
ΒΙΒΛΙΟΚΡΙΣΙΑ!

Έ [1 μ. Κ Q l Ct 0 ά, Κατοαΐτης, Ίφιγίνεια-Θυίατης-Κλαίήΐυς Ιΐε/.ο

ποί· νή που. Ανέκδοτα έργα. Κριτική έκδοση μέ εισαγωγή, ση
μειώσεις καί γλωσσάρια. Athenes 195° (Collection de ΓΙη-; 
stitut F'ranfais d’Athenes).

Εις την σειράν των εκδόσεων τοϋ Γαλλικού ’Ινστιτούτού προσετέ- 
θη εσχάτως ογκώδης τόμος περιέχων το ανέκδοτον μέχρι τοΰδε έργον 
τοϋ κεφαλλήνος ποιητοϋ Πέτρου Κατσαΐτη μεθοδικώς έκδεδομένον, 
επί τή βάσει χειρογράφου άποκειμένου εις τήν βιβλιοθήκην τοϋ Πα
νεπιστημίου Θεσσαλονίκης, υπό τοϋ διακεκριμένου κρητός φιλολόγου 
κ. Ε. Κριαρά, καθηγητοϋ τοϋ Πανεπιστημίου.

Τήν έκδοσιν ταύτην καθιστά καί κρητολογικώς ένδιαφέρουσαν ή 
επί διετίαν εν Κρήτη παραμονή τοϋ Κατσαΐτη ώς αιχμαλώτου τών 
Τούρκων (1715-1717) καί ή, ώς έκ ταΰτης, οίκε'ωσίς του προς τήν 
κρητικήν γλώσσαν καί λογοτεχνίαν, τής οποίας ή έπίδρασις, ώς τονί
ζει 6 εκδότης, «έμελλε ώς ένα βαθμό να προκαθορίση τή μελλοντική 
λογοτεχνική του πορεία» (σελ. Γ).

Εις τό πρώτον μέρος τοϋ βιβλίου του ό κ. Κριαράς εξετάζει τα 
υπάρχοντα βιογραφικά στοιχεία τοϋ ποιητοϋ, συνθέτει, βάσει τούτων,' 
τήν προσωπικότητά του καί προσδιορίζει τον χαρακτήρα καί τήν ση
μασίαν τών τριών έργων του. Έκ τούτων τό πρώτον (χρονολογικώς- 
εις τήν έκδοσιν επιτάσσεται τών δϋο άλλων) μέ τον τίτλον «Κλαθμός 
Πελοποννήσου προς τήν Ελλάδα» έχει ώς θέμα τήν υπό τών Τούρκων 
κατά τό 1715 άλωσιν τής Πελοποννήσου, συνετέθη δέ κατά τήν διάρκει
αν τής εν Κρήτη αιχμαλωσίας τοϋ ποιητοϋ. Τά δυο άλλα μέ τούς τί
τλους « Ιφιγένεια» καί «Θυέστης» είναι τραγωδίαι, τών οποίων τό 
θέμα είναι ήντλημένον έκ τής αρχαίας μυθολογίας, συντεθέντα δέ με
τά τήν έκ Κρήτης άναχώρησιν τοϋ ποιητοϋ είναι ανώτερα τοϋ πρώ
του—πράγμα τό όποιον οφείλεται, κατά τον κ. Κρ., καί εις τήν ευερ
γετικήν έπίδρασιν τής κρητικής λογοτεχνικής παραδόσεως. Ή γλώσ
σα καί ή στιχουργία καί τών τριών έργων έξετάζεται εις ειδικά κε
φάλαια τοϋ πρώτου μέρους, άναζητοΰνται δέ έν αύτφ έπιμελώς καί 
διακρίνονται τά ίχνη τής κρητικής έπιδράσεως. Χαρακτηριστικόν, έν 
προκειμένφ, είναι ότι τό πρώτον ποίημα, δ «Κλαθμός», είναι συντε- 
θημένον έξ ένδεκασυλλάβων στίχων, ένώ τά δυο άλλα έκ δεκαπεντασυλ
λάβων.
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Τά κείμενα καταλαμβάνουν to δεύτερον μέρος, άποτελούμενον εκ 
285 σελίδων, τά δε εις ταΰτα ποικίλα σχόλια τοΰ εκδότου, εκτεινόμενα 
εις 43 σελίδας, επιτάσσονται των κειμένων εις τό τρίτον μέρος. Το 
τέταρτον περιέχει γλωσσάρια : τών λέξεων, τών κυρίων ονομάτων καί 
τοπωνυμίων, τών ξένων λέξεων καί εκφράσεων.

