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XΙΠ. 1581. Βπβηββ ίββΓη&ήο.

ΟΗίιηαταΜβί α Τητοίβ νβχαίί αηχϊΙίηιη ρβίν.ηί α ραρα €ττβ</οτ%ο XIII., ρτο-

ΚΛΪαβηίββ «β ββάί αροβίοΙίΰαβ «ββ« ο&ίβιηρβταίν.τοβ.

| Παναγιόταται και μακαριόταται πάτερ της μεγάλης και κα

θολικής και οικουμενικής έκκλισίας, μέγιστε άρχιερεύς.

Ήμείς ώλη οι πρόεστι της Χημάρας και με βουλ•β του λαοδ

δλου της αυτής χώρας Χημάρας με ολο το κατηλήκη τών κάτωθεν

γεγραμένων χωρίον την παναγιότητά σου προσκυνοδμεν και τα ευμορ-

φά σου πόδια, ποδ μας μελετοδν, ήρήνην φηλοδμεν, ως πρότος τής

έκκλησίας, ακόμη και τούς έκλαμπροτάτους γαρδηναλέους, δπιοι είναι

προέστη τοδ ταπινοδ γένους ημών, χαιρετοδμεν πολλά παρακαλόντας

κύριον τον θεόν, να σέ διαφηλάτι έσένα τον μακαριώτατον πατέρα

υγιόν τιμήων, δπου και να κάμεις πολάς ημέρας και χρόνους και

έ'τζη άμποτε να γένη. γήνοσκε οι μακαριότισου το πός την συμερον

ένεφανήστην προς ημάς ώ ευγενής κύρ Δημήτριος Φερήγος έκ πώ-

λεος Κορώνης τοδ Μωρέος, δπιος μας έσήντιχε περι σωτηρήας μας

ψυχικώς και σωματικώς, και δια να ήμποροδμεν να έλευθερωθοδμεν

έκ τάς χεΐρας τών ανόμων Αγαρηνών, και έπηδή έγνωρίζωμεν αυτών

και τους γονεΐς αυτοδ ευγενής και άρχωντας και μπηστεμένους και

ήςεύροντας την δούλεφιν, οπου έ'καμαν τοδ βασιλέως Κάρλου πέμπτου

εις το £χησε το αίμα του διά την όρθώδοςον πίστιν και εις το νά

στερεύβουν και την πατρίδα τους και τά καλά τους, και δς πρότη

που ήσαν και πλέο πλούσιει έκ τήν άνοθε χώραν Κωρόνη, ως καθώς

φαινωνται και τά προβελέγιά τους, τον έστέρςαμε και έδώκαμε πάσα

πίστην, έπιδή 6 θεός δ άγιως αυτών έφώτισεν έσήντιχε και περί τής

μακαριοτιτάσσου και δς άγιων αρχιερέα και περί τήν πολλήν άγά-

πην, οπου έ•χης εις το γένο μας τών γρεκών, δτι κεκολέγειουκάς μας,

και έκκλησίαις δρισες νά κάμουν, και άλες πολαΐς άγάπαις, δπου

Ι'διξες καί δίχνεις τοδ άνοθεν γένους ημών, δτην τήν φήμη σου εις

δλλην τήν Γρέτζηα τήν έ•καμε και τρήγυρηζι του αυτοδ καλοδ έ'ργου,

ποδ έ'καμες, δλλη έσηκόσαμε τά χέρηα εις τον ουρανόν, τών θεόν έδο-

ςάσαμε μετά δακρήων, και δλη με μίαν βουλή και προαιρεσην καί

μέ μιαν γνώμην παρακαλοδμε με τά γώνατα ε'ις τήν γήν τήν μακα-

ριώτητά σου εις το δνομα τοδ κυρίου ημών Ίησοδ Χριστοδ, δπου
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έπαθε δια τε μας, νά άγγαληάσις έτοδτο το έ'ργων το αγιων, και νά

