
Η ΔΙΑΘΗΚΗ ΤΟΥ ΑΝΤΡΕΑ ΚΟΡΝΑΡΟΥ (1611)

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

'Η παρακάτω δημοσιευόμενη διαθήκη τοϋ βενετοκρητικοϋ άρχοντα 
Άντρέα Τζάκομο Κορνάρου, τιμαριούχου ταΰ χωριού Θροψανοϋ Πε
διάδας, εινα^ αντίγραφο από την πρωτότυπη — δπατς τό αναφέρει τό 
χειρόγραφο — καταχωρημένο στα φ. 95 - 119 τοϋ κώδικα τής Biblio- 
teca Nazionale di San Marco di Venezia μέ τά στοιχεία: Mss. 
Italiani, cl. 7, N° 918 (8392) «εκ τών τοϋ 'Ιερωνύμου Κονταρίνι»1.

'Ο ογκώδης αυτός κώδικας DCCCCXVIII τοϋ ΙΣΤ'— ΙΘ’ αιώνα 
περιέχει διάφορα περί Κρήτης και δυο εκθέσεις για την Κύπρο, γραμ
μένα μέ διαφορετικούς χαρακτήρες, μέ σελίδες χωριστά άριθμημένες 
και συρραμμένες δλες μαζί, ύστερα από τό γράψιμό τους. Συγκεκριμέ
να περιέχει:

ι) Compera dell3 isola di Candia.
2) Descrittione delle anime del Regno di Candia, con una no- 

ta delle spiaggie, porti et redoti di esso.
3) Canzone rustica di Candia.
4) Relazione fatta al Senato sul Regno di Candia (sec. XVI).
5) Relazione fatta al Senato dal clarissimo messer Marin Ca- 

valli nel 1572 * 2.
6) Copia del testamento di Andrea Cornaro di Candia (1611).
7) Breve relazione sull’ invasione del Regno di Candia al 

tempo d’ Ibraim che monto sul trono nel 1640.
8) Relazione di Bernardo Sagredo del Regno di Cipro.
9) Placito fatto dal N. H. sier A. Corner in Sermo Maggior 

Consiglio, affinche sia fatto processo contro Francesco Morosini 
per la resa di Candia nel 1669 ai Turchi.

10) ’Άλλη έκθεση περ'ι Κύπρου.

‘) 'Ολόκληρο τόν κώδικα, πού άποτελεΐτηι άπό 500 περίπου σελίδες συνο
λικά, αποκτήσαμε σέ μικροφίλμ, μέ δαπάνη τής Εταιρίας Κρητικών ‘Ιστορι
κών Μελετών—στην οποία καί άνήκει — χάρη στό εξαιρετικό ένδισφέρο γιά 
τήν Ιστορία τής Κρήτης κατά τήν βενετοκρατία τοϋ βενετσάνου φίλου μου καί 
φίλου τής Κρήτης κ. Mirko Vedovato. Τόν κ. Vedovato θεωρώ υποχρέωσή 
μου νά ευχαριστήσω καί άπ’ εδώ.

3) Τήν εκθεση αυτή έδημοσίεψε σέ περίληψη ό Σπ. Θεοτόκης στόΉμε 
ρολόγιο τής Μεγάλης Ελλάδος, 1933, σ. 315.
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380 Στέργ. Γ. Σπανάκη

ιι) Renga fatta nel Sermo Maggior Consiglio dall’ Eccmo 
sigr Gio: Sagredo cavre e avoc. a favore dell’ Eccmo S. Fran
cesco Morosini, cavf e proc. fu Capitano General da Mar. \

Ή διαθήκη τοΰ Άντρέα Τζάκ. Κορνάρου έχει πολύ μεγάλο ενδια- 
φέρο για την ιστορία τής Κρήτης γενικά και μάλιστα τοΰ Χάντακα 
καί τής Σητείας, γιατί μας δίνει πολλές πληροφορίες για χωριά, για 
εκκλησίες, για πρόσωπα γνωστά και άγνωστα, ως κα'ι γιά τον πλούτο 
και τη χλιδή τών αρχοντικών σπιτιών τοΰ Χάντακα στά τελευταία χρό
νια τής Βενετοκρατίας κα'ι γιά τον τρόπο τής ζωής τών αρχόντων τής 
Κρήτης εκείνης τής εποχής.

Εκείνο δμως πού ενδιαφέρει περισσότερο από δλα είναι τό ίδιο 
τό πρόσωπο τοΰ διαθέτη κα'ι ή οικογένεια του, από τήν άποψη τής 
έρευνας γιά τήν καταγωγή τοΰ ποιητή τοΰ Έρωτόκριτου4.

"Οπως είναι γνωστό, ούτε ό αείμνηστος Ξανθουδίδης, πού περισ
σότερο από κάθε άλλον απασχολήθηκε μέ τό θέμα, δεν κατόρθωσε, πα
ρά τις προσπάθειές του, νά λύσει θετικά καί οριστικά τό ζήτημα αυτό 
καί άρκέστηκε νά υποθέσει δτι ποιητής τοΰ σπουδαιότερου ελληνικού 
μεσαιωνικοΰ έπους τοΰ «Έρωτόκριτου» πρέπει νά είναι ό χαράκτης 
τοΰ χαράγματος (graffito) τοΰ Άγ. ’Αντωνίου τής Σητείας τοΰ 1677 
Βιτσέντζος Κορνάρος, άγνωστος κατά τά άλλα5 6.

*) Περιγραφή τοΰ ίδιου κώδικα από τό Σπ. Θεοτόκη βλ. οτό περιοδικό 
«Ελληνικά» τόμ. Δ’, Άθήναι 1931, σ. 407. Τά υπόλοιπα περιεχόμενα τοΰ κώ
δικα, πού άφοροΰν τήν ιστορία τής Κρήτης, θά δηιιοσιεύσω στους επόμενους 
τόμους τών «Κρητικών Χρονικών».

4) ’Αντίγραφο τής διαθήκης τοΰ Άντρέα Τζάκομο Κορνάρου, πού δημο-
μοσιεύω εδώ, είχε πάρει από τόν ίδιο κώδικα καί ό Άντ. Ν. Γιάνναρης καί 
μάλιστα έσκόπευε νά τήν έκδώσει, μαζί μέ τήν ιστορία τής Κρήτης τοΰ ίδιου 
Άντρέα Τζ. Κορνάρου. «Παραγγείλαντες άντίγραφον τον σπουδαιότατου τούτου διά 
την Κρήτην συγγράμματος έΧπίζομεν νά έκδώοωμεν αντδ ώς και τήν πλουσιωτάτην 
κα'ι άξιομνημόνευτον μακράν δια&ήκην τοΰ ονγγραφέως ής εχομεν ήδη άντίγραφον 
μετά χεϊρας». (Βλ. A. Ν. Γιάνναρη, περί Έρωτοκρίτου καί τοΰ ποιητοΰ 
αΰτοΰ, έν Άθήναις 1889, σ. 26, ύποσ. 2), Όπως δέ μέ πληροφορεί ό Κ. Δ. 
Μέρτζιος τήν αντέγραψε, γιά λογαριασμό τοΰ Γιάνναρη, ό Ιταλός Dr. Pelle
grini πρό 50 ετών, δπως φαίνεται άπό τή σημείωση, τή συνημμένη στόν κώ
δικα.

6) Τελευταία δημιουργήθηκε μιά άτυχη καί όχι δπως πρέπει συζήτηση 
στόν αθηναϊκό τόπο πάνω στό θέμα τοΰ ποιητή τοΰ Έρωτόκριτου. Ό Κ. Δ. 
Μέρτζιος, πολύτιμος φίλος τής Κρήτης καί άπό τούς καλύτερους συνεργάτες 
τών «Κρητικών Χρονικών», πού εχει προσφέρει όχι λίγα γιά τήν ιστορία τής 
Κρήτης κατά τή Βενετοκρατία, ερευνώντας γιά νά προσφέρει κάτι καινούργιο, 
βρήκε στό Archivio di State di Venezia «εκ πωλητήριον ουμβόίαιον εκ περ
γαμηνής άριστα διατηρημένου τοΰ έτους 1561, καμωμένου εις τον Χάνδακα τής
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Ή διαθήκη τοΰ Άνιρέα Γζάκ. Κορνάρου μας ανοίγει νέους ορί
ζοντες, για νά έρευνηθεΐ θετικά τό ζήτημα τής καταγωγής τοΰ ποιητή 
τοΰ Έρωτόκριτου. Μελετώντας κανένας τη διαθήκη αΰιή δεν μπο
ρεί παρά νά πεισθεΐ, νομίζω, πώς ό ποιητής τοΰ Έρωτόκριτου ανή
κει σ’ αυτή τήν οικογένεια τών βενετοκρητικών αρχόντων Κορνάρων, 
αν ξεκινήσει από τή σωστή άποψη, δτι ποιητής τέτιου έπους δεν μπο
ρεί παρά νά είναι άνθρωπος πολύ εγγράμματος, γνώστης τών ελληνι
κών γραμμάτων, γλωσσομαθής6 καί κάτοχος τοΰ ύφους τής ιταλικής 
’Αναγέννησης 7. Τέτιος μπορεί νά ήταν μόνο ένας οικονομικά ανεξάρ
τητος, γιατί ή παιδεία καί γενικά ή μόρφωση κατά τούς χρόνους εκεί
νους δεν ήταν καθόλου προσιτή στις λαϊκές τάξεις, Τό προσόν, λοι
πόν, αυτό τής οικονομικής ανεξαρτησίας τό είχε αναμφισβήτητα ή 
οικογένεια τών βενετοκρητικών αρχόντων τιμαριούχων Κορνάρων.

’Ίσως άντιτάξει κανένας, πώς δεν ήταν δυνατόν, βενετοί αυτοί, νά 
γνώριζαν τόσο καλά τήν κρητική διάλεκτο καί νά έχουν αισθήματα τό
σο γνήσια ελληνικά8, ώστε νά μπορούν νά γράψουν ένα τέτιο έργο. 
”Αν μελετήσει δμως προσεκτικά τή διαθήκη τούτη, θά τοΰ φύγει κάθε 
τέτια σκέψη. 'Ο διαθέτης Άντρέας Κορνάρος, παρ’ ολο πού άφίνει 
κληροδότημα στον καπελάνο τού 'Αγίου Μάρκου τού Χάντακα «χιά
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Κρήτης άπό τον συμβολαιογράφον Στεριανόν Λαγωόν ελληνιστί*, τό όποιον αναφέ
ρει ώς πωλητή ένα Βιτσέντζο Κορνάρο. Ό Μέρτζιος τόσο χάρηκε άπό τήν ανα
κάλυψη αυτή — γεγονός πού δείχνει ακόμη μιά φορά τό θερμό ένδιαφέρο του 
γιά τήν Ιστορία τής Κρήτης — πού έσπευσε αμέσως νά δημοσιεύσει σχετική επι
στολή στήν εφημερίδα «Καθημερινή» τών Αθηνών, γιατί νόμιζε ότι τό συμβό
λαιο ήταν άγνωστο καί ότι ό Βιτσέντζος Κορνάρος τοϋ συμβολαίου αύτοϋ εί
ναι ό ποιητής τοϋ Έρωτόκριτου.

Τό δημοσίευμα έδωσε αφορμή στόν καθηγητή τοϋ Πανεπιστημίου ’Αθη
νών Ν. Β. Τωμαδάκη, ό όποιος έγνώριζε ότι τό συμβόλαιο αΰτό ήταν γνωστό 
καί δημοσιευμένο άπό τούς Miklosisch - Muller στά Acta et Diplo- 
mata graeca medii aevi, vol. Ill, Vindobonae 1865, σελ. 264 - 265, καί 
αναδημοσιευμένο άπό τόν Κ. Σάθα στό περιοδικό «Ίλισσός» Α’ (1868-1869) 
σελ. 264 - 266, έδωσε, λέγω, αφορμή νά απαντήσει στό Μέρτζιο καί νά επακο
λουθήσει μιά συζήτηση πάνω στό θέμα, πού, όπως γίνεται, ασφαλώς δέν «προ
άγει» τήν ιστορική έρευνα. (Βλ. εφημερίδα «Καθημερινή» ’Αθηνών, τής 17, 18, 
26, 29 ’Ιουνίου καί 27, 29 Ιουλίου 1955).

β) ’Αποδείχτηκε άπό τό ρουμάνο Ν. Cartojan ότι ό Βιτζέντζος Κορνάρος 
είχε σάν πρότυπο τοΰ έργου του τό γαλλικό ίπποτικό μυθιστόρημα Paris et 
Vienne τοϋ Pierre de la Cypede. (Βλ. Gar. Morgan, French and ita- 
lien Elements in the Erotocritos, οτά «Κρητικά Χρονικά» Z’ σ. 201 κ.έξ.). 

’) Βλ. Στυλ. ’Αλεξίου, Κρητική ’Ανθολογία, Ηράκλειο 1954, σ. 76. 
β) Πρβλ. Στεφ. Ξανθουδίδη, Έρωτόκριτος, έκδοσις κριτική, Ηρά

κλειον 1915, σ. LXXV.
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νά κάνει κάΰε μήνα μια λειτουργία και να παρακαλεΐ το Θεδ και τον 
ένδοξο °Αγιο, για την ευτυχία και την ευημερία del SerenissirtlO Do- 
minio Veneto et per la conservation di questo Regno sotto il suo 
christianesimo imperio», είναι ανεξίθρησκος καί άφίνει περισσότερα 
κληροδοτήματα στις ορθόδοξες εκκλησίες καί στούς ορθόδοξους παπά
δες παρά στούς λατίνους' ξέρει άριστά την κρητική διάλεκτο, τόσο 
ώστε νά μην τοΰ διαφεύγει πώς λένε στη γλώσσα αυτή τό κάθε πράγ
μα καί, τό σπουδαιότερο, ξέρει νά γράφει ποιήματα στα ελληνικά, όπως 
μαρτυρεί ό γραμματικός του Λάνδος. Καί ήταν δυνατόν νά μην ξέρει 
την ελληνική γλώσσα καί μάλιστα τήν κρητική διάλεκτο, άφοΰ ή οϊκο- 
γένειά του ζοΰσε στήν Κρήτη από τό 1300, τρεις ολόκληρους αιώνες, 
αυτός δέ ό ίδιος γεννήθηκε, άνατράφηκε, μεγάλωσε, έζησε καί άπέ- 
θανε στήν Κρήτη; Ό Άντρέας Κορνάρος ήταν γνήσιος κρητικός καί 
στή σκέψη καί στα αισθήματα καί στή γλώσσα, δπως οί περισσότερες 
άλλες βενετοκρητικές οικογένειες, πού ζοΰσαν τότε στήν Κρήτη.

”Ας άνατρέξομε τώρα νά δούμε ποιά ήταν ή οικογένεια αυτή τών 
Κορνάρων στήν οποίαν ανήκει δ διαθέτης τής δημοσιευόμενης εδώ 
διαθήκης καί πιθανότατα, δπως είπα, δ ποιητής τοΰ νεώτερου εθνικού 
μας έπους. Θετικά στοιχεία γι αυτή μάς δίνουν οί τετράτομοι κώδικες 
τών εύγενών βενετσάνικων οικογενειών τοΰ Μάρκου Μπάρμπαρο 
(1536), πού συμπληρώθηκαν αργότερα από τό Muazzo. Στούς κώδικες 
αυτούς άναφέρονται τά οικογενειακά δέντρα έξι κλάδων τής οικογέ
νειας τών Κόρνερ ή Κορνάρων τής Κρήτης9. Δυστυχώς δεν έχω στή 
διάθεσή μου τούς κώδικες αυτούς, πού τόσο πολύ θά βοηθούσαν, όχι 
μόνο στήν έρευνα για τήν οικογένεια τών Κορνάρων μά καί γιά τήν 
ταύτιση καί άλλων προσώπων, πού άναφέρονται στή διαθήκη. ’Από 
μια φωτοτυπία δμως τής σελίδας 117 τού κώδικα Barbaro, πού είχε 
τήν καλωσύνη νά μού στείλει ό κ. Κ. Δ. Μέρτζιος άπό τή Βενετία 10 
— τήν οποία δημοσιεύω στον πίνακα Ζ' τού παρόντος — καί άπό δσα 
δημοσιεύει ό Γιάνναρης στή μελέτη του περί Κορνάρου11 έκαμα τον 
δημοσιευόμενο εδώ πίνακα γενεαλογίας τών Κορνάρων τής Κρήτης, 
άρχίζοντας άπό τό γενάρχη Άντρέα Ίωάννου Κορνάρο.

Μελετώντας κανένας τό γενεαλογικό δέντρο τών Κορνάρων παρα
τηρεί δτι άρκετά μέλη τής οικογένειας αυτής ήταν άνθρωποι μορφω
μένοι καί σημαίνοντες. Ό ’Αλέξιος Κορνάρος τοΰ 14. αιώνα, γυιός τού

Β) Βλ. Κ. Δ. Μ έ ρ τ ζ ι ο υ, επιστολή προς τήν εφημερίδα «ή Καθημερινή» 
της 26 - 6 - 1955 καί A. Ν. Γιάνναρη, περί Έρωτοκρίτου δ. π. σ. 23.

■°) Τόν κ. Μέρτξιο ευχαριστώ καί άπ’ εδώ γιά τήν προθυμία του.
“) Βλ. A. Ν. Γιάνναρη, περί Έρωτοκρίτου, δ. π. σ. 23.
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γενάρχη Άντρέα, υπήρξε σύμβουλος στη Βενετία καί αντιπρόσωπος 
dell’ Universita di Candia, τό 1343 - 4, οπότε ήταν δού
κας τής Κρήτης ό Piero Miani. Ό Zuanne - Francesco Κορνάρος 
γυιός τοΰ Giacomo, αδελφός τοΰ συντάκτη τής δημοσιευόμενης εδώ 
διαθήκης, εκλέχτηκε Ambassador della Colonia di Can
dia στη Βενετία, δπου, με διάταγμα τής Γερουσίας, τής 14 Μαρτίου 
1592 έ'λαβε τον τίτλο τοΰ Cavalliero μέ τή χρυσή άλυσσίδα12. Ό ίδιος 
ό διαθέτης Άντρέας Κορνάρος τοΰ Τζάκομο άναφέρεται ώς ιστορι
κός 13 καί, τό σπουδαιότερο, ποιητής, «διατ'ι ήτον γραμματισμένος 
πολλά, ου μόνον είς την ιταλικήν γλώσσαν άλλα και εις την ελληνι
κήν» “,

“Αλλος Άντρέας Κορνάρος, γυιός τοΰ Φραγκίσκου, πρώτος έξά- 
δελφος τοΰ διαθέτη, υπήρξε συγγραφέας και Πρόεδρος τής 
Ακαδημίας τοΰ Χάντακα15.

Δικαιολογημένα, λοιπόν, μπορεί νά παραδεχτεί κανένας, δτι ό 
ποιητής τοΰ Έρωτόκριτου άνήκει στην οικογένεια αυτή τών Κορνά- 
ρων. Ποιος όμως ήταν ό Βιτσέντζος εκείνος, ό ποιητής τοΰ Έρωτό- 
κριτου ; Ό γενεαλογικός πίνακας που δημοσιεύεται εδώ αναφέρει 6 
Βιτσέντζους, από τούς οποίους δ πρώτος, δ γυιός τοΰ Φραγκίσκου, 
γεννήθηκε τό 1486. Τον Βιτσέντζο αυτόν προσπάθησε νά ταυτίσει μέ 
τον ποιητή τοΰ Έρωτόκριτου δ Ά. Γιάνναρης 1δ. Τή γνώμη αυτή τοΰ 
Γιάνναρη άπόρριψε τόσο δ Ξανθουδίδης ", δσο και οί νεώτεροι ερευ
νητές πού, σύμφωνα μέ τή γλωσσική μορφή τοΰ ποιήματος, τοποθετοΰν 
χρονολογικά τον Έρωτόκριτο στήν πρώτη πεντηκονταετία τοΰ 17. αι
ώνα.

Ένας άλλος Βιτσέντζος, γυιός τοΰ Άντρέα και αδελφός τοΰ Τζά-

u) Cavallieri della stola d’ oro ονομάζονταν τότε στή Βενετία οί πρω
τότοκοι γυιοί τών μεγάλων οικογενειών (δπως οί Contarini, Morosini, Que- 
rini κλπ.). ’Αλλά καί όσοι είχαν μεγάλη προσωπική άξια τούς διδόταν ό τί
τλος αύτός. Φορούσαν ειδική στολή, la stola della vesta e la cintura bor- 
date d’ oro o di drappo d’oro, e la manica ducale cioe lunghissima (Βλ. 
Boerio Guis., Dizionario del dialetto Veneziano, Venezia 1829, στή λ 
Cavallier). Ό αδελφός τού τόν αναφέρει στή διαθήκη: il Cavallier.

,s) Βλ. υποσημείωση 11 τοΰ γενεαλογ. πίνακα.
Μ) Βλ. ’Αγαπίου (Λάνδου) Μονάχου τοΰ Κρητός, βιβλίον ώραιότατον κα- 

λούμενον 'Αμαρτωλών Σωτηρία. ’Αθήναι 1908, σ· 479.
,5) Στον κώδικα τοΰ Barbaro είναι σημειωμένο από νεότερο χέρι δτι οί 

λόγοι τοΰ Άντρέα αύτοΰ βρίσκονται χειρόγραφοι στή Μαρκιανή Βιβλιοθ. C1. 
VIII, No 20. (Βλ. Α. Γ ι ά ν ν α ρ η, δ. π. σ. 24 ΰποσ. 2).

Ιβ) Βλ. Α. Γιάνναρη, δ. π. σ. 28 κ. έξ.
17) Βλ. Σ. Ξανθουδίδη, Έρωτόκριτος, έκδοσις κριτική, δ. π. σ. ΤΧΙΙΙ

κ. έξ.
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384 Στέργ. Γ. Σπανάκη

κομο, τοϋ πατέρα τοΰ διαθέτη, είναι αυτός πού σΰνταξε στο Χάντακα 
τό συμβόλαιο τό 1561 και δ όποιος πιθανόν να γεννήθηκε τό 1520 ,8. 
'Ο Μέρτζιος νόμισε πώς ήταν αυτός δ ποιητής τοΰ Έρωτόκριτου και 
έγραψε στήν «Καθημερινή» τη γνωστή επιστολή πού αναφέρω παρα
πάνω 18 19 *. Ούτε αυτός όμως μπορεί νά είναι δ ποιητής τοΰ Έρωτόκρι- 
τευ, για τούς ίδιους λόγους πού άναφέρονται για τον προηγούμενο Βι- 
τσέντζο τοΰ Φραγκίσκου γιατί «ή γλωσοικη μορφή τοϋ ποιήματος εί
ναι νεωτέρα τοϋ χρόνον τούτον» Μ, πού έζησε δ Βιτσέντζος Άντρ. Κορ- 
νάρος.

'Ο Βιτσέντζος τής 11ης γενεάς, γυιός τοϋ Άντρέα, από τον κλάδο 
τοϋ Νικολάου, πού είχε τρεις αδελφούς, τον Τζώρτζη, τό Βερνάρδο καί 
τό Σ κ ι π ί ω ν α, υποθέτω πώς είναι δ «έν Σητείφ νοτάριος» τοϋ 
1619 — 1636, τοϋ δποίου τά συμβόλαια βρίσκονται στο Archivio di 
Stato di Venezia, Busta 83, ό'πως εξακρίβωσε δ G. Gerola21. Αυτό 
τό συμπεραίνω από τό γεγονός δτι συμπίπτει ή χρονική περίοδος των 
συμβολαίων'του μέ την περίοδο πού έζησε, σύμφωνα μέ τό γενεαλο
γικό πίνακα, και από τή σημείωση πού είναι γραμμένη ιταλικά στο 
δεύτερο τόμο τών συμβολαίων του: «Έδωρήθη υπό τοΰ Μ(ισερ) Σκι- 
πίωνος Κορνάρον τό παρόν βιβλίον, τό όποιον λέγει όιι ήτο τοϋ ποτό 
κυρ Βιτσέντζον Κορνάρον ά δ ε λφ ο ϋ τον» 22 * * * * *, δεδομένου δτι είχε αδελ
φό Σκιπίωνα, σύμφωνα μέ τό γενεαλογικό δέντρο.

Και δ Βιτσέντζος, δμως αυτός απορρίπτεται σάν ποιητής τοϋ Έ- 
ρωτόκριτου από τον Ξανθουδίδη, γιατί «εκ τής έξετάσεως (τών συμ
βολαίων τον) πείθομαι δτι ουδό δ Βιτοέντζος ούτος Κορνάρος, δ νο
τάριος Σητείας δνναται νά είναι δ ποιητής τοϋ Έρωτοκρίτον διότι ώς 
καταφαίνεται εκ τών Ιδιοχείρους γεγραμμένων συμβολαίων ήτο άνθρω
πος μετριωτάτης μορφώαεως, καί διόλου δόν φαίνεται πιθανόν δτι ή- 
δύνατο νά ποίηση τον Έρωτόκριτον, έπειτα τό καί σπονδαιότερον δ 
νοτάριος ούτος έζησε καί άπέθανεν εν Σητεία καί δεν άπεδήμησεν εις 
Κάοτρον, όπως μαρτυρεί ό ποιητής περί έαυτοΰ»28.

18) Βλ. ύποσ. 8 τοΰ γενεαλογικού πίνακα.
‘") Βλ. ΰποσημ. 5.
30) Βλ. Σ. Ξανθουδίδη, Έρωτόκριτος δ. π. σ. Ι,ΧΙΧ.
21) Βλ. Σ. Ξανθουδίδη, Έρωτόκριτος 6. π. σ. Ι,ΧΧ.
”) Βλ. Σ. Ξανθουδίδη, δ. π. σ. LXX.
28) Βλ. Σ. Ξανθουδίδη, δ. π. σ. LXXI. "Οπως αναφέρει έκεϊ ό Ξ. :

«Ό Μητροπολίτης Κρήτης κ. Εύμένιος θέλων νά ’έχει δείγματά τινα τών συμβο
λαίων τοΰ νοταρίου τούτον, ΐνα χρηοιμοποιηθώοιν διά την Χριστιανικήν Κρήτην,
άνέ&ηκε εις τον εν Ένετία εφημέριον . . ,’Αγαθ. Ξηρουχάκην νά φωτογραφήαη καί
νά άντιγράψη τινά εκ τούτων. Πράγματι εατάληααν 3 φωτογραφίαι καί τινα αντί
γραφα, τά όποια έχω προ οφθαλμών*.
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Γενεαλογικό Λεντρο τής Κρητικής οικογένειας Κορνάρυιν. 
Φωτοτυπία τής σ. 117 τού κώδικα Barbara
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Φοιτοτυπία τής προίτης σελίδας (σ. 96 τοϋ Κ(όδικα) τής διαθ’ήκηζ τοΰ Άντο. 
Τζάκ. Κορνάρου (Bibl. S. Marco Mss. Italian!, Cl. 7. No 918) (8392).
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ΓΕΝΕΑΛΟΓΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΚΟΡΝΑΡΩΝ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ (CORNER D Ε CAND1A)’

Γενεές

1η

2η

3η

4η

5η

6η

Έκ ιού ιιείζονος οίκου ιού Άρχοντος τής Καρπάθου. Διενειματο μετ

Α Ν Δ Ρ Ε
άλλων τεσσάρων αδελφών αύτοΰ τήν νήσον

ΑΣ I Ω A Ν Ν Ο Υ ΚΟΡΝΑΡΟΣ
Κάρπαθον. Ένυμφεύθη τήν Δόναν Μάρκου Φαλιέρου, 'Ηρακλειώτου. Ύπήρι:ε Πρεσβευτής τής αποικίας καί συνάδελφος τοΰ Λεονάρδ. Γραδενίγου έν έτει 13 )4

1
Alessio

* miusrju in Venezia ιινι'ι: Pu Amb(assad)ore jier I Uinvert,
\ edi Ducale q.m Piero Miani che era duca di Candia (1343 - 4)

+
Piero

Alessio

I
Nicoli)

I-------------------------1--------------------------------- i
Andrea Piero Zuanne

si provd doppo la...di Candia 1340; 1341; In 8. Vidal,

Andrea Alessio Andrea8
1429; In D.a Margarita Morescho 

q.m Michiel (Ved. a 118:/ 
Κατέλιπε διαθήκην ύπό χρονολογίαν 

8 Οκτωβρίου 1463 (βλ. ύποσ. 3)

7η
I -------

Piero K(avallierJo 
1468: 12 8/bre 

Pro: 1404:

Francesco 
1446: n(umer/o 
1464: po: 1470: 
20 Gfenar/o po: 
In D.a: Modest a 

da Mezzo

-------------1
Scipion

1462: 30: 8/bre: n.o 
della Cd. Grande

8η Andrea 
1488: Scritlo

A ndrea
1525: 8: 9/bre: pro: 

In. D.a Cornelia Querini 
q.m Giacomo

l
Vicenzo 4 

1486
έγγρ. 1499, 2 Ίαν.

I
Antonio 1518: 

scr. 1549:
Σύζυγος Βαλερία Βαρ- 
βαρίγου 3 Δεκεμ. 1518

9η Giacomo 
1535 scr.

\
Piero
1521

Alessio
1518

I
Piero 5

1522: 23 Ίαν.

ΚΙη
I

.1 nd rea

Francesco 6
γεν. 1540, 28 Ίαν. Σύζυγος ΙΊακουμίνα 
Λεονάρδου Ντά Μολίνου. Έτάφη στό 

Παρασπόρι Σητείας.

Giacomo 1
1535: X[bre 21 po: In D.a Isabetta de 

Mezzo q.m Z(uan)ne

i
Vicenzo 8

εγεννήθη 1520:
Nicold Be net to

i i
Fran(ces)cO Marco Andrea8

I
’Λνδρέας

Συγγραφεύς καί πρό 
εδρος τής έν Ήρα- 
κλείιρ ’Ακαδημίας. 
Οι λόγοι αύτοΰ, χει
ρόγραφοι οντες, εΰ- 
ρίσκονιαι έν τωΜαρ 
κιανφ Κώδικι C1. 8 

No 20.

Γιακουμής ’Αλέξανδρος 
σύζυγος Μαρ
γαρίτα Ίωάν. 
Μουάτσου 

1573

I
Φραγκίσκος
Σύζ. 1598

I I I
Piero Be(nede)tto VilCENZO

I I
ANDIIEA" Z. Franco Ko 
Agnezina 1454: no 1491:13
Zen πρώτη Ag.o po : 1492 : In 

σύζυγος I). a Mattia Don q.m Berdin Essendo Vena-,
In D a Cor- to a Venezia Per negotij Amba.re delta Colo- 
nelia Zen q. nia di Candia fit dell 1592: 14 : Marco con 
to. Nicfol/d decreto del Senato fatto K: e le fii donnalo 

Historico una cattena d’ oro | vedi a 118: | 1623: Ά- 
πέθανε 1622.

I
Άνδρε ας εωργιος Andrea Ko Zurzi

11.,
1 1 1 1 ! 1 ί 1 ! S \

Zorzi Zorzi 1579: 
In D.a Cor
nelia Corner

Βιτσέντζος Φραγκίσκος Andrea 
νυμφευτείς 

τό 1578

Giacomo 
1575: η. o 1591: 
11 7/bre pro : 
1598: In D.a 
Pellegrina Bon 

q.m Franco

Ber( nar) din 
1577: 9 Genfar/o 
n.o 1597: In D.a 
Cornelia Bon

Klenetta Catheruzza Βερνάρδος 
σύζυγος θυ- 
γάτηρ Μάρ

κου Μέτζου

Βιισέντζος Zorzi

}2η
I

Ζ. Francesco 1001
1615: In D.a Maria Morosini q.m Vettor. 
Fii Conduttore de Cavali per la Cittd di 

Sithia in Candia.

Z. Ber(nar)do 
1578: In D. a 
. . . De Mezzo 
q.m Marco

Vicenzo ' Scipio n

1 εωργιος 
1605 8 Ίουν,

"~1
Άνδρέας 

γενν, 1611

3---------
Andrea 1605: 
8: Giug/njo

i
Zorzi
1611

) Τό\ παραπάνω γενεαλογικό πίνακα Ισύνταξα μέ βάσει τό οικογε
νειακό δέντρο τής ίδιας οικογένειας, παρμένο από τή σελίδα 117 τοϋ 
Κώδικα Μάρκου Μπάρμπαρο, πού.δημοσιεύω αυτούσιο στον πίνακα Ζ’ 
τού τόμου τούτου (Θ ) τών «Κρητικών Χρονικών». Τόν συμπλήρωσα μέ 
πληροφορίες, παρμένες άπό τις σημειώσεις τού Γιάνναρη (περί Έρωτο- 
κρίτου καί του ποιηιοΰ αυτού, Άθήναι 1889, σ. 23 καί 24) καί άπό τή 
διαθήκη τού Άντρέα Τζάκ. Κορνάρου. ΟΙ πληροφορίες τού κώδικα Μπάρ- 
μπσρο είναι τυπωμένε., μέ πλάγια στοιχεία δλες ot άλλες, τού Γιάννα
ρη καί τής διαθήκης, μέ όρθια.

*) Βλ. Γ ι ά ν ν α ρ η, δ. π. σ. 23.
*) Ό Άντρέας Κορνάρος τού Πέτρου τής 6ης γενεάς, χατέλιπε δια

θήκη σύμφωνα μέ τή σημείωση τού Γιάνναρη (δ. π. σ. 23) τήν 8 'Οκτω
βρίου 1463. Στή διαθήκη αύτή, όπως μάς πληροφορεί ό Κ. Δ. Μέρτζιος 
(·ή Καθημερινή» 26 - 6 - 1955) άναφέρονται καί τούτα : «θέλω Γνα τά 
ά,οθά μου διανεμηθούν χαιά τόν κάτωθι τρόπον .· Ό νϋς μου Πέτρος νά 
liifiB ως μεοίδ,ον τής πατρική; κληρονομιάς πάσαν τήν ιδιοκτησίαν μου τήν 
κειμένην tl. τήν νήσον Κάρπαθον, μέ τούς όρους Ικείνους πού μοΰ είχε δο- 
όη άπό τδν Αλέξιον λ’ορνέρ, προπάτορά μου, οί δέ άλλοι δύο viol μου 
Φραγκίσκος καί ΣκηχΙων, να μοιρασθοΰν μεταξύ των όλους τούς τόπου; μου 
τή; Σητείας, που μοΰ είχον δοθή άπό ιόν είρημένον προπάτορά μου Άλέ- 
,άον άλλά μέ τοί,ς Γδο.·ς όρου; καί μέ τός ίδίας συνθήκα; πού μοδ είχον δο- 

Την ίδια περίληηιη δημοσιεύει καί ό Γιάνναρης (δ. η, 0. 23ι 
*) Ό Βιτστντζος Τής 8ης γενεάς ένεγραφη στις 2 Ίαν. 1499 (R1 

”’·Α“" ‘ «■ *· «· ■»)»·.«:

ΚΡΜΠΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ ·.

*) Ό Πέτρος αύτός ένεγράφη στις 23 Ίαν. 1522. (Βλ. Γιάνναρη, 
ο. π. σ. 23).

8) Ό Φραγκίσκος τής 9ης γενεάς γεννήθηκε στις 28 Ίανουαρ. 1510 
και παντρεύτηκε τή Γιακουμίνα Λεονάρδου Ντά Μολίνου (Βλ. Γιάν
ναρη, δ. π. σ. 23) Στή διαθήκη άναφέρειαι δτι είναι θαμμένος στό 
Χωριό Παρασπόρι τής Σητείας.

Η συμπλήρωση τής ρίζας τού Φραγκίσκου αύτοΰ έγινε μέ βάση τό 
οικογενειακό δέντρο πού δημοσιεύει ό Γιάνναρης (δ. π. σ. 23). Τά στοι
χεία πήρε άπό τις σελίδες 118 καί 119 τού Κώδικα Barbara, τις όποιες
δυστυχώς ρέν κατόρθωσα νά δώ.

’) Ο Τζάκομο τής 9ης γενεάς είναι ό πατέρας τού διαθέτη Άντρέα 
Κορνάρου. Κατά τις πληροφορίες τού Κ. Δ. Μέρτζιου «...ό Ιάκωβος έ- 
νεφανίαθη τήν 1 'Οκτωβρίου 1535 εις τήν Άβογαρία ντέλ Κομούν, δηλαδή 
εις τήν αρχήν ή οποία είαήγε τους ευγενεΐς εις το Μεΐζον Σνμβούλ.ιον, φε- 
ΰων πληρεξούσιον τοϋ πατρός του Άνδρέα τής 10 ’Απριλίου 1535 καμωμέ- 
νον εν Ηράκλειο: (Χάνδακι) άπό τόν ονμβολ.αιογράφον I εώογιον Βααμοϋ- 
λον, δια τού οποίου ό 'Ανδρέας εξουσιοδοτεί δύο απεσταλμένους νά παρου
σιάσουν τον υιόν τον ’Ιάκωβον εις το Μεΐζον Συμβούλων και εκεί, εις τήν 
πράςιν τής εισδοχής του άναφέρεται τό άνομα τής μητρός του Κορναρόλας 
Κουιρίνο tpC ’Ιακώβ καί δηλοϋται ή ημερομηνία τής γεννήαεώς τον : 10 
Νοεμβρ(ου' 1514, ήτοι είχε τό εικοστόν έτος συμπληρωμένον και είχε το δι- 
Η<*ί<ομα να καιαλάβη &έσιν εις τό Μεΐζον Συμβούλων». (Βλ. έφημ· «ή Κα- 
Σημερινή» 26 - 6 - 1955).

8) Ό Βιιαέντζος Κορνάρος τής 9ης γενεάς είναι ό συντάκτης τού 
°»μβολαίου τοΰ 1561, ό όποιος ένομίσθη ποιητής τού Έρωτόκριτου. Πι

θανόν έγεννήθη τό 1520. (Βλ «Καθημερινή» 26 - 6 - 1955) Σχετικά μ' 
αυτό αναφέρει λεπτομερώς ό Στέφ. Ξανθουδίδης, ό όποιος δέν θεωρεί 
«... πλέον πιθανήν τήν γνώμην ότι ποιητής τον Έρωτοκρίτ ον δνναται νά εί
ναι δ Βιτζ. Κορνάρος τοϋ συμβολ.αίον τοϋ 1561 ν. (Βλ. Σ. Ξανθουδί- 
δη, Έρωτόκριτος, έκδοοις κριτική, 'Ηράκλειον, 1915, σ. LXIX)·

Ρ) Ό Άντρέας αύιός, γυιός τού Πέτρου, πρώτος έςάδελφος τού δια
θέτη, είχεν άφίσει κληροδότημα στό διαθέτη μέρος τού φέουδού του στό 
Θραψανό, δπως αναφέρει στή διαθήκη του.

10) Βλ. Γιάνναρη, ο. π. σ. 24 σημ. 2.
“) Ό Άντρέας Κορνάρος τοΰ Τζάκομο τής 10ης γενεάς είναι ό συν

τάκτης τής διαθήκης πού δημοσιεύεται εδώ. Στό γενεαλογικό πίνακα άνα- 
φέρεται ώς historico. Ό Γιάνναρης (δ π. σ. 26, ύποσ. 2) αναφέρει δτι: 
«η πολ,υτιμος αν τη Ιστορία (ιυΰ Άντρέα Κορνάρου), άπόκειται χειρόγραφος 
εν τι] Μαρκιανή Βιβλιοθήκη, συγκειται δε έκ δύο τόμων διηρημένων εις 16 
βιβλία. ’Εν τφ πρώττρ τόμω προτάσσεται περίληψις κατά κεφάλαια, εΐτα 
έπιφέρεται αλφαβητικός καί λεπτομερής πίναξ τών περιεχομένων εις 35 φύλ,λα. 
Μετά ταϋτα έπεται τό κείμενον Ας 149 φύλλα καϋ·ήκον μέχρι τοϋ 1380 έτους. 
Ειτα άναφέρεται χρονολογικός πίναξ τών Ρωμαίων αύτοκραιόρων (39 τόν 
αριέλμον) μέχρι τοϋ 308 έτους, ειτα δε έτερος πίναξ τών αύτοκρατυρων τής 
Κωνσταντινουπόλεως άπό Κωνσταντίνου τοϋ Λ' 308 μ. X. μέχρι Κωνσταν- 
τίνον τοϋ ΙΑ' 1445 /τό ό).ον 85 τόν αριθμόν). Ό δεύτερος τόμος άοχόμενος 
καί αυτός άπό αλφαβητικού πίνακας (39 σελίδων) περιέχει 4 βιβλία μόνον 
(13 - 16) εις 343 φύλλα. ΙΙαοαγγείλαντες αντίγραφου τοΰ σπουδαίοτάτου τού
του διά τήν]Κρήτην συγγράμματος ελπίζομεν νά έκδώαωμεν...».

Δέν άναφέρεται πουθενά, άπό 6,τι έχω ύπόψει μου, ούτε τό έτος

ούτε ό τόπος πού γεννήθηκε ό Άντρέας] Τζάκ. Κορνάρος. Πιθανόταια 
γεννήθηκε ατό ΙΙισκοκέφαλο τής Σητείας, άφοΰ εκεί είναι θαμμένοι καί 
ο πατέρας του Τζάκομο καί ό παππούς ίου Άντρέας καί άλλοι συγγε
νείς ίου. Αργότερα, ίσως μετά τό γάμο ίου, πιστεύω πώς εγκαταστάθη
κε στό Χάντακα. Ξέρομε θετικά, άπό τό [γενεαλογικό πίνακα καί τις ση
μειώσεις τού Κ. Δ. Μέρτζιου (στην «Καθημερινή» 26 - 6 - 55), δτι ό πα
τέρας του Τζάκομο γεννήθηκε στις 10 Νοεμβρίου 1514, καί δτι παν
τρεύτηκε τό 1535 σε ηλικία δηλαδή 21 έτκδν. Κατά συνέπειαν, τό 1536 - 
40 περίπου θά γεννήθηκε ό πρωτότοκος ήυιός του, πού πρέπει νά είναι 
ό Άντρέας, ό διαθέτης, σύμφωνα μέ τή συνήθεια τής οικογένειας τους, 
που υπάρχει ακόμη καί σήμερα στην Κρήτη, νά δίδεται ιό δνομα τού 
παππού στον πρώτο γυιό «για νά άναστα|νει ιό δνομα». "Οταν σύνταξε, 
λοιπόν, τή διαθήκη του θά ήταν 65 - 7Q ετών. ”0 Άντρέας είχε παν
τρευτεί δυό φορές. Ή πρώτη γυναίκα του ήταν ή Άνεζίνα Τζέν. Μετά το 
θάνατό της πήρε τήν Cornarola, άπό |ήν ίδια οικογένεια Τζέν. Δέν 
εκαμε παιδιά ούτε μέ τή μιά οΰτε μέ τήή άλλη, δπως βγαίνει ex silen. 
zio άπό τή διαθήκη του.

*5) Ό Βιτσέντζος τής 10ης γενεάς, ό γυιός τοϋ Τζάκομο καί άδελφός 
τοΰ συντάκτη τής διαθήκης πού δημοσιεύεται εδώ, υποθέτω δτι είναι ό 
ποιητής τοΰ Έρωτόκριτου. Βλ. σχετικά στήν εισαγωγή, σελίδα 385.

’*) Ό Βιτσέντζος τής 11ης γενεάς, γυιρς τού Άντρέα άπό τόν κλάδο 
τοΰ Νικόλαου, ό όποιος είχε τρεις άλλους αδελφούς, τόν Τζοίρτζη, τό 
Βερνάρδο καί ιό Σκιπίωνα, ύποθέτω ιπώς είναι ό συμβολαιογράφος 
τής Σητείας, πού άναφέρει ό Ξανθουδίδης (Βλ. Έρωτόκριτος, δ. π. σ. 
LXX)· Σ. Γ. Σ.
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Ή διαθήκη τοϋ Άντρέα Κορνάρου (1611) 385

Ένας από ιούς 6 Βιτσέντζους τοϋ δηαοσιευόμενου γενεαλογικού 
πίνακα τών Κορνάρων, πού μπορεί νά είναι ό ποιητής τοϋ Έρωχό- 
κριτου, είναι ό αδελφός τού διαθέτη ιστορικού καί ποιητή 
Άντρέα Κορνάρου καί τοϋ παραπάνω ιππότη Zuatine Francesco, 
ambassador della Colonia di Candia, γυιός τού Τζάκομο. Ό Br 
τσέντζος αυτός ίσως είναι από τούς τελευταίους γυιούς τού Τζάκομο. 
"Αν είναι έτσι, πρέπει νά γεννήθηκε γύρω στα 1560 - 70, οπότε στις 
αρχές τοϋ 17. αιώνα θά ήταν 40 - 50 ειών.

Στη σκέψη αυτή συνηγοροΰν καί τούτα :
α) 'Ο Βιτσέντζος Τζάκ. Κορνάρος γεννήθηκε πιθανότατα στο Πι- 

σκοκέφαλο τής Σητείας, όπως καί δ αδελφός του, ποιητής καί ιστορι
κός Άντρέας, αφού στο χωριό αυτό έζησαν, πέθαναν καί ετάφησαν οί 
γονείς καί οϊ πρόγονοί των.

β) Ό Βιτσέντζος παντρεύτηκε, αφού τό 1611 έχει τουλάχιστο 
δυο κόρες, τήν Elenetta, πού ήταν κιόλας παντρεμένη το έτος αυτό, 
καί τήν Catlieruzza, στις όποιες όφίνει κληροδοτήματα ό θείος τους 
Άντρέας. Δεν γνωρίζομε τό γένος τής γυναίκας του, πού ίσως θα ω
φελούσε τήν ερευνά μας. Γεγονός όμως είναι δτι τό 1611 είναι εγκα
ταστημένος στο Χάντακα καί έχει φέουδα καί κτήματα στήν περιφέ
ρεια τού Χάντακα. Πόσον καιρό κάθησε στο Πισκοκέφαλο τής Σητείας 
μέ τούς γονείς του καί σέ τί ηλικία ήλθε στο Χάντακα μάς είναι επί
σης άγνωστο. Πιθανόν είναι, αφού θά σποτίδασε στήν ’Ιταλία νά γύ
ρισε για κάμποσα χρόνια στή Σητεία καί Εκεί, ποτισμένος μέ τις 
σπουδές του στήν ’Ιταλία, όπου θά διάβασε τό πρότυπο τής εργασίας 
του Paris et Vienne τοϋ Pierre de la Cypede,

εκαμε κ’ εκόπιασε ετούτα, που σας γράφει. (Ε 1546)

γ) Ό Βιτσέντζος, μετά τό γάμο του, πού πιθανόν είναι νά έγινε 
στο Χάντακα, μέ πρωτοβουλία ίσως τών εκεί εγκαταστημένων αδελφών 
του Άντρέα καί Zuanne Francesco, εγκαταστάθηκε εκεί, δπου τύν 
βρίσκομε τό 1611 έγκαταστημένο μέ κτήματα.

Τά παραπάνω συμπεράσματα συμφωνούν μέ τήν ομολογία τοϋ 
ίδιου ποιητή :

Στη Στεία εγεννήϋηκε, στη Στεία ενε&ράφη,
εκεί ’κάμε κ’ εκόπιασε ετούτα, που σας γράφει.
Στο Κάστρον έπαντρεύτηκε, σαν άρμηνεύγ’ ή φύσι. (Ε 1545 - 7)

δ) Άλλος λόγος σοβαρός πού μάς κάνει νά υποθέσομε πώς δ Βι- 
τσέντζος αυτός μπορεί νά είναι δ ποιητής τού Έρωτόκριτου, είναι ή 
οικογενειακή προδιάθεση προς τήν ποίηση, παίρνοντας ύπόψει πώς δ

ΚΡΗΤΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ Θ. 25
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386 Στέργ. Γ. Σπανάκη

αδελφός του Άντρέας54 ήταν ποιητής και άλλα μέλη τής οικογένειας 
του άνθρωποι τών γραμμάτων, αυτός δέ ό ίδιος ήταν εγγράμματος, 
άφοϋ δ αδελφός του τοϋ κληροδοτεί από τη βιβλιοθήκη του τριάντα 
τόμους βιβλίων τής εκλογής του.

ε) Τέλος ή χρονική περίοδος που έζησε ό Βιτσέντζος Τζάκομο Κορ- 
νάρος, δηλαδή ή περίοδος 1570 - 1640 περίπου, σύμφωνα μέ τήν πα
ραπάνω υπόθεσή μας, ενισχύει σοβαρά τή γνώμη μας δτι είναι δυνα
τόν νά είναι αυτός ό ποιητής τοϋ Έρωτόκριτου, γιατί ήταν σε ώριμη 
ηλικία κατά τή χρονική περίοδο που έγινε δ Έρωτόκριτος, σύμφωνα 
μέ τά συμπεράσματα τών άσχοληθέντων ειδικά μέ τό θέμα 25.

"Ολ’ αυτά, φυσικά, είναι μια υπόθεση, από τήν όποια μπορεί νά 
ξεκινήσει μια προσεκτική καί επίμονη έρευνα στά ’Αρχεία τής Βενε
τίας, από εκείνους που έχουν τή δυνατότητα νά μεταβοΰν εκεί, γιατί ή 
εργασία αυτή δέν μπορεί νά γίνει μέ τή βοήθεια τών microfilms. Δέν 
είναι δυνατόν παρά νά εύρίσκονται εκεί ντοκουμέντα, πού θά φωτί
σουν αρκετά τήν έρευνα, για νά φτάσομε σε θετικότερα συμπεράσματα.

al) "Αν ήταν δυνατόν νά βρεθούν τά ποιήματα του θά διευκολυνόταν πολύ 
ή ερευνά μας.

,δ) Βλ. Σ. Ξανθουδίδη, Έρωτόκριτος, δ. π. σ. XLV - Ι,ΧΙΙΙ, Στυλ. 
Ά λ ε ξ ί ο υ, Κρητική ’Ανθολογία, 6. π. σ. 76. Ό Γιάνναρης (δ. π. σ. 26) δέν 
παραδέχεται τόν Βιτσέντζον αυτόν ώς ποιητήν τοΰ Έρωτόκριτου.
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ΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ

COPIA DEL TESTAMENTO
DEL CL.mo SIG.r ANDREA CORNARO DI CANDIA

Nel Nome dell’ Eterno Iddio, P(ad)re, figf(lio)lo, et Spi- 
rito santo, et della | Beatiss(im)a Vergine Madre d’ Iddio 
mia Auocata, et di tutta | la corte Celestiale, Γ anno dell’In- 
carnat(ion)e del n(ost)ro s(igno)re x6ii | alle X. di marzo nel- 
la Citta di Candia. Questo e il J testam(ent)o, et ultima 
uolonta, et ordinatione di me | Andrea Cornaro fu del 
Cl(arissi)mo s(igno)r Giacomo fatto scritto [ da Tomaso chi- 
riacopulo 1 de m. Zuanne, di cendo io | le parole, et ordinan- 
do secondo la mia uolonta, | chiamato da me a questo effet- 
to, come mio amico | et confidente, poiche io, per l’indispo- 
sit(ion)e delli | ocelli non posso scriuere di mia propria ma- 
no, j essendo io sicuro, che tegnira il tutto secretto, ma | 
pero lo andaro sotto scriuendo di mano mia pro j pria di 
parte in parte secondo, che andaro ordi | nando, et dispo- 
nendo, et cosi uoglio che sia osser | uato, et esseguito in 
tutte le sue parti riuocando | et annullando ogn’ altro te-

ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΤΗΣ ΔΙΑΘΗΚΗΣ
ΤΟΥ ΕΚΛΑΜΠΡΟΤΑΤΟΥ Kou ΑΝΤΡΕΑ ΤΖ. ΚΟΡΝΑΡΟΥ

Στο δνομα τοϋ αιώνιου Θεοϋ, τοϋ Πατρός, τοϋ Υίοϋ και 
τοΰ ‘Αγίου Πνεύματος και της Παμμακάριστου Παρθένου, Μη
τέρας τοϋ Θεοϋ, Προστάτιδάς μου, και δλης τής χορείας των 
’Αγγέλων- τό έτος 1611 από την ενσάρκωση τοϋ Κυρίου ημών, 
στις 10 τοΰ Μάρτη, στην πόλη τοΰ Χάντακα.

Αυτή είναι ή διαθήκη και ή τελευταία θέληση και διάταξη 
εμένα, τοΰ Άντρέα Κορνάρου, τοΰ εκλαμπρότατου μακαρίτη 
Τζάκομο, γραμμένη, καθ’ υπαγόρευσή μου, από τό Θωμά Κυ 
ριακόπουλο 1 τοΰ μισέρ Τζουάνε, πού τον κάλεσα <5 ίδιος γι’ αυ
τό τό σκοπό, σαν φίλο κα'ι έμπιστό μου, γιατί εγώ, από αδυνα
μία των ματιών, δεν μπορώ νά γράφω μέ τό ’ίδιο μου τό χέρι, 
μέ τη βεβαιότητα πώς δλα θά τά κρατήσει μυστικά. "Ομως θά 
την υπογράφω μέ τό ’ίδιο μου τό χέρι, τμηματικά, έτσι πού θά 
προχωρώ διατάσσοντας και διαθέτοντας καί έτσι θέλω νά τηρη
θεί σ’ δλα τά σημεία της, ανακαλώντας και ακυρώνοντας κάθε 
άλλη διαθήκη καί διάταξη, τόσο ιδιόχειρη δσο καί γραμμένη από
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388 Στέργ. Γ. Σπανάκη

lascia per suoi Comissa· 
rij la Cl(arissi)tna s(igno)- 
ra Cornarola Zen sua 
nioglie. et li Cl(arissi)mi 
s(igno)ri Gio F(rances)co 
il Kau(allie)r et Vic(en· 
z)o Corner loro fratelli.

stam(ento), et ordinatione, | che apparesse esser stato fatto 
da me, cosi di | mia mano, come anco di man di nodaro, 
et | hauesse ogni sorte di clausola derogatoria, se j ben dico 
non hauer f atto nissuno con clausula, | ma per ouiar alle 
malitie del mondo fazzo | questa dichiaratione. Primiera- 
m(en)te dunque di | mando perdono al mio Creatore di tut- 
ti i miei | falli, et peccati, et raccommando la peccatrice | a- 
nima mia alia sua infinita misericordia, | et a tutti i fideli 
christiani lasso la pace, et la | gratia del sig(no)re2, di poi 
lasso, et ordino per miei | comessarij la Cl(arissi)ma ma- 
d(onn)a Cornarola Zen3 mia di lett(issi)ma | et honorat(is- 
si)ma Consorte, et li Cl(arissi)mi s(igno)ri Z. Franc(esc)o 
il Cau(allie)r et | Vicenzo miei car(issi)mi fr(ate)lli, et in 
absentia, o mancam(en)to di | uno di essi, in ogni attione, 
che occorresse subintrar | et possa ager il Cl(arissi)mo s(i- 
gno)r Bernardin ‘ mio Car(issi)mo Nepote | li quali commis- 
sarij habbino da far, et esseguire quel | tanto, che qui sot- 
to mi hauero ordinato. Voglio | esser sepolto nella Chiesa 
di S. franc(esc)o in questa Citta | douendo esser fatta quan-

Άφί\ει επιτρόπους ίου τήν 
έ/.λαμπρόκιτη κ Κορνα- 
ρόλα Τζέν, σύζυγό του καί 
τούς εκλαμπρότατους κ. κ. 
Τζουάνε Φραγκϊοκο, Κα
βαλιέρο καί Βιτσέντζο Κόρ
νερ, αδελφούς του

συμβολαιογράφο, πού θά παρουσιαζόταν σαν δίκη μου και πού 
θα είχε κάθε είδους αναιρετική ρήτρα, αν καί, ομολογώ, δεν 
έχω κάμει καμιά τέτια' κάνω όμως αυτή ιή δήλωση, για ν’άπο- 
τρέψω τις ραδιουργίες τοΰ κόσμου.

Πρώτα - πρώια, λοιπόν, ζητώ συγχώρηση από τό δημιουργό 
μου για δλα τά παραπτώματα καί τά αμαρτήματα μου και πα
ραδίδω τήν αμαρτωλή μου ψυχή στο μεγάλο του έλεος. Σ’ δλους 
τούς πιστούς Χριστιανούς άφίνω τή χάρη τοΰ Κυρίου2. ’Έ
πειτα άφίνω και ορίζω επιτρόπους μου τήν εκλαμπρότατη, προσ
φιλέστατη και εντιμότατη σύζυγό μου κυρία Κορναρόλα Τζέν’, 
και τούς εκλαμπρότατους κυρίους, τον Καβαλιέρο Τζουάνε - 
Φραγκίσκο και τό Βιτσέντζο, αγαπητότατους αδελφούς μου. Σέ 
περίπτωση πού θά απουσιάσει ή θά εκλείψει ένας άπ’ αυτούς, 
σέ κάθε πράξη πού θά χρειαζόταν, νά είναι αντικαταστάτης καί 
νά μπορεί νά ενεργεί ό εκλαμπρότατος κ. Μπερναρντίν*, αγαπη
τότατος μου ανεψιός. Οί επίτροποι αυτοί νά κάμουν και νά εκτε- 
λέσουν, δ,τι παρακάτω διατάσσω.

Θέλω νά ταφα) στήν εκκλησία τοΰ Άγ. Φραγκίσκου, στην 
πόλη τούτη. Γι αυτό οί επίτροποί μου πρέπει νά κάμουν τό γρη
γορότερο, αν δεν τήν κάμω εγώ δσο ζώ, δπως σκέπτομαι, μιάν
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to prima un’ area5 schietta | dalli miei commissarij in quel 
loco, che a detta mia | consorte parera, et metterui dentro 
il corpo mio, et ( di essa mia consorte, et non di altri, se 
pero in uita j mia, come penso, non Thauero fatta, alia qual 
cliiesa | ouer monast(er)o lasso form(en)to m(isur)e .8. ogni 
anno in perpe | tuo perche detti Reuer(endissim)i P(ad)ri di- 
ano il loco, et siano | obligati dir una messa al mese in per- 
petuo per le | anime nostre, et della q(uondam) mad(onn)a 
Agnesina8 mia prima | consorte, et son sicuro, che anco 
detta Mad(onn)a Cornarola | non manchera di lasciar qualche 
legato al d(ett)o mo | nast(er)o per nostra perpetua comme- 
morat(ion)e, il qual | form(en)to pred(ett)o essi Reuer(en- 
dissim)i P(ad)ri, lo possano scuoder annu | alm(en)te dal 
C(asa)l Trapsano dal duello1, che pagano li ter | reni eon- 
cessi da me in Gonico8 a Giani Sigano Zotti | dal d(ett)o Ca- 
sal posti isto Vathia9. L,a mia sepoltura, ouer | mortorio 
sia fatta priuatam(en)te, et senza alcuna pom | pa, et io sia 
uestito con la mia capa 10 della nostra | scola benedetta di 
S. Zuani, et portato sub(it)o il mio | cadauero da casa mia 
nella capella di S(an)ta Maria | di Barocci " ouer di s(an)ta

No i. lassa al monaste- 
rio di S Kranc(es)co do- 
ue intende di essere se- 
polto tn(isu)ri 8. di for- 
ruento all’ an(n)o in per· 
pet no.

