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ΣΤΑΧΥΟΛΟΓΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΑ ΚΑΤΑΣΤΙΧΑ 

ΤΟΥ ΝΟΤΑΡΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΜΑΡΑ (1538 - 1578)

Εις το Κρατικόν ΆρχεΙον Βενετίας εύρίσκονται 19 Κατάστιχα ή 
Πρωτόκολλα τοϋ νοταρίου Κρήτης Μιχαήλ Μαρά άπό τοϋ 1538 - 1578, 
έν φ όλίγα μόνον διεσώθησαν άλλων νοταρίων εκείνης τής περιόδου.

Ό Μιχ. Μαράς ήτο δ σπουδαιότερος μεταξύ των νοταρίων τοϋ 
Χάνδακας. Κάθε χρόνο συνεπλήρωνεν εν Κατάστιχον έκ 500 περίπου 
φύλλων μεγάλου σχήματος (0,30 X 0,25). Τό πρώτον είναι τοϋ 1538 
μέχρι τέλους Φεβρουάριου 1539. Τό δεύτερον είναι τοϋ 1547 καί ακο
λουθούν τά ύπολειπόμενα 17, μέ διακοπάς ένδιαμέσους, μέχρι τοϋ 
1578. Ό Μαράς είχε συμπληρώσει έως τότε 41 Κατάστιχα καί διεσώ- 
θησαν μόνον 19. Είνε όλα γραμμένα Ελληνιστί μέ τάς χρονολογίας 
εις γράμματα τοϋ αλφαβήτου, εις ώραίαν βυζαντινίζουσαν γραφήν. 'Η 
άνάγνωσίς των παρουσιάζει άρκετάς δυσκολίας λόγω τών πολλών συν- 
τομογραφιών καί τών Βενετζιάνικων λέξεων πού άπαντώνται συχνά 
εις τά κείμενα. Κάθε φύλλον περιέχει μίαν, δύο, τρεις καί ενίοτε πέν
τε καί εξ πράξεις καί αν λάβωμεν ύπ’ δψιν τόν συνολικόν Αριθμόν 
τών φύλλων πού φθάνουν περί τάς 10.000 καί ύπολογίσωμεν, κατά 
μέσον όρον, τρεις πράξεις κατά φύλλον φθάνομεν εις τόν Αριθμόν τών 
30.000 περίπου. 'Ως πρός τά όνόματα δεν είνε συνήθως οί συμβαλλό
μενοι, ένίοτε όμως καί τρεις καί τέσσαρες ή καί περισσότεροι καί αν 
λάβωμεν ύπ’ δψιν δτι οί μάρτυρες ήσαν δύο, τρεις ή καί περισσότεροι, 
φθάνομεν είς τόν καταπληκτικόν Αριθμόν τών 120.000 όνομάτων.

Οί νοτάριοι συνήθιζαν νά συντάσσουν τάς πράξεις είς πρόχειρα 
φυλλάδια — τά δποϊα άλλος νοτάριος τά ονομάζει «σκίτσα» — καί αυτά 
τά φυλλάδια υπέγραφαν οί μάρτυρες, ένίοτε δέ καί οί συμβαλλόμενοι. 
Τά πρόχειρα αυτά φυλλάδια τά άντέγραφον έπιμελώς είς τά πρωτό
κολλα. Μόνον δταν διωρίζοντο διαιτηταί, διά κάποιαν διαφοράν, Από 
τούς άντιδίκους, συνετάσσοντο αί Αποφάσεις των—πού ήσαν κατά νό
μον ανέκκλητοι— ένώπιον τοϋ νοταρίου καί τότε μόνον οί διαιτηταί 
ύπέγραφον ίδιοχείρως. Καί εύρίσκονται τοιαϋται ύπογραφαί Ελληνι
κοί, ’Ιταλικοί, σπανίως δέ καί Έβραίκαί καί σπανιώτατα καί Τουρ- 
κικαί.

Συμβαλλόμενοι άναφέρονται δχι μόνον κάτοικοι τοϋ Χάνδακος, έν 
οίς καί Εβραίοι, κατοικοϋττες είς την Εβραϊκήν συνοικίαν, Αλλά καί
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έκ τών χωρίων τής περιφέρειας κα'ι έκ Ρέθυμνου ώς έπίσης και έξ άλ
λων μερών ήτοι: έκ Μυτιλήνης, Χίου, Μονεμβαοίας, Ναυπλίου, Κων
σταντινουπόλεως, Συρίας, Κύπρου, Σκοπέλου, Ρόδου, Κυθήρων, Σαν
τορίνης, Βενετίας, Κεφαλληνίας, Ζακύνθου, Πάτμου, Μυκόνου καί άλ
λων. Δέν διεσώθησαν δμως τά βιβλία διαθηκών τοϋ Μιχ. Μαρϋ.

Τά 19 πρωτόκολλα περιέχουν διορισμούς πληρεξουσίων, προικο
σύμφωνα, πακτώσεις, άγοραπωλησίας άστικών καί Αγροτικών Ακινή
των, ναυλοσυμφωνητικά, συμβιβασμούς, Αναγνωρίσεις χρεών, έξοφλη- 
τικΑς Αποδείξεις, δωρεάς έν ζωή καί Αλλας παρεμφεϊς δικαιοπραξίας,

Ό Μιχ. Μαράς, έν Αντιθέσει πρδς τούς Αλλους συμπατριώτας του, 
είχε την λαμπράν συνήθειαν νά παραθέτη καί τδ έπάγγελμα τών συμ- 
βαλλομένων καί μαρτύρων διά τούς κατοίκους τοϋ Χάνδακος, ενώ διά 
τούς έκ τών χωρίων τής περιφερείας, Αναφέρει μόνον τδ χώρίον τής 
καταγωγής των. Έχαρακτήρισα ώς λαμπράν την συνήθειαν τοϋ Μαρά 
διότι τά σπουδαιότερα στοιχεία πού συνεκέντρωσα βασίζονται Ακριβώς 
εις τά έπαγγέλματα τών μαρτύρων.

Άπδ τάς δεκάδας χιλιάδας όνομάτων παραθέτω Αλφαβητικώς μό
νον εκείνα πού είνε ήδη κατά τδ πλείστον γνωστά καί τά όποια π ο λ- 
λάκις έπαναλαμβάνονται ήτοι: Άρκολέος, Άβράμης, Άμπράμος, 
Βλαστός, Βέλανος, Βαρούχας, Βασμοϋλος, Βασάλος, Βονάλες, Βάρδας, 
Βλάχος, Βασιλόπουλος, Βιτζιμάνος, Γρηγορόπουλος, Γρυπάρης, Γαβα- 
λάς, Δραμιτινός, Δόλτσε ή Δόλτσος, Δημητρόπουλος, Δοξαράς, Εύ- 
δαιμονογιάννης, Έπισκοπόπουλος, Ζερβός, Θεμανός, Θαλασσινός, Κα- 
λογερόπουλος, Κασωμάτης, Κούμανος, Κολώνας, Καλογεράς, Κυνηγός, 
Καλοσυνάς, Κορέσης, Καλιάκης, Καταλλάκτης, Κλόντζας, Κορίνθιος, 
Καστροφύλακας, Καλύβας, Καλλέργης, Καλιφρονάς, Καλούδης, Καν- 
τακουζηνός, Καλοκύρης, Κουρκουμέλης, Κάλμπος, Κυριακόπουλος, Κα- 
λωνάς, Καραβέλλας, Λόγγος. Αϊτινός, Λούκαρις, Λογοθέτης, Λάσχα- 
ρης, Λούμπινας, Λουμπάρδος, Λαμπάρδος, Λάντος, Μαργούνης, Μου- 
σοϋρος, Μελισσουργός, Μόσχος, Μαλαξός, Μουρμούρης, Μούζαλος, 
Μαρής, Μιχαλίτζης, Μπαθάς, Νοταράς, Νταμορός, Ναθαναήλ, Νομι
κός, Πάγκαλος, Πουλαδάς, Παντουβάς, Πηγάς, Πασχαλόπουλος, Πα- 
παδόπουλος, Πλουσιαδινός, Παλαιολόγος, Πουλάκης, Πλούτινος, Πα- 
παγιαννόπουλος, Πρασινίκος, Πολίτης, Ρίτζος, Ράλλης, Σκλέντζας, 
Στρατηγός, Σκλάβος, Σοφιανός, Σβυρός, Σωτήρχος, Σαχλΐκης, Σγου
ρός ή Σγουρός, Σανοΰδος, Σαρακηνόπουλος, Σπανόπουλος, Στεφανό- 
πουλος, Τουρλινός, Τζαγγαρόπουλος, Τριβυζάς, Χοΰμνος, Χρυσολωράς, 
Χορτάτζης, Χαιρέτης, Χαλκιόπουλος καί Χέλμης.

’Αλλά δέν έξυπηρέτει μόνον τούς "Ελληνας κατοίκους ό Μαράς 
Αλλά καί τούς εύγενείς Αρχοντας Ενετούς. ’Αναρίθμητοι είναι αί πρά
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ξεις δπου συμβαλλόμενοι καί μάρτυρες είνε Ένετο'ι ήτοι: Βενέρης, 
Γριμάνης, Γραδενίγος, Κονταρίνης, Κουρίνος ή Κουρής, Κορνάρος 
Μουδάτζος, Μπός ή Μπόν, Μπαρμπαρίγος, Μαλιπιέρος, Μπέμπος, 
Ντάντολος, Ντακανάλε, Νταμουλής, Πασχαλίγος, Σαλαμόν, Σαγρέδος, 
Τζές ή Τζέν, Φαλιέρος καί Φοσχαρής.

’Ιδού τώρα τά επαγγέλματα πού άναφέρονται είς τά Κατάστιχα : 
μουράρος (πού είναι ό κτίστης), μπαρμπέρης, φάφτης, χαλιναράς, μπο- 
τέρης, μαραγγός, σελάς, χρυσοχός, τζαγγάρης, μαρμαράς, φουρνάρης, 
σπαθάς, πετροκόπος, γούναρης, σκουφάς, μακελλάρης, καθεγλάς, κα
λαφάτης, στανιέρης, καλυκάς, χαλκάς, ζυμοπουλητής, γναφέος ή μαυρι- 
στής, δόξαράς, σκοινοπλόκος, τορνάρης, σαϊτάς, κεράς, μπουμπαρδιέρος, 
σπλεντζέρης, χαλκωματάς, σαλουμάρος, ξεπετσοτέρης, γερακάρης, πα- 
πλωματάρης, πολβεράρος, κλείδας, χρυσαφάς, ψαροπουλητής, καπελλάς, 
περιβολάρης, σομαράς, σανσέρης1, ξυγγοκεράς, τυροπουλητής, έν δ- 
λω 4G.

Είς τά επαγγέλματα άναφέρονται ώς πρωτομαστόροι είς τούς χρυ- 
σοχόους, τζαγγάρηδες, μαραγγούς, μουράρους, ήαφτάδες καί καλαφά
τες. νΑλλα επαγγέλματα εύγενέστερα ήσαν: άρωματάρης, νοτάριος, 
άββοκάτος, ιατρός τζηρόϊκος, ίατροφύζικος καί σγουράφος — ώς τότε 
έγράφετο ή λέξις ζωγράφος. Τό επάγγελμα «άρωματάρης ή άρωματά- 
ριος» τό συνήντησα πλειστάκις. Αυτή καθ’ έαυτήν ή λέξις σημαίνει 
τόν παρασκευάζοντα ή πωλοϋντα άρώματα. Καί άρώματα ήσαν τά 
τότε λεγάμενα spezie ήτοι ή κανέλλά, τό γαρύφαλλο, τό μοσχοκάρυδο, 
τό λιβανωτό καί άλλα παραπλήσια μέ τά όποια παρεσκεύαζον τότε τά 
βότανα. Καί έχω πρός τούτο ενδείξεις. Ή μία είναι δτι ό έκτελεστής 
τής διαθήκης τού διάσημου ζωγράφου Θεοφάνους μοναχού ήτο ό Γε
ώργιος Σγουράφος, άρωματάρης, ό όποιος εις άλλο έγγραφον άναφέ- 
ρεται ώς «σπετζιέρος». Καί σπετζιέρον ή σπετζιέρην ώνόμαζον καί τότε 
καί βραδύτερον τόν φαρμακοποιόν. Ή δευτέρα ένδειξις περιέχεται είς 
τό ύπ’ άρ. I έγγραφον είς τό όποιον ό Άντώνης Ζερβός άναφέρεται 
έν άρχή ώς άρωματάρης καί εις τό τέλος ώς «σπετζιέρος». Ό αύτός 
Ζερβός είς πράξιν τής 24-9-1558 υπογράφει: ’Αντώνιος Ζερβός, σπε
τζιέρος. "Ωστε λοιπόν ή λ. άρωματάρης δέν έχει άπολύτως καμμίαν 
σχέσιν με τήν λέξιν ππηαίοτε=έφοπλιστής, ώς έγραψε προσφάτως μία 
γνωστή λογία είς τήν μελέτην περί τών συνοικεσίων τών Ελλήνων έν 
Βενετία. ’Ιδού τό ύπ’ άρ. I έγγραφον:

1) μεσίτης.
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I

Νοτάριος Πέτρος Καστροφύλακας. Κατάστιχον (Φάκελλος up. 37)

9 (O') τοϋ μαρτίον 1559 ( μφνθ’) 
f ευρισκόμενος νά έχω εγώ γληγόρης υιός τοϋ ποτέ παπακύρ Ιε- 

σαι από τον τόπον τής κάρπανθος την σήμερον ευρισκόμενος εις τό 
κάστρο τής κρήτης, κάποια άστένειαν εις τά χέρια και εις τά ποδάρια 
τα όποια νά γροικώ και τής άξάς μου νά μην τάχω και μηδέ ποσώς 
νά μιδρώνω ωσάν και τό άπομονάρι μου κορμί και γυρεύοντας άνθρω
πον διά νά μου δώση την υγείαν εις την λεγόμενην άρρώστειαν, πρώ
το μέ την δύναμιν τού δεσπότη μας χριστού, διά τούτο όμπλιγάρεσαι 
και προμετέρεις εσύ ό μισέρ άντώνιος ζερβός, άρωματάριος, θέλοντας 
μέ τή βοήθεια τοϋ θεού καί μέ τά ρεμέντιa1 καί φαντίγαις 2 τές ίδικές 
σου νά μέ ύγιάνης εις την λεγόμενην αρρώστια, την σήμερον ημέραν 
ήλθαμε εις σέ τοϋτο τό συνβιβαστικό καί μέ δύναμιν τοϋ φανερού 
τούτου ίνστρουμέντου μοϋ προμετέρεις εσύ ό λεγόμενος μισέρ άντώ
νιος νάσαι κρατημένος εις τέρμενο ήμέραις μ βελτσίρκα3, από την 
σήμερον νά μέ έχης γιατρεμένο εις την λεγόμενην αρρώστιαν μέ δ,τι 
μόδο καί στράτα σέ φωτίση 6 θεός διά τό καλλίτερο καί διά τά για
τρικά, μέντιτζε*, μεντιτζήνες5, φαντίγαις καί κόπον άπού θέλεις κο
πιάσει, συνεβαστικώς έκάμαμεν νά σοΰ δώσω δουκάτα χρυσά τζεκίνια 
ς' ήγουν έξη καί δχι άλλο καί αυτά νά σοΰ δώσω εις τοϋτο τό μό
δα, ήγουν την σήμερον έδωκά σου εμπρός τοϋ παρόντος νοταρίου καί 
τών κάτω γεγραμμένων μαρτύρων δουκάτα χρυσά δύο, τά δέ έτερα 
δουκάτα χρυσά τέσσερα δσο μέ άπογιάνης εις τό ανωθι τέρμενο, τά 
όποια τζεκίνια τέσσερα την σήμερον τά έδωκα τοϋ μισέρ μανοϋσο μα- 
ράνο νά στέκουν εν ντεπόζιτο 6 εις τά χέρια του νά σοϋ τά δώαη ώς 
ανωθι έμπροστά τοϋ νοταρίου καί τών μαρτύρων, δέν άτεντέροντά 7 
σου νά τά σκοδέρνης διά τοϋ γαστάλώη χωρίς ενάντιο, ξεκαθαρίζον
τας αληθινά καί ετούτην την κοντετζών 8, καί άνίσως καί εις τό λεγό
μενο τέρμενο δέν ήθελες μέ έχει γιατρεμένον εις την λεγομένην αρρώ
στια μά νά φαίνεται νά είμαι ωσάν καί την φοράν τούτην, μέ δρκο 
άπού θέλω πάρει άπάνω εις την ψυχήν μου, διότι δέν είναι πράγμα 
άποϋ νά φαίνεται, νά μην είμαι κρατημένος νά σοϋ δίδω άλλο τίποτας 
παρά τά λεγάμενα τζεκίνια δύο άποϋ την σήμερον σοϋ έδωκα διά τζί 
κόπους άποϋ θέλεις κοπιάσει καί νά μοϋ γιαγέρνη εμένα ο λεγόμενος 
μαράνος όπίσω τά λεγάμενα τζεκίνια τέσσερα, δίχως κανένα κοντρό
στο 9 καί ούτως είμαι κοτέντος10, βάνοντας καί διά πένα11 άλλ,ηλογία

1) θεραπευτικά μέσα. 2) κόπους. 3) ί] περίπου. 4) γιατρό. 5) φάρμακα.
6) παρακαταθήκη. 7) αν παραμέληση. 8) τον όρον. 9) άνευ άντιρρήσεως. 
10) ευχαριστημένος. 11) ποινή.
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ύπέρπ. ρ' διά την φάμπρικαν τής έκλαμπροτάτης μας αυθεντίας και 
πάλι το παρόν στη όύναμί του και εις αύτάνα εγώ μανοϋσος μαράνος 
είμαι κοτέντος και παραλαμβάνω τά λεγάμενα τζεκίνια τέσσερα νά 
στέκουν εις τά-χέρια μου ώς άνωθι, άπό τό άλλο μέρος εγώ ο ανω 
γεγραμμένος άντώνιος ζερβός, σπετζιέρης είμαι πρεζέντις και κοτέν
τος εις δλονς τούς ανωθι μόδονς και κοντιζιόνες τοΰ ανω είρημένον 
ίνστρονμέντου.

μάρτυρες παρακαλετοί: κυρ Ιωάννης τζερουλής καί μαΐστρο φραν- 
τζέσκος λαρδέος, μονράρος.

“Ερχομαι τώρα είς τούς νοταρίους τής περιόδου έκείνης (1538- 
1578). Τ5 έν τω Κρατικά» Άρχείω Βενετίας εύρετήριον άναφέρει τά 
όνόματα 38 νοταρίων Κρήτης, τά»ν όποιων διεσώθησαν όλίγα έγγραφα.

Άπό τά κατάστιχα δμως τού Μαρά συνεκέντρωσα τά όνόματα έτέ- 
ρων 122 νοταρίων πλέον 26 πού ήσαν νοτάριοι τής Μεγάλης Καντζηλ- 
λαρίας. Οί τελευταίοι ούτοι διωρίζοντο διά θεσπισμάτων τής Γερου
σίας. Οΰτω την 15.12.1562 διορίζεται νοτάριος τής Μεγάλης Καν- 
τζηλλαρίας δ Άντώνιος Βεργίτσης άντί τού Πιέρου Μουσούρου κατα- 
δικασθέντος είς υπερορίαν.

’Ιδού τά όνόματα των νεοευρεθέντων νοταρίων κατ’ άλφαβητικήν 
σειράν καί εντός παρενθέσεως σημειοϋνται τά έτη καθ’ δ ούτοι άνα- 
φέρονται είτε ώς συμβαλλόμενοι είτε ώς μάρτυρες ή ώς διαιτηταί.

1. Άμιρόπουλος Παπαμιχαήλ λεγόμενος Γαλανός (1564-76)
2. Άρμένης Παπαίωάννης (1554-69)
3. Άσπρογίτης Μαννέας (1538)
4. Βλαστός Παπαγεώργιος λεγόμενος Μπουνιαλέτος (1558-78)
5. Βασμοϋλος Μικέλε (1569)
6. Βεργολέος Νικόλαος (1571-72)
7. Βλαδίμηρος Τζουάνε (1576-77)
8. Βεργολέος Παπαίωάννης (1560)
9. Γριμάνης ’Ιωάννης (1571)

10. Δαφνομήλης Γεώργιος (1549-69)
11. Δραμιτινός Νικόλαος (1558)
12. Έπισκοπόπουλος Γεώργιος (1553)
13. Ζαχαρίας ’Ιωάννης ή Τζουάν (1553-75)
14. Ζάμορος Γεώργιος (1564-73)
15. Ζάμορος Μανουήλ ή Μαννέας (1549-67)
16. Ζάμορος Πιέρος (1564-71)
17. ’Ισίδωρος Πέτρος τού Άνδρέα (1569)
18. Ίεσσές Παπαγεώργης τοΰ Μανουήλ (1567-7 7)

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 16:54:33 EEST - 54.161.213.156



Κ. Μέρτζιου: Σταχυηλογήματα από τα κατάστιχα τοΰ νοταρίου Μιχ. Μαρά 233

19. Κυνηγός Γεώργιος (1549-58)
20. Κατελας Τζουάν (1538-64)
21. Κυνηγός Μιχαήλ (1555-76)
22. Κουρής Παϋλυς (1567)
23. Κροϋσος Παπαϊωάννης (1561)
24. Κασωμάτης Θεόδωρος (1538-49)
25. Κορογώνας ΙΙαπασταμάτης (1553-69)
26. Κλάδος Τζουάν (1564)
27. Κουλίντε Παπαμιχαήλ (1562)
28. Κουταγιώτης Μανώλης τοϋ Παπανικόλα (1564-66)
29. Κυριάκης Χριστόφορος (1564-72)
30. Κυριάκης Παπαμανουήλ (1562-77)
31. Κατζουράς Παπαϊωάννης (1564-66)
32. Κοντοϊωάννης Μιχαήλ (1550-64)
33. Καλωνάς Σταμάτης (1564-67)
34. Κανέτος Μανουήλ (1569)
35. Κονταρής Μανουήλ (1572)
36. Κορογώνας Παπανικόλας τοϋ Παπαοταμάτη (1569-75)
37. Κασωμάτης Μανουήλ ή Μαννέας (1573-78)
38. Κατζουνάλιος Γεώργης (1553)
39. Κυριακόπουλος Μιχαήλ (1558-60)
40. Καλασιφόρνης Παπαϊωάννης (1566-67)
41. Κοντσρής Μιχαήλ (1557-72)
42. Καλύβας Γεώργιος (1569)
43. Κουδουμουνής Μιχαήλ λεγόμενος Ζαραχάνης (1567)
44. Λυγνός Μανουήλ (1549-60)
45. Λαγωδς Σταυριανδς (γνωστός και αλλοΟεν) (1549-75)
46. Λεντίτζης ’Ιωάννης (1569)
47. Λούμπινας ’Αντώνιος (1575-78)
48. Μαρής Δημήτριος (1562)
49. Μαρής Γεώργιος (1578)
50. Μαρουλιανός Ιερώνυμος (1538-55)
51. Ματζαμάς Φίλιππος (1538)
52. Μελισσηνός Τζουάν (1538-61)
53. Μαρίτζης Παπαϊωάννης (1560-69)
54. Μπονής Φραγγιάς ή Φραντζέσκος (1561)
55. Μπονής Πανταλέος (1562-69)
56. Μακρυνάς Νικόλαος (1555-61)
57. Ματζαμάς Γεώργιος (1561-71)
58. Μέγγουλος Δομέτιος (1538)
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59. Μόσχος Πόλος ή Παύλος (1564-73)
60. Μαγγανάρης Μιχαήλ (1564)
61. Μουζουράκης Γεώργης ή Τζώρτζης (1564-73)
62. Μαϊδιώτης ’Ιωάννης (1561-64)
63. Μπάρδης Μικέλε (1569-78)
64. Μουρμούρης Μάρκος (1555)
65. Μαρουλιανδς ’Ιωάννης (1558-64)
66. Μουσοϋρος Τζουάνες τού Πιέρου (1561-62)
67. Μιχαλίτζης Παπαπέτρος (1565)
68. Νίκος Φραγγιάς (1538)
69. Ντατσίπρις Στέφανος (1538)
70. Ντουγλής Μιχαήλ (1538-69)
71. Ντουγλής Φραγγιάς ή Φραντζέσκος (1572-78)
72. Ντατσίπρις Μαννέας (1553-69)
73. Ναθαναήλ Παπαϊωάννης (1548-62)
74. Ντεκαμπίτιμπος 'Ιερώνυμος (1569)
75. Ντελινιάγος Πανταλέος (1555-62)
76. Ντεφεράρας Κωσταντ'ις (1564)
77. Ξενικός Γεώργιος (1569)
78. Παπαδόπουλος Θεόδωρος (1538)
79. Πανταλέος Πόλος ή Παύλος (1538)
80. Πρώτος Βασίλειος (1561)
81. Πατσιδιώτης Μιχαήλ (1564)

____ 82. Παβίας Γιάκομος (1555-69)
83. Παμπούκης Τζουάν (1557-64)
84. Πατσιδιώτης Παπαγεώργης λεγόμενος Μανιακός (1553-6 7)
85. Παπαδόπουλος Μιχαήλ (1566)
86. Παγανής Θεόδωρος τού Παπαγεωργίου (1551-78)
87. Παπαδόπουλος Τζώρτζης (1577-78)
88. Περδικάρης ’Αντώνιος λεγόμενος Διάκος (1561-67)
89. Ροδακινός ’Ιωάννης τού Σταμάτη (1561-75)
90. Ρότα Τζουάν Άντώνης (1564)
91. Ραυτόπουλος Ιωάννης (1573)
92. Ρωμανός Μανουήλ (1551)
93. Σίνιολος Μιχαήλ (1561-64)
94. Σγουρός Κωσταντίς (1562-66)
95. Σέρβος ΠαπακωσταντΙς (1538-53)
96. Σγούρος Γεώργιος (1551-64)
97. Σακελλάρης 'Ιερώνυμος (1555)
98. Σιλιγάρδος Μανουήλ τοΰ Παπαγεώργη (1553-71)

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 16:54:33 EEST - 54.161.213.156



Κ. Μέρτζιου: Σταχυολογήματα από τά κατάστιχα τοΰ νοταρίου Μιχ. Μαρά 235

99. Σερέπετζης Άνδρέας (1560)
100. Σαΐτας Νικόλαος (1564)
101. Στριάνος ΚωσταντΙς (1564-67)
102. Στριάνος Γεώργιος (1573)
103. Σιλιγάρδος Παϋλος (1564-76)
104. Σίδερης Πετρής (1569)
105. Τζαγγαρόπουλος Άντώνης (1538)
106. Τζαγγαρόπουλος Κυριάκος (1538)
107. Τζαγγαρόπουλος Ιάκωβος ή Γιακουμής (1538-64)
108. Φυγολικδς ’Αντώνιος (1577)
109. Φακίρης ΚωσταντΙς (1564)
110. Φιέλλος Γεώργιος του Παπαϊωάννη (1569)
111. Φαλιέρος Παπαγγελής τοΰ Παπανικόλα (1561)
112. Φιλόξενος Παπαγεώργης (1538-67)
113. Φοραδάρης ΚωσταντΙς (1538)
114. Χαλκιόπουλος Νικόλαος λεγόμενος Καψαμπέλης, 'ιεροδιάκονος 

(1538-76)
115. Χαλκιόπουλος Μαννέας λεγόμενος Καψαμπέλης (1553)
116. Χαλκιόπουλος Άνδρέας (1549)
117. Χαλκιόπουλος Παπαντώνης τοΰ Γεώργη (1551-69)
118. Χρουσδς Νικόλαος (1571)
119. Χαζές Μανουήλ (1558)
120. Χορτάτζης Ευδόκιμος (1549-53)
121. Χρουσοψύρης Παπαμιχαήλ (1569)
122. Ψυχούλης Παπαγεώργης (1558)
’Ιδού τώρα τά ονόματα τών νοταρίων τής Μεγάλης Καντζηλλαρίας:

1. Καλωνας Φραγγιας ή Φρανιζέσκος (1562-69)
2. Κολώνας Παϋλος (1562-64)
3. Κακούρης Νικόλαος (1567)
4. Κατέλος Άνδρέας (1571-77)
5. Λομπάρδος Μικέλε τοΰ Θεοδώρου (1569-73)
6. Λουράντος Νικόλαος (1564)
7. Μπονής Τζώρτζης (1549-69)
8. Μπαζίκης Μιχαήλ (1562-73)
9. Μαλαξδς Σταυράκης τοΰ Πρωτοπαπά Ναυπλίου, νοτάριος τής 

Άβογαρίας1 (1561)
10. Μαγγανάρης Τζώρτζης (1560-77)
11. Μπδς ή Μπδν Τζώρτζης (1538-76)

1) Τής Εισαγγελίας, ώς λέγομεν σήμερον.
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12. Ναβίλης Πιέρος (1555-71)
13. Νεώτερος Τζουάνε (1558)
14. Ντιγκαρτζόνε Αλούζε (1578)
15. Πηζάς Φραντζέσκος (1555-78)
1G. ΙΙελεγρής Τζουάν (15G4-78)
17. Πόρτζιος Γεώργιος (1538-53)
18. Παγάς Τζώρτζης (1577)
19. Ρουγέρης Ιωάννης (1569)
20. Σεγρέδος 'Ιερώνυμος (1538-72)
21. Σακελλάρης Στέφανος τοϋ Τομάδι (1551-64)
22. Σύνιολος Αυγουστίνος (1577)
23. Τριβιζάς Μάρκος (1551-69)
24. Τριβιζάς Φραντζέσκος (1560-73)
25. Τριβίδης Μιχαήλ (1553-64)
26. Φιάμας Πέτρος (1566)
Εΐδομεν οτι μερικοί άπό τούς νοταρίους φέρονται και μέ παρωνύ

μια. Μεταξύ τούτων είναι κα'ι ό Παπαγεώργιος Βλαστός λεγόμενος 
Μπουνιαλέτος, κάτοικος τοΰ Χάνδακος, υιός τού καραβοκύρη Ιωάννη 
Βλαστού και είναι δ ολίγον βραδύτερον άναφερόμενος ώς εφημέριος 
τής έκκλησίας τού 'Αγίου Γεωργίου τών Ελλήνων έν Βενετία. Τά 
παρωνύμια τότε ήσαν πολύ διαδεδομένα. Άνευρέθησαν πολυάριθμα 
είς τά πρωτόκολλα Μαρά άπό τά όποια έγινε μία άνΟολόγησις τών 
πλέον χαρακτηριστικών:

Μανούσος Χαρτοφύλακας λεγόμενος Βούστιχος
Μιχαήλ Πατρολόγος 
Μαϊστρογεώργης Λεντίτζης 
Μιχαήλ Σοφιανός 
Γεώργιος Σπηλιώτης 
ΚωνσταντΙς Παπαθεοτόκης 
Μιχαήλ Τουρλινός 
Μιχαήλ Τζαγγαρόπουλος 
’Αντώνιος Θεοχάρης 
Γεώργιος Σερέπετζης 
Γεώργιος Ξεδάκτυλος 
Μανώλης Μουσούρος 
Άνδρέας Συρίγος 
Στέφανος Λορέντζης 
Μανόλης Σοφιανός 
Γεώργιος Κορτετζής 
Κωνστ. Χορτάτζης

Τρεβλός
Πάμπελας
Μαρίτζης
Ψαρός
Σκανδάλης
Κουρμούλης
Κορνιαχτός
Φασουλής
Δαμασκηνός
Άρβανιτάκης
Μουστοξύδης
’Αετός
Μπούφος
Μαρής
Κοντοσταύλος
Λαγονάρης
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Γεώργιος Παπαδόπουλος 
Στρατήγης Μιλιαράς 
Νικόλας Γραμματικόπουλος 
Κωνσταντίνος Πλούτινος 
Παπαμανουήλ Λαμπάρδος 
Μανουήλ Σανοϋδος 
Γεώργιος Σκορδύλης 
Ιωάννης Παπαδόπουλος 
Ματθαίος Πλατιδέμος 
Κωνσταντίς Φουρογιάννης 
Μανοΰσος Γρηέκος 
Μανώλης Κορωνιδς 
Κυριάκος Κ αλοκύρης 
’Ιωάννης Γριμάνης

λεγόμενος Πειρασμός 
» Σαλιάρης

Βαρδαλούχας
Βραχνός
Τζάβαλης
Μπλάβος
Ποντικάλης ή Μπούμπουλης 
Κουτρολογιάννης 
Σκυλόψαρο 
Χαλές 
Άράπης 
Πασπαλάς 
ΙΤεζεργάς 
Τζοϋλος

Λς περάσωμε τώρα εις άλλο επάγγελμα ήτοι εις τούς τζηρόϊκους ρ 
καί τούς medici-fisici. Ή λέξις τζηρόΐκος καί οχι cerusico ώς έγρά- 
φη προσφάτως παρά τίνος, είναι ή παραφθορά τής λέξεως «χειρουρ
γός» καί την είχον άνεύρει καί εις την άλληλογραφίαν των εν Μορέα 
Ενετών Προβλεπτών ώς ceroico. Ούτοι ήσαν πρακτικοί γιατροί καί 
έφερον τόν τίτλον τοϋ «μαΐστρου». ’Ιδού τα όνόματά των, ώς προκύ
πτουν από τά Κατάστιχα Μιχ. Μαρά. Έν παρενθέσει σημειοϋνται καί 
τα έτη πού άναφέρονται ώς συμβαλλόμενοι ή μάρτυρες:

1. ’Αγαπητός μαΐστρο Ματέος, Ιατρός τζηρόΐκος (έτσι υπογράφον
ται) (1575-77)

2. Άμπράμος μαΐστρο Κωνσταντίς τζηρόΐκος (1538)
3. Βενιέρης μαΐστρο Στεφάνής » (1553-54)
4. Γούρης μαΐστρο Φίλιππος » (1539)
5. Γριμάνης μαΐστρο Νικολός τού Μανώλη » (1551-66)
6. Γρατσιάνος ρεμπί μαΐστρο Ίσαής Εβραίος » (1551-66)
7. Γενοβέζος μαΐστρο Τομάδι » (1567)
8. Γαβαλάς μαΐστρο Γεώργης » (1577-78)
9. Γόρος μαΐστρο ’Ιωάννης » (1553)

10. Γκοτέσος μαΐστρο Τομάδι » (1567)
11. Θεολογίτης μαΐστρο Γεώργης » (1555-73)
12. Θεολογίτης μαΐστρο Δημήτρις » (1573)
13. Μαΐστρο Θόδωρος » (1553)
14. Κορωνιός μαΐστρο Δημήτρις » (1553-7 7)
15. Κολώνας μαϊστο Νικόλας » (1553-77)
16. Κορωναΐος μαΐστρο Γεώργης » (1554-75)
17. Κουσταντίς μαΐστρο Άμπράμος Εβραίος » (1538)
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18. Κουζής μαΐστρο Τζανής τζηρόϊκος (1566)
19. Καρποφόρος μαΐστρο Δημήτρις » (1538)
20. Κανατάς μαΐστρο Τζανής » (1566)
21. Κουσταντις μαΐστρο Λέος Εβραίος » (1538)
22. Κοσμάς μαΐστρο Νικόλας » (1553-77)
23. Λινάρδος μαΐστρο ’Ιωάννης » (1551-64)
24. Μέγγανος μαΐστρο Φραγγιάς » (1564-72)
25. Μαυριανός μαΐστρο Κωνσταντις » (1558-62)
26. Μουδάτζος μαΐστρο Φραγγιάς » (1564-72)
27. Μαζαράκης μαΐστρο Γεώργης » (1555-58)
28. Μητσόπουλος μαΐστρο Γεώργης λεγόμ. Γαζής » (1561-73)
29. Ντετζόρτζης μαΐστρο Μπαλδασέρας » (1564)
30. Ντανάπολις μαΐστρο Τζανής » (1573)
31. Νταλφέρος μαΐστρο Μάρκος » (1564)
32. Ντεγιάκομος μαΐστρο Τζουάνες » (1578)
33. Ντεκάντι μαΐστρο Μπενέτος » (1570)
34. Ρίτζος μαΐστρο Βιτσέντζος » (1538-71)
35. Σεβαστός μαΐστρο Γεώργης » (1553-71)
36. Σιλιγάρδος μαΐστρο ’Ιωάννης » (1552)
37. Σκρίνιος μαΐστρο Πρόσφορος » (1561)
38. Τραγγέλης μαΐστρο Σταμάτης » (1566)
39. Τοδέσκος μαΐστρο Ήλίας, Εβραίος » (1553)
40. Τάντρης μαΐστρο Παύλος » (1538-39)
41. Φλάσκος μαΐστρο Μανοϋσος » (1538)
42. Φράγγος μαΐστρο Μπενέτος » (1569-75)
43. Χαλκιόπουλος μαΐστρο Μαρής » (1554-77)
44. Χαλκιόπουλος μαΐστρο Γεώργης » (1562)
45. Χαλκιόπουλος μαΐστρο Περάτζης » (1566)
46. Χαλκιόπουλος μαΐστρο Μιχέλης » (1566-71)
47. Χουδάς μαΐστρο Τζατερδότος Εβραίος » (1538)
48. Χρυσάφης μαΐστρο Φραγγιάς » (1538)
Έν τώ συνόλφ, 48 ήσαν οι ιατροί τζηρόϊκοι. Μερικοί άπό τους

άνωτέρω άναφέρονται υπήρετοϋντες ώς Ιατροί είς τά Ένετικά Κάτερ
γα (galere).

Ιδού τώρα τά όνόματα τών medici - fisici ή παθολόγων ώς λέγο- 
μεν σήμερον:

1. Άσκενατζή ρεμπΐ Σολομών Ντεντονάδι «ντοτόρε» (1571) Ε
βραίος.

2. Γρατσιάνος ρεμπΐ Λέος Εβραίος ντοτόρες-fisico (1538-67)
3. Κονταράτος Μιχαήλ-Μανούντιος ντοτόρες-fisico (1566)
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4. Κασωμάτης Τζουάν ντοτόρες φύζικος, ντοτόρες τής μεδιτσίνας 
(1558-G6)

5. Κουζής Δέος Εβραίος ιατρός φύζικος (1577)
6. Μπαζίκης Φραντζέσκος ντοτόρες τής μεδιτσίνας (1577-78)
7. Ντελμέδεγος ήεμπί Ήλίας Εβραίος ντοτόρες φύζικος (1576)
8. Ντελμέδεγος §εμπί Άμπά Εβραίος ντοτόρες φύζικος (1576)
9. Ρουτζέρος Πέτρος ίατροφύζικος (1553)

10. Σκορδύλης Νικόλαος (1538-1571) κατά τά πρώτα έτη ύπέγρα; 
φεν ώς Ιατρός, βραδύτερον ώς ντοτόρες

11. Σιδεροραύτης Μαννέας έκλεκτός ντετόρες Ιατρός (έτσι υπογρά
φει) (1564)

12. Σαγονάτζος Νικόλαος ντοτόρες Ιατροφύζικος, υιός άρωματάρη 
(1562-71)

13. Τοδέσκοτ Σαμουήλ Εβραίος, ίατροφύζικος (1577)
14. Τοδέσκος Μωσέ Εβραίος, ίατροφύζικος (1538-1560)
15. Τσαγγάνης Μανώλης ίατροφύζικος (1554)
16. Φράγγος Μανώλης ίατροφύζικος (1569)
17. Φράγγος Νικόλας ίατροφύζικος (1569)
18. Χοϋλος ρεμπί ’Ιακώβ ντοτόρες ίατροφύζικος (1567) Εβραίος
19. Χαραβίν Δαβίς Εβραίος ίατροφύζικος (1577)
20. Ψαράς μισέρ Τζώρτζης ίατροφύζικος (1573)
"Ωστε λοιπόν, πλήν τών 48 πρακτικών ιατρών (τζηρόϊκων) ύπήρ- 

χον καί άλλοι 20 ίατροφυσικοί εκ τών όποιων ένδεκα υπογράφουν ώς 
εκλεκτοί ντετόροι. Είναι εκτός πάσης άμφιβολίας ότι τόν τίτλον τοϋ 
διδάκτορος τόν άπέκτων εις τι Πανεπιστήμιον καί τοιοϋτο δεν ήμπο- 
ροϋσε νά είναι άλλο άπό τό τής ΓΙάδοβας. Είναι ή πρώτη φορά πού 
μανθάνομεν την επαφήν τών Κρητών επιστημόνων μέ τήν ’Ιταλικήν 
’Αναγέννησιν. Έν συνεχεία θά ίδωμεν ότι ύπήρχον εις τήν πρωτεύ
ουσαν τής Κρήτης καί πρακτικοί δικηγόροι αλλά καί διδάκτορες τού 
δικαίου ήτοι άπόφοιτοι τού Πανεπιστημίου Παδούης πού ήτο τό μόνον 
όπου έφοίτων Κρήτες καί Κύπριοι κατά τήν χρονικήν εκείνην περίο
δον.

