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Η ΔΙΑΘΗΚΗ (1786) ΤΟΥ ΚΥΘΗΡΙΟΥ ΔΡΑΜΑΤΟΥΡΓΟΥ 
ΚΑΙ ΙΑΤΡΟΦΙΛΟΣΟΦΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΟΡΜΟΡΗ (1720-1790)1

Τ
ό 1745 ό Γεώργιος Μόρμορης δημοσιεύει άνωνύμως στή Βενετία μιά ελεύθερη παρά

φραση της ποιμενικής κωμωδίας τού Torquato Tasso Αμύντας. Τήν ταύτιση τού ποι
ητή με τόν Κυθήριο ιατροφιλόσοφο απέδειξε παλαιότερα ό Σ.Ά. Εύαγγελάτος, ό όποιος 

πρόσφατα δημοσίευσε μελέτημα με άγνωστα βιογραφικά στοιχεία γι’ αυτόν.2
Οί νέες πληροφορίες πού μάς παρέχει ή αύτόγραφη διαθήκη του είναι οί ακόλουθες:
1) Ή οικονομική του κατάσταση.
Γνωρίζαμε ήδη δτι ό Γεώργιος Μόρμορης, μετά τήν επιστροφή του άπ’ τίς σπουδές του 

στήν Πάντοβα, είχε αναπτύξει στά Κύθηρα, παράλληλα μέ τήν άσκηση τού ιατρικού επαγ
γέλματος, πολυσχιδείς οικονομικές δραστηριότητες. Δάνειζε συνεχώς χρήματα, άλλά πά
ντα μέ τό νόμιμο τόκο (10%) καί αγόραζε σπίτια, χωράφια κ.λπ. δημιουργώντας μιά μεγά
λη περιουσία.3

Στό τελευταίο μελέτημά μου έγραφα: «Μέσα σέ πέντε μέρες εργασίας μου στά ’Αρχεία 
[τών Κυθήρων] συγκέντρωσα περίπου 200 έγγραφα, στά όποια δρά (καί δέν εννοώ ώς μάρ
τυρας). Είναι απολύτως βέβαιο ότι μιά ένδελεχέστερη καί πιό άνετη χρονικά έρευνα θά 
άποκαλύψει πολύ περισσότερα, πού όμως δέ νομίζω ότι θά μεταβάλουν τήν εντύπωση πού 
αποκομίζουμε από τά ήδη εύρεθέντα».4 Σέ σχετικό μελέτημά της ή Μαρία Γ. Πατραμάνη 
προβάλλει νέα, ενδιαφέροντα στοιχεία καί γιά τήν οικονομική κατάσταση καί γιά άλλες 
επαγγελματικές δραστηριότητες τού Μόρμορη, δημοσιεύοντας τη διαθήκη τού πατέρα του 
’Ιουλίου. Οί νέες πληροφορίες δέν μεταβάλλουν τήν αίσθηση πού ώς τώρα έχουμε αποκο
μίσει, άλλά βέβαια τήν εμπλουτίζουν.5

1 Ή πρώτη άπό τούς συγγραφείς άνακάλυψε τή δια
θήκη καί τήν μετέγραψε. Ό δεύτερος φέρει τήν ευθύ
νη για τή συγγραφή τού άρθρου αύτοΰ. ’Εννοείται δτι
σχολιάζονται μόνο οί πληροφορίες πού παρέχει ή δι
αθήκη για τόν Γεώργιο Μόρμορη καί τόν στενό συγ
γενικό του κύκλο καί δέν σχολιάζονται τά τοπωνύμια 
κ.λπ.. καθώς καί άλλα πρόσωπα πού μνημονεύονται σ’ 
αυτήν. Νεότερα στοιχεία πού ένετόπισε ή πρώτη άπό 
τούς συγγραφείς άναφέρονται στις οίκε'ιες θέσεις.
3 Βλ. ΣΠΥΡΟΥ Α. ΕΥΑΓΓΕΛΑΤΟΥ «Γεώργιος 
Μόρμορης ό ποιητής του ΆμιΗτα», Ελληνικά 22, 
1969.173-182 καί Πίνακες 3-4 (στό έξης: Σ.Α.Ε. 1969), 
καθώς καί ΤΟΥ ΙΔΙΟΥ «Νέες βιογραφικές ειδήσεις 
γιά τόν ποιητή Γεώργιο Μόρμορη (1720-1790), πού 
ιιετέφρασε ελεύθερα (1745) τόν Άμύντατον Torquato
Tasso». Παράβασις 5, 2004, 13-27 καί 28 Πίνακες,
όπου συγκεντρώνονται καί όλες οί γνωστές μέχρι 
τότε πληροφορίες γιά τόν ποιητή, καθώς καί ή σχε

τική βιβλιογραφία (στό έξης: Σ.Α.Ε 2004). Ό Εύαγ
γελάτος έχει έτοιμάσει κριτική έκδοση τού κειμένου, 
ή όποια θά δημοσιευθεΐ άπό τό Μ.Ι.Ε.Τ.
3 Σ.Α.Ε. 2004, 19.
4 "Ο.π.
5 ΜΑΡΙΑ Γ. ΠΑΤΡΑΜΑΝΗ «Ό ποιητής του ~Αμύ- 
ντα Γεώργιος Μόρμορης καί ό κόσμος του: ψηφίδες 
άπό τήν ανθρωπογεωγραφία τής κρητικής διασποράς 
(1645-1669) καί τήν πνευματική παραγωγή στά Κύθη

