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ΣΤΗΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ 

ΚΑΤΑ ΤΗ ΒΕΝΕΤΟΚΡΑΤΙΑ

In memoria di Mario Brunetti ev-direttore 
del Museo Civico Correr di Venezia

Οί Βενετοί, όταν καταλάβανε την Κρήτη, στις αρχές τοΰ 13. αιώ
να, βρήκαν ένα καθεστώς εκκλησιαστικό, πού είχε εγκατασταθεί μετά 
την απελευθέρωση τοΰ νησιού από τούς Σαρακηνούς τό 961. Κατά τό 
980, σύμφωνα μέ τό Τακτικό 3 Βασιλείου τοΰ Βουλγαροκτόνου, ή 
Κρήτη είχε 12 επισκοπές: 1) τής Γόρτυνας, 2) τής ’Αρκαδίας, 3) τής 
Κνωσού, 4) τής Χερρονήσου, 5) τοΰ Αύλοποτάμου, 6) τοΰ ’Αγρίου,
7) τής Λάμπης, 8) τής Κυδωνιάς, 9) τής Ίερας, 10) τής Σητείας, 11) 
τής Πέτρας και 12) τής Κισάμου. 'Η Βενετία, θέλοντας νά εξουδετε
ρώσει την επίδραση πού ασκούσε ό ορθόδοξος κλήρος και μάλιστα οί 
επίσκοποι, εκδίωξε τον ανώτερο κλήρο καί παραχώρησε τη Μητρόπο
λη 1 καί τις παραπάνω επισκοπές, μαζί μέ τά πλούσια κτήματά τους, 
σέ καθολικούς κληρικούς πού υπόδειξε ή Παπική Αυλή. Γιά νά φανεί 
όμως δτι σέβεται καί τη θρησκευτική συνείδηση των νέων υπηκόων 
της, πού στο σύνολό τους ήτανε ορθόδοξοι, δέν πείραξε τούς παπάδες 
καί τά μοναστήρια, τούς οποίους άφισε ελεύθερους νά ασκούν τά ιερα
τικά τους καθήκοντα. Στίς πόλεις ό'μως, γιά νά έχει τον ένοριακό κλή
ρο τών ορθοδόξων υποχείριό της, ώριζε σάν προϊστάμενους τοΰ κλήρου 
αύτοΰ τούς λεγάμενους Πρωτοπαπάδες, πού, φυσικά, ήτανε πρό
σωπα τής απόλυτης εμπιστοσύνης της, δηλαδή πιστά ό'ργανά της 2.

Μ Ή Μητρόπολη Κρήτης τήν έποχή εκείνη είχε μεταφερθεϊ στό Χάντακα 
από τή Γόρτυνα. (Βλ. Στ. Ξανθουδίδη, Περί τής Μητροπόλεως Κρήτης 
καί τοΰ μητροπολιτικοΰ ναοϋ τοΰ Άγ. Τίτου κατά τήν Β' βυζαντ. περίοδον 
(961 - 1204), στό περιοδικό «Χριστιανική Κρήτη», Β'σ. 3] 7 κέξ.).

a) Πολύ ενδιαφέροντα πράγματα αναφέρει σχετικά μέ τούς Πρωτοπαπάδες 
ό Μπενέτο Μόρο στην έκθεσή του (1602): «ΓΙαλαιότερα οί "Ελληνες άπεχθά- 
νονταν τό αξίωμα τοΰ Πρωτοπαπα, πού είναι ό άρχιπαπάς τών ορθοδόξων. Τό 
αξίωμα σΰτό διδότανε άπό τούς αντιπρόσωπους τής Γαληνότητάς σας, σύμφω
να μέ τά σοφότατα διατάγματά της, σ’ ένα άπό τούς παπάδες σέ κάθε πόλη 
τοΰ Βασιλείου, κυρίως γιά νά τόν έχουν πιστό όργανό τους καί νά μαθαίνουν 
απ’ αυτόν τις διαθέσεις τών άλλων, πού έλεγαν, δτι δ Πραποπαπάς ήτανε απο
στάτης άπό τό δόγμα των. Άπεχθάνονταν δε τά αξίωμα αυτό τόσο πού άναγ- 
κάζονταν νά τό αναθέτουν σέ παπάδες άπό τά χωριά. Σήμερα (1602) τό αξίω
μα τοΰτο είναι περιζήτητο καί τό άποκτοΰν μέ μέσα οί πιό σπουδαίοι παπά-
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244 Στέργ. Γ. Σπανάκη

Ή Βενετία, όπως αναφέρουν δ ’Ιάκωβος Φοσκαρίνι8 και 6 Τζουά- 
νε Μοκιενίγκο4 στίς εκθέσεις τους, μοίρασε τά κτήματα των περιφε
ρειών πού κατέλαβε σέ τρεις μερίδες, από τις οποίες τή μια Ιξεχώρησε 
στη Λατινική Εκκλησία, για νά τής εξασφαλίσει τούς άπαιτούμενους 
για τή συντήρησή της πόρους. "Οματς, στ'ις αρχές τουλάχιστο τής κυ
ριαρχίας της, ή Βενετία άφισε στο Οικουμενικό Πατριαρχείο μεγάλο 
μέρος από τά κτήματά του. Άλλα από το 1304 κιόλας ή Βενετία πε
ριόρισε τά δικαιώματα τοΰ Πατριαρχείου στήν εκμετάλλευση των κτη" 
μάτων του στήν Κρήτη, τό όποιο αναγκάστηκε νά άπαλλοτριώσει πολλά 
και νά νοικιάσει τά υπόλοιπα. Τό 1575 τοΰ έδιδαν μισθώματα μόνο 
10.000 δουκάτα5.

Ό ανώτερος λατινικός κλήρος, και κυρίως ό Αρχιεπίσκοπος, άσχο- 
λούντανε περισσότερο μέ τά οικονομικά ζητήματα κα'ι τήν εκμετάλλευ
ση των φέουδων πού έξεχωρήθησαν σ’ αυτόν παρά μέ τά θρησκευτικά 
του καθήκοντα. Ή ’Αρχιεπισκοπή τοΰ Χάντακα—πού ήτανε όπου σή
μερα τό μέγσρο τής Ένώσεως Γεωργικών Συνεταιρισμών—«μέ τά δι
καστήρια, τούς συμβολαιογράφους, τούς λατίνους ιερείς καί τούς "Ελ
ληνες παπάδες καί τό στίφος τών παρασίτων έδινε τήν εντύπωση μάλ
λον φρουρίου παρά οίκου τοΰ Θεοΰ», λέει ή ’Έβα Τέα". Συχνά πυκνά 
ή επίσημη Λατινική ’Εκκλησία βρίσκονταν σέ διαμάχη μέ τήν πολιτι
κή εξουσία τής Κρήτης, γιά τέτια οικονομικά ζητήματα, ως καί γιά 
ζητήαατα επιβολής της πάνω στον ορθόδοξο κλήρο και τούς ορθόδο
ξους υπηκόους, πού, παρά τή φιλοκαθολική στάση της, ή Βενετία ήθε
λε νά τούς έχει κάτω από τήν άμεση εξάρτησή της, ακολουθούσα τό 
γνωστό δόγμα Semo priraa veneziani e poi cristiani.

Γιά νά βάλλουν τέρμα στις διαμάχες αυτές ή πολιτική εξουσία καί 
ή Λατινική ’Εκκλησία έκαναν έγγραφες συμφωνίες μεταξύ τους. Τό 
Catasticum ecclesiarum et monasteriorum comunis, πού συντά

δες» (Βλ. Σ. Σπανάκη, Μνημεία Κρητικής ’Ιστορίας, τόμ IV, Ηράκλειο 
1ίΤ8, σ 88)

3) Βλ Biblioteca Marciana, Mss ltaliani, Cl. VII, No 631a/7476, re- 
lizione di Jacopo Foscarini del 1575, ioglio 24v. « ...assignarono una 
parte di quelli beni alle chicse, una a V. itd ... et una gran parte dettero 
alia Colonia...».

4) Βλ. Στ. Γ. Σπανάκη, Μνημεία Κρητικής Ιστορίας, τ. I, ’Ηράκλειον 
1910, σ. 22.

5) Βλ Ε ν a Τ e a, Saggio sulla storia religiosa di Candia dal 1590 al 
16 iO, negli Atti del Reale Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti, t. 
LXKII, 1912 - 18, Parte seconda

ο) Έβα Τέα, δ. π. σ. 4, καί Σπ. Θ ε ο τ ό κ η, Μνημεία Ελληνικής Ι
στορίας, τ. Α’, ’Αθήναι 1932, έκδοση 'Ακαδημίας, σ. 222.
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χτηκε το 13207, είναι μια πλούσια και σπουδαιότατη συλλογή τέτιων 
εγγράφων, σχετικών μέ εκκλησιαστικά και κυρίως περιουσιακής φύ- 
σεως ζητήματα, που, civ δημοσιευιεΐ καμιά φορά, θά φέρει στο φως 
άπειρα στοιχεία, άγνωστα μέχρι σήμερα, γιά την εκκλησιαστική ιστο
ρία τής Κρήτης κατά τήν περίοδο εκείνη τής Βενετοκρατίας 8.

'Ένα από τά έγγραφα αυτά των συμφωνιών μεταξύ τής πολιτικής 
εξουσίας τών Βενετών στήν Κρήτη κα'ι τής Λατινικής ’Εκκλησίας είναι 
καί τό δημοσιευόμενο παρακάτω. 'Η συμφωνία αυτή έγινε μεταξύ τοΰ 
λατίνου ’Αρχιεπισκόπου Κρήτης Alivrando καί τοΰ Δόγη τής Βενετίας 
’Ιωάννη Superentio ή Soranzo (1312 · 1327) 9. Αυτό επικυρώνει τή 
γνωμάτευση τοΰ διάσημου νομικού συμβούλου τής Βενετίας Fra Pao
lo Sarpi (1552- 1623), σύμφωνα μέ τήν οποία οί 130 ουνίτες παπά
δες τής Κρήτης, πού θά δούμε παρακάτω, οί εκκλησίες τους, τά μονα
στήρια τους καί τά νοσοκομεία τους είναι μέν ανεξάρτητα από τή δι
καιοδοσία τών Κρητικών ’Αρχών (ιού Δούκα), δχι δμως καί από τή δι
καιοδοσία τού Δόγη.

Τό έγγραφο αυτό βρίσκεται στο Civico Museo Correr τής Βενε
τίας, Mss. Prov. Div. C. 675/v. ’Αντίγραφό του είχε τήν εύγενή κα- 
λωσύνη νά μού στείλει τό 1954 ό τότε διευθυντής τοΰ Museo Correr 
αείμνηστος Mario Brunetti, στή μνήμη τού οποίου αφιερώνω τό δη
μοσίευμα τούτο ‘°.

Δημοσιεύεται, ως συνήθως, στο πρωτότυπο καί σέ μετάφραση 
στήν ελληνική, γινόμενη από τον Ν· Πλάτωνα, ’Έφορο ’Αρχαιοτήτων 
Κρήτης, τον όποιο ευχαριστώ κι από τή θέση τούτη.

Έκτος από τή μεγάλη σπουδαιότητα πού έχει γιά τήν ίστορίσ τής

7) Τ6 πρωτότυπο τοΰ πολύτιμου αΰτοΰ ντοκουμένου βρίσκεται στό Archivio 
di Stato Venezia (V. A. S), Archivio del Duca, V, μά είναι αρκετά κατα. 
στρεμμένο. “Αλλο αντίγραφο σέ καλύτερη κατάσταση, βρίσκεται στή Bibliothe
ca S. Marco di Venezia (V. B. M.) Lat. X, 179.

8) Ή Εκκλησία τής Κρήτης, πού στό παρελθόν έδειξε λαμπρά δείγματα 
τοΰ ενδιαφέροντος της γιά τήν Ιστορία τοΰ τόπου τούτου, έκδίδοντυς μέ δαπά. 
νες της τό γνωστότατο σπουδαίο περιοδικό «Χριστιανική Κρήτη», έπρεπε νά 
έπιδείξει ενδιαφέρον καί σήμερα, γιά τήν συγκέντρωση καί δημοσίευση τέτιων 
ιστορικών ντοκουμέντων, πού αφορούν τήν ιστορία τής ίδιας τής Εκκλησίας 
Κρήτης, κα’ι νά υποστηρίζει ηθικά καί υλικά εκείνους πού ασχολούνται μέ 
τήν συγκέντρωση καί δημοσίευση τέτιων στοιχείων.

’) Βλ. "Ε β α Τ έ α, δ. π. σ. 44 καί Σ. Ξανθουδίδη «Χριστιανική 
Κρήτη» Β’, δ. π. σ. 279. Ό Ξανθουδίδης κακώς μεταφράζει τήν λ. principe= 
Δούκας τής Κρήτης, ένώ εννοεί τόν ίδιο τό Δόγη καί τήν ίδια τήν Κυβέρνηση 
τής Βενετίας. Βλ. προσφωνήσεις τών Γενικών Προβλεπτών στις εκθέσεις τους. 
(Μνημεία Κρητ. ’Ιστορίας τόμοι II, III, κλπ).

,0) Άπέθανε τό 1956.
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216 Στέργ. Γ. Σπανάκη

Εκκλησίας τής Κρήτης κατά τους πρώτους αιώνες τής Βενετοκρατίας, 
πού είναι μέχρι σήμερα άγνωστη στις λεπτομέρειες της, τδ δημοσιευό
μενο έγγραφο συμβάλλει επίσης στην έρευνα τών επωνύμων κρητικών 
οικογενειών, πού πολλά άπδ τά άναφερόμενα εδώ διασώζονται μέχρι 
σήμερα.

Civico Museo Correr—Mss. Prov. Div. C. 675/V11,

In Christi nomine. Amen. Anno Nativitatis eiusdem millesi- 
mo trecentesimo vigesimo tertio. Mense Augusti. Die XXVI. In- 
dictione VI. Candide Insule Cretae. In Pallatio Ducis Cretae. 
Presentibus Ugolino S i m i 1 i a n t (u s), Jacobo A soil is, Tho- 
ma de Valdagno et Nicolao d e F i r m o quondam ser V i- 
ti, testibus ad hec vocatis specialiter et rogatis. Cum ad Dei 
laudem et Insule Cretae statum et pro omni requie et animorum 
quietatione, infra partes infrascriptas perpetuo servanda et con- 
tentionum; disconsionum et discordiarum, ut dicitur, tolenda in· 
frascriptam concordiam et compositionem per divinam providen- 
tiam et bonarum personarum intendentium facta et deliberate sit 
fuerit et tandem cum solemnitate debita confirmata inter magni-

Έν όνόματι τοϋ Χριστού. ’Αμήν. ’Έτει από Χριστού γεννήσεως 
χιλιοστή) τριακοσιοστή) ε’ικοστήι τρίτφ. Μηνί Αύγούστφ. 'Ημέρα 26η 
Ίνδικτιώνος έκτης. Έν Χάνδακι τής νήσου Κρήτης. Έν τφ παλατίφ τού 
Δούκα τής Κρήτης la. Παρόντων τών Ούγολίνου Similiantus, ’Ιακώβου 
Azzolis, Θωμά de Valdagno, και Νικολάου de Firmo τού ποτέ κυ
ρίου Viti, κληθέντων επί τουτοις ως μαρτύρων καί ε’ιδικώς ένταλέντων.

Επειδή προς δόξαν τού Θεού, διά την διατήρησιν τού καθεστώτος 
τής Κρήτης καί υπέρ πάσης ήσυχίας καί διασώσεως τής ηρεμίας τών 
■ψυχών εις τό έσαεί καί επίσης προς άρσιν πάσης διχογνωμίας καί δια
φωνίας, ως λέγεται, έγένετο μεταξύ τών ως κάτωθι άναγραφομένων 
μερών καί άπεφασίσθη θεία προνοία καί επινεύσει αγαθών προσώπων 
ή κατωτέρω συμφωνία καί σύμβασις καί επί πλέον μέ την όφειλομέ- 
νην επισημότητα επεκυρώθη μεταξύ τού μεγαλοπρεπούς κυρίου Ίωάν-

“) II Direttore di oggi del Museo Correr ebbe la bonta di collazio- 
nare all’ originale del ruanoscritto il testo latino Mi sento obligato di 
ringraziarlo ancbe da qui.

,2) Δούκας τής Κρήτης τό έτος εκείνο ήτανε ό Enrico Michiel. (Βλ. πί
νακα δουκών Hip. Noiret, Documents Inedits pour servir a 1’ Histoire 
de la domination venitienne en Crete, Paris 1892 p. 555).
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ficum dominum dominum Joannem Superantio inclitum du- 
cem et comune Veneciarum ex parte una, et Reverendum in 
Christo patrem et dominum fratrem A 1 i v r a n d o canonicum ca 
pitulum et clerum Cretae ex altera; de quibus, concordiam et com· 
positionem plene constat publico instrumento scripto manu B a- 
xiani publici apostolica et imperiale auctoritate notario ac 
duchale scriba; scripto dicto instrumento et roborato 1322 Indi- 
ctione decima die XXIII Decembris, ut inferior; et cuius compo- 
sitiones et concordia tenendo ad futuram memoriam infra

et tandem, diche partes omnia et singula infrascripta, que ex 
forme dicte compositionis et concordium vicissim agenda
erat, dictam compositionem exequentes perficerint et adim- 
pleverint; Adeo dictus dominus Archiepiscopus et capitulum cre- 
tensis Ecclesie nomine suo et cleri cretensis, presentibus egregio 
viro Domino Thoma Dandolo, honorabili ducha Cretae, et 
eius consilio, nobilibus viris dominis Bernardo Demolino, et

νου Superantius, ενδόξου δόγη ,a καί τοϋ Κοινού τών Βενετών άφ’ 
ενός και τού Σιβασμίου εν Χριστίρ Πατρός και κυρίου αδελφού Ali- 
vrandus, τών Κανονικών", τού Καπίτουλου1' και τού κλήρου τής 
Κρήτης αφ’ ετέρου- περί τής οποίας συμφωνίας κα'ι συμβάσεως υπάρ
χει πλήρης βεβαίωσις διά δημοσίου συμβολαίου, γραφέντος διά χειρός 
τού Baxianus, συμβολαιογράφου τού δημοσίου κατ’ άποστολικήν και 
αύτοκρατορικήν έξουσιοδότησιν καί δουκικού γραφέως" τού ως άνω 
συμβολαίου γραφέντος και κυρωθέντος εν ετει 1322, Ίνδικτιώνος δέ
κατη, ημέρα 28 Δεκεμβρίου, ως κάτο)θι και τού οποίου συμβολαίου ή 
σύμβασις καί συμφωνία κρατούν τά ως κάτωθι γεγραμμένα εις μέλ- 
λουσαν μνήμην και μάλιστα ΐνα τά ώς κάτωθι μέρη εν τφ συνόλφ καί 
εν τοΐς καθέκαστα, οσα έκ τού τύπου τής ε’ιρημένης συμβάσεως κα'ι 
συμφωνιών έδει άμοιβαίως νά γίνουν, δύνανται νά φέρουν ταύτα εις 
πέρας κα'ι εκπληρώσουν, τηρούντες την είρηιιένην συμφωνίαν.

Προς τούτο ό είρημένος κύριος ’Αρχιεπίσκοπος κα'ι τό καπίτουλον 
τής Κρητικής ’Εκκλησίας έν δνόματι αυτού και τού Κρητικού-Κλήρου, 
παρουσίςι τού έξοχου άνδρός κυρίου Θωμά Dandolo, ένιιμοτάτου 
δούκα τής Κρήτης, κα'ι τού συμβουλίου του, τών εύγενών κυρίων Βερ-

ls) Τόν πλήρη τίτλο του βλέπε παρακάτω σ.
14) Canonico λέγεται καί σήμερα ό ιερέας πού βοηθεΐ τόν επίσκοπο στά 

ιερατικά του καθήκοντα Οί Canonici έπαιρναν μέρος στά Capitoli
u) Capitolo είναι ή σύνοδος τοΰ κλήρου 'Ιερά Σύνοδος. Βλ. καί Χριστια

νική Κρήτη Β' σ. 294.
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Leonardo Marcango consiliariis eius pro Domino Duce et 
Dominio Venetiarum recipientibus, et confessi fuerunt quod pre· 
dictos Dominos Ducem et Comune Venetiarum, ac per ipsum 
Dominum Ducham suosque Consiliarios ad mandatum predicti 
Domini Ducis Venetiarum, secondum tenorem dicte concordie 
bene confecte, ipsis Domino Archiepiscopo, Canonicis, Capitulo 
et clero cretense, dicta Concordia et compositio de infrascriptis 
ad de casalibus permutationis nomine eis tradendis et assi- 
gnandis et nunc traditis et consigatis . . . casali vocato Marathi-

νάρδου Demolino και Λεονάρδου Marcango, συμβούλων αύτοϋ, ενερ- 
γούντων εν δνόματι τοΰ Δόγη και τοϋ Κοινού ιών Βενετών 1β, συνω- 
μολόγησαν δτι δι’ αυτού τούιου τοϋ κυρίου Δούκα και τών συμβού
λων του, ως εντολέων τοΰ προειρημένου κυρίου Δόγη τών Βενετών, 
κατά τό γράμμα τής είρημένης καλώς συντελεσθείσης συμφωνίας, εις 
αυτούς τούτους τον κύριον ’Αρχιεπίσκοπον, τούς Κανονικούς, τό Κα- 
πίτουλον κα'ι τον Κρητικόν Κλήρον ή είρημένη σύμβασις και συμφω
νία περί τών ως κατωτέρω ορίζει περί τών χωρίων, τα όποια υπό μορ
φήν ανταλλαγής είς αυτούς πρέπει νά παραδοθοΰν καί νά κατακυρω
θούν καί τα όποια τώρα είς αυτούς παραδίδονται καί κατακυροϋνται _ 
ήτοι τοΰ χωρίου τοϋ λεγομένου Μαραθίτης1', τό όποιον κατέχουν έκ

le) Comune Veneziarum = τό Κοινό, ή Κοινότητα, τό Κράτος τής Βενε
χίας.

") Ό Μαραθίτης ήτανε δυό χωριά : ’Απάνω καί Κάτω Μαραθίτης. Ό 
‘Απάνω ήτανε πιό μεγάλο" τό 1583 είχε 156 κατοίκους, ένώ δ Κάτω είχε μόνο 
69. (Βλ. Pietro Castrofilaca, Libro de Information delle cose pu- 
bliche del Regno di Candia ecc. Biblioteca Marciana Mss. ltaliani, Cl. 
VI, No 156/6005, K. 101). Τό χωριό άναφέρεται επίσης άπό τόν Barozzi 
(Francesco Barozzi, Descrittione dell'Isola di Creta, 1577, Biblio· 
theque Nationale a Paris, Fonds italien 384), καί άπό τόν Francesco Ba
silicata, Relazione ecc. del 1630, fo 36v, (Biblioteca Marciana, Mss. Ita
lian!, Cl. VII, No 1683/8976).

