ΚΡΗΤΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ

ΤΟΥ

1667

Έξ εγγράφου, τηρούμενου άλλοτε παρά τφ σεισμώ καί πυρί καταστραφέντι άρχειοφυλακείιρ Ζακύνθου, έγένετο γνωστόν, δτι οί αδελ
φοί τοΰ εν Κρήτη ναοϋ 'Αγίου Τωάννου τοΰ Προδρόμου, άφικόμενοι
πρόσφυγες εις Ζάκυνθον μετά την απώλειαν τής πατρίδος των (1669)
καί κομισταί διαφόρων εικόνων καί εκκλησιαστικών σκευών απεφάσισαν, κοινή γνώμη, να προσηλώσουν πάντα ταΰτα εις τον εν τή πόλε,^
τής νήσου ναόν τοΰ 'Αγίου Νικολάου τοΰ Μόλου, καταγραφόμενοι καί
αυτοί μεταξύ των αδελφών τοΰ τελευταίου τούτου ναοϋ. Ή σαν δέ οί
Κρήτες οί κατωτέρω :
Γιανας Παπαδόπουλος, Γιάννης Καμίτζας, Γεώργις Πολίτης Μπλα"
βάς, Δημήτρις Πεδιότης, Δημήτρις Πολίτης Μπλαβάς, Τζώρτζης Πεδιότηε, Τζώρτζης Κουρτεζάς, Τζώρτζης Γεννηματάς, Τζουάνες Άμπρά.
μος, Τζουάνες Πεδιότης, Τζώρτζης Μακρής Παγόνης, Τζώρτζης Σκλά
βος, Τζώρτζης Καστροφύλακας, Θοδωρής Καλαμαράς, Κωσταντής
Άντωνίτσης, Κυριάκος Άμπράμος, Κωσταντής Πετρουλιός, Μικέλης
Αϊτινός Σιγανός, Μένεγος Τζακωτός, Μανώλης Λαμπούδης, Μανώλης
Σκλάβος, Μπενάρδος Τζακωτός, Μένεγος Παπαδόπουλος, Μητροπολί
της Μακάριος Πελεκάνος, Νικολός Μεταξάρης, Νικολός Στριάνος, Νικολός Μπουφλας, Νικολός Μακρής Παγόνης, Νικολός Πολίτης, Πόλος
Τριγώνης, Πέρης Καλιάκης, Στέφανος Ντάντολος, Φαντζέσκος Κοστροφύλακας, Φραντζέσκος Κουρτεζάς.
Έξ άλλων εγγράφων τοΰ ναοϋ τοΰ 'Αγίου Νικολάου καί έξ άλλων
πηγών δεν προκύπτει οποία ή περαιτέρω τύχη τών είρημενών έκκλη.
σιαστικών σκευών.
Αί κατωτέρω δύο διαθήκαι άφορώσιν εις δύο Κρήτας, καταφυγόντας μετά τών άλλων προσφύγων εις Ζάκυνθον. "Ο,τι ιδίως ενδια
φέρει εις ταύτας είναι α\ — ή άκρα πενία τοΰ ενός έξ αυτών,
τοΰ Λουροτόμου [λ ο ΰ ρ ο ς = λώρος ομφάλιος — έν Κεφαλληνία λέγε
ται καί μακρά ράβδος, διά τής οποίας κτυποΰν τούς καρπούς τών έλαιοδένδρων κατά την συλλογήν αυτών — καί τόμος έκ τοΰ τέμνω,
ήτοι δ τέμνων τόν ομφάλιον λώρον κατά τήν γέννησιν τοΰ παιδός],
έπισκήπτοντος νά ταφή εις τόν ναόν τής Θκυυ Γοργοϋπηκόου καί 'Α
γίου Σπυρίδωνος (βλ. : Λ. X. Ζώη. Λεξικόν Ζακύνθου Β'. σ.
1046).—β' ή συνήθεια νά θάπτουν τούς νεκρούς μέχρι τοΰ 1870 εντός
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καί εκτός των ναών,—γ' νά -θάπτουν πολλάκις τους νεκρούς χωρίς φέ