Ιδού τά ονόματα τών «άββοκάτων» πού άναφέρονται εις τά Κατά
στιχα :

1. Άνδρονίκης Τζουάν άξιος άββοκάτος (έτσι ύπέγραφον) (1564— 
1578)

2. Άρμένης Μάρκος ντετόρες άββοκάτος (1564)
3. Άμάϊς Φραντζέσκος άξιος άββοκάτος (1566-71)
4. Άνεμοψυράς Τζουάν έκλεκτός ντετόρες άββοκάτος (1567)
5. Άβραχά ρεμπί Δαβί Δελησίδ ντετόρες, Εβραίος (1562)
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6. Άσπρογίτης Μαννέας άββοκάτος (1566)
7. Βατζάγγος Νικόλαος άξιος άββοκάτος (1538-76)
8. Βενέρης Μιχαήλ άξιος άββοκάτος (1562-73)
9. Βιτζιμάνος Μάρκος άββοκάτος (1571-73)

10. Βεργίτσης Νικόλαος άββοκάτος (1573-75)
11. Γαβράς Τζώρτζης άββοκάτος (1560-76)
12. Κανέτος Τζουάν τού μισέρ Λέω άξιος άββοκάτος (1553-78)
13. Κονταράτος Τζώρτζης έκλεκιός ντετόρες τής λέντζας (1566-78)
14. Καρτάδος Λουκάς άββοκάτος (1577)
15. Κυριακόπουλος Μιχαήλ άββοκάτος (1566-76)
16. Κολώνας Πρόσφορος άββοκάτος (1553-64)
17. Κορνάρος Πιέρος άββοκάτος (1553-60)
18. Κεφαλάς Μικέλε εκλεκτός ντετόρε τής λέντζας (1575)
19. Κολώνας Πιέρος άββοκάτος (1569)
20. Λομπάρδος Πιέρος τοϋ Φραντζέσκου εκλεκτός ντετόρες τής λέν

τζας (1564-78)
21. Λουλής ’Ιακώβ τοϋ Ρεμπι Σαλομών, ντετόρες (1567)
22. Μελισσηνός Τζουάνες άββοκάτος (1555-73)
23. Μαυρογιάννης Άνδρέας άββοκάτος (1564-77)
24. Μαδερός ’Αντώνιος εκλεκτός ντετόρες τής λέντζας (1560-73)
25. Μουζοοράκης Τζουάνες εκλεκτός ντετόρες τής λέντζας (1560-78)
26. Μούτζαλος Τζουάνες άξιος άββοκάτος ντετόρες (1538)
27. Μεσσήνας Τζώρτζης εκλεκτός ντετόρες τής λέντζας (1564-72)
28. Μαρτσελιάς Μάρκος εκλεκτός ντετόρες (1564)
29. Μαυρογιάννης ’Ιωάννης άββοκάτος (1569)
30. Μπονής Ευστάθιος άββοκάτος (1572)
31. Μεσσήνας Μανοϋσος άββοκάτος (1575)
32. Ντενασής Νικόλας άββοκάτος (1564)
33. Ντενασής Μιχαήλ άββοκάτος (1560-75)
34. Ντάντολος Άνδρέας άββοκάτος (1564-77)
35. Ναβίλλης Καστέλλος άξιος άββοκάτος (1551-66)
36. Ντεμέτζος Μαννέας άξιος άββοκάτος (1538-55)
37. Ντεμέτζος Τζουάν άββοκάτος (1539)
38. Ναδάλης μισέρ Τζουάν, εκλεκτός ντετόρες άββοκάτος (1558)
39. Όλίβιος Άνδρέας άββοκάτος (1564-75)
40. Όλίβιος μισέρ Μπορτολιδς ντετόρες άββοκάτος (1561-67)
41. Ούζοντεμάρ Άλεσσάνδρο εκλεκτός ντετόρες τής λέντζας (1566- 

1577)
42. Ούζοντεμάρ Τζώρτζης έκλεκτός ντετόρες τής λέντζας (1564)
43. Παγάς μισέρ Τζουάνε άββοκάτος (1566)
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44. Πέμπος ’Αντώνιος άββοκάτος (1553-54)
45. Πελεγρής Νικόλαος, εκλεκτός ντετόρες τής λέντζας (1577)
46. Παγάς Νικόλαος άββοκάτος (1551-66)
47. Πιζάνης Μένεγος άξιος άββοκάτος (1551)
48. Πανταλέος Άνδρέας άββοκάτος (1561)
49. Ρόσος ΣαμπεΜϊ άββοκάτος (1573)
50. Συρίγος Νικόλαος άββοκάτος (1562)
51. Σκλέντζας μισέρ Τζώρτζης άξιος άββοκάτος (1564-78)
52. Συρίγος Μανοϋσος άββοκάτος (1553-67)
53. Σκλέντζας "Αγγελος έκλεκτός ντετόρες τής λέντζας (1553-77)
54. Στέλλας Όλιβιέρος άββοκάτος (1560-69)
55. Στανίνης Ίζέπος ντετόρες άββοκάτος (1558-77)
56. Σαντίνης Φραντζέσκος άββοκάτος (1561)
57. Στέλλας Γιάκομος έκλεκτός ντετόρες τής Αέντζας τού ’θλιβερή 

(1571)
58. Τριβιζάς Θωμάς αρχών, έκλεκτός ντετόρες, άββοκάτος (1560-69)
59. Τσέλεγος μισέρ 'Ιερώνυμος άββοκάτος (1566)
60. Τσερτορέλλος Μπόρτολος άββοκάτος (1568-73)
61. Τελουντάς Θεοδόσιος άξιος άββοκάτος (1566-67)
62. Τζαπέσκος ’Αντώνιος έκλεκτός ντετόρες τής Λέντζας (1567-69)
63. Χρυσός Πόλος ή Παύλος άββοκάτος (1567-69)
Έπί 63 δικηγόρων οί δέκα άναφέρονται ως «ντετόροι» οί 12 «ως 

εκλεκτοί ντετόροι τής Λέντζας», οί δε ύπολειπόμενοι άπλώς ως άββο- 
κάτοι ή άξιοι άββοκάτοι. Ή λέξις «λέντζα» πολύ μέ άπησχόλησε διότι 
ήμπορεί νά άναγνωσθή καί ως «λόντζα» καί τέλος άνευρέθη ή άκρι- 
βής ερμηνεία κάτωθι μιας διαιτητικής πράξεως τής 7ης Μαΐου 1577 
όπου ένας έκ τών διαιτητών υπογράφει ίταλιστί ώς έπεται: «Ιο An
gelo Sclenza dottor di legge, arbitro et judice affermo» ήτοι «έγώ 
’Άγγελος Σκλέντζας διδάκτωρ τοϋ δικαίου, διαιτητής καί κριτής βε- 
βαιώ».

Είναι προφανές ότι καί οί διδάκτορες τού δικαίου καί οί άλλοι 
δέκα διδάκτορες υπήρξαν καί αυτοί τρόφιμοι τοϋ Πανεπιστημίου τής 
Πάδοβας, ούδείς όμως έκ τών συγγραψάντων την ιστορίαν τοϋ Πανε
πιστημίου τούτου άναφέρει Κρήτας σπουδαστάς έκείνης τής περιόδου. 
Μόνον ό Facciolati εις τό σύγγραμμα Fasti Gymnasii Patavini άνα- 
φέρει ώς πρώτον καθηγητήν τής μόλις τό 1567 συστηθείσης έδρας 
τού συνταγματικού δικαίου, τόν Τζώρτζην Μεσσήναν (ύπ’ άρ. 27 τοϋ 
Καταλόγου μου) άλλά τόν θεωρεί Κύπριον. ’Άλλως τε τά Πανεπιστη
μιακά Αρχεία τής περιόδου έκείνης είνε έλλιπέστατα. "Εν, πάντως, 
είναι βέβαιον ότι είς την χορείαν αυτήν τών έπιστημόνων πού ήσαν
ΚΡΗΤΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ ΙΣΤ1 16
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οί φορείς τής ’Ιταλικής ’Αναγεννήσεως, πρέπει νά άναζητήσωμεν την 
πηγήν καί την άνθησιν τής Κρητικής Λογοτεχνίας.

Πριν προχωρήσω εις τούς Πρωτοπαπάδες καί Πρωτοψάλτας θεω
ρώ σκόπιμον νά προτάξω δλίγα τινά. Είναι άπολύτως αδύνατον, εις 
μίαν έστω εκτενή σύνθεσιν νά περιλάβη τις άπαντα τά ιστορικά στοι
χεία πού ήμπορεί νά συγκέντρωση άπδ τά 19 δγκώδη πρωτόκολλα τού 
Μαρά καί περιορίζομαι νά παραθέσω εν περιλήψει τά μάλλον ενδια
φέροντα :

1) Ό έκ Ναυπλίου καταφυγών εις Κρήτην Πρωτοπαπάς Νικόλαος 
Μαλαξδς καί 6 αδελφός του Γρηγόριος κατέστησαν εύγενείς διά εοΰ 
άπδ 23 7βρίου 1566 Διατάγματος τής Γερουσίας, δτι δ Μαλαξδς είχεν 
ως τιμάριον την εν Ζακύνθω μονήν coo 'Αγίου Ίωάννου τού Προ
δρόμου καί τήν έπάκτωνεν άνιί 59 τζεκινίων κατά διετίαν,

2) τδ 1559 άνεΰρον πράξιν τοΰ Παπακωνσταντή Λούκαρη τοΰ πο
τέ Λέω, δι’ ής διορίζει πληρεξούσιον τδν υιόν του Γεώργιον καί είναι 
πιθανώς ό πάππος Κυρίλλου τοΰ Λουκάρεως, διότι ό ΓΙαπακωνσταντής 
εμφανίζεται ως εφημέριος καί νοικοκύρης τής μονής τής 'Υπεραγίας 
Θεοτόκου Περίβλεπτος, ή δποία καί άναφέρεται εις τήν βιογραφίαν 
τοΰ Κυρίλλου,

3) τήν 10 ’Ιουνίου 1544 δ αρχών Τζουάν Φοσχαρής τοΰ εύγενοΰς 
μισέρ Φραντζέσκου οίκών εις τδν Χάνδακα είναι «Βαρδιάνος» τοΰ 
Όσπιταλίου τοΰ 'Αγίου ’Αντωνίου καί ενοικιάζει σπίτι Ιδιοκτησίας 
τοΰ Όσπιταλίου,

4) τήν 14ην ’Ιουνίου 1554 δ «Βαρδιάνος» καί οί «Γοβερνατόροι» 
τής «Σκόλας» τής Κυρίας τών ’Αγγέλων καί τοΰ Όσπιταλίου τής 'Α
γίας Θεοδοσίας, ενοικιάζουν ένα σπίτι,

5) τήν 25 7βρίου 1558, άποθανόντος ένδς μαΐστρο Άντώνη Ταρ- 
τζουμάνου, τζαγγάρη, έγινεν ή άπογραφή τής περιουσίας του καί ά- 
νευρέθησαν τά κάτωθι : 185 τζεκίνια χρυσά, 326 μοτσενίγοι, 115 μαρ- 
τσέλοι, κόλλες χρυσές βάρους 9 1/2 ούγγίες, μία βέργα χρυσή χο^ριάτι- 
κη βάρους ούγγίες 5, 16 δακτυλίδια χρυσά μέ πέτρες, 62 ούγγίες σκεύη 
άργυρά καί μαχαιροπείρουνα, ένα ποτήρι άργυρό, μαργαριτάρια διάφο
ρα, ρούχα μάλλινα καί μεταξωτά καί δλα αύτά τά άνωθι «κατσίβελα», 
ως τά ονομάζει ό νοτάριος, περιέχοντα λεπτομερώς εις έξ μεγάλα φύλ
λα τοΰ Πρωτοκόλλου καί έπειτα διενεμήθησαν μεταξύ τών κληρονό
μων. Καί ήτο «τσαγγάρης», δ πλουτίσας καλός κάγαθδς μαΐστρο - Άν- 
τώνης!

6) τήν 9ην ’Οκτωβρίου 1571 δ Παπαϊωάννης Βιτζιμάνος τοΰ ποτέ 
εύλαβοΰς κύρ Παύλου, κάτοικος τοΰ Χάνδακος, δμολογεί δτι έλαβεν
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άπό τόν ιερομόναχον κυρ Μητροφάνην Άγροινάν τοΰ ποτέ Θεοδώρου, 
ύπέρπυρα 20 δι’ άρραβώνα ϊνα γράψη μέ τό χέρι του βιβλία μηναία 
δέκα ήτοι Μάρτιον, ’Απρίλιον, Μάϊον, ’Ιούνιον, ’Ιούλιον, Αύγουστον, 
Σεπτέμβριον, ’Οκτώβριον, ’Ιανουάριον καί Φεβρουάριον, «άστάχωτα» 
—λέγει ή πράξις—«πλούσια μέ τά συναξάριά τος άπδ δά καί ώς δύο 
μήνες» καί διά πληρωμήν έμειναν σύμφωνοι άμα τελειοτση δύο μηναία 
καί τοϋ τά διόση, νά τοϋ δίδη εκείνος ύπέρπ. 40 καί πάντοτε νά 
κράτη δ Βιτζιμάνος τδν άρραβώνα τών 20 ύπερπ. έως οτου παραδο- 
θοϋν καί ξεπληρωθούν τά πάντα. Καί άν τυχόν δέν κράτηση την ύπό- 
σχεσίν του, έχει τό δικαίωμα ό Άγροινάς νά άγοράζη άλλου βιβλία 
άπό τά άκριβώτερα καί νά είναι ή δαπάνη καί τά έξοδα είς βάρος τού 
Βιτζιμάνου,

7) είς έγγραφον τής 8 7βρίου 1571 άναφέρονται τά όνόματα 15 
μαστόρων χρυσοχόων είς τόν Χάνδακα,

8) την Ιην Μαίου 1559 εμφανίζεται πρό τοϋ νοταρίου δ Μανώλης 
τοϋ ευλαβούς Παπαντώνη καί δηλώνει δτι θέλων νά πηγαίνη νά συ
νάντηση τόν μπάρμπα του τόν μισέρ Ίάκομο Πετρίτη πού διαμένει, είς 
την Σεβίλλιαν τής 'Ισπανίας καί φοβούμενος νά επιχείρηση μόνος του 
ένα τόσο μακρύ ταξείδι, συμβάλλεται μέ άλλον μπάρμπαν του τόν έκ 
Σητείας Τζανήν νά τόν συνοδεύση καί ΰπόσχεται νά τώ δώση τό 1/3 
ϊπό τά δώρα πού θά λάβη άπό τόν έν Ισπανία θειον του,

9) την 24ην ’Απριλίου 1567 άναφέρεται ώς εφημέριος καί νοικο
κύρης τής εκκλησίας τής Κυρίας Όδηγητρίας είς την εξώπορταν τοΰ 
Χάνδακος δ Παπαμανώλης Πανταλέος Καμαριώτης τοϋ ποτέ Μιχαήλ,

10) δτι είς την Σαντορίνην τό 1558 κατεσκευάξοντο πανικά τά ο
ποία είσήγον είς Κρήτην,

11) την 22 Αύγούστου 1555 εμφανίζεται πρό τοϋ νοταρίου ό Ματ
θαίος Πανσέληνος Μυτιληναίος, κατοικών είς την χώραν δνόματι Πέ
τραν καί δμολογεί δτι χρεωστεί είς τόν Γεώργη Πάνδημον τοϋ ποτέ 
Παπαμιχαήλ άσπρα καινούργια τούρκικα άσημένια 6004, άξίαν κρα
σιών πού ήγόρασε καί έφόρτωσε. Μοϋ είναι άγνωστον άν έχη σχέσιν 
τινα μέ τόν ζωγράφον Εμμανουήλ Πανσέληνον.

12) άνευρέθησαν καί 3ή4 πράξεις άγοραπωλησίας Τούρκων σκλά
βων,

13) δχι όλίγαι πράξεις ενδιαφέρουν τό Μετόχιον τής Μονής Σινά 
έν Χάνδακι ώς καί άλλας μονάς.

’Αλλά είναι καιρός, μετά τήν παρέκβασιν, νά έπανέλθωμεν είς 
τούς Πρωτοπαπάδες καί Προιιτοψάλτας.

Τό 1538 άναφέρεται ώς πρωτοπαπάς Κρήτης δ Παπακύρ Νικόλαος 
Λύχνος τοϋ ποτέ κύρ Θεοτόκη έως τό 1553, δπότε τόν διαδέχεται δ
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Παπακύρ 'Ιλαρίων Σωτήρχος. Ούτος την 12 Δεκεμβρίου 1553 ενοι
κιάζει δι’ εν έτος τήν εκκλησίαν του τής Κυρίας τοϋ Φόρου είς τόν 
Παπακωνσταντήν Μαυρίκαν. Τήν 12ην ’Ιουλίου 1573 ό Σωτήρχος, 
ών ήδη γέρων, και άρρωστος, διορίζει ώς vice-protopapa τόν Παπα- 
μιχαήλ Άμορέαν και καθορίζει τους ορούς λεπτομερώς. Μεταξύ άλλων 
τόν παραγγέλλει νά «συντροφιάζη» κάθε Τρίτην τήν είκόνα τής ύπε- 
ραγίας Θεοτόκου τής Μεσοπαντίτισσας, κατά τό σΰνηθες, νά κηδεύη 
δωρεάν τους πτωχούς και νά είσπράττη τά δικαιώματα μόνον άπό 
τούς άποθνήσκοντας εύπόρους.

Τήν 12 Αύγουστου 1577 άναφέρεται ώς πρωτοπαπάς ό Παπαϊω- 
άννης Ναθαναήλ, «νοικοκύρης» τής εκκλησίας τοϋ'Αγίου Νικολάου τοϋ 
Σωτηριάκη καί διορίζει πληρεξούσιον τόν μισέρ Τζουάν Άνδρονί- 
κην άββοκάτον καί τέλος τήν 20ήν Αύγούστου 1578 άναφέρεται ώς 
πρωτοπαπάς ό Παπατίτος Φολίτης.

Τήν 24 Μαρτίου 1538 είς τά Κατάστιχα Μαρά άναφέρεται ώς πρω
τοπαπάς Σητείας ό Παπανικόλας Φουκάς.

Τό 1566 είς τό άρχεϊον άλλου νοταρίου εμφανίζεται ώς πρωτοπα
πάς Σητείας δ Παπαγεώργιος Θωμάς δ όποίος δηλοϊ δτι έλαβεν άπό 
τόν πληρεξούσιόν του Μάρκον Βιβιάνον άδελφόν τοϋ Επισκόπου Ση
τείας Δουκάτα 18 3/4 πού είσέπραξεν δ Βιβιάνος άπό τόν έν Χάνδακι 
άντιπρόσωπον τοϋ Οικουμενικού Πατριάρχου μισέρ Θεόδωρον Λομπάρ- 
δον και είναι ό ετήσιος μισθός του. \

Τό 1572 μέχρι τοϋ 1577 πρωτοπαπάς Σητείας ήτο δ Παπαμάρκος 
Παρίλιος, δστις διά διαθήκης του τής 28 Αύγούστου 1577 επιφορτίζει 
τόν υιόν του νά τόν θάψη εις τό Ιδικόν του μοναστήριον τοϋ Μεγά
λου ’Αντωνίου καί νά τοϋ κάμη τάφον.

Άπό τοϋ 1578 έως τό 1584 άναφέρεται ώς πρωτοπαπάς καί προ
καθήμενος Σητείας δ Παπαγεώργις δστις άφίνει διά διαθήκης του τής 
10 ’Απριλίου 1584 εκτελεστήν τόν έκ Χάνδακος καί έν Σητεία ύπηρε- 
τοΰντα ώς Κρατικόν λογιστήν, τόν Νικόλαον Βλαστόν λεγόμενον Που- 
νιαλέτον, άφίνει δύο (2) τζεκίνια εις τόν «Βαρδιάνον» τής Σκόλας τοϋ 
Αγίου Νικολάου καί ώς Βαρδιάνον τής Σκόλας άφίνει τόν εφημέριον 
ΙΙαπαϊωάννην Γράσον καί δίδει εντολήν είς τόν εκτελεστήν νά είσ- 
πράξη τούς τρεις μισθούς πού έχει νά λάβη άπό τό Οίκουμ. Πατριαρ- 
χεϊον ήτοι πρός 18 3/4 δουκάτα κατ’ έτος. Ούτος άπέθανε τήν 11 ’Α
πριλίου 1584.

Άπό τοϋ 1553 μέχρι τοϋ 1575 συναντάτσι πολλάκις είτε ώς συμ
βαλλόμενος, είτε ώς μάρτυς δ πρωτοψάλτης Θεόδωρος Λουράς ή Λου- 
ρέος, υιός τού εύλαβοϋς Παπαμιχαήλ.
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Το 1566 άναφέρεται καί άλλος πρωτοψάλτης, 5 Μακάριος ιερομό
ναχος τοϋ Μιχαήλ.

Τέλος τδ 1645 εις τους φακέλλους διαθηκών τοϋ νοταρίου Κρή
της—και είτα Βενετίας—Νικολάου Βέλανου άναφέρεται ώς διαθέτης 
δ πρωτοψάλτης Θοδωρής λεγόμενος Δράκας τοϋ ποτέ αφέντη Τζώρτζη 
από τό χωρίον Άμπρούσα.

ΠρΙν προχωρήσω εις άλλα θέματα θεωρώ σκόπιμον μίαν δευτέραν 
παρέκβασιν Ινα ένδιατρίψω επί τινων συμ/κών πράξεο^ν ήτοι: ναυλο
συμφωνητικών, προικοσυμφώνων καί δωρεών έν ζωή.

Τά ναυλοσυμφωνητικά ήρχιζον στερεοτύπως: «έν όνόματι τής 'Α
γίας και ζωοποιού Τριάδος, της νπεραγίας Θεοτόκον, τον Μεγάλου 
Νικολάου καί πάντων των άγιων, ’Αμήν». ΕΙς ταϋτα γίνεται λόγος περ'ι 
μούστων καί μοσχάτων κρασιών είς «βουτζά τής μένας» πού περιείχον 
48 μίστατα, άποστελλομένων είς Κωνσταντινούπολιν, ’Αλεξάνδρειαν, 
Βενετίαν, Συρίαν, Χίον, Μυιιλήνην καί άλλαχοϋ. Είς Κων/πολιν έξή- 
γοντο καί βαρέλια μέ λεμονόζουμο καί ξύδι καί έκεϊθεν είσήγοντο 
ψαρικά διάφορα, χαβιάρι, σαλάμια κλπ. Καί έκ Βενετίας έκομίζοντο 
διάφορα εμπορεύματα. Τδ φορτίον είς τά ναυλοσυμφωνητικά ονομά
ζεται «γομάρι» καί ιδού μία πράξις σχετική : «3 Δ/βρίον 1575 6 Νι
κόλα Κισαμίτης καραβοκύρης ναυλώνει τό καράβι του είς τους Τζονάν 
Παγανέλλη καί Βαρδαλάχον Ρουσο καί αναλαμβάνει νά τοϊς φορτώση 
«από τό ΡέΟεμος αμφορες επτά λάδι ή άλλο «γομάρι», νά τής πάη 
στο πόρτο τής Ντήνος στον άγιο Νικόλαο καί πρέπει νά τοϋ παρα
δώσουν τό άνωΟι «γομάρι» σέ ημέρες έξη είς την «ρίβαν τοϋ ΡέΟε- 
μνου» καί διά ναύλων έσυμφώνησαν τζεκίνια χρυσά 14».

Άπό τά προικοσύμφωνα παραθέτω εν τοϋ 1539. Είναι δ ίδιος τύ
πος δι’ δλα. Καί είς τούτο μεν ή έκτίμησις τού προικιού έγινε παρά 
τών συμβαλλομένων. Είς άλλα δμως βλέπομεν δτι διοτρίζοντο έκτιμη- 
ταί άνεγνωρισμένοι άπδ τήν Αύθεντίαν οί δποϊ,οι έξετίμων τά φορέ
ματα καί τά άσπρόρρουχα καί άνέγραφον τήν άξίαν είς ύπέρπυρα ή 
είς δουκάτα τρεχούμενα τά όποια τά μετέτρεπον πρδς ύπέρπ. 8 καί 
σολδία 12 κατά δουκάτον. Σημειωτέον δτι, παρ’ δτι γενικώς πιστεύε
ται, τδ ύπέρπυρον δέν ήτο πραγματικόν νόμισμα άλλά συμβατικόν, δη
λαδή μονάς λογαριασμού. Διετηρήθη ή συνήθεια άπδ τήν Βυζαντινήν 
περίοδον καί παρ’ δλας τάς καταβληθείσας προσπάθειας δέν ήδυνήθη- 
σαν οί Ενετοί νά τήν ξερριζώσουν καί ήναγκάζοντο καί οί "ίδιοι νά 
κρατούν τούς λογαριασμούς είς ύπέρπυρα, τά όποια, ώς βλέπομεν είς 
τδν Κώδικα Καστροφύλακα, τά μετέτρεπον είς τζεκίνια χρυσά. Ή 
σχέσις τών ύπερπύρων πρδς τά τζεκίνια άπδ τοϋ 1538 μέχρι τοϋ 1560 
ήτο 14 1/2, άπδ τοϋ 1560 μέχρι τοϋ 1570 πρδς 17 1/2 καί μετά τήν ά-

2Τγρ'λΔτν. Α-
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λωσιν τής Κύπρου καί την έπελθοϋσαν οικονομικήν διαταραχήν, ή ά- 
ναλογία ύπερπύρων μέ τζεκίνι, έκυμαίνετο μεταξύ 20 και 24. Είπον 
ότι ή έκτίμησις τής προικδς έγένετο εις ύπέρπυρα αλλά και α'ι άγορα- 
πωλησίαι ακινήτων καί άγροκτημάτων έγίνοντο ομοίως μέ βάσιν τό 
ύπέρπυρον, αί δέ πραγματικοί διακανονίσεις διεξήγοντο μέ χρυσά τζε- 
κίνια ή μέ Μοτσενίγους ήτοι άργυρός λίρας ή μέ Μαρτσέλους ήτοι μι- 
σές αργυρές λίρες καί δ τρόπος αυτός έλέγετο άσπρη μονέδα, ή 
μέ χάλκινα παντοειδή νομίσματα καί 6 τρόπος ούτος έλέγετο μαύρη 
μονέδα. Καί μήπως καί τά τρεχούμενα δουκάτα δεν ήσαν καί αυτά 
μονάδες λογαριασμού καί όχι πραγματικά νομίσματα; Εις τά προικο
σύμφωνα άναφέρονται χρυσά κοσμήματα, αργυρά σκεύη, χρυσά δακτυ
λίδια καί μαργαριτάρια. Καί αυτά καί τά ακίνητα ή άγροκτήματα, ά- 
νεγράφοντο πάντοτε είς ύπέρπυρα.

’Από τό προικίον τό 1/10 περίπου έχαρίζετο είς τον γαμβρόν, ένφ 
τά άλλα 9/10 άνήκον άποκλειστικώς είς την νύμφην καί δέν ήδύνατο 
έπ’ ούδενί λόγω δ γαμβρός νά τά θίξη. Τά προικιά είς 100 περίπου 
προικοσύμφωνα, κυμαίνονται μεταξύ 1000 καί 30.000 ύπερπύρων. Τό 
μεγαλείτερον έκ 4.000 δουκάτων ήτοι ύπέρπ. 33.500 τό είχε δώσει ή 
χήρα τοϋ διδάκτορος ιατρού Τζουάν Κασωμάτη την 11 Ιουνίου 1578 

είς τόν γαμβρόν της Νικόλα Τζαγγαρόπουλον. Είπον ότι σταθερά μο- 
νάς μετατροπής των τρεχούμενων δουκάτων ήτο ύπέρπ. 8 καί σολδία 
12 καί προσθέτω ότι τό ύπέρπυρον αντιστοιχεί μέ 32 σολδία τής Κρή
της.

Ιδού πώς έχει τό προικοσύμφωνον τοϋ 1539 :

II

(Νοτάριος Μιχ. Μαράς)

ιη (18) Ιανουάριου ,αφλη' (μύρε βένετο) ήτοι 1538

f φανερόν κάμνομεν ημείς Έργήνα λέγη Ροδάμνη χήρα τοϋ ποτέ 
μαΐστρομανουήλ παλαιολόγου μαραγγοϋ άπό τό έν μέρος καί εγώ πέ- 
ρο 1 παρπαρϊγος τοϋ ποτέ κυρ γεώργη άπό σαντορίνη άπό τό άλλο 
μέρος, οίκοϋντες εις την εξώπορταν τοϋ Χανδάκου τής κρήτης μέ τά 
μέρη και διαδόχους μας, δτι ήλθαμεν σήμερον επί τοΰτο τό συνοικέ- 
σιον, πρώτον επικαλούμενοι τό όνομα τοϋ κυρ Ιησοϋ Χριστοϋ και τής 
μητρός αύτοϋ καί τοϋ άγιου πνεύματος, άπό τούς όποιους πορεύεται 
πάσα άγαθόν, διότι μέ μίαν δρεξιν ψυχής εϊμεσταν συνηβασμένοι καί 
μέ τά λόγια τά περασμένα έπρομετέρισα 2 εγώ ή λέγη Έργήνα νά κα

ί) Πέτρος. 2) ύπεσχέθην.
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μω την θυγατέρα μου την 'Ελένην νά κονσεντίρη 1 νά πάρη εσένα τον 
λέγον κυρ πέρο είς έδικόν της άνδρα εύλογητικόν καί παρθενικόν ώς 
ή άγια τοϋ κυρ ίησον Χρίστου εκκλησία ορίζει καί θέλει, ή όποια 
'Ελένη έκονσεντίρησεν μέ τά λόγια τά περασμένα καί έπήρεν καί εύ- 
λογήθηκε εσένα τον λέγον κυρ Πέρο, μά, διατί εις τά λόγια τά περα
σμένα, προικοχάρτι δεν έκάμαμεν, έδά μέ τοΰτο το ίνστρουμέντο 2 τό 
ψανερώνομεν καί γράφομεν αληθινά. Έπρομετέρισα καί έταξα έγιυ ή 
λιέγη Έργίνα εσένα τοϋ λέγον κυρ Πέρο γαμβρού μου ύπέρπυρα αριθ
μόν (1C ήγουν ύπέρπυρα χίλια διακόσια, τά διακόσια νάνε χαρίσματα 
τοϋ γαμβρού καί τά χίλια νάνε προικίον τής νύμφης καί ταντα έταξα 
καί έδωκά σου εις έτιον μόδον3 ηγούμαι, μέσα είσέ δύο ζευγάρια 
σπίτια βαλμένα εις τό έξώπορτον τής κρήτης εις την ενορίαν τής κερά 
λονλονδιανής (Ακολουθεί ή περιγραφή των σπιτιών) καί είς στρώμαν 
φορνίδον καί μέ δύο παπλίώματα καί μίαν σάρντζαν πράσινη καί ένα 
καμιζέτον κόκινον καί φουστανοποκάμισα καί είς ασήμι καί μαργαρι
τάρι καί είς έτεραις φορεσιαις καί στολίδια τής ρηθείσης νύμφης τά 
όποια Οελίηματικώς ημείς τά έστιμάραμεν συμβιβαστικούς καί έπαρά- 
λαβές τα εσύ ο ρηθείς γαμβρός από εμένα διά τά ύπέρπ. χίλια διακό
σια, καθώς εύρίσκονται καί ταντα στέργομεν καί παρακαλοϋμεν υπό 
την νπογγραμμένην πένα4. ”Ετι έγιό ό ρηθείς Πέρο; Παρπαριγος ό 
γαμβρός στέργω καί παρακαλώ ταντα πάντα καί έλαβα την λέγην 
κερά cΕλένη την θυγατέρα σου σνμβίον μου εύλογητικήν καί παρθενι- 
κήν ώς ή τον κυρ ίησον Χρίστον εκκλησία ορίζει καί έλαβα καί τό 
άνω γραμμένον προικίον καί χαρίσματα είς τους άνω γραμμένους μό- 
δους καί κοντετζιόνες5 καί είς πένα των μερίδιον δουκάτα πενήντα 
διά τά φονσάδι τής αυθεντίας καί ή γραφή αυτή παντοτινά είς την 
δύναμίν της καί διά τό άνω γραμμένον προικίον στρέφω εσένα την 
λέγην μου πενθερά πάντοτε άναπαϊμένην καί σίγουρον εσένα καί τά 
μέρη σου.

μάρτυρες παρακαλετοί: μαΐστρο σταμάτης πλονσος τζαγγάρης 
καί κυρ άγγελής λάσχαρης

Μεταξύ των πράξεων είπον δτι περιλαμβάνονται καί δωρεαί έν 
ζωή συντεταγμέναι βάσει ένδς καθιερωμένου τύπου. Παραθέτω μόνον 
δύο έξ αυτών, πού ενδιαφέρουν τάς μονάς Άγκαράθου καί Βροντη- 
σίου καί μία τρίτη ενδιαφέρει την Ιστορικήν μονήν τοϋ Άρκαδίου.

’Ιδού πώς έχουν τά έγγραφα ταϋτα:

1) συγκατατεύΐ). 2) συμβολαιογραιρικι'ι πράξις. 3) τρόπον. 4) ποινή.
5) όρους.
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III

(Νοτάριος Μιχ. Μαράς)

ζ' (7) οκτωβρίον ,αφλη (1538)

f δίκαιον έναι καί από τον Θεόν καί από τούς ανθρώπους καί τι
μών να θυμάται τινας καί τής ψυχής είτις εις τα ζωντανά ωσάν καί 
εις τον θάνατόν τον ο δι αυτή δεν κατέχη τινας την ώραν τον θανά
του του νά όρδινιαστή, διά ταϋτος εγώ μαρία χήρα τοΰ ποτέ κυρ 
ίωάννου βουνού, οίκονσα εις τό χωρών άμπρούσα, έατοντας νά έχω 
ένα χωράφι βαλμένον εις την άμπρούσαν μερτικόν από κείνο εις τον 
τόπον τοΰ μαϊστρομιχαήλ νταλαπγέρου καί μερτικόν εις τον τόπον 
τού κυρ πέρου μα ιδιώτη καί τό έπίλοιπον εις τον τόπον τού κυρ άν- 
τωνίον τζέ, τό όποιον είμαι πάντα ορεκτική νά τό άφίσω εις τό μο
ναστήρι λέγο εις την άγγάραθον, τό όποιον σνπληάζει ανατολικά με 
τό χωράφι τοΰ μανώλη μαρμαρά, δυτικά μέ τό αμπέλι τον κυρ γεώρ- 
γη πόρτζιου, νοτικά καί βορινά στράτα κομούνα1. τό όποιον χωράφι 
μέ πάσα καλλίτερη στράταν, στίλε2. φόρμα καί λογαριασμόν, άποϋ 
μπορώ μέ τό δίκαιον, δχι νά μέ σφίγγη τινας καί νά φοβούμαι, ή νά- 
θελα ίγγανάρει 3 κανενός λογαριασμούς, άμέ μέ την ίδιαν μου δρεξιν 
καί αγάπην καί ψυχήν, μέ τούς διαδόχους μου, ευγάνοντας εις μίαν 
μεράν κάθε άμπόδισμα ντεραζόν 4, ντεφάττο 5 δίδω καί τζεδέρω 6 δλο 
τό λέγο χωράφι μέ πάσα δικαιώματα καί λογαριασμούς του κατά πού 
έγόο κρατώ καί ποσεδέρω 7 το, τοΰ λεγόμενον μοναστηριού κυρίας τοΰ 
άγγαράθου πρεζέντι εδώ ό κυρ Γρηγόριος ιερομόναχος εύδαιμονογιάν- 
νης κατοικούμενος εις τό λέγον μοναστήριον, ό οποίος φέρνει τό πρό- 
σωπον του κύρ νύμφου 8 ίερομονάχου καί ηγουμένου τοΰ λέγου μονα
στηριού καί παραλαμπάνει τά παρακάλια μου καί τό λέγο χωράφι μέ 
δύναμιν τουνοΰ τοΰ ίνστρουμέντου από την σήμερον άληθινά από τά 
ζωντανά μά, μέ τον θάνατόν μου, τό λεγόμενον μοναστήριον νά έμπη 
εις ποσεσιόν καί νά παραλαμπάνει τό λέγον χωράφι ωσάν θέλει ενρε- 
θή τότε, αν από δικόν μου ήθελε ενρεθή σπαρμένου μέ πληρεστάτην 
δύναμιν καί εξουσίαν τό λέγο μοναστήριον νά κράτη καί νά ποσεδέρη 
πάκτον 9 καί ουτιλιτάν10 άπαντα, νά πέρνη, νά τό δίδη, νά τό πουλή 
καί δ,τι άλλο πλέα ήθελε φανή μέ καιρόν τοΰ ηγουμένου ή ηγουμέ
νων τοΰ λέγου μοναστηριού εις τό λέγο χωράφι νά κάμνη γιά μπενε-

1) κοινόχρηστος δρόμος. 2) ύφος. 3) άπατώ. 4, 5) εμπραγμάτου δικαίου.
G) οβάοΓβ=έκχα)ρώ. 7) κατέχω. 8) ό Νήφων, γνωστός κα'ι άπό άλλην πηγήν
και ζών τό 1559. Τήν 26 Μαρτίου 1571 ήσαν ηγούμενοι τής μονής Άγκαράθου
(ύπεραγ. Θεοτόκου) οί ίερομ. Γρηγόριος κα'ι ’Αθανάσιος Εΰδαιμονογιάννης.
9) ένοικίασιν. 10) ωφέλειαν.
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φίτζιο1 τον λέγον μοναστηριού καί τινας νά μην τοΰ είπή τό εναν
τίον, πάντοτε άληθινά νά δίδη καί νά πληρώνη των λέγων καβαλάρων 
ύπέρπ. κ κατά πώς είμαι κρατημένη, μετά τούτην την όμπλεγα- 
τζιόν2 καί δνταν άποθάνω, ο ηγούμενος όποϋ ηθελεν είσθαι τότε εις 
το λέγο μοναστήριον νά έναι κρατημένος νά πέμπη παπά ή ιερομόνα
χον νά μέ κιβεύση3 (sic) δπον ηθελεν θελήσει εκείνος με ταϊς εξο- 
δαις τοΰ λέγον μοναστηριού, προμεττέροντας μέ τους διαδόχους μου 
τούτο τό ίνστρονμέντο τής τζεσιός4 καί κοντζεσιός5 νά κρατώ πάν
τα ψέρμο καί στέρεον καί ποτέ νά μην πάγω κόντρα εις κανένα μό- 
δον άπάνου εις πένα6 δουκάτα κε 7 ή οποία νά παγένη εις τό άνω 
γραμμένον μοναστήριον καί ή γραφή αυτή νά ατέκη εις την δνναμίν 
της.

