
ΚΡΗΤΙΚΑΙ ΣΕΛΙΔΕΣ

Συναγωνιστής παλαιών ημερών εις τόν πνευματικόν στίβον τοΰ μεγά
λου τής Κρήτης τέκνου Στεφάνου Ξανθουδίδου καί είς εΰγενή υπείκων 
παράκλησιν τής πατριωτικής Εταιρίας Κρητικών ‘Ιστορικών Μελετών, έπί 
τή εΰκαιρίςι τού τελευταίως τελεσθέντος φιλολογικού μνημοσύνου έπί τή 
25/δι άπό τοΰ θανάτου του, στέλλω προθύμως καί έκ καθήκοντος, ώς εΰ 
λαβή φόρον τής μακαριστής μνήμης τού έξοχου αρχαιολόγου καί φίλου, 
τάς κάτωθι ιστορικός σελίδας, τάς οποίας κατώρθωσα νά περισώσω έκ 
τών έρειπίων καί τής πυρκαϊάς τής άνεκφράστου συμφοράς τής πατρίδος 
μου Ζακύνθου καί τοΰ ιστορικού ’Αρχείου της.

I

Έκ συμβολαίου συνταχθέντος παρά τφ συμβολ/γράφφ δ/ρι Νικο- 
λάφ Νομικφ, την 28 Δεκεμβρίου 1673, έμφαίνεται, δτι δ ΰπερεντι- 
μότατος κ. ’Ιωάννης Μελισσηνός ποτέ Νικολάου εκ Κρήτης κατέστη
σε γενικόν επίτροπόν του τόν έντιμ. κ. Φραγκίσκον Φοσκαρίνην, κά
τοικον Κέρκυρας, δπως έξ δνόματός του είσπράξη εκατόν ρεάλια, τά 
οποία είχε λαμβάνειν οΰτος εκ τοΰ Μοναστηριού τής Παναγίας Άκρω- 
τηριανής τοΰ έν Κρήτη, κατόπιν εγγράφου τοΰ αΰτοΰ Μελισσηνοΰ και 
τών Επιτρόπων τοΰ ως άνω Μοναστηριού άπό 20 Ιουλίου 1644 καί 
τά όποια χρήματα προωρισμένα διά την άποθανοΰσαν θυγατέρα τοΰ 
Μελισσηνοΰ Μαριέτταν, ηύρίσκοντο εις χεΐρας τοΰ δ/ρος Βαρθολο
μαίου Τζόγια, ενός τών Επιτρόπων τοΰ Μοναστηριού, αν δέ ε’χεν 
άποθάνει 6 αυτός Τζόγιας, νά ζητηθούν παρ’ οιουδήποτε διεχειρίζετο 
την περιουσίαν τοΰ αΰτοΰ Μοναστηριού.

II

Έν δνόματι τοΰ ’Iου Xου ημών αμήν, 1678 μα ίου πρώτη έκ τής 
πόλεως ζακύνϋαυ είς τόν αίγιαλόν, εις την ενορίαν τοΰ άγιου παύλον, 
ήμερα τετράδη τζή 4 ώρες τής ήμέρας, ίνδικτιώνος Τ. επειδή ουδείς 
έξ ημών τών ανθρώπων οίδε την ώραν καί την ημέραν τής έαυτοΰ τε
λευτής, ουδείς οϊδε καί ετούτο κατά νοϋν βαλεΐν, εγώ νικολός μουοοϋ- 
ρος μά μέ όνομάζονε την σήαερον γιάννης ποτέ κωνσταντή άπό την 
κρήτη, άπού τό τεριτόριον 1 τοΰ ρε&ύμνου, μά ευρισκόμενος εδώ είς 
την ζάκυν&ο άπό χρόνους, γνωρισμένος άπό τόν παρόν νοτάριον καί *

