
ΚΡΗΤΙΚΑ ΠΑΛΑ10ΓΡΑΦΙΚΑ

4.
Ο ΚΩΑΙΞ HARVARD UNIVERSITY, RIANT 53.

Νομίζω δτι δεν είναι ασκοπον νά έπιστηθή ή προσοχή των μελε- 
τώντων την ιστορίαν της Κρήτης υπό την Ένετικήν κατοχήν εις τον 
ως άνω κώδικα, μή μελετηίΐέντα μέχρι τοϋδε, καθ’ δσον τουλάχιστον 
και εγώ και ή άρμοδία υπηρεσία τής Συλλογής εις την οποίαν φυλάσ
σεται τώρα ήδυνήθημεν νά μάθωμεν. Αί μόναι, βραχύτατοι άλλως, 
μνεΐαι τοΰ κώδικος μέχρι τοϋδε είναι εις R. d e G er m ο n et R. 
P 0 1 a i n, Catalogue de la bibliotheque de feu M. le comte 
Riant, deuxieme partie, Paris, A Picard, 1899, RX, εις Sey
mour de Ricci and W. J. Wilson, Census of medie
val and renaissance manuscripts in the United States and Cana
da, New York, I, 1935, 1005 και εις τον προσωρινόν δακτυλογρα- 
φημένον κατάλογον των ελληνικών χειρογράφων τοΰ πανεπιστημίου 
Harvard, Ε m i 1 i e Boer, Description of Greek manuscripts 
in the Widener Ribrary. Τόν κώδικα ήδυνήθην νά φυλλομετρήσω 
άνέτως εις τό Dumbarton Oaks Research Ribrary and Collection, 
Washington D. C., δπου μετεφέρθη χάριν των «Κρητικών Χρονι
κών» τή ευγενεΐ φροντίδι τοΰ διευθυντοΰ τοΰ ιδρύματος κ. J. Τ 
Thacher *.

'Ο κώδιξ οΰτος, μέρος τής πλούσιας συλλογής μεσαιωνικών χειρο
γράφων τοΰ γνωστού μελετητοϋ τών Σταυροφοριών κόμιτος Paul 
Riant (1886-1888), έδωρήθη τον Δεκέμβριον τού 1899 υπό τών J. 
Randolf Coolidge και Archibald Cary Coolidge, μετά τών άλλων 
χειρογράφων τής συλλογής Riant, πωληθέντων έπειτα από τόν θάνα
τον τοΰ Ιδιοκτήτου των, εις την Widener Ribrary, την βιβλιοθήκην 
τοΰ Πανεπιστημίου Harvard, εις Cambridge, Mass. Ό κώδιξ ένα- 
πετέθη είς τό τμήμα χειρογράφων Hoyghton υπό τά στοιχεία Β 
3674/100, 2, 5. ’Έχει διαστάσεις 30,3X22,6, άποτελεΐται δέ από 552 
φύλλα, δλα, πλήν ενός εκ περγαμηνής, εκ χάρτου. Έκ τών 552 αυτών 
φύλλων 146 είναι άγραφα, τά δέ υπόλοιπα 438 περιέχουν 278 έγγρα-

