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ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΦΕΝΕΡΛΗ 

ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ 
ΣΤΗΝ ΠΡΩΙΜΗ ΕΡΜΟΥΠΟΛΗ (1822-1850) 

Στη Σύρο υπήρχαν δύο κατηγορίες πολιτών: οι ντόπιο!, και οι πάροικοι. Οί 

ντόπιοι είναι κτηνοτρόφοι ή αγρότες, αντίθετα οι πάροικοι, πού εγκαθίστανται 

άπο το 1822 και μετά, είναι έμποροι και τεχνίτες ή άπλα φτωχοί πρόσφυγες 

πρόθυμοι να εκτελέσουν κάθε είδους χειρωνακτική εργασία. 

Σε ποια περιοχή της Σύρου άρχισαν να εγκαθίστανται οι πρώτοι πρόσφυ

γες; Στο λιμάνι, Ινα έρημο κομμάτι του νησιού, γνωστό τότε για την προστα

σία πού παρείχε στα διερχόμενα πλοία του Αιγαίου. Έκεΐ υπήρχαν 2-3 απο

θήκες του Σαλάχα, το σπίτι του Γρηγορίου Στεφάνου, ένα μικρό κτίσμα υγειο

νομείου, το καθολικό εκκλησάκι του 'Αγίου Νικολάου στο λόφο, στο σημερινό 

Νησάκι, μετά στή θέση του έγινε το Καφενείο τής Βάρδιας, άλλα ό λόφος αυ

τός ίσοπεδόθηκε το 1858,1 και ή εικόνα του λιμανιού άλλαξε μορφή. 

Το αρχικό σημείο, λοιπόν, εγκατάστασης τους είναι το παράλιο τοΰ λι

μανιού, το «πρόχωμα».2 Πρόκειται για μια θαλάσσια άβαθη παραλιακή ζώνη, 

ή οποία εκτεινόταν σε βάθος πενήντα μέτρων περίπου. Ό χώρος αυτός κατα

λήφθηκε άπο τους πρόσφυγες μια και μετά τήν έκρηξη τής Ελληνικής 'Επα

νάστασης άνηκε στο Δημόσιο. Έκεΐ μπάζωσαν τήν παραλιακή ρηχή θάλασσα 

καί έφτιαξαν τις εγκαταστάσεις τους. Ήταν το μοναδικό ελεύθερο σημείο τοΰ 

νησιού, άφοΰ οι ντόπιοι κάτοικοι τής Σύρου διατείνονταν, δτι Ολα τα εδάφη του, 

ακόμη και οι «βράχοι»,3 άνηκαν σε εκείνους. 'Αλλά αύτο αποτελεί μια άλλη 

ιστορία. 

Σιγά σιγά ό αρχικός πληθυσμός επεκτάθηκε προς τους λοφίσκους, νοικιά

ζοντας άπο τους ντόπιους τη γή, στην οποία έστησε τις πρόχειρες κατοικίες 

1. Ι. Βλαχογιάννης, Χιακον Άρχεϊον, τ. Γ', 'Αθήνα 1910' Άνδρ. Χούμη, Συριανά 

Παλαιά, σ. 539. ΓΑΚ.'Α(ρχεΐα) Ν(ομοϋ) Κ(υκλάδων), Δ/Β Ψηφίσματα Δ. Σ. αριθ. 4. 

'Ισοπέδωση λόφου. 

2. Πρόχωμα, ή χρήση τής λέξης παρατηρείται στο γραπτό λόγο άπο το 1834 καί 

σημαίνει τήν παράλιο ζώνη επιχωμάτωσης στή θαλάσσια αύτη περιοχή. 

3. ΓΑΚ.ΑΝΚ. Δημογεροντία Έρμουπόλεως 3: Πρωτόκολλον 'Εξερχόμενων Δημο-

γεροντίας (1833-1835), έγγραφο τής 1/11/1834. 
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του. Στα σημεία επέκτασης του και για την πρώτη περίοδο δεν μπορούμε να 

έχουμε λεπτομερείς πληροφορίες. Πάντως πρόκειται για μικρά και πρωτόγονα 

σπίτια —καλύβια τα ονομάζει ή Δημογεροντία το 1833— ιδιοκτησίας των πά

ροικων κτισμένα πάνω σέ ενοικιαζόμενη γη, ιδιοκτησίας του ντόπιου πληθυ

σμού.4 Σχετικές πληροφορίες για τις εγκαταστάσεις των πάροικων στα διάφορα 

σημεία της πόλης δίνει ή στατιστική μέτρηση πού έγινε επί Ι. Καποδίστρια, 

το 1828. 'Αναλυτικότερα, στο δεξιό τμήμα τής πόλης υπήρχαν 1702 οικοδο

μές, στο αριστερό 653, στο ορεινό 884 και στον φόρο, τήν αγορά δηλαδή, 328 

οικοδομές· αναφέρονται ακόμη 346 μαγαζιά και 256 εργαστήρια και παρα

πήγματα.5 

'Από το 1823 οί κάτοικοι τής πρώιμης Ερμούπολης νοίκιαζαν με έξοδα 

τους «δύο οικίσκους» για να νοσηλεύονται οί άρρωστοι από «φιλάνθρωπους ια

τρούς»,6 κι αυτά ως το 1825. Τήν 'ίδια χρονιά όμως έκτισαν το Νοσοκομείο, 

πού άρχισε να δέχεται άρρωστους άπο το 1826. Λίγο νωρίτερα άπο το Νοσο

κομείο,7 το 1824, άρχιζε να κτίζεται ή εκκλησία τής Μεταμόρφωσης,8 ό χώ

ρος γύρω της διευρύνθηκε και αναπτύχθηκε σέ έναν άπο τους βασικούς οικι

στικούς πυρήνες τής Ερμούπολης. Ό ελεύθερος χώρος τής Μεταμόρφωσης χρη

σιμοποιήθηκε ως χώρος ταφής. 'Αργότερα, το 1828/1829, πού κτίστηκε ή εκ

κλησία τής Κοίμησης, δίπλα στο Νοσοκομείο, ό πίσω ελεύθερος χώρος χρησι

μοποιήθηκε επίσης ως νεκροταφείο. Συμπλήρωση προς τήν παραπάνω εικόνα 

αποτελεί το γεγονός δτι ή πόλη δέν διέθετε νερό έκτος άπο δύο-τρία πηγάδια, 

τα δύο άπο τα όποια βρίσκονταν στο περιβόλι τών Σαλάχα, εκεί πού είναι 

σήμερα ή πλατεία Μιαούλη. Το νερό αύτο αγοραζόταν άπο τους πάροικους. 

Ωστόσο οσο περνούσαν τα χρόνια ό πληθυσμός τής πόλης στα τέσσερα τμή

ματα της ολο και περισσότερο αυξανόταν το 1834 είχε φθάσει τις 12.393 άτο

μα.9 Και ή πόλη μεγάλωνε χωρίς ανέσεις, με οχετούς ακάλυπτους, μέ στοι

χειώδη φωτισμό:10 το λάδι αποτελούσε τήν πρώτη ύλη του. 'Ακόμα και το 1845 

ό δήμαρχος ζητούσε να αυξηθούν οί δημοτικοί φανοί σέ 40. 

4. Σχετικά μέ τήν ιδιοκτησία τοΰ ντόπιου πληθυσμού, Άνδρ. Θ. Δρακάκης, «Πρω

τότυποι Νομικοί Θεσμοί εις τήν ο'ικιζομένην Έρμούπολιν (1821-1830)», Έπετηρίς Κ.Ε.Ι. 

Ε.Δ. Ακαδημίας 'Αθηνών, τ. 18 (1970), 'Αθήνα 1973, σ. 176. 

5. Τιμολέων Δ. Άμπελας, 'Ιστορία τής Νήσου Σύρου, Ερμούπολη 1874, 'Επιμέλεια 

επανέκδοσης Χρ. Ά θ . Καλημέρης 1998, σ. 600. 

6. 'Από τήν εφημερίδα Ό 'Ερμής, 19, 26 Μαρτίου και 2, 9 'Απριλίου 1838' βλ. 

αναδημοσίευση Ι. Βλαχογιάννης, Χιακον Άρχείον, τ. Γ', σ. 528. 

7. Τοποθεσία του και ανέγερση Νοσοκομείου, έφ. "Ό 'Ερμής, 19, 25 Μαρτίου και 29 

'Απριλίου 1838, Ι. Βλαχογιάννης Χιακον Άρχείον, τ. Γ', σ. 528. 

8. Ι. Τραυλός - Α. Κόκκου, 'Ερμούπολη, 'Εμπορική Τράπεζα, 'Αθήνα 1980, σ. 83. 

9. ΓΑΚ.ΑΝΚ. Δημογεροντία 3: βιβλίον εξερχόμενων 1833-1835. 

10. Το 1825 ό φωτισμός τής αγοράς γινόταν μέ φανάρια λαδιού. ΓΑΚ.ΑΝΚ. Δημο

γεροντία 6: Ταμεΐον Δημογεροντίας 1828-1835. 



Τεχνίτες και τεχνικές στην 'Ερμούπολη (1822-1850) 253 

'Ωστόσο σ' αύτη την πόλη πού βλέπουμε σήμερα με μάτια συγκινημένα, 

μια καί οι διωγμοί τών Τούρκων λόγω της Ελληνικής 'Επανάστασης δημιούρ

γησαν καταστάσεις δυστυχίας, στην πρώιμη Ερμούπολη υπήρχαν τα πάντα* 

άπο τα στοιχειώδη μέσα επιβίωσης (ακόμη και γιατροί πού πήγαιναν στα σπί

τια) ώς την πνευματική τροφή (θέατρο,11 σχολεία, αναγνωστήριο εφημερίδων 

καί βιβλίων, γενικότερα πνευματική ζωή). 

