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       Τοιούτης λογῆς ἀπέρασε τὸν καιρὸν ἐκεῖνον μὲ παιδευμὸν ἀπὸ 

τὸν θεὸν ὅλος ὁ τόπος τῆς Κεφαλληνίας μὲ πλάκωσιν πολλῶν 

ἀνθρώπων, ἀνδρῶν τε, λέγω, γυναικῶν καὶ παιδίων, καὶ ἀλόγων 

ζώων διαφόρων, μὲ ζημίαν καὶ χαλασμὸν πολλῶν ὑποστατικῶν 

  καὶ χαϊμὸν πραγμάτων, ἀπερνῶντες ὅλοι στενοχωρημένα ὅλον ἐκεῖ- 

νον τὸν χειμῶνα, ὥστε ὁποῦ ἦλθεν ἡ ἄνοιξις, κάμνοντες (sic) πάντα 

σεισμόν, καὶ ἀπὸ τὴν ἄνοιξιν, ἀπ’ ὀλίγον ὀλίγον ἐμακροθύμησεν ὁ 

θεός, καὶ ἔπαυσεν τῆς μεγάλης του ἐκείνης καὶ φοβερᾶς ὀργῆς του. 

     Λέγουσιν ὅτι καράβιν ἀρμένιζε τὴν ὥραν ἐκείνην σιμὰ ’ς τὴν 
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Κεφαλληνίαν καὶ ἔκαμε ’ς τὴν θάλασσαν τρία φαλάγγια μὲ πο- 

λὺν τιναγμὸν καὶ στριφογύρισιν, ὁποῦ ἐκινδύνευσε νὰ χαθῇ, καὶ 

ἐγνώρισαν τότε πῶς νὰ ἔγεινε πολὺ κακὸν εἰς τὴν γῆν, καθὼς τὸ 

ἐδιηγήθηκαν εἰς τὴν Ζάκυνθον, ὁπόταν ἔφθασαν ἐκεῖ. 

Εἰς τὸ ὁποῖον νησὶ τῆς Ζακύνθου ἔκανεν καὶ ἐκεῖ, ἀμμ’ ὄχι ὡσὰν 

  εἰς τὴν Κεφαλληνίαν καὶ Ἰθάκην. Ὁμοίως καὶ εἰς τὰ νησόπουλα τῶν 

Στροφάδων ἔκαμε, καὶ ἐρράγισεν ὁ πύργος τοῦ μοναστηρίου καὶ 

τῆς ἐκκλησίας, ὁποῦ ἐχρειάσθη βοήθειαν ἀπὸ τὴν αὐθεντίαν μας 

καὶ ἔστοντας νὰ ἔλθῃ ’ς τὴν Ζάκυνθον ὁ ἐκλαμπρότατος καὶ ἐξοχώ- 

τατος αὐθέντης Ἰωάννης Καπέλος, ὁποῦ ἦτον στελμένος ἰγκουϊζι- 

  τῶρος, σύντυχος καὶ ἀβογαδῶρος εἰς τὸ Λεβάντε, ’ς τὰ τρία νησία, 

Κορφούς, Κεφαλληνίαν καὶ Ζάκυνθον, εἰς τοὺς αχλθ΄, ἐτοῦτος 

ἐστάθη μπάϊλος εἰς τὴν Κωνσταντινούπολιν· τὸν ὁποῖον οἱ πατέρες 

τῶν Στροφάδων ἐπαρακαλέσανε, καὶ ἔβαλεν ἄνθρωπον πιστὸν τῆς 

αὐθεντίας καὶ ἐπῆγεν εἰς τὰ Στροφάδια καὶ εἶδε τὰ ὅσα ἐχρειά- 
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ζετον εἰς φτειάσιν τοῦ μοναστηρίου, παιρνοντές τα ἐγγράφως, διὰ 

νὰ δώσῃ εἴδησιν ὁ ἄνωθεν αὐθέντης τοῦ γαληνοτάτου πριγκίπου, 

τὴν ὁποίαν εἴδησιν ἐδόθη μου ἐμένα ἐπιτροπικῶς ὡς ἀδελφὸς καὶ 

μέτοχος τοῦ μοναστηρίου ἐτούτου. 

     Καὶ ἐδιάβηκα ’τὴν Βενετίαν εἰς τὸ ἐξοχώτατον Σενᾶτον καὶ 

  ἐγύρευσα τὰ ὅσα ἦταν χρείαν (sic) ὡς ἐδίδετον ἡ εἴδησις· καὶ 

μοῦ ἔδωσεν ἡ αὐθεντία ξυλὶν καὶ σίδερα, ἤγουν πατερά, τάβλαις, 

μαδέρια, σιδηροδεσίαις καὶ καρφία· καὶ τὰ ἤφερα τοῦ μοναστη- 

ρίου· τοῦ ὁποίου μοναστηρίου ἔχω ἕως ζωῆς μου εἰς πάκτον τὸ 

μετόχιον τῆς κυρίας τῆς Γοργοπάκοης εἰς τὰ Παβιελάτα μὲ τὸ πε- 

  ριβόλιν καὶ μὲ ὅλα του τὰ ὑποστατικά, τοῦ ὁποίου μοναστηρίου 

ἄφησα, ἂν ἀποθάνω, ὅλα μου τὰ βιβλία καὶ ἱερὰ καθὼς τὰ ἔχω 
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γραμμένα ἐξ ἰδίας μου χειρὸς τῷ ͵αχμγ΄, εἰς τὴν Κεφαλληνίαν, 

ὁπόταν ἐμίσσευσα ἐκεῖθεν καὶ ἦλθα εἰς τὴν Βενετίαν, ὁποῦ ἐζη- 

μιώθηκα. 

       Τὰ ἄνωθεν ἔγραψα ἀπ’ ὅσα ἐνθυμήθηκα περὶ τοῦ σεισμοῦ τού- 

του καὶ μερικὰ τῶν συμβεβηκότων μου πραγμάτων. 

     Ἐν Λουγδούνῳ τῶν Βαταβῶν, τῷ ͵αχμη΄ μαρτίου α΄, κατὰ τὸ 

παλαιόν. 
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