presentar li loro privileggi, perché ne sia fatta notta per sapersi il tempo 
che principiò il loro Notariato, dovendo a quelli Nodari, che saranno 
approbati da Noi, e dalli Signori Sindici, essere restituiti li loro Pro
tocoli, e Scritture, et trattenuti a quelli, che riceveranno il reprobo, et 
per esecuzione di quanto è predetto resti ingionta pena atti Nodari, che 
mancassero dall'obbligo suddetto, di privazione della Carica, e di quelle 
altre maggiori pene ad arbitrio della Giustizia... 

II. Che siano proposti sei Cittadini stimati sufficienti, da essere 
balotati da Noi, e dalli Signori Sindici, perchè li quattro di essi, che ri
ceveranno maggior numero di balle, restino approbati in vita sopra tutti 
li altri Nodari della Città, et Isola, per la conservazion di tutte le Scrit
ture, et Atti Notariali, con obbligo di esequir li seguenti ordini, dovendo 
con la morte, ο altro accidente di alcuno di essi, esser ottetto un altro, con 
le condizioni sopradette ecc. 

III. Che siano reformati tulli i Nodari della Città, et Isola, in 
modo che sia fatta scielta de' più idonei, e sufficienti, da esser conosciuti, 
et approbati da Noi, e dalli Signori Sindici, con obbligo espresso di tener 
Protocolo cariato, alfabetato, e ben regolato, et non scriver né in schizo, 
né in scartafoglio a, né altrove, se non nel Protocolo, col rogito, e sotto
scrizione almeno di dai Testimoni] in ogni Atto. 

IV. Che siano tenuti, et obbligati li Nodari reformati, et approbati, 
di presentare da mese, in mese copia auttentica di tutte le Scritture, In-

φ.27v stromenti, et Atti che saranno $ <\ nelle mani di quel Nodaro de' quattro 
suddetti, al qual locherà la Pertinenza di contraenti, per doverli reggistrare 
sopra un Protocolo, che a questo effetto averà da instituire, con ordine 
de' tempi, ed enumerati a parte, poiché con facilita in ogni tempo se ne 
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possano trovare le scritture a sollievo de' interessati, assegnando Noi al 
Nodaro, che farà il reggistro, gazete cinque per ogni instromento, e per 
testamento gazette dieci, da esserle imediate contribuite dalli Nodari, 
che porteranno le scritture, che doveranno farsele pagare dalli interessati, 
sotto le pene di sopra dichiarite, restando in obbligo di portar da quattro 
in quattro mesi li Protocoli per la revisione, come è predetto, da esser 
fatta dalli Cancelieri della Comunità, et almeno dalli Pressidenti. . . 

V. Doverà ogn'uno detti suddeti quattro Notarj tenir in Scabelo, 
per ciascheduno un suo Protocolo, per la pontual esecuzione di quanto 
è già detto, et il primo di balle abbia per giurisdizione sottoposta a lui 
la Città, Livaiò, Potamiana, Malia, Cosimia, e Platiès. Il secondo Pa-
lechi, Athera, Tinea, Curuclata, e Farsa. Il terzo Erisso, Pillaro, e Samo. 
Il quarto Pirgì, Radi, Coronas, Valta e Leo. 

VI. Per levar le fraudi, e pregiudizi esercitati da Nodari Sacerdoti 
a pregiudizio del prossimo, i quali, sotto il manto del Sacerdozio, ben 
spesso costringono la volontà de' Testatori in particolare a lasciar ad 
pias causas quello che forse incontra atta loro soddisfazione, proibimo 
eficacemente atti Preti, e Sacerdotti l'esercitarsi, nemine excepto, sotto 
alcun pretesto in tal ministerio di Notariato, in pena ut supra, e della 
nulità di ogni Instromento, et A Ito che facessero. 

VII. E perché si scopre, che molti si fanno lecito far stipular da 
Nodari, cosi in Libri privati, come in Scrittura a parte, non solo par
tite di denari di grosse summe, senza alcuna auttenticazione, ma anco 
alienazione de' beni, mercati de' vini, uve passe, biave, formaggi v, lane ò, 
et altro, in modo che a poveri aggravati resta preclusa la via di usare le 
loro raggioni, et a confinanti, e consanguinei la prelazione concessagli 
dalle Leggi, con particular sommo pregiudizio. Statuimo, che niun scritto 
ο Instromento di partita, di debito, ο allienazion de' stabili di qualunque 
sorte, che saranno stati fatti in avvenire da Nodari privatamente, e non 
in Protocolo Pubblico, come di sopra, non sia valido, né abbi alcun vi
gore, eccetuali da cinque Ducati in giù, ingiungendogli l'obbligo del reg
gistro come di sopra netti Protocoli detti quattro Nodari, sotto pena di 
Ducati cinquanta in oltre a cadauno creditore, ο compratore, incaricando 
espressamente tutti li suddetti Nodari di reggistrare tutte le Procure, e 
carte de tali, conforme alla Nostra Terminazione. 