Βεβαίως ή ποιητική παραγωγή τοΰ κεφαλλήνος ποιητοϋ, δσφ καί 
άν οΰτος «από την Κρήτη γέμισε τις φούχτες του» δεν δύναται να 
υποστή την σΰγκρισιν προς τά προγενέστερά του προϊόντα τής Κρη
τικής Λογοτεχνίας. 'Η χάρις, ή διαύγεια καί ή γλωσσική τελειότης 
τούτων σπανιώτατα εμφανίζεται εις τούς δυσκίνητους, ασαφείς καί, 
έν πολλοΐς, γλωσσικώς βεβιασμένους καί μικτούς στίχους τού Κατσαΐ- 
τη. Μιάς περιόδου όμως, ως εκείνη καθ’ ήν έγραψεν ό Κατσαΐτης, 
παν κείμενον είναι επιστημονικούς χρήσιμον, ιδία όταν είναι οπωσδή
ποτε δόκιμον (ό Κατσ. αν δεν άνήλθεν εις τό ύψος τών κρητών ποιη
τών ήτο σημαντικός λόγιος καί ενδιαφέρων ποιητής) καί, προ παντός, 
όταν εμφανίζεται εις έκδοσιν υποδειγματικήν καθ’ όλα, ως ή άνο>- 
τέρω τοΰ κ. Κριαρα. Μ. Γ. Π

J. D. S. Ρ e n d 1 e b u r y, 'Οδηγός Κνωσού, μέ πρόλογο 
τοΰ Sir Arthur Evans. Ελληνική μετάφραση Νικ. Πλάτω
νος. ’Έκδοση Άνδρέα Καλοκαιρινού. Ηράκλειο 1950.

Ή έλλειψις ενός ελληνιστί συντεταγμένου 'Οδηγού τού μινωικού 
ανακτόρου τής Κνωσού ήτο πάντοτε λίαν δυσάρεστος διά τούς αγνο- 
ούντας ξένας γλώσσας έ'λληνας έπισκέπτας. Ήσαν οΰτοι υποχρεωμένοι 
νά άρκούνται εις τάς προχείρους καί επιπόλαιας πληροφορίας τών φυ
λάκων ή εις τήν άνεξέλεγκτον ερμηνείαν ενός προθύμου μέν, άλλ’ ως 
επί τό πλεΐστον αδαούς συνοδού. Διά τούτο μέ πολλήν άνακούφισιν 
έγένετο δεκτή ή έκδοσις εις ελληνικήν μετάφρασιν τού γνωστού 'Οδη
γού τού Pendlebury, τήν οποίαν μέ επιμέλειαν καί φιλοκαλίαν ασυ
νήθη έπεράτωσαν προσφάτως οί Ν. Πλάτων καί Α. Καλοκαιρινός, ό 
πρώτος ως μεταφραστής καί ό δεύτερος ώς εκδότης.

'Η διατηρηθεΐσα καί έν τή ελληνική μεταφράσει πλούσια εϊκονο- 
γράφησις τής αγγλικής έκδόσεως — τούτο, ως σημειοΐ ό μεταφραστής, 
κατωρθώθη τή συνδρομή τής έν Άθήναις ’Αγγλικής Άρχαιολ. Σχο
λής—ύποβοηθεΐ κατά τρόπον λαμπρόν τον έλληνα αναγνώστην εις τήν 
παρακολούθησιν τής πολυπλύκου αρχιτεκτονικής τοΰ ανακτόρου, ένώ 
ή εις απλήν γλόύσσαν ερμηνεία τοΰ κτιρίου καθιστά προσιτόν τον 'Ο
δηγόν εις πάντα γνωρίζοντα άνάγνωσιν. Εύχεραίνεται δ’ έτι πλέον ή 
υπό τών αμυήτων κατανόησις τού βιβλίου διά τού εισαγωγικού κεφα
λαίου, υπου παρέχεται ή αρχιτεκτονική ιστορία τού ανακτόρου καί
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ερμηνεύονται οί ειδικοί δροι (κυρίως οΐ χρονολογικοί), τούς οποίους 
συχνά θά συναντά ο αναγνώστης περαιτέρω.

