
ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 
ΤΩΝ ΕΝ ΣΟΥΔΑ, ΚΡΗΤΩΝ ΤΟΥ 1713

Μετά την πτώσιν τοΰ 'Ηρακλείου (1669) οί Ενετοί έξησφάλισαν 
διά τής γενομένης συνθηκολογήσεως την κατοχήν τών φρουρίων Σού
δας και Σπιναλόγκας.

Εις την Σουδάν είχον καταφΰγει μετά την πτώσιν τοΰ Ηρακλείου 
άρκεταί οίκογένειαι, ά'λλαι δε διέφυγον βραδύτερον, πιεζόμεναι ίσως 
από τούς Τούρκους καί έλπίζουσαι βίον καλύτερον υπό τούς Ενετούς, 
πλήν ήπατήθησαν, διότι μόλις καί μετά βίας εχορηγεΐτο εις τινας μό
νον οικογένειας ποσότης 20 μέχρι 40 λίτρων διπυρΐτου άρτου μηνι- 
αίως, εν φ άλλαι επένοντο καί αί χήραι άνδρών φονευθέντων κατά την 
πολιορκίαν περιέφερον τον δίσκον τής επαιτείας.

Καί εχομεν τώρα ακριβή άπογραφήν τών εκεί καταφυγόντων Κρη- 
τών, συνταχθεΐσαν τον Δεκέμβριον τοΰ 1713 υπό τοϋ εκτάκτου Προ- 
βλεπτοΰ τής Σούδας Άλβίζε Μάνιο.

Πλήν τό μαρτύριαν τών ατυχών τούτων δεν παρετάθη επί πολύ, 
διότι μετά δύο έτη καί ή Σούδα καί ή Σπιναλόγκα, παρ’ δλην τήν 
προβληθείσαν άντίστασιν περιήλθον εις χεΐρας τών Τούρκων.

’Ιδού τώρα δ ονομαστικός κατάλογος :
Φάκελλος άρ. 958 — Γενικός κατά θάλασσαν ΓΙροβλεπτής— Κρατικόν Άρ-

χείον Βενετίας.

Ό Άλοΰσιος Μάνιο, έκτακτος Προβλεπτής τοΰ φρουρίου τής Σού
δας, έγραφε τήν 24 Δ)βρίου 1713 πρός τον Αυγουστίνον Σαγρέδο, 
Γενικόν κατά θάλασσαν Προβλεπτήν :

«Με είχε διατάξει ή Ύμετ. Έξοχότης από τής 16 παρελθόντος 
'Οκτωβρίου νά καταρτίσω Κατάλογον τών άτυχων τοντοιν κατοίκων, 
άλλα δέν είχον ακόμη άναλάβει τά καθήκοντα μου είς τό έδώ Φροΰ- 
ριον. Καί αν καθυστέρησα κατά τι, τούτο οφείλεται είς τό ότι προέβην 
είς νέαν έπιίλεώρησιν και ακριβή άπογραφήν και τών παρ’ ήμών τρο
φοδοτουμένων και τών μή λαμβανόντων τρόφιμόν τι.

Ώς προς τους τροφοδοτουμένους ούτοι είναι 84 ώς έμφαίνονται εγ
γεγραμμένοι είς τό φύλλον άρ. 1.—Μερικοί άπδ αυτούς, έπειδή ηύξή- 
ϋη δ άρι&μδς τών μελών τής οικογένειας των, ζητούν ανξηαιν τοΰ συσσι
τίου.— Όμοίοτς καί ό μοναχός Gio Lenzi, Λόγουστινιανός, έφημέριος 
τοϋ Φρουρίου υποβάλλει θερμήν ϊκκλησιν όπως τού γίνη κάποια αύξη- 
σις, διότι σήμερα τοΰ δίδονται μόνον 30 λίτρες τμωμί τον μήνα καί δέν
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έχει κανέν άλλο έοοδον ούτε μισθοδοσίαν τινά.—Το δέ ύπ' άρ. 2 ψύλ
λον περιλαμβάνει 52 οίκογενειάρχας, οί όποιοι δέν ζητούν τροφοδοσίαν 
τινά οϋτε άλλο τι βοήθημα, αλλά και αυτοί οί άτυχεϊς παραμένουν άερ
γοι, δέν μπορούν rd έμπορευθούν καί περνούν ά&λίαν ζωήν, μολονότι 
μερικοί προσπαθούν μέ βαρκούλες νά κάμουν κάποιαν άνταλλαγήν με
ταξύ τοΰ Βασιλείου (τής Κρήτης) καί τοΰ Φρουρίου ή καί τάνάπαλιν 
καί άλλοι ψαρεύουν, αλλά καί αυτοί μικρά πράγματα κάμνουν καί υπο
φέρουν.