Ό Μαραθίτης υπήρχε τό 1630, άφοΰ άναφέρεται άπό τόν Βασιλικάτα· 
■Αντίθετα στην τουρκική άπογραφή, πού εγινε αμέσως μετά τήν άλωση τοΰ 
Χάνιακα, τό 1671, (βλ. Ν. Σταυρινίδη, ’Ανέκδοτα έγγραφα τής Τουρκο
κρατίας εν Κρήτη, «Κρητικά Χρονικά», Α’, σ. 84 εξ.) δεν αναφέρεται. Ασφα
λώς, λοιπόν, καταστράφηκε άπό τούς Τούρκους κατά τή διάρκεια τής πολιορ
κίας τοΰ Χάντακα ίσως επειδή ήτανε κοντά στό τουρκικό στρατόπεδο - φρούριο, 
πού είχε εγκατασταθεί στή σημερινή’ Φορτέτσα.

Κατά τήν πανούκλα τοϋ 1592 οί κάτοικοι τοΰ Μαραθίτη ξεσηκώθηκαν κα_ 
τά τής βενετικής κυριαρχίας καί δέν έπέτρεψαν νά σταλοΰν τρόφιμα στους δο. 
κιμαζόμενους κατοίκους τοΰ Χάντακα. «Τόν Μιχαλή Πίτσουλο, που είχαν ΰπο-
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ti, quod tenent a Comune Venetiarum heredes q Mathei Ragu- 
seo, et casali vocato La Xerolea, quod tenent a Comune Vene. 
tiarum, Nicolaus Pasqualigo et illi de Cha Pantaleo, et quem de 
centum triginta clericis grecis per ipsum Dominum Archiepi-

τοΰ Κοινοΰ τών Βενετών οί κληρονόμοι τοΰ ποτέ Ματθαίου Ραγου- 
taiou, και τοΰ χωρίου τοΰ λε/ομενου Ξερολέα * 18, τό όποιον κατέχουν 
έκ τοΰ Κοινοΰ τών Βενετών 19 ό Νικόλαος Πασκουαλίγκος και οί τοΰ 
οίκου Παντολέου, καί επίσης περί τών 130 ελλήνων κληρικών τών κα- 
θορισθέντων ΰπ’ αΰτοΰ τουτου τοΰ κυρίου ’Αρχιεπισκόπου, καί οϊτι.

δείξει αάν αρχηγό τής άνιαρσίας, φυλάκισα καί διάιαξα τούς στρατιώτες νά 
τόν θανατώσουν μπροστά στο ίδιο τό χωριό καί τούς στενούς συγγενείς του, 
νά τόν σύρουν καί νά τόν κρεμάσουν άπό τό ένα πόδι σ’ ένα δέντρο. Διάταξα 
επίσης νά κάψ >υν καί νά κατεδαφίσουν τά σπίτια εκείνων πού πήραν μέρος 
στήν ανταρσία», άναφέρει στην έκθεσή του τοΰ 1594 ό καπετάνιος τοΰ Χάντα- 
κα Φίλιπ. Πασκουαλίγκο. (Βλ. Στέργ. Γ. Σπανάκη, Μνημεία Κρητικής Ι
στορίας. τόμ. Ill, 'Ηράκλειο 1953, σ. 78). Σήμερα υπάρχει εκεί μικρός συνοι
κισμός, μέ τό ίδιο όνομα, μέ 52 κάτοικους (Βλ. Πληθυσμός τής Ελλάδος κα
τά τήν άπογραφή 1951, Άθήναι 1955, σ. 78).

18) Τό χα'ριό Ξερολιά (δηλαδή : ξερή ελιά) δέν άνιιφέρεται σε κανένα άπό 
τούς παραπάνω καταλόγους. Μέ τό όνομα αυτό λέγονται σήμερα πολλά τοπω
νύμια τής Κρήτης (Πεδιάδα, Μαλεβιζι, Τέμενος, Σητεία, Σέλινο, Κυδωνιά 
κλπ. Βλ. Αρχείο τοπωνυμίων Κρήτης, στο Ιστορικόν Μουσεϊον Κρήτης). Τό 
άναφερόμενο εδώ χωριό τοΰ 1323 ήταν, κατά πάσαν πιθανότητα, τό μικρό με- 
τοχάκι, πού είναι ΝΔ τοΰ Άγ Σύλλα Τεμένους.

,9) "Ολη ή περιοχή γύρω άπό τό Χάντακα «ή μεταξύ τών δύο σκαλών», 
δηλαδη άπό τό Κακόν "Ορος μέχρι τό Στρούμπουλα, καί μέχρι τό φρούριο 
Τέμενος (Κανλί Καστέλι), εξαιρέθηκε, δπως είναι γνωστό, άπό τή διανομή τής 
Κρήτης σέ φέουδα καί τήν έκράτησε ή Βενετική Κυβέρνηση γιά λογαριασμό 
της. "Αρα καί ό Μαριθίτης καί ή Ξερολιά, πού βρίσκονται μέσα στήν περιο
χή αυτή, άνήκαν στή Βενετική Κυβέρνηση καί αυτή τά διέθεσε ατούς βινετούς 
Ραγουζαϊο Νικ Πασκουαλίγκο καί στους Πανταλέους. Τώρα μέ τή δημοσιευ
όμενη συμφωνία τά χωριά αυτά παραδίδονται στή δικαιοδοσία τοΰ Λατινικοΰ 
Κλήρου «. υπέρ πάσης ήουχίας καί διασώσεως τής ηρεμίας τών ψυχών...» 
όπως άναφέρεται προηγουμένως (βλ. σ. 246).

Ό Ραγουζαϊος, ό Πασκουαλίγκος καί Πανταλέος ήτανε άπό βενετσάνικες 
οικογένειες, άλλά εξελληνίστηκαν. "Ενας άπό τούς Ραγουζαίους ό Γεώργιος πή
ρε, φαίνεται, μέρος στήν επανάσταση τοΰ Λέοντ. Καλέργη τοΰ 1341 καί άπο- 
καταστάθηκε μέ θέστισμα τής Βενετικής Γερουσίας τό 1382 μαζί μέ τά παιδιά 
τοΰ Λ. Καλέργη (Βλ Σ Θεοτόκ η. Θεσπίσματα τής Βενετικής Γερουσίας 
1281 - 1385, Μνημεία Ελληνικής 'Ιστορίας, τόμ Β', τεΰχ. II, Άθήναι 1937 
σ. 230) Καί οί Πασχαλίγκοι εξελληνίστηκαν. Στό Ιστορικό Μουσείο Κρήτης 
υπάρχει επιτύμβια πλάκα τοΰ 1605 τοΰ ’Ιωάννη Πασχαλήγου μέ επιγραφή έλ" 
ληνιστί. Τό ίδιο κι οί Πανταλέοι
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scopum .... qui sunt hie, videlicet: Antonius Metacheristi: pa
pas vassili Andrianopoliti, papas Thomas Casturi, filius q. papa- 
tis Nicolai, papas (?) filius papatis vassilij Saclichi, papas Sifi 
Coti, L,eo filius Johanno (?) Coti, papas Johanno Romeo, papas 
Johannes Fastafili, papas Georgius filius papatis Johanno Ca-

νες είναι οί ακόλουθοι, ήτοι20:
1) ’Αντώνιος Μεταχειριστης. 2) παπας Βασίλης Άνδριανοπολί 

της21. 3) παπας Θωμάς Καστοϋρης22, υιός τοϋ ποτέ παπα Νικολάου. 
4) παπάς υιός τοΰ παπά Βασίλη Σαχλίκη 2β. 5) παπάς Σήφης Κότης. 
6) Λέος υιός τοϋ Ίωάννου Κότη. 7) παπάς ’Ιωάννης Ρωμαίος. 8) πα
πάς Γιάννης Φασταφυλης 9) παπά Γεώργιος, υιός τοϋ παπά Ίωάννου

20) "Η απαίτηση τοϋ λατίνου 'Αρχιεπίσκοπου νά έχει κάτω άπό τή δικαιο
δοσία του τούς 130 παπάδες τοΰ Χάντακα υπήρχε άπό τό 1266. (Βλ. Eva 
Tea, 6. π. σ. 42 καί Archivio Duca di Candia Catasticum Ecclesiarum 
et Monasteriorum Comunis, B 13). Τό δικαίωμα αύτό τό άναγνώρισε ή Βε
νετία με τή συμφωνία πού έκανε μέ τό λατίνο ’Αρχιεπίσκοπο στις 28 Δεκεμ
βρίου 1322. (Βλ παρακάτω καί Στ Γ. Σ π α ν ά κ η, Μνημεία Κρητικής 'Ι
στορίας, τόμ. I, σ. 15). Ή σύμβαση αυτή άναφέρεται καί στά Acta et Decreta 
Consilij Rogatorum Veuetiarum Res Creticas Illustrantia 1293 - 1385, 
Liber VI, 1320 - 1322, fo 67 - 70. (Βλ. Σπ. Θεοτόκη, Μνημεία ’Ελληνικής 
’Ιστορίας, τόμ. Β’, τεύχος I, Άθήναι 1936, σ. 74).

3Ι) Τούς 150 ουνίτες παπάδες έδωσαν 55 οικογένειες τοϋ Χάντακα, όπως 
φαίνεται άπό τα οικογενειακά επίθετά τους. Στόν παρακάτω κατάλογο άναφέ- 
ρονται 13 παπάδες μέ τό επίθετο Καλιάτης, 12 μέ τό επίθετο Καλάπτης, 9 μέ 
τό επίθετο Χαραλάμπης, 7 μέ τό Άνδριανοπολίτης, 5 μέ τό Σιδερος, 4 μέ τό 
Βροντίσης, 4 μέ τό Σιλαμίτης, 3 μέ τό Σιλιγάρδος, 3 μέ τό Ναυτόπουλος, 3 
μέ τό Μουρλάτος, 3 μέ τό Κουζίνος, 3 μέ τό Χανδακίτης κλπ Στις άρχές τής 
Βενετοκρατίας ήτανε λίγοι οί Κρητικοί πού συμπιθοΰσαν τούς Βενετούς καί 
τήν καθολική θρησκεία.

22) Ασφαλώς ό άντιγραφέας τοΰ εγγράφου διάβασε έοφαλμένα τό Ga- 
Sturi, Πήρε τό G γιά C. Συνεπώς πρέπει νά διαβαστεί σωστά Γαστούρης, 
δπως μάς είναι γνωστό καί άπό τό δνομα τής εκκλησίας τοΰ Χάντακα S· 
Christo Gasturi, πού βρισκότανε στή σημερινή δδό Σπιναλόγκας. (Βλ. χάρτη 
τοΰ Χάντακα τοΰ Werdmiiller άριθ. 27). Ή εκκλησία αΰτή φαίνεται νά 
ανήκε στήν οικογένεια Γαστούρη, ή οποία ήτανε οικογένεια παπάδων. Σέ έγ
γραφο τοΰ 1301 άναφέρεται ό Nichiforus Casture, κάτοικος τοΰ Χάντακα, πού 
ήτανε κι αύτός παπάς. (Βλ. Benvenuto de Brixano, notaio in Candia, 1301- 
1302, a cura di Raimondo Morozzo della Rocca, Venezia 1950, 
p 152).

2B) Τό επίθετο Σαχλίκης μάς είναι γνωστό άπό τόν ποιητή τών άρχών τοΰ 
1500 Στέφανο Σαχλίκη, πού πιθανόν νά ήτανε άπόγονος τής ίδιας οικογένειας 
τοΰ παπά Βασίλη Σαχλίκη, άφοΰ καί 6 Στέφανος γεννήθηκε καί έζησε στό 
Χάντακα. (Βλ. Στυλ. ’Αλεξίου, Κρητική'Ανθολογία, Ηράκλειον 1954, σ. 30).
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lapti, papas Michael filius papatis Cusino, papas Georgius filius 
papatis Johanno Xotroco, papas Johanno filius quondam papatis 
Marco, papas Johanno Calapti, Michieli Calapti, Leo filius Geor- 
gii Carlambi, Theodulo papas, papas Georgius Milissi, papas 
Johannes Assiti, papas Johannes filius papatis Vassili Andriano- 
politi, papas Michael Fastafili, Alessius filius Johanno Napto· 
pulo .... filius Petri Vergici, Johannes frater suprascripti . . . · , 
Costa Murlato filius papatis Georgii: Leo Codomiri, papas . . . . 
filius papatis Vassilij Andrianopoliti.......... filius Johanno Simi-

Κυλάπτη 24 25 * *. 10) παπάς Μιχαήλ, υιός τοΰ παπά Κουζίνου. 11) παπάς 
Γεώργιος, υιός τοΰ παπά Ίωάννου Ξωτρόχου. 12) παπάς ’Ιωάννης, 
υιός τοΰ ποτέ παπά Μάρκου. 13) παπάς ’Ιωάννης Καλάπιης. 14) Μι- 
χελής Καλάπτης. 15) Λέος, υιός τοΰ Γεωργίου Χαραλάμπη. 16) Θεό- 
δουλος παπάς. 17) παπάς Γεώργιος Μιλίσης. 18) παπάς ’Ιωάννης Ά- 
σίτης 86. 19) παπάς ’Ιωάννης, υιός τοΰ παπά Βασίλη τοΰ Άνδριανοπο- 
λίτη. 20) παπάς Μιχαήλ Φασταφΰλης 21) ’Αλέξιος, υιός τοΰ ’Ιωάννη 
Ναυτόπουλου. 22) . , υιός τοΰ Πέτρου Βεργίτση28. 23) ’Ιωάννης,
αδελφός τοΰ ανωτέρω.......... 24) Κώστας Μουρλάτος, υιός τοΰ παπά
Γεωργίου. 25) Λέος Κοντομοίρης. 26) παπάς . . . . , υιός τοΰ παπά

24) 'Υποθέτω πώς πρόκειται γιά τό κοινότατο τότε επαγγελματικό όνομα 
Καλαφάτης, πού ήτανε ό τεχνίτης πού καλαφάτιζε τά πλοία καί άν· 
τιγράφηκε εσφαλμένα. Ή λ. είναι βυζαντινή αλλά καί βενετσάνικη (calafato) 
καί ετυμολογείται από τό αραβικό ταυτόσημο qalfat

25) Τό οικογενειακό όνομα Ά σ ί τ η ς μάς δίδει τήν προέλευση τοΰ όνό 
ματος τοΰ χωριοΰ Άσίτες Μαλεβιζίου, πού, όπως φαίνεται, άποίκισαν πρώτοι 
οί Άσίτες. Τό χωριό αυτό άναφέρεται σέ συμβόλαιο τοΰ 1271 (Βλ Docu
ment! della Colonia Veneziaua di Creta, a cura di Ant. Lombardo, 
Torino 1942, p. 2)

3S) Ό Μ. I. Μανούσακας στή διεξοδική εργασία του: Ή Ρεθεμνιώτισσα 
σουλτάνα Εΰμενία Βεργίτση, «Κρητικά Χρονικά» Ε', σ. 349 κ.έξ., αναφέρει (σ. 
379 υποσ. 87), ότι πρώτη μνεία τοΰ ονόματος Βεργίτσης στήν Κρήτη άναφέρε- 
ται στό γνωστό ποίημα τοΰ Στ Σαχλίκη τοΰ 15 οίώνα (Βλ. W. Wagner, 
Carmina Graeca Medii aevi, Lipsiae 1874, p. 97). “Ομως ή παλαιότερη 
μνεία τοΰ επιθέτου Βεργίτσης, τό όποιο σώζεται καί σήμερα στήν περιφέρεια 
τοΰ Ρέθυμνου, άναφέρεται οέ κρητικά συμβόλαια τοΰ 1301. (Βλ Benvenuto de 
Brixano notaio in Candia ecc. op cit p. 6, 8, la, 21, 46, 136) Σχετικά μέ 
τήν μεγάλη αυτή οικογένεια των Βεργίτσηδων, άπό τήν οποία κατάγεται καί ή 
σουλτάνα Εΰμενία, πρώτη εύνοουμένη τοΰ σουλτάν Μεχμέτ Δ', ή γνωστή Ρεμ- 
πιά Γκιουλνούς, βλ. Μ. I. Μ α ν ο ύ σ α κ α, δ π. καί Νικ. Σταυρινίδη,
Ρεμπιά Γκιουλνούς, τό εαρινό ροδόσταμο, ή Ρεθυμνία Χριστιανή Σουλτάνα,
έφημ. «Πατρίς» Ηρακλείου, 27 Ιουνίου — 28 Σεπτεμβρίου 1950.
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nachi, Leo Thologiti, filius q. Nicole, Georgius filius q. Nico
lai Carlambi, Nichiias frater eius, papas Johanno Siminachi, fi 
lius Georgii, papas Johanno filius papatis Antonij Tricha, Costa 
Vrondissi .... Calapti, papas Georgius filius papatis Calapti Ni
cole, Philippus filius Georgii Caliati, Stephanus filius Johannis 
Codomiri, Georgius Chiefala filius Michaelis, papas Lucas Mi- 
stopa, papas Johannes filius q. Georgii Cliti, papas Georgius Mi- 
liara, Luchas .... papas Johannes Procopi, papas Vassili Cali-

Βασίλη Άνδριανοπολίτη. 27) ..... υίός τοϋ ’Ιωάννη Σημινάκη3', 
28) Λέος Θεαλογίτης, υιός τοΰ ποτέ Νικολάου. 29) Γεώργιος, υιός τοϋ 
ποτέ Νικολάου Χαραλάμπη 30) Νικήτας, αδελφός αυτοϋ. 31) παπάς 
’Ιωάννης Σημινάκης, υίός τοϋ Γεωργίου. 32) παπάς ’Ιωάννης, υίός
τοϋ παπά ’Αντωνίου Τρίχα. 33) Κώστας Βροντίσης38. 34)..........
Καλάπτης. 35) παπάς Γεώργιος, υίός τοϋ παπά Καλάπτη Νικολή. 
36) Φίλιππος, υίός τοϋ Γεωργίου Καλιάτη. 37) Στέφανος υίός τοϋ 
Ίωάννου Κοντομοίρη. 38) Γεώργιος Κεφαλάς 30, υίός τοϋ Μιχαήλ. 
39) παπάς Λουκάς Μιστοπάς. 40) παπάς ’Ιωάννης υίός τοϋ ποτέ Γε
ωργίου Κλίτη. 41) παπάς Γεώργιος Μιλιαράς “°. 42) Λουκάς..........
43) παπά ’Ιωάννης Προκοπής. 44) παπά Βασίλης Καλιάτης81. 45) πα-

2!) Ή σήμερα χαρακτηριστική κατάληξη τών κρηιικών οικογενειακών έπι 
θέτων -άκης είναι σπανιότατη στην περίοδο τής Βενετοκρατίας, όχι δμωςκα; 
άγνωστη. Καί σέ συμβόλαια τοΰ 1301 άναφέρεται: Μαστράκης (Βλ. Ben
venuto de Brixano κλπ. op. cit. p. 149).

a8) Έδώ άναφέρονται 4 παπάδες Βροντίσηδες, άριθ. 33, 55, 117 καί 118. 
Πιστεύω ότι κάποιος άπό τούς Βροντίσηδες τούτους ή απογόνους των, α
φού ήτανε οικογένεια ιερωμένων, ίδρυσε τήν περίφημη μονή τοΰ 'Αγίου ‘Αν
τωνίου στήν επαρχία Καινούργιου, τή γνωστή σήμερα μονή Βροντισίου. Έάν 
συμβαίνει έτσι, όπως πιστεύω, πρέπει \ά λέγεται μονή Βροντίση καί όχι 
Βροντισίου, γιατί ό ιδρυτής ήταν Βροντίοης καί όχι Βροντίσιος

2β) Στον κατάλογο των εκκλησιών τοϋ Χάντακα άναφερεται ή έκκληοία 
τοϋ Χριστού Κιφαλά, ή οποία βρισκότανε στή σημερινή όδό Ίω. Περδικάρη, 
όπου τό ξενοδοχείο Ίδαϊο Άντρο. (Βλ. Giuseppe Gerola, Topografia del- 
le Chiese della Citta di Candia, estratto da «Bessarione», a. XXII, 1918i 
fasc. 1 - 4 (143 - 146).Τό όνομά της θά τό πήρε ασφαλώς άπό ιόν Ιδιοκτήτη 
της, πού θά ήταν κανείς Κ ε φ α λ ά ς.

80) Γιά τό οικογενειακό επίθετο Μιλιαράς βλ. Στ Γ. Σπανάκη, Τό 
οίκογενειακό επίθετο Μιλιαράς, «Κρητικά Χρονικά» Γ', σ 201 κ έξ.

