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ΓΑΚ-ΑΡΧΕΙΑ Ν. ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 

ΑΡΧΕΙΟ BENETIKHΣ ∆IOIKHΣHΣ (ΑΒ∆) 

1500-1797 

 

Α.  ∆ΙΟΙΚΗΣΗ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ (Reggimento di Cefalonia) 

1. ∆ιοικητικά - ∆ικαστικά 

1. 1. Statuti Municipali 

Θεµελειώδεις Νόµοι & Κοινοτικοί Κανονισµοί: Το µοναδικό σωζόµενο 

Ευρετήριο 4 βιβλίων (δεν σώζονται) κανονιστικών ρυθµίσεων σε επίπεδο 

άσκησης των Κοινοτικών εξουσιών, που σταδιακά παραχωρούσε η Βενετία 

στην Κοινότητα του νησιού, συνταγµένο το 1751 από τον Παναγή Καρούσο π. 

Παναγή και γραµµένο σε αλφαβητική σειρά και φέρει από νεώτερη ταξινόµηση 

τον τίτλο: ’’Πίναξ όλων των συνθέσεων και των εγχωρίων διατάξεων της 

νήσου Κεφαλληνίας, συνισταµένου εις διάφορα ψηφίσµατα της Γερουσίας, του 

Συµβουλίου των ∆έκα και των κατοίκων των ευγενών αντιπροσώπων εις 4 

βιβλία’’.  

[Φ. 1]- Indice per alfabetto di tutte le costituzioni, overo Statuti Municipali dell’ 

Isola di Cafalonia. 

Γλώσσα: ιταλική. 

 

1.2. Consiglio della Communità 

Συµβούλιο της Κοινότητας: Βιβλία Πρακτικών όπου καταχώριση εκλογών για 

τη συγκρότηση του Συµβουλίου Κοινότητας, Συνδίκων, ∆ιοικητών Ιθάκης και 

άλλων αξιωµατούχων, αλλά και αποφάσεων σχετικών µε τις λειτουργίες της 

Κοινότητας. 

Γλώσσα: ιταλική. 

Libri Consigli: 

[Φ. 2]- Βιβλίο 1ο, 15931  

[Φ. 3]- Βιβλίο 5ο, 1646-1654 

[Φ. 4]- Βιβλίο 7ο/Xο, 1690-1707 

                                              
1 Έχει εκδοθεί: Μοσχονάς Ν., «Πρακτικά Συµβουλίου Κοινότητος Κεφαλληνίας, Βιβλίο 
Α 1593», Σύµµεικτα ΚΒΕ/ΕΙΕ  3 (1979), σ. 265-351. 
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[Φ. 5]- Βιβλίο 8ο/Xο, 1707-1718 

[Φ. 6]- Βιβλίο 10ο/XIο, 1718-1738 

[Φ. 7]- Βιβλίο 14ο, 1749-1754 

[Φ. 8]- Consiglio Generale, Elezioni 1787 (σπάραγµα) 

[Φ. 9]- Consiglio Minore, Elezioni 1787 (σπάραγµα) 

 

1.3. Libri Estraordinari 

Στα βιβλία αυτά καταχωρίζονται διάφορες έκτακτες διοικητικές πράξεις, όπως 

εµφανίσεις διαφόρων αξιωµατούχων για ανάληψη υπηρεσίας, άδειες εµπορίας 

προϊόντων (λαδιού, κρασιού, τυριού), καταχωρίσεις νοταριακών εγγραφών 

κ.λ.π., όπου υπογράφει την καταχώριση ο Προβλεπτής ή ο Γραµµατέας της 

∆ιοίκησης. Από παλαιότερη ταξινόµηση το καθένα φέρει τον τίτλο: 

’’Estraordinario libro registro di atti diversi’’. 

Γλώσσα: ιταλική, ελληνική. 

[Φ. 10]- Βιβλία 5, (1ο-5ο), 1690-1692 

[Φ. 11]- Βιβλία 5, 1742-1749 (1ο 1742, 2ο 1747, 1ο-3ο 1749) 

[Φ. 12]- Βιβλία 3, 1750-1758, (4ο 1750-1751, 5ο 1751, 1ο 1757-1758) 

[Φ. 13]- Βιβλία 2, 1764-1772, (2ο 1764-1765 και 3ο 1771-1772) 

[Φ. 14]- Βιβλίο 1 (2ο), 1777-1779 

[Φ. 15]- Βιβλίο 1 (1ο), 1781-1782 

[Φ. 16]- Βιβλίο 1, 1782-1783 (πολύ εφθαρµένο) 

[Φ. 17]- Βιβλίο 1 (12ο),  1783-1784 

[Φ. 18]- Βιβλίο 1 (2ο), 1785-1786 

[Φ. 19]- Βιβλίο 1, 1791-1792 

[Φ. 20]- Βιβλίο 1 (4ο), 1795 

[Φ. 21]- Βιβλίο 1, 1795-1796, (πολύ εφθαρµένο) 

 

1.4. Intromissioni 

Με παρουσία των ενδιαφεροµένων συντάσσονται από τον Γραµµατέα της 

∆ιοίκησης πράξεις εξασφάλισης κληρονοµιών, κινητών και ακινήτων αγαθών, 

χρεωστικών εγγράφων. Το καθένα φέρει τον τίτλο (παλαιότερης 

ταξινόµησης): ’’Libro intromissioni’’. 
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Γλώσσα: ιταλική. 

[Φ. 22]- Βιβλίο 1 (1ο), 1738-1740 

[Φ. 23]- Βιβλία 2, 1751-1757 (1ο 1751-1752, 6ο1753-1757) 

[Φ. 24]- Βιβλία 3, 1764-1769 (7ο 1764, 8ο 1767-1768, 9ο1767-1769) 

 

1.5. Notifiche 

Σ’ αυτά τα βιβλία καταχωρίζονται εγγράφονται, σηµειώνονται περιληπτικά από 

τον Γραµµατέα της ∆ιοίκησης (Cancelier) έγγραφα για τη διασφάλιση της 

εγκυρότητάς τους και την κατοχύρωση των ενδιαφεροµένων που αφορούν σε 

υποθέσεις αστικού δικαίου, όπως εξσφαλιστικές πράξεις, συµφωνίες δανεισµού 

(χρεωστικά), προικοσύµφωνα κ.λ.π. Το καθένα από τα βιβλία φέρει τον τίτλο 

παλαιάς ταξινόµησης: Libro Notifiche. 

Γλώσσα: ιταλική.  

[Φ. 25]- Βιβλίο 1o, 1678-1680 

[Φ. 26]- Βιβλίο 3ο , 1707-1711 (πολύ εφθαρµένο) 

[Φ. 27]- Βιβλίο 4ο, 1711-1716 

[Φ. 28]- Βιβλίο 5ο, 1716-1720 

[Φ. 29]- Βιβλίο 7ο, 1721-1723 

[Φ. 30]- Βιβλίο 9ο, 1724-1727 

[Φ. 30α]- Βιβλίο 10ο, 1727-1730 

[Φ. 31]- Βιβλίο 12ο, 1731-1733 

[Φ. 32]- Βιβλίο 13ο, 1733-1735 

[Φ. 33]- Βιβλίο 15ο, 1737-1739 

[Φ. 34]- Βιβλίο 16ο, 1739-1740 

[Φ. 35]- Βιβλίο 17ο, 1740-1742 

[Φ. 36]- Βιβλίο 19ο, 1745-1746 

[Φ. 37]- Βιβλίο 21ο, 1748-1749 

[Φ. 38]- Βιβλία 2 (22ο, 23ο), 1750-1752 

[Φ. 39]- Βιβλίο 24ο, 1752-1754 

[Φ. 40]- Βιβλίο 25ο, 1754-1755 

[Φ. 41]- Βιβλίο 26ο, 1755 

[Φ. 42]- Βιβλίο 27ο, 1756-1757 
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[Φ. 43]- Βιβλίο 28ο, 1757-1759 

[Φ. 44]- Βιβλίο 29ο, 1759-1760 

[Φ. 45]- Βιβλίο 30ο, 1760-1762 

[Φ. 46]- Βιβλίο 31ο, 1762-1763 

[Φ. 47]- Βιβλίο 32ο, 1763-1764 

[Φ. 48]- Βιβλίο 33ο, 1764-1766 

[Φ. 49]- Βιβλία 2 (35ο, 36ο), 1767-1769 

[Φ. 50]- Βιβλίο 37ο, 1769-1772 

[Φ. 51]- Βιβλίο 39ο, 1773-1775 

[Φ. 52]- Βιβλίο 40ο, 1775-1779 

[Φ. 53]- Βιβλία 2 (41ο, 42ο), 1779-1781 

[Φ. 54]- Βιβλία 2 (43ο, 44ο), 1781-1785 

[Φ. 55]- Βιβλία 2 (46ο, 47ο), 1786-1792 

[Φ. 56]- Βιβλία 2 (48ο, 49ο), 1792-1795 

[Φ. 57]- Βιβλία 2 (50ο, 51ο), 1797-1798 

 

1.6. Depositi  

Σ’ αυτή τη σειρά περιλαµβάνονται βιβλία όπου καταχωρίζονται από τον 

Γραµµατέα της ∆ιοίκησης τα καταθέµατα (κατάθεση διαφόρων χρηµατικών 

ποσών) για ανάκτηση δεσµευµένων αγαθών (κυρίως κτηµάτων) από χρέη ή 

εξασφάλιση χρηµατικών ποσών που είχαν δοθεί ως δάνειο. Σε στήλη στο δεξιό 

µέρος του φύλλου καταχώρισης βεβαιώνεται η ανάληψη του κατατεθειµένου 

χρηµατικού ποσού (αν έγινε) από τον ενδιαφερόµενο όπου και υπογράφει. 