°Υστερα υπάρχουν μερικαί οΐκογένειαι που έχασαν τον αρχηγόν καί 
τώρα αί δυστυχείς χήραι αναγκάζονται νά έπαιτοϋν, ΐνα διαθρέφουν 
τα παιδιά των. Μία από αύτάς είναι καί ή Κατερίνα χήρα Νικολοΰ Σκλά
βου, που ήτο λογμας των βομβαρδιατών εις τό Φρούριον τούτο. *Η χήρα 
ανιη παρονοιάσθη ενώπιον μου καί μέ δάκρυα εις τους οφθαλμούς μου 
έδωκε την έκκλησιν που υποβάλλω εις την ' Υμετέραν Εξοχότητα.

Νομίζων δτι έξεπλήρωσα την άνατεθεΐσάν μοι εντολήν, με πάσαν 
ταπεινοφροσύνην φιλώ τάς χεϊρας Της».

Φύλλον άρ. 1. — Κατάλογος πασών τών οικογενειών που κατοικούν 
εις τό Φρούριον τής Σούδας καί αί δποΐαι λαμβάνουν κατά μήνα τάς 
κάτωθι σημειουμένας λίτρας διπυρίτου. Τάς εν λόγω οικογένειας έπε- 
θεώρησα καί τάς εύρηκα ηύξημένας κατά τον αριθμόν τών μελών ώς 
κατωτέρω έμφαίνεται καί ήλθον μετά την παράδοσιν :

1) Οικογένεια τού ποτέ Antonio Gavrilli de Candid έκ
τεσσάρων μελών, λαμβάνει μηνιαίως λίτρας 150

2) όμοια τού ποτέ Luca Demoris de Candia 4 μέλη » 50
3) » » » Marco Massarco de Candia 9 μέλη » 50
4) Virgia μέ την μητέρα της καί κόρην, γεννηθεϊσαι εν 

Σούδα, ήλθον εδώ μετά την παράδοσιν τοΰ Χάν-
δακος 5 μέλη » 30

5) οικογένεια Costantin Comissd de Candia 5 μέλη » 40
6) » τού ποτέ Νικολό Vusiica, εκ Σούδας έλ-

θοναα εκ Χάνδακος μέλη 2 » 40
7) οικογένεια τού ποτέ Μιχάλη Καλούδη εκ Σούδας, ελ

εούσα έκ Χάνδακος μέλη 3 τ> 20
8) οικογένεια τού Μιχαήλ Cognastd Cazzi, εξ 'Ηρα

κλείου έλθοΰσα μετά την παράδοσιν μέλη ? » 100
9) οικογένεια τού Σταμάτη Παπαδάκη έκ Σούδας μ. 3 » 20

10) » * de Zorzi Conderato, έλθοΰσα έκ Κρή
της, μέλη 4 » 40

11) οικογένεια Anesina Babala, έλθοΰσα έκ Κρήτης, μέλη 4 » 40
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12) Κωνστάτσα Κινοκοπούλα χαί Βαρβάρα Γαβαλλά έκ λίτρας 40
Χάνδαχος έλθοΰααι είς Σούδαν μαζύ με άλλην γυναί
κα μέλη 3 » 40

13) 'Ανεζίνα Λίθινου εκ Χάνδαχος μέλη 2 » 20
14) ’Ελιά Πρεδιοπούλα μετά δύο υιών της, ήλθεν άπδ το

’Ηράκλειον εις την Σούδαν, μέλη 3 » 15
15) Κατερίνα Πεδιωτοπούλα μετά δύο υιών της, μέλη 3 » 20
16) Μαρία Σαραντοπούλα με τδ παιδί της, έκ Χάνδαχος

μέλη 2 » 15
17) Έλισοάβετ Κοκοπούλα εκ Χάνδαχος μέλη 5 » 20
18) ’Ανεζίνα τοϋ ποτέ Γεώργη έκ Χάνδαχος μέ τους ανε

