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ΕΩΑ ΚΑΙ ΕΣΠΕΡΙΑ 8 (2008_2012)

ΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΥ
ΣΤΗΝ ΚΕΡΚΥΡΑ ΕΠΙ ΒΕΝΕΤΟΚΡΑΤΙΑΣ∗

Τα συµβολαιογραφικά αρχεία της περιόδου της βενετοκρατίας απο_
τελούν σηµαντικότατη πηγή για όλους σχεδόν τους τοµείς της ανθρώπινης
δραστηριότητας. Η µελέτη αυτών των αρχείων δηλαδή µάς παρέχει τη
δυνατότητα να εντοπίσουµε και να αναλύσουµε ζητήµατα που αφορούν
τους ισχύοντες νόµους και θεσµούς, τις συνήθεις οικονοµικές πρακτικές, τα
χρηστά και τα συναλλακτικά ήθη, τις κυρίαρχες νοοτροπίες κ.ά. Σε αυτή
µας τη µελέτη, ωστόσο, δεν πρόκειται να ασχοληθούµε µε την προσέγγιση
και την επεξεργασία αυτών των αρχείων1, αντικείµενο µελετών µας που
έχουν δηµοσιευθεί και άλλων που πρόκειται να δηµοσιευθούν, αλλά µε τους
δηµιουργούς αυτών των αρχείων, τους συµβολαιογράφους, κατά τη βε_
νετική περίοδο, στην Κέρκυρα. Σύµφωνα µε ένα διαχρονικό ορισµό, o
συµβολαιογράφος είναι ένας εξειδικευµένος επαγγελµατίας, ανεξάρτητα εάν
είναι νοµικός ή όχι, ο οποίος ασχολείται µε τη σύνταξη ή την επικύρωση
εγγράφων, τα οποία αποτυπώνουν τις δικαιοπρακτικές δηλώσεις των

*

Συνοπτική µορφή αυτής της µελέτης παρουσιάσθηκε στο ∆ιεθνές Συνέδριο που διοργάνωσε
η Mediterranean Studies Association, σε συνεργασία µε το Ιόνιο Πανεπιστήµιο (Κέρκυρα, 25_
28 Μαgου 2011). Τα πρακτικά του συνεδρίου δεν θα δηµοσιευθούν.
1. Εκδόσεις κερκυραίων νοταρίων: Γ. Ε. ΡΟ∆ΟΛΑΚΗΣ – Γ. Ι. ΓΚΡΙΝΙΑΤΣΟΣ, Το νοταριακό αρχείο
της Κέρκυρας, Επετηρίς του Κέντρου Ερεύνης της Ιστορίας του Ελληνικού ∆ικαίου 32
(1996) 9_137· Ι. Μ. ΚΟΝΙ∆ΑΡΗΣ – Γ. Ε. ΡΟ∆ΟΛΑΚΗΣ, Οι πράξεις του νοταρίου Κέρκυρας Ιωάννη
Χοντροµάτη (1472_1473), Επετηρίς του Κέντρου Ερεύνης της Ιστορίας του Ελληνικού ∆ιD
καίου 32 (1996) 139_206· Γ. Ε. ΡΟ∆ΟΛΑΚΗΣ – ΛΥ∆ΙΑ ΠΑΠΑΡΡΗΓΑ_ΑΡΤΕΜΙΑ∆Η, Οι πράξεις του νο_
ταρίου Αγίου Ματθαίου Κέρκυρας Πέτρου Βαραγκά (1541_1545), Επετηρίς του Κέντρου
Ερεύνης της Ιστορίας του Ελληνικού ∆ικαίου 32 (1996) 207_340· ΛΥ∆ΙΑ ΠΑΠΑΡΡΗΓΑ_ΑΡΤΕ_
ΜΙΑ∆Η – Γ. Ε. ΡΟ∆ΟΛΑΚΗΣ – ∆ΗΜΗΤΡΑ Π. ΚΑΡΑΜΠΟΥΛΑ, Οι πράξεις του νοταρίου Καρουσά_
δων Κέρκυρας πρωτοπαπά Φιλίππου Κατωµέρη (1503_1507), Επετηρίς του Κέντρου
Ερεύνης της Ιστορίας του Ελληνικού ∆ικαίου 33 (1997) 9_436· ∆ΗΜΗΤΡΑ Π. ΚΑΡΑΜΠΟΥΛΑ –
ΛΥ∆ΙΑ ΠΑΠΑΡΡΗΓΑ_ΑΡΤΕΜΙΑ∆Η, Οι πράξεις του νοταρίου ∆ουκάδων Κέρκυρας Αρσενίου
Αλεξάκη (1513_1616), Επετηρίς του Κέντρου Ερεύνης της Ιστορίας του Ελληνικού ∆ικαίου
34 (1998) 127_178· ΣΟΦΙΑ_ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΝΤΑΖΗ, Εµµανουήλ Τοξότης, νοτάριος Κέρκυρας.
Πράξεις των ετών 1500_1503, επιστηµονική επιµ. ΕΛΕΝΗ ΑΓΓΕΛΟΜΑΤΗ_ΤΣΟΥΓΚΑΡΑΚΗ – ΓΙΑΝ_
ΝΗΣ Κ. ΜΑΥΡΟΜΑΤΗΣ, Κέρκυρα 2007 (στο εξής: ΠΑΝΤΑΖΗ, Εµµανουήλ Τοξότης).
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ενδιαφεροµένων2. Ο συµβολαιογράφος, για την υπό εξέταση περίοδο, είναι
ο ειδικός σε θέµατα δικαίου, είναι αυτός που γνωρίζει τα δικαιώµατα και
τις υποχρεώσεις των συµβαλλόµενων ανά κατηγορία δικαιοπραξιών και
εποµένως αυτός που δύναται να καταγράψει τη δήλωση της βούλησης
αυτών.
Ήδη στο Βυζάντιο3, χρησιµοποιούνται αρκετοί όροι για τους συµβο_
λαιογράφους, µε διαφορετική συχνά σηµασία, όπως ταβελλίων, ταβουλάD
ριος4, νοµικός, συναλλαγµατογράφος5, νοτάριος6. Ο λατινικός όρος notarius
προέρχεται από τη λέξη nota που σηµαίνει σηµείο και υποδηλώνει ένα
σύµβολο ή µία συντοµογραφία. Ο όρος αναφέρεται σε ρωµακές πηγές από
τον 1ο αιώνα µ.Χ. Οι notarii ήταν στην αρχή σκλάβοι, µετά απελεύθεροι και
τέλος ελεύθεροι άνθρωποι που κατέγραφαν µε ταχύτητα διάφορα έγγραφα,
χωρίς να είναι υποχρεωµένοι να διαθέτουν νοµικές γνώσεις. Αργότερα,
χρησιµοποιούνται και ως γραµµατείς, οι αυτοκρατορικοί δε notarii, από ένα
σηµείο και µετά, αναλαµβάνουν υψηλά διοικητικά και πολιτικά αξιώµατα.
Οι ελληνικοί όροι που χρησιµοποιήθηκαν για το λατινικό όρο notarius ήταν
σηµειογράφος, ταχυγράφος, ὀξυγράφος και ὑπογραφεύς. Στη ∆υτική
Ευρώπη, ο όρος νοτάριος κατέληξε να σηµαίνει το πρόσωπο που συντάσσει
ιδιωτικές πράξεις7, σε αντίθεση µε το Βυζάντιο, όπου σχεδόν καθ’ όλη τη
διάρκεια της αυτοκρατορίας, δήλωνε το στενογράφο, το γραφέα ή το
γραµµατέα, που περιστασιακά συντάσσει ιδιωτικές πράξεις και µόνο µετά
τον 13ο αιώνα ο όρος νοτάριος σήµαινε το συµβολαιογράφο8.
Κατά τον 11ο και 12ο αιώνα9, στη Βόρεια Ιταλία, τίθενται οι βάσεις του
θεσµού του σύγχρονου συµβολαιογράφου. Τον ίδιο αιώνα, στην Μπολόνια,
δίδεται έµφαση στη µελέτη του ρωµακού δικαίου και στην ειδικευµένη
εκπαίδευση των συµβολαιογράφων. Γνωστή είναι η σχολή του Rolandinus
Passaggeri, όπου διδάσκεται η Ars Notariae και το εγχειρίδιο Summa artis

2. Ν. Χ. ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ, Ο συµβολαιογράφος στο Βυζάντιο, Αθήνα 1999, σ. 8 (στο εξής:
ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ, Συµβολαιογράφος).
3. Βλ. και HÉLÈNE SARANDI, Le notariat byzantin du IXe au XVe siècles, Athènes 1991.
4. Tabularia = τα αρχεία του κράτους.
5. Συνάλλαγµα σήµαινε σύµβαση.
6. ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ, Συµβολαιογράφος, σ. 9.
7. Στη Βενετία, για κάποιο διάστηµα, χρησιµοποιούνται και οι δύο όροι: il ministerio del TabelD
lionato ή Notariato. V. SANDI, Principi di storia civile della Repubblica di Venezia dalla sua
fondazione sino all’ anno di N.S. 1700, τ. I, Venezia 1756, σ. 100 (στο εξής: SANDI, Principi).
8. Βλ. και ANGELIKI LAIOU, Un notaire vénitien à Constantinople: Antonio Bresciano et le com_
merce international en 1350, στο: Les Italiens à Byzance, M. BALARD – ANGELIKI LAIOU –
CATHERINE OTTEN FROUX (επιµ.), Paris 1987, σ. 79_151.
9. ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ, Συµβολαιογράφος, σ. 48.
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notariae (1255), ενώ χωρία από το Corpus Juris Civilis, που αναφέρονται
στους tabelliones, καθώς και οι Νεαρές του Ιουστινιανού µελετώνται στα
ευρωπακά πανεπιστήµια.
Όσον αφορά τις συµβολαιογραφικές πρακτικές των δυτικών συµβο_
λαιογράφων, θα αναφέρουµε ότι, αρχικά, αυτοί κρατούσαν σηµειώσεις στο
πίσω µέρος της σύµβασης ή στο περιθώριο και στη συνέχεια σε ξεχωριστά
φύλλα. Αυτά τα πρακτικά (scheda, imbreviatura, protocollum) τελικά έγιναν
υποχρεωτικά και αργότερα καταχωρούνταν σε ένα µητρώο (protocollum,
notularium, cartularium). Το παλιότερο µητρώο πρακτικών ανήκει σε ένα
γενουάτη συµβολαιογράφο, τον Giovanni Scriba, του 1155. Τα πρακτικά
αυτά αρχίζουν να φυλάσσονται από τον 14ο αιώνα και κυρίως από τον 16ο
αιώνα (το µόνο γνωστό µητρώο στο Βυζάντιο είναι από την Κωνσταντι_
νούπολη, τον 14ο αιώνα)10.
Αρχές διορισµού
Στην Κέρκυρα, ήδη από το 1283, κατά την ανδηγαυική περίοδο, ο
Κάρολος Α΄ ο Ανδηγαυός διορίζει έλληνα νοτάριο, ενώ, κατά τον επόµενο
αιώνα, εκτός από τους έλληνες νοταρίους, στο νησί, υπάρχουν και αρκετοί
λατίνοι νοτάριοι11. Στα αρχεία της βενετικής περιόδου (1386 κ.ε.), εντοπί_
ζονται συχνά σχετικά διοικητικά έγγραφα προνοητικού αλλά και κατα_
σταλτικού χαρακτήρα, που αναφέρονται σε θέµατα, όπως διορισµοί (di
crear) νέων συµβολαιογράφων, ελεγκτικοί µηχανισµοί τήρησης των νόµιµων
από τους ήδη υπάρχοντες συµβολαιογράφους, καταγγελίες όσον αφορά τα
προσόντα ή παραβατικές συµπεριφορές συµβολαιογράφων. Οι Βενετοί
θεωρούσαν το λειτούργηµα του νοταρίου σηµαντικότατο12, για αυτό και
µεριµνούσαν ώστε να αποφεύγονται ή να επιλύονται, εφόσον εµφανίζονταν,
σχετικά προβλήµατα, τόσο στην ίδια τη Βενετία όσο και στην επικράτειά
της13.
Στα Ιόνια Νησιά, επισηµαίνουµε ότι ένα από τα βασικότερα ζητήµατα
που απασχολούν τη διοίκηση, σε τοπικό αλλά και κεντρικό επίπεδο, είναι

10. ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ, Συµβολαιογράφος, σ. 45.
11. ΣΠ. ΑΣΩΝΙΤΗΣ, Τρία κερκυρακά νοταριακά έγγραφα των ετών 1398_1458, Ἑῷα καὶ ἙσπέD
ρια 1 (1993) 9_44 (10_11) (στο εξής: ΑΣΩΝΙΤΗΣ, Νοταριακά έγγραφα). Για τους Ανδηγαυούς
στην Κέρκυρα, βλ. ΣΠ. ΑΣΩΝΙΤΗΣ, Ανδηγαυική Κέρκυρα (13ος_14ος αι.), Κέρκυρα 1999.
12. ΧΡΥΣΑ ΜΑΛΤΕΖΟΥ, Τὸ νοταριακὸ ἀρχεῖο Κυθήρων, ∆ελτίον τῆς Ἰονίου Ἀκαδηµίας 1 (1977)
15_84 (19) (στο εξής: ΜΑΛΤΕΖΟΥ, Νοταριακὸ ἀρχεῖο).
13. Από τις αρχές της βενετοκρατίας στο νησί διαφαίνεται µία προσπάθεια ελέγχου των συµ_
βολαιογράφων από την τοπική διοίκηση: ΑΣΩΝΙΤΗΣ, Νοταριακά έγγραφα, σ. 12. Για συµ_

148

ΦΩΤΕΙΝΗ ΚΑΡΛΑΦΤΗ_ΜΟΥΡΑΤΙ∆Η

αυτό του διορισµού συµβολαιογράφων14. Έτσι, οι Κερκυραίοι, ήδη από το
1386_138715, ζητούν και επιτυγχάνουν από την κεντρική βενετική διοίκηση
το διορισµό ενός έλληνα συµβολαιογράφου για τη σύνταξη πράξεων στην

βολαιογράφους στη βενετική επικράτεια: Φ. Κ. ΜΠΟΥΜΠΟΥΛΙ∆ΗΣ, Νοτάριοι Ζακύνθου, ἘπεD
τηρὶς τοῦ Κέντρου Ἐρεύνης τῆς Ἱστορίας τοῦ Ἑλληνικοῦ ∆ικαίου 8 (1958) 112_133· Ν. ΜΟ_
ΣΧΟΝΑΣ, Τοπικὸν Ἱστορικὸν Ἀρχεῖον Κεφαλληνίας, Σύµµεικτα 2 (1970) 459_601· ΧΡΥΣΑ
ΜΑΛΤΕΖΟΥ, Νοτάριοι, στο: Ἱστορία τοῦ Ἑλληνικοῦ Ἔθνους, τ. Ι΄, Αθήνα 1974, σ. 227_228· ΣΠ.
Ι. ΦΛΟΓΑ|ΤΗΣ, Τὸ νοταριακὸ ἀρχεῖο Λευκάδας (3 Μάη 1692_23 Μάρτη/4 Ἀπρίλη 1864), ἘπεD
τηρὶς τοῦ Κέντρου Ἐρεύνης τῆς Ἱστορίας τοῦ Ἑλληνικοῦ ∆ικαίου 22 (1975) 146_170· Α. ΤΣΕ_
ΛΙΚΑΣ, Νικολάου Σπαρµιώτη, νοµικού Κορυφών “Έγγραφον ελευθερίας” (1391), ∆ελτίον
της Ιονίου Ακαδηµίας 2 (1986) 178_181· ΣΤΑΜΑΤΟΥΛΑ ΖΑΠΑΝΤΗ, Ο θεσµός των πρωτονοτα_
ρίων ως επικεφαλής των ∆ηµοσίων νοταρίων στην Κεφαλονιά επί βενετοκρατίας, ΕπετηD
ρίδα των Γενικών Αρχείων του Κράτους (1991_1992) 13_32· ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΤΖΙΒΑΡΑ – ΣΠ.
ΚΑΡΥ∆ΗΣ, Εγώ Γεώργιος ο Μόσχος, δηµόσιος νοτάριος των Κορυφών έγραψα, Ίστωρ 6 (1993)
19_27· Γ. ΓΡΥΝΤΑΚΗΣ, Ρεθεµνιώτες Νοτάριοι και ∆ιαθήκες (1586_1646), στο: Πεπραγµένα του
Ζ΄ ∆ιεθνούς Κρητολογικού Συνεδρίου (Ρέθυµνο, 25D31 Αυγούστου 1991), τ. Β΄1, Ρέθυµνο
1995, σ. 239_255· ΑΣΠΑΣΙΑ ΠΑΠΑ∆ΑΚΗ, Αποδείξεις αστικής ιδιότητας στην Κρήτη τον 17ο
αιώνα (prove di cittadinanza), στο: Πεπραγµένα του Ζ΄ ∆ιεθνούς Κρητολογικού Συνεδρίου
(Ρέθυµνο, 25D31 Αυγούστου 1991), τ. Β΄2, Ρέθυµνο 1995, 619_634 (στο εξής: ΠΑΠΑ∆ΑΚΗ,
Αποδείξεις αστικής ιδιότητας)· CHRYSSA MALTEZOU, Portrait of the Notary in the Latin_Ruled
Greek Regions of the Fourteenth Century, στο: Geschichte und Kultur der Palaiologenzeit, W.
SEIBT (επιµ.), Wien 1996, σ. 121_131 (στο εξής: MALTEZOU, Portrait)· MARIA FRANCESCA TIE_
POLO, Public Documents and Notarial Praxis: Some Examples from Venetian Greece of the Early
Fourteenth Century, στο: Intercultural contacts in the Medieval Mediterranean, London 1996,
σ. 302_321· Κ. Ε. ΛΑΜΠΡΙΝΟΣ, Οι νοτάριοι της Κρήτης ενώπιον του νόµου: εξετάσεις καταλ_
ληλότητας και καθορισµός αµοιβών εργασίας τον 17ο αιώνα, Κρητολογικά Γράµµατα 18
(2002/2003) 105_125 (στο εξής: ΛΑΜΠΡΙΝΟΣ, Νοτάριοι)· Ο Ι∆ΙΟΣ, Νοταριακή τέχνη και βενε_
τική εξουσία. Η δίκη ενός κρητικού συµβολαιογράφου στα τέλη του 16ου αιώνα, στο: ΠεD
πραγµένα του Θ΄ ∆ιεθνούς Κρητολογικού Συνεδρίου, τ. Β΄, Ηράκλειο 2004, σ. 285_296 (στο
εξής: ΛΑΜΠΡΙΝΟΣ, Νοταριακή τέχνη)· PHOTINI KARLAFTI_MOURATIDI, Aspects de la vie écono_
mique à Corfou au milieu du 17ème siècle, Athènes 2005· Κ. Ε. ΛΑΜΠΡΙΝΟΣ, Michiel Gradenigo.
Νοτάριος στη ∆ουκική Γραµµατεία του Χάνδακα. Libro 1593_1617, Αθήνα 2010 (στο εξής:
ΛΑΜΠΡΙΝΟΣ, Michiel Gradenigo)· FOTINI KARLAFTI_MOURATIDI, Il Lavoro à Corfu sotto il do_
minio veneziano nel diciassettesimo secolo tramite i documenti notarili, Studi Veneziani 61
(2010) 409_427· ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΖΑΡΙ∆Η – ΦΩΤΕΙΝΗ ΚΑΡΛΑΦΤΗ_ΜΟΥΡΑΤΙ∆Η, Συµµετοχή γυναικών σε
δικαιοπραξίες στη βενετοκρατούµενη Κέρκυρα, Ηπειρωτικά Χρονικά 44 (2010) 129_167.
14. Αξίζει εδώ να σηµειωθεί ότι, για την Κέρκυρα (όπως και για την Κρήτη), δεν έχουµε πλη_
ροφορίες ότι υπήρχε σωµατείο ή συντεχνία συµβολαιογράφων. Αντιθέτως, για τη Ζάκυνθο
αναφέρεται ότι, τον Οκτώβριο του 1559, ιδρύθηκε εκεί Σωµατείο των συµβολαιογράφων,
ενώ υπήρχε και βιβλίο διδασκαλίας του επαγγέλµατος: ΜΑΡΙΑ ΧΑΙΡΕΤΗ, ∆ιοριστήριο
ἔγγραφο Ἕλληνα νοταρίου τῆς Κρήτης (1365), Θησαυρίσµατα 3 (1964) 62_72 (65) (στο εξής:
ΧΑΙΡΕΤΗ, ∆ιοριστήριο ἔγγραφο) και ΜΑΛΤΕΖΟΥ, Νοταριακὸ ἀρχεῖο, σ. 19. Στη Βενετία, επί_
σης, υπήρχε το Collegio Notariale: SANDI, Principi, σ. 100_106.
15. Γενικά Αρχεία του Κράτους – Αρχεία Νοµού Κέρκυρας (στο εξής: Γ.Α.Κ._Α.Ν.Κ.), ΕνετοD
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ελληνική (pro faciendis citationibus in scriptis per insulam inter Grecos)16, ενώ
στην κερκυρακή πρεσβεία του 1406, η κεντρική βενετική διοίκηση
αναφέρεται εκ νέου στη δυνατότητα άσκησης της συµβολαιογραφίας από
τους κερκυραίους συµβολαιογράφους17. Στην κερκυρακή πρεσβεία του
1414, γίνεται αναφορά στην έλλειψη συµβολαιογράφων στο νησί, για τη
σύνταξη διαφόρων πράξεων, και ότι µάλιστα, µετά από επιθυµία των συµβο_
λαιογράφων της πόλης, τους αφαιρέθηκε η αρµοδιότητα να συµβολαιογρα_
φούν εκτός πόλεως. Για αυτό, ζητείται να ορισθούν δύο συµβολαιογράφοι
ανά περιφέρεια (balia) του νησιού, οι οποίοι να δύνανται αλλά και να
υποχρεούνται να συντάσσουν scripturas et cartas18.
Το έκτο άρθρο της πρεσβείας στη Βενετία, της 11ης Μαgου 144019,
αναφέρεται στο γεγονός ότι στην Κέρκυρα, εδώ και κάποιο διάστηµα,
διορίζονται συµβολαιογράφοι από τους βάιλους, οι οποίοι όµως δεν
λαµβάνουν µε επιµελή τρόπο τις πληροφορίες σχετικά µε την επάρκεια και
γενικότερα τα προσόντα20 των υποψηφίων21. Ζητείται δε στο εξής οι συµβο_
λαιογράφοι να διορίζονται από το Συµβούλιο της κοινότητας και στη
συνέχεια να παρουσιάζονται στο βάιλο για την επικύρωση του διορισµού
τους. Η απάντηση από τη Βενετία είναι θετική (fiat ut petitur)22.
∆ύο χρόνια αργότερα, η βενετική Σύγκλητος αποφασίζει ότι οι συµβο_
λαιογράφοι θα ορίζονταν από το Συµβούλιο και τη ∆ιοίκηση, αφού θα
έχουν επιτύχει σε εξετάσεις ενώπιον επιτροπής, αποτελούµενης από µέλη του
Συµβουλίου, µε ετήσια θητεία. Οι υποψήφιοι έπρεπε να έχουν συµπληρώσει
το εικοστό πέµπτο έτος, να διάγουν άµεµπτο βίο, να έχουν καλή συµπεριφορά
και να έχουν ολοκληρώσει ένα στάδιο πρακτικής για ορισµένο χρονικό
διάστηµα σε ένα συµβολαιογράφο23.

16.
17.
18.
19.
20.
21.

22.
23.

κρατία, Φάκελος 103 Bolla d’ Oro, φύλλο 2r. Αντίγραφο των άρθρων της κερκυρακής κοι_
νότητας από τα βιβλία της δουκικής Γραµµατείας από το 1386_1524, από τον Alvise di Gar_
zoni, Nodaro Ducal.
Και ΑΣΩΝΙΤΗΣ, Νοταριακά έγγραφα, σ. 12.
Γ.Α.Κ._Α.Ν.Κ., Ενετοκρατία Φ. 103 Bolla d’Oro, φ. 4v.
Κ. ΣΑΘΑΣ, Μνηµεῖα Ἑλληνικῆς Ἱστορίας, τ. Γ΄, Εν Παρισίοις 1882, σ. 86.
Γ.Α.Κ._Α.Ν.Κ., Ενετοκρατία Φ. 103 Bolla d’Oro, φ. 8v.
MALTEZOU, Portrait, σ. 122, 129.
Στη Βενετία, ήδη από το 1280, υπήρχε απόφαση του Μείζονος Συµβουλίου σχετικά µε τα
προσόντα του νοταρίου, τη ζωή και τη φήµη του: ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΚΟΛΥΒΑ, Αρχειονοµία: Φορείς
παραγωγής αρχείων. Ιστορική αναδροµή, Αθήνα 2009, σ. 376_390 (377) (στο εξής: ΚΟΛΥΒΑ,
Αρχειονοµία).
Και ΑΣΩΝΙΤΗΣ, Νοταριακά έγγραφα, σ. 14.
Για την ίδια απόφαση, βλ. Λ. ΒΡΟΚΙΝΗΣ, Προνοµιακὰ Παλατινῆς Κοµητείας δικαιώµατα ἐν
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Στην κερκυρακή πρεσβεία, εξάλλου, του 144324 (per Marcus Cacussi,
Nuntius Comunitatis Corphoy) ζητείται εκ νέου η διευθέτηση ζητηµάτων
που αφορούν τα νοταριακά κατάστιχα από την τοπική διοίκηση και την
κοινότητα. Επισηµαίνεται ότι στην Κέρκυρα έχουν διορισθεί αρκετοί
συµβολαιογράφοι, το µεγαλύτερο µέρος των οποίων είναι αδαείς και
αµόρφωτοι (persone idiote et senza lettere), γεγονός που ενδέχεται να έχει
επικίνδυνες συνέπειες. Σηµειώνεται δε ότι πέντε έως έξι συµβολαιογράφοι
θα ήταν αρκετοί για τις τρέχουσες ανάγκες και ζητείται, για το κοινό
όφελος, να επιλεγούν από το βάιλο και το Συµβούλιο µεταξύ των ανωτέρω
συµβολαιογράφων τρεις ή τέσσερις εκ των καλυτέρων όσον αφορά τη φήµη
και τις ικανότητες και, εφόσον υπάρξει στο εξής κενή θέση, τότε να γίνεται
διορισµός µε τον ίδιο τρόπο. Η κεντρική βενετική διοίκηση αποδέχεται το
αίτηµα, διευκρινίζοντας, ωστόσο, ότι δεν θα υπάρξει συγκεκριµένος αριθ_
µός, αλλά ότι θα είναι στην ευχέρεια του βαgλου και των συµβούλων (ut sibi
videbitur honestum et bonum).
∆ικαίωµα όµως διορισµού νοταρίων, ακόµη και σε επόµενες περιόδους,
είχαν και οι παλατινοί κόµητες25. Έτσι, ο Leonardo Fortio, στα 154626,
φέροντας τον παλαιότερο τίτλο του κόµη του Παλατίνου27, έχοντας λάβει
την εξουσία τοῦ χειροτονεῖν νοταρίους, ταβουλαρίους τε καὶ γραφεῖς…,
ασκεί αυτό το δικαίωµα στην Κέρκυρα, όπως αποδεικνύουν αρκετά
διπλώµατα αυτού του είδους28.

24.

25.

26.

27.
28.

Κερκύρᾳ κατὰ τὴν ΙΣΤ΄ ἑκατονταετηρίδα, “Ἔργα” Β΄, Κερκυραuκὰ Χρονικὰ 17 (1973) 110_
139 (127) (στο εξής: ΒΡΟΚΙΝΗΣ, Προνοµιακὰ δικαιώµατα) και ΑΣΩΝΙΤΗΣ, Νοταριακά έγ_
γραφα, σ. 15.
Γ.Α.Κ._Α.Ν.Κ., Ενετοκρατία Φ. 103 Bolla d’Oro, φ. 14v και Γ.Α.Κ._Α.Ν.Κ., Ενετοκρατία Φ. 30,
υπ. 1, φ. 4r. Για τους διατελέσαντες νοτάριοι, στην Κέρκυρα, κατά την περίοδο 1274_1473,
βλ. ΑΣΩΝΙΤΗΣ, Νοταριακά έγγραφα, σ. 34_38 (Παράρτηµα).
Ο τίτλος του παλατινού κόµητα, στην Κέρκυρα, χρονολογείται από την ανδηγαυική πε_
ρίοδο. Ο τίτλος εδίδετο από το βασιλιά και αφορούσε την άσκηση εξουσίας σε µία περιοχή.
Μεταξύ δε των αρµοδιοτήτων των παλατινών κοµήτων ήταν και το δικαίωµα του αναγοD
ρεύειν συµβολαιογράφους: ΒΡΟΚΙΝΗΣ, Προνοµιακὰ δικαιώµατα, σ. 113. Ήταν σύνηθες οι
ανώτατοι άρχοντες να προβαίνουν κατά καιρούς σε διορισµούς συµβολαιογράφων ή να πα_
ραχωρούν αυτό το δικαίωµα σε άλλους. Για παράδειγµα, το 1439 ο Ιωάννης Η΄ Παλαιολό_
γος παραχωρεί µε χρυσόβουλλο στους άρχοντες της Φλωρεντίας το δικαίωµα να διορίζουν
νοταρίους σε όλη την επικράτεια του βυζαντινού κράτους: Α. ΜΟΜΦΕΡΡΑΤΟΣ, Περὶ Νοτα_
ρίων, Θέµις 5 (1890) 67_68 (67).
Για τις κοινωνικο_οικονοµικές συνθήκες που επικρατούσαν στην Κέρκυρα σε σχέση µε την
άσκηση του συµβολαιογραφικού επαγγέλµατος, κατά τις πρώτες δεκαετίες του 16ου αιώνα,
βλ. ΠΑΝΤΑΖΗ, Εµµανουήλ Τοξότης, σ. LV_LXII.
Βλ. και ΛΑΜΠΡΙΝΟΣ, Michiel Gradenigo, σ. 38.
ΒΡΟΚΙΝΗΣ, Προνοµιακὰ δικαιώµατα, σ. 113.
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Κατ’ εξοχήν, τον 17ο αιώνα, αυτοί που ελέγχουν και εξετάζουν τους
υποψήφιους νοταρίους όσον αφορά τις απαιτούµενες γνώσεις και ικανό_
τητες είναι οι εξεταστές επί των συµβολαιογράφων (esaminadori sopra li
nodari)29. Αυτοί οι εξεταστές εκλέγονταν µέσω ψηφοφορίας από το Συµ_
βούλιο της κοινότητας, γεγονός που δεν παρέλειπαν να αναφέρουν συχνό_
τατα είτε οι ίδιοι είτε η τοπική βενετική διοίκηση, αφού, µε αυτόν τον τρόπο,
το αξίωµά τους είχε ιδιαίτερη βαρύτητα και οι ενέργειές τους είχαν την ισχύ
που προσέδιδε το γεγονός ότι είχαν λάβει αυτή τη θέση, µε τη βούληση της
πλειοψηφίας του Συµβουλίου. Οι εξεταστές λοιπόν προέβαιναν σε όλες τις
απαραίτητες ενέργειες, προκειµένου να αποδειχθεί εάν ο υποψήφιος ήταν
άξιος να γίνει συµβολαιογράφος. Στη συνέχεια, οι ίδιοι κατέθεταν τη
σχετική αναφορά, που ήταν ταυτόχρονα και πιστοποίηση, στο Reggimento,
το οποίο, και αυτό µε τη σειρά του, εξέδιδε σχετική πιστοποίηση, η οποία
ήταν ουσιαστικά η άδεια άσκησης του επαγγέλµατος. Όπως είναι ευνόητο
και όπως θα δούµε και παρακάτω, το έργο των εξεταστών ήταν σηµαντι_
κότατο (in materia molto gelosa et importante), αλλά και ευρύτατο και απαι_
τούσε γνώσεις αλλά και εµπειρία30.
Χαρακτηριστικό, εξάλλου, της µετάβασης των αρµοδιοτήτων διορισµού
νοταρίων στους ανωτέρω εξεταστές αποτελεί το έγγραφο της ∆ιοίκησης,
της 4ης Μαρτίου 161431, σύµφωνα µε το οποίο ο ιερέας Σταµατέλος Σαβανής
είχε δηλώσει ότι η άδεια άσκησης του συµβολαιογραφικού επαγγέλµατος
τού είχε δοθεί από τον κόµη του Παλατίνου Antonio Forcio, ενώ ο εξεταστής
Nicolò Quartano δηλώνει ότι δεν επιθυµεί να εκδώσει σχετική πιστοποίηση,
αφού ο Σαβανής παραπέµφθηκε στη δικαιοσύνη, µε την κατηγορία της µη
συµµόρφωσης στους σχετικούς νόµους32, καθώς και ότι ο ίδιος δεν δύναται
να κάνει κάτι τέτοιο, αφού ούτε οι προηγούµενοι εξεταστές προέβησαν σε
µια τέτοια χορήγηση.

