
ΠΕΡΙΗΓΗΤΑΙ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΚΟΙ 
ΝΕΩΤΕΡΩΝ ΧΡΟΝΩΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ

‘Η Κρήτη ως εκ τής γεωγραφικής, ιστορικής, και αρχαιολογικής 
σπουδαιότητός της εφείλκυσε και έν τοίς καθ’ ημάς χρόνοις και από 
τής εποχής τών δυο Γάλλων περιηγητών Πέτρου Β e 1 1 ο η (τοΰ ζωο
λόγου κυρίως, 1517-1564) καί ’Ιωσήφ Τουρνεφόρτ (τοΰ βοτα
νικού, 1656- 1708) τό ενδιαφέρον καί την προσοχήν περιηγητών τε 
καί γεωγράφων καί αρχαιολόγων καί ιστορικών.

Ό Βελ(λ)ώνιος, ώς τον έγραφεν ό αοίδιμος Κοραής ήτο ιατρός καί 
φυσιοδίφης, ήρχισε δέ τά ταξείδιά του από τοΰ 1546' ήλθεν εις την 
Ελλάδα, Κρήτην, Κωνσταντινούπολην, Θράκην, Λήμνον, Μακεδονίαν, 
Μ. ’Ασίαν, Χίον, Σάμον, Ρόδον, Αίγυπτον, Παλαιστίνην καί Συρίαν. 
Τό ταξείδι αυτό διήρκεσε τρία έτη, άπέφερε δέ πολλούς επιστημονι
κούς καρπούς (έγραψε βιβλία περί παραδόξων ιχθύων, περί ενύδρων, 
περί πτηνών, περί κωνοφόρων δένδρων καί άλλα) καί μεταξύ αυτών 
καί τό περίφημον γενόμενον βιβλίον του «Παρατηρήσεις περί πολλών 
παραδόξων καί άξιομνημονεύτων πραγμάτων ευρισκομένων έν Έλλά- 
δι, Μ. ’Ασία κλπ.», τό όποιον έδημοσιεύθη τό πρώτον τφ 1553, 
καί έπειτα έκ νέου τφ 1554, 1555, καί 1558, τφ δέ 1559 έξεδόθη 
καί εις τήν λατινικήν γλώσσαν υπό τοΰ Καρόλου Clusius Atrebas 
(έν Άμβέρση).

Επίσης καί ό ’Ιωσήφ Pitton de Tournefort υπήρξε βοτανικός 
(1656-1708), περιήλθε δέ τφ 1700-1702 τήν Ελλάδα καί Μ. ’Ασίαν 
καί άλλας χώρας καί συνέλεξεν υπέρ τά 1300 νέα φυτά ! Εις τούς 
τρεις τόμους τοΰ βιβλίου του «Ταξείδιον εις τήν ’Ανατολήν» (έν 
Παρισίοις 1717) περιέχεται πλήθος παρατηρήσεων ποικιλωτάτου πε
ριεχομένου, (άρχαιολογικοΰ, φυσικοΰ, εμπορικοΰ κλπ.) καί χρησιμωτά- 
των ειδήσεων διά τήν επιστήμην. Προέρχονται αύται άλλως τε από 
τόσον σοφόν ά'νδρα. Τό πρώτον τμήμα περιέχει ακριβώς τήν έπίσκε- 
ψιν τής Κρήτης, περιγράφει δέ ζωηρότατα τήν άφιξίν του εις αυτήν. 
Είς τό ταξείδι του αυτό εις τήν ’Ανατολήν συνωδεύετο από τον ζω
γράφον Ώ β ρ ί τ (Aubrit) καί τύν ιατρόν Άνδρέαν φόν Gu ndels- 
h e i m e r. Σημειωτέον ότι παλαιότερον είχε περιέλθει ό Τ. τήν 
Πορτογαλλίαν, 'Ισπανίαν, ’Αγγλίαν καί 'Ολλανδίαν διά νά έξετάσΐ) 
τον βοτανικόν τών χωρών τούτων πλούτον. Είς τά Χανιά κατέπλευ
σαν εννέα ημέρας μετά τήν άναχώρησίν των έκ Μασσαλίας. Ό πλη.
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θυσμός τής πόλεως ήτο τότε, ώς λέγει, 1600 Τούρκοι, 2000 'Έλληνες, 
και 50 Εβραίοι, 10 ή 12 Γάλλοι έμποροι, εις Γάλλος πρόξενος καί 
δύο ή τρεις καπουτσίνοι.