ψιούς της Γεώργην και Νικολέταν μέλη 3 » 20
19) η ούζυγος καί δύο τέκνα τοΰ ποτέ Magnd Ciclachi, ηλ-

θον έκ Κρήτης μέλη 3 » 20
20) ’Ανεζίνα Μουάτσον άπδ τά Χανιά, κατοικεί άπδ 22 έ-

τών είς την Σούδαν, μέλη 5 ' » 20
21) Παπαγιώργης Zancarello (le Candia μέ τρεις υιούς,

τδ δλον 4 μέλη » 40
22) Μαρία Κονδερατοπούλα, γεννηθείσα έν Σούδα, προέρ

χεται έκ Κρήτης, μέλη 3 » 20
23) 27 R. Ρ.' Gio Lenzi parroco della Fortezza di Suda » 30
24) σύζυγος καί τέκνα τοϋ ποτέ Μανούσου Ηαπαδοπούλου

έκ Κρήτης, κατοικεί άπδ 22 έτών έν Σούδα, μέλη 5 » 50
25) οικογένεια Μιχαήλ Γαργαράκη έκ Κρήτης, κατοικεί ά

πδ 22 έτών ένταϋθα, μέλη 7 » 20
26) Μανώλ.ης Τουτουλάκης έκ Κρήτης, έλθω» μετά τής οι

κογένειας είς Σούδαν μετά την παράδοσιν μέ 3 μέλη » 20
27) Γεώργης Λαρεζάκης έκ Χάνδακος, μέ 7 άτομα » 20
28) Βάρδας Cattachi άπδ τά Σφακιά, μέ 3 άτομα » 20
29) Κωνσταντίνος Ξυδυζούμης άπδ την Κρήτην, κάτοικος

Σούδας άπδ 22 έτών, μέ 2 άτομα » 20
30) Μάρκος Μεταξάρης, γεννηθείς έν Σούδα, έλθών έκ

Κρήτης μέ 8 άτομα » 20
31) Βασίλης Σκλάβος, γεννηθείς έν Χάνδακι, μέ 7 άτομα » 20
32) Μιχαήλ Γραμματικάκης έκ Κρήτης, μέ την κόρην του

καί τρεις άνεψιούς, μέλη 5 » 20
33) Πέτρος Κυριάκης έκ Χάνδακος κάτοικος Σούδας μέ

ι) Reverendo Padre ήτοι αΐδέσιμος πατήρ, έφημέριος τσϋ Φρουρίου τής 
Σούδας.
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1 ατομον λίτοας 20
34) Δημήτρης Μονσονρος εκ Σούδας, έλϋών έκ Κρήτης μέ

όνο ατομα » 20
35) Γεωργός Κατσαρόλης εκ Κρήτν,]ς, μέ 8 άτομα 20
36) Μανώλης Κατελάνος εκ Χάνδακος, μέ 8 ατομα 20
37) Magnb Petrachi έκ Σούδας, προερχόμενος έκ Κρήτης,

μέ 9 ατομα » 20
38) Χριστόδουλος Chicalicachi εκ Κρήτης, μέ 4 άτομα 20
39) Άνδρονλής Παετάκης έκ Χάνδακος μέ 4 άτομα » 20
40) Μάρκος Καπαδόκας εκ Κρήτης, μέ 4 άτομα 20
41) Giacomo Messald τού ποτέ Μιχάλη, από 18 ετών είς

Σούδαν μέ σύζυγον και τρία τέκνα, 4 άτομα » 20
42) Μανώλης Μουσοϋρος έτών 45 μέ 4 άτομα = 5 » 50
43) Γεωργός Κοντός Κατελάνος Ο

}

II 20
44) Θοδωρής Κοντελάκης » 9 » = 10 » 20
45) Γεωργός Μαρουδάκης » 4 » = 5 » 20
46) Γιάννης Βαϊλάκης *ύ