29. Ή αλλού: esaminadori de Publici Nodari. Γ.Α.Κ._Α.Ν.Κ., Ενετοκρατία Φ. 15, υποφάκελος 2,
φ. 103r.
30. Για αυτόν το λόγο, ορισµένοι αρνούνταν να το ασκήσουν. Για παράδειγµα, το 1620, ο Marc’
Antonio Cazzaiti, ο οποίος είχε το αξίωµα του εξεταστή επί των συµβολαιογράφων, δηλώ_
νει ότι δεν το αποδέχεται επειδή δεν έχει ασκηθεί στη συµβολαιογραφία. Σηµειώνει, ωστόσο,
ότι αυτό δεν θα τον εµποδίσει να εκλεγεί σε οποιοδήποτε άλλο αξίωµα. Γ.Α.Κ._Α.Ν.Κ., ΕνεD
τοκρατία Φ. 10, υπ. 5, φ. 101r. Το 1661, οι εξεταστές Στάµος Χαλικιόπουλος και Francesco
Canaglioti δηλώνουν ότι δεν επιθυµούν πλέον να κατέχουν αυτό το αξίωµα. Γ.Α.Κ._Α.Ν.Κ.,
Ενετοκρατία Φ. 21, υπ. 4, φ. 15r.
31. Γ.Α.Κ._Α.Ν.Κ., Ενετοκρατία Φ. 24, υπ. 3, φ. 67r.
32. Γενικώς για τη βενετική νοµοθεσία βλ. G. POJAGO, Le leggi municipali delle Isole Ionie. Dal_
l’anno 1386 fino alla caduta della Republica Veneta, τ. I, Corfu 1846 (στο εξής: POJAGO, Leggi)·
∆. ΜΑΝΙΝ, Περὶ τῆς Ἀστικῆς, Ἐµπορικῆς καὶ Ποινικῆς τῶν Ἐνετῶν Νοµοθεσίας, µτφρ. Μ.
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Η ∆ιοίκηση, ωστόσο, αποφασίζει και ζητεί από τον Σαβανή να προσκο_
µίσει τα κατάστιχά του προς έλεγχο και ο ίδιος να εξετασθεί εάν διαθέτει τα
γνωστά απαιτούµενα προσόντα (de intelligenza et pratica sua) κατά την
κρίση των εξεταστών. Τελικώς, δύο µήνες σχεδόν αργότερα, οι εξεταστές
Stamatello Lup(p)ina και Nicolò Quartano (essaminadori sopra l’arte di NoD
tariato) δηλώνουν ότι προέβησαν στην εξέταση και τον έλεγχο των βιβλίων
του Σαβανή, αλλά και όσον αφορά την καλή φήµη, την επάρκεια33 και την
πρακτική του και ότι ο ανωτέρω είναι ικανός να είναι νοτάριος και µάλιστα
d’autorità Imperiale.
Παρατηρούµε ότι ο εξεταστής Quartano αντιµετωπίζει αρχικά µία περί_
πτωση, για την οποία δεν είναι βέβαιος ότι εντάσσεται στις αρµοδιότητές
του. Ο διορισµός από τον παλατίνο κόµητα φαίνεται ότι είναι σε ισχύ, αλλά
προφανώς πρόκειται για µια χρονική περίοδο, όπου διορισµοί νοταρίων
έχουν αρχίσει να χάνουν το µόνιµο χαρακτήρα τους, εφόσον υπάρχουν αρ_
µόδιοι αξιωµατούχοι για τον έλεγχο και την ανανέωση τέτοιων διορισµών.
Ο Quartano, µετά την αρχική του αµηχανία34, αποφασίζει να κάνει ό,τι και
οι προκάτοχοί του, δηλαδή να µην προβεί στην εξέταση του Σαβανή. Βε_
βαίως, η διαφοροποίηση και προφανώς και η αντίθεση της τοπικής διοί_
κησης σε τέτοιους διορισµούς δηλώνονται αφενός µε την παραποµπή του
Σαβανή στη δικαιοσύνη και αφετέρου µε την απόφαση ο τελευταίος, τελι_
κώς, να εξετασθεί από τους αρµόδιους εξεταστές. Απόφαση στην οποία
συµµορφώνεται και ο Quartano.
Προσόντα
Ένα σηµαντικότατο θέµα που απασχολεί τη διοίκηση και την κοινότητα
είναι αυτό που αφορά τα προσόντα και τις ικανότητες, αλλά και τη χρηστή
συµπεριφορά των συµβολαιογράφων. Βεβαίως, το θέµα αναφέρεται και στο
Βυζάντιο, στην αρχή του πρώτου κεφαλαίου του Ἐπαρχικοῦ Βιβλίου του
Λέοντος35, κεφάλαιο που φέρει τον τίτλο «Περὶ ταβουλλαρίων», δηλαδή

Ι∆ΡΩΜΕΝΟΣ, ἐν Κερκύρᾳ 1889 (στο εξής: ΜΑΝΙΝ, Περὶ Νοµοθεσίας)· Α. ∆ΟΝΑΣ, Το ισχύον δί_
καιο και η απονοµή του στην Επτάνησο από των προστορικών χρόνων µέχρι σήµερα, Κέρ_
κυρα 2000· Γ. Χ. ΧΑΤΖΑΚΗΣ, Βιβλιογραφική προσέγγιση του δικαίου της Κρήτης κατά τη
διάρκεια της βενετοκρατίας, Ραδάµανθυς 7 (2006) 37_60.
33. Για την prova di sufficienza στην Κρήτη, βλ. ΠΑΠΑ∆ΑΚΗ, Αποδείξεις αστικής ιδιότητας, σ.
620. Βλ. και ΚΟΛΥΒΑ, Αρχειονοµία, σ. 380.
34. Είναι χαρακτηριστικό ότι σηµειώνει, σε δύο διαφορετικά σηµεία, ότι δεν επιθυµεί…και…δεν
δύναται…
35. ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ, Συµβολαιογράφος, σ. 31.
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περί συµβολαιογράφων, όπου γίνεται αναφορά στα απαιτούµενα προσόντα
των υποψηφίων, στη διαδικασία επιλογής και διορισµού, στην κατάρτισή
τους, στη σύνταξη των πράξεων, στον αριθµό των συµβολαιογράφων, στις
αµοιβές τους κ.ά.36. Για τα προσόντα µάλιστα εκεί σηµειώνεται ότι ο νοτά_
ριος πρέπει να έχει γνῶσιν καὶ νόµων εἴδησιν […] καὶ µὴ στωµύλος ἢ αὐθάD
δης ἢ βίου διεφθαρµένου τυγχάνῃ, ἀλλὰ µᾶλλον σεµνὸς τὸ ἦθος καὶ τὴν
φρόνησιν ἀκέραιος, λόγιος τε καὶ συνετὸς καὶ περὶ τὴν λέξιν εὔστροφος
καὶ περὶ τὸν λόγον εὐάρµοστος37.
Τα ανωτέρω προαπαιτούµενα ισχύουν, όπως ήδη έχει αναφερθεί, και
αργότερα και για τη βενετική επικράτεια. Ειδικότερα, και για την Κέρκυρα,
η πρώτη κατηγορία των προαπαιτουµένων έχει να κάνει µε τις γενικές και
ειδικές γνώσεις που ο υποψήφιος πρέπει να κατέχει, δηλαδή οπωσδήποτε
ανάγνωση και γραφή, ει δυνατόν σε ικανοποιητικό επίπεδο, καθώς και
ειδικότερες γνώσεις σχετικά µε τη δοµή και τη σύνταξη των διαφόρων ειδών
συµβολαιογραφικών πράξεων. Η γνώση, επίσης, και άλλων γλωσσών λαµβά_
νεται υπόψη. Η δεύτερη κατηγορία αφορά την καταγωγή, τις δραστηριό_
τητες και την εν γένει συµπεριφορά των υποψηφίων, καθώς και τη φήµη
που από τα προηγούµενα απορρέει.
Σχετικά µε την πρώτη κατηγορία, διαβάζουµε σε αντίγραφο από τις OrD
dini των Συνδίκων της Ανατολής, της 13ης Ιανουαρίου 1548, για το εκ νέου
παρουσιασθέν πρόβληµα της ακαταλληλότητας ορισµένων συµβολαιογράφων
στο νησί, οπότε και αποφασίζεται οι συµβολαιογράφοι να εξετάζονται επιD
µελώς στη γραµµατική και τη συµβολαιογραφική τέχνη από το γραµµατέα
της ∆ιοίκησης και από το Συµβούλιο της κοινότητας. ∆ιαφορετικά, στον
παραβαίνοντα θα επιβάλλεται χρηµατικό πρόστιµο 50 δουκάτων και ο ίδιος
θα τίθεται, επί δύο ηµέρες, στην berlina38.
Η εκµάθηση του νοταριακού επαγγέλµατος προπέθετε, συχνά, µία

36. Στο Βυζάντιο, το σωµατείο των ταβουλλαρίων είχε προστάτες αγίους, τους Αγίους Νοταρί_
ους, δηλαδή τους αγίους Μαρκιανό και Μαρτύριο, οι οποίοι έζησαν τον 4ο αιώνα και ήταν
ἀναγνώσται καὶ ὑπογραφεῖς στην υπηρεσία του πατριάρχη Κωνσταντινουπόλεως Παύλου.
Μαρτύρησαν µάλλον το 351 και τη µνήµη τους εόρταζαν στις 25 Οκτωβρίου. Κατά την
ηµέρα αυτή, oἱ ταβουλλάριοι µετὰ τῶν µαθητῶν αὐτῶν διήρχοντο τὴν ἀγορὰν µετηµφιεD
σµένοι, προσωπιδοφόροι, ἐν εὐθυµίᾳ ἀδιαπτώτῳ, έθιµο που καταργήθηκε από τον πα_
τριάρχη Λουκά· Α. ΜΟΜΦΕΡΡΑΤΟΣ, Περὶ Νοταρίων, Θέµις 4 (1890) 51_53 (52) (στο εξής:
ΜΟΜΦΕΡΡΑΤΟΣ, Περὶ Νοταρίων) και SP. TROIANOS – HELENI GHINI_TSOFOPOULOU – MARINA
PAPADIMITRIOU, Saints Notarii: Status and iconography, στο: SP. TROIANOS, Historia et Ius II,
1989D2004, Αθήνα 2004, σ. 929_934 (931).
37. ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ, Συµβολαιογράφος, σ. 69.
38. POJAGO, Leggi, σ. 58.
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περίοδο µαθητείας του υποψήφιου στο γραφείο ενός νοταρίου39. Οι συµ_
βολαιογράφοι, στο πλαίσιο της µαθητείας τους, αποµνηµόνευαν υποδεί_
γµατα συµβολαιογραφικών πράξεων (formularia)40. Στα συµβολαιογραφικά
κατάστιχα, στα οποία εντοπίζουµε συµβάσεις µαθητείας σε διάφορα επαγ_
γέλµατα, οι συµβάσεις µαθητείας σε συµβολαιογράφο είναι σπάνιες. Ωστό_
σο, υπάρχουν και οι εξαιρέσεις, όπως τον Αύγουστο του 179441, στους
Παξούς, όταν ο ∆ηµήτριος Βελιανίτης, γιος του Βαγγέλη, συµφωνεί µε τον
Νικόλαο Κουβά, δηµόσιο νοτάριο του νησιού, και συστήνουν συντροφία.
Στην πραγµατικότητα, όµως πρόκειται για συνδυασµό σύστασης συντρο_
φίας και σύµβασης µαθητείας. Ειδικότερα, σηµειώνεται ότι ο νοτάριος έχει
χάσει την όρασή του και ως αντάλλαγµα της προσφοράς εργασίας του
Βελιανίτη, ο Κουβάς θα συνεχίσει τη µύησή του στη συµβολαιογραφική
τέχνη, σε ὅλες ἐκείνες τὲς ἐπιστήµες καὶ µάθησες τῆς νοταρικῆς42. Ο Βελια_
νίτης υπόσχεται ότι το ήµισυ της αµοιβής43 που θα λαµβάνει για τις συµβο_
λαιογραφικές πράξεις που θα καταγράφει στα βιβλία του και αντίγραφα
αυτών θα το δίδει στο συµβολαιογράφο, όσο αυτός ζει, και αντιστοίχως, ο
νοτάριος υπόσχεται ότι θα δίδει στον Βελιανίτη το ήµισυ της αµοιβής από
τα αντίγραφα των πράξεων από τα δικά του βιβλία, καθώς και από τα

39. Για τη µαθητεία στη νοταριακή τέχνη στην Κρήτη, βλ. ΛΑΜΠΡΙΝΟΣ, Michiel Gradenigo, σ. 34.
Στη Βενετία, οι υιοί των συµβολαιογράφων εξαιρούνταν από διάφορες δοκιµασίες, όπως
το να αποδείξουν την cittadinanza, αρκεί να ήταν νόµιµα τέκνα και να είχαν υπηρετήσει, για
δύο χρόνια, ως βοηθοί στο γραφείο του πατέρα τους ή άλλου συµβολαιογράφου: SANDI,
Principi, σ. 106.
40. Γ. Χ. ΧΑΤΖΑΚΗΣ, Οι ποινικές ρήτρες στα κρητικά συµβόλαια της βενετοκρατίας, ΡαδάµανD
θυς 1 (2003) 11_22 (14) (στο εξής: ΧΑΤΖΑΚΗΣ, Ποινικές ρήτρες).
41. Από τη συλλογή του Γ. ∆όικα, Γενικά Αρχεία του Κράτους_Τοπικό Αρχείο Παξών, ΣυµβοD
λαιογράφοι, Α. Ανεµογιάννης, βιβλίο 20, φ. 17 (ένθετο).
42. Για τη διδασκαλία της τέχνης, βλ. και Χ. ΓΑΣΠΑΡΗΣ, Η γλώσσα της βενετικής γραφειοκρατίας:
η αντιπαράθεση λατινικής και ελληνικής γλώσσας στη µεσαιωνική Κρήτη, Σύµµεικτα 9
(1994) 141_156 (147) (στο εξής: ΓΑΣΠΑΡΗΣ, Γλώσσα).
43. Οι αµοιβές των συµβολαιογράφων ήταν συνήθως σε λίρες και το ποσό αυτών ήταν ανάλογο
των συναλλαγών. Ωστόσο, σπάνια, δεν λείπουν και οι έγγραφες ενστάσεις εκ µέρους συµβο_
λαιογράφων για την αµοιβή τους. Ένα παράδειγµα είναι το έγγραφο της 12ης Φεβρουαρίου
1617, σύµφωνα µε το οποίο, παρά τις ενστάσεις του ιερέα_νοταρίου Γιώργη Μαυρόπουλου
για αµοιβή του για διαθήκη, τελικώς ορίζεται ότι θα λάβει εννέα λίρες, ποσό που θα κατα_
βληθεί από τους κληρονόµους κατ’ αναλογία των µεριδίων τους. Η ένσταση του συµβολαι_
ογράφου στηρίζεται πιθανόν στην υψηλή αξία των περιουσιακών στοιχείων που
αναφέρονταν στη διαθήκη. Γ.Α.Κ._Α.Ν.Κ., Ενετοκρατία Φ 3, υπ._, φ. 188v. Βλ. και POJAGO,
Leggi, φ. 122. Αναφορά στην αµοιβή του συµβολαιογράφου εντοπίζουµε και σε µία άλλη κα_
τηγορία συµβολαιογραφικών πράξεων, τις διαιτητικές αποφάσεις. Κάποια παραδείγµατα
αµοιβών: ένα ασηµένιο δουκάτο, µισό δουκάτο, ένα κροζάτο, 14 λίρες. Η εκ πρώτης όψεως
αυτή υψηλή αµοιβή πιθανόν δικαιολογείται από το γεγονός ότι ο συµβολαιογράφος αµεί_
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βιβλία ενός άλλου συµβολαιογράφου, συνεπώνυµου του Κουβά.
Σχετικά µε τη δεύτερη κατηγορία, το πρόσωπο που επιθυµούσε να γίνει
συµβολαιογράφος έπρεπε, πέραν των ανωτέρω γνώσεων, να διάγει χρηστό
βίο, δηλαδή ο τρόπος ζωής και οι πράξεις του να ακολουθούν το δίκαιο και
το νόµιµο. Έτσι ενεργώντας, συνήθως, αποκτούσε καλή φήµη, η οποία
απαιτείται ήδη από τις πρώτες σχετικές αναφορές της βενετικής διοίκησης.
Στις µικρές κοινωνίες, είναι γνωστά ο χαρακτήρας και η συµπεριφορά των
µελών τους, ακόµη, σε ένα βαθµό, και οι πνευµατικές τους ικανότητες, και
αυτό λαµβάνεται σοβαρά υπόψη από τους διοικητικούς µηχανισµούς. Τα
ανωτέρω, µάλιστα, κάποιες φορές, θεωρούνται ως φυσικά επόµενα της
καλής καταγωγής. Για παράδειγµα, ο χρηστός τρόπος ζωής του πατέρα,
ιδίως όταν και αυτός ασκούσε το συµβολαιογραφικό επάγγελµα, αποτελεί
άριστο εχέγγυο που εµπεριέχει υψηλές πιθανότητες επανάληψης της
επιτυχίας. Η καλή αυτή καταγωγή, συνήθως για τους συµβολαιογράφους
της πόλης, ταυτίζεται συχνά µε τη cittadinanza44, δηλαδή ο υποψήφιος, εκτός

βεται και για την προηγούµενη της διαιτητικής απόφασης πράξη, δηλαδή τη σύνταξη του
ορισµού των κριτών, του συνυποσχετικού (κοµπροµέσου): ΦΩΤΕΙΝΗ ΚΑΡΛΑΦΤΗ_ΜΟΥΡΑΤΙ∆Η,
∆ικαιοπραξίες εµπορικών εταιρειών (συντροφιών) στη βενετοκρατούµενη Κέρκυρα, ΕπιD
στηµονική Επετηρίδα του Τµήµατος Ξένων Γλωσσών, Μετάφρασης και ∆ιερµηνείας του
Ιονίου Πανεπιστηµίου (υπό έκδοση) (στο εξής: ΚΑΡΛΑΦΤΗ_ΜΟΥΡΑΤΙ∆Η, ∆ικαιοπραξίες). Από
την άλλη πλευρά, στην κερκυρακή πρεσβεία του 1633, τονίζεται ότι ο γραµµατέας του αρ_
χιεπίσκοπου Benedetto Bragadin συντάσσει συµβόλαια µίσθωσης προσόδων και παραχώ_
ρησης κτηµάτων, λαµβάνοντας πολύ υψηλή αµοιβή. Λόγου χάριν, ότι, για κάθε συµβόλαιο
της δεύτερης κατηγορίας, λαµβάνει 10 λίρες, ενώ οι συµβολαιογράφοι αµείβονται µε µόνο
µία λίρα: ΕΛΛΗ ΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ_ΣΙΣΙΛΙΑΝΟΥ, Πρεσβείες της βενετοκρατούµενης Κέρκυρας (16ος_
18ος αι.), Αθήνα 2002, σ. 490, 508. Οι αµοιβές των συµβολαιογράφων στην Κρήτη, τις πρώ_
τες δεκαετίες του 17ου αιώνα, ήταν σε υπέρπυρα, αναλόγως της αξίας των συναλλαγών:
ΛΑΜΠΡΙΝΟΣ, Νοτάριοι, σ. 114, 122.
44. Για την κερκυρακή cittadinanza, βλ. Ν. ΚΑΡΑΠΙ∆ΑΚΗΣ, Η κερκυρακή ευγένεια των αρχών
του ιζ΄ αιώνα, Τα Ιστορικά 2/3 (1985) 95_124· N. KARAPIDAKIS, Civis fidelis: l’avènement et
l’affirmation de la citoyenneté corfiote (XVIème_XVIIème siècles), Frankfurt 1992 (στο εξής:
KARAPIDAKIS, Civis fidelis), καθώς και SANDI, Principi, σ. 104. Στο Συµβούλιο της κοινότητας
συµµετείχαν και πρόσωπα διαφορετικής κοινωνικής θέσης ή και γεωγραφικής προέλευσης.
Η ιδιότητα της ευγένειας δεν ήταν απαραίτητη για να χαρακτηρισθεί κάποιος cittadino,
όρος που αποδίδεται στο µέλος του Συµβουλίου, που αναλαµβάνει αξιώµατα και διαθέτει
το δικαίωµα εκπροσώπησης της πόλης του. KARAPIDAKIS, Civis fidelis, σ. 116. Στην Κρήτη, το
1613, θεσµοθετείται η prova di cittadinanza, ενώ στη Βενετία ίσχυε ήδη από τον προηγούµενο
αιώνα. Οι προποθέσεις ήταν οι γνωστές: ηλικία τουλάχιστον 25 ετών, νόµιµα τέκνα, µη
άσκηση χειρωνακτικής τέχνης, κατοικία στην πόλη και κοινωνική υπόληψη. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΠΑ_
ΠΑ∆ΙΑ_ΛΑΛΑ, Ο θεσµός των αστικών κοινοτήτων στον ελληνικό χώρο κατά την περίοδο της
βενετοκρατίας (13ος_18ος αι.), Βενετία 20082, σ. 124 (στο εξής: ΠΑΠΑ∆ΙΑ_ΛΑΛΑ, Θεσµός). Βλ.
και ΠΑΠΑ∆ΑΚΗ, Αποδείξεις αστικής ιδιότητας, σ. 621.
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των άλλων, έπρεπε να αποδείξει ότι είναι νόµιµο τέκνο, ότι οι άµεσοι
πρόγονοί του δεν είχαν ασκήσει χειρωνακτικό επάγγελµα (ars mecanica),
καθώς και ότι δεν είχαν καταδικασθεί για κάποιο λόγο45. Κατά διαστήµατα,
εντοπίζουµε περιπτώσεις απόδειξης (prova) της cittadinanza46, κυρίως όταν
πρόκειται για την εισαγωγή στο Συµβούλιο της κοινότητας.
Όσον αφορά τους συµβολαιογράφους, η έρευνα εκ µέρους των εξετα_
στών επικεντρωνόταν στην αναζήτηση, στα διοικητικά και άλλα έγγραφα,
όσον αφορά την καταγωγή και την επαγγελµατική ενασχόληση των άµεσων
προγόνων των υποψηφίων. Στους αντίστοιχους διορισµούς, σε αρκετές
περιπτώσεις, υπάρχουν έγγραφες αναφορές στην ιδιότητα του cittadino είτε
χρησιµοποιώντας αυτόν τον όρο, είτε (υπο)δηλώνοντάς τον. Για παρά_
δειγµα, στο διορισµό του Μανώλη Padovan, το 1634, αναφέρεται ότι αυτός
είναι µέλος του Συµβουλίου της κερκυρακής κοινότητας47. Επίσης, στο
διορισµό του Domino Μανώλη Τυπάλδου (1635), cit(t)adino από την Κε_
φαλονιά48, οι εξεταστές Στέλιος Alagatora και Zuanne Zachi τονίζουν ότι
αυτός θα ασκήσει το συµβολαιογραφικό επάγγελµα µε την αξιοπιστία που
απαιτεί η καλή του καταγωγή49.
Ενδιαφέρουσα, από την άλλη πλευρά, είναι η περίπτωση των Τζόρτζη
και Ζαχαρία Ασηµόπουλου50, οι οποίοι, βάσει εγγράφου της 24ης Φεβ_
ρουαρίου 1646, είχαν ζητήσει την είσοδό τους στο Συµβούλιο ήδη από το
1636. Το έγγραφο σηµειώνει ότι, αν και η ζωή του Michiel Ασηµόπουλου,
θείου από τον πατέρα τους, ήταν civile et honorata, αυτή του ποτέ Τζόρτζη
Ασηµόπουλου δεν ήταν. Τελικώς, µερικούς µήνες αργότερα, στις 19 Αυγού_
στου 1646, η διοίκηση δηλώνει ότι οι ανωτέρω αδελφοί και οι απόγονοί
τους έζησαν civili και χωρίς να έχουν µετέλθει κάποιας µηχανικής τέχνης51.
Αξίζει εδώ να σηµειωθεί ότι οι ανωτέρω αδελφοί ήταν ήδη συµβολαιο_
γράφοι.

45. Στην Κρήτη, οι cittadini προέρχονταν από τα µεσαία κοινωνικά στρώµατα: ΛΑΜΠΡΙΝΟΣ,
Michiel Gradenigo, σ. 33.
46. Οι συµβολαιογράφοι, στη Βενετία, προέρχονταν από την τάξη των cittadini: F. LANE, Βενε_
τία, η θαλασσοκράτειρα, µτφρ. Κ. ΚΟΥΡΕΜΕΝΟΣ, επιστηµονική επιµ. Γ. ∆. ΠΑΓΚΡΑΤΗΣ, Αθήνα
2007, σ. 225 (στο εξής: LANE, Βενετία).
47. Γ.Α.Κ._Α.Ν.Κ., Ενετοκρατία Φ. 15, υπ. 2, φ. 103r.
48. Σπάνια, εντοπίζουµε διορισµούς συµβολαιογράφων από άλλες περιοχές, που πραγµατο_
ποιούνται από την τοπική βενετική διοίκηση της Κέρκυρας. Ένα παράδειγµα: ο Λουκάς
Μαυρογιάννης, το Μάιο του 1698, διορίζεται Νοτάριος της Πάργας. Γ.Α.Κ._Α.Ν.Κ., ΕνετοD
κρατία Φ. 25, υπ. 7, φ. 22r.
49. Γ.Α.Κ._Α.Ν.Κ., Ενετοκρατία Φ. 15, υπ. 2, φ. 104r.
50. Γ.Α.Κ._Α.Ν.Κ., Ενετοκρατία Φ. 19, υπ. 2, φ. 16r.
51. Γ.Α.Κ._Α.Ν.Κ., Ενετοκρατία Φ. 20, υπ. 5, φ. 11r.
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Βεβαίως, δεν γνωρίζουµε εάν οι εξεταστές προέβαιναν στις προαναφερ_
θείσες ενέργειες, προκειµένου να αποδειχθεί η cittadinanza του υποψήφιου
στις περιπτώσεις, όπου εγγράφως κάτι τέτοιο δεν αναφέρεται. Ανάµεσα στις
δύο ακραίες πιθανές ερµηνείες, ότι δηλαδή, σε κάθε περίπτωση, η απάντηση
είναι µόνο θετική ή µόνον αρνητική, επιλέγουµε µια ενδιάµεση ερµηνεία, ότι
δηλαδή υπήρχαν περιπτώσεις, κατά τις οποίες µια τέτοια έρευνα δεν ήταν
υποχρεωτική ή και περιττή, για παράδειγµα για τους συµβολαιογράφους
των χωριών, ενώ, σε άλλες, η έρευνα επραγµατοποιείτο χωρίς να αναφέρε_
ται. Ενδείξεις για το τελευταίο αποτελούν κάποιες σχετικές µικρές προσ_
θήκες επί του τυπικού κειµένου της αδειοδότησης, όπως αναφέρουµε σε
διάφορα σηµεία αυτής της µελέτης, οι οποίες είναι πιθανόν να υπαινίσ_
σονται πραγµατοποιηθείσα σχετική έρευνα.
Συµπληρωµατική των προαναφερθεισών ενεργειών για την απόδειξη της
cittadinanza είναι η συλλογή πληροφοριών από τους εξεταστές για τη
διαπίστωση του καλού χαρακτήρα, του ήθους, ακόµη και των ικανοτήτων
του υποψήφιου συµβολαιογράφου, η οποία επιτυγχάνεται συνήθως µε την
εξέταση ατόµων που διαθέτουν κύρος και κάποιο αξίωµα, τυπικά ή και
ουσιαστικά προαπαιτούµενα επιτυχούς κρίσης. Για τις µικρές δε κοινωνίες,
ιδίως των χωριών, τα άτοµα αυτά είναι οι εκπρόσωποι της τοπικής κρατικής
και θρησκευτικής εξουσίας, δηλαδή οι δηµογέροντες και οι ιερείς. Στα
διοικητικά έγγραφα, τέτοιες µαρτυρίες καταγράφονται, κατά καιρούς,
στους διορισµούς των συµβολαιογράφων. Ένα από τα πολλά παραδείγµατα
αποτελεί ο διορισµός του Στέλιου Σαβανή, υιού του αποθανόντα παπά
Μάρκου, από το χωριό Κορακιάνα52.
Ειδικότερα, τον Ιανουάριο του 1655, οι εξεταστές επί των συµβολαιο_
γράφων Priamo Marcoran και Stamatelo Vulgari53, στα πλαίσια των αρµο_
διοτήτων τους54, προκειµένου να προβούν στο διορισµό55 του Σαβανή ως
συµβολαιογράφου, ζητούν την ένορκη σχετική µαρτυρία από τους αξιο_
λογότερους δηµογέροντες και ιερείς (Vechiardi più pratici et Preti più atemD
pati) του ανωτέρω χωριού. Η ∆ιοίκηση, λοιπόν, δια του βαgλου Pollo
Donado, µε ακόλουθο έγγραφο, καλεί τους ιερείς Νικόλα Νικολούζο και
Μάρκο Μάρκο(υ) και τους vechiardi Χρίστο Σερβόπουλο και Κυριάκη
Σοφό, οι οποίοι υποχρεούνται να µεταβούν στην πόλη, προκειµένου, ενόρ_
κως, να δώσουν τις απαραίτητες πληροφορίες για τον Σαβανή. ∆ιαφορετικά,
οι ίδιοι θα υπόκεινται σε χρηµατικό πρόστιµο 50 δουκάτων, τα οποία θα
52.
53.
54.
55.