"Οσο τα χρόνια περνούσαν, τόσο μεγάλωνε ό οικισμός. 'Ολόκληρη ή πόλη 

ώς το 1834 καταγράφηκε άπο τον Weber καί μπορούμε να τήν διακρίνουμε 

κάτω άπο τις ρυμοτομικές γραμμές πού τράβηξε ό μηχανικός Weiler για να 

χαράξει το προγραμματισμένο νέο σχέδιο πόλεως,12 το 1837. Ή εφαρμογή τοΰ 

σχεδίου, δηλαδή ή διάνοιξη τών δρόμων, πλατειών καί στή συνέχεια ή πλα

κόστρωση τους, όπως καί ή ανοικοδόμηση νέων σπιτιών, απασχόλησε διαφό

ρους τεχνίτες, όπως λόγου χάρη όσους λάξευαν τις πέτρες πού έστρωναν τους 

δρόμους ή έκτιζαν πέτρινα σπίτια. Τα λίθινα σπίτια έκτιζαν διάφοροι τεχνίτες, 

απλοί τέκτονες, ο'ι κτίστες, ταυτόχρονα ο'ι λεπτουργοί, δηλαδή ο'ι ξυλοτεχνίτες, 

έπαιρναν μέρος σε διάφορες εργασίες τής ειδικότητας τους. Μερικές φορές εμ

φανίζεται κάποιος εμπειρικός αρχιτέκτονας, όπως λόγου χάρη ό Άντ. Τζαλί-

κης, πού ασχολήθηκε μέ τήν εκκλησία τής Μεταμόρφωσης.13 Πολύ αργότερα, 

άπο το 1840 καί μετά, αρχίζουν να κτίζουν, κυρίως τα δημόσια κτήρια, επι

στήμονες αρχιτέκτονες καί μηχανικοί. 

Άπο το 1837 κι έπειτα ή ανοικοδόμηση αντί ξύλου απαιτούσε ορισμένα 

άλλα υλικά, δπως άσβεστη, ό όποιος παραγόταν άπο ειδικούς τεχνίτες στα κα

μίνια, τους άσβεστοποιούς. Καμίνια δεν έχουμε πολλά στην Ερμούπολη. Ή 

εξόρυξη τής πέτρας τόσο για τήν ανοικοδόμηση όσο καί για τα καμίνια γίνε

ται στού Βούλια, ή εκεί πού υπάρχουν επιφανειακοί βράχοι, άπο τους πετρά

δες, τεχνίτες ειδικευμένους, βοηθούμενους ενδεχομένως άπο ανειδίκευτους ερ

γάτες, τους «χειρομάχους», τους χειρώνακτες. Σέ δλους αυτούς θα πρέπει να 

υπολογίσουμε καί τους μεταφορείς, τους αγωγιάτες τών υλικών καί τοΰ νερού, 

πού αν καί δέν ήταν τεχνίτες, έπρεπε όμως να έχουν κάποιες γνώσεις τεχνικής 

προκειμένου να φορτώσουν καί να ξεφορτώσουν τα μεταφορικά τους ζώα. 

Βλέποντας το σχέδιο τοΰ Weiler παρατηροΰμε οτι στην αριστερή πλευρά 

τής πόλης πριν το Χείμαρρο τής Λαλακιάς εκτείνεται το ναυπηγείο, εδαφική 

ιδιοκτησία αρχικά τοΰ κράτους, στή συνέχεια παραχωρημένη στή Δημογερον-

11. 'Αγγελική Φενερλή, «Το Θέατρο καί ή πόλη (1828-1864)», Πρακτικά Συμποσίου 

(Αύγουστος 1994). Για τη Μαρίκα Κοτοπούλη καί το Θέατρο στην 'Ερμούπολη, ΚΝΕ 

EIE,'Αθήνα 1996, σ. 157-181. 

12. Φωτογραφία του άρχικοϋ σχεδίου πόλεως βρίσκεται στή σνεδιοθήκη τών ΓΑΚ. 
ΑΝΚ. 

13. Ι. Βλαχογιάννης, ό'.π., σ. 23, «Περί Έρμουπόλεως», άπο επιστολή μέ υπογραφή 

«Θέων Ξενομίδης». 
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τία καί άπο το 1834 στο Δήμο. Οι καταλαμβάνοντες τους χώρους του ναυ

πηγείου με σκάφη, εΐ'τε με ναυπηγική ξυλεία, τήν επονομαζόμενη κερεστέ1 4 

ή με άλλα υλικά ναυπήγησης, κατέβαλαν προφανώς στο Δήμο το ανάλογο ενοί

κιο χώρου κατάληψης.1 5 

Το ναυπηγείο ήταν το κύριο σημείο παραγωγής, δπου για τα μέτρα τής 

εποχής άνθισε ή «βιομηχανία».1 6 Έκε ΐ εργάστηκαν οι διάφοροι τεχνίτες τής 

ξυλοναυπηγικής. Οί τεχνίτες τής ξυλοναυπηγικής χωρίζονται σε δύο κύριες κα

τηγορίες: τους τέκτονες-ναυπηγούς, αυτούς πού έπαιρναν τήν παραγγελία κα

τασκευής και ασχολούνταν με το σχέδιο και τήν κατασκευή του πλοίου ή ήταν 

υπεύθυνοι για τήν επισκευή του, και τους διαφόρων ειδικοτήτων εργάτες. 

Έκτος άπο τους ναυπηγούς (οί Κουφουδάκης, Παγίδας, Μάσχας, Που-

τούς, Σέχας, οί όποιοι λειτούργησαν στο πέρασμα του χρόνου πρωτοποριακά) 

άπο το 1824 γνωρίζουμε ότι στην Ερμούπολη είχαν έρθει 20 Χιώτες 1 7 πριο

νιστές.1 8 Κατά τήν κατασκευή των διαφόρου τύπου σκαφών χρησιμοποιούνταν 

μαραγκοί, άπλατζήδες,1 9 πριονιστές. Κύρια εργαλεία τους το σκεπάρνι, το πριό

νι, ό ξυλοφάγος, το ροκάνι, ή πλάνη. 2 0 

Συμπληρωματική εργασία, έκτος άπο τους διαφόρους ξυλουργούς, στους 

οποίους συμπεριλαμβάνονται και οί μακαραδοποιοί, προσέφεραν οί σιδηρουρ

γοί, οί όποιοι είχαν τα εργαστήρια τους μέσα στο ναυπηγείο ή κοντά του, καί 

αργότερα στην όδό 'Ηφαίστου. 2 1 Δύο εργαστήρια είχε στο Ναυπηγείο ό σιδη

ρουργός Φώτιος Ψαρός. 2 2 Τρία ανάλογα σιδηρουργεΐα λειτουργούσαν εκεί το 

1841, του σιδηρουργού Πέτρου Νάνου γειτονικά με τα αντίστοιχα εργαστήρια 

τών σιδηρουργών Κοσμά 'Ιωάννου καί του Κούμουλα.23 "Αλλα δύο μπορεί να 

14. Τρ. Κωνσταντινίδης, Καράβια καί συντροφοναϋται, 1800-1830, 'Αθήνα 1954, 
σ. 117. 

15. Δικαιώματα ναυπήγησης επεβλήθησαν σύμφωνα με απόφαση του Δ. Σ., οπότε 
το 1864 ορίστηκε το ενοίκιο κατεχομένου τμήματος εδάφους στο παλιό Ναυπηγείο άλλα 
καί στο νέο Ναυπηγείο, ΓΑΚ.ΑΝΚ, Τ/Δημ. "Εργα, φ. 151. 

16. Ή σημασία της λέξης για τήν εποχή είναι ή μηχανή του βίου. 
17. Σχετικά μέ τους ναυπηγούς τής 'Ερμούπολης βλ. Angeliki Fenerli, «Les pre

miers constructeurs de navires à Hermoupolis (île de Syra) 1823-1835», Πρακτικά 
τοΰ Συμποσίου The evolution of wooden shipbuilding in the Eastern Mediterranean dur
ing the 18th and 19th centuries, 'Αθήνα, Τετράδια Εργασίας KNE/EIE, αριθ. 19, 1993, 
σ. 25-31. Για τους Χιώτες πριονιστές, ΓΑΚ.ΑΝΚ, Δημοτολόγιο αριθ. 1446-1470 καί 1475. 

18. Ένα ναυπηγικό πριόνι μέ το όνομα «Καρμανιόλα» βρίσκεται σήμερα στο Βιο
μηχανικό Μουσείο, δωρεά τοΰ αείμνηστου ναυπηγού Νηρέα Μαυρίκου. 

19. "Οσοι πλανιάρουν, λειαίνουν τα ξύλα. 
20. ΓΑΚ.ΑΝΚ, Συμβολαιογράφος Άνδρ. Δαυίδ, λυτά, συμβόλαιο τοΰ 1862, αριθ. 

