
Η ΙΔΙΟΓΡΑΦΟΣ ΔΙΑΘΗΐΚΗ
ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΙΕΡΕΩΣ ΤΟΥ ΜΑΡΑ ΤΟΥ ΚΡΗΤΟΣ (1704)

(Δέσμη άρ. 10i8 — Συμβολαιογράφος Φραγκίσκος Βέλανος).

Άντιγράφομεν πιστώς τό κείμενον μέχρι και τοΰ στίχου 44 πού 
συμπληρώνεται ή πρώτη σελΐς τής μακροσκελούς διαθήκης του και έξα· 
κολουθούμεν περαιτέρω την πιστήν αντιγραφήν, άποκαθιστώνιες την 
ορθογραφίαν προς διευκόλυνσιν τών στοιχειοθετών.

«Είς δόξαν Θεοϋ καί τής αειπάρθενου Μαρίας τής έλπίδος μας.
1704 Άπρηλίου 25 εις Βενετία.

“Εστονιας και ή ζωή τοΰ άνθρωπον νά εΐσθαι θνητι και τινάς τήν 
ημέραν μηδέ τήν δραν τοΰ θανάτου | ναμήν ήξενρη τηχένη τοΰ καθενδς 
να προέτιμάζετε διανομήν έλθη αϊφνήδιος καί τον άρπάση \ καί μήνη 
ή ψυχή τον άδιόρθοτος, τό αυτό στοχαζόμενος εγώ Ίερευς ΓρηγόριΟς 
δ μαρας ποτέ | άφίντι μάρκο από τό κάστρον τής Κρήτης μά, τήν σή
μερον ενρησκόμενος είς τήν βενε \ τία κάτικος καί θέλοντας νά προ- 
έτιμάοο καί ναδιατάξο τά δσα ή θέλησής μου βονλετε | ζητό πρότο τήν 
αυνχορισι από τον κύριόν μου καί Θεόν τών πολλών μου καί άμετρή- 
των οφαλ \ μάτων δποΰ είς δλην μου τήν ζωήν έκαμα, καί από τήν 
Παναγίαν μου καί Θεοτόκον Μα | ρίαν τήν βοήθηαν εις τήν οποίαν 
εχω τήν ελπίδα τής σωτηρίας μου ναμουβοηθήσι καί νά \ μήν άφίσι 
τήν πολλά μου αμαρτολήν ψυχήν ναπάγι εις τά βάσανα τής κολάσεως, 
μά αν | τή δποΰ πάντοτε μου έστάθη έλπίς καί βοηθός ναμου είναι καί 
μεταθάνατον βοήθηα, | καί από τους άγιους αγγέλους καί πάντας τους 
άγιους παρακαλό τήν πρεσβήαν. \ Συνχορό καί ενχομε δλονών τών 
Χριστιανών καί έκηνών δποΰ είς τον κερόν τής ζωής μου με | έβλά- 
ψασι, καθώς παρακαλό καί εγώ καθένα δποΰ ναελαβε βλάψιμον άπό 
λόγου | μου μέ λόγο καί με εργον διά τήν αγάπην τοΰ άφεντου τοΰ 
Χρηατοΰ ναμου σννχορέσι έξ δλης | τον τής καρδίας. Άφίνω διά πη- 
στούς μου Κομησάριους τόν έκλαμπρώτατον αυθέντι \ ντετόρε * Σαλβα 
τόρ Βάρδα καί τόν έκλαμπρώτατον αυθέντι ντετόρε Τζώρτζη | Τζαντή- 
ρη καί οΐ δύο πολλά μου ήγαπημένοι καί άκρηβοί φίλοι, τούς όποιους 
παρα | καλό ναδεχθούαι τήν πήραξην έτουτη καί νά τελειώσουσι τά δσα 
έδώ κάτοθι θέλω | όρδηνιάσο έπιδί καί ετζι νά είναι ή θέλησής μου
•—* ■ ' -ϊί

·)= Ιατρός' ό Σαλβαιώρ Βάρδας ήτο Κρητικός, ό δέ Τζαντίρης ήτο Κερ- 
κυραϊος. m
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70 Κ. Δ. Μέρτζιου

καί νά μην μέ απαντονάρουσι2, μόνο \ την αγάπην δποϋ ίστά&η άνα- 
μεσό μας νατήν φανερόσονσι και μετά τον έέάνατόμου | και δ άφέντις 
δ ϋεός τός τό ϋέλει πλερόσι καί εδώ και εις την μέλονοαν ζωήν καί 
τος δίδο και εγώ δ | αμαρτωλός την ευχήν μου. Οι αυτοί μου άφένταις 
κομεσάριοι8 ϋέλο ευίέής άνά | μεσό τους νά κάμουσι Ινβεντάριο4 εις 
την δλήγην φτοχηά οπού μου ευρίσκετε διανομήν | κάνουοι σπέζαις6 
είς τό παλάτιβ, καί κονφιντάρομε ’ είς την καλήν τος αγάπη καί δέν 
ϋέλο νά δίξονσι | κόντυ8 κανενός τον κερόν όπου ϋέλουσι κηβερνήοι 
την δλήγη μου φτοχηά καί ότι κάμουσι ί α | είναι καλά καομένα. ΕΙς 
ταις γραφαΐς μου δεν ϋέλο νακαμουσι ινβεντάριο μά νά | ταΐς βάλουαι 
δλαις εις μίαν κασέλα δστε δποϋ δ άνηψός μου με κομοντόν 9 του να 
ταΐς διαβάσι \ διανα διαλέξι έκίναι; δπου είναι χριαζόμεναις ναταΐς 
φυλάξι. Καί άνλάχη καί δεν | εϋρε&ούαι οί δύο μου κομεσάριοι είς την 
Βενετία, δποιος εϋρε&ή τον παρακαλό νακά | αη τα χριαζόμενα τής τα
φής μου καί νακάμη καί τό ινβεντάριο καί δσάν ελ&η καί δ αλος | νά 
τεληόσουσι τα έπίληπα. τούς οποίους άβερτίρο 10 πός εχο ενα λήιιπρο" 
μεγάλο στενό [ καί μάκρη δεμένο μέ μπεργαμίνα'2 καί εις αυτό εχο 
γραμένα τα δσα μουευρίσκοντε | τόσον ταμομπηλε 18 δσάν καί ιό ατάμ- 
πηλέ 14 * * * δλα γραμένα μέ γράμματα ήδικάμου καί \ άπαυτό ϋέλουσι κα· 
ταλάβη κά&ε πράμα. Θέλο καί αν άποϋάνο είς την Βενετία γη 18 είς \ 
τα περίχοράτης ναμ'ε ενταφιάσουσι είς την J έκκλησία μας τοΰ άγιου 
Γεωργίου τών Γραικών είς την οποίαν άφίνο διαμίαν φοράν δουκάτα 
πέντε, την Ικόνα τής έλπίδος μου τής Κυρίας τής μέσο | παντίτησας 
δποϋ έχω είς τό απίτη μου, με έπαρακήνησαν κάποιοι από τούς άρχον- 
ταις τού | γένους μας ία τήν δόσο είς τήν εκκλησίαν διανατήν βάλουση 
άποπανοϋηό από τήν (λύραν \ τοΰ άγιου Βήματος έκεϊ δποϋ κάέλε χρό
νο τήν βάνο τήν άγίαν λανμπρήν διατί εχουσι γνώμη νά μειακάμουαι 

| τά διάστηλα καί ήδοκά τος λόγο νά τός τήν δώσω καί έβάλασι πάρ- 
τε'8 είς τό Καπίτολο" είς τον καιρόν δποϋ | ήτον βαρδιάνος'8 δ αύ· 
ϋέντης δ άντώνιος δ μασγανάς καί ίπέρασε ή πάρτε νά τήν βάλουαιν 
είς μόδον δποϋ νά αφα | λίζεται μέ πορτέλαις διά νά μήν τήν χαλάση 
ή σκόνη, μά κατόπι δποϋ επέρασεν ή πάρτη δ εχ&ρός τών | ζιζανίων 
έσπειρε ζιζάνια είς κάποιους δποϋ δεν ϋέλουσι νά μεταγένοσι τά διά- 
ατηλα καί έπήγασι καί έσο \ απενιάρασι19 μέ τήν δικαιοσύνη καί έως

8) = εγκαταλείπω. 8) = επίτροποι, εκτελεστοί. 4) = άπογραφή.
6) = έξοδα. β) = εννοεί τό Δικαστήριον. !) = εμπιστεύομαι.
»)= λογαριασμό. ’) = ευκαιρία. 10) = ειδοποιώ.
**) = κατάστιχον. ,8) = περγαμηνή. ,9)( 14) = κινητά καί ακίνητα.
18) = ή. 1β) = πρότασις. ”) = συνέλευσις τών μελών.
*8) = φόλαξ. 19) = ανακόπτω.
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τώρα δεν εαεβαστήκασι να κάμουσι τίποτα; καί εύρίσκεται αυτή ή εΐ- 
κό | να εις τδ οπίτι μου. Καί άνίοως έζώντός μου δεν σεβαοιοϋσι ία 
την βάλουσι, θέλω δτι ένας από τους άφένταις τους \ Κομισάριους μου 
οποίος θελήσει, να λάβη τό κόμοντο ΐ'ά την πάρη εις τδ σπίτι του μΐ 
τδ κασόνι της διά νά | την κράτη σφαλιστή νά μην την βλάπτη ή σκό
νη καί την θέλει έχει βοήθειαν καί νά προκουράρουσι20 ίσως κοϊ τοίς 

| παρακινήσουσι νά την βάλουσι εκεί όπου είναι ή μεγάλη μου επιθυ
μία. Μά αν ίσως καί δοΰσι πώς δεν | είναι καμμία έλπίδα καί περά- 
σουσι δύο χρόνοι καί δέν σεβαστοΰσι καθώς άνω γράφω, τότες οι ά- 
τρένταις | οι κομισάριοι μου νά προκουράρουσι νά ευρουαι καμμίαν 
έκκλησίαν οποία τους θέλει φανή ίδώ εις την Βενετίαν | να τός την 
δώαωσι, μά να θελήσουσι νά την βάλουσι είς κανένα άλτάρε21 δπε να 
σφαλίζεται uk πορτέλαις διά να | μην την χαλάοη ή σκόνη καί οχι εις 
άλλον μόδον. *Κγ_ω περδ 22 έλπίδα πώς οΐ αδελφοί τής ’Εκκλησίας μας 

| να μην την ρεφουδάρουσι* 24 25, μά νά τους φωτίση ή Παναγία ί α σν- 
βαστοϋσι νά την βάλουσι εκεί δπου έπιθυμώ | καί δπου ήταν πάντα ό 
λογισμός μου διά βοήθειαν τής ψυχής μου. Άφίνω είς την αυτήν εκ
κλησίαν τοΰ | άγιου Γεωργίου τά διακόσια δουκάτα όπου έχω είς τους 
Γοβερνατόρους ντέλα εντράδα 24 προς τέσσαρα τά εκατόν | να τα τζιρά- 
ρουσι εις την παρτίδα τής εκκλησίας διά νά ξοδιάζονσι τδ προ των 
έκατδν | δουκάτών είς τδ λάδι τοΰ καντηλιού όπου άνάφτει δμπροστάς 
εις την Παναγία μου ήγουν \ εκείνο όπου είναι δμπροστάς είς την θύ 
ραν τού άγιου Βήιιατος. Καί τ<3ν άλλων εκατό \ τό προ, νά μοιράζοναι 
τά τρία δουκάτα κάθε χρόνο είς τούς πτωχούς διά την ψυχήν τοΰ μα- 
κα | ρίτη τοΰ αφέντη τοΰ πατέρα μου όποϋ μοΰ άφισεν είς ιό τεσταμέν 
το 25 του νά μοιράζω κάθε χρόνο | τοΰ άγιου Νικολάου, δουκάτα πέν
τε, δίδοντας απ' αυτά τήν λειτουργία τοΰ άγιου Σάββα καί τοΰ | άγιου 
Νικολάου, καί δταν έμοιράσαμεν μέ τον αδελφόν μου έλαβα είς τήν 
τζέκα δουκάτα | εβδομήντα καπιτάλε διατί επληρώνανε εφτά είς τά 
εκατό, μά άπήτης™ τά έρεγολάρισαν 97 είς τά τρία, δεν ακοδέρνω 29 πα- 
ρα δύο ΐντζίρκα29 καί εγώ άφίνα> εκατό όποΰ πληρώνουσι | τέσσερα, 
λοιπόν τά τρία νά δίδουσι εις τούς πτωχούς, ήμιαό δουκάτο νά δί· 
δουσι τοΰ εφημερίου | όποΰ είναι εις τήν εβδομάδα τοΰ άγιον Σάβ
βα καί τοΰ άγιου Νικολ.άον διά νά κάνη τό μνημόσυνο \ καί τρισάγιον 
είς τά δνόματα όποΰ παρακάτω θέλω γράψω τά όποια νά τά γράφουσι 
εις τό λί j μπρο τής άγιας Πρόθεσης όποΰ κρατοΰαι είς τό άγιον Βήμα

Ή ιδιόγραφος διαθήκη Γρηγορίου ίερέως τοΰ Μαρά τοΰ Κρηχός 71

9°) = φρονιίζω. 2,) = βήμα. 2!) = δμως. 2S) = άρνοΰμαι.
24)= Δημόσιοι είσπράκχορες. 2δ) = διαθήκη. 9δ) άπήχης = άφόχου
2Ϊ) = κανονίζω. 28) == είσπράιτω. "J = περίπου.
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καί ανισώς και είναι άλλος έφη | μέριος τοϋ άγιον Σάββα και άλλος 
του αγίου Νικολάου, νά δίδουσι καέέενδς τδ ενα κάρτο διά να | κάνη ό 
καδένας άπόσπερα το μνημόσυνο και απολειτουργά τδ τρισάγιον. Και 
τδ | άλλο ήμισδ δουκάτο νά τδ δίδουσι τοϋ εκκλησιάρχη κά&ε χρόνο 
είς παντοτεινδ διά τον κό | πον του δποϋ άνάφτει τδ καντήλι τής Πα
ναγίας μου. Και άνισάος καί δέν έλελήσουσι να δεχέέοϋσι \ εις την εκ
κλησία την Παναγίαν μου, ϋέλω καί εις οποίαν εκκλησία την δεχϋοϋ- 
σι, νά τους τζι \ ράρουσι τα εκατό δουκάτα όπου άφίνω διά τδ λάδι 
τον καντηλιού διά νά άνάφτη καί εκεί τδ καντήλη τζη. Καί τα άλλα 
εκατόν άς είναι είς την εκκλησίαν διά νά τά ντισπενσάρονσι80 | καίέώς 
άνω&ε λέγατ. ’Ακόμη άφίνω είς την αυτήν εκκλησίαν τοϋ άγιου Γεωρ
γίου ένα ρέλι \ ηβάριον81 μέ τέσσερα βάζα άπδ χάρκωμα, χρυσωμένα 
με τδ άρμαράκι τος άπδ | περέρ* 88 μαΰρο μέ φιγούραις χρυσωμέναις 
διανατό βάλονσι άπάνω είς τδ άλτάρε τής άγιας | προέέέσεως νά τά σερ' 
βίρωνται οι Ιερείς εις την είσοδον είς ταΐς έορταϊς νά παρακαλοϋσι | 
διά την ψυχήν μου, μά τδ κλειδί νά τδ βαστά πάντα ό άφέντης ό Βι- 
κάριος 88 καί μόνον δταν είνε | έορταϊς όπου λειτονργοΰσι πολλοί ιερείς 
νά τδ άνοίγονσι. Είς τά αυτά βάζα είναι εις τδ ένα | ένας σταυρός 
χρυσός καί μέ μαργαριτάρι καί έχει είς τδ μέσον άπδ τίμιον ξύλο τοϋ 
Σταυροϋ, | είς τδ άλλο, κομμάτι κόκκαλο τοϋ τίμιου Προδρόμου, είς 
τδ άλλο, έναν άφτί τοϋ άγιου Γεωργίου | δεμένο με άοήιτι. Καί εις τδ 
άλλο είναι τρία κομμάτια Βασιλείου τοϋ Μεγάλου, Γρη | γορίου τοϋ 
Θεολόγου καί Ίωάννου τοϋ Χρυσοστόμου. Άκόιιη άφίνω εις την έκ- 
κλησίαν | τδ φελόνι μου τδ βελούδο κολδρ ντέ φόγο 84 το φόντο, μέ φιό- 
ρε πολύλογα, μέ τδ πετραχήλι του | καί ϋπομάνικα. Καί άφίνω καί 
ένα ποτηροκάλυμμα δποϋ έχω άσπρο δάζο ρεκαμάδο 85 j <3ιά νά τδ σερ- 
βίρουντε δταν πάσι νά μεταλαμβάνουαι τούς άρρωστους,

’Αφίνω τοϋ Πανιερωτάτου \ αύίέεντός Μητροπολίτου τδ πετραχήλι 
μου τδ κόκκινο, βελοϋδο ρεκαμάδο καί τά ϋπομάνι \ κά του άπδ ράζο 
ρεκαμάδα καί την ζώνη μου την πράσινη, παρακαλώντας τον Πανιερώ- 
ταιον | νά τά δεχ&ή διά σηαεΐον τής ευλαβείας μου καί νά έέυμάται 
δταν λειτουργέ} νά παρακαλή διά την | ψυχήν μου. ’Ακόμη έέέλω καί 
κά&ε χρόνο εις παντοτεινδν την ήμέραγ τοϋ άγιου Σάββα δποϋ λει- | 
τουργά δ άφέντης δ Μητροπολίτης διά τον ποτέ Μασιμιλιάν Τρόνκο ■“ 
νά δίδουσι τής Πανιερότη | τός του άπδ τά καλά μου ένα δουκάτο νά

