
Η ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΟΥΚΑ ΓΗΣ ΚΡΗΤΗΣ 
ΝΤΟΛΦ1Ν ΒΕΝΙΕΡ (1610)

Ή έκθεση τοΰ Δούκα τής Κρήτης Ντολφ'ιν Βενιέρ τού 1610, 
πού δημοσιεύω παρακάτω, έχει αρκετό ενδιαφέρο για την ιστορία τής 
Κρήτης στην περίοδο αυτή. "Ολες οι εκθέσεις των Γενικών Προβλε
πτών καί των Δουκών, παρ’ δλο πού έχουν ιόν ίδιο ,.ερίπου σκελετό, 
γιατί μιλούν για τα ίδια σχεδόν ζητήματα, δίνουν καινούρια, άγνωστα 
μέχρι σήμερα, ιστορικά στοιχεία.

Ή έκθεση τοΰ Βενιέρ στην αρχή κάνει μια ιστορική εισαγωγή, 
σχετικά μέ τήν ίδρυση καί τή διοικητική οργάνωση τοΰ «Βασιλείου 
τής Κρήτης >· αν καί άναφέρεται σέ γεγονότα γνωστά καί από άλλες 
ιστορικές πηγές, έχει τή σχετική της ιστορική αξία. ’Αναφέρει ποιος 
ήταν ο πρώτος Δούκας τής Κρήτης, ποιά ήταν τά χρονικά δρια τής 
θητείας του, πόσους σύμβουλους είχε, πότε ιδρύθηκε ή υπηρεσία τοΰ 
Καπετάνιου καί των Ρετούρηδων. Μιλεΐ επίσης γιά τις αποικίες πού 
έστειλε ή Βενετία στήν Κρήτη ως καί γιά τήν επανάσταση τοΰ ‘Αγίου 
Τίτου καί τήν καταστολή της από τον Ντάλ Βέρμε.

Σχετικά μέ τή Δικαιοσύνη αναφέρει πώς καί από ποιους άπονέ- 
μεται. Έξαίρει τήν καθιέρωση τοΰ αξιώματος τοΰ Γενικού Προβλε
πτή πού «σέ περίπτωση ανάγκης ίλά παίξει σπουδαίο ρόλο».

’Ενδιαφέρουσα είναι ή περιγραφή τής σιτοδείας πού παρουσιά
στηκε στήν περίοδο τής υπηρεσίας του καί ή προσπάθεια, του νά τήν 
αντιμετωπίσει πηγαίνοντας δ ’ίδιος στή Μεσαρά γιά νά βρει σιτάρι ! 
Καί τό κεχρί (κέγχρος panicum) μάς πληροφορεί καί δ Βενιέρ δτι 
χρησιμοποιούνταν γιά άρτοποίηση τήν εποχή εκείνη Παρακάτω συνι
στώ νά γίνουν ίπποκίνητοι μύλοι γιά τό άλεσμα τών σιτηρών, γιά 
τούς μήνες Σετέμπρη καί Όχτώβρη, πού δέν φυσούν άνεμοι καί δέν 
υπάρχουν τρεχάμενα νερά καί οί ανεμόμυλοι καί οι υδρόμυλοι δέν 
μπορούν νά εξυπηρετήσουν τις σχετικές ανάγκες* 2.

') Βλ. σχετικά Σ. Γ. Σ π α ν ά κ η, Μνημεία Κρητικής 'Ιστορίας τ. II, 
Ηράκλειο 1950, σ. 77 καί 79 καί τ. III (ανέκδοτος).

2) ”Αλλη έκθεση (τοΰ Filippo Pasqualigo τοΰ 1594) μάς πληροφορεί ότι 
τά σιτηρά τοΰ Χάντακα αλέθονταν στους νερόμυλους τοΰ 'Αλμυρού καί σέ 
κάμποσους ανεμόμυλους, πού βρίσκονταν στό Μαρουλά (τή σημερινή Χρυσοπη- 
γή-Πόρο) καί στον Κατσαμπά. Χρησιμοποιούνταν όμως γιά τό σκοπό αύτό καί 
χερόμυλοι, Βλ. Σ· Σπανάκη, δ.π., τ. III.

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 16:48:31 EEST - 54.161.213.156



’Αναφέρει έ'πειτα για τό Στρατό (μιλίτσια) τον όποιο χαρακτη
ρίζει «άχρηστο», άφοΰ καί αυτοί οί σκοποί εγκαταλείπουν την υπηρε 
σία τους' για τον ντόπιο στρατό (τούς «τσέρνιντε») πού κι αυτό τον 
θεωρεί μικρής αξίας' για τις αγγαρείες, οί όποιες πρέπει να έκτελοΰν- 
ται προσωπικά από τό λαό καί δχι να πληρώνονται σέ χρήμα' για τό 
φεουδαλικό ιππικό, τό όποιο επίσης θεωρεί «ολωσδιόλου άχρηστο», 
γιατί λείπει ή άσκησή του, ενώ τό μισθοφορικό είναι ανώτερο' για τύν 
εξοπλισμό των κατέργων, δπου κάνει τή σύσταση να γίνεται ή στρατο
λογία των κατεργάρηδων τό Φλεβάρη πού πεινά ό λαός καί εύκολα 
προσέρχεται σ’ αυτή τή στρατολογία' για τήν κατάσταση πού βρίσκον
ταν τότε τά τείχη σέ μερικά σημεία8- για τήν ύδρευση τοΰ Χάντακα, 
τήν κατασκευή των δεξαμενών τοΰ 'Αγ. Γεωργίου — οί όποιες γέμι
ζαν από τά νερά τών δρόμων—καί τις κρήνες τοΰ 'Αγίου Σαλβαντόρ 
καί τής Λόντζας- γιά τήν κατάσταση τοΰ Castello al Mare (Κοϋλε) 
καί τοΰ λιμανιού καί γιά τό ζήτημα τής ασφάλειας τοΰ Βασιλείου.

Τό πρωτότυπο τοΰ δημοσιευόμενου εγγράφου βρίσκεται στο Ar- 
chivio di Stato di Venezia (V.A.S.), Relazioni LXXXI, Relazio- 
ne di Dolfin Venier.

320. Στέργ. Γ. Σπανάκη

3) Φαίνεται πώς δέν εισακούστηκε ή σύσταση τοΰ Βενιέρ, γιατί, ύστερα 
από είκοσι περίπου χρόνια, ό Φρ. Μοροξίνι αναφέρει στήν έκθεσή του ότι τό 
μέρος «από τήν Πύλη τον Δέρματα μέχρι τοΰ Άγ. Άνδρέα μπορεί να ίλεωρηδεϊ 
ανοιχτό, σχεδόν ολωσδιόλου.Βλ. Σ. Σπανάκη, δ.π., τ. II σ. 26.
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KilO a 9 GENARO 
RELATION-

DE s. DOLFIN VENIER RITORNATO DI DUCA ΌΙ CANDIA,

Serm° P(.ri)n(ci)pe
< Tra le {litre chiarissime osservationi dell’ottimo, et esem- 
plare governo di questa Serbia Patria degnamente, e da imitarsi 
I'invecchialo, et ben institute ordine che At Rappresentanti dopo 
ritornati dalli carichi loro, debbano rifferire a .piedi della Sertf't 
V[ost)ra, tutto quello, che possono stimar opportune alia sua 
potitia. ■

II che eseguendo io Dolfin Venier nel mio presente ripatri- 
are dal Regimento di Duca del suo Regno di Candia per suppli- 
r.e non solo all’obbligo mio naturale, ma a quel zelo, che vive in 
me verso il publico beneffitio hogrroposlo di discorere brevemente, 
cflsi iptorno a quanto spetta al supplimento del mio carico, come 
circa, le cose che giudico bisognose di consideratione, et di rime- 
dio, le quali sarano distinte nell’infrascriti capi, come quello, 
che mi somministra il mio debole giuditio per ogni necessaria 
provisione.

I '
1610 ΣΊΙΣ 9 TOY ΓΕΝΑΡΗ 

ΕΚΘΕΣΗ
ΊΟΥ κ. ΝΤΟΑΦΙΝ ΒΕΝΙΕΡ, ΊΕΩΣ ΔΟΥΚΑ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ

Γαληνότατε 'Ηγεμόνα,

’Ανάμεσα στ’ άλλα λαμπρότατα έθιμα τοΰ άριστου και υποδειγμα
τικόν Κράτους της Γαληνότατης τούτης Πατρίδας αξιομίμητο είναι τδ 
παλιό και καλά καθιερωμένο έθιμο, σύμφωνα με τό όποιο οΐ αντι
πρόσωποι οφείλουν, άμα. επιστρέφουν από την υπηρεσία τους, νά ανα
φέρουν ταπεινά στη Γαληνότητά Σας κάθε τι που, κατά την κρίση 
τους, αξίζει νά σας αναφέρουν.

Τούτο εκτελώντας κι εγώ, δ Ντολφ'ιν Βενιέρ, που ξαναγνρισα 
τώρα στην Πατρίδα από την υπηρεσία τοΰ Δούκα στο Βασίλειό Σας 
στην Κρήτη, όχι μόνο γιά νά εκπληρώσω τη φυσική υποχρέωσή μου, 
μά και γιά νά Ικανοποιήσω τό ζήλο που έχω γιά την εξυπηρέτηση του 
δημόσιου συμφέροντος, έχω σκοπό να μιλήσω με λίγα λόγια, τόσο γιά 
διι άφορά τά ζητήματα τής υπηρεσίας μου όσο και γιά τά πράγματα 
εκείνα, που κρίνω πώς. είναι ανάγκη νά εξεταστούν και νά θεραπευ
τούν. "Ολ’ αυτά, όπως και -εκείνα πού, κατά την ασθενική κρίση 
μου, έχουν ανάγκη· νά μελετηθούν, θά τά πραγματευτώ ατά παρακάτω 
κεφάλαια.

Ή Έκθεση τοΟ Νΐολφίν Βενιέρ Δούκα τής Κρήτης (1610) 313

ΚΡΗΤΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ Α. 21
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314 Στέργ. Γ. Σπανά κη

Et perehe dovendossi introdure il principle del carico del 
Duca e a proposito ritrovar alcuna cosa dell’origine di quella di- 
gnitd con le sue circonstanze, ancor che dalli ssri miei Precesso- 
ri me sard statto fatto sin qua piu maluro discorso.

Dopo che dell’anno 1204 : 12 Agosto, al tempo del Ser>»n 
Dose Dandolo, il Regno di Candid prevene in poter della Serta 

V(ost)ra comprato da Don Boniffatio Marchese di Monferrato 
per mille march, d’argento, et per tanta possess ione in Italia, 
che li rendesse ogn’anno per peri died mille d’oro, del 1207 V 
Illmo sigr Giacomo Thiepolo, che fu poi P(ri)n)cijpe di gloriosa 
memoria, vi fu mandate Duca la prima volta, et continud in 
quel governo per anni sette ;

Questo tempo in altri sucessori fa ristretto in anni Ire in- 
sino all’anno 1226, et dall’hora in dui, secondo camina tutta via 
anco al presente Del 1363: 17 Settembre fu instituito il carico 
di Capo per la cur a della militia, et del 1419 aggionto anco per

Καί, όντας υποχρεωμένος ν’ αρχίσω από το αξίωμα του Δούκα, 
ταιριάζει ν’ αναφέρω κάτι για την αρχή αυτόν τον αξιώματος μαζί με 
τα περιοτατικά τον, αν και οι κ.κ. προκάτοχοί μου da έχουν μιλήσει 
μέχρι σήμερα πιο τέλεια.

1. —'Ιστορική εισαγωγή γιά τήν ίδρυση καί τήν οργάνωση τοΰ Βασιλείου.

Άφοΰ το 1204, στις 12 τοΰ Αύγουστον, τήν εποχή τον Γαληνό
τατου Δόγη Νιάντολο, το Βασίλειο τής Κρήτης αγοράστηκε από τό 
Ντον Μπονιφάτιο, μαρκήσιο τοΰ Μονφεράτο, χίλιες αργυρές μάρκες 
και άλλες κτήσεις ο τήν Ιταλία, που τον άπόδιδαν 10000 χρυσά νπέρ- 
πυρα τό χρόνο, πέρασε στήν εξουσία τής Γαληνότητάς Σας. Τό 1207 
ό εκλαμπρότατος κ. ’Ιάκωβος Τιέπολο, πού έγινε *Ηγεμόνας ένδοξης 
μνήμης, στάλθηκε εκεί γιά πρώτη φορά Δούκας, οπού υπηρέτησε επτά 
χρόνια *.

Ή χρονική αυτή περίοδος περιορίστηκε ατούς άλλους διαδόχους 
σέ τρία χρόνια μέχρι τό έτος 1226 καί από τότε κ’ έπειτα σε δυό, 
όπως εξακολουθεί νά είναι και μέχρι σήμερα. ’Από τό 1363, 17 Σε
πτεμβρίου, καθιερώθηκε ή υπηρεσία τοΰ Καπετάνιου, γιά νά φροντί
ζει γιά τό Στρατό, και από τό 1419 ορίστηκε και σάν βοηθός τον Δού-

4) 'Ο Ξανθουδίδης αναφέρει δτι ό Τιέπολο ήλθε στήν Κρήτη στά 1210 ή 
1211, τότε πού κυριάρχησε στό νησί ή Βενετία. Βλ. Σ. Ξ α ν θ ο υ δ ί δη : Ή 
'Ενετοκρατία έν Κρήτη καί οί κατά των Ένατων αγώνες ·τών Κρητών, Αθή
να» 1939, σ. 7.
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compagno al Duca net sollecitare, et scuoder li danari della Ca
mera, et vene la prima volta la bona memoria del Clar>no Sigr. 
Zuanne Zane.

Al primo Duca furono datti quattro Conseglieri, due per 
resciedere appresso di lui, et li due altri, Vuno per la Cittd di 
Retlimo; et Valtro della Canea fin tanto, che alia molta prudenza 
della Serta V(ost)ra piacque per opportuni rispetti eleggiervi Rel- 
tori; li quali perd sempre, che il Duca capita in alcuna di esse 
Cittd subentrano per suoi Consiglieri; mantenendossi nella sua 
pristina superioritd assoluta di tutto il Regno, per la cui conser- 
vatione, et stabilimento, et per metter qualche freno a quei Po- 
poli, che nella mutatione del governo cominciavano riuscir in- 
quietti, et molesti, sussitando disordini importantissimi, del 1212 
la Sertt Vfostjra stimd, che fosse bene mandarvi una Collonia 
di Nobili, con quella ampiezza di autoritd, che voglio tralasciar 
di commemorare per esser riposta vivamente nel sapientissimo 
seno dell’ Ecc^e VV.

Ma alcuni di loro fatti seditiosi, et insolenti, diedero causa, 
che fu mandato il General del Verme Veronese, per opprimerli,

xa, για να φροντίζει για την mo γρήγορη είσπραξη των χρημάτων 
τον Δημόσιόν και αάν τέτιοζ διορίστηκε για πρώτη φορά δ ίκλαμ- 
πρότατος αείμνηστος κ. Ιωάννης Τζάνε.

Στον πρώτο Δούκα δόθηκαν τέσσερις σύμβουλοι, οι δυο για νά 
εδρεύουν κοντά τον κι οί άλλοι δυο για νά εδρεύουν ό ένας ατό Ρέθυ
μνο και δ άλλος ατά Χανιά' ώσπου ευαρεστήθηκε ή σοφότατη Γαληνό- 
τητά Σας νά εκλέξει γιά τις πόλεις αυτές τους ρετούρηδες, σύμφωνα 
μέ τις τότε απαιτήσεις. 01 ρετούρηδες αυτοί, όταν δ Δούκας πηγαίνει 
σε καμιά άπδ τ'ις πόλεις τούτες, γίνονται σύμβουλοί τον διατηρέϊ όμως 
την αρχική απόλυτη έξουσίά τον σ' δλόκληρο ιό Βασίλειο. Γιά τη δια- 
τήρηση καί τη σταθεροποίηση τον Βασιλείου αυτού καί γιά να βάλει 
κάποιο χαλινάρι σ’ εκείνο τό λαό, πού δταν άλλασαε ή Κυβέρνηση άρ
χιζε νά γίνεται ανυπότακτος καί ένοχλητικός, προκαλώντας σοβαρότα
τες ταραχές, ή Γαληνότητά Σας αποφάσισε νά στείλει μια αποικία εν- 
γενών τό 1212, μέ την ευρύτατη εκείνη εξουσία, πού παραλείπω ν’ ανα
φέρω, γιατί έχει χαραχτεί ζωηρότατα στην καρδιά τών έξοχοτήτων Σας.

Μά μερικοί απ' αυτούς έγιναν στασιαστές καί θρασείς κ' έδωκαν 
αφορμή να σταλεί δ στρατηγός Ντάλ Βέρμε Βερονέζε*, γιά να τούς κα-

Ή Έκθεση τοΰ Ντολφίν Βε\ιέρ Λούκα της Κρήτης (1610) 315

*) Ό 'Αγαθάγγελος Ξηρουχάκης τόν άποκαλιΐ ινίύν MtitU.oy*. Βλ. Άγ.
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316 Στέργ. Γ. Σπανάκη

come fecce, di che se ne fa publica commemoratione, con appa- 
rato di un giardino in Piazza, if quale all’uscir' che fa il Duca 
quella mattina di Palazzo, viene dal Populo levato in un ponto.

Fu poi del 1222 rinovata la Collonia, con quelle famiglie, 
che hora sono in essere, se bene diminuita assai al presente, si: 
per fisser mancate molte di esse, come per esserne buona parte 
venute a ripatriare, et altre, per^iegligenza, et povertd ridotte al- 
le Ville, mutata la condilione, sono divenuti poveri Contadini, in 
modo che nel consiglio, che si fecce nel mezzo del mio Reggi-’ 
mento appena n’intepvenero trenta in circa, mu ben settanta, e

θυποτάξει, όπως και έκαμε. Ι'ιά την καταστολή αυτή γίνεται δημόσια 
τελετή, μέ την προετοιμασία ένός κήπου στην Πλατεία. ‘Ο κήπος,’αυτός' 
σηκώνεται από τό λαό αέ μιά στιγμή όταν, έκβΐνο τό πρωί, βγαίνει άπό· 
τό Παλάτι 6 Δούκας6.