· Q
> ν II » 20

47) Magn0 Βρανάκης » 6 » = 7 » 20
48) Νικολέττος Κλαπατσαρας » 6 » = 7 » 40
49) Σταμάτης Δρονδάκης » 7 » == 8 » 20
50) Άνδρέας Άνδρονλιδάκης » 2 » == 3 » 20
51) Κυριάκος ’Ανδρόνικος έτών 3L·> έκ Χάνδακος, μέ 3—4 » 30
52) Μανώλης Καλούδης, μέ 3 άτομα = 4 » 30
53) Πέτρος Γραμματικάκης 28 έτών μέ 2 άτομα ήτοι 3 » 20
54) Γιάννης Κουρουπάκης 40 » » 10 » » 20
55) Ιερομόναχος Κατελάκης, γεννήσεις εν Σούδα, ήλΟεν εκ

Κρήτης, ετών 38, μέ 7 άτομα ήτοι 8 » 20
56) Πέτρος νίός Μάρκον Μπαρμπαρίγον έτών 25 μέ2=3 άτ. » 20
57) Tagliapietra Nicold Cuzzurachi, μέ 10 άτ. τό ολον 11 » 42
58) Manoli Parigovi, μέ 7 άτομα τό ολον 8
59) οικογένεια Γρνπάρη, έλϋονσα από 22 έτών εις την Σού

20

δαν, μέ μίαν υπηρέτριαν άτομα 4 » 20
60) Erginia Orsoni de Candia, μόνη » 20
61) Anzola Roca » » » 20
62) Anesina Missemegni μέ την κόρην της, άτομα 2 » 20
63) Νικολός Πιτακάκης μόνος » 20
64) Μανώλης Catiano » » 20
65) Πέτρος Βαϊλάκης, κτίστης έτών 40, μόνος 20
66) Γεωργός Pocari, έτών 25, μόνος » 30
67) Νικολός Κομινός νίός ’Αλεξάνδρου ετών 15, μόνος » 20
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68) Ιάκωβος Κονκάκης έτών 28, μόνος λίτρας 20
69) Έλισσάβετ Da Moron μόνη » 20
70) Ελένη Plutina μόνη » 20
71) Μαρία κόρη τον ποτέ 'Άντζολο Κορνέρ μόνη 20
72) Nicold Cominb proto5 delle Fabriche diCandia μόνος » 20
73) Μιχαήλ Νικολετάκης μόνος » 30
74) Άνδρέας Σκλάβος » » 30
75) Αημήτρης Bassalachi » 20
76) 'Αντώνιος Σκλάβος » » 20
77) Μανώλης Γιαλιδάκης » » 20
78) Μανώλης Βλαστός » » 20
79) Άνδρέας Λίθινος, έτών 23, μόνος » 30
80) Λομένικος Navanzo » » 20
81) Μανώλης Λιγδεράκης » » 20
82) Γιάννη; Σκορδίλης » 20
83) Αορένταο di Tomaso » » 20
84) Νικολό Καπαδόκας μέ 4 άτομα » 20

Φυλλον άρ. 2. — Κατάλογος οικογενειών διαμενοναών είς το Φρού- 
ριον Σούδας και μη λαμβανουοών, άπό πολλοΰ χρόνον, ονοοίτιον.

1) Γεώργης Κούμουλος του πού Γιάννη με την σύζυγον καί εξ τέκνα.
2) 'Ιωάννης Κούμουλος υιός τον Γεωργίου μέ την σύζυγον.
3) Γιάννης Σανοΰδος τοΰ ποτέ Γεώργη μέ γυναίκα καί 2 παιδιά.
4) 'Αντώνιος Mussard τοΰ ποτέ Νικολέττου άπό ιό χωριό Cisterne 

μέ γυναίκα και δύο παιδιά.
5) Μάρκος Dabatachi του ποτέ Κων)τίνου. ετών 25 μέ την σύζυγον.
6) Μανώλης Condurata τοΰ ποτέ Γεώργη, ετών 30 μέ σύζυγον καί 

εν τέκνον.
7) Γεώργη Condurata τον ποτέ Βασίλη, έτών 50 μέ την γυναίκα τον.
8) Κωνσταντίνος Κλαπατσαρας τοΰ ποτέ Μανώλη μέ την μητέρα, την

σύζυγον καί οκτώ παιδιά.
9) Πέτρος Σάβας τοΰ ποτέ Μανώλη ετών 33 μέ την γυναίκα τον, την 

πεν&εράν καί εν τέκνον.
10) Παναγιώτης Γεωργαράκης τον ποτέ Γεώργη άπό την Άνάφην, ξε

ρονήσι τοΰ ’Αρχιπελάγους, μέ τήν σύζυγόν τον.
11) Βενέδικτος Καλούδης τοΰ ποτέ Νικολάκη, έτών 30, μετά τής συζύ

γου καί δύο τέκνων.
12) Γεώργης Γιπαράκης τον ποτέ Γιάννη μέ σύζυγον καί τέκνον.

