
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΠΕΡΙ ΚΡΗΤΗΣ 
ΤΟΥ ΤΕΛΟΥΣ ΤΟΥ 1 6°υ ΑΙΩΝΑ

Στον κώδικα 918 τής Μαρκιανής Βιβλιοθήκης τής Βενετίας (Mss. 
Ital. Cl. VII, άριθ. 918/8392) F° 90r κ. έξ., υστέρα άπό τον κατά
λογο τών 100 πόλεων τής Κρήτης, που δημοσίεψα στον προηγούμενο 
τόμο (ΙΑ' σ. 277 κ. εξ.) τών «Κρητικών Χρονικαιν» άναφέρονται διά
φορες στατιστικές πληροφορίες, σχετικές μέ τη διοικητική διαίρεση τής 
Κρήτης τό 16. αιώνα, μέ τά φρούρια, τά χωριά καί τον πληθυσμό της.

Δέν άναφέρεται στο χειρόγραφο πότε σταχυολογήθηκαν οί ειδήσεις 
αυτές. Επειδή δμως στο f 92r άναφέρεται δτι ή άπογραφή έγινε, άμα 
έπαψε ή επιδημία τής πανούκλας τοΰ 1592, ή όποια, όπως μάς είναι 
γνωστό από τήν έκθεση τοΰ Πασκουαλίγκο (βλ. Μνημεία Κρητικής 
'Ιστορίας τόμ. III, Ηράκλειο 1953, σ. 64 κ. εξ.) βάστηξε μέχρι τον 
Ιούλιο τοΰ 1593, συμπεραίνω πώς ή άπογραφή πού δημοσιεύεται εδώ 
έγινε τό 1593 ή τό 1594.

Οι ειδήσεις αυτές έχουνε ενδιαφέρον για τήν Κρήτη τοΰ τέλους τοΰ 
16. αιώνα, σ’ δ,τι άφορά τή διοικητική διαίρεση τοΰ νησιού καί τον 
πληθυσμό του και γι αυτό άξίζει νά δημοσιευτούν. Σχετικά μέ τό ζή
τημα τής διοικητικής διαίρεσης τής Κρήτης κατά τή Βενετοκρατία, ή 
οποία διατηρήθηκε, σχεδόν ή ίδια, μέχρι σήμερα, επιφυλάσσομαι νά 
πραγματευθώ στήν έκδοση τού Καστροφύλακα. Έδώ περιορίζομαι νά 
άναφέρω δτι:

Οί Βενετοί μόλις έγιναν κυρίαρχοι τής Κρήτης, τήν οποίαν ονό
μαζαν Regno (Βασίλειο) εφαρμόσανε σ’ αυτή τό διοικητικό σύστημα 
τής Μητρόπολής τους. Διαίρεσαν τό νησί σέ έξι sestieri (διαμερίσμα
τα), δπως διαιρούντανε και ή Βενετία, καί έδωσαν σ’ αυτά τις ίδιες ό 
νομασίες τών sestieri (συνοικιών) τής Βενετίας.

1) To sestiere Canaregio- περιλάμβανε τις τούρμες (πού έγιναν 
έπειτα Καστελανίες): Σητεία, Γεράπετρα, Λασίθι, Μεραμπέλο.

2) Τό sestiere San Marco- περιλάμβανε τις τούρμες: Μπελβεν· 
τέρε, Πεδιάδα, Πεζοκούναβα (περιοχή Πεζών - Κουνάβων).

3) To sestiere San Croce- περιλάμβανε χίς τούρμες: Μονοφάτσι, 
Καινούργιο, Πυργιώτισσα.

4) To sestiere Castello’ περιλάμβανε τις τούρμες: ’Απάνω Σύ· 
βριτος (Άμάρι), Μυλοπόταμο καί Άριο (ή ’Άγριο).

5) To sestiere San Paolo- περιλάμβανε τις τούρμες: Κάτω Σύ-
. ΚΡΗΤΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ 1Β. 21
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βριτος ('Άγιος Βασίλειος), Καλαμώνας (έπαρχ. Ρέθυμνου) και Ψυχρό 
(Άποκόρωνας).

6) To sestiere Dorsoduro- περιλάμβανε τις τοΰρμες: Κουφός (ά- 
νατολ. τμήιια επαρχίας Κυδωνιάς), Κίσαμος και Άρνά (Σέλινο).

'Η διοικητική αυτή διαίρεση βάσταξε ώς τό 14. αιώνα, οπότε ή 
νήσος διαιρέθηκε σέ 4 territori (διοικητικές περιφέρειες), πού αντι
στοιχούν :

I. Στη διοίκηση τής Σητείας, μέ έδρα την πόλη τής Σητείας, στην 
όποια περιλαμβανότανε ολόκληρη ή σημερινή επαρχία Σητείας μέ τά 
53 (κατά τον Καστροφύλακα) χωριά της και ή Καστελανία τής Γερά 
πέτρας μέ έδρα ιό Καστέλι τής Γεράπετρας και τά 18 χωριά της.

II. Στή διοίκηση τού Χάντακα μέ έδρα τήν πόλη τού Χάντακα, 
πού ήιανε και πρωτεύουσα δλης τής Κρήτης. Ή διοίκηση τού Χάν
τακα είχε 8 καστελανίες :

1) Τήν Καστελανία τού Μαλεβιζίου μέ έδρα τό Καστέλι Μαλεβι
ζίου, πού ήτανε κοντά στο σημερινό χωριό Κεραμούτσι. Είχε τήν έ“ 
κταση τής σημερινής ομώνυμης επαρχίας περίπου καί αριθμούσε 34 
χωριά, σύμφωνα μέ τήν άπογραφή τού Καστροφύλακα (1583).

2) Τήν Καστελανία Καινούργιου (Nuovo), μέ έδρα τό Καστέλι 
Καινούργιου, πού τά ερείπιά του σώζονται πάνω καί δυτικά από τό 
σημερινό χωριό Καστέλι Καινούργιου. Είχε 58 χωριά και καταλάμβα
νε τήν έκταση τής σημερινής ομώνυμης επαρχίας.

3) Τήν Καστελανία Μπελβεντέρε μέ έδρα τό Καστέλι Μπελβεντέρε, 
πού ήτανε πάνω στο λόφο «Κάστελος», κοντά στο σημερινό χωριό Κα- 
στελιανά Μονοφατσίου. Περιλάμβανε ολόκληρη τήν σημερινή επαρχία 
Βιάννου καί μέρος τής επαρχίας Μονοφατσίου. Είχε 70 χωριά, σύμ
φωνα μέ τον Καστροφύλακα.

