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ΤΥΠΟΣ ΠΡΑΚ1ΙΚΟΥ ΤΟΥ 1876 ΓΙΑ EIKONIKH ΠΩΛΗΣΗ ΤΟΥ 
«ΜΥΛΟΥ ΑΜΠΕΛΙΟΥ» ΤΗΣ ΚΥΘΡΕΑΣ 

{Σύμφωνα με το βιβλίο ΛΑ' aριθμ. εγγράφου 384 Κωδίκων 
Αρχιεπισκοπής Κύπρου) 

Ο υποφαινόμενος (άνευ υπογραφής) δηλοποιώ ότι, ο εκ των Βακουφίων Σουλτάν 

Σελήμ δευτέρου, Νερόμυλος aφιερωθείς εις τας δύο Ιεράς πόλεις Μέκκαν και Μεδίναν, 

ευρισκόμενος εις το χωρίον Συργανιάν και ονομαζόμενος «Μύλος Αμπελιού, και όστις 

έχει σύνορα εκ των δύο μερών, τα περιβόλια Χ"Σάββα και Χ"Γεωργίου, εκ δε των λοιπών 

δύο μερών δρόμον, ηγοράσθη δε εκ διαφόρων με οκτώ κοτζάνια, τα μεν επτά της ημερο

μηνίας 8 Αυγούστου του Τουρκικού έτους 12911 το δε τελευταίον από το Τουρκικό έτος 

12872 τη 22 Φεβρουαρίου, άπαντα επ' ονόματί μου, όσας ώρας ώριζε καθ' ης των πωλη
τών εις έκαστον μήνα, ως ακολούθως, ήτοι αγοράσθησαν: 

Εκ του Κυριακού Αργυρού 

Εκ του Ζαχαρία Φελλά Γιαννή 

Εκ του Βραχίμη Ζαχαρία 

Εκ της Μαριούς, Λαουρούς και Δεσποινούς 

ΚαράΓιαννη 

Εκ του Χριστοδούλου Χασάπη 

ώραι 22 δια γρόσια 

ώραι 48 δια γρόσια 

ώραι 221 δια γρόσια 

ώραι 581/2 δια γρόσια 

ώραι 4 δια γρόσια 

Εκ της Αννέτας και Μαριούς Χατζησάββα ώραι 270 δια γρόσια 

Εκ της Χ'Άγγελούς, Ελένης Χ"Γεωργίου και Χ"Μιχαήλ 

τέκνων Χ"ΛοΤζου 

και εκ του Γεωργίου Ζαχαρία με 

κοτζάνι της 22 Φεβρουαρίου 1287 

ώραι 18 δια γρόσια 

ώραι 781/2 δια γρόσια 

ώραι 720 
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58.400 

ήτοι ώραι επτακόσιοι είκοσι, δηλαδή ημερονύκτια τριάκοντα, διό γρόσια πενήντα οκτώ χι

λιάδες και τετρακόσια, αξίζοντα λίρας οθωμανικός πεντακοσίας ογδοήκοντα τέσσαρας. Ο 

ρηθείς μύλος μετά των υποκειμένων αυτώ, οικίας, λάκκου, νερού και λοιπών, με χρήματα 

των πτωχών της εκκλησίας του χωρίου μας, της επονομαζομένης «Χαρδακιώτισσα» και 

ανήκει εις αυτήν αποκλειστικώς και αδιαφιλονικήτως, τα τε εισοδήματα και έξοδα· έγινε 

δε οικονομικώς3 επ' ονόματί μου, με την συγκατάθεσιν μου, διότι δεν συγχωρείται κατά 
τον νόμον η πώλησις Βακουφίου εις Εκκλησίαν. Εάν δε εγώ ή τινας των κληρονόμων μου, 

θελήση να οικειοποιηθή αυτόν, να έχει τας αράς των Αγίων Πατέρων και εμού και να υπο

χρεούται να πληρώνη το ποσόν της αγοράς αυτών, ως ανωτέρω, εις λίρας πραγματικός 