Γ.Α.Κ._Α.Ν.Κ., Ενετοκρατία Φ. 18, υπ. 5, φ. 2r.
Αυτός ο εξεταστής στο τέλος του εγγράφου υπογράφει: Stamatello Bulgari.
…zelosi sopra tal materia…con tuta pontual diligenza…
Για τα κριτήρια διορισµού, στην Κρήτη, βλ. ΛΑΜΠΡΙΝΟΣ, Νοταριακή τέχνη, σ. 291.
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δοθούν στην Camera Fiscale (Οικονοµική Υπηρεσία)56.
Πράγµατι, οι ανωτέρω, τις επόµενες ηµέρες, εµφανίζονται και καταθέ_
τουν ενόρκως (οι ιερείς more sacerdotale) ότι ο Σαβανής είναι πρόσωπο που
έχει άριστη φήµη, ποιότητα χαρακτήρα και τρόπου ζωής, όπως ήταν και ο
πατέρας του, ότι γνωρίζει ανάγνωση και γραφή και γενικώς ότι είναι ο πιο
κατάλληλος για τη θέση του συµβολαιογράφου, καθώς και ότι µέχρι εκείνη
τη στιγµή δεν έχει διαπράξει (ή δεν έχει ακουσθεί να έχει διαπράξει) κάτι
άδικο ή άτιµο.
Τελικώς, οι ανωτέρω εξεταστές εκδίδουν το privileggio57 του Σαβανή58, το
οποίο, επίσης, µας παρέχει περισσότερα στοιχεία από αυτά των µικρών
τυπικών προαναφερθέντων κειµένων αδειοδότησης. Έτσι, αναφέρονται τα
συνηθέστερα είδη των συµβολαιογραφικών πράξεων που ο νέος νοτάριος
θα συντάσσει, καθώς και ότι ο Σαβανής έδωσε επίσηµο όρκο σε εικόνα της
Θεοτόκου ότι θα ασκήσει το συµβολαιογραφικό επάγγελµα µε εντιµότητα,
χωρίς κακοβουλία και χωρίς να υποχωρεί σε κακές επιδράσεις. Αξιοσηµείωτο
εδώ είναι ότι οι εκπρόσωποι της τοπικής κοινωνίας (δηµογέροντες και ιερείς)
εκφράζονται κυρίως για την εντιµότητα, τον τρόπο ζωής και τη φήµη του
υποψήφιου και δευτερευόντως για την ικανότητά του να ασκήσει το
επάγγελµα, αφού, άλλωστε, δεν είναι αυτοί οι ειδικοί για να εξετάσουν κάτι
τέτοιο. Την ικανότητα, µάλιστα, αυτή τη συνδέουν µε την αποδεδειγµένη
ικανότητα συγγενών του, οι οποίοι, στο παρελθόν, ήταν συµβολαιογράφοι.
Η πραγµατοποιηθείσα δηλαδή συµβολαιογραφική σταδιο_ δροµία των
τελευταίων και ο τρόπος ζωής τους εκλαµβάνονται ως τεκµήρια επιτυχίας
για αυτούς και ταυτόχρονα αυξάνουν τις προσδοκίες µιας επιτυχούς πορείας
για τον απόγονό τους. Βεβαίως, παρατηρούµε ότι, αν και οι ανωτέρω
εκπρόσωποι εκφράζονται µε τον καλύτερο τρόπο για τον Σαβανή, ωστόσο
κρατούν κάποιες επιφυλάξεις για το µέλλον, όταν δηλώνουν ότι η συµπε_
ριφορά του τελευταίου δεν έχει τίποτε το αξιόµεµπτο µέχρι εκείνη τη στιγµή.
Υπάρχουν δε και περιπτώσεις όπου οι κατά τόπους εκπρόσωποι, όταν
καλούνται για παρόµοιες υποθέσεις τονίζουν ότι από κοινού µε τους
υπόλοιπους δηµογέροντες, εκφράζουν και τη γνώµη ολόκληρης της µικρής
κοινότητας του χωριού για τον υπό εξέταση συµβολαιογράφο. Ένα παρά_
δειγµα είναι αυτό του Μαρτίου του 1655, για τον reverendo monaco Έπαρ_

56. Όπως είναι γνωστό, χρηµατικά πρόστιµα καταβάλλονται, επίσης, για δηµόσια έργα και οχυ_
ρώσεις. Για την Κρήτη, βλ. ΧΑΤΖΑΚΗΣ, Ποινικές ρήτρες, σ. 18. Στο αµέσως επόµενο διάστηµα,
θα δοθεί προς δηµοσίευση µελέτη για την Camera Fiscale της Κέρκυρας.
57. Στην Κρήτη, το διοριστήριο: la patente della sua creatione. ΛΑΜΠΡΙΝΟΣ, Νοταριακή τέχνη, σ.
292.
58. Γ.Α.Κ._Α.Ν.Κ., Ενετοκρατία Φ. 18, υπ. 5, φ. 4r.
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χο, από το χωριό Επίσκεψη59.
Κάποτε, ο υποψήφιος, στην αίτηση για διορισµό του σε συµβολαιο_
γράφο, δίδει στη διοίκηση ονόµατα προσώπων που ο ίδιος επιθυµεί να
εξετασθούν. Για παράδειγµα, στις 27 Οκτωβρίου 165560, ο Ανδρέας Ριζι_
κάρης, σε έγγραφό του, επειδή επιθυµεί να γίνει νοτάριος, υπακούοντας
στους σχετικούς νόµους, δηλώνει τα ονόµατα αυτών που επιθυµεί να
εξετασθούν ως µάρτυρες από τους αρµόδιους εξεταστές αναφορικά µε την
προσωπικότητα και τον τρόπο της ζωής του, αλλά και σε ό,τι άλλο οι εξε_
ταστές κρίνουν, προκειµένου, εν συνεχεία, όπως αναφέρει, να εκδοθεί η
σχετική άδεια άσκησης. Ακολουθούν τα ονόµατα των µαρτύρων: ιερέας
Αντώνιος Vassilla, Αντώνιος Λιβονίτης και Nicollo Capello. Παροµοίως, σε
επόµενο έγγραφο, τον Απρίλιο του 165661, ο Αλέξανδρος Θεοτόκης δηλώνει
στη διοίκηση τέσσερα ονόµατα µαρτύρων που ο ίδιος επιθυµεί να εξετα_
σθούν για το δικό του διορισµό: Zuanne Dona, Franco Cavalioti, Zorzi Zachi
και Arsenio Zachi.
Ιδιαίτερη είναι και η δήλωση του Σπύρου Πάγκαλου, στις 13 Ιανουαρίου
166862, προς τους εξεταστές επί των συµβολαιογράφων, στην οποία ανα_
φέρει, σε πρώτο πρόσωπο, ότι ο ίδιος έζησε πάντοτε χριστιανικά, µε φόβο
Θεού, και σύµφωνα πάντοτε µε τα χρηστά ήθη, καθώς και ότι πάντοτε είχε
αστικές ενασχολήσεις. Καλεί δε ως µάρτυρες τους Ανδρέα Θεοτόκη, Nicolò
Veia, Beneto Lanza και ∆ηµήτριο Richi. Ο υποψήφιος δηλαδή επικαλείται,
µε σαφήνεια, εδώ τη θεοσέβειά του και γενικώς το χριστιανικό τρόπο ζωής
του, προκειµένου αυτά να ληφθούν σοβαρά υπόψη για το διορισµό του ως
συµβολαιογράφου.
Στο πλαίσιο της απόδειξης της εντιµότητας και του έννοµου τρόπου
ζωής, ήταν και ο έλεγχος για πιθανές καταδικαστικές αποφάσεις εις βάρος
του υποψήφιου. Στις 7 Ιουνίου 1700, ο Michiel Coschina, επιθυµώντας να
γίνει συµβολαιογράφος (al grado et esercizio del Notariato), ζητεί να γίνουν
οι απαραίτητες ενέργειες. Σε ακόλουθο σχετικό έγγραφο αναφέρεται ότι,
µετά από έλεγχο στα δικαστικά έγγραφα, πράγµατι δεν υπάρχει κάποια
καταδικαστική απόφαση εναντίον του63 και, στη συνέχεια, και µετά τον
έλεγχο και για τα άλλα προαπαιτούµενα εκ µέρους των εξεταστών, του

59.
60.
61.
62.
63.

Γ.Α.Κ._Α.Ν.Κ., Ενετοκρατία Φ. 18, υπ. 5, φ. 5r.
Γ.Α.Κ._Α.Ν.Κ., Ενετοκρατία Φ. 20, υπ. 15, φ. 124r.
Γ.Α.Κ._Α.Ν.Κ., Ενετοκρατία Φ. 20, υπ. 15, φ. 126r.
Γ.Α.Κ._Α.Ν.Κ., Ενετοκρατία Φ. 20, υπ. 15, φ. 128r.
Ακολουθούν και άλλες αιτήσεις υποψηφιότητας και οι σχετικοί έλεγχοι. Γ.Α.Κ._Α.Ν.Κ., ΕνεD
τοκρατία Φ. 26, υπ. 6, φ. 31r.
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δίδεται η σχετική άδεια64.
∆ιορισµοί
Μετά την πραγµατοποίηση65 του ελέγχου, δια εξετάσεως, των γνώσεων,
της ικανότητας και γενικότερα των απαιτούµενων προσόντων του υπο_
ψήφιου από τους εξεταστές, καθώς και τη συλλογή πληροφοριών από τους
τελευταίους, προκειµένου να διαπιστωθεί η ύπαρξη καλής φήµης για την
προσωπικότητα και το ήθος του υποψήφιου, ακολουθούσε η έκδοση της
άδειας άσκησης της συµβολαιογραφίας. Στα Libri di privileggi di nodari, που
εντοπίζουµε διάσπαρτα στα διοικητικά έγγραφα, καταγράφονται, σε µικρά
τυπικά κείµενα, οι σχετικές πιστοποιήσεις και αδειοδοτήσεις (privileggi) από
τους εξεταστές επί των συµβολαιογράφων (esaminadori sopra li nodari)66.
Στο επόµενο στάδιο, η τοπική διοίκηση, δια του βαgλου, αφού ελάµβανε
και έκανε αποδεκτά τα στοιχεία που οι εξεταστές έδιδαν για κάθε περί_
πτωση υποψήφιου συµβολαιογράφου, εξέδιδε το τελικό έγγραφο, µε το
οποίο ήταν δυνατή η άσκηση του συµβολαιογραφικού επαγγέλµατος
(οµοίως privileggio). Βεβαίως, συνηθέστατα, στα διοικητικά έγγραφα εντο_
πίζουµε τις αδειοδοτήσεις από τους εξεταστές. Ένα από τα πολλά παρα_
δείγµατα είναι αυτό του Gion Παρασκευά, από τον Ποταµό, για τον οποίο
οι εξεταστές ∆ήµος Καριόφιλος και Νικολός Σκιαδάς δηλώνουν ότι είναι
ικανός και επαρκής, καθώς και ότι έχουν λάβει πολύ καλές πληροφορίες για
τον τρόπο ζωής και τις πράξεις του (vita, costumi et acioni sue). Οι εξεταστές
σηµειώνουν ότι, αφού εξέτασαν τον ανωτέρω, του δίδουν άδεια άσκησης
του επαγγέλµατος (l’officio dal Notariato), διαβεβαιώνοντας τον οποιοσD
δήποτε ότι δύναται να αναµένει το καλύτερο από αυτόν67.
Κάποιες πρόσθετες πληροφορίες για την εξέταση του υποψήφιου συµβο_

64. Γ.Α.Κ._Α.Ν.Κ., Ενετοκρατία Φ. 26, υπ. 7, φ. 59r.
65. Για την τελετή του ορισµού συµβολαιογράφων (ταβουλλαρίων) στο Βυζάντιο, βλ. ΜΟΜ_
ΦΕΡΡΑΤΟΣ, Περὶ Νοταρίων, 52.
66. Για το τυπικό της σύνταξης των κειµένων, βλέπε και ΑΣΩΝΙΤΗΣ, Νοταριακά έγγραφα, σ. 16.
Στις 11 Οκτωβρίου 1612, αποστέλλεται στην Κέρκυρα η απόφαση της βενετικής Συγκλήτου
σχετικά µε τον τρόπο ορισµού συµβολαιογράφων και ιατρών. Με την υποχρέωση να δηµο_
σιευθεί και να καταχωρηθεί στα βιβλία της Γραµµατείας. Γ.Α.Κ._Α.Ν.Κ., Ενετοκρατία Φ.
105, Περγαµηνή Νο 167r.
67. …di poter essercitare fidelmente essa notaria, assicurando qualunqua persona…che si puo sperD
are ogni ottima speratione… 24 Αυγούστου 1684: Γ.Α.Κ._Α.Ν.Κ., Ενετοκρατία Φ. 22, υπ. 3, φ.
3r/70r. Ή αλλού: Si puo sperare ogni ottima operatione (1638): Γ.Α.Κ._Α.Ν.Κ., Ενετοκρατία Φ.
16, υπ. 3, φ. 12r.
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λαιογράφου εντοπίζουµε και στην αδειοδότηση του Στάθη Κοσκινά, στις
18 Ιανουαρίου 162668, στην οποία οι εξεταστές Αρσένιος Brendano και
Οδηγητριανός Σαραντάρης δηλώνουν ότι εξέτασαν επιµελώς και υπέβαλαν
ερωτήσεις στον Κοσκινά σχετικά µε το επάγγελµα (professione) του συµβο_
λαιογράφου και το ισχύον νοµικό καθεστώς (ordini con capitoli) για αυτό
το υπούργηµα, και τον έκριναν επαρκή, έµπιστο και άξιο.
Σπάνια, επίσης, εντοπίζουµε και έγγραφα «οµιλητικότερα». Ένα πρώτο
τέτοιο παράδειγµα είναι το διοριστήριο έγγραφο του Agostin Capelo, στις
19 Ιουλίου 1684, από τους εξεταστές Stamatelo Lupina και Zuanne VerniciD
oti. Σε αυτό αναφέρεται ότι ο Capelo εφύλαττε ήδη, µε παραδειγµατική
επιµέλεια, τα πρωτόκολλα του πατέρα του Nicolò Zuanne και του αδελφού
του Στέλιου. Στη συνέχεια, τονίζεται ότι ο Capelo γνωρίζει πολύ καλά τους
νόµους, όπως προκύπτει και από τη θητεία του στο αξίωµα του συνηγόρου,
και θεωρείται από τους ικανότερους στην αγορά, όπως και τα έγγραφά του
το αποδεικνύουν69. Ειδική αναφορά γίνεται, επίσης, στην άριστη γνώση του
άλλων γλωσσών, ότι δηλαδή, πλην της µητρικής του, γνωρίζει τη λόγια ελλη_
νική (lingua greca literale), τη λατινική και τη γαλλική γλώσσα. Σηµειώνεται,
ακόµη, ότι ο ίδιος έχει την ικανότητα και τη δυνατότητα να συντάσσει
οποιοδήποτε δηµόσιο έγγραφο, όπως κάνουν οι συµβολαιογράφοι της Βενε_
τίας, ενώ ιδιαίτερη µνεία γίνεται και στο ήθος και τον εξαίρετο τρόπο της
ζωής του. Τελικώς, ο Capelo, αφού έδωσε το συνήθη όρκο ότι θα ασκήσει
πιστά το έργο του (di fedel amministrasione), ορίσθηκε Nodaro di Venetia
Imperiale e Reale auttorità70.
Σχετικά µε τον τελευταίο τίτλο, σηµειώνουµε ότι οι συµβολαιογράφοι
στη ∆υτική Ευρώπη, κατά το 13ο αιώνα, διορίζονταν από τον αυτοκρά_
τορα, τον πάπα ή άλλες αρχές (imperiale, apostolica ή ducali auctoritate)71.
Στη Βενετία, το 1375, αναφέρεται ότι κανείς δεν δύναται να γίνει Notaio
Veneto, εκτός εάν προηγουµένως έχει εξετασθεί από την αρχή των ProvediD
tori del Comune, ή εάν είναι cittadino ή εφόσον διαµένει στη Βενετία επί 15
έτη72. Με νόµο, εξάλλου, του 1485, στη Βενετία, όλοι οι συµβολαιογράφοι

68. Γ.Α.Κ._Α.Ν.Κ., Ενετοκρατία Φ. 12, υπ. 3, φ. 17r.
69. …da virtù che possede attestata dalle sue stampe e compositioni notte al universale…
70. Γ.Α.Κ._Α.Ν.Κ., Ενετοκρατία Φ. 22, υπ. 3, φ. 1r/68r, και µε µικρές διαφορές το ίδιο έγγραφο:
Γ.Α.Κ._Α.Ν.Κ., Ενετική ∆ιοίκησις Φ. 304, υπ. 5, φ. 84v. Με έγγραφο που ακολουθεί η ∆ιοί_
κηση, δια του βαgλου Giacomo Pesaro, επικυρώνει τον ανωτέρω διορισµό.
71. HELENI SARANDI_MENDELOVICI, A history of the Greek notarial system, στο: Handbuch zur
Geschichte des Notariats der europäischen Traditionen, M. SCHMOECKEL – W. SCHUBERT (επιµ.),
Baden_Baden 2009, σ. 523_556 (532) (στο εξής: SARANDI_MENDELOVICI, History).
72. SANDI, Principi, σ. 101.

7. KARLAFTH:Layout 1

162

6/17/13

9:07 AM

Page 162

ΦΩΤΕΙΝΗ ΚΑΡΛΑΦΤΗ_ΜΟΥΡΑΤΙ∆Η

Veneta ή Apostolica ή Imperiale auctoritate εξετάζονταν από τον µέγα γραµ_
µατέα και τους κατώτερους γραµµατείς, παρουσία του δόγη ή µε την άδειά
του, όσον αφορά την επάρκεια, την ικανότητα και την εµπειρία, καθώς και
για τη ζωή, τα χρηστά ήθη και τη φήµη τους73. Στην Κέρκυρα, το 17ο αιώνα,
σε ορισµένες περιπτώσεις συνήθως υποψηφίων εγνωσµένου κύρους, κατά
το διορισµό τους, αυτός ο τίτλος δίδεται από τους εξεταστές επί των
συµβολαιογράφων ή και από το Reggimento74. Έτσι, το 1633, στο τέλος του
διοριστηρίου εγγράφου του Τζόρτζη Χαλικιόπουλου από το βάιλο Geron_
imo Trivisan σηµειώνεται ότι ο Χαλικιόπουλος πρέπει να γράφει κάτω από
την υπογραφή του Nodario veneto auctoritate, σύµφωνα µε τη διαταγή της
15ης Ιουλίου 161375.
Ένα δεύτερο παράδειγµα εκτενέστερου διοριστηρίου εγγράφου είναι
αυτό του Ιουνίου του 170776, όταν οι εκλεγµένοι από το Συµβούλιο της Κοι_
νότητας εξεταστές επί των συµβολαιογράφων Gallo Πολίτης και Ζαχαρίας
Ροδόσταµος δηλώνουν ότι, αφού εξέτασαν τον Giovanni Nocca, του απο_
θανόντα καπιτάνου Pieruzzo, ο οποίος επιθυµεί να γίνει νοτάριος, όσον
αφορά την ικανότητά του, τα χρηστά του ήθη και τη ζωή του, διαπίστωσαν
ότι αυτός είναι επαρκής και κατάλληλος για µια τέτοια θέση και σύµφωνα
µε την απόφαση του 1440. Οι ανωτέρω εξεταστές λοιπόν διορίζουν τον
Nocca δηµόσιο77 συµβολαιογράφο για την πόλη και ολόκληρο το νησί της
Κέρκυρας, αλλά και για οποιοδήποτε άλλο µέρος της βενετικής επικράτειας,
έχοντας δηλαδή το δικαίωµα να συντάσσει κάθε είδους έγγραφες συµφω_
νίες, συµβόλαια, διαθήκες κ.ά., όπως οι συµβολαιογράφοι της Βενετίας. Οι
εξεταστές σηµειώνουν ότι ο Nocca έδωσε επίσηµο όρκο ότι θα υπηρετήσει
σε αυτό τo αξίωµα (carico, minister(i)o)78 µε εντιµότητα, ειλικρίνεια και
πίστη. Προσθέτουν, βεβαίως, ότι αυτός ο διορισµός θα επικυρωθεί από τη

73. SANDI, Principi, σ. 102, Βλ. και MARIA PIA PEDANI FABRIS, Veneta auctoritate notarius: storia
del notariato veneziano (1514_1797), Milano 1996.
74. Τον 16ο αιώνα, οι σύνδικοι και εξεταστές της Ανατολής έκριναν παράνοµη την απονοµή
του τίτλου notaro veneto σε συµβολαιογράφο της Κρήτης από την τοπική βενετική διοίκηση.
ΛΑΜΠΡΙΝΟΣ, Νοταριακή τέχνη, σ. 296. Ωστόσο, τον επόµενο αιώνα, και εκεί οι τοπικές αρχές
αποδίδουν αυτόν τον τίτλο. ΛΑΜΠΡΙΝΟΣ, Michiel Gradenigo, σ. 37, 39. Βλ. επίσης, MALTE_
ZOU, Portrait, σ. 124.
75. Γ.Α.Κ._Α.Ν.Κ., Ενετοκρατία Φ. 15, υπ. 2, φ. 105r.
76. Γ.Α.Κ._Α.Ν.Κ., Ενετοκρατία Φ. 80, υπ. 18/2, φ. 1r.
77. Για τη σηµασία του όρου δηµόσιος για τους συµβολαιογράφους στο Βυζάντιο, βλ. SARANDI_
MENDELOVICI, History, σ. 526.
78. Αξιοσηµείωτη είναι η χρήση παρεµφερών αλλά ποικίλων όρων που συναντάµε στα διοικη_
τικά έγγραφα, που αποδίδονται στη συµβολαιογραφία: Importante ministerio, nella promoD
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∆ιοίκηση του νησιού. Πράγµατι, µε έγγραφο που ακολουθεί, η ∆ιοίκηση
επικυρώνει τον ανωτέρω διορισµό.
Σε αρκετά, εξάλλου, έγγραφα, προστίθενται και άλλα προσόντα του
υποψήφιων συµβολαιογράφων ή και επιπλέον πληροφορίες για τους αρµό_
διους αξιωµατούχους αλλά και επί της διαδικασίας. Για παράδειγµα, στις 10
Νοεµβρίου 169679, οι εξεταστές Στέφανος Θωµόπουλος και ο Οδηγητριανός
Festa, ενεργώντας µε επιµέλεια και ζήλο, όπως αρµόζει στο αξίωµα, το
οποίο µάλιστα, όπως σηµειώνουν, ανέλαβαν, αφού εκλέχθηκαν από το
Συµβούλιο της Κοινότητας, δηλώνουν ότι ο Ηρακλής Βούλγαρης, από το
χωριό Μελίκια, αφού εξετάσθηκε και πέρασε τις σχετικές δοκιµασίες (esaD
minato et esperimentato), διαπιστώθηκε ότι είναι ικανός, επαρκής, πιστός
και άξιος, καθώς και ότι είναι γνωστός ως πολίτης που διάγει εντιµότατα τη
ζωή του. Εποµένως, οι ανωτέρω εξεταστές εκδίδουν αυτό το πιστοποιητικό
έγγραφο, προκειµένου αυτό να χρησιµοποιηθεί οποτεδήποτε και οπουδή_
ποτε ως αποδεικτικό της ικανότητας και της επάρκειας80 του Βούλγαρη,
διευκρινίζοντας βεβαίως ότι ο ανωτέρω είναι άξιος της θέσης του δηµόσιου
συµβολαιογράφου, αφού διαθέτει τα απαιτούµενα προσόντα, τα οποία απο_
τελούν άριστα εχέγγυα για τις ενέργειες του ως συµβολαιογράφου (legalità,
pontualità, suisseratezza et fedeltà…assicurando qualunqu’ che dal medemo
potra ricevere ogni ottima et honorevole opperatione).
∆έκα ηµέρες αργότερα, στην άδεια άσκησης του συµβολαιογραφικού
επαγγέλµατος του Βούλγαρη (privileggio) ο βάιλος Giulio Balbi δηλώνει ότι,
αφού έλαβε ολοκληρωµένη πληροφόρηση για το ήθος και το χαρακτήρα
του ανωτέρω και ειδικότερα, πλην των συνήθως αναφεροµένων, και για την
civiltà, fideltà και attitudine, όπως φαίνεται στο σχετικό αυθεντικό πιστο_
ποιητικό των εξεταστών επί των συµβολαιογράφων, µε την εξουσία που του
έχει δοθεί από τη βενετική Σύγκλητο για να διορίζει συµβολαιογράφους,
διορίζει τον Βούλγαρη δηµόσιο και νόµιµο συµβολαιογράφο για να συντάσ_
σει κάθε είδους συµβολαιογραφική πράξη, σε κάθε πόλη, κατεξοχήν δε στην
πόλη της Κέρκυρας, αλλά και σε οποιονδήποτε άλλον τόπο, όπως οι νοτά_

tione del Notariato, nelle promotioni del Notariato, poter far il notariato, arte, carico, C(h)ariD
cho, carica di Nodaro, offitio/officio del notariato, esertitio ή esercitio della Notaria, esserciD
cio, professione di Notaio, aministratione del Notariato.
79. Γ.Α.Κ._Α.Ν.Κ., Ενετοκρατία Φ. 25, υπ. 7, φ. 8v.
80. Για την επάρκεια των συµβολαιογράφων στην Κρήτη, ΛΑΜΠΡΙΝΟΣ, Νοτάριοι, σ. 106· ΚΟ_
ΛΥΒΑ, Αρχειονοµία, σ. 383. Για µεταγενέστερη περίοδο, βλ. ΦΩΤΕΙΝΗ ΚΑΡΛΑΦΤΗ_ΜΟΥΡΑΤΙ∆Η,
Το κατάστηµα των Νοταρίων: κανονιστικές ρυθµίσεις του συµβολαιογραφικού επαγγέλ_
µατος στις αρχές του 19ου αιώνα στα Ιόνια Νησιά, Επετηρίς του Κέντρου Ερεύνης της ΙστοD
ρίας του Ελληνικού ∆ικαίου 44 (2012) (υπό έκδοση).
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ριοι της Βενετίας, και αφού ο Βούλγαρης έδωσε επίσηµο όρκο ότι θα υπη_
ρετήσει στο αξίωµα (carica) του συµβολαιογράφου µε πίστη και αλήθεια
(realmente e fedelmente e per fede della verità)81.
Αξιοσηµείωτο δε είναι ότι, στα τέλη του 17ου αιώνα82, οι σύνδικοι της
κερκυρακής κοινότητας απευθύνονται στη βενετική διοίκηση, διαµαρτυρό_
µενοι για την, εδώ και λίγα χρόνια, επιβληθείσα από το βάιλο επιβάρυνση
ενός τζεκινίου σε κάθε διορισµό ιερέα και συµβολαιογράφου. Τελικώς, ο
γενικός καπιτάνος της Θάλασσας Domenigo Mocenigo, στις 7 Μαgου 1691
(από το Στόλο), διατάσσει τους βάιλους στο εξής να µην ζητούν αυτή την
επιβάρυνση για τους ανωτέρω διορισµούς83.
Ιερείςνοτάριοι
Στη µεσαιωνική εποχή, νοτάριοι είχαν και την ιδιότητα του ιερέως84.
Όµως από τις αρχές ήδη του 17ου αιώνα, εκδίδεται διαταγή από τον
προνοητή F. Pasqualigo, που κοινοποιείται στη Ζάκυνθο το 1607, η οποία
απαγορεύει στους ιερείς να είναι και συµβολαιογράφοι. Το Μάιο του 163185,
ο προνοητής και εξεταστής των Τριών Νήσων Antonio Pisani επιβεβαιώνει
τη διαταγή, καθορίζοντας µάλιστα χρηµατικό πρόστιµο 300 δουκάτων για
τους παραβάτες ιερείς_συµβολαιογράφους86 αλλά και για τους εξεταστές
που θα ελέγξουν τα βιβλία αυτών, καθώς και για το γραµµατέα της
διοίκησης, που θα καταχωρήσει το διορισµό, για κάθε περίπτωση παρανο_
µίας. Επιπλέον, οι συµβολαιογραφικές πράξεις που θα έχουν συνταχθεί από
τέτοιους συµβολαιογράφους θα καταστούν άκυρες. Ωστόσο, οι ιερείς που
ήδη είναι και συµβολαιογράφοι δύνανται να ασκούν το αξίωµα εφ όρου
ζωής87. Η σχετική διαταγή µεταφράσθηκε στην ελληνική και δηµοσιεύθηκε
στην πόλη και στις τέσσερις περιφέρειες του νησιού. Του ανωτέρω εγγρά_
φου, το οποίο είναι αντίγραφο από το πρωτότυπο, ακολουθεί άλλο, οµοίως

81. Γ.Α.Κ._Α.Ν.Κ., Ενετοκρατία Φ. 25, υπ. 7, φ. 9r.
82. Γ.Α.Κ._Α.Ν.Κ., Ενετοκρατία Φ. 23, υπ. 6, φ. 7r.
83. Γ.Α.Κ._Α.Ν.Κ., Ενετοκρατία Φ. 100, βιβλίο 46, φ. 2v, 6r, 8r. Η απαγόρευση αφορά και την επι_
βληθείσα επιβάρυνση µισού δουκάτου για εξαγωγή λαδιού, πλην της συνήθους φορολόγησης.
84. Στην Κρήτη, για παράδειγµα, το 1365, καταγράφεται διορισµός του ιερέα Γεωργίου Σπη_
λιώτη ως νοταρίου από τον ∆ούκα της Κρήτης Πέτρο Mauroceno: ΧΑΙΡΕΤΗ, ∆ιοριστήριο
ἔγγραφο, σ. 67 και 70. Βλ. και SANDI, Principi, σ. 101.
85. Γ.Α.Κ._Α.Ν.Κ., Ενετική ∆ιοίκησις Φ. 133, υπ._, φ. 2r. Ανανέωση αυτής της απόφασης τον
Απρίλιο του 1743. Γ.Α.Κ._Α.Ν.Κ., Ενετοκρατία Φ. 80, υπ. 18/1, φ. 13r.
86. ΜΑΛΤΕΖΟΥ, Νοταριακὸ ἀρχεῖο, σ. 20.
87. Στις βενετικές γαλέρες, ο ιερέας εκτελούσε και χρέη συµβολαιογράφου. LANE, Βενετία, σ. 484.
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αντίγραφο, που περιλαµβάνει την επικύρωση της απόφασης του Pisani από
το δόγη Franciscus Ercio και τη βενετική Σύγκλητο προς χάρη της κερκυ_
ρακής κοινότητας, (επί Marc’ Antonio Memmo, προνοητή και καπιτάνου
Corcyre). Στο έγγραφο σηµειώνεται ότι αυτή η απόφαση συνάδει µε την ορ_
θόδοξη χριστιανική (Ritto Grecco)88 δεοντολογία. Το αξιοσηµείωτο δε είναι
ότι αυτή η επικύρωση γίνεται χρόνια αργότερα, τον Ιανουάριο του 1642.
Την ίδια διαταγή εντοπίζουµε και αρκετές δεκαετίες αργότερα, το
Μάρτιο του 168489, όταν τονίζεται ότι οι ιερείς δεν δύνανται να γίνουν
συµβολαιογράφοι, επί ποινή 300 δουκάτων, ποινή στην οποία θα υπόκειν_
ται και οι εξεταστές και ο γραµµατέας, καθώς και σε έγγραφο του 170290,
όπου επαναλαµβάνονται τα ανωτέρω, καθώς και ότι όσοι είναι ήδη συµ_
βολαιογράφοι και επιθυµούν να γίνουν ιερείς θα πρέπει να δηλώσουν στην
εκκλησιαστική γραµµατεία και στη γραµµατεία της διοίκησης ότι δεν θα
ασκήσουν στο εξής τη συµβολαιογραφία. ∆ιαφορετικά, οι πράξεις που
αυτοί θα συντάσσουν, µετά από αυτή τη διαταγή, θα είναι άκυρες και
επιπλέον οι παραβάτες θα καταβάλουν χρηµατικό πρόστιµο91 200 δουκάτων
στην Οικονοµική Υπηρεσία. Επαναλαµβάνεται δε ότι όσοι είναι ήδη nodari
religiosi δύνανται να συνεχίσουν να είναι και ιερείς και συµβολαιογράφοι,
δια βίου.
Ένας από τους λόγους αυτής της απαγόρευσης ήταν ότι συχνά οι ιερείς_
νοτάριοι έπειθαν τους διαθέτες να κληροδοτούν περιουσιακά τους στοιχεία
σε εκκλησίες και µονές. Βεβαίως, οι προαναφερθείσες απαγορεύσεις, στην
Κέρκυρα, είχαν µάλλον προσωρινό χαρακτήρα, αφού ιερείς_νοτάριοι
υπήρχαν σχεδόν καθ’ όλη τη διάρκεια της βενετικής περιόδου, όπως απλά
κανείς µπορεί να διαπιστώσει από τις σχετικές αναφορές µας εδώ, αλλά,
βεβαίως, και εάν ξεφυλλίσει τον κατάλογο των συµβολαιογράφων του
Αρχείου, όπου, κυρίως στα χωριά, αρκετοί ήταν οι ιερείς νοτάριοι.
Άσκηση συµβολαιογραφίας
Ο νοτάριος ασκούσε το επάγγελµα του συνηθέστατα στο γραφείο του,
το οποίο, στις πράξεις, για την εξεταζόµενη περίοδο, στην Κέρκυρα, ανα_

88. Ο όρος greco, στα διοικητικά έγγραφα, όταν γίνεται αναφορά στο δόγµα, δηλώνει τον ορ_
θόδοξο χριστιανό. Βλ. και ΛΑΜΠΡΙΝΟΣ, Νοταριακή τέχνη, σ. 291.
89. Γ.Α.Κ._Α.Ν.Κ., Ενετική ∆ιοίκησις Φ. 304, υπ. 5, φ. 64v.
90. Γ.Α.Κ._Α.Ν.Κ., Ενετοκρατία Φ. 27, υπ. 8, φ. 36r., επί βαgλου Bernardo Semitecolo. Σε αυτό το
έγγραφο, αναφέρεται ως χρηµατικό πρόστιµο το ποσό των 200 δουκάτων για την Camera
Fiscale (Οικονοµική Υπηρεσία).
91. Για την ποινή και το πρόστιµον, βλ. ΧΑΤΖΑΚΗΣ, Ποινικές ρήτρες, σ. 12.
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φέρεται ως κάνγκελο (cancello)92. Άλλοι χώροι στους οποίους ο συµβολαιο_
γράφος µετέβαινε, για την έγγραφη σύναψη συµφωνιών και τη σύνταξη των
αντίστοιχων πράξεων, ήταν η οικία κάποιου από τους συµβαλλόµενους ή
τους µάρτυρες ή άλλου προσώπου εγνωσµένου κύρους, ή ακόµη και ο χώρος
ενός ναού συνήθως στις αιρετοκρισίες.
Κατά διαστήµατα, η βενετική διοίκηση γνωστοποιούσε ή υπενθύµιζε
αναλυτικά τον έννοµο τρόπο, µε τον οποίο ο συµβολαιογράφος ήταν
υποχρεωµένος να ασκεί το επάγγελµά του. Στην αρχή αυτών των εγγράφων,
συνήθως, αναφέρονταν οι εκάστοτε εξεταστές επί των συµβολαιογράφων,
το κοινό ενδιαφέρον για την εύρυθµη λειτουργία του επαγγέλµατος (λειτουρD
γήµατος, υπουργήµατος, αξιώµατος, τέχνης κ.ά) του συµβολαιογράφου,
καθώς και η συνήθης τυπική γνωστοποίηση_πρόσκληση προς τους συµβο_
λαιογράφους να προσκοµίσουν τις άδειες και τα κατάστιχά τους για έλεγχο,
όπως θα αναπτύξουµε και παρακάτω. Στη συνέχεια του εγγράφου, κατα_
γράφονταν 11 capitoli (άρθρα), τα οποία αναφέρονταν στη σύναψη των
πράξεων. Πρόκειται προφανώς για τα 11 άρθρα του Capitulare των νοτα_
ρίων, το οποίο ο Σπ. Θεοτόκης αναφέρει ότι εντόπισε στα βενετικά αρχεία,
χωρίς όµως ο ίδιος να προλάβει να το δηµοσιεύσει93.
Από αυτά τα επαναλαµβανόµενα, κατά διαστήµατα, έγγραφα µε τα
προαναφερθέντα άρθρα94, επιλέξαµε να παρουσιάσουµε αυτό του 1637,
επειδή αυτό είναι πιο ολοκληρωµένο, περιλαµβάνοντας δύο ακόµη άρθρα.
Ειδικότερα, κάθε πράξη (άρθρο 1) πρέπει να φέρει την ηµεροµηνία95 και
τον τόπο σύνταξής της, καθώς και τα ονόµατα των συµβαλλόµενων.
∆εν επιτρέπεται (άρθρο 2) ο νοτάριος να συντάξει κάποια πράξη σε
άλλο βιβλίο ή σε κάποιο χαρτί, αλλά µόνο σε αυτό που θα φέρει την υπο_
γραφή ενός εκ των εξεταστών96.