ρετρου και δ' ότι εις πολλάς κρητικάς λέξεις προτάσσεται τό γράμμα ο.
’Εν δνόματι Ιν Χν αμήν. 1681 αύγούστον 26, ημέρα παρασκευή
τζή τέσσερες ώρες τής ημέρας, Ινδικτιώνος 4 εκ τής πόλεως ζακύν&ον
στον αίγιαλόν είσ την ενορίαν τον άγιον σπυρίδωνος, ανακραζόμενος
εγώ ο παρών νοτάριος άπδ τό μισ'ερ άντώνη λουροτόμο ποτέ Ιωάννον
από την Κρήτη ευρισκόμενος εδώ εις την ζάκνν&ο στην άνωθεν ένορίαν τον άγιου σπυρίδωνος ευρισκόμενος με δόξαν θεοΰ γερός εις τον
νοΰν, μά εις τό κοραί άρρωστος πολύ και φοβάται τον θάνατον ώς άν
θρωπος μήπως καί έλϋη αιφνηδίως καί άλπάση 1 τόνε καί ή ψυχή τον
καί ή φτώχεια 1
2 3τον
* θέλουν μείνει αδιόρθωτα, διά τούτο με έπαρακάλεσε έμπροσθεν των κάτωθε μαρτύριαν γνωρισμένος από λόγον του νά
γράψω καί νά διορθώσω την παρούσα του διαϋήκη καί νοτερήν τον
ϋέλησι καί εξουσία, ή όποια είναι πρώτη καί ύστερη : καί έν πρώτοις
συγχωρά όλονών των χριστιανών, τό όμοιο ζητά νά έχη αυτός από λό
γου των καί παραδίδει την αμαρτωλή του ψυχήν είσέ χεϊρας τοΰ παναχάθου Θεόν παρακαλώντας τήν πολλήν του ενοπλαγχνίαν νά έχη ίλεημοσύνη εϊς τά κρίματά του.—έτι λέγει θέλω καί άφίνω ντόπο τον
θανάτου μου 8 διά κληρονόμον μου τον αγαπημένου μου υιόν δνόματι
φραγγιά, περό' νά είναι αγαπημένος με τήν μητριάν τον τήν γυναΐκά
μου τήν ύστερη που άφίνω όπίσω μου, δνόματι μαρία, άκρασοπονλα
καί νά τήν τρατάρη5, ωσάν μάνα του.—έτι λέγει, θέλω καί δνταν 6
κύριος ημών Ίς Χς κράζη έμπροστέ τον τήν ταπεινή μου ψυχήν, τό
λείψανόν μου νά τό ενταφιάσουν εις τον ναόν τον άνωθεν τοΰ άγιον
σπυρίδωνος καί ή άνωθέν μου γυνή νά ξοδιάση ώς μπορέση νά με θάψη καί νά κάνη τά καλά τής ψυχής μου αν έχη ο μπορέση.—έτι λέγει,
θέλω καί ά δε συβάζεται ό άνωθέν μου υιός μέ τήν άντυθέ μου γυνή,
τήν μητριάν τον, έτότες νά πέρνη τό πράμά τζη άπον είναι τό κρεββατοστρώσι, καθώς ηύρίσκεται μέ ταΰλες καί τρίσποδα, μία κασέλα μέ
τά ρονχά της άπον ενρίσκονται καί δ,τι άλλο έχει φτώχεια μέσα, τό τε.
λάρο6 τζη μέ όλες τζή δρδινιές καί άπον τή συγνριση ο, τι γνατρίζει
για έδικά της καί νά τά πέρνη, γιατί είχε τό άνωίλεν πράμα δντε τήν
έπήρα καί άλλα περισσότερα ντε πιοϋ 7, μά τά έπουλήσαμε καί τά έφάγαμε καί δ Γ αυτός τό γράφω νά μήν έχω κρίμα είς τή ψυχή μου.—
ακόμη είναι έδικά τζη καί δύο κονίσματα έδικά τζη, δ άγιος παντελε1.
2.
3.
4