Κάθε βιβλίο φέρει τον τίτλο της παλαιάς ταξινόµησης: ’’Libro de’ depositi 

ricupere’’.  

Γλώσσα: ιταλική.  

[Φ. 58]- Βιβλίο 1 (1ο), 1690-1692 

[Φ. 59]- Βιβλία 2, 1744-1753 (1, 1744-1753, 1 1749-1751) 

[Φ. 60]- Βιβλία 3, 1759-1789 (2ο 1759-1761, 3ο 1772-1775, 5ο 1787-1789) 

[Φ. 61]- Βιβλία 2, 1789-1793 (6ο 1789-1791, 7ο  1791-1793) 

[Φ. 62]- Βιβλία 2, 1793-1797 (1, 1793-1795, 1, 1795-1797) 
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1.7. Mandati-Sequestri  

Σώζονται µόνον δύο βιβλία αυτής της σειράς µε τον τίτλο: ’’Mandati (di) 

Sequestri’’, όπου καταχωρίζονται βεβαιώσεις των κοντόσταβλων για επίδοση 

εντολών (mandati) του Προβλεπτή για χρέη προς τη ∆ιοίκηση ή ιδιώτη µετά 

από προσφυγή του ενδιαφερόµενου. Σηµειώνεται αν παρουσιάστηκε 

µεσεγγυητής, ο οποίος και υπογράφει, για το χρεωστούµενο χρηµατικό ποσόν 

ή ορίζει την δεσµευόµενη για το χρέος ακίνητη περιουσία του (συνήθως 

κτήµατα αλλά και ρουχισµό ή αντικείµενα του νοικοκυριού στο σύνολό τους).  

Γλώσσα: ιταλική, ελληνική. 

[Φ. 63]- Βιβλία 2, 1787-1793 (1ο 1787-1789, 2ο 1791-1793). 

 

1.8. Rifiuti di eredità 

Το µοναδικό βιβλίο της σειράς φέρει τον τίτλο: ‘‘Libro rifiuti di eredità’’ όπου 

καταχωρίζονται οι αποποιήσεις κληρονοµιών. Με εµφάνισή του στην 

’’Καγκελαρία’’ κάποιος νόµιµος κληρονόµος (συνήθως γιος) δηλώνει ενώπιον 

του Προβλεπτή την παραίτησή του από κάθε κληρονοµικό του δικαίωµα σε 

πατρική ή µητρική κινητή και ακίνητη περιουσία για πάντα (nunc e per 

sempre). Αναφέρεται επίσης ότι δεν επιθυµεί να έχει κανένα ευεργέτηµα ή 

υποχρέωση που προκύπτει από αυτήν την κληρονοµία. Καταγράφονται 

αναλυτικά τα αγαθά που αποποιείται και υπογράφει ο Προβλεπτής. 

[Φ. 64]- Rifiuti di eredità, Βιβλίο 1, 1669-1692 

 

1.9. Citazioni  

Τo κάθε βιβλίο φέρει τον τίτλο: ’’Libro citazioni’’. Καταγράφονται οι 

κλητεύσεις που επιδίδονται στους κλητευόµενους από κοντόσταβλο ή 

στρατιώτη της φρουράς του Κάστρου. Σηµειώνεται η ηµεροµηνία της επίδοσης 

µε τις ενδείξεις ’’επιδόθηκε’’ ή ’’απών’’ ή ’’προς διενέργεια’’.  

Γλώσσα: ιταλική. 

[Φ. 65]- Βιβλία 3, 1730-1793 (1, 1730, 2ο 1783-1785, 3ο 1791-1793) 
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1.10. Cause  

Στη σειρά αυτή σώζονται α) βιβλίο µε τον τίτλο: ’’Libro riporto di cause ossia 

Lista’’ όπου καταχωρίζονται οι διεξαγόµενες δίκες ανά ηµέρα της εβδοµάδας 

(από ∆ευτέρα έως Κυριακή), η ηµεροµηνία διεξαγωγής, οι διάδικοι και η 

υπόθεση που εκδικάστηκε. Στο περιθώριο υπάρχει η ένδειξη ’’διεξήχθη’’ και 

διαγραφή ή ’’απών’’. 

Γλώσσα: ιταλική. 

β) βιβλίο µε τον τίτλο: ’’Libro termini di cause’’, όπου σηµειώνονται οι 

αναβολές των καθορισµένων προς εκδίκαση υποθέσεων για άλλη ηµέρα ή 

εβδοµάδα.  

Γλώσσα: ιταλική. 

γ) βιβλίο µε τον τίτλο: ’’Libro deputazioni di cause’’,  όπου καταχώριση 

εκδίκασης αγωγών µε απουσία των κλητευοµένων. Αναγράφονται συνοπτικά 

οι ηµέρες, οι διάδικοι, αλλά χωριστά οι υποθέσεις που αφορούν κατοίκους του 

Κάστρου και περιοχής του  (di dentro) και χωριστά των κατοίκων της Εξοχής 

(di fuori). 

Γλώσσα: ιταλική.  

[Φ. 66]- Riporto di cause, Βιβλίο 1, 1690-1691 

[Φ. 67]- Termini di cause, Βιβλίο 1, 1690-1692 

[Φ. 68]- Deputazioni di cause, Βιβλίο 1ο, 1749-1750 

 

1.11. Sentenze  

Πρόκειται για βιβλία όπου καταχωρίζονται οι δικαστικές αποφάσεις του 

Προβλεπτή (Provveditore) και του Reggimento. Στο ίδιο βιβλίο συνήθως 

υπάρχουν αποφάσεις του Προβλεπτή αλλά και της ∆ιοίκησης. Ειδικότερα, 

υπάρχουν υποθέσεις για τις οποίες αποφασίζει µόνον ο Προβλεπτής, ενώ 

άλλες χειρίζεται το Reggimento, το οποίο συγκροτείται από τον Προβλεπτή, 

τον Γραµµατέα και έναν Σύµβουλο (Provveditore, Canceliere, Consigliere). Σε 

πολλές περιπτώσεις παρόντα είναι µόνον τα δύο από τα τρία µέλη (συνήθως ο 

Γραµµατέας µε έναν από τους Συµβούλους). Οι υποθέσεις είναι του αστικού 

δικαίου και αφορούν συνήθως σε κτηµατικές διαφορές, καλλιεργητικές 
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σχέσεις, άρση (ακύρωση) ή τροποποίηση συµφωνητικών, αναγνώριση 

δικαιούχων κληρονοµιών και άλλου είδους ιδιωτικές πράξεις.  

Η σειρά αυτή περιλαµβάνει δύο υποσειρές: α) βιβλία αποφάσεων µε παρουσία 

των διαδίκων (presenti) και β) βιβλία αποφάσεων µε απουσία των 

εναγοµένων (absenti).  

Γλώσσα: ιταλική.  

 

1.11.1. Libri Sentenze Presenti 

[Φ. 69]- Βιβλία 6, 1690-1742 (1ο 1690, 2ο 1690-1691, 3ο 1691-1692, 4ο 

1740-1742 (αποφάσεις Προβλεπτή), 5ο 1741-1742, 6ο 1742, (αποφάσεις 

Προβλεπτή). 

[Φ. 70]- Βιβλία 6, 1747-1789 (7ο 1747, 1(;) 1749-1751, 9ο 1749-1751 

(αποφάσεις Προβλεπτή), 10ο 1763-1765 (αποφάσεις Προβλεπτή), 11ο 1765-

1767, 18ο 1787-1789 (αποφάσεις Προβλεπτή). 

 

1.11.2. Libri Sentenze Absenti 

[Φ. 71]- Sentenze absenti, Βιβλία 5, 1690-1742 (1o 1690-1692, 2o 1691-

1692, 3o 1740-1741, 5o 1741-1742, 6o 1742) και Βιβλίο 1, 1750 

(εφθαρµένο). 

[Φ. 72]- Sentenze absenti di dentro, Βιβλία 3, 1750-1757 (12ο 1750, 13ο 

1750-1751, 15ο 1755-1757) 

[Φ. 73]- Sentenze absenti di dentro, Βιβλία 2, 1765-1776 (1, 1765-1767 

(αποφάσεις Προβλεπτή), 1, 1774-1776 (αποφάσεις Προλεπτή) 

[Φ. 74]- Sentenze absenti di dentro, Βιβλία 2, 1786-1793 (1 (;), 1786-

1787, 25ο 1791-1793) 

[Φ. 75]- Sentenze absenti di fuori, Βιβλία 4, 1740-1761 (28ο 1740-1741, 11ο 

1749-1750, 14ο 1750-1751, 17ο 1759-1761) 

[Φ. 76]- Sentenze absenti di fuori, Βιβλία 2, 1765-1774 (1, 1765-1767 και 1 

(25ο;), 1772-1774) 
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1.12. Salvo condotto 

Με τον τίτλο: ’’Libro licenze di salvo condotto’’ σώζεται ένα βιβλίο όπου 

καταχωρίζονταν άδειες ελεύθερης κυκλοφορίας στο Κάστρο και στο νησί, τις 

οποίες παραχωρούσε ο Προβλεπτής σε κατοίκους που είχαν ζητήµατα εκκρεµή 

µε τη δικαιοσύνη, είτε για ποινικά αδικήµατα είτε για ιδιωτικά χρέη. 