92. Πρβλ. το βυζαντινό statio: SARANDI_MENDELOVICI, History, σ. 528. Και αργότερα: stacio (MA_
LTEZOU, Portrait, σ. 128).
93. MALTEZOU, Portrait, σ. 122.
94. Γ.Α.Κ._Α.Ν.Κ., Ενετοκρατία Φ. 10, υπ. 6, φ. 175v (1624)· Γ.Α.Κ._Α.Ν.Κ., Ενετοκρατία Φ. 16,
υπ. 3, φ. 5r (1637)· Γ.Α.Κ._Α.Ν.Κ., Ενετοκρατία Φ. 27, υπ. 5, φ. 1r (1693)· Γ.Α.Κ._Α.Ν.Κ., ΕνεD
τοκρατία Φ. 24, υπ. 3, φ. 87r (1694)· Γ.Α.Κ._Α.Ν.Κ., Ενετοκρατία Φ. 25, υπ. 2, φ. 13r (1698)
και αλλού.
95. Η σχετική παράβαση, δηλαδή η αλλαγή της ηµεροµηνίας διαθήκης προς όφελος άλλων προ_
σώπων, πλην των νόµιµων κληρονόµων, αναφέρεται και στη λογοτεχνία: Τὴ δάτα ἔβαλα
πρὸ ἑνὸς µηνός (Α. ΡΙΖΟΣ_ΡΑΓΚΑΒΗΣ, Ο συµβολαιογράφος, Αθήνα 2011, σ. 40) (στο εξής:
ΡΙΖΟΣ_ΡΑΓΚΑΒΗΣ, Συµβολαιογράφος).
96. Κάθε πράξη που συντασσόταν σε πρόχειρο σχέδιο (schizzo) έπρεπε να διαβάζεται στους
συµβαλλόµενους. Βλ. και POJAGO, Leggi, σ. 170. Πρόκειται για την τελείωση ή πλήρωση (comD
pletio), δηλαδή για την ανάγνωση του εγγράφου από το συµβολαιογράφο και την ερώτηση

ΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΥ ΣΤΗΝ ΚΕΡΚΥΡΑ ΕΠΙ ΒΕΝΕΤΟΚΡΑΤΙΑΣ

167

Όταν δε αυτό συµπληρωθεί, τότε ο νοτάριος θα χρησιµοποιήσει νέο.
Απαγορεύεται (άρθρο 3) η καταγραφή πράξεων σε χωριστά φύλλα (squaD
rzafogli) και εφόσον υπάρχουν τέτοια, θα θεωρούνται άκυρα (niun valore et
efficacia). Οι ποινές δε που θα επιβληθούν στον παραβάτη συµβολαιογράφο
θα είναι, επί πέντε έτη, υπηρέτηση ως κωπηλάτης στις γαλέρες, καθώς και
στέρηση του δικαιώµατος άσκησης της συµβολαιογραφίας δια βίου.
Το επόµενο άρθρο (4), επίσης, αναφέρεται στα παραπάνω χωριστά φύλ_
λα και στη µεγάλη ζηµία που αυτά µπορούν να προκαλέσουν. Προκειµένου
δε αυτό το φαινόµενο να σταµατήσει, ζητείται, σε διορία 15 ηµερών για την
πόλη και ενός µηνός για το υπόλοιπο νησί, οι νοτάριοι να προσκοµίσουν
στους εξεταστές όλα τα χωριστά φύλλα στα οποία έχουν γράψει συµβόλαια,
διαθήκες ή άλλες πράξεις, για να λάβουν από τους εξεταστές τις οδηγίες που
αυτοί θα κρίνουν ως απαραίτητες για τη διασφάλιση των συµφερόντων των
ενδιαφεροµένων.
Προκειµένου, επίσης, να σταµατήσουν οι καταχρήσεις (άρθρο 5) που
παρατηρούνται σχετικά µε τα λευκά φύλλα και τις λευκές σελίδες που εντο_
πίζονται στα κατάστιχα, αποφασίζεται η απαγόρευση τέτοιων κενών, ενώ,
εάν κατά λάθος συµβεί κάτι τέτοιο, ο συµβολαιογράφος οφείλει να τραβήξει
γραµµές πάνω σε αυτά, δηλώνοντας το λάθος (trascurato per erore).
Αναφέρεται (άρθρο 6) ακόµη η υποχρέωση της τήρησης αλφαβητικού
ευρετηρίου των ονοµάτων των συµβαλλόµενων µερών σε κάθε κατάστιχο.
Αξίζει εδώ να σηµειωθεί ότι, σε αυτά τα ευρετήρια, η αλφαβητική κατα_
χώρηση γινόταν, συνήθως, ως προς το βαπτιστικό όνοµα και όχι ως προς το
επώνυµο, ενώ, συχνά, καταγράφεται και η κοινωνική ή επαγγελµατική
προέλευση του συµβαλλόµενου: signor, µάστρο κ.ά.
Άλλο άρθρο (7) αναφέρεται στις διαθήκες ή στα κωδίκελλα και τονί_
ζεται η υποχρέωση του συµβολαιογράφου να ελέγξει εάν ο διαθέτης είναι
ψυχικά υγιής και εφόσον είναι, ότι αυτό πρέπει να καταγραφεί. Οι µάρτυ_
ρες, επίσης, πρέπει να παρευρίσκονται από την αρχή και να υπάρχουν
τουλάχιστον δύο που να γνωρίζουν γραφή, ενώ εάν αυτό δεν είναι δυνατόν,
επιτρέπεται και ένας µάρτυρας που να γνωρίζει γραφή και να µαρτυρεί και
για τους άλλους. ∆ιαφορετικά, η διαθήκη θα θεωρείται άκυρη και ο συµβο_

στα συµβαλλόµενα µέρη εάν αυτό ανταποκρίνεται στη θέλησή τους, προκειµένου, στη συ_
νέχεια, να καταχωηθεί στα κατάστιχα. Βλ. και ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ, Συµβολαιογράφος, σ. 19.
Ακολουθούσε, συνήθως, η απόλυση (absolutio), όπου ο νοτάριος παρέδιδε ένα αντίγραφο
της πράξης σε καθένα από τα συµβαλλόµενα µέρη. SARANDI_MENDELOVICI, History, σ. 525. Βλ.
και ΑΣΩΝΙΤΗΣ, Νοταριακά έγγραφα, σ. 16· ΚΟΛΥΒΑ, Αρχειονοµία, σ. 379. Για την εφαρµογή,
τέλος, της stridationis, δηλαδή της δηµοσιοποίησης του περιεχοµένου των δικαιοπραξιών,
κατά το 14ο και 15ο αιώνα, βλ. ΑΣΩΝΙΤΗΣ, Νοταριακά έγγραφα, σ. 12.
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λαιογράφος θα υπόκειται σε κυρώσεις.
Οµοίως για τις διαθήκες (άρθρο 8), ο συµβολαιογράφος υποχρεούται να
ερωτά πάντοτε το διαθέτη εάν αυτός στον οποίο άφησε την περιουσία του
επιθυµεί να είναι και ο νόµιµος κληρονόµος του, και την απάντησή του να
την καταγράφει, επί ποινή 500 δουκάτων για το Ενεχυροδανειστήριο97, για
κάθε περίπτωση παράβασης.
Απαγορεύεται (άρθρο 9), επίσης, ο συµβολαιογράφος να σηµειώνει στο
περιθώριο διαθήκης, συµβολαίου ή άλλης πράξης, ακύρωση, διευκρίνιση,
κλήση, ρύθµιση ή ικανοποίηση πίστωσης ή άλλη σηµείωση, αλλά όλα αυτά
πρέπει να τα καταχωρεί στο κατάστιχό του στην ηµεροµηνία που θα συµ_
βούν µε τη σχετική αναφορά.
Ανά έτος (άρθρο 10)98, οι συµβολαιογράφοι οφείλουν να εµφανίζονται
και να προσκοµίζουν τα πρωτόκολλά τους για έλεγχο. ∆ιαφορετικά, θα
υπόκεινται σε σωµατικές και χρηµατικές ποινές και µεγαλύτερες, κατά την
κρίση των αρµοδίων και των διαδόχων τους, ανάλογα µε την ποιότητα του
αδικήµατος. Επιπροσθέτως, σε αυτούς τους παραβάτες συµβολαιογράφους
θα αφαιρείται ipso jure, δια βίου, η δυνατότητα άσκησης της συµβολαιο_
γραφίας.
Στη συνέχεια, (άρθρο 11) τονίζεται ότι, όσοι συµβολαιογράφοι δεν έχουν
το ανωτέρω αλφαβητικό ευρετήριο, πρέπει να το συντάξουν εντός διορίας 15
ηµερών.
Οι συµβολαιογράφοι (άρθρο 12) και όσοι ασκήσουν τη συµβολαιογραφία
στο εξής υποχρεούνται να τηρούν τα βιβλία τους (volumi) µε τάξη και µε την
απαραίτητη αρίθµηση, εφαρµόζοντας τους σχετικούς κανονισµούς, επί ποινή
25 δουκάτων και παύση δια βίου από τη συµβολαιογραφία.
Τέλος (άρθρο 13), τονίζεται ότι αντίγραφο των ανωτέρω πρέπει να
υπάρχει δεµένο στα κατάστιχα κάθε συµβολαιογράφου99. Παρατηρούµε ότι
αρκετά από τα ανωτέρω άρθρα αναφέρονται στην έννοµη δηµιουργία και
τήρηση των συµβολαιογραφικών κατάστιχων. ∆ηλαδή τα περισσότερα των
άρθρων, για ακόµη µία φορά, περιλαµβάνουν οδηγίες για τα συµβολαιογρα_
φικά βιβλία: καταγραφή των πράξεων σε δεµένα βιβλία µε χρονολογική
σειρά, σαφής καταγραφή των ονοµάτων των συµβαλλόµενων µερών. Η
χρονολογική δε σειρά θα πρέπει να τηρείται και για τις τροποποιήσεις

97. ΧΡ. ∆ΕΣΥΛΛΑΣ, Η Τράπεζα των Φτωχών. Το Monte di Pietà της Κέρκυρας (1630_1864), Αθήνα
2006.
98. Αλλού και µάλιστα αρκετά συχνά, αναφέρεται ότι ο αυτός ο έλεγχος πρέπει να πραγµατο_
ποιείται κάθε τέσσερις µήνες. Γ.Α.Κ._Α.Ν.Κ., Ενετοκρατία Φ. 25, υπ. 2, φ. 1r.
99. Αλλού, αναφέρεται η υποχρέωση να αποσταλεί αντίγραφο των capitoli, στην ελληνική
γλώσσα, στις τέσσερις επαρχίες του νησιού.
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προηγούµενων πράξεων, οι οποίες θα καταχωρούνται ως ξεχωριστές πρά_
ξεις, προς αποφυγή παράνοµης προσθήκης όρων ή και προσώπων. Τονί_
ζεται, επίσης, η παράνοµη ύπαρξη συµβολαιογραφικών πράξεων σε χωριστά
φύλλα και η διευθέτηση των ήδη σε αυτά καταγεγραµµένων, αναφορά που
(υπο)δηλώνει ότι αυτή η πρακτική ήταν, σε κάποιο βαθµό, συνήθης.
Βεβαίως, πρέπει να σηµειώσουµε ότι στα ανωτέρω άρθρα του 1637 δίδε_
ται µεγαλύτερη βαρύτητα στις διαθήκες από ό,τι στα συχνά επαναλαµβανό_
µενα έντεκα άρθρα, ως αποτέλεσµα πιθανόν της αντίστοιχης οδηγίας_
διαταγής από την κεντρική ή τοπική βενετική διοίκηση, ως κατασταλτική
διοικητική αντίδραση στα συναφή παραβατικά φαινόµενα εκείνης της
περιόδου.
Στο πλαίσιο της πραγµατοποίησης όλων των ανωτέρω και της επίτευξης
των επιδιωκόµενων στόχων, επισηµαίνεται ο σχετικός τακτικός έλεγχος από
τους αρµόδιους εξεταστές, ενώ δίδεται ως διορία συµµόρφωσης ένα χρονικό
διάστηµα, προκειµένου οι συµβολαιογράφοι να τακτοποιήσουν τις ενδε_
χόµενες παραβάσεις τους.
Οι εξασφαλιστικές ρήτρες, τέλος, αφορούν κυρώσεις, σε περίπτωση
απείθειας, οι οποίες είναι αυστηρότατες και περιλαµβάνουν υψηλά χρηµα_
τικά πρόστιµα, υποχρεωτική υπηρέτηση στο στόλο και οπωσδήποτε την
πιθανότερη πραγµατοποιήσιµη οριστική αφαίρεση της άδειας άσκησης της
συµβολαιογραφίας.
Στις αρχές του επόµενου αιώνα (24 Απριλίου 1708)100, κατά τη θητεία
των εξεταστών επί των συµβολαιογράφων Zuanne Damillo και Σπυρίδωνος
Μουστοξίδη, έγγραφο του βαgλου Zuanne Foscarini επαναλαµβάνει ακόµη
µία φορά την προαναφερθείσα υποχρέωση προσκόµισης των συµβο_
λαιογραφικών κατάστιχων για έλεγχο, εντός διορίας 15 ηµερών για τους
συµβολαιογράφους της πόλης και εντός ενός µηνός για τους συµβολαιογρά_
φους του υπόλοιπου νησιού, ενώ ακολουθούν εννέα capitoli, τα περισσότε_
ρα εκ των οποίων ήδη έχουν αναφερθεί, αλλά µε κάποιες διαφοροποιήσεις.
Ειδικότερα, σηµειώνεται ότι οι συµβολαιογράφοι (άρθρο 1), στο εξής,
υποχρεούνται να κρατούν οι ίδιοι τα βιβλία τους, ενώ, εάν αυτοί έχουν στην
κατοχή τους βιβλία αποθανόντων πατέρων και αδελφών που ήταν συµβο_
λαιογράφοι, υποχρεούνται να συντάξουν και να καταχωρήσουν ξεχωριστό
σηµείωµα, µε τη µορφή καταλόγου, στο βιβλίο που υπάρχει για αυτόν το
σκοπό στη Γραµµατεία.

100. Γ.Α.Κ._Α.Ν.Κ., Ενετοκρατία Φ. 30, υπ. 1, φ. 37r. Βλ. και Γ.Α.Κ._Α.Ν.Κ., Ενετοκρατία Φ. 29,
υπ. 6, φ. 32r.
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Στο πλαίσιο της εφαρµογής των διατάξεων των σχετικών νόµων περί
δηµοσίευσης των διαθηκών και των κωδικέλλων (άρθρο 2) µετά το θάνατο
του διαθέτη, εκτός από την προσκόµιση της διαθήκης στη Γραµµατεία, οι
συµβολαιογράφοι υποχρεούνται να τη δηµοσιοποιήσουν και στο ναό της
ενορίας του διαθέτη ή διαφορετικά σε άλλη εκκλησία, παρουσία µαρτύρων,
εντός διορίας τουλάχιστον ενός µηνός µετά το θάνατο του διαθέτη, και να
καταγράψουν στις πράξεις τους αυτή τους την ενέργεια.
Τα κληροδοτήµατα (άρθρο 3) για φιλανθρωπικούς σκοπούς (legati ad
pias causas)101, καθώς και τα καταπιστεύµατα (fideicommissi)102 θα σηµειώ_
νονται από τους συµβολαιογράφους, εντός της ανωτέρω διορίας, στο βιβλίο
που θα υπάρχει για αυτόν το σκοπό στη Γραµµατεία και τα έξοδα για κάθε
τέτοια σηµείωση θα είναι ένα άσπρο (και όχι περισσότερο).
Εάν οι εξεταστές (άρθρο 4) εντοπίσουν λάθη, υποχρεούνται να καταθέ_
σουν στη Γραµµατεία αντίγραφο της απόφασής τους σχετικά µε τις επιβα_
λόµενες ποινές.
Κατά τις παραδόσεις των βιβλίων των αποθανόντων συµβολαιογράφων
προς φύλαξη (άρθρο 5), οι εξεταστές οφείλουν να παρεµβαίνουν µε την
υπογραφή τους.
Όσοι φυλάττουν βιβλία αποθανόντων συµβολαιογράφων (άρθρο 6)
υποχρεούνται, εντός διορίας δύο µηνών, να προβούν σε αλφαβητική ταξι_
νόµηση αυτών και να γνωστοποιήσουν αυτή την ενέργεια (facendo maniD
festo di detta opera) µε υπογραφή τους στο βιβλίο που υπάρχει για αυτόν το
σκοπό στη Γραµµατεία, επί ποινή παύσης και καταβολής χρηµατικού προ_
στίµου 300 δουκάτων στην Οικονοµική Υπηρεσία.
Όλοι οι συµβολαιογράφοι (άρθρο 7) υποχρεούνται να έχουν αντίγραφα
όλων των σχετικών διατάξεων µαζί µε την άδεια άσκησης.
Όλοι οι συµβολαιογράφοι (άρθρο 8) υποχρεούνται να φυλάττουν σωστά
και σε ασφαλές µέρος τα δικά τους βιβλία είτε τα βιβλία των αποθανόντων
πατέρων και αδελφών αυτών, οµοίως επί ποινή παύσης και καταβολής
χρηµατικού προστίµου 300 δουκάτων.
Προκειµένου η απροσεξία ορισµένων συµβολαιογράφων (άρθρο 9) να
µην µετατραπεί σε αιφνιδιασµό από την πονηριά, απαγορεύεται στο εξής οι
συµβολαιογράφοι να προβαίνουν σε εγγυήσεις πληρωµών των πράξεων
τους µεγαλύτερες από 10 δουκάτα, εκτός εάν υπογράφουν δύο µάρτυρες,
επί ποινή ακύρωσης των εγγυήσεων.
101. Σηµειώνουµε τη διαφορά µεταξύ των legati ad pias causas και των testamenti ad pias causas.
102. Fideicommissi< fides + committere. Βλ. και Γ. ΧΑΤΖΑΚΗΣ, Η πατρική εξουσία στο δικαικό
περιβάλλον της Βενετοκρατούµενης Κρήτης, Επετηρίς του Κέντρου Ερεύνης της Ιστορίας
του Ελληνικού ∆ικαίου 39 (2005) 143_209 (187).
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Παρατηρούµε ότι από τα εννέα capitoli τα τέσσερα (τα δύο εκ των
οποίων αποκλειστικώς) αναφέρονται στα κατάστιχα αποθανόντων συµβο_
λαιογράφων, σε θέµατα σχετικά µε την παράδοση, τη φύλαξη και την απο_
φυγή παραποίησης των πράξεων που αυτά περιέχουν. Το θέµα δε της
ασφάλειας είναι σηµαντικότατο, αφού οι σχετικοί κίνδυνοι είναι ποικίλοι:
κλοπή βιβλίων ή αφαίρεση φύλλων από αυτά από πρόσωπα που έχουν
ανάλογα συµφέροντα, καταστροφή βιβλίων εξαιτίας φύλαξής τους σε αν_
θυγιεινούς χώρους (υγρασία, τρωκτικά) κ.ά. Βεβαίως, τα παραπάνω ισχύουν
και για τα βιβλία των ζώντων συµβολαιογράφων, µε τη µνεία, σε άλλα
άρθρα, πρόσθετων υποχρεώσεων αυτών.
∆ύο άρθρα αναφέρονται στις διαθήκες, το πρώτο για την επιτυχή και
ολοκληρωµένη, κατά το δυνατόν, δηµοσιοποίηση αυτών και το δεύτερο για
τα κληροδοτήµατα για ιερούς σκοπούς, στο πλαίσιο της υλοποίησης της
πραγµατικής τελευταίας βούλησης του διαθέτη, αλλά και της εµφανούς από_
δειξης της σπουδαιότητας που η διοίκηση απέδιδε σε θέµατα θρησκευτικό_
τητας.
Η προαναφερθείσα µέριµνα της βενετικής διοίκησης για τα συµβολαιο_
γραφικά θέµατα, όπως αναφέρεται και αλλού, δικαιολογείται εφόσον τα
συµβολαιογραφικά κατάστιχα αποτελούσαν την κατεξοχήν επίσηµη πηγή
των δικαιοπραξιών που αφορούσαν περιουσιακά στοιχεία, και όχι µόνον,
των υπηκόων της Γαληνοτάτης, ένας από τους (βασικούς) στόχους της ο_
ποίας ήταν η, κατά καιρούς, επιδίωξη πρόληψης, ή, στη χειρότερη περί_
πτωση, εξάλειψης φαινοµένων δυσαρέσκειας ως απόρροια δυσλειτουργιών
ή παραβατικών συµπεριφορών.
∆ιαθήκες
Στα διοικητικά έγγραφα που αφορούν την άσκηση της συµβολαιο_
γραφίας, σε προληπτικό ή και κατασταλτικό επίπεδο, είτε δηλαδή όταν
πρόκειται για διατάξεις και κανονισµούς, είτε για παραβατική, έκνοµη
συµπεριφορά εκ µέρους των συµβολαιογράφων, συχνά, γίνεται ιδιαίτερη
µνεία στις διαθήκες (materie più importante), αφού αυτές αναφέρονται στις
περιουσίες των υπηκόων (tutte le sostanze de suditi).
Ειδικότερα, η έµφαση στις διαθήκες103 δικαιολογείται όχι µόνον επειδή
αυτές αφορούν στα αναγκαία µέσα βιοπορισµού ή και ευπορισµού, αλλά
και επειδή το πρώτο συµβαλλόµενο µέρος, ο διαθέτης, δεν θα βρίσκεται εν

103. Για τη σύνταξη διαθηκών, βλ. και ΜΑΝΙΝ, Περὶ Νοµοθεσίας, σ. 42 και POJAGO, Leggi, σ. 122,
248.
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ζωή, κατά την εκτέλεση της διαθήκης104, εν αντιθέσει µε τα συµβαλλόµενα
µέρη των άλλων ειδών δικαιοπραξιών, τα οποία έχουν τη δυνατότητα να
γνωρίζουν και να ελέγχουν την πορεία της πραγµατοποίησης των συµφω_
νηθέντων (σε προικοσύµφωνα, αγοραπωλησίες, δανεισµούς κ.ά.).
Για αυτόν το λόγο, υπάρχει µέριµνα, κατά καιρούς, από τη ∆ιοίκηση,
όπως ήδη αναφέραµε, όσον αφορά την έννοµη καταχώρηση της διαθήκης
στο συµβολαιογραφικό κατάστιχο105, δηλαδή την καταγραφή της πραγµα_
τικής ηµεροµηνίας σύνταξης της διαθήκης, την αναφορά όλων των νόµιµων
κληρονόµων, των µεριδίων αυτών και γενικότερα όλων των όρων της διαθή_
κης, την ύπαρξη µαρτύρων106 και την πλήρη ενηµέρωση αυτών για τους
όρους της διαθήκης. Επιπλέον, όπως είδαµε σε κάποια από τα προανα_
φερθέντα capitoli, κατά διαστήµατα, καταγράφεται ως βασική προπόθεση
η καλή ψυχική υγεία του διαθέτη κατά τη σύνταξη της διαθήκης, ενώ ανα_
φέρεται η επιπλέον υποχρέωση του συµβολαιογράφου να ερωτά τους δια_
θέτες εάν αυτοί επιθυµούν οι αναφερθέντες κληρονόµοι να είναι και
(γενικώς) οι νόµιµοι κληρονόµοι τους. Η δεύτερη αυτή αναφορά προφανώς
αποτελούσε επιβεβαίωση των ονοµάτων των νόµιµων κληρονόµων, αλλά
διευθετούσε και πιθανά µελλοντικά ζητήµατα σχετικά µε τα κληροδοτη_
θέντα περιουσιακά στοιχεία (κέρδη, ζηµίες κ.ά.) και γενικότερα κληρονο_
µικά θέµατα. Αξιοσηµείωτες, επίσης, είναι οι διευκρινίσεις σχετικά µε τους
µάρτυρες, οι οποίοι δεν έπρεπε απλά να παρίστανται, αλλά και να δύνανται
να αναγνώσουν, τουλάχιστον δύο εξ αυτών, όσα ο συµβολαιογράφος
ανέφερε. Όλα αυτά στα πλαίσια της αποφυγής ποικίλων παρανοµιών, όπως
η εµφάνιση πλαστής107 µεταγενέστερης διαθήκης108, η απόκρυψη, η παράβα_
ση ή η παραποίηση όρων, η παράνοµη προσθήκη_συµµετοχή και άλλων,
πλην των νόµιµων κληρονόµων109, η απουσία µαρτύρων που ευνοούσε
οποιαδήποτε παρανοµία κ.ά.
Ορισµένοι συµβολαιογράφοι, µάλιστα, τηρούσαν ειδικό βιβλίο διαθηκών

104. Βλ. και SANDI, Principi, σ. 101.
105. …ἂς ἐξετασθεί τὸ βιβλίον τῆς καταχωρίσεώς µου (ΡΙΖΟΣ_ΡΑΓΚΑΒΗΣ, Συµβολαιογράφος, σ.
158).
106. Για παρανοµίες όσον αφορά µάρτυρες σε διαθήκες, στην Κρήτη, βλ. ΛΑΜΠΡΙΝΟΣ, Νοτα_
ριακή τέχνη, σ. 293. Μάρτυρες γνώριµοί µου, καὶ µὴ ἔχοντες µ’ ἐµένανε συγγένεια νε ριλαD
τζιόνε (ΡΙΖΟΣ_ΡΑΓΚΑΒΗΣ, Συµβολαιογράφος, σ. 39).
107. ΧΑΙΡΕΤΗ, ∆ιοριστήριο ἔγγραφο, σ. 71. Στη Ζάκυνθο, όπως και στην Κρήτη, νοτάριοι, κά_
ποιες φορές, δέχονταν εκβιασµούς για να συντάξουν ψεύτικα συµβόλαια και διαθήκες.
108. Ἡ µοναχὴ καὶ ἰρρεβοκάβιλε θέλησί του…..ποτὲ δὲν ἐξέδωκε ἄλλο κανένα ἄττο τεσταµεντάλε
ἢ πούβλικο ἢ πριβάτο ἀντεριόρε ἀπὸ τοῦτο (ΡΙΖΟΣ_ΡΑΓΚΑΒΗΣ, Συµβολαιογράφος, σ. 40).
109. …χωρὶς ρατζιόνε βαλάµπιλε νὰ ἀποκηρύξει τοὺς λεγάλες κληρονόµους (ΡΙΖΟΣ_ΡΑΓΚΑΒΗΣ,
Συµβολαιογράφος, σ. 25).
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και, κατά διαστήµατα, κάτι αντίστοιχο αποφασίζει και η ∆ιοίκηση, όπως
τον Ιανουάριο του 1548110, όταν τονίζεται ότι ο γραµµατέας αυτής υπο_
χρεούται να τηρεί ειδικό βιβλίο για τις διαθήκες που συνάπτονται, το οποίο
θα υπάρχει µόνο για σύγκριση και επιβεβαίωση µε το πρωτότυπο του
συµβολαιογράφου, επί ποινή για το γραµµατέα 100 δουκάτων και παύση
από το αξίωµα.
Η ∆ιοίκηση, επίσης, κάποιες φορές, επιβάλλει στους συµβολαιογράφους
το καθήκον της υπενθύµισης στο διαθέτη της ύπαρξης κοινωφελών ιδρυµά_
των, υπενθύµιση που λειτουργεί ως έµµεσος τρόπος πίεσης, προκειµένου ο
διαθέτης να κληροδοτήσει περιουσιακά του στοιχεία σε αυτά. Για παρά_
δειγµα, το 1533, στο δέκατο έκτο άρθρο του πρώτου κανονισµού της Σιτα_
ποθήκης, του Fontego της Κέρκυρας111, αναφέρεται ότι όλοι οι συµβολαιο_
γράφοι του νησιού υποχρεούνται, µάλιστα επί ποινή παύσης άσκησης του
συµβολαιογραφικού επαγγέλµατος, κατά τη σύνταξη των διαθηκών να
υπενθυµίζουν στους διαθέτες τη Σιταποθήκη και το όφελος από αυτήν για
το λαό, προκειµένου αυτοί, εφόσον το επιθυµούν να κληροδοτήσουν κάτι
από τα περιουσιακά τους στοιχεία σε αυτήν.
Σε δουκική διαταγή, επίσης, της 15ης Μαρτίου 1670112, τονίζεται ότι όλοι
οι συµβολαιογράφοι της πόλης και των προαστίων οφείλουν, εντός οκτώ
ηµερών, να προσκοµίσουν στη Γραµµατεία της ∆ιοίκησης όλες τις αναφορές
σε διαθήκες µε βάση τις οποίες, από το 1630, έχουν ευεργετηθεί ιδρύµατα,
επί ποινή κατά την κρίση. Οι συµβολαιογράφοι µάλιστα δεσµεύονται στο
εξής, κατά τη σύνταξη των διαθηκών, µε σαφήνεια να ερωτούν και να
προτρέπουν τους διαθέτες, οποιουδήποτε δόγµατος, να κάνουν όποια δω_
ρεά επιθυµούν στο νεοδρυθέν ορφανοτροφείο113. Η απόφαση επαναλαµ_
βάνει ότι, προκειµένου αυτό να ευεργετηθεί, πρέπει αµέσως οι συµβολαιο_
γράφοι να παραδώσουν αληθές αντίγραφο των ανωτέρω αναφορών των
διαθηκών στους υπεύθυνους της διοίκησης του ιδρύµατος (governatori Piero
Bassan, ∆ηµήτριο Petretin και Στάµο Luppina). ∆ιαφορετικά, θα υπόκεινται

110. POJAGO, Leggi, σ. 59. Βλ. και ΚΟΛΥΒΑ, Αρχειονοµία, σ. 386.
111. ΦΩΤΕΙΝΗ ΚΑΡΛΑΦΤΗ_ΜΟΥΡΑΤΙ∆Η, Η τέχνη του ψωµιού στη βενετοκρατούµενη Κέρκυρα: το σι_
τάρι, οι χώροι, οι άνθρωποι, Αθήνα 2009, σ. 111 (στο εξής: ΚΑΡΛΑΦΤΗ_ΜΟΥΡΑΤΙ∆Η, Τέχνη).
112. Γ.Α.Κ._Α.Ν.Κ., Ενετική ∆ιοίκησις Φ. 440, υπ. 4, φ. 30r.
113. Και σε άλλες περιοχές της βενετικής επικράτειας, όπως στη Ζάκυνθο, ο διαθέτης έπρεπε να
ερωτάται δια τους σκλάβους καὶ σπιτάλια, δηλαδή εάν επιθυµεί να αφήσει κάποιο χρη_
µατικό ποσό ή άλλα περιουσιακά στοιχεία στο Ταµείο Εξαγοράς Αιχµαλώτων ή σε ένα
από τα φιλανθρωπικά ιδρύµατα. Σε αυτήν την περίπτωση, ο νοτάριος ήταν υποχρεωµένος
να ενηµερώνει τον υπεύθυνο αυτών των ιδρυµάτων. ∆. Σ. ΚΟΡΙΑΤΟΠΟΥΛΟΣ, Συµβολαιογρα_
φικά, Ἑπτανησιακὸν Σάλπισµα (1950) 162_166, εδώ σ. 163_164 (στο εξής: ΚΟΡΙΑΤΟΠΟΥΛΟΣ,
Συµβολαιογραφικά).