80) = κατανέμω. 31) = λειψανοθήκη. SJ) = αχλαδιά.
88) = ό έκ τών έπιτρόπων επιμελητής τοϋ Ναοϋ. 34) = χρώμα πύρινον. 
*5) = κεντητό.
8β) Ό Τρόνκος ήτο Κύπριος' έχρημάτισεν υπηρέτης τοϋ Θωμά Φλαγγίνη.
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μου πέρνη μερίδα με τά κάτωθεν ονόματα των άπε i Καμένων μου καί 
απολειτουργά νά κάνη ένα τρισάγιον απάνω εις τον τάφον όπου με θέ- 
λουσι έντα | φιάσει μέ τά αυτά ονόματα. ’Ακόμη την ημέραν των ψυχών 
όπου λειτουργά διά τον ποτέ αυθέντη ’Άκρη 81 νά τον δίδονσι άλλον ενα 
δουκάτο είς παντοτεινό νά κάνη τά όμοια μερίδα καί τ ρισάγιον. |

Θέλω ότι νά δώσονσι διά μίαν φοράν των άφεντών των εφημερίων 
δουκάτα δέκα νά μοϋ κάμουσι τό | σαις λειτουργίαις καί πάντα είς το 
τρισάγιον νά άναγνώθουσι τά κάτωθι ονόματα των αποθαμένων μου. | 

'Ακόμη θέλω καί από τό καβηντάλε 88 όπου έχω είς τό ντάτσιο τον 
όίλατζοϋ 89 προς τέσσερα είς τά εκατό | τα τζιράρονσι τα διακόσα δου
κάτα οι άφένταις οι κομισάριοι μου λέγοντας | capellani 40 di S. Zorzi 
di Greci διά νά σκοδέρνονσι τό πρό41, κάθε χρόνο είς παντοτεινό οί 
έφημέριοι | όπου κατά καιρόν θέλονσιν εϊσται νά τά μοιράζουσι οί 
τρεις τος, μά τό καβεδάλε νά στέκη κοντετζιονάδο 42 * * είς παντοτεινό καί 
ποτέ τινάς νά μην μπορή να τό δισπονέρη 4Β, δίδοντάς τος όμπλιγο84 
καθένας είς την | εβδομάδα τον νά μοϋ πέρνη μερίδα είς την αγίαν 
Πρόθεσιν μέ τά κάτωθε ονόματα των άπεθα \ μένων μου κάθε μέρα 
καί κάθε Κυριακή αποσπερνά να κάνη μία παράκλησι της Πα | ναγίας 
μου, καί τρισάγιον τη Δευτέρα απολειτουργά μέ τά κάτωθεν ονόματα ·' 
Μάρκον, | τοϋ πατέρα μου, Γεωργίας τής μητρός μου, Πηγής τής μη
τρυιάς μου, Ίωάννου Άορέλιον, Νικολάου, | Μαρίας" Ίωάννον Άο- 
ρέλιου, Γεωργίου, Νικολόζας, Μαρίας, Ζαμπέτας, ΙΊελαγίας, j Πέτρου, 
Ευγενίας μοναχής, Γεωργίου ίερέως, Μαρίας πρεσβυτερίνας, Θεοδο
σίου, Ίωάννον, | Μπενέτον, ”Αννης, Μαρίας, Είρήνης, 'Αντίο | νίου, 
Βίκτωρος, Ελένης, Γεωργίας, ’Αντωνίου, Μιχαήλ, Ίωάννον, Αντω
νίου καί Γρηγορίου ίερέως εμοϋ τοϋ άμαρτωλ ώ.

’Ακόμη άφίνω \ τά άλλα διακόσια δουκάτα όποϋ έχω εις τό αυτό 
ντάτζιο τοϋ άλατζοϋ 45 να τα τζιράρουαι: «monache | S. Zorzi di Gre
ci» καί να ακοδέρνη τό πρό ό αφέντης ό βαρδιάνος είς παντοτεινό νά 
τό δίδη των κνρα \ καλογράδων τοϋ μοναστηριού μας, δίδοντάς τος 
όμπλιγο νά κάνονσι κάθε τρίτη μία παράκλησι τής | Παναγίας διά την 
ψυχήν μου καί διά των άπεθαμένων μου των άνωθε. Καί ταϊς παρ- 
χίδαις ώσάν \ ταίς τ ζιράρονσι νά ταϊς δίδονσι είς την εκκλησίαν νά 
ταϊς βάνουσι είς τό λίμπρο νά μην χαθοϋοι. \

87) — ό Βερνάρδος νΑκρης, έκ των προκρίτων τής Κοινότητος, ήχο Κύπριος.
ss) = κεφάλαιον. *’) = ήτο κρατικός οργανισμός διαχειριζόμενος τό αλάτι. 
40) = ϊερεΰς παρεκκλησίου. 41) — τό εσοδον, δ τόκος.
42)=ύπό όρους. 4S) = διαθέτω. 41) = ΰποχρέωσις.
4ί) άλατζοϋ = άλατιοϋ.

5α
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74 Κ. Δ. Μερτζιου

Άφίνω είς την 'Αγίαν Παρασκευήν είς την Αέζεναίβ τέσσερα άπό 
τα ρελικβάριά μου τά ξύλινα | χρυσωμένα μέ τα αγία λείψανα είς τά 
όποια είναι εις τό era κομμάτι μικρό κόκκαλυ τής άγιας \ Παρασκευής, 
είς τό άλλο τής 'Αγίας Ευγενίας, είς τό άλλο τής άγιας Θεοδώρας τής 
έν Άλεξαν | δρεία, και εις τό άλλο τής άγιας Θεοδοσίας καί δύο εικό
νες των διαστήλων, τοϋ αφέντη | τό Χριστό τό πλειά μεγαλύτερο και 
πλατύτερο από όλα όπου έχω καί τόν άγιον Γεώρ \ γιον καί μίαν Έπι- 

Δ κα&ήλωσι47 άπό ταίς δύο όπου έχω την μεγαλύτερη, δίδοντάς τος | 
όμπλιγο να γράψουαι είς την άγίαν Πρό&εσι τό όνομά μου καί τά ά- 
νω&ι ονόματα των απο | Καμένων μου νά μας πέρνουσι μερίδα καί νά 
κάνουαι καί ένα τρισάγιον κά&ε Κυριακήν \ απολειτουργά είς παντοτει- 
νόν. 'Ακόμη άφίνω είς τόν °Αγιον Νικόλαον είς την ΠόλαΙΒ | άλλα 
τέσσερα ρελικβιάρια άπό τά ξύλινα χρυσωμένα, μέ τά αγία λείψανα είς 
τά | όποια εϊνε είς τό ένα, τοΰ άγιου Μερκούριού, είς τό άλλο τοϋ άγιου 
Πέτρου τοϋ έν Άλε [ ξανδρεία, είς τό άλλο τοϋ άγιου Εύμενίου άρχι- 
επισκόπον Κρήτης καί είς τό άλλο j τοΰ άγιου ’Ιωάννου τοΰ Καλύβι- 

2. του καί δύο εικόνες των διαστήλων, τόν άγιον Νικόλαον καί | τόν ά
γιον Ίωάννην τόν Πρόδρομον, όποΰ εϊνε καί τά δύο κονπάνια 49 καί 
ταίς &ύραις τοϋ 'Αγίου | Βήματος, δίδοντας τος όμπλιγο νά γράψουαι 
είς την άγίαν Πρό&εσι τό όνομά μου καί τά | άνω&ε των άπο&αμένων 
μου νά μάς πέρνουσι μερίδα καί κά&ε Κυριακή άπολείτουργα \ νά κά- 
νουσι ένα τρισάγιον μέ τά άνω&ε ονόματα, άκόμη άφίνω είς τήν κυ
ρίαν τήν | Τριμάρτυρο όποϋ εκτίσασι οι άφένταις οι Κρητικοί είς τούς 
Κορφούς τέσσερα ρελικβι \ άρια άπό χάρκωμα χρυσωμένα μέ τά άγια 
λ'ίψανα είναι είς τό ένα τής άγιας | Ιίελαγίας καί είς τό άλλο τής ά
γιας Θέκλας τής πρωιομάρτυοος μέ τό άρμαράκι όποϋ τά | έχω. Καί 

2_ δύο εικόνες των διαστήλων, τόν Αφέντη Χριστόν καί τήν Παναγία επί 
] Θρόνου | όποΰ είναι κονπάνια 49 καί τήν Κοίμησι τής Παναγίας όποϋ 

έχω επάνω είς τό άλταρέτο60 ιιου \ διά νά τά σερβίρουνται όταν κάνουαι 
τήν προτζεαιόν 51 τοϋ Αίιγούοτου, δίνοντάς τος όμπλιγο | νά γράψουαι 
είς τήν άγίαν Ιΐρόϋεσιν τό όνομά μου καί τά άνω&ε των άποϋαμένων 
μου νά μάς πέρ | νουσι μερίδα καί κά&ε Κυριακή άπολείτουργα νά 
μάς κάνουαι ένα τρισάγιον. | Άκόμη άφίνω είς τήν εκκλησίαν τοϋ 
άγιου Δημητρίου είς τήν Ζάκυν&ον όποϋ είναι νοικο | κύρης ό άφέν- 
της δ Παπακόλας τέσσερα ρελικβάρια άπό τά ξύλινα χρυσωμένα | μέ 
τά άγια λείψανα που εϊνε εις τό ένα ολίγο λείψανο τοϋ άγιου | Σάββα * 19

4β) Lesena ή L,ussin"= νησίς τής Δαλματίας.
4’) έπικαθήλιοσι = άποκαθήλωσις. 4S) Pola = λιμήν Γιουγκοσλαβίας.
19) = σύντροφοι, απαράλλακτοι· ί0) = μικρός βωμός. 81) = λιτανεία.
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εις τό άλλο τον άγιον ’Ανδρέον τον εν τή Κρίσει. Εις το άλλο τον 
άγιον | Έφρέμ τον Σύρον. Και είς το άλλο τής άγιας Θεοδώρας τής 
Ανγονστας καί δύο εΙκόνες των δ'.αστήλων τον άγιον Ίωάννην τον 
Πρόδρομον \ έκεΐνον όπον είναι μΐ ταίς φτερονγαις και τον άγιον Ί
ωάννην τον Θεολόγον καί την | άλλην Έπικαθήλωσι όπον είναι μέ τή 
σοάτζα™ χρνσωμένη, δίδοντας τος ομπλιγο να γράψονσι | τό όνομά 
μ ον είς την άγίαν Πρόθεσι καί τα άνωθε των αποθαμένων μον νά μάς 
πέρνονσι \ μερίδα καί κάθε Κνριακή άπολείιονργα νά κάνουσι ένα 
τρισάγιον με τά άνωθε ονόματα | απάνω εις τον τάφον όπον είναι θα- 
μένος είς την αντήν εκκλησίαν δ ποτέ μον αδελφός Ιωάννης Άορέ- 
λιος. Άφίνω ταϊς δύο είκόναις των διαστήλων όπον είναι μέ ταίς σο· 
άτζαις χρνσωμέναις | κονπάνιαις, τήν Παναγία επί Θρόνον καί τον 
άγιον Σάββα νά ταίς δώσονσι είς τήν έκκλη \ αίαν τον άγιον Ίωάννον 
λεγομένον Μπράγορα είς τήν κοντράδα63 μον διά νά ταίς βάλονοι είς 

| τήν καπέλα τον άγιον Ίωάννον τον ’Ελεήμονος. ΕΙς τήν εκκλησίαν 
είς τήν χώραν \ τής Περάγας τεριτόριο 54 τής Πάντονβας έδωσα μίαν 
εικόνα μεγάλη τής Πανα | γίας, τήν 'Οδηγήτρια, καί τήν έβάλασι είς 
ενα άλτάρε, είς τήν όποιαν θέλονσι νά δώ \ σονσι τό καντήλι μον τό 
άργνρό, άδέν τό έχω δοσμένο ζώντος μον καί διά νά άνά | φτονσι τό 
αντό καντήλι έγώ τονς δίδω τήν σήμερον τρεις μπότζανις 55 λάδι κάθε 

| χρόνο καί τό άνάφτονσι κάθε ακόλη από τό ταχν έως τό βράδν καί 
θέλω ότι νά δί | δονσι από τό ρεζίδονό μον κάθε χρόνο εις πανωτει- 
νό δονκάτα έξι των αδελφών τής | αντής εκκλησίας όπον τονς έπονο- 
μάζοναι i fratelli della Fabrica διά νά ξοδιάζονσι \ έκεΐνον όπον 
χρειάζεται διά νά άνάφτη τό αντό καντήλι καί τά νπόλοιπα νά πέρ- \ 
νονοί τόσαις λαμπάδαις διά νά ταϊς άνάφτονσι εις τό αντό άλτάρε τής 
Παναγίας. |

’Ακόμη άφίνω ένα άπό τά σπιτάκια όπον νοικιάζω είς τήν αντήν 
Περάγα τό νον | μερο τέσσερα No 4, τό όποιον νοικιάζω τήν σήμερον 
διά λίτρες58 είκοσι τό χρόνο καί | θέλω δτι ό άφέντης ό πιοβάς 57 τζή 
Περάγας νά έχη τήν έγνοια νά τό νοικιάζη καί όσον | νοίκι ενγάλει νά 
κραιήζη άπ’ αντά λίτρες δέκα καί σολντία δέκα κάθε χρόνο διά νά κά
νη έφτά \ λειτονργίαις τής Παναγίας είς τό αντό άλτάρε είς παντοτεινό 
είς ταίς έφτά | έορταίς τής Παναγίας όπον ή εκκλησία έορτάζει κάθε 
χρόνο καί νά δίδη καί τον καμ | πανάρο όπον άνάφτει τό καντήλι τής 
Παναγίας κάθε χρόνο δύο λίτραις διά νά έχη εν | θνμησι νά τό άνάφτη * 65

‘ίΐ Ιδιόγραφος διαθήκη Γρηγορίου ίερέως χοϋ Μαρδ χοΰ Κρηχός 15

δ2) (Βενεχ διάλ.) = κορνίζα, πλαίσιον. Μ) = συνοικία. Μ) = περιοχή.
65) μέχρον χωρηχικόιηιος = 2 ·/, λίχρες. 5β) λύρες = λίρεί Βενέχικες.
5Ι) = έφημέριος.
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76 Κ. Δ. Μέρτζιου

καί τό ρέστος όπου θέλει ευγάλει από τό αυτό νοίκι να τα δίδη | των 
άνωθε αδελφών διά να τα ξοδιάζουοι και αυτά εις τόσαις λαμπάδαις 
διά τό αυτό άλτάρε | και δίδω κάρικο68 εις τήν ψυχήν τοϋ αφέντη τού 
πιοβάν να έχη την έγνοια νά άνά \ φτουσι τό αυτό καντήλι. Καί αν 
καμμιά φορά δεν εύρη νά νοικιάση τό σπίτι θέλω καί \ από τα άνωθε 
έξι δουκάτα νά δίδουσι οι άνωθε αδελφοί ταίς λίτραις δέκα και σολ- 
ντία δέκα | του αφέντη τοΰ πιοβάν διά νά κάνη τζί έφτά λειτουργίαις 
διά τον καιρόν όπου είναι ανοικο j τό σπίτι διατί θέλω νά γίνουνται εις 
παντοτεινό. ’Ακόμη θέλω νά δίδουσι από την | κληρονομιάν μου κάθε 
χρόνο είς παντοτεινό δύο δουκάτα είς την εκκλησίαν τοΰ | Περαρόλο 68 
τοΰ άφεντός τοΰ πιοβάν όπου κατά καιρόν θέλει εΐαται διά νά ξοδιάζη 
τό ένα είς \ τόσο λάδι νά άνάφτη τό καντήλι τζή Παναγίας είς τό Καπι- 
τέλλο 60 όπου είναι εις την Κρο | ζέρα απάνω είς την στράτα όπου αν 
άδειάζη τον πόντε81 τζή Μπρέντας τό όποιον την σήμερον \ ό αυτός α
φέντης πιοβάς τό άνάφτει μέ λάδι όπου έγώ τοΰ δίδω και τό άλλο δου
κάτο νά | δίδϊ] δύο λίτραις εκείνου όπου πάγει καί άνάφτει τό καντήλι 
καί τό ρέστος να πέρνη τό j σαις λαμπάδαις από τρεις ογκιαΐς τη μία 
νά τάς άνάφτη είς την Παναγίαν τοΰ αύτοϋ | Καπιτέλλου. Καί όταν έχη 
χρεία από φτιάσιμο τό αυτό Καπιτέλλο νά σοαπεντέρη62 | ταϊς λαμπά- 
δαις και νά ξοδιάζη από αυτά νά τό φτιάνη διά νά μην χαλάση, διατ'ι 
καί | έγώ δύο φοραϊς τό έφτιασα είς τον καιρό μου όποΰ ήτον διά νά 
χαλάση. \

Θέλω και κάθε χρόνο είς παντοτεινό την ήμέρα όποΰ ό αφέντης ό 
Θεός μέ θέλει άνα \ παύσει νά μοΰ κάνουσι μία λειτουργία αρχιερατι
κή μέ τους έφημερίους κα'ι προεφη | μερίους καί δύο Ιεροδιακόνους, 
δίδοντας τοΰ άρχιερέως δύο δουκάτα, των ιερέων | εμιαό δουκάτο κα- 
θενός, των ίεροδιακόνων ένα ν.άρτο καθενός, τοΰ ψάλτη ένα κάρτο [ 
καί τοΰ έκκληαιάρχη μία λιράτσαβΒ, καί υστέρα από την λειτουργίαν 
νά κάνουσι ένα τρισάγιον, | να κάνουσι τό τρισάγιον εκεί όποΰ μέ θέ- 
λουαι ενταφιάσει μέ τα άνωθε ονόματα των | άπεθαμένων μου.