άρχλα5 απλή, στον τόπο εκείνο, που θα ορίσει κατά την κρίση 
της, ή παραπάνω σΰζυγός μου, για νά βάλουν τό σώμα μου, τό 
σώμα τής συζύγου μου και κανενός άλλου. Στην εκκλησία ή 
τό μοναστήρι εκείνο άφίνα) οκτώ μουζοΰρια σιτάρι κάθε χρόνο, 
παντοτινά, για νά δώσουν οί σεβάσμιοι εκείνοι Πατέρες τον τό
πο και νά είναι υποχρεωμένοι νά κάνουν κάθε μήνα, παντοτινά, 
μιά λειτουργιά γιά τ'ις ψυχές τις δικές μας κα'ι τής μακαρίτισσας 
κ. Άνεζίνας6, πρώτης συζύγου μου. Είμαι βέβαιος ότι, και ή 
παραπάνω κυρία Κορναρόλα δεν θά παραλείψει ν’ άφίσει κανέ
να κληροδότημα στο μοναστήρι αυτό, γιά νά μάς μνημονεύουν 
παντοτινά. Τό σιτάρι πού λέω παραπάνω μπορούν νά τό παίρ
νουν οί σεβάσμιοι Πατέρες κάθε χρόνο από τό χωριό Θραψανό, 
από τό λιβέλο 1 πού πληρώνουν τά χωράφια, πού άφισα σάν γο
νικό8 στο Γιάννη Σιγανό Τζότη από τό παραπάνω χωριό, πού 
βρίσκονται στό Βαθιά9. Ή ταφή μου ή ή κηδεία μου νά γίνει 
ανεπίσημα και δίχως καμιά επίδειξη. Νά είμαι ντυμένος μέ την 
κάπα10 τής ευλογημένης Άδελφότητάς μας τού Αγίου Ίωάννου. 
Τό λείψανό μου νά μεταφερθεΐ αμέσως από τό σπίτι μου στό 
εκκλησάκι τής Παναγίας τού Μπαρότση 11 ή στην Παναγία τη

Άςιθ 1 Άφίνει στό μο· 
ναστήρι τού Αγίου Φραγ
κίσκου, όπου Ό-έλει νά τα
φεί, 8 μουζούρια σιτάρι τό 
χρόνο, παντοτινά.
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390 2 τέργ · Γ. Σπανάκή

No 2. Alla Capella di 
s(an)ta Maria formosa 
lassa per una sol uolta 
ip(erpe)ri so.

No 3. lassa ip(erpe)ri 25: 
per cadauno a quelli che 
le faratino la guardia in 
d(ett)a capella.

No. 4. lassa alii monaste- 
rij di S.'Piero': S. Franc 
(esc)o et S. Salu(ato)r ip 
(erpe)ri 100 per cadauno 
accio le habbino a dire 
le messe di S. Gregorio, 
et per il med(esi)mo ef- 
fetto lassa al domo in S. 
Tito ip(erpe)ri 100: et 
ip(erpe)ri 50 : a tre sac- 
cerdoti per dire le d(ett)e 
roesse.

maria formosa12, doue star | debbia fino, che passino hore 
24 dal mio spirare | et poi sia portato in detta chiesa di S. 9/r 
franc(esc)o eon | dui capitoli,s di S. Tito, et di S. franc(e- 
sc)o con sei torzi14 | bianchi, douendo esser messe dui, o tre 
persone | fidate alia guardia del mio corpo in d(ett)a capel
la, I alia quale lasso iperp(e)ri16 cinquanta, per esser [ spesi 
in qualche agum(en)to, o ornam(en)to di essa, | et a cias- 
cheduna di dette persone, che farano la | guardia fino, che 
sia portato a seppelire, come di | sopra, siano dati ip(er- 
pe)ri 25 per la loro fatica, et par | Γ anima mia. Lasso, et 
uoglio, che mi siano fatte | dir le messe di S. Gregorio 16 in 
questi tre monastery’ | et chiese cioe S. Piero ”, S. fran- 
c(esc)o ‘8, et S. Saluator alii | quali lochi siano dati ip(er- 
pe)ri cento per cadauno, per | far dir dette messe, et prega- 
rono per P anima mia | et med(esimamen)te siano fatte dir 
esse messe di S. Gregorio | in S. Tito al Domo, doue si- 
milm(en)te siano dati ip(erpe)ri 100 | et di piu siano dati 
ip(erpe)ri 50. a tre Reuer(endissim)i Sacerdoti | di d(ett)a 
chiesa di S. tito, a quelli, che parera a d(ett)i miei | com-

Άριθ. 2. Στό παρεκκλήσι 
τής Παναγίας τής Φορμό
ζας άφίνει, για μιά φορά 
μόνο, υπέρπυρα 50.

Άριθ. 3. Άφίνει ύπέρπυ- 
ρα 25 στον καθένα σέ κεί
νους πού θά τόν φρουρή
σουν στό παρεκκλήσι αδτό.

Άριθ 4. Άφίνει στά μο
ναστήρια τοΰ Άγ. Πέτρου, 
Άγ. Φραγκίσκου καί Άγ. 
Σαλβαδόρου 100 υπέρπυρα 
στό καθένα γιά νά τοΰ κά
μουν τις λειτουργίες τοΰ 
Άγ. Γρηγορίου. Γιά τόν ί
διο σκοπό άφίνει στον κα
θεδρικό ναό τοΰ Άγ. Τί
του υπέρπυρα 100 καί υ
πέρπυρα 50 οέ τρεις πα
πάδες, γιά νά κάμουν τις 
ίδιες λειτουργιές.

Φορμόζα12, δπου πρέπει νά παραμείνει ώσπου νά περάσουν 24 
ώρες από την ώρα πού θά ξεψυχήσω. Έπειτα νά μεταφερθεΐ 
στην παραπάνω εκκλησία τοΰ Αγίου Φραγκίσκου μέ δυο χο
ρούς 13 ιερέων, τοΰ Αγίου Τίτου και τοΰ 'Αγίου Φραγκί
σκου, μέ έξι τόρτσες14 λευκές. Δυο ή τρία πρόσωπα έμπιστα 
πρέπει νά μπουν φρουρά τοΰ λειψάνου μου, στό παραπάνω 
παρεκκλήσι, στό όποιο άφίνω τ'πέρπυρα 15 50, γιά νά ξοδευτούν 
γιά καμιά βελτίωση ή διακόσμησή του. Σέ κάθε ένα από τά πα
ραπάνω πρόσωπα, πού θά φυλάξουν τό λείψανό μου ώσπου νά 
μεταφερθεΐ γιά νά ταφεί, δπως αναφέρω παραπάνω, νά δοθούν 
υπέρπυρα 25 γιά τόν κόπο τους και γιά την ψυχή μου. °Αφί- 
νω και θέλω νά μοϋ ψαλεί ή ακολουθία τού 'Αγ. Γρηγορίου 18 
σέ τούτα τά τρία μοναστήρια και εκκλησίες, δηλαδή τού 'Αγίου 
Πέτρου”, τού 'Αγ. Φραγκίσκου 18 και τού 'Αγ. Σαλβατόρου 19. 
Στό καθένα από τά μοναστήρια αυτά νά δοθούν υπέρπυρα εκα
τό, γιά τις λειτουργίες αυτές κα'ι γιά νά κάμουν παράκλησες γιά 
την ψυχή μου. Επίσης ή ακολουθία αυτή τοΰ 'Αγ. Γρηγορίου 
νά γίνει καί στον καθεδρικό ναό τού 'Αγ. Τίτου, δπου ομοίως 
πρέπει νά δοθούν υπέρπυρα 100. Επίσης νά δοθούν υπέρπυρα 
50 σέ τρεις αιδεσιμότατους Ιερείς τής εκκλησίας αυτής τού 'Αγ.
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Ή διαθήκη τού Άντρέα Κορνάρου (1611) 391

missarij per dir dodese messe cioe quatro cias | cuno nell’ 
Altar priuilleggiato20, ch’e in detta chiesa, | per 1’ anima 
mia. Item siano dati al Reuer(endissim)o Meletio | Vlasto21 
Gerom(ona)co ip(erpe)ri ioo. Al Reuer(endissim)o Papa sier 
Giana | mor(?)ni mio compare ip(erpe)ri ioo. Al Reuer(en- 
dissim)o papa sier Geo | ghristofforo mio compare ip(erpe)ri 
ioo. et al Reuer(endissim)o Papa sier Agustin da Cipri 
ip(erpe)ri 50. et ad altri dieci pred Greci | ip(erpe)ri dieci 
per ciascuno, tutti per dir tante messe et | pregar Dio, per 
Γ anima mia, obligando in cio | la loro conscientia, et si- 
milm(en)te siano dati al Reuer(endissim)o | papa spanopulo 
dal C(asa)l Macritico mio compare altri | ip(erpe)ri 50. per 
dir tante messe per Γ anima mia, et ancora | siano dati 
ip(erpe)ri 25. a cadaun prete delli Casali trapsano | Soffo- 
rus, et Vogni, che si ritrouerano esser al tempo | della mia 
morte, per dir tante messe per Γ anima | mia, come di so- 
pra. Item siano dati ip(erpe)ri 400. in otto | monasterij Gre
ci fuor della Citta di Calogeri doue | siano sacerdoti, come

No 5. lassa al R(everen)- 
do Meletio Vlasto gero- 
monaco ip!erpe)ri 100, A 
R. Giana Mor(...?)ni ip(er- 
pe)ri 100. A Papa leo i- 
p((erpe)ri 100. A papa A- 
g(usti)n de Cipro ip(er- 
pe)ri 50. A 10 pretti Gre
ci iperpejri 100. A papa 
Spanopulo ip(erpe)ri 50. 
Alii papa di 3 casali no 
minati ip(erpe)ri 75.

No 6. A otto monasterij 
Greci fuori della Citta 
ip(erp)ri 50, per cadauno 
fanno ip(erpe)ri 400.

Τίτου, σέ κείνους πού θά εκλέξουν οί επίτροποί μου, για νά κά
μουν δώδεκα λειτουργίες, δηλαδή τέσσερις δ καθένας, στο άλτά- 
ριο πριβιλεγκιάτο 20, πού υπάρχει στην εκκλησία αυτή, για την 
ψυχή μου.

’Έπειτα νά δοθούν στο σεβ. Μελέτιο Βλαστό, ιερομόναχο21, 
ύπέρπυρα 100' στο σεβάσμιο παπά κύρ Γιανά Μορ<^οζί;^>νι, 
κουμπάρο μου, ύπέρπυρα 100" στο σεβάσμιο παπά κύρ Λέοντα 
Χριστόφορο, κουμπάρο μου, ύπέρπυρα 100 και στο σεβάσμιο 
παπά κύρ Αυγουστίνο Ντασύπρι ύπέρπυρα 50. Σέ άλλους δέκα ορ
θόδοξους παπάδες ύπέρπυρα 10 στον καθένα, για νά κάμουν 
δλοι τόσες λειτουργίες καί νά παρακαλέσουν τό Θεό γιά την ψυ
χή μου' γι αυτό τούς άφίνω στη συνείδησή τους. Νά δοθούν 
επίσης στο σεβάσμιο παπά Σπανόπουλο άπό τό χωριό Μακρύ 
Τοίχο, κουμπάρο μου, άλλα 50 ύπέρπυρα, γιά νά κάμει ανάλο
γες λειτουργίες γιά την ψυχή μου. Νά δοθούν ακόμη ύπέρπυρα 
25 σέ κάθε παπά των χωριών Θραψανό, Ζωφόροι και Βόνη πού 
θά ύπάρχουν τό χρόνο τού θανάτου μου, γιά νά κάνουν ανάλο
γες λειτουργιές γιά την ψυχή μου, δπως παραπάνω.

Νά δοθούν έπίσης ύπέρπυρα 400 σέ οκτώ ορθόδοξα μονα
στήρια καλογέρων έξω άπό την πόλη, δπου ύπάρχουν παπάδες, 
δπως θά κρίνουν καλύτερα οί επίτροποί μου, δηλαδή ύπέρπυρα

Άριθ. 5. Άφίνει σιό σε
βάσμιο Μελέτιο Βλαστό Ι
ερομόναχο ύπέρπυρα 100. 
στό σεβάσμιο Γιανά Μο- 
ρ(οξί;)νι ύπέρπυρα 100, 
στον παπά Λέον Ντασύ- 
πρι ύπέρπυρα 60, σέ 10 
ορθόδοξους παπάδες ύπέρ
πυρα 100, στον παπά Σπα
νόπουλο ύπέρπυρα 50, στους 
παπάδες τών τριών χωριών 
πού άναφέρονται ύπέρπυ
ρα 75.

Άριθ. 6. Σέ οκτώ μονα
στήρια ορθόδοξα, εξω ά
πό τήν πόλη, ύπέρπυρα 50 
στό καθένα- σύνολο ύπέρ
πυρα 400.

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 16:51:21 EEST - 54.161.213.156



392 Στέργ. Γ. Σπανάχη

No 7 Α1 Monastero di 
s(an)ta Maria di Anzoli 
del loco della tnessarea 
m(isu)re 4: form(en)to all’ 
anno in perpetuo

No 8. A1 Monasterio di 
s(ant)a Catt(eri)na franca 
di Settia form(en)to m(i- 
su)re4: Sittiote, uino mi- 
stacclii sei et ip erpe)ri 
10. all’ anno in perpetuo.

Αριθ. 7. Σιό μοναατήρι 
*ής Παναγίας των ’Αγγέ
λων, στην περιοχή Καινού
ριου Μεσσσρας μουζούρια 
4 σιτάρι τό χρόνο, παντο
τινά.

Άριθ·. 8. Στό μοναστήρι 
τής Άγ. Κατερίνας Φράγ- 
κας τής Σητείας σιτάρι 
μουζούρια σητειακά 4, κρα
σί μίστατα εξ καί ΰπέρπυ- 
ρα 10 τό χρόνο, παντοτινά.

meglio parera alii miei com | missarij cioe ip(erpe)ri 50 per 
ciascun monast(er)o, per esser ditte | tante messe per l’ani- 
ma mia, et commemorarmi, et | prego li sud(ett)i miei com- 
missarij, et particolarm(en)te la | mia consorte, nella carita, 
et amor della quale m(aggiormen)te | mi confido, che tutte 
le pred(ette)e messe, et dalli sacer j doti latini et dalli Gre
et si facciano dir quanto piu | presto sia possibile, essendo 
questo il maggior aiuto, | et suffraggio, che possa hauer la 
peccatrice anima | mia. Lascio al monast(er)o di S(an)ta Ma
ria di Anzoli 1 del loco nouo della Messarea, form(en)to m(i- 
sur)e.4· all’ anno, | in perpetuo da esser scosso da quei Pa- 
dri ogn’anno | di loro aut(ori)ta dal liuello sud(ett)o delli 
terreni stu Vatliia | a trapsano, accio siano obligati dir una 
messa in | perpetuo al mese, per Γ anima della sud(ett)a 
q(uondam) Mad(onn)a | Agnesina Zen 22 mia prima moglie, 
et de tutti i suoi. | Item lasso al monast(er)o di S(ant)a 
Cath(erin)a franca di Settia28 | form(en)to m(isur)e quatro 
sittiote21, etu ino m(ista)ti sei mosto, et | dan(ar)o ip(er- 
pe)ri 10. ogn’ anno in perpetuo, da esser scosso | da quei

50 στό καθένα μοναστήρι, για να κάμουν ανάλογες λειτουργίες 
για την ψυχή μου και να μέ μνημονεύουν. Παρακαλώ τούς πα
ραπάνω επιτρόπους μου καί ιδιαίτερα τή σύζυγό μου, πού εμπι
στεύομαι κυρίως στη στοργή και στην αγάπη της, νά γί
νουν δλες οί παραπάνω λειτουργίες καί από τούς λατίνους και 
από τούς ορθόδοξους παπάδες, δσο είναι δυνατό πιο γρήγορα, 
γιατ'ι αυτό θά είναι ή μεγαλύτερη βοήθεια καί συνδρομή, πού 
μπορεί νά εχει ή αμαρτωλή ψυχή μου.

Επίσης άφίνω στό μοναστήρι τής Παναγίας των ’Αγγέλων 
τοϋ Καινούριου Μεσαράς 4 μουζούρια στάρι τό χρόνο, παντο
τινά, πού θά τό παίρνουν οί πατέρες εκείνοι κάθε χρόνο, δταν 
θέλουν, από τό λιβέλο τών παραπάνω χωραφιών στον Βαθιά τοϋ 
Θραψανοΰ. Γι’ αυτό νά είναι υποχρεωμένοι νά κάνουν μιά λει- 
τουργιά τό μήνα, παντοτινά για τήν ψυχή τής παραπάνω μακα- 
ρίτισσας Άνεζίνας Τζέν 2\ πρώτης γυναίκας μου και δλων τών 
δικών της.

’Επίσης άφίνω στό μοναστήρι τής 'Αγίας Κατερίνας Φράν- 
κας τής Σητείας 28 στάρι μουζούρια 4 σητειακά2*, κρασί μούστο 
6 μίστατα καί χρήματα ύπέρπυρα 10 κάθε χρόνο, παντοτινά. Οί 
πατέρες εκείνοι μπορούν νά τά παίρνουν, όπόταν θέλουν από τό
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Padri di loro aut(ori)ta dalla mia portion del | Casal Pisco- 
chieffalo 25, per esser obligati dir una messa | al mese in per- 
petuo, per Γ anima delli q(uondam) s(igno)ri miei | Auo, et 
padre, che sono iui sepolti, et della q(uondam) Cl(arissi)ma 

| Isabetta 2<J mia madre. Item lasso al monast(er)o di S. | 
Saluatore di q(ues)ta Citta form(en)to m(isur)e. 4. all’ anno 
in perpetuo | da esser scosso da quei P(ad)ri dal Casal Vo· 
gni dal liuello | che pagano li terreni quarto uno concessi 

98r gia in | Gonico al q(uondam) Giorgi Perciuale d(ett)o sca- 
uazzo Calog(er)o | essendo oblig(at)i di dir una messa al me
se per in | perpetuo, per Γ anima del q(uondam) s(igno)r 
franc(esc)o Zen27 fu de | sier Pellegrin mio primo suocero, 
et della q(uondam) mad(onn)a bar | bara sua eonsorte.

Andrea Cornaro fu de sier Giacomo di propria mano | 
mi sottoscriuo, et affirmo quanto di sopra si con | tiene.

Item lasso alia chiesa della n(ost)ra don(n)a di Peruol- 
la a Soffo I rus, et a quella, ch’ e dentro esso Casal Soffo- 
rus i I p(erpe)ri. 50. per ciascuna, et alia chiesa della n(o- 
st)ra don(n)a den | tro il Casal trapsano ip(erpe)ri. 100. et d

μερίδιό μου, από τό χωριό Πισκοκέφαλο 25, μά θά είναι υπο
χρεωμένοι νά κάνουν μια λειτουργία τό μήνα, παντοτινά για την 
τ|ιυχή τοΰ παπποϋ μου και τοΰ πατέρα μου, που είναι εκεί θαμ
μένοι, και τής εκλαμπρότατης μητέρας μου Ίσαμπέττας 2β.

’Επίσης άφίνω στο μοναστήρι τοΰ 'Αγίου Σαλβατόρου τής 
πόλης αυτής σιτάρι μουζοΰρια 4 τό χρόνο, παντοτινά που θά τό 
παίρνουν οί Πατέρες εκείνοι από τό χωριό Βόνη, από τό λιβέλο 
πού πληρώνουν τά χωράφια, τό ένα τέταρτο, πού παραχώρησα 
σάν γονικό στον ποτέ Γιώργη Περκίβαλε, τό λεγόμενο Σκαβά- 
τσο, καλόγερο, όντας υποχρεωμένοι νά κάνουν μιά λειτουργιά τό 
μήνα, παντοτινά, γιά την ψυχή τοΰ μακαρίτη Φραγκίσκου 
Τζέν” τοΰ ποτέ κύρ Πελεγκρίν, πρόίτου πεθερού μου και τής 
μακαρίτισσας κ. Βαρβάρας, συζύγου του.

Άντρέας Κορνάρος τού ποτέ Τζάκομο, υπογράφω μέ τό ’ίδιο 
μου τό χέρι καί βεβαιώνω δ,τι παραπάνω περιλαμβάνεται.

’Επίσης άφίνω στην Ικκλησία τής Παναγίας τής Περβόλας 
στούς Ζωφόρους και σ’ εκείνη πού είναι μέσα στο χωριό Ζωφό- 
ροι ύπέρπυρα 50 στην κάθε μιά' στην εκκλησία τής Παναγίας 
μέσα στο χωριό Θραψανό ύπέρπυρα 100 καί στην εκκλησία τού

Ή Διαθήκη τού Άντρέα Κορνάρου (1611)

No 9. Al Monasterio di 
S. Saluad(o)r di Candia 
m(isulre 4: forra(en)to all’ 
an(n)o in perpetuo.

No to. lassa per augu- 
mento et ornamento di 
quattro chiese ip(erpe)- 
ri 300.

Άριθ. 9. Στό μοναστήρι 
τοΰ Άγ. Σαλβατόρου τοΰ 
Χάντακα μουζοΰρια 4 σι
τάρι τό χρόνο, παντοτινά.

Άριθ. 10. Άφίνει γιά τήν 
βελτίωση καί τή διακόσμη- 
ση τεσσάρων εκκλησιών ύ
πέρπυρα 300.
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No κ. Item lassa ip(er- 
pe]ri ioo: per far una im- 
magine dell’ assuntion 
della mad(on)na.

No 12. Alla chiesa di S. 
Zorzi del C(asa)l Rafti 
ip(erpe)ri ioo: A quella 
di S. Zorzi del C(asa)l Pi- 
scochiefalo ip(erpe'ri ioo: 
A quella di S. Anna del 
detto Casal ip(erpe)ri 50: 
Alla chiesa del Casal Pa· 
raspori ip(erpe)ri 100.

Άριθ. 11. ’Επίσης άφίνει 
ΰπέρπυρα 100 γιά νά γίνει 
μιά εικόνα τής Κοιμήσεως 
τής Θεοτόκου.

’Αριθ. 12. Στην εκκλησία 
τοΰ Άγ. Γεωργίου τού χω
ριού Ράφτη ΰπέρπυρα 100. 
2’ εκείνη τοΰ Άγ. Γεωρ
γίου τοΰ χωριοΰ Πισκοκέ- 
φαλο ΰπέρπυρα 100. 2’ ε
κείνη τής Άγ. Άννας τοΰ 
ίδιου χωριού ΰπέρπυρα 50. 
2τήν εκκλησία τοΰ χωριοΰ 
Παρασπόρι ΰπέρπυρα 100.

quella del n(ost)ro s(igno)r | Giesu christo in d(ett)o Casal 
altri ip(erper)i. 100. da esser tutti spesi | in agum(en)to, et 
ornam(en)to di esse, come meglio parera | alia pred(ett)a 
mia consorte. Item si debbano spendere | ip(erpe)ri. 100. 
per far un’ Imagine dell5 assuntion della | Madona et met· 
terla nella chiesa di S. Maria Pigai | diotissa98 se in uita 
mia non Γ hauero fatta, quali | danari sono99 d’ una uesta 
d5 ormesino, che la s(igno)ra Cornarola | bona mia cugina 
haue(va) dato per uoto a d(ett)a chiesa, | per far detta ima
gine. lasso alia chiesa di S- Zorzi | al Casal Rafti ip(erpe)· 
ri 100. da esser spesi in agumento | et riparationi di detta 
chiesa, per l5 anima della q(uondam) | pred(ett)a mia prima 
consorte, et alia chiesa di S. Zorzi | del Casal Piscochieffa- 
lo di Sittia ip(erpe)ri ico. da esser spesi | in agumento, per 
P anima de miei genitori, et a quella | di S(ant)a Anna in 
d(ett)o Casal ip(erpe)ri 50. per esser spesi ut sup(r)a. | per 
l5 anima della q(uondam) mad(onn)a Maria mia Zia, che | 
quiui e sepolta, et alia chiesa del Casal Paraspori | di Set 
tia dou’e sepolto il q(uondam) Cl(arissi)mo s(igno)r fran-

Ίησοϋ Χριστού στο ίδιο χωριό άλλα 100 ΰπέρπυρα. Όλα πρέ
πει να ξοδευτούν σέ βελτίωση καί διακόσμησή των, δπως θα 
κρίνει καλύτερα ή παραπάνω σύζυγός μου.

Επίσης πρέπει νά ξοδευτούν ακόμη ΰπέρπυρα 100 για νά 
γίνει μιά εικόνα τής Κοίμησης τής Θεοτόκου, πού θά τη βάλουν 
στην εκκλησία τής Παναγίας τής Πηγαϊδιώτισσας98 εάν, δσο ζώ 
εγώ, δεν την κάμω. Τά χρήματα αυτά προέρχονται από ενα φό
ρεμα έρμελίνα, πού ή καλή μου έξαδέλφη Κορναρόλα είχε δώσει 
τάξιμο στην εκκλησία αυτή, γιά νά γίνει ή παραπάνω εικόνα. 
Άφίνω στην εκκλησία τού 'Αγ. Γεωργίου στο χωριό Ράφτη 
ΰπέρπυρα 100, γιά νά ξοδευτούν γιά τη βελτίωση και επιδιόρ
θωση τής εκκλησίας αυτής, γιά την ψυχή τής μακαρίτισσας πρώ
της συζύγου μου καί στην εκκλησία τοΰ 'Αγ. Γεωργίου τοΰ χω
ριού Πισκοκέφαλο τής Σητείας ΰπέρπυρα 100, πού θά ξοδευ
τούν γιά τή βελτίωσή της, γιά την ψυχή τών γονέων μου. Στην 
'Αγ. "Αννα τού ίδιου χωριού ΰπέρπυρα 50, γιά νά ξοδευτούν 
δπως παραπάνω, γιά τήν ψυχή τής μακαρίτισσας Μαρίας, 
θείας μου, πού είναι εκεί θαμμένη. Στήν εκκλησία τού χωριού 
Παρασπόρι τής Σητείας, δπου είναι θαμμένος ό μακαρίτης εκ
λαμπρότατης κ. Φραγκίσκος Κορνάρος, μπάρμπας μου, άλλα 100

394 Στέργ. Γ. Σπανάκη

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 16:51:21 EEST - 54.161.213.156



Ή διαθήκη τοΰ Άντρέα Κορνάρου (1611) 395

c(esc)o Cornaro mio | barba altri ip(erpe)ri ioo. per F ani- 
ma di lui da esser spesi | ut supra. Item siano dati ip(er- 
pe)ri io. a ciascun prete delli | Casali Sandali, Prassus, Ca- 
riddi, et Dafni di Settia, che | si ritrouerano esser al tempo 
della mia morte | per dir tre messe per ciascuno, per l’ani- 
ma della | q(uondam) Cl(arissi)ma s(igno)ra Cath(erin)a 
Gradenigo mia Ameda30, et della q(uodam) | s(igno)ra Isa- 
betta sua fig(liuo)la. Item siano dati ip(erpe)ri 50. al mo- 

| nast(er)o di S. franc(esc)o di questa Citta, per dir quei 
Padri I dieci messe, per F anima della q(uondam) s(igno)ra 
Zeneura Gra | denigo mia cugina, ch’ e sepolta iui. Item 
siano dati | a duo, ouer tre sacerdoti come parera alii miei 
com I missarij, et spetialm(en)te a mia consorte ip(erpe)ri 
cento in | tutto per dir una messa alia settimana fra tutti | 
loro per un’ anno nella Capella, et altar priuilleggiato 

I in S. Tito, per F anima de tutti i miei parenti, et | ami
ci, et benefattori cioe ip(erpe)ri 100. in tutto. Item lasso 

I al monast(er)o della n(ost)ra don(n)a de Crotiriagniai di 
Settia I d(uca)ti cento Venetiani da ... 6 n. 4. per duca-

ύπέρπυρα, για την ψυχή του, για να ξοδευτούν δπως τά παρα
πάνω.

Επίσης νά δοθούν ΰπέρπυρα 10 στον κάθε παπά των χω
ριών Σαντάλι., Πρασσούς, Καρύδι και Δάφνη τής Σητείας, πού 
θά βρεθούν τον καιρό τού θανάτου μου, για νά κάμει τρεις λει
τουργίες ό καθένας, γιά την ψυχή τής μακαρίτισσας εκλαμπρό
τατης Κατερίνας Γκραντενίγκο, τής ameda μου80 καί τής μακα
ρίτισσας Ίσαμπέττας, κόρης της.

Νά δοθούν επίσης ύπέρπυρα 50 στο μοναστήρι τού 'Αγίου 
Φραγκίσκου τούτης τής πόλης, γιά νά κάμουν οι πατέρες εκείνοι 
δέκα λειτουργιές, γιά την ψυχή τής μακαρίτισσας Ζενέβρα 
Γκραντενίγκο, εξαδέλφης μου, πού εΐνμι θαμένη εκεί.

Επίσης νά δοθούν σέ δυο ή τρεις παπάδες, κατά τήν κρίση 
των επιτρόπων μου και ειδικά τής συζύγου μου, ύπέρπυρα 100 
συνολικά, γιά νά κάνουν μιά λειτουργιά κάθε εβδομάδα, στο 
αλταριο πριβιλεγκιάτο, ολόκληρο ένα χρόνο, στο παρακκλήσι τού 
Αγ. Ίίτου, γιά τήν ψυχή δλων των συγγενών, φίλων και ευερ

γετών μου, δηλαδή ύπέρπυρα 100 συνολικά.
’Επίσης άφίνω στο μοναστήρι τής Κυρίας Άκρωτηριανής 81 

τής Σητείας εκατό δουκάτα βενετσάνικα τών...6 η. 4, κατά δου-

Νο ΐ3· A quattro pretti 
di quattro Casali ip(er- 
pe)ri 10: per cadaun fan- 
no ip(erpe)ri 40.

No 14. Al Monasterio di 
s. Franc(esc)o di Candia 
ip(erpe)ri 50.

No 15. A due ό tre sa
cerdoti per messe ip(er- 
pe)ri ioo.

No 16. Al Monasterio del
la Nostra Don(n)a d(et- 
t)a Acrotiriani d(uca)ti 
venetiani no 100.

Άριθ. 13. Σέ τέσσερις πα
πάδες τεσσάρων χωριών ύ
πέρπυρα 10 στον καθένα 
κάνουν ύπέρπυρα 40.

Άριθ. 14. Στό μοναστήρι 
τοϋ "Αγ. Φραγκίσκου τοϋ 
Χάντακα ύπέρπυρα 50.

Άριθ. 15. Σέ δυό ή τρεις 
παπάδες για λειτουργιές ύ
πέρπυρα 100.

Άριθ. 16. Στό μοναστήρι 
τής Παναγίας τής Άκρο- 
τηριανής δουκάτα βενετσά 
νίκα άριθ. 100.
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No 17. Α1Γ hospital del
la Pieta di Candia, a qu- 
ello di S. lazaro, et a qu- 
ello de soldati form(en)- 
to m(isu)re sei all’ anno 
uino m(ista)ti otto forma- 
zo lire 20: et galline: 10: 
per ciascheduno di que- 
sti tre hospitali per anni 
tre, et all’ hospital della 
pieta et quello de solda
ti m(ista)to uno di oglio 
per ciasched’uno per li 
soprad(ett)i anni tre.

No 18. A1 monast(eri)o 
di S. Gerolamo di S Zor- 
zi, S. Zuane et S Piero 
d(ucat)i 25 : correnti per 
ciascheduno fanno d(u- 
ca)ti No 100.
No 19.Item lassa a seiMo- 
nasterij qui all’ incontro

Άριθ. 17. Στό ορφανοτρο
φείο τοΰ Χάντακα, οτό νο
σοκομείο τοΰ Άγ. Λαζά
ρου καί στο στρατιωτικό 
νοσοκομείο σιτάρι μουζού- 
ρια έξι τό χρόνο, κρασί 
μίστατα οκτώ, τυρί λίμ
πρες 20 καί όρνιθες 10 
γιά τό καθένα άπό τά τρία 
αυτά νοσοκομεία γιά τρία 
χρόνια καί στό ορφανοτρο
φείο καί στό νοσοκομείο 
των στρατιωτών ένα μίστα- 
το λάδι στό καθένα γιά 
τά παραπάνω τρία χρόνια.

Άριθ. 18. Στό μοναστήρι 
τοΰ Άγ. ’Ιερώνυμου, τοϋ 
Άγ. Γεωργίου, τοΰ Άγ. 
Ίωάννου καί τοΰ Άγ. Πέ
τρου δουκάτα 25 τρέχοντα 
στό καθένα, δουκάτα 100.

Άριθ. 19. Άφίνει ατά εξι

to da esser | comprato tanto stabile a benef(ici)o di esso 
monasterio, se | pero in uita mia non l’hauero comprato, 0 
dalli I miei beni in quelle parti dato, per molte gratie, et | 
fauori riceuuti dall’Inuocatione del suo sant(issi)mo nome. |
Item lasso all’ hospitale della pieta32 di q(ues)ta Citta di 
S. I chiara38, et alii infermi di S. lazaro84, et all’ hospital 

I dei sold(at)i form(en)to misure sei all’ anno, et uino m(i- 
sta)ti otto, I et formazo lire uinti, et galline dieci per cias- 
cun I di detti loclii tre pij per anni tre solam(en)te per P 

I anima mia, douendosi il form(en)to far tanto pane, | et 
al d(ett)o loco della pieta, et a quello dei soldati, | oglio 
m(ista)to uno per ciascuno all’ anno per anni | tre. Lasso 
al monast(er)o di S.Gier(ola)mo95 a quello | di S. Zorzi far- 
dulazi38, a quello di S. Zuane dei i fratti minori37, et a quel
lo di S. Piero38 d(ucat)i 25. cor | renti per ciascuno da 
esser spesi dalli miei com | missarij, et fatto un calice d’ 
argento per seru(izi)o | dell’ altare per P anima mia. Item 991· 
uoglio, et I lasso al monast(er)o di S(an)ta maria Diauati- 
niS9, et alii tre | monast(er)ij di messabeliti40, et a quello

κάτο, γιά νά αγοραστεί ανάλογο ακίνητο, προς όφελος τοϋ μονα
στηριού τούτου, εάν, όσο ζώ δεν θά τό έχω αγοράσει η δεν θά 
τό εχω δώσει άπό τις περιουσίες μου σ’ εκείνα τά μέρη, γιά τις 
πολλές χάρες και προστασίες πού έχω δει άπό τις επικλήσεις τοϋ 
αγίου ονόματος της.

Επίσης άφίνω στό βρεφοκομείο 32 τής Σάντα Κλάρας 38 τού
της τής πόλης, στους άρρωστους τοϋ Άγ Λαζάρου84 καί στό 
Νοσοκομείο των Στρατιωτών σιτάρι μουζούρια έξι τό χρόνο, 
κρασί μίστατα οκτώ, τυρί λίμπρες 20 καί κότες δέκα στον κάθε 
ένα άπό αυτούς τούς φιλανθρωπικούς τόπους, μόνο γιά τρία χρό
νια, γιά την ψυχή μου. Άπό τό στάρι αυτό πρέπει νά κάνουν 
ψωμί. Στό βρεφοκομείο καί στό νοσοκομείο των στρατιωτών 
άφίνω λάδι ένα μίστατο στό καθένα τό χρόνο, γιά τρία χρόνια. 
Άφίνω σιό μοναστήρι τοϋ Άγ. 'Ιερώνυμου38, στό μοναστήρι 
τοΰ Άγ. Γεωργίου Φαρδουλάτση3β, στό μοναστήρι τοϋ Αγίου 
Ίωάννου τών Frati Minori37 καί στό μοναστήρι τοϋ Άγ. Πέ
τρου στό καθένα38 δουκάτα 25, στην τρέχουσα τιμή. Τά χρήματα 
αυτά νά ξοδευτούν άπό τούς επιτρόπους μου, γιά νά γίνει ένα δι
σκοπότηρο άσημένιο, γιά την αγία Τράπεζα, γιά την ψυχή μου.

Επίσης θέλω καί άφίνω στό μοναστήρι τής Κυρίας (Πανα-
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di S- Zorzi Diasso | riti41, et a quello di S(an)ta Pellaggia 
dentro la Citta42 ip(erpe)ri 150 | per ciascuno da esser com- 
partiti a quelle monache | che in d(ett)i monast(er)ij si 
trouerano al tempo della mia | morte, perche preghino Dio, 
per P anima mia, et | alii Calog(er)i, ouer Calogree, che si 
trouerano all’ hora | a S. Spirito48, et S. Ant(oni)o44 fuor 
dalle mura, siano | dati lire tre per ciascuno, per 1’ anima 
mia. I Item lasso al sud(ett)o monast(eri)o di S. Zuanne 
di fratti | minori form(en)to m(isu)re quatro all’anno, per 
anni died | solam(en)te, et lo possano quei Padri scuodere 
dal Casal [ trapsano dal liuello, che paga il soccoro isci 
schipus I concesso gia al q(uondam) Papa micali Zaruba· 
perche | siano obligati dir doi messe al mese durante essi 

I anni dieci, per P anima del q(uondam) s(igno)r Andrea 
Corner, | fu del s(igno)r Piero mio Cug(in)o dal quale hab- 
biamo hauuto | per legato una parte del d(ett)o Casal. I- 
tem si debiano | dar ip(erpe)ri 100. all’ anno per anni cin
que solam(en)te | al guardian della scolla 4\ et confraterni-

noniinati ip ri 150, per ca- 
dauno fan(n)o ip .ri 900.

No 20. Alii Calogeri ouc- 
ro Calogree di S. Spirito, 
et S. Ant. fuori della Cit
ta 1. 3. per cad.no -1. 6.
No 21. Al Monast'eri)o 
di S. Zuane di fratti mi
nori form(en)to m(isu)re 
4: all’ anno per an(n)i 
X.ci.

No 22. Al Guardian del
la detta scuola di S. Zu
ane ip(erpe)ri 100: all* 
anno per anni ciuque.

γίας) Διαβατινής 89, στά τρία μοναστήρια τοϋ Μεσαμπελίτη 40, σ’ 
εκείνο τοϋ Άγ. Γεωργίου τοϋ Διασορίτη41 καί σ’ εκείνο τής 
'Αγίας Πελαγίας42 μέσα στην πόλη ύπέρπυρα 150 στο καθένα, 
για νά μοιραστοΰν στις καλόγριες πού θά βρεθούν στα παραπά
νω μοναστήρια τόν καιρό τοϋ θανάτου μου, για νά παρακαλέ- 
σουν τό Θεό γιά την ψυχή μου. Στους καλογέρους ή τις καλο
γριές πού θά βρεθούν τότε στο "Αγιο Πνεύμα48 καί στον "Αγιο 
’Αντώνιο44, έξω από τά τείχη, νά δοθούν λίρες τρεις στον κα
θένα γιά την ψυχή μου.

Επίσης άφίνω στο παραπάνω μοναστήρι τού 'Αγ. ’Ιωάννη 
των Frati Minori τέσσερα μουζοΰρια στάρι τό χρόνο, μόνο γιά 
δέκα χρόνια. Τό στάρι αυτό μπορούν νά τό παίρνουν οί Πατέ
ρες εκείνοι από τό χωριό Θραψανό, από τό λιβέλο πού πληρώ
νει τό σώχωρο «στσοι κήπους», πού έχω παραχωρήσει στό μα
καρίτη παπά Μιχάλη Ζαροΰμπα, μέ την υποχρέωση νά κάνουν 
δυο λειτουργίες τό μήνα, επί δέκα χρόνια, γιά την ψυχή τού μα
καρίτη Άντρέα Κόρνερ τού ποτέ Πιέρο, εξαδέλφου μου, από 
τόν όποιον έπήραμε σάν κληροδότημα ένα μέρος τού χωριού 
αυτού.

’Επίσης πρέπει νά δίδουν ύπέρπυρα 100 τό χρόνο, γιά πέντε 
χρόνια μόνο, στον επίτροπο τής Άδελφότητάς μας46 τού παραπά-

μονασιήρτα, τά κατονομα
ζόμενα απέναντι, ύπέρπυρα 
150 γιά τό καθένα- κάνουν 
ύπέρπυρα 900.

Άριθ 20. Στους καλογέ
ρους ή τις καλόγριες τοϋ 
Άγ. ΙΙνεύματος καί τοϋ 
Άγ. Αντωνίου έξω άπό 
τήν πόλη λίρες 3 γιά τό 
καθένα κάνουν λ. 6.
Άριθ. 21. Στό μοναστήρι 
τοϋ Άγ. Ίωάννου των Fra
ti Minori στάρι μουζοΰρια 
4 τό χρόνο, γιά δέκα χρό
νια.

Άριθ. 22. Στόν επίτροπο 
τής παραπάνω οργάνωσης 
(Scuola) τοϋ Άγ ’Ιωάννου 
ύπέρπυρα 100 τό χρόνο, γιά 
πέντε χρόνια.
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No 23. alia scola del san- 
tiss(i)mo Rosario et a quel 
la del nome di Giesu a 
quella del s(antissi'moSa- 
cramento, et a quella di 
s(ant)a Barbara ip(erpe)ri 
100 per cadauna fanno 
ip(erpe)ri 400.
No 24. Alla R(eueren)da 
Abadessa di Diauadini 
ip(erpe)ri 500.
No 25. A Eleusa Mona- 
ca di Casa ip(erpe)ri no
)O0.
No 26.Alii Galogeri che si 
ritrouerano alia sua mor· 
tea S. Nic.oGbosto ip ri 
10: per cadauno, et ip.ri 
100: per 1’ augumento di 
quella Chiesa.
No 27. A1 monast di An
gara to quello li uenira.

Άριύ·. 23. Στήν ’Οργάνω
ση τοΰ "Αγιότατου Ροζά
ριο καί σέ κείνη τοϋ Ίησοϋ, 
σέ κείνη τής 'Αγίας Δω
ρεάς καί σέ κείνη τής Άγ. 
Βαρβάρας τιπέρ.100 γιά τήν 
καϋεμιά' κάνουν υπέρ. 400. 
Άριθ·. 24 Στή Σεβασμιώ- 
τατη ήγουμένισσα τής Δια- 
βατινής ύπέρπυρα 500. 
Άριθ. 25. Στήν Ελεούσα, 
τήν καλόγρια ύπέρπυρα 100 
Άριθ. 26 ‘Στους καλογέ
ρους πού θά βρεθούν όταν 
πεθάνει, σιόν Άγ. Νικό
λαο τό Χωσιό ύπέρπυρα 
100 στον καθένα καί ύπέρ
πυρα 100 γιά τόν πλουτι
σμό τής εκκλησίας εκείνης. 
Άριθ. 27. Στό μοναστήρι 
τής Άγκαράθου ότι θά 
τοΰ χρωστάει.

ta nostra | di S. Zuanne pred(ett)o, per esser spesi a be- 
nef(ici)o di essa | scolla, et a honor d’ Iddio, per Γ anime 
delli q(uondam) si(gno)ri | Zorzi Barbarigo mio barba, et 
franc(esc)o e Zuane Zen | miei Cog(na)ti furono fr(at- 
te)lli in d(ett)a scolla. Item lasso alia | scolla del sant(is- 
si)mo Rosario, et a quella del Benedetto | Nome di Giesu 
N(ost)ro sig(no)re, a quella del sant(issi)mo sacram(en)to | 
et a quella di S(an)ta Barbara ip(erpe)ri 100. per ciascuna 

I per esser spesi dalli off(icia)li di d(ett)e scolle, in ago· 
m(en)to, et | ornam(en)to di esse. Item lasso alia R(eve- 
ren)da Madalena Nassini | mia fiozza Abbadessa di Diaua- 
diui ip(erpe)ri 500. perche | preghi Iddio per Γ anima mia, ggv 
et a Eleusa m(onae)a di casa | monaca a christo messabe- 
liti40 ip(erpe)ri 100. per Γ anima mia | et alii Calogeri, che 
si troverano all’ hora a S. Nicolo | ghosto47, lascio a cias- 
cuno ip(erpe)ri dieci, et di piu siano spesi | ip(erpe)ri 100. 
in agomento di quella chiesa, come meglio | parera a mia 
consorte. Item lasso al monast(eri)o di | Angarantho48 
tutto quello mi resta dar per conto del | Casal Sofforus, et

να) 'Αγ. Ίωάννου, γιά νά ξοδευτούν προς ό'φελος τής ’Αδελφό
τητας αυτής γιά δόξα Θεοϋ, γιά τις ψυχές τών μακαρίτιδων 
ϊζώρτζη Μπαρμπαρίγκο, μπάρμπα μου, κα'ι Φραγκίσκου και’Ιω
άννη Τζέν, κουνιάδων μου πού ήταν μέλη τής ’Αδελφότητας 
αυτής.

’Επίσης άφίνω στήν ’Αδελφότητα τοΰ 'Αγιότατου Ροζάριο, 
στήν ’Αδελφότητα τοϋ ευλογημένου ονόματος τοΰ Κυρίου 'Ημών 
Ίησοΰ, σ’ εκείνη τής 'Αγ. Δωρεάς και στήν ’Αδελφότητα τής Άγ. 
Βαρβάρας ύπέρπυρα 100 στήν κάθε μιά, γιά νά ξοδευτοΰν από 
τούς άξιωματοΰχους των, γιά βελτίωση και διακόσμησή τους.

’Έπειτα άφίνω στή σεβάσμια Μαγδαληνή Νασίνι, φιλιότσα 
μου, ήγουμένισσα τής Διαβατινής, ύπέρπυρα 500, γιά νά παρα- 
καλεΐ τό Θεό γιά τήν ψυχή μου και στήν ’Ελεούσα, καλόγρια τοΰ 
σπιτιοΰ, μοναχή στο Χριστό τό Μεσαμπελίτη4β, ύπέρπυρα 100, 
γιά τήν ψυχή μου, κα’ι στούς καλογέρους πού θά βρεθοΰν τότε 
στον Άγ. Νικόλαο τό Χωστό47, άφίνω στον καθένα ύπέρπυρα
10. Νά έξοδευτοΰν άκόμη ύπέρπυρα 100 γιά τόν πλουτισμό τής 
εκκλησίας εκείνης, όπως θά κρίνει καλύτερα ή σύζυγός μου.

Επίσης άφίνω στό μοναστήρι τής Άγκαράθου 48 όλο εκείνο 
πού ύπολείπεται νά μοΰ δώσει, γιά λογαριασμό τοΰ χωριοΰ Ζω·
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per ogn’ altro, che haueuamo da far | siche non sia obliga
to ad5 altro se non computar, et | far boni al s(igno)r Vi- 
cenzo mio fr(ate)llo sud(ett)o ip(erpe)ri mille a | conto del- 
li agomenti delle case di esso Casal Sofforus | le quali d(et- 
t)o sr Vicenzo fece boni a me nelli nostri | conti, et il resto 
gli lasso, come ho detto, douendo j quei padri dir una mes- 
sa al mese in perpetuo | per Γ anima mia, et de tutti i 
miei, et commemorarli | facendo nota nel loro condachi. 
Item lasso alia j scolla di marineri de Christocliieffala4” du- 
cati 25. cor | renti da esser fatto dalli miei commissarij un 
calice I d’ argento per seruitio di quell’ altare per Γ anima 

I mia. Item lasso al Capellan, che sara al tempo della | 
mia morte a S(an)to Ant(oni)o dell’ hospedale" ip(erpe)ri 
30, et I al monast(eri)o greco di s(an)ta maria mancariatis- 
sa51 ip(erpe)ri 50. | et a s(an)ta cath(erin)a greca52 dei Cal- 
l(oger?)i di q(ues)ta Citta ip(erpe)ri 100, et | al prete, che 
officiara s(an)ta maria di Anzoli" altri ip(erpe)ri 30. | per- 
che dicano tante messe per Γ anime di quelli | che moriro-

φόροι, και yi« οποία άλλη δοσοληψία, ώστε νά μην έχει καμιά 
υποχρέωση παρά νά κάμει λογαριασμό και νά κάμει χρεωστικές 
αποδείξεις στον κ. Βιτσέντζο, τον παραπάνω αδελφό μου, γιά 
χίλια ύπέρπυρα, γιά λογαριασμό των επεκτάσεων των σπιτιών 
τοΰ παραπάνω χωρίου Ζωφόροι, γιά τις όποιες (επεκτάσεις) ό 
παραπάνω Βιτσέντζος μοϋ έκαμε αποδείξεις στους λογαριασμούς 
μας. Τό υπόλοιπο τό άφίνω στο μοναστήρι, όπως είπα, μέ την 
υποχρέωση νά κάνουν οί Πατέρες εκείνοι μιά λειτουργιά κάθε 
μήνα, παντοτινά, γιά την ψυχή μου και όλων των δικών μου, 
και νά τούς μνημονεύουν, σημειώνοντας στά κοντάκιά τους.

’Επίσης άφίνω στην ’Αδελφότητα τών ναυτικών τοΰ Χρι
στού τοΰ Κεφαλά43, δουκάτα 25 κυκλοφορούντο, γιά νά κάμουν 
οί επίτροποί μου ένα δισκοπότηρο άσημένιο, γιάςτίς ανάγκες τής 
'Αγίας Τραπέζης του, γιά την ψυχή μου.

’Επίσης άφίνω στον καπελίνο πού θά είναι τον καιρό τοΰ 
θανάτου μου στον "Αγιο ’Αντώνιο τοΰ Νοσοκομείου50 ύπέρπυ
ρα 30, στο ορθόδοξο μοναστήρι τής Παναγίας τής Μακαριάτισ- 
σας51 ύπέρπυρα 50, στην 'Αγ. Αικατερίνη “2, την ορθόδοξη, τών 
καλογέρων τής πόλης αυτής ύπέρπυρα 100 και στον παπά πού 
θά λειτουργεί στην Κυρία τών ’Αγγέλων" άλλα ύπέρπυρα 30, 
γιά νά κάνουν τόσες λειτουργίες, γιά τις ψυχές εκείνων πού πέ-

Νο 28. Alla scola de Ma
rineri de Christo Chiefa- 
la d(uca)ti correnti no 25.

No 29. Alii sotto scritti 
che si ritroueran(n)o alia 
sua morte. Al Capellan 
di S. Ant(oni)o ip(erpe)ri 
,■50: All monast(eri)o di
s(an)ta maria ip(erpe)ri 
ςο: A qnello di s(an)ta 
Catt(eri)na ip(erpe)ri 100: 
Al prette di s(an)ta M(a- 
ri)a ip(erpe)ri 30.

Άριθ. 28. Στην ’Αδελφό
τητα τών ναυτικών τοΰ 
Χριστού Κεφαλά δουκάτα 
τρέχοντα άριθ. 25.

Άριθ. 29. Στους παρακά
τω άναφερόμενους πού θά 
βρεθούν όταν πεθάνει : 
Στον καπελάνο τού Άγ. 
’Αντωνίου ύπέρπ. 30. Στό 
μοναστήρι τής Παναγίας 
ύπέρπ 50. Σ' εκείνο τής 
Άγ. Αικατερίνης ύπέρπ. 
100. Στον παπά τής Σάντα 
Μαρία ύπέρπ. 30.
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No 30. lassia che si spen- 
di ip(erpe)ri 150: all’an
no per anni quattro so- 
lam(en)te da pasqua o 
nadal per liberar prigio- 
nieri fanno ip(erpe)ri 600.

No 31. Item lassa c(eclii)- 
ni d’ oro sessanta per il 
riseato di due schiaui 
dalle mani de Turclii.

No 32. A1 Guardian della 
scuola di s ta Maria de 
Settia ip.ri 100: all’anno 
peranni tre fanno ip H300
No 33. A cinque chiese 
de diuersi Casali del ter- 
ritorio di Settia ip(erpe)- 
ri 100: per cad(au)na fan- 
(n)o ip(erpe)ri no 500.

Άριθ. 30. Άφίνει νά δα- 
πανοϋνται ύπέρπ 150 κάδε 
χρόνο, γιά πέντε χρόνια 
μόνο, τό Πάσχα ή τά Χρι
στούγεννα, γιά τήν απε
λευθέρωση αιχμαλώτων, 
σύνολο 600.
Άριθ. 31. Άφίνει τσεκί- 
νια χρυσά εξήντα γιά τήν 
απολύτρωση δοό σκλάβων 
από τά χέρια των Τούρ
κων.

Άριθ. 32. Στον επίτροπο 
τής άδελφ. τής Σ. Μαρίας 
τής Σητείας ύπέρπ. 100 τό 
χρόνο, γιά 3 χρόνια ΰπέρ- 
πυρα 300.
Άριθ. 33. Σέ 5 εκκλησίες 
διαφ. χωριών τής Σητείας 
υπέρ. 100 γιά τό καθένα· 
κάνουν ΰπέπρ. 500.

no nella mia Galera, et in quella del s(igno)r | Benetto 
mio fr(ate)llo, et questo prego ancora, clie si | faceia quan
to prima per quelle anime. Item si | debbano spendtre 
ip(erpe)ri 150 all’ anno per anni quatro | solam(en)te la 
settimana santa, ouer di Natale, per | liberar priggionieri 
10 da queste priggioni, o da | quelle di settia, come megl’o ioor 
parera alii miei | commissarij per Γ anima mia. Item si 
debbano | dar c(echi)ni d’ oro sessanta, per il riscatto di 
dui schiaui | dalle mani di Turchi dalli sudd(itt)i del N(os- 
t)ro ser(enissi)mo Prin | cipe, et questo legato raec(oman)- 
do in part(icola)re alii miei commes | sarij, et spetialm(en)- 
te di mia consorte, che sia esseguito. | quanto prima sia 
possibile, trattandosi di leuar [ quelle anime dal pericolo.
Item lasso alia scolla | di s(an)ta maria a Settia ip(erpe)ri 
xoo. all’ anno per anni | tre solam(en)te per essi54 spesi dal 
guardiano per la | processione del Venerdi santo. Item 
lasso alia chiesa | della n(ost)ra Don(n)a di Trapesonda66, et 
a quella di S. Nic(ol)o | di d(ett)o Casal, et alia chiesa, ch’e 
dentro nel Casal sisu6e, | et a quella del Casal marunea et a

θαναν στη γαλέρα μου και στη γαλέρα τοϋ εξοχότατου Μπενέ
το, τοϋ αδελφού μου' τά παραπάνω παρακαλώ νά γίνουν δσο τό 
δυνατό πιο γρήγορα, γιά τις ψυχές εκείνες.

Πρέπει επίσης νά ξοδεύονται ύπέρπυρα 150 τό χρόνο, γιά 
τέσσερα χρόνια μόνο, τή Μεγάλη Εβδομάδα η τά Χριστούγεννα, 
γιά νά ελευθερώνουν 10 φυλακισμένους από τις εδώ φυλακές η 
από τις φυλακές τής Σητείας, όπως νομίσουν καλύτερα οΐ επί
τροποί μου, γιά τήν ψυχή μου.

’Επίσης πρέπει νά δίδονται χρυσά τσεκίνια εξήντα, γιά τήν 
απολύτρωση από τά χέρια τών Τούρκων δυο σκλάβων, υπηκόων 
τού Γαληνότατου Πρίγκηπά μας (τής Δημοκρατίας τής Βενετίας). 
Συνιστώ ιδιαίτερα στους επιτρόπους μου καί μάλιστα στή σύζυ
γό μου, νά έκτελεστεΐ τό κληροδότημα αυτό ό'σο τό δυνατό γρη
γορότερα, γιατί πρόκειται νά σώσουν τους ανθρώπους εκείνους 
από τον κίνδυνο.

’Επίσης άφίνω στήν ’Αδελφότητα τής Παναγίας τής Σητείας 
ύπέρπυρα 100 τό χρόνο, γιά τρία χρόνια μόνο, γιά νά ξοδευτούν 
από τον επίτροπο γιά τή λιτανεία τής Μεγάλης Παρασκευής.

’Επίσης άφίνω στήν εκκλησία τής Παναγίας τής Τρππεζόν- 
τας6ί, σ’ εκείιη τού Άγ. Νικολάου τού ίδιου χωριού, στήν έκ-
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quella del | C(asa)l Sotira di settia ip(erpe)ri ioo. per cia- 
scuna, per esser | spesi in agom(en)to, et ornam(en)to di 
esse come meglio | parera alii sud(dett)i sig(no)ri miei fr(a- 
te)lli. Item ordino, che si debba | far un’ habito nouo da 
frate di S. franc(esc)o, ouero di S· D(omeni)co | o di S. A- 
gostino quanto prima uenira Γ occ(asio)ne, eh’ | alcun di 
detti Padri uoglia andar a uisitar il | San(tissi)mo Sepolcro 
del N. S(igno)re da essergli dato, et app(ress)o | c(echi)ni 
quatro, perche giunto, che sara in quel bene | detto loco 
sia obblig(at)o pregar Dio, et la sua sant(issi)ma | madre 
per P anima mia peccatrice, et de miei | parenti, amici, et 
baneffatori, et il simile sia fatto | ad’ un’ altro, che di detti 
Padri uorra andar alia | s(an)ta casa di Doretto57, o da que- 
sta Citta, 6 dall’ altre | dell’ isola.

Andrea Cornaro fu di sier Giacomo di mia | propria ma- 
no mi sottoscriuo, et affermo quanto | di sopra si contiene 
con due depennature in q(ues)ta | facciata. 

ioov Appresso ordino, che nelle mie commemorationi sia os-

No 34. lassa che si habbi 
a fare un’ habito nouo al 
Padre di S. F(rances)co 
S. Dom(eni)co o S Ago- 
stino che hauesse pensi· 
ero di andare a uisitare 
ii santiss(i)mo Sepolcro, 
et oltre di cio c(echi)ni 
quattro et di med(esi)rno 
s’ intendi sij fatto ad’ 
uno delli soprad(ett)i R(e 
uerenldi che uolesse an
dare a uisitare la Beata 
casa di Loretto.

κλησία πού είναι μέσα στο χωρώ Ζοΰ5\ σ’ εκείνη τοϋ χωριού 
Μαρωνιά και σ’ εκείνη τού χωριού Σωτήρα τής Σητείας ύπερ- 
πυρα 100 στην κάθε μιά, γιά να ξοδευτούν για πλουτισμό και 
διακόσμησή τους, όπως κρίνουν καλύτερα οι παραπάνω κ.κ. αδελ
φοί μου.

’Έπειτα παραγγέλλω νά γίνει μιά καινούργια ενδυμασία κα- 
λογήρου τού τάγματος τού Άγ. Φραγκίσκου, ή τού 'Αγίου Ντο- 
μένικο, ή τού 'Αγ. Αυγουστίνου, αμέσως μόλις παρουσιαστεί ή 
ευκαιρία νά θέλει κάποιος από τούς καλογέρους εκείνους, στον 
όποιο και θά δοθεί, νά πάει νά επισκεφτεΐ τον “Αγιο Τάφο τού 
Κυρίου ημών" νά δοθούν επίσης τέσσερα τσεκίνια γιά νά παρα- 
καλέσει, μόλις φτάσει στον ευλογημένο εκείνο τόπο, τό Θεό και 
την αγιότατη Μητέρα του, γιά την αμαρτωλή ψυχή μου, τών 
συγγενών, φίλων και ευεργετών μου. Νά γίνει επίσης άλλη μιά 
ενδυμασία σ’ εκείνον από τούς παραπάνω καλογέρους, από την 
πόλη τούτη ή από καμιά άλλη τού νησιού, πού θά θελήσει νά 
πάει στη Σάντα Κάζα ντ! Λορέτο67.

Άντρέας Κορνάρος τού ποτέ κύρ Τζάκομο υπογράφω με τό 
ίδιο μου τό χέρι καί βεβαιώνω δ,τι παραπάνω περιέχεται, μέ δυο 
μονογραφές σέ τούτη τη σελίδα.

Διατάσσω επίσης δπως στά μνημόσυνά μου τηρηθούν τά πα-

Άριθ. όί. Άφίνει γιά νά 
γίνει μιά φορεσιά άμφια 
καινούργια στον καλόγερο 
τοΰ Άγ. Φραγκίσκου, τοΰ 
Άγ. Δομίνικου ή τοΰ Άγ. 
Αυγουστίνου, πού θά είχε 
τή σκέψη νά πάει νά έπι- 
σκεφθή τόν Άγιο Τάφο 
καί εκτός απ’ αυτό τσεκί
νια τέσσερα Τό ίδιο εννοεί 
νά γίνει καί σ’ ένα από τούς 
παραπάνω σεβάσμιους, πού 
θά ήθελε να επισκεφτεΐ τή 
Beata Casa di Loreto.

ΚΡΗΤΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ Θ. 26
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No 35. A tutti Η seru(i- 
to)ri et masere di casa 
ip(erpe)ri 100: per cadau· 
no, et cadauna.