μας βοηθεισης, και νά κάμεις νά μάς βοηθήσουν έκ τούς άλους

αφεντάδες, και νά άναγγάσεις τόν καθοληκών ριγαν κύρηων Φηλήπον,

τόν γαληνότατων της Σπάνηας ρίγαν, νά μάς στίλη βωήθεια από το

ρένιο της Άνάπολης από το γένος ημών Τωμέους καΐ Αρβανήταις

έως χηληάδες τρής και μέ αρματα διά άλους δέκα χηληάδες και

βοήθεια διά ζωοτροφίαν, και εμεις θέλομε σικώση φλάμπουρω εις το

ονομα της παναγιότητάσσου και τοδ ριγώς τοδ άνοθεν κυρίου Φιλή-

που, και θέλωμεν παρ' δλην την Αρβανητίαν και τών Μορέα, έπιδή

'ίμεσθε πλήθως Τωμέοι και Άρβανήτες, και εις τόν Μωρέαν είναι

πλήο παρά διακόσιες χηληάδες άνδρες τοδ πολέμου, και οι έχθροί

εξη χηληάδες, και έδώ εις την χώρα της Χημάρας για μίαν ημέρα

μαζώνονται έκ τά κάτοθεν χορία δέκα χιλιάδες και διά μίαν ευδο-

μάδα χηληάδες πενήντα και από δλην την Μακεδονίαν σιμαζώνονται

πεντακώσιες χιληάδες, και αν αυτώ ή μακαριώτιτά σου κάμεις και

έλευθερωθοδμεν, από τόρα και έμπρόστεν όποτασσόμεσθεν τι αγία

καθολική έκκλησία της πρεσβητέρας Τώμης και έσένα τών μεγάλων

και άληθηνών αρχιερέα και δυνατόν πατέρα δλουνόνε οικουμενικών

και τών μεγαληνότατον ρήγαν της Σπανήας Φηλήπον, και θέλομεν

δώσι και τά χρηαζόμενα, λέγοντας τά χαράτζηα, τόσον τής μακαριό-

τιτος σου δσων τοδ άνοθεν κυρίου Φιλήπου, μόνον ας ή παναγιότι-

τά σου νά μάς κάμεις χάρην, δτι οι ίερεΐς, άρχηερείς, έπισκόπι και

πατριάρχε και άλη τοδ ίεροδ τάγματος δμιοι νά ίερουργοδνε και νά

λειτουργοδνε κατά την τάςην ημών, εστοντας το πλήθως και δ λαός

έ'νε ρωμέηκοι, και δεν ήςεύρουνε την γλώσσαν την φραγγηκήν, και δπου

ήσήν λατίνη, νά ίερουργοδν οι λατίνοι, μά υς δλους νά άφεντέβης οι

μακαριότιτά σου δς διάδωχος ποδ ήσαι τοδ αγίου Πέτρου εις τά

έκκλησιαστηκα, και δ ρίγας δ κύριος Φίληπως και οί κληρωνόμι

αυτοδ εις τά κοσμικά. ειμείς τό ληπών οί Χημαρέοι, δς άνω δηλή

παροδσα και μέ τά κάτοθεν γεγραμένα χωρία, δήδωμεν πάσα

εξουσία τοδ άνοθεν κυρίου Δημητρίου Φερίγου και μετ' αότοδ δέ

τους ευγενής και άρχονταις κυρίων Γγκιόνα Λέξη, Τζάκνα και Νικό-

λαον Τζάκνα υίόν αυτοδ, δπιοι οίναι καΚαυτή πρότη τής χόρας μας

τής άνοθεν Χημάρας καλοι, πιστοί, και πάντα ήπίγαν και πιγένουν

καί πολεμούν έναντίον τόν Τουρκόν, καθώς φαινονται καί οι γραφαΐς
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αυτών, και οίτα πίησι δ άνοθεν κδρ Δημήτριος με αυτούς και δ