4) Τήν Καστελανία Μεραμπέλου μέ έδρα τό Καστέλι Μεραμπέλου, 
πού ήτανε πάνω στο λόφο τού Άγ. Νικολάου, τής σημερινής πρωτεύ
ουσας τού Λασιθίου. Είχε τήν έκταση τής σημερινής ομώνυμης επαρ
χίας καί αριθμούσε 20 χωριά.

5) Τήν Καστελανία Πεδιάδας μέ έδρα τό Καστέλι Πεδιάδας. Είχε 
98 χωριά και τήν έκταση τής σημερινής ομώνυμης επαρχίας.

6) Τήν Καστελανία Τεμένους μέ έδρα τό Καστέλι Τεμένους, πάνω 
από τό σημερινό Κανλί Καστέλι. Είχε τήν έκταση τής σημερινής ομώ
νυμης επαρχίας καί 52 χωριά,

7) Τήν Καστελανία Bonifacio μέ έδρα τό Καστέλι Μονοφατσίου 
πού ήτανε στο σημερινό χωριό Τσιφούτ Καστέλι τής ίδιας επαρχίας. 
'Η έκτασή της ήτανε ή ίδια μέ τήν έκταση τής σημερινής επαρχίας 
Μονοφατσίου, εκτός από ένα τμήμα προς τά ανατολικά, πού ανήκε
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στην καστελσνία Μπελβεντέρε, όπως είπα παραπάνω' είχε ί 11 χωριά.
8) Την Καστελανία τής Πυργιώτισσας (Priotissa) μέ έδρα τό Κα

στέλι Πυργιώτισσας, πού ήτανε στην αριστερή όχθη τοϋ Γέρο Ποτα
μού, κοντά στο Τιμπάκι. Καταλάμβανε την έκταση τής σημερινής ο
μώνυμης επαρχίας καί είχε 22 χωριά.

Στη Διοικητική περιφέρεια τοΰ Χάντακα ανήκε καί τό οροπέδιο 
τοϋ Λασιθιοΰ, δηλαδή ή σημερινή επαρχία Λασιθίου. Δεν αποτελούσε 
δμως καστελανία, τουλάχιστο στα τελευταία χρόνια τής Βενετοκράτίας, 
αλλά έξαρτιώντανε απευθείας από τήν κεντρική διοίκηση τοΰ Χάντακα, 
αφού, ύστερα από τήν καταστροφή του, ανήκε κατά κυριότητα στο Δη
μόσιο.

III. Στή διοίκηση τοΰ Ρέθυμνου μέ έδρα τήν πόλη τοΰ Ρέθυμνου. 
Είχε 3 καστελανίες :

1) Τήν Καστελανία Μυλοπόταμου μέ έδρα τό Καστέλι Μωλοπότά- 
μου, πού ήτανε στή θέση τοΰ σημερινού Πανόρμου. Είχε τήν ίδια έ
κταση μέ τή σημερινή ομώνυμη επαρχία καί 72 χωριά, σύμφωνα μέ 
τις πληροφορίες τοΰ Φραγκ. Μπασιλικάτα.

2) Τήν Καστελανία Άμαρίου (τή βυζαντινή Απάνω Σύβριτο) μέ 
έδρα τό Καστέλι Άμαρίου, πού ήτανε στή θέση τοΰ σημερινού χωριοΰ 
Θρόνος τής ίδιας επαρχίας. Είχε 58 χωριά κατά τον Μπασιλικάτα καί 
καταλάμβανε τήν έκταση τής σημερινής ομώνυμης επαρχίας. Καί

3) τήν Καστελανία τοΰ Άγ. Βασιλείου (Κάτω Σϋβριτος) μέ έδρα 
τό Καστέλι Άγ. Βασιλείου, πού ήτανε δπου το σημερινό ομώνυμο 
χωριό. Ή Καστελανία Άγ. Βασιλείου είχε τήν έκταση τής σηάερινής 
επαρχίας καί 65 χωριά κατά τον Μπασιλικάτα.

IV. Στή διοίκηση των Χανιών μέ έδρα τά Χανιά. Είχε 4 Καστε
λανίες :

1) Τήν Καστελανία τοΰ Άποκορώνου μέ έδρα τό χωριό Καστέλι 
Άποκορώνου, πού ήτανε κοντά στο σημερινό χωριό Καλύβες τής ίδιας 
επαρχίας. Είχε τήν έκταση τής σημερινής επαρχίας Άποκορώνου καί 
50 χωριά κατά τον Μπασιλικάτα.

2) Τήν Καστελανία Κισάμου μέ έδρα τό Καστέλι Κισάμου, πού 
διατηρεί τό βενετσάνικο δνομα Καστέλ1. Είχε τήν έκταση τής σημερι
νής ομώνυμης επαρχίας καί 118 χωριά κατά τον Μπασιλικάτα.

3) Τήν Καστελανία Σέλινου μέ έδρα τό Καστέλι Σέλινου, πού ήτα- 
νε στή σημερινή Παλιόχωρα Σέλινου. Είχε τήν έκταση τής σημερινής 
ομώνυμης επαρχίας καί 59 χωριά κατά τον Μπασιλικάτα.

4) Στή διοίκηση των Χανίων υπαγότανε καί ή περιφέρεια τών 
Σφακίων, ή οποία δμως δεν αποτελούσε Καστελανία. Είχε ιδιότυπη 
διοίκηση. Διοικούντανε άπό,Προβλεπτή, εύγενή, βενετσάνο από τά Χα-
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νιά, ό όποιος είχε την έδρα του στο Καστέλι, πού ήτανε κοντά στη 
Χώρα Σφακίων.

Ή περιφέρεια τής περιοχής τίϋν Χανίων, δηλαδή ή σημερινή επαρ
χία Κυδιονίας υπαγότανε απ’ ευθείας στη διοίκηση τών Χανίων δπως 
και ή περιοχή τού Ρέθυμνου, ή σημερινή επαρχία Ρεθύμνης, υπαγό
τανε άπ’ ευθείας στή διοίκηση τού Ρέθυμνου. Ή πρώτη είχε 63 χω
ριά στή δικαιοδοσία της καί ή δεύτερη είχε 80.