Αναφέρεται ρητά η απαγόρευση σε αξιωµατούχους της ∆ιοίκησης να 

ενοχλήσουν αυτούς που έφεραν αυτήν την άδεια. 

Γλώσσα: ιταλική. 

[Φ. 76α]- Βιβλίο 1ο, 1690 

 

 

1.13. Carte varie 

Το µόνο σωζόµενο έγγραφο αυτής της σειράς είναι αντίγραφο σε περγαµηνή 

απόφασης της βενετικής Συγκλήτου που αφορά τη διαχείριση της ξυλείας του 

Αίνου.  

Γλώσσα: ιταλική. 

[Φ. 77]- Documenti di varii sciolti,  1627. 

 

1.14. Lettere 

Η µοναδική δέσµη αυτής της σειράς φέρει τον τίτλο ’’Filza lettere diverse 

spedite al Provveditor’’. Τα έγγραφα αυτά έχουν ποικίλο περιεχόµενο και 

αποστέλλονταν προς τον Προβλεπτή του νησιού είτε από άλλους 

αξιωµατούχους είτε από ιδιώτες. Κυρίως είναι αναφορές κοντόσταβλων για 

κοινοποίησεις διαφόρων προκηρύξεων του Προβλεπτή προς τους κατοίκους ή 

για εκλογές δικαστών ή για διαβιβάσεις προσφυγών, αλλά και ικετήρια 

ιδιωτών για προσωπική τους υπόθεση (επιείκεια για χρέη προς το δηµόσιο) ή 

κατοίκων για φορολογικές ρυθµίσεις (π.χ. για το φόρο του κρασιού). 

Γλώσσα: ιταλική, ελληνική. 

[Φ. 78]- ∆έσµη 1, 1728-1730. 
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1.15. Conventi 

Πρόκειται για δέσµες µε τον τίτλο: ’’Filze di varie carte dei conventi sotto i 

Governo Veneto’’ µε πρωτότυπα έγγραφα ή αντίγραφα σχετικά µε 

µοναστηριακά ζητήµατα, όπως εντολές-ορισµοί του Προβλεπτή για 

καλλιέργεια µοναστηριακών κτηµάτων, άδειες νοµής, συµφωνίες 

καλλιέργειας, αναφορές για ζηµίες σε κτήµατα µονών, διεκδικήσεις 

καταπατηµέων κτηµάτων, εισπράξεις, πωλήσεις προϊόντων, βεβαιώσεις 

πληρωµών από τους οικονόµους των µονών, αφιερώσεις κ.λ.π. Ο υπεύθυνος 

της ∆ιοίκησης για τα µοναστηριακά ζητήµατα (Deputato sopra Luoghi Pij) 

οριζόταν από τον Προβλεπτή. 

Γλώσσα: ιταλική, ελληνική. 

[Φ. 79]- ∆έσµες 3, α) 1680-1689 (πολύ εφθαρµένη), β) 1690-1699 και γ) 

1700-1709 

[Φ. 80]- ∆έσµες 2, α) 1760-1769 (πολύ εφθαρµένη) και β) 1779-1797 

 

1.16. Scritture  

Ο τίτλος της σειράς: ’’Filze scritture” και πρόκειται για έγγραφα προς τη 

∆ιοίκηση ποικίλου περιεχοµένου. Oι ενδιαφερόµενοι εµφανίζονταν ενώπιον 

της ∆ιοίκησης για απαιτήσεις κληρονοµιών, διεκδικήσεις οικονοµικής φύσεως 

(υπάρχει αναφορά για τόκο 6% επί δανεισµού) και µε την προσκόµιση των 

χρεωστικών εγγράφων ο Προβλεπτής έδινε εντολή κλήτευσης των χρεωστών. 

Στις περιπτώσεις οφειλετών του ∆ηµοσίου καταγράφονται τα χρέη ή τα 

καταθέµατα υπέρ του ∆ηµοσίου Tαµείου. Σηµειώνονται και οι αναφορές ή οι 

κλητεύσεις-κοινοποιήσεις που έγιναν από τη ∆ιοίκηση προς τους οφειλέτες. 

Γλώσσα: ιταλική, ελληνική. 

[Φ. 81]- ∆έσµες 3, 1644 (υποφ. 3) 

[Φ. 82]- ∆έσµη 1, 1645Α (υποφ. 2) 

[Φ. 83]- ∆έσµες 2, 1645 B (υποφ. 2) 

[Φ. 84]- ∆έσµες 3, 1645 Γ (υποφ. 3) 

[Φ. 85]- ∆έσµες 2, 1734 (υποφ. 2) 

[Φ. 86]- ∆έσµη 1, 1739 

[Φ. 87]- ∆έσµη 1, 1745 
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[Φ. 88]- ∆έσµη 1, 1750 A 

[Φ. 89]- ∆έσµη 1, 1750 B 

[Φ. 90]- ∆έσµη 1, 1751 

[Φ. 91]- ∆έσµες 2, 1752 A (υποφ. 2) 

[Φ. 92]- ∆έσµες 2, 1752 B (υποφ. 2) 

[Φ. 93]- ∆έσµη 1, 1754 

[Φ. 94]- ∆έσµη 1, 1755 

[Φ. 95]- ∆έσµη 1, 1757 

[Φ. 96]- ∆έσµη 1, 1760 

[Φ. 97]- ∆έσµες 2, 1761 A (υποφ. 2) 

[Φ. 98]- ∆έσµες 2, 1761 B (υποφ. 2) 

[Φ. 99]- ∆έσµες 3, 1761 Γ (υποφ. 3) 

[Φ. 100]- ∆έσµες 2, 1762 A (υποφ. 2) 

[Φ. 101]- ∆έσµες 2, 1762 B (υποφ. 2) 

[Φ. 102]- ∆έσµη 1, 1763 A 

[Φ. 103]- ∆έσµες 3, 1763 B (υποφ. 3) 

[Φ. 104]- ∆έσµες 2, 1764 (υποφ. 2) 

[Φ. 105]- ∆έσµη 1, 1765 

[Φ. 106]- ∆έσµη 1, 1767 A 

[Φ. 107]- ∆έσµες 3, 1767 B (υποφ. 3) 

[Φ. 108]- ∆έσµες 3, 1769 (υποφ. 3) 

[Φ. 109]- ∆έσµη 1, 1770 

[Φ. 110]- ∆έσµη 1, 1772 

[Φ. 111]- ∆έσµες 2, 1773 (υποφ. 2) 

[Φ. 112]- ∆έσµες 2, 1774 (1η, 4η) 

[Φ. 113]- ∆έσµη 1, 1778 

[Φ. 114]- ∆έσµες 2, 1779 (υποφ. 2) 

[Φ. 115]- ∆έσµη 1, 1780 

[Φ. 116]- ∆έσµη 1, 1781 A 

[Φ. 117]- ∆έσµες 2, 1781 B (υποφ. 2) 

[Φ. 118]- ∆έσµες 2, 1782 A (υποφ. 2) 

[Φ. 119]- ∆έσµες 2, 1782 B (υποφ. 2) 
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[Φ. 120]- ∆έσµες 2, 1782 Γ (υποφ. 2) 

[Φ. 121]- ∆έσµες 3, 1783 (υποφ. 3) 

[Φ. 122]- ∆έσµη 1, 1785 

[Φ. 123]- ∆έσµη 1, 1789 

[Φ. 124]- ∆έσµη 1, 1790 

[Φ. 125]- ∆έσµες 3, 1791 A (υποφ. 3) 

[Φ. 126]- ∆έσµες 3, 1791 B (υποφ. 3) 

[Φ. 127]- ∆έσµη 1, 1791 Γ 

[Φ. 128]- ∆έσµη 1, 1791 ∆ 

[Φ. 129]- ∆έσµες 4, 1792 A (υποφ. 4) 

[Φ. 130]- ∆έσµες 3, 1792 B (υποφ. 3) 

[Φ. 131]- ∆έσµες 2, 1792 Γ (υποφ. 2) 

[Φ. 132]- ∆έσµες 2, 1792 ∆ (υποφ. 2) 

[Φ. 133]- ∆έσµες 3, 1792 E (υποφ. 3) 

[Φ. 134]- ∆έσµες 2, 1793 A (υποφ. 2) 

[Φ. 135]- ∆έσµες 3, 1793 B (υποφ. 3) 

[Φ. 136]- ∆έσµες 3, 1794-1796 Α (υποφ. 3) 

[Φ. 137]- ∆έσµες 4, 1796 B (υποφ. 4) 

[Φ. 138]- ∆έσµες 2, 1797 A (υποφ. 2) 

[Φ. 139]- ∆έσµες 2, 1797 Β (υποφ. 2) 

 

1.17. Carte Animo 

O τίτλος της σειράς: ’’Colti di carte diverse animi’’. Πρόκειται για έγγραφα 

διενέξεων για τη λύση των οποίων προσφεύγουν οι ενδιαφερόµενοι στη 

βενετική ∆ιοίκηση συνυποβάλλοντας τα ανάλογα αποδεικτικά και είναι 

ποικίλου περιεχοµένου (εκτιµήσεις ζώων, ενοικιάσεις µαγαζιών, ανακλήσεις 

συµφωνιών, υποθηκών κ.λ.π.). Σηµειώνονται οι αποφάσεις του Προβλεπτή ή 

γνωµοδοτήσεις ή εγκρίσεις αιτηµάτων (π. χ. για συγκοµιδή σταφίδας, για 

χρήση στέρνας για το πότισµα των ζώων), ενώ για σοβαρότερες διενέξεις 

δίνεται εντολή σχηµατισµού δικογραφίας.  