'Π αποικία άνανεώθηκε έπειτα τό 1222 1 μέ τις οικογένειες εκεί- · 
νες που βρίσκονται εκεί ακόμη κα'ι τώρα, παρ' όλο που έχουν ελαττω
θεί αρκετά σήμερα, γιατί πολλές απ' αυτές έσβνσαν, αρκετές γύρισαν 
στην πατρίδα καί άλλες, από άναμελειά κα'ι φτώχεια, κατάντησαν ατά 
χωριά, άλλαξαν έπαγγέλματα και έγιναν φτωχοί χωρικοί. 'Έτσι, ατό 
Συμβούλιο που συγκλήθηκε ατά μέσα τής θητείας μου, παραβρέθηκαν 
μόλις τριάντα περίπου &π' αυτούς, ενώ από τούς κρητικούς παραβρέ-

Ξηροουχάκη, Ό Κρητικός Πόλεμος, Τεργέστη 1908, σ. 46. Καί ό Πε- - 
τράρχης λέγει ότι : «το vs μεν εχθρούς κατά την μάχην τον δε Μέτελλον κατά την 
ταχύτητα ένίκηοεν». Βλ. Petrarca opera, IV De Rebus senilibus καί έπι- , 
στολαί VIII.

6) Δέν μπορώ νά καταλάβω ακριβώς τί θέλει νά πει έδώ τό κείμενο. Γε
γονός είναι ότι γιά τή μεγάλη σπουδαιότητα πού είχε γιά τη Βενετία ή κατα-' 
στολή τής ’Επανάστασης τοϋ Άγ. Τίτου—για τήν οποία πρόκειται έδώ—καί 
γιά αιώνια μνήμη τής νίκης ή 10η τοΰ Μάη καθιερώθηκε μέ θέσπισμα τοϋ 
Δούκα Πέτρου Μοροζίνι σάν μέρα εθνικής χαράς καί γινόταν επίσημη εύχα- 
ριστήρια δοξολογία, λιτανεία, καί δημόσιες εορτές καί ιππικοί αγώνες. Τότε 
διακοσμούσαν ασφαλώς τή δημόσια πλατεία μπροστά στό δουκικό παλάτι μέ 
πράσινους κλάδους δέντρων, πράγμα πού δικαιολογούσε ή εποχή (10 τοΰ Μάη), ' 
μέ μυρτιές καί βάγια — όπως γίνεται καί σήμερα — καί αυτό ίσως ονομάζει 
giardino ό Βενιέρ. Τή διακόσμηση αυτή περιγράφει ένα κείμενο τής ίδιας · 
εποχής (J.600): «La veille de ses festes on ornoit maqnifiquement le Palais de 
tapisseries, de rameaux de mirthe et d’orangevs, desquels on faisoit de tro- . 
phees...». Βλ. Justinian Jerosme, La description et histoire de 
l’isle de Scios (sine loco) M.D.VI (data erata : la stampa essendo del 
principio del 1600). .

7) ’Αποικίες, οπωσδήποτε μεγάλης κλίμακας, έστειλε στήν Κρήτη ή Βενε
τία τό 1211, τό 1222, τό 1233 καί τό 1252, , ·
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ρίΰ Cretensi, cose di pensiero importante a chi e geloso della con- 
servatione di un membro principalissimo di questa Reppublica, 
se bene io giudico tutti coloro di animo assai quietto, non sd se per. 
instinto proprio, o pure per il rimorso, che si vedono di Fortezze, 
et Militia, onde forse non si manifestino in loro propositi stra- 
vaganti, mancando il modo di polerli nutrire, con niun favo- 
revole progresso;

E ben vero, che quelli della Canea si sono fatti molto scan- 
dolosi, et di pochissimo rispetto, non solamente verso li Rettri; ma 
anco verso li superiori di essi, se bene al presente hanno il Segr. 
Renetto da ca da Pesaro Gentillmomo di gran stima, et con for me 
in tutto alia mente della Ser1» V(ost]ra, et al bisogno.

Viene raccordato da rnolti, che per le continue occupationi 
di quel Rettore, fosse a proposito di aggiongere un Provvre; che 
havesse carico di militie, Fortezze, Camera, Arsenate, Fabriclie, et 
altre, al che se ben non dissento, tutta via quando non piacessero 
alia Sepn Vfostjra, nuovi titoli, e nuove spese, crederei che per sol- 
levamento del Rettore, et per mettere qualche regola alia Cittd 
che ha, et e per haverne molto bisogno, essendo ridotta in parte
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ϋηκαν περιοσότεροι από εβδομήντα' ζητήματα που μπορούν ν’ απα
σχολήσουν σοβαρά τή σκέψη εκείνου, που ένδιαφέρεται γιά νά διατη
ρηθεί ενα μέλος σπουδαιότατο τής Δημοκρατίας αυτής, παρ’ δλο που 
εγώ θεωρώ δλονς έκείνους (τους κρητικους) αρκετά φιλήσυχους, αν 
και δέν ξέρω άπό τή φύση τους είναι τέτιοι, ή από φόβο επειδή βλέ
πουν τά φρούρια και τό στρατό και γι’ αυτό ίσως δεν εκδηλώνονται 
σ’ αύτονς παράλογα αισθήματα, άφον λείπει ή δυνατότητα νά μπο
ρέσουν να τά τροφοδοτήσουν με κάποια ευνοϊκή πρόοδο.

Είναι αλήθεια πώς οι κάτοικοι τών Χανιών έχουν γίνει πολύ 
ταραχοποιοί και ελάχιστα σέβονται δχι μόνο τούς ρετούρηδες, μά 
κι αυτούς τούς άνώτερους, παρ’ δλο πού σήμερα έχουν τον κ. Μπενέτο 
άπό τή γενιά τών Πεζάρων, ευγενή με μεγάλη εκτίμηση και ούμφων* 
σ’ δλα με τις απόψεις τής Γαληνότητάς Σας και τις περιστάσεις.

Πολλοί έχουν τή γνώμη πώς πρέπει νά διοριστεί ένας προβλεπτής 
πού ν<ί ’χει δικαιοδοσία ατό Στρατό, τά φρούρια, τά οικονομικά, τό 
ναυπηγείο, τά δημόσια έργα κλπ., γιατί δ ρετούρης εκείνος είναι συνε
χώς απασχολημένος. Παρ’ δλο πού ατό ζήτημα αυτό δέν έχω αντίθετη 
γνώμη, αν ή Γαληνότητά Σας δέν θέλει νά δημιουργήσει καινούργιους 
τίτλους και καινούργιες δαπάνες, νομίζω πώς, γιά ν’ ανακουφιστεί δ 
ρετούρης και νά μπει κάποια τάξη ατήν πόλη, πού έχει και θά έχει

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 16:48:31 EEST - 54.161.213.156



318 Σΐεργ. Γ. Σπανάκη

Cater gia, Murmur a, et Cliiozza li casi gravi di tutto il Regno s’ 
intendessero immediate divoluti al Conseglio del Duca, con Vin- 
tcrvento delli S.S. Capo Grande, Prove G(e)n(er)ale, Consiglieri, 
et con il rito del Cons° di X, come sono quei suditi della Cittd 
di Candia, che forse ne hanno manco bisogno. Dissi di tutto il 
Regno, perche nella provisione che fosse per farsene non venisse 
a scoprirsi, che questo fosse principalmente per rispetto della 
Canea, et a fine che gl' altri habitants del Regno procedessero in 
tutte le cose con quel riguardo, che si conviene di astenersi dalli 
eccessi, et in riverire Vautoritd publica.

Circa I’uso della giustitia, tutto che nel corso del mio Reg- 
gimento vi siano statti gentil huomeni di honore, sarebbe non di- 
meno grandemente opportune, che ogni qualche tempo vi fossero 
mandati li sindici o conferita alcuna volta nella persona di un 
Gfejnferjale Vautorita, che liebbe gid I’Eccnio Foscarini, degno 
di perpetua, et honorevolissima riccordanza: Cost servirebbe a ne- 
cessario rimorso di chi pensasse trapassare immoderatamente li 
termini del suo offitio; facendosi ministro dell’iniquita tanto abbo-

άπόλυτη ανάγκη από ησυχία γιατί εχει πέσει στους Καλλέογηδες, τους 
Μουρμούρηδες και τους Κιότζα, πρέπει τα σοβαρά ζητήματα δλου τον 
Βασιλείου νά άναίλέτονται απευθείας ατό Συμβούλιο του Δούκα με τή 
συμμετοχή των κ. κ. Καπετάνιον Γκράντε, Γενικού Προβλεπτή καί 
Συμβούλων καί με τους κανόνες τον Συμβουλίου των Δέκα, όπως γί
νεται για τους υπηκόους τού Χάντακα, πού, ίσως, έχουν λιγότερο 
ανάγκη. Είπα «δλου τον Βασιλείου» γιατί ατό Διάταγμα που πρόκει
ται νά γίνει δεν ταιριάζει νά άποκαλνφιεί πως τό μέτρο αυτό παίρνε- 
ται κυρίως γιά τα Χανιά καί γιά νά πολιτεύονται καί οί άλλοι κάτοι
κοι τού Βασιλείου σε δλα τα ζητήματα έτσι που πρέπει, ώστε νά απέ
χουν από τις βιαιοπραγίες καί νά σέβονται τις Δημόσιες Αρχές.

2.—Ή Δικαιοσύνη.
Σχετικά μέ τήν απόδοση τής Δικαιοσύνης, παρ’ δλο που οί λει

τουργοί της, σ’ δλη τήν περίοδο τής υπηρεσίας μου, ήταν άνθρωποι 
εύγενεϊς καί τίμιοι, καλό θά ’ταν νά στέλνονται κάθε τόσο εκεί οί αύν- 
δικοι ή νά παραχωρεΐται, καμιά φορά, στο Γενικό Προβλεπτή ή έξου- 
σία, που δόθηκε άλλοτε στον εξοχότατο Φοακαρίνι, ό όποιος αξίζει νά 
μνημονεύεται καί νά τιμαται αιώνια. Αυτό θά χρησίμευε σάν ένα 
αναγκαστικό χαλινάρι σε κείνο πού θά σκεφτόταν νά κάμει υπερβολική 
κατάχρηση τής εξουσίας του, κάνοντας έτσι τον έαντό του πρόξενο τής
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rite dal Sup' Dio, et dalla sincerissimamente della Sertf’- V(ost)ra:
Died anco, che mi e parsa gran cosa Vintendere che la parte 

di mandar sindici sia stata proposta, et regalata, venendossi per 
questo mezzo a far pin licentiosa la strada, et Vardire di coloro, 
che studiano tutta via al male, et alle perniciose opperationi del 
prossimo, et posso affermare all’Ecc-e VV. che essi sindici, sono 
tanto desiderati da quei Popoli, che quando anco facesscro molto 
poco con la sola prcsenza, apportarebhono in universale, infinita 
sottisfatione et sollevamento, temendo cadauno quel male, che 
pud metier in disordine non solo la persona, ma la casa ancora.

Alla Cittd di Candia si transferiscono le appellationi dell’al- 
tre del Regno, terminandossi gli atti interlocutori dinanzi al 
Duca, Capo e Consri; Intorno questo non debbo restar di espo- 
nere alia Serta Vfostjra quanto m’occore ;

Successe a Rettimo a mio tempo, che alcuni proclamati fu- 
rono empiamte morti da loro inimici, et quando si teneva, che li 
delinquenti riccevesso castigo convenevole alia gravita del clelitto, 
apparve una pronontia di quei Consri, che nel detto caso non si

αδικίας, που τόαο την άποστρέφεται δ Θεός και ή ανυπόκριτη διάνοια 
τής Γαληνότητάς Σας.

Θά αναφέρω ακόμη πώς μου φάνηκε μεγάλο πράμα ακούοντας 
δτι : ή γνώμη νά στέλνονται σννδικοι προτάέληκε και κανονίστηκε, για 
νά διευκολύνει δ δρόμος και ή Vρασντητα εκείνων που σκέπτονται τό 
κακό και τις δλέίλριες, κατά τοΰ πλησίον, πράξεις. Μπορώ νά διαβε
βαιώσω τις έξοχότητές σας δτι : οΐ σννδικοι αυτοί είναι τόσο επιθυ
μητοί στο λαό εκείνο, πού, κΓ άν ακόμη τό έργο τους θά ήταν ασή
μαντο, μονο με την παρουσία του ϋά έφερναν σ' δλονς απεριόριστη 
ικανοποίηση και ανακούφιση, γιατί ό καθένας θά φοβάται τό κακό 
εκείνο, που μπορεί νά βάλει σε ταραχή όχι μόνο τό πρόσωπό του μά 
κι ολόκληρο τό σπίτι.

Στο Χάντακα διαβιβάζονται από τ'ις άλλες πόλεις τοΰ Βασιλείου 
οΐ εφεσεις και οι προδικαστικες πράξεις τελειώνουν από τό Δούκα, 
τον Καπετάνιο και τους Συμβούλους. Γιά τό ζήτημα αυτό δεν πρέπει 
να παραλειψω νά εκθέσω στη Ταληνότητά Σας εκείνο που μοΰ συμ
βαίνει.

Στην περίοδο τής θητείας μου σκοτώθηκαν στο Ρέθυμνο άγρια από 
τους εχθρούς τους μερικοί επικήρυγμένοί' και όταν επρόκειτο νά επι
βληθεί στους εγκληματίες ή τιμωρία που έπρεπε σ’ ένα τέτιο σοβαρό 
έγκλημα, οι Σύμβουλοι εκείνοι έβγαλαν ένα ποονουντσ ιαμέντο γιά νά
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procedesse pit) oltre, non essendo perb in dpinione il sigr Otta- 
vian Falliero gentilhuomo d’inteqritd singolare, et vigilantissimo 
non me.no alia sua sottisfattione de suoi Popoli, che all’inter esse 
del publico servitio; et se bene da noi fu anullata essa pronuntia 
come alto inter locator io, et commessa Vispeditione del processo 
tutta via come e seguito di nuovo accidente simile, li Consri han- 
no giudicato al modo di prima, ponendo in mano a potenti tan- 
ta forza, che con Vuso del mal esempio, li poveri vengono a re
star non solo oppressi, ma morti; senza che siano puniti gli in- 
terfetlori, novitd ingiustissima, et in tutto contraria all'opportu- 
na quiete di quei sudditi, et che passera a maggiori eccessi, quan- 
do non vi si proveda con l ’espressione della volontd della SePa V. 
in questo negotio, et con ordine che habbi a servire per tutto 
il Regno.

Nelli ultimi tempi per occasions della guerra con il sr Tur
ea, deliberd prudentissimamente la Seri» V. di mandarvi an 
Provvr G(ejn(er)ale, che fu l ’Illmo sigr Mala, et continua tutta 
via successivamente quell’inportantissimo carico nel quale, men- 
tre si trattene l ’Eccmo Foscarini con l ’auttoritd di Capo G(e)n(er)al

μη συνεχιστεί ή εκδίκαση τής υπόθεσης αυτής. Μά με τη γνώμη αυτή 
δεν ήταν σύμφωνος δ κ. Όκταβιανός Φαλιέρο, εύγενής μοναδικής 
ακεραιότητας και άγρυπνος φρουρός, δχι μόνο των συμφερόντων τον 
λαού Σας μά και τον Δημοσίου. Και παρ’ δλο που άκύρατσα το προ- 
νονντσιαμέντο αυτό σαν πράξη προδικαστική, και διάταξα νά συνεχι
στεί ή δίκη, οί Σύμβουλοι, καινούρια παρόμοια νπό&εση, την έκριναν 
όπως και την πρώτη, βάζοντας στο χέρι των ισχυρών τόση δύναμη 
πού, με την συνήθεια τον κακού παραδείγματος, οί φτωχοί δχι μονο 
»?α καταπιέζονται μά και &ά σκοτώνονται, χωρ'ις νά τιμωρούνται οι 
εγκληματίες. Καινοτομία πολν άδικη και ολωσδιόλου αντίθετη στην 
ησυχία που χρειάζεται νά ’χουν οί υπήκοοι εκείνοι που θά καταλήξει 
σε σοβαρότερα εγκλήματα, αν δεν πάρει μέτρα ή Γαληνότητά Σας γι 
αυτή την υπόθεση, μέ διαταγή νά ίαχύσουν σ’ ολόκληρο το Βασίλειο.

3.—Γενικός Προβλεπτής.

Τους τελευταίους καιρούς, μέ την ευκαιρία τού πολέμου μέ τον 
Τούρκο, ή Γαληνότητά Σας πήρε τη σοφή απόφαση νά στείλει στην 
Κρήτη ένα Γενικό Προβλεπτή' και σάν τέτιος στάλθηκε 6 εκλαμπρό
τατος κ. Μουλά. Τό σπουδαιότατο αυτό υπούργημα συνεχίζεται και 
σήμερα. Ό εξοχότατος Φοσκαρίνι, όταν άνάλαβε τό υπούργημα αυτό,
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da mar, tra Vinfinite ottime provisioni faite in quel Regno, rif- 
formt) la Caualleria di feudati, al governo della quale la Serta V. 
elesse poi il Provre, come fa anco al presente fra il spatio ditre 
anni, et fu il primo, il Clar^o sigr Gabriel da Canal di honore- 
vole, et fruttuosa memoria.

Et se bene quel carico e di qualclie inter esse, non dimeno 
nell’occasioni, sarebbe di gran giovamento alii bisogni del llegno.

Dull ’aggionta di tanti rappresentanti il Duca, che prima sog- 
qiaceva a tutto il peso, resta grandemente sollevato, restringen- 
dossi in lui al presente le provisioni delvitto, Vamministrar giu- 
stilia nella Ciltd, el le appcllationi del Regno, et delle hole di Ti
ne, et di Cerigo.

(humto al formento, grano pin necessario al vivere, non 
supplendone I’Isola per tutto I’anno, conviene cstrazerne dalli 
Paesi del s>‘ Turco, et quando non si fard un deposito nel Regno 
per li bisogni, che potessero occorere, al sicuro venird a ridursi 
spesso in statlo di qualche strettezza importante; poi che il con- 
sumo e grande, cost per Paso del Regno, come delle militie, et

έχοντας και το αξίωμα του Γενικόν Καπετάνιου τής θάλασσας, μεταρ
ρύθμισε, άνάμεοα οτά τόσα άριστα μέτρα που πήρε ατό Βασίλειο εκεί
νο, και τό ιππικό τών φεουδαρχών και στη διοίκησή του έβαλε ή Γα- 
ληνότητά Σας τον Γεν. Προβλεπτή, όπως γίνεται ακόμη καί σήμερα 
κάθε τρία χρόνια. Στην υπηρεσία αυτή τοποθετήθηκε πρώτος 6 αεί
μνηστος εκλαμπρότατος κ. Γαβριήλ Ντά Κανάλ.

"Αν και τό υπούργημα αυτό έχει κάποια σημασία, όμως, σέ πε
ρίπτωση ανάγκης θά παίξει σπουδαίο ρόλο στις απαιτήσεις του Βα
σιλείου.

’Από τήν προσθήκη τόσων αντιπροσώπων, ό Δούκας, που πριν 
βαστοϋσε δλο τό βάρος, ανακουφίστηκε πολύ και σήμερα περιορίζεται 
μονο στα επισιτιστικά ζητήματα, στή διαχείριση τής Δικαιοσύνης στήν 
πόλη καί στήν εκδίκαση τών εφέσεων τού Βασιλείου, τής Τήνου και 
τών Κυθήρων.