μάρτυρες παρακαλετοί: κυρ νικόλα λόγγος
καί κυρ γεώργης τουρκάκης
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IV

(Νοτάριος Μιχ. Μσράς)

ι (10) δεκεμβρίου ,αφξθ' (1569)

f δίκαιον καί αξιον έναι πάσα ενός εϊτις εις την ζωήν του ώσάν 
εις τον θάνατόν του νά ντεσπονέρη 8 καί νά κάμνη τό έχειν τον κατά 
πού έχει ή δρεξί του καί νά μπενεφιτζιάρη6 εκεί δπον έχει εύλάβειαν 
καί αγάπην καί έστοντας καί εγώ γεώργης φιέλλος νοτάριος τοΰ ποτέ 
παπακνρ ίωάννου, οίκων εν χώρα άύξέντι νά έχω πολλήν αγάπην καί 
εύλάβειαν εις τό μοναστήριον τοΰ αγίου άντωνίου όνομαζόμενον τοΰ 
Βροντίση καί έστοντας νάμαι εις γήρας καί νά έκδέχωμαι τον θάνα
τον καθημερνώ καί διά μνημόσννόν μου παντοτεινό διά την ψυχήν μου, 
θέλοντας νά τοΰ κάμω μπενεφίτζιο τον άνωθι μοναστηριού δχι νά μέ 
σφίγγη τινας ή νά φοβούμαι κανένα ή νά θέλω νά ίνγγανάρω10 κανένα 
ή διά κανέναν άλλον άδικον μόδο, έχοντάς με ζαμινάδον11 καί οί έκ- 
ζαμινατόροι τοΰ Χανδάκου κατά που θέλουν οί νόμοι, οί εύγενέστατοι 
άρχοντες μισέρ φραντζέσκος κουρήνος κριτής εις τά λατίνικα καί μι- 
σέρ τζουάνε φοσχαρής καί μισέρ γιάκομος ντεμέτζος κριτάδες εις τά 
ρωμαίϊκα, οί οποίοι μοΰ έδωκαν καί δρκον καί ωμοσα εις τον δεσπό
την Χριστόν καί εις τήν ύπεραγίαν Θεοτόκον, κατά τήν τάζιν, οί ό
ποιοι εϊνε πρεζέντε καί δίδουν θέλημα νά γενή τό παρόν ίνστρονμέν
το τής ντονατζιόν12, το λοιπόν μέ δύναμιν τουνον ίνστρουμέντου τής

1) όφελος, ευεργεσία. 2) ύποχρέωσιν. 3) αντί «κηδεύστρ. 4, 5) cessione
καί concessione ταυτόσημα = έκχώρησις, παραχώρησις. 6) ποινή. 7) = 25.
8) διαθέτη. 9) εϋεργετή. 10) άπατήσω. 11) μέ έξήτασαν. 12) δωρεά.
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ντονατζιός δίδω καί άνέκοφτα χαρίζω εις παντοτεινό τοϋ άνωθι μονα
στηριού τον άγιον άντωνίον τοϋ βροντίση, έδά ζωντανός με ντονα- 
τζιόν τό κράζουν εις τό φράγγικον ίντερβίβος 1, τά κάτω γραμμένα 
μου πράγματα ηγουν εκείνο τό αμπέλι μου τό λιάτικον φραγγάτον 
εργατών ιβ' ιντζίρκα2 λέγω εις τό σάμπαν, βαλμένο εις την άνωθι 
χώραν ανξέντι εις τον τόπον τοϋ εύγενοϋς άρχον μισέρ φαντί ντάντο- 
λου οντινος πληρώνω λιβέλλον τον κάθε χρόνον νπέρπ. τρία, γειτο
νεύει όντως: ανατολικά μέ τό ίσόχωρον τοϋ παπακύρ Ιωάννου φιέλ- 
λου, δυσικά μέ τό αμπέλι κορνάρου στρονμπή, βορρινά μέ τό άμπέλι 
τοϋ κοκέλε καλωνά, ακόμη καί εκείνο τό άλλο μου άμπέλι τό μεγάλο 
τό λιάτικον τό φραγγάτον εργατών κ ιντζίρκα, βαλμένο εις την άνω- 
θι χώραν ανξέντι εις τον τόπον της κερά άνεζήνας γυνής τοϋ εύγενοϋς 
αρχον μισέρ τζονάνε κορνάρου, της οποίας πληρώνω λιβέλλο τον κά
θε χρόνον νπέρπ. έξη καί μισό, γειτονεύει ανατολικά μέ τό άμπέλι 
τοϋ σταμάτη φιέλλον, δυσικά καί νοτικά μέ τό ίσόχωρόν μου καί βο
ρεινά μέ τό πηγάδι μέ τό νερόν του τό σννηθικόν μέ δλα του τά δι
καιώματα, βαλμένο καί αυτό εις την ανωθι χώραν ανξέντι, τόπον τοϋ 
εύγενοϋς αρχον μισέρ φραντζέσκον μπαρμπαρίγου, οϋτινος πληρώνω 
λιβέλλο τον κάθε χρόνον νπέρπ. εννέα, γειτονεύει καί αυτό ούτως: α
νατολικά έναι ό ποταμός, δυσικά έναι τό περιβόλι τής έργήνας γαβα- 
λοϋς καί βορεινά μέ τό περιβόλι τοϋ σταμάτη φιέλλον, ακόμη καί από 
τά σπίτια μου όπου έχω εις την άνωθι χώραν ανξέντι εις τον τόπον 
τον εύγενοϋς αρχον ρενιέρου βενέρη θέλω καί χαρίζω τον εις παντο- 
τεινό, διά την ψυχήν μον, αύτοϋ τοϋ άνωθι μοναστηριού τοϋ άγιον άν- 
τωνίον τοϋ βροντίση ηγουν τό μισό μον πόρτεγον3, τό μέρος τό ανα
τολικόν μέ τό φονγγάρον, μέ τές δύο κάμερες καί μέ τον αέραν τους, 
γειτονεύουν καί αύτά ούτως: άνατολικώς έναι ή έμπασά τους, δυσικά 
έναι τό άλλο μου μισό πόρτεγο, νοτίως έναι τό σπίτι τοϋ Ιωάννη 
φιέλλον, λέγου Γιαννόπουλου καί βορινά έναι τό σπίτι τον σταμάτη 
βίδον, τά οποία αύτά σπίτια όπου χαρίζω τοϋ άνωθι μοναστηριού 
τούς έρίκτω βάρος νά πληρώνουν λιβέλλο τον κάθε χρόνον νπέρπ. ένα 
τοϋ άνωθι καβαλάρη από τά άράδεγά μου, εις τό ποσσέσο τών άνωθι 
νά έμπης εσύ ο άνωθι ηγούμενος τοϋ άνωθι μοναστηριού ηγουν εις 
ένα κομμάτι τό άμπέλι τό λιάτικο από τό άνωθι, ηγουν εκείνο τό ά
νωθι άμπέλι οπού έναι εργατών ιβ' ιντζίρκα, νά έμπης εις ποσσεσιόν 
άπό δά καί αυτό νά τό έχης εσύ καί οι σονκτζεσόροι 4 ηγούμενοι τοϋ 
λέγου μοναστηριού εις παντοτεινόν, είδέ εις τά επίλοιπα δλα τά άνω
θι, άμπέλι εργατών κ' ιντζίρκα, περιβόλι, μισόν πόρτεγον μέ τό φονγ-

250 Κ. Μερτζιου: Σταχυολογήματα άπδ τά κατάστιχα τοϋ νοταρίου Μιχ. Μαρδ

1) μεταξύ ζώντων. 2) περίπου. 3) ύπόστεγον. 4) διάδοχοι.
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γάρον μέ τές όνο κάμερες καί άέρες αυτών, νά έμπης εις ποσσεσιόν 
όπίσω τοΰ θανάτου μου καί νά άπομείνουν τοΰ λογαριασμού τον ανωθι 
μοναστηριού εις παντοτεινόν νά πάρης, νά έχης, νά κρατής νά τά ποσ- 
σεδέρης, νά τά ντεσπονέρης, καί νά τά κάμνης ωσάν καί τά έπίλοιπά 
του καλά τον αυτόν μοναστηριού, ωσάν πράγματα έδικά του ϊδια καί 
τινάς νά μην τοΰ είπή τό εναντίον καί νά με γράιρουν εις το βρα- 
βείον1 τον λέγου μοναστηριού νά με μνημονεύουν εις παντοτει- 
νά, από τό άλλο μέρος έγΐό 6 ρηθείς ίεράσιμος ιερομόναχος τονπί- 
κλειν Τζαγγαρόπονλος ωσάν ηγούμενος τοΰ ανωθι μοναστηριού ά
γιου άντωνίου τοΰ βροντίση είμαι πρεζέντι καί κοτέντος εις δλα τά 
ανωθι διά τό όνομα ώς ανωθι άτζετέρω 2 την χάριν την ανωθι όπου 
κάμνεις εσύ ό ρηθείς κυρ γεώργης φιέλλος τον ανωθι μας μοναστηριού 
ώς ανωθι εϊρηται.
μάρτ. παρακ. f δ εκλεκτός ντοτόρες της λέντζας3 μισέρ Θωμάς Τρι- 

βνζάς καί μισέρ τζουάνες άνδρονίκης, άββοκάτος.

V

(Νοτάριος Μιχ. Μαράς)

(1572) ,αφοβ' μηνί μαιον 16 (ις')

f ’Έστοντας καί 6 εύγενέστατος καί μεγαλώτατος ημών ανθέντης 
μισέρ ματθαϊος καλέργης νά κράζη τον ενλαβέστατον ιερομόναχον καί 
πνευματικόν κυρ κλήμην γοοτάιτίη ώσάν ηγούμενον τοΰ μοναστηριού 
τοΰ νπερευλογημενού σωτηρος χριστόν δνομαζομένου άοκάδι εις τον 
τόπον τοΰ λέγου ανθέντη καλέργη καί νά του δώση εϊδησιν καί λόγον 
νά γένη τό ανωθι μοναστήριον κοινόβιον, ό όποιος άπόμεινε κοτέντος, 
ομοίως καί οί άλλοι επίλοιποι μοναχοί καί άδελφοί τον μοναστηριού 
όλοι άπομείναμεν κοτέντοι καί έπροσκννήσαμεν τον ορισμόν καί λό
γον τής αυθεντίας του καί εβάλαμεν μετάνοιαν νά γενοϋμεν όλοι μας 
κοινοβιάται καί τά κορμιά μας εις τό θέλημα τοΰ αυτόν μοναστηριού 
καί τοΰ λέγου ηγουμένου ομοίως καί τών επίλοιπων ηγουμένων όπου 
έθελε είσθαι εις αυτό μετά τον θάνατον τοΰ αυτόν ηγουμένου, μά ψο- 
βώντας μήπως καί σιγείρονσι σκάνδαλα καί έδά ώσάν καί παρέκει εις 
άλλους τόπους, έφανίστη μου έμενα τοΰ μητροφάνη ίερομονάχον τό 
έπίκλην τζιρίγον τοΰ ποτέ κυρ γεώργη μέ θέλημα τοΰ κυρ ίερασίμον 
παπαδοπούλου μονάχου τοΰ μπάρμπα μου από τον όποιον γνωρίζο) τό 
κάτω γραμμένον πράγμα, ό όποιος είναι πρεζέντι καί κοτέντος εις 
τούτο, νά γράψωμεν μέ χαρτί νά φανή όμπρός τοΰ λέγου ανθέντη τοΰ

1) Παρεφθαρμένη λέξις τοϋ 1>Γβνίαπο=ε·ΰχολόγιον. 2) δέχομαι. 3) dottor
in legge=6i8axtu)Q τοΰ δικαίου.
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καλέργη καί τον λέγον αύθέντην τον ηγούμενον και ίερομονάχων και 
αδελφών μοναχών τοΰ λέγον μοναστηριού τό ϊντα έβαλλα και βάνω εις 
τό αυτό κοινόβιον και τοϋτο κάμνομεν διά ξεκαθαροσύνην τής αλή
θειας, τό όποιον κάτω γραμμένον μου πράγμα νά γροικάται νάναι τοΰ 
άνωθι μοναστηριού εις τό κοινόβιον, διά τοϋτο μέ δνναμιν ετούτον τον 
φανερόν ίνστρουμέντου εγώ δ ρηθε'ις ιερομόναχος μητροφάνης τζηρί- 
γος, οΐκών εις τό ανωθι μοναστήριον, την σήμερον ευρισκόμενος εδώ 
εις τον χάνδακαν τής κρήτης, κάμνω φανερόν εσάς τον λέγον ανθεν- 
τός καλέργου ωσάν καβαλλάρη τον ανωθι μοναστηριού, ομοίως καί 
σένα τοΰ λέγον αύθεντός ίερομονάχου κυρ κλήμη χορτάτζη ωσάν ηγού
μενον τοΰ ανωθι μοναστηριού, πώς βάνω εις τό λέγον κοινόβιον όλα 
τα κάτω γραμμένα μου πράγματα οπού μου έδωκε δ απάνω γραμμέ
νος μπάρμπας, από την σήμερον καί όμπρός εις παντοτεινόν καί νάμαι 
καί εγώ δ ρηθε'ις ιερομόναχος εις τό αυτό μοναστήριον κατά την τά- 
ξιν καί υποταγήν τών ίερομονάχων καί αν ήθέλασι γείρει τίποτες 
σκάνδαλων από τούς κατά καιρούς ηγουμένους τον ανωθι μοναστηριού 
καί ήθελα μισεύση, νάναι άπό τό τί θέλει φανή κάτωθι καί γράψω, τό 
ήμισον τοΰ ρηθέντος μοναστηριού καί τό άλλο ήμισον νά μπορώ έγώ 
δ ρηθε'ις μητροφάνης ιερομόναχος νά τό πέρνω νά παγένω παρέκει εις 
άλλον τόπον οπού ήθελα θελήσει νά υπάγω, μά άν ήθέλασι εΐσθαι άπό 
μένα ή αιτία οπού νά μην πορώ νά αναπαυτώ εις τό ανωθι μοναστή
ριον καί μέ κάουζα λεγίτιμα ήθελα θελήσει νά μισεύσω άπό αυτό, νά 
πέρνω τό τρίτου μου πράγμα καί τό έπίλοιπον πράγμα νά άπομένη 
τοϋ ανωθι μοναστηριού, τά όποια πράγματά μου εκκλησιαστικά όπου 
βάνω εις τό ανωθι μοναστήριον είσίν ταυ τα: φελόνι έν κόκκινον κα- 
μουκένιο, ατιχάρι ένα δρμιζένιο, έπιτραχήλι ένα κόκκινον βελούδο, δύο 
επιτραχήλια κόκκινα καμουκένια, ακόμη άλλο φελόνιο άσπρο δρμιζένιο, 
ύπομάνικα ένα ζευγάρι κόκκινα βελούδα, ύπομάνικα ένα ζευγάρι κόκ
κινα χαμονκένια^άέρα/ καλύμματα ντζαντοννένια, μηναία δώδεκα, μία 
παρακλητική, ένα τριώδι, ένα πεντηκοστάρι, ένα εύαγγέλιον, ένα άπό- 
στολον, ένα ψαλτήρι, ένα εύχολώγιον, ένα τυπικόν, ένα θεοτοκάριον, 
ένα διδασκαλική τοϋ ευαγγελίου δλου τοϋ ενιαυτού, μασαρία χαρκώ- 
ματα τέσσερα κοστίζουν τζεκίνια δώδεκα, βουτζά τρία, μεντζάνες 
πέντε, κασέλες δύο, κοστίζουν τζεκίνια τέσσερα, βόδια τέσσερα κοστί
ζουν τζεκίνια είκοσι τέσσερα, ένα μοϋτρι τζεκίνια δώδεκα, μελίσσια 
κορμνιά εκατόν πενήντα, ακόμη άφίνω άγραφα τήν άλλην μου μασα- 
ρίαν τοϋ κελλιοϋ μου, άμπέλι οπού ήθελα φντεύσει καί τον ζαιρορόκή
πον καί τήν σποράν δ,τι έχομεν σπαρμένα, νάνε τον ανωθι μοναστη
ριού τοΰ άρκαδίου χωρίς ταίς κοντιτζιόνες ταίς ανωθι. άπό άλλο μέ
ρος ημείς οι άνωθεν ματθαϊος καλέργης καβαλλάρης, κύρ κλήμης χορ-
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τάτζης ηγούμενος τον ανωθι μοναστηριού ειμεσταν πρεζέντι καί κο- 
τέντα εις δλα τά ανωθι εις τους άνω γραμμένους μόδους, τρόπους καί 
ομιλίας ώς ανωθι εΐρηται, καί εις τοϋτο καί εγώ ό ανωθι ίεράσιμος 
παπαδόπουλος μοναχός είμαι πρεζέντι καί κοτέντος εις δλα τά ανωθι 
εις μόδο και φόρμα ώς ανωθι εΐρηται».

f εγώ ο ανωθι μητροφάνης ιερομόναχος γράφω καί στέργω τά α
νωθι (ύπογρ. ιδιόχειρος)

μάρτυρες παρακαλετοί: μισέρ άντώνιος γιαλινάς τοϋ ποτέ μισέρ 
φραντσέσκου καί νικόλαος κορογώνας υιός τον κυρ δημητρίου.

Κ. Μέρτζιου: Σταχυολογήματα απ'ο τα κατάστιχα τού νοταρίου Μιχ. Μαρά 253

Πριν προχωρήσω ε’ις τδ θέμα των διδασκάλων, παραθέτω τά κύ
ρια σημεία μιας πράξεως πού αφόρα την Μονήν τής Καβαλαράς:

«5 Δεκεμβρ. 1560. f σιγουριτάν γεμάτην καί άνέκοφτην κάμνω 
έγόο μάρκος ιερομόναχος τοϋ ποτέ κνρ Ίωάννου, λέγον Τριμίδη από 
τό μοναστήριον τοϋ αγίου Ίωάννου τοϋ Προδρόμου τοϋ αγίου ’Όρους 
τοϋ κνρ Διονυσίου....την σήμερον ευρισκόμενος εις την Κρήτην, ωσάν 
κομέσος τοϋ μοναστηριού τής Ύπεραγίας Θεοτόκου, λέγον τής Κα- 
βαλαρας, εσάς των έντιμοτάτων μισέρ Τζώρτζη Μπονή νοταρίου τής 
Μεγάλης Καντζηλαρίας καί μισέρ Τζουάνε Μαυρίτζη καραβοκνροΰ, 
ωσάν κομεσάριοι τοϋ ποτέ ευλαβούς ίερομονάχου καί πνευματικού κυρ 
ΚΠήμιγΓαϊτάνη, ωσάν φαίνεται μέ τό τεσταμέντο τον καμωμένον διά 
χειρός τοϋ ποτέ' κυρ Άνδρέα Σερέπετζη νοταρίου εις τον καιρόν καί 
ημέραν ώσάν εις εκείνο φαίνεται, εις τά κάτω γραμμένα σκεύη όπου 
επαρήλαβα σήμερον από σάς όμπρός τούτου τοϋ νοταρίου καί των 
κάτω γραμμένων μαρτύρων ήγουν πρώτον ένα εναγγέλιον κεκοσμημέ- 
νον και ένδνμένον μέ κόκκινο βελοϋδι, μέ σταυρούς αργυρούς καί ή 
μία φάτζα μέ την στρώσιν «μασίτζα»1 μέ τ’ ασήμι, γράμμα τοϋ 
Τραπεζουνταίου, ένα στιχάρι... (ακολουθεί ή περιγραφή των αμφίων 
καί αργυρών σκευών καί εν τέλει): «τά όποια ταϋτα δλα μοΰ τά έδώ- 
κετε μέσα εις μίαν κασέλα καρένια κατά τή φόρμα τοϋ τεσταμέντου 
τοϋ ποτέ ευλαβούς ίερομονάχου καί πνευματικού κυρ Κλήμη Γαϊτάνη 
και διά ταϋτα σάς στρέφω πάντα άναπαϊμένους καί σίγουρους εσάς
καί τά μέρη σας καί διαδόχους σας [........... ] καί έδώκετέ μου ακόμη
καί τό λέγο μοναστήρι μέ τά πράγματά του καί μέ δ,τι βιβλία καί 
«κατζίβελλα» εύρίσκονται εις αυτό......

Μετά την μικράν παρέκβασιν έρχομαι εις τούς διδασκάλους. Πρώ
τος εμφανίζεται τδ 1551 εις δύο πράξεις ό Ευδόκιμος Χορτάτζης ώς

1) Γαλλιστί massive = ολάκερη, ατόφια.
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διδάσκαλος τοϋ λογαριασμού καί έδίδασκεν έπΐ άμοιβή είς Ιδιώτας. 
Ιδού τά έγγραφα:

VI

(Νοτάριος Μιχ. Μαράς)

(γ') 3 ’Οκτώβριον 1551 (,αφνα )

f ομολογώ εγώ Ευδόκιμος Χορτάτζης διδάσκαλως τοϋ λογαριασμού 
κα'ι τοϋ καδέρνου 1 τοϋ ποτέ κυρ μανούσου, ο’ικών εις την εξώπορταν 
τοϋ Χάνδακον τής κρήτης το πώς όπλιγάρομαι 2 εσένα τοϋ μαϊστρο- 
σταμάτη παγωμένου, άρωματάρη, νά μαθητεύσω τον υιόν σου τον νι- 
κόλαν ήγουν νά γράφη φράγγικα γράμματα μαρκαταντέζικα3 και νά 
διαβάζη κα'ι τά πιτάκια δποΰ έπιάση καί τον άμπακον4 τής πραγμα
τείας σοφιτζιέντε 5 και το καδέρνο τής σπετζηαλιτάς 6 ντόπιο 7 μέ τό 
τζορνάλε 8, νά τά μπαλαντζάδι 9 και ρεπορτάδι10 εις λίμπρο καινούργιο 
και ο διά πλήρωμα τοϋ κόπου μου έσυμβιβάστημεν νάσαι κρατημένος 
εσύ ό ρηθείς μαϊστροσταμάτης νά μοϋ δώσης δουκάτα χρυσά τζεκίνια 
βενέτικα χρυσά εις χρυσάφι, καλά τοϋ ζυγιοϋ τρία εις πάγες11 τρεις, 
από τά όποια ομολογώ και έπαράλαβά το ένα δουκάτο τζεκίνι κα'ι εις 
τό μισό κομπιμέντο12 νά μοϋ δώσης τό άλλο δουκάτο και τό άλλο 
δουκάτο τό τζεκίνι νά μοϋ δώσης το οδέ καλώς τον έμαθα κα'ι ούτως 
ειμασταν κοτέντι13. από τό άλλο μέρος 6 ρηθείς σταμάτης παγωμένος 
πρεζέντι καί κοτέντος εις δλα τά άνωθι.

f μάρτυρες παρακαλετοί: κυρ φρά14 πιέρος σουρίας
καί μισέρ άλούζε λόνκαρης

(ιβ1) δεκεμβρίου 12 (,αφνα ) 1551

f όμολ,ογώ εγώ ευδόκιμος χορτάτζης διδάσκαλος, τοϋ ποτέ μα- 
νούσου οίκων εις την εξώπορταν τοϋ Χάνδακον τής κρήτης δτι δμπλι- 
γάρομαι εσένα τοϋ κυρ δημήτρι διπλαρά νά μάθω τον υιόν σου τον 
άντώνη νά γράφη φράγγικα μαρκαντέζικα καί τον λογαριασμόν τής 
πραγματείας δλον καί καδέρνο τής σπετζιαλιτας σαλντάδι 1ο, ρεπορτά
δι, πρώτα δεύτερα καί καδέρνα ντε βιάντζο 16 καί καδέρνο ίν περσό- 
να17 σπαριάτο 18 καί καδέρνο φατορίας 19 καί τής ίντράδας 2(1 καλά καί

1) Λογιστικόν βιβλίον. 2) αναλαμβάνω την ΰποχρέωσιν. 3) da mercanzia
= έμπορικά. 4) αριθμητικήν. 5) ίκανώς. 6) είδικότης. 7) διπλογραφία 8) ήμε-
ρολόγιον. 9) ϋ3ΐαηζμΓε=ίοοζυγίζω. 10) νά γίνεται ή μεταφορά. Ill paga =
πληρωμή, δόσις. 12) συμπλήρωσις. 13) ευχαριστημένοι. 14) frate=povax6s.
15) 53ΐά3ϋ=έξοφλημένα. 16) έγγραφο ταξειδιοΰ, φορτωτική. 17) προσωπικόν.
j8) spariato=|8(09iaT0v. 19) τιμολόγιον, 20) εισαγωγή .
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έμπιστεμένα από δά και όμπρός να τον δείχνω ωσθε νά μάθη καί νά 
άτενδέρη1 * καί αυτός καλά καί διά πλήρωμά μου δλων των άνωΟι έ- 
σιάστημεν νά μοϋ δώσης δλα δουκάτα έξη κορέντε ήγουν ζ' από τά 
όποια ομολογώ καί έλαβα σήμερον από σένα όμπρός τούτου τοϋ νοτα
ρίου καί των κάτω γραμμένων μαρτύρων μετρητά δουκάτα κορέντε 
δύο καί κομπλίροντας2 ο λέγος3 σου υιός τον λογαριασμόν νά δίδης 
καί τά άλλα δύο δουκάτα κορέντε καί τά άλλα δυο οδέ άπομάθει δλα 
τά ανωθι διά τοϋ γαστάλδι. από άλλο μέρος εγώ δ ρηθείς δημήτρι δι- 
πλαρας πρεζέντι καί κοτέντος εις δλα τά άνωΟι προμετέρω 4 νά δίδω 
εσένα τοϋ άνωΟι διδασκάλου εις τάς έορτάς καί τά κανίσκια κατά την 
τάξιν.

f μάρτυρες παρακαλετοί: κυρ φραντζέσκος καλυονάς
και κυρ νικόλα άνδρόνικος λέγος σταυράκης

Δεύτερος διδάσκαλος την 8 ’Ιουλίου 1561 άναφέρεται δ Θεοδόσιος 
Κορίνθιος υΐδς τοΰ ευλαβούς Παπαϊωάννου. Κατά τδ αυτό έτος και 
μέχρι τοΰ 1569 συναντάται υπογραφών ώς μάρτυς ό μισέρ Φραντζέ
σκος Κυριακόπουλος τοϋ ποτέ κυρ Τζουάνε, διδάσκαλος. 'Έτερος διδά
σκαλος και ψάλτης άναφέρεται πλειστάκις δ Στριάνος δτέ μεν ώς Μα- 
νοϋσος δτέ δέ ώς Μανώλης, άπδ τοϋ 1564-1578. Πέμπτος κατά σει
ράν διδάσκαλος άναφέρεται τδ 1566 δ ’Ιωάννης Δραμυτινός. 'Έκτος, 
την 12 ’Οκτωβρίου 1567 υπογράφει ώς μάρτυς δ Μανοΰσος Πηγάς δι
δάσκαλος υίδς τοΰ μαΐστρο Πόλο (Παύλου). Την 22 Μαρτίου 1571 καί 
5ην ’Ιουλίου 1572 υπογράφει καί πάλιν ώς μάρτυς δ Πηγάς, την πρώ- 
την φοράν ώς Μανουήλ Πηγάς διδάσκαλος και την δευτέραν ώς Μα
νοΰσος Πηγάς. Τδν πατέρα του άνεΰρον την 6 ’Ιουλίου 1573 ύπογρά- 
φοντα ώς επεται: μαϊσιρο Πόλος Πηγάς, σπαθάρος. Κατά ταΰτα δέν 
υπήρχε τότε καμμία διαφορά μεταξύ τοΰ Μανοΰσος κα'ι Μανώλης. Δέν 
χωρεΐ δέ καμμία αμφιβολία οτι δ άναφερθείς Μανοΰσος ή Μανώλης 
Πηγάς είναι δ Μελέτιος Πηγάς δ Πατριάρχης μετέπειτα ’Αλεξάνδρειάς 
και τοποτηρητής επί τινα χρόνον τοΰ Οικουμενικού Πατριαρχείου. Τδ 
1574 άναφέρεται εις δύο πράξεις και ετερος διδάσκαλος ό "Αγγελος 
Δραμιτινδς ήτοι τής 8ης Νοεμβρίου και 12ης Δεκεμβρίου. Και τέλος 
την 28ην Αύγούστου 1577 υπογράφει ώς μάρτυς δ Νικόλαος Ρόδιος 
διδάσκαλος.

’Αλλά έχομεν και διδάσκαλον τής «σκριμίδας» ήτοι τής ξιφομαχίας 
εις τδν Χάνδακα. Την 10 Δεκεμβρίου 1538 άναφέρεται ώς τοιοΰτος ό 
Ανδρέας Σαλιβάνος ό δποϊος άναλαμβάνει τήν ύποχρέωσιν νά έκμάΠτ]

1) Να διεξάγη. 2) συμπληρώνοντας. 3) ό λεγόμενος, δ ρηθείς. 4) υπό
σχομαι.
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την τέχνην τού σπαθιού είς τδν Φραγγιάν Μελήν άντι αμοιβής 9 ύ- 
περπύρων και εις τόν Μαννέαν Πόλον αντί 10 ύπερπύρων. Τό δέ 
1566 μέχρι τού 1569 διδάσκαλος τής ξιφομαχίας εμφανίζεται 6 υιός 
τού Άνδρέα, Γεώργιος Σαλιβάνος.

Καί τώρα προχωρώ εις εν άπδ τά σπουδαιότερα σημεία τής άνα- 
κοινώσεώς μου. Θά όμιλήσω περί τών ζωγράφων ή σγουράφων ώς 
τότε ύπεγράφοντο. Πόσους έκπροσώπους τής Κρητικής Καλλιτεχνικής 
Σχολής γνωρίζομεν μέχρι σήμερον διά την χρονικήν περίοδον 1538 
μέχρι τού 1578; Μόνον πέντε, ήτοι τόν Θεοφάνην μοναχόν, τούς 
δύο υιούς του Νικηφόρον καί Συμεώνα ή Σιμωνήν, τόν Εύφρόσυνον 
Ιερέα καί τέλος τόν Μιχαήλ Δαμασκηνόν. Οί πρώτοι τρεϊς είργάσθη- 
σαν είς τό "Αγιον "Ορος, εις τά Μετέωρα καί εις την Καλαμπάκαν, ό 
δε Ευφρόσυνος μόνον είς τό "Αγιον "Ορος. ’Αλλά, μόνον αυτοί οί 
πέντε ήσαν τότε; Δέν ύπήρχεν άραγε καμμιά καλλιτεχνική κίνησις είς 
τήν μεγαλόνησον, όπου κατά εκατοντάδας άριθμούνται αί Έκκλησίαι 
καί αί Μοναί; Καί έν τοιαύτη περιπτώσει πόθεν έξεπήδησεν ό μέγας 
Δομήνικος Θεοτοκόπουλος; Τήν άπάντησιν είς τήν εύλογον ταύτην ά- 
πορίαν, τήν όποιαν ουδείς μέχρι τούδε άπό τούς ιστορικούς μας τής 
τέχνης καί τούς τεχνοκρίτας, έν γένει, διετύπωσεν, έρχονται νά μάς 
τήν δώσουν τά πολύτιμα πρωτόκολλα τού Μιχαήλ Μαρά, είς τά όποια 
εμφανίζονται, ότέ μεν ώς συμβαλλόμενοι ότέ δέ ώς μάρτυρες οί κάτω
θι 40 ζωγράφοι. Τούς παραθέτω κατ’ αλφαβητικήν σειράν καί με τά 
έτη εντός παρενθέσεως:

^ 1. ’Αγοραστός μαστροϊάννης τού ποτέ Γεωργίου (1566-75)
Μ 2. Άστράς μαΐστρο Μάρκος (1564-71)
£3. Άνδριόπουλος μαΐστρο Θόδωρος (1567)
J 4. Άρμένης μαΐστροστέφανος (1558) j

5. Βιστιαρίτης μαϊστρογεώργης (1551-6{>)
6. Βιτζιμάνος κύρ Ματθαίος τού Παπαθωμά (1566-76)
7. Γαβρίλης κύρ Λορέντσος (1564)
8. Γρεκός μαΐστρο Δημήτρις (1566)
9. Γρεκός κύρ ’Ιωάννης 1572)

10. Εύριπιώτης μαΐστρο Τζουάν ή Τζανής1 1551-69)
11. Εύριπιώτης Όρέστης (1554)
12. Κλόντζας μαΐστρο Άντώνης (1551-53)
13. Κασωμάτης κύρ Άνδρέας τού Δημητρίου (1538-73) τήν 29 Ά-

1) Τούτον είς τό νπ άρ. VIII έγγραφον ονομάζουν διδάσκαλον οί ζωγρά
φοι Συμεών Μπαύάς καί ’Ιωάννης Καραβέλλας.
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πριλ. 1562 υπογράφει: δ διδάσκαλος κυρ Άνδρέας Κασωμάτης, 
σγουράφος

14. Κεροφυλάς μαΐστρο Θόδωρος (1554-72)
15. Καραβέλλας κυρ Ιωάννης (1555-67)
16. Κλόντζας μαΐστρο Τζανής (1571)
17. Καλιάτης κυρ Μάρκος (1554-73)
18. Κλόντζας κυρ Γεώργιος (1564-76)' ούτος την 20 Μαΐου 1564 

υπογράφει: κυρ Γεώργιος Κλόντζας σγουράφος, την δέ 21 ’Ια
νουάριου 1576: κυρ Γεώργιος Κλόντζας σγουράφος τού μισέρ 
Άνδρέα.

19. Καρπάθιος κυρ Μανώλης (1554)
20. Μπονής μαΐστρο Άνδρέας (1551-62)
21. Μπονής κυρ ’Ιωάννης (1564-73)
22. Μαχεριώτης κυρ Μανώλης τοϋ μαΐστρο Σήφη (1569)
23. Μηνάς μαΐστρο Γαβρίλης (1538)
24. Μιχαλίτζης μαΐστρο Δημήτρις (1553-75)
25. Νταρόδι Μαστροΐωάννης (1571)
26. Ντά κορφούς μαστροΐωάννης (1564)
27. Πολίτης μαϊστροπέτρος τού μαΐστροφραντζέσκου (1549-75)
28. Πασχαλάς κύρ Γιακουμής (1573-75)
29. Πλούτινος μαϊστροθόδωρος τοϋ Μανώλη (1577)
30. Ρίτζος μαΐστρο Μανουήλ ή Μαννέας (1538-71)
31. Στραβοσχιάδης μαστροΐωάννης τοϋ Γεώργη (1538—73). Ούτος 

υπογράφει δκτώ φοράς ώς σγουράφος, μίαν φοράν την 10 Φε
βρουάριου 1560 ώς είκονογράφος και τέλος την 8 Αύγ. 1560 : 
δ διδάσκαλος κύρ Ιωάννης Στραβοσχιάδης, σγουράφος!

32. Σοβεντοϋκος μαΐστρο Γεώργης τοϋ μαΐστρο Κωνσταντι (1553-55)
33. Σκορδύλης μαΐστρο Μανοϋσος (1560-76)
34. Σκορδύλης μαΐστρο Γεώργης τοϋ μαΐστρο Κωνσταντι (1553-55)
35. Σκλάβος κύρ Τζανέτος (1569-72)
36. Στριλήτζας μαΐστρο Πέτρος (1560)
37. Φουκάς κύρ Γεώργης τοϋ Νικόλα (1551-64)
38. Φάσες μαϊστρογιάκομος τοϋ Πσπατζουάνε (1558)
39. Φλάσκος κύρ ’Ιωάννης (1564)
40. Χαλκιόπουλος μαϊστρομάρκος (1571-73)
41. Χαλκιόπουλος μαΐστρο Μαννέας (1560)
Έχομεν λοιπόν 40 ζωγράφους άγνώστους μέχρι τοϋδε και ένα, τόν 

Γεώργιον Κλόντζαν ζωγράφον γνωστόν ήδη άπό τοϋ 1564.
Είπον άνωτέρω οτι εμφανίζονται πλειστάκις ώς μάρτυρες συμβο

λαιογραφικών πράξεων καί ώς συμβαλλόμενοι καί συνεκέντρωσα άρ-
ΚΡΗΤΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ ΙΣΤ’ 17
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κετάς πράξεις τινών έξ αυτών αί δποϊαι μάς παρέχουν πολύτιμα βιο- 
γραφικά στοιχεία. Καί άρχίζω άπό τδν Θεοφάνην μοναχόν καί τούς 
υιούς του Συμεώνα ή Σιμωνήν καί Τούτων θά παραθέσω
τέσσαρας πράξεις τών έτών 1559 καί 1560, έξ ών προκύπτει: Ιον) δτι 
ό διάσημος Θεοφάνης μοναχός είχεν έπώνυμον μέν Στριλήτζας καί 
παρωνύμι Μπαθάς. "Ωστε λύεται δριστικώς ή άπορία τοϋ Gabriel 
Millet (Recherches sur Γ iconographie de Γ Evangile pp. 659) δ ό
ποιος ένόμισεν δτι δύο ήσαν οί φέροντες τό δνομα Θεοφάνης, ήτοι ό 
Θεοφάνης Μπαθάς (καί δχι Μπαθήχας ώς ΰπεστήριξεν ένας τεχνοκρί
της) καί δ Θεοφάνης Στριλίτζας, 2ον) δτι τήν 24 Φεβρουάριου 1559 
δ Θεοφάνης έκαμε διαθήκην καί ώρισεν έκτελεστήν δστις αμα τώ θα- 
νάτω τού Θεοφάνους, έπισυμβάντι αυθημερόν, ένήργησεν άπογραφήν 
τής περιουσίας τού Θεοφάνους διά τού νοταρίου Μανουήλ Ζάμορο καί 
Ακολούθως αΰτη διενεμήθη μεταξύ τών δύο υιών του, 3ον) δτι δ Θεο
φάνης είχε δανεισθή άπό τόν ζωγράφον Τζανήν Εύριπιώτην 35 Ανθί- 
βολα ήτοι σχέδια ζωγραφικής δ δέ Σιμωνής είχεν άναλάβει μετά τόν 
θάνατον τοϋ πατρός του, τήν ύποχρέωσιν μαζί μέ τόν ζωγράφον Ιω
άννη ν Καραβέλλαν, νά τόν άποζημιώση καί 4ον) δτι δ Συμεών προ- 
τιθέμενος νά Αναχώρηση έκ Κρήτης διορίζει πληρεξούσιόν του τόν 
Τωάννην Καραβέλλαν.