31817. 
21. Ή οδός Ηφαίστου ήταν παλιά ό κάθετος δρόμος τής όδοϋ Έρμου. 
22. ΓΑΚ.ΑΝΚ, Συμβ. Άνδρ. Δαυίδ, λυτά, αριθ. 12608. 
23. ΓΑΚ.ΑΝΚ, Συμβ. Άνδρ. Δαυίδ, λυτά, αριθ. 12360. 
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εντοπίσει κανείς κοντά στο Ναυπηγείο, στους Πέντε Μύλους, ενα άπο αυτά 

ήταν του Νικολάου Τζάνε. 2 4 

Περισσότερες πληροφορίες για τους σιδηρουργούς μας δίνει σε μια επι

στολή του δ Ί ά κ . Ράλλης το 1835. Οι σιδηρουργοί αγόραζαν επί πιστώσει τήν 

πρώτη ύλη, δηλαδή σίδηρο 'Αγγλίας, άπο τις διάφορες εμπορικές αποθήκες 

πού υπήρχαν στην πόλη. Δεν κέρδιζαν όμως αρκετά χρήματα, γιατί ήσαν πολ

λοί και μεγάλος ό ανταγωνισμός. Κατασκεύαζαν δλα τα μεταλλικά ε'ίδη, καρ

φιά, κλειδαριές, κλειδιά, διάφορες σιδηροκατασκευές των οίκοδομούμενων σπι

τιών (κάγκελα παραθύρων, πυροστιές για μαγείρεμα κ.τ.λ.) και δσα φυσικά 

ήταν αναγκαία στη ναυπήγηση, έκτος άπο αλυσίδες, άφοϋ της 'Αγγλίας ήταν 

φθηνότερες και καλύτερες. 'Ακόμα και άγκυρες σφυρήλατες μπορούσαν να φτιά

ξουν, άλλα κόστιζαν ακριβότερα σέ σχέση μέ εκείνες πού εισάγονταν άπο τήν 

'Αγγλία. 2 5 

Λεπτομερέστερη αναφορά, του 1838,2 6 των μεταλλικών εξαρτημάτων κα-

τασκευής ενός μπρικιού*" μήκους W πήχεων παρέχει ενα συμφωνητικό με

ταξύ του θαλασσινού Δημ. Κουτσοδόντη καί του «χαλκέα» (σιδηρουργού) Μή-

τρου Κοσμά. Το μπρίκι θα ναυπηγούσε 6 Ί ω . Κουφουδάκης. Ό Μητρός Κο

σμά «υπόσχεται να του χορήγηση δι' εξόδων τοΰ Κουτσοδόντη ταϊς τζαβέταις, 

το καρφί, ταΐς ζαρτόριζαις, τους γάντζους, ταϊς ροδάντζαις,28 τα βελόνια καί 

δλα δια τήν κάρφωσιν τοΰ σκάφους». Καί ολα αυτά κατασκευάζονταν μέ στοι

χειώδη εξοπλισμό καί εργαλεία, δπως λόγου χάρη το αμόνι, το φυσερό, κ.τ.λ.2 9 

Ή τέχνη τοΰ σιδηρουργού ήταν αναγκαία κατά τήν εκτέλεση κάθε σχεδόν 

τεχνικού έργου αυτή τήν εποχή, τις διάφορες ειδικότητες της παρακολουθού

σαν μαθητευόμενοι καί τις μάθαιναν, ώσπου να γίνουν καί αυτοί σιδηρουργοί.30 

Χαρακτηριστική είναι ή περίπτωση τοΰ δεκατριάχρονου 'Αντώνιου 'Ιωάννου. 

Ό πατέρας του ό 'Ιωάννης Άναγνώστου, θαλασσινός, τοποθετεί το 1841 τον 

ανήλικο γιό του στο εργαστήρι τοΰ σιδηρουργού Σπύρου Φωτίου για να τοΰ 

24. Διαφορά του μέ το Δήμο το 1833, άπ' όπου φαίνεται ότι το έχει άπο το 1825 
περίπου. ΓΑΚ.ΑΝΚ, Δ/Β Προτάσεις τοϋ Δημάρχου προς το Δ. Σ./Ι: 1840-1848. 

25. Ι. Βλαχογιάννης, ό'.π., σ. 198, 199. Επιστολή Ίακ. Ράλλη προς Βασιλική Νο
μαρχία Κυκλάδων, Σύρα 11/6/1835. 

26. ΓΑΚ.ΑΝΚ, Συμβολαιογράφος Άνδρ. Δαυίδ, έγγραφα λυτά, αριθ. 7147 της 25/ 
5/1838. 

27. Μπρίκι = «Δίστηλος πάρων φέρων δύο σταυρώσεις εις αμφότερους τους ιστούς 
καί συνηθέστατα εις τον πρυμνιαΐον», Τρ. Κωνσταντινίδης, ό'.π., σ. 146. 

28. Τζαβέτα = γόμφος. Ροδάντσα = ψέλλιον, βραχιόλι. 
29. ΓΑΚ.ΑΝΚ, Συμβολαιογράφος Άνδρ. Δαυίδ, Λυτά, Εύρ. 22, αριθ. 5357 της 23/ 

3/1837, Πωλητήριο. Ό Στ. Άγκαγιαούρης πουλάει αμόνι, φυσερό στο Χρ. Ζάχαρη σι
δηρουργό. 

30. Τήν εποχή αυτή ή εκμάθηση των τεχνιτών γινόταν στα εργαστήρια, σέ μερικές 
περιπτώσεις ή ϊδια τακτική ακολουθείται καί σήμερα, άλλα μέ άλλους ορούς, φυσικά. 
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διδάξει άμισθΐ την τέχνη του σιδηρουργού. Ή μαθητεία προέβλεπε παραμονή 

πέντε χρόνων άμισθί, άλλα στο διάστημα αυτό δ Φωτίου θα τον έτρεφε και 

θα τον έντυνε. 'Από τήν αρχή της μαθητείας του θα τον εφοδίαζε με ενα σι

δερένιο αμόνι 20 οκάδων, ενα φυσερό, μία μέγκενη και μερικά άλλα «μικρά 

εργαλεία του τραπεζίου».31 

Ό Ζακυνθινός Σπύρος Φωτίου δεν ήταν φαίνεται ένας σιδηρουργός της 

σειράς, είχε μέσα του κάποιο σαράκι τεχνικής δημιουργίας. Το 1845 κατα

σκεύασε «μιαν μηχανή δια της οποίας τελειοποιούνται στρόφιγγες 10 διαμέ

τρου εκατοστών του έλλομέτρου».32 Οι στρόφιγγες αυτές χρησίμευαν στα ελαιο

τριβεία, άλλα και σε άλλου είδους μηχανές.33 

'Από τους τεχνίτες του μετάλλου, δεν θα έπρεπε να παραλείψουμε τους 

χαλκουργούς* και αυτοί έφτιαχναν διάφορα εξαρτήματα των πλοίων. Παράλ

ληλα δμως επιδίδονταν σε πιο σύνθετες κατασκευές καί επισκευές απλών μη

χανών και εξαρτημάτων. "Ενα τέτοιο παράδειγμα αποτελεί ό Παντελής Ντιλ-

μπέρογλου, χαλκουργός, ό όποιος το 1837 νοικιάζει στο «ζυμοποιο» Γεράσιμο 

Κουπαροΰτσο μια μηχανή μακαρονιών χάλκινη.34 Θα μπορούσαμε 'ίσως να υπο

θέσουμε δτι ή μηχανή αυτή ήταν απλώς ιδιοκτησία τοϋ χαλκουργου, αν το 

1838 κατά τήν πώληση της (τιμή 750 δρχ.) στον Κουμπαροΰτσο δεν ομολο

γούσε ό ίδιος τήν προέλευση της. Τότε ό Ντιλμπέρογλου ανέφερε «δτι κατε-

σκεύασε ενταύθα [στην Ερμούπολη] ιδίοις άναλώμασιν μίαν καμπάνα [είδος 

λεκάνης], μίαν βίδα, καί μίαν μανδραβήδα εκ χαλκού, ζυγιζούσας εκατόν πεν

τήκοντα οκάδες, καί χρησιμεύουσας δια τήν ζυμοποιίαν».35 Πρόκειται φυσικά 

για κάποια αντιγραφή μηχανής μακαρονιών, άπ' αυτές πού υπήρχαν στην Ευ

ρώπη. 'Από τα παραπάνω στοιχεία προκύπτει δτι ό μηχανισμός καί τα εξαρ

τήματα της αποτελούνταν άπο χαλκό. Ωστόσο ή εικόνα αυτής της μηχανής για 

να είναι πιο κατανοητή σε μας θα μπορούσε να συγκριθεί με εκείνες πού πα

ρήγαγαν μακαρόνια καί κάθε είδους ζυμαρικά. 

Στο έγγραφο έκπλειστηριασμοΰ «εργοστασίου» του αρτοποιού Μιχαήλ 

Χατζή Μανόλη της 16/5/1837, πού δημοσιεύεται στο Παράρτημα, περιλαμ

βάνεται καί μία μηχανή μακαρονιών,36 στην οποία περιγράφονται δλα τα πα-

31. ΓΑΚ.ΑΝΚ, Συμβολαιογράφος Άνδρ. Δαυίδ, λυτά, αριθ. 12721 της 10/12/1841. 

32. Έλλόμετρον = ήλιόμετρο = heliometre = όργανο μετρήσεως της διαμέτρου των 

ουρανίων σωμάτων. 

33. Έφημ. Αίολος της 14/4/1845, 'Αγγελία κατασκευής καί έκθεσης. 

34. ΓΑΚ.ΑΝΚ, Συμβολαιογράφος Άνδρ. Δαυίδ, έγγραφα λυτά, αριθ. 6259 της 16/ 

10/1837. Ό Γεράσιμος Κουμπαροϋτσος, 38 ετών το 1834, καταγόταν άπο τήν Κέα. ΓΑΚ. 

ΑΝΚ, Δημοτολόγιο αριθ. 1303. 

35. Παράρτημα αριθ. 3. ΓΑΚ.ΑΝΚ, Συμβολαιογράφος Άνδρ. Δαυίδ, έγγραφα λυτά, 

αριθ. 7021 της 21/4/1838. 
36. Παράρτημα αριθ. 1. ΓΑΚ.ΑΝΚ, Συμβολαιογράφος Άνδρ. Δαυίδ, έγγραφα λυτά, 
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ραγόμενα προϊόντα μακαρονοποιίας. "Ολα αυτά αποτελούν ενδιαφέρουσες πλη

ροφορίες σχετικές με τις δυνατότητες της μηχανής, με την ποικιλία παραγωγής 

ζυμαρικών καί τη χρησιμοποίηση ειδικών τεχνιτών τής 'ίδιας εποχής. 'Ανάλογη 

πρέπει να ήταν και η μηχανή μακαρονιών*5' που νοίκιασε λίγο αργότερα ( Ι ο / 

10/1837) ό Παντελής Ντιλμπέρογλου στον Γεράσιμο Κουμπαροΰτσο. Παρό

μοια ήταν 'ίσως και εκείνη πού πούλησαν στις 25/11/1837 οι Δημ. Χαϊδούσης 

καί Ά θ . Καπράνογλους στον Βενέδικτο Μαζίνο.3 8 Λεπτομερέστερη όμως πε

ριγραφή, πολύ κοντά στην εικόνα καί την έννοια «έργοστάσιον», δίνει το πω

λητήριο (21/4/1838) μιας μηχανής μακαρονοποιίας άπο τον Γερ. Κομπαροΰ-

τσο προς τον Λάζαρο Ό ρ λ ώ φ με τις εξής πληροφορίες: «με δλης τής ξυλικής 

τής άπαρτιζούσης την φάμπρικα, ή οποία ξυλική συνέχεται καί συνδέεται με 

σίδερα».3 9 Ή τελευταία φράση συμπληρώνει την εικόνα τής μηχανής μακαρο

νιών, συνδέοντας τα μεταλλικά μέρη της με τα ξύλινα, έργα τών τεχνιτών τής 

ξυλουργικής, άλλα καί κάποιων εξειδικευμένων εργατών χειριστών της. 