Ή ελληνική αΰτη έκδοσις αποτελεί επί πλέον ευλαβή προσφοράν 
εις την μνήμην τοΰ Pendlebury, ό οποίος, δπως προσφυώς τονίζει 
εις τον πρόλογόν του ό μεταφραστής, «δεν άνέσκαιβε απλώς τά χώμα
τα τής Κρήτης, γιά νά ξεθάψη τον αρχαίο πολιτισμό της, αλλά τά πό
τισε και με τδ αίμα του, γιά νά θρέψει τή λευτεριά τής>>. Εις τον 
λαόν τής Κρήτης, γνωρίσαντα τον Pendlebury ως άνθρωπον εύγενή 
και ως πολεμιστήν γενναιον, παρέχεται τώρα ή ευκαιρία νά τον γνω- 
ρίση και ώς επαγωγόν συγγραφέα. Μ. Γ. Π.

Joshua Starr, Jewish life in Crete under the rule 
of Jenice, «Proceedings of the American Academy for 
Jewish Research», τόμος XII, σελίδες 54.

To θέμα των Εβραίων εις τήν ’Ανατολήν κατά τούς μέσους αι
ώνας έχει γίνει ήδη άντικείμενον ερευνών υπό τών Roth, Schiavi, 
Ξανθουδίδου και υπό τοΰ ίδιου τοΰ Starr εις τό βιβλίον του «The 
Jews in the Byzantine Empire». Τά χαρίσματα τά όποια επέβαλαν 
τον συγγραφέα κατά τάς προηγηθείσας δημοσιεύσεις του συναντώνται 
καί εδώ : άρτια επιστημονική κατάρτισις, εύρεΐα γνώσις τών πολιτι
κών, οικονομικών καί πνευματικών προβλημάτων καί επί πλέον γνώ
σις τής εβραϊκής γλώσσης, πλεονέκτημα τό όποιον τοΰ έπέτρεψε νά 
χρησιμοποιήσω πηγάς απροσίτους εις άλλους έρευνητάς, εν οίς καί ό 
Ξανθουδίδης.

Τό αναλυόμενον ενταύθα έργον περί τών Εβραίων εν Κρήτη κατά 
τήν Βενετοκρατίαν παρουσιάζει ιδιαίτερον ενδιαφέρον’ ενώ άλλαι 
ίστορικαί ερευναι περί τών Εβραίων έν Ευρώπη κατά τούς μέσους 
αιώνας έχουν ως θέμα των τάς σχέσεις τών Εβραίων προς τούς γη
γενείς κατοίκους τών χωρών εις τάς όποιας ειχον έγκατασταθή, τό 
παρόν έργον, άφορών εις τήν εποχήν τής Βενετοκρατίας έν Κρήτη 
(1204-1669), πραγματεύεται ένα νέον κοινωνιολογικόν φαινόμενον, 
τό τής συμβιώσεως ενός ξένου λαού, τών Εβραίων, μετά τών Ελλή
νων, εις περιοχήν δπου άμφότεροι, καί οί Εβραίοι καί οί "Ελληνες, 
ήσαν ύποτεταγμένοι εις τρίτον λαόν, τούς Βενετούς. Ή κεντρική ιδέα 
τοΰ βιβλίου εΰρίσκεται εις αυτήν ακριβώς τήν διαρκώς μεταβαλλομέ- 
νην, λόγφ πολιτικών, οικονομικών καί θρησκευτικών παραγόντων, 
σχέσιν τών τριών λαών προς άλλήλους.