ρα τού 18ου αιώνα», Νόστος5. Αθήνα 2008, 203-310 
(στό έξης: Μ.Γ.Π. 2008). Πρόκειται γιά ένα ενδιαφέ
ρον, άλλά θεματολογικά κάπως «ρευστό» μελέτημα. 
’Επίσης, ένώ προβάλλονται χρήσιμες νέες πληροφο
ρίες, παραμένουν καί κάποια ερωτηματικά. Π.χ. ό 
Καπιτάνος Γεώργιος Μόρμορης άλλου εμφανίζεται 
ώς πιθανός παππούς τού ποιητή (δ.π. 226) καί λίγο 
πιό κάτω (δ.π. πάλι 226) τό γεγονός άναφέρεται ώς 
βέβαιο (πρβλ. καί 228).
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Στή διαθήκη τού Γεωργίου Μόρμορη βρίσκονται τώρα συγκεντρωμένες αναφορές γιά 
περισσότερα άπό σαράντα ακίνητα (σπίτια, υποστατικά, λιόφυτα, κτήματα, χωράφια, 
αμπέλια κ.λπ.) στή Χώρα καί σέ διάφορες περιοχές του νησιού, τά όποια κληροδοτούνται 
κυριότατα στους δύο νόμιμους γιούς του, τόν Μανόλο καί τόν Ιωάννη. Στούς Ιδιους δια
τίθεται σχεδόν καί τό σύνολο τής κινητής περιουσίας του.Έάν συγκρίνουμε τή διαθήκη τού 
πατέρα του ’Ιουλίου Μόρμορη μέ εκείνη τού γιοΰ του, διαπιστώνουμε τεράστια διαφορά 
ως πρός τόν πλούτο πού διαθέτει ή διαθήκη τού Γεωργίου. Πλήν των πάμπολλων ακινήτων 
άναφέρονται χρήματα, χρυσαφικά καί ακόμη λάδι, κρασί, δημητριακά κ.λπ. πού πηγαίνουν 
όλα στούς δύο νόμιμους γιούς του, εκτός κάποιων ποσών ή αγαθών πού κληροδοτούνται 
στήν κόρη του Μαριέτα, στή γυναίκα του Ελένη καί σέ κάποια άλλα πρόσωπα.

2) Ό λόγος πού συντάχθηκε ή διαθήκη καί οί άμεσοι τότε (1786) ζώντες συγ
γενείς του.

’Αφορμή γιά τή σύνταξη τής διαθήκης στάθηκε ένα ταξίδι τού Γ. Μόρμορη «διά τά μέρη 
τής Βενετίας [μάλλον εννοεί τήν Πάντοβα] όμού μέ τά παιδιά Μανόλον καί Χρίστον όπως 
μάθουν καί λάβουν αρκετήν διαγωγήν». Ό Μόρμορης ήταν τότε 66 ετών καί, όπως γρά
φει στήν αύτόγραφη διαθήκη του, προχωρεί στή σύνταξή της «φοβούμενος τόν θάνατον 
εις τόν όποιον ύπόκεινται περισσότερον όσοι διά θαλάσσης ταξιδέβουν [sic]». Ό Μανό
λος τότε είναι 16 ετών, ό άλλος νόμιμος γιός του, ό ’Ιωάννης, είναι μόλις 7 ετών καί βεβαί
ως δέν προτίθεται νά τόν πάρει μαζί του. Ή κόρη του ή Μαριετούσα (Μαρία)6 είναι τότε 
10 ετών καί, άσχέτως τής ήλικίας, δέν έπρόκειτο βεβαίως νά οδηγήσει σέ σπουδές ένα κορί
τσι, γεγονός άδιανόητο γιά τήν εποχή εκείνη. Ή γυναίκα του Ελένη, τό γένος Καλούτση- 
Μαχαιριώτη, ήταν τότε 48 ετών.7

Δέν γνωρίζουμε άν τό ταξίδι αυτό πραγματοποιήθηκε, πιθανότατα όμως έγινε, άφοΰ ξέ
ρουμε ότι αργότερα ό Μανόλος είναι διδάκτωρ ’ιατροφιλόσοφος.8

Ποιος είναι ό Χρήστος; Νομίζω ότι είναι νόθος γιός του καί βαφτισιμιός του, τότε 
12 έτων, γιός πού γεννήθηκε από τήν «κοπελούδα» (υπηρέτρια) Σταμάτα Μωραίτισσα.9

6 Στό νεότερο μελέτημά μοτι άνέφερα τά παιδιά του 
Γεωργίου στηριγμένος σέ άρχειακές πηγές καί μετα
ξύ άλλων σημείωνα: «'Επόμενο παιδί είναι ή Μαρία 
πού γεννήθηκε τό 1771 καί πέθανε πρό τού 1776, έτος 
κατά τό όποιο άλλο τους παιδί βαφτίζεται Μαρία [...] 
Τό 1776 γεννιέται ή δεύτερη Μαρία, ή όποια πεθαίνει 
προφανώς τόν ’Ιανουάριο τού 1777». Σέ σχετική υπο
σημείωση μέ παραπομπή στίς αρχειακές πηγές έγραφα: 
«Άναφέρεται θάνατος τού θηλυκού παιδιού τού Μόρ
μορη, χωρίς όνομα» (Σ.Α.Ε. 2004, 16). Άφοΰ όμως ή 
κόρη του Μαρία ζοΰσε τό 1786, πρέπει νά συμπερά- 
νουμε ότι άλλο ήταν τό κοριτσάκι πού πέθανε τόν Ια
νουάριο τού 1777 -όχι ή δεύτερη Μαρία- καί πέθανε 
πιθανόν αβάπτιστο. Ή δεύτερη Μαρία παντρεύεται τό 
1793 (βλ. παρακάτω).
7 Σ.Α.Ε. 2004, 16.
8 Π.Λ.ΖΩΗ «Κύθηρα καί Οικογένεια Μόρμορη»,

Λύρα, Τριμηνιαίον Περιοδικόν Ζακύνθου, ’Ιδιοκτήτης 
Γιάννης Χρυσικόπουλος, ’Εκδότης Χρήστος Τζαβίδης, 
Έτος Α, Άπρίλιος-Σεπτέμβριος 1970, Φύλλον 2-3,

σελ. 102. (Ευχαριστώ καί πάλι τή φίλη Καθηγήτρια κα. 
Χρύσα Μαλτέζου πού μέ ένημέρωσε γιά τήν ύπαρξη 
τού άρθρου αυτού), πρβλ. Σ.Α.Ε. 2004, 16 καί σημ. 43. 
Ή πιθανή έγγραφή του στό Πανεπιστήμιο τής Πάντο- 
βας δέν μπορεί νά έπιβεβαιωθεί άπό τόν Γ.Σ. ΠΛΟΥ- 
ΜΙΔΗ «Αί πράξεις έγγραφης των Ελλήνων σπου
δαστών τού Πανεπιστημίου τής Παδούης», Ε.Ε.Β.Σ. 
1970, τ. ΛΖ' (1970) καί ΛΓΓ (1971), δεδομένου ότι τήν 
περίοδο έκείνη υπάρχουν κενά στίς πηγές.
9 Βλ. Σ.Α.Ε. 2004, 16. Ή Μ.Γ.Π. 2008, 253 σημ. 178 
έπισημαίνει ότι στήν άρχειακή ένδειξη πού υπέδειξα 
δέν άναφέρεται ή έπωνυμία «Μωραίτισσα». 'Ωστό