Γλώσσα: ιταλική, ελληνική. 

[Φ. 140]- Συλλογές 4 (1η-3η, 5η), 1770-1774 
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[Φ. 141]- Συλλογές 3 (7η-9η), 1776-1778 

 

1.18. Esami di Testimoni  

Ο τίτλος: ’’Colto capitoli et esami di testimonij’’. Από τη σειρά αυτή σώζονται 

23 υποθέσεις και πρόκειται για διεκδικήσεις ’’ευγένειας’’, κυριότητας 

ιδιοκτησιών, δικαιωµάτων κληρονοµίας για τις οποίες µε εντολή του 

Προβλεπτή εξετάζονται µάρτυρες.  

Γλώσσα: ιταλική, ελληνική (οι υπογραφές µαρτύρων). 

[Φ. 142]- Yποθέσεις 23, των ετών 1761-1797 

 

1.19. Prove di Fortuna  

Τίτλος: ’’Colto prove di fortuna’’, όπου συλλογή αποδεικτικών εγγράφων για 

θαλάσσια δυστυχήµατα (π. χ. απώλεια ή καταστροφή µέρους ή όλου 

µεταφερόµενου φορτίου). 

Γλώσσα: ιταλική. 

[Φ. 143]- Yποθέσεις 17, των ετών 1756-1796 

 

1.20. Processi 

Πρόκειται για δύο µοναδικές δικογραφίες µε διάφορα έγγραφα που αφορούν 

δύο υποθέσεις των ετών 1779 (για απαγωγή και βιασµό) και 1781 (για φόνο): 

Γλώσσα: ιταλική, ελληνική. 

[Φ. 144]- α) Processo formato l’ anno.1779 dal Provveditore del Governo ex 

Veneto sopra Reclamo di Assimina figlia q(uodam) Panagi Pefani e contro 

Spiro Langussi q. Janni, Nicolo Fotinato di Draco e Nicolin Fo<tin>ato q. 

Anastassio per ratto e stupro.  

β) Processo liberato l’anno 1781 ex officio dal Provveditore del Governo ex 

Veneto contro Demetrio Degaleto Stamatellato di papa Constantin e Giorgio 

Degaleto Rodi q. Gerasimo per l’ interfezione di Janni Staveri Marcato q. 

Attanasio. (περιέχονται και έγγραφα των ετών 1783, 1784). 
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1.21. Suffragi  

Λυτά έγγραφα µε τίτλο ’’Filza suffragi dell’ ex Governo Veneto’’. Πρόκειται για 

εγκρίσεις ή ορισµό διορίας για υποβολή εφέσεων σε δικαστικές αποφάσεις του 

Προβλεπτή (τις οποίες είχε διαβιβάσει ο ίδιος στη Βενετία) από το Συµβούλιο 

των Quaranta ή των Quindici ή το Γενικό Προβλεπτή για τη θάλασσα. Στην 

περίπτωση που δεν εµφανίζεται ο ενδιαφερόµενος για έφεση ορίζεται να 

ισχύσει το προηγούµενο δεδικασµένο.  

Γλώσσα: ιταλική. 

[Φ. 145]- ∆έσµη 2η, 1781-1783 

[Φ. 146]- ∆έσµη 3η, 1791-1793 

[Φ. 147]- ∆έσµη 4η, 1793-1795 

 

1.22. Cedole-Codicilli 

Συλλογές κληροδοτικών εγγράφων διαθηκών, κωδίκελλων, όπου συνηµµένες 

ιδιόχειρες (σε µικρού µεγέθους χαρτιά) διαθήκες και πρόσθετες ρυθµίσεις 

ενώπιον του Προβλεπτή.  

Γλώσσα: ιταλική, ελληνική. 

 [Φ. 148]- α) Colti di cedole testamentarie e codicelli, υποθέσεις 8, 1728-

1742 

β) Υπόθ. 1, 1784. 

 

1.23. Vadie 

Τίτλος: ’’Colti Vadie o assicurazione di doti’’. Προσφυγές στη βενετική 

∆ιοίκηση για κατοχύρωση-εξασφάλιση προικώων ή διεκδίκηση από σύζυγο 

επιστροφής της προίκας της µετά από θάνατο του συζύγου σε περίπτωση που 

δεν υπάρχουν τέκνα ή διεκδίκηση προίκας από κληρονόµους. Σηµειώνεται 

προσταγή του Προβλεπτή προς τον κοντόσταβλο για κοινοποίηση της 

’’βάδιας’’, καταγράφονται αναλυτικά τα διεκδικούµενα προικώα αγαθά και η 

απόφαση του Προβλεπτή. 

Γλώσσα: ιταλική, ελληνική. 

[Φ. 149]- Υποθέσεις 4, 1729-1735 (υποφ. 4, έγγραφα πολύ εφθαρµένα) 

[Φ. 150]- Υποθέσεις 8, 1737 
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[Φ. 151]- Υποθέσεις 10, 1779  

[Φ. 152]- Υποφ. 3, 1781-1785 

[Φ. 153]- Υποφ. 4, 1786-1789  

[Φ. 154]- Vadie, 1790 (αρ. 1, 3, 6, 8-13, πολύ εφθαρµένα) 

 

1.24. Corte Minore 

Στη σειρά αυτή ανήκουν υποθέσεις που χειριζόταν το δικαστήριο 1ης βαθµίδας 

στην απονοµή της δικαιοσύνης έξω από το πλαίσιο της βενετικής διοίκησης 

στο επίπεδο άσκησης εξουσιών από το Συµβούλιο της Κοινότητας του νησιού. 

Το Corte Minore συγκροτούνταν από τρία µέλη, δύο δικαστές (giudice minori) 

και έναν Σύνδικο της Κοινότητας. Αφορά µικρο-αδικήµατα ή µικροδιενέξεις, 

µικροδιαφορές και αντίστοιχα µικρές ήταν οι ποινές που επιβάλλονταν. 

Σώζονται βιβλία αποφάσεων (sentenze), πολύ εφθαρµένα, βιβλία 

µεσεγγυήσεων και καταθεµάτων (sequestri-depositi) και προσφυγές, 

καταγγελίες (scritture). 

Γλώσσα: ιταλική, ελληνική. 

 

1.24. 1. Sentenze 

[Φ. 155]- Sentenze absenti, presenti, notarella, Βιβλία 11, 1771-1790 

(υποφ. 11) 

 

1.24. 2. Depositi-Sequestri 

[Φ. 156]- Βιβλία 3, 1771-1787 (υποφ. 3) 

 

 

1.24.3. Scritture 

[Φ. 157]- ∆έσµη 1, 1772 

[Φ. 158]- ∆έσµες 6, 1774 (υποφ. 6) 

[Φ. 159]- ∆έσµη 1, 1779 

[Φ. 160]- ∆έσµες 3, 1782, 1784, 1786 (υποφ. 3) 

[Φ. 161]- ∆έσµες 3, 1787 (υποφ. 3) 
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[Φ. 162]- ∆έσµες 3, 1788 (υποφ. 3) 

[Φ. 163]- ∆έσµες 2, 1796 (υποφ. 2) 

 

2. Οικονοµικά 

2.1. Tesoriere 

Στην κατηγορία αυτή ανήκουν βιβλία και λίγα έγγραφα σχετικά µε την 

είσπραξη ή τη µίσθωση της δεκάτης και πλειστηριασµό για τη µίσθωση του 

φόρου του καπνού.  

Γλώσσα; ιταλική. 

 [Φ. 164]- Accordi de' socii sulle decime, Βιβλίο 1793-1799 (εφθαρµένο) 

[Φ. 165]- Decime, υποφ. α: Di Pirgi 1793-1798, υποφ. β: di Erisso e Pilaro 

1794-1798 

[Φ. 166]- Appalto di tabacchi, Βιβλίο 1778 

 

3. Υγειονοµικά- Ναυτιλιακά 

3.1. Magistrato alla Sanità in Argostoli 

3.1.1.Lettere 

Πρόκειται για βιβλία µε την ένδειξη από παλαιότερη ταξινόµηση: ’’Libro 

registro lettere’’ όπου καταχωρίζονταν εντολές, προκηρύξεις, διαταγές, 

εγκύκλιοι του Προβλεπτή, των Προβλεπτών για την Υγεία (Provveditori alla 

Sanità) ή του Συµβουλίου της Υγείας (Colleggetto di Sanità) προς τους 

διορισµένους (Deputati alla Sanità) ή Έκτακτους Απεσταλµένους (Deputati 

Estraordinarij) για την Υγεία σε διάφορα ’’πόστα’’ (ορισµένοι τόποι 

υγειονοµικού ελέγχου) του νησιού. Επίσης σηµειώνται οι ειδικές άδειες του 

Προβλεπτή για φόρτωση πλοίων όπου αναγράφεται ο πλοιοκτήτης, ο τόπος 

φόρτωσης και το είδος του φορτίου ή άδειες αλιείας ή ξύλευσης. 

Γλώσσα: ιταλική. 