Β1) Τό οίκογενειακό επίθετο Καλιάτης (ή Καλιάκης) είναι κοινότατο σήμε
ρα στό Μεραμπέλο (Καλιάτης, Καλιατάκης, Παπακαλιάτης), όπου ήταν επίσης 
κοινότατο καί κατά τό 17 αιώνα (Βλ «Χριστιανική Κρήτη», Α’, 'Ηράκλειον 
1912, Στ. Ξανθουδίδη, Κρητικά Συμβόλαια έκ τής Βενετοκρατίας, σ. 365).
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ati, papas Georgius Caliati, papas Johannes filius q. papatis Mi- 
cliaelis Nictopa, papas Hemanuel filius q Alessij Tornichi, pa
pas Davit filius q. papatis Georgii Siligfadi, papas Leo filius pa
patis Michaelis Calapti, papas Johannes filius q. papatis Nicole 
Calapti, papas Hemanuel filius q. Theodori Caliati, papas Ste- 
phanus frater eius, papas Nicolaus frater suprascriptorum,: pa
pas Johannes filius q. papatis Georgii Melissi, papas Nicolas fi
lius papatis Johannis Vrondissi, papas Constantinus filius papa
tis Hemanuelis Lurotomo, Andreas Capadocha filius q. papatis 
Hemanuelis, papas Podhoniftis filius papatis Georgii Cloiti, Chi- 
riacos filius papatis Vassilij Andrianopoliti, Georgius frater eius, 
Nicolaus filius q. Georgii Nonachi, Leo Eugeniano, Philippus 
filius q. Theodori Sydero, Georgius filius q. Joannis Sydero, 
Hemanuel filius q. Nicolai Alevadino, Nicola filius papatis Si- 
meonis Caliati, Joannes filius q. Constantini Candachiti, papa
tis, Michaelis filius q. Constantini Cusino, Stephanus filius papa

πας Γεώργιος Καλιάτης. 46) παπάς ’Ιωάννης, νιος τοϋ ποτέ παπά Μι
χαήλ Νυκτοπά. 47) παπάς Εμμανουήλ, υιός τοϋ ποτέ ’Αλεξίου Τορ- 
νίκη Β\ 48) παπάς Δαυίδ, υιός τοϋ ποτέ παπά Γεωργίου Σιλιγάρδου 3\
49) παπάς Λέος, υιός τοϋ παπά Μιχαήλ Καλάπτη. 50) παπά ’Ιωάννης, 
υιός τοϋ ποτέ παπά Νικολάου Καλάπτη. 51) παπάς Εμμανουήλ, υιός 
τοϋ ποτέ παπά Θεοδώρου Καλιάτη. 52) παπάς Στέφανος, αδελφός αΰ- 
τοϋ. 53) παπάς Νικόλαος, αδελφός τών ανωτέρω. 54) παπάς ’Ιωάννης, 
υιός τοϋ ποτέ παπά Γεωργίου Μελίση. 55) παπάς Νικόλαος, υιός τοϋ 
παπά Ίωάννου Βροντίση. 56) παπάς Κωνσταντίνος, υιός τοϋ παπά 
’Εμμανουήλ Λουροτόμου. 57) Άνδρέας Καπαδόκας, υιός τοϋ ποτέ 
παπά ’Εμμανουήλ. 58) παπάς ΙΙοδονίφτης, υιός τοϋ παπά Γεωργίου 
Χλοήτη. 59) Κυριάκός, υιός τοϋ παπά Βασιλείου Άνδριανοπολίτη. 
60) Γεώργιος, αδελφός αϋτοΰ. 61) Νικόλαος, υιός τοϋ ποτέ Γεωργίου 
Νονάκη. 62) Λέος Εΰγενιανός. 63) Φίλιππος, υιός τοϋ ποτέ Θεοδώρου 
Σίδερου. 64) Γεώργιος, υιός τοϋ ποτέ Ίωάννου Σίδερου. 65) Εμμα
νουήλ, υιός τοϋ ποτέ Νικολάου Άλεβαδινοϋ. 66) Νικόλαος, υιός τοϋ 
παπά Συμεώνος Καλιάτη. 67) ’Ιωάννης, υιός τοϋ ποτέ παπά Κωνσταν
τίνου Χανδακίτη. 68) Μιχαήλ, υιός τοϋ ποτέ Κωνσταντίνου Κουζί-

32) Τό οίκογ. έπίθετο Τορνίκης άναφέρειαι και σέ συμβόλαιο τοϋ 1301, 
Alexandro Torniche. (Βλ. R. Morozzo della Rocca, Benvenuto de 
Brixano eec. op. cit. p 22).

S3) Γιά τό οίκογ. επίθετο Σιλιγάρδος βλ οσα αναφέρω στό : Συμβολή στήν 
'Ιστορία τοϋ Λασιθίου κατά τή Βενετοκρατία, Ηράκλειον 1957, σ. 123.
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tis Georgii Murlato, Michael filius q. Nicola Silamiti, Joannes 
filius q. Michaelis Varucha, Nicola Sestofos filius q. papatis 
Constantini, Janni frater eius, Nicolaus Theriano Canischi, cle 
sicus filius papatis Vassilij: Leo filius q Joannes Calonipto, 
dictus Candachiti, Georgius filius papatis Michaelis Cusino, Mi- 
chaeli filius, q. Simeoni Caliati, papas Georgius filius papatis
Vassilij Caliati, Dimitrius filius q. Joannis Sydero, ac............
filius Nichifori Miron, Michael Carlambi, Theodorus filius q. pa
patis Michaelis Calapti, Nichiforus filius papatis Georgii Cliopti 
Costas filius papatis Georgii Caralambi, Hemanuel clericus fra. 
ter eius, Theodorus filius q. Nicolai Xiluri, Nicola filius papatis 
Georgii Caliati, clericus: Hemanuel filius papatis Nicole Miro, 
Costa filius naturalis papatis Georgii Calapti, Georgius filius 
papatis Leonis alii filij sui, Georgij Mosto, papas Constantinus 
Andrianopoliti, papas Georgius Aplada, Michaeli filius Nicole 
Afrato, Georgius filius q. Nichite Caralambi, Marcus frater 
jpsius papatis Georgij, Marcus filius q. Nicole Xiluri, papas

νου. 69) Στέφανος, υίός ton π ιπά Γεωργίου Μουρλάτου. 70) Μιχαήλ, 
υιός τοΰ ποτέ Νικόλα Σιλαμίτη 71) ’Ιωάννης, υίός τού ποτέ Μιχαήλ 
Βαροόχα. 72) Νικόλαος Σέστοφος, υίός τοΰ ποτέ παπά Κωνοτανιίνου. 
73) Γιάννης αδελφός αυτού. 74) Νικόλας Θεριανός Κανίσκης, κληρι
κός, υίός τοΰ παπά Βασίλη. 75) Λέος, υίός τοΰ ποτέ Ίωάννου Καλο- 
νίφτη, ό επιλεγόμενος Χανδακίτης. 76) Γεώργιος, υίός τοΰ ποτέ παπά 
Μιχαήλ Κουζίνου. 77) Μιχαήλ, υίός τοΰ ποτέ Συμεώνος Καλιάτη. 78) 
παπάς Γεώργιος, υίός τοΰ παπά Βασιλείου Καλιάτη. 79) Δημήτριος, 
υίός τοΰ ποτέ Ίωάννου Σίδερου. 80) .... υίός τοΰ Νικηφόρου Μύ
ρου. 81) Μιχαήλ Χαραλάμπης. 82) Θεόδωρος, υίός τοΰ ποτέ παπά 
Μιχαήλ Καλάπτη. 83) Νικηφόρος, υίός τοΰ παπά Γεωργίου Κλιό- 
πτη (Καλάπτη;). 84) Κώστας, υίός τοΰ παπά Γεωργίου Χαρα
λάμπη. 85) Εμμανουήλ, κληρικός, αδελφός αυτού. 86) Θεόδωρος, 
υίός τοΰ ποτέ Νικολάου Ξυλούρη8". 87) Νικόλας, υίός τοΰ παπά Γε
ωργίου Καλιάτη, κληρικός. 88) Εμμανουήλ, υίός τοΰ παπά Νικολάου 
Μύρου. 89) Κώστας, νό6ος υίός τοΰ παπά Γεωργίου Καλάπτη. 90) 
Γεώργιος, υίός τοΰ παπά Λέου και άλλοι υίοι αύτοΰ. 91) Γεώργιος 
Μόστος (ή Μόσκος;). 92) παπάς Κωνσταντίνος Άνδριανοπολίτης. 93) 
παπάς Γεώργιος 'Απλαδάς. 94) Μιχαήλ, υίός Νικολάου Άφράτου. 
95) Γεώργιος, υίός τοΰ ποτέ Νικήτα Χαραλάμπη 96) Μάρκος, υίός 
τοΰ ίδιου παπά Γεωργίου. 97) Μάρκος, υίός τοΰ ποτέ Νικολάου Ξυ·

84) Τό Ξυλούρης είναι κοινότατο καί σήμερα στό Ηράκλειο.
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Antonius Nomico filius papatis Michaelis Galino, Hemanuel fi- 
lius Joannis Silamiti, Michaelis Calonipto dictus Candachiti, 
Dimitrius filius papatis Vassilij Andrianopoliti, Michaeli filius 
q papatis Antonij Cumen(sis?), papas Nicola Eugeniano, filius 
q. Joannes Mauro, Nicola filius Mussuri Naptopulo, Syderus fi
lius q. Georgii Sydero, papas Antonius filius Georgii Sydero, 
Janni filius papatis Georgii Caliati, Andreas clericus frater su- 
prascripti Joannis, Vassili clerico filius papatis Hemanuelis Gu- 
rotomo, Janni filius papatis Geonis Calapti, Michaeli frater eius, 
Jacobus filius Nicolai Caliati, filii q. papatis Simeonis, Janni fi
lius Costa Vrondissi, Nichiforus frater eius, Geo filius Nichite 
Carlambi, Michaeli filius Nicole Alevadino, Vasili Texeraconditi 
filius q. papatis Joannis de Cazamba, Georgius frater eius, Joan
nes filius Vassili Siligardi, Georgius frater eius, Georgius Sestofo- 
li, filius papatis Constantini, Georgius filius Stefani Murlato, Anto" 
nius Papadopulo filius Hemanuelis Silamiti, Joannes frater eius, 
Georgius Naptopulo filius Alexi: Michaelis filius Georgi Chiefala.

λοι'ρη. 98) παπάς Αντώνιος Νομικός, υιός τοΰ παπά Μιχαήλ Γαλα
νού. 99) Εμμανουήλ, υιός τοΰ Ίωάννου Σιλαμίτη. 100) Μιχαήλ Κα- 
λόνιφτος, ό επιλεγόμενος Χανδακίτης. 101) Δημήτριος, υιός τού παπά 
Βασιλείου Άνδριανοπολίτη. 102) Μιχαήλ, υιός τού ποτέ παπά Αν
τωνίου Κουμιανοΰ. 103) παπά Νικόλαος Εΰγενιανός, υιός τοΰ ποτέ 
Ίωάννου Μαύρου. 104) Νικόλαος, υιός τού Μουσούρου Ναυτόπου
λου. 105) Σίδερος, υιός τοΰ ποτέ Γεωργίου Σίδερου. 106) παπά 'Αν
τώνιος, υιός τοΰ Γεωργίου Σίδερου. 107) Γιάννης, υιός τοΰ παπά 
Γεωργίου Καλιάτη. 108) Άνδρέας, κληρικός, αδελφός τοΰ προμνημο
νευμένες Ίωάννου. 109) Βασίλης, υιός τοΰ παπά Εμμανουήλ Λου
ροτόμου. 110) Γιάννης, υιός τοΰ παπά Λέου Καλάφτη. 111) Μιχαήλ, 
αδελφός αυτού. 112) Ιάκωβος, υιός τοΰ Νικολάου Καλιάτη. 115- 116) 
οί υίο'ι τοΰ ποτέ παπά Συμεώνος. 117) Γιάννης, υιός τοΰ Κωστή 
Βροντίση. 118) Νικηφόρος, αδελφός αΰτοΰ. 119) Λέος υιός τοΰ Νική
τα Χαραλάμπη. 120) Μιχαήλ, υιός τοΰ Νικολάου Άλεβαδινοΰ. 121) 
Βασίλης Τεσσαρακοντίτης, υιός τοΰ ποτέ παπά Ίωάννου εκ Κατσα- 
μπά. 122) Γεώργιος, αδελφός αυτού. 123) Ιωάννης, υιός τοΰ Βασι 
λείου Σιλιγάρδου. 124) Γεώργιος, αδελφός αυτού. 125) Γεώργιος Σε- 
στοφίλης, υιός τοΰ παπά Κωνσταντίνου. 126) Γεά>ργιος, υιός τοΰ Στε
φάνου Μουρλάτου. 127) ’Αντώνιος Παπαδόπουλος, υιός τοΰ Έμμα 
νουήλ Σιλαμίτη. 128) Ιωάννης, αδελφός αΰτοΰ. 129) Γεώργιος Ναυ- 
τόπουλος, υιός τοΰ Άλέξη. 130) Μιχαήλ, υιός τοΰ Γεωργίου Κεφαλά.
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Quem etiam de ecclesiis sitis in suburbijs Candide sive paro- 
chialia sive monasteria sive hospitalia sen xenodochia fuerint di- 
mittendis et non impediendis, sicut tenebant et possidebant, te- 
nent et possident etc. ut in dicta compositione continetur: que 
sunt iste infrascripte consignate et eis designate ad futuram me- 
moriara, sicut inferius continetur: in primis ecclesia vocata San- 
cta Maria Vlachiernitissa, quam tenet ad presens Dominus Ni
colaus Mauroceno canonicus cretensis, que ecclesia babet domos 
duos que sunt ad latere ipsius ecclesie, de versus boream et po- 
nentem, et unam cochinam. Volvit dicta Ecclesia cum / / / / cum 
predictis domibus et cocbina passus 86; babet etiam predicta 
Ecclesia cimiterium, cujus cimiterij dicte Ecclesie hij confines 
sunt: a facie versus tramontanam habet passus tres, a facie ver
sus levantem habet passus quinque et dimidium, a facio versus

Επίσης περί τών εκκλησιών τών κειμένων είς τα προάστεια τοϋ 
Χάνδακος, είτε ένοριακαί είτε μοναστήρια, είτε όσπιτάλια είτε ξενο
δοχεία 86 υπήρξαν αΰται, να άφεθοϋν ελεύθερα καί να μην παρακω- 
λύωνται καί ως έκράτουν καί κατεΐχον ταυτας, οντω καί νϋν να τάς 
κρατούν και νά τάς κατέχουν, ως εν τή ειρημένη συμβάσει περιέχεται: 
αί όποΐαι είναι αΐ ακόλουθοι, κατακυροΰμεναι καί ένδεικνυόμεναι εϊς 
αυτούς προς μέλλουσαν μνήμην, ως κατωτέρω περιέχεται: έν πρώτοις 
1) 'Η εκκλησία ή καλούμενη Παναγία ή Βλαχερνίτισσα !β, την οποίαν 
κρατεί νΰν δ κύριος Νικόλαος Mauroceno (Μειυρογένης ;), κρής κανο
νικός, ή οποία εκκλησία έχει οίκους δύο, οΐτινες εύρίσκονται είς το 
πλευοον τής αυτής εκκλησίας προς Β καί Δ καί έν μαγειρεΐον. Ή πε
ρίμετρος τής ρηθείσης εκκλησίας μετά των είρημένων οικιών καί τοϋ 
μαγειρείου είναι 86 βημάτων καί έχει ή ειρημένη εκκλησία κοιμητή- 
ριονΒΙ, τοϋ οποίου κοιμητηρίου τής ρηθείσης εκκλησίας τα όρια είναι: 
προς Β βήματα 3, προς Α βήματα 5 '/2, ποός Ν βήματα 8 καί πόδες

3δ) Τά μοναστήρια, καί τότε δπως καί σήμερα, είχαν ξενώνες. Εκεί κα
τέλυαν οί προσκυνητές τών Αγίων Τόπων, οί όποιοι, ώς επί τό πλεϊστον, περ 
νοϋσαν από τό Χάντακα.

3’) "Ολες οί παρακάτω εκκλησίες βρισκότανε στους βούργους, δηλαδή ατά 
προάστεια τής παλιάς πόλης. Ή Παναγία ή Βλαχερνίτιοσα ή Παναγία ή Βλα- 
χέρνα, όπως τήν αναφέρει ό Κομητάς, είναι ή ΰπ’ άριθ. 108 τού χάρτη Werd- 
mixller. Βρισκότανε στή σημερινή οδό Σφακίων, όπου ήτανε ή οικία Δρακάκη. 
Βομβαρδίστηκε καί καταστράφηκε τον τελευταίο πόλεμο. Στό χάρτη Coro" 
nelli σημειώνεται μέ τόν άριθ. 68.

3Ι) Σχεδόν κάθε εκκλησία είχε καί τό κοιμητήριό της Γι αυτό βρίσκονται 
σήμερα τόσοι τάφοι καί οστά, όταν σκάβουν θεμέλια νέων οικοδομών.
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austrum habet passus 8 et pedes tres, a facie ponentis habet 
passus V et dimidium. Item quoddam monasterium vocatum 
sancti Joannis prodromo cum domibus et curvito suis, cimiterio 
predicti Monasterii: quod monasterium tened ad presens Dominus 
Matbeus Venerio primicerius Sancti Marci de Venetis: habet in 
facie versus austrum passus 13 et pedem unum et dimidium: a 
facie versus tramontanam passus XI et pedem dimidium; a facie 
versus levantem passus 9 — Item Monasterium vocatum S
Joannis Baptista cum domibus existentibus circum circa jpsi mo
nasterii et cortivo sive cimiterio ipsius, quod tenet ad presens 
papas Joannes Tricha: a facie versus austrum que est super viam 
qua itur Sanctum Antonium, passus 23; et pedem unum et di
midium; a facie ponentis habet passus 27; pedes duos; a facie 
tramontane passus 22 et pedem unum, a facie versus levantem

3, προς Δ βήματα 5 2) Μοναστήριόν τι καλοΰμενον τοϋ 'Αγίου
Ίωάννου τοϋ Προδρόμου88 μετά τών οίκων καί τοϋ προαυλίου του 
και τό κοιμητήριον τοϋ είρημένου μοναστηριού' τό όποιον μοναστή- 
ριον κατέχει εν τφ παρόντι ό κύριος Ματθαίος Βενέριος, πριμικήριος 
τοϋ 'Αγίου Μα'ρκου τής Βενετίας" έχει εις την νοτίαν όψιν βήματα 13, 
πόδας 1 ‘/2, εις την Β βήματα 11 και πόδα */,' προς την Α βήματα 
9 3) Τό Μοναστήριον τό λεγόμενον τοϋ 'Αγίου Ίωάννου τοϋ Βα-
πτιστοΰ'9 μετά τών περί αυτών οίκων καί τοϋ περιαυλίου ή κοιμητη
ρίου του, τό όποιον επί τοϋ παρόντος κατέχει ό παπάς ’Ιωάννης Τρί
χας* 40 * * * *' εις την Ν οψιν, την άνω τής όδοϋ τής άγοόσης προς τον 'Άγιον 
’Αντώνιον, έχει βήματα 23 καί πόδας 1 ‘/2' >άς την Δ πλευράν βήμα
τα 27, πόδας 211' εις την Β πλευράν βήματα 22, πόδας 1' εις την άνα-

89) Κατά τή γνώμη τοϋ Νικ. Πλάτωνα, πού έκανε μέ τό Ν. Σταυρινίδη 
πριν μερικά χρόνια, έρευνα γιά τις εκκλησίες τοϋ Χάντακ ι πρόκειται γιά τόν 
Άγιο ’Ιωάννη στα Μακελιά, άριθ. 110 τοϋ Werdmiiller, στή σημερινή οδό 
1870 ("Αγιο ’Ιωάννη τοϋ Κωστομοίρη), πού βρισκότανε στην περιοχή τής τοπο
θεσίας «Σκαλουνάκια», τά βενετσάνικα «Καρτέρια», σημερινή οδός Άγιοστε- 
φανιιών.

80) Ό Άγιος ’Ιωάννης ό Βαπτιστής πιθανόν νά ήταν κατά τόν Ν. Πλάτωνα 
ό San Zuanne Cristofilina πού άναφέρει ό Werdmiiller άριθ. 48, παρά τό 
νότιο προπέτασμα τοϋ προμαχώνα Βιτούρη. Ό Coronelli ιόν άιαφέρει S. Gio
vanni Christofilina άριθ. 6 καί ό Κομητάς "Αν. Ιωάννη τής Χριστοφιλίνας

40) Τό επίθετο σώζεται σήμερα μέ τό νέο του τύπο Τριχάκης.
4Ι) Τό βήμα (passo) ήτανε μέτρο μήκους μέ διαφορετικό μάκρος σέ κάθε

πόλη τής 'Ιταλίας. Τό passo veneziano είχε μήκος 1,737 μέτρα καί διαιρούν-
τανε σέ 5 πόδια.

ΚΡΗΤΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ ΙΓ. 17
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passus 31 et pedem unum: — Item Monasterium vocatum S. Ge
orgius Muglino, quod tenet ad presens Hemanuel Jalina, cum 
domibus, cortivo sive cimiterio jpsius, quod volvit circum circa 
passus 120 7s— Item quoddam Monasterium vocatum S. Maria 
Gorgopacussa, quod tenet ad presens Georgius Tornichi, cum 
domibus et cortivo dicti Monasterii: habet a facie versus austrum 
passus 24 et pedem unum; a facie versus levantem passus 19 et 
pedem dimidium; a facie versus tramontanam passus 30; a facie 
versus ponentem passus 16 et pedes duos et habet insuper pre
dictum Monasterium jiardinum unum situm prope dictum Mo
nasterium a facie versus tramontanam, quod volvit circum circa 
passus 98.—Item Ecclesia/ / / / vocata Sanctus Joannes Evange
lista quam tenet ad piesens papas Nicolas Casturi, cum domibus 
sitis in dicta Ecclesia et cortivo sive cimiterio illius; habet a fa-

τολικήν βήματα 31, πόδας 1. 4) To Μοναστήριον to λεγόμενον τοϋ 
Αγίου Γεωργίου Μουγλινοΰ41, τό όποιον κατέχει νΰν εν τφ παρόντι 
ό Εμμανουήλ Ύαλινάς48 μετά τών οίκων, τοϋ περιαυλίου η κοιμητη
ρίου του και τό όποιον έχει περίμετρον βήματα 120 ‘/a- 5) Μοναστή’ 
ριόν τι καλούμενον Παναγία Γοργοπακοϋσα44, τό όποιον επί τοϋ πα
ρόντος κρατεί ό Γεώργιος Τορνίκης, μετά τών οίκων κα'ι περιαυλίου 
τον ε’ιρημένου μοναστηριού. Είναι εις την Ν πλευράν βήματα 24, πό
δας 1, εις την Α πλευράν βήματα 19 και πόδα '/2' εις την Β πλευράν 
βήματα 30, είς την Δ πλευράν βήματα 16 καί πόδας 2’ καί επί πλέον 
τό είρημένον Μοναστήριον έχει ένα κήπον κείμενον παρά τό Μοναστή
ριον προς Β, περιμέτρου περίπου 98 βημάτων. 6) Ή εκκλησία ή κα- 
λουμένη "Αγιος ’Ιωάννης ό Ευαγγελιστής 45, την οποίαν επί τοϋ πα
ρόντος κρατεί ό παπάς Νικόλαος Γαστουρης, μετά τών οίκων τών κει
μένων είς την είρημένην εκκλησίαν καί τής αυλής ε’ίτε κοιμητηρίου ε
κείνης' έχει είς τήν Β πλευράν βήματα V,, προς την Δ πλευράν βήματα

48| Ό "Αγιος Γεώργιος τοΰ Μουγλινοΰ, δπως τόν αναφέρει κι ό Κομητας, 
είναι ή ύ.·Γ άριθ. 107 εκκλησία τοϋ χάρτη Werdmiiller στην οικία Φαλκονά- 
κη, οδός Ντεντηδάκηδων παρά τό Καμαράκι.

4S) Γιά τό οίκογεν. επίθετο Γυαλινάς, Ύαλινας, Διαλινάς βλ. Στ. Σπα
νάκη, Συμβολή στήν 'Ιστορία τοϋ Λασιθίου κλπ. 6. π. σ. 126.