Τό έργον αρχίζει διά βραχείας εισαγωγής, άνακεφαλαιούσης τάς 
ολιγάριθμους πληροφορίας περί τών Εβραίων έν Κρήτη προ τής 
άφιξεως τών Βενετών. Πληροφορίαι επ’ αύτοΰ, κατά τόν Starr, εύ-
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ρίσκονται μόνον εις τον Φίλωνα, Ίιόσηπον και Σωκράτην. Μεταξύ τού 
823, τής κατακτήσεως τής νήσου υπό των ’Αράβων, κα'ι τοΰ 1204, 
οτε ήλθον οί Βενετοί, ό Starr δεν ήδυνήθη νά εύρη στοιχεία περί 
Εβραίων εν Κρήτη. Συμφωνεί όμως με τον Άνδρεάδην εις 
τό οτι οί Εβραίοι επί Βενετοκρατίας εν Κρήτη, έν άντιθέσει προς 
τούς Βένετους, δεν ήσαν νεοελθόντες και δτι μόνον κατά τό δεύτερον 
ήμισυ τοΰ 15. αίώνος παρουσιάσθη αξιόλογος εισροή 'Εβραίων με
ταναστών.

Παρ’ δλον δτι, ως ό ίδιος αναγνωρίζει, «μόνον εν τμήμα των ύ- 
παρχουσών πηγών περί τών 'Εβραίων εν Κρήτη έχει δημοσιευθή», 
τό συμπέρασμά του είναι δτι τό ύπαρχον υλικόν είναι σημαντικόν διά 
μίαν λεπτομερή μελέτην τών δρων τής ζωής τών Εβραίων κατά την 
περίοδον αυτήν. Τό πρώτον κεφάλαιον, political relations, διαγράφει 
τάς επί τοΰ πολίτικου πεδίου σχέσεις Εβραίων, Ελλήνων καί Βενε
τίαν. Ή θέσις τών Εβραίων ήτο ιδιαζόντως δυσχερής. Ήσαν υποτε
λείς τών Βενετών καί συνυποτελείς μετά τών Ελλήνων. Τούτο κανο
νικούς έπρεπε νά όδηγήση εις την σύσφιγξιν τών δεσμών μεταξύ τών 
δυο υποδούλων, οί "Ελληνες δμως, καθ’ α διαπιστώνει ό Starr, μι- 
κράν συμπάθειαν έδείκνυον διά τούς Εβραίους, «μολονότι καί οΰτοι, 
δπως καί οί "Ελληνες, ύπέφερον υπό τύν ζυγόν τών Βενετών». Διαφο- 
ραί εις την φυλήν, τάς συνήθειας καί προπαντός εις τήν θρησκείαν, 
ήμπόδιζον την συναδέλφωσιν τών δύο υποδούλων, εκτός μεμονωμέ
νων τινων περιπτώσεων, προκειμένου νά εξασφαλισθοΰν ευνοϊκοί τι- 
νες δροι από τούς κυριάρχους. Άντιθέτως, οί 'Εβραίοι, μολονότι υ
πόδουλοι, εις ώρισμένας περιπτώσεις, ήδύναντο νά συνδεθοϋν φιλικώ- 
τερον μέ τούς Βενετούς, διά νά εξασφαλίσουν ούτω πλεονεκτήματα, 
τά όποια δεν θά ήτο δυνατόν νά τά διεκδικήσουν καί νά τά επιτύχουν 
από κοινού μετά τών Ελλήνων. Οί Εβραίοι ούτω, κατά κανόνα, 
έζων άποκεχωρισμένοι, διατηρούντες ή προσπαθοΰντες νά διατηρή
σουν ουδετερότητα, συμμαχούντες άλλοτε μετά τού ενός καί άλλοτε με
τά τού άλλου, άναλόγως τών περιστάσεων. Κατά τήν έπανάστασιν τού 
’Αλεξίου Καλλέργη π.χ., εις τό δεύτερον ήμισυ τού 13. α’ιώνος, οί 
'Εβραίοι προφανώς ουδόλως προσεπάθησαν νά άνταγωνισθοΰν τούς 
'Έλληνας, καί συνεπώς εις τήν σύμβασιν τοΰ 1299 ούδείς λόγος έγένε- 
το περί αυτών. ’Άλλη περίπτωσις είναι ή τού Δαβίδ Μαυρογόνατου, 
ενός πλουσίου Εβραίου εμπόρου τού Χάνδακος, ό όποιος τό 1460 
άπεκάλυψε συνωμοσίαν στρεφομένην κατά τών Βενετών κυριάρχων 
καί ύποκινουμένην υπό Ελλήνων έποίκων εκ τής προ μικρού καταλη- 
φθείσης Κωνσταντινουπόλεως:

Ό Εβραίος αυτός άντημείφθη υπό τής Serenissima, άλλ’ ή ύ-
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πόθεσις αυτή έπέτεινε τόσον πολύ την εχθρότητα τών Ελλήνων εναν
τίον των Εβραίων, ώστε ή υπηρεσία αυτή, δπως γράφει ό ίδιος ό 
Μαυρογόνατος, εΐχεν ώς μόνον αποτέλεσμα τό εναντίον του «publi
cum odium» έκ μέρους τών όμ°φόλων του 'Εβραίων.

Κατά την διάρκειαν τοϋ τουρκικού πολέμου 1538-40 φήμαι μετα
ξύ τών Ελλήνων έφερον ότι οί Εβραίοι έφιλοξένουν Τούρκους εις 
την εβραϊκήν συνοικίαν τού Χάνδακος και οί Εβραίοι ήναγκάσθησαν 
νά ζητήσουν την προστασίαν τών Βενετών διά νά προστατευθοϋν από 
την έκδίκησιν τών μαινομένων εναντίον των Ελλήνων. Μετά μεγά
λης δυσχερείας διέφυγον σφαγήν γενικήν.

Το πρόβλημα όμως τών κοινωνικών σχέσεων τών Εβραίων αποκτά 
τήν πλήρη σημασίαν του επί τού θρησκευτικοπολιτικοΰ πεδίου ιδιαιτέ
ρως. Οί Εβραίοι κατηγοροΰντο συνήθως υπό τών Ελλήνων ,ώς περι- 
φρονοϋντες τήν χριστιανικήν θρησκείαν καί ώς θυσιάζοντες χριστιανούς 
παίδας ή άντ’ αυτών μικρά άρνία. Τήν θυσίαν όμως τών χριστια
νών παίδων ό Starr άποδεικνύει ώς καθαράν συκοφαντίαν" ή θυσία 
αρνιών υπό τών Εβραίων διά τήν εορτήν τής ’Εξόδου ουδόλως διέ- 
φερεν από τήν κατά παράδοσιν εβραϊκήν μέθοδον θυσιών καί ούδε- 
μίαν σχέσιν ειχεν μέ τάς υπό τών Ελλήνων κατηγορίας. Ή περίοδος 
τής διακυβερνήσεως τής νήσου υπό τοϋ Foscarini τό 1450, ύπήρξεν 
πολύ σκληρά διά τούς Εβραίους διότι τά έπιβληθέντα μέτρα ήσαν 
οδυνηρά. Αί γυναίκες τών Εβραίων δεν ειχον τό δικαίωμα νά έξέρ- 
χωνται από τό ghetto, αί δέ σχέσεις των μέ Χριστιανούς ειχον ώς 
συνέπειαν βαρυτάτας τιμωρίας, μέχρι καί θανατικής έκτελέσεως ή κσί 
ρίψεως εις τό πϋρ. Έάν ένας Εβραίος προσελάμβανε είς τήν υπηρε
σίαν του χριστιανόν, συνήθης τιμωρία ήτο δεκαετής καταναγκαστική 
εργασία εις τά πλοία τών Βενετών ή Ιξορία. Έν συνάψει, ό Foscari
ni, τον όποιον ό Ξανθουδίδης έστιγμάτισεν επί «μισαλλοδοξία:» καί 
«έλληνοφοβία», επεδίωξε ή νά εκδίωξη ή νά άναγκάση είς άρνησι- 
θρησκείαν τούς Εβραίους τής Κρήτης, ή δέ άναχώρησίς του έκ τής 
νήσου υπήρξε δι’ αυτούς άνακούφισις.