Et affine che li ordini suddetti ricevano la loro intiera, et inviolabil 
esecuzione, resti imposto, che mancando alcuno cosi de' quattro Nodari, 
come di quelli che restaranno approbati di quanto è predetto siano privi 
del Carico, et elleto altro in luoco suo, e sottoposto ad altre pene ad arbi
trio della Giustizia. . . 
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Addi 10 Giugno 1632. Pubblicali li suddetti ordini a suon di Trom

betta in Consiglio. 

α. διώρθωσα· Scarzafoglio ó 7.£>5t; | β. διώρθωσα· faranno ό κώ5ιξ | γ. διώρθωσα· 
formagli ό κώδιξ j δ. διώρθωσα- Lene ό κώ5ιί. 

4. ΔΙΛΤΛΞΙΣ ΤΟΥ ΣΥΝΔΙΚΟΙ' ΚΑΙ ΕΞΕΤΛΣΤΟΓ ΕΝ ΑΝΑΤΟΛΗ 
ΙΩΑΝΝΟΥ CAPELLO 

ΠΕΡΙ ΚΩΔΙΚΟΙΙΟΠΙΣΕΩΣ ΚΑΙ ΦΥΛΑΞΕΩΣ ΤΩΝ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ 
ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΤΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ 

1637, 17 Ιουλίου 

Γ.Α.Κ., Κώδιξ 229, φ. 30Γ. — Απόσπασμα περιέχεται καί έν Γ.Α.Κ., 
Κώδικι 20, φ. 14r-v 

ΠΕΡΙΛΗΨΊΣ. Επειδή πάντα τά κατατιθέμενα είς τό άρχεϊον τής Διοι

κήσεως έγγραφα δεν τηρούνται μυστικά, άλλ' ευρίσκονται εις τήν διάθε-

σιν τών ενδιαφερομένων, συμβαίνει πολλάκις άτομα ερήμην δικασθέντα νά 

συμβουλεύωνται τά σχετικά προς τήν ύπόθεσίν των έγγραφα, δυνάμενα ούτω 

νά ανασκευάζουν τάς κατηγορίας και νά επιτυγχάνουν τήν άποκατάστασίν 

των παρά τό δίκαιον. Διά τοΰτο διατάσσεται, δπως τοΰ λοιποΰ τά άφορώντα 

είς ερήμην διεξαχθείσας υποθέσεις έγγραφα συρράπτωνται είς ιδιαιτέρας δε

σμίδας καί φυλάσσωνται είς ίδιαίτερον καί ήσφαλισμένον διά κλειδός έρμά-

ριον, τοΰ οποίου τήν εύθύνην θά εχη ό Γραμματεύς τής Διοικήσεως, ό όποιος 

οφείλει νά παραδίδη είς τόν διάδοχόν του τό ανωτέρω ύλικον μετά λεπτομερούς 

καταλόγου. 'Ωσαύτως διατάσσεται, δπως είς τό εξής τηρούνται δύο Βιβλία 

Δημοσίων Επιστολών εν διά τάς άφορώσας είς υποθέσεις ίδιωτικάς, τό 

όποιον δύναται νά κατατεθή είς τό άρχεϊον τής Διοικήσεως, καί έτερον διά 

τάς άφορώσας είς υποθέσεις του δημοσίου. Τοΰτο θά φυλάσσεται παρά τοΰ 

Γραμματέως τής Διοικήσεως καί θά παραδίδεται είς τόν διάδοχόν αύτοΰ 

σελιδαριθμημένον καί εύρετηριασμένον. Είς παραβάτας τής διατάξεως Γραμ

ματείς θά επιβάλλεται ή ποινή τής διά παντός στερήσεως τοϋ αξιώματος των, 

μή δυναμένων τοΰ λοιποΰ νά ασκήσουν αυτό είς οιονδήποτε μέρος τής επι

κρατείας. 

Noi ecc. 

