
υπόθεση δεδομένου ότι κατά κανόνα το 
Δικαστήριο αυτό αποδέχεται μόνο μια στις 
1 00 αιτήσεις για εκδίκαση και μόνο σε 
υποθέσεις που αναφέρονται σοβαρά συν
ταγματικά σημεία. 

Επίσης ανάφερε ότι μετά τnν εξέλιξη 
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ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΚΥΘΡΕΑ 

αυτή αναμένεται ότι τα ψηφιδωτά της Κα
νακαριάς που σήμερα θεωρούνται μοναδι
κά στο είδος τους και που η αξία τους 
μετά από την παγκόσμια δημοσιότητα που 
πήραν είναι πραγματικά ανεκτίμητη θα 
επιστρέψουν στην Κύπρο που είναι η πρα
γματική τους πατρίδα. 

ΔΕΙΓΜΑ ΠΑΛΑΙΑΣ ΔΙΑΘΗΚΗΣ ΝΕΚΡΟΥ 

·ισον απαράλλακτον της διαθήκης του 
ποτέ νικολή αρβανιτάκη σκαλιότου γι
νομένης εν τη σκάλα της λάρνακας. 

με το παρόν αποφαίνομαι εγω ο νικο
λής αρβανιτάκης, ότι γνωρίζοντας το 
τέλος της ζωής μου όπου και εγώ ως 
άνθρωπος ι έφθασεν η ώρα δια να πιω 
το ποτήριον του θανάτου, μετά την 
τελευτήν μου αφίνω δια επιτρόπους 
μου εις τας υποθέσεις μου,/ τον άγι

ον Μακαριώτατον Κύριον Χρύσανθον, 
και τον πανιερώτατον άγιον Κιτίου 
Μελέτιον δια να εξετάσουν όλους 
μου/τους λογαριασμούς οι οποίοι 
φαίνονται εις τα λίπρα μας. ο Σιόρ πι
κέρνης γιουζέππος ως σύντροφος, θέ
λει τους αποδείξη/με την παράστασιν 
και του σιόρ ανδρέου πέλη οπού κα
θιστώ και αυτούς επιτρόπους μου, να 
δώσουν εκεί οπού έχω να δώσω,/ και 
να λάβουν απ· εκεί οπού έχω να λά
βω, οι δε άγιοι αρχιερείς ως γνήσιοί 
μου επίτροποι να εξετάσουν όλα μου 
τα έχοντ/τα οπού έχω καταστρωμένα_ 
έσσωθεν τούτου του ιουβενταρίου, 
δηλαδή την περιουσίαν μου, όσα είναι 
ξέχωρα από της συντροφίας,Ιοπού έχω 
μετά του σιόp καπιτάνου στεφάνου 
πετρίνα, κινητά και ακίνητα, και όσα 
ακόμη μου εγγίζουν απ· αυτήν την 
συντροφίαν,/και να λάβωσιν, ακριβόν 
~ογαριασμόν, και εκ τούτων να δώ
:Jουν όσα εγώ εις αυτό το κατάστιχον 

εδιόρισα, άλλα μεν δια/ψυχικήν μου 
ωφέλειαν, και άλλα των συγγενών μου, 
και ακόμη όσα έξοδα ήθελον ακολου
θήση μετά την ταφήν μου, και τα/επί
λοιπα άλλα οπού να μείνουν να σταλ
θώσι του σιόρ καπητάν στεφάνου πε
τρίνα, τα οποία να βάλη εις τον πάγ
κον της βε/νετίας, και από τα διάφο
ρα αυτών κάθε χρόνον να στέλλωνται 
εδώ εις χείρας των άνω ειρημένων 
αρχιερέων, και/αυτοί να τα οικονομού
σι δια την ψυχήν μου, εις πτωχούς 
δηλαδή και ορφανά· και έτζι λοιπόν 
δέομαι οπού να δεχθήτε τούτον /τον 
κόπον οπού εγώ δεν ηθέλησα να αφι
ερώσω τας υποθέσεις μου εις άλλον 
τινά, ειμή εις την αγιότητά Σας, και 
εις την Ι ευγένειάν Σας, σιορ τζουζέπ
πω πικέρνη, και σιόρ ανδρέα πέλη, και 
θέλετε έξοι τον μισθόν παρά του πα
ναγάθου/ θεού. Εγράφθη το παρόν 
κατά το χιλιοστόν, επτακοσιοστόν, 
εβδομηκοστόν όγδοον, δεκεμβρίου 
έκτη ι επί παρουσία και των κάτωθεν 
σεσει (μη)ωμένων παρευρεθέντων 
μαρτύρων: /1778:δεκμ.ς./εις σκάλαν 
της λάρνακας 

Ιωαννίκιος πρωτοσύγκελλος του αγίου 
λαζάρου ι ΧατζηΚυριάκος Ι παρόν Ι δρα
γομάνος παρών/Χατζηαντωνούδι/πα
ρών ζενής/παρών(1 )· 

(1) Β· Κώδιξ της Ιεράς Μητροπόλεως 
Κιτίου, σ.2. 