[Φ. 167]- Βιβλία 2, 1770-1788 

[Φ. 168]- Βιβλία 3, 1791-1799 
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3.1.2. Costituti 

Τίτλος: ’’Libri Costituti arrivi’’. Στα βιβλία αυτά καταχωρίζονται οι καταθέσεις 

των πλοιάρχων-πλοιοκτητών που καταφθάνουν στο νησί µε υποχρεωτική 

εµφάνισή τους στο αρµόδιο γραφείο της ∆ιοίκησης (Officio del Magistrato alla 

Sanità). Ο πλοίαρχος δίνει στοιχεία για το ταξίδι του, το λιµάνι προέλευσης, 

τους ενδιάµεσους σταθµούς, όπου φορτώνει ή εκφορτώνει φορτίο και το είδος 

του, τα πλοία που συνάντησε κατά τον πλου, εµφανίζοντας τις ανάλογες 

άδειες ελευθεροκοινωνίας του Υγειονοµείου του νησιού ή θεωρηµένες από 

άλλη Υπηρεσία Υγείας σε λιµάνι διέλευσης και διαβεβαιώνει για την καλή υγεία 

του πληρώµατος. 

Γλώσσα: ιταλική. 

[Φ. 169]- Βιβλίο 1, 1770-1772 (πολύ εφθαρµένο) 

[Φ. 170]- Βιβλίο 1, 1772-1773 (πολύ εφθαρµένο) 

[Φ. 171]- Βιβλία 2, (5o, 6o), 1775 

[Φ. 172]- Βιβλία 2, 1780-1781 

[Φ. 173]- Βιβλίο 1, 1781-1782 (πολύ εφθαρµένο) 

[Φ. 174]- Βιβλίο 1, 1782-1783 (πολύ εφθαρµένο) 

[Φ. 175]- Βιβλίο 1, 1786-1787 

[Φ. 176]- Βιβλίο 1, 1787 

[Φ. 177]- Βιβλίο 1, 1787-1788 

[Φ. 178]- Βιβλία 2, 1790-1791 

[Φ. 179]- Βιβλία 2, 1792 

[Φ. 180]- Βιβλίο 1, 1793 

[Φ. 181]- Βιβλίο 1, 1793-1795 (πολύ εφθαρµένο) 

 

3.1. 3. Decreti 

Τίτλος: ’’Libri Decreti del Magistrato alla Sanità di Argostoli’’. Πρόκειται για 

βιβλία καταχώρισης αδειών αποβίβασης (libera pratica) που παραχωρούν οι 

Προβλεπτές για την Υγεία σε κάθε πλοίο που καταπλέει στο νησί έχοντας 

περάσει πλοίαρχος και πλήρωµα ή τυχόν επιβάτες από υγειονοµικό έλεγχο 

(contumacia). Αναφέρεται ο τόπος προέλευσης, το µεταφερόµενο φορτίο και 

βεβαιώνεται ο υγειονοµικός έλεγχος. 
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Γλώσσα: ιταλική. 

[Φ. 182]- Βιβλία 2, (1ο-2ο), 1770-1775 

[Φ. 183]- Βιβλία 3, (3ο-5ο), 1776-1799 

 

3.1.4. Licenze 

Τίτλος: ’’Libro Licenze di caricazione’’ και πρόκειται για καταχώριση αδειών για 

φόρτωση και εκφόρτωση προϊόντων. 

Γλώσσα: ιταλική. 

[Φ. 184]- Βιβλία 2, 1690-1751 

 

3.1.5. Patenti 

Η σειρά αφορά σε βιβλία καταχώρισης διπλωµάτων ναυσιπλοΐας-διαβατηρίων 

που εκδίδονται ή ανανεώνονται από τη ∆ιοίκηση προς τον πλοίαρχο-

πλοιοκτήτη. Αριστερά στη σελίδα υπάρχει ο αριθµός άδειας, ενώ 

καταγράφονται αναλυτικά και τα ονόµατα των ‘‘συντρόφων’’ (πληρώµατος) 

εκτός από το όνοµα του πλοιοκτήτη και το είδος του πλοίου (barca, caichio, 

feluca κ.λ.π.). Μερικά βιβλία είναι µικτά και καταχωρίζονται επίσης οι 

εγγυήσεις (pieggi) σε χρηµατικό ποσό, που καταβάλλονται από τον εγγυητή 

για την ασφαλή διακίνηση και παράδοση του εµπορεύµατος.  

Γλώσσα: ιταλική. 

[Φ. 185]- Βιβλίο 1, (Libro patenti e passaporti) 1737-1738 και Βιβλίο 1, 

(Libro Patenti di bandiera) 1749-1751 

[Φ. 186]- Βιβλίο 1, (Libro reviste Patenti) 1777-1780 

[Φ. 187]- Βιβλίο 1, (Libro Patenti) 1786-1787, και Βιβλίο 1, 1788 

(σπάραγµα) 

[Φ. 188]- Βιβλίο 1, (Libro patenti: piccole e reviste foreste) 1790-1792  

[Φ. 189]- Βιβλίο 1, (Libro Patenti) 1792-1795 

[Φ. 190]- Patenti, Βιβλίο (;) πολύ κατεστραµµένο 

 

3.1.6. Pieggiarie 

Σ’ αυτά τα βιβλία καταχωρίζονται οι χρηµατικές εγγυήσεις που καταβάλλονται 

από τους εγγυητές υπέρ του πλοιοκτήτη για την ασφάλεια του φορτίου 
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(peggio e securità) που φορτώνεται σε λιµάνι του νησιού και τη µεταφορά του 

στον τόπο προορισµού. Χαρακτηριστική είναι η υψηλή εγγύηση για τη 

σταφίδα και το µοσχάτο κρασί της Παλικής που µεταφέρεται στη Βενετία ή 

στην Ευρώπη µέσω Βενετίας.  

Γλώσσα: ιταλική. 

[Φ. 191]- Pieggiarie, Βιβλίο 1, 1772-1775 

[Φ. 192]- Pieggiarie per contrabandi, Βιβλίο 1, 1749-1751 

 

3.2. Collegietto-Lazzaretto 

Με τον τίτλο ’’Libri Collegietti’’ φέρονται τα βιβλία πρακτικών και αποφάσεων 

του Υγειονοµικού Συµβουλίου (Collegietto, ο οποίο απαρτιζόταν από τον 

Προβλεπτή, 2 Συµβούλους (Consiglieri) και τους 3 Προβλεπτές για την Yγεία. 

Tο Yγειονοµικό Συµβούλιο συνεδρίαζε στο ∆ιοικητήριο (Palazzo Pubblico) και 

έπαιρνε µέτρα σε ζητήµατα σχετικά µε την υγεία, όπως στην περίπτωση των 

επιδηµιών. Ακόµη µε ψηφοφορία όριζε τους Έκτακτους Απεσταλµένους και 

τους βοηθούς τους (αναγράφονται αναλυτικά τα ονόµατα), που υποχρέωνε να 

µεταβούν σε διάφορα σηµεία (εισόδους) του νησιού για έλεγχο των πλοίων 

και επιβατών.  

Με τον τίτλο ’’Libri Lazzaretto’’ φέρονται τα βιβλία όπου καταχωρίζονται από 

τον επικεφαλής του Λοιµοκαθαρτηρίου (priore) πλοία και ταξιδιώτες που 

υποδέχθηκε το Λοιµοκαθαρτήριο για κάθαρση. Aναγράφεται το όνοµα του 

πλοιοκτήτη, το είδος του πλοίου, η προέλευσή του, το φορτίο, τα ονόµατα του 

πληρώµατος και ταξιδιωτών, το όνοµα του φρουρού τους και οι ηµέρες 

κάθαρσης (ποικίλει από 7 έως 40). 

Γλώσσα: ιταλική. 

[Φ. 193]- Collegietti, Βιβλία 6, 1763-1796 (1, 1763, 1, 1775-1785, 1, 1787-

1788, 1, 1791-1793, 1, 1793-1795 και 1, 1795-1796) 

[Φ. 194]- Lazzaretto, Βιβλία 3, 1774-1799 (1, 1775-1784, 1, 1784-1790, 

και 1, 1795-1799). 
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Α1. Reggimento in visita a Lixuri 

H σειρά περιλαµβάνει βιβλία και δέσµες εγγράφων που αναφέρονται στην 

θεσµοθετηµένη µετάβαση του Προβλεπτή (µε τους Συµβούλους του) στο 

Ληξούρι όπου αντιµετώπιζε επιτοπίως διάφορα ζητήµατα σε προσφυγές και 

αιτήµατα των κατοίκων. 

Γλώσσα: ιταλική. 

A1.1. Sentenze 

Καταχωρίζονται οι αποφάσεις σε υποθέσεις αστικού δικαίου που εκδικάζει το 

Reggimento είτε µε απουσία των κατηγορουµένων (absenti) είτε µε παρουσία 

τους (presenti). 

Γλώσσα: ιταλική. 

[Φ. 195]- Sentenze absenti, Βιβλίο 1, 1757 και Sentenze Presenti, Βιβλίο 1, 

1791 

 

A1.2. Scritture 

∆έσµες εγγράφων ποικίλου περιεχοµένου (προσφυγές, αιτήµατα, διεκδικήσεις, 

διενέξεις) των κατοίκων που απευθύνονται στον Προβλεπτή για την επίλυση ή 

ικανοποίησή τους. 

Γλώσσα: ιταλική. 

[Φ. 196]- Scritture, ∆έσµη 1, 1762 

[Φ. 197]- Scritture, ∆έσµη 1, 1765 

[Φ. 198]- Scritture, ∆έσµη 1, 1774. 

