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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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φρουροί... Συνεκάλεσα το πολεμικήν Συμβούλων... ή γνώμη τών προ
κρίτων 'Ελλήνων ήτο δτι καθίστατο αδύνατος ή περαιτέρω άμυνα... οί 
Τούρκοι είοήλθον με τά πολεμικά των την Τετάρτην, 18ην Σεπτεμβρίου 
παρελθόντος και ήρχιααν να προετοιμάζουν κλίμακας κ.λ.π. διά την 
έκπόρθησιν τυϋ φρουρίου. Την έπομένην 19ην Σεπτεμβρίου οί πρόκρι
τοι "Ελληνες παρουσιάσθησαν έξω από την κατοικίαν μου, ζητοΰντες 
άκρόαοιν... όταν τους έδέχθην άρχισαν νά εκφράζουν τον φόβον των, 
λέγοντες 5it πάαα άντίσταοις ήτο άνοτφελής καί δέν &ά εΐχεν άλλο απο
τέλεσμα από την έξόντωσιν τών οικογενειών των... τους ήπείληοα δτι 
θά έπέβαλλον αυστηρόν τιμωρίαν... άλλα δεν έδωκαν σημασίαν διότι 
τό βράδυ τής Ιδίας ημέρας, πέντε από αυτούς έπήδησαν τά τείχη καί 
διέφυγον είς τό στρατόπεδον τοΰ Καπουδάν Πασά εις τά Χανιά ΐνα 
διαπραγματευτούν τήν παράδοσιν του φρουρίου... Τήν Παρασκευήν 
λίαν πρωϊ διάφοροι στρατιώται ένεφανίσθησαν εξ απροόπτου προ τής 
κατοικίας μου καί μοΰ Ιδήλωσαν δτι εφόσον οί “Ελληνες φρουροί εγ- 
κατέλειψαν τάς θέσεις, ήτο είς αυτούς άδυνατον να ίξακολουθήσουν 
τήν άμυναν, διότι έφοβοϋντο μήπως τούς χτυπήσουν εκ τών όπισθεν, 
είς περίπτωσιν καθ’ ήν οί Τούρκοι ήθελον άρχίσει τήν έφοδον. Τούς 
καθησύχασα... αυνεκάλεσα καί πάλιν τό πολεμικόν Συμβούλων καί τέ
λος με δάκρυα είς τούς οφθαλμούς έλήφθη άπόφασις να ύφώαωμεν 
λευκήν αηααίαν... εστάλη δ κόμης Καπιτάν Γκουΐδι είς τον Καπουδάν 
Ιΐασάν ϊνα διαπραγματευθή τήν παράδοσιν... δ Καπουδάν Πασάς ήξί- 
ωσε νά γίνη αϋτη τήν Κυριακήν (22 7/βρίου) καί τήν έπομένην Τρί
την έζήτησε τά κλειδιά τοΰ φρουρίου, ύποσχεθείς δτι θά έξηαφάλιζε 
τήν επιβίβασιν τών στρατιωτών καί οίουδήποτε άλλου κατοίκου πού θά 
ήκολούθει τούς Βενετούς, ϊνα τούς μεταφέρη... Έν τώ μεταξύ πολλοί 
Τούρκοι είσχωρήααντες διά τών πυλών, ή ύπερπηδήσαντες τα τείχη, 
είχον αρχίσει νά διαρπάζουν τά σπίτια... Τήν Τρίτην παρεδόθησαν αί 
κλείδες τοΰ φρουρίου καί επιβιβάαθηααν οί άνδρες...».

Πλήν τοΰ Άλοϋσίου Μάνιο εκτάκτου Προβλεπτοΰ, εύρίσκετο εκεί 
και δ Πάουλο Πασκουάλι, τακτικός Προβλεπτής.

Και ταϋτα μέν ως προς τήν παράδοσιν τής Σούδας.
Δεν άνευρεθη ή εκθεσις τοΰ Προβλεπτοϋ τής Σπιναλόγκας. Μόνον 

δ Γεν. Προβλεπτής Δολφίν είς τήν ΰπ’ άρ. 95 τής 26 Νοεμβρίου 1715 
εκθεσίν του είς τον Δόγην αναφέρει δτι τόσον οί Προβλεπταί τής Σού
δας οσον καί δ τής Σπιναλόγκας Φραγκίσκος Γιουστινιάν έκαμαν τό 
καθήκον των καί άντέστησαν δσον ή μπόρεσαν περισσότερον.

