ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΕΠΙΓΡΑΦΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ
Ή κατωτέρω δημοσιευόμενη χριστιανική επιγραφή προέρχεται από το
εν Ήρακλείφ Κρήτης Σιναϊτικόν μετόχων τό έπ’ δνόματι τοϋ Εΰαγγελιστοΰ
Ματθαίου. 1 Ύπήρχεν εις τον δυτικόν τοίχον τοΰ παρεκκλησίου τοΰ 'Αγίου
Χαραλάμπου γεγραμμένη επί τοΰ κονιάματος τοΰ τοίχου μέ μαΰρα κεφαλαία
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γράμματα, ως δεικνύει τό παρατιθέμενον άντίγραφον. Ό τοίχος ήτο ετοιμόρ
ροπος καί κατηδαφίσθη κατά τάς έπισκευάς τοΰ 1923, τότε δέ έπρόφθασα καί
αντέγραψα τήν επιγραφήν πριν άφανισθή.

1

Ή εκκλησία ήτο επί βενετοκρατίας οικογενειακόν Ιερόν τοϋ Μαρκοφεουτέου (ίδ.

Χριστ. Έπιγρ. Κρήτης είς Αθήναν τόμ. ΙΕ' (1903) σελ. 163) παραχωρηΟεΐσα μετά τήν
άλωσιν τής νήσου είς τούς Σιναΐτας αντί τής καταληφθείσης ύπό των Τούρκων έκκλη
σίας των τής Άγ. Αικατερίνης.
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Μεταγραφόμενη διά μικρών γραμμάτων και συμπληρουμένη εις δυο
σημεία, όπου ειχον έκπέσει μετά τοΰ κονιάματος ολίγα γράμματα έ'χει ούτως,
"Ωσπερ τά λεπτά προφρόνως ό Δεσπότης
χήρας δέδεκται, καυτός δν σοι εκ πόθον
ήγειρα θερμώς προς τιμήν σήν και κ[λέος]
θειον ναό ντε, ώ Χαράλαμπες, δέχου.
Ίδου πέρας λέληφεν, ώς ήν μοι φ[ίλον]
σπουδή πόθοι τε και δαπάνη πλούσια·
δι

δν με ρνου εκ βλάβης εναντίων,

ψυχήν δέ σώσον τήν έμήν εκ τον ακάτου,
πιστούς τε λοίμης τής γε σ-νματοφθόρον
σαπουντζίδες φνλαττε, μάρτυς Κυρίου.

Ή επιγραφή αρκετά επιτυχής διά τήν εποχήν της είναι πεποιημένη εις
ιαμβικόν τρίμετρον. Ό κτίτωρ τοΰ παρεκκλησίου δεν κατονομάζεται, άλλ’ εκ
τής έπικλήσεως πρός τον "Αγιον Χαράλαμπον (τον

άλεξίκακον κατά τής

πανώλους "Αγιον) νά σώζητούς σαπουντζήδες (σαπωνοποιούς) από τής «σωματοφθόρου λοίμης» δηλ. τής πανώλους, φαίνεται δτι θ’ ανήκε κα'ι αυτός εις
τήν τάξιν (ρουφέτιον, ίσνάφιον) αυτών. Πιθανώς άρα τό παρεκκλήσιον τοΰ
'Αγίου Χαραλάμπου έκτίσθη υπό τών σαπωνοποιιών τοΰ Κάστρου (Ηρακλείου)
εις επιδημίαν πανώλους. 'Γοιαΰται επιδημίαι ήσαν συχναι έν Κρήτη επί τουρ
κοκρατίας, διότι έν φ οί Βενετοι ειχον λάβει προφυλακτικά μέτρα κατά τών
επιδημιών ίδρύσαντες λοιμοκαθαρτήρια (Λαζαρέτα) παρά τούς κυριωτέρους
λιμένας τής νήσου, οί μοιρολάτραι Τούρκοι τά κατήργησαν, καί οΰτω πολλάκις
κατά τον 18 αιώνα οί κάτοικοι τής νήσου έδεκατίσθησαν Ιδίως υπό τής πανώ
λους. Καί έλήφθησαν μέν κατόπιν μέτρα υπό τών τουρκικιών αρχών τής
νήσου, ως αναφέρει ό Olivier 1 και