4.—Τα σιτηρά.
Σχετικά με τα σιτηρά, τό σιτάρι, το πιο άπαραίτητο στή ζωή, δεν 

φτάνει γιά τις ανάγκες του νησιού δλο τό χρόνο και χρειάζεται νά είσ- 
άγεται από τις τούρκικες χώρες. ’Άν δεν γίνει ατό Βασίλειο μιά πα
ρακαταθήκη σταριού, γιά τις ανάγκες πού μπορούν νά παρουσιαστούν, 
σίγουρα θά υπάρχει συχνά σοβαρή έλλειψη, γιατί ή κατανάλωση είναι 
μεγάλη, γιά τη συντήρηση τόσο τον λαού ρσο και τού στρατού καί γιά
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del biscotti per le galee, il raccolto e dubbio, el scarso per le cose 
ordinarie, et nelV incontro di qualche necessita, quando massime 
succedeSse in congiuntura travagliosa, si perderebbe il sussidio 
dell’estrattione, et riusciria pin grave il bisogno per Vaccressi- 
mento di quel numero di gente che la Seda V(ost)ra sarebbe ne
cessitate!, mantener per sicurtd, el conservatione del Regno.

To hebbi nel mio ingresso a quel Reggimento strettezza di gra- 
no, si per haverne trovato pochissimo nelle monitioni; come per 
esser statto il racolto molto ristretto; onde conveni prender subito 
diver si partiti; I’uno nelV andar in persona nella parte d’ostro 
alia Campagna della Messerea per trovarne; et fame condurrc 
alia Cittd, grossa summa, come mi vene fatto, tutto che con mol- 
ta difficolta per rispetto della lontananza, et perche bisognd, die 
fosse condotto a fatica con animali piccioli, cadauno cle quail non 
eccedeva un staro per volta ;

την ετοιμασία παξιμαδιών για τις γαλέρες. Ή συγκομιδή είναι αμφί
βολη και μικρή γιά τη συνηθισμένη κατανάλωση καί σε περίπτωση 
που θά παρουσιαστεί κάποια ανάγκη, αν μάλιστα βρεθούμε καί σε 
περιπλοκές, δεν θά ’ναι δυνατό να γίνει εισαγωγή από τό εξωτερικό 
καί ή ανάγκη αυτή θά γίνει σοβαρότερη γιατί θά αυξηθεί ό αριθμός 
των άνδρών που θά υποχρεωθεί ή Γαλήνότητά Σας νά συντηρήσει γιά 
την άσφάλ,εια καί τη διατήρηση του Βασιλείου.

"Οταν άνόλαβα την υπηρεσία εκείνη* αντιμετώπισα έλ.λειψη στο 
σιτάρι, τόσο γιατί βρήκα στις σιταποθήκες ελάχιστο, όσο καί γιατί ή 
συγκομιδή ήταν πολύ φτωχή. Γι αυτό αναγκάστηκα νά πάρω διάφορες 
αποφάσεις. Πρώτα πήγα δ ίδιος στά νότια μέρη τοϋ νησιού, στον κά
μπο τής Μεσαρας, γιά νά βρω αιιάρι καί νά διατάξω νά μεταφέρουν 
στην πόλη μεγάλη ποσότητα, δπως καί έγινε, αν καί μέ μεγάλες δυσκο
λίες, γιατί ή απόσταση είναι μακρυνή καί ή μεταφορά χρειάστηκε νά 
γίνει μέ κόπο μέ μικρά ζώα, που τό καθένα δεν μπορούσε νά μετα
φέρει παραπάνω από ένα ατάρο κάθε φορά*. Τότε, από την ορμή 6 * * 9

6) Ό δούκας Dolfin Venier υπηρέτησε από τό 1608 ώς τό 1610. Είναι ό
195ος δούκας τής Κρήτης. Βλ. Hip. Noiret, Documents inedits pour 
servir a l’histoire de la Domination venitienne en Crete, Paris 1892,
σ. 555 κ.έξ.

9) Τό βενετσάνικο σ τ ά ρ o (staio άπό τό λατιν. sextarius) ήταν ενα δο
χείο ξύλινο, σέ σχήμα βαρελιού, γιά τή μέτρηση των σιτηρών. Χωρούσε 83, 3 
λίτρες ή 1 '/a μουζούρια. Βλ. V.A.S. Relazioni, ΒΧΧΙΧ, Relazione di Ρ. 
Bondumier,
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All’hora per la violenza di estraordinarij palimenti, rilevai 
cosi grave indispositione, che me ne son risentito quasi per un 
anno continuo; Piaeque al sigr Dio restituirmi la sanita alia 
persona, come si conservb sano Vanimo con il ristoro di cosi 
importante riparo alia penuria, che mi soprastava; Valtro fit 
V espediente, che presi di riccorrere con le mie lettere al beni- 
gno sussidio della Seda V. et delli iUmi ss« alle Biave, el ne 
restai honestamente sovvenuto, et a tempo ialmente opportune, 
che V ingordigia di alcuni stucliosi alia carestia rimase op- 
pressa, con cost subita provisione, che poi mi habilitd ad’ a- 
spettare d' Arcipelago il ritorno di quattro Vasselli, che erano 
statti mandati per formenti con commandamenti del Gran- 
sre otlenuti dalla molta diligenza dell ’ Illmo sigr Bailo Conta- 
rini, li quali ne condussero tanta quantita, che sollevd gli ani- 
mi afflitti dalla strettezza, che si sentiva anco nelle parti circonvi- 
cine. Non maned per la clemenza del sigr Bio di somministrare 
raccolto fertilissimo, tra il quale, et quella copia di formenti, che 
furono condotti dal Vassello del sigr Gio. Emo, al mio partire ho 
lasciata la Citta munita, in modo, che il mio successore non ha-

τών εξαιρετικών κακοπα&ειών, άρρώστησα σοβαρά και ΰπόψερα συνεχεία 
%να χρόνο σχεδόν. 'Ο #εός ευδόκησε νά αηοδώοη τγ]ν υγεία ατό σώμα, 
όπως διατηρήθηκε γερή και ή ψυχή μου αντιμετωπίζοντας τόσο οπού- 
δαΐο κακό, τό λιμό, που μλ επίεζε. ’Έπειτα αποφάσισα νά καταφύγω 
με επιστολές μου στη Γαληνότητά Σας και τούς εκλαμπρότατους κύριους 
αρμόδιους τοΰ ’Επισιτισμού, ζητώντας τη σπλαχνική σας βοήθεια. Ή 
βοήθεια αυτή δόθηκε καί εφτααε τόσο έγκαιρα, που ή υπερβολική 
απληστία μερικών εκμεταλλευτών τής πείνας καταπνίγηκε μ’ αυτή τήν 
άμεση προμήθεια. Τά σιτηρά αυτά μοΰ εδωκαν τον καιρό νά περιμένω 
τήν επιστροφή από τά νησιά τεσσάρων πλοίων, πού είχαν σταλεί γιά 
νά φέρουν σιτηρά, υστέρα από άδεια τής Τούρκικης Κυβέρνησης, πού 
έπετύχαμε με τή βοήθεια και τή δραστηριότητα τοΰ εκλαμπρότατου 
βάϊλου κ. Κονταρίνι. Τά πλοία αυτά έφεραν τόση ποσότητα σιτάρι, 
πού ανακούφισε τον πληθυσμό, δ όποιος ύπόφερε από τήν έλλειψή 
του, πού ήταν αισθητή ακόμη και στα γύρω κοντινά μέρη. Ό πανάγα
θος Θεός δεν παράλειψε νά στείλει πλουσιότατη συγκομιδή κι έτσι, μ' 
αυτή και με τά σιτηρά πού έφερε τό καράβι τοΰ κ. Ίω. ”Εμο, άφί
σα τήν πόλη δταν έφυγα εφοδιασμένη, σε βαθμό πού δ διάδοχός μου 
δεν θά ’χει νά ακεφτεΐ, σ’ δλη τήν περίοδο τής θητείας του, γιά ζή·
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332 Στέργ. Γ. Σπανά κη

vera da pensare per tutto il corso del suo Reggimento a materia 
tanto importante, se non quanto conportard il tener la Cittd, et 
il Regno ben provisto per tutti gli accidenti.

Il deposito di migli, del quale buona parte gid dozene d’anni 
si preserva in quelle monitioni, perche non diventasse inutile nel 
spatio di piu lungo tempo, stimarei sommamente a proposito, die 
fosse con opportuna commoditd rinovato; poi che nell’esser die 
hora si trova, non apportarebbe alcun danno all’interesse dela 
Seda V. et da qui avanti, potra patire al sicuro ; A questo aver- 
timento mi eccila la fertilitd dell’anno presente in queste parti, 
et Vavantagio, die si ha nelli prezzi di migli in particolare, pa- 
rendomi, che in cid non sarebbe inutile anco la scala di Capo 
Rodoni, dove trahendosene quantitd nel mio presente viaggio ne 
ho vedutQ a comprare da quei da Perasto.

Nelli mesi di Settembre, et Ottobre si prova incommodo no- 
tabile delli molini, cosl da aqua, come da vento; perche nella to-

τημα τόσο σπουδαίο, παρά /ιόνο πώς νά διατηρηθεί καλά εφοδιασμένη 
ή Πολιτεία και το Βασίλειο γιά κάθε ενδεχόμενο.

Γιά νά μην αχρηστευτεί με τδ πέρασμα περισσότερου χρόνου ή 
παρακαταθήκη τοΰ κεχριού 19, που σε μεγάλη ποσότητα διατηρείται, τώ
ρα και δωδεκάδες χρόνια, στις δημόσιες εκείνες αποθήκες, θά θεωρού
σα απαραίτητο νά ανανεωθεί, όταν παρουσιαστεί ευκαιρία. Στην κατά
σταση που βρίσκεται σήμερα δεν εκανε καμιά ζημιά ατά συμφέροντα 
τής Γαληνότητάς Σας, μά από τώρα και πέρα σίγουρα θά κάνει. Στην 
προειδοποίηση αυτή μέ παρακινεί ή πλούσια σοδειά τούτου τοΰ χρόνου σ’ 
αυτά τά μέρη καί Ιδιαίτερα τδ πλεονέκτημα στις τιμές τον κεχριού. Στο 
ζήτημα αυτό μου φαίνεται πώς δεν θά ’ταν ανώφελο και το λιμάνι τοΰ 
κάβο Ροδάνι “, απ’ όπου πήρα μιά ποσότητα σε τούτο τδ ταξίδι μου 
και άντιλήφτηκα νά τδ αγοράζουν άνθρωποι άπδ τδ Περάστο Ι2.

5.—Οί Μύλοι.

Τδ Σετέμπρη και τδν Όκτώβρη παρουσιάζεται μεγάλη δυσκο
λία στο άλεσμα τδν σιτηρών, τόσο στους νερόμυλους όσο και στους ά- 
νεμόμυλους· γιατί μέ την ολοκληρωτική ελάττωση τοΰ νερού καί μέ τΙς

,0) Τό κ ε χ ρ 1 (κέγχρος, panicum) χρησιμοποιούνταν τότε στήν αρτο
ποιία, όπως τό σιτάρι. Βλ. καί Σ π α ν ά κ η, ό.π. τ. II σ. 77.

“) Ρ ο δ ό ν η, ακρωτήριο τής ’Αλβανίας, ανάμεσα στό Δυρράχιο καί τόν 
Άγιο ’Ιωάννη τής Μεδούης.

”) Π ε ρ ά σ τ ο, δρμος καί χωριό στόν κόλπο τοΰ Καττάρου.
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tale diminutione clell’aque, el per le bonacie, che regnano ordi- 
nariamente in quel tempi, e impossibile prevalersene; Giudico 
percib, che sarebbe di molto giovamenlo un ordine della Sert« 
V(ost)ra, che ne fosse edificata una dozena da Cavallo, perche in 
tutti li casi estraordinarij potessero supplire al bisoqno, et la spe- 
sa riusciria di non molta consideratione per esserne nella Cittd 
diver si luochi vacui, et tanto capaci, che servirebbono benissimo.

Et perche facendo qui fine, venirei a levare la Serta V(o- 
stjra dal tedio, et me stesso dalla fatica; tutta via per non trala- 
sciar alcana cosa, ch’io stimi utile all’interesse publico, benche 
sia fuori del mio offitio, aggiungerd riverentemente, principiando 
dalla militia, che si tiene in quella Cittd, che pud essere circa 
mille cinquecento soldali; Duolmi haver causa di dire, che la 
meta di essi e di qualitd poco rilevante per non dire propria- 
mente inutile, essendossi al mio partire trovate una notte tre sen- 
tinelle che havevano abbandonato la loro custodia; et se essa mi-

μπονάτσες που επικρατούν συνήθως αυτή την εποχή είναι αδύνατο να 
έπαρκέσονν. Γι’ αυτό νομίζω πώς θά εξυπηρετούσε πολύ τό ζήτη
μα μια διαταγή τής Γαληνότητάς Σας, για να γίνουν καμιά δεκαριά 
μύλοι Ιπποκίνητοι, για νά μπορέσουν, σε εξαιρετικές περιπτώσεις, νά 
εξυπηρετήσουν τις σχετικές ανάγκες. Ή δαπάνη που θά χρειαστεί δέν 
θά’ ναι καί τόσο σοβαρά, γιατί στην πόλη βρίσκονται διάφοροι χώροι 
κενοί, τόσο κατάλληλοι γι αυτό τό σκοπό 13.

6.—Ή Μιλίτσια.
"Αν και επιθυμώ νά τελειώσω εδώ γιά νά απαλλάξω τη Γαληνό- 

τητά Σας από την ενόχληση και τον έαυτό μου από τον κόπο, όμως, 
γιά νά μην παραλείψω κάτι πού, κατά την κρίση μου, θά ήταν χρήσι
μο ατό δημόσιο συμφέρο, παρ’ όλο πού τούτο δέν είναι τής δικαιοδο
σίας μου, θά προσθέσω ευλαβικά τα παρακάτω, αρχίζοντας από τό 
στράτευμα πού βρίσκεται σ’ εκείνη την πόλη και μπορεί νά ανέρχεται 
σέ 1500 περίπου στρατιώτες. Λυπούμαι γιατί αναγκάζομαι νά πώ ότι, 
οι μιαο'ι άπ’ αυτούς είναι ποιότητας όχι καί τόσο καλής, γιά νά μην 
πώ όλότελα άχρηστοι,4. "Οταν έφευγα βρέθηκαν μιά νύχτα τρεις σκο
ποί, πού είχαν εγκταταλείψει τη θέση τους. "Αν τό στρατό αυτό δέν τόν * II,

Ή "Εκθεση τοΰ ΝτολφΙν Βενιέρ Δούκα τής Κρήτης (1610) 333

1S) Βλ. ύποσ. 2.
“) Τήν ίδια γνώμη είχε καί ό Φρ. Μοροζίνι. Βλ. 2 π α ν ά κ η, δ.π., τ.

II, σ. 48 κ.έξ.
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334 2τέργ. Γ. 2πανιχκη

litia fosse commanclata dal Conte Bortholamio Martinengo sog- 
getto di molta essistimatione, et di prudentissima destrezza, nul
la, o poco sarebbe da stimarsi cosl importante presidio, al quale 
quando vi venisse mandate ogn’anno compagnie nove, cesarebbe 
il disordine in maggior parte; poi che il publico, come non senti- 
rebbe in cib maggior gravezza dell''ordinario, cosi ricevendo com- 
moditd di licentiar gli inutili per rimelterne de buoni si riduria- 
no al sicuro in quel buon statto che ricerca il publico bisogno.

Nolle Cernide della Citta, le quali alcana volta ho hauto gu
sto di vedere, come ne ho trovato molti di attitudine sufficient, 
cosi non essendo distinti gli buoni dalli inutili vengono a riuscir 
tutti di poca considerations. Ma quando venirci ridotto a qualitd 
perfetta quel numero, che si pub, sarebbono ottime in ogni ne- 
cessario accidente.

Le Cernide del Regno, che hora stanno appoggiate alia cura 
del Collonel Mario Gazi gentilhuomo di valore, et di molta prat- 
tica nolle cose del Regno, non essendo ancora static ridotte insie- 
me non ho potuto vederle; ne percib trovo fondamento di dime 
altro, se non che giudicarei bene or dinar e, che il Collonelo se ne

διοικούσε δ κόμης Βαρϋολομαΐος Μαρτινέγκο, άντρας με μεγάλη εκτί
μηση και συνετή Ικανότητα, καμιά η μικρή υπόληψη θά είχε αυτή ή 
τόσο σπουδαία φρουρά. "Αν στη φρουρά αυτή στέλνονταν κάθε χρόνο 
νέοι λόχοι, θά έπαυε στο μεγαλύτερο μέρος της ή ακαταστασία αυτή. 
Γιατί, ενώ τό Δημόσιο δεν θά πλήρωνε περισσότερα από τα συνηθι
σμένα έξοδα, θά είχε την ευχέρεια νά απολύσει τους άχρηστους και νά 
τους αντικαταστήσει με καλούς. Τότε θά γίνονταν ασφαλώς όπως απαι
τεί τό δημόσιο αυμφέρο.

7.—Ό εγχώριος στρατός (Cernide).

Στον εγχώριο στρατό (τσέρνιντε) τής πόλης, πού κάποτε είχα την 
περιέργεια νά δώ, βρήκα πολλούς αρκετά ικανούς. Μά καταντά νά 
’ναι όλοι μικρής αξίας, γιατί δεν διακρίνονται οι καλοί από τούς 
άχρηστους. "Οταν όμως δ στρατός αυτός βελτιωθεί, πράγμα πού είναι 
δυνατό, μπορεί νά γίνει άριστος γιά κάθε περίπτωση ανάγκης.

Τον εγχώριο στρατό τον Βασιλείου, πού είναι εμπιστευμένος σή
μερα στ'ις φροντίδες τον Συνταγματάρχη Μάριου Τκάται, ενγενή με
γάλης αξίας και εμπειρότατου ατά ζητήματα τον Βασιλείου, δεν μπό
ρεσα νά τον δώ, γιατ'ι δεν ήταν ακόμη συγκεντρωμένος. Γι' αυτό δεν 
μπορώ νά πώ τίποτε άλλο εκτός από τούτο : κατά τη γνώμη μου, κα-
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impatronissc meglio per quei rispetti, che possono essei· conside- 
rati dalla molta prudenza dell’Ecc?e VV.

Si aspelta benefficio di qualche momento al puplico interesse 
delle angarie, che devono haversi fra quei sudditi: I [ora paren- 
domi vedere sotto il presente Generalato, rinovata Vopinione, che 
gid hebbero cilcuni di ridurle in danari, convengo dubitare che 
privandossi la Ser<ά l7. dal commodo, che pud ricevere dalla fat- 
tione personale di quelle genii poverissime, et miserabili, possa 
percid sicuramente perdersi, et la speranza di riscuotere il credito 
in niuna parte, et di conseguirne Vopportune servitio : Et pure 
sarebbe grandemente necessario attendere alia distruttione del 
Forte di S. Dimitri, al quale se fin hora si havesse pensato, Vo- 
pent sarebbe molto avanti al presente, et da quella materia la 
CitUl liavercbbe sentito commodo singolare, come sard per sen- 
lime in ogni tempo che vi sia trasportata cost ne terra pieni, 
come in altri luochi, che ne hanno bisogno.