’) Ήτοι πρωτομάστορας των κτιρίων τοΰ Χάνδακος.
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13) Γεώργης Ψαρομίλιος τον ποτέ Δημήτρη, ετών 20, με την σύζυγον.
14) Μάρκος Μαοχέλλο του noxh Νικόλα εκ Κυθήρων μέ την σύζυγον 

καί έπτά παιδιά.
1δ) Μανώλης Φούμης του noth Μιχ., ετών 35, μέ σύζυγον καί 4 παιδιά.
16) U Rev. Papazorzi Padopulo τοΰ ποτέ Μανούσον από 24 χρόνια 

στην Σούδαν, μέ τήν σύζυγον, πενθεράν καί 4 τέκνα.
17) Μιχελης Azarado τοΰ ποτέ Σταμάτη, μόνος.
18) Γεώργης Πλατυγιαννάκης τοΰ ποτέ Γιάννη, ετών 40, μέ σύζυγον 

καί έπτά παιδιά.
19) Παΰλος Μοσχόπουλος τοΰ ποτέ Γιάννη από τά Χανιά ετών 34 άπό 

οκτώ χρόνια είς Σούδαν με σύζυγον καί παιδί.
20) 'Αλέξανδρος Comind, protto del murari, τοΰ ποτέ Νικολό έκ 

Χάνδακος, άπό 43 ετών είς Σούδαν, μέ σύζυγον καί έπτά παιδιά.
21) Γιάννης - Φραγκίσκος Λίθινος τοΰ ποτέ Βερνάρδον, έτών 40, γεν

νηθείς έν Σούδα, μέ σύζυγον καί 5 παιδιά.
22) 'Ιωάννης - Βαπτιστής Λιόνι τοΰ ποτέ Χαριλάου άπό 40 ετών έν 

Σούδα, μέ μίαν κόρην.
23) 'Αλονσιος Povari τοΰ ποτέ Νικολον μέ σύζυγον καί τρεις άδελφούς.
24) Γεώργης Μουσοΰρος, επιλεγόμενος Catiano, τοΰ ποτέ Μανώλη μέ

γυναίκα καί δύο παιδιά.
25) Magnd Popogianachi τοΰ ποτέ Γιάννη μέ σύζυγον καί τέκνον.
26) Μανώλης Mocodruchi τοΰ ποτέΝικολον, ετών 60, μέ σύζυγον καί 

τέκνον.
27) Σιμών Λίθινος τοΰ ποτέ Μανώλη μέ σύζυγον καί 4 παιδιά.
28) Elena Cortaci τοΰ ποτέ ’Ιωάννη, έκ Χάνδακος διαμένονσα άπό 

45 έτών έν Σούδα, μέ τρία παιδιά.
29) Μανώλης Καποραλάκης τοΰ ποτέ Άντων. μέ σύζυγον καί 8 παιδιά.
30) 'Εμμανουήλ Πλάβας τοΰ ποτέ Κωνσταντή μέ σύζυγον καί δύο τέκνα
31) Φραγκίσκος Παπαδόπουλος μέ σύζυγον καί δύο τέκνα.
32) Παρασκευας Μελισσονργός τοΰ ποτέ Παύλου, μέ την μητέρα του 

άπό 14 έτών έν τφ Φρουρίω.
33) 'Ιωάννης Λουράνδο τοΰ ποτέ Μιχαήλ, έτών 38, μέ την σύζυγον καί 

2 παιδιά.
34) Καλή Λαλάκαινα τοΰ ποτέ Μανώλη, που ήτο άρχηγός τών βομ· 

βαρδιστών τοΰ Χάνδακος μέ 6 παιδιά.
35) ’Ιάκωβος Κλαπατζαράς τοΰ ποτέ Μιχαήλ, άπό 22 έτών έν Σούδα, μέ 