7. KARLAFTH:Layout 1

6/17/13

174

9:07 AM

Page 174

ΦΩΤΕΙΝΗ ΚΑΡΛΑΦΤΗ_ΜΟΥΡΑΤΙ∆Η

σε χρηµατικό πρόστιµο και σε παύση από το συµβολαιογραφικό επάγγελµα.
Εάν δε ο συµβολαιογράφος έχει πεθάνει, οι κληρονόµοι του θα υπόκεινται
σε αυτές τις ποινές.
Τον επόµενο αιώνα, επίσης, βάσει απόφασης της κεντρικής βενετικής
διοίκησης, της 19ης Σεπτεµβρίου 1740114, οι συµβολαιογράφοι ολόκληρης
της βενετικής επικράτειας υποχρεούνται, ετησίως, να καταθέτουν στη διοί_
κηση αντίγραφα των αναφορών σε διαθήκες, δωρεές ή άλλες παρόµοιες
πράξεις, µε τις οποίες ευεργετείται κάποιο εκκλησιαστικό ίδρυµα (EcclesiaD
stico o Luogo Pio). Τονίζεται δε ότι η απόφαση πρέπει να γνωστοποιηθεί
εντός διορίας δύο µηνών για τη Βενετία και την Terra Ferma και εντός διο_
ρίας τριών µηνών για την υπόλοιπη βενετική επικράτεια115.
Στην Κέρκυρα, µάλιστα, τον ίδιο αιώνα, γίνεται ειδική αναφορά για την
εκκλησία του Αγίου Σπυρίδωνος, για τους γνωστούς λόγους της ευρύτατης
αποδοχής της λατρείας του Αγίου στο νησί, γεγονός που είχε ως αποτέλεσµα
πολλοί πιστοί να κληροδοτούν εκεί περιουσιακά τους στοιχεία. Έτσι, σε
απόφαση του γενικού προνοητή A. Sagredo, της 5ης Ιουλίου 1711116, ανα_
φέρεται ότι οι συµβολαιογράφοι και άλλοι που έχουν την αρµοδιότητα να
συντάσσουν διαθήκες, µία ή δύο ηµέρες µετά τη δηµοσιοποίηση διαθήκης,
εάν ο διαθέτης έχει κληροδοτήσει κάτι στο σκήνωµα ή στην εκκλησία του
Αγίου Σπυρίδωνος, υποχρεούνται, επί ποινή 200 ρεαλίων, να δώσουν υπο_
γεγραµµένο αντίγραφο του σηµείου αναφοράς της κληροδοσίας στη δια_
θήκη στους κυβερνήτες και στον οικονοµικό διαχειριστή της εν λόγω
εκκλησίας, λαµβάνοντας απόδειξη παραλαβής. Σηµειώνεται δε ότι, προς
αποφυγή δήλωσης άγνοιας, θα πρέπει να δοθεί αντίγραφο αυτού του άρ_
θρου σε όλους τους συµβολαιογράφους.
Έλεγχοι
Η βασική µέριµνα της διοίκησης επικεντρώνεται στη γνώση του
αριθµού117 των νοταρίων στο νησί, αλλά κυρίως στον έλεγχο118 των αδειών
και των βιβλίων αυτών από τους αρµόδιους για αυτό το έργο, εκλεγµένους
από το Συµβούλιο της κοινότητας, εξεταστές επί των συµβολαιογράφων.

Γ.Α.Κ._Α.Ν.Κ., Ενετοκρατία Φ. 470, Stampa.
Γίνεται αναφορά και σε προηγούµενη σχετική απόφαση του 1735.
Γ.Α.Κ._Α.Ν.Κ., Ενετοκρατία Φ. 81, β. (1), φ. 50v.
Το 1514, στη Βενετία, αποφασίσθηκε ορισµένος αριθµός συµβολαιογράφων: 66 Nodari di
Venezia, οι οποίοι µπορούσαν να ασκήσουν τη συµβολαιογραφία σε όλη τη βενετική επι_
κράτεια: SANDI, Principi, σ. 103_104. Για την Κρήτη, ΛΑΜΠΡΙΝΟΣ, Νοτάριοι, σ. 112.
118. Βλ. και ΜΑΛΤΕΖΟΥ, Νοταριακὸ ἀρχεῖο, σ. 21.

114.
115.
116.
117.
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Έτσι, µε ανακοινώσεις_προσκλήσεις, η τοπική διοίκηση ζητεί, κατά τακτά
χρονικά διαστήµατα συνήθως µερικών µηνών, από όσους ασκούν το
συµβολαιογραφικό επάγγελµα να προσέλθουν119 στη Γραµµατεία της και
να το δηλώσουν, προσκοµίζοντας ταυτόχρονα τα privileggi και τα κατά_
στιχά τους, προκειµένου αυτά να ελεγχθούν από τους εξεταστές, οι οποίοι,
στη συνέχεια, θα αναφέρουν στη διοίκηση εάν έχουν τηρηθεί τα νόµιµα120.
Οι εξεταστές επί των νοταρίων, αρκετές φορές, δίδουν αναλυτική αναφορά
του ελέγχου που πραγµατοποίησαν στα νοταριακά κατάστιχα. Ειδικότερα,
αρχικά, σηµειώνουν τον αριθµό των βιβλίων, τον αριθµό των φύλλων που
αυτά περιέχουν, καθώς και τη χρονική περίοδο που οι καταχωρηµένες πρά_
ξεις καλύπτουν. Στη συνέχεια, ελέγχουν και καταγράφουν πιθανές παρα_
βάσεις, όπως, εάν η χρονολογική σειρά των πράξεων είναι φυσική, εάν
υπάρχουν κενά τµήµατα ή φύλλα µεταξύ των πράξεων, εάν τα φύλλα των
κατάστιχων έχουν τις υπογραφές εξεταστών από προγενέστερους ελέγχους
κ.ά.
Συχνές είναι οι αναφορές στα διοικητικά έγγραφα στους διορισµούς
συµβολαιογράφων, καθώς και στις γνωστοποιήσεις για προσκόµιση των
βιβλίων και των privileggi των ήδη ασκούντων τη συµβολαιογραφία,
προκειµένου αυτά να ελεγχθούν από τους esaminadori sopra li nodari121. Το
1624, οι εξεταστές122 επί των συµβολαιογράφων Στέλιος Alagatora και Mi_
chel Σοφιανός123 ανακοινώνουν ότι, σε διορία 15 ηµερών, για τους συµβο_

119. Για την Κρήτη, βλ. ΛΑΜΠΡΙΝΟΣ, Νοτάριοι, σ. 107.
120. …εὑρίσκοντάς το παστρικό (ΚΟΡΙΑΤΟΠΟΥΛΟΣ, Συµβολαιογραφικά, σ. 164).
121. Παρατίθενται κάποιες αρχειακές παραποµπές που αφορούν χορηγήσεις ή ανανεώσεις
αδειών άσκησης του συµβολαιογραφικού επαγγέλµατος, µετά από έλεγχο των σχετικών
εγγράφων (privileggi) και των πρωτοκόλλων συµβολαιογράφων του νησιού, που εντοπί_
σαµε σε δύο αρχειακές σειρές στα Γενικά Αρχεία του Κράτους _ Αρχεία Νοµού Κέρκυρας.
Στην αρχειακή σειρά Ενετοκρατία: Φ.13, υπ. 6, φ. 134r (1627_1629)· Φ. 15, υπ. 2, φ. 105r
(1633_1635)· Φ. 16, υπ. 3, φ. 12r_v (1638_1640)· Φ. 18, υπ. 2, φ.21r_24r (1645_1647)· Φ. 1, υπ. 21,
φ. 1v_2v (1648_1649)· Φ. 18, υπ. 8, φ. 2r_7r (1658_1660)· Φ. 18, υπ. 8, φ. 15r_19v (1660_1664)·
Φ. 18, υπ. 10, φ. 195r_201r (1666_1670)· Φ. 18, υπ. 12, φ. 12r_14v (1672)· Φ. 18, υπ. 13, φ. 1r
(1673)· Φ. 18, υπ. 14, φ. 1r_4v (1674_1675)· Φ. 18, υπ. 15, φ.1r_9r (1674_1679)· Φ. 20, υπ. 16, φ.
18v_37r (1679_1984)· Φ. 22, υπ. 3 και 4· Φ. 24, υπ. 3, φ. 58r (1693)· Φ. 24, υπ. 3, φ. 1r_55v (1693_
1694)· Φ. 24, υπ. 3, φ. 90r_99r (1694)· Φ. 25, υπ. 7, φ. 8r_11r, 14r_22v, 24r_25r (1697_1698)· Φ.
25, υπ. 2, φ. 15r_25r (1698)· Φ. 26, υπ. 7, φ. 52r (1699_1700)· Φ. 26, υπ. 6, φ. 30r (1700)· Φ. 26,
υπ. 7, φ. 16r_27r (1700_1701). Στην αρχειακή σειρά Ενετική ∆ιοίκησις: Φ. 303, υπ. 9 (1674)·
Φ. 303, υπ. 10, φ. 55r, 57v, 82r, 83r (1675_1676)· Φ. 304, υπ. 6, φ. 11r_12v (1685)· Φ. 304, υπ. 7,
φ. 22v_58v (1685_1686)· Φ. 304, υπ. 9, φ. 44r_45r, 47r_47v, 51r_52r, 83v (1691_1692).
122. Γ.Α.Κ._Α.Ν.Κ., Ενετική ∆ιοίκησις Φ. 133, υπ._, φ. 1r.
123. Tον 17ο αιώνα, στη Βενετία, εκλέγονται, ετησίως, από το Collegio, εννέα εξεταστές για επι_
λογή συµβολαιογράφου για πλήρωση κενής θέσης στους 66: SANDI, Principi, σ. 106.
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λαιογράφους της πόλης, και εντός ενός µήνα, για τους συµβολαιογράφους
του υπόλοιπου νησιού, οι τελευταίοι υποχρεούνται να παρουσιασθούν στη
Γραµµατεία της ∆ιοίκησης, προκειµένου να δηλώσουν το ονοµατεπώνυµό
τους και να προσκοµίσουν τα βιβλία τους για έλεγχο. ∆ιαφορετικά, θα υπό_
κεινται σε ποινή παύσης άσκησης της συµβολαιογραφίας, καθώς και σε
χρηµατικό πρόστιµο 25 δουκάτων. Επιπροσθέτως, κάθε τέσσερις µήνες, οι
εγκεκριµένοι συµβολαιογράφοι οφείλουν να προσκοµίσουν τα βιβλία τους
για έλεγχο. Στο ίδιο έγγραφο, τονίζεται, για µία ακόµη φορά, ο έλεγχος από
τους εξεταστές αναφορικά µε τα προσόντα που πρέπει οι συµβολαιογράφοι
να διαθέτουν, καθώς και τον ορθό τρόπο ζωής τους (…sufficienza, prattica,
esperienza dell’ Arte del Notariato, come della legalità, vita, costumi et fama).
Ο έλεγχος δε των βιβλίων θα γίνεται κάθε τέσσερις µήνες και µάλιστα τα
βιβλία πρέπει να είναι δεµένα (in volumi).
Βάσει της διαταγής, επίσης, του Μαgου του 1637124, οι δηµογέροντες της
περιφέρειας της Μέσης125 υποχρεούνται να γνωστοποιήσουν σε όλα τα χω_
ριά ότι οι συµβολαιογράφοι αυτών οφείλουν, εντός οκτώ ηµερών, να πα_
ρουσιασθούν στη Γραµµατεία της ∆ιοίκησης, προκειµένου να δηλώσουν το
ονοµατεπώνυµό τους, καθώς και να προσκοµίσουν τα βιβλία τους, επί ποινή
100 δουκάτων, φυλάκισης ενός έτους κ.ά. Τονίζεται µάλιστα ότι, εάν οι
κοντόσταβλοι και οι γέροντες δεν υπακούσουν, θα αντιµετωπίσουν σοβαρή
ποινή φυλάκισης πέντε ετών σε κάτεργο. Το ανωτέρω χρηµατικό ποσό της
ποινής σηµειώνεται ότι θα δοθεί κατά την κρίση της διοίκησης απλικάδα
στο αρµπίτριο, όπως αποδίδεται στην ελληνική µετάφραση του εγγράφου,
µετάφραση απαραίτητη για την κατανόηση του κειµένου από τους παρα_
λήπτες.
Την άνοιξη του 1685126, έγγραφο οµοίως µεταφρασµένο και στην ελλη_
νική αναφέρεται στη µη ολοκλήρωση του ελέγχου των συµβολαιογράφων
των περιφερειών του νησιού από τους προηγούµενους εξεταστές, καθώς και
ότι οι νεοεκλεγέντες (ακολουθώντας τες φουτζιόνες του ζήλου τους)
επιθυµούν να συνεχίσουν το έργο των προκατόχων τους. Για το λόγο αυτόν,
η ∆ιοίκηση παραγγέλλει στους υπεύθυνους των τεσσάρων περιφερειών του
νησιού να ενηµερώσουν τους συµβολαιογράφους ότι υποχρεούνται να
προσκοµίσουν τα πρωτόκολλά τους στους εξεταστές για έλεγχο. Οι ανωτέ_
ρω υπεύθυνοι υποχρεούνται να δηµοσιοποιήσουν τη διαταγή στις εκκλησίες
και όπου αλλού κριθεί απαραίτητο και γενικώς, µε κάθε τρόπο, αυτή η δια_
ταγή να γνωστοποιηθεί σε όλους τους συµβολαιογράφους.
124. Γ.Α.Κ._Α.Ν.Κ., Ενετοκρατία Φ. 16, υπ. 3, φ. 8r.
125. Ακολουθούν παρόµοια έγγραφα και για τις άλλες περιφέρειες.
126. Γ.Α.Κ._Α.Ν.Κ., Ενετοκρατία Φ. 22, υπ. 4, φ. 42r/157r.

ΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΥ ΣΤΗΝ ΚΕΡΚΥΡΑ ΕΠΙ ΒΕΝΕΤΟΚΡΑΤΙΑΣ

177

Σχετικοί έλεγχοι επαναλαµβάνονται, κατά διαστήµατα, όπως τον Απρί_
λιο του 1689127, όταν σε έγγραφο του γενικού προνοητή και εξεταστή An_
drea Navagier, αφού τονίζεται, για ακόµη µία φορά, η αναγκαιότητα της
τήρησης των νόµιµων όσον αφορά την άσκηση του συµβολαιογραφικού
επαγγέλµατος, παραγγέλλεται οµοίως στους υπεύθυνους των τεσσάρων
περιφερειών του νησιού να γνωστοποιήσουν στους συµβολαιογράφους
αυτών των περιφερειών ότι υποχρεούνται, σε διορία ενός µήνα, να παρου_
σιασθούν στη Γραµµατεία και να προσκοµίσουν τις άδειες άσκησης και τα
κατάστιχά τους, αλλά και τυχόν κατάστιχα προκατόχων τους συµβολαιο_
γράφων, προκειµένου αυτά να ελεγχθούν επιµελώς από τους αρµόδιους εξε_
ταστές128.
Οµοίως, η ∆ιοίκηση, µε έγγραφό της, της 28ης ∆εκεµβρίου 1691129, µετά
από αίτηµα των εξεταστών επί των συµβολαιογράφων Manoli Calchiopulo
και Petro Cazzaiti ανακοινώνει ότι οι συµβολαιογράφοι της πόλης, των
προαστίων και του υπόλοιπου νησιού130, σε διορία ενός µήνα, υποχρεούνται
να δηλώσουν τα ονοµατεπώνυµά τους στη Γραµµατεία της ∆ιοίκησης και να
προσκοµίσουν τα πρωτόκολλά τους, στο πλαίσιο της εφαρµογής των
σχετικών νόµων, και εφόσον διαπιστωθεί ότι αυτά είναι σωστά, θα δοθούν
οι σχετικές πιστοποιήσεις (fedi)131 ικανότητας και επάρκειας από τους ανω_
τέρω εξεταστές. ∆ιαφορετικά, οι παραβάτες συµβολαιογράφοι θα υπόκει_
νται σε χρηµατικό πρόστιµο 500 δουκάτων, καταβλητέο αµέσως, θα
παύονται ipso jure, ενώ οι συνταχθείσες από αυτούς πράξεις θα είναι άκυ_
ρες. Αξιοσηµείωτο είναι ότι στο έγγραφο τονίζεται ιδιαιτέρως η βούληση
των εξεταστών να ασκήσουν το έργο τους (Ardendo…di ferventissimo desideD
rio…le loro valitissime istanze), κάτι που δεν συµβαίνει συνήθως στις απλές
παρόµοιες προσκλήσεις, στο πλαίσιο, προφανώς, της βούλησης της ∆ιοίκη_
σης να ενισχύσει την άποψη ότι αυτή ενδιαφέρεται πραγµατικά για ένα
τόσο σηµαντικό θέµα που έχει να κάνει µε τα περιουσιακά στοιχεία των

127. Γ.Α.Κ._Α.Ν.Κ., Ενετοκρατία Φ. 22, υπ.3, φ. 21v/87v και Γ.Α.Κ._Α.Ν.Κ., Ενετοκρατία Φ. 80,
υπ.18/3, φ.4r.
128. Βλ. και ΓΑΣΠΑΡΗΣ, Γλώσσα, σ. 146.
129. Γ.Α.Κ._Α.Ν.Κ., Ενετοκρατία Φ. 23, υπ. 4, φ. 22r.
130. Σε κάποιες περιπτώσεις τέτοιων προσκλήσεων, ακολουθούν οι πρωτότυπες έγγραφες δια_
βεβαιώσεις των τοπικών υπευθύνων ότι δηµοσιοποίησαν την ανακοίνωση στην περιοχή
τους. Αυτές οι δηµοσιοποιήσεις γίνονταν συχνά στη µέση του χωριού, ακόµη και αν στο
χωριό υπήρχε µόνον ένας συµβολαιογράφος, προκειµένου, βεβαίως, να µην υπάρξει η πα_
ραµικρή πιθανότητα µη ενηµέρωσής του: Γ.Α.Κ._Α.Ν.Κ., Ενετοκρατία Φ. 24, υπ. 3, φ. 145r
και αλλού.
131. Αλλού, οµοίως: …le necessarie fedi del aprobatione…. Γ.Α.Κ._Α.Ν.Κ., Ενετοκρατία Φ. 24, υπ.
3, φ. 64r.
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υπηκόων της. Προς περαιτέρω δε επίρρωση αυτής της θέσης, γίνεται ανα_
φορά και στον ιερό χαρακτήρα του εγχειρήµατος (Publica Pia Mente, PubD
liche Sacrate Leggi). Όσον αφορά τις προαναφερθείσες fedi, επρόκειτο για
ανανεώσεις πιστοποιήσεων ή επιβεβαιώσεις, ότι δηλαδή ο νοτάριος εξακο_
λουθούσε να είναι ικανός και επαρκής, όπως είχε αρχικά διαπιστωθεί κατά
το διορισµό του (privileggio), και ότι αυτό αποδεικνυόταν εµπράκτως από
τα κατάστιχά του.
Παρόµοιες διαταγές επαναλαµβάνονται, κατά καιρούς, όπως το Μάιο
του 1698132, επί βαgλου G. Loredan και των εξεταστών επί των συµβολαιο_
γράφων A. Palatiano και C. Trivoli, οι οποίοι, στο πλαίσιο της άσκησης των
καθηκόντων τους, πρόκειται να εξετάσουν τα υπάρχοντα συµβολαιογρα_
φικά πρωτόκολλα. Και εδώ υπάρχουν οι συναφείς φράσεις που στοχεύουν
στο να δηλώσουν το ιδιαίτερο ζήλο των εξεταστών133, ακολουθούν τα
προαναφερθέντα 11 άρθρα που αναφέρονται στις συµβολαιογραφικές
πράξεις134.
Παραβάσεις
Σε ορισµένες περιπτώσεις, όταν ο συµβολαιογράφος δεν προσκόµιζε
εγκαίρως τα πρωτόκολλά του για έλεγχο από τη ∆ιοίκηση, η τελευταία
διέταζε τους κατά τόπους αξιωµατούχους να ενεργήσουν αναλόγως. Έτσι,
στις 14 ∆εκεµβρίου 1697135, η ∆ιοίκηση, µετά από σχετικό αίτηµα των εξε_
ταστών επί των συµβολαιογράφων Livio Giustinian και Zuanne Χαλικιό_
πουλο, παραγγέλλει στον κάπο, τους δηµογέροντες, τους κοντόσταβλους
και τους στρατιώτες του χωριού των Καρουσάδων να αναζητήσουν αµέσως
τα συµβολαιογραφικά βιβλία του Τζόρτζη Χιώτη, να τα αφαιρέσουν από το
συµβολαιογράφο και να τα µεταφέρουν στη Γραµµατεία, προκειµένου αυτά
να ελεγχθούν από τους εξεταστές, επί ποινή 300 δουκάτων που θα κατα_

132. Γ.Α.Κ._Α.Ν.Κ., Ενετοκρατία Φ. 25, υπ. 2, φ. 1r.
133. …di zelante desiderio di far quanto incombe al proprio lor carico come e publica pia mente a
concorendo…ad essaudire le loro raggionevolissime instanze…
134. POJAGO, Leggi, σ. 170. Για το νησί της Ζακύνθου, στην απόφαση της βενετικής γερουσίας,
της 4ης Μαgου 1768, αναφέρεται ότι οι συµβολαιογράφοι του νησιού υποχρεούνται να
προσκοµίσουν τὰ προτότιπά τους στοὺς εὐγενεῖς πρεσιδέντιδες τοῦ Εὐγενοὺς Κολεγίου
τῶν Νοδάρον γιὰ νὰ εἶναι αὐτὰ σουτεντικάδα ἀπὸ τὸν κανκελάρι τοῦ Κολεγίου…νὰ τὰ
νουµεράρη καὶ γράψι φίλο πρὸς φίλο τὸ ὄνοµα καὶ Γενιὰ τοῦ νοδάρου καὶ νὰ τὰ βουD
λόνι…. επί ποινή 20 δουκάτων: ΚΟΡΙΑΤΟΠΟΥΛΟΣ, Συµβολαιογραφικά, σ. 165.
135. Γ.Α.Κ._Α.Ν.Κ., Ενετοκρατία Φ. 25, υπ. 7, φ. 18v· Γ.Α.Κ._Α.Ν.Κ., Ενετοκρατία Φ. 1, υπ. 25, φ.
12v. Θα ακολουθήσει µελέτη για υποθέσεις παραβατικών συµπεριφορών συµβολαιογρά_
φων, που απασχόλησαν εκτενώς τη ∆ιοίκηση,
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βληθούν για δηµόσιο όφελος, καθώς και άλλες ποινές (ad arbitrio). Πράγµα_
τι, οι ανωτέρω φρόντισαν και έλαβαν τα βιβλία (επτά κατάστιχα), δηλώ_
νοντας ότι ο Χιώτης τούς ανέφερε ότι ένα άλλο κατάστιχο, που περιε_
λάµβανε διαθήκες, το είχε στείλει στον ανωτέρω Χαλικιόπουλο. Τελικώς, ο
έλεγχος αποδεικνύει ότι δεν υπάρχουν παραβάσεις και τα κατάστιχα επι_
στρέφονται στον Χιώτη.
Προβλήµατα φαίνεται ότι δεν λείπουν, κατά καιρούς, όπως χαρακτηρι_
στικά µας ενηµερώνει διαταγή του Zuanne Dandolo, εξεταστή των Τριών
Νήσων της Ανατολής, τον Οκτώβριο του 1657136, ο οποίος αναφερόµενος
στην ησυχία και τη γαλήνη που πηγάζει από την τήρηση της νοµιµότητας εκ
µέρους των συµβολαιογράφων, κατά τη σύνταξη των συµβολαίων και άλ_
λων εγγράφων, τονίζει ότι, στο νησί της Κέρκυρας, δεν υπάρχουν αρκετοί
νόµοι και διατάγµατα για τέτοια θέµατα, καθώς και ότι οι συµβολαιο_
γράφοι ενεργούν µε αµέλεια και αδιαφορία, τηρώντας τις έγγραφες συµφω_
νίες σε φύλλα και πρόχειρα σχέδια, χωρίς να τις καταχωρούν στα πρωτό_
κολλά τους, χωρίς να συντάσσουν σχετικό αλφαβητικό κατάλογο και χωρίς
να προβαίνουν στις άλλες απαιτούµενες ενέργειες, αλλά µε κενά, προσθήκες
και διαγραφές, γεγονός που µπορεί να προκαλέσει κενά και να έχει επι_
κίνδυνες συνέπειες.
∆ια ταύτα, αποφασίζεται ότι όλοι οι συµβολαιογράφοι της πόλης και
του νησιού υποχρεούνται, σε διορία τριών µηνών από την ηµέρα της
δηµοσιοποίησης της απόφασης, να προσκοµίσουν στη διοίκηση τα
πρωτόκολλά τους, καθώς και όλα τα έγγραφα που κατέχουν. ∆ιαφορετικά,
θα υπόκεινται σε χρηµατικό πρόστιµο 500 δουκάτων αµετακλήτως, τα
οποία θα διατίθενται κατά την κρίση της δικαιοσύνης, θα παύονται από
συµβολαιογράφοι και θα υφίστανται και άλλες σωµατικές ποινές ad arbitrio.
Ο αρµόδιος γραµµατέας µάλιστα υποχρεούται να καταγράψει τα ονόµατα
όλων των συµβολαιογράφων, καθιστώντας αυτούς ταυτόχρονα οφειλέτες
για το ανωτέρω χρηµατικό ποσό, από την καταβολή του οποίου θα
απαλλάσσονται µόνο εάν, στην προαναφερθείσα διορία, προσκοµίσουν τα
βιβλία τους, στα οποία θα έχουν τηρηθεί τα νόµιµα. Ο γραµµατέας, επίσης,
θα πρέπει να σηµειώσει σε κάθε βιβλίο πρωτοκόλλου, την ηµεροµηνία της
προσκόµισής τους, καθώς και τον αριθµό των φύλλων. Τονίζεται δε, τέλος,
ότι, σε διορία τριών ηµερών από τη σύναψη του εγγράφου, οι συµβολαιο_
γράφοι υποχρεούνται να σηµειώνουν στο περιθώριο του πρωτοκόλλου την
ηµεροµηνία της καταχώρησης137. Επιπλέον, τα συµβολαιογραφικά βιβλία θα

136. Γ.Α.Κ._Α.Ν.Κ., Ενετοκρατία Φ. 30, υπ. 1, φ. 9r.
137. Βλ. και ΚΟΛΥΒΑ, Αρχειονοµία, σ. 384.
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πρέπει να φέρουν τις υπογραφές των αρµοδίων για αυτά, δηλαδή των esamD
inadori sopra li nodari, ενώ για το µέλλον ορίζεται ότι όποιος συµβο_
λαιογράφος παραβεί τα ανωτέρω θα τιµωρείται µε φυλάκιση ενός έτους.
Στις 24 Αυγούστου 1693138, ο γενικός προνοητής και εξεταστής Vicenzo
Vendramin, αναφερόµενος σε προηγούµενο έγγραφο των εξεταστών επί των
συµβολαιογράφων A. Richi και A. Cocchini, τονίζει την εκδηλωθείσα ανυ_
πακοή εκ µέρους κάποιων συµβολαιογράφων του νησιού όσον αφορά την
προσκόµιση των αδειών και των πρωτοκόλλων τους για έλεγχο. ∆ιατάσσει
δε τους δηµόσιους λειτουργούς του νησιού να ενεργήσουν αµέσως ώστε να
αφαιρέσουν από τους ανυπάκουους συµβολαιογράφους τα ανωτέρω και να
τα παραδώσουν στη Γραµµατεία της ∆ιοίκησης, προκειµένου αυτά να
ελεγχθούν και να εξετασθούν επιµελώς από τους αρµόδιους εξεταστές, για
να καταστεί γνωστό ποιοι συµβολαιογράφοι εξ αυτών εφαρµόζουν τους
σχετικούς νόµους και ποιοι όχι. Ακολουθούν σχετικές βεβαιώσεις στρα_
τιωτών και άλλων.
Μερικές εβδοµάδες αργότερα139, η ∆ιοίκηση επανέρχεται και παραγγέλ_
λει εκ νέου στους ανωτέρω λειτουργούς και υπεύθυνους των στρατιωτικών
σωµάτων κάθε χωριού να προβούν στις προαναφερθείσες ενέργειες. Ακο_
λουθούν οµοίως σχετικές βεβαιώσεις, οι οποίες, όπως και οι προαναφερ_
θείσες, γραµµένες από τους δηλούντες, παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον,
αφού µας δίδουν πληροφορίες και λεπτοµέρειες που δεν συναντάµε συνήθως
στα επίσηµα διοικητικά κείµενα. Για παράδειγµα, σε µία από τις ανωτέρω
δηλώσεις, δύο στρατιώτες που µετέβησαν στην οικία του παπά Ανδρέα Μι_
ρίλα, στο χωριό Περιβόλι, δηλώνουν ότι δεν βρήκαν νοταριακά βιβλία,
αλλά διάφορα φύλλα (scharzofai), τα οποία παρέδωσαν στον εξεταστή
Co(c)chini, που ήταν παρών. Αλλού, αναφέρεται ότι επεβλήθη χρηµατικό
πρόστιµο 200 δουκάτων στον Γιωργάκη Μοναστηριώτη, από το χωριό
Ριγγλάδες, για να µην ασκήσει πλέον τη νοδαρική140. Προφανώς αυτό το
υψηλό χρηµατικό ποσό ήταν αναµενόµενο ότι δεν επρόκειτο να καταβληθεί,
αλλά φαίνεται πως αναφέρεται, προκειµένου να λειτουργήσει αποτρεπτικά
και ο εν λόγω συµβολαιογράφος να µην συνεχίσει πλέον να ασκεί το επάγ_
γελµα.