‘) περιοχή.
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μάρτυρες, ενρίσκοντάς με δόξαν Θεόν καλά είς τον νουν και είς τάς 
λοιπός μου αίαθήαεις, μά εις τό κορμί άρρωστος και φοβούμενος τον 
θάνατον, ώς άνθρωπος, μήπως και έλχ’λη αίφνηδίως και άλπάση με 
και ή ψυχή μου καί τα έχηα μου μείνονσιν αδιόρθωτα και εκείνο τό 
πολύ δ2 ολίγο όπου μου βρίσκεται θέλει πάει εκεί όπου ή δρεξι; μου 
δέν είναι, διά τούτο έκραξα τον παρόν νοτάριον μπούμπλικον3 και τους 
κάτωθι αξιόπιστους και από εμέ παρακαλεσμένονς μαρτύρους έμπρο
σθεν των όποιων τον έπαρακάλεσα νά γράψη και να διόρθωση τό πα
ρόν μου τεσταμέντο* καί ύστερης μου θέλησης καί οδηγία. —καί εν 
πρώτοις συγχαίρω πάσι χριστιανοϊς, τό δμοιον ζητώ καί εγώ από λό
γου τος καί παραδίδω την αμαρτωλή μου ψυχήν είς τάς χεΐρας του 
παναγάθου Θεού παρακαλώντας την πολλήν του ευσπλαγχνίαν νά μου 
συμπαθήοη εις τά πολλά καί άμέτρητά μου αμαρτήματα. ’Έτζη θέλω 
έν πρώτοις καί κόφτω6 καί άνουλάρω 8 πασά μου τεσταμέντο, κοντή- 
τζελο 7 καί κάθε άλλη γραφή τεσταμεντάρια άπου νά έχω καωμένη πρί 
τοΰ παρόντος μου καί άλλο νά μη άξίζη παρά ετούτο όπου τάσσω ώραν 
ίτοντη κάνω καί όρδηνιάζω3.—έτζη θέλω καί αφήνω ντόπο3 τοΰ θα
νάτου μου ο διά έτιίτροπόν μου καί πιστότατόν μου κομεαάριον 10 τον 
σύντεκνο " μου τον μαατρομιχέλη βλαστό τον μπάζανό12 μου, δ όποιος 
νά κάμη καί να τελείωση μετά τον θάνατόν μου δαα εγώ εδώ κάτω 
θέλω αφήσει καί όρδηνιάση.—’Έτζη θέλω καί όντας ό Κς 'Ημών Ίς· 
Χς κράξη έμπροστέν του τήν ταπεινή μου ψυχή, τό λείψανόν μου νάν 
τό ενταφιάσουνε είς τό μοναστήρι καί ναόν τής άγιας αΐκατερίνας των 
σιναητών 13 δξω είς τούς κήπους καί αφήνω είς τό άνωθε μοναστήρι 
μία κασέλα ταλπεδένια μαρνερίστικη ένα ταυλομάντηλον 15, δύο πε- 
τζά ,β, τέσσερα μπράτζα 17 τό μάκρος ίντζίρκα 18 δύο ράσα όπου έχω 
καωμένα μαύρα, τό ένα κοντό άποΰ τό άλλο καί ένα καπότο19 κανε- 
λί20 ούζάδο 21 καί μία μοΰδα ρούχα κανελί, βράκες καί ζουπόνι22 ου- 
ζάδα, τά όποια αφήνω δ γιά νά με μνημονεύουσι πάντα καί άνίσως 
καί δ άνωθέν μου κομεαάριος καί έχει 'κανότητα καί θέλει νά δώση 
είς τό άνωθεν μοναστήρι δέκα ρεάλια, έτότες νά κράτη τό άνωθεν πρά
μα δλο, τό δε επίλοιπον μου πράμα άπού εύρίσκομαι καί έχω καί δλο 
μου τό ρεζήστου33 δ,τι καί αν ήναι μαααρία24 καί πάσα άλλο θέλω 
καί αφήνω το τού φιλιότζου95 μου τού κωναταντή, παιδί τού άνωθε