------------------------------------------------------------------------------- 
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Β. ∆ΙΟΙΚΗΣΗ ΦΡΟΥΡΙΟΥ ΑΣΟΥ (Fortezza di Asso) 

1597-1797 

ΠΡΟΒΛΕΠΤΕΣ ΑΣΟΥ (PROVVEDITORI DI ASSO) 

 

1. ∆ιοικητικά-∆ικαστικά 

1.1. Proclami 

Ο τίτλος ”Libro registro Proclami del Provveditor di Asso’’ σηµειώνεται στα 

βιβλία αυτής της σειράς, όπου έχουν καταχωριστεί τα κηρύγµατα των 

Προβλεπτών της Άσου προς τους κατοίκους για γνωστοποίηση διαφόρων 

µέτρων και υποχρεώσεων σχετικών µε την προστασία του δηµόσιου 

συµφέροντος, της ναυτιλίας, του εµπορίου και της δηµόσιας υγείας 

(υποχρεωτική άδεια για αλιεία, απαγόρευση εισαγωγής και πώλησης κρεάτων 

χωρίς τον προβλεπόµενο έλεγχο, πληρωµή τελωνειακών δασµών κ.ά.). 

Το 4ο βιβλίο (1720-11753) της σειράς φέρει τον τίτλο ’’Libro ossia raccolta di 

proclami con copie diverse lettere pubbliche del Provveditor di Asso’’ όπου 

υπάρχουν και αντίγραφα επισήµων εγγράφων (επιστολών ενηµερωτικών) 

προς στον Προβλεπτή από άλλους αξιωµατούχους.  

Γλώσσα: ιταλική. 

[Φ. 1]- Βιβλία 4, 1713-1753 (1ο 1713-1715, 2ο 1715, 3ο 1719-1720, 4ο 

1720-1753) 

[Φ. 2]- Βιβλία 8, 1727-1745 (5ο 1727-1728,1733,1734,1745. 6ο 1731-1733. 

7ο 1733-1734. 8ο 1735. 9ο 1737-1738. 10ο 1739-1741. 11ο 1741-1742. 12ο 

1741-1743) 

[Φ. 3]- Βιβλία 8, 1743-1755 (13ο 1743-1744, 14ο 1745-1746, 15ο 1745-

1747,  16ο 1748-1749, 17ο 1749-1751, 18ο 1751-1753, 19ο 1753-1754, 20ο 

1754-1755) 

[Φ. 4]- Βιβλία 13, 1758-1796 (21ο 1758-1760, 22ο 1762-1764, 23ο 1764-

1765, 24ο 1768-1770, 25ο 1770-1772, 26ο 1772-1775, 27ο 1774-1775, 28ο 

1775-1777, 31ο 1781-1783, 32ο 1783-1785, 33ο 1785-1787, 34ο 1789-1791, 

35ο 1794-1796) 
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1.2. Libri  Estraordinari 

Με τον τίτλο ’’Libro Estraordinario del Provveditor di Asso sotto l’ ex Governo 

Veneto contiene sentenze presenti et assenti, pieggiarie, comparse di ripudio 

d’ eredità et altri comparse’’ φέρονται τα βιβλία αυτής της σειράς, όπου 

καταχωρίζονται δικαστικές αποφάσεις των Προβλεπτών µε την παρουσία ή όχι 

των κατηγορουµένων (presenti-assenti), καταθέσεις εγγυήσεων για χρέη, 

διεκδικήσεις ή αποποιήσεις κληρονοµιών και ή εµφανίσεις ενώπιον της 

∆ιοίκησης για σηµειώσεις, εγγραφές κ.λ.π. 

Γλώσσα: ιταλική. 

[Φ. 5]- Βιβλία 7 (1ο-7ο), 1701-1735 

[Φ. 6]- Βιβλία 6 (8ο-13οA), 1739-1762 

[Φ. 7]- Βιβλία 6 (14ο-19ο), 1762-1787 

 

1.3. Libri Diversorum 

Το κάθε βιβλίο αυτής της σειράς έχει τον τίτλο ’’Libro Diversorum del 

Provveditor di Asso” όπου σηµειώνονται οι διάφορες  διοικητικές πράξεις του 

Προβλεπτή, κυρίως σηµειώσεις και εγγραφές διαφόρων ιδιωτικών εγγράφων 

για εγκυρότητα.  

Γλώσσα: ιταλική. 

[Φ. 8]- Βιβλία 4, 1735-1755 (πολύ εφθαρµένα) 

[Φ. 9]- Βιβλία 2, 1764-1768 (εφθαρµένα) 

[Φ. 10]- Βιβλία 3 (9o-11o), 1777-1788 

[Φ. 11]- Βιβλία 2 (12o-13o), 1789-1792 

[Φ. 12]- Βιβλία 2 (14o-15o), 1791-1796 

 

1.4. Intromissioni 

Τίτλος ’’Libri Intromissioni del Provveditor di Asso sotto l’ ex Governo 

Veneto’’. Σ’ αυτά τα βιβλία καταχωρίζονται από τον Προβλεπτή διάφορες 

πράξεις εξασφάλισης αγαθών ή δανεισµού µε εµφάνιση των ενδιαφεροµένων 

ενώπιόν του. 

Γλώσσα: ιταλική. 

[Φ. 13]- Βιβλία 10 (1ο-10ο), 1712-1741 
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[Φ. 14]- Βιβλία 6 (11ο-16ο), 1741-1753 

[Φ. 15]- Βιβλία 17 (17ο-33ο), 1756-1796 

 

1.5. Mandati 

Τίτλος ’’Libri Mandati diversi del Provveditor di Asso sotto l’ ex Governo 

Veneto’’. Εδώ καταχωρίζονται οι προσταγές, εντολές κλητεύσεων, 

κοινοποιήσεων του Προβλεπτή για διάφορα ζητήµατα (όπως για ανακτήσεις 

αγαθών ή πωλήσεις σε δηµόσιο πλειστηριασµό). Ακόµη εντολές προς τους 

νοταρίους για εµφάνιση των πρωτοκόλλων τους στη ∆ιοίκηση για έλεγχο και 

προς τους οικονόµους-διαχειριστές-επιτρόπους µονών-ναών για παρουσίαση ή 

αποστολή των διαχειριστικών τους βιβλίων και καταλόγων των οφειλετών. 

Γλώσσα: ιταλική. 

[Φ. 16]- Βιβλία 11, (1ο-3ο, 5ο-12ο), 1719-1751 

[Φ. 17]- Βιβλία 5 (13ο-17ο), 1751-1762 

 

1.6. Citazioni 

Τίτλος: ’’Libri Citazioni del Provveditor di Asso sotto l’ ex Governo Veneto’’. 

Πρόκειται για βιβλία όπου καταχωρίζονται οι αναφορές των στρατιωτών της 

φρουράς σχετικά µε την επίδοση των κλητεύσεων που έχει διατάξει ο 

Προβλεπτής. 

Γλώσσα: ιταλική. 

[Φ. 18]- Βιβλία 20 (1ο-20ό), 1733-1775 

[Φ. 19]- Βιβλία 11 (21ο-31ο), 1775-1797 

[Φ. 19]- Βιβλία 11 (21ο-31ο), 1775-1797 

 

1.7. Comparse diverse 

Τίτλος του µοναδικού σωζόµενου βιβλίου αυτής της σειράς: ’’Libro Comparse 

diverse del Provveditor di Asso sotto l’ ex Governo Veneto’’, όπου 

σηµειώνεται η ποσότητα του λαδιού που παραδίδεται από τους κατοίκους για 

πώληση ή για εγγύηση. 

Γλώσσα: ιταλική. 

[Φ. 20]- Comparse diverse, Βιβλίο 1, 1794 
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1.8. Lettere spedite 

Τίτλος: ’’Libri Lettere spedite del Provveditor di Asso’’. Καταχωρίζεται 

περιληπτικά το περιεχόµενο των επισήµων επιστολών του Προβλεπτή Άσου 

που διαβιβάζονται προς υψηλούς αξιωµατούχους (Γενικό Προβλεπτή για τη 

θάλασσα, Προβλεπτή Κεφαλονιάς) ή το µητροπολιτικό κέντρο. Το περιεχόµενο 

των επιστολών ποικίλει: εκτέλεση διαταγών, διορισµός αξιωµατούχων, 

συλλήψεις κακοποιών, καταπατήσεις φεούδων, λιποταξία στρατιωτών από τις 

γαλέρες, έλλειψη προµηθειών και πολεµοφοδίων για τους στρατιώτες της 

φρουράς του Κάστρου, αλλά και παράπονα κατοίκων ή αιτήµατα, όπως να 

καταργηθούν οι δίκες χωρίς απολογία ή υπεράσπιση του κατηγορουµένου 

(’’summario’’) και να εκδικάζονται οι διάφορες υποθέσεις µε τους ισχύοντες 

νόµους (metodiche). 

Γλώσσα: ιταλική. 

[Φ. 21]- Βιβλία 3, 1687, 1702, 1722-1724 

[Φ. 22]- Βιβλία 3 (11ο-13ο), 1789-1797 

 

 

1.9. Sentenze 

1.9.1. Sentenze presenti del Provveditor di Asso 

Με τον τίτλο αυτό φέρονται τα βιβλία όπου καταχωρίζονται οι αποφάσεις του 

Προβλεπτή σε δικαστικές διαδικασίες µε παρουσία των διαδίκων. 

Γλώσσα: ιταλική. 