“) *Η Παναγία ή Γοργοπάκουσα ή Γοργοπακοϋσα κατά τόν Κομητα, είναι 
πιθανόν ή ύπ’ άριθ 138 Madonna τοϋ Werdmiiller, πού βρισκότανε κοντά 
στήν cortina τοϋ San Spirito, στή σημερινή λεωφόρο Νοέλ. Δέν ΰφίσταται σή
μερα τίποτε. Ό Coronelli τή σημειώνει μέ τόν άριθ. 126.

4δ) "Αγνωστο πού βρισκότανε ό “Αγιος Ιωάννης ό Ευαγγελιστής.
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cie versus tramontanam passus dimidium; a facie versus ponen. 
tem passus 12 et pedes tres et dimidium, et zirat versus levantem 
pedes 13 et inde rediit versus levantem pedes 8 et deinde vadit 
versus levantem passus VII et pedes duo. — Item Ecclesia vo- 
cata Santa Trinitas quam tenet ad presens turchus Arzerius cum 
domibus sitis a parte ponentis dicte Ecclesie et unum jardinum 
versus levantem et tramontanam et austrum passus 70. — Item 
Ecclesia vocata sancta Marina, quam tenet ad presens papas 
Hemanuel Agapito; habet a facie versus tramontanam passus 
9 1/„; a facie ponentis passus quinque et dimidium; a facie levan- 
tis passus 5 s/2; a facie austri passus 9 '/2.—Item Ecclesia vocata 
Sancta Eucia quam tenet ad presens papas Hemanuel Andrino-

12 κα'ι πόδιχς 3 ‘/a και στρέφεται προς Α πόδιχς 13 και ειτα επιστρέ
φει προς Α πόδας 8 και ακολούθως βαίνει προς Α βήματα 7 και πό- 
δας 2. 7) Ή εκκλησία ή καλουμένη 'Αγία Τριάς 46, την οποίαν κρα
τεί επί τοΰ παρόντος ό Τούρκους Άρτζέριος μετά των οίκων της κει
μένων προς Δ τής ειρημένης εκκλησίας καί κήπον προς A, Β καί Ν 
βημάτων 70. 8) Ή εκκλησία ή δνομαζομένη Αγία Μαρίνα41, την ο
ποίαν εν τψ παρόντι κρατεί δ παπάς Εμμανουήλ ’Αγαπητός' εχει 
πρός Β βήματα 9 ‘/a. προς Δ βήματα 5 '/2, προς Α βήματα 5 ‘/2, προς 
Ν βήματα 9 4/2. 9) Ή εκκλησία ή καλουμένη 'Αγία Φωτεινή 48, την 
οποίαν κατέχει επί τοΰ παρόντος δ παπάς Εμμανουήλ Άνδριανοπολί-

46) Ή Αγία Τριάδα ήτανε κοντά στήν Πύλη τοΰ Παντοκράτορα, στή ση
μερινή οδό Κισάμου. Κατά τήν Τουρκοκρατία είχε γίνει χαμάμι γνωστό μέ τό 
όνομα χαμάμι τοΰ Παπουτσαλή. Σώζεται άκόμη. Βλ. χάρτη Werd- 
miiller, άριθ. 132.

47) 'Ο Werdtniiller αναφέρει δυό εκκλησίες μέ ιό όνομα "Αγία Μαρίνα. 
Ή μιά, άριθ. 41, ήτανε μέσα στήν παλιά πόλη, στή ΝΔ γωνία τοΰ οικοδομι
κού τετραγώνου 90, όδός Κυδωνιάς. Ή άλλη, άριθ. Γ20, βρισκότανε στό βοΰρ- 
γο, σέ μικρή απόσταση δυτικά άπό τήν τότε μονή τής Κυρίας Άκρωτηριανής 
(σημερινό Καπνοκοπτήριο), παρά τή σημερινή Αγία Τριάδα. Ή εκκλησία πού 
άναφέρεται εδώ πρέπει νά είναι ή τελευταία.

48) Ή εκκλησία 'Αγία Φωτεινή ή Άγιά Φωθιά υπήρχε κατά τή Βενετο- 
κρατία στήν παλιά πόλη, στή νοτική πλευρά τής οικίας κληρονόμων Σπ ’Α
λεξίου. Βλ χάρτη Werdmiiller άριθ. 29 Σήμερα έγινε δρόμος ’Ασφαλώς 
όμως δέν είναι αυτή πού άναφέρεται εδώ, ή όποια βρισκότανε στόν βοΰργο. 
Santa Lucia δέν άναφέρεται στις εκκλησίες των βούργων. Άναφέρεται όμως 
ή Santa Chiara πού σημαίνει επίσης "Αγία Φωτεινή καί πιστεύω πώς πρόκει
ται γι αυτή. Ή Santa Chiara βρισκότανε στή σημερινή όδό 1821, όπου τό 
επιπλοποιείο Μιλιαράκη.
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politi; habet predicta Ecclesia cimiterium quod est a facie tra
montane passus 7 et pedes 8; a facie austri passus 7 et pedes 2, 
a facie Levantis passus 4 */2; a facie ponentis passus 4 ‘/a·—Item 
Ecclesia vocata Sancta Maria Thalassomachissa, que Ecclesia 
habet cimiterium, cuius Ecclesie et cimiterij hij sunt confines; a 
facie tramontane babet passus 16 et pedes 4; a facie levantis pas
sus 18 et pedem unum cum dimidio; a facie ponentis passus 18; 
a facie austri passus 16.—Item Ecclesia sive monasterium voca
ta Sancta Maria Panimnito, quam tenet Presbitero Nicolao Pa- 
radiso canonicus cretensis cum domibus et cimiterio volvit pas
sus 184.—Item Ecclesia vocata Sancti Joannis Paleologo, quam 
tenet dominus Cardinal Mauroceno, canonicus cretensis, cum do
mibus et cimiterio ipsius; habet a facie levantis passus 24, et

της' έχει ή προειρημένη εκκλησία κοιμητήριον, τό όποιον είναι είς την 
Β πλευράν, βημάτων 7 και ποδών 8, εις την Ν πλευράν βημάτων 7 
και ποδών 2, εις την Α πλευράν βημάτων 4 Va, εις την Δ πλευράν βη
μάτων 4 ‘/a· 10) Ή εκκλησία ή καλούμενη Παναγία Θαλασσομάχισ- 
σα49, ή οποία έχει κοιμητήριον' τής οποίας εκκλησίας και κοιμητη
ρίου τά όρια είναι τά εξής: εις την Β πλευράν έχει βήματα 16 καί πό- 
δας 4, είς την Α πλευράν βήματα 18 και πόδας 1 V,, είς την Δ πλευ
ράν βήματα 18, εις την Ν πλευράν βήματα 16. 11) Ή εκκλησία είτε 
μοναστήριον ή καλούμενη Παναγία ή Πανΰμνητος50, την οποίαν κα
τέχει 6 πρεσβυτερος Νικόλαος Παράδεισος, κρής κανονικός, μετά των 
οίκων καί κοιμητηρίου' έχει περίμετρον βήματα 184. 12) Ή εκκλησία 
ή καλούμενη τοϋ ‘Αγίου Ίωάννου Παλαιολόγου51 (Θεολόγου;), την ο
ποίαν κατέχει ό κύριος καρδινάλιος Μαυροκένους, κρής κανονικός, με
τά τών οίκων καί τοϋ κοιμητηρίου της' έχει είς την Α πλευράν βήμα
τα 24 καί συνορεύει μέ τά οικήματα τοϋ Κοινοϋ, τά όποια κατέχει ό 19

19) Ή Παναγία ή Θαλασσομάχισοα ήτανε απέναντι στην Πύλη τοϋ Παν
τοκράτορα, ατό σημερινό οίκοδομ, τετράγωνο 139. Βλ. χάρτη Werdmiiller ά. 
ριθ. 31. ‘Ελάχιστα λείψανα σώζονται.

50) Ή Παναγία ή Πανύμνητος είναι, ίσως, ή Santa Veneranda τοϋ χάρ
τη Werdmiiller άριίΚ 66, οικία Μαυράκη, έναντι τεκέ Όσμάν Μπαμπά, ΝΑ 
τής Παναγίας τών Σταυροφόρων.

5Ι) Πιβ-ανότατα πρόκειται γιά τόν "Αγιο ‘Ιωάννη τό Θεολόγο, πού βρι
σκότανε παρά τό σημερινό Μικρό Χαμσμάκι. τετράγωνο 166, οδός Τυλίσου. 
Βλ. χάρτη Werdmiiller άριθ. 95, ό "Αγιος 'Ιωάννης τής Κουρτίνας τοϋ Κο· 
μητά. Υπήρχε δμως καί άλλος "Αγιος ’Ιωάννης Θεολόγος, τοϋ Άρμάκη, χάρ
της Werdmiiller άριΟ. 116, οίκοδ. τετρ. 100, άνατολ. τοϋ Καπνοκοπτηρίου, ό 
παρά Creta Sacra S. Joannes Teologus, abbatis Angarathon.
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confina cum domibus Comunis, quas tenet Georgius Canacari; a 
facie austri incipiendo ab alie parte dictarum domorum / / / / / 
passus 16 et dimidium; a facie versus ponentem passus 24, a facie 
versus tramontanam passus 17 et dimidium—Item Ecclesia vo- 
cata Sancta Maria Periblepto quam tenet Georgius Sitiacho, que 
ecclesia est rehedificata; habet cemiterium : a facie tramontane 
passus XI; a facie austri passus XI; a facie levantis passus q; 
a facie ponentis passus totidem.— Item Ecclesia vocata Sanctus 
Romano, quam tenet papas Hemanuel Tornicbi; habet cimite- 
rium: a facie levantis passus 8 et pedum duorum, a facie ponen
tis passus totidem; a facie austri passus VIJ, et pedum trium; 
a facie tramontane passus totidem.—Item Ecclesia vocata Eleus 
sa, quam habet papas Joannes Tricha. Est dicta Ecclesia a facie 
levantis passus V, et totidem a faciem ponentis, a facie tramon
tane passus VIJ, et pedum quattuor, et totidem a facie austri.—

Γεώργιος Κανακάρης" προς N, αρχής γενομένης από την ετέραν τών 
πλευρών τών είρημένων οίκων, έχει βήματα 16 'U προς την Δ πλευ
ράν βήματα 24" εις την Β πλευράν 17 ‘/2 βήματα. 18) Ή εκκλησία ή 
ονομαζόμενη Παναγία ή Περίβλεπτος52, την οποίαν κατέχει δ Γεώρ
γιος Σητειακός, ή οποία εκκλησία έπανφκοδομήθη" έχει κοιμητήριον" 
έχει εις την Β πλευράν βήματα 11, εϊς την Ν βήματα 11, εις την A 
βήματα 9, εις την Δ άλλα τόσα. 14) Ή εκκλησία ή λεγομένη τοΰ 'Α
γίου Ρωμανού* * * 58, την οποίαν κατέχει ό παπάς Εμμανουήλ Τορνίκης" 
έχει κοιμητήριον" εις την Α πλευράν έχει βήματα 8 και πόδας 2, εις 
την Δ άλλα τόσα, εις την Ν βήματα 7 καί πόδας 3, εις την Β άλλα 
τόσα. 1δ) Ή εκκλησία ή καλουμένη ή Ελεούσα54, την οποίαν κατέχει 
δ παπάς ’Ιωάννης Τρίχας. Ή ειρημένη εκκλησία είναι εις την Α πλευ
ράν βήματα 5 καί άλλα τόσα εις την Δ, εις την Β βήματα 7 και πό· 
δες 4 και άλλα τόσα εις την Ν. Ή ειρημένη εκκλησία έχει κοιμητή-

δ2) Ή Παναγία ή Περίβλεπτος, ή Santa Maria Periblecto τοΰ Werd-
miiller άριθ·. 45, ή Santa Maria Pericleto τοΰ Coronelli άριθ. 1, βρισκότα
νε στή ΒΔ γωνία τοΰ προμαχώνα Βιτούρη, δπου ή οικία Παπαδογιαννάκη.

58) Ό Werdmiiller καί ό Coronelli δέν σημειώνουν στους χάρτες τους 
εκκλησία τοΰ 'Αγίου Ρωμανού. Βρισκότανε στην περιοχή τοΰ προμαχώνα Βι· 
τοΰρη. (Βλ. G. G e r ο 1 a, Elenco delle chiese ecc. I, 17, II 29).

51) Ή Παναγία ή Κερά ’Ελεούσα τοΰ Κομητά άναφέρεται από τόν Werd
miiller άρυθ·. 92 Cheraleusa καί άπό τόν Coronelli άριθ·. 55, Chiera leusa. 
Βρισκότανε στή νότια πλευρά τοΰ οίκοδομ, τετραγώνου 151, στήν οδό Μπου- 
νιαλή (γε\ί Τζαμί) αδιέξοδο. Μέχρι τελευταία σωζότανε ελάχιστα λείψανα.
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Item habet predicta Ecclesia cimiterium quern super terras Co
munis, pro quo dictus papas Joannes, qui tenet Ecclesia, solvit 
affictum Nicolao Caliva nomine Comunis, cum dictus Nicolaus 
habeat dictam terram a Comuni. — Item Ecclesia vocata Sancta 
Maria Luludiani cum suo cimiterio. Item a facie ponentis pas- 
sus quinque et dimidium, a facie levantis passus sex et dimi- 
dium, a facie austri passus 8 et pedem dimidium, a facie tra
montane passus 8 et pedem unum. —Item Ecclesia vocata San 
ctus Nicolaus que est apud mare consumta, cum Ecclesia San
cta Trinitatis, quam tenet papas Joannes Andrianopoliti, proto-

ριον επί οικοπέδου άνήκοντος εις τό Κοινόν, διά τό όποιον ό ώς άνω 
παπά ’Ιωάννης, δσχις κατέχει την εκκλησίαν, πληρώνει ενοίκων εις 
τον Νικόλαον Καλύβαν έπ’ όνόματι τοΰ Κοινοϋ, διότι ό ως άνω Νι
κόλαος εχει την ε’ιρημένην γην εκ τοΰ Κοινοϋ. 16) Ή εκκλησία ή κα
λούμενη ΙΙαναγίσ Λουλουδιανή55 μετά τοΰ κοιμητηρίου αυτής' είναι 
κατά την Δ πλευράν βημάτων 5 1/2, εις την Α βημάτων 6 */a. είί τ6ν 
Ν βημάτων 8 και '/3 ποδός, εις την Β βημάτων 8 και 1 ποδός. 17) 
Ή εκκλησία ή καλουμένη “Αγιος Νικόλαος δβ, ή οποία είναι παρά την 
θάλασσαν, διαβεβρωμένη, μετά τής εκκλησίας 'Αγίας Τριάδος, την ό-

55) Ή Παναγία ή ή Κυρία ή Λουλουδιανή τοΰ Κομητά άναφέρεται άπό 
τον Werdmiiller Chera Luludiani (Luviani) άριθ. 114 καί τόν Coronelli 
Chera Ludiani άριθ. 119. Ή θέση της ήτανε στό οΐκοδομ. τετράγωνο 97, 
παρά την οδό Δίκτης, ΝΑ τοΰ Καπνοκοπτηρίου

δβ) Στό βενετοάνικο Χάντακα είναι γνωστές 5 έκκλησίες, αφιερωμένες στον 
’Αγιο Νικόλαο, οί παρακάτω : 1) "Ο S. Nicolo Malvezi άριθ χάρτη Werd- 
miiller 11, οδός Κοραή, όπου σήμερα οί ξυλαποθήκες τοΰ Α. Μαμαλάκη. 2) 
Ό S. Nicolo dell’ Armeria, άριθ. 20, πού ήτανε μέσα στό κτίριο τοΰ σημε
ρινού Δημαρχείου 3) Ό S. Nicola άριθ. χάρτη Werdmiiller 4, στή σημερινή 
όδό Πασιφάης, όπου τό σπίτι Ξανθουδίδη. 4) Ο San Nicolo di Galigeri 
(ιών παπουτσήδων) άριθ. χάρτη Werdmiiller 36, πού ήτανε στό τετράγωνο 88, 
οδός Μονής Όδηγητρίας. 5) Ό S. Nicolo del Μοίο άριθ. χάρτη Werdmiil
ler 35, πού ήτανε στό Μόλο, έξω άπό την πόρτα τοΰ Μόλου. 'Ολες οί παραπά
νω έκκλησίες ήτανε μέσα στήν παλιά πόλη Συνεπώς δέν μπορεί νά 'ναι καμία 
άπ' αυτές ό "Αγιος Νικόλαος πού άναφέρεται έδώ. Στους βούργους ήτανε: 6) Ό 
Άγιος Νικόλαος Chamalevri, άριθ. χάρτη 64, κοντά στόν προμαχώνα Μαρ- 
τινέγκο. 7) Ό San Nicolo Stergliachi άριθ. χάρτη 68, στήν όδό Άλμπερτ, 
όπου ή οικία Βογιάκη. 8) Ό Άγιος Νικόλαος στά Μουρχουταριά, άριθ. χάρ
τη 99, τό ίδιο τό Μικρό Χαμαμάκι καί τέλος 9) Ό Άγιος Νικόλαος, άριθ, 
χάρτη 134, στή μέση περίπου τής cortina di San Spirito πορά τό άνάχωμα 
τοΰ τείχους. Άπό τις έκκλησίες ιιύτές ή τελευταία πλησιάζει περισσότερο στή 
θάλασσα καί μάλλον αύτή πρέπει νά είναι ή άναφερομένη έδώ, έκτός άν πρό
κειται γιά καμιά άλλη παραθαλάσσια έκκλησία, που άλλαξε άργότερα όνομα.
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papa: habet pro cimiterio a facie ponentis passus 18 et dimi- 
dium; a facie tramontane passus VI, et pedes duos; facie levan- 
tis passus 2i et pedem unum, a facie austri passus viginti unum.— 
Item Ecclesia vocata Sancta Erini, cum domibus, cimiterio et 
jardino quam tenet Dominus Franciscus Michael canonicus ere- 
tensis; habet a facie versus austrum passus 15, a facie ponentis 
passus 51, a facie tramontane passus 22, et pedes quattuor.— 
Item Ecclesia vocata Neamoni, quam tenet ad presens dominus 
Beletus Michael / / / / / cum domibus et cimiterio ipsi Ecclesie; 
habet a facie austri passus 29, a facie ponentis passus 39 et pe
dem dimidium, a facie tramontane passus 26 ’/a, a facie levantis 
passus 42 '/a· Est tamen sciendum quod ille domus quas Nico
laus Placliiena hedifficaverit super terram Panagie quam dictus 
Nicolaus tenet ad affictum a Comuni, que sunt a facie levantis, 
que confinant cum terra dicte ecclesie debent habere introytum 
et exitum sine contradictione illius qui habet vel habuerit per

ποιαν κατέχει ό παπάς ’Ιωάννης Άνδριανοπολίτης, πρωτόπαπας' έχει 
ως κοιμητήριον χώρον εις την Δ πλευράν βημάτων 18 ‘/a, εις την Β 
βημάτων 6 και 2 ποδών, είς την Α βημάτων 21 και 1 ποδός, εις την 
Ν βημάτων 21. 18) 'Η εκκλησία ή καλούμενη 'Αγία Ειρήνη67 μετά
των οίκων, κοιμητηρίου και κήπου, την οποίαν κατέχει ό κύριος Φραγ
κίσκος Μιχαήλ, κρής κανονικός' έχει είς την Ν πλευράν βήματα 15‘ 
είς την Δ βήματα 51, εις την Β βήματα 22 και πόδας 4. 19) Ή εκ
κλησία ή καλούμενη Νέα Μονή68, την οποίαν κατέχει εν τφ παρόντι ό 
κύριος Μπελέτος Μιχαήλ μετά τών οίκων και τοϋ κοιμητηρίου τής εί- 
ρημένης εκκλησίας' έχει εις την Ν πλευράν βήματα 29, είς την Δ βή
ματα 89 καί '/a πόδα, είς τήν Β βήματα 26 ‘/a, είς την Α βήματα 42 ’/2. 
Δέον δμως νά είναι γνωστόν δτι εκείνοι οί οίκοι τους οποίους φκοδό- 
μησεν ό Νικόλαος Πλακιένα επί τοϋ οικοπέδου τής Παναγίας, τό ο
ποίον ό είρημένος Νικόλαος έχει ενοικιάσει από τό Κοινόν, καί οΐτι- 
νες εύρίσκονται είς τήν Α πλευράν κα'ι συνορεύουν μέ τήν γήν τής εί- 
ρημένης εκκλησίας, δέον νά έχουν είσοδον καί έξοδον άνευ άντιρρή-

5Ι) Ή 'Αγία Ειρήνη άναφέρεται από τόν Werdmiiller άριίΚ 106, Coro- 
nelli άριδ·. 65 καί άπό τόν Κομητα. Ήτανε στήν όδό Δελημάρκου παρά τήν 
κλινική Μιχ. Γερωνυμάκη

δ8) Ή Νέα ή Νιά Μονή άναφέρεται άπό τόν Werdmiiller, Gnia Moni 
άριίΚ 63. Ό Κομητάς τήν αναφέρει : ή Κυρία ή Νέα Μονή. Βρισκότανε στήν 
όδό "Αλμπερτ, οίκοδ. τετράγ. 283, οικία Ζαμπετάκη καί Ζωής Βλαχάκη, ΒΔ τοϋ 
προμαχώνα Ίησοΰ. 2ώζονται λείψανα.
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tempora dictam ecclesiam.— Item Ecclesia voeata Sancta Maria 
de Angelis prope macelum; habet terram vacuam dicta Ecclesia 
que est a facie dicte Ecclesie, versus ponentem, per suam latitu 
dinem passus V et pedes tres et dimidie, per suam longitudinem 
est sicut vadit facies ipsi Ecclesie, et habet terram pro cimite 
rio, que est a facie ipsius Ecclesie; versus tramontanam per 
suam latitudinem passus quinque; incipiendo dicta latitudo ab 
angulis versus ponentem dicte Ecclesie, et eundo recto tramite 
per tramontanam, et inde vadit versus austrum usque ad viam 
imperialem per suam latitudinem passus sex, et pedes 4 et di
midie, et inde redit versus ponentem, et venit per suam longi· 
tudinem passus 18 et pede uno.— Item Ecclesia voeata Sanctus 
Georgius Doriano quam tenet dominus Johannes Eabardo cano-

σεως εκείνου δστις έχει η εν τφ μέλλοντι θά έχη την είρημένην εκκλη 
αίαν. 20) 'Η εκκλησία ή καλούμενη Παναγία τών ’Αγγέλων89 πλησίον 
των σφαγείων*0' έχει κενόν οίκόπεδον η είρημένη εκκλησία, τό όποιον 
είναι εις την Δ πλευράν τής εκκλησίας, πλάτους βημάτων 5 καί ποδών 
3 Ί, καί μήκους δσον και ή πρόσοψις τής εκκλησίας' καί έχει γήν ως 
κοιμητήριον, ήτις είναι εις την πρόσοψιν τής εκκλησίας, πρός Β πλά
τους 5 βημάτων, άρχομένης τής γραμμής του από τής Δ γωνίας τής 
είρημένης εκκλησίας καί προχωρούσης κατ’ ευθείαν πρός Β' ειτα βαί
νει πρός Ν μέχρι τής βασιλικής όδοΰ 01 εις πλάτος 6 βημάτων καί 41/2 
ποδών καί εΐτα επιστρέφει πρός Δ καί έρχεται είς μήκος 18 βημάτων 
καί 1 ποδός. 21) Ή εκκλησία ή λεγομένη "Αγιος Γεώργιος Δορυα- 
νός*°, την οποίαν κατέχει ό κύριος ’Ιωάννης Λαμπάρδος, κρής κανο- 59

59) Ή Παναγία τών Αγγέλων, άριθ. χάρτη Werdmuller 104, Coronelli 
άριθ. 69, ή Κυρία τών 'Αγγέλων χοϋ Κομητά, ήτανε στην αρχή τής Πλατείας 
Στράτας, σημερινής λεωφόρου Καλοκαιρινοί, καί ακριβώς οπού τό κατάστημα 
κλινών Χατζηιωάννου Σώζονται μερικά τόξα. Ή εκκλησία αυτή ήταν ό καθε
δρικός ναός τών ορθοδόξων κστά τήν Βενετοκρατία, έδρα τοϋ Πρωτοπαπά 

*°) Τά Σφαγεία, Beccaria, ήτσνε τότε στή βόρεια πλευρά τής Παναγίας 
τών 'Αγγέλων, δπου ή σημερινή οδός Μιχελιδάκη, τά ψαράδικα δέ, ή Pesca- 
ria, λίγο πιό πάνω στήν πλατεία, απέναντι στό ΰελοπωλεΐο Μυλωνάκη.

el) Viam imperialem, αΰιοκρατορικό δρόμο, ελεγαν τότε τή λεωφόρο Καλο
καιρινοί. Αργότερα πήρε τό όνομα Strada Larga ή di Panigra (Παντοκρά
τορα) από τήν Πύλη τοϋ Παντοκράτορα (Χανιών Πόρτα).