*) Πρός τόν φίλον καθηγητήν κ. Kenneth Μ. Setton, οστις μοΰ υπέδει
ξε πρώτος τήν ΰπαρξιν τού κώδικος, πρός τόν κ. J. Τ. Thacher και πρός τήν 
διεύθυνσιν τής Widener Library εκφράζω καί εδώ τάς θερμός ευχαρι
στίας μου.
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ψα, έκ των οποίων 273 είναι εις τί|ν ’Ιταλικήν, 3 εις την ελληνικήν 
καί 2 εις την λατινικήν. 114 εκ των έγγραφων αυτών είναι πρωτότυ
πα, τα δέ υπόλοιπα αντίγραφα, καθώς εξάγεται έκ τής έπικεφαλίδος 
c ο ρ ί α ή d u ρ I ί c a t ί ή οποία τα συνοδεύει. Έκ τών 114 πρω
τοτύπων 13 διατηρούν εισέτι την σφραγίδα τής εκδοτίσης ταΰτα αρχής 
καί 8 τό μονόγραμμα τοΰ συντάκτου των. Έκ τών υπολοίπων εγγρά
φων πολλά είναι απλώς πρώτα σχέδια, δπως εμφαίνεται από τάς έπα- 
νειλημμένας διορθώσεις επ’ αυτών. Τίτλος τοΰ κώδικος είναι «Miscel
lanea di Candid» εις την βιβλιοθήκην χειρογράφων τοΰ Harvard 
καί «Miscellanec di Candid» εις τον κατάλογον τής συλλογής Riant. 
'Όλα τά έγγραφα έχουν ως θέμα των κρητικάς υποθέσεις επί Ενετο
κρατίας, συνδέονται δέ είδικώτερον καί ως επί τό πλεΐστον μέ υποθέ
σεις εις Χάνδακα, κατά δεύτερον δέ λόγον μέ υποθέσεις είς Ρέ&εμνος, 
εις Χανιά καί είς περιοχάς έκτος τής Κρήτης, π.χ. τό 'Γσιρίγο. Χρο- 
νολογικώς εκτείνονται από τοΰ 1523 μέχρι καί τοΰ 1680 — τών μετά 
την άλωσιν εγγράφων γραφέντων βεβαίως έκτος τής Κρήτης—, τά 
περισσότερα όμως εξ αυτών είναι τοΰ 17. αϊώνος. Είς τον 16. αιώ
να ανήκουν μόνον τά πρώτα δέκα τής συλλογής.

Την περιγραφήν τοΰ περιεχομένου των καθιστά δυσχερή ή με
γάλη των ποικιλία. Πρόκειται πάντως περί έγγράφων άνηκόντων 
είς τήν ένετικήν διοίκησιν τής νήσου (είτε ώς «έξερχόμενα» είτε ώς 
«εισερχόμενα») καί άναφερομένων είς πλείστας υποθέσεις, ιδίως τών 
Ένετικών αρχών προς τούς Ενετούς υπηκόους. Πολλαι από τάς υπο
θέσεις αύτάς είναι έκκλησιαστικαί, είς μεγάλη\’ δέ αναλογίαν είναι καί 
αί ναυτικαί. ’Έγγραφα άναφερόμενα είς σχέσεις μεταξύ Ένετικών αρ
χών καί Ελλήνων υπηκόων είναι ολίγα- ολίγα σχετικώς είναι καί τά 
έγγραφα τά άναφερόμενα είς υποθέσεις φΰσεως γενικωτέρας καί ό'χι 
απλώς ιδιωτικής. Τά κείμενα πάντως έχουν ιδιαίτερον ένδιαφέρον διά 
τήν μελέτην τής ενετοκρατουμένης Κρήτης, άφ’ ενός μέν διότι τά 
θέματά των συνδέονται αμέσως ή εμμέσως προς αυτήν, άφ’ ετέρου δέ 
καί είδικώτερον λόγφ τών μνημονευομένων είς αυτά ονομάτων κρη- 
τικών οικογενειών.

Πλήρη καταγραφήν τοΰ κώδικος δεν ήδυνήθην δυστυχώς νά κάμω, 
διότι προς τοϋτο θά άπητειτο πολύ μεγαλΰτερον χρονικόν διάστημα 
άπό αυτό τό όποιον ήδυνάμην νά διαθέσω. Νομίζω όμως ότι άπό 
τήν άκόλουθον συνοπτικήν εικόνα έγγράφων, τά όποια κατά τήν κρί- 
σιν μου παρουσιάζουν μεγαλΰτερον ένδιαφέρον, είναι δυνατόν νά κα- 
θοδηγηθή άσφαλέστερον ό μέλλων συστηματικός μελετητής τοΰ κώδι
κος αύτοΰ :

Τά έγγραφα τοΰ κώδικος δυνανται νά ταξινομηθώσιν εις τρεις
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διαφόρους ομάδας : εις εκκλησιαστικά, ναυτικά κα'ι σΰμμικτα.
Εις την πρώτην ομάδα ανήκει μακρά σειρά εγγράφων πρωτοτύ