λο θά ήταν νά περιβληθεϊ ό συνταγματάρχης με την εξουσία εκείνη, 
που ί)ά κρίνει απαραίτητη ή μεγάλη φρόνηση των έξοχά ζητών σας.

8.—Οί αγγαρείες.

’Από τις αγγαρείες που υποχρεώνονται νά κάνουν οί υπήκοοι 
εκείνοι μπορεί νά περιμένει κανένας κάποια ώφέλεια τοΰ Δημοσίου. 
Νομίζω πώς άνακινεΐται τώρα, στην περίοδο τον σημερινού Γενικού 
Προβλεπτή, ή γνώμη που είχαν εκφράαει πρ'ιν μερικοί : γιά τη μετα
τροπή των αγγαρειών σε χρηματική εισφορά. ’Έχω τη γνώμη δτι : αν 
ή Γαληνότητά Σας πάψει νά δέχεται την εκτέλεση των αγγαρειών προ
σωπικά από τον πτωχότατο καί άθλιέστατο εκείνο λαό, ασφαλώς θά χά
σει και την ελπίδα νά πληρω&οϋν οί αγγαρείες αυτές και, κατά συνέπεια, 
θά χρίσει την καλή αυτή υπηρεσία. ’Επίσης θά ’πρεπε ν’ άσχολ.ηθονν 
με τήν κατεδάφιση τον φρουρίου τον 'Αγ. Δημητρίου (”Ακ Γάμπιας)1". 
Αν μέχρι σήμερα φρόντιζε κανένας γιά τό ζήτημα αυτό, ή εργασία 

ϋά είχε τώρα προχωρήσει αρκετά και ή πόλη da ώφελοννταν πάρα 
πολύ από τά υλικά αυτά, όπως θά ωφεληθεί οποτεδήποτε μεταφερθοϋν 
τοσο γιά επιχοοματώσεις όσο και σε άλλους τόπους που υπάρχει ανάγκη.

Ι5) Σχετικά μέ τήν κατεδάφιση τοΰ φρουρίου τούτου βλέπε λεπτομέρειες 
Σ π α ν ά κ η, ο.π., τ. I, σ. 138-139.
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La Cavalleria de Feudati e di grandissimo peso a quelli 
sudditi non tanto per Voblige, che ha cadauno rispettivamen- 
te di mantener il Cavallo, quanto per essere necessitate di com- 
prarli da persone di auttoritd con estremo loro disavantagio; 
essendo introdotlo da alcuni, non solo comprar quelli Cavalli, 
che vengono mandate net Regno per mercantia, de quali cadau
no si accommodarebbe di tempo in tempo, ma quelli ancora, che 
vi nascono, et passando solo da ana stalla alTaltra, assendono 
alia valuta di centinara di ducati : Non deco di quelli, che si 
fanno conduce alia giornata, ne quali concorrendo molte spese, 
el pericoli, sono hora pagati a prelij molto eccessivi; Volessc il 
sup' Dio, che lanta alteratione di prezzi fosse almeno di qualche 
avantaggio at servitio della Serta V., ma son necessitate ad assi-

9.—-Τό Φεουδαλικύ 'Ιππικό.

To φεουδαλικο ιππικό είναι βάρος πολύ μεγάλο στους υπηκόους 
εκείνους, δχι τόσο γιατί έχουν την υποχρέωση νά διατηρούν αλ,ογα δσο 
γιατ'ι βρίσκονται στην ανάγκη νά τά αγοράζουν από πρόσωπα επίσημα 
με μεγάλη ζημιά τους' γιατ'ι συνήθισαν μερικοί νά αγοράζουν δχι μό
νο τά αλόγα εκείνα που στέλνονται στο Βασίλειο γιά εμπόριο —■ με τά 
όποια ί)ά ικανοποιούσαν πότε-πότε τις ανάγκες τους ·— μά και εκείνα 
ακόμη που γεννιούνται εκεί, στο Βασίλειο, και πουλιούνται εκατοντάδες 
δουκάτα, παρ' δλο που τά παίρνουν από τον ενα στανλο και τά πάνε 
στον αλλ.ο ,6. Αέ μιλώ γιά τά αλόγα εκείνα που τά πάνε ατό μεροκάμα
το και πληρώνονται τώρα σε τιμές πολύ ψηλές, γιατ'ι γίνονται γι' αυ
τά πολλά έξοδα και έχουν πολλούς κινδύνους. 'Ο ίλεός νά 'δίνε νά 
ήταν τουλάχιστο ωφέλιμη στη Γαληνότητά Σας ή μεγάλη αυτή διαφορά 
των τιμών. Μά είμαι υποχρεωμένος νά βεβαιώσω τη Γαληνό τητά Σας, 
με λύπη μου βέβαια, δτι με δλα αυτά τό ιππικό τούτο είναι όλωσδιό- 16

16) Ή εμπορία τών αλόγων στην Κρήτη κανονιζόταν από τό ίδιο τό Κρά
τος. Στήν Κρήτη υπήρχε από τά πρώτα κιόλας χρόνια τής βενετοκρατίας ειδι
κό Ταμείο γιά τήν αγορά αλόγων. Βλ. Σπ. Μ. Θ ε ο τ ό κ η, Θεσπίσματα τής 
Βενετικής Γερουσίας 1281-1385 στά Μνημεία Έλλ. 'Ιστορίας, τόμ. Β' τεϋχ. II 
Άθήναι 1937, σ. 112.

Κανένας δέν είχε δικαίωμα, εκτός άπό τούς φεουδάρχες νά εχει στήν κυ- 
ριότητά του άλογα. Στή Συνθήκη Ένετών-Καλλέργη άναφέρεται ειδική διά
ταξη γιά τό δικαίωμα τοΰ Καλλέργη ν’ αγοράζει άλογα. < Άκμή ΰέλομεν ϊνα 
νπορής άγωράαε κα&ενί εκάατω χρόνω σοι με τά μέρει σον αλλογα δεκαπέντε τών
αρμάτων 'η ροντζίνια___». Βλ. Κ. Δ. Μέρτζιου, Ή συνθήκη Ένετών-Καλ-
^.έργη κλπ. στον Γ τόμο Κρητ. Χρονικών, "Ηράκλειο 1949, σ. 267-268,
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curarla, benche con mio dispiacere, die con tutto cid essa Ca- 
valleria e del tutto inutile; perche se bene vi sono Cavalli di ri- 
uscita conveniente, ne manca perd Vessercilalione; oncle per esser 
solamente nutriti nelle stcdle ad’ogni poco di fattica violente, et 
difficoltd non potrebbono resistere ; et se ne ha assai fresco esem- 
pio, per quanto si vede, sotto la B° : Me : (bona memoria) del 
sirjr Prove Lando, quale per certo accidente, havendo convenulo 
cavalcare in fretta alia parte delle Caresse, viaggio di cinquanta 
in sessanta miglia, dal numero di settanta Cavalli, ne perirono 
quatordeci delli migliori.

Pochi anco sono cavalcati da Patroni, havendo alcuni di 
loro intermesso I’essercitio, qual per eta, et qual per riputatione 
di cjrado, altri per essere di vedove, et pupili, et molti per non 
haver altro che un solo Patrone, dal quale ne vengono mostrati 
doi, tre, quattro, sei, et fin al numero di otto ; Percid et per al- 
tre cause, che ho espresso, non havendo chi gli voglia, o possa es- 
sercitare, sono applicati a quell’offitio li loro servitori di casa, 
quali si siano rozi, et imperiti affatto cli cost honorevolissima 
proffessione.

λου άχρηστο. Γιατί, παρ’ ΰλο που υπάρχουν άλογα αρκετά καλά, λεί
πει ή εκγύμνασή ιούς. Γι αυτό, επειδή δεν κάνουν τίποΓ άλλο παρά 
νά τρέφονται στους σταύλους, δεν μπορέσουν νά βαστάξουν λίγο σε 
βαρείες και δύσκολες δουλειές. Πάνω σ’ αυτό τό ζήτημα υπάρχει εια 
πολύ πρόσφατο παράδειγμα, απ’ δσα είναι γνωστά : 'Ο μακαρίτης 
Προβλετιτής κ. Λάντο χρειάστηκε νά πάει γρήγορα με τό ιππικό, γιά 
κάποιο ζήτημα προς τις Καρές1’, που άπέχουν πενήντα ώς εξήντα μι
λιά, κα'ι από τά εβδομήντα Άλογα χάίληκαν δεκατέσσερα από τά καλύτερα.

’Επίσης λίγα Άλογα καβαλικενονται από τους κυρίους των που 
έχουν διακόψει τά γυμνάσια γιατί άλλοι είναι γέροι κα'ι άλλοι δεν 
έχουν διά&εση. ’Άλλα άλογα δεν γυμνάζονται γιατ'ι ανήκουν σε χήρες 
και ορφανά παιδιά κα'ι άλλα γιατί δ κα&ένας τους έ'χει δυό, τρία, 
τέσσερα, έξη ακόμη και οκτώ. Γι αυτό, και γιά άλλους λόγους που 
αναφερα παραπάνω, μη έχοντας αν ho ο’) που ς που νά θέλουν ή που νά 
μπορούν να τά γυμνάζουν, έχουν άναθέσει την υπηρεσία αυτή στους 
υπηρέτες τους, που είναι άξεστοι και ανίδεοι και δεν ξέρουν καθόλου 
ένα τετιο πολύ τιμιτικό επάγγελμα.

π) Τό Caresse ύποθ-έτω πώς είναι τό γνωστό στη Βένετοκρατία χωριό 
Καρές τοΰ Μεραμπέλου.

ΚΡΗΤΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ Δ. 22

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 16:48:31 EEST - 54.161.213.156



338 Σιέργ. Γ. Σπανάκη

Da queslo I’Ecc™ VV. potrano giudicare, se la vcrita del 
mio testimonio appartenga alia loro notitia; ma Taggravio de 
sudditi, et del publico polrebbc al parer mio ricevere qualche ac- 
commodamento mentre fosse prima ordinato al sr Prove G[e)~ 
n(er)ale, che ragionasse maturamente sopra cid con quei ssri del 
Regno.

Quanto alia Stratthia clirb, che se bene non si trova in quel- 
la perfettione, che bisogna, riuscirebbe nondimeno nelli accidenti 
assai migliore della Cavalleria del Regno, havendo massime hora 
un Capo motto ben disposto alia convenienza del suo offitio.

E riuscito l’anno presente di qualche pregiuditio alia riputa- 
tione del Regno che fin li primi di Giugno non si habbi potuto 
armare due sole Galee nella Cittd di Candia, dove pud tenir per 
certo la Serl& V. di haverne quantitd nelle sue ρίύ importanti 
occorenze : Nasce per opinions mia la causa principale, che non 
si mette in uso il costume di Venetia intorno Varmare delle Gct-

*Απ αυτά θά μπορέσουν oi εξοχότητες σας νά κρίνουν, αν ή αλή
θεια τής μαρτυρίας μου οφείλεται σε δικές τους πληροητορίες. Το ζή
τημα δμως τοΰτο, τής επιβάρυνσης τών υπηκόων και τοϋ Δημοσίου, θά 
μπορούσε, κατά τη γνώμη μου, νά πάρει κάποια τακτοποίηση, αν δι
δόταν διαταγή στο Γενικό Προβλεπτή νά συζητήσει πάνω σ’ αυτό με 
τήν άπαιτονμενη ώριμύτητα, μαζ'ι με τους κυρίους εκείνους τοϋ Βα
σιλείου.

10. —Τό Μισθοφορικό 'Ιππικό.

Σχετικά μέ τό ζήτημα τοϋ μισθοφορικού ιππικού θά αναφέρω 
δτι, παρ’ δλο που <5s βρίσκεται τοΰτο ατήν τελειότητα εκείνη που χρει
άζεται, σε περίπτωση ανάγκης θά φανεί πολύ ανώτερο από τό φεονδα- 
λικό ιππικό τοϋ Βασιλείου, αν πάρει κανένας υπόψει τον πώς τώρα 
έ'χει ενα διοικητή, που άνταποκρίνεται απόλυτα στις απαιτήσεις τής 
υπηρεσίας του.

11. —Ό εξοπλισμός χών γαλερών.

Αυτό τό χρόνο μειώθηκε κάπως ή υπόληψη τοϋ Βασιλείου, γιατί 
ως στις αρχές τοϋ Ίούνη δεν κατορθώθηκε νά εξοπλιστούν ούτε δυο 
γαλέρες στήν πόλη τον Χάντακα, δπου ή Γαλήνότητά σας μπορεί νά 
θεωρεί σάν βέβαιο τον εξοπλισμό κάμποσων γαλερών στις πιο δύσ
κολες περιστάσεις. Τοΰτο οφείλεται, κατά τή γνώμη μου, πρώτο : ατό 
γεγονός δτι δεν μπαίνει σέ χρήση τό σύστημα τοϋ εξοπλισμού τών γαλε
ρών που ισχύει στή Βενετία, δηλ. δεν αναθεωρούνται από χρόνο σέ
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lee, non si accommodando di anno in anno li rolli; et concore 
in cid oltre tuite le cose Vinteresse de Minislri; A rimover dun- 
queun tale disordine, stimarei opportuno, die la Seda. V(ostJra, 
facesse mandar la regola di qui, perche sia essequita speticd- 
mente nell’accommodar li rolli passati, accid per Vavvenire non 
succedano con essi quelli errori che si sono veduti per I'adietro ; 
la seconda e che Varmare, overo il metter a banco si comincia 
motto tardi, non ostante; che altre volte fosse solito farsi il gior- 
no della Madonna 2 di Febraro, quando il Contadino non sa- 
pendo, se deve restar, overo parlire dal Regno, spinto anco dalla 
strettezza del vivere, in quella stagione, si dispone a venirvi pron- 
tamente, ma quest’anno essendossi datto principio all’armar del 
mese di maggio mentre caclauno era intento at raccolto delle bi- 
ave, et sollevato dall’ angustia del vivere, si sono percid vedute le 
difficoltd, et la disobeclienza, alia quale si potria riparare di qua

χρόνο oi στρατολογικοί κατάλογοι. Στο ζήτημα αυτό συμβάλλει, έκτος 
άπό τ άλλα, και το ένδιαφέρο των υπαλλήλων. Για νά διορίλωθεί μιά 
τέτια αταξία κρίνω σκόπιμο νά δώσει ή Γαλήνότητά Σας απ' εδώ 
διαταγή νά τακτοποιηθούν πριν απ' δλα οι παλιοί στρατολογικοί κατά
λογοι, γιά νά μή γίνουν στο μέλλον, με τούς καταλόγους αυτούς, τά 
σφάλματα εκείνα που παρατηρήθηκαν στο παρελθόν. Δεύτερο ; στο ότι 
ό εξοπλισμός ή ή εγκατάσταση των κατεργάρηδων στους πάγκους των 
Αρχίζει πολύ αργά, παρ' δλο που άλλοτε ήταν συνηθισμένο ν' αρχί
ζει την ήμερα τής Παναγίας, στις δυο του Φλεβάρη, οπότε δ χωρι
κός, από τό ένα μέρος δεν έχει αποφασίσει αν πρέπει νά μείνει ή αν 
πρέπει νά φύγει από τό Βασίλειο και από τό άλλο δέν έχει νά ζήσει 
στην περίοδο εκείνη τής ανέχειας 18 και έτσι πρόθυμα μπορεί νά προα- 
έλθει στη στρατολογία.

Τό χρόνο όμως αυτό άρχισε δ εξοπλισμός των κατέργων τό Μάη 
δπότε δ καθένας ήταν απασχολημένος με τη συγκομιδή των σιτηρών και 
είχε ανακουφιστεί από τήν ανέχεια τών τροφίμων και γι’ αυτό παρου- 
άστηκαν οι δυσκολίες και ή απειθαρχία. Αυτό μπορεί νά διορθωθεί 
από τώρα και πέρα μέ μιά διαταγή: νά καθίζουν στους πάγκους των οι

ls) Ή εποχή αυτή τοΰ χρόνου άπό τό Φλεβάρη ώς τόν Άπριλομάη πού 
αρχίζει ή καινούρια σοδειά, ή ακρα καιρού δπως τή λέει ό λαός, είναι πρα
γματικά ή δυσκολότερη χρονική περίοδος τοΰ αγρότη.
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avanti con tin or dine, che sia posto a banco a tempo deb i to ; cost 
riceverebbe avantaggio non meno it suddito, che il servitio del
la Seda V.; poi che quando le Galee fossero armate in tempo, 
potrebbe valersene sicuramente, senza quell’ incommode, o pre- 
giuclitio, die la tardita suole causare in tutte le torbicle oc- 
corenze.

E necessario ancora, che sia rinovato Vor dine circa gli an- 
discari, poi che per alcuni poclii giorni, ch’io ho hauto il carico 
di V. Capo mi e occorso vederne intorno vinti fra il numero di 
settanta, overo ottanta galeotti descriti, nel che e molto ben noto

ατρατολογούμενοι κατεργάρηδες την κατάλληλη εποχή 1β. 'Έτσι θά εξυ
πηρετηθεί καί ό υπήκοος δχι λιγότερο από την υπηρεσία τής Γαληνό- 
τητάς Σας. Γιατί, δίαν τά κάτεργα θά επανδρώνονται έγκαιρα, άσφα- 
λώς θά είναι δυνατή ή χρησιμοποίησή τους και δεν θά παρατηρεΐται 
ή αταξία εκείνη και ή ζημιά που προξενεί ή καθυστέρηση σ' δλες τις 
ταραγμένες περιστάσεις™.

12.—Οί Άντισκάροι.

Είναι επίσης ανάγκη νά αναθεωρηθεί ή διαταγή σχετικά με τους 
άντιακάρους. Τις λίγες μέρες που είχα άναλάβει τήν υπηρεσία τοΰ Κα
πετάνιου τής Γαληνότητάς Σας μοΰ δόθηκε ή ευκαιρία νά παρατηρήσω 
δτι από τους έβδομήντα ή τους ογδόντα κατεργάρηδες που ήταν γραμ
μένοι, οί είκοσι περίπου ήταν άντισκάροι. Ή Γαληνότητά Σας γνωρί-

19) ’Από τότε έχει μείνει, φαίνεται, ή παροιμιώδικη φράση : κάθε κατερ
γάρης στον πάγκο τον !

