Αριθμός 200
Αντίγραφον της Δημόσιας Διαθήκης Γιανούλας συζύγου Ανδρέου
Πατρικίου κατοίκου Εξωγής Ιθάκης Πολυκτορίων γεγραμμένης
παρά του Συμβολαιογράφου Πολυκτορίων Δημ. Ραυτόπουλου υπ’
αριθμόν 6667 και από 20 Μαρτίου 1891.

Αριθμός 6667
Διαθήκη
Εν Εξωγή Ιθάκης Δήμου Πολυκτορίων, σήμερον την εικοστή 20 του
μηνός Μαρτίου του χιλιοστού οκτακοσιοστού ενενηκοστού πρώτου
έτους 1891, ημέραν τετάρτην, ώραν ογδόην πρό μεσημβρίας, εντός του
προς βοράν δωματίου της ενταύθα κειμένης οικίας των αδελφών
Ανδρέου και Δημητρίου Παν. Πατρικίου, προσκληθείς προηγουμένως
εγώ ο Συμβολαιογράφος Πολυκτορίων , κατοικοεδρεύων εις Κάτω
Σταυρόν, Δημήτριος Α. Ραυτόπουλος παρά του Γεωργίου Γ. Λεκατσά,
γεωργού κατοίκου εις Καλύβια Δήμου Πολυκτορίων, γνωστού μου, ίνα
μεταβώ εις την ανωτέρω οικία ένθα ευρίσκεται και με ζητεί η Γιανούλα
σύζυγος Ανδρέου Πατρικόυ, προς έκθεσιν της δημοσίας αυτής διαθήκης,
μετέβην δε ταύτην την ώραν έν αυτή ένθα εύρον την ειρημένην Γιανούλα
σύζυγοςν Ανδρέου Πατρικίου γνωστή μοι και ουδεμίαν συγγένειαν
έχουσα μετ’ εμού και με τους υποφαινόνεμους μάρτυρας επί της κλίνης
ασθενούσα η οποία μοί είπεν ότι σε επροσκάλεσα διά του ειρημένου
Γεωγρίου Λεκατσά θείου (;) μου, προς έκθεσιν τη δημοσίας διαθήκης
μου. Τούτο δε δηλώσας επί παρουσία των επί τούτου προσκεκληθέντων
μαρτύρων κυρίων Γεωργίου Ιωάννου Μαυροκεφάλου, Νικλάου Αναστ.
Μαυρομάτου και Πάνου Ιωάννου Βαρβαρίγου κτηματιών απάντων
κατοίκων ενταύθα, γνωστών ημών πολιτών ελλήνων ενηλίκων ασχέτων
προς εμέ και προς αλλήλους πάσης συγγενείας μη υπαγομένων εις
ουδεμίαν εξαίρεσιν γνωρίζοντες την διαθέτιδα και γνωριζομένους παρ’
αυτής και μου εζήτησεν η αυτή διαθέτις Γιανούλα σύζυγος Ανδρέου
Πατρικίου, άνευ επαγγέλματος, κατοικούσα ενταύθα να προβεί εις την
έκθεσιν της δημοσίας αυτής διαθήκης. Την θέλησιν ταύτην της
διαθέτιδος ακούσας έκλεισα καλά την θύραν του δωματίου της ειρημένης
οικίας και εντός μετά της διαθέτιδος και των μαρτύρων χωρίς να
παραμείνει

άλλος

τις.

Μετά

ταύτα

εξήτασα

επισταμενως

και

πληροφορηθείς δεόντως ότι η διαθέτις έχει σώας τας φρένας και υγιείς
τας αισθήσεις της και

το απαραβίαστον της θελήσεώς της αμέσως

ώρκισα τους ειρημενους τρείς μάρτυρας επί του Ιερού Ευαγγελίου όπως
τηρήσωσιν σιωπήν μέχρι θανάτου της διαθέτιδος πάν ότι ακούσωσιν
παρ’ αυτής επαγόμενον εις την παρούσαν διαθήκην της και κατόπιν
προέβην εις την έκθεσιν των διατάξεών της. Ήρξατο δε η διαθέτις
Γιανούλα σύζυγος Ανδρέου Πατρικίου λέγουσα τα εξής: Αφήνω του
αγαπητού μοι συζύγου Ανδρέου Π. Πατρικίου δραχμάς μετριτάς
χιλίας πεντακοσίας 1500 οίτινες αναφέρονται εις το προικοσύμφωνόν
μου το οποίον έκαμες εσύ ο ίδιος