"Εξω άπο τους παραπάνω τεχνίτες, σημαντικό έργο προσέφεραν καί δσοι 

εργάστηκαν σε επισκευές ή κατασκευές στο ναυπηγείο. Πολλά πλοία κατέπλεαν 

στην Ερμούπολη προκειμένου να επισκευαστούν, διότι παρουσίαζαν ποικίλες 

βλάβες στα ύφαλα τους. Οι επισκευές αυτές απαιτούσαν την εργασία διαφόρων 

τεχνιτών, δπως μαραγκών, άπλατζήδων, πριονιστών κ.τ.λ. Μία άπο τις κύριες 

βλάβες αποτελούσε ή μείωση τής πλευσιμότητάς τους. Βασική αιτία ήταν ή 

προσκόλληση στη γάστρα του πλοίου διαφόρων παρασίτων, οστράκων, φυκιών 

κ.τ.λ. Ή εργασία απαλλαγής άπο αυτά τα παράσιτα ξεκινούσε μέ το καρινά-

ρισμα. Μετά την απαλλαγή τοΰ σκάφους άπο το έρμα του άρχιζε το καρινά-

ρισμα,4 0 δηλαδή γύριζαν τη μία πλευρά τοΰ σκάφους μέσα στη θάλασσα, έτσι 

ώστε τα ύφαλα τής άλλης πλευράς να βρίσκονται έξω άπο το νερό. Ή εργα

σία αύτη απαιτούσε ενίσχυση τοΰ βάρους τής πλευράς πού θα έμπαινε στη θά

λασσα, δέσιμο τοΰ καταρτιού μέ κάποια σκοινιά καί τράβηγμα του άπο αν

θρώπους πού ήταν σε άλλα πλεούμενα ή στην ξηρά, ούτως ώστε να γείρει καί 

να εισχωρήσει ή μία του πλευρά στή θάλασσα. Άφοΰ στερεωνόταν το σκάφος 

σέ αύτη τη θέση, άρχιζε ό καθαρισμός τής γάστρας (συχνά για τον καθαρισμό 

χρησιμοποιούσαν φωτιά)· ακολουθούσε το άνοιγμα τών αρμών καί ό καθαρι-

άριθ. 5599 τής 16/5/1837. Ή καταγραφή στην αποθήκη τοΰ εργοστασίου συνεχίστηκε την 
επόμενη μέρα στις 17/5/1837. 

37. ΓΑΚ.ΑΝΚ, Συμβολαιογράφος Άνδρ. Δαυίδ, έγγραφα λυτά, αριθ. 6259 τής 16/ 
10/1837. 

38. ΓΑΚ.ΑΝΚ, Συμβολαιογράφος Άνδρ. Δαυίδ, έγγραφα λυτά, αριθ. 6417 τής 25/ 
11/1837. 

39. Παράρτημα αριθ. 3. ΓΑΚ.ΑΝΚ, Συμβολαιογράφος Άνδρ. Δαυίδ, έγγραφα λυτά, 
αριθ. 7022 της 21/4/1838. 

40. Καρινάρισμα, καρίνα = προέλευση τής ονομασίας Καρνάγιο. 

17 
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σμός τους, στη συνέχεια γινόταν το γέμισμα των αρμών με ξασμένο μαλλί ή 

κανάβι, επαλείφονταν οι αρμοί με πίσσα και τέλος δλη ή γάστρα με λίπος. 

'Η εργασία αυτή ονομαζόταν καλαφάτισμα. Καλαφάτισμα γινόταν και στις νέες 

κατασκευές σκαφών. 

Μία άλλη κατηγορία στην πρώιμη Ερμούπολη ήταν οί μύλοι. Οι μύλοι, 

δπως και άλλα χαρακτηριστικά οικήματα της πόλης, αποτελούσαν τοπογραφι

κά σημεία για τήν αναγνώριση μιας ορισμένης περιοχής, δπως οί Πέντε Μύ

λοι κάτω άπο το Νοσοκομείο, Πέντε Μύλοι στα Βαπόρια, το Μυλαράκι μετά 

τή Λαλακιά, το Μυλαράκι πριν να κτιστεί ή εκκλησία της 'Ανάστασης στο 

δεξιό λόφο της Σύρου κ.τ.λ. 

Στην πρώιμη Ερμούπολη, έκτος άπο τους άλογόμυλους, υπήρχαν δύο ει

δών ανεμόμυλοι: οί καθαυτό ανεμόμυλοι καί οί ξυλόμυλοι.41 Οί πρώτοι είχαν 

κτιστή σκάρπα, ευρύχωρη, πού μπορούσε να χρησιμοποιείται ταυτόχρονα καί 

ως κατοικία. 'Αντίθετα οί ξυλόμυλοι είχαν σκάρπα άπο ξύλο μικρού χώρου καί 

περιτριγυριζόταν άπο διάφορα σπιτοπουλάκια. "Ολοι τους άλεθαν σιτάρι καί 

μάλιστα εισαγόμενο (συνήθως άπο τή Ρωσία, Ταϊγάνι), εφόσον οί πρόσφυγες 

δεν μπορούσαν να καλλιεργούν, άλλα καί να μπορούσαν, το νησί δεν προσφε

ρόταν λόγω της φύσης του. Μαθητεία μυλωνάδων έχουμε φυσικά καί έδώ. Καί 

αναφέρω Ινα παράδειγμα επισημαίνοντας τή σχέση της μαθητείας με τήν ερ

γασία, δπως καί κάποιον υπαινιγμό πού υπάρχει στο σχετικό έγγραφο για το 

μέλλον του αποφοίτου, ενα μικρό απόθεμα για τήν μετέπειτα επαγγελματική 

του σταδιοδρομία. 

'Από το 1829 ήδη, ένας μυλωνάς, ό Μαστροβασίλης Μανώλη, Χιώτης τήν 

καταγωγή, παίρνει το Γεώργιο Κωνσταντίνου, Πάτμιο, στή «δούλευσίν του, 

μαθητήν δια να τον διδάξη καί εκπαίδευση εις τήν τέχνην του». Στα 4 χρόνια 

της μαθητείας του ό Κωνσταντίνου ήταν υποχρεωμένος να ακολουθεί το αφεν

τικό του καί να μήν απουσιάζει άπο κοντά του αδικαιολόγητα. Στο διάστημα 

δμως αυτό, ό Μαστροβασίλης δεν μπορούσε να τον απολύσει, αλλιώς θα ήταν 

υποχρεωμένος να τον αποζημιώσει με το διπλάσιο ποσό της αμοιβής του. Ή 

αμοιβή του μαθητευομένου ανερχόταν σε 150 γρόσια για κάθε έτος, άπο τα 

όποια θα του έδινε τα 100 στο μέσο του έτους καί τα 50 στο τέλος της τε

τραετίας, έτσι για να έχει κάποια «ζήμη».42 Έ συμφωνία τους δεν προέβλεπε 

ρουχισμό καί ύπόδυση. 

41. ΓΑΚ/Κ.Τ., Δημόσιος Μνήμων Σκ. Μάξιμος, κωδ. 5, αριθ. 5837 της 18/12/1830, 

ξυλόμυλος θέση Τράχηλα «μετά διαφόρων όσπιτοπούλων κύκλω αΰτω» 'Αθανασίου Στρα-

βοτζονύχη επί ιδιόκτητης γης τοϋ Νικολάου Ροσολάτου επιτρεπομένης άπο τον Άντ. 

Χόχλακα. 

42. ΓΑΚ/Κ.Τ., Δημόσιος Μνήμων Σκ. Μάξιμος, κωδ. 3, αριθ. 2624 της 4/1/1829. 

Μέ τή λέξη «ζήμη» υπονοείται προφανώς ή λέξη μαγιά - σερμαγιά, Ινα μικρό δηλαδή χρη-
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'Ανεξάρτητα άπο τους μαθητές-μυλωνάδες, ενδιαφέρον παρουσιάζουν και 

οί χώροι μέσα στους οποίους ασκήθηκαν οι μαθητευόμενοι, εκεί οπού γίνονταν 

οι εργασίες άλεσης, δπως οί άλογόμυλοι, άλλα και τα παραρτήματα τους. Άλο-

γόμυλο εντοπίζουμε στην πρώιμη Ερμούπολη άπο το 1828. 4 3 Οί περισσότε

ροι άπο τους άλογόμυλους ήταν συνδεδεμένοι με φούρνους, πού δεν έψηναν μόνο 

ψωμί, άλλα καί παξιμάδι για τα πλοία. Οί άλογόμυλοι αποτελούν προφανώς 

ενα απλούστερο μέσο άλεσης σε σχέση με τους ανεμόμυλους, αν και ή από

δοση τους σε άλεσμα ήταν μικρότερη, άλλα σταθερότερη, ως μη εξαρτημένη 

άπο την πνοή του άνεμου. Για τή λειτουργία τους απαιτούνταν άλογα, μου

λάρια. "Ετσι ό περίγυρος του άλογόμυλου καταλαμβανόταν άπο σταύλους ή καί 

αποθήκες τροφών τών ζώων. Πολύ συχνά συμπληρωνόταν, έκτος τοΰ φούρνου, 

καί άπο ενα μαγαζάκι-παράγκα πωλήσεως ψωμιού στα Ψωμάδικα. 4 4 

Άλλα ας επανέλθουμε στο «εργοστάσιο» του Μιχαήλ Χατζή Μανόλη. Έ 

κτος άπο τα διάφορα εργαλεία, δοχεία, άλευροσιμίγδαλο, στάρι, αναφέρεται Οτι 

στην αποθήκη του υπήρχαν τα εξής ζυμαρικά: μακαρόνια χοντρά καί ψιλά 

άσπρα και μαύρα, λαζάνια άσπρα, φιδές, κουσκούς, αστράκι, κριθαράκι.4 5 Ε ξ υ 

πακούεται οτι τα αναφερόμενα ζυμαρικά αποτελούσαν προϊόντα παραγωγής τής 

μηχανής μακαρονιών τοΰ Μιχ. Χατζή Μανόλη. 