σο δέν υπάρχει άμψιβολία ότι ή κοπελούδα τού Γ. 
Μόρμορη Σταμάτα ταυτίζεται μέ τήν «Σταμάτα Μω- 
ραείτισα, δούλα τής κυρίας δοτόρενας Μόρμορι». 
(Βλ. Ληξιαρχικό Αρχείο Ενοριών, Ενορία Παντο- 
κράτορος στό Κάστρο, 1687-1850, εκδίδει ΕΛΕΝΗ 

ΧΑΡΟΥ-ΚΟΡΩΝΑΙΟΥ, Κύθηρα 2006, 156, άρ. 600 
(4-2-1796<β.ε>. Ή Σταμάτα αυτή άναφέρεται καί μέ 
κάποια ειδικότερη εύνοια στή διαθήκη τού Γ. Μόρμο-



Η ΔΙΑΘΗΚΗ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΟΡΜΟΡΗ 655

Ή Μ.Γ. Πατραμάνη σημειώνει, νομίζω κάπως παράτολμα: «Ό Γεώργιος Μόρμορης, ακό
μη, πρέπει νά διευκρινισθεϊ ότι δέν είχε αποκτήσει κανένα νόθο παιδί. Ή αναφορά ότι ό 
Χρηστός, γιός τής “κοπελούδας Σταμάτας Μωράίτισσας” ήταν δικός του νόθος γιός δέν 
εύσταθεΐ. Ή Σταμάτα ήταν “κοπελούδα τού Μόρμορη”, άνήκε δηλαδή στό υπηρετικό προ
σωπικό του· ô τελευταίος δηλώνεται απλώς ώς άνάδοχος στή βάπτιση».10

Οί πολύ ισχυρές, νομίζω, ένδείξεις γιά τό οτι ό Χρηστός ήταν νόθος γιός τού ποιητή, 
είναι οί ακόλουθες:

α') Στήν άναγραφή τής βάπτισής του, στή σχετική ληξιαρχική πράξη, άναφέρεται: 
«1774, μινος Φευρουαριου 15 <β.έ.>. Έγενηθι καί έβαπτισθη ένα πεδιον ασερνικό [[νο- 
θος]], γενημένον άπό τ[η]ν Σταμάτα, κοπελούδα τού (φ. 7Γ) σιώρ τετόρου Γεώργιου Μορ- 
μορι καί τό αναδεχθη εκ τού θιου βαπτίσματος ό σιωρ τετόρος Γεώργιος Μόρμορις καί τό 
επονόμασε Χρίστο.

’Ιωάννης ιερεύς προτοπαπάς Κασιμάτις»."

Ή λέξη «νόθος» έχει διαγράφει άπό τόν συντάκτη τής ληξιαρχικής πράξης εφημέριο.12 
Γιατί; Τό παιδί είναι σίγουρα τής Σταμάτας Μωράίτισσας, τής «κοπελούδας» τού Μόρμορη 
καί άναφέρεται ώς νόθο. Νομίζω ότι ό Γεώργιος Μόρμορης, πού ήταν ό άνάδοχός του, είπε 
στόν εφημέριο: σβήσε τό «νόθος». Καί εκείνος υπάκουσε. Αδυναμία γιά τό μωρό δέν μπο
ρούσε βέβαια ό Γ. Μόρμορης νά διαθέτει. Γιά τή μητέρα τού βρέφους όμως είναι πολύ πιθα
νό. Αυτό φαίνεται καί άπό τό γεγονός ότι βαφτίζει τό παιδί της (τους;) κι απ’ τό ότι στή δι
αθήκη του αφήνει τής «συντέκνησάς του», όπως τήν άποκαλεΐ, (δηλαδή κουμπάρας), ποσά 
σημαντικότερα απ’ ο,τι αφήνει σέ άλλη «δούλα» του. Όρίζει ακόμη νά μείνει ή Σταμάτα στό 
σπίτι του, όπως όταν εκείνος ζοΰσε· γεγονός πού συνέβη, όπως μαθαίνουμε άπό μεταγενέστε
ρο έγγραφο.13 Ειδικότερα στή διαθήκη του γράφει: «Τής Σταμάτας τής δούλας μου καί συντέ- 
κνησας μου άφίνω νά τής δίδουν οί κληρονόμοι μου εκατόν πενίντα γρόσια καί νά ζή εις τό 
όσπήτιον μου ώς έζοΰσαι. Τής άλλης δούλας μου τής Ελένης θέλω καί άφίνω εκατόν γρόσια 
διά μιάν φοράν όπόταν θελήση νά ύπανδρευθή· καί τήν ευχήν μου καί τών δύο».

β') Στή διαθήκη του γράφει ό ίδιος πώς πάει νά έγκαταστήσει γιά σπουδές στά «μέρη 
τής Βενετίας [...] τά παιδιά Μανόλον καί Χρίστον». Δέν γράφει «τά παιδιά μου», γράφει 
απλώς «τά παιδιά». ’Αλλά είναι δυνατόν νά τοποθετεί σχεδόν στήν ίδια μοίρα τό νόμιμο 
γιό του Μανόλο μέ τό νόθο γιό μιας «δούλας» του, άν δέν είναι δικό του παιδί;14

γ') Στή διαθήκη του ό Γ. Μόρμορης κληροδοτεί στόν Χρήστο μιά πολύ σημαντική πε
ριουσία: ένα σπίτι στόν 'Άγιο ’Ιωάννη στό Κάστρο, τό άκίνητό του στό χωρίο Φράτζα όλο 
άμπέλι καί δύο βουκολές καί δύο πηγάδια μέσα. Επίσης τό υποστατικόν λεόφυτον είς τές 
Σπηλιές καί άκόμη ένα άλλο στό Μπερτολαγκάδι μέ ένδεκα ρίζες ελιές.

Είναι εντελώς άπίθανο νά κληροδοτεί τέτοια περιουσία στόν «μούλο» μιας «δούλας» 
του, άν δέν είναι δικό του παιδί. Παρόμοιο προηγούμενο δέν μοΰ είναι γνωστό. ’Επί τού θέ

ρη (βλ. παρακάτω).
10 Μ.Γ.Π. 2008,252-253.
11 Βλ. Ληξιαρχικό ’Αρχείο ’Ενοριών, δ.π., 138, άνα
γραφή 525.
12 Διαγραφή δηλώνουν οί διπλές αγκύλες πού περι
κλείουν τή λέξη. (Βλ. δ.π., σελ. λ'). Ή Μ.Γ.Π. 2008. 
253, σημ. 178 μεταφέρει τό χωρίο, χωρίς όμως νά ση
μειώνει δτι ή λέξη «νόθος» έχει διαγράφει.