138. Γ.Α.Κ._Α.Ν.Κ., Ενετοκρατία Φ. 24, υπ. 3, φ. 64r.
139. Γ.Α.Κ._Α.Ν.Κ., Ενετοκρατία Φ. 24, υπ. 3, φ. 65r.
140. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει γενικώς η γλώσσα που χρησιµοποιείται αφενός στα νο_
ταριακά κατάστιχα και αφετέρου στα διοικητικά έγγραφα που αναφέρονται σε νοταρίους.
Για τη δεύτερη περίπτωση, που είναι και το αντικείµενο αυτής της µελέτης, εντοπίζουµε, στο
σύνολο των διοικητικών σχετικών εγγράφων, ελάχιστες µεταφράσεις αυτών (που συνηθέ_
στατα ακολουθούν του ιταλικού κειµένου) στην ελληνική γλώσσα, κυρίως όταν πρόκειται
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Όπως είναι κατανοητό, όταν δεν εντοπίζονται παραβάσεις, οι δηλώσεις_
πιστοποιήσεις των εξεταστών είναι σύντοµες, ακολουθώντας την τυπική
δοµή του σχετικού κειµένου. Σύντοµα και συνήθη είναι και τα κείµενα στα
οποία καταγράφονται λίγες εντοπισθείσες παραβάσεις. Ας αναφέρουµε τρία
από τα πολλά σχετικά παραδείγµατα. Στο πρώτο141, καταγράφεται παρά_
βαση αµέσως µετά τη δηµοσιοποίηση του προαναφερθέντος νόµου του Dan_
dolo. O ιερέας και νοτάριος Αντώνιος Κουρτελέσης, από το χωριό ∆ουκάδες,
δηλώνεται ως οφειλέτης 500 δουκάτων, κατ’ εφαρµογή του ανωτέρω νόµου,
επειδή στα κατάστιχά του διαπιστώθηκαν παρατυπίες (haver stracorato il
registro di diversi scritture), σύµφωνα µε πληροφορίες και στοιχεία που η
διοίκηση διαθέτει. Καλείται δε, στην προαναφερθείσα διορία των τριών
µηνών, να προσκοµίσει τα πρωτόκολλά του, στα οποία θα πρέπει να έχει
εφαρµόσει τα νόµιµα. Στο δεύτερο παράδειγµα142, στις 28 Απριλίου 1690,
µετά από έλεγχο των συµβολαιογραφικών βιβλίων και των privileggi του
ιερέα νοταρίου ∆ηµητρίου Μανάτου από το χωριό Μανατάδες, διαπιστώθηκε
ότι δεν έχουν τηρηθεί σε αυτά τα νόµιµα, οπότε και ο ιερέας υπόκειται σε
χρηµατικό πρόστιµο πέντε δουκάτων, τα οποία θα δοθούν στους προνοητές
επί των Οδών για την επισκευή των δηµοσίων οδών. Τέλος, στις 4 Ιουνίου
1690143, µετά, επίσης, από έλεγχο των συµβολαιογραφικών βιβλίων και των

για τις προαναφερθείσες προσκλήσεις προσκόµισης των νοταριακών κατάστιχων προς
έλεγχο, ή για δηµοσιοποιήσεις σχετικών κανονισµών και διατάξεων. Οι µεταφράσεις αυτές,
όπως είναι ευνόητο, κρίνονταν απαραίτητες από την τοπική διοίκηση, προκειµένου το κεί_
µενο να γίνει γνωστό και κατανοητό από τους µη γνωρίζοντες την ιταλική γλώσσα, οπότε
και να µην είναι δυνατόν εκ µέρους των τελευταίων να προβληθεί ως δικαιολογία η άγνοια
νόµου. Βεβαίως, πρέπει να επισηµάνουµε ότι σε αυτά τα κείµενα που έχουν αποδοθεί στην
ελληνική γλώσσα, συνηθέστατα, αρκετές ιταλικές λέξεις δεν µεταφράζονται, αλλά απλά
µεταφέρονται στην ελληνική, ως έχουν, στο ελληνικό όµως αλφάβητο και µε ελληνικές κα_
ταλήξεις, δηλώνοντας, βεβαίως, ότι έτσι χρησιµοποιούνταν και στον προφορικό λόγο. Στην
ελληνική γλώσσα, συνήθως, είναι γραµµένες και οι πρωτότυπες βεβαιώσεις τοπικών αρ_
χόντων, στρατιωτικών κ.ά., που αφορούν κοινοποιήσεις, αναζητήσεις, ελέγχους κ.λπ. Κά_
ποια παραδείγµατα και από τις δύο ανωτέρω κατηγορίες: µπάιλος, νοδάρος, ἐζαµιναδόρος,
σολδάδος, πρεβελέγιο, φέδε, τεσταµέντο, ἐζαµινάδος, ἀπλικάδα, ἀρµπίτριο, φουτζιόνες
κ.ά. Για τη χρησιµοποιούµενη γλώσσα στη βενετική επικράτεια, inter alias: Γ. ΧΥΤΗΡΗΣ, ΚερD
κυραuκό Γλωσσάρι, Κέρκυρα 1992· ΓΑΣΠΑΡΗΣ, Γλώσσα· Κ. ΝΤΟΚΟΣ – ΜΑΡΙΑ ΜΕΛΕΝΤΗ, Το
ξένο λεξιλόγιο στις ελληνικές πηγές της Βενετοκρατίας. Γλωσσάριο µεταγλωττισµένων ιτα_
λικών όρων που περιέχονται σε δηµοσιευµένες νοταριακές πράξεις των Ιόνιων Νησιών,
Ἑῷα καὶ Ἑσπέρια 3 (1996_1997) 83_148. Βλ. επίσης, ΛΑΜΠΡΙΝΟΣ, Νοταριακή τέχνη, σ. 288
και ΛΑΜΠΡΙΝΟΣ, Νοτάριοι, σ. 111· MALTEZOU, Portrait, σ. 130.
141. Γ.Α.Κ._Α.Ν.Κ., Ενετική ∆ιοίκησις Φ. 133, υπ._, φ. 3r.
142. Γ.Α.Κ._Α.Ν.Κ., Ενετοκρατία Φ. 22, υπ. 4, φ. 24v/139v.
143. Γ.Α.Κ._Α.Ν.Κ., Ενετοκρατία Φ. 22, υπ. 4, φ. 34r/149r.
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privileggi του ιερέα νοταρίου ∆ηµητρίου Καψοκαβάδη144, από το χωριό Γα_
στούρι, όπου εντοπίσθηκαν οµοίως παραβάσεις σχετικά µε προσθήκες, ανα_
φέρονται τα έξι βιβλία αυτού του συµβολαιογράφου και οι χρονικές περίοδοι
που αυτά καλύπτουν, τα οποία αποδίδονται στο συµβολαιογράφο, αφού
αυτός κατέβαλε ένα δουκάτο για τις δηµόσιες οδούς.
Παύσεις
Σπάνια, εντοπίζουµε και µακροσκελείς αναφορές ελέγχου από εξεταστές,
όταν οι παραβάσεις είναι πολλές και ποικίλες. Μία τέτοια περίπτωση είναι
η αναφορά της 28ης Νοεµβρίου 1693145, από τους εξεταστές Agostin Ricchi
και Antonio Cochini για τα πρωτόκολλα του Reverendo παπά Στέλιου Για_
νακόπουλου, από το χωριό Περίθεια. Η αναφορά καλύπτει πλήρως τέσσερις
σελίδες και περιλαµβάνει λεπτοµερέστατα, ανά βιβλίο και συνολικά, τις
εντοπισθείσες παραβάσεις, καθώς και την απόφαση των ανωτέρω να παύ_
σουν τον Γιανακόπουλο από νοτάριο.
Αναλυτικότερα, αναφέρεται ότι ο γραφικός χαρακτήρας των πρώτων
φύλλων του πρώτου βιβλίου είναι διαφορετικός από αυτόν του υπολοίπου
βιβλίου. Στο ίδιο βιβλίο, υπάρχει µικρό κενό και σε µία σύµβαση πώλησης
µεριδίου αµπελιών146, υπήρξε προσθήκη σχετικά µε τα αγαθά που αυτή η
πώληση περιελάµβανε, προσθήκη όµως που έγινε εκ των υστέρων, όπως
αποδεικνύει το διαφορετικό µελάνι µε το οποίο αυτή είναι γραµµένη από
αυτό του υπολοίπου συµβολαίου. Στο ίδιο συµβόλαιο, υπάρχει, επίσης, και
άλλη προσθήκη, µε άλλο µελάνι, που επιβεβαιώνει την πρώτη. Ακόµη, στο
πρώτο βιβλίο, είναι καταχωρηµένες τρεις εκτιµήσεις χωρίς να αναφέρονται
µάρτυρες. Σε άλλο σηµείο, συµβόλαιο έχει καταχωρηθεί αρχικά µε λεπτό
και σφιχτό γραφικό χαρακτήρα σε κάποιες γραµµές του κειµένου, στη
συνέχεια, ωστόσο, τα γράµµατα είναι πλατύτερα και το µελάνι πιο αχνό,
ενώ, στο τέλος, τα γράµµατα σταδιακά είναι στριµωγµένα, κάτι που σηµαί_
νει, όπως οι εξεταστές διαπιστώνουν, ότι, στην αρχή, ο νοτάριος είχε αφήσει
άγραφο διάστηµα, στο οποίο αργότερα έγινε η καταχώρηση147.
144. Άλλη παρόµοια περίπτωση είναι αυτή του παπά Geronimo Κουρτελέση, του 1694. Γ.Α.Κ._
Α.Ν.Κ., Ενετοκρατία Φ. 24, υπ. 3, φ. 55v.
145. Γ.Α.Κ._Α.Ν.Κ., Ενετοκρατία Φ. 24, υπ. 3, φ. 22r.
146. Οι συµβαλλόµενοι είναι ο Σταµάτης Γαρνέλης και ο Πέτρος Γαρνέλης και τα αµπέλια βρί_
σκονται στο χωριό Σινιές.
147. Σε αυτό το σηµείο, οι εξεταστές συµπλήρωσαν και αυτοί εκ των υστέρων τη φράση: σε ανD
τίθεση µε τους νόµους, όπως δηλώνεται αφενός από το µελάνι αυτής της µικρής προσθήκης,
το οποίο είναι αχνότερο σε σύγκριση µε αυτό των προηγούµενων λέξεων, και αφετέρου
επειδή αυτή η φράση έχει γραφτεί λίγο πιο κάτω από το ύψος της υπόλοιπης γραµµής.

ΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΥ ΣΤΗΝ ΚΕΡΚΥΡΑ ΕΠΙ ΒΕΝΕΤΟΚΡΑΤΙΑΣ

183

Άλλη παρατήρηση των εξεταστών αφορά την ανατροπή της φυσικής
χρονολογικής σειράς. Ειδικότερα, αυτοί σηµειώνουν ότι µετά από συµβό_
λαια του 1677 είχαν καταχωρηθεί συµβόλαια του 1670 και µάλιστα µε
διαφορετικό γραφικό χαρακτήρα. Σε συµβόλαιο του 1680, του τρίτου βι_
βλίου, είχε καταχωρηθεί στο περιθώριο παύση µήνυσης (του Alvise Συριώτη,
con testimonianza). Στο περιθώριο, επίσης, άλλης πράξης υπήρχε κείµενο,
το περιεχόµενο του οποίου δεν ήταν κατανοητό (contro gl’ ordini). Στο τέ_
ταρτο βιβλίο υπήρχαν σβησµένες λέξεις και προσθήκες. Στο πέµπτο βιβλίο
επίσης υπήρχαν προσθήκες στο κυρίως κείµενο και στο περιθώριο. Ιδιαι_
τέρως δε σηµειώνεται ότι σε πράξη αυτού του βιβλίου προστέθηκε εκ των
υστέρων µία γραµµή, µε διαφορετικό µελάνι από αυτό του υπολοίπου
συµβολαίου, που προσθέτει ένα νέο πρόσωπο στο συµβόλαιο (/ και η παD
ρούσα κυράτζα Μάρο γυνή του ποτέ Ζαφήρι Χηλιδάρη /). Στο έκτο βιβλίο,
σε κάποιες γραµµές, εντοπίσθηκαν προσθήκες και διάφορες λέξεις
σβησµένες. Το έβδοµο βιβλίο αναφέρεται ότι περιλαµβάνει πράξεις από τον
Απρίλιο του 1688 έως τον Απρίλιο του 1690, αλλά και ενός χρονικού
διαστήµατος που υπάρχει και στο προηγούµενο βιβλίο (από τον Οκτώβριο
έως το Νοέµβριο του 1687). Επιπλέον, αυτό το βιβλίο τονίζεται ότι είναι
παράτυπο (danato), όχι µόνον επειδή δεν φέρει τις υπογραφές των εξετα_
στών, αλλά και επειδή στο όγδοο βιβλίο, που είναι γνήσιο (autentico) επειδή
φέρει τις υπογραφές των εξεταστών, υπάρχουν δύο συµβόλαια του Απρι_
λίου του 1689, που δεν υπάρχουν στο έβδοµο βιβλίο, όπως θα έπρεπε βάσει
της χρονολογικής σειράς. Επίσης, στο όγδοο βιβλίο είναι καταχωρηµένα
πέντε συµβόλαια, του Μαgου του 1689, τα οποία έχουν καταχωρηθεί και
στο έβδοµο βιβλίο, αλλά τα άλλα διάφορα συµβόλαια που ακολουθούν, από
το Μάιο του 1689 έως τον Απρίλιο του 1690, δεν είναι καταχωρηµένα στο
γνήσιο, µε αποτέλεσµα από αυτές τις διπλές καταγραφές (duplicati libri) και
την αταξία στην καταχώρηση να συµπεράνει κανείς ότι υπήρξε δολιότητα.
Το ένατο βιβλίο, το οποίο, όπως φαίνεται από την εισαγωγή του εξεταστή,
περιελάµβανε µόνο διαθήκες, ωστόσο και αυτό περιείχε διάφορες πράξεις,
ενώ, στο τέλος του, υπήρχε µία διαθήκη γραµµένη σε νέο φύλλο που
προστέθηκε στο βιβλίο, χωρίς υπογραφή εξεταστή.
Οι ανωτέρω εξεταστές, εν κατακλείδι, επισηµαίνουν ότι στα βιβλία του
εν λόγω νοταρίου υπάρχουν διάφορα σχέδια (schizzi) συµβολαίων, εκ των
οποίων αρκετά έχουν καταχωρηθεί, ενώ κάποια από αυτά ήταν συνηµµένα
µε κλωστή, τα οποία αργότερα αποσπάσθηκαν από τα βιβλία. Οι εξεταστές
συνολικά διαπιστώνουν το πλήθος των παρατυπιών, των σοβαρών λαθών
και των παραβάσεων148 και αποφασίζουν να αφαιρέσουν οριστικά από τον
148. …inconvenienze et improprietà …allegati considerabili et essentiali diffeti…ripieni d’ illegitimità…
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Γιανακόπουλο το δικαίωµα άσκησης της συµβολαιογραφίας (dall’ aminisD
tratione del Notariato), χαρακτηρίζοντάς τον ανίκανο για κάτι τόσο
σηµαντικό149, ενώ διατάσσουν τη µεταφορά των πρωτοκόλλων και των privD
ileggi του στη Γραµµατεία της ∆ιοίκησης για περαιτέρω εξέταση από τα
αρµόδια όργανα της δικαιοσύνης.
Οι κυρώσεις όµως για το συµβολαιογράφο δεν σταµατούν εδώ. Εξαιτίας
όλων των ανωτέρω, του αφαιρούνται τα βιβλία του παπά Γιάννη Συριώτη
και του Reverendo Protopapa Νικολού Συριώτη, αποθανόντων συµβολαιο_
γράφων, τα οποία είχε ο Γιανακόπουλος150, προκειµένου αυτά να δοθούν
στο δηµόσιο αρχειοφύλακα (custode) των βιβλίων των αποθανόντων νο_
ταρίων.
Παρατηρούµε ότι οι εξεταστές προβαίνουν σε µία αναλυτικότατη
περιγραφή του πλήθους των παρατυπιών που εντόπισαν στα κατάστιχα του
Γιανακόπουλου, αναφερόµενοι ακόµη και στον αριθµό του σχετικού
φύλλου και στην ηµεροµηνία των συµβολαίων. Η βασική παράβαση έχει να
κάνει µε τις λέξεις ή φράσεις που ο συµβολαιογράφος φαίνεται ότι πρόσθεσε
σε πράξεις εκ των υστέρων και η απόδειξη αυτού είναι το διαφορετικό
χρησιµοποιηθέν µελάνι. Οι προσθήκες αυτές, σε κάποια σηµεία, αφορούν
βασικές αλλαγές, όπως η προσθήκη και άλλων περιουσιακών στοιχείων ή
ενός νέου προσώπου.
Αξιοσηµείωτες είναι και οι παρατηρήσεις των εξεταστών σχετικά µε την
προσπάθεια του συµβολαιογράφου να καταχωρήσει µεταγενέστερο συµπλη_
ρωµατικό κείµενο στο κενό που αυτός είχε αφήσει, προσπάθεια όχι και τόσο
επιτυχηµένη, κατά την κρίση των εξεταστών, αφού τα γράµµατα αυτής της
συµπλήρωσης χαρακτηρίζονταν από ανοµοιοµορφία που υποδήλωνε τη
λανθασµένη εκτίµηση του συµβολαιογράφου (estendeva o restringeva…conD
forme accomandava il spazio lasciato per avanti). Σηµαντική είναι και η πα_
ρατήρηση για την υπογραφή των βιβλίων από εξεταστές επί των συµβολαιο_
γράφων, η ύπαρξη της οποίας χαρακτηρίζει το βιβλίο γνήσιο. Βεβαίως,

149. Άλλες περιπτώσεις αφαίρεσης της άδειας άσκησης της συµβολαιογραφίας: Γ.Α.Κ._Α.Ν.Κ.,
Ενετοκρατία Φ. 24, υπ. 3, φ. 25r· Γ.Α.Κ._Α.Ν.Κ., Ενετοκρατία Φ. 24, υπ. 3, φ, 25v· Γ.Α.Κ._
Α.Ν.Κ., Ενετοκρατία Φ. 24, υπ. 3, φ. 30v. Για το επάγγελµα του συµβολαιογράφου σε µε_
ταγενέστερη εποχή, βλ. Φ. ΚΑΡΛΑΦΤΗ_ΜΟΥΡΑΤΙ∆Η, Το Κατάστηµα των Νοταρίων:
κανονιστικές ρυθµίσεις του συµβολαιογραφικού επαγγέλµατος στις αρχές του 19ου αιώνα
στα Ιόνια Νησιά. Επετηρίς του Κέντρου Ερεύνης της Ιστορίας του Ελληνικού ∆ικαίου 44
(2012_2013) 227_276.
150. Αναφέρονται ο αριθµός των βιβλίων και οι χρονικές περίοδοι που αυτά καλύπτουν: 10 βι_
βλία του πρώτου (1624_1650) και 17 βιβλία του δεύτερου (1646_1677), µε τη σηµείωση ότι
στα δεύτερα βιβλία υπάρχει ένα κενό κάποιων ετών.
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ιδιαίτερη έµφαση δίδεται στη µη τήρηση της χρονολογικής σειράς και στην
ύπαρξη αρκετών χωριστών φύλλων, ενδείξεις ίσως και αποδείξεις εσκεµµέ_
νων παραβάσεων.
Σε κάποιες περιπτώσεις η ανάκληση της άδειας άσκησης του συµβολαιο_
γραφικού επαγγέλµατος πραγµατοποιείται, αφού έχουν προηγηθεί καταδι_
καστικές ποινικές αποφάσεις. Ένα τέτοιο παράδειγµα είναι η περίπτωση
του Ruilo Πουληµένου, από το χωριό Πέλεκα, για τον οποίο, στις 20 ∆εκεµ_
βρίου 1650151, οι εξεταστές επί των συµβολαιογράφων δηλώνουν ότι µόλις
πρόσφατα υπέπεσαν στην αντίληψή τους τρεις καταδικαστικές αποφάσεις
εναντίον του ανωτέρω, προηγούµενων ετών (1638, 1639 και 1645), σύµφωνα
µε τις οποίες ο ίδιος κηρύσσεται από τη δικαιοσύνη ανάξιος και αναξιό_
πιστος. Οι εξεταστές δηλώνουν ότι εξαπατήθηκαν, καθώς και ότι είχαν λά_
βει παραπλανητικές πληροφορίες, ενώ, για να ελαφρύνουν τη συνείδησή
τους, ανακαλούν και ακυρώνουν την πιστοποίηση που είχαν δώσει για τον
ανωτέρω, βάσει της οποίας του είχε δοθεί η σχετική άδεια (la facoltà sive
privileggio) από τη ∆ιοίκηση για την άσκηση του συµβολαιογραφικού
επαγγέλµατος.
Η µη έγκαιρη ενηµέρωση των εξεταστών για τις καταδικαστικές απο_
φάσεις εναντίον του ανωτέρω δηλώνει προφανώς ότι υπήρχε έλλειµµα
σχετικά µε την εφαρµογή των ελεγκτικών µηχανισµών για το θέµα. Η άγνοια
δηλαδή της παράνοµης δράσης, καθώς και της επίσηµης καταδίκης αυτής
της δράσης του εν λόγω συµβολαιογράφου, και µάλιστα για διάστηµα 10
και πλέον ετών, εκ µέρους των επίσηµων θεσµικών οργάνων αποτελεί ίσως
ένδειξη ότι η απαραίτητη πληροφόρηση και γνώση όσον αφορά τα απαι_
τούµενα προσόντα των συµβολαιογράφων δεν ήταν πάντοτε υπαρκτές,
εξαιτίας κυρίως της µη πραγµατοποίησης των σχετικών ερευνών στις απο_
φάσεις της δικαιοσύνης εκ µέρους των εξεταστών ή άλλων αρµοδίων κρατι_
κών λειτουργών, έρευνες όµως οι οποίες, πιθανόν, κατά καιρούς, δεν ήταν
και άµεσα απαιτητές.
Ενδιαφέρον επίσης παρουσιάζουν και οι κυρώσεις που αντιµετωπίζουν
όσοι συµβολαιογράφοι καταδικάζονται ερήµην. Οι επιβαλλόµενες ρήτρες
σε αυτές τις περιπτώσεις, προόντος του χρόνου, είναι κάποιες φορές βαρύ_
τατες. Ένα καλό παράδειγµα αποτελεί η καταδικαστική απόφαση της 5ης
Σεπτεµβρίου 1696152, επί βαgλου Stamatelo Semitecolo, εναντίον του Sta_
matelo Culuri, συµβολαιογράφου στο χωριό Αργυράδες. Ο τελευταίος ως α_

151. Γ.Α.Κ._Α.Ν.Κ., Ενετοκρατία Φ. 1, υπ. 21, φ. 5r.
152. Γ.Α.Κ._Α.Ν.Κ., Ενετοκρατία Φ. 30, υπ. 1, φ. 19r.
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πών καταδικάζεται και εξορίζεται από την Κέρκυρα, την Κεφαλονιά, τη
Ζάκυνθο και την Ιθάκη, καθώς και από όλες τις νέες κτήσεις της βενετικής
επικράτειας επί 20 έτη. Σε περίπτωση δε που αυτός συλληφθεί, καταδικάζε_
ται να είναι αλυσοδεµένος κωπηλάτης σε γαλέρα επί επτά έτη, ενώ, εάν
αποδειχθεί αδυναµία, θα φυλακισθεί για άλλο τόσο χρονικό διάστηµα. Η
αµοιβή για αυτούς που θα τον συλλάβουν θα είναι 400 λίρες piccoli από τα
περιουσιακά στοιχεία του ανωτέρω, καθώς και ότι ο ίδιος στερείται εφ όρου
ζωής το δικαίωµα να ασκήσει πάλι συµβολαιογραφία. Σε περίπτωση, ωστό_
σο, που, εντός διορίας 15 ηµερών, εµφανισθεί για να υπηρετήσει ως ένοπλος
(come huomo da spada) στο στόλο, µε το ήµισυ της συνήθους αµοιβής, για
το ίδιο διάστηµα, µε δεδοµένη τη µη δυνατότητα άσκησης της συµβολαιο_
γραφίας δια βίου.
Παρατηρούµε ότι οι επιβαλλόµενες ποινές είναι βαρύτατες, εφόσον ο
καταδικασθείς συµβολαιογράφος είναι απών. Ωστόσο, δίδονται διάφορες
εναλλακτικές λύσεις: η βαρύτατη τιµωρία της υπηρέτησης, ως αλυσοδέσµιος
κωπηλάτης, θα µετατραπεί, εφόσον ο ανωτέρω παρουσιασθεί, σε υπηρέτηση
και µάλιστα µε αµοιβή. Προφανώς, έχουν χρησιµοποιηθεί από τις Αρχές όλα
τα προηγούµενα έννοµα µέσα χωρίς ίσως αποτέλεσµα. Ωστόσο, δεν παύει να
αποτελεί µία καλή περίπτωση µε πολλές πιθανότητες παραδειγµατικής
αποτρεπτικής λειτουργίας σε ενδεχόµενες µελλοντικές παραβατικές συµπε_
ριφορές.
Αξιοποίηση προστίµων
Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα έγγραφα της ∆ιοίκησης όταν
αναφέρονται στον τρόπο αξιοποίησης των χρηµατικών προστίµων που
επιβάλλονται όταν εντοπίζονται παραβατικές συµπεριφορές. Συνήθως, όπως
έχει ήδη τονισθεί, σηµειώνεται ότι αυτά θα δοθούν στην Οικονοµική
Υπηρεσία ή στα δηµόσια έργα ή σε κάποιον ναό. Λίγες είναι οι περιπτώσεις
όπου αναφέρεται πού ακριβώς αυτά θα χρησιµοποιηθούν. Μία από αυτές
υπάρχει στην απόφαση, της 15ης Απριλίου 1684153, του γενικού προνοητή
της Θάλασσας Gerolamo Cornaro, όταν, για ακόµη µία φορά, καλούνται οι
υπεύθυνοι των χωριών να καταγράψουν τα ονοµατεπώνυµα των συµβο_
λαιογράφων. Ένα µήνα περίπου αργότερα, στις 19 Μαgου154, οι εξεταστές
επί των συµβολαιογράφων Stamatelo Luppina και Zuanne Vernitioti, αφού
αναφέρονται στη σπουδαιότητα του συµβολαιογραφικού επαγγέλµατος, η
σωστή άσκηση του οποίου αποτελεί εγγύηση των περιουσιακών στοιχείων
153. Γ.Α.Κ._Α.Ν.Κ., Ενετοκρατία Φ. 30, υπ. 1, φ. 10r.
154. Γ.Α.Κ._Α.Ν.Κ., Ενετοκρατία Φ. 30, υπ. 1, φ. 11r.
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του καθενός (la sicureza delli Averi), αποφασίζουν την αναστολή αυτής της
άσκησης σε όσους παρέβησαν τους σχετικούς νόµους και κανονισµούς, µε
την επιφύλαξη για αλλαγή της απόφασης, εφόσον υπάρξει συµµόρφωση.
Έντεκα ηµέρες µετά, οι ίδιοι εξεταστές επισηµαίνουν ότι, αν και ο σκοπός
του αξιώµατός τους είναι η εξάλειψη των καταχρήσεων, στο παρελθόν
προκάτοχοί τους ανέβαλλαν την εφαρµογή των σχετικών νόµων.
Οι ίδιοι δηλώνουν αποφασισµένοι να αλλάξουν αυτήν την κατάσταση.
Μάλιστα, προέβησαν ήδη στους σχετικούς ελέγχους και εντόπισαν παρα_
βάτες. Ωστόσο, οι εξεταστές τονίζουν ότι το χρηµατικό πρόστιµο που ο νό_
µος επιβάλλει για αυτές τις παραβάσεις, δηλαδή το ποσό των 50 δουκάτων,
είναι πολύ υψηλό, αλλά ενεργώντας µε συµπόνια για τη δεινή οικονοµική
κατάσταση των παραβατών (per capo di compatimento alla loro misera conD
dittione), οι ίδιοι αποφασίζουν τελικώς οι παραβαίνοντες να καταβάλουν
µόνον λίγα δουκάτα, όπως φαίνεται στον ακόλουθο πίνακα.
α/α
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Συµβολαιογράφος
Erculi Vergi155
Paulin Pandin156
papà Andruzo Mirila157
papà Nicolò Smoili158
Costantin Vlassi159
Fottio Cavadia
Chrisso Monastirioti160
papà Gerolimo Curtelessi

Χωριό
Νεοχώρι
Μελίκια
Άγιοι Θεόδωροι
Στανοπουλάδες
———
Ριγγλάδες
Άγιοι Θεόδωροι
∆ουκάδες

Πρόστιµο
4 δουκάτα
5 δουκάτα
2 δουκάτα
4 δουκάτα
2 δουκάτα
2 δουκάτα
3 δουκάτα
2 δουκάτα

Το συνολικό ποσό αυτών των χρηµάτων θα καταβληθεί στους προνοητές
155. Καταδικαστική απόφαση παρόµοια µε αυτήν του προαναφερθέντος Culuri εκδίδεται στις
24 Σεπτεµβρίου 1696 και για τον Ercule Vergi, συµβολαιογράφο στο χωριό Νεοχώρι, στον
οποίο θα αναφερθούµε και παρακάτω. ∆ιαφορά υπάρχει µόνον στην αµοιβή για τη σύλ_
ληψή του, η οποία θα είναι 300 λίρες piccoli: Γ.Α.Κ._Α.Ν.Κ., Ενετοκρατία Φ. 30, υπ. 1, φ. 19v.
156. Στην αρχειακή σειρά των ∆ιάφορων Συµβολαιογράφων υπάρχει ιερέας Παύλος Πανδής,
στη Λευκίµµη, µε κατάστιχα της περιόδου 1683_1685.
157. Βάσει του καταλόγου των συµβολαιογράφων των Γ.Α.Κ._Α.Ν.Κ, ο ιερέας Ανδρέας Μυρίλ_
λας εξακολούθησε να συµβολαιογραφεί µέχρι το 1708.
158. Στις 4 Ιανουαρίου 1696, επιβάλλεται χρηµατικό πρόστιµο 150 ασηµένιων δουκάτων στον
Nicolò Smoili για την Camera Fiscal, καθώς και δια βίου παύση από το συµβολαιογραφικό
επάγγελµα: Γ.Α.Κ._Α.Ν.Κ., Ενετοκρατία Φ. 30, υπ. 1, φ. 20r.
159. Στην αρχειακή σειρά των ∆ιάφορων Συµβολαιογράφων υπάρχει Κωνσταντίνος Βλάσης,
µε κατάστιχα όµως της περιόδου 1696_1703.
160. O Κροίσος Μοναστηριώτης εξακολούθησε να συµβολαιογραφεί µέχρι το 1692.
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επί των Οδών, προκειµένου αυτά να δοθούν για την κατασκευή του θολω_
τού µέρους της τάφρου της µεταφοράς των υδάτων στη Σπηλιά. Σηµειώνεται
δε ότι οι παραβάτες θα απαλλαγούν από αυτήν την ποινή, µόνον εφόσον
προσκοµισθεί η απόδειξη παραλαβής αυτών των χρηµάτων.
Παρατηρούµε ότι οι ανωτέρω εξεταστές, στο πλαίσιο της αποκατάστα_
σης της τάξης, είναι αρχικά επικριτικοί για την απραξία ή, στην καλύτερη
περίπτωση, για την πληµµελή ανταπόκριση στις υποχρεώσεις εκ µέρους των
προκάτοχών τους εξεταστών, ενώ, στη συνέχεια, οι ίδιοι προβαίνουν στον
εντοπισµό παραβάσεων και την επιβολή προστίµων. Αξιοσηµείωτη, επίσης,
είναι η ενέργειά τους να µην απαιτήσουν από τους παραβάτες συµβολαιο_
γράφους το υψηλό ποσό των 50 δουκάτων, που ορίζει η σχετική διαταγή,
αλλά να αρκεσθούν στην καταβολή λίγων δουκάτων. Οι εξεταστές εξηγούν
ότι έλαβαν αυτήν την απόφαση παρακινούµενοι από το αίσθηµα συµπά_
θειας (ή και οίκτου) που τους προκάλεσε η αθλία κατάσταση των παραβα_
τών. Προφανώς λοιπόν διαπίστωσαν, ίσως και ιδίοις όµµασι, τις (πολύ)
δύσκολες συνθήκες διαβίωσης αυτών, λαµβανοµένου, εξάλλου υπόψη του
γεγονότος ότι τρεις εξ αυτών ήταν και ιερείς. Βεβαίως, η απόφαση των
εξεταστών ήταν ταυτοχρόνως και ρεαλιστική, αφού, υπό αυτές τις συνθή_
κες, µάλλον θα ήταν πολύ δύσκολο να εισπραχθεί το ποσό των 50 δουκάτων
από τον κάθε παραβαίνοντα συµβολαιογράφο.
Άλλη ενδιαφέρουσα περίπτωση αφορά χρησιµοποίηση χρηµατικού
πρόστιµου για θρησκευτικούς σκοπούς. Έτσι, σύµφωνα µε το έγγραφο της
31ης ∆εκεµβρίου 1708161, οι εξεταστές επί των συµβολαιογράφων Zuanne
Damilo και Σπυρίδων Μουστοξίδης παρέδωσαν στο γραµµατέα της κοινό_
τητας Θεόφιλο Dondi έναν ασηµένιο κηροστάτη 20 ουγκιών και 1½ τετάρ_
του, ο οποίος κοστίζει 29 ρεάλια, πέντε λίρες και οκτώ σολδία (προς 14,10
λίρες/ουγκιά), σύµφωνα µε την εκτίµηση που έκανε ο πρώτος των
χρυσοχόων, περιλαµβανοµένης της εργασίας του τεχνίτη. ∆ιευκρινίζεται ότι
ο κηροστάτης κατασκευάσθηκε από το χρυσοχόο Mattio Metaxari, µε
χρήµατα που προήλθαν από τα χρηµατικά πρόστιµα που επιβλήθηκαν από
τους αρµόδιους εξεταστές, κατά τους ελέγχους στους συµβολαιογράφους,
επί θητείας του προηγούµενου γραµµατέα Donato Marcoran.
Τονίζεται επίσης ότι οι εξεταστές συµπλήρωσαν εξ ιδίων το απαιτούµενο
χρηµατικό ποσό, καθώς και ότι αυτός ο κηροστάτης θα είναι πάντοτε αφιε_
ρωµένος και τοποθετηµένος στην εικόνα της Παναγίας του Conclave162 και
θα παραδίδεται πάντοτε από τον προηγούµενο στον επόµενο γραµµατέα
161. Γ.Α.Κ._Α.Ν.Κ., Ενετοκρατία Φ. 30, υπ. 2, φ. 1r.
162. Το Consulta del Conclave προετοίµαζε τα θέµατα για το Συµβούλιο των 150. Ιδρύθηκε το
1627 και απαρτιζόταν από τρεις δικαστές, τέσσερις συνδίκους, δύο κήνσορες και τρεις
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της Κοινότητας, παρόντων των εκάστοτε συνδίκων, µε σχετική καταχώρηση
στον κατάλογο (inventario) του Αρχείου αυτής.
Επιπροσθέτως, γίνεται γνωστό ότι κατασκευάσθηκαν και τοποθετήθη_
καν στην παραπάνω εικόνα δύο ασηµένιες στέφανοι, αξίας 37 λιρών, αφού
παραδόθηκαν από τον ανωτέρω Marcoran, για δήλωση ικανοποίησης για
τον κηροστάτη υπογράφει ο Metaxari και για την παράδοση αυτού οι εξε_
ταστές. Ακολουθεί το έγγραφο της προαναφερθείσας εκτίµησης (295 λίρες
και οκτώ σολδία) από τον Antonio Minoto Curino, πρώτο των χρυσοχόων,
ο οποίος δεν έλαβε αµοιβή για την εκτίµηση (gratis)163.
Στη δεύτερη αυτή περίπτωση αξιοποίησης προστίµων, το συγκεντρωθέν
χρηµατικό ποσό από πρόστιµα χρησιµοποιείται για θρησκευτικούς σκο_
πούς. Γνωρίζουµε ότι στην υπό εξέταση περίοδο ο βαθµός της θρησκευτι_
κότητας είναι υψηλός, όπως κανείς διαπιστώνει από τις σχετικές αναφορές
σε δικαιοπραξίες ευρείας κλίµακας κατηγοριών, για παράδειγµα, σχεδόν σε
όλα τα στάδια της διαιτητικής διαδικασίας, η οποία µάλιστα συχνά πραγ_
µατοποιείται εντός ενός ναού164. Η συγκεκριµένη δε εικόνα πρέπει να ήταν
πολύ σηµαντική, εφόσον διατίθεται ένα αρκετά υψηλό χρηµατικό ποσό για
αυτήν165. Είναι σηµαντικό το γεγονός ότι χρηµατικά ποσά που προέρχονται
από παραβάσεις αξιοποιούνται στο πλαίσιο της µέριµνας και της ενίσχυσης
του αισθήµατος της θρησκευτικότητας.
Στην ανωτέρω περίπτωση, πραγµατοποιούνται οι απαιτούµενες ενέρ_

απλούς συνέδρους. Ο χώρος συνεδρίασης ήταν εντός ή πλησίον του παλατιού του βαgλου.
ΕΡ. ΛΟΥΝΤΖΗΣ, Περί της πολιτικής καταστάσεως της Επτανήσου επί Ενετών, Αθήνα 1969,
σ. 140_141, KARAPIDAKIS, Civis fidelis, σ. 136, ΑΛ. ΝΙΚΗΦΟΡΟΥ, ∆ηµόσιες τελετές στην ΚέρD
κυρα κατά την περίοδο της βενετικής κυριαρχίας 14οςD18ος αι., Αθήνα 1999, σ. 170, 234,
και ΠΑΠΑ∆ΙΑ_ΛΑΛΑ, Θεσµός, σ. 303.
163. Το πρωτότυπο της εκτίµησης: Γ.Α.Κ._Α.Ν.Κ., Ενετοκρατία Φ. 30, υπ. 10, φ. 6r. Τον Ιούλιο
του ιδίου έτους επιβάλλεται χρηµατικό πρόστιµο 3 ρεαλίων στο συµβολαιογράφο Livathino
παροµοίως για κηροστάτη για την Παναγία του Conclave. Γ.Α.Κ._Α.Ν.Κ., Ενετοκρατία Φ.
30, υπ. 10, φ. 52r.
164. ΚΑΡΛΑΦΤΗ_ΜΟΥΡΑΤΙ∆Η, ∆ικαιοπραξίες. Για τη θρησκευτικότητα, βλ. και Ν. Ε. ΚΑΡΑΠΙ∆ΑΚΗΣ,
Ιστορία της θρησκευτικότητας, Νέα Εστία 155/τεύχος 1766 (Απρίλιος 2004) 639_664· Ο
Ι∆ΙΟΣ, Από την ευλάβεια στην οικονοµική διαχείριση. Ναοί, µονές και ευαγή ιδρύµατα στην
Κέρκυρα (16ος_18ος αιώνας), στο: Μοναστήρια. Οικονοµία και πολιτική. Από τους µεD
σαιωνικούς στους νεώτερους χρόνους, Η. ΚΟΛΟΒΟΣ (επιµ.), Ηράκλειο 2011, 140_153.
165. Σηµαντικότατη ήταν, στην Κέρκυρα, η εικόνα της Παναγίας της ∆ηµοσιάνας, στην οποία
αφιερώνονται, µε διαθήκες, χρηµατικά ποσά για κατασκευή παροµοίως ασηµένιων κηρο_
στατών: Γ. ΓΑΣΤΕΡΑΤΟΣ, Παναγία η ∆ηµοσιάνα. Το παλλάδιο της µεσαιωνικής Κέρκυρας,
Κερκυραuκή Αλήθεια τεύχος 189, 21ο έτος (Ιούνιος_Αύγουστος 2006) 7· Α.Χ. ΤΣΙΤΣΑΣ, Η
Παναγία η ∆ηµοσιάνα, ∆ελτίον Αναγνωστικής Εταιρείας Κερκύρας, έτος 7, αριθµός 7
(1970) 108_115.