πων και εν άντιγράφοις, άναφερομένων εις ζητήματα υπαγόμενα υπό 
την δικαιοδοσίαν τής λατινικής αρχιεπισκοπής τής νήσου και ιδίως 
κατά την διάρκειαν τής άρχιεπισκοπείας τοΰ Ίωάννου Querini. Τά 
ζητήματα αυτά είναι ποικίλου χαρακτήρος, άφορώντα συνήθως εις 
ίδιωτικάς υποθέσεις, ιερέων τής καθολικής εκκλησίας και καθολικών 
πιστών. Τά σπουδαιότερα εξ αυτών, καθ’ δσον ήδυνήθην να διαγνώ- 
σω, είναι 1) έγγραφα άναφερόμενα εις ζητήματα συνδεόμενα προς 
τήν «chiesa della Madona di Varsamonero» καί την «Nea Mogni» 
(f. 2-1523, 4-1545, 6-1546), 2) διαθήκη εις ιταλικήν καί συντομω- 
τέρα είς ελληνικήν γλώσσαν, καθώς καί άλλα έγγραφα άναφερόμενα 
εις Θεοδόσιον τον Κορίνθιον (f. 18-159°. ί· 21-159°). 3) κατάλο
γος όρθοδ. ιερέων καί ναών υπαγόμενων υπό τήν δικαιοδοσίαν τοΰ 
αρχιεπισκόπου Κρήτης (ί. 8-1548), 4) διευθέτησις υποθέσεως άφορώ- 
σης τον ιερέα «Janni Littino» (f. 51-1619), 5) έπαινοι εις τό «pre- 
gadi» διά τήν συμπεριφοράν κληρικών τής καθολικής εκκλησίας (f. 
283-1648), 6) άντίγραφον πρακτικού συνεδριάσεως είς τήν αρχιεπι
σκοπήν Κρήτης (f. 280-1656), 7) διευθέτησις οικονομικών υποθέσεων 
τής «chiesa Christo Salvatore, chiamato Christo Sculudi» υπό τόν 
ιερέα αυτής Τωάννην Άρμένην (υπογράφοντα ελληνιστί, ί. 
384-1663), 8) αποδείξεις παραλαβής χρημάτων από ιερείς διαφόρων 
εκκλησιών και ιδίως τών τού 'Αγίου Τίτου έκ μέρους διαφόρων πο
λιτών καί ιδίως τής Isabela Rodiena (f. 337 κ.8.-1663) 
[άλλαι έκκλησίαι : «chiesa di Chiera», «Chiesa di Santa Maria»}, 
9) διευθέτησις υποθέσεως άφοροόσης τόν, υπογράφοντα ελληνιστί, 
παπα Νικόλαον Μοΰρζην (f. 37Ι"Ι663), 9) έγγραφα άνα 
φερόμενα είς υποθέσεις Εβραίων καί Λατινικής αρχιεπισκοπής (pas
sim' πρβλ. ιδίως f. 432-I666) καί πλεΐστα άλλα εις τά όποια άνα- 
φέρονται καί διάφορα ελληνικά ονόματα, δπως π.χ. «Nicolo Calaffa- 
ti» (f. 130-1624), «Marco Papadopuli» (f. 428-1666), «Giorgio 
Avdas» (f. 2-1523), «Nicolo Castrophilaca» (f. 22-1590), «Proto- 
papa Frielli» (f. 228-1637), «Marieta Zancaropulli» (f. 266-1652), 
«Manusso Gavala» (f. 18-1590).

Προς συμπλήρωσιν τών ανωτέρω στοιχείων, τά όποια βεβαίως 
αποτελούν απλώς υποτυπώδη έκθεσιν τών εκκλησιαστικών εγγράφων 
τού κώδικος, παραθέτω (άποκαθιστών τήν ορθογραφίαν) τήν καί ελ
ληνιστί γραφεΐσαν διαθήκην Θεοδοσίου τού Κορινθίου : 
ί. 2ΐ saec. 16.