6a) Ό "Αγιος Γεώργιος Δορυανός ήτανε ή σημερινή αρμένικη εκκλησία 
τοϋ Αγίου Ίωάννου, οίκοδ τετραγ. 93, οδός Λήμνου. Werdmiiller, S. Gior- 
gi Doriano, άριθ. 125. Στήν περιοχή της έγκατεστάθησαν οί 'Αρμένιοι κατά 
τήν αποίκησή των σιά Χάντακα τό 1363, καί από τότε έλέγετο τών 'Αρμενίων.
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nicus cretensis; volvit ipsa Ecelesia cum domibus, cimiterio et 
jardino circumcirca passus 168.—Item monasterium vocatum san. 
cti Dimitri cum domibus et terra contigentibus ipsi Monasterio; 
quorum Monasterii, et domorum et terre confines sunt a facie 
levantis passus 16: a facie tramontane passus 22 et pes unius, a 
facie austri passus 20, et pes dimidie, nec non et de aliis quibus- 
cumque, que in dicta concordia et compositione continentur; et 
que ex forma dicte concordie et compositionis eidem domino 
archiepiscopo, canonicis, capitulo et clero cretensi, per Dominos 
Ducem et Comune Venetiarum / / / / / perficienda et adimplenda 
sunt. Qui dominus Archiepiscopus, Canonici et Capitulum pro 
se et clero cretensi, ex parte quorum ipsorum dictam concor- 
diam et positionem prout nunc inminet eis eisdem Domino Du- 
che, suisque consiliariis predictis, pro Domino Duce et Comune 
Venetiarum recipientibus iuxta tenorem dicte compositionis et 
concordie tradite, concessit et remissit ac ipsos Dominum Du-

νικός" έχει περίμετρον ή ρηθεΐσα εκκλησία μετά των οίκων, τού κοι
μητηρίου και τοΰ κήπου βήματα 168. 22) Τό Μοναστήριον τό καλου- 
μενον τοΰ Αγίου Δημητρίου 68 μετά των οϊκων και γης, συνεχομένων 
προς τό μοναστήριον" τοΰ οποίου μοναστηριού και των οίκων κα'ι τοΰ 
οικοπέδου τα δ'ρια είναι εις την Α πλευράν βημάτων 16, εις την Β 
βημάτων 22 και 1 ποδός και εις Ν βημάτων 20 και 1 '/2 ποδός.

Και επίσης και περί άλλων τινων, τά όποια εμπεριέχονται εις την 
είρημένην συμφωνίαν και σύμβασιν και τά όποια κατά τον τύπον τής 
είρημένης συμφωνίας και συμβάσεως δέον νά συντελεσθούν και νά εκ
πληρωθούν διά τον αυτόν κύριον ’Αρχιεπίσκοπον, τούς κανονικούς, τό 
Καπίτουλον και τον Κρητικόν Κλήρον έκ μέρους τού κυρίου Δόγη και 
τοΰ Κοινού των Βενετών. "Οστις κύριος ’Αρχιεπίσκοπος, οί κανονικοί 
κα'ι τό Καπίτουλον υπέρ εαυτών κσ! τού Κρητικού Κλήρου, έν όνόματι 
τών οποίων ακριβώς εις την είρημένην συμφωνίαν καί σύμβασιν μέχρι 
νΰν εμμένει, εις αυτούς τούς ίδιους τον κύριον Δούκαν καί τούς προ
ειρημένους συμβούλους, άποδεχομένους έν όνόματι τού κυρίου Δόγη 
καί τού Κοινού τών Βενετών κατά τό γράμμα τής εϊρημένης συμβά
σεως καί συμφωνίας τής παραδοθείσης αύτοίς, παρεχώρησε, ένεχείρη-

6Β) Θά πρόκειται γιά τόν S. Dimitii Perati τοΰ Werdmiiller, άριθ·. 135 
παρά τήν Πόλη τοΰ "Αγίου Άνδρέα, σημερινή Σταφιδική, ή τόν S. Dimitri, 
Werdmiiller άριθ. 124, πού ήτανε ΝΑ τοΰ 'Αγίου Γεωργίου Δορυανοϋ, οίκοδ. 
τετραγ. 92, οδός Λασθένους.
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cem et Comune Venetiarum sibi habere voluit tam permutatio- 
nis nomine quam omni jure, modo et forma quibus melius po
test; tam terras, possesiones et bonas et jura quecumque ad mo· 
n(asteria ?) pale (?) pertinentes spectantes que, omnia alia de qui
bus sive generaliter sive specialiter dictum est in dicta com- 
positione et eoncordia ad Dominos Ducem et Comune Vene
tiarum pertinere, salva itaque in suo statu, reservata in omni
bus reliquis omnibus eoncordia et composition predicta. De 
supradictis omnibus perfectis et, uti premittitur, adimpletis, pre- 
dicti Dominus Ducha suique Consiliarij, et predictus Dominus 
Archiepiscopus, canonici et Capitulum suo nomine et Cleri Cre-

σεν και ήθέλησεν αυτοί οί ίδιοι 6 Δόγης κα'ι τό Κοινόν των Βενετών 
να έχουν τόσον υπό μορφήν ανταλλαγής όσον και κατά παν άλλο δί
καιον, τρόπον ή τύπον κατά τον καλύτερον δυνατόν τρόπον τόσον τάς 
γαίας, κτήματα, αγαθά και δικαιώματα, οίαδήποτε αφορούν ή άναφέ- 
ρονται εις τό μοναστήριον τής Πάλαι “, δσον και πάντα τα άλλα, περί 
ών γενικώς ή ειδικώς εν τή είρημένη συμβάσει καί συμφωνίς: άναφέ- 
ρεται δτι ανήκουν εις τον κύριον Δόγην καί τό Κοινόν τών Βενετών, 
παραμενούσης δμως ό)ς εχει καί διατηρούμενης κατά πάντα τά λοιπά 
τής είρημένης συμφωνίας καί συμβάσεως.

"Ινα τά ανωτέρω πάντα τελεσθοΰν καί δσον οιόν τε πληρωθούν, οι 
είρημένοι κύριος Δούκας καί οι Σύμβουλοί του καί ο είρημένος κύριος 
'Αρχιεπίσκοπος, οί Κανονικοί καί τό Καπίτουλον εν όνόματι εαυτού

β4) Πρόκειται για τό σημερινό Μοναστήρι της Παλιανής. Ή Μονή Πα- 
λιανή, αφιερωμένη στήν Κοίμηση τής Θεοτόκου, άναφέρεται από τό 668 μέ τά 
ονόματα Πάλαι, Παλαιό, καί Πάλα. (Βλ. I. D. Mansi, Sacrorum 
conciliorum novissima collectio, Florentiae 1759, vol. XI, p. 18). Τό Μο
ναστήρι τής Παλιανής έδωκεν αφορμήν σέ μακροχρόνιες διενέξεις κατά τά 
πρώτα χρόνια τής Βενετοκρατίας (Βλ. G. G e r ο 1 a, Monumenti ecc. op. cit. 
vol. II, pag. 181). Φαίνεται ότι ανήκε στό Πατριαρχείο τής Κωνσταντινούπο
λης. Τό 1304 ό Πατριάρχης έπεδίωξε νά τό κρατήσει στή δικαιοδοσία του 
(Βλ. Catasticum Eccles. ecc. op. cit. B, 13 καί Eva Tea, Saggio sulla 
Storia religiosa di Candia ecc., op. cit. pag II, nota I). Τό Μοναστήρι μέ 
τά κτήματά του κατέλαβε, υστέρα άπό άπόφαση τοϋ Πάπα Κλήμη Δ', ό λατΐ 
νος αρχιεπίσκοπος Κρήτης. "Η ενέργεια αυτή, πού δέν τήν άνεγνώρισε ή Βενετία, 
προκάλεσε διενέξεις καί έριδες μεταξύ τής Λατινικής Εκκλησίας Κρήτης καί 
τής Κρατικής ’Εξουσίας τών Βενετών. Γιά νά δώσουν τέλος σ’ αύτές τις διε 
νέξεις έκαμαν τή σύμβαση πού δημοσιεύεται έδώ. Ή σύμβαση αύτή έγκρίθηκε 

, μέ θέσπισμα τής Βενετικής Γερουσίας. Περίληψή της δημοσίεψε δ Σπΰρ. 
Θεοτόκης στά Μνημεία Ελληνικής Ιστορίας, ό. π. τομ. Β' τεΰχ. 1, οελ. 74.
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te, fecerunt sibi invicem finem et quietationem, dicentes et sole- 
mniter promittentes se perpetuo et ullo unquam tempore ventu- 
ros contra predicta, vel aliquid predictorum, aliqua ratione vel 
causa, sub pena in compositione contenta et obligatione omnium 
bonorum ad Comune Venetiarum et Clerum pertinentium et spe- 
ctantium—Preterea firmavit ipse Dominus Archiepiscopus et 
juraverunt Canonici, sive se non habere originale sententie Do
mini Pape dementis bullatum bulla papali, de quo in dicta com
positione fit mentio, quod presentare, debebant dicto Domino 
Duche et consiliariis, ut incaretur (?), restituendum eis post mo- 
dum, nec scire ubi esset; et promiserunt nomine suo et succes- 
sorum suorum et quod si unquam ad manus eorum deveniret, 
illud presentarent dicto Domino Duche et consiliariis, vel eorum 
successoribus, ut intacaretur (sic) secundum formam compositio- 
nis predicto, sub pena in compositione predicta contenta; auten- 
ticum vero restituerunt eisdem Domino Duche et Consiliariis,

καί τοϋ Κρητικού Κλήρου, έθεσαν αμοιβαίους τέλος και ησυχίαν λέγον- 
τες καί επισήμους ύπισχνούμενοι ότι εις τό διηνεκές ουδέποτε θα πα- 
ραβοϋν τά προειρημένα ή τι τών προειρημένων, δι’ οϊονδήποτε λόγον 
και αιτίαν, επί τή ποινή τή περιεχομένη εις την σύμβασιν καί μέ την 
έξασφάλισιν την παρεχομένην διά δεσμεύσεως πάντων τών αγαθών, 
τών άνηκόντων ή άφορώντοον τό Κοινόν τών Βενετών καί τον Κλή- 
ρον. ’Επί πλέον έβεβαίωσεν αυτός δ ίδιος κύριος ’Αρχιεπίσκοπος καί 
ωρκίσθησαν οΐ Κανονικοί δτι δεν έχουν τό πρωτότυπον τής άποφά- 
σεως τού κυρίου Πάπα Κλήμεντος, τό έσφραγισμένον διά τής παπικής 
σφραγΐδος, περί τοϋ οποίου γίνεται μνεία είς την είρημένην σύμβασιν 
καί τό όποιον ώφειλον νά παρουσιάσουν είς τον είρημένον κύριον 
Δούκαν καί είς τούς Συμβούλους αυτού, ΐνα προσαρτηθή άντίγραφον 
καί κατόπιν άποδοθή είς αυτούς αμέσως μετά ταϋτα, καί οτι δεν γνω 
ρίζουν πού εύρίσκεταΓ καί ύπεσχέθησαν έν δνόματι εαυτών καί τών 
διαδόχων των, δτι αν έλθη ποτέ είς χείράς των, θά παρουσιάσουν αυ
τό είς τον κύριον Δούκα καί τούς Συμβούλους του ή τούς διαδόχους 
τούτων, ΐνα προσαρτηθή άντίγραφον κατά τό γράμμα τής είρημένης 
συμβάσεως επί τή ποινή τή περιεχομένη εις την είρημένην σύμβασιν’ 
τό δέ αυθεντικόν νά άποδοθή είς αυτούς υπό τών ιδίων τοϋ κυρίου 
Δούκα καί τών Συμβούλων του, ως εν τή συμβάσει καί συμφωνίςι πε-

Δυστυχώς δέν δημοσίεψε ολόκληρο τό θέσπισμα, πού έχει ενδιαφέρον, καί πού 
θά ήταν δμοιο μέ ιό πιό παρακάτω δημοσιευόμενο.
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sicut in dicta compositione et concordia 1111 I continetur.—Te
nor autem instrument dicte compositionis et concordie de qua 
supra fit mentio, per omnia de verbo ad verbum tabs: In Dei 
nomine amen. Anno a nativitate Domini Nostri Jeshu Cbristj 
1322. Indictione V Die XXVIIJ mensis Decembris.—In Venetia. 
In domo Domini Cancellarii infrascripti, presentibus nobilibus 
et discretis viris Dominis Riciardo de Malumbris legum doctore. 
Franciscus de Malumbris de Cremona et civibus venetiis, Sara· 
ceno de Cazanibus de Arimino, Andrea de Capitis Aggeris et 
Laurentio q. Joannis Laurentii notarii et scribis duobus venetis 
et aliis pluribus testibus, ad hec vocatis specialiter et rogatis. 
Cum pro multis et varijs dubitationibus questionibus et eontro 
versiis que non sine scandalo Dominis Ducis suorumque fidelium 
de Creta ex parte una, et non sine gravi quorum periculo et de- 
trimento venerabilium virorum Dominorum Archiepiscopi, cano. 
nicorum et cleri cretensis ex altera, oriri inter dictas partes po-

ριέχεται. To ρήμα δέ τοΰ συμβολαίου τής ρηθείσης συμβάσεως και 
συμφωνίας, περί ής γίνεται ανωτέρω μνεία, επί λέξει και έν τφ συνό- 
λιρ έχει ως εξής:

«Εις τό δνομα τοΰ Θεοϋ, αμήν. ’Έτει από γεννήσεως τοΰ Κυρίου 
ήμών ’Ιησού Χριστού 1322οδ, Ίνδικτιώνος Ε', ήμέρμ 28η μηνός Δε
κεμβρίου. Έν Βενετίςι. Έν τφ οΐκφ τού κυρίου υπογεγραμμένου Καγ· 
κελλαρίου, παρόντων τών εΰγενών και διακεκριμένων άνδρών κυρίων 
Ριχάρδου de Malumbris, νομικού, Φραγκίσκου de Malumbris εκ 
Κρεμώνος, καί τφν Βενετών πολιτών Σαρακηνοΰ de Cazanibus ββ εξ 
Arimine, Άνδρέου de Capitis Aggeris καί Λαυρέντιου τοΰ ποτέ Ί- 
ωάννου Λαυρέντιου, συμβολαιογράφου, καί δύο Βενετών γραφέων καί 
πολλών άλλων μαρτύρων επί τούτοις είδικώς κληθέντων καί ένταλέν- 
των. Επειδή λόγφ πολλών καί ποικίλων διαμφισβητήσεων, ζητημά
των, φιλονεικιών, άτινα δχι ανευ σκανδάλου εις βάρος τοΰ Κυρίου Δού
κα καί τών πιστών του τής Κρήτης άφ’ ενός καί δχι άνευ σοβαροΰ 
κινδύνου καί ζημίας τών σεβαστών άνδρών τοΰ Κυρίου ’Αρχιεπισκό
που, τοΰ Κανονικού καί τοΰ Κρητικού Κλήρου άφ’ ετέρου θα ήδύναντο 
να προέλθουν μεταξύ τών είρημένων μερών καί μάλιστα εφαίνοντο orι

6δ) Βλ. επίσης Σπ. Θεοτόκ η, Μνημεία "Ελληνικής ‘Ιστορίας τόμ. Β", 
τεϋχ. I, δ. π. σελ. 74.

ββ) ‘Υποθέτω πώς τό γνωστό σήμερα επίθετο Κατσανέβας, Κάτσα
νε β ά χ η ς εχει τήν αρχή του ατό Cazanibus.
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terant et oriri videbantur infrascripte conventiones, pacta et de- 
cisiones tanquam juri et equitati consonas, ac Deo placida acce- 
ptassent placuit jdem ambibus partibus, habito super hoc sapien- 
tura consilio, tenorem dictarum conventionum, pactorum et de- 
cisionum venerabili in Christo parti Domino Nicolao Sancti Con· 
stantini Ecclesie patriarche, cui dicta Crete ecclesie immediate 
est subjecta, exhiberi et presentari eumque cum instantia de- 
bere requiri, ut si dictas conventiones, pacta et decisiones juri 
consonas et Ecclesie Crete expedientes fore cognoverit ipsas con- 
firmare suaque auctoritate et decreto easdem confirmare digne- 
tur et velit, et quia idem Dominus Patriarcha diligenti, cum suo 
constantinopolitano c(a)pitulo, colatione, et delibatione kabita, 
dictas conventiones, pacta et decisiones sibi, ut premittitur, pre 
sentatas juri et equitati convenire pacifice et quiete, et concor- 
diam inter dictas partes in tota insula Crete afferre et evidenter 
utiles clero et cretensi Ecclesie / / / / / fore cognovit eisdem sive

ήδη προήλθον, αί ως κάτωθι συμβάσεις, συμφωνίαι και αποφάσεις 
είχον γίνει ύπ5 αυτών άποδεκταί ως σύμφωνοι προς τδ νόμιμον και 
δίκαιον καί τφ Θεφ άρεσταί, έφάνη καλόν εις άμφότερα τα μέρη, α
φού υπέρ τοτίτου έζητήθη ή γνώμη των σοφών, νά παρουσιάσουν καί 
επιδείξουν τό περιεχόμενον τών είρημένων συμβάσεων, συμφωνιών 
καί αποφάσεων εις τον σεβάσμιον έν Χριστή) πατέρα κύριον Νικόλαον 
Πατριάρχην τής εκκλησίας τού 'Αγίου Κωνσταντίνου67, υπό τον ό
ποιον ή είρημένη εκκλησία τής Κρήτης αμέσως υπάγεται, καί ότι ώφει- 
λον μέ επιμονήν νά ζητήσουν όπως, αν τάς είρημένας συμβάσεις, συμ
φωνίας και αποφάσεις άνεγνώριζεν ως συμφώνους προς τό νόμιμον 
καί επωφελείς διά την εκκλησίαν τής Κρήτης, τάς έπικυρώση καί ά- 
ξιωθή νά θελήση νά τάς έπιβεβαιώση μέ άπόφασίν του’ καί επειδή ό 
κύριος Πατριάρχης έπιμελώς μέ τήν κωνσταντινοπολιτικήν του σύνο
δον, γενομένης παραβολής καί συσκέψεως, τάς είρημένας συμβάσεις, 
συμφωνίας καί αποφάσεις, αιτινες, κατά τά ανωτέρω, παρουσιάσθησαν 
εις αυτόν, άνεγνώρισεν ως άρμοζούσας είς τό δίκαιον, τήν είρήνεισιν 
καί τήν ηρεμίαν καί ότι θά φέρουν εις ολόκληρον τήν νήσον Κρήτην 
ομόνοιαν μεταξύ τών είρημένων μερών καί ότι θά είναι προφανώς ε 
πωφελεΐς είς τον κλήρον καί τήν Κρητικήν Εκκλησίαν καί επί τού-

β7) Πρόκειται γιά τό λαιΐνο ψευτοπατριάρχη τής Κωνσταντινούπολης ’Ορ
θόδοξος Οικουμενικός Πατριάρχης τό 1320 ■ 21 ήταν Γεράσιμος ό Α'. Μετά 
30μηνον χηρείαν τοΟ θρόνου προεκρίθη δ Ήσαΐας (1323-1334) Βλ. Μ α ν. 
Γ ε δ ε ώ ν, Πατριαρχικοί Πίνακες.
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jam firmatis, sive firmandis suum consensum et assensum pre- 
buit, easque suo decreto quaque auctoritate confirmavit, ratifi- 
cavit et approbavit, prout predicta omnia, cam pactis et conven. 
tionibus infrascriptis constat publico instrumento, scripto manu 
Joanni Citto de Clugijs, imperial! auctoritate notarii publici et 
ipsius Domini Patriarche domestic!, sigillo pendenti ipsius Do
mini Patriarche munito, cuius tenor. .?. de verbo ad verbum su- 
bicitur. Ut igitur res effectum capiat et que conventa pacta et 
decisa supra dicuntur, solemnibus juris vinculis algentur et fir- 
mentur, discretus vir magister Tantus Ducatus Venetiarum Can 
cellarius syndicus ac procurator illustri ac Magnifici domini do- 
mini Joanni Superantij, Dei gratia Venetiarum Dalmatie atque 
Croatie Ducis, inclyti et Domini Quarte partis et dimidie totius 
Imperii Romanie, Comunis et hominum de Venetiis, prout de 
syndicatu constat quoddam publico instrumento facto sub anno 
Domini 1321, indictione 4 die 8 Decembris. scripto manu Jaco
bi Joannis imperiali auctoritate notarii, et Ducatus Venetiarum 
scribe, et bulla plumbee pendenti memorati Domini Ducis mu-