190

ΦΩΤΕΙΝΗ ΚΑΡΛΑΦΤΗ_ΜΟΥΡΑΤΙ∆Η

γειες, προκειµένου να υλοποιηθεί ο εν λόγω σκοπός. Ειδικότερα, µετά την
παραγγελία σε αργυροχρυσοχόο για την κατασκευή ενός κηροστάτη, ακο_
λουθεί η παράδοση αυτού, η οποία µάλιστα κατοχυρώνεται µε τη σχετική
καταχώρηση σε συµβολαιογραφικό κατάστιχο.
Θεωρούµε δε δύο θέµατα σηµαντικά προς επισήµανση. Το πρώτο αφορά
την περιγραφή κυρίως του πρώτου θρησκευτικού αντικειµένου, δηλαδή το
ακριβές βάρος του σε ασήµι και αντιστοίχως την επιβεβαιωθείσα αξία του.
Το δεύτερο έχει να κάνει µε τα συµµετέχοντα πρόσωπα. Οι αρµόδιοι αξιω_
µατούχοι, οι εξεταστές, βασική αρµοδιότητα των οποίων είναι ο έλεγχος
των συµβολαιογράφων και η επιβολή προστίµων σε περιπτώσεις παραβά_
σεων, ενεργούν για την υλοποίηση της ειληµµένης απόφασης. Είναι αυτοί
που συναλλάσσονται µε τον αργυροχρυσοχόο κατασκευαστή, του δίδουν
τα χρήµατα, συµπληρώνοντας µάλιστα εξ ίδιων το ελλείπον ποσό, και πα_
ραλαµβάνουν τον κηροστάτη, τον οποίο, στη συνέχεια, παραδίδουν στο
γραµµατέα της κοινότητας εκείνης της περιόδου, ενώ µνεία γίνεται και για
τον προηγούµενο γραµµατέα, αφού, επί θητείας του, αφενός συγκεντρώ_
θηκαν τα προαναφερθέντα χρηµατικά πρόστιµα και αφετέρου τοποθετή_
θηκαν οι ασηµένιες στέφανοι στην εικόνα. Συµµετέχον πρόσωπο είναι και
ο πρώτος των χρυσοχόων, ο οποίος, ως γνωστόν, εκαλείτο σε εκτιµήσεις α_
ντικειµένων από χρυσό ή ασήµι και ο οποίος δεν λαµβάνει αµοιβή για αυτήν
την εκτίµηση.
Τρίτη, τέλος, περίπτωση είναι αυτή του εγγράφου της 14ης Απριλίου
1709166, όταν εµφανίζεται ο Pietro Vassila ως εκπρόσωπος του papà Fran_
cesco Gramatico, γιου του Reverendo Πρωτοπαπά Nicolò, ο οποίος είναι
δηµόσιος συµβολαιογράφος Παξών και ο οποίος βρίσκεται σε καραντίνα.
Σηµειώνεται ότι ο ανωτέρω είναι συµβολαιογράφος από το 1691 και ότι τα
βιβλία του έχουν κατά καιρούς ελεγχθεί. Ωστόσο, οι ανωτέρω εξεταστές
Damillo και Μουστοξίδης εντόπισαν λάθη και παρατυπίες και κυρίως ότι ο
συµβολαιογράφος συνάπτει πράξεις εκτίµησης και διαιτητικές αποφάσεις
χωρίς µάρτυρες, καθώς και ότι πολλές διαθήκες επίσης δεν είχαν υπογραφή
µαρτύρων. Ο συµβολαιογράφος λοιπόν υποχρεούται να καταβάλει ως
χρηµατικό πρόστιµο ένα χρυσό τζεκίνι για την επισκευή του εξώστη του
κτηρίου του Conclave και στο εξής να εφαρµόζει τα νόµιµα. Το χρηµατικό
πρόστιµο κατατίθεται την ίδια ηµέρα.

166. Γ.Α.Κ._Α.Ν.Κ., Ενετοκρατία Φ. 30, υπ. 2, φ. 10r. Παρόµοιες επιβολές προστίµων καταγρά_
φονται στον ίδιο υποφάκελο για επισκευές του χώρου του Conclave, κατά την ίδια περίοδο,
για τους εξής, µεταξύ άλλων, συµβολαιογράφους: Michiel Martino (χωριό: Αντιπερνοί) 6
λίρες, Stamatelo Cafarachi (χωριό: Καµάρα) 6 λίρες, Battio Paniperi (χωριό: Μελίκια) 30
λίρες. Γ.Α.Κ._Α.Ν.Κ., Ενετοκρατία Φ. 30, υπ. 2, φ. 7r, 8r, 12r.
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Πληρεξούσιος
Στοιχεία που αφορούν τους ίδιους τους συµβολαιογράφους εντοπίζουµε
σπανιότατα σε αρχεία. Μία από αυτές τις εξαιρέσεις είναι η συµβολαιο_
γραφική πράξη ορισµού πληρεξούσιου, της 26ης Μαgου 1623167, η οποία µας
πληροφορεί ότι, επειδή ο ιερέας_νοτάριος ∆ηµήτριος Κάφηρης πρόκειται να
απουσιάσει για ένα διάστηµα από την Κέρκυρα, προκειµένου να διευθε_
τήσει µια σοβαρή υπόθεσή του, εξουσιοδοτεί (ορίζει κουµέσιο και προβλεD
πτή) τον Μικελή Ασιµόπουλο να δίδει αντίγραφα των πράξεων των
συµβολαιογραφικών του κατάστιχων. Σηµειώνεται δε ότι, εάν υπάρξει
διαφορετική απόφαση από τη δικαστική εξουσία σχετικά µε τα κατάστιχά
του, ο Ασηµόπουλος θα υποχρεούται να παραδώσει αυτά και µε το σχετικό
ευρετήριο, ενώ ο παραλήπτης οφείλει να του δώσει έγγραφο παραλαβής.
Πρόκειται δηλαδή για στοιχεία που αφορούν την τήρηση και τη φύλαξη
συµβολαιογραφικών βιβλίων για συγκεκριµένο χρονικό διάστηµα, προκει_
µένου να µην υπάρξουν προβλήµατα στους συµβληθέντες που θα θελήσουν
αντίγραφα, χωρίς να καταγράφονται σε αυτή τη συµφωνία ανάθεσης, άλλα
στοιχεία, για παράδειγµα οι συγκεκριµένοι λόγοι απουσίας του συµβολαιο_
γράφου.
Νοτάριος προστυχίων
Ένα θέµα που αφορά και τους συµβολαιογράφους, από τον 16ο αιώνα,
σε ορισµένες περιοχές της βενετικής επικράτειας, είναι αυτό της συνηθισµέ_
νης πρακτικής της προαγοράς αγροτικών προόντων, δηλαδή της πρακτικής
των προστυχίων168. Σύµφωνα µε αυτήν, όποιοι διέθεταν χρήµατα µπορού_
σαν να προαγοράσουν αγροτικά προόντα µήνες πριν από την περίοδο της
εσοδείας. Αυτό εξυπηρετούσε και τον αγοραστή, αφού έτσι εξασφάλιζε τις
επιθυµητές ποσότητες ειδών διατροφής, αλλά και τον παραγωγό χωρικό, ο
οποίος, έτσι, διέθετε κάποια χρήµατα για την κάλυψη των βιοποριστικών
του αναγκών πολύ πριν από τη σοδειά. Προβλήµατα όµως δηµιουργούνταν
σχετικά µε τις τιµές αυτών των προόντων κυρίως όταν η σοδειά δεν ήταν
καλή169.

167. Γ.Α.Κ._Α.Ν.Κ., Συµβολαιογράφοι, Φ. Ρ 25 (Λεονάρδος Ρίκης), β. 15, φ. 19v.
168. Βλ. ΦΩΤΕΙΝΗ ΚΑΡΛΑΦΤΗ_ΜΟΥΡΑΤΙ∆Η, Η δίκη των προστυχίων: Νικολός Θεοτόκης, Καρουσά_
δες, 17ος αιώνας, στο: Πρακτικά του Θ΄ Πανιονίου Συνεδρίου (Παξοί, 26D30 ΜαGου 2010)
(υπό δηµοσίευση) (στο εξής: ΚΑΡΛΑΦΤΗ_ΜΟΥΡΑΤΙ∆Η, ∆ίκη).
169. Το βασικό επιχείρηµα για τον καθορισµό των τιµών από τους (προ)αγοραστές ήταν η ratio
incertitudinis, ότι δηλαδή υπήρχε ο κίνδυνος απώλειας µέρους ή και όλου του επενδυθέν_
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Οι συµφωνίες προστυχίων συχνά ήταν έγγραφες και µάλιστα, κατά
διαστήµατα, η βενετική διοίκηση όριζε συγκεκριµένους συµβολαιογράφους
για τη σύνταξη τέτοιων συµφωνιών, προς αποφυγή σχετικών παραβάσεων.
Έτσι, για παράδειγµα, στα 1565_1566170, γνωστοποιείται ότι όσοι επιθυµούν
να δώσουν χρηµατικά ποσά προκαταβολικά, δεν πρέπει να καθορίζουν και
τις τιµές πώλησης171, αλλά αυτές θα ορίζονται βάσει των συµφωνηθέντων.
Αποφασίζεται δε από το Συµβούλιο να εκλεγεί ένας νοτάριος επί των προ_
στυχίων, προκειµένου µόνον από αυτόν να συντάσσονται τέτοιου είδους
πράξεις. Η θητεία του θα είναι τριετής και για τα επόµενα τρία έτη, µετά το
πέρας της θητείας του, δεν θα έχει δικαίωµα να εκλεγεί σε αυτό το αξίωµα,
αλλά και σε οποιοδήποτε άλλο172. ∆ιευκρινίζεται δε ότι, πλην των άλλων
κυρώσεων, εάν κάποιος άλλος νοτάριος συντάξει πράξεις προστυχίων,
αυτές δεν θα έχουν καµία ισχύ, ως µη γενόµενες. Ο εκλεγµένος αυτός νο_
τάριος θα λαµβάνει ως αµοιβή ένα grossetto για κάθε συµβόλαιο, ανά ήµισυ
από έκαστο συµβαλλόµενο. Ο νοτάριος, επίσης, υποχρεούται να τηρεί αλφα_
βητικό κατάλογο αυτών των πράξεων, ενώ σε περίπτωση παραβατικής συ_
µπεριφοράς εκ µέρους του, θα είναι υποχρεωµένος να καταβάλει ο ίδιος τα
οφειλόµενα ποσά. ∆ιευκρινίζεται, τέλος, ότι ουσιαστικά θα εκλέγονται δύο
συµβολαιογράφοι, ένας µόνο για τις συµφωνίες για κρασί και ο άλλος για
συµφωνίες για λάδι, σιτηρά και άλλα, µε διετή θητεία. Τα ανωτέρω γίνονται
αποδεκτά, µε 115 ψήφους υπέρ και 11 κατά.
Με proclama της ∆ιοίκησης, που ακολουθεί της ανωτέρω απόφασης στον
αρχειακό φάκελο, της 15ης Μαgου 1566, γνωστοποιείται ότι, µετά από
σχετικό αίτηµα της κερκυρακής κοινότητας και την απάντηση σε αυτό από
την κεντρική βενετική διοίκηση, πράξεις προστυχίων για λάδι, σιτηρά,
κριθάρι κ.ά. θα συντάσσονται µόνον από τον εκλεγέντα από το βάιλο

τος κεφαλαίου. Βλ. ΚΑΡΛΑΦΤΗ_ΜΟΥΡΑΤΙ∆Η, ∆ίκη.
170. Γ.Α.Κ._Α.Ν.Κ., Ενετοκρατία Φ. 3, υπ._, φ. 10r.
171. Όπως είναι γνωστό, τον καθορισµό των τιµών των προόντων έκαναν οι αρµόδιοι αξιω_
µατούχοι, οι giustizieri. Κατά διαστήµατα, µάλιστα, η διοίκηση υπενθύµιζε στους κατοί_
κους του νησιού την οφειλόµενη τήρηση των επίσηµων τιµοκαταλόγων. Στα σχετικά
διοικητικά έγγραφα, κάποτε, σηµειώνεται αυτή η υποχρέωση, είτε πρόκειται για προστύχι
είτε για αγοραστό. Γ.Α.Κ._Α.Ν.Κ., Ενετοκρατία Φ. 13, υπ. 5, φ. 117r και ΚΑΡΛΑΦΤΗ_ΜΟΥΡΑ_
ΤΙ∆Η, ∆ίκη.
172. Πρόκειται για τη συνήθη εφαρµογή της contumacia, της υποχρεωτικής από το νόµο απο_
χής δηλαδή από αξιώµατα, για κάποιο διάστηµα, µετά την ολοκλήρωση της θητείας σε ένα
από αυτά, στο πλαίσιο της αποφυγής εµφάνισης παραβατικών φαινοµένων. Βλ. και Γ.Α.Κ._
Α.Ν.Κ., Ενετοκρατία Φ. 5, υπ. 8, φ. 119r.
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Θεόδωρο Vragianiti (στη θέση του Ζαχαρία Μεταξά). Οµοίως, συµφωνίες
για κρασί θα συντάσσονται µόνον από τον εκλεγέντα από το Συµβούλιο
Στέλιο Richi. ∆ιαφορετικά, ο προκαταβάλων τα χρήµατα θα τα χάνει, ενώ
αυτός που θα τα έχει λάβει, θα καταβάλλει χρηµατικό πρόστιµο 10 δου_
κάτων, για κάθε φορά και το ίδιο πρόστιµο θα καταβάλλει και ο παραβάτης
νοτάριος, πλην της παύσης και άλλων κυρώσεων που ο τελευταίος θα υφί_
σταται. Τα δε χρηµατικά πρόστιµα, εξ ηµισείας, θα δοθούν στη ∆ιοίκηση
και στον καταγγείλαντα.
Τον Μάρτιο του 1618173, µετά από αίτηµα των συνδίκων, γνωστοποιείται
ότι όποιος θα ήθελε να καταβάλει χρήµατα για προαγορά διαφόρων προό_
ντων, όπως κρασί, λάδι, σιτάρι, κριθάρι, λινάρι και άλλα είδη διατροφής,
ανεξαρτήτως πολιτικής και κοινωνικής θέσης και οικονοµικής κατάστασης,
επιτρέπεται να προβεί σε µια τέτοια συµφωνία, µόνο αν αυτή συναφθεί και
καταγραφεί από έναν συµβολαιογράφο, τον Αντώνιο Fortio, ο οποίος εξε_
λέγη για αυτόν το σκοπό από το 1602, επί ποινή απώλειας του καταβλη_
θέντος χρηµατικού ποσού. Αντιστοίχως, γνωστοποιείται στους συµβο_
λαιογράφους ότι απαγορεύεται να συντάξουν τέτοιες πράξεις, διαφορετικά
θα τους αφαιρεθεί η άδεια άσκησης του συµβολαιογραφικού επαγγέλµατος
απαρεγκλίτως, θα καταβάλουν χρηµατική αποζηµίωση 25 δουκάτων και
µεγαλύτερες κατά την κρίση. Το ήµισυ δε του χρηµατικού πρόστιµου θα
καταβληθεί όπου η ∆ιοίκηση αποφασίσει, ενώ το άλλο ήµισυ θα δοθεί στον
καταγγείλαντα. Κυρώσεις φυσικά υπάρχουν και για τους συναλλάσσοντες
(cosi essi che darano danari come quelli che riceverano)174.
Έγγραφα διορισµού συµβολαιογράφων για προστύχια εντοπίζουµε και
για άλλα έτη, όπως θα δούµε και πιο κάτω. Για παράδειγµα, στο σχετικό
έγγραφο του 1628, αναφέρεται επίσης η ανωτέρω ανάθεση του 1602, αλλά
εδώ ο νοτάριος είναι ο Angeluzzo Forcio175. Στις 16 Απριλίου 1637176, γίνεται
αναφορά στο γεγονός ότι το εµπόριο του προστυχίου είναι αρκετά διαδε_
δοµένο στο νησί και τονίζεται, για ακόµη µία φορά, ότι δικαίωµα σύνταξης
τέτοιων συµβολαιογραφικών πράξεων έχουν µόνον οι συµβολαιογράφοι
που εκλέγονται για αυτόν το λόγο177. Στις 5 Φεβρουαρίου 1641178, ο Manoli

173. Γ.Α.Κ._Α.Ν.Κ., Ενετοκρατία Φ. 3, υπ._, φ. 201v και Γ.Α.Κ._Α.Ν.Κ., Ενετοκρατία Φ. 9, υπ. 12,
φ. 1r.
174. Γ.Α.Κ._Α.Ν.Κ., Ενετοκρατία Φ. 3, υπ. _, φ. 201v.
175. Γ.Α.Κ._Α.Ν.Κ., Ενετοκρατία Φ. 13, υπ. 4, φ. 109r.
176. Γ.Α.Κ._Α.Ν.Κ., Ενετοκρατία Φ. 16, υπ. 15, φ. 8r. Για αναφορά σε προστύχια στο τέλος του
αιώνα (1700), βλ. POJAGO, Leggi, σ. 384.
177. Βλ. και ΚΟΛΥΒΑ, Αρχειονοµία, σ. 389.
178. Γ.Α.Κ._Α.Ν.Κ., Ενετική ∆ιοίκησις Φ. 442, υπ. 3, φ. 12r.
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Padovan διορίζεται νοτάριος επί των προστυχίων και γνωστοποιείται ότι
όποιος επιθυµεί να συνάψει έγγραφη συµφωνία που θα αφορά προστύχια
θα πρέπει να το κάνει µόνο σε αυτόν το συµβολαιογράφο για την περιοχή
της πόλης και των προαστίων. ∆ιαφορετικά, οι πράξεις θα θεωρούνται
άκυρες και θα επιβάλλεται χρηµατικό πρόστιµο 200 δουκάτων σε κάθε
συµβολαιογράφο παραβάτη, καθώς και άλλες κυρώσεις κατά την κρίση της
διοίκησης179. Ωστόσο, δυόµισι µήνες περίπου µετά180, µετά από αίτηµα του
συµβολαιογράφου Antonio Vrissignoti, διοικητικό έγγραφο γνωστοποιεί
ότι αίρεται η αναστολή ανάθεσης σύνταξης πράξεων προστυχίων από τον
τελευταίο, αναστολή που είχε αποφασισθεί βάσει καταδικαστικών πράξεων
προηγούµενων ετών εις βάρος του. Έτσι, ο Vrissignoti δύναται ελεύθερα να
συντάσσει πράξεις προστυχίων. Βεβαίως, δεν αναφέρεται εάν, µετά από
αυτήν την απόφαση, ακυρώνεται η ανωτέρω ανάθεση του Padovan, ακύ_
ρωση που είναι πιθανόν να συνέβη. Αξιοσηµείωτο δε είναι ότι, αρκετά χρό_
νια αργότερα, στις 19 Ιουνίου 1676181, ο Giovanni Marato, του Giacomo,
ορίζεται νοτάριος επί των προστυχίων, για αυτό το αξίωµα, εφ’ όρου ζωής,
στη θέση του Antonio Vrissignoti.
Είναι γνωστό ότι, κατά τις συνελεύσεις του Συµβουλίου της κερκυρακής
κοινότητας, πριν από την ψηφοφορία για την εκλογή στα αξιώµατα, οι
υποψήφιοι ήταν υποχρεωµένοι να δώσουν όρκο για την εντιµότητά τους.
Έτσι, σε έγγραφο του Α. Basadona, της 28ης Οκτωβρίου 1607, και στο αντί_
γραφο αυτού, της 21ης Οκτωβρίου 1754182, αναφέρεται ότι, προκειµένου οι
εκλογές σε αξιώµατα, που γίνονται από το Συµβούλιο να είναι έννοµες,
δίκαιες και γνήσιες, προς το καθολικό όφελος των cittadini, αποφασίζεται
ότι, σε κάθε ψηφοφορία, κανείς δεν θα έχει το δικαίωµα να ψηφισθεί, εάν
προηγουµένως δεν προσέλθει να δώσει επίσηµο όρκο στην εικόνα της Πα_
ναγίας ότι ούτε ο ίδιος ούτε κανείς άλλος εξ ονόµατός του έδωσε προκει_
µένου να λάβει αυτό το αξίωµα, έδωσε ή υποσχέθηκε να δώσει χρήµατα ή
αγαθά οποιουδήποτε είδους ως δώρο ή ως δάνειο ή ως ανταπόδοση ή µε
κάποιον άλλον τρόπο, καθώς και να µοιράσει κέρδη ή να έχει κάποια ζηµία,
(ma solo voglio riceverlo dalla gratia di questo Consiglio semplicemente). Στο
πλαίσιο αποφυγής δηλαδή εµφάνισης φαινοµένων διαφθοράς, ο υποψήφιος
ορκιζόταν ότι δεν συµφώνησε κανενός είδους συναλλαγή µε κάποιο άλλο
πρόσωπο, προκειµένου να εκλεγεί στο αξίωµα, δηλαδή ότι δεν δωροδόκησε
ούτε υποσχέθηκε κάποιο όφελος είτε σε αγαθά είτε σε οτιδήποτε άλλο, ούτε,
179.
180.
181.
182.

…che …paresse meritare la temerità di essi Nodari….
Γ.Α.Κ._Α.Ν.Κ., Ενετική ∆ιοίκησις Φ. 442, υπ. 3, φ. 13r.
Γ.Α.Κ._Α.Ν.Κ., Ενετική ∆ιοίκησις Φ. 303, υπ. 10, φ. 85r.
Γ.Α.Κ._Α.Ν.Κ., Ενετοκρατία Φ. 80, υπ. 3, φ. 89r.
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επίσης, συµµετοχή άλλου σε κέρδη που θα απέφερε το αξίωµα, ως αντάλ_
λαγµα. Υποψήφιοι που δεν προσέρχονταν για να ορκισθούν αποκλείονταν
της ψηφοφορίας και της εκλογής. Τέτοιες περιπτώσεις έχουµε και στην εκλο_
γή συµβολαιογράφων για προστύχια.
Στον πίνακα που ακολουθεί καταγράφονται, περίπου για έναν αιώνα, οι
εκλεγέντες από το Συµβούλιο της κοινότητας συµβολαιογράφοι που είχαν
δικαίωµα να συντάσσουν πράξεις προστυχίων, ενώ στην τελευταία στήλη
σηµειώνεται το αποτέλεσµα της ψηφοφορίας, δηλαδή οι θετικές αλλά και οι
αρνητικές ψήφοι για κάθε περίπτωση, όπως ήταν το σύνηθες.
α/α
1.

Έτος
1583

2.

1586

3.
4.

1598
1600

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

1602
1604
1606
1608
1609
1611
1613
1615
1617
1619
1621184

Όνοµα
Stelio Richi
Nicolò Metaxa
Gagliano Metaxa
Nicolò Palatiano
Zan Canal183
Stelio Alagatora
Petro Metaxa
Zuanne Canal
Stelio Alagatora
Lunardo Richi
Stelio Alagatora
Zuanne Cavassilla
Lunardo Richi
Zuanne Cavassilla
Lunardo Richi
Dimo Richi
Lunardo Richi
Dimo Richi

Ψήφοι
70+23
61+33
107+18
99+29
83+34
52+36
55+65
66+37
83+53
86+38
89+49
88+ 6
95+ 0
70+18
79+ 4
75+45
123+ 7
123+10

183. Αυτός ο συµβολαιογράφος εκλέγεται για τα προστύχια του κρασιού.
184. Στη σειρά των υποψηφίων είχε γραφτεί και ο Antonio Cavassila, ο οποίος όµως τελικώς
αποκλείσθηκε από την ψηφοφορία, επειδή ήταν οφειλέτης της ειδικής εισφοράς (tansa) επί
των αξιωµάτων και επειδή δεν ήταν παρών για να ορκισθεί. Γ.Α.Κ._Α.Ν.Κ., Ενετοκρατία
Φ. 10, υπ. 5, φ. 143v. Τέτοια χρηµατικά ποσά, συχνά, προορίζονταν για τις ανάγκες της Σι_
ταποθήκης, για το λόγο αυτόν, οι οφειλέτες τα κατέβαλλαν στον ταµία και στον προνοητή
αυτής: Γ.Α.Κ._Α.Ν.Κ., Ενετοκρατία Φ. 3, υπ._, φ. 186r (1616)· Γ.Α.Κ._Α.Ν.Κ., Ενετοκρατία Φ.
10, υπ. 8, φ. 348r (1624) και αλλού. Για τους αξιωµατούχους της Σιταποθήκης, βλ. ΚΑΡΛΑ_
ΦΤΗ_ΜΟΥΡΑΤΙ∆Η, Τέχνη, τα κεφάλαια που αναφέρονται στη Σιταποθήκη και στις συναλλα_
κτικές σχέσεις αυτής µε τους αρτοποιούς. Στην αναφορά των ονοµάτων των οφειλετών από
τον προνοητή της Σιταποθήκης, το 1625, ο ανωτέρω Cavassila φαίνεται ότι οφείλει το µε_
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16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.

185.
186.

187.
188.