13 Βλ. εδώ σημ. 9, δπου ή Σταμάτα άναφέρεται ώς 
«δούλα τής κυρίας ντοτόρενας Μόρμορη» τό 1796.
14 Υπάρχουν μεταγενέστερες ενδείξεις γιά τή μόρ
φωση τού Χρήστου, καθώς καί γιά τό δτι έγνώριζε 
ιταλικά, ένδείξεις πού άκόμη δέν έχουν τεκμηριω
θεί μέ σαφήνεια (υπόδειξη τής κας Ελένης Χάρου- 
Κορωναίου).
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ματος ή κα. Ελένη Χάρου-Κορωναίου σέ επιστολή της από τά Κύθηρα τής 1ης Δεκεμβρίου 
2008 μού γράφει: «Έχουν περάσει άπό τά χέρια μου 2000 διαθήκες (αυτή τή δουλειά κάνω 
τώρα) του Που αί. καί τις ελάχιστες φορές πού βρήκα άνάδοχο νά αφήνει κάτι σέ αναδεξι
μιό του γιά ψυχικό, ήταν τό πολύ-πολύ ένα περιβολάκι ή μιά ρίζα ελιά».

'Ύστερα άπό όσα παραπάνω άναφέρθηκαν μπορούμε νομίζω, μέ άρκετή βεβαιότητα, νά 
θεωρήσουμε, ότι κατά πάσα πιθανότητα ό Χρήστος ήταν νόθος γιός τού ποιητή.

ΠΡΟΣΘΗΚΗ: Είχε παραδοθε'ι γιά έκδοση τό σύντομο αύτό μελέτημα, όταν ή κα. Έ. 
Χάρου-Κορωναίου μού άπέστειλε φωτοαντίγραφο ενός νέου συμβολαίου πού μόλις τώρα 
ανακάλυψε καί πού λύνει οριστικά τό θέμα. Πρόκειται γιά πράξη τής 28ης’Οκτωβρίου 1791 
(έ.π.) τού νοταρίου Δράκου Μορίζου (βιβλίο 12°, φφ. 84ν - 85τ) στήν οποία άναφέρονται τά 
εξής: Ό Μανόλος, ενεργώντας καί γιά τόν άνήλικο αδελφό του ’Ιωάννη, παρόλο πού δέν 
έχει κατατεθεί έπισήμως ή διαθήκη τού πατέρα του (δέν τό έχει επιτρέψει ή χήρα τού Γε
ωργίου Ελένη), προσέρχεται στον νοτάριο μαζί μέ τόν Χρήστο (έπισήμως: βαφτισιμιό τού 
ιατροφιλόσοφου) καί τή μητέρα του, τή γνωστή μας Σταμάτα, έχοντας τήν πρόθεση νά τούς 
παραδώσει (ό Μανόλος) όσα σημειώνει ό πατέρας του στή διαθήκη. Στό έγγραφο άναφέρε- 
ται ότι θά ρυθμιστούν όσα είχε ορίσει ό Γεώργιος «... ήν φαβόρ τού παρόντος σινιόρ Χρί
στου, έπηλεγόμενου Μόρμορη, ύού τής Σταμάτας, δουλεύτρας τον, τόν όπήον άναδέχθη 
άπό τό άγιον βάπτησμα δ αυτός ποτέ κύριος δοτόρ Γεώργιος...». Στό τέλος τού συμβολαί
ου ό Χρήστος υπογράφει ώς εξής: «Χρίστος Μόρμορης ελαβα καί στεργο ος ανοθεν». Δέν 
υπάρχει πιά καμία αμφιβολία ότι ό Χρήστος ήταν νόθος γιός τού ποιητή.

3) Πληροφορίες γιά τήν προσωπικότητά του.
Έχουμε ήδη συνθέσει στοιχεία τής προσωπικότητας τού ποιητή-ίατροφιλόσοφου- 

«τραπεζίτη».15 Έδώ προσθέτουμε κάποια νέα πού προκύπτουν άπ’ τή μελέτη τής διαθήκης 
του καί μερικών άλλων έγγράφων.

α') Ήταν άνθρωπος θαρραλέος καί μέ γερή κράση, άφού τότε 66 έτών άποφασίζει επι
κίνδυνο γιά τήν εποχή εκείνη, όπως ό ίδιος σημειώνει, ταξίδι στά «μέρη τής Βενετίας» μέ 
σκοπό νά έγκαταστήσει «τά παιδιά Μανόλον καί Χρίστον» πού θά σπουδάσουν εκεί.

β') Φαίνεται πώς ήταν εγωιστής καί απολυταρχικός. Γράφει γιά τή γυναίκα του: «Τήν 
αγαπητήν μοι κυρά Ελένην άφίνω κομισαρίαν διά νά κυβερνάται καί νά ζή ώς έζοΰσαι 
όταν είμουν εγώ, άνίσως καί δέν θελήσει νά λάβη άλλον άνδρα, καθώς μέ έβεβαίοσε, επει
δή καί άν λάβη, δέν ακούω νά έχη καμιάς λογής μετοχήν είς τήν αγάπη καί σπλάγνος». Καί 
άναφέρεται σέ μιά γυναίκα νεότερή του κατά 18 χρόνια.

γ) Φαίνεται πως ήταν πρόσωπο αύστηρών-συντηρητικών αρχών. ’Ακολουθώντας τήν 
τότε παράδοση, κληροδοτεί μόνο στ’ αγόρια του τό συντριπτικά μεγαλύτερο μέρος τής πε
ριουσίας του, υπό τόν δρο («κοντιτσιονάδο») νά πηγαίνει «άπό πρόσωπον είς πρόσωπον» 
(δηλαδή σέ αρσενικούς άπογόνους). Μοιάζει επίσης νά άδικε! τή γυναίκα του, δεσμεύοντας 
τήν προίκα της, άλλά καί τήν κόρη του πού τής αφήνει ελάχιστα.