'Ανεξάρτητα προς τα παραπάνω, ιδιαίτερη σημασία για τήν έρευνα σχε

τικά με τις τεχνικές στην πρώιμη Ερμούπολη αποτελεί ένας φούρνος, «κατη-

μερτζίδικος». Ή παράξενη αυτή ονομασία έχει τή ρίζα της στή λέξη κατιμέ-

ρι, πού σημαίνει γλύκισμα μέ φύλλο. Κατημερτζίδικος είναι ό φούρνος πού ψή

νει δ,τι έχει λεπτό φύλλο, δπως ό μπακλαβάς. Φαίνεται δτι απαιτούσε ιδιαί

τερη κατασκευή, μικρότερο χώρο καύσης για να δημιουργείται ασθενέστερη 

έ'νταση φωτιάς, ούτως ώστε να μήν καίγεται το φύλλο. Το 1840, λοιπόν, ό 

τέκτων Μάρκος Ί ω . Βιδάλης, κάτοικος Τήνου, κατασκεύασε μέσα σέ δύο μή

νες για λογαριασμό τοΰ Μάρκου Ί ω . Δούναβη, Πανωσυριανοΰ, ενα μαγαζί μή

κους επτά μέτρων και στο εσωτερικό του ενα φούρνο «κατημερτζήδικον». Μό-

ματικο ποσό για το ξεκίνημα τοϋ σιδηρουργού μαστρο-Γιώργη. Οί δροι μαγιά, σερμαγιά 
είναι λέξεις τουρκικές, maya, sermaye = ζύμη, κεφάλαιο. 

43. ΓΑΚ/Κ.Τ., Δημόσιος Μνήμων Σκ. Μάξιμος, κώδικας 3, αριθ. 3448 της 15/6/ 
1829, αναφορά αγοράς άλογομύλου τοϋ χιώτη Γεώργιου Σ. Νεαμουνίτη άπο τον Γεώργιο 
Βουτσίνο, τον Αύγουστο τοϋ 1828. 

44. ΓΑΚ.ΑΝΚ, Συμβολαιογράφος Άνδρ. Δαυίδ, έγγραφα λυτά, αριθ. 695 της 17/ 
5/1835 καί ΓΑΚ.ΑΝΚ, Συμβολαιογράφος Άνδρ. Δαυίδ, έγγραφο αριθ. 15131 τής 15/5/ 
1843. Τά Ψωμάδικα στεγάζονταν στο χώρο τοΰ Λαχανοπωλείου, έκεϊ πού το 1855 άρχισε 
να κτίζεται το Παντοπωλείο. 

45. Παράρτημα αριθ. 1. Συμβ. Άνδρ. Δαυίδ, αριθ. 5599 τής 16/5/1837, οπού ή απο
γραφή. Ή συνέχεια καταγραφής τών προϊόντων της συνεχίστηκε τήν επόμενη ήμερα στις 
17/5/1837. 



260 'Αγγελική Φενερλή 

λις τελείωσε ή ανοικοδόμηση ό Δούναβης, τον νοίκιασε με δλα του τα σκεύη 

στο λαχανοπώλη Γεώργιο Χούμη. Ό κατημερτζίδικος φούρνος ακολουθούσε το 

«πνεύμα της 16ης Νοεμβρίου 1840», άνηκε τεχνικά δηλαδή στο συρμό του 

1840, έχοντας «ένα τεσγιάκι κάρινον καί ένα μάρμαρον, κείμενον εις το στό-

μιον του φούρνου».46 Δεν φαίνεται δμως ποιοι ήταν οι πελάτες του Χούμη και 

αν κέρδιζε μόνο άπο τα ψηστικά ή έφτιαχνε καί ό 'ίδιος γλυκά ταψιού. 

'Από τα παραδείγματα πού αναφέρθηκαν εδώ σχετικά με τήν πρώιμη Ε ρ 

μούπολη παρατηρούμε δτι δσο καί αν ή φτωχή αυτή πόλη των προσφύγων 

είχε πρωτογενείς τρόπους λειτουργίας, έκρυβε μέσα της τή δυναμική της τε

χνικής ανάπτυξης. Σχεδόν δλοι οι τομείς της εξελίχθηκαν, αναπτύχθηκαν, κο

ρυφώθηκαν. 

46. Παράρτημα αριθ. 4. ΓΑΚ.ΑΝΚ, Συμβολαιογράφος Άνδρ. Δαυίδ, λυτά, αριθ. 

11244 της 16/11/1840 καί παραλαβή του φούρνου ΓΑΚ.ΑΝΚ, Συμβ. Άνδρ. Δαυίδ, λυτά, 

αριθ. 11414 της 13/1/1841. 



Τεχνίτες και τεχνικές στην Ερμούπολη (1822-1850) 261 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

Ι 

ΓΑΚ.ΑΝΚ, Συμβολαιογράφος Άνδρ. Δαυίδ, έγγραφα λυτά, αριθ. 5599 της 16/5/1837 

(με | σημειώνεται ή αλλαγή σελίδας) 

'Αριθμός 5599 Σννταξις απογραφής 

Τω χιλιοστω όκτακοσιοστώ τριακοστώ έβδόμω ετει τη δεκάτη έκτη Μαΐον 

ήμερα κυριακή προ μεσημβρίας. Έν '' Ερμουπόλει Σύρου προς εκτέλεσιν τών 

υπό χρονολογίαν ένδεκα Μαΐον υπ' αριθμόν εκατόν δέκα τρία και δέκα πέντε 

Μαΐον υπ' αριθμόν επτακόσια είκοσι τον τρέχοντος μηνός αποφάσεως τον εν

ταύθα Προποδικείου και τον προέδρου αυτού, δια των οποίοι σνγχωρεϊται εις 

τους κνρίονς Ζαννή Νικολάον Λαγόκινον, Δημήτριον Ζάννον και Γεώργιον Πα

τούνα, δανειστάς τού Μιχαήλ Χατζή Μανόλη αρτοποιού να πλειστηριάσονν τα 

υπό σφράγισιν ευρισκόμενα πράγματα τού οφειλέτου των, υποκείμενα εις φθο-

ράν, κινητά, συνιστάμενα εϊς δύο άλογομύλους. Μίαν μηχανήν μακαρονιών, εις 

σίτον, άλενρον, Μακαρόνια, άλογα, χοίρονς, και εις αποσκενήν των φούρνων, 

μετέβην εγώ δ σνμβολαιογράφος Α. Δανίδ εϊς το εργοστάσιον τού ρηθέντος 

Μιχαήλ Χατζή Μανώλη κείμενον ενταΰθα εϊς "Ερμούπολ-ιν πλησίον τής οικίας 

τού κυρίου 'Αθανασίου Λαδοπούλου, δπον εύρον τον κύριον Είρηνοδίκην Έρ-

μουπόλεως άποσφραγίζοντα μέρη τινά τού ρηθέντος εργοστασίου, προς εκτέ

λεσιν τού τρίτου άρθρον τής νπ' αριθμόν εκατόν δέκα τρία αποφάσεως τού άνα-

φερομένον Δικαστηρίου. Μετέβην λέγω εις το ρηθέν εργοστάσιον δια να συν-

τάξο) τών εν αύτω πραγμάτων τών άναφερο \ μένων αποφάσεων ήσαν δε πα

ρόντες εις τήν απογραφήν οι Δημήτριος Ζάννος και Γεώργιος Πατούνας, έμπο

ροι κάτοικοι εδώ, οι εκτιμηται 'Ιωάννης Άγκάς και 'Αθανάσιος 'Αλεξίου Κα-

πράνογλους, διορισθέντες προς έκτίμησιν τών κάτωθεν φαινομένων πραγμάτων 

αρτοποιοί το επάγγελμα, κάτοικοι εδώ, γνωστοί μου άπαντες. "Αρχεται ή απο

γραφή παρόντων τών επί τούτου προσκληθέντων μαρτύρων τών κυρίων Μάρ

κου Γεωργαντοπούλου εμπόρου και 'Ιωάννου Βονρονκλα γραφέως, κατοικούν-

των εδώ γνωστών μου και ασχέτων συγγενείας με τους έχοντας συμφέρον εις 

τήν απογραφήν. Πριν ή γένα εναρξις τής απογραφής και εκτιμήσεως επέβαλα 

προς τονς εκτιμητάς, δννάμει τού άρθρου χίλια έβδομήκοντα δύο τής Πολιτι

κής Δικονομίας τον εις τά άρθρα τριακόσια τριάκοντα πέντε και τριακόσια 

εβδομήντα τρία τής αυτής Δικονομίας διαλάμβαναμενον δρκον. 'Ακολούθως εκτι

μούν ως έπεται τά κατα/ε^ρα/ψέ^α. 
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Δύο Ήμιόνους προς εκατόν όγδοήκοντα δραχμάς εκαστον 