άρπάστ).
περιουσία του.
μετά τόν θάνατον.
όμως.

5. μεταχειρίζεται, περιποιείται.
6. πλαίσιον εργόχειρων.
7. επί πλέον.
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ήμονας καί ή άγια παρασκευή και δ,τι άλλο γνωρίζει απάνω εις την
ψυχήν της νά το πέρνη καί ετούτο ά δε συβάζουνται πάλι καί περνούσι
ειρηνικά, ας κάϋνννται ωσάν μάνα καί παιδί.—δχι άλλο δεν έχω, μό
νο άφίνω τού άνωβέν μου υιού την ευχή μου νά την έχη ώσάν πολύ
πράμα καί ήξεύρει πώς <5έν εχω τίποτας.—έρωτήβη άπδ τού παρόντος
νοταρίου εάν βέλω νά άφίσω είσε σκλάβους καί όσπιιάλε, γιά
άλλον
τίβοτας καί είπα ουχί. μόνο την παρούαά μου διαβήκη νά είναι πάντα
καί νά γρικάται στερεάν καί βεβαίαν καί απαρασάλευτη είς τους αιώ
νας, καί έτζι έκαμα τέλος τού παρόντος μου υπό μαρτυρίας τού ενλαβεστάτου άφεντδς πατέρα μακαρίου καλογερά καί άφεντός ζαφείρη καλέντζη, οι όποιοι βέλουσι βεβαιώσει υπό χειρών τών μαρτύρων παρα
καλεστών καί τά εξής:
μακάριος ιερομόναχος ό καλογεράς μαρτυρώ τά άνωίλεν.
ζαφείρης Καλέτζης μαρτυρώ τά άνωθεν,
παπά ’Ιωάννης Κόττης νοτάριος.
Εις άλλην σελίδα: 16S1 αύγονστου 26. — τεσταμέντο τού άντώνι
λουροτόμου ποτέ Ιωάννου άπου την Κρήτη, ευρισκόμενος εδώ εις την
ζάκυνβο, εϊς την ενορίαν τού αγίου σπυρίδωνος, γραμμένο διά χειρός
εμού παπά Ίω : Κότη νοταρίου μπονμπλικον V

Έν όνόματι Ίύ Χύ ημών αμήν. 1684 Ιουνίου 6. ημέρα παρα
σκευή τζή οκτώ ώρες τής ημέρας, Ινδικτιώνος 7. έκ τής πόλεως ζακύνι%υ είς τον αιγιαλόν είς τήν ενορίαν τής κυρίας τής Φανερωμένης είς
τό σπίτι τού μισ'ερ δημήτρι καλονδη. Επειδή καί ουδέ κανένα πράγμα
δεν είναι άληβινώτερον καί βεβαιότερον ώσπερ τον άωρον καί πικρό
τατον βάνατον καί τινάς τήν ημέρα καί τήν ώραν οπού έχει νά τού έλβη όέν ήμπορεΤ νά τήν ήξεύρη, διά τούτο τυχαίνει κάβε άνβρωπος νά
τό λογιάζη πρωτήτερα όδιά νά όρδινιάση* τήν ψυχήν του καί τό πράμά του, καί ετούτο βάλλων εγώ μιχελάκις κλάδος ποτέ εύγενή αφέντη
τζουάνε από τήν Κρήτη, άπού τήν χώραν τών Χανιών, γνωρισμένος
άπού τον παρόν νοτάριον καί μάρτυρες ευρισκόμενος εδώ εις τήν χώ
ραν τής ζάκυνβος άπού όταν έμισέψαμε όλοι άπού to κάστρο τής Κρή
της, εύρίσκοντάς με μέ δόξαν Θεού καλά στο νούν καί σεπιλοιπά μου
επίσης, μά είς τό κορμί άρρωστος πολλά καί φοβούμαι τον βάνατον
μήν ελβη αίφνιδίως καί άλπάση * με καί ή ψυχή μου καί τά καλά μου
1. λέξις έφθαρμένη.

3. θέση έν τάξει.

2. δημοσίου.