Σημαντική αφορμή δυσχερειών διά τούς Εβραίους, ώς ήδη άνε- 
φέρθη, ήτο ή έχθρότης τοϋ κρητικοϋ λαοΰ. Κατά τον 15. καί 16. αι
ώνα οί Έλληνες τής νήσου Ιθεώρουν τήν επαφήν των μετά τών Ε
βραίων ώς μολυσματικήν καί αν εις τήν αγοράν ένας Εβραίος έθιγε 
τά υπό τών Ελλήνων Ικτιθέμενα προς πώλησιν εμπορεύματα, ό Έλ- 
λην είχε τό δικαίωμα νά τον έξαναγκάση νά τά άγοράση είς ύψηλάς 
τιμάς. Ή κατάστασις είχε γίνει τόσον δυσάρεστος, ώστε κατά τό 1567 
ό πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως Μητροφάνης ό Γ' έξέδωκεν εγκύ
κλιον επιστολήν προς τούς Έλληνας τής νήσου συνιστών είς αυτούς
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νά μη κακοποιούν καί να μη συκοφαντούν ιούς Εβραίους. Έν τού· 
τοις όμως, παρ’ όλα αυτά, τά στοιχεία τά όποια παρέχει ό Starr δέν 
φαίνεται νά άποδεικνύουν δτι αί σχέσεις μεταξύ Εβραίων και Χρι
στιανών εις την Κρήτην, μολονότι όχι βεβαίως αρμονικοί, έφθασαν 
ποτέ την κλίμακα των «pogrom» κατά τον 15. αιώνα εις 'Ισπανίαν 
και κατά τον 19. αιώνα εις Ρωσίαν.

Το πρώτον κεφάλαιον αφορά κυρίως εις τάς σχέσεις μεταξύ Εβραίων 
και Ελλήνων. Τό δεύτερον κεφάλαιον («Taxation») αφορά εις την φο
ρολογίαν, θέμα τό όποιον συνδέεται προς τάς σχέσεις ιδίως μεταξύ Ε
βραίων και Βενετών. Το κύριον ζήτημα είναι βεβαίως αν οί Εβραίοι 
ήσαν έξηναγκασμένοι νά καταβάλλουν υψηλότερους φόρους' τό συμπέ
ρασμα τού Starr είναι ότι, μολονότι αί πηγαί δεν παρέχουν πλήρη 
στοιχεία, οί Εβραίοι πάντως κατέβαλλον περισσοτέρους από ό,τι οί 
"Ελληνες φόρους. ’Από πηγάς π.χ. διά την πόλιν τού Χάνδακος άπο- 
δεικνήεται ότι τό 1407 οί Εβραίοι κατέβαλλον τό έν τέταρτον τών 
δαπανών διά την περισυλλογήν τών σκουπιδιών. Τό 1403, ότε έπι- 
σκευάζετο τό πρός την ακτήν τείχος, τό προστατεΰον τό ghetto, οί 
Εβραίοι κατέβαλον τό ήμισυ τών δαπανών. Εις την πόλιν λοιπόν 
αυτήν, όπου οί Εβραίοι ουδέποτε ύπερέβησαν τά 12-15 "/ο τού πλη
θυσμού, ήσαν υποχρεωμένοι νά καταβάλουν τό έν τέταρτον τού συνο
λικού ποσού τών φόρων1.

Τό τρίτον κεφάλαιον («Economic activities») αφορά εις την οι
κονομικήν δραστηριότητα καί έπεκτείνεται εις τό πρόβλημα τών Ε
βραίων ώς τοκογλύφων καί γενικώς χρηματοδανειστών. Παρά τήν 
συνήιθη αντικειμενικότητα εις τήν έκθεσίν του, εις τήν περίπτωσιν 
αυτήν ό Starr ύπερέβη τά έσκαμμένα διά τού ισχυρισμού ότι οί Ε
βραίοι ουδέποτε έμονοπώλησαν τό έμπόριον τού δανεισμού χρημάτων. 
Έάν διά τού «μονοπωλίου» εννοεί ότι ό αριθμός τών Εβραίων τών 
άσχολουμένων μέ τό επάγγελμα αυτό ήτο μικρότερος τού αριθμού τών 
Χριστιανών, έχει βεβαίως δίκαιον, όχι δμως προκειμένου καί περί τής 
έπιδράσεως τήν οποίαν ειχον εις τήν αγοράν. Ό ίδιος άλλωστε λέγει 
ότι«οί Εβραίοι δανεισταί άπετέλουν έξαιρετικώς χρήσιμον παράγοντα 
εις τήν Βενετικήν διοίκησιν» καί ότι «δάνεια γενόμενα υπό τών Ε
βραίων ήσαν ύψίστης σημασίας βοήθεια εις τάς στρατιωτικός καί ναυ-