Δραχμάς τριακοσίας έξήκοντα 360 

Τρία άλογα, Ιπποι, εξ ων τα δύο μαϋρα, τοπαρλάκης και 

Ντάνος λεγόμενα, και το άλλο λενκόν, κοπέλλα λεγόμενον 

προς εκατόν όγδοήκοντα Αραχμάς εκαστον Δραχ. 360 

| όπισθεν ποσότης Δραχμαί 360 

Δραχμάς πεντακόσιας σαράντα 540 

"Ετι δύο ίπποι λευκοί Γρίβας καϊ Κολοκοτρόνης λεγό

μενοι προς ενενήκοντα δραχμάς έκαστος. Δραχμαί, εκατόν 

όγδοήκοντα 180 

Δύο σέλαις και τέσσερεις χαλινοί παλαιοί πεντήκοντα 

Δραχμάς 50 

Δύο άλογόμνλοι εξ ων έκαστος έχει ενα ζευγάρι Μυλό-

πετραις και τα λοιπά αναγκαία εργαλεία προσηρτημένα 

εις αυτούς, έτι δύο μυλοκόπια, ενα πριόνι, ενα σκεπάρνι, 

μίαν όδοντάγρα, ενα τρυπάνι και δύο σμύλαις άπαρτί-

ζοντα τάς άποσκεβάς των Μύλων δια Δραχμάς Χιλίας. 1000 

Τρεις Μάσταις μία μεσότριβη και δύο παλαιαις και τρεις 

σέσουλ,αις είκοσι πέντε δραχμάς 25 

Δύο σκάφαις δια ζύμομα και τρία σκαφίδια δια προζύμι 

πεντήντα Δραχμάς 50 

Τρία μαστέλα, δυο βαρέλια τοϋ νεροϋ, δύο όμοια μεγάλα 

και δύο κουβαδάκια δλα μεσότριβα δέκα οκτώ δραχμάς 18 

Τέσσερα άλεβροβάρελα παλαιά δέκα δραχμάς 10 

Δραχ. 2233 

| ή όπισθεν ποσότης Δραχμάς 2233 

Τρία καπάκια παλαιά, οκτώ δραχμαις 8 

'Εκατόν κοφυνάκια δια ψωμιά και πέντε κόψαις μεγάλαις 

δραχμάς 15 

Τέσσερα φτιάρια τοϋ φούρνου, δύο καπάκια τον φούρνου, 

μία πανιάρα και ενα κοντάρι δώδεκα Δραχμάς 12 

εννέα πλάκες μαλτέζικαις τέσσερεις Δραχμάς 4 

Τέσσερα άμυγδαλοκόσκηνα, δύο σιτοκόσκηνα, δύο σίτες 

τοϋ αλευριού καί ενα παλαιόν τακτέ έξήκοντα δραχμάς 60 

'Επτά κομμάτια παλαιόπανα τοϋ ψωμιοϋ Δώδεκα δραχ-

μάς 12 

"Eva στατ^ρα, ενα δμοιον μικρότερον, μία ζυγαριά, ενα 
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κόφτη παξιμαδιον, και δύο ξύστρες της ζύμης, εξήκοντα 

Δραχμάς 60 

"Ενα καζάνι χάλκινον ζνγίζον πέντε οκάδες και τριάκοντα 

δράμια, είκοσι πέντε Δραχμάς 25 

Πέντε λιχνάρια εξ ων τρία χάλκινα και δύο τενεκεδένια 

δύο Δραχμάς 2 

Δώδεκα ζύγια ξύλου φωτιάς και εκατόν τριάκοντα δεμά

τια κλαδιά, πεντήκοντα δραχμάς 50 

Δραχ. 2481 

| ή όπισθεν ποσότης Δραχμαϊ 2481 

"Ενα μπουράτο με το φανάρι δια κοσκ'ινησμα αλεύρου, ε

ξήντα Δραχμάς 60 

Διακόσια τριάντα τέσσερα κοίλα σιτάρι ταιγανίου [Ταϊ-

γανίου] μετρηθεν από τον επί τούτου προσκληθέντα με-

τρητήν Γεώργιον Χάρδαν κατοικονντα εδώ και γνωστόν 

μου, προς δραχμάς πέντε το κοίλον δραχμάς χιλίας εκα

τόν εβδομήκοντα 1170 

"Ενα φτιάρι τοϋ παξιμαδιοΰ και ίνα τραπέζι ξύλινον, δια 

καθάρισμα σίτου, πέντε δραχμάς 5 

Τριακοσίας δέκα τρεις οκάδες άλευροσιμύγδαλον προς 

σαράντα λεπτά ή όκκά δραχμάς εκατόν είκοσι πέντε και 

είκοσι λεπτά 125.20 

Τέσσερεις χοίροι εξ ων οι τρεις θυλικοϊ εκατόν σαράντα 

τρεις δραχμάς 143 

Τέσσερεις όρνιθες και ένας πετινος επτά δραχμάς 7 

Είκοσι οκάδες άλας δύο δραχμάς 2 

"Ενα ήμισυ κοίλον τρεις δραχμάς 3 

"Εως εδώ κατέγραψα δσα εις το άναφερόμενον εργοστά-

σιον και τα παρέδωσα προς φύλαξιν προς τους κυρίους 

Δη μήτρων Ζάνον και Γεώργιον Πατούνα. Έπροσκάλεσα 

τους εν τω ρηθέντι εργοστάσια) ενοικοϋντας Γεώργιον Αραχ. 3996.20 

| Δουραμάνην και Βασίλειον Παναγιωτέαν ύπηρέτας εν 

τω εργοστάσια), κατοικοϋντας εδώ και γνωστούς μου 

τους οποίους ήρώτησα αν εν γνώσει των άφηρέθη ή ύπε-

ξαιρέθη τι από το εργοστάσιον και άποκρίθισαν καταφα-

τικώς, ο μεν Παναγιωτέας επροσκλήθη νά δρκισθη κατά 

τον εννατον παράγραφον τοϋ άρθρον χίλια εβδομήντα ενα 
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της πολιτικής Δικονομίας, άλλα ôèv ήθέλησεν, ό δε Δου-

ραμάνης εβεβαίωσε την μαρτνρίαν τον δι δρκον κατά τον 

Νόμον. 

Άναβληθείσης της απογραφής άρχεται πάλιν σήμερον τη 

δεκάτη εβδόμη Μαΐου τον χιλιοστού όκτασιοστοϋ τρια

κοστού εβδόμου έτους, ήμερα δευτέρα μετά μεσημβρίαν 

εν τή αποθήκη της ζυμοποιοίας τοϋ Μιχαήλ Χατζή Μα

νόλη, κειμένην κατά την άγοράν, πλησίον τοϋ καφενείου 

τοϋ Άναγνώστου Χατζή 'Ιωάννου παρόντων των ανα

φερομένων διαδίκων και τοϋ Μάρτυρος Βονρονκλή αντί 

δε τοϋ ετέρου Μάρτυρος Γεωργαντοπούλον μή ελθόντος, 

ήτοι ο κύριος Νικόλαος Λέτζος έμπορος κάτοικος εδώ 

γνωστός μον καϊ άσχετος συγγενείας με τους έχοντας 

συμφέρον εις την παροϋσαν άπογραφήν. Οι εκτιμηται 

είναι οι, Δραχ. 3996.20 

| ή όπισθεν ποσότης Δραχμαι 3996.20 

αυτοί, οΐτινες εκτιμούν τά ακόλουθα πρά/^ατα και ακο

λούθως 

Μακαρόνια μαύρα χοντρά οκάδες εκατόν μία καϊ τριακό

σια δράμια προς λεπτά τριάκοντα πέντε την όκάν, δραχ-

μάς τριάκοντα πέντε και έξήκοντα δύο λεπτά 35,62 

Μακαρόνια χοντρά χάσικα οκάδες τετρακόσιαις μίαν προς 

πεντήκοντα λεπτά τήν όκάν δραχμάς διακοσίας και πεν

τήκοντα λεπτά 200,50 

Μακαρόνια ψιλά χάσικα οκάδες εκατόν πενήντα ήμισυ 

προς πενήντα λεπτά ή οκά Δραχμάς εβδομήντα πέντε και 

είκοσι πέντε λεπτά 75,25 

Λαζάνια χάσικα, οκάδες έξήκοντα εξ ήμισυ προς πενήντα 

τέσσερα λεπτά ή οκά Δραχμάς τριάκοντα πέντε και έννε-

νήντα ενα λεπτον 35,91 

Φιδε ψυλόν, άστρουλάκιν οκάδες εννενήντα δύο και τρια

κόσια Δράμια προς πενήντα τέσσερα λεπτά ή οκά. Δραχ

μάς πενήντα και οκτώ λεπτά 50,8 

Κουκουσου οκάδες εξήντα πέντε προς σαράντα επτά λεπτά 

ή οκά, Δραχμάς τριάντα και εβδομήντα οκτώ λεπτά 30,78 

Δραχ. 4424,34 
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| ή όπισθεν ποσότης Δραχμαϊ 4424,34 