Μετά τό κείμενο τής διαθήκης, δυόμιση περίπου χρόνια αργότερα, ό νοτάριος Δ. Κα- 
σιμάτης σημειώνει (4-2-1793) δτι οί άπόγονοι τού Γ. Μόρμορη τού καταθέτουν τή διαθήκη 
γιά νά «επισημοποιηθεί». Κατ’ αρχήν φαίνεται παράδοξο τό δτι κατατίθεται δυόμιση χρό
νια μετά τό θάνατό του. Στήν ίδια σημείωση τού νοταρίου άναφέρεται κάποιο προικοσύμ
φωνο.16

15 Σ.Α.Ε.2004. 19 καί 23-27.
16 Βλ. τό σημείωμα πού δημοσιεύεται εδώ μετά τή 
διαθήκη.
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Ή κα. Έ. Χάρου-Κορωναίου ένετόπισε στις πράξεις τού ίδιου νοταρίου Δ. Κασιμάτη, 
(filza 1, άρ. 160) πράξη τής 26ης Νοεμβρίου 1790, πού έχει αποσαφηνίζεται τό θέμα. Μου 
γράφει (Δεκέμβριος 2008): «Στον ίδιο νοτάριο πού βρέθηκε ή διαθήκη τού Μόρμορη, στην 
ίδια φίλτζα, βρέθηκαν ενστάσεις. Συγκεκριμένα στη διαθήκη αναφέρει γιά τή γυναίκα του, 
δτι οί δύο νόμιμοι υιοί του νά τής δίνουν κάποια εισοδήματα τό χρόνο “...όμως νά μή γη- 
ρέβει τίποτες άπό τό πρικήον της...”. Αυτό φαίνεται ενόχλησε τή δοτόρενα. 20 Νοεμβρίου 
1790 πέθανε ό Μόρμορης. Στίς 26 Νοεμβρίου ό γιός του, ντοτόρ Μανόλο, γιά λόγου του καί 
γιά τόν άνήλικο άδελφό του ’Ιωάννη, γιά νά ευχαριστήσει τή μάνα τους "... η οποία ακού
εται ζημιομενη εις τό πράγμα τής προίκας της...” μέ αυτά πού έγραψε ό Μόρμορης στή δι
αθήκη του “... και για να μην ακολουθήση άναμεσόν τους καμμίας λογής σκάνδαλον, υπα
κούει εις ταις περικάλεσές της...” καί δέν εμφανίζει τήν ιδιόχειρη διαθήκη στό όφφίκιο τής 
καγγελαρίας. Τώρα [1793, επειδή θά γίνει ό γάμος τής Μαριέτας] πού πρέπει νά τήν παρου
σιάσει, γιά νά “ριβελαρισθή” κατά τούς νόμους, ή δοτόρενα παραιτεϊται (rinunziare) άπό 
αυτά πού τής παραχωρεί μέ τή διαθήκη ό Μόρμορης, άλλά θέλει νά έχει ελεύθερη τήν προί
κα της, ώστε μετά τό θάνατό της νά περνά στά άρσενικά παιδιά της. Επίσης ή κόρη τού 
Μόρμορη Μαριέτα παραιτεϊται άπό όλα αυτά πού τής αφήνει μέ τήν διαθήκη ό πατέρας της 
καί μένει ευχαριστημένη νά παραχωρήσουν τά αδέλφια της (“να ασενιάρουν”) στόν καιρό 
τής υπανδρείας της 1500 τζηκίνια σέ μόμπιλε καί στάμπιλε, ποσό πού ξεπερνά τά άναγρα- 
φόμενα στή διαθήκη. Αύτή τή συμφωνία έκαμαν μάνα, γιός καί κόρη καί τήν υπέγραψαν. Τό 
1793 ή Μαριέτα παντρεύεται τόν Νικόλαο Δεβούνη, συντάσσεται τό προικοσύμφωνο καί 
ή στίμα τών περιεχομένων εις αύτό. Μέ τήν σύνταξη τού προικοσυμφώνου τής Μαριέτας 
εμφανίστηκε καί ή διαθήκη τού Μόρμορη, όπως φαίνεται στό τέλος». [Εννοεί τό σημείωμα 
τού νοταρίου πού δημοσιεύουμε εδώ μετά τή διαθήκη].17

17 Είναι γνωστό ότι σώζεται μιά προσωπογραφία τού 
ποιητή (βλ. Σ.Α.Ε. 2004, 25-28) όπου αναγράφεται: 
ΓΕΩΡΓ(ΙΟΣ) ΜΟΡΜΟΡΗΣ ΙΑΤΡΟΦΙΛΟΣΟΦ(ΟΣ) 
ΑΚΑΔΕΜΙ(ΑΣ) ΦΛΟΡ(ΕΝΤΙΑΣ) ΕΤΩΝ N [sic], Στό 
προηγούμενο μελέτημά μου (ό.π.) ανέλυα τήν πληρο
φορία αύτή. Ή κα. Μ. Πατραμάνη (Μ.Γ.Π. 2008,289) 
διατυπώνει μιά Ιδιότυπη υπόθεση. ’Επειδή, πλήν τής 
προσωπογραφίας, δέν συνάντησε στίς αρχειακές πη
γές μνεία γιά τό ότι ήταν Ακαδημαϊκός, γράφει: «Πι
θανότατα, ωστόσο, νά ήταν δικό του επινόημα [τού 
Γ. Μόρμορη), δηλαδή νά παρωθήθηκε ό ίδιος άπό 
τήν άνεκπλήρωτη έπιθυμία του νά γίνει ’Ακαδημαϊ

κός, παραγγέλλοντας στόν ζωγράφο, πού φιλοτέχνη
σε τήν προσωπογραφία του, νά άναγράψει τόν τιμητι
κό αύτό τίτλο πνευματικής διάκρισης». Δηλαδή ούτε 
λίγο ούτε πολύ μάς λέει ότι ό Μόρμορης ήταν άπα- 
τεών! Είναι βέβαιο ότι ό Μόρμορης παρήγγειλε τήν 
προσωπογραφία αύτή γιά νά τήν άναρτήσει σέ κά
ποιο τοίχο τού σπιτιού του καί έμμεσα νά τήν επιδει
κνύει στούς επισκέπτες του, ιδιαίτερα τών άνώτερων 
κοινωνικών τάξεων. Θά κάγχαζαν καί θά τόν ειρω
νεύονταν άνθρωποι σοβαροί, εάν δέν τούς έξηγοϋσε 
άπό πού διέθετε αύτό τόν τίτλο.
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Κύθηρα, 15 Μαιου 1786. Γραφή Γεωργίου Μόρμορη 
Γ.Α.Κ. Τοπικό Αρχείο Κυθήρων 
Νοτάριος: Δημήτριος Κασιμάτης ποτέ Αντωνίου 
Filza 1, άρ. 156

Τηρείται ή όρθογραφία του χειρογράφου. Σιωπηρώς παρεμβαίνουμε στή στίξη, κεφαλαιογρα- 
φοϋμε άρχικά όνομάτων καί τοπωνυμίων κ.τ.τ. καί σέ λέξεις πού έμφανίζονται με δυο τόνους 

επιλέγεται ό όρθότερος ή ό συγγενέστερος πρός τόν όρθό τονισμό. Συχνά ό Μόρμορης τοποθε
τεί τούς τόνους τυχαία. Αυτοί δέν έλήφθησαν ΰπ’ δψιν. Κάποτε ό συντάκτης δέν θέτει τόνους. 