Avendosi esperimentato li tempi passati li gravi pregiudizi, c^e 

riceve la Giustizia, et l'interessi particolari detti a oppressi, et offesi da 

Rei, et Inquisiti, atti quali non gli ha bastato l'animo di venir a render 

conto delle loro colpe, ma si sono resi volontariamente assenti P, per li 

quali loro mancamenti sono stati banditi, da questo Illustrissimo Reggi

mento, et poi passato il detto Reggimento che li ha banditi, riponendosi 
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li loro Processi in questa Massaria Pretoria, luoco nel quale non si tiene 
alcuna Scrittura in secreto, ma del tutto viene vedalo, e datone di essi 
copia a chi ne richiede; onde li detti Rei, avendo le ditte copie f con tutto 
quello si ritrova in detti Processi contro di loro formati, gli viene facilitata 
la via della difesa, che poi con salvi di realdizione ottengono sicure le loro 
assoluzioni a delusione della Giustizia con oppressione detti poveri inte
ressati. Però affine che un tanto disordine non passi più oltre, con la 
presente ordina Sua Eccellenza, e commanda, che per l'avvenire li detti 
Processi de rei spediti absenti sijno legati in Protocoli appartatamente, 
e quelli sijno riposti in un Armaro a parte, serato, dettiδ quali abbi 
cura, et il dominio il Canceliere Pretorio, il quale debbi fare la con-
segnazione di essi Protocoli detti predetti Processi absenti al Succes
sore ε con destinto, e particular Inventario di essi Protocoli, et Processi, 
quatti debbano esser inventariati ad uno per uno, e carta per carta, con
forme all'uso, et al dovere. Et perché anco si è introdotto di far reggistro 
delle Lettere Pubbliche indiferentemente, et quello consegnare netta pre
detta Massaria, le quali sono sotto l'occhio di cadauno, con poco riguardo 
atti Pubblici interessi, perciò parimente ordina, e commanda, che de ce-
tero che li Cancelieri Pretorei debbano reggistrar in un libro appartato 
le Lettere Pubbliche che concernono materia di particolari interessi, il 
qual si] ς consegnato conforme l'ordinario nella predetta Massaria, ma le 
Lettere che concernono Pubblici interessi quali devono esser reggistratti, 
che per ogni termine devono avere la debbila secretezza, quali siano reg-
gistratte in altro Libro appartato, e tenuto dal predetto Canceller Pre
torio sotto chiave, consegnando detto reggistro, ο reggistri che di tempo 
in tempo saranno da Cancelliere a Canceliere, li quali siano cariati con 
il suo indice, sotto pena atti Cancelieri che pro tempore saranno in caso 
di contraffazione del presente ordine di privazione perpetua, e di non 
poter più esercitar la Carica di Canceliere in qual si sia luoco di questa 
Serenissima Repubblica. 

Addi 17 Luglio 1637. Pubblicata ecc. 

a. διώρθωσα· dalli ό κώδιξ | β. διώρθωσα· asenti ό κώδιξ | γ. διώρθωσα- colpe 

ό κώδιξ | 8. διώρθωσα- dalli ό κώδιξ | ε. διώρθωσα- Successione ό κώδιξ | ς', διώρθωσα-

sj ό κώδιξ. 



494 NIK. Γ ΜΟΣΧΟΝΑ 

5. ΔΙΑΤΑΞΙΣ ΤΟ Γ ΣΥΝΔΙΚΟΙ" ΚΑΙ ΕΞΕΤΑΣΤΗ Γ ΕΝ \NYTO\TT 
ΙΩΛΝΧΟΓ CAPELLO 

ΠΕΡΙ ΤΗΡΠΣΕΩΣ ΛΗΞίΛΡΧΊΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ 
n V P \ ΤΩΝ ΕΦΗΜΕΡΙΩΝ ΤΩΝ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ ΝΑΩΝ 

1637, 28 Ιουλίου 

Γ.Α.Κ., Κώδιξ 229, φφ. 30Λ - 3 1 r . 'Ωσαύτως Γ.Α.Κ., Κώδιξ 20, φ. 15r-v. 