άστρονλάκι όκκάδες σαράντα εξ προς σαράντα οκτώ λε

πτά ή οκκά Δραχμάς είκοσι δύο και οκτώ λεπτά 22,8 

Κριθαράκι όκκάδες πεντακόσιες είκοσι εννέα ήμισυ προς 

σαράντα πέντε λεπτά ή οκκά Δραχμάς διακοσίας τριάντα 

οκτώ και είκοσι επτά λεπτά 238,27 

"Αλευρα όκκάδες εκατόν πενήντα εξ προς λεπτά είκοσι 

πέντε Δραχμάς τριάντα εννέα 39 

Σιμυγδάλι όκκάδες δέκα προς πενήντα λεπτά ή οκκά 

Δραχμάς πέντε 5 

'Εξήντα όκκάδες χονδροσιμήγδαλο προς δέκα εξ λεπτά ή 

οκκά Δραχμάς εννέα καϊ εξήντα 9.60 

Διακόσιες εξήντα όκκάδες σκ^α/Ια με σ'ιτον ήνομένα 

προς δέκα οκτώ λεπτά ή οκά δραχμάς σαράντα εξ και 

όγδοήντα λεπτά 46,80 

Μιά φάμπρικα Μακαρωνιών χάλκινη συγκειμένη από 

επτά Χάλκινους τύπους (φόρμαις) εκ των οποίων δ ένας 

είναι παρά χαλκουργω προς επισκευήν. Μίαν καμπάναν 

όριχάλκινη με την άναγκαίαν ξυλικήν, ενα μπατάλι με 

άκρα όριχάλκινα. Τρία ξυράφια με σιδηραΐς βύδαις 

Δραχ. 4786,09 
| ή όπισθεν ποσότης Δραχμαι 4785.09 

Μία βύδα και μία μανδραβύδα όριχάλκιναι αΐτινες είναι 

παρά χαλκουργω προς επισκευήν 

"Eva τροχόν με τον εργάτην, μία γράμπουλα με δύο μπα

στούνια δια Δραχμάς χιλίας τριακοσίας 1300 

Τριάντα πέντε τελάρα, εξ ων τά είκοσι καινούρια, προς 

τρεις Δραχμάς το ενα και δεκαπέντε μεσότριβα προς δύο 

Δραχμάς και πενήντα λεπτά το ενα, το όλον Δραχμάς εν-

νενήντα επτά και πενήντα λεπτά 97.50 

"Eva μπουράτο δια κοσκίνισμα αλεύρου τριάκοντα Δραχ-

μάς 30 

Τρία σιμηγδαλοκόσκινα. "Eva σιτοκόσκινον, εξ μαστέλα, 

δύο μάσταις. "Eva τραπέζι δια το πάστρεμα τοϋ σιταριού. 

Έννενήκοντα Δραχμάς 90 

"Eva σοφά χρησιμεύοντα αποθήκη σιταριού και διάφορα 

εμπίγματα ξύλινα τηράντες λεγόμενα, δύο τραπέζια, μία 

πάγκα και ενα τολάπι. 'Εκατό Δραχμάς 100 
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Επτά κασόνια παλαιά είκοσι μία Αραχμαί 21 

Δυο όμοια εξ Δραχμάς 6 

Αραχ. 6429.59 

| ή όπισθεν ποσότης Αραχμαί 6429.59 

"Ενα Βαρέλι τον νερού και όνο φτιάρια σιταριοϋ το μεν 
τρεις Δραχμάς τα δε μίαν Αραχμήν Δραχμάς τέσσερεις 4 

"Ενα Καντάρι και μία Μπαλάντζα από τενεκέ με δράμια 

οριχάλκινα και δύο σέσονλες είκοσι δραχμάς 20 

Το δλον της ποσότητος Αραχμαί εξ χιλιάδες τετρακόσιαις 

πενήντα τρεις καί πενήντα εννέα λεπτά 6453,59 

δλα τά αναφερόμενα πράγματα παρεδόθησαν προς φύλαξιν προς τους άναφε-

ρομένονς Πατούνα και Ζάννον. 

'Ενταύθα δεν έχει χώρον τον άρθρον χίλια εβδομήντα εννέα, ό ένατος παρά

γραφος, διότι εν τη ρηθείσει αποθήκη δεν κατοικούσε κανείς, ήτοι μένει σφρα

γισμένη και εν καιρώ της άποσφραγίσεως, έπαρατηρήθη δτι ai σφραγίδες δεν 

υπήρχαν αλλά τά κλείθρα δεν ήσαν βιασμένα. 

Εις την ρηθεΐσαν άποθήκην υπάρχει και άλλη μία φάμπρικα μακαρονιών με 

ολα τά αναγκαία και με εννέα τύπους, αλλ* αύτη κατά την ομολογίαν των κυ

ρίων Πατούνα καί Ζάνον, ανήκει προς τον Κύριον Χαϊδούσην δστις την είχε 

υπό ενοίκων προς τον διαληφθέντα Μιχαήλ Χατζή Μανόλην. Ό σκοπός της 

απογραφής των αναφερομένων πραγμάτοιν είναι δια νά πωληθούν επί Δημο

πρασίας κατά το πνεύμα της υπό χρονολογίαν ένδεκα Μαΐον ενεστώτος Μη

νός αναφερομένης αποφάσεως. "Εως εδώ έπαυσε ή απογραφή διότι δέν υπάρ

χουν άλλα πράγματα. Γενομένης δε της αναγνώσεως Μεγαλοφώνως και Ευ

κρινώς, οι μεν ύπηρέται Παναγιωτέας και Αονραμάνης προσκληθέντες νά υπο

γράψουν ομολόγησαν, δτι ήτο αγράμματοι οι δε λοιποί ύποφαίνονται Ιδιοχεί

ρως των. 

[Υπογραφές:] 

Δημήτριος Ζάννος 

Γεώργιος Πατούνας 

'Αθανάσιος 'Αλεξίου Καπράνογλου 

'Ιωάννης Άγκάς 

— Γεωργαντόπουλος μάρτυς 

Ν. Αέτζος Μάρτυς 

'Ιωάννης Βουρούκλας Μάρτυς 

ό Συμβολαιογράφος 

Α. Δαυίδ 
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ΓΑΚ.ΑΝΚ, Συμβολαιογράφος Άνδρ. Δαυίδ, έγγραφα λυτά, αριθ. 7021 της 21/4/1838 

(μέ | σημειώνεται ή αλλαγή σελίδας) 

'Αριθμός 7021 Πωλητήριον 

Τω χιλιοστω Όκτακοσιοστώ τριακοστά) ογδόω ετει τή εικοστή πρώτη 

'Απριλίου ήμερα Πέμπτη προ μεσημβρίας εν Έρμουπόλει Σύρου, εις το κατά 

την άγοραν γραφεϊον μου, ενώπιον εμού τοϋ Συμβολαιογράφου Α. Δαυίδ και 

των προσυπογραφομένων μαρτύρων των Κυρίων Γεώργιον Παναγιώτου, το 

επάγγελμα εμπόρου καΐ Σαράντου 'Ιωάννου μεσίτου, κατοικούντων εδώ γνω

στών μου καϊ ασχέτων συγγενείας με τους συμβαλλομένους, επαρουσιάσθησαν 

οι Κύριοι Παντελής Ντηλμπέρογλους χαλκουργος το επάγγελμα, και ό Γερά

σιμος Κομπαροϋτζος Ζυμοποιος το επάγγελ.μα, κάτοικοι εδώ, γνωστοί μου, εξ 

ών ό πρώτος ήτοι ο Κύριος Ντηλμπέρογλονς, ώμολόγησεν ότι κατασκευάσας 

ενταΰθα ιδίοις άναλ.ώμασιν μίαν καμπάνα, μίαν βίδα, κάί μίαν μανδραβήδα εκ 

χαλκού ζυγιζούσας εκατόν πεντήκοντα οκκάδες, καϊ χρησιμεύουσας δια την ζυ-

μοποιίαν, οικειοθελώς πωλεί αυτά τα τρία εργαλεία προς τον διαληφθέντα Κύ-

ριον Κομπαρούτζον δια δραχμάς επτακοσίας πεντήκοντα, τάς οποίας ομολόγων 

δτι ελαβεν απ' αυτόν εις μετρητάς ταύτα πυΑεϊ ελεύθερα χρέους, υποθήκης και 

πάσης αμφισβητήσεως, δια να τα χαίρεται από σήμερον και εις το εξής, ώς 

κτήματα του ανα^α/ρε | τα άναφισβήτητα και παντοτινά, εγγυόμενος προς αυ

τόν δι' δλα αυτά άξιόχρεος, όμολ.ογεΐ επί τέλους ό κύριος Κομπαρούτζος, δτι 

παρατηρήσας τα περί ου ο λόγος ερ/α/Ιεία κάί εύρων τα τής αρεσκείας του τα 

δέχεται εις την κατάστασιν εϊς ην ευρίσκονται. Εις ενδειξιν ύποφαίνονται Ιδιο

χείρως των με τους μάρτυρας, αφού τους άνεγνώσθη ευκρινώς καϊ μεγαλοφώνως. 

Παντελής Τηλμπέρογλους Γεώργιος Παναγιώτου μάρτυς 

Γεράσιμος Κουμπαρούτζος 

Σαράντος 'Ιωάννου μάρτις Α. Δαυίδ 
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ΓΑΚ.ΑΝΚ, Συμβολαιογράφος Άνδρ. Δαυίδ, έγγραφα λυτά, αριθ. 7022 της 21/4/1838 

(με | σημειώνεται ή αλλαγή σελίδας) 

'Αριθμός 7022 Σνμφωνητικον 

Έν ονόματι τοϋ Βασιλέως της 'Ελλάδος νΟθωνος δ Συμβολαιογράφος Α. 

Δαυίδ ειδοποιώ δτι τω χιλιοστό) Όκτακοσιοστώ τριακοστό) όγδόω ετει τη ει

κοστή" πρώτη 'Απριλίου ήμερα Πέμτη προ μεσημβρίας εν Έρμουπόλει Σύρου 

ε'ις το κατά την άγοράν γραφεΐον μου, ενώπιον εμοϋ τοϋ Συμβολαιογράφου Α. 