Περί των δύο τούτων περιηγητών θά διαλάβω εκ νέου άργότερον 
παραθέτων καί τινας έκτενεστέρας περικοπάς των έργων των. Σκοπός 
κυρίως τής παρούσης μελέτης είναι νά γίνουν εύρύτερον γνωστοί οί 
ν ε ώ τ ε ρ ο ι περιηγηταί τής Νήσου, καί νά έπιστηθή ή προσοχή 
των μορφωμένων Κρητών εις άνάγνωσιν καί σπουδήν των σχετικών 
έργων των.

Εις την «Επετηρίδα τών Κρητικών Σπουδών», τόμ. Α' (σελ. 
349 εξ.), έδημοσίευσα μελέτην περί τών περί Κρήτης έν τή Δυτική 
Ευρώπη ειδήσεων έκπνεούσης τής Ενετοκρατίας έν τή Νήσφ. Εις 
τάς υποσημειώσεις τής μελέτης δίδεται πολλαχοΰ αφορμή νά αναφέρω 
νεώτερα περί τής Κρήτης περιηγητικά έργα, καί εκφράζω εκεί τήν ευ
χήν νά εύρεθώσι φιλότιμοι λόγιοι Κρήτες προς μετάφρασιν αυτών εις 
τήν γλώσσάν μας, διά νά γνωσθώσι παρ’ ήμΐν εύρύτερον.

Θά ασχοληθώ σήμερον μέ δύο έξ αυτών, μέ τον περιηγητήν S i e- 
b e r καί μέ τον ιστορικόν Ζ i n k e i s e π.

Έκ τού περί Κρήτης δίτομου έργου τού Sieber είχε τήν ευτυχή 
ιδέαν ό εκπαιδευτικός σύμβουλος κ. Γεώργ. Ζομπανάκης νά μεταφρά- 
ση έξ έκατέρου τόμου μίαν περικοπήν (·έν τή ΕΕΚΣ τομ. 2, 1939 
σελ. 269-284), περί τών Σφακιών έκ τού πρώτου τόμου, καί περί τών 
σχολείων έν Κρήτη έκ τού δευτέρου τόμου. Τού έργου τούτου τού 
Sieber «Τσξείδιον εις τήν νήσον Κρήτην κατά τό έτος 1817» τόμ. 
1-2, Λειψία 1823, κάμνω μνείαν καί έν υποσημειώσει τής άνοηέρω 
μνημονευιθείσης μελέτης μου «Περί τών περί Κρήτης έν τή Δυτική 
Ευρώπη ειδήσεων κτλ» έν σελ. 354, σημ. 2, συνιστών αυτό ώς έν έκ 
τών σπουδαιοτάτων περιηγητικών βιβλίων περί Κρήτης κατά τούς τε
λευταίους χρόνους. 'Ο Sieber ήτο αυστριακής καταγωγής, έγεννήθη 
δέ έν Πράγα τφ 1789, καί έξη έκεΐ ώς νεαρός ίδιωτεΰων λόγιος μέχρι 
τού 1817. 'Από τού έτους εκείνου ήρχισε τάς περιηγήσεις του εις τήν 
'Ανατολήν καί ήλθε πρώτον εις τήν Κρήτην, έκ τής Κρήτης δέ έπειτα 
έπλευσεν εις Αίγυπτον καί 'Ιερουσαλήμ. Τούτου τού δευτέρου του τα- 
ξειδίου περιγραφή είναι τό βιβλίον του «Ταξείδιον έκ Κάιρου εις 
'Ιερουσαλήμ καί όπίσω» (Πράγα 1834), τό όποιον δεν έτυχε νά λά
βω ποτέ εις χεΐράς μου.