’Αναλύονται σιωπηρώς οί βραχυγραφίες.

Έτος άπό Χριστού 1786 μηνός Μαϊου 15 δεκαπέντε έ.π., εις τό Κάστρον 
έν τω οϊκω μου.

Επειδή καί νά άποφάσησα έγώ ό κάτωθεν γεγραμμένος Γεώργιος Μόρ
μορης, υιός τού ποτέ κυρίου Ιουλίου, νά άναχωρήσω διά τά μέρη τής Βε
νετίας όμού μέ τά παιδιά Μανόλον καί Χρίστον, όπως μάθουν καί λάβουν 
άρκετήν διαγωγήν καί φοβούμενος τόν θάνατον, εις τόν όποιον ύπόκεινται 
περισσότερον όσοι διά θαλάσσης ταξιδέβουν, διά τούτο άποφάσησα νά 
γράψω καί νά ύπογράψω ιδία χειρί τήν παρούσαν μου διαθήκην καί ύστε- 
ρινήν, ή όποια θέλω νά έχη τήν δύναμιν καί Ισχύν έν παντί τόπω καί καιρώ 
καί κρητηρίω.

Παρακαλώ τήν κυρά Ελένην, τήν άγαπητήν μοι γυνήν, ότι άν μέ άκο- 
λουθήση ό θάνατος, νά πρεζεντάρη τήν παρούσαν μου διαθήκην, όπού άφί- 
νω βουλομένην εις τάς χείρας της, εις τό όφφίκιον τής Καντζελαρίας διά νά 
άνοιχθή καί κατά τάξιν νόμου νά κυριχθή διά νά έχη ολην τήν δύναμιν ώς 
εϊρηται. Έπειτα τήν παρακαλώ νά κάμη ένα πριβάτο ίνβεντάριον, μέ τήν 
συνδρομήν καί βοήθειαν άνθρώπων άξιων, μέ ολην τήν καθαρότητα, κατά 
τήν συνηθισμένην της καλήν συνήδυσιν, καί εις αύτό νά γράψη μέ τήν ψυ
χήν της ολον μου τό μόμπηλε πράγμα κάθε λογής· καί έπειτα ύπογεγραμμε- 
νον άπό μάρτυραις νά πρεζενταρισθή εις άττα αύθεντικοϋ νοταρίου, καθώς 
καί οτη άσπρα μοΰ χρεοστοϋν, ώς φέναιται εις τά λί<μ>πρα μου καί όσα 
άλλα θέλουν εύρεθή καί θέλουν έχει εις κάθε τρόπον άναφοράν εις έμένα.

Συγχωρώ έξ όλης ψυχής καί καρδίας εις ολους τούς Χριστιανούς καί 
παρ’ αύτών ζητώ καί έγώ ό άμαρτολός τήν τελείαν συγχώρεσιν. Παρακαλώ 
τόν έν Τριάδι Θεόν ήμών, νά λάβη τήν άμαρτολήν μου ψυχήν νά τήν έλεήση 
έν ώρα κρίσεως, μεσιτεία τής Αειπαρθένου Θεοτόκου Μαρίας καί πάντων 
τών άγιων.

Θέλω ότι τό ύποστατικόν μου λεγόμενον Όξοκάμπο Μανιτοχώρι, μέ 
άλλον τού Αάτζου όπού είναι ένομένον καί μέ έκείνο όπού έχω εις τήν 
Ακονόπετρα καί τό άλλον όπού είναι συμά εις αύτό, όλα ώς εύρίσκονται 
α<μ>πέλια, έλιαίς, πηγάδια καί ολλα νά είναι τού υιού μου τού Μανό
λου, όπού έχω άγορασμένα άπό τόν σιόρ Νικολό[8ίυ]<κ>ην Μηχελάκη, 
άπό τόν παπά Μηχελάκι, καί κυράν άδελφήν τως, τήν κυρά Ειρήνην τήν 
άδελφήν τως καί άπό τόν σινιόρ τενέντε Νταντώνιον καί τά σπήτια όπού
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έκαμα εις τό άλλον όπού άγόρασα άπό τόν αίδεσιμώτατον 'Ιερομνήμων 
Καλούτζη ποτέ Μανολαρά νά τά μεταχειρίζονται καί αύτός, καθώς καί 
ό άδελφός του ό Ιωάννης, εις τόν όποιον άφίνω δλον αύτό τό υποστα
τικόν λιόφητα καί χωράφια όπου άγόρασα άπό τόν αυτόν Ίερομνήμον.

Θέλω δτι τό υποστατικόν λεγόμενον Δάκος, όπου εύρίσκεται εις τά Ζα- 
γαριάνικα εις τόν άγιον Γεώργιον εις τά Καμάρια μέ ταίς δύο βουκολαίς καί 
μέ τούς τύχους καμομένους άπό έξοδα έδικά μου, νά είναι τού Μανόλου 
μου- ομοίως καί τά Βλαστιάνικα καί τό Γερονταμπελον καί τό ύποστατικόν 
εις την Λιβάδα, όπού άγόρασα άπό τόν σιορ Δομένικον Λεβούνη καί τό 
άλλον ύποστατικόν λεόφυτον εις την Λιβάδα, όποΰ άγόρασα άπό τόν ποτέ 
αύθέντη Λεβούνη τού ποτέ αύθέντη Μπενέτου καί τό άμπέλι εις τόν Δρι- 
μόνα, όπού έχω άγορασμένον άπό τούς αύθέντας Παουλίνη καί τό χωράφι 
όπού εχω άγορασμένον άπό τόν Μενεγέτον Δαρμάρον καί Νικόλαον τόν 
άδελφόν του καί έκεινο όπού εχω άπό τόν Φατζέαν Κλάρον εις τόν Δριμόνα 
να είναι όλα τού υιού μου τού Μανόλου κοντιτζιονάδα όλα άπό πρόσωπον 
εις πρόσωπον εις τά άρσενικά πάντοτε εις τό Μουρμουριάνικον. Καί αύτός 
άν δέν έχει παιδία άρσενικά, νά παγένουν εις τού Ιωάννη τού άλλου μου 
υιού.