2) η, 9) δημόσιον, 4) διαθήκη, 5) καταργώ, β) άκυρώ, ') έπιδιαθήκην, κιο. 
δίκελλον, 8) διατάσσω, 9) μετά, 10) έπίτροπον, * **) κουμπάρος, 12) σόγγαμβρος, 
*’) μετόχιον τοΰ ορούς 2ινά έν Ζακύνθω, 14) ναυτικήν, 15) τραπεζομάνδυλον,
**) τεμάχια υφάσματος, 17) πήχεις, *8) περίπου, Ι9) έφεστρίς, 30) κανελλόχρουν, 
2|) μεταχειρισμένον, 22) κολόβιον, 2Β) υπόλοιπον, 24) έπιπλοσκευή. 2δ) άνα- 
δεκτός.
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μου κομεαάριου, το όποιο τον άφήνω δ διά τον θεόν καί δ διά την 
ψυχήν μου και δ γιά πολλαίς καλωαύναις άποΰ είδα άποΰ τζή γονέους 
του στές Αρρώστιες μου καί ξεκαθαρίζω πώς δε χρωστώ κανενός τι- 
βοτας. ’Ερωτήθηκα ύπό τον παρόντος νοταρίου, εάν θέλω νά άφήοω 
είσέ απιτάλε γη™ σέ σκλάβους τίβοτας, γή νά’πώ άλλο και είπα, ονχί, 
μόνον το παρόν μου τεσταμέντο και ύστερή μου θέλησις καί δρδινία 
θέλω νά ήναι πάντα και νά γροικάται στερεόν και βέβαιον, διάαειιον 2? 
και άνέκοπτον™ εις πάντοτε και ό ανωθέν μου κομεσάριος και ρεζη- 
οτούριός29 μου νά έχουαι παντοία λιμπερτά καί γεμάτην εξουσίαν30 
είς πάσαν αυλήν “ και μαγιατράιο 39 τ^ς ύψηλοτάιης μας άφεντίας διά 
νά κάμουν καί τελειώσουν δσα έγώ έδώ έπάνω δρδήνιασα έμπροσθεν 
τοΰ παρόντος νοταρίου και τών μαρτύρων, οί όποιοι διά βεβαίωαιν τής 
αλήθειας θέλονσιν άπογράψει υπό χειρός τους.

μάρτυρας παράκλητός δ όσιώτατος Ιερομόναχος Άνθιμος Θεόδωρό- 
πουλος και ό όσιώτατος Ιερομόναχος Αρσένιος τετράδης. 

f Αρσένιος Ιερομόναχος δ τετράδης μαρτυρώ τα άνωθεν, 
έγώ Ιωάννης κόττης 118 νοτάριος πούμπλικος κρααμένος Από τον ά

νωθεν τεσταδόρο και ήγραψα το παρόν τεσταμέντο έμπροσθεν τών άνω
θεν μαρτύρων.

<4 Λεωνίδα X. Ζώη

III

1684 Ιουνίου 30 είς χώραν ζακύνθου την σήμερον ένεψανίστη είς 
τό κατζέλο 1 έμοΰ νοταρίου ό μρ.2 γιώργης μιλατιανός γαστάλδος 8 τής 
οκόλας4 τοΰ Αγίου απυρίδωνος είς τό Κάστρο ιής Κρήτης, ό όποιος 
μου πρεζεντάρει5 άνταμώς καί με τον παρόντα φραντζέοκο νομι
κό, γαστάλδο περασμένο τής αυτής σκάλας, τές κάτωθεν δύο καουτζιό- 
νεςβ γεναμένες ύπό χειρός τοΰ λογιωτάτου ίερέως κΰρ βαρθολομαίου 
Σηροπούλου, ϊνατάρωντας 1 να είναι ρεγγιατράδες8 είς τό ατη 8 μου μέ 
τήν ρεστιτουτζιόν 10 τών αυτών άουτέντικων ", κάνωντάς μου την ρε- 
κονιτζιόν 12 τοΰ καράτερε 18 οί παρόντες εύλοβέατατοι Ιερείς Λεονάρδος 
Κλάδος καί ’Ιωάννης Κόττης καί ό σρΐ “ νικολός ντιμέτζος Αφορμά-

2β) ή, 2Ι) άδιάσειστον, 2β) άκατάργητον, 2") εκτελεστής ; 80) πληρεξουσιό
τητα, *') δικαστήριον, 82) γραφεΐον, 88) συμβολαιογράφος έκ Κρήτης έργασθείς 
άπό 4 μαΐου 1686 μέχρις 26 αΰγ. 1692 καί τά πρακτικά ιού όποιου ευρισκό
μενα είς ιό Άρχειοφυλακεϊον Ζακύνθου έκάησαν κατά τούς σεισμούς καί τήν 
πυρκαΐάν τής πόλεως Ζακύνθου, τής 12 αΰγ. 1953.