Διατί έξέλεξε τήν Κρήτην λέγει εις τον πρόλογον. Ή πρώτη μου, 
παρατηρεί, συγγραφική απόπειρα (ήτο μόλις 28 έτών δτε ήλθεν εις 
τήν νήσον) άναφέρεται εις τήν περιγραφήν τής νήσου Κρήτης, μιας
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χοόρας ή οποία υπό πολλάς επόψεις είναι αξιοσημείωτος, αφού ανή
κει και είς την παλαιοτάτην ιστορίαν τής Ευρώπης, από τής εποχής 
δέ τοΰ βοτανικού κα'ι ιατρού περιηγητοΰ Τουρνεφόρτ είχε παραμε- 
ληθή από όλους τους περιηγητάς. Μεγάλην βοήθειαν εις την περιή- 
γησίν του άνά την νήσον έσχεν εκ τού ότι ήτο ιατρός, ή ϊδιότης του 
δέ αυτή τοΰ άπεμάκρυνε πολλά εμπόδια έπιπροσθούντα είς άλλους, 
κα'ι διηυκόλυνε την εκπλήρωσιν τοΰ σκοπού τής περιηγήσεώς του. 
"Ενεκα τούτου, λέγει, ήδυνήθην πολλάκις κατά επισκέψεις των ασθε
νών νά έχω ευκαιρίαν διά παρατηρήσεις τάς οποίας μόνον είς ια
τρός θά ήδύνατο νά κάμη. Και όπου τούτο ήτο δυνατόν δεν τό πα- 
ρέλειψα. Αί παρατηρήσεις μου γενικώς, παρατηρεί προχωρών ύ Sie- 
ber, είναι αρχαιολογικά! (διά τάς παλαιάς ονομασίας πόλεων κα! άλ
λων τοποτθεσιών), φυσικαί, οικονομικά! κα! έθνογραφικαί. Τάς διε- 
σκόρπισα πανταχοΰ τοΰ βιβλίου καθ’ ήν τάξιν ή χρόνον ή διά9εσιν 
έγίνοντο. Δεν παρέλειψα τίποτε τό οποίον θά ήδύνατο νά θεωρηθή 
κα! νά κριθή είς βάρος μου. Τούτο τό πράττω, λέγει, διά νά δείξω 
την αγάπην μου προς την αλήθειαν, πράγμα τό όποιον είναι τό πρώ
τον καθήκον ενός περιηγητοΰ έκθέτοντος τάς παρατηρήσεις κα! ανα
μνήσεις του.- Τό νήμα τής διηγήσεώς του διήκει δι’ όλης τής νήσου 
καί τελειώνει είς την περιγραφήν τού έν Γόρτυνί λαβυρίνθου, ακρι
βώς δηλαδή εκεί όπου όλον τό νήμα τούτο ελάχιστα είναι πλέον άναγ- 
καϊον. Προσθέτων παρατηρήσεις τινάς περί τής άτελείας των χαρτών 
τής νήσου κα! τοΰ χάρτου αυτής τον όποιον κα! αυτός ό ίδιος εσχε- 
διογράφησεν, έπάγεται τά εξής : Έπέδίωξα προ παντός νά περιγρά
φω τον τρόπον τής εργασίας των κατοίκων, τά ήθη και έθιμά των, 
τάς προλήψεις των, τάς ενδυμασίας των, τον τρόπον τής βιοτικής 
συμπεριφοράς των καί τύν εθνικόν χαρακτήρα των έν συγκρίσει καί 
άντιθέσει. Πολλάκις μέ έβοήθησαν είς τούτο ευμενείς περιστάσεις, αί 
όποΐαι μέ περιέπλεκον είς γεγονότα εις τά όποια διεφαίνετο έν καθα
ρή) φωτ'ι ό Πασσάς, ό Πρόξενος, ό Κλήρος, οί ιατροί, "Ελληνες καί 
Τούρκοι υπάλληλοι, ό κοινός άνθρωπος, συντόμως εϊπεΐν έκάστη τα
ξίς των κατοίκων τής νήσου ταύτης. Παν μισητόν, τό όποιον θά έψε- 
γεν εκεί κάθε μεμορφωμένος Ευρωπαίος, προέρχεται εκ τής θρησκείας, 
έκ τοΰ Ίσλάμ, έκ τής αδυναμίας τού αρχηγού, εκ τής παρανόμου αυ
θαιρεσίας έκάστου προϊσταμένου. Οί Τούρκοι δεν είναι ικανοί νά 
προσλάβωσι πολιτισμόν τινα, όπως πράττουν τούτο οί λόγιοι "Αραβες 
ή οί φιλότεχνοι ίΐέρσαι. Τέλος προέρχεται τούτο και έκ τής συμβιώ- 
σεως δύο τόσον διαφόρων εθνοτήτων, των όποιων ακριβώς αί ίδιοι ή
τες έπιφέρουσι προστριβής όξυτάτας. "Ολα δέ αυτά εγράφησαν — ση
μείο! έν τφ προλόγφ σελ. 10—πρ'ιν ή άρχίσωσιν αί σημερινά! έχθρο-

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



260 Ίωάν. Καλιτσουνάκη

πραξίαι έν Έλλάδι Τό τέλος τής διηγήσεώς μου, λέγει, κάμνει ή 
άναχώρησίς μου διά την Αίγυπτον και ή. άφιξίς μου εις την ’Αλε
ξάνδρειαν.