Άφίνω τοΰ έκλαμπροτάτου αύθεντός ντετόρε Σαλβατώρ \ Βάρδα 
τοΰ πολλά μου ήγαπημένου καί κομισάριου διά αημεΐον τής πολλής μου 

ά άγάπης \ μίαν εικόνα τής Παναγίας μέ την αργυρή λάμα καί μέ κινι- 
ζόλαν ένταγιάδαΒί χρυ \ σωμένη, την μεγαλείτερη από δλαις όποΰ έχω 

Ί καί τον ’Εσταυρωμένο όποΰ έχει τή αοά | τζα ατενή από έμπανο μέ τό

δ8) = επιφορτίζω. 58) = πολίχνη τής Παδούης. “·) — προσκυνητάρι. 
β1)— γέφυρα. β>) = διακόπτω.
6β) = μεγάλη λίρα = 30 σολδία, αντί 20 ποΰ είχεν ή λίρα.
6<) κινιζόλα ένταγιάδα = πλαίσιον ξυλόγυπτον.
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κρυστάλλι δμποοοτάς καί μία κασέλα από τα'ις δύο | όπου έχω από κα
ρά βί ίνταγιάδαις, παρακαλώντας τον να τα άτζετάρη™ διά νά μου Όυ. 
μαται | καί τοΰ ρακομαντάρω τά άνέιρα μου να τα αγαπά καί νά μην 
άμπαντονάρη τά ίν | τέρισα*1 μου.

Άφίνω τοΰ εκλαμπρότατου αυ&εντός ντετόρε Τζώρτζη Τζαντίρη 
άλλου μου | κομισάριου καί ήγαπηιτένου μίαν εικόνα τής Παναγίας με 
την αργυρή λάμα | καί με κνιζόλα ένταγιάδα χρυσωμένη, εκείνη όπου 
έχει τό άρμα88 μου είς την κινι \ ζόλα καί δύο μάντρεπέρλαι63 όπου 
έχω εις την ΙΙεράγα καί είναι είς την μίαν δ άφέν | της δ Χριστός καί 
εις την άλλη δ άγιος ’Ιωάννης δ Θεολόγος. Καί την άλλη κασέλα την 

| κονπάνια τής άνωάε, παρακαλώντας τον νά τά άτζετάρη διά σημείον 
αγάπης καί | νά μην άμπαντονάρη τά ΐντερέσα μου καί τοΰ δίδω την 
ευχή μου καί τής άρχόντισάς του καί \ των παιδιών του.

Άφίνω τοΰ αφέντη τοΰ Μάρκο Προκατσιάντε70 τοΰ ήγαπημένου 
μου έξα | δέλφου δύο είκόναις δποΰ έχω μικρές μέ κνιζόλαις χρυσω- 
μέναις, τον άγιον Φίλιππον καί την αγίαν Μαρίνα, διά νά ταΐς βάλη 
είς τό σκανμπέλον του " νά μοΰ άυμάται. j Ακόμη άέλω νά τοΰ δί· 
δουσι κάάε χρόνο από την εντράδα’2 τής Περάγας ένα σακί στά | ρι 
από άνάμισυ στάρο 78 Βενέτικο καί μία βαρέλα κρασί είς δλην του την 
ζοτήν καί υστέρα | από την ζωήν του τό αυτό στάρι καί κρασί νά μέ- 
νουαι είς την κληρονομιάν μου. |

Άφίνω τοΰ αφέντη Μαρκαντώνιου Άχέλη τοΰ πολλά μου ήγαπη
μένου μίαν | εικόνα τής Παναγίας εκείνη δποΰ έχει την κνιζόλα χρυσή 
καί κόκκινη καί άλλαις δύο | είκόναις μικραίς, τον άγιον Σπυρίδωνα 
καί τον άγιον Αντώνιον μέ κνιζόλαις, διά σημείον αγάπης.

Άφίνω τοΰ έκλαμπροτάτου καί ύψηλοτάτου αυάεντός Φραντζέακι 
Ντε | μένζο τοΰ πολλά μου ήγαπημένου μίαν εικόνα τής Παναγίας μέ 
την αργυρή λάμα \ καί μέ κνιζόλα ενταγιάδα εκείνη δποΰ έχει άτόρνο 74 
εις την εικόνα μία σοάτζα ατε \ νή από περέρ μάβρο.

Άφίνω τοΰ έκλαμπροτάτου καί ύψηλοτάτου αυάεντός Φραντζέακο | 
Φοσκαρίνι μίαν εικόνα τής Παναγίας μέ την αργυρή λάμα καί μέ κνι- 
ζόλα εντα \ γιάδα χρυσωμένη, εκείνη δποΰ έχει είς την κνιζόλα διάφο- 
ραις φιγούραις. |

Άφίνω τοΰ έκλαμπροτάτου καί ύψηλοτάτου αύ&εντός Νικολό Κορ· 
νάρο υιοΰ τοΰ ύψηλοτάτου \ αύάεντός Τζουάνε δύο εικόνες τούς αγίους

Ή Ιδιόγραφος διαθήκη Γρηγορίου ίερέιος του Μαρα τοΰ Κρητος 77

βί) καρά = καρυδιά. ββ) = δέχομαι. βΙ) = συμφέροντα.
*"*) arma = οίκόσημον. β9) = μαργαραομάννα.
,0) Προκατσιάντε τό γένος ήτο ή μητέρα τοΰ Μαρά. 71 * 73) = κομοδίνο.
73) = εισόδημα. ,!) = 83 λίτρες. 74) = πέριξ, ολόγυρα.
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R. Δ. Μέρτζιου

έπτά παΐδας και τους τρεις παΐδας | εϊς την κάμινον με κνιζόλαις άπό 
έμπανο οτενα'ις και με γιαλιά δμπροατάς καί | της ίκλαμπροτάτης κα'ι 
ύψηλοτάτης Κυρίας ΑΙκατερίνας τής μητέρας τον αύτοΰ άφεντδς Νι- | 
κολό, άφίνω μίαν εικόνα την 'Έγέρσιν τον Λαζάρου μί οοάτζα χρυ
σωμένη στενή. \

Άφίνω τής έκλαιιπροτάτης και ύψηλοτάτης Κυρίας Μένεγας Κορ- 
νάρο μίαν εικόνα τής \ Παναγίας μικρή μί την αργυρή λάμα και μί 
κνιζόλα ενταγιάδα χρυσωμένη, | ή όποια έχει εϊς την κορώνα της ολίγο 
μαργαριτάρι και ό Χριστός βαστά εις τό χέρι του τον κό | σμον, πα- 
ρακαλώντας την άφεντίαν της νά την άτζετάρη διά νά τής είναι βοη&ός 
και τής ρακο | μαντάρω την ανιψά μου να την αγαπά.

“Αλλη μία εΙκόνα τής Παναγίας έχω μικρή \ με κνιζόλα ενταγιάδα 
χρυσωμένη, ή όποια έχει άτόρνο εις τήν εικόνα ένα φε \ σιόνι άργυρό 
τήν όποιαν άφίνω τής ίκλαμπροτάτης κυρίας Νικολόζας Τζηγάλενας 
πιρα | καλώντας την νά άγαπά τή Μητροδώρα τή φιλιότζα μου 7\ |

Άφίνω τής ίκλαμπροτάτης κυρίας Αλεξανδρινός Τζαντίρη μίαν 
εικόνα μικρή \ όπου έχει τον άγιον Γεώργιον με τήν άργυρή λάμα και 
με κνιζόλα ενταγιάδα χρυσωμένη | και τής άφίνω και τήν ευχήν μου.

Άφίνω τοΰ εκλαμπρότατου αϋ&εντός ντετόρε Τζουάνε Λοράντο μίαν 
εΙκόνα τή; άγιας \ Παρασκευής με κνιζόλα ίνταγιάδα χρυσωμένη διά 
σημεΐον άγάπης.

Άφίνω τοΰ | ίκλαμπροτάτου αύ&εντός Φραντζέσκο Βέλανο μίαν 
εικόνα τής Παναγίας μί τήν άρ | γυρή λάιια κα'ι μί κνιζόλα ίνταγιάδα 
χρυσωμένη, ίκείνη που έχει εις τήν κνιζόλα τέ | σσερες πέτρες μπλά. 
βαις ,β διά σημεΐον τής πολλής μου άγάπης και τοΰ άφίνω και τήν εύ· 
χή μου. \

Άφίνω τοΰ ίκλαμπροτάτου αύ&εντός Νικολό Καραγιάννη μίαν ει
κόνα τής Όρ&οδο | ξίας μί κνιζόλα ίνταγιάδα χρυσωμένη μεγάλη διά 
σημεΐον άγάπης τοΰ οποίου ρακο \ μαντάρω τον άνηψό μου νά τον ά
γαπά και τοΰ άφίνω τήν ευχή μου.

Άφίνω τοΰ ίκλαμπροτάτου | αύ&εντός άαπάτη17 Νικολό Παπαδό·
! πουλο μίαν εικόνα τής Παναγίας ζωγραφιά πα \ λαιά ή όποια έχει εις 

τό έναντις πλάγι τον άγιον 'Ιωσήφ και είς τό άλλο τον άγιον Αομέ | 
νιγο με κνιζόλα ίνταγιάδα, παρακαλώνιας τον νά τό βάλη επάνω είς τό 
σκανμπέ | λο του άίά νά &υμάται τις άγάπες μας νά παρακαλή διά τήν 
ψυχήν μου.

78

7·) = άναδεκιή ,β) κυιτνόχρους.
”) = άββας, ηγούμενος, ό Παπαδόπουλος οδιος, εγραψεν ιήν ιστορίαν τοΰ 

Πανεπιστημίου Παδούης (1726).

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 16:52:22 EEST - 54.161.213.156



Άφίνω ιοϋ | αφέντη Μάρκο Καγιάνη τον πολλά μον ήγαπημένου 
μίαν εικόνα τους ’Αγίους Δέκα τους | έν τή Κρήτη από ταις δύο όπου 
έχω τή μικρότερη, διά σημεΐον αγάπης. Άφίνω \ τοϋ άφεντός τοϋ 
Κωνοταντή Κολομπή από την Κεφαλλονία μίαν εικόνα τον "Αγιον \ 
Κωνσταντίνον και ’Ελένη διά σημεΐον αγάπης.

Άφίνω τοϋ αφέντη τοϋ Τομάζο Κολομπή, \ υίοϋ τοϋ αύ&εντός Ζή- 
οιμον, τον άγιον Θωμάν με κνιζόλα ένταγιάδα χρυσωμένη να τον πα- 
ρα | καλή διά την ψυχήν μου και τοΰ άφίνω και την ευχήν μου.

Άφίνω τής κυρίας Ρεγίνας 'Έριτζο | ιθυγατέρας τοΰ ποτέ αφέντη 
Τζουάνε 'Έριτζο μία εΙκόνα μικρή, τον αφέντη τό Χριστό | ή Έπικα- 
βήλωαις με κνιζόλα ένταγιάδα χρυσωμένη καί /ιέ γιαλ'ι δμπροστάς. 
Και τής Περίνας τζή αδελφή τζη άφίνω τον άγιον Ιωάννη τον Έλεή- 
μονά | με κνιζόλα χρυσωμένη καί τους άφίνω καί την ευχή μου.

Άφίνω τοΰ άφεντός Φραντζέ \ σκο τοϋ Μπό τοΰ πολλά μου ήγαπημέτ 
νου τον άγιον Αημήτριον μέ κνιζόλα έντα | γιάδα χρυσωμένη καί τον ά
γιον Άλύπιον διά σημεΐον τής πολλής άγάπης δποϋ τοϋ φέρνω καί τοΰ 
άφίνω [ καί τήν ευχήν μου εξ δλης καρδίας με δλους τοϋ σπιτιοϋ του.

Άφίνω τοϋ άφεντός ντετόρε Άλε \ ξάνδρου Καντζιλέρη 18 γαμπροϋ 
τοΰ άνωέλε άφεντός Φραντσέσκου μίαν εικόνα τής Παναγίας με | τήν 
άργυρή λάμα ή όποια έχει είς τήν κνιζόλα της μίαν άρμα da Cd’Bon 
<5ιά σημεΐον | άγάπης.

'Αφίνω τοϋ άφεντός Πιεραντωνίου Μέλτοι μίαν εικόνα τής Πανα- ^ 
γίας ζωγραφη \ μένη είς τήν περγαμίνα εκείνη δποϋ έχει ένα γέροντα 
γονατιστό δμπροστάς τής | Παναγίας μέ κνιζόλα ένταγιάδα καί γιαλί 
δμπροστάς διά σημεΐον άγάπης τήν όποιαν έχω | είς τήν Περάγα.

Άφίνω τοϋ άφέντη τοϋ πατέρα Διονυσίου τοϋ Μαζαράκη ίφημε- 
ρίου τοΰ άγιου \ Νικολάου τής Πάλας ένα στιχάρι δποϋ έχω άπό ράζο 
κολόρ ντέ φόγο καί με φι | όρα πολύλογα διά νά μοΰ ϋυμαται εϊς τάς 
άγιας του εϋχάς.

Άφίνω δύο άπό ταΐς βέ \ σταις μου ήγουν άπό τά άπανωφόργια 
ταίς καλύτεραις, νά δώσουσι τήν μίαν τοϋ άφέντου | τοΰ παπά Γεωρ
γίου τοΰ Γιαφούνη καί τήν άλλην τοϋ άφέντη τοϋ παπά Ίωάννου Λαμ· 
πούδη καί νά | τός δώσωσι καί τέσσερα άπό τά ποκάμισά μου κα&ενός 
διά νά παρακαλοϋσι διά τήν ψυχήν μου. ]

Άφίνω τοϋ άφέντη τοϋ παπά Ίωάννου τοΰ Μπούμπουλη δποϋ εί
ναι είς τον Άνκώναso μίαν εικόνα ή όποια | έχει τήν Παναγία καί * 80

Ή ιδιόγραφος διαθήκη Γρηγορίου Ιερέως τοΰ Μαρό τοϋ Κρητός 79

7β> Ό 'Αλέξανδρος Καγγελλάριος ίαιρός ήιο 'Αθηναίος.
,9) = οΐκόσημον τής εΰγενοϋς οικογένειας Bon.
80) Ή Ancona, Ιταλ. λιμήν τής Άδριατικής, είχεν ορθόδοξον Ναόν.
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80 Κ. Δ. Μέρτζιου

την Αγίαν Αίκατερίνα ζωγραφία τον Κυρ Άγγελον νά παρακαλή διά 
την ψυ | χήν μον.

Άφίνω τον πατέρα81 τον Σάββα Βλαστεροϋ νά τον δώοωσι τέσσε
ρα από τά ποκάμι | οά μου και μία από ταΐς βέσταις μου νά παρακα
λή διά την ψυχήν μον.

’Αφίνω τον άγιον | Όνούφριον καί τον άγιον Ιωσήφ τον εν τή 
Κρήτη, όπου εϊνε και τά δυο κονπάνια, νά δίδουσι \ τό ένα τοϋ αφέντη 
καί διδασκάλου Ίωάννου Άβράμη και τό άλλο τον αφέντη τοϋ πατέ
ρα | Μελετίου Παπαδοπονλον διά σημεΐον αγάπη; νά παρακαλονσι διά 
την ψυχήν μον. |

Άφίνω τον αφέντη τοϋ πατέρα * Αν {λιμό Πρασινίκο τό γιονρδί83 
μον από σκότο, | και άν ζήσω καί τό κονοομάρω™ και κάμω άλλο από 
τό ίδιο σκότο γή από κα \ δενέλα, νά τό δώσωσι αυτό και άς τό άτζε- 
τάρη διά σημεΐον αγάπης νά παρακαλή διά την | ψυχήν μον.

Άφίνω τοϋ αφέντη τοϋ πατέρα Μπενέτο Μούζαλου όπου είναι εις 
τό μονά | στήρι είς την Καριτά 84 * * μίαν εικόνα τοϋ αφέντη τό Χριστό 
τό «’Ίδε ό άν&ρωπος» ζωγρα | φισμένο είς τό χάρκωμα μέ κνιζόλα 
μαύρη διό νά τό βάλη εις τό σκαμπέλον τον νά μέ | ένίλυμαται εις τα\ς 
προσευχαίς τον.

° Αφίνω τοϋ αφέντη τοϋ παπά Τζώρτζη Κουλονμπή νίοϋ τοϋ | ά- 
φεντός Δράκου από την Κεφαλλοvia ενα φελόνι όπυϋ έχω από όρμίζι 88 
νεραντζάτο | καί ενα στιχάρι λινό εκείνο όποϋ έχει τά ξόμπλια εϊς την 
κάτω μεράΒβ καί ενα πετραχήλι | άπό εκείνα όπου εχω ντεσκουμπά- 
via81 μέ τά νπομάνικά του καί την ζώνη άπό τζενταλί | να λατάδα88 
διά νά παρακαλή διά την ψυχήν μου.

Άφίνω τοϋ ίεροδιάκονου Μι \ χαήλ Σολομών τοϋ Ζακννάινοϋ τοϋ 
ζωγράφον τό φελόνι μου τό πράσινο δαμασκάτο μέ τό | πετραχήλι τον 
από βελούδο, κίτρινος ό κάμπος89 καί τά φιόρα τον πράσινα καί ενα 
ζευγάρι \ ϋπομάνικα άπό βελοϋδο μέ κόκκινα κλαδιά διά νά παρακαλή 
διά την ψυχήν μου. \

°Ένα αφαλιστάρι μικρό έχω μέσα είς τό σκριτόριό 90 μου μέ ασήμι 
φοδράδο απόξω, στρο | γγνλό, είναι 6 άγιος Γεώργιος καί δ άγιος Δη- 
μήτριος, τό όποιον άφίνω τον εκλαμπροτάτου άφέντη | Άνδρέα Άν-

8Ι) πίπέρα = μονάχου, pere. 83) Γιουρδί (τουρκ. λ.) = κοντόαι.
88) = φθείρω, καταστρέφω. 84) μονή Carita Ιν Βενετίςι.
8δ) = μίμησις τών μεταξωτών υφασμάτων τής περσικής πόλεως Ormus.
8β) μερά = μεριά. 87) = όχι δηλαδή όμοια, απαράλλακτα, άλλά διάφορα.
88) τζενταλίνα λατάδα = κυανόχροιιν μεταξωτόν.
88) ό κάμπος—τό φόντο (άμφότεραι ίταλικαί λέξεις). 80) = γραφεΐον.
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Ή ιδιόγραφος διαθήκη Ι’ρηγορίου Ιερέως τοϋ Μαρα τοΰ Κρητός 81

δροϋταο καί τον παρακαλώ νά το άτζετάρη διά σημεΐον αγάπης καί 
τοΰ ρακομαντάρω | τον άνεψόν μου νά τον αγαπά.