’Αλλά εχομεν διά τήν παράδοσιν τής Σπιναλόγκας τήν προκήρυξιν 
τοΰ Καπουδάν Πασά γραμμένην ελληνιστί καί ημερομηνίας 4 ’Οκτώ-
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βρίου 1715 (ν. ή,), Ιξ ής προκύπτει δτι ή παρα'δοσις τής Σπιναλόγκας 
εγένετο δέκα ημέρας μετά την τής Σούδας.

Ιδού ή προκήρυξις ως έχει εις τό πρωτότυπον:

Κόπια : ζιτιματα του αφέντη πρεβεδονρον 1 σπιναλογγας τα οποία 
τάσι8 και διδη ο υψνλοτατος Καπεταν Παοας γιαναλαβη οχά χέρια τον 
τι φορτετζα *

να ημπορη καδένας αποκινονς οπουνε μέσα οπιος και αν είναι 
φραγγος η ρομεος να μισεβγι με τααρματα του και με το πραμα του 
ολο ανεμπόδιστος ι και να πιενι οπού &ελη και να ημπορη νααπομηνη 
οπιος ϋελη να γενοι αραγιας4 του βασιλεύς διχος να μπορι να τον πι- 
ραξη κανίς εισεκαιρο κανένα.

να είναι κρατιμενος 5 ο υψνλοτατος καπεταν πασας να ευρι πλεγα- 
ρια 8 φραντζεζηκα οαα κάνουν χρια γιαναβαλη μέσα τον αψέντι προβε- 
δορι να παση7 μαζί του και με το πραμα τονς και να τζι παγι εις τζι 
κορφονς διχος καμία εξοδω εδικο τους.

να μπορούν οστε 8 να φταξονν στους κορφονς είς οπιον σιμονουση 9 
γη10 στα νιαια γη 10 ατομορεα οντος “ χριαζετε τιποτας ζωοτροφία 
νατην πάρουν και κανίς να μην ημπορη να τους πιραξη ούτε εις την 
γην ούτε στο πέλαγος

να έχουν τρις ήμερες μπονατζες τέρμινο 18 γιαναμπαρκαρουν το 
πράματος εκινοι οπού έχουν να μησεψονν εις τον οπιον καιρόν να μην 
μπορη να εμπη κανίς αλος εις τι φορτετζα και περνοντας εις τρις ήμε
ρες να πιενονσι τα κλιδια της φορτετζας στα χέρια του νψνλοτατου κα
πεταν πασα και τότες να εμπουν μέσα οι αν(Ορωπ)οι τον.

να μπορούν η χριστιανη οπού ΰελονοι απομηνι να εχονν μιαν εκλι- 
σιαν για να προσκυνονοι ης την πίστην τους μέσα εις τι φορτετζα.

να μπορούν οσοι απομινουν αραγιαδες του βασιλέας ο για τιν φτο- 
χια τονς ναμην πλεροσουν χαρατζη για τρις χρονους και να διαλαλιϋι 
φερμάνι ναμην μπορη κανίς εις εκερο κανένα να τζιπιραξη για πρα- 
ματα περασμένα οστε να μησεψονν απεδο αποτιν φορτετζα αν ιϋελε λα- 
γη κανένα πλεγαρι Βενετικό να ερ&η να μπορη και εκινω να μησεβγι 
ανεμπόδιστος.

εδο&η στο πορτω19 της απιναλογγας 1715 Οκτωβρι 4 στονεο

Κ. Δ. ΜΕΡΤΖΙΟΣ 
ά. μ. ’Ακαδημίας ’Αθηνών

') Προβλεπιοϋ, 8) τάσσει, *) φρούριον, 4) ραγιάς, υπήκοος, 5) υποχρεωμένος, 
β) πλοιάριο, Ί) νά πηγαίνουν, 8) έως διού, β) προσεγγίζουσι, ιο) ή, ή, “) Άν τοϊς, 
”) προθεσμίαν, **) λιμένα.

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 16:50:29 EEST - 54.161.213.156