συμβολαιογράφος και να μην

μπορεί ουδέποτε επ’ ουδενί λόγω ο κάτωθεν κληρονόμος μου να
ζητήσει αυτός παρά του συζύγου

Ανδρέου και πατρός του

κληρονόμου μου. Αφήνω της αγαπητής μου μητρός Αικατερίνης
χήρας Κωνσταντίνου Λεκατσά διά καλήν ευχαρίστησιν μίαν
σταφιδάμπελον εις την θέσιν Χαλικερή Πολυκτορίων όσης εκτάσεως
και αν είναι, έναν αγρόν εις την θέσιν Άγρι Πολυκτορίων όσης
εκτάσεως και αν είναι με όσα δένδρα έχουσιν μέσα, έναν αγρόν εις
θέσιν Κουρβούλια Πολυκτορίων όσης εκτάσεως και αν ήνε. Ωσαύτως
τέσσερα σινδόνια, τέσσερα υποκάμισα και το κρεβατόστρομα και μια
κουβέρτα τα οποία ακίνητα και κινητά ταύτα κτήματα θέλει κάμη
όπως θέλει και βούλεται μη ενοχλούμενη παρ’ ουδενός. Την δε
επίλοιπον κινητήν….
(Υπογραφές)
Γεώργιος Ιω. Μαυροκέφαλος
Νικόλαος Μαυρομάτης
Πάνος Ι. Βαρβαρίγος
Δημήτριος Ραυτόπουλος

…..Και ακίνητην περιουσίαν μου εγκαθιστώ κληρονόμον μου τον
υιόν μου Παναγή Αν. Πατρίκιον να κάμνει αυτή την επίλοιπη
περιουσία μου ότι θέλει και βούλεται.
Μετά ταύτα η διαθέτης Γιαννούλα σύζυγος Ανδρέου Πατρικίου
ετελείοσεν τας διατάξεις της . Την ερώτησα εάν έχει να προσθέσει άλλον
τι και μοι απεκρίθη ότι δεν έχει. Επομένως της υπενθύμισα να αφίση
ελεημοσύνη σε φιλανθρωπικά και θρησκευτικά καταστήματα και μοι
απεκρίθη ότι δεν έχει να αφίσητίποτε. Επομένως προσεκάλεσα την
διαθέτιδα Γιαννούλα σύζυγος Ανδρέου Πατρικίου και τους μάρτυρας να
επιστήσωσιν την προσοχήν τους εις την ανάγνωσιν της παρούσης
διαθήκης. Ανέγνωσα αυτήν εξ αρχής μέχρι τέλους κατά γράμμα ευκρινώς
και μεγαλοφώωνς εις επήκοον αυτής. Μεθ’ ό ηρώτησα την διαθέτιδα
Γιαννούλαν αν η παρούσα της διαθήκη έχει καλώς και μοι απεκρίθη ότι
καλώς έχει και θέλει ότι η παρούσα διαθήκη να έχει ισχύν και όχι άλλη
προγενεστέρα και να δώσω πέρας εις αυτήν. Η παρούσα ενεγράφη εντός
του δωματίου της ειρημένης οικίας άνευ διακοπής και χωρίς ματαθέσεως
της διαθέτιδος, των μαρτύρων και εμού του συμβολαιογράφου. Πάραυτα
αντέγραψα αυτήνήτις υπεγράφη καθώς και η παρούσα εις όλα αυτής τα
μέρη παρά των μαρτύρων και παρ’ εμού, πλην της διαθέτιδος Γιαννούλας
συζύγου Ανδρέου Πατρικίου, ήτις ομολόγησεν ότι καίτοι γινώσκει να
γράφει, δεν δύναται ένεκα της ασθενείας της.
Οι μάρτυρες