20) Τό κάτεργο (γαλέρα), πολεμικό πλοίο τής εποχής εκείνης, προωθούνταν 
μέ δυό σειρές κουπιά κατά πάγκο. ’Αργότερα προστέθηκαν τρεις καί τέσσερις 
καί γι’ αύτό τά ’λεγαν triremi καί quattroremi. Μόνο στο τέλος τοΰ 16. αι
ώνα καθιερώθηκε τό ενιαίο κουπί, 40 καί 50 ποδιών, πού τό τραβούσαν 4 ή 
καί 7 καί 8 κατεργάρηδες. Τά κάτεργα είχαν ένα άλμπουρο πού τό κατέβα
ζαν οσο διαρκοϋσε ή μάχη. Στή μέση τού κάτεργου υψωνόταν τό castrum, 6 
πύργος, πού τόν φύλασσαν οί frombolieri καί οί balestrieri. Γύρω στά πλευρά 
του ήταν ή impavesata, καμωμένη άπό θώρακες πέτσινους γιά νά προστα 
τεύεται άπό τό fuoco greco, τό υγρόν πνρ τών Βυζαντινών. Στήν πρώρα εί
χαν πέτρες πού τις εξακόντιζαν οί frombolieri μέ σφεντόνες, καταπέλτες καί 
άλλα μηχανήματα. Στήν popa είχαν δυό μεγάλα πλευρικά κουπιά, πού χρησί. 
μευαν γιά πηδάλιο. Βλ. Ρ. Μ ο 1 m e n t i, La storia di Venezia nella 
vita privata, Pergamo 1910, τόμ. A, a. 209 κ.έξ.
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a V. Serta. f quanto pregiuditio apporti al publico per infinitti 
rispetti cost dannosa indroduttione.

Nel recinto delle Mur agile della Citld, sono alcuni luochi, 
per li quail vi si pud entrare, et metre senza incommode in ogni 
tempo ; Per riparar al danno, die potrebbe in qualche accidente 
nascere da tanta imperfettione, fa bisogno, che quella parte sia 
serata compitamente, et quanto prima sard possibile farlo; lanto 
sard per sempre di motto avantagio publico.

Dair lilmo sigr Prow' G(e)n(er)al Moro fa per colletta rac- 
colto fra quei Nobili buona summa di danaro per fabricar cis- 
terne da conservar I’aqua per compito commodo della Cittd; 
llora e parse di far certi pozzi nella fossa della Muraglia vecchia

ζει καλά, πόση ζημιά μπορεί νά φέρει στο Δημόσιο, για πολλούς λό
γονς, ενα τέτιο επιζήμιο σύστημα2'.

13. —Τά τείχη.

Στον περίβολο των τειχών τοϋ Χάντακα είναι μερικά σημεία από 
τά όποια μπορεί κανένας νά μπει και νά βγει ανενόχλητα σ' όποια 
ώρα θέλει. Γιά νά άποφύγομε τον κίνδυνο που μπορεί νά παρουσια
στεί αέ δύσκολες στιγμές από τά μεσοτελειωμένα αυτά τείχη είναι 
ανάγκη νά κλείσει ολοκληρωτικά ή πλευρά εκείνη τοϋ τείχους. "Οσο 
πιο γρήγορα μπορεί νά γίνει αυτό τόσο περισσότερο θά εξυπηρετηθεί 
το Δημόσιο* 22.

14. —Ή ύδρευση.

’Από τον εκλαμπρότατο Γενικό Προβλεπτή κ. Μόρο23 μαζεύτηκε 
με έρανο από τους εκεί ενγενεϊς ενα σεβαστό ποσό χρημάτων, γιά νά γί
νουν δεξαμενές τοϋ νεροϋ, και έτσι νά έξυπηρετοϋνται καλύτερα οϊ α
νάγκες τής πόλης. Τώρα κράτησε ή σκέψη νά γίνουν κάτι πηγάδια στην

2Ι) Άντιοκάροι λέγονταν εκείνοι πού προσφέρονταν μέ αμοιβή νά παν στά 
κάτεργα γιά λογαριασμό εκείνων πού είχαν υποχρέωση νά υπηρετήσουν σ* αυ
τά. Βλ. καί Σ. Θ ε ο τ ό κ η, Ήμερολόγιον Μεγάλης Ελλάδος, Άθήναι 1933, 
σ. 330.

22) Παρά τις συστάσεις τοϋ Βενιέρ τό τμήμα από τήν Πύλη τοϋ Δέρματά 
μέχρι τό Φρούριο τοϋ 'Αγ. Άνδρέα εξακολουθούσε νά είναι «ανοικτό σχεδόν 
ολωσδιόλου καί <5 καδένας μπορούσε νά μπαίνει και νά βγαίνει δπόταν η&ελε.» Βλ. 
Σ π α ν ά κ η , ο.π. τ. II, σ. 26, 27.

23) Τήν έκθεση τοϋ Γενικού Προβλεπτή Benetto Moro τοϋ 1602, όπου 
άναφέρονται πληροφορίες καί γιά τις δεξαμενές αυτές, θά δημοσιεύσω στόν 
IV τόμο των Μνημείων τής Κρητικής Ιστορίας.
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aU’inconlro del quartiero di sail Zorzi con sponde, cl sabione da 
ridursi le aque fangose, che collano dalle strade; et fin qua I’o- 
pera si trova in un passo in circa d’altezza, ma in forma tale, 
che vi si pud proseguir anco, et, accommodarla a uso di cisterna, 
quando paresse alia Sect» VQuesto dico per Vopinione, che lid, 
che li Pozzi non siano per fare molto buona riuscita ; essendose- 
ne veduta Vesperienza in altri fabricate nella Citta, che hora so- 
no affatto inutili: Considerd in oltre I’lngegniero Fabarini, che 
per la frequenza dell’immonditie in essi sabioni, haverebbe biso- 
gnato mutarli ogni tre, o quattro anni con interesse di molta spe- 
sa; intendendo percid, che fossero erette le Cislerne, alle quali po- 
triano inviarsi aque nolle, et in abbondanza, parte dalli alloggia- 
menti Foscarini, et parte dalli fontichi publici, che sono spacio- 
sissimi.

In questa materia tanto importante dell’aque, aggiungerd

τάφρο τοΰ Παλιόν Τείχους, απέναντι στους στρατώνες τον 'Αγ. Γεωρ
γίου 24 με χείλη και χοντρή άμμο, για νά μαζεύονται εκεί τά λασπόνε
ρα που τρέχουν στους δρόμους. Τώρα το έργο έχει ψηλώσει ένα βήμα 
περίπου, μά σέ σημείο που νά μπορεί νά συνεχιστεί και νά δια
σκευαστεί σε δεξαμενή, δταν ευάρεστηθεί ή Γαληνότητά Σας. Τοϋτο 
αναφέρω γιατί έχω τη γνώμη πώς τά πηγάδια δεν είναι δυνατό νά 
έχουν καλή επιτυχία, όπως μάς δίδαξε ή πείρα σε άλλα παρόμοια έρ
γα στην πόλη, πού σήμερα είναι δλότελα άχρηστα. Παρατήρησε επίσης 
δ μηχανικός Φαμπαρίνι πώς ό άμμος εκείνος θά γεμίζει συχνά από 
ακαθαρσίες και θά χρειάζεται ν’ άλλάααει κάθε τρία ή τέσσερα χρόνια, 
πράγμα που θά απαιτήσει πολλά έξοδα. Νομίζω, λοιπόν, πώς άν γί
νουν δεξαμενές μπορεί νά διοχετευτεί σ’ αυτές τό καθαρό και άφθο
νο νερό, άλλο από τούς στρατώνες Φοσκαρίνι και άλλο από τό Φονν 
τικο, οικοδομήματα πού έχουν μεγάλη έκταση.

Σχετικά μέ τό σοβαρότατο αυτό ζήτημα τοΰ νεροΰ θά αναφέρω

24) Πρόκειται γιά τις δεξαμενές πού βρέθηκαν τελευταία γεμάτες νερό, 
όταν κτιζόταν ή οικοδομή Ζουράρη (Κάντια Πάλας). Τήν κατασκευή τών δε
ξαμενών αυτών αποφάσισε αρχικά ό Γενικός Προβλεπτής Ben. Moro τό 1602 
(βλ. έκθεσή του στό : Σπανάκη, Μνημεία κλπ. τ. IV (ανέκδοτος). “Οπως 
μάς πληροφορεί τώρα ό Βενιέρ έγινε δεύτερη σκέψη, νά γίνουν ξεροπήγαδα 
καί όχι δεξαμενές, τοΰ τύπου εκείνου πού είναι καί σήμερο σέ χρήση στήν 
επαρχία Μεραμπέλου. Τά ξεροπήγαδα αύτά γεμίζουν τό χειμώνα νερό άπό 
κείνο πού τρέχει στους δρόμους.
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all’Eccze VV. che passando un aquedotto nella Cittd in luoco delta 
San Salvador; el di hi alia Lozetta, fa tirata anco al Porto per 
commodo delle Galee el Vasselli ma per cite di ijiorno I’aqua di 
San Salvatore, et della Lozzetta viene levata dal Popolo, assai 
poca quantitd se ne riduce al Porto ; onde vi manca quel benef- 
fitio, che hebbero per fine li rappresentanti della Serta V.;

Parmi che sarebbe in cid sicuro, et utile rimedio, et di po- 
chmima spesa, die all’aqua del Porto fosse costrutto un vaso ca- 
pace, il quale ricevendo quell’aqua, che vi concorre la notle senza 
impcdimento, die per non esservi dove ridurla, conviene andar a 
male, solevarebbe copiosamenie clall’ incommode, et dal bisogno.

II Gastello, cite e posto alia bocca del Porto, et dalla dili- 
genza di Magistrate fa fatto accommodate da non picciol danno, 
doverebbe anco esser munito continuamente da grosso riparo di 
sassi; et pare dall'accommoclamento in qua non solo vi se c con- 
dotto, ma e slalta levata la scala, che percid si adoperava ;

ακόμη στις εξοχότητες σας ότι, ένα υδραγωγείο τής πόλης πέρνα από 
μια τοποθεσία που λέγεται "Αγιος Σαλβαντόρ και απ’ εκεί πηγαίνει 
στη Λότζα. Τό υδραγωγείο αυτό επεχτάθηκε και ιός τό λιμάνι, για νά 
εξυπηρετούνται οϊ γαλέρες. Την ήιιέρα όμως ελάχιστη ποσότητα φτάνει 
ως τό λιμάνι, γιατ'ι τις ώρες εκείνες υδρεύεται 6 λαός από τις κρήνες 
του Άγ. Σαλβαντόρ και τής Λότζας. Γι αυτό δεν γίνεται ή εξυπηρέ
τηση εκείνη πού θά’ θελαν οι αντιπρόσωποι τής Γαληνότητάς Σας.

Πάνω σ’ αυτό τό ζήτημα μοϋ φαίνεται πώς. θά ’ταν ασφαλής 
καί αποτελεσματική λύση, σχεδόν αδάπανη, ή κατασκευή μιας μεγάλης 
δεξαμενής στο λιμάνι για νά παίρνει τό νερό πού τρέχει ανενόχλητα 
τή νύχτα καί πού τώρα άναγκαστικά χάνεται, γιατί δεν υπάρχει μέ
ρος ν’ αποθηκεύεται. Ή δεξαμενή αυτή θά εξυπηρετούσε τέλεια τις 
ανάγκες (τοΰ λιμανιού)25.

15.—Τό φρούριο τσϋ λιμανιού.

Τό φρούριο πού βρίσκεται ατό στόμιο τού λιμανιού καί πού επι
διορθώθηκε όχι από μικρή ζημιά με τή μεγάλη επιμέλεια τών ’Αρ
χόντων, πρέπει νά προστατευτεί στο μέλλον με ενα μεγάλο κυματοθραύ
στη. ’Από τήν επιδιόρθωση κ’ εδώ όχι μόνο έγινε ή εργασία αυτή, μά 
καί ή σκάλα πού χρησιμοποιούνταν εκεί σηκώθηκε. Γι αυτό, γιά νά * II

2δ) Λεπτομέρειες γιά τήν ύδρευση τού Χάντακα στή Βενετοκρατία βλ. στό
II τόμο τών Μνημείων τής Κρητικής'Ιστορίας, σ. 27 κ.έ|. καί στην ανέκδοτη 
μελέτη μου : Ή ύδρευση τοΰ Χάντακα.
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344 Στέργ. Γ. Σπανάκη

Ο tide affine, che quclla parte, die e tanto esposta, all’impeto del 
Mare da Maestro Tramontana, restando in abbandono, non ritor- 
ni at stato di prima con tanto maggior facilitd, quanto e statta 
accommodata di fresco, stimo grandemente necessario per tat 
causa qualclie or dine della Sertd V.

Vi e net medesimo Gastello una cisterna di molta capacitd, 
ma t’aqua che conlienee salmastra; ne si pud saper sicuramente 
it diffetto, d’ove proceda : Per certificarsi, consigliarei, che fosse 
fatta seccare; perche sc il danno fosse dalla parte bassa, polreb- 
be con facilitd ripararsi; se anco ve ne fosse, come vuole la 
maggior parte, dal spianzo del mare, che giunge di sopra via, 
potrassi in tal caso con una coperta di pietrc cotte clarli una pen- 
denza, in modo che il mare venga immediate a passar in parte, 
che non apporti danno alia Cisterna, el cosl quclla militia go- 
derebbe il beneffitio di aqua perfetta, et la Serta V. resteria sol-

μην ξανάρθει στην πρώτη του κατάσταση το φρούριο τοϋτο, που είναι 
τόσο πολύ εκτεθειμένο στην ορμή τής θάλασσας από τά βορειοδυτικά, 
αν εξακολουθήσει νά ’ναι άφισμένο στην τύχη του—πράγμα που μπο
ρεί νά γίνει με τόση μεγάλη ευκολία με όση επιδιορθώθηκε τελευταία— 
θεοσρώ πολύ απαραίτητη κάποια διαταγή τής Γαληνύτητάς Σας πάνω 
σ’ αυτό τό ζήτημα™.

Στο ίδιο φρούριο είναι μια δεξαμενή μεγάλης χωρητικότητας, μά 
τό νερό πού έχει είναι γλυφό και δεν μπορεί κανένας νά μάθει από 
πσυ προέρχεται αυτό τό ελάττωμα. Για νά εξακριβωθεί ή αίτια θά 
συμβούλευα νά αδειάσει ή δεξαμενή και νά στεγνώξει. Γιατί αν τό 
ελάττωμα είναι στο κάτω μέρος τής δεξαμενής θά μπορούσε νά διορ
θωθεί με ευκολία. ’Άν πάλι είναι, όπως νομίζουν οι πιο πολλοί, από 
τό μέρος τής θάλασσας πού φτάνει από πάνω, θά μπορούσε, στήν πε
ρίπτωση αυτή, νά γίνει ένα κάλυμμα τής δεξαμενής με τούβλα ψημέ
να, με κάποια κλίση γιά νά χύνεται αμέσως ή θάλασσα, ώστε νά μήν 
κάνει ζηιιιά στή δεξαμενή. ’’Ετσι οι στρατιώτες πού μένουν εκεί θά ’χαν

,β) Ό Provveditor General Benetto Moro αναφέρει στήν ’Έκθεσή του 
(1602) ότι : όταν έφτασε στο Χάνια α βρήκε τό φρούριο του λιμανιού έ'ιοιμο 
νά καταρρεύσει άπό τή βόρεια πλευρά του, γιατί τά κύματα είχαν υποσκάψει 
τά δ-εμέλια του κι είχαν κάνει μέσα σ’ αΰτό επίφοβες σπηλιές. Γι αυτό αναγ
κάστηκε νά τό επισκευάσει άπό τό μέρος εκείνο κάνοντας ένα πρόβολο (por- 
porella) γιά νά τό προστατέψει. Βλ· Σ· 2 π α ν ά κ η, Μνημεία κλπ. τ. IV 
(ανέκδοτος).
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lev ala cla continua spesa, che fa nelpagar Vaqua per uso di quel 
Clarm° Castellano, et delli soldati,

Aggrava continuamente Vinteresse publico il cavamento, die 
si fa in quel Porto, et appena pud avanciarsi, quello, che si va 
utter rando alia giornata; poi che il prudentissimo online, che 
niiin Vassello vi si polesse metier a Carena, par che da poco in 
qua vcnghi trasgrcsso affatto, il die come reputo deguo di molta 
osservatione; cost giudicherei a proposito, che esso ordine fosse ri- 
novato, con questo di phi, che niun di quei rappresentanti possa 
andar a Capello se non haverd portato fecle dal suo sucessore di 
non haver pcrmesso metier a Carena Vasselli di niuna qualild 
dentro in quel Porto per tutto il corso del suo Reggimento.

στη διάθεσή τονς καθαρό νερό και ή Γαληνότητά Σας θά γλύιωΐ'ε 
από τα αδιάκοπα έξοδα που κάνει για νά πληρώνει το νερό που χρει
άζεται για τις ανάγκες του εκλαμπρότατου Καατελάνου και των στρα
τιωτών 2\

16.—Τό λιμάνι.

Τό άδειασμα πον γίνεται στο λιμάνι αυτό ζημιώνει συνέχεια τό Δη
μόσιο. Μόλις μπορεί ν’ αδειάσει εκείνο που γεμίζει από μέρα σε μέρα' 
γιατί ή σοφότατη διαταγή νά μή δεξαμενίζεται εκεί κανένα πλωτό, φαί
νεται πόος τώρα τελευταία δεν τηρείται καθόλωυ, ενώ, κατά τή γνώμη 
μου, πρέπει νά τηρείται αυστηρότατα. Γι αυτό νομίζω πώς ή διαταγή 
αυτή πρέπει ν’ ανανεωθεί και νά προστεθεί ακόμα δτι : κανένα; από 
τους αντιπροσώπους εκείνους δεν θά μπορεί νά θεωρείται πώς διοίκησε 
καλά, αν δεν φέρει βεβαίωση από τό διάδοχό του δτι δεν έ'δυτκε 
άδεια νά δεξαμενιστονν σ’ αυτό τό λιμάνι κάθε λογής πλοία, δσον και
ρό διαρκοΰσε ή διοίκησή τον ss. 27

27) Καί ό Filippo Pasqualigo, capitano di Candia et Provveditor del
la Canea ουνιστοΰσε τό 1594 νά διασκευαοιεΐ και νά επιδιορθωθεί ή δεξαμενή 
τον Φρουρίου τον Χάνιακα. Βλ. Σ. Σ π α ν ά κ η, ό.π. τ. III, (ανέκδοτος).