Θέλω δτι τού Ίωάννου, τού υιού μου, νά είναι τά άμπέλια μου δλα εις 
τό Λιβάδι καί σπήπα, ήγουν τούς δύο κάμπους Λακούδι καί Βρουχιάνικα, 
δλα ώς εύρίσκονται μέ τόν κήπον καί χωράφι, όποΰ εχω άγορασμένα άπό 
τόν παπά Μανόλη Κασημάτη - Σκόρπουλον καί τό άμπέλι μου εις την Αγίαν 
Ειρήνην λεγόμενον Καριαντούλην καί δλα τά χωράφια όπού εύρίσκονται 
εις τά Ζαγαριάνικα καί άμπελάκια καί τό λιόφυτον όπού κάμνει ό παπά Γα- 
πρίνος κολιγιαστικόν καί τά σπήτια μου όπού είναι εις εκείνον τό μέρος, δη
λαδή πόρτεγο, κάμαραν καί κουζίνα καί τόν σταύλον μέ τήν αυλήν τως αύτά 
τά άφίνω νά είναι καί εις αύτόν, κοντιτζιονάδα νά πηγένουν άπό πρόσωπον 
εις τά άρσενικά, πάντοτε εις τό Μουρμουριάνικον. Καί άν αύτός δέν έχει 
παιδεία άρσενικά, νά παγένουν εις τού άλλου του άδελφοΰ τού Μανόλου, 
τών όποιων άφίνω καί τήν εύχήν μου.

Αφίνω τού Μανόλου μου τό άλλον λιόφυτον όποΰ κάμνει κολυγιαστι- 
κόν ό Μηχάλης Γαμπρίνος καί αύτό κοντιτζιονάδον νά πηγένη άπό πρό
σωπον είς πρόσωπον εις τά άρσενικά ώς άνωθεν. Τού άφίνω όμύως καί τό 
όσπήτιον όπού είναι μοναχόν είς ταίς Αλεξανδράδες μέ τόν κήπον του, κο- 
ντι<τζι>ονάδων ως τά άνωθεν. Αύτά νά είναι κοντιτζιονάδα ούτε νά που- 
λοΰνται ούτε νά πιάνονται διά αύθεντικόν χρέος ούτε νά δίδονται διά πρικί- 
ον είς θυλικά παιδία ούτε νά χαρίζονται ούτε κατ’ ούδένα τρόπον νά άποξε- 
νεύονται. Ομοίως άφίνω είς τήν άνωθεν κοντιτζιόν καί τό άμπέλι Αμούτζα 
είς τό Λιβάδι τού υιού μου τού 1<ω>άννη όπού έχει κολυγιαστικόν ό παπά 
Σταμάτης Σεμιτέκολος.

Αφίνω τής θυγατρός μου τής Μαριέτας τά κάτωθεν, διά νά τα λαμβάνη 
είς προικίον της καί τελειον της άδελφομοίρην, ήγουν στάμπιλε, μόμπιλε 
καί άσπρα μετριτά: Τό άμπέλι όποΰ άγόρασα άπό τόν μαστρο Κέκον 
Ροδίτην ποτέ Γιάννη μέ τό χωράφι άπό τόν σινιόρ Αντώνιον Λεβούνη 
Γα<μ>πιάνον καί όπού έφήτευσα άμπέλι καί τά έδωσα κολιγιαστικά τού 
παπά Καραβοκήρι, δλα ώς εύρίσκονται. Τό λιόφυτον Μανιτοχώρι λεγόμε
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νον Τόπος, όπου αγόρασα από τόν σινιόρ Μηχελάκι καί τόν σινιόρ 
Τζόρτζη ποτέ σιόρ Χριστοφάλου· τα χωράφια όλα όπού άγόρασα άπό τόν 
παπά Δημήτρη Λουράντο ποτέ παπά ’Ιωάννη εις τό Κατοχώρι· εκείνο τό 
χωράφι όπου ήγόρασα μέ δόδεκα ρίζαις έλιαϊς εις τό Λιβάδι, εις τόπον λεγό
μενον 'Ρίζα, άπό τόν Νικολόν Γορδοβανά του Πέτρου· έκεΐνο τό χωράφι λε- 
όφυτον άπό τόν Γιάννη Κατελούζον του παπά Γιώργη καί άπό την Ανεζήνα 
την γυναίκα του· καί εκείνο τό άμπέλι εις την Αγίαν Ειρήνην, όπου ήγόρασα 
άπό τόν μάστρο Αντώνη Ροδήτην, τό λεγόμενον Κατούνη.

Εις μό<μ>πιλε ήτοι τζόϊαις, χρυσάφι καί άσημι γρόσια χίλια πεντακόσια 
καί εις άσπρα γρόσια χίλια, όπου γίνονται τό μόμπιλε καί τά άσπρα δυο χι- 
λιάδαις πεντακόσια, εξω άπό τό στάμπιλε, τά όποια νά τά πέρνη διά τέλειον 
πρικίον καί άδελφομίρη της ή Μαριετούσα μου, ή θυγάτηρ μου, άνίσος καί 
ύπανδρευθή μέ τήν γνώμην καί θέλησιν καί έκούσιον συντρομήν τής άγα- 
πητής της μητρός, άλλέως νά είναι πρίβα άπό ό,τι άνωθεν τής άφίνω. Αν κάμη 
κατά τήν γνώμην τής μητρός της, τής δίδω καί τήν έγκάρδιον ευχήν μου, κα
θώς καί τ’ άλλα μου παιδία νά έχου<σι;>ν τήν έκ καρδίας ευχήν μου.

Τήν Σωχώραν εις ταίς Αλεξανδράδαις παρακαλώ τήν άγαπητήν μου γυ
ναίκα νά τήν άφήση κοντιτζιονάδα ώς άνωθεν τού υιού τού Γιάννου. Αφίνω 
τά όσπήτια μου εις τό Κάστρον όλα τών δύο παιδιών τών άρσενικών μου, 
ομοίως καί όλα μου τά χρεοφηλέματα ώς φένεται εις τά βιβλία μου καί ότι 
άλλον μου απαρθενεύει νά είναι καί αύτά έδικά τως, τούς όποιους έκλέγω 
καί καταστένω διά τέλειους καί καθολικούς μου κλιρονόμους άφίνωντας 
εις αυτούς τήν πατρικήν μου ευχήν.