'Ο πληθυσμός τής Κρήτης στά τελευταία χρόνια τής Βενετοκρατίας 
ήτανε γύρω στις 200.000 κατοίκους. 'Ο ’Ιάκωβος Φοσκαρίνι στά 1579 
έκανε λεπτομερή άπογραφή, δπως γράφει στήν έκθεσή του (Μαρκιανή 
Βιβλιοθήκη, Mss. Ital. Cl. VII, άριθ. 631α/7476, fo 70r) καί βρήκε 
δτι ή Κρήτη είχε 1070 χωριά kui 219.000 κατοίκους1.

“Υστερα από 4 χρόνια, δηλαδή τό 1583 ό Καστροφύλακας, πού οϊ 
πληροφορίες του είναι θετικές καί αναμφισβήτητες, μάς λέει στο περί
φημο Bibro του δτι: 'Ο Χάντακας μέ τήν περιφέρειά του, δηλαδή ό 
σημερινός νομός'Ηρακλείου, τό Μεραμπέλο καί τό Λασίθι, είχε 90179 
κατοίκους (Pietro Castrofilaca, Libro de Informattion κλπ., Μαρ- 
κιανή Βιβλιοθήκη, Mss. Ital. Cl. VI, άριθ. 156/6005, K. 105).

'Η Σητεία μέ τήν περιφέρειά της είχε 22.312 κατοίκους (Κ. 140).
Τό Ρέθυμνο μέ τήν περιφέρειά του είχε 45.646 κατοίκους (Κ. 

177) καί
Τά Χανιά μέ τήν περιφέρειά τους είχαν 48788 κατοίκους (Κ. 240).
Δηλαδή ή Κρήτη τό 1583 είχε συνολικά 206,914 κατοίκους.
'Ο Ίω. Μοτσενίγο, μετά από 6 χρόνια, δηλαδή τό 1589, αναφέρει, 

δτι ή Κρήτη είχε 1087 χωριά καί 208.000 κατοίκους (βλ. Μνημεία 
Κρητικής Ιστορίας τόμ. I σ. 12).

Τέλος τό δημοσιευόμενο έγγραφο αναφέρει πληθυσμό τής Κρήτης 
203.123.

‘) «...Vi sono Casali 1010, per la deserizione, ch’ ho fatto fare piii mi- 
nutamentr e stato possibile. ui sono anime 219.000 in tutti li territory fra 
quail da fattion sono 55345, il resto donne, putti et qenti inulili, di ry(ue)- 
ste in Ciltd sono 9018, et nelli territori il reslante; di tutti questi 26693> 
sono obligati al seni(iti)o d{e)lla Oalera, et 33349 hanno oblige di angaria 
alle fabriche, et 10691, sono descritti nelle ordinanze...*.
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(Biblioteca di S. Marco di Venezia, Mss. Ital. Cl. VII, άριθ·. 918/8392)
Fo 90r.

Se bene per la publica jama delli ncmi delle quattro Cittd che f. gor 
hogqi sono nell’ Isola di Candia si potrebbe far di meno di fame 
mentione, tutta uia per render menuto canto d’ ogni particolar di 
quel Regno, hd uoluto notar qui sotto no(n) solo nomi di esse Cit- 
td ma anco li nomi delli Castelli che ciascheduna di esse Cittd 
hanno sotto di loro, et anco il n(umer)o delle Ville di tutto il 
Regno et quante di esse Ville sono sottoposte per ciascheduno di 
essi Castelli e ρ(τ\)ηια | la Cittd di Candia hd sotto di se Castelli f. gov 
n(umer)o 8: e sono li sottoscr{h)ti:2

Castel maluesin fra terra per Garbino lontano di Candia mi- 
glia. 12. mc(irc)a'.

Castel nuouo fra terra per ostro lontano da Candia c(ire)a mi- 
glia 244.

”Av και είναι γνωστά ατό κοινό τά ονόματα των τεσσάρων πόλεων, 
που υπάρχουν σήμερα στο νησί τοΰ Χάντακα, και μπορούσε κανείς id 
παραλείψει νά αναφέρει γι’ αυτές, δμως, για να όώαω Ακριβείς πλη
ροφορίες γιά κάΰε λεπτομέρεια τοΰ Βασιλείου έκείνου, αποφάσισα νά 
σημειώσω παρακάτω δχι μόνο τά ονόματα των πόλεων αυτών μά καί 
τά ονόματα τών Καστελίων, που κά&ε μιά απ’ αυτές έχει στην περιφέ 
ρειά της, ώς και τον Αριθμό τών χωριών όλου τοΰ Βασιλείου, καί πό
σα Από τά χωριά αυτά υπάγονται στο καδένα Καστέλι.

Και πρώτα ή πόλη τοΰ Χάντακα έχει στην περιφέρειά της 8 Κα
στέλια, που είναι τά παρακάτω 2 :

Καστέλι Μαλεβίζι, μεσόγειο, προς Νά, μακρυά Από τό Χάντακα 
12 μιλιά περίπου3.

Καστέλι Καινούργιο, μεσόγειο, προς Ν, μακρυά Από τό Χάντακα 
μιλιά 24 4.

2) Σωστά αναφέρει πώς ό Χάντακας είχε 8 καστελανίες, από τις όποιες 
δμως παράλειψε νά αναφέρει 2 : τήν κασιελανία ΙΙυργιώτισσας καί τή\ καστε- 
λανία Μονοφατσίου (Bonifacio).

*) Γιά τήν ετυμολογία τής λ. Malvesin από τό ομώνυμο πολιορκητικό μη. 
χάνημα τών μεσαιωνικών χρόνων βλ. Ν. Πλάτωνα, Περί τήν ονομασίαν τής 
επαρχίας Μαλεβιζίου, περιοδ «Κρητικά Χρονικά» ΣΤ', σ. 156.

Τό φρούριο τοϋ Μαλεβιζίου άναφέρεται μεταξύ εκείνων πού κατασκεύασε 
ό Pescatore. Οί βενεισάνικοι χάρτες τό τοποθετούν στή 6·έση Καστέλι 
κοντά στό χωριό Κεραμούισι, σιό κέντρο τής ομώνυμης επαρχίας.

4) Άναφέρεται σέ έγγραφα τοΰ 13. αιώνα 'Ονομάστηκε άπό τούς Ιδρυτές
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Castel beluedere fra terra per sirocco lontan di Ccmdia mi- 
glia 205.