"Αλλον ένα σφαλιστάρι έχω μέσα εις το ϊδιο σκριτόριο, | άγιορεί- 
τικο ενταγιάδο με άαήμι δεμένο άτόρνο το όποιον άφίνω τοΰ εκλαμ
πρότατου αφέντη \ Σπυριδιών τοϋ Σάρο 81.

Και τοϋ αφέντη ’Αναστασίου ΣάροΒ1 τοϋ άδελφοϋ του άψίνω μίαν 
εικόνα την \ Βάπτισι τοϋ άφεντδς τοΰ Χριστοϋ μέ σοάτζα χρυσωμένη 
και τούς άφίνω και την ευχή μου. |

Άφίνο) τοϋ αφέντη τοϋ νιετόρε Κωσταντή Χριστοφόρο τοΰ πολλά 
μου ήγαπημένου | μίαν εικόνα την Γέννησιν τής Παναγίας μέ σοάτζα 
ένταγιάδα χρυσωμένη διά οηιιεΐον αγάπης. |

Τέααερες εικόνες έχω μέ αοάτζαις από περέρ μαϋρο εϊνε οΐ τέσαε- 
ρες ύμνοι τής Παναγίας | κονπάνια, ταίς δποίαις άφίνω ταίς δύο τοΰ 
αφέντη τοϋ Άρνέστο Μαγιώτα93 καί ταίς άλλαις \ δύο τοϋ αφέντη τοΰ 
Φραντζέσκο ΜασγαναΒΒ διά σημεΐον αγάπης.

Άφίνω τοΰ αφέντη τοϋ Τζου \ άνε τοϋ Κοντολέο 94 τον άγιον Παν- 
τελεήμονα μέ σοάτζα χρυσωμένη διά σημεΐον αγάπης. |

Άφίνω των τριών θυγατέρων τοΰ αφέντη τοΰ Μανωλάκη Κακνή 
τρεις εικόνες : τον άγιον Ίωάννην | τον Θεολόγον, τον άγιον Στυλιανόν 
καί τον άγιον ’Αρτέμιον, κάάε μιας την μίαν καί τός | άφίνω καί την 
ευχήν μου.

’ Αφίνω τοϋ αφέντη τοϋ Πιέρο Πίκολη δποϋ στέκει είς την Περάγα 
| μίαν εικόνα τής Παναγίας δποϋ έχω εις την Περάγα, ζωγραφισμένη 

εις τό χάρκωμα ή δποία \ έχει είς τήν κνιζόλαν δύο κολώναις, διά ση
μεΐον αγάπης.

Άφίνω τοϋ άφέντη τοϋ Τζώρτζη τοϋ Ναννάκη, | τοΰ πολλά μου 
ήγαπημένου, τον άγιον Ίωάννην τον Πρόδρομον δποϋ είναι μέ κνι- | 
ζόλα ένταγιάδα καί τον άγιον Δανιήλ τον Στυλίτη διά σημεΐον άγάπης 
καί τοϋ δίδω καί τήν ευχή μου. |

Άφίνω τζή κερά Κατερίνας Καλαφάτη τζή Μιταροπούλας νά τής 
δίδουσι κάϋε χρόνο δύο | δουκάτα είς ολην της τήν ζωήν καί υστέρα 
άπό τήν ζωήν της νά μένουσι είς τήν κληρονομιάν μου. |

Άφίνω τοϋ Τζώρτζη Μέζερη τοΰ φιλιότζου μου νά τοϋ δίδουσι 
κά&ε χρόνο άπό τήν έντράδι τής | Περάγας ένα σακκί στάρι άπό άνά- 
μισυ στάρο Βενέτικο, είς ολην του τήν ζωήν καί ύστερα άπό \ τήν ζωήν * 91

9Ι) Οί Σάροι αύιο'ι ήσαν οί υιοί ιοϋ ιυπογράφου Νικολάου Σάρου. 
Μ) *0 Μαγιώιας Έρνέσιος ήιο γραμμαιεΰς *ής Έλλην. Κοινόχηιος. 
83ί Ό Μασγανας εχρημάχισεν φύλαξ ιής ‘Εκκλησίας.
91) Ή οικογένεια Κοντολέων ήτο έκ Ναυπλίου.
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82 Κ. Δ. Μέρτζιου

καί τών δύο νά μένη είς την κληρονομιάν μου και νά μη μποροΰσι διά 
καμμίαν αιτίαν \ νά ιό δμτιλιγάρουν γή να τό ίνπενιάρονοι95, μόνο νά 
τδ σκοδέρνονοι νά τό τρώαι διά νά με \ μακαρίζονοι και άν ποτέ τό 
όμηλιγάρουσι νά εϊνε πρίβοι98 ευθύς.

Άφίνω τον Μικέλη \ Μίζερη αδελφόν τον άνωθε Τζώρτζη να τοϋ 
δίδονοι κάθε χρόνο από την έντράδα τής Περάγας | ενα σακκί οτάρ1 
από άνάμιου οτάρο Βενετικό και μία βαρέλα κραοι να τό μοιράζονοι 

| με τη μάνναν τον εις όλην τος την ζωήν, νά παρακαλοϋσι διά την 
ψυχήν μου, καί νοτερά | άπό τήν ζωήν τοΰ Μικέλη καί τής μάννας 
τον νά τό δίδονοι τής ’Άννα Μαρίας θυγατέρας | τοϋ αυτοϋ Μικέλη 
καί αυτής είς όλην της τήν ζωήν καί νοτερά άπό τήν ζωήν της νά μέ- 

| νονοί είς τήν κληρονομιάν μου. ’Ακόμη άφίνω τοΰ αντοϋ Μικέλη 
μίαν εΙκόνα όπυϋ | έχω μεγάλη με διαφόρους άγιους μέ κνιζόλα άντί- 
γα με κολώναις καί πόμολα. \

’Ακόμη θέλω είς καιρόν παντριγιας τής άνωθε ’Άννα Μαρίας θυ
γατέρας τοϋ Μικέλη \ νά ξοδιάζουσι οι άφένταις οι κομισάριοι μου νά 
τής κάμουοι ένα στρώμα φορνίδο | άπό ό,τι τοΰ χρειάζεται, καθώς τός 
θέλει φανή άρμόδιον did νά παρακαλ.ή διά τήν ψυχήν μου. |

Άφίνω τοϋ κοπελιοϋ όπου θέλει ενρεθή εις τήν δούλετ/τίν μου είς 
τον καιρόν τοϋ θανάνον μου νά τον | ντΰοονοι καί νά τοΰ κάμουοι καί 
τήν μίζαν81 του καί να πληρώσουσι καί τό ναϋλόν τον νά τον πέψουοι 
εί; | τήν πατρίδαν του καί νά τοΰ διόοωοι καί δώδεκα δουκάτα νά τα 
βαστά εις τό σπίτι τος καί νά τοϋ \ δώσονοι καί εςι άπό τα ποκάμιοά 
μου τά καλύτερα καί ό,τι άλλο θέλει φανή ιών άφεντών τών \ κομισά
ριων μου άποϋ τά ροϋχα μου. Καί άιΊσως καί γένη Ιερέας νά τοΰ δί· 
δουοι κάθε χρόνο δον | κάτα δύο είς όλ.ην του τήν ζωήν διά νά παρα- 
καλή διά τήν ιμυγήν μου καί νά τοΰ δώσονοι καί ενα άν | θολόγιο δ- 
ποϋ έχω είς τήν Περάγα καί ένα εύχολόγι καί ένα δωλόγι καί ένα ψαλ- 
τήρι καί ένα ουναζαρισιή. \

Άφίνω τζή ‘Ελενιτσας τζή φιλιάτζας μου άδελφής τοΰ Μικέλη ένα 
οτριο,ιιάτζο άπό εκείνα δ.ποΰ έχω | είς ιό στρώμα μου καί ένα παγια- 
ρίτζο* 9’1, μία προοκεφαλάδα, δύο προοκεφαλάδια, μία φελτζάδα", | 
ένα πάπλωμα καί ένα ζευγάρι σεντόνια διά νά παρακαλή διά τήν ψυ
χήν μου.

'Αφίνω τζί Κατε \ ρίνας Μιάνη θυγατέρα τζή Πάσκας όπου στέκει

95) = υποχρεώνω, ενεχυριάζω. 9") = εστερημένοι.
9') μίζα ήτο ή προμήθεια τών αναγκαίων τροφίμων τουλάχιστον 20 ημερών 

διά τοϋ; ι’πιβιβαζομένους καραβιών. = στρώμα άπό άχυρο.
") φιλτσάδα = είδος παπλώματος.
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εις τό μετζάδο 100 μου τα αλλα δύο στρωμάτσα ( όπου εχω εις το στρώ
μα μου, το παγιαρίτζο καί τα στρίποδα τα χρυσωμένα μέ ταΐς ταύλαις 
τους, \ μία προσκεφαλάδα, δύο προσκεφαλάδια, μια φιλτζάδα, ενα πά
πλωμα καί ενα ζευγάρι σεντόνια | από τα καλύτερα όπου εχω καί εις 
καιρόν πανδρειάς της να τής δώσουσι διά μίαν φοράν δουκάτα είκοσι 

| διά νά παρακαλή διά την ψυχήν μου.
’Από τον Mario Καλεγάρο τον άφιττουάλε 101 μου εχω να λάβω | 

από τό νοίκι τοΰ σταργιοΰ δποΰ μοϋ πληρώνει καί από τορνέσα '°2 
όπου τοΰ εδάνεισα καί διά ταίς άεληαίς 10" όπου τοΰ εγόρασα κα&ώς 
φαίνεται είς τό λιμπρέτο μου όπου γράφω τα όσα μοϋ \ δίδει καί τά 
δσα μοϋ χρωστει καί είναι καί εϊς τό λιμπρέτο τό έδικόν του όπου τοΰ 
κάνω ταΐς \ ρετζεπούταις καί &έλω νά τον κάιουσι τον κόντον τον καί 
από τό χρέος όποΰ χριυστεΐ | να τοΰ χαρίσουσι τά έμισά διά νά παρα
καλή διά την ψυχήν μού καί τά άλλα έμισά νά σκο | δέρουσι διά νά 
πλερώσονσι τά άλλα μου λεγάτα. Καί άνισώς καί αυτός δεν είναι ζων
τανός, | τό ίδιο νά κάνουσι εις τά παιδιά του χαρίζυντάς τος τό έμιοό 
χρέος.

Άφίνω τής Γιουστίνας | γυναικός τοΰ αύτοΰ Mario δουκάτα πέντε 
διά μία φορά διά να παρακαλή διά την ψυχήν μου.

Άφίνω τζή Μαρίας γυναικός τοΰ Τζανέλα Γιρόιο δουκάτα πέντε 
διά μία φορά διά νά παρα | καλή διά την ψυχήν μου.

’Αφίνω τής Αάουρας Γιρότο ϋυγατέρας τοΰ ποτέ Στέφανο όποΰ | 
μου έατά&ηκε άφεττρυάλες δουκάτα πέντε διά μία φορά νά παρακαλή 
διά την ψυχήν μου. |

Άφίνω τής κερά 'Ελενέτας Προκατζιάντε τής άξαδέλφης μου δου
κάτα τέσσερα κά&ε \ χρόνο είς δλην της την ζωήν καί υστέρα από την 
ζωήν της νά μένουαι εις την κληρονομιάν μου. |

Άφίνω τής κερά Μπενιάς Φριέλο101 δουκάτα τέσσερα κά&ε χρόνο 
είς δλην της την ζωήν | καί υστέρα άπό τήν ζτοήν της νά τά δίδουσι 
τοΰ αφέντη τοΰ Νικολάκη Φριέλο τοΰ άδελφοΰ τζη | είς δλην του τήν 
ζωήν καί υστέρα άπό τήν ζωήν του νά μείνουσι είς τήν κληρονομιάν 
μου.

’Αφίνω τοΰ αφέντη τοΰ Θεοδόση Φριέλο μίαν εικόνα τής Παναγίας * 104

,0°) μετζάδο = ammezzato, είναι τό μεοαϊον χαμηλόν δωμάιιον, έξ οδ καί 
χό Γιαννιώχικο: μαντζάτο. m) = ενοικιαστής

,oa) Τορνέσι, ήχο μικροσκοπικόν χάλκινον νόμισμα εν Κρήτη. Τέσσαρα εξ αυ
τών ήξιζονένα σολδί. ’Εδώ όμως είναι υπό ιήν έννοιαν χρήμαια, λεπτά.

los) άεληαίς (κρηχική ιδιωματική λέξις) = αγελάδες.
104) Φριέλο. Τής κρητικής ταύτης οικογένειας ήτο καί ή μητρυιά τοΰ Γρη

γορίου Μαρα όνόματι Πηγή.
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όπου είναι | μέ την κνηζόλα άπό περέρ μαϋρο και με φρογιάμε 106 έν- 
ταγιάδα χρυσωμένα | διά σημειον αγάπης.

Άφίνω του κονπάρο μου του αφέντη τοϋ Τζονάνε Παππά δυο | εΙ· 
2j κάνες, τον άγιον Ίωάννην τον Χρυσόστομον μέ κνιζόλα ένταγιάδα χρυ

σωμένη | καί τον αφέντη τό Χριστό εις τό ποτήριον μέ σοάτζα χρυσω
μένη διά νά τά δώση των δύο του παιδιών τών | φιλιότζων μου καί 
τός άφίνω καί την ευχήν μου. Καί αν κανένα | από τά αυτά φιλιότζα 
γίνη Ιερέας όπου τό έχει γνώμη ό πατέρας τος, νά τοϋ | δίδουσι από 
τό ρεζίδουό 10β μου τέσσερα δουκάτα κάάε χρόνο εις ολην του την ζωήν 
διά νά | παρακαλή διά την ψυχήν μου καί υστέρα από την ζωήν του 
νά μένουσιν είς την κληρονομιάν μου. |

Δώδεκα εΐκόναις έχω, ταίς δώδεκα έορταίς, μέ σοάτζαις μαύραις, 
κον | πάνιαις, από ταίς όποίαις την μίαν άφίνω, την Ύπαπαντήν, τής 
άνεψας μου \ καί ταίς άλλαις ένδεκα &έλω νά ταίς δώσουσι οι άφέν- 
ιαις οι κομεαάριοί μου εις | ένδεκα ιερείς άπό εκείνους όπου άέλονσι 
εϋρεϋή είς ιόν ενταφιασμόν μου, άρχι \ νώντας άπό τούς εφημερίους, 
προεφημερίους, ψάλτη, Ιεροδιακόνους τοϋ άρχιερέως | καί ταίς άλλαις 
τών ξένων ιερέων όπου άέλουσι λάχει <5ιά νά μέ μακαρίσουοι. |.

Άφίνω τοϋ άφέντη τοϋ άμπάτε Μελέτιου Ρόζα δύο είκόναις οί 
όποίαις είναι είς \ φόρμα σφαλιστηρίου, μά ξεχωρισταίς, καί είναι είς 
την μίαν ό άγιος Σπυρίδων καί είς την | άλλην ό άγιος Μύρων ό Κρή
της διά σημειον άγάπης.

Άφίνω τοϋ κονπάρο μου | τοϋ καπιτάν Τζώρτζη Βαρούχα διά ση- 
μεΐον άγάπης μίαν εικόνα τον άγιον Γεώργιον \ άπό τούς δύο όποϋ 
έχω είς την Περάγα τό μεγαλύτερο.