Ιδού τά έγραφα:

( C'/1

ψ* '

VII

(Νοιάριος Μιχ. Μαράς)

,αφξ' (1560) μηνΐ Φενροναρίου κό' (24)

f σιγονριτάν γεμάτην και άννέκοφτην κάμνω εγώ νεόφυτος μονα
χός τούπίκλην μπαθάς, σγουράφος τήν τέχνην, τον ποτέ κυρ Θεοφά- 
νου μονάχον, οίκων εις τήν εξώπορταν τοϋ Χανδάκου τής κρήτης, μέ 
τά μέρη μου, ωσάν υιός και κληρονόμος ε’ις τά μισά καλά τοϋ λέγου 
μου πατρός, ωσάν φαίνεται μέ τό τεσταμέντο του καμωμένου διά χει- 
ρός τοϋ κυρ μανονήλ ζάμορου, νοταρίου ,αφνθ' Φευροναρίου κδ' μέ 
τούς διαδόχους μου, εσένα τοϋ μαΐστρο γεώργη σγονράφου, άρωμα- 
τάρη καί κομεσάριου τοϋ λέγου ποτέ πατρός μου, πρεζέντι καί κο- 
τέντο καί τών μερών σου, εις δ,τι άρα μου αφικεν ό λέγος ποτέ μου 
πατέρας, μέ τό λέγο του τεσταμέντο, κατά τήν φόρμαν τοϋ λέγου του 
τεσταμέντον καί τό ίνβεντάριόν του γραμμένο διά χειρός τον λέγου 
κυρ μανονήλ ζάμορο νοταρίου ,αφνθ' Φευρουαρ. κδ', ομολογώ καί έ- 
παράλαβά τα δλα όλόκεράτα άπό σένα ήτις τά δουκάτα τά χρυσά,
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μοτζενίγους 1 καί άγιοκωνσταντινάτα χρνσά κα'ι ασήμι ηγουν δλα τά 
μισά όποϋ μου έτοκάραν2 και εμένα, Άπαντα εις τό μερτικόν μον, τά, 
έδωκες την σήμερον όμπρός τούτον τον νοταρίου καί των κάτω γραμ
μένων μαρτύρων, από τα όποια εύγάλαμεν τά λεγάτα3 τοϋ πατρός 
μου καί δ,τι έξοδαις έκαμες εις τον θάνατόν τον καί εις αλλαις έξο- 
δαις νετσεσσάριαις4 καί άμπατέροντάς5 τα καί εμένα δλα τά ήμισα 
δποϋ μον έτοκάραν εις τό μερτικό μου καί τά άπομεινάρια δλα τά ή- 
μισα όπου μοϋ έτοκάραν εις τό μερτικό μου εις δ,τι γράψει τό λέγο 
ινβεντάριο ήτις δουκάτα χρυσά καί μοτζενίγους καί άγιοκωνσταντι- 
νάτα καί ασήμι μοϋ έδωκες καί έσατισφάρισές μου καί έμένα εις τό 
μερτικό μου εις αυτά καί δεν μας κρατείς πλέον τίποτας ουδέ έμένα 
ουδέ τοϋ άδελφοϋ μου τοϋ κυρ συμεών μπαθά, διότι εις δ,τι τοϋ έτο- 
κάριζεν εις τό μερτικόν του καί αυτόν τοϋ λέγου κυρ συμεών μπαθά 
τον άδελφοϋ μον, ήτις δουκάτα χρνσά, μοτζενίγους, άγιοκωνσταντι- 
νάτα χρυσά καί ασήμι καί πάσα άλλο τοϋ τά έδωκες καί αντουνον 
ώσάν φαίνεται καί μέ την σιγονριτάν6 όπου σούκαμεν καί αυτός διά 
τούτου τοϋ νοταρίου ,αφνθ' σεπτεμβρ. γ', μέ την οποίαν σιγονριτάν 
τοϋ έδωκες τοϋ λέγου κυρ συμεών μπαθά τοϋ άδελφοϋ μου εσύ ό ρη- 
θείς μαϊστρογεώργης σγουράφος καί δλα τά κρασά καί δλα τά όοϋχα 
καί δλη τή μασσαρία 7 όπου εύρέθησαν τοϋ λέγου ποτέ κυρ Θεοφάνη 
μπαθά τοϋ πατρός μας, ήτις τό μερτικόν του ώσάν καί τό μερτικό 
μου, τά όποια εινε γραμμένα καί αυτά εις τό ινβεντάριο τοϋ λέγου 
μου ποτέ πατρός, την οποίαν εκείνην την σιγονριτάν όποϋ σούκαμεν 
ό λέγος κυρ συμεών μπαθάς ό αδελφός μου, είμαι κοτέντος καί έγιώ 
καί λιαουντάρω8 καί κομφερμάρω την, νάναι καλά δοσμένα του καί 
ελευθερώνω αέ καί άπαντα ξεκαθαρίζοντας καί άλλον τίποτας δεν ά- 
πόμεινεν εις τάς χεϊρας εσένα τοϋ λέγου μαϊστρογεώογη _σγουοάφου . 
τον κομεσαριού, ουδέ κρατείς μας πλέον τίποτας άπό τά δσα εύρέθη
σαν τον λέγου ποτέ μου πατρός, άμή έδωκες εμάς τά δλα εις δ,τι 
γράφει τό λέγο του ινβεντάριο ως άνωθι ειρηται καί διά ταϋτα σέ 
στρέφω καί έγώ πάντοτε άναπαϊμένον καί σίγουρον εσένα καί τά μέ
ρη σου καί εις τοϋτο καί έγώ ό ρηθείς συμειον μοναχός τονπίκλην 
μπαθάς, είμαι πρεζέντι καί κοτέντος εις τούτην την σιγονριτάν εις 
δλα τά άνωθι καί ομολογώ καί παράλαβα σήμερον άπό σένα τον ανω- 
θι μαϊατρογεώργην σγουράφον τον κομεσάριον τοϋ λέγου μον πατρός 
όμπρός τούτου τοϋ νοταρίου καί των κάτο> γραμμένων μαρτύρων καί

1) άργυροι Ένετικαί λίραι. 2) περιήλθον. 3) κληροδοτήματα. 4) α
ναγκαία. 5) άφαιρώντας. 6) δεν διεσώθη τό Κατάστιχον του 1559.
7) οικιακά έπιπλα. 8) έπιδοκιμάζω.
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την κούπαν την χρυσήν όπου εύρέθη τοϋ λέγον μου πατρός καί ομο
λογώ και δεν μάς κρατάς πλέα τίποτας από τά αρα εύρέθησαν τον λό
γου ποτέ μας πατρός τοϋ λέγον του Ινβεντάριον, άμή δλα μάς τά έ- 
δοοκες όλάκεράτα ώς ανωθι εϊρηται και διά ταΰτα σε στρέφω και εγώ 
πάντοτε άναπαϊμένον και σίγουρον εσένα κα'ι τά μέρη σου. 
μάρτυρες παρακαλετοί: κυρ Ιωάννης καραβέλας σγονράφος, 

καί κυρ γεωργίτζης μπαλατοϋρος
καί κυρ νικόλα σκλέντζας άρωματάρης τοϋ μίσερ μάρκου.

VIII
(Νοτάριος Μιχ. Μαράς)

κη (28) Ιουλίου ,αφξ' (1560)

f όμολογοϋμεν ημείς σιμωνής στριλίτζας, λέγος μπαθάς τον ποτέ 
κυρ Οεοφάνον, πριντζιπάλες καί εγγυητής καί καθολικός πληρωτής εις 
δλον καί μέρος, άμάδι καί εις μοναχόν, καί Ιωάννης καραβέλας σγον
ράφος τοϋ ποτέ Παπακύρ μανονήλ, οίκώντες εις τήν εξώπορταν τοϋ 
Χανδάκον τής κρήτης, δτι εγώ ό ρηθείς πριντζιπάλες ομολογώ καί 
κρατώ εσένα τοϋ διδασκάλου κυρ ντζουάν Εύριπιώτη, σγονρά- 
φου, άθίβολα1 τριάντα πέντε γραμμένα μέ τό σκρίτο άπον σούκαμεν 
δ πατέρας μου καί κρατώ σου ακόμα καί δύο λίτρες καί ήμισυ νέφτι, 
τό όποιον είχες δώσει τοϋ ποτέ κυρ θεοφάνον στριλήτζα, τοϋ πατρός 
μου δ όποιος σοϋχε δανείσει ένα δουκάτο χρυσό τζεκίνι καί ύπέρπνρα 
πέντε, τά όποια σου άθίβολα τριάντα πέντε καί τό νέφτι έσνμβιβά- 
σθημεν νάμε κρατημένος εγώ δ ρηθείς συμεόον στριλήτζας να σοϋ τά 
δώσω εις ένα χρόνον πρώτον ερχόμενον καί εσύ νά μοϋ δίδης τό τζε
κίνι καί ύπέρπνρα πέντε καί αν δεν σοϋ άτενδέρω νά σοϋ δώσω τά 
δίνω άνθίβολα 35 καί νέφτι λίτρες δύο καί ήμισυ εις τό ανωθι τέρμε- 
νο2, νά τνχαίνο) καί νά σοϋ τά πληρώνω τόσα δ,τι τά έθέλασι τά 
τανσάρουν3 οί σγουράφοι καί ξίζουν, πέρνοντας καί εσύ δρκον τά 
ήντα κονδιτζιός4 ήσανε καί εις δ,τι τά έθέλασι τανσάρουν οί σγονρά- 
φοι, νά άμπατέρουμε5 τό ανωθι ένα δουκάτο χρυσό τζεκίνι καί νπέρ- 
πνρα πέντε καί τό ρέστος νά σοϋ δίδω άλλο τρόπο νά τά σκοδέρης6 
από μάς καί πάσα ένας μας είμαστε καί εις μοναχόν καί από τό κά
λαμον διά τοϋ γαστάλδου, απάνω εις τές έξοδές μου χωρίς εναντίον, 
άπό τό άλλο μέρος εγώ ό ρηθείς ντζουάν ενριπιώτης πρεζέντι καί κο- 
τέντος εις δλα τά ανωθι.

μάρτυρες παρακαλετοί: κύρ μιχαήλ σκλέντζας
καί κύρ άντώνης παπαδόπουλος.

1) σχέδια ζωγραφικής. 2) διορία. 3) εκτιμήσουν. 4) κατάστασιν 
5) νά άφαιροϋμεν. 6) νά είσπράττης.
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Εις τ5 περτθώριον τής πράξεως:

,αφξγ' (1563) δεκεμβρ. κζ' (27)

ομολογώ εγώ ό ρηθείς ντζονάν εύριπιώτης δτι έλαβα άπό σένα τον 
κνρ Ιωάννην καραβέλα ωσάν κομέσον 1 τον ρηθέντος κνρ σνμεών στρι- 
λήτζα άνΟίβολα είκοσι δύο καί έδωκές μου και δηνάρια μετρητά νπέρ- 
πνρα είκοσι όμπρος τούτον τον νοταρίου καί των κάτωθι γραμμένων 
μαρτύρων διά το ρέστος καί άποπλήρωμά μου όλοννον τον ρέστου 
των αντίκρυ άνθιβόλων τριάντα πέντε καί ούτως όμολογονμεν καί δεν 
έχομε πλέα τίποτας μέ τον λέγον κνρ συμεών στριλήτζα καί μέ τον 
ποτέ πατέρα τον καί διά τούτο τον στρέφω σίγονρον καί άναπαϊμένον 
εις παντοτινά καί τό ανωθι ινστρονμέντο 2 έστω λνομένον.

μάρτυρες παρακαλετοί: κνρ μανόλης ντόριας
καί κνρ νικόλας σκλέντζας.

IX

(Νοτάριος Μιχ. Μαράς)

λα! (31) 5Ιουλίου ,αφξ' (1560)

f κομεσιόν κάμνω εγώ σνμεών στριλήτζας λέγος μπαθάς, σγον- 
ράφος την τέχνην τού ποτέ κυρ Θεοφάνου οίκων εις την εξώπορταν 
τού Χανδάκου τής κρήτης ίν σπετζιαλιτάν καί ώσάν υιός καί κληρο
νόμος τον λέγον ποτέ μου πατρός καί διά πάσα άλλο όνομα καί τίτλον 
άπού μπορώ νά ίντραβενίρω3, εσένα τον κνρ Ιωάννη καραβέλα τού 
ποτέ ευλαβούς παπακύρ Πέτρο, πρεζέντι καί άτζετέρεις, δτι Θέλω 
άπό την σήμερον καί όμπρος ο διά μένα καί διά τό όνομά μου ναχης 
δύναμιν καί εξουσίαν γενεραλμέντε εϊτις εγώ ιιρεζέντι ώσάν άψέντι 
νά ζητάς νά σκοδέρης καί νά παραλαμπάνης δ,τι άρα έχω νά ζητήσω 
καί νά σκοδέρω καί νά παραλάβω άπό πάσα άνθρωπον καί ανθρώπους 
έδά καί εις τό ερχόμενον, μέ πάσα μόδον καί στράταν άπού θέλει ή 
όρδινία τής έκλαμπροτάτης μας αυθεντίας, ακόμη νά ένοικιάζης καί νά 
ξενοικιάζης καί τα σπίτια μου δτινος θέλεις καί εις δ,τι ενοίκων σοΰ 
θέλει φανή εσένα καί νά σκοδέρης τά ενοίκιά τος καί νά δεφενδέρης 
εμένα καί τά δικαιώματά μου εις τον έκλαμπρότατον Δούκα, Καπι-
τάνιον εις τό εκλαμπρότατο Ρετζιμέντο.......κλπ. καί ούτως είμαι κο-
τέντος.

μάρτυρες παρακαλετοί: Άνδρέας Παναγιάνος ραύτης
καί νικόλας σνμπιάση, σαλονμέρος.
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1) έπίτροπον. 2) ή πράξις. 3) νά παρεμβω.

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 16:54:33 EEST - 54.161.213.156



262 Κ. Μέρτζιου: Σταχυολογήματα απο τα κατάστιχα του νοταρίου Μιχ. Μαοα

X

(Νοτάριος Μιχ. Μαράς)

β' (2) σεπτεμβρίου ,αφνθ' (1559) 

f γεμάτην καί άννέκοφτην σιγουριτάν κάμνω εγώ μαννέας ζάμο- 
ρος νοτάριος νιος τον κνρ άνδρέα, κάτοικού μένος εις το έξώπορτο, 
εσένα τοϋ κνρ σιμεό καλογήρου τον κατά κόσμο μπαθα τον ποτέ κνρ 
Θεοφάνη, πρεζέντες και των διαδόχων σου ωσάν κληρονόμος τον ποτέ 
λεγομένου πατρός εις σέ ύπέρπνρα εβδομήντα ήγονν ο', τά έλαβα την 
■σήμερον από λόγου σου, από τά όποια τά μέν ύπέρπνρα εξήντα μοϋ 
άφήκεν διά την ψυχήν του ό ποτέ λεγόμενός σου πατέρας καθώς εις 
το τεσταμέντο τον φαίνεται, καμωμένο διά χειρός μου, εις τά όποια 
σοϋ έκράτονν ένα μαστραπά άργυρό, δλος λαβοράδος και παραχρυσω
μένος, τον όποιον σοϋ έγνρισα όπίσω την σήμερον, τά δέ έτερα ύπέρπ. 
δέκα μοϋ έδωκες διά τον κόπο μου, διά τά όποια ύπέρπνρα εβδομήν
τα κράζομαι πλερωμένος και σατισφάδος και στρέφω σέ σίγονρον μέ 
τά μέρη σου καί άναπαϊμένο, πρεζέντες καί ό μαϊστρογεώργης ζω
γράφος, σπετζέρης κομισάριος τοϋ ποτέ λεγομένου σου κυροΰ, από τό 
άλλο μέρος εγώ ό λεγόμενος κυρ συμεώ μπαθας είμαι κοτέντος καί 
ομολογώ πώς έλαβα από εσένα τον λεγόμενο μισέρ μαννέα, τον άνω- 
θι μαστραπά καί στρέφω σέ σίγονρον.

μάρτυρες παρακαλετοί: κυρ μπορταλίο τζανκλιβάνης
καί κυρ Άλονζε μαλαχίας τοϋ κυρ γεωργαντή

Παρέλειψα είς τδν Κατάλογον ένα ζωγράφον άνευρεθέντα είς τό 
άρχείον τοϋ νοταρίου Πέτρου Καστροφύλακα, τοϋ όποιου θά παραθέ
σω τδ ύπ’ άρ. XXXIV έγγραφον. Ούτος είναι δ μαΐστρο Πόλος Τζαμ- 
πάνης τοϋ Τζανή έτος 1559. "Ωστε αυξάνει κατά ένα άκόμη δ άριθ- 
μδς τών ζωγράφων.

Επειδή άνέφερα ανω τδ έπώνυμον Μπαθας ή μάλλον παρωνύμι, 
προσθέτω δτι είς τήν Δέσμην (Vacchetta) άρ. 86 τοϋ άρχείου τής 
Ελληνικής Κοινότητος Βενετίας είχον άνεύρει ως ένοικιαστήν κοινο
τικού εργαστηρίου τδ 1560, τδν Μάρκον Μπαθάν depentor ήτοι ζω
γράφον, καταβάλλοντα έτησίως ένοίκιον δουκάτα έπτά. Τούτου είχον 
ΐδει πρδ έτών είς τήν μονήν τοϋ άγιου Παντελεήμονος επί τής νησί- 
δος τών Ίωαννίνων μίαν φορητήν είκόνα, ωραίας τέχνης καί μέ ύπο- 
γραφήν Μάρκος Μπαθας. Δέ'ν τΐφίσταται πλέον εκεί σήμερον. Τδν 
Μάρκον Μπαθάν τδν άνεύρον έγγεγραμμένον είς τδ παλαιδν Μητρώον 
τής Κοινότητος τδ 1571 καί τδν άναφέρει, ως περαιτέρω θά ίδωμεν, 
ως θειον του, είς μίαν πράξιν δ έν Χάνδακι ζωγράφος Μαννέας Χαλ- 
κιόπουλος, τδ 1560.
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Θά εϊπω τώρα ολίγα τινά διά τόν προαναφερθέντα Εύφρύσυνον 
ιερέα που είργάσθη εις τδ "Αγιον Όρος τδ 1542. Είναι ή μοναδική 
περίπτωσις που συνήντησα δνομα «Ευφρόσυνος», άνάμεσα άπδ χιλιά
δας όνομάτων. Ποιον άρα γε ήτο τδ έπώνυμόν του; Εις τδν παρατε- 
θέντα Κατάλογον τών ζωγράφων εΐδομεν τρεις φοράς άναφερόμενον 
τδ έπώνυμόν Κλόντζας. "Αρα είς την οικογένειαν Κλόντζα ή ζωγρα
φική άπετέλει παράδοσιν. Καί ιδού μία πράξις συμ)κή τοΰ 1567 ή ο
ποία μέ άγει νά υποθέσω δτι καί ό Ευφρόσυνος ίερεΰς άνήκεν είς τήν 
οίκογένειαν Κλόντζα. Ίδου τδ έγγραφον άρ. XI :

XI

(Άπό τύ ΤΤρωτόκολλον πράξεων τοϋ νοταρίου Π. Καστροφύλακα, φάκελλος 
άριθ. 37)

(id') 14 όκτωβρίον ,αφξζ' (1567) 

f κομεσιόν κάμνομεν ημείς ντζανής κλόντζας και μαρία καί μαν- 
τελένα καί βαρβάρα καί άνέζα, αδέλφια, παιδιά τοϋ ποτέ παπά κυρ 
Ευφρόσυνου κλόντζα, οίκοϋντα εις τήν εξώπορταν τοϋ Χάνδακου τής 
κρήτης ίν σπετζιαλιτάν1 καί ώσάν μπενεφιτζιάδοι2 τοϋ τεσταμέντου 
τοϋ αδελφόν μας τοϋ ποτέ Παπακύρ Πέτρου Κλόντζα καμωμένο διά 
χειρός τοϋ παπά κυρ γεώργη Βλ,αστοϋ νοταρίου ,αφνε (1555) φεν- 
ρουαρίου 28 καί διά πάσα άλλο δνομα καί τίτλον όποϋ μποροϋμεν νά 
ίντραβενίρωμεν3, εσένα τοϋ έξαδέλφου μας τοϋ εύλαβοϋς παπά κυρ 
γεώργη Κόκκινου δτι Οέ?ιθμεν άπό τήν σήμερον καί όμπρός ο διά μάς 
καί διά τά όνόματά μας, ναχης δύναμιν καί εξουσίαν γενεραλμέντε4 
ε'ίτις ημείς πρεζέντι 5 ώσάν αψέντι β, νά κάμνης δλες τές δουλειές μας 
τής χρειαζόμενες καί νά δεφενδέρης1 εμάς καί τά δικαιώματα μας 
είς τόν ένδαισιμώτατον αύθέντη βικάριον, εις τόν έκλαμπρότατον αύ-
θέντη Δούκα καί Καπιτάνιον..... (συνήθης τύπος πληρεξουσίου) κόντρα
τοϋ παπά κυρ πέτρο Ρόδιον καί είς πάσα άνθρωπον καί ανθρώπους... 

μάρτυρες παρακαλετοί: κυρ κωνσταντϊνος πατζηδιώτης
καί κυρ Κωνσταντίνος Στριάνος, νοτάριος 

διά τόν ντζανήν Κλόντζαν καί διά τές γυναίκες μάρτυρες: 
κυρ νικόλας φανιανός
καί μάϊστροδημήτρις μιχαλίτζης, σγουράφος

Πρέπει νά προσθέσω καί όλίγα τι να διά τόν γνωστότατον Γεοόρ- 
γιον Κλόντζαν, περί ού έπεκράτει ή γνώμη δτι μόλις τδ 1590 ήρχισε

ΐ) είδικώς. 1) ευεργετούμενοι. 3) παρεμβωμεν. 4) γενικι'ις.
5, 6) παρόντες απόντες. 7) ύπερασπίζης.
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νά ζωγραφίζη, ενώ τόν άνεΰρον ζωγράφον άπό τοϋ 1564. Την δευτέ- 
ραν φοράν, ύπογράψας ώς μάρτυς, τό 1576 προσθέτει και τδ δνομα 
τοΰ πατρός του, τοΰ μισέρ Άνδρέα. Με τό βαπτιστικόν τοΰτο φέρον
ται δύο, τότε, ήτοι ό αρχών Άνδρε ας Κλόντζας και Άνδρέας, αστός, 
υιός τοΰ ίερομονάχου Γεδεών, δ όποιος έκ συμφώνου με τόν πατέρα 
του παραχωρεί την 10 ’Ιουνίου 1551 επί ενοίκιο) τήν ιδιόκτητον εκ
κλησίαν τοΰ άγιου Μάρκου τών Ρωμαίων είς τόν Παπανικόλαν Μαλα- 
ξόν. Ποιος, λοιπόν, έκ τών δύο ήτο δ πατήρ τοΰ Γεωργίου Κλόντζα; 
Έχρειάσθη μεγάλη έρευνα άποβάσα κατ’ άρχάς άνωφελής και κατέ
φυγα είς τόν γνωστόν Κώδικα τοΰ Καστροφύλακα που φυλάσσεται είς 
τήν Μαρκιανήν Βιβλιοθήκην, δπου, μεταξύ τών ύπερχιλίων κατοίκων 
τοΰ Χάνδακος πού έπλήρωναν livello είς τό Ένετικόν Δημόσιον, άνα- 
φέρεται καί δ Γ. Κλόντζας είς τό φύλλον 37 ώς έξης : GIORGIO CLOZA 
depentor per la giesia di San Marco ipp. 5, καί έχομεν ούτω τήν βε- 

4 βαιότητα δτι δ πατήρ του ήτο δ Άνδρέας υιός τοΰ ίερομονάχου Γε
δεών καί δεν είχε καμμίαν σχέσιν μέ τόν άρχοντα Κρήτης. ’Ιδού τό 
έγγραφον :

(Νοτάριος Μττρΐτς)

XII

ι (10) ’Ιουνίου ,αφνα (1551)

f ομολογώ εγώ άνδρέας κλόντζας νιος τον ίερομονάχου καί πνευ
ματικόν κυρ γεδεών, οίκων είς την εξώπορταν τοϋ Χάνδακα τής κρή- 

'\τΐηζ, μέ τά μέρη μου, δτι δίδω και πακτώνω εσένα τοϋ ευλαβούς πα- 
πακυρνικόλα μαλαξοϋ, πρεζέντι1 και κοντέντο2 καί παραλαμπάνεις 
τήν εκκλησίαν μου τοϋ άγιου μάρκου τών ρωμαίων, βαλμένη είς τήν 
εξώπορταν τοϋ Χάνδακα τής κρήτης, να τήν έχης, νά τήν όψιτζιάρης3 
αυτήν, κατά τήν τάξιν τών ιερέων τών ρωμαίων μέ δλα της τά διά
φορα καί λάσσα4 καί κέρδη αυτής, ομοίως καί εκείνα τά ύπέρπυρα 
επτά όπόχει τώρα λάσα, άπό τά οποία τά ύπέρπυρα τρία νά σκοδέ- 
ρης5 άπό τόν κυρ άνδρέα πανταλέον, λέγον καμαριώτην καί τά ύπέρ
πυρα τέσσερα νά σκοδέρης άπό τά καλά τοϋ ποτέ κυρ μιχαήλ βενέρη, 
ομοίως καί δ,τι άλλο έχει καί δ,τι τής θέλουν έλθη άπό δά καί υμ
προς είς χρόνους δώδεκα πρώτους ερχομένους καί νάσαι κρατημένος 
νά πληρώνης τό λιβέλον της τά ύπέρπυρα τρία τόν καθέν χρόνον, είς 
τήν κάμεραν6 τής εκλαμπροτάτης μας αυθεντίας, πάσα όκτώβριο μή
να, κάμνοντας πρώτη πάγαΊ τόν Οκτώβριον πρώτον ερχόμενον ,αφνα

1) παρών. 2) ευχαριστημένος. ε) λειτουργός. 4) 1α35θ=κληροδό-
τημα. 5) είσπράτιης. 6) camera fiscale. 7) πληρωμή,
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καί διά πάκτος αυτής της λέγης μου εκκλησίας διά τούς λέγους χρό
νους δώδεκα έσυμβιβάστημεν νά μοϋ δώσης δουκάτα κορέντι ιβ' ή- 
γουν δώδεκα, από τά όποια μοϋ έδωκες την σήμερον και έπαράλαβά 
τα από σένα δουκάτα κορέντε οκτώ μετρητά όμπρός τούτου τοϋ νοτα
ρίου καί των κάτω γραμμένων μαρτύρων καί τά επίλοιπα δουκάτα 
κορέντε τέσσερα νά μοϋ δώσης εις πάσα μου δρεξιν καί θέλημαν καί 
κομπλέροντας1 αληθινά οί λέγοι χρόνοι δώδεκα, νά μου στρέψης τό 
κλειδί τής λέγης εκκλησίας καί οντω είμαι κοτέντος, βάνοντας καί 
διά πένα2 ύπέρπυρα ν' ήγουν πενήντα διά τά φονσάδι τής αυθεντίας 
μας καί ή γραφή αυτή εις την δύναμίν της. καί εις τοϋτο καί εγώ δ 
ρηθείς γεδεών ιερομόναχος καί πνευματικός καί πατέρας τον ανωθι 
κυρ άνδρέου κλόντζα, είμαι κοτέντος καί λαουντάρω 3 καί κομφερμά- 
ρω4 το ανωθι ινστρονμέντο5 τής πακτωσας τής ανωθι εκκλησίας 
εις ε μόδο καί φόρμαν ώς ανωθε εϊρηται, ακόμη κάμνω καί την έγγυ- 
σιν6 σοϋ τοϋ λέγον παπακυρνικόλα μαλαξον εις δλον καί μέρος, ά- 
μάδι καί εις μοναχόν διά όλα τά ανωθι καί νά σέ κονσερβάρω 7 καί 
νά σέ φυλάγω καί εγώ ίνδέμνε 8 διά νά την εχης την λέγην εκκλησίαν 
σου στους λέγους χρόνους δώδεκα εις μόδο καί φόρμαν ώς ανωθι εϊ- 
ρηται. από τό άλλο μέρος εγώ ό ρηθείς Παπανικόλ,ας μαλαξός πρε- 
ζέντι καί κοτέντο εις όλα τά ανωθι.

μάρτυρες παρακαλετοί: Ευδόκιμος χορτάτζης, νοτάριος
καί μαϊστρογιαννούλης κορνήλιος, χρυσοχός

Μεταξύ τών άλλων ονομάτων άνευρέθη δις και τό δνομα ’Ιωάν
νης Άπακάς τδ 1564 καί 1571. Ε’ις την Έλλην. Κοινότητα Βενετίας 
εύρίσκονται 4 φορητά! εικόνες μέ υπογραφήν «Ίωάννου ίερέως τον 
Άπακα». Νά είναι άραγε το αύτδ πρόσωπον;

"Αλλο όνομα πού έσημείωσα είναι τδ τοϋ Άνδρέα Ρίτζου εις την 
κάτωθι πράξιν:

«23 Σεπτεμβρ. μφοζ' (1577) f φανερόν κάμνω εγώ άνδρέας Ρί- 
τζος τοϋ ποτέ κυρ Μανουήλ οίκων εις τον Χάνδακα τής Κρήτης δτι 
δίδω καί πουλώ εσένα τοϋ Στράτη Τζίσκου τοϋ ποτέ Ίωάννου, εκεί
νο τό σπίτι τό δικό μου, βαλμένο εις τήν ενορίαν τής άγιας Μαρίνας, 
τό οποίον μοϋ έδωκεν ό πενθερός μου κυρ Δημήτρις Μαράς νοτάριος 
άκόντο 9 προικιού, ώς φαίνεται εις τό προικοχάρτι μου γραμμένο διά 
χειρός Παπαμανουήλ Κνριάκη τής 20 Νοεμβρ. 1562 διά δουκάτα 56 
προς ύπέρπ. 8 καί σ. 12 τό καθένα..... κλπ.». Εφόσον, ώς εϊδομεν είς

1) συμπληρουμένων. 2) ποινή. 3) επαινώ, επιδοκιμάζω. 4) επι
βεβαιώνω. 5) πράξις συμβολαιογραφική. 6) έγγΰησιν. 7) διατηρήσω.
8) άζημίωτον. 9) a conto = διά λογαριασμόν.
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τόν Κατάλογον, 5 πατήρ του Μανουήλ ή Μαννέας Ρίτζος ήτο ζωγρά
φος άπό τοϋ 1538 έως τό 1571 καί προκύπτει δτι τά παιδιά ήκολού- 
θουν συνήθως τό πατρικόν επάγγελμα, συμπεραίνω δτι έ δ ώ εύρί- 
σ κ ε τ α ι ή λύσις τοϋ αΙνίγματος που άπησχόλησε καί άπασχολεί τούς 
ιστορικούς τής τέχνης περί τοϋ πότε εζησεν 6 Άνδρέας Ρίτζος τοϋ 
όποιου τόσαι φορηταί εικόνες φυλάσσονται εις τά Μουσεία τής Τια- 
λίας.

Καί έπανέρχομαι είς τάς πράξεις τοϋ νοταρίου Μαρά δπου είναι 
συμβαλλόμενοι μερικοί άπό τούς ζωγράφους τοϋ Καταλόγου. Τάς πα
ραθέτω κατά χρονολογικήν σειράν. Αί ύπ’ άρ. XIII, Χίνκαί XV άφο- 
ροϋν τόν ζωγράφον Γεώργιον Φουκάν.

XIII

(Νοτάριος Μιχ. Μαράς)

κδ' (24) Ιανουάριου ,αφνα (1551)

f σιγουριτάν γεμάτην καί άννέκοφτην κάμνω εγώ γεώργιος φον- 
κας σγουράφος την τέχνην τοϋ ποτέ κυρ νικόλα οίκων είς την εξώ
πορταν τοϋ Χανδάκον της κρητης μέ τά μέρη μου, εσένα τοϋ πενθε- 
ροϋ μου τοϋ μαΐστρο νικόλα θέμελη χρνσοχοϋ τοϋ ποτέ κυρ κωνσταν- 
τίνου, πρεζέντι καί κοτέντο καί των μερών σου, είς υπέρ, τρεις χι- 
λιάδαις καί εκατόν εξήντα εννέα, ηγουν ύπ. ,γρξθ' όπου ομολογώ καί 
έπαράλαβα άπό σένα, μισά είς δουκάτα πενήντα μετριτά, γραμμένα 
είς τό προικοχάρτι μου αυτά τά δουκάτα ν', καί είς ένα μαγαντζίνο 
βαλμένο άπό όπίσω είς την κυρίαν τοϋ φόρου τής κρητης προς τά μα- 
λοκοζουνάτα καί είς τό σπίτι δποϋ μοϋδωκες, βαλμένο καί αυτό είς 
την εξώπορταν τοϋ χανδάκου τής κρητης είς την ενορίαν τής κυρίας 
Περίβλεπτο, τά όποια μαγαντζίνο καί σπίτι έβάλαμεν θεληματικώς διά 
στιμαδόρους τόν μισέρ μάρκο κουρίνο τοϋ ποτέ μισέρ φραντζέσκου 
καί τόν μισέρ λορέντζο μαλιπγέρο τοϋ ποτέ μίσερ αύγουστίνου καί 
έατίμαράντα διά ύπέρπ. χίλια έξακόσα ήγονν τό μαγαντζίνο διά ύπ. 
χίλια καί τά σπίτια διά ύπ. έξακόσα καί έπομείναμεν κοτέντι οι δύο 
νά γροικαται ή στίμα τος διά τά λέγα ύπέρπ. χίλια έξακόσα καί τά 
επίλοιπα έως τά ύπ. τρεις χιλιάδαις καί έκατόν έξήντα εννέα μοϋ έ- 
δωκες είς άσήμι καί είς χρυσάφι καί είς μαργαριτάρια είς την στίμα 
μέ τους στιμαδόρους τής έκλαμπροτάτης μας αυθεντίας, τά όποια όλα 
6,τι άρα μοϋ έδωκες, στάμπελι, μόμπελι, ώς άνωθι εϊρηται, όλα τά 
έλογαριάσαμεν καί έμουντάρουν τά λέγα ύπ. τρεις χιλιάδαις καί έκα
τόν έξήντα εννέα, άπό τά όποια, τά ύπ. τρεις χιλιάδαις έλαβα διά τό 
πλήρωμα τοϋ προικιού καί χαρισμάτων όπου μοϋ έπρομετέρεσες εσύ
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ό λέγος μου πενθερός μέ τό προικοχάρτι μου καμωμένο διά χειρός 
τοΰ μισέρ ντζουάνε πελεγρή νοταρίου τής μεγάλης καντζηλαρίας εις 
τον καιρόν και ημέραν ώσάν εις εκείνο φαίνεται καί τά επίλοιπα ύπ. 
εκατόν εξήντα εννέα, έσάστημεν νά γροικώνται ντεμεσόριες1, διά τά 
οποία νπέρπ. τρεις χιλιάδαις καί εκατόν εξήντα εννέα έλαβα από σένα 
τον λέγον μου πενθερόν και σέ στρέφω πάντα άναπαϊμένον καί σίγου- 
ρον εσένα καί τά μέρη σου.

μάρτυρες παρακαλετοί: κυρ μανουήλ ζάμορος νοτάριος
καί κυρ Ιωάννης σκλάβος, γραμματικός.

XIV

(Νοτάριος Μιχ. Μαράς)

κγ' (23) μαρτίου ,αφνγ' (1553)

f σιγονριτάν γεμάτην καί άννέκοφτην κάμνομεν ημείς Τομάδις καί 
νικόλας ντονάδοι, αδελφοί, υιοί τοΰ ποτέ κυρ Άνδρέα οίκονντες εις 
την εξώπορταν τοΰ Χανδάκου τής κρήτης μέ τά μέρη μας, εσένα τοΰ 
κυρ γεώργη φονκα τοΰ σγουράφου πρεζέντι καί των μερών σου, εις 
τό ένοϊκι τοΰ μαγαντζί μας όπου κρατείς προς τρία δουκάτα κορέντι 
τό χρόνο, βαλμένο προς ταϊς μάνδραις, εις τό όποιον τοΰ ενοικίου δ- 
μολογοϋμεν καί είμαστε πληρωμένοι από σένα από δταν έμπήκες εις 
αυτό εις τάς δέκα οκτώ τοΰ ανγούστου 2 τοΰ πρώτου ερχομένου ,αφνγ', 
ακόμη έσάστημεν καί ένοικιάζομέν σου αυτόν τον μαγαντζίν δι άλλους 
χρόνους τρεις πρώτους έρχομένους προς τρία δουκάτα τό χρόνο, μον
τάρουν3 καί αύταϊς αί τρεις χροναϊς δουκάτα εννέα καί όμολογοϋμεν 
καί έπαραλάβαμεν από σένα τον λέγον κυρ γεώργη φονκα σήμερα δου
κάτα κορέντε οκτώ καί σολδία δώδεκα καί δέν μας ρεστάρεις καί εις 
αύταϊς ταίς τρεις χροναϊς παρά ύπ. οκτώ μόνον τά οποία σου δίδομεν 
θέλημα νά έξοδιάσης νά κάμης ένα παραθύρι εις αυτόν τον μαγαντζίν 
δταν θέλεις καί ε’ίτις ειμασταν πληρωμένοι από σένα τον λέγον γεώρ
γη φουκαν εις ένοίκιον τοΰ μαγαντζί μας από δταν έμπήκες μέσα έως 
τάς δέκα οκτώ ανγούστου ,αφνς' καί διά τούτο σέ στρέφομεν σίγου- 
ρον καί άναπαϊμένον καί προμετέρομέν* σου νά σοϋ έφτιάνωμεν διά 
τον καιρόν σου εις δ,τι τοΰ είναι χρεία διά νά έχης την άνάπαυσίν 
σου, αλλέως νά τον εύτιάνης έσύ καί νά κρατάς κόντο 5 καί διά δ,τι 
έξοδιάσεις νά κάμης τόσον καιρόν πλειότερα εις αυτόν προς δουκάτα 
τρία τον χρόνον ωσθε νά τά πληρωθής καί νάχης εξουσίαν διά τον

1) ταυτόσημος τής λατινικής λέξεως parapherna. 2) λάθος κάμνει 6
νοτάριος γράφων οϋτως. 3) ανέρχονται. 4) ύποσχόμεθα. 5) λογαρια
σμόν.

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 16:54:33 EEST - 54.161.213.156



268 Κ. Μέρτζιου: Σταχυολογήματα από τα κατάστιχα τού νοταρίου Μιχ. Μαρά

καιρόν σον κρατείς αυτόν διά σένα ή ενοικιάζεις αυτόν δτινος θέλεις 
και ημείς νά μην μποροϋμεν διά τον καιρόν σον νά σου τον έπάρωμεν 
αυτόν έθέλαμεν θέλει καί διά λόγον μας, ρεφουδάροντας 1 πάσα λέτζε 2 
καί πάσα πρεβελέγιο3, ακόμα νάμεσται έγγνταί καί πληρωταί σου 
εις δλον καί μέρος, άμάδι καί εις μοναχόν, εις τοϋ άλλον μας δι’ δλα 
τά άνωθι καί διά νά κάμης σωστούς τους λέγους τρεις χρόνους εις τον 
μαγαντζίν ώς εϊρηται, όμπλιγάροντάς σου τά κορμιά μας καί τά καλά 
μας δλα διά τοϋ γαστάλδι, βάνοντας καί διά πένα ύπερπ. πενήντα ή- 
γονν ν' διά τά φονσάδα της αυθεντίας μας καί ή γραφή αυτή εις την 
δύναμίν της, από άλλο μέρος εγώ δ ρηθείς γεώργης φονκάς πρεζέντι 
καί κοτέντος εις δλα τά άνωθι.

μάρτυρες παρακαλετοί: κυρ μανονήλ γοργογύρης
καί κυρ νικόλας σκορδύλης ρονβάρης.