Castel Mirabello per leuante alia marina di tramontana lon- 
tano di Candia miglia....6.

Castel pediata fra terra per sirocco lontan di Candia miglia 18 \

Καστέλι Μπελβεντέρε, μεσόγειο, προς ΝΑ, μακρυά από τό Χάντα- 
κα μιλιά 20 5.

Καστέλι Μιραμπέλο, προς Α, στη βορεινή παραλία μακρνά από τό 
Χάντακα μιλιά...6.

Καστέλι Πεδιάδα, μεσόγειο, προς ΝΑ, μακρνά από τό Χάντακα 
μιλιά 1S 7. ..

του Castel nuovo, ίσως γιατί δεν ιδρύθηκε δπως τα ά'λλα, πάνω σέ ερείπια 
παλαιοτέρων φρουρίων. Οί Κρητικοί, μεταφράζοντας τή βενετσάνικη δνομασία 
τό λέγανε Καινούργιο καί μέ τό όνομα αυτό λέγεται καί σήμερα ολόκληρη ή 
επαρχία. ‘Απόκτησε μεγάλη φήμη γιατί άντιατάθηκε αποτελεσματικά στους Βέ
νετους καί Κρητικούς επαναστάτες πού τό πολιόρκησαν ίό 1361, όταν άνακή - 
ρυξαν τ,ή Δημοκρατία τοΰ Άγ. Τίτου.

Τό Καινούργιο Καστέλι είναι γνωστό σήμερα μέ τήν ονομασία Ψηλό Κα
στέλι. Ήταν πάνω στό λόφο, πού βρίσκεται κοντά στό σημερινό χωριό Καστέ
λι, δυτικά τοΰ Άμπελούζου.

5) Τό φρούριο Μπελβεντέρε ήτανε πάνω στό λόφο, πού ήταν κτισμένη ή 
αρχαία Πριανσός, κοντά στό σημερινό χωριό Καστελιανά Μονοφατσίου. Οί 
Κρητικοί τό λέγανε Ριζόκαστρο, δηλαδή κάστρο τής ρίζας, τοΰ βουνοΰ, καί ή 
επαρχία Μπελβεντέρε ονομαζότανε επαρχία Ρίζου. Κτίστηκε αρχικά άπό τούς 
Γενοβέζους.

s) Τ6 φρούριο Μεραμπέλο κτίστηκε επίσης άπό τούς Γενοβέζους στή θέση 
πού ήΐανε ή αρχαία πόλη Λατώ πρός Καμάρα, δηλαδή πάνω στό λόφο, ανα
τολικά τοΰ σημερινού Άγ. Νικολάου Μεραμπέλου. Σέ βενετσάνικη επιγραφή 
τοΰ 1602 άναφέρεται Castello Heraclium. Τήν ταύτιση αυτή μέ τό Ηράκλειο 
είχε ύπόψει ό Ιρανιστής τοΰ Καταλόγου των αρχαίων πόλεων τής Κρήτης πού 
δημοσίεψα στον προηγούμενο τόμο τών «Κρητικών Χρονικών» (βλ. τ. ΙΑ' σ. 
288) καί αναγράφει... eraklio hoqqi detto il Castello Mirabello. Οί Κρητικοί 
τό λέγανε Βουλισμένη άπό τό όνομα τής λίμνης πού είναι εκεί. ΟΙ Βε· 
νετσάνοι τό ονομάζανε Mirabello, όνομα συνηθισμένο στήν ’Ιταλία, πού έπε- 
κράτησε νά δηλώνει καί σήμερα ολόκληρη τήν επαρχία. Στά τελευταία χρόνια 
τής Βενετοκρατίας έγκοταλείφτηκε καί παραχώρησε τή θέση του στό Φρούριο 
τής Σπιναλόγκας. Στον κώδικα δεν διακρίνεται 6 αριθμός τών μιλίων. Ό 
Μπασιλικάτα δμτος (Bibl Marciana, Μ. Ital. Cl VI, άριθ. 1683/8376 f 39r) 
αναφέρει ότι απέχει 60 μιλιά. Ό ίδιος αναφέρει πώς τό φρούριο λεγότανε καί 
Βουλισμένη, άπό τή λιμνοΰλα πού είναι σέ απόσταση 20 ι βήματα, δτι κα- 
τοικεϊται άπό Ικανότατους ψαράδες, τούς πιό ικανούς άπό δλους τού Βασιλείου.

7) Τό Καστέλι Πεδιάδας είναι ένα άπό ιά βενετσάνικα φρούρια πού δια
τήρησε μέχρι σήμερα ακέραιο τό βενετσάνικο όνομα. Κατά τόν Gerola (Μο-
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Castel Temene fra terra per ostro lontano di Candia miglia 12°.
Rettimo ha sotto di se Castelli 3 : c sono li sottoscritti. 

Castello Milopotamo alia marina di tramontana lontano da 
Rettimo miglia 20: uerso Candia °.

Castel S. Raseglio fra terra'0.
Castel Amari fra terra

Καστέλι Τέμενος, μεσόγειο, προς Ν, μακρυά από το Χάντακα μι
λιά 12°.

Τό Ρέθυμνο εχει στην περίψέρειά τον 3 καστέλια που είναι τά πα

ρακάτω :
Καστέλι Μνλοπόταμον, στη βορεινή παραλία, μακρυά από τό Ρέϋυ' 

μνο μιλιά 20 προς τό Χάντακα °.
Καστέλι "Αγιος Βασίλειος, μεσόγειο ,0.
Καστέλι Άμάρι, μεσόγειο

numenti Veneti nell’ Isola di Creta, vol. I, Venezia 1905, σ. 218) ονομά
στηκε έτσι, γιατί ήιανε κτισμένο σέ πεδιάδα ενώ τά άλλα ήιανε πάνω σέ 
ύψώματα. Όμως τό δνομσ υπήρχε πριν οϊ Βενετοί καταλάβουν τήν Κρήτη. 
Φυσικά τό δνομα δόθηκε από τήν Πεδιάδα, τό ’Ομφάλιον Πεδίον τών ’Αρ
χαίων. ’Απ’ αυτό πήρε τό δνομα καί ολόκληρη ή καστελανία, παρ’ όλο πού κά
θε άλλο παρά πεδινή είναι, εκτός από τήν περιοχή τοϋ Καστελιού. Μέσα στό 
φρούριο αυτό φύλαγαν, στά τελευταία χρόνια τής Βενετοκρατίσς, καί τά σιτη
ρά, πού μεταφέρανε άπό τό κοντινό Λασίθι.