καθαι εις ές αυτών νά ήμπορί νά κάνΐβ δια δλους ε'ις την άγιότητα

σου και εις τον άνοθεν £ιγαν κύριον Φιλίπον και βασιλεδ της Άλα-

μανίας και οι σε άλλους ριγάδες αρχηγούς, νά έ'νε καλώς γεναμένο,

δς αγαθή, πηστή και άποκρισάρι μας, καθός τούς έψηφήσαμε, και νά

ήμποροδν νά περιμαζώςουνε, νά περιλάβουν, νά ζητίξουνε χάραις, τορ-

νέσια, ρουχα και αρματα και οι τι άλο έ'ναι χριαζόμενα από τήν

αγιότητα σου και εκ των βασιλέα και ρίγαν της Σπανίας και από

ώλους τούς αρχηγούς για βοήθεια περί την έλευθερίαν μας έκ τάς

χεΐρας τόν Άγαρηνών, και οπου και άν εόρεθόσην και θελήσουν νά

άφίσουν και νά βάνουνε άλον κανέναν διά έπίτρωπον νά έ'χουν έςου-

σία, και άν ήθέλαν εόρεθή άλλη έπιτροπι εδική μας άπερασμένη, νά

μήν άςήζουν τίποτα. ώ μέγα θαδμα και μέγα άρεστώ και ψυχηκώ

θέλη εϊστεν έ'μπροσθεν τοδ κυρίου ημών Ιησοδ Χριστοδ, αγιότατε

πάτερ, εάν αυτ.ώ πιείσης νά λητρόσης ημάς και τά πεδία μας δλης

της Γρέτζηας, οπου καθημερνός χά πέρνουν οι ασεβεΐς και τά κάνουν

τουρκόπουλα και ουχη άλο, κυριος δ^θεός νά σε ποληχρονήση. αμήν.

και διά πίστεως αληθείας έ•γεινεν ή παροδσα γραμένη και όπογρα-

μένη έκ χειρώς τοδ διδασκάλου μας της αυτής χώρας Χημάρας,

δνομα αυτοδ Μιχαήλ Αργυροδ, βουλομένη, καθώς φένεται και έ•νε

σηνήθειο της χόρας μας, και με βουλή, οι άνοθεν λέγομε, τών κάτω

θεν γεγραμένον χορήον. έν μηνί φλεβαρίου έ•τους 1581.

Τά χωρία είνε τά κάτοθεν γεγραμένα, πρώτον

Ή Χειμάρα ενε χώρα και έπισκοπή. Δουκάτες, Βροχοτώ, Καλο-

γεράτες, Τρουμπατζέα, Σωτηριάνη, Μπαλάσα, Πανγγαλάδες, Δριμάδες,

Ήλιάτες, Βοδνος, Κλαπερώ, Κουδεσεοί, Πηλουρέα, Κουτζέει, Πρω-

γονάτες, Λουπεσέει, Καστέλει, Νήβητζα, Πικερνάτες, Μπουνέτζη,

Τουρνηκέει, Μπουμπαρέει, Όρέσα, Βακάδες, Πτέρνα, Τζαροκορίτζα,

Καμεινήτζα, Φηνήκη, Νταμιζέα, Λεκειλέει, Δραγάτες, Καριάνη,

Χουμελήτζα, Πέστανη, Βερνήκω, Κεπρήστα, "Αγιος Βασείλης,

Ζουλάτες.

| Έγώ Μιχαήλ δ Άργυρος έκ νήσου Κερκήρας έ'γραψα και

όπόγραψα με το 'ίδιον μου χέρη με θέλημα τόν γερώντον τής άνωθεν

χώρας Χειμάρας και γερώντον τόν άνοθεν γεγραμένον χοριον.

ί Τω• παναγιωτάτφ και μακαριοτάτω πατέρα τής μεγάλης κα-

/
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Sanctissime et Beatissime Pater et catholieae atque vniuersalis eccle-

siae Pontifex.