'Ο δεύτερο ς τόμος τοϋ βιβλίου περιέχει κυρίως τάς φυσιοδιφι- 
κάς, γεωγραφικός καί παραγωγικός παρατηρήσεις του περί τής Κρή
της. Επισυνάπτει τινά περί τής έν Κρήτη λέπρας ή οποία, λέγει, εί
ναι ασθένεια τής οποίας ή ακριβής παρατήρησις έν Ευρώπη δεν εί
ναι δυνατή- ως προς δέ τα άρχαΐα γεωγραφικά ονόματα σημειώνει δτι 
έπραξε παν δτι ήδυνήθη διά νά προαχθή ή έρευνα αυτή καί νά διορ- 
θωθώσι τυχόν έσφαλμέναι περί αυτών γνώμαι. Διά την επιστήμην 
καί τέχνην θά ήδυνάμην ίσως — παρατηρεί — νά κάμω περισσότερα, 
αλλά ας μή λησμονή τις δτι τά έξοδα τοϋ ταξειδίου αύτοΰ τά έκαμα 
έκ των ιδιωτικών μου πόρων, καί έπρεπε προς ίκανοποίησιν τών κό
πων μου νά κάμω καί μεγάλας φυσικάς συλλογάς* 2, πράγμα τό όποιον 
μοΰ άφήρει έκάστοτε μέγα μέρος τοϋ χρόνου δι’ έρευνας καί παρατη
ρήσεις.

Τό βιβλίον τοϋτο τό ιστορικόν καί φυσιογραφικόν καί τό τόσον 
πολύτιμον διά την γνώσιν τής Κρήτης, δεν έχει δυστυχώς εις τό τέλος 
του εύρετήριον προσώπων καί πραγμάτων, τό όποιον θά καθίστα αυτό 
πολύ χρησιμώτερον καί ώφελιμώτερον.

Θά ήτο ευχής έργον εάν τις τών νεωτέρων φιλολόγων ή ιστορι
κών επεχείρει την διά φυλλαδίου ή καί διατριβής εις Περιοδικόν δη- 
μοσίευσιν συστηματικώς συντεταγμένου ευρετηρίου τοϋ άξιολόγου τού
του έργου. ’Εγώ αυτός έση μείωσα προχείρως μερικά δι’ ίδικήν μου 
χρήσιν. Οϋτω παραδ. χάριν περιέχονται εις τύν Α' τόμον πλήθος πα
ρατηρήσεων καί ειδήσεων. ('Ο Β\ τόμος σημειοΰται έκάστοτε ιδι
αιτέρως).

1) ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑΙ :

’Ίδη (478), Δία (54), Άκρωτήρι - Μελεχας (137, 138, 132 μέ
λι), Λευκά ’Όρη (45), Δίκτη (224, 401 εξ.), Στρούμπουλας (220), 
Γιούχτας (238), Χαλέπα (129), 'Ηράκλειον (226), 'Ιεράπετρος (343), 
Ρέθυμνον (184), Θέρισο (135), Μονή 'Αγίας Τριάδος (146), Γου- 
βερνέτο (149, 151), Κυδωνιά (142), Άρκάδι (203), Λαβύρινθος (511), 
Γεωλογικά περί Κρήτης (222), ’Έπαινος τών καλλονών τής Νήσου 
(73, 158, 192, 478 κλπ.), σεισμός (226) κτλ.

’) "Οτε τό βιβλίον έτυ,τώνετο—1823—ίΤχεν ήδη αρχίσει ή Ελληνική έξά- 
γερσις τοϋ 1821. *0 Sieber, <ί>ς έλέχΌ-η, περιήλθε τήν νήσον τφ 1817.

2) «Zum Ersatz meiner Anstrengungen inusste ich bedeutende Sam- 
mlungen von Naturaljen zusammenbringen».
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2) ΙΣΤΟΡΙΚΑΙ ΚΑΙ ΕΘΝΟΛΟΓΙΚΑΙ :

Πληθυσμός τής Νήσου (Β' 179), Γενίτσαροι (186), Σφακιανοί 
(457), σκλάβοι (156), κατηγορίαι κατά τών Τούρκων (196, 182, 311), 
κρυπτοχριστιανοί (212), Κύδωνες, Έτεόκρητες κτλ. (290), ’Ονόματα 
Προξένων έν Κρήτη (321), κτλ.

3) ΙΑΤΡΙΚΑ1 !