8) Τό φρούριο Τέμενος χτίστηκε άπό τό Νικηφόρο Φωκά τό 961, όπως εί
ναι γνωστό, πάνω στά δίδυμα υψώματα πού βρίσκονται ανατολικά τοϋ σημε 
ρινοΰ χωριού Κανλί Καστέλι, γνωστό σήμερα μέ τό βενετσάνικο δνομα Ρόκα 
(Rocca = φρούριο). Θεωρούνταν άπό τούς Βενετσάνους σπουδαιότατο τούς πρώ
τους αιώνες, μά σιγά - σιγά, καί μάλιστα υστέρα άπό τήν κατασκευή τών τει
χών τοΰ Χάντακα, τό έγκατάλειψαν. ’Αρχικά υπαγότανε στήν διοικητική περι
φέρεια τοΰ Χάντακα, μά άργότερα έγινε έδρα Καστελανίας, πού ονομάστηκε 
άπ’ αυτό Kastelania di Temene Ή περιοχή είχε δοθεί σάν φέουδο στήν οι
κογένεια τών Κορνάρων καί τό 1597 παραχωρήθηκε στό Benetto Querini.

9) Τό παραθαλάσσιο Καστέλι Μυλοποτάμου ήτανε στή θέση τοΰ σημερινού 
Πάνορμου, πού εξακολουθεί νά λέγεται καί Καστέλι Μυλοποτάμου Ή ίδρυσή 
του άποδίδεται στόν κόμητα τής Μάλτας Enrico Pescatore, στις άρχές τοΰ 
13 αιώνα. Λείψανά του σώζονται καί σήμερα. 01 Τούρκοι τό λέγανε Ρουμελί 
Καστέλι.

10) Τό Καστέλι Άγ. Βασιλείου ήτανε παλιό βυζαντινό Καστέλι, γνωστό μέ 
τήν ονομασία Κάτω Σύβριτος. Μά ό βενετσάνος Καστελάνος εγκαταστάθηκε 
στό χωριό "Αγιος Βασίλειος κι άπό κεΐ πήρε τό δνομα τό Καστέλι καί ή Κα
στελανία. Ή άκριβής θέση τοϋ Κασ ελιοΰ αύτοΰ δέν έχει καθοριστεί.

") ’Επίσης τό Καστέλι Άμαρίου ήτανε βυζαντινό, γνωστό μέ τό δνομα Α
πάνω Σύβριτος. Βρισκότανε στή θέση τοΰ σημερινού χωριού Θρόνος, όπου σώ 
ζονται ελάχιστα ερείπιά του.
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Settia ha sotto di se Gastello uno che e il sottoscr(it)to.
Castel Gerapetra lontano da Sittia miglia 40: alia marina 

nella parte Auslrale,a.
La Canea ha sotto di se li sottoscr(it)ti Castelli:

Castel Apicorno al mar di tramontana al quanto eminente 
dalla marina all’ incontro della fortezza della Suda et lontano 
dalla citta della Canea circa miglia 1518.

Castel Chissamo dalli antichi detto Chissamopoli posto alia 
marina per ponente lontano della citta della Canea miglia 25: 
Cid e tra Capo Spada e le Grabuse

'Η Σητεία έχει στην περιφέρεια της ένα καστέλι, που είναι τό πα
ρακάτω :

Καστέλι Γεράπετρας, που απέχει από τη Σητεία μίλια 40, στην νό
τια παραλία 12 *.

Τα Χανιά έχουν στη περιφέρεια τους τα παρακάτω Καστέλια :
Καστέλι 5Αποκόρωνα, στη βορεινέ) θάλασσα, επάνω ok έξέχον κά

πως ϋψωμα τής ακτής, απέναντι στο Φρούριο τής Σούδας, που απέχει 
από την πόλη των Χανιών περίπου μίλια 15 “.

Καστέλι Κιαάμου, που λεγότανε από τούς αρχαίους Κισαμόπολη, 
παράλιο, προς Δ, απέχει από τα Χανιά μίλια 25. Τούτο είναι ανάμε
σα ατό άκρωτήρι Σπάθα και τής Γραιιπούοας 14.

12) *Η Σητεία είχε μιά καστελανία μόνο στην περιφέρεια της, τήν Καστε- 
λανία τής Γεράπετρας. Τό Καστέλι τής Γεράπετρας έκτισαν ot Βενετοί πάνω 
στά ερείπια τής παλιάς μεγάλης πόλης Ίεράπυτνας όπου καί σήμερα ή όμώ. 
νυμη κωμόπολη. Έπεσε στά χέρια των Τούρκων τό 1647, οΐ όποιοι τό επι
διόρθωσαν.

la) Τό Καστέλι Άποκορώνου βρισκότανε κοντά στό σημερινό χωριό Κα
λύβες τής ομώνυμης επαρχίας. Ελάχιστα ερείπιά του σώζονται. Τό όνομα έχει 
τήν αρχή του στό αρχαίο Ίπποκορώνειον. (Βλ. καί Σ. Ξανθουδίδη, Έ- 
παρχίαι καί Πόλεις τής Κρήτης, ΕΕΒΣ τόμ. Γ' (1926), σ, 66). Πότε κτίστηκε 
δέν είναι εξακριβωμένο. Βέβαιο όμως είναι πώς υπήρχε πριν τό 1303, έτος 
κατά τό όποιο άναφέρεται σέ έγγραφο τής εποχής ότι έπαθε ζημιές από τό σει
σμό. (Πρβλ. Gerola, Monument! κλπ. I, σ. 207).