Την άγαπητήν μοι κυρά Ελένην άφίνω κομισάριον μου διά νά κυ- 
βερνάται καί νά ζή ώς έζούσαι όταν είμουν έγώ, άνίσως καί δέν θελήσει νά 
λάβη άλλον άνδρα, καθώς μέ έβεβαίωσε, επειδή καί άν λάβη δέν άκούω νά 
έχη καμιάς λογής μετοχήν είς τήν άγάπην καί σπλάγνος. Παραδίδω καί τά 
παιδιά νά τά μάθητ<εύση>; καί νά τά άναθρέψη καί έδώ καί άλλοΰ κατά 
δύναμην, τά όποια θέλω νά ζοΰν είς τήν υποταγήν καί μετά αύτής νά ούζου- 
φρουτουάρουν τό πράγμα μου εως ολην της τήν ζωήν· καί άνίσως καί δέν 
κάμνουν μαζί, νά εχη καί νά λαμβάνη εκατόν είκοσι γρόσια τόν χρόνον, δώ
δεκα μουζούρια στάρι, εξι μουζούρια σμιγάδι, δώδεκα μέτρα κρασί καί μιάν 
βαρέλα λάδι έπί ζωής της· τά έμησά άπό τόν Μανόλον καί τά έμησά άπό τόν 
Ίωάννην, όμως νά μή γηρεύει τίποτες άπό τό πρικήον της.

Τής Σταμάτας τής δούλας μου καί συντέκνησας μου άφίνω νά τής δί
δουν οί κληρονόμοι μου έκατόν πενίντα γρόσια καί νά ζή είς τό όσπήτιον 
μου ώς έζούσαι. Τής άλλης δούλας μου τής Ελένης θέλω καί άφίνω έκατόν 
γρόσια διά μιάν φοράν όπόταν θελήση νά ύπανδρευθή· καί τήν εύχήν μου 
καί τών δύο.

Τού Χρίστου τού παιδιού μου τού άναδεχθού άφίνω τό όσπίτιον μου 
είς τόν Αγιον Ιωάννη είς τό Κάστρον, έκεΐνο όπού εχω άγορασμένον 
άπό τόν αίδεσιμώτατον προτοσύγγελον. Αφίνω τό στάμπιλε είς χωρίον 
Φράτζα, έκείνον όπού εχω άγορασμένον άπό τόν παπά Γιώργη Λενταράκι- 
Καντέ, ολον αμπέλι καί δύο βουκολαΐς καί δύο πηγάδια μέσα. Τού άφίνω 
καί τό υποστατικόν λεόφυτον είς ταίς Σπηλίαις, όπού άγόρασα άπό τόν 
Πέτρον Καληγέρον-Βρανά καί έκεΐνο όπού εχω είς τό Μερτολα<γκα>δι
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μέ ένδεκα ρίζαις έλιαίς άπό του σινιόρ Τζόρτζη Λεβούνη ποτέ αύθέντη 
Μπενέτου αγορασμένον.

Άνίσως, καί ό Θεός νά μή τό συγχωρέση, ήθελε άπεθάνη τό ένα μου παι
δί, ό Μανόλος, τότε ο,τι του άφίνω νά πηγένη εις τό άλλον μου τόν ’Ιωάννη. 
Καί εί μέν καί ό Ιωάννης ήθελε άπεθάνη, όπου ό Θεός νά μήν τό δώση, νά 
πηγένη εις τόν Μανόλον. Πάλιν καί άν ήθελαν άπεθάνη και τα δύο, οπερ μή 
γένοιτο, νά πηγένουν καί τά δύο κοντιτζιονάδα εις τόν [...] Νικόλαον υιόν 
τού άδελφοΰ μου, μέ ταΐς κοντιτζιόνες ώς άνωθεν. Εις τον όποιον άφίνω τό 
λιόφυτον τού Τζάνε είς ταΐς Άλεξανδράδες, καθώς καί τό Νιτράκι, όποΰ 
έμενα έπρεπε, όποϋ είχα νά λάβω άπό τόν ποτέ πανιερώτατον <τόν> άδελ- 
φόν μου, τόν άρχιερέα κύριον Νικηφόρον· καί αύτά τα δύο όπού είναι έδικά 
μου νά είναι καί είς αύτόν κοντιτζιονάδα νά πηγένουν άπό πρόσωπον είς τά 
άρσενικά ώς άνωθεν.

Παραδίδω είς την αγαθήν ισ<χυ>ράν βοήθειαν τού άγιου Θεού τά παι
διά μου, όπού περικαλώ νά των χαρίση ζωήν καί χριστιανικήν διαγωγήν. 
Άνίσως καί ή γυνή μου ήθελεν άπεθάνη, οπερ μή γένοιτο, πρίν νά είναι είς 
νόμιμον ήλικίαν τά τέκνα μου, τότε παρακαλώ τούς άγαπητούς μου άνε- 
ψιούς, τόν τε σινιόρ Νικόλαον Καλούτζη-Μαχεριότην καί τόν τε σινιόρ 
Αντώνιον Λαζαρέτον τού ποτέ αύθέντη Τζουάννε να δέχονται τό πράγμα 
μου καί τήν περιουσίαν νά τά κυβερνήσουν, βέβαιος πώς θέλει πράξουν μέ 
ολην τήν άγάπην, είς τούς οποίους μετά Θεού τά παραδίδω.

Άνίσως καί κανένα τεσταμέντο πρώτερον άπό τούτο ήθελε εύρεθή, νά 
μήν εχη τόπον κανένα· μόνον τό παρόν νά εχη τήν τελείαν ένέργειαν καί 
δύναμίν του. Ούτως θέλω διορίζω καί άποφασήζω καί μέ τήν υπογραφήν 
μου σφραγίζω.

Γεώργιος Μόρμορης έγραψα, υπογράφω καί βεβαιώνω.

ΜΕΤΑΓΕΝΕΣΤΕΡΗ ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΤΟΥ ΝΟΤΑΡΙΟΥ 

1793 Φευρουαρίου 4 ε.π. Τζερίγο

Τήν σίμερον μού επρεζεντάρισαν τήν παρούσαν ή ευγενεστάτη κυρά 
Ελένη Καλούτζι καί γινή χίρα τού ποτέ έξοχοτάτου κυρίου δοτόρου 
Γεώργιου Μόρμορι, ή εύγενεστατη κυρα Μαριέτα, θυγατηρ της καί ό 
έξοχοτατος κύριος δοτόρος Εμμανουήλ, ό υος της, κατά τό πρικοσύμφονον 
οπού φενετε τήν σιμερον ύς τόν λιμπρο μου, ύς φίλα 7, διά νά τήν απεράσο 
ύς τήν φιλτζα μου, ύς παντοτινήν φίλαξιν, υπό μαρτιρίας τον κατοθεν. 

Μελέτιος ιερομόναχος ήγουμενος ο Καλλονάς μάρτυρας παρών 
Εμμανουήλ Καλούτζης μάρτυρας παρών 

Δημητριος Κασιμάτις νοτάριος αυθεντικός.
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