Άφίνω τής ήγαπημένης μου άνεψας \ τής Μητροδώρας θυγατέρας 
τοϋ ποτέ μου άδελφοϋ Ίωάννου Άορέλιου νά τής δίδουσι κάάε χρόνο 
δουκάτα δέκα καί ένα σακκί άλεϋρι άπό άνάμισυ στάρο καί μιά [ βα
ρέλα κρασί εις ολην της την ζέσήν διά νά παρακαλή διά τήν ψυχήν μον_ 
Καί υστέρα | άπό τήν ζωήν της τά αυτά δέκα δουκάτα νά τά δίδουσι 
τής άνηψάς της τής Εύπραξίας | οπού τήν έχει είς τήν συντροφιάν της, 
είς ολην της τήν ζωήν διά νά παρακαλή καί αυτή διά \ τήν ψυχήν μου, 
ατέκοντας περό πάντα είς τήν υποταγή τής άείας της, άλλέως νά είναι 
πρίβα. \

Ακόμη άφίνω τής αυτής μου άνεψας τής Μητροδώρας τέσσεραις 
είκόναις, τήν Ύπα | πανιή τοϋ Σωτήρος, τούς Άγιους Τεσσαράκοντα 
τό μαρτύρων τών Άγιων Δέκα | τών εν Κρήτη καί τον άγιον Γρήγο
ρων τον άεολόγον, ταίς όποίαις όταν είναι οί έ | ορταίς τος νά ταίς

,οδ) = σύμπλεγμα φύλλων. *οβ) = υπόλοιπον περιουσίας.
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δίδη τού εκκλησιάρχη νά τα'ις βάνη εις τή μέση, έπειδή και να μην |* 
έχονσι άλλαις και με ταύταις έσερβίρονταν πάντα. ’Ακόμη τής άψίνω 
δώδεκα μη | ναΐα άπδ τά εϊκοστέσσερα άποΰ έχω νά τής δώσονσι τά 
καλύτερα και ενα ψαλτήρι από | τά μεγάλα όπου εχω Μίκον ’Αποστό
λου 101. Μίαν παρακλητική, ένα πεντηκοστάρι, | ένα Τυπικόν, ένα Συνα
ξαριστή και δσα Άλλα λίμπρα μου εύρίακονται να | έχω άπδ βίους ά
γιων εις απλήν γλώσσαν καί τής άφίνω καί την ευχήν μου. | Ταίς αύ- 
ταίς είκόναις καί δλα τά λίμπρα όπου άφίνω τής άνεψάς μου έλέλω 
καί ύ | στερα άπδ τήν ζωήν της νά τά βάνουσι εις τδ όρατόριον 108 τος 
νά διαβάζουσι οι κερά | καλογράδαις νά παρακαλοϋοι διά την ψυχήν 

μου.
Άφίνω τής Μαργέτας Φριέλο \ όπου εύρίσκεται τόσους χρόνους είς 

τδ σπίτι μου, διά τήν πολλήν δούλεψην όπου έκαμεν | είς τοΰ λόγου 
μου νά τής δίδουσι κάίλε χρόνο δουκάτα είκοσι καί δύο βαρέλαις κρα
σί | είς δλην της τήν ζωήν. Ακόμη ϋέλω δτι τά τρία στάρα τδ στάρι 
όπου μοΰ αφιαε χρέος ή | κερά ή μητρυγιά μου νά τής δίδω άπδ τήν 
Ιντράδα τής Περάγας, καέλώς είς τδ τεσταμέντο της | φαίνεται, νά τής 
τδ κάνουσι άλεϋρι κάτλε χρόνο νά τής τδ δίδουσι καϋώ; καί εγώ τής τδ 
έδιδα κά&ε j χρόνο έατς τήν σήμερον καί ύστερα άπδ τήν ζωήν της, νά 
μένουαι δλα είς τήν κληρονομιάν μου. |

Διά τά δώδεκα δουκάτα δπου σκοδέρνω άπδ τδ Μαγιατράτο ντέλε 
μπιάβαι109 έχω μία νότα | είς τδ λίμπρο μου καί έλέλω νά κάνουσι κα- 
ϋώς είς αΰτδ γράφω.

Κληρονόμον μου εις τά 110 * έχω καί είς τα 111 άσπετάρω εδώ καί είς 
κάέλε άλλον τόπον όπου νά μοΰ άγγίζη, έλέλω καί άφίνω \ τον άνηψόν 
μου τον πανιερώτατον Μητροπολίτην Τεραπόλεως Μάξιμον τδν Μαρα 
υιόν τοΰ ποτέ μου άδελφοϋ Ίωάννου Άουρέλιου τοΰ οποίου ρακομαν- 
τάρω τήν ψυχήν μου | καί τήν άδελφήν του νά τής βοηϋά καί τοΰ δί
δω τήν ευχή μου εξ δλης τής καρδίας. \

’Εμένα μοΰ ευρίσκονται να έχω έξω άπδ εκείνα δπου ανω&ε εδι- 
σπονέρεαα, Καβι | τάλε είς τήν τζέκα δύο χιλιάδαις δουκάτα καύώς είς 
τδ λίμπρο μου ξεκαϋαρίζω προς | τρία είς τά εκατό καί σκοδέρνω τδ 
χρόνο δουκάτα έξήντα καί είς τδ Ντάταιο112 τοΰ | κρασιού δουκάτα 
διακόσα πρδς τέσσερα είς τά έκατδ καί είναι δλα είς τδ όνομά μου καί

Ή Ιδιόγραφος διαθήκη Γρηγορίου ίερέως τοΰ Μαρα τοΰ Κρητύς 85

“”) 'Απόστολος Μϊχος ήτο λόγιος Ιερωμένος εκ Παραμυθίας.
»08) = τόπος προσευχής. ">9) = ήτο τό Γραφεϊον των τροφίμων.
110) τά έχω=έκεϊνα πού έχω. 1Π) τά άσπεττάρω=έκεΙνα που μοϋ ανήκουν.
Μί) =τό Γραφεϊον επί τοΰ φόρου τοΰ κραυιοϋ.
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&έλω | δτι πάντα νά εΰρίσκωνται είς την Τζέν.α1'“ γή είς τά άλλα δε- 
πόζιτα tcv ΐΐρίντζιπε, με κον | τετζιδν 1,4 δτι ποτέ τινάς νά μη μπορή 
νά τά διοπονέρη, μά νά στέκι] το καπιτάλε είς παν | τοτεινδ και μόνο 
τδ 11ρδ νά σκοδέρνουσι οι άφένταις οΐ Κομμεοάριοί μου νά πληρώ- 
νουοι | τά λεγάτα"* μου όπου είς τδ παρόν μου τεοταμέντο άφίνω καί 
τά επίλοιπα νά πέμπουοι του \ άνω&έ μου άνηψοΰ. Καί άνιοώς καί ό 
πρίντζιπες ίλελήση καμμιά φορά ία πλερώση | τδ καβηδάλε, άέλω καί 
ΐ'α μην ήαποροϋσι να τά σηκώσουσι άπδ τά ντεπόζιτα του πριν \ τζι- 
πε, τιαρά νά ευροϋσι άλλο ντεπόζιτο πιγοϋρο να τά Ινβεατίρουσι1,6 όπου 
να μην | είναι περίπολο 1,1 νά χαϋοϋσι καί νά τά τζιράρουοι πάντα είς 
τδ δνομά μου με ταίς | ΐδιαις κονδιτζιόναις ώς άνωάε καί τδ μπουλέ- 
τί118 όπου οηκώνουαι τδ πρδ νά λέγη πάντα \ D. Grec/Orio Mard.

’Ακόμη μου ευρίοκεται νά εχω είς τδ χωρίον λεγόμενος τής | ΤΙε· 
ρόγας, τερετόριον τής Πάντονβας κάνπους 120 δεκατρείς ήμιου καί τα- 
βέλλαις ένηά με φά \ μπρικαις 121 122 * καί dA/α, καϋώς είς τδ λίμπρο μου 
ξεκαθαρίζω, ταίς όποίαις φάμπρικαις | ταίς έκαμα ίγώ. Καί θέλω καί 
ό άνωθε άνεψδς καί κληρονόμος μλ δλα τά μό | μπιλε όπου εχω έκεΐ, 
νά τους εχη καί νά τους χαρή είς δλην τον την ζωήν καί νά δίδη τά 
λεγάτα, | τδ στάρι καί κρασί όπου παραπάνω άφίνω κάθε χρόνο διά 
την τρνχήν μου καί νά κρατή | καί τά σπίτια άγομεντάδα 122 διά να μην 
χαλάσονσι. Μά άνισώς καί 6 αυτός μου α | νεψδς δέν εχει γνώμην νά 
γυρίση είς την Βενετία καί είναι ή θέλησή του νά πωληθοΰοι οι αυτοί 

| κάνποι, θέλω δτι νά τους πωλήσονσι οι άφένταις οί Κομμίσάριοί 
μου μέ τδ πλεά άβα | ντάγκιο'™ όπου νά μπορέσονσι επειδή καί τδ 
τέλος τοΰ κάβετάλη μου νά είναι διά τους πτω | χους καί δσον περισ
σότερο ενγάλουσι, θέλουσι εχει καί αυτοί τδν μιστόν. Καί νά πουλή- 
σουσι | καί δλα τά μό μπιλε όπου εκεί μου ευρίσκονται vd εχω, τά ό
ποια είνε δλα γραμμένα | είς τδ λίμπρο μου. Καί τους άβερτίρω πώς 
τους αυτους κάνπους τους εύρηκα έρημους καί τους | άγοαεντάρησα μέ 
πολλαίς πιαντάδαις 124 από κλίματα καί δενδρά καί ταίς φάμπρικαις \ 
δλαις ταίς ήκαμα εγώ καί δεν τυχαίνει vd ατοχάαουσι πόσο αάς κοστί- 
ζουσι γή πόσο τους | νοικιάζω διατί μποροϋσι είς τδ νοίκι νά τους 
κρεσέρονοι125, μά νά τους ατιμάρουσι πόσο ’ξίζονσι. \ Έμενα είς τδν

ns) = Δημόσιον θησαυροφυλάκιον. '“) = δρος.
ιΐ3) = κληροδοτήματα. *'β) =: επενδύω. m) = κίνδυνος.
ί8)= ή άπόδειξις καταβ-έοεως. U9) = D Don
12ι>) Ό κάμπος τής Πάδοβας = μέτρο τετραγωνικά 3862. Ή τάβλα ύποδι- 

αίρεσις τοΰ κάμπου = μέτρα τετραγ 4,60 ι2>) =κτίρια.
122) άγομεντάδα : augumentare (άρχ ) aumentare = έπαυξάνω.
·®β) = δφελος, κέρδος. 124) = «putBiui. ,2δ) = αυξάνω.
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καιρόν μου μον τους έγνρέψασι νά τους πουλήσω και μου έδίδασι και 
εις ταίς φάμπρικαις | όσα έξώδιασα και νά στιμάρουσι κα'ι τους κάν- 
πους μα εγώ δεν ήΡέληαα νά τους πριβαριστώ. | Λοιπόν αν Ρελ.ήση δ 
άνηχμός μον ία πονληΡοϋσι δοα εχ'γάλουσι νά τα ίι·βεοΎίρονσι εις τά 

| Ντεπόζιτα τον ΙΙρίντζιπε και από τό προ νά δίδουοι τα Ιεγάια, τό 
στάρι και κραο'ι όπου παράτα) | άφίνω και τό ρέστος νά τα πέμπούσι 
τοΰ άνηψον μον κάΡε χρόνο είς δλην τον την ζωήν όπου δ ά [ φάντης 
δ Ρεός νά τοΰ την δώση χρόνους πολλούς. Και νοτερά από την ζωήν 
τον αύιοΰ μον ά'ηψοΰ \ άφίνω διά Κομεσαρίονς μου είς παντοιεινό 
τον αφέντη τό Βαρδιά'ο με τους άφένιαις j τους Γοβερναδόρονς τής 
μπάγκας128 τον άγ. Γεωργίου τών Γραικών, δποϋ κατά καιρόν Ρέλου- 
οι εΐαται \ δμάδι με τους άνωϋέ μον άφέτταις Κομεσαρίονς τους όποιους 
παρακαλώ νά κάιιουοι διά \ την ψυχήν τος να δεχΡοϋσι την αυτή μον 
Κομεσαρία καί κατέχονσι καλά πώς καί εγώ είς δ | λην μον την ζωήν 
δάν ελειψα νά δουλέψω την εκκλησίαν καί τό γένος με πολνν πόΡον | 
καί αγάπην. Καί τό καβετάλ.ε δποϋ έχω είς την Τζέκα καί είς τό Ντά- 
τσιο τοΰ κρασοϋ νά τά τζι | ράρονσι με τά καβειάλε τής εκκλησίας νά 
σκοδέρνη τό Προ δ αφέντη; δ Βαρδιάνος \ μά πάντα τό μπονλετί νά 
σηκώνεται είς τό δνομά μου καθώς άνωΡε γράφω. Καί τους κάμπους 

| δποϋ έχω είς την Περάγα με ταίς φάμπρικαις καί με τά μόμπιλε, ά 
δέ τά έχουσι που | ληιιένα είς την ζωήν τον άνηψον μου τά τους πον- 
λήσουοι καΡώς άιωΡε γράφω με κάΡε άβαν | τάγκιο. Καί δοα εϋγά- 
λονσι νά τά ίνβεσχίοονσι εκεί δποϋ έχουσι τά άλλα κα \ βειάλη τής εκ
κλησίας μά είς τό δνομά μον, πάλι καί είναι πουλεμένη την ίνβεατίδα 

| δποϋ έχουσι καομένη, νά την τζιράρονσι με τά καβεδάλια τής εκ
κλησίας ώς άνωΡεν, \ καί σκοδέρνοντας δλα τά προ νά δίδουσι κάΡε 
χρόνο δλ,α τά λεγάτα δποϋ παράνω άφίνω. | ’Ακόμη Ρέλαι καί κάΡε 
χρόνο είς παντοτεινό νά γράφουν είς τό ρόάοΑο121 τής εκκλησίας δποϋ 
ουνηΡί | ζονσι καί γράφουσι την αγίαν τεσσαρακοστήν δουκάτα έξι, δί- 
δοντάς τος δμπλιγο είς ταίς \ τρειλ, λειτονργίαις δποϋ λειτουργά δ α
φέντης δ Μητροπολίτης διά λόγου μου καΡώς παραπάνω | γράφω, νά ά- 
νάφτονσι μία τ όριζα απάνω είς τον τάφον δποϋ με Ρέλουσι ενταφιάσει 
διά | τά κάνη τό τρισάγιον άπολείτονργα. Καί τά άνάφτονσι καί μία 
λαμπάδα είς την Πα \ ναγία την ώραν δποϋ δ αφέντης δ εφημέριος 
μοϋ κάνει την παράκλησι. 'Ακόμη \ τά δίδουσι τής εκκλησίας δουκάτα 
τέσσερα κάΡε χρόνο διά νά γίνουνται μέ τά άλλα τέσσερα | δποϋ άφησα

lae) = επιτροπική τράπεζα. Τό σημερινό μπαγκάρι ιών εκκλησιών.
1ί!) Ώνόμαζον τό κατάστιχον δπου ένεγράφοντο έτησίως αί έκτακτοι είσφο- 

ραί τών μελών, ίδιοχείρως.
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από τό καβετάλε όπου εχω εις τους Γοβερναδόρονς ντέλλα εντράδα, όλα 
οκτώ, | νά τά ξοδιάζουσι εις τό λάδι τον καντηλιού της Παναγίας διά 
να μην έχη ή εκκλησία καμμιά \ έξοδο. Και ά> ιοώς και δεν δεχβοΰοι 
την Παναγία μου εις την εκκλησία μας, εις όποιαν | εκκλησία την δε- 
χβοΰοι, να δίδουσι και τά αυτά δουκάτα τέσσερα. Διά τά δύο δουκάτα 

| όπου παράνω άφίνω νά δίδη ό κληρονόμος μου τον αψεντδς τοΰ 
Μητροπολίτου τον άγιον | Σάββα και τών Ψυχών, ίλέλω κα\ τον καιρόν 
όπου σκοδέρνει ό αφέντης 6 βαρδιάνος νά τοΰ δίδη j άλλα δύο είς κάβε 
λειτουργία τά δύο δουκάτα διά νά κάνη τό τρισάγιου είς παντοτεινό κα- 
βώς | άνωβε γράφω. ’Ακόμη νά δίδουσι τών αφεντών τών εφημερίων 
δουκάτα εφτά διά νά γί | νωνται μέ τά οκτώ όπου τός άφισα άνωβε, 
δουκάτα δέκα πέντε διά νά κάνουσι με καλύτερη | προβυμία τό χρέος 
των και νά γράφουσι καί τά ονόματα τών δύο μου άνεψών, τον καιρόν 

| έκεϊνον, εκεί όπου έχονσι τά άλλα ονόματα τών απεβαμένων νά τά 
μνημονεύουσι, | Μαξίμου άρχιερέως καί Μητροδώρας μοναχής. Καί ν
οτερά από τό οπερνό τοΰ άγιον | Σάββα νά κάνουσι καί οϊ τρεις εφημέ
ριοι ενα μνημόσυνο απάνω είς τον τάφον μου κάβε | χρόνο με όλα τά 
δ< όματα τών άπείλαμένων μου. Άκόιιη νά δίδωοι τοΰ εκκλησιάρχη | κά
βε χρόνο άλλο έμιοό δουκάτο διά νά γίνεται με τό άλλο εμιοό οπού πα
ράνω τοΰ άφίνω, \ ενα δουκάτο διά νά άνάφτη τό καντήλι τζή Παναγίας 
με καλύτερον πόβον καί νά | άνάφτη καί την τόρτζα καί την λαμπάδα τής 
Παναγίας καβώς παράνω γράφω, καί δεν κάνοντας, | νά είναι πρίβος.

’Ακόμη νά δίδουσι τών κερά Καλογράδων τοΰ μοναστηριού μας 
τών Γραικών, | τον καιρόν όπου σκοδέρνει ό αφέντης ό Βαρδιάνος κά
βε χρόνο είς παντοτειιό δουκάτα | είκοσι δύο διά νά γίνωνται με τά 
παράνω όπου τούς άφησα, όλα δουκάτα τριάντα διά νά κά \ νονοί άλλη 
μία παράκληση τής Παναγίας κάβε Παρασκευή νά παρακαλοΰσι διά 
την | ψυχήν μου καί διά τούς άποβαμένους μου.

’Ακόμη βέλω νά δίδη ό αφέντης ό βαρδιάνος \ κάβε χρόνο είς παν· 
τοτεινό δουκάτα τέσσερα τοΰ αφέντη τοΰ ηγουμένου τής αγίας Παρα
σκευής | είς την Λέζενα διά νά βυμάται νά κάνη τό τρισάγιου καί νά 
πέρνη την μερίδα είς την άγίαν ΙΙρόβεσιν, \ κάβε όπου λειτουργήσει 
μέ τά ονόματα τών απεβαμένων μου. ’Ακόμα νά δίδη τοΰ εφημερίου 

| τοΰ άγιου Νικολάου είς την Πάλα δουκάτα τέσσερα, κάβε χρόνο είς 
παντοτεινό διά νά κάνη | καί αυτός τό τρισάγιου καί μερίδα κάβε όπου 
λειτουργήσει μέ τά άνωβε ονόματα τών άπεβαμέ \ νων μου.