Πανώλης (170, 199), λέπρα (79, 149, 188), ίατρικαί περιπτώσεις 
(262, 282), λύσσα (200), υδροφοβία (153 και 155) κτλ.

4) ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΑΛΛΑΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ :

Έλαιόδενδρα (225), νέον άγνωστον φυτόν (239), φιλοσοφήμα
τα του (339^342), Χαιρετισμοί (405), ποιαν έντύπωσιν κάμνει είς 
βόρειον Ευρωπαΐον ή Νήσος (139), έξήγησις κοασμών βατράχων 
(156), στράβισμα τών δένδρων (154), χαρακτηρισμός Τούρκων (182, 
196, 263, 268), λμδι τής Κρήτης (183), ευχή κρασιού (208), Βι
βλιοθήκη εις τό Άρκάδι (269 έξ.), ρεμβασμοί του (298, 301), 
μπαξίσια (179, 180), πότε Ιπι τέλους ή ωρα τής άπελευθερώσεως 
(182, 198, 202), Τουρκικοί εκβιασμοί (178), αί τέσσαρες ωραιό
τατοι τοποθεσίαι εν τή Νήσφ (207), φιλαργυρία τού Σ. (134), Ελ
ληνικά (324), Τζάμι λιμένος Χανίων (128), ή Κρήτη κήπος Έδέμ 
(73 εξ., 473 έξ.), ’Ορθόδοξος λειτουργία (81), ενταφιασμός τών νε
κρών (109), μέγας κίνδυνος μέσα εις μίαν βάρκαν μεταξύ Δίας και 'Η
ρακλείου (59), Εβραίοι και Φράγκου έν Κρήτη (Β' 180 εξ.), άντίθεσις 
Τούρκων και Ελλήνων (Β' 185), Φιλελληνισμός καί φιλανθρωπία 
τού Sieber (Β' 213 έξ.), εξήκοντα είδη σταφυλιών έν Κρήτη (Β' 60), 
χαρακτηρισμός Ελλήνων (Β' 185) κτλ.

’Έρχομαι έπειτα εις τον Γερμανόν ιστορικόν J. W. Ζ inkeisen 
(1803-1863) δστις έχει συγγράψει άξιόλογον ιστορίαν τού Όσμανι- 
κοΰ Κράτους εν Ευρώπη εις έπτά τόμους (έν Άμβούργφ καί Γόθα 
1840-1863)5.

Δεν είναι μέν τόσον εκτενής καί τό βιβλίον δεν έχει εν ίδιαιτέρφ 
τόμφ έγγραφα, ως τό παρόμοιον δεκάτομον σύγγραμμα (1827-1835) 
τού επιφανούς Αυστριακού Άνατολιστοΰ ’Ιωσήφ φόν Χάμμερ (1774- 8