4. άρπάση.
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μείνονσι αδιόρθωτα καί το πραμά μου θέλει πάει εκεί όποϋ ή δρεξίς
μου δεν είναι, διά τούτο έκραξα τον παρόν νοτάριον μπονμπλικο 1 και
τους κάτωθι αξιόπιστους και από ίμένα παρακαλεσμένους μαρτύρους,
έμπροστας των όποιων τον έπαρακάλεαα να γράψη και να διορθώση
την παροϋσά μου διαθήκην και ϋατερήν μου θέλησιν και όρδινία 1
2.—
και εν πρώτοις συγχωρώ καί εύχομαι όλωνών των ευσεβών καί ορθο
δόξων Χριστιανών, τό δμοιον καί εγώ παρακαλώ νά έχω από λόγου
τους καί παραδίδω την αμαρτωλή μου ψυχήν εις χεΐρας τοϋ παναγάθου Θεοϋ παρακαλώντας την πολλήν του καί αμετρον εύσ.ιλαγχνίαν νά
έχη έλεημοσννην είς τά κρίματά μου. — έτζι θέλω καί αφίνω ντόπο
τοϋ θανάτου μου 3 *ο 5διά επίτροπον καί πιστοτάτην μου κομεσαρία* καί
κερά καί νοικοκερά είς τό πραμά μου την αγαπημένη μου γυναίκα όνόματι ζαμπέα βαρσανοπούλα, ή όποια νά κάμη καί νά τελειώση μετά
ιόν θάνατόν μου δαα εγώ ίδώ κάτω θέλω άφίαει καί όρδινιάσει.—ετζι
θέλω καί όντας <5 κς ημών Ις. Χς. κράξη έμπροατέ του την ταπεινήν
μου ψυχήν, τό λείψανόν μου να τό ένταφιάαουσι είς την εκκλησίαν την
καινούργια τής κυρίας τής Πισκοπιανής 6 είς τών Κρητικών τη σκάλα”,
ώαάν προκουρατόρος όποϋ είμαι ώσαύτως καωμένος 7 από τους αδελ
φούς καί θέλουν με θάφτουαι μέσα είς την εκκλησίαν μπροστά στο άγιον
βήμα καί ή άνωθεν Κομεσαρία νά ξοδ'.άζη άπού τό πραμά μου νά με
θάφτη καί νά κάνη τά καλά τής ψυχής μου, ώς θέλει, κατά την τάξιν
τών ορθοδόξων Χριστιανών καί κατά την κοντετζιό μου’.— ακόμη α
φίνω είς την αυτήν εκκλησίαν τέσσερα ριάλια ο γιά τον τόπον καί πατζιον“ ποϋ θέλω δόσει.......10 τα όποια νά ξοδεύουαι είς φάπρικα τής
αυτής εκκλησίας καί νά με θάφτουαι με τήν κάσα, ήγουν με ένα κυβοϋρι καί έρχοντας, Θεοϋ θέλοντος, ό εύγενέατατος, ακριβός καί αγα
πημένος μου ανεψιός αφέντης άντωνάκις κλάδος ό ραζονάτος 11 καί θέ
λει νά πάρη τό λείψανό μου νά τό βάλη δπου θέλει καί ορίσει, νά
είναι νοικοκύρις, πάλι καί άφίση με έδεκει, τόνε παρακαλώ νά μοϋ
θυμάται.—ακόμη ξεκαθαρίζω πώς επειδή καί νά μήν πέρνω τίβοτας
γράτζιαη άποϋ τό πρίντζιπέ" μου έως δλους τούς χρόνους τούς άπερασμένους καί έως τήν αήμερο, έκονσουμάρισα14 εκείνη τή φτώχεια
1. δημόσιον.
2. διάταξιν.
3. μετά ιόν θάνατόν μου.
1. επιτροπείαν.
5. ναός ίδρυΟείς έν ΖαχύνΟ-ιρ
υπό Κρητών, τιμώμενος επ’ όνόματι
τής Θεοτόκου Έπισκοπιανής.
6. συντεχνία.
7. καμωμένος, γενομένος.