Άριθ. B5. Σέ όλους τούς 
υπηρέτες καί υπηρέτριες 
τοΰ σπιτιού ΰπέρπυρα 100 
στον καθένα καί στήν κα
θεμιά.

ser I uato il modo antico senza quelle pompe, et uanita | 
che si usano | al pres(ent)e, et nelT istessa maniera che | 
fu fatto in quelle del q(uondam) Cl(arissi)mo s(igno)r Zua- 
ne Zen mio Cug(na)to | la qual cura lasso alia sud(dett)a 
Cl(arissi)ma mia consorte | che sa la mia intentione, alia 
quale, et alii altri | miei commisarij ordino espressam(en)te, 
che non | debbano lasciar per niun modo entrar in casa | 
mia quelle donne cantarine, che in greco si | chiamano mi- 
roloytres58, ne manco in chiesa | uadano esse a pianger so- 
pra il mio corpo, | o sopra la mia sepoltura essendo costu
me I de gentili, et etnici, et dannato dalla chiesa, [ et di 
cio le protesto, et scongiuro da parte del | S. Dio, che non 
preteriscano questo mio ordine | per niun modo. Item las
so a tutti li seru(ito)ri, et | massere, che si troverano in 
casa mia al tempo | della mia morte, eccetto quelle perso- 
ne, che | nominatam(en)te sarano beneficiate qui sotto | i- 
p(erpe)ri 100. per cadauno, et cadauna di esse | et di piu 
le sia pagato se douerano hauere | alcuna cosa della lo
ro seruitu come nel | libretto de salariati da me tenuto

λιά έθιμα, δίχως εκείνες τις επιδείξεις και τις ματαιότητες, πού 
χρησιμοποιούνται αυτή την εποχή, και νά γίνουν κατά τον ίδιο 
τρόπο, πού έγιναν και τοΰ μακαρίτη εκλαμπρότατου ’Ιωάννη 
Τζέν, γυναικαδέλφου μου. Τη φροντίδα αυτή άφίνω στήν παρα
πάνω εκλαμπρότατη σύζυγό μου, πού ξέρει τις διαθέσεις μου, 
στήν οποία, δπως και στούς άλλους επιτρόπους μου, παραγγέλλω 
ρητά, δτι δεν πρέπει ν’ άφίσουν μέ κανένα τρόπο νά μπουν στο 
σπίτι μου εκείνες οί γυναίκες, οι τραγουδίστρες, πού στα ελλη
νικά λέγονται μοιρολοΐτρες58, ούτε νά πάνε στήν εκκλησία νά 
κλαϊνε πάνω από τό λείψανό μου ή πάνω από τον τάφο μου, 
δπως συνηθίζεται από εύγενεΐς και ανθρώπους τού λαού' αυτό 
καταδικάζεται κι από τήν εκκλησία. Γι αυτό διαμαρτύρομαι και 
τούς εξορκίζω στο δνομα τοΰ Θεού, νά μήν παραβοΰν μέ κανέ
να τρόπο τήν παραγγελία μου αυτή.

’Έπειτα άφίνω σ’ δλους τούς υπηρέτες και υπηρέτριες, πού 
θά βρεθούν στο σπίτι μου τον καιρό τοΰ θανάτου μου, εκτός 
των προσώπων εκείνων πού ονομαστικά θά ευεργετηθούν εδώ 
παρακάτω, ΰπέρπυρα 100 στον καθένα καί στήν καθεμιά τους. 
Επίσης νά τούς πληρώσουν δ,τι θά έχουν νά παίρνουν γιά τήν 
υπηρεσία τους, σύμφωνα μέ τό βιβλιάριο τών μισθών, πού τηρώ,
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apparera; | se ben ordinariam(en)te mi sono deb(ito)ri tolen- 
do auanti | tratto. Lasso a Cali89 scaruella90 o a quell’al- 
tra | don(n)a, che sara in custodia della casa a trapsano81 | 
ip(erpe)ri 50. Item siano dati all’ officiator di s(an)ta ma- 

ioir ria | Pigaidotissa ip(erpe)ri 25. per dir dieci messe in | essa 
chiesa, et commemorar la q(uondam) Maria ueechia | che 
fu seruitrice fedel(issi)ma di casa, et e iui sepolta. | Item 
lasso alii fig(liuo)li del q(uondam) m. And(re)a perciuale88 
da I settia, ouero alii loro fig(liuo)li ip(erpe)ri 200. in tutto 
per 1’ I anima mia, et per ogni loro pretensione. Item | 
lasso ad Amorato Querini mio scriuano83 al | Casal trapsa
no tutto quello mi deue dare per | il maneggio dell’ entra- 
te delli anni passati | eccetto del scosso per lui fatto dell’ 
anno pr(esen)te | della mia morte, cosi di biaue, come di 
uini I formazi, et altro, di che debba render conto al | qua
le lasso anco quelli drappi miei, che sono | nella casa la 
fuori, et l’uno stromazzo84, Puna | coltra et Pun paro di lin- 
cioli, et doi cussini con | P intimelle. Item tutti li miei

No 36. A Cali Scaruella 
ip(erpe)ri 50:

No 37. All’ officiator di 
s(an)ta maria Pigaidotis
sa ip(erpe)ri 35.

No 38. Alii fig(lio)li del 
q(uondam) m. An(dre)a 
Persiuale da Settia, o- 
vero alii loro figdio)li i- 
p(erpe)ri no 200.
No 39. All’Amorato Que
rini suo scriuano al Ca
sal Trapsano.....................

No 40. lassa, che delli

αν καί συνήθως είναι οφειλέτες μου, γιατί παίρνουν προκα
ταβολές. Άφίνω στην Καλή89 Σκαρβέλλα80 ή σ’ εκείνη τη 
γυναίκα που θά φυλάσσει το σπίτι στο Θραψανό81 ΰπέρπυ- 
ρα 50.

Να δοθούν επίσης στον ιερουργό τής Παναγίας τής Πηγα- 
διώτισσας ύπέρπυρα 25, για νά κάνει δέκα λειτουργίες στην εκ
κλησία αυτή και νά μνημονεύει τη μακαρίτισσα τη γριά Μαρία, 
πιστότατη υπηρέτρια τού σπιτιού πού είναι θαμμένη εκεί.

’Επίσης άφίνω στά παιδιά τού μακαρίτη Άντρέα Περτσί- 
βαλε89 από τη Σητεία ή στά παιδιά τους, ύπέρπυρα 200 συνολι
κά, γιά την ψυχή μου και γιά κάθε αξίωσή τους.

Επίσης άφίνω στόν Άμοράτο Κουερίνι, γραμματικό μου83 
στο χωριό Θραψανό, δ,τι οφείλει νά μοΰ δώσει άπό τη διαχείρη- 
ση των εισοδημάτων μου γιά τις περασμένες χρονιές, εκτός άπό 
την είσπραξη πού θά κάμει κατά το έτος τού θανάτου μου, τόσο 
σέ σιτηρά δσο και σέ κρασί, τυριά και άλλα, γιά τά όποια πρέ
πει νά δώσει λογαριασμό. Στόν ίδιο άφίνω άκόμη εκείνα τά ύ- 
φάσματά μου, πού βρίσκονται στο σπίτι εκεί έξω και το ένα 
στρωμάτσο84, το έ'να κλινοσκέπασμα, το ένα ζευγάρι σεντόνια και 
δυο μαξιλάρια μέ τις μαξιλαροθήκες.

’Επίσης δλα τά μετάξινα υφάσματα μου καί δλες οί φόδρες

Άριθ. 36. Στήν Καλή 
Σκαρβέλα ΰπέρπ. 50.

Άριθ. 37. Στό λειτουργό 
της Παναγίας της Πηγαϊ- 
διώτιοσας ΰπέρπ. 25.

Άριθ. 38. Στά παιδιά τοΰ 
μακαρίτη μάστρο Άντρέα 
Περτσίβαλε άπό τή Σητεία 
ή στά παιδιά του ύπ. 200. 
Άριθ. 39. Στόν Άμοράτο 
Κουερίνι, τό γραμματικό 
του στό χωριό Θραψανό

Άριθ. 40. Παραγγέλλει;
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401 Στέργ. Γ. Σπανάκη

suoi drappi di seda sijno 
fatte tre parti et delle 
fodre ouer pelle simil- 
me(en)te che egli si ritro- 
uano nella Citta, due del· 
le q(ua)li siano del s(ig- 
no)r And(re)a Corner fu 
del s(ignolr Zuane, et Γ 
altra del sdgno)r D(otto)r 
Ott(auian)o, suo amico, 
et compare. Tutti li suoi 
drappi di lino lascia me- 
desimam(enlte al s(igno)r 
D(otto)r Acquila suo A- 
mico et compare, li drap
pi di lana lascia al s(ig- 
no)r marcant(oni)o Tre- 
uisan suo compare.
No 41. Item lassa al Cl(a- 
rissi)mo sig(no)r Seb(a- 
stia)n Querini, suo com
pare, per tutta la sua ui- 
ta, et finche sia in que- 
sto Regno, che gli sia 
dato form(en)to m(isu)re 
sei uino mosto m(ista)ti 
12 et formaggio l(i)t(r!e 
20.

No 42. Lassa a mad(on-

τά μεταξωτά too υφάσματα 
νά γίνουν τρεις πόρτες καί 
οΐ φόδρες ή τά δέρματα τό 
ίδιο, όπως καί κείνα πού 
βρίσκονται στήν πόλη. Οί 
δυό άπ' αυτές νά είναι τού 
κ· Άντρέα Κορνέρ τοϋ πο
τέ Τζουάνε xui ή άλλη τού 
δόκτορα κ. Όκταβιανοΰ, 
φίλου του καί κουμπάρου. 
"Ολα τα λινά υφάσματα ά- 
φίνει επίσης στον δόκτο- 
ρα κ. "Ακουιλα, φίλο του 
καί κουμπάρο Τά μάλλινα 
άφίνει στον κύριο Μαρ- 
καντώνιο Τρεβιζάν, κουμ
πάρο του.
ΆριΟν 41. Παραγγέλλει νά 
δίδεται στον εκλαμπρότατο 
κύριο Σεβαστιανό Κουιρί- 
νι, κουμπάρο του, γιά όλη 
του τή ζωή καί ώσπου νά 
βρίσκεται σ’ αυτό τό Βα
σίλειο, στάρι, μουζούρια 
έ'ξι, κρασί μούστο μίστατα 
12 καί τυρί λίτρες 20.

’Αριθ. 42. Άφίνει στή

drappi di seta, et | tutte le fodre, ouer pelle, che ho qui 
nella Citta | siano fatte in tre parti, le duo parti siano da
te I al Cl(arissi)mo s(igno)r Andrea Corner fu del Cl(arissi)- 
mo s(igno)r Zuane Cor | naretto, et Γ altra sia data al 
s(igno)r dotcor ottauian | mio car(issi)mo amico, et compare, 
e tutti li miei | drappi di lino siano dati al s(igno)r dottor 
Acquila si | milm(en)te mio car(issi)mo amico, et compare, 
et quelli i di lana siano dati al s(igno)r M. Ant(oni)o Tri- 
uisan65 mio | compare perche si ricordino di me, et preghi- 
no I Dio par Γ anima mia. Item lasso al Cl(arissi)mo s(i- 
gno)r I Sebastian Q(uiri)ni mio compare per tutta la sua | 
uita, et finche sia in questo Regno, che gli sia | dato ogni 
anno form(en)to m(isur)e sie uino mosto m(ista)ti88 dodese 

I et formaggio Dire (?) 20, et galine dieci per Γ anima | 
mia, et se lui non sara uiuo al tempo del mio | morire, hab- 
bino detto legato li suoi fig(liuo)li per anni | sei solam(en)- 
te. D’ istesso dico dello sud(dett)o so ottauiani | et sig(no)r 
Triuisan, et se loro non sarano in detto | tempo, habbino il 
pred(ett)o legato li loro figlioli. | Lasso a mad(onn)a maria 
Salamona6’ mia Comare | form(en)to misure sie, et uin

η δέρματα πού έχω εδώ στήν πόλη νά γίνουν τρεις μερίδες. Οί 
δυό νά δοθούν στον εκλαμπρότατο κ. Άντρέα Κορνέρ τοΰ ποτέ 
εκλαμπρότατου ’Ιωάννη Κορναρέτο και ή άλλη νά δοθεί στον κ. 
δόκτορα Όκταβιανό, αγαπητότατο μου φίλο και κουμπάρο. "Ολα 
τά λινά ύφάσματά μου νά δοθούν στον κ. δόκτορα Άκουϊλα, 
επίσης αγαπητότατο φίλο μου και κουμπάρο και τά μάλλινα νά 
δοθούν στον κ. Μαρκαντώνιο Τριβιζάν 65, κουμπάρο μου, γιά νά 
μέ θυμούνται και να παρακαλοϋν τό Θεό γιά την ψυχή μου.

Επίσης άφίνω στον εκλαμπρότατο κ. Σεβαστιανό Κουιρίνι, 
κουμπάρο μου, σ’ δλη του τή ζωή καί ωσότου θά είναι σ’ αυτό 
τό Βασίλειο, κάθε χρόνο, σιτάρι μουζούρια έξι, κρασί μούστο 
ιιίστατα88 δώδεκα, τυρί λίτρες 20 καί δ'ρνιθες δέκα, γιά τήν ψυ
χή μου. Αν εκείνος δέν θά είναι ζωντανός τον καιρό τού θα
νάτου μου, τό κληροδότημα αυτό άς τό έχουν τά παιδιά του γιά 
έξι χρόνια μόνο. Τό ίδιο λέγω καί γιά τον παραπάνω κ. Όκτα- 
βιανό καί τόν κ. Τριβιζάν. Έάν κι εκείνοι δέν θά ζούν τον και
ρό πού είπα παραπάνω, τό κληροδότημα αύτό ας τό έχουν τά 
παιδιά τους. Άφίνω στήν κ. Μαρία Σαλαμόνα8’, τήν κουμπάρα 
μου, σιτάρι μουζούρια έξι καί κρασί μούστο μίστατα δέκα, γιά

ιοιν
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friosto mistachi diese | perche preghi Dio, per l'anima mia, 
che so che | lo fara di cuore. Item lasso al s(igno)r Zuane 
chiriaco | pulo mio compare, ouero se lui non sara alii | 
suoi fig(lio)li ip(erpe)ri 300., accio preghi Dio per Γ anima 

I mia. Item lasso al s(igno)r d(otto)r Tandi88 mio figliozzo 
in I segno d’ amore una saliera d’ argento col piede | alto, 
et un mastrapan69 d’ argento; et un’ altra | saliera col pie
de alto parim(en)te, et un’ altro ma | strapan lasso al fig(li- 
o)lo del s(igno)r d(otto)r spiera qual ho te | nuto a battesi- 
mo in segno parim(en)te d’ amore, | et al fig(lio)lo, o fi- 
g(lio)la che non mi ricordo del s(igno)r dottor | Beuardo da 
me tenuto a battesimo lasso per segno | d’ amore un’anello 
d’oro con giogia10 rubin il piu | bello di quelli, che ho in 
casa71. et al s(igno)r d(otto)r sbasichi | mio compare lascio 
un tazzon” d’ argento per | segno d’ amore, li quali tutti 
prego, che faccino | oratione al sig(no)re per Γ anima mia.

Andrea Cornaro fu di sier Giacomo mi sottoscriuo | di 
mia propria mano, et affermo quanto di sopra | si contiene.

Item lasso a tutti li miei contadini, et sergenti73 | nelli

n)a Maria Salamon sua 
comadre form(en)to m(i- 
sulre sei et uin mosto 
m(ista)ti diece.
No 43 Item lassa al s(i- 
gnolr Zuane Chiariaco- 
pulo suo compadre, oue
ro a suoi iig(lio)li ip(er 
pe)ri 300.
No 44. Al s(igno)r D(ot- 
to)r Tandi suo fiozzo in 
segno di amore lassa una 
saliera d’argento col pie
de alto, et un mastrapan 
pur d’arg(en)to II med(e- 
si)mo lassa al fig(lio)lo 
del sig(no)r D(otto)r Spie
ra suo fiozzoAl fig(lio)lo 6 
fig(lio)la del s(igno)r D(ot- 
to)r beuardo su) fiozzo 
lassa per segno d’amore 
un’anello legato co(n) ru- 
bino il piu bello che hab- 
bi. Al s(igno)r D(otto)r 
Sbasichi suo comp(a)re 
lassa un tazzon d’ar- 
g(en)to per segno d’ A- 
more.

νά παρακαλεΐ τό Θεό για τήυ ψυχή μου, πράγμα που ξέρω πώς 
θά τό κάμει μέ την καρδιά της.

Επίσης άφίνω στον κ. ’Ιωάννη Κυριακόπουλο, κουμπάρο 
μου, ή στα παιδιά του, αν εκείνος δεν θά ζή, υπέρπυρα 300, για 
νά παρακαλεΐ τό Θεό γιά την ψυχή μου.

’Επίσης άφίνω στο δόκτορα κ. Tandi88, φιλιότσο μου, σέ 
ένδειξη αγάπης, μιά αλατιέρα ασημένια μέ ψηλό ποδάρι καί ένα 
μαστραπά89 ασημένιο' μιά άλλη αλατιέρα μέ ψηλό ποδάρι επί
σης, και ένα άλλο μαστραπά άφίνω στο παιδί τοϋ δόκτορα 
κ. Σπιέρα, πού τό έχω βαφτίσει, επίσης σάν σημάδι αγάπης. Στο 
γυιό ή στην κόρη, δέν θυμάμαι, τοϋ δόκτορα κ. Bevardo, 
πού εβάφτισα, άφίνω, σάν σημάδι άγάπης,ένα δακτυλίδι χρυσό, 
μέ πολΰιιμη πέτρα70 ρουμπίνι, τό πιο ωραίο άπό κείνα πού έχω 
στην κάσα7*. Στο δόκτορα κ. Σμπαζίκη, κουμπάρο μου, άφίνω 
ένα μεγάλο τάσι73 ασημένιο, γιά σημάδι άγάπης. “Ολους αυτούς 
παρακαλώ νά κάμουν δέησες στον Κύριο γιά την ψυχή μου.

Άντρέας Κορνάρος τοϋ ποτέ κύρ Τζάκομο υπογράφω μέ τό 
ίδιο μου τό χέρι και βεβαιώνω δσα παραπάνω περιλαμβάνονται.

Επίσης άφίνω σ’ δλους τούς χωρικούς μου και τούς άντι-

μαντόνα Μαρία Σαλαμόνα 
κουμπάρα του στάρι μου- 
ζούρια έξι καί κρασί μοΰ· 
σιο μίστατα δέκα.
Άριβ·. 43. ‘Αφίνει στον κ. 
Τζουάνε Κυριακόπουλο, 
κουμπάρο του, ή στά παι
διά του ύπέρπ. 300.
Άριθ. 44. Στον δόκτορα 
κ. Τάντι, φιλιότσο του, σά 
σημάδι άγάπης άφίνει μιά 
σαλιέρα ασημένια μέ ψηλό 
ποδάρι καί ένα μαστραπά 
επίσης ασημένιο. Τό ίδιο 
άφίνει στό γυιό τοΰ δόκτο
ρα Σπιέρα, φιλιότσο του. 
Στό γυιό ή στήν κόρη τοΰ 
δόκτορα κ. Bevardo φι- 
λιότσο του άφίνει γιά ση
μάδι άγάπης ένα δακτυλί
δι, δεμένο μέ ρουμπίνι, τό 
καλύτερο άπό δσα έχει. 
Στό δόκτορα κ. Σμπα
ζίκη, κουμπάρο του, άφί- 
νει ένα μεγάλο τάσι άση- 
μένιο γιά σημάδι άγάπης.
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No 45' Lascia a tutti li 
suoi contadini, sergenti, 
et altri habitenti nelli 
suoi casali sotto posti co- 
si alia giurisdition di Can- 
dia come di Settia, tut- 
to quello che le anderan· 
(n)o debitori al tempo 
della sua morte da ip(er- 
pe)ri ioo ingiu, et dalli 
loo in suso fino alii 200: 
la meta et dalli 200 in 
su sij qual si uoglia sum- 
1111 il terzo.

No 46. A Papa Zorzi

Casali Trapsano, Sofforus, et Vogni di | questo terr(itori)o, 
et similm(en)te di quelli di settia, | et alii miei gonicari74 
di metaxa75, et al mio | metocaro 78 di detto loco, et alii 
metocari di | S. Nicolo ghosto e de stabrussa” tutto quel
lo mi I deuono dare cioe al tempo della mia morte, | da 
ip(erpe)ri 100. in giu, et dalli 100. in suso fino a 200. | la 
mita, et dalli 200. in su fosse qual si uoglia | summa il ter
zo per Γ anima mia, et quelli | che haueuano prima detti 
loci eccettuando pero | l’entrata78 dell’ anno corrente, la 
qual si debba | scoder integralm(en)te, et parim(en)te eccet- 
tuati li dan(ar)i, uini, biaue, et altro, che havero dato loro, 
ouero I il mio scriuan, 0 curatora 79, dal mese di settem- 
b(r)e I precedente alia mia morte in poi, per douer | pa- 
gar al tempo nouo alle are, ouero alia uen | demia, o in al- 
tra robba come nelli libri appa | rera, le quali si debbano 
scoder et anch’ essi | al tempo debito, con tutto quello, ch’ 
io doueuo | hauer da ogn’ altra sorte di persona, eccetto li 

I prenominati cosi nella Citta, come fuori, et qui | et a 
Settia, come nelli miei libri apparera. | Item lasso a Papa

Άριθ. 45. Ά φίνε ι σ’όλους 
τούς χωρικούε του, τούς 
αντιπροσώπους και τούς 
άλλους πού κατοικούν στά 
χωριά του, τόσο σ’ αυτά 
πού υπάγονται στή δικαιο
δοσία τού Χάνιακα, όσο 
καί τής Σητείας, όλα όσα 
θά χρωστούν τον καιρό τού 
θανάτου του άπό ύπέρπυ- 
ρα 100 καί κάτω' άπό τά 
100 καί πάνω μέχρι τά 200, 
τά μισά* άπό τά 200 καί 
πάνω τό ενα τρίτο, όσο κι 
αν είναι τό σύνολο τής ό 
φειλής τους.

προσώπους μου 78 στά χωριά Θραψανό, Ζωφόρους καί Βόνη της 
περιφέρειας αυτής όπως και τής Σητείας, στους γονικάρους μου 74 
στοΰ Μεταξα75, καί στο μετοχάρη78 μου τοϋ τόπου εκείνου, στους 
μετοχάρηδες στον "Αγιο Νικόλαο τό Χωστό καί στα Μπροϋσα”, 
όλο εκείνο πού θά οφείλουν νά μοΰ δώσουν, τό χρόνο τοΰ θα
νάτου μου, άπό ύπέρπυρα 100 καί κάτω' άπό ύπέρπυρα 100 καί 
πάνω μέχρι 200, τούς άφίνω τά μισά, καί άπό 200 καί πάνω, 
μέχρι οποιοσδήποτε ποσού, τό τρίτο, γιά τήν ψυχή μου καί εκεί
νων, πού είχαν πριν τούς τόπους αυτούς' όμως εξαιρείται ή 
νιτράδα 78 (εισόδημα) τοϋ χρόνου πού τρέχει, πού οφείλουν νά 
τήν πληρώσουν στο άκέραιο. Επίσης εξαιρούνται τά χρήματα, 
κρασιά, δημητριακά καί άλλα, πού θά τούς έχω δώσει εγώ, ή δ 
γραμματικός μου, ή δ κουράτοράς78 μου (επίτροπος) άπό τό μήνα 
Σετέμπρη κι έπειτα, πριν τοϋ θανάτου μου, πού δφείλουν νά 
τά πληρώσουν τον καινούργιο χρόνο στά αλώνια ή στον τρυγη
τό, ή μέ άλλα πράγματα, όπως θά φαίνεται στά βιβλία. Αυτά 
πρέπει νά τά εξοφλήσουν τον κατάλληλο καιρό μέ όλα, όσα θά 
έχω νά λαβαίνω άπό κάθε άλλου είδους πρόσωπα έκτος αυτών 
πού παραπάνω καθορίζω, τόσο μέσα στην πόλη όσο κι έξω, καί 
εδώ καί στή Σητεία, όπως θά παρουσιάζεται στά βιβλία μου.
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sier Zorzi christianopulo80 tnio | fiozzo ip(erpe)ri ioo. per F 
anima mia, et ό Giorgici | Riondariti mio fiozzo simil- 
m(en)te, et a sua ra(ad)re | ip(erpe)ri 150. in tutto per Γ a- 
hima mia. Voglio, che [ la concessione delli terreni fatta 
per me am. | Andrea Saui nostro di settia sia ferrna, et 
ualida, | et sia esseguita, et osseruata. Di piu possa | Ze- 
neura sua consorte, ouero la sua fig(lio)la tra | cula, s’ella 
non sara uiua, goder un’ anno Γ | intrada del Zardin del 
Cau(allie)r del Casal Piscochiefalo | la mia portione, et 
se io 1’ hauero disposto in j uita mia, habbia tanto della 

i°2v mia parte delli | lochi liberi di settia, quanto importa 1’ 
affitto del | Zardin per anno uno, come di sopra in segno 
piciolo I d’ amore. Item Dasso al s(igno)r Marin Ruzier 
form(en)to m(isur)e 50. | per F anima mia, et se li suoi fra- 
telli saranno ri | tornati dal bando habbiano insieme detto 
legato. I Item uoglio et ordino, che per pagam(en)to del
la dote I della sud(dett)a mad(onn)a Cornarola mia consorte, 
ch’ e d(ucati) | 8 m. correnti da ip(erpe)ri 8 [....] per d(uca)- 
to, perche li altri d(ucat)i mille | dal num(er)o di essa dote,

Επίσης άφίνω στον παπά κυρ Τζώρτζη Χριστιανόπουλο 80, 
φιλιότσο μου, ΰπέρπυρα 100 για την ψυχή μου' στο Γεωργίτση 
Λιονταρίτη, φιλιότσο μου επίσης, και στη μητέρα του ΰπέρπυρα 
150 συνολικά για την ψυχή μου. Θέλω, ή παραχώρηση των 
γαιών, που έγινε από μένα, στο δικό μας μάστρο Άντρέα Σάβη, 
από τη Σητεία, νά είναι στερεά και έγκυρη, νά έκτελεστεί και 
νά τηρηθεί. Μπορεί επίσης ή Γενέβρα, ή συζυγός του ή ή κόρη 
του Δρακοΰλα, αν εκείνη δέ θά ζή, νά καρπωθεΐ ένα χρόνο τό 
μερίδιό μου από τό εισόδημα τοΰ κήπου τοΰ Καβαλιέρου στο 
χωριό Πισκοκέφαλο' αν εγώ τό διαθέσω, δσο ζώ, νά παίρνει 
τόσο από τό μερίδιό μου, από τις διαθέσιμες περιουσίες τής Ση- 
τείας, δσο αποδίδει ή ενοικίαση τοΰ κήπου γιά ένα χρόνο, δπως 
παραπάνω, σάν μικρό δείγμα αγάπης.

’Έπειτα άφίνω στον κ. Μαρίνο Ruzier στάρι μουζοΰρια 50 
γιά την ψυχή μου’ αν θά έχουν γυρίσει από την εξορία τά αδέλ
φια του νά παίρνουν μαζί τό κληροδότημα αυτό.

’Έπειτα επιθυμώ κα'ι παραγγέλλω : ή πληρωμή τής προίκας 
τής παραπάνω συζόγου μου κ. Κορναρόλας, που είναι δουκάτα 
κυκλοφοροΰντα 8 χιλιάδες προς ΰπέρπυρα 8 [. . . ] τό δουκάτο— 
γιατί τά άλλα χίλια δουκάτα από τό ποσό τής προίκας αυτής τά

*ίϊ διαθήκη τοΰ Άντρεα Κορνάρου (1611) 407

Christianopulo suo fioz
zo lassa ip(erpe)ri no 100. 
A Giorgi leondariti suo 
fiozzo et a sua rnadre i- 
p(erpe)ri no 150 
No 47. Conferma la con
cessione fatta da lui a 
m. And(re)a Saui da Set
tia de certi terreni, et in- 
tende che si j esseguita 
et osseruata.
No 48. A Zeneura sua 
consorte ouero a Tracu- 
la sua fig{lio)la lassa Γ 
entrata di anno uno del
la portione a lui toecan- 
te del suo Giardino a Pi
scochiefalo.
No 49. Rassa al sig(no)r 
Marin Ruzier formento 
m(isu)re 50.

No 50 Item ordina il 
modo come si nauera a 
fare il pagam'enjto di dot- 
te a sua moglie il quale 
pretende che si] molto

Άριθ. 46.Στον παπά Τζώρ 
χζη Χριστιανόπουλο, φι- 
λιότσο του, άφίνει ύπέρ- 
πυρα 100 Στό Γιώργη Λε- 
ονταρίτη, φιλιότσο του και 
στή μητέρα του ύπέρπ. 150. 
Άριθ. 47. ’Επικυρώνει τήν 
εκχώρηση μερικών χωρσ· 
φιών, στον κϋρ Άντρεα 
Σάβη από τή Σητεία, καί 
εννοεί νά γίνει εκτελεστή 
καί νά τηρηθεί.
Άριθ. 48. Στή Τζενέβρα, 
τή σύζυγό του ή στήνΔρα- 
κοϋλα, τήν κόρη του άφί- 
νει τό εϊσόδημα ενός χρό
νου τής μερίδας πού τοΰ 
αναλογεί, από τόν κήπο 
στό Πισκοκέφαλο.
Άριθ. 49. Άφίνει σιόν κ. 
Μαρίνο Ruzier στάρι μου- 
ζούρια 50.

Άριθ. 50. Καθορίζει επί
σης τόν τρόπο πού θά γί
νει ή πληρωμή τής προί
κας στή σύζυγό του, ή ο
ποία Ισχυρίζεται δτι είναι 
πολύ μεγαλύτερη από δσα
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maggiore di quello essa 
possi pretendere.

εκείνη μπορεί νά ισχυρι
στεί.

ha gia con mio uoler pro | messi per termination dell’ 
Ecc(ellentissi)mo Regg(imen)to alia sig(no)ra | fiorenza sua 
sorella nelli suoi giugali con il q(uondam) | Cl(arissiJmo m. 
Z. Angelo Corner, li quali io ho pagato come | per le mie 
scritture appar, et anco dalli d(uca)ti mille | dalle dimisso- 
rie, io non sono altram(en)te oblig(at)o ha | uendoli hauuto 
essa mia consorte dalli q(uondam) s(igno)ri suoi | fratelli, 
et ha fatto a modo suo di quelli, et fece | essa a loro sicu- 
rita nelli atti de m. Zorzi papa | steffanopulo nod(a)ro l’an- 
no 1578, ouer 79, mi | riporto alia uerita, uoglio dico, ch’ 
essi d(uca)ti 8 m. gli | siano pagati in questo modo cioe, 
La portion | mia de Voni predetto con tutte le sue haben- 
tie81 I raggioni, et giurisdittion libera, et franca d’ogni | 
grauame eccetto, che del legato pred(ett)o de m(isur)e .4. 
di form(en)to | all’ anno in perpetuo, che lasso al mona- 
st(eri)o del loco | nouo della messarea. Item il mio meto- 
chio de me | taxa, con tutte le sue raggioni, habentie, e 
pertinen | tie, et sicome io al pr(ese)nte lo tengo, et possedo 
con I obligo di pagar in cam(er)a fiscal liuello all’ anno | 
ip(erpe)ri 80. se ben mi raccordo, et ip(erpe)ri 70. al s(igno)r

έχει ύποσχεθεΐ μέ τή συγκατάθεση μου και με θέσπισμα τής εξο
χότατης Κυβέρνησης στην αδελφή της κυρία Φιορέντσα, για τό 
γάμο της μέ τον ποτέ εκλαμπρότατο Τζουάνε - ’Άγγελο Κορνέρ, 
ποσό πού’εγώ έχω πληρώσει, δπο)ς φαίνεται από τά έγγραφά 
μου, και για άλλα χίλια δουκάτα εγώ δέν έχω καμιά υποχρέω
ση, όπως φαίνεται από τά εξοφλητικά έγγραφα, αφού ή σύζυγός 
μου τά έλαβε από τούς μακαρίτιδες αδελφούς της και τά χρησι
μοποίησε δπως ήθελε, κάνοντάς τους ασφάλεια γι αυτό στο συμ
βολαιογράφο παπά Στεφανόπουλο τό 1578 ή τό 79 γιά νά πώ 
την αλήθεια—λέγω αυτές οί οκτώ χιλιάδες δουκάτα νά καταβλη
θούν σ’ εκείνη μέ τον ακόλουθο τρόπο: νά πάρει τή μερίδα 
μου στη Βόνη μέ δλα τά δικαιώματα81 και τις απαιτήσεις 
της, ελεύθερη και απαλλαγμένη από κάθε επιβάρυνση, εκτός από 
τό παραπάνω κληροδότημα των 4 μουζουριών στάρι τό χρόνο, 
παντοτινά, πού άφίνω στο μοναστήρι τού Καινούριου τής Με- 
σαράς. ’Έπειτα τό μετόχι μου στοΰ Μεταξά, μέ δλα τά δικαιώ- 
ματά του και δπως εγώ τό διατηρώ σήμερα και τό κατέχω, μέ 
την υποχρέωση νά πληρώνει κάθε χρόνο στο δημόσιο Ταμείο λι- 
βέλο ύπέρπυρα 80, εάν καλά θυμούμαι και ύπέρπυρα 70 στον κ.

408 Στέργ. Γ. Σπανάκή
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Zorzi Querini | fu del s(igno)r Remulo, per li terreni con- 
io3r cessi in gonico | da lui al q(uondam) Bortaglio82 paghnuti, 

li quail iohebbi | da esso Bortaglio in permutatione con altri 
terreni | al Casal sofforus, Item con il carrico di pagar il 

| liuello annual per li terreni furono uigne de | catherina 
Areabopula83 mi furono concessi dal genero | di essa Cathe
rina con li loro arbori, et come per | atti publici appare, 
et similm(en)te le siano date, et | habbia in suo poter le mie 
case qui nella Citta | done al p(rese)nte habitiamo, et tutti 
tre essi beni, et | stabili essa mia consorte habbia paga- 
m(en)to, et | sodisfatt(ion)e della pred(ett)a sua dote, et se- 
ben uagliono j di piu io uoglio, che quel di piu sia in suo 
dona [ tiuo, et legato, et che habbia il possesso di sua pro
pria | auth(orit)a immed(iatament)e dopo la mia morte. 
Item dico, et | dicliiaro douer dar al Cl(arissi)mo s(igno)r 
Vicenzo mio fr(ate)llo sud(dett)o | d(uca)ti 2 m. correnti, li 
q(ua)li io ho riceuuto gia dal Cl(arissi)mo s(igno)r fran(ce- 
sc)o I de mezo84 fu del s(igno)r Zorzi, come per mio rice- 
uer a lui | fatto appare a conto della dote promessa al Cl(a-

Τζόρτζη Κουερίνι τον ποτέ Ρέμουλο, για τις γαΐες πού παρα
χώρησε εκείνος σαν γονικό στο μακαρίτη Μπορτάλιο 82 Παχνου- 
τη, από τον όποιο εγώ τις πήρα με ανταλλαγή με άλλες γαΐες 
στο χωριό Ζωφόρους, μέ την υποχρέωση επίσης να πληρώνει τό 
ετήσιο λιβέλο για τις γαΐες τής Κατερίνας Άρκαμποπούλας83 
πού ήταν αμπέλια και μοϋ παραχωρήθηκαν από τό γαμπρό τής 
Κατερίνας αυτής μέ τά δέντρα τους, όπως φαίνεται από τα δη
μόσια έγγραφα. Νά πάρει επίσης στην εξουσία της τά σπίτια μου 
εδώ στην πόλη, δπου σήμερα κατοικούμε. Και τά τρία αυτά ακί
νητα κτήματα ή σύζυγός μου αυτή νά τά έχει σάν πληρωμή καί 
ικανοποίηση γιά τήν παραπάνω προίκα της. ”Αν αξίζουν περισ
σότερο, θέλω τό περισσότερο αυτό νά είναι σάν δωρεά και κλη
ροδότημα προς αυτή κα'ι νά είναι στήν κατοχή καί στήν απόλυ
τη δικαιοδοσία της αμέσως μετά τό θάνατό μου.

Επίσης λέγω καί δηλοίνω δτι οφείλω νά δώσω στον αδελφό 
μου εκλαμπρότατο κ. Βιτσέντζο, 2 χιλιάδες δουκάτα πού έχω πά
ρει εγώ από τον εκλαμπρότατο κ. Φραγκίσκο Ντεμέτζο84 τού ποτέ 
Τζώρτζη, δπως φαίνεται από τήν απόδειξή μου σέ κείνον 
Τά χρήματα αυτά δόθηκαν γιά λογαριασμό τής προίκας πού ύπο- 
σχέθηκαν στον εκλαμπρότατο κ. Τζουάνε - Μπερνάρδο Κόρνερ,

'll διαθήκη τοΰ Άντρέα Κορνάρου (1611) 4θ9

No 51. Dichiara di andar 
debitore al s(igno)r Vi
cenzo suo fr(ate)llo d(uca)- 
ti correnti no 2000: et di 
douergli anco di piu da
re d(uca)ti simili no 3000: 
che in tutto fanno d(u-

"Αριθ. 51. Δηλώνει δτι εί
ναι χρεοίστης σιόν κ. Βι- 
τσέντζο, ιόν αδελφό του, 
2000 δουκάτα άπό αυτά 
πού κυκλοφορούν καί δτι 
οφείλει νά τοΰ δώσει ακό
μη δουκάτα 3000, δηλαδή
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ca)ti 5 tn. et questi ulti- 
mi per la promissione 
fatta da lui a Eleneta 
fig(lio)la di esso s(ingo)r 
Vicenzo et sua nepote 
come per le carte giuga- 
li appar, le qual d(uca)ti 
3 m. hauendoli essso s(i- 
gno)r Vicenzo esborsati 
per nome del testativ, 
intende per cio, che per 
tutta questa som(m)a de 
d(uca)ti 5 m. le lascia la 
sua portion del casal sof- 
forus con tutte le sue ra- 
gioni attioni, habentie, 
pertinentie.

συνολικά δουκάτα 5 χιλιά
δες' τά τελευταία αυτά εί
ναι χιά τήν υπόσχεση ποϋ 
εδωσε στην Έλενέτα τήν 
«όςη τοϋ ίδιου κ. Βιτσέν- 
τζο καί ανεψιά του, όπως 
φαίνεται άπό τά χαρτιά 
τοϋ γάμου. Τις 3 χιλιάδες 
αΰτες δουκάτα τά πλήρω
σε γιά λογαριασμό τοϋ δια
θέτη, ό ίδιος κ. Βιτσέν- 
τζος. Γι' αυτό εννοεί γιά 
ολόκληρο αυτό τό ποσό 
τών 5 χιλιάδων δουκάτων, 
νά τοϋ άφίσει τό μερίδιό 
του στό χωριό Ζωφόρους, 
μέ δλα τά δικαιώματα, ά- 
γωγές, περιεχόμενα καί 
προσαρτημένα πράγματα.

rissi)m0 s(igno)r | Ζ. bernardo Corner, per la recuperatioil 
della portion | del Casal Trapsano fu uenduta dal Cl(aris- 
si)mo s(igno)r Andrea | Corner p(ad)re di esso s(igno)r Z. 
bernardo al d(ett)o s(igno)r Vicenzo85, quali | a mio nome 
esso s(igno)r mio fr(ate)llo fece buoni a d(ett)o s(igno)r 
Zuan | bernardo, et gia anni gli cedete uolontariam(en)te,

| et gli diede il possesso di esso luogo, et per essi | danari 
io haueuo dato ad’ esso s(igno)r Vicenzo, et scodeua | et 
usufruttuaua la portion di Voni, la qual hauen | domi re- 
tornato al pr(ese)nte gli resto deb(ito)r li pred(ett)i d(uca)ti 

| 2 m. Item ho promesso nelle carte giugal deElenetta | 
sua fig(lio)la, et mia car(issi)ma nepote ducati simili 3 m.

I li q(ua)li esso s(igno)r Vicenzo, per non incommodarmi 103V 
ha pagato | del suo al genero, et se gli resta qualche cosa 
ha pro | messo di pagarlo, pero per li sud(det)ti d(ucat)i 5 
m. in tutto uo | glio, che habbia la portion del Casal soffo- 
rus, con tutte | le sue ragg(ion)i, attioni, et giurisd(itio)ni, 
et con tutti gli agu | menti, et miglioram(en)ti in essa por
tion per me fatti | et con il carrico della guarnison85 de 
C(aualle?)rie 1 1/2 sapendo | esser cio suo desiderio, posse-

γιά νά ξαναπάρει τη μερίδα τοϋ χωριοϋ Θραψανό, πού πουλήθη
κε άπό τον εκλαμπρότατο κ. Άντρέα Κόρνερ, πατέρα τοϋ ίδιου 
Τζουάνε - Μπερνάρντο, στον παραπάνω Βιτσέντζο 85. Ό αδελφός 
μου αυτός Βιτσέντζος έκαμε στό όνομά μου ομόλογα στον είρη- 
μένο κ. Τζουάνε - Μπερνάρντο και πριν άπό χρόνια τοϋ παρα
χώρησε θεληματικά καί τοϋ παράδωσε τήν κατοχή τοϋ τόπου 
εκείνου. Γιά τά χρήματα αυτά, είχα δώσει τή μερίδα μου στή 
Βόνη στον ίδιο κ. Βιτσέντζο νά τήν εκμεταλλεύεται. Ή μερίδα 
αυτή μοϋ επιστράφηκε τώρα και τοϋ μένω χρεώστης τά παρα
πάνω 2 χιλιάδες δουκάτα.

"Εχω επίσης ύποσχεθεΐ στα χαρτιά τοϋ γάμου τής κόρης του 
και άγαπητύτατης άνεψιας μου 'Ελενέτας, δουκάτα όμοια 3 χι
λιάδες' τά δουκάτα αύτά τά πλήρωσε στό γαμπρό άπό τά δικά 
του δ ίδιος κ. Βιτσέντζος, γιά νά μή μέ δυσκολέψει, καί αν έ
μεινε κάτι ύποσχέθηκε νά τό καταβάλει. Λοιπόν γιά τά παραπά
νω άναφερόμενα 5 χιλιάδες δουκάτα συνολικά θέλω νά έχει τή 
μερίδα τοϋ χωριοϋ Ζωφόρους μέ δλα τά δικαιώματα, τις άγωγές, 
άπαιτήσεις και όλες τις αυξήσεις καί βελτιώσεις πού έγιναν στή 
μερίδα αυτή άπό μένα, μέ τή φεουδαλική υποχρέωση85 1 1/2
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dendo egli il resto di esso | Casal da me a lui uend(ut)o per 
scritt(ur)a priuata tra di | noi fatta, tal che possa far esso 
Casal tutto d’ un carato 87 | douendo hauer il possesso su- 
b(ito) dopo la mia morte | di sua propria auth(orit)a, con la 
mia bened(itio)ne, essendo | pero oblig(at)o, perche al su- 
d(ett)o s(igno)r Z. bernardo non ha fatto | ancora alcuna si- 
curita, et chiarezza per la pred(ett)a | portion di trapsano, 
et della riceputa di essi d(uca)ti a m. | da me pagatigli far- 
gliela tolendo in dietro il pr(edet)to | mio scritto88 et rece· 
vere, et facendo nota, et di cilia | ratione nella pred(ett)a 
cautione89, che gli fara di esser | quello il dan(ar)o, ch’ io 
haueuo riceputo come di sopra, | et esso mio scritto dar in 
man delnod(ar)o, et reg(ist)rarlo | sotto essa cautione, perche 
in ogni tempo la mia | heredita sia sicura di non hauer 
alc(un)a molestia, et | parim(en)te sia oblig(ato) far far cau
tione, et sicurita dal | s(igno)r suo genero alia mia commis- 
saria di esser pag(at)o | delli sud(dett)i d(uca)ti 3. m. per 
me promessi, accio parim(en)te | essa mia heredita non

καβαλαρίας' και τούτο γιατί ξεύρω πώς αυτό είναι επιθυμία του, 
αφού έχει τό υπόλοιπο τοϋ χωριού αυτού, πού τού τό έπώλη- 
σα εγώ μέ ιδιωτικό συμφωνητικό μεταξύ μας, για νά μπορέ
σει νά άποτελέσει όλο αυτό τό χωριό ένα καράτι87' νά τό έχει 
στην κατοχή του αμέσως μετά τό θάνατό μου αυτοδικαίως και μέ 
την ευλογία μου. Νά είναι όμως υποχρεωμένος, επειδή δεν έδω- 
κε ακόμη καμιά εξασφάλιση και δήλωση στον παραπάνω κ. 
Τζουάνε - Μπερνάρντο γιά τη μερίδα αυτή τού Θραψανοΰ κα'ι 
γιά τήν παραλαβή τών 2 χιλιάδων δουκάτων πού τού πλήρωσα 
εγώ, νά τή δώσει έκ τών υστέρων, νά πάρει πίσω τό παραπάνω 
έγγραφο 88 και τήν απόδειξή μου, και νά κάμει σημείωση και δή
λωση γιά τήν παραπάνω εξασφάλιση, πού θά τοϋ δώσει βεβαιώ
νοντας, ότι πρόκειται γιά τά χρήματα εκείνα, πού είχα εγώ λάβει, 
όπως παραπάνω άναφέρεται. Ή γραφή μου εκείνη νά δοθεί στά 
χέρια τού συμβολαιογράφου καί νά σημειωθεί κάτω από τήν 
πράξη εξασφάλισης, γιά νά είναι ή κληρονομιά μου πάντοτε ασφα
λής και νά μήν έχει καμιά προσβολή. Νά είναι επίσης υποχρεω
μένος νά φροντίσει νά δοθεΐ εγγύηση και ασφάλεια από τον κ. 
γαμπρό του στήν επιτροπεία μου, ότι πληρώθηκε τά παραπάνω 
3 χιλιάδες δουκάτα, πού έχω ύποσχεθή εγώ, γιά νά μήν προσβλη
θεί ποτέ ή κληρονομιά μου γιά κείνα τά χρήματα' πρέπει επίσης
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habbia mai molestia per | essi danari, douendo tuor" delie 
mie scritt(ur)e la sud(dett)a | mia consorte li acquisti miei, 
et le cautioni delli | stabili pred(ett)i, che gli lascio per pa- 
gam(en)to della sua | dote, et similm(en)te d° s(igno)r Vi· 
cenzo quelli di sofforus, et | farsi nota nell’inuent(ari)o che 
qui sotto ordinaro, che | si debbia fare nel modo, che ha· 
uero disposto, che si | faccia.

Io Andrea Cornaro fit de sier Giacomo, de mia propria 
| mano mi sottoscriuo, et affermo q(uan)to di s(opr)a si 

contiene.

Item dico, et dichiaro esser pagato, et sodisfatto dal 
sud(dett)o s(igno)r | Vicenzo mio fr(ate)llo della portion pri- 
ma del Casal sofforus, | che come di sopra dico gli ho uen- 
d(ut)o,et cesso gia molti | anni, per la pred(ett)a scritt(ur)a 
priuata, et lo rendo sicuro, et | quieto per in perpetuo con 
li suoi posteri et P altra | portion, che gli lascio di sopra 
per li sud(dett)i d(ucat)i 5 m. s’ in | tenda eccettuato il qu
arto di terreni, eh’ io era obli | gato dargli dalla mia por- 
tione, che possedo al pr(ese)nte | che hebbi dal q(uondam)

νά διαφυλάξει90 τα έγγραφά μου η παραπάνω σύζυγός μου, τις 
αγορές μου και τά εξασφαλιστικά έγγραφα των παραπάνω άνα- 
φερομένων ακίνητων, πού τής άφίνω για πληρωμή τής προίκας 
της. Επίσης ό κ. Βιτσέντζος έκεΐνα των Ζωφόρων. Νά σημειω
θεί επίσης στην άπογραφή, πού εδώ παρακάτω θά διατάξω νά γί
νει, δτι πρέπει νά γίνει σύμφωνα μέ τον τρόπο πού θά έχω ορίσει.

Έγώ Άντρέας Κορνάρος τού ποτέ κύρ Τζάκομο, μέ το ίδιο 
μου τό χέρι υπογράφω καί βεβαιώνω, δσα παραπάνω άναφέ- 
ρονται.

Λέγω και δηλώνω δτι έχω πληρωθεί και μένα) ικανοποιημέ
νος από τον παραπάνω αδελφό μου κ. Βιτσέντζο γιά την πρώτη 
μερίδα τοϋ χωριού Ζωφόροι, πού, δπως παραπάνω λέγω, τού 
πούλησα και τού παραχώρησα πριν από πολλά χρόνια, μέ τό πα
ραπάνω Ιδιωτικό έγγραφο, και τον ασφαλίζω και τον ήσυχάζω 
παντοτινά κι αυτόν και τούς απογόνους του.’Από την άλλη μερίδα 
πού τοϋ άφίνω, δπως παραπάνω, γιά τά 5 χιλ. δουκάτα, εννοεί
ται δτι εξαιρείται τό τέταρτο άπό τά χωράφια, πού ήμουν υπο
χρεωμένος νά τοϋ δώσω άπό τη μερίδα μου, πού κατέχω τώρα 
και πού πήρα άπό τον ποτέ Λεονάρδο Κουερίνι, σέ άντάλλαγμα

io4r
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Ή διαθήκη χοϋ Άντρέα Κορνάρου (1611) 413

m. Lunardo Querini all’ incontro del | quarto de liuada91 
ritenuto da me, et unito col C(asa)l | Trapsano dall’ altra 
portion uendutagli, che fu del | s(igno)r Corner Borgognon, 
come per la pred(ett)a scritt(ur)a di | uenditione, ouero ces- 
sione appar, siche resti contento | senza cercar altra reffa- 
tione del pred(ett)o quarto. Item | lasso alia fig(lio)la del 
s(igno)r d(otto)r Vlasto nominata marieta | da me tenuta a 
battesimo un5 anello d5 oro di quelli | ch’ io ho in casa 
con giogia smeraldo per segno | di amore. Item lasso al 
s(igno)r Andrulin92 Bon98, q(uondam) Cl(arissi)mo s(igno)r 

| Nicolo mio fiozzo una sottocopa d’ arzento per | segno 
di amore. Item lasso alia s(igno)ra Lionetta de mezo | 
mia fiozza un’ altra sottocopa d’ argento simil | mente, per 
picciol segno d’amore, alii quali tutti | miei figliozzi, et fi- 
gliozze lasso similm(en)te la mia | benedittione, pregando il 
s(igno)r Dio, che gli benedisca, et | gli feliciti. Item lasso 

iopv alia figliola del q(uondam) s(igno)r Gier(ola)mo | Auonal 
mia fiozza maridata in ca Venier parim(en)te | per segno di 
amore un’ anello d’ oro di quelli, che | ho in cassa grande 
con pietra granata, et con li 1 smalti, et app(resso) la be-

τοΰ τέταρτου της Λιβάδας 91 πού είχα εγώ καί πού ενώθηκε μέ 
την μερίδα τοϋ χωριού Θραψανό, πού τού πούλησα καί πού 
ήταν τού κ. Κόρνερ Μποργκονιόν, δπως φαίνεται από τό παρα
πάνω πωλητήριο συμβόλαιο ή συμβόλαιο εκχώρησης, ώστε νά 
μείνει ευχάριστη μένος, δίχως νά ζητήσει άλλη αποζημίωση, για 
τό τέταρτο αυτό.

Άφίνω στη φιλιότσα μου Μαριέτα, κόρη τοϋ δόκτορα κ. 
Βλαστού, ένα δακτυλίδι χρυσό, από κείνα πού έχω στην κάσα μέ 
σμαραγδόπετρα, σαν σημάδι αγάπης.

Άφίνω στον κ. Άντρουλή92 Μπόν99, τού εκλαμπρότατου κ. 
Νικολό, φιλιότσο μου, ένα δίσκο ασημένιο, σαν σημάδι αγάπης.

Άφίνω στην κ. Λιονέτα Ντεμέτζο, φιλιότσα μου, ένα άλλο 
δίσκο ασημένιο, επίσης σαν μικρό σημάδι αγάπης. Σ’ όλους αυ
τούς τούς φιλιότσους μου καί φιλιότσες μου άφίνω επίσης την 
ευχή μου καί παρακαλώ τό Θεό νά τούς ευλογεί καί νά τούς κά
μει ευτυχισμένους.

Άφίνω στην κόρη τού μακαρίτη Γκερόλαμο Άβονάλ, φιλιό- 
τσα μου, πού παντρεύτηκε από τό σπίτι Βενιέρ, ομοίως σάν ση
μάδι αγάπης, ένα χρυσό δακτυλίδι, άπό κείνα πού έχω στη με-

Νο <52. lassa a Marietta 
fig(lio)la del sig(no)r I)(ot 
tojr Vlasto sua fiozza un’ 
annello di smeraldo le
gato in oro per segno d’ 
Amore. Al s(igno)r An- 
drulin bon pur suo fioz
zo una sotto copa d’ ar- 
g(ent)o Alla s(igno)ra Li
onetta de mezzo pur sua 
fiozza un altra sotto co
pa· Alla fig(lio)la del q(u- 
ondatu) s(igno)r Ger(ola)- 
rao Auonal pur sua fioz
za un’ anello di granata 
legato in oro.

Άριθ. 52. ’Αφίνει στή Μα- 
ριέτα, κόρη τοϋ δόκτορα 
κ Βλαστοϋ, τή φιλιότσα 
του, ένα δακτυλίδι μέ σμα
ράγδι δεμένο, γιά σημάδι 
αγάπης. Στον κ. Άντρου- 
τή Μπόν, επίσης φιλιότσο 
λου, ένα δίσκο ασημένιο. 
Στην κ. Λιονέτα Ντεμέτζο, 
επίσης φιλιότσα του, ένα 
δίσκο. Στήν κόρη τοΰ μα
καρίτη κ. Γκερόλαμο‘Αβο· 
νάλ, επίσης φιλιότσα του, 
ένα. δακτυλίδι μέ χαλκη- 
δόνιο δεμένο μέ χρυσάφι.
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No 53· lassa padrono et 
ressiduario di tutto il re- 
stante della sua facolta 
la moglie in uita sua con 
obligo di pagar debiti se 
ue ne fosse, et legati.

Άριθ·' 53. Άφίνει κύριο 
καί διαχειριστή δλης τής 
υπόλοιπης περιουσίας του 
τή σύζυγο δοο ζή, μέ χήν 
υποχρέωση νά πληρώσει χά 
χρέη, αν υπάρχουν, καί χά 
κληροδοτήματα.

ned(itio)ne del s(igno)r Dio, et la mia. Item | dico, et di- 
chiaro, che li pred(ett)i stabili lasciati alia sud(dett)a | mia 
car(issi)ma consorte, per pagam(en)to della sua dote, cioe 

| la portion de Voni, il metochio di metaxa, et le | case 
della Citta, che stanciamo al p(rese)nte possano dopo | la 
rnorte sua, li miei fr(ate)lli, ouero li loro fig(lio)li, ouero | 
nepoti maschi, ricuperarli di doue sarano capitate | esbor· 
sando li pred(ett)i otto mille d(uca)ti correnti, perche in | 
uita sua essa mia consorte non uoglio, che possa | esser 
despotestata. Item uoglio, che delle entrade | delli altri 
miei stabili in ogni loco essistenti, cosi | qui nella Citta, 
et suo territ(ori)o, come a Settia essa | mia car(issi)ma, et 
amor(atissi)ma consorte sia pfadro)na, et go | uernatrice et 
habbia il commando, et aut(ori)ta di sco | der, gouernar, et 
amministrar il tutto per tutto | il tempo della uita sua pro· 
curando col consiglio | et aiuto delli sud(dett)i miei fratel- 
li, et commissarij, che | detti stabili, et beni siano conser- 
uati, et mantenuti | in stato, come son sicuro, che fara es- 
sendo dona pru | dente, et di gouerno et piena di carita,

γάλη κάσα μέ χαλκηδόνιο λίθο και σμάλτα, και μαζί μ’ αυτό τήν 
ευχή τοΰ Θεοΰ κα'ι τή δική μου.

Λέγω και δηλώνω δτι τα παραπάνω ακίνητα πού άφησα στήν 
αγαπητότατη σύζυγό μου, για πληρωμή τής προίκας της, δηλαδή 
τή μερίδα τής Βόνης, τό μετόχι τοΰ Μεταξά και τά σπίτια στήν 
πόλη, δπου μένομε τώρα, μπορούν, ύστερ’ από τό θάνατό της, 
τά αδέλφια μου ή τά παιδιά τους ή τά άρσενικά έγγόνια, νά τά 
παίρνουν από εκείνους πού θά τά έχουν κληρονομήσει, καταβάλ
λοντας τά παραπάνω οκτώ χιλιάδες δουκάτα τρέχουσας τιμής, 
γιατί δεν θέλω νά αποξενωθεί από αυτά ή σύζυγός μου δσο θά 
ζεΐ.