2S) Τό σπουδαιότερο λιμάνι τής Κρήτης τον καιρό τής Βενετοκρατίας ήταν 
τοΰ Χάνιακα, όχι μόνο άπό στρατιωτική μά κυρίως άπό εμπορική άποψη, για 
τί άπ’ εδώ φεΰγαν τά περισσότερα κρητικά προϊόντα γιά ιή Βενετία κι έδώ 
γινόταν τό πιό σπουδαίο διαμετακομισιικό εμπόριο μέ την ’Ανατολή. Γι αυτό 
διδόταν καί ιδιαίτερη προσοχή στή συντήρησή του. Οί γνωστές άγριες τρικυμί" 
ες τής κρητικής θάλασσας συσσώρευαν πολλές φορές στό στόμιο τοΰ λιμανιού 
αΰιοϋ βουνά άπό άμμο, πρύ άπόφρασσ? σχεδόν τήν είσοδο στα πλοία καί άναγ-

22βΚΡΗΤΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ Α.
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346 Στέργ. Γ. Σπανάκη

II Ministerio di quella Camera, che prima era essercitato da 
pin persone, hora e ridotto in tre, et posso dire in una solla, nel- 
la quale stando tutta via appoggiato un manegio di cost impor
tant scritura, vengono a colarvi indebitamente non meno li ca- 
richi, che le utlilitd, che spettano, et si doverebbono a molti, onde 
trattandossi del publico interessc poi che in tanto multiplice nego- 
tio, difficilmente si puo connoscere se vi fosse herore, o manca- 
mento; non voglio restar di riccordare che stimerei grandemente 
uttile, che sia commesso Vessecutione de gl’ordini per li quali vi-

17.—01 οικονομικές υπηρεσίες.

Ή υπηρεσία τον Δημοσίου Ταμείου, που πριν γινόταν από περισ
σότερα πρόσωπα, τοτρα έχει πέσει σε τρία και μάλιστα μπορώ νά πώ 
σε ένα μόνο. Στο πρόσωπο αυτό που στηρίζεται ή διεκπεραίωση μιας 
τόσο σπουδαίας γραφικής δουλειάς έρχονται νά κατασταλάζουν, ενώ 
δεν έπρεπε, όχι μόνο οι φροντίδες μά και οι ωφέλειες που έχει αυτή ή υ
πηρεσία και που θά ’πρεπε νά μοιράζονται σε περισσότερα πρόσωπα.
’Επειδή πρόκειται λοιπόν για τό δημόσιο συμφέρο και επειδή σε τόσο 
πολύπλοκη υπηρεσία δύσκολα θά μπορούσε νά εξακριβωθεί αν υπάρχει 
λάθος ή παράλειψη, δεν παραλείπω νά αναφέρω, πώς κρίνω ωφελι
μότατο νά δοθεί εντολή νά Ισχύσονν οι διαταγές, πού απαγορεύουν

κάζονταν νά πηγαίνουν στό λιμάνι τών Φρασκιών πρός τή Ρογδιά γιά νά φορ
τώνουν καί νά ξεφορτώνουν εκεί τις πραμάτιες των ή νά κάνουν άβαρίες ν’ 
άλαφρώσουν, γιά νά μπορέσουν νά μπουν στό λιμάνι τοϋ Χάντακα. (βλ. Σπα
νάκη, δ. π., τ. I, σ. 178).

Καί δ Γενικός Προβλεπτής Ben. Moro ασχολήθηκε μέ τό άδειασμα τοϋ 
λιμανιού τοϋ Χάντακα καί αναφέρει στήν έκθεσή του: «Candid ha il suo 
porlo, capace di numerosa handa di qalee, et altri vasselli qrossi hora 
specialmente che per la escavatione in mio tempo fattaqli, et che si va pur 
continuando presta loro quella commoditci di potervi sorqere che h a v ε
ν a g i ά quasi affatto per d, ut a*. Βλ. Σ π α v ά κ η, δ.π., τ. 
IV (ανέκδοτος).

Γι αυτό, τό βάθεμα τοΰ λιμανιού τού Χάντακα απασχολούσε πάντα δλους 
τούς Βενετούς άρχοντες καί, όπως λέγει καί ό Βενιέρ, τό Κράτος αναγκαζόταν 
νά πληρώνει διαρκώς έξοδα γιά τό άδειασμά του. Γιά ν’ αντιμετωπίσει τά 
έξοδα αύιά ή Κυβέρνηση τό 1363 έβγαλε διαταγή νά δαπανηθοΰν 3000 ύπέρ- 
πυρα πού θά καταβάλονταν τά μισά άπό τούς Βενετούς άποικους καί τά άλλα 
μισά άπό τούς εμπόρους καί τούς 'Εβραίους τοΰ Χάντακα. Ή φορολογία αυ
τή θεωρήθηκε άδικη άπό τούς Βενετούς άποικους καί έγινε μιά άπό τις 
αφορμές γιά νά κηρύξουν επανάσταση ενάντια στή Μητρόπολη, τή γνωστή επα
νάσταση τής Δημοκρατίας τού Αγίου Τίτου, πού είχε τόσο τραγικό τέλος γιά 
τούς επαναστάτες. Βλ. καί Στ. Ξ α ν θ ο υ δ ί δ η, Ή Ενετοκρατία έν Κρή
τη καί οί κατά ιών Ενετών άγώνες τών Κρητών, Άθήναι 1939, σ. 86.
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cm prohibito, die nelle Camere, niuno sia chi si voglia, possa go- 
dere, ne essercitarc pin d’un solo offitio, o come principalc, o 
come sostituto, sotto quelle pene, die paressero alia Seda V.

Intorno il negotio de qualtrini, gia die V Ecc-e V V. vi 
hanno fatto deliberatione et commessa la loro volontd all’Him» 
Sigr Prove Q( e Jn(er)ale cli quel Regno, a me cessa Voccasione di dir 
altro, se non che mi pare impossibile, che quei poveri suclcliti, 
die sin qua sotto la sicurtd della fede publica comfirmata loro 
con il novo impronto sopra li qualtrini, hanno convenuto ricevere 
quella monetta astretti anco dcdl’autoritd di tanti proclami, pos- 
sono hora con sottisfattione accommodarsi all’agravio della per- 
dita del terzo, interesse, che al tine torna in danno del povero mi- 
serabile, e del publico solamente, per le raggioni, die mi offero 
di esprimer sempre, che sard di gusto all’ Eccze VV.

ατούς υπαλλήλους τοΰ Δημόσιου Ταμείου νά έκτελοϋν άλλες υπηρεσίες 
ή να μισθοδοτούνται απ' αυτές παρά μόνο μιά, είτε σαν κύριο επάγγελ
μα είτε σαν αντικαταστάτες άλλων. Αντίθετα θά νπόκεινται στις ποι
νές πού θά θεωρούνταν σωστές από τη Γαληνότητά Σας 29.

Γύρω άπό τό ζήτημα των χρημάτων, τώρα, πού οί εξοχότητες σας 
αποφάσισαν πάνω σ’ αυτό και παραχώρησαν τή δικαιοδοσία τους στον 
εκλαμπρότατο κ. Γενικό Προβλεπτή τοΰ Βασιλείου εκείνου, δέν βγαίνει 
σέ μένα λόγος νά πώ τίποτε άλλο, παρά μόνο πώς μοϋ φαίνεται αδύ
νατο, οί φτωχοί εκείνοι υπήκοοι, πού μέχρι σήμερα, κάτω άπό την 
ασφάλεια τής δημόσιας πίστης πού τούς δίδεται μέ την καινούρια επι
σήμανση πάνω στα νομίσματα, συμφώνησαν νά δεχτούν τή μονέδα 
εκείνη, κι αναγκαζόμενοι άπό τις τόσες διαταγές, μπορούν τώρα νά 
δεχτούν μέ ικανοποίηση τήν επιβάρυνση πού θά ’χουν, χάνοντας τό 
τρίτο' κέρδος πού στο τέλος καταντά ζημιά μόνο σέ βάρος τού άθλιου 
φτωχού καί τοΰ Δημόσιου, για τούς λόγους εκείνους πού είμαι πάντα 
έτοιμος ν’ αναφέρω, όταν θά τό θελ.ήσουν οί έξοχοτητές σας.
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°9) Σχετικά μέ τούς υπαλλήλους τής οικονομικής υπηρεσίας ό Φραγκ. Μο- 
ροζινι αναφέρει στην έκθεσή του (1629) πώς είναι δειλοί, αναποφάσιστοι και 
παντα διστάζουν νά δνσαρεστήσονν κανένα και δεν πανονν νά δίδονν υποψίες πώς 
ατό κάθε τι έχουν κάποιο συμφέρο. Βλ. 2 π α ν ά κ η, δ.π., τ. II, σ. 68. Ανά
λογα αναφέρει καί ό Zuan. Mocenigo τό 1589. Βλ. 2 π α ν ά κ η, δ.π. τ. 
I, σ. 113 χ.έξ.

Ό Β. Moro (1602) βρήκε καθυστερούμενα έσοδα τοΰ Δημόσιου Ταμείου 
Κρήτης 1,080.000 δουκάτα άπό αμέλεια των υπαλλήλων. Βλ. 2 π α ν ά κ η, 
δ.π., τ. IV (ανέκδοτος).
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GUI ho considerate quanto spelta all’interesse della giuslilia, 
at buon governo, el conservatione delta Cilia, el di quelle del Re
gno, alia Militia, Cernide, Angarie, Cavallaria di feudati, et 
della Strathia, all’armar delle Galere, circa il ministerio di quel- 
la Camera, et sopra la Regolation delli quattrini, mi resta perd 
insinuare alia SertA Γ. quello die giudico di non poca importan- 
za per li rispelti di quel Regno.

Vi capitano in ogni stagione, et ad’ogni capo dell’Isold dal- 
la parte di Ostro, Galeoni armati di diversi Prencipi, et senza 
alcun riguardo sbarcano in terra a centenara, li quali restano 
anco nel Regno per qualche tempo, et captando gl’animi degl’I- 
solani, non meno col pagar loro ingordamente li rinfrescamenti, 
et robbe, die ricevono, quanto con altri segni di apparente bene- 
volenza, per qualche fine non palese fin hora, tutto che quello ca- 
mini sempre accompagnalo da presuposito necessario, vengono a 
introdursi con famigliarita tanto intrinsica, che non solamenle 
nasce da questo pregiuditio notabile al buon ordine della sanitd, 
che per la memmoria delle tribulationi passate, deve stimarsi so-

18.—Ή ασφάλεια τοϋ Βασιλείου.

Ως ιώρα πραγματεύτηκα δτι αφορά το αυμφέρο της Δικαιοσύνης, 
την καλή διοίκηση και τη συντήρηση τής πόλης (τοϋ Χάντακα) και τον 
Βασιλείου, τη Μιλ.ίτσια, τις Τσέρνιντε, τις ’Αγγαρείες, το φεουδαλικδ 
ιππικό και τό μισθοφορικό, τον εξοπλισμό των κάτεργων, την υπηρε
σία των οικονομικών και τό διακανονισμό των νομισμάτων. Μου μέ
νει νά αναφέρω στη Γαληνότητά Σας αυτό που θεωρώ) δχι μικρής 
σημασίας για την ασφάλεια τοϋ Βασιλείου εκείνον.

Έκει φτάνουν σέ κάθε εποχή και σε κάθε άκρα τοϋ νησιού από 
τό νότιο μέρος γαλιόνια εξοπλισμένα, που ανήκουν σέ διάφορους ηγε
μόνες και χωρίς καμιά προφύλαξη αποβιβάζονται κατά εκατοντάδες 
(άνθρωποι) πού παραμένουν ατό Βασίλειο κάμποσο καιρό' καί, κερδί
ζοντας τις ψυχές των νησιωτών, δχι μόνο πληρώνοντάς τους πλουσιο
πάροχα τις αναπαύσεις και τά πράγματα πού παίρνουν, μά και μέ άλ
λα δείγματα φαινομενικής καλοσύνης, γιά κάποιο σκοπό που δεν είναι 
γνωστός μέχρι τώρα, παρ’ δλο πού δλ’ αυτά συνοδεύονται πάντοτε αναγ
καία προϋπόθεση, αποκτούν σιγά-σιγά τόση εγκάρδια οικειότητα, πού 
από δχι μόνο δημιουργεϊται σοβαρή ζημιά στήν υγεία πού βρίσκεται σέ 
καλή κατάσταση καί πού πρέπει, νοτερά από τΙς δοκιμασίες πού περά-
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ρνα οφύ cosa, ma potrebbe ancora dar causa facilmente al s>' 
Turco di (jualehe gclosia, col vcdcrsi U Vasselli, cl le genii nerni- 
clie al suo Imperio, favoriti, cl nelli loci, et dalli sudditi della

ααμε 30, να εκτιμαται περισσότερο από κάθε άλλο πράγμα, μά ί)ά μπο

ρούσε ακόμη νά προκαλέσει στους Τούρκους κάποια υποψία, βλέπον

τας τά πλοία και τους ανθρώπους που είναι εχθρικά απέναντι στην 

αυτοκρατορία τους, νά περιθάλπονται στους τόπους και από τους ύπη-

30) Δέν ξαίρω τί έχει υπόιμει του ό Βενιέρ άναφέροντας τις «δοκιμα
σίες» αυτές. Γεγονός όμως είναι πώς στά χρόνια κείνα τρομερές επιδημίες, 
πανιόγλα, χολέρα κλπ., έπεφταν καί στην Κρήτη καί ερήμωναν κυριολεκτικά 
τόν τόπο. Μιά τέτια πανώγλα, πσύ έπεσε στο Χάντακα στά 1592 περιγράφει 
μέ τά πιό σκοτεινά χρώματα ό τότε capitano di Candia Filippo Pasqualigo. 
Άπ’ αυτή πέθαναν, σύμφωνα μέ τήν άπογραφή πού έκανε ό ίδιος ό Pasqua- 
ligo :

1) στό Χάντακα :
“Αντρες 2.228

γυναίκες 2.078
άρσενικά παιδιά 1.766

λατίνοι καλόγεροι καί παπάδες 50
στρατιώτες 1.000

νόθοι, γυναίκες καί σύζυγοι στρατιωτών 1.184
έβραϊοι, άντρες, γυναίκες καί παιδιά 294

Σύνολο 8.600
2) στά χωριά : (δέν κατονομάζονται)

άντρες 1.128
γυναίκες 2.815

άρσενικά παιδιά 1.365

5.308
Στήν πόλη τοΰ Χάντακα έμειναν ζωντανοί, σύμφωνα μέ άλλη άπογραφή 

που έκανε ό ίδιος Pasqualigo:
άντρες κάθε ηλικίας 2.762 

γυναίκες 4.449
αρσενικό παιδιά μέχρι 15 χρόνων 902

Σύνολο 8.133
Δηλαδή από τό συνολικό πληθυσμό τού Χάντακα, πού ήταν—σύμφωνα μέ 

τις παραπάνω άπογραφές—16.733 ψυχές πέθαναν περισσότεροι από τούς μί
σους ! “Υστερα από τήν άπογραφή αυτή ξαναγύρισε τό θανατικό καί πέθαναν 
καί άλλοι πολλοί. Βλ. Σ π α ν ά κ η, δ.π., τ, III, (άνέκδοτος). Εις Κώδ. τοΰ 
Έλλην. Σχολείου Σκοπέλου (φ. 417α καί φ. 417β) άναφέρεται χρονικό πού 
προέρχεται,—κατά παρατήρηση τοΰ Κ. “Αμαντου —εκ τής εν Κρήι>] μονής τον 
'Ay. *Αντωνίου των Άπεζανΰόν, στό όποιο περιγράφεται τό ίδιο θανατικό Ιξί* 
σου τραγικά:
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Ser'n V., onde non essendo bene, die pcrsone di cost fatta quali- 
ta, dalle quali non si pud attendere die effetti dannosi in ogni oc- 
casione, die loro si offerisse a proposito habbino ricetto dove han- 
no da esser aborite per causa anco delle Fortezze piccole; sarebbe 
perd mia opinione, die tutti quelli, die smontassero nell’avenire 
dallisudetti Galeoni o altri Vasselli, fossero dalli rapprcsentanti 
di quella giuriditione condennati cinque anni al rcmo con li fer- 
ri alii piedi, et che essa condanna apparisse fatta simplicimente 
dull’ rappresentante per la vigilanza, die deve usarenel suo cari- 
co, piu tosto che in virtu di espressa commissione della Serin V.,

κόονς τής Ι'αληνότητάς Σας. ’Επειδή, λοιπόν, δεν είναι σωστό, άν
θρωποι τέτιας ποιότητας, άπδ τους όποιους δεν μπορεί νά περιμένει 
κανένας παρά αποτελέσματα επιζήμια σε δποιαδήποτε περίπτωση, νά 
γίνονται δεκτοί εκεί, δπον πρέπει νά είναι ανεπιθύμητοι ακόμη κα'ι εξ 
αιτίας των μικρών φρουρίων, νομίζω πώς δλοι εκείνοι που θά απο
βιβάζονταν στο μέλλον από τά παραπάνω γαλιόνια ή άπό άλλα πλοία, 
πρέπει νά καταδικάζονται άπό τους αρμόδιους ’Αντιπρόσωπους αέ πέν
τε χρόνια κουπί με τά σίντερα στά πόδια. Ή ποινή αυτή πρέπει νά 
φαίνεται πώς επιβάλλεται άπό τον αρμόδιο γιά τή φρούρηση του νη
σιού Αντιπρόσωπο, μάλλον σάν υπηρεσία που άνήκει στον κύκλο τής 
δικαιοδοσίας του, παρά Ιν δνόματι ρητής εντολής τής Γαληνότητάς Σας.

Εις τους ,αφ'ηβ', χρόνος κατηραμένος, έγένετο μεγάλον θανατικόν άπό πανό- 
κλα και άπό καρμπά, πράγμα όπου δεν εφάνη ποτέ εις την Κρήτην. Ή συμφορά 
αυτή γέγονε εις τό Κάοτρον καί εις καμπήσια χωρία. Τά Χανία και τό Ρέθεμνος 
έμειναν άγευστα του κακοϋ τούτου. Έκοάτει ό θάνατος οϋτος άπό ταΐς κ’ του Μαρ
τίου... έως δλον τον ’Ιούλιον. Έποθένασι την ημέραν διακόσιοι καί περισαόιε. 
ροι. Έρίχνααι τούς νεκρούς άψαλτους καί άτίμως ώσπερ τους κύνας... έμειναν τά 
σπίτια έρημα, καί όποιος ήθελεν έκλπτεν άφόβως.