8. κοινωνικήν κατάστασιν.
9. δυσνόητος λέξις.
10. λέξις έφθαρμένη.
11. αξίωμα έπϊ Βενετοκρατίας, —
λογιστής.
12. βοήθημα.
13. ηγεμόνα Δούκα τής Βενετίας.
14. καιηνάλωσα.
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όπου είχα διά νά βρίσκωμαι είσέ λίγο πράμα, τό όποιον οτι φτώχεια
και αν εϊνε εις ιό οπίτι μου καί εύρίσκεταί μου την οήμερο, ϋέλω και
άφίνω τας ο τής άνω&έν μου γυναίκας και κονμέριας 1 μου ο διά τον
Θεόν καί ο διά την ψυχήν μου καί ο γιά πολλήν αγάπην καί τιμήν καί
μεγάλη γοβέρνια 2 άποϋ είχα καί έχω από λόγου τζη καί νά μη μπορή
τΐ'·άς νά τηνε διαοείση3 είς ο,τι μοΰ εύρίοκεται, μήτε καμμίας λογής
Ιβεντάριο4 μήτε μπονπλικο, μήτε πριβάτο5 νά γίνεται είς τό πράμα
μου, διατί έτζι είναι ή ϋέληοίς μου, τό δε επίλοιπο μου πράμα όλο
έκεΐνα όπου εχω να λάβω από τη Βενετία καί δλο μου τό ρέτμο", τό
στάμπιλε7 καί μόμπιλε* όξω από ετούτο άπου άφίνω τζη άνωϋέν μου
γυνής, &έλω καί άφίνω τού άνωάεν άφέντη άντωνάκι τού άνεψιον μου,
ο διά τον Θεόν καί ο διά τήν ψυχήν μου, καί άφίνω του καί την ευχή
μου, ώσάν καλό μου παιδί άπου τον είχα καί εχω τόνε, έχωντας αυτού
ρητό 9 »ά οκοδέρη'0 κάθε λογής μου κρέτιντο" ώοάν κληρονόμον μου
άπου τον άφίνω. — άκόμη άφίνω του καί κάποια ακρίτα 12 οπού εχω,
τά όποια εχω νά κονοενιάρυτ 13 τού εύγενή άφέντη αταματελάκη καπνί
ση ο γιά νά τά δόση είς τά χέρια τού άνωϋέν μου άνιψιού, καϋώς άέλει φαίνεται μέ ρετζεβοϋτα'* πόσα ακρίτα είναι .......... 15 τορνέσα κοντενίρουσι18 καί όσες άλλες γραφές τού ήμπορτάρου<ε'7.—άκόμη ρακομαντάρω 13 τού άνω&εν ήγαπημένου μου άνιψιού τήν άνωίλέν μου γυ
ναίκα καί ϋειά έδική του νά εύρίοκεται πάντα υπό σκέπος του καί
...... 19 του διατί είναι ξένη καί δέν έχει άλλον τινά παρά τού λόγου
του καί παρακαλώ τόνε πολλά νά περάση 6 λόγος του μέ τον ερχομόν
του εδώ νά κάμη νά άσενιάρουαι20 τίβοτας γράτζια 21 τής άνωάέν μου
γυνής ο γιά νά μπορή νά γλυτώση τήν ζωήν τζη καίλώς τά άτέστατά 22
μου φαίνουνται ή δούλεψές μου, τά όποια ευρίσκουνται εις τά χέρια
τζή άφεντιας του άπου τά ........23.—άκόμη άφίνω τού άλλου μου άνι
ψιού τού άφέντη τζουάνε ένα άκριτο άπό έκεΐνα οπού έχουν νά τού δό
ση ό άνωϋεν άφέντης καπνίσης τού άνωίλεν άφέντη ραζονάτο, τή σοΰ1.
2.
τίδα.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

άγνωστος λέξις.
επιμέλειαν, κυβέρνησιν, φρονενόχληση.
εύρετήριον.
Ιδιωτικόν.
λέξις άγνωστος.
ακίνητον.
κινητόν.
είπών είς αυτόν.
είσπραξη.
πίστωμα.'