τοις παρέσχεν την συναίνεσίν του και συγκατάθεσίν του διά τά ήδη 
κυρωθέντα και τά μέλλοντα νά κυρωθούν, διά τούτο, ταύτα δι’ άφο- 
φάνσεώς του μέ το κύρος του επεκυρωσεν, ενέκρινε καί έπεδοκίμασεν, 
ώς πάντα τά προειρημένα μετά τών συμφωνιών και τών ώς κάτωθι 
συμβάσεων βεβαιούνται διά δημοσίου συμβολαίου, γεγραμμένου διά 
χειρός τού Ίωάννου Citto de Glugiis, αΰτοκρατορικοΰ δημοσίου συμ
βολαιογράφου και δομεστίκου αυτού τού κυρίου Πατριάρχου, εφωδια- 
σμένου μέ κρεμάμενον σιγίλλιον αυτού τού κυρίου Πατριάρχου, τού 
οποίου τό περιεχόμενον κατά λέξιν ύπόκειται. "Ινα λοιπόν τό πράγμα 
πραγματωθή και αί ως άνω άναφερόμεναι συμφωνίαι και αποφάσεις 
περιβληθούν διά τών επισήμων δεσμών τού δικαίου και έξασφαλι- 
σθούν, ό διακεκριμένος μάγιστρος Tantus Δουκικός Καγκελλάριος τής 
Βενετίας, ώς σΰνδικος κα'ι επιτετραμμένος τού ενδόξου και μεγαλοπρε
πούς κυρίου κυρίου Ίωάννου Superantius, Έλέφ Θεού Δόγη τών 
Βενετών, τής Δαλματίας και Κροατίας, εξακουστού κα'ι κυρίου τών 
τριών τετάρτων ολοκλήρου τής αυτοκρατορίας τής Ρωμανίας, τού Κοι
νού καί τών εκ Βενετίας άνδρών,ως περί τής καταστάσεώς του ώς συν- 
δίκου βεβαιοϋται διά δημοσίαςπράξεως γενομένης ένέτειΚυρίου 1321, 
ίνδικτιώνος 4ης, ήμέρφ 8η Δεκεμβρίου, γραφείσης διά χειρός τού ’Ια
κώβου Ίωάννου συμβολαιογράφου αΰτοκρατορική εξουσία και δουκι- 
κού τών Βενετών γραφέως καί έφωδιασμένης διά κρεμαμένης μολυβδί-
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nito, ac venerabilis vir Dominus Petrus q. liberij de Piro cano- 
nicus cretensis, syndicus ac procurator Reverendi in Christo pa- 
tris Domini fratris Alessandri Dei gratia archiepiscopi ac Capitu- 
li et Canonicorum cretensium, ut de syndicatu constant publico 
instrumento facto a nativitate Domini nostri Jeshu Christi 1321 
indictione 4 Die 22 mensis Decembris, scripto manu Bartholo- 
mei q. Joannis de Eugelardis de Padua habitator Candide impe- 
riali auctoritate notarii publici, et sigillis pendentibus dictorum 
Dominorum Archiepiscopi et Capituli cretensis Ecclesie munito; 
idem Syndici syndicariis nominibus quibus supra, sibi invicem 
solemni stipulatione promiserunt omnia et singula que in dictis 
pactis infrascriptis continentur perpetuo et inviolabiliter attende- 
re, observare et adiralere sine contradictione et exceptione quali- 
bet juris vel facti, sive de illis clericis grecis, qui sub dictione et 
jurisdictione Archiepiscopi suorumque sufraganei eorum esse de
bent / / / / / ita et taliter quod Dominium de Crete seculare ullo 
modo possit vel debeat intromitere de eis, sive de Ecclesiis sitis

νης σφραγΐδος τοϋ μνημονευθέντος κυρίου, και άφ’ ετέρου δ σεβά
σμιος κύριος Πέτρος τοϋ ποτέ Liberius de Piro, κρής κανονικός, ως 
συνδικος και επιτετραμμένος τοϋ σεβασμίου εν Χριστφ πατρδς κυρίου 
αδελφού ’Αλεξάνδρου, ελέορ Θεοϋ ’Αρχιεπισκόπου και τοϋ Καπίτουλου 
και τών κρητών κανονικών, ως περί τής καταστάσεως αύτοϋ ως συνδί- 
κου βεβαιοϋται διά δημοσίας πράξεως γενομένης εν έτει από τής τοϋ 
Κυρίου ημών ’Ιησού Χριστού νεννήσεως 1321, ΐνδικτιώνος 4ης, ήμε
ρα 4η Δεκεμβρίου, νραφείσης διά χειρός τού Βαρθολομαίου τού ποτέ 
Ίωάννου de Engelardis έκ Παδουης, κατοίκου Χάνδακος, αύτοκρα- 
τορική εξουσία δημοσίου συμβολαιογράφου και εφωδιασμένης με κρε- 
μάμενα σιγίλλιυι τών είρημένων κυρίων ’Αρχιεπισκόπου και τοϋ Κα' 
πίτουλου τής Κρητικής ’Εκκλησίας' οι, σΰνδικοι οΰτοι τοϋ λοιπού μέ 
τάς ως άνω συνδικικάς αυτών ιδιότητας ύπεσχέθησαν άμοιβαίως μέ ε
πίσημον ρήτραν πάντα κα! καθ’ έκαστον δσα εις τάς ειρημένας ως κά
τωθι συμφωνίας περιέχονται έσαεί και άπαραβιάστως νά επιμελούνται, 
νά τηρούν κα! έκπληροϋν άνευ άντιρρήσεως κα! οΐας δήποτε έξαιρέ- 
σεως τΰποις ή ουσία είτε ως προς εκείνους τούς "Ελληνας κληρικούς, 
οϊτινες υπό την εξουσίαν κα! κυριαρχίαν τού ’Αρχιεπισκόπου κα! τών 
’ιδικών του οφείλουν νά έγκρίνωνται ύπ’ αυτού, κατά τρόπον ώστε ή 
κοσμική εξουσία Κρήτης νά μη δυναται ουδέ νά όφείλη κατ’ ούδένα 
τρόπον νά έπεμβαίνη περί αυτών, εΐτε ώς προς τάς εκκλησίας τάς κει- 
μένας εις τά προάστεια τού Χάνδακος, εΐτε είναι αΰται ενοριακα! εΐτε
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in suburbijs Candide, et sive parochialia seu monasteria, vel hos- 
pitalia seu xenodochia fuerint diruta cum porticubus et cimiterijs 
ac domibus sacerdotalibus, prout Domini Achiep'scopus cano- 
nici et capitulum habere et tenere debent, et quid e converso (?) 
de partis de dominio temporali esse inteligetur, salvo semper 
jure dicti Domini Archiepiscopi, quod et jure pastorali competit 
in Ecclesiis suprascriptis, sive de alijs quibuscumque, que in di- 
ctis pactis et prout in dictis pactis plenius continetur.—Et quia 
inter ceteras conventiones hec quoque conventio facta est, quod 
pro terris et possessionibus omnibus et singulis pertinentibus et 
spectantibus quocumque modo et quocumque jure ad Monaste- 
rium Pale, quocumque nomine consentiantur, nec non et pro 
omni jure quod Crete Ecclesia in predictis possessionibus sibi 
competere dici possit Dominus Dux et Comune Venetiarum no
mine jincambii dictarum possessionum, et pro omni jure predi- 
cto, dabunt et assignabunt vel unum casale de infrascriptis 4 
quod Dominus Archiepiscopus et Capitulum Cretense ellegerunt, 
remanente semper dicto Monasterio Pale sub dominio et jurisdi-

μοναστήρια, όσπιτάλια η ξενοδοχεία κατεστραμμένα μετά των πορτέ- 
γων των και των κοιμητηρίων και των ιερατικών οίκων, τά όποια ο
φείλουν νά έχουν και νά κατέχουν ό κύριος ’Αρχιεπίσκοπος, οι Κανο
νικοί και το Καπίτουλον· καί άν τι αντίθετον εκ μέρους τής κοσμικής 
εξουσίας κρίνεται, πάντοτε πρέπει νά διασφαλίζεται τό δικαίωμα τοϋ 
ειρημένου κυρίου ’Αρχιεπισκόπου, υπέρ τοΰ οποίου και τό ποιμαντο- 
ρικόν δίκαιον συνηγορεί ως προς τάς ειρημένας εκκλησίας, είτε και 
δι’ άλλα οίαδήποτε, περί όσων εις τάς ειρημένας συμφωνίας καί ώς 
εις τάς ειρημένας συμφωνίας πληρέστερον περιέχεται.

Και επειδή μεταξύ των άλλων συμβάσεων καί αυτή ή σύμβασις 
εγένετο οτι ως προς τάς γαίας καί τά κτήματα εν τφ συνόλφ των και 
εν τοΐς καθέκαστα τά άνήκοντα καί καθ’ οίονδήποτε τρόπον καί νόμι
μον δικαίωμα σχετιζόμενα μέ τό Μοναστήριον Πάλαι, ύφ’ οίονδήποτε 
όνομα ακούονται, ακόμη καί κατά παν δικαίωμα τό όποιον ή εκκλησία 
τής Κρήτης θά ήδύνατο νά λεχθή ότι θά διεξεδίκει επί των είρημένων 
κτημάτων, ό Κύριος Δούξ καί τό Κοινόν των Βενετών υπό τύπον αν
ταλλαγής των είρημένων κτημάτων καί έναντι παντός προειρημένου δι
καιώματος θά δώσουν καί θά επιδικάσουν είτε εν χωρίον από τά 4 ώς 
κάτωθι αναγραφόμενα, τό όποιον ό ’Αρχιεπίσκοπος καί τό Κρητικόν 
Καπίτουλον θά εκλέξουν, παραμένοντος πάντοτε τοϋ ρηθέντος Μονα
στηριού Πάλαι υπό τήν κυριαρχίαν καί εξουσίαν των είρημένων Κυ-
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ctione predictorum Dominorum Archiepiscopi et Capitulum 
Ecclesie cretensis, vel si eligere noluerint dabitur duo ex dictis 
casalibus, que ipse Dominus Dux et Comune Venetiarum ellege- 
rint prout in dicto pacto plenius et seriosius continetur. Idem 
Magister Tantus Syndicus dictorum Dominorum Ducis et Co
munis Venetiarum syndicario nomine, infrascripta duo casali, vi
delicet casale vocatum Maratiti, quod tenent a Comune Venetia
rum heredes q. Mathei Raguseo, et casale vocatum Da Xerolea, 
quod tenet a Comune Venetiarum Nicolaus Pasqualigo, et illi de 
Cha Pantaleo, electa per Dominum Ducem et Comune Venetia
rum, cum per Dominum Archiepiscopum suumque Capitulum de 
uno casali electo fieri noluisset, titolo et jure permutationis cum 
modis et formis in dicto pacto contentis, dedit et tradidit pre- 
dicto Domino Petro de Piro syndicario nomine / / / / / 
pro dictis Archiepiscopo et Capitulo Ecclesie recipiente, con'

ρίων ’Αρχιεπισκόπων καί τοϋ Καπίτουλου τής Κρητικής εκκλησίας, ή 
αν δεν θελήσουν νά εκλέξουν θά δοθοΰν δυο έκ τών ειρημένων χω
ρίων, τα όποια αυτός ό κύριος Δόγης καί το Κοινόν ιών Ενετών θά 
Ιξέλεγον, ως εν τή είρημένη συμφωνίςι πληρέστερον καί λεπτομερέστε- 
ρον διαλαμβάνεται.

Αυτός ό ίδιος μάγιστρος Tantus, σύνδικος τών ειρημένων Κυρίων, 
τού Δόγη και τοϋ Κοινού τών Ενετών, υπό την συνδικικήν αυτού 
ιδιότητα, τά ως κάτωθι δυο χωρία, ήτοι το χωρίον τό καλούμενου 
Μαραθίτης, τό όποιον κατέχουν εκ τού Κοινού τών Ενετών οί κλη
ρονόμοι τού ποτέ Ματθαίου Raguseus 88 και τό χωρίον το καλουμενον 
Ξερολιά, τό όποιον κατέχει έκ τού Κοινού τών Ενετών ό Νικόλαος 
Pasqualigus και οί τού οίκου τών Pantaleo09, έκλεγέντα υπό τού 
Δόγη καί τού Κοινού τών Ενετών, επειδή ό Κύριος ’Αρχιεπίσκοπος 
καί ιό Καπίτουλόν του δεν ήθέλησαν νά γίνη εκλογή ενός χωρίου, εδω- 
κεν καί παρέδωκεν τίτλφ καί τύπφ ανταλλαγής υπό τούς ορούς καί 
τύπους τούς εμπεριεχομένους εις τήν είρημένην συμφωνίαν εις τον 
προειρημένου Κύριον Πέτρον de Piro, υπό τήν συνδικικήν αυτού ί-
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88) Σέ θέσπισμα τής Γερουσίας τοΰ 1382, μέ τό όποιο υποκαταστάθηκαν 
πολιτικά τά τέκνα τοΰ Δέοντος Καλέργη, άναφέρεται καί ό επαναστάτης Γεώρ
γιος Ραγουζαΐος, πού άποκαταστάθηκε επίσης μέ τό ίδιο θέσπισμα. (Βλ. Σπ. 
Θεοτόκη, ό. π· τόμ. Β', τεύχος II, σ. 230).

"·) 01 Πανταλέοι ήτανε μεγάλη οικογένεια τιμαριούχων τής Κρήτης. Σε 
θέσπισμα τής Γερουσίας τού 1325, άναφέρεται ό τιμαριούχος Άνδρέας Παν- 
ταλέος. (Βλ. Σπ. Θεοτόκη, ό. π. τόμ. Β', τεύχ. 1, σ. 83).

ΚΡΗΤΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ ΙΓ. 18
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stituens idem magister Tantus nomine quo supra se dicta duo 
casalia pro dictis Domino Archiepiscopo et Capitulo cretense 
precario possidere donee per ipsum Dominum Archiepiscopum et 
capitulum cretense dictorum casalium corporaliter fuerit posses- 
sio apprehensa, et omnia completa que in pacto de hoc capitu
lo, suprascripto comprehensa sunt. E converso vero jdem Domi- 
nus Petrus predictorum Dominorum Archiepiscopi et Capituli 
Syndicus sundicario nomine pro eis, jure et titulo permutationis 
pro dictis duobus casalibus, dedit, tradidit, et cessit dicto Ma- 
gistro Tanto syndicario nomine pro dominis Duce et Comune 
Venetiarum recipienti, omnes terras possessiones et jura ad di
ctum monasterium Pale spectantia, que quocumque jure, et quo- 
cumque modo predict! Domini Archiepiscopus et Capitulum cre
tense ad se possent dicere pertinere, retento dominio et jurisdi- 
ctione Monasterii Pale, prout in ipso pacto plenius continetur, 
et insuper de omnibus, usufructibus ac redditibus quibuscumque, 
ex dictis possessionibus Monasterio Pale, a dicto Domino Duce

διότητα, εν δνόματι ιών είρημένων ’Αρχιεπισκόπου και τοΰ Κρητικού 
Καπίτουλου ώς δεχόμενου, έξασφαλίζων ό αυτός μάγιστρος Tantus υπό 
την ως δίνω ιδιότητά του όπως τά ρηθέντα δυο χωρία προσωρινώς κα- 
τέχονται εν δνόματι των ρηθέντων κυρίων ’Αρχιεπισκόπου και τού 
Κρητικού Καπίτουλου, μέχρις ού δι’αυτού τού κυρίου ’Αρχιεπισκόπου 
και τού Κρητικού Καπίτουλου γίνη κατοχή εμπράγματος των είρημέ
νων χωρίων καί ληφθούν καί πληρωθούν πάντα όσα εν τή συμφωνίςι 
περί τού ώς άνω κεφαλαίου περιλαμβάνονται. Έκ τής αντιθέτου δέ 
πλευράς 6 αυτός κ. Πέτρος, σύνδικος τών είρημένων κυρίων τοΰ ’Αρ
χιεπισκόπου καί τού Καπίτουλου, υπό την συνδικικήν αυτού ιδιότη
τα, έν δνόματι αυτών, τίτλφ καί τύπφ ανταλλαγής αντί των δυο είρη- 
μενων χωρίων, έδωκε, παρέδωκε καί παρεχώρησεν εις τον εΐρημένον 
μάγιστρον Tantum, δεχόμενου υπό την συνδικικήν αυτού ιδιότητα έν 
δνόματι τού κυρίου Δόγη καί τού Κοινού των Βενετών, πάσας τάς 
γαίας, κτήματα καί νόμιμα δικαιώματα, τά σχετιζόμενα μέ το ρηθέν 
Μοναστήριον Πάλαι, βάσει τών οποίων, καθ’ οίονδήποτε δίκαιον καί 
καθ’ οίονδήποτε τρόπον, θά ήδΰναντο οί είρημένοι κύριοι ’Αρχιεπί
σκοπος καί τό Κρητικόν Καπίτουλον νά προβάλουν έπ’ αυτού αξίω
σή, κρατούμενης πάντως τής κυριαρχίας καί εξουσίας επί τού Μονα
στηριού Πάλαι, ώς έν τη αυτή συμφωνία πληρέστερον περιέχεται' 
κ u επί πλέον διά πάσαν επικαρπίαν καί οίαδήποτε εισοδήματα έκ τών 
είρημένων κτημάτων τού Μοναστηριού Πάλαι, τά οποία έλήφθησαν ή

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 16:53:08 EEST - 54.161.213.156



Συμβολή στήν εκκλησιαστική ιστορία τής Κρήτης 275

Comune Venetiarum vel aliis eorum nomine, usque ad presentia 
tempora habitis et perceptis, et de omnibus damnis et expensis 
propter ea supportatis nomine quo supra, finem, remissionem et 
quietationem fecit, et pactum del ulterius non petendo, promit- 
tentes invicem ipsi syndici de avvitione rerum in dicta permu- 
tatione deductarum, ac sibi invicem guarentare, autorizare et 
defendere contra quamcumque personam et legium (sic) ac uni- 
versitatem res et possessiones predictas; renuntians per pactum 
expressum, jdem Dominus Petrus Dominorum Archiepiscopi et 
Capituli Syndicus syndicario nomine, pro eis omnis juris, quod ex 
quadam sententia arbitraria Domini quondam dementis Pape 
Quarti dicere posset dictis Domino Archiepiscopo et Capitulo Cre- 
tensi competere in predictis, ac volens ipsam sententiam nullius 
valoris et nullius firmitatis fore et cassum et inauem esse et resti- 
tuende Domino Duci et Comune Venetiarum, salvo jure decima 
rum de qua in dicta sententia continetur; que omnia et singula, 
et alia quecumque que in ipsis pactis continentur dicti Syndici

εισεπράχθησαν υπό τοϋ ειρημένου κυρίου Δόγη και του Κοινού τών 
Βενετών, η υπό άλλων εν δνόματι εκείνων μέχρι τοϋ παρόντος καί 
δια πάσαν γενομένην ζημίαν ή δι’ έξοδα, όίτινα άνελήφθησαν εν όνό- 
ματι τών ως δίνω, εθεσε τέρμα, όίφεσιν καί κατάπαυσιν καί συνεφώ* 
νησαν, δπως τοϋ λοιποϋ μή δύναται νά γίνη περαιτέρω διεκδίκησις 
τούτων, τών συνδίκων ϋπισχνουμένων άμοιβαίως προστασίαν(;) (de av
vitione) τών πραγμάτων τών υπαγόμενων εις την είρημένην ανταλλα
γήν καί νά εγγυώνται άμοιβαίως ταίτα, νά παρέχουν τάς αναγκαίας 
εξουσιοδοτήσεις καί νά υπερασπίζουν έναντι οίουδήποτε προσώπου, 
όμάδος ή συνόλου τά προειρημένα πράγματα καί κτήματα' παραιτού
μενος δ ίδιος Πέτρος, σύνδικος τών κυρίων ’Αρχιεπισκόπου καί Κα- 
πίτουλου καί υπό την συνδικικήν αυτοϋ ιδιότητα δι’ επί τοϋτο συμ
φωνίας, έξ ονόματος πάντων τούτων, παντός δικαιώματος το όποιον 
θά ήδύναντο νά προβάλουν ό κύριος ’Αρχιεπίσκοπος καί τό Κρητικόν 
Καπίτουλον, βάσει αυθαιρέτου τίνος άποφάσεως τοϋ ποτέ κυρίου Κλή- 
μεντος IV Πάπα, ως αντικειμένου εις τά προειρημένα, καί θεωρών 
την άπόφανσιν ταύτην ως ουδόλως ισχύουσαν καί ουδόλως εΰσταθοΰ- 
σαν καί ως άκυρον καί κενήν καί ότι πρέπει νά άποδοθοϋν εις τον 
κύριον Δόγην καί τό Κοινόν τών Βενετών, διατηρουμένου τοϋ δικαι
ώματος τών δεκατιών, περί ου γίνεται λόγος εν τη είρημένη άποφάν- 
σει. Πάντα ταΰτα έν τφ συνόλφ καί έν τοΐς καθ’ έκαστα καί όσαδή 
ποτέ άλλα περιέχονται εις τάς συμφωνίας ταύτας οί ειρημένοι σύνδι-
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syndicaribus nominibus supradictis attendere promiserunt, sub 
pena / / / / / duorum millium librarum, qae pena in singulis 
capitulis non observatis tociens committatur comuniter pacti 
non observantem quotiens contrafactum fuerit, et pena soluta 
vel non exacta, omnia et singula conventa et promissa in sua 
permaneant firmitate' renuntiantes invicem per pactum super 
promissis omnibus exceptioni doli et in factum decaptioni et 
simulationi literis impetratis vel impetrandis, benefficio resti 
tutionis in integrum app(ositio)ni (sic ?) et supp(ositio) ni (sic. ?) 
et orani alii juri que contra predicta vel aliqui predictorum 
possint partes predicte, vel aliqua earum facere vel venire; pro 
quibus omnibus attendendis et plene observandis et complen- 
dis, predicti syndici, bona omnia eorum, quorum sunt syn
dic! sibi invicem special! pignori obligarunt, constituentes se 
alter pro altero precario possidere usque ad plenam satisfactio- 
nem omnium promissorum. Tenor autem auctoritatis et decreti 
patriarchalis et dictorum pactorum in ipso decreto contentorum

κοι, υπό την συνδικικήν αυτών ’ιδιότητα ύπεσχέθησαν νά έπιμελώνται 
επί ποινή δυο χιλιάδων λιβρών' καί ή ποινή αυτή διά τά μη τηρού
μενα καθ’εκαστα κεφάλαια τοσάκις θά επιβάλλεται από κοινού εις τον 
μή τηροϋντα την συμφωνίαν, οσάκις θά έχη γίνει παράβσσις' καί μετά 
την άπότισιν τής ποινής ή καί ταύτης μή άποτιθείσης, πάντα εν τψ συ- 
νόλφ καί εν τοΐς καθ’έκαστο τά συμπεφωνημένα καί υπεσχημένα θά πα
ραμένουν εν ίσχύϊ. Καί παραιτούνται άμοιβαίως, κατά συμφωνίαν επί 
τών υπεσχημένων πάντων εις περίπτωσιν έξαιρέσεως, δόλου καί διζή- 
σεως (decaptioni in factum?), ως καί πλαστογραφίας γραμμάτων, 
προσαχθέντων ή μελλόντων νά προσαχθούν, παντός ευεργετήματος ά- 
ποκατασιάσεαις εις τό ακέραιον (app(ositio)ni et supp(ositio)ni ?), 
ως καί παντός άλλου δικαιώματος, τό όποιον εναντίον τών προειρημέ
νων ή τίνος τών προειρημένων δύνανται τά ρηθέντα μέρη ή τι αυτών 
νά θέσ}υν εις ενέργειαν ή νά προβάλουν.