Δαυίδ κάί τών προσυπογραφομένων μαρτύρων τών Κυρίων Γεωργίου Πανα-

γιώτου, το επάγγελμα εμπόρου, κάί Σαράντου 'Ιωάννου, το επάγγελμα μεσί

του, κατοικούντων εδώ, γνωστών μου καί ασχέτων συγγενείας με τους συμ

βαλλομένους, επαρουσιάσθησαν οι Κύριοι Γεράσιμος Κομπαροϋτζος Ζυμοποιος 

και δ 'Αναστάσιος Λαζάρου Όρλώφ θαλασσινός κάτοικος εδώ, γνωστοί μου 

αμφότεροι, εξ ων δ πρώτος, ήτοι δ Κομπαροϋτζος Ιδιοκτήτης μιας φάμπρικας 

Μακαρωνίων, συγκειμένης από μίαν καμπάνα μία βήδα καί μίαν μανδραβήδα 

εκ χαί.κοϋ και τα τρία αυτά εργαλεία ζυγίζοντα εκατόν πενήντα όκκάδες, Ιδιο

κτήτης προς τούτοις τριών χάλκινων τύπων με όλης της ξυλικής της άπαρτι-

ζούσης την φάμπρικα, ή δποία ξνλική συνέχεται και συνδέεται με σιδηρά, οι

κειοθελώς καί άπαραβιάστως πωλεί αυτήν τήν φάμπρικα προς τον κύριον {Όρ

λώφ δια τάλληρα Δίστνλα 'Ισπανίας εκατόν ή δραχμάς εξακοσίας, τάς οποίας 

δ Κύριος Κομπαροντζος ομολογεί, δτι ελαβεν υπό τον Κνρίον Όρλόφ και τοϋ 

πωλεί τήν ρηθεϊσαν Φάμπρικαν ελενθέραν χρέονς, υποθήκης κάί πάσης αμφι

σβητήσεως, άλλα με τα έξης σνμφωνίας: 

Α. "Αν δ κύριος Κομπαροϋτζος μετά όκτό) μήνας άπό σήμερον θελήση να με-

ταγοράση αντήν τήν Φάμπρικα άπό τον κύριον Όρλόφ είς τήν σνμφωνηθεϊσαν 

τιμήν τών εξακοσίων δραχμών δ Κύριος Όρλόφ υπόσχεται και ύποχρεοϋται 

να τήν μεταπωλη παοαχο^α. 

Β. *Αν όμως δ Κύριος Κουμπαροϋτζος δεν θελήση ή τα μέσα του δεν τοϋ 

επιτρέψουν να μεταγοράση αυτήν τήν Φάμπρικα εις τήν άναφερομένην τιμήν, 

κάί εις τήν πτώσιν τών οκτώ μηνών, θέλει χάσει πάν δικαίωμα επ' αυτής, κάί 

δ κύριος Όρλόφ θέλει θεωρείσθαι αυτή τότε Ιδιοκτήτης παντοτινός κάί αναμ

φισβήτητος, δυνάμενος να τήν διάθεση κατά άρέσκειαν. 

Γ. Έν τούτοις διαρκούντων τών οκτώ μηνών δ κύριος Κομπαροϋτζος θέλει 

έχει τήν Φάμπρικαν εις τό ενταϋθα Ζημοποιοιόν του δια να εργάζεται με αυ

τήν, απ' δτι κέρδος πράξει είναι προς όφελος του, υποσχόμενος να κάμνη δι' 
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εξόδων του πα \ σαν και οιανδήποτε άναγκαίαν επιακενην δια να διατηρηται 

εν καλή καταστάσει, δπως είναι σήμερον. 

Δ. Είναι προσέτι εϊς βάρος και δια λογαριασμόν τον κνρίον Κομπαρούτζον 

και αύτη ή ενδεχομένως παντελής απώλεια της Φάμπρικας διαρκονντων των 

οκτώ μηνών υποσχόμενος εν περιστάσει τοιαύτη να την αντικαθιστά δι εξό

δων τον με άλλην της αντης ποιότητος και άξιας. Ταϋτα οικειοθελώς σνμφω-

νήσαντες νποφαίνονται Ιδιοχείρως των με τονς μάρτνρες, άφοϋ τους άνεγνώσθη 

ευκρινώς και μεγαλοφώνως. 

Γεράσιμος Κονμπαροντζος Α. Δανιδ 

'Αναστάσιος Α. Όρλώφ 

Σαράντος Ίωάννον μάρτις 

Γεώργιος Παναγιώτη μάρτις 

\ 

ΓΑΚ.ΑΝΚ, Συμβολαιογράφος Άνδρ. Δαυίδ, έγγραφα λυτά, αριθ. 11244 της 16/11/1840 

(μέ | σημειώνεται ή αλλαγή σελίδας) 

Σνμφωνητικόν. 

'Αριθμός ένδεκα χιλιάδες διακόσια τεσσαράκοντα τέσσαρα. 

'Επαρονσιάσθησαν ενώπιον εμού τον Σνμβολαιογράφον Έρμονπόλεως 'Αν

δρέου Δαυίδ, κατοικονντος εις ταύτην την πάλιν, καϊ ενώπιον τών ακολούθως 

αναφερομένων μαρτύρων, αφ' ενός μέρονς δ κύριος Μάρκος Ίωάννον Δούναβης 

το επάγγελμα έμπορος, κάτοικων εις άνω πάλιν Σύρον καί άφ' έτερον ό Γεώρ

γιος Χούμης λαχανοπώλης κάτοικων ενταύθα. 'Αμφότεροι γνωστοί μον, άσχε

τοι συγγενείας μέ έμέ και ήτήσαντο την σύνταξιν τοϋ παρόντος έγγράφον, μέ 

το όποιον ομολογούν, δτι οικειοθελώς έσνμφώνησαν τα άκόλονθα. 

Πρώτος ό Κύριος Μάρκος Ίωάννον Δούναβης υπόσχεται νά οικοδόμηση μέ 

έξοδα τον, ενταΰθα επί ενός ιδιοκτήτου αυτού οικοπέδου κειμένου μεταξύ τού 

όσπητίου του καϊ τού φούρνον τον τού Γεωργίον Ίοίάννον Ρωσολάτου ένα μα-

γαζεϊον καϊ εντός αντού φούρνον καταμέρδη [λέξη διαγραμμένη] κατημερ-

τζήδικον μέ μίαν Σκάφην, σ(οφά, μάστα και μία πάγκα, τό μήκος αντού, επτά 

μέτρα. 

Δεύτερον ό Κύριος Δούναβης υπόσχεται να αρχήση παρα^ρ^α τήν οϊκοδομήν 

τον μαγαζείον τού φούρνον και τών αναφερομένων επίπλων. 

Τρίτον. "Αμα τελειώσει | ή ρηθείσα οικοδομή ό)ς διεγράφη, δίδει αντήν νπό 

μίσθωσιν προς τον Κνριον Γεώργιον Χούμην δια τρία κατά συνέχειαν έτη άρ-
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χόμενα αφής ημέρας τελειώσει ή οικοδομή, οπότε δ Κύριος Δούναβις υπόσχε

ται να την παραδίδη προς τον Κύριον Χούμην. 

Τέταρτον. 'Ενοίκων εσυμφωνήθη μεταξύ των συμβαλλομένων προς τριάκοντα 

πέντε Δραχμάς τον μήνα, δια δε το μαγαζεϊον τον φοϋρνον κάί τα έπιπλα. 

Αυτό το ενοίκιον άρχεται την ήμέραν καθ' ην παραλάβγι αυτά δ κύριος Χούμης. 

Πέμπτον. Εις λογαριασμδν του Συμφωνηθέντος ενοικίου, δ Κύριος Χούμης 

επλήρωσε προς τον Κύριον Δούναβιν είκοσι ενός μηνός ενοίκιον, ήτοι Δραχ

μάς έπτακοσίας τριάκοντα πέντε, τάς δπο'ιας δ Κύριος Δούναβις δμολογεϊ, οτι 

ελαβεν απ' αυτόν. Παρελθόντων δε αυτών των προπληρωθέντων μηνών, δ Κύ

ριος Χούμης υπόσχεται να πληρώνη το συμφωνηθέν ενοίκιον κατά τριμηνίαν 

εμπρός. 

"Εκτον. Οι επί τών ενοικίων Δημοτικοί φόροι είναι εις βάρος του Κυρίου Δού-

ναβι. 

"Εβδομον. "Αν δ Κύριος Δούναβις διαρκούσης της οικοδομής λάβη ανάγκην 

διακοσίων πεντήκοντα Ταλλήρων Διστύλων δια να οικοδόμηση αυτήν δ Κύ

ριος Χούμης υποχρεούται να δανείση αυτήν τήν ποσότητα προς τον Κύριον 

Δούναβιν δια τρία ετη με τόκον, περί τοϋ δποίου έμειναν σύμφωνοι, δ δέ Κύ

ριος Δούναβις υπόσχεται να τον εξασφάλιση με τήν διαληφθεΐσαν οϊκοδομήν, 

ήτις θέλει εΐσθαι \ ελευθέρα άλλης υποθήκης. Εις ενδειξιν εγένετο το παρόν 

συμβόλαιον. Έν Έρμουπόλει Σύρου, εις το γραφείον μου κείμενον εις τήν δδον 

αγοράς κάί άναγνωσθεν Ευκρινώς και μεγαλοφώνως εις Έπήκοον τών συμ

βαλλομένων και τών επί τούτου προσκληθέντων μαρτύρων, κατοίκων εδώ γνω

στών μου πολιτών 'Ελλήνων ασχέτων συγγενείας με τους συμβαλλομένους καί 

εμέ, μαρτυρούντων τήν θέλησίν των, λέγω, τών Κυρίων Γεωργίου 'Αντωνίου 

Σκοθάκη κήρυκος και Πέτρου Γεωργίου Μέμου βιβλιοπώλου υπογράφεται Ιδιό

χειρους ύφ' όλων και εμού. σήμερον τή δεκάτη έκτη Νοεμβρίου τοϋ χιλιοστού 

Όκτακοσιοστοϋ τεσσαρακοστού έτους Σάββατον μετά μεσημβρίαν ώρα τρίτη 

και ήμισία εις το ρηθέν γραφείον μου. 

Ή λέξις καταμέρδη είς τήν πρώτην σελίδα διεγράφη 

Μάρκος 'Ιωάννου Δούναβις Α. Δαυίδ 

Γεώργης Χούμης 

Γεώργιος Α. σκοθάκις Μάρτις 

Πέτρος Γ. Μέμος Μάρτις 
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