12. ομολογα.
13. παραδώσω.
14. άπόδειξιν.
15. δυσνόητοι λέξεις.
16. περιέχουσι.
17. ενδιαφέρουν.
18. ορίζω, διατάσσω.
19. έφΟαρμένη λέξις.
20. όρίσωσι, δώσωσι.
21. βοήθειαν.
22. πιστοποιητικά.
23. λέξις έφΟαρμένη.
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μά 1 του ρεάλια τρακόσα, το οποίο είναι τον ποτέ εκλαμπρότατου άφέντη πασκαλίγο μέ και άλλα ακρίτα και ετούτο ο διά την ψυχήν μου
......... 2 δσα άλλα πολλά όπου έδωκα καί εξόδιασα ο γιά λόγου τον, δε
λέγω άλλο.—ακόμη άφίνω τοϋ πνεματικοϋ μου δυο ρεάλια νά μου κά
νη ετα(;) σαρανταλείτρουγο διά την ψυχήν μου. — ακόμη άφίνω των
άλλων δυο Ιερέοτν, όπου είναι μάρτυρες είς τό παρόν μου ένα ρεάλι
καϋενός νά μου κάμουσι δέκα λειτουργίες κάϋε ένας ο διά την ψυχήν
μου καί ετούτα παρακαλώ τον άνωϋεν αφέντη ραζονάτο τον ανιψιό μου
νά τά δόση ο γιά αγάπη μου καί δ,τι άλλο τοϋ φανή ο διά τήν ψυχήν
μου νά δόση ϋέλει έχει τό μισϋό διατί .........3 αφήνω, όσά παιδιά μου,
νά μοϋ θυμάται καί τά άνωϋε τέσσερα ρεάλια τζή παναγίας καί ένα
σαρανταλείτρουγο άπου ϋέλω άφίσει εδώ κάτω, νά τά δώση ή αφεντιά
του δλα τον παρακαλώ. — έρωτήϋηκα υπό τοϋ παρόντος νοταρίου εάν
ϋέλω νά άφήαω είσέ σπιτάλε γη σέ σκλάβους γη από άλλο καί είπα
ούχί. μόνο τό παρόν μου ιεσταμέντο 4 καί ύστερή μου ϋέλησις καί όρδινία ϋέλω νά είναι πάντα καί νά γρικάται στέρεον καί βέβαιον, δυνα
τόν καί άνέκοπτον είς τους αιώνας καί δτι άλλο τεσταμέντο γή τζέτουλα5 νά έχω καωμένα πριν τοϋ παρόντος μου, νά είναι κομμένα καί
άνουλάδα° καί τό παρόν μου νά στέκη πάντα είς τήν δύναμίν του καί
ή άνωϋεν κομεσαρία καί ό ρεζιστουάριός μου νά έχουν παντοία λιμπερτά καί γεμάτην εξουσίαν ο διά νά κάμουν καί νά τελειώσουν δσα
έγω εδώ απάνω έρωτήϋηκα έμπροοϋεν τοϋ παρόντος νοταρίου καί έτζι
έκαμα τέλος τοϋ παρόντος μου υπό μαρτυρίας τοϋ ευλαβεοτάτου αφεντός παπά ϋεοδώρου τοϋ ........ καί τοϋ εύλαβεστάτου παπά πέτρο ϋεριανοΰ καί αφέντη περνάρδη γαβαλά, οί όποιοι ϋέλουσι σοτοσκριβέρει'
υπό χειρός των καί τά έξης καί εγά) με τό δικό μου χέρι ώς μπορώ,
γιατί τρέμω από τήν αρρώστια καί τά εξής μαρτυρώ παρακαλεστός.
μιχαήλ δ κλάδος βεβαιώνω τά άνωϋε καί άλλο ένα σαρανταλείτρου
γο τοϋ εύλαβεστάτου παπά ίωάνη κότη νά τοϋ τό ϋυμάται καί κείνο
αφέντη άνεψιοϋ μου..... 86 7
ϋεόδωρος ό ίερεϋς μαρτυρώ τά άνωϋε.
πέτρος ίερεϋς ό ϋεριανός μαρτυρώ τά άνωϋεν.
βερνάρδος Γαβαλλάς μαρτυρώ τά άνωϋεν.
Ιωάννης κόττης νοτάριος μπούπλικος κραγμένος από τον άνωϋεν
τεαταδόρο 9 καί έγραψα τό άνωϋεν τεσταμέντο έμπροοϋεν των μαρτύ1.
2.
3.
4.
5.

ποσόν.
λέξις έφθαρμένη.
λέξις έφθαρμένη.
διαθήκη.
κωδείκελος.

6.
7.
8
9.

άκυρα.
υπογράψει.
λέξεις δυσανάγνωστοι.
διαθέτην.

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
22/11/2019 03:59:34 EET - 34.204.203.142

352

Λ. X. Ζώη

ρων την ώραν ετούτη δπον υπογράφτηκε το παρόν μου τεοταμέντο ενε·
ϋνμήΰηκα εγώ ό ανωύεν τεσταδόρος ο για τό παιδ'ι άπον αναθρέφω
δνόματι πέτρος, ο διά την ψυχήν μου κα'ι &έλω και αφήνω του πενήν
τα ρεάλια νά τον τά δίδη δ άνω&εν αφέντης ρα£ονάτος δ ανεψιός μου
και κληρονόμος μου σκουδέρωντας τζή λέτερες1 καί ακρίτα όπου τοϋ
αφήνω και αν δρίζη και ύλέλη νά τό πάρη τό κοπέλι μέ τοϋ λόγου του
ό,τι τόνε φώτιση δ έλεος .........a να γίνη καλός άνθρωπος και ετζι &έλω άφερμάρει και εγώ δ ίδιος με τό χέρι μου ώς μπορώ μαρτύρων
παρακαλώ.
μιχαήλ κλάδος
Θεόδωρος ίερευς......... μαρτυρώ τά άνω&ε.
πέτρος ίερευς δ {λεριονός μαρτυρώ τά ανωιλεν.
βερνάρδος Γαβαλλάς μαρτυρώ τά ανωϋεν.
παπά Ίω. Κόττης νοτάριος μπονπλικος.
•

1. επιστολής.

Λ. X. ΖΩΗΣ2

2. λέξις δυσανάγνωστος.
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