8) ΙΊρβλ. ΕΕΚΣ τόμ. Α' 1938, σελ. 351 σημ. 2. Είς τήν παρούσαν μελέ
την, ήτις θά συνεχισθή καί βραδύτερον, δέν ήτο δυνατόν νά ακολουθήσω χρο
νολογικήν σειράν τών περιηγητών καί τών διαφόρων έργων διά πολλούς λό
γους. Είς τό τέλος τής δλης μελέτης θά παρατεθή πίνας διευκολύνων τήν 
άνεύρεσιν πόσης σχετιτικής πληροφορίας.
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1856)4, αλλ’ δμως διακρίνεται και αυτή διά τήν ακρίβειαν και ευθυ
κρισίαν τών γνωμών τοϋ συγγραφέως της. Ό τέταρτος αυτής τόμος 
(έκδοθείςτφ 1856), περιέχει άπύ τής σελ. 582 μέχρι τής σελ. 749 σύντο
μον άλλα περιεκτικήν εις γεγονότα και έννοιας έ'κθεσιν τής ένετικής εν 
τή νήσιο κυριαρχίας. Παρατηρητέον δτι ό Zinkeisen έβασίσθη κυρίως 
έφ’ δσων πηγών ήδυνήθη νά εύρη εν τή Παρισινή βιβλιοθήκη, χωρίς νά 
μεταχειρισθή τα Ένετικά ’Αρχεία. 'Ως έκ τούτου 5 παρέχει μέν αξιό
λογους ειδήσεις καί άξιόλογον υλικόν διά τον 16ον καί 17ον αιώνα, 
επειδή αντλεί έκ πηγών τής τε Παρισινής, ως έλέχθη, βιβλιοθήκης 
καί τόΰ ’Αρχείου τοΰ Γαλλικού 'Υπουργείου τών Εξωτερικών, διά 
τους προηγούμενους δμως 14ον καί 15ον αιώνας αί πηγαί του περί 
τής Ιστορίας τής Κρήτης βασίζονται επί βιβλίθ)ν (καί όχι επί ανεκ
δότων χειρογράφων εκθέσεων κτλ.) καί διά τούτο ή έκθεσίς του είναι 
ελλιπής καί άτελεστέρα πως. 'Ο ίδιος ό Zinkeisen παρατηρεί (εν σελ. 
620 τοΰ Ε' τόμου): «δεν έχομεν ανάγκην νά περιγράψωμεν έκτενώς 
τήν εν τή νήσιρ κατάστασιν μετά τάς δυο ολίγον ανωτέρω έκτεθείσας 
εξεγέρσεις (εννοεί τήν έξέγερσιν τών αδελφών Γεωργίου καί Θεοδώρου 
Χορτάτζη τοΰ 1271, καί τήν επανάστασιν τών Καλλιεργών τού 1368). 
Μέ δλίγην φαντασίαν δύναται πάς τις νά σχηματίση έν έαυτφ τήν ει
κόνα μιας χώρας, ή οποία άλλοτε μέν υπήρξε μία τών πλουσιωτάτων 
καί ήπό τής φύσεως δαψιλέστατα προικισθεισών χωρών τής γής, 
τότε δμως είχε καταντήσει τό ταμεΐον πάσης ανθρώπινης άθλιότητος, 
έν φοβερόν μνημεΐον καταβαραθρώσεως τού ανθρωπίνου γένους έν 
τφ .αγωνι τών ιδίων παθών. ’Ακαλλιέργητοι αγροί, ερημωμένοι πε
διάδες, κατεστραμμένοι πόλεις καί φρούρια, άπονεκρωμέναι κώμαι 
καί χωρία, πανταχοΰ ή αιματηρά άνάμνησις τής δυστυχίας τών τελευ
ταίων ετών, πανώλης καί λιμός, αραιός μόνον πληθυσμός πλήρης κα
χυποψίας, άποθάρρυνσις, απελπισία, καί ύπεράνω δλων τούτων ή σι
δηρά σπάθη τής μέχρι μανίας έξωργισμένης Σινιορίας, σπάθη ή 
οποία κάθε στιγμήν ήπείλει νά έπιπέση επί τών κεφαλών τού μι
σητού αυτού τών Κρητών γένους, διά νά τό εξάλειψη μέχρι τού 
τελευταίου ίχνους του». Άλλ’ εις ποιον ώφειλεν ή Βενετία τήν 
κτήσιν τής Νήσου ;

Τήν κτήσιν τής Κρήτης, παρατηρεί ό Zinkeisen (σελ. 582), χρεώ
στε! ή Βενετία όχι εις τήν υπεροχήν τών οπλών της, άλλ’ εις τήν ευ-

4) Περί τοΰ περί Κρήτης τμήματος τής 'Ιστορίας τοϋ Χάμμερ 6·ά γίνη 
έν τοίς έπομένοις ιδιαίτερος λόγος.

δ) Πρβλ. Gerland, Das Aichiv des Herzogs von Kandia σελ. 1.
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φυά και οξυδερκή πολιτικήν τοΰ Δόγη Ερρίκου Δανδόλου. «Ή άπό- 
κτησις τής Νήσου ήτο τρόπον τινά τό επιστέγασμα τοΰ μεγάλου οι
κοδομήματος τό ύποιον ειχεν ανεγείρει ή κυριαρχία των θαλασσών* 
Τους κυριωτάτους κίονας τοΰ οικοδομήματος τοΰτου άνήγειρεν, αρχο» 
μενού τοΰ 13ου αΐώνος, ό ήρως οΰτος, υπό την προστασίαν τοΰ σταυ- 
ροΰ και εν δνόματι τής πατρίδος του, εις τάς εκβολάς τοΰ Εΰξείνου 
Πόντου, υπό τα τείχη τής Κωνσταντινουπόλεως, εις τάς άκτας τοΰ 
Θρακικοΰ Βοσπόρου καί τής Μακεδονικής χώρας, ε’ις τά παράλια 
τής Ελλάδος καί έν Πελοποννήσφ, εις τάς νήσους τοΰ Αιγαίου καί 
Ίονίου Πέλαγους».

ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΛΙΤΣΟΥΝΑΚΗΣ
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