[Φ. 23]- Βιβλία 12 (1ο-12ο), 1689-1739 

[Φ. 24]- Βιβλία 5 (13ο-17ο), 1739-1749 

[Φ. 25]- Βιβλία 12 18ο-29ο), 1749-1793 

 

1.9.2. Sentenze absenti del Provveditor di Asso 

Πρόκειται για βιβλία όπου  καταχωρίζονταν οι δικαστικές αποφάσεις του 

Προβλεπτή µε απουσία των κατηγορουµένων. 

Γλώσσα: ιταλική. 

[Φ. 26]- Βιβλία 20 (1ο-20ό), 1699-1756 
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[Φ. 27]- Βιβλία 18 (21ο-38ο), 1760-1795 

 

1.10. Lettere ricevute  

Οι δέσµες αυτής της σειράς φέρουν τον τίτλο ’’Filze lettere diverse ricevute 

dal Provveditor di Asso’’ και περιλαµβάνουν πρωτότυπα ή αντίγραφα 

εγγράφων που έχουν σταλεί από το µητροπολιτικό κέντρο ή άλλους 

αξιωµατούχους (Προβλεπτή Κεφαλονιάς, Προβλεπτή Ζακύνθου, Γενικό 

Προβλεπτή για τη θάλασσα, Προβλεπτές για την Υγεία) προς τον Προβλεπτή 

Άσου µε ποικίλο περιεχόµενο (διαβιβαστικά δικογραφιών, καταγγελίες για 

διάφορα αδικήµατα, διεκδικήσεις δικαιωµάτων της εκκλησίας των καθολικών 

και άλλα υγειονοµικής φύσεως ζητήµατα. Συνηµµένα: έντυπες αποφάσεις της 

βενετικής Γερουσίας και ορισµοί των Προβλεπτών για την Υγεία. 

Γλώσσα: ιταλική. 

[Φ. 28]- ∆έσµες 5 (1η-5η), 1656-1681 

[Φ. 29]- ∆έσµη 1 (6η), 1682 

[Φ. 30]- ∆έσµη 1 (7η), 1683 

[Φ. 31]- ∆έσµες 5 (8η, 10η-13η), 1684-1696 

[Φ. 32]- ∆έσµες 4 (14η-17η), 1697-1700 

[Φ. 33]- ∆έσµες 3 (18η-20ή), 1701-1702, 1705 

[Φ. 34]- ∆έσµες 3 (21η-23η), 1706-1712 

[Φ. 35]- ∆έσµες 3 (24η-26η), 1713-1716 

[Φ. 36]- ∆έσµες 3 (28η-30ή), 1717-1722 

[Φ. 37]- ∆έσµες 3 (33η-35η), 1725-1727 

[Φ. 38]- ∆έσµες 4 (36η-39η), 1728-1731 

[Φ. 39]- ∆έσµες 2 (39η bis-40η), 1731-1733 

[Φ. 40]- ∆έσµες 5 (51η-52η, 54η- 56η), 1747-1752 

[Φ. 41]- ∆έσµες 4 (57η-60ή), 1753-1756 

[Φ. 42]- ∆έσµες 2 (61η-62η), 1759-1760 

[Φ. 43]- ∆έσµες 2 (63η-64η), 1761-1762 

[Φ. 44]- ∆έσµες 5 (6η-69η), 1763-1768 

[Φ. 45]- ∆έσµες 4 (70ή-73η), 1769-1772 

[Φ. 46]- ∆έσµες 3 (74η-76η), 1773-1775 



 25 

[Φ. 47]- ∆έσµες 3 (81η-83η), 1780-1782 

[Φ. 48]- ∆έσµες 2 (84η-85η), 1783-1784 

[Φ. 49]- ∆έσµες 3 (86η-88η), 1785-1787 

[Φ. 50]- ∆έσµη 1 (89η), 1787-1789 

[Φ. 51]- ∆έσµες 3 (92η-94η), 1792-1794 

[Φ. 52]- ∆έσµες 3 (95η-97η), 1795-1797 

[Φ. 53]- Υποφάκελοι 4, ετών 1771-1797 

 

1.11. Processi 

1.11.1. Processi criminali 

Με τον τίτλο αυτό φέρονται τα δικόγραφα διαφόρων ποινικών αδικηµάτων 

(τραυµατισµών, φόνων, εξύβρισης θείων, κλοπών) µε συνηµµένα έγγραφα 

ενστάσεων, προσφυγών, αποφάσεων του Γενικού Προβλεπτή για τη θάλασσα, 

ανακρίσεων, καταθέσεων, κλητεύσεων, κοινοποιήσεων κ.λ.π. 

Γλώσσα: ιταλική, ελληνική. 

[Φ. 54]- ∆ικόγραφα 7, 1663-1699 (3, 1663. 1, 1664. 1, 1680. 1, 1697. 1, 

1699) 

[Φ. 55]– ∆ικόγραφα 9 (αρ.8-16), 1701-1719 

[Φ. 56]- ∆ικόγραφα 11 (αρ.17-26), 1722-1730 

[Φ. 57]- ∆ικόγραφα 11 (αρ.27-37), 1731-1732 

[Φ. 58]- ∆ικόγραφα 11 (αρ.38-48), 1733-1735 

[Φ. 59]- ∆ικόγραφα 2 (αρ.55-56), 1738 

[Φ. 60]- ∆ικόγραφα 5 (αρ.57-61), 1739 

[Φ. 61]- ∆ικόγραφα 10 (αρ.62-71α), 1740-1743 

[Φ. 62]- ∆ικόγραφα 9 (αρ.72-80), 1744-1745 

[Φ. 63]- ∆ικόγραφα 7 (αρ.81-87), 1746-1747 

[Φ. 64]- ∆ικόγραφα 8 (αρ.88-95), 1748-1749 

[Φ. 65]- ∆ικόγραφα 12 (αρ.96-107), 1750 

[Φ. 66]- ∆ικόγραφα 7 (αρ.108-114), 1751 

[Φ. 67]- ∆ικόγραφα 20 (αρ.115-134), 1752 

[Φ. 68]- ∆ικόγραφα 25 (αρ.135-159), 1753-1754 

[Φ. 69]- ∆ικόγραφα 10 (αρ.160- 169), 1755 
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[Φ. 70]- ∆ικόγραφα 8 (αρ.170-177), 1758 

[Φ. 71]- ∆ικόγραφα 3 (αρ.178-180), 1759 

[Φ. 72]- ∆ικόγραφα 16 (αρ.181-196), 1759 

[Φ. 73]- ∆ικόγραφα 33 (αρ.197-229), 1760-1761 

[Φ. 74]- ∆ικόγραφα 14 (αρ.230-243), 1762-1765 

 

 

1.11.2. Reclami e Processi 

Με τον τίτλο αυτό φέρονται δικόγραφα που σχηµατίζονταν κατόπιν των 

ενστάσεων που εξέθεταν οι κατηγορούµενοι για διάφορα ποινικά αδικήµατα 

ενώπιον του Προβλεπτή και µε διαταγή του. 

Γλώσσα: ιταλική, ελληνική. 

[Φ. 75]- Ενστάσεις-δικόγραφα 7 ( αρ.244-250), 1766-1770 

[Φ. 76]- Ενστάσεις-δικόγραφα 6 (αρ.251-256), 1771-1773, 1777-1779 

[Φ. 77]- Ενστάσεις-δικόγραφα 5 (αρ.257-261), 1781-1784, 1786 

[Φ. 78]- ∆ικόγραφο 1 (αρ.276), 1790-1793 

[Φ. 79]- ∆ικόγραφο 1 (αρ.277), 1794 

[Φ. 80]- ∆ικόγραφο 1 (αρ.278), 1795-1797 

 

1.11.3. Processi di stride  

Με τον τίτλο ’’Colto di tre processi di stride degli anni 1789, 1792 e 1793 di 

Provveditor di Asso’’ φέρεται αυτή η Συλλογή δικογράφων πολιτικών 

υποθέσεων. Οι αγωγές εκδικάζονταν από τον Προβλεπτή µετά την 

ολοκλήρωση της διδαδικασίας της ’’strida’’, της διακήρυξης δηλαδή της 

αγωγής σε δηµόσιο χώρο (διαδοχικά 3 Κυριακές στην εκκλησία του Αγίου 

Νικολάου) για να λάβει γνώση ο αντίδικος και να παρουσίασει τις αντιρρήσεις 

του. 

Γλώσσα: ιταλική, ελληνική. 

[Φ. 81]- ∆ικόγραφα 3, 1789-1793 
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1.12. Suffragi 

Ο τίτλος ’’Filze Suffragi del Provveditor di Asso’’ είναι δηλωτικός δεσµών 

εγγράφων όπου οι εγκρίσεις από τη Βενετία των διαβιβαζοµένων από τον 

Προβλεπτή εφέσεων. 

Γλώσσα: ιταλική.  

[Φ. 82]- ∆έσµες 10 (1η-10η), 1714-1742 

[Φ. 83]- ∆έσµες 10 (11η-20ή), 1743-1764 

[Φ. 84]- ∆έσµες 10 (21η-30η), 1765-1781 

[Φ. 85]- ∆έσµες 15 (31η-45η), 1782-1796 

 

1.13. Scritture  

Τίτλος: ’’Filze scritture del Provveditor di Asso’’. Είναι δέσµες εγγράφων προς 

τη ∆ιοίκηση µε προσφυγές, διεκδικήσεις και καταγγελίες αδικηµάτων και 

άλλων πολιτικών υποθέσεων που υποβάλλονταν εγγράφως από τους 

ενδιαφερόµενους στην κρίση του Προβλεπτή.  

Γλώσσα: ιταλική. 