‘Ακόμη νά δίδουσι τοΰ εφημερίου τής Τριμάρτυρος είς τούς Κόρ
φους δουκάτα τέ \ σσερα κάβε χρόνο, είς παντοτεινό διά νά κάνη καί 
αυτός τό τρισάγιον καί μερίδα κάβε ( όπου λειτουργήσει μέ τά άνωβε 
ονόματα τών απεβαμένων μου.
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’Ακόμη νά δίδουσι τοΰ | εφημερίου της εκκλησίας τον Άγιου Δη· 
μητριού εις την Ζάκυν&ον δποΰ τώρα την έφημε | ρεύγει δ αφέντης δ 
παπά Κόλας δουκάτα τέσσερα κά&ε χρόνο εις παντοτεινό διά νά | κάνη 
καί αυτός τό Τρισά\ ιον καί μερίδα κά&ε δποΰ λειτουργοΰσι μέ τά α- 
να>#ε ονόματα | τώι άπε&αμένων μου. Καί άφίνω διά χρέος είς την 
ψυχήν των ανιών εφημερίων | των άνω&ε τεσσάρων εκκλησιών νά γρά· 
ψουσι την αυτήν δμπλιγατζιόν μέ τά ανωϋε δνό | ματα τών άπεΰαμέ- 
νων μου είς την αγίαν Πρόϋεαι εϊς μίαν καρτέλλα ξέχωρα κολ | λημέ- 
νη είς μίαν τάβλα νά την κρεμάσουσι είς την αγίαν Πρό&εσι διά νά 
στέκη πάντα νά | έχουαι ένέλύμηοι κα&ένας από τους έφημερίους είς 
κάδε καιρόν νά οκοδέρνη τό λεγάτο του | καί νά κάνη καί τό χρέος του 
γράφοντας τον καιρόν έκεΐνον δποΰ εχουσι νά σκοδέρνουσι τά \ τέσσερα 
δουκάτα καί τά ονόματα τών δύο μου άνηψών Μαξίμου άρχιερέως και 
Μητρο | δώρας μοναχής.

’Ακόμη ϋέλουαι νά δίδουσι τοΰ αφέντη τοΰ Άρνέστο Μαγιώτα κά- 
ίλε χρόνο \ δουκάτα έξι διά νά κρατή τό ρεγίατρο 128 είς τά άνω&έ μου 
λεγάτα τά δσα σκοδέρνουσι καί τά | δαα δίδουσι διατί οι λεγατόριοί 
μου είναι δξω από τη Βενετία καί δέν ϋέλουαι πέμπει νά | τά σκοδέρ
νουσι είς τούς καιρούς τος και νά τοΰ δώαουοι καί ένα λίμπρο διά νά 
τά γράφη, τον \ οποίον παρακαλώ νά κάνη νά τά δίδουσι μέ ευκολία 
διά νά γίνεται τό μνημόσυνό μου. *Ακόμη τον παρακαλώ αν λάχη καί 
δέν εχουσι ρεγιστράδο τό παρόν μου τεσταμέντο είς τό λί \ μπρο τής 
εκκλησίας, νά τό ρεγιστράρη διά νά φαίνεται είς κά&ε καιρόν νά γίνε
ται ή &έλησή μου j κα&ώς πολλά επι&υμώ. Καί υστέρα από την ζωήν 
τοΰ αΰτοΰ Μαγιώτα, νά δίδουσι τά αυτά έξι \ δουκάτα τοΰ καδερνέ- 
ρη 1,9 τής εκκλησίας διά νά κοντινουάρη “° καί αυτός τό ίδιον δρδι- 
νε μέ | προϋυμίαν.

Ακόμη ϋέλω νά δίδη ό αφέντης δ Βαρδιάνος είς την εκκλησίαν 
τής Περάγας \ αλλα δουκάτα τέσσερα διά νά γίνουνται μέ τά έξι δου
κάτα δποΰ παράνω άφίνω δλα δουκάτα | δέκα διά νά άνάφτουσι τό 
καντήλι τής Παναγίας κά&ε ακόλη άποσπέρας είς τον εσπερινόν, μά δλην 

| την νύκτα καί δλην τήν ημέρα τής σκόλης καί δσα άβαντζάρουσι 152 
από τό λάδι νά πέρνουσι τόσαις | λαμπάδαις διά νά ταίς άνάφτουσι είς 
τό αυτό άλτάρε είς ταίς λειτουργίαις.

°Οσα άβαντζά | ρουσι άπό τό προ δποΰ σκοδέρνουσι πληρώνοντας 
δλα μου τά λεγάτα &έλω νά τά μοιράζουσι κάέέε | χρόνο είς παντοτεινό 
είς τούς πτωχούς, χρειαζόμενους, τά έμισά τήν Χριστού Γέννησιν καί

,28) = κατάσιιχον. *29) = λογιστής. 1*°) εξακολουθώ. 
1β1) = τάξις. ι“) bs περισσεύω.
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| τα αλλα έμιαά την Αγίαν ' Ανάστασιν διά νά παρακαλοϋσι διά την 
χρυχήν μου και διά τους άπε \ Καμένους μου. Θέλω και οΐ άφένταις οι 
κομισάριοι μου ευάύς νά πουλήσουσι τά ολίγα | μόμπιλε και το ασήμι 
οπού μου εύρίσκεται έξω άπδ έκεΐνα όπου άφίνω διά \ λεγάτα. Και 
έξω απδ τά Ιερά μου και άλλα τά όποια έχω είς τδ λίμπρο μου γραμ- 

| μένα είς φύλλα 196 τά όποια ϋέλω νά τά πέψουαι τον άνηψοϋ μου 
νά τά κράτη διά έν | ϋ·ύμησι να με μακαρίζη.

Άνισώς καί εις τδν θάνατόν μου εΰρεϋή νά χρωστώ κα \ νενδς καί 
δεν φ&άσουσι τά μόμπιλέ μου νά πλερώαουσι άπδ τά πρδ | όπου ακο- 
δέρνουοι καί άπδ την έντράδα τής Περάγας καί νά μην άρχινοϋαι νά 
πλε | ρώνουσι τά λεγάτα παρά νά αοτιαφάρουσι168 τδ χρέος διά νά μη 
δώοη κόντο ή ψυχή μου δι’ αυτά, \ μόνο τδ λεγάτο τζή μαργέτας Φρι- 
έλο ϋέλω να τής τδ δίδουσι πάντα διατί <3εν έχει I άλλο νά γλυτώνη, 
παρά αυτό. Καί νά δίδουσι καί τδ λεγάτο είς την εκκλησίαν τής Πε- | 
ράγας καί είς τδ Περαρόλο διά νά άνάφτουσι τά καντήλια τής Πανα
γίας διά βοήάειαν | τής χρυχής μου. Ξεκαϋαρίζω πώς είς τδν καιρόν 
τής ζωής μου έδούλεψα πολλούς | φίλους άπδ διαφόρους τόπους, οί 
όποιοι μου έγράφασι καί έσκοδέριζα τορνέσα \ καί τά έδιδα εκεί όπου 
μοϋ έγράφασι καί άλλουνών τούς ξώδιαζα είς πράγμα όπου | τδς έ- 
χρειάζετον καί τδς τδ έπεμπα. Καί άπδ εκείνους όπου εγώ έλάμβανα 
τά | τορνέσα τδς έκανα ριτζεπούταις,si, μά εγώ άπδ διαφόρους δεν 
έλαβα καουτζιόναις 185 | καί τραλεάλτρε 180 άπδ σκολάρους 137 όπου μοϋ 
τά έπέμπασι οί γονέοι τος καί τδς τα | έπεμπα είς την Πάντοβα καί 
μοϋ έγράφασι πώς τά έλάβασι, μά δέν έφύλαξα \ δλουνών ταΐς γρα- 
φαίς τος, πάρτε 188 άπ' αυτών δέν λείπουσι νά είναι άνάμεσα είς ταίς 
γρα | φαίς μου, καί βάνω μάρτυρα τδν άφέντη τδ Θεδ πώς δέν χρω
στώ κανενδς άπ' αυτών, | αντζι'39, έχω νά λάβω άπδ διαφόρους κα- 
§ώς άέλουοι δή οί άφένταις οί κομεσάριοί μου | είς ταίς νόταις μου 
διά νά τά ρεκοπεράσουαι “°. Μέ κάποιους είς τδ παρόν έχω νά | κάμω 
κοντούς όποϋ μοϋ γράφουοι έως την σήμερον καί σκοδέρνω καί τδς 
ξοδιάζω καί έχα< | ξεχωριστά λίμπρα είς τδ όνομα τοϋ καϋενδς μέ 
μπλάβο χαρτί, άπόξω καί είς αυτά | φαίνουνται αν τούς χρωστώ γη αν 
έχω νά λάβω καί νά κάμουαι τούς κοντούς τοϋ καίλενός διά νά | τούς 
σαλντάρουσι

”Εχω καί ένα λίμπρο de riceveri καί μοϋ έχουσι εις αυτό διάφο-

>8») = Ικανοποιήσουν. 1Μ) = αποδείξεις.
ι»5) = εγγυήσεις, προφυλάξεις. 18β) = μεταξύ άλλων.
Ι87) = μαφηταί. >»Β) = μέρος. 189) = τουναντίον μάλιστα. 
,4°) — έπανακτήσουν, εξασφαλίσουν UI) = εξοφλώ.
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ροι | καουτζιόναις και είς το ίδιον εχω δεμέναις κάποιαις γραφαίς 
χρειαζόμεναις | όπου μου σερβίρουσι δδιά καοντζιόναις θέλω και οι 
αφένταις οΐ κομεσάριοί μου | να πληρώνουσι τον αφέντη το νοδάρο το 
Βέλανο διά vet εύγάλη τους πόντους 142 τοϋ τε | σταμέντου εις τα λεγάτα 
όπου αφίνω να δίδοννται παντοτεινά και να τους πέητουσι εις | την Λέ- 
ζενα, εις την Πάλα, εις τους Κορφούς, εις την Ζάκυνθο, είς την /Ζε
ρά | γα και εϊς τό Περαρόλο διά νά έ'χουοι ένθύμησι εις κάθε καιρόν 
νά γυρεΰσουοι | τα λεγάτα τος και νά κάνουσι και τό χρέος τος και είς 
κάθε κόπια νά γράηιη και τα όνά | ματα των άπεθαμένων μου διά νά 
ξέρουσι νά γράψουσι είς την αγίαν Πρόθεσιν νά κάνουσι | τό χρέος τος. 
Καί νά γράιρη και τό παρόν μου τεοταμέντο είς τό λίμπρο τής εκκλη
σίας | μας όπου εχουσι τά άλλα τεσταμέντα. Ακόμη νά κόμη και μία 
κόπια με γράμ \ ματα Ρωμαίϊκα είς τό λεγάτο όπου αφίνω τών κερά 
Καλογράδων διά νά τό εχουσι j είς τό όρατόριόν τος νά θυμούνται νά 
κάνουσι ταίς παράκληααις νά παρακαλοΰσι διά την | ιμυχήν μου, βά- 
νοντας είς την ίδιαν κόπιαν καί τό λεγάτο τζί άνηψας μου. I

Θέλω και εύθνς οι αφένταις οι κοαεσάριοί μου νά δώσουσι είς την 
εκκλησία μας τοϋ αφέντη τοϋ | Βαρδιάνο τό λίμπρο τής Κομεσαρίας 
Καλορμάνο καί δ,τι άλλα χαρτιά εϋρίσκονται είς τό \ σπίτι μου ήγουν 
σκριτούραις 118 άττό λογαριασμόν τής αυτής Κομεσαρίας καί νά κάνου
σι | λογαριασμό εις τά δσα έσκοδάρισα καί είς τά δσα έξώδιασα καί δσα 
ενβεστήρισα, \ τά όποια φαίνονται δλα εϊς τό αυτό λίμπρο με γράμμα
τα τοϋ αφέντη τον Τζώρτζη τοϋ Νανάκη \ ό όποιος εντραβενίρησε 144 
είς δλα καί τός ϋέλει δώσει ένφορμότσια 145 καθαρά άνίσως καί εγώ | 
είς την ζωήν μου δεν θέλω εχω καομένους τους κοντούς μου. Μά εχω 
ελπίδα είς τον \ αφέντη τον Θεόν νά τά κομαντάρω προχοϋ άποθάνω, 
μά άν ενρεθώ χρεώστης είς τι | ποτας νά πληρώνονσι, διά νά μην εχη 
νά δώση κάντον ή ψυχή μου.

Ακόμη νά δώσουσι | τών αφεντών τών ίφημερίων τής εκκλησίας 
τό τεοταμέντο τοϋ ποτέ αφέντη Φλαγγίνη | καί τά δύο λίμπρα όπου εχω 
γραμμέναις ταίς Γράτζιαις146 όποϋ εβγοίνουσι κάθε χρόνο, \ νά τά 
χρατοΰσι είς φνλαξι οί εφημέριοι διά νά γράφονσι κάθε χρόνο ταίς 
γρά | τζιαις όποϋ έβγάνονσι καθώς έκανα καί εγώ διά νά εχουσι είς 
ένθύμησι από χρό | νο εις χρόνο πόσαις έβγάνονσι διά νά μην γένων- 
ται σφάλματα καθώς είς αυτά \ ξεκαθαρίζω.

Θέλω είς τον καιρόν όποϋ θέλουσι πουλήσει την ποσεσιόν 147 τής

Ή ιδιόγραφος διαθήκη Γρηγορίου ίερέως τοϋ Μαρα τοϋ Κρητός 91

ua) ΐ= τά σημεία τής διαθήκης όπου άναφέρονται τά κληροδοτήματα (legati). 
14>) — γραπτά. Ι41) = έπενέβη. 14ί) = πληροφορία,
»«) = χάριτες, βοηθήματα. 14?) = ιδιοκτησία.
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Περάγας, | αν θελήση έκεινος όποΰ θέλει νά την αγοράσει νά δμπλη- 
γαριστή νά δίδη τα'ις είκοσι λίτραις | είς την Εκκλησίαν τής Περάγας 
όποΰ άφίνω νά ακοδίρνουαι Απδ τό νοίκι | τοΰ σπιτιού No 4 νά εΙναι 
το σπίτι λίμπερο 448 είς την έξουαίαν τοΰ Αγοραστή, αλλέως | καί δέν 
θελήσει, το αυτό σπίτι νά είναι πάντα δμπλιγάδο διά τδ αυτό λεγάτο 
διά νά | γίνοννται οΐ λειτονργίαις τής Παναγίας καί νά πέρνονσι καί 
ταίς λαμπάδαις καθώς παράνω | γράφω, είς δόξαν τής Παρθένου καί 
βοήθειαν τής ψυχής μου ’Αμήν, \

1706 Mat ου 11 είς Βενετία

’Επιθυμώντας νά ξεκαθαρίσω πώς εχω νά λάβω άπδ τον Αφέντη 
Ζήσημο Κολομπή | Απδ την Κεφαληνιά καθώς είς τδ κόντο του φαίνε
ται υπογραμμένος Απδ τδν σιδρ \ Τομάζο τδν υίόν του έκατδ δουκάτα 
Ιντζίρκα, Απδ τά όποια θέλω νά δώση \ τοϋ Θανάση Σκιαδά όπου την 
σήμερο εΰρίσκεται εϊς την δοΰλεψί μου, δουκάτα | είκοσι πέντε καί τοΰ 
Αφέντη Παπατζώρτζη Κολομπή δουκάτα δέκα διά νά μου | κάμη τόσες 
λειτουργίες καί τά έπίλοιπα Αφίνω τοΰ ανωθε Αφέντη Τομάζο Κολομπή 
διά νά παρακαλή διά την ψυχήν μου. |

Ίερεΰς Γρηγόριος ό Μαρας βεβαιώνω τά ανωθε

Τή 24 Muqtiou 1712 (ό Νοτάριος έγραψε τά κάτωθι):

«Έδημοσιεύθη ή παροΰσα Διαθήκη ώς καί ό Κωδίκελλος τοΰ 
προειρημένου ποτέ σεβασμίου ίερέως Γρηγορίου Μαρα ένώπιον τοΰ νε- 
κροΰ τοΰ Ιδιου καί διεβιβάαθη Αντίγραφον είς τδ Έξοχώτατον Γρα- 
φεΐον των ΰδάτων διά τά 5 τοις έκατόν».

’Όπισθεν τής Διαθήκης ό Νοτάριος έγραψε τά κάτωθι:

«εν έ'τει 1706 ημέρα Τρίτη Μαΐου ένδεκάτη Ίνδικτιών 14η
"Ο σεβάσμιος ίερεΰς Γρηγόριος Μαρας τοΰ ποτέ Μάρκου έκ Κρή

της, εφημέριος τής εκκλησίας τοΰ ' Αγίου Γεωργίου τών Γραικών κλπ. 
έκάλεσεν εμέ τδν Δημόσιον Νοτάριον Φραγκίσκον Βέλανον καί έπί πα
ρουσία τών κάτωθι μαρτύρων μοί παρουσίασε την διαθήκην του κλπ.