Θέλω, τά εισοδήματα των άλλων ακινήτων μου, σ5 δποιον 
τόπο κι αν βρίσκονται, είτε εδώ στήν πόλη και στήν περιφέρεια 
της, είτε στή Σητεία, ή αγαπητότατη σύζυγός μου, νά τά εξου
σιάζει, νά τά διαχειρίζεται και νά έχει τή διοίκησή των και τήν 
εξουσία νά εξοφλεί, νά διοικεί και νά διαχειρίζεται ολόκληρη 
τήν περιουσία δλο τον καιρό πού θά ζή, φροντίζοντας, μέ τή 
συμβουλή και τή βοήθεια των παραπάνω άδελφών μου και επι
τρόπων μου, τά ακίνητα και αγαθά αυτά νά διατηρηθούν 
και συντηρηθούν σέ καλή κατάσταση- πράγμα πού είμαι βέβαιος
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Ή διαθήκη τοϋ Άντρέα Κορνάρου (1611) 415

dichiarando | per ίΐ terzo delle pred(ett)e entrade, estratte le 
spese ne | cessarie, et gli legati annuali, che di sopra la- 
scio | che si paghino, sia di essa mia consorte per Ϊ1 suo 
god | dimento, et donatiuo finch' ella uiua come e detto | 
perche si ricordi di me, et dell’ anima mia, come | son si- 
curo, che fara. Gli altri doi terzi si habbia delF | amontar, 
et tratto loro prima pagar se le sara | restato qualche debi- 

io5r to, et che non supplisser<~> li | danari, che mi ritrouassero, 
et cred(it)i, che fossero, | argenti, biaue, uini, et altro oltra 
quello, che si | spendera nella mia sepoltura, et commemo
ration | come di sopra, et poi si debbia com(m)inciar a pa
gar | li legati ogn’ anno, che possa arriuar esso tratto, | et 
cosi si debba continuar ogn’anno fino, che detti | legati sia- 
no compiti a pagarsi douendosi prima | pagar quelli, che 
sono piu pij, et di magg(io)r be | nef(ici)o dell’ anima mia, 
et piu necessarie, et le per | sone, et luoghi, il che rimetto 
alia conscientia, et | carita delli miei commissarij, et spe- 
tialm(en)te di | mia consorte, potendo li legatarij, che per 
sorte non | fossero pagati in uita loro, cosi quelli lasciati [

πώς θά κάμει, γιατί είναι γυναίκα γνωστική, άξια νά διοικεί 
και φιλεύσπλαχνη" δηλώνω επίσης δτι τό τρίτο των παραπάνω 
εισοδημάτων, αφού άφαιρεθούν καί πληρωθούν τά απαραίτητα 
έξοδα και τά ετήσια κληροδοτήματα πού άφίνω παραπάνω, θά 
ανήκει στη σύζυγό μου αυτή, γιά απολαβή της και δωρεά ώσπου 
νά ζή, δπως είπα, γιά νά θυμάται εμένα και την ψυχή μου, 
πράγμα πού είμαι βέβαιος πώς θά κάμει. Τά άλλα δυο τρίτα, 
νά τά συγκεντρώσει και νά πληρώσει άπ’ αυτά πρώτα κανένα 
χρέος, αν έχει μείνει, στην περίπτωση πού δεν θά έφταναν τά 
χρήματα πού θά μοΰ βρεθούν καί οί πιστώσεις, αν υπάρχουν, 
τ’ ασημικά, σιτηρά, κρασιά ή άλλο, εκτός από κείνα πού θά ξο
δευτούν γιά τη θανή μου και τά μνημόσυνά μου, δπως λέω παρα
πάνω. ’Έπειτα νά αρχίσει νά πληρώνει τά κληροδοτήματα κάθε 
χρόνο, ως εκεί πού θά έπαρκεΐ τό ποσόν αυτό. ’Έτσι πρέπει νά 
συνεχίζει κάθε χρόνο, ώσπου νά πληρωθούν τά κληροδοτήματα 
αυτά. Πρέπει δμως νά πληρώνονται πρώτα εκείνα πού είναι πιο 
φιλανθραιπικά καί πιο ωφέλιμα γιά την ψυχή μου καί τά πιο 
αναγκαία. Τήν εκλογή τών προσώπων καί τών τόπων την ανα
θέτω στη συνείδηση καί τήν αφοσίωση τών επιτρόπων μου καί 
ειδικά τής συζύγου μου. Οί κληροδόχοι, πού τυχαία δεν θά πλη-
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di sopra, come che lasciero qui sotto, per causa | del pre- 
d(ett)o term(in)e, et commodita che uoglio, che | habbia la 
commissaria, testarsi in morte sua | ciascun del suo legato, 
et lasciando a chi gli | piace di scoderlo, et se non facesse- 
ro testam(en)to lo | possano hauer li suoi fig(lio)li ouer altri 
heredi, | il qual term(in)e et commodita sud(dett)a s’ inten- 
da pero | di quei legati, che hanno da dare per una uolta 

| tantum, ma gli annuali cosi li perpetui, come | quelli a 
tempo, si debbano principiar a pagarsi | da quel tempo 
istesso, ch’ io moriro; Pagati ue | ram(en)te, che sarano es- 
si legati, et debiti si fossero | de la in poi, il tratto sud(dett)o 
delli doi terzi netti di | spesa ut sup(r)a, sia messo in un 
scrigno sotto due | chiaui, Γ una star debba in mano del 
s(igno)r Cau(allie)r | mio fr(ate)llo, et Γ altra in mano del 
s(igno)r Vicenzo altro | mio fr(ate)llo, et lo scrigno in ma
no della mia | consorte, douendosi tener particolar nota 
del | danaro, che di tempo, in tempo si mectera dentro 

| nel memorial della Canc(ella)ria maggior, ouero fara 
una j partita nelli libri della Cam(er)a di christo94 pagan-

ρωθούν στη ζωή τους, τόσο εκείνοι πού τούς άφισα παραπάνω, 
δσο και εκείνοι πού θά τούς άφίσω εδώ παρακάτω, εξ αιτίας 
τοϋ παραπάνω δρου, για την ευκολία πού θέλω νά έχει ή επί
τροπός μου, μπορεί νά διατάξει στη διαθήκη του δ καθένας κα
τά τό θάνατό του, νά πληρωθεί τδ κληροδότημά του σ’ δποιον 
θέλει. Και αν δεν κάμουν διαθήκη νά μπορούν νά τδ παίρνουν 
τά παιδιά τους ή οί άλλοι κληρονόμοι. 'Ο δρος αυτός και ή πα
ραπάνω διευκόλυνση εννοείται γιά τά κληροδοτήματα εκείνα πού 
πρόκειται νά δοθούν εφάπαξ. Τά ετήσια, δμως τόσο τά παντοτινά 
δσο κι εκείνα πού είναι γιά ορισμένο χρόνο, πρέπει νά αρχίσουν 
νά πληρώνονται αμέσως μετά τό θάνατό μου. "Αμα πληρωθούν 
τά κληροδοτήματα αυτά καί τά χρέη, εάν υπάρχουν, τό υπόλοιπο 
τών δυο τρίτων, αφού άφαιρεθούν τά έξοδα, δπως είπα παρα
πάνω, νά τοποθετηθεί σέ μιά κάσα μέ δυο κλειδιά, από τά όποια 
τδ ένα θά είναι στά χέρια τού αδελφού μου κ. Καβαλιέρου καί τδ 
άλλο στά χέρια τού άλλου αδελφού μου κ. Βιτσέντζου. 'Η κάσα 
θά μένει στά χέρια τής συζύγου μου, πού, γιά τά χρήματα πού 
θά μπαίνουν από καιρό σέ καιρό μέσα στην κάσα, πρέπει νά κρα
τεί ιδιαίτερη σημείωση στο Κατάστιχο τής Μεγάλης Καγκελα
ρίας, ή νά ανοίξει μιά μερίδα στά βιβλία τού Ταμείου τού Χρι-

io5v
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do | il scrittor della sua fatica, et cio per cautione, et | chia- 
rezza de chi aspetta, et di dette partide, | ouer note, che si 
farano di tempo, in tempo | debbia ogn’ uno cauar copia 
delli pred(ett)i commiss(ar)i | et tenerla per sua memoria, et 
questo tutto si | debbia far, et continuar fino, che duri la 
uita | di detta mia consorte, et dopo la sua morte si debba 

| aprire essa cassa, per cauar d(ucat)i mille correnti, et | 
quelli darsi a! monast(eri)o di s(an)ta catherina franca | di 
questa Citta95, per altri tanti, che il q(uondam) s(igno)r Z. 
ant(oni)o | mudazzo fu mio car(issi)mo amico, et compare 
ha pro | messo al d(ett)o monast(eri)o, per dote di suor ma- 
rieta | sua fig(lio)la, et mia fiozza, se pero in uita mia non 

| gli hauero pagati, come spero in Dio di fare, per | dis- 
grauar i suoi fig(liuo)li, et heredi dal debito pred(ett)o, | 
ma se essi suoi fig(lio)li, et heredi, hauessero pagato | detti 
d(uca)ti mille al d(ett)o monast(eri)o auanti la morte | di 
essa mia consorte uoglio, che siano reffatti dalla | pred(ett)a 
cassa, et siano lor dati essi d(uca)ti mille, ouero | alii loro 
fig(lio)li, se essi non sarano al tempo pred(ett)o, | ma men-

στοϋ 94, πληρώνοντας τό γραμματικό γιά τον κόπο του. Καί τού
το για ασφάλεια και πληροφόρηση οποίου περιμένει νά λάβει. 
’Από τις μερίδες αυτές η τις σημειώσεις, πού θά γράφονται από 
καιρό σέ καιρό, καθένας από τούς παραπάνω επιτρόπους νά έχει 
τό δικαίωμα νά παίρνει αντίγραφα και νά τά κρατεί γιά νά θυ
μάται. Αυτό νά εξακολουθήσει ώσπου νά ζή ή παραπάνω σύζυ
γός μου. “Υστερα από τό θάνατό της πρέπει νά ανοιχτεί η κάσα 
αυτή, γιά νά πάρουν χίλια δουκάτα τρέχουσας τιμής, νά τά 
δώσουν στο μοναστήρι τής 'Αγίας Κατερίνας Φράνκας, αυτής 
τής πόλης96, ποσό πού τό είχε τάξιμο στο ίδιο μοναστήρι 6 
μακαρίτης Τζουάνε - Αντώνιος Μουδάτσος, αγαπητότατος φί
λος μου καί κουμπάρος, γιά προίκα τής μοναχής Μαριέτας, κό
ρης του και φιλιότσας μου, αν βέβαια, δσο ζώ δεν θά τά έχω 
πληρώσει, όπως ελπίζω στο Θεό, γιά νά απαλλάξω τά παιδιά του 
καί τούς κληρονόμους του από την υποχρέωση τοΰ παραπά
νω χρέους. Μά άν τά παιδιά καί οί κληρονόμοι του πληρώ
σουν τά χίλια αυτά δουκάτα στο παραπάνω μοναστήρι πριν από 
τό θάνατο τής συζύγου μου, θέλω νά πάρουν από την κάσα αυ
τή καί νά δώσουν τά χίλια αυτά δουκάτα σ’ αύιούς ή στά παι
διά τους, αν αυτοί δεν θά ζοΰν τον καιρό πού είπα παραπάνω.

Ή διαθηκη τού Άντρέα Κορνάρου (1611) 417

No 54· Lassa doppo la 
morte della moglie d(u- 
ca)ti iooo: correnti al
monasterio franco di s(an) 
ta Cath(eri)na di Candia 
per altri tanti che il q(u· 
ondam) s(igno)r Z. An· 
t(oni)o mudazzo fu gia 
suo ear(issi)mo Amico et 
compare, promesse al 
d(ett)o Monasterio per 
dotte disuor Marieta sua 
fig(lio)la.

Άριθ. 54. Άφίνει, υστέρα 
από τό θάνατο τής συζύ 
γου του 1000 δουκάτα άπ’ 
αυτά πού κυκλοφορούν στό 
φραγκικό μοναστήρι τής 
'Αγίας Κατερίνας τοΰ Χάν- 
τακα, γιά αντίστοιχο ποσό 
πού ό μακαρίτης Τζουάνε - 
■Αντώνιος Μουδάτσος, πού 
ήταν αγαπητότατος φίλος 
του καί κουμπάρος, είχε 
ύποσχεθεϊ. στό ίδιο μονα
στήρι, αντί προίκας τής κα
λογριάς κόρης του Μαριέ
τας.

ΚΡΗΤΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ ®. 27
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No 55· II resto che si ri- 
trouasse in auanzo delle 
entrate doppo la morte 
di sua moglie lascia che 
sij dispensato per mari- 
tar di tante pouere don- 
zelle della Citta a ip(er- 
pe)ri mille per ciasched’ 
una, intendendo che per 
questo effetto si habbi a 
spendere ip(erpe)ri 8 m. 
come piu a basso dichi- 
ara la sua uolonta.

Άριθ. 55. Τό υπόλοιπο 
πού θά βρεθεί περίσσευμα 
από τά εισοδήματα, ύστερα 
άπό τό θάνατο τής συζύ
γου του, άφίνει νά μοιρα
στεί γιά νά παντρέψουν α
νάλογο αριθμό φτωχών κο· 
ριτσιών τής πόλης, δίδον
τας χίλια υπέρπυρα στήν 
καθεμιά' γιά τό σκοπό αυ
τό θέλει νά δαπανηθοϋν 
8 χιλιάδες υπέρπυρα, όπως 
καθορίζει πιό κάτω τή θέ
λησή του.

tre siano tanti dinari nella cassa, che | bastino a far tal pa- 
gam(en)to, anco in uita di | essa mia consorte si debbra fa
re. II resto ue | ram(en)te del dan(ar)o, che auanzasse in 
d(ett)a cassa, o scrigno | sia dato per il maritar di tante po- io6r 
uere donzelle | a ip(erpe)ri mille, per ciascnna, per Γ anima 
mia, et | di quelli, per li quali io sono oblig(at)o, et parti- 
co | larm(en)te per il q(uondam) m. Nicolo Trocali9e, come 
suo commiss(ari)o | et se ben mi pare, che non tengo cosa 
alc(un)a di quella | raggione, non di ineno, per assecurarmi 
meglio, j e disgrauar la mia conscientia uoglio, et intendo | 
che esso habbia parte, et Γ anima sua, conform(amen)te | 
al suo testam(en)to quanto uede, et sa il s(igno)r Iddio ch’ 
io | sono oblig(at)o per la sud(dett)a commiss(ari)a, ma se 
per sorte | mancass(er)o dan(ar)i, per supplir al pagam(en)- 
to delli | sud(dett)i ducati mille di mia figliozza, et anco per 

| il maritar delle pouere donzelle al manco ip(erpe)ri | otto' 
mille nel tempo della morte di essa mia | consorte, In tal 
caso uoglio, che li altri miei com | missarij debbano conti- 
nuar a scoder, et gouernar | le pred(ett)e entrade, et habbi- 
ano similm(en)te per loro | godim(en)to il terzo di esse net-

Μά αν υπάρχουν στήν κάσα τόσα χρήματα, πού νά άρκούν γιά 
νά γίνει ή πληρωμή αυτή όσο θά ζή ή σύζυγός μου, πρέπει νά 
γίνει.

Τό υπόλοιπο τών χρημάτων πού τυχόν θά περίσσευε στήν 
κάσα αυτή νά δοθεί γιά νά παντρευτούν ανάλογος αριθμός φτω
χά κορίτσια, δίδοντας χίλια υπέρπυρα στο κάθε ένα, γιά τήν 
ψυχή μου καί γιά τήν ψυχή εκείνων γιά τούς οποίους έχω 
υποχρέωση και ιδιαίτερα τού μακαρίτη Νικολό Τροχάλη98 σάν 
επίτροπός του. Καί παρ’ δλο πού νομίζω πώς δεν κρατώ τίποτε 
άπό τό λογαριασμό εκείνο, δμως, γιά νά εξασφαλιστώ καί ν’ α
παλλάξω τή συνείδησή μου, θέλω καί εννοώ νά συμμετέχει κι 
εκείνος καί ή ψυχή του, σύμφωνα μέ τή διαθήκη του, δσο βλέ
πει καί γνωρίζει δ Θεός δτι εγώ έχω υποχρέωση γιά τήν παρα
πάνω Ιπιτροπεία. ’Αλλά άν κατά τύχη δεν θά υπήρχε χρήμα, 
πού νά έπαρκέσει γιά νά πληρωθούν τά παραπάνω χίλια δουκά
τα τής φιλιότσας μου καί γιά νά παντρευτούν τά φτωχά κορί
τσια τουλάχιστο μέ οκτώ χιλιάδες υπέρπυρα, κατά τό θάνατο 
τής συζύγου μου, τότε στήν περίπτωση αυτή, θέλω οί άλλοι επί
τροποί μου νά συνεχίσουν νά εισπράττουν, νά διοικούν τά είσο-
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to di spesa, et li altri | duo terzi debbano il tratto tuttauia 
continuar | et metter in d(ett)o scrigno, et si osserui Γ istes- 
so modo | et ordinat(ion)e di prima fino, che si habbia tan- 
to | dinaro, che si supplisca a quanto di sopra, nel | qual ca- 
so fino, che si continui questo tegner della | cassa uoglio, 
che esso scrigno, stia in mano del | Cl(arissi)mo s(igno)r 
marco mudazzo fit del Cl(arissi)mo s(igno)r Z. ant(oni)o 
mio | nepote, se il Cl(arissi)mo s(igno)r Giacomo Zen non 
uolesse | accettare tal carrico, ma uolendo esso lo ten- 
ga | pregandoli, che ό Γ uno, o l’altro di loro accetta ] esso 
carrico, per amor mio, et non uolendo ne | Γ uno, ne Γ al- 

io6v tro di essi sia esso scrigno tenuto | nel monast(eri)o di s(an- 
t)a Catherina delle monache8I, et | supplito, che sara a 
quanto di sopra cessi il tener | della cassa, et restino le pos
session!, e stabili li | beri d’ ogni debito, et obligo, eccetto, 
che dalli le | gati annuali; all’ hora uoglio, che essi stabili 

| uadano, et applichino con li loro carrichi, et | grauami 
doue qui sotto ordinaro, cioe tutto quello | che io ho, et a 
me aspetta, et appartiene di beni | liberi a settia, per qual si

δήματα aura, καί νά παίρνουν, για απολαβή τους επίσης τό 
έ'να τρίτο από τά εισοδήματα αυτά νέτο, άφοϋ θά άφαιροϋν τά 
έξοδα. Τά άλλα δυο τρίτα όμως οφείλουν νά εξακολουθήσουν νά 
τά βάζουν στην παραπάνω κάσα και νά τηρείται δ ίδιος τρόπος 
καί ή ίδια τάξη, δπως πριν, ώσπου νά υπάρχει τόσο χρήμα, 
ώστε νά άρκέσει γιά τά παραπάνω. Στην περίπτωση πού θά συνε
χίσει νά τηρείται ή κάσα αυτή θέλω νά βρίσκεται στά χέρια τοϋ 
εκλαμπρότατου κ. Μάρκου Μουδάτσου, τοΰ ποτέ εκλαμπρότατου 
Τζουάνε - ’Αντώνιο, τοϋ ανεψιού μου, εάν δ εκλαμπρότατος κ. 
Τζάκομο Τζέν δέν θά ήθελε νά αποδεχτεί αυτή την υπηρεσία. 
Μά άν θέλει άς την άναλάβει. Τούς παρακαλώ νά δεχθούν, είτε 
δ ένας είτε δ άλλος, αυτή τήν υπηρεσία, γιά χατήρι μου. ”Αν 
δέν θέλει ού'τε δ ένας ού'τε δ άλλος, νά κρατηθεί τό Ταμείο αυτό 
στο μοναστήρι τής 'Αγίας Κατερίνας τών Καλογραιών97, και 
ό'ταν πληρωθούν τά παραπάνω, νά πάψει ή τήρησή του και νά 
μείνουν ελεύθερα τά ακίνητα και οϊ ιδιοκτησίες από κάθε χρέος 
και υποχρέωση, έκτος από τά ετήσια κληροδοτήματα. Τότε θέλω 
τά ακίνητα αυτά νά δοθούν μέ δλα τους τά βάρη έκεΐ πού θά 
διατάξω Ιδώ παρακάτω. Δηλαδή, δλο εκείνο πού έχω καί πού μοΰ 
ανήκει σέ κτήματα ελεύθερα στή Σητεία, γιά δποιοδήποτε λόγο νά

No 56. Doppo la rnorte 
della moglie lascia che 
tutto quello che egli si 
ritroua, et se gli puo a- 
spettare, et per uenire 
di beni liberi a Settia per

Άριθ. 56. Ύστερα άπό to 
θάνατο τής συζύγου too 
άφίνει 6,τι υπάρχει καί 
6,τι θά οφείλεται άπό τά 
ελεύθερα κτήματα τής Ση· 
τείας γιά δποιοδήποτε λό·
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420 Σχέργ. Γ. Σπανάκη

qual si uoglia ragione sij 
et s’ intendi peruenire 
al Cl(arissi)mo s(igno)r 
Pietro suo fra(te)llo in ui- 
ta sua, et doppo la sua 
morte uadi il tutto a Cor- 
naruola sua nepote fig(li- 
o)la del s(igno)r V(icen- 
z)o suo f(rate)llo et suoi 
fig(lio)li.

No 57. II suo Metocchio 
di S. Nic(ol)o Ghosto, con 
la chiesa, celle et ogn’ 
altra sua rag(io)ne fran
co et libero lassa insieme 
con il giardino di Ma- 
critico alMonast(eri)o del- 
le monache di Santa Cat- 
t(eri)na con obligo di far- 
li del bene per 1’ anima 
sua, come ρΐΰ diffusa- 
mente si legge.

uoglia ragg(ion)e uada, | et peruenga al Cl(arissi)mo s(ig- 
no)r Piero mio fr(ate)llo di goder, | et usufruttuarlo, per tut
to il tempo della sua | uita, et dopo lui uada, et applichi a 
Cornarola | mia nepote fig(lio)la del s(igno)r Cau(allie)r, et 
alii suoi fig(lio)li, et se | esso s(igno)r Piero non sara uiuo 
in quel tempo che | dico di sopra, essi beni immediatam(en)- 
te uadino a | detta mia nipote, et alii suoi fig(lio)li. Il mio 
me I thochio di S. Nic(ol)o Ghosto38 cioe quel da basso, cli’e 

I uieino alia fiumera, cosi terreni, come arbori | con la chi
esa, celle, et ogni sua raggion franco, | et libero99 d’ ogni 
grauame, et anco il mio giardin | di macritico con le sue 
raggioni, et con il terren, | et arbori de la dal fiume all’ in- 
contro esso giar | din con le sue acque prime, et con quel
le, che I comprai dapoi da diuersi, uadano in detto tempo 

I al monast(eri)o di s(ant)a Catherina delle monache pre- 
d(ett)o, I et se potrano hauer gratia da sua ser(eni)ta, come 
io I non dubito, di poter tener essi stabili, per benef(ici)o | 
di quelle gentildone, che sono del sangue de suoi | nobili, 
et il monast(eri)o suo dotato da sua sub(limi)ta | li possano

γο στον έκλαμπρόχαχο κ. 
Πείρο, αδελφό χου, o’ δλη 
τή ζωή του' Οσχερα άπό χό 
ίίάναχό του νά πηγαίνουν 
όλα σχήν Κορναρόλα χήν 
ανεψιά ίου, κόρη χοϋ α
δελφού χου κ. Βιχσένχζο, 
καί σχά παιδιά χης.

Άριθ·. 57. Τό μειόχι χου 
σιόν"Αγ. Νικόλαο χό Χω- 
σχό μέ χήν εκκλησία, χά 
κελιά καί κάθε άλλο δι
καίωμά χου, έλεΰδερυ καί 
απαλλαγμένο από φέουδα- 
λική υποχρέωση, άφίνει, 
μαζί μέ χόν κήπο οχό Μα- 
κρυχοΐχο σχό μονασχήρι 
ιών καλογραιών χης Άγ. 
Καχερίνας, μέ χήν υποχρέ
ωση νά κάμουν καλό γιά 
ιήν ψυχή χου, όπως πιό ά· 
ναλυχικά άναφέρεχαι.

πηγαίνει καί νά καταλήγει στον εκλαμπρότατο αδελφό μου κ. 
ΓΓιέρο, νά τό καρπώνεται και νά τό εκμεταλλεύεται ό'λο τον καιρό 
τής ζωής του. “Υστερα απ’ αυτόν νά δοθεί σχήν ανεψιά μου 
Κορναρόλα, κόρη τοΰ κ. Καβαλιέρου και στά παιδιά της. Και 
ά'ν ό κ. ΙΊιέρο δεν θά είναι ζωντανός εκείνο τον καιρό πού λέ
γω παραπάνω, οί περιουσίες αυτές νά πηγαίνουν αμέσως στην 
παραπάνω ανεψιά μου και τά παιδιά ιης. Τό μετόχι μου στον 
"Αγ. Νικόλαο τό Χωστό98 δηλαδή εκείνο πού βρίσκεται χαμηλά 
κοντά στον ποταμό, τόσο τά χωράφια, όσο και τά δέντρα μέ την 
εκκλησία καί τά κελιά, μέ κάθε δικαίωμά του, ελεύθερο καί α
παλλαγμένο99 από κάθε επιβάρυνση, καί 6 κήπος μου στο Μα- 
κρυτοίχο, μέ τά δικαιοίματά του καί μέ τά χωράφια καί τά δέν
τρα στην απέναντι μεριά τοΰ ποταμού, μέ τά αρχικά του νερά 
καί μέ κείνα πού αγόρασα έπειτα από διάφορους, νά πηγαίνουν, 
τον καιρό πού είπα, στο παραπάνω μοναστήρι τής 'Αγ. Κατε
ρίνας τών Καλογραιών. Καί άν μπορέσουν νά πάρουν άδεια από 
τή Γαληνότητά της, (τήν Κυβέρνηση), πράγμα πού δέν αμφι
βάλλω, γιά νά έχουν τό δικαίωμα νά διατηρούν τά ακίνητα αυ
τά, γιά τό καλό τών εύγενών εκείνων γυναικών—πού είναι 
αίμα τών εύγενών τής Γαληνότητάς της—καί τό μοναστήρι τους
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ιοχτ tener in perpetuo, senza poterli | alienar, ma ben affittar, 
altram(en)te se tal gratia | non le sara concessa, si debbia- 
no essi stabili | uender all’ incanto pub(li)co, et in quel pre- 
tio magg(io)re | che si potra hauere per li s(igno)ri suoi pro
curator!, et | il tratto procurar, che si metta di tempo in 
tempo, | et si dia in loco sicuro donde possano conseguir | 
qualche utile annualm(en)te, con il cons(ens)o sempre, et | 
auth(orit)a di mons(igno)r Ill(ustrissi)mo Arciuescouo, o suo 
Vicario | procurando di conseruarsi sempre il capitale, | 
essendo obligate esse Reuer(endissim)e monache far dir una 

| messa alia settimana in perpetuo in d(ett)a chiesa | per 
Γ anima mia, et di tutti li miei parenti, amici | et benefat- 
tori, et comprar Γ oglio, che si consuma | in detta chiesa, 
per la lampada, che arde continuam(en)te | auanti il sant(is- 
si)mo Sacram(en)to, et di piu nel di della | commemoration 
di diffonti ogn’ anno debbano | metter doi torzetti100 auanti 
esso sant(issi)mo Sacram(en)to, | impizzandoli al uespero, et 
alia messa, et facen | doli commemorare, alle q(ual)i cose

προικιστεί από την υψηλότητα της, τότε να μπορούν να τα 
κρατήσουν παντοτινά, δίχως να έχουν το δικαίωμα νά τα 
πουλήσουν, αλλά μονάχα νά τά ενοικιάζουν σέ άλλους. Μά αν 
δέ τούς παραχωρηθεΐ μιά τέτια χάρη, τά ακίνητα αυτά νά πουλη
θούν σε δημόσιο πλειστηριασμό και στη μεγαλύτερη τιμή πού 
θά μπορέσουν νά βρουν οι κ. κ. Επίτροποί του (τού μοναστη
ριού). Τό προϊόν τού πλειστηριασμού νά φροντίσουν νά τοπο
θετηθεί σέ μέρος ασφαλισμένο, γιά νά μπορούν νά παίρνουν κά
ποιο κέρδος κάθε χρόνο, πάντοτε μέ τη συμβουλή και την εξου
σιοδότηση τού εκλαμπρότατου καί πανιερότατου ’Αρχιεπίσκοπου, 
ή τού τοποτηρητοΰ του, καί νά φροντίζουν ακόμα νά διατηρούν 
πάντοτε τό κεφάλαιο, μέ την υποχρέωση νά κάνουν οι σεβάσμιες 
εκείνες Μοναχές μιά λειτουργιά κάθε εβδομάδα, παντοτινά, στην 
εκκλησία αυτή, γιά την ψυχή μου καί την ψυχή ό'λων των συγ
γενών, φίλων καί ευεργετών μου, καί νά αγοράζουν τό λάδι πού 
έξοδευεται στην εκκλησία αυτή, στο καντήλι πού ανάβει συνεχώς 
μπροστά σιά άχραντα μυστήρια. ’Ακόμη, την ημέρα τής μνήμης 
τών νεκρών, κάθε χρόνο, πρέπει νά βάζουν δυο κηροπήγια (τόρ- 
τσες)100 μπροστά στά άχραντα μυστήρια, άνάβοντάς τα τον εσπε
ρινό καί τη λειτουργία καί μνημονεύοντας τους. "Αν τά παρα- 
λείψουν αυτά νά δώσουν λόγο στο Θεό.
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No 58. II suo Casal da 
Trapsano lo lascia a suoi 
fratelli generalmente, et 
doppo di essi che uadino 
nelli suoi heredi, come 
piu diffusamente si legge.

Άριθ. 58. ϊό χωριό ίου 
θραψανό ιό άφίνει σι' α
δέρφια του γενικά καί υ
στέρα από αυτά νά πηγαί
νει στους κληρονόμους τους, 
όπως αναλυτικότερα άνα- 
φέρεται.

mancando | debbano render conto al s(igno)r Dio. II mio 
Casal I ueram(en)te de trapsano, con tutte le sue ragg(ion)i, 
et I giurisd(itio)ni inclusi li terreni pred(ett)i di liuada ri
te I nuti dalla pred(ett)a portion de sofforus, che gia ho | 
dato, et cesso al sud(dett)o s(igno)r Vicenzo mio fr(ate)llo, 
et col suo I carrico della guarnigg(ion)e, et legati di for- 
m(en)to in | perpetuo lasciati sopra di esso, per questo mio 
testam(en)to, et anco inclusi li terreni per me com [ prati 
dal pub(bli)co incanto dalli beni confiscati de | michielin 
Varsani10', et hauuti per conto de miei | cred(itor)i della 
giurisd(itio)n de sofforus, app(resso?) li pred(ett)i | di liuada, ιοχν 
quali pagano al sud(dett)o s(igno)r Vicenzo mio | fr(ate)llo 
form(en)to m(isu)re quindesi raso I0S all’ anno de liuello, | 
essendo della portion pred(ett)a a Suigia data poi del | 
s(igno)r Corner Borgognon uoglio, che in d(ett)o tempo dopo 

I la uita della sud(dett)a mia consorte, et che handra | da 
cessar il tempo della cassa, come ho ordinato | di sopra, sia 
diuiso in tre parti, Γ una uada al sud(dett)o | s(igno)r Ca- 
u(allie)r mio fr(ate)llo, et non essendo, ό mancando lui | ua
da in Zuan franceschetto suo nepote fig(lio)lo del q(uondam)

I Giacomo, ouer suoi fig(lio)li. 1/ altro terzo uada al so-

Τό χα>ριό μου Θραιΐιανό, μέ όλα του τά δικαιώματα καί τα 
ένδικα μέσα, μαζί καί τά παραπάνω χωράφια τής Λιβάδας, τά 
κρατημένα από την παραπάνω μερίδα των Ζωφόρων, που έχω 
ήδη δώσει καί παραχωρήσει στον παραπάνω αδελφό μου κ. Βι- 
τσέντζο, μέ την καβαλαρική τους υποχρέωση καί τά παντοτινά 
κληροδοτήματα σταριού, πού άφίνω σέ βάρος τους μέ την διαθή
κη μου αυτή, συμπεριλαμβανομένων καί των χωραφιών, πού α
γόρασα σέ δημόσιο πλειστηριασμό από την περιουσία τού Μιχελή 
Βαρσάνη101, πού δημεύτηκε καί πού πήρα γιά λογαριασμό των 
πιστωτών μου, στη ζώνη δικαιοδοσίας Ζωφόρων, μαζί μέ τά πα
ραπάνω χωράφια τής Λιβάδας, πού πληρώνουν λιβέλο στον αδελ
φό μου κ. Βιτσέντζο στάρι μουζούρια δεκαπέντε ράζο ,oa τό χρό
νο, πού είναι στην παραπάνω μερίδα στη Σφηγγιά, πού δόθηκε 
έπειτα στον κ. Κορνέρ Μποργκονιόν, θέλω, μετά τό θάνατο τής 
παραπάνω συζύγου μου, οπότε θά πάψει ή κάσα, δπως δρισα 
παραπάνω, νά μοιραστούν σέ τρεις μερίδες. Ή μιά νά πάει στον 
αδελφό μου κ. Καβαλιέρο καί αν δέν υπάρχει εκείνος νά πάει 
στον Τζουάνε Φραντσεσκέτο, τον ανεψιό του, γυιό τού μακαρίτη
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p(radett)o | s(igno)i Vicenzo altro mio fr(ate)llo, et se lui 
non fosse, o mancasse | uada alia sua fig(lio)la catheruzza, et 
mia nepote, | et mancando ambi duo, uadi, et peruenga in 
detto | Zuan franceschetto, ouero alii suoi fig(lio)li maschi. 
1/ altro terzo uada in Bernardin mio nepote, | et se lui non 
sara, ouero se morira, et non hauera [ fig(lio)li uada nel 
pred(ett)o Zuan franceschetto, ma essendo | suoi fig(lio)li, ci- 
oe di esso Bernardin, sia di essi suoi | fig(lio)li. Item las
so a m. Nicolo, et m. Zuane Querini | del q(uondam) s(ig- 
no)r Polo tutto quello mi dieno dar per P | anima mia. Item 
lasso a m. Piero mangaffuri108 | nod(ar)o ip(erpe)ri ioo, et a 
m. Zorzi Papasteffanopulo nod(ar)o | altri ip(erpe)ri xoo, 
perche preghino Dio, per me. Item lasso | al sud(dett)o 
s(igno)r Vicenzo mio fr(ate)llo il fornim(en)to di cam(er)a 
di | damasco pauonazzo, et le quatro casse indorati, che | 
sono nella cam(er)a grande di sopra, per accompa | gnarle 
con le altre duo, clie gli ho dato, et le sie | carieghe de ue- 
ludo rosato, et li sei scagni104 dorati | et il fanno105 dorato

No 59. Lassa al s(igno)r 
Nicolo, et Zuane Querini 
del q(uondam) sig(no)r 
Polo tutto quello che le 
deuono dare per 1’ ani
ma sua.
No 60. lassa a m. Piero 
Mangafuri nodaro ip(er- 
pe)ri 100. A m. Zorzi Pa- 
pastefanopulo pur nod(a)- 
ro altri ip(erpe)ri 100.
No 61. Item lassa al s(i- 
gno)r Vic(enz)o suo f(ra- 
te)llo il fornimento da 
camera di Dam(as)co pa
uonazzo, et 4: casse do-

Τζάκομο, η στα παιδιά του- To άλλο τρίτο νά πάει στον άλλον 
αδελφό μου κ. Βιτσέντζο, και άν αυτός δεν θά ζη, η θα λείπει, 
νά πάει στην κόρη του και ανεψιά μου Κατεροΰτσα. ’Άν λεί- 
ψουν και οί δυο νά πηγαίνει στον παραπάνω Τζουάν Φραντσε- 
σκέτο η στ’ άρσενικά παιδιά του. Τό άλλο τρίτο νά πηγαίνει στον 
Μπερναρντίν, τον ανεψιό μου’ και άν εκείνος δεν θά υπάρχει η 
άν πεθάνει κα'ι δεν έχει παιδιά, νά πηγαίνει στον παραπάνω 
Τζουάν Φραντσεσκέτο. ’Αλλά, άν υπάρχουν παιδιά, δηλαδή τοΰ 
Μπερναντιν αυτού, άς είναι αυτών τών παιδιών.

Άφίνω στον κυρ Νικολό και τον κυρ 'Γζουάνε Κουερίνι τοΰ 
ποτέ Πόλο δλο εκείνο πού οφείλουν νά μοϋ δώσουν, γιά την ψυ
χή μου.

Άφίνω στον κυρ Πέτρο Μαγκαφουρη 108, συμβολαιογράφο, 
υπερπυρα 100 καί στον κυρ Τζώρτζη Παπαστεφανόπουλο, συμ
βολαιογράφο, άλλα 100 υπερπυρα, γιά νά παρακαλοϋν τό Θεό 
γιά μένα.

Άφίνω στον παραπάνω αδελφό μου κ. Βιτσέντζο, την οικο
σκευή τοΰ δωματίου, τοΰ επιπλωμένου μέ μενεξεδένια δαμασκη
νά, και τις τέσσερις επιχρυσωμένες κασέλες, πού είναι μέσα στην 
επάνω μεγάλη κάμαρα, γιά νά τις ενώσει μαζί μέ τις άλλες δυο 
πού τοΰ έχω δώσει, καί τις έξι καρέκλες μέ βελούδο τριανταφυλ-

Άριθ. 59. Άφίνει γιά την 
ψυχή του στους κ. κ. Νικό
λαο καί 'Ιωάννη Κουιρίνι 
τοΰ ποτέ Πόλο όλα οσα 
οφείλουν νά τοΰ δώσουν. 
Άριθ. 60. Άφίνει στό συμ
βολαιογράφο Πέτρο Μαγ- 
καφούρη, ύπέρπ. 100. Στό 
μισέρ Τζώρτζη Παπαστε
φανόπουλο, επίσης συμβο
λαιογράφο, άλλα όπέρπυ- 
ρα 100.
Άριθ. 61. Άφίνει επίσης 
στον αδελφό του κ. Βιτσέν- 
τζο τήν οικοσκευή τοΰ δω
ματίου μέ τό μενεξεδένια 
δαμασκηνά, 4 κασέλες ε
πιχρυσωμένες, έξι καρέ-
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rate, et sei carieghe di 
ueludo rosato et sei sca- 
gni dorati, et il fano do· 
rato del portico, et un 
cauallo.

No 62. Lassa al s(igno)r 
Ber(nar)do suo Nepote un 
fornimento di camera de 
damaschetti cretnesini et 
uerdi co(n) suo pauion et 
tornaletto dell’ istesso a 
la cariola de nogherra 
intacado 4: cassoni in- 
dorati, sei carieghe di 
ueludo, sei scagni dora
ti li quadri et pitture che 
sono nel portico et 4: ta
ped i moschetti.

κλες μέ βελούδο τμιανια- 
φυλλί, έξι σκαμνιά επίχρυ
σα, τό επίχρυσο φανάρι 
τοϋ ποριέγου καί ένα ά
λογο.

Άριθ·. 62. Άφίνει στόν ά· 
νεψιό του κ. Μπερνάρντο, 
τήνοίκοσκευή τοΰ δωματίου 
μέ τά κόκκινα καί πράσι
να δαμασκηνά, τό όμοιο 
καρυδένιο κρεβάτι μέ ου
ρανό άλά καριόλα, 4 κα
σέλες επίχρυσες, έξι καρέ
κλες βελουδένιες, έξι σκα
μνιά επίχρυσα, τά κάδρα 
κα'ι τούς πίνακες ζωγραφι
κής, πού είναι στό πόρτε- 
γο καί 4 ταπέτα μουσκέτα.

del portico 10<i. Di piu gli lasso | il cauallo scritto, per la Io8r 
guarnison 107 delli Casali | trapsano, et sofforus, essendo o- 
blig(at)o mostrarlo 108 | per tutti doi essi Casali fino, che 
esso Cauallo | uiua, douendo dalla mia posta traslatarlo, | 
et tuor sopra di se li caratti scritti per la guar | nison del 
Casal Vutes, essendo tra di noi stata | reuocata la permu- 
tatione, et ritornata la d(ett)a | portion di Vutes a lui, et 
quella di Voni a me, | come appar nelli atti del sud(dett)o 
Papasteffanop(u)lo | nod(ar)o. Item lasso a Bernard(in) 
mio nepote pred(ett)o | 1’ altro fornim(en)to di cam(er)a di 
damaschetti di color ] cremesino, et uerde col pauion, et tor
naletto I dell’ istesso damaschetto, et la littiera, ouer | ca
riola di noghera intagliata, ch’ e nella cam(er)a picciola, et 
li quatro cassoni indorati, che son | nella camera grande, 
et sie carieghe di ueludo, | le quatro rosse, et le duo na- 
ranzate, et sie scagni | indorati, et li quadri, et pitture, 
che tengo nel [ portico, eccetto Γ imagine alia greca della 
s(antissi)ma | Trinita col fornimento indorato, la qual resti

λ! και τά εξι επίχρυσα σκαμνιά104 και τό επίχρυσο φανάρι,05 
τοϋ πορτέγου108, τοϋ άφίνω ακόμη τό άλογο που είναι γραμμέ
νο γιά την γκαρνιζόν 107 των χωριών Θραψανό καί Ζωφόροι, μέ 
την υποχρέωση νά τό παρουσιάζει στίς μόστρες 108 καί γιά τά 
δυο αυτά χωριά, ώσπου νά ζή τό αλογο αυτό" νά τό μεταγράψει 
από τό όνομά μου oro δικό του, καί νά εύθΰνεται αυτός γιά τά 
καράτια, τά γραμμένα στη γκαρνιζόν τοϋ χωριοϋ Βοϋτες, άφοϋ 
συμφωνήσαμε καί άνακλήθηκε ή ανταλλαγή καί ξαναπήρε εκείνος 
την παραπάνω μερίδα τοϋ χωριοϋ Βοϋτες καί εγώ τη μερίδα τής 
Βόνης, όπως φαίνεται στά συμβόλαια τοϋ παραπάνω συμβολαιο
γράφου Παπαστεφανόπουλου.

Άφίνω στον παραπάνω ανεψιό μου Μπερναντίν την άλλη 
οικοσκευή τής κάμερας των κρεμεζί καί πράσινων δαμασκηνών 
μέ ουρανό καί κρεβατόγυρο από τό ’ίδιο δαμασκηνό καί τό σκα
λιστό καρυδένιο κρεβάτι ή καριόλα, που είναι στό μικρό δωμά
τιο, καί τις τέσσερις μεγάλες επίχρυσες κασέλες, που είναι στή 
μεγάλη κάμερα, έξι καρέκλες βελουδένιες, τέσσερις κόκκινες καί 
δυο πορτακαλί, έξι σκαμνιά επίχρυσα, τά κάδρα καί τούς πί
νακες ζωγραφικής πού έχω στό πόρτεγο, εκτός από τήν εικόνα 
τής Αγίας Τριάδας, τή ζωγραφισμένη κατά τον ελληνικό τρό
πο, μέ επιχρυσωμένο πλαίσιο, πού πρέπει νά μείνει στό σπίτι.
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| in casa, et gli lasso anco li quatro tapedi, ouer(?) | mo· 
schette per li pred(ett)i cassoni; et al s(igno)r piero mio | 
fr(ate)llo lasso li tre pezzi di spaliera a brocca | et il for- 
nim(en)to di euori d’ oro 109 i piu noui, che | hanno il fondi 
rosso, et al sud(dett)o Z. franceschetto | lasso le spaliere, 
ouero razzi a figure pezzi | sei eon Γ arrna foscarina “·, for- 
nim(en)to della Cam(er)a, | ch’ io dormo, et medesmam(en)- 
te il fornim(en)to di cori | d’ oro alti di detta cara(er)a, et 
le sei casse | indorate con la littiera di ferro indorata et | 

io8v il pauion de seda gialo col suo uaso1", e tornaletto | et la 
coltra di samito"3 di seda di color dorato, et | li sei tapedi 
camiscasa 118 delle casse tutti tenuti | in detta cam(er)a, con 
questo, che la mia consorte | pred(ett)a debba hauer essi 
fornim(en)ti tutti di detta | cam(er)a per tutta la sua uita, 
et le ordino, et j la prego, et la commando se posso, che 
non la | debba disfornire, ma hauerla fornita cosi di | inuer- 
no, come d’ esta, et si come io la teniua, | et questo per 
amor mio, per hauer questa com | modita. come la merita, 
et non preterir in modo | alcuno questa mia uolonta, si co
me mi ha obe | dito in uita, essendo scusata app(ress)o

Τοϋ αφίνω «κόμη τέσσερα ταπέτα η μοσκέτα, γιά τις παραπά
νω κασέλες. Καί στον αδελφό μου κ. Πιέρο αφίνω τά τρία κομ
μάτια οπλοθήκες μέ πούλιες, καί την οικοσκευή με τα επιχρυσω
μένα δέρματαΙ09, τά πιο καινούργια, πού έχουν τό φόντο κόκκινο. 
Στον παραπάνω Τζ. Φραντσισκέτο αφίνω, τις οπλοθήκες ή ρά- 
τσους μέ τις φιγούρες, τεμάχια έξι, μέ τό οικόσημο τοϋ Φοσκαρί- 
νι "°, έπιπλα τοϋ δωαατίου πού κοιμούμαι. ’Επίσης τά έπιπλα 
μέ τά μεγάλα επιχρυσωμένα δέρματα τοϋ παραπάνω δωματίου καί 
τις έξι επιχρυσωμένες κασέλες μέ τό σιδερένιο επίχρυσο κρεβάτι 
καί τον κίτρινο μεταξωτό ουρανό μέ τό πλαίσιό 111 του, καί τον 
κρεβατόγυρο, καί την έξάμιτη113 χρυσαφιά μεταξωτή κουβέρτα, καί 
τά έξι ταπέτα camiscasa “· γιά τις κασέλες, πού βρίσκονται ολα 
στο παραπανω δωμάτιο, μέ τήν προϋπόθεση νά έχει ή παραπάνω 
συζυγος μου ολα τά πράγματα τής κάμερας αυτής ώσπου νά ζή. 
Ιής παραγγελλω, τήν παρακαλώ καί, άν μοϋ επιτρέπεται, τήν δι- 
ατάσσω, νά μήν ξεγυμνώσει τήν κάμερα αυτή, παρά νά μένουν 
εκεί ολα, τόσο τό χειμώνα δσο καί τό καλοκαίρι, όπως εγώ τά 
διατηρούσα- καί αυτό γιά χατήρι μου, γιά νά έχει αυτή τήν άνε
ση, δπως τής αξίζει- νά μήν παραλείψει μέ κανένα τρόπο τή θέ-
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Νο 63. Al s(igno)r Pie
tro suo f (rate)llo lassa tre 
pezzi di spalliere a bro- 
cha un fornimento de cu- 
ori d’ oro.
No 64. Al s(igno)r Z. 
franceschetto suo nepote, 
lassa sei pezzi di spalie
re o razzi a figure un 
fornimento di cuori d’o- 
ro, sei casse indorate, et 
lettiera di ferro dorata, 
pauion di seda zalo con 
sua coltra e tornaletto, 
et sei tapedi cimiscasa- 
di.

Άριθ. 63. Στον κ. Πέτρο, 
τόν αδελφό του, άφίνει 
τρία κομμάτια οπλοθήκες 
μέ πούλιες, μιά οικοσκευή 
μέ επίχρυσα δέρματα. 
Άριθ. 64. Στόν κ. Τζουά- 
νε Φραντσεσκέτο, ανεψιό 
του άφίνει εξ κομμάτια ο
πλοθήκες ή ράτσους μέ πα
ραστάσεις, μιά οικοσκευή 
μέ επίχρυσα δέρματα, έξι 
κασέλες επιχρυσωμένες, τό 
σιδερένιο επίχρυσο κρεβά
τι μέ κίτρινο μετάξινο ου
ρανό, μέ τήν κουβέρτα καί 
τόν κρεβατόγυρο του, καί 
εξ ταπέτα cimiscasadi.
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No 65. Α1 s(igno)r C(a- 
uallie)r suo fratello lassa 
sei carieghe di ueludo, 
scagnio dorato da lauar 
le man un cuoro di buf
falo, un tapedo persian 
con seda et oro che sono 
tutti li fornimenti della 
camera grande, et tutte 
le pitture et immagini 
clie sono in diettja came
ra insieme con li scagni 
dorati.
No 66. lassa al s(igno)r 
Marcant(oni)o Fosc(ari)ni

di ogn’ uno | per esser cosi Γ ordine mio, che mi pare, che 
I cio facendo dara gran sodisfatt(ion)e all* anima mia | e 

torno a pregarla, et commandargli di nouo, | che non faccia 
altram(en)te; et dopo la sua morte | habbia dette robbe, et 
fornim(en)ti di essa cam(er)a il sud(dett)o ] franceschetto, 
ouer suoi fig(lio)li, et non essendo essi | in quel tempo, che 
Dio non uoglia, uadano a | Nicoletto Zen fig(lio)lo de Isa- 
betta mia nepote.

Andrea Cornaro fo de sier Giacomo di mia propria | 
mano sottoscriuo, et affermo quanto di s(opr)a si con | ti- 
ene.

Al s(igno)r Cau(allie)r mio fr(ate)llo lasso le sie cariehge 
indorate | di ueludo cremesin le grande, et il scagno tondo 

I lauorato grande, col piede, ouer uaso indorato | ch’e nel- 
la cam(er)a grande pred(ett)a et il cuoro di buffalo, | et il 
tapedo persian con seda, et oro, et tutti li | quadri, pittu
re. et imagini, che tengo in d(ett)a camera | et gli altri sei iogr 
scagni indorati. Item lasso al s(igno)r mar | clietto fosca- 
rini mio nepote le dodeci Alabarde 114 | et tutte le rotelle

Άριθ. 65. Στον κ. Καβα
λιέρο, αδελφό του, άφίνει 
έξ καρέκλες βελουδένιες, 
σκαμνί επίχρυσο γιά τό 
πλύσιμο το:ν χεριών, ένα 
δέρμα βούβαλου ένα ταπέ- 
το περσικό μέ μετάξι καί 
χρυσάφι, πού είναι δλα ε
πίπλωση τοϋ μεγάλου δω
ματίου καί όλους τούς πί
νακες τής ζωγραφικής καί 
τις εΙκόνες πού είναι στό 
ίδιο δωμάτιο, μαζί μέ τά 
έπίχρυσα σκαμνιά.
ΆριΟ·. 66. Άφίνει στον κ. 
Μαρκαντώνιο Φοσκαρίνι,

λησή μου αυτή, δπως μέ υπάκουε στη ζωή, δικαιολογούμενη 
στον καθένα δτι τέτια είναι ή εντολή μου- μοϋ φαίνεται πώς 
κάνοντας αυτό θά δώσει μεγάλη ανακούφιση στη ψυχή μου- γι 
αυτό την ξαναπαρακαλώ και τής συνιστώ και πάλι νά μην κάμει 
διαφορετικά. 'Ύστερα από τό θάνατό της τά πράγματα αυτά νά 
τά πάρει ό παραπάνω Φραντσεσκέτο ή τά παιδιά του, και αν δεν 
ζοϋν εκείνο τον καιρό, πού δ Θεός νά μην τό θελήσει, νά πηγαί
νουν στό Νικολέτο Τζέν, γυιό τής ανεψιάς μου Ίσαμπέτας.

Άνδρέας Κορνάρος τοϋ ποτέ Τζάκομο, μέ τό ίδιο μου τό χέ
ρι υπογράφω καί βεβαιώνω δ,τι παραπάνω περιέχεται.

Στον αδελφό μου κ. Καβαλιέρο, άφίνω τΙς έξι επιχρυσωμέ
νες μεγάλες καρέκλες μέ βελούδο κρεμεζί, και τό μεγάλο σκαλι
στό στρογγυλό σκαμνί, μέ τό επίχρυσο πόδι ή βάζο, πού είναι 
στην παραπάνω μεγάλη αίθουσα, τό δέρμα τοϋ βουβάλου και 
τό περσικό χάλι τό καμωμένο μέ μετάξι και χρυσάφι δπως καί 
δλα τά κάδρα, τις ζωγραφικές καί τις εικόνες πού έχω στην πα
ραπάνω κάμερα και τά άλλα έξι επίχρυσα σκαμνιά.

Επίσης άφίνω στον ανεψιό μου κ. Μαρκέτο Φοσκαρίνι, τΙς 
δώδεκα άλαμπάρντες 114 καί δλες τις μικρές ασπίδες115 πού έχω
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che tengo nel portico, et il scudo | turchesco, per segno d’ 
amore. Item la imagine | picciola, con le portelle detta in 
greco | sfaglistari,,e | et quella delle lettere ms con pittu- 
re dentro esse | lettere, che tengo nella mia camera, tutte 
duo esse | imagirii cose pretiose, per pittura greca siano 
man | date quanto prima a Ven(ezi)a con la testa di marmo 

| che ho nel mio studio all* Ill(ustrissi)mo s(igno)r Aluise 
Zorzi | n(ost)ro p(ad)rone per un picciol segno della mia 
antica | seruitu, et osseruanza, et questa cura part(icolar- 
ment)e lasso | al s(igno)r Cau(allie)r mio fr(ate)llo d’ inui- 
arglieli per sicura mano. | Item dice hauer hauuto nelle 
mie mani ip(erpe)ri mille | come depositario, che sono il 
tratto d’ un leofitto a Girap(etr)a lasciato per legato dalla 
q(uondam) s(igno)ra Pellegrina | Bon alia s(igno)ra orsina 
negrisola et da lei uend(ut)o per | inuestir il danaro, per 
altro stabile, per la liberta | concessale nel testam(en)to di 
douer dopo la morte di | essa s(igno)ra orsina peruenir nel 
monast(eri)o di S. Piero, il | qual dan(ar)o non hauendo 
trouato da inuestir, et [ facendogli bisogno glieli ho dati, 
per accommodar | suoi negotij, et mi fece riceuer di sua

στο πόρτεγο και την ασπίδα την τούρκικη, για σημάδι αγάπης.
Επίσης ή μικρή εικόνα μέ τις πορτέλες, πού λέγεται στα ελ

ληνικά σφαλιχτάρι,1β, κι εκείνη μέ τά γράμματα IHS, μέ ζωγρα
φιές μέσα σ’ αυτά τά γράμματα, πού έχω μέσα στην κάμερά μου, 
πολύτιμα πράγματα κι οί δυο αυτές έίκόνες για την ελληνική ζω
γραφική, νά σταλούν το ταχύτερο στή Βενετία μέ το μαρμάρινο 
κεφάλι πού έχω στο γραφείο μου, στον εκλαμπρότατο αφέντη 
μας κ. ’Αλβίζε Τζώρτζη, σαν μικρό σημάδι τής παλιάς μου υπη
ρεσίας καί τοϋ σεβασμού. Τή φροντίδα αυτή, νά τού τά στείλη μέ 
ασφάλεια, τήν άφίνω ιδιαίτερα στον αδελφό μου κ. Καβαλιέρο.

Δηλώνω ακόμη δτι πήρα στα χέρια μου σάν θεματοφύλακας, 
χίλια ύπέρπυρα, αντίτιμο ενός λιόφυτου στή Γεράπετρα πού ά- 
φισε σάν κληροδότημα ή μακαρίτισσα κ. Πελεγκρίνα Μπόν στήν 
κ. Όρσίνα Νεγκρίσολα11'. Τό λιόφυτο αυτό πουλήθηκε από κείνη, 
γιά νά αγοράσει μέ τά χρήματα αυτά ένα άλλο ακίνητο, δικαίω
μα πού τής είχε παραχωρηθεΐ στή διαθήκη, μέ τήν υποχρέωση, 
ύστερα άπο τό θάνατο τής ίδιας κυρίας Όρσίνας, νά περιέρχεται 
στο μοναστήρι τοϋ Άγ. Πέτρου. Τά χρήματα εκείνα δέν βρήκα 
νά τά επενδύσω κι επειδή τής έκαναν ανάγκη τής τά έδωσα, για

suo nepote le allabarde 
rodelle, et scudo Tur
chesco che tiene nel por
tico.
No 67. Due immagini 
greche che teneua nel
la sua camera, cose pre
tiose eccellentissime, et 
una testa di marmo che 
si troua nel suo studio 
lassa all’ Jll(ustrissi)mo 
s(igno)r Aluise Zorzi Pro- 
ued(ito)r.

ανεψιό του, τΙς δώδεκα ά· 
λαμπάρντες, τΙς μικρές α
σπίδες, καί τήν ασπίδα τήν 
τούρκικη πού εχει στό πόρ
τεγο.
Άριθ. 67. Δυό εικόνες ελ
ληνικές πού διατηρούσε 
στό δωμάτιό του, πράγμα
τα πολύτιμα, εξαίσια καί 
μιά μαρμάρινη κεφαλή πού 
βρίσκεται στό γραφείο του. 
άφίνει στόν εκλαμπρότατο 
κ, Άλβίζε Τζώρτζη, Προ
βλεπτή.
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No 68. Lassa alia s(igno)- 
ra orsina negrisola ip(er- 
pe)ri n.o 1000 una sallie- 
ra d1 argento uenti pe- 
core, 30 pezzi di maioli- 
ca, et 30 di peltre.

Αριθ. G8. Άφίνει σιήν κ. 
Όρσίνα Νεγκρίσολα ύπερ- 
πυρα 1000, μιά σαλιέρα α
σημένια, είκοσι πρόβατα, 
80 κομμάτια μαγιόλικιι καί 
80 πιάτα γανωμένα.

mano, hora | ueram(en)te lascio a d(ett)a s(igno)ra Orsina 
essi ip(erpe)ri mille, perche | si ricordi di me nelle sue ora- 
tioni, douendo quelli | esser pagati al d(ett)o monast(eri)o 
dopo la sua morte giusta ί la eond(itio)ne del pred(ett)o 
testam(en)to, et siano dati dalli dan(ar)i | della cassa, che 
dico douersi tenere si come si pagherano | gli altri legati, 
et se in questo mentre essa s(igno)ra | orsina trouasse da 
inuestirgli in qualche fondi | sicuro, per poter in uita sua 
conseguir qualche | intrada, si debbiano dare, ma pero con 
Γ interue(n)to | et consenso delli Padri di detto monast(e- u^v 
ri)o, et con | termination 118 di s(igno)ri, facendosi cautione 
alia mia | commissaria, et beredita si che in ogni tempo 
sia I quieta, et prego essa s(igno)ra orsina, che mentre po- 
tria I non manchi di uisita, et di consolat(ion)e a mia con- 

| sorte la quale hauendola sempre amata so, che | ancor 
essa le dara segno del suo amore. Di pm | lasso a essa s(ig- 
no)ra Negrisola Γ una saliera d5 argento | lauorata co i pi- 
edi bassi, et 20 pecore dalli ani j mail, che mi tengono a 
Pediada a chieffalopirotj1,9 | che siano elette, e trenta pez-

vu διευκολύνω τις δουλείες της. Εκείνη μοϋ τα έπέστρεψε μέ το 
χέρι της. Τώρα άφίνω τά χίλια αυτά ύπέρπυρα στην παραπάνω 
κ. Όρσίνα, για νά μέ θυμάται στις προσευχές της. Τά χρήματα 
αυτά νά δοθούν, μετά το θάνατό της, στο παραπάνω μοναστήρι, 
σύμφωνα μέ τον ορο τής διαθήκης πού αναφέρω πιο πάνω. Το 
ποσό αυτό νά δοθεί από τά χρήματα τής κάσας πού λέω πώς 
πρέπει νά τηρείται, δπως θά πληρωθούν και τά άλλα κληροδο
τήματα. ”Αν στο μεταξύ ή κ. Όρσίνα εύρει νά τά επενδύσει σέ 
καμιά ασφαλισμένη εργασία, γιά νά μπορεί, δα ο ζή, νά έχει κά
ποιο εισόδημα, πρέπει νά τής τά δώσουν, μά μέ τη συγκατάθεση 
κα'ι την έγκριση των Πατέρων τού μοναστηριού αυτού, και μέ 
απόφαση"8 τού Κράτους. Πρέπει ό'μως νά δόίσουν εγγύηση στην 
επιτροπεία και την κληρονομιά μου, γιά νά είναι εξασφαλισμένη 
σέ κάθε περίπτωση. Παρακαλώ την κ. εκείνη Όρσίνα, νά μην 
παραλείπει, εφόσον θά μπορεί, νά επισκέπτεται κα'ι νά παρηγο- 
ρεΐ τη σύζυγό μου, ή οποία την αγαπά πάντα και είμαι βέβαιος 
πώς θά τής δώσει σημάδι τής αγάπης της. Άφίνω ακόμη στην 
ίδια κ. Νεγκρίσολα τη μιαν ασημένια σαλιέρα, μέ σκαλίσματα καί 
χαμηλά πόδια, και 20 πρόβατα, διαλεκτά από τά ζώα πού μού 
φυλάσσουν στην Πεδιάδα, στην Κεφαλοπύρωτη "9, τριάντα κομ-
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ζί di magiolica120 | bianca, e trenta pezzi di peltre131 di 
quelli, che sono | a trapsano. Item lasso alia s(igno)ra 
Cornarola Zen Ca | marlenga122 mia nepote le quatro por
tiere di | rasetti Zalli, et rossi, li tre tien al p(rese)nte nel- 
le | sue mani, e F altra e in casa, che gli sia data | ancor 
essa. A Diana mia nepote lasso il for | nim(en)to de littie- 
ra da Cuba 128 di rasetti rossi, e Zalli | con gli altri pezzi 
de rasetti124 simili alti, et una | coltra soriana di taffetta 
rosso, col friso turchino | et sei pironi d’ argento, et sei 
cuchiari massici, sc(hiet) | ti, et dodeci cortelli indorati, et 
una saliera d’ | argento indorata, eh’ e fuori a Trapsano, 
et delli | mille ducati promessigli nelli suoi giugali com | 
putato quello ho dato al s(igno)r Nicolo muazzo suo j con- 
sorte, come per suoi receueri appare, faccia | conto restargli 
altri ip(erpe)ri 2 m. in circa, li quali se | io non bauero 
pagato, come spero, gli debbano | esser pagati sub(it)o in 
tanti argenti da esser sti | mati dalli protti12δ, douendo 
esso s(igno)r Nicolo far caut(ion)e i a miei commissarij d’

No 69. Lassa alia sig(no)- 
ra Cornarola Zen sua ne
pote quattro portiere di 
rasetti.