Εις τον αυτόν χρόνον, εις τους ,αφΤηβ’, άφ’ ου έπαυσε λιγάκι τό θανατικόν 
άπό τον ’Ιούλιον μήνα, πάλιν δεν έπαυεν ό θάνατος καθημερινόν εις την χώραν, 
δέκα δώδεκα κορμιά την ημέραν. Μά εις τά χωρία θάνατος πολύς. Εις τόσον φο
βούμενοι οι άφέντες μήπως καί άνάψη πάλιν τό κακόν άπό τά χωρία εις την 
Χώραν, έκλεισαν ταΐς πόρταις τής Χώρας, καί απόξω δεν έμβαινε τινάς μέσα, μή
τε τινάς νά έβγη οξω... 'Ιερείς πολλοί άπέθανον, ιατροί, ποβολάνοι πολλοί, πλού
σιοι καί πένητες, εις νούμερον έως τριάκοντα χιλιάδες καί κάλλιον. Οί άρχοντες 
έμειναν άθωοι τοϋ κακοϋ τούτου, δ ιό τις έφυγον άπό την Χώραν καί έκρνπ τοντο 
εις τά χωρία τως. . .» Βλ. Σπ. Λάμπρου, Βραχέα Χρονικά, στον Α' τόμο 
τών Μνημείων τής 'Ελληνικής Ιστορίας (έκδοσις ’Ακαδημίας) ΆΟήναι 1932, σ. 
14, καί περιοδικό «Ελληνικά» τόμ. Δ’, σ. 187 (historia della Peste nel Re
gno di Candia 1592).
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Ή "Εκθεοη τοΰ Ντολφίν Βενιέρ Δούκα τής Κρήτης (1610) 351

alia quale poi in ogni caso sarebbe in pronto la scusa di non 
esserle cid venuto prima all’orechie, et dippenderebbe sempre dal 
suo prudente beneplacito di gratificare quella intercessione, che 
le parcsse degna della sua gratia, et coloro che venissero posti in 
Galea coll ’essempio della pena, longa, o breve, quale si fosse, da- 
rebbono moclo ad’allri di fuggire il sbarco, per schivare nell’i- 
stesso tempo Vincontro del danno proprio.

Per ultimo supplimento di quanto ho esposto, devo commen- 
dare grandemente all ’Ecc"e V.V. la molta vigilanza, che ha usa- 
ta a mio tempo il Clarmo sigr Nicold Balbi nel suo presente Reg- 
gimento di Settia, cosi nella continuatione di sicuri avisi, et nell ’ 
opseruare da quella parte li Galeoni, et le loro genii, come nell’ha
ver con la sua diligentia investigate) la falsitd, che commetevano 
nelVimpronto dei quattrini alcuni Cingani nella sua giurisditio- 
ne, quali fatti rittenere furono anco di suo ordine inviali in Can- 
clia, dove secondo le loro eolpe hanno portato il dovuto castigo, 
con acressimento di ripulattione di cosi fruttuoso rappresentante.

Questo e quanto nel corso del mio carico mi e sucesso di ve-

”Ετοι επειτα, οε ενδεχόμενη περίπτωση, ή δικαιολογία Οά είναι ετοι 
μη : δτι, δηλαδή, ή καταδίκη ε'γινε πριν να μάίλει τίποτε ή Γαληνό- 
τητά Σας. ’Έτσι da εξαρτιόταν πάντα από τή συνετή έγκρισή Σας ή 
μεσολάβησή Σας σ’αντή την υπόθεση, δίδοντας τή λύση εκείνη που θά 
ήταν άξια τής ενμένειάς σας. ’Εκείνοι που θά οδηγούνταν στο κάτερ
γο γιά παραδειγματική τιμωρία, ε’ίιε ήταν μακροχρόνια είτε δγι, θά 
γινόταν παράδειγμα στους άλλους γιά νά μήν αποβιβαστούν, και έτσι 
ν’ άποφνγουν ν’ αντιμετωπίσουν τήν τιμωρία τους.

Σάν τελευταίο συμπλήρωμα ατά δσα άνάφερα, οφείλω νά σημεί
ωσα) ιδιαίτερα στις εξοχότητες σας τήν εξαιρετική επιμέλεια που κατά
βαλε στήν περίοδο τής υπηρεσίας μου δ εκλαμπρότατος κ. Νικολό Μπάχλ- 
μπι στή σημερινή του υπηρεσία τοΰ διοικητή τής Σητείας, δχι μόνο 
δίδοντάς μας συνέχεια ασφαλείς πληροφορίες γιά τήν παρακολούθηση 
τών γαλιονιών και των ανθρώπων τους σ’ εκείνα τά μέρη μά και ανα
καλύπτοντας με τήν έπιμέλειά του τήν παραχάραξη που έκαναν στή 
μάρκα τών νομισμάτων μερικοί τσιγγάνοι τής περιφέρειάς του, τους 
όποιους συνέλαβε και τούς έστειλε ατό Χάντακα, οπού τιμωρήθηκαν, 
μέ τις ανάλογες ποινές και έτσι αυξήθηκε ή εκτίμηση τον τόσο δραστή
ριου αντιπρόσωπου.

Αυτά είναι εκείνα πού άντιλήφτηκα στή διάρκεια τής υπηρεσίας
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dere; cl di rappresentare alia Serta V. la qual si degnem suppli- 
re con il solito della sua benignitd, dove nett’opera presente vi 
inancasse la debita perfettione, appaganclossi della sinceritd cl 
prontezza del mio anemo, gict consecrato, con la persona, Casa, 
figlioli, et insieme con ogni mio essere per tulte le occasioni di 
sao servitio. Gr<*- etc.

Fine
della Relation de sc Dolfin Venice 

ritornato di Dura di Catulia
mm

pov, to όποια αναφέρω στη Γαληνότητά Σας και ας ευαρεστηθεί να 
συμπληρώσει με τη συνηθισμένη καλωαύνη της οσα παράλειψα εγώ νά 
άναφέρω με την ακρίβεια που πρέπει και ας αποζημιωθεί με την ει
λικρίνεια και την προθυμία της ιμυχής μου, πού, μαζί με τό σώμα, 
το σπίτι, τά παιδιά καί με ολόκληρο το είναι μου έχουν αφιερωθεί 
στην υπηρεσία της σε κάθε περίσταση.

Ευχαριστώ κλπ.
Τέλος

της Έκθεσης τον κ. Ντολφίν ΙΙενιερ 
τέοις Δούκα τής Κρήτης 

1610

ΣΤΕΡΓ. Γ. 21ΙΑΝΛΚΗΣ
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ΠΑΛΙΝ ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΤΕΙΧΩΝ ΤΟΥ ΧΑΝΔΑΚΟΣ
(Συμπλήρωμα εις «Κρητικά Χρονικά» Α', σσ. 239-248)

Διά συντόμου μελέτης, δημοσιευθείσης εις τον Α' τόμον των 
«Κρητικών Χρονικών», προσεπάθησα νά αποδείξω δ'τι ό Χάνδαξ κατά 
την Β' Βυζαντινήν Περίοδον δεν παρέμεινεν ά'νευ τειχών καί δτι εις 
τμήματα τού διασωθέντος δ'χι εις καλήν κατάστασιν περιβόλου τών 
παλαιών τειχών τής πόλεως θά έδει νά άναγνωρίσωμεν λείψανα τής 
παλαιάς βυζαντινής τειχίσεως. Την άποψιν ταυτην εστήριξα κυρίως 
εις παρατηρήσεις επί τής διαμορφώσεως τοϋ Κάστρου καί τών έξω 
αυτού, εις τό Έξώπορτον, άναπτυχθέντων παλαιών Βοΰργων μέ τά έκ- 
κλησίδιά των, ίδρυθέντα ώς επί τό πλεΐστον κατά την Β' Βυζαντινήν 
Περίοδον, επίσης εις τά παραδοθέντα ονόματα παλαιών εκκλησιών 
άποδεικνΰοντα τήν ύπαρξιν τών τειχών, ώς τής ‘Αγίας Παρασκευής 
Έξωτοίχου, τού ‘Αγίου Τωάννου τού Κοστομΰρη (Παρατείχου), τής 
Παναγίας Πισωτειχιώτισσας, τοϋ ‘Αγ. Νικολάου στήν ‘Ωραία Πόρ
τα, τής Παναγίας ‘Ωραιοπυλίτισσας καί άλλων, τών οποίων τά ονό
ματα συνοδεύονται μέ τους χαρακτηρισμούς «στο Κάστρο», «στο Ξώ- 
πορτο» ή «τού Βούργου». Τά παραδοθέντα ονόματα τών παλαιοτά- 
των πυλών, τό Έξώπορτον, ή ‘Ωραία Πύλη καί ή Παλαιά Πόρτα, 
έθεωρήθησαν ώς συμμαρτυροϋντα εις τήν ύποστηριζομένην εκδοχήν, 
τήν όποιαν καθίστα έτι πιθανωτέραν ή παρατήρησις δτι ούτε οί Γε- 
νουάται ούτε οι Ενετοί θά ήσαν εις θέσιν νά δημιουργήσουν τον ήδη 
κατά τό έτος 1213 ώς πλήρη μαρτυροΰμενον περίβολον, αν δεν είχον 
προϋπάρξει τά βυζαντινά τείχη.

Λόγορ τής κακής τών παλαιών τειχών διατηρήσεως δεν ήδυνήθην 
νά προσθέσω προς στήριξιν τής άπόψεώς μου επιχειρήματα αντλού
μενα εκ τής εξετάσεως αυτών τών σωζομένων λειψάνων καί κατέληγα:

«Τών τειχών τούτων θά ήδύνατο έπομέναις νά άναζητηθοϋν λείψανα 
εις τό μέχρις ημών διασωθέν παλαιόν τείχος τής πόλεως, ιδίως κατά 
τήν εσωτερικήν αυτού πλευράν, δπου αϊ αλληλοδιάδοχοι προσθήκαι καί 
μεταποιήσεις δεν τοϋ εξηφάνισαν τήν αρχικήν λίαν αρχαϊκήν ό'ψιν. 
Δυστυχώς σήμερον σώζεται τής εσωτερικής ταύτης πλευράς πολύ μικρόν 
τμήμα, ώστε νά μήν είναι δυνατόν νά μορφοόση τις ακριβή επί τού 
προκειμένου γνώμην».

Ή τύχη ήθέλησε νά έλθη επίκουρος επί τού ουσιαστικού τούτου 
σημείου καί κατά τρόπον μάλιστα όχι μόνον απλώς αποδεικτικόν τής 
ύποστηριχθείσης γενικώς εκδοχής, άλλα καί διαφωτιστικόν τού ζητή- 
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ματος τής μορφής τών βυζαντινών τούτων τειχών. ’Ολίγους μόνον 
μήνας μετά την δημοσίευσιν τής μελέτης, την όίνοιξιν τοϋ 1948, ό 
ιδιώτης Κωνστ. Λιναρδάκης κάτοχος τμήματος τών τειχών, αυθαιρε- 
τών ήρχισε να κατεδαφίζη αυτό μέ την πρόθεσιν να οικοδομήση' ευ
τυχώς ή ’Αρχαιολογική 'Υπηρεσία έπενέβη εγκαίρως και ή κατεδάφι- 
σις περιωρίσθη μόνον εις επουσιώδη ανώτερα τμήματα τοϋ τείχους. 
Kara τάς εργασίας ταύτας άπεκαλϋφθη ουσιαστικόν τμήμα του παλαι- 
οτάτου τείχους, είς τών πύργων δηλαδή τουτου μέ το συνεχόμενον

Είκ. 4. — Φωτογραφία τοϋ άποκυλυφθένιος βυζαντινού πύργου πρό τής έπ’ 
αύτοΰ άνοικοδομήσεως οικίας.

προπέτασμα, το όποιον άτυχώς πρό ετών είχε διαρρηχθή διά νά κατα
σκευαστή συνδετική προς τήν κυρίαν οδικήν αρτηρίαν πάροδος. Ό 
πύργος ουτος, τοϋ οποίου παρέχω χαρακτηριστικήν φωτογραφίαν, λη· 
φθεΐσαν, ολίγον μετά τήν άνευρεσιν, έκ τής Ισωτερικής νοτιάς πλευ
ράς, είχε καταστή τελείως αθέατος καί παρέμεινεν οΰτω άγνωστος ακό
μη και εις τον οξυδερκή μελετητήν τών Ένετικών Μνημείων τής Κρήτης 
Giuseppe Gerola, διότι είχε περικαλυφθή διά τοϋ παλαιού ενε· 
τικοϋ τείχους, ούτως ώστε μόνον ή βορεία τουτου πλευρά, ή εις ευθείαν 
γραμμήν συνδεομένη μέ τά προπετάσματα (τά «διάμεσα δομήματα», 
κατά τήν έκφρασιν τοϋ Λέοντος Διακόνου), νά παραμείντ)*όρατή.
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Ό άποκαλυφθείς πύργος είναι τετράγωνος, προεξέχων κατά 5.10 
μ. τοΰ τείχους, προς τό όποιον συνάπτεται κατά την εξωτερικήν αυτού, 
την προς την τάφρον, πλευράν. Τό πλάτος του είναι 6,5 μ., τό δέ 
ύψος του είναι αδύνατον σήμερον νά καθορισθή, αφού έχει κατεδα- 
φισθή τό άνώτερον τούτου μέρος, τό όποιον άλλως δέν διεσώζετο κα
λώς προ τής τελευταίας κατεδαφίσεως' ή καθαίρεσις ειχεν αρχίσει, 
φαίνεται, παλαιόθεν, όταν διεπλατύνθη υπό των Ενετών τό τείχος 
καί ένεσωματώθη εντός τοΰ οΰτω διαπλατυνθέντος σώματος ό πύργος' 
άλλ3 ή υπό τοΰ οϊκοδομοΰντος ιδιώτου γενομένη κατεδάφισις εμείωσεν 
ετι μάλλον τό ύψος αΰτοΰ καί ό πύργος μόλις διέφυγε την ολοκληρω
τικήν κατεδάφισιν' παρέμεινεν δμως τό κύριον σώμα αΰτοΰ μέχρις 
ύψους 4,30 μ. από τοΰ σημερινοΰ εδάφους. 'ΤΙ δυτική αυτοϋ πλευρά 
συνάπτεται σήμερον προς νεωτερικόν οικοδόμημα, τό όποιον προ ετών 
φκοδομήθη, καταστραφέντος τμήματος τοΰ συνεχομένου τείχους. Προς 
τήν πλευράν ταύτην τό τείχος συνδέεται μέ τον πύργον του χαλαρώς, 
χωρίς νά άποτελή μετ’ αΰτοΰ ένιαΐον σώμα’ έσχημάτιζεν είδος παρα- 
στάδος, προς τήν οποίαν συνήπτετο ό πύργος, άγκιστρούμενος, ούτως 
είπεΐν, επ’ αΰτοΰ, άφοΰ τό τείχος είσέδυεν ολίγον εντός τοΰ σώματός 
του. Δύναται νά θεωρηθή ως βέβαιον ότι ό πύργος υπερείχε τοΰ τεί
χους έξ οΰ έπρόβαλλεν, ως τοΰτο είναι σύνηθες είς τά παλαιά βυζαν
τινά τείχη. Καίτοι τό προς άνατολάς προπέτασμα τοΰ τείχους έχει κα
ταστροφή έν μέρει λόγφ τοΰ διανοιγέντος ρήγματος, δύναταί τις 
ακριβώς νά διακρίνη τό πάχος τούτου, τό όποιον μόλις φθάνει τά 
2.50 μ. Ή κατασκευή τοΰ τείχους τούτου παν άλλο είναι ή επιμελής. 
Άπετελέσθη έξ άργολιθοδομής έκ μικρών καί μεγάλων λίδων, μέ 
άφθονον άσβεστον καί άνάμιξιν τεμαχίων πλίνθων καί κεράμων, καί 
μόνον είς τήν εξωτερικήν καί εσωτερικήν αΰτοΰ πλευράν, κατά τήν 
φαινομένην αυτών επιφάνειαν, έχρησιμοποιήθησαν λίθοι μεγαλύτεροι 
καί κατά τά πλεΐστον ξεστοί. Τό σύνολον παρέχει δ'ψιν παλαιού τείχους 
καί δυσκόλως καί εκ μόνου τούτου θά ήδύνατο νά τό άποδώση τις 
είς χρόνους μεταγενεστέρους τής Β' Βυζαντινής Περιόδου. Ό πύργος 
άντιθέτως είναι λίαν έπιμεμελημένης κατασκευής' άπασαι αί πλευράί 
του φκοδομήθησαν μέ ωραίους πελεκητούς λίθους, δχι μεγάλους, σχη
ματίζοντας τελείας άκμάς κατά τάς έξω γωνίας' κατά τήν ΝΑ ακμήν 
διακρίνει τις γλυφήν κατερχομένην καί σβεννυμένην είς ύψος 2,80 μ. 
από τοΰ σημερινοΰ επιπέδου τοΰ χώματος. Άναλόγως θά έσχηματίζε- 
το καί ή μή εμφανής ΝΔ ακμή τοΰ πύργου.

Το εσωτερικόν του έσχηματίζετο έν εΐδει διαδρόμου, έχοντος τήν 
είσοδον εκ τής εσωτερικής πλευράς τοΰ τείχους καί προφανώς έκ τοΰ 
αΰτοΰ επίπεδου τής παρά τό τείχος όδοΰ’ ό διάδρομος ουτος, πλάτους
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1,75, κατέληγεν εις μικρόν θαλαμίσκον τοΰ αυτού πλάτους καί μή· 
κους 1,75, σχηματιζόμενον εις επίπεδον ύψηλότερον (περίπου 1.70 μ.) 
άνω τοΰ δαπέδου τοΰ διαδρόμου, μέ οροφήν θολωτήν'ήμικυλινδρικήν 
(a botte) έκ ξεστών επίσης 
λίθων' μικρόν άνοιγμα ή πα- 
ράθυρον, πλάτους 0,70 καί 
πάχους επίσης 0.70 μ., έσχη- 
ματίζετο εις τό βάθος εις ύ
ψος 0,60 από τοΰ δαπέδου 
τοΰ θαλαμίσκου. Ή χρησι- 
μότης τοΰ παραθύρου τούτου 
ως σκοπιάς, άλλα καί σημείου 
σκοπεύσεως τοΰ αντιπάλου εί
ναι φανερά. Ούτε τό ύψος 
θαλάμου, σωζομένου μέχρι 
2.00 μ., ούτε τοΰ παραθύρου 
του, διατηρουμένου εις ύψος 
1.30 μ., διασώζεται πλέον' άλ
λα τοΰ πρώτου δύναται νά κα- 
θορισθή ασφαλώς λόγιο τής 
θολώσεως ως άνερχόμενον εις 
2.30-2.40 μ.' τό παράθυρον 
δεν θά ήτο ύψηλότερον τοΰ 1.70 μ. Τα περιβάλλοντα τον διάδρομον 
καί τον θαλαμίσκον τοιχώματα τοΰ πύργου είναι ισοπαχή μέ τά διά
μεσα δομήματα τοΰ τείχους, έχουν δηλαδή πάχος 2,50 μ.