XV

(Νοτάριος Μιχ. Μαράς)

κβ' (22) νοεμβρίου ,αφξδ' (1564)

f όμολογονμεν ημείς μανοϋσος κατζομάτης τζαγγάρης την τέχνην 
τον ποτέ μαϊστρομιχέλη από τό εν μέρος καί γεώργης φονκάς σγου- 
ράφος τοϋ ποτέ κυρ νικόλα από τό άλλο μέρος, δτι έσυμβιβάστημεν 
καί έλλάξαμεν τής πόρταις καί ταΐς άνεβασιαΐς των εργαστηρίων μας, 
δπόχομεν δίς είκοσι εννέα*, εις τήν ρούγαν τής κρήτης από λογαρια
σμόν τοϋ σά φραντζέσκου καί έδωκές μου εσύ ό φονκάς τήν πόρτα 
σου ήγονν ταΐς άνεβασιαΐς τον εργαστηρίου σου όποϋνε προς τήν ημέ
ραν τής δύσης διά νά τήν έβάλωμεν μέσα εις τό εργαστήρι μου όπου 
θέλω νά κάμω καί εις άλλαξίαν αυτής σοϋ έδωκα εγώ ό κατζομάτης 
εσένα τοϋ φουκά, τήν πόρταν μου όπόναι εις τό στενό μέσα προς τον 
βορράν καί ν&με κρατημένος νά σοϋ κάμω καί τήν άνεβασάν τοϋ ερ
γαστηρίου σου άπό αυτήν τήν πόρταν όποϋ σοϋ έδωκα μέ δλαις μου 
ταΐς έξοδαις νά τά κάμω καί ο δέ καλά ν'αρχίσω, νά σούχω ξετελειω- 
μένα εις οκτώ ήμέραις, αλλέως καί περάσουν, νά σοϋ πληρώνω τό ε
νοίκων τοϋ εργαστηρίου σον δσαις ήμέραις πλειότεραις τόθελε σπα- 
τζάρει5, ακόμη εσύ ό φονκάς νά πέρνης καί τήν πόρταν σον ε’ίτες 
τήν ξύλινη ωσάν καί τήν πέτρινη μέ τό άνώφλιόν της καί νά πέρνης 
καί τοϋ παραθυριού σου τήν πόρταν τούτην ξύλινη καί δλαις του ταΐς 
πέτραις ε’ίτες ταΐς πλάκες σου τοϋ άρκάδον6 ωσάν καί τά πλαϊνά

1) άρνούμενοΐ. 2) νόμον. 3) προνόμιον. 4) τά livelli παρεχω-
ρήφησαν διό δίς 29 ήτοι διά 58 ετη άπό τούς προϊσταμένους τής έκκλησίας
τού 'Αγίου Φραγκίσκου. 5) καβαρίσει. 6) τής καμάρας, ΰποστέγου.

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 16:54:33 EEST - 54.161.213.156



Κ. Μέρτζιου: Σταχυολογήματα από τά κατάστιχα τοϋ νοταρίου Μιχ. Μαρά 269

του, δλα νάνε έδικά σου νά τά περνάς καί εγώ ό κατζομάτης νά σοϋ 
κάμω δλα τά ανωθι καινούργια καί καλά καί σίγουρα δλα τά ανωθι, 
ωσάν τοϋ σοβεντούκου1 τό εργαστήρι με δλαις μου ταίς έξοδαις ώς 
ανωθι εϊρηται καί όντως εΐμασταν κοτέντοι δλα τά ανωθι μέρη, βά- 
νοντας καί διά πένα2 ύπερπ. πενήντα διά τά φουσάδα τής αυθεντίας 
μας καί ή γραφή αϋτη εις την δύναμίν της.

μάρτυρες παρακαλετοί: μαΐστρο μπατίστας νταβενέτ ζια στ ανίερης3 
καί μαϊστροκωνσταντίς καλωμάτης, τζαγγάρης.

Αί ύπ’ άρ. XVI, XVII, XVIII καί XIX ενδιαφέρουν τόν ζωγρά
φον Άνδρέαν Κασωμάτην, τδν διδάσκαλον.

XVI

(Νοτάριος Μιχ. Μαρας)

κζ' (27) Σεπτεμβρίου ,αφνα (1551)

f ομολογώ εγώ άνδρέας κασωμάτης σγουράφος την τέχνην τοϋ 
ποτέ κυρ δημήτρι οίκων εις την εξώπορταν τής κρήτης δτι κάμνω 
την έγγυσιν εσένα τοϋ μισέρ μανούσου μέζερη διά ϊντα θέλεις σεντεν- 
τζιάρει4 τοϋ κυρ γεώργη γαβρίλη τοϋ ποτέ κυρ ίωάννου νάμε κρατη
μένος εγώ νά σοϋ πληρώνω εις πάσα σου δρεξιν καί θέλημαν, διά τοϋ 
γαστάλδι ή μέ την στράταν εκείνην τής σεντέτζιας άπού θέλεις τόν 
έσεντεντζιάρει απάνω εξόδους μου, χωρίς εναντίον, 

μάρτυρες παρακαλετοί: κυρ ντζουάν μουσοϋρος
καί κυρ γεώργης πολίτης, τζαγγάρης.

XVII

(Νοτάριος Μιχ. Μαράς)

ζ' (7) όκτωβρίου ,αφνδ' (1554)

f κομεσιόν κάμνω εγώ άνδρέας κασωμάτης τοϋ ποτέ κυρ μανώλη 
οίκων έν χώρα Βιάνο, εσένα τοϋ έξαδέλφου μου τοϋ διδασκάλου τοϋ 
κυρ άνδρέα κασωμάτη τοϋ σγουράφου, πρεζέντι5 καί κοτέντο6 καί 
άτζετέρω7 ο διά μένα καί διά τό όνομά μου, ναχης εξουσίαν είτις εγώ 
πρεζέντι ωσάν αφέντης8 νά ρεφουδάρης9 εις τό όφίτζιον εκείνο τό 
αμπέλι όπόχω εις τό μαλάδι εις τόν τόπον τοϋ ποτέ μισέρ μάρκου 
κονρή καί νά δεφενδέρης10 καί νά κάμνης δ,τι είναι χρειαζόμενόν μου

1) ό Σοβεντοϋκος ήτο ζωγράφος. 2) ποινή. 3) κασσιτερωτής.
4) άπόφασιν εκδίδω. 5) παρών. 6) ευχαριστημένος. 7) δέχομαι.
8) απών. 9) κάμνω ένστασιν. 10) υπερασπίζομαι.
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διά την ύπόθεσιν ταύτην και όντως είμαι κοτέντος. 

μάρτυρες παρακαλετοί: νικόλας σκλάβος
και Ιωάννης θωμόπουλος τζαγγάρης.

XVIII

(Νοτάριος Μιχ. Μαράς)

κγ' (23) μαρτίου ,αφξ' (1560)

f την σήμερον την κάτωθι γραφήν δίδει και κονσενιάρει1 ό κυρ 
άνδρέας κααωμάτης σγουράφος τοϋ ποτέ κυρ δημήτρι, τοϋ γαμβροϋ 
του τοϋ κυρ Ιωάννη βαρσάμη τοϋ ποτέ κυρ γεώργη μέ τούς στιμαδό- 
ρους ρανταις πρωτομαστόρους ήγουν μαΐστρο Ιωάννη βονάλε καί 
μαΐστρο άλο'ίζε ντεπγέρου φιάμα, άκόντο 2 τοϋ προικιού άποϋ τοϋ έ
ταξα μέ τά προικοχάρτια καμωμένα διά χειρός τοϋ παπακνρ ίωάν- 
νον άρμένη νοταρίου εις τον καιρόν καί ημέραν ωσάν εις εκείνο φαί
νεται, πρεζέντι καί κοτέντος ο ρηθείς κυρ Ιωάννης βαραάμης ό γαμ
βρός καί παραλαμπάνει τά:

f καί πρώτον ένα πτερόν δουκάτα κορέντι δέκα ύπέρπυρα 83 σολδία 14 
ένα πάπλωμα άσπρο λινό λαβορόιδο δουκ. κορέντι δέκα

τέσσερα ύπερπ........................ .................................. 117
δύο ζευγάρια σινδόνια ψιλά δουκάτα κορέντι δέκα ν

πέρπνρα .........................................................................
δύο ζευγάρια προσκεφαλάδια μέ τής μάνες καί φίδια

νπέρπνρα .....................................................................
δύο φουστάνια άσπρα παμπακερά, το ένα γαζωμένο

μέ μετάξι νπέρπνρα....................................................60
ένα ροκέτο μαγνένι μέ τό ζαβάδι καί μέ τά μανίκια

νπέρπνρα .....................................................................
ένα σοτοκάσο καί ένα ζευγάρι μάνικάτια όρμιζένια

καρνάδι δουκ. 3 ύπέρπυρα.........................................
δύο καμιζέτα, τό ένα κόκινο καί τό άλλο μπλάβο μέ 

τά σοτοκάσι ρεκαμάδα μέ βελονδι καί μέ ντζαντό- 
νιες δουκ. κορ. 23 ύπέρπυρα

40

29

25

8

83 » 14

ποκάμισα δύο γυναικεία ύπέρπυρα 
δύο ταυλομάνδηλα »
δύο λοντρομπόλιες »
ένα διασίδι »
μία καροπέτα »

193
34
29
12
8
8

1) έπιδίδει. 2) έναντι
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ένα σφαλιστήρι ό άγιος γεώργιος δουκάτα κορέντι δύο
νπέρπυρα ....................... ....................................... 16 σολδία 24

ακόμη έδωκεν τοΰ άνω κυρ βαρσάμη δουκάτα βενετι
κά τζεκίνια χρυσά, καλά τοΰ ζυγιού είκοσι τέσσα- 
ρα προς νπέρπυρα 14 και μισό τό ένα άτινα έγρα
ψαν τά ανωθι προικοχάρτια κάμνουν αυτά νπέρπυρα 348 

σουμάρει1 ή ανωθι στίμα και τά μετρητά νπέρπυρα χίλια ογδόντα 
επτά καί σολδία είκοσι.

Την ανωθι στίμα εγώ μιχαήλ μαράς κραζόμενος καί παρακαλεμέ
νος από τάς ανωθι μερίδας καί μαστόρονς στιμαδόρονς νά γράψοο, έ
γραψα καί διά την ανωθι σούμα άπού μαρτυρούν πάντα άναπαϊμόν 
καί σίγουρον αυτός καί τά μέρη του.

μάρτυρες παρακαλετοί: μαΐστρομανώλης βλαστός ραύτης
καί μαΐστρο γληγόρης χαντακίτης, μουράρος

XIX

(Νοτάριος Μιχ. Μαράς)

κα (21) Ιουλίου ,αφξσ! (1561)

f κομεσιόν κάμνω εγώ Καλή γυναίκα τού κυρ άνδρέα κασωμάτη 
τού σγουράφου, θυγάτηρ τού ποτέ κυρ ίωάννον χρονσοψνρη λέγου 
μπενεδέτον, οίκούσα εις τό κάστρον τοΰ Χανδάκου τής κρήτης, εσένα 
τον κυρ μιχαήλ χρονσοψνρη υιού τού κυρ γεώργη, λέγου ζερβού, δτι 
θέλω από την σήμερον καί όμπρός ο διά μένα καί διά τό όνομά μου 
νάχης δύιαμιν καί εξουσίαν γενεραλμέντε εϊτις εγώ πρεζέντι ωσάν α
ψέντι νά τυχένη ταίς έλλαίς όπόχομεν εις καβούση2 με την αδελφή 
μου τη σοφία νά ταίς μεράσης καί την πάρτε μου ι’/γουν τό μερτικό 
μου όλο εις δ,τι μοϋ τοκάρει 3 εις αυταϊς ταίς έλλαίς νά ήμπορής νά 
ταίς πουλείς δτινος θέλεις καί εις δ,τι πρέτζιον σου φανή εσένα καί 
νά κάμνης καί νά παρακαλής ίνστρομέντι4 πουλησάς της καί πάσα 
άλλο δ,τι έναι χρειαζόμενό μου διά την ύπόθεσιν ταύτην, νά κάμνης 
ωσάν εμένα την ίδια, ακόμη νά ζητής νά σκοδέρης καί νά παραλάβης 
από την λέγην σοφίαν την αδελφήν μου δλαις ταίς έντράδαις5 ταίς 
περασμέναις των απάνω γραμμένιον έλ.λιών μου ήγουν τού μερτικού 
μου δι δλα τά χρόνια άπού ταίς ήπερνε καί νά δεφενδέρης εμένα καί 
τά δικαιώματά μου εις την έκλαμπροτάτην αυθεντίαν, Δούκα καί Κα- 
πιτάνιο, εις τό έκλαμπρότατον Ρετζιμέντο, εις την κάμεραν6, εις τό

1) ανέρχεται, συμποσοϋται. 2) μαζί/ 3) ανήκει. 4) συμβολαιο
γραφικήν πρδξιν. 5) τά έσοδα. 6) camera fiscale = Οικονομική Έφο
ρεία, όπως λέγομεν σήμερον.

S'
( -τ
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ύψηλότατον κολλέγιο καί εις πάσα όφίτζιο καί μαγιστράτο καί κριτή, 
άπού ήθελεν είσθαι χρεία, κόντρα εις πάσα άνθρωπον καί ανθρώπους 
διά την νπόθεσιν ταύτην, άββοκάτους1 καί τέρμενα 2 καί κοντραντιζιό- 
νες3 * νά πέρνης, νά πλατσιντέρης*, νά ρεσπονδέρης5 νόμους να ζητής 
σεντέντζιες6, νά άκούσης, νά άπελΜρης7 καί νά κονβενίρης 8 πάντα, 
καί σννήβασιν ά σου φανή νά κάμης καί άρμπιτρους9 νά βάνης καί 
εις την παραλαβήν, σιγουριτάν καί άνάπαυσιν νά κάμνης καί δρκον νά 
πέρνης απάνω εις την ψυχήν μου καί πάσα άλλο δ,τι ένι χρειαζόμενυ 
νά το κάμνης ωσάν καί εμένα την ’ίδια καί οϋτως είμαι κοτέντη 10. 

μάρτυρες παρακαλετοί: παπακνρ μιχαήλ παντουβάς 
καί κυρ νικόλα κουζής.

Ή ύπ’ άρ. XX άφορά τόν ζωγράφον Ίωάννην Σιραβοσχιάδην τον 
διδάσκαλον.

XX

(Νοτάριος Μιχ. Μαράς)

ιζ' (17) όκτωβρίου μψνε! (1565) 

f σιγουριτάν γεμάτην καί άννέκοφτην κάμνω έγό) Ιωάννης στρα- 
βοσχιάδης σγουράφος την τέχνην τον ποτέ κυρ γεώργη, οίκων εις την 
εξώπορταν τοϋ Χανδάκου τής κρήτης μέ τά μέρη μου, ωσάν κομεσά- 
ριος τής ποτέ κερά μαρίας γυνής σοϋ τοϋ κυρ Πέρο λευτερέο ωσάν 
φαίνεται μέ το τεσταμέντο της καμωμένο διά τούτου τοϋ νοταρίου 
,αφνε 11 σεπτεμβρίου 12 μέ τά μέρη μου, εσένα τοϋ λέγου κυρ πέρο 
λευτερέο τοϋ ποτέ παπακυρμάρκου, πρεζέντι καί κοτέντος καί των 
μερών σου, εις τά κάτω γραμμένα πράγματα όπου μοϋ τά εδοΜες την 
σήμερον καί έκονσινιάρισές12 μου τα, όμπροσθάς τής κερά κατερίνας 
γυνής τοϋ κυρ γεώργη παπαδόπουλου καί τής κερά κάντιας γυνής τοϋ 
κυρ Ιωάννη βλάχου, των άλλων κομεσαριών κατά την φόρμαν τοϋ λέ
γου τεσταμέντου τής ποτέ κερά μαρίας τής γυνής σου, τά όποια πρά
γματα όποϋ μοϋ έδωκες καί έκονσινιάρισές μου την σήμερον, είνε 
ταϋτα, ήγουν: δακτυλίδια χρυσά τέσσερα, τά δύο μεγάλα καί τά δύο 
μικρά καί έχουν καί πέτρες ήγουν τά μεγάλα το ένα μέ σαφεΐρι καί 
τό άλλο μέ ρουμπί καί τά δύο τά μικρά τό ένα μέ πέτραν κόκκινην 
καί τό άλλο μέ σαφεΐρι καί κούπες τέσσερες άργυραΐς, βουλωμέναις13,

1) δικηγόρους. 2) διορίες. 3) αντιρρήσεις. 4) συνηγορώ. 5) α
παντώ. 6) αποφάσεις. 7) εφεσιβάλλω. 8) συνομολογώ. 9) διαιτη-
ταί. 10) ευχαριστημένη. 11) δεν διεσώδησαν αί διαδήκαι τοϋ νοταρίου
Μιχ. Μαρά . 12) παρέδωκες. 13) σφραγισμένες μέ ένδειξιν τοϋ κράμα
τος τοϋ αργύρου.
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ή μία μικρή καί αί τρεις μεγάλαις καί μία ααλιέρα1, εις δύο κομμά
τια, αργυρή καί ένδεκα μαχαίρια μεγάλα καί τά μανίκια τους αργυρά, 
το ένα μεγάλο καί τά δέκα μικρά καί ένα πάπλωμα μπλΑβο καινούρ
γιο σκακάδι καί ταπέδα τρία, τά δύο καινούργια καί τό άλλο τής ταύ- 
λας παλαιό καί δώδεκα πετζέταις βενέτικαις καί τρεις πέτζες πολίτι- 
καις μέ χρυσούς σταυρούς καί μπόλια μαγνένη μέ χρυσόν, πλεκτήν, 
καί δύο κασέλαις μεγάλαις καί μία κασέλα καρένια καί δύο σφορτσέρ- 
για, τό ένα πράσινο καί τό άλλο πλουμιστό καί στάνια2 μικρά καί 
μεγάλα κομμάτια είκοσι έξη καί τέσσερα ταιρά καί μία σάρντζα μαύ
ρη καινούργια καί ένα ζευγάρι κάρτζες καινούργιες ψιορέτι καί ένα 
χάρκωμα μέ τά αφτιά τριών μιστάτων καί μία σούβλ.α μεγάλη καί 
μία σκάρα καί δύο καντιλέρια καινούργια μπρούτζινα καί ένα πτερόν 
καί μία προσκεφαλάδα καί εικόνισμα κνιζόλα'3 άπόχει την αγίαν Πα
ρασκευήν καί τον μέγαν νικόλαν καί ταϋτα εΐνε από λογαριασμόν τής 
λέγης ποτέ κερά μαρίας τής γυναικός σου. ακόμη εγώ 6 ρηθείς Ιω
άννης στραβοσχιάδης, άνομα τό άνωθεν, έλαβα από σένα τον λόγον 
κυρ πέρο λευτερέο καί ταϋτα τά κάτω γραμμένα πράγματα όποϋνε 
από λογαριασμόν τής κερά άνέζας κονταρίνας θυγατρός τής λ.έγης 
ποτέ κερά μαρίας τής γυναικός σου, τά οποία καί αυτά μοϋ έδωκες 
καί έκονσινιάρισές μου όμπρός τούτον τοϋ νοταρίου καί των κάτω 
γραμμένων μαρτύρων κατά την φόρμαν τοϋ λέγου τεσταμέντου τής 
λέγης ποτέ κερά μαρίας τής γυνής σου, τά όποια καί αυτά είνιε ού
τως: μία κότος4 κόκινη βελονδη καί ένα μανδύλι χρυσό καί μία σκού
φια χρυσή καινούργια καί ένα ζωνάρι χρυσό, πλεκτό, τιράδο καί δύο 
φασκιαΐς μέ χρυσάφι καί μέ μετάξι γαζωμέναις καί δύο πέτζες ή μία 
κόκινη μαγνένη καί ή αλόη άσπρη λινή, πολίτικες μέ γαζώματα μέ 
χρυσάφι καί μία καδενέλλα αργυρή όποϋ κρεμούν τά κλειδιά καί μία 
πέτζα γαζωτή μέ ταϊς κορωνέταις της καί μία σκούφια άμπάσι όρμι- 
ζένια 5, καρνάδα μέ τό άστρον μαργαριταρένιο καί τριγύρω μέ μαργα
ριτάρι καί μία σκούφια κόκινη ντζαντουνένια μωροϋ παιδιού, άντίγα, 
κουκιάμένη μέ μαργαριτάρι καί ένα ζευγάρι χερότια γαζωτά βαλμένα 
μέσα εις μία σκάτολα6 καί τρία ταυλομάνδηλ.α, τό ένα ντί ρένι 7 καί 
τά δύο βενετικά καί οκτώ πετσέτες καί λουτρομπόλια γαζωτή καί 
μία κάπα μωροϋ παιδιού πράσινη, καμωμένη άτόρνυ 8 μέ πλεκτά χρυ
σά καί ένα παπλωματόπουλο καί τρίτα9 μεταξωτή τής κούνιας πα- 
λαιά καί άλ.λο ένα παπλωματόπουλο τής κούνιας πράσινο όρμεζίνι καί

1) άλατοδοχεϊον. 2) είδη έκ κασσιτέρου (stagno). 3) πλαίσιον.
4) φούστα-εις τήν Βενετ. διάλεκτον ονομάζουν καί σήμερα cotola τήν φού
σταν. 5) μεταξωτόν ύφασμα τοΰ Όρμοΰζ (Περσία). 6) κουτί. 7) πι
θανώς τής Τύρου. 8) ολόγυρα. 9) είδος δανιέλλας.
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ένα ροκέτι μεταξωτό άνίψητο και ένα ζευγάρι φελούς κίτρινους ντζαν- 
τοννένιονς και τρία ψίδια λινά, τά δυο γαζωτά και τό ένα σκλέτο1 
και τρία ταπέδα, τό ένα μοσκιά καί τό άλλο μεγάλο τής ταύλας καί 
τό άλλο ροδίτικο, καινούργια, καί μία καρπέτα μεγάλη καινούργια 
πλατεία καί δύο παπλώματα, τό ένα κόκινο μεταξωτό καί τό άλλο 
πιπιτζάδιο καί μία σάρντζα παγονάτσα2 ράμικη καί δύο ζευγάρια 
σινδόνια γαζωτά, τό ένα με μαύρο καί άσπρο μετάξι καί τό άλλο μέ 
κλωσταίς καί ένα ζευγάρι μανικότια πράσινα ντζαντουνένια μέ τό χρυ
σό κορδόνι καί δώδεκα πήχες πανί βαμβακερό καί πέντε δακτυλίδια 
χρυσά, τά τέσσερα μέ πέτρες, τό ένα τό χοντρό μέ σαφεΐρι καί τό 
άλλο μέ μπαλάσι 3 καί τό άλλο μέ τουρκέζε καί ένα σφοντύλι άργυρό 
καί ένα ροκοχάρτι μαργαριταρένιο καί κάμποσο μαργαριτάρι, τά ο
ποία αυτά τά πράγματα δποϋνε από λογαριασμόν τής ποτέ κερά άνέ- 
ζας κονταρίνας, εύρεθήκασι μέσα είσεμιά κασέλα καί εις ένα σφορ- 
τζέρι όπου τάχεν δώσει εις προφύλαξιν τής λέγης ποτέ κερά, μαρίας 
τής γυναικός σου ό γαμβρός της ό μισέρ πέρος κονταρής διά νά σω
θούν εις την πανδρείαν τής λέγης κερά ελιάς τής θνγατρός του τά ό
ποια είχεν φνλαμένα ή λέγη ποτέ κερά μαρία ή γυναίκα σου μέσα εις 
τό σπίτι τού λέγου σοϋ ·κυρ πέρο λευτερέο καί ήσανε κλειδωμένα μέ
σα εις την λέγην κασέλα καί εις τό σφορτζέρι καί έκράτει τά κλειδιά 
ή λ.έγη κερά ελιά κονταροπούλα, την οποίαν έκράξαμεν καί ήλθεν καί 
ήνοιξεν την άνωθι κασέλαν καί σφορτζέρι καί εύγάλαμεν τά άνωθι 
πράγματα καί έκονσινιάρισέν μου τα εμένα τού άνωθι Ιωάννη στρα- 
βοσχιάδη, τά οποία άπήν τά έβγάλαμεν έξω καί εϊδαμέν τα, τά έβά- 
λαμεν πάλι μέσα εις την λέγην κασέλα καί σφορτζέρι καί έκλείδω- 
σάν τα πάλι ή άνωθι κερά ελιά, τά όποια έπήρα εγώ εις τό σπίτι μου 
καί τά κρατώ νά τά φνλ,άγω ώσθε νά την πανδρεύσωμεν την λέγην 
κερά ελιά νά τά δώσω καί νά τά κονσενιάρω τού άνδρός οπού τής 
ήθέλαμεν πάρει, κατά την φόρμαν τού λέγου τεσταμέντου τής λέγης 
ποτέ κερά μαρίας τής γυναικός σου, τό λοιπόν διά όλα τά άνω γραμ
μένα πράγματα οπού έπαράλαβα εγώ ό άνωθι Ιωάννης στραβοσχιάδης, 
όνομα τό άνωθι, στρέφω εσένα τού λέγου πέρο λευτερέο πάντα άνα- 
παϊμόν καί σιγονριτάν εσένα καί τά μέρη σου, όνομα τό άνωθι, ξεκα
θαρίζοντας καί ημείς αί ανανθι κατερίνα γυνή τού λέγου κυρ γειοργί- 
τζη παπαδόπουλο καί κάντια γυνή τού κυρ Ιωάννη βλάχου, ωσάν κο- 
μεσάριαις καί ημείς τής λέγης ποτέ κερά μαρίας λευτερέο, πρεζέντι 
καί κοτέντι εις όλα τά άνωθι ώς άνω εϊρηται. ακόμη εγώ ή άνωθι κα
τερίνα παπαδοπουλίνα ομολογώ καί έπαράλαβα την άνωθι κασελέττα

1) σκέτο. 2) ίόχρουν (μελιτζανί). 3) είδος φουμπίνι.
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τήν καρέηα διατί την έχω χρεία, από τό άλλο μέρος εγώ ό ρηθεϊς 
πέρος λεντερέος τοϋ ποτέ παπακνρ μάρκον πρεζέντι καί κοτέντο εις 
όλα τα ανωθι.

μάρτυρες παρακαλετοί: παπακνρ άντώνιος χαλκιόπονλος, νοτάριος 
καί κυρ Ιωάννης κυριακόπουλος τον ποτέ κυρ μανώλή 
καί δημήτρις σεβαστός τον ποτέ κυρ πέρο

Ή νπ άρ. XXI ενδιαφέρει τδν ζωγράφον Δημήτριον Μιχαλίτζην.

XXI

(Νοτάριος Μιχ. Μαράς)

κγ' (23) Ιανουάριου ,αφνγ' (1553)

f θέλοντες ημείς δημήτριος μιχαλίτζης σγουράφος την τέχνην 
νιος τον παπακνρ λέω, λαβωμένος εις την κεφαλήν καί Ιατρεμένος 
καί σαλντάδος 1 από εν μέρος, καί παπαβασίλις χριστοφόρος καί μαν
νέας χριστοφόρος, αδελφοί, υιοί τον μαϊστρομιχάλη από τό άλλο μέ
ρος, οίκονντες εις τό κάστρο τοϋ Χάνδακα τής κρήτης, νά κάμωμεν 
τον ορισμόν τοϋ δεσπότου όπου μας έδωκεν, καί αφες ήμιν τα όφελή- 
ματα ημών ώς καί ημείς άφίεμεν τοϊς όφειλέταις ημών καί τα έξης 
καί την παραγγελιάν δποϋ έδωκεν τα>ν άγιων αποστόλων, ειρήνη ν- 
μϊν, Οειορώντας τά περιπλέα καί τά σκάνδαλα δεν κάμνουν ποτέ καλόν 
καρπόν, διά ταϋτα έσυνήλθαμεν άμάδι νά συγχωρεθώμεν καί νά συμ- 
παΟήσωμεν εις τοϋ άλλον, διατί τά σκάνδαλα νά τά θυμάται τινας 
έίνιε τα>ν κακών, διά ταϋτα εγώ ο ρηθεϊς δημήτριος μιχαλί τζης ο λα
βωμένος καί ιατρεμένος καλά καί νά είπα τό πώς μέ έλάβωσες εσύ ο 
ρηθεϊς παπάς όντα έλαβώθηκα ήτονε νύκτα καί φόρσε 2 νά μέ έλάβω
σες καί εσύ ό ρηθεϊς μαννέας χριστοφόρος καί εϊτις εις όσον μέ άνη- 
μένει δίδω σας τό συγχώριο καί τό συμπάθιο εσάς τών λέγων παπα- 
κύρ βασίλι χριστοφόρο καί κυρ μαννέα Χριστοφόρο, καί ημείς παπάς 
καί μαννέας εσένα τοϋ λέγου κύρ δημήτρι μιχαλίτζη καί πέρνομεν την 
αγάπην την άλ,ηθινήν καί φι,λεί εις τον άλλον μας μέ όχι φίλημα δό
λιον, άμή φίλημα αληθινόν, ακόμη ομολογώ εγώ ο ρηθεϊς δημήτρι μι- 
χαλίτζης έπαράλαβα από τον κύρ γεώργη πατρικήν νπέρπνρα πενήν
τα διά πλήρωμά μον άπό σατιαφανζιός3 μου πήρα διά ταϊς έξάργες 4 
μου καί μέντιτζε 5, μιντιζήναις 6 μου καί πάσα δικαίωμά μον τής λέ- 
γης νποθέσεως άπό αρχή ώς τέλος, ακόμη ομολογώ) εγώ ό ρηθεϊς δη- 
μήτρι μιχαλίτζης τό πώς δ κύρ γεώργης πατρικής έπλήρωσεν καί

1) 5α1άαΙο=έ|ωφλημένος. 2) ίσως. 3) ίκανοποίησις. 4) πιθανώς
δια τάς ημέρας πού έμεινεν αργός. 5) γιατρό. 6) γιατρικά.
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έσατισφάρισεν καί τον Ιατρόν όπου με Ιάτρευσεν και διά τούτο στρέ
φω εσάς τούς άνωθι παπακυρβασίλι χριστοφόρον καί κυρ μαννέα χρι- 
στοφόρον πάντα άναπαϊμόν καί σιγουριτάν εσάς καί τά μέρη σας καί 
τίποτε άλλο νά μην μπορώ ποτέ νά σάς γνρεύσω ουδέ εγώ ουδέ άλλως 
διά μένα καί μέ την κρίσιν καί δξω από την κρίσιν, ουδέ μέ άλλην 
στράταν απάνω εις πένα δουκάτα δέκα διά τά φουσάδα της αυθεντίας 
μας καί δτι ίντάνος1 σάς έγίρη διά την νπόθεσιν ταύτην αν ήθελα γυ- 
ρεύση ή εγώ ή άλλος διά μένα τό ίντάνος νά πέφτη απάνω μου. κα- 
λ.οΰμεν τον μεγαλοδύναμον θεόν τούτη μας την αγάπην την άληθινήν 
νά την έμαντινήρη 2 εις παντοτεινό.

μάρτυρες παρακαλετοί: μισέρ τζώρτζης ρονντζέρης υιός τοΰ μαΐ
στρο αγγέλου
καί μαΐστρο μάρκος τριαντάφυλλος, τζαγγάρης.

At νπ άρ. XXII, XXIII άναφέρονται εις τδν ζωγράφον Τζουάν 
ή Τζανήν Εύριπιώτην. Ή πρώτη μας φανερώνει διά πρώτην φοράν 
την παρουσίαν εις Χάνδακα κα'ι τδν έκεί έπισυμβάντα Όάνατον, τοΰ 
διάσημου λογίου έκ Μονεμβασίας, κόμητος Γειυργίου Κορινθίου, τοϋ 
όποιου είχον άπολεσθή τά ίχνη μετά την έκ Βενετίας άναχώρησίν του. 
Ή δευτέρα κάμνει λόγον περί εργαστηρίου που ειχεν δ Ευριπιώτης 
και τοιοϋτο είχε καί άλλος ζωγράφος, ό Γεώργιος Σοβενιοϋκος.

’Ιδού αύται:
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XXII

(Νοτάριος Μιχ. Μαράς)

λ' (30) τοϋ μαρτίου ,αφξ' (1560) 

f σιγουριτάν γεμάτην καί άννέκοφτην κάμνω εγώ ντζονάν Εύρι- 
πιώτης σγουράφος την τέχνην τοϋ ποτέ κυρ νικόλα οίκων εις την εξώ
πορταν τοΰ Χανδάκου τής κρήτης μέ τά μέρη μου, εσένα τοϋ κυρ 
Θεοδοσίου κορίνθιον υίοϋ τοϋ εύλαβεστάτου παπακύρ ίωάννου, ωσάν 
κομεσαρίον τοϋ ποτέ κυρ γεώργη κόμη κορίνθιον διδασκάλων, ωσάν 
φαίνεται μέ τό τεσταμέντο του καμωμένο διά τούτου τοϋ νοταρίου εις 
τον καιρόν καί ημέραν ωσάν εις εκείνο φαίνεται, πρεζέντι καί τά μέρη 
σας εις ύπέρπυρα ρ ήγουν εκατόν όποϋ ομολογώ καί έπαράλαβα από 
εσένα, τά όποια μοϋ άφικεν ό ποτέ κυρ γεώργης κόμης κορίνθιος μέ 
τό τεσταμέντον του, διά τά όποια σέ στρέφω πάντοτε άναπαϊμένον 
καί σίγουρον εσένα καί τά μέρη σου.

f μάρτυρες παρακαλετοί: κυρ νικόλα σκλέντζας
καί κυρ μαννέας ντόριας.

1) ζημία. 2) διατηρήση.
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XXIII
(Νοτάριος Μιχ. Μαράς)

η' (8) ανγονστον ,αφξ' (1560)
f σιγονριτάν γεμάτην καί άννέκοφτην κάμνω εγώ ντζονάν ευρι- 

πιώτης σγουράφος την τέχνην τοΰ ποτέ μαϊστρονικόλα, οίκών εις την 
εξώπορταν τοΰ Χανδάκου τής κρήτης, ωσάν κομέσος τής θνγατρός 
μου τής κατερίνας γυνής τον κυρ πέρο παπαδόπονλο, 6 οποίος αν δ ο ας 
εύρίσκεται την σήμερον σκλάβος εις χειρας των τουρκών, ωσάν φαί
νεται ή εξουσία όπου μοϋδωκεν μέ την κομεσιόν όπου μονκαμεν διά 
χειρός τοΰ μισέρ ντζόρτζη μαγγανάρη νοταρίου ,αφξ' Ιουλίου κβ' (22) 
μέ τά μέρη μου, εσένα τοΰ κυρ μιχαήλ άμπράμο τον ποτέ κυρ Ιωάννη 
πρεζέντι καί των μερών σου εις δουκάτα κορέντι ι ήγονν δέκα, τά ό
ποια είνιε ρέστος καί άποπλήρωμα εκείνων των δουκάτών κορέντι σα
ράντα τά όποια ήσουν κρατημένος νά δώσης τοΰ γαμβρού μου τοΰ 
κυρ πέρο παπαδοπούλα σκόντο τοΰ πρέτζιου τοΰ λιβέλλου ήγονν τοΰ 
σιταριού μιτάτα είκοσι όποΰ σούχε πουλήσει ωσάν φαίνεται μέ το ίν- 
στρουμέντο καμωμένο διά χειρός τοΰ κυρ μανονήλ ζάμορου νοταρίου 
,αφνη’ μαρτίον λ' τά όποια δουκάτα δέκα τό ρέστος εϊδαμεν αληθινά 
καί εδωκές τα τοΰ κυρ πέρο παπαδόπονλο, του γαμβρού μου δνταν 
ήτον εδώ ήγονν ύπέρπυρα τριάντα τούδωκες ωσάν φαίνεται μέ ένα 
του σκρίτο ,αφνη' Ιουλίου ιδ' καί άλλα ύπέρπυρα δεκαέξη καί σολδία 
δώδεκα τοΰ έδωκε τοΰ γαμβροΰ μου ό κυρ Θόδωρος τόρνης διά όνομά 
σου, ωσάν φαίνεται μέ ένα τον σκρίτο τοΰ γαμβροΰ μου ,αφνη' σε- 
πτεμβρ. ιγ καί τά επίλοιπα ύπέρπυρα τριάντα επτά καί σολδία δώ
δεκα έως τά δουκάτα δέκα, τά είχες δώσει από τότε τής κατερίνας 
τής γυνής τοΰ κυρ πέρο παπαδόπονλο θνγατρός έδικής μου καί διά 
ταϋτα τά δουκάτα δέκα τό ρέστος τών δουκάτών σαράντα σέ στρέφω 
εσένα τον κύρ μιχαήλ άμπράμον πάντοτε άναπαϊμένον καί σίγουρον 
εσένα καί τά μέρη σου, ξεκαθαρίζοντας καί τοϋτο, διατί θαρρώντας 
καί τά δουκάτα δέκα τό ρέστος δεν τάχες δίδοντας εσύ ό ρηθείς άμ- 
πράμος, σοΰ έκάμαμεν κιαρέλλα1 εις την άβογαρίαν2 εδώ διατί εϊδα- 
μεν αληθινά πώς έδωσες σωστά τά δουκάτα σαράντα ως άνωθι, διά 
τοϋτο είμαι κοτέντος εγώ ό ρηθείς τζονάν εύριπιώτης ωσάν κομέσος 
τής θνγατρός μου καί ρεμουβέρομαι3 από την κιαρέλλα όπου σοΰ έκά
μαμεν εις τό όφίτζιον τής άβογαρίας ή όποια κιαρέλλα νάναι λυόμενη 
καί καταλυμένη ωσάν ποτέ νά μην την έθέλαμε κάμει.

μάρτυρες παρακαλετοί: ό εκλεκτός μισέρ θωμάς τριβυζάς ντετόρες 
καί μισέρ φραντσέσκος τριβυζάς 
καί μαΐστρομανοϋσος βαρδαβάς, μαραγγός.

1) καταγγελία. 2) εισαγγελίαν. 3) παραιτούμαι.
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Τ5 ύπ’ άρ. XXIV έγγραφον άφορά τδν Μάρκον Άστράν. Ούτος 
τδ 1560 θέλει νά άκολουθήση εις την αποδημίαν του τόν Συμεώνα 
Στριλίτζαν-Μπαθάν Ινα έκμάθη την ζωγραφικήν καί ενώ πρδ τού 
1560 καί μέχρι τέλους τοΰ 1563 ό Άστράς, υπογραφών ως μάρτυς, 
δεν παραθέτει επάγγελμα, άπδ τοΰ 1564 δμως τδν συνήντησα ύπο- 
γράφοντα : Μαΐστρο Μάρκος Άστράς σγουράφος. ’Ιδού τδ έγγραφον:

XXIV

(Νοτάριος Μιχ. Μαράς)

η' (8) αύγούστον ,αφξ' (1560)

f ομολογώ εγώ μάρκος άστράς νίός τοΰ μαΐστρο γιώργη οίκων 
εις την εξώπορταν τον Χανδάκου τής κρήτης δτι είμαι κοτέντος νά 
έλθω μετ’ εσένα τόν κυρ συμεών ατριλίτζαν τόν λέγον μπαθάν τόν 
σγουράφον εις οποίαν χώραν θέλεις πάη να με μετά σένα από δά και 
όμπρός όσον καιρόν θέλω εγώ νάμε μετά σένα και νάμε εις την υπο
ταγήν καί εις τά θελήματά σου, καλός, έμπιστεμένος άπιβούλευτος 
καί ακλεντος υπέρ των παραδομένων μου πραγμάτων, νάμε απολογη
τής σου μέ τούτην την κοντετζιόν καί δταν θέλω νά μισεύσω από σένα 
νά μπορώ νά μισεύγω καί νά μην έχω εξουσίαν ωσάν θελήσω νά μι
σεύσω νά σοϋ ζητήξω τίποτας πλήρωμα διά μισθόν ή δούλευσιν ουδέ 
νάσε κρατημένος ποτέ νά μοϋ δώσης τίποτας πλήρωμα διά δσον και
ρόν σταθώ μετά σένα, απάνω εις πένα δουκάτα πενήντα εις απασαν 
κριτήριον ή μαγιστράτον εκεί όπου ήθελα θελήσει νά σοϋ έζητήσω 
τινα μισθόν ή κόπον μου ώς άνωθι, μόνον νά παγένω εις την καλήν 
ώραν ανευ τίνος μισθού ώς ανωθι, απάνω εις τήν ανωθι πένα, από άλ
λο μέρος εγώ ο ρηθείς συμεών στριλίτζας λέγος μπαθάς τον ποτέ κυρ 
θεοφάνου πρεζέντι καί κοτέντος εις δλα τά ανωθι.