ΠΕΡΙΛΗΜΊΣ. Χαρακτηρίζεται ώς συμφέρον τοΰ δημοσίου καί τών 

ιδιωτών ή τήρησις ληξιαρχικών στοιχείων τών ορθοδόξων κατοίκων τής νή

σου, διαπιστουμένου δέ, δτι ουδέν σχετικόν βιβλίον τηρείται, διατάσσεται, 

δπως οι ιερείς τών ορθοδόξων ενοριών τηρούν τρία βιβλία διά τήν άναγραφήν 

αντιστοίχως τών βαπτίσεων, γάμων καί θανάτων τών ενοριτών, μετά παντός 

σχετικού στοιχείου, είναι δέ υπεύθυνοι διά τ/)ν φύλαξιν αυτών έπί ποινή κατα

βολής προστίμου δέκα δουκάτων δι' εκάστη ν παράβασιν, έκ τών όποιων τό 

ήμισυ θά λαμβάνη ό καταγγέλων, τό δέ ύπόλοιπον θά διατίθεται κατά τήν κρί

σιν τοΰ Διοικητού. 

Noi ecc. 

Conferisce agl'interessi del Pubblico servizio, non meno che alla 

conservazione dette facoltà de' Sudditi alla legittimazione delle figliazioni. 
et all'esecuzione delle ultime volontà de' testatori, che sia tenuta, e con
servata particular memoria, e notta, cosi detti Battesimi che si fanno, 
come detti Matrimoni che seguono, et detti Morti che succedono in quelli 
del Rito Greco, tanto in questa Città, quanto in ogn'altro luoco, e Villa 

φ. 31 r dell'Isola. Pertanto, non vedendo Noi Giovanni Cappello, per la\\ Serenis

sima Repubblica di Venezia Inquisitor, Sindico, Avvogador in Levante, 

che se ne tenghino alcun reggistro, benché molto necessario per li sopra
cenali rispetti, ordiniamo, et con la presente Terminazione comman
diamo, che cadauno detti Pappa, che tiene cura di anime, cosi in 
questa Città, come in cadauna delle Petrinenze, et Ville di quest'Isola, 
sia tenuto, e debba formar tre libri, per dover sopra di essi notar il tempo, 
il nome e cognome del Battesimo, il Padre e la Madre, con dichiarazione 
se questi si trovano m legitime) matrimonio congionti, et con descrivere 
anco li compari. Sopra l'altro, dopo il tempo detti sposalizi, doverà nottar 
le persone, nominando di questi i Compari, et sopra il terzo il tempo, e 
nome de' morti, con obbligo ad essi Papà espresso di aver particular 
custodia di essi Libri, considerando quelli con diligenzia, et perpetua me
moria, sotto pena in caso di trasgressione, ο di mancamento a quanto di 

sopra di Ducati dieci, per cadauno di essi Papà per ogni mancamento 
et trasgressione che facessero, la mila de' quali sia applicala al Denon-
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ziante, oltre la secretezza, et l'altra ad arbitrio dell'Illustrissimo Pubblico 

Rappresentante. 

Addi 28 Luglio 1637 Stile Nuovo. Pubblicata ecc. 

6. ΔΤΑΤΑΕΙΣ ΤΟΥ ΣΥΝΔΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΞΕΤΑΣΤΟΥ ΕΝ ΑΝΑΤΟΛΗ 
ΙΩΑΝΝΟΥ CAPELLO 

ΠΕΡΙ ΚΩΔ1ΚΟΠΟΙΙΙΣΕΩΣ ΤΩΝ ΠΟΙΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 

1637, 2 Αυγούστου 

Γ.Λ.Κ., Κώδιξ 229, φ. 3 1 Γ . 

ΠΕΡ1ΛΗΨΊΣ. 'Επειδή παρετηρήθη δτι τά έγγραφα τών ποινικών υπο

θέσεων παραμένουν λυτά καί χωρίς άρίθμησιν, ευκόλως δέ είναι δυνατόν νά 

άπωλεσθοΰν, διατάσσεται, δπως τοΰ λοιποΰ, άμα τω σχηματισμώ έκαστης 

υποθέσεως, τά έν λόγω έγγραφα άριθμοΰνται καί συρράπτωνται, φυλάσσων-

ται δέ επιμελώς παρά τών υπευθύνων έπί ποινή καταβολής προστίμου είκοσι 

πέντε δουκάτων δι' έκάστην όπόθεσιν, έν περιπτώσει παραβάσεως τής προ

κειμένης διατάξεως, κατατιθεμένων είς τό Δημόσιον Ταμεΐον διά τάς δαπανάς 

τών οικοδομών καί λοιπών δημοσίων αναγκών. 

Noi ecc. 