No 70. Alla s(ignor)a Di
ana sua nepote lassa un 
fornimento da letto co(n) 
diuersi altri pezzi de ra- 
seti, una coltra di taffet
ta rosso, sei prioni (sic) 
et sei sculieri d’ argento 
et dodeci cortelli dorati 
et una salliera d’ argen
to dorata, et ip(erpe)ri 2 
in. che li resta per li d(u- 
ca)ti mille promessigli in 
dotte nelli suoi giugali.

μάτια από μαγιόλικα120 άσπρη και τριάντα κομμάτια πιάτα γα- 
νωμένα121 άπδ κείνα πού βρίσκονται στο Θραψανό.

Επίσης άφίνω στην ανεψιά μου κ. Κορναρόλα Τζέν καμερλέν- 
γκα122, τις τέσσερις κουρτίνες τής πόρτας μέ το κίτρινο και τό 
κόκκινο λεπτό ύφασμα. Οι τρεις είναι τώρα στα χέρια της και ή 
άλλη είναι στο σπίτι και πρέπει νά τής δοθεί κι αυτή. Στην ανε
ψιά μουΝτιάνα, άφίνω τά ρούχα τοΰ κρεβατιού μέ τον ουρανό 128 
από λεπτό κίτρινο και κόκκινο ύφασμα124, μέ τά άλλα παρό
μοια κομμάτια τοΰ λεπτού υφάσματος και ένα κλινοσκέπασμα 
συριακό από κόκκινο ταφτά μέ γαλάζια κεντήματα, έξι πηρουνια 
ασημένια, έξι σκέτα κουτάλια δλο από ασήμι, δώδεκα μαχαίρια 
επιχρυσωμένα, μια σαλιέρα ασημένια επίχρυση, πού βρίσκεται 
έξω στο Θραψανό καί τά χίλια δουκάτα, πού τής έχω ύποσχεθει στο 
γάμο της. Στο ποσό αύτό θά υπολογιστούν εκείνα πού έχω δώ
σει στον άντρα της, τον κ. Νικολό Μουάτσο, δπως φαίνεται από 
τις αποδείξεις του. ”Ας κάμει λογαριασμό καί θά δει δτι τοΰ μέ
νουν άλλες δυο χιλιάδες ύπέρπυρα περίπου, τά όποια, αν εγώ δέν 
θά τού πληρώσω, δπως ελπίζω, νά τού τά πληρώσουν αμέσως 
μέ ανάλογα ασημικά, πού θά εκτιμηθούν από τούς πρωτομαστό- 
ρους 12δ. Όφείλει δμως ό κ. αυτός Νικολό, νά δώσει αποδείξεις 
είς τούς επιτρόπους μου, δτι είναι ικανοποιημένος.

Άριθ. 69. Άφίνει στήν κ. 
Κορναρόλα Τζέν, ανεψιά 
του, τέσσερις κουρτίνες τής 
πόρτας, μέ τό κιτρινοκόκ- 
κινο λεπτό ύφασμα.

Άριθ. 70. Στήν ανεψιά 
του κ. Ντιάνα, άφίνει μιά 
επίπλωση κρεβατιού μέ δι
άφορα άλλα κομμάτια υ
φάσματα, μιά κουβέρτα α
πό ταφτά κόκκινο, εξι πι
ρούνια καί έ'ξι κουτάλια 
ασημένια, δώδεκα μαχαί
ρια επίχρυσα, καί μιά σα
λιέρα ασημένια καί ΰπέρ- 
πυρα 2.000, πού υπολεί
πονται, γιά τά χίλια δου
κάτα, πού τής έ'χει υπο- 
σχεΟεϊ σάν προίκα στό γά
μο της.
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No 71. Se al tempo della 
sua morte no(n) hauera 
saldato il s(igno)r Fran- 
c(esc)o Corner genero del 
s(igno)r Ill(ustrissi)mosuo 
fr(ate)llo del resto delli 
d(uca)ti 1000: promessigli 
a dotte della s(igno)ra 
Cornarola sua consorte, 
et nepote del testator, li 
lascia per resto il suo 
molino del Casal Pisco- 
chiefalo.

No 72. Il resto de tutta

Άριθ. 71. "Αν, ιόν καιρό 
πού θά άποθάνει, δέν θά 
εχει εξοφλήσει τον κ. Φραγ
κίσκο Κόρνερ, γραμπρό τού 
εκλαμπρότατου κ. αδελφού 
του, τό υπόλοιπο των 1000 
δουκάτων, πού τού εχει ΰπο· 
σχεθεΐ γιά προίκα τής κ. 
Κορναρόλας, τής συζύγου 
του, καί ανεψιάς τού δια
θέτη τού άφίνει γιά τό υ
πόλοιπο αυτό τό μύλο στό 
χωριό Πισκοκέφαλο.

Άριθ. 72. 'Ολόκληρο τό ύ·

esser sodisfatto. Item se | non hauero similm(en)te sal· nor 
d(at)o il s(igno)r franc(esc)o Corner,ae | genero del s(igno)r 
Cau(allie)r, et mio nepote del resto delli | ducati mille si- 
milm(en)te promessigli a conco della | dote di Cornarola 
mia nepote, et sua consorte | uoglio, che habbia, et sia suo 
il mio molin del | Casal Piscochieffalo di Settia, per resto, 
et saldo di | quel, che per tal conto d(ev?)e hauer, hauendo 
hau I uto parte, come per suoi receueri appare, et | seben 
ual di pm uoglio, che sia per suo donatiuo, | il qual molin 
gia anni ha tenuto, et goduto in | sieme col mio giardin 
nell’ istesso loco, et scosso | le intrade, a conto di che m’ 
ha mand(at)o qui in | Candia pochi dan(a)ri, et alquanta 
seda quale ho | computato a conto di esse intrade, et quel 
che I auanza di dette intrade sia per suo donatiuo, | non 
potendo lui cercar altro, ma douendo | far cautione, et si- 
curita 121 d’esser sodisfatto alia | mia commissaria, ma se in 
uita mia 1’ | hauero saldato resti libero esso molin con gli 

I altri miei beni in quel luogo nel gouerno, | et disposition 
mia di sopra. Il resto ueram(en)te | di tutta la masseritia,

Επίσης, αν δέν θά έχω εξοφλήσει στον κ. Φραγκίσκο Κόρ
νερ Ι2β, γαμπρό τοϋ κ. Καβαλιέρου και ανεψιό μου, to υπόλοιπο 
τών χιλίων δουκάταιν, πού τοΰ είχα ύποσχεθεΐ ομοίως γιά λογα
ριασμό τής προίκας τής ανεψιάς μου και συζύγου του Κορναρό
λας, θέλω νά πάρει και νά ’ναι δικός του δ μύλος μου στο χω
ριό Πισκοκέφαλο τής Σητείας, γιά εξόφληση τοϋ υπόλοιπου, πού 
έχει νά παίρνει γιά κείνο τό λογαριασμό, γιατί έχει πάρει μέρος, 
δπως φαίνεται από τις αποδείξεις του. Κα'ι αν αξίζει περισσότε
ρο θέλω νά είναι δωρεά σ’ αυτόν. Τον μόλο αυτό τον έχει πάρει 
και τον εκμεταλλεύεται χρόνια τώρα, μαζί με τον κήπο μου στο 
ίδιο μέρος και έχει^έξοφλήσει τις νιτράδες. Μοΰ έχει στείλει α
πέναντι εδώ στο Χάντακα λίγα χρήματα και κάμποσο μετάξι, πού 
τά έχω συμψηφίσει στό λογαριασμό των εισοδημάτων αυτών. 
Εκείνο πού περισσεύει από τά εισοδήματα αυτά νά είναι δωρεά 
σ’ αυτόν, αλλά δέν θά έχει τό δικαίωμα νά ζητήσει άλλο, μέ την 
υποχρέωση νά δώσει ασφάλεια και «σιγουριτά» 12?, στην επιτρο
πεία μου ότι είναι ικανοποιημένος. Μά άν, ζώντας μου, τον εξο
φλήσω, νά μένει .ελεύθερος δ μιίλος αυτός μέ την άλλη περιουσία 
μου σ’ εκείνο τον τόπο, στην εξουσία μου και στη διάθεσή μου.

Τό υπόλοιπο ό'λης τής οικοσκευής καί τών ασπρορούχων,
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et biancheria, oltra | le cose lasciate nominatam(en)te in 
questo mio te | stara(en)to, et il lino, bambaso, filli, et tel
le in rodollo, | che si trouano in casa mia qui nella Citta 
et fuori | di casa in mano di tesseri | et maestri da cuccire 

| et col bottame, et altri nasi, che sono nel magazen | lasso 
alia pred(ett)a mia consorte, con tutti li suoi | drapi de li
no, et di lana, di far, e disponer di | essi come li piace, et 
di piix li lasso pironi d’ ar | zento massici lauorati dodeci 

novcon dodeci cuchiari | dell’ istessa sorte, et P altra saliera 
lauorata con | li piedi bassi, et le due tazze d’ argento 
grandi ro | diote, et due tazze picciole, et li animali da ba- 
sto | et il cauallo, clP e scritto nella sua guarnison delle 

| Cares'” ch’ e suo, et le pecore, che tengo nel methochio
I di S. Nicolo ghosto in man del metocaro, et anco [..... ] |

sua P (?) imagine risseruata di sopra della s(antissi)ma tri- 
ni | ta, et quella, ch’ e in cam(er)a, che dormimo dell’ as- 
sontion della mad(onn)a si debba mandar fuori in | villa 129 
alia nostra donna Pigaidiotissa in luogo | di quella, che di 
sopra ho detto, che si debba fare | dalli suoi drappi uera- 
m(en)te, et uesture di seda [....] | data la uestura di raso 180

la sua masseritia et bi
ancheria, oltre le cose 
lasciate nominatamente, 
cosi quello che si ritroua 
nella Citta di Candia nel
la casa della sua habita- 
tione, come fuori di ca
sa in mano di teseri ό 
maestre da cucire, il tut- 
to lascia alia sua consor
te, et di pm Pironi d’ar- 
g(en)to massici no 12: 
Cuchiari d(orat)i no 12: 
salliera lauorata no 1: 
Tazze d’arg(en)to grande 
no 2: doi di piii piccole 
no 2: di pm li lascia tut
ti li animali da basto il 
cauallo che guarnisce per 
la portion che tiene a le 
cares, et le pecore che 
tiene nel metocchio di S. 
Nicolo, et doi immagini 
1’ una della s(antissi)ma 
Trinita, et Γ altra dell’ 
Assontion della madona.

έκτος από τά πράγματα που άφισα ονομαστικά στη διαθήκη μου 
αυτή, τό λινάρι, τό μπαμπάκι, τά νήματα κα’ι τά υφάσματα σέ 
κουβάρια ή τόπια, πού βρίσκονται στο σπίτι μου, εδώ στην πό
λη καί έξω από τό σπίτι στά χέρια των υφαντών και τών ρα- 
φτάδων, τά βαρέλια και τά άλλα δοχεία πού είναι στην αποθή
κη άφίνω στην παραπάνω σύζυγό μου, με δλα τά ρούχα της, τά 
λινά και τά μάλλινα, νά τά κάμει και νά τά διαθέσει όπως θέ
λει. ’Ακόμη τής άφίνω πηρούνια ολο ασήμι, σκαλιστά, δώδεκα 
μέ δώδεκα κουτάλια τού ’ίδιου είδους, την άλλη σαλιέρα τη σκα
λιστή με τά χαμηλά πόδια, τούς δυο μεγάλους ροδίτικους αση
μένιους κιασέδες και δυο μικρά φλυτζάνια' τά υποζύγια ζώα και 
τό άλογο, πού είναι γραμμένο στο καβαλαρικό της φέουδο τού 
χωριού Καρές πού είναι δικό τηςκαίτά πρόβατα πού έχω στο 
μετόχι τού 'Αγ. Νικολάου τού Χωστού στά χέρια τού μετοχάρη. 
Επίσης την εικόνα τής 'Αγίας Τριάδας πού έκράτησα παραπά
νω και εκείνη τής Κοίμησης τής Θεοτόκου, πού είναι στην κά
μερα πού κοιμούμαστε πρέπει νά τις στείλει έξω στο χωριό 129, 
στην Παναγία την Πηγαϊδιώτισσα αντί γιά κείνη πού είπα παρα
πάνω. Πρέπει νά γίνει από τά ίδια τά ύφάσματά της καί τά με-

πόλοιπο τών επίπλων του 
καί τών ασπρορούχων, έκ
τος από τά πράγματα, πού 
άφίνει ονομαστικά, τόσο ε
κείνα πού βρίσκονται στην 
πόλη τοϋ Χάντακα, στην 
κατοικία τού, δσο καί ε
κείνα πού βρίσκονται έξω, 
στά χέρια τών υφαντών ή 
τών μαστόρων τοΰ ραψί
ματος, όλα τά άφίνει στή 
σύζυγό του καί ακόμη: 
Πηρούνια όλο ασημένια 12 
κουτάλια επίχρυσα 12 
σαλιέρα σκαλιστή 1
κιασέδες άσημ. μεγάλους 2 
δυό πιό μικρούς 2
’Ακόμη τής άφίνει όλα τά 
υποζύγια, τό άλογο πού εί
ναι γραμμένο στό μερίδιο 
πού κρατεί στις Καρές, τά 
πρόβατα πού έχει στά μετό
χι τοϋ Άγ. Νικολάου καί 
δυό εικόνες, τής 'Αγίας 
Τριάδας καί τής Κοίμησης 
τής Θεοτόκου.
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No 73· Lascia al mona· 
stero di Saluador diCan· 
dia una uestura di raso 
nero.

No 74. Alla Cl(arissi)ma 
sig(no)ra Fiorenza sua 
cognata lascia una ue
stura di raso Zallo lauo- 
rata tutta di ueludo cre- 
mesin et cinque bottoni 
di oro oltre li d(uca)ti 
1000 che egli pago al cl(a- 
rissi)mo s(igno)r Z. An
gelo Correr suo marito 
per nome di sua consor
te al maritare di essa 
sig(no)ra Fiorenza sua 
sorella.

No 75. II resto de suoi 
drappi et uesture di se- 
da lascia che sua consor- 
te li debba dare a ma- 
dalena fig(lio)la naturale 
del q(uondam) s(igno)r 
Franc(esc)o Zen fu. suo 
nepote, la qual era da 
lui tenuta in casa, et il

negro al monas(teri)o di S. Sal | uatore, di questa Citta 
per le anime nostre, douendo | fornirlo di romanette 1S1, od’ 
argento, 0 d’ oro intorno | come a d(ett)a mia consorte pa- 
rera, et la uestura di | raso zallo lauorata tutta con ueluto 
cremesin | lasso, che sia data alia Cl(arissi)ma s(igno)ra fi 
orenza mia cog(na)ta | in loco di quella di damasco rosso, 
ch’ella mi | diede, et sebene ual di piu assai, quel di pin | 
sia suo donatiuo, et med(esimamen)te gli lasso li cinque 
botoni138 I d’ oro, che hebbe di casa mia, et delli mille d(u- 
ca)ti pro I messigli come di sopra nel suo maritare dalla | 
sud(dett)a mia consorte, et sua sorella, ho pag(at)o, et | so- 
tisfatto il q(uondam) Cl(arissi)mo s(igno)r Zuan Angelo Cor
ner suo I consorte computata la pred(ett)a uestura di da
masco I ch’io gli haueuo data, come nelle roie scritt(ur)e | 
appar; il resto di essi drappi, et uesture di | seda lasso a 
detta mia consorte, per douerli | dare a Maddalena fig(lio)- 
la natural del q(uondam) s(igno)r franc(esc)o | Zen fu nostro mr 
nepote, la qual tenemo in casa, | al tempo del suo maritar, 
per discarrico delle | anime nostri, per quello che per sorte 
hauessimo | mancato per Γ obligo del loco delle Cares nell’

Άριθ. 73. Άφίνει στό μο
ναστήρι χοϋ Άγ. Σαλβα- 
τόρου στό Χάντακα μιά έν- 
δυμασία από μαϋρο ατλάζι.

ΆριίΚ 74. Στήν εκλαμπρό
τατη κυρία Φιορέντσα, τήν 
κουνιάδα του, άφίνει μιά 
ενδυμασία άπό κίτρινο ά- 
τλάζι, όλη κεντημένη μέ 
βελούδο κρεμεζϊ καί πέντε 
χρυσά μποτόνια, εκτός άπό 
τά 1000 δουκάτα πού ε
κείνος (ό διαθέτης) πλήρω
σε στόν εκλαμπρότατο κ. 
Τζουάνε Άγγελο Κορρέρ, 
σύζυγό της, γιά λογαρια
σμό τής συζύγου του, όταν 
παντρεύτηκε ή κυρία εκεί
νη Φιορέντσα, ή άδελφή 
της.
ΆριΌ. 75. Τό υπόλοιπο 
τών μεταξωτών υφασμάτων 
καί τών ρούχων του άφί- 
νει γιά νά τό δώσει ή σύ
ζυγός του στή Μαγδαληνή,

ταξωτά ρούχα της μια ενδυμασία από μαϋρο ατλάζι 13°, στό μο
ναστήρι τοΰ 'Αγ. Σαλβαδόρου αυτής τής πόλης, για τις τβυχές 
μας. Ή ενδυμασία αυτή πρέπει νά στολιστεί τριγύρω μέ αση
μένιες ή χρυσές ρωμανέτες151, όπως θέλει ή σύζυγός μου. Τή 
φορεσιά μέ τό κίτρινο ατλάζι, τήν κοσμημένη ολόκληρη μέ βε
λούδο κρεμεζϊ άφίνω νά δοθεί στήν εκλαμπρότατη κουνιάδα μου 
κ. Φιορέντζα, αν τι εκείνης τής κόκκινης που μοϋ έδωσε ή ίδια' 
και παρ’ όλο πού αξίζει πολύ περισσότερο, τό παραπάνω ας εί
ναι δωρεά της. Τής άφίνω επίσης τά πέντε χρυσά μποτόνια182, πού 
πήρε άπό τό σπίτι μου. "Οσο γιά τά χίλια δουκάτα, πού τής ύπο- 
σχέθηκε, όπως είπα παραπάνω, στό γάμο της ή σύζυγός μου κα'ι 
άδελφή της, τά πλήρωσα και ικανοποίησα τό μακαρίτη εκλαμπρό
τατο κ. Τζουάνε - ’Άγγελο Κορνέρ, σύζυγό της, όπου συμψηφί
στηκε ή παραπάνω δαμασκηνή φορεσιά πού τής είχα δώσει, 
όπως φαίνεται στά γραφτά μου. Τό υπόλοιπο άπό τά υφάσματα 
αυτά και τά μεταξωτά φορέματα, άφίνω στήν παραπάνω σύζυγό 
μου, γιά νά τά δώσει στή Μαγδαληνή, νόθη κόρη τού μακαρίτη 
Φραγκίσκου Τζέν, τού ποτέ]άνεψιοϋ μας πού τήν είχαμε στό σπίτι, 
όταν θά παντρευτεί, γιά αλάφρωμα τών ψυχών μας, γιά δ,τι ίσως
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| opere pie, che tien in gouerno essa mia consorte, | co
me fornitrice. Di piu le lasso tutti gli ori, zogie, | et perle, 
che sono in casa delli ornam(en)ti di essa | mia consorte, 
per dargli anco essi alia sudetta | fig(lio)la nel suo maritar, 
come di sopra, nel che-ttoglio | pero, che habbia aut(ori)ta 
detta mia consorte di | prometter, et darglieli quando le 
place, rimetten | do il tutto alia sua carita, et so, che an- 
cor essa | del suo non le manchera, per allogar, et hono | 
rarla, per le anime nostre, e de tutti i nostri. | Item las
so a Ergina nostra relieua 183 il mio giar | din posto a Der- 
mata a S(an)ta marina134 comprato dalli | moschi135, et le 
quatro uere d’ oro d(ett)e in greco uergies 136 j pesano ca- 
ratti 16. in c(irc)a per il suo maritare, douen | do esser o- 
bediente a sua mad(on)na fino, che la mariti, | et faccia ben 
i fatti suoi, perche son certo, che | ancor essa non gli man
chera di maritar, et | honoraria, come hauemo fatto delle 
altre nostre | relieue, ma se le parera di andar al mona- 
st(eri)o | come ha detto habbia F usufrutto del d(ett)o gi-

παραλείψαμε νά κάμομε σέ έργα φιλανθρωπίας, από υποχρέωση 
στό χωριό Κάρες, πού διαχειρίζεται ή σύζυγός μου αυτή σαν ενοι
κιαστής."Ακόμη τής άφίνω δλα τά χρυσαφικά, τά κοσμήματα κα'ι 
τά μαργαριτάρια, πού είναι στην κάσα των κοσμημάτων τής συ
ζύγου μου αυτής, για νά τά δώσει κι5 αυτά στό γάμο τής κόρης 
αυτής, δπως παραπάνω. Θέλω δ'μως νά έχει την εξουσία ή σύζυ
γός μου νά τής τά ύποσχεθεΐ και νά τής τά δώσει δταν θά έχει 
ευχαρίστηση' τό άφίνω ολοκληρωτικά στη φιλανθρωπία της' 
ξέρω πώς ακόμη κι’ εκείνη δεν θά παραλείψει νά τής δώσει από 
τά δικά της, γιά νά την παντρέψει και νά την τιμήσει, γιά τ'ις 
ψυχές μας και τις ψυχές δλων των δικών μας.

Επίσης άφίνω στην ψυχοκόρη133 μας Έργίνα τον κήπο μου, 
πού βρίσκεται στην Άγια Μαρίνα στό Δέρματά 184 πού άγόρασα 
άπό τούς Μόσχους 135 και τις τέσσερις χρυσές βέρες, πού λένε 
στά ελληνικά βέργιες 130 και πού ζυγίζουν 16 περίπου καράτια, 
γιά τό γάμο της. Οφείλει δμως νά είναι υπάκουη στην κυ
ρία της, ώσπου νά την παντρέψει και νά κάνει καλά τή δουλειά 
της, γιατί είμαι βέβαιος πώς κι’ εκείνη δέν θά παραλείψει νά 
την παντρέψει καί νά την τιμήσει, δπως έχομε κάμει σέ άλλες 
ψυχοκόρες μας. Μά άν θελήσει νά πάει σέ μοναστήρι, δπως έχει 
πει, νά έχει την επικαρπία τοΰ κήπου αύτοΰ, εννοείται μέ τά 
ΚΡΗΤΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ Θ. 2S

tutto le sij dato al tem
po del suo maritare, et 
di piu li lassa tutti li ori, 
Zoglie, et perle che sono 
in casa delli ornamenti 
di essa sua moglie.

No 76. A Ergina sua re
lieua di casa lascia un 
suo giardino posto a 
S(an)ta Marina al Der
ma ta, et quattro uere d’ 
oro, al tempo del suo 
maritare.

νόθο κόρη τοΰ ανεψιού 
τους μακαρίτη Φραγκίσκου 
Τζέν, πού έχουν στό σπίτι 
τους "Ολα αυτά νά δοθούν 
σ’ αυτή δταν παντρευτεί. 
Τής άψίνει επίσης δλα τά 
χρυσαφικά, τά κοσμήματα 
καί τά μαργαριτάρια πού 
είναι στήν κάσα των κο
σμημάτων τής συζύγου του.

Αριθ. 76. Στήν Έργίνα, 
τήν ύπηρέτριά του, άφίνει 
ένα κήπο του, πού βρίσκε
ται στήν "Αγ. Μαρίνα στό 
Δέρματα, καί τέσσερα χρυ
σά δακτυλίδια, στό γάμο 
της.
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No 77· A Micbiel fratel- 
lo della soprad(ett)a Er- 
gina, qual similmente ri- 
troua in casa sua le las- 
sa una uigna logada et 
pecore died con obligo 
di pagare ip(erpe)ri 70: 
di liuello a sua consorte 
all’ anno.

No 78. A Giorgi Siffi, 
che fit suo arlieuo et da 
lui maritato gli lascia 
tutto quello li douera

Άριθ. 77. Στό Μιχάλη, α
δελφό τής παραπάνω Έρ- 
γίνας, πού βρίσκεται επί
σης στό σπίτι του, άφίνει 
ένα αμπέλι λογάδο καί δέ
κα πρόβατα, μέ τήν υπο
χρέωση νά πληρώνει 70 
ύπέρπυρα σάν λιβέλο τό 
χρόνο στή σύζυγό του.

Άριϋ. 78· Στο Γεώργη 
Σήφη πού ήταν κάποτε ψυ- 
χογυιός ίου καί τόν πάν
τρεψε, δλο εκείνο πού θά

ar I dino il qua] s’intenda con le case, et ogni | sua ragg(i- 
on)e, per tutto il tempo della sua uita, | et poi torni, et 
uada doue sara capitato il | mio residuo, et habbia anco 
essa ergina | le sud(dett)e uere d’oro, per far di quel dana- 
ro quel | che li bisogna in d(ett)o monast(eri)o. Ά michiel 
suo I fr(ate)llo che similm(en)te e in casa lasso la uigna | 
logada 197 posta a metaxa di sotto la uigna | grande mo- mv 
scata188 del cumari, e che ha un oliuaro | la qual tien al 
p(rese)nte il ca(ppe)l!(an)o 189 Bon di S- Nicolo | da me da- 
tagli, per conzar, et gouernarla, [ e tuorla mita del uino, per 
la qual uigna | esso michielin debba pagar di liuello ogni 

I anno alia sud(dett)a mia consorte come pagaua | per a- 
uanti de rason 140 del mio metochio de | metaxa ip(erpe)ri 
70., et non altro, et di piu gli | lasso pecore dieci, dalli pre- 
d(ett)i animali, ch’ e a | chieffalopirotti, et se uorra star in 
casa, et | far ben i fatti suoi so, che ancor sua mad(onn)a 
non I manchera di fargli del bene seruendo fi | delm(en)te. 
Lasso a Giorgi siffi fu mio arlieuo, | il quale ho maridato 
tutto quello, che mi | douera dar al tempo della mia mor- 
te per | Γ anima mia.

σπίτια και κάθε δικαίωμά του, σ' όλη τη ζωή της' έπειτα νά 
επιστρέφεται και νά πηγαίνει εκεί πού θά πέσει τό υπόλοιπο τής 
περιουσίας μου. Ή ’ίδια Έργίνα νά πάρει επίσης τις παραπάνω 
χρυσές βέρες, για νά κάμει από την αξία αυτή δ,τι τής χρειάζε
ται στό μοναστήρι. Στό Μιχάλη, τον αδελφό της, πού επίσης 
βρίσκεται στό σπίτι, άφίνω τό λογάδο 187 αμπέλι, πού είναι στοϋ 
Μεταξά, κάτω από τό μεγάλο μοσκάτο 188 αμπέλι τοϋ Κουμάρη, 
πού έχει μιά ελιά, πού τό κρατεί σήμερα δ καπελανος 189 Μπόν 
τοϋ 'Αγ. Νικολάου, στον όποιον τό έδωσα για νά τό ξεχερσέψει 
και νά τό διαχειρίζεται, παίρνοντας τό μισό κρασί. Για τό αμπέ
λι τούτο ό παραπάνω Μιχελής πρέπει νά πληρώνει λιβέλο κάθε 
χρόνο στή σύζυγό μου, ανάλογα 140 μέ δσο πλήρωνε πρωτύτερα 
στό μετόχι μου στοϋ Μεταξά, ύπέρπυρα 70' τίποτε άλλο. Τοϋ 
άφίνω ακόμη δέκα πρόβατα από τά παραπάνω ζώα πού είναι 
στην Κεφαλοπύρωτη. Και αν θελήσει νά μείνει στό σπίτι κα'ι 
κάνει καλά τη δουλειά του, ξέρω δτι και ή κυρία του δεν θά παρα
λείψει νά τοϋ κάμει καλό, αν υπηρετεί πιστά. Άφίνω στό Γεώρ
γη Σήφη, κάποτε ψυχογιό μου πού τόν πάντρεψα, δ,τι θά οφεί
λει νά μοϋ δώσει τόν καιρό τοϋ θανάτου μου, για τήν ψυχή μου,

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 16:51:21 EEST - 54.161.213.156



Ή διαθήκη τοϋ Άντρέα Κορνάρου (1611) 435

Ιο Andrea Corner fu de sier Giacomo di mia | mano 
propria mi sottoscriuo, et affermo q(uan)to | di sopra si 
contiene, con una depenat(ur)a a c(ar)te 5 | t., et un’altra 
ancora a c(ar)te 6.

Item in luogo del giardino, che lasso di sopra a | ergi- 
na nostra relieua uoglio, che habbia la | uigna logada a 
metaxa, la qual5 e del Cau(allie)r la piu picciola delle due, 
che io faccio gouer | nar, quella di sopra, che fu de m(a- 
st)ro Padaleimo | con obligo pero di pagar alia sua mad(on- 
n)a et sue | cessori suoi, alia quale lasso esso metochio co
me I di sopra, il terzo, regalie141, et angarie142, come | pa- 

112Γ gano le altre uigne di de(tt)o loco. Item le sia | dato la ue- 
stura d’ ormesin rosso, et il ca | misetto 443 rosso lauorato 
con tabi144 zallo, et la | Tazza d’ arzento, che pesa onze 
5 1/2, la coltra | noua turchina comprata per conto sue, et 

1 un stramazzetto nouo, un paro de ninzoli145 | quatro in- 
timelle148, doi cussini, un cauazzale14’ | un mantil148 da tol- 
la149, sei touaglioli, tre pironi | d’ argento, et tre cuchiari

Έγώ, Άνδρέας Κόρνερ, τοϋ ποτέ Τζάκομο, μέ τό ίδιο μου 
το χέρι υπογράφω καί βεβαιώνω, όσα παραπάνω περιέχονται μέ 
μια μονογραφή στο φύλλο 5 και μια άλλη ακόμη στό φύλλο 6.

Επίσης άντ! τοϋ κήπου πού άφίνω, όπως παραπάνω, στην 
ύπηρέτριά μας Έργίνα, θέλω νά πάρει το λογάδο αμπέλι στοΰ 
Μεταξά, ιιύτό πού είναι τοϋ Καβαλιέρο, τό πιο μικρό από τά 
δυό, πού διαχειρίζομαι εγώ, εκείνο πού βρίσκεται άποπάνω, 
πού ήταν τοϋ μάστρο Παντελεήμονα, μέ τήν υποχρέωση δ'μως 
νά πληρώνει στην κυρία της καί τούς κληρονόμους της, στην 
οποία άφίνω αυτό τό μετόχι, δπως λέω παραπάνω, τό τρίτο, τά 
ρεγάλια 141 και τις αγγαρείες Ι42, δπως πληρώνουν τά άλλα αμπέ
λια τοϋ τόπου εκείνου.

Νάτής δοθούν επίσης: τό φόρεμα μέ τήν κόκκινη όρμιζίνα, τό 
κόκκινο μεσωφόρι148 τό κενιημένο μέ ταμπι144 κίτρινο, τό αση
μένιο κύπελλο, πού ζυγίζει 5 1/2 ούγγιές, ή καινούργια γαλάζια 
κουβέρτα πού αγόρασα γιά λογαριασμό της, ενα καινούργιο μι
κρό στρωμάτσο, ενα ζευγάρι σεντόνια145 μεγάλα, τέσσερις μαξι
λαροθήκες148, δυό μαξιλάρια, μιά προσκεφαλάδα 1,,) ενα μικρό 
τραπεζομάντιλο148, εξι πετσέτες, τρία πιρούνια ασημένια και 
τρία σκέτα κουτάλια, κα'ι τά ποκάμισα και τά φουστάνια πού θά

dare al tempo della sua 
morte.

No 79. Tramuta del las
so di Ergina di una ui
gna in loco del giardino, 
et di piu li lascia, una 
uestura di ormesin, un 
camisoto, una tazza d’ 
argento, una coltra, un 
stramazzo, un paro de 
ninzuoli. quattro intimel- 
le doi cuscini, uncaua- 
zal, un mantil da tauola 
sei touaioli, tre pironi d’ 
argento et tre cucchiari, 
et quelle camise, et fu- 
stagni che parera a sua 
moglie dargli della bian- 
caria di casa, il tutto al 
suo maritare.

οφείλει νά toO δώσει τόν 
καιρό του θανάτου του.

Άριθ. 79. Άλλάσσει τό 
κληροδότημα της Έργίνας 
μέ ένα αμπέλι αντί τοΰ κή
που Έπί πλέον τής άφί- 
νει ένα φόρεμα κρεμεζί, 
ένα μεσοφόρι, ένα ασημέ
νιο κύπελλο, μιά κουβέρτα, 
ένα στρωμάτσο, ένα ζευ
γάρι σεντόνια, τέσσερις μα
ξιλαροθήκες, δυό μαξιλά
ρια, μαξιλάρα. ένα τραπε- 
ζομάντηλο, έξι πετσέτες, 
τρία ασημένια πηρούνια 
καί τρία κουτάλια καί κεί
να τά πουκάμισα καί τά 
φουστάνια, πού θά αποφα
σίσει ή γυναίκα του νά τΰς 
δώσει άπό τά ασπρόρουχα 
τοΰ σπιτιού. Όλα αυτά στό 
γάμο της.
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No 8ο. Intende che il gi- 
ardino che prima lascia- 
na alia soprad(ett)a Kr- 
gina sij di sua moglie in 
uita sua, et doppo lei 
uadi al s(igno)r Vic(en- 
z)o suo fratello ouero a 
sua fig(lio)la cateruzza.

No 81. Et per diuerse 
spese fatte dal s(igno)r 
Vic(enz)o suo fratello

schietti, et quelle | eamise, et fustagni, che parera a sua 
mad(onn)a | dargli dalla biancheria della casa, il tutto | da 
esserle dato, per il suo maridar come | di sopra, nel tempo, 
che parera a essa sua | mad(onn)a, la qual so, che non gli 
manchera | anch5 essa, essendo caritatiua, per P anime | 
nostre, et della q(uondam) Cl(arissi)ma mia madre, che P 
ha | ueua nelle mani, et anco per la sua seruitu, | et il gi- 
ardin pred(ett)o sia tenuto, et gouernato | con gli altri miei 
beni come di sopra da essa | mia consorte fino la uita sua, 
et dopo lei | uada al sud(dett)o s(igno)r Vicenzo mio fr(a- 
te)llo, ouero a | sua fig(lio)la catheruzza, et mia nepote, et 
suoi | fig(lio)li, ma uolendo d(ett)a ergina andar in mona- 
st(eri)o | habbia solam(en)te le pred(ett)e uere ds oro, et P 
usufrutto | del pred(ett)o giardino in uita sua, et dopo la 
sua | morte uada al mio ressiduo esso giardino, come | ho 
detto di sopra, il qual paga ogn5 anno al | monast(eri)o di 
S. franc(esc)o pet legato ducati otto cor | renti, come nelP 
instrum(ent)o della compreda appar, | et perche il s(igno)r 
Vicenzo nella portion de Voni | predetta, che lasso a essa mv 
mia Consorte, per conto | della sua dotte nel tempo, che la

'Apilh 80. Θέλει ό κήπος 
πού αφινε παραπάνω στην 
Έργίνα νά είναι τής γυ
ναίκας του οσο ζή. Μετά 
τό θάνατό της νά πηγαίνει 
στον άδελφό του κ. Βι- 
τσέντζο ή στην κόρη του 
την Κατεροΰτσα.

ΆριΟ·. 81. Γιά τά διάφο
ρα έξοδα πού εκαμε ό ά- 
δελφός του κ. Βιτσέντξος

της δώσει από τά ασπρόρουχα τοϋ σπιτιού ή κυρία της. "Ολα 
αυτά θά τής δοθούν όταν παντρεφτεΐ, δπως είπα παραπάνω, τό
τε πού θά αποφασίσει ή κυρία της, πού ξέρω πώς δεν θά παρα
λείψει νά τής δώσει κι εκείνη, γιατί είναι φιλεύσπλαχνη, γιά τις 
ψυχές τις δικές μας και τής μακαρίτισσας εκλαμπρότατης μητέρας 
μου πού την είχε στά χέρια της, ώς και γιά την υπηρεσία της. 
Τον παραπάνω κήπο νά τον κρατήσει και νά τον διαχειρίζεται 
ή σύζυγός μου ώσπου νά ζή, μαζί μέ την άλλη περιουσία μου, 
δπως είπα παραπάνω.Ύστερα νά πηγαίνει στον παραπάνω άδελφό 
μου κ. Βιτσένιζο, ή στην κόρη του και ανεψιά μου Κατερούτσα 
και τά παιδιά της. Μά αν ή Έργίνα αυτή θέλει νά πάει σέ μο
ναστήρι, νά πάρει μόνο τά παραπάνω χρυσά δακτυλίδια και την 
επικαρπία τού παραπάνω κήπου, δσο θά ζή, κα'ι ύστερα από τό 
θάνατό της ό κήπος αυτός νά πηγαίνει στο υπόλοιπο τής περιου
σίας μου, δπως είπα πιο πάνω. Ό κήπος αυτός πληρώνει κάθε 
χρόνο γιά κληροδότημα, στο μοναστήρι τού 'Αγίου Φραγκίσκου 
οκτώ δουκάτα τρέχουσας αξίας όπως φαίνεται στο συμβόλαιο τής 
αγοράς. Επειδή ό κ. Βιτσέντζος, στην παραπάνω μερίδα τής Βό- 
νης—πού άφίνω στή σύζυγό μου γιά λογαριασμό τής προίκας
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teneua ha | fatto fabricare duo patitiri150 con li loro doghe151 
| et speso del suo uoglio, che per tal spesa habbia | tutto 

quello, che appar douermi dar nelli | nostri conti di for- 
m(en)to, et orzo, per quello, che | scodeua di piu dalla mia 
portion de Sofforus | alquanti anni, da quel ch5 io doueuo 
essi | anni dalli suoi deb(ito)ri de trapsano, si che ne | Tuna 
parte possa cercar all5 ultra, ne Γ altra | all5 una cosa alcu- 
na per tal conto. Item | uoglio, et ordino espressam(en)- 
te, che tutte le uedo | ue del Casal trapsano, che tenerano 
case di | mia raggion, quelle pero, che non hauessero | fi- 
gl(io)li maschi di eta leg(itti)ma, o genero in essa casa | 
siano libere, et essenti dal pagam(en)to delle | Galine, che 
sono obligate esse case, finche in essa | casa entri homo di 
eta, il qual le debbia pa | gar, et cio si debba osseruar in 
perpetuo | per Γ anima mia, et di quelli dalli q(ua)li | io ho 
hauuto esso Casal. Item lasso, che si | dia ogn’ anno alia 
chiesa di S. marco in q(ues)ta | Citta al Reuer(endissim)o 
Capellano m(isur)e .4. in perpetuo | per douer dir ogni me-

nella portion de Voni in 
alcune fabriche, inten- 
de che per tal spesa hab
bia tutto quello che ap- 
p(ar) esser debitore al 
testatore, co(n) efetto che 
no(ti) habbi ne una, ne Γ 
altra parte a pretendere 
piu cosa alcuna.

No 82. Vuole che tutte 
le Vedoue del Casal Tra
psano che tenerano case 
di sua ragione, quelle 
pero che no(n) hauessero 
figlioli maschi di eta leg- 
(giti)ma o genero in essa 
casa sijno libere et es
senti dal pagamento del
le galline che sono obli
gate di pagar esse case, 
fin che in esse entri huo- 
mo di eta legitima.
No 83. Item lassa al Ca- 
pellan della Chiesa di S. 
Marco di Candia m(isu)-

της—έκαμε, τον καιρό πού την κρατούσε, μέ έξοδά του δυό πα
τητήρια 150 μέ τις ντόγες τους 1Μ, θέλω, για τά έξοδά του αυτά, 
νά πάρει δλο εκείνο πού οφείλει νά μοΰ δώσει σύμφωνα μέ τούς 
λογαριασμούς μας τού σταριού και τού κριθαριού, πού είσέπρατ- 
τε από τη μερίδα μου στούς Ζωφόρους για κάμποσα χρόνια, 
παραπάνω από ότι ό'φειλα εγώ τά χρόνια εκείνα νά τού δίνω 
από τούς οφειλέτες του τής μερίδας τού Θραψανού, έτσι πού 
ούτε εκείνος νά κάνει νά παίρνει από μένα ούτε εγώ από κείνον 
τίποτε γιά τό λογαριασμό αυτό.

Επίσης θέλω καί διατάσσω ρητά, δλες οι χήρες τού χωριού 
Θραψανό, πού θά κρατούν σπίτια δικά μου, μά εκείνες δμως 
πού δέν θά είχαν άρσενικά παιδιά νόμιμης ηλικίας ή γαμπρό 
στο σπίτι αυτό, νά είναι ελεύθερες και απαλλαγμένες από την 
υποχρέωση νά δίδουν κόττες δπως είναι υποχρεωμένα τά σπίτια 
αυτά, ώσπου νά μπει στο σπίτι τους άντρας ενήλικος, οπότε θά 
οφείλει νά πληρώνει αυτός. Τούτο πρέπει νά τηρηθεί γιά πάν
τα, γιά την ψυχή μου και την ψυχή εκείνων από τούς οποίους 
πήρα τό χωριό αυτό.

Επίσης άφίνω νά δίδονται κάθε χρόνο στο σεβασμιώτατο 
καπελάνο, τής εκκλησίας τού 'Αγ. Μάρκου αυτής τής πόλης, 
μουζούρια 4 παντοτινά γιά νά κάνει κάθε μήνα μιά λειτουργία

στή μερίδα τής Βόνης, σέ 
μερικές οικοδομές, εννοεί 
νά πάρει, γιά τά έξοδα αυ
τά δλα δσα οφείλει οτό 
διαθέτη, μέ αποτέλεσμα νά 
μήν έχει νά παίρνει οΰτε 
ή μιά μεριά οΰτε ή άλλη 
τίποτε.

Άριθ. 82. Θέλει, δλες οί 
χήρες τοϋ χωριού Θραψα- 
νοΰ πού θά κρατούν σπίτια 
δικά του—εκείνες δμιος 
πού δέν θά έχουν άρσενικά 
παιδιά νόμιμης ηλικίας ή 
γαμπρό στά σπίτια τους 
αύτά,—νά είται ελεύθερες 
καί απαλλαγμένες άπό τήν 
πληρωμή σέ όρνιθες, πού 
είναι υποχρεωμένα νά πλη
ρώνουν τά σπίτια αύτά, 
ώσπου νά μπει στό σπίτι 
τους άντρας νόμιμης ηλι
κίας.
Άριθ. 83. "Ακόμη άφίνει 
στον καπελάνο τής εκκλη
σίας τού Άγ. Μάρκου τού
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re 4· di formento in per- 
petuo all’ anno.

No 84. Item lassa alia Ca- 
pella priuilleggiata per 
Deffonti a S. Tito m(i- 
su)re 4. di formento all’ 
anno in perpetuo.

No 85. Item lassa al si- 
g(no)r Anzolo Barbarigo 
quello li resta per la 
compreda di certi piati 
d’ argento, et quello ha 
pagato per lui nella Ca- 
m(er)a fiscal di Candia.

se una messa, et | pregar Dio, et detto Glorioso santo, per 
la I felicita, et prosperity del ser(enissi)mo D(omi)nio Ve- 
neto I et per la conseruation di questo Regno sotto | il suo 
christianess(im)o imperio 1S2, et sia ditto form(en)to | scosso 
ogn’ anno dal liuello, che pagano li | pred(ett)i terreni di 1 
Vathia a trapsano. Item lasso | alia Capella priuilleggiata 
a S· Tito, che ha Γ indulgenza per li defonti form(en)to 
m(isur)e .4. all’ anno | in perpetuo, da esser date a quel
prete piu po | uero, che parera a mons(igno)r [............. ]
dell’ Ill(ustrissi)mo Arci | uescouo, il qual prete lo possa 
esso scoder me | desmam(en)te dal pred(ett)o liuello di Va
thia, accio sia | obblig(at)o dir cinque messe da morto all’ 
anno | in detta capella, per le cinque piaghe del N(ost)ro | 
Sig(no)re per Γ anima mia, e de miej deffonti. Item lasso 
al s(igno)r Angelo Barbarigo 159 da forni quello | mi resta 
dar per li piatti d’ argento, et per | quel, che pagai di piu 
di quel, che mi tocaua | in cam(er)a fiscal181 per la pieza 
ria del molin cosi | per il cauedal, come per le spese, senza

Χάνιακα μουζούρια 4 στά
ρι τό χρόνο, παντοτινά.

Άριθ. 84. ’Ακόμη άφίνει 
στό άλτάριο πριβιλεγκιάτο 
γιά τούς πεθαμένους στον 
“Αγιο Τίτο μουζούρια 4 
στάρι τό χρόνο, παντοτινά.

Άριθ. 85. ’Ακόμη άφίνει 
στον κ. Άγγελο Μπαρ- 
μπαρίγο εκείνο πού μένει 
από τήν αγορά κάτι πιά
των ασημένιων κι’ εκείνο 
πού έχει πληρώσει γιά λο
γαριασμό του στό δημόσιο 
ταμείο τοΰ Χάντακα,

καινά παρακαλεΐ το Θεό και τον ενδοξότατου αυτόν άγιο, γιά τήν 
ευημερία και τήν ευδαιμονία τής Γαληνότατης Βενετικής ’Επι
κράτειας καί τή διατήρηση τοΰ Βασιλείου τούτου, κάτω από τή 
χριστιανικότατη εξουσία της 152. Τό στάρι, αυτό νά δίδεται κάθε 
χρόνο, από τό λιβέλο που πληρώνουν τά παραπάνω χωράφια τοΰ 
Βαθιά στό Θραψανό.

Επίσης άφίνω στό άλτάριο πριβιλεγκιάτο τοΰ 'Αγ. Τίτου, 
πού μπορεί νά δίδει τήν άφεση τών αμαρτιών των πεθαμένων, 
στάρι μουζούρια 4 τό χρόνο, παντοτινά. Τό στάρι αύιό νά δίδε
ται στον πιο φτωχό παπά, κατά τή γνώμη τοΰ εκλαμπρότατου 
’Αρχιεπίσκοπου. 'Ο παπάς εκείνος μπορεί νά τό παίρνει επίσης 
από τό παραπάνω λιβέλο τοΰ Βαθιά' γι αυτό θά είναι υποχρεω
μένος νά κάνει πέντε νεκρώσιμες ακολουθίες τό χρόνο στό άλ
τάριο αυτό, γιά τά πέντε τραύματα τοΰ Κυρίου ημών, γιά τήν 
ψυχή μου και τήν ψυχή τών πεθαμένων μου.

’Επίσης άφίνω στον κ. ’Άγγελο Μπαρμπαρίγο158 άπό τή 
Φουρνή εκείνο πού υπολείπεται νά δώσει, γιά τά άσημένια πιά
τα και γιά δ,τι πλήρωσα περισσότερο άπό δσο μοΰ άναλογοΰσε 
στό δημόσιο Ταμείο 1Γ'4, γιά τήν εγγύηση τοΰ μύλου, τόσο γιά κε
φάλαιο, δσο καί γιά έξοδα, δίχως νά μπορεί νά τοΰ ζητηθεί κα
μιά άποζημίωση.
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potergli | esser dimandata riffatione alcuna. Item dico 
| hauer hauuto nelle mie mani gia anni certa | quantita 

di cuori, et saponi165 de rason del Cl(arissi)mo | s(igno)r 
Zuane Zen Raudi“u, daVen(ezi)a cosi ricercato | con grande 
instantia da lui, per li dubij, che | haueua, come per sue 
lettere appar, li quali | cosi per termination dell’ Ecc(el- 
lentissi)mo s(igno)r Duca, et | ad’ inst(anti)a del q. s(igno)r 
Vettor157 meseri d(otto)r, che gl’ hauea | sequestrati, per- 
che si guastauano, sono stati | uenduti a gli hebrei, con Γ 
interuento anco, | et saputa delli commessi.et interu(enu)to 
del d(ett)o | s(igno)r Zen, et delli s(igno)ri suoi fig(lio)li 
istessi in quel | pretio migliore, che si ha potuto, per quel 

| tempo, et ho scosso il danaro in monede, che | correuano 
all’hora, et delli sauoni ho uend(ut)o | la maggior parte fin’ 
hora, per bisogno della | Citta, et mandato delli superiori. 
et parte resta | ancora nelle mie mani al magazen, et perche 

| per il pass(at)o non si trouaua di uenderli nel prezzo | 
che haueua ordinato esso s(igno)r Zen quasi par la | meta, 
sono stati trattenuti, per assai tempo | onde sono uenuti a 
callare, et hauer tara | come in simil mercantia e ordina-

Έπίσης λέγω, on είχα παραλάβει στα χέρια μου πρ'ιν από 
χρόνια κάποια ποσότητα δέρματα και σαπούνια 15\ πού ανήκαν 
στον εκλαμπρότατο κ. Τζουάνε Τζέν Raudi156 από τή Βενετία, 
για λογαριασμό του, ύστερα από μεγάλη επιμονή του, γιατ'ι είχε 
αμφισβητήσεις, δπως φαίνεται από τά γράμματά του. Τά πράγ
ματα αυτά, μέ θέσπισμα του Εξοχότατου κ. Δοτικά κα'ι ύστερα 
από την Ιπιμονή τοϋ μακαρίτη Vettor157 δρ. Μεσέρι, πού τά 
είχε κατασχέσει, επουλήθηκαν στούς Εβραίους επειδή καταστρέ
φονταν, μέ την παρέμβαση και εν γνώσει των υπαλλήλων και 
των μεσιτών τοΰ παραπάνω κ. Τζέν και των ίδιων τών παι
διών του, στην καλύτερη δυνατή τιμή γιά κείνο τον καιρό. Τά 
χρήματα τά έπλήρωσα στή μονέδα πού κυκλοφορούσε τότε. ’Από 
τά σαπούνια πούλησα μέχρι τώρα τά περισσότερα, γι.ά τις ανάγ
κες τής πόλης καί ύστερα από εντολή τών δικαστικών αρχών' ένα 
μέρος μένει ακόμη στά χέρια μου, στήν αποθήκη. Και επειδή στο 
παρελθόν δέν εύρισκα γιά νά τά πουλήσω, στήν τιμή πού είχε 
διατάξει ό ίδιος κ. Τζέν, τά μισά σχεδόν κρατήθηκαν γιά πολύν 
καιρό καί άρχισαν νά καθίζουν καί νά έχουν φύρα, δπως είναι 
συνηθισμένο σέ παρόμοια εμπορεύματα. Τέλος, δταν παρουσιά-
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Νο 86. Giache ritrouan- 
dosi nelle mani il retrat- 
to di certa quantita de 
cuori et saponi de ra- 
gion del s(igno)r Z. Zen 
da Venetia, ordina che 
debbi essere puntualmen- 
te sodisfatto

Άριθ. 86. Άφοΰ βρίσκε
ται στά χέρια του τό προ
ϊόν άπό τήν πώληση κά
ποιας ποσότητας δερμάτων 
καί σαπουνιού, πού ανή
κουν στον κ. Τζουάνε Τζέν 
άπό τή Βενετία, διατάσσει 
νά Ικανοποιηθεί μέ ακρί
βεια.
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No 87. Item 
elli che le

rio, fi I nalm(en)te essendo uenuta l’occasion del | bisogno, 
come ho detto, gli ho uend(ut)i col mag | gior auantaggio, 
che ho potuto, per benef(ici)o | del p(ad)rone, usando in cio 
ogni diligenza, et | fidelta, piu che se fosse stata mia rob· 
ba pro | pria, di che ho tenuto part(icolar)e nota, et con- 
to in I un libretto a parte, doue si uede quello, che di | tal 
ragg(ion)e ho hauuto, et il danaro, che si tro | ua fin’ hora 
nelle mie mani di queste robbe [ et le spese occorse et li 
calam(en)ti di d(ett)e robbe | et dano delle monete, pero 
quello, che di tal | tratto deue hauer esso s(igno)r Zen sia 
pagato, et | satisfatto, com’e il douere, et si come dalle 
scritt(ur)e | et libretto proprio i miei commissarij sarano | 
meglio informati, consignandoli anco, 0 a | quella leg(itti)- 
ma persona, che sara per lui, se | sara fino a quel tempo 
ancora di detti | saponi non uenduti, mostrando pero, che 

I detto seq(uest)ro sia reuocato, et che la mia commess(a- 
ri)a I resti libera, et sia fatta terminat(ion)e dall’ Ecc(ellen- ii4r 

^ tissi)mo I s(igno)r Duca, et fatta sicurita, et cautione a
terfgono^'li d(ett)a commiss(ari)a | di esser pagato. Item Lasso a quel-

στηκε στην πολιτεία η ανάγκη, όπως είπα, τά πούλησα μέ τό με
γαλύτερο κέρδος πού μπόρεσα να βρω, σέ όφελος τοϋ ιδιόκτητη, 
χρησιμοποιώντας γι αύτό κάθε επιμέλεια και τιμιότητα, περισ
σότερο παρά άν ήταν δικά μου πράγματα. Γι αύτό έχω κρατήσει 
λεπτομερείς σημειώσεις καί λογαριασμό σέ ένα ιδιαίτερο βιβλια
ράκι, όπου φαίνεται δ,τι εΐσέπραξα απ’ αύτό τό λογαριασμό, τά 
χρήματα πού βρίσκονται ως τώρα στά χέρια μου από αυτά τά 
πράγματα, τά έξοδα πού έγιναν, ή φόρα των πραγμάτων αύτών 
καί ή ζημιά από τά χρήματα. "Ομως εκείνο πού άπ’ αυτή την 
υπόθεση έχει νά λαβαίνει αυτός 6 κ. Τζέν, νά πληρωθεί καί νά 
εξοφληθεί, όπως είναι τό σωστό" σχετικά θά πληροφορηθοϋν κα
λύτερα οί επίτροποί μου από τά γραφτά μου καί τό βιβλιαράκι 
εκείνο. Νά παραδώσουν επίσης σ’ αύτόν ή στο νόμιμο αντιπρό
σωπό του, όσα άπ’αύτά τά σαπούνια δεν θά έχουν πουληθεί μέ
χρι τότε, κάνοντας όμως γνωστό ότι ή κατάσχεση αύτή πρέπει ν’ 
άνακληθεΐ καί ή επιτροπεία μου νά μείνει ελεύθερη, καί νά εκ- 
δοθεΐ διάταγμα από τον εξοχότατο κ. Δούκα καί νά δοθεί ασφά
λεια καί σιγουριτά στην παραπάνω επιτροπεία, ότι έγινε εξό
φληση.

’Ακόμη άφίνω σ’ εκείνους πού μοϋ βλέπουν τά παραπάνω
Άριθ. 87. ’Ακόμη άφίνει 
σ’ εκείνους πού τοϋ φυ-

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 16:51:21 EEST - 54.161.213.156



4.41

li, che mi tengono | li pred(ett)i animali a chieffalopiroti 
tutto quello, | che per il frutto di essi mi sarano deb(ito)ri 
oltra dell’ | anno, et intrada, ch’ io moriro. Rascio alia | fi- 
g(lio)la di muschena168 dal C(asa)l Rafti, ouero alii | suoi 
fig(lio)li se ella non sara ip(erpe)ri 200 per Γ | anima mia 
dou5 essi si trouerano. Item | uoglio, et espressam(en)te 
ordino, accio che non si | habbia a far spese nell’ inuen- 
t(ari)o della mia | robba, che detti miei commiss(ar)ij pos- 
sano, et hab | biano aut(ori)ta di chiamar quella persona, | 
che a loro parera, che non sia della Canc(ella)ria, e | tra lo
ro facciano d(ett)o Inuent(ari)o delle robbe mobili, | et di 
dan(ar)i, cosi nella Citta, come di fuori, per bene | fitio de 
chi aspetta, et sia reg(ist)rato nelli atti159 | d’ un nod(ar)o 
priuato180, che a loro parera, tolendo | copia dichiarando, 
che le scritt(ur)e tutte, dopo | inuentariate, che sono neces- 
s(ari)e, et le cautioni, | et gli acquisti siano dati poi in ma- 
no I delli miei fr(ate)lli quelle pero, che a loro aspettano | 
et sono per cautione della commiss(ari)a, et dell5 | heredita,

ζώα στην Κεφαλοπυρωτη, δλο εκείνο πού θά μού οφείλουν από 
τό εισόδημά τους, εκτός από τό εισόδημα τής χρονιάς τοϋ θανά» 
του μου.

Άφίνω στην κόρη τής Μουσκενας158 από τό χωριό Ράφτη 
ή στα παιδιά της δπου κι αν βρίσκονται, αν αυτή δεν θά υπάρ
χει, ύπέρπυρα 200, γιά τήν ψυχή μου.

’Ακόμη θέλω και ρητά διατάσσω : γιά νά μην κάμουν έξοδα 
γιά τήν άπογραφή τών πραγμάτων μου οί παραπάνω επίτροποί 
μου νά μπορούν και νά έχουν τό δικαίωμα νά καλέσουν τό πρό
σωπο εκείνο πού θά εκλέξουν, πού δεν πρέπει νά είναι τής Καγ
κελαρίας, γιά νά κάμουν μαζί του τήν άπογραφή τών κινητών 
πραγμάτων καί τών χρημάτων, τόσον αυτών πού βρίσκονται 
στήν πόλη δσο καί κείνων πού είναι έξω, γιά τό καλό εκείνων 
πού περιμένουν νά πάρουν. Ή άπογραφή αυτή νά καταχωρηθεΐ 
στούς «’Άτους» 169 ενός ιδιωτικού συμβολαιογράφου 189 πού θά 
εκλέξουν εκείνοι' άντίγραφό της πρέπει νά πάρουν με τή δήλω
ση δτι δλα τά έγγραφα, πού χρειάζονται, τόσο οί εγγυήσεις, δσο 
καί τά συμβόλαια τών άγορών, άφοΰ καταχωρηθοΰν νά δοθούν 
στά χέρια τών άδελφών μου' εκείνα δμως πού άφορούν αύτους, 
καί πού είναι γιά άσφάλεια τής επιτροπείας, τής κληρονομιάς, 
καί τής περιουσίας πού προορίζεται γι αυτούς ή γιά τά παιδιά

Ή διαθήκη τοΰ Άντρέα Κορνάρου (1611)

suoi animali a Chiefalo- 
piroti, tutto quello che 
per il frutto di essi le 
andassero debitori.

No 88. Item lassa alia 
fig(lio)la di muscliena 
dal C(asa)l Rafti, ouero 
a suoi fig(lio)li se ella 
no(n) si fosse al tempo 
della sua morte, ip(erpe)- 
ri 200.

λάσσουν τά ζώα του στήν 
Κεφαλοπυρωτη δλα δσα θά 
τοΰ μείνουν χρεώστες, από 
τό εισόδημά τους.