την σύζυγον καί δύο παιδιά.
36) 'Ιάκωβος Καριλάκης τοΰ ποτέ Γιάννη άπό 22 έτών έν Σούδα, μόνος.
37) Παπαγιάννης Ποπογιαννάκης τοΰ ποτέ Magnd έκ Χάνδακος άπό 

22 έτών έν Σούδα,, μέ σύζυγον καί δύο τέκνα.
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38) Γιάννης Παπαδάκης τον ποτέ Zagnd μέ σύζυγον καί 4 παιδιά.
39) Γιάννης Σολάκης τον ποτέ Μιχαήλ μέ την μητέρα του καί 6 αδέλφια.
40) Κατερίνα Σκλάβου τον ποτέ Νικολδ Σκλάβο έκ Χάνδακος μέ 5 

παιδιά.
41) Γιάννης Κατελανος τοΰ ποτέ Μανώλη ετών 24 μέ την γυναίκα του.
42) Μιχαήλ Μουοοΰρος τοΰ ποτέ Μανώλη μέ την σύζυγον, 2 παιδιά 

και ανεψιάν.
43) Δέων Καλούδης τον ποτέ Νικολό, μέ την μητέρα καί 3 αδελφούς.
44) Νικολό Μεταξάρης τοΰ ποτέ Μιχαήλ ετών 35 μέ σύζυγον καί 4 τέκνα.
45) Μιχαήλ Κονδεράτος τ ον ποτέ Ίοοάννου, ετών 40, μέ σύζυγον και

7 τέκνα.
46) Μαρίν Κλάδος τοΰ ποτέ Ιωάννη έκ Χανιών μέ σύζυγον 5 παι 

διά και ανεψιάν.
47) Άθανάσης Καστροφύλακας τοΰ ποτέ Φραγκίσκου έκ Χάνδακος, μέ 

σύζυγον και 4 παιδιά.
48) Ιωάννης Κατελανος τοΰ ποτέ πρωτοπαπά Νικόλα Κατελάνον έκ 

Χανιών μέ τήν μητέρα, τήν σύζυγον και δύο παιδιά.
49) Μιχαήλ Κοτσιφαλάκης τοΰ ποτέ Γιάννη μέ τήν σύζυγον και τρία 

παιδιά.
50) Κωνσταντής και ’Αθανάσιος Λιγεράκης, υΐοϊ τοΰ ποτέ Μανώλη, δ

πρώτος έτών 12 και ό δεύτερος 9, γεννηθέντες έν τφ φρουρίω.
51) Κωνσταντής Γραμματικάκης τοΰ ποτέ Μιχαήλ μέ τήν σύζυγον καί 

πέντε παιδιά.
52) Γιάννης Τολαΐτης τοΰ ποτέ Γεώργη έτών 37 μέ τήν σύζυγον καί 7 

παιδιά.
Κ. Δ. ΜΕΡΤΖΙΟΣ

ΣΟΥΔΑ ΚΑΙ ΣΠΙΝΑΛΟΓΚΑ
ΠΟΤΕ ΚΑΙ ΠΩΣ ΗΛΩΘΗΣΑΝ ΥΠΟ ΤΩΝ ΤΟΥΡΚΩΝ

Είς τον τόμον άρ. 960 τοΰ ’Αρχείου τοΰ Γενικού κατά θάλασσαν 
Προβλεπτοϋ άνεύρομεν τάς εκθέσεις τών Διοικητών τής Σούδας και 
Σπιναλόγκας αί όποΐαι περιγράφουν τά τής άλώσεως τούτων υπό τών 
Τούρκων.

*0 έκτακτος Προβλεπτής τής Σούδας Άλοΰσιος Μάνιο είς εκθεσίν 
του τής 23 - 11-1715 (ν. ή.) ΰποβληθεΐσαν εν Κερκύρρ είς τον Γενι
κόν κατά θάλασσαν Προβλεπτήν Δανιήλ Δολφίν γράφει μετάξι» άλλων : 

«Ή πολιορκία τής Σούδας διήρκεσεν έπ'ι 72 ημέρας... οΐ 'Ελληνες 
κάτοικοι δέν ήθέλησαν νά άντιστοΰν περισσότερον, κατόπιν τών ειδή
σεων που εϊχον λάβει περί τής απώλειας τοΰ Μωρέ ως... έχασαν τό 
θάρρος των καί δέν φυλάττονν πλέον τά σημεία είς & εϊχον δρισθή ώς
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