Διά δέ τήν επιμελή καί πλήρη τήρησιν καί έκπλήρωσιν πάντων 
τών ανωτέρω οί προειρημένοι σύνδικοι πάνα τά αγαθά εκείνων τών 
οποίων είναι σύνδικοι άμοιβαίως ως ειδικήν εγγύησιν έθεσαν υπό
χρεα, καθιστώντας εαυτούς ό εις διά τον άλλον προσωρινούς κατόχους 
(μεσεγγυητάς) μέχρι πλήρους ίκανοποιήσεως πάντων τών υπεσχημένων.

Τό ρήμα δέ τής πατριαρχικής κυρώσεως καί άποφάνσεως καί 
τΐ>ν ε’ιρημένων συμφωνιών τών περιεχομένων εν αυτή τή άποφάν- 
σει είναι το ακόλουθον; «ΕΙς τό δνομα τού Θεού καί τού Χριστού:
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talis est. In Dei et Christi nomine. Amen. Quoeiens in conven- 
tionibus maiorum requiritur auctoritas et consensus, ne in du 
bium veniat que geruntur, si nihil est quod impediat equum est 
dignis postulationis desideriis complacere, eapropter Reverendus 
in Christo Presbiter Dominus Dominus Nicolaus Dei et Aposto. 
lice Sedis providentia Sancte Constantinopolitane Ecclesie Pa· 
triarche, cuius per Summum Pontificem Nigropotensi Ecclesia 
est unita, visis et diligenter dis quibusdam abreviacio-
nibus per discretum virum Petrum Liberum canonicum cretensem 
eidem Domino Patriarche presentatis formatisque super certis 
pactis, permutationibus, et conventionibus habitis firmatisque 
sive firmandis, inter ilium Dominum Dominum Joannem Supe- 
rantio Ducem et Comune Venetiarum, ex una parte, et venera- 
bilem in Christo Patrem Dominum fratrem Alexandrum Dei 
gratia archiepiscopum cretensem eiusque capitulum ex altera· 
occasione quarundam questionum jamdudum inter predictas par 
tes et suorum precessorum habitarum sicut demostratur et de
clarator a parte, ex forma cuiusdam / / / / / sententie arbitrarie

’Αμήν. 'Οσάκις εις χάς συμβάσεις ιών μειζόνων ζητείται χό κύρος καί 
ή συναίνεσίς μας, ΐνα μή εν άμφιβόλφ περιστώσ.ν δσα γίνωνχαι, αν 
ούδέν υπάρχει χό έμποδίζον, δίκαιον είναι να εύδοκήσωμεν εις χάς 
αξίας επιθυμίας χοΰ αίχήματος. Διά τοϋχο ό Σεβάσμιος εν Χριστφ 
πρεσβυχερος κύριος κύριος Νικόλαος, προνοία χοΰ Θεοΰ και χής Ά- 
ποσχολικής ’Έδρας Πατριάρχης τής 'Αγίας Κωνσχαντινοπολιχικής 
’Εκκλησίας, χοΰ οποίου ή εν Νεγροπόντε’0 εκκλησία διά χοΰ'Υψίσιου 
Πονχίφηκος διαχελεΐ ηνωμένη, ΐδών και έπιμελώς μελετήσας χάς περι
λήψεις, χάς διά χοΰ διακεκριμένου άνδρός Πέτρου Liberus, κρηχός 
κανονικού, παρουσιασθείσας εις αυτόν χόν Πατριάρχην καί σχηματι- 
σθείσας επι ωρισμένων συμφωνιών, ανταλλαγών και συμβάσεων γε- 
νομένων, έγκριθεισών ή μελλουσών νά έγκριθοϋν, μεταξύ χοΰ κυρίου 
κυρίου Ίωάννου Superantius και τοΰ Κοινού χών Βενετών άφ’ ενός 
και χοΰ σεβασμίου εν Χριστφ Πατρός κυρίου αδελφού ’Αλεξάνδρου, 
ελέφ Θεού κρηχός ’Αρχιεπισκόπου, και τού Καπίχουλού του άφ’ ετέ
ρου επ’ εΰκαιρίςι ωρισμένων ζητημάτων άναφυέντων πάλαι ήδη με
ταξύ χών. ε’ιρημένων μερών και χών προκατόχων των, ως άποδείκνυ- 
χαι και δηλοΰχαι εν μέρει εγγράφου χινός άποφάνσεως αυθαιρέτου,

’°) Negroponte έλεγαν τότε οΐ Βενετοί τή νήσο Εύβοια, τήν οποία κατεί
χαν από τό 1210 ως τό 1470. Είναι ή "Εγριπος τοΰ ’Ερωιοκρίτου.
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late per felicis memorie dominum Clementem Papam quartum, 
a qua pro bono pads et concordie predicteque Ecclesie utilitate 
ambe partes sdenter comuni consensu videntur in parte reces- 
sisse, et lectis etiam per me suprascriptum notarium de ver- 
bo ad verbum, in presentia antedicti Domini Patriarche, ac ma- 
gnifici et potentis Domini Ludovici Mauroceni honorabilis Ca- 
petanei et Baiuli civitatis et insule Nigropontis, eiusque consi- 
liarij Domini Ottoboni Gritti, et presentibus testibus infrascri- 
ptis; quarum tenor par omnia talis est; In Dei nomine. Amen. 
Infra scripta sunt capitula tractata iuter Dominum Ducem et Co- 
mune Venetiarum ex parte una, et reverendum partem Domi
num fratrem Alessandrum permissione divina Archiepiscopum, 
canonicos et capitulum cretensis Ecclesie, super contentis in 
quaddam sententia arbitraria lataque per Dominum Clementem 
Papam quartum, de quibus et super quibus venerabilis Patris 
Domini Nicolai Sancte Sedis Constantinopolitane Patriarche re- 
quiritur auctoritas et consensus: primo enim quod cretensis Ar-

έκδοθείσης υπό τοϋ μακαρίας μνήμης κυρίου Κλήμεντος IV ”, Πά
πα, από την οποίαν δμως επ’ αγαθή) τής ειρήνης και όμονοίας, καί 
επ’ ωφελείφ τής είρημένης εκκλησίας συνειδητώς άμφότερα τα μέ
ρη κοινή συναινέσει φαίνονται orι έν μέρει παρητήθησαν' και άφ’ ου 
άνεγνώσθησαν δι’ έμοϋ τοϋ ως όίνω συμβολαιογράφου κατά λέξιν τα 
ώς κάτωθι γεγραμμένα, έπ'ι παρουσίςι τοϋ ε’ιρημένου κυρίου Πατριάρ- 
χου και τοϋ μεγαλοπρεποϋς και ΐσχυροϋ κυρίου Λουδοβίκου Mauro- 
cenus εντίμου καπετάνιου κα'ι Βαϊούλου τής πόλεως και νήσου Nigro- 
ponte και τοϋ συμβούλου αύτοϋ κυρίου Ottoboni Gritti και παρόν
των των ως κάτωθι μαρτύρων, τών οποίων τό «ρήμα» έν ιφ συνόλφ 
έχει ως εξής: Έν δνόμαιι τοϋ Θεοϋ ’Αμήν. Τά κατωτέρω είναι τα 
κεφάλαια περί ών έγένετο διαπραγμάτευσις μεταξύ τοϋ κυρίου Δόγη 
κα'ι τοϋ Κοινοΰ τών Βενετών άφ’ ενός και τοϋ σεβασμίου πατρός κυ
ρίου άδελφοϋ ’Αλεξάνδρου, θείφ άδείφ ’Αρχιεπισκόπου, τών κανονι
κών καί τοϋ Καπίτουλου τής Κρητικής Εκκλησίας, σχετικώς μέ τό 
περιεχόμενον έν αύθαιρέτφ τιν'ι άποφάνσει, έκδοθείση υπό τοϋ κυρίου 
Κλήμεντος IV, Πάπα, περ'ι τών οποίων κα'ι έπ'ι τών οποίων ζητείται 
ή έπικύρωσις και συναίνεσις τοϋ σεβασμίου Πατρός Νικολάου Πα· 
τριάρχου τής 'Αγίας Κωνσταντινοπολιτ'κής “Εδρας: Πρώτον δτι ό 
κρής ’Αρχιεπίσκοπος, οίοσδήποτε θά είναι έκάστοτε, νά έχη υπό την

”) Ό Κλήμης IV ήταν Πάπας άπό τό 1265 - 1268.
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chiepiscopus, qui fuerit pro tempore, habeat in sua civitate et 
Diocesis de grecis clericis civitatis Cretensis et Sancti Miri et 
Diocesis 130 clericos; de quibus sint et proprij secundum jura 
esse intelliguntur illi clerici greci, qui aliunde ad insulam ve- 
nientes in dicta insula perpetuam residentiam destinarunt habi- 
tantes in dicta insula, cum familia et massaricijs, et suum ibi
dem domicilium constituentes; eosque centum triginta clericis 
de predictis omnibus habere debeat et pro tempore suppleantur 
secundum forman sententie super hoc per Dominum Papam Cle- 
mentem late; ita et taliter quod Dominium de Crete seculare 
ullo modo possit vel debeat se intromittere de dictis 130 cleri
cis, aliqua ratione vel causa, sed libere remaneant, et sint sub 
dictione et jurisdictione Domini Archiepiscopi sine aliqua que- 
stione; reliqui insuper clerici greci, et aliunde in cretensi insu 
la venientes, qui euntes et redeuntes / / / / / et interim moram ad 
tempus in ipsa insula pro suis vel alienis expediendis negotijs fa- 
cientes, qui nec residentiam perpetuam ibi destinarunt, nec cum 
familia et massericijs ibi habitent, nec domicilium ibi constitu-

πολιτείαν και εκκλησιαστικήν διοίκησίν του από τούς “Ελληνας κληρι
κούς τής κρητικής πόλεως καί τού 'Αγίου Μύρωνος και τής εκκλησια
στικής διοικήσεώς του 130 κληρικούς, εις τούς οποίους νοούνται δτι 
περιλαμβάνονται, ως κατάλληλοι κατά τά νόμιμα, εκείνοι οί "Ελληνες 
κληρικοί, οΐτινες άλλοθεν είς την νήσον ερχόμενοι, εν τή ειρημένη νή
σιρ προώρισαν τήν μόνιμον διαμονήν των, κατοικούν έν τή νήσιρ ταύ- 
τη μετά των οικείων και μασσαρικίων των και κατέστησαν έκεΐ ίδιον 
οίκον' και τούς 130 τούιους κληρικούς οφείλει νά έχη έξ δλων των 
προειρημένων και εκάστοτε νά άναπληρώνται κατά τον τύπον τής επί 
τούτου άποφάνσεως τής έκδοθείσης υπό τού κυρίου Πάπα Κλήμεντος 
IV οΰιω και τοιούτιυς ώστε ή κοσμική τής Κρήτης Εξουσία κατ’ ού- 
δένα τρόπον νά δύναται ή νά όφείλη νά έπεμβαίνη ώς πρός τούς προ
ειρημένους 130 κληρικούς, επί οίαδήποτε προφάσει ή αίτιοι, αλλά νά 
παραμένουν ελευθέριος και νά είναι υπό τήν εξουσίαν και δικαιοδο
σίαν τού κυρίου ’Αρχιεπισκόπου άναντιρρήτως' οί δέ υπόλοιποι επί 
πλέον "Ελληνες κληρικοί καί οί αλλοθεν είς Κρήτην προσερχόμενοι, οΐ
τινες, ερχόμενοι καί απερχόμενοι, προσωρινήν διαμονήν έν τίρ μεταξύ 
έν τή νήσιρ ταύιη πρός διεκπεραίωσιν ίδιων ή ξένων υποθέσεων ποι
ούνται, και οΐτινες ούτε μόνιμον διαμονήν προορίζονται νά έχουν ούτε 
εκεί κατοικούν μετά τής οικογένειας καί των μασσαρικίων ούτε έχουν 
καταστήσει εκεί οίκον, ούτοι θά ύπόκεινται ομοίως εις τον αυτόν κύ·
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erint, simili modo subject! sint eidem Domino Archiepiscopo et 
suffraganeis eius, nec indicto nutnero includantur prout indicte 
sententia de hijs continetur.— Super eo veto quod continetur in 
dicta sententia arbitraria per dictum Dominum Papam quod di- 
ctus Dominus Archiepiscopus habere debeat Ecclesias sitas in 
suburbijs Candide et sive parochialia seu monasteria, vel hospi- 
talia sive xenodochia fuerin dirupta cum porticubus et cimite- 
rijs, ac domibus sacerdotalibus, super quo ipse dominus Archi
episcopus dicit quod ejectus est eicitur quotidie de possessione 
dictarum Domorum, ad talem concordiam pervenerunt, quod 
Dominus Archiepiscopus Canonici et Capitulum cretensis Eccle- 
sie teneant et possideant plane et quiete et sine aliqua molestie 
vel questione, quicquid de predictis, et pro predictis, Ecclesijs, 
Monasterijs, hospitalibus etc. tenuerunt et possiderunt in subur
bijs Candide; usque ad tempus quo ipse Dominus Archiepisco
pus modo ultimo causa veniendi Venecijs recessit de In
sula Crete. Quod autem per eos nec possessum nec detentum 
est, ut est premissum, hoc de temporali dominio esse intelliga·

f

qiov ’Αρχιεπίσκοπον και ιούς άντικαταστάτας του (suffraganeis), 
και δεν θά περιλαμβάνωνται εις τον δρισθέντα αριθμόν, ως περιέχε- 
ται εις την άναφερθεΐσαν άπόφανσιν.

‘Ως προς αυτό δέ τό όποιον περιέχεται εν τή εΐρημενχι αύθαιρέτφ 
άποφάνσει τή έκδοθείση υπό τοϋ είρημένου κυρίου Πάπα, on ό ε’ιρη- 
μένος κύριος ’Αρχιεπίσκοπος οφείλει νά έχη εκκλησίας κειμένας εις τα 
προάστεια τοϋ Χάνδακος, είτε ενοριακαϊ υπήρξαν αύται είτε μοναστή
ρια, ή όσπιτάλια ή ξενοδοχεία κατεστραμμένα μετά τών προαυλίων 
κα'ι κοιμητηρίων καί τών ιερατικών των οίκων, περί τοϋ οποίου ό κύ
ριος ’Αρχιεπίσκοπος λέγει δτι εξεβλήθη αυτών, και καθημερινώς υπάρ
χει ερις(;) διά την κατοχήν τών ε’ιρημένων οίκων, έφθασαν εις τοιαυ- 
την συμφωνίαν, δτι ό κύριος ’Αρχιεπίσκοπος, οί Κανονικοί κα'ι τό 
Καπίτουλον τής Κρητικής Εκκλησίας θά κρατή κα'ι θά κατέχη πλήρως 
και ήσυχως άνευ τίνος δχλήσεως ή γεννήσεως ζητήματος, δ,τι έκ τών 
ε’ιρημένων ή υπέρ τών ε’ιρημένων εκκλησιών, μοναστηρίων, όσπιτα- 
λίων κλπ., έκράτησαν ή κατεΐχον είς τά προάστεια τής πόλεως μέχρι 
τοϋ χρόνου καθ’ ον τελευταΐον ό ίδιος κύριος ’Αρχιεπίσκοπος άπεχώ- 
ρησε τής νήσου Κρήτης, ΐνα έλθη είς την Βενετίαν.

Εκείνο δμως τό όποιον ύπ’ αυτών δεν πρόκειται ε’ίτε νά κατέχεται 
είτε νά κρατήται, ως ανωτέρω προετέθη, τοΰτο πρέπει νά εννοείται ως 
προς την κοσμικήν κυριαρχίαν, προστιθεμένου είδικώς τούτου, δτι, άν
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tur, hoc specialiter addito, quod si alique Ecclesie in dictis su- 
burbijs fuissent fundate de novo, videlicet post latam sententiam 
per Dominum Papam, non autem sint antique referte et iste 
tales Ecclesie de novo fundate et hedificate aliquid accepta- 
vissent, quod iHud sic acquisitum remaneat Comuni Venetia- 
rum sine aliqua questione, salvo semper jure dicti Domini Ar- 
chiepiscopi, quod ei jure pastorali competit in Ecclesijs supra- 
scriptis. Pretere, cum memoratus Dominus Archiepiscopus Cre- 
tensis Capitulum et Canonici cretensis Ecclesie per suam pe- 
titionem requirerent quod secundum sententiam olim per dictum 
Dominum Papam latam ipsi habere debeant Monasterium Pale 
cum possessionibus / / / / / et pertinentiis suis, quod Comune 
Venetiarum negabat, et propterea fuerit inter partes longo tem
pore litigatum,* tandem dicte partes ad evitandum omnes que- 
stiones et scandala et pro bono pacis et concordie, ad talem con- 
cordiam pervenerunt, videlicet quod ipse Dominus Archiepisco
pus, Canonici et Capitulum Ecclesie Cretensis Ecclesie sua bona 
et spontanea voluntate, et pro bono, utilitate et quiete dicte cre
tensis Ecclesie, erunt content! quod Dominus Dux et Comune

εκκλησίαι τινες εις τά εΐρημένα προάστεια ίδρύθησαν νέαι, δηλονότι 
μετά την έκδοθεΐσαν γνώμην υπό τοΰ Κυρίου Πάπα, καί δεν άναφέ- 
ρονται παλαιόθεν και αί τοιαϋται οΰτω νεωστί ίδρυθεΐσαι καί οίκο- 
δομηθεΐσαι εκκλησίαι έδέχθησάν τι, τό οΰτω άποκτηθέν δέον να παρα- 
μείνη είς τό Κοινόν τών Ενετών άναντιρρήτως, διατηρούμενης πάντο
τε τής δικαιοδοσίας τοΰ είρημένου Κυρίου ’Αρχιεπισκόπου, ήτις ποι- 
μενικφ δικαιώματι προκύπτει επί τών ώς άνω εκκλησιών.