Άριθ. 88. ’Ακόμη άφίνει 
στήν κόρη τής Μουσκενας 
από τό χωριό Ράφτη ή 
στά παιδιά της, άν αυτή 
δέν θά υπάρχει τόν καιρό 
τοΰ θανάτου του, υπέρπυ- 
ρα 200.
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et delli beni, che a loro, ouero alii lor | fig(lio)li, et posteri 
a tempo debito hanno da per | uenire, come ordino di so- 
pra; et quelle, che | aspettano alia mia consorte, per li sta- 
bili, | che gli lasso per la sua dote siano date aL,ei | et pa- 114V 
rim(en)te quelle de stabili, che hanno da pre | uenire al 
pred(ett)o monast(eri)o di S(an)ta cath(erin)a, 0 ad’ altro | 
siano loro date, et li reg(ist)ri di Casali et libri | dell* 
entrate, et scossi, et quelle di deb(ito)ri, scritti | 0 altre cau- 
tioni restar debbiano in cassa et si | tengano serrate con 
due chiaui, Γ una debba te | ner il s(igno)r Cau(allie)r, et 
Γ altra il s(igno)r Vicenzo, et la cassa | sia in mano di essa 
mia consorte, et ogni [....] | che fara bisogno si apra, et si 
cacci quello che | occorre, per sapersi quello, che si ha da 
scodere | et da chi perfino la uita di essa mia consorte | et 
poi le habbiano quelli a quali aspetta. | Dichiaro ancora 
perche nel tempo che hauera | da cessar il tener della cas
sa di dan(ar)i, et si | hauerano da dispensar li ip(erpe)ri 8 
m. che dico di | sopra douersi dare per il maritar di tante 

I pouere donzelle, potrebbe usarsi negligenza | in far tal 
opera, ma prego li s(igno)ri miei fr(ate)lli | che quanto pri-

τους καί τούς απογόνους τους δπως διαιάσσω παραπάνω. Άλλα 
εκείνα πού αφορούν τη σύζυγό μου, για τα ακίνητα πού τής ά- 
φίνω για την προίκα της, νά δοθούν σ’ εκείνη. ’Επίσης τα έγ
γραφα πού αφορούν ακίνητα, πού κληροδοτούνται στο παραπά
νω μοναστήρι τής Άγιας Κατερίνας ή σέ άλλο, νά δοθούν στα 
μοναστήρια αυτά. Τά κατάστιχα των χωριών καί τά βιβλία τών 
εισπράξεων καί πληρωμών, τά έγγραφα τών οφειλετών, ή άλ
λα χρεώγραφα, πρέπει νά μείνουν στην Κάσα, κλειδωμένα μέ 
δυο κλειδιά' τό ενα πρέπει νά κρατά ό κ. Καβαλιέρος καί το άλ
λο ό κ. Βιτσέντζος' ή Κάσα θά μένει στά χέρια ιής συζύγου 
μου. Κάθε φορά πού θά υπάρχει ανάγκη νά ανοίγεται νά βρί
σκουν δτι τούς χρειάζεται, γιά νά μαθαίνουν εκείνο πού πρόκει
ται νά εξοφληθεί καί από ποιόν θά πληρωθεί. Αυτό θά γίνεται 
δσο θά ζή ή γυναίκα μου. ’Έπειτα νά τά παίρνουν Ικεΐνοι πού 
τούς αφορούν. Δηλώνω ακόμη: επειδή τόν καιρό πού θά πάψει, 
ή τήρηση τής Κάσας τών χρημάτων καί θά πρόκειται νά διατε
θούν τά 8 χιλ. ύπέρπυρα, πού αναφέρω παραπάνω, γιά νά παν
τρευτούν μερικά φτωχά κορίτσια, ίσως επιδείξουν αμέλεια στην 
Ικτέλεση τέτιας πράξης, παρακαλώ τούς κυρίους αδελφούς μου
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ma debbano esseguire questa | mia uolonta facendo, che nel 
num(er)o di dette | pouere sia la fig(lio)la di Const(anti)n 
Coroneo da sofforus | mio seru(ito)r al p(rese)nte, et anco 
una delle fig(lio)le del | Const(anti)n Caliglier dal d(ett)o 
Casal fr(ate)llo di Eleussa, et j cio debbiano far in term(in)e 
de anno uno dal | tempo pred(ett)o se piu auanti non Pha- 
uessero | fatto, et non lo facendo possa P Ill(ustrissi)mo 
mons(igno)r | Arciuescouo se sara nel Regno 161, ouero P 
Ecc(ellentissi)mo | s(igno)rDuca con li Cl(arissi)mi s(ign)ori 

n.sr Auog(ado)ri182 tuor esso dan(ar)o | et far esso dispenso in 
dette donzelle pouere; | come ho detto. Item Easso a m. 
piero da recanati188 | mio compare, per nome della sua fi- 
g(lio)la, che io ] teni a battesimo ip(erpe)ri 150. da esser 
dati al tempo | del maridar di essa mia fiozza, per farle | 
una uest(ur)a d’ormesin 184, et Pistesso legato lasso | alia fi- 
g(lio)la del m. marco Genta ,eBt chiamata maria, | et ad5 
Agustina fig(lio)la de Agnese fu mia arlieua | similm(en)te 
al tempo del loro maritar, et alii pred(ett)i | Const(anti)n 
Coroneo, et Giani suo fr(ate)llo, et a Giani Curmuli | lasso

νά έκτελέσουν δσο τό δυνατό ταχύτερο τή -θέλησή μου αυτή, 
συμπεριλαμβάνοντας στον αριθμό τών φτωχών κοριτσιών και 
την κόρη τοΰ Κωσταντίνου Κορωναίου από τούς Ζωφόρους, πού 
είναι σήμερα υπηρέτρια μου και μια από τις θυγατέρες τοΰ Κω
σταντίνου Καλιγέρη από τό ίδιο χωριό, αδελφού τής Ελεούσας. 
Αυτό πρέπει νά τό κάμουν μέσα σ’ ένα χρόνο, από τότε πού κα
θορίζεται παραπάνω, αν δεν τό κάμουν πρωτύτερα. "Αν δεν τό 
έκτελέσουν νά μπορεί 6 εκλαμπρότατος και πανιερότατος ’Αρχιε
πίσκοπος, αν βρίσκεται στο Βασίλειο ,β1, ή ό εξοχότατος κ. Δού
κας με τούς εκλαμπρότατους κ. κ. Εισαγγελείς 182 νά φροντίσουν 
γιά τά χρήματα αυτά, κάνοντας αυτή τή διανομή στίς φτωχές 
κοπέλλες, δπως παραπάνω είπα.

Άφίνω στο μάστρο Πιέρο Ντά Ρεκανάτι188, κουμπάρο μου, 
γιά τήν κόρη του, πού εβάφτισα, ύπέρπυρα 150. Αυτά πρέπει 
νά δοθούν τον καιρό πού θά παντρεφτεΐ ή φιλιότσα μου αυτή, 
γιά νά τής κάμουν ένα φόρεμα από όρμιζίνο ,84. Τό ίδιο κληρο
δότημα άφίνω στήν κόρη τοΰ μάστρο Μάρκο Genitaτήν 
ονομαζόμενη Μαρία και στήν Άγουστίνα, τήν κόρη τής ‘Αγνής, 
πού ήταν κάποτε υπηρέτρια μου, τον καιρό Ιπίσης πού θά παν- 
τρεφτούν. Στούς παραπάνω άναφερόμενους Κωσταντΐνο Κορω-

Νο 8g. Lassa alia fig(li- 
o'la di m. Piero da Re
canati suo fiozzo al tem
po del suo maritar ip'er- 
pe)ri 150: per farsi una 
uestura di ormesin. istes- 
so lassa alia fig(lio)la di 
m.Marco Geni chiamata 
maria, medesimamente 
lassia 1’ istesso legato ad 
Agustina fig(lio)la d1 A- 
gnese fu sua arlieua al 
tempo del loro maritare.

Άριθ. 89. Άφίνει οτήν 
κόρη τοΰ μισέρ Πιέρο Ρε
κανάτι, φιλιότσα του, τον 
καιρό τοΰ γάμου της ΰπέρ- 
πυρα 150, γιά νά τής κά
μουν ενα φόρεμα κρεμεζί. 
Τό ίδιο άφίνει στήν κόρη 
τοΰ μισέρ Μάρκο Geni, 
τήν ονομαζόμενη Μαρία. 
'Επίσης άφίνει τό ίδιο κλη
ροδότημα στήν Άγουστίνα, 
τήν κόρη τής Αγνής, πριν
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A Cost(anti)n Coroneo et 
Gianni fratello di d(ett)a 
Agostina et a Gianni Cur- 
muli gli lascia tutto qu- 
ello li andassero debito
ri al tempo della sua 
inorte.

No 90. Lassa a Maria 
Sittiachi r(eliqu)a del 
q(uondam) Manoli franco 
fu suo seru(ito)re ouero 
alle sue fig(lio)le se ella 
no(n) si retrouasse a quel 
tempo in uita ip(erpe)ri 
loo.

tutto quello mi uano deb(ito)ri, et al pred(ett)o s(igno)r | 
Const(anti)n Caligher, per qual si uoglia raggion, il q(ua)l 

I Coroneo e pagato della seruitu fattami, come bor | dona- 
rolee, ne possa domandar cosa alcuna, altram(en)te | sia 
priuo dl tutto quello, che gli lasso, et me | desmam(en)te 
ciascuno delli legatarij in questo test(ament)o | die cercha- 
ra cosa alcuna, o dara minima mo | lestia alia mia com- 
missaria, et heredita per | qual si uoglia modo, come in- 
grato, resti priuo | d’ogni benef(ici)o, che gli lasso, et que
sto dico, perche | nel mondo hoggi di regnano molte ma- 
litie I et perche so in conscientia non tener cosa al(cun)a | 
a nessuno, che non Γ habbia dechiarito per | gratia del 
s(igno)r Dio. Lasso a Maria sittiachi | r(eli)ta del q(uon- 
dam) manoli franco fu mio seru(ito)r, ouero | alle sue fi- 
g(lio)le,se ella non sara ip(erpe)ri 100. per l’anima | mia, et 
uoglio anco, cheuna delle fig(lio)le deAnt(oni)o | Burbuglia 
da q(ues)ta Citta fu mio seru(ito)r quello, che | parera alii 
miei commiss(ar)ij oltra la prima sua | fig(lio)la, che fit be- 1 

neficiata dalla q(uondam) s(igno)ra mia Cog(na)ta sia | nel

•ψυχοκόρη xou, όιαν παν- 
τρευιεϊ. Στον Κωσχανχϊνο 
Κορωναϊο καί χό Γιάννη, 
χόν αδελφό χής παραπάνω 
Άγουσχίνας καί σχό Γιάν
νη Κουρμοΰλη άφίνει όλο 
εκείνο πού θά χοϋ χρω- 
σιοϋν χόν καιρό χοϋ θονά- 
χου χου.

Άριθ. 90. Άφίνει σχή 
Μαρία Σχειακή, χήρα ιοΰ 
μακαρίχη Μανόλη Φράγκο, 
κάποχε ύπηρέχη χου, ή σχίς 
κόρες χης, αν αΰχή δέν θά 
υπάρχει σχή ζωή εκείνο 
τόν καιρό, όπέρπυρα 100.

ναΐο, τόν αδελφό του Γιάννη, στο Γιάννη Κουρμοΰλη και στον 
κ. Κωσταντΐνο Καλιγέρη, άφίνω δλο εκείνο πού μοϋ οφείλουν 
για δποιαδήποτε αιτία. 'Ο Κορωναΐος αυτός είναι πληρωμένος, 
για την υπηρεσία πού μοϋ έχει κάνει, σαν βορδονάρης 16β, και δέν 
μπορεί νά ζητήσει τίποτε άλλο. Άλλοιώς νά είναι στερημένος 
από ο,τι τοϋ άφίνω. Επίσης καθένας από τούς κληροδόχους αυ
τής τής διαθήκης πού θά ζητήσει κανένα, πράγμα ή πού θά δώ
σει την παραμικρή ενόχληση στην επιτροπεία μου και στην κλη
ρονομιά, μέ όποιοδήποτε τρόπο, σάν αχάριστος, νά είναι στερη
μένος από κάθε ευεργέτημα πού τοϋ άφίνω. Και αυτό τό λέγω, 
γιατί στον κόσμο τή σήμερον ήμερα βασιλεύουν πολλές ραδιουρ
γίες και γιατί ξέρω συνειδητά δτι δέν κρατώ τίποτε από κανένα, 
πού νά μην τό έχω δηλώσει γιά τή χάρη τοϋ Θεοΰ.

Άφίνω στή Μαρία τήΣτειακή,τή χήρα τοϋ μακαρίτη Μανό
λη Φράγκο, υπηρέτη μου κάποτε, ή στήν κόρη της αν αυτή δέν θά 
υπάρχει, ύπέρπυρα 100 γιά τήν ψυχή μου. Θέλω επίσης, σέ μιά 
από τις κόρες τοϋ Άντώνη Μπουρμπουλιά απ’ αυτή τήν πόλη, 
πού ήταν υπηρέτης μου, νά δοθεί δ,τι αποφασίσουν οί επίτροποί 
μου — εκτός από τήν πρώτη του κόρη, πού ευεργετήθηκε από τή 
μακαρίτισσα κουνιάδα μου — καί νά περιληφθεΐ στον αριθμό
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num(er)o delle pred(ett)e donzelle, che hanno d3 hauer | il 
legato delli ip(erpe)ri 1000. per il loro maritare. Item las
so a catheria167 agorastopula, che fu il suo p(ad)re | da 
Crizzes'68, et al p(rese)nte serue in casa mia ip(erpe)ri 150 

I da esserle fatta una coltra, per Γ anima mia. | Di Agne- 
se picciola, che si arlieua in casa non | faccio alcuna men- 
tione poiche se uenisse in | eta la sua madona so, che non 
le manchera | secondo, ch’ ella riuscira. Item dico, et uo- 
glio I che le case nelle quali sono stato preferito da | m. 
franc(esc)o Caneua contigue alle mie restino al | d(ett)o m. 
franc(esc)o essendo oblig(at)o dar, et esborsar j alia mia 
commess(ari)a li d(uca)ti doi mille correnti | che ha nelle 
sue mani del deposito per me | fatto in mano del s(igno)r 
Zuane Sagredo 189 Giudice | del proprio li mesi pross(im)i 
pass(at)i et che lui | haueua eleuato, et se altro hauero da
ta per I li pretensi suoi agomenti, et spese, et cio se | pero 
in uita mia non hauero tolto il possesso | di esse case, es
sendo di piu oblig(at)o lasciar la | casa, doue tengo la pa- 
glia a mia consorte | di tenerla, per tal bisogno per tutto

των κοριτσιών πού θά πάρουν τό κληροδότημα των 1000 {'πέρ
πυρων στο γάμο τους.

Άφίνω στην Κατεργιά 167 Άγοραστοποΰλιχ πού ήταν ό πα
τέρας της από την Κριτσά 189 και τώρα υπηρετεί στο σπίτι μου, 
{πέρπυρα 150, για νά τής κάμουν μ’ αυτά μιά κουβέρτα, για 
την ψυχή μου. Γιά τη μικρή 'Αγνή, πού είναι δόκιμη ύπηρέ- 
τρια στο σπίτι, δεν κάνω καμιά μνεία, άφοϋ, δταν θά 3ρθεΐ σε 
ηλικία, ξέρω πώς ή κυρία της δεν θά παραλείψει νά τής κάμει 
κάτι, ανάλογα μέ την ευδοκίμησή της στην {πηρεσία.

Επίσης λέγω και θέλω: τά σπίτια στά όποια προτιμήθηκα 
από τό μάστρο Φραγκίσκο Κανέβα, τά συνεχόμενα μέ τά δικά 
μου, νά μείνουν στον παραπάνω μάστρο Φραγκίσκο, μέ την υπο
χρέωση νά δώσει και νά καταβάλει στήν Επιτροπεία μου τά 
δυο χιλιάδες δουκάτα τρέχουσας τιμής, πού έχει στά χέρια του 
καί πού εγώ κατάθεσα από δικά μου χρήματα σαν παρακαταθή
κη, στά χέρια τοϋ δικαστή κ. Τζουάνε Σαγκρέντο 189 τούς τελευ
ταίους μήνες καί πού εκείνος έχει σηκώσει, ως καί ότι άλλο θά έχω 
πληρώσει γιά βελτίωσή τους καί έξοδα.Τοϋτο βέβαια αν, όσο ζώ, 
δέν θά πάρω στήν κατοχή μου τά σπίτια αυτά. Θά είναι όμως 
{ποχρεωμένος νά άφίσει στή σύζυγό μου τό σπίτι πού φυλάσσιρ

No 91. Item lassa a Ca
theria Agorastopula sua 
seruiente ip(erpe)ri 150.

Άριθ. 91. ’Ακόμη άφίνει 
οτήν Κατεργιά Άγοραστο- 
πούλα, υπηρέτρια του ύ- 
πέρπυρα 150.
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Π tempo | della uita di lei, senza pagar alcun’ affitto, | al- 
tram(en)te, qualli dan(ar)i si debbano metter nel | scrigno 
pred(ett)o. Item uoglio, che tutti li miei | argenti siano 
uend(ut)i, et fatti tanti dan(ar)i, et | med(esimamen)te le 
biaue d’ ogni sorte delli granari cosi | delle uille, come 
della Citta, uini da magazeno | ogli, formazi, et altra uit- n6r 
tuaria oltra quella, | che bisogna per le mie commemora- 
t(ion)i, et per la | spesa necess(ari)a, et honesta di casa, 
per tutto Γ anno | della mia morte, et esso dinaro tutto 
metter in d(elt)o | scrigno oltra pero gli argenti, eh’ io 
lasso per | legati specificatam(en)te et medesmam(en)te si 
debbano | metter li danari, che mi si trouerano, come | ap- 
parera nell’ inuent(ari)o, che dico douersi fare, | et si os- 
serui Γ ordine in d(ett)a cassa di danari che | dico, et di- 
chiaro di sopra delli trauam(en)ti, e | tauole.e del legname, 
che mi ritrouo hauer | qui nella Citta, e fuori a trapsano 
sia fatto | quello, che alii sudetti s(ignor)i miei fr(ate)lli, et 
commiss(ar)ij | parera.

Andrea Cornaro fu de sier Giacomo di propria | mano

τά άχερα, νά τό κρατεί, γιά το σκοπό αυτό, σ’ δλη τή ζωή της, 
δίχως νά πληρώνει κανένα νοίκι' άλλοιώς τά χρήματα αυτά πρέ
πει νά μπουν στην κάσα, πού αναφέρω παραπάνω.

Επίσης θέλω, δλα τά ασημικά μου νά πουληθούν και νά γί
νουν χρήματα, ως καί τά σιτηρά κάθε είδους πού βρίσκονται 
στίς σιταποθήκες, τόσο στά χωριά δσο και στην πόλη, τά κρα
σιά τής αποθήκης, τά λάδια, τά τυριά καί άλλα τρόφιμα, έκτος 
από κείνα πού χρειάζονται γιά τά μνημόσυνά μου, γιά τά απα
ραίτητα καί συνηθισμένα έξοδα τού σπιτιού, για δλο τό έτος τού 
θανάτου μου "Ολα τά χρήματα αυτά νά μπούν στην παραπάνω 
Κάσα, εκτός βέβαια από τά ασημικά, πού άφίνω, σάν κληροδο
τήματα στον καθένα ειδικά. Επίσης πρέπει νά βάλουν τά χρή
ματα πού θά μού βρεθούν, δπως θά φανεί στην άπογραφή πού 
λέγω πώς πρέπει νά κάνουν. Νά τηρηθεί στην Κάσα αυτή των 
χρημάτων ή σειρά πού ορίζω και δηλώνω παραπάνω. Γιά τις 
τράβες, τις σανίδες και την ξυλεία, πού θά βρεθεί νά έχω εδώ 
στην πόλη και έξω στο Θραψανό νά γίνει εκείνο, πού θά απο
φασίσουν οί παραπάνω κ. κ. αδελφοί μου και επίτροποι.

Άντρέας Κορνάρος τού ποτέ Τζάκομο μέ τό ίδιο μου τό χέ-
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mi sottoscriuo, et aff(erm)o q(uant)o di s(opr)a si contiene.

Item lasso a soffia fig(lio)la de Anussa d(uca)ti sedese 
cor | renti da essergli comprata una coltra, e | datagli per 
conto di dotte, ch’ e quella, che gli | promessi nel suo ma- 
ridar con parola. se | io non gli Γ hauero comprata, e data. 
Lasso | a mad(onn)a Virginia nostra di casa ip(erpe)ri ioo. 
perche | preghi Iddio per me, et a d(onn)a Christina uecchia 

| nostra ip(erpe)ri '50. et a d(onn)a Maria m(ad)re del 
q(uondam) sier Stamati | che pratica in casa nostra altri 
ip(erpe)ri 50. et questi | quatro legati siano pag(a)ti quanto 
prima, per | esser tutti luoghi bisognosi. Lasso, che si dia 
a m. Michiel milino q(uondam) m. Zuane form(en)to in(isu- 
r)e .4. et | galine died ogn’ anno per tutto il tempo della 

ι6ν I sua uita, et s’ egli non sara uiuo in quel tempo | che io 
moriro habbiano detto legato li suoi fig(lio)li | per anni die- 
ci. Item se io in uita mia non ha | uero pagato, et sodi- 
sfatto il monast(eri)o di s(an)ta Cath(erin)a j delle monache 
del dan(ar)o, che appar per un mio | scritto app(resso) la 
Reuer(endissim)a Abbadessa tener nelle mie | mani di sua

No 92. Lassa a Soffia fi- 
g(,lio)la de Anusa d(uca)- 
ti 16: correnti per il suo 
maritar.

No 93. a Virginia sua di 
casa lassa ip(erpe)ri no 
100: a Cristina ip(erpe)ri 
no 50: a Maria ip(erpe)ri 
no 50.

No 94. L,assa a m. Mi- 
chiel Milino q(uondam) 
Zuane form(en)to miisu)- 
re 4: et galline X.ci all’ 
anno per tutto il tempo 
di uita sua.

No 95. Item lassa, che se 
egli no(n) hauera sodi- 
sfatto a certi legati et 
debiti che ha con diuer-

ρι υπογράφω και βεβαιώνω δσα παραπάνω περιέχονται.

Επίσης άφίνω στη Σοφία, την κόρη τής Άνούσας, δουκάτα 
τρέχουσας αξίας δεκαέξι, για νά τής αγοράσουν μιά κουβέρτα και 
νά τής τη δώσουν για προίκα, πού τής ύποσχέθηκα προφορικά 
δ'ταν παντρεύτηκε, αν εγώ στο μεταξύ δεν θά την έχω αγοράσει 
και δεν θά την εχω δώσει σ’ αυτή. Άφίνω στην κυρία Βιργινία 
τοϋ σπιτιού μας ύπέρπυρα 100, γιά νά προσεύχεται στο Θεό 
γιά μένα και στην κ. Χριστίνα, τη γριά μας, ύπέρπυρα 50 καί 
στην κ. Μαρία, μητέρα τού μακαρίτη Σταμάτη, ’πού εργάζεται 
στο σπίτι μας άλλα 50 ύπέρπυρα. Τά τέσσερα αυτά κληροδοτή
ματα νά πληρωθούν το ταχύτερο, γιατί όλες είναι τής ανάγκης. 
Άφίνω νά δίδεται στο μάστρο Μικιέλ Μιλίνο τού μακαρίτη μά- 
στρο Ίζουάνε στάρι μουζοΰρια 4 καί όρνιθες δέκα, κάθε χρόνο, 
σ όλη του τη ζωή, καί αν εκείνος δεν θά είναι ζωντανός τότε 
που θά πεθάνω εγώ, το κληροδότημα αυτό νά τό έχουν τά παι
διά του γιά δέκα χρόνια.

Αν όσο ζώ, δεν θά έχω πληρώσει στο μοναστήρι τής Αγίας 
Κατερίνας των Καλογραιών, ικανοποιώντας το, τά χρήματά του, 
πού, σύμφωνα μέ ένα έγγραφό μου πού τό έχει ή Σεβασμιότα·

Άριθ. 92. Αφίνει στή Σο
φία, κόρη τής ‘Ανουσας 
δουκάτα τρέχουσας αξίας 
16 γιά τό γάμο της.

Άριθ. 93. Στη Βιργινία 
τοΰ σπιτιού του άφίνει ύ· 
πέρπ. 100. Στή Χριστίνα 
ΰπέρπ. 50. Στή Μαρία ύ- 
πέρπ. 50.

Άριθ. 94. Άφίνει στό μι- 
σέρ Μικιέλ Μελίνο τοΰ μα
καρίτη Τζουάνε στάρι μου- 
ζούρια 4 καί όρνιθες 10 
χρόνο, σ’ όλη τή ζωή του.

Άριθ. 95. ’Ακόμη παραγ- 
γέλλει, ά,ν εκείνος δέν θά 
εχει ικανοποιήσει μερικά 
κληροδοτήματα καί χρέη
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448 Στέργ. Γ. Σπανάκη

si lochi pij, habbino li 
suoi comissarij a sodis- 
fare.

No 96. Lassa alii Cl(a- 
rissijmi s(igtio)ri Giaco
mo et inatbio Zen suoi 
cog(na)ti tutto quello che 
egli pretende andar de 
essi creditore.

πού έχει, σέ διάφορους ιε
ρούς τόπους, νά τά έκιελέ- 
σουν οί επίτροποί του.

Άριθ. 96. Άφίνει στους 
εκλαμπρότατους κ. κ. ’Ιά
κωβο καί Μαδ-ιό Τζέν, 
τούς κουνιάδους του, όλο 
εκείνο πού ό ίδιος ισχυρί
ζεται ότι είναι πιστωτής 
τους.

ragg(ion)e sidebbra pagar, et sodisfar | et ilresto170 dico per 
il monast(eri)o di S. Zuane de i fratti, che sia sodisfatto, dell5 
affitto di quell’ anno | ch’ io moriro se non Γ hauero paga- 
to, poiche delli | altri anni io pago a tempo deb(it)o alle are 
il I form(en)to, et alia uendema171 il uino per il metochio j 
de Ambrussa172, se in quel tempo mi trouero tenitore(?) | an- 
cora. Item lasso alii s(igno)ri Giacomo, et Matliio | Zen miei 
cognati tutto quello, ch5 io debbo hauer | da loro, come 
ressiduarij173, del q(uondam) s(igno)r franc(esc)o Zen [ fir 
del s(igno)r Zuane macri, per dan(ar)i da me pagati | et da- 
ti, et da altri in nome mio, et per robbe | date, et per spese 
fatte per conto della commiss(ari)a | di esso q(uondam) s(i- 
gno)r Zuane, et per il d(ett)o q(uondam) s(igno)r franc(e- 
sc)o suo fig(lio)lo I et unico herede piii di quello, ch5 io ho 
scosso I et liauuto nelle mani, computando le robbe | ch5 io 
ho hauuto del mobile della casa dopo | la morte di d(ett)o 
q(uondam) s(igno)r franc(esc)o sequestrati a mia | instantia, 
per il mio cred(it)o, et anco li ip(erpe)ri 12 m. | ch’ io leuai 
li mesi pass(at)i dalla cam(er)a dal de | posito fatto, per il

τη Ηγούμενη, βρίσκονται στα χέρια μου, πρέπει νά πληρωθούν 
και νά ικανοποιηθεί τό μοναστήρι. Καί τό μοναστήρι τού Άγ. 
Ίωάννου των Καλογέρων νά ικανοποιηθεί γιά τά νοίκια τού 
έτους τού θανάτου μου, αν εγώ δεν θά τά έχω πληρώσει, αφού 
γιά τά άλλα χρόνια πληρώνω τον καιρό πού πρέπει, στα αλώνια 
τό στάρι και τό κρασί ό'ταν τρυγούν171, γιά τό μετόχι στά 
Μπρούσα172, αν τον καιρόν εκείνο θά τό κρατώ ακόμη.

Άφίνω στους κουνιάδους μου, κ. κ. ’Ιάκωβο καί Μαθιό 
Τζέν, δλο εκείνο πού κάνει νά παίρνω άπ5 αυτούς, σαν διαχει
ριστές 173 τού μακαρίτη Φραγκίσκου Τζέν, τού ποτέ Τζουάνε 
Μάκρη, γιά χρήματα, πού επλήρωσα εγώ και άλλοι γιά λογα
ριασμό μου, γιά πράγματα πού έδωσα καί γιά έξοδα πού έκα
μα γιά λογαριασμό τής Επιτροπείας τού μακαρίτη εκείνου Τζου
άνε και γιά τον παραπάνω μακαρίτη Φραγκίσκο, γυιό του καί μο
ναδικό κληρονόμο, επί πλέον από δσα εϊσέπραξα καί πήρα στά 
χέρια μου, συμψηφίζοντας τά έπιπλα τού σπιτιού του, πού πήρα 
υστέρα από τό θάνατο τού παραπάνω μακαρίτη Φραγκίσκου, τά 
όποια κατασχέθηκαν ύστερα από αίτησή μου, γι αυτά που μού 
οφείλε ως καί τις 12 χιλιάδες ύπέρπυρα, πού σήκωσα τούς πε
ρασμένους μήνες από την παρακαταθήκη, πού έγινε γιά τον πα-
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pred(ett)o s'igno)r Giacomo per la com | preda del Casal S. 
Basegio1,1 dall’ incanto pub(li)co | et come il tutto per li 
miei conti, et scritture | appare. se pero in uita mia non mi 
hauessero | sodisfatto potendo loro scoder, o far boni1,5 alia 

r 1 commiss(ari)a del q(uondam) s(igno)r Piero de mezo il 
dan(ar)o per | me dato a esso s(igno)r Piero, q(uondam) 
s(igno)r Zuane a conto di | quello doueua hauer dall’ here- 
dita dal sud(dett)o q(uondam) | s(igno)r Zuane Zen, per il 
resto della sua dote, cio e | ducati cinquecento correnti, et 
altri d(uca)ti ioo. in | circa pagati per la sua parte del da- 
tio della | messettaria 1,6 per il Casal Pirathi17', come per 
suoi | receueri appare, li quali siano dati a detti si(gno)ri | 
miei cognati insieme con tutte le altre scritt(ur)e, | riceueri, 
et cautioni, che sono nelle mie mani | et a loro pertinenti 
con questo, che prima | faccino cautione, et sicurta come 
ressiduarij | ut s(upr)a alii miei commissarij, perche la mia 

| heredita sia quieta in perpetuo, et questo uoglio, | che 
habbino detti s(igno)ri miei cognati, per Γ amor, che | gli 
porto, douendo pero solam(en)te esser pagati a | detta mia

ραπάνω κ. ’Ιάκωβο, γιά την αγορά τοϋ χωριού 'Αγ. Βασιλείου174 
από τό δημόσιο πλειστηριασμό, δπως φαίνονται δλα από τούς 
λογαριασμούς μου και τά γραφτά μου. ’Αν δμως, δσο ζώ, δεν 
θά μέ έχουν ικανοποιήσει, αφού μπορούν εκείνοι να τά πλη
ρώσουν ή να κάμουν χρεωστικά έγγραφα 176 στην επιτροπεία τού 
μακαρίτη Πιέρο Ντεμέτζο, γιά τά χρήματα πού έδωσα εγώ στον 
ίδιο Πιέρο, γυιό τού μακαρίτη Τζουάνε, για λογαριασμό δσων 
έπρεπε νά πάρει από την κληρονομιά τού παραπάνω μακαρίτη 
Τζουάνε Τζέν για τό υπόλοιπο τής προίκας του, δηλαδή δουκά
τα τρέχουσας αξίας πεντακόσια καί άλλα 100 περίπου δουκάτα, 
πού πληρώθηκαν για τό μερίδιό του τού φόρου μεσιτείας 178 για 
τό χωριό Πυράθι177, δπως φαίνεται από τις αποδείξεις του, οι 
όποιες πρέπει νά δοθούν στούς παραπάνω κ. κ. κουνιάδους μου, 
μαζί μέ δλα τά άλλα έγγραφα, αποδείξεις καί ασφάλειες, πού βρί
σκονται στά χέρια μου καί αφορούν μαζί μ’αύτό εκείνους, πρέπει 
προηγουμένως νά κάμουν στούς επιτρόπους μου ασφάλεια καί εγ
γύηση, σάν διαχειριστές δπως παραπάνω, για νά είναι ή κληρονο
μιά μου πανιοτινά ήσυχη. Αυτό θέλω νά τό πάρουν οί παραπά
νω κ. κ. κουνιάδοι μου, γιά την αγάπη πού τούς έχω' οφείλουν 
όμως νά πληρώσουν στην παραπάνα) επιτροπεία μου τά εβδο-
ΚΡΗΤΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ Θ.
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No 97· Dispone della sua 
libraria lasciandi ne a di- 
uersi.

ΆριΟ·. 97. Διαθέτει χή βι
βλιοθήκη του ύφίνοντάς 
την οέ διάφορους.

commiss(ari)a li toleri settanta crosati di | spagna "8, che 
io ho dato al sud(dett)o s(igno)r mathio, quali | diede al s(i- 
gno)r Antonio da Recatigni a conto del suo | cred(it)o con 
d(ett)a heredita, come appar per riceuer di | esso s(igno)r 
mathio, essendo questi delli dan(ar)i delli | cuori de raggion 
del sopprad(ett)o s(igno)r Zuane Zen Raudi, | non potendo, 
ne Γ un, ne Γ altro di essi s(igno)ri miei | cognati, per qual 
si uoglia causa, 6 pretensione | et per qual si uoglia nome 
e titolo dar alc(un)a | molestia, ό ricercar, ό pretender cosa 
alc(un)a | contra la mia commiss(ari)a et heredita ne manco 

| i miei rapp(rese)ntanti, cercar da loro altro, altrim(en)te 
| molestandola in conto alcuno siano priui | del pred(ett)o n7v 

legato, et benef(ici)o, come delli altri legatarij | dico di so- 
pra. La mia libraria ueram(en)te uoglio | che sia diuisa in 
q(ues)to modo cioe li fig(lio)li del q(uondam) Cl(arissi)mo | 
s(igno)r franc(esc)o de mezo fu del s(igno)r Zorzi mio ca- 
r(issi)mo amico | habbiano tutti quei libri di theologia, di 
s(an)ti Dotto[ri]1,9 | della chiesa, et greca, et latina, et de 
tutti i suoi | concilij, et la sacra Bibia Istoriata, et se ben

μήντα ισπανικά1,8 τάληρα μέ σταυρό, πού έδωσα στον παρα
πάνω κ. ΜαίΗό, ό όποιος τά δώσε στον κ. ’Αντώνιο Ντά Ρεκα- 
τίνι, γιά λογαριασμό τής πίστωσής του από τήν κληρονομιά αυ
τή. δπως φαίνεται από τήν απόδειξη τοΰ ίδιου κ. Μαθιοϋ. Αυ
τά είναι από τά χρήματα των δερμάτων, πού ανήκουν στον πα
ραπάνω κ. Τζουάνε Τζέν Raudi’ και δεν μπορεί ούτε ό ένας ούτε 
ό άλλος από τούς κ. κ. κουνιάδους μου αυτούς, γιά όποιοδήποτε 
λόγο ή αξίωση και γιά όποιοδήποτε όνομα ή τίτλο νά δώσει κα
μιά όχληση, ή νά ζητήσει ή νά διεκδικήσει ό',τιδήποτε πράγμα 
σέ βα'ρος τής ’Επιτροπείας μου και τής κληρονομιάς μου’ ούτε κα'ι 
οι αντιπρόσωποί μου νά ζητήσουν από αυτούς τίποτε. Άλλοιώς, 
αν τήν όχλήσουν, γιά όποιοδήποτε λογαριασμό, νά στερούνται 
τό παραπάνω κληροδότημα και ευεργέτημα, δ'πως λέγω πιο πάνω 
και γιά τούς άλλους κληροδόχους.

Ή βιβλιοθήκη μου θέλω νά μοιραστεί μ’ αυτό τον τρόπο’ 
δηλαδή : Τά παιδιά τού εκλαμπρότατου μακαρίτη Φραγκίσκου 
Ντεμέτζο, τού ποτέ Τζώρτζη, αγαπητότατου φίλου μου, νά πά
ρουν όλα τά βιβλία τής Θεολογίας, των Αγίων Πατέρων"9 τής 
εκκλησίας, και τής ’Ορθόδοξης και τής Καθολικής, και όλων 
τών συνόδων των και τήν εικονογραφημένη 'Αγία Γραφή. Με-
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| parte di essi erano del sud(dett)o q(uondam) s(igno)r fran- 
c(esc)o per[che] | io gli ho pagati, et hora uoglio, che tor- 
nino a [lui] | con li altri miei di theologia come di s(opr)a, 
ne g[li] | possa esser ricercato cosa alc(un)a di quanto ap- 

| parera per le mie scritt(ur)e, per uini datigli | li affitti del
la casa, et ogn’ altro sia, che si | uoglia. Item delli libri, 
che trattano le hi | storie lasso pezzi uinti al Cl(arrissi)mo 
s(igno)r Nicolo | Venier del Cl(arissi)mo s(igno)r Andrea 
mio car(issi)mo compare | a sua elett(ion)e, per picciol se
gno d’ amore. Item | delli libri di poesia uolgar 180 siano da- 
ti altri | pezzi quindeci al Cl(arissi)mo s(igno)r Kunardo 
Q(uiri)ni del [....] | s(igno)r mathio a sua elettione, et al 
Cl(arissi)mo, s(igno)r Zuane j mudazzo del s(igno)r Camar- 
lengo delli libri di Rethor[iea] | a sua elett(ion)e altri pezzi 
quindeci, et alii fig(lio)li | q(uondam) Ill(ustrissi)mo s(igno)r 
Giacomo Q(uiri)ni il Cau(allie)r siano dati il tlieat[ro] | del 
rnondo dell’ ortelio18', et la Cronica grande | con le figure, 
et imagini delle persone famose | et notabili, tutti duo in 
foglio di carta reale 183 | che sono suoi. Item al s(igno)r Vi-

ρικά από τά βιβλία αυτά ήταν τοΰ παραπά/ω μακαρίτη Φραγ
κίσκου, και παρ’ δλο πού τοΰ τά έχω πληρώσει, τώρα θέλω νά 
γυρίσουν σέ κείνον μαζί με τά όίλλα δικά μου τής θεολογίας, 
όπως αναφέρω πιο πάνω' νά μην τοΰ ζητηθεί επίσης τίποτε, 
από δ,τι θά φανεί στά έγγραφά μου, γιά κρασιά πού τοΰ ’δωσα, 
γιά τά ενοίκια τοΰ σπιτιού και γιά δ,τιδήποτε άλλο.

’Επίσης από τά βιβλία πού πραγματεύονται γιά την ιστορία 
άφίνω κομμάτια είκοσι τής εκλογής του στον εκλαμπρότατο κ. 
Νικολό Βενιέρ, γυιό τοΰ εκλαμπρότατου κ. Άντρέα, αγαπητού 
μου κουμπάρου, σαν μικρό σημάδι αγάπης.

Επίσης από τά βιβλία τής λαϊκής ποίησης 180 νά δοθούν δε
καπέντε κομμάτια τής εκλογής του στον εκλαμπρότατο κ. Λου- 
νάρδο Κουιρίνι τού κ. Μαθιού. Στον εκλαμπρότατο κ. Τζου- 
άνε Μουδάτσο τού κ. Καμαρλέγκο νά δοθούν βιβλία ρητορικής, 
τής εκλογής του, άλλα τεμάχια δεκαπέντε. Στα παιδιά τού εκλαμ
πρότατου μακαρίτη Τζάκομο Κουιρίνι, τού Καβαλιέρου, νά δο
θούν το Θέατρο τού Κόσμου τοΰ Όρτέλιο181 και τά Μεγάλα 
Χρονικά μέ τις εικόνες και τις φιγούρες διάσημων κα'ι εξόχων 
προσώπων, κα'ι τά δύο in foglio, σέ βασιλικό χαρτί183, πού 
είναι δικά του.
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cenzo mio fr(ate)llo | siano dati pezzi trenta del resto della 
libra[ria] | a suo gusto, et elettione, et a thomaso chiria- | i 
copulo altri pezzi quindeci del resto de uulgari183 | che esso 
eleggera. Tutti gli altri libri urem(en)te | de ogni sorte, si 
greci, come latini et uulgari, | che sono qui nella Citta, nel 
mio studio, e fuori | a trapsano 184 lasso al sud(ett)o s(igno)r 
Zuan franceschetto | come quello, a cuisi appoggia la spe- 
ranza I della posterita di casa nostra, con questi, | che ua- 
dano in mano del s(igno)r Bernardin mio | nepote, per 
tenerli gouernati, et goderli per | tutto il tempo della uita 
sua, et dopo la | sua morte uadano, in d(ett)o franceschet
to, ouer | suoi figflio)li maschi, et se detto Bernardin uoles- 
se | Dio, che lassasse ancor esso dopo se fig(lio)li maschi | 
legitimi, siano la meta di detti libri di essi I suoi fig(lio)li, 
ma se d(ett)o Bernardin mancasse senza | fig(lio)li, che in 
quel tempo non fusse ne esso | franceschetto, ne alcun suo 
fig(lio)lo maschio, che | Dio, per sua misericordia, no’l per- 
metta, in | quel caso essa libraria uada al monast(eri)o di |
S. Saluatore di questa Citta, li quali si debbano | tener in

Επίσης στον αδελφό μου κ. Βιτσέντζο νά δοθοΰν τριάντα 
κομμάτια της εκλογής του και τοΰ γοΰστου του από τό υπόλοιπο 
τής βιβλιοθήκης, και στό Θωμά Κυριακόπουλο άλλα δεκαπέντε 
κομμάτια από τά υπόλοιπα, τά ιταλικά188 πού θά διαλέξει ό 
ίδιος. "Ολα τά άλλα βιβλία, κάθε είδους, τόσο τά ελληνικά όσο 
καΐ τά λατινικά καί τά ιταλικά, πού είναι εδώ στην πόλη στό 
γραφείο μου καί εξω στό Θραψανό 184 άφίνω στον παραπάνω κ. 
Τζουάν Φραγκεσκέτο, γιατί είναι εκείνος στον όποιον στηρίζονται 
οί ελπίδες για τη διαιοόνιση τής οΐκογένειάς μας’ εκείνα επίσης 
πού πάνε στά χέρια τοΰ άνεψιοΰ μου κ. Μπερναρντίν, ό όποιος 
θά τά εξουσιάζει καί θά τά απολαμβάνει σ’ όλη τη ζωή του, 
μετά τό θάνατό του νά περιέρχονται στον παραπάνω Φραγκε
σκέτο ή στά άρσενικά παιδιά του. Καί άν ευδοκήσει ό Θεός νά 
άφίσει καί ό παραπάνω Μπερναντΐν νόμιμα άρσενικά παιδιά τά 
μισά άπό τά βιβλία αυτά νά πηγαίνουν στά παιδιά του αύτά. 
Μά αν ό Μπερναρντίν αυτός πεθάνει δίχως παιδιά καί δεν θά 
υπήρχε ούτε ό Φραγκεσκέτο ούτε κανένα παιδί του αρσενικό, πού 
ό Θεός ό πολυέσπλαχνος νά μην τό επιτρέψει, τότε ή βιβλιοθήκη 
σύτη νά πηγαίνει στό μοναστήρι τοΰ 'Αγ. Σαλβατόρου τής πό
λης αυτής, όπου πρέπει νά τη διατηροΰν υπεύθυνα σ’ ενα μέ-
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•ft Διαθήκη τοΰ Άντρέα Κορνάρου (1611) 4SS

un luoco gouernati, perche di tempo | in tempo li padri di 
esso si possano seruire | cosi per studio, come per predicare 
a continua | mia commemorat(ion)e, et de tutti i miei et se 
ben | dico di sopra, che tutti i libri di theologia di sacri | 

i8v Dottori siano dati alii s(igno)ri de mezi, pero uoglio | et di· 
chiaro, che la summa di s(an) thomaso, et la | catena 
aurea185 del medemo quelle, che sono in | foglio insierne con 
la raccolta fatta da santi | Dottori da Pietro lombardo’88 
sopra Γ epistole | di S. Paulo restino nella libraria, et ua- 
dano | in mano di Bernardin, et dopo luiperuen | gano doue 
ho ordinato di sopra, douendosi | far inuent(ari)o et nota 
della soprad(ett)a libraria | a futura memoria. Item lasso a 
quel Padre | confessore, che mi confessara nell’ ultimo del
la | mia uita c(echi)ni 4. d’ oro, et a quel Reuer(endissi- 
m)o, et pio | sacerdote che mi sara app(ress)o in quella be- 
nedetta | hora, a raccommandar Γ anima mia al mio | crea- 
tore, et con il consolar, et conformarmi | in si terribil passo 
altri c(echi)ni 4. d’oro da esser | et all’ uno, et all’altro dati 
sub(it)o perche | ciascuno di essi dica cinque messe per le

ρος για νά μπορούν να τή χρησιμοποιούν οί πατέρες τοΰ μονα
στηριού αυτού από καιρό σέ καιρό, τόσο για μελέτη όσο καί για 
τό κήρυγμα, σαν παντοτινό μνημόσυνό μου καί όλων των δικών 
μου. Καί παρ’ όλο πού λέγω παραπάνω νά δοθούν όλα τά βι
βλία τής Θεολογίας καί των 'Αγ. Πατέρων στους κ. κ. Ντεμέ- 
τζους, όμως θέλω καί ξεκαθαρίζω τό «Σύστημα τής Θεολογίας» 
τού San Tomaso καί ή «Χρυσή 'Άλυσις»185 τοΰ ίδιου, πού 
είναι in foglio, μαζί μέ τή συλλογή τών 'Αγίων Πατέρων, τή 
γινομένη από τον Πέτρο Λομπάρντο 188 πάνα) στις επιστολές τού 
’Αποστόλου Παύλου, νά μείνουν στή βιβλιοθήκη καί νά πηγαί
νουν στά χέρια τού Μπερναρντίν καί ύστερ’ άπ’ αυτόν νά πη
γαίνουν όπου έχω διατάξει παραπάνω. Πρέπει νά κάνουν άπο- 
γραφή τής βιβλιοθήκης αυτής γιά τό μέλλον.

’Επίσης άφίνω στον εξομολογητή Πατέρα, πού θά μέ εξο
μολογήσει γιά τελευταία φορά στή ζωή μου 4τσεκίνια χρυσά καί 
σ’ εκείνο τό σεβάσμιο καί ευσεβή ιερέα πού θα είναι κοντά μου 
τήν ευλογημένη εκείνη ώρα, για νά συστήσει τήν ψυχή μου στο 
δημιουργό μου, γιά νά μέ παρηγορεΐ καί νά μέ προετοιμάσει γιά 
ένα τόσο τρομερό πέρασμα, άλλα 4 τσεκίνια χρυσά. Καί στον 
ένα καί στον άλλο πρέπει νά δοθούν αμέσως, γιά νά κάμει ό κα-

Νο q8. Lassa al padre 
confessore che lo confes 
sera nell’ ultimo della 
sua uita c(echi)ni 4: d’ 
oro. Item al sacerdote 
che nell’ ultimo punto le 
raccomandera l’anitna al
tri c(echi)ni 4. d’ oro.

Άριθ. 98. Άφίνει οτόν 
εξομολογητή Πατέρα πού 
θά τόν εξομολογήσει γιά 
τελευταία φυρά στή ζαιή 
του τσεκίνια 4 χρυσά. ’Α
κόμη στον παπά πού τήν 
τελευταία στιγμή θά δεη- 
θεΐ γιά τήν ψυχή του άλ
λα 4 χρυσά τσεκίνια.
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45l Στέργ. Γ. Σπανάκή

No 99. A1 nod(a)ro che 
appresentera questa sua 
ordinatione lassa c(eclii)- 
ni 8: d’ oro.

No 100 II ressiduo de 
tutti li suoi beni presen- 
ti et futuri lassa alii 
Cl(arissilmi s(igno)ri Z. 
branc(esc)o et Vicenzo 
Cornaro suoi fratelli.

Άριθ. 99. Στο συμβολαι
ογράφο πού θά παρουσιά
σει τή διαθήκη του αύιή 
άφίνει τσεκίνια χρυσά 8.

Άριθ. 100, Τό υπόλοιπο 
όλων τών αγαθών του, τών 
παρόνιων καί τών μελλόν
των, άφίνει στους εκλαμ
πρότατους κ. κ. Τζουάνε - 
Φραγκίσκο καί Βιτσένιζο 
Κορνάρο, αδελφούς του.

| cinque piaglie del Ν. s(igno)re, et pregliino, per la | pec- 
catriee anima mia, et al nod(ar)o, che | app(rese)ntara que
sta mia ordinatione lasso | c(echi)ni otto d’ oro essendo pe- 
ro oblig(at)o di far una | copia di esso alia mia consorte, et 
un' altra | alii s(igno)ri miei fr(ate)lli, et commissarij. II 
ressiduo | ueram(en)te de miei beni p(rese)nti, et futuri a me 

I per qual si uoglia modo, et ragg(ion)e spettanti | et per- 
tinenti lasso alii pred(ett)i Cl(arissi)mi s(igno)ri Z. franc(e- 
sc)o I et Vicenzo miei fr(ate)lli dilett(issi)mi, et la mia bene- 
u(olez)za | et quella del s(igno)r Dio.

Io Andrea Cornaro fuo del Cl(arissi)mo s(igno)r Giac(o- 
m)o ho fatto | scriuer il p(rese)nte mio testam(ent)o, et or- 
dinat(ion)e [ di mano de m. thomaso chiriacopulo mio | 
amico, et confidente in mia p(rese)ntia dicendo ] io le pa
role, et ordinando, il qual5 ho sotto | scritto di parte in par
te di mia propria | mano, come faccio qui nel fine, et quel- 
lo I laudo, approbbo [et] confermo, in tutte le | sue parti, 
come tutto fosse scritto da me, | et ho fatto far un’ altra

θένας πέντε λειτουργίες για τις πέντε πληγές τοΰ Κυρίου ημών 
και παρακλήσεις, για την αμαρτωλή ψυχή μου. Στο συμβολαιο
γράφο που θα παρουσιάσει τή διαθήκη αυτή άφίνω οκτώ τσεκί
νια χρυσά, με τήν υποχρέωση δμως νά κάμει ένα αντίγραφό της 
για τή σύζυγό μου και ένα άλλο για τούς κ. κ. αδελφούς μου 
και ’Επιτρόπους μου. Τό υπόλοιπο τής περιουσίας μου, τής ση
μερινής καί τής μελλοντικής, πού ανήκει σέ μένα μέ όποιοδήπο- 
τε τρόπο και για όποιαδήποτε αιτία, άφίνω στούς παραπάνω 
εκλαμπρότατους κ. κ. Ζ. Φραγκίσκο καί Βιτσέντζο, τούς προσφι
λέστατους αδελφούς μου μαζί μέ τήν αγάπη μου καί τήν αγάπη 
τοΰ Θεού.

Έγώ ό Άντρέας Κορνάρος τοΰ ποτέ εκλαμπρότατου κύρ Τζά- 
κομο διάταξα νά γραφεί ή παρούσα διαθήκη καί διάταξή μου, 
από τό χέρι τού κύρ Θωμά Κυριακόπουλου, φίλου μου καί έμπι
στου, παρουσία μου, υπαγορεύοντας εγώ τά λόγια καί διατάσσον- 
τας δ,τι έχω υπογράψει κατά τμήματα μέ τό ’ίδιο τό χέρι μου, 
όπως υπογράφω κι εδώ στο τέλος" καί αυτά τά εγκρίνω, τά επι
δοκιμάζω καί τά επιβεβαιώνω σέ δλα τους τά σημεία, σαν δλη 
ή διαθήκη νά ήταν γραμμένη από μένα. Διάταξα νά γίνει ένα
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copia simile, per | app(rese)ntar questo in mano di nod(a- 
r)o, et la | copia far, che sia p(rese)ntata in Canc(ella)ria et 

| messa nel casson 187 et tutti duo, P authen | tico, et la 
copia ho interlineato 188, et di mia | mano cartato ,89.

Item dechiaro, che li libri, che lasso alii sud(dett)i | s(i- 
gno)ri de mezo fig(lio)li del q(uondam) s(igno)r franc(esc)o 
uoglio, | che siano quelli tutti, che ho nel primo | foglio di 
mia mano scritte queste parole j franc, de medio col nu- 
m(er)o in ciascun di | essi, che tutti sono tra piccioli, et 
grandi | n(umer)o 15rj, et questi habbiano, et non altri.

Item lasso a Nicolachi Zen fig(lio)lo del s{igno)r mathio 
I mio Cognato tutti li libri di Logica. Item lasso alia 

chiesa noua di s(an)to onufrio 19°, che si | fabrica al p(re- 
se)nte ip(erpe)ri 200 da esser spesi in d(ett)a | fabrica, et 
duo traui di un cipresso delli pitt | grandi, et migliori, per 
le cornison del san | tuario detto in greco agiouema 191 
per P anima | mia.

Io Andrea Cornaro scrissi di mia mano le | sopradette 
sette righe, et affermo.

άλλο άνιίγραφο, δμοιο, για νά παραδοθεΐ στα χέρια τοΰ συμβο
λαιογράφου, και τό αντίγραφο που πρέπει να παραδοθεΐ στην 
Καγκελαρία και νά τοποθετηθεί στο Κασόνι,87. Και στα δυο αν
τίγραφα καί στο πρωτότυπο έχω σημειώσει καί υπογράψει στα 
ενδιάμεσα 188 καί τά εχω αριθμήσει 18!\

Επίσης δηλώνω, δτι τά βιβλία πού άφίνω στους παραπάνω 
κ- κ. Ντεμέτζους, παιδιά τοΰ μακαρίτη Φραγκίσκου, θέλω νά εί
ναι δλα εκείνα πού στό πρώτο φύλλο εχω γράψει με ιό ίδιο μου 
τό χέρι αυτά τά λόγια, «franc, de medio», μέ τον αριθμό στό 
καθένα άπ’ αυτά, πού συνολικά, μεγάλα καί μικρά, είναι 51. 
Αυτά νά πάρουν καί όχι άλλα.

Επίσης άφίνω στό Νικολάκι Τζέν, γυιό τοΰ κ. Μαθιοΰ, τοΰ 
κουνιάδο μου, δλα τά βιβλία τής Λογικής.

Επίσης άφίνω στην εκκλησία τοΰ 'Αγίου Όνουφρίου 19°, 
πού κτίζεται τώρα, ύπέρπυρα 200, γιά νά δαπανητθοΰν στό κτήρι 
αυτό καί νά δοθοΰν δυο τράβες άπό ένα κυπαρίσσι, οί πιο μεγάλες 
5ιαί οί πιο καλές, γιά τό τέμπλο τοΰ ίεροΰ, πού λέγεται ελληνικά 
«"Αγιο Βήμα»191, γιά την ψυχή μου.

’Εγώ δ Άντρέας Κορνάρος έγραψα μέ τό ίδιο μου τό χέρι 
τούς παραπάνω επτά στίχους καί βεβαιώνω.

*Η διαθήκη τοΰ Άντρέα Κορνάρου (1611)

No ιοτ. Faccia dichiara* 
tione delli suoi libri las- 
ciando al s(igno)r Nieo- 
laehi Zen fig(lio)lo del 
sig(no)r Mathio suo cu- 
gnato tutti li libri di lo- 
g’ca.

No 102. Alla fabrica del
la Chiesa S. Onofrio i- 
pierpelri 200: et doi tra
ui di cipresso.

Άριθ. 101. Κάνει δήλωση 
γιά ιά βιβλία του, άφί 
νοντας στον κ. Νικολάκη 
Τζέν,γυιό τοΰ κουνιάδο του 
κ. Μαθιοΰ, δλα τά βιβλία 
τής λογικής.

Άριθ. 102. Στην οίκοδομή 
τής εκκλησίας τοΰ Άγ. Ό
νουφρίου ύπέρπυρα 200 
καί δυό κυπαρισοένιες τρά
βες.
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456 Στέργ. Γ. Σπανάκη

Nota, che a c(ar)te 7. Io ho fatto di mia mano | una 
postiletta sopra la riga n° 35. di | queste parole, dal tempo 
passato, et poeo | piii sotto nella riga doue diceua m. | Pie
ro feci di mia mano da recanati.

Andrea Cornaro mano propria scrissi | et di sopra doue 
diceua per error in | questa facciata S. L,efteri,9a, ho fatto 
s(an)to onufrio.

Σημείωση, on aro φύλλο 7 εγώ ό ίδιος μέ τό χέρι μου έκαμα 
μια προσθήκη, πάνω από τό στίχο 35 μ’ αυτά τά λόγια : «από 
τον περασμένο καιρό» και λίγο παρακάτω, στο στίχο ό'που έλεγε 
μάστρο Πιέρο, έγραψα μέ τό χέρι μου «da recanati».

Άντρέας Κορνάρος, έγραψα μέ τό ίδιο μου τό χέρι και στο 
παραπάνω σημείο τής σελίδας αυτής, πού έλεγε κατα λάθος 
S(an) L,efteri,Μ, τό έκαμα S(an)to Onufrio.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

’) Τό οικογενειακό επίθετο Κυριακόπουλος υπήρχε στην Κρήτη από τό ΙΓ’ 
αιώνα, άπό δσα τουλάχιστο γνωρίζω. Σέ συμβόλαιο τοΰ 1301 τοϋ συμβολαιο
γράφου τοϋ Χάντακα Benvenuto de Brixano άναφέρεται: «Giorqio Chyria- 
copulo, habitatore Siurites in casali Merona». (Βλ. R. Μοτοζζο della 
Rocca, Benvenuto de Brixano notaio in Candia 1301 - 1302, Vene
zia 1950, σ. 168). Ό Ant. T r i v a n αναφέρει στό Χρονικό του (σελ. 82 τοϋ 
χειρογράφου άριθ. 2091 τής Bibliotheque Nationale, Paris) τήν οικογένεια 
Scordili Chirgiacopulo ανάμεσα στους κατοίκους των Ρουστίκων, τοΰ Άγ. Βα
σιλείου xui τοϋ Άγ. Νικήτα, τοϋ Φραγκοκάστελου, τών Σφακιών καί τοϋ Ά- 
ποκορώνου, πού πήγαν νά δηλώσουν υποταγή στό Γεν Προβλεπτή Μαρίνο Κα· 
βάλι. Ό Ιδιος Trivan άνσφέρει παρακάτω (σελ. 108': ...nell’ altre Compagnie 
del Castelo di Sfachia sono compresi li Lungini, li Labini... el li Chiriaco- 
puli essendo tutti questi del Scordillato. Συνεπώς οί Κυριακόπουλοι τοΰτοι 
καταγόταν άπό τούς Σκορδίλιδες.

*) Κοινός τύπος τών διαθηκών τής τότε εποχής «... (και) πρώτον δέ άφίνω 
πααι το ΐς έν χριστιανοί; τ'ή ν) ίν Κ(νρί)φ αγάπην τε(καϊ) τελειωμένην αυγχώρη· 
σιν.,.ν. Διαθήκη τής *κερ ”Αννας τής Μ(εν)τρηνονδενας*... «sis τον Μπούργ(ο)ν 
χή; Ναξί(ας)». (Βλ Ίακ. Τ. Βισβίζη, Ναξιακά Νοταριακά έγγραφα τών τε* 
λευταίων χρόνων τοΰ δουκάτου τοΰ Αιγαίου (1538 - 1577). Άνάτυπον έκ τής 
έπετηρίδος τής 'Ιστορίας τοϋ Έλληνικοΰ Δικαίου τής ’Ακαδημίας τών ’Αθη
νών, τεΰχος 4 (1951) σ. 37). Τύπους βυζαντινών διαθηκών βλ. καί εις Κ. Σ ά· 
θα, Μεσαιωνική Βιβλιοθήκη, τόμ. ΣΤ', Βενετία 1877, σ. 605 κ.έξ.
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'Η διαθήκη τοΰ Άντρέα Κορνάρου (1611) 457

*) Ή γυναίκα τοΰ "Α. Κορνάρου καταγόταν, όπως φαίνεται, από τή γνω
στή άπό τά συμβόλαια τοΰ Άρετίου, οίκογένεια Τζέν, Τζές, Τζένος’ οΐ Τζέν 
ήταν φεουδάρχες στό Μεραμπέλο. Τό χωριό Καρές, ή σημερινή Νεάπολη, ήταν 
φέουδό της, καί τό άλογο του φέουδου αύτοΰ ήταν γραμμένο στό όνομά της (βλ· 
σ. 431). Στά συμβόλαια τού Άρετίου, πού είναι τής ίδιας περίπου εποχής, άπαν. 
τάιαι πολλές φορές τό επίθετο αυτό καί ό πρώτος ηγούμενος τής μονής Άρετίου 
καί πνευματικός τοΰ ίδρυτοΰ τής μονής Μάρκου Παπυδοπούλου ήταν ό ’Ιωσήφ 
Τζές. (Βλ. «Χριστιανική Κρήτη», έτος Α' Ηράκλειον 1912, σ. 373). “Οπως φαί
νεται ή οικογένεια αυτή εΐχεν εξελληνιστεί καί είχεν άσπαστε! τό ορθόδοξο 
δόγμα' δέν ξέρω όμως αν καί ή γυναίκα τοΰ Α. Κορνάρου Κορναρόλα ήταν ορ
θόδοξη. Ή οικογένεια Τζέν, είχε καί άλλο κλάδο στά Χανιά, πού μετά τήν 
κατάληψη τής Κρήτης άπό τούς Τούρκους μετανάστευσε στά Εφτάνησα. (Βλ. 
Λ. Ζ ώ η, Κρητικές Σελίδες, στά «Κρητικά Χρονικά» Θ’, σ. 75).