*) Γραφεϊον, 2) μισέρ = κύριος, 8) επίτροπος, *) συντεχνίας, 8) παρουσιάζει,
*) εγγυήσεις, ’) άξιων, 8) νά εγγράφουν, καταχωριστούν,8) τά πρακτικά, ,0) επί 
επιστροφή, ιι) αυθεντικών πρωτογράφων, Ι2) άναγνώρισιν, 18) γραφικού χαρα- 
κτήρος, '*) σρ. σινιόρ = κύριος.
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ρωντας ,s μλ δρκον τους πώς οΐ αυτές καοντζιόνες είναι γενομένες υπό 
χειρός του άνωθεν Ίερέως Σηροπούλου και ετούτο κάνουν διά την 
γνώραν που έχουν είς το καράτερό του καί θέλουν βεβαιώσει. Και Α
κολουθεί το ρεγγίοτρο τών άνωθεν καουτζιόν, ώ; κάτωθεν :

Είς τάς η' του αυγούστου ,αχξθ'. Μέ τήν παρούσα γραφή ομολογώ 
εγώ Ίερενς Βαρθολομέος δ Σηρόπονλος, ώς Εφημέριος τής Παναγίας 
τής Πανυμνήτου καί 'Αγίου Σπυρίδωνος, πό)ς μέ τδ θέλημα τής Αδελ- 
φότητος, άν δ Θεός δώαη, θέλω πάρει την εικόνα τής Παναγίας τής 
Πανυμνήτου καί την εΙκόνα τοΰ 'Αγίου Σπυρίδωνος διά νά τα φυλάξω 
είς τό καράβι, Θεοΰ δίδοντος, καταβόδιον διά την χρείαν καί τοΰ 
οκληροϋ πολέμου, διά νά μην τά κατατζακίση δ εχθρός, όπου δ Θεός 
νά μην τό δώαη, καί δμπλιγάρομαι ‘β είς όσα άλλα κονίαματα ήθέλααι 
μου πεψει εις την Τίνο (;) οί αδελφοί τής παροΰσης έκκληαίας, νά τά 
φυλάξω τό κατά δύναμιν, έως νά πέψη δ Θεός διά ίσπλαγχνίαν του 
καιρόν νά τά βάλωμε είς τον τόπον τους, γιά οπού άλλου ενρεθούμε 
νά τά Αφιερώσουμε οπού θέλει καί ή άνωθεν αδελφότης καί έτοΰτο διά 
έξεκαθαροσννη έγραψα τό παρόν μέ τό ιδιό μου χέρι. Ίερενς Βαλθο- 
λομαΐος δ Σηρόπουλος.

Άφότις έμισέψαμε από τό νησί τής Κρήτης, έρεκουπεράρησα 17 Από 
την εκκλησία τοΰ αγίου Σπυρίδωνος δποΰ εφημερεύω, ετούτες τις εικό
νες, ή γουν τον άγιον απυρίδωνα, την παναγίαν την πανύμνητον, τον 
Χριστόν μετά ιθρόνου, τόν Πρόδρομον Ίωάννην, τον άγιον Γεώργιον, 
τον άγιον Σπυρίδωνα, δποΰ ήτανε με κνιζιόλα ,s, χωρίς την κνιζιόλα 
καί τό Μή μου άπτου, άλες εικόνες μεγάλες.

Ίερενς Βαρθολομαίος Σηρόπουλος.
Ντόπο19 τού άνωθεν ρεγγίατρου, τές άνωθεν καουτζιόνες τις έπερί- 

λαβαν όπίαω οί άνωθεν μιλατιανός καί νομικός είς μαρτυρίας τών 
κάτωθεν :

’Εγώ Λεονάρδος Κλάδος ίερενς μαρτυρώ) τά άνωθεν.
Παπάς Ιωάννης Κόττης μαρτυρώ τά άνωθεν.
έγώ νικολός ντεμέιζος μαρτυρώ τά άνωθεν.
’Εγώ γεώργιος πετρονλής μαρτυρώ τά άνωθεν.
κνριάκης δονλονσης μαρτυρώ τά άνωθεν.

Τά ανωτέρω έγγραφα είχα άντιγρα'ψει εκ τοΰ Αρχειοφυλακείου 
Ζακύνθου, τό όποιον, ως ανωτέρω εμνημόνευσα, εκάη.

ΛΕΩΝΙΔΑΣ X. ΖΩΗΣ 
τέως Άρχειοφύλαξ Ζακύνθου

“) έπικυροΰντες, *·) υποχρεούμαι, ") διέσωσα, ··) πλαίσιον, 1β) κατόπιν..
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