') Εβραίοι ήσαν εγκατεστημένοι κυρίως εις Χάνδακα, Ρέθεμνος, Σητεία 
καί αργότερα Χανιά. Ό αριθμός τών Εβραίων ήτο κατά διαφόρους έποχάς 
διάφορος: Εις στατιστικήν τοΰ 1627 επί πληθυσμού 192,725 κατοίκων. Ε
βραίοι ήσαν 1,160. Εις τόν Χάνδακα είδικώς διά τήν ιδίαν εποχήν άναφέρον- 
ται 800 Εβραίοι επί συνολικού αριθμού 11,474 κατοίκων.
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τικάς επιχειρήσεις των Βενετών». 'Οπωσδήποτε δμως πρέπει νά ση- 
μειωθή δτι επίσης ευρύς άριιθμός Ελλήνων έπεδίδετο εις τάς εργα
σίας αύτάς. "Αν δμως οί 'Έλληνες χρηματοδανεισταί έπεδίωκαν μι
κρότερα ή μεγαλύτερα κέρδη από δ,τι οι Εβραίοι, δεν είναι πολύ σα
φές. Είναι πάντως χαρακτηριστικόν δτι δ Starr αναφέρει πολύ πε
ρισσότερα κρατικά μέτρα εναντίον των Εβραίων παρά εναντίον των 
Ελλήνων. Ούτω π.χ. άναφέρεται δτι τό 1415 οι εύγενεΐς τής νήσου 
ύπέβαλον έγγράφως διαμαρτυρίαν εναντίον των Εβραίων δανει
στών των.

Σχετικώς προς την εμπορικήν δραστηριότητα των Εβραίων τής 
Κρήτης ό Starr γράφει δτι οΰτοι ήσαν κυρίως έξαγωγεΐς οίνου καί 
πωληται οικιακών ειδών. ’Άξιον μνείας είναι δτι ή μονοπώλησις τής 
εξαγωγής οίνου υπό τών 'Εβραίων προεκάλεσε την άντίδρασιν τών 
Ελλήνων τό 1412. 'Όσον αφορά εις τα άλλα επαγγέλματα, ύπήρχον 
Εβραίοι νομικοί καί ιατροί, ήσχολοΰνιο δμως κυρίως μέ τούς ομοφύ
λους των- έξαίρεσιν άπετέλεσεν ό κατά την πολιορκίαν υπό τών Τούρ
κων τοΰ Ρεθύμνου τό 1647 διορισμός Εβραίου ως ιατρού τών Βενε
τών στρατιωτών. ’Ιδιαιτέρως ενδιαφέρον πρόβλημα είναι τό τής χρή- 
σεως τής γλώσσης εις τάς διαθήκας: Εις διασαιθείσας διαθήκας, άνα- 
φερομένας υπό τοΰ Starr, οί Εβραίοι υπογράφουν έβραϊστί, οί δέ 
"Ελληνες ελληνιστί. Δεν φαίνεται δμως σαφώς από δσα λέγει ό Starr, 
αν τούτο συνέβαινε εις μίαν καί την αύτήν διαθήκην. ’Άλλο ενδια
φέρον σημεΐον σχετικώς μέ τό θέμα αύτό είναι ή έπισημανθείσα ήδη 
υπό τοΰ Ξανθουδίδου διαταγή τοΰ 1423, δπως οί Εβραίοι άπαλλα- 
γοΰν εντός δύο ετών από τάς ακινήτους περιουσίας των, υπό τήν 
απειλήν τής δημεύσεως. Κατά τήν τελευταίαν περίοδον τής Βενετικής 
κυριαρχίας οί Εβραίοι δεν ειχον δικαίωμα νά είναι ίδιοκτήται ακι
νήτων περιουσιών. Είςτό ανωτέρω δημοσιευόμενον «dogale» τοΰ 1575 
τής Walters Art Gallery τοΰ Baltimore, τό άπευθυνόμενον προς τύν 
Paolo Contarini, αρχηγόν τών στρατιωτικών δυνάμεων τών Βενετόσν 
έν Κρήτη, ορίζεται ({. 48ν) «che hebrei non possino haver alcmi 
ben stabile». Προφανώς‘τούτο συνδέεται προς τήν διαταγήν τοΰ 1423.