«αφ\, μαΐου κγ' εν Χανόάκφ Κρήτης,

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 16:48:17 EEST - 54.161.213.156



236 Β. Λαούρδα

’Επειδή ουδεις εξ ημών τών άνί/ρώπων εΐδεν την ώραν τής αυτόν 
τελευτής, όντως κατά νουν βαλών εγώ Θεοδόσιος Κορίνϋιος του ποτέ 
ευλαβεστάτου Ιερέως πατρδς κυροΰ Ίωάννον, άσίάενής μεν τώ αώματι, 
υγιής δε τω νοι και τάς λοιπάς αίσ&ήσεις και φοβώντας τό άωρον του 
ϋανάτον, διά τούτο κάμνω την παρούσαν διαϋήκην : Έν πρώτοις &ε- 
λω νά με ενταφιάσουν εις την εκκλησίαν μου, την Νέαν Μονήν, σιμά 
εις τά κόκκαλα τών γονέων μου και διά μνημόσυνόν μου αφήνω τοΰ 
εφημερίου όπου την σήμερον ευρίσκειαι τσεκίνια είκοσι:τέντε διά νά 
παίρνη μερίδα εις τες λειτουργίες τον ϋέλω και νά με ενταφιάσουν και 
νά με μνημονεΰγουν οΐ ανωΰέ μου κομισάριοι κατά την τάξιν τών δρ- 
τ%δόξων χριστιανών με λάδι και κερί, ψωμ'ι καί κουκιά εις τά πτω
χά, και κρασί' την όποιαν εκκλησίαν ίλέλω νά εφημερίζη ό ανω πατήρ 
Γεώργιος ό Ρόδιος ό ανεψιός μου περπετουαλμέντε, έξω και αν ή&ελε 
γενή τινάς από τό μέρος μου παπάς' άλέως νά είναι εκείνος και οΐ 
διάδοχοί του».

Ή διαθήκη αυτή, έκτος τής αξίας την οποίαν έχει καθ’ έαυτήν, 
αποτελεί καί την κλείδα διά πολλά έγγραφα τής λατινικής αρχιεπισκο
πής εις τον κιόδικα : Περί τής διαθήκης γίνεται λόγος εις διάφορα 
έγγραφα, εις δε f. 224Ί634. υπάρχει άπόφασις τοΰ «Regcjimento di 
Candia» επί δημιουργηθέντων λόγψ τής διαθήκης ζητημάτων. 'Η 
μελέτη τής ύποθέσεως αυτής, διά την οποίαν εύρίσκεται εις τον κώ
δικα πλήθος στοιχείων, θά άπετέλει ένδιαφέρουσαν συμβολήν εις τάς 
μεταξύ Καθολικής εκκλησίας καί ’Ορθοδόξων επί ένετοκρατουμένης 
Κρήτης σχέσεις. Λόγιο μάλιστα τής πληθύος αυτής τών στοιχείων θε
ωρώ ως πολύ πιθανόν δτι τά περιλαμβανόμενα εις τον κώδικα έγγρα
φα εκκλησιαστικού περιεχομένου προέρχονται είτε από τό άρχεΐον τής 
Νέας Μονής, είτε από τό άρχεΐον προσώπου—π.χ. ενός τών Ροδίων— 
ιδιαιτέρως ενδιαφερομένου καί διά την Νέαν Μονήν καί διά τά έν 
σχέσει προς αυτήν προκΰψαντα έκ τής ερμηνείας τής διαθήκης τοΰ 
Θεοδοσίου ζητήματα ‘.

Εις τήν δευτέραν ομάδα τών άναφερομένων εις ναυτικά ζητήματα 
εγγράφων υπάρχουν επίσης ενδιαφέροντα κείμενα, έξ ών αναφέρω 
εδώ 1) Διαταγήν τοΰ Franciscus Contareno προς τον Franciscus 
Querini περί όργανώσεως τών ναυτικών δυνάμεων τής νήσου (ί. 28-

’) Οίκογένειαι Κορινθίων καί Ροδίων συνδεόμενοι πρός τήν Κρήτην εί
ναι γνωστοί καί από άλλας πηγάς. 2ημειώ προχείρως διά μέν τόν Κορίνθιον: 
L e g r a n d, Bibliographie Hellenique I, CLXXII, 2, διά δέ τόν Ρόδιον: 
Παπαδοπούλου Κεραμέως, Ίεροσολυμιτική Βιβλιοθήκη II, 586 
(σημείωμα εις κώδικα 553).
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1560), 2) μετάφρασιν καταθέσεως όθωμανών ναυτών συλληφθέντων 
υπό μαλτέζων πειρατών και άπελευθερωθέντων υπό Ενετών (ί. 238, 
τουρκική χρονολογία 1036) και 3) την άκρως ένδιαφέρουσαν «Rela- 
zione finale clel Capitano della guardia del Regno di Candle» 
Μ ο 1 i 11 o, (f. 502-508, ανευ χρονολογίας, πάντως μετά τό 1650).