Μάρτυρες : εγώ Δδν Μελέτιος Παπαδόπουλος τοΰ Κωνσταντίνου ίερεΰς 
ελλην ·

§γώ δ Δδν ’Ιωάννης Λαμπούδης έφημέριος τής έκκλησίας 
τοϋ ‘Αγίου Γεωργίου τών Γραικών κλπ.».
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14β) = έλεύθερον.
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Ή Ιδιόγραφος διαθήκη Γρηγορίου ίερέως τοΰ Μαρδ τοΰ Κρητός 93

’Ιδού τώρα 6 Κωδίκελλός του:

Εις δόξαν Θεοϋ 1712 Μαρτίου 2 εις Βενετίαν 

εγώ ό Ιερεύς Γ ρηγόριος Μαράς

Εις περασμένους χρόνους έκαμα ένα τεσταμέντο με γράμματα «δι
κά μου καί τδ | επρεζεντάρισα 149 είς το Καντζέλο 150 τοΰ εκλαμπρότα
του άφεντδς Φραντζέσκου Βέ | λανου, ΕΙς τδ παρτικολάρε 151 όπου γρά
φω διά την Παναγίαν μου όπου είναι ή έλπί | δα της σωτηρίας μου, 
λογιάζω πώς να έχασα την ελπίδα μου διατί αν εγώ δεν ήμ [ πόρευα 
νά κάμω τίποτας όπου ώμίλουν με ελευθερία, πόσον μάλλον | ένας άλ
λος παγένει διά νά κάμη πολέμους, ποϋρε 162 * * * * * παρακαλώ τδν έκλαμπρο- 

| τατον αφέντη δετόρε Τζόρτζη Τζαντίρη τδν κομεσάριό μου, ό όποιος 
είναι συχνά | είς τδ Καπίτολο, νά κάμη διά την ψυχήν μου νά την ελά- 
βη είς τδ σπίτι του είς δύο | χρόνους διά νά έχη καιρόν καί ένθύμησι 
νά παρακιιμ έκείνους όπου δπονέρουσι158 | νά κοτενταριοθοΰσι'61 νά 
παύσουσι τον πόλεμο όπου κάνουσι μέ την Παναγία, \ μά αν περάσου- 
σι οί δύο χρόνοι καί δέν ήμπορέσει νά τούς καταπείση νά άφίσουσι | 
νά βαλθβ ή αυτή εικόνα άπδ πανωθιδ άπδ την θύρα 156 καθώς γράφω 
είς τδ τεστα \ μέντο μου, τότε θέλω νά συμφωνήσουσι οι αφέντες οί 
κομεοάριοί μου νά την | δώσουσι είς καμμίαν εκκλησίαν εδώ είς τήν 
Βενετία μέ τδν ίδιο μόδο καθώς | γράφω είς τδ τεσταμέντο μου καί 
διά νά γένονσι δλα μου τά ίντερέαα μέ ποντουα | λιτά ιδβ καθώς είναι 
ή θέληαίς μου. Ίνατιτονίρω 151 τρίτον μου Κομεσάριον τδν εκλαμ- \ 
πρότατον καί ύψηλόιατον αύθέντη Φραντσέσκο Δεμέτζο, τδν όποιον 
παρα [ καλώ νά μη μέ άμπαντονάρη, μά τήν αγάπη τήν πολλή όπου 
πάντα | μέ έφανέρωσε, νά μου κοντινουάρη καί υστέρα άπδ τδν θάνατό 
μου καί νά κάμη | νά γένη ή θέλησίς μου μέ ποντουαλιτά εις τά πάν
τα, μαζί μέ τούς άλλους | δύο Κομεσαρίους, τόσον διά τήν Παναγία 
ωσάν καί διά κάϋε άλλο μου ίντερέ \ σε. Κομμάτι λεονκόρνο168 μου 
ευρίσκειαι εις τδ σκριτόριό μου όπου μου τδ έκανί | σκεψε ό μακαριό
τατος Πατριάρχης ’Αλεξάνδρειάς, τδ όποιον θέλω νά τό κά | μούσι 
τέσσερα μερτικά, νά πάρη ό καθένας άπδ τούς άφένταις τούς Κομεσα
ρίους | μου ιό ένα καί τδ τέταρτο μέρος νά πέψουαι τοΰ άνηψοΰ μου.

'«) = «παρουσίασα. 16°) = συμβολαιογραφείον. <δ1) = λεπτομέρεια·
ι«») = δμως. 18“) — άνθίστανται. 154) = ευχαριστηθούν.
1δ5) Εύρίσκεται καί σήμερον ή είκών αΰτη, περί τής οποίας κάμνει λόγον

έπανειλημμένως ό διαθέτης, ύπεράνω τής 'Αγίας Πύλης μεταξύ τών
διαστολών, ορατή από τό Ιερόν.

1ί6) = ακρίβεια. 151) = εγκαθιδρύω.
*“) 1ΐοοοτηο=κέρας ζώου τό όποιον έθεωρεϊιο δτι έχει μαγικός ιδιότητας.
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94 Κ. Δ. Μέρτζιου

Μου ευρίσκεται νά εχω \ καί ένα μπαστούνι, άπό μαργαριταρόριζα 
καομένο, το όποιον άφίνω τον Ύ | ψηλότατου άφεντός Φραντζέσκο 
Δεμέτζο τοϋ άνωθε.

Δυο εικόνες μοΰ εύρί | σκονται, οι άγιοι επτά παΐδες εϊς τη | μία 
καί εις την άλλην οι τρεις παΐδες εις την | Κάμινον, τές όποιες άφίνω 
της έκλαμπροτάτης και υψηλότατης κνρας | Μαριγέτας Δεμέτζο θυγα
τέρας τοϋ υψηλότατου άφεντός Φραντζέσκο διά νά | τές έχη βοήθεια οΐ 
όποιες εϊνε μέ σοάτζες μαύρες καί μέ κρονστάλι | όμπροστάς.

Εις το σπίτι μου ευρίσκεται εις την υπηρεσίαν μου ό Σπϋ | ρος 
Κολομπής υΙός τοϋ ποτέ άφεντός Ζησίμου άπό την Κεφαλωνιά τοϋ ό
ποιου | άφίνω νά τοϋ δίδουσι κάθε χρόνο δουκάτα δώδεκα εΐαέ όλη 
τον τη ζωή καί | υστέρα άπό τη ζωή του νά μένονσι είς την κληρονο
μιά μου. 'Ακόμη θέλω | να τοϋ κάμονσι τή μεζάδα'™ τον καί νά πλη- 
ρώνουαι τό ναϋλό του καί δ,τι άλλο τοϋ χρει \ άζεται, διά νά νπάγη 
είς τό σπίτι τον, νά τοϋ δίδουσι την κασέλα μου την κά \ ρινη εκείνη 
όποϋ έχω άπου κάτωθε άπό τά άγια λείψανα, να τοϋ δώαουαι \ έξι υ
ποκάμισα άπό τά καινούργια μου, έξι τζιπόνια καί έξι βρακιά \ λινά 
καί έξι ζευγάρια καλτσόνια λινά καί άλλα έξι δργουλένια άπό τά | βαμ
μένα καί δύο ζευγάρια που έχω δεμπαβέλα ροβάνα 16°, να τοϋ δώσονσι 

| την Παναγία όπου είναι εϊς την άλλη κάμαρα, παλαιά, μέ ένα στε
φάνι | άργυρό καί τήν άλλη όποϋ έχει την μαύρη κνιζόλα μέ φιόρα μέ 
χρυσά [ άπάνου. 'Ακόμη νά τοϋ δώσονσι καί τους 'Αγίους Δέκα έκεί- 
νους όποϋ άφιαα τοϋ ποτέ | άφέντη Μάρκο Καγιάννη καί τά δύο κονά- 
δρα όπου έχω είς τό πόρτεγο είναι | είς τό ένα δ αφέντης Χριστός καί 
σηκώνει τό Σταυρό καί εϊς τό άλλο έχει τά πάθη | τοϋ άφεντός τοϋ 
Χριστού. ’Ακόμη θέλω νά τοϋ δώσονσι τό στρώμα όπου θέλει καί | 
δύο ζευγάρια σεντόνια καί δύο μαξιλάρια, νά τον δώσονσι καί τή βα- 
λί | τζα μου τή μεγάλη καί δέκα δουκάτα νά τά βαστά είς τό σπίτι 

τους. |
Καί άν ό Σπϋρος θελήαη νά γένη Ιερέας θέλω νά τοϋ δώσωσι μιά 

μούδα'βί ιερά φορνήδα [ ήγουν τό πράσινο φελόνι ταμπώ μέ τό πετρα
χήλι τον καί ύπομάνικα | καί ένα στιχάρι, τον άέρα τον πράσινο ρεκα- 
μάδο μέ τό ποτηροκάλνμμα \ καί δισκοκάλυμμα και δύο κομμάτια 
άγια λείψανα άπό έκεΐνα όπου έχω | είς τές σκάτολες καί τό Ευαγγέλιο 
τό μεγάλο σταμπάτο καί ένα Ευαγγέλιο \ όπου έχω χειρόγραφο μέ βε
λούδο άπόξον κόκκινο τό όποιον έχει άπό τήν μία | μερέα ένα σταυρό

us) mesata καί misa είναι ιό αΰιό. Έγράψαμεν ηδη τί Ισήμαινεν. 
Ιβ0) μπαβέλλα ροβάνα = χρώμα μαΰρο κοκκινωπόν.
,βι) muta = αλλαξιά.
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άργυρό καί έξι φιγούρες στρογγυλός και από τό άλλο μέρος | έχει ένα 
σταυρό άργυρό και τέσσερες φιγούρες στρογγυλές.

Ή έκλαμπροτά | τη κυρία Ρεγγίνα Έοίτζο έτνχε εις τη Βενετία 
καιρόν περασμένο, ή ό \ ποια μού έαεστέριαε μέ μεγάλην άαιατέντζα 188 
καί άγάπη είς την άρρώστεια μου | την μεγάλη, τής όποιας θέλω νά 
τής δίδυυαι κάθε χρόνο τέσσερα δουκάτα | νά παρακαλή διά την ψυχή 
μου και ύστερα άπό λόγου της νά τά δίδουαι \ τής σινιόρας Περίνας 
τής αδελφής της καί ύστερα άπό τές δύο νά μένουσι \ είς την κληρονο
μιά μου

Τού άφεντη Φραντζέσκο Μπόν τού πολλά μου | ήγαπημένου έχω 
πολλές όμπληγατζιόνες 188 καί οΐ δυνάμεις δεν σερβίρουσι νά κά | μονοί 
εκείνο όπου είναι τό πρέπον καί παρακαλώ τον άφέντη τον Θεόν | να 
τού δώση την άνταμοιβή καί είς τά παιδιά του καί είς τά ίγγόνια του 
καί διά νά | μη σβύση είς τόν καιρό τον ή ένθύμησί μας θέλω νά τού 
δώσουαι τό μαχαίρι καί | περούνι καί μία κούπα όπου έχει ένταγιάδο 
τόν άγιον ’Αντώνιο καί τό σβελάρι184 τό μεγάλο όπού | έχω δξον είς τό 
πόρτεγο 184 * μέ την κασέλα του.

Μέσα είς τή βαλίτζα μου τη | μικρή είς μίαν σκάτολα εύρίσκονται 
δύο κομμάτια λεονκόρνο καί | θέλω νά τό εύρουσι νά τό δώσουαι τό 
ένα κομμάτι τού άφεντός Φραντσέσκον Μπόν | καί τό άλλο νά τό δώ- 
σουσι τού Σπύρου Κολομπή. ’Ακόμη άφίνω τού αυτού άφεν | τός 
Φραντζέσκον Μπόν τό σκριτόριο όπου έχω άπό νογέρα 188 με κυπαρί- 
σι | με τό ταβολίνι18! του διά νά τό κρατή είς την κάμαρά του νά μού 
ένθυμάται. |

Τού Τζορτζέτου έγγόνου τού άφεντός Φραντζέσκο Μπόν θέλω νά 
τού δώσουαι μία | κούπα όπού έχω άργυρή, παραχρνσωμένη καί τούς 
άφίνω καί την ευχή μου εξ j δλης μου τής καρδιάς.

Μέ τόν άφετουάλε μου δξου εΧκαμα καί τού εκάμασι | τούς κοντούς 
τούς ξάστερους καιρόν περασμένον καί τούς έδωκα είς τά χέρια | του 
καί έχω καί μία κόπια είς τό λίμπρο μου μέσα καί θέλω καί τού άφί
νω | άπό δλο ιό χρέος τά έμισά καί τά άλλα εμισά νά τά σκουδάρουσι 
οί άφέντες οί κομισάριοι μου διά νά δώσουαι τά λεγάτα μου καί είς τό 
λίμπρο μου | ί)έλουαι εύρη ξεκαθαριστά τό χρέος του.

Τζή Όλίβας Γηρότο άφισα είς τό \ τεσταμέντο μου πέντε δουκάτα 
ή όποια άπόθανε καί θέλω νά τά | δώσουαι τής θυγατέρας της διά μία

Ή ιδιόγραφος διαθήκη Γρηγορίου ίερέως του Μαρά τοϋ Κρητός 95

I8a) = υποχρεώσεις.
16s) assistere, assistenza = περιποιούμαι, περιποίησις.
1β4) σββλάρι=3νβ£ΐίπ=ξυπνητήρι. 185)=τό κύριον δωμάτιον τής οικίας.
18β) νογέρα = καρυδιά. 187) = τραπεζάκι.
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φορά. 'Ακόμη δεν ΰυμοϋμαι αν άφισα \ της Τζονάνας Κόπον είς το 
τεσταμέντο μου καί αν λάχη νά μη τής άφησα &έλω | να τής δώσουσι 
δουκάτα τέσσερα διά μία φορά νά παρακαλή διά την ψυ | χή μου.

Του Σάιχου Γηρότου ϋέλω νά τον δώσουσι δουκάτα πέντε διά μία 
φορά, καί | του Ξάντου Καλιγάρου δουκάτα τέσσερα διά μίαν φορά. 
Καϊ | τον Τζονάνε τον αδελφού του άλλα τέσσερα διά μία φορά να πα- 
ρακαλοϋνε | διά την ψυχήν μου.

Εις τό τεσταμέντο άφισα του άφεντός Παπαμιχαήλ \ Σολομόν μιά 
μονδα ιερά τά όποια τυΰ τά έδωσα καί ύέέλω δτι αυτά | όπου γράφω 
εις τό τεσταμέντο μου, vd τα δώσουσι τοϋ κυρ Διάκου Φραντζέ \ ακο 
Κολομπή να παρακαλή διά την ψυχή μου, καϊ νά τοϋ δώσουσι καί 
δύο κομμάτια άγια λείψανα από εκείνα όπου έχω είς τές σκάτολες και 
τό κόνι | σμα την έγερσι τοϋ Λαζάρου όπου έχει κνιζόλα στενή χρυσω
μένη.

Τής κν | ρίας Μαριέτας Κονταρή δουκάτα τέσσερα διά μίαν φορά.
Τής σινιόρας | Μπέτας Λαμπούδη άλλα τέσσερα διά μίαν φορά.
Τής σινιόρ ας Μπέτας \ Κάκνη ,β8 άλλα τέσσερα διά μίαν φορά.
Τής Έλενέτας | Ιΐρασ ιν ικοπούλας άλλα τέσσερα διά μίαν φορά.
Των Σιπιεροπούλων άλλα τέσσερα διά μί | αν φορά.
Τής κυρίας Έργινούσα; Καντζηλιέρη δουκάτα δύο διά μίαν | φορά.
Τής κυρά Μα&ιάς Κονταρή δουκάτα δύο διά μίαν φορά.
Τής Σαν | τίνας όπου στέκει κάτω είς τό μετζάδο δουκάτα δύο διά 

μίαν φορά.
Τής Πολύδωρης δουκάτο ένα διά μίαν φορά.
Τής Κολόνενας και τής ύυγατέρας j της τής Διανόρας δουκάτο ένα 

τής κά&ε μιας διά μία φορά.
Τής | Τζανέτας Μοροπούλας δουκάτα δύο διά μίαν φορά.
Τής κυράς Τζουά | νας Βενετάντο άφίνω νά τής δίδουαι κά$ε χρό

νο δουκάτα δύο νά παρακαλή διά την ψυχήν μου.
'Ακόμη άφίνω τζή Μαρίας θυγατέρας τζή ποτέ | Βιτώριας Δαφνο

μήλη οπού στέκει την σήμερο στο σπίτι δποΰ στέκω νά | τής δίδουαι 
κά&ε χρόνο δουκάτα έξι διά την άσιστέντζα όπου μοϋ | έκαμε είαε όλη 
της την ζωήν καϊ υστέρα από τή ζωή της νά μένουοιν | είς τήν κληρο
νομιά μου.

5Ολίγα σολδία μοϋ εύρίσκονται νά έχω μέ | σα είς τό ακαμπέλο μου 
και αν δέν φιτάνουσι νά γένη ή έλανή μου καϊ νά πλη | ρώσουσι τά λε-

,β9) Ή οικογένεια Κάκνη ήτο έκ Ζακύνθου. Τής οικογένειας χαύιης ήιο 
καί ή σύζυγος τού Νικολάου Σαλαμόν—τοΰ καιρός τοϋ έθνικοΰ ποιη- 
τοΰ—ή Μαρίνα Κάκνη.
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γάτα μου, θέλω νά πουλήσουσι το ολίγο ασήμι όπου μου εΰρίσκεται, | 
έξω and εκείνα όπου άφίνω άνωθεν και από έκεινα όπου άφίνω τον 
άνη | ψοϋ μου, δια νά κάμονσι τά χρειαζούμενα και κα$ώς σκοδάρου- 
σι169 * * από τά | προ καί από την ήντράδα τής Περάγας, ΰλέλουοι κομο- 

δάρει τά πάν \ τα.
Του Έλία Κολομπή νίοϋ τοϋ ποτέ Ζήσιμον όπου εΰρίσκεται | είς 

τό Σεμινάριο Φλαγγίνη ϋέλουσι νά τοϋ δίδονσι κάϋε χρόνο δουκάτα \ 
δύο τον καιρόν όπου ήάελε ατα&ή είς τό Σεμινάριο και νά τοϋ δώσου- 
αι και τον | άγιον Γεράσιμον και όταν έρτη ό καιρός νά πάγη είς την 
πατρίδα του | νά τοϋ δώαοναι διά μίαν φοράν δουκάτα δέκα διά νά 
κάμη την μίζα τον. |

Τοϋ Ά&ανάση Σκιαδά νά τοϋ δίδονσι και αΰτοϋ δουκάτα δύο κά
βε χρόνο | τον καιρόν όπου ήάελε στα&ή είς τά μέρη ετούτα και νά τον 
δώαοναι καί δύο | ποκάμισα.