μάρτυρες παρακαλετοί: κυρ ’Ιωάννης Καραβέλας σγουράφος
καί κυρ νικόλας σκλέντζας άρωματάρης

Ή ύπ’ άρ. XXV πράξις ένδιαφέρει τδν ζωγράφον Μαννέαν Χαλ- 
κιόπουλον δστις προτιθέμενος ίσως νά άποδημήση, διορίζει πληρεξού
σιον τήν άδελφήν του είς τήν όποιαν συνιστά νά φροντίζη και διά τά 
συμφέροντα τοϋ έν Βενετίμ θείου του Μάρκου Μπαθά, περί ου (ομί
λησα ήδη. ’Ιδού ή πράξις :

XXV

(Νοτάριος Μιχ. Μαράς)

η (8) Αύγούστον ,αφξ' (1560)

f κομεσιόν κάμνομεν ημείς μαννέας χαλκιόπουλος σγουράφος τοϋ
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ποτέ μαΐστρο γεώργη καί μαρία άδελφη αντοϋ οίκώντες εις την εξώ
πορταν τοϋ Χανδάκον τής κρήτης, εσένα τής αδελφής μας τής κυρά 
έλένης γυνής τοϋ κυρ μιχάλη καρκατιανοϋ δτι θέλομεν άπό την σήμε
ρον καί όμπρός διά μάς καί τά ονόματα μας ναχης δνναμιν καί εξου
σίαν γενεραλμέντε νά κρατής, νά ποσεδέρης δλα μας τά πράγματα, 
σπίτια, χωράφια δτι αρα έχομεν καί νά τά σπέρνης καί νά τά πακτώ- 
νης διά δσαις χρονιαϊς θέλεις καί νά κόμης ίνστρουμέντα πάκτωσαις 
καί νά παραλάβης, σιγονριτάν καί άνάπαυσιν νά κάμης καί νά δεφεν- 
δέρης εμάς καί τά δικαιώματά μας εις την έκλαμπροτάτην αυθεντία, 
Δούκα καί Καπετάνιο, εις τό έκλαμπρότατον Ρεντζιμέντο, εις τό ύ- 
ιρηλότατον Κολλέγιο καί εις πάσα όφίτζιον καί μαγιστράτο καί κριτή 
δπου ήθελεν εΐσθαι χρεία, κόντρα εις πάσα άνθρωπον καί ανθρώπους 
διά πάσαν μας ύπόθεσιν, άββοκάτους, τέρμενα καί κοντραντιτζιόν, 
νά πέρνης, νά πλατζηντέρης, νά ρεσπονδέρης εις τής σεντέντζιαις, νά 
άκουσης, νά άπελλάρης, νά κονβενίρης καί πάσα συνίβασιν σοϋ φανή 
νά κάμης καί άρμπιτρον 1 νά βάνης καί άλλον κομέσον καί κομέσους νά 
κάμης, νά ζητάς, νά σκοδέρης καί νά παραλαμπάνης καί εις τι παρα
λάβης, σιγονριτάν καί άνάπαυσιν νά κάμης καί δρκον νά πέρνης απά
νω εις την ψυχήν μου καί πάσα άλλα δτι έναι χρειαζονμενόν μας γε- 
νεράλ φόρμα κομεσιόν καί μέ την κρίσιν καί δξω άπό την κρίσιν, δεν 
άφίνοντας τίποτας δξω, νά τό κάμης ωσάν εμάς ίδια καί όντως εϊμα- 
σταν κοτέντοι. άκόμη θέλω εγώ 6 ρηθείς μαννέας χαλκιόπουλος ώσαν 
κομέσος τοϋ πάρμπα μας τοϋ κυρ μάρκου μπαθά νά τυχένη εσύ ή 
έλενα ή άδελφη μου ναχης εξουσίαν νά στέκης εις τά σπίτια τοϋ κυρ 
μάρκου μπαθά τοϋ πάρμπα μου άπό δά καί έμπροσθεν δσον καιρόν 
θέλεις νά στέκης εις αυτά χωρίς κανένα ενοίκιο καί νά πληρώνης τό 
άραδεγόν 2 τους μόνον καί ούτως είμαι κοτέντος.

μάρτυρες παρακαλετοί: δ διδάσκαλος κυρ Ιωάννης στραβοσχιάδης,
σγουράφος
καί κυρ μάρκος άστράς

Τό ύπ’ άρ. XXVI έγγραφον άναφέρεται είς ιόν Γεώργιον Σκορδύ- 
λην. Τούτον άνεύρον ύπογράφοντα ώς μάρτυρα μέ την ιδιότητα τοϋ 
ζωγράφου τό 1553 και 1555. Βραδύτερον όμως άπεδήμησεν είς Βενε
τίαν καί τό 1567 επανέρχεται είς τόν Χάνδακα ϊνα πώληση τά προι
κώα σπίτια του. Δηλοί ότι κατοικεί είς Βενετίαν καί άναμφιβόλως θά 
έπανήλθεν εκεί, διότι δεν άνευρέθη μετέπειτα ή υπογραφή του. ’Ιδού 
τό έγγραφον:
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1) διαιτητής. 2) φεουδαλικός φόρος.
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XXVI

(Νοτάριος Μιχ. Μαρας)

κα (21) μηνός ’Ιουλίου ,αφξζ' (1567)

f φανερόν κάμνω εγώ γεώργης σκοοδύλης σνονοάφος την τέχνην 
τοϋ ποτέ μαΐστρο κωνσταντί, οίκων εις την βενετίαν καί ευρισκόμε
νος την σήμερον εδώ εις την κρήτη μέ τά μέρη μου, δτι δίδω καί 
πουλώ καί παντοτινά χαριτώνω εσένα τοϋ μαΐστρο δημήτρι άρμάκη 
ζυμοπουλητή τοϋ ποτέ μαΐστρο Ιωάννη πρεζέντί1 καί κοντέντο 2 καί 
παραλαμπάνεις εκείνα τά σπίτια τά έδικά μου μέ δλαις ταΐς κομον- 
τιτάδαις3 καί μέ τούς αέρες τους, τά όποια εινε, πόρτεγο4 κάμερα, 
κατώγια, αυλή μέ πηγάδι, μέ μαγειρείον καί μέ ένα σπιτόπουλο, 
βαλμένα εις την εξώπορταν τής κρήτης εις την ενορίαν τής άγιας 
φωτεινής, τά όποια μου ήλθαν άκόντο 5 τοϋ προικιού μου ωσάν φαίνε
ται μέ τά προικοχάρτια μου, καμωμένα διά χειρός τοϋ παπακύρ στα- 
μάτη κορογώνα, νοταρίου, εις τον καιρόν καί ημέραν ώσάν εις εκείνα, 
γειτονεύουν ούτως: δύσι καί βορίαν είναι ή έμπασά 6 τους, άνατολ.ικώς 
μέ το σπίτι τοϋ μαΐστρο άντώνη ντόνη καί νοτίως μέ τό σπίτι τοϋ 
μαΐστρο γεώργη κοντοσταύλον, εις τά όποια αυτά σπίτια όπου σοϋ 
πουλώ, μέ εξουσίαν έδικήν σου νά έμπης εις ποσσέσο7 άπό δά άπό 
την σήμερον καί όμπρός εις παντοτινά, νά πέρνης, νά έχης, νά κρατής 
νά ποσεδέρης8, νά δίδης, νά πουλής, νά χαρίζης, νά προικίζης, νά τά 
δίδης διά την ψυχήν σου καί νά κόμης δ,τι άλλο θέλεις επάνω εις 
αυτά τά σπίτια ώσάν πράγματα έδικά σου καί τινας νά μην σοϋ είπή 
τό εναντίον καί νά πλερώνης καί τό άράδεγόν τους ύπέρπυρα έξη τον 
κάθε χρόνον, εις πάσα έξη μήνες νά δίδης ύπέρπυρα τρία καί διά πρέ- 
τζιον9 αύτουνών τών σπιτιών έσυνήλθαμεν συμβιβαστικούς καί πουλώ 
σου διά τόσα δ,τι τά θέλουν στιμάρει οί στιμαδόροι τής έκλαμπροτά- 
της μας αυθεντίας καί άκόντ ο εις την στίμαν τους ομολογώ καί έπα- 
ράλαβα την σήμερον άπό σένα δουκάτα κορέντι10 δέκα καί δση καλή 
γενή ή στίμα τους νάσαι κρατημένος νά μοϋ δίδης τό ρέστος τής στί- 
μας τους, ήγουν άπό δλον τό ρέστος τής στίμας τους νά μοϋ δίδης 
κορέντι δουκάτα δέκα εις χειρας νά τά κρατώ δθε νά σοϋ κάμω τό 
κατάστοιχόν τους καί κάμνοντάς σου τό κατάστοιχον ν&μαι κρατημέ
νος νά σοϋ τά κάμω εις ένα μήνα πρώτον ερχόμενον καί δ,τι έξοδαις 
κορέρουν11, μεσίτρια, στρίδα12, κατάστοιχον καί πάσα άλλη έξοδο, 
δλαις έστωσαν δλαις εσένα τοϋ άγοραστή, τί εγώ ό πουλητής νά μην

1) παρών. 2) ευχαριστημένος. 3) ανέσεις. 4) κύριον δωμάτιον.
5) έναντι. 6) είσοδος. 7) κατοχήν. 8) κατέχης. 9) τιμήν.
10) τρεχούμενα. 11) τρέξουν. 12) διαλαλήματα.
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έχω καμμίαν έξοδον καί νά μοϋ εΐνε όμπληγάδοι1 καί αυτά τά σπί
τια καί τό κορμί σου καί τά καλά σου δλα εις τό άποπλήρωμά μου, 
προμετέροντας2 σοϋ τοϋ αγοραστού νά σε κονσερβάρω3 καί νά σε 
φυλάγω εις παντοτινά από πάσα πείραξιν καί εναντίον, όπου σοϋ θέ
λουν κάμει δι αυτά τά σπίτια όπου σοϋ πουλώ εις όμπλιγατζιός εις 
τά σπίτια όποϋ έχω εις την εξώπορταν της κρήτης εις την ενορίαν 
τοϋ άγιου γεωργών εις την βόλταν καί εις τό κορμί μου καί εις τά 
καλά μου όλα, τά4, έχω καί τά, μοϋ θέλουν έλθη, βάνοντας καί διά 
πένα5 ύπέρπυρα ρ 6 διά τά φουσάδα τής αυθεντίας μας καί ή γραφή 
αυτή νάναι εις την δύναμίς της. από άλλο μέρος εγώ ό ρηθείς δημή- 
τρι άρμάκης είμαι πρεζέντες καί κοτέντος εις δλα τά ανωθι.

μάρτυρες παρακαλετοί: μαΐστρο γεώργης καλυκάς, τζαγγάρης
καί μαΐστρο γεώργης βούστυχας, χαλιναράς.

At ύπ’ άρ. XXVII, XXVIII και XXIX πράξεις άφοροϋν άλλον ζω
γράφον, τόν Γεοιργιον Βιστιαρίτην. Ιδού πώς έχουν:

XXVII

(Νοτάριος Μιχ. Μαράς)

ε' (5) τοϋ μηνός όκτωβρίου ,αφξ' (1560)

f κομεσιυν κάμνω εγώ γεώργης βιστιαρίτης σγουράφος την τέχνην 
τοϋ ποτέ μαΐστρο σταυριανοϋ οίκων εις την εξώπορταν τοϋ Χανδάκου 
τής κρήτης, εσένα τοϋ μαΐστρο γεώογη τορνίκα, μαραγκοϋ πρωτομά
στοραν ότι θέλω από έδά καί ό μπρος διά μένα καί διά τό όνομά μου 
νάχης δύναμιν καί εξουσίαν γενεραλμέντε εις τό Ρέθεμος ή εις όποιον 
τόπον εϋρης τόν εύραϊον ρεμπί δαβί άλεντζένι ιατρόν φύζικον νά ζη
τάς νά σκοδέρης καί νά παραλάβης άπ αυτόν την κούπα μου άποϋ 
μοϋ έδάνεισεν καί νά τοϋ δώσης τά ύπέρπυρα είκοσι πέντε άπού μοϋ 
έδωκεν καί νά τοϋ δώσης καί τό διάφορον τόν δέκα εις τά εκατόν τόν 
χρόνον διά ένα χρόνον, κατά την λέντζαν7 τής εκλαμπρότατης αυθεν
τίας καί νά σοϋ δίδη την λέγην μου κούπαν καί α δε θέληση με την 
καλωσύνην νά σοϋ την δώση, νά τοϋ την πάρης με την δικαιοσύνην 
τής έκλαμπροτάτης μας αυθεντίας τοϋ τόπον όπου ήθελεν είσθαι καί 
παραλαμπάνοντάς την, σιγουριτάν καί άνάπανσιν νά τοϋ κάμης καί 
άνάκαδρον8 καί όρκον νά πέρνης απάνω εις την ψυχήν μου, καί πάσα 
άλλο, δ,τι είναι χρειαζόμενόν μου διά την ύπόθεσιν ταντην νά κάμνης

1) υποχρεωμένα. 2) υποσχόμενος. 3) διαφυλάξω. 4) εκείνα τά ό
ποια. 5) ποινή. 6) 100. 7) legge=vόμoς. 8) άνάκαδρον, άν άκκαδέ-
ρχ)—άν παρουσιασύή περίπτωσις.

18α
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ωσάν εμένα ίδια καί όντως είμαι κοτέντος.

μάρτυρες παρακαλετοί: κυρ γεώργης τζαγγαρόπουλος 
και κυρ τζώρτζης μπγιάνκος.

XXVIII

(Νοτάριος Μιχ. Μαράς)

κό' (24) ’Ιουλίου ,αφξα' (1561)

f σιγουριτάν γεμάτην και άννέκοφτην κάμνω εγώ γεώργης βιστια- 
ρίτης σγουράφος την τέχνην τοϋ ποτέ μαΐστρο στανριανοϋ, οίκων εις 
την εξώπορταν τον Χανδάκου της κρήτης, μέ τά μέρη μου, εσένα τοϋ 
ίάκομο χαρτοφύλακα τοϋ ποτέ μανώλη, πρεζέντι και των μερών σου, 
εις δ,τι αρα εϊχαμεν νά κάμωμεν εις δλον τον περασμένον καιρόν, εις 
δ,τι αρα έδωκεν καί έπήρεν εϊς τοϋ άλλου μας και μέ γραφαϊς καί 
χωρίς, από την αρχήν έως την σήμερον, εϊμασταν πλ.ηρωμένοι καί 
σατισφάδοι1 εϊτις εγώ από σένα ωσάν καί σύ από μένα καί ώς την 
σήμερον δέν έχομεν νά κάμωμεν πλέα τίποτας καί διά τοϋτο στρεφό- 
μεσΟαι άλλήλους άναπαϊμένοι καί σιγουρεμένοι καί τά μέρη μας.

μάρτυρες παρακαλετοί: μαΐστρο γεώργης φράγγος ρουβάρης
καί μαΐστρο στέφανος μανιώτης τζαγγάρης.

XXIX

(Νοτάριος Μιχ. Μαράς)

γ' (3) φεβροναρίον ,αφξβ' (1562)

f φανερόν κάμνω εγώ κατερίνα χήρα τοϋ ποτέ μαϊστρογεώργη 
βιστιαρίτη καί θυγάτηρ τοϋ ποτέ μισέρ άνδρέα συρίγο, οίκοϋσα εις 
την εξώπορταν τοϋ Χανδάκου τής κρήτης ωσάν γοβερνατρίτζε των 
παιδιών μου διά νά τά άποκρατίξω, μέ τούς διαδόχους μου, δτι δίδω 
καί πουλώ καί παντοτινά χαριτώνω εσένα τοϋ μαΐστρο μιχαήλ μπονή, 
λέγου μυκονιάτη, τοϋ ποτέ κύρ Πέρο, πρεζέντι καί κοτέντου καί πα- 
ραλαμπάνεις εκείνο τό αμπέλι μου άπού ενρίσκεται καί έχει ό λεγος 
ποτέ άνδρας μου, βαλμένο εις τό γιόφυρον εις τον άγιον Παύλον εις 
τόπον τοϋ μισέρ λορέντζον μαλιπγέρου οϋτινος πληρώνει τό τρίτον2 
τοϋ καρποϋ, είναι ώς εργατών δεκατέσσαρων ίντζίρκα3, γειτονεύει
μέ.....  κλπ. διά τιμής συμβιβαστικής δουκάτα κορέντι δεκαέξη ήγουν
ιζ' καί αξίζει πλειότερο καί χαρίζω εσένα οχι άλλον τινα διά την ψυ

1) soddisfatti=ixavoiioir^ievoi. 2) τά αγροκτήματα αμπέλια καί χωρά
φια έδιδον τή\ λεγομένην «έντριτιάν» ήτοι τό ι/» τών προϊόντων εις τον φεου
δάρχην πού είχε τήν λεγομένην «Καβαλλαρίαν». 3) περίπου.
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χήν τον λίγου ποτέ άνδρός μου και να δίδης τον πάσα χρόνο τό τρί
τον τον καρπόν τον καβαλιέρ μαλιπγέρον....

μάρτυρες παρακαλετοί: νικόλα φράγγος τοΰ ποτέ ίωάννον
καί μαϊστρονικόλας παπαδόπονλως, μαυριστής νιος τον φραγγιά.

'II ύπ’ άρ. XXX άναφέρεται εις τον ζωγράφον Μανώλην Μαχαι- 
ριώτην. ’Ιδού πώς εχει:

XXX

(Νοτάριος Μιχ. Μαράς)

κδ' (24) Σεπτεμβρίου ,αφξθ' (1569)

f κομεσιόν κάμνω εγώ μανόλης μαχεριώτης, σγουράφος την τέ
χνην υιός τον μαϊστροσήφη ίν σπετζιαλιτάν1 καί ωσάν κληρονόμος 
της μητρός μου τής ποτέ κνρά πετρονέλας θυγατρός τον ποτέ κυρ 
μιχέλε άνδρονικοπονλου καί διά πάσα άλλο όνομα καί τίτλων όπου 
μπορώ νά ίντραβενίρω2, εσένα τον αδελφόν μου τοΰ μαΐστρο Ιωάννη 
μαχεριώτη, τζαγγάρη, πρεζέντι3 καί άτζετέρεις*, ότι θέλω άπό σή
μερον καί όμπρός διά μένα καί διά τό όνομά μου, ονόματα τά άνωθι, 
νάχης εξουσίαν γενεραλιμέντε5 εϊτις εγώ πρεζέντι ωσάν αψέντι6 νά 
σκοδέρης7 καί νά λάβης τό προικίον όλων τής λέγης ποτέ μας μητέ
ρας καί νά σηκώσης καί νά λάβης καί τον ντζουδεγάτων8 της διά νά. 
τό σκοδέρης κατά τό συνήθη, ακόμη νά μπορείς νά πουλής όλ.α τά 
καλά καί στάμπελω9 τής λέγης μητρός όποϋνε εις τά χανιά, νά μπο
ρείς νά πουλής ότινος θέλεις καί εις ότι πρέζιον10 σου φανή εσένα ήντε 
βολουντάτον 11 ή καί μέ τό ίνκάντος12 καί νά κάμνης καί νά παρακα- 
λής ίνστρουμέντα13 πουλησάς, στρίδες14 κατάστιχα καί πάσα άλλην 
ξεκαθαροσννην, νά κάμνης ακόμη καί ό,τι μάς έχάλασεν ή έκλαμπρο- 
τάτη αυθεντία εις τά χανιά, νά γυρενσης νά ατιμάρης, νά τό άποπλη- 
ρωθής καί διά τούτο καί διά πάσαν μου νπόθεσιν, όνομα τό άνωθι, νά 
δεφενδέρης13 εμένα καί τά δικαιώματά μου, όνομα τό άνωθι, εις την 
έκλωμπροτάτην αυθεντίαν, ρεττοϋρε 16 των χανιών καί τής βουλής αυ
τού καί εις πάσα όφίτζιο 17, μαγιστράτο 18 καί κριτή όπου είναι χρεία, 
εις πάσα τόπον ωσάν καί εις τό νψηλότατον κολλχγιον κόντρα εις πά
σα άνθραιπον καί ανθρώπους διά πάσαν μου νπόθεσιν, όνομα τό άνωθι,

1) είδικώς. 2) παρεμβω. 3) παρών. 4) δέχεσαι. 5) γενικώς. 
6) απών. 7) να εισπράιτης. 8) έπιδεδικασμένον. 9) ακίνητα. 10) τιμή.
11) Οεληματικώς. 12) πλειστηριασμόν. 13) όργανα, έγγραφα. 14) δια
κηρύξεις. 15) νά προασπίζης. lb) ΓεΐτοΓβ=διοικητής. 17) γραφεϊον. 
18) ’Αρχήν.
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άββοκάτους1 τέρμενα2 και κοντραντιτζιόν3, νά περνάς να πλατσιδέ- 
ρης4 νά ίντερτέρης5, νά ρεαλδίρης6, νά ρεσπονδέρης7 νόμους νά 
ζητάς σεντέντζιαις8 νά κάνης, νά λαουντέρης9, νά άπελλάρης10 , νά 
κομβενίρης 11 πάντα και συνήβασιν άν σοϋ φανή νά κάμνης κα'ι αρμπι- 
τρονς12 νά βάνης, καί άλλον κομέσσον καί κομέσσονς13 νά κάμης, νά 
ζητάς νά σκοδέρης, νά παραλαμπάνης καί εις την παραλαβήν σιγορι- 
τάν καί άναπαϊμόν νά κάμνης καί γενεραλμέντε νά κάμνης καί νά ξε- 
τελειώνης δλα καί πάσα ένα τά όποια είναι χρειαζόμενά μου εις πάσα 
πράγμα καί δλα εκείνα τά όποια άν ήμουν με τό κορμί μου, ίδια νά 
ήμπορέσω νά κάμω, εσύ νά κάμνης καί νά ξετελειώνης, προμετέρον- 
τας14 με τά μέρη μου, νά κρατώ πάντα φέρμο15 καί στερεόν δ,τι εσύ 
θέλεις κάμει καί οι κομέσοι πού θέλεις κάμει, θέλω σέ κάμει απάνω 
εις τούτο εις δλα τά άνωθι, απάνω εις πένα16 δουκάτα είκοσι πέντε 
διά τά φουσάδα της αυθεντίας μας καί ή κομεσιόν αϋτη νά στέκη πάν
τα φέρμα καί στερεά.

μάρτυρες παρακαλετοί: κυρ πανταλέος μπονής νοτάριος 
καί κύρ μάρκο φράγγος

At ύπ’ άρ. XXXI καί XXXII ενδιαφέρουν τόν ζωγράφον Πέτρον 
Πολίτην.
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XXXI

(Νοτάριος Μιχ. Μαρας)

κβ' (22) οκτώ βίου ,αφοά (1571)

f σιγουριτάν γεμάτην καί άννέκοφτην κάμνω εγώ μιχαηλ σκυλο- 
μάγγος, μποτέρης την τέχνην τοΰ ποτέ μαϊστρονικολοϋ, οίκων εδώ 
εις τόν Χάνδακαν τής κρήτης, μέ τά μέρη μου, εσένα μαϊστροπέρο 
πολίτη σγουράφον τοΰ ποτέ κύρ φραντζέσκου, καί πεθερόν έδικοϋ μου, 
πρεζέντι καί κοτέντο καί τών μερών σου εις ύπέρπυρα ,βτς' ήγονν 
δυο χιλιάδες τριακόσα έξη όποϋ ομολογώ καί έπαράλαβά τα από σένα 
εις κόντο προικιού τής θυγατρός σου τής κυράς ανγονστίνας έμής γυ
ναίκας, τά όποια ομολογώ έπαράλαβά τα από σένα εις τούτον τόν μό
δαν ήγονν εις μετρητά δουκάτα κορέντι κε ήγονν είκοσι πέντε καί 
εις εκείνα τά σπίτια όπου άψήκεν τής θυγατρός σου καί γυνής έδικής

1) δικηγόρους. 2) προθεσμίας. 3) αντιρρήσεις. 4) να συγκατα-
τίθεσαι. 5) νά άπαγορεΰης. 6) riudire=va ξανακουης. 7) αποκρίνεσαι.
8) αποφάσεις. 9) νά έπιδοκιμάζης. 10) έφεσιβάλλης. 11) συνέρχεσαι·
12) διαιτητής. 13) πληρεξουσίους. 14) υποσχόμενος. 5) στερεόν.
16) έπΐ ποινή.
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μου ή θεία σου ή ποτέ κυρά σουσάνα, χήρα τοϋ ποτέ μαϊστρεγεώργη 
γαβαλα μέ τό τεσταμέντο της καμωμένο διά χειρός τοϋ κυρ μιχαήλ 
ντουγλή, νοταρίου, εις τον καιρόν και ημέραν ωσάν εις εκείνο, τά ό
ποια πληρώνουν αράδεγον1 τον κάθε χρόνον ύπέρπ, τρία τοϋ ντζαγ- 
γαρόλου και εις ένα άλλο σπίτι όποϋ μοΰ έταξες εσύ από λόγον σου, 
ώς φαίνεται γραμμένον καί έίς τό προικοχάρτι μου καμωμένο διά 
τούτον τοϋ νοταρίου2 * ,αφο' δκτωβρ. κβ' τά όποια σπίτια έβάλαμεν 
τούς στιμαδόρους τής έκλαμπροτάτης μας αυθεντίας και έστίμαράν τα 
διά δουκάτα κορέντι ρλ' ωσάν φαίνεται ή γραφή καί ή αυτή στίμα εις 
τήν μεγάλην καντζηλαρίαν διά χειρός τοϋ μισέρ ντζόρτζη μαγγανάρη, 
νοταρίου τής αυτής καντζηλαρίας ,αφο δεκεμβρ. κθ' καί τά επίλοιπα 
έως τά ύπέρπ. ,βτζ' μοϋ έδωκες, εις τήν στίμαν, ρουχικήν, ώς φαί
νεται γραμμένον εις τήν σιγονριτάν όποϋ σοϋκαμα διά τούτου τοϋ νο
ταρίου3, ,αφο μηνί νοεμβρ. κ καί καλά φαίνεται εις τά προικοχάρτια 
μου νά μοϋ έταξες ύπέρπυρα ,β' τά άνωθι όποϋ μοϋ έδωκες, έμοντά- 
ρισαν ταϋτα τά άνωθι δουκάτα κορέντι ,βτζ' διά τοϋτο σέ στρέφω 
πάντοτε άναπαϊμένον καί σίγονρον εσένα καί τά μέρη σου, ακόμη ο
μολογώ τό πώς εις τό προικοχάρτι μου έταξα απάνω προικιά τής θυ- 
γατρός σου κυρά αύγονστίνας καί γυνής έδικής μου νά έχη από τά 
καλά μου έξω από τό άνωθι, άλλα ύπέρπυρα ,α ωσάν εις εκείνο, μον
τάρουν ολ,α μέ τά άνωθι όποϋ μοϋ έδωκες ύπέρπυρα, 'γτζ' ήγουν τρεις 
χιλιάδες καί τριακόσα έξη, τά όποια ή θυγάτηρ σου καί γυνή έδική 
μου νά μπορή νά πλερώνεται μέ τον τζουδεγάδον4 της από τά καλά 
μου εις πάσα καιρόν χρειαζόμενον.

μάρτυρες παρακαλετοί: μισέρ φραντζέσκος πετηνιέρος άββοκάτος 
καί κυρ Ιωάννης μυλοποταμίτης.
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XXXII

(Νοτάριος Μιχ. Μαρδς)

λ’ (30) Ιουνίου ,αφοε (1575)

f κομισιόν κάμνω εγώ πέρος πολίτης σγουράφος τήν τέχνην τοϋ 
ποτέ κυρ φραντζέσκου, οίκών εδώ εις τον Χάνδακαν τής κρήτης, εσέ
να τοϋ έντιμοτάτου καί άξιου άββοκάτου μισέρ ντζουάνε κανέτι, δτι 
θέλω από τήν σήμερον καί όμπρός ο διά μένα καί διά τό όνομά μου, 
νά έχης εξουσίαν γενεραλμέντε εϊτις εγώ πρεζέντι5 ωσάν καί άψέντι,6,

4Γ^Λ
(U)

1) radego ήτο δ φεουδαλικός φόρος τον όποιον έπλήρωνεν 6 γονικάρης
εις τον φεουδάρχην, ήτοι τό Va ιού εισοδήματος. 2 καί 3) δέν διεσώθη τό
κατάστιχον τοϋ έτους 1570. 4) διχαστικάς. 5) παρών. 6) απών.
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νά ζήτας νά σκοδέρης και νά παραλάβης από τα καλά και έχει τοΰ 
ποτέ μαϊοτρομένεγο ντζενιέρη τριών χρόνων ενοίκια των σπίτι ών μου 
όποϋ μοΰ έκράτει καί έστεκεν εις αυτά εις τους αυτούς τούς λέγονς 
χρόνους τρεις, τά όποια μου σπίτια νά τά πάρης μέ παοα μόόο καί 
στράταν όποϋ θέλει ή όρδινία τής έκλαμπροτάτης μας αυθεντίας καί 
δι αυτά νά δεφενδέρης εμένα καί τά δικαιώματα μου εις τον έκλε- 
κτότατον αύθέντη προβεδεδόρον 1 καί ίνκηζητόρον γενεράλι: 2 τής κρή - 
της καί εις τούς έκλαμπροτάτους αυθέντες δούκα καί καπιτάνιο καί 
εις πάσα όφίτζιο, μαγιστράτο καί κριτή, όποϋ είναι χρεία, κόντρα εις 
πάσα άνθρωπο καί ανθρώπους διά την νπόθεσιν ταύτην καί νά κάμνης 
όλα τά χρειαζόμενα τής κρίσης καί εις την παραλαβήν, σιγουριτάν 
καί ξεκαθαροσύνην νά κάμνης καί όρκον νά δίδης καί νά πέρνης καί 
πάσα άλλο δ,τι είναι χρειαζόμενον εις την δικαιοσύνην διά την άνω 
νπόθεσιν νά τό κάμνης ωσάν εμένα ίδια.

Ή ύπ’ άριθ. XXXIII άφορά τόν ζωγράφον Ίάκουμον Πασπαλάν,
5 όποιος διορίζει πληρεξούσιον ΐνα είσπράξη τό υπόλοιπον πού τοΰ 
οφείλει ό καλόγερος ’Ιωάννης Λαράγγος πού στέκει στόν "Αγιο Ήλία 
σταίς Μελέσσαις, διά τη δουλειά πού έκαμε στό μοναστήρι.

XXXIII
(Νοτάριος Μιχ. Μαράς)

ι (10) Ιουνίου ,αφοε' (1575)

f κομεσιόν κάμνω εγώ ιάκονμος πασπαλάς σγονράφος την τέχνην, 
υιός τοϋ κυρ Γεώργη, οίκέΰν εδώ εις τον Χάνδακα τής κρήτης, εσένα 
τοΰ κυρ Ιωάννη πατζηδιώτη από την χώραν άστρίτζι ότι θέλω ο διά 
μένα καί διά τό όνομά μου νά έχης εξουσίαν νά ζητάς, νά σκοδέρης 
καί νά παραλάβης από τον καλόγερον τον κυρ Ιωάννη λαφάγγο όποϋ 
στέκει εις τον άγιο ήλία εις ταίς μελέσσαις τά ύπέρπυρα πενήντα τά 
όποια λέγω καί χρουστά μου τα ρέστος από την δουλειάν τής τέχνης 
μου όπου τονκαμα καί αυτά νά τά σκοδέρης άπαντα καί από τά καλιά 
του μέ πάσα μόδο καί στράταν όποϋ θέλει ή όρδινία τής δικαιοσύνης 
τής εκλαμπρότατης μας αυθεντίας καί νά κόμης όλα τά χρειαζούμενα 
τής κρίσης καί νά μέ δεφενδέρης κόντρα οντου εις τον έκλαμπρότα- 
τον αύθέντη Δούκα καί καπετάνο καί εις πάσα όφίτζιο, μαγιστράτο, 
κολλέγιο, μαγιστράτου καί κριτή όπου είναι χρεία διά την νπόθεσιν 
ταύτην καί όρκο νά δίδης καί νά πέρνης απάνω εις την ψυχήν μου καί 
εις την παραλαβήν, σιγουριτάν καί έξεκαθαροσύνην νά κάμνης.

μάρτυρες παρακαλετοί: κυρ Ιωάννης τριβήδης
καί κυρ Ιωάννης άρμάκης

1) προβλεπτής. 2) γενικός έπιύεωρητής, επόπτης, ανακριτής.
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Κα'ι τέλος ή ύπ’ άρ. XXXIV από τό μοναδικόν πρωτόκολλον τοϋ 
νοταρίου Καστροφύλακα ενδιαφέρει τον ζωγράφον Παύλον Τζαμπάνην 
καί είναι τού 1559. Ούτως ό όλικός αριθμός των αγνώστων ζωγρά
φων ανέρχεται εις 41, πλήν τοϋ Γεωργίου Κλόντζα.

XXXIV

(Κατάστιχον νοταρίου Pietro Castrofilaca, Busta No 37)

ιθ' (19) μηνί ’Ιουνίου /ιφνΟ' (1559)

f γεμάτην καί άνέκοψτην σιγουριτάν κάμνω εγώ μαϊστροπόλος1 
τζαμπάνης ζωγράφος νίός τοϋ τζανή κατοικονμενος εις τό έξώπορτον 
τοϋ Χανδάκον τής κρήτης, εσένα τοϋ μίσέρ μανώλη πατρικίου καί 
των διαδόχων σου ωσάν κομεσάριος2 τοϋ ποτέ κυρ πόθο καρδιανοϋ 
καθώς εις τό τεσταμέντο 3 του φαίνεται, καμωμένο διά χειρός τοϋ μι- 
σέρ Μανέα ζάμορου νοταρίου κατά την ημέραν και καιρόν άισάν εις 
εκείνο, εις αέ δουκάτα κορέντε ζ' ήγονν έξη μοϋ τά μέτρησε την σή
μερον ώς εγώ λέγω ο κυρ δημήτριος καρδιάνος άνεψός καί ρεζιντουά- 
ριος4 εις τά καλά5 τοϋ ποτέ λεγομένου κυρ πόθο καί αυτά εμένα 
είχεν άφίσει διά την ψυχήν του καθώς εις τό λεγόμενο τεσταμέντο 
του φαίνεται, διά τά όποια κράζομαι πληρωμένος καί σατισφάδος6 
καί στρέφωσε παντοτεινά σίγονρον με τά μέρη σου.

μάρτυρες παρακαλετοί: κυρ Ιωάννης σκλάβος
καί κυρ άλέξη μαλαχίας

Αυτά εί,νε τά βιογραφικά στοιχεία πού ήδυνήθην νά συγκεντρώ
σω μόνον άπό τά πρωτόκολλα τοϋ Μαρά, άλλά θά ύπήρχον άναμφιβό- 
λως καί άλλοι ζωγράφοι οί όποιοι έσύχναζον εις τά γραφεία των άλ
λων 150 νοταρίων καί συνέτασσον εκεί τάς πράξεις ή ύπέγραφον ώς 
μάρτυρες, άλλά τά ονόματα θά παραμείνουν άγνωστα, διότι ελάχιστα 
είνε τά διασωθέντα ’Αρχεία τών νοταρίων Κρήτης.

Καί τώρα πριν είσέλθω εις τό σημαντικώτερον θέμα τής άνακοι- 
νώσεώς μου πού άφορά τούς Θεοτοκοπούλους, κρίνω άναγκαίαν μίαν 
άλλην παρέκβασιν, προβάλλων τό ερώτημα :

Τά επαγγέλματα έν Κρήτη ήσαν κλειστά ή ελεύθερα εις οίονδή- 
ποτε; Έφηρμόζοντο δηλαδή ή δχι οί ίσχύοντες έν Βενετία κανονισμοί 
συμφώνως πρός τούς όποιους οίοσδήποτε θέλων νά έξασκήση επάγγελ
μά τι ώφειλε νά έργασθή επί μίαν πενταετίαν ώς μαθητευόμενος καί

1) Παύλος. 2). επίτροπος, εκτελεστής. 3) διαθήκη. 4) κληρονόμος.
5) τά αγαθά. 6) ικανοποιημένος.
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έν συνεχεία άλλα δύο έτη ώς lavorante ινα κατόπιν, γίνη μαΐστρος ή 
capo-mastro; Ή άπάντησις είς τδ ερώτημά μου είναι θετική, ώς 
πρδς τούς τζαγγάρηδες, τούς μουράρους ήτοι κτίστας καί τούς μπαρ- 
μπέρηδες. Έχομεν άποδείξεις δτι έφηρμόζοντο οί έν Βενετία ίσχύον- 
τες κανονισμοί. Καί ιδού τέσσαρες συμ/καί πράξεις ύπ’ άριθ. XXXV, 
XXXVI, XXXVII καί XXXVIII πού μάς κατατοπίζουν πλήρως επί 
τού θέματος :

XXXV

(Νοτάριος Μιχ. Μαράς)

ε' (5) τον δεκεμβρίον ,αφλη (1538)

'/' φανερόν κάμνομεν ημείς νικόλας γαλατάς τοϋ ποτέ μαατροϊω- 
άννου οίκων είς την εξώπορταν τοϋ Χανδάκου τής κρήτης ότι όμπλι- 
γάρομαι1 καί βάνω μαθητήν τον νίόν μου τον μανοϋσο γαλατά όπου 
είναι πρεζέντις καί κοτέντι, νάναι μετεσένα τον μαϊστρογεώργη νταρ- 
μάρο τζαγγάρη από την σήμερον καί έως χρόνους πέντε πρώτους ερ
χομένους, νάναι είς την υποταγήν σου καί θέλημά σου, καλός εμπι
στευμένος, άπιβούλευτος υπέρ των παραδιδομένων τον πραγμάτων 
νάμεσθαιν άπολογηταί σου καί σύ νάσαι κρατημένος νά τον ταγοπο
τ ίζης καί νά τον ένδύνης καί καλικώνεις αυτόν κατά την κοντετζιόν2 
του καί νά τον έμαθαίνης την τέχνην σου την τζαγγαρικήν καί νά τοϋ 
κάμνης καλήν συντροφιάν καί νά τον έχης μαΐστρον τέλειον είς τό 
κομπλιμέντο3 των χρόνων πέντε καί νά τον άποβγάνης μέ σύνεργα 
ενός λαβοράντε, πλήν αν σοϋ μισεύσει, νά τον έπέρνεις όπου έναι μέ 
τήν δύναμιν 'τής γραφής ταύτης καί νά πεύτωμεν καί είς τήν κάτω 
γραμμένην πένα4 καί πάλιν κάμνοντας αυτός καλά καί εσύ δεν τοϋ 
κάμνεις καλήν συντροφιάν ή δεν τον ήθελες άτενδέρει5 είς τά ανωθι, 
νά ήμποροϋμεν ημείς νά ακοδέρνωμεν6 σωστά τά ανω γραμμένα δι
καιώματα αυτόν από σένα καί από τά καλά σου διά τοϋ γαστάλδη ά- 
πάνω είς τοίς έξοδούς σου χωρίς εναντίον καί νά πεύτης καί είς τήν 
πένα ή οποία πένα βάνομεν είς ύπέρπ. είκοσι πέντε ήγουν κε διά τήν 
πιέταν7 καί ή γραφή αϋτη είς τήν δύναμιν της καί εγώ ό ρηθείς γε- 
ώργης νταρμάρος πρεζέντι καί κοτέντι είς δλα τά ανωθι.

μάρτυρες παρακαλετοί: στράτης ρύσος παρμπέρης
καί μανόλης κοντονικόλας, μποτέρης.

1) υποχρεούμαι. 2) κατά τήν κοινωνικήν του κατάστασιν. 3) com-
ρίπιβηΙ:ο=συμπλήρωσις. 4) ποινή. 5) έπιμελείσθαι, προσίχειν. 6) είσ-
πράττωμεν. 7) έννοεϊ πιθανώτατα Νοσοκομείον τής pieti=Tou ελέους.
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XXXVI

(Νοτάριος Μιχ. Μαράς)

ία (11) Αεκεμβρ: ,αφλη (1538)

ή ειρήνη γυνή τοϋ Οεοτόκη άναστασύπουλου υποχρεώνει τύν υιόν 
της ώς μαθητήν τον μαϊστροθεοδωρή γαλατά, τζαγγάρη διά χρόνους 
πέντε....και λοιπά ώς ανωθι, μέ μόνην την διαφοράν, αμα συμπληρω
θούν τά πέντε χρόνια νά τού δώση ό μαστροθοδωρής την σπάρτα1 
τοϋ λαβοράντε, ή δέ ποινή καθορίζεται εις ΰπέρπυρα πενήντα διά τά 
φουσάδα τής αυθεντίας.