Εις την τρίτην τέλος ομάδα τών συμμίκτων υπάγονται διάφορα 
άλλα έγγραφα, ήσσονος ενδιαφέροντος, δπως π.χ. σημειώσεις εξόδων, 
υπομνήσεις χρεών και άλλα παρόμοια.

5.

ΝΟΘΟΣ ΛΟΓΟΣ ΤΟΥ ΑΝΔΡΕΟΥ ΚΡΗΤΗΣ

Μεταξύ τών ανεκδότων έργων τοϋ Άνδρέου Κρήτης, περί τών 
όποιων έγρατβα εις προηγοΰμενον τεύχος τών «Κρητικών Χρονικών»1, 
ανέφερα καί τον σωζόμενον εις κώδικα τής Bodleian Library εις 
Oxford λόγον «Εις την Ύπεοαγίαν Δέσποιναν ημών Θεοτόκον, ανα
γιγνωσκόμενου τφ Σαββάτω της Ακαθίστου»2. Τό κείμενον φέρεται 
εις τον κώδικα ως έργον «τοϋ έν άγίοις πατοός ημών Άνδρέου αρχι
επισκόπου Κρήτης τοϋ Ιεροσυλυμίτου». Τό ίδιον δμως αυτό κείμενον, 
δπως διεπίστωσα άργότερον, είχε δημοσιευθή προ πολλών ετών από 
κώδικα τής Εθνικής Βιβλιοθήκης ’Αθηνών, εις τον όποιον φέρεται 
υπό τον τίτλον «Αντοκράτορος Θεοδώρου λόγος εις την Ύπεραγίαν 
Δέσποιναν Θεοτόκον οφειλών άναγιγνώσκεσ&αι έν τή εορτή τής ’Ακα
θίστου»3. Καθ’ δσον γνωρίζω τό κείμενον τοϋ λόγου αυτοΰ διεσώθη 
μόνον εις αυτά τά δυο χειρόγραφα, άμφότερα τοϋ 14. αίώνος.

Εσωτερικά τεκμήρια διά τον έλεγχον τής προσωπικότητος τοϋ 
συγγραφέως είναι 1) ή εις σελίδα 574 τοϋ κώδικος τής Boldeiati 
φράσις «άπεπνίγη δ ρους εκ τοϋ παρ’ αυτά <5 τον ροΰν κατά τής Βυ- 
ζαντίδος κινήσας», αντίστοιχος πρός την εις σελίδα 187 τοϋ δημοσι- 
ευθέντος εις «Σωτήρα» κειμένου «άπεπνίγη δ ρά)ς εκ τοϋ παρ’ αυτά 
δ ιόν ρονν κατά τής Βυζαντίδος κινήσας», καί 2) ή μεγάλη όμοιότης

') «Κρητικά Χρονικά» Γ', σ. 96, καί σημ. 45.
") Baroccianus Graecus 197, 573-579·
3) Περιοδικόν «Σωτήρ», Άθήναι, 1894, τόμος 16, σ. 186-192. Τό έργον 

δέν περιλαμβάνεται είς τήν Patrologia Graeca, δέν άναφέρεται δέ ούτε υπό 
τοΰ I. Β. Παπαδοπούλου είς τήν μονογραφίαν του περί Θεοδώρου II τοΰ Λα- 
σκάρεως (Paris 1908). Είδικώς έχρησιμοποιήθη υπό τοΰ Παπαδοπού
λου Κ ε ρ α μ έ ω ς καί υπό τοϋ A. V a s i 1 i e v, ένθα κατωτέρω. Περι
γραφή ολοκλήρου τοΰ κώδικος είς Σ α κ ε λ λ ί ω ν ο ς Ί., Κατάλογος τών 
Χειρογράφων τής ’Εθνικής Βιβλιοθήκης τής Ελλάδος, Άθήναι 1899, 55.
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