ό Raulin 2, διό τής ίδρΰσεως λοιμο

καθαρτηρίων, αλλά τά τουρκικά πολεμικά καί οί στρατιωτικοί οί έπιβαίνοντες τών πλοίων δεν εδέχοντο νά ύποβληθώσιν εις καθάρσεις καί οΰτω μετεδίδετο πάλιν ό λοιμός. Ούτως άναφέρεται δτι έν κιρλανγκίτζι (πολεμικόν
πλοΐον) τής Πύλης έλθόν εις Χανιά κατά τό 1796 μετέδωκε πανώλη έκ τών
πλέον μεταδοτικών καί θανατηφόρων, ή οποία εντός δύο ετών διέδραμεν
δλην τήν νήσον καί ήρπασε τό έν τέταρτον τοΰ πληθυσμού διαρκέσασα επί
τέσσαρα έτη. Περί τής πανώλους ταύτης τής καταστρεπτικής σώζεται παρά
τοΐς πρεσβυτέροις ή παράδοσις δτι τό Κάστρον ήρημώθη, άλλων μέν άποθανόντων έξ αυτής, τών δέ λοιπών τραπέντων εις τάς επαρχίας καί τά βουνά,
καί δτι οί δρόμοι τής πόλεως έχορτάριασαν καί εις τήν αγοράν εφύτρωσαν1

1 Olivier, Voyage dans l’Empire Ottoman Paris, 9 an. II. 364 - δ.

* Raulin, Description phys. de V ile de Grfete, Paris 1869 I 202, 266 - 9.
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καρπουζιές. Είναι αυτή ή άκουομένη Μαΰρη Πανώγλακαί μέχρι σήμερον.
’Άλλη επιδημία άναφέρεται κατά τό

1822 -3

μεταδοθεΐσα από τον

Αίγυπτιακόν στρατόν τον έλθόντα εις την νήσον προς καταστολήν τής
έπαναστάσεως,

αυτή

δέ εθέρισεν ιδίως

τον

τουρκικόν

πληθυσμόν

των

Χανίων, δστις ένεκα τής έπαναστάσεως είχε συγκεντρωθή εις τάς δχυράς
πόλεις τής νήσου.
Τό παρεκκλήσιον δθεν τοΰ ’Αγίου Χαραλάμπου και ή επιγραφή πρέπει
πιθανώτατα νά χρονολογηθώσιν κατά τά έτη αυτά τής μεγάλης επιδημίας
ετ’θύς μετά τήν λώφησιν τής νόσου περί τό 18C0, τή συνεισφορά τοΰ ρουφετίου των σαπουντζήδων τής πόλεως. Είναι δέ μαρτυρημένον δτι ή βιομη
χανία τοΰ σάπωνος εϊσήχθη εις τήν νήσον καί ηΰδοκίμησε περί τά μέσα τοΰ
18ου αίώνος εις τάς πόλεις 'Ηράκλειον καί Χανιά, δπου έδίδαξιιν

αΰιήν

πρώτοι οί Γάλλοι εκ τής Προβιγκίας1. ’Από τοΰ 1751 άναφέρεται εις τον
κάιδικα τής εκκλησίας τοΰ Αγίου Μηνά (μητροπόλεως Κρήτης) τό εσινάφι
τών σαπουντζίδων2, καί οικογενειακόν δέ όνομα Σαπουντζής από τότε
αναγράφεται συχνά εις τά παλαιότερα έγγραφα καί διατηρείται καί μέχρι
σήμερον.
Έν Ήρακλείφ κατ’ ’Απρίλιον 1927.
ΣΤΕΦ. ΞΛΝΘΟΥΔΙΔΗΣ1

1 Raul in, Αυτόθι.
" Κρητικός Λαός, Ηράκλειον 1909 σελ. 117.
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