Avendo Noi osservato la pocca regola che da Ministri vien tenuta 

nei Processi Criminali, quali manegiandoli alla giornata, senza cucirli, 

né cariarli, si potrà facilmente smarire qualche foglio, in pregiudizio 
della Giustizia, et detti interessati ancora; onde, essendo necessario appli
car in ciò qualche buon ordine, termina, e con la presente Sua Eccellenza a 

commanda, che finita la formazione del Processo, debba imediate il 
Ministro cariar e cucer li suddetti Processi, dovendo tener in buona 
custodia et regola, affine in ogni tempo possa la parte aggravata esperi
mentare cadauna sua raggione, sotto pena di Ducati venticinque per 
ogni Processo, applicati alle Fabbriche, et occorenze Pubbliche, d'esser 
levati, et posti subito in Camera. Sia pubblicata, e consegnata in copia 
all'attuai Canceller Pretorio, per doverla reggistrar affine ecc. 

Addi 2 Agosto 1637 Stile Nuovo. Pubblicata ecc. 

α. διώρθωσα' Ecma [ — Eccellentissima] 6 κώδιξ. 
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7. ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΤΩΝ ΣΥΝΔΙΚΩΝ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΟΣ 
ΠΕΡΙ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΦΥΛΑΞΕΩΣ ΤΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΝΟΜΩΝ 

ΚΛΙ ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΩΝ ΠΡ4ΞΕΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙ ΑΛΛΩΝ ΤΙΝΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ 

1786, 29 'Οκτωβρίου 

Γ.Α.Κ., Κώδιξ 229, φ. 2r-v. 'Ωσαύτως Γ.Α.Κ., Κώδιξ 20, φ. Jr-v. 

ΠΕΡΙΛΗΨΙΣ. Είς υπόμνημα τών Συνδίκων τής Κοινότητος Μαρίνου 

Δρ. Μεταξά Λυσσέου, Νικολάου Μηλιαρέση καί Γεωργίου Τυπάλδου Παυλή, 

τονίζεται ή ανάγκη ευπροσώπου εμφανίσεως τών αστικών αξιωμάτων, συλ

λογής καί φυλάξεως τών Αστικών Νόμων καί τών Συντακτικών Πράξεων 

καί καθιερίόσεως μονίμου, ευπρεπούς καί ιδιαιτέρου χώρου άφ' ενός διά 

τήν φύλαξιν του Αρχείου, άφ' έτερου διά τάς συνεδριάσεις τοΰ Συμβουλίου 

τής Κοινότητος καί τής Υγειονομικής 'Επιτροπής. Προκειμένου περί τής 

Συλλογής τών Αστικών Νόμων καί τών Συντακτικών Πράξεων, κειμένων 

ατάκτως εις τά έφθαρμένα ύπό τοΰ χρόνου βιβλία Διατάξεων τής Διοικήσεως, 

ή άλλαχοΰ εγκατεσπαρμένων προτείνεται, δπως έκλεγή ύπό τών Συνδίκων 

κατάλληλον πρόσωπον, τό όποιον νά άναλάβη τό έργον τής μεταγραφής αυτών 

καί περάτωση αυτό μέχρι τέλους Σεπτεμβρίου 1787. Είς άμοιβήν διά τήν 

παρασχεθησομένην ύπηρεσίαν ό συντάκτης τοΰ έργου θά διορισθή είς τήν θέσιν 

τοΰ Γραμματέως τοΰ Μικροΰ Δικαστηρίου διά μίαν διετίαν καί θά είναι άπηλ-

λαγμένος πάσης άλλης επιβαρύνσεως. Έ ν περιπτώσει περισσοτέρων τοΰ ενός 

υποψηφίων θά άποφασίση τό Συμβούλιον τής Κοινότητος. Ή ανωτέρω πρό-

τασις γενομένη δεκτή ύπό τοΰ Μικροΰ Συμβουλίου τήν 3 Νοεμβρίου 1786 

έπεκυρώθη ύπό τοΰ Μεγάλου Συμβουλίου τήν 16ην τοΰ αύτοΰ μηνός. 

Deo Optimo Maximo 

Tratta dal Libro XX Consigli 

Addi 29 Ottobre 1786 Stile Vecchio, presentata nell'uffizio della Can

cellarla della Magnifica Città dagl'infrascritti Spettabili Signori Sindici, 

per essere detta medesima data notizia a Spettabili Signori Contraddittori 

affine ecc. 

Addi 30 detto fu ex offitio nobili data notizia della presente a' Spet
tabili Signori Antonio Caruso e Zuanne Pilar ino Contraddittori affine ecc. 