1624
1628
1632
1637
1639
1641
1642
1645
1647
1648
1650
1653188
1654
1656
1658
1661
1663
1665
1667
1670
1671
1673
1675

Lunardo Richi185
Angeluzzo Fortio
Angeluzzo Fortio186
Andrea Spinelli
Anzeluzo Fortio
Manolli Padovan
Leonide Fiomacho
Dimo Masarachi
Leonide Fiomacho
Petro Papa (detto Bac(c)o)
Angeluzzo Forcio187
Petro Papa (detto Bac(c)o)
Nicolò Capello
Alessandro Theotochi
Nicolò Capelo
Filippo Assimopulo
Nicolò Capelo
Anastasio Assimopulo
Zuanne Capelo
Anastassio Assimopulo
Spiridon Assimopulo
Anastasio Assimopulo
Spiridon Assimopulo

102+ 3
115+22
64+51
65+35
74+11
89+34
116+ 5
61+32
86+23
82+32
113+ 5
88+21
115+16
80+37
92+51
76+51
98+44
102+32
61+22
68+34
86+50
59+28
123+17

γάλο ποσό των 10 δουκάτων, σύνολο προφανώς πολλών προηγούµενων οφειλών. Στην ίδια
αναφορά καταγράφεται και ο Lunardo Richi, οφειλέτης δύο δουκάτων και 35 λιρών, ποσό
που τελικώς κατεβλήθη. Γ.Α.Κ._Α.Ν.Κ., Ενετοκρατία Φ. 12, υπ. 5, φ. 10r. Σε άλλη αναφορά,
οφειλέτες είναι: o Andrea Spineli: πέντε λίρες, o Anzeluzzo Forcio: 13 λίρες, o ∆ήµος Μαζα_
ράκης: 13 λίρες και o Zuanne Cavassila: τέσσερις λίρες. Γ.Α.Κ._Α.Ν.Κ., Ενετοκρατία Φ. 84,
υπ. 7, φ. 16r_v, 17v, 23v.
Το 1624, ο Dimo Richi αρνείται το αξίωµα: Γ.Α.Κ._Α.Ν.Κ., Ενετοκρατία Φ. 10, υπ. 8, φ. 349r.
Εκείνη τη χρονιά, είχε αρχικά εκλεγεί ο ∆ήµος Richi, αλλά επειδή δεν παρουσιάσθηκε για
να ορκισθεί, η ψηφοφορία επαναλήφθηκε και σε αυτήν εκλέχθηκε ο Angeluzzo Fortio:
Γ.Α.Κ._Α.Ν.Κ., Ενετοκρατία Φ. 14, υπ. 1, φ. 52v.
Ο συνυποψήφιος του Forcio, Φίλιππος Ασηµόπουλος δεν συµµετείχε στην ψηφοφορία,
επειδή δεν ήταν παρών για να ορκισθεί. Γ.Α.Κ._Α.Ν.Κ., Ενετοκρατία Φ. 17, υπ. 10, φ. 38v.
Το ∆εκέµβριο του 1651 και του 1652, κανείς δεν εξελέγη νοτάριος για προστύχια. Τελικώς,
τον Ιούνιο του 1653, εκλέγεται ο Πέτρος Παπάς, ο οποίος µάλιστα θα είναι ελεύθερος από
την προαναφερθείσα contumacia, προφανώς ένα καλό κίνητρο για να εκλεγεί επιτέλους
κάποιος σε αυτό το αξίωµα: Γ.Α.Κ._Α.Ν.Κ., Ενετοκρατία Φ. 17, υπ. 13, φ. 18v· Γ.Α.Κ._Α.Ν.Κ.,
Ενετοκρατία Φ. 17, υπ. 14, φ. 17r· Γ.Α.Κ._Α.Ν.Κ., Ενετοκρατία Φ. 17, υπ. 14, φ. 21r αντί_
στοιχα.
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Anastasio Assimopulo
Mano Risicari
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107+27
110+19

Παρατηρούµε ότι, σύµφωνα µε τον προαναφερθέντα νόµο του 1566, τις
τελευταίες δεκαετίες του 16ου αιώνα, στις λίγες σχετικές ψηφοφορίες, πράγ_
µατι εκλέγονται δύο νοτάριοι για προστύχια, ο ένας για το κρασί και ο άλ_
λος για τα υπόλοιπα είδη. Η πρακτική όµως αυτή, µε την αλλαγή του αιώνα,
καταργείται. Προάγγελος αυτής της αλλαγής αποτελεί η διευκρίνιση, στην
εκλογή του 1600, ότι και οι δύο εκλεγέντες νοτάριοι έχουν το δικαίωµα να
συντάσσουν πράξεις για όλα τα είδη που θα πωληθούν µε προστύχι189.
∆ιαπιστώνουµε, επίσης, ότι ορισµένοι συµβολαιογράφοι εκλέγονται επανει_
ληµµένως για σύναξη πράξεων προστυχίων.
Αξίζει εδώ να σηµειωθεί ότι, βάσει του δίτοµου καταλόγου της αρχεια_
κής σειράς των Συµβολαιογράφων του Αρχείου της Κέρκυρας, ο Λεονάρδος
Ρίκης συνήπτε συµβολαιογραφικές πράξεις κατά την περίοδο 1606_1627, ο
Άγγελος Φόρτσιγος (όπως καταγράφεται στον κατάλογο, Fortio, Forcio) για
την περίοδο 1628_1634, ενώ ο Αναστάσιος Ασηµόπουλος άσκησε τη συµ_
βολαιογραφία από το 1664_1705. Όσον αφορά δε τη συµβολαιογραφική
τους ενασχόληση σε συνδυασµό µε την εκλογή τους και ως συµβολαιο_
γράφων προστυχίων, σηµειώνουµε ότι ο Ρίκης ανέλαβε το αξίωµα κατά την
έναρξη της συµβολαιογραφικής του σταδιοδροµίας (1606) και στη συνέχεια,
κατά διαστήµατα, µέχρι και προς το τέλος αυτής. Ο Φόρτσιγος παροµοίως
ανέλαβε το αξίωµα κατά το πρώτο έτος της συµβολαιογραφικής του δρα_
στηριοποίησης, αλλά εξακολούθησε να εκλέγεται ακόµη και αρκετά έτη
µετά το τέλος αυτής190. Αξίζει, επίσης, εδώ να αναφερθεί ότι οι πράξεις αυ_
τών των δύο συµβολαιογράφων περιλαµβάνονται σε έναν µόνον τόµο ανά
συµβολαιογράφο του αρχείου. Αντιθέτως, ο Ασηµόπουλος υπήρξε από τους
µακροβιότερους ασκούντες τη συµβολαιογραφία (επί 41 έτη) µε πλούσιο
συµβολαιογραφικό έργο.
Παρατηρούµε, επίσης, ότι η εκλογή συµβολαιογράφου για προστύχια,
εκτός ελαχίστων εξαιρέσεων, επραγµατοποιείτο, ανελλιπώς κατά τις δύο
τελευταίες δεκαετίες του 16ου και το µεγαλύτερο µέρος του 17ου αιώνα. Η
συγκεκριµένη εκλογή, όπως έχει ειπωθεί, γινόταν ανά διετία και η κατα_
γραφή, στη στήλη του έτους, συνεχόµενων ετών ή ετών µετά τριετία, οφεί_
λεται, στις περισσότερες των περιπτώσεων, στο γεγονός ότι οι εκλογές του
189. Γ.Α.Κ._Α.Ν.Κ., Ενετοκρατία Φ. 3, υπ._, φ. 80r και Γ.Α.Κ._Α.Ν.Κ., Ενετοκρατία Φ. 5, υπ. 1, φ.
26r.
190. Εφόσον, βεβαίως, δεν υπήρξαν και άλλα µεταγενέστερα συµβολαιογραφικά κατάστιχα που
σήµερα έχουν χαθεί.
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Συµβουλίου ελάµβαναν χώρα τους πρώτους µήνες του επόµενου έτους, αντί
για τους τελευταίους του προηγούµενου, όπως ήταν το σύνηθες. Αξιοση_
µείωτο είναι ότι, κατά τις δύο τελευταίες δεκαετίες του 17ου αιώνα, δεν
καταγράφονται ψηφοφορίες σε αυτό το αξίωµα. Ίσως το ενδιαφέρον της
∆ιοίκησης για µια τέτοια εκλογή, για διάφορους λόγους, ατόνησε. Βεβαίως,
όπως έχει αλλού αναφερθεί191, συµβολαιογραφικές πράξεις προστυχίων
συνήπταν και άλλοι συµβολαιογράφοι νόµιµα ή παράνοµα. Παρατηρούµε,
τέλος, ότι, κατά τις τελευταίες εκλογές, µονοπωλούν σχεδόν το αξίωµα µέλη
της ευρύτερης οικογένειας των Ασηµόπουλων, οι οποίοι, µάλιστα, εκλέγο_
νται και µε αρκετές ψήφους.
Το επίζηλο δικαίωµα σύνταξης πράξεων για προστύχια από εκλεγµένους
συµβολαιογράφους, ορισµένες φορές, καθίσταται ασύµφορο και επιβαρυ_
ντικό για τους τελευταίους, σε αντίθεση µε τις αρχικές προσδοκίες που τους
είχαν ωθήσει να το διεκδικήσουν, µε αποτέλεσµα να επιλέξουν, τελικώς, την
παραίτηση από αυτό. Ο βασικός λόγος ήταν η γνωστή τακτική άλλων συµ_
βολαιογράφων, πλην των εκλεγµένων, να συντάσσουν πράξεις για προστύ_
χια. Από τις σπάνια καταγεγραµµένες τέτοιες παραιτήσεις εντοπίσαµε δύο
παραδείγµατα.
Στο πρώτο192, ο ∆ήµος Μαζαράκης, νοτάριος για πράξεις προστυχίων,
σε επίσηµη δήλωση_καταγγελία προς τους συνδίκους, της 12ης Αυγούστου
1646, αναφέρεται στη γνωστή απαγόρευση σύνταξης συµφωνιών προστυ_
χίων από άλλους, πλην των εκλεγµένων, συµβολαιογράφους και καταγ_
γέλλει την τοπική διοίκηση για αδιαφορία για την καταχώρηση και την
εφαρµογή του σχετικού νόµου. Ο Μαζαράκης δηλώνει ότι αρνείται να κα_
τέχει πλέον αυτήν τη θέση, να έχει τα οφέλη της, αλλά και να υπόκειται στις
επιβαρύνσεις που αυτή προποθέτει. Το δεύτερο παράδειγµα καταγγελίας
είναι αυτό του προαναφερθέντα Angeluzzo Forcio, ο οποίος, τον Απρίλιο
του 1651193, µε την ιδιότητα του συµβολαιογράφου των προστυχίων εκείνου
του έτους, σε αναφορά_καταγγελία προς τους συνδίκους, σηµειώνει ότι
συµβολαιογράφοι συντάσσουν παράνοµα πράξεις προς ζηµία της κοινότη_
τας, ενώ ο ίδιος υποχρεούται στην καταβολή των σχετικών φόρων, χωρίς
να έχει το ανάλογο της θέσης κέρδος. Ο Forcio δηλώνει ότι δεν δύναται ούτε
επιθυµεί να εξακολουθήσει να έχει αυτήν τη θέση.

191. ΚΑΡΛΑΦΤΗ_ΜΟΥΡΑΤΙ∆Η, ∆ίκη.
192. Γ.Α.Κ._Α.Ν.Κ., Ενετοκρατία Φ. 20, υπ. 3, φ. 29r.
193. Γ.Α.Κ._Α.Ν.Κ., Ενετοκρατία Φ. 20, υπ. 10, φ. 11r.
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Αρχειοφύλακας
Η τύχη των βιβλίων των αποθανόντων συµβολαιογράφων πολλές φορές
ήταν αβέβαιη, µε όλες τις συνέπειες που αυτό συνεπαγόταν για τους συµβαλ_
λοµένους των πράξεων αυτών των βιβλίων. Για αυτόν το λόγο, ήδη από το
15ο αιώνα194, διοριζόταν ειδικός αρχειοφύλακας (custode ή interprete per li
libri di nodari morti)195. Στην προαναφερθείσα πρεσβεία, της 11ης Μαgου
1440196, γίνεται αναφορά στα προβλήµατα που εµφανίζονται εδώ και καιρό,
κατά διαστήµατα, και αφορούν αφενός πλαστά, ελλιπή, χαµένα ή κρυµµένα
έγγραφα της διοίκησης, εξαιτίας της αλλαγής των γραµµατέων, και αφετέ_
ρου συµβολαιογραφικά έγγραφα, ακόµη και αν ο νοτάριος είναι εν ζωή.
Τονίζεται δε ότι η διευθέτηση ζητηµάτων σχετικών µε τα έγγραφα είναι ανα_
γκαιότατη για το κοινό όφελος (niuna cosa sia più necessaria in questa
citade… a ben universale) και ζητείται από την κεντρική διοίκηση να επι_
κυρώσει όλες τις ενέργειες που θα γίνουν από το βάιλο, σε συνεργασία µε
την κερκυρακή κοινότητα, σχετικά µε τη διαχείριση των διοικητικών και
συµβολαιογραφικών εγγράφων.
Συναφή προβλήµατα όµως φαίνεται ότι υπήρχαν συχνά, όπως στις 29
Οκτωβρίου 1566197, όταν κατατίθεται πρόταση_καταγγελία στο Συµβούλιο
της κοινότητας από τους συνδίκους ότι συµβολαιογραφικά πρωτόκολλα
που είναι στην αρµοδιότητα του interprete della corte κυκλοφορούν σε
διάφορες οικίες, αφού οι interpreti έχουν λάβει το θάρρος να τα δανείζουν
σε ιδιώτες κατά βούληση (maneggiandole a loro libertà), γεγονός που ενδέ_
χεται να έχει καταστροφικές συνέπειες (che potria causar total ruina nella
facultà d’ homeni). Αποφασίζεται λοιπόν ότι στο εξής, κανείς δεν επιτρέπε_
ται να δώσει εκτός Γραµµατείας αυτά τα βιβλία, αλλά ο εκάστοτε υπεύθυνος
αυτών οφείλει να µεριµνά για την καλή τους κατάσταση, να προνοεί δηλαδή
ώστε αυτά να είναι κλειδωµένα και φυλαγµένα στη Γραµµατεία και να τα
παραδίδει στον επόµενο, τηρώντας ευρετήριο198 και µε καταγεγραµµένο τον
αριθµό των φύλλων, επί ποινή 50 δουκάτων και στέρηση του δικαιώµατος
συµµετοχής στο Συµβούλιο για διάστηµα 10 ετών. Η πρόταση ψηφίζεται
από το Συµβούλιο, µε 118 ψήφους υπέρ και µόλις τέσσερις κατά.

194. Προβλήµατα σχετικά µε τη φύλαξη των συµβολαιογραφικών αρχείων εντοπίζονται το 1432:
ΑΣΩΝΙΤΗΣ, Νοταριακά έγγραφα, σ. 15.
195. Βλ. και KARAPIDAKIS, Civis fidelis, σ. 191· ΜΑΛΤΕΖΟΥ, Νοταριακὸ ἀρχεῖο, σ. 20.
196. Γ.Α.Κ._Α.Ν.Κ., Ενετοκρατία Φ. 103 Bolla d’ Oro, φ. 8v.
197. Γ.Α.Κ._Α.Ν.Κ., Ενετοκρατία Φ. 2, υπ._, φ. 281r και Γ.Α.Κ._Α.Ν.Κ., Ενετοκρατία Φ. 3, υπ._, φ. 9v.
198. Το ίδιο έγγραφο επαναλαµβάνεται και παρακάτω, µε τη διευκρίνιση ότι το σχετικό ευρετή_
ριο θα παραµένει στις πράξεις της Γραµµατείας. Γ.Α.Κ._Α.Ν.Κ., Ενετοκρατία Φ. 3, υπ._, φ. 11r.
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Όµως τα προβλήµατα φαίνεται ότι εξακολουθούν να υφίστανται, αφού
µερικές δεκαετίες αργότερα, το 1614199, εντοπίζουµε αναφορά στο γεγονός
ότι δεν έχει γίνει εκλογή υπευθύνου για τα συµβολαιογραφικά βιβλία που
βρίσκονται στη Γραµµατεία για πολλά χρόνια, όπως και για το αξίωµα του
υπεύθυνου των δεκαλίτρων και των ζυγαριών. Προσφέρεται µάλιστα ο ∆ή_
µος Κολυτάς, µε αίτησή του στο Συµβούλιο, µέσω των συνδίκων, να αναλάβει
τη συντήρηση αυτών των βιβλίων, τα περισσότερα από τα οποία βρίσκονται
σε κακή κατάσταση (…mal stato, distigatti in confuso et senza alcuna regola…)
µε δικά του έξοδα και κόπο, να προνοήσει για το δέσιµο και τα καλύµµατά
τους και επιµελώς να ταξινοµήσει αλφαβητικά όχι µόνο τα ήδη υπάρχοντα,
αλλά και όσα θα έρθουν στο εξής στη Γραµµατεία. Ως αντάλλαγµα ζητεί να
του δοθεί ισοβίως η θέση του υπευθύνου των δεκαλίτρων και των ζυγαριών,
µε τις υποχρεώσεις και τα κέρδη που αυτή η θέση συνεπάγεται.
Αξιοσηµείωτη, στην αίτηση του Κολυτά, είναι η αναφορά του, στην
αρχή, σε πρώτο πρόσωπο, της αγάπης που τρέφει για την πατρίδα του και
της επιθυµίας του για την ευεργεσία της κοινότητας. Η πρότασή του γίνεται
δεκτή µε 53 ψήφους υπέρ και 32 κατά. Στο διοριστήριο έγγραφο, µάλιστα,
που ακολουθεί200, επαναλαµβάνονται τα ανωτέρω, καθώς και ότι ο Κολυτάς
υποχρεούται, σε διορία δύο ετών, να ολοκληρώσει το ανωτέρω έργο και
τότε να συντάξει ένα ευρετήριο το οποίο θα δώσει στη Γραµµατεία της ∆ιο_
κησης, προκειµένου αυτό να παραδίδεται στον εκάστοτε catasticador.
∆εν γνωρίζουµε για ποιο χρονικό διάστηµα ο Κολυτάς ανταποκρίθηκε
στα ανωτέρω, επειδή λίγα χρόνια αργότερα, το 1618201, κατατίθεται πρότα_
ση προς ψήφιση από τους συνδίκους στο Συµβούλιο, στην οποία αναφέρε_
ται ότι ο catasticador (sive custode)202 που θα εκλεγεί για πέντε χρόνια, θα
αναλάβει και το αξίωµα της αναγραφής, καθώς και ότι ο ίδιος υποχρεούται,
ιδίοις εξόδοις, να φέρει σε καλή κατάσταση τα βιβλία των αποθανόντων
συµβολαιογράφων, αλλά και αυτών που θα βρεθούν κατά τη διάρκεια της
θητείας του, πραγµατοποιώντας όλες τις απαραίτητες εργασίες του δε_
σίµατος και της ταξινόµησης αυτών.
Ο ανωτέρω υποχρεούται να καταθέσει χρηµατική εγγύηση 200 δουκά_
των, η οποία πρέπει να εγκριθεί από τη ∆ιοίκηση και τους συνδίκους, τρεις
ηµέρες πριν από την ανάληψη των καθηκόντων του. Ο ίδιος υποχρεούται
για την τακτοποίηση των βιβλίων κάθε χρόνο κατ’ αναλογία. Εάν όµως δεν
199. Γ.Α.Κ._Α.Ν.Κ., Ενετοκρατία Φ. 3, υπ._, φ. 164v.
200. Και Γ.Α.Κ._Α.Ν.Κ., Ενετοκρατία Φ. 9, υπ. 5, φ. 22r.
201. Γ.Α.Κ._Α.Ν.Κ., Ενετοκρατία Φ. 9, υπ. 13, φ. 13r και Γ.Α.Κ._Α.Ν.Κ., Ενετοκρατία Φ. 3, υπ._,
φ. 205r.
202. Βλ. και MALTEZOU, Portrait, σ. 125.
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ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του, θα παυθεί αµέσως και θα του αφαι_
ρεθεί η δυνατότητα να εκλεγεί σε κάποιο αξίωµα από το Συµβούλιο για
διάστηµα 10 ετών. ∆ιευκρινίζεται δε ότι ο ίδιος είναι υποχρεωµένος να προ_
βεί σε Αναγραφή, όποτε του ζητηθεί. Η πρόταση ψηφίζεται µε 94 ψήφους
υπέρ και 28 κατά.
Τον Απρίλιο του 1651203, επίσης, σε σχετική καταγγελία αναφέρεται ότι
συµβολαιογραφικά βιβλία βρίσκονται σε ακατάλληλους κακοσυντηρη_
µένους χώρους (στην Camera del Conclave), στη σοφίτα, στα µπαλκόνια και
αλλού, µε αποτέλεσµα βιβλία και σχισµένα φύλλα αυτών να βρίσκονται
πεταµένα στο έδαφος, επειδή δεν υπάρχουν αρκετά αρµάρια για τη φύλαξή
τους. Προς επίλυση δε του προβλήµατος, αποφασίζεται να δοθούν 100 δου_
κάτα από τα χρήµατα που συλλέγονται για τους φόρους.
Κατά το δεύτερο µισό του 17ου αιώνα, η κατάσταση φαίνεται να εξοµα_
λύνεται, αφού, σχεδόν κανονικώς εκλέγονται από το Συµβούλιο αρχειοφύ_
λακες204 αυτών των συµβολαιογραφικών βιβλίων, πενταετούς θητείας.
α/α
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Έτος
1655
1660
1668
1673
1678
1683
1693_1694

Ονοµατεπώνυµο
Agostin Bamburi
Alessandro Theotochi205
Odigitriano Festa
Nicolò Spanopulo
Odigitriano Festa
Zaneto Doria
Spiridion Giropetri

Ψήφοι
78+52
76+60
74+38
89+45
80+56
77+18
89+52

Κάποιες φορές, όπως ήδη αναφέραµε, επιτρέπεται σε νοταρίους η φύλα_
ξη νοταριακών βιβλίων αποθανόντων συγγενών αυτών. Για παράδειγµα,
στις 11 Νοεµβρίου 1681206, η ∆ιοίκηση, αφού εξέτασε τα κατατεθέντα έγ_
γραφα από τους συνδίκους για τον Antonio Marato, ο οποίος ήδη ήταν
νοτάριος, διορίζουν αυτόν για τη φύλαξη των βιβλίων του Giacomo Marato.
Να σηµειώσουµε εδώ για τον Antonio ότι το επίσηµο έγγραφο του διορι_
σµού του ως δηµοσίου συµβολαιογράφου έγινε στις 27 Μαgου 1679207, επί

203. Γ.Α.Κ._Α.Ν.Κ., Ενετοκρατία Φ. 19, υπ. 4, φ. 4r.
204. Βλ. και ΠΑΠΑ∆ΙΑ_ΛΑΛΑ, Θεσµός, σ. 317.
205. Ο Θεοτόκης, το 1663, δηλώνει στη διοίκηση ότι αρνείται να συνεχίσει να ασκεί το αξίωµα,
εξαιτίας της ενασχόλησής του µε τις δικές του υποθέσεις. Γ.Α.Κ._Α.Ν.Κ., Ενετοκρατία Φ. 21,
υπ. 4, φ. 61r.
206. Γ.Α.Κ._Α.Ν.Κ., Ενετική ∆ιοίκησις Φ. 304, υπ. 2, φ. 18r.
207. Γ.Α.Κ._Α.Ν.Κ., Ενετοκρατία Φ. 20, υπ. 16, φ.18r.
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βαΐλου Geronimo Morosini και εξεταστών Giovanni Battista Polila και Στα_
µατέλο Χαλικιόπουλο, στο οποίο µάλιστα αναφέρεται ότι ο Marato ήταν
Εβραίος και βαπτίσθηκε Χριστιανός στην εκκλησία του Αγίου Σπυρίδωνα
(prima hebreo illuminato… dallo Spirito Santo per propria libera elettione…con
la recupera e salute dell’ anima…).
Ενδιαφέρον παρουσιάζουν και οι περιπτώσεις εξεύρεσης λύσεων για
ανάγκες που εµφανίζονται κατά τη φύλαξη των ανωτέρω βιβλίων. Σύµφωνα
µε έγγραφο της 3ης Αυγούστου 1694208, είχε διαπιστωθεί ότι ο Angolo Σκλή_
ρης, νοτάριος στο προάστιο του Μανδουκίου, σε κάποια από τις πράξεις
του είχε καταγράψει σηµαντικούς όρους, µετά τους µάρτυρες. Για αυτήν
λοιπόν την παράβαση, προς σωφρονισµό του, του επεβλήθη να δώσει υλικά,
τα οποία θα χρησιµοποιηθούν για την κατασκευή ενός καινούριου αρµα_
ρίου για τη φύλαξη των βιβλίων των αποθανόντων συµβολαιογράφων. Αντί
δηλαδή χρηµατικού προστίµου, ο παραβάτης νοτάριος υποχρεούται να
παράσχει τα απαιτούµενα υλικά για την κατασκευή του αρµαρίου.
Ο Σκλήρης, τελικώς, εκτέλεσε την εντολή και έτσι συνέχισε την άσκηση
της συµβολαιογραφίας. Όσον αφορά δε την προαναφερθείσα κατηγορία, ο
Σκλήρης, επικαλούµενος σχετικές καταγραφές σε κατάστιχα ενός άλλου
ιερέα_συµβολαιογράφου, βεβαίωσε ότι οι µάρτυρες ήταν παρόντες και µετά
την αναφορά των ανωτέρω σηµαντικών όρων. Να σηµειωθεί εδώ ότι προη_
γείται βεβαίωση από τον εξεταστή Pietro Bulgari ότι ο Σκλήρης τού παρέδωσε
τα ανωτέρω υλικά. Παρόµοια βεβαίωση υπάρχει από τον ίδιο εξεταστή και
για το συµβολαιογράφο Θωµά Αργυρόπουλο. Σε αυτήν την περίπτωση πρό_
κειται για χρηµατικό πρόστιµο τεσσάρων ασηµένιων δουκάτων, το οποίο θα
δοθεί οµοίως για την κατασκευή ενός αρµαρίου για τη φύλαξη των συµβο_
λαιογραφικών βιβλίων.
Επιλογικά
Η παρούσα µελέτη βασίσθηκε σε ανέκδοτα έγγραφα της τοπικής και
κεντρικής βενετικής διοίκησης, που εντοπίσαµε διάσπαρτα, όπως κανείς
διαπιστώνει από τις αρχειακές παραποµπές, στα βενετικά αρχεία της
Κέρκυρας, στο πλαίσιο µακρόχρονης ευρύτερης έρευνάς µας. Τα βασικά
θέµατα που απασχόλησαν την κεντρική και την τοπική διοίκηση, καθώς και
την κερκυρακή κοινότητα για το επάγγελµα του συµβολαιογράφου
αφορούσαν τα απαιτούµενα προσόντα αφενός και την έννοµη δηµιουργία
και τήρηση των συµβολαιογραφικών βιβλίων αφετέρου. Ο συµβολαιογρά_
φος δηλαδή έπρεπε να διαθέτει τις απαραίτητες γνώσεις για την άσκηση της
208. Γ.Α.Κ._Α.Ν.Κ., Ενετοκρατία Φ. 24, υπ. 3, φ. 92v.
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συµβολαιογραφίας, αλλά, ταυτόχρονα, έπρεπε να είναι έντιµος. Είναι ιδιαι_
τέρως σηµαντικό το γεγονός ότι η ελεύθερη συµβολαιογραφία είναι το
µοναδικό ίσως επάγγελµα, όπου δίδεται τόση έµφαση στην εντιµότητα και
τη χρηστή συµπεριφορά.
Ο συνδυασµός προσόντων και ήθους, ο οποίος απαιτείται, όπως διαπι_
στώνουµε, σχεδόν σε ολόκληρη την υπό εξέταση περίοδο, αποτελεί το κλειδί
για την αποφυγή σύνταξης πράξεων που ενεδέχετο να ζηµιώσουν κάποιον
από τους συµβαλλοµένους, εφόσον αυτοί συνήθως διέθεταν ελλιπέστατες
νοµικές γνώσεις, είτε εξαιτίας της άγνοιας εκ µέρους του ίδιου του συµβο_
λαιογράφου, είτε εξαιτίας της βούλησης του τελευταίου να ευνοήσει τον
αντισυµβαλλόµενο. Για παράδειγµα, εκ των πραγµάτων, ο συµβολαιογρά_
φος είναι αυτός που συµµετέχει στις µεταβιβάσεις περιουσιών, δηλαδή σε
µια διαδικασία, κατά την οποία είναι πιθανόν να υπάρξουν παρανοµίες
από την έκνοµη βούληση κάποιων να αποκτήσουν περιουσιακά στοιχεία
που νόµιµα δεν τους ανήκουν.
Η ∆ιοίκηση διέθετε ελεγκτικούς µηχανισµούς για τη µη εµφάνιση παρα_
βάσεων και στα δύο ανωτέρω επίπεδα. Βεβαίως, αυτοί οι µηχανισµοί, προό_
ντος του χρόνου, βελτιώνονται και συµπληρώνονται. Έτσι, αναφορικά µε
τις απαιτούµενες γνώσεις, αρχικά, ανώτατοι και ανώτεροι αξιωµατούχοι
της διοίκησης (βάιλος, γραµµατέας), από κοινού, από ένα χρονικό σηµείο
και µετά, µε το Συµβούλιο της κερκυρακής κοινότητας, αναλαµβάνουν να
ελέγξουν τις γνώσεις και τις ικανότητες των υποψήφιων ή των ήδη ορισθέ_
ντων συµβολαιογράφων. Αργότερα, δίδεται έµφαση και στο ήθος και κυ_
ρίως στην τιµιότητα και στο περί δικαίου αίσθηµα, τα οποία συχνά επιβε_
βαιώνονται από την καλή φήµη που συνήθως δηµιουργείται για τα µέλη των
κλειστών κοινωνιών, ιδίως για αυτά που κατέχουν µία ιδιαίτερη θέση σε
αυτές.
Η σταθερή ή τουλάχιστον η περιοδική λειτουργία των ελεγκτικών µηχα_
νισµών δηµιουργούσε υψηλές πιθανότητες επιτυχίας. Πράγµατι, στόχος της
διοίκησης υπήρξε η συµµόρφωση του νοταρίου, ακόµη και του µικρότερου
χωριού, στους σχετικούς κανονισµούς. Βεβαίως, αποτελεί ζητούµενο σε ποιο
βαθµό όλοι οι νοτάριοι είχαν τη δυνατότητα µιας τέτοιας συµµόρφωσης, αν
λάβουµε υπόψη το έλλειµµα ορισµένων εξ αυτών όσον αφορά τις απαι_
τούµενες γνώσεις αλλά και τη σχετική εµπειρία. Με άλλα λόγια, αποτελεί
ζητούµενο εάν και σε ποιο βαθµό οι εµφανιζόµενες παραβάσεις και παρα_
τυπίες ήταν αποτέλεσµα άγνοιας ή εσκεµµένης µη εφαρµογής των νόµιµων,
προς όφελος κάποιων εκ των συµβαλλοµένων ή και του ίδιου του συµβο_
λαιογράφου. Εάν ο νοτάριος είχε καλή γνώση της έννοµης άσκησης της
συµβολαιογραφίας, θα διακινδύνευε τη συνέχιση της επαγγελµατικής του
πορείας, τη φήµη του στη µικρή κοινωνία που ζούσε, ακόµη και τη σωµατική
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του ακεραιότητα, θεωρώντας, δικαιολογηµένα ή όχι, ότι δεν επρόκειτο να
υποστεί κυρώσεις;
Από τα προαναφερθέντα διαπιστώνεται ότι η βενετική διοίκηση επι_
θυµούσε, και το αποδείκνυε βεβαίως πολλές φορές εµπράκτως, την εύρυθµη
και απρόσκοπτη λειτουργία του συµβολαιογραφικού θεσµού στις κτήσεις
της, προκειµένου να αποφεύγονται ή να εξαλείφονται προβλήµατα που θα
µπορούσαν να αναστατώσουν τη ζωή των υπηκόων της σε διάφορα επί_
πεδα. Για παράδειγµα, η διαφύλαξη, η διασφάλιση και η έννοµη µεταβίβαση
περιουσιακών στοιχείων των τελευταίων εντάσσονταν, κατά καιρούς, στις
βασικές µέριµνες της Γαληνοτάτης σε όλη την επικράτειά της, συµβάλλοντας,
στον αναλογούντα βαθµό, στο αίσθηµα ικανοποίησης ως αποτέλεσµα της
(επιθυµητής) χρηστής διοίκησης.
Το γεγονός, εξάλλου, της διευθέτησης ζητηµάτων ευρείας κλίµακας που
αφορούν το συµβολαιογραφικό επάγγελµα είναι επίσης δηλωτικό της σπου_
δαιότητας που η ∆ιοίκηση απέδιδε σε αυτό, εφόσον ο συµβολαιογράφος
κάλυπτε ένα σηµαντικό τµήµα των δικών της λειτουργιών. Η θέσπιση και η
εφαρµογή κανονισµών και διατάξεων σχετικά µε τους όρους και τις προ_
ποθέσεις ορισµού, τον τρόπο σύνταξης των δικαιοπραξιών, την καταγραφή
και την τήρηση των συµβολαιογραφικών κατάστιχων, καθώς και η ελεγκτι_
κή διαδικασία όλων αυτών εντάσσονται σε αυτό το πλαίσιο. Ένα σύνολο
λοιπόν δραστηριοτήτων, εκ µέρους της, που καταδεικνύουν, και από αυτήν
την άποψη, ότι οι συµβολαιογράφοι πράγµατι ήταν οι εκπρόσωποι του δι_
καίου στην καθηµερινή κοινωνική και οικονοµική πραγµατικότητα, στη
σύναψη συµβολαίων αγοραπωλησιών, δανειοληπτικών δικαιοπραξιών,
συµβάσεων έργου, εργασίας, σύστασης εταιρειών, αλλά και προικοσυµφώ_
νων, διαθηκών κ.ά. Οι συµβολαιογράφοι εντέλει ήταν αυτοί που προνοού_
σαν, εφόσον λειτουργούσαν µε έννοµο τρόπο, ώστε να διασφαλίζονται τα
δικαιώµατα και οι υποχρεώσεις των συµβαλλοµένων µερών και να δηλώ_
νεται η βούληση αυτών, συµµετέχοντας εµµέσως στην υλοποίηση σχεδίων,
στην πραγµατοποίηση προσδοκιών.
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SUMMARY
THE PROFESSION OF THE NOTARY
IN VENETIAN_DOMINATED CORFU
The article discusses the legal status and the conditions to practise the pro_
fession of the notary, as well as the additional regulatory rules by the central
and the local Venetian authorities. The notary is the representative of the writ_
ten and the customary law, as he undertakes to inform the parties regarding
their rights and their responsibilities, together with the penalties they are sen_
tenced to in case of any violation of the agreed. The notary is the person who
legalizes records and safeguards various economic and other activities.
For these reasons, the successful choice of the persons that are going to
practise the profession of the notary is crucial. The examination of the no_
taries’ qualifications is done by the local administration officials, who under_
take to examine the knowledge and the skills of the candidate notaries, while
great importance is given to the candidate’s way of life, their honesty and their
morality in general, traits that are assured by their good reputation. Concern_
ing those who already practise the profession, the main criterion for the con_
tinuance of the notary is the proper drafting and registration of the contracts
in the notary record books based on the relevant regulations.
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