[Φ. 86]- ∆έσµες 8 (1η-8η), 1697-1699, 1701-1703, 1715-1716 

[Φ. 87]- ∆έσµες 10 (9η- 18η), 1717-1728 

[Φ. 88]- ∆έσµες 4 (19η-22η), 1729-1732 

[Φ. 89]- ∆έσµες 4 (23η-26η), 1733-1736 

[Φ. 90]- ∆έσµες 3 (27η-29η), 1737-1739 

[Φ. 91]- ∆έσµες 3 (30η-32η), 1740-1742 

[Φ. 92]- ∆έσµες 4 (38η-41η), 1748-1751 

[Φ. 93]- ∆έσµες 5 (42η-46η), 1753-1756 

[Φ. 94]- ∆έσµες 3 (47η-49η), 1757-1759 

[Φ. 95]- ∆έσµες 2 (50ή-51η), 1760-1761 

[Φ. 96]- ∆έσµες 3 (52η-54η), 1762-1764 

[Φ. 97]- ∆έσµες 2 (55η-56η), 1765-1766 

[Φ. 98]- ∆έσµες 3 (58η-60ή), 1768-1770 

[Φ. 99]- ∆έσµες 3 (61η-63η), 1771-1773 

[Φ. 100]- ∆έσµες 4 (64η-67η), 1774-1777 

[Φ. 101]- ∆έσµες 2 (68η-69η), 1778-1779 
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[Φ. 102]- ∆έσµες 2 (70ή-71η), 1780-1781 

[Φ. 103]- ∆έσµες 2 (72η-73η), 1782-1783 

[Φ. 104]- ∆έσµες 3 (74η-76η), 1784-1786 

[Φ. 105]- ∆έσµες 2 (77η-79η), 1787-1789 

[Φ. 106]- ∆έσµες 3 (80ή-82η), 1790-1792 

 

1.14. Carte animi  

Η σειρά ’’Carte diverse animi’’ περιλαµβάνει Συλλογές µε αιτήσεις-απαιτήσεις, 

ενστάσεις και διεκδικήσεις κληρονοµιών µε συνηµµένα έγγραφα-αποδεικτικά 

δικαιωµάτων διαδοχής όπου σηµειώνονται και οι αποφάσεις του Προβλεπτή.  

Γλώσσα: ιταλική, ελληνική. 

[Φ. 107]- Συλλογή 2η, 1730-1739 (αρ. 1, 2, 5, 7, 9, 11-19, 22-25, 27-31, 

33, 40, 41) 

[Φ. 108]- Συλλογή 3η, 1740-1749 (αρ. 1-49) 

[Φ. 109]- α) Συλλογή 4η, (Carte animo, capitoli di successione et esami) 

1751-1759 (αρ. 1-27), λείπει το έτος 1757 

β) Συλλογή 6η, 1771 (αρ. 1, 2, ελλιπής) 

[Φ. 110]- Συλλογή 8η, 1790-1797 (αρ. 1-25) 

 

1.15. Prove di fortuna  

Με τον τίτλο ’’Prove di fortuna’’ φέρονται δέσµες εγγράφων σχετικών µε 

θαλάσσια δυστυχήµατα. Συνηµµένα διάφορα αποδεικτικά σε κάθε υπόθεση. 

Γλώσσα: ιταλική. 

[Φ. 111]- Υποθέσεις 8, των ετών 1724, 1740, 1741, 1764, 1785, 1786, 

1788 

 

1.16. Vadie  

Πρόκειται για Συλλογές εγγράφων µε τον τίτλο ’’Colti Vadie del Provveditor di 

Asso’’ που αναφέρονται σε προσφυγές ενδιαφερόµενων κληρονόµων για 

κατοχύρωση και εξασφάλιση ή διεκδίκηση προικώων αγαθών που 

εκδικάζονταν από τον Προβλεπτή.  

Γλώσσα: ιταλική, ελληνική. 
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[Φ. 112]- α) Συλλογή 1η, 1708-1729 (αρ. 1, 2, 3) 

β) Συλλογή 2η, 1730-1738, (αρ. 1-15), λείπουν τα έτη 1731, 1734, 1737 

[Φ. 113]- Συλλογή 4η, 1750-1759 (αρ. 1-18), λείπει το έτος 1757 

[Φ. 114]- Συλλογή 5η, 1760-1767 (αρ. 1-12), λείπουν τα έτη 1761, 1762. 

 

2. Υγειονοµικά-Ναυτιλιακά 

2.1. Licenze  

Τα βιβλία της σειράς φέρουν τους τίτλου ’’Libro Licenze diverse e passaporti’’ 

ή ’’Licenze diverse del barcolame e passeggeri’’ ή ’’Licenze di barche’’ όπου 

καταχωρίζονται άδειες απόπλου, ελευθεροκοινωνίας, διαβατήρια για πλοία, 

βάρκες και ταξιδιώτες, καθώς και άδειες για αλιεία ή µεταφορά ξυλείας, οι 

οποίες χορηγούνταν από τον Προβλεπτή.  

Γλώσσα: ιταλική. 

[Φ. 115]- Βιβλία 6 (1o-6o), 1687-1779 (1ο, 2ο: licenze e passaporti) 

[Φ. 116]- Βιβλία 6 (7o-12o), 1781-1794 (7o: licenze del barcolame e 

passeggeri, 8o-12o: licenze di barche) 

[Φ. 117]- Βιβλία 2 (13o-14o), 1794-1797 (13ο,1794-1796, di barche και 14ο, 

1796-1797, di partenza) 

[Φ. 118]- Λυτά, αρ. 118, 353, 410-697, ετών 1788-1789 (licenze) 

 

2.2. Pieggiarie e Patenti  

Με τον τίτλο αυτό φέρονται τα βιβλία που ακολουθούν όπου καταχωρίζονταν 

οι εγγυήσεις ναυσιπλοΐας και η εκδιδόµενη από τον Προβλεπτή άδεια. 

Γλώσσα: ιταλική. 

[Φ. 119]- Βιβλία 5 (1o-5o), 1690-1721 

[Φ. 120]- Βιβλία 8 (6o-13o), 1721-1743 

[Φ. 121]- Βιβλία 6 (14o-19o), 1745-1755 

[Φ. 122]- Βιβλία 6 (20o-25o), 1758-1787 

 

2.3. Patenti, Passaporti  

Τα βιβλία και λυτά αυτής της σειράς περιέχουν την καταχώριση των αδειών 

ναυσιπλοΐας και των διαβατηρίων σε πλοία και ταξιδιώτες που χορηγούσε ο 
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Προβλεπτής. Από το 1770 η χορήγηση αδειών εκδίδεται από την Υπηρεσία για 

την Υγεία (Magistrato Sanitario di Asso) και φέρουν υπογραφή του 

Προβλεπτή, του Υπεύθυνου για την Υγεία και του Γραµµατέα. Σε κάποια 

καταχωρίζονται και οι απαιτούµενες εγγυήσεις ναυσιπλοΐας γι’ αυτό και ο 

τίτλος διαφέρει σε κάθε βιβλίο. Στις δέσµες των patenti (έντυπα) υπάρχει 

χειρόγραφη βεβαίωση για την καλή υγεία του πλοιοκτήτη-πλοιάρχου, του 

πληρώµατος ή ταξιδιωτών από το Magistrato Sanitario και δίνεται η άδεια 

απόπλου. 

Γλώσσα: ιταλική. 

[Φ. 123]- Βιβλία 5 (1o-5o), 1705-1729 (patenti, licenze, pieggiarie del 

Provveditor di Asso) 

[Φ. 124]- Βιβλία 4 (6o-9o), 1732-1740 (patenti, passaporti, pieggiarie del 

Provveditor di Asso) 

[Φ. 125]- Βιβλίο 1, 1739-1740 (patenti, passaporti, pieggiarie delle barche 

del Provveditor di Asso), Βιβλίο 1, 1770-1782 (patenti, passaporti e 

pieggiarie del Magistrato Sanitario di Asso), Βιβλίο 1, 1796-1797 (patenti del 

Provveditor di Asso) 

[Φ. 126]- ∆έσµη 1 (Filza patenti del Magistrato Sanitario), 1786 (έγγρ. 118-

έντυπα) 

[Φ. 127]- ∆έσµη 1 (Filza patenti del Magistrato Sanitario), 1787 (έγγρ. 132-

έντυπα) 

[Φ. 128]- ∆έσµη 1 (Filza patenti del Magistrato Sanitario), 1788 (έγγρ. 144-

έντυπα) 

[Φ. 129]- ∆έσµη 1 (Filza patenti del Magistrato Sanitario),  1789 (έγγρ. 

170-έντυπα) 

[Φ. 130]- ∆έσµη 1 (Filza patenti del Magistrato Sanitario), 1795 (έγγρ. 14-

έντυπα ) και ∆έσµη 1, 1796,  

(έγγρ. 6-έντυπα) 

[Φ. 130α]- Λυτά (patenti), ετών 1779-1790 
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2.4. Patenti e Licenze  

Πρόκειται για βιβλία όπου καταχωρίζονται µαζί και οι άδειες ναυσιπλοΐας και οι 

άδειες ελευθεροκοινωνίας που χορηγούνται από το Magistrato Sanitario µετά 

από τον απαραίτητο υγειονοµικό έλεγχο. 

Γλώσσα: ιταλική. 

[Φ. 131]- Βιβλίο 1, 1770-1772  

[Φ. 132]- Βιβλίο 1, 1779-1781 
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