XXXVII

(Νοτάριος Μιχ. Μαράς)

ια (11) ’Ιανουάριου ,αιγλθ' (1539)

ή Μαρία χήρα τοϋ ποτέ μαΐστρο καρποφόρου μπαρμπέρη βάνει 
μαθητήν τον υιόν της Νικόλαον εις τον μαϊστροατράτην ρόσον μπαρ- 
μπέρην διά χρόνους εννέα νά τον μάθη τήν τέχνην, νά τον ταγοποτί- 
ζη, νά τον ένδννη καί νά τον καλικώνη καί εις τό τέλος των εννέα 
χρόνων νά τον άποβγάλη μπαρμπέρην καί νά τον δώση τά σύνεργα 
τής τέχνης τοϋ λαβοράντε. 'Ως ποινή ώρίσθη τδ ποσόν των 50 ύπερ- 
πύρων διά τά φουσάδα τής αυθεντίας.

XXXVIII

(Νοτάριος Μιχ. Μαράς)

κδ' (24) ανγονστου ,αφξδ' (1564)

f ομολογώ εγώ μπόρτολης γληγορόπονλος τοϋ ποτέ γεωργίαν οί
κων τήν σήμερον εις χώραν κάτοο άρχάνες δτι δμπλιγάρω τον υιόν μου 
τον μανώλην νάναι μαθητής σου μετά σένα τό μαστρογεώργη σπυρή 
μονράοσ2 τοϋ ποτέ κυρ Ιωάννη, πρεζέντι καί κοτέντο, από δά κιομπρός 
καί ώς χρόνους έξη πρώτους ερχομένους, εις τήν υποταγήν καί εις 
θέλημά σου, καλός, έμπιστεμένος, άπιβούλευτος καί ακλευτος υπέρ 
των παραδιδομένων του πραγμάτων καί εσύ νά τοϋ κόμης καλή συν
τροφιά καί νά τον έταγοποτίζης, καί καλικώνης καί ένδννης κατά τήν 
κοντιτζιόν του καί νά τον έμαθαίνης καί τήν τέχνην τήν μουραρικήν, 
νά τον έχης μαθημένον έως τό κομπλιμέντο3 τίον άνωθι χρόνων καί 
τότε νά τοϋ δίδης τά σύνεργα ήγουν ένα μιστρί, ένα σφυρί τοϋ κτι-

1) τσάντα, σακν.ίδίον. 2) κτίσιης. 3) complimento = συμπλήρωσις.

ΚΡΗΤΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ ΙΣΤ' 19
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αμάχου, καί ένα μολυβί και era σφυρί τοϋ πελεκιού και μία σχάρα, 
μία σμίλλα καί ενα σμιλλοκόπανο. πλήν αν σου μισεύση ή αν μη σοΰ 
άντεντέρη 1, νά πεύτωμεν εις την πέναν καί δρδινε τής έκλαμπροτάτης 
μας αυθεντίας καί ναμαι κρατημένος εγώ 6 κύρις, δντε μισεύση, νά 
πάγω νά τον ευρίσκω δπου είναι, νά τον φέρω, νά σοΰ άποκάμη τους 
άνωΟι χρόνους καί πάλιν, κάμνοντας καλά αυτός καί εσύ δεν τον ά- 
τενδέρεις ή χωρίς καμμία λεγίτιμα2 κάονζα3 νά τον έπιλογήσης, νά 
πεύτης καί εσύ εις την κάτω γραμμένην πέναν καί νά ακοδέρω καί 
σωστά τα άνω γραμμένα δικαιώματά του των άνωθι χρόνων, άπό 
σένα καί άπό τά καλά σου ώς άνωθι, διά τοϋ γαστάλδη, απάνω εις 
ταις έξοδαις χωρίς εναντίας, βάνοντες καί διά πέναν ύπέρπυρα πενήν
τα διά τά φουσάδα τής αυθεντίας καί ή γραφή αντη εις την δνναμίν 
της. άπό τό άλλο εγώ ό ρηθείς γεώργιος σπυρής πρεζέντις καί κο- 
τέντος εις δλα τά άνωθι.

μάρτυρες παρακαλετοί: παπακύρ γεώργιος βλαστός νοτάριος 
καί Νικόλας Κάρλος.

Άλλα έχομεν και μίαν άλλην πράξιν τήν νπ άρ. XXXIX έξ ής προ
κύπτει δτι ot τζαγγάρηδες ήσαν (οργανωμένοι είς Αδελφότητα ήτοι 
Scola καί ήτις διωκεΐτο άπδ Βαρδιάνον (guardiano) και Γαστάλδην 
(gastaldo). ’Ιδού τδ έγγραφον:'

XXXIX

(Νοτάριος Μιχ. Μσράς)

γ' (3) σεπτεμβρίου ,άφοζ' (1577)

f σιγουριτάν γεμάτην καί άννέκοφτην κάμνω εγώ άνδρέας ντατζή- 
πρις τζαγγάρης ποΰ ποτέ μαϊστροσταυριανοϋ, βαρδιάνος 4 τοϋ άδελφά- 
του τής σκάλας τοϋ αγίου νικολάου των τζαγγάρων καί νικόλας λου- 
ρωτός, τζαγγάρης τήν τέχνην τοϋ ποτέ μαΐστρογεώργη, γαστάλδη5 
τοϋ αδελφάτου τής λέγης σκάλας τοϋ άγιου νικολάου, οίκονντες εδώ 
είς τον Χάνδακαν τής κρήτης, μέ τούς διαδόχους μας, εσένα τοϋ κύρ 
μιχάλη πλατζάρη τοϋ ποτέ κύρ νικόλα, πρεζέντι, καί των μερών σου, 
είς δουκάτα κορέντι κ! ήγονν είκοσι όποϋ έλάβαμεν σήμερον άπό σένα 
μετρητά όμπρός τούτου τον νοταρίου καί των κάτω γραμμένων μαρ
τύρων, διά πληρωμή τής πρώτης πάγας6 των δουκάτών κορέντι ρ' 
ήγονν εκατόν, όποϋ τά άφήκεν ο ποτέ μαστρογεώργης γαβαλας λέγος 
μπεφάνης, τζαγγάρης, είς τήν λέγην σκάλαν τοϋ άγιου νικολάου, τά

1) αν δέν είναι έπιμελής. 2) νόμιμον. 3) αιτίαν. 4) guardiano=
φΰλαξ. 5) gastaldo=8Jx^eXriT0g. 6) paga—πληρωμή, δόσις.
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όποια νάσαι κρατημένος εσύ ό ρηθεις κυρ μιχάλης πλατζάρης να τα 
δώσης εις πέντε πάγαις εις πέντε χρόνους εις πέντε βεντέμαις1, εις 
πάσα χρόνον και πάσα βεντέμα, νά δίδης τά δουκάτα είκοσι, διατ'ι 
αυτός σοϋ άφήκε το αμπέλι του βαλμένον εις την...κ.λ.π. ώς φαίνεται 
μέ το τεσταμέντο τον καμωμένο διά χειρός τοϋ παπακύρ νικόλα κορο- 
γώνα νοταρίου ,αφοζ’ (1576) άπριλίυυ κ (20) ωσάν εις εκείνο, τά 
οποία τά ανωΟι δουκάτα κορέντι είκοσι όπου μάς έόωκες έδά είναι ή 
πρώτη πάγα τής πρεζέντε βεντέμας ,αφοζ' καί διά ταΰτα τά ανωΟι 
δουκάτα είκοσι τής πληρωμένης τής ανωΟι πρώτης πάγας όπου μάς 
έδωκες ιός avc Οι, σέ στρέφυμεν πάντοτε άναπαϊμένον καί σίγονρον 
εσένα καί τά μέρη σου καί διατί έχομεν άσενταντζιάριτον2 τον πόν
τον3 τοϋ ανωΟι τεσταμέντου ώσΟε νά έμπου αί ημέρες αί καματερές 
νά τον σεντεντζιάρωμεν τον αυτόν πόντον, σου κάμνομεν την έγγνσιν 4 
ημείς εσένα τοϋ ανωΟι πλατζάρη νά σέ μαντενίρωμεν5, νά σέ κονσερ- 
βάρωμεν β καί νά σέ φυλάγωμεν άβλαβον καί άνενζημίωτον διά ταΰτα 
τά ανωΟι δουκάτα είκοσι όπου μάς εδωκες, από πάσα πείραξιν καί 
ενάντιον, όπου σου έΟελε κάμει, εις όμπλιγατζιός7 εις τά κορμιά μας 
καί τά καλιά μας όλα.

μάρτυρες παρακαλετοί: ό αρχών τής κρήτης μισέρ μάρκος βιτζημάνος 
καί μαΐστρο μπερναρδής νταραβένας, μπο- 
μπαρτιέρης καί νικόλας σαμοθράκης.

Ώς πράς τούς τζηρόϊκους, τούς πρακτικούς δηλονότι γιατρούς, άλ- 
λοία ήτο ή διαδικασία. Ώφειλε δηλαδή ό θέλων νά έκμάθη την τέ
χνην νά μαθητεύση επί δύο έτη παρ’ άλλψ άνεγνωρισμένφ τζηρόϊκω, 
δ όποιος μετά παρέλευσιν διετίας έφρόντιζε νά άναγράτ[ιη τδν μαθη
τήν του εις τά Κολλέγιον τών τζηρόϊκων.

’Ιδού τά έγγραφον ύπ’ άρ. XL.

XL

(Νοτάριος Μιχ. Μαράς)

ς’ (6) σεπτεμβρίου ,αφλη (1538)

f φανερόν κάμνω εγώ μεναχέ παρμπινιάς Ιουδαίος τον ποτέ ρεμπι 
μωσέ, οίκων εις την ενραϊκήν τής κρήτης εσένα τον μαϊστροπαυλόν 
τάντρη ιατρού τζηρόϊκου πρεζέντι καί κοτέντι διότις έσυμβιβάστημεν 
νάμαι μετά σένα από την σήμερον καί έως χρόνους δύο πρώτους έρ-

1) vendemmia = τρυγητός. 2) αναποφάσιστον. 3) το σημεϊον, τήν
παράγραφον. 4) έγγύησιν. 5) διατηρώμεν, 6) διαφυλάιτωμεν. 7) μέ
ΰποχρεωσιν.
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χομένονς νά σον ακολουθώ εκεί όπου Ιατρεύεις, δξω από τό σάββατο 
κι'ι από ταΐς άλλαις μου σκάλες καί νάμαι εις την υποταγήν καί θελή
ματα σου καί εσύ νάσαι κρατημένος νά μοϋ δείχνης την τέχνην σου 
την ιατρικήν καλά καί έμπιατικά εις δ,τι κατέχεις καί έως ένα χρό
νον, πρώτον ερχόμενον νά άτεντέρω, νά με γράψης εις τό κολλ,έγιο 
διά ιατρόν, με τούτο έως τούς λέγους δύο χρόνους νά μήν μπορώ νά 
μισεύσω από σένα καί διά πλήρωμά σον έσυμβιβάατημεν νά σου δώ
σω δουκάτα κορέντι τρία ήγουν γ', έδά νά σοϋ δώσω τό ένα δουκάτο, 
τό άλλο δουκάτο νά σοϋ δώσω με άνάπανσιν καί τό άλλο δουκάτο έιος 
τά τρία νά σοϋ δώσω εις τον χρόνον δταν με γράψεις εις τό κολλέγιο 
καί νά σοϋ δίδω καί δ,τι κερδίσω είς τήν λέγην τέχνην τούτους τούς 
χρόνους, μέ τούτο: αν άτεντέρεις έσύ καί εγώ δεν σου άτεντέρω νά 
πεύτω εις τήν κάτω γραμμένην πέναν καί νά σκονδέρης τά άνω γραμ
μένα από μένα καί από τά καλά μου διά τού γαστάλδη απάνω εις τοίς 
έξόδοις μου, χωρίς εναντίον, καί πάλιν αν δέ μοϋ άτεντέρης, καί συ 
νά πεύτης είς τήν πέναν καί νά σκοδέρω καί δ,τι σέχω δώσει διά τού 
γαστάλδη βάνοντας καί πέναν νπέρπυρα ν' ήγουν πενήντα διά τήν 
πιετά καί ή γραφή αϋτη είς τήν δύναμίν της.

f μάρτυρες παρακαλετοί: κυρ πέτρας σακούλας
καί κύρ νικόλα κανέτος.

"Οσον άφορμ τούς ζωγράφους, δν καί κατά πόσον ήσαν οργανω
μένοι είς ’Αδελφότητα, δέν έχομεν άκριβή άπολύτως στοιχεία. Εϊδομεν 
ότι ό Μάρκος Άστράς προσεκολλήθη είς τδν Σιμωνήν Στριλίτζαν- 
ΜπαΟάν ϊνα έκμάθη τήν ζωγραφικήν. Εϊδομεν ωσαύτως ότι δύο-τρεϊς 
έκ των ζωγράφων είχον έργαστήρια όπου πιθανώς έδίδασκον τούς μα- 
θητευομένους. Τέλος εις τδ ύπ άρ. VIII έγγραφον πού ένδιαφέρει τδν 
Σιμωνήν καί τδν ζωγράφον Ίωάννην Καραβέλλαν γίνεται λόγος περί 
άποδόσεως άνΟιβόλων είς τδν Τζανήν Εύριπιώτην πού τά είχε διόσει 
είς τδν πατέρα τού Σι,μωνή Θεοφάνην μοναχδν καί υπάρχει ή φράσις 
«τά ΐντα κοντιτζιός ήσανε καί είς δ,τι τά έΟέλασι «τανσάρει» οΐ σγου- 
ράφοι καί ξίζουν» ήτοι «είς ποίαν κατάστασιν ευρίσκοντο καί όπως τα 
δ.ατιμήσουν οί ζωγράφοι καί άξίζουν». Αρα υπήρχε Σωματεϊον ζω- 
γράφων κατά τδ πρότυπον, πιθανότατα, τής έν Βενετίμ Arte dc dc- 
pcntori τής συσταθείσης τδ 1436, δ κανονισμός τής δποίας έπέβαλλεν, 
ώς προεϊπον, επταετή μαΟήτευσιν καί τέλος άφοϋ ύπεβάλλοντο είς 
έξετάσεις, άνεκηρύσσοντο capi-mastri είς ήλικιαν 21 μέχρι 23 ιτων, 
έφόσον οί μαθητευόμενοι είσήγοντο εις τά έργαστήρια τών ,ωγράφων 
εις ήλικιαν 14-16 έτών. Εϊδομεν, άλλωστε, ότι οί περισσότεροι ^ω- 
γράφοι υπογράφουν ώς μαΐστροι. Ποιος, λοιπόν, άπένεμεν αύτόν τδν
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τίτλον αν δεν υπήρχε Σωματείου; Πρέπει κατά ταϋτα νά συμπεράνω- 
μεν δτι καί είς τδν Χάνδακα ύφίστατο Κανονισμός καί διά τους ζω
γράφους.

Καί τώρα θά εΐπω ολίγα τινα καί δι' ένα άλλον ζωγράφον Κρή- 
τα, τδν Σαρακηνόπουλον, τοϋ όποιου εύρίσκεται εν τή Ελληνική Εκ
κλησία Βενετίας, αριστερά τώ είσερχομένφ, μία μεγάλη είκιον παρι- 
στώσα τδν "Απιστον Θωμάν. Ό Σαρακηνόπουλος κατήγετο έκ Ση- 
τείας. Άνεΰρον διά τοΰτον μίαν πράξιν είς τδ πρωτόκολλου τοϋ νοτα
ρίου Σητείας Μάρκου Καλύβα, τής 16 Μαρτίου 1582, άπδ την όποιαν 
μανθάνομεν δτι δ αρχών Πέτρος Κορνάρος τοϋ έκλαμπροτάτου μισέρ 
Γιάκομο έξηγόρασεν, κατόπιν παρακλήσεως τής κερά Δροσούλας, χήρας 
τού ποτέ Φραγκίσκου Σαρακηνοπυύλου άπδ τδν μισέρ Τζώρτζη Ντε- 
στάϊ, δύο εικόνας τοϋ συζύγου της, τάς όποιας είχεν ενεχυριάσει πρδ 
τεσσάρων ετών διά τζεκίνια χρυσά οκτώ, δτι αί δύο εικόνες παρίστα- 
νον ή μία την Γέννησιν τού Χριστού καί ή άλλη τδν Μέγαν Γεώρ
γιον καί δτι δ αρχών Κορνάρος έδωκεν είς την χήραν καί έν άκόμη 
τζεκίνι καί τέσσαρα μουζούρια σιτάρι, διότι ή χήρα ήδυνάτει νά τάς 
έξαγοράση καί τάς έκράτησεν δ Κορνάρος.

Τρία τινά προκύπτουν άπδ την πράξιν ταύτην : Ιον τδ βαπτιστι- 
κδν τοϋ Σαρακηνοπούλου, τδ όποιον δέν έγνωρίζομεν. 2ον ή ακριβής 
εποχή καθ’ ήν ήκμασεν ό Σαρακηνόπουλος καί 3ον δτι μία είκών τοϋ 
ζωγράφου τούτου ήξιζε τότε πέντε χρυσά τζεκίνια, ποσόν δχι ευκατα
φρόνητου.

Πριν χωρίσω είς τδ κύριον θέμα τδ άφορών τούς Θεοτοκοπούλους 
θεωρώ σκόπιμον καί μίαν άλλην τελευταίαν παρέκβασιν, άφορώσαν 
γενικώτερον τά έν τή μεγαλοννήσω πράγματα.

Καθ’ δν χρόνον είς τήν πρωτεύουσαν υπήρχε τοιαύτη άκμή, τοι- 
αύτη άνθησις επιστημονική, καλλιτεχνική, κοινωνική, τόσος πλούτος, 
τόσος αριθμός νοταρίων, ιατρών, δικηγόρων, ζωγράφων, άρωματάρη- 
δων, χρυσοχόων, ποια άρά γε ήτο ή κατάστασις είς τήν ύπαιθρον; Τήν 
άπάντησιν τήν εύρίσκομεν είς εν Διάταγμα τής Γερουσίας τής 31.12. 
1561 (Senato Mar Reg. 35). Μέχρι τής εποχής εκείνης αί πρεσβεΐαι 
πού ήρχοντο άπδ τήν Κρήτην είς Βενετίαν ϊνα υποβάλουν αιτήματα, 
άπετελοϋντο άπδ άρχοντας Ενετούς καί εύγενεΐς αύτόχθονας. 'Όμως 
τδ 1561 ένεφανίσθησαν διά πρώτην φοράν πρδ τής Γερουσίας δύο 
πρεσβεΐαι, ή μία άπδ άρχοντας καί εύγενεΐς Κρήτας καί ή άλλη άπδ 
άστούς άντιπροσωπεύοντας καί τδν λαόν. Οί πρώτοι ύπέβαλον 10 αι
τήματα πού περιέχονται είς τά φύλλα 121 ν — 128 καί έτερα 16 ύπέ
βαλον οί άστοί καί αντιπρόσωποι τοϋ λαού, πού καταλαμβάνουν έν 
συνεχείμ τά φύλλα 128- 136. Έκ τών αιτημάτων τούτων, παραθέτω
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τα κυριώτερα έν περιλήψει τά οποία μας παρουσιάζουν την άθλιεστά- 
την κατάστασιν πού έπεκράτει εις την ύπαιθρον, δπου επί 300.000 
κατοίκων, 4000 μόνον έκοιμώντο σε κρεββάτια, οί υπόλοιποι κατά γης 
καί επί 8 μήνας κατ’ έτος έτρέφοντο μέ χόρτα.

XLI

Senato Mar Registro No 35 (fogli 121 v—136)—XXXI Dicembre MDLXI(1561)

lFino ul foglio 128 sono eontenute le domande dei nobili oratori venuti da 
Candia: Marco Dandolo fu de misser Antonio 
Marco Corner fu de misser Francesco 

e Michele Corner fu de misser Marcoj

Foglio 128; cominciano i capitoli dei cittadini et populo di Candia

«iVo lo) per la fortificazione della citld........................................
No 2o) Et perche a questa fortificazione concorreno le angarie 

che personalmente fa two qitesti fedelissimi conladini, li quail 
oltra le sue molte miserie, fino a quest’ hora sono slati aslrelti di 
venir a far esse angarie, senza che d’ alcuno gli sii dalo sufragio 
veruno, onde li meschini, non havendo il modo di portar da casa 
loro il loro viver per li giorni sei che li convien lavorar, se ne 
muoreno dalla fame, alia qual cosa, se ben la Serenita del Prin
cipe ha provisto, ordinando che a questi tali, sii dato soldini otto 
per uno al zorno, quallro de’ quali siano dati dalla Camera et li 
altri quallro siano astrclti li cavalieri loro dargli, nondiyneno 
mai e stata eseguila questa santa et pia deliberalione de Sua Sere- 
nitd, che da novo, sotto strettisime pene, ordeni che siano dati ad 
essi contadini li prefaii soldini otto, acctd li medesimi, havendo 
il modo di poler almcn tenuissimamenle vivcre, possino con piu 
allegro animo et con piu prontczza venir a questa tanto impor- 
tante et necessaria fatica.

XIoJ E introdotta da molti anni in qud, una pestifera con- 
suetudine in questa misera et infelice isola, che tulli li nobeli et 
feudati et altri che hanno casali nell’ isola, hanno posto un giogo 
molto grave et intollerabile sopra le spalle delli miseri contadini 
et habitants nelli delli loro casali, che dove per natura. et per la 
benignita et dementia di Vostra Serenita erano liberi, li hanno 
redutli sotto tal inhonesta servild che non vuoleno patir che questi 
lal miseri pagando li suoi ordinarii dretti alii loro patroni, siano 
in liberta di poter vender le robbe sue, cio'e li formazi, lino, lane, 
biave, ogli, vini, miele, cere, grane, sede, cavalli, muli buovi et
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altri loro animali et ogni allra cosa a chi loro place et dove puo- 
teno haver maggior prelio, ma vogliono al despctlo loro di esser 
loro anciani di comprar ad ogni allro, prohibendo espressamenle 
ad essi contadini et liabitanti nelli detli loro casali che non possi- 
no vender a nessun allro, salvo a loro et si fanno lecitn, essendn 
gia introdilta questa mala consuetudine di pagar ad essi miseri, 
quello che vat cento per diese, rivendendolo poi loro a cui li par 
per un eccessivo prelio...............li preci sono cresciuti in quadru
ple piu di quello valevano quando gli homeni erano in liber Id di
vendere...............oltre cid tulti i miseri contadini sono redutli in
tal estrema miseria et calamita che di tresento milte anime cle 
contadini che sono in questa isola, non si trovano quatlromille 
che dormino sopra letli et lo restante dormeno sopra la terra 
nuda et quel che e peggio, essendo a questo modo oppressi et lol- 
togli il sangue dalle proprie vene, delli dodeci mesi dell’ anno, li 
otto vivono di herbe, onde poi nasce tanta mortalitd in questi mi
seri che per la verild se la Serenitd del Prencipe et Illustrissimo 
Dominio vedesse occulata fide, la miseria di questi miseri conta
dini, come pientissimi padri, si commoverebbero a lacrime ....

XIIIo) Oltre li molti gravami imposti alii poveri contadini, gli 
e slala nuovamente imposta un’ altra di pagar a certi capi delle 
angarie, grosso uno per ogni casa d.e contadino, et questo per sa- 
lario di detti capi, oltra il qual grosso, sempre che occorra che U 
detti capi togliano pegno ad alcuni contadini per farli venir alle 
fabbriche, che lo condannano 5 o 6 iperperi, secondo che li vim 
voglia, li qual volendo scoder, vendeno le camise delle povere loro 
mogli................ »■ (In tutto i capitoli sono 16).

Παραθέτομεν κατωτέρω την μετάφρασιν τοϋ ανωτέρω XLI εγγρά
φου :

(Τά φύλλα 121ν—128 περιέχουν τα αιτήματα τής Πρεσβείας τών εύγενών, εν 
δλφ 10. 128—136 ακολουθούν τα αιτήματα τών αστών καί τού λαού τοΰ 
Χάνδακος. εν δλω 16).

«αίτημα Ιον περί τής όχυρώσεως τής πόλεως.
αίτημα 2ον Επειδή διά την όχυρωσιν έπιβάλλονται αί άγγαρε'ιαι 

αί προσωπικά! εις τους πιστοτάτους χωρικούς, οί δποίοι, μολονότι εύ- 
ρίσκονται είς άθλίαν κατάστασιν, δμως έρχονται και εργάζονται είς 
τά οχυρωματικά έργα, άλλά δέν λαμβάνουν καμμίαν άμοιβήν' κα! έπει- 
δή δέν έχουν τά μέσα νά φέρουν άπό τά σπίτια των τά άναγκαία τρό
φιμα, αποθνήσκουν άπό την πείναν. Καίτοι ό Γαληνότατος Πρίγκηψ
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είχε διατάξει νά δίδωνται εις τδν καθένα καθημερινώς, διά τάς εξ η
μέρας πού διαρκεί ή άγγαρεία, σολδία οκτώ, όμως ουδέποτε έξετελέ- 
σθη ή άγια αύτη καί ευσεβής άπόφασις. Όθεν αίτούμεθα ινα καί έκ 
νέου διατάξη ό Γαληνότατος, επί άπειλή αυστηρότατων κυρώσεων, νά 
δίδωνται εις τούς εργαζομένους χωρικούς τά οκτώ σολδία. Έτσι αυ
τοί οί δυστυχείς, διαιτώμενοι λιτότατα, θά δύνανται μέ καλλιτέραν 
διάθεσιν καί προθυμίαν νά έκτελοϋν την κοπιώδη ταύτην, αλλά σπου- 
δαίαν υπηρεσίαν......

αίτημα 11ον Είσήχθη άπό τίνος καιρού μία άπαισία συνήθεια εις 
την άθλίαν καί δυστυχή νήσον, διότι όλοι οί εύγενείς, οί φεουδάρχαι 
καί Ιδιοκτήται τών χωριών, έπέβαλον ένα ζυγόν βαρύτατον καί άνυ- 
πόφορον επί τών ώμων τών ταλαιπώρων χωρικών. Ένώ δηλαδή, χά
ρις εις την φιλάνθρωπον εύμένειαν τής 'Υμετ. Γαληνότητος ήσαν οί 
χωρικοί ελεύθεροι νά πωλοϋν τά προϊόντα των, οί έν λόγω φεουδάρ
χαι τούς έσκλάβωσαν καί δέν άρκοϋνται μόνον νά εισπράττουν τά κα
νονικά των δικαιώματα καί νά τούς άφίνουν ελευθέρους νά διαθέτουν 
τά προϊόντα των ήτοι τυριά, λινάρι, μαλλιά, σιτηρά, λάδια, κρασιά, 
μέλι, κερί, πρινοκόκκι, μετάξι, άλογα, μουλάρια, βώδια καί άλλα ζώα 
ίδικά των εις όποιον αυτοί θέλουν καί όπου ευρίσκουν καλλιτέραν τι
μήν, οί φεουδάρχαι άπαιτοϋν νά έχουν την προτεραιότητα εις την ά- 
γοράν τών προϊόντων καί τούς Απαγορεύουν ρητώς νά τά πωλοϋν εις 
άλλους καί μόνον εις αυτούς άποκλειστικώς καί τά πληρώνουν εις 
τούς χωρικούς εκείνο πού άξίζει εκατό, γιά δέκα, αυτοί δέ έπειτα τά 
μεταπωλοϋν εις υπερβολικήν τιμήν εις άλλους καί έτσι αί τιμαί πού 
ήσαν χαμηλαί όταν οί ατυχείς χωρικοί έπώλουν έλευθέρως τά προϊόν
τα των, τώρα αί τιμαί έτετραπλασιάσθησαν .... εξ άλλου ή δυστυχία
καί ή άθλιόχης τών χωρικών είναι Απερίγραπτος..........άπό τάς τρια-
κοσίας χιλιάδας ψυχάς πού εύρίσκονται εις τήν Νήσον, μόλις 4000 
κοιμούνται σέ κρεββάτια, οί επίλοιποι κοιμώνται στό γυμνό χώμα καί 
τό χειρότερον είναι ότι καταπιέζονται πολυτρόπως καί τούς έκμυζοϋν 
τό αίμα άπό τάς φλέβας . . . , άπό τούς δώδεκα μήνας πού έχει ό χρό
νος, κατά τούς δκτώ μήνας τρέφονται μέ χόρτα καί έτσι μεγάλη είναι 
ή θνησι.μότης μεταξύ τών άθλιων αυτών υπάρξεων .... είναι αυτή 
πικρά Αλήθεια καί άν δ Γαληνότατος Πρίγκηψ καί ή Έκλαμπροτά- 
τη Αυθεντία έβλεπον μέ τά μάτια των, τήν έξαθλίωσιν τών άτυχών 
αυτών χωρικών, ώς φιλεύσπλαγχνοι πατέρες θά συνεκινοϋντο μέχρι 
δακρύων..........

13ον Εκτός τών πολλών άλλων επιβαρύνσεων, τοϊς έπεβλήθη προ- 
σφάτως καί νέα, τούτέστι νά πληρώνουν εις τούς επί κεφαλής τών 
άγγαρειών ένα grosso κάθε άγροτικό σπίτι διά τούς μισθούς των.
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Ούτοι αμα θέλουν νά λάβουν ένέχυρον άπδ κανένα διά την βεβαίαν 
μετάβασίν του εις την αγγαρείαν, τδν εξαναγκάζουν νά καταβάλη 5 ή 
6 ύπέρπυρα, όπως τους καπνίσει, καί επειδή θέλουν νά τά είσπράξουν 
άμέσως, οί χωρικοί τότε πωλοϋν τά υποκάμισα τών άτυχων γυναικών 
των, γιά νά εξοικονομήσουν τό ποσόν . . .

Καί τώρα εισέρχομαι εις τδ σημαντικώτερον θέμα τής άνακοινώ- 
σεώς μου πού αφορά τούς Θεοτοκοπούλους: Μανοϋσον καί Δομήνικον.

Τδν Μανοϋσον συνήντησα ύπογράψοντα ως μάρτυρα την 21.8. 
1564 ώς Μανέας Θεοτοκόπουλος. Την 27 Μαρτίου 1567 ως Μανού- 
σος Θεοτοκόπουλος. Την 18ην Νοεμβρίου 1567 καί την 5ην καί 26ην 
Τανουαρίου 1569 ώς μισέρ Μανοϋσος Θεοτοκόπουλος καί τέλος την 
13 Ιουλίου 1575 ώς μισέρ Μανοϋσος Θεοτοκόπουλος τοϋ ποτέ μισέρ 
Τζώρτζη. Τοϋ ίδιου άνεϋρον καί πέντε συμβολαιογραφικάς πράξεις. 
Εις την πρώτην τής 5ης Νοεμβρίου 1566 δ Μανοϋσος Θεοτοκόπουλος 
τοϋ ποτέ κύρ Γεώργη οίκων εις την εξώπορταν τοϋ Χάνδακος, συμ
βάλλεται μέ έβραίους είς οΰς υπενοικιάζει τδν δασμδν επί τών δερμά
των, τοϋ όποιου ήτο πακτωτής τοϋ Δημοσίου. Διά τής δευτέρας άπδ 2 
Άπριλ. 1567 συμβάλλεται μέ κάποιον Λαγγουβάρδον ΐνα τώ προμη- 
θεΰση σιτάρι καί μούστον διά τδ σπίτι του. Ή τρίτη πράξις είναι έξο- 
φλητική άπόδειξις τοϋ Μανούσου πρδς δύο έβραίους οί όποιοι τώ κα- 
τέβαλον τδ ποσδν τής συμφωνηθείσης ύπενοικιάσεως δασμού. Ή τε- 
τάρτη είναι δηλωτική ολοσχερούς καταβολής τοϋ δασμού πού τώ ώ- 
φειλεν ένας είσαγωγεύς χαβιαρίων, σαλαμιών καί άλλων ψαρικών, 
απδ τδν Γαλατάν τής Κων/πόλεως. Καί τέλος διά τής πέμπτης τής 21 
Αύγουστου 1569 ό Μανοϋσος Θεοτοκόπουλος τοϋ ποτέ μισέρ Τζώρτζη, 
ώς «Βαρδιάνος» τής Scola τών ναυτών, δίδει πληρεξουσιότητα είς τδν 
μισέρ Νταπυρά, Καραβοκύρην, νά είσπράξη τά δικαιώματα πού ώφει- 
λον νά καταβάλλουν οί άπανταχοϋ Κρήτες ναϋται υπέρ τοϋ Ταμείου 
τής ’Αδελφότητος. Αλλη λοιπδν έκπληξις, πού μάς παρουσιάζει καί 
τήν κοινωνικήν περίθαλψιν, Ταμείον, δηλαδή, προνοίας τών ναυτών, 
πρδ τεσσάρων αιώνων, τοϋ όποιου «Βαρδιάνος» ήτοι φύλαξ ή πρόεδρος 
ώς θά έλέγομεν σήμερον, ήτο δ Μανοϋσος Θεοτοκόπουλος.

XLII

(Νοτάριος Μιχ. Μαρας)

ε (5) νοεμβίον ,αφξζ' (1566)

f ομολογώ εγώ μανοϋσος θεοτοκόπουλος τον ποτέ κύρ γεώργη οί
κων είς τήν εξώπορτα τοϋ Χανδάκου τής κρήτης, ντατζέρης1 τών πε
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ι) πακτωτής δασμών.
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τζών τοϋ παρόντος χρόνον ,αφξζ' δτι έσνμβιβάστημεν σήμερον μετά 
σένα τον εύραΐον Ιακώβ ρονσο νίόν τοϋ σολομών, πρεζέντι και κοτέν- 
τι, κι άνέν και πάρω το ντάτζιο των πετζών καί τής βούλας καί τον 
χρόνον όπου κατεβαίνει ,αφξζ' από τό ίνκάντο 1 τής έκλαμπροτάτης 
αυθεντίας, νά τυχένη νά σόνε πακτωμένα εσένα τον ρηθέντος Ιακώβ 
ρούσου τό αυτό ντάτζιο τοϋ καστέλλου καινούργιου νά τδχης νά τό ε
ξουσιάζεις, νά τό σκοδέρης, ώσάν τό κορμί μου ίδια διά δλον τον χρό
νον ,αφξζ' διά τό οποίον νάσαι κρατημένος νά μοϋ δώσης καί νά μοϋ 
πληρώνης είσέ μαύρη μονέδα ύπέρπυρα χίλια ήγουν ύπέρπυρα ,α εις 
δύο πάγαις2, τά μισά νά μοϋ δώσης τον μήνα τον αϋγονστο ,αφξζ' 
καί τά άλλια μισά νά μοϋ δώσης τον μήνα φεβρονάριον τοϋ αύτοϋ χρό
νου καί νά μου τά φέρνης νά μοϋ τά δίδης προτήτερα ήμέραις τέσσε- 
ραις, παρά όπονθελα νά κάμνω καί εγώ την πάγαν τής κάμερας3 καί 
άνέν καί καντζέρεις *, νά πληρώνης καί την πένα 5 τής κάμερας, γρό- 
σι6 εις τό ύπέρπυρον, νά τό σκοδέρω από σένα καί άπό τά καλιά σου 
άμάδι καί εις μοναχόν, μέ την στράταν τής κάμερας απάνω εις τοϊς 
έξόδοις των χωρίς εναντίον καί πριν πάρη νά έμπη δ λέγος χρόνος 
,αφξζ' νάσαι κρατημένος εσύ ό ρηθείς ροϋσος νά μοϋ δίδης σίγονραν 
πγεντζαρίαν1 όλα τά άνωθι καί διά πετζά ξερά νά εύγάνης τό σέγον8 
τους καθώς έκαμαν καί οι προτήτεροι ντζατζέροι, βάνοντας καί διά 
πένα ύπέρπ. εκατόν ήγουν ρ διά τά φουσάδα τής αυθεντίας μας καί ή 
γραφή αϋτη εις την δύναμίν της. άπό τό άλλο μέρος εγώ ό ρηθείς Ια
κώβ ροϋσος πρεζέντι καί κοτέντος εις δλα τά άνωθι».

μάρτυρες παρακαλετοί: μισέρ άντώνιος λεβάτος τοϋ ποτέ μισέρ 
τζόρτζη καί μαΐστρο μαννέας δαφνομήλης, 
σομαρας τοϋ ποτέ κυρ μάρκου.

XLIII

(Νοτάριος Μιχ. Μαρδς)

β' (2) άπριλίου ,αφξζ' (1567)

f ομολογώ εγώ γεώργης λαγγονβάρδος λέγος ραπανιδιας τοϋ ποτέ 
ίωάννου οίκων έν χώρα σκυλοχώρι δτι έλαβα άπό σένα τον κυρ μα- 
νοϋσο θεοτοκόπουλο ύπέρπ. λε ήγουν τριάντα πέντε μετρητά άπό τά 
οποία, ύπέρπ. δεκαπέντε νά γροικοϋνται διά πλήρωμά μου νά χρεω- 
στώ νά σοϋ δώσω διά τό ούζο 9 σου εις τά ερχόμενα αλώνια ,αφξζ'

1) πλειστηριασμόν. 2) πληρωμάς. 3) camera ίί8θ3ΐβ=Οΐκονομ. ’Ε
φορεία. 4) αποφυγές. 5) ποινή. 6) grosso ή grossetto = 4 σολδία.
7) έγγΰησιν. 8) λίπος. 9) χρήσίν σου.
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σιτάρι νέον κρητικόν μουζούργια κονμούτρια έξη προς υπέρπ. δύο ή- 
μιαυ τό καθέν μουζοϋρι και τά υπέρπ. είκοσι νά γροικοΰνται διά αομ- 
βεντζιόν τον αμπέλι μου λογάδι κείμενο εις τό σκνλοχώρι, λέγω εις 
τοΰ ζαχαρίας υπό τό μέρος τοΰ μισέρ νικόλα νταλαπγέρα τό όποιον 
σοϋ δμπλιγάρω καί τον καρπόν του τό μέρος, νάμαι κρατημένος νά 
σοϋ δώσω άπαντον με ταίς έξοδαίς μου εις τον μαγαντζίνιν σου την 
ερχόμενη βεντέμαν1 ,αφξζ' κρασί μούστο λογάδι κόκινο μιστάτι φέρ- 
μα πενήντα μπροβάδι νά γένη καλό εις πρέτζιον σάν άλακτικόν καί 
τότε νά ρεφάρουμε εις τοΰ άλλου μετρητού διά τοϋ γαστάλδι άλλο 
τρόπον νά άγοράζης άλλα τόσα σιτάρι καί κρασί δ,τι άνωθι σοϋ προ- 
μετέρω τά άκριβώτερα εις πάσα ίντάνο 2 * ίντερέσα μου καί ταϋτα νά 
σκοδέρης από μένα καί από τά καλά μου διά τοϋ γαστάλδι απάνω εις 
ταίς έξοδαίς μου χωρίς εναντίον, μπορώντας από δά νά σοτοσκριβέρης 
τοϋτο τό ίνστρουμέντο από τον έκλαμπρότατον αύθέντη δούκα, 

μάρτυρες παρακαλετοί: κυρ νικόλα τζαγγαρόπουλος 
καί μάρκο λιβαδιώτης

XLIV

(Νοτάριος Μιχ. Μαράς)

κδ' (24) άπριλίου ,αφξζ' (1567)

f σιγουριτάν γεμάτην καί άννέκοφτην κάμνω εγώ μανοϋσος θεο- 
τοκόπονλος τοϋ ποτέ κυρ γεώργη οίκων εις την εξώπορτα της κρή- 
της, μέ τά μέρη μου, ωσάν ντατζέρης5 τοϋ ντατζίου των πετζών καί 
τής βούλας τοϋ άγιου μάρκου, τον περνσινόν χρόνον ,αφξζ' εσάς των 
δύο εύραίων γεμιτόβ πέρε τοΰ ποτέ σαλαχαίου καί μασσαρά καιράλη 
τοϋ ποτέ δάβη, όπου κατοικάτε εις τό καινούργιο καστέλλι, καί των 
μερών σας, εις υπέρπ. χίλια καί λινάρι λίτρες εκατόν όποϋ έκρατη- 
μέντητε νά μοϋ τά δώσητε εις τζεκίνια διά τό πάκτος τοΰ ντατζιοΰ 
των λέγων πετζών καί τής βούλας τοϋ άγιου μάρκου τοϋ καινούργιου 
καστέλλου, όποϋ σάς έπάκτωσα τον περασμένον χρόνον ,αφξζ’ ωσάν 
φαίνεται μέ τό ίνστρουμέντο τής πακτωσάς τους, καμωμένο διά χει- 
ρός τοϋ παπακύρ 4 Ιωάννη κρούσου νοταρίου εις τον καιρόν καί ημέ
ραν ωσάν εις εκείνο, τά όποια τά άνωθι υπέρπ. χίλια καί λινάρι λί
τρες εκατόν ομολογώ καί έδώκετε καί έπληρώσετέ μου τα κατά την 
φόρμαν τοϋ λέγου ίνστρουμέντου τής λέγης πακτωσάς μέσα εις δ,τι 
μοϋ έδώκετε καί εσείς καί άλλοι διά δνομά σας καί μέ γραφαϊς καί

1) τρυγητός. 2) ζημία. 3) πακτωτής. 4) δέν υπάρχει τό όνομα
εις την πράξιν καί τό προσεθέσαμεν επί τή βάσει τοϋ καταλόγου τών νοτα
ρίων.
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χωρίς, έως την σήμερον καί διά ταντα σάς στρέφω πάντοτε άναπαϊ- 
μένους καί σίγουρους εσάς καί τά μέρη σας.