Nos omnes praepositi Chimarae cum assensu totius populi eiusdem

regiminis et omnium incolarum infrascriptorum Sanctitatem Vestram

jeuerenter et humiliter salutantes osculamur spetiosos eius pedes, an-

nuntiantes nobis pacem, ut primatum et caput ecclesiae uenerantes,

simulque commendamus nos ill^i8 cardinalibus praepositis nostrae

humili nationi, orantes deum ipsum, ut te,Beatissime et Sancte acDignis-

sime Pater, diu seruet incolumem. Nouerit Beatitudo Vestra hic fuisse

nobilem uirum Demetrium Ferigum, ciuem Coronensem, qui nobiscum

egit de animarum et corporum nostrorum salute, qua scilicet ratione de

impiorum Turcarum manibus liberari possemus , cumque nos et illum et

eius parentes uiros nobiles et honestos ac fideles cognouissemus, scientes

praeterea eorum seruitia, que imperatori Carolo quinto praestiterunt, ita

ut pro catholica fide etiam sanguinem spargerent, et patria ac bonis

omnibus uiri primarij vrbisque Coroneae ditissimi priuati sint, ut ex

eorum priuilegijs ostenditur, Demetrium ipsum approbauimus eique

omnem fidem praestitimus, quandoquidem deus ipse benedictus eum

illuminauit, quippe qui de Beatitudine Vestra nobiseum disseruit, nos

docens, Te sanctum esse Pontificem et Graecae nationi tam beneuolum,

ut illi collegium erexeris et ecclesiam construendam curaueris multaque

alia beneuolentiae signa in Graecos homines ostenderis et in dies magis

ostendas: itaque cum tantorum benefitiorum fama per totam Graeciam

diffusa sit, omnes nos erectis in eoelum manibus summo deo gratias

egimus eodemque sensu ac proposito flexis genibus Beatitudinem Ve-

stram precamur in nomine domini nostri IesuChristi, qui pro nobis passus

est, ut sanctum hoc opus amplecti et nobis opem ferre uelit, ita ut eius

opera et intercessione ab alijs etiam principibus adiuuemur, ut scilicet

hortatione Beatitudinis Vestrae Serenissimus et Catholicus Hispaniae

Rex Philippus auxilium mittat per Neapolitani regni uiam Graecae et

Albanensi nationi tria milia hominum et arma pro decem millibus mi
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litum et prouisionem pro illis substentandis. Nos uero erigemus vexillum

sub nomine Sanctitatis Vestrae et dicti regis Philippi, atque ita totam Al-

baniam et Moream ditiorii nostrae subicimus, cum numero plurimi sumus,

Graeci et Albanenses, et in ipsa Morea reperiantur plus quam ducenta

millia hominum bellicosorum, et hostes ipsi non amplius sint quam sex

millia, in terra uero Chimarae in uno die congregari possunt ex infra-

scriptis villagijs et regionibus decem millia atque in hebdomada una

quinquaginta milia, ex tota uero Macedonia cogerentur quingenta millia.

Quod siBeatitudoVestra fecerit, utliberemur, ex hoc tempore obedientiae

Sanctae et Catholicae Ecclesiae antiquiorisRomae nos subiciemus, Teque

summum et uerum Pontificem atque uniuersalem potentissimum omnium

Pastorem agnoscemus, simul atque Serenissimo Philippo Hispaniae regi

subiecti erimus, et debita quae dicuntur charagia reddemus tam Beati-

tudini Vestrae quam supradicto regi Philippo, dummodo Sanctitas Ve-

stra nobis concedat, utsacerdotes nostri, episcopi, praelati, patriarchae

et huiusmodi sacri ordinis honimes administrent sacramenta et cele-

brent iuxta nostrum usum et ritum, cum ut plurimum et maiore ex parte

sint Graeci et latinam linguam ignorent; ubi uero fuerint latini, ut latino

ritu celebrent: ita tamen Beatitudo Vestra praesit omnibus Dominus et

Patronus, ut sancti Petri successor in spiritualibus, Serenissimus autem

Philippus et eius successores in temporalibus.Nos itaqueChimarenses te.

nore presentium simul cum infrascriptis villagijs damus omnem auctori-

tatem supradicto D. Demetrio Ferigo et una cum illo alijs nobilibus et ho-

nestis uiris, D. Io. Lexi, Zachne et Nicolao eius filio, qui et ipsi inter pri-

mos nostrae Chimarensis terrae uiros numerantur probi et fideles, quippe

qui semper soliti sunt et solent aduersus Turchas praeliari, quemad-

modum ex eorum patentibus litteris apparet. Quidquid uero D. Deme-

trius cum ipsis et quilibet ipsorum per omnes apud Sanctitatem Vestram

et regem Philippum et imperatorem Germaniae atque alios reges et po-

tentatus aget, erit ratum tamquam per bonos et fideles nostros uuntios,

quemadmodum illos deputauimus, ut possint congregare, acceptare,

gratias petere, nummos, bona et arma et quidquid aliud opus fuerit

tam a Sanctitate Vestra quam ab imperatore et rege Hispaniae et alijs

principibus ad auxilium liberationis nostrae de manibus Turcharum;

habeant praeterea isti , quos mittimus, auctoritatem, ubicumque fuerint,
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θβρηί&ηάί βί βιΛβίίίηβηόϋ &ΐίηπι ηοβίπιπι ρΓοουΓ&ίοΓβπι, βί βι ηηί &Κ]