Τό όνομα Κορναρόλα (Κορνηλία) ήταν τότε συνηθισμένο οτήν Κρήτη Σέ 
συμβόλαιο τοΰ 1614 άναφέρεται ή Κορναρόλα Μπός, πού είχε μέ τούς αδελ
φούς της «καβαλαρικόν άράδεγο» τόν Άγ. ’Αντώνιο στό Καρύδι Μεραμβέλου· 
(Βλ. «Χριστ. Κρήτη» δ. π. Α' σ. 52). Βλ. επίσης τό γενεαλογικό Πίνακα δπου 
άναφέρονται καί άλλες σύζυγοι τών Κορνάρων μέ τό δνομα Κορνηλία. Τό όνο
μα Κορναρόλα χρησιμοποιείται ακόμη καί σήμερα σάν βαπτιστικό στό χωριό 
Μαργαρίτες Μυλοποτάμου, μά μέ τόν υποκοριστικό χαϊδευτικό τύπο Κορμαρώ. 
(Βλ. Ν. Σταυρινίδη, Άνδρέας Μηλιώτης, στά «Κρητικά Χρονικά», Β’, 
σ. 549).

4) Ό Bernardin αυτός είναι γυιός τοΰ αδελφού τοΰ διαθέτη Ζ. Fran
cesco, ό όποιος γεννήθηκε στις 9 τοΰ Γενάρη 1577 καί πήρε γυναίκα τήν Κορ
νηλία Μπόν τό 1597. (Βλ. Γενεαλ. Πίνακα 11η γενεά). Σ’αύτόν άφίνει ό διαθέ
της τό ενα τρίτο τοΰ Θραψανοΰ (Βλ. σ. 422, 423) καί μέρος τής Βιβλιοθήκης 
του (Βλ. σ. 452).

*) Ή λ. άρκλα (area, sepoltura, tomba, βλ. Bo erio) υπάρχει ακόμη 
στό στόμα τοΰ Κρητικοΰ Λαού καί σημαίνει τάφο μέ ξεστούς λίθους, αντίθε
τα πρός τό μνήμα, πού σημαίνει τάφο σκαμμένο στό χώμα. Γι αυτό προτί
μησα νά χρησιμοποιήσω τή λέξη, παρ' δλο πού στήν άλλη Ελλάδα εχει δια
φορετική σημασία.

6) Τό βαφτιστικό Άνεζίνα, Άνέζα, ήταν συνηθισμένο τότε στήν Κρήτη. 
Άναφέρεται σέ πολλά συμβόλαια τοΰ Άρετίου. Ακούεται καί σήμερα.

J) Livello (libellus). Συμβόλαιο εμφύτευσης. Τό φεουδαλικό τέλος, πού 
πλήρωνε ό καλλιεργητής στόν ιδιοκτήτη τοΰ κτήματος, πού παραχωρούσε στον 
καλλιεργητή σάν γονικό. (Βλ. σχετικά: Σ. Σπανάκη, Μνημεία Κρητικής 
Ιστορίας τ. I, 'Ηράκλειον 1940, σ. 48, 106, «Χριστιανική Κρήτη», 6. π. Α’, 
σ. 75, 336, Β’, 288, Άγ. Ξηρουχάκη, Ή Βενετοκρατουμένη Ανατολή, 
Κρήτη καί ’Επτάνησος, Άθήνησι 1934, σ. 85, 87, Βισβίζη, δ. π. σ. 132, 
ύποσ. 4).

*) Ή ελληνική λέξη γονικό, έδήλωνε στή Βενετοκρατία τό κτήμα πού 
παραχωροΰνταν άπό τό φεουδάρχη ή καί τό ίδιο τό Κράτος στόν καλλιεργη
τή μιά γιά πάντα, μέ δικαίωμα νά τό κληρονομούν τά παιδιά του (γι αυτό 
λεγόταν καί γονικό) καί μέ μόνη υποχρέωση νά πληρώνει στό φεουδάρχη τό 
λ ι βέλο Καί σήμερα άκόμη χρησιμοποιείται ή λ. οτήν Κρήτη, γιά νά δη
λώσει τήν περιουσία πού παίρνει τό παιδί κληρονομιά άπό τούς γονείς του, 
γιά νά διακρίνεται άπό τήν περιουσία πού άποκτά τό ίδιο μέ άλλο τρόπο (ά-
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γορά, δωρεά κλπ.). ’Επειδή ή καλλιέργεια των κτημάτων αυτών γινόταν μέ με
γαλύτερη επιμέλεια καί ενδιαφέρον, γιατί κάθε βελτίωσή τους ωφελούσε καί 
τούς κληρονόμους τού γον ικάρου, οί Γενικοί Προβλεπτές δέν παραλεί
πουν νά συνιστοΰν στήν Κεντρική Κυβέρνηση τής Βενετίας νά παραχωρούνται 
τά κτήματα στους χωρικούς σάν γονικά, «perche tutti quelli, c’hanno tcrreni 
a Gonicd, che vuol dire livello, gl’ hanno ridotti in stato tale, che rispetto 
a gl’ altri luoghi, si possono dire giardini...*. (Βλ. Σ. Σπανάκη, Μνη
μεία I, σ. 48, II, σ. 90. Πρβλ. καί «Χρ. Κρήτη» Α' σ 322 κλπ. καί Βισ β ί 
ζ η, δ. π. σ. 143 κ.έξ.)

") Τοπωνύμιο κοινό στήν Κρήτη.
Ι0) Ό Άνιρέας Κορνάρος ανήκε σιό Τάγμα τού Άγ. Ίωάνιου. Κάθε τάγ

μα θρησκευτικό είχε τό δικό το·ι χαρακτηριστικό ένδυμα, τή λεγάμενη cappa.
"| Ή Santa Maria di Barocci ή Madonna Barozani, δπως 

άναφέρεται σιό χάρτη τοϋ Werdmiiller, ήταν ορθόδοξη εκκλησία καί βρίσκον
ταν σιό οίκοδ. τετράγωνο 36 (Βλ. «σχέδιον πόλεως ’Ηρακλείου» τού Δήμου 
Ηρακλείου), πού είναι απέναντι στή ΒΔ γωνιά τού σημερινού πάρκου τής πα
λαιός Νομαρχίας, (Οικία Εύαγγ. Περάκη)' (βλ. σχετικά G. Gerola, Topo- 
grafia delle cbiese della citta di Candia, estratto dal «Bessarione», Ro
ma 1918, σ. 32, 1 ο ΰ ίδιου, I Francescani in Creta «Collectanea Franci- 
scana» Assisii II (1937) 322 καί «Κρητικά Χρονικά», A' σ. 412, ΰποσ. 89).

") Ή Santa Maria F ο r m ο s a, graeco nomine Eumorplii, άνα- 
φέρεται από ιόν FI. Corn ell ius στήν Creta Sacra, Venetiis 1755 vol. 
I σ. 220 καί 228 καί vol. II, σ. 14. (Πρβλ. καί G. Gerola, Topografia, 
δ. π. σ. 29 άρ. 117).

Πού ήταν ή θέση τής εκκλησίας αυτής δέν μοΰ είναι γνωστό. Ή διάταξη 
Ομως αυτή τού Κορνάρου, πού λέει νά μεταφερθεϊ τό λείψανό του «από τό 
σπίτι τον οτη Santa Maria di Barocci η οιή Santa Maria Formosa-·, πού 
άπό τούς ορθόδοξους λεγόταν Εύμορφη, μάς κάνει νά υποθέσομε δικαιολογη
μένα, πώς ιό σπίτι του βρισκόταν κοντά στις έκκλησίες αυτές. Κι αφού ξέρο
με τή θέση τής S. Maria di Barozzi (βλ. ύποσ. 11) έκεΐ κοντά πρέπει νά άνα- 
ζητήσομε καί τή S. Maria Formosa. Στο χάρτη τού Werdmiiller άναφέρε- 
ται, δυτικά άπό τή S. Maria di Barozzi μιά εκκλησία (βλ. G. Gerola, 
Topografia κ.λ.π. δ. π. πίνακα VI άριθ. 40), μέ τήν ονομασία La Madonna, 
δίχως άλλο έπίθετο. (Τό έπίθετο Formosa άναφέρεται μόνο στόν πίνακα έκ- 
κλησιών τού Χάντακα πού δημοσιεύει ό Gerola στήν Topografia ο. c. σ. 29 
στή σειρά τών έκκλησιών di rito latino). Μπορούμε συνεπώς νά υποθέσομε δτι 
ή έκκλησία αύιή La Madonna είναι ή S. Maria Formosa ή Εύμορφη καί δτι 
τό palazzo τού Άντρ. Κορνάρου θά βρισκόταν στήν περιοχή αυτή καί πιθανώς 
εκεί κοντά στήν έκκλησία della Madonna, δπου δ Werdmiiller σημειώνει ευ
ρύχωρους κήπους' Ισως ή έπί τουρκοκρατίας οικία τού όθωμανού Ρασίχ’Ασπρά- 
κη. Τό χώρο έκεϊνο τών κήπων καί τής έκκλ.ησίας La Madonna καλύπτουν 
σήμερα τά οικοδομικά τετράγωνα 48 καί 56 τού σχεδίου πόλεως 'Ηρακλείου.

ι·) Ή λ. capitolo σημαίνει adunanza dei canonici. Νομίζω πώς έδώ 
έχει τήν έννοια τής λ χορός, με τήν έκκλησιαοτική της σημασία.

14) Ή τόρτσα, άπό τό βενετσάνικο torza ή torzo, (torcia), σημαίνει δέ
σμη κεριών, ανάλογο πρός τό βυζαντινό τρικέρι. Ή λ, είναι ακόμη καί σήμε
ρα σέ χρήση στήν Κρήτη καί σημαίνει μακρύ κηροπήγιο, συνήθως ξύλινο, μέ 
τό όποιο «φέγγουν» τού παπά, δταν λέει τό Ευαγγέλιο.
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,5) Τό ΰπέρπυρο ήταν χρυσό βυζαντινό νόμισμα, συνηθέστατο στα έγγρα
φα τής Βενετοκρατίας. (Σχετικά βλ. Άγ. Ξηρουχάκη, Βενετοκρατουμένη 
κλπ. δ. π. σ. 113 καί 112α καί «Χριστ. Κρήτη» Α' σ 366).

1β) ’’Η Canto gregoriano. Ό "Αγιος Γρηγόριος ή Gregorio Magno (690 - 
605) αναμόρφωσε τό canto eeclesiastico, πού πήρε έπειτα τό όνομά του.

”) Ή γνωστή μεγάλη εκκλησία di rito latino στό σημερινό Μπεντενάκι. 
Ήταν τό μοναστήρι τοϋ τάγματος των Padri Domenicani. Έπί τουρκοκρα
τίας μετατράπηκε σέ τέμενος στό όνομα τοϋ Σουλτάν Ίμπραχίμ.

**) Ό "Αγ. Φραγκίσκος, τό γνωστό μοναστήρι τοΰ τάγματος των Φραγκι
σκανών (Franciscani Minori Osservanti), πού ήταν στή θέση τοϋ σημερινοΰ 
’Αρχαιολογικού Μουσείου. Ήτανε τό πιό σπουδαίο καί τό πιό πλούσιο άπό 
όλα τά λατινικά μοναστήρια τής Κρήτης, πού για τόν έξωραϊσμό καί τή δια- 
κόσμησή του συνέβαλε μέ πολλούς τρόπους καί ό κρητικός Πάπας ’Αλέξανδρος 
ό Ε'. (Βλ σχετικά G. G e r ο 1 a, Monument! Veneti nell’ isola di Creta vol. 
IT, Venezia 1908, σ. 112 κ. εξ ). Έπί τουρκοκρατίας μετατράπηκε σέ τέμενος 
στό όνομα τοϋ Σουλτάν Μεχμέτ Δ' καί ήταν γνωστό ως Χιουγκιάρ Τζαμισί 
(Αΰιοκρατ,ορικό τέμενος).

'“) Ό "Αγ. Σαλβατόρος ή "Αγ. Σωτήρας, στην Τουρκοκρατία γνωστός μέ 
τό όνομα Βαλιδέ Τζαμί, μετατράπηκε τελευταία σέ σχολείο. (Σχετικά βλ. G. 
Gerola, Monument: Veneti κλπ. δ. π. II σ. 120 κ. έξ.).

ao) Altar privilegiato, Πς-ονομιακό δικαίωμα, πού είχε δοθεί, όπως φαί
νεται, καί στή μητρόπολη τής Κρήτης, άπό τόν Πάπα. Σύμφωνα μ’ αυτό ό ιε
ρουργός ιερέας μπορούσε νά δώσει, ορισμένες ημέρες, πλήρη άφεση αμαρτιών 
στήν ψυχή τοΰ ανθρώπου.

ai) Πρόκειται ασφαλώς γιά τό γνωστό κρητικό σοφό κληρικό καί σπου
δαίο ιεροκήρυκα Μελέτιο Βλαστό. Σχετικά μέ τό Μελέτιο Βλαστό βλ. : Char
les Astruc, Maxime Margounios et les recueils parisiens, στά «Κρη
τικά Χρονικά» Γ' σ. 225, 230, 231 καί 234, Μ. I. Μ α ν ο ύ σ α κ σ, Αί όμιλιαι 
τοΰ Νεκταρίου Ίεροσολύμυιν «Κρητικά Χρονικά» Ζ', σ. 166' ό Α. Παπαδό- 
πουλος - Κεραμεύς, έχει τή γνώμη δτι αί «Ζιδαχαί Μελέτιον ίερομονάχου Κ ρη
τός ......ας ελεξεν είς τόν Χάντο.κα», πού άναφέρονται στον υπ’ άριθ. 254 (παλ.
56) κώδικα τοΰ έν Κωνσταντινουπόλει Άγιοταφιτικοΰ Μετοχιού σ. 807 - 1076, 
πιθανόν νά ανήκουν στό Μελέτιο Βλαστό. Ό Μελέτιος Βλαστός υπήρξε διδά
σκαλος τοΰ Κυρίλλου Λουκάρεως. (Βλ. Ν. 3. Τωμαδάκη, Ιππόλυτος Χίου 
ό Κρής, εις «Κρητικά Χρονικά», Ζ' σ. 37).

aJ) Καί ή πρώτη σύζυγος τοΰ διαθέτη, ή Agnesina Zen, καί ή δεύτερη ή 
Cornarola Zen καταγόταν άπό τήν ίδια γνωστή οικογένεια Zen, βλ. παραπά
νω ύποσ. 3.

’*) Ή Santa Caterina Franca τής Σητείας είναι κατά τόν G. Gerola 
(Monumenti ο. c. σ. 145) ή σημερινή ορθόδοξη εκκλησία πού βρίσκεται στή 
μέση τής πόλης, ξανακτισμένη άπό τά θεμέλια.

a<) Τό μ ο υ ζ ο ύ ρ ι είναι γνιοστό μέτρο σιτηρών, σέ χρήση ακόμη καί σή
μερα, τουλάχιστο γιά νά δείξει τήν έκταση τοΰ άγροΰ. Όπως φαίνεται υπήρχαν 
μουζούρια μέ διαφορετικό βάρος σέ κάθε διαμέρισμα τής Κρήτης, άφοΰ κι δ 
Καστροφύλακας κάνει λόγο γιά misura caniota. (Βλ. Ξηρουχάκη, ή Βενε
τοκρατουμένη κλπ. δ. π. σ. 121 ΰποσ. 3, «Χριστ. Κρήτη» Α' σ. 340 καί «Κρη
τικά Χρονικά» Θ' σ. 240).

ai) Υποθέτω πώς ή φράση τοΰ διαθέτη ivi sepolti άναφέρεται μάλ

Ή διαθήκη τού Άντρέα Κορνάρου (1611)
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λον στό χωριό Πισκοκέφαλο καί όχι στό μοναστήρι Santa Catherina Franca 
τής Σητείας Πάντως αξιοσημείωτο είναι ότι καί ό παππούς κοί ό πατέρας τού 
Άντρέα Κορνάρου καί συνεπώς καί τοϋ άδελφοΰ του Βιτσέντζο άπέθαναν καί 
τάφηκαν στή Σητεία. ϊό γεγονός αύιό συνηγορεί στην άποψη βτι ή οικογένεια 
τοΰ Άντρέα Κορνάρου ήταν άπό τή Σητεία, όπου πιθανότατα νά γεννήθηκαν 
τόσο ό διαθέτης Άντρέας Κορνάρος δσο καί ό αδελφό; του Βιισέντζος, από 
εκεί δέ θά ήλθαν αργότερα στό Χάντακα, όταν άγόρασαν τό φέουδο τοΰ 0ta- 
ψανοΰ, όπου καί έπαντρεύτηκε. "Ετσι, άν πρόκειται γιά τόν ποιητή τοϋ Έρω- 
τόκριτου, ή διαπίστωση αΰτή είναι σύμφωνη μέ τούς στίχους Ε 1545 καί 
1547 :

Στη Στείαν έγεννήδηκε, στη Στείαν ένε&ράφη,
Στό Κάαιρον έπαντρεύτηκε σάν άρμηνεύγ’ ή φύαι.

’Επαναλαμβάνω τό ζήτημα τούτο θά διαπιστωθεί μόνον όταν έρευνηθοϋν 
μέ επιμέλεια τά ’Αρχεία τής Βενετίας, όπου πιθανόιατα θά υπάρχουν σιοιχεΐα.

aB) Ήταν κόρη τοΰ Zuanne de Mezzo. Ή οικογένεια de Mezzo εδα σε 
κι άλλες συζύγους στήν οικογένεια των Κορνάρων. Καί ό προπάππος τοΰ δια
θέτη, δ Francesco τής 7ης γενεάς, είχε σύζυγο τή Modesta (Σεμνή! de Mez
zo. (Βλ. Γενεαλ. Πίνακα).

,?) Σέ συμβόλαιο τοΰ Άρετίου τοΰ 1639 άναφέρεται ό «εκλαμπρότατος ά- 
φέντης Νικολάχης Τζές ποτέ εκλαμπρότατου αφέντη Φρα ντζέαχο άπό τό 
Κάοτρον τοϋ Χανδάχον*. Πιθανόν δ Φραντζέσκος αύιός νά είναι δ άναφερόμε
νός έδώ πρώτος πεθερός τοΰ Άντρέα Κορνάρου.

ss) Ή Santa Maria Pigaidiotissa είναι ή εκκλησία «Κάτω Παναγιά» τοΰ 
χωριού Θραψανό, πού πήρε τήν προσωνυμία Πηγαϊδιώτισσα άπό τό πα
ρακείμενο πηγάδι. Αξίζει, νομίζω, τόν κόπο νά μεταφέρω έδώ δ,τι γράφει 
σχετικά μ’ αΰτή ό σύγχρονος τοΰ διαθέτη Άντρέα Κορνάρου καί γραμματικός 
του μοναχός Αγάπιος :

ΘΑΥΜΑ ΞΗ’

Περ'ι τής έν τφ φρέατι τοΰ Θραψανοϋ {λανματονργίας.

ΕΙς ένα χωρών τής άνωδεν περίφημου Κρήτης, λεγόμενον Θραψανόν, είναι 
ένας Ναός τής Ύπεραγίας, μακράν άπό τό χωρών ώαεί λίίλυν βολήν και τόν όνο- 
μάζουοιν ή Κυρία ή Πηγαδιώτιοσα, Έμπροσδεν τής ’Εκκλησίας είναι ένα πηγάδ, 
βαδν όργυιαΐς τέσοαρες, έχει πολύ νερόν καί φιλάνεl τό χωρίον καί πορεύονται, με 
ολον όπου είναι πολνάνίλρωπον καί τό περισσότερον είναι τζονκαλάδες καί άλλο νε
ρόν δέν είναι έκεϊ πλησίον. Λοιπόν άπό ταΰτα ποτίζουν δλα τά ζφά των καί υπη
ρετούνται καί αυτοί εις δλαις ταΐς χρείαις τους' καί πολλάΐς φοραΐς τό ευκαιρώ- 
νουοιν δλον τό βράδυ καί πάλιν αέριον είναι γεμάτον. Εις τοϋτο τό πηγάδι γίνεται 
ένα δαϋμα έξαίοιον άπό τήν χάριν καί δύναμιν τής * Υπεοαγίας Θεοτόκου καί διά 
αυτό τήν κ ρ ά ζ ο ν ο ι ν Πηγαδιώτιοοαν' ήγουν πολλάκις ουνέβη καί 
έπεσε τινάς έσω ή άνδρας ή γυναίκα, διατί είναι ίσια τής γής καί δσαις φοραΐς τό 
έστησαν παραπάνω τής γής, έχάλααεν άπό λόγου του. Καδώς ουν σπρώχνουν ένας 
ιόν άλλον, τις νά γέμιση τήν στάμναν τον πρότερον, συμβαίνει καί πίπτει μέσα ή 
ανδρας ή γυνή, καί παρευδύς ιώ δαϋμα έξαίοιον) πληδαίνει τό ύδωρ έως τό χείλος
τοϋ πηγαδιού καί έβγάζει τόν άνδρωπον νγιή τε καί αβλαβον .......Εις τοϋτο είχα
πολλήν αμφιβολίαν καί εγώ καί μή πιατενωντας τοϋτο τό δανμάοιον, δχι πώς νά μή 
δύναται ή Παναγία νά κάμη μεγαλήτερα θαύματα, αλλά διατί τ) εύλάβεια των άν·
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έλρτόπων τήν σήμερον ώλιγόοτενε καί δι’ αυτό δεν θαυματουργόν σι πλέον οί "Αγιοι 
"Ηρώτησα ονν τινας απ' εκείνους, όπου τό εΐδαοι καί τους ώρκιοα εις τον Θεόν 
να είηοναι την αλήθειαν' οΐτινες ώμωσαν με άφορισμόν, ότι οϋτως έοτίν ή αλή
θεια. Καί ου μόνον ό κοινός λαός, άλλα καί αυτός 6 έκλαμπρόταιος αν-
& έ ν τη ς Άνδρέας δ Κορνάριος, όπου η τ ο ν Ιδικόν τον τ ό χω
ρίο ν, με τόν οποίον έκαμα δύο χρόνους γραμματικός τον, όπου έγραφα τό 
ποιήματα τον, διατί ήτον γραμματισμένος πολλά, ου μόνον εις την ίιαλ.ικήν 
γλώσσαν άλλα καί εις την 'Ελληνικήν. Ίονιον ουν τόν άρχοντα ήρώ- 
τησα, έαν ετνχε κανένα καιρόν, όταν ήτον εις τό ρηθέν χωρίον, να πέοη τινας εις 
αυτό τό πηγάδι' καί μοϋ άπεκρίταιο λέγωντα;. 5Αδελφέ, δεν είναι πρέπον να εχη 
τινας αμφιβολίαν εις την δνναμιν τής 'Αειπάρθενου Μαρίας, άλλα να πιστενη άδι- 
οτακτως, οτι πάντα ο ,α βούλεται ποιεί. Τούτο τό ίΙανμάσιον όπου έρωτρς, όταν 
ήκονοα καί εγώ την πρώτην φοράν, δεν τό έπίστευσα' καί έπρόοταξα τούς άνθρώ- 
πονς μον ταΐο ήμέραις όπου ήμουν εκεί, όταν πέοη τινας μέοα, να μου ιό είποϋσι
την τάραν εκείνην' καί οϋτως ετνχε μίαν ημέραν, καί επεσέ τις γυνή, ο (λεν ε'δραμα
ώς τό ήκονοα, καί την είδα την ώραν, όπου την ερριξεν έξω τό ΐ'δωρ, όταν ήτο 
βαοιλενμένος δ "Ηλιος, όπου είχαοιν ολον τό νερόν έβγαλμένον καί πάλιν ενοέθη γε
μάτο τό πηγάδι έως την κορυφήν. Τότε έκλανσα από την χαράν μον καί είοερχόμεΓ 
νος εις ιόν ιερόν Ναόν, έζήτηαα συγχώρηοιν τής Ύπεραγίας εις την προτέραν μου 
όλιγοπιστίαν, ’Επάνω εις τούτο μοϋ είπεν ένας ιατρός, ότι τό νερόν τοϋ πηγαδιού 
εχει τήν δνναμιν ταντην.,.ν. (Βλ. Αγαπίου Μοναχού τοϋ Κρητός, Βιβλίον ώραιό- 
τατον καλούμενον Αμαρτωλών Σωτηρία, εν Άθήναις 1908 σ. 478 479. Βλ. καί 
I. Γενειατάκη, ό Θραψανός, «Ελεύθερα Σκέψις» Ηρακλείου, φύλλα 454 
- 459).

’") Sono : προστέθηκε από τό γραφέα στο διάστιχο (in sopralinea).
80) Ή λ. ameda μοϋ είναι άγνωστη. Πιθανόν ιά σημαίνει τροφός.
8|) Ή μονή Κυρία Άκρωτηριανή είναι τό σημερινό μοναστήρι Τοπλοΰ 

Σηιείας. «Άρχικώς έτιμάτο είς τήν μνήμην Ίωάννυυ τοΰ Θεολόγου Ή προση- 
γορία Κυρία Άκρωτηριανή είναι μεταγενεστέρα, άπαντώσα κατά τούς 
τελευταίους χρόνους τής Βενετοκρατίας έκ προσθήκης ετέρου ναοΰ έπ’ όνόματι 
τής Άγιας Θεοτόκου». (Βλ. σχετικόν άρθρο στό φύλ. 495 τής έφ. «’Ελεύθερα 
Σκέψις» Ηρακλείου μέ τήν υπογραφή Φιλήστωρ (Στ. Γεωργίου). Βλ. σχετικά 
καί «Άθηνά», τόμ. ΙΕ', σ· 85 - 9ό).

8ί) Hospitale della pieta, ίδρυμα αντίστοιχο πρός τό σημερινό βρεφοκο
μείο.

”) Ή Santa Chiara ήταν στό σημερινό δρόμο 1821, περίπου εκεί 
πού βρίσκονται σήμερα οί οικοδομές Ν. Μεταξά κ.λ.π. (οίκ. τετράγ. 189 καί 
196), (Βλ. G e r ο 1 a, Topografia κλπ δ.π. πίνακα VI (Werdmilller) άριθ. 75). 
Ό δρόμος μάλιστα αυτός λεγόταν τότε Via dello Spedale.

s<) Gli infermi di San Lazzaro ήταν ot άρρωστοι ή οπωσδήποτε πε
ριορισμένοι σιό λοιμοκαθαρτήριο. Έκεϊ περιόριζαν τούς μολυσμένους άπό με
ταδοτικές ασθένειες Βλ. σχετικά μέ τά Λαζαρέτα τοΰ Χάντακα Σ. Σπανά- 
κ η, Μνημεία κ.λ.π δ π. τ. Ill, σ. 68, ΰποσ. 1. Βλ. καί τό χάρτη No 33, τοΰ 
Fr. Basilicata, δπου σημειώνεται S Lazaro, έξω άπό τών Χανιών τήν Πόρτα.

,5) Ό άγιος 'Ιερώνυμος ήταν στήν ίδια Via dello Spedale (βλ. 
ΰποσ 33), στήν περιοχή πού βρίσκεται σήμερα τό Φαρμακείο Θεοδωρίδη (οί- 
κοδ. τετράγ. 186). (Βλ. G. Gerola, Topografia κλπ. 6.π. πίτακα VI (Werd- 
miiller) άριθ. 77).
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462 Στέργ. Γ. Σπανάκη

8β) Στούς καταλόγους των εκκλησιών τοϋ Χάντακα, πού δημοσίεψε ό Ge- 
rola (Βλ. Topografia delle chiese della Citta di Candia 6 π) δέν άναφέ- 
ρεται 'Αγιος Γεώργιος μέ τήν προσωνυμία F a r d u 1 a z i.

8I) Ό San Zuane dei Frati Minori είναι ή λατινική εκκλησία 
τοΰ Άγ. Ίωάννου τοϋ Βαπτιοτοΰ, των Φραγκισκανών, πού έπι τουρκοκρατίας 
πήρε τό όνομα «τζαμί τοΰ Μαχμούτ ’Αγά», στην ίδια Via dello Spedale. Σή" 
μέρα είναι αποθήκη οίκοδ. υλικών. (Σχετικά βλέπε G, Gerola Monumenti 
κλπ. ό. π. τόμ. II, σ. 117 κ εξ. καί τοΰ ίδιου Topografia, ό. π. σ. 29 κατά
λογος IV, άριθ. 119, S. Ioannes pBaptista Praecursor Observantium Mi- 
norum καί πίνακα VI, (Werdmiiller), ό π. άριθ. 78).

88) Ό “Αγ. Πέτρος, είναι ή μεγάλη λατινική εκκλησία τών Δομινικα
νών στό Μπεντενάκι, πού είναι σήμερα ξυλουργείο. ’Επί τουρκοκρατίας ήτο τέ
μενος τοϋ Σουλτάν Ίμπραίμ. (Βλ. σχετικά G. Gerola, Monumenti ό. π. 
II, σ. 125 κ έξ , τοΰ ίδιου Topografia ό π σ. 29, IV, άρ. 120 κλπ. καί VI, 
(Werdmiiller), 87).

,8) Δέν μπόρεσα νά διαπιστώσω μέ τά πενιχρά μέσα πού διαθέτω, πού 
ήταν τό μοναστήρι καλογραιών τής Santa Maria Diavatini.

40) Στό σχέδιο della Citta di Candia άριθ. 85 τοΰ Fr. Basilicata 
(Βλ F. Bas. Citta, Fortezze, Castelli, Siti Forti, Spiaggie, Porti e Redo- 
ti del Regno di Candia) σημειώνονται, σέ απόσταση 200 - 800 μ. πρός νότο 
τοΰ προμαχώνα Μαρτινέγκο, δηλαδή στό σημερινό Μασταμπά δυό μοναστήρια. 
Στό ένα υπάρχει ή λεζάντα: ΧΡΟ MESSABERITI στό άλλο δέν άναφέρεται 
τίποτε. 'Ισως υπήρχε κΓ άλλο νοτιότερα. Μπορούμε συνεπώς νά υποθέσομε 
βάσιμα ότι αυτά ήταν τά τρία μοναστήρια τοΰ Μεσαμπελίτη. 'Ισως ένα από 
αυτά νά ήταν ή μονή τοΰ ‘Αγίου Ίωάννου Μεσαμπελίτη, πού βρισκόταν κι’αύ- 
τή έξω από τά τείχη τοΰ Χάντακα. (Βλ. Άγαθ. Νινολάκη ’Αλληλογραφία 
Πήγα σ. 46 καί 47).

4|) Πρόκειται γιά τή σημερινή αρμένική εκκλησία Άγ. Ίωάννου τοΰ Ηρα
κλείου. Σχετικά μέ τόν Άγ. Γεώργιο Διασορίτη βλ. Κ. I. Ά μάντου, Γλωσ
σικά έκ Χίου, στό περιοδ. «Λαογραφία», Ζ' σ 337, ύποσ 3.

4ή Στόν κατάλ.ογο τοΰ Κομητά (βλ. Gerola, Topografia κλπ., ό. π. σ. 
31) άναφέρεται ή ‘Αγία Πελαγία, μοναστήριον γυναικών. Ήταν εκκλησία 
ορθόδοξη, chiesa greca’ (βλ. Gerola, Topografia κλπ., σ. 35). Στό χάρτη 
τοϋ Coronelli σημειώνεται κοντά στά quartieri di S· Andrea, δηλαδή στή ΒΔ 
άκρα τοΰ Χάντακα, όπου ό Werdmiiller σημειώνει τήν εκκλησία τοΰ S. Di
mitri Perati. (Βλ. άριθ. 135 τοΰ Καταλόγου VI, G. Gerola, Topografia 
κλπ. ό. π. σ. 53 καί κατάλογο VI, άριθ. 135). «Μα in realta S. Oemetrio ed 
il convenlo di S. Pelagia dovenano costituire una sola cosa, nel sense che la 
chiesa del monastero di S. Pelagia fosse dedicata a S. Oemetrio», (Βλ. G. 
Geroja, Topografia κλπ ό. π. σ. 50).

4’) Ή εκκλησία τοΰ Άγ. Πνεύματος, έξω άπό τά τείχη τοΰ Χάντακα ση
μειώνεται κοντά στήν παραλία, δυτικά τοΰ Προμαχώνα τοΰ Αγίου Άντρέα, 
όπου περίπου είναι σήμερα τό εργοστάσιο «Τάλως». (Βλ. Pianta della Citta 
di Candia di Rossi τοΰ 1573 στή σελ. 103 τοΰ βιβλίου: G. G e r ο 1 a Monu
menti κλπ. ό. π. τόμ. I καί σ. 317).

44) Ό “Αγιος ’Αντώνιος έξω άπό τά τείχη βρισκόταν έξω άπό τήν Πύλη 
τοΰ Παντοκράτορα (Χανιών Πόρτα). (Βλ. επίσης Pianta della Citta di Can
dia di Rossi τοΰ 1573 στή σελ. 107 τοϋ G e r ο l a Monumenti κλπ. ό. π. 1).
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4Ι>) Ό Boerio (Dizionario del dialefto veneziano, Venezia 1829) λέει 
ou scuole ήιαν Compagnie laicali, congreqazioni 0 unioni di persone divote, 
sotto V invocazione di qualche santo tutelare. Δηλαδή είδος θρησκευτικού Σω
ματείου ή Αδελφότητος. Τά μέλη χοΰ Σωματείου λέγονταν fratelli (άδελφοί).

4β) Χριστός Μεσαμπελίτης. Στο σχέδιο τοϋ F. Basilicata τοϋ Φρουρίου 
τοΰ Χάντακα άριθ. 35, τοϋ παραπάνω άναφερόμειου άτλαντά του σημειώνε
ται σέ απόσταση 200 - 300 μέτρα πρός ιότο τοΰ προμαχώνα Μαρτινέγκο, δη
λαδή σιό σημερινό Μααταμπα, μιά εκκλησία μέ τήν ονομασία ΧΡΟ Messabe- 
liti. "Οπως μάς πληροφορεί ό Κορνάρος ήταν μοναστήρι Καλογραιών.

4Ι) 'Ο “Αγιος Νικόλαος ό Χωστός ήταν μοναστήρι καλογήρων καί ανήκε 
σιό διαθέτη Άντρέα Κορνάρο. (Βλ. σελ 420). Ποϋ βρισκόταν τό μοναστήρι 
αυτό μάς πληροφορεί ό F. Basilicata. Στό σχέδιό του, Spiaggia di Candia 
άριθ. 33 τοϋ γνωστού Άιλαντός του (Citta Fortezze...del Regno di Candia) 
πού βρίσκεται στό Ιστορικό Μουσείο, οημειΐόνεται σιή δεξιά όχθη τοϋ ποτα
μού Γιόφυρο (πού λανθασμένα αναγράφεται GasiI, τό μοναστήρι S. Nicolo Co- 
sto. Κι* ό Κορνάρος τό καθορίζει (σ. 420): quel da basso, ch’e vicino alia 
fiumera. ΓΙιτθανότατα ό "Αγιος Νικόλαος ό Χωστός νά ταυτίζεται μέ τή γνω
στή σήαερα ερειπωμένη έκκλησία «Άη Γιάννης δ Χωστός» πού βρίσκεται στην 
ίδια περιοχή, τή γνωστή μέ τήν ονομασία «Κεραλιάς Καμάρα». Τό μοναστήρι 
αύτό τό δωρίζει δ Κορνάρος στή Santa Caterina delle Monache. Ή εκκλησία 
φαίνεται διι ήταν από παλιά χωσμένη μέσα στό χώμα καί άπ’ εκεί πήρε 
τήν ονομασία χωστή.

48) Ή Μονή Άγκαράθου φαίνεται πώς καλλιεργούσε κτήματα τοΰ φεου
δάρχη Κορνάρου. Στό χωριό Θραψανό, γράφει δ I. Γενειατάκης, έφημ. «Έλευ- 
θέρα Σκέψις» δ π , ίιπήρχεν ο-αγρός εις το ακρον τον χωρίου ανήκων ε’ις την 
Μονήν Άγκαρά&ου, όπου άνηγέρ&η τό Δημοτικόν Σχολεϊον... Εις τό βό
ρειον μέρος τοΰ Σχολείου τούτου καί έμπροα&εν αΰιοϋ είναι αγρός περίφρακτος 
από πέτρες, επάνω οιΐς όποιες είναι κολλημένα παλαιό άοβεστοκονιάματα, βγαλμέ 
νες από αρχαία ερείπια, τε&αμμένα έν τφ Ιδίψ άγρφ.... τά τής οικίας τοϋ αρχον- 
τος Κορνάρου.... ”0 Σεβαοτάς μου καθηγητής Στέφανος Ξαν&ουδίδης πολλάκις με 
είχεν έπιοκεφΰή εις Θραψανάν, μέ αντικειμενικόν σκοπόν τήν άνακάλυψιν τής οι
κίας τοϋ αρχοντος Κορνάρου μας.... Έπηκολονύληααν έρευναι αποτέλεσμα των ό
ποιων ήτο, ότι ό ανωτέρω περίφρακτος αγρός ήτο ο χώρος έν φ ήτο έκτισμένη ή 
οικία τοΰ Κορνάρου». Τόν αγρόν αυτόν τόν καλλιεργούσε, φαίνεται, ή Μονή 
Άγκαράθου a livello καί στό τέλος έμεινε Ιδιοκτησία της. Ό Γενειατάκης έτό 
μιζε πώς πρόκειται γιά τόν Βιτσέντζον Κορνάρον τόν ποιητήν τοΰ Έρωτόκρι- 
του Πώς έσχημάτισε τήν ιδέα αυτή δέν ξέρω. Πάντως ό Ξανθ. από τόν δποΐο 
πληροφορήθηκεν δσα έγραψε, έγνώριζε καλά δτι πρόκειται γιά τόν Άντρέα 
Κορνάρο.

49) Στόν κατάλογο τοΰ Κομητά άριθ. 5 (βλ. G e r ο 1 a, Topografia κλπ. 
6. π. σ 29) άναφέρεται ή έκκλησία : ό Χριστός τοϋ Κεψαλα. Τήν έκκλησία αυ
τή ταυτίζει δ G e r ο 1 a μέ τήν ΰπ- άριθ. 22 έκκλησία Christo Chi. τοΰ κα
ταλόγου VI (Werdmfiller), Topografia σ. 31 καί 36). Ή έκκλησία αυτή ήταν 
απέναντι στό Palazzo del Capitan grande, στό χώρο πού βρίσκεται σήμερα 
τό ξενοδοχείο «Ίδαϊον Άντρον» (οίκοδ. τετράγ. 242).

50) Ασφαλώς πρόκειται γιά τήν έκκλησία τοΰ Αγίου ‘Αντωνίου, πού βρι
σκόταν απέναντι ακριβώς στό μοναστήρι τοΰ Άγ. Ίωάννου τοΰ Βαπτιστοΰ (βλ. 
ρημείωση 37). Στούς καταλόγους πού δημοσιεύει ό Gerola (Topografia δ. π,
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σ. 46) δέν άναφέρεται ή ονομασία dello Spedale Ό Κορνάρος ιόν χαρακτηρί
ζει dello Spedale, επειδή βρισκόταν στό δρόμο dello Spedale, πού αναφέρω 
παραπάνω, (Βλ. Gerola, Topografia δ. π. πίνακα VI (Werdtuullei) άριθ. 76)· 

5Ι) Δέν ξέρω πού ήταν ή Santa Maria Mancariatissa.
S3) Πρόκειται γιά τήν Άγ. Αικατερίνη των Σινα'ίτών, πού ύφίσταται καί 

σήμερα. (Βλ. Gerola, Topografia δ. π. κατόλ VI (Werd.) άριθ. 101,102) 
*") Η Κυρία των ’Αγγείων ήταν άπό τις σπουδαιότερες ορθόδοξες εκκλη- 

σίες τοΰ Χάντακα. Είχε τή θέση μητρόπολης των ορθοδόξων, έδρα τοΰ ΙΙρω- 
ιυπαπά τοΰ ορθόδοξου κλήρου. Άναφέρεται σ' όλους τού; καταλόγους πού δη- 
μοσίεψε ό Gerola στήν Topografia του (βλ. σ. 41). Ή ί'έση της ήταν εκεί πού 
είναι σήμερα τό κατάστημα τοΰ 1. Χατζηιωάννου σιήν αρχή τής Λεωφ Κα
λοκαιρινού δεξιά, δπου σοτζοντσι ακόμη λείψανά της. (Βλ. σχετικές πληροφο
ρίες G. Gerola, Topografia δ. π. 41)

Ή Κυρία τών Αγγέλων ήταν άπό τις παλαιότερες έκ-λησίες τοΰ Χάντα
κα “Εχω στα χέρια μου ένα αντίγραφο ενός εγγράφου τοΰ 1626, πού είχε τήν 
καλωσύνη νά μοΰ στείλει άπό τή Βενετία ό Dottor Mario Brunetti, τόν όποιο 
ευχαριστώ θερμώς καί απ' έδώ, τέα>ς Διευθυντής τοΰ Museo Correr, δπου 
βρίσκεται τό πρωτότυπο (Civico Museo Correr, Mss. Prov. Div. C. 675/v). 
Στό έγγραφο αΰιό, πού είναι μιά συμφωνία inter maqnificum clominum do
minion Joannem Superentio inclitum ducem et comune Veneciarum ex par
te una,“et Ileverendum in Christo patrem et dominion fratrem Alivran- 
do canonicum capitulum et]plerum Crctae ex altera, άναφέρεται, μεταξύ τών 
άλλων εκκλησιών τοΰ Χάντακα καί ή Ecclesia vocata S a η c t a M a r i a de 
An q el is prope macellum; habet terram vacua in. Dicte Ecclesia que est a 
facie dicte. Ecclesie, versus ponentem, per suam latitudinc passus V et pe
des tres et dimidie, per suam lonqitudinem est sicut vadit facies ipsi Eccle
sie, et habet terra pro cimiterio, que est a facie ipsius Ecclesie; versus tra. 
montanam per suam latitudinem passus quinque; incipiendo dicta latitudo 
ab anqulis versus ponentem dicte Ecclesie, el eundo recto tramite per tra- 
montanam, et inde vadit versus austrum usque ad viam imperialem (ή ση
μερινή πλατεία Στράτα ) per suam latitudinem passus sex, et pedes 4 et di
midie, et inde redit versus ponentem, et venit per suam lonqitudinem passus 
18 et pede uno. Τό έγγραφο αυτό, πού έχει πολύ μεγάλη σπουδαιότητα για 
τήν Ιστορία τών εκκλησιών τοΰ Χάντακα, ελπίζω νά δημοσιέψω σύντομα στά 
«Κρητικά Χρονικά».

5<) Λανθασμένη γραφή αντί esser, δπως απαιτεί καί ή έννοια : per esser 
spesi. Βλ. δμοιις φράσεις στή σελ. 898 στίχ. 1, 401 οτίχ 2 κλπ

6S) Τό χωριό Τραπεζόντα δέν υπάρχει σήμερα. Στόν κατάλογο τών χωριών 
τής Σητείας πού άναφέρει στήν έκθεσή του ό P'ran. Basilicata αναγράφεται 
πρώτο τό χωριό Trapesonda. Άναφέρεται επίσης ατούς καταλόγους τής Τουρ
κικής άπογραφής τοΰ 1671, (Βλ. Ν. Σταυρινίδη. Ανέκδοτα έγγραφα τής 
Τουρκοκρατίας έν Κρήτη, στά «Κρητικά Χρονικά» Α', σ. 114). ΙΊερί τών ερει
πίων τοΰ χωρίου καί φρουρίου είς θέσιν 'Γραπεζόνδα βλ. περ «Μύσων» 
Βλ 140. Hip: Noiret, Documents inedits κλ. Paris 1892, σ 225, καί Ν. 
ΙΙαπαδάκη, Ή εκκλησία Κρήτης, Χανιά 1936, σ. 99

ί6) 'Υποθέτω οτι πρόκειται γιά τό γνωστό οήμερο χωριό τής Σητείας Ζοΰ. 
Φαίνεται οτι τά χρόνια κείνα έλεγόταν στή Ζοΰ, Sisu, γιατί έτσι άναφέρετσι 
καί στήν έκθεση τοΰ Fr. Basilicata (1630).
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57) Διάσημος ιερός τόπος στην κωμόπολη Loreto, κονιά στην Pescara τής 
’Ιταλίας.

59) ’Αξιοσημείωτη είναι ή πληροφορία αυτή τοΰ Κορνάρου. Φαίνεται από 
τή διαθήκη του οτι καί τά χρόνια εκείνα υπήρχαν οί μοιρολοΐτρες, 
ειδικές γυναίκες, πού είχαν σάν επάγγελμα νά μοιρολογοΰνιαι τούς νεκρούς, 
παίρνοντας γι’ αυτό αμοιβή. Τά μοιρολόγια αυτά ήταν ό θρήνος τής ’Αρ
χαίας 'Ελλάδας. Ό Θουκυδίδης αναφέρει σιόν επιτάφιο τοΰ Περικλεούς (Β 
34. 19) : «καί γυναίκες πάρειαιν at προοήκουααι επί τον τάφον ολ.οφυρώμεναι» 
(Πρβλ. καί 'Ηροδότου Β 85).

Ό Tournefort αναφέρει γιά τις μοιρολογίτρες αυτές τής Κρήτης: «...Ο» 
nous asseura que suivant l’ ancienne coiltume de Groce, les pleureuses 
faisoient lew- devoir aupres de la defunte; il est vrai que ces femmes <ja- 
gnent bien leur argent, et Horace a eu raison de dire, que ces sortes de gens 
se tourmentoient plus que les personnes qui pleuroient naturellement. Ces 
pleureuses ά gage, hurlent et frappent leui-s poilrines jusques ά s’ enfonccr 
les cdies...». Βλ. Pitton de T o u r n e f o r t, Relation d’ un voyage du Le' 
vant, Paris 1717, τ. I, 0. 126).

Τό έθιμο αυτό δέν άρεσε στους Βενετσάνους άρχοντες. Ή Eva Τ e a, 
(Saggio su)la storia religiosa di Candia dal 1590 al 1630, Venezia 1913) 
αναφέρει τά παρακάτω σχετικά: «...Οι ’Ενετοί άρχοντες, οί γνωρΐζον τες τάς σιω
πηλός κηδείας των ήσυχων οδών της Ένετίας, δεν ήδύναντο νά μή σκανδαλίζων- 
ται, όταν εβλεπον παρελ.αννούοας διά των οδών τοΰ Χάνδακος τάς νεκρικός πομ
πός, καθ’ ας εντός φέρετρων ανοικτών κατεκειντο τά λείχρανα με ψευδείς κορώ
σεις, και προπορευομένας τάς χραλτρίας [μοιρολογίστρας) λυσίκομους—/can- 
tatrices scapillatas, quae videntur desperare de omni futura resurrectione!» 
(Βλ. «Χριστ. Κρήτη Β', Ηράκλειον 1914 σ. 253).

Τις κατ’ επάγγελμα μοιρολοΐτρες φαίνεται πώς τις πλήρωναν μέ είδος, σι
τηρά, όσπρια καί τά παρόμοια καί μάλιστα προκαταβολικά. Ύπάρχτι ακόμη 
ή παράδοση ότι μιά άπο αυτές, πού τήν πλήρωσαν μέ κουκιά, άρχισε τό μοι
ρολόι της έτσι :

Πολλά μακρύς μον φαίνεται 
και τά κουκιά ’ναι λίγα !

γιά νά δείξει πώς δέν είναι ικανοποιημένη από τήν πληρωμή.
Σήμερα δέν υπάρχει πιά στήν Κρήτη ή κατ’ επάγγελμα μοιρολοίτρα, 

τούς νεκρούς όμως εξακολουθούν νά ιούς μοιρολογοϋνται οί συγγενείς 
καί φίλοι, οί όποιοι, μέ αυτοσχέδια δίστιχα, δεκαεξασύλλαβα ομοιοκατάληκτα, 
■ψάλλουν τις αρετές τού πεθαμένου, τήν ιστορία τής ζωής του, τά κατορθώμα- 
τά του, ή παρηγορούν τούς άλλους πού έμειναν στή ζωή ή βρίσκουν αφορμή νά 
διηγηθοΰν τις ίδιες του; συμφορές καί νά θυμηθούν τούς δικούς των νεκρούς.

59) Καλή' τύπος, πού ακούεται ακόμη καί σήμερο στά χωριά τής Κρήτης, 
τού αρχαίου ονόματος Καλλιόπη. Άναφέρεται καί σέ τοιχογραφίες εκκλησιών.

“°) Γνωστό καί σήμερο οίκογ, επίθετο Σκαρβέλης.
β') Σχετικά μέ τήν τοποθεσία πού ήταν τό σπίτι τοΰ Ά. Κορνάρου στό 

Θραψανό βλ. παραπάνω ύποσημ. 48.
62) Δέν πρόκειται βέβαια γιά τό γνωστό Andrea Perzivale (γιά ιόν όπι.ΐο 

βλ. σχετικό άρθρο τού R. Cantarella ατό περιοδικό «Μύσων» τόμ. Α’, 
σ. 89 έξ. καί 64 καί Ε. Legrand, Bibliographie Hellenique 4, ο. 1 - 4)> 
πού ήταν 12 χρόνων όταν έκανε τή διαθήκη του ό Κορνάρος.

ΚΡΗΤΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ Θ. 30
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Ό Καχαπόχης («Μύσων» Α, 64) λέγει δχι χό δνομα είναι ελληνικόν: 
«ΓΙερταιβάλης η 1 ho ιαοό βαλος ήχοι ό πλείω βαλών». Σέ (ΐυμβόλαιο τού συμβο
λαιογράφου τού Χάνχακα Benvenuto di Brixano χοϋ 1301 άναφέρειαι: «...ο 
te Qacha filio quondam Salamonis Percivale iudeo habilatori 
eiusdem Candide___». (Βλ. Raim. Morozzo della Rocca, Benve
nuto de Brixano κλπ. δ. π. σ. 178).

**) "Οπως είδαμε παραπάνω (βλ. ΰποσ. 28) γραμμαχικός χοϋ Ά. Κορνσρου 
υπήρξε καί ό μοναχός ’Αγάπιος Λάνδος. Πόχε έχρημάτισε γραμμαχικός χοϋ 
Άνδρ. Κορνάρου ; *0 ’Αγάπιος Λάνδος, πού χό κοσμικό χου όνομα ήιαν ’Αθα
νάσιος, ανήκε στόν κλάδο της βενεισάνικης οικογένειας πού εγκαταστάθηκε 
σιήν Κρήχη καί έξελληνίσχηκε. Γεννήθηκε περί τό 1600 κατά χό Σχέφ. Ξαν- 
θουδίδη ό όποιος σημειώνει χό εχος αύχό σχό βιβλίο χοϋ Λάνδου «’Αμαρτω
λών Σωτηρία» πού αναφέρω πιό πάνω. (Ή Μεγάλ. Έλλ. Έγκυκλ. αναφέρει 
διι γεννήθηκε σχό τέλος χοϋ 16ου αιώνα). Άρα χό 1611, πού έκαμε χή διαθή
κη χου ό Κορνάρος, ό Λάνδος θά ήιαν 12-15 χρόνων. Συνεπώς μειά χή σύν
ταξη τής διαθήκης, όπου άλλως χε δέν αναφέρει χό Λάνδο, δηλαδη χά χρόνια 
1611 - 1615 περίπου, θά υπηρέτησε ό νεαρός τότε ’Αθανάσιος Λάνδος χόν 
Άνχ. Κορνάρο. ’Από τά παραπάνω βγάζουμε δχι ό Άνιρ. Κορνάρος έζησε 
μερικά χρόνια ύστερα άπό τή σύνταξη τής διαθήκης πού δημοσιεύω εδώ.

**) Ό Κορνάρος προτιμά χόν κρηχικό τύπο σ χρωμάχσο, άνχί χή βε- 
νεχο - ιταλική λέξη stramazzo (strame-j-materazzo).

*5) Γνωσχό βενεχοκρηχικό επίθετο, πού σώζεται μέχρι σήμερα. Τριβιζάς 
(βλ. «Χρισχ. Κρήχη» Α' δ. π. σ. 374). Τρεβιζάκης (βλ. «Κρητικά Χρονικά» Τ' 
σ. 286). Τριβιζάδες υπήρχαν χό 16ο αιώνα καί σι’ άλλα νησιά χοϋ Αιγαίου. 
(Βλ. Ίακ. Βισβίζη δ. π. σ. 155). ’Επίθετο Trivisan αναφέρει καί ό Ant. 
Tri van σχό Χρονικό χου καί σχό Χάνχακα καί σχά Χανιά. (Βλ. Μ. I. Μα- 
νούσακα, Ή παρά Τριβάν άπογραφή χής Κρήτης (1614) σχά «Κρητικά 
Χρονικά» I” σ. 49, 51, 54).

6β) Καί έδώ προτίμησε δ Κορνάρος χήν κρηχική λ. μ ί σ χ α χ ο άνχί χή λ. 
mistaccbio π>ύ χρησιμοποιούσαν συνήθως οί επίσημοι Βενετσάνοι εκείνης χής 
έποχής (Βλ. Σ. Σπανάκη, Μνημεία δ. π x. I, σ. 32,33, χόμ. II, σ. 103).

βΙ) Γιά χήν οικογένεια Salamon - Σολωμοΰ σχήν Κρήχη βλ. Ν. Τ ω μ α- 
δάκη. ΕΕΒΣ χ. 14, σ. 163. Πρέπει νά σημειωθεί δχι χό έπίθεχο Salamone, 
Salomone ή Salamon βρίσκεται σέ κρηχικά συμβόλαια χοϋ 1271. Πρόκειται 
όμως γιά έβραίους κατοίκους ιού Χάνιακα. (Βλ. Antonio Lombardo Do- 
cumenti della Colonia Veneziana di Creta I, Torino 1942, σ. 186).

eB) Ό Ant. Tri van αναφέρει σχό Χρονικό χου (σ. 27 χειρογράφου ύπ’ 
άριθ. 2091 τής Bibliotheque Nationale, Paris) σιόν καχάλογο Nobili del 
Conssegio della Citta Metropoli di Candace cioe Candia καί χήν casata 
Tandi άπό χή Napoli di Ramagnia (Ναύπλιον). Τό μέρος αύχό χοϋ Χρο
νικού χοϋ Γρίβαν δημοσίεψε ό Μ. I. Μανούσακας σχά «Κρηχικά Χρονι
κά», χόα. Γ' σ. 35 κ.έξ. δ. π.

β9) Ή τούρκικη λ. μασχραπάς είναι ακόμη σέ χρήση σιό Μεραμπέλο.
,β) Πρόκειται γιά διαφορετική γραφή τής βενετ λ. zogia, (gioia, pietra 

preziosa) γιαχί συνήθως εναλλάσσονται χά γράμματα g καί ζ.
7|) Κακή γραφή χής λ. cassa, χρηματοκιβώτιο.
’*) Ή λ. tazzon είναι μεγεθυντικό χοϋ tazza (λ παρμένη άπό ιό αραβικό 

tassah, χό γνωσχό στρογγυλό, ανάβαθο δοχείο νεροΰ, ιό ιάσι).

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 16:51:21 EEST - 54.161.213.156



Ή διαθήκη τοΰ Άντρέα Κορνάρου (1611) 467

’*) Sergente έδώ σημαίνει birro, fattore, rappresentante. Ό αρχηγός 
των υπηρετών, πού ακολουθούσαν τόν άρχοντα καί τόν ύπηρετοΰσαν- 'Αντιπρό
σωπος.

74) Γονικάροι λεγόταν εκείνοι πού είχαν κτήματα γονικά, δηλαδή κλη
ρονομημένα άπό τούς γονιούς. Γονικό, γονικάρις, γονικοχάρτι είναι λέξεις πολύ 
συνηθισμένες στά συμβόλαια καί στά δημόσια έγγραφα τής Βενετοκραιίας. Τό 
επίθετο γονικός, -ή, ·ό, είχε γίνει ουσιαστικό μέ μιά ειδική σημασία, πού χαρα
κτήριζε τό ιδιόκτητο κτήμα τοΰ γεωργού, αυτό πού μεταβιβαζόταν κληρονομι
κά στά παιδιά του, σέ αντίθεση μέ τά κτήματα πού ανήκαν στούς φεουδάρχες 
καί τά καλλιεργούσαν σάν επίμορτοι καλλιεργητές, τριτάρηδες τις περισσότε
ρες φορές, δίχως νά 'χουν τό δικαίωμα οΐ καλλιεργητές αυτοί νά τά μεταβι
βάζουν στούς κληρονόμους των. (Βλ. «Χρ Κρήτη» Α'δ. π. σ. 322, Μνημεία Κρητ. 
'Ιστορίας τ. I σ. 48, II σ 90, III σ. 42). Ό ’Ιάκωβος Βισβιζης, στήν παρα
πάνω άναφερόμενη εργασία του (σ. 144 έξ.) παρατηρεί δτι τά γονικά κτή
ματα μεταβιβάζονταν ύποχρεωτικώς εις τούς πλησιεστέρους συγγενείς.

,5) Πού ήταν τό μετόχι Μεταξδ δέν μπόρεσα νά εξακριβώσω. 'Υποθέτω 
όμως πώς θά ήταν κοντά στό Χάνιακα, όπως καί τά άλλα δυό μετόχια, τοΰ 
Άγ. Νικολάου τοΰ Χωστού καί στά Μπροΰσα, πού άναφέρονται έδώ.

,β) Ή λ. metoearo είναι βέβαια ή ελληνική μεσαιωνική λ. μετοχάρης. Με
τόχι έσήμαινε κυρίως κτήμα μονής, μακρυά άπό τήν περιοχή της, όπως καί 
σήμερα. Μετόχι τού Παναγίου Τάφου, τού Σινα κλπ. Μετόχι όμως σιήν Κρή
τη, κατά τή βενετοκραιίμ καί σήμερα, σημαίνει κάθε μικρό συνοικισμό, σέ αν
τίθεση μέ τό μεγάλο πού αποτελεί χωριό. Μετόχι λέγεται έπίσης καί ιό μεγά
λο κτήμα πού έχει ό κάτοικος τής πόλης, όπου υπάρχει στέγη καί λοιπές γεωρ
γικές εγκαταστάσεις, άγροικία. Στην προκειμένη περίπτωση ή λ. μετοχάρης 
μάλλον έχει ιή σημασία τού αντιπρόσωπου τοΰ φεουδάρχη στό μετόχι.

Ι?) Μέ τήν ίδια ονομασία; στά Μπροΰσα υπάρχει καί σήμερα τοπω
νύμιο δυτικά τής Φορτέτσας τού ‘Ηρακλείου, δπου σώζονται καί ερείπια κατά 
τό Ν. Σταυρινίδη (Βλ. «Κρητικά Χρονικά» Α' σ. 110). Τό τοπωνύμιο αναγρά
φεται στό χάρτη τού Fr. Basilicata, άριθ. 33, Spiaggia di Candia. (Βλ. “A- 
τλαντα Basilicata δ. π.). Ό ίδιος Fr. Basilicata τό αναγράφει πρώτο στον 
κατάλογο τών χωριών Τεμένους : Brussa. (fo 37Γ).