μάρτυρες παρακαλετοί: μαΐστρομάρκος καρποφόρος παρμπέρης
καί μαϊστρομαρής παπαδόπονλος τζαγγάρης

XLV

(Νοτάριος Μιχ. Μαράς)

ιγ' (13) αυγονατ ου ,αφξθ' (1569)

f σιγουριτάν γεμάτην καί άννέκοφτην κάμνω εγώ μανοϋσος θεο- 
τοκόπουλος τοϋ ποτέ κυρ γεώργη, ντατζέρης τον ντάτζιον οίκων εδώ 
εις τον Χάνδακα τής κρήτης, μέ τά μέρη μου, εσένα τοϋ μισέρ μάρ
κου ντουρίντε τοϋ ποτέ μισέρ ντζονάννε, κάτοικοί)μένος εις τον γαλα
τά τής Κωνσταντινούπολης, πρεζέντι καί των μερών σου, εις σέ ύπέρπ. 
CI ήγουν διακόσα δέκα όπου έλαβα την σήμερον από σένα μετριτά όμ
ηρός τούτου τοϋ νοταρίου καί των κάτω γραμμένων μαρτύρων, τά ό
ποια εϊνιε τό ρέστος καί σάλντα 1 καί τέλεια αποπληρωμή μου ύπέρπ. 
τριών χιλιάδων καί έπτακοσών εξήντα έξη όποϋ έμοντάρασι τά ντά- 
τζιά μου τά κάτω γραμμένα εις σαλάμι όποϋ εσύ έφερες καί έκονσου- 
μάρισες2 εδώ εις την κρήτην ώς δλον τον μάϊον τον πρώτον πεοασμό
νον ,αφξθ' ήγουν διά την ίντράδα τοϋ κουμερκιοϋ ,αφξη’ διά δλα ύ
πέρπ. 1/2 ήγουν εννιακόσα έννενήντα επτά ή μίση βάνοντας καί τά
πέντε βοντζά την μορώνη τοϋ κυρ ίάκουμου νταλικά. άκόμη διά τό 
σαλοϋμε 3 καί σκαμνιά ό διά την μορώνη σαλαμουράδι όποϋ έπούλησες 
τον άνωθι χρόνον ύπέρπ. ,χπβ' 1/2 ήγουν ύπέρπ. έξακόσα όγδοήντα δυο 
ήμιση καί διά τά σώμνια μίδια καί ντζηλύμνια εις τον αυτόν καιρόν 
ύπέρπ. ,χλδ' ήγουν έξακόσα τριάντα τέσσαρα, άκόμη καί διά τά χα
βιάρια όποϋ έπούλησες τον αυτόν καιρόν ύπέρπ. ,φπθ' ήγουν έπτακόσα 
όγδοήντα εννέα τά όποια δλα εϊνιε έως δλον τον φεβρουάριον ,αφξη' 
μόρε βενέτων4 άκόμη καί διά τό ντάτζιον των σκαμνιών τοϋ χρόνου 
τοϋ εφετινού έως δλον τον μάϊον τον πρώτον περασμένον ,αφξθ' ύπέρπ. 
φκς' ήγουν πεντακόσα είκοσι έξη ό διά τά χαβιάρια όποϋ έκονσονμά- 
ρισες τον αυτόν καιρόν καί ό διά τά σώμνια ύπέρπ. εξήντα τέσσαρα 
καί διά μωρώνη βοντζά τέσσαρα ύπέρπ. εύδομήντα τρία, τά όποια 
δλα τά άνωθι κάμνονν την σούμα των άνωθι ύπερπνρων τριών χιλιά
δων καί έπτακοσών εξήντα έξη τά όποια ομολογώ καί έπαράλαβά τα 
από σένα ώς άνωθι, όνομα τό άνωθι, εις πολλαις φοραΐς εις σέ μετρι-

1) έξόψλησις. 2) κατηνάλωσες. 3) salume = χοιρομέρι. 4) δηλα
δή 1569.
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τά καί είς σε ψάρι όποϋ έπήρα από λόγο σου διά τά όποια σέ στρέφω 
πάντοτε άναπαϊμένον και σίγουρον εσένα και τά μέρη σου.

f μάρτυρες παρακαλετοί: ό έντιμώτατος μισέρ μικέλε λουμπάρδος
και μισέρ δημήτρι νταμορός 
καί μισέρ άνδρέα κονβαράς.

XLVI

(Νοτάριος Μιχ. Μαράς)

κα (21) αύγονστον ,αφξθ' (1569)

f κομισιόν κάμνω έγό) μαννοϋσος θεοτοκόπουλος τον ποτέ μισέρ 
ντζόρτζη οίκων εις τον Χάνδακα τής κρήτης, ωσάν βαρδιάνος τής 
σκάλας των ναυτών, εσένα τον μισέρ ντζουάνε νταπυρά καραβοκυροϋ 
δτι θέλω από δά κι όμπρός ο διά μένα καί διά τό όνομά μου, όνομα 
τό άνωθι, νάχης εξουσίαν γενεραλμέντε εις την ακλητη χώραν τής βε- 
νετίας καί εις πάσα τόπο νά ζητάς νά σκοδέρης καί νά παραλαμπάνης 
από πάσα άνθρωπον καί ανθρώπους καί από όλους τους ναύτας, δτι 
άρα είνιε κρατημένοι νά πληρώνουν εις την λέγην σκάλαν των ναυτών, 
μέ πάσα μόδο καί στράταν όποϋ θέλει ή όρδινιά, πάσα δικαιοσύνην 
πάσα τόπου, ομοίως νά ζητάς καί ελεημοσύνην διά την λέγην σκάλαν 
καί νά δεφενδέρης τά δικαιώματα τής λέγης σκάλας τών ναυτών κόν
τρα εις πάσα άνθρωπον καί ανθρώπους εις πάσα δικαιοσύνην καί κρι
τή πάσα τόπον καί νά κάμης όλα τά χρειαζόμενα καί άλαλον κομέσον 
καί κομέσονς νά κάμνης καί εις την παραλαβήν σιγουριτάν καί άνά- 
παυσιν νά κάμνης καί άνάκαδρον 1 καί όρκον νά πέρνης απάνω εις την 
ψυχήν μου καί ούτως είμαι κοτέντος.

μάρτυρες παρακαλετοί: κυρ μαννέας κάκος
καί κυρ μάρκος άστράς.

Και ταϋτα μέν είναι τά νέα στοιχεία περί τοϋ Μανούσου, ό οποίος 
υπέγραψε μίαν φοράν ώς Μαννέας, πού ήτο τό αυτό μέ τό Μανουήλ 
καί Μανοϋσον, ώς ειδομεν εις τό περί διδασκάλων κεψάλαιον καί δεν 
πρέπει νά έκπληττώμεθα άν είς τό Νεκρολόγιον τοϋ Toledo δπου α- 
πεβίωσεν δ Μανοϋσος Αναγράφεται ώς Μανουήλ. Τον Μανοϋσον τον 
άνεϋρον καί είς τό φύλλον 36 τοϋ Κωδικός Καστροφύλακα καταβάλ- L 
λοντα εν μικρόν ετήσιον livello είς τό Ένετικόν Λημόσιον, ώς κάτοι- ™ 
κος τοϋ Χάνδακος.

Καί τώρα θά σάς άποκαλύψοι τόν άνεκτίμητον άδάμαντα πού θά

1) αν άκαδέρχ) (accadere)=<^a παρουσιασθή περίπτωσις.
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καταυγάση μέ την λαμπερόν του Ακτινοβολίαν, τούς καλλιτεχνικούς 
κύκλους τοϋ πεπολιτισμένου κόσμου. - Είναι εύρημα πολυτιμότατον τό 
οποίον αφορά την δόξαν τής Κρήτης καί τού Ελληνισμού, τον διαση- 
μότατον, τον κορυφαίον, τδν άφθαστον Δομήνικον Θεοτοκόπουλον.

Την 6ην ’Ιουνίου 1566 έν τφ φύλλω 282 τού Πρωτοκόλλου τοϋ 
νοταρίου Μαρά τοϋ έτους τούτου, άνεϋρον την κάτωθι πράξιν:

«f φανερόν κάμνω εγώ φραντζέσκος τριβυζάς τον ποτέ μισέρ Μάρ
κον οίκων εις την εξώπορταν τοϋ Χαν1ϊάκο\τ τής Κρήτης μέ τά μέρη 
μου, ότι δίδω καί ποιέ&ώ εσένα τον μισέρ ΐ)τζουάνε Κατέλλ^τον ποτέ 
μισέρ Μάοκον πρεζέντι καί κοτέντι καί παραλαμπάνεις εκείνα όλα τά
σπίτια ταξικά μου.... καί λοιπά..... καί είς τδ τέλος τής πράξεως:
μάρτυρες παρακαλετοί: βίμισέρ Δημήτρι Μαλαξός υιός τον ενλαβονς 
Παπακυρνικόλα καί πρωτοπαπά Ναυπλίου... καί δεύτερος μάρτυς, 
ποιος νομίζετε ; φαρδύς, πλατύς ψμαΐστρο Μένεγος Θεοτοκόπονλος, 
σγονράφος».

Μοϋ είναι άδύνατον νά σάς περιγράψω την βαθυτάτην συγκίνησιν 
πού ήσθάνθην δταν άνεϋρον τδ πολυτιμότατον αυτό, τδ βασικώτατον 
στοιχείον καί ειδον νά έπιστέφωνται αί πολυετείς έπίμονοι έρευναί 
μου είς τά ’Αρχεία τής Βενετίας.

Πολλά καί διάφορα εινε τά συμπεράσματα πού προκύπτουν άπδ 
την καταπληκτικήν ταύτην άνακάλυψιν. Καί πρώτον δτι ώνομάζε- 
το Δομήνικος καί κατά παραφθοράν Μένεγος, ώστε τερματίζεται όρι- 
στικώς ή συζήτησις περί ονόματος Κυριάκου, πού ύπεστήριξα καί ό 
ίδιος. Τδ βαπτιστικδν έν Κρήτη «Μένεγος» δέν ήτο σπάνιον, ούτε άσύ- 
νηθες. Είς τά 19 πρωτόκολλα τοϋ Μαρά άνεϋρον 20 φοράς τδ δνομα, 
ήτοι: Δομένεγος Δονάτος, Μένεγος Πετηνιέρος, Μένεγος Σκλάβος, Δο- 
μένεγος Βονάλες, Μενεγής Λιμενίτης, Μένεγος Ντατσίπρις, Μενεγής 
Μουδάτσος, Ντομένεγος Σαβορής, Μένεγος Μπονής, Μένεγος Φέρος, 
Μένεγος Πόρτσιος, Μένεγος Ντακανάλ, Μένεγος Πασχαλίγος, Μένεγος 
Κονταρής, Μενεγής Μουσοΰρος, Δομένεγος Ράλλης, Μένεγος Θεολογί- 
της, Μενεγής Βλάχος, Μένεγος Καλωνάς καί Μενεγής Μεσσίνας, δ 
νοτάριος τής 'Ιεράπετρας.

Δεύτερον: δτι είχεν έκμάθει την ζωγραφικήν τέχνην, καί άφοϋ 
διέτρεξε, πιθανώτατα, τά πέντε έτη τής μαθητείας καί τά δύο ώς la- 
vorante, απέκτησε τδν τίτλον τοϋ μαΐστρου.

Τρίτον: δτι ήτο κάτοικος τοϋ Χάνδακος διότι αν ήτο άπδ χω
ριό, 6 συμβολαιογράφος θά τδ έσημείωνεν. 'Ώστε άνατρέπονται τά μυ
θεύματα περί Φόδελε καί λοιπά.

Τέταρτον: Εφόσον τδν Ιούνιον τοϋ 1566 εύρίσκεται άκόμη
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εις την πατρίδα του, άνατρέπονται δλαι αί μέχρι σήμερον άναπτυχθεί- 
σαι θεωρίαι παρά των εκατόν καί πλέον βιογράφων του πάσης έθνι- 
κότητος καί τάς όποιας υιοθέτησαν καί αί παγκόσμιαι Εγκυκλοπαί
δειας ότι δηλαδή ό Θεοτοκόπουλος έφθασεν εις Βενετίαν περί το 1560 
ή 1561 εις ηλικίαν 19 ή 20 ετών καί ότι παρά τώ Τίτσιανώ έξέμαθε 
την ζωγραφικήν τέχνην καί ότι άπό την πατρίδα του ελάχιστα εφόδια 
άπεκόμισεν.

Π έ μ π τ ο ν : ούδεμία γεννάται άμφιβολία ότι ήτο αδελφός τοϋ 
Μανούσου ως τοϋτο ύπεστήριξα πρό 22 ετών ότε έδημοσίευσα είδικδν 
Κεφάλαιον περί τοϋ Μανούσου Θεοτοκοπούλου μέ βασικά στοιχεία, 
εις την πραγματείαν μου «Θωμάς Φλαγγίνης καί ό Μικρός Έλληνο- 
μνήμων» τήν έκδοθείσαν υπό τής ’Ακαδημίας ’Αθηνών.

καί 'Έ κ τ ο ν : είς τάς συμβολαιογραφικός πράξεις τοϋ Μανούσου 
εΐδομεν ότι άναφέρεται καί ό άποθανών πατήρ του Τζώρτζης ή Γεώρ- 
γης καί ήτο πατήρ άμφοτέρων, εφόσον καί δ μέγας Δομήνικος, ώνό- 
μασε Γεώργην τόν μοναδικόν υιόν του, ακολουθών τήν ελληνικήν πα- 
ράδοσιν. Προσέθεσε δέ καί τό Μανουήλ, πού ήτο καί είναι συνηθέ- 
στατον εν Κρήτη καί ουδόλως άπίθανον νά ώνομάζετο ουτω καί δ 
πάππος τών δύο αδελφών, έφόσον καί δ Μανοϋσος ώς πρωτότοκος 
είχε τό αυτό βαπτιστικόν όνομα.

'Ως πρός τήν παραγωγήν τοϋ επωνύμου Θεοτοκόπουλος, έπεκράτη- 
σεν ή πρό 22 ετών έκτεθείσα άποψίς μου ότι τοϋτο προήλθεν άπό βα- 
πτιστικόν όνομα Θεοτόκης. Καί όπως ό υίός τοϋ Δημήτρι έγινε Δημη- 
τρόπουλος, τοϋ Γρηγόρη Γρηγορόπουλος, τοϋ Πασχάλη Πασχαλόπου- 
λος, τοϋ Στεφάνου Στεφανόπουλος καί ουτω καθεξής, τοιουτοτρόπως 
καί δ υίός τοϋ Θεοτόκη—προγόνου προφανώς τών δύο άδελφών—έγι
νε Θεοτοκόπουλος. Άπορριπτέα όθεν ή γνώμη ότι τό Θεοτοκόπουλος 
προήλθεν άπό έπώνυμον Θεοτόκης, διότι τά επώνυμα παρέμειναν α
ναλλοίωτα. Ούτε δ υίός τοϋ Λούκαρι έγινε Λουκαρόπουλος, ούτε ό Θε- 
ριανός έγινε Θεριανόπουλος ή ό Μελισσουργός—Μελισσουργόπουλος, 
ή δ Μουσοϋρος—Μουσουρόπουλος ή δ Σκορδίλης—Σκορδιλόπουλος ή 
δ Βλαστός—Βλαστόπουλος ή δ Πουλάκης—Πουλακόπουλος, άρα ούτε 
τό Θεοτόκης, έπώνυμον, ήμποροϋσε νά γίνη Θεοτοκόπουλος. Καί άνευ- 
ρέθη τώρα καί ένα πρόσθετον τεκμήριον είς ένίσχυσιν τής ορθής άπό- 
ψεώς μου. Ουτω, εις μίαν πράξιν τής 27ης Αύγούστου 1538 βλέπο- 
μεν : «f φανερόν κάμνω εγώ Μιχάλης Στριάνος λεγόμενος σεκίς θεο- 
τοκόπονλος τοϋ ποτέ θεοτόκη, οίκων εν καινούργια χώρα τών καρών 
ότι εϊδα σήμερον συμβιβαστικόν λ/σμόν με σένα τόν κυρ Νικόλα Πα- 
σχαλόπονλον τοϋ ποτέ κυρ άγγελον» καί λοιπά.

Δεν ήτο σπάνιον έν Κρήτη τό βαπτιστικόν Θεοτόκης καί τό άνεϋ-
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ρον τριάκοντα φοράς ήτοι Θεοτόκης Πλατιδέμος, Θεοτόκης Βιγόντζας, 
Καλλίκομος, Τζαμπάνης, Μαχαιριώτης, Βλαδίμερος, Δημητρόπουλος, 
Φουλέκχ|ς, Σκορδίλης, Κορωναιος, Άναστασόπουλος, Παπαδόπουλος, 
Καλαθάς, Ραπανάς, Καλλέρνης, Ραζάς, Σαρακηνόπουλος, Ζερβός, Κα
τεργάρης, Γα'ίτάνης, Ψαράς, Σουριάς, Μπέρτος, Θεοφύλακτος, Άμουρ- 
γιανός, Καμαρωτός, Μουρτάτος, Λύχνος, Ρόδιος καί Σκανδάλης καί 
τέλος άνεϋρον άπαξ καί όνομα γυναικός «Θεοτοκοΰ».

Εΐδομεν είς ποιον καλλιτεχνικόν περιβάλλον έζησεν εις τά νεανικά 
του χρόνια δ Δομήνικος έν τή πόλει τοϋ Χάνδακος όπου έδιδάχθη την 
ζωγραφικήν. Είς τίνων, άρα γε, εργαστήρια έμαθήτευσεν; Ευχερής 
είναι ή άπάντησις, έφόσον τρεις έφερον τδν τίτλον τού διδασκάλου 
τής ζωγραφικής ήτοι ό Εύριπιώτης, δ Κασωμάτης καί δ Στραβοσχιά- 
δης. "Ενας έξ αυτών ή καί οι τρεις θά έχρημάτισαν διδάσκαλοί του. 
Ή οικονομική κατάστασις τών Θεοτοκοπούλων ήτο άνθηρά ώς καί άλ
λοτε έλαβον άφορμήν νά τονίσω καί ώς προκύπτει άπδ τά παρατιθέ
μενα στοιχεία, συμφώνως πρδς τά όποια, δ αδελφός του Μανοϋσος 
διεχειρίζετο χιλιάδας ύπερπύρων ώς πακτωτής δημοσίων φόρων. Ύ- 
πήρχον έπομένως τά μέσα νά άμείβωνται οί διδάσκαλοι.

"Αλλοι τρεις ήσαν άπδ τοϋ 1560 οί διδάσκαλοι τών ελληνικών 
γραμμάτων είς τήν πρωτεύουσαν τής Κρήτης ήτοι δ Θεοδόσιος Κορίν- 
θιος, δ Φραντζέσκος Κυριακόπουλος καί ό Μανώλης ή Μανοϋσος Στρι- 
άνος. Άπδ τά παρατεθέντα έγγραφα, τά όποια άποτελοϋν πολύτιμα 
γλωσσικά μνημεία, πρόδηλον είναι ότι ή γλώσσα ήτο τότε διαμορφω
μένη. Δέν λείπουν βέβαια αί Βενετζιάνικες λέξεις. Έξ άλλου οί δικη
γόροι καί οί Ιατροί πού άπεφοίτων άπδ τήν Πάδοβαν, θά έφερναν μα
ζί των καί Ελληνικά καί Ιταλικά συγγράμματα, εις τρόπον ώστε οί 
διδάσκαλοι τών ελληνικών ήσαν δόκιμοι. Είς αύτούς τούς τρεις, ή είς 
ένα έκ τούτων, έδιδάχθη καί δ Δομήνικος, δ όποιος, ώς καταφαίνεται 
άπδ τά βιβλία πού άφήκεν, άποθνήσκων, δέν ήτο άμοιρος ελληνικής 
παιδείας.

Καί ότε συνεπλήρωσε τδ 25ον έτος τής ήλικίας του καί ήτο μαΐ
στρος τής ζωγραφικής, άντελήφθη τδ εξαιρετικόν του «ταλέντο», εΐδεν 
ότι τδ στενδν τής πατρίδος του περιβάλλον δέν τδν έχιυρει πλέον καί 
άπεφάσισε νά άποδημήση εις Βενετίαν όπου ή ’Ιταλική τέχνη είχε 
φθάσει είς τδ μεσουράνημα μέ τήν τετράδα τών μεγάλων ζωγράφων : 
Τιτσιανού, Τιντορέτο, Βερονέζε καί Μπασάνο. Τά ύτ|ιιπετή τούτων ε
πιτεύγματα τά διελάλουν είς τήν Κρήτην οί φοιτηταί τοϋ Πανεπιστη
μίου Παδούης. Καί ήλθεν δ Δομήνικος είς Βενετίαν περιβεβλημένος 
τήν πανοπλίαν τής Βυζαντινής εικονογραφίας.

Καί τώρα.προβάλλεται τδ ερώτημα:, έφόσον άκόμφ εύρίσκετο είς
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τόν Χάνδακα τόν ’Ιούνιον τοϋ 1566, πότε άνεχώρησεν έκείθεν και 
πότε περίπου έφθασεν είς Βενετίαν;

Είναι γνωστόν καί έξ άλλων πηγών ότι κάθε φθινόπωρον άπέπλεον 
έκ Κρήτης καράβια φορτωμένα με μούστους καί κρασιά μοσχάτα διά 
Βενετίαν. Ή πρώτη αποστολή είς τά πρωτόκολλα Μαρά άναφέρεται 
την 19ην ’Οκτωβρίου 1538. Άναφέρονται καί αλλαι βραδύτερου. Εί- 
δικώς δέ διά τδ φθινόπωρον τοϋ 1566 έχομεν ναυλοσυμφωνητικόν τής 
31 Αύγούστου εν τώ όποίω γίνεται λόγος περί βουτζών μέ μοσχάτα 
κρασιά, φορτωθέντα είς τό καράβι τοϋ Ίωάννου Άνδρίτζη διά Βε
νετίαν. Ό καραβοκύρης ούτος δεν άνεχώρησεν άμέσως διά Βενετίαν 
διότι έπερίμενε νά συμπληρωθή τό φορτίον. Τόν έπανεϋρον μετά 12 
ημέρας ήτοι την 12 7βρίου 1566 συντάσσοντα πληρεξούσιον πρό τοϋ 
νοταρίου καί πιθανόν νά άπέπλευσε περί τά τέλη 7βρίου. Πάντως ή μέ 
τούτο τό καράβι ή μέ άλλο, δ Δομήνικος πρέπει νά άνεχώρησεν εντός 
τοϋ ’Οκτωβρίου τοϋ 1566, διότι κατά τούς μήνας Νοέμβριον, μέχρι τέ
λους Μαρτίου, οί πλόες διεκόπτοντο καί έπανήρχιζον τόν ’Απρίλιον.

Θά εφθασε, κατά ταϋτα είς Βενετίαν τόν Νοέμβριον τοϋ 1566. 
Εκεί πιθανώτατα συνήντησε τούς δύο συμπατριώτας του ζωγράφους 
ήτοι τόν Μάρκον Μπαθάν όστις εύρίσκετο άπό τοϋ 1560 εν Βενετία 
καί έξήσκει, όπως εΐδομεν, τό επάγγελμα τοϋ depentor καί τόν Γεώρ- 
γιον Σκορδίλην, περί ού έγένετο ήδη λόγος. Αυτοί οί δύο θά τόν (ο
δήγησαν είς τόν Τιτσιανόν όστις καί τόν προσέλαβεν είς τό έργαστή- 
ριόν του (bottega) όπου είργάζοντο περί τούς εκατόν μαθητευόμενοι, 
άφοΰ προηγουμένως θά τόν ύπέβαλεν, ώς είναι φυσικόν, είς εξετάσεις. 
Ό Τιτσιανός τόν έξετίμησεν. Τόν εύρήκε πολύ ικανόν καί τό μανθά- 
νομεν άπό μίαν επιστολήν τής 2ας Δεκεμβρίου 1567 (Cavalcasselle 
e J. A. Crowe: Tiziano, la vita et i suoi tempi-Firenze 1878 vol. 
II p. 370) πρός τόν Βασιλέα τής 'Ισπανίας Φίλιππον τόν Δεύτερον, ι ν 
ή γράφει μεταξύ άλλων ότι, αν τφ άναθέση νά ζωγραφίση τόν βίον 
τοϋ οσίου Λορέντζου, θά έχη ώς συνεργάτας, τόν υιόν του Όράτιον 
«et un molto valente giovine, mio discepolo» ήτοι: «καί ένα άλλον 
νέον, πολύ άξιον, μαθητήν μου». Οί Ιστορικοί τής τέχνης συμφωνούν 
είς τό ότι ό πολύ άξιος αυτός νέος, δέν ήμπορεί νά είναι άλλος άπό 
τόν Δομήνικον Θεοτοκόπουλον, δ όποιος παρέμεινε τότε παρά τω Τι- 
τσιανώ μόνον τέσσαρα έτη καί τόν έπανευρίσκομεν κατόπιν είς Ρώ
μην είς τήν γνωστοτάτην επιστολήν τοϋ Julio Clovio πρός τόν Καρ
δινάλιον Φαρνέζε δ όποιος γράφει τήν 16ην Νοεμβρίου 1570: «Έφθα- 
σεν είς τήν Ρώμην ένας νεαρός Κρητικός μαθητής τοϋ Τιτσιανοϋ δ 
όποιος, κατά τήν κρίσιν μου, φαίνεται σπουδαίος είς τήν τέχνην τής 
ζωγραφικής....» καί λοιπά.
ΚΡΗΤΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ ΙΣΤ’ ?0
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Οί μέχρι τοΰδε άσχοληθέντες μέ τδν Δομήνικον, ιστορικοί τής τέ
χνης, κριτικοί κα'ι βιογράφοι έν γένει, επηρεασμένοι από την γενικώς 
παραδεδεγμένην θεωρίαν, δτι δ Θεοτοκόπουλος εΐχεν έλθει εις Βενε
τίαν μόλις είκοσαέτης κα'ι μέ ελάχιστα εφόδια ζωγραφικής τέχνης, άλλ’ 
δτι δ καλλιτεχνικός του χαρακτήρ διεπλάσθη εις τδ Ένετικδν περι
βάλλον έπ'ι μίαν δεκαετίαν, επηρεασμένοι, λέγω, άπδ τάς απόψεις ταύ- 
τας οί περί αύτοϋ γράψαντες: ’Άγγλοι, Γάλλοι, 'Ισπανοί, Γερμανοί, 
Βέλγοι, ’Ιταλοί, 'Έλληνες καί ’Αμερικανοί, εκφράζονται διαφοροτρό- 
πως διά την έν γένει τεχνοτροπίαν του. Οί μέν ευρίσκουν εις τά έργα 
του βυζαντινήν έπίδρασιν, άλλοι ταλαντεύονται καί διστάζουν να έκ- 
φρασθοϋν όριστικώς καί οί άλλοι πού είναι ευτυχώς καί οί όλιγώτε- 
ροι, αποκλείουν απολύτως οίανδήποτε σχέσιν μέ την βυζαντινήν παρά- 
δοσιν.

Είναι, όντως, λυπηρόν δτι είς την τελευταίαν κατηγορίαν συγκα
ταλέγονται καί δύο άπδ τούς ίδικούς μας κριτικούς τής τέχνης, οί ό
ποιοι παρασυρθέντες, πιθανώς, άπδ τδν Γερμανόν Ούγκον Κέρερ, έπε- 
χείρησαν νά άφαιρέσουν την βυζαντινήν πανοπλίαν άπδ τδν «μαΐστρο 
Μένεγον τδν σγουράφον».

Τώρα ύπδ τδ φώς τοϋ προαναφερθέντος πολυτίμου στοιχείου, νέοι 
άνοίγονται δρίζοντες εις τούς μελετητάς τοϋ Θεοτοκοπούλου. Τδ εύρη
μα τούτο θά χαροποιήση εκείνους—πού είναι καί οί περισσότεροι—οί 
όποιοι ύπεστήριξαν τήν βυζαντινήν έπίδρασιν είς τά έργα του, θά 
σταθεροποιήση τούς ταλαντευομένους είς τάς πεποιθήσεις των καί θά 
πειθαναγκάση καί τούς τής τρίτης κατηγορίας νά άναθεωρήσουν τάς 
γνώμας των, δτι δήθεν δ Θεοτοκόπουλος δέν είναι παρά μία μορφή 
τού μανιερισμού καί τίποτε άλλο. Κατά τήν ταπεινήν μου γνώμην, 
γνώμην ενός άπλοΰ φιλοτέχνου, δ άπαράμιλλος Δομήνικος, παρέμεινεν 
είς τά πλαίσια τής βυζαντινής παραδόσεως. Καί αν ένεφύσησε πνοήν, 
κίνησιν, ζωήν, είς τάς στατικάς, τάς αύστηράς καί μελαγχολικάς μορ- 
φάς τής βυζαντινής άγιογραφίας καί άν δέν περιωρίσθη εις τάς δύο 
διαστάσεις καί άν υιοθέτησε καί τήν τρίτην διάστασιν τού βάθους μέ 
τδ οπτικόν τέχνασμα τής προοπτικής, πού δημιουργεί τήν ψευδαίσθη- 
σιν, δμως, έν τώ συνόλω έξεταζόμενον τδ έργον του είναι έμπνευσμέ- 
νον άπδ τήν βυζαντινήν εικονογραφίαν. Καί ιδού μερικαί, δλως άτο- 
μικαί παρατηρήσεις μου.

1) Δώδεκα γυμνά λάγνα, σαρκικά, έζωγράφισεν δ Τιτσιανδς καί 
άλλα τόσα δ Τιντορέτος. Πόσα γυμνά έφιλοτέχνησεν δ σεμνός Δομή
νικος; Ουδέ ν!!

2) Καί τήν μετανοούσαν Μαγδαληνήν ένω δ Τιτσιανδς τήν πα
ρουσιάζει έξωμον μέ γυμνδν τδ στήθος, επί τοϋ δποίου πίπτουν τά
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ξέμπλεγα μαλλιά, την Ιδίαν Μαγδαληνήν—πού εύρίσκεται τοόρα εις τδ 
Μουσείον τοϋ Worcester τής Μασαχουσέτης—δ Θεοτοκόπουλος την 
παρουσιάζει μέ γυμνόν μόνον τό ήμισυ τοϋ δεξιοϋ βραχίονος.

3) Δύο μόνον γυναικείας προσωπογραφίας εχομεν τοϋ Θεοτοκοπού- 
λου ήτοι την Κυρίαν με την Έρμίναν καί την άλλην μέ τό άνθος εις 
τό μέτωπον. Καί τάς δύο τάς παρουσιάζει κουκουλωμένος, αφήνων 
ακάλυπτα μόνον τά πρόσωπα.

4) Έπί τοϋ Τιμίου Σταυροϋ ένώ ό διδάσκαλός του Τιτσιανός, ό 
Τιντορέτος καί οί άλλοι τής Δύσεως άναγράφουν μόνον τά άρχικά 
γράμματα τών τεσσάρων λέξεων «Jesus Nazarenus Rex Judaeorum» 
δ Δομήνικος άκολουθών τόν Ευαγγελιστήν Ίωάννην, άναγράφει τάς 
τέσσαρας λέξεις: «Έβραϊστί, Ελληνιστί καί Ρωμαϊστί» καί δ μόνος 
πού τόν έμιμήθη δλίγα έτη βραδύτερον, εις την Σταύρωσιν, τοϋ Μου
σείου τοϋ Prado, ύπήρξεν ό υπέροχος 'Ισπανός ζωγράφος Diego Ve
lasquez.

καί 5) Καί μήπως δ Σωτήρ τοϋ Θεοτοκοπούλου, πού αποτελεί τμή
μα τής σειράς τών 12 ’Αποστόλων είς την Μητρόπολιν τοϋ Toledo 
δεν είναι βυζαντινής τεχνοτροπίας καί μέ την δεξιάν εύλογοϋσαν κατά 
τό ’Ορθόδοξον δόγμα; Τό αύτό παρατηρείται καί είς τό μικρόν σκήπ- 
τρον πού κρατεί είς την δεξιάν του δ 'Άγιος Λουδοβίκος, Βασιλεύς 
τής Γαλλίας, πού εύρίσκεται στό Toledo. Τό μικρόν τοΰτο σκήπτρον 
απολήγει είς ένα χεράκι πού ευλογεί κατά τό ’Ορθόδοξον δόγμα.

Τούς έξεπέρασεν δλους δ άφθαστος Δομήνικος είς την έκφρασιν 
τού Κυρίου ημών Ίησοϋ Χριστού μέ την πραον, την γαλήνιον, την 
άνεξίκακον μορφήν είς τόν περίφημον πίνακα El Expolio καί ή δποία 
αποπνέει βυζαντινόν άρωμα. Καί μήπως δέν είναι άφθαστος είς τόν 
πίνακα πού έφιλοτέχνησε, τήν άποκαθήλωσιν;

Έν 'Ισπανίμ ευρισκόμενος δέν έπαυε νά διατηρή εύγνώμονα άνά- 
μνησιν τών μεγάλων διδασκάλων του. Είς τό Μουσείον τής Μινεα- 
πόλεως φυλάσσεται πίναξ πού παριστά τήν έκδίωξιν τών εμπόρων εκ 
τοϋ ναού. Εκεί βλέπομεν είς τό κάτω δεξιόν μέρος έν μικρόν τετρά
γωνον δπου έν μικρογραφία διακρίνονται αί μορφαί τοϋ Τιτσιανοϋ, τοϋ 
Μιχαήλ ’Αγγέλου, τού Δόν Τζιούλιο Κλόβιο καί τού Ραφαήλ.

Θέτω τέρμα είς τάς άτομικάς μου παρατηρήσεις.
Καί τώρα προβάλλεται τό ερώτημα : Εφόσον έφθασεν είς Βενετίαν 

περί τά τέλη τού 1566, οί πρό τοϋ 1567 πίνακες, πού θεωρούνται ώς 
νεανικά του έργα, τί είναι, έν τή πραγματικότητι, υπό τό φώς τών 
νέων ευρημάτων; Ήμπορεϊ π. χ. νά θεωρηθή ώς νεανικόν του έργον 
ή Προσκύνησις τών Μάγων τού Μουσείου Μπενάκη, έργον καθαρώς 
δυτικής τεχνοτροπίας, μόνον καί μόνον διότι έχει μίαν υπογραφήν
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«Χειρ Δομηνίκου»; ’Αλλά δ Θεοτοκόπουλος είχεν έπίγνωσιν τής ιδιο
φυίας του, δεν έλησμόνει την πατρίδα του καί με υπερηφάνειαν ύπέ- 
γραφεν δχι «χεΙρ Δομηνίκου», άλλα «Δομήνικος Θεοτοκόπουλος Κρής 
έποίει», διαδηλών τοιουτοτρόπως, ώς εκπρόσωπος τής Κρητικής Καλ
λιτεχνικής Σχολής, τους ακατάλυτους δεσμούς του με την Βυζαντινήν 
παράδοσιν. Ώς πρδς τδ παρωνύμι EL GRECO φρονώ δτι τώ άπεδό- 
θη διότι τόσον οί 'Ισπανοί οσον και οί ’Ιταλοί κα'ι ιδία οι Βενετζιά- 
νοι, συνήντων μεγάλην δυσκολίαν νά προφέρουν τδ μακρδν έπώνυμόν 
του Χ.

Περαίνων την μακράν μου άνακοίνωσιν προσθέτω δτι τών εγγρά
φων πού ενδιαφέρουν τούς Θεοτοκοπούλους έχω μαζί μου φωτοτυπίας2, 
κρίνω δέ περιττδν νά ειπω πόσοι κόποι, μόχθοι και σχετικά! δαπάναι 
έχρειάσθησαν ΐνα έπ! μήνας ολοκλήρους ξεφυλλισθοϋν έν πρδς έν τά 
10.000 φύλλα τών 19 Κατάστιχων τού νοταρίου Μιχαήλ Μαρά, τά ο
ποία είνε τόσον όγκώδη ώστε τοποθετούμενα τδ έν έπι τού άλλου, 
σχηματίζουν μίαν στήλην ύψους δύο μέτρων περίπου.

Αισθάνομαι μολαταύτα μίαν ενδόμυχον ίκανοποίησιν διότι εστέ- 
φθησαν μέ πλήρη επιτυχίαν αί πολυετείς έρευναί μου εις τά ’Αρχεία 
Βενετίας κα! διότι νομίζω δτι τδ ταπεινόν μου όνομα θά συνδεθή μέ 
τδ τού διασημοτάτου Θεοτοκοπούλου τδν όποιον μετά 347 έτη άπδ τού 
θανάτου του γνωρίζομεν τώρα ώς συνεχιστήν τής Βυζαντινής ε’ικονο- 
γραψικής παραδόσεως.

Λογίζομαι, τέλος, ευτυχής διότι μοϋ δίδεται σήμερον ή ευκαιρία νά 
εξαγγείλω τδ νέον μήνυμα εις τδν διεθνή τεχνοκριτικδν κόσμον, άπδ 
τήν ιστορικήν Κρήτην, την κοιτίδα τού Μινωϊκοΰ πολιτισμού κα! άπδ 
τήν εύκλεα πρωτεύουσάν της, τήν γενέτειραν τού μεγάλου Θεοτοκο
πούλου, ή οποία φρονώ άδιστάκτως δτι υπήρξε κατά τον 16ον αιώνα 
η Φλωρεντία τού Ελληνισμού και τδ λίκνον τής Ελληνικής ’Αναγεν
νήσεως.

Σημ. Σιινιάξ. Σχετικά μέ τό παρωνύμι El Greco βλ. καί σελ. 217 τού 
άνά χείρας τόμου.

) Κατετέθησαν εις το Ιστορικόν Μουσεϊον Ηρακλείου.
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