Ό πύργος βεβαίως δεν ήτο δ μόνος τοΰ τείχους' παρά τήν ριζικήν 
άλλοίωσιν τήν οποίαν ύπέστη τό τμήμα τούτο εκ των οικοδομών δια- 
κρίνονται σαφώς περαιτέρω κάθετοι αρμοί καί ανοίγματα, τά όποια 
αποτελούν ασφαλείς ενδείξεις ύπάρξεως άλλων πύργων' ή πυκνότης 
ό'μως τούτων καί ή ακριβής μορφή δεν δύναται νά καθορισθή άνευ 
έρεύνης, επί τοΰ παρόντος καθισταμένης αδυνάτου. Οί πύργοι πάν
τως θά ήσαν κατά κανονικά διαστήματα καί επομένως διαπίστωσις 
τής άκριβοΰς άποστάσεως μεταξύ δύο πύργων θά ήδύνατο νά βοηθή- 
ση εις τήν άναπαράστασιν τοΰ δλου τείχους. Ή γενική μορφή δεν θά 
ήτο πολύ διάφορος εκείνης τήν οποίαν βλέπομεν εις τό παλαιότερον 
διασωθέν σχεδίασμα τής πόλεωςτό εικονογραφούν τήν «Descriptio In
sulae Cretae» τοΰ περίφημου καταστάντος περιηγητοΰ Cristoforo 
Buondelmontiμία σειρά πύργων τετραγώνων μέ γείσωμα διπλοΰν, * 8

ή Βλ. έν G e r ο 1 a, Monumenti Veneti nell’Isola dj Cteta, j. a.
8, fig. i. ·

• it.»*·»

Elx. 5. — Διάγραμμα κοτόψεως τοΰ άπο- 
καλυψθέντος πύργου ιών βυζαντινών τει" 

χών τοϋ Χάνδακος.
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έπιστεφόμενον δια «κροσσών» (merlae), παρίσταται προβάλλουσα εκ 
τοΰ τείχους, τό οποίον επίσης έχει έπίστεψιν κροσσών. Εις το σχέδιον 
τοΰ Buondelmonti έσημειώθησαν 4 πύργοι μεταξύ τοΰ άνατολικοΰ 
άκρου, δπου το τείχος κάμπτεται προς βορράν και τής Porta Plateae, 
δπου βραδύτερον τό Voltone. Άλλα σχέδια τής επομένης εκατονταε
τηρίδας δεικνύουν δτι οϊ πύργοι εις τό τμήμα τοΰτο ήσαν περισσότε
ροι, τουλάχιστον εννέα. Εις τό σχέδιον τοΰ Buondelmonti άπεικονί- 
σθησαν οι πύργοι ώς νά έπρόβαλλον προς τό εσωτερικόν τής πόλεως" 
αλλά τοΰτο οφείλεται εις σχηματικήν ατέλειαν τοΰ σχεδιαγράμματος, 

Διά την χρονολόγησιν τοΰ άποκαλυφθέντος τμήματος τοΰ τείχους 
ελάχιστη απομένει αμφιβολία. Ή έν γένει μορφή των και ό τρόπος 
τής δομήσεώς των είναι παλαιότερος τοΰ ΙΓ' αιώνος, αλλά επίσης δια- 
κρίνεται εντελώς σαφώς ή ένετική διαπλάτυνσις τών τειχών δΡ επικά- 
λύψεως τών πύργων καί κατασκευής νέου, συνεχούς και άνευ έξεχόν- 
των πύργων προπετάσματος. ‘Η αρχική μορφή τών τειχών, τά όποια 
μετά πλήρους σχεδόν βεβαιότητος δέον νά αποδοθούν εις τήν β' βυ
ζαντινήν περίοδον, δεν ήτο πολύ διάφορος εκείνης τήν οποίαν παρέ
χουν τά τείχη τής Θεσσαλονίκης 2.

Οί πύργοι εκεί είναι τετραγωνικοί, μάλλον πλατείς, ύψούμενοι 
όχι πολύ υπέρ τά τείχη καί μέ επιστέψεις κροσσών, άνευ γεισωμάτων" 
αϊ διευρυνόμεναι κεφαλαί τών πύργων μέ τά γεισοόματα, τάς οποίας 
βλέπομεν εις τό σχέδιον Buondelmonti προήλθον, φαίνεται, εξ ένετι- 
κής προσαρμογής τοΰ βυζαντινού οχυρωματικού έργου εις μορφήν 
συνήθη έν Ένετία κσί άλλαχοΰ3. Τούς τετραγώνους πύργους μέ τό 
ϊσοδομικόν τοιν σύστημα καί τά μικρά τοξοειδή παράθυρα βλέπομεν 
εις τά βυζαντινού ρυθμού μωσαϊκά τής Βασιλικής τοΰ Άγ. Μάρκου4.

Τό τείχος μέ τούς τετραγώνους πύργους κατέληγε, πλησίον τής ση
μερινής πλατείας εις τήν 'Ωραίαν Πύλην, τής Οποίας ή ακριβής θέσις 
θά ήδύνατο νά όρισθή καί βάσει τών σωζομένων λειψάνων καί βάσει 
τής θέσεως τών δύο ναών, τής 'Ωραιοπυλίτισσας καί τοΰ «Άγ. Νικο
λάου εις τήν 'Ωραίαν Πύλην». Επειδή άποδεικνύεται δτι τά Γενουα- 
τικά καί Ένετικά τείχη άπετελέσθησαν δΡ απλής συμπληρώσεως καί 
αναπροσαρμογής"τών βυζαντινών τειχών, θά ήτο δυνατόν νά χρησι- 
μοποιήση τις επωφελώς τά παλαιότερα ενετικά σχέδια διά τον καθο
ρισμόν τής άκριβεστέρας θέσεως τής 'Ωραίας Πύλης, ήτις φαίνεται

2) Βλ. προχείρως Ch. Diehl, Salonique, Paris 1920, p. 36.
a) Πρβλ. πύργον μέ τοιαύτην έπίστεψιν έν Molmenti, Storia di 

Venezia, I, p. 96. ,
4) Βλ. to μωσαϊκόν τοΰ «Πύργου τής Βαβέλ» έν Molmenti, αύτ. 

ο. 94.
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ήτο γνωστή και ως Παλαιά Πόρτα5 6. Και τύ μεν σχέδιον τοϋ Buon- 
delmonti ούδέν παρέχει λόγιο τοϋ συνοπτικοί χαρακτήρος του' εις τά 
σχέδια όμως τοϋ XVI αίοινος, τοϋ ’Ανώνυμου και τα δυο τοϋ De 
Rossi τών ετών 1567 και 1573, διακρίνομεν” τό άνοιγμα τής Ωραί
ας Πύλης εις τό σημειον όπου τό τείχος κάμπτεται προς τον χώρον 
τοϋ 'Αγ. Φραγκίσκου’ θά ήτο δηλ. εις τό αυτό σημειον όπου διέρχε
ται σήμερον ή εκ τής πλατείας οδός καί εις μικράν άπόστασιν τοϋ 
πλατάνου τής πλατείας. Τά μνημονευθέντα σχέδια είναι λίαν διδακτι
κά διά την σπουδήν τής έξελίξεαις τών τειχών. Οί Ενετοί έχρησιμο- 
ποίησαν άρχικώς αυτό τό παλαιόν βυζαντινόν τείχος τό όποιον ευρον 
εις καλήν σχετικώς κατάστασιν διά τών έπισκευώιν τάς οποίας ασφα
λώς έκαμαν εις αυτό οι Γενουάται' ανύψωσαν περισσότερον τούς πυρ
γίσκους και επέθεσαν την εύρυτέραν τοϋ κυρίου σώματος αυτών έπί- 
στεψιν, τήν οποίαν βλέπομεν εις τό σχέδιον Buondelmonti’ ασφαλώς 
έξεβάθυναν επίσης τήν προ τών τειχών τάφρον, ή οποία, καθώς βλέπο
μεν εις τό ανώνυμον σχέδιον, δεν είχε πανταχοϋ τό αυτό πλάτος και ως 
φαίνεται ένισχύετο δι’ έπικουρικαίν πυργίσκων κατ’ αραιά διαστήμα
τα τοϋ εξωτερικοί πρανοΰς τής contra-scarpa. Δέν είναι εϋκολον νά 
συναγάγη τις πότε κατά πρώτον τό παλαιόν τείχος διεπλατύνθη εις 
τό σημερινόν του πλάτος, καταχωσθέντων τελείως τών πύργων καί 
κατασκευασθέντος συνεχούς προπετάσματος τείχους μέ επικλινές τό 
κάτω τοϋ γεισώματος μέρος. Άν κρίνη τις από τά διασιρζόμενα οικό
σημα εις τά διάφορα αυτοί τμήματα θά έδει νά συμπεράνη ότι τούτο 
έγένετο πολλά έτη μετά τήν ένετικήν έγκατάστασιν, μεταξύ τών ετών 
1475 καί 1490. 'Όμως τά τότε έργα φαίνονται μάλλον ότι έπεσκεύα- 
σαν ριζικώς τό προϋπάρχον όμοιου τύπου τείχος, αφοί αι πηγαί τάς 
όποιας διαθέτομεν 7 ούδαμοϋ ομιλούν περί ολοκληρωτικοί έργου κατά 
τήν περίοδον ταύτην. Τά δύο σχέδια τοϋ De Rossi παριστοϋν τήν ε
σωτερικήν γραμμήν μέ τούς πύργους καλυπτομένην μέ τό προπέτασμα, 
τό όποιον θά έδει νά έσημειοϋτο καί εις τό σχέδιον τοϋ ’Ανωνύμου, 
αφοί εις τούτο απεικονίζεται ό έξω περίβολος τών τειχών, όστις δέν 
υπήρχε προ τοϋ 1500. Οι παλαιοί πυργίσκοι, έχοντες, ώς εσημειώθη, 
είσοδον εκ τής πόλεως, καίτοι ένσωματωθέντες εις τό διαπλατυνθέν 
τείχος καί καταστάντες οϋτω, κατά τό κάτω αυτών τουλάχιστον μέρος 
αθέατοι έχρησιμοποιήθησαν ως άποθήκαι πυρομαχικών, ώς σημειού- 
ται εις τον έτερον τών χαρτών τοϋ De Rossi. Οί πυργίσκοι ούτοι 
δέον νά μή συγχέωνται μετά τών κατόπιν επί τοϋ τείχους καί παρά τό

5) Βλ. «Κρητ. Χρονικά», αύτ., σ. 245, 247 σημ. 28.
6) Βλ. Gerola, αΰτ., εϊκ. 49-51.
’) Πρβλ. Gerola, αύτόθι, σ. 111.
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έξω αύτού χείλος άνεγερθέντων, των οποίων περιγραφήν και σχέδια 
παρέχει δ Gerola”. Οί τελευταίοι οΰτοι ήσαν μόνον 4 (εις τό σχέδιον 
Werdmiiller σημειούνται μόνον ο) και κατά την κατασκευήν των ή
σαν αρκετά όμοιοι μέ τούς παλαιοτέρους, έχοντες επιμήκη διάδρομον, 
άλλα θολούμενον ά'νω, κα'ι παράθυρον μικρόν προσιτόν διά μικρού 
θαλαμίσκου. Έκ τούτων διασώζεται έτι εις, 6 Gerola όμως έμελέ- 
τησε καί τούς τέσσαρας, απεικόνισε δέ καί έ'να τούτων, μέ την πυρα
μιδικήν του στέγην9.

Ή γενομένη έξακρίβωσις τής μορφής τού βυζαντινού τείχους απο
κλείει πάσαν στενήν συσχέτισιν τούτου μέ τό αραβικόν τείχος- τούτου, 
φαίνεται, μόνον τήν τροχιάν ήκολούθησεν, ίσως όμως έχρησιμοποιή- 
θησαν έν μέρει τά σκάμματα των τάφρων καί τμήματα τής λίθινης 
κρηπΐδος. Πράγματι, έκτος τού γεγονότος ότι τά αραβικά τείχη άνω 
τής λίθινης κρηπΐδος ήσαν συμπεπιλημένα «έκ χοδς και τριχών αίγεί- 
ων και νείων» ,0, ήσαν πλάτους τοσούτου όίστε «αμαξαι δύο ευπετώ; 
ε'χειν κατά των επάλξεων εναλλάξ διοδενει περίδρομον», ενώ τό άπο- 
καλυφθέν τείχος μόλις είναι 2.5 μ. πλάτους. Άλλα καί αί τάφροι τού 
αραβικού τείχους ήσαν διπλαΐ καί βαθεΐαι.

Ή διαπλάτυνσις τού τείχους έγένετο κατά τον ακόλουθον τρόπον- 
έξω τοΰ βυζαντινού τείχους συνεσωρεύθη χώμα συμπαγές καί πιλητόν 
καί συνεκρατήθη 61’εξωτερικής έπενδύσεως (προπετάσματος) επικλινούς 
μέχρι τού γεισώματος καί όρθιας άνω τούτου- εις ώρισμένην έκτασιν τοΰ 
τείχους, προς τό τμήμα τό καταλήγον εις τήν Ώραίαν Πύλην “, κατε- 
σκευάσθησαν, πριν ή γίνη ή έπίχωσις, μεταξύ τών δύο λιθοδομών 
σειρά τόξων θολαηών, είδος υπογείων μέ ήμικυλινδρικόν θόλον, τά ο
ποία έβάσταζον άνω τό χώμα κάίτοι καί αυτά έπληρώθησαν διά χώμα
τος, φύσεως δηλαδή ανακουφιστικής ,2- ταΰτα, άποκαλυφθέντα έν μέρει 
διά διατρήσεως τού βυζαντινού τείχους, χρησιμοποιούνται σήμερον 
υπό ιδιωτών ώς άποθήκαι. Ή κατά τον άποκαλυφθέντα πύργον κατά 
τούς ένετικούς χρόνους διαμόρφωσις τού τείχους, άποδεικνύει τήν 
έπαναχρησιμοποίησιν τών πύργων κατά μίαν περίοδον κατά τήν οποί
αν δέν εΐχον ακόμη άνοικοδομηθή οι επί τού τείχους πυργίσκοι : έμ
προσθεν τού πύργου, εκεί όπου ήτο τό παράθυρον, κατεσκευάσθη,

Καί πάλιν περί των βυζαντινών τειχών τοΰ Χάνδακος 359

") Αύτ. 125, εϊκ. 60.
") Αΰι , σ. 124, είκ. 59

10) Λ έ ω ν Διάκονος, 'Ιστορία C.S.II.B. vol. XXXII, Bonnae, 
1828, σ. 11.

“) "Οπισθεν τοΰ σημερινού Ξενοδοχείου «Κάντια Πάλλας».
*2) Πρβλ. τάς ανακουφιστικός εις μακράν σειράν στάμνους τών ροδιακών 

μεσαιωνικών δομήσεων.
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παραλλήλως προς το προπέτασμα, διάδρομος εις χαμηλότερου επίπε
δον της άνω επιφάνειας των τειχών' εκ ταύτης κατήρχετό τις διά λα
ξευτής κλιμακίδος, τής οποίας άπεκαλύφθησαν αί τέσσαρες κατώτεραι 
βαθμίδες' ό ευρισκόμενος εντός τοϋ διαδρόμου ήδύνατο νά επισκόπη
ση την περιοχήν τής τάφρου διά μέσου ανοίγματος πλάτους 1,50 μ., 
διαμορφωθέντος εις την έξω τοΰ διαδρόμου έπίχωσιν και μειούμενον 
εις πλάτος καθ’ δσον έβαινε προς τά έξω' ανάλογος ήτο ή διαμόρφω- 
σις τοϋ παράθυρου τοϋ βυζαντινού πύργου13.

Το άποκαλυφθέν τμήμα τοΰ πύργου κατωρθώθη νά διατηρηθή εις 
τό σύνολον του' επετράπη μόνον εις τον κατέχοντα ιδιώτην ή έπ’ αυ
τού οικοδόμησις οικίας, τοΰ πύργου άποτελέσαντος οϋτω την κρηπίδα 
τής οικοδομής καί παραμείναντος σχεδόν άθικτου.

Εις την περί των βυζαντινών τειχών τοϋ Χάνδακος προγενεστέραν 
δημοσίευσίν μου έσημειώθη ή πιθανή θέσις τής μικράς εκκλησίας 
Παναγίας τής Πισωτειχιώτισσας, όπισθεν τής νοτιανατολικής άπολή- 
ξεως τοΰ παλαιοΰ τείχους, καί ύπεγραμμίσθη ή κατά τήν βυζαντινήν 
άντίληψιν διά τής ίδρύσεως τοϋ έκκλησιδίου έπιδιωχθεΐσα προστασία 
τής Θεομήτορος επί τών τειχών, ώς επίσης ή επί τής 'Ωραίας Πύλης 
διά τής άφιερώσεως τοϋ γειτονικού έκκλησιδίου τής Ώραιοπυλίτισ- 
σας. Ή γενομένη βάσει τής μεταγραφής τοϋ σχεδίου Werdmiiller έν- 
τόπισις τοϋ ναού τής Πισωτειχιώτισσας άπεδείχθη επ’ εσχάτων ώς λί
αν ακριβής : Εις έλαχίστην άπόστασιν από τοϋ καθορισθέντος χώρου 
καί έναντι τής Δ. θύρας τοΰ Μουσείου άπεκαλύφθησαν, κατά τάς ερ
γασίας άποχωματώσεως καί έξωραϊσμοΰ τής εκ χώματος έξάρσεως διά 
τοίχου άντιστηρίξεως, πλήθος τεμαχίων τοιχογραφιών με αγιογραφίας 
τοϋ έξαφανισθέντος πλέον έκκλησιδίου’ κεφαλαί αγίων μέ φωτοστέφα
νον εις τεμάχια καί τμήματαμορφών ένδεδυμένων τάς γνωστάς εξ άλ
λων τοιχογραφιών στολάς, τεμάχια πολλών επιγραφών τύπου όχι, φαί
νεται, μεταγενεστέρου τοΰ ΙΓ' αΐώινος, άποδεικνύουν ότι ό οίκος τής 
'Υπερμάχου Στρατηγού ύπήρχεν ήδη από τής ληγούσης βυζαντινής ε
ποχής' θά ήτο άλλως αδύνατος ή ΐδρυσις ορθοδόξου έκκλησιδίου προς 
προστασίαν τών τειχών, καθ’ οϋς χρόνοους δεινοί αγώνες συνήπτοντο 
μεταξύ τών Ενετών καί τών άγερώχων Κρητών, τών οποίων ενδεχομέ
νως επιθέσεις τά άναπροσαρμοσθέντα τείχη θά έδει νά αποκρούσουν. 
Καί ή οϋτω βεβαιουμένη ϋπαρξις τοΰ βυζαντινού έκκλησιδίου άποδει- 
κνύει τήν ΰπαρξιν κατά τήν Β' βυζαντινήν περίοδον τοϋ περιβόλου τει
χών, τοΰ οποίου τήν μορφήν μάς κατέστησεν, έν μέρει έστω, γνωστήν 
6 άποκαλυφθείς βυζαντινός πύργος μετά τοΰ συναπτομένου τείχους.

Ν. ΠΛΑΤΩΝ

IS) Ούδετερα τούτων άπεδόΟη είς τήν κάτοψιν εκ παραδρομής.
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