u) Είναι τό σημερινό Καστέλι Κισάμου, πού διατηρεί έπίσης ακέραιο τό 
βενετσάνικο όνομά του, όπως καί τό Καστέλι Πεδιάδας. Τά σωζόμενα σήμερα 
ερείπιά του είναι στό μεγαλύτερο μέρος τους έργο τών Τούρκων. Κτίστηκε πά
νω στά ερείπια τής αρχαίας πόλης Κισάμου' πότε όμως δέν είναι γνωστό Πι
θανόν νά ιδρύθηκε κι αυτό από τό γενοβέζο άρχιπειρατή Pescatore Ό σει
σμός τοΰ 1595 τό κατάστρεψε σχεδόν ολόκληρο καί μόνο τό 1635 έπισκευάστη 
κε άπό ιόν προβλεπτή Lorenzo Contarini. "Ομως στις 24 τοΰ Φλεβάρη τοΰ 
1616 ό καπετάνιος τής φρουράς Giovanni Medici, λυποψύχηοε κΓ άνοιξε τις
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Σχέδια Φραγκ. Μπασιλικάχα. Museo Correr, Portolani No 44, Regno di Candia.
Εϊκ. 1 &νω Σχέδιο V1T Κααχέλι Μυλοποχάμου. —Είκ. 2 κάχω. Σχέδιο XT. Κασχέλι Άποκορώνοο.
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Σχέδια Φραγκ. Μπασιλικάχα. Museo Corrtr, Portolani No 41. Regno di Candia.
Είκ.Ί άνω. Σχέδιο XIX. Καστέλι Σέλινου. — Εΐκ. 2 κάτω. Σχέδιο Χ.'ίΙ, Καστέλι των Σφακίων.
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Castel Selino al lito del mare nelle parti australi lontano dal- 
la Canea miglia 50,s.

Castel S. Nichita al lito del mare nelle parti australi lontano 
dalla Canea miglia AO

Castel della Sfacchia al mar d’ ostro lontano della Canea mi
glia.... " le genti di guesto Castello sono belicosi et uiuono in con
tinue inimicitie il sito de rf(ett)o loco e tutto grebanoso et ui deue 
huomini da spada al n(umer)o di 600: e per tener in freno dette

Καστέλι Σέλινο, παράλιο, στη νότια πλευρά, μακρυά από τά Χανιά 
μίλια 50“.

Καστέλι ‘Αγ. Νικήτα, στη νότια παραλία, μακρυά από τά Χανιά 
μίλια 40,β.

Καστέλι τ&ν Σφακιών, στη νότια θάλασσα, μακρυά από τά Χανιά 
μίλια...1''. 01 κάτοικοι τοΰ Καστελιού αυτού είναι φιλοπόλεμοι και 
ζοΰν μέσα σέ μια συνεχή εχθρότητα μεταξύ των. 'Ο τόπος αυτός είναι 
παντού ανώμαλος, βραχώδης, και πρέπει νά έχει άντρες για τό σπαθί 
600. Για νά κρατεί σε πειθαρχία τους ανθρώπους αυτούς στέλνεται * 15 16 17

πόρτες του στον καινούργιο κατακτητή. (Βλ. Gerola, Monumenti κλπ. δ. 
π. I. σ. 2281.

15) Τό παραθαλάσσιο Καστέλι Σέλινου ήτανε στή θέση τής σημερινής Πα. 
λιόχωρας Σελίνου. Τό Καστέλι Σιλίνου ιδρύθηκε από τούς Βενετοΰς τό 1279, 
άπό τό δούκα Marino Gradenigo μέ σκοπό νά κρατεί ευκολότερο στήν ύποτα. 
γή του τούς ανυπότακτους κατοίκους τής περιοχής, πάνω ο’ ένα βραχώδες ά- 
κρωτήρι, ονομαζόμενο Λισός. Τό δνομα οφείλεται κατά τόν Ξανθουδίδη (δ. π. 
σ. 60) στό γνωστό φυτό σέλινο, πού φυτρώνει μόνο του στήν περιοχή.

16) Τό Καστέλι τοΰ *Αγ. Νικήτα είναι τό γνωστό Φραγκοκάστελο, δηλαδή 
Καστέλι τών Φράγκων (Βενετών), ονομασία πού τοΰ δώσαν οί Σφακιανοί καί 
τήν δέχτηκαν αργότερα οί Βενετοί μειαφράζοντάς την : Castelfranco. Τό αρχι
κό του δνομα τό πήρε άπό τήν εκκλησία τοΰ “Αγ. Νικήτα, πού ήτανε εκεί, καί 
χτίστηκε, ύστερα άπό αίτηση τών Φεουδαρχών τών Χανιών, γιά νά προστατευ- 
θοΰν άπό τούς κουρσάρους καί άπό τούς επαναστάτες τής περιοχής. Στό φρού
ριο αυτό οχυρώθηκε τό 1828 ό Χατζή Μιχάλης Νταλιάνης καί ύστερα άπό 
λυσώδη μάχη μέ τούς Τούρκους σκοτώθηκε μ’ δλους τούς στρατιώτες του καί 
χίλιους Τούρκους.

Τό φρούριο αυτό δέν είχε Καστελανία, όπως τά προηγούμενα.
17) Τό φρούριο τών Σφακιών ήτανε άπό τά νεότερα φρούρια - έδρες διοί

κησης. ‘Εκεί είχε τήν έδρα του ό Προβλεπτής, γιατί τά Σφακιά δέν άποτελοΰ- 
σαν καστελανία. Ή οικοδόμησή του ανάγεται στις άρχές τοΰ 15 αιώνα “Hia- 
νε πάνω στό μικρό άκρωτήρι, νοτικά τής Χώρας Σφακίων. Στόν κώδικα δέν 
διακρίνεται ό αριθμός τών μιλίων Ό Μπασιλικάτα (δ. π. Fo 42ν) άναφέρει 
ότι άπέχει 35 μίλια
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genti ue si manda un | Proued(\to)r elleto dal Regg(\men)to della f 
Canea, et approbato dal Regg(imen)to di Candia et si muta ogni 
duo anni, li dui si manda Nobili Venetiani, et li altri duo nobi- 
li cretensi; ma perd si manda sempre persone di consideratione 
per lener quelle genti quiete piu che ha possibile.
la citta di Candia ha sotto di se casali n(umer)o 434
la citta della Canea ha sotto di se casali n° 240
la citta di Rettimo ha sotto di se casali no 265
la cittd di Settia ha sotto di se casali no 90

Sumano in tutto casalits no 1029

ένας Προβλεπτής, που εκλέγεται από τη διοίκηση των Χανιών, έγ· 
κρίνεται από τη διοίκηση τοϋ Χάντακα, και αντικαθίσταται κάθε δυο 
χρόνια. Τη μια φορά στέλνεται ευγενής Βενετσάνος καί την άλλη εύγε- 
νής Κρητικός. ’Αλλά πάντοτε στέλνονται πρόσωπα σοβαρά και Ικανά 
γιά νά κρατούν σέ ησυχία, κατά τό δυνατό, τους ανθρώπους εκείνους.