Έπι πλέον, επειδή 6 μνημονευθεις κύριος’Αρχιεπίσκοπος, τό Κρη
τικόν Καπίτουλον και οί Κανονικοί τής Κρητικής Εκκλησίας διά τής 
αίτήσεώς των εζήτησαν δπως, δυνάμει τής άποφάνσεως τής έκδοθεί- 
σης πάλαι υπό τοΰ είρημένου κυρίου Πάπα, αυτοί οφείλουν νά έχουν 
τό μοναστήριον Πάλαι μετά τών κτημάτων του και τών άνηκόντων 
εις αυτό, πράγμα τό όποιον δεν εδέχετο τό Κοινόν τών Βενετών και 
ώς εκ τούτου επί μακρόν χρόνον μεταξύ τών δυο μερών ύπήρξεν ερις' 
τέλος τά είρημένα μέρη, προς άποσόβησιν τών ζητημάτων πάντων καί 
τών σκανδάλων καί 1π’ άγαθφ τής ειρήνης καί όμονοίας, κατέληξαν είς 
τοιαυτην συμφωνίαν, δηλαδή δτι αυτοί, ό κύριος ’Αρχιεπίσκοπος, οί 
Κανονικοί καί τό Καπίτουλον τής Κρητικής ’Εκκλησίας διά τής καλής 
καί αυθορμήτου θελήσεώς του καί διά τό καλόν, τό ωφέλιμον καί τήν 
ηρεμίαν τής ρηθείσης Κρητικής’Εκκλησίας, θά μείνουν Ικανοποιημένοι
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Venetiarum, vel alii eorum nomine, habeant et teneant et quiete 
perpetuo possideant omnes et singulas terras et possessiones per- 
tinentes et spectantes quocumque modo et quocumque jure ad 
dictum Monasterium Pale quocumque nomine censentur, rema- 
nente nihilominus dicto Monasterio Pale sub Dominio et jurisdi- 
ctione predictorum Domini Archiepiscopi et Capituli cretensis 
Ecclesie, et Dominus Dux et Comune Venetiarum nomine in 
cambii dictarum possessionum dicto Monasterio pertinentium tt 
pro omni jure quod cretensis Ecclesia in predictis possessioni- 
bus sibi competere dicere posset, dabunt et assignabunt sive 
dati et assignati facient dicto Domino Archiepiscopo et Canoni. 
cis et Capitulo Cretensis Ecclesie, unum ex infrascriptis quattuor 
casalibus, positis in insula Crete, que sunt Comunis Venetia
rum, quod placuerit eligere suprascripto Domino Archiepiscopo 
et suo Capitulo, et si unum ex predictis casalibus eligere nolue· 
rint, Dominus Dux et Comune Venetiarum facient sibi dari duo 
ex ipsis quatuor casalibus, videlicet ipsa duo, que magis place- 
bunt danda dicto Domino Duci et suo Consilio; et remaneant in

ό κύριος Δούξ και to Κοινόν των Βενετών η άλλοι εν όνόματι αυτών νά 
λάβουν, νά κρατούν και ήσύχως έσαεί νά κατέχουν, πάσας κα'ι κάθε μίαν 
χωριστά, τάς γαίας και τά κτήματα τά άνήκοντα ή σχεπζόμενα καθ’ οίον- 
δήποτε τρόπον ή δίκαιον εις τό είρημένον μοναστήριον Πάλαι, υπό 
οίονδήποτε δνομα κα'ι άν είναι κατακεχωρημένα, παραμένοντος ούχ’ήτ- 
τον τοΰ ρηθέντος μοναστηριού Πάλαι υπό την εξουσίαν και εκκλησια
στικήν δικαιοδοσίαν των προειρημένων κυρίου’Αρχιεπισκόπου και τοΰ 
Καπίτουλου τής Κρητικής Εκκλησίας" καί ό κύριος Δόγης καί τό Κοι. 
νόν των Βενετών υπό τόπον ανταλλαγής των είρημένων κτημάτων, 
τών άνηκόντων εις τό ρηθέν μοναστήριον, καί αντί παντός δικαιώμα
τος, τό όποιον θά ήδυνατο νά διεκδίκηση ή Κρητική Εκκλησία επί 
τών προειρημένων κτημάτων, θά δώσουν καί θά επιδικάσουν, είτε, 
δοθέν καί έπιδικασθέν, θά αναγνωρίσουν ως άνήκον εις τον κύριον 
’Αρχιεπίσκοπον καί τούς Κανονικούς καί τό Καπίτουλον τής Κρητικής 
’Εκκλησίας, εν εκ τών κάτωθι τεσσάρων χωρίων, τών κειμένων έν τή 
νήσφ Κρήτη καί τά όποια ανήκουν εις τό Κοινόν τών Βενετών, οίον
δήποτε ήθελεν αρέσει εις τον ως άνω κύριον ’Αρχιεπίσκοπον καί τό 
Καπίτουλον του νά εκλέξη" καί άν δεν θά ήθελον νά εκλέξουν εν εκ 
τών είρημένων χωρίων, ό κύριος Δόγης καί τό Κοινόν τών Βενετών 
θά ενεργήσουν νά δοθούν δύο έξ αυτών τών τεσσάρων χωρίων, δηλα
δή αυτά τά δύο τά όποια θά προτιμήσουν νά δοθούν οί κύριοι Δόγης
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electione dicti Domini Archiepiscopi et Capituli, unum casale 
ex dictis quatuor, vel duo capere ex eis que sibi dabuntur, et 
postquam elegerit Dominus Dux cum suis Consilijs mandabit 
expresse quod in eo vel ex eis quod vel que dictus Dominus 
Archiepiscopus vel Dominus Dux, secundum premissam formam 
11 I I I ellegerit, ponatur in tenutam et possessionem, et quod 
id vel ea habeat et teneat et possideat nomine Comunis plane, 
libere, et quiete, cum omnibus juribus, honorificentijs et perti- 
nentijs suis, quodam modum Comune Venetiarum, id vel ea te- 
net et possidet, ita tamen quod propterea non inteligitur quod 
illi qui hodie tenent, et possident nomine Comunis dicta casalia 
expellantur propter hoc cambium de casalibus ipsis sive casale, 
sed ipsa casalia ipsi habeant et teneant usque compleverint suos 
terminos et factum quem consueverunt reddere Comuni redant 
dictis Dominis Archiepiscopis, Canonicis et Capitulo de suis 
successoribus, vel quibus jns suum deberint, secundum con- 
ventiones et pacta que ipsi tenentes habent, cum Comuni Vene
tiarum in Creta et postquam terminum erunt completi, quod

κιχ! τό Συμβούλων του' κα! θά μείνη εις τήν εκλογήν τοϋ ειρημένου 
κυρίου ’Αρχιεπισκόπου και τοΰ Καπίτουλου εν χωρίον εκ των είρημέ- 
νων τεσσάρων ή δύο να λάβουν εξ αυτών άιινα θά τους προταθούν' 
καί άφοΰ εκλέξει ό κύριος Δόγης μετά των Συμβούλων του θά έντείλη 
είδικώς δπως αύιό ή αυτά, τό όποιον ή τά όποια ό είρημένος κύριος 
’Αρχιεπίσκοπος ή ό κύριος Δόγης έξέλεξεν κατά τον προεκτεθέντα τρό
πον, τεθή εις κτήσιν καί κατοχήν κα! όπως τοΰτο ή ταϋτα έχη και 
κραιή κα! κατέχη εν όνόματι τοΰ Κοινού πλήρως, ελευθέρως κα! ήσύ- 
χως, μετά πάντων αΰτοϋ των δικαιωμάτων, των προς τιμήν διδόμε
νων κα! τών άνηκόντων αΰτοις, καθ’ όν τρόπον τό Κοινόν τών Βένε
των τοΰτο ή ταΰτα κρατεί κα! κατέχει, ούτως όμως ώστε έκ τούτου νά 
μή νοείται ότι εκείνοι οι όποιοι σήμερον κρατούν κα! κατέχουν έν 
όνόματι τοΰ Κοινού τά ειρημένα χωρία θά εκβληθούν εξ αιτίας τής 
ανταλλαγής αυτής έξ αυτών τών χωρίων ή τοΰ χωρίου, άλλ’ αύτο! θά 
τά κατέχουν κα! θά τά κρατούν εως νά συμπληρώσουν τά διατεταγμένα 
χρονικά όρια' κα! τό ενοίκιον τό όποιον κατέβαλλον κανονικώς εις τό 
Κοινόν θά τό αποδίδουν ε’ις τούς ειρημένους κυρίους ’Αρχιεπισκό
πους, Κανονικούς κα! τό Καπίτουλον, κα! εις τούς διαδόχους των ή 
είς οίονδήποτε θά ώφειλον κατά τάς συμβάσεις κα! συμφωνίας τάς ό
ποιας αύτο! κρατούν μετά τού Κοινού τών Βενετών εν Κρήτη' κα! 
άφοΰ συμπληρώσουν τό διατεταγμένον ό'ριον τό χωρίον τοΰτο ή τά
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ipsum casale sive casalia que ellegerint remaneattt dicto Domino 
Archiepiscopo, Canonicis et Capitulo cretensis Ecclesie et suis 
successoribus, libere et expedite sine aliqua cognitione, angaria 
vel pro angaria Comuni Venetiarum modo aliquo facienda ali- 
que ratione vel causa, et sine aliqua molestia vel impedimento, 
cum omnibus juribus, pertinentiis et adiacentiis suis et hono- 
rificentiis, in integrum, ita quod de eo vel ipsis possint facere 
totam suam voluntatem et utilitatem sine alicuius contradictione 
vel impedimento. Nomina casalium Comunis, de quibus supe- 
rius fit mentio sunt hec: Casale vocatum le Vasilee, quod tenent 
Petrus Mazamurdi et Antonius Stagnarius; Casale vocatum L,o 
Maratiti quod tenent heredes Mathei Raguseo; Casale Rassugna, 
quod tenet Joannes Tedaldo; Casale vocatum Ra Xerolea, quod

χωρία τοϋτα τά όποια εξέλεξαν νά μένουν εις τον ε’ιρημένον κύριον 
Αρχιεπίσκοπον, τους Κανονικούς καί τό Καπίτουλον τής Κρητικής 
’Εκκλησίας και εις τούς διαδόχους αυτών ελευθέριος και απηλλαγμένα, 
όίνευ τίνος άλλης αναγνωρίσεως ύποχρεώσεως, αγγαρείας η αντισηκώ
ματος επιβαλλομένης δι’ οίανδηποτε αφορμήν και αιτίαν διά τό Κοι
νόν τών Βενετών κα'ι άνευ τίνος όχλήσεως η εμποδίου, μετά πάντων 
των νομίμων, τών άνηκόντων η συμπαρομαρτουντων αύτοΐς και τών 
ως τιμών παρεχομένων είς τό ακέραιον, ούτως ώστε περ'ι αυτού η αυ
τών νά δυνανται νά ενεργούν κατά πάσαν βουλησιν και σκοπιμότητα 
άνευ οιασδήποτε άντιρρήσεως η εμποδίου.

Τά ονόματα τών χωρίων τού Κοινού, περί ών ανωτέρω γίνεται 
μνεία είναι τά εξής: χωρίον δνομαζόμενον Βασιλειές 7a, τό όποιον κα
τέχουν ό Πέτρος Mazamurdi και ό ’Αντώνιος Stagnarius. Χωρίον 
δνομαζόμενον ό Μαραθίτης, τό όποιον κατέχουν οι κληρονόμοι τού 
Ματθαίου Raguseo. Χωρίον δνομαζόμενον τά Σούνια'3, τό όποιον 
κατέχει ύ Ιωάννης Tedaldo. Χωρίον δνομαζόμενον ή Ξερολιά, τό ό-

,2) Τό σημερινό χωριό Βασιλείες Τεμένους. Άναφέρειαι στον Κάστρο: 
φύλακα op. cit. (Κ 101) στήν περιφέρεια τοϋ castel Tetnene. -Είχε τότε 
(1583) κατοίκους 62. Τό αναφέρει επίσης ό Franc. Basilicata, op. cit. 
f. 36v. Άντιθέτως ό Franc. Barozzi, op cit. δέν τό αναφέρει στόν κα
τάλογο τών χωριών τής Κρήτης (1577).

'*) Τό χωριό Σούνια δέν σώζεται σήμερα παρά σάν τοπωνύμιο κοντά στις 
Βασιλειές. Χωριό Σούνια δέν άναφέρει ούτε ό Barozzi, ούτε δ Κα
στροφύλακας ούτε ό Basilicata, Αυτό μέ κάνει νά δεχθώ δτι δέν 
υπήρχε ούτε τήν εποχή εκείνη. Πιθανόν νά είχε καταστραφεϊ ή έγκαταλειφθεϊ 
στους ενδιάμεσους αιώνες,
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tenent Nicolaus Pasqualigo et illi de Cha Pantaleo; quibus sic 
perlectis, ac diligenter per eundem Dominum Patriarcham dis- 
cussis et eum expositis et examinatis, nihilque invento, quod 
non possit pro bono pacis et partis utriusque quiete jn pacientia 
tolerare ////// idcirco Jdem Dominus Patriacba ad honorem 
Dei Virginisque Marie Matris eius, sanctorumque omnium, et 
Sancte Romane ac universales Ecclesie et Constantinopolitane. 
cui predicta cretensis Ecclesia est immediate subjecta et par- 
tium predictarum statum pacificum et quietum, habito etiam 
consilio et consensu Constantinopolitani Capituli ibidem presen· 
tis predictis pactis, conventionibus et permutationibus inter pre- 
dictas partes habitis et firmatis sive firmandis, et roborandis sub 
forma predicta, suam auctoritatem, consensum adhibuit pariter 
e: decretum, mandans mihi notario infrascripto quod de predi
ctis facere publicum instrumentum, ac ipsum voluit ad maiorem 
huius rei firmitatem et future rei memoriam sua debere bulla 
fulciri. Acta in Nigroponte, in salla Patriarchalis palacij, in 
presentia antedicti Domini Capitanei Nigropontis Civitatis et

ποιον κρατούν δ Νικόλαος Pasqualigo καί οί τοΰ οίκου των Panta
leo. Των οποίων οΰτω άναγνωσθέντων και επιμελώς ύπ’ αυτού τοΰ 
Ιδίου Πατριάρχου συζητηθέντων, εκτεθέντων και έξετασθέντων και μη- 
δενός εύρεθέντος δυναμένου να μήν είναι ανεκτόν εν υπομονή επ’ ά- 
γαθφ ειρήνης καί προς ησυχίαν άμφοτέρων τών μερών, ό ίδιος ό κύ
ριος Πατριάρχης εις τιμήν τού Θεού και τής Μητρός Αυτού Παρθέ
νου Μαρίας, πάντων τών 'Αγίων και τής ‘Αγίας Ρωμαϊκής κα'ι Οι
κουμενικής καί Κωνσταντινοπολιτικής Εκκλησίας, εις την οποίαν ή 
προειρημένη Κρητική Εκκλησία αμέσως ύπόκειται, και υπέρ τοΰ ει
ρηνικού και ήσυχου καθεστώτος τών προειρημένων μερών, ζητηθείσης 
άμα τής συμβουλής και συναινέσεως τής Κωνσταντινοπολιτικής Συνό
δου, παρούσης εις τάς προειρημένας συμφωνίας, συμβάσεις και άνταλ- 
λαγάς, τάς γενομένας μεταξύ τών προειρημένων μερών καί κυρωθεί- 
σας ή μελλούσας να κυρωθούν καί νά καταστούν ίσχυραί υπό τήν προ- 
ειρημένην μορφήν, παρέσχεν επίσης τήν συναίνεσιν καί έξέδωκεν άπό- 
φανσιν, εντελλόμενος άμα εις εμέ τον ύπογεγραμμένον συμβολαιογρά
φον νά καταρτίσω δημοσίαν πράξιν περί τών ανωτέρω- καί ταύτην ή- 
θέλησεν, προς μείζονα τοΰ πράγματος ασφάλειαν καί μέλλουσαν μνή
μην, νά σφράγιση διά τής σφραγΐδος του.

Έγένετο έν Nigroponte, εν τή αιθούση τοΰ Πατριαρχικού Παλα
τιού, επί παρουσία τού προειρημένου κυρίου Καπιτάνιου τής πολιτείας
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Insule, eiusque consiliarij suprascripti; hoc pro parte Illustrissi- 
mi Domini Ducis et Comunis Venetiarum fieri cum instantia 
postulantium, presentibus ad hec omnia testibus convocatis et 
specialiter rogatis: reverendo in Christo parte Domino fratre 
Urbano Dei gratia episcopo Adronicense; Domino Leonardo Pi- 
sani archidiacono thebbano: domino Angelo Venerio, canonico 
Ecclesie Sancti Marci de Venetiis, vicario Domini Archiepiscopi 
atheniensis; presbitero Nicolao Borro cancellario antedicti Domi
ni Capitani et Baiuli; presbitero Jacobo Rosso de Venetiis: Joan
ne de Garessendis archidiacono colossense; presbitero Petro pa- 
rochiano Carminum, Marino et Jacobo De Montefelone canonicis 
da Valien.Perencello Mauroceno, Marco Rosseli armirato 
Nigroponte, De Olay de Fontanabona et alijs et presente etiam 
discreto viro Petro Liberij canonico cretense procuratore ac nun. 
tio antedicti Domini Archiepiscopi et Capituli cretensis Ecclesie 
etiam predicta requirente et fieri postulante pro parte Domini 
Archiepiscopi et Capituli antedicti, curente anno Dominice Na-

κα'ι τής νήσου τοΰ Nigroponte και τοϋ ως άνω συμβούλου αύτοϋ. 
Τοϋτο έγένετο διά λογαριασμόν τοΰ κυρίου Δόγη κα'ι τοϋ Κοινού των 
Βενετών, έπιμόνως ζητοΰντων αυτό, έπ'ι παρουσία εις πάντα ταΰτα 
μαρτύρων συγκληθέντων καί είδικώς ενταλεντων: τοϋ σεβασμίου εν 
Χριστώ Πατρός κυρίου άδελφοΰ Ούρβανοϋ, χάριτι Θεοΰ επισκόπου 
Andronicensis' τοϋ κυρίου Λεονάρδου Πιζάνου, αρχιδιακόνου Θη
βαίου' τοϋ κυρίου ’Αγγέλου Βενερίου, κανονικού τής εκκλησίας τοΰ 
'Αγίου Μάρκου τής Βενετίας, βικαρίου τοΰ κυρίου ’Αρχιεπισκόπου 
’Αθηνών' τοϋ πρεσβυτέρου Νικολάου Borro, τοΰ καγκελλαρίου τοΰ 
προειρημένου κυρίου Καπετάνιου και Βαϊούλου' τοϋ πρεσβυτέρου ’Ια
κώβου Rosso έκ Βενετίας' τοΰ Ίωάννου de Garressendis, αρχιδιακό
νου τών Κολοσσών' τοΰ πρεσβυτέρου Πέτρου, εφημερίου τών Carmi
num' τών Μαρίνου και ’Ιακώβου De Monte Eelone, κανονικών έκ 
Βαλέντσας’4 τοΰ Perencello Mauroceno' τοΰ Μάρκου Rosseli ο
πλουργού (;) εκ Nigroponte- τοΰ De Oley Ικ Fontanabona καί άλ
λων' και παρόντος επίσης τοΰ διακεκριμένου ανδρός Πέτρου Liberij, 
κρητός κανονικού, επιτετραμμένου και απεσταλμένου τοΰ προειρημένου 
’Αρχιεπισκόπου και τοΰ Καπίτουλου τής Κρητικής Εκκλησίας, και τα 
προειρημένα ζητοΰντος και να γίνουν αίτουμένου έκ μέρους τοΰ κυ- 74

74) Υποθέτω πώς πρόκειται για την πόλη τής “Άνω “Ιταλίας Valenza, 
στην περιφέρεια τής “Αλεξάνδρειας.
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tivitatis 1321, indictione 4 Die 19 mensis maij. Ego Joannes 
Tito de Clugia maiori, imperial! auctoritate notarius pnblicus et 
ipsius Domini Patriarche ad acta sua auctoritatis constitutus 
hijs omnibus rogatus interfui et de ipsis Domini Patriarche man· 
dato l I I I I predicta legi, scripsi et modo consueto, signo ac 
nomine publicavi, ac robaravi, et quia superius fit mentio quod 
Dominus Archiepiscopus, Canonici et Capitulum Cretensis Eccle- 
sie debent habere tenere et possidere quicquid de predictis eccle 
sijs et monasterijs, hospitalibus et (xenodochijs) tenuerunt et 
possiderunt et tenebant et possidebant jn suburbijs Candide, 
usque ad tempus quo ipse Dominus Archiepiscopus modo ulti
mo, causa veniendi Venetias, recessit de Insula Crete, voluerunt 
et in condordia fuerunt Syndic! suprascripti quod tempus pre
dictum pro securitate partium declararetur, et sic Concordes fue' 
runt et pro certo declaraverunt quod ipse Dominus Archiepi* 
scopus modo ultimo causa veniendi Venetias, recessit de insula 
Crete in 1320, indictione 3, de mensp Maij; unde ambo dicti

ρίου ’Αρχιεπισκόπου και τοϋ προειρημένου Καπιτοΰλου, τρέχοντος έ
τους από Χρίστου γεννήσεως 1321, ΐνδικτιώνος 4ης, ημέρα 19η μηνός 
Μαΐου. Έγώ ό’Ιωάννης Tito εκ Clugia16, μείζονι αύτοκρατορική εν
τολή δημόσιος συμβολαιογράφος και τοϋ ίδιου κυρίου Πατριάρχου ε
ξουσιοδοτημένος εις σύνταξιν τών πράξεων εις πάντα ταΰτα ένταλείς 
παρευρέθην και περί αυτών εντολή τοϋ ίδιου Κυρίου Πατριάρχου τά 
προειρημένα άνέγνωσα, έγραψα καί κατά τον είωθότα τρόπον ύπογρά" 
φω καί υπό τό όνομά μου έδημοσίευσα και κατέστησα ισχυρά' καί 
επειδή ανωτέρω γίνεται λόγος ότι ό κύριος ’Αρχιεπίσκοπος, οί Κανο
νικοί καί τό Καπίτουλον τής Κρητικής ’Εκκλησίας πρέπει να έχουν, 
νά κρατοϋν καί νά κατέχουν δ,τι δήποτε εκ τών προειρημένων εκκλη
σιών καί μοναστηρίων, δσπιταλίων καί ξενοδοχείων ειχον κρατήσει 
καί ειχον υπό την κατοχήν των καί έκράτουν καί κατεΐχον εις τά προ- 
άστεια τοϋ Χάνδακας μέχρι τοϋ χρόνου καθ’ ον αυτός ό ίδιος κύριος 
’Αρχιεπίσκοπος τελευταϊον άπεχώρησε τής νήσου Κρήτης, ϊνα έλθη εις 
Βενετίαν, ήθέλησαν καί συνεφώνησαν οί ως ά'νω Σύνδικοι νά δηλώ
σουν τον προειρημένον χρόνον δι’ έξασφάλισιν τών μερών καί οϋτω 
σύμφωνοι υπήρξαν καί ως βέβαιοι έδήλωσαν δτι ό αυτός κύριος ’Αρ
χιεπίσκοπος τελευταϊον άπεχώρησε τής νήσου Κρήτης ϊνα έλθη εις την

,5) Clugia έλεγαν τότε οί Βενετσάνοι τή σημερινή πόλη Chioggia, στήν 
νότια άκρα τής Laguna Veneta.
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Syndici Syndicarijs nomimbus quibus supra, omnibus sic peractis 
rogaverunt me Baxanum notarium infrascriptum quod de predi- 
ctis omnibus facere deberem unum et plura eiusdem tenoris pu- 
blica et autentica instrumenta.

Ego Baxanus apostolica et imperiali auctoritate notarius pu- 
blicus et scriba Ducatus Venetiarum, hijs suprascriptis omnibus 
pactis, conventionibus, et decisionibus interfui et rogatus a Syn- 
dicis suprascripta omnia et (singula) complevi et roboravi.

Ego Jacobus de Jordanis aule imperiali auctoritate notarius 
et Cancellarius Crete predictis interfui et rogatus scripsi et pu- 
blicavi.

Βενετίαν έν έτει 1320, ίνδικτιώνος 3ης, μην! μαΐφ». «’Ακολούθως άμ- 
φότεροι οι ε’ιρημένοι Σύνδικοι, έν τη ως άνω συνδικική ιδιότητί των, 
περαιωθέντων ουτω πάντων, ένετείλαντο εις εμέ τον Baxanus, ύπογε- 
γραμμένον συμβολαιογράφον, ότι έδκ δι’ άπαντα τά προειρημένα νά 
καταρτίσω ένα και πλείονα τοΰ αΰτοϋ περιεχομένου δημόσια και αυ
θεντικά συμβόλαια. Έγώ ό Baxanus, άποστολική και αυτοκρατορικη 
έγκρίσει δημόσιος συμβολαιογράφος και δουκικός γραφεύς τών Βένε
των, εις πάσας τάς ως άνω συμφωνίας, συμβάσεις και αποφάνσεις πα- 
ρευρέθην και ένταλείς υπό τών ως άνω Συνδίκων πάντα εν τφ» συ- 
νόλφ κα! καθ’ έκαστον έπεραίωσα και κατέστησα ισχυρά.

Έγώ ’Ιάκωβος de Jordanis, έγκρίσει της αΰτοκρατορικής αυλής 
συμβολαιογράφος κα! καγκελλάριος τής Κρήτης εις τά ανωτέρω παρευ- 
ρέθην κα! ως ένταλμένος έγραψα κα! έδημοσίευσα.

ΣΤΕΡΓ. Γ. ΣΠΑΝΑΚΗΣ
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