Την εικόνα τής Παναγίας όπου έχει είς τό ένα της πλά | γι τον ά
γιον Νικόλαον και είς τό άλλο τον άγιον Γεώργιον άφίνω τοϋ άφεντός 
δετόρε \ Νικόλα Μπουμπονλη διά σημεϊον αγάπης. "Οσον αλεύρι | ά- 
βαντζάρει εις τό κασόνι μου βέλω τά τό δώαουσι τής άνηιριας μου τής 
Μη | τροδώρας ή ποϋρε 1,0 τής άνηψάς της τής Πραξίας και νά τής 
δώαουσι και δ,τι \ άλλο είναι χρειαζόμενο διά νά μοϋ κάμονσι τά μνη
μόσυνά μου είς τον χρό | νον καί άν δεν άβαντζάρει νά τώς τό άγορά- 
σονσι.

Είς τό άρμάρι όποϋ έχω τά | λίμπρα μου είναι μία σακούλα μπλά- 
βη, τά προτζέαα"1 τής λήτες172 όποϋ \ μάς έκάμασι οι αφέντες οί 
Μπαδοβέροι διά την ποσεσιόν τής Περά | γας καί κάμποαα άρμπουρα 
σταμπάδα1,3 καί βέλω νά τά δώαουσι τοϋ άφέν | τη τοϋ Φρανταέσκο 
τοϋ Μπόν όποϋ καί αυτός έχει ΐντερέαε είς τη Περά \ γα νά τά φυλά- 
ξη διά κάβε χρεία, διατί εγώ τά άνεμάζωξα με π ο | λϋν κόπον καί έ
ξοδα καί άς έχη την έγνοια τους νά μή χαϋοϋσι διατί δεν | τά βέλει 
εύρη με ενχολία.

Μίαν εικόνα έχω τούς ° Αγίους Πάν τες την | όποιαν άφίνω τοϋ ά
φεντός Κάρλου Κόλα άπό τό Τζάντε διά σημεϊον | άγάπης.

'Από τον σινιόρ Τομάζο Κολομπή έχω νά λάβω κα&ώς φαίνεται 
| είς τους κοντούς μας άπογραμμένους άπό τό χέρι τον τον καιρόν 

όποϋ έαπούδα [ ζε είς την Μπάδοβα, άπό τά όποια βέλω νά δώση τοϋ 
άφεντός Παπα \ γιώργη Κολομπή δουκάτα δέκα νά μοϋ κάμη τόσες

Ή Ιδιόγραφος διαθήκη Γρηγορίου ίερέιος τού Μαρδ χοΰ Κρηχός 97

169) σχοδάρω, σκοδέρνω, σκουδάρω = εισπράττω. 17°) oppure = ή,
,τ*) = at δικογραφίαι. Πί) = δικασχικοί αγώνες.
,7β) άρμπουρα σταμπάτα = σχβδιαγράμμαια.
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98 Κ. Δ. Μέρτζιου

λειτουργίες καί το ρέστος το | άφίνω τοϋ αύτοϋ σινιόρ Τομάζου διά 
σημεΐον αγάπης.

Άφίνω τον άγιον Λου \ καν τοϋ αφέντη Νικολό Φριέλη και νά τον 
δώσουσι κά&ε χρόνο το λεγάτο | όπου άφίνω της ποτέ Μπενιάς τής α
δελφής του είσέ όλη τον την ζωή και υστέρα | από τη ζωή τον νά μέ- 
νονσι είς την κληρονομιάν μου.

’Αφίνω τον άξαδέλφου | μου τοϋ αφέντη τοϋ Μάρκο Προκατζιάντε 
τό καλαμάρι μου τό άργυρό | με τό σαλσέρι174 του τό άργυρό. Ακόμη 
είς τό τεσταμέντο μου άφιαα νά τοϋ δί | δονσι τον κάϋ·ε χρόνο ένα σακ- 
κΐ στάρι και μία βαρέλα κρασί άπό την ΤΙε | ράγα και κονσιδεράρω 
πώς τοϋ είναι δύσκολο, και διά ταϋτος τό άνουλάρω 175 | καί ΰέλω νά 
τοϋ δίδουσι κά$ε χρόνο δουκάτα δώδεκα είσέ όλη τον την ζωήν | άπό 
τήν ίντράδα τής Περάγας. Ακόμη τοϋ άφίνω τό σκριτόριο τό κυπα- 

| ρισένιο τό μεγάλο δποϋ έχω άπάνον είς τό άρμάρι μου τό μεγάλο, 
δί | δοντάς τον όμπλιγο με κόμοδό του νά δώση νά κάμουσι δώδεκα 
λειιονργί | ες διά τήν ποτέ ’Ελενέτα Προκατζιάντε. Ενα Σάν Γκερύ- 
λαμο εχω άν | τίγο176 καί τον άφίνω τοϋ άφεντός Άντώνη Προκατζι
άντε υίοϋ τοϋ σινιόρ Άονρέ | λιον διά σημεΐον άγάπης.

Τοϋ άφέντη τοϋ Παπαλαμπούδη ύέέλω νά | δώσουσι δουκάτα έξι 
διά μίαν φορά νά παρακαλή διά τήν ψυχήν μου.

Τής φι | λιότζας μου τής Έλενέτας γυνής τοϋ σινιόρ Νικολέτου 
Κανάκη ϋέλω νά τής δίδον | σι δουκάτα τέσσερα διά μίαν φορά νά 
παρακαλή διά τήν ψυχή μου.

Τοϋ κα | λογέρου τοϋ Μπαρότση &έλω νά δώσουσι δύο δουκάτα διά 
μίαν φορά νά παρα \ καλή διά τήν ψυχή μου.

’Εγώ χάριτι ϋεία χρέη δεν άφίνω, μά άν λάχη άφί | νω τους ά- 
φέντες τούς κομεσάριούς μου νά τη κομοδάρουσι διά νά μήν έχη | να 
δώση κόντο ή ψυχή μου.

Εις τήν Κομισαρία τοϋ ποτέ Μικέλη Φολεροϋ | μέ έμπερδεύσασι οί 
αμαρτίες μου καί εγώ άφιδαρεύτηκα 177 είς τούς άφέντες \ τούς συντρό
φους μου καί άφικα καί έμανατζάρασι 178 είσέ όλα τά πάντα καί έμένα 

| έτρεχε τό όνομά μου καί νά μή διαγουσταριστώ179 μέ τήν άφεντία 
τους δέν | τούς έκαμα ποτέ κανένα προτέστο περβία τοϋ παλατιού Ι8ο 
καί έκαμα πολ | λούς μόδους νά ελευάερωάοϋμε καί έκαμα πολλά πα
ρακάλια των άφεν \ των των συντρόφων μου νά ίδουσι νά ελευ&ερω-

*74) σαλσέρι = τό τρυππητό δοχείο οπού έβαζαν τήν άμμον,
Ι75) άνουλλάρω = ακυρώνω. 176) = αρχαίος, παλαιός.
177) = εμπιστεύομαι. 179) = διαχειρίζομαι.
Ι79) disgustare = δυσαρεστοΰμαι.
18°) προτέστο πέρ βία τοϋ Παλατιού = διαμαρτυρία διά τοϋ δικαστηρίου.
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ϋ·οϋμε καί ποτέ δέν ήμπό \ ρεσα να δώ ένα τέλος καί το ρεμετέρω ,8ι 
εϊς το κριτήριο τοϋ αφεντος τοϋ Θεοϋ όπου \ αυτός είξεύρει πώς ίγώ 
δέν εμανετζάρισα καί εις την κοαέντζια τών αυτών μου | συντρόφων 
και ρεκομαντάρω τήν αύιή υπόδεσι τοϋ υψηλότατου αφεντος \ Φραν- 
ταέσκου Δεμέτζο να μήν άφίση νά μοϋ γενή κανένα πρεγκιουδίτζιο 183. | 

ΕΙς τό σπίτι μου εϋρίσκεται ενα άρμάρι άλπεδένιο 184 μέ τις γρα
φές και λί \ μπρα όπου εΰρε&ήκασι τον ανιοϋ Φολεροΰ από τές όποιες 
είς διαφόρους και \ ρους όπου έχρειαατήκασι, εβγάλασι διάφορες γρα
φές και λίμπρα κα'ι δέν τα | έναγύρααι είς τό άρμάρι μά ενρίακονται 
είς τα χέρια των αφεντών | τών Κομεσαρίων. Τό άλλο πράγμα τής Κο- 
μεσαρίας όπου είχα είσέ φύ | λαξι και έκρατούσαμε μίαν καμάρα δΤ 
αυτόν και έπλέρωνα ίγώ τό | νοίκι τό έκονσενιάρασι185 οι αφέντες ο\ 
σύντροφοί μου τό ερέντο ,86.

’Εγώ είς και | ρόν περασμένο ήκαμα τους κοντούς μου από τον 
ποτέ αφέντη Τζώρ | τζη Ααμπούδη κα'ι είχα νά λάβω καί μου τά έδω
σε ό αφέντης ό δετόρες ό Άν | τροϋτζος και κάνω κόντο νά έχω νά 
λάβω ώς καθώς φαίνεται είς τον κόντο | από τον όποιον έχει μία κό
πια ό αυτός δετόρες ό Άντροΰτσος και άβερτίρω | τον υψηλότατο α
φέντη Φραντζέσκο Δεμέτζο, τον κομισάριο μου πώς έχω | τό κόντο μέ
σα είς ένα μάτζο δεμένο και είς εκείνο φανερώνει τά | όσα ε^ώ εμανε- 
τζάρισα και παρακαλώ τήν ϋψηλότητά του νά μην άφίοη | νά μοϋ γεν ή 
κανένα πρεγιουντίτζιο. Τά κατά τής Νοβέντας από λογαρια \ σμό τοϋ 
Τζονάνε Μιάνη Ρίτζο έδωκα τό ποσέσιο 187 τής αδελφής του τής Κά- | 
τες και ακοδέρει τήν ίντράδα από τον χρόνον τον περασμένον και θέλω 
νά | τούς δώσουσι τό λιμπρέτο τής δέτζι μας 183 κα'ι τό λίμπρο δέ ρι- 
τζέβερο, νά | τά φυλάγη διά καουτζιό της καί έχω καί ένα προτζέσο μέ 
τό δεσένκο189 | <5ιά τούς κάμπους τοϋ Σάν Αάζαρο καί άν δέν τής 
τό έχω δοσμένο νά τής \ τό δώσουνε.

Τον αφέντη τοϋ δετόρε τοΰ Χριστόφορο τοϋ πολλά ήγαπημένου μου 
θέ | λω νά τοϋ δώσουσι τήν εικόνα πού τοϋ άφίνω είς τό τεσταμέντο 
μου καί νά τοϋ δώσουσι | καί έξι δουκάτα διά μίαν φορά είς σημειον 
αγάπης.

Τοϋ Σαλβαδόρου υίοϋ τής σι \ νιόρας Μπέτας Ααμπούδη καί ’Ιω
άννη τοϋ άδελφοϋ του νά δώσουσι καθενός δύο | δουκάτα διά μίαν φο
ρά νά παρακαλοϋσι διά τήν ψυχή μου.

Ή Ιδιόγραφος διαθήκη Γρηγορίου ίερέως τοϋ Μόρα τοϋ Κρητδς 99

181) = επαφίεμαι. ,82) = συνείδησις. 183) = ζημία.
*84) άλπεδένιο = από πεόκην. * *85) = παραδίδω. 18β) = κληρονόμος. 
187) ποσέσιο = κυριότης. 188) = δέκατη.
189) disegtio = σχεδιάγραμμα.
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Θέλω τήν ήμερα | όπου δ αφέντης δ Θεδς δεκτή τήν ψυχή μου να 
δώσονσι τών κυρά Καλό | γράδων τών Ιδικών μου κάδε μιας ένα δου
κάτο νά κάμουσι μίαν | παράκληοι διά τήν ψυχή μου.

Παρακαλώ τον εκλαμπρότατο αφέντη | Τζόρτζη Τζαντήρη το Κομε- 
οάριό μου νά πάρη τον κόπον νά σκοδέρνη είς τήν \ Περάγα διατί έ- 
κέϊνος είναι γείτονας καί δεν τον είναι πείραξι.

Τζί δνοράν | τζες190 τδ πουλάμε191 τόνε παρακαλώ νά μή τίς βάνη 
είς κόντο μά νά πέμ | πη του ’Άρχου δυο ζευγάρια καπόνους 192 * καί τδ 
επίλοιπο νά μοιράζονοι μέ | τον αφέντη τδ δετόρε τδ Βάρδα καί τους 
παρακαλώ νά τδ δεκτοϋοι. |

Τήν Παναγία δποΰ άφινα τον ποτέ αφέντη Φραντζέσκο Φοσκαρίνη 
δέ | λω νά τήνε δώσονσι τον υτρηλοτάτου άφεντδς Νικολό, τον υίοϋ 
τον, καί τόνε | παρακαλώ να τήν άτζετάρη.

Θέλω δταν δίδοναι τά ονόματα τών ά | πεθαμένων μου εϊς τές εκ
κλησίες δποΰ γράφω είς τδ τεσταμέντο μου, νά \ γράψουσι καί τα ονό
ματα τής Μαρίας καί Νικολοϋ διά νά τά μνημονεύ \ ονσι καί αυτά.

Ό υψηλότατος αφέντης Πιέτρος Μαφέτης άνοιξε είς τήν | Περάγα 
μέ πρόπρια άοντοριτά 198 ένα παρεδύρι μεγάλο τδ όποιο \ μάς έφέρνει 
μεγάλο πρεγιουδίτζιο καί δεν ή μπόρεσα με δλους τους λογά | ριααμους 
όπου τοΰ είπα, νά δε)>ήση νά τδ σφαλίση μέ τδ καλό καί κορέρει194 | 
κάουσα 195 είς τήν Άβογαρία 198 καί δέλω αν δέν τήνε τελειώσω εγώ 
τές ημέρες ετούτες | να τήνε τελειώσονσι οί αφέντες οί κομεσάριοί μου 
χωρίς άργητα καιρού διό j τι μέ τά λόγια του μάς έπέρασε πώς δέλει 
κομοδατζιδν 191 καί είναι πέρα | σμένα δύο χρόνια καί δ,τι κάμει χρεία 
νά ξοδιάσουσι άπδ τα καλά μου. |

Τδ Σπϋρο νά μή βιαστοϋσι νά τον λιτσεντσιάρουσι198 διατί αυτός 
κατέχει δλα μου τά ίν | τερέσα, τά μέσα καί τα δξου καί δέλει δώσει 
μεγάλη δούλεψι τών αφεντών | τών Κομισάριων καί δέλω όσον καιρόν 
αταδή είς τή Βενετία νά του κάνουσι τής | σπέζες 199 καί δ,τι άλλο τοΰ 
χρειαστή, οι αφέντες οι κομεσάριοί μου.

Τοΰ άφέντη τοΰ Φραν | ταέακυυ τοΰ Μπδν τοΰ πολάά μου ήγαπη- 
μένου ρεκομαντάρω τά ϊντερέσα μου j ωσάν καί αυτός δποΰ έχει νά 
κάμη δξου, ωσάν δποΰ περνά μεγάλ,η αγάπη άνα \ μεσό μας καί διά 
ταΰτα τόνε άφίνω καί αυτόν Κομεσάριό μου καί δέλει μέ \ ψέξη κάδε

,3°) onoranze = τά πρός τιμήν δώρα. ,9t) pollame = πουλερικά. 
l9S) caponni=ta παχειά κοτόπουλα. 19S) propria autorita—αύθαιρέτως
191) = τρέχω. 196) causa = δίκη.
*9e) Avogaria (del Coman) = πολιτικόν καί ποινικόν Δικαστήριον.
,97) κομοδατζιόν = συμβιβασμός. 198 = απολύω. ’") = έξοδα.
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ένας διατ'ι είναι ολίγη ή φακολτά 200 και αφίνω πολλούς Κομε | σα- 
ρίονς, μά δλοι είνε φίλοι μου ήγαπημένοι και τούς παρακαλώ στην <χ- 
γάπη | όπου επερασε ανάμεσά μας νά την φανερώσουνε και με το θά
νατό μου | και τούς αφίνω την ευχή μου έξ όλης μου τής καρδίας 201 
και ετούτο είναι τό τέλος τοΰ ανωϋέ μου Κοδιτζέλλον, κονφερμάροντας 
εις | τα αποδέλοιπα το ανω&έν μου τεστααέντο» 202.

«Τή 24 Μαρτίου 1712
Έδημοσιεύ&η επί τοϋ νεκρού καί διεβιβάοϋ·η αντίγραφον εις το 

εξοχώτατον Γραφειον των Ύδάτων, ώς ανεγράφη κα'ι κάτω&ι τής δια- 
&ήκης τοϋ προαναφερϋέντος Ιερέως Γρηγορίου Μαρα».

Κ. Δ. ΜΕΡΤΖΙΟΣ

Ή Ιδιόγραφος διαθήκη Γρηγορίου Ιερέως τοϋ Μαρδ τοΰ Κρητός 101

20°) = ή περιουσία.
201) Έως εδώ ό Κωδίκελλος έγράφη καθ' ΰπαγόρευσιν ιού διαθέτου παρ’ 

εμπίστου, σχεδόν αγραμμάτου, τοϋ οποίου ή γραφή παρουσιάζει μεγά
λος δυσχερείας είς τήν άνάγνωσιν.

202) Οί τελευταίοι δυο στίχοι τοϋ Κωδικέλλου έγράφησαν παρά τοΰ νοτα
ρίου Φραγκίσκου Βέλανου, Κρητός, ό όποιος έγνώριζεν ’Ελληνικά. 
"Οπισθεν τοΰ Κωδικέλλου ό νοτάριος άνέγραψε τήν συνήθη πρδξιν πα
ραλαβής η τις ελαβε χώραν τήν 20ήν Μαρτίου 1712 παρόντων των μαρ
τύρων : Ίωάννου 'Ιερέως τοϋ Λαμπούδη, Κρητός καί Νικολάου Κανά- 
κη τοΰ ποτέ Αυγουστίνου ομοίως έκ Κρήτης.
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