Illustrissimo ed Eccellentissimo Reggimento 

Magnifico et Onorando Consiglio 

Se al miglior essere di cadauna Città versar debbono incessantemente 

le sollecitudini de' di lei Capi; rendesi poi insorpassabiie atte medita-
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zioni loro ogni circostanza d'irregolarità, di disordine e di mancanza 
de' più essenziali requisiti, in cui la Città stessa sia costituita per non 
ne tardar eglino ad escogitar e proporre ί più adattati regolamenti agli 
abusi, ed i mezzi più espediti a riparare a di lei bisogni. La decente, ma 
moderata comparsa delle urbane Cariche, lungi da ogni pernicioso eccesso, 
il ricoglimento e conservazione delle Leggi e Patrie Costituzioni, che sono 
sepolte nell'oscurità e disordine, finalmente lo stabilimento di fisso, de
coroso e proprio luogo, sia per Archivio, cioè custodia de'documenti e 
Carte comuni di tutta questa sudditanza, oggidì disperse e periclitanti, 
sia insieme per riduzione di questo Consiglio, e della Deputazione alla 
Sanità, coll'ajuto eziandio di qualche presidio a tanta esigenza, sono 
gli Articoli meritevoli di provvedimento, che si offeriscono a' nostri riflessi, 
ed i quali non ci è lecito trascurar di sottoporre alla conoscenza della Pa
tria, per richiedere sopra di cadauno dalla di lei autorità le convenienti 
deliberazioni. 

(omissis) 
II. Non può poi interessar maggiormente le viste comuni l'altro 

articolo del compiuto ed ordinato ricoglimento delle Leggi e Costituzioni 
nostre Municipali, ne' quali è stabilito il sistema e i riti del governo e 
disciplina di questa Città ed Isola, col metodo più facile al loro rin
venimento ed uso all'uopo. La costituzione però in cui si trovano i Libri 

,m 2V dove queste son riportate e registrate, detti degli Ordini, rendesi del 
tutto diffettosa, irregolar, e disordinata. Laceri dal tempo, co' caratteri ο 
astrusi, ο smariti, deficienti delle più essenziali nuovamente emanate 
Instituzioni, sparse altrove e non ricolte in questo proprio compendio, 
colla sovversione sino delle epoche, e senza un preciso indice, che ne age
voli il riscontrante, non lascia remora al dover di provvederne colla 
sostituzione di altri Libri nuovi ed esatti. 

Però va parte, che abbiasi da Sindici ad invitar e cercar fra Nobili, 
chi si assumesse l'impegno detta trascrizione de' Libri predetti degli Ordini, 
coli'aggiunta però di tutto ciò che altrove fosse disperso, con quell'ordine 
e metodo che sembrerà a Sindici stessi di additare, con carattere il più 
nitido e regolato, e con accurato indice a facilità del necessario uso. Abbia 
questa compilazione ad essere perfezionata entro tutto il Mese di Settem
bre 1787, perchè allora s'intenda a lui riserbato e concesso in premio e 
retribuzione alla prestata benemerita sua fatica il carico dell'uffizio di 
Cancelliere alla Corte Minor, per due anni consecutivi, esente da gra
vezze, i quali s'intendano fuori di riparto, e senza pregiudizio del turno 
da continuai si dappoi spirato esso bienio. In maggior numero di con
correnti, alla scelta deverrà il Consiglio per dover poi l'eletto prestarsi a 

32 
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soddisfazione de' Sindici, e nel metodo e nel carattere alla compilazione 
suddetta. 

Marin Dr Metaxà Liseo Sindico 
Niccolò Migliaressi Sindico 
Giorgio Tipaldo Paolin Sindico 
Domenego Muazzo Provveditor 
L'oltrascritta Parte fu presa nel Nobil Consiglio Minore il di 3 No

vembre 1786, con voti al Si 80, al No 6, e Non Sincero 19, e confermata 
nel Generale il di 16 Novembre detto, con voti al Si 113, al No 60, e Non 
Sincero 14 come ecc. 
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ΠΙΝΑΞ ΠΡΟΣΩΠΩΝ 

Ά μπάτης Κωνσταντίνος, νοτάριος, 480 
Άμπατιέλος Βασίλειος, νοτάριος, 480 
"Αννινος Νικόλαος, νοτάριος, 480 
"Λννινος Ροδοθεατος Θεόδωρος, νοτάριος, 

480 

Ambati Costantino, βλ. Άμπάτης 

Βάλσαμος Καλούρης Σπυρίδων, νοτάριος 
480 

Βανδωρος 'Ανδρέας, νοτάριος, 480 
Βανδώρος Βασίλειος, 459 
Βοθροντος Σπυρίδων, νοτάριος, 480 
Βριώνης Μαρκατος Παναγής, νοτάριος, 