Ή πόλη τοΰ Χάντακα εχει στή δικαιοδοσία της χωριά 434

Ή πόλη των Χανιών έχει στή δικαιοδοσία της χωριά 240

Ή πόλη τοΰ Ρέθυμνου εχει στή δικαιοδοσία της χο)ριά 265
Ή πόλη τής Σητείας εχει στή δικαιοδοσία της χωριά 97

Xννολο χωριά 18 1029

>8) Kata τόν Καστροφύλακα (δ. π.) :
Ή πόλη τοΰ Χάντακα είχε τό 1583 κατοίκους 13 625

» παπάδες 416
» έβραίους 950

Ή καστελανία Πεδιάδας είχε χωριά 98 > 16 845
» » Μπελβεντέρε » » 70 > 7 541
» » Μεραμπέλου » » 20 » 9.486
» * Μονοφατσίου » » 111 > 9 569
» » Τεμένους » » 52 » 5.575
» » Μαλεβιζίου » » 34 » 5.219
1 » Καινούργιου » » 58 » 9.362
» » Πυργιώιισσας » » 22 » 2 438

Τό Λασίθι είχε μετόχια 49 » 469

Σύνολα" μετόχια 49 χωριά 465 κάτοικοι 90 179

Ή Σητεία είχε χωριά 53 13 523
Ή Κασιελανία Γεράπετρας » » 18 > 6.957

παπάδες κλπ 1 841

Σύνολυ' χωριά 71 κάτοικοι 22.321

*Η πόλη τοΰ ΡέΌυμνου είχε κατοίκους 4.782
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Nella Soprad(dett)a Isold di Candia sono state fabricate dalla 
guerra in qua cid e dull’ anno 1571: diuerse fortezze quale sono 
le sottoscritte.

Primo il forte del porto della fraschia detto il Paglio castro 
fabricate V anno 157219.

Στο νησί τοϋ Χάντακα κατασκευάστηκαν από τον πόλεμο κι εδώ, 
δηλαδη από τό έτος 1571, διάφορα φρούρια, που είναι τά παρακάτω:

Πρώτο είναι τό φρούριο τοϋ λιμανιού των Φρασκιών, τό λεγόμενο 
Παλιό Κάστρο, που οϊκοδοιιή&ηκε τό έτος 1572 |0.

Ή επαρχία τοΟ Ρέθυμνου κατά τό Μπα-
λικάτα είχε χωριά 80

Ή Καστελανία τοΰ Άμαρίου » » 58
» » Άγ. Βασιλείου » > 65
» » Μυλοποτάμου » » 72

Δηλαδή συνολικά » » 275 (ό Καστροφ. αναφέρει μόνο 268)
'Ολόκληρο τό διαμέρισμα τοΰ Ρέθυμνου μαζί μέ τήν πόλη, σύμφωνα μέ τήν 

άπογραφή τοΰ Καστροφύλακα είχε κατοίκους 15 646

Τά Χανιά είχαν κατά τόν Καστροφύλακα » 7.500
Κατά τό Μπασιλικάτα ή διοικητική περι

φέρεια τής πόλης Χανιά (ή σημερινή 
επαρχία Κυδωνιάς) είχε χωριά 63

Ή Καστελανία Άποκορώνου » » 50
> » Κισάμου » » 118
» » Σέλινου » » 59

Σύνολο » 291 (Καστροφύλ.) κάτοικοι 48.788

Ανακεφαλαίωση :

Διοίκηση τοΰ Χάντακα χωριά 465
μετόχια Λασιθίου 49 κάτοικοι 90.179

» Σητείας χωριά 71 > 22.321
» Ρέθυμνου » 275 > 45.646
> Χανιών » 291 » 48 788

Βασίλειο τής Κρήτης » 1.102 » 206.934
Ι9) Σιήν ίδια θέση τοποθειεϊται ή αρχαία πόλη Κύταιον. (Πρβλ. Ν 

Σταυράκη, Στατιστική κλπ. σ. 80). 'Αρχικά, φαίνεται, κτίστηκε εκεί τό 
φρούριο Παλαιόκαστρο από τό γενοβέζο Pescatore, από δπου καί έφυγε από 
τήν Κρήτη (πρβλ. G e r ο 1 a, Monument! κλπ. I, σ. 96). Έπειτα, επειδή δέν 
εξυπηρετούσε κανένα σκοπό έγκαταλείφθηκε άπό τοΐ>ς Βενετούς. Όταν όμως 
άρχισε νά πλησιάζει ό κίνδυνος τής εισβολής τών Τούρκων, υστέρα μάλιστα 
άπό τήν κατάληψη τής Κύπρου (1570), ή Βενετία αποφάσισε νά κατασκευάσει 
τό φρούριο αυτό άπό τά θεμέλια γιά νά προστατέψει τό σπουδαίο τότε λιμάνι 
τών Φρασκιών.
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332 Σχέργ. Γ. Σπανάκη

la fortezza della Suda sopra il scoglio detto fraronisi alia 
guardia del porto della Suda, et e chiamata la fortezza la Suda 
per il nome del porto per ess[ere] alia bocca di c£(ett)o porto™.

V anno 1574: furono fabricati dui forti sopra il scoglio de 
Turluru ouero Todoru, e hoggi d(ett)o il scoglio di S. Todero20 21.

V anno 1579 fu fabricata la fortezza de Spinalonga alia bocca 
del porto detto Spinalonga 22 * * 2.

V anno 15&5 fu fabricata la fortezza delle Grabuse52 isoladi 
Candia ha T infrascritti fiumi principiando dalla parte di tra- 
montana dal Capo dell’ Isola da leuante uerso Candia. Un fiu-

T6 φρούριο τής Σούδας, πάνω ατό νησάκι που λέγεται Φραρονήσι, 
για τή φύλαξη τοϋ λιμανιού τής Σούδας, και γι αυτό από τό όνομα 
τού λιμανιού ονομάστηκε Φρούριο τής Σούδας επειδή είναι ατό στόμιο 
τού λιμανιού αυτού 20.