ίηηβηίί ίηβπηί ρΓ&βίβπίί ίβπιροπβ ρΓοουΓ&ίοΓββ ηοβίπ, ηηΐΐίηβ η&ΐοπβ

βίηί βί &ηοίοπί&ίίβ. Μ&^ηηπι οβΓίβ πιίΓ&οηΐηπι βί ορυβ β^Γβ^ίηπι &ο βρί-

πίη&ΐβ άΌπιίηο ηοβίΓο ΐββη Οηήβίο ^Γ8ίίββιπιηπι ίηβήί, δ&ηοίίββίηΐΘ

Ρ&ίβΓ, βί υββίϊ& ορβΓ& ΐίββΓ&βίπιηΓ ηοβ βί οπιηββ (ίΓ&βά&β πΊί], ηηοβ

ηηοίίΔίβ ίπιρΓ) βί ηβρΗ&Γ^ Τηπί&β άίπρίηηί βί ΤυΓβη&β ί&οίπηί. ϋβ ηίβ

η&οίβηηβ. ϋβηβ ίρββ ηοβίβΓ άοπιίηηβ άίη ββπιβί ίηοοΐηπιβπι δ&ηοίίί&ίβπι

νββίΓ&πι. Απιβη.

ΡΓο ηβπί&ίίβ £άβ ρΓβββηίββ ΐίίβΓ&β βοπρί&β βυηί βί βηββοπρί&β

πι&ηη ηοβίπ ρΓ&βοβρίοπβ βίηβάβπι ίβπΈβ Οηίπι&Γ&β, Μίοη&βΐίβ ΑΓ^ίΓο

ηοπιίηβ, βηΐΐ&ί&β, ηί &ρρ&Γβί, βχ οοηβηβίηάίηβ ηοβίΓ&β ίβΓΓ&β, ηοΐηηί&ίβ βί

&βββηβη, ηί άίχίπιηβ, βοπιπι, ηυ&β βυββοήρί& βυηί νϋΐ&^ί&, πιβηββ ίββπι-

«ήο, &ηηο πιίΐΐββίπιο φιίη^βηίββίιηο οοίη&^ββίπιο ρππιο.

Οηίπι&Γ& ίβΓΓ» βί βρίβοορ&ίυβ.

ϋηοη&ίββ, ΒΓοοοίο, Ο&ΐοίβΓ&ίββ, ΤπιπΛ&ζβί, δοίίπ&η&β, Β&ΐ&ββ&,

Ρ&η^&ΐ&άββ, ϋππι&άββ, Ηβΐί&ίββ, Βπη&β, Οΐ&ρβπιβ, Οηάββββί, ΡϋυΓβ,

Οηζβί, ΡιΌ^οη&ίββ, Ιιυρβββί, Ο&βίβΐΐί, Νίηίζ&, Ρίοβπι&ίββ, Βηηβζζβ,

ΤηΓηβοηβί, Βπο&Γβί, ΟΓβββα, Β&ο&άββ, ΤβΓη&, Ζ&Γοοοήίζ&, Ο&πιίηίζζ&,

Ρβηβο&β, Ό&πιίββί, Ιιβοηϋβί, ϋΓ&^οίββ, Ο&ή&η&β, Οηπιβΐίίζα, Ρββί&η&β,

Ββπι&ουβ, Οβρπβί&, Αίοββ&βίΐββ, Ζηΐ&ίββ.

Ε^ο Μίοη&βΐ ΑΓ^ίΓο βχ ίηβηΐ& ΟοΓο^Γ& βοπρβί βί βηββοπρβί πι&ηη

ρΓορπ» ηοΐηηί&ίβ ββηίοπιπι Γβ^ίοηίβ Οηίπι&Γ&β βί βηρΓ&βοπρίοπιπι

νϋΐ&§;ίοπιπι.

XIV. 1582. 3. &η^ηβϋ.

ΙηοοΙαβ Μαίηαβ αηχίΙίηιη ρβίηηί α ραρα θη^οήο XIII., αά ««»» ηίίίιηία

ΝίοοΙαν,ιη Μοηβοηιη.

θεός.

α φ π β' άγούστου γ'

| Τιμιότατον και άξιώτατον κύριον κύριον πάπα της Τόμας αρχηε-

ρεα τον χριστιανο. πολα σε προσκηνοδμε τώ ελαπροτατο σοδ κορμι εμη;

η μανηατες ολη μας, μικρα και μεγράλη, ιερης και γεροτες, πολα

προσκηνοδμε την βασιλεια σοδ πεθημοτας και ζειτοτας της βασι

λεια σου. εσιμαζοχτκημαν ολος ο λαος, και γραφομε τή βασιλεια σοδ,