481 

Badoer Francesco, Προβλεπτής "Ασσου, 
471 

Balbi Agostin, Προβλεπτής "Ασου, 471 
Balbi Daniel, Προβλεπτής "Ασου, 471 
Balbi Lucio Antonio, Προβλεπτής "Ασου, 

472 
Barbaro Marc'Antonio, Προβλεπτής "Α

σου, 471 
Bembo Marc'Alvise, Προβλεπτής "Ασου, 

471 
Boldù Cristoforo, Προβλεπτής Άσου, 471 
Bon Lancilotto, Προβλεπτής "Ασου, 472 
Bon Zorzi, Προβλεπτής Άσου, 472 

Γαρμπής Ζωσιμάς, νοτάριος, 481 
Γεωργάτος Μιχαήλ, 459 

Canal Zaccaria, Προβλεπτής "Ασου, 472 
Capello 'Ιωάννης, Σύνδικος καί Εξετα

στής έν 'Ανατολή, 462, 463, 492, 
494, 495 

Capello Lorenzo, Προβλεπτής "Ασου, 472 
Caruso Antonio, άντιίέγων, 496 
Caruso Panagin, Γραμματεύς της Κοι

νότητος Κεφαλληνίας, 470 
Celendi Georgio, βλ. Τσελέντης Γεώργιος 

Da Mosto Andrea Maria, Προβλεπτής 
"Ασου, 472 

Da Mosto Francesco, Προβλεπτής Άσου, 
472 

Da Mosto Zani' Battista, Προβλεπτής 
Άσου, 471, 472 

Da Riva Antonio, Προβλεπτής Άσου, 
472 

Da Riva Marco, Προβλεπτής "Ασου, 471 
Da Riva Marin, Προβλεπτής "Ασου, 472 
Dolfin Antonio Vettor, Προβλεπτής Ά 

σου, 472 
Dona Alessandro, Προβλεπτής Άσου, 472 
De Bosset Κάρολος, 463 

Eritio Franciscus, βλ. Erizzo Φραγκίσκος 
Eritio Niccolaus, βλ. Erizzo Νικόλαος 
Erizzo Νικόλαος, Προβλεπτής Κεφαλλη

νίας, 462, 485, 486, 489 
Erizzo Φραγκίσκος, Δόγης 462, 485, 486 

Ζακυθηνος Διονύσιος Α., 459 

Θεοσόπουλος 'Αδαμάντιος, 464 

Καγκελλάρης Κωνσταντίνος, 464 
Καλλιγάς Στυλιανός, νοτάριος, 481 
Καλούρης Βάλσαμος, βλ. Βάλσαμος Κα

λούρης 

Καμηλατος Μεταξάς, βλ. Μεταξάς Καμη-
λατος 

ΚαρΜκης Κωνσταντίνος Κάρολος, νοτά
ριος, 481 

Καροϋσος Δημήτριος, νοτάριος, 481 
Καροϋσος Κωνσταντίνος, νοτάριος, 481 
Κονταρδς Διονύσιος, 459 
Κοντογούρης Ζήσιμος, νοτάριος, 481 
Κουταβα Έλπίς, 459 
Κωνσταντατος Καρδάκης, βλ. Καρδάκης 

Κωνσταντατος 

Λαγγούσης Στυλιανός, νοτάριος, 481 
Λευκόκοιλος Γεώργιος, νοτάριος, 481 
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Λιβαδας Γαλιάτσος, νοτάριος, 481 