Τό πέμπτον κεφάλαιον («End of Venetian rule») πραγματεύεται 
συνοπτικώς περί τών τελευταίων ετών τής Βενετικής κυριαρχίας καί 
τήν άλωσιν τής Κρήτης υπό τών Τούρκων. Τό τελευταΐον κεφάλαιον 
(«Communal life»), άφορών εις τήν κοινωνικήν ζωήν τών Εβραίων 
εις τά ghetto των, αναλύει τά περί τής πνευματικής των ζωής καί τά 
περί τοον σχέσεών των μετά τών άλλων κέντρων έγκαταστάσεως Ε
βραίων εις Εύρώπην, Αίγυπτον καί Μικράν ’Ασίαν. Ό Starr ανα
λύει τήν προσπάθειαν τώγ Εβραίων νά διατηρήσουν τάς παραδόσεις
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των, την διαπάλην εβραϊκών εθίμων άφ5 ενός και άφ’ ετέρου επιδρά
σεων έκ μέρους τοϋ κρητικοΰ και τοϋ βενετικού στοιχείου, καθώς καί 
τάς ίστορικώς λίαν ενδιαφέρουσας διαφοράς μεταξύ των Εβραίων 
της Κρήτης καί των κατά τον 15. καί 16. αιώνα έλθόντων εξ Εύρώ- 
πης καί έγκατασταθένιων εν Κρήτη Εβραίων. “Ακρως ένδιαφέρουσαι 
είναι αί πληροφορίαι περί τής πνευματικής δραστηριότητος τών Ε
βραίων έν Κρήτη, ως αί περί ύπάρξεως «Ραβινικής ’Ακαδημίας» εις 
Χάνδακα, περί εβραϊκών βιβλίων γραφέντων εν Κρήτη, ιδίως δέ ότι 
μερικαί από τάς μεγαλυτέρας πνευματικός προσωπικότητας τών Ε
βραίων κατά τό διάστημα από τόν 14. έως τον 16. αιώνα είναι 'Ε
βραίοι τής Κρήτης. Εις τό σημεΐον όμως τούτο ή εργασία τού Starr 
είναι νομίζω πολύ ατελής, διότι οί Εβραίοι λόγιοι εζων εν μέσω πο
λυπληθών καί εκλεκτών Ελλήνων καί Βενετών λογίων, είναι δέ εν
διαφέρον νά ίδή κανείς τό ποσοστύν τής επί τών 'Εβραίων έπιδρά- 
σεως τών ανθρωπιστικών σπουδών έν Κρήτη, φορείς τών όποίοίν 
υπήρξαν οί έκ Βυζαντίου κατελθόντες εις Κρήτην λόγιοι κατά τό δεύ
τερον ήμισυ τού 15. αϊώνος.

Τό βιβλίον τού Starr είναι ιδιαιτέρως ενδιαφέρον καί ώς συλλογή 
απροσίτου άλλως υλικού καί ως επεξεργασία. Τό μόνον μειονέκτημά 
του ί’σως είναι δτι 6 αναγνώστης θά έπερίμενε περισότερον διεξοδικήν 
άνάπτυξιν τών θιγομένων προβλημάτων, μερικά έκ τών όποιων είναι 
πράγματι έξαιρετικώς σημαντικά. "Αν δέ αποτελέση τό πρότυπον καί 
δι3 άλλας όμοιας εργασίας επί άλλων ελληνικών περιοχών, θά διευκο
λυνθεί ακόμη περισσότερον ή μελέτη τής ιδιομορφίας τής Εβραϊκής 
ζωής έν Κρήτη.

Harvard University DENO GEANAKOPLOS
Dumbarton Oaks

Τυπογραφικό ’Εργαστήριο A. Γ. Καλοκαιρινού, 'Ηράκλειο Κρήτης—Άρ. 13(1950
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