Τό 1574 κατασκευάστηκαν δυο φρούρια πάνω στο βραχονήσι Τουρ- 
λονρού ή Θοδαιροΰ, που λέγεται σήμερα τό βραχονήσι τού ”Αγ. Θεό
δωρον 21.

Τό έτος 1579 κατασκευάστηκε τό Φρούριο τής Σπιναλόγκας στο 
στόμιο τού λιμανιού που λέγεται Σπιναλόγκα 22.

Τό έτος 1585 κατασκευάστηκε τό φρούριο τής Γραμπούσας 2*.
Ή νήσος τού Χάντακα έχει τούς παρακάτω ποταμούς, αρχίζοντας 

από βορρά, από την ανατολική άκρα τής νήσου προς τό Χάντακα.

20) Τό νησάκι στο σχόμιο τοΰ κόλπου ιής Σούδας δπου κχίσιηκε χό φρού
ριο λεγόχανε πριν Φραρονήσι, δηλαδή νησί χών Φράρων (λαχίνων καλογήρων), 
επειδή υπήρχε εκεί μονή χοϋ Άγ. Νικολάου, όπόχε ιό νησί ήχαν σκεπασμένο 
άπό ελαιώνες.

Σκέψη γιά χήν οχύρωση χής νησίδας έγινε άπό ιίς αρχές χοϋ 1500. Μά ή 
έναρξη χών όχυρωμαχικών έργων έγινε χό 1571.

2Ι) Σχεχικά μέ χήν καχασκευή χοΰ φρουρίου βλ. G e r ο 1 a, Monument! 
κλπ. I, σ. 633 κ. έξ.

22) Ή Σύγκληχος χής Βενεχίας είχεν αποφασίσει χήν οχύρωση χής νησίδας
Σπιναλόγκα άπό χό 1571. Πάνω σχή νησίδα ύπήρχε παλαιόχερα άλλο φρούριο,
πού χά θεμέλιά χου φαινόιανε πριν κχισιεΐ χό νέο.

2S) Πρώχος ό γνωσχός μας Σοφιανός Εΰδαιμονογιάννης (πρβλ. Μνημεία 
Κρηχ. Ίσχορίας, ‘Ηράκλειο 1953, χόμ. III, σ. 48) έκανε χήν πρόιαση νά οχυ
ρωθεί ή Γραμποΰσα χό 1579 (πρβλ. Gerola, Monumenti κλπ. I, σ. 614). 
Ή Γερουσία χής Βενεχίας, ιό 1583, υσχερα μάλισια άπό σχέδια καί προϋπο
λογισμούς χοϋ χόχε Capitano Giovanni Mocenigo, αποφάσισε νά γίνει χό 
φρούριο καί χό 1584 έγινε έναρξη χών έργων άπό χόν Γεν. Προβλεπιή Alvise 
Grimani.
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Στατιστικές ειδήσεις περί Κρήτης τοϋ τέλους τοϋ 16ου αιώνα 633

me lontano dal Castel mirabello c(irc)a miglia died detto Istrona. 

....[’Ακολουθεί ή απορρίιθμηση μερικών ποταμών και άπογραφή].
| ...Descritione delle anime di tutto il Reggim(en)to di Can- f 921- 

dia fatta dopo che cesso il contaggio che fu V anno 1592.
P(x\)ma la citta di Candia con il suo territorio ha l’infrasc(r\)-

te anime.
Huomeni da fattioni...........................................no 26487
Femine . .  .................................................no 22345
Puti...................................................................... no 19636
Vecchi..................................................................no 17607

n° 86075
la cilia della Canea con il mo £err(itori)o ha V inf(ascrit)te 

anime:
Huomeni da fattioni...........................................no 15908
Femine................................................................. no 16220
Putti...................................................., ... no 14655
Vecchi................................................................. no 2858

no 49641

"Era ποταμό μακρύά από τό Καστέλι Μεραμπέλο περίπου δέκα μιλιά, 
που λέγεται 'Ίοτρωνας...

(ακολουθεί ή περιγραφή τών σπουδαιότερων ποταμών. Ύστερα άπ3 

αυτή ακολουθεί ή απογραφή).
Άπογραφή δλων τών ψυχών τής Κρήτης που εγινε δταν $παψε ή 

επιδημία τής πανούκλας τοϋ έτους 1592. Πρώτα ή πόλη τον Χάντακα 
με την περιφέρεια της έχει τΙς παρακάτω ψυχές :
”Ά>τρες για δουλειά............................................................... άρι9. 26487
Γυναίκες................................................................................ » 22345
Παιδιά..................................................................................... » 19636
Γέροι...................................................................................... » 17607

» 86075

'Η πόλη τών Χανιών με την περιφέρεια της έχει 
ψυχές :
’Άντρες γιά δουλειά..........................................................
Γυναίκες...........................................................................
Παιδιά.................................................................................
Γέροι .................................................................................

τις παρακάτω

άριϋ. 15908 
» 16220 
» 14655
» 2858

» 49641
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334 Σϊέργ Γ. Σπανήκη

la citta di Rettimo con il suo /,err(itori)o ha V infrasc(t\t)te 
Anime ·.
Huomeni da fattioni....................................... no i6i86
Femine...............................................................no 20689
Putti................................................................... no 10984
Vecchi...............................................................no 2735

n° 50594

la citta di Settia con il suo terr(itori)o Ιιά V infrasc(r\t)te 
anime :
Huomeni da fattioni ..............................................no 4628
Inutili cid e putti, uecchi e femine.....................n° 12135
Done no 5010: putti n° 4600: Vecchi 2525: . . no 16813

Si che in dette quattro citld del Regno sono anime. no 203123

CH πόλη τον Ρέ&υμνου με την περιφέρεια της έχει τις παρακάτω 
ψυχές :
“Αντρες για δουλειά.................................................... άρι&. 16186
Γυναίκες ............................................................................... » 20689
Παιδιά........................................................................... » 10984
Γέροι.......................................................................... » 2735

» 50594

Ή πόλη τής Σητείας μέ την περιφέρεια της έχει τις παρακάτω 

ψυχές :
"Αντρες γιά δουλειά   άριϋ·. 4628
’Όχι ικανοί: δηλαδή παιδιά, γέροι και γυναΐκος . . » 12135

» 16813

“Ετσι οι'ις 4 αυτές πόλεις τον Βασιλείου είναι ψυχές . άρι&. 203123

ΣΤΕΡΓ. Γ. ΣΠΑΝΑΚΗΣ
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