Λιβαδας Παναγής, νοτάριος, 481 

AtßaSäc Τουμαζάτος Γεώργιος, νοτάριος, 

481 

Λοβέρδος, 'Ιωάννης Κωστής, 464 

Μαζαράκης Γεράσιμος, 459 

Μακρής Γεώργιος, (Τζώρτζης), νοτάριος, 

481 

Μάνεσης Σταματέλος, νοτάριος, 481 

Μάνούσακας Μ. Ι., 464 - 455 

Marin Andrea, Προβλεπτής "Ασου, 472 

Marin Domenico Iseppo, Προβλεπτής 
"Ασου, 472 

Μαρκάτος Βριώνης, βλ. Βριώνης Μαρκδτος 

Μεταξάς Καμηλατος 'Ιωάννης, νοτάριος, 

481 

Μεταξάς Λυσσέος Δρ. Μαρίνος, Σύνδικος 

Κοινότητος Κεφαλληνίας, 496, 498 

Μηλιαρέσης Νικόλαος, Σύνδικος Κοινότη

τος Κεφαλληνίας, 496, 498 

Μολεζίνης Λαυρέντιος, νοτάριος, 481 

Μπασιας Ευάγγελος, 465 

Metaxà Liseo, Dr. Marin, βλ. Μεταξάς 

Λυσσέος 

Migliaressi Niccolò, βλ. Μηλιαρέσης Νι

κόλαος 

Morosini Φραγκίσκος, 460 

Muazzo Domenego, Προβλεπτής Κεφαλ

ληνίας, 498 

Ναπολέων, 460 

Ottobon Marc 'Antonio, δουκικος γραμ

ματεύς, 487 

ΤΙαλημέρης Γεράσιμος, 459 

Πάνας Κωνσταντίνος, νοτάριος, 481 

Πάνας Διάκονος Παναγής, νοτάριος, 481 

Παντελατος Γεώργιος, νοτάριος, 481 

Παπαγεωργόπουλος, Παναγής, νοτάριος, 

482 

Πατρίκιος Φερδινάλης Γεράσιμος, νοτάριος, 

482 

Πεντόγαλος 'Αθανάσιος, νοτάριος, 482 

Filarino Z u a n n e , άντιλέγων, 496 

Πινιατώρος Γεώργιος Γ., 459 

Πρωτοψάλτης 'Εμμανουήλ, 465 

Pasqualigo Ιωάννης, Γενικός Προβλε

πτής καί 'Εξεταστής έν 'Ανατολή, 461, 

484 

Pasqualigo Zuane, Προβλεπτής "Ασου, 

471 

Pisani 'Αντώνιος, Γενικός Προβλεπτής τών 

Τριών Νήσων, 461, 462, 463, 485, 486 

Pisani Lunardo, Προβλεπτής "Ασου, 471 

Pisani Piero, Σύμβουλος Διοικήσεως Κε

φαλληνίας "489 

Friuli Luca, Προβλεπτής "Ασου, 472 

Ραφτόπουλος 'Ανδρέας, νοτάριος, 482 

Ραφτόπουλος Παναγής, νοτάριος, 482 

Ριτσαρδόπουλος 'Αναγνώστης, νοτάριος, 482 

Ριτσαρδόπουλος Τζαννέτος, νοτάριος, 482 

Ροδοθεάτος "Αννινος, βλ. "Λννινος. Ροδο-

θεατος 

Σκλάβος Πολυμερής, νοτάριος, 482 

Sciavo Polimero, βλ. Σκλάβος Πολυ

μερής 

Soranzo Francesco, Προβλεπτής "Ασου, 

472 

Soranzo Matt io, Προβλεπτής "Ασου, 472 

Τζαγκαρόλας Δημήτριος, 463 

Τουμαζατος Λιβαδας, βλ. Αιβαδας Του-

μαζάτος 

Τρέκκας 'Ανδρέας, νοτάριος, 482 

Τσελέντης Γεώργιος, νοτάριος,· 482 

Τυπάλδος Παυλής Γεώργιος, Σύνδικος 

Κοινότητος Κεφαλληνίας, 496, 498 

Tipaldo Paolin Criorgio, βλ. Τυπάλδος 

Παυλής 

Φερδερϊγος Γεώργιος, νοτάριος, 482 

Φερδινάλης Πατρίκιος, βλ Πατρίκιος Φερ

δινάλης 

Φερεντινος Σπυρίδων, νοτάριος, 482 

Φερεντΐνος Στέφανος, νοτάριος, 482 

Φωκάς Γεράσιμος, νοτάριος, 482 

Φωκάς Γεώργιος, νοτάριος, 482 

Φωκάς Παναγής, νοτάριος, 482 

Φωκάς Σπυρίδων, 464 

Foscarini Z u a n e , Προβλεπτής "Ασου, 471 

Χαλιώτης Βελισσάριος, νοτάριος, 482 

Χαράκτης 'Ορλάνδος, νοτάριος, 483 
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Χαράκτης Παναγής, νοτάριος, 483 
Χιόνης Αυγουστίνος, νοτάριος, 483 

Vontronto Spmdion, βλ Βοθροντος Σπυ
ρίδων 

Zane Zan - Domenego, Προβλεπτής "Α
σου, 471 

Zen Defendi, Προβλεπτής "Ασου, 472 
Zorzi Zoanne, Σύμβουλος διοικήσεως Κε

φαλληνίας, 489 
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