,β) Ή λ. entrata άναφέρεται αυτούσια σέ κρητικά συμβόλαια τής εποχής, 
ί(ν)τράδα καί νιτςτάδα, μέ τή σημασία ; εισόδημα, πρόσοδος. (Βλ. «Χριστ. Κρή
τη» Α' σ. 329. 341). Ή λ. νιτράδα άκούεται καί σήμερα στήν Κρήτη, μέ τήν 
σημασία πρόσοδος; ή νιτράδα τού πραμάτου ντου τόνε φτάνει.

Ι8) “Ας σημειωθεί ό ελληνικός τύπος τής λ. κουράτορας (βυζαντ. κουςά- 
τωρ), άντί τού 'Ιταλικού curatore.

80) "Εναν άλλον έπίσης Τζώρτζη Χριστιανόπουλο βρίσκομε τό 1682 στούς 
καταλόγους «ιών εν Κερκύρφ καί Ζακύνθφ Κρητών Προσφύγων» πού δήμο- 
σίεψε δ Κ. Δ. Μέρτζιος στά «Κρητ. Χρονικά» Ε' σ. 17. Κρητική οικογένεια 
στήν οποία ανήκε καί ό οικουμενικός Πατριάρχης Θεοδόσιος Χριστιανόπουλος, 
ό καί Μαριδάκης (1769). (Βλ «Κρητ. Χρονικά» Β' σ. 516. Ήπειρωτ. Χρονικά 
τόμ. V σ. 160). Σέ έγγραφο τού 1694, τοΰ ’Αρχειοφυλακείου Ζακύνθου άναφέ- 
ρεται καί άλλος Μιχαήλ Ιερ. ό Χριστιανόπουλος. (Βλ. Ε.Ε.Κ.Σ. Γ' σ. 184).

el) Ilabentie et pertinenzie' κοινοί συμβολαιογραφικοί όροι τής εποχής 
έκείνης, άναφερόμενοι αμετάφραστοι καί στά ελληνικά συμβόλαια «...μέ ολα 
τον τά δικαιώματα άμπέτζιες και τιαρτινέντζιες,..» πού σήμαινε τά περιεχόμενα
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καί τά εξαρτήματα τοϋ κτήματος, ώς οικήματα, σταϋλοι, δάση, πηγές κ.λπ. 
Στή συνθήκη τού 'Αλεξίου Καλλέργη μεταφράζονται σιό ελληνικό κείμενο : 
μετά πάντων των περιεχόντων και μετεχόντων. (Βλ. «Χριστ. Κρήτη» Α' σ. 44, 
45 καί «Κρητ. Χρονικά» Γ' σ. 266).

8’) To Bortaglio εδώ βαφιιστικό όνομα. Καί σέ συμβόλαιο τοϋ Άρετίου 
τοϋ 1615 άναφέρεται σάν βαφτιστικό: «όμολογώ εγώ Μπορτάλιος Μπός νγιός τον 
μισερ Τζόρτζη από τό χωριό Κράσι>. (Βλ. «Χριστ. Κρήτη» Α', σ. 52). Σήμερο 
απαντάται σάν οικογενειακό επίθετο Πορτάλιος, Πορταλάκης στήν Πλάτη Λα- 
σηθίου.

**) ‘Υποθέτω πώς είναι εσφαλμένη γραφή τοϋ γνωστού Κρητικού επιθέτου 
Άρχαύλης - Άρχαυλοπούλα.

84) Σέ συμβόλαιο τού Χάντακα τού 1301 άναφέρεται ό Iacobo De Me?o 
de Venetiis σάν αγοραστής μιάς σκλάβας, ονομαζόμενης Batana de genet e 
Tatarum αντί ύπέρπ. 18. (Βλ. R. Morozzo della Rocca δ. π. σ. 208). 
Demezo άναφέρεται καί στήν άπογραφή τού Trivan πού δημοσίεψε 6 Μ. I. 
Μανοΰσακας στά «Κρητ. Χρονικά» Γ' σ. 45, 64, καί δ Φώσκολος αφιε
ρώνει τό «Φορτουνάτο» του στόν «Αφέντη Νικολό Ντεμέτζο» (Βλ. Σ. Ξ α ν- 
θουδίδη, Φορτουνάτος, Άθήναι 1922, σ. 25). "Αλλος Νικολός Ντεμέτζος, 
προφανώς κρητικός πρόσφυγας, υπογράφει σάν μάρτυρας σέ συμβόλαιο τού 
1681 στή Ζάκυνθο (Βλ. «Κρητ. Χρονικά» Η’ σ. 74, 75). Οικογενειακό επίθετο 
Ντεμέτζος υπάρχει καί σήμερα στήν Άνατολ. Κρήτη, απόγονοι ασφαλώς τής 
βενετοκρητικής αυτής οικογένειας.

85) Ό Βιτσέντζος Κορνάρος, αδελφός τού διαθέτη, ήταν συνεπώς συνιδιο
κτήτης στό φέουδο τού Θραψανοΰ.

8β) Κάθε φέουδο διαιρούνταν σέ εξι σερβενταρίες καί είχεν υποχρέωση νά 
συντηρεί καί νά παρουσιάζει στις επιθεωρήσεις δυό άλογα, δηλαδή ένα καπο
λάντσα γιά τις τέσσερις σερβενταρίες καί ένα δεύτερης κατηγορίας άλογο γιά 
τις άλλες δυό. (Βλ. σχετικά Σ. Σπανάκη, Μνημεία δ. π. III, σ. 51. Άγ. 
Ξηρουχάκη, Βενετοκρατουμένη ’Ανατολή δ. π σ. 23 καί Σ. Ξανθουδί- 
δη, 'Ενετοκρατία κλπ. δ. π. σ. 125). Circa la Cavallaria Feudata, δπως τήν 
αναδιοργάνωσε ό Giacomo Foscarini βλ. καί Ant. Trivan, Varie Cose di 
Candia, ΰπ’ άριθ. 2091 χειρόγραφο τής Bibliotheque Nationale, Paris, σ. 
116 κ.έξ.

8!) Κάθε σερβενταρία είχε είκοσιτέσσερα καράτια. (Βλ. Σ. Σπανάκη 
Μνημεία δ. π. III σ. 51 καί Άγαθαγ. Ξηρουχάκη, Βενετοκρατουμένη ’Α
νατολή δ. π. σ. 23).

88) Ή λ. scritto άναφέρεται καί σέ ελληνικά συμβόλαια τής ίδιας επο
χής" σκρίτοή γραφή μέ τήν ειδική σημασία τού Ιδιωτικού εγγράφου, 
ενώ ή λ. Ινστρουμέντον έσήμαινε επίσημο έγγραφο, συν ταγμένο από τό 
νοδάρο. (Βλ. σχετικά «Χριστ. Κρήτη» Α' σ. 322, 328, 351). ’Εδώ έχει τή ση
μασία εγγράφου γενικά.

89) Ή λ. κ α ο υ τ σ ι ό ν άναφέρεται καί σέ ελληνικά συμβόλαια τής ίδιας 
εποχής μέ τή σημασία ασφάλεια, διασάφηση, ξεκαθάριση, όπως άναφέ- 
ρεται σέ άλλα συμβόλαια. (Βλ. «Χριστ. Κρήτη» Α' σ. 330, 342).

80) (Στό κείμενο φέρει λανθασμένα άριθ. 89). 'Υποθέτω πώς πρόκειται 
γιά τό λατιν. tueor μέ τή σημασία τηρώ, διαφυλάττω καί έτσι τό μεταφράζω.

“) Δέν μπόρεσα νά εξακριβώσω πού βρίσκεται ή τοποθεσία Λιβάδα. Τό 
τοπωνύμιο είναι κοινό στήν Κρήτη.
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3a) Άντρουλιός, Άνιρουλής' ήταν χαϊδευτικό τοΰ Άνδρέας. 'Απ' αυτό 
προέρχεται καί τό κοινό οικογενειακό επίθετο Άντρουλάκης. Σέ επιστολή τής 
ίδιας περίπου εποχής, πού στέλνει ό ηγούμενος τοΰ Άρετίου Γερμανός Συνα- 
δινός στό βενετό φεουδάρχη Άντρέα Τζέν, τόν προσφωνεί : αφέντη Άντρονλή. 
Ό Ξανθουδίδης τό σημειώνει Ιδιαίτερα γιά νά δείξει τήν οικειότητα καί τις 
σχέσεις πού υπήρχαν τότε μεταξύ των βενετών φεουδαρχών κσί των Κρητικών, 
οί όποιοι τούς αφομοίωσαν σιγά - σιγά. (Βλ «Χριστ. Κρήτη», Α’, 206).

Β3) Κοινότατο βενετσάνικο οικογενειακό επίθετο από τά πρώτα κιόλας χρό
νια τής Βενετοκρατίας. Σέ συμβόλαια κρητικά τοΰ 1271 άναφέρονται πολλοί 
Bon, Bono καί Bonus. Iohannes Bonus beccarius habitator in Candida. An
tonins Bon de Milo habitator in Candida. Thomas Bonus sartor habitator 
in Candida. Iohannes Bonus clericus in Candida κλπ. κλπ. (Βλ. A. Lom
bardo, Document! 6, π. σ. 175 κλπ.). 'Επίσης σέ κρητικά συμβόλαια τοΰ 
1301 - 1302 άναφέρονται πολλοί Bon. (Βλ. Morozzo della R ο c c a, 
Benvenuto κλπ. δ. π. σ. 252 κλπ.).

Στην εποχή τοΰ διαθέτη υπήρχαν καί άλλοι Bon, ή Μπός στό Μεραμπέλο, 
εξελληνισμένοι πιά : Ό ’Αφέντης Μπορτάλιος Μπδς (βλ. «Χριστ. Κρήτη» Α’ σ. 
52) καί δ καβαλάρος κυρ Τζώρτζης Μπό (ό π. σ. 47). (Πρβλ. καί F. C ο r n e 1 i i, 
Creta Sacra vol. I, Venetils 1755 σ. XIII). Οίκογεν. επίθετο Μπουνάκις 
υπάρχει καί τώρα στό χωριό Άρχάνες.

*4) Δέν ξέρω άν εννοεί τή λεγάμενη κι’ άλλοιώς camera apostoli 
c a, δηλαδή τό θησαυροφυλάκειο τοΰ Ποντίφηκα.

#t) Santa Caterina franca τοΰ Χάντακα εννοεί ασφαλώς τή 
Santa Caterina delle Monache πού αναφέρει πιό κάτω (βλ. σσ. 419, 420, 
442, 447) γιατί στό Χάντακα άναφέρονται μόνο δυό εκκλησίες τής 'Αγίας Κα
τερίνας. Μια ορθόδοξη, πού άναφέρεται πιό πάνω (βλ. σ. 399 καί ΰποσημ. 52), 
καί μιά των καθολικών, ή S. Caterina delle Monache. Ή τελευταία αυτή 
είναι ή ύπ’ άριθ. 5 τοΰ VI πίνακος (Werdmiiller) τοΰ Gerola (Topografia) 
πού βρισκόταν όπου περίπου σήμερον ή κατοικία Κουφάκη, βορείως τοΰ 
Άρχαιολ. Μουσείου (οίκοδ. τετράγ. 89 καί 12 σχεδίου Ηρακλείου).

9β) Πιθανότατα δ Nicolo Trocali ήταν πρόγονος τοΰ πατέρα τοΰ Στεφ. 
Νικολαΐδου Νικολάου Τροχαλάκη (Βλ. Μ. Π α ρ λ α μ ά, 'Ιστορικά καί Βιο- 
γραφικά Σημειώματα τοΰ Στεφ. Νικολαΐδου στά «Κρητ. Χρονικά» Γ' 297).

9Ι) Βλ. τήν προηγούμενη σημείωση 95.
Β8) Βλ. παραπάνω ΰποσημ. 47.
") Franco e libero, συνηθισμένη νοταριακή φράση πού βρίσκεται 

καί στά ελληνικά συμβόλαια τής εποχής: φράνκο λίμπερο. Φράγγο καί Φραγ- 
γάτο ήταν τό κτήμα τό απαλλαγμένο άπό τή φεουδαλική δουλεία. Χωράφια 
φραγγάτα, ελιές φραγγάτες. (Βλ. «Χριστ. Κρήτη» Α', σ. 203, 357).

,0°) Βλ. σημείωση 14.
101) Ύποθέκο πώς είναι λανθασμένη γραφή τοΰ επιθέτου Βαρσάμη. Τό 

επίθετο άναφέρεται σέ κρητικό συμβόλαιο τοΰ 1301. «Johannis Barsamo, & 
Raymondinus Barsamo, habitator Candide...». (Βλ. R. Morozzo della 
R o c c a 6. π. σ. 12, 138). Τό επίθετο αυτό σώζεται ακέραιο σαν τοπωνύμιο 
(κορυφή 1545 μ.) στήν επαρχία Λασιθίου κοντά στό Μέσα Λασίθι: Στον Βαρσάμη.

ιο2) ·ο 5ρος misura raso είναι ταυτόσημος μέ τό μουζούρι ρήγλι αντίθετα 
πρός τό μουζούρι κονμουλάρι. Τήν εποχή εκείνη τά σιτηρά μετροΰνταν μέ τό 
μουζούρι, δοχείο κυλινδρικό πού στά χείλη του ήταν μόνιμα προσαρμοσμένη,
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470 Στέργ. Γ. Σπανάκη

σέ τρόπο πού νά στρέφεται, ή regola (ρήγλα). Μετά τό γέμισμα τοΰ δοχείου 
έσυραν τή ρήγλα πάνω στά χείλη του καί ισοπέδωνε την επιφάνεια τοΰ καρπού 
ποΰ μετρούσαν. 'Αντίθετα ιό μουζοΰρι, ή όποιοδήποτε άλλο παρόμοιο δοχείο 
μετρήματος, ήταν κουμουλάρι δίαν σχημάτιζε ό καρπός πού μετρούσαν cumulo 
(λατιν. cumulus), δηλαδή σωρό σάν κώνο πάνω από τά χείλη τοΰ δοχείου. 
Εικόνα τέτιου μπρούτζινου δοχείου μέ σχέδια κλπ. καί στέμμα βλ. στό βι
βλίο: Pomp. Molmenti, Storia di Venezia nella vita privata, parte 
II, Bergamo 1911, σ. 321.

,os) Τό οικογενειακό επίθετο Μαγκαφοόρης σώζεται ακόμη καί σήμερα. 
Άναφέρεται επίσης σέ ευχαριστήριο τών κληρικών τού Χάντακα πρύς τόν Λα
τίνον αρχιεπίσκοπον Παροναξίας Σεβαστιανόν Κου'ίρίνι τού 1624 δ Παπαϊωάν- 
νης Μαγκαφούνης ή Μαγκαφούρης (Βλ. Κ. Μέρτζιου, χειρόγραφον έκ Χάν- 
δακος Κρήτης, «Κρητικά Χρονικά» ΣΤ’ 272). Επίσης σέ συμβόλαιο τού Άρε- 
τίου τού 1623 άναφέρεται ό δάσκαλος κυρ Μανουήλ Μαγγαφονρης, (Βλ. «Χριστ. 
Κρήτη», Α’ σ. 108). ’Ακόμη στον κατάλογο τών εκκλησιών τού Χάντακα τοΰ 
Κομητα άναφέρεται, όπ’ άριθ. 80, ό "Αγ. Γεώργιος τοΰ Μαγκαφονρη, εκκλησία 
ορθόδοξη τήν οποίαν ό G. Gerola (βλ. Topografia δ. π. σ. 52) ταυτίζει μέ 
τόν άγιο Γεώργιο τό Σουργιανό, ύπ’ άριθ. 86 στόν κατάλογο VI (Werdmiil- 
ler). Ή εκκλησία αΰιή βρισκόταν σχεδόν άπέναντι στην εκκλησία τού Αγίου 
Ματθαίου στο οίκοδ. τετράγωνο 307.

1(“) Scagno, τό λατιν. scamnum, τό σκαμνίον τών Βυζαντινών. (Βλ. 
Φ. Κουκουλέ, Βυζαντινών Βίος καί Πολιτισμός, τόμ. Β II Άθήναι 1948, 
σ. 78 καί πίν. Β' εικόνα 4). Είδος δίφρου, κάθισμα δίχως ερεισίνωτο.

Ι05) Ό φανός ή φανάρι ήταν βυζαντινό φωτιστικό δργανο. (Βλ. Φ. Κου
κουλέ, δ. π. σ. 93).

10δ) Χρησιμοποίησα στη μετάφραση τή λ. π ό ρ ι ε γ ο, γιατί σώζεται άκό- 
μη καί σήμερο στήν Κρήτη καί σημαίνει ιό κυρίως δωμάτιο τοΰ χωριάτικου 
σπιτιού πού μένει ή οικογένεια, οπού βρίσκεται καί ή εστία. Ή λ. βέβαια 
είναι παρμένη άπό τήν άντίστοιχη βενετσάνικη portico - portego=luogo prin
cipal e piii vasto della casa.

,07) Βλ. ύποσ. 86.
i°s) Σχετικά μέ τις «μόστρες» αυτές (επιθεωρήσεις) βλ. Ξανθουδίδη, 

'Ενετοκρατία δ. π. σ. 17 καί Σ. Σπανάκη, Μνημεία δ. π. τ. II σ. 55. Βλ. 
επίσης κανονισμό τών επιθεωρήσεων αυτών στόν Ant. Τ rivan, Varie Cose 
di Candia, χειρόγρ. ύπ’ άριθ. 2091 τής Bibliotheque Nationale, Paris.

los) Cori (cuoi) d’ oro, έλεγαν οί Βενετσάνοι δέρματα τυπωμένα μέ χρυ
σό σέ διάφορα σχέδια καί κοσμήματα, πού τά χρησιμοποιούσαν γιά στόλισμα 
ιών τοίχων τών δωματίων.

11 °) "Οπως φαίνεται (βλ. σ. 426 δπου ό Κορνάρος ονομάζει άνεψιό 
του τό Marchetto Foscarini) ol δυό οικογένειες είχαν συγγένεια.

‘“) Ή λέξη vaso δέν σημαίνει έδώ, προφανώς, δοχείο. Υποθέτω πώς πρό
κειται γιά ένα είδος «κουρτινόξυλου», δπου θά στηριζότανε «il pauion di Seda 
gialo», σέ τρόπο πού νά μπορεί νά μαζεύεται ή νά τεντώνεται κατά βούληση, 
σάν τις κουρτίνες τών παραθυριών. Ή έννοια είναι παρμένη άπό τή ναυτική 
γλώσσα, δπου vaso λέγονται «due travi situate lungo i lati del va- 
scello su i parati, sulle quali si possa e si assicura per vararlo». Βλ. λ. 
στό Boerio, δ. π. Νομίζω πώς άποδίνω καλύτερα τήν έννοια μέ ιή λ. πλαίσιο. 
Παρακάτω (σ. 426) έπεξηγεϊ ό ίδιος ιή λ. col piede ouer vaso indorato.
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,12) Ή λ. samito είναι ή βυζαντινή λ. έξάμιτο- είδος υφάσματος μέ έξι 
μίτους. Πρβλ. δίμιτο.

"3) Δέν μπόρεσα νά εξακριβώσω τή σημασία τής λ. camiscasa. Θά ήταν 
φαίνεται είδος ταπέτου για νά σκεπάζουν τίς κασέλες, (camisa di cassa?)

114) Λογχοπέλεκυς. Δόρυ μεσαιωνικό που έκτος από τή λόγχη είχε καί πέ- 
λεκυ 'Από τό ταυτόσημο αραβικό Α1 harbet.

115) Ή rotella ήταν μικρή ασπίδα, στρογγυλή, κοίλη γιά νά προφυλάσσει 
ιό πρόσωπο από τά βέλη.

"6) Μιά παρόμοια εικόνα σφαλιχτάρι ή τρίπτυχον υπάρχει στό 'Ιστορικό 
Μουσείο Κρήτης, ύπ’ άριθ. Γεν. Καταλόγου 1220

1,?) Ό Ant. Τ rivan (Varie Cose di Candia, χειρόγραφο ύπ’ άρ.2091 
τής Bibliotheque Nationale, Paris, σ. 27) αναφέρει οίκογένεια Negri- 
soli στό Χάντακα, καταγόμενη da Napoli di Romagna (Ναύπλιο). Βλ. καί 
Μ. I. Μανοΰσακα, Ή παρά Τριβάν άπογραφή τής Κρήτης (1644) σιά 
«Κρητικά Χρονικά» Γ’ σ. 49).

118) Ή λ. termination σημαίνει έδώ determinazione, ordinazione della 
magistratura, δηλαδή απόφαση, διάταγμα.

ll”) Chiefalopiroti. Τύ τοπωνύμιο αυτό βρίσκεται στήν Πεδιάδα βλ. σ. 428. 
Τό επίθετο κεφαλοπύρωτος, -η, -ο, είναι σέ χρήση σήμερο στήν Κρήτη, μέ 
τή σημασία : σώος, υγιής. 'Ήκαμε δέκα κοπελιά και m δέκα κεφαλοπύρωτα 
= όλα ζωντανά καί υγιή. Πιθανόν τό τοπωνύμιο νά έχει τήν αρχή του στό ότι 
στήν περιοχή εκείνη τά ζώα αναπτύσσονται δλα, δίχως απώλειες, κεφαλο
πύρωτα.

ι,°) Φαγεντιανά ή φαβεντιανά αγγεία μέ στιλπνή ζωγραφιστή επιφάνεια ή 
ανάγλυφη σμαλτωμένη διακόσμηση, πού κατασκευάζονταν στή Φαγεντία (Fa- 
enza) τής ’Ιταλίας.

m) Peltre = stagno, καλάϊ, πιάτο γανωμένο.^Γ
,22) Camarlinga ή Camarlenga λεγόταν 1) ή καλόγρια πού είχε άναλάβει 

τά οικονομικά τοΰ μοναστηριού, 2) ή κυρία τής τιμής. Προτιμώ ν' άφίσω τόν 
δρο αμετάφραστο, όπως έχει καθιερωθεί από τούς άσχολουμένους μέ τήν ιστο
ρία τής Βενετοκρατίας. (Βλ. Ξανθουδίδη, 'Ενετοκρατία δ. π. σ. 12, Ξ η- 
ρουχάκη, Βενετοκρατουμένη Ανατολή κλπ. δ. π σ. 94, κλπ.).

,2S) Cuba, cupola, volta, coperta di edifizzii sacri. Cuba de carozza 
o simile, cielo, θόλος, ουρανός.

121) Τό rassetto ή raseto ήταν είδος πολύ λεπτού ύφάσματος.ΕΙδος φέλπας.
125) Protto, ό πρώτος, δ άρχηγός, ό πρωτομάστορας. II primo in alcun’ 

arte.
I2B) Cornelius, Corner, Cornaro, είναι τό ίδιο οΐκογεν. επίθετο. (Βλ. Α. 

Ν. Γ ιάνναρη, Περί Έρωτοκρίτου, Άθήναι 1889, σ. 23, Στ. Ξανθουδί
δη, Έρωτόκριτος δ. π. σ. LXIV ύποσ. 1). 'Από έδώ φαίνεται δτι υπήρχαν 
στήν Κρήτη τόσες οικογένειες Κορνάρων, πού είχε σβύσει πιά ή αναμεταξύ των 
συγγένεια καί ό γάμος ατόμων πού έφεραν τό ίδιο έπίθετο δέν απαγορευό
ταν. "Ετσι ό I. Φραγκίσκος Κορνάρος, αδελφός τοΰ διαθέτη, έχει γαμπρό πού 
φέρει κι αυτός τδ ίδιο δνομα, Φραγκίσκος Κορνάρος.

'”) Ή λ. sicurita, σιγουρτά, χρησιμοποιούνταν συνηθέστατα καί στά ελ
ληνικά συμβόλαια τής ίδιας εποχής (Βλ. «:Χριστ. Κρήτη» Α' σ. 350). Γι αυτό 
θεώρησα σωστό νά χρησιμοποιήσω τόν ίδιο δρο στή μετάφραση.

,2ί) Βλ. παραπάνω ύποσημ. 3.
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lia) Ή λ. villa σημαίνει έδώ χωριό. (Βλ. καί χειρόγραφο Άτλαντα τού 
Fr. Basilicata, Citta, fortezze ecc. del Regno di Candia,—στό Ίστο- 
ρικό Μουσείο Κρήτης,— όπου σημειώνεται τό χωριό Μάλια, Vila di Maglia).

IBU) Raso, είδος μεταξωτού υφάσματος λείου καί γυαλιστερού- ατλάζι. 
ΙΙρβλ. καί ύποσ. 124.

,ίι) Ή romanetta, φαίνεται νά ήταν είδος κεντήματος ή κοσμήματος.
ι>1) Ό Ant. Trivan μάς πληροφορεί στό Χρονικό ίου (οελ. 85 τού 

χειρογράφου άριθ. 2091 τής Bibliotheque Nationale de Paris), ότι οί γυναί
κες των Σφακιών, πού πήγαν οίκογενειακώς στά Χανιά νά παρουσιαστούν 
στον αιμοχαρή Γεν. Προβλεπτή Marino Cavalli, φέρναν μαζί τους μέσα σέ 
μεταξωιά μαξιλάρια τά κοσμήματα τους, πού μέσα σ’ αυτό ήταν καί : bottom 
massizzi infilzzati, li quali, usauano le Done portarsi at colo.

1S’) Relievo lo stesso che arlevo, arlievo, allievo, μαθητής, μαθητευό. 
μένος, ψυχογιός: Quegli ch’ e educato o con aliraenti o con ammastra- 
rnenti.

184) Ή 'Αγία Μαρίνα στοΰ Δέρματά ήταν ορθόδοξη εκκλησία. Άναφέρεται 
σ’ όλους τούς πίνακες τών εκκλησιών τού Χάντακα πού δημοσίεψε ό Gerola 
(Βλ. Topogralia κλπ. ό. π. σ 58). Ή θέση της ήταν, σύμφωνα μέ τον Werd- 
luiiller καί τον Coronelli, δυτικά τού Καπνοκοπτηρίου (Monasterio greco) 
Πραγματικά σιήν περιοχή αύιή ήταν πολλοί κήποι όπως φαίνεται στό χάρ
τη τού Werdmiiller.

m) Μεγάλη έκταση στήν περιοχή αυτή τής Άγ. Μαρίνας στό Δέρματά 
φαίνεται ότι ανήκε στήν οικογένεια τών Μόσχων. Στο νότιο μέρος τής Άγ. 
Μαρίνας καί σέ μικρά απόσταση υπήρχε καί μιά άλλη εκκλησοΰλα, επίσης ορ
θόδοξη, πού άναφέρεται σέ πολλούς καταλόγους τών εκκλησιών τού Χαντακα. 
(Βλ. Gerola, Topografia, κλπ. ό. π σ. 53: ό άγιος Γεούργιος τού Μόσχο υ). 
Είναι πιθανό ότι πρόκειται γιά τήν ’ίδια οικογένεια ιών Μόσχων πού άνα- 
φέρεται στό Ρέθυμνο, τής οποίας ένας κλάδος, όστ>ρα από τήν κατάκτηση τής 
Κρήτης άπό ιούς Τούρκους, μετοίκισε στή Ζάκυνθο. Σ’ αυτήν ανήκουν καί οί 
αδελφοί άγιογράφοι Ήλίας και Λέως. (Βλ. τή διαθήκη τού Ήλία Μόσχου, 
τού 1666 στά «Κρητ. Χρονικά* Η* σ. 217 κ εξ. Πρβλ. καί τόμ Β ίδιου πε
ριοδικού σ. 441). Στον Άγ. Γεώργιο τής Βενετίας υπάρχουν εικόνες τού ζω
γράφου Ίωάν. Μόσκου. (Βλ «Κρητ. Χρονικά» Γ. σ. 580).

,s") Ή λ. βέργα μέ τή σημασία βέρα, δακτυλίδι, έχει θησαυριστεί σιό 
Μέγα Λεξικόν τής Ελληνικής Γλώσσης τού Δημητράκου, Άθήναι 1949.

,#Ι) Ή λ. logado είναι ή ελληνική λογάδο. Χρησιμοποιείται ακόμη 
καί σήμερα άπό τούς άμπελουργούς τής Κρήτης καί σημαίνει αμπέλι πού πα
ράγει διάφορες ποικιλίες σταφυλιών (λογιώ - λογιώ) σ’ αντίθεση μέ ιό μονό
λογο, δηλαδή τό άμπέλι πού παράγει ένα μόνο είδος σταφύλια.

Πρβλ. Σ. Σπανάκη, Ή έκθεση τού Δούκα τής Κρήτης Ίωάν. Σαγ- 
κρένιο, στό περιοδ. «Κρητικά Χρονικά» Γ’ σ. 525 ύποσ. 9, σχετικά μέ τήν ει
δική καλλιέργεια τού μοσχάτου στήν Κρήτη.

1ί9) Υποθέτω πώς ή βραχυγραφία αυτή σημαίνει cappellano.
“°) A rason — a ragione di = in proporzione e confronto (Βλ. λ. ra- 

gione στό Vocabolario della Lingua Italiana di Nicola Zingarelli, 
Bologna, 1942 καί λ. rason στό Dizionario del Dialetto Veneziano di 
Gius. B o e r i o, Venezia 1829).

Ή ίδια έκφραση άναφέρεται καί στά Κρητικά συμβόλαια τού Άρετίου:
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«...να πέρνη γοβέρνο άραζό άπον πέρνουοι καί οΐ άλλοι μετοχάροι...» = νά 
παίρνει μερίδιο τροφής ανάλογα μέ αΰτό πού παίρνουν καί οί άλλοι μετοχά- 
ροι. (Βλ. «Χριστ. Κρήτη», Α' σ. 243, 244 κλπ). Ή λ. άραζό υπάρχει ακό
μη καί σήμερα σιό στόμα τοΰ Κρητικού Λαοϋ μέ δυό σημασίες : 1) ιστορία, 
περιπέτεια, καμώματα- ήκουοες την αραζό (ν]τον; 2) ώς έπίρ. τροπ. : καθώς, 
ομοίως, σάν, κατ’ αναλογία προς’ αΰτός το ’κάμε αραζό τον τάδε.

*0 Ξανθουδίδης αρχικά πήρε τη λ. για razion (Βλ. «Χριστ. Κρήιη», Α' 
σ. 182) «οημαΐνον ψόρον τινά φεονδαλικόν όπως τό άράδεγον». Τοϋτο επανορθώ
νει στό τέλος τοΰ ίδιου τεύχους, σημειώνονιας τήν πραγματική του σημασία : 
κατά τρόπον, εξ ΐοου μέ, δίκην' τό ετυμολογεί δμως εσφαλμένα από τύ raso, 
πού, δπως σημειώνω παραπάνω (βλ. ΰποσ. 102), έχει ολωσδιόλου άλλη σημασία.

141) Regalia, ρεγάγιες ήταν φεουδαλικό οικονομικό δικαίωμα, προνόμιο. 
Οί ρεγάγιες αυτές ήταν ορισμένα δώρα εις είδος, πού ό καλλιεργητής τοΰ φε- 
ουδαλικοϋ κτήματος ήταν υποχρεωμένος νά πληρώνει στον φεουδάρχη. Τά υπο
χρεωτικά αυτά δώρα διδόταν άπό τούς καλλιεργητές γονικάρους δχι μόνο στους 
βενετσάνους φεουδάρχες, μά καί ατούς ντόπιους, ακόμη καί στά μοναστήρια, 
δταν τά κτήματα πού καλλιεργούσαν ανήκαν σ’ αΰτά, ή τά γονικά των ήταν 
αφιερωμένα σ’ αΰτά. «...τοΰ εΰλαβεοτάτου ηγουμένου γερμανου ουναδηνοϋ τής 
άγιας Τριάδος Άρέτι να μπορ'η νά οκοδέρνη άπό τζη γονικάρους όπου κραιοϋ 
των τόπον του έτσι ηοενιόέλα, νόμη, ρεγάγες καί κά&α άλλο...». (Βλ. «Χριστ. 
Κρήτη», Α'σ. 228. Πρβλ. καί 2. Σπανάκη, Μνημεία δ. π. I, σ. 25, 30, 
32 κλπ.).

14ί) Σχετικά μέ τις αγγαρείες βλ. μελέτη μου στό περιοδ. «Ή ’Εποχή», 
χρόνος Α' άριθ. 1, 'Ηράκλειο 1945.

14') Τό camisetto ήταν σάν μεσοφόρι" gonnella.
144) Τό tabi ήταν είδος υφάσματος' ταφτάς.
145) Ninzol, ninziol, niziol = lenzuolo, σεντόνι μέ δυό, τρία ή τέσσερα 

«πετσά».
Ι4β) Ή intitnel(l)a ήταν είδος μαξιλαροθήκης.
141) Cavazzale = capezzale, προσκεφάλαιο «προσκεφαλάδα».
11S) Mantil = tovaglia da tavOla, τραπεζομάντηλο.
149) Tolla = tavola, τραπέζι.
15°) Μάς είναι γνωστό άπό τήν έκθεση τι.ΰ Ζ. Mocenigo τοΰ 1589 (Βλ. 

Σ. Σ π α ν ά κ η, Μνημεία κλπ. I, σ. 33) δτι οί φεουδάρχες δέν έπιτρέπαν ατούς 
χωρικούς νά κατασκευάζουν πατητήρια, γιά νά «πατοΰν» τά σταφύλια τους. Τό 
δικαίωμα αυτό τό κρατυΰσαν γιά τούς εαυτούς των, γιά νά υποχρεώνουν τούς 
χωρικούς νά τούς παραδίνουν τά σταφύλια τους γιά έκθλιψη, νά τά έχουν στή 
διάθεσή τους καί νά παίρνουν δσο μοΰστο ήθελαν μέ πολλές καί διάφορες δι
καιολογίες.

15') Doga καί βενετσ. doa. Οί γνιοστές σέ μάς ντόγες, ντούγες ή δοϋγες 
μέ τις όποιες κατασκευάζουν τά βαρέλια. Δέν ξέρω πώς χριησιμοποιοΰνταν οί 
ντόγες στά πατητήρια, τά όποια μάλλον ήταν κτιστά. “Ισως δμως κατασκευά
ζονταν καί πατητήρια ξύλινα, μέ ντόγιες, γιά νά μεταφέρονται άπό τά ένα 
αμπέλι στό άλλο.

us) φγ, χωρίο τοΰτο τής διαθήκης τοΰ ’Λ. Κορνάρου δείχνει αναμφισβή
τητα τά αισθήματα του καί τήν αγάπη του πρός τή Βενετία. Παρά τις χρι
στιανικές δωρεές του σέ ορθόδοξες εκκλησίες καί σέ κρητικούς φίλους του καί 
υποτακτικούς, παρά τό οτι φαίνεται νά ήταν ανεξίθρησκος καί ήθελε νά προ-

30α
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σεύχονται γιά τήν ψυχή χου χόσο οί καπελάνοι καί καλόγηροι ιοί λατινικού 
δόγματος δοο καί οί ορθόδοξοι παπάδες, παρά τό ότι εΐχεν εξελληνιστεί στή 
γλώσσα, στην οποία μπορούσε νά γράφει ποιήματα, δπως αναφέρω παραπά
νω, έμενε, παρ’ δλα αυτά, πιστός στή Γαληνότατη Δημοκρατία- πίστη πού τοϋ 
υπαγόρευε, βέβαια, τό φεουδαλικό του συμφέρο.

,5ί) Πιθανότατα ό s(igno)r “Αγγελος Μπαρμπαρΐγος άπό τή Φουρνή, πού 
ζοϋσε, δπως φαίνεται, δίαν σύνταξε τή διαθήκη του ό Ά· Κορνάρος, ήταν ό 
ίδιος εκλαμπρότατος αφέντης “Αγγελος Μπαρμπαρΐγος, σύζυγος τής Κεραλιάς 
Σιλιγαρδοπούλας ή οποία τό 1619 έκαμε τή διαθήκη της, χήρα πιά, «άπό 
τον ποτέ εκλαμπρότηταν ’Αφέντη ’Άγγελον Μπαρμηαρίγον, κατηχουμένη εις το 
Μαρονλά τοϋ Κάστρου*. (Βλ. «Χριστ. Κρήτη» Α', σ. 66, 95, 262).

154) Camera fiscal λεγόιαν οί οικονομικές υπηρεσίες τοϋ Κράτους. Ό 
δρος χρησιμοποιούνταν καί στά ελληνικά συμβόλαια : «θέλω νά ντεποσηιά- 
ρουνται εις την κάμεραν φυοκάλιν...*. (Βλ. τή διαθήκη τού Μάρκου Παπαδό- 
πουλου τοϋ 1606 στή «Χριστ. Κρήτη» Α', σ. 281).

1Μ) Τήν εποχή εκείνη τού Κορνάρου δέν υπήρχε στήν Κρήτη ή βιομηχα
νία τού σαπουνιού, ή όποια «εΐσήχθι; εις τήν νήσον και ηυδοκίμηοε περί τά μέσα 
τοϋ 18ου αίώνος εις τάς πόλεις 'Ηράκλειον και Χανιά, οπού εδίδαξαν ταϋτην 
πρώτοι οί Γάλλοι εκ τής Προβηγκίας*. (Βλ. Στεφ. Ξανθουδίδη Χριστιανική 
Επιγραφή Ηρακλείου Κρήτης στήν ΕΕΒΣ, Δ' Άθήναι 1927, σ. 108). Συνε
πώς τά σαπούνια αυτά τά έστειλε στό Χάντακα ό Τζουάνε Τζέν Raudi πιθα
νότατα άπό τή Βενετία, άπό οπού είσαγοτανε, δπως μάς πληροφορεί ό Barth, 
di Paxi άπό πολύ πρίν. (Βλ. Άγαθ. Ξηρουχάκη, Τό έμπόριον τής Βενε
τίας μετά τής ’Ανατολής κατά τόν μεααίωνα, στήν ΕΕΚΣ, Γ' Άθήναι 1940, σ. 
271). Τό 18. αιώνα γινόταν εξαγωγή σαπουνιού άπό τήν Κρήτη στήν ’Ιταλία, 
δπως μάς πληροφορεί έγγραφο (πιθανώς τού 1725) τού προξένου τής Γαλλίας 
στά Χανιά: «Hour le savon on en embarque de fort petites parties encore est 
cc pour le porter en Italie; cela peu alter de cinq ά six cent quinlaux par 
an*. (Βλ. K. Γ. Κωνσταντινίδη, ’Εκθέσεις καί 'Υπομνήματα τού Γαλ
λικού Προξενείου Κρήτης, στά «Κρητικά Χρονικά» Η' σ. 363).

,5β) Όταν το 1603 ό Γενικός Προβλεπτής Nicolo Sagredo, deliberA la 
tottal rovina delli Sfachioti con proponim[ent)o abbruqiare li loro Casali et 
far morir tutti queti... έκάλεσε μαζί του σάν οδηγούς τρεις, uno di Candia, 
uno di Canea et uno da llettimo, li quali furono quelo di Candia il S(i- 
qno)r Zuane Zen d(et)ta Raudi. (Βλ. Antonio Trivan, Varie 
Cose di Candia 1182 - [669, χειρόγραφο ύπ’ άριθ 2091 τής Bibliotheque 
Nationale de Paris, σελ. 97). Πιθανότατο είναι νά πρόκειται γιά τό ίδιο 
πρόσωπο. Άρα τόν Αύγουστο τού 1608 6 Raudi βρισκόταν στό Χάντακα.

,57) Vector - oris = μεταφορέας εμπορευμάτων ή επιβατών «διά ξηράς» ή 
«διά θαλάσσης». Δέν ξέρω αν εδώ πρόκειται γιά κύριο δνομα (πιθανός βενε- 
τσάνικος τύπος τοϋ Vittor(io) ή γιά επάγγελμα τού dottor Messeri.

Ι5ί) Συνηθισμένο τότε στήν Κρήτη βαπτιστικό δνομα Μουσχάνα ή Μοσχά- 
να. (Βλ. συμβόλ. τού 1271, A. Lombardo, Documenti κλπ. δ. π. σ. 35). 
Επίσης στό Ροδοβάνι Σέλινου, στήν εκκλησία τής Παναγίας άναφέρονται σαν 
κτήτορες τής εκκλησίας: «Γεώργιος καί Μοσχάνα Καντανολέω». (Βλ. G.
Gerola, Monumenti δ. π. III, σ 333 καί πίν. IX). Μπορεί δμως νά είναι 
τό Muschena καί οίκογεν, επίθετο, τό θηλ. τού Μόσκος. (Πρβλ. Ίακ. Β ί
ο β ί ζ η, Ναξιακά δ. π. σ. 18 ·κΰρ Μάρκον τής Μόσκενας*),
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159) Ή λ. αχός, άτοι, είναι γνωστή στά ελληνικά συμβόλαια τής Βενετο- 
κρατίας μέ τή σημασία: πράξις, συμβόλαιο. Στον πληθ. σημαίνει τό σύνολο 
τών συμβολαίων ενός συμβολαιογράφου καί συνεπώς τό ’Αρχείο του. Σχετικά 
βλ «Χριστ. Κρήτη» Α' σ. 319.

,6η) Οί νοτάριοι καί τότε ήταν δημόσια πρόσωπα, καί γι αυτό υπογράφον
ταν : νοτάρος πούμπλιχος, ή νοτάρος της βασιλικής εξουσίας. (Βλ. Ξάνθου δ Ι
δη, «Χριστ. Κρήτη», Α- σ. 8, 341). Άναφέροντας έδώ ό Κορνάρος nodaro 
privato εννοεί ασφαλώς nodaro di autorita publica' τόν χαρακτηρίζει όμως 
privato γιά νά κάνει διάκριση από τόν nodaro della Cancellaria, τόν επίσημο 
συμβολαιογράφο τής κραακής εξουσίας, τόν nodaro ducale, πού διόριζε τό 
Collegio καί era iniziato alia Cancellaria ducale, cioe all’ ufficio de’ Se- 
gretarii regi. (Βλ. Boerio, Diz.). Αυτό πού αποκλείει ρητά δ διαθέτης.

161) Σπάνια οί λιιτίνοι επίσκοποι, κι ό ίδιος δ αρχιεπίσκοπος, έμεναν στις 
έδρες τους. Ό Μοροζίνι αναφέρει στην έκθεσή του (1629) ότι τένδιαφέρονται 
νά μαζεύουν χρήματα γιά νά τά ξοδεύουν άλλου». (Βλ. Σ. Σ π α ν ά κ η, Μνημεία 
II, σ. 108)· τούτο δέν διαφεύγει τόν Κορνάρο καί γράφει: «se sara nel lle.- 
ι/ηο».

lel) Οί Avvogador, avvocatore ήταν άξιωματοΰχοι τής Βενετικής δικα
στικής ιεραρχίας, στους όποιους είχεν άναιεθεί ή τήρηση τών νόμων καί ή 
προστασία τών συμφερόντων τού δημοσίου. Εισαγγελείς, δπως τούς χαρακτη
ρίζει καί ό Ξανθουδίδης. (Βλ. 'Ενετοκρατία, 6. π. σ. 12 καί 139).

1β") Da Recanati — ό καταγόμενος άπό τό Recanati, πόλη τής ’Ιταλίας 
Συνηθέστατα ό τόπος τής καταγωγής γίνεται επίθετο οικογενειακό.

,βι) Τό ormesin, ermisino ήταν είδος υφάσματος άπό ελαφρό μετάξι, πού 
πήρε τό δνομα άπό τήν περσική πόλη Ormus, όπου, ώς φαίνεται, κατασκευά
ζονταν. (Zingarelli, Vocabolario ο. π.).

,ec) Κι εκείνος πού έκανε τις περιλήψεις τής διαθήκης στό περιθώριο δέν 
μπόρεσε νά συμπληρώσει τό οικογενειακό αυτό επίθετο καί τό άφησε Geni. 
Ίσως πρόκειται γιά τό γνωστό άκόμη καί σήμι ρα κρητικό επίθετο Γενειατάκης

1ββ) Ή λ. bordonaro, πού παράγεται άπό τό bordone (λατιν. burdo - ηϊ; 
μουλάρι) υπάρχει άκόμη καί σήμερα στή γλώσσα τού Κρητικού Λαού, μέ τήν 
ίδια σημασία τού άγωγιάτη. Γι αυτό θεώρησα σκόπιμο νά τή χρησιμο
ποιήσω δπως έχει στή μετάφραση.

“’) Κατεργιά, ή, υποκοριστικό τού Αικατερίνη, πού άκούεται άκόμη καί 
σήμερα στά χωριά τής Κρήτης.

1ββ) Crizzes, Κριτσές. Πρόκειται βέβαια γιά τό χωριό Κριτσά Μεραμπέ. 
λου. Άναφέρεται στον πληθυντικό, γιατί άποτελοΰνταν άπό διάφορους μικρούς 
συνοικισμούς, πού άποτέλεσαν τό σημερινό χωριό Κριτσά. Στήν έκθεση τοΰ 
Francisco Basilicata τοΰ 1630, πού ελπίζω νά έκδοθεϊ σύντομα στή σειρά τών 
Μνημείων τής Κρητικής Ίσιορίας, άναφέρονται οί παροκάτα) συνοικισιιοί τής 
Κριτσάς, σάν ξεχωριστά χωριά, πού άντιστοιχοΰν στις σημερινές όμιόνυμες συ
νοικίες της : Crices Chiperiana, Crices Christo, Crices Cornarata.

is») 1602 - 1604 ήταν δούκας τής Κρήτης ό Zuane Sagredo. Τήν έκ
θεσή του τής 22 ’Οκτωβρίου 1604 δημοσίεψα στά «Κρητικά Χρονικά» Γ' σ. 
519 κ. έ. Δέν μπορώ νά ξέρω αν πρόκειται γιά τόν ίδιο ή είναι άπλή συνω-

Π0) Ή γραφή res to φαίνεται καθαρά. ’Από τά συμφραζόμενα δμως 
δέν έχει θέση εδώ. Ίσως νά παράλειψε ό άντιγραφέας τής διαθήκης κανένα

νυμία.
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στίχο, ή νά έγραψε λάθος τή λέξη stesso, πού ή έννοιά της ταιριάζει μέ τό 
κείμενο εδώ.

ιίΙ) Ίταλ. vendemmia, τρυγητός. Ή λ. βεντέμα ακούεται ακόμη στή 
γλώσσα τοϋ Κρητικού Λαού, πήρε όμως άλλη έννοια καί σημαίνει : πλούσια 
εσοδεία, τής ελιάς, κυρίως, ή τ’ αμπελιού. Οί ελιές έχουν όφέτος καλή βεντέμα, 
μεοοβενιέμα.

m) Πρόκειται γιά τό ίδιο μετόχι πού αναφέρει παραπάνω (βλ. σ. 406 κα) 
ΰποσημ. 77), sta Brussa.

m) Ή λ. ressiduario δέν άναφέρεται στα λεξικά πού διαθέτω. Παράγε- 
ται όμως ασφαλώς από τή γνωστή λ. residuo πού σημαίνει υπόλοιπο, υπό
λειμμα. Συνεπώς ό residnario πρέπει νά είναι περίπου ταυτόσημο μέ τό : έκ- 
καθαριστής, διαχειριστής. Πραγματικά ή λ. χρησιμοποιούνταν καί στά ελλη
νικά συμβόλαια τής ίδιας εποχής. Σέ συμβόλαιο τού 1616 τού Άρετίου άνα- 
φέρεται: «....διά τοΰτο έίλέλησε νά κάμι κομέαον και ρεζεντονάριο τον ά-
δελφόν τις,... νά μπορΐ νά ξεκαΰαρίοη άπό τζή κάτο&εν ντιμπητόρονς εις δτι αυτί 
τζή χροστοϋοι...... Ό Ξανθουδίδης τό ετυμολογεί άπό τό μεσαιωνικό λατινικό
regendarius = διαχειριστής, διευθυντής (Βλ. «Χριστ. Κρήτη» Α' σ. 56, 57).

,ί4) Προφανώς πρόκειται γιά τόν "Αγιο Βασίλειο τής επαρχίας Πεδιάδας. 
Ό Basilicata τό αναφέρει στήν άπογραφή του S. Baseio de Schilus, στήν 
castelania di Pediada.

17‘) Ό όρος bon, bono. buono σημαίνει εδώ είδος γραμματίου ή συναλ
λαγματικής.

1,e) Datio della messetaria ήταν είδος φόρου μεσιτείας στά εμπορεύματα 
καί σέ κάθε σύμβαση. Ή λ. άπό τό : messeto, misseto, πού είναι ή ελληνική 
λ. μεσίτης, μέ τήν ίδια σημασία. Βλ. λ. στό Boerio ό. π. Ό φόρος αυτός 
άναφέρεται καί στά συμβόλαια τού Άρετίου : τάκόμι κάνι του καλά δγιά τζ'ι 
μεοιταρίες__ ». (Βλ. «Χριστ. Κρήτη» Α' σ. 200).

ln) Πυράθι καί Άπυράθι, συνοικισμός τής κοινότητας Τεφελίου τής επαρ
χίας Μονοφατσίου. 'Υποθέτω πώς είναι τό ίδιο μέ τό χωριό Piratia, πού ανα
φέρει ό F. Basilicata στήν άπογραφή τού 1630 στήν περιφέρεια τού Castel 
Belvedere.

m) 'Ισπανικά τάληρα καί ρεάλια κυκλοφορούσαν τότε οτήν Κρήτη. Τό 
ισπανικό τάληρο ίσοδυναμοΰσε τό 1630 μέ 24 ύπέρπυρα. (Βλ. «Χριστ. Κρήτη», 
Α' σ. 146, 198, 324, 355).

Μ·) Santi Dottori εννοεί δ Κορνάρος εδώ τούς εκκλησιαστικούς συγγρα
φείς.

1S0) Άς σημειωθεί Ιδιαίτερα ή σχέση τού Άν. Κορνάρου μέ τή λαϊκή 
ποίηση. Πρβλ. καί σημείωση 28, όπου ό γραμματικός του «κατά κόσμον» 
’Αθανάσιος καί μετέπειτα ’Αγάπιος Λάνδος αναφέρει ότι τού έγραφε τά ποιή- 
ματά του, «διατί ήταν γραμματισμένος πολλά, ου μόνον εις τήν Ιταλικήν γλώσσαν 
αλλά και εις τήν ελληνικήν».

1,‘) Ό Ortelio, Abr. (1527 - 1598) ήταν βέλγος χαρτογράφος πού εξέδωκε 
ένα άτλαντα μέ τόν τίτλο: *Theatrum Orbis Terr arum», όπου έδημοσίεψε 
όλους τούς μέχρι τότε γνωστούς χάρτες. Αυτό τό βιβλίο εννοεί ό Κορνάρος.

'”) Carta reale,= doppia, a fogli grandi.
18‘) Vulgare, volgare lingua = dialetto, lingua parlata, opp. al la

tino.
18‘) Τό γεγονός ότι ό Άντρ. Κορνάρος διατηρούσε βιβλιοθήκη καί στό
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Θραψανό τονίζει ακόμη περισσότερο ότι ήταν άνθρωπος των γραμμάτων, πού 
δέν μπορούσε νά ζήσει δίχως βιβλία ούτε στην έξοχή.

186) Πρόκειται γιά έργα τοϋ S. Tommaso d’ Aquino, τού γνωστοί στά 
Ελληνικά Γράμματα Θωμά Άκινάτου. Ό Θωμάς ό Άκινάτος γεννήθηκε στην 
πόλη Aquino τοϋ Λατίου τό 1225 καί έσπούδασε θεολογία ναι φιλοσοφία. 
Ή δυτική εκκλησία άπένειμε σ’ αυτόν τούς τίτλους : doctor communis, do
ctor ecclesiae, princeps scholasticorum καί doctor angelicus. To 1879, μέ 
εγκύκλιο τοϋ πάπα Λέοντος XIII, «έθεωρήθη ως ό Πάτριον ιών δυτικών σχο
λών, έν αίς ή διδασκαλία τών φιλοσοφικών καί θεολογικών μαθημάτων έπρε
πε νά στηρίζεται επί τών έργων του». "Εγραψε πλειστα έργα ποικίλου περιε
χομένου. Ή Summa Theologiae (= σύνολον, σύστημα θεολογίας) είναι τό 
σπουδαιότερο άπά τά συστηματικά έργα τοϋ ‘Ακινάτου, γιά τό όποιον έργάστηκε 
άπό τό 1265 μέχρι τοϋ θανάτου του (1274), χωρίς νά προφθάσει νά τό τελειώ
σει. Διαιρείται σέ τρία μέρη- τό α' πραγματεύεται περί Θεοί καί τής σχέσης 
του πρός τόν κόσμο, τό β' τή σχέση τοϋ ανθρώπου πρός τό Θεό καί τό γ' τά 
περί Χριστοί καί μυστηρίων. Τό έργο αυτό έχει μεταφραστεί καί στά ελληνικά 
στις αρχές τοϋ ΙΔ' αιώνα.

Δέν διευκρινίζεται αν ή Summa πού άναφέρεται έδώ είναι τό παραπάνω 
βιβλίο ή ένα άλλο τοϋ ίδιου συγγραφέα : Summa catholicae fidei contra 
gentiles = «σύστημα τής καθολικής πίστεως κατά τών εθνικών», πού έγραψε 
τά χρόνια 1261 μέχρι 1264 γιά υπεράσπιση τής καθολικής πίστης.

Ή «Catena aurea» («Χρυσή "Αλυσις») είναι ερμηνεία εις τά τέσσερα Ευ
αγγέλια άπό τόν Άκινάτο.

18β) Ιταλός θεολόγος του XII αιώνα, επίσκοπος στό Παρίσι.
m) Mettere in casson, συνηθισμένη φράση στά έγγραφα τής εποχής εκεί

νης. Σημαίνει : κρύβω κάτι, γιά νά μή γίνει πιά λόγος γι’ αυτό (Boerio). 
Στην Καγκελαρία υπήρχε άρχεΐο, — πού αρχικά μπορεί νά ήταν ένα κασόνι, 
— ανάλογο πρός τό σημερινό υποθηκοφυλακείο, όπου παραδιδόταν κυρίως, 
όπως φαίνεται, οί διαθήκες, γιά νά φυλαχτούν καί νά άνοιχτοίν μετά τά θά
νατο του διαθέτη. Παρόμοια διαθήκη τοϋ 1603 τού «εϋγενή "Αρχών αψέντι 
Μάρκο Παπαδόπονλου» αναφέρει επίσης : «καί κάνω τρις κόπιαις, τήν μίαν διά 
χδ κασών ι, χήν δενχεραν νά κρατεί δ νοδαράς και χην άλλην νά κραχό έγό, 
βουλομέναις χδ βουλοχήριόν μου». (Βλ. «Χριστ. Κρήτη» Α'σ. 284). Περίεργο πώς 
ό Ξανθουδίδης αμφιβάλλει γιά τήν έννοια τής λ. αυτής, ενώ είχε στή διάθε
σή του τό λεξικό τοϋ Boerio. (Βλ. «Χριστ. Κρήτη» Α', ό. π. σ. 287 και 331).

tSB) Interlineare = postillar, far postille (σημείωση, προσθήκη) al mar- 
gine di qualche libro o scrittura (Boerio).

189) Cartare = porre i numeri alle carte dei libri (Boerio)· σελιδώνω.
1B0) Σχετικά μέ τήν ορθόδοξη εκκλησία τοϋ Αγίου Όνουφρίου τού Χάν. 

τακα βλ. G. G e r ο 1 a, Monumenti Veneti κλπ. II, σ. 211 καί είκ. 199 
καί 200, τοϋ ίδιου Topografia, ό. π. κατάλ. IV, άρ. 2 σελ. 27, κατάλ. V, 
(Κομητδ) άριθ. 96, σελ. 31, κατάλ. VI (Werdmiiller) άριθ. 57, σελ. 32 καί 
κατάλ. VII (Coronelli) άριθ. 34, σελ. 34. Ό Coronelli αναφέρει ότι ό S 
Onofrio, chiesa greca, βρισκότανε presso il Monte dove si facevano i pegni 
(ενεχυροδανειστήριο).

Ή πληροφορία τοϋ Κορνάρου, ότι κατά τή σύνταξη τής διαθήκης του 
(1611) κτιζότανε ή εκκλησία τοϋ ’Αγίου Όνουφρίου καθορίζει τή χρονολογία 
terminus a quo, πού γράφτηκε ό κώδικας del Convento di S. Maria de Ser-

Ή διαθήκη τοϋ Άντρέα Κορνάρου (1611)
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vi in Venezia, πού χρησιμοποίησε ό Flam. Corner στήν Creta Sacra, άπό 
δπου ό Gerola ερανίστηκε τόν ύπ’ άριθ. IV κατάλογο των εκκλησιών τοΰ Χάν- 
τακα, οπού άναφέρεται καί ό "Αγιος Όνούφριος, δπως παραπάνω λέγω. Ό 
κώδικας εκείνος «peri molto probabilmente in seguito a quell’ incendio del 
convento dei Servi del 1769*. (Βλ. Gerola, Topografia, δ. π. σ. 8).

Ή εκκλησία τοΰ Άγ. Όνουφρίου σώζεται ακόμη καί σήμερα (οδός Τσι- 
κριτσή, οίκοδ. τετρ. 212) καί χρησιμοποιείται σάν έλαιαποθήκη άπό τόν ιδιο
κτήτη της Ίωάν. Έλευθεράκη.

Στο χειρόγραφο είναι καθαρά γραμμένο agionema. Δέν υπάρχει αμ
φιβολία δτι ό άντιγραφέας, πού άσφαλώς δέν ήξερε ελληνικά, άντεγραψε λαν
θασμένα τή λ. agiouema, 'Αγιο Βήμα.

19!) Ή σημείωση αυτή τοΰ Κορνάρου έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Στό Χάν- 
τακα υπήρχε εκκλησία τοΰ Άγ. 'Ελευθερίου San Liberate (άς σημειωθεί κι 
έδώ ή προτίμηση τοΰ Κορνάρου τοΰ ελληνικού ονόματος καί μάλιστα τοΰ λαϊ
κού : San Lefteri άντί τοΰ λατινικού San Liberate), ή όποια άναφέρεται στον 
κατάλογο I (1320) μέ άριθ. 16—S. Liberalis—καί στόν II (τοΰ 1518) μέ άριθ. 
8-S. Eleuterii. (Βλ. G. Gerola, Topografia, δ. π. σσ. 23 καί 24) Άπό 
τήν εκκλησία αυτή είχε πάρει τό όνομα ό Προμαχώνας τής ΝΑ γωνίας τοΰ 
Φρουρίου τοΰ Χάντακα καί ήταν γνωστός μέ τό όνομα Baluardo di S. Libe
rate πριν ονομαστεί Baluardo Vitturi, δπως άναγράφεται ατούς τελευταίους 
χάρτες τοΰ Φρουρίου. Άπό αυτό συμπεραίνει δικαιολογημένα καί δ Gerola 
(Topografia δ. π. σ. 57) δτι essa (chiesa) doveva sorgere nelle vicinanze di 
quel bastione. Σέ κανένα όμως άπό τούς μεταγενέστερους χάρτες δέν άναφέ- 
ρεται. Ή σημείωση αΰιή τής διαθήκης τοΰ Κορνάρου μέ κάνει να σκεφτώ : 
Μήπως ό "Αγιος Λεφτέρης ήταν προηγουμένως στη θέση πού οίκοδομοΰνταν 
τότε ό Άγιος Όνούφριος, γεγονός πού θά έδωσεν άφορμή νά γίνει ή σύγχυση 
στήν ονομασία τής εκκλησίας άπό τό συμβολαιογράφο Κυριακόπουλο ώστε ν’ 
άναγκαστεΐ ό Κορνάρος νά κάμει τή διόρθωση μέ ιό ίδιο του ιό χέρι ; Ή θέ
ση τοΰ Άγ. Όνουφρίου είναι nelle vicinanze di quel bastione.

ΣΤΕΡΓ. Γ. ΣΠΑΝΑΚΗΣ
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